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 الرسالة التي تحمؿ العنكاف:أنا المكقع أدناه مقدـ 
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Imam Abu musa al-madinis Approach to Hadith Criticism in 

his Book " AL- Lataif Min Dagaig AL-Ma`arif fi Oloum AL-

Huffth AL-A`arif" 
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 ممخص الرسالة بالمغة العربية

 

معرفة منيج اإلماـ أبي مكسى المديني في نقد األسانيد كمتكف األحاديث،  ىدؼ الدراسة:
أف أىؿ الحديث اىتمكا باألسانيد كنقدىا دكف االىتماـ ب ،دحض تيمة المستشرقيف كمف تبعيـك 

 بنقد المتكف، فمعؿ ىذا البحث يكضح جميان االىتماـ البالغ بالمتف كالسند عند المحدثيف سكاء.
لكتاب اإلماـ أبي مكسى المديني "  منيج االستقراء التاـ اعتمدت الباحثة الدراسة: منيج

، المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمكـ الحفاظ األعارؼ"  كالقياـ بجمع األحاديث التي نقدىا
 .نقؿ أقكاؿ العمماء في نقدىاك  كدراستيا دراسة تطبيقية،

 

 أىـ نتائج الدراسة:
تممذ عمى يد الجيابذة  أىؿ أحد العمماء المشيكريف في عصره، كتييعد اإلماـ أبك مكسى  .1

 العمـ، كىك مف أئمة الحديث في نقد اإلسناد كالمتف.
استخدـ اإلماـ أبك مكسى المديني مصطمحات في عمـك الحديث خالؼ فييا ما يطمقو  .2

 المتأخركف.
 

 أىـ تكصيات الدراسة:
في عمـك الحفاظ األعارؼ" كاستدراؾ  إعادة تحقيؽ كتاب " المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ .1

 األكىاـ التي كقع فييا المحقؽ.
برازىا لمنكر. .2  االىتماـ بمصنفات اإلماـ أبي مكسى المديني المخطكطة كا 

 

  كممات مفتاحية:
 اللطائف من دقائق املعارف، وعلوم احلديث.ونقد األحاديث، ومنهج، وأبو موسى املديين، 
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Abstract   

Study Aim: The aim of this study is to identify the approach of Imam Abu 

Musa Al-Madini in criticizing hadiths in terms of their body text and chain of 

narrators (sanad). This is intended to refute the accusation of orientalists and those 

who followed them that the people of the hadith were interested in the mere criticism 

of sanad without paying attention to the criticism of hadiths’ body texts. Thus, this 

study stressed on the great attention paid by the scholars of hadith to both issues: the 

sanad and the body text of hadith. 

Study Methodology: The researcher adopted the method of complete induction 

thuma alaintiqa' min of the book of Imam Abu Musa Al-Madini, "Al-Tata’ef men 

daqa’eq al-ma’aref in the knowledge of al-hoffaz al-a’aref." The study collected all 

the criticized hadiths, and studied them in an applied manner with the assistance of the 

scholars’ quotes in criticizing these hadiths. 

Main results of the study: 

1. Imam Abu Musa is one of the most famous scholars of his time. His sheikhs were great 

scholars of Islamic knowledge. 

2. Imam Abu Musa al-Madini is one of the imams of hadith in the criticism of sanad and 

body text of hadiths. 

3. Imam Abu Musa al-Madini used hadith terminology that differs from the one used by the 

recent hadith scholars. 

Main recommendations of the study: 

1. Re-investigating the book of " Al-Tata’ef men daqa’eq al-ma’aref in the knowledge of al-

hoffaz al-a’aref ", and to fix the editor’s illusions that occurred in the current issue. 

2. Taking care of the works of Imam Abu Musa al-Madini which are still in the form of 

manuscripts that should be edited and published. 

 

Keywords: Abu Musa Al-Madini, methodology, criticism of the hadith, al-

Tata’ef men daqa’eq al-ma’aref, the sciences of hadith. 
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 -رحمه هللا - بن أنس َمالِك اإلمام َقالَ 
ُ ِبِه َمْن َيَشاُء، » اْلِعْلُم َواْلِحْكَمُة ُنوٌر َيْهِدي هللاه

  «َولَْيَس ِبَكْثَرِة اْلَمَساِئل
 .. إسناده صحيح(8495: رقـ757/ 8ججامع بياف العمـ كفضمو )ابف عبد البر، 
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 ءي إىدا

 

 -حفظهًا اهلل  -إىل ] انشًس وانقًز[ أتٍ وأيٍ 

 (.أو رَاض، وخراو، وسَنةوشقُقاذٍ ) ،أشقائٍ.عائهيت انكزميح .. إىل ] اندرّ املنثىر[

 .إىل ] جنىو انثزَا[  يشاخيٍ وأساذذذٍ فهطاملا كاَُىا َىرَ اندّجً ويصاتُح اهلدي

و د. إىل ] حايالخ املسك[ صدَقاذٍ انطُّثاخ ورفُقاخ درتٍ اننُّزَاخ) د. آسُا انعهٍ، 

احملفظح تدرَح دهاو، وانصُدالَُح سالو غاسٌ، واملهندسح فاطًح غاسٌ، ومسريج اخشَك، 

 .واألخد صثاح حمًد، واألخد رضُح غهثاٌ(

فزساٌِ احلدَد ومحهحِ انكراب [ انذّاتني عٍ ثغىر اإلسالو  .إىل ] انطائفح املنصىرج ..

يف فهسطني وانعزاق وانًٍُ ويصز وانشاو ، وفىق كمّ أرض و حتد  .تانهساٌ وانسناٌ ..

 كمّ مساء.

 هدٌِ هذا اجلهد املرىاضع ؛ واهلل أسأل أٌ َرقثّم ينّا مجُعًا.مجُعًا أُ إنُهى

 

 

 

 

 

 كر كتقديرشي 
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والشكس هلل  الحمد هلل الري خلق ألازض والسماوات، وزفع الرًً آمىىا وأوثىا العلم دزجات،

ًَّ عليَّ بإثمام هرا البحث، والصالة والسالم على الىبي املخحاز وعلى آله   وصحبه ألاخياز،جعالى الري ّم

 ، أما بعد:ومً ثبعهم بإحسان إلى ًىم الدًً

 مً قىل للاَهف
ً
َمنا َيْشنُكُر لَِنْهِسنهِ ] :عص وجل هَ اهطالقا  وملً قلىل الحب ل  ،[12 لقملان:][ َوَمنْن َيْشنُكْر َإنِنه

ـى  "المصطفى محمد صمى اهلل عميو كسم : " الى يىٍشكيري اهللى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى
((1. 

وإن كان مً الىاج  أن ًركس أه  الفظ  بفظلهم، وأن ًخص بعظهم باللركس فلإه ي أثقلدم بخلالص 

نعيم بني بشكسي، وعظيم ثقدًسي وامحىاوي إلى مشسف هرا البحث صاح  الفظيلة ألاسحاذ الدكحىز/ 

م، وصللون جميلل ، وثىجيلله وه لل  سللدًد، فقللد أسييعابصفديي ا  ، علللى مللا حظيللم مىلله مللً إشللساف كللٍس

َمه، وثجازبه، وسدًد زأًه، ودقة ملحىظاثه، فجصاه للا ع ي خين الجصاء.مىح ي مً عل

َكما أثقدم بجٍص  الشكس، وعظيم الامحىان إلى ألاساثرة الكسام أعظاء لجىة املىاقشة: 

َطال  حماد أبى شعسفظيلة ألاسحاذ الدكحىز/  

َزأفم ميس ي هصازوفظيلة ألاسحاذ الدكحىز/  

َمد مصطفى هجممحوفظيلة ألاسحاذ الدكحىز/  

َعبد للا مصطفى مسثجىوفظيلة ألاسحاذ الدكحىز/  

َحفظهم السحمً وزعاهم

رًً ثفظلللللللىا مشللللللقىزًٍ باملىافقللللللة علللللللى مىاقشللللللة هللللللره السسللللللالة وثجميلهللللللا وثحسللللللي  ا بإزشللللللادا  م اللللللل

َالسدًدة، فجصاهم للا ع ي خين الجصاء، وجع  هرا العم  في ميزان حسىا  م.

العلمللاء ألافاطلل  فللي علللم الحللدًث، أهللازت ثىج  للا  م صللفحات زسللال ي  وكمللا أخللص بالشللكس كىكبللة مللً

ىلاوي، والللدكحىز خاللد بللً محمللىد  )اللدكحىز محمللد بلً مللاهس املظللىم، والللدكحىز عطللىة بلً محمللد القٍس

الحاًك، وألاخ الباحث أبلى الصهلساء ألايلسي، والشليح املحقلق خليل  بلً محملد العسمليل حفظهلم اللسحمً 

، والشلللك
ً
س والىفلللاء إللللى كلل  ملللً ٌسلللس للللي ثلللىفين الكحلل ، أو املخطىطلللات ملللً خلللاز  فلسلللطين وشادهللم علملللا

الحب بللللة وأخللللص بالللللركس )الللللدكحىز محمللللد بللللً صللللال  الفللللال ، والباحللللث املحقللللق ألاخ طللللاز  مصللللطفى 

بىشكيةل حفظهما السحمً، وكرالك إلى ك  مً شجع ي ودعا لي في ظهس الغيل ، فجلصاهم للا كل  خيلن، 

 وكفى ع  م ك  شس.

م، أ   لىجهلله الكللٍس
ً
م أن ًحقبلل  م للي هللرا العملل ، وأن ًجعللله خالصللا سلل ل للا العظلليم زع العللسي الكللٍس

 وهى ولي ذلك والقادز عليه.

َوآخس دعىاها أن الحمد هلل زع العاملين.

                                                 

: 505/ 3( أخرجو الترمذم في سننو، كتاب أبكاب البر كالصمة، باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ )ج(1
قاؿ الترمذم: ىذا حديث ك  كالحديث إسناده صحيح، رضى اهلل عنو، (، مف طريؽ أبي ىريرةى 1954رقـ الحديث 

 صحيح.
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 مقدمة

امتف عمى العباد بأف يجعؿ في كؿ زماف فترة مف الرسؿ بقايا مف أىؿ العمـ الحمد هلل الذم  
يدعكف مف أضؿ إلى اليدل، كيصبركف منيـ عمى األذل، كيحيكف بكتاب اهلل أىؿ العمى، كأشيد 
أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو يمف بفضمو عمى مف يشاء مف عباده، كأشيد أف محمدنا عبده 

  :كعمى آلو كصحبو إلى يـك الديف، كبعدعميو كسمـ،  كرسكلو، صمى اهلل

افظكا ، كرحمةن فإف السنة النبكية قد حظيت باىتماـ سمفنا الصالح، حفظنا، كعمبلن، كأداءن   ؛ فحى
الخبيث مف الطيب، كقد  ميزكاكدافعكا عنو، ك  –صمى اهلل عميو كسمـ  - عمى حديث رسكؿ اهلل

 قيض اهلل ليذه األمة العمماء الجيابذة الذيف بذلكا جيدىـ في ضبط الحديث، كالعناية بو.

 كؿ بيـ كىدـ الشريعة، أركاف الحديث أىؿ تعالى اهلل جعؿ قد"يقكؿ الخطيب البغدادم: 
 كأمتو، كسمـ عميو اهلل صمى النبي بيف كالكاسطة خميقتو، مف اهلل أمناء فيـ، شنيعة بدعة

 ظاىرة، كمذاىبيـ باىرة، كآياتيـ ،سائرة كفضائميـ زاىرة، أنكارىـ ،ممتو حفظ في كالمجتيدكف
 أصحاب سكل عميو، تعكؼ رأيان  تستحسف أك إليو، ترجع ىكل إلى تتحيز فئة ككؿ قاىرة، كحججيـ
ليو فئتيـ، كالرسكؿ حجتيـ، كالسنة عدتيـ، الكتاب فإف الحديث،  عمى يعرجكف ال نسبتيـ، كا 
 ـكىي  ،صمى اهلل عميو كسمـ الرسكؿ عف رككا ما منيـ قبؿيي  اآلراء، إلى يمتفتكف كال األىكاء،
 كاف حديث، في اختمؼ إذا ،كحممتو العمـ كأكعية كخزنتو، الديف حفظة كالعدكؿ، عميو المأمكنكف

  .(1)"المسمكع المقبكؿ فيك بو، حكمكا فما الرجكع، إلييـ
فيذه جيكد عظيمة لتمؾ األجياؿ المتعاقبة مف سمفنا الصالح المذككر كصفيـ آنفان، الذيف  

بذلكا كؿ جيدىـ لمحفاظ عمى السنة مف الضعيؼ كالمكضكع، كقدمكا الغالي كالنفيس في خدمتيا، 
 لذلؾ عزمت األمر عمى أف أكتب في منيج إماـ مف ىؤالء األئمة العظاـ، في نقد األحاديث، 

مكسى المديني في نقد األحاديث مف خالؿ كتابو " المطائؼ مف دقائؽ  ي" منيج أبنكاف : كىك بع
 .عمـك الحفاظ  األعارؼ" المعارؼ في

 
 
 
 

                                                 

 (.8الحديث )صشرؼ أصحاب الخطيب البغدادم، ( 1)



 

2 
 

 أىمية المكضكع: -أكالن 
 تكمف أىمية المكضكع في النقاط التالية: 

 النقدية عنده. كتكضيح الجكانبلؤلحاديث أبك مكسى المديني بدراسة منيجو النقدم  دي عٍ . لـ يحظ بى 1

. بالنظر إلى المجاؿ النقدم كتطكره، نجد أف الحافظ أبا مكسى المديني صاحب عمـ كجيد كبير 2
 في السنة النبكية، كليذا يستكجب عمينا أف ندرسو دراسة عممية كنبيف منيجو النقدم.

االىتماـ  . دحض تيمة المستشرقيف كمف تبعيـ مف أف أىؿ الحديث اىتمكا باألسانيد كنقدىا دكف3
 بنقد المتكف، فمعؿ ىذا البحث يكضح جميان االىتماـ البالغ بالمتف كالسند عند المحدثيف سكاء.

 :كدكافعو أسباب اختيار المكضكع -ثانيان 
 في األسباب التالية:  كدكافعو تكمف أسباب اختيار المكضكع 

 لـ أقؼ عمى مف تكمـ عمييا.. كثرة نقد اإلماـ أبي مكسى المديني لؤلحاديث سندنا كمتنان، حيث 1

 . قمة مف جمع في نقد األسانيد كالمتكف معان، أك المتكف خاصة.2

بنقد األحاديث سندنا كمتنان   –كأبي مكسى المديني  –. إف قياـ إماـ مف أئمة الحديث كالفقو كالمغة 3
 ألنو أقدر مف غيره عمى استخراج العمؿ في األحاديث.  ؛ـأجدر باالىتما

 مكسى المديني  متكف كاألسانيد، أمثاؿ اإلماـ أبيناىج العمماء المتقدميف في نقد ال. بياف م4

 .(رحمو اهلل تعالى)

 أىداؼ المكضكع:  -ثالثان 
 ييدؼ ىذا البحث إلى ما يمي:

 . معرفة منيج الحافظ أبي مكسى المديني في نقد األسانيد كمتكف األحاديث.1

، التي لـ تكف جيكده ظاىرة فيو بصكرة الحديثية المديني. إبراز شخصية اإلماـ أبي مكسى 2
 كاضحة.

العمماء لنقده كارتضائيـ لحكمو، كالكقكؼ عمى مستكل نقد اإلماـ أبي مكسى  . بياف اعتبار3
 لؤلحاديث. – (رحمو اهلل) -المديني



 

3 
 

 الدراسات السابقة:  -رابعان 
ذات صمة  ضكعاتويكجد مك  جميع مفردات البحث، إال أنولـ أقؼ عمى كتاب عممي شامؿ ل

 بمكضكع البحث كمنيا:

بف ىػػ( مع تحقيؽ نزىة الحفاظ كفكائد السنة، الباحث: محمد 581.أبك مكسى المديني محدثان )ت1
ىػ، 1400الجامعة اإلسبلمية، السعكدية،  د/ أكـر ضياء العمرم، إشراؼ أ. صالح الفبلح،

 ماجستير.

ني يمكسى المد أبيلمحافظ  ،األعارؼالحفاظ كتاب المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمكـ . 2
(، مف أكؿ الكتاب إلى آخر الجزء الرابع مف أجزاء المخطكط، )ىػ دراسة كتحقيؽ581المتكفي 
، القاىرة، د/ مركاف محمد مصطفى شاىيف .أ، المشرؼ: شياب الديف محمد عمي أبك زىك الباحث:
 ـ.1999مصر، 

بى أبى مكسى محمد بف أ لئلماـ ،عارؼعمكـ الحفاظ األ فيكتاب المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ . 3
 (،جزاء المخطكطألى نياية الكتاب مف إكؿ الجزء الخامس أمف ، )ىػ581المتكفى سنة  المدينيبكر 

مصطفى د/ مركاف محمد . االبمتاجي، إشراؼ: محسف عبد الغنى النادل  ، الباحث:دراسة كتحقيؽ
  ـ.2004ف، القاىرة، مصر شاىي

بى أبى مكسى محمد بف أ لئلماـ ،عارؼعمكـ الحفاظ األ فيكتاب المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ  .4
، تحقيؽ: أبك عبد اهلل محمد عمي سمؾ، الطبعة: األكلى ىػ 581المتكفى سنة  المدينيبكر 

 ؛ عمى ىذا الكتاب في الدراسة(ـ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف. ) اعتمدت 1990ق، 1420

مما يتبيف أف  الدراسات السابقة تطرقت إلى تحقيؽ الكتاب، بينما مكضكع الدراسة مختص في نقد 
، عارؼعمكـ الحفاظ األ فيالمطائؼ مف دقائؽ المعارؼ األحاديث سندان كمتنان مف خبلؿ كتاب 

عمكـ الحفاظ  فيالمعارؼ  كتاب المطائؼ مف دقائؽاعتمدت بجانب الكتاب عمى نسخة مخطكط 
، كتبت كقرئت عميو ىػ  581المتكفى سنة  المدينيبى بكر أبى مكسى محمد بف أ لئلماـ ،عارؼاأل
 ؛(402سطنبكؿ برقـ )إق، كعميو خطو كما في آخرىا، كمحفكظة بمكتبة )جار اهلل أفندم( 571سنة

عمى نسخة متأخرة عف نسخة المؤلؼ بمئات  سمؾ اعتمد في تحقيقو عمي محمدألف محقؽ الكتاب 
، كاجتيدت في العثكر عمى كاإلسقاط، كىي مميئة باألغبلط السنيف كىذه نسخة دار الكتب المصرية

مف: الدكتكر شياب الديف محمد عمي أبك زىك  محققة تحقيؽ عممي فتكاصمت مع كؿن  نسخ أخرل
ستاذ الدكتكر يحيى بف عبد اهلل البكرم فمـ تكف عنده نسخة مف رسالتو؛ فأحالني إلى تحقيؽ األ

 . ألنو لـ يكمؿ تحقيؽ الكتاب بعد ؛اعتذرتكاصمت معو فك الشيرم، 
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 منيج البحث كطبيعة عممي فيو: -خامسان 
المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ  اتبعت منيج االستقراء التاـ لكتاب اإلماـ أبي مكسى المديني "

 كتصمح أف تككف ضمف منيجو، كالقياـ بجمع األحاديث التي نقدىا  في عمـك الحفاظ األعارؼ"
 ( حديث.113كعددىا )

 حديث الدراسة في البداية، كثـ يأتي نقد اإلماـ أبي مكسى المديني. تجعم -

 المقارنة بيف منيج أبي مكسى المديني، كأحكامو عمى المركيات مع غيره مف العمماء.  -

 النحك التالي:كأما خطكات العمؿ فكانت عمى 
 إلى أبكاب، كفصكؿ، كمباحث، كمطالب، حسب الحاجة كمتطمبات الدراسة. . تقسيـ البحث:8

 أذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية في الحاشية.  . عزك اآليات القرآنية: 7

  .  تخريج األحاديث النبكية مف مصادرىا األصمية: 4

ريجو منيما، إال إذا دعت الضركرة إف كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما اكتفيت بتخ -أ
 لمتكسع تكسعت بالتخريج. 

 إف لـ يكف الحديث فييما تكسعت في تخريجو مف كتب السنة عمى قدر االستطاعة. -ب

، بحثت لو عف شكاىد إف كجد، دكف االستقصاء في كلـ يتابع إذا كاف إسناد الحديث ضعيفنا -ج
 تكتفيافقد  -كلك في أدنى درجاتو –دائرة القبكؿ تخريجيا إال لمضركرة، أما إف كاف الحديث في 
 بذلؾ، كقد أذكر الشكاىد مع الحكـ عمى الحديث.

رتب الباقي حسب تاريخ لحديث مف أصحاب الكتب الستة، ثـ في التخريج مف أخرج ا قدمت -ىػ
  الكفاه.

 مقارنة المتكف:-ك

يسيرة، قمت:  ان فإذا اختمؼ أحرف: )بمفظو أك بمثمو(، قمتإذا كاف المفظ مطابقان لمنص األصمي 
)بمفظ قريب(، فإذا كاف الخبلؼ في عدد مف كممات الحديث: أقكؿ: )بنحكه(، فإف اختصر جزء مف 
المتف أك المتف كمو قمت: )مختصرنا(، فإف كاف في المتف زيادة نبيت عمييا بقكلي: )كفيو زيادة(، أك 

ا كانت الزيادة كثيرة، كقد أجمع بيف أمريف، (، أك )فيو قصة(، إذ)بزيادة لفظة كذا(، أك )مطكالن 
  (، كغير ذلؾ.فأقكؿ: )بمثمو كفيو زيادة(، أك )بنحكه مطكالن 

 ، عمى النحك التالي:لمركاة الكارد ذكرىـ في البحث الترجمة. 3

 .(رضكاف اهلل عمييـ)لغير المشاىير مف الصحابة  تترجم -أ
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في ذلؾ بما قالو  مكسى المديني، كاستعنت لكؿ إسناد الحديث عند اإلماـ أبي ترجمت - -ب
 الذىبي في الكاشؼ، كابف حجر في التقريب.

 القكؿ فييـ. فصمتالركاة المختمؼ فييـ جرحان كتعديبلن  -ج

 كبخاصة غير المشيكريف منيـ.لؤلعبلـ الكارد ذكرىـ في متف البحث غالبان  ترجمت -د
 . الحكـ عمى الحديث:5

إذا كاف مما تكمـ فيو اإلماـ  الصحيحيف، أك أحدىما، لـ أذكر رتبتو إالإذا كاف الحديث في 
 حكمو كرتبتو، ذكرت، أما إذا كاف الحديث خارج الصحيحيف (رحمو اهلل تعالى)مكسى المديني  أبك

 مع االستئناس أحياننا بأقكاؿ العمماء.

 لـ تكف مشيكرة معركفة. اباألماكف كالبمداف متى كجدت إذ تعرف . التعريؼ باألماكف كالبمداف:6

 كذلؾ مف كتب غريب الحديث كالمعاجـ المغكية كالشركح.. بياف غريب األلفاظ: 7

 التعريؼ ببعض المصطمحات الحديثية عند الحاجة..  التعريفات: 8

 ضبط األسماء كالكممات المشكمة التي يتكىـ في ضبطيا. الضبط: . 9

كالجزء كالصفحة كرقـ الحديث كالترجمة  ،كمؤلفوفييا بذكر اسـ الكتاب  اكتفيت . الحاشية:81
كسنة النشر لمكتاب في فيرس  ،اسـ المحقؽ كدار النشر كالطبعة ذكرتكالكتاب كالباب إف كجد، ك 

 المصادر كالمراجع لبلختصار.   
 . ةذيمت البحث بفيارس عممية متنكع. الفيارس العممية: 87

 سادسان: خطة البحث:
 كبابيف كخاتمة كفيارس؛ كىي عمى النحك التالي:يقع البحث في مقدمة   

 مقػدمػة
كتشتمؿ عمى: أىمية البحث كأسباب اختياره، كأىداؼ البحث، كالدراسات السابقة، كمنيج   

 البحث كطبيعة عممي فيو، كخطة البحث.
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 :الباب األكؿ
مكسى المديني ترجمتو، ككتابو)المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمكـ  اإلماـ أبك

 الحفاظ األعارؼ(، كمدخؿ في عمـ نقد األحاديث
 كيشتمؿ عمى فصميف: 

مكسى عصره، كترجمتو، ككتابو ) المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في  الفصؿ األكؿ: اإلماـ أبك
 عمـك الحفاظ األعارؼ(

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:

 عصر اإلماـ أبي مكسى المديني.األكؿ: ث المبح

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:

 الحالة السياسية. المطمب األكؿ: 

 الحالة االجتماعية. المطمب الثاني: 

 الحالة العممية. المطمب الثالث: 

 الثاني: ترجمة اإلماـ أبي مكسى المديني.المبحث 

 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:
 كلقبو. ،ككنيتو ،كنسبو ،اسمو المطمب األكؿ: 

 ككفاتو. ،كرحبلتو ،كنشأتو ،مكلده المطمب الثاني: 

 شيكخو كتبلميذه. المطمب الثالث: 

 ثناء العمماء عميو. المطمب الرابع: 

 مصنفاتو. المطمب الخامس: 

  بكتاب المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمـك الحفاظ األعارؼالثالث: التعريؼ المبحث 

 مطالب:كيشتمؿ عمى ثبلثة 
 أىمية الكتاب كثناء العمماء عميو. المطمب األكؿ: 

 منيج اإلماـ أبي مكسى المديني في كتابو. المطمب الثاني: 

 المصادر الحديثيَّة في الكتاب. المطمب الثالث: 
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 الفصؿ الثاني: مدخؿ في عمـ نقد األحاديث

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث:

 تعريؼ عمـ نقد األحاديث.األكؿ: المبحث 

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:
 تعريؼ النقد لغة كاصطبلحان. المطمب األكؿ: 

 تعريؼ الحديث لغة كاصطبلحان. المطمب الثاني: 

 تعريؼ عمـ نقد األحاديث. المطمب الثالث: 

 ، كبياف أىميتو.كعكامؿ ظيكره الثاني: نشأة عمـ نقد األحاديثالمبحث 

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:  
 .كعكامؿ ظيكره عمـ نقد األحاديث نشأة المطمب األكؿ: 

 أىمية عمـ نقد األحاديث. المطمب الثاني: 

 الثالث: أشير عمماء النقد ككتبيـالمبحث 

 كيشتمؿ عمى مطمبيف: 
 أشير عمماء نقد األحاديث. المطمب األكؿ: 

 أشير كتب عمماء نقد األحاديث. المطمب الثاني: 

 :الباب الثاني

اديث مف خالؿ النظر في أسانيدىا المديني في نقد األحماـ أبي مكسى منيج اإل
 كمتكنيا

 فصكؿ: ةكيشتمؿ عمى ثبلث

 باعتبار األسانيد كأحكاؿ الركاة حاديثنقد األالفصؿ األكؿ: 
 :مبحثيفكيشتمؿ عمى 

 باعتبار الدراية بأحكاؿ الركاة حاديثنقد األ المبحث األكؿ:

 مطالب: تسعةكيشتمؿ عمى 
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 -(رضى اهلل عنيـ)-تو بأحكاؿ الصحابة معرف المطمب األكؿ:

 تبيينو ألسماء الركاة المطمب الثاني:

 االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيوأكالن: بياف 

 ثانينا: التمييز بيف األسماء المتشابية في االسـ األكؿ

 ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة
 مف عرؼ بالكنية المطمب الثالث:

 كال يعرؼ اسموأكالن: مف عرفة بكنية، 

 ثانيان: مف عرؼ بكنيتو، كيعرؼ اسمو

 معرفتو بأنساب الركاة المطمب الرابع:

 أكالن: ينسب الراكم بتعيف أبيو كنسبو

 ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو

 ثالثنا: معرفتو باألخكة

 رابعان: بياف نسب الراكم لجده

 خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ

 كعبلقتيا األسرية سادسان: بياف نسب المرأة
 معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة المطمب الخامس:

 أكالن: معرفتو باألسماء الميممة

 ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ

 معرفتو بالمكالي المطمب السادس:

 معرفتو باأللقاب كبياف سبب المقب المطمب السابع:

 بكفاة الركاةمعرفتو  المطمب الثامف:

 رفتو بالتابعياتمعالمطمب التاسع: 
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 المبحث الثاني: تضعيؼ األحاديث بجيالة الركاة كالكشؼ عف أكىاميـ.

 مطالب: ثبلثةكيشتمؿ عمى 
 الطعف في الراكم بالجيالة بقكلو: "ال أعرفو" المطمب األكؿ:

 الطعف في ضبط الراكم بقكلو: "كىـ" المطمب الثاني:

 تضعيؼ حاؿ الراكم بقكلو:" ليس بالقكم" المطمب الثالث:

 في بياف عمؿ األسانيد كالحكـ عمييا  أبي مكسى المديني الفصؿ الثاني: منيج

 :مبحثيفكيشتمؿ عمى 

 : بياف العمؿ اإلسنادية كؿالمبحث األ 

 مطالب: تسعةكيشتمؿ عمى 
 بيف الكقؼ كالرفع  ختبلؼاال المطمب األكؿ:
 مختمؼ في إسناده المطمب الثاني:

 الحديث المرسؿ المطمب الثالث:

 غريبال المطمب الرابع:

 تفردال المطمب الخامس:
 التصحيؼ المطمب السادس:
 المعضؿ المطمب السابع:

 حذفو كأاالختبلؼ في زيادة راكو في اإلسناد المطمب الثامف: 

 الكىـ بالسماع المطمب التاسع:

 : الحكـ عمى األسانيدثانيالمبحث ال

 مطالب: ثبلثةكيشتمؿ عمى 
 قكلو" صحيح اإلسناد" ك" إسناد صحيح"  المطمب األكؿ:

 قكلو" محفكظ مف حديث..."  المطمب الثاني:

 قكلو " أحاديثو صالحة". المطمب الثالث:
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 مكسى في نقد الحديث سندنا كمتننا، كبيانو لعمؿ المتكف يمنيج اإلماـ أب الفصؿ الثالث:

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
 المبحث األكؿ: منيجو في الحكـ عمى األحاديث سندنا كمتننا.

 كيشتمؿ عمى ثمانية مطالب:

 ."، أك صحيح أخرجو البخارم كمسمـ" حديث صحيح متفؽ عميوالمطمب األكؿ: 

 حديث صحيح أخرجو البخارم في صحيحو".المطمب الثاني: "

 "." حديث صحيح أخرجو مسمـ في صحيحوالمطمب الثالث: 

ٍيف".المطمب الرابع:  مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ًحيحه عى ًديثه صى  "حى

 "حديث صحيح عمى شرط البخارم".المطمب الخامس: 

 ".حديث صحيح عمى شرط مسمـالمطمب السادس: "

ًديثه ثىاًبتو مىٍشييكرحديث مشيكر، أك " المطمب السابع:  ًديثه ثىاًبتو مىٍشييكره ميٍحتىج  ًبو، أك حى  ".حى

 غريب اإلسناد". صحيح المتفلثامف: "المطمب ا

 المبحث الثاني: منيجو في بياف عمؿ المتكف

 كيشتمؿ عمى ستة مطالب:

 الحديث منسكخ المطمب األكؿ:

 زيادة الثقة المطمب الثاني:

 تصحيؼ المتفالمطمب الثالث: 

 تغيير في حركؼ الكممةأكالن: 

 كشكميا. تغيير في نقط الكممةثانيان: 

 تعميؿ المتكف بمخالفة الركايات الصحيحة األخرل المطمب الرابع:

 الغريب متننا كسندناالمطمب الخامس: 
 حديث منكر المطمب السادس:

 الػخػاتػمػة
 كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات.
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 تشمؿ عمى: الفيارس العممية
 فيرس اآليات القرآنية    

 فيرس األحاديث كاآلثار    

 فيرس الركاة كاألعبلـ المترجميف 

  ، كاألماكف كالبمداففيرس األنساب كاأللقاب

 فيرس معاني الكممات           

 فيرس المصادر كالمراجع

 فيرس المحتكيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 )الدراسة النظرية(
 

 

 الباب األكؿ
، مكسى المديني ترجمتو، ككتابو كاإلماـ أب

 كمدخؿ في عمـ نقد األحاديث
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ
 مكسى عصره، كترجمتو، ككتابو كاإلماـ أب 

)المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمـك  
 الحفاظ األعارؼ(
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 الباب األكؿ
)المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمكـ  مكسى المديني ترجمتو، ككتابو كاإلماـ أب

 الحفاظ األعارؼ(، كمدخؿ في عمـ نقد األحاديث

المطائؼ مف دقائؽ مكسى عصره، كترجمتو، ككتابو ) كالفصؿ األكؿ: اإلماـ أب
 المعارؼ في عمكـ الحفاظ األعارؼ(

مكسى المديني ال بد منو؛ ألف بيئة اإلنساف  عاش فيو أبكإف إبراز أىـ مظاىر العصر الذم 
كال شؾ أف الساسة التي تسيـ في صقؿ شخصية العالـ،  ليا تأثير عميو، كمنيا يتمقى األحداث

الذيف ينيركف الظبلـ بنكر عمميـ، تعرضكا لؤلخطار، فقطعكا الذيف يقكدكف األمة، كالعمماء 
 عمى بصيرة مف دينيـ كعمميـ. ف، فيؤالء يككنك مة ليعممكا الناس العمـ، كيتعممكاالمسافات الطكي

 :المبحث األكؿ
 مكسى المديني ياإلماـ أبعصر 

ة التي يفي عصره، رغـ الظركؼ السياس بارزيفعمماء الالاإلماـ أبك مكسى المديني مف  ييعد   
ة، كالفقو، المغ :منيا عمكـ عدةالحالة االجتماعية بذلؾ؛ إال أنو نبغ في  تترنحت ليا الببلد، كتأثر 

 انعكاسياكالحديث، كلذا فإني أشير إلى مكجز مف الحقبة السياسية، كاالجتماعية، كالعممية، كمدل 
 :في حياة العالـ، كفيو مطالب

 الحالة السياسية :المطمب األكؿ
، فبدأ عصره منذ خبلفة الخميفة اليجرم لسادسالقرف ا بدايةمكسى في  كـ أبكلد اإلما 

ق، ككانت الدكلة العباسية آنذاؾ يناصرىا 487باهلل الذم تكلى الخبلفة منذ عاـ العباسي المستظير 
 ق.447منذ عصر الخميفة العباسي القائـ بأمر اهلل عاـ  (1)السبلجقة

الخبلفة العباسية في بغداد كقضكا عمى الفتف التي أظيرىا النفكذ الرافضي  ساند السبلجقة
 لخبلفة العباسية.الشيعي الذم كاف مسيطران عمى بغداد كا

 

                                                 

سىٍمجكؽ: أكؿ ممكؾ السمجكقية، كانكا يسكنكف قبؿ استيبلئيـ عمى الممالؾ فيما كراء النير، قريبان مف بخارم،  (1)
كانكا عددان غير محصكر، ال يدخمكف تحت طاعة سمطاف، فإذا قصدىـ جمع ال يقككف عميو دخمكا المفاكز...، كأنيـ 

أمرىـ في سنة تسع كعشريف كأربعمائة. انظر: عفيؼ  مككا الببلد، ككاف ابتداءن استظيركا عمى الكالة، كظفركا بيـ، كم
 (.59-58/ 3، مرآة الجناف كعبرة اليقظاف )ج مع آخركف الديف اليافعي
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 فالدكلة العباسية كانت تكاجو في عيد المستظير باهلل خطريف داىميف عسكريان كفكريان:

 مف الشرؽ عمى يد الحركة الباطنية. األكؿ:

 مف الغرب عمى يد الحركة الصميبية التي استيدفت بيت المقدس. الثاني:

عاني فيو مف شر االنقسامات كقد حدثت الحركب الصميبية في كقت كاف المشرؽ اإلسبلمي ي
المذىبية كالسياسية، كقد كانت الدكلة السمجكقية تعاني مف التفكؾ الذم كاف مف أكبر عكامؿ نجاح 

 الحمبلت الصميبية.

سبعة خمفاء مف الدكلة العباسية كىـ بحسب الترتيب  المديني مكسى كش اإلماـ أبيعا
 الزمني:

 ق(:587-ق387).الخميفة المستظير باهلل، خالفتو 8

 المستظير باهلل: أبك العباس أحمد بف المقتدم باهلل.

كلد في شكاؿ سنة سبعيف كأربعمائة، كبكيع لو عند مكت أبيو كلو ست عشرة سنة " 
 .(1)"كشيراف

، كتب الخط المنسكب، ككانت أيامو ببغداد كأنيا األعياد، بارعان  ذكيان  ا فاضبلن كاف خيرن " 
، ككاف جميؿ العشرة ال يصغي إلى إلى ذلؾ، ال يرد سائبلن  خير، مسارعان في البر كال ككاف راغبان 

، كأحكميا كعمميا، ككاف أقكاؿ الكشاة مف الناس، كال يثؽ بالمباشريف، كقد ضبط أمكر الخبلفة جيدان 
 .(2)" لديو عمـ كثير، كلو شعر حسف

 .المسترشد باهللكلى الخبلفة بعده ق تكفي الخميفة المستظير باهلل، ثـ ت512كفي عاـ 

 ق(:579-ق587.الخميفة المسترشد باهلل، خالفتو )7

أبك منصكر الفضؿ بف المستظير: لما تكفي أبكه بكيع لو بالخبلفة، كخطب لو عمى المنابر "
أىبيك كقد كاف كلي العيد مف بعده مدة ثبلث كعشريف سنة، ككاف الذم أخذ البيعة لو قاضي القضاة 

سىًف الدَّامىغىانً  ببغداد،  شديده  كفييا كاف غبلءه  ،قرت الخبلفة ببل منازعة لممسترشدكاست ،...(3)ي  اٍلحى

                                                 

 (.303السيكطي، تاريخ الخمفاء )ص (1)
 (. 182/ 12ابف كثير، البداية كالنياية )ج (2)
ثـ نزيؿ دمشؽ صدكؽ فيو  ،أبك الحسف الدَّامىغىاًني  قاضي نيسابكربكير بف معركؼ األسدم أبك معاذ أك ىك:  (3)

 (.768: رقـ الترجمة128تقريب التيذيب )صابف حجر،  .ليف
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ا، كلـ ا جيارن ببغداد، كنيبكا الدكر نيارن  (1) أىٍمري اٍلعىيَّاًريفى كانقطع الغيث كعدمت األقكات، كتفاقـ 
 .(2)" دفع ذلؾ الش رىطي يستطع 

مع عف استمرت خبلفة المسترشد باهلل حتى قتؿ، كتكلى  الخبلفة بعده ابنو الراشد حتى خي
 ق.530الخبلفة عاـ 

 ق(.541 -ق579باهلل، خالفتو ) راشد. الخميفة ال4

كخطب لو ... كلد في سنة اثنتيف كخمسمائة، أبك جعفر منصكر بف المسترشد:" الراشد باهلل: 
القعدة سنة تسع أبكه بكالية العيد سنة ثبلث عشرة، كبكيع لو بالخبلفة عند قتؿ أبيو في ذم 

إلى بغداد خرج ىك إلى المكصؿ، فأحضركا القضاة  (3)كلما عاد السمطاف مسعكد..، كعشريف.
كاألعياف كالعمماء ككتبكا محضرنا فيو شيادة طائفة بما جرل مف الراشد مف الظمـ كأخذ األمكاؿ 

ؿ إذا ثبت فسقو كسفؾ الدماء كشرب الخمر، كاستفتكا الفقياء فيمف فعؿ ذلؾ: ىؿ تصح إمامتو؟ كى
بف ايجكز لسمطاف الكقت أف يخمعو كيستبدؿ خيرنا منو؟ فأفتكا بجكاز خمعو، كحكـ بخمعو أبك طاىر 

قاضي البمد، كبايعكا عمو محمد بف المستظير كلقب المقتفي ألمر اهلل، كذلؾ في سادس  (4)اٍلكىٍرًخي
 يعني ) ثبلثيف كخمسمائة(. -،(5)"عشر مف ذم القعدة سنة ثبلثيف

 ق(:555-ق541. الخميفة المقتفي ألمر اهلل أبك عبد اهلل، خالفتو )3

سع كثمانيف كلد في سنة ت، عبد اهلل محمد بف المستظير باهللأبك " المقتفي ألمر اهلل: 
، كبكيع لو بالخبلفة عند خمع ابف أخيو كعمره أربعكف سنة، كسبب تمقيبو بالمقتفي أنو رأل كأربعمائة

كىك يقكؿ لو: سيصؿ ىذا  -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل  ،يستخمؼ بستة أياـفي منامو قبؿ أف 
 .(6)"  فمقب المقتفي ألمر اهلل -األمر إليؾ فاقتؼ ألمر اهلل

لـ يتخذ سبلطيف السبلجقة بغداد مقران لحكميـ، بؿ جعمكا العراؽ إقميمان مف أقاليـ دكلتيـ 
غداد مقر الحككمة في اإلسبلـ، فقد تنقؿ السبلجقة بيف الكاسعة، كأرسمكا نكابان عسكرييف، كلـ تعد ب

كبعد مكت ، عميدمرك، كأصفياف، كىمداف، كأنابكا عنيـ في حكـ العراؽ مكظفان سمجكقيان ييعرؼ بال
                                                 

(1) : ىك الكثير الذىاب كالمجيء في األرض، كالعىيَّاري مف الرجاؿ الذم يخمي نفسو كىكاىا ال يردعيا كال  العىيَّاري
 (.639/ 2معجـ الكسيط )جيزجرىا. إبراىيـ مصطفى كآخركف، ال

 (.183-182/ 12)ج المرجع السابؽ (2)
ًمٍكشىاٍه. ابف األثير، الكامؿ في التاريخ )ج (3) ًد ٍبًف مى مَّ ٍمطىافي مىٍسعيكدي ٍبفي ميحى  (.186/ 9ىك: الس 
ػػاة.  (4) كؼ بشػػرؼ اٍلقيضى ٍعػػري ػػد بػػف اٍلكىٍرًخػػي أىبيػػك طىػػاًىر اٍلمى مَّ ػػد بػػف أىٍحمػػد بػػف ميحى مَّ السػػبكي، طبقػػات الشػػافعية ىػػك: ميحى

 (.611: رقـ الترجمة86/ 6الكبرل )ج
 (. 310-309السيكطي، تاريخ الخمفاء)ص  (5)
 (.310)ص المرجع السابؽ (6)
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ق تكفي 555ق سقط سمطاف الدكلة السجمكقية كفي عاـ 552السمطاف سنجر السمجكقي عاـ 
 المظفر يكسؼ بف المقتفي كىك المستنجد باهلل. الخميفة المقتفي ألمر اهلل كبكيع ابنو أبك

 ق(.566-ق555. الخميفة المستنجد باهلل أبك المظفر، خالفتو )5

لما تكفي أبكه بكيع بالخبلفة في صبيحة  ،ظفر يكسؼ بف المقتفيأبك الم" المستنجد باهلل: 
الكزير كالقضاة كالعمماء يكـ األحد ثاني ربيع األكؿ مف ىذه السنة، بايعو أشراؼ بني العباس، ثـ 

ف مدة كاألمراء كعمره يكمئذ خمس كأربعكف سنة، ككاف رجبل صالحا، ككاف كلي عيد أبيو م
جعفر بف عبد  كككلى مكانو أبالدَّامىغىاًني  كعزؿ قاضي القضاة ابف  ،...متطاكلة، ثـ عمؿ عزاء أبيو

 . (1)"  الككفةا، لو سماع بالحديث، كباشر الحكـ با كبيرن الكاحد، ككاف شيخن 

 ق تكفي المستنجد باهلل كخمفو ابنو المستضيء بأمر اهلل.566كفي عاـ 

 ق(.575-ق565. الخميفة المستضيء باهلل، خالفتو )6

كلد سنة ست كثبلثيف ، لحسف أبك محمد بف المستنجد باهللالمستضيء بأمر اهلل: ا
كنكدم برفع المككس كردت " قاؿ ابف الجكزم: ، ك (2)كخمسمائة، بكيع لو بالخبلفة يـك مكت أبيو

ثـ أذف لمكعاظ في الكعظ بعد أف كانكا  ،...الكـر ما لـ نره مف أعمارناالمظالـ، كأظير مف العدؿ ك 
عمى الياشمييف كالعمكييف كالعمماء   عظيمان كفرؽ اإلماـ المستضيء بأمر اهلل ماالن  ،قد منعكا مدة

ليس لو عنده كقع، كخمع عمى أرباب الدكلة كالقضاة كالجند كاألربطة، ككاف دائـ البذؿ لمماؿ 
 .(3)" كجماعة مف العمماء

ق تكفي المستضيء بأمر اهلل، كبكيع ابنو الناصر لديف اهلل أبي العباس 575كفي عاـ 
 أحمد بف المستضيء.

 ق(.677 -ق575. الخميفة لناصر لديف اهلل، خالفتو )7

العباس بف المستضيء بأمر اهلل، لما تكفي أبكه في سمخ أحمد أبك " الناصر لديف اهلل: 
شكاؿ مف سنة خمس كسبعيف كخمسمائة، بايعو األمراء كالكزراء كالكبراء كالخاصة كالعامة، كلكف 

الخبلفة مف بني العباس  قدر اهلل أنو لـ يختمؼ عميو اثناف بعد كفاة أبيو، كلقب بالناصر، كلـ يؿً 
ا شجاعن  ث خميفة إلى سنة كفاتو في ثبلث كعشريف كستمائة، ككاف ذكيان قبمو أطكؿ مدة منو، فإنو مك

، ... كتمكف أمر الخميفة الناصر كعظمت ىيبتو في الببلد، كقاـ قائـ الخبلفة في جميع مييبان 

                                                 

 (.313(، كالسيكطي، تاريخ الخمفاء ) ص 242-241/ 12انظر: ابف كثير، البداية كالنياية )ج  (1)

 (.315السيكطي، تاريخ الخمفاء )ص (2)
 (.191/ 18الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )جابف  (3)
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شفاه اهلل ليصرفف  أف ق مرض صبلح الديف األيكبي مرضان شديدان فنذر581 كفي عاـ، (1)" األمكر
ق فتح بيت 583كفي عاـ ، اهلل ي بأمرف ىمو فتح بيت المقدس فشففار، كليجعمىمتو كميا لقتاؿ الك

 .(2)"سنة كانت في أيد النصارل 92المقدس بعد 

خالصة ىذه الفترة التي امتدت مف عصر المستظير باهلل حتى فتح بيت المقدس عاـ 
 ق:588ق بعد كفاة أبي مكسى بعاميف حيث كانت كفاتو 584

 اتسمت ىذه الفترة بضعؼ الدكلة العباسية، كمكاجيتيا خطريف داىميف عسكريان كفكريان. .1

. مكاالة السبلجقة لمدكلة العباسية كمناصرتيـ لمخبلفة، كقد كانت الدكلة العباسية تحت إدارة 2
 السبلجقة.

عمى يد نكر الديف . كانت ىذه الفترة مميئة بالفتكحات لببلد المسمميف كاسترجاعيا مف أيدم الفرنج 3
 ق بعد كفاة أبي مكسى بعاميف.583زنكي، كصبلح الديف األيكبي حتى كاف فتح بيت المقدس عاـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 (.317(، كتاريخ الخمفاء، لمسيكطي ) ص: 305/ 12جانظر: البداية كالنياية، البف كثير ) (1)
(، 112-109(، كجماؿ الديف بف العبرم، تاريخ الزماف )ص317-303لسيكطي، تاريخ الخمفاء )صانظر: ا (2)

(، كمحمد العمراني، اإلنباء في تاريخ الخمفاء 151-36سمجكؽ )ص ريخ دكلة آؿكمحمد بف محمد األصفياني، تا
(. 124-16(، كد. حسف إبراىيـ حسف ، تاريخ اإلسبلـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعي)ص226-206)ص

 بتصرؼ.
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 الحالة االجتماعية :المطمب الثاني
يجابان   إف الحالة االجتماعية في أغمب األحياف مرىكنة بالحالة السياسية؛ فتتأثر سمبان كا 

قكة؛ فإذا كانت الدكلة قكية عادلة مستقرة تتمتع باألمف، كاف ذلؾ غالبان، مف حيث الضعؼ أك ال
سببان في أمف المجتمع كاستقراره كسعادة أفراده، أما إذا كانت الحالة السياسية مضطربة ضعيفة فبل 

 شؾ أف الحالة االجتماعية تتأثر بذلؾ كتتدىكر تبعان لذلؾ.

أكرثت الرعب في التي ساد في القرف السادس الحركب كالغارات عمى الببلد اإلسبلمية فقد 
قمكب الناس، فأصبحت الصفة العامة لمحياة االجتماعية الشغب كاضطراب األمف، حيث تدىكرت 
الحياة اقتصاديان كاجتماعيان حيف تجمعت األمكاؿ في حفنة قميمة ال تعرؼ معركفان كال تنكر منكران، 

أصبح تكديس ك  ، حساس بيـكالناس يعانكف شظؼ العيش بدكف اإلكا الببلد قاعان صفصفان كترك
 .(1) األمكاؿ عندىـ أمران شائعان، كالنيب مف أمكاؿ الدكلة أمران عاديان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(، 112-109(، كجماؿ الديف بف العبرم، تاريخ الزماف )ص317-303السيكطي، تاريخ الخمفاء )ص انظر:(1)
(، كمحمد العمراني، اإلنباء في تاريخ الخمفاء 151-36كمحمد بف محمد األصفياني، تاريخ دكلة آؿ سمجكؽ )ص

(. 124-16جتماعي)ص(، كد. حسف إبراىيـ حسف ، تاريخ اإلسبلـ السياسي كالديني كالثقافي كاال226-206)ص
 بتصرؼ. 
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 :الحالة العممية :المطمب الثالث
السياسية كانت الحالة العممية في عصر أبي مكسى المديني عكس ما عميو الحالة  

مع أٌف الحكادث المؤلمة كالغزكات المتكررة عمى العالـ اإلسبلمي مف التتار كالصمبييف  ؛كاالجتماعية
تركت آثاران سيئة كخطيرة عمى الحركة العممية، فقد قتؿ األئمة كالعمماء كىدمت المساجد كالمدارس 

 في كرية كالثقافية كانتعمى الرغـ مف ذلؾ فإف الحركة الفك حرقت المكتبات كأتمفت الكتب، كأ
 .ازدىار كبير

فكاف ىذا  ؛فقد كاف عصره حافبلن بالعمـ، حيث كرث مف العصكر السابقة ثركة عممية عظيمة
مشجعان كحافزان ألىمو عمى االستمرار في البحث كالتأليؼ، كبيذا كاف عصر أبي مكسى زاخران 

العامة كالخاصة ممتمئة بأصناؼ الكتب بالعمماء األعبلـ في شتى العمكـ كالفنكف، ككانت المكتبات 
 في أنكاع المعارؼ. 

 مف أبرزىا:عدة عكامؿ ذه الحركة العممية كازدىارىا كقد ساعد عمى ى

 سالطيف السالجقة بالعمـ كالعمماء. اىتماـ 1

االىتماـ بالعمـ كالعمماء كاف منذ القدـ، لما ليـ دكر بارز في المجتمع كتأثير عمى الناس، كىـ 
لقد أدرؾ سبلطيف السبلجقة أف العمـ ىك سياج الدكلة كعمادىا، كأف العمماء ىـ "  دكلة،عماد ال

، كبنكا المدارس كالخكانؽ  (2)ط بي كالري  (1)مشاعؿ الحضارة كركاد األمة، فعممكا عمى تشجيع العمـك
ما يضمف  لطبلب العمـ، كأكرمكا العمماء، كأحسنكا كفادتيـ، فأجزلكا ليـ العطاء، كما أدرككا أف خير

 ليـ

اإلسبلـ، بيضة بقاء دكلتيـ كرقييا، أف يشحنكا مراكزىا المختمفة بالعمماء كرجاؿ الديف، لمدفاع عف  
 .(3)" كحراسة أمكر األمة

 . اىتماـ الكزراء بالعمـ كالعمماء.7

لقد ازدىرت الحياة العممية ازدىاران كبيران في فترة كزارة نظاـ الممؾ أبك عمي حسف بف عمي  
 إسحاؽ الطكسي، كزير ألب أرسبلف، كممكشاة. بفا

                                                 

بىؿ كىاٍلجمع خكانؽ. كىأىؿ اٍليمف يسمكف الزقاؽ خانقا. ابف دريد، جميرة المغة الخانؽ: شي  (1) عب ضيؽ ًفي أىعمىى اٍلجى
 (.619/ 1)ج 

مَّ  (2) ييٍجمىعي ًفي اٍلًقيىاًس ريبيطه ًبضى لَّده كى بىاطي الًَّذم ييٍبنىى ًلٍمفيقىرىاًء ميكى . الفيكمي، المصباح المنير ريبيطه: مف الرِّ ًربىاطىاتو تىٍيًف كى
(، كىك مبنى مجيز مكقكؼ عمى الفقراء مف الٌصكفٌية كغيرىـ "تكثر الرِّباطات 215/ 1في غريب الشرح الكبير )ج

 (.26: رقـ 847/ 2في المغرب العربٌي". د. أحمد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة )ج
 (. 163لعراؽ في العصر السمجكقي )صعسيرم، الحياة العممية في ا (3)
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د الدىاقيف الَّذيف يٍعمميكفى ًفي اٍلبىسىاًتيف  ،كلد نظاـ اٍلممؾ سنة ثىمىاف كىأىٍربىعًمائىة"  كىافى مف أىٍكالى كى
د كىأخذ ًفي ًبنىاء اٍلمىسىاجً ... فحفظو أىبكهي اٍلقيٍرآف كشغمو ًفي التفقو عمى مىٍذىىب الشَّاًفًعي ؛بنكاحي طكس

كؼ بتنكع أقسامو ،ًربىاطىاتالكى  كالمدارس فعؿ أىٍصنىاؼ اٍلمىٍعري ؼ أىٍنكىاعو كاشتدت مىعى ذىًلؾ  ،كى كىاٍخًتبلى
 .(1) "كعظمت مكانتو كتزايدت ىيبتو ،كطأتو

 الرحمة في طمب العمـ. .4

كسار المسممكف برحبلتو مف أجؿ جمًع الحديث، كبدأت ىذه الرحبلت مف عصر الصحابة،  اىتـ
 دربيـ أئمة الحديث لما ليا مف فائدة في تثبت مف األخبار.عمى 

كانت الرحمة في طمب العمـ مف أىـ العكامؿ التي ساعدت عمى ازدىار الحياة العممية في "  
أصفياف في العصر السمجكقي، كيمكف مبلحظة ذلؾ مف خبلؿ دراسة سير كتراجـ العديد مف 

إما إللقاء العمـ أك لتمقى العمـ بيا اك رحمكا خارج  العمماء في ذلؾ العصر، كقد رحؿ إلى أصفياف
أصفياف لتمقى العمـ أك إللقاء العمـ، غير مباليف بما يعترضيـ مف مشقة كعناء كجيد كنفقو، بجانب 
متاعب السفر كصعكبتو كمخاطره، كبطء في كسائؿ المكاصبلت في ذلؾ الكقت، كما يتطمبو ذلؾ 

كراء مكارد العمـ كالمعرفة،  طبلب العمـ يجكبكف الببلد سعيان  مف استعدادات كتجييز القكت... كاف
ا مممكسن  مما يسر لمدارسيف األخذ بحظ كافر مف العمكـ المختمفة، مف نقمية كعقمية، مما أثمر تقدمان 

 .(2)" في سائر العمـك كالمعرفة في ذلؾ العصر

 . الصراع الفكرم كالمذىبي في أصفياف في العصر السمجكقي.3

ـ مدينة أصفياف في العصر السمجكقي بتعدد األدياف فقط بؿ كبتعدد الطكائؼ كالفرؽ مسلـ ت
 (3)الدينية، كقد شيدت أصفياف العديد مف الصراعات الداخمية بيف ىذه الفرؽ

 كمف األحداث التي كقعت في عصر أبي مكسى:

ذاىب، دامت ق في شير صفر كقعت بأصٍبياف فتنة عظيمةه بيف الفقياء بسبب الم560في سنة  -
.  أيامان كقتؿ فييا خمؽه كثيره

منيا في  فكفي الشاـ أظير الركافض سب الصحابة كتظاىركا بأشياء منكرة، كلـ يككنكا يتمكنك  -
 ، ككقع العكاـ كبلـ فيما يتعمؽ بخمؽ القرآف.(4) ٍبف ىيبىٍيرةى ىذه األعصار المتقدمة خكفان مف ا
                                                 

 (.313-312/ 4)ج انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرل (1)
 (.183عبد النعيـ حسنيف، دكلة السبلجقة )ص (2)
 (.197محمد سيد كماؿ، الحياة السياسية كمظاىر الحضارة  في أصفياف )ص (3)

مَّد ٍبف ىيبىٍيرة ٍبف سىًعيد بف  (4) الحسف بف جيـ، أبك المظفر الشيباني الكزير. الذىبي، تاريخ ىك: يحيى ٍبف ميحى
 (.372: رقـ الترجمة184/ 12اإلسبلـ )ج
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المكصؿ فأقاـ بيا أربعة كعشريف يكمان كأمر سار الممؾ نكر الديف محمكد بف زنكي إلى 
 بعمارة جامعيا كتكسعتو، ككقؼ عمى تأسيسو بنفسو، كجعؿ لو خطيبان كدرسان لمفقو.

 كما اتسمت ىذه الفترة بقمع أىؿ البدع، كمف ذلؾ:

عزؿ صبلح الديف قضاة مصر؛ ألنيـ كانكا شيعة، ككلى قضاء القضاة بيا لصدر الديف عبد -
الشافعي، كاستناب في سائر المعامبلت قضاة شافعية كبنى مدرسة  المىارىانيٌ  اسًدٍرب الممؾ بف

 لمشافعية كأخرل لممالكية.

قطع صبلح الديف األذاف )ًبحىي عمى خير العمؿ( مف ديار مصر كميا، كشرع في تمييد الخطبة  -
 .(1)لبني العباس عمى المنابر

 حب الكتب ككثرة المكتبات. .3

حب الكتب كاالطبلع عمييا كامتبلكيا ىك تراث عممي ينيؿ مف الباحث كيتعمـ ممف سبقو، 
 مكسى يأباإلماـ كمنيـ  ،العمماء لـ يغفمكا عف العناية بالعمـ كأىموكنتج عف ذلؾ كثرة المؤلفات، 

في فنكف  الذم كاف مداكمان عمى التعميـ كالتدريس، كييعمـ الناس أمكر دينيـ، كيدرس العمكـ المديني،
 . مختمفة، حيث إف أصفياف لـ تسمـ مف سيؼ التتار كالصميبيىيف

كاف مف أبرز مظاىر النشاط العممي في العراؽ في ىذا العصر، اإلقباؿ عمى التأليؼ "  
كالتصنيؼ بشكؿ يمفت نظر القارئ خصكصان في العمـك الشرعية كعمكـ المغة كالدراسات اإلنسانية 

 .(2)" ات فييا مف مبسكطات كمختصرات كشركحاألخرل فقد تنكعت المصنف

ف ذلؾ يعتبر نتيجة إساىـ في إنشاء المكتبات أك خزائف الكتب، حيث  (3) كازدىار الكراقة" 
طبيعية لكثرة المؤلفات كازدياد النسخ، حيث كاف مف الضركرم إنشاء دكر الكتب لحفظيا كترتيبيا 

كالعامة، كخبلؿ فترة البحث كاف عند المسمميف كتبات الخاصة مكخشية ضياعيا أك تمفيا فكانت لم
 .(4)صفيانييف خاصة حب شديد في اقتناء كشراء الكتب كعمؿ مكتبات ليـعامة كاأل

                                                 

(، 413-11/330(، كالكامػػػػؿ فػػػػي التػػػػاريخ، البػػػػف األثيػػػػر )ج290-17/110انظػػػػر: ابػػػػف الجػػػػكزم، المنػػػػتظـ )ج (1)
(، كجمػػػػاؿ الػػػػديف بػػػػف 320-16/220(، كابػػػػف كثيػػػػر، البدايػػػػة كالنيايػػػػة )ج190-137كالػػػػذىبي، تػػػػاريخ اإلسػػػػبلـ )ص

 (.112-109العبرم، تاريخ الزماف )ص
 (.171عسيرم، الحياة العممية في العراؽ في العصر السمجكقي )ص (2)

ٌراؽ: (3) ػذً  -ىذا اسـ لمف يكتب المصاحؼ ككتب الحديث كغيرىا، كقد يقاؿ لمف يبيع الػكرؽ الكى ببغػداد  -كىػك الكاغى
ٌراؽ أيضان. السمعاني، األنساب)ج  (.5156: رقـ300/ 13الكى

 (.183إبراىيـ اليادم، الحياة العممية في أصفياف في العصر السمجكقي )ص (4)
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 :الثانيالمبحث 
 ترجمة اإلماـ أبي مكسى المديني

اإلماـ أبك مكسى المديني أحد العمماء المشيكريف في عصره، كتتممذ عمى يد الجيابذة  ييعد   
في ىذا المبحث أتناكؿ شخصية اإلماـ مف حيث االسـ كالنسب كالكنية كالمقب كالمكلد ك أىؿ العمـ، 

و كىك مف فيض لطمبة العمـ لينيمكاكالكفاة كالنشأة، كثناء العمماء عميو، كمعرفة الميراث الذم تركو 
 عمى النحك التالي:

 :المطمب األكؿ: اسمو كنسبو ككنيتو كلقبو
، عمر بف محمد بف أحمد بف أبي عيسىمحمد بف أبي بكر عمر بف أبي عيسى، أحمد بف 

 .األصفياني ،(2)المديني، (1)، أبك مكسىالشافعي

 

 

                                                 

كأبػك (، 313: رقػـ الترجمػة1/463بػف الػدبيثي، ذيػؿ تػاريخ مدينػة بغػداد )جاانظر: ترجمتو في المصػادر التاليػة:  (1)
صػػاحب حمػػاة (، ك 618رقػػـ الترجمػػة  :286/ 4كابػػف خمكػػاف، فيػػات األعيػػاف )ج (،2/68)ج شػػامة، عيػػكف الركضػػتيف

/ 15الػػذىبي، سػػير أعػػبلـ النػػببلء )جك  (،25: رقػػـ الترحمػػة238-2/237)جأبػػك الفػػداء، المختصػػر فػػي أخبػػار البشػػر 
(، 1095: رقػػػػػػـ الترجمػػػػػػة 87/ 4(، كتػػػػػػذكرة الحفػػػػػػاظ ) 35: رقػػػػػػـ الترجمػػػػػػة124/ 41(، كتػػػػػػاريخ اإلسػػػػػػبلـ، )ج345

كعفيؼ (، 4/174كابف الصفدم، الكافي بالكفيات )ج (،2/95الكردم )ج تاريخ ابفكابف الكردم، (، 4/546كالعبر)ج
(، كابػػػف 6/160كالسػػػبكي، طبقػػػات الشػػػافعية الكبػػػرل، )ج  (،3/321)جالػػػديف اليػػػافعي، مػػػرآة الجنػػػاف كعبػػػرة اليقظػػػاف 

بػردم،  كابػف تغػرم (،2/215كابػف الجػزرم، غايػة النيايػة فػي طبقػات القػراء )ج(، 12/318كثير، البدايػة كالنيايػة )ج
 (،1/18(، كحػػػاجي خميفػػػة، كشػػػؼ الظنػػػكف )ج475كالسػػػيكطي، طبقػػػات الحفػػػاظ )ص (، 101/ 6النجػػػـك الزاىػػػرة )ج

البغػػػػدادم، إيضػػػػاح ، ك (203-7/202ي، األعػػػػبلـ )جمػػػػ(، كالزرك273/ 4كابػػػػف العمػػػػاد الحنبمػػػػي، شػػػػذرات الػػػػذىب )ج
كحالػػػػػػة، معجػػػػػػـ المػػػػػػػؤلفيف كعمػػػػػػر رضػػػػػػا (، 102-2/100ىديػػػػػػة العػػػػػػارفيف )ج(، ك 2/215(، )ج1/472المكنػػػػػػكف)ج

 .(11/76)ج
ػػًدٍيني:(2) ذكػػر ابػػف القسػػيراني، كالحػػافظ أبػػك سػػعد السػػمعاني، كابػػف األثيػػر، كالسػػيكطي: ىػػذه النسػػبة إلػػى عػػدة مػػف  المى

لػى مدينػة أصػبياف، «المػدني»، كأكثر ما ينسب إلييا يقاؿ _صمى اهلل عميو كسمـ _المدف، منيا: مدينة رسكؿ اهلل ، كا 
كابػػف (، 3706: رقػـ152/ 12األنسػػاب )ج(، كالسػمعاني، 137األنسػػاب المتفقػة )صكغيرىػا. انظػر: ابػػف القسػيراني، 

(، قػاؿ ابػف 239(، كابػف األثيػر، لػب المبػاب فػي تحريػر األنسػاب )ص184/ 3األثير، المباب في تيذيب األنساب)ج 
/ 4(، الػكافي بالكفيػات )ج286/ 4اف، كابف الصفدم: ىذه النسبة إلى مدينة أصبياف. انظر: كفيػات األعيػاف )جخمك

 (. خبلصة ذلؾ: أنيا تطمؽ عمى المدينة كأصفياف كغيرىا مف المدف دكف التفريؽ بينيما.174
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 :المطمب الثاني: مكلده ككفاتو كنشأتو كرحالتو
 مكلده ككفاتو: -أكالن 

جميع المصادر التي ترجمت لئلماـ أبي مكسى عمى أنو كلد في ذم القعدة سنة إحدل اتفقت 
أحد، ، كلـ يخالؼ في ىذا مف سنة إحدل كثمانيف كخمسمائة األكلى لمادكخمسمائة، كتكفى في جي 

أف مكلد أبي مكسى في تاسع عشر ذم القعدة مف  (1)كما عند الدمياطي في ذيمو كزاد ابف النجار
 لالتاسع مف جماديكـ األربعاء منتصؼ النيار  يكتكف ،نفسيا، أم سنة إحدل كخمسمائةالسنة 

 كدفف بالمصمى خمؼ المحراب. ،ق581األكلى سنة 
 نشأتو: -ثانيان 

فأسمعو الكثير مف أصحاب أبي نعيـ الحافظ كالد أبي مكسى المديني عمى ابنو؛ حرص  
، كالحافظ يحيى -الحسف الحداد األصبياني الحسف بف أحمد بف -كطبقتيـ؛ فسمع مف أبي الحداد

 بف منده، كالحافظ محمد بف طاىر المقدسي، كغيرىـ.ا
ككاف حافظ المشرؽ، عاش حتى صار أكحد كقتو، كشيخ زمانو، إسنادان كحفظان، حصؿ مف 

كالصبلح كحسف الطريقة المسمكعات مالـ يحصؿ أحد في زمانو، ككاف يتميز بالثقة كالعفة كاإلتقاف 
زى المي اعتنى بو أبكه فأحضره عند أبي سعد ، ك النقؿ كصحة ، ثـ سمع الكثير كرحؿ كعني بيذا (2)طىرِّ

الشأف، ككاف لو شيء يسير يتربح بو، كينفؽ منو، كال يقبؿ مف أحد شيئان قط، حتى أنو كاف ببعض 
ي قرل أصبياف رجؿ مف أىؿ العمـ كالديف أراد أف يحج حج نافمة، فجاء جماعة إلى الحافظ أب

مكسى فسألكه أف يشفع إليو في قعكد عف الحج لما يرجكف مف االنتفاع بإقامتو، فخرج معو إلى 
القرية راكبان عمى حماره؛ فأجابو إلى ذلؾ، فحممكا إلى أبي مكسى شيئان مف الذىب فمـ يقبمو، فقالكا: 

الشيخ أبي مكسى ككاف رجؿه مف األغنياء أكصى إلى ، أصحابؾ، قاؿ: فرقكه أنتـ إف شئتـفرقو في 
أنا أدلؾ إلى مف تدفعو إليو إلى غيرم، ك  بماؿ كثير يفرقو في البر، فمـ يقبؿ، كقاؿ: بؿ أكصً 

 .(3) ككاف متكاضعان، يقرئ الصغير كالكبير، كيرشد المبتدئ، ففعؿ

                                                 

 (.30الدمياطي، المستفاد مف تاريخ بغداد )ص (1)
زي ىك:  (2) ًد بًف أىٍحمىدى بًف سىٍندىه ،أىبيك سىٍعد ،الميطىرِّ مَّ مَّدي بفي ميحى ، ميٍسًند ، قاؿ الذىبي: ميحى ًمٍيؿي ـي، الثِّقىةي، الجى ، العىاًل الشٍَّيخي

 (.157: رقـ الترجمة254/ 19جسير أعبلـ النببلء ). الذىبي، أىٍصبىيىاف
(، كابف خمكاف، كفيات 2/68امة، الركضتيف )ج(، كأبك ش1/463انظر: ابف الدبيثي، ذيؿ تاريخ مدينة بغداد )ج (3)

صاحب حماة أبك الفداء، (، 87(، كابف نقطة، التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد)ص286/ 4األعياف )ج
: رقـ الترجمة 87/ 4تذكرة الحفاظ )جكالذىبي، ، (25: رقـ الترحمة238-2/237)جفي أخبار البشر المختصر

 (،2/95(، كتاريخ ابف الكردم )ج4/546العبر )ج(، ك 35: رقـ الترجمة124 /41)ج (، كتاريخ اإلسبلـ1095
(، كعفيؼ الديف اليافعي، 174/ 4الكافي بالكفيات)ج (، كابف الصفدم، 6/160كالسبكي، طبقات الشافعية الكبرل)ج

 (.3/321)جمرآة الجناف كعبرة اليقظاف
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 رحالتو: -ثالثان 

بأخذ العمـ مف  قنعكاالحديث لـ يتقميد متبع عند المحدثيف، فركاة يث دالرحمة في طمب الح إف
 اعتقادان منيـ كما ؛عيدة أـ قريبةكانت بأسكاء  لخر أكال بأخذه مف إقميـ أك مدينة دكف ، ىؿ بمدىـأ

، كمف (1)" حصكؿ الممكات عف المباشرة كالتمقيف أشد استحكامان كأقكل رسكخان " : ابف خمدكفيقكؿ 
الرحمة في طمب في الرحمة أسماه )أجؿ ىذا االىتماـ الكثير بالرحمة صنؼ الخطيب البغدادم كتابان 

(، كأكرد فيو األحاديث كاآلثار في فضؿ الرحمة كسجؿ رحبلت الصحابة كالتابعيف كمف الحديث
تحصيؿ عمك اإلسناد كقدـ  :أحدىما" تبلىـ، كما بيف متى تككف الرحمة كأف المقصكد منيا أمراف: 

 .(2)"نيـملحفاظ كالمذاكرة ليـ كاالستفادة لقاء ا :كالثانيالسماع، 

 رحمتو إلى بغداد: 

سار أبك مكسى عمى سنف مف قبمو مف العمماء فرحؿ لطمب العمـ؛ كلكف بعد أف استفاد  لقد
ق، كدخؿ بغداد في 524مف بمده، كأخذ عف عممائيا، ككاف أكؿ خركجو مف أصبياف في سنة 

، كمنيا ذىب إلى الحج كعاد إلى بغداد فأقاـ بيا كسمع مف عدد مف (3)شير شكاؿ مف تمؾ السنة
 منيـ:  مشايخيا

ٍيف الشٍَّيبىاًنٌي، اليىمىذىاًنٌي األى 1 ٍبًد الكىاًحًد بًف أىٍحمىدى بًف العىبَّاًس بًف الحيصى مًَّد بًف عى ٍصؿ، . ًىبىةي اهلًل بفي ميحى
 .(4) البىٍغدىاًدٌم، الكىاًتب

أخبرنا أبك القاسـ ىبة اهلل بف محمد بف عبد الكاحد بف " المديني: قاؿ أبك مكسى  مثاؿ:
ببغداد في شرقييا في جامع القصر يكـ الجمعة في ربيع األكؿ  -رحمو اهلل-الحصيف بقراءتي عميو 

 .(5)"، بغداد"سنة خمس كعشريف

الحنبمٌي. البٌزاز، مسند محمد بف عبد الباقي بف محمد، القاضي أبك بكر األنصارم  البغدادٌم " . 2
كبرع في الحساب كاليندسة، كشارؾ في عمكـو كثيرة، كانتيى  ،العراؽ، كيعرؼ بقاضي المارستاف...

 .(6)" إليو عمك اإلسناد في زمانو. تكفي في رجب، كلو ثبلث كتسعكف سنة كخمسة أشير
                                                 

 (.541ابف خمدكف، المقدمة )ص (1)

 (.223/ 2الخطيب البغدادم، الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع )ج (2)
 (.313: رقـ الترجمة 474/ 1انظر: ابف الدبيثي، ذيؿ تاريخ مدينة بغداد )ج (3)
(، 427/ 2(، العبػػر فػػي خبػػر مػػف غبػػر )ج317: رقػػـ الترجمػػة536/ 19انظػػر: الػػذىبي، سػػير أعػػبلـ النػػببلء )ج (4)

 (.127/ 6ذىب )جكشذرات الذىب في أخبار مف 

(، 525:  رقػـ الحػديث269(. )ص150: رقػـ الحػديث94أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (5)
 (.817: رقـ الحديث414)ص

 (.448/ 2الذىبي، العبر في خبر مف غبر )ج (6)
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الباقي بف محمد األنصارم أخبرنا القاضي أبك بكر محمد بف عبد " قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ:
 .(1)" بالنصرية في مسجدىا مف غربي بغداد قرأتو عميو

نىاًزؿى  " . 3 سىًف بًف مى ٍبًد الكىاًحًد بًف حى مًَّد بًف عى اًلبو ميحى دًِّث أىًبي غى ًف اٍبفي الميحى ٍبدي الرٍَّحمى ٍكرو عى أىبيك مىٍنصي
ٍيؽو الشٍَّيبىاًني  ا رى رً بًف زي ، الحى  .(2) "، القىزَّازٍيًمي  ، البىٍغدىاًدم 

أخبرنا أبك منصكر عبد الرحمف بف محمد بف عبد الكاحد " قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ:
 .(3)" القزاز رحمو اهلل ببغداد

 رحمتو إلى الحجاز: 

لتقى في اق، كحج كرجع إلى بغداد كالشؾ أنو 525ثـ رحؿ مف بغداد إلى ببلد الحجاز سنة 
كمف ىؤالء العمماء الذيف لقييـ  ،في مكة كالمدينة المكجكديفمكسـ الحج بعدد مف عمماء المسمميف 

 بمكة كركل عنيـ:

قيٍسطٌي، أبك الحسف إماـ المالكية بالحـر1 ًزيف بف معاكية بف عمار العىٍبدىرٌم، األندلسٌي، السَّرى . رى
 (4). 

مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف 2 مَّد ٍبف أحمد بف ا.  يحيى ٍبف ميحى جاكر ، الفقيو أبك طاىرلقاسـ بف المحاممٌي ميحى
سمع منو: أبك مكسى المدينٌي،  ،بمكَّة أٍزيىد مف خمسيف سنة، ككاف مكلده سنة ثبلثو كخمسيف...

 .(5)كغيره بمٌكة

بف الشيخ اأبك الفضؿ أحمد "  كقد حدث أبك مكسى المديني أيضان بمكة فمف سمع منو بيا:
 ،لحضرمي العبلئيالقاسـ عبد الرحمف بف أبي عبد اهلل محمد بف منصكر بف الفضؿ اأبي 
مف الحافظ أبي مكسى  -شرفيا اهلل تعالى -سمع بمكة ،لد كالدار كالكفاة المالكيسكندراني المك اإل

يف كعشريف تالثاني كالعشريف مف المحـر سنة اثنفي محمد بف أبي بكر األصبياني، ككاف مكلده 
 .(6)" كخمسمائة

 

                                                 

 (.409: رقـ الحديث220المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )صأبك مكسى المديني:  (1)
 (.42: رقـ الترجمة70-69/ 20سير أعبلـ النببلء )ج الذىبي،  (2)

 (.531: رقـ الحديث272(، )ص191: رقـ الحديث120أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ)ص (3)
 (.234: رقـ الترجمة376/ 36انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج  (4)

 (.552: رقـ الترجمة571/ 36)ج المرجع السابؽانظر:  (5)
 (.79: رقـ الترجمة115/ 1المنذرم، التكممة لكفيات النقمة )ج (6)
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محمد بف أحمد بف الحسف : " نبكية كحدث بيا كممف سمع منو بياكما أنو زار المدينة ال 
دينة كحدث بيا...، كحج كأقاـ بمكة كالم أبك عبد اهلل يعرؼ بجكنكار، كرد بغداد حاجان  ،السِّجزم
صبياني، كركل عنو عف أبي مكسى ابف عمر الحافظ األ ل بالمدينةإلى حيف كفاتو، كرك  كمجاكران 

 .(1)" بيا أبك المفاخر البييقي إماـ الركضة الشريفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.25الترجمة : رقـ 238-2/237المستدرؾ )ج -المختصر المحتاج إليو مف تاريخ ابف الدبيثيالذىبي، انتقائو،  (1)
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 :المطمب الثالث: شيكخو كتالميذه
 شيكخو: -أكالن 

حرص كالده عمى حضكره مجالس العمـ منذ صغره، كسعى في الحصكؿ لو عمى السماع 
العمماء الذيف  بعض ستعرضي أكالكافديف عمييا مف الببلد األخرل،  ،كاإلجازة مف خيرة عمماء بمده

 :حسب تقدـ كفياتيـ مرتبان ، هف عمر مأحضر عندىـ كىك غبلـ لـ يبمغ العاشرة 

ز مح. أبك سعد المي 1 مكسى  يأكبر شيخ لمحافظ أب ىك، مد بف محمد بف محمد األصبياني...طرِّ
ًدينٌي: . (1)ق503المديني، سمع منو حضكران، ككانت كفاتو في شكاؿ سنة  ىك " قاؿ أبك مكسى المى

 .(2)" أٌكؿ مف حضرت عنده لمٌسماع

مَّد ٍبف ًإٍبرىاًىيـ، أىبيك سعد   .2 ًمٌي ٍبف ميحى مَّد ٍبف عى المديني، يعرؼ بسرفرتج الثاني،  األصبيانيميحى
مكسى المدينٌي، كىك مف كبار شيكخو. تكفي في آخر يكـ مف السنة  يأبكحدَّث عىٍنوي جماعة، منيـ 

 .(3)ق505

ٍبًد المًَّو ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبيانٌي.3 ًميِّ ٍبًف عى مًَّد ٍبًف عى  . أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبفي ميحى

مىادىل األكلى سنة  ٌفي في غرة جي المعجـ  ،مكسى يق، كلو ثمانكف سنة، ركل عنو أب505تيكي
ًف ابف ًريذة  .(4)الكبير لمٌطبىرانٌي، عى

. محمد بف طاىر المقدسي  الحافظ أبك الفضؿ، ذك الرحمة الكاسعة كالتصانيؼ كالتعاليؽ. عاش 4
 .(5)ق507، تكفي ببغداد في ربيع األكؿ مف سنة ...ستٌيف سنة

ٍبد المَّو ٍبف5 ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى مَّد ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عىٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج  . ميحى عى
كطيٌ ا ٍيو، أبك منصكر األصبياني، الش ري ٍنوي: أبك مكسى ، سىًمعى: أبا نيعىٍيـ ،، المعٌدؿٍبف مندكى ركل عى

مىادىل اآلخرة سنة ٌفي في الثٌامف، كقيؿ الٌسادس، كالعشريف ًمف جي ًدينٌي، كقاؿ: تيكي  .(6)ق507اٍلمى

مبتغى عمماء ذلؾ  كافف ؛جعمو يتصؼ بيف أقرانو بعمك األسانيد ء العمماءالسماع مف ىؤال
 عصره.

                                                 

 (.385/ 2انظر: الذىبي، العبر في خبر مف غبر )ج (1)
 (.73ة : رقـ الترجم86/ 35الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (2)
 (.119: رقـ الترجمة 112/ 35)ج المرجع السابؽ (3)
 (.98 : رقـ الترجمة103/ 35)ج المرجع نفسو (4)
 (.390/ 2الذىبي، العبر في خبر مف غبر)ج (5)
 (.197: رقـ الترجمة188/ 35الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج  (6)



 

29 
 

 يـ:يفمف ىؤالء العمماء الذيف تتممذ أبك مكسى عمى أيد

. أبك عمي الحدَّاد، الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف ميرة الحداد األصبياني 1
، كرحؿ الناس إليو كرأل مف العز ما ...كاف شيخان، عالمان، ثقة، صدكقان  المقرئ مف أىؿ أصبياف،

 .(1)ق515لـ ير أحد في عصره، ككاف خيران، دينان، صالحان، تكفي سنة 

. إسماعيؿ ٍبف محمد ٍبف الفضؿ ٍبف عمٌي ٍبف أحمد بف طاىر، الحافظ الكبير، أبك القاسـ التٍَّيمٌي، 2
كزٌم، الممقب بقكاـ الس نة، الطٍَّمحٌي، األصبيانٌي، المعركؼ  صنَّؼ الٌتصانيؼ، كأممى، كتكٌمـ في بالحي

ٍنوي: أبك سعد الٌسمعانٌي، كأبك مكسى ال ًدينيٌ الجٍرح كالٌتعديؿ، كركل عى مى
 (2) . 

الحافظ مف ، أبك زكريا يحيى بف عبد الكىاب بف محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف مندة. 3
القدر كافر الفضؿ، كاسع الركاية، ثقة حافظان صدكقان، كثير التصانيؼ،  ، كاف جميؿه فأىؿ أصبيا

كتكفي بيا يكـ عيد األضحى مف سنة  ،حسف السيرة، بعيدان عف التكمؼ، أكحد بيتو في عصره...
 .(3)ئةااثنتي عشرة كخمسم

 خذ عنيـ صغيران كتخرج بيـ كبيران.أىؤالء بعض مشاىير عمماء بمده كالقادميف عمييا الذيف 
 :تالميذه -ثانيان 

ممذكا عمى يديو؛ فأقبؿ عميو تلما اشتير أبك مكسى بالعمـ أصبح محؿ رغبة لطبلب العمـ ليت
 ب ينيمكف مف عممو، فمف أشير تبلميذه:الطبلب مف كؿ حد

مَّد ٍبف جعفر،. 8 ٍبد الجٌبار ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى مَّد ٍبف عى ٍبد الكريـ ٍبف ميحى  الحافظ اإلماـ الشيير"  عى
ـ ميعيف ، عبلـ الشافعية المحدثيفأأحد  ٍسبلى مىاـ األكحد تاج اإٍلً ـ، ابف اإٍلً ٍسبلى أبك سعد، الممٌقب بتاج اإٍلً
مىاـ المجتيد أىًبي المظفَّر الٌتميمٌي السٍَّمعانٌي المىٍركىًزمٌ الٌديف  صاحب التصانيؼ ، (4) أبي بكر ابف اإٍلً

الكثيرة كالفكائد الغزيرة...، قاؿ ابنو عبد الرحيـ: تكفي يكـ عشرة مف ربيع األكؿ سنة ثنتيف كستيف 
 .(5)" (رحمو اهلل)كخمس مائة 

                                                 

 (.97 الترجمة: رقـ 177/ 1انظر: السمعاني، التحبير في المعجـ الكبير )ج (1)
 (.228: رقـ الترجمة368-367/ 36انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج  (2)

 (.1104: رقـ الترجمة382-379/ 2انظر: السمعاني، التحبير في المعجـ الكبير)ج  (3)

ًزٌم: (4) نما قيؿ لو « مرك الشاىجاف»ىذه النسبة إلى  المىٍركى يعنى الشاه جانى مكضع الممكؾ « الشاه جاف»، كا 
 (.3749: رقـ 207/ 12كمستقرىـ. السمعاني، األنساب )ج

 (.664-663ابف كثير، طبقات الشافعييف )ص (5)
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مَّد ٍبف ميكسىى ٍبف عيٍثمىاف ٍبف ميكسىى ٍبف اإلماـ الحافظ البارع النسابة أبك بكر  لحازميٌ ا. 7 ميحى
، اليىمىذىانيٌ  كسمع بأصبياف مف أبي الفتح الخرقي كأبي العباس الترؾ كأبي ، (1) عيٍثمىاف ٍبف حاـز

الحفاظ كذكره ابف النجار فقاؿ: كاف مف األئمة ، افظ...، ككتب الكثير كصنؼ كجكدهمكسى الح
العالميف بفقو الحديث كمعانيو كرجالو، ألؼ كتاب "الناسخ كالمنسكخ" ككتاب "عجالة المبتدئ في 
األنساب" ك"المؤتمؼ كالمختمؼ" في أسماء البمداف كأسند أحاديث "الميذب" ألبي إسحاؽ، ككاف ثقة 

ا لمخمكة كالتصنيؼ كبث العمـ، أدركو  أجمو شابا...، كاف الحافظ حجة نبيبلن زاىدنا عابدنا كرعنا مبلزمن
أحفظ منو، مات  أبك مكسى يفضؿ أبا بكر الحازمي عمى عبد الغني المقدسي كيقكؿ: ما رأيت شابان 

 .(2)في جمادل األكلى سنة أربع كثمانيف كخمسمائة

ٍقًدًسي  . 4 ًميٍّ المى ٍبًد الكىاًحًد بًف عى ٍبدي الغىًنيٍّ بفي عى مَّد ،عى ـي، "، أىبيك ميحى ، اإًلمىا اًفظي الكىًبٍيري ـي، الحى العىاًل
، الميتَّبىعي، اًدؽي، القيٍدكىةي، العىاًبدي، األىثىًرم  بىٍيتى  الصَّ فَّاًظ، سىًمعى الكىًثٍيرى ًبًدمىٍشؽى، كىاإًلٍسكىٍندىًريَّةى، كى ـي الحي اًل عى

، كىىى  ، كىأىٍصبىيىافى ، كىالمىٍكًصؿى رَّافى بىٍغدىادى، كىحى ، كى ًمٍصرى ٍقًدًس، كى كىتىبى الكىًثٍيرى المى ، كى سىًمعى: أىبىا الفىٍتًح ، مىذىافى
، ،  اٍبفى البىطِّيِّ ًدٍيًنيَّ اًفظى أىبىا ميٍكسىى المى : الحى ًبأىٍصبىيىافى  .(3) "كغيرىـكى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1) : بياف أخكاف بنى كؿ كاحد منيما سميت بيمذاف بف الفٌمكج ابف ساـ بف نكح، عميو الٌسبلـ، كىمذاف كأص ىىمىذىافي
 (.410/ 5بمدة. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )ج

 (.1106: رقـ الترجمة106/ 4انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج (2)

 (.235: رقـ الترجمة443/ 21الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (3)
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 ثناء العمماء عميو: المطمب الرابع
مختمفة، لقائو العمماء في ببلد مكسى الطكيمة كمطالعتو الكاسعة ك إف حياة الحافظ أبي 

كخاصة عمماء الحديث كاشتغالو بيذا العمـ تعمما كتعميمان، أكسبو مكانة عممية عالية كشيرة كاسعة 
عمييـ بالفيـ كالذكاء كالقبكؿ  اهللي  فَّ في ميداف عمـ الحديث، فكاف شأنو في ذلؾ شأف العمماء الذيف مى 

 العاـ، كلقد أشار إلى ىذه المنزلة مشايخو كتبلميذه.
كىتىبى عىنِّي، كىىيكى ًثقىةه " ق(: 567ك سىٍعدو السٍَّمعىاًني  )ت. قاؿ أىبي 8 سىًمٍعتي ًمٍف أىًبي ميٍكسىى، كى

ديٍكؽه   .(1)"صى
ي إمامان في " كاف أبك مكسى المدينق(: 616. قاؿ ابف األثير، مجد الديف أبك السعادات )ت7

 .(2)" اآلماؿ، كتناط بو مف الطمبة تيشد  إليو الرحاؿ، عصره، حافظان متقنان 
كاف إماـ عصره في الحفظ كالمعرفة، كلو في الحديث كعمكمو " ق(: 688. قاؿ ابف خمكاف )ت4

قرأ القراءات كتفقو عمى مذىب الشافعي عمى أبي عبد " ، كقاؿ في مكضع آخر: (3)"تكاليؼ مفيدة 
التصانيؼ المفيدة منيا: اهلل الحسف بف العباس الرستمي، كقرأ النحك كالمغة حتى تمير فييا، كلو 

أسماء الصحابة، كاألمالي الكبير، ككتاب المطائؼ، كعكالي التابعيف، ككاف ثقة دىٌينان صالحان، ككاف 
 .(4)" متكاضعان ييقرئ كؿَّ مف أراد

ألبي مكسى " ق(: 747)ت صاحب حماة مؤرخ جغرافي . قاؿ أبك الفداء، إسماعيؿ بف عمي3
 .(5)" تأليؼ مفيدةالمديني في الحديث كعمكمو 

ألبي مكسى المديني التصانيؼ النافعة الكثيرة، كالمعرفة التامة، "  ق(:738. قاؿ الذىبي )ت5
كاف مع براعتو في " ، كقاؿ: (6)" كالركاية الكاسعة، انتيى إليو التقدـ في ىذا الشأف مع عمك اإلسناد

اًفظ المىٍشًرؽ ًفي " ، كقاؿ أيضان: (7)" الحفظ كالرجاؿ صاحب كىرىع كعبادةو كجبللة كتيقى كىافى حى
اًنوً  مى اًحبي " كقاؿ أيضان: ، (8)"زى ...، صى دًِّثٍيفى ، الثِّقىةي، شىٍيخي الميحى اًفظي الكىًبٍيري ـي، العىبلَّمىةي، الحى ا ىك اإًلمى

اًنٍيؼً   .(9)" التَّصى

                                                 

 (.78: رقـ الترجمة 155/ 21)جالذىبي، سير أعبلـ النببلء  (1)
 (.9/ 1ابف األثير، مقدمة كتابو النياية في غريب الحديث كاألثر)ج  (2)
 (.286/ 4ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج (3)

 (.618: رقـ الترجمة330/ 7)ج  المرجع السابؽ (4)
 (.25: رقـ الترحمة2/238)جصاحب حماة أبك الفداء، المختصر في أخبار البشر (5)

 (. 1095: رقـ الترجمة 87/ 4تذكرة الحفاظ )ج الذىبي،  (6)
 (.84/ 3الذىبي، العبر في خبر مف غبر )ج (7)
 (.78: رقـ الترجمة155/ 21الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (8)
 (.78: رقـ ترجمة152/ 21المرجع السابؽ )ج  (9)
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احب التصانيؼ" ق(: 763. قاؿ صالح الديف الصفدم )ت6 ـ  أبك مكسى المديني صى بىًقيَّة اأٍلىٍعبلى كى
الو كفنكنو لـ يكف ًفي كقتو أعمـ ًمٍنوي كىالى أحفظ  ًديث كىعممو كأبكابو كىًرجى كىافى كىاسع الدائرة ًفي معرفىة الحى

 .(1) " ًمٍنوي كىالى أىعمىى سندان 
: " أبك مكسى المديني أحد حفاظ الدنيا الرحاليف (773قاؿ ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر )ت. 7

 . (2) اليف، لو مصنفات عديدة كشرح أحاديث كثيرة"الجك 
، ينى الحافظ الكبير شيخ اإلسبلـ: أبك مكسى المدق(988قاؿ الحافظ جالؿ الديف السيكطي )ت. 8

كصاحب التصانيؼ...، سمع الكثير، كرحؿ كعنى بيذا الشأف، كانتيى إليو التقدـ فيو، مع عمك 
كقتو، إسنادان كحفظان مع التكاضع، ال يقبؿ مف أحد اإلسناد، كعاش حتى صار أكحد زمانو، كشيخ 

 .(4)كىناؾ عدد كبير مف العمماء قد مدحو ، (3)قط شيئان 

                                                 

 (.174/ 4الصفدم، الكافي بالكفيات )ج (1)
 .(12/318)جابف كثير، البداية كالنياية  (2)
 (.1060: رقـ الترجمة 477السيكطي، طبقات الحفاظ )ص  (3)
ٍيدىٍشًتيٌ ( 4) كى مَّدي بفي مىٍحميٍكدو الر  يدىشت: قرية مف قرل أصبياف كعمؿ مف أعماليا يشتمؿ عمى قرل قىاؿى ميحى كى ) يعني ري

ٌنؼ األىًئمَّة ًفي مىنىاًقب (105/ 3كضياع كثيرة، كيقاؿ ليا أيضا ركذدشت. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )ج  (: " صى
اًفظ أىبىا ميٍكسىى؛ ق(، لطىالب545كقىاؿى ًإٍسمىاًعٍيؿي بف محمد التٍَّيًمي  )تشيخنا أبي مكسى تصانيؼ كثيرةن "،  : " الزـً الحى

ٍبدي القىاًدًر خًفٌي"، " أىبيك ميٍكسىى كنز م ق(:554كقاؿ أىبيك مىٍسعيٍكدو عبد الجميؿ كيكتىاه )تفىًإنَّوي شىاٌب ميٍتًقف" ،  كقاؿ عى
اًفظي الر ىىاًكم  ) ت " حصؿ أبك مكسى مف المسمكعات بأصبياف ما لـ يحصؿ ألحد في زمانو، كانضـ  ق(:687الحى

كقىاؿى اٍبفي الد بىٍيًثٌي، إلى ذلؾ الحفظ كاإلتقاف، كلو التصانيؼ التي أربى فييا عمى المتقدميف، مع الثقة، كالعفة" ، 
انو ًإٍسنىادان كىحفظان"، كقاؿ أيضان: "  ق(:647عيد )تمحمد بف س شىٍيخ زىمى قتو، كى ارى أىكحد كى تَّى صى " عىاشى أىبيك ميٍكسىى حى

سمعت أبا بكر، محمد بف مكسى الحازمي ببغداد مرارنا يذكر الحافظ أبا مكسى المديني، كيثني عميو الثناء الحسف، 
قة، كقاؿ أيضان: كتب إلٌي أبك غانـ الميذب بف الحسف الكاعظ مف كيصفو بالحفظ كالمعرفة، كحسف السمت كالطري

اًر أصبياف يقكؿ: الحافظ أبك مكسى المديني مف الحفاظ المتقنيف، كتصانيفو كثيرة كمسمكعاتو"، ك قىاؿى اٍبفي النَّجَّ
ع لغيره مف " انتشر عمـ أبي مكسى في اآلفاؽ...، كنفع اهلل بو المسمميف، كاجتمع لو ما لـ يجتم ق(:634)ت

الحفظ، كالعمـ، كالثقة، كاإلتقاف، كالصبلح، كحسف الطريقة، كصحة النقؿ، قرأ القرآف بالركايات، كتفقو لمشافعي، 
"أبك مكسى  ق(:665قاؿ أبك شامة، عبد الرحمف بف إسماعيؿ )تكمير في النحك كالمغة، ككتب الكثير"، ك

" أبك مكسى المديني األصبياني،  ق(:778بكي )تكقاؿ السالمديني محدث مشيكر، كلو تصانيؼ كثيرة" ، 
" أبك مكسى المديني أحد الحفظ  ق(:844كقاؿ ابف الجزرم، أبك الخير محمد بف محمد )تصاحب التصانيؼ"، 

قاؿ ك المشيكريف، قرأ القراءات العشر عمى محمد بف الحسيف المرزكقي، كسمع كركل، كصنؼ الكثير مف الحديث، 
" كاف كثير العمـ، كاسع الركاية، نياية في عمك اإلسناد، آية في  ق(:837ناصر الديف )تأبك عبد اهلل محمد بف 

الدراية، مبرزان عمى أقرانو، كعاش حتى صار أكحد زمانو، كمع سعة عممو كثقتو كاف كثير العبادة، كالتقى كالكرع 
.. في جمادم األكلى كلو ثمانكف " تكفى العبلمة أبك مكسى المديني.ق(: 873قاؿ ابف تغرم بردل )تك كالزىادة"، 

 =أبك مكسى المديني الحافظ، صاحب التصانيؼ، لـ يخمؼ بعده مثمو، ككاف(: " 8189كقاؿ ابف العماد )تسنة"، 
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 مصنفاتو: المطمب الخامس
عمى كثيرة، كقد أثنى العمماء  كيتىباى في الحديث كعمكمو  (رحمو اهلل)الحافظ أبك مكسى  ؼى نَّ صى 

يو بذكر مف نسبو إليو لفائدتيا العممية، ككثقت نسبة كؿ كتاب إ ًعظـىذه التصانيؼ بما يدؿ عمى 
 مف العمماء، كىي:

 :كعمكمو في الحديث -أكالن 

. الترغيب كالترىيب، ذكره ابف القيـ الجكزم، كسماه" الترغيب في الخصاؿ المنجية، كالترىيب مف 1
، كذكره حاجي (1)كجعمو شرحان لوبنى كتابو عميو ، كركل منو حديثان طكيبلن كقاؿ: الخبلؿ المردية(

 (2)خميفة باسـ " الترغيب كالترىيب"

 ، كلـ أقؼ عميو.(3). سداسيات التابعيف، ذكره الكتاني2

 .(5)، كحاجي خميفة(4). سباعيات، ذكرىا الكتاني3

 ، ينبئ بتقدمو في معرفة العالي كالنازؿ.(7)، كالسيكطي(6). عكالي التابعيف، ذكره الذىبي4

كتاب المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمكـ الحفاظ األعارؼ في ركاية الكبار، كنحكىـ مف  .5
 .(8)الصغار

                                                                                                                                               

الذىبي، سير أعبلـ انظر عمى الترتيب: صاحب كرع كعبادة، كجبللة كتيقى".  -مع براعتو في الحفظ كالرجاؿ=
(، 78: رقـ الترجمة155/ 21(، )ج 78: رقـ الترجمة156-155/ 21)ج  (،78: رقـ الترجمة159/ 21النببلء )ج

: رقـ 18/30، كالدمياطي، المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد )ج(1/464ابف الدبيثي، ذيؿ تاريخ مدينة بغداد )جك 
ابف ك ، (6/160(، كالسبكي، طبقات الشافعية الكبرل )ج2/68)ج (، كأبك شامة، عيكف الركضتيف23الترجمة

: رقـ 2/241(، ابف ناصر الديف، التبياف لبديعة البياف )ج2/215جزرم، غاية النياية في طبقات القراء )جال
 (. 448/ 6ابف العماد، شذرات الذىب )ج، ك (101/ 6النجـك الزاىرة )ج(، ابف تغرم بردم، 1071الترجمة

 (.83انظر: ابف القيـ، الكابؿ الصيب مف الكمـ الطيب )ص (1)
 (.101-2/100(، كالبغدادم، ىدية العارفيف )ج1/401حاجي خميفة، كشؼ الظنكف )ج (2)
 (.100الكتاني، الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المشرفة )ص (3)
  المرجع السابؽ. (4)

 (.2/974حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )ج (5)

 (.4/87)ج الذىبي، تذكرة الحفاظ (6)

 (.1060: رقـ الترجمة477طبقات الحفاظ )صالسيكطي،  (7)
يضاح المكنكف )ج101-2/100البغدادم، ىدية العارفيف )ج (8) سير أعبلـ النببلء (، الذىبي، 2/405(، كا 

 (.154/ 21)ج
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قاؿ محقؽ الكتاب عبد الراضي محمد عبد المحسف: ، (1)كتاب نزىة الحفاظ، ذكره حاجي خميفة. 6
أك  أكؿ كتاب صينؼ في مجاؿ األحاديث المسمسمة بتكارد الركاة كاحدان بعد كاحد عمى صفة" 

 .(2)" حالة كاحدة
دكتكر عمر بف حسف فبلتو: قاؿ محقؽ الكتاب ال، (3)الشرح المكمؿ في نسب الحسف الميمؿ. 7

الكتاب بياف مسألة ؿ(، تناكؿ مكتاب )الشرح المكمؿ في نسب الحسف الميالدراسة  مكضكع 
كتاب اإليماف،  مفحديث الجاء في سند الذم ىي تكضيح االسـ ك  ،(4) مسمـصحيح كاحدة في 

كسؤاليـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف اإليماف كبعض  ،قدكـ كفد عبد القيس ديثضمف الحكت
 .(5)األحكاـ 

 عمـ الرجاؿ: -ثانيان 
 .(6). كتاب مف اسمو صالح عف أبي ىريرة1
 .(7). كتاب مف اسمو عطاء، عف أبي ىريرة2
 .(8). األسماء المشتركة بيف الرجاؿ كالنساء3
 كقاؿ: ترجمو في مصنؼ. (9)ترجمة أبي عبد اهلل الحاكـ، ذكرىا ابف العماد الحنبمي. 4
 .(10). ترجمة ابف منده )الذخيرة كالعدة، في مناقب أبي عبد اهلل بف منده(،  ذكره حاجي خميفة5

                                                 

 (.102-2/100(، البغدادم، ىدية العارفيف )ج2/1942خميفة حاجي، كشؼ الظنكف )ج (1)
 (.15نزىة الحفاظ )صأبك مكسى المديني،  (2)
 (.101-100/ 2(، كالبغدادم، ىدية العارفيف )ج1043/ 2كشؼ الظنكف )جخميفة حاجي،  (3)
مَّدي ٍبفي  قاؿ مسمـ: (4) دَّثىًني ميحى ، ح كحى ٍيجو رى ، عىًف اٍبًف جي دَّثىنىا أىبيك عىاًصـو ، حى مَّدي ٍبفي بىكَّارو اٍلبىٍصًرم  دَّثىًني ميحى  -رىاًفعو حى

ًني أىبيك قىزىعىةى، أىفَّ أىبىا نىٍضرىةى، أىٍخبىرىهي  -ظي لىوي كىالمَّفٍ  : أىٍخبىرى ٍيجو قىاؿى رى نىا اٍبفي جي زَّاًؽ، أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ا، أىفَّ كىحىسىننا حى ، أىٍخبىرىىيمى
ا أىتىٍكا نىبً  ٍبًد اٍلقىٍيًس لىمَّ ٍفدى عى ، أىٍخبىرىهي أىفَّ كى ٍدًرمَّ عىمىنىا اهللي أىبىا سىًعيدو اٍلخي ، قىاليكا: يىا نىًبيَّ اهلًل، جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى يَّ اهلًل صى

 : اذىا يىٍصميحي لىنىا ًمفى اأٍلىٍشًربىًة؟ فىقىاؿى بيكا ًفي النًَّقيرً »ًفدىاءىؾى مى ، أىكى تىٍدًرم مىا «الى تىٍشرى عىمىنىا اهللي ًفدىاءىؾى ، قىاليكا: يىا نىًبيَّ اهلًل، جى
: النَّ  ؟ قىاؿى ـٍ ًباٍلميككىى»ًقيري مىٍيكي ًة، كىعى ٍنتىمى سىطيوي، كىالى ًفي الد بَّاًء، كىالى ًفي اٍلحى ، اٍلًجٍذعي ييٍنقىري كى ـٍ مسمـ: صحيح مسمـ، ]«. نىعى

اًء إً  شىرىاًئًع الدِّيًف، كىالد عى اًف ًباهلًل كىرىسيكًلًو، كى يمى / بىابي اأٍلىٍمًر ًباإٍلً يمىافى  .[(28: رقـ الحديث50/ 1لىٍيًو )جًكتىابي اإٍلً
 (.10)صالشرح المكمؿ في نسب الحسف الميمؿأبك مكسى المديني،  (5)
 (.101-2/100(، البغدادم، ىدية العارفيف)ج1887/ 2خميفة حاجي، كشؼ الظنكف )ج (6)
 المرجع السابؽ. (7)
 (.101-2/100(، كالبغدادم، ىدية العارفيف )ج1/86المرجع نفسو )ج (8)
 (.35/ 5انظر: ابف العماد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب)ج  (9)
 (.826/ 1خميفة حاجي، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )ج (10)
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 ،(4)، كحاجي خميفة(3)، كابف حجر(2)، كالذىبي(1). تتمَّة معرفة الٌصحابة: ىذا الكتاب ذكره األثير6
لـ أقؼ عميو؛ لكف العمماء الذيف استفادكا منو، قاؿ ابف األثير: فمما نظرت فييا رأيت كبل منيـ قد 

غير طريؽ اآلخر، كقد ذكر بعضيـ أسماء لـ يذكرىا صاحبو، في سياؽ  سمؾ في جمعو طريقان 
مَّدي ٍبفي  اًفظي أىبيك ميكسىى ميحى أىًبي بىٍكرو ٍبًف أىًبي  تعداده لمف ألؼ في معرفة الصحابة: أتى بعدىـ اٍلحى
ا نحك ثمثي كتاب ًعيسىى األصفياني، فاستدرؾ عمى ابف منده ما فاتو في كتابو، فجاء تصنيفو كبيرن 

فرأيت  "حد الكتب األربعة التي بنى عمييا كتابو أسد الغابة، فقاؿ: أكقد جعمو ابف األثير ، ابف منده
 .(5)"أف أجمع بيف ىذه الكتب

( ، ركل فيو عف أكثر مف ثبلث ذكره الذىبي فقاؿ: كعمؿ مكسى لنفسو )معجمان . معجـ الشيكخ، 7
 ، لـ أعثر عميو.(6)مائة شيخ

 مصنفاتو في المغة كاألنساب: -ثالثان 

قاؿ ك  ،(8)كحاجي خميفة ،(7). كتاب المجمكع المغيث في غريب القرآف كالحديث، ذكره ابف األثير1
 مطبكع. ،(9)العرب: يدؿ عمى براعتو في لساف عنوالذىبي 

، أبي الفضؿ محمد بف ي: ابف القيسراني المقدس(10). ذيؿ عمى كتاب " أنساب المحدثيف" لشيخو2
كسماه ابف خمكاف: كتاب  ،كر فيو مف أىممو شيخو أك قصر فيوطاىر المقدسي، كيقع في جزء، ذ

 . (11)الزيادات

 

 

 
                                                 

 (.1/1ابف األثير، مقدمة كتاب أسد الغابة )ج (1)
 (.35: رقـ الترجمة126/ 41الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ) ج (2)
 (.78/ 1ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج (3)
 (.1739/ 2خميفة حاجي، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )ج (4)
 (.2-1/ 1انظر: ابف األثير، أسد الغابة ) ج (5)
 (.78: رقـ الترجمة152/ 21الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج  (6)
 (.1/10ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج (7)
 (.343/ 1خميفة حاجي، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )ج (8)

 (، كسماه )تتمة الغريبيف(.87/ 4الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج  (9)
 (.1/18خميفة حاجي، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )ج (10)
 (.330/ 7ابف خمكاف، كفيات األعياف )ج (11)
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 متفرقات -رابعان 

أبي مكسى كبسبب عدـ االطبلع عمييا لـ  ذكر بعض أصحاب الفيارس أسماء كتب لمحافظ
يتبيف محتكياتيا، كما تكجد بعض األجزاء التى تحكل أكثر مف نكع كال يمكف إدراجيا في مكضكع 

 معيف، كمف ىذه المصنفات:
 (2)، كحاجي خميفة(1)ذكره الذىبي. كتاب تضييع العمر كاألياـ في اصطناع المعركؼ إلى المئاـ، 1

 كىذ المصنؼ لـ أقؼ عميو.

 ، كىذا الجزء لـ أقؼ عميو.(3). كتاب الحفظ كالنسياف، ذكره حاجي خميفة2
 .(5)الكبير، ذكره ابف خمكاف (4) . كتاب األمالى3
 ، كلـ أقؼ عميو.(6). كتاب دستكر المذكريف، ذكره حاجي خميفة4
 .(7). المستفاد، ذكره حاجي خميفة، كلـ أقؼ عميو5
 .(9)، كابف خمكاف(8)كتاب الكظائؼ، ذكره حاجي خميفو .6
كىي في مجمديف، كفييما الكاىي  (11)، كحاجي خميفو(10). كتاب الطكاالت، ذكره الذىبي7

 كالمكضكع.
 في مجمد. (12). كتاب القنكت، ذكره الذىبي8
 .(13)كتاب السباعيات في الفركع . 9

 .(14). كتاب اليفكات، ذكره حاجي خميفة 10
                                                 

 (.78: رقـ الترجمة154/ 21)ج ابف خمكاف، كفيات األعياف  (1)
 (.415/ 1خميفة حاجي، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )ج (2)

 (.1/412)ج المرجع السابؽ (3)

ىك جمع اإلمبلء، كىك: أف يقعد عالـ، كحكلو تبلمذتو بالمحابر، كالقراطيس، فيتكمـ العالـ بما فتح اهلل  األمالي: (4)
عميو مف العمـ، كيكتبو التبلمذة، فيصير كتابان، كيسمكنو: اإلمبلء، كاألمالي. خميفة حاجي،  -سبحانو كتعالى  -

 (.160/ 1كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )ج
 (.330/ 7مكاف، كفيات األعياف )جابف خ (5)

 (.1/754خميفة حاجي، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )ج (6)

 (.1674/ 2)ج المرجع السابؽ (7)
 (.2045/ 2المرجع نفسو )ج (8)

 (.4/174ابف خمكاف، الكافي بالكفيات )ج (9)

 (.78: رقـ الترجمة154/ 21الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (10)
 (.2/1116) حاجي، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف خميفة (11)

 (.78: رقـ الترجمة154/ 21) جالذىبي، سير أعبلـ النببلء  (12)
 (.1/974خميفة حاجي، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف )ج (13)
 (.2/2045)ج المرجع السابؽ (14)
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 الثالث:المبحث 
 "المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمـك الحفاظ األعارؼ"  التعريؼ بكتاب 
" ضمف كتب عمـك المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمكـ الحفاظ األعارؼكتاب " ييعد   
 .حيث يحتكم الكتاب عمى نكت كلطائؼ في عمـ الحديث ؛الحديث

نسخة خطية نفيسة مف كتاب )المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمـك  ىك: الكتاب كصؼ مخطكط
ىػ(، كتبت كقيرئت 581الحفاظ األعارؼ( ألبي مكسى محمد بف أبي بكر المديني، األصبياني )ت

باسطنبكؿ  ىػ، كعمييا خطو كما في آخرىا، كالنسخة محفكظة بمكتبة جار اهلل أفندم571عميو سنة 
 لكحة.( 250(، كعددىا )402برقـ )

ـ( بتحقيؽ محمد عمي سمؾ اعتمادا عمى 1999كقد طبع الكتاب بدار الكتب العممية ببيركت سنة )
 :نسختيف

حديث(: كىي نسخة نفيسة كذلؾ مقركءة عمى المؤلؼ سنة  356نسخة المكتبة الظاىرية )رقـ  -1
  .ىػ556

منقكلة عف  حديث(: كىي نسخة متأخرة، سقيمة، 2086نسخة دار الكتب المصرية )رقـ  -2
 .سابقتيا

 .كلـ يعتمد المحقؽ ىذه النسخة عمى نفاستيا
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 أىمية الكتاب كمكضكعاتو كثناء العمماء عميو.: المطمب األكؿ
  أىمية الكتاب: -أكالن 

ظ أبك مكسى فاعمكـ الحديث، كما قاؿ الح مكضكعاتتكمف أىمية الكتاب في ككنو يتناكؿ 
ؼ مف عمـ الحديث ال ييتدم إلى ئفيذه أنكاع لطا" محمد بف أبي بكر بف أبي عيسى المديني: 

المعارؼ في عمكـ الحفاظ )كتاب المطائؼ مف دقائؽ نحرير مف الحفاظ، جمعتيا كسميتيامثميا إال ال
 .(1)"رجاء أف ينتفع بو مف يريد معرفة ىذا الشأف األعارؼ(

 :مكضكعات الكتاب -ثانيا

كركاية األقراف، كركاية  : لطائؼ األسانيد مثؿ ركاية األكابر عف األصاغرمكضكع الكتاب ىك
 .ا في ثنايا الكتبأك منثكرن  اكذكر ما صنؼ في ىذا الفف مفردن  ،األبناء عف اآلباء ... كغيرىا

غيره مف ىذه المطائؼ كيحتكم عمى نكت كلطائؼ في عمـ الحديث، جمع فيو مؤلفو ما ال يكجد في 
فيتكىـ فييا كيخطئ لقمة اطبلعو كعممو، مما يسر عمى الكثير مف  ؛التي قد تشتبو عمى القارئ

ا تشتمؿ عمى ىذه الدقائؽ، طبلب العمـ، كقد قسـ الكتاب إلى ثمانية أجزاء تضمنت تسعة عشر بابن 
 نقؿ الحديث . بدأ فيو بالصحابة ثـ التابعيف ، ثـ عمماء الحديث الذيف اشتيركا، ب

الكتاب يتبيف لؾ مف عنكانو أنو يتحدث " :(2)سمؾأبك  محمد عمي أبك عبد اهللالمحقؽ قاؿ 
عف نكت ظراؼ في عمـ الحديث، جمع فيو ما ال يكجد في غيره مف النكت التي قد تشتبو عمى 

 ."، كضحالة عممويا كيخطئ، لقمة اطبلعويـ فيي يى القارئ فى 

سردىا في مجالس بمغت تسعة  أجزاء أكدع فييا تسعة عشر بابان  كقد قسـ الكتاب إلى ثمانية
 .(3)مجمسان  يفكتسع

ٍنوي ًفي ًركىايىًتًيمىا كىاًحده  - 1 شىٍيخي اٍلمىٍرًكمِّ عى ًر كى مىٍيًف كيؿ  كىاًحدو ًمٍنييمىا عىًف اآلخى  .بىابي ًركىايىًة رىجي
: كىىيكى أىٍف يىكيكفى  – 2 رى يىكيكفي الرَّاًكم عىٍف بىابي ًذٍكًر نىٍكعو آخى ًر كى رىجيبلًف يىٍرًكم كيؿ  كىاًحدو ًمٍنييمىا عىًف اآلخى

ًر رىجيبل كىاًحدنا ا ًفي ًركىايىًتًو عىًف اآلخى  .كيؿِّ كىاًحدو ًمٍنييمى
ًف الرجميف المذيف يركم كؿ  – 3 باب ذكر نكع آخر يجمع النكعيف المتقدميف كىىيكى أف يككف الراكم عى

ا كاحدان اآلخر كاحدن  كاحد منيما عىفً  ٍنوي أىٍيضن  .ا كالمركم عى
 .باب ذكر نكعيف آخريف قريبيف مف النكعيف المتقدميف -4
 .باب نكع آخر يشتمؿ عمى ذكر أسانيد كذكر قمبيا كعكسيا ًفي ثبلثة رجاؿ ًمٍنيىا – 5

                                                 

 (.17أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)
 (.5-4)ص المرجع السابؽ (2)
 (.5-4نفسو )صالمرجع  (3)
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كىك أف يركم رجؿ عف شيخ ثـ يركم ذلؾ الشيخ عف آخر عف الرجؿ  :باب ذكر نكع آخر -6
 .األكؿ

 .باب ذكر إسناد آخر ًمفى األسانيد الًَّتي ركم قمبيا كعكسيا يمحؽ بما تقدـ ًمٍف نكعو -7
باب ذكر نكع آخر. كىك: أف يركم رجؿ عف شيخ ثـ يركم ذلؾ الشيخ عف رجؿ عف آخر عف  -8

 ذلؾ الرجؿ.
خر كىك: أف يككف رجؿ سمع مف شيخ لو الحديث كركل عنو، ثـ ركل عف باب ذكر نكع آ -9

 .رجؿ، عف آخر عنو
ؿو عىفٍ  -10 ؿه عىٍف شىٍيخو لىوي قىٍد سىًمعى ًمٍنوي ثيَـّ يىٍرًكم ىيكى عىٍف رىجي : كىىيكى أىٍف يىٍرًكم رىجي رى  بىابي ًذٍكًر نىٍكعو آخى

ٍف ثىاًلثو عىٍف ذىًلؾى الشٍَّيخً  رى عى  .آخى
ا ًفيًو أىٍربىعىةه بى  -11 ًديثنا بىٍينىييمى كىل حى ؿه عىٍف شىٍيخو سىًمعى ًمٍنوي ثيَـّ رى : كىىيكى أىٍف يىٍرًكم رىجي رى  .ابي نىٍكعو آخى
ؿو ثيَـّ أىٍدرىؾى شىٍيخى شىٍيًخًو فىسىًمعى ًمٍنوي ذىًلؾى  -12 ًديثنا ًمٍف رىجي : نىٍذكيري ًفيًو مىٍف سىًمعى حى رى بىابي نىٍكعو آخى
ًدي ٍف أىٍدرىؾى شىٍيخى شىٍيًخوً  ثى اٍلحى  .ًإٍذ قىٍد يىٍكثيري مى

اؿو  -13 ؿي ًفي ًإٍسنىاًدًه ًإلىى ثىبلثىًة ًرجى ؿو ًبأىٍف عىبل الرَّجي ًؿ ًبرىجي رى أىٍعمىى ًمفى األىكَّ  .بىابي ًذٍكًر نىٍكعو آخى
، كىأىٍكثىري  -14 ؿو  .بىابي ًذٍكًر نىٍكعو أىٍعمىى ًمٍنوي ًبرىجي
اًديثى التَّرىد دً بىابي نىٍكعه آ -15 ييسىمَّى أىحى ـى كى ا تىقىدَّ ري ًمٍف نىٍحًك مى  .خى
ًؿ كىأىًبيًو كىاًحده  -16 ، كىىيكى أىٍف يىكيكفى ًفي اإًلٍسنىاًد بىٍيفى الرَّجي رى  .بىابي ًذٍكًر نىٍكعو آخى
بىٍيفى أيمًِّو رىجيبلن  -17 ؿى ًفي اإًلٍسنىاًد بىٍينىوي كى ٍف أىٍدخى  .بىابى ًذٍكًر مى
ؿه  -18 يوي رىجي ًؿ كىأىخي رى كىىيكى أىٍف يىكيكفى ًفي اإًلٍسنىاًد بىٍيفى الرَّجي ًذٍكًر نىٍكعو آخى  .بىاب ي
ًؿ كىأىًبيًو ًفي اإًلٍسنىاًد رىجيبلفً  -19 رى كىىيكى أىٍف يىكيكفى بىٍيفى الرَّجي  .بىابي ًذٍكًر نىٍكعو آخى
 ثناء العمماء:  -ثالثان 

كمف تأليفو المطائؼ مف " : الكتاني قالو ما الكتاب سكللـ أعثر عمى ثناء العمماء عمى ىذا 
دقائؽ المعارؼ في عمكـ الحفاظ األعراؼ أكرد فيو أنكاعان لطافان مف عمـ الحديث، ال ييتدم إلى 

 .(1)" مثميا إال النحرير مف الحفاظ

 

 

                                                 

 (.126الكتاني، الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المشرفة )ص  (1)
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 :المطمب الثاني: منيج اإلماـ أبي مكسى المديني في كتابو
مكسى عبارة عف عدة مجالس متفرقة، يذكر في المجمس أكثر مف نكع مف أنكاع  يكتاب أب 

، ثـ يذكر تحت الباب األحاديث التي تدؿ عمى ذلؾ، كثـ يذكر نقد ان عمكـ الحديث، كيسميو باب
 األحاديث، غالبان يختـ المجمس بأشعار أك أقكاؿ لمعمماء.

 ينقسـ إلى:فأما منيجو في األحاديث 
 :منيجو في اإلسناد -أكالن 

 .يذكر إسناده لمحديث كامبلن أك إسناد كالده.1

 :ذكر إسناد الحديث كامالن غالبان  -أكالن 

ٍبًد اٍلكىاًحًد ٍبًف " قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: مًَّد ٍبًف عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى نىا أىبيك اٍلقىاًسـً عى أىٍخبىرى
ٍيًف، كىأىبيك اٍلمىكىاًىًب أىحٍ  ًميعنا رىًحمىييـي المَّوي قىاال: أنا أىبيك اٍلحيصى مًَّد ٍبًف مىميكؾو اٍلكىرَّاؽي ًببىٍغدىادى جى مىدي ٍبفي ميحى

مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف اٍلًغٍطًريًؼ،  ٍبًد المًَّو الطَّبىًرم  اٍلقىاًضي، ثنا أىبيك أىٍحمىدى ميحى ثنا أىبيك الطَّيًِّب طىاًىري ٍبفي عى
مىحً  ًميفىةى اٍلجي اًلًؾ خى ، عىٍف مى ًف الز ٍىًرمِّ ، عى اًلؾو ٍيًريىةى، عىٍف مى كى مًَّد ٍبًف أىٍسمىاءى، عىٍف جي ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ، ثنا عى ي 

ٍنييمىا عىًف النَّ ا دِّيًؽ، رىًضيى المَّوي عى طَّاًب، عىٍف أىًبي بىٍكرو الصِّ دىثىاًف، عىٍف عيمىرى ٍبًف اٍلخى ًبيِّ ٍبًف أىٍكًس ٍبًف اٍلحى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .(1)"...صى

 :أحيانان  ذكر إسناد كالده -ثانيان 

اًمعً أىٍخبىرىنىا ًبًو " قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: مىٍيًو ًفي اٍلجى ، أنا كىاًلًدم رىًحمىوي المَّوي ًبًقرىاءىًتي عى
ًف اٍلعىٍدؿي  ٍبًد الرٍَّحمى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عى اًفظي، ثنا ميحى مًَّد ٍبًف أىٍحمىدى اٍلحى  .(2) "...أىٍحمىدي ٍبفي ميحى

 .نازالن  كأ يان . ييبيف نكع اإلسناد عال2

ا" قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: اإلسناد عاليان: -أكالن  ًحيحن اًلينا صى ـي ٍبفي  أىٍخبىرىنىا ًبًو عى اًن أىبيك اٍلقىاًسـً غى
دَّادي، ًميٍّ اٍلحى ، كىأىبيك عى سىنىةى ًستٍّ  أىًبي نىٍصرو اٍلبيٍرًجي  سىنىةى سىٍبعو  .(3)"...سىنىةى أىٍربىعو كى

                                                 

 (.18أبك مكسى المديني: كتاب المطائؼ مف عمـك المعارؼ )ص  (1)
 (، كغيره. 459: رقـ الحديث243(،)ص369: رقـ الحديث199(،)ص41: رقـ الحديث41)ص المرجع السابؽ (2)
 (، كغيرىا.54: رقـ الحديث48(، )ص35: رقـ الحديث39(،)ص14: رقـ الحديث25)ص المرجع نفسو (3)
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أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس ٍبًف  كىأىٍخبىرىنىاهي نىازال أىبيك غىاًلبو " قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: اإلسناد نازالن: -ثانيان 
ٍيذىةى  ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ٍمًس ًمائىةو، أىنىا ميحى ٍمسو كىخى مَّدو سىنىةى خى  . (1)"...ميحى

 . يذكر أحياف أكثر مف إسناد لمحديث، كيستعمؿ )ح( لمتحكيؿ.3

، كىأىبيك "  قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: ًمي  ٍبفي ىىاًشـً ٍبًف طىاًىرو اٍلعىمىًكم  سىٍيًف عى نىا أىبيك اٍلحي أىٍخبىرى
اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس  ، كىأىبيك غى اري مَّدي ٍبفي أىًبي اٍلقىاًسـً اٍلقىصَّ ، قىاليكا: أنا أىبيك بىٍكًر (رىًحمىييـي المَّوي )بىٍكرو ميحى

ٍيذىةى،  دَّاًد، ثنا أىبيك نيعىٍيـو كىأىخٍ ( ح )ٍبفي رى ًميِّ ٍبفي اٍلحى نىا أىبيك عى  . (2) "...بىرى

 ، كسنة سماع الحديث، كمكانو.. أحياف يذكر اسـ شيخو كامبلن 4
مَّدي ٍبفي " قاؿ أبك مكسى المديني:  :اسـ الشيخ كسنة السماع :مثاؿ نىا أىبيك مىٍنصيكرو ميحى أىٍخبىرى

ٍيًو، ٍندىكى ٍبًد المًَّو ٍبًف مى ٍمًس ًمائىةو  عى ٍمسو كىخى  .(3) "...سىنىةى خى
ٍبًد اٍلكىاًحًد ٍبًف "  اسـ الشيخ كالمكاف: :مثاؿ مًَّد ٍبًف عى نىا أىبيك اٍلقىاًسـً ًىبىةي المًَّو ٍبفي ميحى أىٍخبىرى

 ، ٍيًف الشٍَّيبىاًني   . (4) "...ًببىٍغدىادى  (رىًحمىوي المَّوي )اٍلحيصى
 (.اإلخبار، اإلجازة...، ، إذفقراءة. يذكر طرؽ تحممو لمحديث ) 5

ـي الس نًَّة أيٍستىاذي اٍلعىٍصًر أىبيًك اٍلقىاًسـً " قاؿ أبك مكسى المديني:  القراءة: :مثاؿ ـي قىكَّا ا نىا اإًلمى أىٍخبىرى
اًفظي  مًَّد ٍبًف اٍلفىٍضًؿ اٍلحى اًعيؿي ٍبفي ميحى مىٍيوً  (رىًحمىوي المَّوي )ًإٍسمى  .  (5) "...ًبقىرىاءىًتي عى

مًَّد ٍبًف اٍلميٍحًسًف " قاؿ أبك مكسى المديني:  اإلذف: :مثاؿ بَّادي ٍبفي ميحى نىا السَّيَّدي أىبيك اٍلقىاًسـً عى أىٍخبىرى
ٍعفىرً  ، اٍلجى  .(6) "...، ًإٍذننا(رىًحمىوي المَّوي )م 

، "  قاؿ أبك مكسى المديني: اإلخبار: :مثاؿ اًلبو اٍلكيكًشيًذم  نىا أىبيك غى ٍيذىةى أىٍخبىرى   (7) "...أنا اٍبفي رى

مَّدو "قاؿ أبك مكسى المديني:  كتابة: :مثاؿ ًمي  ٍبفي ميحى سىًف عى اًجبي أىبيك اٍلحى كىتىبى ًإلىيَّ اٍلحى
 ، ٍيرى مىرَّةو  (رىًحمىوي المَّوي )اٍلعىبلؼي  .(8) "...ًمٍف بىٍغدىادى غى

                                                 

: رقػػػػـ 143(، )ص 183: رقػػػػـ الحػػػػديث112أبػػػػك مكسػػػػى المػػػػديني: كتػػػػاب المطػػػػائؼ مػػػػف عمػػػػـك المعػػػػارؼ )ص (1)
 (.931: رقـ الحديث471(، )ص812: رقـ الحديث411)ص  (،243الحديث

 (، كغيرىا.21: رقـ الحديث30(، )ص16: رقـ الحديث27(، )ص8: رقـ الحديث22)ص السابؽالمرجع  (2)
 (، كغيره.8: رقـ الحديث22(، )ص2: رقـ الحديث19المرجع نفسو )ص  (3)
 (، كغيره.188: رقـ الحديث119(، )ص106: رقـ الحديث71المرجع نفسو )ص (4)
 (، كغيره.409: رقـ الحديث219(، )ص48: رقـ الحديث44المرجع نفسو )ص  (5)
 (، كغيره.50: رقـ الحديث46(، )ص 49: رقـ الحديث45(، )ص23: رقـ الحديث31المرجع نفسو )ص (6)
 (، كغيره.181: رقـ الحديث111(، )ص178: رقـ الحديث106المرجع نفسو )ص (7)
(، 304: رقػػػـ الحػػػديث170(، )ص242: رقػػػـ الحػػػديث143(، )ص183: رقػػػـ الحػػػديث112)ص المرجػػػع نفسػػػو (8)

 كغيره.
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سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلميٍقًرم " قاؿ أبك مكسى المديني:  إجازة: :مثاؿ ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى  (رىًحمىوي المَّوي )أىٍخبىرى
ًتًو ًلي ازى جى  .(1) "...ًفي ًإٍذًنًو كىاً 

 . ييبيف األسماء الميممة كالمبيمة كاأللقاب في اإلسناد، كأحيانا يذكر األنساب.6

: اٍبف مالؾكعب " قاؿ أبك مكسى المديني:  ذكر األسماء الميممة: :مثاؿ  . (2) "ىيكى

األعرج ىىذىا ليس ىيكى بعىٍبد الرٍَّحمىًف ٍبف ىرمز الًَّذم يركم الكثير عىٍف "  ذكر األلقاب: :مثاؿ
ٍبد الرحمف ٍبف سعد المقعد نَّمىا ىيكى عى ٍيرىةى، كىاً   . (3) "أىًبي ىيرى

اًلدي ٍبف"  ذكر األنساب: :مثاؿ ،  خى اًرمِّ ؿه ًمٍف أىٍىًؿ اٍلكيكفىًة ًمٍف مىكىاًلي اٍبًف مىٍسعيكدو األىٍنصى سىٍعدو رىجي
دِّيؽي ال يىًصح   ا أىبيك بىٍكرو الصِّ ًعيؼو فىذيًكرى ًفيًو أىٍيضن رى ضى ًكمى ًمٍف كىٍجوو آخى قىٍد ري  .(4) "كى

 . بياف أحكاؿ الركاة، كالحكـ عمييـ.7

لىٍيسى ًباٍلقىًكمِّ " قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: ، كى ٍمًرك ٍبًف ًشٍمرو  . (5) "عى

 سناد الحديث )فبلف لـ يسمع، كىـ، مرسؿ...(.إ. بياف عمؿ 9
ك " قاؿ أبك مكسى المديني:  لـ يسمع: :مثاؿ ـٍ يىٍسمىٍع ًمٍف عىٍمرو ٍمًرك ٍبًف أيمىيَّةى، لى ٍبًرقىافي ٍبفي عى الزِّ

 . (6)"شىٍيئنا
ىذا حديث غريب بيذا اإلسناد، لـ يركه عف الزىرم "قاؿ أبك مكسى المديني:  :مرسؿ :مثاؿ

ىكذا غير ىذيف الرجميف. كركاه عقيؿ بف خالد كيكنس بف يزيد، عف الزىرم مرسبلن، عف أبي 
 .(7)"سممة

 . يجمع لو أكثر مف شيخ في اإلسناد الكاحد.10

 

                                                 

(، 370: رقػػـ الحػػديث200(،)ص176: رقػػـ الحػػديث105(،)ص123: رقػػـ الحػػديث82أبػػك مكسػػى المػػديني )ص (1)
 كغيره.

 (.169: رقـ الحديث102)ص السابؽالمرجع  (2)
 (، كغيره.86: رقـ الحديث65المرجع نفسو )ص (3)
 (، كغيره.14: رقـ الحديث25المرجع نفسو )ص (4)
 (، كغيره.7: رقـ الحديث22المرجع نفسو )ص (5)
 (، كغيره.765: رقـ الحديث384المرجع نفسو )ص (6)
 (.165: رقـ الحديث101المرجع نفسو )ص (7)
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ا"  قاؿ أبك مكسى المديني: مثاؿ: نىا ًبًو عى مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ أىٍخبىرى ميحى ، كى اًلبو اٍلكيكًشيًذم  ًلينا أىبيك غى
ا المَّوي )اٍلقيٍرآًني    .(1) "...(رىًحمىييمى

 عممو.في الحكـ عمى الحديث، كبياف  بأقكاؿ شيكخو . يستشيد11
ًديًث أىًبي بىٍكرو "  مثاؿ: : غىًريبه ًمٍف حى ٍنوي  -قىاؿى أىبيك نيعىٍيـو ٍعًفي  عىٍف ، -رىًضيى المَّوي عى تىفىرَّدى ًبًو اٍلجي

ٍعًفي   اًبري ٍبفي يىًزيدى اٍلجي ، كىىيكى جى اًبرو  . (2) "جى
 . ال يكرر نفس اإلسناد لمحديث، بؿ يعطؼ الركاية بقكلو )بو(.12

ًبًو عىٍف عىاًئشىةى " قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: ٍنييا)كى ذي »، قىالىٍت: (رىًضيى المَّوي عى كيٍنتي آخي
ذيهي النًَّبي   اًئضه فىأىٍنيىسي ًمٍنوي ثيَـّ يىٍأخي مَّـى -اٍلًعٍرؽى كىأىنىا حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى عي فىاهي  -صى  . (3)« ... فىيىضى

 يحيؿ إلى مكاضع سابقة في كتابة.. 13
غير ىىذىا المكضع محمد ٍبف كليذا اإًلٍسنىاد عمة ذكرناىا ًفي قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ:

اؽ ٍبف يسار، يركم، عىٍف عىٍمرك ٍبف شعيب  . (4) ًإٍسحى
 يتعقب العمماء كيصحح ما كقعكا فيو مف أكىاـ.. 14

ـى الطَّبىرىاًني  قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: ـى ًلمسَّاًئًب  (رىًحمىوي المَّوي )قٍد كىًى ًديًث فىتىٍرجى ًفي ىىذىا اٍلحى
كٍبًف ا ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ،  يىًزيدى، عىٍف عى اًبيَّ حى ٍنوي، ظىنَّوي السَّاًئب ٍبفى يىًزيدى الصَّ ابىًة عى ٍممىًة ًركىايىًة الصَّحى ًفي جي

ًديثى   . (5) كىأىٍخرىجى لىوي ىىذىا اٍلحى

 ثانيان: منيجو في المتف: 

 يختصره.ما  ان . يذكر متف الحديث كامبلن كنادر 1
ٍيرىةى مف طريؽ قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: ٍنوي )أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  (رىًضيى المَّوي عى قىاؿى

مَّـى - سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف : »-صى ٍف نىفَّسى عىٍف ميٍسًمـو كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب الد ٍنيىا نىفَّسى المَّوي تىعىالىى عى مى
«رىةً كيرىًب اآلخً 

(6). 

                                                 

(، 99الحديث: رقـ 70(، )ص95: رقـ الحديث68أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)
 (، كغيره.114: رقـ الحديث77)ص

باب سؤر / ًكتىابي اٍلحىٍيضً ، مسمـ وصحيحأخرجو ] مسمـ في  (، كغيره.11: رقـ الحديث24)ص السابؽالمرجع  (2)
 ([. بنحكه14: رقـ الحديث245/ 1جالحائض )

 (، كغيره.290: رقـ الحديث165(، )ص249: رقـ الحديث147)ص نفسوالمرجع  (3)
 (، كغيره.448: رقـ الترجمة237)ص نفسورجع ( الم4)
 (.852: رقـ الحديث430المرجع نفسو )ص (5)
اًء كىالتٍَّكبىًة كىااًلٍسًتٍغفىارً و، صحيحأخرجو ] مسمـ في  (.56: رقـ الحديث49المرجع نفسو )ص (6) / كتاب الذٍِّكًر كىالد عى

كىًة اٍلقيٍرآًف كى  مىى ًتبلى اًع عى مىى الذٍِّكًر )بىابي فىٍضًؿ ااًلٍجًتمى  ([. بنحكه.38: رقـ الحديث2074/ 4جعى
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 متابعات.اللحديث كييبيف مف أخرجو، كيشير إلى ا. يتتبع طرؽ 2
طَّاًب رىًضيى المَّوي  قاؿ أبك مكسى المديني: مف طريؽ مثاؿ: عيٍثمىافى ٍبًف عىفَّافى عىٍف عيمىرى ٍبًف اٍلخى

ـي كىًممىةن ال يىقيكلييى  : " ًإنِّي ألىٍعمى مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى ا قىاؿى ٍنييمى قًّا ًإال عى ٍبده حى ا عى
مىى النَّاًر: ال ًإلىوى ًإال ال ـى عى رِّ ةن، كىىيكى  مَّوي ".حي ذىكىرى ًفيًو ًقصَّ ، كى ٍيعو ىىكىذىا، عىٍف سىًعيدو رى كىاهي يىًزيدي ٍبفي زي رى

، كىال يي  ـٍ يىٍذكيٍر ًفيًو عيمىرى ًحيًحًو ًمٍف ميٍسنىًد عيٍثمىافى لى وي ميٍسًمـه ًفي صى ، أىٍخرىجى ٍمرىافى ًديًث حي ًحيحه ًمٍف حى ٍعمىـي صى
ـى بٍ  ده ذىكىرى ًفيًو ميٍسًم : ًإفَّ أىحى ًقيؿى ، كى ٍمرىافى ٍف قىتىادىةى عىٍف حي كىاهي أىي كبي أىبيك اٍلعىبلًء، عى ، كىرى ٍيري سىًعيدو فى يىسىارو غى

ـٍ يىٍسمىٍع ًمٍف ميٍسًمـً ٍبًف يىسىارو شىٍيئنا قىتىادىةى لى
(1) . 

 (، كال يكرر المتف.، مثموبنحكه بيف ألفاظ الحديث )بمعناه،. يقارف 3
اؽ بمعناهقاؿ أبك مكسى المديني: مف طريؽ  بمعناه: :مثاؿ  .(2)مالؾ، عف سعد ٍبف ًإٍسحى

، قاؿ أبك مكسى المديني: مف طريؽ  نحكه: :مثاؿ ـى ٍبًف طىٍيمىافى ، عىٍف ًإٍبرىاًىي مَّدي ٍبفي نىًجيبو ميحى
يٍ  ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ، عىٍف األىٍعمىًش، عىٍف أىًبي صى اًلحو ٍنوي  -رىةى عىٍف سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى ، عىًف -رىًضيى المَّوي عى

مَّـى نىٍحكىهي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  . (3) النًَّبيِّ صى
مَّدي ٍبفي أىٍحمىد قاؿ أبك مكسى المديني:  مثمو: :مثاؿ نىا بحديثو ًإٍسمىاًعيؿ ٍبف اٍلفىٍضًؿ، أنا ميحى أىٍخبىرى

ٍبد  اًفظ، ثنا عى ًمٌي ٍبف عيمىر اٍلحى المًَّو ٍبف أىٍحمىدى الدمشقي، ثنا أىٍحمىد ٍبف عبيد ٍبف ناصح، اٍلكىاًتب، أنا عى
ـى مثمة مًَّد ٍبًف أىًبي سيؼ، ثنا عكرمة ٍبف ًإٍبرىاًىي ًمٌي ٍبف ميحى  . (4) ثنا عى

 يشرح األحاديث أحياننا كيستنبط بعض األحكاـ منيا.. 4

ًديث يستدؿ أف االستسقاء قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: ف بيذا اٍلحى جائز ًفي كؿ مكضع، كا 
ـٍ يكف مصمى كال مسجدن   . (5) ا، ألف مكضع أحجار الزيت، قيؿ أىنَّوي داخؿ المدينةلى

 . الحكـ عمى الحديث إسنادان كمتنان )الحديث صحيح...(.5
ىذا حديث صحيح ثابت مشيكر ًمٍف حديث نافع، كمف حديث قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ:

ٍبد المَّو ركاه عف   .(6) مالؾ الجـ الغفير ًمٍف أقرانو فمف دكنيـعى
                                                 

 و،صحيحأخرجو ]مسمـ في  (، كغيره.4: رقـ الحديث20أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)
يمىافى  نَّةى / ًكتىابي اإٍلً اًف كىىيك غىٍيري شىاؾٍّ ًفيًو دىخىؿى اٍلجى يمى ٍف لىًقي اهللى ًباإٍلً مىى النَّاًر )بىابي مى ـى عى رِّ : رقـ 55/ 1جكىحي

 ([. بمفظ مقارب.43الحديث
 (، كغيره.182: رقـ الحديث111)ص السابؽالمرجع  (2)
 (، كغيره.41: رقـ الحديث41المرجع نفسو )ص (3)
 (، كغيره.127: رقـ الحديث84المرجع نفسو )ص (4)
 (.434: رقـ الحديث230ص)المرجع نفسو  (5)
 (، كغيره.194: رقـ الحديث123)ص المرجع نفسو (6)
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 ...(.، منكر) . يذكر عمؿ متف الحديث6
ًديثه ميٍنكىره قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: ىىذىا حى

(1) . 

 لفظ الحديث إلى صاحبو.ينسب  . 7

ٍنوي -أيبىيِّ ٍبًف كىٍعبو قاؿ أبك مكسى المديني: مف طريؽ  مثاؿ: : نىازىعىًني  -رىًضيى المَّوي عى قىاؿى
طَّاًب اعيٍمري  ٍنوي  -ٍبفي اٍلخى عىٍت،  -رىًضيى المَّوي عى كَّجي ًإذىا كىضى : تيزى ، فىقيٍمتي اًمؿه ٍنيىا كىًىيى حى فَّى عى ًفي اٍلميتىكى

لىدىٍم ًلعيمىرى  ا) فىقىالىٍت أيـ  الط فىٍيًؿ أيـ  كى ٍنييمى قىٍد أىمىرى رىسيكؿي المَّوً (رىًضيى المَّوي عى مَّـى  - : كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  -صى
عىٍت.  . (2)( المفظ ألبي يعمى، كاآلخر قريب منو)سيبىٍيعىةى األىٍسمىًميَّةى أىٍف تىٍنًكحى ًإذىا كىضى

 .شرح معناىابط الكممات الغريبة ك . ض8

، ًبسيكيكًف الرَّاًء، قاؿ أبك مكسى المديني:  :ضبط الكممات :مثاؿ قىٍرفه ، كى ٍسكىاؼي قىٍريىتىاًف قىًريبىتىاًف كىاً 
 . (3) ًمٍف بىٍغدىادى 

كالسمحاؽ: جمدة رقيقة فكؽ عظـ الرأس تحت قاؿ أبك مكسى المديني:  شرح الحديث: :مثاؿ
قضيا فيمف يشج  (رضي المَّو عنيما)كالمعنى: أف عيمىر كعثماف ، المحـ، ككىذىًلؾى الممطاء كالممطاة

تَّى تبدك ىىًذًه الجمدة أف  ، عميو نصؼ ما يجب في المكضحة أف يدفعو إلى المشجكجرأس غيره حى
كالمكضحة: ىي الشجة الًَّتي تكضح عظـ الرأس كتبديو فيجب فييا خمس ًمفى اإلبؿ، فعمى ىذا 

 .(4)يجب في الممطاة نصؼ ذىًلؾى 

 أقكاؿ الفقياء في بعض المسائؿ الفقيية.  . ينقؿ أحيانان 9
اءىٍت قاؿ أبك مكسى المديني: مف طريؽ  مثاؿ: : جى ا، أىنَّوي قىاؿى ٍنييمى ، رىًضيى المَّوي عى اٍبًف عىبَّاسو

طَّاًب  اًريىةه ًإلىى عيمىرى ٍبًف اٍلخى ٍنوي -جى تَّى -رىًضيى المَّوي عى مىى النَّاًر حى ًني فىأىٍقعىدىًني عى ، فىقىالىٍت: ًإفَّ سىيًِّدم اتَّيىمى
ٍفًت لىوي -وي عىٍنوي رىًضيى المَّ  -اٍحتىرىؽى فىٍرًجي، فىقىاؿى لىيىا عيمىري  : فىاٍعتىرى مىٍيًؾ؟ قىالىٍت: ال، قىاؿى : ىىٍؿ رىأىل ذىًلؾى عى
؟ قىالىٍت: ال، فىقىاؿى عيمىري  ٍنوي  -ًبشىٍيءو : أىتيعىذِّبي -رىًضيى المَّوي عى ، قىاؿى مىيَّ ًبًو، فىمىمَّا رىأىل عيمىري الرَّجيؿى : عى
: يىا أىًميرى  : فىقىاؿى : ال،  ًبعىذىاًب المَّو، قىاؿى ؿي مىٍييىا؟ قىاؿى الرَّجي : رىأىٍيتى ذىًلؾى عى ٍؤًمًنيفى اتَّيىٍمتييىا ًفي نىٍفًسيىا، قىاؿى اٍلمي

ـٍ أىٍسمىٍع رىسيكؿى المًَّو  : كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه لىٍك لى : ال، قىاؿى فىٍت لىؾى ًبًو؟ قىاؿى : فىاٍعتىرى مىٍيًو  -قىاؿى مَّى المَّوي عى صى
مَّـى  سى : -كى لىده ًمٍف كىاًلًدهً »، يىقيكؿي اًلًكًو، كىال كى ٍمميكؾه ًمٍف مى ، ثيَـّ « ال ييقىادي مى بىوي ًمائىةى سىٍكطو رى ، فىضى ، ألىقىدىت يىا ًمٍنؾى

                                                 

 (.48: رقـ الحديث44أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)
: رقـ 75/ 45ج) همسندأخرجو ] أحمد بف حنبؿ في  (، كغيره.106: رقـ الحديث71)ص السابؽالمرجع  (2)

 ([. بمفظو.27108الحديث
 (، كغيره.16: رقـ الحديث27)ص نفسوالمرجع  (3)
 (، كغيره.192: رقـ الحديث121)ص نفسوالمرجع  (4)
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رَّةه ًلكىٍجًو المًَّو تىعىالىى، كىأىٍنًت مىكالةي المًَّو كىرىسيكًلًو، أىٍشيىدي لىسىًمٍعتي رىسي  : اٍذىىًبي فىأىٍنًت حي مَّى  -كؿى المًَّو قىاؿى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى : -المَّوي عى ؿَّ كىرىسيكًلًو »، يىقيكؿي ، كىىيكى مىٍكلىى المًَّو عىزَّ كىجى ر  ًرؽى ًبالنَّاًر أىٍك ميثِّؿى ميٍثمىةن فىييكى حي مىٍف حي

مَّـى - سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .(1) قىاؿى الميث: ىىذىا أمر معمكؿ ًبوً « -صى

 يذكر مصادر مف أخرج الحديث )أخرجو البخارم...(. ان . أحيان10
ٍنيىا - عىٍف عىاًئشىةى قاؿ أبك مكسى المديني:  مثاؿ: -، قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو -رىًضيى المَّوي عى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍف نىذىرى : »-صى ٍف نىذىرى أىٍف ييًطيعى المَّوى تىعىالىى فىٍمييًطٍعوي، كى أىٍف يىٍعًصيى المَّوى تىعىالىى فىبل مى
 «.يىٍعًصوً 

اًرٌم،ىذا   .(2) عف أىًبي نعيـ حديث صحيح أخرجو اٍلبيخى

 .كمدلكالتياأحيانان، . بياف المصطمحات الفقيية 11
قىٍبؿى : كىاٍلعيٍربىافي كىاٍلعىٍربيكفي ىيكى أىٍف يىٍدفىعى اٍلميٍشتىًرم ًإلىى اٍلبىاًئًع قاؿ أبك مكسى المديني مثاؿ:

َـّ اٍلبىٍيعي  ـٍ يىًت ٍف لى سىبىاهي ًمفى الثَّمىًف كىاً  مىى أىنَّوي ًإٍف تىَـّ اٍلبىٍيعي بىٍينىييمىا حى كىافى اٍلبىاًئعي ال ييٍرًجعي  اٍلميبىايىعىًة شىٍيئنا، عى
اٍلميٍشتىًرم ًفيوً 
(3). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

أخرجو الحاكـ في  (، كغيره.416: رقـ الحديث222أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)
اهي "(. بنحكه، كقاؿ: 2856: رقـ الحديث234/ 2ج)مستدركو رِّجى ـٍ ييخى لى ٍسنىاًد، كى ًحيحي اإٍلً ًديثه صى  .ىىذىا حى

اًف كىالن ذيكرً أخرجو ] البخارم في صحيحو،  (، كغيره.282: رقـ الحديث162)ص ابؽالسالمرجع  (2) /  ًكتىابي األىٍيمى
 ([. بمفظو.6696: رقـ الحديث142/ 8جبىابي النٍَّذًر ًفي الطَّاعىًة )

 (، كغيره.229: رقـ الحديث139المرجع نفسو )ص (3)
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 :المطمب الثالث: المصادر الحديثيَّة في الكتاب
ابو المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ مف خبلؿ كت، كمؤلفاتيـ كبار العمماءمكسى مف ك ستفاد أبا

 :بعض المصادر يذكر مؤلفيا فقطيصرح ببعض المصادر التي ليا عبلقة بالدراسة، ك  كاف
 المصادر التي صرح بيا: 

ًحيًحو) صحيح البخارم. 1 اًرٌم ًفي صى وي اٍلبيخى  .(1)(أىٍخرىجى

ـي ) . صحيح مسمـ2 وي ميٍسًم ًحيًحوً أىٍخرىجى اًج ًفي صى جَّ  . (2)(ٍبفي اٍلحى

كىاهي أىبيك بىٍكر اٍبف السني ًفي ًكتىاب ًركىايىة اإلخكة كاألخكات ) . أبك بكر ابف السني3  . (3)(رى

دىهي اٍبف عدم ىىكىذىا ًفي معجمو) . ابف عدم4  . (4)(أىٍكرى

، ًفي سينًَّتوً ) . سنف أبي داكد5 دى السًِّجٍستىاًني   . (5)(أىبيك دىاكي

اًلؾو ) . المكطأ لئلماـ مالؾ6 طًَّأ عىٍف مى  .(6)(ىذا حديث صحيح كىىيكى ًفي اٍلميكى

كىذىًلؾى  (رىًحمىوي المَّوي )أف الطَّبىرىاًني ) قاؿ أبك مكسى المديني: كسط لمطبراني. المعجـ الصغير كاأل7
دىهي في المعجـ الصغير، قىاؿى فيو: سعيد ٍبف يسار قىٍد يعثر الجكاد ككىـ فإنو ، أىٍكرى سيمىٍيمىاف ٍبف يسار، كى

قىٍد حدث ًبًو في المعجـ األكسط عمى الصكاب  .(7)( كالحفظ خكاف، كى

 . (8)(كذا نسب ربعيان إلى الجاركد، ككذلؾ ىك في كتاب المدبج لمدارقطني. المدبج لمدارقطني )8

ٍبًد المَّ . تاريخ ابف منده، ككتابو معرفة الصحابة )9 ٍندىٍه أىفَّ أىبىا عى ذىكىرى ًفي تىاًريًخًو  (رىًحمىوي المَّوي )ًو ٍبًف مى
ًكيـو سىًمعىًت النًَّبيَّ  ٍيثىةى ًبٍنتى حى مَّـى  -ريمى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ يىٍذكيٍرىىا كىذىًلؾى ًفي -صى لى ٍنيىا اٍلقىٍعقىاعي، كى كىل عى ، رى

ابىةً  حى ٍعًرفىًة الصَّ  .(9)( مى

 

                                                 

 (، كغيره.75: رقـ الحديث60أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)
 (، كغيره.1: رقـ الحديث18)ص المرجع السابؽ (2)
 (.76: رقـ الحديث60)ص نفسو( المرجع 3)
 (، كغيره.176: رقـ الحديث105( المرجع نفسو )ص4)
 (، كغيره.307: رقـ الحديث172( المرجع نفسو )ص5)
 (.858: رقـ الحديث434( المرجع نفسو )ص6)
 (.376: رقـ الحديث202)صالمرجع نفسو  (7)
 (.762: رقـ الحديث383المرجع نفسو )ص  (8)
 (.621: رقـ الحديث310المرجع نفسو )ص (9)
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 بذكر مؤلفيا دكف اإلشارة إلى اسـ كتاب:  أحيانان كتفى االمصادر التي 
اًئشىةى ًإال ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد، تىفىرَّدى الطبراني )  . 1 ًديثي عىٍف أىًبي بىٍكرو عىٍف عى : ال ييٍركىل ىىذىا اٍلحى قىاؿى الطَّبىرىاًني 

 .(1) (ًبًو عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميكسىى
ًة أىًبي بىٍكرو )  .  الدارقطني، كالخطيب البغدادم2 مى ًطيبي ًفي تىٍرجى قيٍطًني  كىأىبيك بىٍكرو اٍلخى دىهي الدَّارى كىىىكىذىا أىٍكرى

دِّيًؽ عىٍف عىاًئشىةى  ٍنييمىا -الصِّ ٍيري مىٍحفيكظو  -رىًضيى المَّوي عى دِّيؽى ًفيًو غى  . (2)( ثيَـّ ذىكىرى أىفَّ الصِّ
، قى ـ ) . أبك نعي3 كىاهي أىبيك نيعىٍيـو : عىٍف مىٍيميكًف ٍبًف يىٍحيىىىىكىذىا رى  . (3)( اؿى

ًديًثوً ) . الشيخاف4 افي ًمٍف حى وي الشٍَّيخى ًديًث األىٍعمىًش، أىٍخرىجى مىٍيًو، ًمٍف حى ًحيحه ميتَّفىؽه عى  . (4)( صى

ًف اٍبًف عييىٍينىةى ). اإلماـ أحمد بف حنبؿ 5 ، عى ٍيفه ليكى ، كى ٍنبىؿو كىاهي أىٍحمىدي ٍبفي حى  . (5)( رى

ًديثه كذب ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد يمكف أف يككف )  اإلماـ أبك حاتـ الرازم. 6 كقىاؿى أىبيك حاتـ الرازم: ىىذىا حى
ًديث ًديث ًفي حى  . (6)( دخؿ ليـ حى

دى، ًفي ًكتىابىٍيًيمىا)  . الترمذم، كأبك داكد 7 ، كىأىبيك دىاكي وي التٍِّرًمًذم   . (7)( كىأىٍخرىجى

ـٍ ) . أبك عبد اهلل الحميدم، النسائي، كالطحاكم 8 اًلكنا لى ، أىفَّ مى ٍيًدم  مى ٍبًد المًَّو اٍلحي اًفظي أىبيك عى ذىكىرى اٍلحى
ٍبًد المًَّو ٍبًف قيسىٍيطو ىك:  -يىٍسمىٍعوي ًمًف اٍبًف قيسىٍيطو  ٍنوي، فىًمذىًلؾى قىاؿى -يىًزيدى ٍبًف عى ، عى ؿو نَّمىا سىًمعىوي ًمٍف رىجي : ، كىاً 

ًف النَّسىاًئيِّ  ، عى اًكم  : ذىكىرىهي الطَّحى قىاؿى ، كى ميوي ًعٍندىنىا لىٍيسى ًبذىاؾى   .(8)...(رىجي

 

 

 

 

                                                 

 (.13: رقـ الحديث25أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)
 (.14: رقـ الحديث25)ص السابؽالمرجع  (2)
 (.50: رقـ الحديث46( المرجع نفسو )ص3)
 (.70: رقـ الحديث57)ص نفسو المرجع (4)
 (.859: رقـ الحديث434)ص نفسو( المرجع 5)
 (.160: رقـ الحديث99المرجع نفسو )ص (6)
 (.660: رقـ الحديث329المرجع نفسو )ص (7)
 (.680: رقـ الحديث341( المرجع نفسو )ص8)
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خالصة الفصؿ األكؿ: اإلماـ أبك مكسى عصره، ترجمتو، ككتابو ) المطائؼ مف 
 دقائؽ المعارؼ في عمـك الحفاظ األعارؼ(

مكسى المديني كمدل تأثره  كفيو أبتناكلت في ىذا الفصؿ أبرز مظاىر العصر الذم عاش 
بو، كالتعريؼ باإلماـ ككتابو ) المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمكـ الحفاظ األعارؼ(، كفيو عدة 

 نتائج كىي عمى النحك التالي: 
؛ حيث مرت عدة مكسى المديني تقمبات كالحياة السياسية في المجتمع الذم عاش فيو أب سادت. 1

 الدكلة العباسية. خمفاء مف ةالببلد بسبع
 .. مراحؿ الخمفاء العباسييف اتسمت غالبان بالحركب كمكاجية الحركة الباطنية2
يجاب. الحالة االجتماعية مرىك 3  ان.نة بالحالة السياسية؛ فتتأثر سمبان كا 
 .الجشعك  النيب فكاف الجند كاألمراء كالكزراء غاية في. تدىكرت الحياة االقتصادية كاالجتماعية، 4
انت الحالة العممية في عصر أبي مكسى المديني عكس ما عميو الحالة السياسية ك. 5

 كالعمماء. كاف عصره حافبلن بالعمـ ؛كاالجتماعية
 مكسى المديني بقمع أىؿ البدع، كالتصدم ليـ. الفترة التي عاش فييا اإلماـ أبك . اتسمت6
صاحب التصانيؼ  عيسى محمد بف أبي بكر عمر بف أبي. اإلماـ أبك مكسى المديني ىك 7

 األصبياني.
 في القرف السادس اليجرم.. عاش اإلماـ أبك مكسى المديني 8
 ي. نشأ اإلماـ أبك مكسى المديني في بيت يحرص عمى االىتماـ بالعمـ، فكاف أبكه يسمعو مف أب9

 تعميـ.النعيـ األصبياني كطبقتو، كما أنو رحؿ إلى بغداد كالحجاز كمكة، طالبان لمعمـ أك 
الحازمي  عمى يديو فقد تتممذكاأصبح محؿ رغبة لطبلب العمـ حيث اشتير أبك مكسى بالعمـ . 10

 .، كغيرىماكعبد الغني المقدسي
. أثنى العمماء عمى اإلماـ أبي مكسى المديني بأنو صاحب التصانيؼ، كلو معرفة في الحديث 11

 ذكاء.كعممو كأبكابو كرجالو كفنكنو،  كامتاز كذلؾ بقكة الحفظ كال
. صنؼ اإلماـ أبك مكسى المديني في الحديث كعمكمو كتبان كثيرة، منيا المطبكع كالمخطكط، 12

 كبعض منيا لـ أقؼ عميو.
" ضمف كتب عمـك المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمكـ الحفاظ األعارؼ. ييعد كتاب " 13

 الحديث.
سنادان.14   . نقد اإلماـ أبك مكسى المديني األحاديث متنان كا 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الثاني: 
 مدخؿ في عمـ نقد األحاديث
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 األكؿ:المبحث 
 تعريؼ عمـ نقد األحاديث.

النقد: مصدر نقد عمـ نقد األحاديث مف العمكـ الميمة في الحفاظ عمى السنة النبكية، ك  ديع 
في ىذا المبحث أتناكؿ دراسة بعض ك  .كالفاعؿ ناقد، كالجمع نقادا، ا، كانتقادن ينقد نقدان، كتنقادن 

 المصطمحات الحديثية التي ليا عبلقة في الدراسة كىي النحك التالي:

 المطمب األكؿ: تعريؼ النقد لغة كاصطالحان.
  تعريؼ النقد لغة:

مىى" قاؿ ابف فارس:  ًحيحه يىديؿ  عى كًزًه... الن كفي كىاٍلقىاؼي كىالدَّاؿي أىٍصؿه صى بيري  .(1) "ًإٍبرىاًز شىٍيءو كى

خراجي الزٍَّيًؼ ًمٍنيىا قاؿ ابف منظكر: النٍقدي كالتٍَّنقادي: تمييزي الدراًىـ كاً 
 (2). 

ًديئيا" قاؿ الزبيدم:  يِّدىا ًمف رى يَّزى جى  .(3)" نىقىدىا يٍنقيديىا نىٍقدان، كاٍنتىقىدىا، كتىنىقَّدىا، ًإذا مى

 حص لمعرفة جيد األشياء مف رديئيا.المفظة في المغة عمى النظر كالف تبيف أف مدار ىذه

 النقد اصطالحان: 

 .(4)" ا كتجريحان تمييز األحاديث الصحيحة مف الضعيفة، كالحكـ عمى الركاة تكثيقن "  التعريؼ األكؿ:

عمميا، عيفة، كبياف حيحة مف الضَّ تمييز األحاديث الصَّ عمـ يبحث في ىك "  التعريؼ الثاني:
ا كتعديبلن بألفاظ مخصكصة، ذات دالئؿ معمكمة عند أىؿ الفف كالحكـ عمى ركاتيا  .(5)" جرحن
 .(6)ىك تبييف صحة نسبة المركيات إلى مف ركيت عنو، أك عدـ صحة نسبتيا التعريؼ الثالث:

 .(7)" تمييز األحاديث المقبكلة مف غيرىا مع بياف عمة ذلؾ"  التعريؼ الرابع:

 تدكر حكؿ معرفة صحيح الركايات مف سقيميا. التعريفات:خالصة 

 

                                                 

 (.467/ 5ابف فارس، مقاييس المغة )ج (1)
 (.425/ 3انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج (2)
 (.230/ 9الزبيدم، تاج العركس )ج (3)

 (.2/5األعظمي، منيج النقد عند المحدثيف كنشأتو كتاريخو )ج (4)

 (.11العمرم، دراسات في منيج النَّقد عند المحدثيف )ص (5)
 (.30انظر: اإلدلبي، منيج نقد المتف عند عمماء الحديث النبكم )ص (6)
 (.75)ص اإلسبلـالعماش، أشير كجكه نقد المتف عند شيخ  (7)
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 .الحديث لغة كاصطالحان المنيج، ك المطمب الثاني: تعريؼ 
ا   أكالن: تعريؼ المنيج لغة كاصطالحن

 تعريؼ المنيج لغة: 

ٍنيىج ،...نىٍيج: بىيِّفه كاًضحه  : كالمى ـٍ . كقد قاؿ اهلل تعالى في كتابو الحكيـ: (1) كالًمنياجي عىٍمنىا ًمٍنكي }جى
ا { ًمٍنيىاجن ًشٍرعىةن كى
 .(3)، كىك الخطة المرسكمة (2)

المعنى المغكم يشتمؿ عمى الكضكح كلزكـ الطريؽ، كىك المعنى الذم استخمص منو المعنى 
 االصطبلحي: 

الطرؽ التي يىٍسمكيا المحدثكف في ركاية األحاديث، كالتعميؽ  مناىج المحدثيف اصطالحان ىي:
 .(4)تصنيفيا، بحسب شركط معينةعمييا، ك 

نما أدخمت ) شرح التعريؼ: ركاية األحاديث(، يدخؿ في طرؽ التحمؿ كاألداء الشفكية كالكتابة، كا 
كممة )تصنيفيا( في التعريؼ زيادةن عمى قكلي )ركاية األحاديث(؛ ألف الركاية قد ال تككف تصنيفان، 

بحسب شركط( لتدخؿ دء التصنيؼ، ك )ب ، قبؿ-رضى اهلل عنيـ -كركاية الصحابة كالتابعيف
الصفات التي يمتزميا كؿ محدث في ركاة األحاديث التي يختارىا لكتابة، كفي الكجو الذم يركم بو 
كؿ راكو عف اآلخر، كأما قكلو: )التعميؽ عمييا( يدخؿ الفكائد الفقيية كاإلسنادية التي يبرزىا أك يشير 

 .(5)إلييا كؿ كاحدو مف المحدثيف

 تعريؼ الحديث لغة كاصطالحان: ثانيان:

 الحديثي في المغة لو معاف ثبلثة: :(6)معنى الحديث
الحديث بمعنى الجديد الذم ىك ضد القديـ، تقكؿ: لبستي ثكبنا حديثنا، أم: جديدنا، كركبتي  األكؿ:

 سيارةن حديثةن، تعني: سيارةن جديدةن.

                                                 

 . مادة )نيج(.(383/ 2جلساف العرب )ابف المنظكر،  (1)
 .[48]المائدة:  (2)
 . مادة )نيج(.(957/ 2جالمعجـ الكسيط )إبراىيـ مصطفى، كآخركف،  (3)
 (.20)الصناعة الحديثية(، ) ص بقاعي، مناىج المحدثيف العامة كالخاصة (4)
 المرجع السابؽ. (5)
(، 2/796(، كابف منظكر، لساف العرب، )نفس المادة( )ج1/278انظر: الجكىرم، الصحاح، مادة )حدث()ج (6)

 (.1/170كالفيركزآبادم، القامكس المحيط، )نفس المادة( )ج
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ًديًث ًكتىابنا ] الحديث بمعنى الكبلـ، كمنو قكلو تعالى: الثاني: ، [23]الزمر:  [المَّوي نىزَّؿى أىٍحسىفى اٍلحى
ًديثو بىٍعدىهي ييٍؤًمنيكفى ]أم: نزؿ أحسف الكبلـ، كقكلو تعالى:  أم: إف لـ ، [50]المرسبلت:  [فىًبأىمِّ حى

 يؤمنكا بالقرآف الكريـ، فبأم كبلـ بعده يؤمنكف.

ًديثي ميكسىى]ى: الحديث بمعنى الخبر كالنبأ، كمنو قكلو تعال الثالث: ، [15]النازعات:  [ىىٍؿ أىتىاؾى حى
ًديثي اٍلغىاًشيىًة ]كقكلو تعالى:   .[1]الغاشية:  [ىىٍؿ أىتىاؾى حى

ا: لمعمماء في تعريفو أقكاؿ:  الحديثي اصطالحن

، كأفعالو كتقريراتو، كصفاتو -صمى اهلل عميو كسمـ  -. قاؿ جميكر المحدثيف: ىك: أقكاؿ النبي 1
مقية، كسائر أخباره سكاءن  مقية، كالخي كاف ذلؾ قبؿ البعثة أـ بعدىا، ككذلؾ أقكاؿ الصحابة أالخى

 .(1)كالتابعيف، كأفعاليـ

 كعميو يككف الحديث شامبلن لممرفكع، كالمكقكؼ، كالمقطكع، كيككف مرادفنا لمسنة .

 .(2)سكل القرآف، كأفعالو، كتقريراتو، كصفاتو خاصةن  -كسمـ صمى اهلل عميو  -. كقيؿ ىك: أقكالو 2

مف قكؿ أك  -صمى اهلل عميو كسمـ -الحديث اصطبلحان: ىك كؿ ما أضيؼ إلى النبي أف:  الراجحك 
مًقة، أك سيرة أك أضيؼ إلى الصحابة أك التابعيف كذلؾيفعؿ أك تقرير أك صفة ًخمق  . (3) ة أك خي

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(، كالسيكطي، تدريب 16(، كالقارم، المبل عمي، شرح النخبة الفكر)ص 30انظر: الطيبي، الخبلصة )ص  (1)
 (.24(، كالتيانكم، قكاعد في عمـك الحديث )ص 1/42الراكم)ج

 (.1/42(، السيكطي، تدريب الراكم،)ج16انظر: القارم، المبل عمي، شرح شرح نخبة الفكر)ص (2)

(، كعتر، نكر الديف، منيج النقد في عمـك 4حاتـ، التخريج كدراسة األسانيد)صانظر: العكني، الشريؼ  (3)
 (.27الحديث)ص
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 تعريؼ عمـ نقد األحاديث.المطمب الثالث: 

بالتأمؿ في المعنى المغكم لمنقد يتضح أنو في كؿ استعماالتو يتضمف الكشؼ "قاؿ الجكابي: 
عف الشيء كفحصو، كتمييز جيده مف رديئو، كىذا كاضح في نقد الدراىـ، كىك كذلؾ في النقد 

جيح رأم كتضعيؼ آخر ما تسفر عف تر  ألنيا تكشؼ عف رأم المتناقشيف، كغالبان  ؛بمعنى المناقشة
 ."أك رفضو

الحكـ عمى الركاة تجريحان أك تعديبلن بألفاظ خاصة ذات دالئؿ  " :عمـ نقد الحديث ىك
معمكمة عند أىمو، كالنظر في متكف األحاديث التي صح سندىا لتصحيحيا أك تضعيفيا، كلرفع 

    .(1) "دقيقةاإلشكاؿ عما بدا مشكبلن مف صحيحيا كدفع التعارض بينيا بتطبيؽ مقاييس 

 ىذا التعريؼ جمع بيف صحة الحديث كالعمؿ بو.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.94الجكابي، جيكد المحدثيف في نقد متف الحديث النبكم الشريؼ )ص (1)
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 كبياف أىميتو كعكامؿ ظيكره المبحث الثاني: نشأة عمـ نقد األحاديث
صمى اهلل  -حيث كاف رسكؿي اهلل  نَّقد األحاديث مبكران بالتزامف مع نشأة عمـ الركاية،نشأ عمـ 

كألمتو مف بعدىـ، ، -رضكاف اهلل عمييـ -يتثبت مف صحة األخبار تعميمان ألصحابو  -عميو كسمـ
 كفي ىذا المبحث ستناكؿ نشأة عمـ نقد األحاديث كبياف أىميتو.

 :، كعكامؿ ظيكرهعمـ نقد األحاديثنشأة  كؿ:المطمب األ 
 نشأة عمـ نقد األحاديث: -أكالن 

 حتى تدرج ثـ، تمييدية أشكاؿ في اإلسبلمية العمكـ مف كغيره بدأ النبكم الحديث نقد عمـ إف
 كمنيجو. قكاعده لو كصار، اكتمؿ

 :-صمى اهلل عميو كسمـ -المرحمة األكلى: النقد في زمف النبي 

ككاف ذلؾ عمى نطاؽو  صمى اهلل عميو كسمـ في زمف النبي المبنة األكلى ليذا العمـ تكضع
- ؛ كذلؾ لكجكدهعف صحة ما يركل -صمى اهلل عميو كسمـ - ال يعدك سؤاليـ النًَّبيَّ  ضيؽو جدنا

 ،بينيـ، كانتفاء الكذب عف أصحابو كتمثمت ىذه المرحمة في التثبت كاالحتياط -صمى اهلل عميو كسمـ

 مف منيـ يكف القمبي، كىذا ال يعيب الصحابة بشيء كال ينقص مف قدرىـ، فمـ االطمئناف كغايتيـ
 مف سممكا ما أنيـ إال الحافظة كقكة الذىف، بصفاء تمتعيـ فرغـ بشر، كلكنيـ النبي، عمى يكذب
 مما يسمعكنو فيما الصحابة منيج كاف كقد الصحابة، باقي ليـ فصحح المكاطف، بعض في الكىـ
 : أمثمة ذلؾكمف فييا،  التثبت يطمبكف أك الكىـ، يبينكف أنيـ النبي عف يعممكنو ما مع يتفؽ ال
كىاهي . 1 ٍبدي  ما رى ك المًَّو ٍبفي  عى دٍِّثتي أىفَّ رىسيكؿى المَّوً -رىًضيى المَّوي عىٍنييما -عىٍمرو : حي صمى اهلل عميو  - ، قىاؿى

ٍعتي يىًدم   -كسمـ اًلسنا فىكىضى مِّي جى ٍدتيوي ييصى : فىأىتىٍيتيوي فىكىجى ًة(، قىاؿى ًؿ قىاًعدنا ًنٍصؼي الصَّبلى ةي الرَّجي بلى : )صى قىاؿى
مىى رىٍأًسًو؛  ةي عى بلى : )صى ، يىا رىسيكؿى المًَّو! أىنَّؾى قيٍمتى دٍِّثتي : "حي ٍبدى المًَّو ٍبفى عىٍمرك؟(، قيٍمتي ا لىؾى يىا عى : )مى فىقىاؿى

ـٍ  دو ًمٍنكي لىًكنِّي لىٍستي كىأىحى ٍؿ، كى : )أىجى مِّي قىاًعدنا!"، قىاؿى ًة(، كىأىٍنتى تيصى مىى ًنٍصًؼ الصَّبلى ًؿ قىاًعدنا عى  .(1)(الرَّجي

 :(2)ظيكر نقد المتف عكامؿ

ذكر الدكتكر صبلح األدلبي أف سبب ظيكر نقد المتف تمثؿ في أمريف ميميف كىما: انتشار 
 ظاىرتي الكضع كالكىـ.

 

                                                 

مسمـ: صحيح مسمـ، صبلة المسافريف كقصرىا/ صبلة النافمة قائمنا كقاعدنا، كفعؿ بعض الركعة قائمنا كبعضيا ]( 1)
 .[(735: رقـ الحديث1/504)ج قاعدنا،

 (.101-37اإلدلبي، منيج نقد المتف)ص(2)
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 انتشار ظاىرة الكضع: -8
إف دراسة أسباب الكضع، كمصادر الكضاعيف، كبركز عممية الكضع في عصر الركاية، كانتشارىا 

قؿ المسؤكلية التي نيض بحمميا نقاد الحديث، ليس باليأس كظاىرة، لتجعؿ الباحث يشعر بث
كالكقكؼ مكقؼ العاجز، بؿ بالقكاعد كالمعايير التي انتيجكىا، كطبقكىا لغربمة كؿ ما يمكف أف 

، فميزكا الصحيح مف المنحكؿ، بؿ ىذا ما دعا إلى -صمى اهلل عميو كسمـ -ينسب إلى النبي
 اعتماد منيج نقد المتف.

قد تككف مقصكدة كتشكيو اإلسبلـ، كاالنتصار لممذىب، كالتكصؿ لغرض دنيكم،  كأسباب الكضع
 كالترغيب كالترىيب.

 كقد يككف غير مقصكدة كالكقكع في الكىـ، أك الدس في كتاب الراكم كىك ال يشعر.
كتمثمت مصادر الكضاعيف في أقكاؿ الصحابة كالتابعيف، كأقكاؿ الحكماء كالزىاد كاألطباء، 

 كاإلسرائيميات، كالفمسفة.
 انتشار ظاىرة الكىـ:  -7

، كلكنيـ -صمى اهلل عميو كسمـ -مف يكذب عمى النبي -رضكاف اهلل عمييـ -لـ يكف في الصحابة
بشر، فرغـ تمتعيـ بصفاء الذىف، كقكة الحافظة إال أنيـ ما سممكا مف الكىـ في بعض المكاطف، 

فيما يسمعكنو مما ال  -رضكاف اهلل عمييـ -لصحابةفصحح ليـ باقي الصحابة، كقد كاف منيج ا
أنيـ يبينكف الكىـ، اك يطمبكف التثبت فييا،  -صمى اهلل عميو كسمـ -يتفؽ مع ما يعممكنو عف النبي

 . (1)كمثاؿ ذلؾ كاضح عف الخمفاء األربعة 

 :-صمى اهلل عميو كسمـ - المرحمة الثانية: النقد في زمف الصحابة بعد كفاة النبي
شكبلن آخر كتعددت صكره خاصة بعد  -رضكاف اهلل عمييـ - النٍَّقد في حياة الصحابة أخذ
مف مبالغة في التثبت كدقة في التحرم عند النقؿ، إلى اإلقبلؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ- كفاة النًَّبيٌ 

ابىة حى كىايىة، كذا استدراؾ الصَّ  بعضيـ عمى بعض، كلكف تركزت  -رضكاف اهلل عمييـ- مف الرِّ
ابىة  فظيرت أساليب متنكعة  ،آنذاؾ عمى نقد المتف دكف السند رضكاف اهلل عمييـاىتمامات الصَّحى

 في نقد المتكف، كالتثبت مف صحتيا، كالتحرم مف دقة نقميا، منيا: 
 
 

                                                 

فيـ بعض الباحثيف مف ىذه اآلثار أف ًخطَّةى أبي بكر كعمر في تنكيو ميـ: قاؿ الدكتكر مصطفى السباعي: "  (1)
ًميٍّ عمى تحميؼ  ًديثنا إال ما ركاه اثناف فأكثر، كأف ًخطَّةى عى الراكم، كانتقؿ ىذا الفيـ إلى كثير ًممٍَّف الحديث أالَّ يقببل حى

مَّمىةن ال يذكركف  كتب في تاريخ التشريع اإلسبلمي كتاريخ السينًَّة في العصر الحديث، فأصبح عندىـ قىًضيَّةن ميسى
بأف  كالكاقع أف بناء ىذه القاعدة أك النظرية عمى تمؾ اآلثار خطأ عممي تىريد هي اآلثار األخرل التي تشيد...، غيرىا

ًميًّا السنة " . قىًبؿى حديث بعض الصحابة ديكفى أف يستحمفو عمر أخذ بأحاديث لـ يركىا لو إال رىاكو كاحد، كأف عى
 (.68-67 ص) في التشريع اإلسبلميكمكانتيا 



 

57 
 

 
 : (1)طمب الشاىد كمف أمثمة ذلؾ . 8

إلى أبي بكر فقالت: إف عف قبيصة بف ذؤيب قاؿ: " جاءت الجدة أـ األـ كأـ األب  المثاؿ األكؿ:
ابف ابني أك ابف بنتي مات، كقد أخبرت أف لي في كتاب اهلل حقًّا، فقاؿ أبك بكر: ما أجد لؾ في 

قضى لؾ بشيء، كسأسأؿ الناس،  -صمى اهلل عميو كسمـ-الكتاب مف حؽ، كما سمعت رسكؿ اهلل 
أعطاه السدس، قاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ: فسأؿ، فشيد المغيرة بف شعبة أف رسكؿ اهلل 

 .(2)كمف سمع ذلؾ معؾ؟ قاؿ: محمد بف مسممة، قاؿ: فأعطاىا السدس
: المثاؿ الثاني: ، قىاؿى ، (3) أىتىى عيٍثمىافي اٍلمىقىاًعدى  عىٍف بيٍسًر ٍبًف سىًعيدو كءو فىتىمىٍضمىضى ا ًبكىضي ، فىدىعى

ًرٍجمىٍيًو ثىبلثنا ثىبلثن  يىدىٍيًو ثىبلثنا ثىبلثنا، ثيَـّ مىسىحى ًبرىٍأًسًو كى : رىأىٍيتي كىاٍستىٍنشىؽى، ثيَـّ غىسىؿى كىٍجيىوي ثىبلثنا، كى ا، ثيَـّ قىاؿى
أي، يىا ىى  مَّـى ىىكىذىا يىتىكىضَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًب رىسيكًؿ رىسيكؿى اهلًل صى . ًلنىفىرو ًمٍف أىٍصحى ـٍ ؟ قىاليكا: نىعى ؤيالًء أىكىذىاؾى

مَّـى ًعٍندىهي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  .(4) اهلًل صى
ٍدًرمِّ  المثاؿ الثالث: كىاهي أىبك سىًعيدو اٍلخي : -رضى اهلل عنو -ما رى اًلًس "، قىاؿى كيٍنتي ًفي مىٍجًمسو ًمٍف مىجى

اءى  اًر، ًإٍذ جى ،  اأٍلىٍنصى ٍعتي ـٍ ييٍؤذىٍف ًلي فىرىجى ثنا، فىمى مىى عيمىرى ثىبلى : اٍستىٍأذىٍنتي عى ، فىقىاؿى أىبيك ميكسىى كىأىنَّوي مىٍذعيكره
قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ، كى ٍعتي ـٍ ييٍؤذىٍف ًلي فىرىجى ثنا فىمى : اٍستىٍأذىٍنتي ثىبلى ؟، قيٍمتي نىعىؾى : مىا مى : صمى اهلل عميو كسمـ فىقىاؿى

مىٍيًو ًببىيِّنىةو، أىًمٍنكي )ًإذىا اٍستى  : كىالمًَّو لىتيًقيمىفَّ عى ـٍ ييٍؤذىٍف لىوي فىٍميىٍرًجٍع(، فىقىاؿى ثنا فىمى ـٍ ثىبلى ديكي ده سىًمعىوي ًمٍف ٍأذىفى أىحى ـٍ أىحى
، فىكيٍنتي أىٍصغىرى صمى اهلل عميو كسمـ النًَّبيِّ  : كىالمًَّو الى يىقيكـي مىعىؾى ًإالَّ أىٍصغىري اٍلقىٍكـً ؟، فىقىاؿى أيبىي  ٍبفي كىٍعبو

 .(5)"قىاؿى ذىًلؾى صمى اهلل عميو كسمـ اٍلقىٍكـً فىقيٍمتي مىعىوي، فىأىٍخبىٍرتي عيمىرى أىفَّ النًَّبيَّ 
 : (6)ذلؾ مف أمثمةاالستحالؼ، ك  .7

ًمي   كىاهي عى : -رضى اهلل عنو - بف أبي طالب ما رى ًإنِّي كيٍنتي رىجيبلن ًإذىا سىًمٍعتي ًمٍف رىسيكًؿ "، قىاؿى
ؿه ًمٍف  -صمى اهلل عميو كسمـ- المَّوً  دَّثىًني رىجي ذىا حى ًديثنا نىفىعىًني المَّوي ًمٍنوي ًبمىا شىاءى أىٍف يىٍنفىعىًني ًبًو، كىاً  حى

اًبًو اٍستىٍحمىٍفتيوي فىًإذىا دَّثىًني أىبيك بىٍكرو  أىٍصحى نَّوي حى دٍَّقتيوي، كىاً  مىؼى ًلي صى دىؽى ، حى : سىًمٍعتي  كىصى ، قىاؿى أىبيك بىٍكرو
مِّي، ثيَـّ  -صمى اهلل عميو كسمـ -رىسيكؿى المَّوً  ، ثيَـّ ييصى ؿو ييٍذًنبي ذىٍنبنا، ثيَـّ يىقيكـي فىيىتىطىيَّري ا ًمٍف رىجي : )مى يىقيكؿي

                                                 

 (.33-32رفعت فكزم، تكثيؽ السنة في القرف الثاني اليجرم أسسو كاتجاىاتو )ص  1))
قاؿ الترمذم:  .[(2100: رقـ الحديث419/  4كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، )جالترمذم: سنف الترمذم، ] (2)

ًحيحه  سىفه صى ًديثه حى ًديًث اٍبًف عييىٍينىةى. ،ىىذىا حى ح  ًمٍف حى  كىىيكى أىصى
قىاًعدي: (3) جمع مقعد: عند باب األقبر بالمدينة، كقيؿ: مساقؼ حكليا، كقيؿ: ىي دكاكيف عند دار عثماف بف  المى
 .(164/ 5جمعجـ البمداف ). ياقكت الحمكم، اف، رضي اهلل عنوعفٌ 
 ([. قاؿ شعيب األرناؤط: إسناده حسف.487: رقـ الحديث522/ 1جمسند أحمد )]أحمد بف حنبؿ:  (4)
، كأخرجو [(6245: رقـ الحديث8/54البخارٌم: صحيح البخارم، االٍسًتٍئذىاًف/ التسميـ كاالٍسًتٍئذىاًف ثبلثنا، )ج] (5)
 .[(2153: رقـ الحديث3/1694ماـ مسمـ في صحيحو، ًكتىاب اآلدىاًب/ باب: االٍسًتٍئذىاًف، )جاإل]
 (.33-32رفعت فكزم، تكثيؽ السنة في القرف الثاني اليجرم أسسو كاتجاىاتو )ص  6))
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نُْفَسُهْم ] غىفىرى المَّوي لىوي، ثيَـّ قىرىأى ىىًذًه اآٍليىةى:يىٍستىٍغًفري المَّوى ًإالَّ 
َ
ْو َظلَُهوا أ

َ
ِيَو إَِذا َفَعلُوا فَاِحَشًة أ َواَّلذ

وا لََعَ َنا َفَعلُوا وَهُ  ىُوَب إَِّلذ اهلُل َولَْم يُِِصُّ ىُوبِهِْم َوَنْو َيْغفُِر اَّلُّ ْم ذََكُروا اهلَل فَاْستَْغَفُروا َِّلُ
[َيْعلَُهونَ 

(1))(2). 
 :(3)ذلؾ أمثمة كمف التقميؿ مف الركاية خشية الخطأ. 4

 "لكال:  يقكؿ -رضى اهلل عنو -مالؾ بف أنس سمعت قاؿ عتاب ما ركم عف المثاؿ األكؿ:
 قاليا أك -صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل رسكؿ مف سمعتيا بأشياء لحدثتكـ أخطئ فأ أخشى نيأ

 مقعده فميتبكأ امتعمدن  عمي كذب مف : "يقكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - سمعتو نيإ كذاؾ اهلل رسكؿ
  (4)النار". مف

 شئت لك أني ألرل كنت إف كاهلل: "أنو قاؿ حصيف بف ما ركم عف عمراف المثاؿ الثاني:
 رجاالن  أف ،ذلؾ عف يبطأني كلكف متتابعيف، يكميف ،-كسمـ عميو اهلل صمى -اهلل رسكؿ عف حدثت
 كيحدثكف شيدت، كما كشيدكا سمعت، كما سمعكا ،-كسمـ عميو اهلل صمى -اهلل رسكؿ أصحاب مف

: بقكلو ىذا عمى قتيبة ابف كيعمؽ ،"ليـ يشبو كما لي، يشبو أف كأخاؼ يقكلكف، كما ىي ما أحاديث
 .(5) "يتعمدكف كانكا أنيـ ال يغمطكف، كانكا أنيـ فأعممؾ"

 النصكص كمف أمثمة ذلؾ فيـ في كذلؾ لالختالؼ استدراؾ بعضيـ عمى بعض. 3
 إف: "قاؿ نو، أ-صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل رسكؿ عف ركل ،-عنو اهلل رضي -عمر أف
الميت،  عمى األىؿ بكاء بسبب التعذيب كأف عاـ، أنو عمى كفيمو ،"عميو أىمو ببكاء يعذب الميت
صمى  - النبي قاؿ إنما: "قائمة الحديث كردت -رضى اهلل عنيا- عائشة الفيـ ذلؾ عميو فأنكرت

 بكاء حاؿ في بكفرىا تعذيب يعني ،"عمييا يبككف كىـ تعذب، إنيا: ييكدية في ،-اهلل عميو كسمـ
[أيٍخرىل ًكٍزرى  كىاًزرىةه  تىًزري  كىالى ]: تعالى بقكلو كاحتجت البكاء، بسبب ال أىميا

 - عائشة تنسب كلـ .(6) 
 الحديث، ىذا أبيو عف ركل الذم -عنيما اهلل رضي- اهلل عبد كابنو عمر إلى ،-عنيا اهلل رضي

                                                 

 [.135( ]آؿ عمراف:1)

/ ما جاء في الصبلة عند  صمى اهلل عمميو كسمـ الترمذم، مكاقيت الصبلة عف النًَّبيٌ  سنفالتِّرمًذٌم: ] (2)
ابف ماجو في سننو، ًكتىاب: إقامة الصبلة، كالسنة فييا/ باب: ما ]، كأخرجو [(406رقـ الحديث :2/257التكبة،)ج

. [(1395رقـ الحديث :1/446جاءى في أفَّ الصبلةى كٌفارة، )ج سىف   . كقاؿ اإلماـ الترمذم: حديثي عميِّ حديثه حى
 (.33-32فعت فكزم، تكثيؽ السنة في القرف الثاني اليجرم أسسو كاتجاىاتو )ص ر  3))
/ 88/ 1الدارمي: سنف الدارمي، المقدمة/ باب انتقاء الحديث عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالتثبت فيو )ج] 4))

 .قاؿ حسيف سميـ أسد : إسناده صحيح [(235حديث 
 .(50، 49ابف قتيبة، تأكيؿ مختمؼ الحديث في الرد عمى أعداء أىؿ الحديث )ص 5))
 .[18فاطر: ]6) )
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نما  ،صمى اهلل عميو كسمـ اهلل رسكؿ حديث في كذبا أنيما  الكذب تيمة نفيب فصرحت بادرت كا 
 .(1) "يخطئ السمع كلكف مكذبيف؛ كال كاذبيف غير عف لتحدثكني إنكـ: "قالت حيف عنيما

 :(2)المرحمة الثالثة: النقد في زمف صغار الصحابة

 كيشددكف يحتاطكف أخذكا النبكم الحديث في الكذب شيكع رأكا الذيف الصحابة صغار أف نجد
 كمف صكر ذلؾ. ،قبكلو في
 :(3)الحيطة كالحرص في أخذ الحديث النبكم كمف أمثمة ذلؾ. 8

اءى بيشىٍيره اٍلعىدىًكم   صحيحو مقدمة في مسمـ ما ركل : جى ، قىاؿى اًىدو ، عىٍف ميجى  (4)عىٍف قىٍيًس ٍبًف سىٍعدو
، قىاؿى رىسيكؿي اهللً  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى يىقيكؿي ، كى دِّثي عىؿى ييحى ، فىجى مَّى  ًإلىى اٍبًف عىبَّاسو صى

: يىا اٍبفى  ًديًثًو، كىالى يىٍنظيري ًإلىٍيًو، فىقىاؿى عىؿى اٍبفي عىبَّاسو الى يىٍأذىفي ًلحى ، فىجى مَّـى سى مىٍيًو كى اًلي الى أىرىاؾى اهللي عى ، مى عىبَّاسو
دِّثيؾى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل  ًديًثي، أيحى : " ًإنَّا كينَّا  تىٍسمىعي ًلحى بَّاسو ، كىالى تىٍسمىعي، فىقىاؿى اٍبفي عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى

مىٍيًو كى  مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى نىا، كىأىٍصغىٍينىا ًإلىٍيًو مىرَّةن ًإذىا سىًمٍعنىا رىجيبلن يىقيكؿي اري ٍتوي أىٍبصى ، اٍبتىدىرى مَّـى سى
ا نىٍعًرؼي " ٍذ ًمفى النَّاًس ًإالَّ مى ـٍ نىٍأخي ، لى ، كىالذَّليكؿى ٍعبى  .(5) ًبآذىاًننىا، فىمىمَّا رىًكبى النَّاسي الصَّ

 :(6)طمب اإلسناد في الركاية كمف أمثمة ذلؾ. 7
ـٍ يىكيكنيكا يىٍسأىليكفى عىًف  صحيحو مقدمة في كما ركل مسمـ مثاؿ: : " لى ، قىاؿى عىًف اٍبًف ًسيًريفى

ذي  ، فىييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ الس نًَّة فىييٍؤخى ـٍ الىكي قىعىًت اٍلًفٍتنىةي، قىاليكا: سىم كا لىنىا ًرجى ٍسنىاًد، فىمىمَّا كى ييٍنظىري ًإلىى اإٍلً ، كى ًديثيييـٍ  حى
ذي أىٍىًؿ اٍلبً  ًديثيييـٍ دىًع فىبلى ييٍؤخى  . (7)"حى

الفتنة المقصكدة ىي فتنة المختار بف أبي عبيد الثقفي، ألف ابف سيريف كاف بصريًّا كلد 
بالعراؽ كنشأ بيا كفييا مات، كيؤيد ذلؾ ما نقمو ابف رجب في شرح عمؿ الترمذم عف إبراىيـ 

بب ىذا أنو كثر إنما سئؿ عف اإلسناد أياـ المختار ، كس":  -كىك معاصر البف سيريف  -النخعي 
  .(8)" الكذب عمى عميٍّ في تمؾ األياـ

                                                 

(، كالزركشي، اإلجابة إليراد ما 32رفعت فكزم، تكثيؽ السنة في القرف الثاني اليجرم أسسو كاتجاىاتو )ص  1))
 (.119، 118استدركتو عائشة عمى الصحابة )ص

 (.33-32)ص  المرجع السابؽ 2))
 (.33-32)ص  المرجع نفسو 3))
. ابف حجر 4)) ، أىبيك أىي كبى اٍلًحٍميىًرم  اٍلعىدىًكم  اٍلبىٍصًرٌم. قاؿ ابف حجر: ثقة مخضـر ، ىك: بىًشيري ٍبفي كىٍعًب ٍبًف أيبىيِّ

 (.729 : رقـ الترجمة126تقريب التيذيب )ص
عىفىاًء ] (5) ـٍ )جمسمـ: صحيح مسمـ، المقدمة/ بىابه ًفي الض  ًديًثًي ٍف ييٍرغىبي عىٍف حى مى  .[(13/ 1كىاٍلكىذَّاًبيفى كى
 (.33-32رفعت فكزم، تكثيؽ السنة في القرف الثاني اليجرم أسسو كاتجاىاتو )ص  6))
ٍسنىادى ًمفى الدِّيفً 7)  (.15/ 1)ج ( المرجع السابؽ/ بىابي في أىفَّ اإٍلً
 .(355/ 1جشرح عمؿ الترمذم )ابف رجب، (8)
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 :(1)التابعيف في زمف الحديث المرحمة الرابعة: نقد

 سنة كاختاركا مسمكيـ كسمككا الصحابة، مف العمـ ىذا كخمفكا التابعيف، كبار دكر جاء ثـ
 ممحد أك منافؽ أك كذاب يجترئ لئبل أخرل؛ لبنات بكضع الصرح ىذا كرفعكا أصحابو كسنة نبييـ
 مضمة ضالة فرؽ كجدت أف بعد كخصكصان  الزكية، الطاىرة النبكية السنف في المكذكبات إدخاؿ مف
 األصؿ ىذا مف كيجعمكا سمكميـ يبثكا أف يريدكف النفاؽ ظاىرك كمنافقكف اهلل، ديف في ممحدة كآراء

 .الباطؿ مف الحؽ فيو يرل ال حالكان  ظبلمان  الثاني اإلسبلمي

 التابعيف مف ثـ الصحابة مف جماعة الذىبي، قالو كما الرجاؿ، في كتكمـ: (2)السخاكم قاؿ
 عدكؿ صحابو أكثرىـ إذ متبكعييـ؛ في الضعؼ لقمة بقمة؛ التابعيف في كلكنو سريف كابف كالشعبي
 في انقرض الذم األكؿ القرف في يكجد يكاد كال. ثقات أكثرىـ المتبكعيف مف الصحابة كغير

 الكذاب كالمختار( ىػ 65)األعكر كالحارث الكاحد بعد الكاحد إال ضعيؼ التابعيف ككبار الصحابة
 كاىتدل بسنتيـ كاستف( الصحابة مسمؾ) مسمكيـ أخذ ثـ: حباف ابف حاتـ أبك كقاؿ -( ىػ67)

 سعيد: منيـ التابعيف سادات مف المدينة أىؿ مف جماعة الركايات في التيقظ مف استنكا فيما بيدييـ
 بف الحسيف بف كعمي عمر، بف اهلل عبد بف كسالـ بكر، أبي بف محمد بف كالقاسـ المسيب، بفا

 كعركة ثابت، بف زيد بف كخارجة عتبة، بف اهلل كعبيد عكؼ، بف الرحمف عبد بف سممة كأبي عمي،
 حفظ في فجدكا. اليسار بف كسميماف ىشاـ، بف الحارث بف الرحمف عبد بف بكر كأبك الزبير، بفا

 .(3) فييا كالتفقو عنيا كالتفتيش فييا كالرحمة السنف

 جماعة السنف جمع في كالرحمة الرجاؿ، كانتقاء الطرؽ، كتتبع العمـ، عنيـ أخذ ثـ: كقاؿ
 جماعة في إبراىيـ بف كسعد عركة، بف كىشاـ األنصارم، سعيد بف كيحيى الزىرم،: منيـ بعدىـ،
 - الزىرم ىمة كأعبلىـ رحمة كأدكميـ حفظان  كأكسعيـ تيقظان  أكثرىـ أف إال المدينة أىؿ مف معيـ
 . (4)عميو اهلل رحمة

 كالتدكيف الجمع نحك النبكم الحديث سير حركة عمى مطمع لكؿ بالضركرة المعمكـ كمف
 فكؿ كالتمييز، كالنقد كالتدكيف الجمع بيف فاصؿ خط العصر ذلؾ في يكف لـ أنو كالتنقيح، كالتمييز

 كالعمؿ لؤلسباب كاالنتباه الركاة أحكاؿ كمعرفة كأصكلو بالنقد ميتمان  كاف الحديث في إمامان  كاف مف
 .كمركياتو الراكم في الضعؼ أك الحديث في لمكىف تتسبب كانت التي

                                                 

 (.33-32فكزم، تكثيؽ السنة في القرف الثاني اليجرم أسسو كاتجاىاتو )ص رفعت  1))
 (.318/ 2السخاكم، فتح المغيث )ج 2))
 (.38/ 1)ج كفابف حباف، المجركح 3))
 (.39/ 1)ج المرجع السابؽ 4))
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 المطمب الثاني: أىمية عمـ نقد األحاديث
، النبكيةحفظ السنة سندان كمتنان يعتبر مف أىـ العمكـ التي ساىمت في  حاديثإفَّ عمـ نقد األ

مف أىـ المعارؼ كالمباحث التي تيدرس في عمـ نقد  بياف عممياك  ،كالبحث في أكجو نقد األحاديث
، كالتي تيؤىِّموي ضعيؼ، حيث أنيا تكسب الباحث الخبرة كالمعرفة، لمتمييز بيف الصحيح كالحاديثاأل

عية، كغمكض عمؿ قكة االستدالؿ بيا في األقكاؿ كاألعماؿ كاألحكاـ الشر  لمحكـ عمييا كمدل
األحاديث عمى كثير مف الناس إال المتمرسيف في الفف، حتى أصبح مف أغمض أنكاع الحديث، 
كأدقيا مسمكان؛ لذا قاـ جيابذة النقاد مف المحدثيف ببياف عمؿ األحاديث مف اضطراب، أك تصحيؼ، 

الثقات، مما يكىـ  أك نكارة أك شذكذ، أك إدراج كغيرىا، كبياف الحديث المركم بالمعنى الخطأ عف
 صحتو فييحكـ بو، كىك ليس بصحيح بؿ ىك معمكؿ بالضعؼ.

رضكاف اهلل  -كالصحابة  -صمى اهلل عميو كسمـ -ظيرت أىمية ىذا العمـ منذ زمف النبي 
في  -رضى اهلل عنو -كلكف بشكؿ محدكد، ثـ انتشر ىذا العمـ بعد مقتؿ عثماف بف عفاف  -عمييـ

 زمف الفتنة.

 مف أىـ أساسيات حفظ السنة النبكية المشرفة " التي ىي قد تتمثؿ في أنو يعدإف أىمية الن
قيؿ باآلثار الصحيحة عف  ،السبيؿ إلى معرفة ما ذكرت مف معاني كتاب اهلل عز كجؿ كمعالـ دينو

كعف أصحابو النجباء األلباء الذيف شيدكا التنزيؿ كعرفكا  ،-صمى اهلل عميو كسمـ -رسكؿ اهلل 
قيؿ بنقد  ؟،فإف قيؿ فبماذا تعرؼ اآلثار الصحيحة كالسقيمة ؛-ي اهلل تعالى عنيـرض-التأكيؿ 

كرزقيـ ىذه المعرفة في كؿ دىر  ،بيذه الفضيمة -عز كجؿ-العمماء الجيابذة الذيف خصيـ اهلل 
 .(1)" كزماف

قىٍكؿي اأٍلىًئمًَّة ًفي  كيقكؿ اإلماـ مسمـ في " نىقىمىًة اأٍلىٍخبىاًر كى ًديًث كى كىاًة اٍلحى بىابي اٍلكىٍشًؼ عىٍف مىعىاًيًب ري
نَّمىا أىٍلزىميكا أىٍنفيسىييـي : " (2)"ذىًلؾى  نىاًقًمي  -يعني األئمة النقاد -كىاً  ًديًث، كى كىاًة اٍلحى اٍلكىٍشؼى عىٍف مىعىاًيًب ري

ا تىٍأًتي اأٍلىٍخبىاًر، كىأىٍفتىٍكا ًبذى  طىًر، ًإًذ اأٍلىٍخبىاري ًفي أىٍمًر الدِّيًف ًإنَّمى ا ًفيًو ًمٍف عىًظيـً اٍلخى ًلؾى ًحيفى سيًئميكا ًلمى
، فىًإذىا كىافى الرَّاًكم لىيىا لىٍيسى بً  ، أىٍك تىٍرًىيبو ، أىٍك تىٍرًغيبو ، أىٍك نىٍييو ، أىٍك أىٍمرو ، أىٍك تىٍحًريـو ٍعًدفو ًبتىٍحًميؿو مى

ٍدؽً  ـٍ ييبىيٍِّف مىا ًفيًو ًلغىٍيًرًه ًممٍَّف جى  ًلمصِّ لى فىوي، كى ٍنوي مىٍف قىٍد عىرى كىايىًة عى مىى الرِّ ـى عى ٍعًرفىتىوي كىاأٍلىمىانىًة، ثيَـّ أىٍقدى ًيؿى مى

                                                 

 (.4ابف أبي حاتـ، مقدمة الجرح كالتعديؿ )ص  (1)
 .[(16/ 1مسمـ: مقدمة صحيح مسمـ )ج] (2)
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مىى بىٍعًض مىٍف سىًمعى تً  ، ًإٍذ الى ييٍؤمىفي عى ِـّ اٍلميٍسًمًميفى ، غىاشًّا ًلعىكىا ا ًبًفٍعًمًو ذىًلؾى ٍمؾى اأٍلىٍخبىارى أىٍف كىافى آًثمن
لىعىمَّيىا، أىٍك أىٍكثىرىىىا أىكىاًذيبي الى أىٍصؿى لىيىا، مىعى أىفَّ اأٍلىٍخبى  يىا كى احى ًمٍف يىٍستىٍعًممىيىا، أىٍك يىٍستىٍعًمؿى بىٍعضى حى ارى الصِّ

ًة أىٍكثىري ًمٍف أىٍف ييٍضطىرَّ ًإلىى نىٍقًؿ مى  ٍقنىعو ًركىايىًة الثِّقىاًت كىأىٍىًؿ اٍلقىنىاعى  .(1)" ٍف لىٍيسى ًبًثقىةو كىالى مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .[(28/ 1مسمـ: مقدمة صحيح مسمـ )ج] (1)
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 المبحث الثالث: أشير عمماء النقد ككتبيـ
نبغ عدد مف العمماء الجيابذة في نقد األحاديث عمى مر العصكر، كصؿ بعض مف ثمار 

ر تطرؽ إلى ذكأاآلخر انتثرت أقكاليـ في الكتب كنقمت عنيـ، كفي ىذا المبحث  بعضيـعمميـ، ك 
 عمى النحك التالي: بعض ينابيع العمماء كأشيرىـ كىـ

 المطمب األكؿ: أشير عمماء نقد األحاديث
 -ق(365اجتيد العمماء في ذكر النيقاد كبياف طبقاتيـ؛ فاإلماـ ابف عىًدم الجرجاني )ت 

في ميقدمة كتابو الكامؿ -مثبلن 
تبيف ذكر مف استجاز تكذيب مف ذكر خمقان مف النقاد؛ فقاؿ: "  (1)

، (2)..." كذبو مف الصحابة كالتابعيف كتابعي التابعيف، كمىٍف بعدىـ إلى يكمنا ىذا رجبلن رجبلن 
، كآخرىا: طبقة مف النقاد أدرؾ -رضى اهلل عنو - ، أكليا: طبقة الصحابة(3)كجعميـ سبع طبقات 

جاؿ مف الصحابة قد ذكرت أسامي مف استجاز لنفسو الكبلـ في الر ابف عدم أياميا، كختـ قائبلن: " 
كمف بعدىـ طبقة إلى يكمنا ىذا، أك مف نصب نفسو لذلؾ كحفظ عنو  ،كالتابعيف كتابعي التابعيف

في الثقات كالضعاؼ مف حضرني في الحاؿ اسمو كذكرت لكؿ كاحد منيـ البعض مف فضائميـ 
 . (4)" ذلؾ، كتسميـ األئمة ليـ لكبلـ في الرجاؿ كألجمو يسألكنيـكالمعنى الذم بو يستحقكف ا

كىاًة قاؿ: "فق( 405كأما الحاكـ أبك عبد اهلل النيسابكرم )ت كًِّييفى ًلري ذىكىٍرتي ًفي ًكتىاًب اٍلميزى
ـٍ أىٍربىعيكفى رىجيبلن  ـٍ أىٍربىعىةه، كىىي مىى عىٍشًر طىبىقىاتو ًفي كيؿِّ عىٍصرو ًمٍنيي  . (5)" اأٍلىٍخبىاًر عى

عنكاف: " ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح ق( فألؼ رسالة ب748كأما الحافظ الذىبي )ت
 كالتعديؿ"، قسـ فييا النقاد الذيف تكممكا في الركاة باعتبارات ثبلثة:

اعمـ ىداؾ اهلل أف الذيف قبؿ باعتبار مف تكممكا فيو مف الركاة، قاؿ الذىبي:  االعتبار األكؿ:
 أقساـ ةالناس قكليـ في الجرح كالتعديؿ عمى ثبلث

 .كأبي حاتـ الرازم ،كابف معيف ،أكثر الركاةقسـ تكممكا في  - 1
 .كشعبة ،كمالؾ، كقسـ تكممكا في كثير مف الركاة - 2
 .(6)كالشافعي ،كابف عيينة ،كقسـ تكممكا في الرجؿ بعد الرجؿ - 3

                                                 

 (.117-1/78انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (1)
 (.117/ 1)ج المرجع السابؽ (2)
 (.241-117/ 1( المرجع نفسو )ج3)
 (.241/ 1( المرجع نفسو )ج4)
 (.52الحاكـ، معرفة عمـك الحديث)ص (5)
 (.171يؿ )صالذىبي، ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعد (6)
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 : باعتبار أحكاميـ عمى الركاة جرحان كتعديبلن.االعتبار الثاني

 :أقساـ ةعمى ثبلث كالكؿ أيضان  قاؿ الحافظ الذىبي:

كيميف بذلؾ  ،يغمز الراكم بالغمطتيف كالثبلث ،في التعديؿ متثبته  ،في الجرحمتعنت قسـ منيـ  -1
ذا ضعؼ رجبلن  ،ا فعض عمى قكلو بناجذيؾ كتمسؾ بتكثيقوذا كثؽ شخصن إفيذا ، حديثو  فانظر كا 

ف  ،كلـ يكثؽ ذلؾ أحد مف الحذاؽ فيك ضعيؼ ،ىؿ كافقو غيره عمى تضعيفو إف كافقو  ،كثقو أحدكا 
ىك  :يعني ال يكفي أف يقكؿ فيو ابف معيف مثبل ،اال يقبؿ تجرحو إال مفسرن  :فيذا الذم قالكا فيو

كىك إلى  ،فمثؿ ىذا يتكقؼ في تصحيح حديثو ،كغيره قد كثقو ،كلـ يكضح سبب ضعفو ،ضعيؼ
 .متعنتكف :كالجكزجاني ،كأبك حاتـ ،كابف معيف ،قربأالحسف 

كأبي بكر البييقي  ،كأبي عبد اهلل الحاكـ ،ىؤالء كأبي عيسى الترمذمكقسـ في مقابمة  -2
 .متساىمكف

 .معتدلكف كمنصفكف ،كابف عدم ،كأبي زرعة ،حمد بف حنبؿأكقسـ كالبخارم ك  -3

كاالعتبار الثالث: باعتبار طبقاتيـ كاألزمنة التي عاشكا فييا، كقد تكمـ الحافظ في البداية عف 
كتطكرىا، إلى أف كصؿ إلى  -رضكاف اهلل عمييـ  -قراض عصر الصحابة حركة نقد الرجاؿ بعد ان

العصر الذم انقرض فيو عامة التابعيف في حدكد الخمسيف كمائة ىجرية، حيث تكمـ طائفة مف 
ف بتسمية مف فنشرع اآلالجيابذة في التكثيؽ كالتضعيؼ، ثـ شرع في بياف طبقات النقاد، فقاؿ: " 

عمى  ،منيـ -تعالى -نقده كنسكؽ مف يسر اهلل إلىكرجع  ،بؿ قكلوذا تكمـ في الرجاؿ قإكاف 
، كجعميـ اثنتيف كعشريف طبقة، أكليا: طبقة أتباع (1)" كاهلل المكفؽ لمسداد بمنو ،زمنةالطبقات كاأل

 . (2)التابعيف، كآخرىا: طبقة شيكخو كأقرانو 

كبعد تتبع صنيع العمماء في ذكر النقاد كبياف طبقاتيـ، يمكف تقسيـ طبقات النقاد مف عصر 
الصحابة، إلى عصر اإلماـ أبي مكسى المديني كأقرانو مف النقاد إلى طبقات رئيسة: طبقة 

كالتابعيف، كأتباع التابعيف، كأتباع أتباع التابعيف، كأتباع تبع ، -رضكاف اهلل عمييـ -الصحابة 
 ألتباع كفيما يمى بياف ذلؾ: ا

ق(، كعمر بف الخطاب 13بكر الصديؽ )ت الصحابة: أمثاؿ: أبي الطبقة األكلى:
رضكاف اهلل عمييـ  -ق( 68ق(، كعبد اهلل بف العباس )ت40ق(، كعمي بف أبي طالب )ت23)ت

 .-أجمعيف

                                                 

 (.175الذىبي، ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص (1)
 (.227-175( المرجع السابؽ )ص2)
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 طبقة التابعيف:  كالطبقة الثانية:

تكمـ طائفة مف التابعيف في التكثيؽ  -عمييـرضكاف اهلل -بعد انقضاء عصر الصحابة 
إذ أكثرىـ صحابة  ،لقمة الضعؼ في متبكعيـ ،كلكنيـ فييـ قميؿ بالنسبة لمف بعدىـ"  كالتضعيؼ،

الذم انقرض  ،كال يكاد يكجد في القرف األكؿ ،كغير الصحابة مف المتبكعيف أكثرىـ ثقات ،عدكؿ
فمما  ،بعد الكاحد كالحرث األعكر كالمختار الكذاب إال الكاحد ،في الصحابة ككبار التابعيف ضعيؼ

الذيف  ،كائمو مف أكساط التابعيف جماعة مف الضعفاءأكاف في  ،مضى القرف األكؿ كدخؿ الثاني
كيرسمكف كثيران كليـ  ،فتراىـ يرفعكف المكقكؼ ،ضعفكا غالبان مف قبؿ تحمميـ كضبطيـ لمحديث

ق(، كابف 90 السعيداف؛ ابف الميسيب )ت بعد، كممف كثؽ كضعؼ مف التابعيف: (1)"غمط
ق(، كمحمد بف 100 ق(، كعامر الشعبي )ت بعد94 ق(، كعركة بف الزبير )ت95جبير)ت
  ق(. 114(، كعطاء بف أبي رباح )تق110سيريف)ت

فمما كاف عند انقراض عامة التابعيف في حدكد طبقة أتباع التابعيف، "  كالطبقة الثالثة:
، أمثاؿ: سميماف بف (2)" مف الجيابذة في التكثيؽ كالتضعيؼ الخمسيف تكمـ طائفة

ق(، كعبد الرحمف بف 154ق(، كىشا الدَّستيكائي )ت154ق(،  كمعمر بف راشد )ت147ميراف)ت
 ق(. 179ق(، كمالؾ بف أنس )ت160ق(، كشعبة بف الحجاج )ت157عمرك األكزاعي )ت

كد أكائؿ المائتيف ىجرية إلى آخرىا كفييا طبقة أتباع أتباع التابعيف، في حد كالطبقة الرابعة:
 .(3)" كجمعت كتب الجرح كالتعديؿ كالتاريخ كغير ذلؾ ،كالجكامع كالسنف ،صنفت المسانيد"

ق(، كيحيى بف 230كتكسع نقاد ىذه الطبقة في بياف أحكاؿ الرجاؿ، كمنيـ: محمد بف سعد )ت
ق(، كأبك 234زىير بف حرب )تق(، كأبك خيثمة 234ق(، كعمي بف المديني )ت233معيف )ت

ق(، كيعقكب بف سفياف 241ق(، كأحمد بف حنبؿ)ت234جعفر عبد اهلل بف محمد النيفيمي )ت
 ق(.241الفىسكم )ت

أتباع تبع األتباع: ككانت ىذه الطبقة في حدكد أكائؿ الثبلثمائة إلى نياية  كالطبقة الخامسة:
ق(، 303منيـ: أحمد بف شعيب النسائي)تىذه الطبقة مكممة لسابقتيا، ك  دالقرف الخامس، كتع
ق(، 327ق(، كابف أبي حاتـ )ت322ق(، كمحمد بف عمرك العقيمي )ت311كمحمد بف خزيمة)ت

مَّد بف أبي نصر اٍلحميًدمق(، ك 347كأبك سعيد بف يكنس )ت ق(، 488)ت أىبيك عبد اهلل ميحى
 سة.ق(، كالمعني بالدرا581)تلمدينيابك مكسى أك  ق(،544)ت كالقاضي عياض

                                                 

 (.288انظر: السخاكم، اإلعبلف بالتكبيخ لمف ذـ التاريخ )ص (1)
 (.175الذىبي، ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ص (2)
 (.184)ص المرجع السابؽ (3)
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ثـ تمت ىذه الطبقة طبقات كطبقات مف األئمة النقاد الذيف اعتمدت أقكاليـ في الرجاؿ كىـ 
كثر، كال يمكف حصرىـ في ىذا المطمب، كقد شكمكا حصنان منيعان في حفظ السنة المطيرة، كردكا 

شاء بما  مف ؿكيد الكذابيف كالكضاعيف كالمحرفيف كالغاليف كالمبطميف في نحكرىـ، كلكال جيكدىـ لقا
 شاء.
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 المطمب الثاني: أشير كتب عمماء نقد الحديث
تأسس عمـ الجرح كالتعديؿ عمى يد الطبقة األكلى  اليجرم الثاني القرف منتصؼ كاف إذا" 

مف نقاد الحديث عمى يد أتباع التابعيف كمالؾ بف أنس، كشعبة بف الحجاج، كسفياف الثكرم 
ا كتعديبلن بكثرة أك باستقصاء كاألئمة:     يحيى كغيرىـ، ثـ جاء بعدىـ  ػاًؿ جرحن مف تىكمَّـ في الرِّجى

 ، كالبخارمفي كتابو العمؿ ىػ(241بف حنبؿ)ت: دحم، كأالعمؿفي  ىػ(233)ت: بف معيفا
، كخمؽ سكاىـ، ككجد مف تىكمَّـ في الحديث سندنا كمتننا أثناء في كتابو التاريخ الكبير ىػ(256)ت:

ىػ(، كالحافظ يعقكب بف 234الكيكفٌي)ت: تدكينو كجمعو لو، مثؿ: الحافظ محمد بف عبد اهلل بف نيمىٍير
 ىػػ(.249)ت: محمد بف عبد اهلل بف البرقي، كاإلماـ ىػ(262:شىٍيبة السدكسي البىٍصرم)ت

ػاًؿ، أك في  كفي ىذا العصر اتَّضحت معالـ ىذا العمـ، بما ذيكر مف مسائمو في كتب الرِّجى
حتى ظيرت " ، (1)"كتب الحديث، أك في كتب مستقمة ذات مكضكع كاحد، ككثر الكيتَّابي في مسائمو

ٍرح كالتٍَّعًديؿ، كمف ذلؾ:  ميقىدِّمة "كتابات تنظيرٌية كتقعيدٌية لعمكـ الحديث بما فييا عمـ النٍَّقد كعمـ الجى
ىػ( كميقدِّمة لكتابو الصحيح، كعرض 261التي كتبيا اإلماـ مسمـ بف الحجاج)ت: "صحيح مسمـ

داكد إلى أىؿ مكة في كصؼ  رسالة أبي"فييا بعض قضايا عمكـ الحديث بقكةو ككضكح، ككذلؾ 
، "السنف"ىػ(، كعرض فييا منيجو في كتابو 275التي كتبيا اإلماـ أبك داكد الٌسجٍستىاني)ت: "سننو

ىػ(، كسماه 279)ت: الذم كتبو اإلماـ التِّرمًذمٌ  "العمؿ الصغير"كمسائؿ مف عمكـ الحديث، ككتاب 
كىمَّـ فيو عف بعض االصطبلحات الميمة ، كتى "العمؿ الصغير"، كعيرؼ بعد ذلؾ بػكتاب "العمؿ"بػ

، كىكذا تعدَّدت التآليؼ، كتنكعت (2)"الميشكمة، كعف بعض قكاعد عمكـ الحديث، بكبلـ نفيس
كافد كاأليصكؿ  .(3)التصانيؼ، ككثرت الرَّ

 .خالصة الفصؿ الثاني: مدخؿ في عمـ نقد األحاديث
 عمـ نقد األحاديث مف العمـك الميمة في الحفاظ عمى السنة النبكية. يعد

 عمى النظر كالفحص لمعرفة جيد األشياء مف رديئيا.. تدكر معنى لفظة النقد في المغة 1
صطبلح المحدثيف يدكر حكؿ معرفة صحيح الركايات مف سقيميا، سكاء سندان أك . عمـ النقد في ا2

 المركم.ك  مك امتنان، كالحكـ عمى الر 
. تعريؼ بعض المصطمحات الحديثية التي ليا عبلقة بالدراسة منيا تعريؼ الحديث لغة 3

 كاصطبلحان.

                                                 

 (.34-33الفكائد المستمدة )ص( الدركيش، 1)
 (. 59-58( العكني، المنيج الميقترح )ص2)
 (.37( الدركيش، الفكائد المستمدة )ص3)
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صمى اهلل  -اهلل  رسكؿي حيث كاف نشأ عمـ نَّقد األحاديث مبكران بالتزامف مع نشأة عمـ الركاية، . 4
 .-رضكاف اهلل عمييـ-ألصحابو يتثبت مف صحة األخبار تعميمان  -عميو كسمـ

صمى اهلل عميو -. مر عمـ نقد األحاديث بعدة مراحؿ في نشأتو منيا مرحمة النقد في زمف النبي 5
، كمف بعدىـ مف التابعيف كأتباعيـ، إلى مف -رضكاف اهلل عمييـ -، كمف ثـ الصحابة -كسمـ

 سار عمى دربيـ.
، حفظ السنة النبكيةفي سندان كمتنان يعتبر مف أىـ العمكـ التي ساىمت  حاديثإفَّ عمـ نقد األ. 6

 .كالبحث في أكجو نقد األحاديث
حيث ال يستطيع غكص غمار ىذا العمـ إال المتفحص كبيرة، . عمـ نقد األحاديث لو أىمية 7

 كالعالـ بأحكاؿ الركاة كالمركيات.
. نبغ عدد مف العمماء الجيابذة في نقد األحاديث عمى مر العصكر، فذكر بعض طبقاتيـ ابف 8

تابو "الكامؿ في الضعفاء"، كالذىبي في كتابو " ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح عدم في ك
 كالتعديؿ".

بكر الصديؽ رضي اهلل  أبي) -رضكاف اهلل عمييـ -. أشير عمماء نقد األحاديث مف الصحابة 9
عنو(، كمف التابعيف )محمد بف سيريف(، كمف أتباع التابعيف )شعبة بف الحجاج(، طبقة أتباع 

 أتباع التابعيف )يحيى بف معيف(، أتباع تبع األتباع )ابف أبي حاتـ(، كغيرىـ.
مف نقاد  تأسس عمـ الجرح كالتعديؿ عمى يد الطبقة األكلى اليجرم الثاني القرف منتصؼ . كاف10

 الحديث عمى يد أتباع التابعيف كمالؾ بف أنس، كشعبة بف الحجاج.
قديمان منيا العمؿ ليحيى بف معيف، كأحمد بف حنبؿ، كمقدمة  ىذا العمـ . ظيرت مصنفات11

، كغيرىا الٌسجٍستىاني، ألبي داكد  "رسالة أبي داكد إلى أىؿ مكة في كصؼ سننوصحيح مسمـ، "
 مف المصنفات.

 



 
 

 
 
 
 
 

 )الدراسة التطبيقية(
 

 : الباب الثاني
منيج اإلماـ أبي مكسى المديني في نقد 

 األحاديث مف خالؿ النظر في 
 أسانيدىا كمتكنيا

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ 
 باعتبار األسانيد حاديثنقد األ

 كأحكاؿ الركاة 
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 كؿالمبحث األ 
 باعتبار الدراية بأحكاؿ الركاة حاديثنقد األ

يجد إف المتفحص ألقكاؿ اإلماـ أبي مكسى المديني كعبارتو، كمعرفتو بأحكاؿ الركاة كأخبارىـ 
ك أ، كمف عرؼ بكنيتو كالمختمؼ كالمتشابو مف األسماء ،سعة في االطبلع كالدراية بأحكاؿ الصحابة

، كفي ىذا المبحث تستعرض الباحثة مسمؾ اإلماـ كالمكالي باألسر، كتجد في كبلمو التعريؼ بمقبو
 ك نمكذجيف لمتدليؿ.أ حيث تذكر لكؿ مسمؾ نمكذجان  ،حكاؿبي مكسى المديني في بياف ىذه األأ

 :-(رضى اهلل عنيـ) –المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة 
مف لقي النبٌي "الصحابٌي:  أصٌح ما كقفت عميو مف ذلؾ أفقاؿ ابف حجر: تعريؼ الصحابي: 

صٌمى المَّو عميو كسمـ مؤمنا بو، كمات عمى اإلسبلـ، فيدخؿ فيمف لقيو مف طالت مجالستو لو أك 
قصرت، كمف ركل عنو أك لـ يرك، كمف غزا معو أك لـ يغز، كمف رآه رؤية كلك لـ يجالسو، كمف 

كمعرفة الصحابة عمـ جميؿ لو فكائده، لخصيا السخاكم بقكلو: " ، (1)" يره لعارض كالعمىلـ 
ـٍ ًباٍلعىدىالىةً  ـي لىيي ٍك ًؿ، كىاٍلحي فىاًئدىتيوي التٍَّمًييزي ًلٍمميٍرسى ، كى ًميؿه ابىًة فىف  جى حى ٍعًرفىةي الصَّ مى  .(2)" كى

اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاسً  المديني:: قاؿ أبك مكسى (1الحديث ) نىا أىبيك غى ، أنا (3) رىًحمىوي المَّوي  الثاني أىٍخبىرى
بىًعي   ٍبًد المًَّو الض  مَّدي ٍبفي عى أىبيك بىٍكرو ميحى
دَّادي، رىًحمىوي المَّوي  (ح).(4) ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى كىأىٍخبىرى

، ثنا أىبيك نيعىٍيـو (5)

                                                 

 .(158/ 1جاإلصابة في تمييز الصحابة )ابف حجر،  (1)
 (.76/ 4السخاكم، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )ج (2)
ًد ٍبف  (3) مَّ ٍبد اهلل ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبياني، ًمف شيكخ الحافظ أبي ىك: أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى ًميِّ ٍبف عى عى

 (، لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.96: رقـ الترجمة56/ 11مكسى المديني. انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

ٍبًد اهلًل بًف أىٍحمىدى بًف ًإبٍ  (4) مَّدي بفي عى : ىك: ميٍسًندي العصًر أىبيك بىٍكرو ميحى ، المىٍشييٍكري اؽى بًف ًزيىادو األىٍصبىيىاًني  ـى بًف ًإٍسحى رىاًىٍي
كه، ًثقىةن أىًمينان. انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج ٍندىه: كىافى أىحدى الكيجي : رقـ 595/ 17ًباٍبًف ًرٍيذىةى، قىاؿى يىٍحيىى بفي مى

 (.58: رقـ الترجمة73يد )ص (، ابف نقطة، التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسان397الترجمة

المقرئ، مف أىؿ  ،ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد (5)
 (.578قاؿ ابف السمعاني: كاف شيخان عالمان، ثقة، صدكقان. السمعاني، المنتخب مف معجـ شيكخ )ص أصبياف.
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اًفظي  مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى ، (1)اٍلحى قىاال: أنبا أىبيك اٍلقىاًسـً سي
ٍبًد اٍلعىًزيزً (2) ًمي  ٍبفي عى ، ثنا (3) ، ثنا عى ، ثنا أىبيك نيعىٍيـو

ٍف أىًبي ، عى ـي ٍبفي أىًبي ًىٍندو دَّثىًني أىًبي، أىٍك نيعىٍي ، حى مىمىةي ٍبفي نيبىٍيطو ٍجتي مىعى أىًبي -أبك ىند-سى جى : " حى ، قىاؿى
، فىقىاال ًلي: كىعىمِّي ٍنييـٍ ؟ ذىاؾى رىسيكؿي »، رىًضيى المَّوي عى مىًؿ األىٍحمىًر الًَّذم يىٍخطيبي اًحبي اٍلجى أىتىرىل ذىاؾى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍندىٍه، رىًحمىوي المَّوي  ،(4)«المًَّو صى ٍبًد المًَّو ٍبفي مى كىاهي أىبيك عى رى
مًَّد ٍبًف (5) ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ، عىٍف عى

ـي ٍبفي أىبً  مىمىةي، ثنا أىًبي، أىٍك نيعىٍي دَّثىنىا سى قىاؿى ًفيًو: حى ٍبًد اٍلعىًزيًز، ىىذىا، كى ًميِّ ٍبًف عى اؽى، عىٍف عى ، عىٍف ًإٍسحى ي ًىٍندو
مىمىةى،  ًديًث عىٍف كىاًلًد سى اًبيٌّ أىٍك كىاًلًد نيعى أىًبيًو، فىعىمىى ىىذىا اٍلحى حى ـى صى ٍيـو كىىيكى أىبيك ًىٍندو الن ٍعمىافي ٍبفي أىٍشيى

ا مىمىةى أىٍشبىوي، ألىنَّوي  .أىٍيضن ًديثى نيبىٍيطه كىاًلدي سى ٍيرى أىفَّ ىىذىا اٍلحى ًتًو، غى مى ٍبًد المًَّو ًفي تىٍرجى دىهي أىبيك عى كىاهي كىأىٍكرى  رى
، عى  ًميًد اٍلًحمَّاًني  ٍبدي اٍلحى ، كىعى .سيٍفيىافي ًني أىًبي ًببل شىؾٍّ : أىٍخبىرى مىمىةى، قىاؿى ـٍ يىٍذكيٍر ًفيًو نيعىٍيمنا. ٍف سى لى مىمىةى  كى ًلسى كى

ري  ًديثه آخى ٍف نيعىٍيـو عىٍف أىًبيًو نيبىٍيطو حى عى
(6). 

 تخريج الحديث:

مىمىة بفاختمؼ عمى   :أكجو أربعةعمى  نيبىٍيطو  سى

، الكجو األكؿ: مىمىةي ٍبفي نيبىٍيطو ، عىٍف أىب عف  قاؿ: سى ـي ٍبفي أىًبي ًىٍندو : "  يأىًبي، أىٍك نيعىٍي قىاؿى
، فىقىاال ًلي ٍنييـٍ ٍجتي مىعى أىًبي كىعىمِّي، رىًضيى المَّوي عى جى  فذكر الحديث.. حى

، كابف أبي (9)، كأبك زرعة(8)كابف سعد، (7))بمفظ قاؿ لي أبي. فذكر الحديث( أخرجو الدارمي
 ، عف سممة بف نبيط بمفظو.أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف طريؽمف ، (11)نعيـ ككأب ،(10)خيثمة

                                                 

ٍبًد المًَّو ٍبفً  (1) دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، قاؿ الذىبي: كاف أحد  ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى أىٍحمى
: رقـ 468/ 9األعبلـ كمىف جمع اهلل لو بيف العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

 (.331الترجمة
دى ٍبًف أىي كبى ٍبفً  (2) رىجى  ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى ائىتىٍيًف، فىخى مى ـى أىٍصبىيىافى سىنىةى ًتٍسًعيفى كى ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  قىًد

دِّثنا ًستِّيفى سىنىةو. أبك نعيـ، تاريخ أصبياف )ج ـى ًبيىا ميحى  (. ثقة حافظ.394/ 1ًمٍنيىا ثيَـّ قىًدمىيىا ثىاًنينا فىأىقىا

مٌي بف  (3) احب أبي عبيد اٍلقىاًسـ بف سىبلـ، قاؿ الذىبي: ثقة، لكنو يطمب عمى ىك: عى عبد اٍلعىًزيز اٍلبىغىًكٌم صى
 (.5882: رقـ الترجمة143/ 3التحديث، كيعتذر بأنو محتاج. الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج 

 (.6381: رقـ الحديث2662/ 5أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج (4)
 كال كتب ابف منده.لـ أجده في مصادر السنة  (5)
 (.790: رقـ الحديث399أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ ) ص  (6)
مىى الرَّاًحمىًة )ج] (7) ٍطبىًة عى  .[(1649: رقـ الحديث 1000/ 2الدارمي: سنف الدارمي، أىٍبكىابي اٍلًعيدىٍيًف/ بىابي اٍلخي

 (.29/ 6ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج  (8)

 (.560)ص  أبي زرعة زرعة الدمشقي: تاريخأبك  (9)
 (.15/ 3ابف أبي خيثمة، التاريخ الكبير )ج (10)
 (.6381: رقـ الحديث2662/ 5أبك نعيـ، معرفة الصحابة)ج  (11)
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مىمى  :نيالثا كجوال ، عىٍف أىًبيوً مف طريؽ سى  . فذكر الحديث.ةى ٍبًف نيبىٍيطو

مىى بىًعيًرهً » مختصران بمفظمف طريؽ ككيع  (1)أخرجو ابف ماجو مف  (2)، كالنسائي«يىٍخطيبي عى
 .قبؿ الصبلة(طريؽ سفياف الثكرم بنحكه مع زيادة لفظ )بعرفة 

 .ابف المبارؾ بنحكه مف طريؽ ،(4)، كالطبراني(3)كأخرجو النسائي

عف حسف بف مكسى، عف رافع بف سممة األشجعي، كسالـ بف أبي  (5)كأخرجو أحمد بف حنبؿ
مىًؿ اأٍلىٍحمىًر الًَّذم بمفظ  مع زيادة  بنحكه -()أبك الجعد -الجعد، عف أبيو اًحًب اٍلجى " اٍنظيٍر ًإلىى صى

 .ييكًمئي ًبيىًدًه ًفي يىًدًه اٍلقىًضيبي "

مف طريؽ عبيد اهلل بف مكسى بنحكه بدكف لفظ )الجمؿ األحمر(، كزيادة لفظ  (6)كأبك نعيـ
 .)حجة الكداع عمى بعيرة(

رىأىٍيتي رىسيكؿى »مف طريؽ ككيع، مختصران بمفظ  (8)، كابف أبي شيبة(7)أخرجو أحمد بف حنبؿ
مى  مَّى اهللي عى مىى بىًعيرو المًَّو صى مَّـى يىٍخطيبي عى سى  .«ٍيًو كى

ًميًد ٍبفعف  (9)أخرجو أحمد بف حنبؿك  ٍبد اٍلحى ٍبًد الرٍَّحمىًف أى  عى " رىأىٍيتي  ، بمفظ يىٍحيىى اٍلًحمَّاًني   بيعى
مىؿو أىٍحمىرى " مىى جى فىةى عى مَّـى يىٍخطيبي عىًشيَّةى عىرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  النًَّبيَّ صى

ٍعد كأىب)سفياف الثكرم، كابف المبارؾ،  تيـتس ًميًد ، ، كككيع، كعبيد اهلل بف مكسىاٍلجى ٍبدي اٍلحى عى
ًف أىبيك يىٍحيىى اٍلًحمَّاًني  ا ٍبًد الرٍَّحمى  مرفكعان. عف سممة بف نبيط، عف أبيو (،ٍبفي عى

                                                 

ٍطبىًة ًفي الٍ ] (1) اءى ًفي اٍلخي ًة، كىالس نَّةي ًفييىا/ بىابي مىا جى بلى ًة الصَّ / 1ًعيدىٍيًف)ج ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي ًإقىامى
 .[(1286: رقـ الحديث409

ًة )ج ] (2) بلى فىةى قىٍبؿى الصَّ ٍطبىةي ًبعىرى  .[(3007: رقـ الحديث253/ 5النسائي: سنف النسائي، ًكتىابي المناسؾ/ اٍلخي

فىةى )ج ]المرجع السابؽ (3) ٍطبىةي يىٍكـى عىرى  .[(3008: رقـ الحديث253/ 5، ًكتىابي المناسؾ/ اٍلخي

 (.1921: رقـ الحديث260/ 2)ج  الطبراني: المعجـ األكسط (4)

 .[(18724: رقـ الحديث22/ 31أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج ] (5)

 (.6463: رقـ الحديث2704/ 5أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج (6)

 .[(18721: رقـ الحديث18/ 31أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (7)
 (.522: رقـ الحديث7/ 2شيبة )ج ابف أبي شيبة: مسند ابف أبي (8)
 .[(1035: رقـ الحديث153(، كالزىد )ص18723: رقـ الحديث21/ 31أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (9)
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دٍّم كىعىمٍّي سى  :ثالثالكجو ال جى : كىافى أىًبي كى : مىمىةي ٍبفي نيبىٍيطو قىاؿى ، قىاؿى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىعى النًَّبيٍّ صى
 .فذكر الحديث .، أك جدمأىٍخبىرىًني أىًبي

ًمي ٍبفمف  طريؽ  (1)أسمـ بف سيؿ كأخرجو ،  عى عف سممة بف نبيط، ، ًعيسىى قيرَّة ٍبف عفمىطىرو
 بنحكه. " حدثني أبي أك جدم" قاؿ: 

 . فذكر الحديث.عف رجؿ مف الحي، عف أبيو ،مىمىةي ٍبفي نيبىٍيطو سى : رابعالكجو ال

عف مسدد، عف عبد اهلل بف داكد، عف سممة بف نبيط، عف رجؿ مف  (2)أخرجو أبك داكد
مىى بىًعيرو أىٍحمىرى »مع زيادة بمفظ الحي، عف أبيو بنحكه  فىةى عى مَّـى كىاًقفنا ًبعىرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىأىل النًَّبيَّ صى

 .«يىٍخطيبي 
 رجاؿ اإلسناد: دراسة

ًعي   : اٍسميوي ، اٍلن ٍعمىاف بف أىٍشيىـاختمؼ في اسمو، فقيؿ:  :اٍلن ٍعمىاف بف أىٍشيىـاسمو  أبك ًىٍند األىٍشجى ًقيؿى كى
رىاًفعه 
ابف عبد ك ، (8)كابف األثير، (7)كالحاكـ، (6)كأبك نعيـ ، (5) ، كأبك حاتـ،(4)قاؿ البخارمٌ ، (3)
 .: لو صحبة(9)البر
 صحابي أدرؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ. خالصة:ال

: مىمىةى ٍبًف نيبىٍيطو ًعي  كىاًلدي سى لو : (12)، كالذىبي(11)أبك حاتـ، ك (10)البخارمقاؿ   نيبىٍيطي ٍبفي شىًريطو األىٍشجى
رأل النبي صمى اهلل عميو " ذكره ابف حباف في الثقات  فقاؿ: (، ك كىًركىايىةه ، كزاد الذىبي: )صحبة

                                                 

 (.52أسمـ بف سيؿ، تاريخ كاسط )ص  (1)

فىةى )ج ] (2) مىى اٍلًمٍنبىًر ًبعىرى ٍطبىًة عى نىاًسًؾ/ بىابي اٍلخي  .[(1916: رقـ الحديث2/189أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اٍلمى

 (.6321: رقـ الترجمة5/322ابف األثير، أسد الغابة )ج  (3)
 .[(838: رقـ الترجمة9/84البخارم، التاريخ الكبير )ج ]  (4)

 (.2034: رقـ الترجمة444/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (5)
 (.2662 ص/5أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج (6)
اًبي  متأخر".188: رقـ58سؤاالت السجزم ) انظر: الحاكـ، (7) حى  (، كلفظو " صى
 (.6321: رقـ الترجمة322/ 5ابف األثير، أسد الغابة )ج  (8)
 (.3210: رقـ الترجمة1772/ 4( ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج9)
 .[(2476: رقـ الترجمة137/ 8البخارم، التاريخ الكبير )ج] (10)
 (.2312: رقـ الترجمة505/ 8حاتـ، الجرح كالتعديؿ )جابف أبي  (11)
 (.119: رقـ الترجمة885/ 2الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (12)
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مَّـ"  كقاؿ ابف عبد البر: ،(1) "بعرفة سكف الككفةكسمـ يخطب  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كسمع  ،ى رأل النًَّبٌي صى
كىافى رديؼ أبيو يكمئذ  .(2) "معدكد ًفي أىؿ الككفة، خطبتو ًفي حجة الكداع، كى

 صحابي. خالصة:ال
ًعي  اٍلكيكًفيٌ  ـي ٍبفي أىًبي ًىٍندو األىٍشجى ، كزاد (6)، كابف حجر(5)كالذىبي ،(4)، كالنسائي(3)ابف سعد كثقو: نيعىٍي

مىى كلو أحاديث،  "كزاد ابف سعد: ) رمي بالنصب(،  ٍبًد المًَّو اٍلقىٍسًرمِّ عى اًلًد ٍبًف عى يىًة خى فِّيى ًفي ًكالى تيكي
أيضان ، كقاؿ (8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)"صدكؽ ،صالح الحديث"  كقاؿ أبك حاتـ: ،"اٍلكيكفىةً 
 .(9)"مف قدماء شيكخ الككفييف مات سنة عشر كمائة" عنو: 

 : ثقة.خالصة األقكاؿ
مىمى  يحيى ٍبف ، ك (11)ككيعكثقو: : (10)ٍبف نبيط ٍبف شريط ٍبف أنس أىبيك فراس األشجعي الككًفي ةي سى
مىًعيف
، كزاد بقكلو (17)، كابف حجر(16)كالذىبي، (15)كأبك داكد ،(14)، كالعجمي(13)كأحمد بف حنبؿ ،(12)

مف الثقات ككفي كاف يفتخر بو أبك ، كقاؿ محمد بف نمير: ككاف ككيع يفتخر بو(، يقاؿ اختمط)
: ، (18) نعيـ اًرمَّ نَّوي كىافى اٍختىمىطى ًفي آًخًر عيميًرهً إ ييقاؿ" كقاؿ اٍلبيخى

ما بو بأس، "كقاؿ أبك حاتـ:  ،(19) "

                                                 

 (.1376: رقـ الترجمة418/ 3(ابف حباف، الثقات )ج1)
 (.2598: رقـ الترجمة1492/ 4ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج  (2)
 (.306 /6(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج3)
 (.6463: رقـ الترجمة497/ 29(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج4)
 (.5868: رقـ الترجمة325/ 2جالكاشؼ )الذىبي،   (5)
 (.7178: رقـ الترجمة565تقريب التيذيب )ص ابف حجر،   (6)
 (.2109: رقـ الترجمة460/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (7)
 (.11243: رقـ الترجمة536/ 7الثقات )جابف حباف،  (8)
 (.1319: رقـ الترجمة263ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار ) (9)
 .[(2000: رقـ الترجمة75/ 4البخارم، التاريخ الكبير )ج ] (10)
 .[(4701: رقـ157/ 3أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل)ج ] (11)

 (.758: رقـ الترجمة174/ 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (12)

 (.758: رقـ 174/ 4السابؽ)ج  المرجع (13)
 (.647: رقـ الترجمة421/ 1العجمي، معرفة الثقات)ج  (14)
رٌِّم )ج]  (15)  .[(161:رقـ2/161أبك داكد، سؤاالت اآلجي

 (.2049: رقـ الترجمة454/ 1الذىبي، الكاشؼ)ج  (16)

 (.2511: رقـ الترجمة248جر، تقريب التيذيب )ابف ح (17)
 (.758: رقـ الترجمة174/ 4جالجرح كالتعديؿ )ابف أبي حاتـ، (18)
 (.643: رقـ الترجمة147/ 2العقيمي، الضعفاء الكبير )ج  (19)
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، كذكره سبط ابف العجمي في (3)الضعفاء، كالعقيمي في (2)كذكره ابف حباف في الثقات ،(1)"ىك صالح
  . (5)، كابف الكياؿ (4)المختمطيف

 .نص البخارم عمى اختبلطو بآخره، ثقة خالصة األقكاؿ:
 . (6)"ثقة ثبت"قاؿ ابف حجر:   :الميالىًئي  ، أىبيك نيعىٍيـو الفىٍضؿي بفي ديكىٍيفو التٍَّيًمي  الطَّمحي  

 دراسة الحديث:
، الكجو األكؿ: مىمىةي ٍبفي نيبىٍيطو ، عىٍف أىب عف  قاؿ: سى ـي ٍبفي أىًبي ًىٍندو ٍجتي مىعى  يأىًبي، أىٍك نيعىٍي جى : " حى قىاؿى

، فىقىاال ًلي ٍنييـٍ  فذكر الحديث.. "أىًبي كىعىمِّي، رىًضيى المَّوي عى
ًديًث ًذٍكره أًلىًبي ىً " قاؿ أبك نعيـ معقبان عمى ىذا الكجو:  اًف، ًإنَّمىا ىيكى لىٍيسى ًفي ىىذىا اٍلحى ٍندو الن ٍعمى

ًعيَّ  دَّثىًني أىًبي، أىٍك نيعىٍيـه، عىٍف أىًبي ، يىٍعًني: نيبىٍيطى ٍبفى أىنىسو اأٍلىٍشجى مىمىةى: حى تفرد بذكر ىذا ، (7) "قىٍكؿي سى
 مف الثقات. اأنو خالؼ عددن الكجو الفضؿ بف دكيف كىك ثقة ثبت إال 

مىمىةى  :نيالثا كجوال ، عىٍف أىًبيوً مف طريؽ سى  . فذكر الحديث.ٍبًف نيبىٍيطو
 عف سممة بف نبيط: منيـ أربعة ثقات، راكه ستة مف الركاة 

حجة، ككاف ربما  ،إماـ ،عابد ،قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ، فقيو :8) )سفياف بف سعيد الثىكرم. 1
... كلـ أكف " يي بف سعيد القطاف، عندما قاؿ:، ككما كصفو أىؿ العمـ بالتدليس: منيـ يح9))دلس

، كصفو 10) )، كلكف كاف ييمني أف يقكؿ ىك: " حدثنا" أىتـ أف يقكؿ سفياف لمف فكقو: سمعت فبلنان 
، كذكره الحافظ العبلئي فيمف 12) )"ىك مشيكر بالتدليس"، كقاؿ أبك زرعة: 11) )النسائي بالتدليس

حجر العسقبلني في  ، كقاؿ الحافظ ابف14) )، كقاؿ: تقدـ أنو يدلس كلكف ليس بالكثير13))دلس
                                                 

 (.758: رقـ الترجمة174/ 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (1)

 (.3095: رقـ الترجمة317/ 4ابف حباف، الثقات )ج  (2)

 (.643: رقـ الترجمة147/ 2العقيمي، الضعفاء الكبير )ج  (3)
 (.46: رقـ155سبط ابف العجمي، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط ) (4)

 (.28: رقـ235الككاكب النيرات )صابف الكياؿ،  (5)
 (.5401رقـ الترجمة: 446ابف حجر، تقريب التيذيب ) (6)

 (.6381: رقـ الحديث2662/ 5أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج (7)
ىذه النسبة إلى بطف مف ىىمداف، كبطف مف بني تميـ، كسفياف مف ثكر تميـ، كىك: ثكر بف عبد مناة  الثىكرم:( (8
 (.244/ 1األنساب )ج (، كابف األثير، المباب في تيذيب517/ 1بف أد بف طابخة. انظر: السمعاني، األنساب )جا

 (.3458: رقـ الترجمة 394( انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(9
 .[(2077: رقـ الترجمة93/ 2البخارم، التاريخ الكبير )ج] ( (10

 .[(14: رقـ123النسائي، ذكر المدلسيف )ص] ( (11

 (.21: رقـ52( أبك زرعة، المدلسيف )ص(12

 ( .17: رقـ106أحكاـ المراسيؿ )ص( انظر: العبلئي، جامع التحصيؿ في (13

 (.249: رقـ 186)ص المرجع السابؽ( (14
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لذا كضعو الحافظ في  ؛، كىي عبارة مشعرة بقمة تدليسو":" ربما دلس-كما تقدـ قريبان  -التقريب
المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف، كىـ مف: " احتمؿ األئمة تدليسو، كأخرجكا لو في الصحيح؛ 

 .2) )سنة إحدل كستيف كمائة  ، مات1) )..."إلمامتو كقمة تدليسو في جنب ما ركل كالثكرم
ف كاف يدلس؛ إال أف تدليسو قميؿ، كتدليسو مف خالصة األقكاؿ:  ثقة ثبت حافظ حجة إماـ، كا 

 المرتبة الثانية عند ابف حجر ال يضر.
مَّدو . 7 ، أىبيك ميحى ـى العىٍبًسي  كاف  ثقة"  قاؿ ابف حجر: :عيبىٍيدي اهلًل بفي ميٍكسىى بًف أىًبي الميٍختىاًر بىاذىا

 . (3)-)كمائتيف(–"مات سنة ثبلث عشرة ...،يتشيع
، ثقة ثبت فقيو عالـ جكاد مجاىد جمعت فيو عبد اهلل بف المبارؾ المركزم مكلى بني حنظمة. 4

 . (4)خصاؿ الخير...، مات سنة إحدل كثمانيف كلو ثبلث كستكف

ًديثى " ركاية ابف المبارؾ: قاؿ الطبراني:  ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى مىمىةى ٍبًف نيبىٍيطو ًإالَّ اٍبفي لى عىٍف سى
 ركاه غيره كما ىك ظاىر.، كيعتذر لئلماـ الطبراني ألف (5)"اٍلميبىارىؾً 

مات سنة سبع ك "، (6) "ثقة حافظ عابد" قاؿ ابف حجر: ح بف مميح، أبك سفياف: ا. ككيع بف الجر 3
 .(7) "كمائة مف اليجرةكتسعيف 

ٍبدي . 1 اثناف مف غير الثقات: ٍبًد الرٍَّحمىًف أىبيك يىٍحيىى اٍلًحمَّاًني  عى ًميًد ٍبفي عى  ،كالؤه لًحمَّاف، الكيكفي  "، اٍلحى
  .(8)"كأصمو خكارزميٌ ، كىـ بطف مف تميـ

قاؿ عىبد اهلل بف أىحمد الدَّكرىقي
 : أىبك(12)، كالنسائييىحيىى بف مىعيفعف  (11)الد كرم، ك (10)، كالدارمي(9)

قىاؿ ابف محرز ، (13)" كاف ًثقىةن، كلكنو ضعيؼي العىقؿ" : ، عنوكقاؿ البىرقي، ًثقىةه يىحيىى الًحمَّاني،  كى
                                                 

 (.13( انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص(1

 (.556: رقـ102/ 1( انظر: الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج(2

 (.4345: رقـ الترجمة375ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3)
 (.3570: رقـ الترجمة320)ص المرجع السابؽ (4)

 (.1921: رقـ الحديث260/ 2الطبراني: المعجـ األكسط )ج (5)
 (.7464: رقـ الترجمة1037( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص6)

 (.739: رقـ128/ 1( الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج7)

 (.227:  رقـ الترجمة106/ 5الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (8)
 (.1470: رقـ الترجمة9/ 7الرجاؿ )جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء  (9)
: رقـ 164يحيى بف معيف، تاريخ عثماف بف سعيد الدارمي، عف أبي زكريا يحيى بف معيف )ص (10)

 (.674الترجمة
 (.2522: رقـ 516/ 3ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج (11)
 (.3725: رقـ الترجمة453/ 16المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (12)
 (.241: رقـ الترجمة120/ 6ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (13)
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، كذكره (2)" كاف ثقة ال بأس بو رجؿ صدؽ" خر: آكقىاؿ في مكضع  ،(1) : ليس بو بأسأيضان  عىنو
قىاؿ ، (3)ابف حباف في الثقات  ، كقاؿ (4)" كىما ممف يكتب حديثيما" ًفيًو كفي أبيو:  ،بف عىًدمٌ اكى

يثىمة: سمعتي يىحيىى بف مىعيف يقكؿ:  ، (5)النسائي في مكضع آخر: " ليس بالقكم" كقاؿ ابف أىبي خى
كيع، ضعيؼي الحديث، أمثؿ مف أىبي يىحيىى الًحمَّاني" قىاؿ ابف أىبي مريـ: سألت يحيى ، (6) "أىبك كى كى

، كقاؿ ابف (7)  "ليس بشيءو ضعيؼ "ٍبف مىًعيف، عف عبد الحميد بف عبد الرحمف الحماني، فقاؿ: 
ًعيفنا" سعد:  دى: ، ك (8)" كىافى ضى كقاؿ  ،(9)"كىافى داعية ًفي اإلرجاء" قىاؿ أىبيك عيبىيد اآلجرم، عىف أبي دىاكي

ًديث  "العجمي:  ًعيؼ الحى كقاؿ ، ...كرمي باإلرجاء يخطئ،صدكؽ " قاؿ ابف حجر:ك  ،(10) "مرجئضى
قد ركاه مسمـ مف طريؽ ...، ا في فضائؿ القرآفكاحدن  ركل لو البخارم حديثان في مكضع آخر: " 

ًديث اٍسمو ، كقاؿ ابف الجكزم: "(11)" فمـ يخرج لو إال ما لو أصؿ، أخرل ٍممىة مف يىًجيء ًفي الحى كىجي
اًنيىة لـ يضعؼ غىيره   .(13)"مات سنة اثنتيف كمائتيف. (12)"عبد الحميد بف عبد الرٍَّحمىف ثىمى

 .يخطئ كرمي باإلرجاء الحفظسيء صدكؽ خالصة األقكاؿ: 
ٍعد. 7   :سىالـ بف أبي اٍلجى

سىفي ٍبفي ألف  ؛لـ ييدرؾ سالـ بف أبي الجعدحسف بف مكسى، السناد انقطاع، فاإلذا في ى اٍلحى
مائىةو ، ٍشيىبي ميكسىى اأٍلى  ثىبلىًثٍيفى كى ًلدى: سىنىةى نىيِّؼو كى ًبيعو سىنىةى ًتٍسعو مىاتى ًبالطًَّريًؽ ًبالرَّمِّ ًفي شىٍيًر ، ك (14) كي رى

ًديثً  ديكقنا ًفي اٍلحى كىافى ًثقىةن، صى ًمائىتىٍيًف، كى كى
ٍعد ، أما(15) اًرمٌ ، سىالـ بف أبي اٍلجى مىات ًفي زمف "  :قىاؿى البيخى

                                                 

 (.87/ 1ابف معيف، تاريخ ابف  معيف، ركاية ابف محرز )ج (1)
 .(104/ 1ج) المرجع السابؽ (2)
 (.9275: رقـ الترجمة121/ 7ابف حباف، الثقات )ج (3)
 (.1470: رقـ الترجمة9/ 7ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (4)
 (.3725: رقـ الترجمة453/ 16(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج5)
 (.79: رقـ الترجمة16/ 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (6)
 (.1470: رقـ الترجمة9/ 7ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (7)
 (.399/ 6ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (8)
 (.3725: رقـ الترجمة453/ 16سماء الرجاؿ )جالمزم، تيذيب الكماؿ في أ (9)
 (.1010: رقـ الترجمة70/ 2العجمي، معرفة الثقات )ج (10)
 .(416)ص ابف حجر، ىدم السارم (11)
 (.1832: رقـ الترجمة86/ 2جالضعفاء كالمتركككف )ابف الجكزم،  (12)
 (.3771: رقـ الترجمة334ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (13)
 (.217: رقـ الترجمة559/ 9عبلـ النببلء )جالذىبي، سير أ (14)
 (.338ص/ 7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (15)
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ًتٍسعيف مىٍيمىاف بف عبد اٍلممؾ سنة سبع أىك ثىمىاف كى ٍعدعمى ذلؾ يككف مات سالـ بف  (1) "سي قبؿ  أبي اٍلجى
 أف يكلد حسف بف مكسى بما يقارب نيؼ كثبلثيف عاـ.

عٌي، الغىطىفانٌي، مكالىـأما  عد، األىشجى قىاؿ أبك ، ك (2)ذكره ابف حباف في الثقات ف: رافع، أىبك الجى
مىيو كسىمـ" :القاسـ البغكم مى اهلل عى  ابف عبد، ك (4)ذكره أبك نعيـ، ك(3)" يقاؿ إنو أدرؾ النبي صى

 .(6) "كقيؿ لو صحبة ،...كالد سالـ مخضـر" قاؿ ابف حجر: ، كالصحابة في (5)البر
، يبعد أف يركم عف سممة بف نبيط كىك مف الطبقة مختمؼ في صحبتو خالصة األقكاؿ:

 .الخامسة
ما مف ، كتأخير، تقديـمف حيث  ان اضطرابكيظير أف في اإلسناد  قىعى إما مف الركاة لممسند كا  كى

فيككف اإلسناد يصح  ،(7)" رافع ٍبف سممة اٍلبىٍصًرٌم سىًمعى أباه عىٍف سالـ"  البخارم، أف، كذكر النسَّاخ
يركيو حسف بف مكسى، عف رافع بف سممة األشجعي، عف أبيو، عف سالـ بف أبي الجعد، إذا كاف 

 عف سممة بف نبيط.
دٍّم سى  الكجو الثالث: جى : كىافى أىًبي كى : مىمىةي ٍبفي نيبىٍيطو قىاؿى ، قىاؿى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىعىمٍّي مىعى النًَّبيٍّ صى
 .فذكر الحديث ، أك جدم.أىٍخبىرىًني أىًبي

قيرَّةي إسماعيؿ  كأبتفرد بالركاية عف سممة بف نبيط، جو فيو اضطراب، خالؼ الثقات، ىذا الك 
ا كال تعديبلن كلـ يذكر ، (9) أسمـ بف سيؿكىك مف شيكخ  ،(8)ٍبفي ًعيسىى الكاسطيا ، كركل فيو جرحن

ا ، (10) "الحسف عمي بف مطر بف داكد، ككاف يخضب يأبقرة بف عيسى، " عف  كلـ يذكر فيو جرحن
 . كال تعديبلن 

 . فذكر الحديث.عف رجؿ مف الحي، عف أبيو ،نيبىٍيطو  مىمىة ٍبفسى : الكجو الرابع
 رجؿ مف الحي(.ىذا الكجو فيو راكو مبيـ كىك )

                                                 

 (.2132: رقـ الترجمة107/ 4انظر: البخارم، التاريخ الكبير )ج (1)
 (.2676: رقـ الترجمة235/ 4( ابف حباف، الثقات )ج2)
 (.449: رقـ الترجمة232/ 3( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج3)
 (.2857 ص/5نعيـ، معرفة الصحابة )ج( أبك 4)
 (.16/ 2( ابف عبد البر، اإلستيعاب في معرفة األصحاب )ج5)
 (.1870: رقـ الترجمة205( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص6)
 .[(1039: رقـ الترجمة305/ 3البخارم، التاريخ الكبير )ج]( 7)
 (.113: رقـ الترجمة228/ 1الحاكـ، األسامي كالكنى )ج( 8)
 قرة بف عيسى بف إسماعيؿ العبدم.(، قاؿ: 172تاريخ كاسط )ص ، الرٌزاز انظر: أسمـ بف سيؿ( 9)
 (.218تاريخ كاسط )ص( أسمـ بف سيؿ، 10)
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، عف أبيو مرفكعان، ىك الصكاب كما قاؿ أبك مىمىةي ٍبفي نيبىٍيطو سى الكجو الثاني:  خالصة الدراسة:
ًميًد " مكسى المديني:  ٍبدي اٍلحى ، كىعى كىاهي سيٍفيىافي مىمىةى أىٍشبىوي، ألىنَّوي رى ًديثى نيبىٍيطه كىاًلدي سى غىٍيرى أىفَّ ىىذىا اٍلحى

نً  : أىٍخبىرى مىمىةى، قىاؿى ، عىٍف سى .اٍلًحمَّاًني  ـٍ يىٍذكيٍر ًفيًو نيعىٍيمنا ي أىًبي ًببل شىؾٍّ لى ، كركاه أربعة مف الثقات (1)" كى
(، فخالفيـ الفضؿ بف عيبىٍيدي اهلًل بفي ميٍكسىىكىـ: )سفياف الثكرم، كابف المبارؾ، كككيع بف الجراح، 

اًبي   ،كىاًلًد نيعىٍيـو ككذلؾ صح أف دكيف كىك ثقة ثبت،  حى ـى صى كما قاؿ أبك  كىىيكى أىبيك ًىٍندو الن ٍعمىافي ٍبفي أىٍشيى
 مكسى المديني.

ألنو  ؛، عف أبيو مرفكعان( صحيحنيبىٍيطو  مىمىة ٍبفسى : الحديث مف )الكجو الثانيالحكـ عمى الحديث: 
 رجالو ثقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.790: رقـ الحديث399أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ ) ص  (1)
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 و ألسماء الركاةنييبالمطمب الثاني: ت
كنيتو دكف اسمو، أك مف ، كمعرفة مف أشتير بفف التمييز بيف الركاة كضبط أسمائيـ ييعد  

عضيـ مف بعض، فبل تختمط ييميِّز المحٌدثكف الركاة ب ، فف دقيؽ بوعرؼ باسمو دكف كنيتو
مٍف فنكًف أصحاًب  : "كقاؿ الحافظ العراقي، بيذا الفف، فقد اعتنى المحدثكف المتقدمكف؛ أسماؤىـ
، فربما ك  الحديًث: ردى ذكري معرفةي أسماًء ذكم الكنى، كمعرفةي كنى ذكم األسماًء، كتنبغي العنايةي بذلؾى

، كمرةن باسًمًو فيظنَّيما مىٍف ال معرفةى لوي بذلؾى رجميًف ، كربما ذيكرى الراكم باسًمًو الراكم مرَّةن بكنيًتوً 
تقانيا، حتى تصح أحكاميـ ؛ (1)" ككنيًتًو معان فتكىمىوي بعضييـ رجميفً  فعمى النقاد اإللماـ بيذه العمكـ كا 

نتيجة لكثرة الركاة، كقمة النقط كالشكؿ عند المتقدميف، ظير برز ىذا العمـ، ك عمى األسانيد كركاتيا، 
أشٌد التصحيؼ " التصحيؼ في األسماء، كىك مف أخطر أنكاع التصحيؼ، فقاؿ عمي بف المديني: 

نماذج ذكرىا اإلماـ أبك مكسى الباحثة  تعرض، كمف خبلؿ الدراسة (2)"التصحيؼ في األسماء
 التالي: ا الفف كىي عمى النحكذالمديني في معرفتو بي

 أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو:

ترجع إلى األخطاء التمحيص في معرفة األسماء كنسبتيا إلى أصحابيا، عناية المحدثيف بإف 
أكثر باسمو، كمرة بكنيتو، أك يتعدد ف الراكم يذكر مرة إحيث  ،تترتب عمى الجيؿ بياالجسيمة التي 

 .لمراكم الكاحد، فيحيؿ معرفة صحة اإلسناد إال بالترجيح بينيـ، ككشؼ الكىـ مف اسـ

 .اختمؼ ًفي اسـ أىًبي الميمب، كأبيو، عمى كجكهالنمكذج األكؿ: 

مًَّد ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف اٍليىٍيثىـً  أبك مكسى المديني:: قاؿ (2) الحديث ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي ميحى نىا أىبيك طىاًىرو عى أىٍخبىرى
بَّاغي الدٍَّشتىجي  فَّاري (3)الصَّ ًف ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عيمىرى الصَّ ٍبدي الرٍَّحمى ، أنا أىبيك سىٍعدو عى

ٍبًد (4) مَّدي ٍبفي عى ، كىأىبيك بىٍكرو ميحى

                                                 

 (.240العراقي، شرح التبصرة كالتذكرة )ص (1)
 (.2/ 1تمخيص المتشابو في الرسـ كحماية ما أشكؿ منو عف بكادر التصحيؼ كالكىـ)جالخطيب البغدادم:  (2)
ػػػبَّاغ، الدَّشػػػ (3) ػػػدى بػػػًف اليىٍيػػػثىـً األىٍصػػػبىيىاًنٌي، الػػػذَّىىًبٌي، الصَّ ػػػًد بػػػًف أىٍحمى مَّ ٍبػػػدي الكىاًحػػػًد بػػػفي ميحى : ىػػػك: أىبيػػػك طىػػػاًىرو عى ييقىػػػاؿي ًتي، كى

ٍقػػت. السػمعاني، المنتخػب مػػف الدَّشػتج، قػاؿ السػمعاني: كػػاف شػيخان صػا ، ميٍسػًندي الكى ػري ، الميعىمَّ لحان، كقػاؿ الػػذىبي: الشَّػٍيخي
(. الخبلصػػة: لػػـ أجػػد مػػف 275: رقػػـ الترجمػػة472/ 19(، الػػذىبي، سػػير أعػػبلـ النػػببلء )ج1137معجػػـ شػػيكخ )ص 

 ذكره بجرح أك تعديؿ.
دى ٍبًف عي ىك: ( 4) ًف ٍبفي أىٍحمى ٍبدي الرٍَّحمى فَّاري أىبيك سىٍعدو عى  لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.. مىرى الصَّ
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ٍيذىةى المَّ  ًو ٍبًف رى
(1). ثىبلًثيفى ٍمسو كى اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس اٍلكيكًشيًذم   (ح)، ًكبلىيمىا، سىنىةى خى نىا أىبيك غى كىأىٍخبىرى

(2) ،
كٍزدىاًنيَّةي  ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف اٍلقىاًسـً ٍبًف عيقىٍيؿو اٍلجي ـى فىاًطمىةي ًبٍنتي عى كىأيـ  ًإٍبرىاًىي
رىًحمىييـي المَّوي ، (3)

، قىاال: أنا (4)
: أنا أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني   ٍيذىةى، قىاؿى أىبيك بىٍكًر ٍبفي رى
ٍنبىؿو  ، ثنا عىٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى ٍبفً (5) دَّثىًني عيبىٍيدي (6)حى ، حى

المًَّو ٍبفي عيمىرى اٍلقىكىاًريًرم  
مَّدي ٍبفي أىًبي بىٍكرو (7) ميحى اٍلميقىدًَّمي  ، كى

ًؿ، ثنا ييكنيسي ا، قىاال: ثنا ًبٍشري (8) ٍبفي اٍلميفىضَّ
ٍنوي، قىا ٍيفو رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف أىًبي اٍلمييىمًَّب، عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ، عىٍف ميحى : ٍبفي عيبىٍيدو ؿى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًشيَّ قىٍد مىاتى فىقيكمي »قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ـي النَّجى اكي مىٍيوً ًإفَّ أىخى م كا عى فىٍفنىا  .«كا فىصى فىصى
يًِّت. مىى اٍلمى مِّي عى مىٍيًو كىمىا نيصى مٍَّينىا عى يًِّت كىصى مىى اٍلمى وي مسمـ،  كىمىا نيصىؼ  عى ، أىٍخرىجى ًحيحه ًديثه صى ىىذىا حى

ًديث أىي كب، عىٍف أىًبي قبلبة، عىٍف أى  كاختمؼ ًفي اسـ أىًبي الميمب، كأبيو، عمى  ًبي الميمب،ًمٍف حى
 .(9)كجكه، أصحيا: معاكية ٍبف عىٍمرك

 تخريج الحديث:
 عمى ثبلثة أكجو:عمى يكنس بف عبيد في الحديث مؼ اخت

 الكجو األكؿ: محمد بف سيريف، عف أبي الميمب، عف عمراف بف حصيف رضى اهلل عنو مرفكعان.

                                                 

ٍيػذىةى، تقػدمت ترجمتػو فػي )المطمػب األكؿ: معرفتػو بػأحكاؿ الصػحابة رضػى 1) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

ٍبد اهلل ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبياني، تقدمت ترجمتو في  (2) ًميِّ ٍبف عى ًد ٍبف عى مَّ ىك: أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،71)ص )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

كٍزدىاف: قرية كبيرة عمى باب أصبياف يقاؿ ليا الجكزدانٌية بالنسبة كأىؿ أصبياف (3) . ياقكت يقكلكف ككزداف جي
 .(183/ 2جمعجـ البمداف )الحمكم، 

ٍكٍزدىاًنيَّة، ىي: فىاًطمىةي ًبٍنتي عى  (4) ٍير الجي ، أيـ  ًإٍبرىاًىٍيـ، كىأيـ  الغىٍيث، كىأيـ  الخى ًقٍيؿو ٍبًد اهلًل بًف أىٍحمىدى بًف القىاًسـً بًف عى
عمرة، تفردت في كقتيا بركاية كتاب المعجـ الكبير، كالمعجـ يرة مي األىٍصبىيىاًنيَّة، قاؿ السمعاني: امرأة صالحة خى 

ٍقت. المنتخب مف معجـ الصغير لمطبراني، بركاي ةي، ميٍسًندىةي الكى اًلحى تيا عف ابف ريذة، عنو، كقاؿ الذىبي: المعمىرَّة، الصَّ
 (. مقبكلة.292: رقـ الترجمة504/ 19(، كالذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج1909شيكخ السمعاني )ص

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي   (5) أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ:  ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى
 ثقة حافظ. (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

: ثقة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (6) ٍنبىًؿ بًف ًىبلىؿو الشٍَّيبىاًني  ًد بًف حى مَّ ٍبدي اهلًل بفي أىٍحمىدى بًف ميحى : رقـ 295ىك: عى
 (.3205الترجمة

، ثقة ثبت. ابف حجر، تقريب ىك: القىكىاًرٍيًرم  عيبىٍيدي اهلًل ب (7) ، البىٍصًرم  ـي في عيمىرى بًف مىٍيسىرىةى، أىبيك سىًعٍيدو الجيشىًمي  مىٍكالىىي
 (.4325: رقـ الترجمة373التيذيب )ص

، ال8) ـٍ ًميِّ بًف عىطىاًء بًف ميقىدَّـو الثَّقىًفي  مىٍكالىىي مَّدي بفي أىًبي بىٍكرو بًف عى ٍبًد اهلًل ميحى ، ثقة. ابف حجر، ( ىك: أىبيك عى بىٍصًرم 
 (.5761: رقـ الترجمة470تقريب التيذيب )ص

 (.453: رقـ الحديث240ص (أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ  (9)
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إسماعيؿ بف  عف (2)عف يحيى بف خمؼ، كحميدة بف مسعدة، كالنسائي (1)أخرجو الترمذم
بنحكه، عف محمد بف عبد الممؾ  (4)كالبزار، بف مسمـ عف عفاف(3)مسعكد، كأحمد بف حنبؿ

) يحيى  كسبعتيـ، مف طريؽ محمد بف أبي بكر، كعبيد اهلل بف عمر القكاريرم بنحكه (5)كالطبراني
 ، كمحمد بف أبي بكر، بف مسمـ إسماعيؿ بف مسعكد، كعفافبف خمؼ، كحميدة بف مسعدة، ا

عف بشر بف المفضؿ، عف يكنس بف عبيد، (، ، كمحمد بف عبد الممؾكعبيد اهلل بف عمر القكاريرم
 بو. عف محمد بف سيريف

 الكجو الثاني: أبك قالبة، عف أبي الميمب، عف عمراف بف حصيف رضى اهلل عنو مرفكعان.

، مف طريؽ يكنس بف عبيد  ،(7)كابف ماجو، السختياني أيكبيؽ مف طر  (6)أخرجو مسمـ
ذَّاءي مف طريؽ (9)مكضع آخرفي مف طريؽ يحيى بف أبي كثير، كأخرجو  (8) كأحمد بف حنبؿ اًلده اٍلحى  خى

اًلدو يكنس بف عبيد، كيحيى بف أبي كثير، ، ك السختياني أيكبأربعتيـ ) ،بنحكه ذَّاءً  خى أبي  ف(، عاٍلحى
 قبلبة بو.

 اف بف حصيف رضى اهلل عنو مرفكعان.الكجو الثالث: محمد بف سيريف، عف عمر 

في مكضع  أيضان عف عبد األعمى بف عبد األعمى بنحكه، كأخرجو  (10)أخرجو أحمد بف حنبؿ
مف طريؽ عبد الكارث بف سعيد بنحكه، كبلىما )عبد األعمى بف عبد األعمى، كعبد الكارث  (11)آخر

  .بنحكه بو عبيد، عف محمد بف سيريفيكنس بف بف سعيد(، ا

 
                                                 

اءى ] (1) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نىاًئًز عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ًة النًَّبيِّ  الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اٍلجى بلى ًفي صى
اًشيِّ )ج  مىى النَّجى مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .[(1039: رقـ الحديث348/ 3صى

مىى اٍلًجنىازىًة )ج ] (2) فيكؼي عى نىاًئًز/ الص  كسنف ]، [(2113: رقـ الحديث443/ 2النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلجى
 .[(1975: رقـ الحديث70/ 4النسائي)ج 

 .[(19942: رقـ الحديث165/ 33أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج ]  (3)

 (.3583: رقـ الحديث57/ 9(البزار: مسند البزار )ج4)
 (.448: رقـ الحديث188/ 18الطبراني: المعجـ الكبير)ج  (5)
نىازىًة )ج ] (6) مىى اٍلجى  .[(67: رقـ الحديث657/ 2مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلكيسيكًؼ/ بىابه ًفي التٍَّكًبيًر عى
اًشيِّ )ج] (7) مىى النَّجى ًة عى بلى اءى ًفي الصَّ نىاًئًز/ بىابي مىا جى : رقـ 491/ 1ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي اٍلجى

 .[(1535الحديث
 .[(20005: رقـ الحديث209/ 33أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (8)
 (.19890: رقـ الحديث121/ 33)ج المرجع السابؽ (9)
 (.19963: رقـ الحديث178/ 33)ج  المرجع نفسو (10)
 (.19941: رقـ الحديث165/ 33)ج المرجع نفسو (11)
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 رجاؿ اإلسناد: دراسة

ٍرًمي  البىٍصًرٌم، عـ أىًبي قالبة األكلى كذكره في الطبقة  ،(1)كثقو ابف سعد :الجرمي أىبيك اٍلمييىمًَّب اٍلجى
 .(4)، كابف حجر(3)، كالذىبي  (2)، كالعجمي"كاف قميؿ الحديث": زاد بقكلومف تابعي أىؿ البصرة، ك 

 اختمؼ في اسمو عمى عدة أقكاؿ: 

ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي ميعىاًكيىةى: 8  ،(8)الرازم كأبك حاتـ ،(7)مسمـك ، (6)كالبخارم، (5)ذكره ابف سعد. قيؿ: عى
 .(13)كابف حجر، (12)كالمزم ،(11)كالخطيب البغدادم ،(10)، كالنسائي(9)كالترمذم

 ،(16)، كالخطيب البغدادم(15)الرازم حاتـأبك ك ،(14)ذكره البخارم. كقيؿ: النضر بف عمرك: 7
 .(18)، كابف حجر(17)كذكره المزم

 .(20)ابف حباف، ك (19)الرازم أبك حاتـذكره  :بف زيد . عمرك بف معاكية4

                                                 

 (.126/ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج  (1)
 (.2264: رقـ الترجمة428/ 2العجمي، معرفة الثقات )ج  (2)

 (.6861: رقـ الترجمة465/ص 2)ج  الذىبي، الكاشؼ (3)
 (.8398/ترجمة676تقريب التيذيب )ص  (4)
 (.126/ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج  (5)
 .[(1414: رقـ الترجمة330/ 7البخارم، التاريخ الكبير )ج ] (6)

 .[(3257: رقـ الترجمة804/ 2مسمـ: الكنى كاألسماء )ج ] (7)

 (.1736: رقـ الترجمة379/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (8)
 .[(1039: رقـ الحديث348/ 3الترمذم: سنف الترمذم )ج ] (9)

 (.7656: رقـ الترجمة329/ 34المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج  (10)
 (.1388: رقـ الترجمة1968/ 3الخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ )ج  (11)

 (.7656: رقـ الترجمة329/ 34المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج  (12)
 (.8398: رقـ الترجمة676ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (13)
 .[(1414: رقـ الترجمة330/ 7البخارم، التاريخ الكبير )ج ]  (14)

 (.1736: رقـ الترجمة379/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (15)

 (.1388: رقـ الترجمة1968/ 3الخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ)ج  (16)

 (.7656: رقـ الترجمة329/ 34المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج  (17)
 (.8398: رقـ الترجمة676ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (18)
 (.1736: رقـ الترجمة379/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (19)

 (.4090: رقـ الترجمة109/ 5ابف حباف، الثقات )ج  (20)
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 ،(3)البخارمك ، (2)كأحمد بف حنبؿ ،(1)يحيى بف معيف ذكره: بف زيد .  معاكية بف عمرك3
كصححو أبك  ،(8)كخميفة بف خياط ،(7)كابف حجر ،(6)كجـز بو ابف حباف ،(5)، كالنسائي(4)كالترمذم

 .(12)، كأبك مكسى المديني(11)ابف عبد البرك ، (10)، كالخطيب البغدادم(9)الرازم حاتـ
ٍبد الرحمف ٍبف عىٍمرك. قيؿ: 5  .  (15)، كابف حجر(14)، كالمزم (13)، ذكره البخارم عى

، أنو )معاكية بف المديني كغيرهكما صححو أبك مكسى ىك ثقة، كالراجح في اسمو  خالصة األقكاؿ:
 عمرك(.

ثقة ثبت عابد كبير " قاؿ ابف حجر:  محمد بف سيريف األنصارم، أبك بكر ابف أبي عمرة البصرم،
 .(16)" مات سنة عشر كمائة ،القدر، كاف ال يرل الركاية بالمعنى

مات  ،كرع ثقة ثبت فاضؿ" اؿ ابف حجر: ق يكنس بف عبيد بف دينار العبدم، أبك عبيد البصرم،
 .(17)-كمائة -"سنة تسع كثبلثيف

مات  ،ثقة ثبت عابد"، قاؿ ابف حجر: بشر بف المفضؿ بف الحؽ الرقاشي، أبك إسماعيؿ البصرم
 .(18)-كمائة -"سنة ست أك سبع كثمانيف

                                                 

 (.4146: رقـ238/ 4معيف، ركاية الدكرم)ج ابف معيف، تاريخ ابف  (1)
 .[(252: رقـ الترجمة88أحمد بف حنبؿ، األسامي كالكنى )ص]  (2)
 .[(1414: رقـ الترجمة330/ 7البخارم، التاريخ الكبير )ج ]  (3)
 .[(1039: رقـ الحديث348/ 3الترمذم: سنف الترمذم )ج ]  (4)

 (.7656: رقـ الترجمة329/ 34المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج  (5)
 (.4090: رقـ الترجمة109/ 5ابف حباف، الثقات )ج  (6)

 (.8398: رقـ الترجمة676ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (7)
 (.1622: رقـ ترجمة345خميفة بف خياط، الطبقات خميفة بف خياط )ص  (8)

 (.1736: رقـ ترجمة379/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (9)

 (.1388: رقـ الترجمة1968/ 3الخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ )ج  (10)

 (.1144: رقـ الترجمة250/ 12ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج  (11)
 (.453: رقـ الحديث240ص (أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ  (12)
 (.1031: رقـ الترجمة325/ 5جالتاريخ الكبير )لبخارم، ا (13)
 (.7656: رقـ الترجمة329/ 34جتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )المزم،  (14)
 (.1144: رقـ الترجمة250/ 12جتيذيب التيذيب )ابف حجر،  (15)
كالركاية بالمعنى: يعني نقؿ الحديث بمعنى  (.5947: رقـ الترجمة483ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (16)

 ألفاظو التي ركيت بو، كابف سيريف كاف يرل بعدـ ركايتيا بالمعنى.

 (.7909: رقـ الترجمة613)ص  المرجع السابؽ  (17)
 (.703: رقـ الترجمة124)ص  المرجع نفسو (18)
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 دراسة الحديث:

 الكجو األكؿ: محمد بف سيريف، عف أبي الميمب، عف عمراف بف حصيف رضى اهلل عنو مرفكعان.

ديث ىذا ح" قاؿ الترمذم:ك  ،ثقة ثبت فاضؿ كرعا الكجو، كىك: ذتفرد يكنس بف عبيد بي
، كقد ركاه أبك قبلبة، عف عمو أبي الميمب، عف عمراف بف «حسف صحيح غريب مف ىذا الكجو

مَّدو عىٍف "قاؿ البزار: ، ك (1)حصيف" دنا قىاؿى ًفيًو عىٍف ميحى ـي أىحى ًديثي الى نىٍعمى أىًبي اٍلمييىمًَّب، عىٍف كىىىذىا اٍلحى
ـي كىىىذىا الٍ  ًكمى ىىذىا اٍلكىبلى قىٍد ري ًؿ كىىيكى ًثقىةه، عىٍف ييكنيسى ٍبًف عيبىٍيدو كى ًفٍعؿى عىٍف ًعٍمرىافى ًإالَّ ًبٍشرى ٍبفى اٍلميفىضَّ

ٍيفو  ٍسنىادي أىٍحسىنييىا طىًريقنا، عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى كهو، كىىىذىا اإٍلً  .(2)" ًعٍمرىافى ًمٍف كجي

، عف أبي الميمب، عف عمراف بف حصيف رضى اهلل عبد اهلل بف زيد -الكجو الثاني: أبك قالبة
 عنو مرفكعان.

 تابع يكنس بف عبيد ثبلثة مف الثقات. 

 الفقياء كبار مف حجة ثبت ثقة"  البصرم، بكر ، أبكالسَّخًتياًني  كيساف  تميمة أبي بف أيكب.  8
 في صحيحو مف طريقو.، كأخرجو مسمـ (3) "العباد

ذَّاءي  .7 ، اٍلحى نىاًزًؿ اٍلبىٍصًرم  اًلدي بف ًمٍيراف، أىبيك اٍلمى دي األىًئمًَّة الثِّقىات" قاؿ الذىبي: : خى ، كقاؿ ابف (4)"أىحى
رسالو لف يضر؛ ألنو مف المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف (5) "ثقة يرسؿ" حجر:  . (6)، كا 

ثقة ثبت لكنو يدلس " كقاؿ ابف حجر:  كىًثٍيرو أىبيك نىٍصرو الطَّاًئي  مىٍكالىىيـ، اليىمىاًمي:يىٍحيىى بفي أىًبي . 4
ثقة يرسؿ، كتدليسو مف المرتبة الثانية  :ىك .(8) ، ذكره في المرتبة الثانية مف المدلسيف (7)  "كيرسؿ

بىةى أىفَّ  ، كقد صرح بالتحديث في ىذه الركاية بقكلو: )ال يضر دَّثىوي أىبىا ًقبلى أىبىا اٍلمييىمًَّب ، أىفَّ حى
دَّثىوي   .، كىك مف أثبت الناس فيو، فإرسالو ال يضر...(حى

                                                 

 .[(1039: رقـ الحديث348/ 3الترمذم: سنف الترمذم )ج ]  (1)
 (.3583: رقـ الحديث 57/ 9البزار: مسند البزار )ج (2)
 (.605: رقـ الترجمة117(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص3)
 (.117: رقـ الترجمة855/ 3(الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج4)

 (.1680: رقـ الترجمة191(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص5)

 (.10: رقـ 20انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص (6)
 (.7632: رقـ الترجمة596حجر، تقريب التيذيب )ص (ابف7)

 (.63: رقـ36(ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص 8)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4820
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6204
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6204
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6204


 

87 
 

 الكجو الثالث: محمد بف سيريف، عف عمراف بف حصيف رضى اهلل عنو مرفكعان.

مَّد بف ًسيًريف عىنوي "  قاؿ الدارقطني: ًديث ميحى ، كغريب -يعني عف أبي الميمب -غىًريب مف حى
ًديث ييكنيس بف عبيد عىف اٍبف ًسيًريف، تفرد ًبًو   .(1)"بشر بف اٍلفضؿ عىنوي مف حى

عبد اهلل بف زيد، عف أبي الميمب، عف عمراف بف حصيف  -الكجو الثاني: أبك قبلبةالراجح ىك: 
و، ككذلؾ الصحيح في اسـ أبي الميمب كأبيو ىك حعنو مرفكعان، أخرجو مسمـ في صحيرضى اهلل 

 مكسى المديني. ية بف عمرك كما قاؿ بو اإلماـ أبكمعاك 
 .صحيح، كرجالو ثقات الحديثحديث: الحكـ عمى ال

 حياف كالد سميـ النمكذج الثاني: 

سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلميٍقًرم رىًحمىوي المَّوي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(3) الحديث ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى
، ثنا (2)

اًفظي  ٍبًد المًَّو اٍلحى أىٍحمىدي ٍبفي عى
سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى ، ثنا (3)

سىًف ٍبًف كىٍيسىافى (4) مَّدي ٍبفي اٍلحى ، ثنا ميحى
يًصي   ٍبًد (5)اٍلًمصِّ ٍيًد ٍبًف عى مى دِّثي عىٍف حي : سىًمٍعتي قىتىادىةى ييحى يَّافى قىاؿى ـي ٍبفي حى ، ثنا سيمىٍي ، ثنا ًحبَّافي ٍبفي ًىبلؿو

ٍنوي  مَّى المَّوي الرٍَّحمىًف، أىفَّ عيمىرى رىًضيى المَّوي عى : ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى : ًإفَّ أىبىا بىٍكرو رىًضيى المَّوي عى قىاؿى
 : ًؿ فىقىاؿى ـى األىكَّ ـى ًفينىا عىا مَّـى قىا سى مىٍيًو كى ؿى ًمفى اٍلميعىافىاًة بىٍعدى اٍليىًقيًف، »عى ـٍ بىٍيفى النَّاًس شىٍيءه أىٍفضى ـٍ ييٍقسى ًإنَّوي لى

فَّ  نًَّة، أىال ًإفَّ اٍلكىًذبى كىاٍلفيجيكرى ًفي النَّارً أىال كىاً  ٍدؽى ًفي اٍلجى ـي: حباف بفتح الحاء  ،..«.اٍلًبرَّ كىالصِّ قىاؿى اإًلمىا

                                                 

 (.4109: رقـ الحديث4/220، أطراؼ الغرائب كاألفراد)ج ، ابف طاىرالمقدسي (1)
اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي ال (2) معركؼ بالٌسٌراج. ككاف ىك: ًإٍسمى

مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا. انظر:  الذىبي، تاريخ اإلسبلـ 
 (.242: رقـ الترجمة207(، كابف نقطة، التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد )ص 90: رقـ الترجمة398/ 11)ج
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (3) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  أحد األعبلـ كمف كىك: (،72)ص )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

، تقدمت ترجمتو في )4) دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  المطمب األكؿ: ( ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى
 ثقة حافظ. (،72)ص يـ(،معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عن

(ىك: محمد بف الحسف بف كيساف الًمصِّيصى، حدث عف: إبراىيـ بف حميد الطكيؿ، كحباف بف ىبلؿ، كعبد اهلل 5)
، كمسمـ بف إبراىيـ، كعنو: أبك القاسـ بف رجاء الغداني، كأبي حذيفة، كيعمى بف أسد العمي، كأ بي النعماف عاـر

(. لـ أجد مف 856: رقـ الترجمة531الطبراني. المنصكرم، إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني )ص 
، كقد «المصيصة»ذكره بجرح أك تعديؿ. الًمصِّيصى: ىذه النسبة إلى بمدة كبيرة عمى ساحؿ بحر الشاـ يقاؿ ليا 

 (.3824: رقـ 297/ 12كلى اإلفرنج عمييا كىي في أيدييـ إلى الساعة. السمعاني، األنساب )جاست
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كحياف كالد سميـ بالياء المعجمة باثنتيف ًمٍف تحت، كسميـ بفتح السيف كالباء المعجمة بكاحدة، 
 .(1)...ككسر الالـ

 تخريج الحديث:

 ، عف سميـ بف حياف، بو بنحكه.بىٍيزي ٍبفي أىسىدمف طريؽ  (3)، كالنسائي (2)أخرجو أحمد بف حنبؿ 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

مات سنة خمس كمائة عمى ، ثقة ، قاؿ ابف حجر:حميد بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم المدني
قد سمع مف  العبلئي:، كقاؿ (4) مرسمة -رضى اهلل عنو -إف ركايتو عف عمر :كقيؿ ،الصحيح

كىك معو  ،مرسبلن  -رضى اهلل عنو -يفكيؼ يككف عف عم ،-رضي اهلل عنيما -كعثماف  ،أبيو
 .(5) ككأنو مرسؿ ،-رضي اهلل عنو -بالمدينة نعـ ركل عف عمر

 .(6) ثقة ثبت ، قاؿ ابف حجر:أبك الخطاب البصرم ،قتادة بف دعامة بف قتادة السدكسي

 .(7) بفتح أكلو بف حياف بميممة كتحتانية اليذلي البصرم ثقة جر:قاؿ ابف ح بف حياف: سميـ
ًبٍيبو  بَّافي بفي ًىالىؿو أىبيك حى  . (8)، قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت مات سنة ست عشرة كمائتيف البصرمحى

 دراسة الحديث:

حباف بفتح الحاء كالباء المعجمة ": ثبت صحة قكؿ أبك مكسى المديني في ضبط األسماء بقكلو
، (9) "كحياف كالد سميـ بالياء المعجمة باثنتيف ًمٍف تحت، كسميـ بفتح السيف ككسر الالـبكاحدة، 

ٌبانىنسب حباف إلى قاؿ السمعاني:  كالباء المكحدة المشددة بعدىما األلؼ ،بفتح الحاء الميممة : الحى
ٌيانىأما نسب حياف مف  ،(10)كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى حباف  ،بفتح الحاء الميممة: الحى

                                                 

 (.179: رقـ الحديث107أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (1)
 ([.49: رقـ الحديث219/ 1]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج (2)
ًؿ  (3) بىًر أىًبي بىٍكرو ]النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي عىمى ًؼ أىٍلفىاًظ النَّاًقًميفى ًلخى ًذٍكري اٍخًتبلى ٍسأىلىةي اٍلميعىافىاًة، كى اٍليىٍكـً كىالمٍَّيمىًة/ مى

ٍنوي ًفي ذىًلؾى )ج دِّيًؽ رىًضيى اهللي عى  (.10655: رقـ الحديث326/ 9الصِّ
 (.1552: رقـ الترجمة182ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (4)
 (.145: رقـ 168مع التحصيؿ )ص العبلئي، جا (5)
 (.5518: رقـ الترجمة453( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 6)
 (.2531: رقـ الترجمة249)ص المرجع السابؽ (7)
 (.1069: رقـ الترجمة149)ص  المرجع نفسو( 8)
 (.179: رقـ الحديث107أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (9)
 (.1056: رقـ 32/ 4ساب )ج( السمعاني، األن10)
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كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى اسـ بعض أجداد  /كتشديد الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا
ميمى، كنسب سميـ إلى (1)المنتسب ككسر البلـ كسككف الياء آخر  ،بفتح السيف الميممة: السى
كفي آخرىا الميـ، ىذه النسبة إلى سميـ كىك درب مف الجانب الشرقي ناحية الرصافة  ،الحركؼ
  (2) ببغداد

إسناد أبي مكسى المديني ضعيؼ؛ فيو انقطاع حميد بف عبد الرحمف لـ  :ى الحديثالحكـ عم 
، كمحمد بف الحسف المصيصي لـ أجد مف ذكره -رضى اهلل عنو -يسمع مف عمر بف الخطاب

 ديؿ.بجرح أك تع
 في االسـ األكؿ التمييز بيف األسماء المتشابيةثانينا: 

يمتبس عمى بعض األئمة؛ فيخمط بينيما عمى أنيما الركاة،  ٌف التشابو الذم يقع في أسماءإ
، كيتـٌ ركاةاألسماء المتشابية لم أف تيبيفلذلؾ كاف مف األىمية حكـ مغاير؛ مٌما ينبني عميو كاحد، 

بيذا مكسى المديني  اإلماـ أبك نيعي ، ك أصحابيا، لتجنب الكقكع في الغمطضبطيا كالتمييز بيف 
ا في االسـ األكؿ المتشابية الركاة سماءأعمى التمييز بيف أصحاب  الشأف، كعمؿ ، فذكر نمكذجن

 لمصحابي السائب بف يزيد الكندم، كالتابعي السائب بف مالؾ.

                                                 

 (.1271: رقـ 322/ 4( السمعاني، األنساب )ج1)
 (.2141: رقـ 199/ 7)ج المرجع السابؽ (2)
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نىا أىبيك بىٍكرو اٍلقيٍرآًني  المديني : قاؿ أبك مكسى(3) الحديث ا أىٍخبىرى : كىمى
اًلبو اٍلكيكًشيًذم  (1) ، كىأىبيك غى

(2) ،
بَّاؿي  مىده اٍلحى كىحى
، كىأىنيكشيٍركىافي الدٍَّيمىًمي  (3)

ٍيذىةى (4) ، رىًحمىييـي المَّوي، قىاليكا: أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي رى
أنا الطَّبىرىاًني  (5) 

 (6) ،
بىابً ثنا أىبيك  ًميفىةى اٍلفىٍضؿي ٍبفي اٍلحي ًديًنيِّ (7)خى ًمي  ٍبفي اٍلمى ، ثنا عى

ٍعًفي  (8) سىٍيفه اٍلجي ٍف (9)، ثنا حي ، عىٍف زىاًئدىةى، عى
ٍبًد المًَّو بٍ اعىطىاًء  ًفٍظتي عىٍف عى : حى ٍرًب ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو، عىًف السَّاًئًب ٍبًف يىًزيدى، قىاؿى ًف ٍبًف السَّاًئًب، عىٍف حى

 ، مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنييمىا، أىفَّ النًَّبيَّ صى ك، رىًضيى المَّوي عى ٍمسو »عىٍمرو كىل «أىمىرىهي أىٍف يىٍقرىأى اٍلقيٍرآفى ًفي خى ، كىرى
مىى اٍخًتبلًؼ أىٍلفى  ٍربو ًفيًو، عى ٍيًر ًذٍكًر حى ٍف أىًبيًو، ًمٍف غى ، عى مىاعىةه عىٍف عىطىاءو ًديثى جى كىذىًلؾى ىىذىا اٍلحى اًظًو، كى

ٍف أىًبيًو؛  ، عى ، عىٍف عىطىاءو ٍف ًمٍسعىرو ٍبًد اٍلكىىَّاًب، عى مَّدي ٍبفي عى كىاهي ميحى فىتىبىيَّفى ًبيىذىا أىفَّ السَّاًئبى ىيكى اٍبفي رى
ٍيًو: عىطىاءي ٍبفي السَّ مىاًلؾو ال اٍبفي يىًزيدى  اًلؾو الثَّقىًفي  ، كىأىنَّوي أىبيك عىطىاءو قىاؿى أىبيك بىٍكًر ٍبفي مىٍردىكى اًئًب ٍبًف مى

ييقىاؿي  ، كى ٍيدو ييكىنَّى أىبىا زى ًمائىةو : كى ثىبلًثيفى كى ، كىكًفي  مىاتى سىنىةى ًستٍّ كى ٍيدو اٍبفي السَّاًئًب ٍبًف زى
(10)  . 

                                                 

. أبك مكسى المديني: كتاب المطائؼ مف عمـك المعارؼ )ص (1) مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلقيٍرآًني  : رقـ 449ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 أك تعديؿ. (. لـ أجد مف ذكره بجرح898الحديث

اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاس، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل  (2) ىك: أىبيك غى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. ،(71)ص عنيـ(، 

بَّاؿىك: أبك شكر حمد بف عمي بف محمد بف الحسيف  (3) ، مف أىؿ أصبياف، كاف شيخان، صالحان. السمعاني، الحى
  (.161: رقـ الترجمة248-247/ 1التحبير في المعجـ الكبير )ج

زاذل: ىذه (ىك: أبك حر 4) زاذ بف أبي الفكارس، المتصرؼ الدٍَّيمىمى، مف أىؿ أصبياف. الشِّيرى ب، نكشركاف بف الشِّيرى
النسبة إلى شيرزاذ، كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو. كالدٍَّيمىمى: ىذه النسبة إلى الديمـ، كىك ببلد معركفة، 

: رقـ 447/ 5(، )ج 2416: رقـ الترجمة225/ 8ب ) ج كجماعة مف أكالد المكالي ينسبكف إلييا. السمعاني، األنسا
 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.1800المنتخب مف معجـ شيكخ  )ص ك  ،(1667

ٍيػذىةى، تقػدمت ترجمتػو فػي )المطمػب األكؿ: معرفتػو بػأحكاؿ الصػحابة رضػى 5) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )ال6) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى مطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

مىًحٌي البٍصرٌم. ]المتكفى: 7) باب بف محمد بف شعيب، أبك خميفة اٍلجي ىػ[ رٍحمة اآلفاؽ في  305(ىك: الفضؿ بف الحي
باب، ككاف محٌدثنا ثقة،  ا مفٌكىنا. الذىبي، زمانو، اسـ أبيو عيمىرك، كلىقىبيو: الحي ميكثرنا راكية لؤلخبار كاألدب، فصيحن

 (.240: رقـ الترجمة92/ 7تاريخ اإلسبلـ )ج

، المىٍعري 8) ، البىٍصًرم  ـي ٍعفىًر بًف نىًجٍيًح بًف بىٍكًر بًف سىٍعدو السٍَّعًدم  مىٍكالىىي ٍبًد اهلًل بًف جى ًمي  بفي عى ، (ىك: عى ًدٍيًنيِّ : ًباٍبًف المى ٍكؼي
سىًف، قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت إماـ أعمـ أىؿ عصره بالحديث كعممو. ابف حجر، تقريب التيذيب )صأىبيك  : 403الحى

 (.4760رقـ الترجمة
ًلٍيدً  (ىك:9) ًميِّ بًف الكى سىٍيفي بفي عى ٍعًفي  الككفي المقرئ، قاؿ ابف حجر: ثقة عابد. ابف حجر، تقريب التيذيب  الحي الجي

 (.1335: رقـ الترجمة167)ص 
 (.853: رقـ الحديث431(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص10)
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 تخريج الحديث: 

، عف عبد اهلل بف بف يزيد السائبعف السائب، عف حرب بف عبيد اهلل، بف الكجو األكؿ: عطاء 
 عمرك رضى اهلل عنو مرفكعان 

عف  عف الفضؿ بف الحباب، (2)الطبرانيك عف الفضؿ بف سيؿ بمفظو،  (1)الترمذم أخرجو
، ثبلثتيـ )عمي بف المديني، كمحمد بف (3)محمد بف عاصـ األصبيانيعمي بف المديني بمفظو، ك 

، عف سائبعاصـ، كالفضؿ بف سيؿ(، عف حسيف الجعفي، عف زائدة بف قدامة، عف عطاء بف ال
 بو. حرب بف عبيد اهلل

مف طريؽ شعبة بف الحجاج، عف عمرك بف مرة بمفظو، كبلىما  (4)أخرجو أبك داكد الطيالسي 
 )حرب بف عبيد اهلل ، كعمرك بف مرة(، عف السائب بو.

، عف عبد اهلل بف عمرك رضى -السائب بف مالؾ-السائب، عف أبيو بف الكجو الثاني: عطاء 
 اهلل عنو مرفكعان 

عف إسماعيؿ بف عمية،  (6)مف طريؽ حماد بف زيد، كأحمد بف حنبؿ (5)أخرجو أبك داكد
مف طريؽ ىشاـ  (8)مف طريؽ عبد الكارث بف عبد الصمد، كفي مكضع آخر (7)كالطبراني

مف طريؽ حماد بف سممة،  (10)مف طريؽ جرير بف عبد الحميد، كالبزار (9)الدستكائي، كأيضا أخرجو
سماعيؿ بف عمية، كعبد الكارث  مف طريؽ زائدة بف قدامة، سبعتيـ (11)كالطحاكم )حماد بف زيد، كا 

بف عبد الصمد، كىشاـ الدستكائي، كجرير بف عبد الحميد، كحماد بف سممة، كزائدة بف قدامة(، عف ا
 ، عف عبد اهلل بف عمرك رضى اهلل عنو بو مطكالن.-السائب بف مالؾ-عطاء بف السائب عف أبيو 

                                                 

 .[(648: رقـ 349الترمذم، العمؿ الكبير )ص](1)
 (.14183: رقـ الحديث368/ 13(الطبراني: المعجـ الكبير )ج2)
العمؿ الكبير كالترمذم، ](، 15: رقـ الحديث91(محمد بف عاصـ األصبياني: جزء محمد بف عاصـ الثقفي )ص3)

 .[(648: رقـ 349)ص
 ([.2370: رقـ الحديث16/ 4جمسند أبي داكد الطيالسي )]أبك داكد الطيالسي: (4)
ـٍ ييٍقرىأي اٍلقيٍرآفي )ج] (5) تىٍرًتيًمًو/ بىابه ًفي كى تىٍحًزيًبًو كى : رقـ 54/ 2أبك داكد: سنف أبي داكد، أىٍبكىابي ًقرىاءىًة اٍلقيٍرآًف كى

 .[(1389الحديث
 .[(6506: رقـ الحديث52/ 11أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (6)
 (.14457: رقـ الحديث562/ 13(الطبراني: المعجـ الكبير )ج7)
 (.14459: رقـ الحديث563/ 13)ج المرجع السابؽ (8)
 (.14458: رقـ الحديث562/ 13)ج المرجع نفسو (9)
 (.2464: رقـ الحديث434/ 6(البزار: مسند البزار )ج10)
 (.3352: رقـ الحديث86/ 2(الطحاكم، شرح معاني اآلثار )ج11)
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 رجاؿ اإلسناد: دراسة 
ىك: السَّاًئب بف مىاًلؾ السائب بف مالؾ األشعرم:

، كييقاؿ: اٍبف يىًزيد، كييقاؿ: ابف زيد، الثقفي، أبك (1)
، (3)"مف الثانية ثقة" ، كقاؿ ابف حجر: (2) ، كالد عىطىاء ٍبف السَّاًئبيى، كقيؿ: أىبيك كثير اٍلكيكًفيٌ يح

 يعني مف كبار التابعيف.
قىاؿ عثماف ٍبف سىًعيد الدارمي: سألت يىٍحيىى ٍبف مىًعيف، عف  المَّو بف عيمىير الثقفي:حرب بف عيبىيد 

 : ال " ، كقاؿ البخارم: (4)"ىك مشيكر"حرب ٍبف عيبىيد المَّو الذم ركل عنو عطاء ٍبف السائب، فىقىاؿى
مىٍيو  .(7) "يثليف الحد" ، كقاؿ ابف حجر: (6)، كذكره ابف حباف في الثقات (5) "ييتابىعي عى

 ضعيؼ.  خالصة األقكاؿ:

، كييقاؿ: ابف زيد، كييقاؿ: ابف يزيد، الثقفي، أبك السائب، كييقاؿ: أبك زيد، عطاء بف السائب بف مالؾ
مَّد، الككفي كييقاؿ: أبك يزيد، كييقاؿ: أبك ميحى
(8). 

تغير صالح مف سمع منو يعني قديمان، كقد "قاؿ عبد اهلل سألتو عف عطاء بف السائب فقاؿ: 
، كقاؿ (10)" رجؿ صالح"، كقاؿ في مكضع آخر: (9)"فإنو ليس بذاؾ إنو ليرفع إلى ابف عباس

عطاء بف السائب أحب إليؾ، أك حصيف؟ فقاؿ: " : عني ألحمد بف حنبؿ(المركذم: قيؿ لو )ي
ألف عطاء ثقة ككفي  ؛ال نعمـ أحدنا ترؾ حديث عطاء بف السائب"، كقاؿ البزار: (11)"كبلىما ثبتاف

كاف قد اختمط بآخره كلـ " ، كقاؿ ابف حباف: (12)"شيكر، كلكنو كاف قد تغير فاضطرب في حديثوم

                                                 

: رقـ 4/153البخارم، التاريخ الكبير )ج] (، 807: رقـ الترجمة195/ 5ابف سعد، الطبقات الكبرل)ج (1)
 .[(2293الترجمة

 (.2173: رقـ الترجمة192/ 10المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج  (2)

 (.2201: رقـ الترجمة228ابف حجر، تقريب التيذيب) ص  (3)
 لـ أجده في كتب ابف معيف. (.1108: رقـ الترجمة249/ 3(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)

 .[(220: رقـ الترجمة60/ 3البخارم، التاريخ الكبير )ج] (5)
 (.2344: رقـ الترجمة172/ 4ابف حباف، الثقات )ج (6)
 (.1167: رقـ الترجمة155تقريب التيذيب )صابف حجر،  (7)
(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، 2510: رقـ الترجمة6/328ابف سعد، الطبقات الكبرل)ج (8)

 (.3934: رقـ الترجمة20/86)ج
 .[(882: رقـ414/ 1أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )ج ]  (9)
 (.5374: رقـ309/ 3)ج السابؽ المرجع  (10)

 (.33: رقـ51)صالمرجع نفسو  (11)

 (.127/ ص11البزار: مسند البزار )ج  (12)
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ال " ، كقاؿ في مكضع آخر: (1)"يفحش خطاءه حتى يستحؽ أف يعدؿ بو عف مسمؾ العدكؿ بعد
يصح لو ألنس بف مالؾ صحبة كال لغيره مف الصحابة مات سنة ست كثبلثيف كمائة ككاف ييـ في 

قيٍطًنٌي: ك ، (2)"الشيء الشيء بعد دخؿ عطاء بف السائب البصرة كجمس؛ فسماع أيكب " قاؿ الدَّارى
قيٍطًنيٌ (3)"كحماد بف سممة في الرحمة األكلى صحيح، كالرحمة الثانية فيو اختبلط " : مرة ، كقاؿ الدَّارى

يخرجكا عف عطاء اختمط، كلـ " ، كقاؿ: (5)" اختمط في آخر عمره" ، كقاؿ أيضان: (4)" تغير حفظو
راؤىـ، كأما ابف عمية ظعطاه كال يحتج مف حديثو إال بما ركاه األكابر شعبة كالثكرم ككىيب كن

صدكؽ تغير، قاؿ أحمد مف سمع منو قديمان " ، كقاؿ الذىبي: (6)"كالمتأخركف ففي حديثيـ عنو نظر
اًء، لىًكنَّوي كىافى " ، كقاؿ أيضاى: (7)"فيك صحيح قمت ركل لو مسمـ في الشكاىد أحاديث ًمٍف ًكبىاًر العيمىمى

، كقاؿ ابف حجر: (9)"تغير بأخرة، كساء حفظة" ، كقاؿ: (8)" سىاءى ًحٍفظيوي قىًمٍيبلن ًفي أىكىاًخًر عيميًرهً 
 .(10)"صدكؽ اختمط"

عطاء بف السائب أبك السائب الثقفي أحد األعبلـ صدكؽ فيو ليف  قاؿ عالء الديف رضا:
تج بحديثو أف يككف صاحب يقظة، كعمـ بأصحاب السماع القديـ منو فمف كاختبلط، كال بد لمف يح

يحتج بحديثيـ عنو كبيؤالء الذيف سمعكا منو بأخره بعد التغير كىؤالء الذيف سمعكا منو في الصحة 
 . (11)" كالتغير

فيحصؿ لنا مف مجمكع كبلميـ أف سفياف الثكرم كشعبة كزىيران، كزائدة "  كقاؿ ابف حجر:
كأيكب عنو صحيح، كمف عداىـ يتكقؼ فيو إال حماد بف سممة فاختمؼ قكليـ،  ،زيد كحماد بف

كالظاىر أنو سمع منو مرتيف مرة مع أيكب كما يكمي إليو كبلـ الدارقطني، كمرة بعد ذلؾ لما دخؿ 
 .(12)إلييـ البصرة كسمع منو مع جرير كذكيو كاهلل أعمـ"

                                                 

 (.9928: رقـ الترجمة251/ 7ابف حباف، الثقات )ج  (1)
 (.1325: رقـ الترجمة264ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار) ص (2)

 (.478: رقـ366الدارقطني، سؤاالت السممي ) ص  (3)
 (.365: رقـ207/ 3الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج  (4)
 (.811: رقـ188/ 5)ج  المرجع السابؽ (5)
 (.2179: رقـ143/ 11)ج  المرجع نفسو (6)
 (.242: رقـ الترجمة134الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ) ص  (7)

 (.30: رقـ الترجمة110/ 6الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (8)
 (.5641: رقـ الترجمة70/ 3)ج  الذىبي، ميزاف االعتداؿ (9)

 (.4592: رقـ الترجمة391ابف حجر، تقريب التيذيب ) ص (10)
 (.71: رقـ241االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط )صانظر حاشية سبط ابف العجمي،  (11)
 (.207/ 7ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (12)
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" فمنيـ )عطاء بف السائب( اختمط في آخر عمره، فاحتج أىؿ العمـ  كقاؿ ابف الصالح:
بركاية األكابر عنو، مثؿ )سفياف الثكرم( )كشعبة(؛ ألف سماعيـ منو كاف في الصحة، كترككا 

 االحتجاج بركاية مف سمع منو آخرا.

رة عف كقاؿ )يحيى بف سعيد القطاف( في )شعبة( : إال حديثيف كاف )شعبة( يقكؿ: سمعتيما بأخ
 .(1))زاداف( "

"قكلو فمنيـ عطاء بف السائب اختمط في آخر عمره؛  كقد تعقب العراقي ابف الصالح فقاؿ:
فاحتج أىؿ العمـ بركاية األكابر عنو مثؿ سفياف كشعبة إلى آخر كبلمو، كقد يفيـ مف كبلمو في 

 .(2)"تمثيمو بسفياف كشعبة مف األكابر أف غيرىما مف األكابر سمع منو في الصحة

مات سنة ست كثبلثيف كمائة أك " قىاؿى عبد اهلل بف أبي اأٍلسكد، عىف أبي عبد اهلل البىجًمٌي: 
 .(3)"نحكىا

، كابف (5)، كابف سبط العجمي(4)ف عطاء بف السائب اختمط، ذكره العبلئيإ خالصة القكؿ:
صحيح، كمف سمع ، كىك ثقة مختمط، فمف سمع منو قبؿ اختبلطو فحديثو في المختمطيف (6)الكياؿ

 منو بعد ذلؾ ففيو نظر، كما أنو مرسؿ.

 : ٍمت الككفي  ، أبك الصَّ مات " ، 7) ) "ثقة ثبت صاحب سنة" قاؿ ابف حجر: زائدة بفي قيدامة الثَّقىًفي 
 .8) ) "سنة إحدل كستيف كمائة

 

 

 

 

 
                                                 

 (.392ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص  (1)
 (.443العراقي، التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح )ص  (2)
 .[(3000: رقـ الترجمة465/ 6البخارم، التاريخ الكبير )ج] (3)
 (.33: رقـ82العبلئي، المختمطيف )ص (4)
 (.71: رقـ241سبط بف العجمي، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط )ص (5)
 (.39: رقـ319ابف الكياؿ، الككاكب النيرات ) ص  (6)

 (.1993: رقـ الترجمة333( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(7
 (.437( خميفة خياط، تاريخ خميفة بف خياط )ص(8
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 دراسة الحديث: 
، عف عبد اهلل بف بف يزيد السائب، عف حرب بف عبيد اهلل، السائب بف الكجو األكؿ: عطاء

 عمرك رضى اهلل عنو مرفكعان 
، إال أف محمد بف عاصـ األصبياني، كالترمذم قاال: (1)السائب بف يزيد، ذكره الطبراني

اًلؾو كىاًلدي عىطىاًء ٍبًف (2)«السائب» ، كلـ ينسباه، كقاؿ الترمذم: )كىالسَّاًئبي ىيكى ًعٍنًدم السَّاًئبي ٍبفي مى
ٍحبىةه يىٍعًني"، كقاؿ أبك حاتـ: (3) السَّاًئًب(   .(4) "كىاًلدى عىطىاءى ٍبًف السَّاًئب السَّاًئبي ٍبفي مىاًلؾو لىٍيسىٍت لىوي صي

، عف عبد اهلل بف عمرك رضى اهلل -السائب بف مالؾ-الكجو الثاني: عطاء السائب، عف أبيو 
 عنو مرفكعان 

الصحابي، كتىبيف مف خبلؿ تخريج كالسائب بف مالؾ كىك كالد عطاء بف السائب كليس 
سماعيؿ بف عمية، كعبد الكارث بف عبد الصمد،  الحديث سبعة مف الركاة كىـ:)حماد بف زيد، كا 

كىشاـ الدستكائي، كجرير بف عبد الحميد، كحماد بف سممة، كزائدة بف قدامة(، عف عطاء بف 
  عنو بو مطكالن.، عف عبد اهلل بف عمرك رضى اهلل-السائب بف مالؾ-السائب عف أبيو 
 خالصة الدارسة:

كىك مف السائب بف مالؾ كالد عطاء بف السائب  :ىكالراكم  ترجمة دراسةترجح مف خبلؿ 
اًلؾو ال اٍبفي يىًزيدى، كىأىنَّوي كبار التابعيف،  كما قاؿ أبك مكسى المديني: )فىتىبىيَّفى ًبيىذىا أىفَّ السَّاًئبى ىيكى اٍبفي مى

 .(5) أىبيك عىطىاء(
في ىذا  -رحمو اهلل-كقد كىـ الطبراني كيؤكد ىذا ما ذكره أبك مكسى المديني بقكلو: " 

الحديث، فترجـ لمسائب بف يزيد عف عبد اهلل بف عمرك في جممة ركاية الصحابة عنو؛ ظنو السائب 
 .(6)"بف يزيد الصحابي كأخرج لو ىذا الحديث

الكندم، كيعرؼ بابف أخت النمر  يك: السائب بف يزيد بف سعيد بف ثمامةفأما الصحابي 
صحابي صغير لو أحاديث قميمة، كحج بو في حجة الكداع كىك ابف سبع سنيف ككاله عمر سكؽ 

 . (7)قبؿ ذلؾ كىك آخر مف مات بالمدينة مف الصحابة  :المدينة مات سنة إحدل كتسعيف، كقيؿ

                                                 

 (.14183الحديث: رقـ 368/ 13الطبراني: المعجـ الكبير )ج (1)

 (.15: رقـ الحديث91محمد بف عاصـ األصبياني: جزء محمد بف عاصـ الثقفي )ص (2)
 .[(648: رقـ 349الترمذم، العمؿ الكبير )ص] (3)
 (.237: رقـ67ابف أبي حاتـ، المراسيؿ )ص  (4)
 (.853: رقـ الحديث431أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (5)
 (.852: رقـ الحديث430)ص  السابؽ المرجع  (6)
 (.2202: رقـ الترجمة228ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (7)
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ًديًث فىمى  قاؿ الترمذم:  مَّدنا عىٍف ىىذىا اٍلحى ًديًث " سىأىٍلتي ميحى ًديثى ًإالَّ ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍجًو ًمٍف حى ـٍ يىٍعًرٍؼ ىىذىا اٍلحى
ٍبدي ا لمًَّو ىيكى زىاًئدىةى. قىاؿى أىبيك ًعيسىى: كىالسَّاًئبي ىيكى ًعٍنًدم السَّاًئبي ٍبفي مىاًلؾو كىاًلدي عىطىاًء ٍبًف السَّاًئًب ، كىعى

ك  . (1)" اٍبفي عىٍمرو
إسناد الحديث ضعيؼ، فيو حرب بف عبيد اهلل ضعيؼ، كأما مف طريؽ عطاء  الحكـ عمى الحديث:

خذ عنو زائدة بف قدامة كحماد بف زيد قبؿ االختبلط فصحت أألف  ؛بف السائب عف أبيو صحيحا
 ركايتيـ عنو. 

 أسماء الركاةالقمب في بياف ان: ثالث
عمى مر  بيا المحدثكفمف العمكـ التي اىتـ كالتفريؽ بينيما  ،أسماء الركاةإف معرفة 

، فبذلكا ما بكسعيـ لتمحيصيا كتعييف أصحابيا، كدققكا النظر فييا كثيران، فأحاطكا بجميع العصكر
مكسى  ماـ أبكاإل ة عمـ دقيؽ يحتاج إلى تمحيص؛ فبرعبياف القمب في أسماء الركاييعد ك  ،جزئياتيا

 الراكم. قمب اسـفي  ديني في ىذا العمـ كتعقب الركاة ببياف كىميـالم

دَّادي، رىًحمىوي المَّوي  :: قاؿ أبك مكسى المديني(5) الحديث سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى ، نا (2) أىٍخبىرى
اًفظي  ٍبًد المًَّو اٍلحى سىفً (3) أىبيك نيعىٍيـو أىٍحمىدي ٍبفي عى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف اٍلحى رَّاًني  (4) ، ثنا ميحى  ، ثنا أىبيك شيعىٍيبو اٍلحى

                                                 

 (.648: رقـ 349العمؿ الكبير )ص الترمذم،  (1)
بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في  ،بف أحمد بف محمد بف عمي ،بف أحمد بف الحسف ،ىك: أبك عمي الحسف (2)

 كىك: ثقة صدكؽ. (،71)ص الصحابة رضى اهلل عنيـ(،)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ 
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (3) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،)المطمب األكؿ: 
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

كاف أبك عمي ثقة " ي ابف الٌصكاٌؼ، كقاؿ ابف أبي الفكارس: ىك: محمد بف أحمد بف الحسف بف إسحاؽ، أبك عم (4)
رز رز، ما رأيت مثمو في التَّحى معنى  (.94/ 1)ج أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ. "مأمكننا مف أىؿ التَّحى

ز ًفي اأٍلىٍخذ عىف اٍلعيديكؿ(التحرز: ذكر أبك الكليد الباجي بقكلو:  ر  ًديث يككف كىاعٍ ، )بىاب ًفي كجكب التَّحى مىـ أىف أىخذ الحى
ذىًلؾى الثِّقىة عىف  :أىحدىمىا، عمى كىٍجيىٍيف ذ عىف الثِّقىة كى مىٍيًو ًإالَّ بعد أىف ييٍؤخى لٍمعىمىؿ ًبًو كاتخاذه دينا فىيىذىا يجب أىف الى يٍعتىمد عى

تَّى يصؿ ًإلىى النًَّبي  سمـ -ًثقىة حى مىٍيًو كى يعمـ كىجو ضعفوأىف ييؤٍ  :كىالثَّاًني ، -صمى اهلل عى ًكمى كى ذ ليعمـ أىنو قد ري فىيىذىا  ؛خى
ذ عىف كؿ ضرب يجكز أىف  . (289/ 1جالتعديؿ كالتجريح ). أبك الكليد الباجي، ييٍؤخى



 

97 
 

ٍعفىرو الن فىٍيًمي  (1) مىمىةى (2)، ثنا أىبيك جى مَّدي ٍبفي سى مَّدو  (،ح)، ثنا ميحى ًميِّ ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي عى نىا أىبيك بىٍكرو ميحى كىأىٍخبىرى
اٍلكىاًعظي، رىًحمىوي المَّوي 
مَّدو (3) مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى ، ًفي ًكتىاًبوً ، أنا ميحى مًَّد ٍبفً (4)اٍلكىاًتبي ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  ، أنا عى

فىٍكرىؾو 
مىٍيمىافى ٍبًف عيمىرى األىٍقطىعي ] ، ثنا (6)أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي عىاًصـو   ،(5) مَّدي (7) [أىبيك أىي كبى ٍبفي سي ، ثنا ميحى

اؽى،  مًَّد ٍبًف ًإٍسحى مىمىةى، عىٍف ميحى ، ٍبفي سى مًَّد ٍبًف كىٍعبو اٍلقيرىًظي  ، عىٍف ميحى ثىٍيـو مَّدي ٍبفي يىًزيدى ٍبًف خي دَّثىًني ميحى حى
ٍنييمىا، قىاؿى  ، رىًضيى المَّوي عى ، أىفَّ عىمَّارى ٍبفى يىاًسرو ثىٍيـو دَّثىًني أىبيكؾى يىًزيدي ٍبفي خي : حى ًمي  ٍبفي » قىاؿى كيٍنتي أىنىا كىعى

                                                 

قيٍطنٌي:  (1) سىًف، قىاؿى الٌدارى ٍبدي اهلًل بفي الحى رَّاًني  عى . الدارقطني، سؤاالت السممي لمدارقطني  "ثقة" ىك: أىبيك شيعىٍيب الحى
 (.180: رقـ192)ص

ٍعفىر، قاؿ ابف حجر:  (2) ، أىبيك جى ًميٍّ رَّاًع بًف عى ًميِّ بًف نيفىٍيًؿ بًف زى ًد بًف عى مَّ ٍبدي اهلًل بفي ميحى . " ثقة حافظ" ىك: الن فىٍيًمي  عى
 (.3594: رقـ الترجمة321تقريب التيذيب )ص

ٍيمٌي، قاؿ السمعاني: ىك: محمد ٍبف  (3) زى ٍيمىة، أبك بىٍكر الخي زى ا، فقيينا " عمٌي ٍبف محمد ٍبف عمي ٍبف خي ا عالمن كاف شيخن
ا مف أىؿ الخير كالعدالة. السمعاني، المنتخب مف معجـ شيكخ )ص (. لـ أجد مف ذكره بجرح 1550متميزنا، صالحن

 أك تعديؿ.
مَّد ٍبف  (4) مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب. حدَّث عف أبي الشيخ، كأبي بكر ىك: ميحى عى

قيٍطنٌي حدَّث عنو " بسينىًنو "، كأبي الفضؿ الز ىرٌم، كابف شاىيف، كغيرىـ. انظر:  القباب، كأبي بكر ابف المقرئ، كالٌدارى
يحيى بف منده في تاريخو ىك شيخ  نقؿ ابف نقطة، عف(. ك 147: رقـ الترجمة671/ 9الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

 ثقة. (.27: رقـ الترجمة52التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد )صابف نقطة،  ثقة.

ٍعفىرو األىٍصبىيىاًني   (5) ٍيو بف فيٍكرىؾ بف ميٍكسىى بف جى ٍردىكى اًحبي )التٍَّفًسٍير الكىًبٍير(،  ،ىك: أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي بفي ميٍكسىى بف مى صى
)ا . قاؿ الذىبي: كى دِّثي أىٍصبىيىاف" لتَّاًرٍيخ(، كىغىٍير ذىًلؾى دي، العىبلَّمىةي، ميحى كِّ اًفظي، الميجى . الذىبي، سير أعبلـ النببلء " الحى
 (.188: رقـ الترجمة308/ 17)ج
ٍخمىدو ال (6) اًؾ بف مى حَّ : أىٍحمىد بف عىٍمًرك بًف الضَّ ، كىىيكى إماـ " شٍَّيبىاًنٌي، قاؿ ابف حجر:  ىك: أىبيك بىٍكرو بفي أىًبي عىاًصـو

 (.144: رقـ الترجمة18/ 7. ابف حجر، لساف الميزاف )ج"ثقة حافظ مصنؼ ال يجيؿ مثمو
نما الصحيح ىك )أبك  ؛ىذا كىـ أك سقط  ربما مف بعض النساخ فكتب) أيكب بف سميماف بف عمر األقطع( (7) كا 

مىٍيمىافي  دَّثىنىا سي مىٍيمىافي ٍبفي عمر اأٍلىٍقطىًع( كما كرد في تخريج ىذه الركاية عند ابف أبي عاصـ كىك شيخو، قاؿ: حى أيكب سي
كره (، ككذلؾ ذكرتو كتب التراجـ خبلؼ ما ذ175: رقـ الترجمة147/ 1ٍبفي اأٍلىٍقطىًع، شىٍيخه قىًديـه، اآلحاد كالمثاني )جا

اإلماـ أبي مكسى المديني، كمنيـ: ابف أبي حاتـ، سكت عنو، كلـ يذكر فيو جرحا كال تعديبلن، كابف حباف في 
/ 8(، كابف حباف، الثقات )ج570: رقـ الترجمة131/ 4الثقات، كالذىبي. انظر. ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج

(، لـ أجد مف ذكره بجرح أك 215: رقـ الترجمة1148/ 5(، الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج13444: رقـ الترجمة280
 تعديؿ، أما تكثيؽ ذكر ابف حباف لو في الثقات ال يعد تكثيقان؛ ألنو يكثؽ أحياف المجاىيؿ.
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ًفيقىٍيفً  أىًبي طىاًلبو رىًضيى المَّوي  ٍنوي رى ًشيرىةً ًفي غىٍزكىًة اٍلعي  عى
كرو ًمفى النٍَّخؿً (1) فىًنٍمنىا تىٍحتىوي،  (2)، فىعىًمٍدنىا ًإلىى صي

ًميًّا رىًضيى المَّوي عىنٍ  (3)[دىٍقعىاءو ]ًفي  ، أىتىى عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا أىٍيقىٍظنىا ًإال رىسيكؿي المًَّو صى وي ًمفى الت رىاًب، فىمى
ٍبنىا قىٍد تىتىرَّ فىغىمىزىهي ًبًرٍجًمًو كى
ًإلىى ىينىا ذىكىرىهي أىبيك نيعىٍيـو  «.ًفي ذىًلؾى الت رىابً  (4)

لىٍفظي اٍبًف أىًبي عىاًصـو (5) ، كى
ره  ميٍختىصى
ٍنوي (6) كىاهي عى ، رى اؽى ٍبًف يىسىارو مًَّد ٍبًف ًإٍسحى ًديًث ميحى ًديثه مىٍشييكره ًمٍف حى ـٍ ، كىىىذىا حى الىفىيي مىاعىةه، كىخى جى

مىمىةى  مَّدي ٍبفي سى ٍدنىاهي  ميحى كىاهي كىمىا أىٍكرى اًجبي ٍبفي ، فىرى كىاهي حى كىذىًلؾى رى : كى ثىٍيـو مًَّد ٍبًف خي مَّدي ٍبفي يىًزيدى ٍبًف ميحى قىاؿى ميحى
ـي أىبيك  ا دىهي اإًلمى مىمىةى، ىىكىذىا أىٍكرى مًَّد ٍبًف سى ا، عىٍف ميحى ًليًد أىٍيضن ٍندىٍه ًفي تىاًريًخوً اٍلكى ٍبًد المًَّو ٍبفي مى عى

مَّدي ٍبفي  (7) ميحى
ثى  ـه ًمًف يىًزيدى ٍبًف خي ذىًلؾى كىىى ، كى مىمىةى  ]ابفٍيـو ، عىٍف (8)[سى ثىٍيـو مًَّد ٍبًف يىًزيدى ٍبًف خي كىابي يىًزيدي ٍبفي ميحى ، كىالصَّ

مًَّد ٍبًف كىٍعبو  مًَّد ٍبًف يىًزيدى ميحى سىعيد ، ، عىٍف ميحى ا بىٍعدي ًإٍف شىاءى المَّوي تىعىالىىكى ًفيمى
 (9). 

 تخريج الحديث:

ثىٍيـو الكجو األكؿ: محمد بف يزيد بف  ثىٍيـو ، عف محمد بف كعب، عف يزيد بف خي ، عف عمار بف خي
 ياسر رضى اهلل عنو مرفكعان.

 عف (11)ابف أبي عاصـك مف طريؽ أحمد بف عبد الممؾ بنحكه،  (10)أحمد بف حنبؿو أخرج
                                                 

بمفظ تصغير عشرة يضاؼ إليو ذك فيقاؿ ذك العشيرة ...، كغزا النبي، صٌمى اهلل عميو كسٌمـ، ذا  العيشىيرىة: (1)
 (.127/ص 4نبع بيف مكة كالمدينة. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )ج العشيرة كىي مف ناحية ي

ٍكر: (2)  (.59/ص 3الجماعةي ًمفى النٍَّخؿ. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج  الصَّ
ى (، كتفرد أبك مكس141/ص 1ذكرىا أبك نعيـ بمفظ )دىٍقعىاءى(. أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء)ج  (3)

كىىيكى الت راب: أىٍم  الدٍَّقعىاء:المديني بذكر لفظ )دفعاء( ربما يككف كىـ مف النساخ؛ ألنو خالؼ مف أخرج ىذه الراكية. 
 (.127/ص 2لىًصٍقتيفَّ ًبًو. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج 

 (.184/ص 1ث كاألثر )ج أىٍم لىًصؽ بالت راب. ابف األثير، النياية في غريب الحدي تىرب: (4)
 (. 141/ص 1أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء)ج  (5)
ًفي (6) ، رى ًميٍّ : كيٍنتي أىنىا كىعى ، قىاؿى اًر ٍبًف يىاًسرو ، عىٍف عىمَّ ثىٍيـو قىٍيًف ًفي قاؿ ابف أبي عاصـ، مف طريؽ أىبي بىٍكرو يىًزيدي ٍبفي خي

نٍ  ٍلنىا مى ًء فىنىظى غىٍزكىًة اٍلعيٍسرىًة فىنىزى : لىًك اٍنطىمىٍقتي ًإلىى ىىؤيالى ـٍ فىقيٍمتي ميكفى ًفي نىٍخؿو لىيي ٍدًلجو يىٍعمى ـٍ زالن فىرىأىٍينىا أينىاسنا ًمٍف بىًني مي ٍرنىا ًإلىٍيًي
ٍدنىا ًإلىى  ، فىعىمى ًشيىنىا الن عىاسي ـٍ سىاعىةن ثيَـّ غى ـٍ فىنىظىٍرنىا ًإلىٍيًي ؟ فىأىتىٍينىاىي ميكفى ًعيدو فىًنٍمنىا تىٍحتىوي ًفي دىٍقعىاءى ًمفى الت رىاًب، كىٍيؼى يىٍعمى صى

قىٍد  ًميًّا ًبًرٍجًمًو كى ـى أىتىانىا يىٍغًمزي عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا أىٍيقىظىنىا ًإالَّ رىسيكؿي المًَّو صى : مى : فىقىاؿى ـٍ أىبىا »تىًرٍبنىا ًفي ذىًلؾى الت رىاًب فىقىاؿى قي
، أىالى أيٍخبً  مىى ىىًذًه فىتىٍبتىؿ  ًمٍنيىا ىىًذهً تيرىابو اًقري النَّاقىًة كىالًَّذم يىٍضًربيؾى عى ٍيًمري ثىميكدى عى ذى ًبًمٍحيىًتًو. ابف « ريؾى ًبأىٍشقىى النَّاًس أيحى كىأىخى

 (.147/ص 1أبي عاصـ، اآلحاد كالمثاني )ج 
 لـ أعثر عميو.  (7)
نما  (8)  (.164الصكاب ىك )ابف سممة( كما جاء في المخطكط، لكحة )كىـ المحقؽ في ذكر اسـ )أبي سممة(؛ كا 

 (.873: رقـ الحديث440أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ ) ص  (9)
 .[(1172: رقـ الحديث687/ 2أحمد بف حنبؿ: فضائؿ الصحابة )ج]  (10)
 (.175: رقـ الحديث147/ 1ابف أبي عاصـ: اآلحاد كالمثاني )ج  (11)
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 ، ثبلثتيـكهبنح مف طريؽ حاجب بف الكليد (1)مكسى المديني يكأب بف األقطع مختصران، سميماف
حاجب بف الكليد(، عف محمد بف سممة، عف ك ، )سميماف بف عمر األقطع، كأحمد بف عبد الممؾ

 محمد بف إسحاؽ، عف محمد بف يزيد بف خثيـ، عف محمد بف كعب بو.
ثىٍيـو الكجو الثاني: يزيد بف محمد بف يزيد بف  ، عف محمد بف كعب، عف محمد بف يزيد بف خي

ثىٍيـو   ، عف عمار بف ياسر رضى اهلل عنو مرفكعان.خي

 .مف طريؽ محمد بف سممة بنحكه (5)نعيـ ك، كأب(4)، كاآلجرم(3)، كالطحاكم(2)أخرجو النسائي

 ،يكنس مف طريؽ عيسى بفمختصران،  (8)نعيـ كبنحكه، كأب (7)كالحاكـ، (6)أخرجو أحمد بف حنبؿ
مف  (11)، كالبغكمإبراىيـ بف سعد طريؽمف  (10)نعيـ ك، كأبؽ بكر بف سميمافمف طري (9)كالبزار

 .طريؽ صدقة بف سابؽ مختصران 
، مف طريؽ سعيد بف زريع بنحكه (13)كالدكالبي ،بيكىٍير يكنس بف مف طريؽ (12)كالطحاكم

ستتيـ )محمد بف سممة، كعيسى بف يكنس، كبكر بف سميماف، كصدقة بف سابؽ، كيكنس بف بكير، 
عف محمد بف إسحاؽ، عف يزيد بف محمد، عف محمد بف كعب، عف محمد بف بف زريع(، اكسعيد 
 خيثـ بو.
 
 
 
 

                                                 

 (.873: رقـ الحديث440مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ) ص أبك  (1)

اًئًص/ ًذٍكري أىٍشقىى النَّاسً  النسائي: السنف الكبرل،] (2)  .[(8485: رقـ الحديث7/464)ج  ًكتىابي اٍلخىصى

 (.811: رقـ الحديث281/ 2الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار )ج  (3)
 (.1593: رقـ الحديث2102/ 4اآلجرم: الشريعة )ج  (4)

 (.490: رقـ الحديث552(، كدالئؿ النبكة ) ص 141/ ص1أبك نعيـ: حمية األكلياء كطبقات األصفياء)ج  (5)

: رقـ 687/ 2(، كفضائؿ الصحابة )ج18321: رقـ الحديث256/ 30أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج  (6)
 (.1172الحديث

 (.4679: رقـ الحديث3/2151الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف)ج  (7)

 (.676: رقـ الحديث184/ 1أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج  (8)
 (، ككقع في ركايتو: عف خثيـ أبي يزيد، كىك خطأ.1417: رقـ الحديث248/ 4البزار: مسند البزار )ج  (9)

 (.676: رقـ الحديث184/ 1أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج  (10)
 (.1971: رقـ الحديث524/ 4البغكم، معجـ الصحابة)ج  (11)

 (.811: رقـ الحديث281/ 2الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار )ج  (12)
 (.2062: رقـ الحديث1179/ 3الدكالبي، الكنى كاألسماء )ج  (13)
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 رجاؿ اإلسناد: دراسة
ثىٍيـ، أبك يزيد المحاربي محمد بف كلد  ،مقبكؿ"، كقاؿ ابف حجر: (2)الثقاتذكره ابف حباف في  :(1)خي

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  .جيكؿ، تفرد بالركاية عنو محمد بف كعبم، ىك: (3)"عمى عيد النبي صى
قاؿ ابف ككاف قد نزؿ الككفة مدة، "  محمد بف كعب بف سميـ بف أسد أبك حمزة القرظي المدني،

مىٍيًو  ، كلد سنة أربعيف عمى الصحيح،حجر: ثقة عالـ مَّى اهللي عى ككىـ مف قاؿ كلد في عيد النبي صى
... مَّـى سى  .(4)"كى

ثىٍيـ ، (7)الثقات ، كذكره ابف حباف في (6)لىٍيسى ًبًو بىٍأس"قاؿ يحيى بف معيف:  :(5)يزيد بف محمد بف خي
قاؿ ، ك (8)"ال أعممو يركم عف أبيو شيئان، قد ركل عف رجؿ عف أبيو"قاؿ أبك مكسى المديني: ك 

 .(10)"مقبكؿ"قاؿ ابف حجر: ك ، (9)"تفرد عنو ابف إسحاؽ"الذىبي: 
 ، لـ يسمع مف أبيو.صدكؽ خالصة األقكاؿ:

اؽى ٍبًف يىسىارو  مَّدي ٍبفي ًإٍسحى  ، كزاد،(13)كالعجمي، (12) يحيى بف معيفك  ،(11)ابف سعدكثقة  أبك بكر:، ميحى
ليس بو "  و:أبى خيثمة، عن كقاؿ أحمد بف ،(14)، كمرة  ضعفوكلكنو ليس بحجة: ابف معيف

" ، كقاؿ أبك بكر المركذل: (16)"ىك ضعيؼ الحديث عف الزىرم"الدارمي: زاد في ركاية  ،(15)"بأس
أك محمد بف إسحاؽ؟ فقاؿ: محمد  ،قيؿ لو يعنى أحمد بف حنبؿ: أيما أحب إليؾ مكسى بف عبيدة

                                                 

 .[(3723قـ الترجمة: ر 914/ 2مسمـ، الكنى كاألسماء )ج ] (1)
 (.10611: رقـ الترجمة402/ 7ابف حباف، الثقات )ج  (2)
 (.5857: رقـ الترجمة476ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (3)
 (.6257: رقـ الترجمة504)ص  المرجع السابؽ (4)
 .[(3319: رقـ الترجمة357/ 8البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (5)
 (.882: رقـ228ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي ) ص  (6)
 (.11805: رقـ الترجمة628/ 7ابف حباف، الثقات )ج  (7)

 (.457أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (8)

 (.9749: رقـ الترجمة439/ص 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ)ج  (9)

 (.7769رقـ الترجمة :604ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (10)
 (.321/ 7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (11)

 (.1047: رقـ225/ 3ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج (12)
 (.1571: رقـ الترجمة232/ 2العجمي، معرفة الثقات )ج (13)

 (.5057: رقـ الترجمة423/ 24المزم، تيذيب الكماؿ )ج (14)
 رجع السابؽ.الم (15)

 (.15: رقـ43ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية عثماف الدارمي )ص (16)
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 ،ىك ممف عنى بعمـ السنف" ، كقاؿ ابف حباف: (2)"ليس بالقكل" كقاؿ النسائي:  ،(1)بف إسحاؽ
ككاظب عمى تعاىد العمـ، ككثرت عنايتو فيو، كجمعو لو عمى الصدؽ كاإلتقاف، ككاف مف أحسف 

نما يعتبر بو"، كقاؿ الدارقطني: (3)"الناس سياقان لؤلخبار كأحفظيـ لمتكنيا ، كقاؿ (4)"ال يحتج بو كا 
كاف " ، كقاؿ الذىبي: (5)"مف البدعالناس يشتيكف حديثو، ككاف يرمى بغير نكع " الجكزجاني: 

كحديثو  ،صدكقان مف بحكر العمـ كلو غرائب في سعة ما ركل تستنكر، كاختمؼ في االحتجاج بو
، كذكره ابف (7)"صدكؽ يدلس كرمي بالتشيع كالقدر" ، كقاؿ ابف حجر: (6)"حسف كقد صححو جماعة

ف اتفؽ عمى أنو ال يحتج بشيء مف حجر أيضان في المرتبة الرابعة مف طبقات المدلسيف، كقاؿ: م
حديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع، كىك صدكؽ مشيكر بالتدليس عف الضعفاء كالمجيكليف كعف 

 .(9)مات سنة إحدل كخمسيف كمائة، ك (8)شر منيـ
 ؛ كلكنو صرح بالسماع في ىذه الركاية مف طريؽ شيخو: صدكؽ، مدلسخالصة األقكاؿ

دَّثىًني ) : حى اًرًبي  قىاؿى ثىٍيـو اٍلميحى مًَّد ٍبًف خي  (.يىًزيدي ٍبفي ميحى
مات سنة إحدل  ،ثقة" قاؿ ابف حجر:  محمد بف سممة بف عبد اهلل الباىمي مكالىـ الحراني،

 .(10)"كتسعيف كمائة عمى الصحيح

 دراسة الحديث:
 .قمب في اسـ الراكم -دالتفرد،  -جاالنقطاع،  -بالجيالة،  -أ: ضعيؼ ألسبابالحديث 

 ، تفرد بالركاية عنو محمد بف كعب القرظي،مجيكؿكىك ، محمد بف خثيـ أبي يزيد :الجيالة
كأما االنقطاع فقد ذكر البخارم ىذا  ،عادتو في تكثيؽ المجاىيؿ فيذا عمىتكثيقو ابف حباف تفرد ب

ثىيـ، كال ابف كىذا إسناد ال ييعرؼ سماع يزيد مف محمد، كال محمد بف كعب مف ابف "اإلسناد كقاؿ:  خي
ثىيـ مف عمار ، كقد تفرد ابف إسحاؽ في ركاية ىذا الحديث، كلـ يتابعو عميو أحد، ككىـ ابف (11)"خي

سممة، في اسـ الراكم فقمبو؛ فذكره عف محمد بف يزيد، عف محمد بف كعب، عف يزيد بف خثيـ، كمرة 
                                                 

 .[(2: رقـ39أحمد بف حنبؿ، عمؿ أحمد، ركاية المركذم  )ص]  (1)

 (.5057: رقـ الترجمة423/ 24المزم، تيذيب الكماؿ )ج (2)

 (.1105: رقـ الترجمة222ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص (3)
 (.422: رقـ58انظر: الدارقطني، سؤاالت البرقاني، لمدارقطني )ص (4)

 (.230: رقـ234الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص (5)
 (.4718: رقـ الترجمة156/ 2الذىبي، الكاشؼ )ج (6)
 (.5762: رقـ الترجمة825ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7)

 (.125: رقـ51انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف، البف حجر )ص (8)

 (. 514: رقـ96/ ص1الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج (9)

 (.5922: رقـ الترجمة481ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (10)
 .[(175: رقـ الحديث71/ص 1البخارم، التاريخ الكبير )ج ]  (11)
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يـ، كالصكاب كما قاؿ عف يزيد بف محمد بف يزيد بف خثيـ، عف محمد بف كعب، عف محمد بف خث
 ، (1)"يزيد بف محمد بف يزيد بف خثيـ، عف محمد بف كعب، عف محمد بف خثيـ" أبك مكسى المديني:

ركاه ستتيـ كىـ:  )محمد بف سممة، كعيسى بف يكنس، كبكر بف سميماف، كصدقة بف سابؽ، 
 .عف محمد بف إسحاؽ، عف يزيد بف محمدكيكنس بف بكير، كسعيد ابف زريع(، 

صحيحة ف( تكنيتو بأبي ترابأما في )إسناده ضعيؼ فيو محمد بف خيثـ، الحكـ عمى الحديث: 
 .صحيحييمافي  (2)أخرجيا البخارم كمسمـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.873: رقـ الحديث440أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (1)
ىبيك (2) ٍنوي ًإلىٍيًو ألى ًميٍّ رىًضيى المَّوي عى اًء عى : ًإٍف كىانىٍت أىحىبَّ أىٍسمى ، قىاؿى ٍف  قاؿ البخارم: مف طريؽ سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو ، كىاً  تيرىابو

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اهي أىبيك تيرىابو ًإالَّ النًَّبي  صى مىا سىمَّ عى كىافى لىيىٍفرىحي أىٍف ييٍدعىى ًبيىا، كى ، فىاٍضطىجى رىجى ا فىاًطمىةى فىخى ، غىاضىبى يىٍكمن
: ىيكى ذىا ميٍضطىجً  مَّـى يىٍتبىعيوي، فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءىهي النًَّبي  صى ٍسًجًد، فىجى اءىهي النًَّبي  ًإلىى الًجدىاًر ًإلىى المى عه ًفي الًجدىاًر، فىجى

ى  مَّـى كىاٍمتىؤلى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : صى يىقيكؿي مَّـى يىٍمسىحي الت رىابى عىٍف ظىٍيًرًه كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى عىؿى النًَّبي  صى اٍجًمٍس يىا » ظىٍيريهي تيرىابنا، فىجى
ٍف كىانىٍت لىوي كيٍنيىةه أي ]«. أىبىا تيرىابو  ، كىاً  : 45/ 8ٍخرىل )جالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/ بىابي التَّكىنِّي ًبأىًبي تيرىابو

ًميِّ ]، [(6204رقـ الحديث اًئًؿ عى / بىابي ًمٍف فىضى ـٍ ٍنيي ابىًة رىًضيى اهللي تىعىالىى عى حى اًئًؿ الصَّ كمسمـ: صحيح مسمـ، كتاب فىضى
ٍنوي )جا  ، كالمفظ لمبخارم.[(38: رقـ الحديث1874/ 4ٍبًف أىًبي طىاًلبو رىًضيى اهللي عى
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 :تومف عرؼ بكني المطمب الثالث:
اًب اٍلكينىى مف الإف عمـ  ركاة مف أنفع الميمات في عمـ الحديث؛ كألف الجيؿ بو مىعرفة أىٍصحى
دِّث؛  كاضحان، فأيلفت المصنفات في ىذا الكينىى اىتمامان لذلؾ اىتـ عمماء الحديث بمعرفة عىٍيبه لمميحى

 ، فيك عمـ ال يستغنى عنو طالب العمـ.منيا كتاب الكنى كاألسماء لئلماـ مسمـ الفف

 :كال يعرؼ اسمو ،توأكالن: مف عرفة بكني

أئمة كأشتير بذلؾ عند مف اشتير بكنيتو، كلـ يعرؼ اسمو، مكسى المديني  اإلماـ أبك ذكر
 دكف معرفة اسمو. حديثال

ٍيوً  :: قاؿ أبك مكسى المديني(6) الحديث ٍندىكى كًر ٍبفي مى نىا أىبيك مىٍنصي ، ثنا أىبيك (2) ، ثنا أىبيك نيعىٍيـو (1) أىٍخبىرى
بلدو ابىٍكًر  اًرثي ، ثنا (3) ٍبفي خى دَّادي  (،ح)(5)، ثنا أىبيك النٍَّضرً (4) اٍلحى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى ، أنا أىبيك اٍلفىٍتًح (6) كىأىٍخبىرى

                                                 

ٍبد المَّو  (1) ٍيو، ىك: محمد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبف عى
كطٌي، المعٌدؿ. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (، لـ أجد مف 196: رقـ الترجمة102/ 11أبك منصكر األصبياني، الش ري

 ذكره بجرح أك تعديؿ.
ٍبًد المَّوً  (2) دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى تقدمت ترجمتو في ٍبًف أىٍحمى

 جمع اهلل لو بيف كىك: أحد األعبلـ كمف (،72)ص )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

(3)  ، ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بىٍكر العطار: قاؿ الذىبي: الشٍَّيخي
، ميٍسًندي الًعرىاؽً  دِّثي ديٍكؽي، الميحى  ثقة. (.50رقـ الترجمة: 69/ 16سير أعبلـ النببلء )ج الذىبي،  .الصَّ

مَّد التميمي: (4) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى قاؿ الذىبي: كاف حافظان عارفان بالحديث، عالي  ىك: الحارث ٍبف ميحى
ديٍكؽي،  اًفظي، الصَّ اإلسناد بالمرة، تكمـ فيو ببل حجة...كلينو بعض البغاددة لككنو يأخذ عمى الركاية، كقاؿ مرة: الحى

ـي،  اًحبي الميٍسنىًد المىٍشييٍكًر، كى العىاًل ،  صى ًصيبي مَّدو التًَّمٍيًمي  مىٍكالىىيـ، البىٍغدىاًدٌم، الخى مىى ميٍسًندي الًعرىاًؽ، أىبيك ميحى تٍِّبو عى ـٍ ييرى لى
مىى األىٍبكىاًب.  ابىًة، كىالى عى حى )ج (، كسير أعبلـ النببلء 1644: رقـ الترجمة442/ 1الذىبي، ميزاف االعتداؿ)ج الصَّ

 (. ثقة صاحب المسند.187: رقـ الترجمة388/ 13
: ثقة ثبت. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5) : رقـ 570ىك: أىبيك النٍَّضًر ىىاًشـي بفي القىاًسـً المٍَّيًثي  الخيرىاسىاًني 

 (.7256الترجمة
تقدمت ترجمتو في  ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، (6)

 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 



 

104 
 

ًمي   ًد الد لىٍيًمي  اعى مى ٍبًد الصَّ مًَّد ٍبًف عى ، ثنا غىسَّافي (3)نا أىبيك يىٍعمىى ،(2) اٍلميٍقًرئً ٍبفي ا، أنا أىبيك بىٍكًر (1) ٍبفي ميحى
، رىًضيى المَّ ٍبفي  ًف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو ، عىٍف أىًبي بيٍسرىةى، عى ٍفكىافي ٍبفي سيمىٍيـو ، ثنا صى ًبيًع، قىاال: ثنا المٍَّيثي وي الرَّ

 : ا، قىاؿى ٍنييمى ـٍ أىرىهي تى »عى اًنيىةى عىشىرى سىفىرنا، فىمى مَّـى ثىمى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىؾى الرٍَّكعىتىٍيًف سىافىٍرتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى
ًديث صفكاف، كيعني بياتيف « قىٍبؿى الظ ٍيرً  ًديث الميث، غريب ًمٍف حى ًديثه مشيكر، ًمٍف حى ىىذىا حى

ًديثالركعتيف صبلة الزكاؿ،   .(4)كىأىبيك بسرة غفارم، ال يسمى، كىىيكى معركؼ ًبيىذىا اٍلحى

 تخريج الحديث:
 ،(7)أحمد بف حنبؿ، ك صحبت بدؿ سافرت()بمفظ  ،بنحكه ،(6)لترمذمكا (5)أبك داكدأخرجو 

مف بنحكه،  (10)نعيـي كأببمفظ صحبت بدؿ صحبت(، ك بنحكه ) (9)كابف سعد، ، بمفظو(8)كالبييقي
 .الميث بف سعد طريؽ

، سافرت، ككذلؾ لفظ بضع عشرة غزكة(بنحكه بمفظ )غزكت بدؿ  (11)كأخرجو أحمد بف حنبؿ
 .بف سميماف ، عف فميحبمفظو (12)كالبييقي

 بنحكه مع ،مف طريؽ الميث، عف يزيد بف أبي حبيب (14)، كالحاكـ(13)كأخرجو ابف خزيمة
، ثبلثتيـ )الميث بف سعد، كيزيد بف كىب، كفميح بف سميماف(، عف زيادة لفظ )حيف تزيغ الشمس(

 صفكاف بف سميـ، عف أبي بسرة، عف البراء بف عازب رضى اهلل عنو مرفكعان.
                                                 

ًد الد لىٍيًمي  ىك: ( 1) مى ٍبًد الصَّ ًد ٍبًف عى مَّ ًمي  ٍبفي ميحى  لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.. أىبيك اٍلفىٍتًح عى
ًميٍّ  (2) ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي ديٍكؽي، ميٍسًندي  ىك: اٍبفي الميٍقًرًئ ميحى ، الصَّ كَّاؿي اًفظي، الجى ، أىبيك بىٍكر: قاؿ الذىبي: الحى األىٍصبىيىاًني 

( كىالرِّحمىًة الكىاًسعىًة. الخبلصة ىك: ثقة ثبت. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج ـً اًحبي )الميٍعجى ٍقًت، صى : رقـ 398/ 16الكى
 (.288الترجمة

يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التَّميمٌي، أبك يعمى المكصمٌي. قاؿ الذىبي: الحافظ ىك: أحمد بف عمٌي بف المثني بف  (3)
 (.726: رقـ الترجمة199/ 2الثقة محدث الجزيرة ، صاحب " الميٍسنىد ". انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج

 (.437: رقـ الحديث231أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (4)
تىٍفًريًعيىا/ بىابي التَّطىك ًع ًفي السَّفىرً بي داكد، أبك داكد: سنف أ] (5) ًة ااًلٍسًتٍسقىاًء كى بلى مَّاعي أىٍبكىاًب صى : رقـ 2/8)ج جي

 .[(1222الحديث
اءى ًفي التَّطىك ًع ًفي السَّفىرً الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي السَّفىرً ] (6)  .[(550: رقـ الحديث436/ 2)ج  / بىابي مىا جى
 .[(18583: رقـ الحديث546/ 30أحمد يف حنبؿ: مسند أحمد )ج ]  (7)

 (.6184: رقـ الحديث4/285(، كمعرفة السنف كاآلثار)ج 5505: رقـ الحديث3/225البييقي: السنف الكبرل )ج  (8)
 (.368/ص 4ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج  (9)

 (.283/ص 1أبك نعيـ، تاريخ أصبياف )ج (10)
 .[(18605: رقـ الحديث 568/ 30مسند أحمد )جأحمد بف حنبؿ: ]  (11)

 (.5505: رقـ الحديث225/ 3البييقي: السنف الكبرل )ج  (12)

 (.1253: رقـ الحديث244/ 2ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة)ج  (13)

 (.1187: رقـ الحديث460/ 1الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج (14)
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 رجاؿ اإلسناد: دراسة

، كابف (2)حاتـ ككأب ،(1)أكرده البخارم فيمف عرؼ بكنيتو كلـ يعرؼ اسمو :أىبيك بسرة الغفارم
، كذكره (7)قاؿ العجمي: تابعي ثقةك ، في باب الكنى (6)، كابف حجر(5)، كالذىبي(4)كالمزم ،(3)حباف

 مجيكؿ" كقاؿ أيضان: ،(10)"كثؽ" ، قاؿ مرة: (9)ؼ" ال يعر " ، كقاؿ الذىبي: (8)ابف حباف في الثقات
 . (12)"مقبكؿ"كقاؿ ابف حجر: ، (11)"

 مجيكؿ. خالصة األقكاؿ:

عابد رمي  ثقة مفتً " قاؿ ابف حجر:  صفكاف بف سميـ المدني أبك عبد اهلل الزىرم مكالىـ،
 .(13)"بالقدر

 .(14)"ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر" قاؿ ابف حجر:  :الفيمي الميث بف سعد، أبك الحارث

قيٍطنيٌ غٌساف بف الربيع بف منصكر، أبك محمد األٍزدٌم المىٍكًصمٌي:  ضٌعفو الدَّارى
، كركل أبك محمد (15)

اًلحه " كقاؿ الخميمي:  ،(17)، كذكره ابف حباف في الثقات (16)الخبٌلؿ عنو أٌنو صالح شيخ بغداد ًثقىةه صى

                                                 

 .[(116الترجمة: رقـ 16/ 9البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (1)
 (.1558: رقـ الترجمة348/ 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (2)
 (.6323: رقـ الترجمة573/ 5ابف حباف، الثقات )ج  (3)
 (.7223: رقـ الترجمة75/ 33المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج  (4)

: رقـ 772/ 2(، كالمغني في الضعفاء)ج 9992: رقـ الترجمة495/ 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ)ج  (5)
 (.6511: رقـ الترجمة2/409(، كالكاشؼ)ج 7326الترجمة

 (.101: رقـ الترجمة20/ 12(، كتيذيب التيذيب )ج7955: رقـ الترجمة621ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (6)
 (، لعؿ العجمي كثقو باعتبار الطبقة.2090: رقـ الترجمة387/ 2العجمي، معرفة الثقات )ج  (7)
 (.6323: رقـ الترجمة573/ 5ابف حباف، الثقات )ج  (8)

: رقـ 772/ 2(، كالمغني في الضعفاء)ج 9992: رقـ الترجمة495/ 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ)ج  (9)
 (.7326الترجمة

 (.6511: رقـ الترجمة409/ 2الذىبي، الكاشؼ)ج  (10)
 (.4763: رقـ الترجمة453الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص (11)
 (.7955: رقـ الترجمة621ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (12)
 (.2933: رقـ الترجمة276)ص  السابؽالمرجع  (13)
 (.5720: رقـ الترجمة817)صالمرجع نفسو (14)
 (.120/ص 2الدارقطني: سنف الدارقطني )ج (15)
 (.6723: رقـ الترجمة285/ 14الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(16)
 (.14850: رقـ الترجمة2/ 9ابف حباف، الثقات )ج(17)
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ليس بحجة " كقاؿ الذىبي:  ،(2) "كاف نبيبلن فاضبلن كرعان " كقاؿ الخطيب البغدادم: ، (1)"  كالمكصؿ
 . (3) "في الحديث

 ضعيؼ، ليس بحجة في الحديث. خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث:

عنو فمـ  -يعني البخارم-كسألت محمدان  ،«حديث البراء حديث غريب »قاؿ الترمذم: 
كىك كما ، (4)يعرفو، إال مف حديث الميث بف سعد، كلـ يعرؼ اسـ أبي بسرة الغفارم كرآه حسنا "

 ".أبك بسرة غفارم ال يسمى، كىك معركؼ بيذا الحديث" قاؿ أبك مكسى المديني: 

فقد تفرد بالركاية عنو صفكاف  -كىك الغفارم -إسناده ضعيؼ لجيالة أبي بسرةالحكـ عمى الحديث: 
 بف سميـ.ا

 ثانيان: مف عرؼ بكنيتو كيعرؼ اسمو

كدقؽ النظر ، عناية بالغة، كلو اسـمف عرؼ بكنيتو، باإلماـ أبك مكسى المديني  عيني
ا مف ال معرفة لو مف الراكم يذكر مرة باسمو، كمرة بكنيتو، فيظنيإحيث عييف أصحابيا، كتى فييا، 

  كىك مكضح في النماذج التالية:، فيما رجبلرجميف، كربما ذكر بيما معان فيتكىـ أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 (.2/619الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج (1)
 (.6723: رقـ الترجمة285/ 14الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (2)
 (.6659: رقـ الترجمة334/ 3الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (3)
اءى ًفي التَّطىك ًع ًفي السَّفىرً الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي السَّفىرً ] (4)  .[(550: رقـ الحديث436/ 2)ج  / بىابي مىا جى
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 أىبيك شريح اسمو خكيمد ٍبف عىٍمركنمكذج األكؿ: ال

مَّدو أىبيك بىٍكرو : قاؿ أبك مكسى المديني(7) الحديث ٍبدي اٍلغىفَّاًر ٍبفي ميحى : ًفيمىا كىتىبى ًإلىٍينىا عى
نىابىًذم   (1)   (2)اٍلجي

سىفً  ٍيرى مىرَّةو، أىفَّ أىبىا بىٍكرو أىٍحمىدى ٍبفى اٍلحى ًمٍف نىٍيسىابيكرى غى
ـٍ سىنىةى ًإٍحدىل كىًعٍشًريفى كىأىٍربىًع (4)اٍلًحيًرمَّ  (3) ، أىٍخبىرىىي

ـ   مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى األىصى كىًريَّا اٍلمىٍركىًزم  (5)ًمائىةو، ثنا أىبيك اٍلعىبَّاًس ميحى ، ثنا أىبيك زىكىًريَّا يىٍحيىى ٍبفي زى
، ًببىٍغدىادى (6)

ًمائىتىيٍ  ًستِّيفى كى رىاسىافى سىنىةى ثىمىافو كى ك، سىًمعى نىاًفعى ٍبفى ًببىاًب خي ، ثنا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عىٍف عىٍمرو ـً رَّ ًف ًفي اٍلميحى
مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي، أىفَّ النًَّبيَّ صى ، رىًضيى المَّوي عى زىاًعيِّ ٍيحو اٍلخي ٍف أىًبي شيرى ، ييٍخًبري عى بىٍيرو ، قىاؿى جي مىٍف »ـى

ٍيفىوي، كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىا مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر فىٍمييٍكًرـٍ ضى اًرًه، كى ٍليىٍكـً اآلًخًر فىٍمييٍحًسٍف ًإلىى جى
ٍيرنا أىٍك ًليىٍسكيتٍ  مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر فىٍميىقيٍؿ خى كىأىبيك شريح اسمو خكيمد ٍبف عىٍمرك، ، «....كى

طَّبىرىاًني كحده: اسمو ىانئ ٍبف عىٍمرك، كلـ يتابع عميو...كقاؿ ال
(7) . 

 تخريج الحديث: 

عف أبي  (9)عف زىير بف حرب، كمحمد بف عبد اهلل بف نمير، كابف ماجو  (8)أخرجو مسمـ 
بكر بف أبي شيبة بمفظو، ثبلثتيـ )زىير بف حرب، كمحمد بف عبد اهلل بف نمير، كأبي بكر بف أبي 

 فياف بف عيينة، عف عمرك بف دينار، عف نافع بف جبير بو.شيبة(، عف س
                                                 

ًميٍّ  (1) ٍيو بف عى كى ًميِّ بًف ًشٍيرى سىٍيًف بًف عى ًد بًف الحي مَّ ٍبدي الغىفَّاًر بف ميحى الشِّيرًكم، قىاؿى السٍَّمعىاًنٌي: شيخ ىك: أىبيك بىٍكرو عى
معمر، سديد، نبيؿ، صالح، ثقة، عفيؼ، مف بيت الصبلح كالحديث كالتجارة كالعفاؼ كالسداد. السمعاني، المنتخب 

 (.1089مف معجـ شيكخ  )ص
نىابىًذٌل:  (2) سمعاني، كيقاؿ ليا بالعربية جنابذ كىي قرية بنكاحي نيسابكر، ال ،ىذه النسبة إلى ككنابذالجي

 (.941: رقـ 334/ 3األنساب)ج
فٍ 3) ًد بًف أىٍحمىدى بًف حى مَّ ك أىٍحمىدى بًف ميحى اًفًظ أىًبي عىٍمرو سىف اٍبف الحى ًميٍّ الحى ص بف ميٍسًمـً بًف (ىك: أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي بفي أىًبي عى

دِّ  ، الميحى ـي ، العىاًل ـي ا ، قاؿ الذىبي: اإًلمى ًشٌي، الًحٍيًرم  رى اة. الذىبي، سير أعبلـ يىًزٍيدى الحى رىاسىاف، قىاًضي القيضى ، ميٍسًندي خي ثي
 (.221: رقـ الترجمة356/ 17النببلء )ج

/ 4ىذه النسبة إلى الحيرة كىي بالعراؽ عند الككفة، كبخراساف بنيسابكر. السمعاني، األنساب )ج الًحٍيرل: (4)
 (.1274: رقـ325

مَّ  (5) ـ  ميحى ، ميٍسًندي العىٍصًر، ىك: أىبيك العىبَّاًس األىصى دِّثي ، الميحى ـي ا ، قاؿ الذىبي: اإًلمى دي بفي يىٍعقيٍكبى بف ييٍكسيؼى النٍَّيسىابيٍكًرم 
ٍقًت. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج  (.258: رقـ الترجمة452/ 15ًرحمىة الكى

ًزمٌ  (6) نما قيؿ لو  «مرك الشاىجاف»: ىذه النسبة إلى اٍلمىٍركى ى الشاه جانى مكضع الممكؾ يعن« الشاه جاف»، كا 
 (.3749: رقـ 207/ 12كمستقرىـ. السمعاني، األنساب )ج

 (.340: رقـ الحديث188أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (7)
كـً ] (8) ليزي ٍيًؼ، كى اًر كىالضَّ مىى ًإٍكرىاـً اٍلجى / بىابي اٍلحىثِّ عى يمىافى ٍيًر مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً ًف اٍلخى ٍمًت ًإالَّ عى الصَّ

اًف )ج يمى كىٍكًف ذىًلؾى كيمًِّو ًمفى اإٍلً  .[(77: رقـ الحديث69/ 1كى
ؽِّ اٍلًجكىاًر )ج] (9)  .[(3672: رقـ الحديث1211/ 2ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي اأٍلىدىًب/ بىابي حى
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 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

زاعي  العىدىكم  الكىٍعبي   ٍيحو الخي  ، لو صحبة: اختمؼ في اسمو: قيؿ: اسمو خكيمد ٍبف عىٍمركأىبيك شيرى

ػػػػٍف رىسيػػػػكًؿ المَّػػػػًو صػػػػ كىل عى قىػػػػٍد رى ـى قىٍبػػػػؿى فىػػػػٍتًح مىكَّػػػػةى، كى ٌمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ قالػػػػو ابػػػػف سػػػػعد، كأىٍسػػػػمى
اًديػػثى  مػػف جمػػة الصػػحابة " ، كابػػف حبػػاف، كقػػاؿ: (4)، كابػػف منػػده (3)، كمسػػمـ (2)البخػػارمذكػػره ، ك (1)أىحى
 . (11)، كابف حجر(10)، كالذىبي(9)، كالمزم(8)، كابف عبد البر(7)، كالبغكم (6)، كأبك نعيـ(5)"كقرائيـ

ٍمػرك ٍبػف "كقيؿ:  ٍمػرك، كقيػؿ: عى ٍبد الرحمف ٍبػف عى ىىػاًنئي ٍبػفي "  ، كقػاؿ الطبرانػي: (12) "خكيمػدعى
، ثيـ  اٍلكىٍعًبي   زىاًعي  ٍيحو اٍلخي ك أىبيك شيرى  . (15)، ذكرىـ ابف حجر(14)، كقيؿ: كعب بف عمرك (13) "عىٍمرو

ك، كىك صحابي.خالصة:  ٍيًمدي ٍبفي عىٍمرو كى  المشيكر خي
بىٍيًر بًف ميٍطًعـً بًف عىًدمٍّ  ،نىاًفعي بفي جي مَّدو ، أىبيك ميحى ٍبًد اهلًل، قاؿ ابف حجر:  القيرىًشي  : أىبيك عى ًقٍيؿى ثقة " كى

 . (16) "فاضؿ
ثقة ثبت، مات سنة " ، قاؿ ابف حجر: عمرك بف دينار المكي أبك محمد األثـر الجمحي مكالىـ

 .(17)" ست كعشريف كمائة
                                                 

 (.295/ 4ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (1)
 .[(756: رقـ الترجمة224/ 3ريخ الكبير )جالبخارم، التا]  (2)
 .[(1614: رقـ الترجمة429/ 1مسمـ، الكنى كاألسماء )ج]  (3)
 (.505ابف منده، معرفة الصحابة )ص (4)
 (.129: رقـ الترجمة51ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص (5)
 (.960/ 2أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج (6)
 (.244/ 2)جالبغكم، معجـ الصحابة  (7)
 (.684: رقـ الترجمة455/ 2(ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج8)
 (.7424: رقـ الترجمة400/ 33(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج9)
 (.131: رقـ الترجمة743/ 2(الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج10)
 (.10103رجمة: رقـ الت173/ 7(ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج11)
 (.7424: رقـ الترجمة400/ 33(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج12)
 (.181/ 22(الطبراني: المعجـ الكبير )ج13)
(، ذكره )فقيؿ: اسمو كعب بف 684: رقـ الترجمة455/ 2(ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج14)

ا(.960/ 2فة الصحابة )جعمرك، كقيؿ: عمرك بف خكيمد(، كأبك نعيـ، معر  : كىٍعبه أىٍيضن ًقيؿى : ىىاًنئه، كى  (، ذكره:) فىًقيؿى
(، )كقيؿ: عمرك بف خكيمد، كقيؿ 10103: رقـ الترجمة173/ 7(ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج15)

 ىانئ، كقيؿ كعب بف عمرك، كقيؿ عبد الرحمف(.
 (.7072الترجمة: رقـ 558ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (16)
 (.5024: رقـ الترجمة421)ص المرجع السابؽ (17)
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أنو تغير حفظو بأخرة، ككاف ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إال " قاؿ ابف حجر: سفياف بف عييينة:  
، (1) "لكف عف الثقات مف رؤكس الطبقة الثامنة، ككاف أثبت الناس في عمرك بف دينار ،ربما دلس

، كعده ابف (2) "سفياف بف عيينة إماـ المشيكر مكثر مف التدليس، لكف عف الثقات"كقاؿ العبلئي: 
، كىك: ثقة (4) ثماف كتسعيف كمائة ، كمات سنة (3)حجر مف المرتبة الثانية مف يحتمؿ تدليسيـ 

 ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ابف حجر ال يضر.
ًزم  أبك زكريا المعركؼ  كتبت "بالسنى، قاؿ ابف أبي حاتـ: يحيى بف زكريا بف عيسى اٍلمىٍركى

 .(5) "صدكؽ"، كقاؿ أبك حاتـ: "عنو مع أبي، كىك صدكؽ ثقة

 صدكؽ حسف الحديث. الخالصة:

 دراسة الحديث: 

ذكر اسمو ىانئ ٍبف فشريح اسمو خكيمد ٍبف عىٍمرك، كىك مشيكر بو، كأما الطبراني  اثبت أف أىب
: (8)، كابف حجر(7)، إال أنو ذكره أبك نعيـ (6)عىٍمرك، كلـ يتابع عميو كما قالو أبك مكسى المديني

: ىىاًنئه(.  )فىًقيؿى
 صحيح، رجالو ثقات. إسناده الحكـ عمى الحديث:

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.2464: رقـ الترجمة395)صابف حجر، تقريب التيذيب  (1)
 (.250: رقـ186( العبلئي، جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ ) ص2)
 (.52: رقـ32( ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص3)

 (.742:  رقـ128/ 1)ج( انظر: الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ 4)

 (.613: رقـ الترجمة145/ 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (5)

 (.340: رقـ الحديث188أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (6)
 (.960 ص/2أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج (7)
 (.10103: رقـ الترجمة173/ 7ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج (8)
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 :أىبيك عبيدة، قيؿ اسمو عامرالنمكذج الثاني: 

كًطي  : قاؿ أبك مكسى المديني(8) الحديث ٍبًد المًَّو الش ري مَّدي ٍبفي عى نىا أىبيك مىٍنصيكرو ميحى : أىٍخبىرى
، ثنا أىبيك (1)

اًفظي  بلدو (2)نيٍعيىـو اٍلحى اًرثي ٍبفي أىًبي أيسىامىةى (3)، ثنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي خى ، ثنا اٍلحى
ك، ثنا (4)  ، ثنا ميعىاًكيىةي ٍبفي عىٍمرو

ٍنوي، قىا ًف اٍبًف مىٍسعيكدو رىًضيى المَّوي عى اؽى، عىٍف أىًبي عيبىٍيدىةى، عى ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى اؽى، عىٍف سيٍفيىافى : " أىبيك ًإٍسحى ؿى
: أىتىٍيتي النَّ  ، قىاؿى ٍيؿو : قىتىٍمتي أىبىا جى ، فىقيٍمتي مَّـى ًفي يىٍكـً بىٍدرو سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى آلمَّوي الًَّذم ال ًإلىوى ًإال »ًبيَّ صى

: آلمَّوي الًَّذم ال ًإلىوى ًإال ىيكى «ىيكى  : قيٍمتى : ، قىاؿى : آلمَّوي الًَّذم ال «الًَّذم ال ًإلىوى ًإال ىيكى  آلمَّوً »، قىاؿى : قيٍمتي ، قىاؿى
 : ، قىاؿى ـى األىٍحزىابى كىٍحدىهي »ًإلىوى ًإال ىيكى ٍبدىهي، كىىىزى رى عى نىصى دىؽى كىٍعدىهي، كى ٍمدي لمًَّو الًَّذم صى ، اٍلحى ، ثيَـّ «المَّوي أىٍكبىري

 : : ، فىاٍنطىمىٍقتي فى «اٍنطىٍمًؽ فىأىًرًنيوً »قىاؿى اؽ األكؿ ىيكى «. ىىذىا ًفٍرعىٍكفي ىىًذًه األيمَّةً »أىتىٍينىاهي، فىقىاؿى أبك ًإٍسحى
يركم عىٍف سيٍفيىاف، ىيكى الفزارم، كىأىبيك عبيدة، قيؿ اسمو عامر، كقيؿ: اسمو كنيتو كالذمالسبيعي، 

(5) . 

 تخريج الحديث: 

أبي إسحاؽ الفزارم،  عف معاكية بف عمرك، عف (7)، كالحارث (6)أخرجو أحمد بف حنبؿ 
بف يكسؼ عف أبيو بمفظو، مف طريؽ إبراىيـ  (8)بمفظو، كأخرجو الطبراني  عف سفياف الثكرم

 .بو ، عف أبي إسحاؽ السبيعي، عف أبي عبيدةيكسؼ، كسفياف الثكرم(كبلىما )

 

 
                                                 

ٍيو،  (1) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى ىك: محمد ٍبف عى
كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف عرفػة  أبك منصكر األصبياني، الش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص و(،بالكنية، كال يعرؼ اسم
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،)المطمب األكؿ: 
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

تقدمت ترجمتو في د ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بىٍكر العطار، ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبل (3)
 ثقة. كىك:  (،103)ص )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

مَّد التميمي، ىك: الحارث  (4) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ ٍبف ميحى
 ثقة صاحب المسند. كىك: (، 103)ص بالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

 (.457: رقـ الحديث242بك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص أ(5)

 (.4247: رقـ الحديث279/ 7(أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج6)
ٍنوي 7) ًف ٍبًف عىٍكؼو رىًضيى المَّوي عى ٍبًد الرٍَّحمى نىاًقبي عى نىاًقًب/ مى ًكتىابي  ، (الحارث: مسند الحارث، انتقاء الييثمي، ًكتىابي اٍلمى

)ج  (.686: رقـ الحديث699/ 2اٍلمىغىاًزم/ بىابي غىٍزكىًة بىٍدرو
 ([.8471: رقـ الحديث83/ 9جالمعجـ الكبير )]الطبراني: (8)
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 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

  (1)الككفي، كييقاؿ: اسمو كنيتو عىاًمر بف عىبد المًَّو بف مىٍسعيكد اليذلي، ىك: أىبيك عيبىيدة 

 : بد الرَّحمىف بف عىبد اهلل بف مىسعيكد، كأىبك "قاؿ الد كرم: سمعتي يىحيىى بف مىعيف، يقكؿي عى
قمتي ليىحيىى بف مىعيف: أىبك عيبىيدة، عف "، كقاؿ الدَّاًرمي: (2) "عيبىيدة بف عىبد اهلل لـ يسمعا مف أىبييما

قيٍطًنٌي: (3) "يسمع مف عىبد اهللعىبد اهلل؟ فقاؿ: ثقةه، كلـ  ٍبًد "، كقاؿ الدَّارى : سىمىاعي أىًبي عيبىٍيدىةى ٍبًف عى ًقيؿى
لى  ـٍ يىٍسمىٍع ًمٍنوي، كى ًحيحي ًعٍنًدم أىنَّوي لى : ييٍختىمىؼي ًفيًو كىالصَّ ؟ قىاؿى ًحيحه ٍف أىًبيًو صى ، عى ًكنَّوي كىافى المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو

ًغيرنا بىٍيفى يىدىٍيوً  ثقة...، كالراجح أنو ال يصح سماعو مف أبيو مات قبؿ "، كقاؿ ابف حجر: (4) "صى
 .(5) "المائة بعد سنة ثمانيف

 ثقة، لـ يسمع مف أبيو عبد اهلل بف مسعكد.  الخالصة:

ٍبًد اهلًل اليىٍمدىاًني   ىك: السًَّبٍيًعي   ك بفي عى اؽى عىٍمري المتفؽ  أحد أئمة التابعيف" قاؿ العبلئي: : أىبيك ًإٍسحى
كلـ يعتبر أحد مف األئمة ما ذكر مف اختبلط أبي إسحاؽ، احتجكا بو مطمقان  ،عمى االحتجاج بو...

قىٍد كىًبرى "قاؿ الذىبي: ، ك(6) "كذلؾ يدؿ عمى أنو لـ يختمط في شيء مف حديثو ، كى ةه ًببلى ًنزىاعو جَّ ًثقىةه، حى
ـٍ يىختىمً  لى ، كى تغىيَّرى ًحٍفظيو تىغىي ر السِّفِّ ثقة مكثر عابد اختمط بأخرة مات سنة " ، كقاؿ ابف حجر: (7)"طٍ كى

 . (9)، كذكره في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف(8)"قبؿ ذلؾ :تسع كعشريف كمائة كقيؿ
 . (10)صرح بالسماع في ركاية الطبراني بقكلو: " حدثني أبك عبيدة"  ،ثقة مدلس خالصة األقكاؿ:

تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل  سفياف بف سعيد الثىكرم:
ف كاف يدلس؛ إال أف تدليسو قميؿ، كتدليسو  (،113)ص عنيـ(، ىك: ثقة ثبت حافظ حجة إماـ، كا 

 ر ال يضر.مف المرتبة الثانية عند ابف حج

                                                 

 (.3051: رقـ الترجمة61/ 14(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج1)
 (.1716: رقـ354/ 3(ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج2)
 (.515: رقـ149)ص المرجع السابؽ (3)
 (.903: رقـ308/ 5الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج (4)
 (.8231: رقـ الترجمة656(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص5)
 (.35: رقـ93(العبلئي، المختمطيف )ص 6)
 (.180: رقـ الترجمة394/ 5(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج7)
 (.5065رقـ الترجمة :423(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 8)
 (.91: رقـ42(ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص9)
 ([.8471: رقـ الحديث83/ 9جالمعجـ الكبير )]الطبراني: (10)
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ذىٍيفىةى  ىك: اٍلفىزىاًرم   ةى ٍبًف ًحٍصًف ٍبًف حي اًرجى اًرًث ٍبًف أىٍسمىاءي ٍبفي خى مًَّد ٍبًف اٍلحى ـي ٍبفي ميحى ، اإًلمىاـ أىبيك ًإٍبرىاًىي
اؽ: ثقة حافظ لو تصانيؼ...، مات سنة خمس كثمانيف  . (1)بعدىا :كقيؿ ،-كمائة -ًإٍسحى

ك األىٍزًدمٌ ميعىاًكيىةي بفي عىٍمًرك بًف  ، قاؿ ابف حجر: "،ي المييىمًَّب بًف عىٍمرو ٍعًني  ، المى ك األىٍزًدم  أىبيك عىٍمرو
 . (2)"ثقة

  دراسة الحديث: 

اؽ األكؿ ىيكى السبيعي، كالذم  ثبت مف خبلؿ تراجـ الركاة كما قاؿ أبك مكسى المديني، )أبك ًإٍسحى
 .(3) اسمو عامر، كقيؿ: اسمو كنيتو( :عبيدة، قيؿ ، ىيكى الفزارم، كىأىبيكالثكرم يركم عىٍف سيٍفيىاف

 إسناده انقطاع، أبك عبيدة لـ يسمع مف أبيو عبد اهلل بف مسعكد. كالحديث في

لـ  -اهلل بف مسعكد كىك ابف عبد  -النقطاعو، أبك عبيدة  ؛إسناده ضعيؼ الحكـ عمى الحديث:
 .يسمع مف أبيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.230: رقـ الترجمة92ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (1)
 (.6768: رقـ الترجمة538)ص  المرجع السابؽ (2)

 (.457: رقـ الحديث242)ص أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ (3)
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ٍبدي المًَّو ٍبفي سىٍعدو  كأىب النمكذج الثالث: شىٍينىةى، كىاٍسميوي عى   خي
اًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ السَّرَّاجي : قاؿ أبك مكسى المديني(9) الحديث نىا ًإٍسمى : أىٍخبىرى

، أنا أىبيك طىاًىًر ٍبفي (1) 
ٍبًد الرًَّحيـً  قيٍطًني  (2)عى ، أنا الدَّارى

سىٍيفي (3)  ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى ، ثنا اٍلحي
، ثنا زىكىًريَّا ٍبفي يىٍحيىى اٍلمىٍكفيكؼي (4)

، ثنا (5)
اًلدي  ًف يىٍحيىى ٍبًف عىًتيؽو اخى ، عى ٍيدو مَّادي ٍبفي زى ، ثنا حى ، عىٍف (6)ٍبفي ًخدىاشو شىٍينىةى، عىًف اٍبًف ًسيًريفى ، كىأىًبي خي

، عىفٍ  ، عىٍف ييكسيؼى ٍبًف مىاًىؾو :  أىي كبى السٍِّخًتيىاًنيِّ ، قىاؿى ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو مَّى المَّوي »حى نىيىاًني رىسيكؿي المًَّو صى
ا لىٍيسى ًعٍنًدم مَّـى عىٍف بىٍيًع مى سى مىٍيًو كى ، «. عى مَّادو ، عىٍف حى ـى اٍلمىٍكًصًمي  كىاهي أىٍحمىدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي شىٍينىةى، رى عىٍف أىًبي خي

ييقى  ، كى ٍبدي المًَّو ٍبفي سىٍعدو سىفً كىاٍسميوي عى اًب اٍلحى ، بىٍصًرمٌّ ًمٍف أىٍصحى : اٍبفي السٍَّعًدمٍّ  . (7)اؿي
 تخريج الحديث: 

بمفظ مقارب مع  (12)، كأحمد بف حنبؿ(11)، كابف ماجو (10)كالنسائي ،(9)الترمذمك ، (8)داكد كأبأخرجو 
ٍف ييكسيؼى ٍبًف مىاًىؾو بو.ر ابف أبي خشينة، زيادة قصة، مف طريؽ أبي بش  عى

                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  (1) ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (،87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب 2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى (ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص ،القمب في أسماء الركاة( تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف الثاني:

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ 3) (ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ ،الدارقطني... األثر، كالمعرفة بعمؿ  ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 

الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة، مع الصدؽ كاألمانة، كالثقة كالعدالة، كقبكؿ الشيادة، كصحة االعتقاد، 
 (.6357: رقـ الترجمة487/ 13كسبلمة المذىب. انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج

ًد ب (4) مَّ اًعٍيؿى بف ميحى سىٍيفي بفي ًإٍسمى دِّث ثِّقىة. ىك: الحي اًمًمٌي،  قاؿ الذىبي: ميحى اًعٍيؿى بف سىًعٍيًد بًف أبىاف المىحى ًف ًإٍسمى
 (.110: رقـ الترجمة259/ 15الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج

دؽ. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ 5) (ىك: زكرٌيا ٍبف يحيى ٍبف أٌيكب، أبك عمي المدائنٌي المكفكؼ، قاؿ الذىبي: محٌمو الصِّ
 (.217رقـ الترجمة :85/ 6)ج
، قاؿ ابف حجر: ثقة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص6) ًتيؽ اٍلبىٍصًرم   (.7603: رقـ الترجمة594(ىك: يحيى بف عى
 (.651: رقـ الحديث322أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (7)
ا] (8) جى ا لىٍيسى ًعٍندىهي )جأبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اٍلبيييكًع، أىٍبكىابي اإٍلً ًؿ يىًبيعي مى :  رقـ 283/ 3رىًة/ بىابه ًفي الرَّجي

 .[(3503الحديث
اءى ًفي كىرىاًىيى ] (9) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اٍلبيييكًع عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى ًة بىٍيًع مى

 .[(1232ـ الحديث: رق525/ 2لىٍيسى ًعٍندىؾى )ج
ا لىٍيسى ًعٍندى اٍلبىاًئًع )ج] (10)  .[(6162: رقـ الحديث59/ 6النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلبيييكًع/ بىٍيعي مى
ـٍ ] (11) ا لى ٍف ًرٍبًح مى ، كىعى ا لىٍيسى ًعٍندىؾى ٍف بىٍيًع مى ارىاًت/ بىابي النٍَّيًي عى ييٍضمىٍف ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي التِّجى

 .[(2187: رقـ الحديث737/ 2)ج
 .[(15311: رقـ الحديث25/ 24أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد )ج]  (12)
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مف طريؽ خالد بف خداش، عف حماد بف زيد، عف يحيى بف عتيؽ، عف  (1)الطبرانيكأخرجو 
، عىٍف ييكسيؼى ٍبًف مىاًىؾو ريفيابف س  .بنحكهبو  ، عف أيكب السٍِّخًتيىاًنيِّ

مف طريؽ ىماـ بف يحيى، عف يحيى بف أبي كثير، عف يعمى بف  (2)كأخرجو ابف حباف
عصمة، عف حكيـ بف حزاـ مرفكعان بمفظ مقارب مع كيـ، عف يكسؼ بف ماىؾ، عف عبد اهلل بف ح

 زيادة.

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

: اًلدو ٍيًمًد، أىبيك خى كى ـي ٍبفي ًحزىاـً ٍبًف خي ًكي اًىًميًَّة،  حى ًلدى ًفي اٍلكىٍعبىةى، عىاشى ًمائىةن كىًعٍشًريفى سىنىةن، ًستِّيفى ًفي اٍلجى كي
فِّيى ًبالٍ  ، تيكي ـً ٍسبلى ًستِّيفى ًفي اإٍلً ٍمًسيفى كى : ثىمىافو كىخى ًقيؿى . كى ٍمًسيفى ًدينىًة سىنىةى أىٍربىعو كىخى مى

 ، ىك صحابي.(3)
، ًمٍف مىكىاًلي أىٍىًؿ مىكَّةى:  .(4)" ثقة"قاؿ ابف حجر:  ييٍكسيؼي بفي مىاىىؾى الفىاًرًسي 

، أبك بكر البصرم، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني:  أيكب بف أبي تميمة كيساف السَّخًتياًني 
كىك:  ثقة ثبت حجة (، 86)صأكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،  ،تنبيو ألسماء الركاة

 مف كبار الفقياء العباد.
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني:  ابف أبي عمرة البصرم،محمد بف سيريف األنصارم، أبك بكر 

كىك: ثقة ثبت عابد  (،85)ص أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(، ،تنبيو ألسماء الركاة
 كبير القدر.

بد اهلًل "قاؿ البخارم: عد، أىبك خيشىينىة: عىبد اهلًل ٍبف سى  يد، كييقاؿ: عى ماد ٍبف زى كىل عىنو حى عىًف الحىسىف، رى
، كذكره ابف حباف (6)"صاحب مكاعظ كزىد" ، كقاؿ أبك حاتـ: (5)"ٍبف السَّعًدٌم، ييعىد  في البىصرييفا

 . (7)في الثقات 
 مقبكؿ. الخالصة:

 

                                                 

 (.5143: رقـ الحديث222/ 5الطبراني: المعجـ األكسط )ج (1)
مىى أىفَّ كيؿَّ شى  (2) بىًر الدَّاؿِّ عى ٍيءو بىٍيعه ًسكىل ابف حباف: اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، كتاب البيكع، ًذٍكري اٍلخى

ـي الطَّعىاـً ًفي ىىذىا الزٍَّجًر)ج ٍك ٍكميوي حي  (.4983: رقـ الحديث358/ 11الطَّعىاـً حي
(، كأبك 165/ 1، كابف قانع، معجـ الصحابة )ج[(42: رقـ الترجمة11/ 3البخارم، التاريخ الكبير )ج] انظر:  (3)

 (.701 ص/2نعيـ: معرفة الصحابة )ج
 (.7878: رقـ الترجمة611التيذيب )ص ابف حجر، تقريب (4)
 .[(310: رقـ الترجمة106/ 5البخارم، التاريخ الكبير )ج] (5)
 (.296: رقـ الترجمة64/ 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (6)
 (.8911: رقـ الترجمة40/ 7ابف حباف، الثقات )ج (7)



 

115 
 

كلعمو  ،ثقة ثبت فقيو قيؿ إنو كاف ضريران " قاؿ ابف حجر: حماد بف زيد األزدم، أبك إسماعيؿ: 
 . (2) ، كمات سنة تسع كسبعيف كمائة(1) "طرأ عميو؛ ألنو صح أنو كاف يكتب

ف الميمبي مكلى آؿ الميمب كنيتو أىبيك اٍليىٍيثـى  اًلد بف ًخدىاش بف عجالى  خى

، ، كزاد يعقكب: صدكؽ(6)، كابف قانع (5)، كالدارقطني(4)، كيعقكب ٍبف شىٍيبىة(3)ابف سعد وكثق
، كقاؿ عبد الخالؽ ٍبف مىٍنصيكر، عىف (7)زاد الدارقطني: كربما كىـ، كذكره ابف حباف في الثقات ك 

يحيى ٍبف مىًعيف
مَّد البغدادم(9)، كأبك حاتـ(8) ، كصالح ٍبف ميحى

ًمٌي بف المديني: (10) قىاؿ عى : صدكؽ، كى
قىاؿ زكريا ٍبف يحيى(11)"ضعيؼ" فيو ضعؼ، قاؿ يحيى ٍبف مىًعيف: قد كتبت عنو، " الساجي:  ، كى

فقاؿ ال بأس " ، كقاؿ ابف محرز، عف يحيى بف معيف: (12)"ينفرد عىٍف حماد ٍبف زيد بأحاديث
أكثر ما نقمكا عميو أنو يتفرد بأحاديث عف حٌماد بف زيد، كال ييٍنكىر ذلؾ فإٌنو " ، كقاؿ الذىبي: (13)"بو

ا لو  .(15)صدكؽ يخطئ " ، كقاؿ ابف حجر: (14) "كاف مبلزمن
 .ثقة لو أكىاـ خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث: 

ٍبدي المًَّو ٍبفي " ثبت مف خبلؿ الترجمة كما قاؿ أبك مكسى المديني:  أىبك خيشىٍينىةى، كىاٍسميوي عى
سىفً  اًب اٍلحى ، بىٍصًرم  ًمٍف أىٍصحى : اٍبفي السٍَّعًدمِّ ييقىاؿي ، كى  .(16)"سىٍعدو

                                                 

 (.1506: رقـ الترجمة 268( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص1)
 (.632: رقـ113/ 1الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ، لمذىبي، )ج( 2)

 (.347/ 7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (3)
 (.4358: رقـ الترجمة244/ 9الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج (4)
 (.203/ 11الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج (5)
 (.162: رقـ الترجمة85/ 3ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (6)
 (13135: رقـ الترجمة225/ 8ابف حباف، الثقات )ج (7)
 (.4358: رقـ الترجمة244/ 9الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج (8)
 (.1468: رقـ الترجمة327/ 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (9)
 (.4358: رقـ الترجمة244/ 9الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج (10)
 .مرجع السابؽال (11)
  .نفسومرجع ال (12)
 (.86/ 1ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ج (13)
 (.118: رقـ الترجمة561/ 5الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (14)
 (.1623: رقـ الترجمة187ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (15)
 (.651: رقـ الحديث322(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص16)
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اًتـو  ًكيـً ٍبًف ": -يعني ابف حباف-قىاؿى أىبيك حى ، عىٍف حى بىري مىٍشييكره عىٍف ييكسيؼى ٍبًف مىاىىؾو ىىذىا اٍلخى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عصمة، كىذا خبر غريب ، ألف إسناده فيو انقطاع، يكسؼ بف (1) "ًحزىاـو لىٍيسى ًفيًو ًذٍكري عى

ئي، عف اإلماـ أحمد كقاؿ: )مرسؿ...، بينيما ماىؾ لـ يسمع مف حكيـ بف حزاـ، فيما نقؿ العبل
ًكيـ ٍبف (2)عبد اهلل بف عصمة(  بد اهلًل بف ًعصمىة، سىًمعى حى ، كقد أشار إلى ذلؾ البخارم فقاؿ: عى

ًحزاـ، سىًمعى منو ييكسؼ ٍبف ماىىؾ 
، كصرَّح بذلؾ (5)، كابف حباف (4)، ككذلؾ قاؿ ابف أبي حاتـ (3)

ًكيـو ًفيًو  ، كىحى ًحيحي أىفَّ بىٍيفى ييكسيؼى أيضان ابف عبد اليادم في "التنقيح" فيما نقمو عنو الزيمعي: " كىالصَّ
 " اًزم  شىًمي  ًحجى ٍبدى المًَّو ٍبفى ًعٍصمىةى، كىىيكى اٍلجي  . (6)عى

مع مف حكيـ بف النقطاعو، فيو يكسؼ بف ماىؾ، لـ يس ؛إسناده ضعيؼ الحكـ عمى الحديث:
 حزاـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

مىى أىفَّ كيؿَّ شىٍيءو بىٍيعه ًسكىل ابف حباف: اإلحسا](1) بىًر الدَّاؿِّ عى ف في تقريب صحيح ابف حباف، كتاب البيكع، ًذٍكري اٍلخى
ـي الطَّعىاـً ًفي ىىذىا الزٍَّجًر)ج ٍك ٍكميوي حي  .[4983: رقـ الحديث358/ 11الطَّعىاـً حي

 (.919: رقـ305(انظر: العبلئي، جامع التحصيؿ )ص2)
 .[(490: رقـ الترجمة158/ 5يخ الكبير )جالبخارم، التار ]  (3)
 (.581: رقـ الترجمة126/ 5(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
 (.3675: رقـ الترجمة27/ 5(ابف حباف، الثقات)ج5)
 (.33ص/ 4(الزيمعي، نصب الراية )ج6)
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 أىبيك ًعٍصمىةى اٍسميوي نيكحه النمكذج الرابع: 

كفى  :: قاؿ أبك مكسى المديني(81) الحديث مَّدي ٍبفي عىٍمرى ٍبًف ىىاري ٍبًد المًَّو ميحى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى
ٍبدي (1)  ، أىنىا عى

مَّدو  ًف ٍبفي ميحى الرٍَّحمى
أىنىا كىاًلًدم، (2) 

اًرم  (3)  اًرًث اٍلبيخى مًَّد ٍبًف اٍلحى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ، ثنا عى
ًمي  ٍبفي (4) ، ثنا عى

ًسي   مَّدو السٍَّرخى ميحى
ًليًد اٍلبيٍسًرم  (5) مَّدي ٍبفي اٍلكى ، نا ميحى

دَّثىًني أىبيك ًعٍصمىةى، (7)، ثنا غيٍندىره (6) ، ثنا شيٍعبىةي، حى
مَّى المَّوي عىًف األىٍعمىشً  ٍنييمىا، عىًف النًَّبيِّ صى ًف اٍبًف أىًبي أىٍكفىى رىًضيى المَّوي عى سىًف، عى ، عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف اٍلحى

فىعى رىٍأسىوي ًمفى الر كيكًع:  اًء ًإذىا رى ، كىافى يىٍدعيك ًبيىذىا الد عى مَّـى سى مىٍيًو كى ًمدىهي، ًمٍؿءى السَّمىاءً »عى  سىًمعى المَّوي ًلمىٍف حى
ًمٍؿءى مىا ًشٍئتى ًمٍف شىٍيءو بىٍعدي  ًمٍؿءى األىٍرًض كى اًمًع، ًمٍف أىٍىًؿ « كى ، ييمىقَّبي ًباٍلجى ...، أىبيك ًعٍصمىةى اٍسميوي نيكحه
ةي عىٍف شيٍعبىةى ىىذىا... ًحيحى كىايىةي الصَّ ، كىالرِّ رىاسىافى خي
 (8). 

 

 

 

                                                 

 (ىك: محمد بف عمر بف ىاركف الضرير، أبك عبد اهلل. لـ أجد مف ذكر لو ترجمو. 1)
ٍندىه، كاسمو ًإٍبرىاًىيـ بف الكليد، أبك القاسـ اب2) مَّد ٍبف يحيى ٍبف مى اؽ ٍبف ميحى مَّد ٍبف ًإٍسحى ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ميحى ف (ىك: عى

ٍبد المَّو العبدم األصبياني. كاف كبير الشأف جميؿ المقدار، حسف الخط كاسع الركاية، أٌمارنا بالمعركؼ  الحافظ أىًبي عى
، لو أصحاب كأٍتباع يقتفكف بآثاره. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )جنٌياءن عف المنكر : 293/ 10، ذا كقارو كسككف كسىٍمتو

 (.320رقـ الترجمة

ٍندىه أبك عبد اهلل العىٍبًدم  األصبياني الحافظ الجكاؿ صاحب التصانيؼ، 3) اؽى بف محمد بف مى ًد بًف ًإٍسحى مَّ (ىك: ميحى
 (.6478: رقـ الترجمة555/ 6حجر، لساف الميزاف )ج كاف مف أئمة ىذا الشأف كثقاتيـ. ابف

(ىك: عبد اهلل بف محمد، أبك محمد البخارم، المعركؼ الخكارزمي، كاف مف افقو أىؿ كقتو عمى مذىب الشافعي، 4)
تفقو عمى أبي القاسـ الداركي، كدرس مكانو، كلو معرفة باألدب كفصاحة شعر مطبكع يقكلو مف غير كمفة، كيعمؿ 

: رقـ 63/ 15يكتب الكتب الطكاؿ مف غير ركية. أبك الفرج الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )جالخطب، ك 
 (.3007الترجمة

شبيمٌي، قاؿ الذىبي: قرأ القرآف 5) (ىك: عمٌي بف محمد بف عيبىٍيد المَّو بف أىٍحمىد بف عىبادؿ، أبك الحسف األنصارٌم اإٍلً
اًزعي، كحٌج، كسمع بمصر مف أبي محمد ابف النٌَّحاس، كغيره. ككانت لو معرفة بقيٍرطيبىة عمى أبي المطرِّؼ القن

 ( . 5بالحديث كرجالو )
. كلقبو حمداف قاؿ ابف حجر: ثقة. 6) (ىك: محمد بف الكليد بف عبد الحميد، أبك عبد اهلل البيٍسرٌم القرشي اٍلبىٍصًرم 

 (.6373: رقـ الترجمة511ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
(ىك: محمد بف جعفر اليذلي البصرم المعركؼ بغندر، قاؿ ابف حجر: ثقة صحيح الكتاب إال أف فيو غفمة. ابف 7)

 (.5787: رقـ الترجمة472حجر، تقريب التيذيب )ص
 (.668: رقـ الحديث334(أبك مكسى المديني:  المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 8)
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 تخريج الحديث:

فىعى ظىٍيرىهي ًمفى الر كيكع(، كأحمد ( 1)أخرجو مسمـ  ًكيع بنحكه بزيادة لفظ )ًإذىا رى مف طريؽ أبي ميعىاًكيىة، كىكى
مف طريؽ نكح أبك عصمة بنحكه، ثبلثتيـ ) أبك معاكية، كككيع، كنكح أبك عصمة(،  (2)بف حنبؿ 

 عف األعمش، عف عبيد بف الحسف بو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ٍبدي اهلًل بفي أىًبي  : عى اًرًث األىٍسمىًمي  اًلًد بًف الحى ٍمقىمىةى بًف خى ٍبدي المًَّو اٍبفي أىٍكفىى عى ـٍ يىزىٍؿ عى قىاؿى ابف سعد: "لى
ٍيثي نىزى  لىيىا حى ؿى ًإلىى اٍلكيكفىًة فىنىزى كَّ تَّى قيًبضى النًَّبي  صٌمى اهلل عميو كسمـ فىتىحى ًدينىًة حى لىيىا أىًبي أىٍكفىى ًباٍلمى

" اٍلميٍسًمميكفى  ثىمىاًنيفى فِّيى ًباٍلكيكفىًة سىنىةى ًستٍّ كى تيكي ريهي ، كى كىافى قىٍد ذىىىبى بىصى ـى كى ، كىاٍبتىنىى ًبيىا دىارنا ًفي أىٍسمى
 (3). 

: سىًف اٍلميزىًني  اٍلكيكًفي   . (4) قاؿ ابف حجر: "ثقة"  عيبىٍيدي ٍبفي اٍلحى

يي  ٍكلىى بىًني كىاًىؿاأٍلىٍعمىشي كىاٍسميوي سيمىٍيمىافي ٍبفي ًمٍيرىافى كى مَّدو اأٍلىسىًدم  مى ٍكنىى أىبىا ميحى
قاؿ ابف حجر: : (5)

، (7)، كذكره في الطبقة الثانية مف المدلسيف(6)"ثقة حافظ عارؼ بالقراءات ]بالقراءة[ كرع لكنو يدلس"
 ثقة كتدليسو مف الطبقة الثانية ال يضر.  

اًمعي، ىيكى أىبيك ًعٍصمىةى نيكحي  ـى نيكحه اٍلجى اًمًع  ٍبفي أىًبي مىٍريى ييمىقَّبي ًبنيكحو اٍلجى اٍلمىٍركىًزم  اٍلفىًقيوي: قاؿ الذىبي: كى
اًج ٍبًف أىًبي جَّ ًديثى عىٍف حى ًنيفىةى، كىاٍبًف أىًبي لىٍيمىى، كىاٍلحى ٍف أىًبي حى ذى اٍلًفٍقوى عى ٍعننى، كىىيكى أىنَّوي أىخى أىٍرطىأىةى،  ًلمى

اؽى كىالتٍَّفًسيرى عىًف اٍلكىٍمبً  ًف اٍبًف ًإٍسحى ، كىاٍلمىغىاًزم عى ميقىاًتؿو يِّ كى
، كقاؿ ابف حجر: مشيكر بكنيتو، (8)

 .  (9)كيعرؼ بالجامع؛ لجمعو العمكـ، لكف كذبكه في الحديث، كقاؿ ابف المبارؾ: كاف يضع 

 كذاب الخالصة:
تقدمت ترجمتو  ،، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرم. شعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ8

ثقة حافظ : كىك(، 135)صفي )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعنا: معرفتو باألخكة(، 

                                                 

ًة/ بى  (1) بلى فىعى رىٍأسىوي ًمفى الر كيكًع )ج]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي الصَّ ا يىقيكؿي ًإذىا رى  ([.202: رقـ الحديث346/ 1ابي مى
 ([.19119: رقـ الحديث464/ 31]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج (2)
 (.21/ 6ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (3)
 (.4367: رقـ الترجمة376ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4)

 (.342/ 6ل )جابف سعد، الطبقات الكبر  (5)
 (.2615: رقـ الترجمة254ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (6)
 (. 55: رقـ 33ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص (7)

 (.303: رقـ الترجمة759/ 4الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (8)

 (.7210: رقـ الترجمة567ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (9)
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جاؿ كذٌب متقف كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الر 
 عف السنة، ككاف عابدان.

 دراسة الحديث:
اًمًع(؛ كما قاؿ أبك مكسى المديني،  ، ييمىقَّبي ًباٍلجى ثبت مف خبلؿ ترجمة )أىبيك ًعٍصمىةى اٍسميوي نيكحه

 كلجمعو العمكـ.
إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو نكح أبك عصمة كىك كذاب، كالحديث صحيح  الحكـ عمى الحديث:

 أخرجو مسمـ مف طريؽ آخر في صحيحو.
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 : معرفتو بأنساب الركاةرابعالمطمب ال
 ب:عمـ األنساتعريؼ 

 :لغة عمـ األنسابأكالن: تعريؼ 
: نىسىبي تعريؼ األنساب لغة:  القىراباًت، كىىيكى كاحدي األىٍنساًب. اٍبفي ًسيدىٍه: النٍِّسبةي كالن ٍسبىةي نسب: النَّسىبي

: النٍِّسبىةي مصدري االٍنًتساًب؛ كالن ٍسبىةي: االسـي.  ًقيؿى ةن؛ كى : ىيكى ًفي اآٍلبىاًء خاصَّ ًقيؿى : القىرابةي؛ كى كالنَّسىبي
: النَّسىبي يىكيكفي باآلباًء، كيككفي ًإلى اٍلبً  ناعةالتٍَّيًذيبي يىكيكفي ًفي الصِّ ًد، كى  . (1) بلى

 :اصطالحان  عمـ األنسابثانيان: تعريؼ 
 ،أك بطف أك كالء أك بمدة ،قبيمة أملى إككؿ نسبة  ،نظـ مجمكع في األنسابىك: "  قاؿ السمعاني:

فاف األنساب ال تخمك عف كاحد مف ىذه  ؛أك قرية أك جد أك حرفة أك لقب لبعض أجداده
 .(2)"األشياء

 .(3)" ىك عمـه ييتعرؼ منو أنساب الناس، كقكاعده الكمية كالجزئية "كقاؿ القنكجي: 
االحتراز عف الخطأ في نسب شخص، كىك عمـ عظيـ النفع جميؿ القدر "  الغرض منو:

[وبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُواَوَجَعْلنَاُكْم ُشعُ ]أشار الكتاب العظيـ في: 
-الكريـ، إلى تفيمو، كحث الرسكؿ (4)

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى امىكيـٍ »في قكلو:  -صى ا تىًصميكفى ًبًو أىٍرحى ـٍ مى ، عمى تعممو،  (5)«تىعىمَّميكا ًمٍف أىٍنسىاًبكي
كالعرب قد اعتنكا في ضبط نسبيـ إلى أف أكثر أىؿ اإلسبلـ كاختمط أنسابيـ باألعاجـ فتعذر 

بمده أك حرفتو أك نحك ذلؾ حتى غمب ىذا  ضبطو باآلباء؛ فانتسب كؿ مجيكؿ النسب إلى
 .(6)"النكع

إف المتمعف ألقكاؿ اإلماـ أبي مكسى المديني كعبارتو في نقد الركاة، يبلحظ أنو اىتـ 
بتراجـ الركاة، كالتعريؼ بيـ، كبياف أنسابيـ، مما يدلؿ عمى إلمامو بأحكاؿ الركاة كأخبارىـ المختمفة 

و مسالؾ عدة في بياف ذلؾ، كعبلقة اإلماـ أبي مكسى المديني منذ الكالدة كحتى الكفاة، ككاف ل

                                                 

 .(755/ 1جلساف العرب )ابف منظكر،  (1)
 .(4/ 1جاألنساب)السمعاني،  (2)
 (.302القنكجي، أبجد العمـك )ص (3)
 [.13]الحجرات:  (4)
اءى ًفي تىٍعًمي]أخرجو  (5) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ـً الترمذم في سننو، كتاب الًبرِّ كىالصِّ

ًديثه غىًريبه ًمٍف ىىذىا الكىٍجًو، [(1979: رقـ الحديث351/ 4النَّسىًب )ج إسناده قاؿ األلباني: . قاؿ الترمذم: ىىذىا حى
سمسمة األحاديث األلباني،  حاتـ " صالح ". جيد، رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف غير عبد الممؾ ىذا، قاؿ أبك

 (.276: رقـ الحديث558/ 1جالصحيحة )
 (.302القنكجي، أبجد العمـك )ص (6)
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أنساب الركاة، كفي ىذا المطمب  إلىالكطيدة بعمـ أنساب المحدثيف جعؿ لو اىتمامنا كاسعنا بالتعرؼ 
 أتطرؽ لنمكذج أك نمكذجيف لكؿ مسمؾ.

 :ينسب الراكم بتعيف أبيو كنسبوأكالن: 

الراكم، لمكصكؿ إلى مدل  إلىمعرفة نسب الراكم كتعيف أبيو مف أىـ األمكر لمتعرؼ 
يـ يتضح درجة في االسـ األكؿ كعند معرفة أبي فمف الركاة يشتركك  ان ألف كثير  ؛تكثيقو كتضعيفو
نمكذج المكسى المديني لو باعه في معرفة نسب الراكم كالده، كىذا مكضح في  كالراكم، كاإلماـ أب

 لي:التا

اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس رىًحمىوي المَّوي : قاؿ أبك مكسى المديني(88) الحديث اًلينا أىبيك غى نىا ًبًو عى : أىٍخبىرى
 (1) ،

ٍيذىةى  نىا الطَّبىرىاًني  ، (2) ثنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي رى أىٍخبىرى
ًميٍّ  (3) نىا أىبيك عى )ح(، كىأىٍخبىرى

ٍيرى مىرَّةو، ثنا أىبيك نيعىٍيـو  (4) غى
ًفي  (5) 

سىًف  ًبيبي ٍبفي اٍلحى ، ثنا حى ٍيًر مىٍكًضعو غى
طَّاًبي  (6) كؽه اٍلخى فىاري ، كى

مىاعىةو  (7) ًفي جى
نىا أىبيك بىٍكرو (8)  )ح(، كىأىٍخبىرى

                                                 

اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاس، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل ( ىك: أىبيك 1) غى
 .(71)ص ، لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ(71)ص  عنيـ(،

ٍيػذىةى، تقػدمت ترجمتػو فػي )المطمػب األكؿ: معرفتػو بػأحكاؿ الصػحابة رضػى 2) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

، تقدمت ترجمتو في )ال (3) دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  مطمب األكؿ: ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى
 ثقة حافظ. (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في  (4)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (5) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  كىك: أحد األعبلـ كمف (،72)ص األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

مَّد ٍبف عبيد المَّو أىبيك اٍلقىاًسـ القزاز، قاؿ الخطيب البغدا6) سىف ٍبف داكد ٍبف ميحى دم: كىحبيب عندنا (ىك: حبيب ٍبف اٍلحى
: ثقة. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج قد سألت أبا نعيـ عنو، فىقىاؿى كىافى يؤثر عنو الصبلح، كى / 9مف الثقات، كى

 (.4308: رقـ الترجمة165

، الميعى 7) دِّثي ، قاؿ الذىبي: الميحى طَّاًبي  ٍفصو الخى ٍبًد الكىًبٍيًر بًف عيمىرى أىبيك حى ٍكؽي بفي عى مىا (ىك: فىاري ٍسًندي البىٍصرىًة...، كى ، مي مَّري
. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج  (.99: رقـ الترجمة140/ 16ًبًو بٍأسه

مىاعىةو قىاليكا: ثنا أىبيك ميٍسًمـو اٍلكىشِّ 8) ، ًفي جى طَّاًبي  كؽه اٍلخى فىاري سىًف، كى ًبيبي ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا حى ـي ٍبفي (قاؿ أبك نعيـ: حى ٍبًد ي  ًإٍبرىاًىي عى
ٍمقىمى  ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى ًمي  اءو اٍلجىٍيضى مَّدي ٍبفي فىضى ، ثنا ميحى اًرم  ٍبًد اهلًل اأٍلىٍنصى مَّدي ٍبفي عى ، اهلًل، ثنا ميحى ًنيِّ ٍبًد اهلًل اٍلميزى ةى ٍبًف عى

: -عبد المزني -عىٍف أىًبيوً  مَّـى »، قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ ًإالَّ ًمٍف  نىيىى رىسيكؿي اهلًل صى اًئزىًة بىٍينىيي عىٍف كىٍسًر ًسكًَّة اٍلميٍسًمًميفى اٍلجى
 (.4365: رقـ الحديث1725/ 3أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج«. بىٍأسو 
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مَّدي   اًرم  رىًحمىوي المَّوي اميحى ٍبًد اٍلبىاًقي األىٍنصى اؽى ، ًببىٍغدىادى، (1)ٍبفي عى ـي ٍبفي عيمىرى ٍبًف أىٍحمىدى أىبيك ًإٍسحى أنا ًإٍبرىاًىي
اٍلبىٍرمىًكي  
ـى ٍبًف أىي كبى اٍلبىزَّازي (2) ٍبدي المًَّو ٍبفي ًإٍبرىاًىي مَّدو عى ، أنا أىبيك ميحى

، كىالمٍَّفظي لىوي قىاليكا: أنا أىبيك ميٍسًمـو (3)
ي  اٍلبى  ٍبًد المًَّو اٍلكىجِّ ـي ٍبفي عى اًرم  (4)ٍصًرم  ًإٍبرىاًىي مَّدي ٍبفي عىٍبًد المًَّو األىٍنصى ، ثنا ميحى

(5) ، اءو مَّدي ٍبفي فىضى ، ثنا ميحى
ٍبًد المًَّو  ٍمقىمىةى ٍبًف عى ٍف أىًبيًو، عىٍف عى ٍف أىًبيوً (6) [الميزني]عى ٍنوي:  -عبد اهلل بف سناف -، عى أىفَّ »رىًضيى المَّوي عى

مَّى المَّوي  ـٍ ًإال ًمٍف بىٍأسو رىسيكؿى المًَّو صى اًئزىةي بىٍينىيي ، نىيىى أىٍف تيٍكسىرى ًسكَّةي اٍلميٍسًمًميفى اٍلجى مَّـى سى مىٍيًو كى عى
، كىأىٍف (7)

ةن، أىٍك ييٍكسىري الدِّينىاري فىييٍجعىؿي ذىىىبنا ـي فىييٍجعىؿي ًفضَّ ، ال يعرؼ ًإال ًمٍف «. ييٍكسىرى الدٍِّرىى ًديثه غىًريبه ىىذىا حى
مَّ  ًديث ميحى كىاهي، عىًف د ٍبف فضاء بالفاء المي حى كىاهي عىٍنوي غير كاحد كىرى عبر األزدم الجيضمي البصرم، رى

اؽ غير مؤمؿ،  كىاهي ًإٍسحى اؽ، ككىذىًلؾى رى كعبد المَّو كالد عمقمة ىيكى اٍبف عىٍمرك ٍبف المعتمر غير ًإٍسحى
 . (8)...ىالؿ

 تخريج الحديث: 

 مف طريؽ معتمر بف سميماف، (11)أحمد بف حنبؿ، ك (10)، كابف ماجو(9)أخرجو أبك داكد
                                                 

ًف، األى 1) ٍبًد الرٍَّحمى ًد بًف عى مَّ ٍبًد اهلًل بًف ميحى ًد بًف عى مَّ ٍبًد البىاًقي بًف ميحى مَّدي بفي عى . قاؿ الذىبي: (ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى اًرم  ٍنصى
ةن، ميتفنِّنان، ميٍنفىًردان ًفي الفىرىاًئًض. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج  (.12: رقـ الترجمة23/ 20كىافى ًثقىةن فىًيمان، ثىٍبتان حيجَّ

، ًقٍيؿى  (2) ـى البىٍرمىًكي  ـي بفي عيمىرى بًف أىٍحمىدى بًف ًإٍبرىاًىٍي اؽى ًإٍبرىاًىٍي : سىكىفى آبىاؤيهي ىك: أىبيك ًإٍسحى ًقٍيؿى : أىٍصميوي ًمٍف قىٍريىة البىٍرمىكيًَّة. كى
، الميٍفًتي، بىًقيَّةي الميٍسًنًدٍيف. الذىبي، سير أعبلـ الن ـي ا ، اإًلمى / 17ببلء )جمحمَّةن تيٍعرىؼي ًبالبىٍرمىكيَّة، قاؿ الذىبي: الشٍَّيخي

 (.405: رقـ الترجمة605
ٍبدي المَّو ٍبفي ًإٍبرى 3) مَّد البزاز، قاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثقة ثبتنا. الخطيب (ىك: عى ـى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ماسي، أبك ميحى اًىي

 (.5016: رقـ الترجمة415/ 9البغدادم، تاريخ بغداد )ج
ٍبد اهلل بًف ميٍسًمـ بًف مىاعز، قاؿ الذىبي: الشٍَّيخ، اإلً  (4) ٌي أىبيك ميٍسًمـو ًإٍبرىاًىٍيـ بف عى اًفظ، الميعىمَّر، ىك: الكىجِّ مىاـ، الحى

اًلي اإًلٍسنىاد. الذىبي، سير أعبلـ النببل طيرقو، عى ًدٍيًث كى اًلمان ًبالحى كىافى سىًرٌيان نبيبلن متمكالن، عى / 13ء )جشىٍيخ اٍلعىٍصر...، كى
 (.209: رقـ الترجمة423

مَّدي بفي عىٍبًد اهلًل بًف الميثىنَّى األى  (5) ٍبًد اهلًل ميحى :ىك: أىبيك عى اًرم  تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب  ٍنصى
 .ثقة(، 543)ص الركاة، أكالن: ينسب الراكم بتعيف أبيو كنسبو(،

نما الصكاب )الميزني(، كما جاء ف  (6)  (.27ي المخطكط لكحة )كىـ المحقؽ في لفظ ) المدني(؛ كا 
) نيى عف كٍسر السَّكة الجائزة بيف المسمميف إال مف بىأس(: يعني الدَّنانير كالدراىـ المضركبة أم ال تيٍكسر إال  (7)

مف أمرو يقتضي كسرىا، إٌما لرداءتيا أىك شىؾ في صحة نقدىا، ككره ذلؾ لما فييا مف اسـ الٌمو تعالى، كقيؿ ألف فيو 
ا لمنفقة فبل، كقيؿ كانت المعاممة فييا في صدر إضاعةى الماؿ، ك  قيؿ إنما نيى عف كسرىا عمى أف تيعاد ًتبران فأمَّ

 (.216/ 1اإلسبلـ عددان ال كىزنا فكاف بعضيـ يىقيٌص أطرافيا فنييكا عنو. ابف األثير، النياية في غريب األثر )ج
 (.146الحديث: رقـ 92أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (8)
 .[(3449: رقـ الحديث272/ 3أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اٍلبيييكًع/ بىابه ًفي كىٍسًر الدَّرىاًىـً )ج] (9)
ٍف كىٍسًر الدَّرىاًىـً كىالدَّنىاًنيًر )ج] (10) ارىاًت/ بىابي النٍَّيًي عى : رقـ 761/ 2ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي التِّجى

 .[(2263الحديث
 .[(15457: رقـ الحديث196/ 24أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج]  (11)
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اًئزىًة »مفظ بمختصران    مَّـى عىٍف كىٍسًر ًسكًَّة اٍلميٍسًمًميفى اٍلجى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نىيىى رىسيكؿي المًَّو صى
، ًإالَّ ًمٍف بىٍأسو  ـٍ مف طريؽ محمد بف عبد اهلل األنصارم بمفظو، كأبدؿ لفظ  (1)، كالطبراني«بىٍينىيي

)فىييٍجعىؿي ذىىىبنا( بمفظ )فىييٍجعىؿي ًدٍرىىمنا(، كبلىما )معتمر بف سميماف، كمحمد بف عبد اهلل األنصارم(، 
 عف محمد بف فضاء، عف أبيو، عف عمقمة بف عبد اهلل البصرم، عف أبيو مرفكعان.

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 
ٍبدي  مىمىةى بف سمماف المزني، كالد عمقمة بف عىبد المًَّو المزنيعى  :المًَّو ٍبفي ًسنىافو بف سى

 اختمؼ في نسب كالد عمقمة عمى قكليف: 

مقىمة، (3)كابف حباف  (2)لو صحبو، قالو البخارم  . عبد اهلل بف عمرك بف ىالؿ:8 ، كالد بىكر، كعى
 . (6)ر ابف األثي، ك (5)كابف عبد البر ، (4)أبك نعيـ ك 
مىمىةى بف سمماف الميزىني. 2 ٍبدي المًَّو ٍبفي ًسنىافو بف سى عى

 ، كالد عمقمة بف عىبد المًَّو المزني،(7)
نزؿ " ، كزاد ابف حجر فقاؿ: (10) "صحابي"كقاؿ الذىبي: ، (9)، كالمزم (8)كخميفة بف خياط قالو 

 ىك صحابي.  (12)كقاؿ أيضان: كالد عمقمة  ،(11) "البصرة، ككاف أحد البكائيف
 أما قكؿ بأف عمقمة كبكر أخكيف فيو خالؼ:

، قاؿ: كلو دار بالبصرة، كمات في خبلفة معاكية، قاؿ: كىك غير عبد ..قاؿ خميفة: لو صحبة.
ٍبد اهلل؟ (13)كالد بكر ،المَّو ٍمقىمىة بف عىٍبد اهلل ىك أخك بىٍكر بف عى د: عى ، ككذا قاؿ اآلجرم: ًقٍيؿى أًلىًبي دىاكي

اه  : ال. لىٍيس ىك أىخى  .(14)قىاؿى

                                                 

 (.469: رقـ الحديث198/ 13الطبراني: المعجـ الكبير )ج (1)
 (.50:رقـ الترجمة29/ 5(البخارم، التاريخ الكبير)ج2)
 (.771: رقـ الترجمة238/ 3(ابف حباف، الثقات )ج3)
 (.1725/ 3(أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج4)
 (.1622: رقـ الترجمة960/ 3عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج (ابف5)
 (.3097: رقـ الترجمة349/ 3(ابف األثير، أسد الغابة )ج6)
الميزىني: ىذه النسبة إلى مزينة بف أد بف طابخة بف الياس بف مضر بف نزار بف معد ابف عدناف، كاسـ مزينة  (7)

نما سمى باسـ أمو مزينة   (.3768: رقـ226/ 12بنت كمب السمعاني، األنساب )جعمرك، كا 
 (.1680-1678: رقـ354(خميفة بف خياط، الطبقات )ص 8)
 (.3322: رقـ الترجمة66/ 15(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج9)
 (.2769: رقـ الترجمة560/ 1الذىبي، الكاشؼ )ج (10)
 (.3374: رقـ الترجمة307(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص11)
 (.4748: رقـ الترجمة105/ 4(ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج12)
 (.1680-1678: رقـ354(خميفة بف خياط، الطبقات )ص 13)
 (.1383: رقـ 214(أبك داكد، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص 14)
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ًنٌي،ي كىىيكى  ك اٍلميزى ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو فرؽ ابف سعد بينيما كليس كما نقمو المزم عنو بأنيما كاحد؛ فقاؿ: عى
...، أىبيك بىٍكًر ٍبفي عى  لىوي ًبيىا عىًقبه ، كى نىزىؿى اٍلبىٍصرىةى بىٍعدى ذىًلؾى ًحبى النًَّبيَّ صٌمى اهلل عميو كسمـ، كى ٍبًد المًَّو، صى

ٍبػػًد المَّػػًو الٍ  ٍنػػوي بىٍكػػري ٍبػػفي عى كىل عى ٍبػػًد المَّػػًو الَّػػًذم رى ػػةى ٍبػػفي عى ٍمقىمى ، كىىيػػكى أىبيػػك عى نًػػي  ٍبػػدي المَّػػًو اٍلميزى لىيٍ كعى ، كى نًػػي  ػػا ميزى سى
ٍيًف  كى ًبأىخى
(1).  

بػػد المَّػػًو المزنػػي، فىقىػػاليكا ًفػػي "قػػاؿ المػػزم: ك  عػػداده ًفػػي الصػػحابة...، كفرقػػكا بينػػو كبػػيف كالػػد بكػػر بػػف عى
: ابػػف عػػكؼ،  ٍمػػرك بػف ىػػبلؿ، كًقيػػؿى بػد المَّػػًو بػػف عى قىػالكا ًفػػي نسػػب اآلخػػر: عى نسػب كالػػد عمقمػػة ىكػػذا، كى

: ابف مسعكد بف عىٍمرك بف النعماف ب  .(2)"ف سمماف بف صبح. كفي نسبيما خبلؼ سكل ذىًلؾى كًقيؿى
 كفيو نظر في مكضعيف.رد مغمطام عمى المزم فقاؿ: 

في كتابي مف الصحابة لمعسكرم بخط بعػض الحفػاظ، كقػد قابمػو كسػمعو عبػد اهلل بػف عمػرك  األكؿ:
أف ىػذا ىػك بف مميؿ المزني، كقاؿ ابف أبي خيثمة، ابف لؤيـ لو صحبة، قاؿ أبك أحمػد: كأنػا أحسػب 

 .عبد اهلل بف سناف الذم ابنو عمقمة
قكلو أيضا أف صػاحب الترجمػة ذكػره محمػد بػف سػعد كقػاؿ: نػزؿ البصػرة كلػو بيػا عقػب. فيػو الثاني: 

نظػػر؛ ألف ابػػف سػػعد قػػاؿ ىػػذا فػػي عبػػد اهلل بػػف عمػػرك كالػػد بكػػر بػػف عبػػد اهلل، كقػػاؿ بعػػد فراغػػو مػػف 
بد اهلل الػذم ركل عنػو بكػر بػف عبػد اهلل المزنػي كليسػا ترجمتو: عبد اهلل المزني كىك أبك عمقمة بف ع

 .(3)بأخكيف
 الخبلصة: الراجح ىك عبد اهلل بف سناف كالد عمقمة، كليس عبد اهلل بف عمرك ىبلؿ ىك كالد بكر.

ٍبًد المًَّو بف سناف اٍلميزىًني   ٍمقىمىةي ٍبفي عى  .(4) "ثقة ": قاؿ ابف حجر: عى

مي   ٍيضى اء ٍبف خالد الجى ، ىك (6) "مجيكؿ"، كقاؿ ابف حجر: (5) "فيو جيالة" ، قاؿ الذىبي: فىضى
 مجيكؿ. 

: ، أىبك بىحر، كىك الميعىبٍّر، األىزًدم  ًمي  يضى ، الجى مد ٍبف فىضاء، البىصًرم  ، (7)" ضعفكه"قاؿ الذىبي:  ميحى
 ، ىك ضعيؼ. (8) "ضعيؼ" كقاؿ ابف حجر: 

                                                 

 (.32-31/ 7(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج1)
 (.3322: رقـ الترجمة66/ 15)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  (2)
 (.2976: رقـ الترجمة393/ 7جإكماؿ تيذيب الكماؿ )مغمطام،  (3)
 (.4678: رقـ الترجمة397)ص  المرجع السابؽ (4)
 (.6704: رقـ الترجمة347/ 3الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (5)
 (.5393: رقـ الترجمة445ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (6)
 (.5112: رقـ الترجمة210/ 2)ج الذىبي، الكاشؼ (7)
 (.6223: رقـ الترجمة502ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (8)
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 دراسة الحديث: 

مكسى المديني نسب الراكم إلى أبيو فقاؿ: " عبد المَّو كالد  كأبىذا الحديث ذكر فيو اإلماـ 
عمقمة ىيكى اٍبف عىٍمرك ٍبف ىبلؿ"
، ككما صح ذلؾ القكؿ مف خبلؿ ترجمة الراكم، كمدار الحديث (1)

 عمى فضالة بف خالد كىك مجيكؿ لـ يتابعو أحد.
 .مجيكؿ كهيؼ، فيو محمد بف فضاء ضعيؼ، كأبإسناده ضع الحكـ عمى الحديث:

 :ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو

مكسى المديني مف ينسب بذلؾ كبيف  كاإلماـ أبأمو كيشتير بذلؾ، ذكر إلى ينسب الراكم 
 نمكذج التالي: السبب نسبتو إلييا كما ىك مكضح في 

ـي ٍبفي أىًبي : قاؿ أبك مكسى المديني(87) الحديث اًن نىا غى ، رىًحمىوي : أىٍخبىرى نىٍصرو أىبيك اٍلقىاًسـً اٍلبيٍرًجي 
مَّاؿي (2)المَّوي  ٍبًد المًَّو اٍلجى ـى أىبيك عى مىٍيًو، أنا اٍلحيسىٍيفي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، ًقرىاءىةن عى

ٍبدي المًَّو ٍبفي (3) ، ًفي ًكتىاًبًو، أنا عى
ٍعفىرو  زَّازي (4)جى كفي بفي سيمىٍيمىافى اٍلخى ، نا ىىاري

ٍبدي (5) كًر ٍبًف  ، ثنا عى ، عىٍف مىٍنصي ، ثنا سيٍفيىافي الرٍَّحمىًف ٍبفي مىٍيًدمٍّ
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنيىا، أىٌف النًَّبيَّ صى ًفيَّةى، عىٍف أيمًِّو، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى عي رىٍأسىوي ًفي »صى كىافى يىضى

اًئضه  ٍبًد الرٍَّحمىًف، .ىى « ًحٍجًرىىا فىيىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كىًىيى حى ًديًث عى مىٍيًو، عىاؿو ًمٍف حى ًحيحه ميتَّفىؽه عى ًديثه صى ذىا حى
ةى، عىٍف سي  ، عىٍف قىًبيصى ، عىٍف زيىىٍيرو ، عىٍف أىًبي نيعىٍيـو اًرم  وي اٍلبيخى ، أىٍخرىجى ٍيتي ًفي ًركىايىًتًو اٍلمىشىاًيخى . سىاكى ٍفيىافى

وي ميٍسًمـه، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف يى  ًميعنا كىأىٍخرىجى ٍبًد الرٍَّحمىًف، جى دى ٍبًف عى ٍبًد ٍحيىى، عىٍف دىاكي ، كىىيكى اٍبفي عى عىٍف مىٍنصيكرو
ًفيَّةي أيم وي كىىيكى ييٍنسىبي ًإلىٍييىا ًفي اٍلغىاًلبً  صى الرٍَّحمىًف، كى
(6) . 

                                                 

 (.146: رقـ الحديث92أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)
ـي ٍبفي أىًبي نىٍصرو محمد بف عبيد اهلل بف عمر بف أيكب بف زياد، اٍلبيٍرًجي   (2) اًن ، غى ، األصبياني، مف ىك: أىبيك اٍلقىاًسـً

أىؿ أصبياف: قاؿ السمعاني: صدكؽ، مكثر مف الحديث، حدث بالكثير ، كانتشرت ركاياتو. السمعاني، المنتخب 
(، كاٍلبيٍرًجي: ىىًذه النٍِّسبىة ًإلىى قىٍريىة برج كىًىي مف قرل أىٍصبىيىاف. 1302-1301مف معجـ شيكخ السمعاني )ص

 (. 426: رقـ140/ 2السمعاني، األنساب )ج

ٍزءه مىٍشيي  (3) : قاؿ الذىبي: لىوي جي مَّاؿي ، الجى مَّدو األىٍصبىيىاًني  ـى بًف ميحى سىٍيفي بفي ًإٍبرىاًىٍي ٍبًد اهلًل الحي ٍكره سًمعنىاهي، ىك: أىبيك عى
ًؿ سىنىةى ًإٍحدىل كىًعٍشًرٍيفى كىأىٍربىًع مائىةو، كىىيكى ًفي عىٍشًر  ًبٍيعو األىكَّ : ًفي رى . الذىبي، سير أعبلـ النببلء )جمىاتى / 17التٍِّسًعٍيفى

 (، لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.238: رقـ الترجمة377
ٍبد المَّو ٍبف جٍعفىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف فارس، أىبيك محمد األصبيانٌي: قاؿ الذىبي: كاف ثقة  عابدنا. الذىبي،  (4) ىك: عى

 (.218: رقـ الترجمة835/ 7تاريخ اإلسبلـ )ج
ٍيزىةى الس مىًمي  أىبيك الٍ 5) كى ٍيًث ٍبًف جي رى ـى ٍبًف قيٍطبىةى ٍبًف حي دى ٍبًف بىٍيرىا مىٍيمىافى ٍبًف دىاكي كفي ٍبفي سي : قاؿ أبك (ىك: ىىاري زَّازي سىًف اٍلخى حى

الشيخ األصبياني: تكفي سنة ثبلث كستيف كمائتيف، يكنى بأبي الحسف أحد الثقات، كذكره ابف حباف في الثقات. 
(، ابف حباف، الثقات 241: رقـ الترجمة14/ 3الشيخ األصبياني، طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا )ج أبك
 (. ثقة.16219: رقـ الترجمة241/ 9)ج

 (.535: رقـ الحديث274(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص6)
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 تخريج الحديث: 
 .بنحكه عف سفياف الثكرم، عف قبيصة بف عقبة (1)أخرجو البخارم 

عف  (3)عف الفضؿ بف دكيف، عف زىير بف معاكية بمفظ مقارب، كمسمـ (2)أيضان  البخارمكأخرجو 
يحيى بف يحيى، عف داكد بف عبد الرحمف المكي بمفظ مقارب، ثبلثتيـ )سفياف الثكرم، كزىير بف 

 ر بف عبد الرحمف، عف صفية بنت شيبة بو. ك (، عف منصمعاكية، كداكد بف عبد الرحمف المكيٌ 
 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

ٍبًد اٍلعيزَّل ةى ٍبًف عى ًفيَّةي ًبٍنتي شىٍيبىةى ٍبًف عيٍثمىافى ٍبًف أىًبي طىٍمحى يٍّ  صى ٍبًد الدَّاًر ٍبًف قيصى ٍبًف عيٍثمىافى ٍبًف عى
(4) :

 : قيٍطًني  ًشيَّةي، الفىًقٍييىةي، العىاًلمىةي، أيـ  " ، كقاؿ الذىبي: (5)"ليس تصح ليا رؤية" قىاؿ الدَّارى ٍكرو القيرى مىٍنصي
ٍؤيىةه  : لىيىا ري ليا رؤية كحدثت عف عائشة كغيرىا مف الصحابة، كفي "، كقاؿ ابف حجر: (6) "ييقىاؿي

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . (7)"البخارم التصريح بسماعيا مف النبي صى
 ليا رؤية عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كصرحت بسماعيا عنو.الخالصة: 

فيَّة ًبٍنت شىيبىة ٍبف  :موأراسة نسب منصكر بف صفية بد مىنصكر بف عىبد الرَّحمىف، كىك ابف صى
، المىكٍّي   عيثماف، القيرىًشي 
ًبي  (8) جى ثقة، أخطأ ابف حـز في تضعيفو مات "كقاؿ ابف حجر:  :(9)، الحى
 . (10)-كمائة -"سنة سبع أك ثماف كثبلثيف

 

                                                 

: البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/ ](1) مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًىري ًبالقيٍرآًف مىعى الًكرىاـً »بىابي قىٍكًؿ النًَّبيِّ صى المى
رىةً   .[(7549: رقـ الحديث159/ 9)ج« البىرى

اًئضه )ج](2) ٍجًر اٍمرىأىًتًو كىًىيى حى ًؿ ًفي حى ٍيض/ بىابي ًقرىاءىًة الرَّجي : رقـ 67/ 1البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحى
 .[(297الحديث

ٍيًض/ باب اتكاء الرجؿ في حجر زكجتو كىي حائض كقراءة القرآف )ج](3) / 1مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحى
 .[(15: رقـ الحديث246

 (.470/ 8( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج4)
 (.7874: رقـ الترجمة211/ 35المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (5)
 (.118: رقـ الترجمة507/ 3عبلـ النببلء )جالذىبي، سير أ (6)

 (.8622: رقـ الترجمة749(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص7)

 (.1487: رقـ الترجمة344/ 7( البخارم، التاريخ الكبير )ج8)

لييـ حجابة الكعبة كمفتاحيا، 9) : ىذه النسبة إلى حجابة البيت المعظـ، كىـ جماعة مف بنى عبد الدار كا  ًبي  جى (الحى
 (.1084: رقـ 70/ 4كالنسبة إلييا حجى. السمعاني، األنساب )ج

 (.6904: رقـ الترجمة547( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص10)
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الذم يقاؿ لو "، كقاؿ ابف حباف: (1)ذكر البخارم في تخريج الركاية بنسب منصكر بف صفية 
منصكر بف صفية رجؿ كبير مف التابعيف ينسب إلى أمو كقاؿ السمعاني: "، (2) "منصكر بف صفية

ٍبًد الرٍَّحمىفً "كما قاؿ أبك مكسى المديني: ، كىك (3)" في الركايات ، كىىيكى اٍبفي عى كرو ًفيَّةي أيم وي مىٍنصي ، كىصى
  .(4)"كىىيكى ييٍنسىبي ًإلىٍييىا ًفي اٍلغىاًلبً 
تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل  سفياف بف سعيد الثىكرم:

ف كاف يدلس؛ إال أف تدليسو قميؿ، كتدليسو  ىك: (،113)صعنيـ(،  ثقة ثبت حافظ حجة إماـ، كا 
 مف المرتبة الثانية عند ابف حجر ال يضر.

سَّاف، العىنبىرم، مكالىـ، أىبك سىعيد البىصرم:  ثقة ثبت " قاؿ ابف حجر: عىبد الرَّحمىف بف مىيدم بف حى
 .(5) "حافظ عارؼ بالرجاؿ، كالحديث

 دراسة الحديث: 
الذم " ، كقاؿ ابف حباف: (6)كذكر البخارم في تخريج الركاية بنسب منصكر بف صفية 

ٍبًد الرٍَّحمىًف، "، كما قاؿ أبك مكسى المديني: (7) "يقاؿ لو منصكر بف صفية ، كىىيكى اٍبفي عى كرو مىٍنصي
ًفيَّةي أيم وي كىىي   .(8)"كى ييٍنسىبي ًإلىٍييىا ًفي اٍلغىاًلبً كىصى

فيو الحسيف بف إبراىيـ األصبياني لـ أجد مف ذكره أبي مكسى المديني  إسناد الحكـ عمى الحديث:
 الحديث أخرجو البخارم في صحيحو.ك بجرح أك تعديؿ، 

 :خكة: معرفتو باإلثالثنا

ا ما يقارنكف بينيـ في النقد، كفي كثيرن ك بأىؿ البيت الكاحد،  (-رحميـ اهلل-)اىتـ األئمة 
معارؼ أىؿ الحديث التي  حدأىذا العمـ ييعد  ك الركايات، كيقارنكف بينيـ في الجبللة، كفي العمـ، 

ابىًة "  قاؿ الحاكـ:ف أىميتو:، أما اعتنكا بيا حى كىاًت ًمفى الصَّ ٍخكىًة كىاأٍلىخى ٍعًرفىةي اإٍلً ىىذىا النٍَّكعي ًمٍف ىىذىا اٍلًعٍمـً مى

                                                 

اًئضه )ج1) ٍجًر اٍمرىأىًتًو كىًىيى حى ًؿ ًفي حى ٍيض/ بىابي ًقرىاءىًة الرَّجي : رقـ 67/ 1(]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحى
 .[(297الحديث

 (.11021: رقـ الترجمة476/ 7الثقات )ج(ابف حباف، 2)
 (.10/ 10(السمعاني، األنساب )ج3)
 (.535: رقـ الحديث274(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص4)
 (.4018: رقـ الترجمة351أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (5)

ٍيض/ بىا](6) اًئضه )جالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحى ٍجًر اٍمرىأىًتًو كىًىيى حى ًؿ ًفي حى : رقـ 67/ 1بي ًقرىاءىًة الرَّجي
 .[(297الحديث

 (.11021: رقـ الترجمة476/ 7ابف حباف، الثقات )ج (7)
 (.535: رقـ الحديث274أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (8)
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ـه ًبرىٍأًسًو عىًزيزه  لىى عىٍصًرنىا ىىذىا، كىىيكى ًعٍم ـٍ كىاً  كقاؿ السخاكم: "كىك نكع لطيؼ، ، (1)" كىالتَّاًبًعيفى كىأىٍتبىاًعًي
، (2) أك ظف الغمط" ...،خان لبلشتراؾ في اسـ األبكفائدة ضبطو: األمف مف ظف مف ليس بأخو أ

 مكسى المديني ليذا العمـ كىك عمى النحك التالي: كتطرؽ اإلماـ أبك
 : يحيى ٍبف سىًعيد، عىٍف أخيو سعدكؿالنمكذج األ 

دَّادي : قاؿ أبك مكسى المديني(84) الحديث ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى رىًحمىوي المَّوي : أىٍخبىرى
اًفظي (3)  ، ثنا أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى

مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى (4) ، ثنا سي
ًكيًعي   (5) ـي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عيمىرى اٍلكى ، ثنا (7)، ثنا أىًبي(6) ًفي األىٍكسىًط، ثنا ًإٍبرىاًىي

زَّاًؽ رىًحمىوي المَّوي  (،ح)أىبيك ميعىاًكيىةى  ٍبًد الرَّ نىا عىٍبدي اٍلكىًريـً ٍبفي عى ٍبًد (8) كىأىٍخبىرى ٍف ًكتىاًب عى مىٍيًو، عى ، قىرىٍأتيوي عى

                                                 

 (.152(الحاكـ، معرفة عمـك الحديث )ص1)
 (.178/ 3فتح المغيث )ج(السخاكم، 2)
ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في  (3)

 .ؽكىك: ثقة صدك   (،71)ص )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (4) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف (،72)ص )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

(5)  ، دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى
 .ثقة حافظ(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

الخطيب البغدادم، تاريخ . "ثقة" (ىك: ًإٍبرىاًىيـ بف أحمد بف عيمىر الككيعي الفىرىضي الضرير. قىاؿى الدارقطني: 6)
 (.2987: رقـ الترجمة491/ 6بغداد )ج

ٍيـ ٍبف كاقد، أبك جعفر الًكٍندٌم الكيكفي  المقرئ المعركؼ بالككيعٌي. قاؿ ابف  (7) ىك: أحمد ٍبف عمر ٍبف حفص ٍبف جى
 (.83: رقـ الترجمة83حجر: ثقة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص

ز  (8) ، ىك: عبد الكريـ بف عبد الرَّ كفي  اؽ بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد بف محمد، أبك طاىر األصبياني  الص 
ٍمبان في السنة،  الزاىد، المعركؼ بمكشكؼ الرأس،  كقاؿ أبك مكسى: كاف أكحد في طريقتو، صاحب كرامات، صي

ة، كاألخبلؽ كقاؿ أبك سعد السَّمعاني: ركل لنا عنو جماعة، كأجاز لي، ككاف مف المعركفيف بالخصاؿ الجميم
 (. مقبكؿ.158/ 4(، كالسمعاني، األنساب )ج43: رقـ الترجمة381/ 11المرضيَّة. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج
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ًقي  رىًحمىوي المَّوي  (،ح)(1)ٍبًف أىًبي بىٍكرو ا الرٍَّحمىفً  نىا أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي اٍلفىٍتًح اٍلًخرى ٍبدي ، ًكتىابىةن، أىٍخبىرى (2) كىأىٍخبىرى نىا عى
ًف  ٍعفىرو االرٍَّحمى مًَّد ٍبًف جى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ٍبفي أىًبي بىٍكرو ثنا عى

مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف مىٍعدىافى (3) ، ثنا (4) ، ثنا ميحى
ٍكىىًرم   ـي ٍبفي سىًعيدو اٍلجى ًإٍبرىاًىي
ٍبدي المَّوً  (،ح) (5) اًتـو (6) قىاؿى عى ثنا اٍبفي أىًبي حى : كى

، ثنا اٍلعىبَّاسي ٍبفي يىًزيدى، (7)
ٍبًد الرَّحٍ  مًَّد ٍبًف عى ، عىٍف ميحى ، عىٍف أىًخيًو سىٍعًد ٍبًف سىًعيدو مىًف، قىاال: ثنا أىبيك ميعىاًكيىةى، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو

ٍنيىا، قىالىٍت: " ًإٍف كىافى رىسيكؿي المًَّو صى  فِّؼي عىٍف عىٍمرىةى، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى مَّـى لىييخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى
ا ًبأيِـّ اٍلقيٍرآفً  تَّى أىقيكؿي قىرىأى ًفيًيمى بلًة اٍلفىٍجًر حى ًديث أىًبي  ."الرٍَّكعىتىٍيًف قىٍبؿى صى ًديثه مشيكر، ًمٍف حى ىىذىا حى

 . (8)..ىىكىذىا. عىٍف يحيى ٍبف سىًعيد، عىٍف أخيو سعدمعاكية، 

 تخريج الحديث: 
 في ىذا الحديث عمى كجييف: اختمؼ

ٍمرىةى، الكجو األكؿ:  ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى مًَّد ٍبًف عى ، عىٍف ميحى ، عىٍف أىًخيًو سىٍعًد ٍبًف سىًعيدو يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو
ٍنيىا  مرفكعان. عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى

، عف يحيى  (9)أخرجو الطبراني عىٍف أىًخيًو سىٍعًد ٍبًف بف سعيد،  مف طريؽ أبي معاكية محمد بف خاـز
 ( بو.ًبأيِـّ اٍلًكتىابً ( )ًبأيِـّ اٍلقيٍرآفً ) بمفظو، بدؿ سىًعيدو 
 

                                                 

ىك: عبد الرحمف بف أبي بكر محمد بف أبي عمٌي أىٍحمىد بف عبد الرحمف، أبك القاسـ اليمداني الٌذككانٌي  (1)
ٍندىٍه: تكمٌ  مكا فيو، كقاؿ الذىبي: مف بيت حشمة كركاية، كعمـ. الذىبي، تاريخ اأٍلصبيانٌي المعٌدؿ. قاؿ يحيى بف مى

 (. لـ أجد مف ذكر فيو جرح مفسر كال تعديؿ.78: رقـ الترجمة646/ 9اإلسبلـ )ج
قٌي، كخرؽ:  (2) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف أحمد ٍبف القاسـ، أبك العٌباس األصبياني، الًخرى ىك: أحمد ٍبف أىًبي الفتح عى

 (. لـ أجد فيو جرح أك تعديؿ.77: رقـ الترجمة49/ 11ف. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )جمكضع بأصبيا
مَّدو األصبياني، ييٍعرىؼي ًبأىًبي الشٍَّيًخ: (3) يَّافى أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف حى ًد ٍبًف جى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دي  ىك: عى قاؿ أبك نعيـ: أىحى

نَّؼى اأٍلى  ـً صى ـى كىالتٍَّفًسيرى كىالش ييكخى  )الثِّقىاًت كىاأٍلىٍعبلى (، كقاؿ الذىبي: صاحب التصانيؼ...، ككاف حافظنا، عارفنا 3ٍحكىا
(، كالذىبي، 1055: رقـ الترجمة51/ 2بالٌرجاؿ كاألبكاب، كثيىر الحديث إلى الغاية. أبك نعيـ، تاريخ أصبياف)ج

 نيؼ.(. ثقة صاحب تصا323: رقـ الترجمة306/ 8تاريخ اإلسبلـ ت بشار )ج
دى ٍبًف مىٍعدىافى ىك:  (4) مَّدي ٍبفي أىٍحمى  لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.. ميحى
اؽ: قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ تيكيمِّـ فيو ببل حجة. ابف  (5) ، أىبيك ًإٍسحى ـي بفي سىًعٍيدو البىٍغدىاًدم  ٍكىىًرم  ًإٍبرىاًىٍي حجر، ىك: الجى

 (. 179: رقـ الترجمة89تقريب التيذيب )ص
مَّدو األصبياني، ييٍعرىؼي ًبأىًبي الشٍَّيخ.6) يَّافى أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف حى ًد ٍبًف جى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  (ىك: عى
(ىك: عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس بف المنذر بف داكد بف ميراف، أبك محمد، قاؿ ابف حجر: 7)

 (.4688: رقـ الترجمة130/ 5ف الميزاف )جالحافظ الثبت ابف الحافظ الثبت. ابف حجر، لسا
 (.125: رقـ الحديث83أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (8)
 (.2653: رقـ الحديث115/ 3الطبراني: المعجـ األكسط )ج (9)
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ٍمرىةى، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي  الكجو الثاني: ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى مًَّد ٍبًف عى ، عىٍف ميحى يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو
ٍنيىا  مرفكعان. عى

مف طريؽ يحيى بف سعيد، عف محمد بف عبد الرحمف بمفظ مقارب  (2)كمسمـ ،(1)أخرجو البخارم
 بو. 

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

اًرٌم أخك يىٍحيىى كعبد رًبوً   : (3)سىٍعد ٍبف سىًعيد ٍبف قيس ٍبف عىٍمرك اأٍلىٍنصى
، (8)كأحمد بف صالح ،(7)، كالعجمي(6)، كابف عمار(5)، كابف معيف(4)كثقو ابف سعد

، كضعفو ابف معيف في (10)  "صالح"عف يحيى بف معيف:  ،إسحاؽ بف منصكركقاؿ   (9)كالذىبي
ًديًث ًفي سىٍعًد ٍبًف " ، كقاؿ الترمذم: (12) ، كأحمد بف حنبؿ(11)مكضع آخر قىٍد تىكىمَّـى بىٍعضي أىٍىًؿ الحى كى

: ى (13)  "سىًعيدو ًمٍف ًقبىًؿ ًحٍفًظوً  ًعيؼه ًجدًّا الى ييٍحتىج   ، كقاؿ ابف حـز ؼى ًفي ذىًلؾى  -ًبًو ضى ، (14) الى ًخبلى
: ليس ىك مثؿ ىؤالء، أعني أخكيو "قمت ألىٍحمىد: كقاؿ أبك داكد،  سىٍعد، أعني ابف سىًعٍيد ؟ قىاؿى
ٍبد ربو ًدٍيث ،يىٍحيىى، كعى قاؿ ابف أبي حاتـ:  – " مؤدِّم " كقاؿ أبك حاتـ: ،(15) " سىٍعد ليس بمحكـ اٍلحى

حاتـ في  أبيكذكر ابف حجر فيما زاده " كقاؿ ابف ، (16) ما سمع يعني أنو كاف ال يحفظ، يؤدِّم
                                                 

ٍكعىتىًي ] (1) ا ييٍقرىأي ًفي رى بلىًة/ بىابي مى : رقـ 57/ 2الفىٍجًر )جالبخارم: صحيح البخارم، أىٍبكىابي تىٍقًصيًر الصَّ
 .[(1171الحديث

مى ] (2) ٍكعىتىٍي سينًَّة اٍلفىٍجًر، كىاٍلحىثِّ عى قىٍصًرىىا/ بىابي اٍسًتٍحبىاًب رى ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى ٍيًيمىا مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي صى
ا ييٍستىحىب  أىٍف يي  بىيىاًف مى مىٍيًيمىا، كى افىظىًة عى تىٍخًفيًفًيمىا، كىاٍلميحى  .[(92: رقـ الحديث501/ 1ٍقرىأى ًفيًيمىا )جكى

 .[(1948: رقـ الترجمة56/ 4البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (3)

 (.425 ص/5(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج4)

 (.390: رقـ142(يحيى بف معيف، معرفة الرجاؿ، ركاية ابف محرز )ص 5)

 (.432: رقـ141(ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص 6)

 الترجمة(. 563: رقـ1/389(العجمي، معرفة الثقات )ج7)

 (.1877: رقـ الترجمة233/ 5جإكماؿ تيذيب الكماؿ )مغمطام، (8)
 (.215: رقـ الترجمة482/ 5جسير أعبلـ النببلء )الذىبي، (9)
 (.370: رقـ الترجمة84/ 4(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج10)

 (.2208: رقـ الترجمة264/ 10أسماء الرجاؿ )جالمزم، تيذيب الكماؿ في انظر:  (11)

 .[(1200: رقـ513/ 1أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد اهلل )ج] (12)

 .[(759: رقـ الحديث124/ 3الترمذم: سنف الترمذم )ج]  (13)

: المحمى باآلثار )ج14)  (.251 ص/11(ابف حـز

قكلو: )ليس بمحكـ الحديث( يعني بيا  .[(182: رقـ77ستاني )ص أحمد بف حنبؿ، سؤاالت أبي داكد السج] (15)
 أنو يخطئ كال يضبط.

 (.370: رقـ الترجمة84/ 4(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج16)
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سعد بف سعيد  :عف يحيى بف معيف أنو قاؿ ،الجرح كالتعديؿ ذكر أبي عف إسحاؽ بف منصكر
ما قكؿ المزم: كقاؿ عبد ،  رجح مغمطام أنو عف يحيى بف معيف فقاؿ: " (1) االنصارم مؤدل "

سعد بف سعيد األنصارم مكدم. فيو نظر، كذلؾ أف ابف  الرحمف بف أبي حاتـ: سمعت أبي يقكؿ:
إنما ذكره عف يحيى، فقاؿ: ذكره أبي عف إسحاؽ عف يحيى بف  ،أبي حاتـ لـ يذكر ىذا عف أبيو

 : "قاؿ شيخنا ابف دقيؽ العيد ، كقاؿ الذىبي: (2)" معيف أنو قاؿ: سعد بف سعيد األنصارم مؤدم
، كالراجح (3)" كمنيـ مف شددىا أم حسف األداء ،م ىالؾفمنيـ مف خففيا أ "مكد"اختمؼ في ضبط 

كقاؿ النسائي مرة: ، ليس بالقكم: (5)، كالدارقطني(4)كقاؿ النسائيتفسير ابف أبي حاتـ أكلى، 
فىمذىًلؾ سمكناه مىٍسمىؾ  ؛لـ يفحش خطأه يخطئكىافى " كذكره ابف حباف في الثقات فقاؿ: ، (6)ضعيؼ 
مات سنة إحدل كأربعيف ، كقاؿ أيضان: (8)  "كاف ردئ الحفظ " مكضع آخر:، كقاؿ في (7) "اٍلعيديكؿ
كلسعد ٍبف سىًعيد أحاديث صالحة "، كقاؿ ابف عدم: (9) ككاف يخطئ إذا حدث مف حفظو ،كمائة

، كقاؿ ابف (11)"صدكؽ"، كقاؿ الذىبي: (10) "بمقدار ما يركيو تقرب مف االستقامة، كالى أرل بأسان 
  .(12) "الحفظصدكؽ سيء "حجر: 

 .صدكؽ، يخطئ  خالصة األقكاؿ:
 .(13) "ثقة ثبت" قاؿ ابف حجر: يحيى بف سعيد بف قيس األنصارم، أبك سعد: 

 : ًريري ، أىبيك ميعىاًكيىةى الضَّ اًزـو مَّدي ٍبفي خى ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش، كقد ييـ "قاؿ ابف حجر: ميحى
كىك:  .15))"سنة خمس كتسعيف كمائة مف اليجرةمات "، 14) )"ءباإلرجافي حديث غيره، كقد رمي 

 ثقة في حديث األعمش، كيخطئ في حديث غيره.
                                                 

 (.876: رقـ الترجمة 471/ 3جتيذيب التيذيب )ابف حجر، (1)
 (.1877: رقـ الترجمة233/ 5جإكماؿ تيذيب الكماؿ )مغمطام، (2)
 (.310: رقـ الترجمة178/ 3جميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ )الذىبي، (3)
 .[(283: رقـ53النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص ] (4)

 (.18: رقـ69(الدارقطني، سؤاالت أبي عبد اهلل بف بكير البغدادم )ص5)

 (.1877: رقـ الترجمة233/ 5جإكماؿ تيذيب الكماؿ )مغمطام، (6)
 (.8189: رقـ الترجمة379/ 6)ج (ابف حباف، الثقات7)

 (.535: رقـ الترجمة123(ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص 8)

 (.1076: رقـ الترجمة218)ص  المرجع السابؽ (9)

 (.797: رقـ الترجمة389/ 4( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج10)

 (.1827: رقـ الترجمة428/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج11)

 (.2237: رقـ الترجمة231ريب التيذيب )ص ( ابف حجر، تق12)

 (.7609: رقـ الترجمة1056)ص المرجع السابؽ (13)

 (.5878: رقـ الترجمة840) المرجع نفسو( (14

 (.725: رقـ 126/ 1( الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ ) ج(15



 

132 
 

ًبٍيبو البىٍحرىاًني    : أىبيك الفىٍضًؿ العىبَّاسي بفي يىًزٍيدى بًف أىًبي حى
، (1) ثقة كفي مشيخة أبي القاسـ البغكم البف األخضر: كاف حافظان ، السمعاني: ثقة مأمكف قاؿ

دي الثِّقىاتً ، كقاؿ الذىبي: "(2)" ثقةه، مأمكفه "  الدارقطني:كقاؿ  ، أىحى ٍتًقفي ، المي دِّثي ـي، الميحى ، كقاؿ (3)" اإًلمىا
ا أىخطىأ"  ، كذكره ابف حباف في الثقات، فقاؿ:(4)"محمو عندنا الصدؽابف أبي حاتـ: "  ، كقاؿ (5)"ريبمى

ٍنوي اٍلًكبىاري ، كقاؿ الخميمي: " (6)" كاف حافظان أبك نعيـ: "  كىل عى ، كقاؿ (7)"كلـ يخرج في الصحاح، رى
، كقاؿ ابف حجر: (9)" ضعيؼ الحديث" :كقاؿ مسممة بف قاسـ، (8)" تكممكا فيومرة: "  الدارقطني

 .(10)يخطئ" صدكؽ "
  صدكؽ حسف الحديث.  خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث: 

، عىٍف أىًخيًو الكجو األكؿ:  ٍمرىةى، يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى مًَّد ٍبًف عى ، عىٍف ميحى سىٍعًد ٍبًف سىًعيدو
ٍنيىا  مرفكعان. عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى

ٍف يىٍحيىى، عىٍف أىًخيًو سىٍعدو ًإالَّ أىبيك ميعىاًكيىةى  "قاؿ الطبراني:  ًديثى عى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى ، كىك: (11) "لى
 ، كيخطئ في حديث غيره.ثقة في حديث األعمش

ٍمرىةى، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي  الكجو الثاني: ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى مًَّد ٍبًف عى ، عىٍف ميحى يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو
ٍنيىا  مرفكعان. عى

 يما. يالحديث صحيح، أخرجو الشيخاف في صحيح
اًرٌم أخك يىٍحيىى كعبد رًبوً سىٍعد ٍبف سىًعيد ٍبف قيس ٍبف عىٍمرك اأٍلىنٍ قاؿ البخارم:  كما كىك ، (12)صى

 أبك مكسى المديني في الحديث. ياقال
                                                 

 .(224/ 7جإكماؿ تيذيب الكماؿ )مغمطام، (1)
 (.237: رقـ219)ص (الدارقطني، سؤاالت السممي لمدارقطني2)
 (.31: رقـ الترجمة101/ 12الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (3)
 (.1193: رقـ الترجمة217/ 6(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
 (.14740: رقـ الترجمة511/ 8(ابف حباف، الثقات )ج5)
 (.6548: رقـ الترجمة26/ 14(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج6)
 (.605/ 2إلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج(الخميمي، ا7)
 (.6548: رقـ الترجمة26/ 14(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج8)
 (.232: رقـ الترجمة134/ 5(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج9)
 (.3194: رقـ الترجمة294(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 10)
 (.2653الحديث: رقـ 115/ 3(الطبراني: المعجـ األكسط )ج11)
 .[(1948: رقـ الترجمة56/ 4البخارم، التاريخ الكبير )ج] (12)
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سعد بف سعيد األنصارم، كىك: صدكؽ  مكسى المديني فيو إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:
 الحديث مف الكجو الثاني صحيح. ف إ، إال يخطئ كلـ يتابعو أحد

ٍبد الرٍَّحمىًف ٍبف عبد  ٍبد المًَّو ٍبف عبد ىذا ىيكى أخك عى  النمكذج الثاني: عى
دَّادي : قاؿ أبك مكسى المديني(83) الحديث ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى : أىٍخبىرى

، ثنا أىبيك عيمىرى ٍبفي مىٍيرىةى (1) 
، ثنا (2)

مىٍيمىافي  ٍبفي أىٍحمىدى اسي
ٍبدىافي ٍبفي أىٍحمىدى (3)  ، ثنا عى

، ثنا (4) مَّدي ٍبفي أىًبي عىًدمٍّ ، ثنا ميحى مَّدي ٍبفي بىشَّارو ، ثنا ميحى
يٍ  ٍبًد اٍلقىاًرم، عىٍف أىًبي ىيرى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى ٍعدىةى، عىٍف عى ، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف جى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو رىةى، شيٍعبىةي، عىٍف عى

مَّى المَّ  ٍنوي، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى : رىًضيى المَّوي عى ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى ئيكا ًممَّا مىسًَّت النَّاري »وي عى ٍبد المًَّو «. تىكىضَّ عى
ٍبد الرٍَّحمىًف ٍبف عبد ًمٍف بني القارة  . (5)، بطف ًمفى العربٍبف عبد ىذا ىيكى أخك عى

 تخريج الحديث: 
 .مف طريؽ شعبة بف الحجاج بمفظو بو (7)، كابف الجعد (6)أخرجو النسائي 

 رجاؿ اإلسناد:  دراسة
 ،(10)، كأبي حاتـ(9)قالو البخارم ، ىك أخك عىبد الرَّحمىف ٍبف عىبد القارٌم،(8)عىبد اهلًل بف عىبد القاًرم  

، قاؿ ابف حجر أيضان: (14)، كالبغكم في الصحابة (13)، كذكره ابف حباف(12)، كابف حجر(11)كالمزم
 .  (15) "ألف لو رؤية، ككاف عابدنا"

                                                 

ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في  (1)
 كىك: ثقة صدكؽ. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 كٌرخو ابف نيٍقطىة ككٌناه أبا عىٍمرك. ، أبك عمر،ىك: عبد الكٌىاب بف محمد بف عمي بف ميرة األصبياني (2)
 .أك تعديبلى  ان (. لـ أجد مف ذكر فيو جرح411/ 9الذىبي، تاريخ اإلسبلـ)ج

مىٍيمىافي ٍبفي 3) ، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: (ىك: سي دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  أىٍحمى
 ثقة حافظ. (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

فِّؼ. قاؿ الذىبي: طكؼ 4) (ىك: عبداف بف أحمد بف مكسى بف زياد، أبك محمد األىكازم، كاسمو: عبد اهلل، فىخي
 (.281: رقـ الترجمة104/ 7الببلد كصنؼ التصانيؼ...، ككاف أحد الحفاظ األثبات. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

 (.331حديث: رقـ ال185(أبك المديني: مكسى المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص5)
ًت النَّاري )ج](6) كًء ًممَّا غىيَّرى  .[(175: رقـ الحديث106/ 1النسائي: سنف النسائي، ًكتىابي الطَّيىارىًة/ بىابي اٍلكيضي
 (.1613: رقـ الحديث244(ابف الجعد: مسند ابف الجعد )ص7)
: ىذه النسبة إلى بنى قارة، كىـ بطف معركؼ مف العرب. السمعاني، (8) : رقـ 294/ 10األنساب )جالقاًرم 

 (.3138الترجمة
 .[(427: رقـ الترجمة141/ 5البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (9)
 (.473: رقـ الترجمة102/ 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(10)
 (.3401: رقـ الترجمة248/ 15المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(11)
 (.3450: رقـ الترجمة312تقريب التيذيب )ص ك (، 520: رقـ الترجمة305/ 5ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(12)
 (.805: رقـ الترجمة246/ 3ابف حباف، الثقات )ج(13)
 (.292/ 4البغكم، معجـ الصحابة )ج(14)
 (.520: رقـ الترجمة305/ 5ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (15)
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كًمي  يىٍحيىى ٍبفي  ٍعدىةى ٍبًف ىيبىٍيرىةى ٍبفي أىًبي كىٍىًب اٍلمىٍخزي ثقة كقد أرسؿ عف ابف مسعكد "، قاؿ ابف حجر: جى
 . (1) "كنحكه

مف : ثالثالمطمب التقدمت ترجمتو ) ،عمرك بف دينار المكي أبك محمد األثـر الجمحي مكالىـ
 كىك: ثقة ثبت. (،109)ص عرؼ بكنيتو، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو، كيعرؼ اسمو(،

، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرم، ثقة حافظ متقف مكالىـ (2) يٌ كً تى العى  شعبة بف الحجاج بف الكرد
عف  كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذبٌ 

 .(3)السنة، ككاف عابدان، مات سنة ستيف
ًدٌم الس مىمي  مكالىـ البٍصرٌم الحافظ ييكىنَّى أبا عىٍمرك ٍبف اىيكى محمد " ، كقيؿ: محمد ٍبف أىًبي عى

 . (5) "ثقة" ، كقاؿ ابف حجر: (4) "إبراىيـ ٍبف أىًبي عىًدٌم، كقيؿ: أبك عىًدٌم ىيكى إبراىيـ

مَّدي بفي بىشَّاًر بفً  ، أبك بكر بيٍندىار ميحى دى بًف كىٍيسىافى  .(6)"ثقة" : قاؿ ابف حجر: عيٍثمىافى بًف دىاكي

 دراسة الحديث: 
بد القارٌم،ترجمة بأف الثبت مف خبلؿ  بد الرَّحمىف ٍبف عى ، ىك أخك عى بد اهلًل بف عىبد القاًرم   عى

 .(7)ككما قاؿ أبك مكسى المديني كًمٍف بني القارة، بطف ًمفى العرب
و ذكر فيفيو عبد الكىاب بف محمد بف ميرة كلـ يي  أبي مكسى المديني إسناد الحكـ عمى الحديث:

 .(8)صحيح أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو  الحديث، إال أف كال تعديؿه  جرحه 
 
 
 
 

                                                 

 (.7520: رقـ الترجمة588 ابف حجر، تيذيب التيذيب )ص (1)
األنساب . السمعاني، ىذه النسبة إلى العتيؾ، كىك بطف مف األزد، كىك عتيؾ بف النضر بف األزد :يٌ كً تى العى  (2)
 (.2695: رقـ 227/ 9ج)
 (.2790: رقـ الترجمة266)ص  السابؽالمرجع ( 3)
 (.287: رقـ الترجمة1197/ 4الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (4)
 (.5697: رقـ الترجمة465حجر، تقريب التيذيب )صابف  (5)
 (.5754: رقـ الترجمة469)ص  المرجع السابؽ (6)
 (.331: رقـ الحديث185أبك المديني: مكسى المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (7)
(8) ، ـى ٍبًف قىاًرظو ٍبدى اهلًل ٍبفى ًإٍبرىاًىي ٍبًد اٍلعىًزيًز، أىفَّ عى ًني عيمىري ٍبفي عى : أىٍخبىرى دى أىبىا  قاؿ مسمـ:  قىاؿى اٍبفي ًشيىابو أىٍخبىرىهي أىنَّوي كىجى

أي ًمٍف أىٍثكىاًر أىًقطو أىكى  ا أىتىكىضَّ : ًإنَّمى ٍسًجًد، فىقىاؿى مىى اٍلمى أي عى ٍيرىةى يىتىكىضَّ مَّـى ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍمتييىا أًلىنِّي سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى
 : ئيكا ًممَّا مىسًَّت النَّاري »يىقيكؿي كًء ًممَّا مىسًَّت النَّاري )ج]«. تىكىضَّ ٍيًض/ بىابي اٍلكيضي / 1مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحى

 .[(352: رقـ الحديث272
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ك الز ٍىًرمٍّ  ٍبًد المًَّو ٍبًف ميٍسًمـو ىيكى أىخي  النمكذج الثالث: عى

مًَّد ٍبًف األخشيًذ  :: قاؿ أبك مكسى المديني(85) الحديث ـي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى نىا أىبيك بىٍكرو تىمَّا أىٍخبىرى
الطٍِّيرىاًني  
مًَّد ٍبًف عيمىرى (1) ا المَّوي (2) ، كىأيم وي الًمعىةي أيـ  اٍلعىبلًء ًبٍنتي ميحى ا ًبًطٍيرىاًف أىٍصبىيىافى رىًحمىييمى ، ًكبلىيمى

مًَّد ٍبًف اٍلقىاًسـً الطٍِّيرىاًني   قىاال: ٍبًد المًَّو (3) أنا أىبيك اٍلعىبَّاًس أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ـي ٍبفي عى اؽى ًإٍبرىاًىي ، ثنا أىبيك ًإٍسحى
اًحًفي   اٍلمىصى
اًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف األخشيذً  (ح).(4) نىا ًإٍسمى ٍبًد الرَّ (5) كىأىٍخبىرى ، (6) ًحيـً ، أنا أىبيك طىاًىًر ٍبفي عى

قيٍطًني   سىًف الدَّارى أنا أىبيك اٍلحى
سىٍيفي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى اٍلقىاًضي(7) ، قىاال: ثنا اٍلحي

مَّدي ٍبفي ًإٍشكىابى (8) ، (9) ، ثنا ميحى
، عىٍف يىًزيدى ٍبفً  ، أنا لىٍيثه يىٍعًني اٍبفى سىٍعدو زىاًعي  مىمىةى اٍلخي كري ٍبفي سى مىمىةى كىىيكى مىٍنصي ٍبًد  ثنا أىبيك سى اٍليىاًد، عىٍف عى

ٍنوي، أىفٌ  ٍف أىنىسو رىًضيى المَّوي عى ، عى ، عىًف اٍبًف ًشيىابو ٍبًد المًَّو ٍبًف ميٍسًمـو ، عىٍف عى النًَّبيَّ  اٍلكىىَّاًب ٍبًف أىًبي بىٍكرو
 : ًف اٍلكىٍكثىًر، فىقىاؿى مَّـى سيًئؿى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بِّي»صى ا ًمفى المَّبىًف،  نىٍيره أىٍعطىاًنيًو رى ؿَّ أىشىد  بىيىاضن عىزَّ كىجى
رو  زي ًفيًو طىٍيره كىأىٍعنىاًؽ اٍلجي ًؿ، كى كىأىٍحمىى ًمفى اٍلعىسى
ٍنوي: يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ   «.(10) فىقىاؿى عيمىري رىًضيى المَّوي عى

ًتٍمؾى الطٍَّيرى نىاًعمىةه.
  : ـي ًمٍنيىا يىا عيمىري »قىاؿى ، كىغىٍيريهي، عىًف المٍَّيًث. « .آًكمييىا أىٍنعى كىاهي يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو رى

ٍبًد   كىعى
،االمًَّو  ك الز ٍىًرمٍّ  .(11) عىٍف أىنىسو  ٍبًف ميٍسًمـو ىيكى أىخي

                                                 

 لـ أجد مف ذكر لو ترجمو. (1)
 لـ أجد مف ذكر ليا ترجمو. (2)
 لـ أجد مف ذكر لو ترجمو. (3)
 لـ أجد مف ذكر لو ترجمو. (4)
اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  (5) ىك: ًإٍسمى

ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (،87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في
 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب 6) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى (ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص ثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،ال

ٍبد المَّو أىبيك ا7) لحسف الحافظ (ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 ،ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو( الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية،

ماـ كقتو، انتيى  ،(142)ص إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

اًمًميٌ 8) بٌِّي، البىٍغدىاًدٌم المىحى اًعٍيؿى بف سىًعٍيًد بًف أبىاف الضَّ ًد بًف ًإٍسمى مَّ اًعٍيؿى بف ميحى سىٍيفي بفي ًإٍسمى ، أبك عبد اهلل، (ىك: الحي
ٌنؼ الس نىف، قاؿ الذىبي: محدث ثقة.   (.110: رقـ الترجمة259/ 15الذىبي، سير أعبلـ النببلء )جمصى

، كىأى 9) ًميٍّ ، أىخيك عى ، بًف الحيرِّ بًف زعبلىفى البىٍغدىاًدم  ـى سىٍيًف بًف ًإٍبرىاًىٍي مَّدي بفي الحي ، ميحى ٍعفىرو ا ييمىقَّبي (  ىك: أىبيك جى بيٍكىيمى
مَّده ىيكى األىصغىري كىاألىٍحفىظي. ق ميحى ، كى / 12اؿ الذىبي: الحافظ  اإلماـ، الثقة. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )جًبًإشكىابو

 (.145: رقـ الترجمة352
ف أرٍدت ذكىرا، ك 10) كير، كىا  زي : البىًعير ذىكىرنا كىافى أىٍك أيٍنثىى، إال أفَّ المٍَّفظة ميؤنثة، تقكؿ ىذه الجى كري زي (: الجى رى زى الجٍمع ()جى

زىاًئر. ابف األثير، الني ره كجى زي  (.266/ 1اية في غريب الحديث كاألثر )ججي
 (.633: رقـ الحديث315(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص11)
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 تخريج الحديث:
عف منصكر بف سممة  (2)مف طريؽ شعيب بف الميث بنحكه،  كأحمد بف حنبؿ  (1)أخرجو النسائي 

 بمفظو، كبلىما ) شعيب بف الميث، كمنصكر بف سممة(، عف الميث بف سعد، عف يزيد بف الياد بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
عبد اهلل بف الحارث بف زىرة بف كبلب  محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب بف
تقانو " ر: القرشي الزىرم، ككنيتو أبك بكر الفقيو، قاؿ ابف حج الحافظ متفؽ عمى جبللتو كا 

 .(3)"كثبتو...، مات سنة خمس كعشريف كقيؿ قبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيف
ٍبًد المًَّو ٍبًف ًشيىابو الز ٍىًرم   ٍبدي المًَّو ٍبفي ميٍسًمـً ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عى مَّدو اٍلمىدىًني   ،عى : قاؿ الذىبي: أىبيك ميحى

ـي أىًبي بىٍكر كىك ا مات قبؿ ، اإلماـ ثقة ،أخك الزىرم ، كقاؿ ابف حجر:(4) أىسىف  ًمٍف أىًخيًو اإًلمى
 .(5)أخيو

 .(6)ثقة  ، قاؿ ابف حجر:ككيؿ الزىرم ،عبد الكىاب بف أبي بكر المدني
ٍبًد اهلًل  ، أىبيك عى ٍبًد اهلًل بًف أيسىامىةى بًف اليىاًد المٍَّيًثي  ، المىدىًني  يىًزٍيدي بفي عى ِـّ شىدَّاًد بًف المٍَّيًثي  ، اٍبفي اٍبًف عى

  .(7) "ثقة مكثر "اليىاًد، قاؿ ابف حجر:
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  الميث بف سعد، أبك الحارث الفيمي:
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

 .(8)ثقة ثبت حافظم، قاؿ ابف حجر: أبك سممة الخزاعي البغداد ،منصكر بف سممة بف عبد العزيز

 دراسة الحديث:

قالو أبك مكسى تبيف مف خبلؿ ترجمة الراكم عبد اهلل بف مسمـ، ىك أخك الزىرم، عف أنس كما 
 المديني.
إسناد أبي مكسى المديني فيو ثبلث ركاة لـ أجد ليـ ترجمة كىـ )تماـ بف  :ى الحديثالحكـ عم

أحمد الطيراني، كأمو المعو، كأحمد بف محمد الطيراني(، كيرتقي الحديث إلى درجة الحسف 
 بالمتابعة.

                                                 

 ([.11639: رقـ الحديث346/ 10( ]النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي التٍَّفًسيًر/ سيكرىةي اٍلكىٍكثىًر )ج1)
 ([.13306: رقـ الحديث30/ 21(]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج2)
 (.6296: رقـ الترجمة506)ص المرجع السابؽ (3)
 (.190: رقـ الترجمة446/ 3الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج(4)
 (.3615: رقـ الترجمة323ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5)
 (.4255: رقـ الترجمة368)ص  المرجع السابؽ (6)
 (.7737: رقـ الترجمة602)ص المرجع نفسو (7)
 (.6901: رقـ الترجمة547)ص  المرجع نفسو (8)
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 جدهإلى ان: بياف نسب الراكم رابع

مكسى المديني في  ذكر كالده، كما بىينيا اإلماـ أبكاشتير بعض الركاة بنسبتو إلى جده دكف 
 ىذه النماذج المذككرة: 

 :نسب ربعيان إلى الجاركدالنمكذج األكؿ: 

، رىًحمىوي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(86) الحديث كًفي  زَّاًؽ الص  ٍبًد الرَّ ٍبًد اٍلكىًريـً ٍبًف عى مىى عى قىرىٍأتي عى
مَّدو (1)المَّوي  ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف ميحى ٍف ًكتىاًب عى ، عى

ًقي  رىًحمىوي (2) رى نىا ًبًو أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي اٍلفىٍتًح اٍلخى ، )ح(، كىأىٍخبىرى
ٍبدي الرَّ (3)المَّوي  ٍعفىر، ًإٍذننا، أىنىا عى مًَّد ٍبًف جى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى مىٍيًو، أىنىا عى ، ًقرىاءىةن عى مَّدو ًف ٍبفي ميحى ٍحمى

سىفي (4)  ، ثنا اٍلحى
ٍيًو اٍلقىطَّافي  مىكى ٍبفي عى
فَّاؼي (5) ، ثنا بىشَّاري ٍبفي ميكسىى اٍلخى

دَّثىًني (6) كًد ٍبًف أىًبي سىٍبرىةى، حى اري ، ثنا ًرٍبًعي  ٍبفي اٍلجى
ٍنوي، أىفَّ  اًلؾو رىًضيى المَّوي عى دَّثىًني أىنىسي ٍبفي مى كدي، حى اري د ؾى اٍلجى اًج، ثنا جى جَّ ك يىٍعًني اٍبفى أىًبي اٍلحى النًَّبيَّ  عىٍمره

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّى  كىافى ًإذىا سىافىرى »صى فىأىرىادى أىٍف يىتىطىكَّعى ًبالصَّبلًة اٍستىٍقبىؿى ًبنىاقىًتًو اٍلًقٍبمىةى فىكىبَّرى ثيَـّ صى
يىًت النَّاقىةي  ٍيثي تىكىجَّ نَّمىا «. حى ، كىاً  كىذىًلؾى ىيكى ًفي ًكتىاًب اٍلمدٍبًح ًلمدَّارىقيٍطًنيٍّ كًد، كى اري كىذىا نىسىبى ًرٍبًعيًّا ًإلىى اٍلجى

كدً  ىيكى ًرٍبًعي   اري ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلجى كىايىًة  ٍبفي عى بَّمىا ال يىكيكفي ًفي الرِّ مىى مىٍف ال يىٍعًرفيوي، كىري ذىكىٍرتيوي ًلئىبل يىٍشتىًبوى عى
د ؾى  دَّثىًني جى ٍنوي (7)حى ك، عى كًد ًركىايىةه، كىعىٍف عىٍمرو اري دًِّه اٍلجى ، عىٍف جى ًلًرٍبًعيٍّ ، كى

(8). 

 
                                                 

(1 ، كفي  زاؽ بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد بف محمد، أبك طاىر األصبياني  الص  ( ىك: عبد الكريـ بف عبد الرَّ
ٍمبان في السنة.  الزاىد، المعركؼ بمكشكؼ الرأس، كقاؿ أبك مكسى: كاف أكحد في طريقتو، صاحب كرامات، صي

 (.43: رقـ الترجمة380/ 11الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج
ىك: عبد الرحمف بف أبي بكر محمد بف أبي عمٌي أىٍحمىد بف عبد الرحمف، أبك القاسـ اليمداني الٌذككانٌي  (2)

 (،129، )صاأٍلصبيانٌي المعٌدؿ.  تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: معرفتو باألخكة(
 لـ أجد مف ذكر فيو جرح مفسر كال تعديؿ.

قٌي، كخرؽ:  (3) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف أحمد ٍبف القاسـ، أبك العٌباس األصبياني، الًخرى ىك: أحمد ٍبف أىًبي الفتح عى
لـ (، 129)ص ،مب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: معرفتو باألخكة(مكضع بأصبياف. تقدمت ترجمتو في )المط

 أجد فيو جرح أك تعديؿ.

يَّافى أىبي  (4) ٍعفىًر ٍبًف حى ًد ٍبًف جى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دي ىك: عى مَّدو األصبياني، ييٍعرىؼي ًبأىًبي الشٍَّيًخ: قاؿ أبك نعيـ: أىحى ك ميحى
. تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الر  ـى كىالتٍَّفًسيرى كىالش ييكخى نَّؼى اأٍلىٍحكىا ـً صى كاة، ثالثنا: الثِّقىاًت كىاأٍلىٍعبلى

 ثقة صاحب تصانيؼ. (،129، )صمعرفتو باألخكة(

ٍمًكيَّوي اٍلقطَّاف، قاؿ الدارقطني: الى بىٍأس ًبًو. الدارقطني، سؤاالت الحاكـ )ص (5)  (.80: رقـ111ىك: اٍلحسف بف عي

ابف حجر: ضعيؼ كثير الغمط كثير  ىك: بشار بف مكسى الخفاؼ شيباني عجمي بصرم نزؿ بغداد، قاؿ (6)
 (.674: رقـ الترجمة122الحديث. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 

 لـ أجد في طرؽ تخريج الحديث لفظ )جدؾ(، إال في ركاية أبي داكد الطيالسي بمفظ ) عف جدم الجاركد(. (7)
 (.762: رقـ الحديث383أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (8)
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 تخريج الحديث:

عف يزيد بف  (2)مف طريؽ مسدد بف مسرىد بنحكه، كأحمد بف حنبؿ (1)أبك داكدأخرجو 
مف طريؽ إسحاؽ بف  (4)مف طريؽ عمي بف المديني بمفظو، كالدارقطني (3)ىاركف بنحكه، كالبييقي

يىًت النَّاقىةي  ٍيثي تىكىجَّ مَّى حى مف طريؽ مسمـ بف  (5)كالطبراني (،أبي إسرائيؿ بمفظو دكف قكؿ )ثيَـّ صى
بنحكه، ستتيـ ) مسدد بف مسرىد، كيزيد بف ىاركف، كعمي  (6) إبراىيـ بمفظو، كأبك داكد الطيالسي

سحاؽ بف أبي إسرائيؿ، كمسمـ يف إبراىيـ، كأبك داكد الطيالسي(،  عف ربعي بف ا بف المديني، كا 
بف مالؾ رضى اهلل عنو  عبد اهلل، عف عمرك بف أبي الحجاج، عف الجاركد بف أبي سبرة، عف أنس

 مرفكعان.
 راسة رجاؿ اإلسناد:د

 ، كدي ٍبفي أىًبي سىٍبرىةى اٍلييذىًلي  اري ذكره ابف حباف في  : (7)كاسمو سالـ ٍبف سممة أبك نكفؿ اٍلبىٍصًرم  الجى
ًمائىةو ًباٍلبىٍصرىةً " الثقات قاؿ:  ، كقاؿ (9) "صالح الحديث"، كقاؿ أبك حاتـ: (8) "مىاتى سىنىةى ًعٍشًريفى كى
 .(12)"صدكؽ" ، كابف حجر: (11)، كقاؿ الذىبي(10)"بىٍصًرم  ًثقىةه " الدارقطني: 

 ثقة.خالصة األقكاؿ: 
 .(13)"ثقة" ، قاؿ ابف حجر: عمرك بف أبي الحجاج ميسرة اًلمٍنقىرم

                                                 

مىى الرَّاًحمىًة كىاٍلًكٍتًر )ج] (1) ًة السَّفىًر/بىابي التَّطىك ًع عى بلى  .[(1225: رقـ الحديث9/ 2أبك داكد: سنف أبي داكد، تىٍفًريًع صى

 .[(1309: رقـ الحديث377/ 20أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (2)

مَّاعي أىٍبكىاًب اٍسًتٍقبىاًؿ  (3) ٍحرىاـً )جالبييقي: السنف الكبرل، جي : رقـ 8/ 2اٍلًقٍبمىًة/ بىابي اٍسًتٍقبىاًؿ اٍلًقٍبمىًة ًبالنَّاقىًة ًعٍندى اإٍلً
 (.2208الحديث

ًة التَّطىك ًع ًفي السَّفىًر كىاٍسًتٍقبىاًؿ اٍلًقٍبمىًة ًعنٍ  (4) بلى ًة/ بىابي ًصفىًة صى بلى ًة الدارقطني: سنف الدارقطني، ًكتىابي الصَّ دى الصَّبلى
مىى الدَّ   (.1476: رقـ الحديث248/ 2ابًَّة )جعى

 (.2536: رقـ الحديث76/ 3الطبراني: المعجـ األكسط )ج(5)
 (.2228/حديث583/ص 3مسند أبي داكد الطيالسي)ج أبك داكد الطيالسي:  (6)
 (.882: رقـ الترجمة475/ 4جتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )المزم، (7)
 (.2066ترجمة: رقـ ال114/ 4(ابف حباف، الثقات )ج8)
 (.2182: رقـ الترجمة525/ 2(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج9)
 (.74: رقـ62(الدارقطني، سؤاالت أبي بكر البرقاني )ص10)
 (.741: رقـ 288/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج11)
 (.881: رقـ الترجمة137ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (12)
 (.5007ترجمة: رقـ ال420)ص المرجع السابؽ (13)
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قاؿ إسحاؽ بف منصكر عف يحيى بف  :(1)ًربعي ٍبف عىبد اهلًل ٍبف الجاركد ٍبف أىبي سىبرىة، البىصًرمٌ 
قيٍطًنٌي يقكؿ(2)"صالح"معيف:  ربعي بف الجاركد بف أبي سبرة،  : "، كقاؿ البرقاني: سمعت الدَّارى

قىاؿ النَّسىائي: ليس بو بأس ، (4)"صالح الحديث"، كقاؿ أبك حاتـ: (3)"بصرم، ال بأس بو كى
(5)  

 .(7)"صدكؽ"ابف حجر: ، ك  (6)الذىبي  كقاؿ
 صدكؽ. األقكاؿ:خالصة 

 دراسة الحديث:

ًديثىافً " قاؿ الطبراني:  عىًف  -يعني ىذا الحديث كحديث آخر مف طريقو-الى ييٍركىل ىىذىاًف اٍلحى
ا ًرٍبًعي   ٍسنىاًد، تىفىرَّدى ًبًيمى كًد ًإالَّ ًبيىذىا اإٍلً اري ، كؿ الركايات ذكرت اسمو ربعي بف عبد اهلل بف (8)"اٍلجى

ئيؿ نسبتو إلى جده )ًرٍبًعي  ٍبفي امف طريؽ إسحاؽ بف أبي إسر  (9)لمدارقطنيالجاركد، إال ركاية 
(، بيذا يتضح أف الجاركد بف عبد اهلل نسب إلى جده كما قاؿ أبك مكسى المديني. كًد اٍلييذىًلي  اري  اٍلجى

ح فيو عبد الرحمف بف أبي بكر، كأحمد بف أبي الفت مكسى المديني، إسناد أبيالحكـ عمى الحديث: 
 لـ أجد مف ذكرىما بجرح أك تعديؿ.

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .[(1107ترجمة: رقـ ال327/ 3التاريخ الكبير )ج ] البخارم،  (1)

 (.2308ترجمة: رقـ ال509/ 3الجرح كالتعديؿ )ج ابف أبي حاتـ،  (2)
 (.152رقـ: 30سؤاالت البرقاني )ص الدارقطني،  (3)

 (.2308ترجمة: رقـ ال509/ 3الجرح كالتعديؿ )ج ابف أبي حاتـ،  (4)
 (.1851: رقـ الترجمة58/ 9جفي أسماء الرجاؿ )تيذيب الكماؿ المزم، (5)
 (.1522: رقـ الترجمة390/ 1جالكاشؼ )الذىبي، (6)
 (.1880ترجمة: رقـ ال205تقريب التيذيب) ص ابف حجر،  (7)
 (.2536حديث: رقـ ال76/ 3المعجـ األكسط)ج الطبراني:  (8)

 (.1476حديث: رقـ ال248/ 2سنف الدارقطني)ج الدارقطني:  (9)
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دٍّهً  مىمىةى، فىنيًسبى ًإلىى جى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي سى ٍبدي اٍلعىًزيًز ىيكى اٍبفي عى  النمكذج الثاني: عى
اءً : قاؿ أبك مكسى المديني(87) الحديث نىا سىًعيدي ٍبفي أىًبي الرَّجى : أىٍخبىرى

ٍبدي اٍلكىاًحًد ، أنا (1)  أىبيك أىٍحمىدى عى
ـي  ٍبفي أىٍحمىدى اٍلميعىمِّ
ًميؿو (2) اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىيـ(3)، أنا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف جى دِّم ًإٍسحى ، أنا جى

 ، ثنا أىٍحمىدي (4)
ًنيعو  ٍبفي  مى

كفى (5)  ، نا يىًزيدي ٍبفي ىىاري
مى (6)  ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىًبي سى ، عىٍف ، أنا عى سىٍيفو مىةى، عىٍف عيمىرى ٍبًف أىًبي حي

، يىٍعًني عىٍف أىًبيوً  ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى مىمىةى، عىٍف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي سى ، -عبد اهلل بف عمر -عى
 : ٍنوي، قىاؿى مىٍيوً »رىًضيى المَّوي عى مَّى المَّوي عى ًمنَّا  كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى فىةى، ًمنَّا اٍلميكىبِّري كى ةى عىرى ًبيحى مَّـى صى سى كى
، فىأىمَّا نىٍحفي فىنيكىبِّري  مَّى المَّوي «. اٍلمييىمِّؿي نىعى رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ تىٍسأىليكا كىٍيؼى صى ـٍ كىٍيؼى لى : أىتىعىجَّبي لىكي : قيٍمتي قىاؿى

، أىٍخرىجى  ًحيحه ًديثه صى مَّـى؟ ىىذىا حى سى مىٍيًو كى كفى ىىكىذىا، عى ًديًث يىًزيدى ٍبًف ىىاري ـه ًمٍف حى ٍبدي اٍلعىًزيًز ىيكى وي ميٍسًم كىعى
دٍّهً  مىمىةى، فىنيًسبى ًإلىى جى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي سى ًة اٍبفي أىًبي اٍبفي عى كىافى ًفي الن ٍسخى ، كى سىٍيفو ، كىعيمىري ىيكى اٍبفي حي

سىٍيفو   . (7)حي

 تخريج الحديث: 
مف طريؽ يزيد بف ىاركف، عف عبد العزيز بف أبي سممة، عف عمر بف  (8)أخرجو مسمـ 
 أبي حسيف بنحكه بو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

طَّابً  ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ٍبًف اٍلخى ٍبًد المًَّو ٍبفي عى ًصي  أىًبيًو، ثقة"، عى  . (9) "أبك عبد الرحمف، كاف كى
                                                 

اج األى 1) ٍكرو بىٍكر بف أىًبي الفىٍتًح بف بىٍكًر بًف حجى مَّد بف أىًبي مىٍنصي اًء ميحى ٍصبىيىاًنٌي، (ىك: أىبيك الفىرىًج سىًعٍيدي بف أىًبي الرَّجى
، الثِّقىةي، بىًقيَّةي المىشىاًيخ. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج ـي ، العىاًل اًلحي ًفٌي: الشٍَّيخي الصَّ ٍيرى رقـ  :622/ 19الصَّ

 (.366الترجمة
ًد ٍبًف إبراىيـ بف يحيى بف مىنده، أبك أىٍحمىد اأٍلصبيا2) مَّ ٍبًد المَّو ٍبًف ميحى ًد ٍبًف عى مَّ نٌي (ىك: عبد الكاحد بف أىٍحمىد بف ميحى

 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.82: رقـ الترجمة37/ 10الميعىمِّـ. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

، أىبيك أىٍحمىدى: أبك نعيـ، تاريخ أصبياف )(ىك: عيبىٍيدي 3) ًميؿو ًد ٍبًف جى مَّ ـى ٍبًف ميحى اؽى ٍبًف ًإٍبرىاًىي / 2جالمًَّو ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى
 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.1111: رقـ الترجمة68

، أىبيك يىٍعقي 4) ًميؿو ًد ٍبًف جى مَّ ـى ٍبًف ميحى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي . الذىبي، سير أعبلـ (ىك: ًإٍسحى : قاؿ الذىبي: الثِّقىةي، الميعىمَّري كبى
 (.173: رقـ الترجمة265/ 14النببلء )ج

: ثقة حافظ. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص5) ٍعفىرو ، أىبيك جى ًف البىغىًكم  ٍبًد الرٍَّحمى ًنٍيًع بًف عى : رقـ 85(ىك: أىٍحمىدي بفي مى
 (. 114الترجمة

، قاؿ ابف حجر: ثقة متقف عابد. ابف حجر، تقريب التيذيب ىك: يىًزٍيدي بفي ىى  (6) ـٍ مىًمي  مىٍكالىىي ٍكفى بًف زىاًذم الس  اري
 (.7789: رقـ الترجمة606)ص

 (.813: رقـ الحديث411أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (7)

/ بىابي التٍَّمًبيىًة كىال] (8) جِّ فىةى )جمسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحى فىاتو ًفي يىٍكـً عىرى / 2تٍَّكًبيًر ًفي الذَّىىاًب ًمٍف ًمننى ًإلىى عىرى
 .[(273: رقـ الحديث933

 (.3417: رقـ الترجمة310(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص9)
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شي  مىمىةى المىاجى ٍبد المَّو ٍبف أىًبي سى ٍبد العزيز، كأخك يعقكب التٍَّيًمي  مىٍكالىىيـ (1)ٍكفي عى ، قاؿ ابف (2)، كالد عى
 . (3) "ثقة" حجر: 

مىًحىٌ   . (5)"ثقة" مكالىـ، أبك قدامة المكي، قاؿ ابف حجر:  (4) عيمىري ٍبفي حيسىٍيفو بف عبد اهلل الجي
ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي سىمىمىةى  ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي عى ،عى ٍبًد  اٍلمىاًجشيكفي كاسـ أبي سممة ميمكف كييقاؿ، دينار، أىبيك عى

المًَّو اٍلمىدىًني  اٍلفىًقيوي، مىٍكلىى آًؿ اٍلييدىٍيًر، التٍَّيًمي  
 .(7) "ثقة فقيو مصنؼ" ، قاؿ ابف حجر: (6)

 دراسة الحديث: 
ٍبًد المَّوً  ٍبدي اٍلعىًزيًز ىيكى اٍبفي عى دًِّه،  ثبت مف خبلؿ ترجمة الراكم عى مىمىةى، فىنيًسبى ًإلىى جى ٍبًف أىًبي سى

، كما قاؿ أبك مكسى المديني كىعيمىري ىيكى اٍبفي حيسىٍيفو
(8). 

فيو عبد الكاحد بف منده، كعبيد اهلل بف يعقكب، لـ  مكسى المديني إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:
 صحيحو. ، أخرجو مسمـ فيالحديث صحيحأف  إالأجد مف ذكرىما بجرح أك تعديؿ، 

 إلى القبائؿ:ان: بياف نسب الراكم خامس
نساب الدقيؽ الذم يبرز مدل إلماـ الناقد معرفة القبائؿ كنسب الركاة إلييا،  ي عد مف عمـ األ

بذلؾ كمعرفتو في التفريؽ بيف الركاة عف طريؽ معرفة القبائؿ، اشتير بعض الركاة بنسبتو إلى 
 قبيمتو، بىٌيف اإلماـ أبي مكسى المديني ذلؾ كما ىك مكضح في الدراسة النماذج التالية. 

 
 
 
 
 

                                                 

ممىة اٍلمىاجشكف لحمرة  (1) ممىة ييكسيؼ بف يىٍعقيكب بف عبد اهلل بف أبي سى خديو، كىىىًذه ليغىة اٍلمىاًجشيكف: ىىذىا لقب أبي سى
ًدينىة. السمعاني، األنساب )ج  (.3570: رقـ5/ 12أىؿ اٍلمى

 (.144: رقـ الترجمة259/ 3الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (2)
 (.3366: رقـ الترجمة306ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3)
مىًحٌى: ىذه النسبة إلى بنى جمح. السمعاني، األنساب )ج (4)  (.936: رقـ 326/ 3الجي
 (.4876: رقـ الترجمة411ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5)
 (.3455: رقـ الترجمة152/ 18المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (6)
 (.4104: رقـ الترجمة357ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7)
 (.813: رقـ الحديث411أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (8)
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باثنتيف ًمٍف فكقيا، كالخاء المعجمة قبيمة ًمٍف حمير، الترخميكف بالتاء المعجمة  :كؿالنمكذج األ 
 كقيؿ ًمٍف يحصب

نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ السَّرَّاجي : قاؿ أبك مكسى المديني(88) الحديث : أىٍخبىرى
، أىنىا أىبيك طىاًىًر ٍبفي (1) 

ٍبًد الرًَّحيـً  ًمي  ٍبفي عيمىرى (2) عى اًفظي ، أىنىا عى مًَّد ٍبًف ميكسىى ٍبًف (3)اٍلحى ٍعفىًر ٍبًف ميحى ٍعفىري ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف جى ، ثىنىا جى
اٍلفيرىاًت، ًبًمٍصرى 
(4)، بىبلًني  اًرًث اٍلجى ًبيعىةي ٍبفي اٍلحى ، ثىنىا رى ، ًبًمٍصرى ًمي  مَّدو التٍَّرخي مَّدي ٍبفي سىًعيًد ٍبًف ميحى  ، ثىنىا ميحى

ٍيكىةي ٍبفي شي  ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف ثىنىا حى ٍف أىًبي بىٍكرو اٍلعيمىًرمِّ ، عى اًلًؾ ٍبًف أىنىسو ، ثىنىا بىًقيَّةي، عىٍف شيٍعبىةى، عىٍف مى ٍيحو رى
، عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا:  مىى »يىسىارو مَّـى كىافى ييكًتري عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىفَّ النًَّبيَّ صى

كالترخميكف بالتاء المعجمة باثنتيف ًمٍف فكقيا، كالخاء المعجمة قبيمة ًمٍف حمير،  ،«...اٍلبىًعيرً 
 . (5)كقيؿ ًمٍف يحصب

 تخريج الحديث: 

عف يحيى  (7)عف إسماعيؿ بف أبي أكيس بمفظو مع زيادة قصة، كمسمـ (6)أخرجو البخارم
يحيى(، عف مالؾ بف بف يحيى بنحكه مع ذكر قصة، كبلىما )إسماعيؿ بف أبي أكيس، كيحيى بف ا

 أنس، عف أبي بكر بف عمر بف عبد الرحمف، عف سعيد بف يسار بو.

 
                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضؿً ىك: ًإسٍ  (1) بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  ،بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي ،مى
ككاف (، 113ص))المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،  تقدمت ترجمتو في

 مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب  (2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص (،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة ثاني:ال

ٍبد المَّو أىبي  ،ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ،ىك: عمي ٍبف عيمىر (3) ك الحسف الحافظ ٍبف دينار ٍبف عى
 ،ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو( الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية،

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  (،113)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

ًزٍيًر أىًبي الفىٍتًح الفىٍضؿً  ،ىك: أىبيك الفىٍضؿً  (4) ٍعفىري ٍبفي الكى ًد بًف ميٍكسىى بًف الحىسىفً  ،جى مَّ ٍعفىًر بًف ميحى بًف الفيرىاًت  ،بًف جى
. الذىبي،  ًزٍيري األىٍكمىؿي اًفظي، الثِّقىةي، الكى ، الحى ـي ا ، اٍبفي ًحٍنزىابىةى، قاؿ الذىبي: اإًلمى ، نزيؿي ًمٍصرى سير أعبلـ النببلء البىٍغدىاًدم 

 (.357: رقـ الترجمة484/ 16)ج

 (.196: رقـ الحديث123ني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )صأبك مكسى المدي (5)
مىى الدَّابًَّة )ج] (6)  .[(999: رقـ الحديث25/ 2البخارم: صحيح البخارم، أىٍبكىابي الًكٍتًر/ بىابي الًكٍتًر عى
ًة النَّافً ] (7) بلى كىاًز صى قىٍصًرىىا/ بىابي جى ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى ٍيثي مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي صى مىى الدَّابًَّة ًفي السَّفىًر حى مىًة عى

يىٍت )ج  .[(36: رقـ الحديث487/ 1تىكىجَّ
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 دراسة رجاؿ اإلسناد: 
 .(1)"ثقة متقف": قاؿ ابف حجر: سعيد بف يسار، أبك الحباب

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى القرشي اٍلعيمىًرم   ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف عى ثقة، " ، قاؿ ابف حجر: أىبيك بىٍكًر ٍبفي عيمىرى ٍبفي عى
 . (2) "كركايتو عف جد أبيو منقطعة

 ، أبك عبد اهلل المدني الفقيو، قاؿ مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك األصبحي
مات سنة تسع كسبعيف ككاف  ،إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف، ككبير المتثبتيف..." ابف حجر: 

 .(3)"مكلده سنة ثبلث كتسعيف
تقدمت ترجمتو في  ، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرم،الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ شعبة بف

ثقة حافظ متقف  كىك:(، 135)صمعرفتو باألخكة(،  معرفتو بأنساب الركاة، رابعنا: المطمب الرابع:)
عف  ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذبٌ  :كاف الثكرم يقكؿ

 السنة، ككاف عابدان.
ت، ككاف ضعيؼ كاف ثقة في ركايتو عف الثقا"قاؿ ابف سعد: بقية بف الكليد، أبك يحمد الحمصي: 

إذا حدث عف ثقة فميس بو " ، كقاؿ ابف محرز، عف يحيى بف معيف: (4)"الركاية عف غير الثقات
، كقاؿ أحمد بف الحسف الترمذم: سمعت أحمد بف (6)"ثقة"، كقاؿ الدارمي، عف ابف معيف: (5)"بأس

فإذا ىك يحدث تكىمت أف بقية ال يحدث المناكير إال عف المجاىيؿ، "حنبؿ رحمو اهلل يقكؿ: 
بقية أحب إلٌي مف إسماعيؿ بف "، كقاؿ أبك زرعة: (7) "المناكير عف المشاىير فعممت مف أيف أتى

ذا  عياش، ما لبقية عيب إال كثرة ركايتو عف المجيكليف، فأما الصدؽ فبل يؤتى مف الصدؽ، كا 
ف الضعفاء مشيكر بالتدليس مكثر لو ع"، كقاؿ في مكضع آخر: (8) "حدث عف الثقات فيك ثقة

ثقة ما ركل عف المعركفيف، " ، كقاؿ العجمي: (9)"يعاني تدليس التسكية، كىك أفحش أنكاع التدليس
يكتب حديث بقية كال يحتج بو، كىك "، كقاؿ أبك حاتـ: (10)"كما ركل عف المجيكليف فميس بشيء

                                                 

 (.2436: رقـ الترجمة391( ابف حجر: تقريب التيذيب )ص1)
 (.7984: رقـ الترجمة624)ص المرجع السابؽ (2)

 (.6425ترجمة: رقـ ال516)ص  المرجع نفسو (3)
 (.469/ 7( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج4)
 (.235: رقـ79/ 1( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ج5)

 (.190: رقـ79، ركاية عثماف الدارمي )صارجع السابؽ( 6)

 (.200)ص كف( ابف حباف، المجركح7)

 (.1728: رقـ الترجمة435/ 1( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ج8)

 (.4: رقـ37( أبك زرعة، المدلسيف )ص9)

 (.168: رقـ الترجمة250/ ص1الثقات )ج معرفة( العجمي، 10)
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 رحمو اهلل، لـ يسبو  أبك عبد اهلل" ، كقاؿ في مكضع آخر: (1)"أحب إلٌي مف إسماعيؿ بف عياش
نما نظر إلى أحاديث مكضكعة ركيت عنو عف أقكاـ ثقات فأنكرىا؛ كلعمرم إنو مكضع اإلنكار،  كا 
كفى دكف ىذا ما يسقط عدالة اإلنساف في الحديث، كلقد دخمت حمص كأكثر ىمي شأف بقية 

أيتو ثقة فتتبعت حديثو ككتبت النسخ عمى الكجو كتتبعت ما لـ أجد يعمك مف ركاية القدماء عنو فر 
مأمكنان، كلكنو كاف مدلسان، سمع مف عبيد اهلل بف عمر، أحاديث يسيرة مستقيمة، ثـ سمع عف أقكاـ 
كذابيف ضعفاء مترككيف عف عبيد اهلل بف عمر، كأقكاـ ال يعرفكف إال بالسكنى، فركل عف أكليؾ 

اهلل بف عمر عف  الثقات الذيف رآىـ بالتدليس ما سمع مف ىؤالء الضعفاء، ككاف يقكؿ: قاؿ عبيد
نافع، فحممكا عف بقية عف عبيد اهلل، كأسقط الكاىي بينيما فالتزؽ المكضكع ببقية كتخمص الكاضع 
نما امتحف بقية بتبلميذ لو كانكا يسقطكف الضعفاء مف حديثو كيسككنو، فالتزؽ ذلؾ  مف الكسط، كا 

ذا قاؿ: " عف فبلف " فبل يؤخذ  ، كقاؿ النسائي: إذا قاؿ: " حدثنا كأخبرنا "، فيك ثقة،(2)"كمو بو  كا 
ذا ركل  فييخالؼ " ، كقاؿ ابف عدم: (3)عنو، ألنو ال يدرل عمف أخذه  بعض ركاياتو الثقات، كا 

ذا ركل عف المجيكليف فالعيدة منيـ ال  ذا ركل عف غيرىـ خمط، كا  عف أىؿ الشاـ، فيك ثبت، كا 
منو، كبقية صاحب حديث، كيركل عف الصغار كالكبار، كيركل عنو الكبار مف الناس، كىذه صفة 

، كذكره ابف حجر في (5) "قات، كقاؿ الذىبي: الحافظ كثقو الجميكر فيما سمعو مف الث(4)بقية 
الطبقة الرابعة مف اتفؽ عمى أنو ال يحتج بشيء مف حديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع لكثرة 

، مات (7)"صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء" ، كقاؿ أيضان: (6)تدليسيـ عمى الضعفاء، كالمجاىيؿ
 .(8) سنة سبع كتسعيف كمائة مف اليجرة

 ثير التدليس عف الضعفاء، لـ يصرح بالسماع في ىذه الركاية.ك ثقة: خالصة األقكاؿ

يح بف يزيد، أبك العٌباس الحضرمي الحمصي، ٍيكىةي بفي شيرى  . (9) "ثقة"قاؿ ابف حجر:  حى

 

                                                 

 (.1728: رقـ الترجمة1/435( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ج1)

 (.200)ص كف( انظر: ابف حباف، المجركح2)

 (.738: رقـ الترجمة198/ 4( المزم، تيذيب الكماؿ )ج3)

 (.302مة: رقـ الترج80/ 2( انظر: ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج4)

 (.619: رقـ الترجمة273/ 1( الذىبي، الكاشؼ )ج5)

 (.117: رقـ الترجمة49( انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص 6)

 (.741: رقـ الترجمة174( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص7)

 (.735: رقـ127/ 1( الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ ) ج8)

 (.1601الترجمة: رقـ 185(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص9)
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بىبلًني  ربيعة بف الحارث بف عبيد لـ أجد مف ذكره  (1)، كيقاؿ ابف عبد اهلل بف الحارث أبك زياد اٍلجى
 بجرح أك تعديؿ.

، أىبيك ، الًحٍمًصي  ًمي  مَّدو التٍَّرخي مَّدي بفي سىًعٍيًد بًف ميحى ٍعفىر بف " بىٍكرو ميحى مَّدي بفي جى : بىًؿ اٍسميوي ميحى ًقٍيؿى كى
دِّثي ًحٍمصى  اًفظي، ميحى ـي، الحى دًِّه، قاؿ الذىبي: اإًلمىا ، فىنيًسبى ًإلىى جى  .(2) "سىًعٍيدو

 دراسة الحديث: 

أكلو تاء معجمة باثنتيف مف فكقيا، كبعد الراء خاء معجمة، فيك " :الت رخيميقاؿ ابف ماككال: 
، كقاؿ (3) "إييف بف عمير، كسعيد بف محمد الترخمي، كابنو محمد بف سعيد حمصياف حدثا جميعنا

عمرك بف إييف بف عمير الٌترخمٌى، قيؿ: ىـ بطف مف يحصب بف مالؾ، نزلت " ابف يكنس: 
ـ بف كائؿ بف الغىٍكث بف سىٍعد " ارقطني: ، كقاؿ الد(4)"بحمص. شيد فتح مصر منسكب إلى ذم تىٍرخي

ٍيد بف سيؿ مف حميرا " كما قاؿ أبك مكسى المديني: كىك: ، (5)"بف عىٍكؼ بف عدم بف مالؾ بف زى
الترخميكف بالتاء المعجمة باثنتيف ًمٍف فكقيا، كالخاء المعجمة قبيمة ًمٍف حمير، كقيؿ ًمٍف 

 .(6)"يحصب
أف  إال، ضعيؼ، كبقية بف الكليد لـ يصرح بالسماع مكسى المديني إسناد أبي: الحديثالحكـ عمى 

 .صحيحييماالحديث صحيح، أخرجو الشيخاف في 

 

 

 

 

 

                                                 

:  رقـ 545/ 6(، الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج2141: رقـ الترجمة59/ 18(انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج1)
 (.189الترجمة

 (.7: رقـ الترجمة14/ 15(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج2)
 .(416/ 1ألنساب )ج(ابف ماككال، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كا3)
 (.1011: رقـ الترجمة369/ 1(ابف يكنس، تاريخ ابف يكنس المصرم )ج4)
 (.283/ 1(الدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ )ج5)
 (.196: رقـ الحديث123(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص6)
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ًباٍلعىٍيًف  :النمكذج الثاني ٍنقيكطىًة ًبثىالثو كى ـ  ًزيىاًد ٍبًف ًعالقىةى، كىىيمىا ثىٍعمىًبيَّاًف، ًبالثَّاًء اٍلمى قيٍطبىةي ىيكى عى كى
مىًة، ًمٍف بىًني ثىٍعمىبىةى ٍبًف يىٍربيكعو   .اٍلميٍيمى

ًميٍّ : قاؿ أبك مكسى المديني(89) الحديث نىا أىبيك عى دَّادي : أىٍخبىرى اًفظي (1) اٍلحى ، ثنا أىبيك (2) ، ثنا أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى
كَّاؼي  ًميٍّ الصَّ ، ثنا ًبٍشري ٍبفي ميكسىى(3)عى

ٍيًدم  (4) مى ، ثنا اٍلحي
دَّثىًني ًزيىادي ٍبفي ًعبلقىةى)ح(، (5) ، حى ، ثنا سيٍفيىافي

نىا أىبيك بىٍكرو اٍلكيكًشيًذم   كىأىٍخبىرى
أنا الطَّبىرىاًني  ، (7)، أنا أىبيك بىٍكرو (6) 

دى، ثنا أىسىدي ٍبفي (8)  ـي ٍبفي دىاكي ، ثنا اٍلًمٍقدىا
دَّثىنىا عيبىٍيدي ٍبفي غىنَّ  سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى)ح(، قىاؿى الطَّبىرىاًني  كىحى ، كىالمٍَّفظي ميكسىى، ثنا شىٍيبىافي أىبيك ميعىاًكيىةى، كى اـو

ٍف قيٍطبىةى ٍبًف لىوي، ثنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبى  سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عىٍف ًزيىاًد ٍبًف ًعبلقىةى، عى ، كى ةى، أنا شىًريؾه
ٍبًح:  مَّـى " يىٍقرىأي ًفي الص  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : سىًمعتي النًَّبيَّ صى ٍنوي، قىاؿى اًلؾو رىًضيى المَّوي عى كىالنٍَّخؿى بىاًسقىاتو ]مى

وي عىٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف أىًبي شىٍيبىةى ىىذىا، 10]ؽ:  [لىيىا طىٍمعه نىًضيده  مىى شىٍرًط ميٍسًمـو أىٍخرىجى ًحيحه عى [ "، كىىىذىا صى
ًف اٍبًف عييىٍينىةى،  ا، عى ، كىاٍبًف عييىٍينىةى، مىعنا، كىعىٍف زيىىٍيرو أىٍيضن ـ  ًزيىاًد ٍبًف ًعالقىةى، عىًف شىًريؾو قيٍطبىةي ىيكى عى كى

ًباٍلعىٍيًف اٍلميٍيمىمىًة، ًمٍف بىًني ثىٍعمىبىةى ٍبًف يىٍربيكعو كىىيمىا ثىٍعمىًبيَّ  ٍنقيكطىًة ًبثىالثو كى اًف، ًبالثَّاًء اٍلمى
(9)  . 

 

 تخريج الحديث: 
                                                 

ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في (ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف 1)
 كىك: ثقة صدكؽ. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (2) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  كىك: أحد األعبلـ كمف (،72)ص األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

، اٍبفي ا3) اؽى البىٍغدىاًدم  سىًف بًف ًإٍسحى مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف الحى ًميٍّ ميحى ، الثِّقىةي، (ىك: أىبيك عى دِّثي كَّاًؼ، قاؿ الذىبي: الميحى لصَّ
ةي. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج  (.130: رقـ الترجمة184/ 16الحجَّ

، قاؿ الذى4) ، البىٍغدىاًدم  ًميٍّ األىسىًدم  ، أىبيك عى ًمٍيرىةى األىسىًدم  اًلح بًف شىٍيًخ بًف عى ـي، (ىك: ًبٍشري بفي ميٍكسىى بًف صى ا بي: اإًلمى
. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج اًفظي، الثِّقىةي، الميعىمَّري  (.170: رقـ الترجمة352/ 13الحى

ٍيًدم  أبك بكر، قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ فقيو أجؿ 5) مى بىٍيًر بًف ًعٍيسىى القرشي األسدم الحي ٍبدي اهلًل بفي الز  (ىك: عى
 (.3320الترجمة : رقـ303أصحاب ابف عيينة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 

، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 6) اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس اٍلكيكًشيًذم  (ىك: أىبيك غى
 ، لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.(71، )ص اهلل عنيـ(

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 7) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: كىأىبيك بىٍكرو ميحى
 ثقة. (،82، )صاهلل عنيـ(

دى بٍ 8) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى ، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: (ىك: سي ًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني 
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 (.522: رقـ الحديث268(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 9)



 

147 
 

 .بنحكهبو مف طريؽ شريؾ كسفياف بف عيينة، عف زياد بف عبلقة  (1)أخرجو مسمـ 
 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

قىةى  ثىٍعمىبىةى،قيٍطبىةي ٍبفي مىاًلؾو ًمٍف بىًني  ـ  ًزيىاًد ٍبًف ًعبلى كىىيكى عى
: (4)، كأبي حاتـ(3): كقاؿ البخارمٌ (2)

 .  (5)"مف بني ثىٍعمىبىة ٍبف يىٍربيكع التًَّميًمي" لو صحبة، كقاؿ ابف حٌباف: 

 :  .(6) "ثقة رمي بالنصب" قاؿ ابف حجر: ًزيىادي بفي ًعالىقىةى بًف مىاًلؾو أىبيك مىاًلؾو الثٍَّعمىًبي 

 ركم عف زياد بف عالقة: 

عي8 ليس حديثو " قاؿ ابف المبارؾ:  ، أبك عبد اهلل الككفي:7) ). شىًريؾ بف عبد اهلل  النَّخى
، كقاؿ المركذم: 10) )، أثبت مف شريؾ 9) )، كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: أبك األحكص8))"بشيء

شريؾ؟ قاؿ: كاف ال يرضاه، كما قمت )أم ألحمد بف حنبؿ(: يحيي القطاف: إيش كاف يقكؿ في 
، كقاؿ أبك خالد الدقاؽ، عف يحيي بف معيف: لـ يكف 11) )ذكر عنو إال شيئان عمى المذاكرة حديثيف

كاف ثقة مأمكنان، كثير الحديث، " كقاؿ ابف سعد:  ،12) )بشيء -أم القطاف -شريؾ عند يحيي 
سح14) )، كقاؿ أبك خالد الدقاؽ 13) ) "ككاف يغمط كثيران  " اؽ بف منصكر، عف يحيي بف معيف: ، كا 

                                                 

ٍبًح)ج](1) ًة/ بىابي اٍلًقرىاءىًة ًفي الص  بلى  .[(166: رقـ الحديث337/ 1مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي الصَّ
 (.36 ص/6لطبقات الكبرل )جابف سعد، ا (2)
 .[(848: رقـ الترجمة190/ 7البخارم، التاريخ الكبير)ج]  (3)
 (.787: رقـ الترجمة141/ 7(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
 (.1143: رقـ الترجمة347/ 3(ابف حباف، الثقات )ج5)
 (.2092: رقـ الترجمة220(انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 6)

ع، كىي قبيمة مف العرب نزلت الككفة، كمنيا انتشر ذكرىـ، كىك جىسر( النَّ (7 عي: ىذه النسبة إلى الٌنخى  -بالفتح -خى
ع ألنو ذىب عف قكمو. السمعاني، األنساب ) ج ٍمد بف مالؾ بف أدىد. سمي الٌنخى  ص/5ابف عمرك بف عيمة بف جى

473.) 
 (.1322ص/4( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج(8
: 425سبلـ بف سميـ الحنفي، قاؿ ابف حجر: ثقة متقف صاحب حديث. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص ( ىك: (9

 (.2718رقـ الترجمة

 (.1322 ص/4( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج(10
 .[(214: رقـ 124أحمد بف حنبؿ، عمؿ أحمد، ركاية المركذم )ص] ( (11
 (.31: رقـ 36دقاؽ )ص( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية أبي خالد ال(12
 (.379/ 6( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(13

 (.32، 31: رقـ 36( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية أبي خالد الدقاؽ )ص(14
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صدكؽ ثقة، إال أنو إذا خالؼ فغيره أحب " ، كمعاكية بف صالح، عف يحيي بف معيف: 1) ) "ثقة
ثقة، إال أنو كاف ال يتقف كيغمط، " ، كقاؿ أبك يعمى المكصمي، عف يحيي بف معيف: 2) )منو  "إلينا

د الدقاؽ قمت ليحيي بف معيف: مف أكبر في ، كقاؿ أبك خال3) ) "ك]يذىب[ بنفسو عمى سفياف كشعبة
، 4))أبي إسحاؽ شريؾ أك سفياف؟ قاؿ: سفياف. قمت: كشريؾ أك شعبة؟ قاؿ: شعبة... ثـ قاؿ: زىير

سرائيؿ  ، كقاؿ الدارمي، 7) )، ىؤالء األربعة في أبي إسحاؽ كاحد 6) )، كشريؾ، كأبك عكانة 5) )كا 
سرائيؿ  ،يؿ؟ فقاؿ: شريؾ أحب إلي، كىـ أقدـليحيي بف معيف: فشريؾ أحب إليؾ، أك إسرائ كا 

أييما أثبت شريؾ، أك إسرائيؿ؟ قاؿ: إسرائيؿ " ، كقاؿ ابف الجنيد، ليحيي بف معيف: 8) )صدكؽ 
، كاختمؼ قكؿ يحيي بف معيف في جرير كشريؾ؛ فذىب في ركاية 9) ) "أقرب حديثان، كشريؾ أحفظ

، ثـ قاؿ: شريؾ ثقة؛ إال أنو كاف ال يتقف، كيغمط، كيذىب 10) )إلى أف شريكان أحب إليو مف جرير
كاف عاقبلن، " ، كقاؿ معاكية بف صالح، عف أحمد بف حنبؿ: 11) )بنفسو عمى سفياف، كشعبة 

 ،صدكقان، محدثان عندم، ككاف شديدان عمى أىؿ الريب، كالبدع، قديـ السماع مف أبي إسحاؽ...
، 12) ) "قمت: يحتج بو؟ قاؿ: ال تسألني عف رأيي في ىذا؟ فقمت لو: إسرائيؿ أثبت منو؟ قاؿ: نعـ.

ككفي ثقة، ككاف "، كقاؿ العجمي: 13))"سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، مائؿ"كقاؿ الجكزجاني: 
مف سمع منو قديمان فحديثو صحيح، كمف سمع منو " ، كقاؿ في مكضع آخر: 14) ) "حسف الحديث

                                                 

 (.1592: رقـ الترجمة364/ 4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(1

 (.1323/ 4( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج(2

جاءت أكثر المراجع ]يذىب[ كىك خطأ بداللة المعنى، كقد جاءت عمى الصكاب ]يزىك[  كقد ،المرجع السابؽ( (3
 (.4791: رقـ الترجمة10/389في تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم )ج

( زىير: ىك ابف معاكية بف حديج أبك خيثمة، قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت إال أف سماعو عف أبي إسحاؽ بأخرة. ابف (4
 (.2062: رقـ الترجمة342التيذيب)ص حجر، تقريب 

( إسرائيؿ، ىك: ابف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي، قاؿ ابف حجر: ثقة تكمـ فيو ببل حجة. ابف حجر، تقريب (5
 (.405: رقـ الترجمة134التيذيب)ص 

 ( أبك عكانة، ىك: كضاح اليشكرم مشيكر بكنيتو، قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(6
 (.7457: رقـ الترجمة1036

 (.110: رقـ 55( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية أبي خالد الدقاؽ )ص(7

 (.85: رقـ59( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية عثماف الدارمي )ص(8

 (.431: رقـ 379لئلماـ يحيى بف معيف )ص ،( يحيى بف معيف، سؤاالت ابف الجنيد(9

 (.32: رقـ 36ابف معيف، ركاية أبي خالد الدقاؽ )ص ( انظر: ابف معيف، تاريخ(10

 (.1324/ ص4( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج(11

 (.718: رقـ الترجمة2/574( انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير)ج(12

 (.137: رقـ الترجمة150( الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص(13

 (.727: رقـ الترجمة1/453( العجمي، معرفة الثقات)ج(14
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ثقة صدكؽ، صحيح " ، كقاؿ يعقكب بف شيبة: 1) )"بعد ما كلي القضاء ففي سماعو بعض االختبلط
كاف كثير الحديث، صاحب كىـ، يغمط " ، قاؿ أبك زرعة: 2) )" "الكتاب، ردمء الحفظ مضطربو

أحيانان، كقاؿ الفضؿ بف العباس، ألبي زرعة: إف شريكان حدث بكاسط بأحاديث بكاطيؿ. فقاؿ أبك 
ثقة يخطئ عمى األعمش، كزىير، " ، كقاؿ اآلجرم، عف أبي داكد: 3) ) "زرعة: ال تقؿ: بكاطيؿ

سرائيؿ فكقو إسرائيؿ أصح حديثان مف شريؾ، كقاؿ: أبك بكر بف عياش بعد " ، كقاؿ أبك داكد: " كا 
، كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: سألت أبى عف شريؾ، كأبى األحكص أييما أحب 4) )"شريؾ

صدكؽ، كىك أحب إلى مف أبى األحكص، كقد كاف لو شريؾ  .إليؾ؟ قاؿ: شريؾ أحب إلي
 "شريؾ ال يحتج بحديثو" ، كقاؿ في مكضع آخر: 6) )ساء حفظو بأخرة " ، كقاؿ أبك حاتـ: 5))أغاليط

" ، كقاؿ البزار: 9) ) "كاف ثقة" ، كقاؿ إبراىيـ الحربي: 8) )"كثير الغمط كالكىـ" ، كقاؿ الترمذم: 7) )
، 12) )"ليس بالحافظ" ، كقاؿ في مكضع آخر: 11) ) "ليس بو بأس"، كقاؿ النسائي: 10) )"غير حافظ

كاف في آخر أمره يخطئ فيما يركل تغير عميو حفظو فسماع " كذكره ابف حباف في الثقات فقاؿ: 
سحاؽ األزرؽ  المتقدميف عنو الذيف سمعكا منو بكاسط ليس فيو تخميط مثؿ يزيد بف ىاركف كا 

كاف ييـ " ، كقاؿ ابف حباف في مكضع آخر: 13) ) "عنو بالككفة فيو أكىاـ كثيرةكسماع المتأخريف 
لشريؾ حديث كثير مف المقطكع، "، كقاؿ ابف عدم: 14) ) "في األحاييف إذا حدث مف غير كتابو

نما ذكرت مف حديثو، كأخباره طرفان، كفي بعض ما لـ أتكمـ عمى حديثو مما  كالمسند، كأصناؼ، كا 
كار، كالغالب عمى حديثو الصحة، كاالستكاء، كالذم يقع في حديثو مف النكرة إنما أمميت بعض اإلن

                                                 

 .(معرفة الثقات)مطبكع الكتاب ال(. كلـ أجد ىذا النص في 165/ ص 2ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج ((1

 (.4791: رقـ الترجمة10/390( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج(2

 (.1602: رقـ الترجمة367/ 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج ((3

 (.93-92-91: رقـ1/173)ج( أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم (4

 (.1602: رقـ الترجمة367/ 4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(5

 (.668: رقـ 3/28( انظر: ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )ج(6

 (.4791: رقـ الترجمة390/ 10( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(7
 .[(46: رقـ الحديث 1/94الترمذم)ج سنف] ، كانظر: [(100: رقـ 70الترمذم، العمؿ الكبير )ص ] ((8

 (.2382: رقـ الترجمة6/247(  مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(9

 (.1157: رقـ الحديث357/ 3( البزار: مسند البزار )ج(10

 (.2736: رقـ الترجمة12/472( المزم، تيذيب الكماؿ )ج(11

 (.6072: رقـ الحديث5/130( المزم، تحفة األشراؼ )ج(12

 (.444/ ص6ف، الثقات )ج( ابف حبا(13

 (.1353: رقـ الترجمة202( ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص(14
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أتي فيو مف سكء حفظو، ال أنو يتعمد في الحديث شيئان مما يستحؽ أف ينسب فيو إلى شئ مف 
 كزيادتيما"، كقاؿ الدارقطني: 2) ) "ليس بالمتيف عندىـ"، كقاؿ الحاكـ: 1) )"الضعؼ

، 4))"ليس بالقكم فيما ينفرد فيو" ، كقاؿ في مكضع آخر: 3) ) "شريؾ، كحفص مقبكلة؛ ألنيما ثقتاف 
، 6))، كقاؿ الحاكـ في المستدرؾ: احتج مسمـ بشريؾ ابف عبد اهلل 5) )كذكره ابف شاىيف في الثقات 

، كقاؿ 7) )حفظو كقاؿ البييقي: ال يحتج بو فيما يخالفو فيو أىؿ الحفظ كالثقة، لما ظير مف سكء 
كجممة "، كقاؿ ابف القطاف الفاسي: 8) ) "شريؾ ال يحتج بحديثو، كيدلس أيضا"عبد الحؽ اإلشبيمى: 

" ، كقاؿ أيضان: 9) ) "أمره أنو صدكؽ، كلي القضاء فتغير محفكظة فمف سمع منو قبؿ ذلؾ صحيح
" قاؿ ابف عبد اليادم: ك ، 11) )، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء كالمترككيف 10) ) "مشيكر بالتدليس

، 12) )" كاف إمامان فقييان محدثان مكثران حسف الحديث، استشيد بو البخارم، كأخرج لو مسمـ متابعة
، 13))"أحد األعبلـ عمى ليف ما في حديثو، تكقؼ بعض األئمة في االحتجاج بمفارده" كقاؿ الذىبي: 
، كقاؿ أيضان: "ليس تدليسو بالكثير " العبلئي:، كقاؿ 14) )"حديثو مف أقساـ الحسف"كقاؿ أيضاى: 

ذكره أبك العرب، كأبك السكف، كالبمخي في جممة "، كقاؿ مغمطام: 15) ) "كاف يدلس، لكنو مقؿ"
كاف "، كقاؿ ابف رجب: 17) ) ، كقاؿ أبك زرعة: شريؾ مدلس، كليس تدليسو بالكثير16) ) "الضعفاء

                                                 

 (.1337/ ص4( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج(1

 (.270/ ص5( الحاكـ، األسامي كالكنى )ج(2
 (.238: رقـ 225/ 2( الدارقطني، عمؿ الدار قطني )ج(3

 (.1307الحديث  : رقـ2/150( الدارقطني: سنف الدارقطني )ج(4

 (.552: رقـ الترجمة114( ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص(5

 (.226، 111/ ص1)ج عمى الصحيحيف ( الحاكـ، المستدرؾ(6

 (.17115: رقـ الحديث 12/389( البييقي، معرفة السنف كاآلثار )ج(7

 (.167/ص4( عبد الحؽ اإلشبيمي، األحكاـ الكسطى )ج(8

 (.1037: رقـ3/295الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج( ابف القطاف، بياف (9

 (، كقاؿ عنو: مدلس.1313: رقـ3/534(، كانظر: )ج1314: رقـ3/534)جالمرجع السابؽ( (10

 (.1623: رقـ الترجمة2/39( ابف الجكزم، الضعفاء كالمترككيف )ج(11
 (.201: رقـ الترجمة1/343( ابف عبد اليادم، طبقات عمماء الحديث )ج(12

 (.37: رقـ الترجمة8/200( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج(13

 (.228: رقـ الترجمة1/232( الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج(14

 (.285: رقـ الترجمة196(، كانظر: )ص23: رقـ الترجمة107( العبلئي، جامع التحصيؿ )ص(15

 ( .2382: رقـ الترجمة6/248( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(16

(، كانظر: سبط ابف العجمي، التبييف ألسماء المدلسيف، 28: رقـ58)ص زرعة العراقي، المدلسيف ( انظر: أبك(17
 (.33: رقـ الترجمة33)ص 
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ككاف فيو أيضان في تمؾ الحاؿ تيو ككبر، كاحتقار كثير الكىـ ، كال سيما بعد أف كلي القضاء، 
صدكؽ يخطئ كثيران "، كقاؿ ابف حجر: 1) )"لؤلئمة، كالصالحيف، كقد خرج حديثو مسمـ مقركنان بغير

، كقاؿ 2) ) "تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة، ككاف عادالن فاضبلن، عابدان، شديدان عمى أىؿ البدع
، كعده 3) )"كلما كلي القضاء تغير حفظو، ككاف يتبرأ مف التدليسكاف مف األثبات، "ابف حجر: 

 .5))، مات سنة كسبعيف كمائة4) )الحافظ ابف حجر العسقبلني في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف

 خالصة األقكاؿ:
الحديث، كبيف غير كاحد مف أىؿ العمـ بأف كتابو صحيح، ككما أنو ثقة قبؿ تكليو  حسفشريؾ  -

االحتجاج عف فظو، ككثر كىمو، كتكقؼ غير كاحد اء بالككفة، كلما تكلى القضاء ساء حالقض
 بمفاريده.

سو قميؿ كما قاؿ ، كتدلي6))بالنسبة إلى تشيعو؛ فإنو خفيؼ عمى قاعدة أىؿ بمده كما قاؿ الذىبي
 يده صنيع ابف حجر في مراتب المدلسيف.فالعبلئي، ككما ي

ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ تقدمت . سفياف بف عييينة: 7
، كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية (110، )صبكنيتو كيعرؼ اسمو(

 عند ابف حجر ال يضر.
، أىبيك ميعىاًكيىةى مىٍكالىىيـشىٍيبىافي بفي  ٍبًد الرٍَّحمىًف التًَّمٍيًمي  النٍَّحًكم  ثقة صاحب كتاب، "، كقاؿ ابف حجر: عى

 .(7) "يقاؿ إنو منسكب إلى نحكة بطف مف األزد، ال إلى عمـ النحك
ٍفًص بًف ًغيىاث الكيٍكًفي   مَّدو النَّ عيبىٍيدي بفي غىنَّاـً اٍبًف القىاًضي حى ، قاؿ ابف حجر: ، أىبيك ميحى ًعي  ثقة  "خى

 . (8)"حافظ صاحب تصانيؼ
القرشي األيمىًكم الًمٍصًرم،  أسد بف مكسى بف ًإٍبرىاًىيـ بف الكليد ٍبف عبد الممؾ ٍبف مركاف بف الحكـ

 .  (10)، كييقاؿ لو: أسد السنة (9)كالد سىًعيد بف أسد ٍبف مكسى
                                                 

 (.117/ ص 1( ابف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ج(1

 (.2802: رقـ الترجمة436( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(2
 (.56: رقـ33(  ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص(3

 السابؽ. المرجع( (4
 (.626: رقـ112/ 1( انظر: الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج(5

 (.37جمةتر : رقـ ال202/ 8( انظر: سير أعبلـ النببلء، لمذىبي )ج(6

 (.2833: رقـ الترجمة269ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7)

 (.3575: رقـ الترجمة320)ص المرجع السابؽ (8)
(، كالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 1645: رقـ الترجمة49/ 2الكبير )ج( انظر: البخارم، التاريخ 9)

 (.400: رقـ الترجمة512/ 2)ج
ا قيؿ لىوي ذىًلؾ لكتاب صنفو ًفي  (10) نَّمى كًفي بىصًرم سكف مصر...، كىاً  السيٌنة: عرؼ ًبيىًذًه المٍَّفظىة أىسد بف ميكسىى الص 

 (.149/ 2تيذيب األنساب )جالٌسنة. انظر: ابف األثير، المباب في 
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، (2) ، كذكره ابف حباف في الثقات (1) السنة "قاؿ البخارم: مشيكر الحديث ييقىاؿي لىوي " أسد 
، زاد العجمي: (7)، كالنسائي(6) ، كابف قانع(5)، كالبزار(4)، كأبك سعيد بف يكنس(3)كثقو العجمي

اًلح"  ، كقاؿ الخميمي: «كلك لـ يصنؼ لكاف خيران لو»، كزاد النسائي: « صاحب سنة» ، (8) "صى
 : ال يحتج بو " ، كقاؿ عبد الحؽ اإلشبيمي: (9) "بومنكر الحديث، ال يحتج "كقاؿ ابف حـز

، (11)" حدث بأحاديث منكرة كىك ثقة، قاؿ: فأىحسب اآلفة مف غيره"، كقاؿ ابف يكنس: (10)"عندىـ
 .(12) "صدكؽ يغرب، كفيو نصب "كقاؿ ابف حجر: 

 ألنو جرح غير مفسر، ككثقو عدد مف األئمة. ؛ثقة، كالجرح فيو مردكد خالصة األقكاؿ:
د ٍبف ًعيسىى ٍبف تىًميد، الر عىيًني    :(13)ًمقداـ ٍبف دىاكي

اًتـ : تكمميكا ًفيًو  (15)، كابف يكنس (14)قىاؿى اٍبف أبي حى
قىاؿى (17)  "ليس بثقة" ، كقاؿ النسائي: (16) ، كى

 : قيٍطًني  ًعٍيؼه "الدَّارى قىاؿ ،(18)  "ضى : كىافى فىًقٍييان  كى مَّدي بفي ييٍكسيؼى الًكٍنًدم  ـٍ يىكيٍف ًبالمىٍحميكًد ًفي ميحى ميٍفًتيان، لى
كىايىة الرِّ
 كذكر ابف القطاف اف أىؿ مصر، (20)"ركاياتو ال بأس بيا" كقاؿ مسممة بف قاسـ : ، (19)

                                                 

 .[(1645: رقـ الترجمة49/ 2البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (1)

 (.12616: رقـ الترجمة136/ 8ابف حباف، الثقات )ج (2)

 (.79: رقـ الترجمة221/ 1العجمي، معرفة الثقات )ج (3)

 (.87: رقـ35/ 2)ج ابف يكنس ابف يكنس المصرم، تاريخ (4)

 (.55 ص/10)ج البزار مسند :البزار (5)

 (.494: رقـ الترجمة260/ 1ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (6)

 (.400: رقـ الترجمة512/ 2( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج7)

 (.264 ص/1الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج (8)

، المحمى باآلثار )ج (9)  (.27 ص/4ابف حـز

 (.112ص/ 4األحكاـ الكسطى )ج (عبد الحؽ اإلشبيمي،10)

 (.87: رقـ35/ 2)ج ابف يكنس ابف يكنس المصرم، تاريخ (11)

 (.399: رقـ الترجمة104ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (12)

 .[(1887: رقـ الترجمة430/ 7البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (13)

 (.1399: رقـ الترجمة303/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (14)
 (.1322: رقـ الترجمة483/ 1)ج ابف يكنس (ابف يكنس المصرم، تاريخ15)

 (.7900: رقـ الترجمة145/ 8ابف حجر، لساف الميزاف )ج (16)

 المرجع السابؽ. (17)

 (.161: رقـ الترجمة345/ 13(الذىبي: سير أعبلـ النببلء )ج18)

 المرجع السابؽ. (19)
 (.7900: رقـ الترجمة145/ 8(ابف حجر، لساف الميزاف )ج20)
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 .في الضعفاء (3)، كالذىبي(2)كذكره ابف الجكزم، (1) تكممكا فيو

 ضعيؼ. خالصة األقكاؿ:
 دراسة الحديث: 

ٍنقيكطىًة ًبثىبلثو "قاؿ أبك مكسى المديني:  ا ثىٍعمىًبيَّاًف، ًبالثَّاًء اٍلمى ـ  ًزيىاًد ٍبًف ًعبلقىةى، كىىيمى قيٍطبىةي ىيكى عى
مىًة، ًمٍف بىًني ثىٍعمىبىةى ٍبًف يىٍربيكعو  ًباٍلعىٍيًف اٍلميٍيمى قطبة بف "، ككذلؾ ذكره ابف حباف في الصحابة فقاؿ: (4)"كى
النٍِّسبىة ًإلىى ثىٍعمىبىة بف يىٍربيكع بف "، كقاؿ ابف األثير: (5)"التميميمالؾ الثعمبي مف بني ثعمبة بف يربكع 

نىاة بف تىًميـ بطف كىًبير مف تىًميـ ٍنظىمىة بف مىالؾ بف زيد مى ،  فبل يصح ذلؾ ألف نسبة إلى ثعمبة (6) "حى
مديني ما بف يربكع التميمي، كقطبة كزياد مف غطفاف مف بني ثعمبة الذيبياني، فخالؼ أبك مكسى الا

سيكيكف اٍلعيف اٍلميٍيممىة،  صح في نسبتيما، ككما ذكر السمعاني: الثٍَّعمىًبٌي ًبفىٍتح الثَّاء المنقكطة بثبلث، كى
لىى المكضع...؛ فأما إلى القبيمة فنسب  ًفي آخرىىا اٍلبىاء المنقكطة بكاحدة، ىىًذه النٍِّسبىة ًإلىى اٍلقىبىاًئؿ كىاً  كى

ف ذبياف بف بغيض بف ريث بف غطفاف، كًمٍنييـ قيٍطبىة بف مىالؾ الثٍَّعمىًبٌي، كىاٍبف ًإلىى ثىٍعمىبىة بف سعد بٍ 
أىًخيو ًزيىاد بف عبلقىة بف مىالؾ الثٍَّعمىًبيٌ 
،  ًزيىادي ٍبف" ، كقاؿ ابف سعد: (7) قىةى الثٍَّعمىًبي  ًمٍف غىطىفىافى ًعبلى

اًلؾو  ييٍكنىى أىبىا مى كىك الصكاب،  -ة ٍبف مىاًلؾ الثعمي، كيقاؿ الثعمبيقطب" ، كقاؿ ابف عبد البر: (8)"كى
أنو قاؿ ىك ثيعىمي، بضـ  -، كذكر ابف الٌسكف، عف ابف عقدة(9) "الذ ٍبيىانيمف بني ثعمبة، كيقاؿ 

كالناس يخالفكنو، كيقكلكف  المثمثة كفتح العيف، مف ثعؿ: قبيمة مف طيِّئ مشيكرة، كقاؿ ابف الٌسكف:
 . (11) "معدكد في الككفييف، كالصحيح أنو ذيبيانىي ال تميمي": ، كقاؿ أيضان (10)الثعمبي 

قبيمتو، إلى أنو لـ يصب في ذكر النسب الراكم نعتذر لئلماـ أبي مكسى المديني ب الخالصة:
 عميو النسبة. تربما ألتبس

                                                 

 (.7900: رقـ الترجمة8/145جلساف الميزاف )ابف حجر، (1)
 (.3406: رقـ الترجمة137/ 3(ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج2)

 (.4227: رقـ 396(الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص 3)

 (.522: رقـ الحديث268(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 4)

 (.1143: رقـ الترجمة347/ 3)ج(ابف حباف، الثقات 5)
 (.238 ص/1(ابف األثير، المباب في تيذيب األنساب )ج6)
 (.775: رقـ 133/ 3(السمعاني، األنساب )ج7)
 (.316ص/ 6(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج8)
إلى  ىذه النسبة: الذ ٍبيىاني. (2119: رقـ الترجمة1283/ 3(ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج9)

 (.1681: رقـ4/ 6جاألنساب ). السمعاني، ذبياف بطف مف غطفاف كىك ذبيافك كىك اسـ لبطكف،  .ذبياف
 المرجع السابؽ.(انظر: 10)
 (.7137: رقـ الترجمة340/ 5(ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج11)
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فيو أبك غالب أحمد بف العباس لـ أجد مف ذكره  مكسى المديني، إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:
  .وأخرجو مسمـ في صحيح لحديث صحيحاأف  إالبجرح أك تعديؿ، 

 :سادسان: بياف نسب المرأة كعالقتيا األسرية
يف بٌ  نوإف أنساب الركاة مف الرجاؿ، بؿ مكسى المديني عمى بيا يلـ يقتصر اىتماـ اإلماـ أب

 كما ىك مكضح في الدراسة: نسب المرأة كعبلقتيا بالركاة 

: ثنا الطَّبىرىاًني   : قاؿ أبك مكسى المديني:(71) الحديث ًبًو قىاؿى كى
، ثنا أىبيك ميٍسًمـو اٍلكىشِّي  (1)

ييكسيؼي (2) ، كى
ٍربو (3)اٍلقىاًضي مىٍيمىافي ٍبفي حى ، قىاال: ثنا سي

(4) ، دَّثىنىا اٍلعىبَّاسي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ )ح(، قىاؿى الطَّبىرىاًني  كىحى
ًليًد الطَّيىاًلًسي  (5)األىٍسفىاًطي   ، نا أىبيك اٍلكى

(6) ، ًف ٍبًف أىًبي رىاًفعو ٍبًد الرٍَّحمى مىمىةى، عىٍف عى مَّادي ٍبفي سى ، قىاال: ثنا حى
ٍنوي أىفَّ رىسيك  ، رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبي رىاًفعو ٍممىى، عى مىى عىٍف عىمًَّتًو سى مَّـى، طىاؼى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؿى المًَّو صى

عىٍمتىوي غيٍسبل  : يىا رىسيكؿى المًَّو أىال جى مىعى، فىاٍغتىسىؿى ًعٍندى كيؿِّ اٍمرىأىةو ًمٍنييفَّ غيٍسبلن، فىقيٍمتي : ًنسىاًئًو جي كىاًحدنا. قىاؿى
قىعى ًفي «. ىىذىا أىٍزكىى كىأىٍطيىري كىأىٍطيىبي » ، كىىىذىا كىذىا كى اًتـو كىذىًلؾى ذىكىرىهي اٍبفي أىًبي حى ـي ىىذىا اإًلٍسنىاًد، كى ال يىٍمتىًئ

، فىكىٍيؼى تىكيكفي سىٍممىى عىمَّتيوي  ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي أىًبي رىاًفعو ، فىًإٍف كىافى عى ٍممىى اٍمرىأىةي أىًبي رىاًفعو ٍف ألىفَّ سى ، كىاً 
ٍممىى عىمَّتيوي فىال يىكيكفي  ًتوً كىانىٍت سى ـي ًبًصحَّ ، كىالمَّوي أىٍعمى  . (7) اٍبفي أىًبي رىاًفعو

 

 

                                                 

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي   (1) ، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ:  ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني 
 ثقة حافظ. (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

ائىتىٍيفً   مى ـى أىٍصبىيىافى سىنىةى ًتٍسًعيفى كى دِّثنا ًستِّيفى سىنىةو. أبك نعيـ، تاريخ أصبياف قىًد ـى ًبيىا ميحى رىجى ًمٍنيىا ثيَـّ قىًدمىيىا ثىاًنينا فىأىقىا ، فىخى
 (.394 ص/1)ج

ٍبد اهلل بًف ميٍسًمـ بًف مىاعز، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع2) ٌي أك اٍلكىشِّي  أىبيك ميٍسًمـو ًإٍبرىاًىٍيـ بف عى : (ىك: الكىجِّ
 ، ثقة.(122، )صتو بأنساب الركاة، أكالن: ينسب الراكم بتعيف أبيو كنسبو(معرف
. أبك محمد 3) (ىك: يكسؼ ٍبف يعقكب ٍبف إسماعيؿ ٍبف حٌماد بف زيد بف درىـ األزدم مكالىـ، اٍلبىٍصًرم  ثـ البىٍغدادم 

 (.7582ترجمة: رقـ ال456/ 16القاضي، قاؿ الخطيب البغدادم: ثقة. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج
، قاؿ ابف حجر: ثقة إماـ حافظ. ابف حجر، تقري4) ، أىبيك أىي ٍكبى الكىاًشًحي  األىٍزًدم  ٍرًب بًف بىًجٍيؿو مىٍيمىافي بفي حى ب (ىك: سي

 (.2545: رقـ الترجمة250التيذيب )ص
، قاؿ الذىبي:5) كاف صدكقنا حسف الحديث  (ىك: العباس بف الفضؿ بف يكنس، أبك الفضؿ األىٍسفىاًطي  اٍلبىٍصًرم 

 (.297: رقـ الترجمة761/ 6مجاكرنا بمكة. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج
ًمًؾ، قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 6) ٍبًد المى ـي بفي عى ًلٍيًد الطَّيىاًلًسي  ًىشىا : 573(ىك: أىبيك الكى

 (.7301رقـ الترجمة

 (.893: رقـ الحديث448مف دقائؽ المعارؼ) ص( أبك مكسى المديني: المطائؼ 7)
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 تخريج الحديث:
كابف  مف طريؽ حباف بف ىبلؿ، (2)عف مكسى بف إسماعيؿ بنحكه، كالنسائي (1)أخرجو أبك داكد

عف أبي كامؿ مظفر بف مدرؾ،  (4)مف طريؽ عبد الصمد بف عبد الكارث، كأحمد بف حنبؿ (3)ماجو
يزيد بف ىاركف بنحكه، ، ك (6)عف عفاف بف مسمـ (5)كعبد الرحمف بف ميدم، كفي مكضع آخر

مف طريؽ أبي الكليد الطيالسي، كسميماف بف حرب بمفظو، تسعتيـ ) مكسى بف  (7)كالطبراني
الرحمف بف  إسماعيؿ، كحباف بف ىبلؿ، كعبد الصمد بف عبد الكارث، كمظفر بف مدرؾ، كعبد

ميدم، كعفاف بف مسمـ، كيزيد بف ىاركف، كأبي الكليد الطيالسي، كسميماف بف حرب(، عف حماد 
-)عند النسائي عف عبد الرحمف بف فبلف بف أبي رافع( -بف سممة، عف عبد الرحمف بف أبي رافع،ا

 مرفكعان.  -رضى اهلل عنو -، عف عمتو سممى، عف أبي رافع 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

كاف عبدان  لمعباس بف عبد "كاسمو أسمـ:  -صمى اهلل عميو كسمـ -أبك رافع مكلى رسكؿ اهلل 
كسمـ  -صمى اهلل عميو -، فمما بشر رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -المطمب، فكىبو لمنبي 

، كقيؿ اسمو: إبراىيـ أك ثابت أك (8)" -صمى اهلل عميو كسمـ -بإسبلـ العباس أعتقو رسكؿ اهلل 
ركل عنو ابناه الحسف " ، كقاؿ أبك حاتـ: (9)-رضى اهلل عنو -ىرمز مات في أكؿ خبلفة عمي 

كلما بشر النًَّبٌي بإسبلـ العباس أعتقو، كزكجو مكالتو سممى، " ، (10)"كعبيد اهلل، كعطاء بف يسار
 .(11)" كشيد فتح مصر

 

                                                 

ٍف أىرىادى أىٍف يىعيكدى )ج](1) كًء ًلمى  .[(219: رقـ الحديث56/ 1أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب الطَّيىارىًة/ بىابي اٍلكيضي

مىى ًنسىاًئًو، ](2) ًؿ عى : 207/ 8كىااًلٍغًتسىاؿي ًعٍندى كيؿِّ كىاًحدىةو )جالنسائي، السنف الكبرل، ًكتىابي ًعٍشرىًة النِّسىاًء/ طىكىاؼي الرَّجي
 .[(8986رقـ الحديث

ٍف يىٍغتىًسؿي ًعٍندى كيؿِّ كىاًحدىةو غيٍسبلن )ج](3) سينىًنيىا، بىابه ًفيمى : رقـ 194/ 1ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي الطَّيىارىًة كى
 .[(590الحديث

 .[(23870الحديث : رقـ298/ 39أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج]  (4)

 (.23862: رقـ الحديث288/ 39)ج المرجع السابؽ (5)
 (.27187: رقـ الحديث166/ 45)ج المرجع نفسو (6)
 (.973: رقـ الحديث326/ 1الطبراني: المعجـ الكبير )ج(7)

 (.73/ص 4ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج  (8)
 (.8090: رقـ الترجمة639ابف حجر، تقريب التيذيب ) ص  (9)

 (.492: رقـ الترجمة149/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (10)
 (.10: رقـ الترجمة156/ 1ابف األثير، أسد الغابة )ج (11)
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 سممى، عمة عبد الرحمف بف أىبي رافع: -
 أك عمة رافع عمى قكليف:اختمؼ في سممى أـ رافع،  

، كفرؽ ابف حجر بيف سممى أـ رافع زكج أبي رافع (1)سممى أـ رافع زكجة أبي رافع، ذكرىا الذىبي 
أبي رافع مكلى  ركت عف: ،(3) كسممى، عمة عبد الرحمف بف أىبي رافع ،(2)ليا صحبة كأحاديث 

مىٍيًو كسمـ. مَّى المَّوي عى  النًَّبٌي صى
حسف ٍبف عمي ٍبف أىبي رافع، كزيد ابف أسمـ، كابف أخييا عبد الرحمف ٍبف أىبي أيكب بف ال ركل عنيا:

 .(4)رافع، كييقاؿ: ابف فبلف بف أىبي رافع، كالقعقاع بف حكيـ
. (7) "مقبكلة"، كقاؿ ابف حجر: (6)" ال تعرؼ"، كقاؿ ابف القطاف: (5)ذكرىا ابف حباف في الثقات 

 .مجيكلة خالصة األقكاؿ:

ٍبد  الرٍَّحمىف بف أىبي رافععى
مىٍيًو (9)، كيقاؿ ابف فبلف بف أبي رافع(8) مَّى المَّوي عى ، مكلى النًَّبٌي صى

مَّـى  كسى
 (12)"مقبكؿ"، كقاؿ ابف حجر: (11)"صالح : "ٍبف منصكر، عىف يحيى ٍبف مىًعيف : قاؿ إسحاؽ(10)

 مقبكؿ. خالصة األقكاؿ:

ثقة "قاؿ ابف محرز، عف يحيي بف معيف:  ، أبك سممة:صرمٌ بحماد بف سممة بف دينار ال
كاف بحران مف بحكر "، كقاؿ في مكضع آخر: 14) ) "كاف ثقة لو أكىاـ"، كقاؿ الذىبي: 13))"مأمكف

                                                 

 (.7015: رقـ الترجمة510/ 2(الذىبي، الكاشؼ )ج1)

 (.8608: رقـ الترجمة748(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 2)
 (.8609: رقـ الترجمة748)ص  المرجع السابؽ (3)
 (.7861: رقـ الترجمة198/ 35المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج  (4)
 (.608: رقـ الترجمة184/ 3ابف حباف، الثقات )ج  (5)
 (.127/ص 4ابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ)ج  (6)

 (.8609: رقـ الترجمة748ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (7)

: رقـ 232/ 5، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج [(914: رقـ الترجمة280/ 5التاريخ الكبير )ج البخارم، ]  (8)
: رقـ 169/ 6(، كابف حجر، تيذيب التيذيب )ج 3190: رقـ الترجمة627/ 1(، كالذىبي، الكاشؼ)ج1102الترجمة
 (.349الترجمة

 (.3857: رقـ الترجمة340ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (9)

 (.3812: رقـ الترجمة86/ 17لمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج ا (10)

 (.1102: رقـ الترجمة232/ 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (11)

 (.3857: رقـ الترجمة340ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (12)

 (.367: رقـ94/ 1( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ج(13

  (.2254: رقـ الترجمة 360/ 2ميزاف االعتداؿ )ج( الذىبي، (14
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العمـ، كلو أكىاـ في سعة ما ركل، كىك صدكؽ حجة، إف شاء اهلل، كليس ىك في اإلتقاف كحماد بف 
، كقاؿ الذىبي: 2) ) "ثابت، كتغير حفظو بآخرةثقة عابد أثبت الناس في "، كقاؿ ابف حجر: 1))"زيد

 .3) )مات سنة سبع كستيف كمائة 

 ثقة عابد، كتغير حفظو بآخره. خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث:

ًمٍف ذىًلؾى اٍلكىٍجًو ": قىاؿى أىٍحمىدي  ٍيدو كى ـي ٍبفي زى ـٍ ًىشىا مىاعىةه عىٍف أىنىسو ًمٍنيي كىاهي جى ًديثي أىنىسو قىٍد رى حى
ًحيحً أىٍخرى  وي ميٍسًمـه ًفي الصَّ بىره "، (4) "جى ًديثي أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو خى الىةو كىاًحدىةو، كىحى بىره عىٍف حى ًديثي أىًبي رىاًفعو خى كىحى

دى: (5) "تىنىافىيىاًف كىالمَّوي أىٍعمىـعىٍف أىٍكثىًر اأٍلىٍحكىاًؿ، فىييمىا الى يى  ح  " ، كقىاؿى أىبيك دىاكي ًديثي أىنىسو أىصى  -"ًمٍف ىىذىاكىحى
 .(6) -يعني مف حديث أبي رافع
بف ا)عبد الرٍَّحمىف  -يٍختىمؼ ًفي عبد الرٍَّحمىف ىىذىا، فىمنيـٍ مف يىقيكؿ مىا ذىكٍرنىاهي  قاؿ ابف القطاف:

ف بف أبي رىافع( د مف -فبلى ًمٍنييـ مف يىقيكؿ ًفيًو: عبد الرٍَّحمىف بف أبي رىافع، كىذىًلؾ ذكره أىبيك دىاكي ، كى
ممىة، كميكسىى بف إسماعيؿ أصحب النَّاس لحماد، ًركى  مَّاد بف سى ايىة ميكسىى ٍبف ًإٍسمىاًعيؿ، عىف حى

ديثو، كأقعدىـ ًبًو...؛ فىًإف كىافى اأٍلىمر ىىكىذىا  أىعًني أىنو عبد الرٍَّحمىف بف أبي رىافع مكلى  -كأعرفيـ بحى
مَّـ  -النًَّبي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا قىا-صى كف ، كىمى يًزيد بف ىىاري فىًإف عمتو سممى، أيٍخت ألبي  -ؿى عىفَّاف، كى

ٍسنىاد ًعٍند  قع ًفي اإٍلً ف كىافى اأٍلىمر عمى مىا كى ف كىانىت فحاليا الى تعرؼ، كىاً  رىافع، كىًىي الى تعرؼ لىوي، كىاً 
اليىا ًحينى  تىككف حى قع مف النَّسىاًئٌي، مف أىنو حفيد ألبي رىافع، فسممى بنت ألبي رىافع، كى مىا كى ًئذو أٍخفى، كى

مَّـ  -ذىًلؾ شىٍيء يعرؼ، فىًإف أىبىا رىافع مكلى النًَّبي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اٍمرىأىتىاًف، كؿ   (7) احتكشتو –صى
ًفيَّة بنت عبد  ا أمو، كىاأٍليٍخرىل زكجو، فأمو سممى مكالة صى ا اٍسميىا سممى، ًإٍحدىاىمى كىاًحدىة ًمٍنييمى

 اٍلمطمب.
                                                 

 (.168: رقـ الترجمة 446/ 7( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج(1

 (.1507: رقـ الترجمة268( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2

 (.580: رقـ 106/ 1( الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج(3

دَّثىنىا ًمٍسًكيفه يىٍعًني اٍبفى بيكىٍيرو  (4) ، حى رَّاًني  دى ٍبًف أىًبي شيعىٍيبو اٍلحى سىفي ٍبفي أىٍحمى دَّثىنىا اٍلحى ذَّاءى، عىٍف شيٍعبىةى، قاؿ مسمـ: كىحى  اٍلحى
ٍف أىنىسو  ، عى ٍيدو ٍف ًىشىاـً ٍبًف زى مَّ : »-رضى اهلل عنو -عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى ًنسىاًئًو ًبغيٍسؿو أىفَّ النًَّبيَّ صى ـى كىافى يىطيكؼي عى

ٍيًض/ باب الطكاؼ عمى النساء بغسؿ كاحد )ج]«. كىاًحدو   .[(28: رقـ الحديث249/ 1مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحى
 (.14044: رقـ الحديث157/ 10البييقي: معرفة السنف كاآلثار )ج (5)
ٍف أىرىادى أىٍف يىعيكدى )جأبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب ] (6) كًء ًلمى  .[(219: رقـ الحديث56/ 1الطَّيىارىًة/ بىابي اٍلكيضي
ٍكا :اٍحتىكش القـك عمى فيبلف (7) شيكا عنو إذا تىنىحَّ كَّ ٍسطيـ كتحى / 1جالنياية في غريب األثر ). ابف األثير، إذا جعىمكه كى

1082). 
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مَّـ  -كىأما زكجو فسممى مكالة النًَّبي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، فىمىا مف ىىاتيف مف تككف عمَّة لعبد -صى
قد كنت أىظف  ا أـ ألبي رىافع، كىاأٍليٍخرىل زكجو، كى الرٍَّحمىف بف أبي رىافع، كىالى لحفيد أبي رىافع، ًإٍذ ًإٍحدىاىمى

مَّد عثر ًفي ىىذىا عمى م طًِّو أىف أىبىا ميحى تَّى رىأىٍيتو كتب ًفي ًكتىابو اٍلكىًبير ًبخى ًديث،  -ًزيد، حى ًإٍثر ىىذىا الحى
مَّـ  -سممى ًىيى مكالة رىسيكؿ اهلل  -بعد أىف أكردهي مف ًعٍند النَّسىاًئٌي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، فىتبيف -صى

مىٍيوً  -بذلؾ أىنو ظف خطأ، كمكالة رىسيكؿ اهلل  مَّى المَّوي عى مَّـ  صى سى الى يىصح أىف تككف عمَّة ألحد مف  -كى
مَّا جدة، فىاٍعمىـ ذىًلؾ كلد أبي رىافع، بؿ ًإمَّا أما، كىاً 
(1). 

سممى امرأة أبي رافع، فإف كاف عبد الرحمف بف أبي رافع، فكيؼ "قاؿ أبك مكسى المديني: 
ف كانت سممى عمتو فبل يككف ابف أبي رافع، كاهلل أعمـ  .(2)" بصحتو تككف سممى عمتو، كا 

الصحيح أف سممى زكجة أبي رافع مكلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمة عبد الرحمف بف أبي رافع 
 بف فبلف بف أبي رافع.ىك ابف أخييا، كما ذكر أنو مف تبلميذىا، كيقاؿ عبد الرحمف 

 رافع ليس مف أبنائو عبد الرحمف، كيككف بذلؾ كىـ في نسب عبد الرحمف بف أبي رافع. ككأب

 ، فيو عبد الرحمف بف أبي رافع مقبكؿ، كعمتو سممىه يحتمؿ التحسيفإسنادالحكـ عمى الحديث: 
صحيح أخرجو مسمـ في  -رضى اهلل عنو -مف طريؽ أنس  ان ، إال أف لمحديث شاىدمجيكلة
 . (3)صحيحو

 

 

 
 

 

 

 

                                                 

 (.132-4/127)جانظر: بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ (1)
 (.893حديث: رقـ ال448)ص المطائؼ مف دقائؽ المعارؼأبك مكسى المديني:  (2)

ٍيًض/ باب الطكاؼ عمى النساء بغسؿ كاحد )ج] (3)  .[(28: رقـ الحديث249/ 1مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحى
 بنحكه.
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 :: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمةخامسالمطمب ال
اًؿ، كىالنِّسىاءً "  المبيـ: ٍسنىاًد ًمفى الرِّجى ٍتًف، أىًك اإٍلً ـى ًذٍكريهي ًفي اٍلمى ٍف أيٍبًي يك: ف أما الميمؿ، (1)"ىك مى

ا أف يركم الراكم عف شخصيف متفقيف في االسـ فقط، أك مع اسـ األب أك نحك ذلؾ، كلـ يتميزا بم"
: أف الميمؿ ذكر اسمو، كالتبس تعيينو، كالمبيـ كالفرؽ بينو كبيف الميٍبيىـيخص كؿ كاحد منيما، 

 .(2)"لـ يذكر اسمو

كمف فكائده تكضيح األسماء المبيمة كالميممة تفيد ثقتو، أك ضعفو، ليحكـ عمى الحديث 
ًلي  الدِّيفً  بالقبكؿ أك الرد، قاؿ السيكطي نقبلن عف الشٍَّيخي كى
ًة: " : (3) اًء اٍلميٍبيىمى ًمٍف فىكىاًئًد تىٍبًييًف اأٍلىٍسمى كى

ًديًث مىٍنقىبى  قىةه ًإلىٍيًو، كىأىٍف يىكيكفى ًفي اٍلحى مىٍيًو، فىًإفَّ النٍَّفسى ميتىشىكِّ مىى مىا ىيكى عى ةه لىوي؛ فىييٍستىفىادي تىٍحًقيؽي الشٍَّيًء عى
مىى ٍعًرفىًة فىًضيمىًتًو، كىأىٍف يىٍشتىًمؿى عى ًف  ًبمى كىالى مىةي ًمٍف جى ؿى ًبتىٍعًييًنًو السَّبلى ٍيًر مينىاًسبو ًإلىٍيًو، فىيىٍحصي ًنٍسبىًة ًفٍعؿو غى

ا ًإذىا كىافى ذىًلؾى ًمفى اٍلمينىاًفًقيفى  ابىًة، كىخيصيكصن حى ٍيًرًه ًمٍف أىفىاًضًؿ الصَّ  .(4) "الظَّفِّ ًفي غى
 أكالن: معرفتو باألسماء الميممة:

: اٍبف مالؾ: كعب كؿالنمكذج األ   ىيكى

سىفي ٍبفي أىٍحمىدى : قاؿ أبك مكسى المديني(78) الحديث نىا اٍلحى : كىأىٍخبىرى
، ثنا (6) ًإٍذننا، أنا أىبيك نيعىٍيـو  (5) 

مىٍيمىافي  سي
، ثنا (7)  ، ثنا عيمىري مَّدو دَّثىًني ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي يىٍحيىى، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ، ثنا يىٍحيىى، حى أىي كبي

، عىٍف أىًبيوً  ًف اٍبًف كىٍعبو ، عى مَّدي ٍبفي ميٍسًمـو دَّثىًني ميحى ، حى ٍنوي،  ،-كعب بف مالؾ -اٍلمييىاًجري رىًضيى المَّوي عى

                                                 

 .(853/ 2جالسيكطي، تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ) (1)
 (.259-258محمكد، تيسير مصطمح الحديث )ص طحاف (2)
كلي الديف العراقي: ىك الحافظ أبك زرعة أحمد ابف الحافظ الكبير أبي الفضؿ عبد الرحمف بف الحسيف، برع في  (3)

ا صنؼ التصانيؼ الكثيرة الشييرة النافعة، مات سنة  الفنكف ككاف إمامنا محدثنا حافظنا فقيينا محققنا أصكلينا صالحن
 (.249شريف كثمانمائة. السيكطي، ذيؿ طبقات الحفاظ )صست كع

 .(2/853جالسيكطي، تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ) (4)
ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في  (5)

 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (6) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف (،72)ص )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

، تقدمت ترجمتو في )ال (7) دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  مطمب األكؿ: ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
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يِّ  ؿَّ لىييؤى : " ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى . "دي ىىذىا الدَّيفى ًبأىٍقكىاـو ال خىبلؽى لىييـٍ قىاؿى
: اٍبف مالؾ   . (1)كعب ىيكى

 تخريج الحديث: 

أيكب، عف حصيف بف  يمف طريؽ سميماف بف داكد أب (2)أخرجو أبك الشيخ األصبياني
يِّدىفَّ المَّوي ىىذىا »بو بمفظ مقارب  بف مالؾ نمير، عف سفياف بف حسيف، عف الزىرم، عف ابف كعب لىييؤى

 «.الدِّيفى ًبقىٍكـو ال خىبلؽى لىييـٍ 

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

مىًمٌي. يكنى أبا عبد اهلل، كاسـ أىًبي كىٍعب عىٍمرك، كعب ٍبف مىاًلؾ ٍبف أىًبي كىٍعب اًرٌم الس  ، الخزرج األىٍنصى
ا، كاف أحد شعراء رىسيكؿ المًَّو ية، كاختمؼ ًفي شيكده بدرن شيد العقبة الثان، كقيؿ: أبا عبد الرٍَّحمىفً 
مىٍيًو كسمـ مَّى المَّوي عى اًلؾ ًفي زمف ميعىاًكيىة، سنة خمسيف، صى كقيؿ سنة ثبلث  ،كتكفي كىٍعب ٍبف مى

كىافى قد عمي كذىب بصره ًفي آخر عمره يعد ًفي المدنييف.  ،كخمسيف، كىىيكى اٍبف سبع كسبعيف، كى
 ىك صحابي. .(3)ماعة مف التابعيفركل عىٍنوي ج
ٍبدي المًَّو، كىعيبىٍيدي المًَّو، ) ألف كعب بف مالؾ ؛اسـ مبيـ ابف كعب: ٍبدي الرٍَّحمىًف، كىعى ٍنوي: بىنيكهي عى كىل عى رى

مَّده  ميحى اًلؾ ، كحدث عنيـ الزىرم ما عدا معبد، كربما يككف ىك: )(4)( كى بد المًَّو ٍبف كعب ٍبف مى عى
، ثقة، (5)( كركل أىبيك الزبير المكي، عىًف اٍبًف كعب بف مالؾ كلـ يسمو، السممي المدنياألىٍنصاًرٌم 

 .(6)كيقاؿ لو رؤية 

المطمب السادس: معرفتو )تقدمت ترجمتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: 
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  كا 
كًمي  اٍلمىدىًني   ٍبًد الرٍَّحمىًف اٍلمىٍخزي لىٍيسى ًباٍلمىٍشييكًر،  " :-البنو-قاؿ أبك حاتـ  :مييىاًجري ٍبفي ًعٍكًرمىةى ٍبًف عى

دنا ـي أىحى كىل عنو إالَّ  كىال أىٍعمى كىل عىنو: جابر ٍبف كقاؿ المزم:  ،(7) "-يعني ابف أبي كثير -يىٍحيىى رى رى

                                                 

 (.169: رقـ الحديث102أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (1)
 (.4/144أبك الشيخ األصبياني: طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا )ج (2)
 (.2205: رقـ الترجمة1323/ 3( انظر: ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج3)
 (.3501: رقـ الترجمة473/ 15يذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(المزم، ت4)
 رجع السابؽ.الم (5)
 (.3552: رقـ الترجمة319ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (6)
 (.74: رقـ507/ 1(ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )ج7)
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 ركل لو أبك داكد، يىًزيدى الجعفي، كأبك قزعة سكيد ٍبف حجير الباىمي، كيحيى بف أىبي كثير.
كقاؿ أبك الحسف ابف ، (1) ا عىف جابر ًفي رفع اليديف عند رؤية البيتا كاحدن كالتٍِّرًمًذٌم، كالنَّسىائي حديثن 
، كقاؿ ابف (4) "كثؽ" ، كقاؿ الذىبي:(3)لتابعيفكذكره ابف حباف في ا، (2) القطاف: ال يعرؼ حالو

سحاؽ ،كقاؿ الخطابي: ضعؼ الثكرم كابف المبارؾ ،(5) "مقبكؿ"حجر:  حديث  ،كأحمد كا 
 .(6) ا عندىـ مجيكؿ(ألف مياجرن  ...؛مياجر

 فيو جيالة.  خالصة األقكاؿ:

)المطمب الثاني: تبيينو  : تقدمت ترجمتو فييىٍحيىى بفي أىًبي كىًثٍيرو أىبيك نىٍصرو الطَّاًئي  مىٍكالىىيـ، اليىمىاًمي
ثقة يرسؿ، كتدليسو : كىك (،86)ص ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

دَّثىًني(.  مف المرتبة الثانية ال يضر، كقد صرح بالتحديث في ىذه الركاية بقكلو: )حى
، أبك بكر البصرم، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني:  أيكب بف أبي تميمة كيساف السَّخًتياًني 

كىك:  ثقة ثبت حجة (، 86)صأكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،  ،تنبيو ألسماء الركاة
 مف كبار الفقياء العباد.

ٍفصو اليىمىاًمي   بف القاسـ عيمىري بفي ييٍكنيسى    .(7)"ثقة " ، قاؿ ابف حجر: أىبيك حى
مد ٍبًف عيمىر بف ييكنيس اليىمىاميٌ   ،ككتبت عنو ،اكاف كذابن " قاؿ أبك حاتـ: : أىبيك سيؿ، أىٍحمىدي ٍبفي ميحى

بىًرًه ًإذىا اٍنفىرديركم " ، قاؿ ابف حباف:(8)"كال أحدث عنو اج ًبخى ٍقميكبىة الى يعجبنا ااًلٍحًتجى ، (9)"أىٍشيىاء مى
ٍعفىر القطيعيكقاؿ  ًديث" :أىٍحمىد ٍبف أىًبي جى حدث بأحاديث مناكير " ، كقاؿ ابف عدم: (10)"متركؾ اٍلحى

كىك مقارب  ،كتكثر عجائب اليمامي ىذا ...،عف الثقات، كحدث بنسخ عف الثقات بعجائب

                                                 

 (.6213: رقـ الترجمة576/ 28جتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )المزم، (1)
 (.4757: رقـ الترجمة380/ 11)ج مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ (2)
 (.5544: رقـ الترجمة428/ 5(ابف حباف، الثقات )ج3)
 (.5656: رقـ الترجمة299/ 2(الذىبي، الكاشؼ )ج4)
 (.6921: رقـ الترجمة548ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (5)
 (.4757ة: رقـ الترجم380/ 11)ج مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ (6)
 (.4984: رقـ الترجمة418)صابف حجر، تقريب التيذيب (7)
 (.130: رقـ الترجمة71/ 2(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج8)
 (.71: رقـ الترجمة 143/ 1)ج كف(ابف حباف، المجركح9)
 (.2708: رقـ الترجمة224/ 6(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج10)
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حدث بأحاديث " :كقاؿ في مكضع آخر ،(1)" لى الصدؽإلى الضعؼ أقرب منو إكىك  ،الحديث
 .(3)ثقة "كىافى غير" كقاؿ الخطيب البغدادم:  ، (2)" كحدث بنسخ كعجائب ،مناكير عف ثقات

 متركؾ.  خالصة األقكاؿ:

سىف ،زيكىٍير الحٍضرميٌ  بف أحمد بف أبي يحيى لـ يكف "قاؿ ابف يكنس:  ،مكالىـ الًمٍصرم  أبك الحى
 . (4) "بذاؾ، فيو نكرة

 دراسة الحديث: 
 المديني.ترجمة الراكم كعب ىك ابف مالؾ كما قالو أبك مكسى تبيف مف خبلؿ 
 فيو أحمد بف محمد اليمامي كىك متركؾ. ضعيؼ جدان؛ إسناده  الحكـ عمى الحديث:

 يىٍعمىى ىيكى اٍبفي عيبىٍيدو  النمكذج الثاني:
ـى : قاؿ أبك مكسى المديني(77) الحديث ًميِّ ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّدي ٍبفي عى نىا أىبيك سىًعيدو ميحى ، (5)اٍلكىاًتبي : فىأىٍخبىرى

دَّادي  ًميٍّ اٍلحى ، كىأىبيك عى ٍمسو مىٍيًو سىنىةى خى ًبًقرىاءىًة كىاًلًدم عى
ٍبًد اٍلكىاًحدً (6) ٍعفىري ٍبفي عى ، كىجى ، سىنىةى سىٍبعو

، رىًحمىييـي (7)
ًطيبي  كرو اٍلخى المَّوي، قىاليكا: أنا أىبيك مىٍنصي
ٍعفىًر ٍبفي (9)، أنا أىبيك الشٍَّيخً (8) كًد  ، ثنا أىبيك جى اري اٍلجى

كفي (10) ، ثنا ىىاري
اؽى  مىٍيمىافى ٍبًف (11)ٍبفي ًإٍسحى ، عىٍف سي ٍيجو رى ، عىًف اٍبًف جي ، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو ، ثنا يىٍعمىى يىٍعًني اٍبفى عيبىٍيدو

                                                 

 (.18: رقـ الترجمة293/ 1لرجاؿ )ج(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء ا1)
 .(426/ 5جتاريخ دمشؽ )ابف عساكر، (2)
 (.2708: رقـ الترجمة224/ 6(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج3)
 (.60: رقـ24/ 1(ابف يكنس، تاريخ ابف يكنس المصرم )ج4)
ـى اٍلكىاًتبي  ىك: (5) ًميِّ ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّدي ٍبفي عى   لو ترجمة سكل في حديث الدراسة. لـ أجد مف ذكر. أىبيك سىًعيدو ميحى
(ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 6)

 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
(ىك: جعفر بف عبد الكاحد بف محمد بف محمكد بف أحمد، أبك الفضؿ الثٌقفٌي األصبيانٌي: قاؿ السمعاني: كاف 7)

شيخان صالحان، سديدان، معركفان، مف بيت الحديث كأىمو، عمر العمر الطكيؿ حتى حدث بالكثير، كسمع منو. 
 (.545معجـ شيكخ )ص  السمعاني، المنتخب مف

(ىك: أبك منصكر سعد بف سعيد بف يكسؼ بف محمد بف يكسؼ بف الحسف بف عثماف الخطيب اليمذاني، قاؿ 8)
ا سديدنا. السمعاني، المنتخب مف معجـ  ا صالحن  (.817)صالشيكخالسمعاني: كاف شيخن

يَّافى 9) ٍعفىًر ٍبًف حى ًد ٍبًف جى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى مَّدو األصبياني، ييٍعرىؼي ًبأىًبي الشٍَّيًخ، تقدمت ترجمتو في (ىك: عى أىبيك ميحى
 ثقة صاحب تصانيؼ. (،129)ص )المطمب الرابع:  معرفتو بأنساب الركاة، ثالثان: معرفتو باألخكة(،

، قاؿ الذىبي: رحؿ كطكَّؼ (ىك: أح10) مد بف عمٌي بف محمد بف الجاركد، الحافظ أبك جعفر الجاركدم  األصبياني 
 (.44: رقـ الترجمة886/ 6كصنَّؼ الٌتصانيؼ. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

، قاؿ 11) ، الكيٍكًفي  ، أىبيك القىاًسـً اليىٍمدىاًني  اؽى اليىٍمدىاًني  ٍكفي بفي ًإٍسحى . (ىك: ىىاري ، الميعىمَّري اًفظي، الثٍَّبتي ، الحى ـي ا الذىبي: اإًلمى
 (.43: رقـ الترجمة126/ 12الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج
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مَّ  ٍنيىا، عىًف النًَّبيِّ صى ، عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى مَّـى، ميكسىى، عىًف الز ٍىًرمِّ سى مىٍيًو كى ى المَّوي عى
 : قىٍبمىوي، قىاؿى ـٍ »ًمٍثمىوي كى يىا بىاًطؿه ثىبلثنا فىمىٍف لى ًليٍّ فىًنكىاحي ٍت ًبغىٍيًر ًإٍذًف كى ، فىأىي مىا اٍمرىأىةو نىكىحى ًليٍّ ال ًنكىاحى ًإال ًبكى

ًليَّ لىوي  ًلي  مىٍف ال كى ًلي  فىالس ٍمطىافي كى  . (1) ... ىيكى اٍبفي عيبىٍيدو  يىٍعمىى«. يىكيٍف لىوي كى
 تخريج الحديث: 
طريؽ سفياف بف عيينة  مف (3)الترمذم، ك ، مف طريؽ سفياف الثكرم بنحكه(2)أبك داكدأخرجو 

  .بمفظ مقارب

مف طريؽ زىير بف معاكية بنحكه بدكف لفظ )ال نكاح إال بكلي(، كابف  (4)كأخرجو النسائي
مقارب، كبلىما )زىير بف معاكية، كيعمى بف عبيد(، عف مف طريؽ يعمى بف عبيد بمفظ  (5)حباف

 يحيى بف سعيد األنصارم.

عف عبد الرزاؽ  (7)أحمد بف حنبؿمف طريؽ معاذ بف معاذ، ك  (6)كأخرجو ابف ماجو
 الصنعاني بمفظ مقارب.

خمستيـ )سفياف بف عيينة، سفياف الثكرم، كيحيى بف سعيد األنصارم، كمعاذ بف معاذ، 
 الصنعاني(، عف ابف جريج، عف سميماف بف مكسى، عف الزىرم، عف عركة بو.كعبد الرزاؽ 

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

ثقة فقيو " ، قاؿ ابف حجر: عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل المدني
 .(8)"مشيكر مات ]قبؿ المائة[ سنة أربع كتسعيف عمى الصحيح كمكلده في أكائؿ خبلفة عثماف

المطمب السادس: معرفتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  كا 
                                                 

 (.586: رقـ الحديث294(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص1)
ًليِّ )ج](2)  .[(2083ـ الحديث: رق229/ 2أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب النِّكىاًح/ بىابه ًفي اٍلكى
اءى الى ًنكىاحى ](3) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًليٍّ الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي النِّكىاًح عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى  ًإالَّ ًبكى

 .[(1102: رقـ الحديث400/ 3)ج
ًليِّيىا )جالنسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي النِّكىاًح/ بىابي الثَّيًِّب ](4)  .[(5373: رقـ الحديث179/ 5تىٍجعىؿي أىٍمرىىىا ًلغىٍيًر كى
ًليٍّ )ج5) ًف النِّكىاًح الًَّذم نيًكحى ًبغىٍيًر كى / 9(ابف حباف: اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، كتاب النكاح/ ًذٍكري بيٍطبلى

 (.4074: رقـ الحديث384
ًليٍّ )جابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي ](6)  .[(1879: رقـ الحديث605/ 1النِّكىاًح/ بىابي الى ًنكىاحى ًإالَّ ًبكى
 .[(25326: رقـ الحديث200/ 42أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج]  (7)
 (.4561ترجمة: رقـ ال389تقريب التيذيب )ص ابف حجر،  (8)
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: أىبيك الرًَّبيًع، مىٍكلىى آًؿ أىًبي سيٍفيىافى  ييقىاؿي ، كى ، أىبيك أىي كبى ٍبًف اسيمىٍيمىافي ٍبفي ميكسىى األيمىًكم  الدٍّمىٍشًقي 
ييٍعرىؼي  ، كى ٍربو  ًباألىٍشدىًؽ:حى

كدحيـ قاؿ: أكثؽ أصحاب كزاد ابف سعد: كأثنى عميو ابف جريج، ، (2)، كابف معيف(1)كثقو ابف سعد 
مف الثقات الحفاظ أثنى عميو، عطاء بف أبي " ، كالدارقطني، كقاؿ: (3)مكحكؿ سميماف بف مكسى
:(4)"رباح، كأثنى عمية الزىرم مىيماف بف ميكسىى، ثقةه، " ، كقاؿ يىحيىى بف مىعيف ليىحيىى بف أىكثـى سي
محمو "، كقاؿ أبك حاتـ: (6)  "ىيكى فىًقيوه ًثقىةه ًإمىاـه "، كابف عبد البر قاؿ: (5) كحديثيو صحيحه عندنا 

الصدؽ كفي حديثو بعض االضطراب كال أعمـ أحدان مف أصحاب مكحكؿ أفقو منو كال أثبت 
يأتينا كسميماف بف مكسى كايـ اهلل  إف مكحكالن "قاؿ لي الزىرم: ، ، كقاؿ شعيب بف أبي حمزة (7)"منو

بىاح: (8)"لسميماف أحفظ الرجميف ، (9)"سيد شباب أىؿ الشَّاـ سيمىٍيمىاف بف ميكسىى"، كقاؿ عىطاء بف أبي رى
اًعيؿ "، كقاؿ عبد اهلل: "ًعٍنده مناكير": (11)، الساجي (10)كقاؿ البخارم دثنىا ًإٍسمى دثًني أبي قىاؿى حى حى
مىٍيمىاف يىٍعًني ابف  كىافى سي مىٍيمىاف بف ميكسىى عىف الز ٍىًرٌم قىاؿى كى دثًني سي دثنىا ابف جريج قىاؿى حى عمية قىاؿى حى

مىٍيًو ا كىافى فأثني عى ًديث"، كقاؿ النسائي: (12) "بف ميكسىى كى قىاؿ  ،(13) "أحد اٍلفيقىيىاء لىٍيسى ًباٍلقىًكٌم ًفي الحى كى
: ، (14) ءشيفي مكضع آخر: في حديثو  قىاؿى اٍبفي عىًدمٍّ ٍنوي الثِّقىاتي مف "كى دَّثى عى ، حى ىيكى فىًقٍيوه، رىاكو

 ، ٍيريه، كىىيكى ًعٍنًدم ثىٍبته اًدٍيثى يىٍنفىًردي ًبيىا، الى يىرًكييىا غى كىل أىحى دي عمىمىاء أىؿ الشاـ كقد رى الناس، كىىيكى أىحى
ديٍكؽه  انيكا يىٍجتىمعيكفى عمى عىطاء ًفي المكاسـ فىكىافى كى " ، كقاؿ ميٍعتىمر ٍبف سيمىٍيمىاف عىف برد: (15) "صى

                                                 

 (.457 ص/7(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج1)

 (.26: رقـ48ركاية عثماف بف سعيد الدارمي )ص (يحيى بف معيف، تاريخو، 2)
 (.615: رقـ الترجمة142/ 4حاتـ، الجرح كالتعديؿ )جابف أبي  (3)

 (.14 ص/15)ج الدارقطني (الدارقطني، عمؿ4)
 (.387: رقـ الترجمة227/ 4(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج5)

 (.86/ 19)ج(ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد 6)
 (.616: رقـ الترجمة142/ 4حاتـ، الجرح كالتعديؿ )جابف أبي  (7)
 المرجع السابؽ. (8)

 .[(5026: رقـ234/ 3أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد اهلل )ج]  (9)

 .[(1888: رقـ الترجمة38/ 4البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (10)

 (.2228: رقـ الترجمة100/ 6جكماؿ )إكماؿ تيذيب المغمطام،  (11)
 .[(3667: رقـ564/ 2أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد اهلل )ج]  (12)

 .[(252: رقـ49النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص]  (13)
 (.2571: رقـ الترجمة97/ 12جتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )المزم، (14)
 (.756: رقـ الترجمة251/ 4ضعفاء الرجاؿ )ج(ابف عدم، الكامؿ في 15)
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مىٍيمىاف ٍبف ميكسىى ىيكى الًَّذم يٍسأىؿ لىييـ كاف فقييان كرعان كانكا " ، كذكره ابف حباف في الثقات قاؿ: (1)  "سي
مف فقياء أىؿ " ، كقاؿ أيضان: (2)  "إذا اجتمعكا عند عطاء ىك الذم كاف يتكلى ليـ سؤؿ المسائؿ

متكرعى الدمشقييف، كجمة أتباع التابعيف كاف ىك الذم يتكلى ليـ سكاد المسائؿ عند الشاـ ك 
، كذكر العقيمي عف ابف المديني كاف مف كبار أصحاب مكحكؿ ككاف خكلط قبؿ مكتو (3)"عطاء
كاف سميماف فقيو " ، كقاؿ أيضان : (6)"صدكؽ"، كقاؿ مرة: (5)  "أحد االئمة"، كقاؿ الذىبي: (4)بيسير
، كقاؿ (7)  "الشاـ في كقتو قبؿ األكزاعي، كىذه الغرائب التي تستنكر لو يجكز أف يككف حفظياأىؿ 

 .(8) "صدكؽ فقيو في حديثو بعض ليف كخكلط قبؿ مكتو بقميؿ"ابف حجر: 

  ثقة، كعنده في تفرداتو بعض المناكير، كىك مف أكثؽ أصحاب مكحكؿ. خالصة األقكاؿ:
يتجنب تدليسو فإنو كحش "  الدارقطني: قاؿريج، أبك الكليد: عبد الممؾ بف عبد العزيز بف ج

، كذكره ابف (10) "أحد األعبلـ" ، كقاؿ الذىبي: (9)"ال يدلس إال فيما سمعو مف مجركح ،التدليس
حجر في المرتبة الثالثة مف أكثر مف التدليس فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ؛ إال بما صرحكا فيو 

مات سنة خمسيف  .(12) "ككاف يدلس كيرسؿ ،ثقة فقيو فاضؿ"، كقاؿ في مكضع آخر: (11)بالسماع
 .(13)كمائة مف اليجرة 

 (14): ثقة فقيو فاضؿ، ككاف يدلس كيرسؿ، صرح بالسماع في ركاية أحمد بف حنبؿخالصة األقكاؿ
مىٍيمىافي ٍبفي ميكسىى( ًني سي : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيجو رى  .فقاؿ: )اٍبفي جي

                                                 

 .[(2108: رقـ 233/ 2أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد اهلل )ج] (1)
 (.8192: رقـ الترجمة379/ 6(ابف حباف، الثقات )ج2)
 (.1415: رقـ الترجمة284(ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص 3)
(، كلـ أجد ىذا النقؿ في كتاب العقيمي، كال في 387: رقـ الترجمة226/ 4)ج(ابف حجر، تيذيب التيذيب 4)

 المصادر المتقدمة.
 (.2133:  رقـ الترجمة464/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج5)
 (.1783: رقـ الترجمة176(الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص 6)

 (.3518: رقـ الترجمة226/ 2(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج7)
 (.2616: رقـ الترجمة255التيذيب )ص  (ابف حجر، تقريب8)
 (.265: رقـ174( الدارقطني، سؤاالت الحاكـ )ص9)

 (.3461: رقـ الترجمة666/ 1( الذىبي، الكاشؼ )ج10)

 (.83: رقـ41طبقات المدلسيف )ص حجر،( انظر: ابف 11)

 (.4221: رقـ الترجمة624( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص12)

 (.510: رقـ95/ 1األعبلـ )ج( الذىبي، اإلعبلـ بكفيات 13)

 .[(25326: رقـ الحديث200/ 42أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج]  (14)
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، مات سنة ثبلث (1) "ثقة ثبت" قاؿ ابف حجر: سعيد بف قيس األنصارم، أبك سعد:  يحيى بف 
 .(2)كأربعيف كمائة مف اليجرة 

، يَّةى الطَّنىاًفًسي  ثقة إال في حديثو عف الثكرم، ففيو ليف،  "قاؿ ابف حجر:  يىٍعمىى بفي عيبىٍيًد بًف أىًبي أيمى
 .(3) "مات سنة بضع كمائتيف، كلو تسعكف سنة

 دراسة الحديث: 
 تىبيف مف خبلؿ الترجمة يعمى ىك ابف عبيد كما قالو أبك مكسى المديني.

فيو محمد بف عمي بف إبراىيـ الكاتب لـ أجد لو إسناد أبي مكسى المديني  الحكـ عمى الحديث:
 .ترجمة

 ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ:

نىا أىبيك اٍلفىٍتًح ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف أىٍحمىدى المديني: قاؿ أبك مكسى (74) الحديث : أىٍخبىرى
، أنا أىبيك ( 4)

مَّدو اٍلكىاًتبي  مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى طىاًىرو ميحى
اًفظي (5) ًمي  ٍبفي عيمىرى ٍبًف أىٍحمىدى اٍلحى ، أنا عى

، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي (6) 
مًَّد ٍبفً   ميحى

 

اًرثً ، (7)سىًعيدو  مَّاًد ٍبًف اٍلحى ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي حى ثنا عى
، عىفٍ (9)، نا أىًبي (8) ، نا األىٍعمىشي ٍكحي ٍبفي ميسىاًفرو  ، ثنا رى

                                                 

 (.7609: رقـ الترجمة1056( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص1)
 (.475: رقـ90/ 1( الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج2)

 (.7844: رقـ الترجمة609(ابف حجر، تقريب التيذيب) ص3)

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، (ىك: 4) ًإٍسمى
ف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ ككاف مف المكثري (،87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب 5) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى (ىك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ 6) (ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 ،انيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(ث الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية،

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  (،142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

الككفٌي الحافظ المعركؼ بابف  (ىك: أحمد بف محمد بف سعيد بف عبد الرحمف، مكلى بني ىاشـ، أبك العٌباس7)
مىعى األبكاب كالتراجـ. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ)ج : 655/ 7عيٍقدة، كىك لقبي أبيو، قاؿ الذىبي: ككاف حافظنا كبيرنا، جى

 (.45رقـ الترجمة

اًرثً  ىك: (8) اًد ٍبًف اٍلحى مَّ ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي حى  لو ترجمو. لـ أجد مف ذكر. عى
 لو ترجمو. رث، لـ أجد مف ذكر(ىك: حماد بف الحا9)
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مَّى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى ، رىًضيى المَّوي عى اًلؾو ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى ؿو اًج، عىٍف رىجي جَّ المَّوي شيٍعبىةى ٍبًف اٍلحى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى ـٍ ًإال مينىاًفؽه »عى يي ، كىال ييٍبًغضي ارى ًإال ميٍؤًمفه ـٍ يسـ في «. ال ييًحب  األىٍنصى الرجؿ الًَّذم لى

ٍبًد المًَّو ٍبف جبراإل ٍبد المًَّو ٍبف عى  . (1)سناد ىيكى عى

 تخريج الحديث: 

مف طريؽ شعبة بمفظ مقارب، عف عبد اهلل بف عبد اهلل بف  (3)، كمسمـ(2)أخرجو البخارم
 جبر، عف أنس بف مالؾ رضى اهلل عنو مرفكعان.

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

 . (4) "جبر بف عتيؾ األنصارم المدني ثقة :كقيؿ"، عبدالمًَّو ٍبف عىبد المَّو ٍبف جابر

، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرم، تقدمت ترجمتو في مكالىـ يٌ كً تى العى  شعبة بف الحجاج بف الكرد
ثقة حافظ متقف كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير  :كىك(، 135)ص)المطمب الرابع: معرفتو باألخكة(، 

 عف السنة، ككاف عابدان. المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذبٌ 
مَّدو  ييٍكنىى أىبىا ميحى ٍكلىى بىًني كىاًىؿ: اأٍلىٍعمىشي كىاٍسميوي سيمىٍيمىافي ٍبفي ًمٍيرىافى كى  تقدمت ترجمتو في اأٍلىسىًدم  مى

 (،119)ص )المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ(،
 ثقة كتدليسو مف الطبقة الثانية ال يضر. كىك:

: ، أىبيك ًبٍشرو اٍلبىٍصًرم  ٍكحي ٍبفي ميسىاًفرو ، (8)مسمـك  ،(7)أبك داكدك ، (6)الجكزجانيك  ،(5)أحمد بف حنبؿقاؿ  رى
، كقاؿ الدكرم، عف يحيى بف (10)"الميبارؾتركو اٍبف "متركؾ، كقاؿ البخارم: : (9)النسائي ك 

                                                 

 (.354: رقـ الحديث194(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص1)
اًر )ج](2) : عىبلىمىةي اإًليمىاًف حيب  األىٍنصى اًف/ بىابه (، 17: رقـ الحديث12/ 1البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اإًليمى

اًر)ج  .[(3784ث: رقـ الحدي32/ 5كبىابي حيبِّ األىٍنصى
ـٍ ًمفى اإٍلً ](3) ًميٍّ رىًضيى اهللي عىٍنيي اًر كىعى مىى أىفَّ حيبَّ اأٍلٍنصى / بىابي الدًَّليًؿ عى يمىافى اًف مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً يمى

اًت النِّفىاًؽ )ج مى ـٍ ًمٍف عىبلى بيٍغًضًي اًتًو، كى مى  .[(128: رقـ الحديث85/ 1كىعىبلى
 (.3413: رقـ الترجمة309)ص(ابف حجر، تقريب التيذيب 4)
 (.2246: رقـ الترجمة496/ 3الجرح كالتعديؿ )ج ،ابف أبي حاتـ (5)
 (.58: رقـ84الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص (6)
ًدٍيثو( 319: رقـ72أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص (7)  (، كقكلو )قد تيًرؾى حى
 .[(400رقـ: 142/ 1مسمـ، الكنى كاألسماء )ج]  (8)

 .[(192: رقـ40النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص]  (9)
 .[(1055: رقـ الترجمة310/ 3البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (10)
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: ضعيؼ الحديث، كزاد أبك حاتـ ال يكتب (4)، كابف شاىيف (3)أبك حاتـ ، ك (2)أبك زرعة: ، ك (1)معيف
ٍأميكف" حديثو، كقاؿ ابف الجنيد، عف يحيى بف معيف:  كىافى "،  كقاؿ ابف حباف: (5) "لىٍيسى ًبًثقىةو كال مى

ًديثو  ٍنوي، كىالى ًكتىابىة حى كىايىة عى ، كقاؿ ابف (6)لبلختبار"ًممَّف يىٍرًكم المكضكعات عىف اأٍلىٍثبىات الى تحؿ الرِّ
عامة ما ينكر عميو فيك ما ذكرتو إذا حدث عنو ثقة، فأما إذا حدث عنو ضعيؼ يككف "عدم: 

عَّفيكهي "، كقاؿ الذىبي: (7) "حديثيـالببلء منو ال مف ركح، كىىك في جممة الضعفاء الذيف يكتب   . (8)"ضى

 .الحديث متركؾ خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث: 

ٍبًد المًَّو ٍبف جبر كما قالو أبك مكسى المديني، تىبيف مف  ٍبد المًَّو ٍبف عى الرجؿ المبيـ ىك: ىيكى عى
 خبلؿ طرؽ تخريج الحديث، فصرحت بذكر اسمو.

 ح بف مسافر متركؾ الحديث،رك ضعيؼ جدان، فيو مكسى المديني  يبإسناد أ الحكـ عمى الحديث:
أخرجو  حيثصحيح  الحديث إال أف كعبد الكارث بف حماد، حماد بف الحارث مجيكال الحاؿ؛

 يما.يالشيخاف في صحيح

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.3381: رقـ105/ 4(ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج1)
 (.2246: رقـ الترجمة496/ 3(ابف أبي حاتـ: الجرح كالتعديؿ )ج2)
 بؽ.المرجع السا (3)
 (.196: رقـ89(ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )ص4)
 (.756: رقـ203لئلماـ يحيى بف معيف )ص  ،(يحيى بف معيف، سؤاالت ابف الجنيد5)
 (.344: رقـ الترجمة299/ 1)ج فك ح(ابف حباف، المجر 6)
 (.661: رقـ الترجمة53/ 4(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج7)
 (.94: رقـ الترجمة621/ 4تاريخ اإلسبلـ )ج (الذىبي،8)
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 معرفتو بالمكالي :سادسالمطمب ال
اًء، كأىـ  ذىًلؾى -(رحمو اهلل) -قاؿ اإلماـ ابف الصبلح كىاًة كىالعيمىمى ٍعًرفىةي اٍلمىكىاًلي ًمفى الر  : " مى

ٍصًؼ اإلطبلًؽ، فإفَّ الظاىرى ًفي المىنسيكًب إلى قىًبيمةو  ٍنسيكبيفى إلى القبائًؿ بكى ٍعًرفىةي المىكىاًلي المى كىمىا  -مى
 : ًمٍيبىةن، فإذ"فيبلىفه القيرىًشي  " إذىا ًقيؿى ٍف ًقيؿى ًفيًو: ، أنَّوي ًمٍنييـٍ صى أجًؿ ككًنًو مىٍكلىى مف  "قيرىشي   "ف بىيافي مى
ـٍ أىفَّ فييـ مىٍف ييقاؿي ًفيًو: ، ليـ ميًيـ   ٍكلىى فىبلفو "كاٍعم ٍكلىى العىتىاقىًة كىذا "لبني فبلفو "أىٍك:  "مى ، كالمرادي ًبًو مى

ٍكلىى مىٍيًو لفظي )المى ، كمنيـ مٍف أيطًمؽى عى (، كالمرادي ًبًو كىالءي اإلسبلـً ىيكى األغمبي ًفي ذىًلؾى
لذلؾ عني ؛ (1)

العمماء بمعرفة المكالي، حتى ال يختمط مف ينسب إلى القبيمة بالكالء مع مف ينسب إلييا مف 
 .(2)صمبيا، كليتميز عف سميو المنسكب إلييا صميبة 

ىك  تطرؽ اإلماـ أبك مكسى المديني في ىذا المسمؾ إلى نسب المكالي كبياف أصحابيا كما
 مكضح في النماذج التطبيقية.

ؿه ًمٍف أىٍىًؿ اٍلكيكفىًة ًمٍف مىكىاًلي كؿالنمكذج األ  اًلدي ٍبفي سىٍعدو رىجي اًرمٍّ  أبي: خى  مىٍسعيكدو األىٍنصى

ـي : قاؿ أبك مكسى المديني(73) الحديث اًن ا أىبيك اٍلقىاًسـً غى ًحيحن نىا ًبًو عىاًلينا صى ٍبفي أىًبي نىٍصرو  : أىٍخبىرى
دَّادي  (3)اٍلبيٍرًجي   ًميٍّ اٍلحى ، كىأىبيك عى سىنىةى سىٍبعو

، أنا أىبيك نيعىٍيـو (4)  سىنىةى ًستٍّ ، سىنىةى أىٍربىعو كى
ا، (5)  اًنـه أىٍيضن ، كأنا غى

مَّاؿي  ٍبًد المًَّو اٍلجى ٍعفىر(6) أنا أىبيك عى ٍبدي المًَّو ٍبفي جى ازىةن قىاال: ثنا عى ، ثنا عيبىٍيدي ، (7)، ًإجى ثنا أىبيك مىٍسعيكدو الرَّاًزم 
رىٍجنىا كى  : خى اًلًد ٍبًف سىٍعدو قىاؿى ، عىٍف خى كرو ، عىٍف مىٍنصي ٍف ًإٍسرىاًئيؿى مىعىنىا المًَّو ٍبفي ميكسىى، ذىكىرى ًإٍف شىاءى المَّوي عى

اًلبي  ًدينىةى كى اغى ، فىمىًرضى ًفي الطًَّريًؽ، فىقىًدٍمنىا اٍلمى رى ، ٍبفي أىٍبجى ًتيؽو أىبيك بىٍكرو ، فىعىادىهي اٍبفي أىًبي عى ىيكى مىًريضه
كىى  قيكىىا كىاٍقطيري ٍمسنا كىاٍسحى ذيكا ًمٍنيىا سىٍبعنا أىٍك خى بىٍيبىًة السٍَّكدىاًء فىخي ـٍ ًبيىًذًه اٍلحي مىٍيكي ا ًفي أىٍنًفًو فىقىاؿى لىنىا: عى

                                                 

 (.501ابف الصبلح، معرفة عمـك الحديث )ص (1)
 (.175نكر الديف عتر، منيج النقد في عمـك الحديث )ص (2)
، األصبياني،  (3) ـي ٍبفي أىًبي نىٍصرو محمد بف عبيد اهلل بف عمر بف أيكب بف زياد، اٍلبيٍرًجي  اًن ، غى ىك: أىبيك اٍلقىاًسـً
 صدكؽ.  (،125)ص قدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،ت
ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في  (4)

 كىك: ثقة صدكؽ. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ىك: أىحٍ  (5) تقدمت ترجمتو في بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  ،ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى ،مىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

، تقدمت ترجم (6) مَّاؿي ، الجى مَّدو األىٍصبىيىاًني  ـى بًف ميحى سىٍيفي بفي ًإٍبرىاًىٍي ٍبًد اهلًل الحي تو في )المطمب الخامس: ىك: أىبيك عى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،125)ص معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،

ٍبد المَّو ٍبف جٍعفىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف فارس، أىبيك محمد (7) األصبيانٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس:  ىك: عى
 ثقة  عابد.  (،125)ص معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،
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اًنًب كىىىذىا اٍلجى  ٍيتو ًفي ىىذىا اٍلجى دَّثىٍتًني، أىنَّيىا سىًمعىًت ًبقىطىرىاتو ًمٍف زى ٍنيىا حى اًنًب فىًإفَّ عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى
 : مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـى »النًَّبيَّ صى بَّةى ًشفىاءه ًمٍف كيؿِّ دىاءو ًإال أىٍف يىكيكفى السَّا اًلدي ٍبفي «. ًإفَّ ىىًذًه اٍلحى خى كى

ؿه ًمٍف أىٍىؿً  اًرمٍّ  (1) [مىٍسعيكدو  يب]أكيكفىًة ًمٍف مىكىاًلي الٍ  سىٍعدو رىجي  .(2)...األىٍنصى

 تخريج الحديث: 

مف طريؽ عبيد اهلل بف مكسى، عف إسرائيؿ بف يكنس، عف منصكر بف  (3)أخرجو البخارم
( « السٍَّكدىاءى )»  المعتمر، عف خالد بف سعد بنحكه بزيادة لفظ : المىٍكتي ـي؟ قىاؿى ا السَّا مى : كى  بو.قيٍمتي

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 
اًلدي ٍبفي سىٍعدو الككفي: ، (8)، كالمزم (7)، كابف عدم(6)، كابف حباف (5)، كأبك حاتـ(4)قاؿ البخارم خى

اًرٌم، كقاؿ ابف حجر: (9)كالذىبي  . (10) "ثقة" : مكلى أىًبي مىٍسعيكد اأٍلىٍنصى
ٍكري بفي الميٍعتىًمًر بف عبد اهلل الس مىًمٌي، أىبيك ثقة ثبت، ككاف ال " ، قاؿ ابف حجر: عىتَّابو الس مىًمي   مىٍنصي

 . (11)"يدلس مف طبقة األعمش
ٍبًد اهلًل، اؽى عىٍمًرك بًف عى ، قاؿ ابف  ًإٍسرىاًئٍيؿي بفي ييٍكنيسى بًف أىًبي ًإٍسحى ، السًَّبٍيًعي  أىبيك ييٍكسيؼى اليىٍمدىاًني 

 . (12) "ثقة تكمـ فيو ببل حجة"حجر: 
ـي  بفي ميٍكسى عيبىٍيدي اهللً  : ى بًف أىًبي الميٍختىاًر بىاذىا مَّدو ، أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في )المطمب  العىٍبًسي 

 ىك: ثقة كاف يتشيع.  (،77)ص األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،
اًلدو  ، قاؿ ابف حجر:  ،أىبيك مىٍسعيٍكدو  ،أىٍحمىدي بفي الفيرىاًت بًف خى  (13)."ثقة حافظ، تكمـ فيو ببل مستند"الرَّاًزم  نزيؿ أىٍصبىيىافى

 

                                                 

نما الصحيح ) أبي مسع (1)  (. 4) المخطكط لكحة في جاء كد( كما كىـ المحقؽ في ذكره) ابف مسعكد( كا 
 (.14: رقـ الحديث25(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص2)
بًَّة السٍَّكدىاًء )ج](3) / بىابي الحى  .[(5687: رقـ الحديث124/ 7البخارم: صحيح البخارم،  ًكتىابي الطِّبِّ
 .[(525: رقـ الترجمة153/ 3البخارم، التاريخ الكبير )ج] (4)
 (.1503: رقـ الترجمة334/ 3(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج5)
 (.2469: رقـ الترجمة197/ 4( ابف حباف، الثقات )ج6)
 (.592: رقـ الترجمة454/ 3(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج7)
 (.1616: رقـ الترجمة79/ 8(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج8)
 (.52: رقـ الترجمة1088/ 2تاريخ اإلسبلـ )ج(الذىبي، 9)
 (.1638: رقـ الترجمة188(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص10)
 (.6908: رقـ الترجمة547)ص المرجع السابؽ (11)
 (.405: رقـ الترجمة134)ص  المرجع نفسو (12)
 (.88: رقـ الترجمة83)ص المرجع نفسو (13)
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 دراسة الحديث: 

اًلدي ٍبفي سىٍعدو الككفي:  ىك مف مكالي أبي مسعكد كما قالو أبك مكسى المديني، كاألئمة خى
 الثقات.

، فيو الحسيف بف إبراىيـ األصبياني لـ أجد مف ذكره ناد أبي مكسى المدينيإس الحكـ عمى الحديث:
 ، حيث أخرجو البخارم في صحيحو.الحديث صحيحبجرح أك تعديؿ؛ إال أف 

 عجالف ىذا، كىك مكلى فاطمة بنت عتبة بف ربيعةعجالف ىك: كالد محمد بف  النمكذج الثاني:

كًطي   : قاؿ أبك مكسى المديني:(75) الحديث ٍبًد المًَّو الش ري مَّدي ٍبفي عى كرو ميحى نىا أىبيك مىٍنصي أىٍخبىرى
، ثنا (1)

اًفظي  بلدو (2)أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى اًرثي ٍبفي أىًبي أيسىامىةى ، ثنا (3)، ثنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي خى اٍلحى
، ثنا (5)، ثنا أىبيك النٍَّضرً (4)

يٍ  ٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف اٍلعىٍجبلًف، عى ٍبًد المًَّو ٍبًف األىشىجِّ ، عىٍف بيكىٍيًر ٍبًف عى مًَّد ٍبًف عىٍجبلفى ، عىٍف ميحى رىةى المٍَّيثي
مَّى ال : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى مَّـى: رىًضيى المَّوي عى سى مىٍيًو كى تيوي كىال ييكىمَّؼي »مَّوي عى ًكٍسكى ٍمميكًؾ طىعىاميوي كى ًلٍممى

ًديث عىٍمرك ٍبف الحارث، « ًمفى اٍلعىمىًؿ مىا ال ييًطيؽي  اًج، ًمٍف حى جَّ ـي ٍبفي اٍلحى دىهي ميٍسًم ًحيحه أىٍكرى ًديثه صى ىىذىا حى
مَّد ٍبف عجالف ىىذىا، كى عىٍف بكير،   . (6)ىيكى مكلى فاطمة بنت عتبة ٍبف ربيعةكعجالف ىيكى كالد ميحى

 تخريج الحديث:

 مف طريؽ عبد اهلل بف كىب، عف عمرك بف الحارث بمفظو. (7)أخرجو مسمـ 

                                                 

ٍبد ال (1) ٍبد المَّو ٍبف عى ٍيو، ىك: محمد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى كاحد ٍبف عى
كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف  أبك منصكر األصبياني، الش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

تقدمت ترجمتو في ٍكر العطار، ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بى  (3)
 ثقة. كىك:  (،103)ص)المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

مَّد التميمي، (4) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى
 لمسند.ثقة صاحب ا كىك: (، 103)صبالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

) المطمب الثالث: مف عرؼ بكنيتو،  تقدمت ترجمتو في ىك: أىبيك النٍَّضًر ىىاًشـي بفي القىاًسـً المٍَّيًثي  الخيرىاسىاًنٌي، (5)
 ثقة ثبت.  (،103)ص أكالن: مف عرفة بكنيتو، كال يعرؼ اسمو(،

 (.435: رقـ الحديث231أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (6)
ا يىٍمبى ](7) ٍلبىاسيوي ًممَّ ، كىاً  ا يىٍأكيؿي ٍمميكًؾ ًممَّ اًف/ بىابي ًإٍطعىاـً اٍلمى ا يىٍغًمبيوي مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اأٍلىٍيمى ، كىالى ييكىمٍِّفوي مى سي

 .[(41: رقـ الحديث1284/ 3)ج
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مف طريؽ سفياف  (2)، مف طريؽ كىيب بف خالد بمفظو، كفي مكضع آخر(1)أحمد بف حنبؿكأخرجو 
كىب بف الميث بف سعد بنحكه، ثبلثتيـ )ؽ مف طري (3)بف عيينة بنحكه، كالبخارم في األدب المفردا

 خالد، كسفياف بف عيينة، كالميث بف سعد(، عف محمد بف عجبلف بمفظو.
، عف عجبلف، عف  كبلىما )محمد بف عجبلف، كعمرك بف الحارث، عف بيكىٍيري ٍبفي عبد اهلل بف اأٍلىشىجِّ

 أبي ىريرة مرفكعان.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
" قاؿ يحيى بف معيف: بف عبد شمس، أبك محمد:  ت عتبة ٍبف ربيعةعجالف مكلى فىاًطمىة ًبنٍ 

ف ىىذىا شىٍيئان  لـ يسمع ابف أىبى ًذٍئب مف عجبلى ف ىىذىا مكلى فىاًطمىة بنت عتبىة بف ربيعىة، كى ، (4)"عجبلى
ٍيرىة" كقاؿ أحمد بف حنبؿ:  ًديث، لىًقي أىبىا ىيرى الح الحى قىاؿ النَّسىائي: (5) "صى ، كذكره (6)"ال بأس بو" ، كى
استشيد بو البخارم في "الصحيح"، كركل لىوي ًفي "األدب"، "كقاؿ المزم:  ،(7)ابفي ًحبَّاف ًفي الثقات

 .(9)"ال بأس بو" ، كقاؿ ابف حجر: (8)"كالباقكف
 البأس بو، لـ يسمع ابف أبي ذئب مف عجبلف. خالصة األقكاؿ:

مخزكـ أبك عبد اهلل أك أبك يكسؼ المدني نزيؿ مصر مكلى بني : بيكىٍيري ٍبفي عبد اهلل بف اأٍلىشىجٍّ 
 .(10)ثقة

ثقة فقيو " : مكالىـ المصرم أبك أمية، قاؿ ابف حجر: عىٍمرك بف الحارث بف يعقكب األىٍنصاًرمٌ 
 .(11)" حافظ

ٍبد المًَّو المدني: مَّد ٍبف عجالف اٍلمىدىًنٌي، أىبيك عى مكلى فاطمة بنت عتبة ٍبف ربيعة اٍلقيرىًشيٌ  ميحى
(12): 

                                                 

 .[(8510: رقـ الحديث202/ 14أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج]  (1)
 .[(7364: رقـ الحديث322/ 12)ج ] المرجع السابؽ (2)

ًؿ مىا الى ]  (3)  .[(193: رقـ الحديث77ييًطيؽي )صالبخارم، األدب المفرد، بىابي الى ييكىمَّؼي اٍلعىٍبدي ًمفى اٍلعىمى
: رقـ 196(، كابف أبي حاتـ، المراسيؿ )ص 852: رقـ190/ 3ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم)ج  (4)

 (.723 الترجمة
 .[(508: رقـ 250أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم )ص] انظر:  (5)

 (.3878: رقـ الترجمة516/ 19المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج  (6)
 (.4824: رقـ الترجمة277/ 5ابف حباف، الثقات )ج  (7)

 (.3878: رقـ الترجمة517/ 19المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج  (8)

 (.4534: رقـ الترجمة387ابف حجر، تقريب التيذيب) ص  (9)

  (.760: رقـ الترجمة128) ص  ؽالمرجع الساب (10)
 (.5004: رقـ الترجمة419)ص  المرجع نفسو (11)
: رقـ 355، كابف سعد، الطبقات الكبرل )ص[(603: رقـ الترجمة196/ 1البخارم، التاريخ الكبير )ج ] (12)

 (.228: رقـ الترجمة50/ 8(، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج 269الترجمة
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 ،(5)،  كأىبيك حاتـ(4)كأحمد بف حنبؿ ،(3)، كيحيى بف معيف(2)ابف سعدك ، (1)سفياف بف عييىٍينىة كثقو

ًديث" كزاد ابف سعد:  ،(7)كالنَّسىائي ،(6)كالعجمي  مف  "، كقاؿ أبك زرعة: "كىافى ًثقىةن كىًثيرى اٍلحى
عجبلف، فقاؿ: ثقة، قمت: إف ، كقاؿ المركذم: سألت اإلماـ أحمد بف حنبؿ، عف ابف (8)"الثقات

يحيى قد ضعفو، قاؿ: كاف ثقة، إنما اضطرب عميو حديث المقبرم كاف عف رجؿ، جعؿ يصيره 
: (9)عف أبي ىريرة ف قىاؿى مَّد بف عجبلى ف أرل ميحى ًديث اٍبف عجبلى ، كقاؿ أبك داكد: قمت أًلىٍحمىد كىيؼى حى
قىاؿ عىبد المًَّو بف أىٍحمى (10)لىٍيسى ًبًو بىٍأس مًَّد ٍبًف عجبلف، كمكسى بف عقبة "دى: ، كى سىأىلتي أبي عىٍف ميحى

مَّد بف  أييما أعجب إليؾ؟ فقاؿ: جميعا ثقة، كما أقربيما، كاف ابف عييىٍينىة يثني عمى ميحى
قىاؿ عىبد اهلل (11)"عجبلف أك  ،مف تقدـ داكد بف قيس"ٍبف أىٍحمىدى بف حنبؿ: قيؿ ليحيى بف مىًعيف: ا، كى

مَّد بف عج مَّد :بلف؟ قاؿميحى ٍنوي  إلى، ككاف داكد بف قيس يجمس (12)"ميحى ، (13)ابف عجبلف يتحفظ عى
سيًئؿى "، كقاؿ أيضان:  (14)"إنيا اختمطت عمى ابف عجبلف يعني في حديث سىًعيد المقبرم"كيقكؿ: 

: سيٍبحى  مَّد بف عىٍمرك فىقىاؿى ف أىكى أحب ًإلىٍيؾ، أـ ميحى مَّد بف عجبلى افى اهلل يحيى بف مًعيف عىف ميحى افى سيٍبحى
مَّد بف عىٍمرك ف أكثؽ مف ميحى مَّد بف عجبلى ا قىاؿى يحيى ميحى ، كقاؿ (15)"مىا يشؾ ًفي ىىذىا أحد، أىك كىمى

قيٍطًنٌي:  يقاؿ إنو كاف قد اختمط عميو ركايتو عف سعيد المقبرم، كالميث بف سعد، فيما ذكر " الدَّارى
يحيى بف معيف كأحمد بف حنبؿ، أصح الناس ركاية عف المقبرم، كمف ابف عجبلف عنو، يقاؿ إنو 

                                                 

 .[(194:رقـ198/ 1العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )جأحمد بف حنبؿ، ]  (1)
 (.269: رقـ الترجمة355ابف سعد، الطبقات الكبرل )ص (2)
(، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج 894: رقـ195/ 3انظر: ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج (3)
 (.228: رقـ الترجمة50/ 8
 .[(170: رقـ202حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم )صأحمد بف ]  (4)

 (.228: رقـ الترجمة50/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (5)
 (.1627: رقـ الترجمة247/ 2العجمي، معرفة الثقات )ج (6)
 (.5462: رقـ الترجمة106/ 26المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج  (7)
 (.228: رقـ الترجمة50/ 8)ج  ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (8)
 .[(155: رقـ77أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد، ركاية المركذم )ص ]  (9)
 .[(150: رقـ205أحمد بف حنبؿ، سؤاالت أبي داكد، لئلماـ أحمد )ص ]  (10)

 .[(1407: رقـ19/ 2ابنو عبد اهلل )جأحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ]  (11)
 (.228: رقـ الترجمة50/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (12)

 (.895: رقـ195/ 3انظر: يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج (13)
 (.228: رقـ الترجمة50/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (14)
 (.1053: رقـ225/ 3يف، ركاية الدكرم)ج تاريخ ابف معيحيى بف معيف،  (15)
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ا ، كقاؿ (3) "مف خيار أىؿ المدينة"، كقاؿ أيضان: (2)، كذكره ابف حباف في الثقات(1)"أخذىا عنو قديمن
 .(4)"صدكؽ إال أنو اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة"ف حجر: اب

 ثقة إال أنو اضطرب عميو حديث المقبرم. خالصة األقكاؿ:

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  :الفيمي الميث بف سعد، أبك الحارث
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

 دراسة الحديث:

تبيف مف خبلؿ طريؽ عمرك بف الحارث؛ بأنو ، عجبلف مكلى فاطمة بنت عتبة بف ربيعة
صرح باسمو بأنو مكلى فاطمة، كالحديث محفكظ معركؼ مف حديث ابف عجبلف، كعمرك بف 

عف بكير، عف عجبلف مكلى فاطمة بنت عتبة بف ربيعة، عف أبي ىريرة، كما قاؿ أبك الحارث، 
 مكسى المديني.

ٍيو، ، فيو أبي مكسى المديني إسنادالحكـ عمى الحديث:  ٍبد الكاحد ٍبف مندكى ٍبد المَّو ٍبف عى محمد ٍبف عى
 .في صحيح مسمـ، كالحديث لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ ، المعدَّؿ أبك منصكر األصبياني

ٍبًد الرحمف ٍبف سعد، ككاف يكنى أبا حميد، كىىيكى مكلى بني مخزكـ، كاآلخر النمكذج الثالث:  عىٍف عى
 .األشير يكنى أبا داكد مكلى ربيعة ٍبف الحارث

                                                 

 (.1472رقـ: 153/ 8عمؿ الدارقطني )ج الدارقطني،  (1)
 (.10543ترجمة: رقـ ال387/ 7الثقات )ج ابف حباف،  (2)
 (.1106ترجمة: رقـ ال222مشاىير عمماء األمصار )ص ابف حباف،  (3)
 (.6136: رقـ الترجمة496ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (4)
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مَّدو اٍلميعىدَّؿي : قاؿ أبك مكسى المديني: (76) الحديث ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى نىا عى أىٍخبىرى
ٍبدي اٍلكىىَّاًب ٍبفي (1) ، أنا عى

مَّدو  ميحى
مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى (3)، أنا أىًبي(2) ، أنا ميحى

ٍبدي المًَّو ٍبفي (5)، أنا بىٍحًر ٍبًف نىٍصًر ٍبًف سىاًبؽو (4) ، أىنىا عى
ٍبًد الرٍَّحمى  ، ثنا قيرَّةي ٍبفي عى ٍيرىةى كىٍىبو ٍف أىًبي ىيرى ، عى ًف ٍبًف سىٍعدو ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى ٍفكىافى ، كىصى ًف، عىًف اٍبًف ًشيىابو

، ًفي ًإذىا السَّمىاءي اٍنشىقٍَّت كى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍدتي مىعى النًَّبيِّ صى : " سىجى ٍنوي قىاؿى اٍقرىٍأ ًباٍسـً رىًضيى المَّوي عى
. بِّؾى ا، كصفكاف كىذا اٍلحى  رى ٍيرىةى أىٍيضن ٍبد الرحمف ٍبف ىرمز األعرج، عىٍف أىًبي ىيرى ًديث بعينو كاف عند عى

ٍبًد الرحمف  ًديث ًفي ًركىايىة صفكاف كالز ٍىًرٌم، عىٍف عى كالز ٍىًرٌم يركياف عىًف األعرجيف، غير أف ىىذىا اٍلحى
األشير يكنى أبا داكد مكلى ربيعة  ٍبف سعد، ككاف يكنى أبا حميد، كىىيكى مكلى بني مخزكـ، كاآلخر

 .(6) كىما مدنيافٍبف الحارث، 
 تخريج الحديث:

 اختمؼ عمى كجييف: 
رضى  -الكجو األكؿ: عبد الرحمف بف سعد أبك حميد، مكلى بني مخزـك األعرج، عف أبي ىريرة

 مرفكعان. -اهلل عنو
عػف محمػد بػف رمػح، عػف الميػث، عػف يزيػد بػف أبػي حبيػب، عػف صػفكاف بػف سػميـ،  (7)أخرجو مسمـ 

 عف عبد الرحمف األعرج مكلى بني مخزـك بنحكه.
مػػػف طريػػػؽ قػػػرة بػػػف عبػػػد الػػػرحمف، عػػػف ابػػػف شػػػياب،  (10)، كالطحػػػاكم(9)كالػػػدارقطني (8)ابػػػف كىػػػب 

 كصفكاف بنحكه، عف عبد الرحمف بف سعد بو.

                                                 

ديكؽ ميٍكًثر. الذىبي، تاريخ 1) مَّد ٍبف زيرؾ، أىبيك سيؿ التميمي اليىمىذىاني. قاؿ الذىبي: صى ٍبد المَّو ٍبف ميحى (ىك: عى
 (.52: رقـ الترجمة713/ 8اإلسبلـ )ج

مَّ 2) اًفًظ ميحى اؽى اٍبًف الحى ًد بًف ًإٍسحى مَّ ٍبًد اهلًل ميحى ٍبدي الكىىَّاًب بف أىًبي عى ك عى ، (ىك: أىبيك عىٍمرو ٍندىةى العىٍبًدم  ًد بًف يىٍحيىى بًف مى
، الثِّقىةي، الميٍسًندي الكىًبٍير. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج دِّثي ، الميحى ، قاؿ الذىبي: الشٍَّيخي : رقـ 440/ 18األىٍصبىيىاًني 

 (.226الترجمة
ٍندىه أبك عبد اهلل العىٍبًدم  3) اؽى بف محمد بف مى ًد بًف ًإٍسحى مَّ األصبياني الحافظ الجكاؿ صاحب التصانيؼ،  (ىك: ميحى

 (.6478: رقـ الترجمة555/ 6كاف مف أئمة ىذا الشأف كثقاتيـ. ابف حجر، لساف الميزاف )ج
، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف4) مَّدي بفي يىٍعقيٍكبى بف ييٍكسيؼى النٍَّيسىابيٍكًرم  ـ  ميحى عرؼ  ( ىك: أىبيك العىبَّاًس األىصى

ٍقًت.  (،107)ص بكنيتو، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو كيعرؼ اسمو(، ، ميٍسًندي العىٍصًر، ًرحمىة الكى دِّثي ، الميحى ـي ا  اإًلمى
ٍبًد اهللً 5) ، أىبيك عى ٍكالىًني  ، قاؿ ابف حجر: ثقة. ابف حجر، تقريب (ىك: بىٍحر بفي نىٍصًر بًف سىاًبؽو، الخى ، الًمٍصًرم  ـي   مىٍكالىىي

 (.639: رقـ الترجمة120التيذيب )ص 
 (.88: رقـ الحديث65(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)
كىةً 7) كدو التِّبلى ةى/ بىابي سيجي بلى مىكىاًضًع الصَّ  ([.109: رقـ الحديث406/ 1)ج (]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
 (.370: رقـ الحديث224(ابف كىب، الجامع البف كىب )8)
كدي اٍلقيٍرآًف )ج9)  (.1526: رقـ الحديث273/ 2(الدارقطني: سنف الدارقطني، سيجي
 (.2107: رقـ الحديث357/ 1(الطحاكم: شرح معاني اآلثار )ج10)
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 -رمز أبك داكد، مكلى ربيعة بف الحارث األعرج، عف أبي ىريرةالكجو الثاني: عبد الرحمف بف ى
 مرفكعان. -رضى اهلل عنو

عف مالؾ، كمعمر بمفظ ) أف عمر سجد في النجـ، قاـ فكصؿ إلييا سكرة(،  (1)أخرجو عبد الرزاؽ 
مف طريؽ ابف كىب، عف يكنس بف يزيد، بمفظ مقارب ) رأيت عمر  (3)، كالطحاكم (2)كالبييقي 
 عنو يسجد في النجـ( مع زيادة، ثبلثتيـ ) مالؾ، كمعمر، كيكنس بف يزيد(، عف الزىرم، رضى اهلل

 عف عبد الرحمف بف ىرمز األعرج بو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 . (4)، المقعد مكلى بني مخزكـ، كثقو النسائيعبد الرحمف بف سعد األعرج أبك حميد المدني

ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي ىيٍرميزى  ،عى ، مكلى ربيعة بف الحارث، قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت  األىٍعرىجي أبك داكد المىدىًني 
 .(5)عالـ 

 يركم عف األعرج عبد الرحمف:

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف  صفكاف بف سميـ المدني أبك عبد اهلل الزىرم مكالىـ، -8
 ثقة مفًت عابد رمي بالقدر.  (،106، )صعرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

المطمب السادس: محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو ) -7
الحافظ متفؽ عمى  (،137)ص، معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  جبللتو كا 
 : ٍيًكيؿو ٍبفي نىاًشرىةى اٍلميعىاًفًرم  اٍلًمٍصًرم  ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف حى قاؿ الذىبي: "صكيمح الحديث" ركل قيرَّةي ٍبفي عى

كركم عنو ًرٍشًديفي اٍبفي ، (7)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ لو مناكير"(6)اىد كضعؼلو مسمـ في الشك 
 .(8) : "ضعيؼ"سىٍعًد، كىك

                                                 

 (.5880: رقـ الحديث339/ 3ي )ج(عبد الرزاؽ الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعان1)
ًة )ج2) بلى كىافى ًفي الصَّ : رقـ 457/ 2(]البييقي: السنف الكبرل، بىابي السٍَّجدىًة ًإذىا كىافى ًفي آًخًر الس كرىًة كى

 ([.3762الحديث
 (.2097: رقـ الحديث356/ 1(الطحاكم: شرح معاني اآلثار )ج3)
 (.3876الترجمة: رقـ 341(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص4)
 (.4033: رقـ الترجمة352)ص  المرجع السابؽ( 5)
 (.286: رقـ الترجمة156(الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص 6)
 (.5541: رقـ الترجمة455(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص7)

 (.1942: رقـ الترجمة209(المرجع السابؽ )ص 8)
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، (1)قاؿ ابف سعد: كثير العمـ ثقة يدلس عبد اهلل بف كىب بف مسمـ القرشي أبك محمد المصرم:
. مات (3) المدلسيف، كذكره أيضان في المرتبة األكلى مف (2) كقاؿ ابف حجر: الفقيو ثقة حافظ عابد

 .(4)سنة سبع كتسعيف كمائة 
ثقة حافظ، كصفو ابف سعد بالتدليس، كلكف ذكره الحافظ ابف حجر في المرتبة   خالصة األقكاؿ:

 األكلى مف المدلسيف، كلذلؾ ال يضر تدليسو، كال عنعنتو.
 دراسة الحديث:

سئؿ عف حديث عبدالرحمف  فرؽ الدارقطني بيف عبد الرحمف بف ىرمز، كعبد الرحمف بف سعد لما
مَّـى في ًإذىا السَّمىاءي اٍنشىقٍَّت(  فقاؿ سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى دى رىسيٍكؿي اهلًل صى : -الدارقطني -عف أبي ىريرة: )سىجى

ٍفكىافى ٍبًف  ، عىٍف صى ٍبحو " يركيو الزىرم كصفكاف بف سميـ، فركاه يىًزيدي ٍبفي أبي حبيب، كعمر بف صي
، عىٍف عى  مىٍيـو ًف الز ىٍ سي كىاهي عى ٍبًد الرٍَّحمىًف، كرى بىيَّفى نىسىبىوي قيرَّةي ٍبفي عى ٍيرىةى، كى ٍف أىًبي ىيرى ًف اأٍلىٍعرىًج، عى ، ٍبًد الرٍَّحمى ًرمِّ

لىٍيسى بً  ٍيدو كى مى ييٍكنىى أىبىا حي ٍيرىةى، كى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ًف ٍبًف سىٍعدو ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى مىٍيـو ٍفكىافي ٍبفي سي عىٍبًد الرٍَّحمىًف كىصى
دى، كىىيمىا أىعٍ  ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي ىيٍرميزى ييٍكنىى أىبىا دىاكي نىاًد؛ أًلىفَّ ذىًلؾى ىيكى عى اًحًب أىًبي الزِّ اًف اأٍلىٍعرىًج صى رىجى

 ، ًف ٍبفي ىيٍرميزى اأٍلىٍعرىجي ٍبدي الرٍَّحمى ٍيرىةى، كىأىمَّا عى ًميعنا يىٍرًكيىاًف، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف كىجى ًديثى ا يىٍرًكم ىىذىا اٍلحى فىًإنَّمى
ييكنيسي  ، كى مىٍعمىره ، كى اًلؾه ٍنوي، مى كىل ذىًلؾى عى دى ًفي: }ًإذىا السَّمىاءي اٍنشىقٍَّت{. رى ٍيرىةى: أىفَّ عيمىرى سىجى ، أىًبي ىيرى

، عى  دَّثى ًبًو عيمىري ٍبفي شىبَّةى، عىٍف أىًبي عىاًصـو ًف الز ٍىًرمِّ حى ، عى ـٍ ، عىًف اأٍلىٍعرىًج، كىغىٍيريىي ، عىًف الز ٍىًرمِّ اًلؾو ٍف مى
ـى ًفيًو عيمىري ٍبفي  دى ًفي: }ًإذىا السَّمىاءي اٍنشىقٍَّت{ . كىكىًى مَّـى: سىجى سى مىٍيًو كى عىٍف أبي ىريرة، أف النبي صمى اهلل عى

ٍنوي  ، عى كىاهي الثِّقىاتي اًلؾو مىا رى كىابي عىٍف مى ا، كىالصَّ ا قىًبيحن ، عىًف اأٍلىٍعرىًج، عىٍف أىًبي شىبَّةى كىٍىمن ًف الز ٍىًرمِّ ، عى
دى"  ٍيرىةى، أىفَّ عيمىرى سىجى ىيرى
(5). 

، كيعرؼ باألعرج  كقاؿ الخطيب البغدادم: "عبد الرحمف بف سعد المقعد المدني مكلى بني مخزـك
 .(6)حدث عف أبي ىريرة ركل عنو ابف شياب كصفكاف بف سميـ الزىرياف" 

ًديث عبد الرٍَّحمىف بف سعد اأٍلىٍعرىج كىىيكى المقعد يكنى أىبىا حميد، كقاؿ ابف القيسراني : "غىًريب مف حى
لـ يجمع بىينيمىا غير قيرَّة بف عبد الرٍَّحمىف،  فكىاف بف سميـ كى مديني عىنوي، لـ يركه عىنوي غير الز ٍىًرٌم كىصى

 .(7)تفرد ًبًو عبد اهلل بف كىب عىنو" 
                                                 

 (.4907ـ الترجمة: رق526/ ص9انظر: ابف سعد، الطبقات الكبير )ج( 1)

 (.3718: رقـ الترجمة556ابف حجر، تقريب التيذيب )ص( 2)

 (.17: رقـ40انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف ) ص( 3)

 (.737: رقـ128/ص1انظر: الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج( 4)

 (.1534: رقـ 224/ 8(الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج5)

 (.800: رقـ1479/ 3كالمفترؽ )ج(الخطيب البغدادم، المتفؽ 6)
 (.5214: رقـ 219/ 5(ابف القيسراني، أطراؼ الغرائب كاألفراد )ج7)
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سعد األعرج يكنى أبا حميد، كفي طريقو الراكم ) قرة بف عبد  أف عبد الرحمف بف الخالصة:
الرحمف(، جمع الركاية عف ) ابف شياب، كصفكاف(، كلـ يفعؿ ذلؾ غيره، أما عبد الرحمف بف 
ىرمز األعرج بكنى أبا داكد، يركم الحديث بقكلو ) أف عمر سجد(، كركاه عنو عدد مف الركاة كىـ: 

 ) مالؾ، كمعمر، كيكنس(.

ٍبد الرحمف ٍبف ىرمز األعرج، عىٍف كىك ك ًديث بعينو كاف عند عى ما قاؿ أبك مكسى المديني: "ىذا اٍلحى
ًديث ًفي ًركىايىة صفكاف  ا، كصفكاف كالز ٍىًرٌم يركياف عىًف األعرجيف، غير أف ىىذىا اٍلحى ٍيرىةى أىٍيضن أىًبي ىيرى

ٍبًد الرحمف ٍبف سعد، ككاف يكنى أبا ح ميد، كىىيكى مكلى بني مخزكـ، كاآلخر األشير كالز ٍىًرٌم، عىٍف عى
 .(1) كىما مدنياف"يكنى أبا داكد مكلى ربيعة ٍبف الحارث، 

إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو قرة بف عبد الرحمف ضعيؼ، كالحديث صحيح  الحكـ عمى الحديث: 
 أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.88: رقـ الحديث65(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 1)
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 كبياف سبب المقب:معرفتو باأللقاب : سابعالمطمب ال

 . (1) "ىك ما يطمؽ عمى اإلنساف مما يشعر بمدح أك ذـ" قاؿ الدكتكر نكر الديف عتر: المقب:

، -رحمو اهلل تعالى -قىاؿى الحاكـ ـٍ فيكفى ًبأىٍلقىابو يىطيكؿي ًذٍكريىي مىاعىةه ييٍعرى ابىًة جى حى ًفي الصَّ : " كى
ـٍ ذيك اٍليىدىٍيفً  ذيك  (2) فىًمٍنيي الىٍيفً ، كى ذيك اٍلغيرَّةً  (3) الشِّمى ، (4) ، كى ، كىىىًذًه كيم يىا أىٍلقىابه ـٍ اًبًع، كىغىٍيريىي ذيك اأٍلىصى ، كى

ابىًة ًفي التَّاًبًعيفى كىأىٍتبى  حى ، ثيَـّ بىٍعدى الصَّ كفىةه ًعٍندى أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ابىًة أىسىاًمي مىٍعري حى ًء الصَّ ًليىؤيالى ـٍ ًمٍف أىًئمًَّة كى اًعًي
مىاعىةه ذيك أىٍلقىابو ييعٍ  فيكفى ًبيىا" اٍلميٍسًمًميفى جى رى

(5) . 

،  -قاؿ اإلماـ ابف الصبلح ـٍ مىٍف ييٍذكىري مىعىيي ، كى دًِّثيفى رحمو اهلل تعالى: " ميٍعًرفىةي أىٍلقىاًب اٍلميحى
، كىأىٍف يىٍجعىؿى مىٍف ذيًكرى ًباٍسًمًو ًفي مىٍكضً  مىٍف الى يىٍعًرفييىا ييكًشؾي أىٍف يىظينَّيىا أىسىاًميى ًفييىا كىٍثرىةه، كى ًبمىقىًبًو عو كى كى

ا اتَّفىؽى ًلكىًثيرو ًممٍَّف أىلَّؼى  ٍيًف، كىمى كىي تنقسـ إلى ما يجكز التعريؼ بو، كىك ما ال ، ًفي مىٍكًضعو شىٍخصى
لى ما ال يجكز، كىك ما يكرىو الممقب  .(6)"يكرىو الممقب، كا 

، فذكر بعض ركاة ال يعرفكف إال بألقابيـ، الميـالنكع  إلىمكسى المديني تطرؽ  ككاإلماـ أب
 كأحياف نكه إلى سبب لقبو بيذا المقب، كما ىك مكضح في الدراسة: 

                                                 

 (.170( الدكتكر نكر الديف عتر، منيج النقد في عمـك الحديث )ص1)
ييقىاؿي  ،ذيك اٍليىدىٍيفً  (2) ، ًمٍف نىاًحيىًة اٍلبىٍصرىةً  :كى شىبو ييكىنَّى أىبىا اٍلعيٍريىاًف، كىافى يىٍنًزؿي ًبًذم خى . أبك نعيـ، اٍسميوي اٍلًخٍربىاؽي، كى

 .(1029 ص/2جمعرفة الصحابة )
ٍبًد عىٍمًرك ٍبًف نىٍضمىةى ًمٍف  (3) الىٍيًف اٍبفي عى ًميؼي بىًني زيٍىرىةى، قىالىوي « خيزىاعىةى »ذيك الشِّمى معرفة . ابف منده، الز ٍىًرم   ، حى

 .(570الصحابة )ص
عف أبي عمراف، عف ذم األصابع رجؿ مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو ..، عداده في أىؿ الشاـ.، ذك اٍلغيرًَّة  (4)

 (565معرفة الصحابة )ص. ابف منده، كسمـ
 (.211الحاكـ، معرفة عمـك الحديث )ص (5)
 (.339-338معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص  ابف الصبلح،(6)
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دَّادي : قاؿ أبك مكسى المديني(77) الحديث سىًف اٍلحى سىفي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف اٍلحى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى : أىٍخبىرى
(1) ،

ٍمسو  اًفظي سىنىة خى ٍبًد المًَّو اٍلحى ٍمًس ًمائىةو، ثنا أىبيك نيعىٍيـو أىٍحمىدي ٍبفي عى سىنىةى عىٍشرو كىخى كى
ٍبدي المًَّو ٍبفي (2)  ، ثنا عى

ٍعفىًر  ٍبًف أىٍحمىدى اجى
ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو (3) ، ثنا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي عى

نى (4) اًلحو )ح( كىأىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي صى ا ، ثنا عى
اًفظي  ، ثنا أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى دَّادي، سىنىة ًستٍّ ًميٍّ اٍلحى ٍبًد المًَّو (5)أىبيك عى ـي ٍبفي عى ، ثنا ًإٍبرىاًىي

مَّدي ٍبفي (6) ، ثنا ميحى
اًلًد ٍبًف يىًزيدى، عىٍف سىًعيًد بٍ  ، عىٍف خى اؽى، ثنا قيتىٍيبىةي، كىالمٍَّفظي لىوي، قىاال: نا المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو ، ًإٍسحى ًف أىًبي ًىبلؿو

، رىًضيى المَّوي  ٍف أىًبي المٍَّحـً ، عى ، مىٍكلىى أىًبي المٍَّحـً ٍيرو ٍبًد المًَّو ٍبًف أيسىامىةى، عىٍف عيمى ٍف يىًزيدى ٍبًف عى ٍنييمىا،  عى عى
اًر الزٍَّيتً »أىنَّوي  ، ًعٍندى أىٍحجى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىأىل رىسيكؿى المًَّو صى

ٍسًقي كىىيكى ميٍقًنعه ًبكىفٍَّيًو يىٍستى  (7)
ا صحبة، كمكاله كل، «...يىٍدعيك المحـ لقب بذلؾ ألنو كاف يأبى أكؿ المحـ، كاسمو  بيآعمير أىٍيضن

ًمًؾ، كقيؿ اسمو خمؼ ًمٍف بني غفار ٍبد اٍلمى ٍبد المًَّو ٍبف عى ، ككاف شاعرنا عريفنا، كظنو بعض الحفاظ عى
دىهي ًفي الكنى  . (8).فكىـ.. كنية لو، فأىٍكرى

 

 

 
                                                 

(ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 1)
 كىك: ثقة صدكؽ. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (2) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)صاألكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

ٍبد المَّو ٍبف جٍعفىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف فارس، أىبيك محمد األصبيانٌي: قاؿ الذىبي: كاف ثقة  عابدنا. الذىب3) ي، تاريخ (ىك: عى
 (.218: رقـ الترجمة835/ 7اإلسبلـ )ج

ٍبًد المًَّو ٍبًف كىٍيسىافى اٍلعىٍبًدم  اٍلفىًقيوي 4) بىٍيًر ٍبًف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكًد ٍبًف جي اًعيؿي ٍبفي عى اًفظي أىبيك ًبٍشرو ييٍعرىؼي  (ىك: ًإٍسمى اٍلحى
فَّاًظ كىاٍلفيقىيىاءً  ٍيًو، كىافى ًمفى اٍلحي  (.413: رقـ الترجمة254/ 1. أبك نعيـ، تاريخ أصبياف )جًبًسمَّكى

اؽى، ثنا قيتىٍيبىةي، ثنا المٍَّيثي ٍبفي سى 5) مَّدي ٍبفي ًإٍسحى ٍبًد اهلًل، ثنا ميحى ـي ٍبفي عى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي اًلًد ٍبًف يىًزيدى، (قاؿ أبك نعيـ: حى ، عىٍف خى ٍعدو
، عىٍف يىًزي ؿو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي ًىبلى ، عىٍف آًبي المٍَّحـً ٍكلىى آًبي المٍَّحـً ، مى ٍبًد اهلًل، عىٍف عيمىٍيرو أىنَّوي رىأىل رىسيكؿى اهلًل »دى ٍبًف عى

ٍيًت يىٍستىٍسًقي كىىيكى ميقىنَّعه ًبكىفٍَّيًو يىٍدعيك اًر الزَّ ـى ًعٍندى أىٍحجى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  :368/ 1أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج«. صى
 (.1047رقـ الحديث

(ىك: إبراىيـ بف عبد اهلل بف إسحاؽ بف جعفر، أبك إسحاؽ األصبياني، المعٌدؿ، المعركؼ بالقٌصار، كليقيب 6)
 (.90: رقـ الترجمة386/ 8بالقٌصار؛ ألٌنو كاف يغسؿ المكتى تزى دنا كمتابعةن لمس ٌنة. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

اري الزٍَّيت: مكضع با7) لمدينة قريب مف الٌزكراء، كىك مكضع صبلة االستسقاء، كقاؿ العمراني: أحجار الٌزيت (أىٍحجى
 (.109/ 1مكضع بالمدينة داخميا. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )ج

 (.434: رقـ الحديث230(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص8)
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 تخريج الحديث: 

، كأبك نعيـ مف طريؽ قتيبة بف سعيد (3)، كأحمد بف حنبؿ(2)، كالنسائي(1)أخرجو الترمذم
 بمفظو.

مف طريؽ عبد اهلل بف صالح بمفظو، كبلىما )قتيبة بف سعيد، كعبد اهلل  (4)كأخرجو الطبراني
 بف صالح(، عف الميث بف سعد، عف خالد بف يزيد بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

ا ىك مف قدماء الصحابة ككبارىـ، كال خبلؼ أنو شيد حنينن "قاؿ ابف عبد البر:  آبي المحـ الغفارم:
.كقد (6)، كقاؿ ابف األثير: آًبي المٍَّحـً الغفارم قديـ الصحبة، كىك مكلى عمير مف فكؽ(5) "كقتؿ بيا

مىى أىنَّوي مف غفار:   اختمؼ في اسمو مع االتفاؽ عى

ٍبد اٍلمىًمؾً "فقاؿ خميفة ٍبف خياط:  ٍبد المًَّو ٍبف عى ٍبف اآًبي المٍَّحـً ىك خمؼ "، كقاؿ الكمبي: (7) "ىك عى
، فقد جعؿ  ٍبد المًَّو ٍبف آًبي المٍَّحـً ٍبد المًَّو ٍبف حارثة ٍبف غفار، مف كلده الحكيرث ٍبف عى مالؾ ٍبف عى

، كقاؿ ا ًمًؾ، كقيؿ: اسمو الحكيرث الكمبي الحكيرث مف كلد آًبي المٍَّحـً ٍبد اٍلمى لييثـ: اسمو خمؼ ٍبف عى
ٍبد المًَّو ٍبف حارثة ٍبف غفار ٍبف مميؿ ٍبف ضمرة ٍبف بكر ٍبف عبد ا ٍبد المًَّو ٍبف خمؼ ٍبف مالؾ ٍبف عى ٍبف عى

قاؿ أبك نعيـ: (8)"مناة ٍبف كنانة ٍبف مدركة ٍبف إلياس ٍبف مضر : عىٍبدي "، كى ـي آًبي المٍَّحـً ٍبًد  اٍس اهلًل ٍبفي عى
كىافى شىاًعرنا عىًريفنا ، كى ٍبًد اهلًل ٍبًف ًغفىارو اًلًؾ ٍبًف عى ًإنَّو كىافى يىٍأبىى أىف يىٍأكيؿ المٍَّحـ، "، كقاؿ ابف منده: (9) "مى

مَّى المَّوي "، كقيؿ: (10)"فسمي بذلؾ مىى النصب، شيد مع رىسيكؿ المًَّو صى ألنو كاف ال يأكؿ ما ذبح عى
مىٍيًو كى  نىٍيفو عى قيًتؿى يىٍكـى حي مَّـى خيبر، كركل عنو مكاله عمير، كى  .(11)"سى

                                                 

بلىًة ااًلٍسًتٍسقىاًء )جالترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي السَّفىًر/ بى ](1) اءى ًفي صى  .[(577: رقـ الحديث694/ 1ابي مىا جى
 .[(1833: رقـ الحديث320/ 2النسائي: السنف الكبرل،  ًكتىابي ااًلٍسًتٍسقىاًء/كىٍيؼى يىٍرفىعي )ج](2)
 .[(21943: رقـ274/ 36أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج]  (3)
 (.6714رقـ الحديث: 165/ 7(الطبراني: المعجـ الكبير )ج4)
 (.137: رقـ الترجمة135/ 1(ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج5)
 (.1: رقـ الترجمة147/ 1(ابف األثير، أسد الغابة )ج6)
 (190: رقـ الترجمة 71(خميفة بف خياط، الطبقات لخميفة بف خياط )ص7)
 (.1: رقـ الترجمة147/ 1(ابف األثير، أسد الغابة )ج8)
 (.2097/ 4(أبك نعيـ، معرفة الصحابة ألبي نعيـ )ج9)
 (.175(ابف منده، معرفة الصحابة )ص10)
 (.137: رقـ الترجمة135/ 1(ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج11)
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حبىةه، عيمىير، مىكلىى آًبي المَّحـ، ًمف ًغفار، كييقاؿ: مىكلىى ابف آًبي المَّحـ،  قاؿ البخارم: لىوي صي
 .(1)ًحجاًزم  

، أىبيك  ٍبًد اهلًل بًف أيسىامىةى بًف اليىاًد المٍَّيًثي  ، المىدىًني  يىًزٍيدي بفي عى ٍبًد اهلًل المٍَّيًثي  ِـّ شىدَّاًد بًف عى ، اٍبفي اٍبًف عى
ثقة (، 137)ص ،(المطمب السابع: معرفتو باأللقاب كبياف سبب المقبتقدمت ترجمتو في ) اليىاًد،
 مكثر.

ـي سىًعيدي ٍبفي أىًبي  ، مىٍكالىي ، أىبيك اٍلعىالءً  ًىالؿو المٍَّيًثي   :اٍلًمٍصًرم 
كاف "، كقاؿ أيضان: (5)، كذكره ابف حباف في الثقات (4)، كالدارقطني (3)، كالعجمي (2)كثقو ابف سعد 
" ، كقاؿ الساجي:  (7) "ال بأس بو"، كقاؿ أبك حاتـ: (6) "كأىؿ الفضؿ في الديف ،أحد المتقنيف

تبع أبك ، كقاؿ ابف حجر: (8) "؟حاديثط في األيقكؿ: ما أدرم أم شيء يخمٌ صدكؽ، كاف أحمد 
، كقاؿ أيضان: صدكؽ لـ (9)بف حـز الساجي؛ فضعؼ سعيد بف أبي ىبلؿ مطمقنا كلـ يصب محمد 

، كقاؿ في مكضع (10)"أًر البف حـز في تضعيفو سمفان؛ إال أف الساجي حكى عف أحمد أنو اختمط 
دي الثِّقىاتً "، كقاؿ الذىبي: (11) "ثقة ثبت، ضعفو ابف حـز كحده"آخر:  ثقة "، كقاؿ مرة: (12) "أىحى

 . (14) ضعفو ابف حـز كحده، ثقة ثبت، كقاؿ ابف حجر: (13) "معركؼ حديثو في الكتب الستة

 .، كتضعيؼ ابف حـز ال يمتفت لو، كعمة التخميط قد نفاه العمماء عنوثقة خالصة األقكاؿ:

اًلدي  ٍبًد الرًَّحٍيـً الًمٍصًرم  خى مىًحي، أىبيك عى  .  (15) "ثقة فقيو"، قاؿ ابف حجر: بفي يىًزٍيدى الجي

                                                 

 .[(3221: رقـ الترجمة530/ 6البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (1)
 (.514/ 7(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج2)
 (.620: رقـ الترجمة405/ 1الثقات )جمعرفة جمي، (الع3)
 (.14: رقـ الحديث305/ 1(انظر: الدارقطني، سنف الدارقطني )ج4)
 (.8165: رقـ الترجمة374/ 6(ابف حباف، الثقات )ج5)
 (.1525: رقـ الترجمة301(ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص6)
 (.301الترجمة: رقـ 71/ 4(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج7)
 (.159: رقـ الترجمة94/ 4(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج8)
 (.404(ابف حجر، مقدمة فتح البارم )ص 9)
 (.2410: رقـ الترجمة242(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص10)
 (.990: رقـ الترجمة313/ 9(ابف حجر، لساف الميزاف )ج11)
 (.128: رقـ الترجمة303/ 6(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج12)
 (.3290: رقـ الترجمة162/ 2(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج13)
 (.990: رقـ الترجمة313/ 9جلساف الميزاف )ابف حجر، (14)
 (.1691: رقـ الترجمة191(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص15)
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تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ  :الفيمي الميث بف سعد، أبك الحارث
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(بالكنية، أكالن: 

 ركل عف الميث بف سعد:  

ـي 8 ًمٍيًؿ بًف طىًرٍيؼو الثَّقىًفي  مىٍكالىىي اءى قيتىٍيبىةي بفي سىًعٍيًد بًف جى  . (1) "ثقة ثبت"، قاؿ ابف حجر: . أىبيك رىجى

اًلحً 7 ٍبدي اهلًل بفي صى ، كىاًتبي  . عى ـي، الًمٍصًرم  يىًني  مىٍكالىىي اًلحو الجي ، أىبيك صى يىًني  مًَّد بًف ميٍسًمـو الجي بًف ميحى
 : عبد الممؾ بف شعيب  ، كقاؿ(2)"كىافى كىاًتبنا ًلمىٍيًث ٍبًف سىٍعدو كىرىاًكيىتىوي " قاؿ ابف سعد: المٍَّيًث بًف سىٍعدو

 ،كف قد سمع مف جدم حديثو، ككاف يحدث بحضرة أبيأبك صالح كاتب الميث ثقة مأم": بف الميثا
كاف يىٍحيىى بف معيف " ، كقاؿ صالح جزرة: (3) "حضو عمى التحديثيي  ،-أبك حاتـيعني  -كأبي

بد المًَّو بف "، كقىاؿ عمي بف المديني: (4)"يكثقو، كعندم كاف يكذب في الحديث ضربت عمى حديث عى
اًلحو كما أركم عنو شيئان  لىٍيسى " ، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: (5)"صى َـّ فسد ًبآًخرًه كى كىافى أكؿ أمره متماسؾ ث

أبك صالح كانب الميث؟ فضحؾ "، كقاؿ سعيد بف عمرك البرذعي: قمت ألبي زرعة: (6) "ىيكى ًبشىٍيء
ٍنوي، (7) "كقاؿ: ذاؾ رجؿ حسف الحديث اًتـ: سألت أىبىا زرعة عى ٍبد الرٍَّحمىًف بف أىبي حى قىاؿ عى : ، كى فىقىاؿى

قىاؿ أبك حاتـ: (8) "لـ يكف عندم ممف يتعمد الكذب، ككاف حسف الحديث" مصرم صدكؽ أميف، "، كى
ًديث الثِّقىات، "، كقاؿ ابف حباف: (9) "ما عممتو ًديث جدنا، يركم عىف اأٍلىٍثبىات مىاال يشبو حى مينكر الحى

نىاًكير اٍلكىًثيرىة عىف أىقكاـ مشاىير أىًئمَّ  ديكقنا يٍكتب لميث بف سعد اٍلحساب كىًعٍنده اٍلمى كىافى ًفي نىفسو صى ة، كى
ار لىوي رجؿ سكء ًديثىة مف قبؿ جى نىاًكير ًفي حى قع اٍلمى نَّمىا كى كىافى كىاتبو عمى الغبلت، كىاً  كقاؿ  ،(10)"كى

ـٍ "، كقاؿ الخميمي: (11)"لىٍيسى ًبًثقىة"النسائي:  ـٍ لى ، لىًكنَّيي كىاىىا كىاتىبي المٍَّيًث كىًبيره اًديثى رى مىٍيًو؛ أًلىحى يىتًَّفقيكا عى
اًلؼي ًفييىا ىك عندم مستقيـ الحديث إالَّ أنو يقع في حديثو في أسانيده "كقاؿ ابف عدم: ، (12) "ييخى

                                                 

 (.5522: رقـ الترجمة454ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 (.518 ص/7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (2)
 (.398: رقـ الترجمة86/ 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (3)
 (؟5063: رقـ الترجمة155/ 11الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (4)
 (؟5063: رقـ الترجمة155/ 11)ج المرجع نفسو (5)
 .[(4919: رقـ212/ 3أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )ج]  (6)
 (؟5063: رقـ الترجمة155/ 11(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج7)
 (.398: رقـ الترجمة86/ 5(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج8)
 المرجع نفسو. (9)
 (.573: رقـ الترجمة40/ 2)ج كف(ابف حباف، المجركح10)
 .[(334: رقـ الترجمة63النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص ]  (11)
 (.401/ 1رشاد في معرفة عمماء الحديث )ج(الخميمي، اإل12)
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كاف "، كقاؿ الذىبي: (1)"كمتكنو غمط، كالى يتعمد الكذب كقد ركل عنو يىٍحيى بف مىًعيف كما ذكرت
، "أيضان:  ، كقاؿ(2) "صاحب حديث فيو ليف ديٍكقان ًفي نىٍفًسًو، ًمٍف أىٍكًعيىًة الًعٍمـً ، فىكىافى صى اؿو ًبكيؿِّ حى

ٍمًد اهلًل، كى  ٍؾ ًبحى ـٍ ييٍترى لى ًدٍيثيوي، كى عيؼى حى تَّى ضى فى ًبنىٍفًسًو حى تىيىاكى ابىوي دىاءي شىٍيًخًو اٍبًف لىًيٍيعىةى، كى اًدٍيثي أىصى األىحى
ٍعدي  مىٍيًو مى كىلالًَّتي نىقىميكىىا عى ىك صاحب حديث كعمـ مكثر، كلو "، كقاؿ مرة: (3) "ٍكدىةه ًفي سىعىًة مىا رى

 .(5) "صدكؽ كثير الغمط، ثبت في كتابو، ككانت فيو غفمة"، كقاؿ ابف حجر: (4)"مناكير
 .صدكؽ يخطئ كثيران  خالصة األقكاؿ:

، قاؿ العٌباس الٌسٌراج، مكالىـ النٍَّيسابكرٌم، أبك محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف ميراف الثقفي
 . (6)الحافظ اإلماـ الثقة الذىبي: 

 دراسة الحديث: 

مَّى "قاؿ الترمذم:  ًف النًَّبيِّ صى ٍف آًبي المٍَّحـً كىالى نىٍعًرؼي لىوي عى ًديًث، عى كىذىا قىاؿى قيتىٍيبىةي ًفي ىىذىا الحى
ًديثى الكىاًحدى، كىعي  مَّـى ًإالَّ ىىذىا الحى سى مىٍيًو كى مىٍيًو المَّوي عى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيِّ صى كىل عى ٍيره مىٍكلىى آًبي المٍَّحـً قىٍد رى مى

ٍحبىةه  لىوي صي اًديثى كى مَّـى أىحى سى  . (7) "كى

 ، ذىكىرىهي "في الكنى، كقاؿ أبك نعيـ:  (9)، كأبك الفتح األزدم (8)ذكره ابف منده فأما آًبي المٍَّحـً
ـى أىنَّوي كيٍنيىتيوي، كىىيكى لىقىبيوي؛ أًلىنَّوي يىٍأبىى ًمٍف أىٍكًؿ المٍَّحـً  تىكىىَّ ، كى ًريفى ، ككما قاؿ أبك مكسى (10)"بىٍعضي اٍلميتىأىخِّ

ًمًؾ، كقيؿ  ؛المحـ لقب بذلؾ بي"آالمديني:  ٍبد المًَّو ٍبف عىٍبد اٍلمى ألنو كاف يأبى أكؿ المحـ، كاسمو عى
دىهي ًفي الكنى اسمو خم ؼ ًمٍف بني غفار، ككاف شاعرنا عريفنا، كظنو بعض الحفاظ كنية لو، فأىٍكرى
 .(11)"فكىـ...

يىًني  ضعيؼ فيو عبد اهلل بف صالح إسناده  الحكـ عمى الحديث: ، كالحديث صدكؽ يخطئ كثيران  الجي
 .صحيح مف غير طريؽ أبي مكسى المديني

                                                 

 (.1015: رقـ الترجمة347/ 5ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (1)
 (.2780: رقـ الترجمة562/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج2)
 (.115: رقـ الترجمة405/ 10(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج3)
 (.4383: رقـ الترجمة440/ 2(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج4)
 (.3388: رقـ الترجمة308(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 5)
 (.745: رقـ الترحمة213/ 2جتذكرة الحفاظ )الذىبي، (6)
بلىًة ااًلٍسًتٍسقىاًء )ج](7) اءى ًفي صى  .[(577: رقـ الحديث694/ 1الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي السَّفىًر/ بىابي مىا جى
 (.620: رقـ101كاأللقاب )ص (ابف منده، فتح الباب في الكنى8)
 (.15: رقـ الترجمة32(أبك الفتح األزدم، أسماء مف يعرؼ بكنيتو )ص 9)
 (.3005 ص/6(أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج10)
 (.434: رقـ الحديث230(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص11)
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 الركاة:كفاة معرفتو ب: ثامفالمطمب ال
التكاريخ كالكفيات: "ىك فف ميـ بو يعرؼ اتصاؿ الحديث كانقطاعو، كقد ادعى قكـ الركاية 

 .(1)عف قـك فنظر في التاريخ فظير أنيـ زعمكا الركاية عنيـ بعد كفاتيـ بسنيف" 

الركاة ليدلؿ عمى اتصاؿ إسناد الحديث  كفاة تطرؽ اإلماـ أبك مكسى المديني لذكر تكاريخ
 كما ىك مكضح في الدراسة:

ٍمسيكفى سىنىةن، كىأىبيكهي  :كؿالنمكذج األ  خى كىافى لىوي ثىمىافو كى ، كى ًتٍسًعيفى فٍّيى سىنىةى نىيٍّؼو كى سىٍيًف تيكي ًميَّ ٍبفى اٍلحي عى
ًستٍّيفى   .قيًتؿى سىنىةى ًإٍحدىل كى

ػدَّادي : قاؿ أبك مكسى المديني(78) الحديث ًمػيٍّ اٍلحى نىػا أىبيػك عى : أىٍخبىرى
مَّػدي ٍبػفي (3) ، ثنػا أىبيػك نيعىػٍيـو (2)  ، نػا ميحى

ـى اأىٍحمىدى  ٍبًف ًإٍبرىاًىي
مَّدو اٍلعيمىًرم  (4) ، ثنا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميحى

دَّثىًني أىًخي، (5) ، حى ٍيسو اًعيؿي ٍبفي أىًبي أيكى ، ثنا ًإٍسمى
ًتيػػػؽو )ح( قىػػػاؿى أىبيػػػك نيعىػػػٍيـو  ػػػًد ٍبػػػًف أىبًػػػي عى مَّ ػػػٍف ميحى ، عى ػػػمىٍيمىافى ٍبػػػًف بًػػػبلؿو ػػػٍف سي عى
ػػػدى  (6) ػػػدي ٍبػػػفي أىٍحمى مَّ ػػػدَّثىنىا ميحى  كىحى

 

                                                 

 (.117(النككم، التقريب كالتيسير )ص 1)

(ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 2)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (3) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  حد األعبلـ كمفكىك: أ(، 72)صاألكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

اءى، قاؿ أبك نعيـ: 4) ًليى اٍلقىضى ، أىبيك أىٍحمىدى كى مىٍيمىافى اٍلعىسَّاؿي ـى ٍبًف سي دى ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّدي ٍبفي أىٍحمى ٍقبيكؿي اٍلقىٍكًؿ، ًمٍف (ىك: ميحى مى
، كىعىامَّةى اٍلميٍسنىًد، مىاتى ًفي رى ًكبىاًر النَّاًس ًفي الٍ  ، كىالتٍَّفًسيرى ، كىالتٍَّأًريخى نَّؼى الش يكخى ٍتقىاًف كىاٍلًحٍفًظ، صى ٍعًرفىًة كىاإٍلً افى سىنىةى مى مىضى

ًثًمائىةو. أبك نعيـ، تاريخ أصبياف )ج ثىبلى  (.1610: رقـ الترجمة253/ 2ًتٍسعو كىأىٍربىًعيفى كى

ٍبد العزيز العيمىرٌم، قاؿ الذىبي: رماه النسائي بالكذب. الذىبي، ميزاف االعتداؿ (ىك: عيبىٍيد المَّو بٍ 5) ف محمد ٍبف عى
 (. متيـ بالكذب.5392: رقـ الترجمة15/ 3)ج
، ثىنى 6) مَّدو اٍلعيمىًرم  ، ثىنىا عيبىٍيدي اهلًل ٍبفي ميحى ـى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ميحى ، ( قاؿ أبك نعيـ: حى ٍيسو اًعيؿي ٍبفي أىًبي أيكى ا ًإٍسمى

مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى  دَّثىنىا ميحى ًتيؽو، كىحى ًد ٍبًف أىًبي عى مَّ ، عىٍف ميحى ؿو مىٍيمىافى ٍبًف أىًبي ًببلى دَّثىًني أىًخي، عىٍف سي ، كىأىبيك عىٍمًرك ٍبفي حى  اٍلًغٍطًريًفي 
: ثىنىا اٍلحىسىفي ٍبفي سيٍفيىافى ثىنىا ٍمدىافى قىاالى ًميِّ ٍبًف  حى ، عىٍف عى ًقيؿو قىاالى عىًف اٍبًف ًشيىابو قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو ثىنىا المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو عىٍف عى

ـٍ أىٍخبىرىهي... فذ ٍنيي ًميَّ ٍبفى أىًبي طىاًلبو رىًضيى اهللي عى ، أىٍخبىرىهي أىفَّ عى ًميٍّ سىفى ٍبفى عى سىٍيًف، أىفَّ اٍلحى لياء كر الحديث. حمية األك اٍلحي
 (.144 ص/3كطبقات األصفياء )ج
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ٍمدىافى (1)اٍلًغٍطًريًفي    ٍمًرك ٍبفي حى ، كىأىبيك عى
سىفي ٍبفي سيٍفيىافى (2) ، ث(3)، قىاال: ثنا اٍلحى نا ، ثنا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو

ًميٍّ االمٍَّيثي  سىٍيفى ٍبفى عى ًميِّ ٍبًف اٍلحيسىٍيًف، أىفَّ اٍلحي ، عىٍف عى ، قىاال: عىًف اٍبًف ًشيىابو ، عىٍف عىًقيؿو ٍبفي سىٍعدو
ٍنوي أىٍخبىرىهي، أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  ًميَّ ٍبفى أىًبي طىاًلبو رىًضيى المَّوي عى ا أىٍخبىرىهي، أىفَّ عى ٍنييمى مَّى المَّوي  رىًضيى المَّوي عى صى

، فىقىاؿى لىييمىا:  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فىاًطمىةى ًبٍنتى رىسيكًؿ المًَّو صى قىوي كى مَّـى طىرى سى مىٍيًو كى مِّيىا»عى ؟ قىاؿى « أىال تيصى
ا أىٍنفيسينىا ًبيىًد المًَّو عىزَّ  : يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنَّمى ٍنوي: فىقيٍمتي ًمي  رىًضيى المَّوي عى ، فىًإذىا شىاءى أىٍف يىٍبعىثىنىا بىعىثىنىا،  عى ؿَّ كىجى

ـٍ يىٍرًجٍع ًإلىيَّ شىٍيئنا، ثيَـّ  لى مَّـى ًحيفى قيٍمتي ذىًلؾى لىوي كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىؼى رىسيكؿي المًَّو صى سىًمٍعتيوي كىىيكى  فىاٍنصى
 " : يىقيكؿي كىافى ]ميٍدًبره يىٍضًربي فىًخذىهي، كى دىالكى ًديثه 54]الكيؼ:  [اإًلٍنسىافي أىٍكثىرى شىٍيءو جى [ ". ىىذىا حى

ًميٍّ اٍلبىٍغدىاًدم  أىفَّ عى  ذىكىرى أىبيك عى ، كى ٍنوي النَّاسي كىاهي عى ، رى ًديًث الز ٍىًرمِّ مىٍيًو ًمٍف حى ًحيحه ميتَّفىؽه عى ًميَّ ٍبفى صى
سىٍيًف األىٍكبىرى قيًتؿى مىعى أىًبيًو، كىىىذىا األى  ـٍ يىٍسمىٍع ًمٍف أىًبيًو. اٍلحي لى كىافى ًحينىًئذو غيبلمنا، كى ، كى قىٍكليوي ىىذىا ٍصغىري كى

ٍمسيكفى سىنىةن، كىأىبيكهي قيًتؿى سىنىةى ًإٍحدى  خى كىافى لىوي ثىمىافو كى ، كى ًتٍسًعيفى فٍّيى سىنىةى نىيٍّؼو كى ـه؛ ألىنَّوي تيكي ، كىىى ًستٍّيفى ل كى
مىيَّ ىىذىا اٍلقً  اًع، يىاسي أىٍكثىرى ًمٍف ًعٍشًريفى سىنىةن فىكىافى لىوي عى ًديًث الًَّذم ذىكىٍرنىاهي عىبلمىةي السَّمى ًفي ىىذىا اٍلحى ، كى

ـي  كىالمَّوي تىعىالىى أىٍعمى
(4) . 

 تخريج الحديث: 

، كفي مكضع بف أبي حمزة ، عف شعيبحكـ بف نافع عف أبي اليماف(5)أخرجو البخارم
أخيو عبد الحميد، عف سميماف بف ببلؿ، عف محمد بف  عف إسماعيؿ بف أبي أكيس، عف (6)آخر

 أبي عتيؽ بمفظو.

                                                 

ٍيـً العىٍبًدم   (1) سىٍيًف بًف القىاًسـً بًف السًَّرمِّ بًف الًغٍطًرٍيًؼ بًف الجى مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف حي ، الًغٍطًرٍيًفي  ىك: أىبيك أىٍحمىدى ميحى
اًفظي،  ، الحى ـي ا ، الغىاًزم. قاؿ الذىبي: اإًلمى بىاًطي  ، الرِّ اًني  ٍرجى ٍقًتًو. انظر: الذىبي، سير أعبلـ الجي ، ميٍسًندي كى اؿي دي، الرَّحَّ كِّ الميجى

 (.253: رقـ الترجمة354/ 16النببلء )ج
، الثِّقىةي. الذىبي، سير أعبلـ ال2) دِّثي ، قاؿ الذىبي: الميحى دى الًحٍيًرم  مَّدي بفي أىٍحمى ٍمدىافى ميحى ك بفي حى نببلء (ىك: أىبيك عىٍمرو

 (.254رجمة: رقـ الت356/ 16)ج

(ىك: الحىسىف بف سيفياف بف عامر بف عبد العزيز بف الن ٍعماف الٌشٍيبانٌي النَّسىكٌم، أبك العباس الحافظ، قاؿ الذىبي: 3)
 (.134: رقـ الترجمة66/ 7مصٌنؼ " الميٍسنىد ". الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

 (.839الحديث: رقـ 424(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص4)
مىى صىبلىًة المٍَّيًؿ كىالنَّ ](5) مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىاًفًؿ البخارم: صحيح البخارم، كتاب التيجد/ بىابي تىٍحًريًض النًَّبيِّ صى

ابو )ج ٍيًر ًإيجى  .[(1127: رقـ الحديث50/ 2ًمٍف غى
ا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى المَّوي{ )ج البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّكًحيًد/ بىابي ًفي](6) مى ًشيئىًة كىاإًلرىادىًة: }كى / 9المى

 .[(7465: رقـ الحديث137
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قيؿ بف خالد بمفظو، ثبلثتيـ عف قتيبة بف سعيد، عف الميث بف سعد، عف عي  (1)كمسمـ
قيؿ بف خالد(، عف الزىرم، عف عمي بف الحسيف، ، كمحمد بف أبي عتيؽ، كعي بف أبي حمزة )شعيب

 . عف الحسيف بف عمي رضى اهلل عنو بو
 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

، عىٍف  ، قىاال: عىًف اٍبًف ًشيىابو ًقيؿو ، عىٍف عى ، عف المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو ترجمة اإلسناد األكؿ: قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو
ٍنييمىا ًميٍّ رىًضيى المَّوي عى سىٍيًف، أىفَّ اٍلحيسىٍيفى ٍبفى عى ًميٍّ ٍبًف اٍلحي  عى

ًميٍّ ٍبًف  سىٍيًف ٍبًف عى ٍبد المًَّو المدني:اٍلحي ، أىبيك عى  أىًبي طىاًلبو القرشي اٍليىاًشًمي 

ًمٌي ٍبف أىبي طىاًلب" قىاؿ خميفة ٍبف خياط:  لو "، كقاؿ أبك حاتـ: (2) "في سنة أربع كلد الحسيف ٍبف عى
سىمَّ "، كقاؿ ابف حجر: (3) "صحبة ركل عنو ابنو عمي بف الحسيف مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى سبط رسكؿ اهلل صى

 . (4) "كريحانتو حفظ عنو، استشيد يكـ عاشكراء سنة إحدل كستيف، كلو ست كخمسكف سنة
ًميٍّ بًف أىًبي طىاًلبو اليىاًشًمي   اـً عى سىٍيًف اٍبًف اإًلمى ًمي  بفي الحي سىًف، عى : أىبيك الحى ييقىاؿي ، ييٍكنىى: أىبىا الحيسىٍيًف، كى

: أى  ييقىاؿي ، كى مَّدو : أىبيك ميحى ييقىاؿي ٍبًد اهلًل.كى  بيك عى

كىافى مىعىوي يىٍكـى كىائً  سىٍيًف الشًَّيٍيًد، كى دَّثى عىٍف: أىًبٍيًو؛ الحي ثىبلىًثٍيفى ظىٌنان، كىحى ًلدى ًفي: سىنىًة ثىمىافو كى نىًة كي
ـٍ ييقىاًتٍؿ، كىالى تى  ًئذو مىٍكعيٍككان، فىمى كىافى يىٍكمى ٍكفى سىنىةن، كى لىوي ثىبلىثه كىًعٍشري ٍكهي، كىٍربىبلىءى، كى ري كا لىوي، بىٍؿ أىٍحضى عىرَّضي
ًفٍيعان، كىًرعان  اًليان، رى ًدٍيًث، عى ٍأميٍكنان، كىًثٍيرى الحى سىٍيًف ًثقىةن، مى ًمي  بفي الحي كىافى عى كى
ثقة "، كقاؿ ابف حجر: (5)

 . (6)"ثبت عابد فقيو فاضؿ مشيكر، مات دكف المائة، سنة ثبلث كتسعيف
المطمب السادس: معرفتو )فيتقدمت ترجمتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: 

الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(
تقانو   كثبتو.كا 

                                                 

بٍ ](1) تَّى أىصى ٍمعى حى ـى المٍَّيؿى أىجى ٍف نىا ًكمى ًفيمى قىٍصًرىىا/ بىابي مىا ري ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى / 1حى )جمسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي صى
 .[(206: رقـ الحديث537

 (. لـ يذكره خميفة بف خياط في تاريخو.115/ 14(ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج2)
 (.249: رقـ الترجمة55/ 3(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج3)
 (.1334: رقـ الترجمة167(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص4)
 (.157: رقـ الترجمة386/ 4(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج5)
 (.4715: رقـ الترجمة400ريب التيذيب )ص(ابف حجر، تق6)
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، اًلدو األىٍيًمي  اًلدو أىبيك خى ، قاؿ ابف حجر:  عيقىٍيؿي بفي خى ٍكلىى آًؿ عيٍثمىافى بًف عىفَّافى ثقة ثبت سكف المدينة، "مى
 .(1)"ثـ الشاـ، ثـ مصر

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  :الفيمي الميث بف سعد، أبك الحارث
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صيعرؼ اسمو( مف عرفة بالكنية، كال

ـي  ًمٍيًؿ بًف طىًرٍيؼو الثَّقىًفي  مىٍكالىىي اءى قيتىٍيبىةي بفي سىًعٍيًد بًف جى ، تقدمت ترجمتو )المطمب الثامف: أىبيك رىجى
 ثقة ثبت.  (،184، )صاب كبياف سبب المقب(عرفتو باأللقم

مًَّد  ، عىٍف ميحى دَّثىًني أىًخي، عىٍف سيمىٍيمىافى ٍبًف ًبالؿو ، حى ٍيسو ترجمة اإلسناد الثاني: ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي أىًبي أيكى
ًتيؽو:ٍبًف أىًبي   عى

ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أىًبي بىٍكًر الصديؽ اٍلقيرىًشي  التَّ  مًَّد ٍبًف عى ًتيؽو ميحى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي عى مَّدي ٍبفي عى ،ميحى   ٍيًمي 

مىٍيماف "قاؿ الذىمي:  ىك حسف الحديث عىًف الز ٍىًرٌم، كثير الركاية، مقارب الحديث لكال إف سي
مىٍيماف ٍبف ببلؿ حديث ابف أىبي عتيؽ ىذا  ،لذىب حديثوٍبف ببلؿ قاـ بحديثو ا كال أعممو كتب عف سي

اًعيؿ ٍبف أىبي أكيس، ككاف مشيكرن  ا غير أبي بكر عبد الحميد ٍبف أىبي أكيس األعشى أخي ًإٍسمى
اًعيؿ عامة كتبو، كال أعممو ركل عف أحد  بطمب الحديث بالمدينة، قديـ المكت، ركل عنو اخكه ًإٍسمى

مىٍيماف كبمكسى ابف عقبة يجمعيما ًفي حديث مف أصح اب الز ٍىًرٌم عىًف الز ٍىًرٌم، كربما جاء فيو بسي
مىٍيماف ابف ببلؿ مف الحديث ما عنده، حتى نظرت في كتاب ابف أىبي  الز ٍىًرٌم، ما ظننت إف عند سي

ذا ىك قد ركل عف مف  األىٍنصاًرٌم، قطيعان يىٍحيىى ٍبف سىًعيد  أكيس فإذا ىك قد تبحر حديث المدنييف، كا 
ابف أىبي عتيؽ كثرة مف حديث الز ٍىًرٌم، كعف ميكسىى ٍبف عقبة عدة مف  حديث الز ٍىًرٌم. كركل عف

مىٍيماف ٍبف ببلؿ، كمدار  حديث الز ٍىًرٌم، كعف يكنس األيمي، فمدار حديث اٍبف أىبي عتيؽ عمي سي
مىٍيماف بف ببلؿ عمى عبد الحميد ٍبف أىبي أ مىى أخيو حديث سي كيس، كمدار حديث عبد الحميد عى
مىٍيماف ٍبف ببلؿ اًعيؿ ٍبف أىبي أكيس، كأيكب ٍبف سي اًرٌم ًفي ، كقاؿ أبك الكليد الباجي: (2)"ًإٍسمى أخرج البيخى

ًئكىة بىٍدرنا ،االستقراض) ؿ عىنوي ميفردن  (كشيكد اٍلمىبلى مىٍيمىاف بف ًببلى ًفي اٍلًجيىاد ،اعىف سي  ،كالتكحيد ،كى
كنان  ،ٍعًتكىاؼكىااًل    .(4) "قد ينسب إلى جده مقبكؿ"، كقاؿ ابف حجر: (3) خر عىف الز ٍىًرمٌ بأسانيد أي  مىٍقري

 مقبكؿ، قرنو البخارم بأسناد آخر، ألنو أخرج حديث في صحيحو مف كتاب التكحيد.الخالصة: 

                                                 

 (.4665: رقـ الترجمة396ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 (.5373: رقـ الترجمة550/ 25جتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )المزم،  (2)
 (.526: رقـ الترجمة655/ 2جالتعديؿ كالتجريح )أبك الكليد الباجي،  (3)
 (.6047: رقـ الترجمة490)ص  السابؽ( المرجع 4)
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 :  .(2)كمائة ، كمات سنة اثنتيف كسبعيف(1) "ثقة"قاؿ ابف حجر: سميماف بف بالؿ القيرىشي 
ٍبًد المًَّو، ٍبد المَّو ٍبفي عى ٍيس عى ٍبد الحميد ٍبف أىًبي أيكى ثقة مف رجاؿ " أبك بىٍكر، قاؿ الذىبي:  عى

 .(3) "الصحيحيف، قاؿ األزدم: كاف يضع الحديث، كىذا جيؿ منو
يس ٍبف أىبي عامر، األىصبىًحٌي:  ًإٍسمىاًعيؿ ٍبف عىبد اهلًل ٍبف عىبد اهلًل ٍبف أىبي أيكى

: اٍبفي في مكضع آخر سئؿ، ك (5) "ال بأس بو": ، كفي مكضع(4)كثقو أحمد ًدينىًة اٍليىٍكـى؟ قىاؿى ٍف ًباٍلمى : مى
ٍيسو  اًلـه كىًثيري اٍلًعٍمـً أىٍك نىٍحكى ىىذىا-يقصد إسماعيؿ -أىًبي أيكى ، ىيكى عى

(6). 
كقاؿ  ،(8) "محمو الصدؽ ككاف مغفبلن ": في مكضع آخرك ،  (7)كثقو كذلؾ أبك حاتـك 

ذكره ابف حباف في ، ك (9) ا في حديث خالو مالؾكاف ثبتن  ، كقاؿ:اه ابك حاتـ الرازمكَّ قى الخميمي: " 
 .(10)الثقات

كضعفو في مكاضع كثيرة ففي مكضع قاؿ عنو: ، (11) "الى بىٍأس ًبوً "بف معيف: كقاؿ ا
"يىٍسكىل ًفٍمسىا" ، كفي مكضع آخر: (12)ضعيؼ

كقاؿ ، (14)" ال يساكل فمسيف" كفي مكضع آخر:، (13)
 .(15) أيضان: يسرؽ الحديث
ًعٍيؼ العقؿ، ليس بذاؾ" " كقاؿ أيضان: ًديث، كال (16)صدكؽ ضى ، يعني أنو ال يحسف اٍلحى

" كقاؿ: " ،(17)ؤديو، أك يقرأ مف غير كتابو يعرؼ أف يي  مِّطه، يىكًذب، ليس بشيءو ميخى
: كقاؿ ،(18)

                                                 

 (.2554ترجمة: رقـ 405تقريب التيذيب )صابف حجر،  (1)
 (.607رقـ: 1/110اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )جالذىبي، انظر:  (2)
 (.2386: رقـ الترجمة236الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص (3)

 (.177 ص/2يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج (4)

 (.613: رقـ الترجمة181/ 2ح كالتعديؿ )جابف أبي حاتـ، الجر  (5)
 (.177 ص/2(يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج6)

 (.158/ 1ابف حجر، تيذيب التيذيب ) ج(7)
 (.613: رقـ الترجمة181/ 2(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج8)
 (.76: رقـ الترجمة348/ 1جاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )الخميمي، (9)
 (.12421: رقـ الترجمة99/ 8حباف، الثقات )ج(ابف 10)
 (.931: رقـ238(ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص 11)
 (.100: رقـ87/ 1(العقيمي، الضعفاء الكبير )ج12)
 المرجع السابؽ.(13)
 (.854: رقـ الترجمة222/ 1(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج14)
 (.151: رقـ الترجمة525 /1(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج15)
 (.3431-3430: رقـ368/ 2(ابف أبي خيثمة، التاريخ الكبير )ج16)
 (.459: رقـ الترجمة127/ 3(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج17)
 (.162: رقـ312لئلماـ يحيى بف معيف )ص ،(يحيى بف معيف، سؤاالت ابف الجنيد18)
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قىاؿ الحسيف بف فىٍيـ" ، كى ًعٍيؼه ضى
ٌبر (1) : " ثبلثة أبيات كانت عند يحيى بف مىًعيف، مف أشًر قكـ: الميحى

، (4) "، كآؿ أبي أكيس، كميـ كانكا عنده ضعافنا جدنا(3)، كعمي بف عاصـ ككلده (2)بف قىٍحذىـ ككلده ا
مىٍيًو اٍبفي مىًعيف" كقاؿ ابف عدم: " أىٍثنىى عى
عَّفو يحيى بف معيف (5) بف ا، كقاؿ (6)، كقاؿ النككم: ضى

  .(7)"اختمؼ فيو قكؿ ابف معيف"حجر: 
: تكثيقو مقدـ عمى التجريح؛ ألنو غير مفسر، أما نقده يحيى بف معيف قكؿخالصة ف

 كتجريحو يدؿ عمى أف ابف معيف ظير لو فيما بعد مف أمر إسماعيؿ ما يؤدم إلى نقده كتجريحو.

ًعيؼ"قاؿ النسائي: ك  قىاؿى مىرَّةن فىبىالىغى: (8) "ضى ، كقاؿ البرقاني: قيٍمتي ألىًبي (9) "ٍيسى ًبًثقىةلى "، كى
مَّد بف ميكسىى  : ذكر ميحى اًعٍيؿ بف أبي أكيس؟ فىقىاؿى ًف النَّسىاًئي  ًإٍسمى سىف: لـ ضعؼ أبك عبد اٍلرٍَّحمى اٍلحى

سىف: كىذا أحد األئمة، ككاف أبك عبد اٍلرٍَّحمىًف يخصو بما لـ يخص بو كل ، قىاؿى أبك اٍلحى ده، اٍليىاًشمي 
: ثـ تكقؼ أبك عبد  مىمىة بف شىًبٍيبو عنو، قىاؿى : " حكى لي سى ٍف أىًبي عبد اٍلرٍَّحمىًف أنو قىاؿى فذكر عى
مىمىة بف  : فما زلت بعد ذلؾ أداريو أف يىٍحًكي ًلي اٍلًحكىايىة، حتى قىاؿى ًلي: قىاؿى ًلي سى اٍلرٍَّحمىًف، قىاؿى

اًعٍيؿ بف أبي أكيس : سىًمٍعتي ًإٍسمى ًدٍينىة إذا اختمفكا في  شىًبٍيبو ًدٍيث ألىؿ اٍلمى : ربما كنت أضع اٍلحى يىقيكؿي
  .(11) "ليس أختاره في الصحيح"، كقاؿ الدارقطني: (10)شيء فيما بينيـ" 

                                                 

ف فىٍيـ بف محرز بف إبراىيـ أبك عمي. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد (ىك: الحسيف بف محمد بف عبد الرحمف ب1)
 (.4190: رقـ الترجمة92/ 8)ج
ٌبر بف قىٍحذىـ بف سميماف الطائي، ضعفو الذىبي. الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج2) : رقـ 441/ 3( ىك: الميحى

مىٍيما7080الترجمة ٌبر بف قىٍحذىـ بف سي د بف الميحى  ،ف الثقفي البكراكم أبك سميماف البصرم نزيؿ بغداد(.  ككلده: ىك دىاكي
 (.1811: رقـ الترجمة200متركؾ، كأكثر كتاب العقؿ الذم صنفو مكضكعات. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص

(ىك: عمي بف عاصـ بف صييب الكاسطي التيمي مكالىـ، صدكؽ يخطئ كيصر كرمي بالتشيع.  ابف حجر، 3)
(. ككلده ىك: عاصـ بف عمي بف عاصـ بف صييب الكاسطي أبك 4758ترجمة: رقـ ال403تقريب التيذيب )ص 

 (.3067: رقـ الترجمة286الحسف التيمي مكالىـ، صدكؽ ربما كىـ. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
 (.249 ص/12(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج4)
 (.151: رقـ الترجمة525/ 1(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج5)
 (.72 ص/14(انظر: النككم، شرح النككم عمى مسمـ )ج6)
 (.391(ابف حجر، ىدم السارم)ص7)
 .[(42: رقـ17النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص]  (8)
 (.108: رقـ الترجمة391/ 10(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج9)
 (.637: رقـ164دارقطني )ص لم(الدارقطني، سؤاالت أبي بكر البرقاني، 10)
 (.2: رقـ40مدارقطني )ص لرقطني، سؤاالت أبي عبد اهلل بف بكير البغدادم، (الدا11)
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ديكؽ لىوي مىنىاًكير" ، كفي مكضع:(1)" صدكؽ مشيكر ذك غرائب: "كقاؿ الذىبي : في مكضع، ك (2) "صى
اًحبىا في مكضعك ، (3) "محدث مكثر فيو ليف" ، كىاعتىمىدىهي صى ثىبى ًإلىى ذىاؾى الًبرِّ ؿي قىٍد كى : " الرَّجي

كىل، فىًإنَّوي ًمٍف أىٍكًعيى  نىاًكٍيرى تىٍنغىًمري ًفي سىعىًة مىا رى مى اًحبي أىفرىادو كى ٍيبى أىنَّوي صى ٍيًف، كىالى رى ًحٍيحى ، كىىيكى الصَّ ًة الًعٍمـً
ٍبًد اهلًل كىاًتًب المٍَّيثً  ـى أىٍىًؿ اإلماـ الحافظ الصدكؽ، ك  ، كقاؿ أيضان: " (4)"  أىٍقكىل ًمٍف عى اًل كىافى عى

ا ًبوً  يًف اٍحتىجَّ لىٍكالى أىفَّ الشَّيخى ٍتقىاًنو، كى مىى نىٍقصو ًفي ًحٍفًظًو كىاً  اًنًو عى مى دِّثىييـ ًفي زى ميحى ًدٍينىًة، كى ، لىزيٍحًزحى المى
ةً  ًحٍيًح ًإلىى دىرىجى ًة الصَّ ًدٍيثيوي عىٍف دىرىجى سىًف؛ ىىذىا الًَّذم ًعٍنًدم ًفٍيًو"  حى صدكؽ كقاؿ ابف حجر: " ،(5)الحى

  (6)" أخطأ في أحاديث مف حفظو

يتبيف أنو لـ يكثقو أحد تكثيقان بدكف أم تضعيؼ سكل أحمد بف حنبؿ،  خالصة األقكاؿ:
عِّؼ في حفظو، ككانت عنده أصكؿ، كالبخارم كمسمـ إنما ركيا لو قميبلن مف ك  كابف حباف؛ ضي

كركينا في مناقب البخارم بسند صحيح أف إسماعيؿ أخرج »صحيح أصكلو، كما قاؿ ابف حجر: 
لو أصكلو، كأذف لو أف ينتقي منيا، كأف ييعىمِّـ لو عمى ما يحدِّث بو ليحٌدث بو، كييٍعًرض عما سكاه، 

بأف ما أخرجو البخارم عنو ىك مف صحيح حديثو، ألنو كتب مف أصكلو، كعمى ىذا ال  كىك مشعره 
يحتج بشيء مف حديثو غير ما في الصحيح مف أجؿ ما قدح فيو النسائي كغيره، إال إف شاركو فيو 

 . (7)« غيره فيعتبر بو

ج لو كقاؿ ابف حجر: "احتج بو الشيخاف إال أنيما لـ يكثرا مف تخريج حديثو، كال أخر 
، كأما إف (8)البخارم مما تفرد بو سكم حديثيف، كأما مسمـ فأخرج لو أقؿ مما أخرج لو البخارم" 

الشيخيف أخذا عنو بعدما كبر فأمر كاضح، ألف إسماعيؿ أكبر مف البخارم  كمسمـ؛ فيككف حسف 
بل يظف حالو، كقاؿ ابف حجر: "لعؿ ىذا كاف مف إسماعيؿ في شبيبتو ثـ انصمح، كأما الشيخاف ف

ألف  ؛؛ فيجكز األخذ عنو(9)بيما أنيما أخرجا عنو؛ إال الصحيح مف حديثو الذم شارؾ فيو الثقات" 
إسماعيؿ بف أبي أكيس لـ يتحقؽ فيو الكذب بدليؿ أف أئمة الجرح كالتعديؿ لـ يتفقكا عمي تكذيبو، 

 بؿ كعدلو بعضيـ، كما فعمو البخارم كمسمـ فقد أخرجا مف حديثو انتقاءن.
                                                 

 (.33: رقـ44مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص الذىبي، (1)
 (.638: رقـ الترجمة79/ 1(الذىبي، المغني في الضعفاء )ج2)
 (.854: رقـ الترجمة222/ 1(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج3)
 (.393ص/ 10(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج4)
 (.392 ص/10)ج المرجع السابؽ (5)
 (.460: رقـ الترجمة108تقريب التيذيب )ص ابف حجر، (6)
 (.391)ص (ابف حجر، ىدم السارم7)
 (.388)ص المرجع السابؽ (8)
 (.312 ص/1(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج9)
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 اسة الحديث: در 

أصح األسانيد كميا: الزىرم، عف عمي بف الحسيف عف أبيو، "قاؿ أبك بكر بف أبي شيبة: 
 .(1)"عف عمي

ٍبد المًَّو  ، أىبيك عى ًميِّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو القرشي اٍليىاًشًمي  سىٍيًف ٍبًف عى تبيف مف خبلؿ الترجمة أف اٍلحي
سىٍيًف (2)المدني: استشيد يكـ عاشكراء سنة إحدل كستيف، كلو ست كخمسكف سنة  ًمي  بفي الحي ، كعى

 ، ًميِّ بًف أىًبي طىاًلبو اليىاًشًمي  لىوي ثىبلىثه اٍبًف اإًلمىاـً عى ىك ابنو األكبر كىافى مىعىوي يىٍكـى كىاًئنىًة كىٍربىبلىءى، كى
ٍكفى سىنىةن،  كقاؿ ابف حجر: مات دكف المائة، سنة ثبلث كتسعيف كىًعٍشري
،  كما قاؿ أبك مكسى (3)

ٍمسيكفى سى " المديني:  كىافى لىوي ثىمىافو كىخى ، كى ًتٍسًعيفى فِّيى سىنىةى نىيِّؼو كى ، ي عمي بف الحسيف األكبريعن -نىةن تيكي
مى كىأىبيكهي قيًتؿى سىنىةى ًإٍحدىل  ، فىكىافى لىوي عى ًستِّيفى ًديًث  ىكى ًفي ىىذىا اٍلحى ىىذىا اٍلًقيىاسي أىٍكثىرى ًمٍف ًعٍشًريفى سىنىةن، كى

ـي  اًع، كىالمَّوي تىعىالىى أىٍعمى  . (4)"الًَّذم ذىكىٍرنىاهي عىبلمىةي السَّمى

فيو عبيد اهلل بف محمد العمرم  متركؾ،مكسى المديني  د أبيإسنا الحكـ عمى الحديث:
 يما.يالحديث أخرجو الشيخاف في صحيحأف  إالمتيـ بالكذب، 

فىاًة اٍبًف أىًبي يىًزيدى ًبقىًميؿو  فىاةي اٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى قىٍبؿى كى  النمكذج الثاني: كى

دَّادي المديني: قاؿ أبك مكسى (79) الحديث سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى : أىٍخبىرى
، ثنا اٍلفىٍضؿي ٍبفي (5) 

مًَّد  يَّافى (6)ٍبًف سىًعيدو أىبيك نىٍصرو اٍلقىاسىاًني  اميحى ٍعفىًر ٍبًف حى مًَّد ٍبًف جى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى مَّدو عى ، ثنا أىبيك ميحى
، أنا (7) 

مَّدي  : سىًمٍعتي ٍبفي يى اميحى ٍرًد، قىاؿى بَّاًر ٍبفي اٍلكى ٍبدي اٍلجى ، ثنا عى مَّادو النٍَّرًسي  ٍبدي األىٍعمىى ٍبفي حى ٍحيىى اٍلمىٍركىًزم  ثنا عى
نٍ  : قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى : سىًمٍعتي عيبىٍيدى المًَّو ٍبفى أىًبي يىًزيدى يىقيكؿي ا: قىاؿى ييمى اٍبفى أىًبي ميمىٍيكىةى يىقيكؿي

                                                 

 (.376 ص/41(ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج1)
 (.1334: رقـ الترجمة167)ص(ابف حجر، تقريب التيذيب 2)
 (.4715: رقـ الترجمة400)ص المرجع السابؽ(3)

 (.839: رقـ الحديث424(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص4)
ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في  (5)

 كىك: ثقة صدكقان. (،71)صاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، )المطمب األكؿ: معرفتو بأحك 
: رقـ 576/ 9ىك: الفضؿ بف محمد بف سعيد، أبك نصر اٍلقىاشىاًني  األصبياني. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (6)

: ىذه النسبة إلى قاشا238الترجمة ف، كىي بمدة عند قـ عمى ثبلثيف (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. اٍلقىاشىاًني 
ا مف أصبياف، كأىميا مف الشيعة، ككاف بيا جماعة مف أىؿ الفضؿ كالعمـ. السمعاني، األنساب )ج / 10فرسخن

 (.3139: رقـ 297

مَّدو األصبياني، ييٍعرىؼي ًبأىًبي الشَّ  (7) يَّافى أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف حى ًد ٍبًف جى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ٍيًخ، تقدمت ترجمتو في ىك: عى
 ثقة صاحب تصانيؼ. (،129)ص )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: معرفتو باإلخكة(،
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 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يىٍكـى عىاشيكرىاءى »رىسيكؿي المًَّو صى افى كى مىى يىٍكـو ًإال شىٍيرى رىمىضى «. لىٍيسى ًليىٍكـو فىٍضؿه عى
ًديث  ، ًمٍف حى ًديثه غىًريبه ٍبدي المًَّو ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف أىًبيىىذىا حى ميمىٍيكىةى زيىىٍيًر  اٍبف أىًبي ميمىٍيكىةى كىاٍسميوي عى

: أى  ًكمى أىنَّوي قىاؿى مىى الطَّاًئًؼ، ري بىٍيًر عى ، كىافى قىاًضينا الٍبًف الز  ٍدعىافى التٍَّيًمي  ٍبًد المًَّو ٍبًف جي ٍدرىٍكتي ٍبًف عى
ـى، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبف أىبً  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًب النًَّبيٍّ صى كىانىٍت ثىالًثيفى ًمٍف أىٍصحى ، كى ي يىًزيد كىىيكى طىاًئًفيٌّ

ٍبًد الٍ  ٍيرى عى ٍنوي غى دَّثى ًبًو عى ـي حى ، ال أىٍعمى فىاًة اٍبًف أىًبي يىًزيدى ًبقىًميؿو فىاةي اٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى قىٍبؿى كى بَّاًر ٍبًف كى جى
ٍرًد...  . (1)اٍلكى

 تخريج الحديث: 

 .بمعناه مف طريؽ سفياف بف عيينة (3)، كمسمـ (2)أخرجو البخارم بنحكه

مف طريؽ عبد الجبار بف الكرد، عف ابف  (5)، كالطبراني (4)أخرجو أبي يعمى المكصمي ك 
(، كبلىما ) سفياف بف عيينة، كابف أبي مميكة(، عف عبيد  يىاـً أبي مميكة بمفظو مع زيادة )ًفي الصِّ

 اهلل بف أبي يزيد، عف ابف عباس رضى اهلل عنو مرفكعان.
 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

قاؿ: سيٍفيىافى ٍبفى  عيبىيد المَّو بف أىبي يىًزيد اٍلمىكٍّي، مكلى آؿ قارظ ٍبف شىٍيبىة الكناني، حمفاء بىًني زىرة:
ًمائىةو  عييىٍينىةى: مات سىنىةى ًستٍّ كىًعٍشًريفى كى
 .(7) "ثقة كثير الحديث"، كقاؿ ابف حجر: (6)

ٍبدي المًَّو ٍبفي عيبىٍيًد ا ٍدعىافى ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف كىٍعًب ٍبًف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف جي ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى ٍبًف عى لمًَّو ٍبًف عى
، كقاؿ اٍبف أىبً سىٍعًد ٍبًف تىٍيـً ٍبًف ميرَّةى  بىٍيًد المًَّو عىًقبه ـٍ يىكيٍف ًلعىٍبًد المًَّو ٍبًف عي لى ـي أىًبي ميمىٍيكىةى زيىىٍيره كى ي ، كىاٍس

اًء الطَّاًئؼ  مىى قىضى بىٍيًر عى ميمىٍيكىةى: بىعىثىًني اٍبفي الز 
ًف اٍبف أىبي ميمىيكىة(8) رىيج، عى أدركتي  : "، كقاؿ اٍبف جي

مىيو كسىمـ، كميـ يخاؼ النِّفاؽ عمى نفسو مى المَّوي عى ، كقاؿ ابف (9) "ثبلثيف ًمٍف أصحاًب النَّبيِّ صى

                                                 

 (.31الحديث: رقـ 37(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص1)

/ بىابي ًصيىاـً يىٍكـً عىاشيكرىاءى )ج](2) ٍكـً  .[(2006: رقـ الحديث44/ 3البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الصَّ
ٍكـً يىٍكـً عىاشيكرىاءى )ج](3) / بىابي صى يىاـً  .[(131: رقـ الحديث797/ 2مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىاب الصِّ
 (.253: رقـ الحديث211مي )ص(أبك يعمى المكصمي: معجـ أبي يعمى المكص4)
 (.11253: رقـ الحديث127/ 11(الطبراني: المعجـ الكبير )ج5)
 (.482/ ص5(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج6)
 (.4353: رقـ الترجمة375(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص7)
 (.472/ 5(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج8)
 .[(412ترجمة: رقـ ال137/ 5البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (9)
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صمى اهلل عميو كسمـ، مات سنة سبع عشرة كمائة، كقد قيؿ رأل ثمانيف مف أصحاب النبي "حباف: 
 . (2) "ثقة فقيو"، كقاؿ ابف حجر: (1) "سنة ثماف عشرة كمائو

ٍرًد، المىكٌٍّي:  بَّاًر ٍبفي اٍلكى ٍبدي اٍلجى ( عى كزاد ، كأحمد بف حنبؿ ،(3)كثقو يحيى بف معيف، كزاد )لىٍيسى ًبًو بىٍأسه
،، كيعقكب بف (7)، كالعجمي (6)، كأبك حاتـ الرازم (5)داكد السجستاني ككأب، (4) ()ال بأس بو

مف خيار  كقاؿ في مكضع آخر:  ،(9)"يخطئ كييـ"كذكره ابف حباف في الثقات فقاؿ:  ،(8)سفياف
، كقاؿ (11)"يخالؼ في بعض حديثو "كقاؿ البخارم:  ،(10) ءالشيبعد  ءالشيأىؿ مكة كاف ييـ في 

قىاؿ عمي ٍبف المديني: (12) "ليف"الدارقطني:  ىك عندم "كقىاؿى ابف عدم:  ،(13) "لـ يكف ًبًو بأس"، كى
، كقاؿ ابف حجر: (16)"ًثقىة"، كقاؿ مرة: (15) "صدكؽ" :، كقاؿ الذىبي(14)"ال بأس بو يكتب حديثو

 . (17)"صدكؽ ييـ"
 .ييـ صدكؽ خالصة األقكاؿ:

ماد، أىبك يىحيى، ييقاؿ: النَّرًسيٌ  دٍّىـ(18)عىبد األىعمى ٍبف حى  . (19)، لىقىبه لجى

                                                 

 (.3560: رقـ الترجمة2/ 5(ابف حباف، الثقات )ج1)
 (.3454: رقـ الترجمة312(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص2)
(، كقاؿ ابف أىبي مىريىـ: سمعتي 671: رقـ187لئلماـ يحيى بف معيف )ص ،يحيى بف معيف، سؤاالت ابف الجنيد (3)

بَّار بف الكىرد : رقـ 16/ 7، ًثقىةه. ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )جيىحيىى بف مىعيف يقكؿ: عىبد الجى
 (.1476الترجمة

 (.161: رقـ الترجمة31/ 6(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
 (.214: رقـ الترجمة105/ 6(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج5)
 (.161: رقـ الترجمة31/ 6(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج6)
 (.1007: رقـ الترجمة69/ 2الثقات )ج(العجمي، معرفة 7)
ٍرًد مىكِّيَّاًف ًثقىتىافً »(. لفظ 434/ 1(يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج8) بَّاًر ٍبفي اٍلكى ٍبدي اٍلجى ٍرًد كىعى  «.كىيب ٍبفي اٍلكى
 (.9348: رقـ الترجمة136/ 7(ابف حباف، الثقات )ج9)
 (.1147الترجمة : رقـ230مشاىير عمماء األمصار )صابف حباف، (10)
 .[(1857: رقـ الترجمة107/ 6البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (11)
 (.211: رقـ 206(الدارقطني، سؤاالت السممي، لمدارقطني )ص12)
 (.3698: رقـ الترجمة396/ 16(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج13)
 (.1476: رقـ الترجمة16/ 7(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج14)
 (.3089: رقـ الترجمة613/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج15)
 (.3468: رقـ الترجمة367/ 1(الذىبي، المغني في الضعفاء )ج16)
 (.3745: رقـ الترجمة332(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص17)
/ 12جاد )تاريخ بغدالخطيب البغدادم،  ا، فقالكا: نرس.(النٍَّرًسي: نرس: لقب لجده لقبتو النبط، ككاف اسمو نصرن 18)

 (.5704: رقـ الترجمة355
 .[(1752: رقـ الترجمة74/ 6البخارم، التاريخ الكبير )ج] (19)
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، (5)، كقاؿ الدارقطني(4)، أبك حاتـ(3)يحيى بف معيف، ك (2)، كابف قانع (1)مسممة بف قاسـ كثقو 
ٍيًف(، كذكره ابف حباف في الثقات (6)كالخميمي ًحيحى رَّجه ًفي الصَّ مىٍيًو، ميخى ، كزاد )ميتَّفىؽه عى

ًفي مكضع ك  ،(7)
، كابف (10)كقاؿ صالح بف جزرة ،(9) "ليس ًبًو بأس"، كقاؿ النسائي: (8) ال بأس بو: البف معيف آخر

الحافظ الثقة مسند البصرة "، كقاؿ مرة: (12) "المحدث الثبت" كقاؿ الذىبي:  ، صدكؽ :(11)خراش 
 . (14) "ال بأس بو"، كقاؿ ابف حجر: (13)"

  ثقة. خالصة األقكاؿ:
مَّد ٍبف يحيى ٍبف سيمىٍيماف بف زيد بف زياد  كاف كثير " :: قىاؿ مسممةالمركزم، أىبيك بكرميحى

ديكؽ"، كقاؿ الدارقطني: (15)"الحديث ًطيب البغدادم: (16) "صى قىاؿ اٍلخى ، كقاؿ (17) "كىافى ثقة"، كى
، مف كبار شيكخ اإلسماعيمي" الذىبي: دِّثي ، الميحى  .(19) "صدكؽ : "، كقاؿ ابف حجر(18) "الشٍَّيخي

 .ثقة خالصة األقكاؿ:

 

 

                                                 

 (.197: رقـ الترجمة94/ 6جتيذيب التيذيب )ابف حجر، (1)
 (.197: رقـ الترجمة94/ 6جتيذيب التيذيب )ابف حجر،  (2)
 (. قكلو )النرسياف ثقتاف(.352: رقـ358لئلماـ يحيى بف معيف )ص ،(يحيى بف معيف، سؤاالت ابف الجنيد3)
 (.154: رقـ الترجمة29/ 6(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
 (.193: رقـ15(الدارقطني، سؤاالت السممي، لمدارقطني )ص5)
 (.253 ص/1(الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج6)
 (.14133رقـ الترجمة: 409/ 8(ابف حباف، الثقات )ج7)
 (.657: رقـ432لئلماـ يحيى بف معيف )ص ،يحيى بف معيف، سؤاالت ابف الجنيدانظر: (8)
 (.5751: رقـ77/ 11(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج9)
 المرجع السابؽ.(10)
 المرجع نفسو.(11)
 (.307: رقـ الترجمة610/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج12)
 (.478: رقـ الترجمة41 /2(الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج13)
 (.3730: رقـ الترجمة331ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (14)
 (.839: رقـ الترجمة510/ 9)ج المرجع السابؽ (15)
 (.183: رقـ141(الدارقطني، سؤاالت الحاكـ )ص16)
 (.1555: رقـ الترجمة422/ 3(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج17)
 (.21: رقـ الترجمة48/ 14)ج(الذىبي، سير أعبلـ النببلء 18)
 (.6385: رقـ الترجمة512(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص19)
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 دراسة الحديث: 

ٍبدي المًَّو ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى زيىىٍيًر " قاؿ أبك مكسى المديني:  اٍبف أىًبي ميمىٍيكىةى كىاٍسميوي عى
فى ا مىى الطَّاًئًؼ...، كىانىٍت كى بىٍيًر عى ، كىافى قىاًضينا الٍبًف الز  ٍدعىافى التٍَّيًمي  ٍبًد المًَّو ٍبًف جي اةي اٍبًف أىًبي ٍبًف عى

فىاًة اٍبًف أىًبي يىًزيدى ًبقىًميؿو  ، ثبت أف اسمو كما قاؿ أبك مكسى المديني، أما ما قالو في (1)"ميمىٍيكىةى قىٍبؿى كى
كفاتيما بأف ابف أبي يزيد مات قبؿ ابف أبي مميكة بقميؿ، كىذا صحيح ألف ابف أبي مميكة مات 

ًمائىةو  سىنىةى ًستٍّ كىًعٍشًريفى كى
كعيبىيد المَّو بف أىبي يىًزيد اٍلمىكِّي مات سنة سبع عشرة كمائة، كقد قيؿ  ،(2)

 ؛ فيككف بيف كفاتيما ثمانية إلى تسع سنكات.(3)سنة ثماف عشرة كمائو
مكسى المديني فيو  الفضؿ بف محمد لـ أجد مف ذكره بجرح أك  إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:

 الحديث صحيح أخرجو الشيخاف في صحيحييما. ك تعديؿ، كعبد الجبار بف الكرد صدكؽ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.31لحديث: رقـ ا37(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص1)
 (.482/ ص5(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج2)
 (.3560: رقـ الترجمة2/ 5(ابف حباف، الثقات )ج3)
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 : معرفتو بالتابعيات:تاسعالمطمب ال
تىاًبعه، قيؿ: ىك مىٍف " ، كى : تىاًبًعي  ـٍ ديىي معرفة التابعيف رضي اهلل تعالى عنيـ، أصؿه عظيـه، كىاحى

ٍف لىًقيىوي، كىىيكى اأٍلىٍظيىري  : ىيكى مى ًقيؿى اًبيًّا، كى حى ًحبى صى  . (1) "صى

 مما يتضح أف التابعي: ىك مف لقى الصحابي مؤمننا باإلسبلـ كمات عمى ذلؾ.

مكسى المديني لتابعية تركم عف الصحابة كىي زكجة صحابي، كما ىك مكضح  كذكر اإلماـ أب
 في الدراسة:

نىا ًبًو أىبيك بىٍكرو : قاؿ أبك مكسى المديني(41) الحديث ، : أىٍخبىرى ًميِّ ٍبًف ميكسىى اٍلميؤىدِّبي أىٍحمىدي ٍبفي عى
رىًحمىوي المَّوي 
زَّاًؽ ٍبفي عيمىرى ٍبًف ميكسىى أىبيك الطَّيًِّب (2) ٍبدي الرَّ ٍنًزًلي، أنا عى مىٍيًو ًفي مى ، ًبًقرىاءىًتي عى

، أنا أىبيك (3)
بىٍكًر اٍبفي اٍلميٍقًرئً 
اًعيؿي (4)  نىا ًإٍسمى ازىةن )ح(، كىأىٍخبىرى ٍبًد الرًَّحيـً (5)السَّرَّاجي  ، ًإجى ، أنا (6) ، أنا أىبيك طىاًىًر اٍبفي عى

سىًف ٍبًف قيتىٍيبىةى  مَّدي ٍبفي اٍلحى أىبيك بىٍكًر اٍبفي اٍلميٍقًرًئ، نا ميحى
ٍمًمي  (7) اًلدو الرَّ اًلدو أىبيك خى ، )ح(، (8)، نا يىًزيدي ٍبفي خى

دَّثىنىا أىبيك بىكٍ  ًبيبو قىاؿى اٍبفي اٍلميٍقًرًئ كىحى بَّاًف ٍبًف حى مَّدي ٍبفي زى رو ميحى
مَّدي ٍبفي ريٍمحو (9) ، ثنا ميحى

، قىاال: ثنا المٍَّيثي (10)
                                                 

 (.699/ 2اكم في شرح تقريب النكاكم )ج(انظر: السيكطي، تدريب الر 1)
(ىك: أحمد بف عمٌي بف محمد بف مكسى المقرئ، أبك بكر األصبيانٌي، األديب، المؤدب. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ 2)

 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.320: رقـ الترجمة497/ 11)ج
زَّاًؽ بفي عيمىرى بًف مي 3) ٍبدي الرَّ ًمٍيؿي. (ىك: أىبيك الطَّيًِّب عى ، قاؿ الذىبي: الشٍَّيخي الجى ، التَّاًجري ٍكسىى بًف شمىة األىٍصبىيىاًني 

 (.82: رقـ الترجمة149/ 18الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج
، أىبيك بىٍكر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثال4) ًميٍّ األىٍصبىيىاًني  ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي ث: مف عرؼ (ىك: اٍبفي الميٍقًرًئ ميحى

 ثقة ثبت. (،104)ص بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، 5) (ىك: ًإٍسمى

ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في
 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المط6) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى مب (ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:

سىف ٍبف قيتىٍيبة ٍبف زيادة المخمٌي العسقبلني، أبك العٌباس، قاؿ الذىبي: محدث7) كبير، ككاف ثقة  (ىك: محمد بف الحى
ٍنوي ابف المقرئ كالرٌحالكف لحفظو كثقتو. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج  (.484: رقـ الترجمة165/ 7مشيكرنا، أكثر عى

اًلد الرممٌي، قاؿ ابف حجر: ثقة عابد. ابف حجر، تقريب 8) ٍبد المَّو ٍبف مىٍكىب، أىبيك خى اًلد ٍبف يزيد ٍبف عى (ىك: يزيد ٍبف خى
 (.7708رقـ الترجمة :600التيذيب )ص

(ىك: محمد ٍبف زٌباف ٍبف حبيب، أبك بىٍكر الحضرمٌي اٍلمىٍصًرٌم، قاؿ الدارقطني: ثقة. الدارقطني، سؤاالت حمزة، 9)
 (.25: رقـ82لمدارقطني )ص 

: رقـ 478(ىك: محمد بف رمح بف المياجر التجيبي مكالىـ المصرم، ثقة ثبت. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص10)
 (.5881الترجمة
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ا ٍنييمى ، رىًضيى المَّوي عى ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى ، أىنَّوي أىٍخبىرىهي، أىفَّ عى ، عىٍف سىاًلـو ، عىًف اٍبًف ًشيىابو ، كىافى ٍبفي سىٍعدو
مىى فٍَّيًف عى ، أىفَّ عىاًئشىةى، رىًضيى المَّوي  يىٍقطىعي اٍلخي ًفيَّةي ًبٍنتي أىًبي عيبىٍيدو ٍتوي صى تَّى أىٍخبىرى ، حى النِّسىاًء ًفي اإًلٍحرىاـً

ٍنيىا  ٍنوي، عف «. تيٍفًتي النِّسىاءى ًبأىٍف ال يىٍقطىٍعفى »عى كذا ركاه الميث مكقكفنا، كالٍبف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى
كىي تابعية، تركييا عف الصحابة، أخت المختار الكذاب أحاديث، زكجتو صفية بنت أىًبي عبيد، 

ـٍ  ٍنيي   .(1)رضي المَّو عى

 تخريج الحديث: 

عبيد أخبرتو عف أبي الكجو األكؿ: الزىرم، عف سالـ، عف عبد اهلل بف عمر، عف صفيو بنت 
 عائشة رضى اهلل عنيا مكقكفان.

سالـ بف عبد اهلل بف عمر، عف  ابف عيينة، عف الزىرم عفمف طريؽ  (2)أخرجو البييقي
 بنحكه. بو أبيو

عبيد أخبرتو عف أبي الكجو الثاني: الزىرم، عف سالـ، عف عبد اهلل بف عمر، عف صفيو بنت 
 عائشة رضى اهلل عنيا، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

مف طريؽ محمد بف إبراىيـ أبك عدم  (5)، كالبييقي(4)، كأحمد بف حنبؿ(3)أخرجو أبك داكد
، كابف (7)كالدارقطني ، مف طريؽ عبد األعمى بف عبد األعمى بنحكه،(6)كابف خزيمةبنحكه، 
ثبلثتيـ )محمد بف مف طريؽ أبي شياب عبد ربو بف نافع مختصرنا بمفظ مقارب،  (8)األعرابي

بو بف نافع(، عف محمد بف إبراىيـ أبك عدم، كعبد األعمى بف عبد األعمى، كأبك شياب عبد ر 
 سالـ بف عبد اهلل  بو.الزىرم، عف إسحاؽ، عف 

 

 

                                                 

 (.309: رقـ الحديث173أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (1)
ٍرأىةي اٍلميٍحًرمىةي ًمفى الثِّيىاًب )ج2) ا تىٍمبىسي اٍلمى / بىابي مى جِّ  (.9077: رقـ الحديث83/ 5(البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلحى
ا يىٍمبىسي اٍلميٍحًرـي )جأبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اٍلمى ](3)  .[(1831: رقـ الحديث167/ 2نىاًسًؾ/ بىابي مى
 (.24067: رقـ الحديث78/ 40، )ج[(4836: رقـ الحديث449/ 8أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (4)
ٍرأىةي اٍلميٍحًرمىةي ًمفى (5) ا تىٍمبىسي اٍلمى / بىابي مى جِّ  (.9076: رقـ الحديث83/ 5الثِّيىاًب )جالبييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلحى

ـى ًإنَّمىا رىخَّصى بً (6) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى أىفَّ النًَّبيَّ صى اأٍلىٍمًر ًبقىٍطًع ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة، بىابي ًذٍكًر الدًَّليًؿ عى
اًؿ ديكفى النِّسىاًء )ج فٍَّيًف ًلمرِّجى  (.2686: رقـ الحديث201/ 4اٍلخي

/ بىابي اٍلمىكىاًقيًت )ج(7) جِّ  (.2670: رقـ الحديث322/ 3الدارقطني: سنف الدارقطني، ًكتىابي اٍلحى

 (.2427: رقـ الحديث1125/ 3ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي )ج(8)
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 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

ًفيَّةي ًبٍنتي أىًبي عيبىٍيًد ٍبًف مىٍسعيكًد الثقفية، امرأة عىبد اهلل بف عيمىر بف الخطاب صى
ذكرىا ابف عبد  :(1)

 -، كظاىر قكلو: ليا ركاية(2)"ابف عمرلىيىا ركاية، ركل عنيا نافع مكلى "البر في الصحابة فقاؿ: 
أنيا عف النبٌي صٌمى المَّو عميو كسٌمـ، كىذا بخبلؼ ما ذكر ابف سعد، فإنو أكردىا فيمف لـ يرك عف 
ٍت عىٍف عيمىرى  كى قىٍد رى طَّاًب، كى فىًة عيمىرى ٍبًف اٍلخى يىا ًفي ًخبلى كَّجى النبي صٌمى المَّو عميو كسٌمـ، كقاؿ: " كىافى تىزى

ٍكًج النًَّبيِّ صٌمى اهلل عميو كسمـ، كىًىيى أيٍختي اٍلميٍختىاًر ٍبًف أىًبي  ٍبفً ا ةى ًبٍنًت عيمىرى زى ٍفصى طَّاًب، كىعىٍف حى اٍلخى
ـى، كال يصح ليا منو سماع "، كقاؿ ابف منده: (3)عيبىٍيدو "  م ميو كسى مى اهلل عى ، (4) "أدركت النبي صى

، كى ذىكى " كذكرىا أبك نعيـ في الصحابة فقاؿ:  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ري أىنَّيىا أىٍدرىكىًت النًَّبيَّ صى الى رىىىا اٍلميتىأىخِّ
مَّـى " ، كقاؿ الدارقطني: (5) "يىًصح  لىيىا ًمٍنوي سىمىاع سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ تيٍدًرًؾ النًَّبيَّ صى ، كقاؿ العجمي: (6)"لى

ٍمرىةى ٍبًف (8)، كذكره ابف حباف في الثقات (7) "مىدىًنيَّة ثقفية ًثقىة" ، كذكر الكاقدٌم عىٍف ميكسىى ٍبًف ضى
ٍف أىًبيوً  ، عى فيذا يقرب " ، قاؿ ابف حجر: (9)أنيا تزكجت عبد المَّو بف عمر في خبلفة عمر -سىًعيدو

مى قكؿ مف قاؿ: إنيا كلدت في عيد النبي صٌمى المَّو عميو كسٌمـ، فيحمؿ قكؿ مف نفي اإلدراؾ ع
ا: (10) "إدراؾ السماع، فكأنيا لـ تميز إال بعد الكفاة النبكٌية  . (11)"فيي مف الثانية"، كقاؿ أيضن

أف صفية بنت أبي عبيد ليا عف عمر بف الخطاب رؤية مجردة، كىي  الخالصة األقكاؿ:
 مف كبار التابعيف، كلدت في عيد النبي صمى اهلل عميو، كلـ تدرؾ سماع منو.

                                                 

 (.7875: رقـ الترجمة212/ 35(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج1)
 (.4009: رقـ الترجمة1873/ 4ة األصحاب )ج(ابف عبد البر، االستيعاب في معرف2)
 (.472 ص/8ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (3)
 (.2831: رقـ الترجمة430/ 12(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج4)
 (.3379 ص/6(أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج5)
 (.1689: رقـ الحديث368/ 2(الدارقطني: سنف الدارقطني )6)
 (.2339رقـ الترجمة: 454/ 2(العجمي، الثقات )ج7)
 (.3487: رقـ الترجمة386/ 4(ابف حباف، الثقات )ج8)
كطو ، فىكىافى ًفييىا ًمٍرطه كىاًسعه 271 ص/1(انظر: الكاقدم، مغازم الكاقدم )ج9) ٌطاًب ًبميري (. قكلو: " أيًتيى عيمىري ٍبفي اٍلخى

كى  : إٌف ىىذىا اٍلًمٍرطى لىثىمىفي كىذىا كى ـٍ يي ٌيده، فىقىاؿى بىٍعضي ".جى ًفٌيةى ًبٍنًت أىًبي عيبىٍيدو ٍبًد اهلًل ٍبًف عيمىرى صى ًة عى ٍكجى  ذىا، فىمىٍك أىٍرسىٍمت ًبًو إلىى زى
 (.219 ص/8(ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج10)
 (.8623: رقـ الترجمة749(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص11)
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كلد بعد المبعث بيسير، ": قاؿ ابف حجر: بف الخطاب العدكم، أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف عمر
كىك بف أربع عشرة سنة، كىك أحد المكثريف مف الصحابة كالعبادلة، ككاف مف  ،كاستصغر يـك أحد

 . (1) "أشد الناس اتباعان لؤلثر، مات سنة ثبلث كسبعيف في آخرىا، أك أكؿ التي تمييا

، قاؿ عمر بف الخطاب القرشي العدكم، أبك عمر أك أبك عبد اهلل المدني سالـ بف عبد اهلل بف
 . (2)"أحد الفقياء السبعة، ككاف ثبتان عابدان فاضبلن، كاف يشبو بأبيو في اليدم، كالسمت" ابف حجر: 

المطمب السادس: معرفتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صالميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(باألسماء 

تقانو كثبتو.  كا 

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  :الفيمي الميث بف سعد، أبك الحارث
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

 دراسة الحديث: 

الكجو األكؿ: الزىرم، عف سالـ، عف عبد اهلل بف عمر، عف صفيو بنت عبيد أخبرتو عف عائشة 
 مكقكفان.رضى اهلل عنيا 

، عىٍف أىًبيًو، عىٍف امرأتو " قاؿ الدارقطني:  ، عىٍف سىاًلـو ًف الز ٍىًرمِّ يركيو محمد بف إسحاؽ، عى
مىٍيًو كسمـ، كخالفو يكنس، كالميث بف سعد، كابف عيينة،  مَّى المَّوي عى اًئشىةى، عىًف النًَّبيِّ صى صفية، عىٍف عى

  (3) "صحيحرككه عف الزىرم بيذا اإلسناد مكقكفا، كىك ال
الكجو الثاني: الزىرم، عف سالـ، عف عبد اهلل بف عمر، عف صفيو بنت عبيد أخبرتو عف 

 عائشة رضى اهلل عنيا، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

، أبك بكر: تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: تبيينو  اؽى ٍبًف يىسىارو مَّدي ٍبفي ًإٍسحى تفرد بو ميحى
ىك صدكؽ، مدلس؛ كلكنو صرح  (،101)ص (،بياف القمب في أسماء الركاة ثالثان:ألسماء الركاة، 

) دَّثىًني الز ٍىًرم  اؽى حى مَّده يىٍعًني اٍبفى ًإٍسحى بالسماع في ىذه الركاية مف طريؽ شيخو) ميحى
(4) . 

                                                 

 (.3490: رقـ الترجمة315ابف حجر، تقريب التيذيب ) ص (1)
 (.2176: رقـ الترجمة226) ص  السابؽالمرجع  (2)
 (.3919: رقـ 159/ 15الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج (3)
ـى ًإنَّمىا رىخَّصى بً  (4) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى أىفَّ النًَّبيَّ صى اأٍلىٍمًر ًبقىٍطًع ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة، بىابي ًذٍكًر الدًَّليًؿ عى

فٍَّيًف لً  اًؿ ديكفى اٍلخي  (.2686: رقـ الحديث201/ 4النِّسىاًء )ج مرِّجى
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خالؼ محمد بف إسحاؽ الثقات األثبات كىـ ) يكنس بف يزيد األيمي،  خالصة الدراسة:
كالميث بف سعد، كسفياف بف عيينة(، فركاه مرفكعنا، كالصحيح أف الحديث مكقكؼ، كصفية بنت أبي 

صفية بنت أىًبي عبيد، أخت المختار "عبيد مف كبار التابعيف، ككما قاؿ أبك مكسى المديني: 
ٍنييـٍ ، كىي تابعية، ...الكذاب  .(1)"تركييا عف الصحابة، رضي المَّو عى

فيو أحمد بف عمي المقرئ لـ أجد مف ذكره بجرح أك  إسناد أبي مكسى المديني الحكـ عمى الحديث:
 الحديث مكقكؼ.تعديؿ، كالراجح أف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.309: رقـ الحديث173أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (1)
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 المبحث الثاني: 
 تضعيؼ األحاديث بجيالة الركاة كالكشؼ عف أكىاميـ

في ركاتيا إما بقكلو بسبب طعف  ؛األحاديث عند اإلماـ أبي مكسى المدينيضعفت بعض  
، أك مف ناحية ضبط الراكم بقكلو " كىـ في ركايتو"، ككذلؾ بسبب تضعيؼ حاؿ الراكم " ال أعرفو"

 كىذا مكضح حسب المطالب التالية:  ،بقكلو " ليس بالقكم"

 "ال أعرفوالطعف في الراكم بالجيالة بقكلو: "المطمب األكؿ: 
الطعف في الراكم بجيالة حالو، أك لـ يشتير ىذا الراكم بطمب الحديث، كلـ يعرؼ إال مف 

 تعريؼ بالمجيكؿ.الجية راكو كاحد، كىذا مكضح مف خبلؿ 
ٍيؿي لغة: تعريؼ المجيكؿ:  أكالن: تعريؼ اٍلجى

الًخٌفة كًخبلؼ الجيـ كالياء كالبلـ أصبلف: أحدىما ًخبلؼ الًعٍمـ، كاآلخر قاؿ ابف فارس: 
ٍأًنينة الط مى
ًيمىو كسىًمعىوى " ، كقاؿ الرازم:(1) ، كجى يمتى (2) "ًضد  اٍلعىمىـً ، كالمعركؼ في كبلـ العرب جى

يَّمتو نسبتو إلى الجيؿ، قكلو تعالى:  ]البقرة:  [يىٍحسىبيييـي اٍلجاًىؿي أىٍغًنياءى ]الشيء إذا لـ تعرفو، جى
[، يعني الجاىؿ بحاليـ، إنما أراد الجيؿ الذم ىك ضد الخبرة، يقاؿ: ىك يجيؿ ذلؾ أم ال 272

ذا كاف بيا معارؼ أعبلـ فميست بمجيكلة   . (3)يعرفو، كأرض مجيكلة ال أعبلـ فييا كال جباؿ، كا 

 فالمجيكؿ إذان الشيء الذم لـ تعرفو حقيقتو أك لـ يعرؼ كصفو عمى كجو الدقة.
ـٍ ييٍشتىيىري  انيان: اصطالحان:ث ٍف لى ًديًث: " ىيكى كيؿ  مى اًب اٍلحى قاؿ الخطيب البغدادم اٍلمىٍجييكؿي ًعٍندى أىٍصحى

ًديثيوي ًإالَّ ًمٍف ًجيىًة رىاك كىاًحد" ًبطىمىًب اٍلًعٍمـً ًفي نىٍفًسوً  ـٍ ييٍعرىٍؼ حى ٍف لى مى فىوي اٍلعيمىمىاءي ًبًو ، كى ، كىالى عىرى
(4). 

كىك مف سيمِّيى الرَّاكم  مىٍجيكؿي العىٍيًف:ككاف تعريؼ ابف حجر لممجيكؿ أدؽ، فقد قسمو إلى قسميف: 
كايًة عىٍنوي،  ثٍَّؽ كىيك  مىٍجيكؿي الحاًؿ:كاٍنفىرىدى راكو كاًحده بالرِّ ىك مف ركل عنو اثناًف فصاًعدان كلـ ييكى

المىٍستكري 
(5) . 

                                                 

 .(489/ 1جمعجـ مقاييس المغة )ابف فارس،  (1)
 (.63الرازم، مختار الصحاح )ص (2)
 (.129 ص/11انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج (3)
 (.88البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية )ص الخطيب  (4)
 (.102-101ابف حجر، نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص (5)



 

203 
 

و: " ال أعرفو إال مف بقكل ر عنوعبك  ،لمجيكؿى المديني مصطمح اذكر اإلماـ أبي مكس
" ال أعرفو إال بركاية فبلف عنو"، أراد بو جيالة عدالتو ال جيالة عينو،  كما ىك مكضح ركايتو"، ك

 في نماذج الدراسة: 
، بىٍصًرمٌّ ال أىٍعًرفيوي  النمكذج األكؿ:  ًخدىاشه ىيكى اٍبفي عىيَّاشو اٍلعىٍبًدم 

نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضؿً : قاؿ أبك مكسى المديني(48) الحديث : أىٍخبىرى
ٍبًد (1) ، أنا أىبيك طىاًىًر ٍبفي عى

قيٍطًني  (2)الرًَّحيـً  سىًف الدَّارى ، أنا أىبيك اٍلحى
مَّدو اٍلكىرَّاؽي، ثنا أىبيك (3) ًميٍّ ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلعىبَّاًس ٍبًف ميحى ، ثنا أىبيك عى

مىٍيمىافى عى  ، عىٍف سي ، ثنا أىٍزىىري ٍبفي سىًعيدو السَّمَّافي مًَّد ٍبًف أىٍعيىفى اٍلمىٍركىًزم  ًف يىٍحيىى ٍبفي ميحى ،  ٍبًد الرٍَّحمى التٍَّيًميِّ
اًبرو عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي  ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد عىٍف جى ، عىٍف أىًبي الز بىٍيًر...، ) ح( كى ، أىفَّ عىٍف ًخدىاشو ـٍ ٍنيي عى

 : ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، صى مىًؿ »النًَّبيَّ اًحبى اٍلجى رىًة ًإال صى نَّةى مىٍف بىايىعى تىٍحتى الشَّجى مىفَّ اٍلجى لىيىٍدخي
األىٍحمىرً 
(4) .» ، ٍيريهي عىٍف أىٍزىىرى ييتىاًبعيوي غى ، كى ، أىٍسنىدىىيمىا عىًف اٍبًف عىبَّاسو كىاىيمىا ىىذىا الشٍَّيخي عىٍف أىٍزىىرى كىذىاى رى

 ، اًبرو ٍف يىٍجعىميوي ًمٍف ميٍسنىًد جى ًمٍنييـٍ مى ا، كى مىٍيمىافى أىٍيضن ، بىٍصًرمٌّ كىعىٍف سي ًخدىاشه ىيكى اٍبفي عىيَّاشو اٍلعىٍبًدم  ال  كى
ٍنوي... أىٍعًرفيوي  مىٍيمىافى عى ًإال ًبًركىايىًة سي

 (5). 

 تخريج الحديث: 

، عىًف اٍبًف عىبَّاسو  اًبرو بىٍيًر، عىٍف جى ، عىٍف أىًبي الز  ـٍ -الكجو األكؿ: عىٍف ًخدىاشو  -رىًضيى المَّوي عىٍنيي
 مرفكعان.

                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  (1) ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،الركاةتبيينو ألسماء : األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي  (2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ  ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف (3) ٍبف دينار ٍبف عى
 الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ ككاف فريد عصره، كقريع دىر  (،142)ص ه، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

إكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ القاضي عياض، قاؿ القاضي عياض: قيؿ : ىك الجد بف قيس المنافؽ .  (4)
 (.157/ص 8)ج
 (.32، 31: رقـ الحديث32-31أبك مكسى المديني: المطائؼ مف عمـك المعارؼ ) ص (5)
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براىيـ بف سعيد، عف أىٍزىىري بٍ  (1)أخرجو البزار ، عىٍف عف بشر بف آدـ، كا  في سىًعيدو السَّمَّافي
 ، مىٍيمىافى التٍَّيًميِّ  بمفظو.بو سي

اًبرو رىًضيى المَّوي عىٍنييما مرفكعان.  الكجو  الثاني: عىٍف أىًبي الز بىٍيًر، عىٍف جى

اًلدو بمعناه. (2)أخرجو مسمـ  مف طريؽ قيرَّةي ٍبفي خى
عف قتيبة بف سعيد، كعند أبي داكد قتيبة بف  (5)كالنسائي ،(4)الترمذمك ، (3)داكد كأبكأخرجو 

عف حجيف، كيكنس،  بمفظ )ال يدخؿ النار( كبدكف لفظ )إال  (6)سعد كيزيد بف خالد، كأحمد بف حنبؿ
صاحب الجمؿ األحمر(، أربعتيـ )قرة بف خالد، كقتيبة بف سعيد، كيزيد بف خالد، كحجيف، 

 كيكنس(، عف الميث بف سعد. 
مف طريؽ أزىر بف سعد عف سميماف التيمي عف خداش بف عياش  ،(7)كأخرجو الترمذم 

خداش بف عياش، كقرة بف خالد، كالميث بف سعد(، عف أبي الزبير، عف جابر بف ثبلثتيـ ) بمفظو،
 عبد اهلل رضى اهلل عنو مرفكعان.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

قاؿ:  كابف المديني ،(9)كابف معيف، (8)ابف سعد كثقو محمد بف مسمـ بف تىٍدريس، أبك الز بىير المكي:
كثير الحديث إال أف "، كزاد ابف سعد بأنو: (13) كالذىبي ،(12)، كالنسائي(11)كالعجمي، (10)ثقة ثبت

ليس بو شعبة تركو لشيء زعـ أنو رآه فعمو في معاممة، كقد ركل عنو الناس، كقاؿ أحمد: 

                                                 

 (.4685-4684: رقـ الحديث13/ 11البزار: مسند البزار )ج  (1)
ـٍ )ج] (2)  .[(2780: رقـ الحديث2144/ 4مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي ًصفىاًت اٍلمينىاًفًقيفى كىأىٍحكىاًمًي
مىفىاء )ج أبك داكد: سنف أبي داكد،] (3)  .[(4653: رقـ الحديث213/ 4ًكتىاب الس نًَّة/ بىابه ًفي اٍلخي

/ بىابه ًفي فىٍضًؿ مىٍف بى ] (4) مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نىاًقًب عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ايىعى تىٍحتى الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اٍلمى
رىًة )ج   .[(3860: رقـ الحديث5/695الشَّجى

 .[(11444: رقـ الحديث264/ 10النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي التٍَّفًسيًر/ سيكرىةي اٍلفىٍتًح )ج] (5)

 .[(14778: رقـ الحديث93/ 23أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج]  (6)
سىمَّ ] (7) مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نىاًقًب عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى / بىابه ًفي فىٍضًؿ مىٍف بىايىعى تىٍحتى الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اٍلمى ـى

رىًة )ج   .[(3863: رقـ الحديث696/ 5الشَّجى

 (.481/ص 5الطبقات الكبرل )ج ابف سعد،  (8)

 (.749رقـ: 203تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص يحيى بف معيف، انظر:  (9)

 (.80رقـ: 87سؤاالت ابف أبي شيبة )ص ابف المديني،  (10)

 (.1502ترجمة: رقـ ال413الثقات )ص العجمي، معرفة  (11)

 (.5602ترجمة: رقـ ال409/ 26تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج المزم،  (12)
 (.5149ترجمة: رقـ ال216/ 2الكاشؼ)ج الذىبي،  (13)
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قىاؿ يعقكب بف شىٍيبىة: (2)"ىك حجة احتج بو"، كفي ركاية ابف ىانئ: قاؿ: (1)"بأس  ،صدكؽ وثق" ، كى
لى الضعؼ ما ىك قىاؿ الساجي: (3)"كا   ،قد ركل عنو أىؿ النقؿ ،صدكؽ حجة في األحكاـ"، كى

كركل مالؾ عف أبي الزبير أحاديث، ككفى بأبي الزبير "، كقاؿ ابف عدم: (4)"كاحتجكا بو ،كقبمكه
ـي أحدان مف الثقات تخمؼى عف صدقان أف يحدثى عنو مالؾ، فإف مالكان ال يركم إال  عف ثقةو، كال أعم

أبي الزبير إال قد كتب عنو، كىك في نفسو ثقةه، إال أف يركمى عنو بعض الضعفاء، فيككف ذلؾ مف 
جية الضعيؼ، كأبك الزبير يركم أحاديث صالحة، كلـ يتخمؼ عنو أحده، كىك صدكؽه كثقةه، ال 

استحمؼ شعبة أبا الزبير بيف الركف "ف معيف: ، كأما عف سماعو مف جابر، قاؿ اب(5)"بأس بو
كالمقاـ، الميـ إنؾ سمعت ىذه األحاديث مف جابر؟ فقاؿ: آهلل إني سمعتيا مف جابر، يقكلو ثبلث 

فىعى ًإلىيَّ ًكتىابىٍيًف، ": سعد، كقاؿ المٍَّيثي ٍبفي (6)"مرات، يرددىا عميو بىٍيًر، فىرى قىًدٍمتي مىكَّةى، فىًجٍئتي أىبىا الز 
؟ فىقىاؿى  اًبرو ٍدتيوي، فىسىأىٍلتيوي: أىسىًمعى ىىذىا كيمَّوي ًمٍف جى ا، ثيَـّ قيٍمتي ًفي نىٍفًسي: لىٍك عىاكى : ًمٍنوي مىا كىاٍنقىمىٍبتي ًبًيمى

مىى ىىذىا ـي ًلي عى مِّ مىى مىا سىًمٍعتي فىأيعى مَّـى لي عى ٍنوي، فىقيٍمتي لىوي: أىعى دَّثىنىاهي عى ًمٍنوي مىا حى ، كى الًَّذم  سىًمٍعتي
كىايىة اٍحتج اٍبف حـز ًبمىا ركل عىنوي المٍَّيث ميطمقنا"، كقاؿ الذىبي: (7)"ًعٍنًدم كتكمـ فيو أيكب  ،(8)"ليذه الرِّ

دثنىا سيٍفيىاف، قىاؿى  دثنىا ابف أبي عمر، حى السٍَّخًتيىاني، كسفياف بف عيينة، كشعبة، فقاؿ الترمذم: حى
دثًني أىبيك الزبير،  كىأىبيك الزبير، أىبيك الزبير. قىاؿى سيٍفيىاف ًبيىًدًه، "كؿ: سىًمعت أىي كب الٌسٍخًتيىاًنٌي: يىقي  حى

ا يىٍعًني ًبًو اإلتقاف كىاٍلًحٍفظ حدثني محمد بف "، كقاؿ يعقكب بف سفياف: (9)"يقبضيىا. قىاؿى الترمذم: ًإنَّمى
: سىًمٍعتي أىي كبى ًإذىا ذىكىرى أ ، قىاؿى دَّثىنىا سيٍفيىافي با الزبير يقكؿ: أبك الزبير، أبك الزبير، أبك يحيى، حى

؛ فالعمماء خالفكا الترمذم في تفسيره لعبارة (10)"يكفو فقيينا. قاؿ محمد: أبي يكثقو :الزبير، كقاؿ
 : اًرمَّ يىقيكؿي ـي: سىًمٍعتي اٍلبيخى دَّثى "أيكب، قاؿ آدى ، حى دَّثىنىا أىي كبي ، حى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى ًمي  دَّثىنىا عى بىٍيًر، حى نىا أىبيك الز 

بىٍيًر فىغىمىزىهي  ىذا خبلؼ ما فسر بو الترمذم أنو عنى "ابف رجب، بقكلو: ؛ فعقب عميو (11)"كىىيكى أىبيك الز 

                                                 

 .[(3152ترجمة: رقـ ال480/ص 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل)ج ] أحمد بف حنبؿ،  (1)
 (.573/ص 2شرح عمؿ الترمذم )ج ابف رجب،  (2)

 (.5602ترجمة: رقـ ال411/ 26تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج المزم،  (3)
 المرجع نفسو. (4)

 (.1629ترجمة: رقـ ال293/ 7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج ابف عدم،  (5)
 (.323/ص12إكماؿ تيذيب الكماؿ )جمغمطام،  (6)
 (.1690ترجمة: رقـ ال130/ 4الضعفاء الكبير )ج العقيمي،  (7)
 (.5980ترجمة: رقـ ال633/ 2المغني في الضعفاء )جالذىبي،  (8)
 .[(756العمؿ الصغير )ص] الترمذم،  (9)
 (.23/ص 2المعرفة كالتاريخ )جيعقكب الفسكم،  (10)
 (.1690ترجمة: رقـ ال130/ 4الضعفاء الكبير )ج العقيمي،  (11)
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كأنو "، كبعد ما ذكر اإلماـ أحمد ىذه العبارة عف أيكب سألو ابنو عبد اهلل: (1)"تقانوا  حفظو ك 
:  ، كذكر العقيمي مف طريؽ(2)"يضعفو؟ قاؿ: نعـ ميكسنا، "أبي عكانة، قىاؿى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو جي كينَّا ًعٍندى عى

: ىيكى الى يىدٍ  : أىتىٍدًرم مىا ىىذىا؟ فىقىاؿى ، فىقيٍمتي أًلىي كبى ًديثو بىٍيًر ًبحى دَّثىنىا أىبيك الز  ، فىحى مىعىنىا أىي كبي دَّثى ، كى ًرم مىا حى
، كخرج ابف (4)"أف أيكب كاف يغمزه، ال أنو كاف يقكيو ىذا يدؿ عمى"، كقاؿ ابف رجب: (3)"أىٍدًرم أىنىا؟

ىذه "عدم ىذا األثر مف طريؽ الترمذم عف ابف أبي عمر، عف سفياف. كعنده، قاؿ سفياف: 
 .(5)"كىذا خبلؼ ما كجدنا في نسخ كتاب الترمذم ،نقيصة

كزف، عتؿ بأنو رآه ال يحسف يصمي، كبأنو رآه يزف كيسترجح في الافإف شعبة ترؾ حديثو ك 
: رىأىٍيتيوي (6)كبأف رجبلن أغضبو فافترل عميو، كىك حاضر بىٍيًر؟ قىاؿى ـى تىرىٍكتى أىبىا الز  ؛ فًقيؿى ًلشيٍعبىةى: ًل

ٍنوي  كىايىةى عى ةى فىتىرىٍكتي الرِّ سمعت مف أبي الزبير، فأخذ شعبة ": بف بشير ، كقاؿ ىشيـ(7)ييًسيءي الصَّبلى
لـ ينصؼ مف قدح فيو؛ ألف مف استرجح في اف مف الحفاظ، ك"، كقاؿ ابف حباف: (8)"كتابي فمزقو

، (10)"كال سكء حفظ ،لـ يذكر عميو كذبان "، كقاؿ ابف رجب: (9)"الكزف لنفسو لـ يستحؽ الترؾ مف أجمو
، كأيده أبك زرعة حينما سألو ابف أبي حاتـ: قمت (11) "كال يحتج بو ،يكتب حديثو"كقاؿ أبك حاتـ: 

أبك الزبير يحتاج إلى "كقاؿ الشافعي: ، (12)"يحتج بحديث الثقات إنما"يحتج بحديثو، قاؿ: 
بىٍيرً "كقىاؿى ابف عبد البر:  اًفظنا، كقاؿ أيضان:  كىافى أىبيك الز  ًديًث "ًثقىةن حى ىك عند أىؿ العمـ مقبكؿ اٍلحى

ٍتًقفه الى ييٍمتىفىتي ًفيًو ًإلىى قىٍكًؿ شيٍعبىةى  اًفظه مي ىك مف أئمة العمـ، اعتمده مسمـ، كركل " ضا:، كقاؿ أي(14)"حى
الحافظ "، كقاؿ أيضان: (16)"ثقة تكمـ فيو شعبة، كقيؿ يدلس"، كقاؿ الذىبي: (15)"لو البخارم متابعة

                                                 

 (.571/ص 2شرح عمؿ الترمذم)ج ابف رجب،  (1)
 .[(1285رقـ: 542/ 1العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )ج] أحمد بف حنبؿ،  (2)
 (.1690ترجمة: رقـ ال130/ 4الضعفاء الكبير )ج العقيمي،  (3)
 (.572/ص 2شرح عمؿ الترمذم)ج ابف رجب،  (4)
 رجع السابؽ.الم (5)
 (.2/571)ج و المرجع نفس (6)

 (.1690ترجمة: رقـ ال130/ 4الضعفاء الكبير )ج العقيمي،  (7)

 (.319ترجمة: رقـ ال76/ 8الجرح كالتعديؿ )ج ابف أبي حاتـ،  (8)
 (.5165ترجمة: رقـ ال5/351الثقات )جابف حباف،  (9)
 (.571/ص 2شرح عمؿ الترمذم)ج ابف رجب،  (10)

 (.319ترجمة: رقـ ال76/ 8الجرح كالتعديؿ )ج ابف أبي حاتـ،  (11)
 المرجع السابؽ. (12)

 المرجع نفسو. (13)
 (.144-143/ ص12ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج  (14)
 (.8169: رقـ الترجمة37/ 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج  (15)
 (.317: رقـ الترجمة170الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص (16)
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صدكؽه إال أنو "، كقاؿ ابف حجر: (2)"صدكؽه، مشيكره اٍعتىمدهي ميسمـ"كقاؿ مرة:  ،(1)"المكثر الصدكؽ
 : مشيكر(7)، كالعبلئي(6)، كابف سبط العجمي(5)كابف حجر، (4)كقاؿ ابف العراقي ،(3)"يدلس

 .(8)بالتدليس، ككفاتو في سنة ثماف كعشريف كمائة
كالذم يظير مف أقكاؿ النقاد في حاؿ أبي الزبير المكي أنو إماـ مف أئمة  خالصة األقكاؿ:

ارم متابعة، العمـ ثقة حافظ متقف في جابر بف عبد اهلل كفي غيره اعتمده مسمـ، كأخرج لو البخ
كركل عنو مالؾ بف أنس، كاحتج بو أحمد بف حنبؿ، كلـ يتخمؼ عف الركاية عنو مف الثقات سكل 
شعبة بعد أف كتب عنو أكالن، كىك مدلس مشيكر بالتدليس، كأما مف جرحو فالتجريح غير مفسر، 

لجرح غير كقابمو تعديؿ غيرىـ مف النقاد لو، كالقاعدة في مثؿ ىذا ىي: تقديـ التعديؿ عمى ا
 المفسر.

، كقاؿ الترمذم: " ال يعرؼ (10)ذكره ابف حباف في الثقات: (9) ًخداش ٍبف عىٌياش، العىبدم البىٍصًرمٌ 
، كقاؿ (12)"كثؽ"، كقاؿ الذىبي: (11)خداش ىذا مف ىك، كقد ركل لو سميماف التيمي غير حديث "

 .(13) "ليف الحديث"ابف حجر: 

 ليف الحديث. خالصة األقكاؿ:

نزؿ في بني تيـ فنسب إلييـ، ثقة عابد مات " التيمي أبك المعتمر البصرم: سيمىٍيماف بف طىٍرخاف
 . (14)"، كىك ابف سبع كتسعيف-كمائة -سنة ثبلث كأربعيف

ًميٍّ اٍلكىرَّاؽي. قاؿ الدارقطني: ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلعىبَّاًس ٍبًف عيمىرى ٍبًف ًمٍيرىافى   . (15)" ثقة"، أىبيك عى
                                                 

 (.113: رقـ الترجمة95/ 1الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج (1)
 (.5980ترجمة: رقـ ال632/ 2المغني في الضعفاء)ج الذىبي،  (2)
 (.6291ترجمة: رقـ ال506تقريب التيذيب )ص ابف حجر،  (3)
 (.59: رقـ88ابف العراقي، المدلسيف ) ص (4)
 (.101: رقـ45) ص  طبقات المدلسيفابف حجر،  (5)
 (.72: رقـ54العجمي، التبييف ألسماء المدلسيف ) ص  ابف سبط (6)
 (.50: رقـ110العبلئي، جامع التحصيؿ )ص  (7)
 (.40/ص 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج  (8)
 (.1681: رقـ الترجمة233/ 8المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج  (9)

 (.7719: رقـ الترجمة276/ 6ابف حباف، الثقات )ج (10)

 .[(2766: رقـ الحديث96/ 5الترمذم: سنف الترمذم)ج ]  (11)
 (.1380: رقـ الترجمة372/ 1الذىبي، الكاشؼ )ج  (12)
 (.1705: رقـ الترجمة192ابف حجر، تقريب التيذيب) ص  (13)

 (.2575: رقـ الترجمة252) ص المرجع السابؽ (14)
 (.3292: رقـ الترجمة297/ 7(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج15)
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مَّد ٍبف أٍعيىف ٍبف أبي الكزير، ًزٌم: قاؿ الخطيب البغدادم:  يىٍحيىى ٍبف ميحى ٍبد الرٍَّحمىف اٍلمىٍركى كاف "أىبيك عى
 . (1)" ثقة

 . (2)" بصرم ثقة ":أىٍزىىري بفي سىٍعدو أىبيك بىٍكرو البىاًىًمي  

 دراسة الحديث:
ـٍ مرفكعان. الكجو األكؿ: ٍنيي ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى اًبرو ، عىٍف أىًبي الز بىٍيًر، عىٍف جى  عىٍف ًخدىاشو
 كىي:  عمتافالحديث فيو 

 تفرد أزىر بف سعد بيذا الطريؽ كخالؼ مف ىـ أكثؽ منو األكلى:
كسمـ كلـ يقؿ أحد  ىذا الحديث ركاه غير كاحد عف جابر، عف النبي صمى اهلل عميو"قاؿ البزار: 

عف جابر، عف ابف عباس إال أزىر، عف التيمي، عف خداش، كخداش ال نعمـ ركل عنو إال 
 .(3)"التيمي، كمحمد بف ثابت العصرم، كخداش بصرم

ال يكجد متابع لو في ك فيك ليف الحديث،  ًخداش ٍبف عىٌياش، العىبدمضعؼ الراكم  الثانية:
ديث ركاه غير كاحد عف سميماف التيمي كال يعرؼ خداش ىذا ىذا الطريؽ. قاؿ الترمذم: " ىذا ح

 .(4)مف ىك، كقد ركل لو سميماف التيمي غير حديث "
ـٍ مرفكعان. الكجو الثاني: ٍنيي اًبرو رىًضيى المَّوي عى بىٍيًر، عىٍف جى ٍف أىًبي الز  ، عى  عىٍف ًخدىاشو

ٌياش ال يعرؼ مف ىك، فيك ليف الح ديث؛ كلكف تابعو كؿ مف الميث الحديث فيو عمة ًخداش ٍبف عى
، (5)بف سعد، كأبي الحارث كىك: ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكرا اًلدو السَّديٍكًسي  البىٍصًرم  ، كقيرَّةي بفي خى

 .(6)ثقة

عبارة اإلماـ أبي مكسى المديني ىنا " ال أعرفو إال بركاية سميماف عنو" يقصد أنو ال  الخالصة:
يعرؼ أخباره كمركياتو إال بركاية سميماف عنو كيؤكد ىذا قكؿ الترمذم: ال يعرؼ خداش ىذا مف 

 .(7)ىك، كقد ركل لو سميماف التيمي غير حديث "
ديني إسناده ضعيؼ فيو خداش بف عياش : الحديث مف طريؽ أبي مكسى المالحكـ عمى الحديث

 مكضح في تخريج الكجو الثاني.ىك ليف الحديث، إال أف الحديث جاء في صحيح مسمـ كما 

                                                 

 (.7504: رقـ الترجمة218/ 14(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج1)
 (.307: رقـ الترجمة97(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص2)
 (. 4684: رقـ الحديث13/ 11البزار: مسند البزار )ج  (3)
 .[(2766: رقـ الحديث96/ 5سنف الترمذم )ج، :الترمذم]  (4)

 (.5720: رقـ  الترجمة817ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5)
 (.5540: رقـ الترجمة455)ص  المرجع السابؽ (6)

 .[(2766: رقـ الحديث96/ 5سنف الترمذم)ج : الترمذم]   (7)
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ٍمزىةى، ال أىٍعًرفيوي ًإال ًمٍف ًركىايىًتوً  :ثانيالنمكذج ال ـى ٍبًف حى  ًإٍبرىاًىي

نىا أىبيك غىاًلبو اٍلكيكًشيًذم  : : قاؿ أبك مكسى المديني(47) الحديث أىٍخبىرى
مَّدي ٍبفي أىًبي اٍلقىاًسـً (1) ميحى ، كى

زىاذى الدٍَّيمىًمي  (2)اٍلقيٍرآًني   ، كىأىنيكشيٍركىافي ٍبفي ًشيرى
ٍيذىةى (3) ، رىًحمىييـي المَّوي، قىاليكا: أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي رى

، أنا أىبيك (4)
اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  
ٍبًد اٍلعىًزيزً ، ث(5) ًمي  ٍبفي عى نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ السَّرَّاجي (6)نا عى ، )ح( كىأىٍخبىرى

،  أنا (7) 
ٍبًد الرًَّحيـً  مَّدو أىبيك الشٍَّيخً (8) أىبيك طىاًىًر ٍبفي عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ، أنا عى

اؽى األىٍنبىاًرم  (9)  ، أنا بيٍيميكؿي ٍبفي ًإٍسحى
ٍبدي المًَّو ٍبفي نىاًفًع ٍبفً ، (10) ، نا عى بىٍيًرم  ٍمزىةى الز  ـي ٍبفي حى قىاال: ثنا ًإٍبرىاًىي

ٍبًد المًَّو ٍبًف الز بىٍيًر،  (11) ثىاًبًت ٍبًف عى

                                                 

ٍبد اهلل ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبياني، تقدمت ترجمتو في 1) ًميِّ ٍبف عى ًد ٍبف عى مَّ (ىك: أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.(، 71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

. أبك مكسى المديني: كتاب المطائؼ مف عمـك المعارؼ )ص2) مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلقيٍرآًني  : رقـ 449(ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.898الحديث

زاذ بف أبي الفكارس، المتصرؼ الدٍَّيمىمى، مف أىؿ أصبياف. تقدمت ترجمتو (ىك: 3) أبك حرب، نكشركاف بف الشِّيرى
لـ أجد  (،90)ص في )المطمب الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثانينا: التمييز بيف األسماء المتشابية في االسـ األكؿ(،

 مف ذكره بجرح أك تعديؿ.

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 4) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )ال5) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى مطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

احب أبي عبيد اٍلقىاًسـ بف سىبلـ، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ:  (6) مٌي بف عبد اٍلعىًزيز اٍلبىغىًكٌم صى ىك: عى
 ثقة.  (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  (7) ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب 8) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى (ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:

مَّدو األصبياني، ييٍعرىؼي ًبأى 9) يَّافى أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف حى ًد ٍبًف جى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ًبي الشٍَّيًخ، تقدمت ترجمتو في (ىك: عى
 ثقة صاحب تصانيؼ. (،129)ص )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثالثان: معرفتو باألخكة(،

محمد التَّنيكخٌي األىنبارٌم، قاؿ الذىبي: كاف ثقة كثير الحديث.  كؿ بف حساف، أبكمي يٍ كؿ بف إسحاؽ بف بي مه يٍ (ىك: بي 10)
 (.132: رقـ الترجمة921/ 6الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

ٍبدي المًَّو ٍبفي نىاًفًع، 11) ٍبًد المًَّو ٍبًف  عف(كىـ المحقؽ في ذكر عنكاف المسألة فصؿ االسـ عمى أنو اسميف )عى ثىاًبًت ٍبًف عى
ٍبدي المًَّو ٍبفي  كىل عىٍف أىًخيًو عىٍف أىًبيًو(؛ إنما الصحيح ىك: )عى قىٍد رى كىل عىٍف أىًبيًو كى بىٍيًر ٍبًف اٍلعىكَّاـً رى ٍبًد  ٍبفً  نىاًفعً  الز  ثىاًبًت ٍبًف عى

ٍف أىًبيًو كى  كىل عى بىٍيًر ٍبًف اٍلعىكَّاـً رى ٍف أىًبيًو( كما جاء في المخطكط لكحة )المًَّو ٍبًف الز  ٍف أىًخيًو عى كىل عى (، كثبت مف 149قىٍد رى
 خبلؿ طرؽ التخريج ىكذا.
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 : ٍنوي، قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف الز بىٍيًر، رىًضيى المَّوي عى دًِّه عى مَّى بىايىٍعتي رى »عىٍف أىًخيًو، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى سيكؿى المًَّو صى
مَّـى ًفي يىٍكـو مىرَّتىٍيفً  سى مىٍيًو كى :  ،«المَّوي عى ًفي ًركىايىًة الطَّبىرىاًنيِّ مَّـى »كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بىايىٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى

تىٍيًف أىٍك ثىبلثنا ٍمزىةى، ال أىٍعًرفيوي ًإال مً «. مىرَّ ـى ٍبًف حى ًديثي ًإٍبرىاًىي ٍبًد المًَّو ٍبًف نىاًفعو ال ٍف ًركىايىًتوً ىىذىا حى ك عى ، كىأىخي
أىٍعمىميوي سيمِّيى ًفي ىىذىا اإًلٍسنىادً 
(1). 

 تخريج الحديث:

مف طريؽ عمي بف عبد العزيز بمفظ )مرتيف  (3)المقدسيضياء الديف ، ك (2)أخرجو الطبراني
مف طريؽ الفضؿ بف محمد بمفظو، ثبلثتيـ )بيمكؿ بف إسحاؽ، كعمي بف عبد  (4)أك ثبلثان(، كالحاكـ

العزيز، كالفضؿ بف محمد(، عف إبراىيـ بف حمزة، عف عبد اهلل بف نافع بف ثابت بف عبد اهلل بف 
 رضي اهلل عنو بو.-الزبير، عف أخيو، عف أبيو، عف جده عبد اهلل بف الزبير 

مف طريؽ عمي بف الصقر السكرم، عف إبراىيـ بف  (5)أيضان  المقدسيضياء الديف كأخرجو 
حمزة الزبيرم، عف عبد اهلل بف نافع بف ثابت بف عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ، عف أبيو، عف جده، 

 عف عبد اهلل بف الزبير بمفظو دكف ذكر أخيو في اإلسناد.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ٍبدي اهلًل بفي الز بىٍيًر بًف عبد المطمب  ، ابف عـٌ النبي صمى المَّو عميو كسٌمـ، ذكره ابف سعد بف ىاشـعى
 . (6)في الطبقة الخامسة مف الصحابة 

، األىسىًدم   يكنى أبا عبد اهلل القرشي "، (7)نىاًفًع ٍبف ثىاًبًت ٍبف عىبد اهلًل ٍبف الز بىير ٍبف العىٌكاـ، القيرىًشي 
مات بالمدينة سنة خمس كخمسيف كمائة كىك ابف ، كىك كالد عبد اهلل بف نافع الزبيرم، األسدم

 . (10)، كذكره ابف حباف في الثقات(9)"كاف قميؿ الحديث"، كقاؿ ابف سعد: (8)"ثبلث كسبعيف
 .قبكؿم خالصة األقكاؿ:

                                                 

 (.798: رقـ الحديث403أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (1)
 (.249: رقـ الحديث104/ 13المعجـ الكبير)ج الطبراني:  (2)
 (.307: رقـ الحديث9/339ديث المختارة )جاألحا: ، ضياء الديفالمقدسي (3)

 (.6345: رقـ الحديث638/ 3المستدرؾ عمى الصحيحيف )جالحاكـ:  (4)

 (.308: رقـ الحديث341-340/ 9: األحاديث المختارة )ج ، ضياء الديفالمقدسي (5)

 (.26 ص/2ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (6)

 .[(2278الترجمة: رقـ 86/ 8البخارم، التاريخ الكبير )ج ]  (7)
 (.2092: رقـ الترجمة457/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (8)
 (.460 ص/5ابف سعد، الطبقات الكبرل)ج  (9)

 (.5774/ترجمة471/ص 5الثقات )ج ابف حباف،  (10)
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كاف يمي أمكاؿ آؿ الزبير بالكفاية كاألمانة، " عبد اهلل بف نافع بف ثابت األكبر الزبيرم األسدم:
، كقاؿ الزبير بف (1) "قالو الزبير، كأخكه عبد اهلل بف نافع األصغر يركم عنو ككاف مف أىؿ الديف

لىًد نافع: عبد اهلل األكبر بف نافع...، ككاف يمي أيتاـ آؿ الزبير بالكفاية كاألمانة، ككاف مف  بكار: كى
صبلح الماؿ، كقاؿ عبد اهلل بف نافع األصغر: كاف أخي عب افع بف ناد اهلل أىؿ الفضؿ كالديف كا 

 .(2)د اهلل بف مصعب بكلده إذ كانكا صغاران، كبمالوبعاألكبر متككبلن ل
 .جيالةالخالصة: 

، الزبيرم، أىبيك (3)عىبد المَّو ٍبف نافع ٍبف ثابت بف عىبد اهلل  ٍبف الزبير بف العكاـ، القرشي، األسدم
ٍبًد اهلًل بًف نىاًفعو يعرؼ ًبعىٍبًد اهلًل بًف نىاًفعو "بىٍكر المدني، كقاؿ الذىبي:  ٍف: أىًخٍيًو؛ عى كىل عى ًغٍيًر،  رى الصَّ

مَّد: مات سنة عشريف كمائتيف"قاؿ البخارم: ك  ،(4)"الكىًبٍيرً  ، (5)"أحاديثو معركفة، قىاؿى ىاركف ٍبف ميحى
كاف رجبلن صدكقان مف خيار "، قاؿ أيضان: (6)"صدكؽ، ليس بو بأس"كقاؿ يحيى بف معيف: 

، (9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8) "سمع مف مالؾ أحاديث معركفة"اؿ أبك حاتـ: ، كق(7)"المسمميف
ككتبت عنو ثقة مدني  ،، قاؿ لقيت عبد اهلل بف نافع الزبيرم-سريج بف النعماف -كقاؿ أبك الحسف

: ثقة، كقاؿ ابف حجر: (13)الذىبي، ك (12)أحمد بف صالح، ك (11)، كقاؿ أبك بكر البزار(10)متعبد
 .(14)"صدكؽ"

 ثقة. خالصة األقكاؿ:

                                                 

 (.175 -174: رقـ الترجمة173/ 1(الحازمي، الفيصؿ في مشتبو النسبة )ج1)

 (.95-94انظر: الزبير بف بكار، جميرة نسب قريش كأخبارىا )ص  (2)
 (.1467: رقـ الترجمة504/ 5ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (3)

 (.97: رقـ الترجمة374/ 10الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (4)

 .[(688: رقـ الترحمة214/ 5البخارم، التاريخ الكبير )ج ]  (5)
 (.857: رقـ الترجمة184/ 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (6)
 (.83/ص 1يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز)ج  (7)

 (.857: رقـ الترجمة184/ 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج  (8)
 (.13808: رقـ الترجمة347/ 8ابف حباف، الثقات )ج  (9)
 (.981: رقـ الترجمة63/ 2العجمي، معرفة الثقات )ج (10)

 (.5876: رقـ الحديث200/ 12البزار: مسند البزار )ج  (11)

 (.97: رقـ الترجمة50/ 6ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج  (12)

 (.3015: رقـ الترجمة602/ 1الذىبي، الكاشؼ )ج (13)

 (.3657: رقـ الترجمة326ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (14)
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بىٍيرً  ٍبًد اهلًل بًف الز  مًَّد ٍبًف ميٍصعىًب ٍبًف عى ٍمزىةى بًف ميحى ـي بفي حى ، كيحيى بف (1)كثقو ابف سعد :ًإٍبرىاًىٍي
ما بالمىدينىة أىحده ًإال ذاؾ الفتى، كزاد ابف معيف: ، "صدكؽ في الحديث"، كزاد ابف سعد: (2)معيف

مزىة  ،كلـ أكتب عف إبراىيـ بف المنذر ،لـ أكتب عنو ،ال بأس بو"كقاؿ النسائي: ، (3) ًإبراىيـ بف حى
اىيـ بف حمزة، صدكؽ، كسيئؿ عف إبر "، كقاؿ أبك حاتـ: (5)، كذكره ابف حباف في الثقات(4)"كلـ أره

براىيـ بف المنذ ، كقاؿ ابف حجر: (6)"متقاربيف كلـ تكف ليما تمؾ المعرفة بالحديث فقاؿ كانان  ر،كا 
 .(8)"مات سنة ثبلثيف كمائتيف"، كقاؿ البخارم: (7)"صدكؽ"

 . ثقةخالصة األقكاؿ: 

 دراسة الحديث:

أخك  :ىكلـ يسـ  الذم راكمالالحديث فيو إبراىيـ بف حمزة كىك صدكؽ تفرد بيذا الحديث، ك 
يذكر  جـ تبيف أنو عبد اهلل بف نافع األكبر، إال أنو لـاعبد اهلل بف نافع، كمف خبلؿ البحث في تر 

 فيو جرح كال تعديؿ.

عبد اهلل بف نافع بف ثابت بف عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ: أبك بكر األسدم "قاؿ السخاكم: 
كليس ىذا بالذم  ،كيقاؿ لو األصغر لمتمييز بينو كبيف أخيو عبد اهلل أيضان  ،القرشي الزبيرم المدني

 .(9)"قبمو يركم ىذا عف أخيو عبد اهلل األكبر

كىاهي "ء الديف المقدسي: كقاؿ ضيا قىٍد رى اهي كى ِـّ أىخى ـٍ ييسى ٍبدى المًَّو ٍبفى نىاًفعو لى إسناده حسف غىٍيرى أىفَّ عى
ًف اٍبًف الز   كىايىًة الرَّاًكم عى ـٍ يىٍذكيٍر عىٍف أىًخيًو، كقاؿ أيضان: ىىًذًه الرِّ ٍقًر الس كًَّرم  فىمى ًمي  ٍبفي الصَّ بىٍيًر ثىاًبتو عى

كىابً اٍبنيوي الى   .(11)"بؿ منكر"كعقب الذىبي عمى الحديث فقاؿ: ، (10)" نىاًفعه كىالمَّوي أىٍعمىـي ًبالصَّ

                                                 

 (.506/ 5ل )جابف سعد، الطبقات الكبر  (1)
 (.100/ص 1يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز)ج  (2)

 .(100 ص/1جركاية ابف محرز ) ،تاريخ ابف معيفابف معيف، (3)
 .[(97: رقـ61النسائي، مشيخة النسائي )ص ]  (4)

 (.12298: رقـ الترجمة72/ 8ابف حباف، الثقات)ج  (5)

 (.259: رقـ الترجمة95/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج (6)

 (.168: رقـ الترجمة89ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (7)
 .[(912: رقـ الترجمة283/ 1البخارم، التاريخ الكبير)ج ]  (8)
 (.2285: رقـ الترجمة98/ 2السخاكم، التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )ج  (9)
 (.308: رقـ الحديث341-340/ص 9األحاديث المختارة )ج ، ، ضياء الديفالمقدسي (10)
 (.6345: رقـ الحديث638/ 3الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف)ج (11)
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أما الطريؽ التي ركاىا عمي بف الصقر عف إبراىيـ بف حمزة، عف عبد اهلل بف نافع بف 
عبد اهلل بف نافع الزبيرم، عف عبد اهلل بف الزبير رضى اهلل  امـ يذكر أخفثابت، عف نافع بف ثابت، 

 عنو.

لىٍيسى " قاؿ الدارقطني:  عمي ٍبف الصقر ٍبف نصر ٍبف ميكسىى، أىبيك القاسـ السكرم:فيو 
مات ًفي سنة "في الضعفاء، كقاؿ الخطيب البغدادم:  (3)، كالذىبي(2)، كذكره ابف الجكزم(1)"ًباٍلقىًكمٌ 

، كتفرد إبراىيـ بف حمزة، كأخك عبد اهلل لـ يسـ، كما قاؿ أبك مكسى (4)"كمائتيفسبع كثمانيف 
 المديني.

تبيف مف ىذه الترجمة أف مراد اإلماـ أبي مكسى المديني بقكلو: ال أعرفو إال مف الخبلصة: 
نو ركايتو، أم بطمب العمـ، فميس لو مف الحديث إال القميؿ؛ فأراد أنو ليس بصاحب ركايات كثيرة أل

 ليس بصاحب تخصص في الحديث، كلـ يشتير بو. 

بسبب جيالة أخك عبد اهلل بف الزبير، كطريؽ عمي  ؛إسناده ضعيؼالحكـ عمى الحديث: 
 بف الصقر السكرم ال تثبت .ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.130: رقـ123الدارقطني، سؤاالت الحاكـ، لمدارقطني )ص  (1)

 (.2381: رقـ الترجمة194/ 2ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج  (2)
 (.4283: رقـ الترجمة449/ 2الذىبي، المغني في الضعفاء )ج (3)

 (.6341: رقـ الترجمة439/ 11الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج (4)
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 المطمب الثاني: الطعف في ضبط الراكم  بقكلو: "كىـ"
يككف بسبب النسياف أك الغفمة ضبط الراكم ييعد شرط مف شركط قبكؿ الحديث، كالكىـ ربما 

(، كما كىًىـ)مكسى المديني الطعف في ضبط الراكم بقكلو  كأك غمط، يصيب الراكم؛ فذكر اإلماـ أب
  ىك مكضح في الدراسة:

ـى : قاؿ أبك مكسى المديني(44) الحديث مًَّد ٍبًف ًإٍبرىاًىي سىفي ٍبفي ميحى نىا اٍلحى اًفظي رىًحمىوي المَّوي : أىٍخبىرى اٍلحى
(1) ،

ٍبًد الرًَّحيـً  ٍبًد اٍلكىاًحًد ٍبًف عى ـي ٍبفي عى اًن أىنىا غى
اؽى (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف ًإٍسحى مَّدي ٍبفي عى ، ثنا أىبيك بىٍكرو ميحى

(3) ،
رىايىا ٍرجى ثنا أىبيك بىٍكرو اٍلميًفيدي، ًبجى
ـي  ، ثنا أىبيك عيٍثمىافى سىًعيدي ٍبفي (4) ، ثنا ًإٍبرىاًىي اءو األىٍنبىاًرم  ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي رىجى عى

، عىٍف مي  ، يىٍعًني اٍبفى عييىٍينىةى، عىًف الز ٍىًرمِّ ، عىٍف شيٍعبىةى، عىٍف سيٍفيىافى كؽو، ثنا عيٍثمىافي ٍبفي عيمىرى مًَّد ٍبفي مىٍرزي حى
، عىٍف أىًبيوً  بىٍيًر ٍبًف ميٍطًعـو بىٍيًر بٍ  -ٍبًف جي مَّى المَّوي  ،-ًف ميٍطًعـو جي : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي قىاؿى رىًضيى المَّوي عى

مَّـى:  سى مىٍيًو كى نَّةى قىاًطعه »عى ؿي اٍلجى ىذا حديث صحيح ًمٍف حديث اٍبف عييىٍينىة عف الز ٍىًرٌم، أخرجو «. ال يىٍدخي
نَّمىا ركل شيٍعبىة في قكلو يعني اٍبف عييىٍينىة  أف سعيدنا كىـمسمـ في صحيحو، غير  في ىذا اإلسناد، كىاً 

 .(5) ىذا الحديث عف سيٍفيىاف ٍبف حسيف الكاسطي، عف الز ٍىًرمٌ 

 تخريج الحديث:

الكجو األكؿ: سفياف بف عيينة، عف الزىرم، عف محمد بف جبير، عف أبيو جبير بف مطعـ رضى 
 اهلل عنو مرفكعنا

 عف سفياف بف عيينة بمفظو، عف الزىرم بو. (6)أخرجو مسمـ

                                                 

ييكنىارتي 1) ًميٍّ الييكنىارًتي، األىٍصبىيىاًنٌي، كى ـى بف أىٍحمىدى بًف عى ًد بًف ًإٍبرىاًىٍي مَّ مىى بىاًب : قىٍريىة (ىك: أىبيك نىٍصرو الحىسىفي بفي ميحى عى
اًفظي. انظر:  ، الميًفٍيدي، الحى ـي ا ، اإًلمى أىٍصبىيىاف: قاؿ السمعاني: شيخ فاضؿ متقف، ثقة متديف، قاؿ الذىبي: الشٍَّيخي

 (.365: رقـ الترجمة621/ 19(، كالذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج1424السمعاني، المنتخب مف معجـ شيكخ )ص 

الٌرحيـ، غىاًنـ بف عبد اٍلكىاًحد بف عبد الرًَّحيـ أىبيك سكر، أك أبك شيٍكر  ىك: غانـ بف عبد الكاحد بف عبد (2)
 (.21: رقـ الترجمة497/ 10األصبيانٌي، قاؿ الذىبي: أحد العمماء. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ3) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى : معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

ٍرجاني الفقيو الشافعٌي الحافظ. 4) (ىك: أٍحمىد ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًإٍسمىاًعيؿ ٍبف اٍلعىبَّاس، اإلماـ أبك بكر اإلسماعيمي اٍلجي
اؿ أبك عبد اهلل الحاكـ: كاف أبك بكر كاحد عصره، كشيخ المحٌدثيف كالفقياء كأجمَّيـ في الرياسة كالمركءة كالسخاء، ق

 (.1: رقـ الترجمة353/ 8كال خبلؼ بيف عقبلء الفريقيف مف أىؿ العمـ فيو. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج
 (.219رقـ الحديث :134)ص  أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ (5)

تىٍحًريـً قىًطيعىًتيىا )ج] (6) مىًة كىاآٍلدىاًب/ بىابي ًصمىًة الرًَّحـً كى : رقـ 4/1981مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اٍلًبرِّ كىالصِّ
 .[(18الحديث



 

215 
 

الكجو الثاني: سفياف بف الحسيف، عف الزىرم، عف محمد بف جبير، عف أبيو جبير بف مطعـ 
 .رضى اهلل عنو مرفكعنا

مف طريؽ أبي الكليد  (2)مف طريؽ عفاف بف مسمـ، كالطبراني (1)أخرجو أحمد بف حنبؿ
عبد الممؾ، ثبلثتيـ )عفاف بف مسمـ، كأبي الكليد  مف طريؽ ىشاـ بف (3)الطيالسي، كأبي نعيـ

 الطيالسي، كىشاـ بف عبد الممؾ(، عف شعبة، عف سفياف بف الحسيف بمفظو، عف الزىرم بو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

: ٍبًد مىنىاؼو النٍَّكفىًمي  بىٍيري بفي ميٍطًعـً بًف عىًدمٍّ بًف نىٍكفىؿو ٍبًف عى الٌنسب، كاف مف أكابر قريش كعمماء " جي
، قاؿ: فكاف ذلؾ «الٌطكر»كقدـ عمى النبٌي صٌمى المَّو عميو كسمـ في فداء أسارل بدر، فسمعو يقرأ 

 صحابي. .(4)"أكؿ ما دخؿ اإليماف في قمبي

 : بىٍيًر بًف ميٍطًعـو بف عدم بف نكفؿ النكفمي القيرىًشي  مَّدي بفي جي  . (5)ثقة عارؼ بالنسب ميحى

المطمب السادس: معرفتو  بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  كا 
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو سفياف بف عييينة: 
كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ، (110)صكيعرؼ اسمو(، 

 ابف حجر ال يضر.
تقدمت ترجمتو في  ، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرم،شعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ

كىك: ثقة حافظ متقف (، 135)صة، رابعنا: معرفتو باألخكة(، )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركا
عف  كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذبٌ 

 السنة، ككاف عابدان.
يى ثقة قيؿ كاف يح"العبدم بصرم أصمو مف بخارم، قاؿ ابف حجر:  عثماف بف عمر بف فارس

 .(6)"مات سنة تسع كمائتيف ابف سعيد ال يرضاه،
                                                 

 .[(16763: رقـ الحديث327/ 27أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج ]  (1)

 (.1515الحديث: رقـ 119/ 2الطبراني: المعجـ الكبير )ج  (2)

 (.159/ص 7أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء)ج  (3)
 (.1094: رقـ الترجمة570/ 1ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج (4)
 (.5780: رقـ الترجمة471ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5)
 (.4504ترجمة: رقـ ال385)ص المرجع السابؽ  (6)
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ثقة عمي قبؿ مكتو "نزيؿ مصر، قاؿ ابف حجر:  إبراىيـ بف مرزكؽ بف دينار األمكم البصرم
 . (1) "فكاف يخطئ، كال يرجع

لـ أعثر عمى أقكاؿ  ،(2)أبك عثماف األنبارم يعرؼ بابف عجب سعيد بف عبد اهلل بف أبي رجاء
 .(3)"الى بىٍأس ًبو"الدارقطني: إال قكؿ  العمماء فيو

الكجو الثاني: سفياف بف الحسيف، عف الزىرم، عف محمد بف جبير، عف جبير بف مطعـ رضى 
 اهلل عنو مرفكعنا.

سىف، مَّد، كييقاؿ: أى  سفياف بف حسيف بف اٍلحى سىًف، الكاسطي، مكلى عىبد المًَّو ٍبف خاـز أىبيك ميحى بيك اٍلحى
ًف ٍبف سىميرىة اٍلقيرىًشيٌ  ٍبد الرٍَّحمى السممي، كييقاؿ: مكلى عى
ًديًثًو "قاؿ ابف سعد: : (4) كىافى ًثقىةن، ييٍخًطئي ًفي حى

ٍؤًمًنيفى  ٍيًدمِّ أىًميًر اٍلمي كىافى ميؤىدِّبنا مىعى اٍلمى ، عىٍف يحيى ٍبف مىًعيف: (5)"كىًثيرنا، كى قىاؿ عىباس الد كًرم  ليس "، كى
قىاؿ أىبيك بىٍكر ٍبف أىبي خيثمة، عىٍف يىٍحيىى: (6)"ًبًو بأس، كليس ىك مف أكابر أصحاب الز ٍىًرمٌ  ثقة، "، كى

، كقاؿ الدارمي، عف (7)"كىك صالح، حديثو عف الزىرم قط ليس بذاؾ إنما سمع مف الزىرم بالمكسـ
ًديث عىف الز ٍىًرمٌ  ،ًثقىة"عيف: يحيى بف م ًعيؼ الحى ، كقاؿ المركذم، عف أحمد بف حنبؿ: (8)"كىىيكى ضى

ًديثو عىف الز ٍىًرٌم شىٍيء" عفو(9)"لىٍيسى ىيكى ًبذىاؾى ًفي حى ، كقىاؿى أبك داكد (10)، كقىاؿى مرة: لىٍيسى ًبذىاؾى كىضى
ال"سئؿ أىٍحمد:  : سيٍفيىاف بف حيسىٍيفسيٍفيىاف بف حيسىٍيف أحب ًإلىٍيؾ أىك صى ر، قىاؿى ، (11)"ح ٍبف أبي اأٍلىٍخضى

قىاؿ يعقكب ٍبف شىٍيبىة:  مشيكر، كقد حمؿ الناس عنو، كفي حديثو ضعؼ ما ركل عف "كى
قىاؿ العجمي: (12)"الزىرم كاف ثقة، مضطربان في الحديث "، كقاؿ عثماف بف أبي شيبة: (13)"ثقة"، كى

                                                 

 (.248: رقـ الترجمة94)ص  التيذيبابف حجر، تقريب  (1)
 (.4644: رقـ الترجمة147/ 10الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج  (2)

 (.106: رقـ117الدارقطني، سؤاالت الحاكـ، لمدارقطني )ص  (3)

العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم أحمد بف حنبؿ، (، ك 312/ص 7الطبقات الكبرل )ج ابف سعد،  (4)
 .(974ترجمة: رقـ ال228/ 4الجرح كالتعديؿ )جابف أبي حاتـ، (، ك 26رقـ: 41ص كغيره ) 

 (.312/ص 7الطبقات الكبرل )ج ابف سعد،  (5)

 (.948رقـ: 205/ 3تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم)ج يحيى بف معيف،  (6)

 (.974ترجمة: رقـ ال228/ 4الجرح كالتعديؿ )جابف أبي حاتـ،  (7)
 (.19رقـ: 44تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )صيحيى بف معيف،  (8)

 .[(26رقـ: 41العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم كغيره ) ص ] أحمد بف حنبؿ،  (9)

 (.173رقـ: 82) ص  رجع نفسوالم (10)
 .[ (437رقـ: 321سؤاالت أبي داكد، لئلماـ أحمد )ص ] أحمد بف حنبؿ،  (11)
 (.4715ترجمة: رقـ ال215/ 10بغداد )ج تاريخ الخطيب البغدادم،  (12)
 (.570ترجمة: رقـ ال189الثقات )ص العجمي، معرفة  (13)
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ذا ركل عىف غىيره "، كذكره ابف حباف في المجركحيف فقاؿ: (1)"قميبلن  يىٍرًكم عىف الز ٍىًرٌم المقمكبات كىاً 
مىى التَّكىى ـ؛  مىٍيًو فىكىافى يىٍأًتي ًبيىا عى ذىاؾى أىف صحيفىة الز ٍىًرٌم اٍختىمىط عى ًديث اأٍلىٍثبىات، كى ًديثو حى أشبو حى

قىاؿ: فأما ركايتو (2)"ًرٌم، كاالحتجاج ًبمىا ركل عىف غىيرهفاألنصاؼ ًفي أمره تنكب مىا ركل عىف الز ىٍ  ، كى
عف الز ٍىًرٌم فإف فييا تخاليط يجب أف يجانب، كىك ثقة في غير الز ٍىًرٌم، مات في كالية ىاركف، 

صالح الحديث يكتب حديثو كال "، كقاؿ أبك حاتـ: (3)اسمو مف كتاب المجركحيف ىمحيجب أف يي 
قىاؿ النَّسىائي: (4)"كىك أحب إلي مف سميماف بف كثير ،مد بف إسحاؽيحتج بو ىك  نحك مح ليس "، كى
قىاؿ ابف عىًدٌم: (5)"ًبًو بأس إال ًفي الز ٍىًرمٌ  ، كقاؿ ابف (6)"ىك ًفي غير الز ٍىًرٌم صالح الحديث"، كى

الشيخاف  استشيد بو"، كقاؿ مرة: (8)"ىك أحد أئمة الحديث"، كقاؿ الحاكـ: (7)"ليف الحديث"خراش: 
، كقاؿ (9)"مف غير حديث الزىرم، ككاف اشتبو عميو بعض حديث الزىرم فأنقمب ببل قصد منو

مىاعىةه، ًفي "قاؿ أيضان: ك ، (10)"صدكؽ، لو أكىاـ عف الزىرم"الذىبي:  ثَّقىوي: جى قىٍد كى ديٍكؽي، كى اًفظي، الصَّ الحى
، فىًإنَّوي  ًف الز ٍىًرمِّ ا يىٍرًكٍيًو عى ا ييٍنكىري ًسكىل مى يىٍأًتي ًبمى صدكؽ "، كقاؿ مرة: (11)"يىٍضطًَّربي ًفٍيًو، كى

 . (13)"ثقة في غير الزىرم"، كقاؿ ابف حجر: (12) "مضطرب فيو -كيركم عف الزىرم 

 .ثقة، كىك في الزىرم ضعيؼ ال يحتج بو خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث:
ف الزىرم، صرحكا باسمو في اإلسناد كؿ مف أخرج الحديث مف طريؽ سفياف بف حسيف، ع

بأنو سفياف بف حسيف كىك:  ثقة، كفي الزىرم ضعيؼ ال يحتج بو؛ ألنو لىًقيىو مرة بالمكسـ، كلـ 

                                                 

 (.4715ترجمة: رقـ ال215/ 10تاريخ بغداد )ج الخطيب البغدادم،  (1)
 (.470ترجمة: رقـ ال358/ 1)ج  كفالمجركحابف حباف،  (2)
 (.8301ترجمة: رقـ ال404/ 6الثقات )ج ابف حباف،  (3)
 (.974ترجمة: رقـ ال228/ 4الجرح كالتعديؿ )جابف أبي حاتـ،  (4)
 (.2399ترجمة: رقـ ال141/ 11تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج المزم،  (5)

 (.842ترجمة: رقـ ال477/ 4لكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج ابف عدم، ا(6)

 (.4715ترجمة: رقـ ال215/ 10تاريخ بغداد )ج الخطيب البغدادم،  (7)

 (.66رقـ: 96سؤاالت السجزم، لمحاكـ )ص الحاكـ،  (8)

 (.138ترجمة: رقـ ال232) ص  مكثؽ مف تكمـ فيو كىكالذىبي،  (9)
 المرجع السابؽ. (10)
 (.95ترجمة: رقـ ال303/ 7سير أعبلـ النببلء )جالذىبي،  (11)
 (.3311ترجمة: رقـ ال165/ 2)ج  ميزاف االعتداؿالذىبي،  (12)
 (.2437ترجمة: رقـ ال244التيذيب )صتقريب ابف حجر،  (13)
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يذكر أحد عف شعبة أنو ركاه عف سفياف بف عيينة سكل طريؽ سعيد بف عبد اهلل بف أبي رجاء 
 ركايتو. كىك: الى بىٍأس ًبو كما قاؿ الدارقطني، كخالؼ الثقات في

ىذا الحديث بيذا المفظ ال نعمـ ركاه عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؛ إال "قاؿ البزار: 
سناد  جبير بف مطعـ، كقد ركم نحك ىذا الكبلـ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بغير ىذا المفظ، كا 

كىىـ سعيد بف أبي رجاء في ذكر الراكم بأنو )سفياف بف عيينة(، إنما ىك . (1)"ىذا الحديث صحيح
في قكلو يعني اٍبف عييىٍينىة في  أف سعيدنا كىـ)سفياف بف حسيف(، كما قاؿ أبك مكسى المديني: "غير 

نَّمىا ركل شيٍعبىة ىذا الحديث عف سيٍفيىاف ٍبف حسيف الكاسطي، عف الز ٍىًرٌم"  ىذا اإلسناد، كىاً 
 (2). 

ألف حديثو عف الزىرم ال يحتج  ؛إسناده ضعيؼ مف طريؽ سفياف بف حسيفالحكـ عمى الحديث: 
 بو، كالحديث صحيح أصمو عند الشيخيف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.3405حديث: رقـ ال334/ 8مسند البزار )ج البزار:  (1)

 (.219: رقـ الحديث134أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ)ص  (2)
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 المطمب الثالث: تضعيؼ حاؿ الراكم بقكلو:" ليس بالقكم"
كبياف معناىا في بعض الركاة ) ليس بالقكم (،  –رضي اهلل عنيـ  –أقكاؿ أئمة النقد 

 عندىـ، كمنزلة درجتيا مف سائر عبارات الجرح كالتعديؿ.
قاؿ اإلماـ الذىبي: )كالبخارم قد يطمؽ عمى  : -رضي اهلل عنو  –منزلتيا عند اإلماـ البخارم  -1

 . (1) الشيخ : ليس بالقكم، كيريد أنو ضعيؼ(
ؿ أبك حاتـ: ليس بالقكم، يريد بيا أف كقاؿ الذىبي: )كباالستقراء إذا قا اإلماـ أبك حاتـ الرازم: -2

 .(2) ىذا الشيخ لـ يبمغ درجة القكم الثبت(
قاؿ اإلماـ الذىبي: ) كقد قيؿ في جماعات: ليس بالقكم، كاحتيج بو، كىذا  اإلماـ النسائي: -3

النسائي قد قاؿ في عدة: ليس بالقكم، كيخرج ليـ في كتابو، فإف قكلنا: ليس بالقكم، ليس بجرح 
 .(3)مفسد(

: لىٍيسى  قىاؿى ا: )حكيـ بف جبير األسدم الككفي، كىأىمَّا النَّسىاًئي  فىمىشَّاهي، كى كقاؿ اإلماـ الذىبي أيضن
 .(4)(ًباٍلقىًكم

 .(5) سد(ف: ) فإف قكلنا: ليس بالقكم، ليس بجرح م–رحمو اهلل تعالى  –قاؿ  اإلماـ الذىبي: -4
، ...بف بشير الككفي، قاؿ النسائي: ليس بالقكمقاؿ: ) أحمد  الحافظ ابف حجر العسقبلني: -5

 .(6) فأما تضعيؼ النسائي لو فمشعر بأنو غير حافظ(
ا: )الحسف بف الصباح البزار : -ابف حجر -قاؿ النسائي في الكنى: ليس بالقكم، قمت ،كقاؿ أيضن

 .(7)ىذا تمييف ىيف(
يريدكف بيا أف دىرجتو أنزؿ مف درجة كمما سبؽ ذكره يتبيف أف قكليـ في الراكم: )ليس بالقكم(، 

الثقة الحافظ لحديثو، فيك بمثابة الصدكؽ، غير مٌطرح الحديث؛ بؿ يحسف حديثو ، كيصمح 
لبلعتبار، كما كضح ذلؾ اإلماـ الذىبي مف خبلؿ تفسيره لقكؿ أبي حاتـ، كمف خبلؿ صنيع 

ا: )فإف قكلنا: ليس بالقكم، لي س بجرح مفسد(، كمع قكؿ النسائي في مصنفاتو، كمع قكلو أيضن
 الحافظ ابف حجر: )ىذا تمييف ىيف(.

                                                 

 .(83المكقظة في عمـ مصطمح الحديث )صالذىبي، (1)
 المرجع السابؽ. (2)
 .(82)ص المرجع نفسو (3)
 (.74: رقـ الترجمة398/ 3جتاريخ اإلسبلـ )الذىبي، (4)
 .(82المكقظة في عمـ مصطمح الحديث )صالذىبي، (5)
 .(386)صابف حجر، ىدم السارم (6)
  .(397)ص المرجع السابؽ (7)
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كسبب نزكؿ مف قيؿ فيو : )ليس بالقكم( إلى ىذه الدرجة ىك عدـ التمكف مف الحفظ كما أشار أليو 
قكؿ الحافظ ابف حجر: ) أحمد بف بشير الككفي، قاؿ النسائي: ليس بالقكم، فأما تضعيؼ النسائي 

 لو فمشعر بأنو غير حافظ(.
ا ك  أما ككف البخارم يريد بيا الضعؼ، فيك اصطبلح خاص بو، مع قمة استعمالو ليذا التعبير أيضن

في التضعيؼ، كما أشار إلى ذلؾ اإلماـ الذىبي بقكلو: )كالبخارم قد يطمؽ عمى الشيخ : ليس 
 بالقكم، كيريد أنو ضعيؼ(.

)ككممة: : قكليـ: )ليس بالقكم( في تفسير -رحمو اهلل تعالى –كلذلؾ قاؿ العبلمة المعممي اليماني 
ليس بالقكم، إنما تنفي الدرجة الكاممة مف القكة، كالنسائي يراعي ىذا الفرؽ، فقد قاؿ ىذه الكممة في 
جماعة أقكياء، منيـ: عبد ربو بف نافع، كعبد الرحمف بف الغسيؿ، فبٌيف ابف حجر في ترجمتييما 

 .(1)درجة األكابر مف أقرانيما( مف مقدمة الفتح أف المقصكد بذلؾ أنيما ليسا في

مكسى المديني  كأطمؽ اإلماـ أب تضعيؼ حاؿ الراكم باستخداـ ألفاظ التجريح لفظ) ليس بالقكم(:
لفظ )ليس بالقكم( عمى بعض الركاة كىذا يشعر بضعؼ الراكم، كمف خبلؿ الدراسة تبيف أف ىذه 

دت عمى أف معناىا ضعيؼ، كمرة المفظة دلت عمى تجريح الراكم دكف تحديد درجة ضعؼ، مره كر 
 بأنو متركؾ الحديث. لخر أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .(442/ 1جالتنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ )المعممي اليماني، (1)
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 عمرك بف شمر ليس بالقكمالنمكذج األكؿ: 

نىا ًإٍسمىاًعيؿي السَّرَّاجي : قاؿ أبك مكسى المديني(43) الحديث : أىٍخبىرى
ٍبًد الرًَّحيـً (1)  ، أنا أىبيك طىاًىًر ٍبفي عى

قيٍطًني  ، أنا أىبيك (2) سىًف الدَّارى اٍلحى
ٍفصو (3) ٍخمىًد ٍبًف حى مَّدي ٍبفي مى ، ثنا ميحى

اؽى بف بىًشيرو (4) ـي ٍبفي ًإٍسحى ، ثنا ًإٍبرىاًىي
ٍرًبيِّ  ٍيدو الٍ (5)اٍلحى فىمىةى، جى ، ثنا أىًسيدي ٍبفي زى ٍيًد ٍبًف غى ، عىٍف سيكى ٍف ًعٍمرىافى ٍبًف ميٍسًمـو ، عى ، ثنا عيمىري ٍبفي ًشٍمرو مَّاؿي

سى  مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي، أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو صى دَّثىًني أىبيك بىٍكرو رىًضيى المَّوي عى : حى ، قىاؿى ، يىقيكؿي: عىٍف ًببلؿو مَّـى
أي ًمٍف طى » ؿَّ المَّوي تىعىالىى أىٍكمىوي ال ييتىكىضَّ ٍيري «. عىاـو أىحى ـٍ يىٍرًكًه غى لىٍيسى ًباٍلقىًكمٍّ غىًريبه لى ، كى ، عىٍمًرك ٍبًف ًشٍمرو

ٍنوي  كىاهي غىٍيري كىاًحدو عى رى
(6). 

 تخريج الحديث:
مف طريؽ أسيد  (9)بمفظو، كالخطيب البغدادم بنحكه (8)، كابف عدم(7)أخرجو ابف األعرابي

عف ىاركف بف شيباف، عف أسيد بف زيد  (10)اؿ، عف عمر بف شمر، كأخرجو البزاربف زيد الجما
(، ال يتكضأف أحدكـ مف طعاـ أكمو حؿ لو أكموالجماؿ، عف عمرك بف أبي المقداد بنحكه لفظ )

 عمراف بف مسمـ، عف سكيد بف غفمة. كبلىما )عمر بف شمر، كعمرك بف أبي المقداد(، عف

                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف  (1) أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب  (2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ىك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:
ٍبد المَّو أىبي  (3) ك الحسف الحافظ ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى

 الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،
ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ   (،142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 

 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

ٍخمىد بف حفص، أبك عبد اهلل الد كرم  العىطَّار: قاؿ ابف حجر: ىك ثقة ثقة ثقة مشيكر. ابف  (4) ىك: محمد بف مى
 (.1218: رقـ الترجمة374/ 5حجر، لساف الميزاف )ج

اؽ الحربي، قاؿ الخطيب البغدادم: كاف إمامان في العمـ،  (5) اؽ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف بشير، أىبيك ًإٍسحى ىك: ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًإٍسحى
ا لمغة، كصنؼ ك تبان رأسان في الزىد، عارفان بالفقو، بصيرنا باألحكاـ، حافظان لمحديث، مميزان لعممو، قيما باألدب، جماعن

 (.3012: رقـ الترجمة522/ 6كثيرة منيا: غريب الحديث. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج
 (.7: رقـ الحديث22أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ ) ص (6)
 (.1062:  رقـ الحديث559/ 2ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي )ج (7)

 (.229/ص 6 ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج (8)
 (.369: رقـ329/ 2الخطيب البغدادم، مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ)ج  (9)
 (.77: رقـ الحديث154/ 1البزار: مسند البزار )ج  (10)
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يد ، عف ابف عباس عف أبي (1)كأخرجو الربيع بف حبيب   بمفظو. عيبيدة ، عف جابر بف زى
 مرفكعنا. كبلىما ) سكيد بف غفمة، ابف عباس(، عف ببلؿ، عف أبي بكر رضي اهلل عنو

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

، كىك بالؿ بف حمامة بىاحو الحبشي، الميؤىذٍّفي كىي أٌمو، اشتراه أبك بكر الصديؽ مف "، ًبالىؿي بفي رى
، فأعتقو، فمـز النبٌي صٌمى المَّو عميو كسمـ كأٌذف لو، « الٌتكحيد»لما كانكا يعٌذبكنو عمى المشركيف 

كشيد معو جميع المشاىد، كآخى النبي صٌمى المَّو عميو كسمـ بينو كبيف أبي عبيدة بف الجٌراح، ثـ 
 .(2) "خرج ببلؿ بعد النبٌي صٌمى المَّو عميو كسمـ مجاىدنا إلى أف مات بالشاـ

: سيكى  ٍعًفي  مخضـر مف كبار التابعيف، قدـ المدينة يـك "قاؿ ابف حجر: ٍيدي بفي غىفىمىةى، أبك أمية الجي
مَّـى، ككاف مسممنا في حياتو، ثـ نزؿ الككفة، كمات سنة ثمانيف كلو مائة  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دفف النبي صى

 . (3) "كثبلثكف سنة

ٍعًفي  ًعٍمرىافي بفي ميٍسًمـو   .(4) "ثقة": قاؿ ابف حجر: الككفي األعمى اٍلجي

 : ٍعًفي  ٍبًد المًَّو اٍلجي ك ٍبفي شىًمر، أىبيك عى فِّيى "قاؿ ابف سعد: عىٍمري تيكي ًديًث، كى كؾى اٍلحى ٍتري ًعيفنا ًجدًّا مى كىافى ضى
ٍعفىر فىًة أىًبي جى ًديث"، كقاؿ البخارم: (5)"ًفي ًخبلى ، (7)"بثقةليس "، كقاؿ يحيى بف معيف: (6)"منكر اٍلحى

ٍنييـ"، كقاؿ أيضان: (8)"لىٍيسى ًبشىٍيء"كقاؿ مرة:  ، (9)"عىٍمرك بف شمر كىعىٍمرك بف أبي اٍلًمٍقدىاـ الى يٍكتب عى
ٍبًد الرٍَّحمىًف "، كقاؿ أبك حاتـ: (10)"ضعيؼ الحديث": كقاؿ الرازم ـٍ يىٍمؽى أىبىا عى لى ك ٍبفي شىًمرو كى عىٍمري

مىًميِّ كىىيكى ميٍرسىؿ ، كقاؿ (13)"ىك متركؾ"، كقاؿ مرة: (12)، كذكره الدارقطني في الضعفاء(11)"الس 

                                                 

 (.104: رقـ الحديث57(الربيع بف حبيب: مسند الربيع بف حبيب )ص 1)

 (.736: رقـ الترجمة455/ 1(ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج2)
 (.2695: رقـ الترجمة260(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص3)
 (.5169: رقـ الترجمة430( المرجع السابؽ )ص4)
 (.380/ص 6ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج  (5)
 .[(2583: رقـ الترجمة344/ 6البخارم، التاريخ الكبير )ج ]  (6)

 (.57/ص 1يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز)ج  (7)
 (.1340: رقـ279/ 3يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج (8)

 (.2244: رقـ456/ 3)ج  السابؽالمرجع  (9)
 (.432: رقـ243أبك زرعة، سؤاالت البرذعي، ألبي زرعة الرازم )ص  (10)
 (.534: رقـ147ابف أبي حاتـ، المراسيؿ )ص  (11)
 (.397قـ الترجمة: ر 165/ 2الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف)ج  (12)
 (.219/ص 14الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج  (13)
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عداده ًفي "، كقاؿ ابف حباف: (1)"منكر الحديث جدان، ضعيؼ الحديث ال يشتغؿ بو ترككه": أيضان 
مىٍيًو  مَّى المَّوي عى اب رىسيكؿ اهلل صى كىافى ًممَّف أىؿ اٍلكيكفىة ركل عىنوي أىىميىا كىافى رىاًفًضيًّا يٍشتـ أىٍصحى ، كى مَّـى سى كى

مىى ًجيىة  ًديثو ًإالَّ عى اًئؿ أىؿ اٍلبىٍيت، كىغىيرىىا الى يحؿ ًكتىابىة حى يركم المكضكعات عىف الثِّقىات ًفي فىضى
ًديث كيكًفي"، قاؿ النسائي: (2)"التَّعىج ب كؾ الحى ٍتري منكر الحديث حدث "، كقاؿ عمرك بف عمي: (3)"مى

اًني: (5)"كذاب زائغ"الجكزجاني: ، كقاؿ (4)"بأحاديث منكرة مىٍيمى ، (6)"كىافى يضع لمركافض"، قىاؿى الس 
ًديث"كقاؿ ابف القيسراني:  كؾ الحى ٍتري ، كقاؿ أبك (8)"عمرك ىذا ضعيؼ جدان "، كقاؿ العبلئي: (7)"مى

نىاًكير"نعيـ:  ابر اٍلجٍعًفٌي بالمكضكعات اٍلمى  .(10)"ا جببلن كىافى ًشيًعيًّ "، كقاؿ الذىبي: (9)"يركم عىف جى
 متركؾ الحديث. خالصة األقكاؿ:

، أبك محمد، كييقاؿ: أىبيك ثابت الككفي، كىك عىٍمرك ٍبف أىبي المقداـ عىٍمرك بف ثابت بف ىرمز البكرم
ٍرعىة: (12)"لىٍيسى بالقىًكم عىندىـ": قاؿ البخارم: (11)الحداد، مكلى بكر ٍبف كائؿ قىاؿ أىبيك زي ضعيؼ "، كى

سىًف ٍبًف شى ، كقاؿ (13)"الحديث ًمي  ٍبفي اٍلحى ٍمًرك ٍبًف ": ًقيؽعى دِّثيكا عىٍف عى : الى تيحى ًؾ يىقيكؿي سىًمٍعتي اٍبفى اٍلميبىارى
، فىًإنَّوي كىافى يىسيب  السَّمىؼى  قىاؿ الحسف ٍبف عيسى: (14)"ثىاًبتو ترؾ ابف المبارؾ حديث عىٍمرك بف "، كى

، عىٍف يحيى(15)"ثابت قىاؿ عىباس الد كًرم  ٍأميكف" ٍبف مىًعيف:  ، كى ، كقاؿ أيضان: (16)"لىٍيسى ًبًثقىة كىالى مى
ًعيؼ" قىاؿ ًفي مكضع آخر: (17)"ضى قىاؿ أىبيك داكد، عف يحيى: (18)"ليس بشيءو "، كى ىيكى غير "، كى

                                                 

 (.1324: رقـ الترجمة240/ 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (1)

 (.623: رقـ الترجمة75/ 2)ج كفابف حباف، المجركح (2)

 .[(451: رقـ الترجمة80النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص ]  (3)
 (.1324: رقـ الترجمة239/ 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4)
 (.44: رقـ73الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص  (5)

 (. 571: رقـ الترجمة202سبط ابف العجمي، الكشؼ الحثيث ) ص  (6)
 (.237/ص 1ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج (7)
 (.573: رقـ245العبلئي، جامع التحصيؿ )ص  (8)
 (.165: رقـ118نعيـ، الضعفاء )ص أبك  (9)

 (.4663: رقـ الترجمة2/485الذىبي، المغني في الضعفاء)ج  (10)
 (.4333: رقـ الترجمة556/ 21المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج  (11)

 (.2514: رقـ الترجمة319/ 6البخارم، التاريخ الكبير )ج (12)
 (.1239: رقـ الترجمة223/ 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (13)
 (.6079: رقـ486/ 3أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل)ج (14)

 (.1286: رقـ الترجمة213/ 6ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج  (15)
 (.2552: رقـ522/ 3يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم)ج  (16)

 (.1624: رقـ336/ 3)ج السابؽ المرجع  (17)
 (.520: رقـ150يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص  (18)
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قىاؿ أبك حاتـ:  قىاؿ أبك عيبىيد (2)"ضعيؼ الحديث، يكتب حديثو، كىافى ردئ الرأم، شديد التشيع"كى ، كى
: رجؿ سكء، قاؿ ىناد: لـ أصؿ  اآلجرم: سألت أىبىا داكد عف عىٍمرك بف ثابت ابف أىبي المقداـ، فىقىاؿى

مَّـى كىفى  مىٍيًو كسى مَّى المَّوي عى مىٍيًو، قاؿ: لما مات النبي صى رى الناس إال خمسة "، كجعؿ أىبيك داكد يذمو، عى
اف عف عىٍمرك ٍبف ثابت كىك المشئكـ : ليس كقاؿ أىبيك داكد: كقد ركل إسماعيؿ ٍبف أىبي خالد، كسفي

قىاؿ ًفي مكضع (3)يشبو حديثو، أحاديث الشيعة، كجعؿ يقكؿ، يعني أف أحاديثو كانت مستقيمة ، كى
 : شديد التشيع "، كقاؿ العجمي: (4)"مف شرار الناس"آخر: سئؿ أىبيك داكد عف عىٍمرك ٍبف ثابت، فىقىاؿى

قىاؿ اب(5)"غاؿ فيو كاىي الحديث يركم المكضكعات الى يحؿ ذكره ًإالَّ عمى سىًبيؿ "ف حباف: ، كى
قىاؿ النَّسىائي: (7)، كذكره الدارقطني في الضعفاء(6)"ااًلٍعًتبىار قىاؿ ًفي مكضع (8)"متركؾ الحديث"، كى ، كى
، قاؿ الذىبي: (10)"الضعؼ عمى ركاياتو بيف"، كقاؿ ابف عدم: (9)"ليس بثقة، كال مأمكف"آخر: 

كؾ" ٍتري  . (12)"ضعيؼ رمي بالرفض"، كقاؿ ابف حجر: (11)"مى
 ضعيؼ. خالصة األقكاؿ:

مَّد الككفي، مكلى صالح ٍبف عمي  (13)يد بف زيد بف نجيح الجماؿسً أى  القرشي الياشمي، أىبيك ميحى
 :(14)الياشمي

كانت  شديدةو  قد احتمؿ حديثو مع شيعيةو كفي مكضع: " ، (15)قاؿ البزار: لـ يكف بو بأس
كقاؿ الساجي: سمعت أحمد بف يحيى ، (17) مكضع آخر: حدث بأحاديث لـ يتابعكفي ، (16)"فيو

                                                                                                                                               

 (.4333: رقـ الترجمة556/ 21المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج  (1)

 (.1239: رقـ الترجمة223/ 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2)
 .[(591: رقـ341/ 1أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ج] (3)
 (.333: رقـ الترجمة1/244)جالسابؽ المرجع  (4)
 (.1369: رقـ الترجمة172/ 2العجمي، معرفة الثقات )ج  (5)

 (.625: رقـ الترجمة 76/ 2)ج  كفابف حباف، المجركح (6)
 (.399: رقـ الترجمة166/ 2الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج  (7)

 .[(450: رقـ80)ص النسائي، الضعفاء كالمتركككف] (8)
 (.4333: رقـ الترجمة558/ 21المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج  (9)
 (.1286: رقـ الترجمة215/ 6ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج  (10)
 (.4636: رقـ الترجمة482/ 2غني في الضعفاء )جالذىبي، الم (11)

 (.4995: رقـ الترجمة419ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (12)

 .[(1536: رقـ الترجمة15/ 2البخارم، التاريخ الكبير )ج ] (13)

 (.512: رقـ الترجمة238/ 3المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج  (14)
 (.548: رقـ الترجمة219/ 2مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج (15)
 (.79/ 18البزار: مسند البزار )ج (16)
 (.548: رقـ الترجمة219/ 2مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج (17)
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: ، (1)الصكفي يحدث عنو بمناكير يطكؿ ذكرىا قيٍطًني  قىاؿ الدَّارى كفي مكضع:  ،(2)"ضعيؼ الحديث"كى
، (5)كاف غير مرضي في الركايةكالخطيب البغدادم:  ،(4)"ليس بالقكم"كقاؿ مرة:  ،(3)متركؾ

قىاؿ النَّسىائي، (7) ألحد فيو تكثيقان  لـ أرى  كفي مكضع آخر:، (6)ابف حجر ضعفوك  كى
: (9)كالذىبي ،(8)

 متركؾ.
، (10) "كذاب، قد أتيتو ببغداد في الحذائيف، فسمعتو يحدث بأحاديث كذب"بف معيف: اقاؿ ك 

كفي مكضع ، (11)"كذاب، أتيتو ببغداد ًفي الحذائيف، فسمعتو يحدث بأحاديث كذب": في مكضعك 
كقد رد ابف حجر عمى  ،(13)"ار الحذائيففى مف شً  (12) فأردت أف أقكؿ لىوي: يىا كذاب، ففرقت" آخر: 

 .(14)ذلؾ فقاؿ: أفرط ابف معيف فكذبو 
: كذاب، كذكر ابف الجكزم حديثان مكضكعان فقاؿ: " (16)، كالييثمي (15)كقاؿ ابف الجاركد 

ٍيد ىيكى ىذا حديثه مكضكعه،  ، (18)، كذكره سبط ابف العجمي في الكذابيف (17)" اٍلميتَّيـ ًبوً فأسيد ٍبف زى
قىاؿ أىبيك حاتـ:  ًديث، كلـ آتو، ككانكا يتكممكف "كى قدـ ًإلىى الككفة مف بعض أسفاره، فأتاه أصحاب اٍلحى

                                                 

 (.548: رقـ الترجمة220/ 2مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج (1)
 (.3456: رقـ الترجمة515/ 7الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (2)

 (.259الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ص  (3)

 (.111/ ص10الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج  (4)

 (.3456: رقـ الترجمة515/ 7(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج5)
 (.512: رقـ الترجمة112ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (6)
 (.388ابف حجر، ىدم السارم )ص  (7)
 .[(54: رقـ الترجمة19كككف )ص النسائي، الضعفاء كالمتر ] (8)
 (.232/ 4(انظر: المستدرؾ عمى الصحيحيف كمعو تعميقات الذىبي ) ج9)
ذاء: ىذه 79: رقـ292يحيى بف معيف، سؤاالت ابف الجنيد، لئلماـ يحيى بف معيف )ص  (10) (. الحذائييف: الحى

 (.1104: رقـ95/ 4النسبة إلى حذك النعؿ كعمميا. السمعاني، األنساب )ج
 (.3456: رقـ الترجمة515/ 7الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج  (11)
: فىٌزعت. انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج (12)  (.305/ 10فىرَّقتي
جمع شٍفرىة: كىي "حدِّ كًشفىار:  (.1914: رقـ394/ 3يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم)ج  (13)

ٍرًفو". ابف فارس، مقاييس ا  (.200/ 3لمغة )جالشيء كحى

 (.512: رقـ الترجمة112ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (14)
 (.548: رقـ الترجمة220/ 2مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج (15)
 (.278/ 1الييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )ج (16)
 (.10/ 2ابف الجكزم، المكضكعات )ج (17)
 (.158رقـ: 73سبط ابف العجمي، الكشؼ الحثيث )ص (18)
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قىاؿ ابف حباف: (1)"فيو ًديث" ، كى قىاؿ (2)"يركم عف الثقات المناكير، كيسرؽ اٍلحى يىتىبىيَّفى "عىًدٌم:  ابف، كى
... ٍعؼي مىى ًركىايىاًتًو الضَّ ميو ،عى قىاؿ (3)"كىعىامَّةي مىا يىٍرًكيًو، الى ييتىابىعي عى ، كذكره (4)"ضعفكه"ٍبف ماككال: ا، كى

ـى أكرده الذىىًبٌي في ىذه الرسالة  الذىبي في تكمـ فيو كىك ثقة، فرد المحقؽ الرحيمي فقاؿ: فبل أدرم ًل
ا قاؿ ابف حجر، كالظاىر أف الذىىًبٌي ذكره في ىذه الرسالة إلخراج مع أنو لـ يكثقو أحد كم -

ف كاف مقركنان بغيره  .(5)البخارم لو في صحيحو، كا 
 متركؾ. خالصة األقكاؿ:
 دراسة الحديث:

تفرد ًبًو أسيد بف زيد، عىف عىٍمرك بف عمر، عىف عمرىاف بف ميسمـ، عىف "قاؿ ابف القيسراني: 
فمىة عىف  ٍيد بف غى ؿسيكى  .(6)"ًببلى

كشيخو عمرك بف شمر متركؾ الحديث، كتابعو )عمرك بف أبي ، متركؾيد بف زيد سً كأى 
المقداـ(، فيك غير عمرك بف شمر، كلكف ضعيؼ الحديث، كفي الطريؽ إليو أسيد بف زيد، كقد 

، كلـ يذكر (7)عرفت حالو، كالراكم عنو ىاركف بف سفياف المستممي، كقد ترجمو الخطيب البغدادم
 يو جرحان كال تعديبلن.ف

ال يتكضأف »-ال نعممو يركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بيذا المفظ" كقاؿ البزار:
، إال مف ىذا الكجو بيذا اإلسناد، كعمرك بف أبي المقداـ ىك -«أحدكـ مف طعاـ أكمو حؿ لو أكمو

عمرك بف ثابت حدث عنو أبك داكد كجماعة مف أىؿ العمـ عمى أنو كاف رجبلن يتشيع، كلـ يترؾ 
ف مسمـ كسكيد بف غفمة يستغنى عف ذكرىما لشيرتيما، كأسيد بف زيد قد حديثو لذلؾ، كعمراف ب

نما ذكرنا ىذا الحديث ألف لـ نحفظو إال مف ىذا الكجو بيذا  حدث بأحاديث لـ يتابع عمييا، كا 
، "عمرك بف شمر كليس بالقكم"قاؿ اإلماـ أبي مكسى المديني: ك  .(8)"اإلسناد فذكرناه كبينا العمة فيو

 .كقكلو خالؼ األئمة في مصطمح ) ليس بالقكم( ديثىك متركؾ الح

                                                 

 (.1204: رقـ الترجمة318/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (1)
 (.119: رقـ الترجمة180/ 1)جكفابف حباف، المجركح (2)
 (.216: رقـ الترجمة87/ 2ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج  (3)

 (.56/ص 1كالكنى كاألنساب )ج،  اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء ابف ماككال (4)
 (.40: رقـ الترجمة113الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص  (5)
 (.14: رقـ الحديث65/ 1ابف القيسراني، أطراؼ الغرائب كاألفراد)ج  (6)
 (.7308: رقـ الترجمة34/ 16انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج  (7)

 (.77الحديث : رقـ154/ 1البزار: مسند البزار )ج  (8)
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لعمرك بف شمر مف الحديث غير ما قاؿ ابف عدم بعد أف ذكر عدة أحاديث كمنيا ىذا: " ك ك 
 .(1)"كعامة ما يركيو غير محفكظ ،ذكرت

يد بف الجماؿ سً أى  ،فيو عمر بف شمر متركؾ الحديثه ضعيؼ جدان؛ إسنادالحكـ عمى الحديث: 
 .متركؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                 

 .(230/ 6جالكامؿ في الضعفاء )ابف عدم، (1)
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 باعتبار األسانيد كأحكاؿ الركاة حاديثخالصة الفصؿ األكؿ: نقد األ

 باعتبار الدراية بأحكاؿ الركاة حاديثأكالن: المبحث األكؿ: نقد األ

باعتبار الدراية بأحكاؿ الركاة، كتناكؿ فيو الدراية  حاديثمكسى المديني في نقد األ ك. برع اإلماـ أب1
بأحكاؿ الصحابة، كالمختمؼ كالمتشابو مف األسماء، كمف عرؼ بكنيتو أك بمقبو، التعريؼ 

 باألسر كالمكالي، كغيرىا.

أسماء الركاة عند اإلماـ أبي مكسى المديني في ضبط أسمائيـ، كمعرفة مف أشتير  بياف. ي عد 2
 مو، أك مف عرؼ بكنيتو دكف اسمو.بكنيتو دكف اس

عند اإلماـ  ا. اإللماـ بمعرفة أسماء الركاة كضبطيـ عمـ دقيؽ ال يميزه إال المحٌدثيف؛ ظير جمين 4
 أبي مكسى المديني في تعقبو ككشؼ الكىـ.

. التشابو الذم يقع في أسماء الركاة، يمتبس عمى بعض األئمة؛ فيخمط بينيما عمى أنيما كاحد، 5
 مكسى المديني بذلؾ. كبني عميو حكـ مغاير، كعيني اإلماـ أبمٌما ين

مكسى المديني في معرفة أسماء الركاة، كالتفريؽ بينيما، كتعقب الركاة ببياف  ك. برع اإلماـ أب6
 كىميـ في قمب اسـ الراكم.

اًب اٍلكينىى مف الركاة مف أنفع الميمات في عمـ الحديث، ذكر اإلماـ أب7 مكسى  ك. مىعرفة أىٍصحى
 المديني مف اشتير بكنيتو، كلـ يعرؼ اسمو، كمف عرؼ بكنيتو، كيعرؼ اسمو.

أقكاؿ اإلماـ أبي مكسى المديني كعبارتو في عمـ أنساب الركاة، كمعرفة نسب في . إف المتمعف 8
الراكم كالده، كنسب ألمو كبيف سبب نسبتو إلييا، كمعرفتو باألخكة، كاشتير بعض الركاة 

 دكف ذكر كالده، كبعض الركاة اشتير بنسبو إلى قبيمتو.بنسبتو إلى جده 

. معرفة القبائؿ كنسب الركاة إلييا، ي عد مف عمـ األنساب الدقيؽ الذم يبرز مدل إلماـ الناقد، بيف 9
 اإلماـ أبي مكسى المديني مف نسب إلى قبيمتو.

نو ٌبيف إمكسى المديني عمى بياف أنساب الركاة مف الرجاؿ، بؿ  ي. لـ يقتصر اىتماـ اإلماـ أب10
 نسب المرأة كعبلقتيا بالركاة.

. معرفة اإلماـ أبي مكسى المديني باألسماء الميممة كالمبيمة، كمف فكائده تفيد ثقة الراكم، أك 11
 ضعفو. 

اًء، ىذا عمـ يحت12 كىاًة كىالعيمىمى ٍعًرفىةي اٍلمىكىاًلي ًمفى الر  مكسى  كج إلى تمحيص كدقة، ذكر اإلماـ أبا. مى
 المديني مف الركاة المكالي كبياف أصحابيا.
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 مكسى المديني إلى معرفة ألقاب الركاة، كبياف سبب المقب. ك. تطرؽ اإلماـ أب13

 مكسى المديني تكاريخ كفاة الركاة ليدلؿ عمى اتصاؿ إسناد الحديث. ك. بىيف اإلماـ أب14

كسى المديني لتابعية تركم عف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كىذا الفف يبيف م ك. ذكر اإلماـ أب15
 مدل اتصاؿ اإلسناد أك فيو انقطاع.

 ثانينا: المبحث الثاني: تضعيؼ األحاديث بجيالة الركاة كالكشؼ عف أكىاميـ.

 . ضيعؼ بعض األحاديث عند اإلماـ أبي مكسى المديني بسبب طعف في ركاتيا.16

مكسى المديني الطعف في الراكم بجيالة حالو، أك لـ يشتير ىذا الراكم بطمب  كـ أب. ذكر اإلما17
 الحديث، كلـ يعرؼ إال مف جية راكو كاحد.

مكسى المديني مصطمح المجيكؿ، كعبر عنو بقكلو: " ال أعرفو إال مف  ك. ذكر اإلماـ أب18
 ركايتو"، ك" ال أعرفو إال بركاية فبلف عنو".

أبي مكسى المديني " ال أعرفو إال بركاية سميماف عنو" يقصد أنو ال يعرؼ أخباره . عبارة اإلماـ 19
 كمركياتو إال بركاية سميماف عنو.

مكسى المديني الطعف في ضبط الراكم بقكلو )كىًىـ(، كالكىـ ربما يككف بسبب  ك. ذكر اإلماـ أب20
 النسياف أك الغفمة أك غمط، يصيب الراكم.

 باستخداـ ألفاظ التجريح  عند اإلماـ أبي مكسى المديني.. تضعيؼ حاؿ الراكم 21

مكسى المديني لفظ ) ليس بالقكم( عمى بعض الركاة كىذا يشعر بضعؼ  ك. أطمؽ اإلماـ أب22
 .الراكم

عمى تجريح الراكم دكف  عند اإلماـ أبي مكسى المديني دؿ . تىبيف أف المفظ )ليس بالقكم(،23
كردت عمى أف  ةمر كىك بالمعنى المغكم، كمرة يبيف درجتو الحقيقية تحديد درجة ضعؼ، 
 بأنو متركؾ الحديث. لخر أمعناىا ضعيؼ، كمرة 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني: 
 منيجو في بياف عمؿ األسانيد 

 كالحكـ عمييا
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 الفصؿ الثاني: 
 في بياف عمؿ األسانيد كالحكـ عمييا اإلماـ أبي مكسى المديني منيج

ـى العمػؿ لػو منزلػةه كبيػرةه فػي عمػكـ الحػديثإ فيػك مػف أشػرؼ عمكميػا، كأعكصػيا، كأدقيػا  ؛فَّ عم
الميعىمَّؿ: كىك مػف أغمػض أنػكاع عمػكـ الحػديث كأدقيػا، " مسمكان، كأقميا سالكان، قاؿ الحافظ ابف حجر:

ثاقبػػان، كحفظػػان كاسػػعان، كمعرفػػةن تامػػةن بمراتػػب الػػركاة، كممكػػةن قكيػػةن كال يقػػكـ بػػو إاٌل مػػف رزقػػو اهلل فيمػػان 
كعمػي بػف المػديني، كأحمػد بػف  ،كليذا لـ يتكمـ فيػو إاٌل القميػؿ مػف أىػؿ ىػذا الشػأف ،باألسانيد كالمتكف

 .1) ) "حنبؿ، كالبخارم، كيعقكب بف شيبة، كأبي حاتـ، كأبي زرعة، كالدارقطني

ميا جمع مف أىؿ العمـ مثؿ: ناد كأحيانان تكجد في المتف، كقد قسٌ العمة غالبان تكجد في اإلس
تقع العمة  -2 تقع العمة في اإلسناد. -1 عمى النحك التالي:4) )، كالعراقي3) )، كالنككم2) )الصبلحابف 

 في المتف.

كىيئة نفسانية ال  ،أمر ييجـ عمى قمبيـ ال يمكنيـ ردهعف تعميؿ األئمة: "  -قاؿ السخاكم
كابف ، كالبييقي ،كاإلسماعيمي ،كليذا ترل الجامع بيف الفقو كالحديث كابف خزيمة ،ليـ عنيا ؿى دً عٍ مى 

كربما يطالبيـ الفقيو أك األصكلي العارم عف  ،عبد البر ال ينكر عمييـ بؿ يشاركيـ كيحذك حذكىـ
 فاهلل تعالى ،...لفقياء عمى الرجكع إلييـ في التعديؿ كالتجريح اىذا مع اتفاؽ  ،الحديث باألدلة

كالبحث عف ، رىـ في تحصيمواكأفنكا أعم ،غكا لور تف نقادان  بمطيؼ عنايتو أقاـ لعمـ الحديث رجاالن 
معاف ،فتقميدىـ كالمشي كراءىـ ،كمعرفة مراتبيـ في القكة كالميف ،كرجالو ،كعممو ،غكامضو النظر  كا 

كمبلزمة  ،كمة االشتغاؿاكمد ،كجكدة التصكر ،ككثرة مجالسة حفاظ الكقت مع الفيـ ،في تكاليفيـ
 .5) )" التقكل كالتكاضع يكجب لؾ إف شاء اهلل معرفة السنف النبكية

كمف طرؽ معرفة العمة التي نص عمييا العمماء: جمع طرؽ الحديث، كالنظر فييا مجتمعة، 
 كمعرفة مراتب ركاتيا.

كما ىك مكضح مف في تعميؿ األسانيد كالحكـ عمييا  ان مكسى المديني منيج سمؾ اإلماـ أبك
 خبلؿ أحاديث الدراسة.

                                                 

 (.92نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )صابف حجر، ( (1

 (.97انظر: ابف الصبلح، عمـك الحديث )ص ((2

 (.412/ ص1مع شرحو تدريب الراكم )ج -انظر: السيكطي، تقريب النككم ((3

 (.230ص/ 1انظر: العراقي، التبصرة كالتذكرة )ج ((4

 (.68/ ص2)ج فتح المغيثالسخاكم،  ((5
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 : كؿالمبحث األ 
 بياف العمؿ اإلسنادية

 تعريؼ العمة لغة.
ؿَّ يىًعؿ  كاٍعتؿَّ  الًعمَّةي بالكسر: . عى ًميؿه  ،مىًرض :أىم، المرىضي مَّؾ اهللي أىم ال أىصابؾ ًبًعمَّة، فيك عى  .كال أىعى

مَّوي الٌموي  ميؿه  ،كأعى  .1) ) مىٍعمكؿه كالميتىكىًممكفى يقكلكنىو :كال تىقيؿٍ  ،فيك ميعىؿ  كعى

 : العيف كالبلـ أصكؿ ثبلثة صحيح:"عؿَّ " قاؿ ابف فارس:
 .ضعؼ في الشيء كالثالث:، عائؽ يعكؽ كالثاني:، تكرار أك تكرير أحدىا:
 .عمبلن ىك الشربة الثانية، كيقاؿ: عمؿ بعد نيؿ، كيقاؿ أعؿ القكـ إذا شربت إبميـ  العمؿ، فاألكؿ:

نما قيؿ ىذا  ؛قاؿ ابف األعرابي في المثؿ: ما زيارتؾ إيانا إال سكـ عالة، أم مثؿ اإلبؿ التي تعؿ، كا 
 عمييا الشرب كاف أقؿ لشربيا الثاني ألنيا إذا كرر

و عف كذا، ، كيقاؿ اعتمَّ "العمة حدث يشغؿ صاحبو عف كجيو" العائؽ يعكؽ، قاؿ الخميؿ:  كالثاني:
 عتمو الدىر كلمدىر عمؿ.أ، قاؿ: فإعتاقوأم 

 .2) ) عؿ المريض يعؿ فيك عميؿ :قاؿ ابف األعرابي ،العمة المرض كصاحبيا معتؿ :كالثالث

ككثير مف المحدثيف يستعممكف كممة " معمكؿ" لمحديث الذم تكجد فيو العمة منيـ: البخارم، 
 .3) )كالترمذم، كالدارقطني، كالحاكـ كغيرىـ 

 كقد أنكر بعض العمماء استعماؿ كممة " معمكؿ" لمحديث الذم تكجد فيو العمة فقاؿ ابف الصبلح: " 
 .4) )العمة كالمعمكؿ مرذكؿ عند أىؿ العربية كالمغة " 

 . 5) )كتبعو النككم فقاؿ: " ىك لحف" 

ة في االصطبلح، كاهلل أعم  ـ.يمكف أف يرد أيضان بأف ىذا اصطبلح لممحدثيف، كال ميشاحَّ
يتبيف لمباحثة مف أقكاؿ أىؿ العمـ بأف استعماؿ لفظة " المعؿ " استعماؿه فصيحه صحيح، كقد 
استعممو كبار األئمة المحدثيف، كفما تقدـ مف عدـ اتفاؽ أىؿ المغة عمى تخطئة استعماؿ ىذه 

ٍف كاف األفصح استعماؿ كممة مي الكممة، ك   عؿ.نستفيد أٌنيا كممة صحيحة لغكيان، كا 

                                                 

، مادة: 1338)ص القامكس المحيط، مادة: عمؿ(، كالفيركزآبادم، 3080)ص لساف العربانظر: ابف منظكر،  ((1
.)  العؿ 

(.12/ ص4) جمقاييس المغة ابف فارس،  ((2  ، مادة: عؿَّ

 (.118ص -117انظر: العراقي، لتقييد كاإليضاح )ص ((3

 (.89الصبلح، عمـك الحديث )صابف  ((4

(، كالسيكطي، تدريب الراكم، 6النككم، التقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير في أصكؿ الحديث )ص ((5
 (.407/ ص1)ج
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 كردت كممة ًعمَّة، كمعمكؿ في لساف المحدثيف عمى معنييف:ة اصطالحان: لعمٌ تعريؼ ا

األسباب التي تقدح في صحة الحديث، المانعة مف العمؿ  كيراد بوالمعنى األكؿ: معنى عاـ 
بو، قاؿ ابف الصبلح: " اعمـ أنو قد يطمؽ اسـ العمة عمى غير ما ذكرناه مف باقي األسباب القادحة 

المخرجة لو مف حاؿ الصحة إلى حاؿ الضعؼ، المانعة مف العمؿ بو عمى ما ىك في الحديث 
مقتضى لفظ العمة في األصؿ، كلذلؾ تجد في كتب عمؿ الحديث الكثير مف الجرح بالكذب، 

 .1))كالغفمة، كسكء الحفظ، كنحك ذلؾ مف أنكاع الجرح، كسمي الترمذم النسخ عمةن مف عمؿ الحديث"

 .2) )قاؿ الحافظ ابف حجر: " العمة أعـ مف أف تككف قادحة أك غير قادحة خفية أك كاضحة" 
 كقد ذكر الصنعاني ما يدؿ عمى أف تقييد العمة بككنيا خفية قادحة ىك عنده قيد أغمبي، حيث قاؿ:
ال فإنو سيأتي أنيـ قد يعمكف بأشياء ظاىرة غير خفية كال  "ككأف ىذا تعريؼ أغمبي لمعمة، كا 

 .3) )غامضة"

 يف كاضح عمى ألسنة المحدثيف.كما قالو ابف الصبلح، كابف حجر، كذكره الصنعاني بى 
عرفو ابف الصبلح بقكلو: " ىك الحديث الذم اطمع فيو عمى المعنى اآلخر: معنى خاص، 

 .4) )عمةو تقدح في صحتو، مع أف الظاىر السبلمة منيا" 

 .5) )اىر السبلمة منو" كقاؿ النككم: " سبب غامض قادح مع أف الظ
 .6) )كعرفيا ابف حجر بقكلو: " ىك حديثه ظاىره السبلمة اطمع فيو بعد التفتيش عمى قادح" 

كىذا المعنى ىك مراد مف تكمـ عف أىمية العمؿ كدقتو كقمة مف برز فيو، كىك المعنى الذم 
يتكمـ عنو مف كتب في عمكـ الحديث، كقد أشار الحاكـ إلى ىذا المعنى كقاؿ: " إنما يعمؿ الحديث 
مف أكجو ليس لمجرح فييا مدخؿ، فإف حديث المجركح ساقط كاه، كعمة الحديث يكثر في أحاديث 

ثقات أف يحدثكا بحديث لو عمة فيخفى عمييـ عممو، فيصير الحديث معمكالن، كالحجة فيو عندنا ال
 .7) )الحفظ كالفيـ كالمعرفة ال غير" 

 

 
                                                 

 (.92)ص عمـك الحديثابف الصبلح،  ((1

 (.771/ ص2ابف حجر، النكت عمى كتاب ابف الصبلح )ج ((2

 (.22/ ص2)ج ار لمعاني تنقيح األنظارتكضيح األفكاألمير الصنعاني،  ((3

 (.90)ص عمـك الحديثابف الصبلح،  ((4

 (.6النذير )صلتقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير لنككم، اا ((5

 (.227/ ص1ابف حجر، فتح الباقي عمى ألفية العراقي )ج ((6

 (.113، لمحاكـ )صمعرفة عمـك الحديث ((7
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 كىك نكعاف: 
رسالو، كنحك ذلؾ، أك االختبلؼ النكع األكؿ:  االختبلؼ في إسناد الحديث كرفعو ككقفو، ككصمو كا 

 إلدراج فيو، أك تغيير المعنى كنحك ذلؾ.في متف حديث كاالختصار المتف، أك ا
العمةي الغامضةي في إسنادو فىٍردو ظاىرهي الصحة، كىذه العمةي الغامضةي ال يمكف أف يكضع  النكع الثاني:

ألٌف ليا صكران كثيرةن كمتعددةن، كفي بعضيا دقة كغمكض، ال يعمميا إاٌل حذاؽ  ؛ليا ضابط محدد
في  -ـ النقاد المتقدميف، كىـ العمدة في الكبلـ عميو إٍذ أنيـىذا الفف، كىذا النكع يكثر في كبل

قد باشركا مكمف العمة كالخطأ بأنفسيـ: تارةن بسؤاؿ الراكم كنقده مباشرةن، كتارةن بالرحمة  -الغالب
 .1) ) لجمع طرؽ الحديث كالنظر في مكضع الخطأ كغير ذلؾ

االختبلؼ في إسناد الحديث ك مكسى المديني إلى بياف العمؿ اإلسنادية؛  كتطرؽ اإلماـ أب
رسالو، التفرد كالغرابة، كالتصحيؼ كالمعضؿ، كالكىـ في السماع كاالختبلؼ  كرفعو ككقفو، ككصمو كا 

 ، كغيرىا مف العمؿ، كما ىك مكضح مف خبلؿ الدراسة.بزيادة راكو كحذفو في اإلسناد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.6)ص في بياف عمؿ الحديثجيكد المحدثيف د. عمي الصباح،  ((1
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 بيف الكقؼ كالرفع  ختالؼاالالمطمب األكؿ: 
األسانيد مف حيث الرفع كالكقؼ، يكرث اختبلفنا بيف المحدثيف، مف حيث االختبلؼ في 

كمنيـ  ،كمنيـ مف يتكقؼالترجيح الرفع لمحفظ، كمنيـ مف يرجح الكقؼ لعمة النسياف أك غير ذلؾ، 
دِّثً ، ك مف يرجح بمرجحات  ،-صمى اهلل عميو كسمـ -إذا كجدكا حديثان ركم مرفكعان إلى النَّبٌي  كفالميحى

مىٍيوً  ابٌي نفسو مكقكفان عى ًدٍيث قىٍد ركم عف الصَّحى  ؛ اجتيدكا في جمع طرقو كبياف عممو.ثيَـّ الحى
ما أضيؼ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ قكالن أك فعبلن عنو، كسكاء كاف "  :ىك المرفكعك 

 .(1)"، كىذا قكؿ األكثر طعان أك مرسبلن متصبلن أك منق

المركم عف الصحابة قكالن ليـ أك فعبلن أك تقريرنا، متصبلن إسناده إلييـ أك "  :المكقكؼ ىكك 
 .(2)"منقطعنا

مكسى المديني في بياف االختبلؼ في الرفع كالكقؼ، منيج تتبع طرؽ  سمؾ اإلماـ أبك
 حد كما ىك مكضح في دراسة النماذج التالية:الحديث، كالنص عمى االختبلؼ في اإلسناد الكا

 .، كىك حديث صحيح مسندالنمكذج األكؿ: ركاه مكقكفان 
سىًف ٍبًف أىٍحمىدى   : قاؿ أبك مكسى المديني:(45) الحديث سىفي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف اٍلحى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى
ًميِّ ٍبًف مىٍيرىةى ، ثنا أىبيك (3)رحمو اهلل مًَّد ٍبًف عى ٍبدي اٍلكىىَّاًب ٍبفي ميحى مىٍيمىافي ٍبفي (4) عيمىرى عى دَّثىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً سي ، حى

أىٍحمىدى الطَّبىرىاًني  
ٍعفىري اٍلقىبلًنًسي  (5) ـي، يىٍعًني اٍبفى أىًبي ًإيىاسو (6) ، ثنا جى ، نا شيٍعبىةي، عىٍف عىٍمًرك (7) ، ثنا آدى

                                                 

 (.45ابف كثير، الباعث الحثيث إلى اختصار عمـك الحديث )ص  (1)
 (.130(القاسمي، قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث )ص2)
ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في  (3)

 كىك: ثقة صدكقان. (،71)صأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، )المطمب األكؿ: معرفتو ب
)المطمب الرابع:  ىك: عبد الكٌىاب بف محمد بف عمي بف ميرة األصبياني، أبك عمر. تقدمت ترجمتو في (4)

 لـ أجد مف ذكر فيو جرح أك تعديؿ. (،133، )صثالثنا: معرفتو باألخكة(معرفتو بأنساب الركاة، 

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىانً  (5) ٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى
 ثقة حافظ.(، 72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

لقدر. ابف عساكر، ىك: جعفر بف محمد بف حٌماد أبك الفضؿ القبلنسي، قاؿ ابف عساكر: صدكؽ عابد، كبير ا (6)
: ىذه النسبة إلى القبلنس9817: رقـ الترجمة149/ 72تاريخ دمشؽ )ج كعمميا، كلعؿ  -جمع القمنسكة -(. اٍلقىبلًنًسي 

 (.3340: رقـ 531/ 10بعض أجداد المنتسب إلييا كانت صنعتو عمؿ القبلنس. السمعاني، األنساب )ج
ـي بفي أىًبي ًإيىاس بف عد الرحمف  (7) سىف، نشأ ببغداد، قاؿ ابف حجر: ىك: آدى العىٍسقىبلىًني  أصمو خرساني، يكنى أىبا الحى

 (.132: رقـ الترجمة86ثقة عابد. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
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: ٍبًف دً  ٍنوي، قىاؿى ٍيرىةى، رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف أىًبي ىيرى ٍف بىاعى ًسٍمعىةن »ينىارو ٍبتىاعي، أىٍك  (1) مى ـٍ يىٍنتىًقٍد، فىأىٍفمىسى اٍلمي فىمى
اءً  ؽ  ًبًسٍمعىًتًو ًمٍف سىاًئًر اٍلغيرىمى ٍمعىةي قىاًئمىةه ًبعىٍيًنيىا، فىاٍلبىاًئعي أىحى مىاتى كىالسِّ
، كىك قكفان كذا ركاه مك « . (2)

 .(3)حديث صحيح مسند لو طرؽ

 تخريج الحديث:
منيا أربعة أكجو ان، كجيعشر  حدأاختمؼ فيو عمى  ، كقدمدار الحديث عمى عمرك بف دينار

 مكقكفة، كسبعة مرفكعة:

 األكجو المكقكفة:تخريج أكالن: 

 الكجو األكؿ: عمرك بف دينار، عف أبي ىريرة مكقكفان.
عف شعبة،  في العمؿ (5)الدارقطني ، ك حماد بف زيد بنحكه طريؽمف  (4)ابف الجعد أخرجو 

 .بو كبلىما )شعبة، كحماد بف زيد(، عف عمرك بف دينار
 ، عف أبي ىريرة مكقكفان.ف رجؿ لـ يسميوع : عمرك بف دينار،ثانيالكجو ال

في العمؿ عف ىشيـ بف بشير، عف عمرك بف دينار  (7)الدارقطنيك ، (6)أخرجو ابف أبي شيبة 
 بو. بمعناه

ٌمار، عف أبي ىريرة  مكقكفنا. الكجو الثالث: عف عمرك بف دينار، عف أبي عى
 .بو ، عف عمرك بف ديناربف عمر كرقاء مف طريؽفي العمؿ  (8)ذكره الدارقطني 

 ريرة مكقكفان.الكجو الرابع: عمرك بف دينار، عف سعيد مكلى أبي سفياف، عف أبي ى
 في العمؿ معمقان عف زكريا بف إسحاؽ، عف عمرك بف دينار بو.  (9)ذكره الدارقطني

 
                                                 

 .(109/ 1جتاج العركس ). الزبيدم، كىًىي البضاعة : (ًسٍمعة1)
مىٍيًو دىيف، الغيٍرـ: الدَّيف.الغرماء: (2) قيؿ: ىـ الَّذيف الغارمكف كىرجؿ غىاًرـ: عى : ىـ الَّذيف لىًزمىييـ الدَّيف ًفي اٍلحمالىة، كى

ًميعنا، كىاٍلجمع غيرىمىاء. لىًزمىييـ الدَّيف ًفي غير مىٍعًصٌية. مىٍيًو الدَّيف جى المحكـ ابف سيده،  كالغريـ: الًَّذم لىوي الدَّيف، كىالًَّذم عى
 .(519/ 5جكالمحيط األعظـ )

 (.328: رقـ الحديث184قائؽ المعارؼ ) ص( المديني: المطائؼ مف د3)
 (.964: رقـ الحديث151ابف الجعد: مسند ابف الجعد)ص( 4)
 (.2199: رقـ الحديث372/ 5الدارقطني: عمؿ الدارقطني )ج (5)
ًبعىٍيًنيىا، ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب البيكع كاألقضية/ الرَّجيؿي يىميكتي أىٍك ييٍفًمسي كىًعٍندىهي ًسٍمعىةه  (6)

 (.20107: رقـ الحديث4/279)ج
 (.2199: رقـ الحديث372/ 5الدارقطني: عمؿ الدارقطني )ج (7)
 المرجع السابؽ. (8)
 .نفسوالمرجع  (9)
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 األكجو المرفكعةتخريج ثانينا: 
 : عمرك بف دينار، عف أبي ىريرة مرفكعان.كؿالكجو األ 
 ، عف عمرك بف دينار بو.بف عمر كرقاءمف طريؽ في العمؿ  (1)ذكره الدارقطني 
 عف عمرك بف دينار، قاؿ بمغني عف أبي ىريرة مرفكعان.: ثانيالكجو ال

عف محمد بف مسمـ الطائفي، عف عمرك بف دينار، قاؿ بمغني عف أبي  (2)أخرجو ابف الجعد
 ىريرة رضى اهلل عنو بنحكه.

: عمرك بف دينار، عف ىشاـ بف يحيى المخزكمي، عف أبي ىريرة عف النبي صمى لثالثالكجو ا
 اهلل عميو كسمـ.

، كابف (7)، كالبييقي(6)، كالدارقطني(5)، كعبد بف حميد(4)، كعبد الرزاؽ(3)أخرجو ابف حباف
 .بنحكه السختياني مف طريؽ أيكب (8)الجعد

 .عف محمد بف مسمـ بنحكه (9) الصنعاني عبد الرزاؽأخرجو ك 
، كابف (13)، كعبد الرزاؽ(12)كأخرجو البزار ،(11)، كالحميدم (10)كأخرجو أحمد بف حنبؿ

 في العمؿ مف طريؽ سفياف بف عيينة بنحكه .  (16)، كالدارقطني(15)، كالباغندم(14)الجعد
                                                 

 (.2199: رقـ الحديث372/ 5الدارقطني: عمؿ الدارقطني )ج (1)
 (.964: رقـ الحديث151)ص ابف الجعد: مسند ابف الجعد(2)
دَّ اإلحساف في تقريب صحيح ابف حبافابف حباف: (3) بىًر كىرى رِّحي ًبأىفَّ ًخطىابى ىىذىا اٍلخى بىرو ثىافو ييصى ، البيكع/ ًذٍكري خى

 (.5038: رقـ الحديث267/ 11ًلٍمبىاًئًع ًسٍمعىتىوي ديكفى اٍلميكًدًع ًإيَّاىىا )ج
ؿي ييٍفًمسي فىيىًجدي ًسٍمعى (4)  (.15162: رقـ الحديث8/265تىوي ًبعىٍيًنيىا )جالصنعاني، المصنؼ، كتاب البيكع/ الرَّجي
 (.1441: رقـ الحديث420عبد بف حميد، المنتخب مف المسند عبد بف حميد)ص(5)
/  2906: رقـ الحديث379/ 3الدارقطني: سنف الدارقطني، البيكع )ج(6) ٍيًر ذىًلؾى (، كًكتىابه ًفي اأٍلىٍقًضيىًة كىاأٍلىٍحكىاـً كىغى

 (.4546: رقـ الحديث361/ 5تىؿي ًإذىا اٍرتىدٍَّت )جًفي اٍلمىٍرأىًة تيقٍ 
 (.11252: رقـ الحديث74/ 6البييقي: السنف الكبرل، التفميس/ اٍلميٍشتىًرم ييٍفًمسي ًبالثَّمىف )ج(7)
 (.966: رقـ الحديث152ابف الجعد: مسند ابف الجعد)ص(8)
ؿي ييٍفًمسي فىيىًجدي (9)  (.15163: رقـ الحديث8/265ًسٍمعىتىوي ًبعىٍيًنيىا )ج الصنعاني: المصنؼ، كتاب البيكع/ الرَّجي
 .[(7390: رقـ الحديث12/330أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد بف حنبؿ )ج] (10)
 (.1065: رقـ الحديث230/ 2)ج الحميدم: مسند الحميدم، بىابي اٍلبيييكعً ( 11)
 (.8749: رقـ الحديث460/ 2البزار: مسند البزار )ج (12)
ؿي ييٍفًمسي فىيىًجدي ًسٍمعىتىوي ًبعىٍيًنيىا)ج (13) : رقـ 8/265الصنعاني: مصنؼ عبد الرزاؽ، كتاب البيكع/ الرَّجي

 (.15164الحديث
 (.965: رقـ الحديث151ابف الجعد: مسند ابف الجعد)ص (14)
 (.33: رقـ الحديث92الباغندم: مسند عمر بف عبد العزيز )ص (15)
 (.2199: رقـ الحديث372/ 5)جالدارقطني: عمؿ الدارقطني (16)
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 .، كمحمد بف مسمـ، كسفياف بف عيينة(، عف عمرك بف دينار بوالسختياني أيكب) ثبلثتيـ
، عف عمر بف عبد الرابعالكجو  : عمرك بف دينار، عف يحيى بف سعيد، عف أبي بكر بف حـز

بف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ، عف أبي ىريرة رضى اهلل عنو العزيز، عف أبي بكر 
 مرفكعان.

في العمؿ مف طريؽ سفياف بف عيينة، عف عمرك بف  (2)الدارقطنيك  ،(1)أخرجو الباغندم
 بنحكه.بو دينار 

ـى.خامسالكجو ال مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  : عمرك بف دينار، عف عطاء بف يسار، عف النًَّبٌي صى
بو مف طريؽ محمد بف الحسف، عف أشعث بف سعيد، عف عمرك بف دينار  (3)أخرجو البزار 

 بنحكه.
: عمرك بف دينار، عف يحيى بف سعيد، عف عمر بف عبد العزيز، عف النًَّبٌي سادسالكجو ال

ـى. مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  صى
ةػ، عف عمرك بف دينار مف طريؽ بياف الحضرمي، عف سفياف بف عيين (4)أخرجو الباغندم

 .بنحكهبو 
ـى.سابعالكجو ال مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  : عمرك بف دينار، عف ابف سعيد أك أبي سعيد، عف النًَّبٌي صى

مف طريؽ يكسؼ بف سعيد، عف حجاج، عف ابف جريج، عف عمرك بف  (5)أخرجو الدارقطني
 .بنحكهبو دينار 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

مف : ثالثالمطمب التقدمت ترجمتو ) ،المكي أبك محمد األثـر الجمحي مكالىـ عمرك بف دينار
 كىك: ثقة ثبت. (،109)ص عرؼ بكنيتو، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو، كيعرؼ اسمو(،

، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرم، تقدمت ترجمتو في شعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ
كىك: ثقة حافظ متقف (، 135)صمعرفتو باألخكة(،  معرفتو بأنساب الركاة، رابعنا: )المطمب الرابع:

عف  كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذبٌ 
 السنة، ككاف عابدان.

                                                 

 (.34: رقـ الحديث92الباغندم: مسند عمر بف عبد العزيز )ص (1)
 (.2199: رقـ الحديث372/ 5الدارقطني: عمؿ الدارقطني )ج(2)
 (.8748: رقـ الحديث460/ 2البزار: مسند البزار )ج (3)
 (.42: رقـ الحديث96الباغندم: مسند عمر بف عبد العزيز )ص (4)
 (.2846: رقـ الحديث379/ 3الدارقطني: سنف الدارقطني، البيكع )ج(5)
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ـي بفي أىًبي ًإيىاس سىف اأىب ، يكنىأصمو خرساني العىٍسقىالىًني   د الرحمفببف ع آدى ، نشأ ببغداد، قاؿ الحى
 . (1)"ثقة عابد" ابف حجر: 

 دراسة الحديث:

ك ، قاؿ الدكرم، عف يحيى (2)"ثبت ثقة"كىك:  بىاذىافى  مىٍكلىى ًدينىارو  ٍبفي  مدار الحديث عمى عىٍمري
مَّاد قيؿ ًدينىار، بف عىٍمرك ًفي النَّاس أثبت عييىٍينىة بف بف معيف: سيٍفيىافا  بف ًبعىٍمرك أعمـ قىاؿى  زيد بف حى

مَّاد مف ًدينىار  قىاؿى  ًدينىار بف عىٍمرك ًفي الثٍَّكرمٌ  كسيٍفيىاف عييىٍينىة، ابف اٍختمؼ فىًإف قيؿ؛ زيد بف حى
مَّد مف أثبت عييىٍينىة بف سيٍفيىاف" ، كقاؿ أيضان:(3) ًمٍنوي  ًبعىٍمرك أعمـ -يعني ابف عيينة -سيٍفيىاف  بف ميحى
 مف ًدينىار بف عىٍمرك ًفي ًإلىى أحب كىىيكى  ًدينىار، بف عىٍمرك ًفي ًمٍنوي  أثبت كىىيكى  كأكثؽ الطَّاًئًفي، ميسمـ
د ًديث عىف يحيى، سىأىلت"، كقاؿ مرة: ( 4)"اٍلعىطَّار دىاكي  عىف كىالثٍَّكرم ًدينىار، بف عىٍمرك عىف شيٍعبىة حى
ًديث أعمـ أىييـٍ  ًدينىار، بف عىٍمرك عىف عييىٍينىة بف كسيٍفيىاف ًدينىار، بف عىٍمرك : ًدينىار بف عىٍمرك ًبحى  فىقىاؿى
ًديث أعمميـ عييىٍينىة بف سيٍفيىاف  دينار بف عمرك سمع ىؿ" زرعة: أبك ، كقاؿ( 5)"ًدينىار بف عىٍمرك ًبحى
 .(6)  "منو يسمع لـ ال قاؿ ىريرة؟ أبى مف

 األكجو المكقكفة:دراسة أكالن: 

 أبي ىريرة مكقكفان. عمرك بف دينار، عفالكجو األكؿ: 

 فيو ثبلث عمؿ:
مف أصحاب عمرك بف دينار المقدميف فيما ركاية حماد بف زيد، كشعبة بف الحجاج  العمة األكلى:

ىك ك غير أنيما ال يقكياف؛ ألٌف في ركاة مىٍف ييقىٌدـ عمييما في عمرك بف دينار كىك سفياف بف عيينة، 
 .منيما أكثؽ

ر ًبًو " : لـ يسمع مف أبي ىريرة رضى اهلل عنو، كقاؿ أبك زرعةعمرك بف دينار  العمة الثانية: قىصَّ
 ، أم أنو أسقط ما بيف عمرك بف دينار كأبي ىريرة كىك ىشاـ بف يحيى.(7)" شيٍعبة

                                                 

 (.132: رقـ الترجمة86(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1)
 (.5024: رقـ الترجمة421)ص  المرجع السابؽ (2)
 (.482: رقـ117/ 3ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج(3)
 (.438: رقـ106/ 3)ج المرجع السابؽ (4)
 (.578: رقـ137/ 3)ج المرجع نفسو (5)
 (.1280: رقـ الترجمة231/ 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(6)
 (.1179: رقـ671/ 3(ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )ج7)
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ؽ آخر بأنو مرفكع إلى النبي يالمكقكؼ خالؼ ما جاء بو في الصحيحيف مف طر  العمة الثالثة:
 صمى اهلل عميو كسمـ.

 ه ضعيؼ.إسناد الخالصة:

 ، عف أبي ىريرة مكقكفان.وف رجؿ لـ يسم: عمرك بف دينار، عثانيالكجو ال

 : أبك معاكية ،1) ) يم  مٍ شير بف القاسـ بف دينار الس  يـ بف بى شى ىي يركيو عف عمرك بف دينار، 

، كذكره أيضان في الطبقة الرابعة 2) ) "كاإلرساؿ الخفي ،ثقة ثبت كثير التدليس"قاؿ ابف حجر: 
. ثقة، مدلس لـ يصرح في ىذه 4) )، مات سنة ثبلث كثمانيف كمائة مف اليجرة 3) )المدلسيفمف 

 الركاية بالسماع.

 فيو ثبلث عمؿ: 
 فيو راكو مبيـ ال يعرؼ مف ىك. العمة األكلى:

 الكقؼ عمى أبي ىريرة رضى اهلل عنو. العمة الثانية:

، كىك: مدلس مف الطبقة الرابعة، لـ يم  مٍ نار الس  شير بف القاسـ بف دييـ بف بى شى ىي فيو  العمة الثالثة:
 يصرح في ىذه الركاية بالسماع.

 إسناده ضعيؼ. الخالصة:

ٌمار، عف أبي ىريرة  مكقكفنا. الكجو الثالث: عف عمرك بف دينار، عف أبي عى
ٍرقىاء بف عمر بف كيمىٍيب أىبيك بشر فيو:  كىاًرٍزًميٌ  (5) اٍليىٍشكيًرمكى "  ، كزاد:أحمد كثقو  :اٍلخى
بَّاد بى نجيحأفي تفسير ابف ، كما كثقو (6)صاحب سنة" ، بؿ جعمو أكثؽ فيو مف شبيؿ بف عى

                                                 

ىذه النسبة إلى سميـ، كىي قبيمة مف العرب مشيكرة يقاؿ ليا: سميـ بف منصكر بف عكرمة، تفرقت الس ٍمم ي: ( (1
 (.278/ 3انظر: السمعاني، األنساب )جفي الببلد. 

 (.7362: رقـ الترجمة1023( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(2

 (.111: رقـ47( انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص(3

 (.655: رقـ116/ 1( الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج(4

، ك ركي شٍ إلى يى : ىذه النسبة مٌ رً كي شٍ (اليى 5) يقاؿ مف مرك، كيقاؿ مف الككفة، سكف المدائف ، ككرقاء أصمو مف خكارـز
 (.5323: رقـ509/ 13حدث بيا. انظر: السمعاني، األنساب )ج

 (.9340: رقـ الترجمة332/ 4(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج6)
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، كقاؿ حنبؿ بف إسحاؽ تعميقان عمى (2)كفي مكضع آخر: كىك ييصحؼ في غير حرؼ ، (1)المكي
 .  (3)ذلؾ: كأف أبا عبد اهلل ضعفو في التفسير

، ككثقو (6)، كفي مكضع آخر: "ليس بو بأس" (5) : "صالح"، كفي مكضع(4)ككثقو ابف معيف 
ي: لما قرأ ككيع التفسير، قاؿ ربً قاؿ لي إبراىيـ الحى  ، كلكنو رغـ ذلؾ فقد(7)كذلؾ ككيع بف الجراح 

 يي بً مٍ لمناس: خذكه، فميس فيو عف الكى 
 ككأنو ييضعؼ كرقاء في التفسير. (9) ، كال كرقاء شيء(8)

: "صدكؽ مكضع آخر ، كفي(11)": " ثبتكالذىبي، (10)ككثقو ابف رجب، كزاد: مشيكر 
: "صدكؽ عالـ مف ثقات مكضع آخر، كفي (13)لينة يحيى القطاف : "مكضع، كفي (12)صالح"

، كذكره (15)"سنة: "اإلماـ الحجة، شيخ المكضع آخركفي  ،(14) الككفييف"، كرمز لمعمؿ عمى تكثيقو
، كقاؿ (17) تقافا  ظ فيو ك قي يً بالمدائف عمى تى مات ، كفي مكضع آخر قاؿ: (16)ابف حباف في الثقات 

كقاؿ أبك حاتـ: " كاف ، (18)" عميؾ بكرقاء فإنؾ لف تمقى مثمو حتى ترجع"أبك داكد قاؿ لي شعبة: 

                                                 

(. كشبيؿ بف عباد كثقو أحمد. انظر: ابف أبي 216: رقـ الترجمة51/ 9جالجرح كالتعديؿ )انظر: ابف أبي حاتـ، (1)
 (.1659: رقـ الترجمة380/ 4جالجرح كالتعديؿ )ـ، حات
 (.674/ 15الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(2)
 المرجع السابؽ.(3)
 (.2014: رقـ الترجمة378/ 8(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج4)
 (.216: رقـ الترجمة51/ 9(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج5)
 (.82/ص 1معيف، ركاية ابف محرز )ج(يحيى بف معيف، تاريخ ابف 6)
 (.1506: رقـ الترجمة246(ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص7)
كرمي  ،متيـ بالكذب ،سرفى المي  سابةى النى  ،أبك النضر الككفي ،يي بً مٍ محمد بف السائب بف بشر الكى : ىك يي بً مٍ (الكى 8)

 (.5901: رقـ الترجمة479تقريب التيذيب )ص. ابف حجر، بالرفض
 .(673/ 15جتاريخ بغداد )الخطيب البغدادم، (9)
 (.2/807ابف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ج(10)
 (719/ 2(الذىبي، المغني في الضعفاء )11)
 (.6046: رقـ الترجمة348/ 2(الذىبي، الكاشؼ )ج12)
 (.4529: رقـ الترجمة424(الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص13)
 (.9340ترجمة: رقـ ال332/ 4(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج14)
 (.215: رقـ الترجمة169/ 1(الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج15)
 (.11494: رقـ الترجمة565/ 7جالثقات )ابف حباف، (16)
 (.1390: رقـ الترجمة277مشاىير عمماء األمصار )صابف حباف، (17)
 (.79: رقـ الترجمة154/ 1(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج18)
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 -يعني ابف المعتمر -صدكؽ في حديثو عف منصكركقاؿ ابف حجر: " ،(1) صالح الحديث"
 . (3)، كفي مكضع آخر: محتج بو عند الجميع (2)"ليف

اًحب سينَّةن، إالَّ أفَّ فيو " كقاؿ أبك داكد: ،(4)" الى يساكم شىيئنا": بف سعيد القطاف يىٍحيىاؿ كق صى
ًشٍبؿ قىدىًرمإرجاءن  قاؿ ابف عدم: " ك ، (6) كقاؿ العقيمي: "تكممكا في حديثو عف منصكر"، (5)" ، كى

كر نىاد نسخة كعف مىٍنصي ٍبف معتمر نسخة كقد ركل  لكرقاء أحاديث كثيرة كنسخ كلو، عىف أىًبي الزِّ
 .(7)" جممة ما ركاه أحاديث غمط ًفي أسانيدىا كباقي حديثو ال بأس بو

: ثقة رمي باإلرجاء، كفي ركايتو عف منصكر بف معتمر ليف، كتكمـ في خالصة األقكاؿ
يح.  ركايتو في التفسير عف ابف أبي نىجو

 عمة اإلسناد: اإلسناد معمكؿ بأبي عمار لـ يعرؼ مف ىك.
 إسناده ضعيؼ.خالصة: ال

 الكجو الرابع: عمرك بف دينار، عف سعيد مكلى أبي سفياف، عف أبي ىريرة مكقكفان.

 فيو ثبلث عمؿ:
 إسناده معمؽ عف زكريا بف إسحاؽ، عف عمرك بف دينار، ذكره الدراقطني. العمة األكلى:

 سعيد مكلى أبي سفياف مجيكؿ لـ يعرؼ. العمة الثانية:

 الكقؼ عمى أبي ىريرة رضى اهلل عنو. العمة الثالثة:

 إسناده ضعيؼ. الخالصة:

 األكجو المرفكعةدراسة ثانينا: 

 : عمرك بف دينار، عف أبي ىريرة مرفكعان.كؿالكجو األ 

 فيو عمتاف: 

                                                 

 (.216: رقـ الترجمة51/ 9عديؿ )ج(ابف أبي حاتـ، الجرح كالت1)
 (.7403: رقـ الترجمة580(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص2)
 (.670ابف حجر، ىدم السارم )ص(3)
 (.2014: رقـ الترجمة378/ 8(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج4)
 .[(166: رقـ54أبك داكد السحستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص ]  (5)
 (.1932: رقـ الترجمة327/ 4الضعفاء الكبير )ج(العقيمي، 6)
 (.2014: رقـ الترجمة381/ 8(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج7)
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 عمرك بف دينار لـ يسمع مف أبي ىريرة رضى اهلل عنو. العمة األكلى:

 ه الركاية، كخالؼ مف ىـ أكثؽ منو.تفرد شعبة عف كرقاء بف عمر بيذ العمة الثانية:

 إسناده ضعيؼ. الخالصة:

 : عف عمرك بف دينار، قاؿ بمغني عف أبي ىريرة مرفكعان.ثانيالكجو ال

 عمؿ: ثبلث
فقد حمقة مف اإلسناد، بيف عمرك بف دينار، كأبي ىريرة رضى اهلل عنو، كقكؿ عمرك  العمة األكلى:

 ىريرة رضى اهلل عنو مباشرة؛ فيككف الراكم مجيكؿ.بف دينار بمغني، أم لـ يسمعو مف أبي ا
 ذكره ابف الجعد معمقان. العمة الثانية:

مَّدي ٍبفي ميٍسًمـو الطَّاًئًفي  فيو  العمة الثالثة: ٍبًد المًَّو اٍلمىكٍّي   (1) ميحى أبك  ،(2) كثقو ابف معيف: أىبيك عى
قىاؿى اٍبفي مىيدٌم:  ،(5) بأس بو"كقاؿ يعقكب بف سفياف: "ثقة، ال  ،(4) كالعجمي ،(3)داكد مد " كى كيتيبي ميحى

ىك صالح الحديث ال بأس بو كلـ " ، كقاؿ ابف عدم:(7) كذكره ابف حباف في الثقات، (6)" صحاح
كىافى  يخطئ،كىافى ًإذا حدث مف حفظو يىقيكؿ كىأىنَّوي " : أيضان  كقاؿ ابف معيف،(8) "امنكرن  لو حديثان  أرى  كى

قاؿ عبد اهلل بف ك  ،": "ما أضعؼ حديثوبف حنبؿ قاؿ أحمدك ، (9)" بو فىمىٍيسى ًبًو بىٍأسًإذا حدث مف ًكتىا
كقاؿ الساجي: "صدكؽ ييـ ، (11) : "يخطئ"أيضان  كقاؿ ابف حباف ،(10) " جدناأبي ضعفو أحمد: "

في الحديث، ركل عف عمرك بف دينار حديثان يحتج بو القدرية، لـ يركه غيره، فأحسبو اتيـ بالقدر 

                                                 

نسبة إلى الطائؼ بعد األلؼ ىمزة في صكرة الياء ثـ فاء، كىك في اإلقميـ الثاني، كعرضيا إحدل  الطىائفي:(1)
كعشركف درجة، كبالطائؼ عقبة كىي مسيرة يـك لمطالع مف مكة كنصؼ يـك لميابط إلى مكة. انظر: ياقكت 

 (.8/ ص4الحمكم، معجـ البمداف )ج
 (.721: رقـ197مي )ص(يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدار 2)
 (.731: رقـ الترجمة444/ 9(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج3)
 (.1648: رقـ الترجمة253/ 2الثقات )جمعرفة (العجمي، 4)
 (.435/ص 1(يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج5)
 .[(700: رقـ الترجمة223/ 1البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (6)
 (.10592: رقـ الترجمة399/ 7(ابف حباف، الثقات )ج7)
 (.1630: رقـ الترجمة294/ 7(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج8)
 (.304: رقـ76/ 3يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف،  ركاية الدكرم )ج (9)
 .[(172: رقـ189/ 1أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )ج] (10)
 (.10592: رقـ الترجمة399/ 7)ج(ابف حباف، الثقات 11)
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صدكؽ "، كقاؿ ابف حجر: (2) "فيو ليف كقد كثؽ لو في مسمـ حديث كاحد"، كقاؿ الذىبي: (1)لركايتو"
 . (3)"مف حفظو يخطئ

 ألنو يخطئ. أنو يحتج بو إذا حدث مف كتابو، كال يحتج بو إذا حدث مف حفظو،: خالصة األقكاؿ
 كفي ىذه الركاية أخطأ كىي مف حفظو.

 إسناده ضعيؼ. الخالصة:

: عمرك بف دينار، عف ىشاـ بف يحيى المخزكمي، عف أبي ىريرة عف النبي صمى لثالثاالكجو 
 اهلل عميو كسمـ.

 اإلسناد فيو عمتاف:
مف اإلرساؿ، ىشاـ بف يحيى بف العاص المخزكمي مف صغار التابعيف لـ يسمع  العمة األكلى:

 .-صمى اهلل عميو كسمـ -النبي 

ـ بف يحيى بف العاص المخزكمي كىك مستكر كما قالو ابف مدار اإلسناد عمى ىشا العمة الثانية:
، كقاؿ (4)-كلـ يثبت لبعضيـ السَّماع مف الصحابة يعني مف صغار التابعيف -حجر مف الخامسة

عمي بف المديني: حدثنا بو سفياف مرةن أخرل عف عمرك، عف ىشاـ بف يحيى بف العاص بف ىشاـ 
مَّى المَّوي  ، قيؿ لسفياف : إنؾ كنت تقكؿ عف أبي ىريرة فتبسـ المخزكمي، عف النًَّبٌي صى مَّـى سى مىٍيًو كى عى

سفياف، كقاؿ: إٌف ىشاـ بف يحيى ابف عـ أبي بكر بف عبد الرحمف كما أيراه إاٌل سمعو مف أبي 
 .( 5)بكر

 .فيظير مف قكؿ سفياف أٌف ىذا الكجو المرسؿ إٌنما ىك ظف  كرأم مف سفياف بف عيينة

عف ىشاـ بف يحيى، عىف  ،عف عىٍمرك بف دينار ،اب ما ركاه ابف عييىينةالصك "كقاؿ البزار: 
يرة، عىف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ركاه عف عمرك بف دينار أعمـ الناس بو كأثبتيـ ، ك ( 6)  "أبي ىيرى

 عيينة ابف ككاف عيينة، كابف مالؾ، الزىرم، أصحاب أثبت: ، قاؿ أبك حاتـفيو سفياف بف عيينة
 .(7)ثقة إمامان  عيينة ابف ككاف شعبة، مف دينار بف عمرك بحديث أعمـ

                                                 

 (.731: رقـ الترجمة444/ 9(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج1)
 (.5151: رقـ الترجمة219/ 2(الذىبي، الكاشؼ )ج2)
 (.6293: رقـ الترجمة506ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3)
 (.7307: رقـ الترجمة573)ص  المرجع السابؽ( 4)

 (.2199: رقـ الحديث372 /5الدارقطني: عمؿ الدارقطني )ج(5)
 (.8749: رقـ الحديث460/ 2البزار، مسند البزار )ج (6)
 (.1280: رقـ الترجمة231/ 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (7)
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أيكب ك في قكؿ أبي حاتـ، كما مما تقدـ أٌف ابف عيينة أثبت الناس في عمرك بف دينار  الخالصة:
 األثبات السختياني مف األئمة الكبار المقدميف

ي صمى اهلل إسناده ضعيؼ؛ ألف فيو ىشاـ بف يحيى المخزكمي مستكر لـ يسمع مف النب خالصة:
 عميو كسمـ، كىك الكجو الراجح.

، عف عمر بف عبد الرابعالكجو  : عمرك بف دينار، عف يحيى بف سعيد، عف أبي بكر بف حـز
العزيز، عف أبي بكر بف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ، عف أبي ىريرة رضى اهلل عنو 

 مرفكعان.

دَّث بو البىاغىٍندم، عىف الميقًرئ، عىف ابف عييينة، عىف عىمرك بف دينار، عىف " قاؿ الدارقطني:  حى
بد العىزيز، مرسبلن ايىحيىى  ، عىف عيمر بف عى ـز كىـ فيو في ثبلثة ، ك بف سىعيد، عىف أىبي بىكر بف حى

 مكاضع، ألف ابف عيينة يركيو عف عىمرك بف دينار، عف ىشاـ بف يحيى، عف أبي ىريرة.

، عىف عيمر بف كركاه أيضن  ـز ا ابف عيينة، عف يىحيىى بف سىعيد، عىف أىبي بىكر بف عىمرك بف حى
بد العىزيز، عىف أىبي بىكر بف عىبد الرَّحمىف بف الحاًرث بف ًىشاـ، عىف أىبي ىيريرة ميتًَّصبلن  كالصَّحيح ، عى

كاه يىحيىى بف سىعيد األىنصارم أف الحديث أخرجو . يعني قكؿ الدارقطني: ب(1) ..."مف ذىلؾ ما رى
الكجو الباغندم، ككىـ فيو )مف طريؽ ابف عيينة، عف عمرك بف دينار( في ثبلثة مكاضع كىي: )

: عمرك بف دينار، عف ىشاـ بف يحيى المخزكمي، عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو لثالثا
ـ، عف عمر بف : عمرك بف دينار، عف يحيى بف سعيد، عف أبي بكر بف حز الرابعالكجو (، ك)كسمـ

عبد العزيز، عف أبي بكر بف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ، عف أبي ىريرة رضى اهلل عنو 
: عمرك بف دينار، عف يحيى بف سعيد، عف عمر بف عبد العزيز، عف سادسالكجو ال(، ك)مرفكعان 

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .(النًَّبٌي صى

ا ابف عيينة، كقكلو: "  ، عىف كركاه أيضن ـز عف يىحيىى بف سىعيد، عىف أىبي بىكر بف عىمرك بف حى
بد الرَّحمىف بف الحاًرث بف ًىشاـ، عىف أىبي ىيريرة ميتًَّصبلن  "، عيمر بف عىبد العىزيز، عىف أىبي بىكر بف عى

مف  (3)، كأحمد بف حنبؿ(2)كما أخرجو ابف ماجو  ،يعني بذلؾ أف الحديث جاء مف طريؽ ابف عيينة
، عىف عيمر بف ف بف عيينة بنحكه، طريؽ سفيا ـز عف يىحيىى بف سىعيد، عىف أىبي بىكر بف عىمرك بف حى

بد العىزيز، عىف أىبي بىكر بف عىبد الرَّحمىف بف الحاًرث بف ًىشاـ، عىف أىبي ىيريرة ميتًَّصبلن   .عى

                                                 

 (.2199: رقـ الحديث374/ 5الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج (1)
دى مىتى ] (2) ؿو قىٍد أىٍفمىسى )جابف ماجو:  سنف ابف ماجو، اأٍلىٍحكىاـ/ بىابي مىٍف كىجى : رقـ 790/ 2اعىوي ًبعىٍيًنًو ًعٍندى رىجي

 .[(2358الحديث
 .[(7372: رقـ الحديث12/330أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج]  (3)
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كاه يىحيىى بف سىعيد األىنصارمقكلو: " ك  أخرجو "،  يعني أف الحديث الصَّحيح مف ذىلؾ ما رى
، عىف أىبي األنصارم عف يىحيىى بف سىعيد، مف طريؽ زىير بف حرب بنحكه، (2)، كمسمـ(1)البخارم

، عىف عيمر بف عىبد العىزيز، عىف أىبي بىكر بف عىبد الرَّحمىف بف الحاًرث بف  ـز بىكر بف عىمرك بف حى
 رضى اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ًىشاـ، عىف أىبي ىيريرة 

ـى.خامسكجو الال مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  : عمرك بف دينار، عف عطاء بف يسار، عف النًَّبٌي صى

 فيو ثبلث عمؿ:

أبك محمد المدني مكلى ميمكنة، قاؿ ابف حجر:  عطاء بف يسار الياللي:فيو:  العمة األكلى:
مات سنة أربع  ،-التابعيفيعني مف كبار  -ثقة فاضؿ صاحب مكاعظ كعبادة مف صغار الثانية"

 .تابعي لـ يسمع الحديث مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، بؿ مرسؿ، (3)"كتسعيف كقيؿ بعد ذلؾ

ىذا "، كقاؿ البزار: (4)السماف الٌربيع أىبيك سعيد، بف أىٍشعىث فيو راكو متركؾ كىك: العمة الثانية:
عف عىٍمرك عف عطاء بف يسار، عىف  الحديث أخطأ فيو أشعث بف سىًعيد كىك ليف الحديث إذ ركاه

 .( 5)"أبي ىيرىيرة

تفرد ًبًو أىٍشعىث بف سعيد أىبيك الٌربيع التفرد كمخالفة الثقات، قاؿ الدارقطني: "  العمة الثالثة:
 .( 6)" عىف عىٍمرك بف ًدينىار عىف عىطاء بف يسىار

العزيز، عف النًَّبٌي : عمرك بف دينار، عف يحيى بف سعيد، عف عمر بف عبد سادسالكجو ال
. ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  صى

ٍبًد العىًزٍيًز بًف مىٍركىافى األيمىًكم  اإلسناد فيو عمة اإلرساؿ،  ، ، عيمىري بفي عى ٍفصو القيرىًشي  قاؿ أىبيك حى
مف الخمفاء الراشديف الميدييف الذم أحيا ما أميت قبمو مف السنف كسمؾ مسمؾ مف "  ابف حباف:

، (7) "بف تسع كثبلثيف سنة كستة أشيرامات سنة إحدل كمائة كىك  ...ربعمو مف الخمفاء األتقد
 تابعي لـ سمع مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

                                                 

ًديعىًة، فىييكى ] (1) الىوي ًعٍندى ميٍفًمسو ًفي البىٍيًع، كىالقىٍرًض كىالكى دى مى ؽ  ًبًو )جالبخارم: صحيح البخارم، البيكع/ ًإذىا كىجى / 3أىحى
 .[(2402: رقـ الحديث118

قىٍد أىٍفمىسى فىمىوي الر جيكعي ًفيو )ج] (2) ا بىاعىوي ًعٍندى اٍلميٍشتىًرم كى ٍف أىٍدرىؾى مى : رقـ 1193/ 3مسمـ: صحيح مسمـ، المساقاة/ مى
 .[(22الحديث

 (.4605: رقـ الترجمة392ابف حجر، تقريب التيذيب) ص  (3)

 (.523: رقـ الترجمة113)ص المرجع نفسو (4)
 (.8749: رقـ الحديث460/ 2البزار، مسند البزار )ج(5)
 (.5255: رقـ232/ 5المقدسي، أطراؼ الغرائب كاألفراد )ج(6)
 (.1411: رقـ الترجمة283(ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص7)
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ـى.سابعالكجو ال مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  : عمرك بف دينار، عف ابف سعيد أك أبي سعيد، عف النًَّبٌي صى

 ابف سعيد أك أبي سعيد كلـ يعرؼ مف ىك.اإلسناد فيو شؾ في اسـ الراكم 
تقدمت  كيركيو عف عمرك بف دينار: عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد:

، )المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة( ترجمتو في
 لـ يصرح بالسماع في ىذه الركاية. ثقة فقيو فاضؿ، ككاف يدلس كيرسؿ، كىك: (،167)ص

 خالصة دراسة األكجو:

يتبيف مف خبلؿ استعراض طرؽ الحديث عف عمرك بف دينار، كميا معمكلة، كالطريؽ التي 
؛ فالطريؽ (1)طرؽ  لو مسند صحيح حديث كىك مكقكفان، ركاه و: كذاذكرىا أبك مكسى المديني بقكل

، ككذلؾ كؿ الطرؽ عف عمرك بف دينار ال تخمك المكقكفة ضعيفة بسبب العمؿ التي ذكرت سابقان 
، ( 2) مسند لو طرؽ، أم ما أخرجو البخارم كمسمـ في صحيحيمافمف عمة، أما قكلو حديث صحيح 

، عف عمر بف عبد  رجالو ثقات، مف طريؽ يحيى بف سعيد األنصارم، عف أبي بكر بف حـز
 العزيز، عف أبي بكر بف عبد الرحمف، عف أبي ىريرة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. 

: عمرك بف دينار، عف ىشاـ لثالثالكجو ا) : المرفكعالكجو الراجح ىكالحكـ عمى اإلسناد: 
سناده ضعيؼ؛ ألف فيو عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بف يحيى المخزكمي،ا (، كا 

 ىشاـ بف يحيى المخزكمي كىك: مستكر.
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.328: رقـ الحديث184( المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ ) ص1)
ًديعىًة، فىييكى أىحىؽ  بً ](2) الىوي ًعٍندى ميٍفًمسو ًفي البىٍيًع، كىالقىٍرًض كىالكى دى مى / 3ًو، )جالبخارم: صحيح البخارم، البيكع/ ًإذىا كىجى

قىٍد أىٍفمىسى فىمىوي ا]، [(2402: رقـ الحديث118 ا بىاعىوي ًعٍندى اٍلميٍشتىًرم كى لر جيكعي كمسمـ: صحيح مسمـ، المساقاة/ مىٍف أىٍدرىؾى مى
 .[(22قـ الحديثر : 1193/ 3ًفيو )ج
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ـٍ مىٍكقيكفنا  النمكذج الثاني: اٍلمىٍحفيكظي عىٍنيي

مًَّد ٍبًف  : قاؿ أبك مكسى المديني:(46) الحديث ـي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى اًن نىا ًبًو أىبيك اٍلقىاًسـً غى فىأىٍخبىرى
دً  األىٍسكى
ٍيًو (1) ـى ٍبًف ًشبَّكى ًمي  ٍبفي اٍلقىاًسـً ٍبًف ًإٍبرىاًىي سىًف عى ، أىنىا أىبيك اٍلحى

اؽى  (2) مَّدي ٍبفي ًإٍسحى ًفي ًكتىاًبًو، أىنىا ميحى
اًفظي  ٍيثىمىةي (3)اٍلحى دَّادي ، أىنىا خى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى ، )ح( كىأىٍخبىرى

ازىةن، أىفَّ أىبىا نيعىٍيـو (4)  ، كىغىٍيريهي، ًإجى
(5)  ، ـٍ ازى لىيي أىجى

ٍيثىمىةى  أىفَّ خى
اؽي الدَّبىًرم    (6) : ثنا ًإٍسحى ازى لىوي قىاؿى زَّاًؽ (7)أىجى ٍبًد الرَّ ، (8)، عىٍف عى ٍيجو رى ، كىاٍبًف جي ، عىٍف مىٍعمىرو

 : ٍنوي قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو ، عىٍف عى ًإذىا »كىالثٍَّكًرمِّ
ٍكتيكبىةي  بلةى ًإال اٍلمى ٍكقي «. أيًقيمىًت الصَّبلةي فىبل صى ـٍ مى ٍنيي كىاهي أىبيك أىٍحمىدى  كفنا،ىىذىا ىيكى اٍلمىٍحفيكظي عى قىٍد ريًفعى كىرى كى

ٍف ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف مي  ، عى اؽى األىٍزرىًؽ، عىٍف سيٍفيىافى ، عىٍف ًإٍسحى ٍف أىٍحمىدى ٍبًف ًىشىاـو ، عى زي اٍلبىٍغدىاًدم  ، اٍلميطىرِّ ٍسًمـو
ًحيًح ميسٍ  ًديثي ًفي صى مىٍيًو، كىىىذىا اٍلحى ـٍ ييتىاًبٍع عى لى ك، كى ًمـو مىٍرفيكعناعىٍف عىٍمرو

(9). 

 تخريج الحديث:

 اختمؼ فيو عمى كجييف:ك مدار الحديث عمى عمرك بف دينار 

                                                 

ىك أبك القاسـ، غانـ بف أحمد بف محمد بف األسكد، األصبياني، مف أىؿ أصبياف، كاف كثير السماع معمرنا.  (1)
 (.1309)ص  خالسمعاني، المنتخب مف معجـ شيك 

: 712/ 9ىك: عمٌي بف القاسـ بف إبراىيـ، أبك الحسف اأٍلصبيانٌي المقرئ الخٌياط. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (2)
 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. 280رقـ الترجمة

: 156/ 2ىك: محمد بف إسحاؽ الحافظ أبك بكر الصاغاني، قاؿ ابف خراش ثقة مأمكف. الذىبي، الكاشؼ )ج (3)
 (.4714رقـ الترجمة

ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في  (4)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (5) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

ٍيثىمىةى: لـ يعرؼ مف ىك فيك ميمؿ كلـ أجد في شيكخو كال تبلميذه بأنيـ ذكركه. (6)  خى

: قاؿ ابف  (7) بَّادو الدَّبىًرم  اؽي بفي ًإٍبرىاًىٍيـ بًف عى زَّاؽ أحضره أبكه عنده، ىك: أىبيك يىٍعقيٍكبى ًإٍسحى عدم: استصغره عىبد الرَّ
نما أسمعو أبكه كاعتنى بو، سمع مف عبد الرزاؽ تصانيفو،  كىىك صغير جدنا ، كقاؿ الذىبي: ما كاف الرجؿ حديث، كا 
كىك ابف سبع سنيف أك نحكىا، لكف ركل عف عبد الرزاؽ أحاديث منكرة، فكقع التردد فييا، ىؿ ىي منو فانفرد بيا، 

(، 177: رقـ الترجمة560/ 1ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج ىي معركفة مما تفرد بو عبد الرزاؽ.أك 
 (.731: رقـ الترجمة181/ 1كالذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج

اـً ٍبًف نىاًفعو الًحٍميىرىم، مكالىـ أبك بكر الصنعاني، قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ8) زَّاًؽ ٍبفي ىىمَّ ٍبدي الرَّ مصنؼ شيير  (ىك: عى
 (.4064: رقـ الترجمة354عمي في آخر عمره فتغير ككاف يتشيع. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص

 (.721: رقـ الحديث362( المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 9)
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 الكجو األكؿ: عمرك بف دينار، عف عطاء بف يسار، عف أبي ىريرة مرفكعان.

 مف طريؽ زكريا بف إسحاؽ بمفظو.  (2)، كالترمذم(1) أخرجو مسمـ

 مف طريؽ كرقاء بف عمر بمفظو. (4)داكد ك، كأب(3)أخرجو أيضان مسمـ في مكضع آخر

 بنحكه.بو ، مف طريؽ أيكب السختياني (6)، كابف ماجو(5)كأخرجو أبك داكد

 مف طريؽ محمد بف مسمـ الطائفي بنحكه.  (8)مف طريؽ ابف جريج بنحكه، كالطبراني (7)كأبك داكد

، مف طريؽ (10)الدارقطني في العمؿذكره مف طريؽ حماد بف سممة بنحكه، ك  (9)كأخرجو أبك داكد
مف  (12)مف طريؽ محمد بف جحادة بمفظ مقارب، كالخميمي (11)حسيف المعمـ بمفظو، كابف حباف
 طريؽ مقاتؿ بف سميماف بمفظو.

تسعتيـ )زكريا بف إسحاؽ، كرقاء بف عمر، كأيكب السختياني، كابف جريج، كمحمد بف مسمـ 
الطائفي، كحماد بف سممة، كحسيف بف المعمـ، كمحمد بف جحادة، مقاتؿ بف سميماف(، عف عمرك 

 بف دينار، عف عطاء بف يسار بو.ا

                                                 

كًع ًفي ] (1) قىٍصًرىىا/ بىابي كىرىاىىًة الش ري ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى ذًِّف )جمسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي صى كًع اٍلميؤى / 1نىاًفمىةو بىٍعدى شيري
 .[(64: رقـ الحديث493

اءى ًإذىا أيقً ](2) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى بلى ةي الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي الصَّ بلى يمىًت الصَّ
ٍكتيكبىةي )ج ةى ًإالَّ المى بلى  .[(421قـ الحديث: ر 283/ 2فىبلى صى

كًع اٍلميؤى ](3) كًع ًفي نىاًفمىةو بىٍعدى شيري قىٍصًرىىا/ بىابي كىرىاىىًة الش ري ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى / 1ذًِّف )جمسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي صى
 .[(63: رقـ الحديث493

(4)[، ـى ا مى ًة/ بىابه ًإذىا أىٍدرىؾى اإٍلً بلى ٍكعىتىًي اٍلفىٍجًر)ج أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب الصَّ مِّي رى ـٍ ييصى لى : رقـ 22/ 2كى
 .[(1266الحديث:

 المرجع السابؽ. (5)

ةي فىبلى ] (6) اءى ًفي ًإذىا أيًقيمىًت الصَّبلى ًة، كىالس نَّةي ًفييىا/ بىابي مىا جى بلى ًة الصَّ ةى ًإالَّ ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي ًإقىامى بلى  صى
ٍكتيكبىةي )ج  .[(1151رقـ الحديث :364/ 1اٍلمى

ٍكعىتىًي اٍلفىٍجًر)ج] (7) مِّي رى ـٍ ييصى لى ، كى ـى ا مى ًة/ بىابه ًإذىا أىٍدرىؾى اإٍلً بلى : رقـ 22/ 2أبك داكد: سنف أبي داكد ، ًكتىاب الصَّ
 .[(1266الحديث:

 (.8170: رقـ الحديث127/ 8الطبراني: المعجـ األكسط )ج(8)

ٍكعىتىًي اٍلفىٍجًر)جأبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب ] (9) مِّي رى ـٍ ييصى لى ، كى ـى ا مى ًة/ بىابه ًإذىا أىٍدرىؾى اإٍلً بلى : رقـ 22/ 2الصَّ
 .[(1266الحديث:

 (.2139: رقـ86/ 11الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج (10)

 (.2190: رقـ الحديث564/ 5(ابف حباف: اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف )ج11)

 (.928/ص 3فة عمماء الحديث )جالخميمي: اإلرشاد في معر  (12)
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 كفان.الكجو الثاني: عمرك بف دينار، عف عطاء بف يسار، عف أبي ىريرة مكق

مف طريؽ حماد بف زيد،  (5)كالخميمي ، (4)، كالطحاكم(3) ، كالبييقي(2)، كالبزار(1)أخرجو الترمذم
عف الثكرم،  (6)كعند الطحاكم مف طريؽ حماد بف زيد، كحماد بف سممة بمفظو، كأخرجو عبد الرزاؽ

 كابف جريج بمفظو.

كر بف زىاذىافى بمفظو.  (8) مف طريؽ ابف عيينة بمفظو، كالصيداكم (7)كأخرجو الترمذم  مف طريؽ مىٍنصي

مف طريؽ معمر بف راشد  (10)مف طريؽ أيكب السختياني بمفظو، كأخرجو الخميمي  (9)أخرجو البزار
مف طريؽ أباف بف  (12) مف طريؽ إبراىيـ بف يزيد لفظو، كفي مكضع آخر  (11) بمفظو، كابف المقرئ

 يزيد بمفظو.

بف اكابف عيينة، كحماد بف زيد، كحماد بف سممة، كمنصكر  جميعيـ )سفياف الثكرم، كابف جريج،
براىيـ بف يزيد(، عف عمرك بف دينار،  زاذاف، كأباف بف يزيد، كأيكب السختياني، كمعمر بف راشد، كا 

 عف عطاء بف يسار بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 الكجو األكؿ: عمرك بف دينار، عف عطاء بف يسار، عف أبي ىريرة مرفكعان.

 عف عمرك بف دينار: يركيو
                                                 

اءى ًإذىا أيقً ] (1) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى بلى ةي الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي الصَّ بلى يمىًت الصَّ
ٍكتيكبىةي )ج ةى ًإالَّ المى بلى  .[(421: رقـ الحديث283/ 2فىبلى صى

 (.8736: رقـ الحديث263/ 15البزار)جالبزار: مسند ( 2)

ةي )ج (3) بلى ا أيًقيمىًت الصَّ ا بىٍعدىمى ًة/ بىابي كىرىاًىيىًة ااًلٍشًتغىاًؿ ًبًيمى بلى : رقـ 679/ 2البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي الصَّ
 (.4224الحديث

 (.4128: رقـ الحديث315/ 10الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار )ج (4)

 (.55: رقـ الحديث320/ 1في معرفة عمماء الحديث )ج الخميمي: اإلرشاد( 5)

ةى )ج (6) بلى ةي فىبلى صى بلى ًة/ بىابي ًإذىا أيًقيمىًت الصَّ بلى / 2عبد الرزاؽ الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، ًكتىابي الصَّ
 (.3978: رقـ الحديث436

ًة عىٍف رىسيكًؿ ال] (7) بلى ةي الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي الصَّ بلى اءى ًإذىا أيًقيمىًت الصَّ / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مًَّو صى
ٍكتيكبىةي )ج ةى ًإالَّ المى بلى  .[(421: رقـ الحديث283/ 2فىبلى صى

 (.387ابف جميع الصيداكم: معجـ الشيكخ )ص (8)

 (.8736: رقـ الحديث458/ 2البزار: مسند البزار )ج (9)

 (.55: رقـ الحديث320/ 1شاد في معرفة عمماء الحديث )جالخميمي: اإلر (10)

 (.354: رقـ الحديث131ابف المقرئ: معجـ ابف المقرئ )ص (11)

 (.1290: رقـ الحديث395)ص السابؽالمرجع (12)



 

251 
 

، أبك بكر البصرم،8 تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني:  . أيكب بف أبي تميمة كيساف السَّخًتياًني 
كىك:  ثقة ثبت حجة (، 86)صتنبيو ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(، 

 مف كبار الفقياء العباد.
تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: معرفتو . عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد: 7

ثقة فقيو فاضؿ، ككاف  ىك: (،167)ص باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(،
 يدلس كيرسؿ، لـ يصرح بالسماع في ىذه الركاية.

تقدمت ترجمتو في ) المطمب الرابع: معرفتو . حماد بف سممة بف دينار المصرم، أبك سممة: 4
ثقة عابد، كتغير  ىك:(، 158)صبأنساب الركاة، سادسان: بياف نسب المرأة كعبلقتيا األسرية(، 

 حفظو بآخره.
اؽى المىكٍّي  3  .(1)ثقة رمي بالقدر: . زىكىًريَّا بفي ًإٍسحى
حادة:5  .  (2)ثقة . محمد بف جي
 .(3)"ثقة ربما كىـ": ، البصرمالحسيف بف ذككاف المعمـ. 6
كىاًرٍزًميٌ 7 ٍرقىاء بف عمر بف كيمىٍيب أىبيك بشر اٍليىٍشكيًرم اٍلخى ، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: . كى

(، 238)ص االختبلؼ بيف الكقؼ الرفع، النمكذج األكؿ: ركاه مكقكفان، كىك حديث صحيح مسند(، 
ىك: ثقة رمي باإلرجاء، كفي ركايتو عف منصكر بف معتمر ليف، كتكمـ في ركايتو في التفسير عف 

يح.  ابف أبي نىجو
مَّدي ٍبفي ميٍسًمـو الطَّاًئًفي  8 ٍبًد المًَّو اٍلمىكٍّي   ،. ميحى ب األكؿ: االختبلؼ : تقدمت ترجمتو في )المطمأىبيك عى

ىك: أنو  (،239)ص  (،بيف الكقؼ الرفع، النمكذج األكؿ: ركاه مكقكفان، كىك حديث صحيح مسند
ألنو يخطئ. كفي ىذه الركاية أخطأ  ؛يحتج بو إذا حدث مف كتابو، كال يحتج بو إذا حدث مف حفظو

 كىي مف حفظو.
 .(4) "كاف فقييان ضعيؼ الحديث" قاؿ ابف حجر: . إسماعيؿ بف مسمـ المكي، أبك إسحاؽ: 9

، أبك الحسف البمخي نزيؿ مرك كيقاؿ لو ابف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم الخراساني. 81
 .(5) ة خمسيف كمائة دكاؿ دكز: كذبكه كىجركه كرمى بالتجسيـ، مات سن

 

                                                 

 (.2020: رقـ الترجمة215ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (1)

 (.5781: رقـ الترجمة471)ص المرجع السابؽ ( 2)
 (.1320: رقـ الترجمة166)ص  المرجع نفسو (3)

 (.489: رقـ الترجمة144)ص المرجع نفسو (4)

 (.6868: رقـ الترجمة545)ص  ابف حجر، تقريب التيذيب (5)
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 الكجو الثاني: عمرك بف دينار، عف أبي ىريرة مرفكعان.

 يركم عف عمرك بف دينار:
8: ثقة ثبت فاضؿ إال أف في ركايتو عف ثابت، " قاؿ ابف حجر:  . معمر بف راشد األىٍزدم 

كخمسيف ، كمات سنة ثبلث (1)" كاألعمش، كىشاـ بف عركة شيئاى، ككذا فيما حدث بو بالبصرة 
 .(2)كمائة مف اليجرة

تقدمت ترجمتو في ) المطمب الرابع: معرفتو .  حماد بف سممة بف دينار المصرم، أبك سممة: 7
ثقة عابد، كتغير  ىك:(، 158)صبأنساب الركاة، سادسان: بياف نسب المرأة كعبلقتيا األسرية(، 

 حفظو بآخره.

 .  (3) "ثقة ثبت " . منصكر بف زاذاف، أبك المغيرة الثقفي:4

تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى . سفياف بف سعيد الثىكرم: 3
ف كاف يدلس؛ إال أف تدليسو قميؿ،  ىك:(، 113)صاهلل عنيـ(،  ثقة ثبت حافظ حجة إماـ، كا 

 كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ابف حجر ال يضر.
، أبك بكر البصرم،5 تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني:  . أيكب بف أبي تميمة كيساف السَّخًتياًني 

كىك:  ثقة ثبت حجة (، 86)صتنبيو ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(، 
 مف كبار الفقياء العباد.

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بكنيتو، يؿ: . حماد بف زيد األزدم، أبك إسماع6
كىك: ثقة ثبت فقيو قيؿ إنو كاف ضريران كلعمو  (،116)ص ثانيان: مف عرؼ بكنيتو، كيعرؼ اسمو(،

 طرأ عميو؛ ألنو صح أنو كاف يكتب.
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ . سفياف بف عييينة: 7

كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية ، (110)صبكنيتو كيعرؼ اسمو(، 
 جر ال يضر.عند ابف ح

 .(4) "ثقة لو أفراد"قاؿ ابف حجر: أباف بف يزيد العطار، أبك يزيد:  .8

                                                 

 (.6857: رقـ الترجمة 961)ص ابف حجر، تقريب التيذيب (1)

 (.5249:  رقـ1/97( انظر: الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج2)

 (.6898: رقـ الترجمة546حجر: تقريب التيذيب )ص ابف  (3)

 (.144: رقـ الترجمة104)ص المرجع السابؽ (4)



 

253 
 

تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: معرفتو . عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد: 9
ثقة فقيو فاضؿ، ككاف  ىك: (،167)ص باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(،

 يدلس كيرسؿ، لـ يصرح بالسماع في ىذه الركاية.
  . (1) "متركؾ الحديث". إبراىيـ بف يزيد الخيكزم، أبك إسماعيؿ المكي مكلى بني أمية: 81

 دراسة الحديث:

ك  ًدينىارو مىٍكلىى بىاذىافى كىك: ثقة ثبت. بف  مدار الحديث عمى عىٍمري

 الكجو األكؿ: عمرك بف دينار، عف عطاء بف يسار، عف أبي ىريرة مرفكعان.

، كقاؿ البييقي: (3) ، كالبغكم(2)قاؿ الترمذم ح  ٍمًرك ٍبًف " : اٍلمىٍرفيكعي أىصى ، عىٍف عى أىي كبى السٍَّخًتيىاًنيِّ
فىعىوي  ًديثي ًفي اأٍلىٍصًؿ ًدينىارو مىٍرفيكعنا، كىرى ـٍ يىٍخريًج اٍلحى تىٍيًف لى قىفىوي مىرَّةن أىٍك مىرَّ ًء، فىمىًئٍف كى مىاعىةو ًسكىل ىىؤيالى عىٍف جى
 .(4) "ًمٍف أىٍف يىكيكفى مىٍرفيكعنا

مف الثقات مرة مرفكع كمرة مكقكؼ كىـ: )أيكب بف أبي تميمة  ة. يركيو عف عمرك بف دينار ثبلث1
، ثقة ثبت حجة مف كبار الفقياء العباد، كعبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج: كيساف السَّخًتياًني  

ثقة فقيو فاضؿ، ككاف يدلس كيرسؿ، لـ يصرح بالسماع في ىذه الركاية، كحماد بف سممة بف دينار 
 المصرم، أبك سممة: ثقة عابد، كتغير حفظو بآخره(.

كىافى أىي كبي يىرٍ  : كى ٍيدو مَّادي ٍبفي زى سمَّـى قىاؿى حى مىيًو كى مَّى المَّوي عى  . (5) فىعيوي ًإلىى النًَّبيِّ صى

، أخرجو مسمـ في صحيحو،  ذكر فيو التحديث مف عمرك 2 اؽى المىكِّي  . ركاية الثقة زىكىًريَّا بفي ًإٍسحى
اؽى، ا دَّثىنىا بف دينار، كسماع عمرك بف دينار مف أبي ىريرة رضى اهلل عنو، قاؿ: ) زىكىًريَّاءي ٍبفي ًإٍسحى حى

ٍيرىةى رضى اهلل عنو، عف النبي  : عىٍف أىًبي ىيرى ، يىقيكؿي : سىًمٍعتي عىطىاءى ٍبفى يىسىارو ، قىاؿى ك ٍبفي ًدينىارو عىٍمري
 عمك اإلسناد.كذلؾ ، ك (6) صمى اهلل عميو كسمـ(

                                                 

 (.2729: رقـ ترجمة95ابف حجر: تقريب التيذيب )ص  (1)

اءى الترمذم الترمذم: سنف] (2) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى بلى ةي  ، أىٍبكىابي الصَّ بلى ًإذىا أيًقيمىًت الصَّ
ٍكتيكبىةي )ج ةى ًإالَّ المى بلى  .[(421: رقـ الحديث283/ 2فىبلى صى

ٍكتيكبىةي )ج (3) بلةى ًإال اٍلمى بلةي فىبل صى  (.804: رقـ الحديث361/ 3البغكم، شرح السنة، بىابي ًإذىا أيًقيمىًت الصَّ
 (.5325: رقـ الحديث18/ 4البييقي: معرفة السنف كاآلثار )ج( 4)

 (.52/ 3ابف عدم: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (5)
ذًِّف )ج مسمـ، مسمـ: صحيح] (6) كًع اٍلميؤى كًع ًفي نىاًفمىةو بىٍعدى شيري قىٍصًرىىا/ بىابي كىرىاىىًة الش ري ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى / 1ًكتىابي صى

 .[(64: رقـ الحديث493
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كىاًرٍزًمٌي، ىك:3 ٍرقىاء بف عمر بف كيمىٍيب أىبيك بشر اٍليىٍشكيًرم اٍلخى مي باإلرجاء، كفي ثقة ر  . ركاية كى
يح أخرجيا مسمـ ك ، ركايتو عف منصكر بف معتمر ليف، كتكمـ في ركايتو في التفسير عف ابف أبي نىجو

ٍمًرك ٍبًف  (1) في صحيحو ًديًث عى ًحيحه ًمٍف حى ًديثه صى لعمك اإلسناد، كما قاؿ ابف بشراف: " ىىذىا حى
ًديًث شي  ًديثه عىاؿو غىًريبه ًمٍف حى ، كىىيكى حى ٍعبىةى، عىٍف كىٍرقىاءى" ًدينىارو

سناده (2) قاؿ البزار: ال نعمـ ، عاؿو ، كا 
 .(3)أسند شيعبة، عىف كرقاء إالَّ حديثيف ىذا أحدىما 

ٍبًد المًَّو اٍلبىكَّاًئي  كيكًفي  كىك: " صدكؽ 4 حادة: ثقة، تفرد بالركاية عنو ًزيىادي ٍبفي عى . ركاية محمد بف جي
ثبت في المغازم، كفي حديثو عف غير ابف إسحاؽ ليف، كلـ يثبت أف ككيعان كذبو، كلو في البخارم 

كقاؿ البزار:  " ال نعمـ ركل لصبلة، ، كىذا ليس في المغازم بؿ في أحكاـ ا(4)مكضع كاحد متابعة" 
يرة إالَّ حديثيف ىذا أحدىما  مد بف جحادة عف عىٍمرك بف دينار عف عطاء بف يسار، عىف أبي ىيرى ميحى
مد بف جحادة أخطأ في  كاآلخر مختمؼ فيو عف عىٍمرك بف دينار...، كىذا الحديث أحسب أف ميحى

يرة، كالصكاب ما ركاه عىٍمرك  إسناده إذ ركاه عف عىٍمرك بف دينار، عف عطاء بف يسار، عىف أبي ىيرى
بف دينار عف سىًعيد بف الحكيرث عف ابف عباس، ىكذا ركاه أيكب كابف عييىينة كجماعة عف عىٍمرك ا
 .(5)بف دينار" ا

قاؿ البزار: " ال . ركاية الحسيف بف ذككاف المعمـ المكتب العىٍكذم، البصرم ىك: ثقة ربما كىـ، 5
يرة إالَّ ىذا نعمـ أسند الح سيف المعمـ، عف عىٍمرك بف دينار، عف عطاء بف يسار، عىف أبي ىيرى

كاه عنو إالَّ عيسى بف يكنس"  الحديث، كال رى
(6). 

مَّد ٍبف6 ٍبًد المًَّو اٍلمىكِّي  ىك: أنو يحتج بو إذا حدث مف كتابو، كال  بميٍسًمـو الطَّاًئًفي  أىبي  . ركاية ميحى عى
يحتج بو إذا حدث مف حفظو، ألنو يخطئ. كفي ىذه الركاية أخطأ كىي مف حفظو، قاؿ الطبراني: 

اًديثى  ـٍ يىٍرًك ىىًذًه اأٍلىحى دي  -يعني ىذا الحديث كحديث أخر -" لى مًَّد ٍبًف ميٍسًمـو ًإالَّ دىاكي ٍبفي  عىٍف ميحى
ك"  .(7)عىٍمرو

                                                 

ذًِّف )ج مسمـ، مسمـ: صحيح] (1) كًع اٍلميؤى كًع ًفي نىاًفمىةو بىٍعدى شيري قىٍصًرىىا/ بىابي كىرىاىىًة الش ري ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى / 1ًكتىابي صى
 .[(63: رقـ الحديث493

 (.1245: رقـ الحديث152/ ص2ابف بشراف، أمالي ابف بشراف )ج (2)

 (.8745، 8743، 8742، 8741: رقـ الحديث459/ 2)جالبزارالبزار: مسند  (3)
 (.2085: رقـ الترجمة220ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4)
 (.8745، 8743، 8742، 8741: رقـ الحديث459/ 2)جالبزارالبزار: مسند  (5)
 .السابؽالمرجع  (6)
 (.8170: رقـ الحديث127/ 8الطبراني، المعجـ األكسط )ج (7)
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إسحاؽ ىك ضعيؼ الحديث، كركاية مقاتؿ بف سميماف بف  ي. ركاية إسماعيؿ بف مسمـ المكي، أب7
 بشير األزدم الخراساني، ىك كذاب، خالفا كبار الثقات األثبات في ىذا الحديث.

 الكجو الثاني: عمرك بف دينار، عف عطاء بف يسار، عف أبي ىريرة رضى اهلل عنو مكقكفان.

ٍرعىةى   مكقكؼ صحيح.ال بأف (4)ابف القيسراني، ك (3)كالبزار، (2) كأبك حاتـ ،(1) رجح أىبيك زي

، كمنصكر بف زاذاف،  يركم عف عمرك بف دينار كبار الثقات األثبات كىـ: )معمر بف راشد األىٍزدم 
، كحماد بف زيد األزدم، كسفياف  كسفياف بف سعيد الثىكرم، كأيكب بف أبي تميمة كيساف السَّخًتياًني 

 بف عييينة، الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، كحماد بف سممة بف دينار المصرم(.ا

ٍف أىًبي " كقاؿ الخميمي: ، عى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو نىٍفًسًو، عىٍف عىطىاءو ، عىٍف عى كىاهي مىٍعمىره ًديثي رى ىىذىا اٍلحى
سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، كىأىبىافى ٍبًف يىزً  ٍيدو كى مَّاًد ٍبًف زى ، عىٍف حى كىاهي الثِّقىاتي كىذىا رى ٍكقيكفنا، كى ٍيرىةى مى سيٍفيىافى ىيرى يدى، كى

ـٍ مىٍف دي ا ًمٍنيي ٍكقيكفنا، كى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو مى ، عىٍف عى ًء ًفي التٍَّكًثيؽً لثٍَّكًرمِّ ًء مىٍرفيكعناكفى ىىؤيالى ٍكهي عىٍف ىىؤيالى كى  .(5)"، رى
ٍكقيكفنا"كقاؿ أبك مكسى المديني:  ـٍ مى ٍنيي ، كمعنى ذلؾ أف الحديث (6) "ىىذىا ىيكى اٍلمىٍحفيكظي عى

طريؽ )معمر بف راشد، كعبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، كالثكرم(، عف المكقكؼ محفكظ مف 
 عمرك بف دينار.

ـٍ بىأىسه " :مـ يرجح أم كجو فقاؿفأما ابف معيف  كيٍكهي لىٍيسى ًبًي ًمٍيعي الًَّذٍيفى رى ًقٍفوي قىٍكـه، جى يىكي يىٍرفىٍعوي قىٍكـه، كى
 (7) . 

  خالصة دراسة ىذا الحديث:

كىًريَّاالركاية المرفكعة  يعني  -فييا زيادة ثقة، فيي راجحة؛ كلكف الركاية المكقكفة أرجح، قىاؿى زى
مَّاده -ابف عدم فىعىوي، فىقىاؿى -يعني ابف زيد -، قىاؿى حى ك مىرَّةن فىرى دَّثى ًبيىذىا عىٍمره : " حى كىـً ًمي  ٍبفي اٍلحى ؛ قىاؿى عى

: بى  ـٍ تىكيٍف تىٍرفىعيوي قىاؿى : ًإنَّؾى لى ؿه : فىسىكىتى لىوي رىجي : الى كىاهلًل، قىاؿى فىعىوي، عىٍف عىٍمًرك  ،مىى، قىاؿى قىٍد رى : كى قىاؿى الشٍَّيخي
ميحى  ، كى ادىةى، كىأىبىافي ٍبفي يىًزيدى اٍلعىطَّاري مَّدي ٍبفي جيحى ميحى ، كى مَّدي ٍبفي ميٍسًمـو ٍبًف ًدينىارو ًسكىل مىٍف ذىكىٍرنىا ًزيىادي ٍبفي سىٍعدو

                                                 

 (.303: رقـ188/ 2(ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )ج1)
 (.259: رقـ127/ 2)ج المرجع السابؽ(2)

 (.8747: رقـ الحديث268/ 15)جالبزار(البزار: مسند 3)
 (.40: رقـ الحديث25(ابف القيسراني، تذكرة الحفاظ )ص 4)
 (.55: رقـ الحديث320/ 1الخميمي: اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج(5)
 (.721-720الحديث: رقـ 362( المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)
 (.361: رقـ101(ابف معيف، مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص 7)
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مىا اختمؼ عمى عمرك بف دينار في رفعو ككقفو كلكف "كقاؿ حسيف سميـ أسد:  ،(1) عىةه الطَّاًئًفي  كىجى
 . (2) "مف رفعو ثقة كالرفع زيادة كزيادة الثقة مقبكلة

كفي الركاية المكقكفة يركل عف عمرك بف دينار أعمـ الناس بو كأثبتيـ،  سفياف بف عيينة، 
مَّاد بف قاؿ الدكرم، عف يحيى بف معيف: سيٍفيىاف بف  عييىٍينىة أثبت النَّاس ًفي عىٍمرك بف ًدينىار، قيؿ حى

مَّاد بف زيد قيؿ؛ فىًإف اٍختمؼ ابف عييىٍينىة، كسيٍفيىاف الثٍَّكرٌم ًفي  زيد قىاؿى أعمـ ًبعىٍمرك بف ًدينىار مف حى
ك حاتـ: أثبت أصحاب ، كقاؿ أب(3) أعمـ ًبعىٍمرك ًمٍنوي  -يعني ابف عيينة -عىٍمرك ابف ًدينىار قىاؿى سيٍفيىاف

الزىرم، مالؾ، كابف عيينة، ككاف ابف عيينة أعمـ بحديث عمرك بف دينار مف شعبة، ككاف ابف 
، كابف جريج كذلؾ مف المقدميف في عمرك بف دينار، كأيكب السختياني مف (4)عيينة إمامان ثقة

 األئمة الكبار المقدميف األثبات كغيرىـ مف الثقات.
، إال أف أقؼ لو عمى ترجمةفيو خيثمة لـ مكسى المديني؛  سناد أبيإ الحكـ عمى الحديث:

 .ان كمرة مكقكف ان مرة مرفكع مإسنادىما صحيح، رك  يفالركايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.4224: رقـ الحديث679/ 2البييقي: السنف الكبرل )ج(1)
 (.1491: رقـ الحديث909/ 2(الدارمي: سنف الدارمي )ج2)

 (.482: رقـ117/ 3ابف معيف: تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج (3)
 (.1280: رقـ الترجمة231/ 6ابف أبي حاتـ: الجرح كالتعديؿ، )ج(4)
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 المطمب الثاني: ما قاؿ فيو: مختمؼ في إسناده

مختمؼ في إسناده يعني بيا أبك مكسى المديني أف ىذا اإلسناد مضطرب يركل عمى عدة 
، أك يذك اضطرابو راكو كجكه، كمدار   لخر أره مف طرؽ مرة يرفعو أك يكقفو، أك يزيد في اإلسناد راكو

 دراسة التالية: الكما ىك مكضح في 

 النمكذج األكؿ: مختمؼ في إسناده

ٍبًد : قاؿ أبك مكسى المديني: (47) الحديث ٍبًد المًَّو ٍبًف عى مَّدي ٍبفي عى كرو ميحى نىا اٍلقىاًضي أىبيك مىٍنصي أىٍخبىرى
، رىًحمىوي المَّوي ااٍلكىاًحًد  كًطي  اٍلميعىدَّؿي ٍيًو الش ري ٍندىكى ٍبًف مى

اًفظي (1)  ٍبًد المًَّو اٍلحى ، نا أىبيك نيعىٍيـو أىٍحمىدي ٍبفي عى
، ثنا (2)

بلدو اٍلعىطَّاري النًَّصيًبي  أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي ييك  مًَّد ٍبًف (3)سيؼى ٍبًف خى اًرثي ٍبفي ميحى مَّدو اٍلحى ، ًببىٍغدىادى، ثنا أىبيك ميحى
أىًبي أيسىامىةى 
اؽى (4) ، ىيكى اٍبفي عيبىادىةى، ثنا زىكىًريَّا ٍبفي ًإٍسحى ٍكحه ، ثنا رى

، أىنَّوي سىًمعى اٍبفى (5) ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو ، عىٍف عى
، ٍنييمىا... عيمىرى ٍبًد  رىًضيى المَّوي عى دي ٍبفي عى ًميفىةى، نا دىاكي ارث، نا ىىٍكذىةي بف خى : ثنا اٍلحى ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد قىاؿى كى

: سىًمٍعتي  ٍنوي، يىقيكؿي ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى : سىًمٍعتي عى ، قىاؿى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو رىسيكؿى الرٍَّحمىًف، عىٍف عى
: ال ، يىقيكؿي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍيًو »مًَّو صى ـي عى رى فىأىٍعتىؽى نىًصيبىوي فىًإنَّوي ييقىا بىٍيفى آخى ٍبده بىٍينىوي كى مىٍف كىافى لىوي عى

 .(6) مختمؼ في إسناده، «...فىيىٍعًتقيوي 
 تخريج الحديث:

 اختمؼ اإلسناد عمى عمرك بف دينار في كجييف:
رك بف دينار، عف عبد اهلل بف عمر، قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : عمالكجو األكؿ

 كسمـ.
                                                 

ٍيو،  (1) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى ىك: محمد ٍبف عى
كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في ) المطمب ال ثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف أبك منصكر األصبياني، الش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  حد األعبلـ كمفكىك: أ(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بىٍكر العطار،  (3)
 ثقة. كىك:  (،103)صعرؼ اسمو(، )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال ي

مَّد التميمي،  (4) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى
 ثقة صاحب المسند. كىك: (، 103)صبالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

، تقدمت ترجمتو (5) اؽى المىكِّي  النمكذج األكؿ: ، المطمب األكؿ: االختبلؼ بيف الكقؼ كالرفع) في ىك: زىكىًريَّا بفي ًإٍسحى
 ثقة رمي بالقدر. (،236)ص (،ركاه مكقكفان، كىك حديث صحيح مسند

 (.336-335: رقـ الحديث186( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص6)
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مف طريؽ سعيد  (2)مف طريؽ قتيبة بف سعيد بنحكه مختصرنا، كالطبراني (1)أخرجو النسائي
مف طريؽ ىىٍكذىة  (4)مف طريؽ سعيد بف كثير بنحكه، كالقطيعي (3) بف أبي مريـ بمفظو، كالطحاكما
ًميفىة با بداؿ لفظ )فيعتقو( إلى )فيقيمو(، أربعتيـ ) قتيبة بف سعيد، كسعيد بف أبي إنحكه مع بف خى

ًميفىة(، عف داكد بف عبد الرحمف.  مريـ، كسعيد بف كثير، كىىٍكذىة بف خى

مف طريؽ  (6)مف طريؽ محمد بف مسمـ الطائفي بمفظ مقارب، كالنسائي (5)أخرجو البييقيك 
بنحكه مختصرنا، ثبلثتيـ )داكد بف عبد الرحمف، كمحمد بف مسمـ الطائفي،  عبد العزيز بف رفيع

كعبد العزيز بف الطائفي(، عف عمرك بف دينار، كفي ركاية الطحاكم عف ابف أبي مميكة كعمرك بف 
 دينار، عف ابف عمر رضى اهلل عنو مرفكعان.

بف عمر، عف رسكؿ اهلل  الكجو الثاني: عمرك بف دينار، عف سالـ بف عبد اهلل، عف عبد اهلل
 صمى اهلل عميو كسمـ.

مىٍيًو ثيَـّ  (7) أخرجو البخارم ـى عى عف عمي بف عبد اهلل بنحكه مع زيادة بمفظ )فىًإٍف كىافى ميكًسرنا قيكِّ
،  (8) ييٍعتىؽي(، كمسمـ اًلًو ًقيمىةى عىٍدؿو مىٍيًو ًفي مى ـى عى عف عمرك بف الناقد، كابف أبي عمر بنحكه بمفظ )قيكِّ

اًلًو ًإٍف كىافى ميكًسرنا(.الى  مىٍيًو ًفي مى تىؽى عى ، كىالى شىطىطى، ثيَـّ عى ٍكسى   كى

، كىالى شىطىطى ثيَـّ ( 9)كأبك داكد ٍكسى مىٍيًو ًقيمىةن الى كى ـي عى بنحكه مع زيادة لفظ )فىًإٍف كىافى ميكًسرنا ييقىكَّ
مىٍيًو ًقيمىةه عف قتيبة بف سعيد بنحكه مع زيادة لفظ )فى  (10)ييٍعتىؽي(، كالنسائي ـي عى ًإٍف كىافى ميكًسرنا، فىًإنَّوي ييقىكَّ

                                                 

ديىيمى ] (1) ًؼ أىٍلفىاًظ النَّاًقًميفى النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلًعٍتًؽ/ ًذٍكري اٍلعىٍبًد يىكيكفي بىٍيفى اٍثنىٍيًف فىييٍعًتؽي أىحى ا نىًصيبىوي كىاٍخًتبلى
ٍبًد اهلًل ٍبًف عيمىرى ًفي ذىًلؾى )ج بىًر عى  .[(4920: رقـ الحديث25/ 5ًلخى

 (.13640: رقـ الحديث451/ 12( الطبراني: المعجـ الكبير )ج2)
 (.4678: رقـ الحديث105/ 3(الطحاكم: شرح معاني اآلثار )ج3)

 (.123: رقـ الحديث191دينار)ص  ( القطيعي: جزء األلؼ4)

ـى ًباٍلًعٍتًؽ )ج (5) رًّا يىٍكـى تىكىمَّ : يىكيكفي حي ٍف قىاؿى : مى : رقـ 481/ 10البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلغىٍصًب/ بىابه
 (.21389الحديث

ًؼ أىٍلفىاًظ النَّاًقًميفى  النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلًعٍتًؽ/ ًذٍكري اٍلعىٍبًد يىكيكفي بىٍيفى اٍثنىٍيفً ] (6) ا نىًصيبىوي كىاٍخًتبلى ديىيمى فىييٍعًتؽي أىحى
ٍبًد اهلًل ٍبًف عيمىرى ًفي ذىًلؾى )ج بىًر عى  .[(4918: رقـ الحديث24/ 5ًلخى

ٍبدنا بىٍيفى اٍثنىٍيًف، أىٍك أىمىةن بىٍيفى ](7) : رقـ 137/ 3الش رىكىاًء )جالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىاب الشًَّركىًة/ بىابي ًإذىا أىٍعتىؽى عى
 .[(2521الحديث

ٍبد )ج]( 8) ٍف أىٍعتىؽى ًشٍركنا لىوي ًفي عى  .[(50: رقـ الحديث1287/ 3مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلًعٍتًؽ/ بىابي مى

كىل أىنَّوي الى ييٍستىٍسعىى )ج] (9)  .[(3947: رقـ الحديث25/ 4أبك داكد: السنف، ًكتىاب اٍلًعٍتًؽ/ بىابه ًفيمىٍف رى

ا نىًصيبىوي كىاٍخًتبلى ]( 10) ديىيمى ًؼ أىٍلفىاًظ النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلًعٍتًؽ/ ًذٍكري اٍلعىٍبًد يىكيكفي بىٍيفى اٍثنىٍيًف فىييٍعًتؽي أىحى
ٍبًد اهلًل ٍبًف عيمىرى ًفي ذىًلؾى )ج بىًر عى  .[(4921: رقـ الحديث25/ 5النَّاًقًميفى ًلخى
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ٍكسى كىالى شىطىطى ثيَـّ ييٍعًتؽي(، كفي مكضع آخر الى كى
عف إسحاؽ بف إبراىيـ بنحكه مع زيادة لفظ )فىًإٍف  (1)

اًحبىوي كى  ، كىالى شىطىطى فىييٍعًطي صى ٍكسى مىٍيًو ًقيمىةى عىٍدؿو الى كى  ييٍعًتؽي(.كىافى ميكًسرنا، فىًإفَّ عى

ٍبدو كىافى بىٍيفى اٍثنىٍيًف »بمفظ  (3)في مسنده بمفظ قريب، كالحميدم  (2)كأحمد بف حنبؿ أىي مىا عى
مىٍيًو ًبأىٍعمىى اٍلًقيمىةً  ا نىًصيبىوي، فىًإٍف كىافى ميكًسرنا فىًإنَّوي يىقيكـي عى ديىيمى : «فىأىٍعتىؽى أىحى ًقيمىةي عىٍدؿو الى »، أىٍك قىاؿى

، كىالى  ٍكسو تىوي ثيَـّ ييٍعتىؽي كى اًحًبًو ًحصَّ ـي ًلصى  مف طريؽ الحميدم بنحكه. (4)، كالبييقي« شىطىطو ثيَـّ يىٍغري

مىٍيًو ًبأىٍغمىى  (5)كالبزار ـى عى عف أحمد بف عبدة، كحكثرة بف محمد بنحكه مع زيادة )فإف مكسر قيكِّ
، كالى شىطىطى، ثيَـّ  ٍكسى ـى ًقيمىةن ال كى ًة، أىٍك قيكِّ  أىٍعتىؽى(. اٍلًقيمى

ًة،  (7)، كالطحاكم (6)كالبييقي مىٍيًو ًبأىٍعمىى اٍلًقيمى ـي عى بنحكه مع زيادة لفظ )فىًإٍف كىافى ميكًسرنا فىًإنَّوي ييقىكَّ
ييٍعتىؽ(، مف طريؽ الشافعي، كفي مكضع آخر أخرج البييقي كى
مف طريؽ ابف أبي عمر بنحكه مع  (8) 

، كى  ٍكسو ًة، أىٍك ًقيمىًة عىٍدؿو لىٍيسىٍت ًبكى مىٍيًو ًبأىٍغمىى اٍلًقيمى ـي عى ، ثيَـّ زيادة لفظ )فىًإٍف كىافى ميكًسرنا فىًإنَّوي ييقىكَّ الى شىطىطو
تىوي(.  ـي ًليىذىا ًحصَّ  يىٍغرى

مر، كأحمد بف حنبؿ، كقتيبة بف عشرتيـ ) عمي بف عبد اهلل، كعمرك بف الناقد، كابف أبي ع
سحاؽ بف إبراىيـ، كالحميدم، أحمد بف عبدة، كحكثرة بف محمد، كالشافعي(، عف ابف  سعيد، كا 

 عيينة، عف عمرك بف دينار بو.
 الزىرم بنحكه . مف طريؽ (9)أخرجو مسمـ :تابع عمرك بف دينار في ىذا الكجو الزىرم

                                                 

ًؼ أىٍلفىاظً النسائي: السن] (1) ا نىًصيبىوي كىاٍخًتبلى ديىيمى  النَّاًقًميفى ف الكبرل، ًكتىابي اٍلًعٍتًؽ/ ًذٍكري اٍلعىٍبًد يىكيكفي بىٍيفى اٍثنىٍيًف فىييٍعًتؽي أىحى
ٍبًد اهلًل ٍبًف عيمىرى ًفي ذىًلؾى )ج بىًر عى  .[(4922: رقـ الحديث26/ 5ًلخى

 .[(4589: رقـ الحديث196/ 8أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد بف حنبؿ)ج]( 2)

 (.686: رقـ الترجمة542/ 1( الحميدم: مسند الحميدم)ج3)

ٍبدو كىىيكى ميكًسره )ج (4) ٍف أىٍعتىؽى ًشٍركنا لىوي ًفي عى : مى : رقـ 152/ 6البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلغىٍصًب/ بىابه
 (.21329الحديث

 (.6045الحديث: رقـ 267/ 12( البزار: مسند البزار)ج5)

ٍبدو كىىيكى ميكًسره )ج (6) ٍف أىٍعتىؽى ًشٍركنا لىوي ًفي عى : مى : رقـ 152/ 6البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلغىٍصًب/ بىابه
 (.21328الحديث

، عىٍف  (7) ٍبًد اهلًل ٍبًف عيمىرى ـي ٍبفي عى كىاهي سىاًل أىًبيًو، عىٍف رىسيكًؿ اهلًل الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، بىابي بىيىاًف ميٍشًكًؿ مىا رى
ـٍ مىعى يىسىارو ًمٍنوي ًبقً  ديىي مَّـى ًفي اٍلعىٍبًد يىكيكفي بىٍيفى الش رىكىاًء، فىييٍعًتقيوي أىحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍف صى كىاًئًو ًفيًو، كى ًة أىٍنًصبىاًء شيرى يمى

 (.5365: رقـ الحديث408/ 13ًسكىل ذىًلؾى ًمفى اٍعًتبىاًريًَّتيىا )ج

ٍبدو كىىيكى ميكًسره )ج (8) ٍف أىٍعتىؽى ًشٍركنا لىوي ًفي عى : مى : رقـ 465/ 10البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلغىٍصًب/ بىابه
 (.21330الحديث

ٍبد )جمسمـ مسمـ: صحيح](  9) ٍف أىٍعتىؽى ًشٍركنا لىوي ًفي عى  .[(51: رقـ الحديث1287/ 3، ًكتىابي اٍلًعٍتًؽ/ بىابي مى
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 سالـ، عف ابف عمر رضى اهلل عنو مرفكعان.عمرك بف دينار، كالزىرم(، عف كبلىما )
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

الكجو األكؿ: عمرك بف دينار، عف عبد اهلل بف عمر، قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
 كسمـ.

 يركيو عف عمرك بف دينار: 

ثقة : ثقة، كقاؿ ابف حجر: (1)، قاؿ ابف معيف داكد بف عبد الرحمف العطار أبك سميماف المكي. 1
 . ىك: ثقة.(2) لـ يثبت أف ابف معيف تكمـ فيو

 يركيو عف داكد بف عبد الرحمف: 

، أىبيك األىٍشيىب ٍبًد اهلًل الثَّقىًفي  ًمٍيفىةى بًف عى ًديثو" : قاؿ أحمد بف حنبؿ: ىىٍكذىةي بفي خى ، (3)"مىا كىافى أصمح حى
قىاؿ أىبيك (4)"كقا إف شاء اهللما أضبط ىذا األصـ عنو يعني ىكذة، أرجك أف يككف صد" قاؿ مرة:  ، كى
قاؿ لي أحمد بف حنبؿ: ًإلىى مف تختمؼ ببغداد؟ قمت: ًإلىى ىكذة بف خميفة، كعفاف. فسكت "حاتـ : 

قىاؿ أحمد بف أىبي خيثمة: سمعت يحيى ٍبف مىًعيف يقكؿ: (5)" كالراضي بذلؾ عىٍف عكؼ  ،ىكذة" ، كى
قىاؿ مرة: (6) "ضعيؼ بالمحمكد. قيؿ لو: لـ؟ قاؿ: لـ يأت أحد بيذه األحاديث  ىكذة لـ يكف " ، كى

ا قىاؿ النَّسىائي: (8) "صدكؽ"، كقاؿ أبك حاتـ: (7)"كما جاء بيا، ككاف أطركشنا أيضن ليس بو "، كى
نما ذكره (12)، كابف حجر: صدكؽ(11)، كقاؿ الذىبي(10)، كذكره ابف حباف في الثقات (9)"بأس ، كا 

ال فإنو قاؿ في بداية الترجمة: الذىبي في الميزاف كبجانبو )  .(13)"كثؽ"صح( لكبلـ ابف معيف فيو، كا 
 صدكؽ.  خالصة األقكاؿ:

                                                 

 (.313: رقـ103ابف معيف، تاريخ عثماف بف سعيد الدارمي، عف أبي زكريا يحيى بف معيف )ص  (1)

 (.1804: رقـ الترجمة281( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 2)

 (.594: رقـ374أحمد بف حنبؿ، سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد )ص (3)

 (.499: رقـ الترجمة119/ 9(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
 (.499: رقـ الترجمة119/ 9)ج المرجع السابؽ (5)
 (.7389: رقـ الترجمة144/ 16(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج6)
 (.7389: رقـ الترجمة144/ 16)ج المرجع السابؽ (7)
 (.499: رقـ الترجمة119/ 9(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج8)
 (.7389رقـ الترجمة: 144/ 16(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج9)
 (.1161: رقـ الترجمة590/ 7(ابف حباف، الثقات )ج10)
 (.5991: رقـ الترجمة340/ 2(الذىبي، الكاشؼ )ج11)
 (.7327: رقـ الترجمة575(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص12)
 (.9257: رقـ الترجمة311/ 4(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج13)
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ٍبًد المًَّو اٍلمىكٍّي  . 2 ، أىبيك عى مَّدي ٍبفي ميٍسًمـو الطَّاًئًفي  : تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: االختبلؼ ميحى
ىك: أنو (، 239)ص  (،يث صحيح مسندبيف الكقؼ الرفع، النمكذج األكؿ: ركاه مكقكفان، كىك حد

يحتج بو إذا حدث مف كتابو، كال يحتج بو إذا حدث مف حفظو، ألنو يخطئ. كفي ىذه الركاية أخطأ 
 كىي مف حفظو.

ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف رفيع، 4 مائة األسدم أبك عبد اهلل المكي نزيؿ الككفة: ثقة، مات سنة ثبلثيف ك . عى
 .(1)كيقاؿ بعدىا كقد جاكز التسعيف

ٍكحي بفي عيبىادىةى بًف العىالىًء القىٍيًسي  بف حساف القىٍيًسي   ، رى مَّدو البىٍصًرم  ثقة فاضؿ لو " ، أىبيك ميحى
 . (2)" تصانيؼ

الكجو الثاني: عمرك بف دينار، عف سالـ بف عبد اهلل، عف عبد اهلل بف عمر، عف رسكؿ اهلل 
 عميو كسمـ.صمى اهلل 

 يركيو عف عمرك بف دينار:
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو سفياف بف عييينة: 
كتدليسو مف المرتبة الثانية عند كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، ، (110)صكيعرؼ اسمو(، 

 ابف حجر ال يضر.
 دراسة الحديث:

ك بف ًدينىارو مىٍكلىى بىاذىافى كىك: ثقة ثبت، يي   :عنو عمى كجييف لرك مدار الحديث عمى عىٍمري
الكجو األكؿ: عمرك بف دينار، عف عبد اهلل بف عمر، قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

 كسمـ.
 و راجحة؛ لمسببيف: الركاية مف ىذا الكج

 أكالن: يركيو عف عمرك بف دينار ثقتاف كىما: داكد بف عبد الرحمف، كعبد العزيز بف رافع. 

 (3)كفي صحيح ابف حباف" ثانينا: ألف عمرك بف دينار سمع مف ابف عمر، كما نص العبلئي فقاؿ: 
نما نبيت عميو لئبل يغتر بكبلـ الحاكـ  .(4)"عنو بسند جيد قاؿ سمعت ابف عمر، كذلؾ كثير جدنا؛ كا 

                                                 

 (.4095ترجمة: رقـ ال357(ابف حجر: تقريب التيذيب )ص1)
 (.1962: رقـ الترجمة211)ص المرجع السابؽ (2)
، عىٍف شيٍعبىةى،3) ٍكًضي  ًليًد كىاٍلحى دَّثىنىا أىبيك اٍلكى : حى ًميفىةى، قىاؿى نىا أىبيك خى ٍبًد المًَّو ٍبًف  ( مثاؿ: قاؿ ابف حباف: أىٍخبىرى دَّثىنىا عى : حى قىاؿى

: سىًمٍعتي اٍبفى عيمىرى  مىى السمع كالطاعة فيما يىقيكؿي  ًدينىارو قىاؿى ـى ييمىقِّنينىا: "عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : كينَّا ًإذىا بىايىٍعنىا رىسيكؿى المًَّو صى
ؤكط: إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف. أبك الكليد: ىك ىشاـ بف عبد الممؾ، ااستطعنا" . قاؿ المحقؽ شعيب األرن

اإلحساف في تقريب حاشية ٍبت ركل لو البخارم. ابف حباف، كالحكضي: ىك حفص بف عمر بف الحارث ثقة ث
 (.4552: رقـ الحديث416/ 10صحيح ابف حباف )ج

 (.243(العبلئي، جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ )ص4)
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 الكجو الثاني: عمرك بف دينار، عف سالـ بف عبد اهلل، عف عبد اهلل بف عمر مرفكعان.

الركاية مف ىذا الكجو محفكظة، فقد ركاىا سفياف بف عيينة عف عمرك بف دينار كىك أثبت 
، كىك مف الميقدميف في عمرك بف (1)كأعمميـ بحديث عمرك بف دينار، كما في قكؿ ابف معيفالناس 

كتابع عمرك بف دينار في ىذا  ، صحيحييماماماف البخارم كمسمـ في دينار، كىذا الكجو أخرجو اإل
 الكجو الزىرم.

، عىفٍ " قاؿ البزار:  ـي أىٍسنىدى عىٍمرك ٍبفي ًدينىارو اٍلمىكِّي  مَّى المَّوي  ال نىٍعمى ، عىٍف أىًبيًو، عىف النًَّبٌي صى سىاًلـو
: سىًمٍعتي اٍبفى  ، قىاؿى ، عىف عىٍمرك ٍبًف ًدينىارو دي اٍلعىطَّاري كىاهي دىاكي قىٍد رى ًديًث، كى مَّـ غىٍيرى ىىذىا اٍلحى سى مىيو كى عيمىر عى

كىاهي اٍبفي عييىٍينة كىابي مىا رى  .(3)الصحيح: حديث ابف عيينة، ككذلؾ صححو الدارقطني قاؿ: (2) "كىالصَّ

مكسى المديني: مختمؼ في إسناده، أم أف ىذا الحديث اختمؼ  يقكؿ أب خالصة الدارسة:
في إسناده عمى كجييف، كلـ يرجح أحدىما عمى اآلخر؛ فمرة يركيو عمرك بف دينار، عف ابف عمر 

؛ ألف ، ككبلىما صحيحعبد اهلل بف عمر رضى اهلل عنو مباشرة كمرة بكاسطة سالـ بف عبد اهلل بف
الكجو الذم ركاه بدكف كاسطة ذكر فيو سماع ابف عمر رضى اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو 
كسمـ، كأما الكجو اآلخر الذم ذكر فيو كاسطة ركاه أثبت كأعمـ الناس في عمرك بف دينار ىك 

 سفياف بف عيينة.

عبد اهلل الشركطي لـ أجد مف  مكسى المديني فيو محمد بف إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:
إسنادىما صحيح، كالركاية الثانية أخرجيا البخارم  راجحتاف فيالركايتذكره بجرح أك تعديؿ، إال أف 

 .صحيحييماكمسمـ في 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.482: رقـ117/ 3ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج (1)
 (.6045الحديث: رقـ 267/ 12البزار، مسند البزار)ج (2)

 (.2829: رقـ402/ 12)ج الدارقطني الدارقطني، عمؿ (3)
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 النمكذج الثاني: مختمؼ ًفي إسناده

نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضؿً  : قاؿ أبك مكسى المديني:(48) الحديث أىٍخبىرى
ٍبًد (1) ، أنا أىبيك طىاًىًر ٍبفي عى

قيٍطًني  (2)الرًَّحيـً  ، أنا الدَّارى
كَّاؼي (3) ًميٍّ الصَّ مَّدي ٍبفي عيٍثمىافى (4)، ثنا أىبيك عى ، ثنا ميحى

ٍبًد (5) ، ثنا يىٍحيىى ٍبفي عى
ًميًد، ثنا اٍبفي اٍلميبىارىًؾ، عىًف األىٍكزى  ٍيميكنىةى، اٍلحى دَّثىًني ًىبلؿي ٍبفي أىًبي مى ، حى ، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي كىًثيرو اًعيِّ

دَّثىًني عىطىاءي  ٍبدى المًَّو ٍبفى سىبلـو رىًضيى المَّوي احى دَّثىوي، أىفَّ عى ٍبًد الرٍَّحمىًف، حى مىمىةى ٍبفى عى ، أىفَّ أىبىا سى ٍبفي يىسىارو
، نىٍحكىهي  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دَّثىوي عىًف النًَّبيِّ صى ٍنوي، حى : تىذىاكىٍرنىا بىٍينىنىا فىقيٍمنىا: أى (6)عى قىٍبمىوي قىاؿى ـٍ يىٍأًتي . كى ي كي

؟ فىًيٍبنى  ؿَّ اًؿ أىحىب  ًإلىى المًَّو عىزَّ كىجى ، يىٍسأىليوي أىم  األىٍعمى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا أىٍف يىقيكـى ًمنَّا رىسيكؿى المًَّو صى
مىعىنىا رى  تَّى جى مَّـى حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ده، فىأىٍرسىؿى ًإلىٍينىا النًَّبي  صى نىا ييًشيري ًإلىى أىحى عىؿى بىٍعضي جيبل رىجيبل، فىجى

مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍينىا رىسيكؿي المًَّو صى ، فىقىرىأى عى ا ًفي اأٍلىٍرًض  ]بىٍعضو مى ا ًفي السَّمىاكىاًت كى سىبَّحى ًلمًَّو مى
ـي ) ًكي ـى تىقي 1كىىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى نيكا ًل )( يىاأىي يىا الًَّذيفى آمى [. فىتىبلىىا ًمٍف 2-1]الصؼ:  [( 2كليكفى مىا الى تىٍفعىميكفى

: فىتىبلىىا عى  ًليىا ًإلىى آًخًرىىا، قىاؿى ًىبلؿه مىٍينىا اٍبفي سىبلـو ًمٍف أىكَّ : فىتىبلىىا عى ًليىا ًإلىى آًخًرىىا، قىاؿى مىٍينىا عىطىاءه، أىكَّ
لً  مىٍينىا ًىبلؿه ًمٍف أىكَّ ًليىا ًإلىى قىاؿى يىٍحيىى: فىتىبلىىا عى مىٍينىا يىٍحيىى ًمٍف أىكَّ : فىتىبلىىا عى يىا ًإلىى آًخًرىىا، قىاؿى األىٍكزىاًعي 

ًديثه مختمؼ ًفي إسنادهآًخًرىىا،   .(7) ىىذىا حى

 

 

                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  (1) ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب  (2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:

ٍبد المَّو أىبي  (3) ك الحسف الحافظ ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 ،ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو( الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية،

ماـ كقتو، انتيى (،142)ص إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

كَّاًؼ، تقدمت ترجمتو في )المطم (4) ، اٍبفي الصَّ اؽى البىٍغدىاًدم  سىًف بًف ًإٍسحى مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف الحى ًميٍّ ميحى ب ىك: أىبيك عى
ةي.  (،146)ص ،قبائؿ(الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لم  ثِّقىةي، حجَّ

، ككاف محدِّثنا فىٍيمنا كاسع الركاية،  (5) ىك: محمد بف عثماف بف أبي شىٍيبة. الحافظ أبك جعفر العٍبسٌي الكيكفي 
 (.461: رقـ الترجمة1036/ 6أره. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج صاحب غرائب، كلو تاريخ كبير لـ

 (.يعني نحك حديث تقدـ ذكره.137: رقـ الحديث175أبك مكسى المديني: المطائؼ مف عمـك المعارؼ )ص  (6)
 (.478: رقـ الحديث251)ص المرجع السابؽ (7)
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 تخريج الحديث:

 اختمؼ عمى يحيى بف أبي كثير عمى خمسة أكجو كىي: 
الكجو األكؿ: يحيى بف أبي كثير، عف ىالؿ بف أبي ميمكنة، عف عطاء بف يسار، عف 

 أبي سممة، عف عبد اهلل بف سالـ مرفكعان. 

 بنحكه.بو ، مف طريؽ األكزاعي، عف يحيى بف أبي كثير، (2)، كابف حباف(1) أخرجو ابف المبارؾ

 بف سالـ مرفكعان. الكجو الثاني: يحيى بف أبي كثير، عف أبي سممة، عف عبد اهلل

مف طريؽ يحيى  (5)، كالطبراني(4)طريؽ محمد بف كثير بمفظ قريب، كأبي يعمى (3)أخرجو الترمذم
 مف طريؽ الكليد بف مزيد بنحكه. (6)بف حمزة بنحكه، كالبييقيا

مف طريؽ الكليد بف  (10)، كالحاكـ(9)، كالطبراني(8)، كابف حباف(7)كأخرجو ابف أبي عاصـ
مسمـ بنحكه، كعند ابف أبي عاصـ مف طريؽ الكليد بف مسمـ، كمحمد بف شعيب بنحكه، كأخرجو 

 مف طريؽ أبي إسحاؽ الفزارم بنحكه. (12)، كالحاكـ (11)البييقي

                                                 

 (.1: رقـ الحديث27(ابف المبارؾ، الجياد )ص 1)
في تقريب صحيح ابف حباف، بىابي فىٍضًؿ اٍلًجيىاًد/ ًذٍكري اٍلبىيىاًف ًبأىفَّ اٍلًجيىادى ًفي سىًبيًؿ المًَّو ًمٍف (ابف حباف: اإلحساف 2)

ؿَّ كىعىبلى )ج اًؿ ًإلىى المًَّو جى  (.4594: رقـ الحديث454/ 10أىحىبِّ اأٍلىٍعمى
ًمٍف سيكرىًة الصَّؼِّ الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي تىٍفًسيًر اٍلقيٍرآًف عىٍف رىسيك ]( 3) : كى / بىابه مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًؿ المًَّو صى

 .[(3309: رقـ الحديث199/ 5)ج

 (.7499: رقـ الحديث487/ 13(أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى المكصمي )ج4)

ى بف أكثـ، كىك (، ككقع في مطبكع الطبراني، يحي406: رقـ الحديث169/ 13(الطبراني: المعجـ الكبير)ج5)
نما ىك "يحيى بف أبي كثير".  تحريؼ، كا 

: رقـ 268/ 9(البييقي: السنف الكبرل، ًجمىاعي أىٍبكىاًب السِّيىًر/ بىابه ًفي فىٍضًؿ اٍلًجيىاًد ًفي سىًبيًؿ اهلًل )ج6)
 (.18499الحديث

افًَّة اٍلعىديكِّ )ج7)  (.141: رقـ الحديث389/ 1( ابف أبي عاصـ: الجياد، ًذٍكري ميصى

ًمٍف  (ابف حباف: اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف،  بىابي فىٍضًؿ اٍلًجيىاًد/ ًذٍكري اٍلبىيىاًف ًبأىفَّ اٍلًجيىادى ًفي سىًبيًؿ المَّوً 8)
ؿَّ كىعىبلى )ج اًؿ ًإلىى المًَّو جى  (.4594: رقـ الحديث454/ 10أىحىبِّ اأٍلىٍعمى

 (.406الحديث: رقـ 169/ 13(الطبراني: المعجـ الكبير)ج9)
 (.2385: رقـ الحديث76/ 2(الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف،  ًكتىابي اٍلًجيىاد)ج10)

: رقـ 269/ 9( البييقي: السنف الكبرل، ًجمىاعي أىٍبكىاًب السِّيىًر/ بىابه ًفي فىٍضًؿ اٍلًجيىاًد ًفي سىًبيًؿ اهلًل )ج11)
 (.18500الحديث

 (.2387: رقـ الحديث79/ 2(الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج12)
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ستتيـ)محمد بف كثير، كيحيى بف حمزة، الكليد بف مزيد، كالكليد بف مسمـ، كمحمد بف شعيب، كأبك 
 عف األكزاعي، عف يحيى بف أبي كثير بو. ارم(،إسحاؽ الفز 

الكجو الثالث: يحيى بف أبي كثير، عف عطاء بف يسار، أك أبي سممة، عف عبد اهلل بف سالـ، 
 عف عبد اهلل بف سالـ مرفكعان.

 مف طريؽ ابف المبارؾ، عف األكزاعي، عف يحيى بف أبي كثير بنحكه بو.( 1)أخرجو أحمد بف حنبؿ
حيى بف أبي كثير، عف ىالؿ بف أبي ميمكنة، عف عطاء بف يسار، أك أبي الكجو الرابع: ي

 سممة، عف عبد اهلل بف سالـ مرفكعان.

عف عبد  (3) ، مف طريؽ يعمر بف بشر بنحكه، كأبك يعمى المكصمي (2)أخرجو أحمد بف حنبؿ
 مف طريؽ يحيى بف عبد الحميد بنحكه. (4)اهلل بف أحمد بف أسماء بنحكه، كالطبراني

مف طريؽ سعيد بف رحمة بنحكه. أربعتيـ ) يعمر بف بشر، كعبد اهلل  (5)كأخرجو ابف المبارؾ
 بف أحمد بف أسماء، كيحيى بف عبد الحميد، كسعيد بف رحمة(، عف ابف المبارؾ.ا

مف طريؽ اليقؿ بف زياد بنحكه، كبلىما ) ابف المبارؾ، كاليقؿ بف زياد(،  (6)كأخرجو الحاكـ
 .عف األكزاعي، عف يحيى بف أبي كثير بو

 الكجو الخامس: يحيى بف أبي كثير، عف أبي سممة، عف أبي ىريرة  رضى اهلل عنو مرفكعان.

، عف يحيى مف طريؽ أحمد بف يحيى بف المنذر، عف أيكب بف زياد (7)أخرجو ابف األعرابي
 مختصران بدكف ذكر القصة.بو بف أبي كثير، ا

 

 

 

 
                                                 

 .[(23788: رقـ الحديث205/ 39أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (1)
 (.23789: رقـ الحديث206/ 39)ج المرجع السابؽ (2)

 (.7497: رقـ الحديث484/ 13( أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى )ج3)

 (.407: رقـ الحديث170/ 13الطبراني: المعجـ الكبير)ج (4)

 (.1: رقـ الحديث27المبارؾ، الجياد )ص ابف  (5)

 (.2386: رقـ الحديث76/ 2الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف،  ًكتىابي اٍلًجيىاد)ج (6)

 (.2388: رقـ الحديث1107/ 3ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي )ج (7)
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:

، ٍزرىًجي  اًرًث اٍلخى ـً ٍبًف اٍلحى ٍبدي اهلًل ٍبفي سىالى مَّى المَّوي  عى ، سىمَّاهي النًَّبي  صى ًمٍف بىًني قىٍينيقىاعى ييٍكنىى أىبىا ييكسيؼى
نٍ  كىل عى ، رى ثو كىأىٍربىًعيفى ًدينىًة سىنىةى ثىبلى فِّيى ًباٍلمى ٍيننا، تيكي كىافى اٍسميوي حيصى ٍبدى اهلًل، كى مَّـى عى سى مىٍيًو كى ٍيرىةى، عى وي أىبيك ىيرى

 . ىك: صحابي.(1)ىـ كىأىنىسي ٍبفي مىاًلؾ... كغير 

، قيؿ: اسمو عبد اهلل، كقيؿ: إسماعيؿ، ثقة أبك سممة بف عبد الرحمف بف عىٍكؼ الز ىرم  المىدىني  
 . (2)مكثر...، مات سنة أربع كتسعيف أك أربع كمائة ككاف مكلده سنة بضع كعشريف

مد، المىدىني، مىكلى مىيمكنىة، ثقة فاضؿ صاحب مكاعظ "  عىطىاء بف يىسىار، الًياللي، أىبك ميحى
 .(3)"كعبادة

كيقاؿ: ابف أىبي مىيمكنىة، كيقاؿ: ابف أىبي ًىبلىؿ العامرم، المىدىني، كقد  ًىالىؿ بف عمي بف أيسىامة،
 .(4)ينسب إلى جده ثقة...، مات سنة بضع عشرة 

)المطمب الثاني: تبيينو  ترجمتو في: تقدمت يىٍحيىى بفي أىًبي كىًثٍيرو أىبيك نىٍصرو الطَّاًئي  مىٍكالىىيـ، اليىمىاًمي
ثقة يرسؿ، كتدليسو : كىك (،86)ص ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

دَّثىًني(. مف المرتبة الثانية ال يضر، كقد صرح بالتحديث في ىذه  الركاية بقكلو: )حى
: تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى المركزم مكلى بني حنظمة 

 ىك: ثقة ثبت فقيو عالـ جكاد مجاىد  (،77)ص اهلل عنيـ(،
ٍبًد الرٍَّحمىًف الًحمَّاًني:  ٍبًد الرٍَّحمىًف بًف مىٍيميٍكًف بًف عى ًمٍيًد بًف عى ٍبًد الحى قاؿ الدَّاًرمي عف  يىٍحيىى بفي عى

، ما بالكيك " يحيى بف معيف:  ، قاؿ صدكؽه، مشيكره سىدو فىة مثؿ ابف الًحمَّاني، ما يقاؿ فيو ًإال ًمف حى
فمىة، لـ يكف يىقًدر أف يىصيكفى نفسو، كما يفعؿ أصحابي  ا فيو غى الدَّاًرمي: ككاف ابف الًحمَّاني شىيخن

، (6) "كريبما يجيء رجؿه فيشتميو، كريبما يمطميوي، يعني ابف الًحمَّاني" ، زاد في "الكامؿ": (5) "الحديثً 
، فيفترم عميو، كريبما يمطميوي " كفي "تاريخ بغداد":  ريبما "، كفي "تيذيب الكماؿ": (7) "ريبما يجيءي رجؿه

                                                 

 (.1665/ص 3أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج (1)

 (.8142رقـ الترجمة: 645ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (2)

 (.4605: رقـ الترجمة392)ص المرجع السابؽ (3)

 (.7344: رقـ الترجمة576)ص المرجع نفسو (4)

 (.899: رقـ 232(ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص5)

 (.2138: رقـ الترجمة97/ 9(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج6)
 (.7435: رقـ الترجمة251/ 16)ج الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد (7)
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، فيفتىرم عميو، كفي ركاية: فيسب وي، كريبما يمطميوي  كاف ًثقىةن، " ، كقاؿ ابف ميحرز عنو: (1) "يجيءي رجؿه
يثىمة عنو: (2) "ال بىأسى بو، رجؿى ًصدؽو  ًثقىةه، كابنيو " ، كقاؿ الد كرم  عنو: (3)"ًثقىةه "، كقاؿ ابف أىبي خى

دَّث عف أىبي يىحيىى ، (4) "ًثقىةه. كلـ يزؿ يىحيىى يىقكؿ ىذا في أىبي يىحيىى الًحمَّاني كابنو حتى مات، كحى
ناظرناه في ىذا غيرى "اؿ أيضان: ، كق(5) "أىبك يىحيىى الًحمَّاني، كابنيو، ًثقىةه "كقاؿ الد كرم أيضان عنو: 

"مىرَّةو 
سأىلتي يىحيىى بف مىعيف أف يىكتب لي بعض الميحدِّثيف "، كقاؿ العىباس بف الفىضؿ األىسفىاطي: (6)

بد الحميد الًحمَّاني ٌمد بف ىاركف الفىبلَّس عنو: (7) "بالكيكفىة، فىكىتىبى لي: يىحيىى بف عى " ، كقاؿ ميحى
بد الحميد الًحمَّاني، كميسىدَّد، كعيبىيد اهلل بف عيمىر القىكىاريرم،  سأىلتي يىحيىى بف مىعيف، عف يىحيىى بف عى

ًيزي  ًيز بينيـ، فقاؿ: ال أيمى : مى ، كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف نمير: (8)"فقاؿ: ما منيـ ًإال صدكؽه، قمتي
: كذكر عنده، يعنى ، كقاؿ أبك الحسف الميمكني(9) "، ىك أكبر مف ىؤالء كميـ ، فاكتب عنوىك ثقة"

: فقمت لو ، كقاؿ الميمكني(10) "ليس بأبي غساف بأس": أحمد بف حنبؿ، ابف الحماني. فقاؿعند 
ال أدرم ، ثـ نفض يده في كجيي " )يعني ألبي عبد اهلل(: يحيى بف عبد الحميد الحماني. قاؿ: 

كقاؿ أحمد بف محمد بف ىانئ: قمت ألبي عبد اهلل ، في حديث ركاه ابف ، (11)"غير مرة ، يدفعو
ابف الحماني قد طمب كسمع ، ثـ قاؿ : كلك اقتصر عمى ما "الحمانى عنو ، فنفض يده ، ثـ قاؿ : 

قد كاف كتب كطمب، لك اقتصر عمى ما " ، كقاؿ عبد اهلل بف أحمد، عنو: (12) "سمع لكاف فيو كفاية
كتب معي يحيى الحماني إلى أحمد بف حنبؿ؛ فقرأ أحمد كتابو، "ك حاتـ الرازم: ، كقاؿ أب(13) "سمع

، كقاؿ أبك طالب، عف الحسف بف الربيع : (14) "كسألتو أف يكتب جكابو فأبى. كقاؿ أقرئو السبلـ
جاءني يحيى الحماني فسألني عف حديثيف مف حديث ابف المبارؾ فأمميتيما عميو ، ثـ بمغني أنو "

                                                 

 (.6868: رقـ الترجمة431/ 31(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج1)
 (.104/ص 1يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ج (2)
 (.3879: رقـ الترجمة72/ 3(ابف أبي خيثمة، التاريخ الكبير )ج3)
 (.2090: رقـ الترجمة1191/ 3(الدكالبي، الكنى كاألسماء )ج4)
 (.1273: رقـ 269/ 3يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج (5)
 (.7435: رقـ الترجمة251/ 16(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج6)
 (.2039: رقـ الترجمة415/ 4(العقيمي، الضعفاء الكبير )ج7)
 (.698ة: رقـ الترجم169/ 9(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج8)
 (.7435: رقـ الترجمة251/ 16(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج9)
 (.6868: رقـ الترجمة422/ 31(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج10)
 .[(347: رقـ196أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية المركذم كغيره )ص]  (11)
 (.2039رقـ الترجمة :415/ 4(العقيمي، الضعفاء الكبير )ج12)

 .[(112: رقـ172/ 1أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )ج]  (13)
 (.6868: رقـ الترجمة169/ 9(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج14)
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، كقاؿ سيؿ (1) "ف ابف المبارؾ قاؿ : كقاؿ أحمد: يحيى ليس بمأمكف عمى الحديثحدث بيما ع
قد سمع الحديث كجالس الناس كقـك " بف المتككؿ: سئؿ أحمد بف حنبؿ عف ابف الحماني. فقاؿ : ا

يقكلكف فيو: ما أدرم ما يقكلكف كما يدعكف. كقاؿ مرة : أكثر الناس فيو ، كما ذلؾ إال مف سبلمة 
ف السامي: سئؿ أحمد بف محمد بف حنبؿ عنو، فسكت عنو ، كقاؿ محمد بف عبد الرحم ،(2)"صدره

سألت أحمد بف حنبؿ عنو، قمت " : د بف عبد اهلل بف سميماف الحضرميكقاؿ محم ،(3)فمـ يقؿ شيئنا
لو: تعرفو؟ لؾ بو عمـ؟ فقاؿ أحمد: كيؼ ال أعرفو؟ فقمت لو: كاف ثقو؟ فقاؿ أحمد: أنتـ أعرؼ 

، كقاؿ : قكلكا لياركف الحماؿ لمركذم أحمد، فأنكر أف يككف حدثو، ككذا سأؿ ا(4) "كـبمشايخ
: (5)يضرب عمى حديث يحيى الحماني  د، يىقيكؿي قىاؿى اآلجرم: سىًمٍعتي أىبىا دىاكي اًفظىا" ، كى ، (6)كىافى حى

: إن : بمى. قىاؿى : ألـ تره؟ قيٍمتي ٍنبىؿ، عىٍنو؟ قىاؿى سىأىٍلتي أىٍحمىد بف حى ، كقاؿ أحمد بف (7)"ؾ إذا رأيتو عرفتوكى
، كقاؿ: ما كاف (8) "جاء ابف الحماني إلى ىاىنا فاجتمع عميو الناس، ككاف يكذب جيارنا"حنبؿ: 

أنو يسرؽ األحاديث، أك يتمقطيا أك  ـ يعجبو ذلؾ. كقاؿ: ما زلنا نعرؼأجرأه، ىذه جرأة شديدة كل
ى؟ فقاؿ: ليس ىك ابف الحمان يعبد اهلل : ما تقكؿ ف قمت ألبى": ، كقاؿ أبك بكر األثـر(9)يتمقفيا 

: األمر فيو أعظـ مف ذاؾ، كحمؿ عميو ، ثـ قاؿ، كال أربعة يحككف عنوكال ثبلثة، كاحد، كال اثنيف
م"، كقاؿ البخارم: (10)"حمبلن شديدنا في أمر الحديث ، كقاؿ في (11)"يتكمماف ًفيًو  يكىافى أىٍحمد كعى

لسممي: سمعت ، كقاؿ أحمد بف يكسؼ ا(12)، كابف نمير-ني ابف حنبؿيع -مكضع آخر: رماه أحمد
: يحيى بف عبد الحميد، كعبد ركت ثبلثة كيحدثكف بما ال يحفظكفأد" : عمي بف المديني يقكؿ

الحماني كذاب، قيؿ "، كعف ابف عبداف، قاؿ ابف نيمىير: (13)"األعمى السامي ، كمعتمر بف سميماف

                                                 

 (.398: رقـ الترجمة248/ 11(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج1)
 (.399: رقـ الترجمة248/ 11)ج المرجع نفسو (2)
 (.7435: رقـ الترجمة251/ 16(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج3)
 المرجع السابؽ.(4)
  المرجع نفسو.(5)
 (.1967: رقـ296أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص (6)

 (.1967: رقـ296)ص المرجع نفسو(7)
 (.2139: رقـ الترجمة98/ 9)ج(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ 8)
 .[(4079: رقـ 41/ 3أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )ج] (9)
 (.7435: رقـ الترجمة251/ 16(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج10)
 .[(2867: رقـ الترجمة357/ 2البخارم، التاريخ األكسط )ج]  (11)
 .[(3037: رقـ الترجمة291/ 8الكبير )ج البخارم، التاريخ]  (12)
 (.7435: رقـ الترجمة251/ 16(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج13)
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قد سقط "، كقىاؿى محمد بف عبد اهلل بف عٌمار: (1)"قاؿ لـ أسمعو منو لعبداف سمعتو مف ابف نيمىير
: لىـ يكف ألىؿ الككفة حديثه جيد غريب، كال ألىؿ المدينة، كال ألىؿ بمد  : فما ًعمتو؟ قىاؿى حديثو، ًقيؿى

، كقاؿ (3)"ساقط متمكف ترؾ حديثو، فبل ينبعث"، كقاؿ الجكزجاني: (2) "حديث جيد غريب إال ركاهي 
: ميحى  مَّد ٍبف يىٍحيىى، يىقيكؿي ٍبد الحميد "مَّد ٍبف المسيب: سمعتي ميحى مىى حديث يىٍحيىى ٍبف عى اضربكا عى

ٍبد الرحيـ أبك يحيى: (4) "الحماني ستة أقبلـ مَّد ٍبف عى كينَّا إذا قعدنا إلى الحماني تبٌيف لنا "، كقىاؿى ميحى
قىاؿ النَّسىائي: (5)"منو بىبليىا ًعيؼ"، كقاؿ مرة:  (6) "ليس بالقكم"، كى قىاؿ في مكضع أخر: (7) "ضى ، كى

سألت يحيى بف "، كقاؿ أيضان: (10) "ليف "، كقاؿ أبك حاتـ: (9)، كذكره ابفي ًحبَّاف ًفي الثقات (8) "ثقة"
مىًعيف عف يحيى الًحٌمانٌي، فأجمؿ القكؿ فيو، كقاؿ: ما لوي؟ كاف يسرد ميٍسنىده أربعة آالؼ سٍردنا. 

لو مسند " ، كقاؿ ابف عدم: (11)"ثبلثة آالؼ، ككصفو أبك حاتـ بالحفظ لحديث شىًريؾكحديث شىًريؾ 
بالككفة، كبالبصرة مسدَّد، كبمصر أسد بف مكسى كىك « المسند»صالح، كيقاؿ: إنو أكؿ مف صنؼ 

ك أىنَّوي ال بىٍأسى ًبوً  قبميما، قاؿ: كلـ أرً  عقكب بف ، كقاؿ ي(12) "في مسنده كال أحاديثو مناكير، كىأىٍرجي
كأما ابف الحماني فإف أحمد بف حنبؿ سيئ الرأم فيو ، كأبك عبد اهلل متحرو في مذىبو ، "سفياف: 

، كلـ يقع لو شيءه (14)، كقاؿ الخميمي: "مخرَّجه في الصحيحيف" (13) "مذىبو أحمد مف مذىب غيره 
ايىةى لىوي ًفي الكيتيًب في أحد الصحيحيف، إال ما جاء في "صحيح مسمـ"، كما قاؿ الذىبي: " كىالى ًركى 

                                                 

 (.2139: رقـ الترجمة96/ 9(انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج1)
 (.7435: رقـ الترجمة251/ 16(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج2)
 (.115: رقـ ترجمة136 (الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص3)
 (.7435: رقـ الترجمة251/ 16(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج4)
 (.7435: رقـ الترجمة251/ 16)ج المرجع السابؽ (5)

 (.3725: رقـ الترجمة454/ 16(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج6)
 .[(625: رقـ ترجمة107النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص ]  (7)
 (.3725: رقـ الترجمة454/ 16(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج8)

 (.9275: رقـ الترجمة121/ 7(ابف حباف، الثقات )ج9)
 (.695: رقـ ترجمة168/ 9(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ج10)
(، كقاؿ أبك حاتـ: " لـ أر مف المحدِّثيف مف يحفظ كيأتي بالحديث 695: رقـ ترجمة168/ 9)ج المرجع نفسو (11)

عمى لفظو كاحد ال يغيِّره سكل قبيصة كأبي نعيـ في حديث الثكرم، كيحيى الحماني في حديث شريؾ، كعمي بف 
 الجعد في حديثو".

 (.2139رجمة: رقـ الت98/ 9(انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج12)

 (.82/ص 3(يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج13)
 (.282: رقـ الترجمة578/ 2(الخميمي: اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج14)
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 ) ًحٍيًح ميٍسًمـو ٍمدان، لىًكٍف لىوي ًذٍكره ًفي )صى ًدٍيثىوي عى نَّبيكا حى ٍبًط اٍسـ"  (1)السِّتًَّة، تىجى ، كقاؿ الحافظ (2)ًفي ضى
، كلكنو لـ ييٍمقىوي"  افظ (3)في "الفتح": "كقد أدرؾ البخارم  أبا يحيى بالسِّفِّ مينكر "، كقاؿ الذىبي: حى

، كقاؿ ابف حجر: (5) "شيعي بغيض...، ضعؼ وػإال أن" ر: ػػ، كقاؿ في مكضع آخ(4) "ًديثالحى 
 .(6)"حافظ إال أنيـ اتيمكه بسرقة الحديث"

قد تكاتر تكثيقو عف يحيى بف معيف، كما قد تكاتر تجريحو عف اإلماـ أحمد،  خالصة األقكاؿ:
كالجرح مقدـ، كأحمد  بف حنبؿ، كالدارمي بريئاف مف الحسد؛ ألف مف تكمـ فيو ىـ أعبلـ الحديث 
كالحفاظ، كلـ يكف ألحد مف أىؿ الحديث أف يتكمـ في حؽ يحيى بف عبد الحميد الحماني مف ال 

زا في الحفظ، كلـ يقؿ أحد: إنو كضع حديثنا، بؿ ربما كاف يتمقط شيء، ككاف يحيى  الحماني مبرَّ
أحاديث، كيدعي ركايتيا، فيركييا عمى كجو التدليس، كيكىـ أنو سمعيا،  كلـ يخرج لو البخارم 

 يما، كالراجح أنو ضعيؼ الحديث، ال يقبؿي منوي ما يركيو.حيكمسمـ في صحي
 دراسة الحديث:

يحيى بف أبي كثير، عف ىالؿ بف أبي ميمكنة، عف عطاء بف يسار، عف أبي : الكجو األكؿ
  سممة، عف عبد اهلل بف سالـ مرفكعان.

يركم عف ابف المبارؾ: معاذ بف أسد المركزم كاتب ابف المبارؾ، أبك عبد اهلل نزؿ البصرة، 
يصٌي، أىبيك عثماف: قاؿ(7) كىك: ثقة مَّد  "ابف حباف:  ، كسعىًيد ٍبف رحمة ٍبف نيعىٍيـ المصِّ يىٍرًكم عىف ميحى

الفىتو اأٍلىٍثبىات ًفي ا اج ًبًو لميخى كز ااًلٍحًتجى ٍنوي أىؿ الشَّاـ الى يىجي مىٍيًو ركل عى ـٍ ييتىابع عى ا لى ٍبف حمير مى
كىايىات ٍبًد (8)"الرِّ ًف بًف مىٍيميٍكًف بًف عى ٍبًد الرٍَّحمى ًمٍيًد بًف عى ٍبًد الحى ًف الًحمَّاًني: ضعيؼ.، كيىٍحيىى بفي عى  الرٍَّحمى

                                                 

، عىفٍ 1) ٍيدو ًمًؾ بًف سىًعٍيًد بًف سيكى ٍبًد المى ًبٍيعىةى، عىٍف عى ، عىٍف رى مىٍيمىافى بًف ًببلىؿو ًدٍيًث سي ًقٍيبى حى ٍيدو ( قىاؿى مسمـ: عى مى أىٍك  - أىًبي حي
: قىاؿى رىسيٍكؿي اهلًل  -أىًبي أيسىٍيدو  مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـي -صى ديكي ؿى أىحى دى، فىٍميىقيٍؿ: المَّييَـّ اٍفتىٍح ًلي أىٍبكىابى : )ًإذىا دىخى المىٍسجى

ًدٍيثى ًمٍف ًكتى  : كىتىٍبتي ىىذىا الحى : سىًمٍعتي يىٍحيىى بفى يىٍحيىى يىقيٍكؿي ، ثيَـّ قىاؿى ًدٍيثى ذىكىرى الحى ، رىٍحمىًتؾى ... ، كى مىٍيمىافى بًف ًببلىؿو اًب سي
اًنيَّ  بىمىغىًني أىفَّ يىٍحيىى الًحمَّ : كى .  قىاؿى : كىأىبيك أيسىٍيدو ا ]يىقيٍكؿي قىٍصًرىىا/ بىابي مى ًة اٍلميسىاًفًريفى كى بلى مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي صى

ؿى اٍلمىٍسًجدى )ج  .[(68: رقـ الحديث494/ 1يىقيكؿي ًإذىا دىخى
 (.170: رقـ الترجمة537/ص 10(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج2)
 (.92/ص 9(ابف حجر، فتح البارم )ج3)
 (.7006: رقـ الترجمة739/ 2(الذىبي، المغني في الضعفاء )ج4)
 (.9567: رقـ الترجمة392/ 4(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج5)
 (.7591: رقـ ترجمة593(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 6)
 (.6723: رقـ الترجمة535)ص  السابؽالمرجع ( 7)

 (.408: رقـ الترجمة328/ 1)ج كف(ابف حباف، المجركح8)
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بف أسد اىذا الكجو ضعيؼ، فيو سعيد بف رحمة، كيحيى بف عبد الحميد، أما الثقة معاذ  الخالصة:
 خالؼ مجمكع الثقات الذم رككه مف طريؽ آخر.

 الكجو الثاني: يحيى بف أبي كثير، عف أبي سممة، عف عبد اهلل بف سالـ مرفكعان.

ـى ٍبفى " ؿ: صحح الحاكـ ىذا الكجو قا اؽى ًإٍبرىاًىي مىمىةى أىفَّ أىبىا ًإٍسحى ًة ًإٍسنىاًد أىًبي سى مىى ًصحَّ الدًَّليًؿ عى
ؿ ٍسنىاًد اأٍلىكَّ كىاهي ًبًزيىادىًة أىٍلفىاظو ًفيًو ًباإٍلً ، رى اًب اأٍلىٍكزىاًعيِّ مَّدو اٍلفىزىاًرمَّ أىٍحفىظي أىٍصحى  .(1)"ميحى

يركل في الدنيا، قؿ أف  (2)ىك مف أصح مسمسؿ "سيكطي: قاؿ الحافظ ابف حجر فيما نقمو عنو ال
 . (3)"كقع في المسمسبلت مثمو مع مزيد عمكه

. يحيى بف حمزة بف كاقد الحضرمي، 8فيو: يركم عف األكزاعي خمسة مف الثقات كىـ: 
 .(4) "ثقة"أبك عبد الرحمف الدمشقي القاضي: 

اًرًث . 7 مًَّد ٍبًف اٍلحى ـي ٍبفي ميحى ذىٍيفىةى اٍلفىزىاًرم  ًإٍبرىاًىي ةى ٍبًف ًحٍصًف ٍبًف حي اًرجى تقدمت ، ٍبًف أىٍسمىاءي ٍبفي خى
اؽ: ( 113ترجمتو )ص اـ أىبيك ًإٍسحى  ."ثقة حافظ لو تصانيؼ"اإًلمى

كاف ثقة كثير الحديث "قاؿ ابف سعد :  مكالىـ أبك العباس الدمشقي: . الكليد بف مسمـ القرشي4
ما رأيت مف الشامييف "، كقاؿ أحمد: (7)"صالح الحديث"، كقاؿ أبك حاتـ: (6)، ككثقة العجمي(5)"كالعمـ

، (10) "كاف كثير الخطأ "، كقاؿ: (9)  "كاف رفاعان ": -أيضان  -، كقاؿ (8)"أعقؿ مف الكليد بف مسمـ
إذا حدث عف الغرباء "، كقاؿ أبك داكد : (11) "اختمطت عميو أحاديث ما سمع كمالـ يسمع "كقاؿ: 
كىافى ًممَّف صنؼ كىجمع ًإالَّ أىنو ريبمىا قمب اأٍلىسىاًمي، "، ذكره ابف حباف في الثقات فقاؿ: (12)"يخطئ

                                                 

 (.2386: رقـ الحديث76/ 2(الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف،  ًكتىابي اٍلًجيىاد)ج1)

ًديث: ىك مف صفات اإلسناد، ما تكارد فيو الركاة عمى كصؼ ليـ قكالن، أك فعبلن أك كصفان . انظر: 2) ٍمسىؿ اٍلحى (ميسى
 (.40-39/ص 4السخاكم، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )ج

 (.441/ 14منثكر )ج(السيكطي، الدر ال3)
 (.7536: رقـ الترجمة589(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص4)

 (.3926: رقـ الترجمة327/ 7(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج5)

 (.1778: رقـ الترجمة466(العجمي، معرفة الثقات )ص 6)

 (.70: رقـ الترجمة16/ 9(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج7)

 (.6737: رقـ الترجمة92/ 31أسماء الرجاؿ )ج (المزم، تيذيب الكماؿ في8)

 (.6737: رقـ الترجمة96/ 31)ج السابؽالمرجع (9)

 (.245: رقـ 105(أحمد ركاية المركذم، العمؿ كمعرفة الرجاؿ)ص 10)

 (.254: رقـ الترجمة155/ 11(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج11)

 .[(1553رقـ : 234أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم)ص ] (12)
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الكليدي بفي مسمـو  ييرًسؿي "كقد كصفو بالتدليس غير كاحد مف األئمة: قاؿ الدارقطني:  (1)"كىغير الكنى
؛ مثًؿ:  ، عندى األكزاعيِّ أحاديثي عف شيكخو ضعفاءى، عف شيكخو أدركيـ األكزاعي  في أحاديًث األكزاعيِّ

، عف نافعو كالز ٍىرمِّ كعطاء ، فييسًقطي الضعفاءى كيجعمييا عف األكزاعيِّ ، كعطاءو ، كالز ٍىرمِّ ، كقاؿ (2)"نافعو
د عف ابف جريج، أك عف األكزاعي، فميس بمعتمد؛ ألنو يدلس عف كذابيف، إذا قاؿ الكلي"الذىبي: 

، كذكره في (4)"ثقة؛ لكنو كثير التدليس كالتسكية" :، كقاؿ ابف حجر(3)"فإذا قاؿ حدثنا، فيك حجة
 . (5)المرتبة الثالثة مف المدلسيف

حباف كالطبراني بقكلو: ثقة مدلس مف المرتبة الثالثة صرح بالسماع في ركاية ابف  خالصة األقكاؿ:
.) دَّثىنىا اأٍلىٍكزىاًعي   )حى

، أبك عبد اهلل الدمشقي3 مَّدي ٍبفي شيعىٍيًب ٍبًف شىابيكرى ، (6): كثقو ابف المبارؾ.  أثبت في األكزاعي: ميحى
يـ، ك (9)يـ، كدحي  (8)، كالعجمي(7)كابف عمار : كالكليد كاف أحفظ منو، ككاف محمد إذا حدث زاد دحي

ًمٍف ًكبىاًر "، قاؿ الخميمي: (10)كقاؿ أبك داكد : في األكزاعي ثبت  ،الشيء مف كتبو حدثو صحيحان 
اًب اأٍلىٍكزىاًعيِّ  ، (13)كذكره ابف حباف في الثقات ،(12) أحد األئمة الثقاتكقاؿ ابف عساكر: ،(11) "أىٍصحى

كاف مرجئان، كليس بو في "، كقاؿ ابف معيف: (14) "، ما عممت إال خيران ما أرل بأسان "كقاؿ أحمد: 

                                                 

 (.16118: رقـ الترجمة222/ 9لثقات)جابف حباف، ا(1)

 (.632: رقـ 139(، كالضعفاء كالمتركككف )400: رقـ 318الدارقطني، سؤاالت السممي )ص  (2)

 (.9405: رقـ الترجمة348/ 4(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج3)

 (.7456: رقـ الترجمة584(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 4)

 (.127: رقـ51حجر، طبقات المدلسيف )ص (ابف 5)

 (.5290: رقـ الترجمة373/ 25(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج6)

 (.5290: رقـ الترجمة373/ 25)ج السابؽالمرجع (7)
 (.1607: رقـ الترجمة240/ 2(العجمي، معرفة الثقات )ج8)
 (.5290الترجمة : رقـ373/ 25المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (9)
 .[(1598: رقـ 242أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص] (10)
 (.476/ص 2(الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج11)
 (.6448: رقـ الترجمة245/ 53جتاريخ دمشؽ )ابف عساكر، (12)
 (.15128: رقـ الترجمة50/ 9(ابف حباف، الثقات )ج13)
 (.1548: رقـ الترجمة286/ 7الجرح كالتعديؿ )ج(ابف أبي حاتـ، 14)
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صدكؽ، "، كقاؿ ابف حجر: (2)"مشيكر، كما أعمـ كاهلل بو بأسان "، كقاؿ الذىبي: (1) "الحديث بأس
 .(3) "صحيح الكتاب
 .صحيح الكتاب ثقة، خالصة األقكاؿ:

ًليد بف مىٍزيىد العيٍذرم، أىبيك العباس 5 كتي:. اٍلكى  .(4) "ثقة ثبت" البىيري
، يًصي  مد ٍبف كىًثير، أىبك ييكسيؼ، الًمصٍّ ، مىكلنى لثىًقيؼ، نزؿ  كراكم صدكؽ ىك: ميحى نعاًني  كييقاؿ: الصَّ
كفى أىنَّوي اٍختىمىطى ًفي آًخًر عيٍمًره ة. قاؿ ابف سعد: يىٍذكيري يصى ، (6)" كاف صدكقان قاؿ ابف معيف: "ك  ،(5)الًمصِّ

يًصي فضعفو جدن  اهلل:كقاؿ عبد  مَّد بف كثير المصِّ كذكره ابف حباف في الثقات ، (7) اذكر أبي ميحى
اًديث ًعدىاد "، كقاؿ ابف عدم: (8) "يخطئ كيغرب"فقاؿ:  ةن أىحى اصَّ ، كىاألىٍكزىاًعيِّ خى لىوي ًركىايىاته عىٍف مىٍعمىرو

مىٍيوً  ده عى ، كقاؿ ابف حجر: (10)"مختمؼ فيو صدكؽ، اختمط بآخره"، كقاؿ الذىبي: (9) "ًممَّا ال ييتىاًبعيوي أىحى
 . (12)، كذكره في المرتبة الخامسة مف المدلسيف (11)"صدكؽ كثير الغمط "

 يخطئ.مدلس مختمط مف الخامسة لـ يعالج، صدكؽ  خالصة األقكاؿ:
محمد بف شعيب بف شابكر،  ،ىذا الكجو ىك الراجح كأثبت ما ركم عف األكزاعي الخالصة:

 قات.رجالو ث
الكجو الثالث: يحيى بف أبي كثير، عف عطاء بف يسار، أك أبي سممة، عف عبد اهلل بف سالـ، 

 عف عبد اهلل بف سالـ مرفكعان.

، يحيى بف آدـ بف سميماف الككفي تفرد بركايتو عف يحيى بف كثير كخالؼ ما ركاه الثقات:
فييا تدليس؛ ألف ركاية يحيى بف  ، كفي ىذه الركاية(13) أبك زكريا مكلى بني أمية ثقة حافظ فاضؿ

                                                 

 (.48: رقـ15(ىاشـ بف مرثد الطبراني، تاريخ ىاشـ بف مرثد الطبراني، عف يحيى بف معيف )ص 1)
 (.7672:رقـ الترجمة580/ 3(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج2)
 (.5958: رقـ الترجمة483(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 3)
 (.7454: رقـ الترجمة583)صالمرجع السابؽ  (4)

 (.489/ 7(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج5)
 (.342: رقـ 357سؤاالت ابف الجنيد )ص ابف معيف، (6)
 (.5109: رقـ الترجمة251/ 3جركاية ابنو عبد اهلل ) ،العمؿ كمعرفة الرجاؿأحمد بف حنبؿ، (7)
 (.15236: رقـ الترجمة70/ 9(ابف حباف، الثقات )ج8)

 (.1732: رقـ الترجمة501/ 7كامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(ابف عدم، ال9)

 (.5126: رقـ الترجمة212/ 2(الذىبي، الكاشؼ )ج10)

 (.6251: رقـ الترجمة504(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 11)

 (.150: رقـ57(ابف حجر: طبقات المدلسيف )ص12)

 (.7496: رقـ الترجمة587(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص13)
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أبي كثير، عف عطاء بف يسار فييا انقطاع، بينيما في ىذا الحديث ىبلؿ بف أبي ميمكنة كما في 
 طرؽ الحديث، كىك ثقة مف رجاؿ الشيخيف، ككذلؾ فييا اضطراب ) عف عطاء، أك أبي سممة(.

ىذه الركاية معمكلة باالنقطاع بيف يحيى بف أبي كثير، عف عطاء بف يسار، كالركاية  الخالصة:
 فييا شؾ )عف عطاء، أك أبي سممة(، خالؼ ما ركاه الثقات، ىذا الكجو ضعيؼ.

الكجو الرابع: يحيى بف أبي كثير، عف ىالؿ بف أبي ميمكنة، عف عطاء بف يسار، أك أبي 
 عبد اهلل بف سالـ مرفكعان.سممة، عف عبد اهلل بف سالـ، عف 

ك:يركيو عف ابف المبارؾ راكياف ثقات كىما:  ييٍكنىى أىبىا عىٍمرو قاؿ الدارقطني:  يىٍعمىري ٍبفي ًبٍشرو كى
بىًعي اٍلبىٍصًرمٌ ، (1)"ثقةه ثقةه " مَّد بف أىسمىاء بف عبيد الضي ثقة "، أىبيك عبد الرٍَّحمىف: كعبد اهلل بف ميحى

ًمٍيًد بًف  ال يحتج ، كراكو (2)"جميؿ ٍبًد الحى يصٌي، كيىٍحيىى بفي عى بو كىك: سعىًيد ٍبف رحمة ٍبف نيعىٍيـ المصِّ
ٍبًد الرٍَّحمىًف الًحمَّاًني، ضعيؼ، ىذا الطريؽ فيو شؾ يركيو عف )عطاء بف يسار، أك أبي  سممة(، عى

نما تدليس ؛عف عطاء كيحيى بف أبي كثير لـ يركو   .كا 
عف )عطاء بف يسار، أك أبي سممة(، كخالؼ ما طرؽ ىذا الكجو فيو شؾ يركيو  خالصة:

 ركاىا الثقات األثبات، فيك ضعيؼ.

 الكجو الخامس: يحيى بف أبي كثير، عف أبي سممة، عف أبي ىريرة  رضى اهلل عنو مرفكعان.

أيكب بف النجار بف زياد الحنفي، أبك إسماعيؿ قاضي اليمامة كيقاؿ اسـ تفرد بيذا الطريؽ 
صح أنو قاؿ: لـ أسمع مف يحيى بف أبي كثير "، كقاؿ ابف حجر:  (3)النجار يحيى:  ثقة مدلس 

، كخالؼ الثقات فركاه عنو: أىٍحمىد بف يحيى (4) "إال حديثنا كاحدنا كقد ركل عنو أكثر مف حديث
ختمؼ فيو فمنيـ مف قاؿ: أحمد بف يحيى فيك ابف المنذر المديني ، كما قاؿ ابف ا ٌم:اأٍلىحكؿ اٍلًكٍندً 

، كمنيـ مف يجعمو أحمد بف يحيى الككفي األحكؿ مكلى األشعرييف، كقد ذكره ابف حباف (5)أبي حاتـ
، فأما الذىبي فقد ذكر ترجمة األحكؿ الككفي، كقاؿ : ىك (6)في الثقات، كقاؿ: كيخالؼ يخطئ

بف يحيى بف المنذر شيخ مكسى بف إسحاؽ، كمطيف، ليس بشيء، ثـ ذكر ترجمة ابف المنذر  أحمد

                                                 

 (.521/ 16البغدادم، تاريخ بغداد )ج(الخطيب 1)

 (.3577: رقـ الترجمة320(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص2)

 (.627: رقـ الترجمة119)ص المرجع نفسو (3)

 (.6: رقـ19(ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص 4)
 (.186: رقـ ترجمة81/ 2(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج5)
 (.12095الترجمة: رقـ 24/ 8(ابف حباف، الثقات )ج6)
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، (2)"صدكؽ، حدث عنو يحيى الذىمي"، كقاؿ: قاؿ الدارقطني : (1) المديني ، كذكر قكؿ أبي حاتـ 
، إال أنو لـ ، ذكره الخطيب البغدادم بأنو: " أىٍحمىد بف يحيى اأٍلىحكؿ اٍلًكٍنًدٌم"(3)  "ضعيؼ"كقاؿ مرة: 

، كماؿ الحافظ ابف حجر إلى أنيما اثناف، فقاؿ: فالظاىر أف الككفي (4)يذكر أف األحكؿ ككفي 
 .(5)األحكؿ الذم ضعفو الدارقطني غير ىذا المديني كاهلل أعمـ

 سكاء كاف كاحدان أك اثنيف، ىك: ضعيؼ.  خالصة األقكاؿ:

ثير، كليس في ىذا الكجو خالؼ مجمكع الثقات الذيف رككه مف طرؽ يحيى بف أبي ك الخالصة:
أبك ىريرة رضى اهلل عنو( بؿ عف )عبد اهلل بف سبلـ رضى اهلل عنو(، كتدليس مف أيكب ) إسناده

بف النجار، كتفرد بالركاية عنو الضعيؼ يحيى بف األحكؿ، كذكره مختصرنا، بدكف ذكر القصة. 
 إسناده ضعيؼ.

كقكؿ اإلماـ أبي مكسى المديني: " مختمؼ في إسناده"  يعني األكجو التي ذكرت فييا 
 االختبلؼ كلـ يرجح اإلماـ أم كجو فقط اكتفى باإلشارة إلى االختبلؼ.

الحديث صحيح مف )الكجو الثاني: يحيى بف أبي كثير، عف أبي  الحكـ عمى الحديث:
اجح كأثبت ما ركم عف األكزاعي محمد بف شعيب بف ىك الر  سممة، عف عبد اهلل بف سبلـ مرفكعان(

.شابكر، رجالو ثقات  

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 (.651: رقـ الترجمة162/ 1(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج1)

 (.4: رقـ85( الدارقطني، سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص2)

 (.895: رقـ ترجمة690/ 1( ابف حجر، لساف الميزاف )ج3)

 (.53: رقـ449/ 1الخطيب البغدادم، مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ )ج (4)

 (.895: رقـ ترجمة690/ 1ميزاف )ج( ابف حجر، لساف ال5)
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 المطمب الثالث: الحديث المرسؿ
اىتـ العمماء بكضع قكاعد عمـ الحديث كأصكلو؛ ألنو ىك العمـ التي ييتىكىصَّؿ بو إلى معرفة 

دراسة السند كالمتف  أحكاؿ األحاديث التي تركل عف الرسكؿ مف حيث القبكؿ كالٌرد، فيتـ مف خبلؿ
الة كالضبط، كالسماع كاالنقطاع، لمحديث النبكم، ككذلؾ دراسة أحكاؿ الركاة لمحديث مف حيث العد

لتمييز الحديث الصحيح مف الضعيؼ، كعد جميكر عمماء الحديث، المرسؿ مف أنكاع الحديث 
 الضعيؼ بسبب عدـ اتصاؿ السند. 

رساؿ كأصمو مف قكليـ: أرسؿ الشيء أم أطمقو اسـ مفعكؿ مف اإل تعريؼ المرسؿ في المغة:
مىى اٍلكىاًفًريفى ]كأىممو، كمنو قكلو تعالى،  ٍمنىا الشَّيىاًطيفى عى ـٍ تىرى أىنَّا أىٍرسى [ يعني 83]سكرة مريـ:  [أىلى

 .(1)أطمقناىـ، كيحتمؿ أف يككف مف قكليـ: ناقة مرساؿ، أم سريعة السير
-قاؿ النككم: " كإخباره عف شيء فعمو النبي تعريؼ مرسؿ الصحابة:  كفي االصطالح: 
أك نحكه مما يعمـ أنو لـ يحضره، لصغر سنو، أك لتأخر إسبلمو أك غير  -صمى اهلل عميو كسمـ

 .(2)"ذلؾ
المرسؿ عند المحدثيف: " ىك الذم يركيو المحدث بأسانيد متصمة إلى التابعي، فيقكؿ التابعي: قاؿ 

لك ذكر التابعي فعبلن أك تقريران نبكيان كاف داخبلن ". كمثؿ القكؿ: (3)رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ" 
 . (4) "فيو

كالمشيكر عند المحدثيف: التسكية بيف أف يككف التابعي الذم أرسؿ الحديث مف كبار 
كىـ مف قؿ سماعيـ كركايتيـ  -أك مف صغارىـ -كىـ الذيف جؿ ركايتيـ عف الصحابة -التابعيف

 . (5)عف الصحابة

إف المرسؿ يختص بما أرسمو كبار التابعيف دكف صغارىـ، فأحاديث صغار التابعيف تسمى ": كقيؿ
 .(6) "مقاطيع، منقطعة

: "ثـ إف حكـ المرسؿ حكـ  قاؿ العبلمة ابف الصبلح في مقدمتوحكـ المرسؿ عند المحدثيف: 
الحديث الضعيؼ إال أف يصح مخرجو بمجيئو مف كجو آخر، فكركده مف كجو آخر يدؿ عمى 

                                                 

 (.285-282/ص 11انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج (1)
 .(62/ 1جالمجمكع شرح الميذب )النككم، (2)
 (.25الحاكـ، معرفة عمـك الحديث )ص (3)
 (.1/258الصنعاني، تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار )ج (4)
 (. بتصرؼ.53-51الحديث )صانظر: ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك  (5)
 (.18/ 5الشارح: عبد الكريـ الخضير، شرح نخبة الفكر )ج (6)
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كما ذكرنا مف سقكط االحتجاج بالمرسؿ، كالحكـ بضعفو ىك الذم استقر  ،صحة مخرج المرسؿ ...
حيح مسمـ عميو آراء جماىير حفاظ الحديث، كنقاد األثر كتداكلكه في تصانيفيـ كفي صدر ص

، أما مراسيؿ الصحابة، قاؿ (1)"المرسؿ في أصؿ قكلنا، كقكؿ أىؿ العمـ باألخبار ليس بحجة" 
المذىب الصحيح المشيكر الذم قطع بو جميكر أصحابنا كجماىير أىؿ العمـ أنو حجة، : "النككم

.، ..كأطبؽ المحدثكف المشترطكف لمصحيح القائمكف بأف المرسؿ ليس بحجة عمى االحتجاج بو
ذا رككىا بينكىا فإذا أطمقكا  ؛كالصكاب أنو يحتج بو مطمقنا ألف ركايتيـ عف غير الصحابي، نادرة كا 

 .  (2) فالظاىر أنو عف الصحابة، كالصحابة كميـ عدكؿ" ؛ذلؾ

ٍبًد  : قاؿ أبك مكسى المديني:(49) الحديث مًَّد ٍبًف عى نىا الرًَّئيسي أىبيك اٍلقىاًسـً ًىبىةي المًَّو ٍبفي ميحى أىٍخبىرى
ٍيًف رىًحمىوي المَّوي  اٍلكىاًحًد ٍبًف اٍلحيصى
ًميِّ ٍبًف اٍلميٍذًىًب اٍلكىاًعظي التًَّميًمي   (3) سىفي ٍبفي عى ًميٍّ اٍلحى ًببىٍغدىادى، ثىنىا أىبيك عى

نىا أىبيك بىكٍ (4) اًلؾو ، أىٍخبىرى ٍمدىافى ٍبًف مى ٍعفىًر ٍبًف حى رو أىٍحمىدي ٍبفي جى
ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى (5) ٍبًد الرٍَّحمىًف عى ، ثىنىا أىبيك عى

ٍنبىؿو  دَّثىًني أىًبي(6)ٍبًف حى ًف  (7)، حى ، عى ٍف ًزيىاًد ٍبًف سىٍعدو ، عى اًلؾه ، ثىنىا مى اًلدو مَّادي ٍبفي خى رىًحمىوي المَّوي، ثىنىا حى

                                                 

 (.73ابف الصبلح، عمـك الحديث )ص (1)
 .(62/ 1جالمجمكع شرح الميذب )النككم، (2)
ٍيف، أبك القاسـ 3) مَّد ٍبف عىٍبد اٍلكىاًحًد ٍبف أىٍحمىد ٍبف العٌباس بف الحيصى ذىانٌي،  قاؿ (ىك: ىبة اهلل ٍبًف ميحى الشٍَّيبانٌي اليىمى

: 191/ 21الخطيب البغدادم: كاف شيخان حسنان متيقظان صدكقان صحيح السماع. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج
 (.194رقـ الترجمة

مً 4) دى ٍبًف كىب بف شبيؿ بف فركة بف كاقد أىبيك عى ًمٌي بف أىٍحمى ًد ٍبًف عى مَّ ًمٌي بف ميحى سىف بف عى ٌي التميمي الكاعظ (ىك: اٍلحى
المعركؼ بابف المذىب، قاؿ الخطيب البغدادم: كاف سماعو لممسند مف القطيعي صحيحان إال ًفي أجزاء منو، فإنو 
ًمٌي أحاديث ًفي أسانيدىا أسماء قـك غير منسكبيف، كيسألني عنيـ فاذكر  ألحؽ اسمو فييا...، ككاف كثيران يعرض عى

حاديث، كيزيدىا ًفي أصكلو مكصكلة باألسماء، ككنت أنكر عميو ىذا الفعؿ فبل ينتيي لىوي أنسابيـ فيمحقيا ًفي تمؾ األ
 (.3880: رقـ الترجمة393/ 8عنو. انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج

ٍبد المَّو أىبيك بىٍكر القطيعي، كىافى يسكف قطيعة الرقىك: (5) يؽ أىٍحمىد ٍبف جعفر ٍبف حمداف ٍبف مالؾ ٍبف شبيب ٍبف عى
ٍنوي، كال ترؾ االحتجاج ًبو. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج : 116/ 5فإلييا ينسب، لـ نر أحدنا امتنع مف الركاية عى

 (.1966رقـ الترجمة
: تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: تبي6) ٍنبىًؿ بًف ًىبلىؿو الشٍَّيبىاًني  ًد بًف حى مَّ ٍبدي اهلًل بفي أىٍحمىدى بًف ميحى ينو ألسماء (ىك: عى

 ثقة. (،82)ص الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

ٍنبىًؿ بًف ًىبلىًؿ بًف أىسىًد بًف ًإٍدًرٍيسى الشَّ 7) ًد بًف حى مَّ ٍبًد اهلًل أىٍحمىدي بفي ميحى : أحد األئمة ثقة حافظ فقيو (ىك: أىبيك عى ٍيبىاًني 
 (.96: رقـ الترجمة84حجة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
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 : ٍنوي قىاؿى ٍف أىنىسو رىًضيى المَّوي عى ، عى مَّـى نىاًصيىتىوي مىا شىاءى  (1)سىدىؿى »الز ٍىًرمِّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىسيكؿي المًَّو صى
ؿَّ ثيَـّ فىرىؽى بىٍعدي  المَّوي عىزَّ كىجى
ٍنوي غير ح«(2) ـٍ يىٍرًكًه عى ًديثه غىًريبه ًمٍف حديث مالؾ مسندان، لى ماد ، ىىذىا حى

اـ أىٍحمىد ٍبف حنبؿ رحمو المَّو،  ، ركاه كىك في المكطأ مرسؿٍبف خالد، كلـ نكتبو ًإال ًمٍف حديث اإًلمى
ًف ٍبف القاسـ، كعبد المَّو ٍبف كىب، كغيرىما، عف مالؾ، عف زياد،  ٍبد الرٍَّحمى عف الز ٍىًرٌم مرسالن، عى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ركم عف أىًبي مصعب، عف مالؾ، عف يحيى ٍبف سعيد بدؿ . ك عىًف النًَّبيٍّ صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى زياد ٍبف سعد، عف الز ٍىًرٌم. كزاد اٍبف كىب في متف ىذا الحديث: " أىفَّ النًَّبيَّ صى

كىافى رىسيكؿي المَّ  ، كى ـٍ كىافى اٍلميٍشًركيكفى يىٍفًرقيكفى ريءيكسىيي مَّـى ييًحب  كىافى يىٍسًدؿي شىٍعرىهي كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًو صى
مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، ثيَـّ فىرىؽى رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ ييٍؤمىٍر ًفيًو ًبشىٍيءو ا لى ـى رىٍأسىوي...ميكىافىقىةى أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًفيمى

(3). 

 تخريج الحديث:

 أكجو:  ةثبلث ىاختمؼ عمى مالؾ عم

 مالؾ، عف زياد بف سعد، عف الزىرم، عف أنس بف مالؾ رضى اهلل عنو مرفكعان.الكجو األكؿ: 

، (7)، كالخطيػػػػب البغػػػػدادم(6)، كأبػػػػك نعػػػػيـ(5)فػػػػي مسػػػػنده، كالػػػػرازم (4)أخرجػػػػو أحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ
مػػف  (12)، كضػػياء الػػديف المقدسػػي(11)، كأبػػي العبػػاس األصػػـ(10)، كالقطيعػػي(9)، كالحػػاكـ (8)كالبييقػػي

 ف مالؾ، عف زياد بف سعد، عف الزىرم بو.طريؽ حماد بف خالد، ع

                                                 

 (.1975/ص 4( يسدؿ: مف أسدؿ: أم أرخاىا. انظر: ابف المنظكر، لساف العرب )ج1)
اكز شحمة : أىم أىٍعفىاهي عىف اٍلفرؽ يىٍعًني أىف شعره (فسدؿ ناصيتو مىا شىاءى اهلل ثَـّ فرؽ بعد ذىًلؾ)(2) ًإذا ترؾ فرقو لـ ييجى

ذا فرقو تجاكزىا  .(228/ 2جالفائؽ في غريب الحديث ). الزمخشرم، أيذينىٍيًو كىاً 
 (.184: رقـ الحديث117(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 3)
 .[(13254: رقـ الحديث457/ 20أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد بف حنبؿ )ج] (4)
 (.234: رقـ الحديث102/ 1فكائد تماـ )ج(الرازم: 5)

 (.376/ 3(أبك نعيـ: حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج6)

 (.4204: رقـ الترجمة5/ 9(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج7)

/ بىابي صً 8) مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّى اهللي ( البييقي: دالئؿ النبكة، ًجمىاعي أىٍبكىاًب ًصفىًة رىسيكًؿ اهلًل صى فىًة شىٍعًر رىسيكًؿ اهلًل صى
مَّـى )ج سى مىٍيًو كى  (.225/ 1عى

/  ًذٍكري أىٍخبىاًر 9) ًميفى ًميفى (الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، ًكتىابي تىكىاًريًخ اٍلميتىقىدًِّميفى ًمفى اأٍلىٍنًبيىاًء كىاٍلميٍرسى سىيًِّد اٍلميٍرسى
اتىـً النًَّبيِّيفى )ج  (.4199الحديث  : رقـ663/ 2كىخى

 (.24: رقـ الحديث42(القطيعي: جزء األلؼ دينار )ص 10)

سماعيؿ الصفار )ص 11) سماعيؿ الصفار: مجمكع فيو مصنفات أبي العباس األصـ كا  (أبك العباس األصـ، كا 
 (.511: رقـ الحديث244

 (.2637: رقـ الحديث199/ 7(المقدسي، ضياء الديف: األحاديث المختارة )ج12)
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 الكجو الثاني: مالؾ، عف زياد بف سعد، عف الزىرم مرسالن.

عف معف بف  (2)مف طريؽ عبد الرحمف بف القاسـ بنحكه، كابف سعد (1)أخرجو النسائي
سحاؽ بف عيسى بنحكه،  كذكر اإلماـ أبي مكسى المديني طريؽ عبد اهلل بف كىب كلـ  عيسى، كا 

نما جاءت مرفكعة كما أخرجيا النسائي في سننو أجد مف ، ثبلثتيـ )عبد (3)أخرجيا مرسمة؛ كا 
سحاؽ بف عيسى(، عف مالؾ أخرجو في مكطئو  ، عف (4)الرحمف بف القاسـ، كمعف بف عيسى، كا 

 زياد بف سعد، عف الزىرم مرسبلن.

 الكجو الثالث: مالؾ، عف يحيى بف سعيد، عف الزىرم مرسالن.
مكسى المديني قاؿ: كركم عف أىًبي مصعب، عف  امف أخرجو بذلؾ إال أف اإلماـ أب لـ أجد

، كالصكاب ما جاء مف طريؽ زياد بف (5)مالؾ، عف يحيى ٍبف سعيد بدؿ زياد ٍبف سعد، عف الز ٍىًرمٌ 
 . (6)سعد، عف الزىرم، عف أنس بف مالؾ مرفكعنا كما أخرجو مالؾ بف أنس في مكطئو 

 ناد:دراسة رجاؿ اإلس
المطمب السادس: : تقدمت ترجمتو )الزىرم محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب

الحافظ متفؽ عمى  (،137، )صمعرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(
تقانو كثبتو.  جبللتو كا 

قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت، قاؿ ابف زياد بف سعد بف عبد الرحمف الخراساني نزيؿ مكة ثـ اليمف: 
 .(7)عيينة: كاف أثبت أصحاب الزىرم

                                                 

 .[(9283: رقـ الحديث323/ 8ي: السنف الكبرل، كتاب الزينة/ اٍلفىٍرؽي )جالنسائ](1)

 (.430/ص 1(ابف سعد: الطبقات الكبرل )ج2)

، عىٍف عيبىٍيًد اهلًل ٍبًف عىٍبًد اهلًل، عىًف اٍبفً 3) ًف الز ٍىًرمِّ ، عى ٍف ييكنيسى ، عى  (أخرج النسائي في سننو مف طريؽ اٍبفي كىٍىبو
، أىفَّ  مَّـى كىافى عىبَّاسو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى رىسيكؿي اهلًل »رىسيكؿى اهلًل صى ، كى ـٍ كىافى اٍلميٍشًركيكفى يىٍفريقيكفى شيعيكرىىي يىٍسًدؿي شىٍعريهي، كى

، ثيَـّ فى  ٍر ًفيًو ًبشىٍيءو ـٍ ييٍؤمى ا لى مَّـى ييًحب  ميكىافىقىةى أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًفيمى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى بىٍعدى صى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىؽى رىسيكؿي اهلًل صى
. «. ذىًلؾى  اًلؾه مىوي مى ينىًة/ اٍلفىٍرؽي )ج]كقاؿ عقب الحديث: أىٍرسى : رقـ 322/ 8النسائي، السنف الكبرل، ًكتىابي الزِّ

 .[(9282الحديث
 .[(1992: رقـ الحديث126/ 2شَّعىر )جمالؾ: المكطأ مالؾ، ركاية أبي مصعب،  كتاب الشعر/الس نَّةي ًفي ال] (4)

 (.184: رقـ الحديث117(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 5)
(، 1992: رقـ الحديث2/126مالؾ: المكطأ مالؾ، ركاية أبي مصعب، كتاب الشَّعىر / الس نَّةي ًفي الشَّعىر )ج] (6)

 .[(2727ـ الحديث: رق536/ 2كركاية يىحيى بف يىحيى المَّيثيِّ )ج
 (.2080: رقـ الترجمة219( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 7)
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تقدمت ، أبك عبد اهلل المدني الفقيو، األصبحيمالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك 
 (،144)ص ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(،

 المتثبتيف.إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف، ككبير كىك: 
ٍبد المَّو اٍلقيرىًشي  البىٍصرم  الخيَّاط، اًلد، أبك عى  .(1)"ثقة أيميٌ "قاؿ ابف حجر:  حمَّاد ٍبف خى

 دراسة الحديث:
 الكجو األكؿ: مالؾ، عف زياد بف سعد، عف الزىرم، عف أنس بف مالؾ رضى اهلل عنو مرفكعان.

: ٍنبىؿو ٍبًد أىٍخطىأى ًفيًو " قىاؿى أىٍحمىدي ٍبفي حى ًف الز ٍىًرمِّ عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عى ، كىاٍلمىٍحفيكظي عى اًلدو مَّادي ٍبفي خى حى
بَّاسو رضى اهلل عنو ًف ابف عى ، "، كقاؿ الخطيب البغدادم: (2)"المًَّو عى اًلؾو اًلدو عىٍف مى مَّادي ٍبفي خى تىفىرَّدى ًبًو حى
مَّادو غىٍيري أىٍحمى  كىاهي عىٍف حى ٍنبىؿكىال أىٍعمىـي رى  األئمة، كتبيف مف خبلؿ تخريج الكجو األكؿ جميع (3)"دى بف حى

 أخرجكا الحديث مف طريؽ أحمد بف حنبؿ.
لـ يتابع أحد عمى أف الحديث مرفكع  ىذا الكجو أخطأ فيو حماد بف خالد كىك أيميٌ  الخالصة:

نما جاء مرفكع مف طريؽ عبيد اهلل بف عبد اهلل، عف ا بف عباس رضى مف طريؽ أنس بف مالؾ؛ كا 
 .(4)اهلل عنو في الصحيحيف

 الكجو الثاني: مالؾ، عف زياد بف سعد، عف الزىرم مرسالن.
 :وف مف أصحابو كىـ أعمـ بحديثايركيو عف مالؾ بف أنس اثن

قاؿ أبك حاتـ: أثبت  بف يحيى األشجعي مكالىـ أبك يحيى المدني القزاز:  . مىٍعفي ٍبفي ًعيسىى8
 .(6)، كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت(5)أصحاب مالؾ، كأكثقيـ

ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي القىاًسـً العيتىًقي  بف خالد بف جنادة7 ، الفقيو صاحب  . عى ٍبًد اهلًل الًمٍصًرم  ـٍ أىبيك عى ٍكالىىي مى
 .(7) مالؾ ثقة

                                                 

 (.1496: رقـ الترجمة178(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1)

 (.276/ص 7(ابف حجر، فتح البارم )ج2)

 (.4204: رقـ الترجمة5/ 9(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج3)

ٍبًد المًَّو، عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي ( أخرجو البخارم، كمسمـ، مف طريؽ اٍبًف شً 4) ًني عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى يىابو
ٍنييمىا،  كىافى الميٍشًركيكفى يىٍفريقيكفى ريءيكسىييـٍ »عى مَّـى، كىافى يىٍسًدؿي شىعىرىهي، كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى تىاًب ، فىكىافى أىٍىؿي الكً أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

ا  مَّـى ييًحب  ميكىافىقىةى أىٍىًؿ الًكتىاًب ًفيمى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى ، كى ـٍ ، ثيَـّ فىرىؽى يىٍسًدليكفى ريءيكسىيي ٍر ًفيًو ًبشىٍيءو ـٍ ييٍؤمى لى
مَّـى رىٍأسىوي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىٍيًو البخارم: صحيح ]«. رىسيكؿي المًَّو صى مَّى اهللي عى نىاًقًب/ بىابي ًصفىًة النًَّبيِّ صى البخارم، ًكتىابي المى

)ج مَّـى سى كمسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب في سدؿ النبي صمى اهلل عميو ]، [(3558: رقـ الحديث189/ 4كى
 ، كالمفظ لمبخارم.[(90: رقـ الحديث1817/ 4كسمـ شعر رأسو إلى جانبيو )ج

 (.1271: رقـ الترجمة277/ 8حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج ( ابف أبي5)

 (.6820: رقـ الترجمة542( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 6)

 (.3980: رقـ الترجمة348)ص  المرجع السابؽ( 7)



 

281 
 

قاؿ ك، (3)كذكره ابف حباف في الثقات ،(2)، كالذىبي (1)كثقو الخميمي. ًإسحاؽي بف عيسىى الطٌَّباعي: 4
، زاد :صدكؽ(7)ابف حجرك ، (6)صالح بف محمدك  ،( 5)، كقاؿ أبك حاتـ(4)"مشيكر الحديث"البخارم: 

كه أىحب  ًإلىيَّ منوابف أبك حاتـ:   صالح بف محمد: ال بأس بو. زاد، ككذلؾ محمد أىخي
 .ثقة: خالصة األقكاؿ

 أقكاؿ العمماء في ىذا الكجو: 

: كىاهي " قىاؿى الدَّارىقيٍطًني  ، كىاٍلقىٍعنىًبي  رى مىٍعفه
، عىًف (8) ، عىٍف ًزيىاًد ٍبًف سىٍعدو اًلؾو ، كىأىبيك ميٍصعىبو ،عىٍف مى

 .(9) "الز ٍىًرمِّ ميٍرسبلن، كالمرسؿ أصح
يَّاطى؛ ": كقاؿ ابف عبد البر اًلدو اٍلخى مَّادى ٍبفى خى اًلؾو ميٍرسىبلن ًإالَّ حى ـٍ عىٍف مى كىاةي كيم يي كىاهي الر  فىًإنَّوي ىىكىذىا رى

، فىأىٍخطىأى ًفيًو، كى  ٍف أىنىسو ، عى ًف الز ٍىًرمِّ ، عى ٍف ًزيىاًد ٍبًف سىٍعدو ، عى عىمىوي عىٍف مىاًلؾو مىوي كىأىٍسنىدىهي كىجى كىابي كىصى الصَّ
وي  حي حِّ ، كىىيكى الًَّذم ييصى ًديًث أىنىسو ا ًفي المكطأ الى ًمٍف حى ٍرسىاؿي كىمى اًلؾو اإٍلً أىٍىؿي  ًفيًو ًمٍف ًركىايىًة مى

ًديثً   .(10)"اٍلحى
ىذا الكجو ىك الراجح مف طريؽ مالؾ بف أنس بأنو مرسؿ، كركاه عنو أصحابو كىـ  الخالصة:

سناده ضعيؼ بسبب االنقطاع  أثبت الناس فيو )معف بف عيسى، كعبد الرحمف بف القاسـ(، كا 
 .-صمى اهلل عميو كسمـ -يسمع النبي مف الزىرم لـ 

 

                                                 

اؽي ٍبفي ًعيسىى ٍبًف الطَّبَّاًع، كىأى 245/ 1(انظر: الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج1) كهي (. قكلو: )ًإٍسحى خي
اًلؾ(. يىا عىٍف مى كى ا، ًثقىتىاًف، رى مىٍيًيمى مَّدي ٍبفي ًعيسىى ميتَّفىؽه عى  ميحى

 (.314: رقـ الترجمة238/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج2)

 (.12494: رقـ الترجمة114/ 8(ابف حباف، الثقات )ج3)

 .[(1268: رقـ الترجمة399/ 1البخارم، التاريخ الكبير )ج]( 4)

 (.806: رقـ الترجمة231/ 2الجرح كالتعديؿ )ج(ابف أبي حاتـ، 5)

 (.33328: رقـ الترجمة345/ 7(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج6)

 (.375: رقـ الترجمة102(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 7)

لـ أجد ركاية القىٍعنبي  مف ىذا الكجو، بؿ الركاية التي فييا الراكم ) زياد بف سعد(، كىي كاحدة فقط  كليس ليا  (8)
صمة بمفردات الحديث كىي: مف طريؽ مالؾ، عف زياد بف سعد، عف ابف شياب أنو قاؿ: " ال يؤخذ في صدقة 

كتاب البيكع/ باب زكاة ما ييخرص مف الثمار مف النخؿ  مكطأ مالؾ، ركاية عبد اهلل بف مسممة القىٍعنبي،]النخؿ...". 
 .[(429: رقـ الحديث303كاألعناب )ص

 (.2637: رقـ الحديث199/ 7: األحاديث المختارة )جالمقدسي، ضياء الديف(9)

 (.69 ص/6ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج( 10)
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 يحيى بف سعيد، عف الزىرم مرسالن.الكجو الثالث: مالؾ، عف 

نما ذكر اإلماـ أب ،لـ أجد مف أخرج ىذه الركاية مكسى المديني تعقيب عمى ركاية أبي  ككا 
 مصعب أنيا مف طريؽ يحيى بف سعيد، بدؿ زياد بف سعد.

تبيف صحة ما قالو أبك مكسى المديني، أف ىذا حديث غريب مف  الخالصة دراسة ىذا الحديث:
، لـ ندان، تفرد  حماد بف خالد بو كخالؼ األثبات أصحاب مالؾ بف أنس بأنو مرسؿحديث مالؾ مس

مكسى المديني جعؿ طبقة معينة مف طبقات  راسة نمكذج المرسؿ بأف اإلماـ أبايتبيف مف خبلؿ د
 الركاة. 

معمكؿ مف جميع األكجو، كالراجح الكجو  بف أنس الحديث مف طريؽ مالؾ الحكـ عمى الحديث:
الزىرم لـ يسمع مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كخالؼ  ان إسناده ضعيؼ؛ ألف فيو انقطاع الثاني،

رضى اهلل -أصؿ الحديث جاء مف طريؽ الزىرم، عف عبيد اهلل بف عبد اهلل، عف ابف عباس 
 .(1)مرفكعنا في الصحيحيف  -ماعني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

ٍبًد المًَّو، عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي ( أخرجو البخارم، كمسمـ، مف طر 1) ًني عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى يؽ اٍبًف ًشيىابو
ٍنييمىا،  كىافى الميٍشًركيكفى يىٍفريقيكفى ريءيكسىييـٍ »عى مَّـى، كىافى يىٍسًدؿي شىعىرىهي، كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىٍىؿي الًكتىاًب  ، فىكىافى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

ا  مَّـى ييًحب  ميكىافىقىةى أىٍىًؿ الًكتىاًب ًفيمى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى ، كى ـٍ ، ثيَـّ فىرىؽى يىٍسًدليكفى ريءيكسىيي ٍر ًفيًو ًبشىٍيءو ـٍ ييٍؤمى لى
مَّـى رىٍأسىوي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىٍيًو البخارم: ص]«. رىسيكؿي المًَّو صى مَّى اهللي عى نىاًقًب/ بىابي ًصفىًة النًَّبيِّ صى حيح البخارم، ًكتىابي المى

مَّـى)ج سى كمسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب في سدؿ النبي صمى اهلل عميو ]، [(3558: رقـ الحديث189/ 4كى
 ، كالمفظ لمبخارم.[(90: رقـ الحديث1817/ 4كسمـ شعر رأسو إلى جانبيو )ج
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 المطمب الرابع: الغريب

 فقسمكا عمـ الدراية بشكؿ عاـ إلى قسميف: متكاتر كآحاداىتـ عمماء الحديث بعمـك الحديث 
فالمتكاتر: عرفو ابف الصبلح كتبعو النككم في التقريب: بأنو الخبر الذم ينقمو مف يحصؿ العمـ 

 بصدقو، ضركرة عف مثميـ مف أكلو إلى آخره.

كم طرفاه بأنو ما نقمو عدد ال يمكف مكاطأتيـ عمى الكذب عف مثميـ كيست"كعرفو النككم قاؿ: 
 . (1) "كالكسط، كيخبركف عف حسي ال مظنكف

، كذكر إماـ الحرميف: (2) "ما لـ يىٍجمىٍع شركطى التكاتر": كالمراد بخبر الكاحد عند المحدثيف
أنو ال يراد بخبر الكاحد الذم ينقمو الكاحد كلكف كؿ خبر عف جائز ممكف ال سبيؿ إلى القطع "

كال استدالالن فيك خبر الكاحد كخبر اآلحاد سكاء نقمو كاحد أك  بصدقو كال القطع بكذبو ال اضطراران 
جمع منحصركف، كقد يخبر الكاحد فيعمـ صدقو قطعان كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ فيما يخبر بو 

 .(3) "عف الغائبات كال يعد مف إخبار اآلحاد
 يتنكع خبر اآلحاد إلى مشيكر كعزيز كغريب.

صفة مشبية بمعنى المنفرد، أك ىك البعيد عف أقاربو. كالغربة: االغتراب، تقكؿ  الغريب لغة:
منو: تغرَّب كاغترب بمعنى فيك غريب، كغيريبه ػ بضمتيف ػ كالجمع الغرباء، كالغرباء أيضان: 

 . (4)كأغرب: جاء بشيء غريب، كأغرب أيضان: صار غريبان  ،...األباعد
حي، كبالضـ النزكح عف الكطف كالغربة كاالغتراب الغرب: الذىاب كالتنكفي القامكس: 

 .(5)كالتَّغر ب
: قاؿ الحافظ أبي عبد اهلل بف منده، كىك: "الغريب مف الحديث كحديث كأمَّا الغريب اصطالحان 

الزىرم كقتادة كأشباىيما مف األئمة ممف يجمع حديثيـ، إذا انفرد الرجؿ عنيـ بالحديث ييسمَّى 
يـ رجبلف كثبلثة كاشترككا في حديث ييسمَّى "عزيزان"، فإذا ركل الجماعة عنيـ "غريبان"، فإذا ركل عن
 .(6)حديثان سيمِّي "مشيكران" 

                                                 

 (.131/ص1(، كالنككم، شرح النككم عمى مسمـ )ج17/ص 2رم، شرح نخبة الفكر )ج(القا1)

 (.55ابف حجر، نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص (2)

 (.583/ص 1عبد الممؾ ، البرىاف في أصكؿ الفقو )ج الجكيني، (3)
 (.225انظر: الرازم، مختار الصحاح )ص(4)
 (.119)ص انظر: الفيركزآبادم، القامكس المحيط (5)
 (.270ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص (6)
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: الحديث الذم يتفرَّد بو بعض الركاة ييكصىؼي بػ  كما ذكره ابف الصبلح، مىٍف تبعو ػ بقكلو: قمتي
مَّا في "الغريب"، ككذلؾ الحديث الذم يتفرَّد فيو بعضيـ بأمر ال يذكر فيو  غيره، إمَّا في متنو كا 

 . (1)إسناده" 

كقاؿ الحافظ ابف حجر: "كالغريب ىك ما ينفرد بركايتو شخص كاحد، في أم مكضع كقع التَّفر د بو 
 . (2)مف السند" 

نَّما سيمِّيى "غريبان" ألنَّو حينئذ كالغريب الكحيد الذم ال أىؿ عنده، أك لبعده عف مرتبة الشيرة  كا 
فضبلن عف التكاتر، كأنت ترل أنَّيـ اشترطكا فيو أٍف يككف المركم عنو ممف تجمع ركاياتو كيقبؿ 

ٍف كانت الحقيقة عميو المحدثكف، كمع ىذا فقد تفرَّد عنو كاحد، كبيذا الشرط يفارؽ الفرد الظ اىر، كا 
 .(3)أنَّو ال فرؽ بينيما 

 أقساـ الغريب: 
إفَّ الغريب ينقسـ مف حيث الصحة كعدميا إلى   أقساـ الغريب مف حيث الصحة كالضعؼ:

قسميف: صحيح كغير صحيح. قاؿ ابف الصبلح ػ: " ثـ إفَّ الغريب ينقسـ إلى صحيح كاألفراد 
لى غير صحيح،    . (4)كذلؾ ىك الغالب عمى الغرائب" المخرجة في الصحيح، كا 

 . (5)"غرائب الصحيح، كغرائب الشيكخ، كغرائب المتكف"قسَّـ الحاكـ الغريب إلى ثالثة أنكاع: 

قاؿ ابف الصبلح: كينقسـ الغريب أيضان مف   أقساـ الغريب مف حيث كقكعو في السند كالمتف:
 كجو آخر: 

سنادان: كىك الحديث الذم تفرَّد بركاية متنو راكو كاحد. 1  . فمنو ما ىك غريب متنان كا 

. كمنػػػو مػػػا ىػػػػك غريػػػب إسػػػػنادان ال متنػػػان: كالحػػػػديث الػػػذم متنػػػو معػػػػركؼ مػػػركم عػػػػف جماعػػػة مػػػػف 2
الصحابة، إذا تفرَّد بعضيـ بركايتػو عػف صػحابي آخػر كػاف غريبػان مػف ذلػؾ الكجػو مػع أفَّ متنػو غيػر 

ف ذلػػػؾ غرائػػػب الشػػػيكخ فػػػي أسػػػانيد المتػػػكف الصػػػحيحة، كىػػػذا الػػػذم يقػػػكؿ فيػػػو الترمػػػذم: غريػػػب. كمػػػ
 .(6)"غريب مف ىذا الكجو 

                                                 

 (.270)ص ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث (1)
 (.233القارئ، شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىؿ األثر )ص (2)
 (.402/ ص2الصنعاني، تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار )ج (3)
  (.270الحديث )صابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك  (4)
 (.95-94الحاكـ، معرفة عمـك الحديث )ص  (5)
 (.271ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص (6)
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ال يحكـ لو بحكـ عاـ مطرد، بؿ قد يككف صحيحان كقد يككف حسنان كقد يككف "حكـ الغريب: 
، كلذا حذر ضعيفان، لكف الغالب في الفرائد الضعؼ؛ ألف تفرد الراكم بالحديث مظنة الخطأ كالكىـ

 .(1) "العمماء مف الغرائب كنيكا عف االستكثار منيا
ـٍ نىٍكتيٍبوي ًإال ًبيىذىا اإًلٍسنىادً   النمكذج األكؿ: غىًريبه لى

ٍيًو   : قاؿ أبك مكسى المديني:(31) الحديث ٍندىكى ٍبًد المًَّو ٍبًف مى مَّدي ٍبفي عى كرو ميحى نىا أىبيك مىٍنصي أىٍخبىرى
(2) ،

ٍبًد المًَّو أىبيك نيعىٍيـو  ٍمًس ًمائىةو، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي عى ٍمسو كىخى بلدو (3)سىنىةى خى ، ثنا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي ييكسيؼى ٍبًف خى
اٍلعىطَّاري 
مَّدو (4) اًرثي ٍبفي أىًبي أيسىامىةى ، ثنا أىبيك ميحى اٍلحى

يَّةى، أنا أىبيك (5) ٍمًرك ٍبًف أىًبي أيمى ٍبدي المًَّو ٍبفي عى ، ثنا عى
ٍبًد  ، ثنا نىفىره ًمٍف بىًني تىٍيـو أىٍك تىًميـو أىنَّييـٍ كىانيكا ًعٍندى عى ٍرًمي  المًَّو ٍبًف عىكىانىةى، ثنا عىاًصـي ٍبفي كيمىٍيبو اٍلجى

بىٍيًر، فىقىا : قىاؿى الز  ٍنييـٍ قىاؿى دِّيؽي رىًضيى المَّوي عى دَّثىًني أىبيك بىٍكرو الصِّ : حى طَّاًب، قىاؿى دَّثىنىا عيمىري ٍبفي اٍلخى : حى ؿى
ؿه ًمٍف أيمًَّتوً  تَّى يىؤيمَّوي رىجي ـٍ يىميٍت نىًبي  قىط  حى : " لى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًديثه غى . "رىسيكؿي المًَّو صى ًريبه ىىذىا حى

ـٍ نىٍكتيٍبوي ًإال ًبيىذىا اإًلٍسنىادً   .(6) لى
  تخريج الحديث:

 ىذا الحديث مداره عمى أبي عكانة، كاختمؼ عميو في إسناده عمى كجييف: 
الكجو األكؿ: أبك عكانة، عف عاصـ بف كميب، عف النفر مف بني تميـ، عف عبد اهلل بف الز بىير، 

 هلل عنيما مرفكعان.عف عمر بف الخطاب، عف أبي بكر رضى ا

بو عف عبد اهلل بف عمرك بف أبي أمية، عف أبي عكانة، عف عاصـ بف كميب  (7)أخرجو الحارث
 . بنحكه

                                                 

 (.14/ص 3الشارح، عبد الكريـ الخضير، شرح نخبة الفكر )ج (1)
ٍبد اهلل  (2) ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى ٍيو، ىك: محمد ٍبف عى ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى

كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف  أبك منصكر األصبياني، الش ري
 أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. لـ (،103)ص عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (3) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.
تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بىٍكر العطار،  (4)

 ثقة. كىك:  (،103)ص)المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

مَّد التميمي، (5) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى دمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ تقىك: الحارث ٍبف ميحى
 ثقة صاحب المسند. كىك: (، 103)صبالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

 (.2: رقـ الحديث19أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (6)

ًف ٍبًف عىٍكؼو رى  (7) ٍبًد الرٍَّحمى نىاًقبي عى نىاًقًب/ مى ٍنوي )جالحارث: مسند الحارث، انتقاء الييثمي، ًكتىابي اٍلمى / 2ًضيى المَّوي عى
 (.    988: رقـ الحديث908
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الكجو الثاني: أبك عكانة، عف عاصـ، عف شيخ مف قريش، عف فالف كفالف كمنيـ ابف الز بىير، 
 عف عمر بف الخطاب، عف أبي بكر رضى اهلل عنيما مرفكعان. 

في حديث طكيؿ ذكره في آخره فقاؿ: "إف النبي ال يمكت حتى يؤمو  (1)أحمد بف حنبؿأخرجو 
مف طريؽ يحيى بف حماد، عف أبي عكانة، عف عاصـ، عف شيخ  (2) بعض أمتو"، كالبزار بنحكه

بىير، عف عمر بف الخطاب، عف أبي بكر رضى اهلل  مف قريش، عف فبلف كفبلف كمنيـ ابف الز 
 عنيما مرفكعان.

 سة رجاؿ اإلسناد:درا
 : ٍرًمي  كيكفيٌّ ـي ٍبفي كيمىٍيًب ٍبًف ًشيىابو اٍلجى ، كأحمد بف (4)، كيحيى بف معيف(3) كثقة ابف سعدعىاًص

الح (6)، كالعجمي(5)حنبؿ ، (9)كالنسائي، (8)كفي مكضع آخر قاؿ: ىك ثقة مأمكف ،(7)، كأىٍحمد بف صى
لىٍيسى ًبكىًثيًر "، كزاد ابف سعد: (12)، كقاؿ الذىبي(11)، كابف شاىيف(10)كيعقكب الفسكم ييٍحتىج  ًبًو كى

ًديثً  قىاؿ اآلجرم"اٍلحى ، كذكره ابف حباف في الثقات (13) "كاف أفضؿ أىؿ الككفة ": ، عف أبي داكد، كى
، عىف أحمد ٍبف حنبؿ: (15)"مف متقني الككفييف"، كقاؿ أيضان: (14) ال بأس "، كقاؿ أبك بكر األثـر

، كقىاؿى (18) "ال يحتج بو إذا انفرد"، كقاؿ ابف المديني: (17)  "صالح"، كقاؿ أبك حاتـ: (16)"بحديثو 

                                                 

 .[(78: رقـ الحديث239/ 1أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (1)

 (.3: رقـ الحديث55/ 1البزار: مسند البزار )ج (2)

 (.341/ص6(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج3)

: رقـ 4(، كسؤاالت ابف طيماف )ص3024الترجمة: رقـ 538/ 13(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج4)
63."  (. قاؿ: "ثقةه مأمكفه

 .[(356: رقـ164أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم، كصالح كالميمكني )ص ] (5)

 (.815: رقـ الترجمة9/ 2(العجمي، معرفة الثقات )ج6)

كه اٍلكيكًفٌييف مف الثِّقىات"833ترجمة: رقـ ال150(انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص7)  (. قكلو:"يعد مف كيجي

 (.2639: رقـ الترجمة120/ 7جإكماؿ تيذيب الكماؿ )مغمطام، (8)
 (.3024: رقـ الترجمة538/ 13(انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج9)

 (.95/ص 3(يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج10)

ٍأميكف".833: رقـ الترجمة150اريخ أسماء الثقات )ص(انظر: ابف شاىيف، ت11)  (. قكلو: "ًثقىة مى

 (. قكلو: "كىافى مف اأٍلىٍكًليىاء ًثقىة".2992: رقـ الترجمة321/ 1(انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء )ج12)

 (.512: رقـ97أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص]  (13)

 (.9951: رقـ الترجمة256/ 7(ابف حباف، الثقات )ج14)

 (.1305: رقـ الترجمة260(ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص 15)

 (.1929: رقـ الترجمة350/ 6(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج16)

 .السابؽ( المرجع 17)

 (.1760: رقـ الترجمة70/ 2(ابف الجكزم، الضعفاء كالمترككيف )ج18)
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 : كىافى ميٍرًجئنا، نىٍسأىؿي المَّوى اٍلعىاًفيىةى "شىًريؾه كاف مف العباد األكلياء؛ لكنو "، كقاؿ الذىبي مرة: (1) "كى
 . (4) "إلرجاءصدكؽ رمي با"، كقاؿ ابف حجر: (3)، كسكت عنو في الكاشؼ(2) "مرجئ

جماعة  وكثق والمديني، فيك غير معتبر؛ ألن: لـ يذكر فيو تجريح سكل ابف خالصة األقكاؿ
مف عمماء الجرح كالتعديؿ، كالظاىر أنو قاؿ فيو ذلؾ لما قيؿ فيو مف اإلرجاء، فيك غير مؤثر إال 

 فيما يؤيد اإلرجاء فيك: ثقة.
اح بف عىبد اهلل، اليىشكيرم، أىبك  ضَّ  . (5)"ثقة ثبت": قاؿ ابف حجر: عىكىانىة، الكاسطي، البىزَّازالكى

ىذا شيخ أدركتو بالبصرة خرج "قاؿ أبك حاتـ: عبد اهلل بف عمرك بف أبي أمية أبك عمرك البصرم: 
 . (6) "إلي الككفة في بدك قدكمنا البصرة فمـ نكتب عنو، كال أخبر أمره

 قكؿ أبي حاتـ. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ، سكلالخالصة:  

 دراسة الحديث:

 الحديث مداره عمى أبي عكانة معمكؿ في كبل الكجييف: 
أبك عكانة، عف عاصـ بف كميب، عف نفر مف بني تميـ، عف عبد اهلل بف الزبير، عف  الكجو األكؿ:

 عمر بف الخطاب، عف أبي بكر رضى اهلل عنو مرفكعان.
 حاتـ. يي أمية لـ يكثقو أحد أك جرحو سكل أبجيالة عبد اهلل بف عمرك بف أب العمة األكلى:

 جيالة نفر مف بني تميـ. العمة الثانية:
أبك عكانة، عف عاصـ بف كميب، عف شيخ، عف عبد اهلل بف الزبير، عف عمر بف  الكجو الثاني:

 الخطاب، عف أبي بكر رضى اهلل عنو مرفكعان.
ًديثي الى نىٍعمىميوي "قاؿ البزار:  ٍسنىاًد كىالى كىىىذىا اٍلحى ، إال ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍجًو ًبيىذىا اإٍلً ييٍركىل عىٍف أىًبي بىٍكرو

ٍنوي عىاًصـي ٍبفي كيمىٍيبو فىًمذىًلؾى ذىكىٍرنىاهي  كىل عى ؿى الًَّذم رى دنا سىمَّى الرَّجي ـي أىحى  .(7)  "نىٍعمى
 كفيو: جيالة الشيخ مف قريش.

                                                 

 (.1356: رقـ الترجمة334/ 3(العقيمي، الضعفاء الكبير )ج1)

 (.4064: رقـ الترجمة356/ 2(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج2)

 (.2516: رقـ الترجمة521/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج3)

 (.3075: رقـ الترجمة286(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 4)

 (.7407: رقـ الترجمة580)ص  السابؽالمرجع (5)

 (.550: رقـ الترجمة120/ 5(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج6)

 (.3: رقـ الحديث55/ 1البزار: مسند البزار )ج (7)
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ىك غريب بيذا اإلسناد،  كما قاؿ أبك الحديث مف الكجييف معمكؿ فيو جيالة، ك  خالصة:
ـٍ نىٍكتيٍبوي ًإال ًبيىذىا اإًلٍسنىادً "مكسى المديني:  ًديثه غىًريبه لى ، كيعني بذلؾ بأنو ال يعرؼ إال مف (1) "ىىذىا حى

 طريؽ كاحد.

 إسناده ضعيؼ؛ لجيالة نفر مف بني تميـ، كشيخ مف قريش. الحكـ عمى اإلسناد:

ًديًث اٍبًف اٍلميٍنكىًدرً النمكذج الثاني: غىًريبه مً   ٍف حى

ًمي  ٍبفي ىىاًشـً ٍبًف طىاًىرو اٍلعىمىًكم   : قاؿ أبك مكسى المديني:(38) الحديث سىٍيًف عى نىا أىبيك اٍلحي أىٍخبىرى
(2) ،

اري  مَّدي ٍبفي أىًبي اٍلقىاًسـً اٍلقىصَّ كىأىبيك بىٍكرو ميحى
اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس رىًحمىييـي المَّوي  (3)  ، كىأىبيك غى

، قىاليكا: أنا (4) 
ٍيذىةى  أىبيك بىٍكًر ٍبفي رى
دَّادً (5)  ًميِّ ٍبفي اٍلحى نىا أىبيك عى ، )ح(، كىأىٍخبىرى

مىٍيمىافي ٍبفي  (7) ، ثنا أىبيك نيعىٍيـو (6)  قىاال: نا سي
أىٍحمىدى 
(8)، 

                                                 

 (.2: رقـ الحديث19أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (1)

(. لـ 449: رقـ الترجمة332/ 11ىك: عمي بف ىاشـ بف طاىر أبك الحسيف العمكم. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (2)
 تعديؿ.أجد مف ذكره بجرح أك 

. أبك مكسى المديني: كتاب المطائؼ مف عمـك المعارؼ )ص (3) مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلقيٍرآًني  : رقـ 449ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.898الحديث

ٍبد اهلل ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبياني، تقدمت ترجمتو في  (4) ًميِّ ٍبف عى ًد ٍبف عى مَّ ىك: أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى
 د مف ذكره بجرح أك تعديؿ.لـ أج(، 71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 5) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في  (6)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، ىك: أى  (7) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  األعبلـ كمفكىك: أحد (، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )الم (8) طمب األكؿ: ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى
 ثقة حافظ.(، 72ص)معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
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ٍبدي الرٍَّحمىًف   ٍمـو الرَّاًزم  ثنا عى مًَّد ٍبًف سى ٍبفي ميحى
، ثنا اٍليىٍيثىـي ٍبفي اٍليىمىافً (1)

ًف اٍبًف (2) ، عى ، ثنا أىي كبي ٍبفي سىيَّارو
مَّى المَّوي عى  : قىاؿى النًَّبي  صى ، قىاؿى ـٍ ٍنيي ، عىٍف ًببلؿو رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف أىًبي بىٍكرو اًبرو ٍنكىًدًر عىٍف جى مىٍيًو اٍلمي

مَّ  سى : كى ٍبًح »ـى كا ًبالص  ، أىٍصًبحي ـٍ (3)يىا ًببلؿي ٍيره لىكي ـٍ يىٍرًكًه عىٍنوي «. ؛ فىًإنَّوي خى ًديًث اٍبًف اٍلميٍنكىًدًر لى غىًريبه ًمٍف حى
 .(4)ًإال أىي كبي 

 تخريج الحديث:
 مدار الحديث عمى أيكب بف سىيَّارو عمى كجييف:

جابر بف عبد اهلل، عف أبي بكر، عف بالؿ  الكجو األكؿ: أيكب بف سيار، عف ابف المنكدر، عف
 رضى اهلل عنيـ مرفكعان.

كا ًباٍلفىٍجًر( بدؿ لفظ ) أصبحكا بالصبح((5)أخرجو الطبراني بمفظو ، كابف عدم بمفظ )أىٍسًفري
 (6) ،

 بمفظو، مف طريؽ الييثـ بف اليماف. (8)، كأبك مكسى المديني(7)كأبك نعيـ
، كابف (11)، كأبك سعيد الشاشي بمفظو(10)يمي بمفظ مقارب، كالعق(9) كأخرجو الركياني بنحكه

كا ًباٍلفىٍجًر( بدؿ لفظ )أصبحكا بالصبح((12)األعرابي بنحكه ، كالبزار بمفظ )أىٍسًفري
، كابف منده (13) 

 مف طريؽ شبابة بف سكار.  (16) ، كالسمعاني بنحكه(15) ، كأبك نعيـ بمفظو(14)بنحكه
                                                 

: قاؿ الذىبي: الح1) ٍمـو الرَّاًزم  سىكىفى أىٍصبىيىافى ًد ٍبًف سى مَّ ًف ٍبفي ميحى ٍبدي الرٍَّحمى "، افظ، صنؼ " المسند "، ك" التفسير(ىك: عى
 (.278: رقـ الترجمة975/ 6ء أصبياف. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )جكغير ذلؾ. ككاف مف عمما

/ 9(ىك: الييثـ ٍبف اليىمىاف، أىبيك ًبٍشر الرازٌم، قاؿ أبك حاتـ: صالح صدكؽ. ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج2)
 (.355: رقـ الترجمة86
ـي لؤلٍجر(: أم صم كىا عند طيميكع ا3) بح فإنو أٍعظى كا بالص  بح. ()أٍصًبحي بح، يقاؿ أٍصبح الرجؿ إذ دخؿ في الص  لص 

 (.3/8انظر: ابف األثير، النياية في غريب األثر )ج
 (.6: رقـ الحديث21(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص4)

 (.1067، 1061: رقـ الحديث339،351/ 1(الطبراني: المعجـ الكبير)ج5)
 (.3 ص/2)ج(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ 6)

 (.1058: رقـ الحديث375/ 1(أبك نعيـ: معرفة الصحابة )ج7)

 (.177: رقـ الحديث105(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 8)

 (.743: رقـ الحديث 14/ 2)ج الركياني (الركياني: مسند9)

 (.130: رقـ الترجمة112/ 1(العقيمي، الضعفاء الكبير)ج10)

 (.941: رقـ الحديث347/ 2)ج الشاشي (الشاشي: مسند11)

 (.121: رقـ الحديث83/ 1)ج ابف األعرابي (ابف األعرابي: معجـ12)
 (.1357: رقـ الحديث196/ 4)ج البزار (البزار: مسند13)

 (.268(ابف منده: معرفة الصحابة )ص 14)

 (.1058: رقـ الحديث375/ 1(أبك نعيـ: معرفة الصحابة )ج15)

 (.185ف معجـ شيكخ )ص (السمعاني: المنتخب م16)
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 مف طريؽ داكد بف ميراف.  (2)كابف منده بنحكه( 1) كأبك القاسـ البغكم بمفظ مقارب

كا ًباٍلفىٍجًر(  (3) كأخرجو ابف عدم بىارىةي ٍبفي اٍلميغىمِّس بمفظ )أىٍسًفري ، كىجي ٍيدي ٍبفي سىًعيدو مف طريؽ سيكى
ٍيدي  سيكى بدؿ لفظ )أصبحكا بالصبح(، خمستيـ )الييثـ بف اليماف، كشبابة بف سكار، كداكد بف ميراف، كى

بىارىةي ٍبفي اٍلميغىمِّس(، عف أيكب بف سيار، عف ابف المنكدر، عف جابر بف عبد اهلل، عف ٍبفي ا ، كىجي سىًعيدو
 أبي بكر، عف ببلؿ رضى اهلل عنيـ مرفكعان.

 الكجو الثاني: أيكب بف سيار، عف ابف المنكدر، عف جابر بف عبد اهلل رضى اهلل عنيما مرفكعان.
يى بف عبد الحميد الحماني، عف أيكب بف سيار، عف ابف عف يح (4)ذكره الدارقطني في عممو

 المنكدر بو بمفظ )أسفركا بالفجر(، كلـ أجد مف أخرجو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 : ٍبًد اهلًل القيرىًشي  التٍَّيًمي  مَّدي بفي الميٍنكىًدًر بًف عى  . (5) "ثقة فاضؿ"قاؿ ابف حجر: ميحى
، :  أي كبي ٍبفي سىيَّارو الز ٍىًرم  : منكر الحديث، (8) ، كالدارقطني(7) ، كأبك حاتـ(6) قاؿ البخارم أىبيك سىيَّارو
ليس بالقكم، كقاؿ ابف حباف: كىافى يقمب اأٍلىسىاًنيد، ضعيؼ الحديث...،  "كزاد أبك حاتـ بقكلو: 

يٍرفىع اٍلمىرىاًسيؿ ، كقاؿ عىٍمرك بف عمي: (10)كقاؿ عمي بف المديني: غير ثقو ال يكتب حديثو  ،(9)  "كى
اًديثيوي ًباٍلميٍنكىرىًة ًجدًّا ًإال أىفَّ (11)ركل أحاديث منكرة منكر الحديث جدان  ، كقاؿ ابف عدم: " لىٍيسىٍت أىحى

ٍعؼى يبيف عمى ركاياتو"  ، كقاؿ الجكزجاني: (13)، كقاؿ النَّسىائي: ليس بثقة، كىال يكتب حديثو (12)الضَّ
 .(15) "كاهو " كقاؿ الذىبي: ، (14)غير ثقة 

                                                 

 (.170: رقـ الحديث266/ 1(البغكم: معجـ الصحابة )ج1)

 (.268(ابف منده: معرفة الصحابة )ص 2)

 (.3/ 2(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج3)

 (.3208: رقـ332/ 13)ج الدارقطني عمؿ ،(الدارقطني4)

 (.6327: رقـ الترجمة508(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص5)

 .[(1332: رقـ الترجمة417/ 1البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (6)

 (.884: رقـ الترجمة248/ 2(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ج7)

 (.107: رقـ 258/ 1(الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج8)

 (.101: رقـ الترجمة171/ 1)ج كف(ابف حباف، المجركح9)

 (.143: رقـ 119ابف أبي شيبة )ص(ابف أبي شيبة، سؤاالت 10)
 (.1356: رقـ الترجمة244/ 2(ابف حجر، لساف الميزاف )ج11)
 (.179: رقـ الترجمة5/ 2(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج12)
 (.1356: رقـ الترجمة244/ 2(ابف حجر، لساف الميزاف )ج13)
 (.356: رقـ الترجمة332(الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص14)
 (.812: رقـ الترجمة96/ 1، المغني في الضعفاء )ج(الذىبي15)
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 الحديث.  متركؾ خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث:

 مدار الحديث في كبل الكجييف عمى أيكب بف سيار كىك منكر الحديث.

 كقاؿ ابف، (1)"ىذا حديث غريب، ال يعرؼ إال مف حديث أيكب بف سيار"كقاؿ ابف منده: 

ًحيحه "حباف:  ٍقميكبه "، (2) "ىىذىا مىٍتفه صى ٍسنىاده مى كىك المحفكظ عف أيكب بف " كقاؿ الدارقطني: ، (3) "كىاً 
ٍنوي ًإال أىي كبي ": كقاؿ أبك مكسى المديني، (4)"سيار ـٍ يىٍرًكًه عى ٍنكىًدًر لى ًديًث اٍبًف اٍلمي  (5) "غىًريبه ًمٍف حى

كقاؿ في مكضع ، كيعني بأف الحديث معمكؿ مف طريؽ ابف المنكدر بالغرابة، كتفرد أيكب بف سيار
ًديث يعد ًفي أفراد أىي كب ٍبف سيارىىذى " آخر:  ، كمعنى كبلمو أف كبل الكجييف تفرد بيما  (6)"ا اٍلحى

 الحديث. تركؾأيكب بف سيار كىك م

 إسناده ضعيؼ جدنا؛ ألف فيو أيكب بف سيار منكر الحديث. الحكـ عمى الحديث:

 

 

 

 

 

 
                                                 

 (.268(ابف منده: معرفة الصحابة )ص 1)

اؽى،  (2) مَّدي ٍبفي ًإٍسحى لـ أجد أحد مف العمماء نص عمى ىذا غير ابف حباف، كأخرج أحمد بف حنبؿ مف طريؽ ميحى
، عىٍف مىحٍ  ، عىٍف عىاًصـً ٍبًف عيمىرى فى نىا اٍبفي عىٍجبلى : أىٍخبىرى مىٍيًو قىاؿى مَّى اهللي عى ، عىًف النًَّبيِّ صى ًديجو ، عىٍف رىاًفًع ٍبًف خى ميكًد ٍبًف لىًبيدو

مَّـى  سى مَّـى  -كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـي ًلؤٍلىٍجًر  -قىاؿى يىًزيدي: سىًمٍعتي رىسيكؿى اهلًل صى ٍبًح، فىًإنَّوي أىٍعظى كا ًبالص  : " أىٍصًبحي أىٍك  -يىقيكؿي
ؤكط: صحيح ا(. قاؿ شعيب األرن15819: رقـ الحديث132/ 25". أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج -أًلىٍجًرىىا 

ف عنعف -فيك حسف الحديث، كمحمد بف إسحاؽ -كىك محمد -بطرقو، كىذا إسناد قكم مف أجؿ ابف عجبلف  -كا 
رج لو مسمـ كالبخارم تكبع، كباقي رجاؿ اإلسناد ثقات رجاؿ الشيخيف، غير أف محمكدى بفى لىبيد كىك صحابي قد أخ

 في "األدب المفرد". يزيد: ىك ابف ىاركف، كعاصـ بف عمر: ىك ابف قتادة.

 (.101: رقـ171/ 1)ج كفابف حباف، المجركح (3)
 (.3208: رقـ332/ 13)جالدارقطنيالدارقطني، عمؿ  (4)

 (.6: رقـ الحديث21أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (5)

 (.177: رقـ الحديث105)ص  السابؽالمرجع (6)
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ـي  دٍّيًؽ ال أىٍعمى ٍجوً النمكذج الثالث: غىًريبه ًفي ميٍسنىًد الصٍّ  أىنٍّي كىتىٍبتيوي ًإال ًمٍف ىىذىا اٍلكى

ٍيًو : قاؿ أبك مكسى المديني: (37) الحديث ٍندىكى ٍبًد المًَّو ٍبًف مى مَّدي ٍبفي عى كرو ميحى نىا أىبيك مىٍنصي أىٍخبىرى
، ثنا (1)

اًفظي  بلدو (2)أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى اًرثي ٍبفي أىًبي أيسىامىةى ، نا (3)، ثنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي خى اٍلحى
(4) ، ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىبىافو ، ثنا عى

كؽو، عىٍف عىاًئشىةى قىالىٍت: قىاؿى أىبيك بىٍكرو  ، عىٍف مىٍسري اًمرو ، عىٍف عى اًبري ، ثنا جى ك، كىىيكى اٍبفي ًشٍمرو ثنا عيمىري
ا: ٍنييمى مىؽى المَّوي تىعىالىى ذيبىابنا يىمير  لىقىٍد رىأىٍيتيًني أىٍتبىعي رىسيكؿى ال رىًضيى المَّوي عى مىا خى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مًَّو صى

مى  مَّى المَّوي عى تَّى أىٍخبىرىًني رىسيكؿي المًَّو صى ؿَّ حى مىى أىٍنًفي ًإال ظىنىٍنتي أىنَّوي عىذىابه ًمفى المًَّو عىزَّ كىجى مَّـى عى سى ٍيًو كى
ا  بىرى ". كىىىذىا أىٍيضن ـي أىنِّي كىتىٍبتيوي ًإال ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍجًو... اٍلخى دِّيًؽ ال أىٍعمى غىًريبه ًفي ميٍسنىًد الصِّ

(5). 
 تخريج الحديث:

 لـ أجد مف أخرجو إال أبك مكسى المديني كىك حديث الدراسة.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

كؽي ٍبفي اأٍلىٍجدىع بف مالؾ اليمداني، أبك عائشة الككفي، حجر: ثقة فقيو عابد قاؿ ابف  مىٍسري
 .(6)مخضـر 

 . (7): قاؿ ابف حجر: ثقة مشيكر فقيو فاضؿ عامر بف شراحيؿ الشعبي، أبك عمرك
قاؿ ابف حجر: ضعيؼ رافضي، مات سنة  جابر بف يزيد بف الحارث الجعفي أبك عبد اهلل الككفي،

 .(8)سبع كعشريف كمائة كقيؿ سنة اثنتيف كثبلثيف 
ك ٍبفي شىًمر،  :عىٍمري ٍعًفي  ٍبًد المًَّو اٍلجي تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: تضعيؼ حاؿ الراكم  أىبيك عى

 كىك: متركؾ الحديث. (،223)ص بقكلو:" ليس بالقكم"(،
                                                 

ٍيو،1) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى  ( ىك: محمد ٍبف عى
كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة  أبك منصكر األصبياني، الش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى ترجمتو في  تقدمتىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بىٍكر العطار،  (3)
 ثقة. كىك:  (،103)ص)المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

مَّد التميمي،  (4) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى
 ثقة صاحب المسند. كىك: (، 103)صبالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

 (.12: رقـ الحديث24( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 5)

 (.6601: رقـ الترجمة528(  ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 6)
 (.3092: رقـ الترجمة287)ص  المرجع السابؽ (7)
 (.878: رقـ الترجمة137)صمرجع نفسو ال( 8)
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 .(1): متركؾ، مات سنة سبع كمائتيفأبك خالدعبد العزيز بف أباف بف محمد بف عبد اهلل القرشي، 

 دراسة الحديث:
الحديث معمكؿ فيو راكييف متركؾ الحديث كىما عبد العزيز بف أباف، كعمرك بف شمر، كلـ 
يتابعيـ أحد في ىذا الحديث فيك غريب الحديث، ككما قاؿ أبك مكسى المديني: " غىًريبه ًفي ميٍسنىًد 

دِّيًؽ ال أىٍعمىـي أىنِّي كىتىٍبتيوي ًإال ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍجًو"   بأنو ال يعرؼ إال مف طريؽ كاحد. كيعني بذلؾ (2)الصِّ
إسناد أبي مكسى شديد الضعيؼ؛ فيو عبد العزيز بف أباف كىك متركؾ  الحكـ عمى اإلسناد:

 الحديث، كعمرك بف شمر كىك متركؾ الحديث، كجابر بف يزيد كىك ضعيؼ.

ٍنوي   النمكذج الرابع: غريب ًمٍف ىىذىا الكجو عى

نىا أىبيك اٍلفىٍتًح ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلميٍقًرم قاؿ أبك مكسى المديني:: (34) الحديث أىٍخبىرى
، أنا أىبيك (3)

مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلكىاًتبي  طىاًىرو ميحى
اًفظي (4) قيٍطًني  اٍلحى ًمي  ٍبفي عيمىرى الدَّارى سىًف عى ، أنا أىبيك اٍلحى

ًميٍّ (5) ، ثنا أىبيك عى
اًعيؿي بٍ  فَّاري ًإٍسمى مًَّد ٍبًف ًإٍسمىاًعيؿى الصَّ في ميحى

، ثنا (6) ٍمكىاًني  ًميًد اٍلحي ٍبًد اٍلحى ـى ٍبًف عى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، ثنا ميحى
: سىًمٍعتيوي ًمٍف أى  : دىفىعى ًإلىٍينىا ميعىاذي ٍبفي ًىشىاـو ًكتىابنا، قىاؿى مًَّد ٍبًف عىٍرعىرىةى، قىاؿى ـي ٍبفي ميحى ـٍ ًبي فىنى ًإٍبرىاًىي لى سىٍخنىاهي كى
، عى  ًنيِّ ٍبًد المًَّو اٍلميزى ًؿ، عىٍف بىٍكًر ٍبًف عى كىافى ًفيًو عىٍف قىتىادىةى، عىٍف عىاًمرو األىٍحكى مىٍينىا، كى ٍبًد المًَّو ٍبًف يىٍقرىٍأهي عى ٍف عى

مى  مَّى المَّوي عى ا، أىفَّ النًَّبيَّ صى بَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى مىمىةى، عىًف اٍبًف عى : سى ، قىاؿى مَّـى سى افى »ٍيًو كى عيٍمرىةه ًفي رىمىضى
ةن  جَّ ٍنوي، «. تىٍعًدؿي حى بَّاس رىًضيى المَّوي عى ًديثه محفكظ ًمٍف مسند اٍبف عى غريب ًمٍف ىىذىا الكجو ىىذىا حى

ٍنوي   .(7)عى

                                                 

 (.4083: رقـ الترجمة356( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص1)
 (.12: رقـ الحديث24( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 2)
اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ، بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي، بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، 3) ( ىك: ًإٍسمى

ككاف مف (، 87)صتقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(، 
 المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب 4) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ( ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص : بياف القمب في أسماء الركاة(،الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان 

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ 5) ( ىك: عمي ٍبف عيمىر، ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف، ٍبف دينار ٍبف عى
، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو( جمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية،الدارقطني، تقدمت تر 

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  (،142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

ًمٌي ال6) ، أىبيك عى فَّار النٍَّحكٌم الميمحٌي، قاؿ ابف حجر: (ىك: إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ بف صالح البغدادم  صَّ
 (.1230: رقـ الترجمة165/ 2الثقة اإلماـ النحكم المشيكر. ابف حجر، لساف الميزاف )ج

 (.63: رقـ الحديث82(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 7)
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 تخريج الحديث:

 اختمؼ في الحديث عمى كجييف:

بكير بف عبد اهلل، عف عبد اهلل بف الكجو األكؿ: قتادة بف دعامة، عف عامر األحكاؿ، عف 
 مرفكعان  -رضى اهلل عنيما -سممة، عف ابف عباس

 لـ أجد مف أخرجو إال أبك مكسى المديني كىك حديث الدراسة.

 مرفكعان  -رضى اهلل عنيما -الكجو الثاني: عف عطاء،  عف ابف عباس

المعمـ، عف عطاء بو، بمفظ ، مف طريؽ يزيد بف زريع، عف حبيب (2)، كمسمـ (1)أخرجو البخارم 
 مقارب، مع ذكر قصة الحديث.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ًممىة، أىبك العاًلية، اليىمداًنٌي، الكيكفيٌ  د، عىٍف شيعبة، عىٍف عىمرك ٍبف مرَّة: عىبد اهلًل ٍبف سى : قىاؿى أىبك دىاكي
، ككىافى قد كىًبرى  كىافى عىبد اهلًل ييحدِّثنا فنعرؼي كنينًكري
، كقاؿ (4)أبك حاتـ: تعرؼ كتنكر ، كقاؿ (3)

البخارم: ال ييتابىعي في حديثو 
، كقاؿ ابف حجر: (6)، كقاؿ ابف عدم: أرجك انو ال بأس بو (5)

 .(7)مقبكؿ
 مقبكؿ.  خالصة األقكاؿ:

، أبك عبد اهلل أك أبك يكسؼ المدني نزيؿ مصر، : بيكىٍيري ٍبفي عبد اهلل بف اأٍلىشىجٍّ  مكلى بني مخزـك
 .ثقة كىك:(، 174)صمتو في )المطمب السادس: معرفتو بالمكالي(، تقدمت ترج

ؿ:  ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلبىٍصًرم  األىٍحكى  . (8)قاؿ ابف حجر: صدكؽ يخطئ عىاًمري ٍبفي عى
، أبك الخطاب البصرم، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: قتادة بف دعامة بف قتادة السدكسي

 ثقة ثبت. (،88)ص ،تبيينو ألسماء الركاة(

                                                 

جِّ النِّسىاءً 1)  ([.1863: رقـ الحديث19/ 3)ج (] البخارم: صحيح البخارم، كتاب جزاء الصيد/ بىابي حى
افى )ج2) / بىابي فىٍضًؿ اٍلعيٍمرىًة ًفي رىمىضى جِّ  ([.222: رقـ الحديث917/ 2(]مسمـ: صحيح مسمـ،  ًكتىابي اٍلحى
 (.285: رقـ الترجمة99/ 5(البخارم، التاريخ الكبير )ج3)
 (74/ 5(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)
 (.285: رقـ الترجمة99/ 5)ج(البخارم، التاريخ الكبير 5)
 (.989: رقـ الترجمة281/ 5(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج6)
 (.3365: رقـ الترجمة306(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 7)
 (.3103: رقـ الترجمة288)ص  المرجع السابؽ (8)
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البىٍصرم  ، كقد سكف اليمف، قاؿ ابف حجر: صدكؽ  ميعىاذ ٍبف ىشاـ ٍبف أىًبي عىٍبد اهلل الدٍَّستيكائي  
 . (1)ربما كىـ

مًَّد بًف عىٍرعىرىةى: ـي بفي ميحى  .(2)قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ ًإٍبرىاًىٍي

ٍمكىاًني   محمد بف ، قاضي بمخ سكف بغداد: قاؿ الخطيب (3) إبراىيـ بف عبد الحميد، أبك بكر اٍلحي
 .(4)البغدادم: كاف ثقة 

ًديثه محفكظ ًمٍف مسند اٍبف عىبَّاس رىًضيى المَّوي دراسة الحديث:  معنى قكؿ أبك مكسى المديني: "حى
ٍنوي" ٍنوي، غريب ًمٍف ىىذىا الكجو عى الحديث لو طريؽ محفكظة مف مسند ابف عباس ، يعني أف (5) عى

رضى اهلل عنيما كما أخرجو اإلماـ البخارم كاإلماـ مسمـ في صحيحيما، أما الكجو الذم ذكره أبك 
 مكسى المديني فيك غريب لـ يخرجو أحد؛ كفيو عبد اهلل بف سممة مقبكؿ.

مقبكؿ، كالحديث صحيح : إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو عبد اهلل بف سممة الحكـ عمى الحديث
 أخرجو اإلماـ البخارم كمسمـ في صحيحيما كما ىك في الكجو الثاني.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.6742: رقـ الترجمة536(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص1)
 (.238:رقـ الترجمة93)ص  المرجع السابؽ (2)
مكىانى: ىذه النسبة إلى بمدة حمكاف كىي آخر حد عرض سكاد العراؽ، مما يمي الجباؿ كىي بمدة كبيرة كخمة 3) (الحي

 (.1195: رقـ 213/ 4اليكاء خرب أكثرىا، دخمتيا نكبتيف كبت بيا. السمعاني، األنساب )ج
 (.320لترجمة: رقـ ا287/ 2(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج4)
 (.63: رقـ الحديث82(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 5)
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ـٍ أكتبو ًإال ًمٍف ىىذىا الكجو أىٍكرىدىهي اٍبف عدم ىىكىذىا ًفي  ، لى ًديثه غىًريبه النمكذج الخامس: ىىذىا حى
 معجمو.

اًفظي : قاؿ أبك مكسى المديني: (33) الحديث مَّدي ٍبفي أىًبي نىٍصرو اٍلحى ـي، أىبيك بىٍكرو ميحى نىا الشٍَّيخي اٍلعىاًل أىٍخبىرى
مىٍيًو  رىًحمىوي المَّوي ًقرىاءىةن عى
ٍعفىرو (1) مًَّد ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف جى ، أنا بيٍندىاري ٍبفي ميحى

ٍعفىرو (2) ، أنا أىٍحمىدي ٍبفي جى
ًفي  (3)

ًميٍّ األىٍسكىاًرم  رىًحمىوي المَّوي ًكتىاًبوً  ازىهي ًلي أىٍحمىدي ٍبفي عى قىٍد أىجى .)ح( كى
، أنا ( 4) ٍعفىرو ازى لىوي أىٍحمىدي ٍبفي جى ا أىجى مىى مى عى

اًليًني   مًَّد ٍبًف أىٍحمىدى اٍلمى أىبيك سىٍعدو أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
ٍبدي المًَّو ٍبفي عىًدمٍّ (5) ، ثنا أىبيك أىٍحمىدى عى

سىٍيفي ٍبفي (6) ، ثنا اٍلحي
ارىل  سىًف ٍبًف سيٍفيىافى أىبيك اٍلعىبَّاًس اٍلفىاًرًسي  ًببيخى اًلدو (7)اٍلحى دَّثىًني أىبيك خى ٍبًد المًَّو حى ٍفًص ٍبًف عى ، أنا أىٍحمىدي ٍبفي حى

ادىةى  حى مًَّد ٍبًف جي ، عىٍف ميحى ٍبدي المًَّو ٍبفي ًعٍمرىافى ، ثنا عى ـي ٍبفي سىاًلـو ًميِّ ٍبًف أىًبي ًإٍبرىاًىي اًدؽو، عىٍف عى ٍف أىًبي صى ، عى
، أىنىا كىأىبيك بىٍكرو  ٍمتي : " دىخى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي قىاؿى دِّيؽي طىاًلبو رىًضيى المَّوي عى  الصِّ

، فىاٍجتىمىعىًت اٍلعىٍنكىبيكتي فىنىسىٍجفى ًباٍلبىاًب، فىقىاؿى  مَّـى: فىبل تىٍقتيميكىيفَّ ". اٍلغىارى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىسيكؿي المًَّو صى
ـٍ أكتبو ًإال ًمٍف ىىذىا الكجو أىٍكرىدىهي اٍبف عدم ىىكىذىا ًفي معجمو  ، لى ًديثه غىًريبه ىىذىا حى
(8). 

 
 

                                                 

مَّد ٍبف أحمد ٍبف إبراىيـ أىبيك بىٍكر المركزم قدـ بغداد. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج1) : 7/ 6(ىك: أحمد ٍبف ميحى
 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.2483رقـ الترجمة

: كاف مكثرنا مف  (  ىك: بندار2) ، قاؿ السِّمفي  بف محمد بف أحمد بف جعفر، القاضي، أبك رجاء الخمقاني  األصبياني 
 (.389: رقـ الترجمة841/ 10الطمب كالمعرفة، كتيكمِّـ فيو بغير حجة. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

ذىبي: حافظ رٌحاؿ، مصنِّؼ كبير. ىك: أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر، أبك بكر اليىٍزدٌم الحافظ. قاؿ ال (3)
 (.295: رقـ الترجمة457/ 9الذىبي: تاريخ اإلسبلـ )ج

(4 . كفي  (ىك: أحمد ٍبف عمٌي ٍبف محمد ٍبف عمي ٍبف محمد بف الييثـ الزَّاىد، أبك عبد اهلل األىٍسكىارم  األصبياني  الص 
: ىذه النسبة إلى أىٍسكىارم  كىي قرية مف قرل (. األىٍسكىا43: رقـ الترجمة187/ 11الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج رم 

 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.160: رقـ 247/ 1أصبياف. السمعاني، األنساب )ج
كٌم الماًلينٌي: 5) ٍبد اهلل ٍبف حفص ٍبف الخميؿ األنصارم، الحافظ أبك سٍعد اليىرى مَّد ٍبف أحمد ٍبف عى ( ىك: أحمد ٍبف ميحى

ا. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )جقىاؿى الخطيب ا  (.2511: رقـ الترجمة6/24لبغدادم: كىافى ثقة متقننا خيران صالحن
( ىك: ابف عدم اإلماـ الحافظ الكبير أبك أحمد عبد اهلل بف عدم بف عبد اهلل بف محمد بف مبارؾ الجرجاني: 6)

ا بابف القطاف صاحب كتاب الكامؿ في الجرح كالتعديؿ،  كاف أحد األعبلـ. الذىبي، تذكرة الحفاظ كيعرؼ أيضن
 (.893: رقـ الترجمة102/ 3)ج

ارىل. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ  (7) سىف ٍبف سيٍفيىاف ٍبف زياد، أبك العٌباس الفىسىكٌم الٌتاجر، نزيؿ بيخى ىك: الحيسيف ٍبف الحى
 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.360: رقـ الترجمة338/ 7)ج
 (.176: رقـ الحديث105مديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص ( أبك مكسى ال8)
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 تخريج الحديث:

عبد اهلل بف محمد مف طريؽ  (2)عف الحسيف بف الحسف، كالخطيب البغدادم  (1)أخرجو ابف عدم 
بمفظو، كبلىما ) الحسيف بف الحسف، كعبد اهلل بف محمد(، عف أحمد بف حفص، عف إبراىيـ بف 

 سالـ، عف عبد اهلل بف عمراف بو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

، ٍبدي المًَّو ٍبفي نىاًجذو اًدؽو اأٍلىٍزًدم  كىاٍسميوي عى ـي ٍبفي يىًزيدى ًمٍف أىٍزًد شىنيكءىةى  أىبيك صى : اٍسميوي ميٍسًم ييقىاؿي كى
(3): 

، كقاؿ أبك حاتـ: ركل عف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو مرسبلن...، (4)كثقة يعقكب بف شيبة 
كىانيكا (6)، كذكره ابف حباف في الثقات (5)مستقيـ الحديث  ًديًث كى ، كقاؿ ابف سعد: كىافى قىًميؿى اٍلحى

كىمَّميكفى ًفيًو يىتى 
،  كقاؿ ابف حجر: صدكؽ كحديثو عف (8)، كقاؿ الذىبي: كثؽ كقيؿ لـ يمًؽ عميان (7)

 .(9)مرسؿ  -رضى اهلل عنو -عمي

 ثقة، لـ يمًؽ عمي رضى اهلل عنو. خالصة األقكاؿ:

حادة:  (،253)ص المطمب األكؿ: االختبلؼ بيف الكقؼ كالرفع(،تقدمت ترجمتو في ) محمد بف جي
 كىك: ثقة.

 .(10)، قاؿ ابف حجر: مقبكؿ عبد اهلل بف عمراف التيمي الطمحي البصرم

بد المَّو بف عمراف بأحاديث إبراىيـ بف سالـ، أبك خالد نيسابكرم : قاؿ ابف عدم: يركم عف عى
بصرم ال أعرؼ لو عند البصرييف إال حديثان كاحدان يحدثو عنو مسنده مناكير، كىعىبد المَّو بف عمراف 

 .(11)نكح بف قيس

                                                 

 (.423: رقـ الترجمة423/ 1ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج (1)
 (.5171: رقـ الترجمة308/ 11الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (2)
 (.295/ 6( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج3)
 (.7643: رقـ الترجمة530/ 16الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج( 4)
 (.875: رقـ الترجمة200/ 8( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج5)
 (.3753: رقـ الترجمة41/ 5( ابف حباف، الثقات )ج6)
 (.295/ 6( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج7)
 (.6683: رقـ الترجمة435/ 2الذىبي، الكاشؼ )ج( 8)
 (.8167الترجمة: رقـ 649ابف حجر، تقريب التيذيب )ص ( 9)
 (.3512: رقـ الترجمة316)ص المرجع السابؽ ( 10)
 (.94: رقـ الترجمة422/ 1ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج( 11)
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: ًميٍّ ، أىبيك عى ٍبًد اهلًل بًف رىاًشدو النٍَّيسىابيٍكًرم  ٍفًص بًف عى  أىٍحمىدي بفي حى

 ، كقاؿ الذىبي:(2)، كأمر مسمـ بف الحجاج بالكتابة عنو (1)قاؿ النسائي: "ال بأس بو صدكؽ" 
ـي ا  ا  .  (5)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ" (4)، كقاؿ مرة: "ثقة مشيكر كبير القٍدر"(3)لثِّقىةي" "اإًلمى

 ثقة كما قاؿ الذىبي، كلـ يرد جرح مفصؿ فيو. الخالصة:

 دراسة الحديث:

دىهي اٍبف عدم  ـٍ أكتبو ًإال ًمٍف ىىذىا الكجو أىٍكرى ، لى ًديثه غىًريبه يعني قكؿ أبك مكسى المديني: " ىىذىا حى
، أف ىذا الطريؽ عف إبراىيـ بف سالـ كىك منكر الحديث لـ يتابعو أحد، (6)ىىكىذىا ًفي معجمو" 

 ككذلؾ أبك صادؽ لـ يسمع عمي رضى اهلل عنو.
د أبي مكسى المديني فيو راكو منكر الحديث كىك إبراىيـ بف سالـ.إسنا الحكـ عمى الحديث:  

ـٍ أكتبو ىكذا ًإال ًمٍف ىذا الكجو. ًديثه غىًريبه بيذا اإلسناد، لى  النمكذج السادس: ىىذىا حى

اًلحي أىبيك : قاؿ أبك مكسى المديني: (35) الحديث نىا الشٍَّيخي الصَّ ًميِّ ٍبًف أىٍحمىدى أىٍخبىرى اٍلعىبَّاًس أىٍحمىدي ٍبفي عى
األىٍسكىاًرم  
ٍعفىرو اٍلفىًقيوي (7)  ا أىًذنيكا ًلي، أىفَّ أىٍحمىدى ٍبفى جى ٍيري كىاًحدو رىًحمىييـي المَّوي، ًفيمى ، كىغى

، أنا (8)  ـٍ ازى لىيي ، أىجى
ٍبًد المًَّو ٍبًف الٍ  مًَّد ٍبًف عى ًميًؿ أىبيك سىٍعدو أىٍحمىدي ٍبفي ميحى سىٍيفي ٍبفي (9)خى ٍبًد المًَّو اٍلحي مىٍيًو، أنا أىبيك عى ، ًبًقرىاءىًتي عى

                                                 

 (.62: رقـ57(النسائي، تسمية الشيكخ )ص 1)
 (.33: رقـ الترجمة 24/ 1(انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج2)
 (.167: رقـ الترجمة383/ 12(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج3)
 (.15: رقـ الترجمة24/ 6(الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج4)
 (.27: رقـ الترجمة78(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص5)
 (.176: رقـ الحديث105( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)
ك (ىك: أحمد ٍبف عمٌي ٍبف محمد ٍبف عمي ٍبف محمد بف الييثـ الزَّاىد7) . ، أبك عبد اهلل األىٍسكىارم  األصبياني  الص  في 

لـ أجد مف ذكره بجرح أك  (.296، )ص(الخامس: الغريب، النمكذج الرابعالمطمب الذىبي، تقدمت ترجمتو في )
 تعديؿ.

بف جعفر، أبك بكر األصبياني القصار، الفقيو الشافعي: قاؿ الذىبي: كاف ثىٍبتنا (ىك: أحمد بف محمد بف أحمد 8)
ا، كبير القٍدر. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج  (.271: رقـ الترجمة794/ 8صالحن

مَّد ٍبف أىٍحمىد أىبيك سعد الماليني، أحد الرحاليف في طمب الحديث، كىالمكثريف منو، قاؿ ال( 9) خطيب ىك: أىٍحمىد ٍبف ميحى
ا. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج  (.2511: رقـ الترجمة24/ 6البغدادم: كىافى ثقةن صدكقنا متقنان خيران صالحن
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ًفي   ٍيرى أىٍحمىدى ٍبًف بىًكيرو الصَّ
ٍبدي المًَّو ٍبفي قىتىادىةى (1) دَّثىًني أىبيك أيسىامىةى عى ، حى

رَّافى ًمٍف أىٍصًؿ ًكتىاًبًو، ثنا (2) ، ًبحى
ٍبًد  مًَّد ٍبًف عى ٍعفىري ٍبفي ميحى اًفظي جى كفى اٍلكىرَّاؽي أىبيك أىٍحمىدى اٍلحى المًَّو ٍبًف ىىاري

دَّثىًني أىبيك زىكىًريَّا يىٍحيىى ٍبفي (3) ، حى
رَّافى  ، ًبحى شىٍيشو اٍلًيشىاًمي  مَّادو األىٍنطىاًكي  (4)خي مَّدي ٍبفي حى ، ثنا ميحى

ٍكىىًرم  (5) ـي ٍبفي سىًعيدو اٍلجى ، نا ًإٍبرىاًىي
، ثنا (6)

اًج، يىٍحيىى ٍبفي  جَّ ، عىٍف شيٍعبىةى ٍبًف اٍلحى ، عىٍف سيٍفيىافى الثٍَّكًرمِّ ًف ٍبًف مىٍيًدمٍّ ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى سَّافو التِّنِّيًسي   حى
ا، قىاؿى  ٍنييمى ٍبًد المًَّو، رىًضيى المَّوي عى اًبًر ٍبًف عى ، عىٍف جى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو لىمَّا  : "عىٍف سيٍفيىافى ٍبًف عييىٍينىةى، عىٍف عى

ؽَّ قىٍدًرًه{ ]الزمر:  كا المَّوى حى ا قىدىري مى لىٍت: }كى : مىا عىظَّميكا 67نىزى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى [ . قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
ًتًو ".  ؽَّ عىظىمى ـٍ أكتبو ىكذا ًإال ًمٍف ىذا الكجوالمَّوى حى ًديثه غىًريبه بيذا اإلسناد، لى  .(7) ىىذىا حى

 الحديث:تخريج 

 لـ أجد مف أخرجو إال أبك مكسى المديني كىك حديث الدراسة.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ك ٍبفي ًدينىارو مىٍكلىى بىاذىافى   .(8)، قاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت"عىٍمري
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو سفياف بف عييينة: 

كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ، (110)ص كيعرؼ اسمو(،
 ابف حجر ال يضر.

، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرم، تقدمت ترجمتو في شعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ
ثقة حافظ متقف كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير : كىك(، 135)ص)المطمب الرابع: معرفتو باألخكة(، 

 المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذٌب عف السنة، ككاف عابدان.

                                                 

ٍبًد المًَّو الصيرفي، قاؿ الخطيب البغداد( 1) ٍبد الرٍَّحمىًف بف بكير، أىبيك عى ٍبد المًَّو ٍبف عى دى ٍبًف عى م: ىك: اٍلحيسىٍيف بف أىٍحمى
 (.4004: رقـ الترجمة523/ 8خطيب البغدادم، تاريخ بغداد )جكاف حافظان. ال

 ( لـ أجد مف ذكر لو ترجمة.2)
(. لـ أجد مف ذكره بجرح أك 136: رقـ الترجمة531/ 6(ىك: جعفر ٍبف محمد الكٌراؽ. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج3)

 تعديؿ.
 ( لـ أجد مف ذكر لو ترجمة.4)
 ( لـ أجد مف ذكر لو ترجمة.5)
اؽ، تقدمت ترجمتو في( ىك: 6) ، أىبيك ًإٍسحى ـي بفي سىًعٍيدو البىٍغدىاًدم  ٍكىىًرم  ًإٍبرىاًىٍي ) المطمب الرابع: معرفتو باألنساب  الجى

 ثقة حافظ تيكيمِّـ فيو ببل حجة.  (،129)ص (،الركاة، ثالثنا: معرفتو باإلخكة
 (.302: رقـ الحديث169( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 7)

 (.5024: رقـ الترجمة421ابف حجر، تقريب التيذيب)ص ( 8)
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تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل سفياف بف سعيد الثىكرم: 
ف كاف يدلس؛ إال أف تدليسو قميؿ، كتدليسو  ىك:(، 113)صعنيـ(،  ثقة ثبت حافظ حجة إماـ، كا 

 ال يضر.مف المرتبة الثانية عند ابف حجر 

سَّاف، العىنبىرم، مكالىـ، أىبك سىعيد البىصرم: تقدمت ترجمتو في  عىبد الرَّحمىف بف مىيدم بف حى
كىك: ثقة ثبت  (،128)ص )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،

 حافظ عارؼ بالرجاؿ، كالحديث.
قاؿ ابف حجر: أصمو مف البصرة، ثقة، مات سنة ثماف كمائتيف كلو  يحيى بف حساف الًتًنٍيسي،

 .(1)أربع كستكف

 دراسة الحديث:

ـٍ أكتبو ىكذا ًإال ًمٍف ىذا معنى كبلـ أبك مكسى المديني: " ىىذى  ًديثه غىًريبه بيذا اإلسناد، لى ا حى
 ، أم أف ىذا الكجو مف اإلسناد لـ يتابعو أحد كىك غريب.(2)الكجو"

إسناد أبي مكسى المديني فيو عدد مف الركاة مجاىيؿ الحاؿ لـ أجد مف ذكر  الحكـ عمى الحديث: 
ليـ ترجمة كىك: )عبد اهلل بف قتادة أبك أسامة، كيحيى بف خشيش، كمحمد بف حماد(، كلـ يتابعيـ 

 أحد.
ًديث الميثالنمكذج السابع:  ًديثه غىًريبه ًمٍف حى  ىىذىا حى

                                                 

 (.7529رجمة: رقـ الت589(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص1)

 (.302: رقـ الحديث169( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 2)
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دَّادي ؿ أبك مكسى المديني: : قا(36) الحديث ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى
، أنا  (2) ، ثنا أىبيك اٍلفىٍتًح الد لىٍيًمي  (1)

أىبيك بىٍكًر ٍبفي اٍلميٍقًرئً 
ٍعفىرو أىٍحمىدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف زيىىٍيرو (3)  ، ثنا أىبيك جى

، ًإٍمبلءن ًمٍف أىٍصًؿ ًكتىاًبًو، ثنا أىبيك (4) 
ًبيًع النَّاًقدي  ٍبًد المًَّو (5)الرَّ ، عىٍف يىًزيدى ٍبًف عى ، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو ، ثنا المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو ، ثنا ًبٍشري ٍبفي عيمىرى

، عىًف األىٍعرىًج، عىٍف أىًبي ىي  ٍفكىافى ٍبًف سيمىٍيـو مَّى المَّوي ٍبًف اٍليىاًد، عىٍف صى ٍنوي، أىفَّ النًَّبيَّ صى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى رى
مىؽى "  بِّؾى الًَّذم خى دى ًفي: اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى مَّـى " سىجى سى مىٍيًو كى ًديث الميث، ًبيىذىا عى ًديثه غىًريبه ًمٍف حى ىىذىا حى

كىاهي زغبة، عىًف الميث، عىٍف يىًزيدى ٍبف أىًبي حبيب رى  .(6)، عىٍف صفكافاإًلٍسنىاًد، كى

 تخريج الحديث:

مف طريؽ كامؿ بف  (8)مف طريؽ عبد اهلل بف صالح بمفظ مقارب، كالطبراني  (7)أخرجو الطحاكم 
 طمحة بمعناه، كبلىما ) عبد اهلل بف صالح، ككامؿ بف طمحة(، عف الميث بف سعد بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

، ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي ىيٍرميزى األىٍعرىجي ، مكلى ربيعة بف الحارث، قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت  عى أبك داكد المىدىًني 
 .(9)عالـ

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف  صفكاف بف سميـ المدني أبك عبد اهلل الزىرم مكالىـ،
 ثقة مفًت عابد رمي بالقدر.  (،106، )صعرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

ٍبًد اهلًل بًف أيسىامىةى بًف اليىاًد المٍَّيًثي    .(10)، أبك عبد اهلل المدني ثقة مكثر يىًزٍيدي بفي عى
                                                 

( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 1)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.2) ًد الد لىٍيًمي  مى ٍبًد الصَّ ًد ٍبًف عى مَّ ًمي  ٍبفي ميحى  ( ىك: أىبيك اٍلفىٍتًح عى
ًميٍّ 3) ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي ، أىبيك بىٍكر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ (ىك: اٍبفي الميٍقًرًئ ميحى األىٍصبىيىاًني 

 ثقة ثبت. (،104)ص بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

( ىك: أحمد ٍبف يحيى ٍبف زىير، أبك جعفر الت ٍستىرٌم الحافظ الٌزاىد: قاؿ الذىبي: كاف حجة حافظنا كبير الشأف.   4)
الى تستر بمدة مف ككر األىكاز مف  (. )الت ٍستىرٌم(: "ىذه النسبة454: رقـ الترجمة153/ 7الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

 (.718: رقـ51/ 3ببلد خكزستاف". السمعاني، األنساب)ج

ىك: عبيد اهلل بف محمد بف يحيى أبك الربيع الحارثي مف أىؿ األىكاز، كقاؿ ابف حباف: مستقيـ الحديث سكف  (5)
 (.14123رقـ الترجمة :407/ 8تستر، مات في المحـر سنة تسع كأربعيف كمائتيف. ابف حباف، الثقات )ج

 (.438: رقـ232( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)
 (.3610: رقـ الترجمة242/ 9( الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار )ج7)
 (.1991: رقـ الترجمة282/ 2(الطبراني، المعجـ األكسط )ج8)
 (.4033: رقـ الترجمة352( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 9)
 (.7737: رقـ الترجمة602)ص رجع السابؽ الم( 10)
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تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب يحيى بف سعيد بف قيس األنصارم، أبك سعد: 
 كىك: ثقة ثبت. (،132)ص الركاة، ثالثنا: معرفتو باإلخكة(،

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  الميث بف سعد، أبك الحارث الفيمي:
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صاسمو(مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ 

مَّدو الزٍَّىرىاًني  األزدم، قاؿ ابف حجر: ثقة، مات سنة سبع، كقيؿ تسع  ًبٍشري بفي عيمىرى أىبيك ميحى
 .(1)كمائتيف

 دراسة الحديث:

كىاهي زغبة، معنى قكؿ أبك  ًديث الميث، ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد، كىرى ًديثه غىًريبه ًمٍف حى مكسى المديني: " ىىذىا حى
، أم أف ىذا الكجو لـ يتابع أحد الميث عف يزيد (2)عىًف الميث، عىٍف يىًزيدى ٍبف أىًبي حبيب، عىٍف صفكاف

 رجيا.بف أبي حبيب، عف صفكاف كغريب مف ركاية زعبة عف الميث لـ أجد مف أخ
ًبيبو  ، عىًف اأٍلىٍعرىًج ًإالَّ يىًزيدي ٍبفي أىًبي حى مىٍيـو ٍفكىافى ٍبًف سي ًديثى عىٍف صى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى  .(3)"كقاؿ الطبراني: " لى

مىًد  الحكـ عمى الحديث: ٍبًد الصَّ مًَّد ٍبًف عى ًمي  ٍبفي ميحى إسناد أبي مكسى المديني رجالو ثقات، ما عدا عى
 أبك الفتح. الد لىٍيًمي  

ًديثه غىًريبه ًجدًّا  ًديًث اٍبًف عييىٍينىةى، عىًف الز ٍىًرمِّ النمكذج الثامف: ىىذىا حى  ًمٍف حى

ٍبًد اٍلكىىَّاًب ٍبفي أىًبي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(37) الحديث اًفظي أىبيك زىكىًريَّا يىٍحيىى ٍبفي عى نىا اٍلحى أىٍخبىرى
ٍبًد  ٍندىٍه، رىًحمىييـي المَّوي عى المًَّو ٍبًف مى

ًسي  (4)  سىًف المٍَّيًثي  السٍَّرخى سىًف لىٍيثي ٍبفي اٍلحى ا (5)، ًإٍذننا، أنا أىبيك اٍلحى ، ًفيمى
ٍبيًد المًَّو[  اًبري ٍبفي ]عى دَّثىًني أىبيك بىٍكرو جى .)ح (، كىحى مَّدو  (6)كىتىبى ًإلىٍينىا ًمٍف سىٍرخىسى ٍبًف ميحى

، عىٍف أىًبيًو عيبىٍيًد (7)

                                                 

 (.698: رقـ الترجمة123)ص  المرجع نفسو(  1)
 (.438: رقـ232( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 2)
 (.1991: رقـ الترجمة282/ 2(الطبراني، المعجـ األكسط )ج3)
مَّد بف إسحاؽ بف يىٍحيىى 4) ردار الديممي، بف منده، أبك زكريا، قاؿ شيركيو بف شي(ىك: يحيى بف عبد الكىاب بف ميحى

 قاؿ كاف حافظان فاضبلن مكثران، صدكقنا، ثقة. (،372)ص المطمب التاسع: الكىـ بالسماع(،تقدمت ترجمتو في )
سىًف ٍبًف ا5) سىًف اٍلفىًقيوي المٍَّيًثي  اٍلبىرَّازي (ىك: لىٍيثي ٍبفي اٍلحى ٍيًو، أىبيك اٍلحى ًد ٍبًف مىٍحميكى مَّ ًد ٍبًف ًزيىاًد ٍبًف ميحى مَّ لمٍَّيًث ٍبًف ميحى

، قاؿ العراقي: فىاًضؿه ًثقىةه نىًبيؿه مىٍشييكره ًثقىةه ًببىٍغدىاد.  العراقي، المنتخب مف كتاب السياؽ لتاريخ نيسا ًسي  بكر السٍَّرخى
 (.1460: رقـ الترجمة470)ص 

نما الصكاب (6)  (.128كما جاء في المخطكط لكحة ) )عبيد اهلل( كىـ المحقؽ في ذكر اسـ )عبد اهلل(، كا 
 ( لـ أجد مف ذكر لو ترجمة.7)
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ًبيعو األىٍندىليًسي  (1)المًَّو  مًَّد ٍبًف رى ٍعفىري ٍبفي ميحى ٍنوي، ثنا أىبيك اٍلقىاًسـً جى ، عى
ًني أىبيك اٍلعىبَّاًس أىٍحمىدي ٍبفي (2) ، أىٍخبىرى

، كىأىٍحمىدي ٍبفي اٍلقىاًسـً ٍبًف اٍلفىٍضًؿ اٍلبىزَّازي (3)سىًعيًد ٍبًف ًبٍشرو 
مىٍيًيمىا، كىأىنىا ، األىٍندى (4) ليًسيَّاًف، ًبيىا ًبًقرىاءىًتي عى
مَّدي ٍبفي ًعيسىى ٍبًف ًرفىاعىةى األىٍندىليًسي   ا، قىاال: ميحى سىأىٍلتيييمى
ًف الطَّاًئًفي  (5) ٍبًد الرٍَّحمى ًد ٍبفي عى مى ٍبدي الصَّ ، ثنا عى

اًلحو  ًف الز ٍىًرمِّ (6)أىبيك صى مَّى المَّوي ، ثنا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عى ٍنوي، أىفَّ النًَّبيَّ صى ، عىٍف أىنىسو رىًضيى المَّوي عى
 : ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى نًَّة اٍلبيٍموي »عى أىٍكثىري أىٍىًؿ اٍلجى

ًديثه غىًريبه ًجدًّا «. (7) ًديًث اٍبًف عييىٍينىةى، عىًف ىىذىا حى ًمٍف حى
ا ييٍعرىؼي ىىذىا ًمٍف ًركى  نَّمى ، كىاً  ٍيرو الز ٍىًرمِّ مًَّد ٍبًف عيزى ايىًة ميحى

 (8). 

 تخريج الحديث:

 اختمؼ عمى كجييف: 

 مرفكعان  -رضى اهلل عنو -الكجو األكؿ: سفياف بف عيينة، عف الزىرم، عف أنس بف مالؾ

 لـ أجد مف أخرجو إال أبك مكسى المديني كىك حديث الدراسة.
 مرفكعان  -رضى اهلل عنو -الكجو الثاني: عقيؿ بف خالد، عف الزىرم، عف أنس بف مالؾ

 مف طريؽ سبلمة بف ركح بمفظو. (11)، كالبييقي (10)، كالطحاكم (9)أخرجو البزار بمفظو مع زيادة 
مف طريؽ يحيى بف أيكب بمفظو،  كبلىما )سبلمة بف ركح، كيحيى بف  (12)كأخرجو القضاعي 

 أيكب(، عف عقيؿ بف خالد، عف الزىرم بو.
                                                 

 لـ أجد مف ذكر لو ترجمة. (1)
 لـ أجد مف ذكر لو ترجمة. (2)
ابف الحصار القيٍرطيبي. قاؿ الذىبي: ككاف محٌدثنا ميٍفتيا؛ سىًمعى الٌناس  ىك: أٍحمىد ٍبف سىًعيد ٍبف بشر، أىبيك اٍلعىبَّاس (3)

 (.39: رقـ الترجمة710/ 8منو كثيرنا، كلـ يكف بالٌضابط. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج
ٍبد الرٍَّحمىف، أىبيك الفضؿ التميمي التاىرتي البٌزاز، قاؿ الذىبي: كاف صالحن 4) ا زاىدان (ىك: أٍحمىد ٍبف القاسـ ٍبف عى

 (.145: رقـ الترجمة748/ 8منقبضان ثقة. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج
، المعركؼ بابف القبلس األندلسي، قاؿ الذىبي: مف أىؿ 5) ٍكالني  (ىك: محمد بف عيسى بف رفاعة، أبك عبد اهلل الخى

 (.237رجمة: رقـ الت710/ 7رية سكف قيٍرطيبة، ككاف ينيسب إلى الكذب. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

 (لـ أجد مف ذكر لو ترجمة.6)
ٍير. ابف األثير، النياية في 7) ()أكثر أىؿ الجنة البيٍموي (: ىك جمع األٍبمىو كىك الغىًفؿ عف الشَّر المٍطبيكع عمى الخى

 (.410/ 1غريب األثر )ج
 (.704: رقـ الحديث353(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 8)
 ([.6339: رقـ الحديث32/ 13مسند البزار )ج(]البزار: 9)
ـى أىنَّوي قىا10) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًكمى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى : " أىٍكثىري (الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، بىابي بىيىاًف ميٍشًكًؿ مىا ري ؿى

ؿي ًفي ذىًلؾى )ج ا يىٍدخي مى نًَّة اٍلبيٍموي " كى  (.2982يث: رقـ الحد432/ 7أىٍىًؿ اٍلجى
 ([.1304: رقـ الحديث498/ 2(]البييقي: شعب اإليماف )ج11)
 ([.989: رقـ الحديث110/ 2(]القضاعي: مسند الشياب القضاعي )ج12)
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
المطمب السادس: معرفتو سمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )محمد بف م

الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(
تقانو كثبتو.  كا 

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو سفياف بف عييينة: 
كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ، (110)صكيعرؼ اسمو(، 

 ابف حجر ال يضر.
 دراسة الحديث:

بى  كهو، كى مَّـى ًمٍف كيجي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًكمى بىٍعضي كىبلًمًو، عىف النًَّبٌي صى ًديثي قىٍد ري ٍعضيوي قاؿ البزار: "ىىذىا اٍلحى
مىى حى  ـٍ ييتىابىع عى لى ، كى اًلدو سىبلمىةي كىافى اٍبفي أىًخي عيقىيؿ ٍبًف خى ًديًث ال نىٍعمىميوي ييٍركىل إالَّ ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍجًو، كى

حَّ كاف لو معني  مىى أىنَّوي لىٍك صى نًَّة اٍلبيٍموي عى أىٍكثىري أىٍىًؿ اٍلجى
(1). 

" ًديًث اٍبًف عييىٍينىةى، عىًف الز ٍىًرمِّ ًديثه غىًريبه ًجدًّا ًمٍف حى ، يعني (2) معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " حى
عبد الصمد بف عبد الرحمف  أف طريؽ سفياف بف عيينة، عف الزىرم غريب، كمدار ىذا الكجو عمى

 لـ أجد لو ترجمة.

إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو محمد بف يكسؼ متيـ بالكذب، عبد الصمد  الحكـ عمى الحديث: 
 بف عبد الرحمف لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.

ٍيدالنمكذج التاسع:  ًديًث زى ًديثه غىًريبه ًمٍف حى  حى

                                                 

 ([.6339: رقـ الحديث32/ 13(]البزار: مسند البزار )ج1)
 (.704: رقـ الحديث353(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 2)
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مَّدي ٍبفي أىًبي اٍلفىٍتًح التَّاًجري : قاؿ أبك مكسى المديني: (38) الحديث نىا ميحى فىأىٍخبىرى
، أنا أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي (1)

، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي ميكسىى(2)اٍلقىاًسـً 
ـى (3) مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ، ثنا ميحى

سىفي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف (4) ، نا اٍلحى
ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي عيبىٍيًد ٍبًف أىًبي كىًريمىةى  ، نا(5)المٍَّيثً 

ٍبًد (6) ، عىٍف أىًبي عى رَّاًني  مىمىةى اٍلحى مَّدي ٍبفي سى ، ثنا ميحى
ٍبًد المًَّو ٍبفً  ٍف أىًبي عيبىٍيدىةى ٍبًف عى ك، عى ًف اٍلًمٍنيىاًؿ ٍبًف عىٍمرو ٍيًد ٍبًف أىًبي أينىٍيسىةى، عى ، عىٍف زى ،  الرًَّحيـً عىٍف مىٍسعيكدو

مَّى المَّوي عى  ٍنوي، عىًف النًَّبيِّ صى ، رىًضيى المَّوي عى ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسعيكدو : ثنا عى كًؽ ٍبًف األىٍجدىًع، قىاؿى مىٍيًو مىٍسري
 : ، قىاؿى مَّـى سى اري »كى ةه أىٍبصى ، شىاًخصى ٍعميكـو ًليفى كىاآلًخًريفى ًلًميقىاًت يىٍكـو مى اًء، يىٍجمىعي المَّوي تىعىالىى األىكَّ ـٍ ًإلىى السَّمى ىي

اـً ًمفى اٍلعىٍرًش ًإلىى اٍلكيٍرًسيِّ  ؿَّ ًفي ظيمىؿو ًمفى اٍلغىمى يىٍنًزؿي المَّوي عىزَّ كىجى اًء، كى كفى فىٍصؿى اٍلقىضى ىىذىا «. يىٍنتىًظري
ـٍ أىٍكتيٍبوي ًإال ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍجو  ، عف اٍلًمٍنيىاًؿ لى ٍيدو ًديًث زى ًديثه غىًريبه ًمٍف حى حى
(7). 

 تخريج الحديث:

مف طريؽ يزيد بف عبد الرحمف بنحكه  (9)مف طريؽ زيد بف أبي أنيسة، كالحاكـ  (8)أخرجو الطبراني 
 مطكالن، كبلىما ) زيد بف أبي أنيسة، كيزيد بف عبد الرحمف(، عف المنياؿ بف عمرك بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

كؽي ٍبفي اأٍلىٍجدىع بف مالؾ اليمداني، أبك عائ  تقدمت ترجمتو في )النمكذج الثالث(،شة الككفي: مىٍسري
 كىك: ثقة فقيو عابد. (،308)ص

                                                 

قٌي، كخرؽ:  ( ىك: أحمد1) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف أحمد ٍبف القاسـ، أبك العٌباس األصبياني، الًخرى ٍبف أىًبي الفتح عى
لـ  (،129، )صمكضع بأصبياف. تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: معرفتو باألخكة(

 أجد فيو جرح أك تعديؿ.
( ىك: أحمد بف عمي ]بف محمد بف الحسيف بف عيبىيد اهلل النصيبي أبك الحسيف، رمي بالكذب. ابف حجر، لساف 2)

 (.643: رقـ الترجمة541/ 1الميزاف )ج

ٍيو ب3) ٍردىكى ، تقدمت ترجمتو في ( ىك: أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي بفي ميٍكسىى بف مى ٍعفىرو األىٍصبىيىاًني  ف فيٍكرىؾ بف ميٍكسىى بف جى
دِّثي أىٍصبىيىاف. (، 97)ص)المطمب الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،   ميحى

اءى، تقدمت ترجمتو في )المط( ىك: مي 4) ًليى اٍلقىضى ، أىبيك أىٍحمىدى كى مىٍيمىافى اٍلعىسَّاؿي ـى ٍبًف سي دى ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّدي ٍبفي أىٍحمى مب حى
نَّؼى  (،185)ص الثامف: معرفتو بكفاة الركاة(، ٍتقىاًف كىاٍلًحٍفًظ، صى ٍعًرفىًة كىاإٍلً ٍقبيكؿي اٍلقىٍكًؿ، ًمٍف ًكبىاًر النَّاًس ًفي اٍلمى كىك: مى

. ، كىالتٍَّأًريخى  الش يكخى
( ىك: الحسف بف أحمد بف الميث الرازم، قاؿ أبك حاتـ: كتبت عنو كىك ثقة. ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ 5)

 (.5: رقـ الترجمة2/ 3)ج

ىك: إسماعيؿ بف عبيد بف عمر بف أبي كريمة األمكم مكالىـ الحراني أبك أحمد، ثقة يغرب. ابف حجر، تقريب  (6)
 (.468: رقـ الترجمة109التيذيب )ص 

 (.925: رقـ الحديث464( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص7)
 .([9763: رقـ الحديث358/ 9( ]الطبراني، المعجـ الكبير )ج8)
 (.8751: رقـ الحديث632/ 4(الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج9)
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)المطمب  تقدمت ترجمتو فيأىبيك عيبىيدة ىك: عىاًمر بف عىبد المًَّو بف مىٍسعيكد اليذلي، الككفي: 
ثقة، لـ يسمع  كىك: (،112)ص بكنيتو، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو، كيعرؼ اسمو(،الثالث: مف عرؼ 

 مف أبيو عبد اهلل بف مسعكد.
ك األىسىًدم  مىٍكالىىيـ:   ك أىبيك عىٍمرو ، (3)، كالعجمي (2)، كالنسائي (1)كثقو ابف معيف الًمٍنيىاؿي بفي عىٍمرو

ٍبد الرحمف ٍبف أىبي حاتـ : (4)كقاؿ أحمد بف حنبؿ: أبك بشر أحب إلى مف المنياؿ كأكثؽ  ، كقاؿ عى
ديكؽ (5)ألنو سمع مف داره صكت قراءة بالتطريب  ، كقاؿ الجكزجاني: (6)، كقاؿ الدارقطني: صى

 .(8)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ربما كىـ (7)سيء المذىب 
 ثقة.  الصة األقكاؿ:خ

رم، أىبك أيسىامة، زى يد بف أىبي أينىيسىة الجى أصمو مف الككفة ثـ سكف الرىا، قاؿ ابف حجر: "ثقة لو  زى
 . (9)أفراد "

رَّاًني: اًلد بف أبي يًزيد أىبيك عبد الرًَّحيـ اٍلحى   (10)قاؿ ابف حجر: ثقة  خى
دمت ترجمتو في ) ثالثان: بياف القمب في تق محمد بف سممة بف عبد اهلل الباىمي مكالىـ الحراني،

 كىك: ثقة. (،102)ص أسماء الركاة(،
 دراسة الحديث:

تفرد زيد بف أبي أنيسة عف المنياؿ بف عمرك بيذا الكجو كىك غريب لـ يتابع أحد المنياؿ في ذلؾ، 
، عف اٍلًمٍنيى  ٍيدو ًديًث زى ًديثه غىًريبه ًمٍف حى ـٍ أىٍكتيٍبوي ًإال ًمٍف ىىذىا كما قاؿ أبك مكسى المديني: ىىذىا حى اًؿ لى

اٍلكىٍجو 
(11). 

إسناد أبي مكسى المديني فيو راكو متيـ بالكضع كىك أحمد بف عمي بف أبي الحكـ عمى الحديث: 
 القاسـ.

                                                 

: 407/ 3ركاية الدكرم )ج -(، كتاريخ ابف معيف 98/ 1(ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ج1)
 (.1987رقـ
 (.6210: رقـ الترجمة571/ 28(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج2)
 (.1800: رقـ الترجمة300/ 2(العجمي، الثقات  )3)
 (.943: رقـ427/ 1(أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ج4)
 (.1634: رقـ الترجمة356/ 8(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج5)
 (.484: رقـ 273(الدارقطني، سؤاالت الحاكـ )ص 6)
 (.43: رقـ الترجمة73(الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص 7)
 (.6918: رقـ الترجمة547لتيذيب )ص (ابف حجر، تقريب ا8)
 (.2118: رقـ الترجمة222( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 9)
 (.1697: رقـ الترجمة192)ص  المرجع السابؽ (10)

 (.925: رقـ الحديث464( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص11)



 

307 
 

 :المطمب الخامس: التفرد

 تعريؼ الفرد في الم غة كاالصطالح: 

أفرادان كفرادل، أم كاحدان بعد كاحد.  الكتر، كالجمع "أفراد" ك"فرادل"، يقاؿ: جاءكا" الفرد لغة:
كيأتي بمعنى المنقطع كالمنفرد عف رفقتو، حتَّى قالكا: شجرة فارده، متنحية، كظبية فارده بمعنى 

 .(1)"منفردة عف القطيع، كسدرة فاردةه، أم انفردت عف سائر السدر

فيك كالغريب اصطبلحان، فيما  "ىك ما تفرَّد بو راكيو بأم كجو مف كجكه التَّفر د". كالفرد اصطالحان:
 .(2)مترادفاف

قاؿ الحافظ بف حجر: "إفَّ الغريب كالفرد مترادفاف لغة عالقة الحديث الغريب كالفرد: 
كاصطبلحان إالَّ أفَّ أىؿ االصطبلح غايركا بينيما مف حيث كثرة االستعماؿ كقٌمتو. فالفرد أكثر ما 

يطمقكنو عمى الفرد النسبي، كىذا مف حيث إطبلؽ يطمقكنو عمى الفرد المطمؽ، كالغريب أكثر ما 
االسـ عمييما، كأمَّا مف حيث استعماليـ الفعؿ المشتؽ فبل يفٌرقكف فيقكلكف في المطمؽ كالنسبي: 

 . (3)تفرَّد بو فبلف، أك أغرب بو فبلف" 
كالحديث الفرد قسماف: فرد مطمؽ، كفرد نسبي، قاؿ أبك عمرك بف الصبلح: "األفراد منقسمة 

لى ما ىك فرد بالنسبة إلى جية خاصة" إ  .(4)لى ما ىك فرد مطمقان، كا 

  :العمماء الحديث الفرد إلى قسميف كبناءن عمى كبلـ الحافظ ابف الصبلح فقد قسَّـ

كىك ما كانت الغرابة في أصؿ سنده، أم طرقو الذم فيو الصحابي، فإف الراكم عف  فرد مطمؽ:.1
 غرابة مطمقة. الصحابي إذا تفرد بركاية الحديث، فإف ىذا الحديث يسمى غريبان 

، يعني يركيو عف الصحابي أكثر مف كاحد ثـ ما كانت الغرابة في أثناء سنده كىك فرد نسبي:. 2
 .(5)يـ شخص كاحديتفرد بركايتو عف كاحد من

ذلؾ أفَّ لفظٍي: "الفرد" ك"الغريب" كما ال يفٌرؽ بينيما مف حيث الم غة، كذلؾ ال يفٌرؽ ينيما 
عند أىؿ الحديث مف حيث االصطبلح، فيما لفظاف مترادفاف عندىـ عمى معنى كاحد، يطمؽ كٌؿ 

ىؿ اصطبلح غايركا منيما عمى ما يطمؽ عمى اآلخر. غير أفَّ الحافظ ابف حجر أشار إلى أفَّ أ

                                                 

 (.305المحيط )ص (، كالفيركزآبادم، القامكس 332الرازم، مختار الصحاح )ص (1)
 (.239-238انظر: القارم، شرح نخبة الفكر )ص (2)

 (.240-239)ص المرجع السابؽ (3)
 (.88ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص  (4)
 (.236انظر: القارم، شرح نخبة الفكر)ص (5)
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بينيما فيو مف حيث كثرة االستعماؿ كقٌمتو بقكلو: "فالفرد أكثر ما يطمقكنو عمى الفرد المطمؽ، 
كالغريب أكثر ما يطمقكنو عمى الفرد النسبي، كىذا مف حيث إطبلؽ االسـ عمييما، أمَّا مف حيث 

تفرَّد بو فبلف، أك أغرب بو استعماليـ الفعؿ المشتؽ فبل يفٌرقكف، فيقكلكف في المطمؽ كالنسبي: 
 .(1)فبلف" 

أمَّا التَّفر د بركاية حديث في طبقة مف شأنيا أٍف يككف الحديث "مفيـك التَّفر د عند المتأخريف: 
فييا مشيكران كمتعٌدد الطرؽ كالمدارس الحديثية المشيكرة في جيات مختمفة مف األقطار اإلسبلمية 

كثيرة مف مختمؼ الببلد، فيذا النكع مف التَّفر د يدعك الناقد إلى التي يشترؾ في نقؿ أحاديثيا جماعة 
ضركرة النظر حكؿ أسبابو، فينظر في عبلقة صاحبو مع المركم عنو عمكمان، ككيفية تمقيو ذلؾ 
الحديث الذم تفرَّد بو عنو خصكصان، كما ينظر في حالة ضبطو ألحاديث شيخو بصفة عامة، 

عميو بحسب مقتضى دراستو كبحثو كاجتياده مف خبلؿ القكاعد كليذا الحديث خصكصان ثـ يحكـ 
 . (2) "كالضكابط التي كضعيا أىؿ ىذا الففٌ 

كضبط التَّفر د في الطبقات المتأخرة يمكف أٍف ييتدم بما ذكره فيو ابف الصبلح بقكلو: " ًإذىا 
ا اٍنفىرىدى بً  ، اٍنفىرىدى الرَّاًكم ًبشىٍيءو نيًظرى ًفيًو: فىًإٍف كىافى مى كىاهي مىٍف ىيكى أىٍكلىى ًمٍنوي ًباٍلًحٍفًظ ًلذىًلؾى اًلفنا ًلمىا رى ًو ميخى

نَّمى  ٍيريهي، كىاً  كىاهي غى الىفىةه ًلمىا رى ـٍ تىكيٍف ًفيًو ميخى ٍف لى دى ًبًو شىاذًّا مىٍرديكدنا، كىاً  ا اٍنفىرى كىاهي ىيكى كىأىٍضبىطي كىافى مى ا ىيكى أىٍمره رى
ـٍ يىٍرًكًه غىٍيريهي، فى  لى ٍبًطًو قيًبؿى مىا كى اًفظنا مىٍكثيكقنا ًبًإٍتقىاًنًو كىضى ٍنفىًرًد: فىًإٍف كىافى عىٍدالن حى ييٍنظىري ًفي ىىذىا الرَّاًكم اٍلمي

ـٍ يىكيٍف ًممٍَّف ييكثى  ٍف لى ا ًفيمىا سىبىؽى ًمفى اأٍلىٍمًثمىًة، كىاً  ـٍ يىٍقدىًح ااًلٍنًفرىادي ًفيًو، كىمى لى دى ًبًو، كى ٍتقىاًنًو ؽي ًبًحفٍ اٍنفىرى ًظًو كىاً 
ًحيًح، ثيَـّ ىيكى بى  يًِّز الصَّ ا لىوي عىٍف حى ا لىوي، ميزىٍحًزحن اًرمن دى ًبًو كىافى اٍنًفرىاديهي ًبًو خى ٍعدى ذىًلؾى دىاًئره ًلذىًلؾى الًَّذم اٍنفىرى

يٍ  ٍنفىًردي ًبًو غى اًؿ ًفيًو، فىًإٍف كىافى اٍلمي سىًب اٍلحى اًبًط بىٍيفى مىرىاًتبى ميتىفىاًكتىةو ًبحى اًفًظ الضَّ ًة اٍلحى رى بىًعيدو ًمٍف دىرىجى
ٍف كىافى بى  ًعيًؼ، كىاً  ًديًث الضَّ ـٍ نىحيطَّوي ًإلىى قىًبيًؿ اٍلحى لى ، كى ًديثىوي ذىًلؾى ٍقبيكًؿ تىفىر ديهي اٍستىٍحسىنَّا حى ًعيدنا ًمٍف ذىًلؾى اٍلمى

كىافى ًمٍف قىًبيًؿ الشَّاذِّ الٍ  دى ًبًو، كى ا اٍنفىرى دىٍدنىا مى ميٍنكىًر"  رى
(3). 

كخبلصة ما ذىب إليو ابف الصبلح أفَّ التَّفر د يقبؿ مف الثقة المشيكر عدالة كضبطان، كيرٌد 
مف الضعيؼ البٌيف ضعفو، كيستحسف مف المتكسط بينيما، ككٌؿ ذلؾ مبني عمى أحكاؿ الركاة قكة 

                                                 

 (.240القارم، شرح نخبة الفكر )ص  (1)
مَّد، الغرائب (2) مَّد مقبكؿ ميحى ، مجمة جامعة القرآف 77كاألفراد مفيكميما كأثرىما في الحديث الميعؿ، ص صديؽ ميحى

 ـ.2008-ىػ1429الكريـ كالعمـك اإلسبلمية، العدد السابع عشر 
 (.79ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص (3)
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ٍف تكٌمـ فيو، كليس  ٍف تكٌمـ في سكء حفظو كاجتياده كضعفان، قبكالن كرٌدان، فميس مىٍف كثؽ مطمقان كمى مى
في الطمب كمىٍف ضعفكه، كال مىٍف ضعفكه كرككا لو كمىٍف ترككه، كال مىٍف ترككه كمىٍف اتيمكه ككذبكه 
(1). 

عمى اإلسناد كمو، كلـ مكسى المديني بيف الغريب كالفرد، بأف الغريب يطمقو  فرؽ اإلماـ أبك
بينما التفرد أطمقو عمى الراكم الكاحد في أثناء الكجو الكاحد، كلـ يتابعو يعرؼ إال مف طريؽ كاحدة، 

، كما مكضح في دراسة النماذج مخالفة لئلسناد ىذا الراكم آخرمأحد مف نفس الكجو، كلو كجكه 
 التالية:

ًديث ًمٍف ىىذىا الكجو مسندان بشر  النمكذج األكؿ: تىفىرَّدى ًبيىذىا اٍلحى

اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس رىًحمىوي المَّوي   : قاؿ أبك مكسى المديني:(39) الحديث نىا أىبيك غى أىٍخبىرى
نىا  ،(2) أىٍخبىرى

مَّدي  ٍيذىةى اميحى ٍبًد المًَّو ٍبًف رى ٍبفي عى
، أنا أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  (3)

ٍضرىًمي  (4) ٍبًد المًَّو اٍلحى مًَّد ٍبًف عى ، ثنا ميحى
(5) ،

مَّدي  ميحى ـو اكى ٍبفي اٍلحيسىٍيًف ٍبًف ميٍكرى
اًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ التَّاًجري (6)  نىا ًإٍسمى )ح(، كىأىٍخبىرى

 ، نا أىبيك طىاًىرو اٍلكىاًتبي (7) 

                                                 

مَّد، الغرائب كاألفراد مفيكميما كأثرىما في الحديث الميعؿ (1) مَّد مقبكؿ ميحى ، مجمة جامعة القرآف 77، صصديؽ ميحى
 ـ.2008-ىػ1429الكريـ كالعمـك اإلسبلمية، العدد السابع عشر 

ٍبد اهلل ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبياني، تقدمت ترجمتو في 2) ًميِّ ٍبف عى ًد ٍبف عى مَّ (ىك: أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،71)ص )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 3) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )ال4) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى مطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)ص، معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(

ٍضرىًمي  المعركؼ بالميطىيَّف ، قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ، ك سئيؿ عنو 5) مىٍيمىافى اٍلحى ٍبًد المًَّو ٍبًف سي مَّدي ٍبفي عى (ىك: ميحى
بى  : ثقة جى قيٍطنٌي فىقىاؿى (، كالدارقطني، 1618: رقـ الترجمة499/ 4ؿ. انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )جالٌدارى

 (.3: رقـ83سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي )ص
، قاؿ الدارقطني: ًثقىةه. انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد 6) مَّد بف اٍلحيسىيف بف ميٍكرىـ أىًبي بىٍكر البىٍغدىادمِّ (ىك: ميحى

: 89(، كالدارقطني، سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي ألبي الحسف الدارقطني )ص 688الترجمة : رقـ233/ 2)ج
 (.31رقـ

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  (7) ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (،87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
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اًفظي (1) ًمي  ٍبفي عيمىرى اٍلحى ، ثنا عى
اًمدو (2) ٍضرىًمي   ، ثنا أىبيك حى كفى اٍلحى مَّدي ٍبفي ىىاري ميحى

كىالمٍَّفظي لىوي، قىاليكا: ثنا  (3)
الىةى، عىفٍ اًبٍشري  ، ثنا ميبىارىؾي ٍبفي فىضى ٍبدي المًَّو ٍبفي بىٍكرو السٍِّيًمي  ـى اٍبًف ًبٍنًت أىٍزىىرى السَّمَّاًف، ثنا عى ثىاًبتو  ٍبفي آدى

ًف بٍ  ٍبًد الرٍَّحمى مَّى اٍلبينىاًنيِّ عىٍف عى : صى ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أىًبي بىٍكرو رىًضيى المَّوي عى ًف أىًبي لىٍيمىى، عىٍف عى
 : اًبًو ًبكىٍجًيًو فىقىاؿى مىى أىٍصحى ٍبًح ثيَـّ أىٍقبىؿى عى بلةى الص  مَّـى صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ده »رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ أىحى ىىٍؿ ًمٍنكي

اأىٍصبىحى اٍليى  اًئمن ةى « ٍكـى صى ٍكـً اٍلبىاًرحى دِّثي نىٍفًسي ًبالصَّ ٍنوي: يىا رىسيكؿى المًَّو، أيحى قىاؿى عيمىري رىًضيى المَّوي عى
ةى فىأىصٍ  ٍكـً اٍلبىاًرحى دٍَّثتي نىٍفًسي ًبالصَّ ٍنوي لىًكنِّي حى : رىًضيى المَّوي عى بىٍحتي فىأىٍصبىٍحتي ميٍفًطرنا، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو

اًئمن  مَّـى: صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا»ا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ادى اٍليىٍكـى مىًريضن ده عى ـٍ أىحى قىاؿى عيمىري رىًضيى « ىىٍؿ ًمٍنكي
ى، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو رىًضيى  ـٍ نىٍبرىٍح فىكىٍيؼى نىعيكدي اٍلمىٍرضى مٍَّينىا ثيَـّ لى ٍنوي: يىا رىسيكؿى المًَّو، صى ٍنوي: االمَّوي عى لمَّوي عى

مىٍيًو ألىٍنظيرى كى  عىٍمتي طىًريًقي عى ٍنوي اٍشتىكىى، فىجى ٍبدى الرٍَّحمىًف ٍبفى عىٍكؼو رىًضيى المَّوي عى ٍيؼى بىمىغىًني أىفَّ أىًخي عى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ـى اٍليىٍكـى »أىٍصبىحى ده أىٍطعى ـٍ أىحى ، فىقىاؿى عيمىري « ًمٍسًكينناىىٍؿ ًمٍنكي

ٍمتي اٍلمىٍسًجدى فىًإذى  ٍنوي: دىخى ـٍ نىٍبرىٍح، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو رىًضيى المَّوي عى مٍَّينىا ثيَـّ لى ا أىنىا ًبسىاًئؿو رىًضيى المَّوي عىٍنوي: صى
ٍذتي  ًف، فىأىخى ٍبًد الرٍَّحمى ٍبًز شىًعيرو ًفي يىًد عى ٍدتي ًكٍسرىةى خي ، فىكىجى مَّى يىٍسأىؿي يىا فىدىفىٍعتييىا ًإلىٍيًو، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى نَّةً »المَّوي عى نًَّة، فىقىاؿى رىسيكؿي « أىٍنتى فىأىٍبًشٍر ًباٍلجى : كىاىنا ًلٍمجى ٍنوي فىقىاؿى ، فىتىنىفَّسى عيمىري رىًضيى المَّوي عى
مَّـى كىًممى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : المًَّو صى ٍيرنا قىط  ًإال سىبىقىوي »ةه رىًضيى ًبيىا عيمىري ـٍ ييًرٍد خى ـى أىنَّوي لى ـى المَّوي عيمىرى زىعى رىًح
ًديث ًمٍف ىىذىا الكجو مسندان بشر، « . ًإلىٍيًو أىبيك بىٍكرو رىًضيى المَّوي عىٍنوي  كغيره يركيو عىٍف تىفىرَّدى ًبيىذىا اٍلحى

ٍبًد المًَّو ٍبف بىٍكر  مَّـى ...فير  (4)عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف أىًبي ليمى، عىًف النًَّبيِّ صى  .(5)سمو عى

 
                                                 

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في)المطمب 1) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى (ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( اني:الث

ٍبد المَّو أىبيك الح2) سف الحافظ (ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو( الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية،

ماـ كقتو، انتيى  (،142)ص إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

قيٍطنٌي. انظر: الخطيب البغدادم، 3) (ىك:  محمد بف ىاركف بف عبد اهلل بف حميد، أبك حامد الحضرمٌي. كثقو الدَّارى
ي الحسف الدارقطني (، كالدارقطني، سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي ألب1733: رقـ الترجمة569/ 4تاريخ بغداد)ج

 (.22: رقـ88)ص 

ٍف أىًبي ليمى(، كلعمو انتقؿ بصر الناسخ فغمط فييا،  (4) ٍبًد المًَّو ٍبف بىٍكر فيرسمو عى كىىـ في قكلو )كغيره يركيو عىٍف عى
ٍبًد المًَّو بٍ  ا يىٍرًكيًو غىٍيري عى نَّمى ، عىٍف كالصحيح الذم يستقيـ لو المقاـ ىك ما ذكر عف البزار بقكلو: " كىاً  ٍف ميبىارىؾو ، عى ًف بىٍكرو
ـى، عى  ـٍ نىٍسمىٍعوي ميتًَّصبلن ًإالَّ ًمٍف ًبٍشًر ٍبًف آدى لى ، كى ًف ٍبًف أىًبي لىٍيمىى ميٍرسىبلن ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى " البزار: ثىاًبتو ٍبًد المًَّو ٍبًف بىٍكرو ٍف عى

 (.2267: رقـ الحديث232/ 6مسند البزار)ج

 (.178: رقـ الحديث106المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (  أبك مكسى المديني:5)
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 تخريج الحديث:
 اختمؼ في إسناد الحديث عمى كجييف:

الكجو األكؿ: عبد اهلل بف بكر السيمي، عف المبارؾ بف ضالة، عف ثابت بف أسمـ البناني، عف 
 بكر مرفكعان. عبد الرحمف بف أبي ليمى، عف عبد الرحمف بف أبي

، كابف بىٍشكيكىاؿى (2)، كالبزار (1) أخرجو ابف أبي عاصـ
مف طريؽ بشر بف آدـ، عف عبد اهلل  (3) 

 بف بكر السيمي بو بنحكه.ا
الكجو الثاني: المبارؾ بف فضالة، عف ثابت بف أسمـ، عف عبد الرحمف بف أبي ليمى مرسالن عف 

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 .، عف ىيٍدبىةي بف خالد بنحكه(4) أخرجو البىبلذيرم

مف طريؽ مقداـ بف داكد بنحكه، كابف بىٍشكيكىاؿى  (5) أبك الحسف الًخمعيأخرجو ك  
مف طريؽ  (6) 

محمد بف سعيد بف أبي مريـ بنحكه، كبلىما)كمقداـ بف داكد، كمحمد بف سعيد بف أبي مريـ(، عف 
 أسد بف مكسى بنحكه.

 بف مكسى(، عف المبارؾ بف فضالة، عف ثابت بف أسمـ بو. كبلىما) ىيٍدبىةي بف خالد، كأسد

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
الكجو األكؿ: عبد اهلل بف بكر السيمي، عف المبارؾ بف ضالة، عف ثابت بف أسمـ 

 البيناني، عف عبد الرحمف بف أبي ليمى، عف عبد الرحمف بف أبي بكر مرفكعان.
تأخر إسبلمو إلى قبيؿ الفتح، كشيد اليمامة  شقيؽ عائشة عبد الرحمف بف أبي بكر الصديؽ،

 . (7) كالفتكح، كمات سنة ثبلث كخمسيف في طريؽ مكة فجأة كقيؿ: بعد ذلؾ 
كلد لست بقيف ثقة...، "، ثـ الككفي: قاؿ ابف حجر: عبد الرحمف بف أبي ليمى األنصارم المدني

مات سنة ثبلث  -رضى اهلل عنو-، اختمؼ في سماعو مف عمرمف خبلفة عمر ٍبف الخطاب
 .  (8)"كثمانيف

                                                 

 (.1243: رقـ الحديث580/ 2ابف أبي عاصـ: السنة )ج (1)

 (.2267: رقـ الحديث232/ 6البزار: مسند البزار)ج (2)

 (.564-563/ 2ابف بشككاؿ: غكامض األسماء المبيمة )ج (3)
 (.79/ص 10(الببلذرم، أنساب األشراؼ )ج4)

: الفكائد المنتقاة الحساف الصحاح كالغرائب )ص (أبك الحسف5)  (.28: رقـ الحديث216اٍلًخمىًعيِّ
 (.564-563/ 2(ابف بشككاؿ: غكامض األسماء المبيمة )ج6)

 (.3814: رقـ الترجمة337(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص7)

 (.3993/ رقـ الترجمة349(انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 8)
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 .(1) "ثقة عابد"أبك محمد البصرم: قاؿ ابف حجر:  ثابت بف أسمـ البيناني،

الىةى ٍبًف أىًبي أيمىيَّةى، أبك فضالة البصرم: كيحيى بف  ،(2) عفاف بف مسمـ وكثق اٍلميبىارىؾي بف فىضى
كاف "، يطرل مبارؾ بف فضالة، كيقكؿ: -ابف مسمـ –كقاؿ أبك حاتـ: كاف عفاف  ،(3)معيف

يحدث في مجمس يكنس بف عبيد، كفي مكضع آخر قاؿ: ىك أحب إلى مف الربيع بف 
، (5)"سمعت يحيى بف سعيد يحسف الثناء عمى مبارؾ بف فضالة"كقاؿ عمي بف عمي: ، (4)"صبيح

الح كسط"كقاؿ عمي بف المديني:  ، كقاؿ المفضؿ بف غساف الغبلبى، عف يحيى بف معيف: (6) "صى
، عف يحيى بف معيف: ليس بو بأس، كزاد ابف (9)، كابف محرز(8)، كمعاكية بف صالح(7)"صالح "

، -يعني الربيع بف صبيح  -محرز، عنو: لـ يكف بالكذكب، ليس منيما إال قريب مف صاحبو
، كقاؿ ابف عدم: (11)كذكره ابف حباف في الثقات كاف يخطئ  ،(10) "ال بأس بو"كقاؿ العجمي: 

عامة أحاديثو أرجك أف تككف مستقيمة، فقد احتمؿ مف قد رمي بالضعؼ، أكثر ما رمي مبارؾ "
 .(12) "ًبوً 

، كعبد اهلل بف أحمد، عف (14) ، كأبك بكر بف أبى خيثمة، عف يحيى بف معيف(13)ضعفو ابف سعد 
، كزاد الجكزجاني:  (18)، كالجكزجاني(17)النسائي ك ،(16) المدينيعمي بف ، ك(15) يحيى بف معيف

                                                 

 (.810: رقـ الترجمة132تقريب التيذيب )صانظر: ابف حجر،  (1)

 (.1557: رقـ الترجمة 3389/ 8( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ج2)

 (.3244: رقـ83/ 4( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج3)
 (.1557: رقـ الترجمة 3389/ 8( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ج4)

 (.7135: رقـ الترجمة284/ 15غداد ) ج( الخطيب البغدادم، تاريخ ب5)

 (.26: رقـ59(ابف المديني، سؤاالت ابف أبي شيبة )ص6)

 (.7135: رقـ الترجمة279/ 15( انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج7)

 (.7135: رقـ الترجمة284/ 15)ج المرجع السابؽ( 8)
 (.225ـ: رق78/ 1( ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ج9)

 (.1681: رقـ الترجمة263/ 1( العجمي، معرفة الثقات )ج10)

 (.501/ص 7( ابف حباف، الثقات )ج11)

 (.1801: رقـ الترجمة26/ 8(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج12)

 (.277/ص 7( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج13)
 (.7135: رقـ الترجمة 283/ 15( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد ) ج14)

 .[(3913: رقـ10/ 3أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ) ج ] (15)
 (.7135: رقـ الترجمة 283/ 15( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد ) ج16)

 .[(574: رقـ239النسائي، الضعفاء كالمترككيف )ص ] (17)

 (.202: رقـ210انظر: الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص  (18)
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، يعتبر بو "قاؿ البرقاني، عف الدارقطني: "كليس مف أىؿ الثبت"، ك ، كثير الخطأ، بصرمه ، (1)"ليفه
،  كقاؿ (2)"، كغيره-ابف عمر-عند مبارؾ أحاديث مناكير عف عبيد اهلل"كقاؿ عمي بف المديني: 

ضرب عبد الرحمف عمى حديث إسماعيؿ بف "يعني ابف المديني:  -يعقكب بف سفياف، قاؿ عمي
كاف يحيى، كعبد الرحمف ال "كقاؿ عمرك بف عمي: ، (3)"عياش، كعمى حديث المبارؾ بف فضالة 

استشيد قاؿ المزم: "،(5)"  ولـ يخرجاه في الصحيحيف لسكء حفظ قاؿ الحاكـ: "ك ،(4) "يحدثاف عنو
، (6)" كركل لو أبك داكد، كالتٍِّرًمًذٌم، كابف ماجو، بو البخارم في "الصحيح"، كركل لو في "األدب

 .(7)كذكره الذىبي في الضعفاء 

يدلس كثيران، فإذا قاؿ: حدثنا "قاؿ أبك زرعة: عدد مف العمماء باإلرساؿ كالتدليس:  وكصف
، كقاؿ (9)يرسؿ، كفي مكضع آخر فاؿ: كاف يدلسكقاؿ أحمد بف حنبؿ: كاف المبارؾ  ،(8)"فيك ثقة

مرة: كاف مبارؾ بف فضالة يرفع حديثان كثيران، كيقكؿ في غير حديث عف الحسف: " قاؿ: حدثنا 
، كقاؿ اآلجرم، عف (10)عمراف"، "قاؿ: حدثنا ابف مغفؿ "، كأصحاب الحسف ال يقكلكف ذلؾ غيره

ذا قاؿ مبارؾ حدثنا فيك ثبت، ككاف مبارؾ أبي داكد: كاف مبارؾ بف فضالة شديد التدليس، كا  
في المدلسيف، ك كقاؿ ابف حجر:  (13)في المراسيؿ، كابف العرقي  (12)، كذكره العبلئي(11)يدلس

. كمات سنة أربع كستيف كمائة (15)، كذكره في الطبقة الثالثة مف المدلسيف(14)"صدكؽ يدلس كيسكم"
 .(16)مف اليجرة

                                                 

 (.480: رقـ133البرقاني )ص( الدارقطني، سؤاالت 1)

 (.7135: رقـ الترجمة284/ 15( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد ) ج2)
 (.46/ص 3( يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج3)

 (.7135: رقـ الترجمة284/ 15( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد ) ج4)

 (.65: رقـ95(الحاكـ، سؤاالت السجزم )ص5)

 (.5766: رقـ الترجمة190/ 27جالكماؿ في أسماء الرجاؿ )تيذيب المزم، (6)
 (.5164: رقـ الترجمة540/ 2(انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء )ج7)

 ج

 (.1557: رقـ الترجمة3389/ 8( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ج8)

 (.1369/ ص4( انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير )ج9)

 (.1557: رقـ الترجمة3389/ 4ديؿ ) ج( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتع10)

 (.396: رقـ 281/ 1( انظر: أبك داكد، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ج11)

 (.41: رقـ108(العبلئي، جامع التحصيؿ )ص 12)
 (.50: رقـ 80(ابف العراقي، المدلسيف )ص13)

 (.5606: رقـ الترجمة 918( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص14)
 (.93: رقـ43المدلسيف )ص(انظر: ابف حجر، طبقات 15)
 (.571: رقـ104/ 1( الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ ) ج16)
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صرح بالسماع في الركاية المرسمة مف : صدكؽ يدلس مف الطبقة الثالثة، خالصة األقكاؿ
( طريؽ أسد بف مكسى بقكلو:  دَّثىًني ثىاًبته اٍلبينىاًني   .(1))قىاؿى : حى

ثقة "أبك كىب البصرم نزيؿ بغداد: قاؿ ابف حجر:  عبد اهلل بف بكر بف حبيب السيمي الباىمي،
 . (2) "ي المحـر سنة ثماف كمائتيفامتنع مف القضاء، ثقة حافظ ...مات ف

ٍبد الرٍَّحمىف ، أىبيك عى : (3)اٍبف بنت أزىر ٍبف سعد السماف، كىك األصغر ًبٍشر ٍبف آدـ ٍبف يزيد البىٍصرم 
، كذكره ابف "عىف أىٍزىىر غير شىٍيء، كزارد الدارقطني ": ليس ًبقىكم(5)، كالدارقطني (4)قاؿ أبك حاتـ

قىاؿ النَّسىائي: (6)حباف في الثقات اقاؿ ، ك (7) "ال بأس بو"، كى : صالح، (9)، كمسممة بف القاسـ(8)أيضن
مَّاد بف سىممىة كىأبي عكىانىة "كقاؿ الجرجاني:  ا أقدـ مف اآلخر فاألقدـ يحدث عىف حى ىما اٍثنىاف أىحدىمى

بو أىف يككف ىيكى الًَّذم كطبقتيما، كىاآٍلخر يحدث عىف جده أىٍزىىر بف سعد السماف كىىيكى اٍبف اٍبنىتو يش
اًرمٌ  نوي البيخى  .(12)"صدكؽ فيو ليف"، كقاؿ ابف حجر: (11)"صدكؽ"، كقاؿ الذىبي: (10) "يركم عى
 كما قاؿ ابف حجر ىك صدكؽ فيو ليف.  خالصة األقكاؿ:

الكجو الثاني: المبارؾ بف فضالة، عف ثابت بف أسمـ، عف عبد الرحمف بف أبي ليمى مرسالن عف 
 اهلل عميو كسمـ.النبي صمى 

 يركيو عف المبارؾ بف فضالة: 
، أبك خالد البصرم: 8 دى القىٍيًسي  اًلًد بف أىٍسكى  . (13)"ثقة عابد". ىيٍدبىةي بف خى

                                                 

: الفكائد المنتقاة الحساف الصحاح كالغرائب )ص (أبك الحسف1) (، كابف بشككاؿ: 28: رقـ الحديث216اٍلًخمىًعيِّ
 (.564-563/ص 2غكامض األسماء المبيمة )ج

 (.3234الترجمة: رقـ 297(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 2)

: رقـ 351/ 2(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج12657: رقـ الترجمة144/ 8( ابف حباف، الثقات )ج3)
 (.126: رقـ الترجمة56/ 6(، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج1332الترجمة

 (.1332: رقـ الترجمة351/ 2(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)

 (.293:رقـ191ـ )ص(الدارقطني، سؤاالت الحاك5)

 (.12657: رقـ الترجمة144/ 8(ابف حباف، الثقات )ج6)
 (.677: رقـ الترجمة90/ 4(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج7)

 .[(47: رقـ84النسائي، تسمية الشيكخ )ص] (8)

 (.813: رقـ الترجمة442/ 1(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج9)
 (.50: رقـ104رم في الصحيح )ص (الجرجاني، مف ركل عنيـ البخا10)
 (.569: رقـ الترجمة267/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج11)
 (.675: رقـ الترجمة122(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 12)

 (.7269: رقـ الترجمة571)ص المرجع السابؽ(13)
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القرشي األيمىًكم  . أسد بف مكسى بف ًإٍبرىاًىيـ بف الكليد ٍبف عبد الممؾ ٍبف مركاف بف الحكـ7
 .  (2)كييقاؿ لو: أسد السنة  ،(1)الًمٍصًرم، كالد سىًعيد بف أسد بف مكسى

، كثقو (4) ، كذكره ابف حباف في الثقات (3) قاؿ البخارم: مشيكر الحديث ييقىاؿي لىوي " أسد السنة " 
صاحب »، زاد العجمي: (9)، كالنسائي(8) ، كابف قانع(7)، كالبزار(6)، كأبك سعيد ابف يكنس (5)العجمي 

اًلح"، كقاؿ الخميمي: «كلك لـ يصنؼ لكاف خيران لو»، كزاد النسائي: « سنة : (10) "صى ، كقاؿ ابف حـز
، كقاؿ ابف (12) "ال يحتج بو عندىـ"، كقاؿ عبد الحؽ اإلشبيمي: (11) "منكر الحديث، ال يحتج بو"

كقاؿ الذىبي بعد ما نقؿ  ،(13)"يرهحدث بأحاديث منكرة كىك ثقة، قاؿ: فأىحسب اآلفة مف غ"يكنس: 
 ،  .(15)"صدكؽ يغرب، كفيو نصب"كقاؿ ابف حجر: ، (14) كىذا تضعيؼ مردكدتضعيؼ ابف حـز

ثقة، كسبب جرحو أنو حدث بأحاديث منكرة أخذىا مف غيره، فبل ذنب لو  خالصة األقكاؿ:
 .(16)لنجرحو، كفيو بدعة النصب

                                                 

 : رقـ الترجمة136/ 8، كابف حباف، الثقات )ج[(1645: رقـ الترجمة49/ 2البخارم، التاريخ الكبير )ج]( انظر: 1)
 (.400: رقـ الترجمة512/ 2(، كالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج12616

ا قيؿ لىوي ذىًلؾ لكتاب صنفو ًفي 2) نَّمى كًفي بىصًرم سكف مصر...، كىاً  (السيٌنة: عرؼ ًبيىًذًه المٍَّفظىة أىسد بف ميكسىى الص 
 (.149/ص 2ساب )جالٌسنة. انظر: ابف األثير، المباب في تيذيب األن

 .[(1645: رقـ الترجمة49/ 2البخارم، التاريخ الكبير )ج](3)

 (.12616: رقـ الترجمة136/ 8(ابف حباف، الثقات )ج4)

 (.79: رقـ الترجمة221/ 1(العجمي، معرفة الثقات )ج5)

 (.87: رقـ35/ 2(ابف يكنس المصرم، تاريخ ابف يكنس )ج6)

 (.55/ص 10(البزار، مسند البزار)ج7)

 (.494: رقـ الترجمة260/ 1(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج8)

 (.400: رقـ الترجمة512/ 2( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج9)

 (.264/ص 1(الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج10)

، المحمى باآلثار )ج11)  (.27/ص 4(ابف حـز

 (.112/ص 4(عبد الحؽ اإلشبيمي، األحكاـ الكسطى )ج12)

 (.87: رقـ35/ 2(ابف يكنس المصرم، تاريخ ابف يكنس )ج13)

 (.207:رقـ الترجمة207/ 1جميزاف االعتداؿ )الذىبي، (14)
 (.399: رقـ الترجمة104(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 15)

ـٍ النٍَّصب: " النَّكاًصبي كالنَّاصبيَّةي كأىؿي النٍَّصًب: الميتىدىٌينكفى  ببدعةتعريؼ (16) ًة عمٌي، رضي اهلل عنو، ألنَّيي ًبًبٍغضى
مٌي رىًضي  بيكا لو، أم: عادىٍكهي "؛ " فالمتصؼ ًبًو ميٍبتىدع شىٌر ابتداع أىٍيضا فىاعؿ لمحـر تىاًرؾ لكاجب؛ فىًإف محبَّة عى نىصى

اب محبَّ  ٍأميكر بيىا عيميكمان كخصكصان، أما األكؿ فىؤًلىنَّوي دىاخؿ ًفي أدلتو ًإيجى ة اهلل عىنوي مى اصَّ يمىاف، كىأما اٍلخى ة أىؿ اإٍلً
مىٍييىا اٍلعد آمرة بحبو كمخبرة ًبأىنَّوي الى ييًحبوي ًإالَّ ميؤمف كىالى يبغضو ًإالَّ مينىاًفؽ"، ك " نىصى  بيكا اٍلعىدىاكىةى فأحاديث الى يىٍأًتي عى

كا  كىفَّري ًة اٍلميٍسًمًميفى فىاٍبتىدىعيكا ًبٍدعىةن، كى مىاعى ٍربى ًلجى ـى كىاٍلحى مىى اٍلميٍسًمًميفى أىٍعظى ـٍ عى ريىي رى ارى ًبذىًلؾى ضى مىٍييىا، فىصى ـٍ عى ـٍ ييكىاًفٍقيي ٍف لى مى
". الفيركزآبادم، القامكس المحيط )ص  ـه رَّ ـى ميحى ًة، الًَّذيفى يىٍعمىميكفى أىفَّ الظ ٍم ًر الظَّمىمى رى (، كالصنعاني، ثمرات 138ًمٍف ضى

 .(149/ص 5ف تيمية، منياج السنة النبكية )ج(، كاب37-36النظر في عمـ األثر )ص 
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 يركل عف أسد بف مكسى: 
:ًمقداـ ٍبف . 1 د ٍبف ًعيسىى ٍبف تىًميد، الر عىيًني  تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو  دىاكي

 كىك: ضعيؼ. (،153)ص بأنساب الركاة، خامسان بياف نسب الراكم إلى القبائؿ(،
 ضعيؼ. خالصة األقكاؿ:

2 .، .  (1)تكفي سنة خمس كثبلثيف كمائتيف  محمد ٍبف سىًعيد ٍبف أىًبي مريـ، أىبيك عبد اهلل اٍلًمٍصًرم 
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.

 دراسة الحديث:
الىةى ٍبًف أىًبي  اٍلميبىارىؾمدار الحديث عمى الكجو الثاني ىك الراجح بأنو مرسبلن؛ ألف  بف فىضى

مف الطبقة الثالثة، صرح بالسماع في الركاية المرسمة مف طريؽ أسد بف  صدكؽ يدلس أيمىيَّةى كىك:
 ) دَّثىًني ثىاًبته اٍلبينىاًني  ، بينما الركاية المرفكعة لـ يصرح بالسماع، كتفرد (2)مكسى بقكلو: )قىاؿى : حى

 بالكجو األكؿ مف الحديث مسندنا بشر بف آدـ بف بنت أزىر كىك: صدكؽ فيو ليف، خالؼ  ما جاء
ف كاف في إسناده مقداـ بف داكد كىك ضعيؼ، كمحمد بف سعيد  بو ثقتاف كىما: أسد بف مكسى، كا 

، كىك كما بف أبي مريـ، لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ، كتابع أسد بف مكسى الثقة ىدبة بف خالد
 .قاؿ أبك مكسى المديني

ػػفٍ "قػػاؿ البػػزار:  ػػوي ييػػٍركىل، عى ػػًديثي الى نىٍعمىمي ٍسػػنىاًد،  كىىىػػذىا اٍلحى ًف ٍبػػًف أىبًػػي بىٍكػػرو ًإالَّ ًبيىػػذىا اإٍلً ٍبػػًد الػػرٍَّحمى عى
ًف ٍبًف أىًبي لىيٍ  ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى ٍف ثىاًبتو ، عى ، عىٍف ميبىارىؾو ٍبًد المًَّو ٍبًف بىٍكرو ٍيري عى ا يىٍرًكيًو غى نَّمى ـٍ كىاً  لى مىى ميٍرسىبلن كى

ٍبًد المًَّو ٍبًف بىٍكرو نىٍسمىٍعوي ميتًَّصبلن ًإالَّ ًمٍف ًبٍشًر بٍ  ، عىٍف عى ـى  . (3) "ًف آدى
الحديث معمكؿ في كبل الكجييف، كعمة الكجو األكؿ تدليس مبارؾ بف فضالة لـ  الخالصة:

يصرح بالسماع مف شيخو، كتفرد عنو بشر بف آدـ  كىك صدكؽ فيو ليف، خالؼ ما جاء مف طريؽ 
د الرحمف بف أبي ليمى تابعي، لـ يسمع مف النبي الثقات، أما الكجو الثاني فيك معمكؿ باإلرساؿ عب

 (4)صمى اهلل عميو كسمـ، كأخرج مسمـ الحديث في صحيحو مف طريؽ أبي ىريرة بمفظ مقارب

                                                 

 (.367: رقـ الترجمة916/ 5الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (1)

: الفكائد المنتقاة الحساف الصحاح كالغرائب )ص أبك الحسف (2) (، كابف بشككاؿ: 28: رقـ الحديث216اٍلًخمىًعيِّ
 (.564-563/ص 2غكامض األسماء المبيمة )ج

 (.2267: رقـ الحديث232/ 6ار)جالبزار: مسند البز  (3)

مَّـى:  قاؿ مسمـ مف طريؽ( 4) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى اًئمنا؟»أىًبي ىيرىٍيرىةى، قىاؿى ـي اٍليىٍكـى صى « مىٍف أىٍصبىحى ًمٍنكي
 : ـي اٍليى »قىاؿى أىبيك بىٍكرو رىًضيى اهللي عىٍنوي: أىنىا، قىاؿى ٍف تىًبعى ًمٍنكي نىازىةن؟فىمى : « ٍكـى جى ٍنوي: أىنىا، قىاؿى فىمىٍف »قىاؿى أىبيك بىٍكرو رىًضيى اهللي عى

ـي اٍليىٍكـى ًمٍسًكيننا؟ ـى ًمٍنكي : « أىٍطعى ٍنوي: أىنىا، قىاؿى ا؟»قىاؿى أىبيك بىٍكرو رىًضيى اهللي عى ـي اٍليىٍكـى مىًريضن قىاؿى أىبيك بىٍكرو « فىمىٍف عىادى ًمٍنكي
: رىًضيى اهللي عىٍنوي  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نَّةى »: أىنىا، فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ؿى اٍلجى ، ًإالَّ دىخى ا اٍجتىمىٍعفى ًفي اٍمًرئو مسمـ: صحيح ]«. مى

دىقىةى، كىأىٍعمىاؿى اٍلًبرِّ )ج مىعى الصَّ  .[(87: رقـ الحديث713/ 2مسمـ، ًكتىاب الزَّكىاًة/ بىابي مىٍف جى
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إسناده ضعيؼ في كبل الكجييف؛ ألف في الكجو األكؿ: تفرد راكو  الحكـ عمى الحديث:
إلرساؿ عبد الرحمف بف أبي ليمى صدكؽ كىك بشر بف آدـ خالؼ الثقات، كفي الكجو الثاني: عمة ا

 لـ يسمع مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 النمكذج الثاني: تىفىرَّدى ًبًو عىًف الز ٍىًرمٍّ 

اًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلميٍقًرم : قاؿ أبك مكسى المديني:(51) الحديث نىا ًإٍسمى أىٍخبىرى
مَّدي ٍبفي (1) أىٍحمىدى ، أىنىا ميحى

اًفظي (2)اٍلكىاًتبي  ًمي  ٍبفي عيمىرى اٍلحى ، أىنىا عى
مَّدو اٍلفىًقيوي (3) ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ، ثىنىا أىبيك بىٍكرو عى

ـي ٍبفي (4) ، ثىنىا ًإٍبرىاًىي
ل سي   مىٍيمىافى البىرى سي
ًمي  (5) ٍخمىدو -يعني الدارقطني -، )ح( قىاؿى عى مَّدي ٍبفي مى دَّثىنىا ميحى : كىحى

كفى قىاليكا: (6)  ري ، كىآخى
ٍبدي المًَّو ٍبفي شىًبيبو  ، عىٍف  (7)ثىنىا عى ٍيسو دَّثىًني أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي أيكى ، حى مىٍيمىافى ٍبًف ًببلؿو قىاال: ثىنىا أىي كبي ٍبفي سي

، عىٍف سيمىٍيمىافى ٍبفً  ًف اٍبًف ًشيىابو ميكسىى ٍبًف عيٍقبىةى، عى مًَّد ٍبًف أىًبي عىًتيؽو، كى ، عىٍف ميحى مىٍيمىافى ٍبًف ًببلؿو  سي
، أىفَّ يىٍحيىى ٍبفى  ـى ٍبًد الرٍَّحمىًف،  أىٍرقى مىمىةى ٍبفى عى دَّثىوي، أىنَّوي سىًمعى أىبىا سى أىًبي كىًثيرو الًَّذم كىافى يىٍسكيفي اٍليىمىامىةى حى

مىٍيًو  مَّى المَّوي عى ا، أىنَّيىا قىالىٍت: ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍنييمى اًئشىةى ًبٍنًت أىًبي بىٍكرو رىًضيى المَّوي عى ، قى عىٍف عى مَّـى سى : كى اؿى

                                                 

اًعٍيؿي  (1) بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب  (2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ىك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:

ٍبد المَّو  (3) أىبيك الحسف الحافظ ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
  ،ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو( الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية،

ماـ كقتو، (،142)ص انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

ا بالفقو كالحديث  (4) مَّد بف زياد بف كاصؿ بف ميمكف أبك بكر الفقيو، كاف حافظنا متقننا عاًلمن ىك: عبد المَّو بف ميحى
 (.5201الترجمة: رقـ 339/ 11معنا، مكثقنا في ركايتو. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج

سدٌم الكيكفي  األصؿ، الحافظ، قاؿ أبك  (5) . كىك إبراىيـ بف سميماف بف داكد األى ل سي  ىك: إبراىيـ بف أبي داكد البىرى
سعيد بف ييكنيس: ىيكى أحد الحٌفاظ المجٌكديف، كقىاؿى أبك عمر ابف جىٍكصا: ذاكٍرتيو، ككاف مف أكعية الحديث. الذىبي، 

 (.92: رقـ الترجمة286/ 6تاريخ اإلسبلـ )ج
ٍخمىد بف حفص، أبك عبد اهلل الد كرم  العىطَّار، تقدمف ترجمتو في ) (6) تضعيؼ حاؿ  المطمب الثالث:ىك: محمد بف مى

 ثقة مشيكر.  كىك: ثقة ثقة (،221)ص ،)الراكم بقكلو:" ليس بالقكم
: رقـ 438/ 2ىك: عبد اهلل بف شبيب، أبك سعيد الربعي، أخبارم عبلمة، لكنو كاهو. الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (7)

 (.4376الترجمة
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تيوي كىفَّارىةي يىًميفو » كىفَّارى ؿَّ كى يىًة المًَّو عىزَّ كىجى ىىكىذىا ىىذىاًف الرَّجيبلًف،  تىفىرَّدى ًبًو عىًف الز ٍىًرمٍّ «. ال نىٍذرى ًفي مىٍعصى
مىمىةى، ميٍرسىبلن  ٍف أىًبي سى ، عى ، عىًف الز ٍىًرمِّ ييكنيسي ، كى كىاهي عيقىٍيؿه كىرى
 (1). 

 تخريج الحديث:

 الحديث مداره عمى الزىرم، كاختمؼ عنو مف خمسة أكجو:ىذا 
الكجو األكؿ:  الزىرم، عف سميماف بف أرقـ، عف يحيى بف أبي كثير، عف أبي سممة، عف عائشة 

 رضى اهلل عنيا مرفكعان.
كأبك  ،(8)، كالبييقي(7)، كالطبراني(6)، كالطحاكم(5)، كالرازم(4)كالنسائي ،(3)الترمذمك ، (2)أبك داكدأخرجو 
مف طريؽ  (13) ، كالبخارم في تاريخو(12)، كابف عدم(11)، كالبغكم(10)، كأبك مكسى المديني(9)الشيخ

عف مكسى بف عقبة كمحمد بف أبي عتيؽ، عف (14)سميماف بف ببلؿ بنحكه، كذكره الدارقطني في عممو
 الزىرم، عف سميماف بف أرقـ، عف يحيى بف أبي كثير، عف أبي سممة بف عبد الرحمف بو.

 
 
 

                                                 

 (.204: رقـ الحديث127أبك مكسى المديني، المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (1)
اًف ](2) مىٍيًو كىفَّارىةن ًإذىا كىافى ًفي مىٍعًصيىةو )جأبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اأٍلىٍيمى : رقـ 233/ 3كىالن ذيكًر/ بىابي مىٍف رىأىل عى

 .[(3292الحديث
اءى عىفٍ ](3) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًف عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى مَّى الترمذم: السنف، أىٍبكىابي الن ذيكًر كىاألىٍيمى  رىسيكًؿ اهلًل صى

ـى أىٍف الى نىٍذرى ًفي مىٍعًصيىةو )ج مَّ سى مىٍيًو كى  .[(1526: رقـ الحديث156/ 3المَّوي عى

اًف كىالن ذيكًر/ كىفَّارىةي النٍَّذًر )ج](4)  .[(3839: رقـ الحديث27/ 7النسائي: سنف النسائي، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

 (.1719: رقـ الحديث272/ 2(الرازم: فكائد تماـ )ج5)

مَّـى ًمٍف قىٍكًلًو: " الى  (الطحاكم:6) سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًكمى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى نىٍذرى شرح مشكؿ اآلثار، بىابي بىيىاًف ميٍشًكًؿ مىا ري
تيوي كىفَّارىةي اٍليىًميًف " )ج كىفَّارى ؿي 2159: رقـ الحديث405/ 5ًفي مىٍعًصيىًة اهلًل ، كى : الرَّجي ييكًجبي  (، كشرح معاني اآلثار، بىابه

مىى نىٍفًسًو اٍلمىٍشيى ًإلىى بىٍيًت اهلًل )ج  (.4813: رقـ الحديث130/ 3عى

 (.4604: رقـ الحديث36/ 5(الطبراني: المعجـ األكسط )ج7)

عىؿى ًفيًو كىفَّارىةى يىًميفو )ج8) اًف/ بىابي مىٍف جى  (.20062: رقـ الحديث119/ 10(البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

 (.444: رقـ الحديث118ذكر األقراف )ص  ،(أبك الشيخ9)

 (.165: رقـ الحديث101(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 10)

 (.2447: رقـ الحديث33/ 10شرح السنة، بىابي الى نىٍذرى ًفي مىٍعًصيةو كىال ًفي مىا الى يىٍمًمؾي )ج ،(البغكم11)

 (.232/ص 4الرجاؿ )جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء  (12)

 (.2285: رقـ الحديث196/ 2(البخارم: التاريخ األكسط )ج13)
 (.3642: رقـ 301/ 14(الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج14)
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 الكجو الثاني:  الزىرم أنو قاؿ: حدث أبك سممة، عف عائشة رضى اهلل عنيا مكقكفان.

عف  (3)كالبخارم في تاريخو مف طريؽ عبد اهلل بف عثماف بنحكه. (2)، كيعقكب الفسكم(1)أخرجو البييقي
عف عنبسة بنحكه، ثبلثتيـ )عبد اهلل بف عثماف،  (5)، كيعقكب الفسكم(4)ابف المبارؾ بنحكه، كأبك زرعة

 كابف المبارؾ، كعنبسة(، عف الزىرم أنو قاؿ: حدث أبك سممة بو.
 الكجو الثالث:  الزىرم، عف أبي سممة، عف عائشة  رضى اهلل عنيا مرفكعان.

مف طريؽ يحيى بف آدـ ، كأبك  (7)، كالنسائيعف إسماعيؿ بف إبراىيـ (6)أخرجو أبك داكد
، (11)، كيعقكب الفسكم(10)، كالبخارم في تاريخو(9)، كالبييقيعف عباد بف مكسى (8)يعمى

مف طريؽ عبد اهلل بف عكف بنحكه،  (13)، كأبك نعيـمف طريؽ عبد اهلل بف عثماف (12)كالرافعي
خمستيـ )إسماعيؿ بف إبراىيـ، كيحيى بف آدـ، كعباد بف مكسى، كعبد اهلل بف عثماف، كعبد اهلل بف 

 .(14) عكف(، عف ابف المبارؾ، كمف طريقو أخرجو الطيالسي بنحكه 

 مف طريؽ أبي صفكاف بنحكه. (16)، كالنسائي(15)أخرجو الترمذم 

 

                                                 

عىؿى ًفيًو كىفَّارىةى يىًميفو )ج1) اًف/ بىابي مىٍف جى  (.20060: رقـ الحديث118/ 10(البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

 (.3/ص 3المعرفة كالتاريخ )ج ،الفسكم(يعقكب 2)

 .[(2287: رقـ الحديث196/ 2التاريخ األكسط )ج ،البخارم](3)

 (.503، تاريخ أبي زرعة )صالدمشقي (أبك زرعة4)

 (.4/ص 3المعرفة كالتاريخ )ج ،(يعقكب الفسكم5)

ٍف ] (6) اًف كىالن ذيكًر/ بىابي مى مىٍيًو كىفَّارىةن ًإذىا كىافى ًفي مىٍعًصيىةو )جأبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اأٍلىٍيمى : 232/ 3رىأىل عى
 .[(3290رقـ الحديث

اًف كىالن ذيكًر/ كىفَّارىةي النٍَّذًر )ج] (7)  .[(3835: رقـ الحديث26/ 7النسائي: سنف النسائي، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

 (.4783: رقـ الحديث216/ 8أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى المكصمي )ج (8)

عىؿى ًفيًو كىفَّارىةى يىًميفو )ج9) اًف/ بىابي مىٍف جى  (.20059: رقـ الحديث118/ 10(البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

 .[(2288: رقـ الحديث196/ 2التاريخ األكسط )ج ،البخارم](10)

 (.3/ص 3المعرفة كالتاريخ )ج ،(يعقكب الفسكم11)

 (.38/ص 3زكيف )ج(الرافعي، التدكيف في أخبار ق12)

 (.190/ص 8حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج ،(أبك نعيـ13)

 .[(1587: رقـ الحديث87/ 3أبك داكد الطيالسي: مسند أبي داكد الطيالسي)ج]( 14)

مىٍيًو ](15) مَّى المَّوي عى اًف عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى اءى عىٍف رىسيكًؿ الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي الن ذيكًر كىاألىٍيمى / بىابي مىا جى مَّـى سى كى
ـى أىٍف الى نىٍذرى ًفي مىٍعًصيىةو )ج مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .[(1524: رقـ الحديث155/ 3اهلًل صى

اًف كىالن ذيكًر/ كىفَّارىةي النٍَّذًر )ج](16)  .[(3837: رقـ الحديث27/ 7النسائي: سنف النسائي، ًكتىابي اأٍلىٍيمى
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 مف طريؽ ابف كىب بنحكه. (4)، كأبك زرعة (3)، كالطحاكم(2)، كالنسائي(1)كأخرجو ابف ماجو
، (8)، كذكره الدارقطني في عممو(7)، كالخطيب البغدادم(6)، كأحمد بف حنبؿ(5)أخرجو النسائيك 

 .مف طريؽ عثماف بف عمر بنحكه (9)كالبغكم
مف طريؽ أبي ضمرة، عف الزىرم، فقاؿ حدث بو عف أبي سممة بنحكه،  (10)كأخرجو النسائي

مف  (13)، كيعقكب الفسكم(12)مف طريؽ عنبسة بف خالد بنحكه، كالبخارم في تاريخو (11)كالبييقي
طريؽ الميث بنحكه، سبعتيـ )عبد اهلل بف المبارؾ، كأبك ضمرة أنس بف عياض، كأبك صفكاف عبد 

 ر، كابف كىب، كعنبسة بف خالد، كالميث(، عف يكنس بف يزيد.اهلل بف سعيد، كعثماف بف عم
 .، مف طريؽ عيقىٍيؿ بف خالد بنحكه(15) ، كذكره الدارقطني في عممو(14) كأخرجو ابف عساكر

 .كبلىما ) يكنس بف يزيد، كعقيؿ بف خالد(، عف الزىرم، عف أبي سممة بو
 ا مرفكعان.الكجو الرابع:  الزىرم، عف عركة، عف عائشة رضى اهلل عني

عف زيد بف مسركؽ، عف  (16) لـ أقؼ عمى مف أخرج ركايتو إال عند الدارقطني ذكرىا في عممو
 الزىرم، عف عركة بو.

 الكجو الخامس: الزىرم، عف رجؿ، عف القاسـ، عف عائشة رضى اهلل عنيا مرفكعان.

                                                 

 .[(2125: رقـ الحديث686/ 1ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي اٍلكىفَّارىاًت/ بىابي النٍَّذًر ًفي اٍلمىٍعًصيىًة )جابف ](1)

اًف كىالن ذيكًر/ كىفَّارىةي النٍَّذًر )ج](2)  .[(3834: رقـ الحديث26/ 7النسائي: سنف النسائي، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

مَّـى ًمٍف قىٍكًلًو: " الى نىٍذرى  (الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، بىابي بىيىافً 3) سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًكمى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى ميٍشًكًؿ مىا ري
تيوي كىفَّارىةي اٍليىًميًف " )ج كىفَّارى  (.2158: رقـ الحديث404/ 5ًفي مىٍعًصيىًة اهلًل ، كى

 (.503، تاريخ أبي زرعة )صالدمشقي (أبك زرعة4)

اًف كىالن ذيكًر/ كىفَّارىةي النٍَّذًر )جالنسائي: سنف الن](5)  .[(3836: رقـ الحديث26/ 7سائي، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

 .[(26098: رقـ الحديث203/ 43أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (6)

 (.2550: رقـ 126/ 5(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج7)

 (.3642: رقـ 301/ 14(الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج8)

 (.22: رقـ الحديث54(البغكم: جزء البغكم )ص9)

اًف كىالن ذيكًر/ كىفَّارىةي النٍَّذًر )ج] (10)  .[(3838: رقـ الحديث27/ 7النسائي: سنف النسائي، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

عىؿى ًفيًو كىفَّارىةى يىًميفو )ج (11) اًف/ بىابي مىٍف جى  (.20061رقـ الحديث: 119/ 10البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

 .[(2286: رقـ الحديث196/ 2التاريخ األكسط )ج ،البخارم] (12)

 (.3/ص 3المعرفة كالتاريخ )ج ،يعقكب الفسكم (13)

 (.278: رقـ الحديث242/ 1معجـ ابف عساكر)ج ،ابف عساكر (14)

 (.3642: رقـ 301/ 14عمؿ الدارقطني )ج ،(  الدارقطني15)

 (.3642: رقـ 301/ 14)ج المرجع السابؽ (16)
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، كالدارقطني في (4)، كيعقكب الفسكم (3)، كأبك زرعة (2)، كالبخارم في تاريخو (1)أخرجو النسائي
، مف طريؽ الزبيدم، عف الزىرم ، أنو بمغو، كعند البخارم عف رجؿ، عف القاسـ بف (5)العمؿ 

 محمد بو بنحكه.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ي: ما قاؿ ، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثانأبك سممة بف عبد الرحمف بف عىٍكؼ الز ىرم  المىدىني  
 كىك: ثقة مكثر.(، 268، )صمؼ في إسناده(فيو: مخت

)المطمب الثاني:  : تقدمت ترجمتو فييىٍحيىى بف أىًبي كىًثٍيرو أىبيك نىٍصرو الطَّاًئي  مىٍكالىىيـ، اليىمىاًمي
يرسؿ، كتدليسو مف ثقة : كىك تبيينو ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

ـى المرتبة الثانية ال يضر، كقد صرح باإلخبار في ىذه الركاية بقكلو: )عىٍف  ، أىفَّ سيمىٍيمىافى ٍبًف أىٍرقى
ٍف يىٍحيىى ٍبفى أىًبي كىًثيرو  مىمىةى ، أىٍخبىرىهي ، عى   .(6) (أىًبي سى

، كقيؿ: مكلى قريش، كقيؿ: مكلى قريظة أك معاذ البىٍصًرٌم، مكلى األنصارسيمىٍيماف بف أرقـ، أىبيك 
كىافى ًممَّف يقمب اأٍلىٍخبىار، كيركم "، كقاؿ ابف حباف: (7) "متركؾ الحديث"النضير: قاؿ أبك حاتـ: 
ميو كعامة ما يركيو، الى ييتىابىعي  ،أحاديث صالحة لو :قىاؿى ابفي عىًدم ،(8)"عىف الثِّقىات المكضكعات  عى

 .(12)"ضعيؼ"، كقاؿ ابف حجر: (11)"كاهو "، كقاؿ مرة: (10)"متركؾ"كقاؿ الذىبي: ، (9)
؛ ألف بعضيـ ضعفو، كبعضيـ قاؿ: ذاىب الحديث، كبعضيـ قاؿ ليس متركؾ خالصة األقكاؿ: 

 .بذلؾ

                                                 

 .[(3833: رقـ الحديث26/ 7النسائي: سنف النسائي، كتاب األيماف كالنذكر/ باب كفارة النذر )ج] (1)

 .[(2289: رقـ الحديث196/ 2البخارم، التاريخ األكسط )ج] (2)

 (.504، تاريخ أبي زرعة )صالدمشقي (أبك زرعة3)

 (.5 /ص3يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج (4)

 (.3642: رقـ 301/ 14الدارقطني، عمؿ الدارقطني)ج (5)

مىٍيًو كىفَّارىةن ًإذىا كىافى ًفي مىٍعًصيىةو )ج](6) اًف كىالن ذيكًر/ بىابي مىٍف رىأىل عى : رقـ 233/ 3أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اأٍلىٍيمى
 .[(3292الحديث

 (.450لترجمة: رقـ ا100/ 4(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج7)

 (.409: رقـ الترجمة328/ 1)ج كف(ابف حباف، المجركح8)

 (.734: رقـ الترجمة238/ 4جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ابف عدم، (9)
 (.2068: رقـ الترجمة456/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج10)

 (.5829: رقـ الترجمة83/ 2المقتنى في سرد الكنى )ج ،(الذىبي11)

 (.2532: رقـ الترجمة249)ص (ابف حجر، تقريب التيذيب 12)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3565
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8208
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8208
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4903


 

322 
 

المطمب السادس: محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )
الحافظ متفؽ عمى  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(معرفتو 

تقانو كثبتو.  جبللتو كا 
 يركم عف الزىرم:

ثقة فقيو إماـ في ": قاؿ ابف حجر. مكسى بف عقبة بف أبي عياش األسدم مكلى آؿ الزبير: 8
 .(1)  "لـ يصح أف ابف معيف لينو مات سنة إحدل كأربعيف كقيؿ بعد ذلؾ ،المغازم ...

ٍبًد الرٍَّحمىًف بف أىًبي بىٍكًر الصديؽ اٍلقيرىًشي  7 مًَّد بف عى ًتيؽو ميحى ٍبًد المًَّو بف أىًبي عى مَّدي بف عى . ميحى
، كىك: مقبكؿ، ركاه  (،189)ص الثامف: معرفتو بكفاة الركاة(،)المطمب  تقدمت ترجمتو في التٍَّيًمي 

 األئمة مقركنان بمكسى بف عقبة في ىذا الكجو.
 يركيو عف مكسى بف عقبة كمحمد بف عبد اهلل بف أبي عتيؽ: 

 (،190)ص )المطمب الثامف: معرفتو بكفاة الركاة(، ، تقدمت ترجمتو فيالقيرىشي  سميماف بف بالؿ 
 كىك: ثقة.

ٍبًد المًَّو، ٍبد المَّو ٍبفي عى ٍيس عى ٍبد الحميد ٍبف أىًبي أيكى )المطمب الثامف:  أبك بىٍكر، تقدمت ترجمتو في عى
 كىك: ثقة مف رجاؿ الصحيحيف.(، 190)صمعرفتو بكفاة الركاة(، 

 . (2) "ثقة": أيكب بف سميماف بف بالؿ القرشي المدني أبك يحيى
 دراسة الحديث:

أرقـ، عف يحيى بف أبي كثير، عف أبي سممة، عف عائشة رضى اهلل . الزىرم، عف سميماف بف 8
 عنيا مرفكعان.

مَّده  ًديثً ": -يعني البخارم -قىاؿى ميحى ، ذىاًىبي اٍلحى كؾه ٍتري ـى مى مىٍيمىافي بف أىٍرقى مَّدو (3) "سي ، كقىاؿى أىٍحمىدي بف ميحى
 : ـى ًفيًو كى " اٍلمىٍركىًزم  ـى كىًى مىمىةى، عىٍف عىاًئشىةى أىفَّ سيمىٍيمىافى بف أىٍرقى مىوي عىٍف أىًبي سى ، كىأىٍرسى ٍنوي الز ٍىًرم  مىوي عى مى حى
ًديثه غىًريبه "، كقاؿ الترمذم: (4) "رىًحمىيىا المَّوي  كؾي "، كقىاؿى النسائي: (5) "ىىذىا حى ٍتري ـى مى سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍرقى

                                                 

 (.6992: رقـ الترجمة552)ص  ابف حجر، تقريب التيذيب (1)

 (.613: رقـ الترجمة118)ص  السابؽالمرجع  (2)

ـى ًبٍسـً المَّوً ] (3) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًف عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ًف الرًَّحيـً  الترمذم، العمؿ الكبير، أىٍبكىابي الن ذيكًر كىاأٍلىٍيمى الرٍَّحمى
اءى أىٍف الى نىٍذرى ًفي مىٍعًصيىةو )ص  مَّـى/ مىا جى سى مَّدو كىآًلًو كى مىى ميحى مَّى المَّوي عى  .[(450: رقـ250صى

مىٍيًو كىفَّارىةن ًإذىا كىافى ًفي مىٍعًصيىةو ](4) اًف كىالن ذيكًر/ بىابي مىٍف رىأىل عى : رقـ 233/ 3)ج أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اأٍلىٍيمى
 .[(3292الحديث

اءى ](5) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًف عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى  عىٍف رىسيكًؿ الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي الن ذيكًر كىاألىٍيمى
ـى أىٍف الى نىٍذرى ًفي مىٍعًصيىةو )ج مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .[(1526رقـ الحديث: 156/ 3اهلًل صى
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الىفىوي غىٍيري كىاًحدو  ـي، خى ًديًث كىالمَّوي أىٍعمى ًديثً اٍلحى اًب يىٍحيىى ٍبًف أىًبي كىًثيرو ًفي ىىذىا اٍلحى ، كقىاؿى (1)  "ًمٍف أىٍصحى
ًديثي قىٍد بىطىؿى "أبك زرعة:  ًف الز ٍىًرمِّ ًإالَّ اٍبفي أىًبي "، كقاؿ الطبراني: (2)"فىًإذىا اٍلحى ًديثى عى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى لى

ميكسىى ٍبفي عيٍقبىةى، تىفىرَّدى ًبًو: ا ٍيسو " عىًتيؽو، كى ٍبفي أىًبي أيكى
ًديثي ًإلىى "، كقاؿ الطحاكم:  (3)  فىعىادى ىىذىا اٍلحى

ٍسنىاًد حى  ـى فىمىٍيسى ًممٍَّف يىٍقبىؿي أىٍىؿي اإٍلً مىٍيمىافي ٍبفي أىٍرقى سي ـى ، كى مىٍيمىافى ٍبًف أىٍرقى لىٍك اٍبًف ًشيىابو ، عىٍف سي ًديثىوي ، كى
ا  ًحيحن ًديثي صى ، فىيىٍحيىى ٍبفي أىًبي كىًثيرو "، كقىاؿى البييقي: (4) "كىافى ىىذىا اٍلحى ـى مىٍيمىافى ٍبًف أىٍرقى كىىىذىا كىٍىـه ًمٍف سي

، عىًف النًَّبيِّ  ٍيفو ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى ٍنظىًميِّ بىٍيًر اٍلحى مًَّد ٍبًف الز  كىاهي ، عىٍف ميحى مَّى اهللي ًإنَّمىا رى  صى
، كى  مَّـى سى مىٍيًو كى ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي كىًثيرو عى ًمي  ٍبفي اٍلميبىارىًؾ عى كىاهي عى ًديثه "، كقاؿ البغكم: (5) "ذىًلؾى رى ىىذىا حى

ىذا حديث غريب بيذا اإلسناد، لـ يركه عف الزىرم ىكذا "، كقاؿ أبك مكسى المديني: (6)"غىًريبه 
، (7)  "م مرسبلن، عف أبي سممةغير ىذيف الرجميف، كركاه عقيؿ بف خالد كيكنس بف يزيد، عف الزىر 

قيٍطًنٌي عف ىذا الحديث، فذكر االختبلؼ فيو (8)"الحديث ال يكتب"كقاؿ الذىبي:  ، كقد سئؿ الدَّارى
، ثـ قاؿ:  ميكسىى ٍبفي عيٍقبىةى، عىًف الز ٍىًرمِّ "عمى الزىرمِّ ، كقاؿ (9) "الصحيح حديث ابف أىًبي عىًتيؽو، كى

الزىرم عف سميماف بف أرقـ كغيره؟ حتى ضعؼ جماعة مف األئمة  فإف قيؿ فكيؼ أرسؿ"العبلئي: 
مراسيمو مطمقان، قمنا يحتمؿ أنو لـ يطمع عمى ضعؼ سميماف بف أرقـ كأحسف الظف بو، ككذلؾ قاؿ 
الشافعي فيو رآه الزىرم يعني سميماف بف أرقـ مف أىؿ المركءة كالعقؿ فقبؿ عنو كأحسف الظف بو 

ما لغير ذلؾ فسكت عف اسمو إما ألنو أص لك صح ىذا الحديث "، كقاؿ الخطابي: (10) "غر منو كا 
 -لكاف القكؿ بو كاجبان كالمصير إليو الزمان إاٌل أف أىؿ المعرفة بالحديث زعمكا أنو حديث مقمكب

، كىـ فيو سميماف بف أرقـ فركاه عف يحيى -)ال نذر في معصية ككفارتو كفارة يميف( يعني حديث
بي سممة عف عائشة فحممو عف الزىرم كأرسمو، عىف أبي سممة كلـ يذكر فيو بف أبي كثير، عىف أا

ًة أىٍىًؿ "، كقاؿ ابف عبد البر: (11)"سميماف بف أرقـ كال يحيى بف أبي كثير مىاعى ًديثه ميٍنكىره ًعٍندى جى فىحى
                                                 

اًف كىالن ذيكًر/ كىفَّارىةي النٍَّذًر )ج](1)  .[(3839: رقـ الحديث27/ 7النسائي: سنف النسائي، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

 (.504، تاريخ أبي زرعة )ص الدمشقي (أبك زرعة2)

 (.4604: رقـ الحديث36/ 5(الطبراني: المعجـ األكسط )ج3)

ـى ًمٍف قىٍكًلًو: " الى نىٍذرى (الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، بى 4) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًكمى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى ابي بىيىاًف ميٍشًكًؿ مىا ري
تيوي كىفَّارىةي اٍليىًميًف " )ج كىفَّارى  (.2159: رقـ الحديث405/ 5ًفي مىٍعًصيىًة اهلًل ، كى

 (.20063: رقـ الحديث119/ 10( البييقي، السنف الكبرل )ج5)

 (.2447: رقـ الحديث33/ 10البغكم: شرح السنة، بىابي الى نىٍذرى ًفي مىٍعًصيةو كىال ًفي مىا الى يىٍمًمؾي )ج (6)

 (.165: رقـ الحديث101أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (7)

 (.196/ 2(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج8)

 (.3642رقـ : 301/ 14الدارقطني: عمؿ الدارقطني )ج (9)

 (69( العبلئي، جامع التحصيؿ )ص 10)

 (.54/ص 4(الخطابي، معالـ السنف )ج11)
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مىٍيمىا سي ، كى ـى ا انفرد بو عف الزىرم سميماف بف أىٍرقى نَّمى ًديًث، كىاً  ًديًث ًعٍندى اٍلًعٍمـً ًباٍلحى كؾي اٍلحى ٍتري ـى مى في ٍبفي أىٍرقى
ـٍ  ًميًعًي مىمىةى ثيَـّ بىيَّفى "، كقاؿ ابف حجر: (1) "جى كىاهي عىٍف أىًبي سى ؛ فىًإفَّ الز ٍىًرمَّ رى ٍعميكؿه كىاتيوي ًثقىاته لىًكنَّوي مى كىري
مىوي  مى سَّفى  ،أىنَّوي حى مىمىةى فىدىلَّسىوي ًبًإٍسقىاًط اٍثنىٍيًف كىحى ٍف أىًبي سى ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي كىًثيرو عى ـى عى مىٍيمىافى ٍبًف أىٍرقى  عىٍف سي

مىٍيمىافى  ًعيؼه ًباتِّفىاًقًيـٍ  ،الظَّفَّ ًبسي  .(2)  "كىىيكى ًعٍندى غىٍيًرًه ضى
 الحديث فيو عمتاف: الخالصة:

 مى ضعؼ سميماف بف أرقـ.العمة األكلى: اتفاقيـ ع

ـى في ىذا الحديث؛ فإفَّ غير كاحدو  -مع ضعفو  -العمة الثانية: أفَّ سميماف بف أرقـ  قد كىًى
مف أصحاب يحيى بف أبي كثير خالفكه في إسناده، فرككه عف: محمد بف الزبير الحنظمي، عف 

 أبيو، عف عمراف بف حصيف عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.
 إسناده ضعيؼ فيو سميماف بف أرقـ متركؾ الحديث. ا الكجو:الحكـ عمى ىذ

 الكجو الثاني: الزىرم أنو قاؿ: حدث أبك سممة، عف عائشة رضى اهلل عنيا مكقكفان.

 الحديث فيو عمتاف كىي: 

 العمة األكلى: جيالة مف حدث الزىرم عنو.

 العمة الثاني: الزىرم لـ يسمع مف أبي سممة.
 سناده معمكؿ باالنقطاع. إ الحكـ عمى ىذا الكجو:

 الكجو الثالث: الزىرم، عف أبي سممة، عف عائشة  رضى اهلل عنيا مرفكعان.

. ييكنيس بف يًزيد اأٍلىٍيًمي، أبك يزيد مكلى آؿ أبي سفياف: قاؿ ابف حجر: 1يركيو عف الزىرم: 
 .(3) "ثقة إال أف في ركايتو عف الزىرم كىما قميبلن، كفي غير الزىرم خطأ"

، تقدمت ترجمتو في. 2 فَّافى ٍكلىى آًؿ عيٍثمىافى بًف عى ، مى اًلدو األىٍيًمي  اًلدو أىبيك خى )المطمب الثامف:  عيقىٍيؿي بفي خى
 كىك: ثقة ثبت.(، 189)صمعرفتو بكفاة الركاة(، 

لىمَّ "قاؿ أبك زرعة:  اًلحو كى ًديثى ًبًدمىٍشؽى -ا رىأىٍيتي أىٍحمىدى ٍبفى صى : عىٍف -ًعٍندى ًذٍكًرم لىوي ىىذىا اٍلحى ، ذىكىرى
دً  ًمٍمتي أىنَّوي الى أىٍصؿى ًلٍمحى اًئشىةى، عى مىمىةى عىٍف عى دَّثى أىبيك سى : حى ٍنبىسىةى عىٍف ييكنيسى عىًف اٍبًف ًشيىابو قىاؿى يًث عى

                                                 

 (.96/ص 6(ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج1)

 (.587/ص 11(ابف حجر،  فتح البارم )ج2)

 (.7919: رقـ الترجمة614(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص3)
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مىمىةى، ًإٍذ فً  ٍف أىًبي سى ـٍ يىٍسمىٍع "، كقاؿ الترمذم: (1)"يًو ىىًذًه اٍلًعمَّةي عى ، ألىفَّ الز ٍىًرمَّ لى ًديثه الى يىًصح  ىىذىا حى
مىمىةى  ًديثى ًمٍف أىًبي سى دى: سىًمٍعت أىٍحمىدى (2)  "ىىذىا الحى : -يعني ابف حنبؿ -، كقىاؿى أىبيك دىاكي قىاؿى اٍبفي "، يىقيكؿي

ًديثً يىٍعًني ًفي  -اٍلميبىارىًؾ، ـٍ يىٍسمىٍعوي ًمٍف أىًبي -ىىذىا اٍلحى ، لى مىى أىفَّ الز ٍىًرمَّ مىمىةى، فىدىؿَّ ذىًلؾى عى دَّثى أىبيك سى ، حى
مىمىةى  ٍيري اٍبًف أى "سى كىاهي غى حَّ ًإٍفسىاديهي ًعٍندىؾى كىىىٍؿ رى ، ًقيؿى لىوي كىصى ًديثى مىٍينىا ىىذىا اٍلحى ًبي ، قىاؿى أيضان: " أىٍفسىديكا عى
يٍ  كىاهي أىي كبي " أيكى قىٍد رى ، كى ؿو مىٍيمىافى ٍبًف ًببلى : كىافى أىٍمثىؿى ًمٍنوي يىٍعًني أىي كبى ٍبفى سي ، قىاؿى أىي كبي سو

، قىاؿى أىبيك (3) 
ٍبًد الرٍَّحمىًف:  مىمىةى "عى ـٍ يىٍسمىٍع ىىذىا ًمٍف أىًبي سى قىٍد ًقيؿى أىفَّ الز ٍىًرمَّ لى ًمٍف  غىًريبه "، كقاؿ أبك نعيـ: (4)  "كى

ـٍ نىٍكتيٍبوي ًإالَّ ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍجًو  مىمىةى، ًبًذٍكًر اٍلكىفَّارىًة لى ٍف أىًبي سى ًديًث الز ٍىًرمِّ عى ىىذىا "، كقاؿ البييقي: (5) "حى
مىمىةى  ـٍ يىٍسمىٍعوي الز ٍىًرم  ًمٍف أىًبي سى ًديثي لى اٍلحى
ًديثي شىا"، كقىاؿى الطحاكم: (6) " كىافى ىىذىا اٍلحى ا قىٍد كى ذًّا ًلمى

ٍسنىاًد  ٍدنىاهي فىاًسدى اإٍلً ًؿ ، غىٍيرى أىنَّا كىجى ىذا "، كقاؿ ابف عساكر: (7) "ذىكىٍرنىاهي ًمٍف ًجٍنًسًو ًفي اٍلبىاًب اأٍلىكَّ
نما المحفكظ حديث الزىرم عف سميماف بف أرقـ عف يحيى بف أبي  حديث منكر بيذا اإلسناد؛ كا 

  .(8)  "ث يحيى لو عمة أخطأ فيو سميمافكثير عف أبي سممة عف عائشة كحدي

ىذا اإلسناد ركاتو كم يـ ثقات، لكف الحديث غير صحيح، ألفَّ لو عمة  الحكـ عمى ىذا الكجو:
 تكجب ضعفو، كىي أف الزىرم لـ يسمعو مف أبي سممة.

 الكجو الرابع: الزىرم، عف عركة، عف عائشة رضى اهلل عنيا مرفكعان.

لـ  زيد بف مسركؽ:لـ أقؼ عمى مف أخرج ركايتو إال عند الدارقطني ذكرىا في عممو، فيو: 
يد بف أىبي أينىيسىة، فيك مشيكر  أقؼ عمى مف اسمو ىكذا مف ركاة الحديث، كلعميا مصحفو مف زى

 بالركاية عف الزىرم.

                                                 

 (.503، تاريخ أبي زرعة )صالدمشقي (أبك زرعة1)

اءى ](2) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًف عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى  عىٍف رىسيكًؿ الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي الن ذيكًر كىاألىٍيمى
ـى أىٍف الى نىٍذرى ًفي مىٍعًصيىةو )ج مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .[(1524: رقـ الحديث155/ 3اهلًل صى

مىٍيًو كىفَّارىةن ًإذىا كىافى ًفي مىٍعًصيىةو )ج](3) اًف كىالن ذيكًر/ بىابي مىٍف رىأىل عى : رقـ 233/ 3أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب اأٍلىٍيمى
 .[(3291الحديث

اًف كىالن ذيكًر/ كىفَّارىةي النٍَّذًر ](4)  .[(3837: رقـ الحديث27/ 7)جالنسائي: سنف النسائي، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

 (.190/ 8(أبك نعيـ: حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج5)

عىؿى ًفيًو كىفَّارىةى يىًميفو )ج (6) اًف/ بىابي مىٍف جى  (.20059: رقـ الحديث118/ 10البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

ـى ًمٍف قىٍكًلًو: " الى نىٍذرى الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، بىابي بىيىاًف ميٍشًكًؿ  (7) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًكمى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى مىا ري
تيوي كىفَّارىةي اٍليىًميًف " )ج كىفَّارى  (.2158: رقـ الحديث404/ 5ًفي مىٍعًصيىًة اهلًل ، كى

 (.278: رقـ الحديث242/ 1ابف عساكر: معجـ ابف عساكر )ج (8)
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رم، أىبك أيسىامة، زى يد بف أىبي أينىيسىة الجى ثقة لو "لرىا، قاؿ ابف حجر: أصمو مف الككفة ثـ سكف ا زى
 . (1)"أفراد 

 لـ أقؼ عمى مف أخرج ركايتو. الحكـ عمى ىذا الكجو:

 الكجو الخامس: الزىرم، عف رجؿ )أنو بمغني(، عف القاسـ، عف عائشة رضى اهلل عنيا مرفكعان.

ًلٍيًد بًف عىاًمرو  مَّدي بفي الكى بىٍيًدم  ميحى ، ، أىبيك الييذىيٍ يركيو عف الزىرم: الز  ، الًحٍمًصي  بىٍيًدم  ًؿ الز 
 .(2) "ثقة ثبت مف كبار أصحاب الزىرم"قىاًضييىا: قاؿ ابف حجر: 

 مبيـ كىك عف )رجؿ أك بمغو(، إسناده ضعيؼ. فيو راكً 
 إسناده ضعيؼ فيو راكو مبيـ لـ يعرؼ . الحكـ عمى ىذا الكجو:

 خالصة األكجو التي اختمؼ فييا عف الزىرم

 يركيو عف الزىرم راكياف مف أصحابو كىما: 

 . عقيؿ بف خالد: ثقة ثبت، كعيدَّ مف أثبت أصحابو.1

 . يكنس بف يزيد: أنو ثقة، كقيد تكثيقو في الزىرم بما إذا حدث مف كتابو2

فمرة ييركل عنو مرفكعان، كمرة مكقكفان، كمرة ييركل عنو، عف الزىرم أنو قاؿ: حدث أبك سممة، عف 
 ى اهلل عنيا مرفكعان.عائشة رض

فيذاف المذاف ركيا ىذا الكجو عف الزىرم، عقيؿ بف خالد، كيكنس بف يزيد، ككما ترل فيما 
ثقتاف، كعيدا مف أثبت أصحابو، ضعؼ ىذه األكجو كعمتو أف الزىرم لـ يسمعو مف أبي سممة 

نما بكاسطة سميماف بف أرقـ، عف يحيى بف أبي كثير، عف أبي سممة.  مباشرة؛ كا 

ما طريؽ الزىرم، عف سميماف بف أرقـ معمكلة؛ ألف سميماف بف أرقـ متركؾ الحديث، كىي الركاية أ
 المحفكظة عف الزىرم.

الراجح الكجو الثالث الذم ركاه الزىرم، عف أبي سممة، عف عائشة فمحفكظ عنو لركاية اثنيف 
ركاه الزىرم، عف مف ثقات أصحابو عنو، كىما عقيؿ بف خالد، كيكنس بف يزيد، ككذلؾ الذم 

سميماف بف أرقـ، عف يحيى بف أبي كثير، عف أبي سممة، عف عائشة رضى اهلل عنو، فمحفكظ 
 عنو، كذلؾ لركاية اثنيف مف أصحابو عنو، أحدىما ثقة، كاآلخر مقبكؿ.

                                                 

 (.2118: رقـ الترجمة222ابف عساكر )ص  ابف عساكر: معجـ (1)

 (.6372: رقـ الترجمة511)ص المرجع السابؽ (2)
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تفرد عف الزىرم مكسى بف عقبة كمحمد بف أبي عتيؽ، مف الكجو الثالث كىك الراجح، ككما 
يعني مكسى بف عقبة، كمحمد  -"تىفىرَّدى ًبًو عىًف الز ٍىًرمِّ ىىكىذىا ىىذىاًف الرَّجيبلفً  :"دينيقاؿ أبك مكسى الم

 .(1)-بف أبي عتيؽا
، كالراجح الكجو الثالث: يكنس بف يزيد، عف الزىرم، رؽ الحديث معمكلةكؿ ط الحكـ عمى الحديث:

الزىرم لـ يسمع مف أبي سممة، عف أبي سممة، عف عائشة رضى اهلل عنيا، رجالو ثقات، إال أف 
سناده ضعيؼ.  فيو انقطاع كا 

مَّد ٍبف خمؼ، عف يىٍحيىى ٍبف ىاشـ.  النمكذج الثالث: تىفىرَّدى ًبًو ميحى

نىا أىبيك اٍلقىاًسـً ًىبىةي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى اٍلكىاًسًطي   : قاؿ أبك مكسى المديني: (58) الحديث ، أىٍخبىرى كًطي  الش ري
اًفظي (2)ًبكىٍرًخ بىٍغدىادى  زَّازي (3) ، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي ثىاًبتو اٍلحى ًمي  ٍبفي أىٍحمىدى الرَّ ، أنا عى

، أنا أىبيك بىٍكرو (4)
دَّثىنىا األى (5)الشَّاًفًعي   ، حى ، ثنا يىٍحيىى ٍبفي ىىاًشـو مىؼو األىٍعكىري اٍلمىٍركىًزم  مَّدي ٍبفي خى ، عىٍف شيٍعبىةى، ، ثنا ميحى ٍعمىشي

: " ال يىتىمى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى ، رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف أىنىسو ٍف ثىاًبتو نَّيىفَّ عى
لىًكٍف ًليىقيًؿ: المَّييَـّ أىٍحًيًني مىا كى  رٍّ نىزىؿى ًبًو ييٍعًجزيهي، كى ـي اٍلمىٍكتى ًلضي ديكي فًَّني ًإذىا أىحى تىكى ٍيرنا ًلي، كى يىاةي خى انىًت اٍلحى

ٍيرنا ًلي ". فىاةي خى كىانىًت اٍلكى
مَّد ٍبف خمؼ، عف يىٍحيىى ٍبف ىاشـ  تىفىرَّدى ًبًو ميحى

(6). 

 تخريج الحديث:

بنحكه عف محمد بف خمؼ، عف يحيى بف ىاشـ، عف  (8)، كالطبراني (7)أخرجو ابف األعرابي 
 األعمش بو. 

                                                 

 (.204: رقـ الحديث127أبك مكسى المديني، المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (1)

ٍبد اهلل ٍبف محمد بٍ 2) ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى ٍيو، ( ىك: محمد ٍبف عى ف الحجاج ٍبف مندكى
كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف  أبك منصكر األصبياني، الش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
( ىك: أىٍحمىد ٍبف عمي ٍبف ثابت ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدم، الحافظ أىبيك بىٍكر الخطيب اٍلبىٍغدىاًدٌم. قاؿ الذىبي: أحد الحفاظ 3)

ًتـ بو إتقاف ىىذىا الشأف. كصاحب التصانيؼ المنتشرة ًفي البمداف. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج  /10األعبلـ، كمف خي
 (.61: رقـ الترجمة175

مَّد ٍبف داكد، أىبيك الحسف المعركؼ بابف طيب الرزاز، قاؿ الخطيب البغدادم: كثير 4) (ىك: عمي ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى
لى الصدؽ ما ىك. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج  (.6112: رقـ الترجمة234/ 13السماع، كثير الشيكخ، كا 

إبراىيـ، أبك بكر البزاز المعركؼ بالشافعي، قاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثقة ثبتان  (  ىك: محمد بف عبد اهلل بف5)
: 483/ 3كثير الحديث، حسف التصنيؼ، جمع أبكابان كشيكخان، ككتب عنو قديمان. الخطيب البغدادم: تاريخ بغداد )ج

 (.1015رقـ الترجمة
 (.353الحديث: رقـ 193(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص6)
 ([.313: رقـ الحديث181/ 1(]ابف األعرابي، معجـ ابف األعرابي )ج7)
 ([.208: رقـ الحديث138/ 1(]الطبراني: المعجـ الصغير )ج8)
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 بمفظو عف آدـ، كبلىما ) األعمش، كآدـ(، عف شعبة، عف ثابت البناني بو. (1)أخرجو البخارم 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

أبك محمد البصرم، تقدمت ترجمتو في ) ىذا المطمب، النمكذج األكؿ(،  ثابت بف أسمـ البيناني،
 كىك: ثقة عابد.

تقدمت ترجمتو في  ،لكاسطي ثـ البصرم، أبك بسطاـ اشعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ
كىك: ثقة حافظ متقف (، 135)ص)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعنا: معرفتو باألخكة(، 
فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذٌب عف كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف 

 السنة، ككاف عابدان.

ٍكلىى بىًني كىاًىؿ: مَّدو اأٍلىسىًدم  مى ييٍكنىى أىبىا ميحى تقدمت ترجمتو  اأٍلىٍعمىشي كىاٍسميوي سيمىٍيمىافي ٍبفي ًمٍيرىافى كى
 (،119)ص في)المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ(،

 ثقة كتدليسو مف الطبقة الثانية ال يضر.   كىك:
، (2)، ييكىنَّى أبا زكريا، قاؿ ابف عدم: يضع الحديث كيسرقو يىٍحيى بف ىاشـ السمسار الغساني

ًديث  كؾ الحى كقاؿ النسائي: مىٍتري
ًديث عمى الثِّقىات كيركم (3) ، كقاؿ ابف حباف: كىافى ًممَّف يضع الحى

نىاعىة كىالى  ًديثو ًإالَّ عمى ًجيىة التَّعىج ب ألىؿ الصِّ عىف اأٍلىٍثبىات اأٍلىٍشيىاء المعضبلت الى يحؿ ًكتىابىة حى
اؿ  كىايىة ًبحى الرِّ
(4). 

 يضع الحديث. خالصة األقكاؿ:
مَّد بف خمؼ بف عبد السَّ  ًزم  ميحى ر اٍلمىٍركى ـ اأٍلىٍعكى :  قاؿ الدارقطني:  "الى بىٍأس ًبًو يحدث عىف الى

عىفىاء"    .(6)، كقاؿ الخطيب البغدادم: صدكؽ (5)الض 
 صدكؽ. خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث:

مَّد ٍبف خمؼ، عف  تبيف مف خبلؿ تتبع طرؽ الحديث بأف معنى قكؿ أبك المديني: " تىفىرَّدى ًبًو ميحى
، أف محمد بف خمؼ تفرد بيذه الطريؽ عف يحيي بف ىاشـ، عف األعمش كلـ (7)يىى ٍبف ىاشـ" يىحٍ 

                                                 

ى/ بىابي تىمىنِّي المىًريًض المىٍكتى )ج1)  ([.5671: رقـ الحديث121/ 7(]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىٍرضى
 (.2153: رقـ الترجمة121/ 9في ضعفاء الرجاؿ )ج (ابف عدم، الكامؿ2)
 (.638: رقـ الترجمة109(النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص 3)
 (.1219: رقـ الترجمة125/ 3(ابف حباف، المجركحيف )ج4)
 (.213: رقـ 150(الدارقطني، سؤاالت الحاكـ )ص 5)
 (.745: رقـ الترجمة124/ 3(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج6)
 (.353: رقـ الحديث193(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص7)
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يتابع عميو أحد، كثبت أف اإلماـ البخارم أخرج ىذا الحديث متابعة قاصرة عف آدـ، عف شعبة، 
ـٍ يىٍرًكًه عىًف اأٍلىٍعمىًش ًإالَّ يىٍحيىى ٍبفي ىىاًشـ"  كقاؿ الطبراني: "لى
طيب البغدادم: " ىذا ، كقاؿ الخ(1)

غريب مف حديث األعمش عف شعبة، تفرد بركايتو عنو يحيى بف ىاشـ، كتفرد بو عف يحيى محمد 
بف خمؼ، كقد قيؿ: عف سيؿ بف بحر القناد، كأحمد بف أبي صبلية، أيضا عف يحيى بف ىاشـ، 

 .(2)كالمعركؼ ركاية محمد بف خمؼ، كاهلل أعمـ" 
مكسى المديني فيو يحيى بف ىاشـ الغساني كىك يضع الحديث،  إسناد أبي الحكـ عمى الحديث: 

 إال أف الحديث أصمو عند اإلماـ البخارم في صحيحو أخرجو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ([.208: رقـ الحديث138/ 1(]الطبراني: المعجـ الصغير )ج1)
 (.745: رقـ الترجمة124/ 3(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج2)
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 المطمب السادس: التصحيؼ

 تعريؼ التصحيؼ:
مىى اٍنًبسىاطو ًفي قاؿ ابف فارس:  ًحيحه يىديؿ  عى اءي كىاٍلفىاءي أىٍصؿه صى ادي كىاٍلحى سىعىةو الصَّ  .(1) شىٍيءو كى

طىأي  ٍعنىى اٍلميرىادي ًمٍف اٍلمىٍكًضًع، كىأىٍصميوي اٍلخى تَّى يىتىغىيَّرى اٍلمى  قاؿ الفيكمي: التٍَّصًحيؼ: "تىٍغًييري المٍَّفًظ حى
 " تَّى اٍلتىبىسى يَّرىهي فىتىغىيَّرى حى ، أىٍم غى فىوي فىتىصىحَّؼى حَّ : صى  . (2)ييقىاؿي

أف يقرأ الشيء عمى خبلؼ ما أراد كاتبو، أك عمى ما اصطمحكا قاؿ الجرجاني: " التصحيؼ: 
 .(3)عميو"

ميتيكًنيىا اًديًث كى ًؼ ًمٍف أىسىاًنيًد اأٍلىحى حَّ ٍعًرفىةي اٍلميصى ذَّاؽي ًمفى : مى ا يىٍنيىضي ًبأىٍعبىاًئًو اٍلحي ، ًإنَّمى ًميؿه ىىذىا فىف  جى
لىوي  ، كى قيٍطًني  ًمٍنييـٍ فَّاًظ، كىالدَّارى  .(4) ًفيًو تىٍصًنيؼه ميًفيده اٍلحي

 أقساـ المصحؼ:
ٍيًف: ـى التٍَّصًحيؼي ًإلىى ًقٍسمى ٍسنىاًد. اٍنقىسى ٍتًف، كىالثَّاًني ًفي اإٍلً ا ًفي اٍلمى ديىيمى  أىحى

ٍيًف: ـي ًقٍسمىةن أيٍخرىل ًإلىى ًقٍسمى يىٍنقىًس  كى
ديىيمىا: ًف اٍبًف لىًييعىةى  أىحى ًر، كىمىا سىبىؽى عى . تىٍصًحيؼي اٍلبىصى ذىًلؾى ىيكى اأٍلىٍكثىري  كى
: " عىٍف كىاًصؿو اأٍلىٍحدىًب "  كىالثَّاًني: ييـٍ فىقىاؿى كىاهي بىٍعضي ًؿ( رى ًديثو )ًلعىاًصـو اأٍلىٍحكى تىٍصًحيؼي السٍَّمًع، نىٍحكي حى

ًر، كىأىنَّ  قيٍطًني  أىنَّوي ًمٍف تىٍصًحيًؼ السٍَّمًع، الى ًمٍف تىٍصًحيًؼ اٍلبىصى ًإلىى  -كىالمَّوي أىٍعمىـي  -وي ذىىىبى فىذىكىرى الدَّارى
كىاهي  ا أىٍخطىأى ًفيًو سىٍمعي مىٍف رى نَّمى ٍيثي اٍلًكتىابىًة، كىاً   . (5) أىفَّ ذىًلؾى ًممَّا الى يىٍشتىًبوي ًمٍف حى

كيدخؿ في قكؿ الجرجاني التصحيؼ في أسماء الركاة، كىك يسمى )تصحيؼ البصر(، 
الكتاب، ككقكع التصحيؼ في اإلسناد أكثر مف كقكعو في  بسبب الخطأ في القراءة أك النقؿ مف

ير بسبب نسياف أك غفمة الركاة أك الكىـ كقمة غيكذلؾ ألف األسماء يسيؿ فييا التبديؿ كالت ؛المتف
الضبط، فيك ال يدؿ عميو ما قبمو كال ما بعده مف الركاة في اإلسناد حتى يضبط، قاؿ أبك إسحاؽ 

ًميَّ ًإٍبرىاًىي ميوي اٍلًقيىاسي كىالى قىٍبمى النًَّجيرى ٍبًط أىٍسمىاءي النَّاًس أًلىنَّوي الى يىٍدخي ٍبًد المًَّو: " أىٍكلىى اأٍلىٍشيىاًء ًبالضَّ وي ـى ٍبف عى
مىٍيًو"  مىٍيًو كىالى بىٍعدىهي شىٍيءه يىديؿ  عى شىٍيءه يىديؿ  عى
 (6). 

                                                 

 .(334/ 3جمقاييس المغة )ابف فارس،  (1)
 (.334/ص 1غريب الشرح الكبير )جالفيكمي، المصباح المنير في  (2)
 (.59الجرجاني، التعريفات )ص (3)
 .(279عمـك الحديث )ص  ابف الصبلح، (4)
 المرجع السابؽ. (5)
(، كالقاضي عياض، اإللماع 559: رقـ137/ 2( الخطيب البغدادم، الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع )ج6)

 (.154)صإلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماع 
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سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلميٍقًرم رىًحمىوي المَّوي   : قاؿ أبك مكسى المديني:(57) الحديث ًميٍّ اٍلحى نىا  أىبيك عى أىٍخبىرى
(1) 

اًفظي  ًتًو ًلي، ثنا أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى ازى جى ًفي ًإٍذًنًو كىاً 
ًمي  ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف أىًبي غىسَّافى  (2) ، ثنا عى ٍيًر مىٍكًضعو ًفي غى

(3) ،
، أىٍخبىرىًني (4)ىىٍيرو ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف زي اثنا أىٍحمىدي  ٍيجو رى ، ثنا اٍبفي جي مَّدي ٍبفي بىٍكرو ، ثنا ميحى ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي اٍلًمٍقدىاـً

ًف النًَّبيِّ صى  ٍنيىا، عى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف عىٍمرىةى عىٍف عى ًني يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ، أىٍخبىرى مَّى سىٍعدي ٍبفي سىًعيدو
مَّ  سى مىٍيًو كى : المَّوي عى يًّا»ـى قىاؿى يًِّت مىيِّتنا كىكىٍسًرًه حى ًديثه غىًريبه اإًلٍسنىاد، ىىكىذىا أىٍكرىدىهي «. كىٍسري عىٍظـً اٍلمى ىىذىا حى

 . ًديث سعد ٍبف سىًعيد ًمٍف غير إدخاؿ يحيى بينيما كىذىًلؾى  أىبيك نعيـ ًفي غير مكضع، كالمشيكر ًمٍف حى
دَّادي - ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى ٍبًد المَّوً  أىٍخبىرى ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي عى رىًحمىوي  المَّوي سىنىةى ًستٍّ

مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى (5)  ، ثنا سي
(6)  

ًد الطَّيىاًلًسي    مى ٍبًد الصَّ ، ثنا عىبلفي ٍبفي عى ًفي ميٍسنىًد سيٍفيىافى
مَّدي ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف كىرىامىةى (7) ، ثنا ميحى

، ثنا (8)
ٍنيىا، (9) [المًَّو ٍبفي ميكسىى ديعىبٍ ] ، عىٍف عىٍمرىةى، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف سىٍعًد ٍبًف سىًعيدو ، ثنا سيٍفيىافي

 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيِّ صى يًّا»عى ٍبد اٍلعىزً « . كىٍسري عىٍظـً اٍلمىيًِّت كىكىٍسًرًه حى كىاهي عى يز ككىذىًلؾى رى
اًلح المكي، كعقبة ٍبف خالد، كداكد ٍبف قيس، عىٍف  ًمٌي ٍبف صى الدراكردم، كىأىبيك أسامة، كىأىبيك بدر، كعى

                                                 

(ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 1)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (2) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)صاألكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (3) ًمي  بف أىٍحمىدى بف أىًبي غىسَّافى  ىك: عى

   .يحيى ٍبف زىير، أبك جعفر الت ٍستىرٌم الحافظ الٌزاىد: قاؿ الذىبي: كاف حجة حافظنا كبير الشأفىك: أحمد ٍبف  (4)
(. )الت ٍستىرٌم(: "ىذه النسبة الى تستر بمدة مف ككر األىكاز مف 454: رقـ الترجمة153/ 7الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

 (.718: رقـ51/ 3ببلد خكزستاف". السمعاني، األنساب)ج
ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (5) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  حد األعبلـ كمفكىك: أ(، 72)صاألكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )ال6) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى مطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

سىف الطَّيىاًلًسٌي، كيمقب بعبلف ما غىمَّو. كثٌقو الخطيب. انظر: الخطيب 7) مىد، أىبيك الحى مٌي بف عبد الصَّ (ىك: عى
 (.6346: رقـ الترجمة479/ 13البغدادم، تاريخ بغداد )ج

ٍعفىر، ثقة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص8) مَّدي بف عيٍثمىافى بف كرىامىةى الككفي، أىبيك جى : رقـ 496(ىك: ميحى
 (.6134الترجمة

نما الصكاب ىك )عبيد اهلل بف مكسى( ككما جاء في 9) (كىـ المحقؽ في ذكر اسـ )عبد اهلل بف مكسى(؛ كا 
، أبك (، كما جاء في كتب 23المخطكط، لكحة ) ـى العىٍبًسي  التراجـ. ىك: عيبىٍيدي اهلًل بفي ميٍكسىى بًف أىًبي الميٍختىاًر بىاذىا

 (.4345: رقـ الترجمة375محمد: ثقة كاف يتشيع. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
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ٍبد الرزاؽ، عىٍف اٍبف جريج فكأف األكؿ كاف ًفي ًكتىاب بعضيـ،  كىاهي عى عىٍف سعد ٍبف سعد، كىىىكىذىا رى
 . (1)عىالىى أعمـ...، كاهلل تى سىًعيد أخي يحيى ٍبف سىًعيد فصحفو أخي بأخبرني

 تخريج الحديث:
 مدار اإلسناد عمى سعد بف سعيد كاختمؼ عمى كجييف: 

الكجو األكؿ: سعد بف سعيد، عف يحيى بف سعيد، عف عمرة بنت عبد الرحمف، عف عائشة 
 مرفكعان. ارضى اهلل عني

مف طريؽ أحمد بف المقداـ، عف محمد بف بكر، عف ابف جريج، عف  (2) أخرجو أبك مكسى المديني
 سعد بف سعيد بو، بمفظو.

مف  (5) ، كذكره الدارقطني في العمؿ(4)، كالبييقي(3)كتابعو سفياف بف عيينة: كما أخرج ابف حباف 
 طريؽ أبي أحمد محمد بف عبيد اهلل الزبيرم، عف سفياف الثكرم بنحكه.

 كسفياف الثكرم(، عف يحيى بف سعيد، عف عمرة بنت عبد الرحمف بو. كبلىما )سعد بف سعيد،
 الكجو الثاني: سعد بف سعيد، عف عمرة بنت عبد الرحمف، عف عائشة رضى اهلل عنو مرفكعان.

 مف طريؽ عبد العزيز بف محمد الدراكردم بمفظو. (7)، كابف ماجو (6)أخرجو أبك داكد
عف محمد بف بكر، عف  (9)بف قيس، كفي مكضع آخرمف طريؽ داكد  (8)كأخرجو أحمد بف حنبؿ

مف طريؽ داكد بف قيس، كابف  (12) ، كالبييقي(11) ، كعبد الرزاؽ(10) ابف جريج بنحكه، كالدارقطني
 جريج.

                                                 

 (.124، 123: رقـ الحديث82(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 1)
 (.123رقـ الحديث: 82)ص  المرجع السابؽ (2)

ف ًظ 3) ٍرًء ًمٍف تىحى ب  ًلٍممى ا ييٍستىحى ٍخبىاًر عىمَّ (ابف حباف: اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، كتاب الجنائز/ ًذٍكري اإٍلً
ـٍ )ج ا ًفي أىٍجسىاًدًى ٍكتىى كىالى ًسيَّمى  (.3167: رقـ الحديث437/ 7أىذىل اٍلمى

افىةى (البييقي: السنف الكبرل،  ًكتىابي اٍلجى 4) ـي بىقىاءي شىٍيءو ًمٍنوي مىخى ٍيًرًه ًإذىا كىافى ييتىكىىَّ نىاًئًز/ بىابي مىٍف كىًرهى أىٍف ييٍحفىرى لىوي قىٍبري غى
 (.7081: رقـ الحديث96/ 4أىٍف ييٍكسىرى لىوي عىٍظـه )ج

 (.3756: رقـ408/ 8(الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج5)

، ىؿ يتنكَّبي ذلؾ المكاف؟ )جأبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب الجن](6) : رقـ 116/ 5ائز/ باب في الحٌفار يجدي العظـى
 .[(3207الحديث

نىاًئًز/ بىابه ًفي النٍَّيًي عىٍف كىٍسًر ًعظىاـً اٍلمىيًِّت )ج](7) : رقـ 516/ 1ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي اٍلجى
 .[(1616الحديث

 .[(25356رقـ الحديث: 218/ 42أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] ( 8)

 (.25645: رقـ الحديث431/ 42)ج السابؽالمرجع ( 9)

ديكًد كىالدِّيىاًت كىغىٍيريهي )ج10)  (.3414: رقـ الحديث252/ 4(الدارقطني: سنف الدارقطني، ًكتىابي اٍلحي

ٍظـً اٍلمىيِّ 11) نىاًئًز/ بىابي كىٍسًر عى : رقـ 444/ 3ًت )ج(عبد الرزاؽ الصنعاني: مصنؼ عبد الرزاؽ، ًكتىابي اٍلجى
 (.6256الحديث

ـي بى 12) ٍيًرًه ًإذىا كىافى ييتىكىىَّ ٍف كىًرهى أىٍف ييٍحفىرى لىوي قىٍبري غى نىاًئًز/ بىابي مى قىاءي شىٍيءو ًمٍنوي (البييقي: السنف الكبرل،  ًكتىابي اٍلجى
افىةى أىٍف ييٍكسىرى لىوي عىٍظـه )ج  (.7080-7079: رقـ الحديث96/ 4مىخى
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ٍبد المَّو بف  (2)، كذكره الدارقطني في العمؿ(1)كأخرجو عبد الرزاؽ مف طريؽ أىبيك بكر بف عى
مَّد بنحكه.  ميحى

 ، مف طريؽ ابف المبارؾ بنحكه.(4)، كىناد بف السرم(3)راىكيوكأخرجو إسحاؽ بف 

، كالطحاكم (5) كأخرجو أحمد بف حنبؿ بنحكه بدؿ لفظ )عظـ الميت( بمفظ )عظـ المؤمف(
 مف طريؽ شجاع بف الكليد. (6)بنحكه

 (9)، كذكره الدارقطني في العمؿ(8)عف عبد اهلل بف نمير، كالطحاكم (7)كأخرجو أحمد بف حنبؿ
مف طريؽ ميحاًضري ٍبف الميكىرِّع بنحكه، كابف عبد  (10)طريؽ سفياف الثكرٌم بنحكه، كابف الجاركدمف 
 مف طريؽ أبي أسامة حماد بف أسامة بنحكه. (11)البر

عشرتيـ )عبد العزيز بف محمد، كداكد بف قيس، كابف جريج، كأبك بكر بف عبد اهلل بف 
اهلل بف نمير، كسفياف الثكرم، كميحاًضري ٍبف الميكىرِّع، محمد، كابف المبارؾ، كشجاع بف الكليد، كعبد 

 كحماد بف أسامة(، عف سعد بف سعيد األنصارم عف عمرة بنت عبد الرحمف بو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

الكجو األكؿ: سعد بف سعيد، عف يحيى بف سعيد، عف عمرة بنت عبد الرحمف، عف عائشة 
 مرفكعان. ارضى اهلل عني

اًرٌم أخك يىٍحيىى كعبد رًبًو:  تقدمت ترجمتو في )المطمب سىٍعد ٍبف سىًعيد ٍبف قيس ٍبف عىٍمرك اأٍلىٍنصى
كؽ، يخطئ إذا حدث مف صد: ىك(، 131)صالرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: معرفتو باألخكة(، 

 حفظو.

                                                 

يِّتً عبد الر  (1) ٍظـً اٍلمى : رقـ 391/ 9)ج زاؽ الصنعاني: مصنؼ عبد الرزاؽ، ًكتىابي اٍلعيقيكًؿ/ بىابي كىٍسًر عى
 (.17733الحديث

 (.3756: رقـ409/ 8(الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج2)

 (.1006: رقـ الحديث439/ 2(إسحاؽ بف راىكيو: مسند إسحاؽ بف راىكيو )ج3)

 (.1169: رقـ الحديث561/ 2كره سب المكتى )ج(ابف السرم: الزىد، باب مف 4)

 .[(26275: رقـ الحديث312/ 43)ج أحمد أحمد بف حنبؿ: مسند]  (5)

مَّـى ًفي كىٍسًر 6) سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًكمى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى ٍظـً (الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، بىابي بىيىاًف ميٍشًكًؿ مىا ري عى
 (.1274رقـ الحديث: 309/ 3اٍلمىيًِّت )ج

 .[(24308: رقـ الحديث354/ 40)ج أحمد أحمد بف حنبؿ: مسند] (7)

مَّـى ًفي كىٍسًر عى  (8) سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًكمى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى ٍظـً الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، بىابي بىيىاًف ميٍشًكًؿ مىا ري
 (.1275: رقـ الحديث309/ 3اٍلمىيًِّت )ج

 (.3756: رقـ409/ 8ارقطني، عمؿ الدارقطني )جالد (9)

نىاًئًز )ص  (10)  (.551: رقـ الحديث143ابف الجاركد: المنتقى، ًكتىابي اٍلجى

 (.143/ص 13ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج (11)
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تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: معرفتو عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد: 
ثقة فقيو فاضؿ، ككاف  ىك: (،167)ص باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(،

 يدلس كيرسؿ، صرح بالسماع بقكلو:  )أخبرنا( في حديث الدراسة. 
مَّدي بفي بىٍكًر بًف عيٍثمىافى البيٍرسىاًني   ميحى
، كيحيى بف مىًعيف (2) ابف سعد وكثق: (1)

، كأحمد بف (3)
د(4)حنبؿ ، كأبك دىاكي

بف ا، كقاؿ أبك زرعة الدمشقي: قيؿ لو )يعني ألحمد (7)، كابف قانع(6)، كالعجمي(5)
؟ قاؿ: عبد الرزاؽ ، (8)حنبؿ( : فمف أثبت في ابف جريج: عبد الرزاؽ، أك محمد بف بكر البيٍرسىاًني 

اؽ، عىف أحمد ٍبف حنبؿ:  ٍنبىؿ  ٍبف ًإٍسحى لـ يكف "ابف عمار: ، كقاؿى (9) "صالح الحديث" كقاؿ حى
، (12) "شيخ محمو الصدؽ "، كقاؿ أبك حاتـ: (11)، كذكره ابف حباف في الثقات(10)"صاحب حديث
ًديثً "كقاؿ النسائي:  لـ يكف كغيره مف الحفاظ "، كالخطيب البغدادم بأنو: (13) "لىٍيسى ًباٍلقىًكمِّ ًفي اٍلحى

ثقة " ، كقاؿ الذىبي: (14)"شباىيما أبف ميدم ك في كقتو كىـ: يحيي ٍبف سىًعيد اٍلقىطَّاف، كعبد الرحمف 
ديكؽ"، كقاؿ أيضان: (15)"صاحب حديث  . (17) "صدكؽ قد يخطئ "، كقاؿ ابف حجر: (16)"صى
 .صدكؽ خالصة األقكاؿ:

 

                                                 

: كىك بطف مف األزد. السمعا (1)  (.446: رقـ162/ 2ني، األنساب )جالبيٍرسانى: ىذه النسبة الى بنى بيٍرسافي

 (.296/ 7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (2)

 (.804: رقـ الترجمة214، ركاية الدارمي )ص ابف معيف ابف معيف، تاريخ (3)

 (.435: رقـ الترجمة443/ 2الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (4)

 .[(1052رقـ/ 169أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص ] (5)

 (.1575: رقـ الترجمة232/ 2العجمي، معرفة الثقات )ج (6)

 (.96: رقـ الترجمة78/ 9ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (7)

 (.211: رقـ 47(أبك زرعة، الفكائد المعممة )ص 8)

 (.435: رقـ الترجمة443/ 2(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج9)

 المرجع السابؽ.(10)

 (.10833: رقـ الترجمة442/ 7الثقات )جابف حباف،  (11)

 (.1175: رقـ الترجمة212/ 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (12)

 .[(2865: رقـ الحديث236/ 3النسائي: السنف الكبرل )ج] (13)

 (.435: رقـ الترجمة443/ 2(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج14)

 (.4746: رقـ الترجمة160/ 2(الذىبي، الكاشؼ )ج15)

 (.5334: رقـ الترجمة560/ 2(الذىبي، المغني في الضعفاء )ج16)

 (.5760: رقـ الترجمة470(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص17)
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اًفظ: اًلح  وكثق أىٍحمد بف اٍلًمٍقدىاـ بف سيمىٍيمىاف بف اأٍلىٍشعىث اٍلعجًمٌي أىبيك اأٍلىٍشعىث اٍلبىٍصًرٌم اٍلحى صى
كىافى كيَّسان صاحب "، كقىاؿ أىبيك بىٍكر ٍبف خزيمة: (4)، كالذىبي(3)، كابف عساكر(2)، كابف عدم(1)جزرة
ًديث ، (7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)  "صالح الحديث، محمو الصدؽ"، كقاؿ أبك حاتـ: (5) "حى

قىاؿ ابف عىًدٌم: (8) "ال بأس بو"كقاؿ النسائي:  الصدؽ، حدث عىٍنوي أئمة الناس، ىك مف أىؿ "، كى
ٍنوي إسناده، فإنو كىافى عنده إسناد كحماد  مىٍيًو، كيفتخر حيف لقيو، ككتب عى كبىة يثني عى كسمعت أىبىا عىري
ٍيد كنظرائو، كرأيت غيره مف الشيكخ يصدركف بو، كما قالو أىبيك داكد ال يؤثر فيو، ألنو مف أىؿ  ٍبف زى

أحد "، كقاؿ الذىبي أيضان: (10) "ال بأس بو "مكضع آخر:  ، كقاؿ ابف عساكر في(9) "الصدؽ
ًثقىة "، كقاؿ أيضان: (12)  "ثقة، ليف؛ ألجؿ مزاحو"كفي مكضع آخر قاؿ:  (11) "األثبات المسنديف

كىايىة عىنوي  د الرِّ نما ترؾ أبك دىاكي د: (13)  "ثىبت، كا  ، "، فىقىاؿى أبك دىاكي افه ييمقيكفى لمزاحو، كىافى ًباٍلبىٍصرىًة ميجَّ
اءى مف يرفعيا صاحكا ًبًو كخجمكه، فعمميـ أٍحمىد أىف يتخذكا صرة ًفييىا  ، كيرقبكنيا فىًإذا جى رَّةى الدَّرىاًىـً صي

اؿ الٌزجاج احبيىا كضعيكا بدليىا ًفي اٍلحى ، كقاؿ ابف (14) "زجاج، فىًإذا أخذكا صرة الدَّرىاًىـ، فصاح صى
 .(15)  "مركءتوصدكؽ صاحب حديث، طعف أبك داكد في "حجر: 

 ثقة، كالطعف فيو ال يقدح. خالصة األقكاؿ:
 مرفكعان. االكجو الثاني: سعد بف سعيد، عف عمرة بنت عبد الرحمف، عف عائشة رضى اهلل عني

 يركيو عف سعد بف سعيد سبعة مف الثقات كىـ: 
ثقة "أبك سميماف القرشي مكالىـ المدني: قاؿ ابف حجر:  . داكد بف قيس الفراء الدباغ،8

 . (16)"فاضؿ

                                                 

 (.2879: رقـ الترجمة381/ 6(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج1)

 (.5/ رقـ الترجمة75(ابف عدم، أسامي مف ركل عنيـ محمد بف إسماعيؿ البخارم مف مشايخو )ص2)

 (.84: رقـ الترجمة60(ابف عساكر، المعجـ المشتمؿ عمى ذكر أسماء الشيكخ األئمة النبؿ )ص3)

 (.89: رقـ الترجمة204/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج4)

 (.2879: رقـ الترجمة381/ 6(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج5)

 (.167: رقـ الترجمة78/ 2(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج6)

 (.12124: رقـ الترجمة32/ 8، الثقات )ج(ابف حباف7)

 .[(68: رقـ الترجمة57النسائي، تسمية الشيكخ )ص] (8)

 (.295: رقـ الترجمة295/ 1(ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج9)

 (.84: رقـ الترجمة60(ابف عساكر، المعجـ المشتمؿ عمى ذكر أسماء الشيكخ األئمة النبؿ )ص10)

 (.629: رقـ الترجمة158/ 1ج(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )11)

 (.108: رقـ الترجمة10(الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص12)

 (.467: رقـ الترجمة60/ 1(الذىبي، المغني في الضعفاء )ج13)

 (.20: رقـ الترجمة294/ 1( انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج14)

 (.110: رقـ الترجمة85(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص15)

 (.1808: رقـ الترجمة199)ص السابؽالمرجع (16)
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تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: معرفتو . عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد: 7
ثقة فقيو فاضؿ، ككاف  ىك: (،167)ص باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(،

  (1)يدلس كيرسؿ، صرح بالسماع بقكلو: )أخبرنا( 
المدني القاضي، كقد ينسب إلى جده،  أبك بكر بف محمد بف عمرك بف حـز األنصارم النجارم. 4

مات سنة عشريف كمائة كقيؿ غير  ،اسمو ككنيتو كاحد كقيؿ إنو يكنى أبا محمد، ثقة عابد...
 .(2)ذلؾ
: تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو . عبد اهلل بف المبارؾ المركزم مكلى بني حنظمة3

 .ىك: ثقة ثبت فقيو عالـ جكاد مجاىد  (،77)ص بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،
ارفي 3) ). عبد اهلل بف نيمير اليىٍمدىاني  5  ثقة، صاحب"قاؿ ابف حجر:  ، أبك ىشاـ الككفي:4) )الخى

 .6) )، مات عبد اهلل بف نيمير سنة تسع كتسعيف كمائة 5) ) "حديث، مف أىؿ السنة
تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى . سفياف بف سعيد الثىكرم: 6

ف كاف يدلس؛ إال أف تدليسو قميؿ، : ىك(، 113)صاهلل عنيـ(،  ثقة ثبت حافظ حجة إماـ، كا 
 كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ابف حجر ال يضر.

، أبك أسامة الككفي،7 ثقة "مكلى بىني ىاشـ: قاؿ ابف حجر:  . حماد بف أسامة بف زيد القيرىشي 
أحد األئمة "، كذكره في مكضع آخر: 7) ) "ثبت، ربما دلس، ككاف بأخرة يحدث مف كتب غيره

، كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية 8) )"األثبات، اتفقكا عمى تكثيقو، كشذ األزدم فذكره في الضعفاء
 .10) )، مات أبك أسامة سنة إحدل كمائتيف 9))مف مراتب المدلسيف 

 ثقة ثبت، كتدليسو ال يضر ألنو مف المرتبة الثانية. ىك:
 

                                                 

ديكًد كىالدِّيىاًت كىغىٍيريهي )ج1)  (.3413: رقـ الحديث251/ 4(الدارقطني: السنف، ًكتىابي اٍلحي
 (.7988: رقـ الترجمة624(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 2)

بف الخيار بف مالؾ بف زيد ابف ( اليىٍمدىاني: ىذه النسبة إلى ىمداف كاسمو أكسمة بف مالؾ بف زيد بف ربيعة أكسمة (3
كيبلف بف سبأ بف يشجب بف يعرب بف قحطاف الشعب العظيـ ينسب إليو خمؽ كثير. ابف األثير، المباب في تيذيب 

 (.391/ص3األنساب)ج

ارفي: ىذه النسبة إلى خارؼ، كىك بطف مف ىىٍمدىاف نزؿ الككفة. السمعاني، األنساب )ج(4  (.305/ ص2( الخى
 (.3692: رقـ الترجمة553تقريب التيذيب )ص( ابف حجر، (5

 (.749: رقـ 129/ ص1( الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ ) ج(6

 (.1495: رقـ الترجمة267( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(7

 (.399( ابف حجر، ىدم السارم مقدمة فتح البارم )ص(8

 (.44: رقـ30( ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص (9

 (.762: رقـ131/ 1، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج( انظر: الذىبي(10
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 كركاه عف سعد بف سعيد ثالثة مف الركاة أقؿ مف الثقات: 
، (4)، كيحيى بف معيف(3)، كابف سعد(2)كثقو مالؾ: (1). عبد العزيز بف محمد الدَّراكٍرًدم8

 بأنو"، ككذلؾ زاد ابف معيف في مكضع آخر: "كثير الحديث يغمط"، كزاد ابف سعد: (5)كالعجمي
، دكف (9)، كأبك أكيس(8)، كابف أبي الزناد (7) ، كقاؿ الدكرم، سمعت يحيى يقكؿ: فميح(6)"حجة

، كقاؿ (11) "ال بأس بو"، كقاؿ الدارمي، عف يحيى بف معيف: (10)الدراكردم، الدراكردم أثبت منيـ 
، كقاؿ ابف (12)"يؾ الدراكردل أـ ىك؟ قاؿ: الدراكردلأييما أحب إل"ابف محرز، عف يحيي بف معيف: 

: سمعت أحمد (13) "ليس بو بأس"أبي خيثمة، عف ابف معيف:  ، كقاؿ عمي بف الحسف الًيسٍنجانى 
، (14)بف حنبؿ ذكر الدراكردل فقاؿ: ما حدث عف عبيد اهلل بف عمر فيك عف عبد اهلل بف عمرا

                                                 

( دَّراكٍرد: قاؿ أبك سعد: قكليـ في نسب عبد العزيز بف محمد بف عبيد بف أبي عبيد مف أىؿ المدينة، الدراكردم: 1)
مرجؿ إذا فأصمو درابجرد فاستثقمكه؛ فقمبكه إلى ىذا، كقيؿ إنو نسب إلى إندرابة، كقيؿ إنو أقاـ بالمدينة فكانكا يقكلكف ل

 (.447/ص2أراد أف يدخؿ إليو أتدركف فقمب إلى ىذا. انظر: ياقكت حمكم، معجـ البمداف،)ج

كدراكرد: يقاؿ قرية بخراساف، كيقاؿ ىي دار الجرد، كيقاؿ دراكرد مكضع بفارس كاف جده منيا كنيتو أبك محمد، 
حؾ اهلل . ابف منجكيو، رجاؿ مسمـ كذكر عف الدراكردم أف ىاركف الرشيد قاؿ لو ما الدراكردم قاؿ لقب أصم

 (.430/ص1)ج

 (.1833: رقـ الترجمة2/395( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ج2)
 (.424/ص7( ابف سعد، الطبقات الكبرل) ج3)

 (.389: رقـ125يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية عثماف الدارمي )ص ( انظر:4)

 (.1114الترجمة: رقـ 2/98( العجمي، معرفة الثقات )ج5)

 المرجع السابؽ. (6)

ميح بف سميماف بف أبي المغيرة الخزاعي، أك األسممي أبك يحيى المدني، كيقاؿ: فميح لقب، كاسمو عبد ( ىك: في 7)
: رقـ الترجمة 787الممؾ، صدكؽ كثير الخطأ، مات سنة ثماف كستيف كمائة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص

5478.) 

أبي الزناد عبد اهلل بف ذككاف المدني، مكلى قريش، صدكؽ، تغير حفظو لما قدـ بغداد،  ( ىك: عبد الرحمف بف8)
ًمد( مات سنة أربع كسبعيف، كلو أربع كسبعكف سنة. ابف حجر، تقريب التيذيب  ككاف فقييان، كلي خراج المدينة ) فىحي

 (.3886: رقـ الترجمة578)ص

بف أبي عامر األصبحي، أبك أكيس المدني، قريب مالؾ، كصيره، ( ىك: عبد اهلل بف عبد اهلل بف أكيس بف مالؾ 9)
 (.3434: رقـ الترجمة518صدكؽ ييـ، مات سنة سبع كستيف. ابف حجر، تقريب التيذيب)ص

 (.1079: رقـ230/ 3( يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج 10)

 (.629: رقـ175( يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية عثماف الدارمي )ص11)

 (.284: رقـ85/ 1( انظر: ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز )ج12)

 (.1833: رقـ الترجمة395/ 2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ج13)

 .السابؽ( المرجع 14)
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ذا "كقاؿ أبك طالب: سئؿ أحمد بف حنبؿ، عف عبد العزيز الدراكردل، فقاؿ:  كاف معركفان بالطمًب، كا 
، كاف يقرأ مف كتبيـ فيخطئ، كربما  ـى ذا حدث مف كتب الناس كىًى حدث مف كتابو فيك صحيح، كا 

اعيؿ حاتـ بف إسم"، كقاؿ أحمد: (1)"قمب حديث عبد اهلل العمرم يركييا، عف عبيد اهلل بف عمر
أحب إلي منو، كقاؿ عياش بف المغيرة بف عبد الرحمف: جاء الدراكردم إلى أبي يعرض عميو 

، (2)"الحديث فجعؿ يمحف لحنان منكران، فقاؿ لو أبي: كيحؾ إنؾ كنت إلى لسانؾ أحكج منؾ إلى ىذا
ث، سئؿ أبي عف يكسؼ بف الماجشكف، كالدراكردم، فقاؿ: عبد العزيز محد"كقاؿ ابف أبي حاتـ: 

، كقاؿ (4) "سيئ الحفظ، فربما حدث مف حفظو الشيء فيخطئ"، كقاؿ أبك زرعة: (3)"كيكسؼ شيخ 
ليس بو بأس، كحديثو عف عبيد اهلل بف عمر "، كقاؿ في مكضع آخر: "ليس بالقكل"النسائي: 

اف: ، كقاؿ ابف حب(6) "كاف مف أىؿ الصدؽ، كاألمانة؛ إال أنو كثير الكىـ"، كقاؿ الساجي: (5)"منكر
، مات سنة سبع (8) "صدكؽ، كاف يحدث مف كتب غيره فيخطئ"، كقاؿ ابف حجر: (7)"كاف يخطئ"

 . (9)كثمانيف كمائة 
 كيخطئ إذا حدث مف كتب غيره.، ر إذا حدث مف كتبوصدكؽ يخطئ خالصة األقكاؿ:

، 12) )، كابف نمير 11) )يحيى بف معيف  قوكث أبك بدر: 10) )السَّكيكني. شجاع بف الكليد بف قيس 7
كقاؿ المركذم، ألحمد بف حنبؿ: أبك بدر)شجاع بف الكليد( ثقة ىك؟ أرجك أف يككف صدكقان، قد 

يعنى  -ككاف أبك بدر شجاع "، كقاؿ حنبؿ بف إسحاؽ: قاؿ أبك عبد اهلل: 13) )جالس قكمان صالحيف 
                                                 

 ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ. (1)

 (.593/ص2( ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج2)

 (.1833: رقـ الترجمة395/ 2الجرح كالتعديؿ ) ج( ابف أبي حاتـ، 3)

 (.1833: رقـ الترجمة396/ 2) ج المرجع السابؽ( 4)

 (.1833: رقـ الترجمة395/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ج (5)

 (.593/ص2( ابف حجر، تيذيب التيذيب) ج6)

 (.116/ص7( ابف حباف، الثقات )ج7)

 (.4147رقـ الترجمة :615( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص8)

 (.681: رقـ1/120( انظر: الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج9)

( السَّكيكني: ىذه النسبة إلى السَّكيكف، كىك بطف مف كندة، كالمنتسب إلييا: أبك بدر شجاع بف الكليد بف قيس (10
 (.270/ص  3السككني، مف أىؿ الككفة، سكف بغداد. انظر: السمعاني، األنساب )ج

(، كركاية ابف أبي خيثمة 2702: رقـ الترجمة 383/ 3يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج( (11
(، ركاية عبد الخالؽ بف منصكر عند: الخطيب 1654: رقـ الترجمة379/ 2عند: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ) ج

 (. 4779: رقـ الترجمة 10/345البغدادم، تاريخ بغداد ) ج

 (154/ص 2حجر، تيذيب التيذيب)ج ( ابف(12

 .[(220: رقـ126أحمد بف حنبؿ، عمؿ أحمد بف حنبؿ، ركاية المركذم )ص ] ((13
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ى بف معيف يكمان فقاؿ لو: يا شيخان صالحان، صدكقان كتبنا عنو قديمان. قاؿ: كلقيو يحي -ابف الكليد
، 1)) "كذاب. فقاؿ لو الشيخ: إف كنت كذابان فيتكؾ اهلل، قاؿ أبك عبد اهلل: فأظف دعكة الشيخ أدركتو

بدر شجاع  ي، عف أبيسألت أب"، كقاؿ ابف أبي حاتـ: 3))زرعة: ال بأس بو  كأبك  ،2) )كقاؿ العجمي
بدر ركل  ؛ ألف أبايعبد اهلل أحب إل"، فقاؿ: 4) )"بف الكليد أحب إليؾ، أك عبد اهلل بف بكر السيمي؟

ىك ليف الحديث، شيخ ليس "حاتـ:  ك، كقاؿ أب6) ) "، كىك حديث منكر5) )حديث قابكس في العرب 
، كذكره ابف 7) ) "حاحبالمتيف، ال يحتج بو، إال أف عنده عف محمد بف عمرك بف عمقمة أحاديث ص

، كفي 10) )"ثقة مشيكر"، كقاؿ الذىبي: 9) )، كفي مشاىير عمماء األمصار 8))حباف في الثقات

                                                 

 (.4779: رقـ الترجمة 10/345( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(1

 (.655: رقـ215)ص معرفة الثقات( العجمي، (2

 (.1654الترجمة: رقـ 379/ 2( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ج(3

( ىك: عبد اهلل بف بكر بف حبيب السيمي، الباىمي، أبك كىب البصرم، نزيؿ بغداد، امتنع مف القضاء، ثقة، (4
 (.3251: رقـ الترجمة494مات في المحـر سنة ثماف كمائتيف. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 

: 135/  39كأحمد بف حنبؿ في مسنده )ج(، 693: رقـ الحديث 2/48( ركاه: أبك داكد الطيالسي في مسنده )ج(5
: رقـ 560/  2(، كالعقيمي في الضعفاء )ج2513: رقـ الحديث7/481(، كالبزار في مسنده )ج23731رقـ الحديث
(، كالطبراني في المعجـ 3927: رقـ الحديث 208/ 6(، كأبك عيسى الترمذم في السنف )ج706الترجمة 
(، كالخطيب البغدادم في 87/ ص4(، كالحاكـ في المستدرؾ )ج6094، 6093: رقـ الحديث 6/238الكبير)ج

(، 1494: رقـ الحديث 158/  3(، كالبييقي في شعب اإليماف) ج4779: رقـ الترجمة343/  10تاريخ بغداد )ج
قاؿ:  ،-الفارسي -كغيرىـ. مف طريؽ أبي بدر شجاع بف الكليد، عف قابكس بف أبي ظبياف، عف أبيو، عف سمماف

ؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ) يا سمماف ال تبغضني فتفارؽ دينؾ( قمت: " يا رسكؿ اهلل، كيؼ أبغضؾ قاؿ لي رسك 
كبؾ ىدانا اهلل؟ قاؿ: ) تبغض العرب فتبغضني(. قاؿ الترمذم: " ىذا حديث حسف غريب، ال نعرفو إال مف حديث 

يدرؾ سمماف، مات سمماف قبؿ عمي"، أبي بدر شجاع بف الكليد. كسمعت محمد بف إسماعيؿ يقكؿ: أبك ظبياف لـ 
: " ىك حديث منكر". كقاؿ -( 1654: رقـ الترجمة 379/ 2كما في الجرح كالتعديؿ، البنو )ج -كقاؿ أبك حاتـ

الحاكـ في المستدرؾ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه". كتعقبو الذىبي في التمخيص بقكلو: "قابكس تكمـ 
 فيو".

 (.1654: رقـ الترجمة379/ 2رح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، الج(6
 ( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ.(7

 (.451/ص6( ابف حباف، الثقات )ج(8

 (.1395: رقـ الترجمة207( ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص(9

 (.156: رقـ الترجمة98( الذىبي، ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ) ص(10



 

340 
 

. ككضع بجانبو عبلمة: صح، كقاؿ أيضان: قفز القنطرة، 1) )"صدكؽ مشيكر"مكضع آخر قاؿ: 
 .3) ) "صدكؽ كرع لو أكىاـ"، كقاؿ ابف حجر: 2) )كاحتج بو أرباب الصحاح 

أفاد الحافظ ابف حجر بأنو ليس لشجاع بف الكليد في صحيح البخارم سكل حديث كاحد قد 
 .5) )، مات شجاع بف الكليد سنة أربع كمائتيف4) )تكبع شيخو فيو 
 خالصة األقكاؿ:

اختمؼ قكؿ يحيي بف معيف في شجاع بف الكليد فكذبو في ركاية، ككثقو في ركايات أخرل، 
 رح ابف معيف لشجاع بعدة أجكبة، أذكر منيا ما يمي: كقد أجاب أىؿ العمـ عف ج

( ذكر الذىبي ركاية المركذم، عف يحيي بف معيف في تجريح شجاع بف الكليد. ثـ قاؿ: "قمت: 1)
 ، كأنصفو. وثـ إف يحيي بف معيف كثق

 .6) )نقؿ عف يحيي تكثيقو: أحمد بف أبي خيثمة" 

ركاية التكثيؽ، كبناء عميو فتككف ركاية التكثيؽ ىي فكأف الذىبي يشير إلى تقدـ ركاية الجرح عمى 
 المعتمدة عف يحيي.

 بف ( ذكر ابف حجر ركاية المركذم في جرح شجاع بف الكليد، كركاية ابف أبي خيثمة عف يحيي2)
 .7) )معيف في تكثيقو. ثـ قاؿ ابف حجر: " فكأنو كاف مازحان فما احتمؿ المزاح" 

بو. أما تمييف أبي حاتـ لو، فقد رده ابف حجر بقكلو: " تكمـ  : أنو ال بأس-عندم -الراجح فيو
 .8) )فيو أبك حاتـ بعنت" 

رٍّع: 4 ، أبك الميكى رٍّع اليىٍمدانٌي اليامٌي، كيقاؿ: السَّميكلٌي، الكيكفي   . ميحاًضري ٍبف الميكى

دَّثى بى "قاؿ ابف سعد:  ًديًث ثيَـّ حى ديكقنا ميٍمتىًنعنا ًباٍلحى ، كقاؿ ابف قانع، كمسممة بف (9)  "ٍعدى ذىًلؾى كىافى ًثقىةن صى
، كقاؿ ابف (10)"مشيكر، ككاف عمى رأم أىؿ الككفة في النبيذ"قاسـ: ثقة، كزاد مسممة بقكلو: 
                                                 

 (.3673: رقـ الترجمة364/  3االعتداؿ )ج( الذىبي، ميزاف (1

 (.115: رقـ الترجمة 9/354( الذىبي، سير أعبلـ النببلء ) ج(2

 (.2765: رقـ الترجمة432( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(3

 (.409( انظر: ابف حجر، ىدم السارم مقدمة فتح البارم)ص(4
 (.786رقـ: 134/ 1( انظر: الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ ) ج(5

 (.115: رقـ الترجمة 9/354( الذىبي، سير أعبلـ النببلء ) ج(6

 (.409( ابف حجر، ىدم السارم مقدمة فتح البارم )ص(7

 (.462( ابف حجر، ىدم السارم مقدمة فتح البارم )ص(8

 (.398/ ص6(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج9)
يعني أف كثير مف الثقات مف الككفييف يركا الحؿ  (.81: رقـ الترجمة52/ 10(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج10)

 في شرب النبيذ، كىذا مذىب انفرد بو أىؿ الككفة.
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اًضر؟ فقاؿ: ما أىدرم، لـ يكف صاحب حديث  نيد: سيًئؿ يىحيىى، كأنا أىسمع عف ميحى الجي
، كقاؿ أبك (1) 

سمعت منو أحاديث، لـ يكف مف أصحاب الحديث، كاف "، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: (2) "صدكؽ"زرعة: 
قىاؿ النَّسىائي: (4)  "ليس بالمتيف، يكتب حديثو"، كقاؿ أبك حاتـ: (3) "مغفبلن جدان    "ليس بو بأس"، كى

ال يحسف أف يصدؽ، فكيؼ يحسف أف يكذب، كنا نكقفو عمى الخطأ "، كقاؿ أبك سعيد الحداد: (5)
، كقاؿ ابف عدم: (7) ، كذكره ابفي ًحبَّاف في الثقات (6) "و، فإذا بمغ ذلؾ المكضع أخطأفي كتاب

محاضر ىذا قد ركل عىًف األىٍعمىش أحاديث صالحة مستقيمة كغيره ًإذىا ركل عف غيره كذلؾ كلـ أًر "
ٍنوي ثقة  كىل عى ًديثنا ميٍنكىرنا؛ فىأىٍذكيريهي ًإذىا رى ، كقاؿ (9)"مستقيـ الحديث"ذىبي: ، كقاؿ ال(8) "ًفي ركاياتو حى

 .(11)  "صدكؽ لو أكىاـ"، كقاؿ ابف حجر: (10)"صدكؽ"أيضان: 
 صدكؽ لو أكىاـ، كقد سبر حديثو ابف عدم كلـ يجد عنده نكارة.خالصة األقكاؿ: 

 دراسة الحديث:

 اإلسناد الحديث مداره عمى "سعد بف سعيد األنصارم"، كىك صدكؽ.
عف يحيى بف سعيد، عف عمرة بنت عبد الرحمف، عف عائشة الكجو األكؿ: سعد بف سعيد، 

 مرفكعان. ارضى اهلل عني

ذكر في الكجو األكؿ كالثاني، عف محمد بف بكر، فذكره مرة عف ابف جريج، عف سعد بف 
سعيد، عف يحيى بف سعيد، كفي الكجو الثاني محمد بف بكر، كتابعو عبد الرزاؽ، كبلىما عف ابف 

فمف أثبت "، فقاؿ أبك زرعة الدمشقي: قيؿ لو )يعني ألحمد بف حنبؿ( : جريج، عف سعد بف سعيد
؟ قاؿ: عبد الرزاؽ  .(12)"في ابف جريج: عبد الرزاؽ، أك محمد بف بكر البيٍرسىاًني 

                                                 

 (.865: رقـ الترجمة484لئلماـ يحيى بف معيف )ص:  ،يحيى بف معيف، سؤاالت ابف الجنيد (1)

 (.1996: رقـ الترجمة437/ 8(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ج2)

 .[(4110: رقـ 49/ 3د بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )جأحم] (3)

 (.1996: رقـ الترجمة437/ 8(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ج4)

 (.5794: رقـ الترجمة261/ 27(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج5)
 (.81: رقـ الترجمة52/ 10ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (6)

 (.11235: رقـ الترجمة513/ 7حباف، الثقات )جابف  (7)

 (.1918: رقـ الترجمة194/ 8ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (8)

 (.3547: رقـ الترجمة337الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص  (9)

 (.65الذىبي، العبر في أخبار مف غبر )ص  (10)

 (.6493: رقـ الترجمة521ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (11)

 (.211: رقـ 47أبك زرعة، الفكائد المعممة )ص  (12)
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 مرفكعان. االكجو الثاني: سعد بف سعيد، عف عمرة بنت عبد الرحمف، عف عائشة رضى اهلل عني

الثقات الحفاظ كىـ ) ابف نمير، كسفياف الثكرم، كحماد بف أسامة، ركاه عف سعد بف سعيد ستة مف 
كابف المبارؾ، كابف جريج، كداكد بف قيس(، فمـ يذكركا أنو ركاه عف أخيو بؿ ذيكر في الركايات  

 )سعد بف سعيد أخك يحيى بف سعيد(.
 خالصة دراسة األكجو:

الثاني، ركاه عدد مف الثقات، األكجو معمكلة، كمدارىا عمى سعد بف سعيد، كالراجح الكجو 
كالحديث لو متابعات مف طريؽ سفياف الثكرم، عف يحيى بف سعيد، عف عمرة، عف عائشة رضى 

 مرفكعان. ااهلل عني

كقد رجح الدارقطنٌي الرفع عف سعد بف سعيد فقاؿ في العمؿ: " كالصحيح عف سعد بف 
 .(1) كسمـ"سعيد..، عف عمرة، عف عائشة، عف النبٌي صمى اهلل عميو 

عىف سعد بف  -كىىيكى ميٍختىمؼ ًفيًو  -كحسنو ابف القطاف، فقاؿ: فىًإنَّوي مف ًركىايىة الدَّرىاكٍرًدم 
 . (2)سعيد

 : اًرمِّ أىًخي يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو "كقاؿ ابف حـز  -ىىذىا الى ييٍسنىدي إالَّ ًمٍف طىًريًؽ سىٍعًد ٍبًف سىًعيدو اأٍلىٍنصى
ثىةي إخٍ  ـٍ ثىبلى لىٍيسى ًباٍليينىاًلؾى ًفي كىىي بًِّو ٍبفي سىًعيدو الى بىٍأسى ًبًو، كى ٍبدي رى اـه ًثقىةه، كىعى كىةو: يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو إمى

ًعيؼه ًجدًّا الى ييٍحتىج  ًبًو  سىٍعدي ٍبفي سىًعيدو كىىيكى ضى ًة، كى مىامى ، فىبىطىؿى أىٍف يىتىعىمَّؽى ًبيىذىا  -اإٍلً ؼى ًفي ذىًلؾى الى ًخبلى
ًديثا قىكلو ًفي سعد بف سعيد: (3)"ٍلحى ًعيؼ جدًّا»، رد ابف الممقف عمى ابف حـز بقكلو: كى لىٍيسى « ًإنَّو ضى

ًحيحو»كىمىا ذكر فقد أخرج لىوي ميسمـ ًفي  ا ًبوً « صى كلسعد ٍبف سىًعيد "، كقاؿ ابف عدم: (4) محتجًّ
 . (5)  "أحاديث صالحة تقرب مف االستقامة، كالى أرل بأسا بمقدار ما يركيو

ًحيحو إالَّ رىجيبلن كىاًحدنا كىىيكى سىٍعدي ٍبفي سىًعيدو  "كقاؿ النككم عف الحديث: د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي رى
كىل لىوي ميٍسًمـه  ك يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو االنصارم؛ فضعفو أحمد بف حنبؿ، ككثقو األكثركف، كىرى اًرم  أىخي اأٍلىٍنصى

                                                 

 (.3756: رقـ409/ 8(الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج1)

 (.1703: رقـ الحديث212/ 4(ابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج2)

: المحمى باآلثار )ج3)  (.251/ 11(ابف حـز

 (.6الحديث: رقـ 770/ 6(ابف الممقف، البدر المنير )ج4)

 (.797: رقـ الترجمة389/ 4(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج5)
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ًحيًحًو كىىيكى  د مىعى قىاًعدىًتًو الًَّتي قىدٍَّمنىا بىيىانىيىا ًفي صى عٍِّفوي أىبيك دىاكي ـٍ ييضى لى اًج ًبًو، كى ، (1) "كىاؼو ًفي ااًلٍحًتجى
دى بً "كقاؿ ابف حجر:  كىاهي أىبيك دىاكي مىى شىٍرًط ميٍسًمـو رى  . (2)"ًإٍسنىادو عى

عىٍف سعد ٍبف سىًعيد أخي يحيى كأما ما قالو أبك مكسى المديني: " كاف ًفي ًكتىاب بعضيـ، 
، كاهلل تىعىالىى أعمـ"، فمـ يذكر أحد طريؽ التصحيؼ إال عنده، كىي ٍبف سىًعيد فصحفو أخي بأخبرنيا

مف طريؽ أحمد بف المقداـ، عف محمد بف بكر، عف ابف جريج، عف سعد بف سعيد، عف أخيو 
نما الصكاب ما ركاه جمع مف الثقات عف سعد بف سعيد أخك يحيى بف سعد،  يحيى بف سعيد". كا 

فيككف التصحيؼ أخي بأخبرنا، كربما كقع مف أحد الركاة في تحريؼ؛ ألف محمد بف بكر أثبت ما 
يككف في عبد الرزاؽ، أما ركايتو عف ابف جريح ذكرىا مرة عف سعد بف سعيد أخك يحيى بف سعيد، 

 كمرة عف ابف جريج، عف سعد بف سعيد، أخبرني يحيى بف سعيد.

ًمي  بف أىٍحمىدى بف أىًبي  ـ عمى الحديث:الحك إسناده ضعيؼ فيو سعد بف سعيد ىك صدكؽ، كعى
. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.  غىسَّافى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.300 ص/5(النككم، المجمكع شرح الميذب )ج1)

 (.576: رقـ الحديث207(ابف حجر، بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ )ص 2)
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 المطمب السابع: المعضؿ

ؿ: تعريؼ  ٍنقىًطعو "اٍلميٍعضى لىٍيسى كيؿ  مي ؿو ميٍنقىًطعه، كى اصٍّ ًمفى اٍلميٍنقىًطًع، فىكيؿ  ميٍعضى ىيكى لىقىبه ًلنىٍكعو خى
اًعدنا  ، كىىيكى ًعبىارىةه عىمَّا سىقىطى ًمٍف ًإٍسنىاًدًه اٍثنىاًف فىصى بلن  . (1)"ميٍعضى

اًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف أىٍحمىدى اٍلميٍقًرئي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(54) الحديث نىا أىبيك اٍلفىٍتًح ًإٍسمى أىٍخبىرى
التَّاًجري 
مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلكىاًتبي (2) ، أنا أىبيك طىاًىرو ميحى

قيٍطًني  (3)  ًمي  ٍبفي عيمىرى الدَّارى سىًف عى ، أنا أىبيك اٍلحى
اًفظي   ،(4)اٍلحى

مَّدي ٍبفي ًإٍسمىاعً  ـً (5)يؿى اٍلفىاًرًسي  ثنا ميحى ٍعفىًر ٍبًف األىٍعجى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى أىبيك جى ، نا ميحى
ٍيزي (6) رى ٍنعىاءى، ثنا حي ، ًبصى

، عىًف األىٍكزىاًعيِّ ا ٍيجو رى ًف اٍبًف جي ، عى كَّادو ٍبدي اٍلمىًجيًد ىيكى اٍبفي أىًبي رى ، ثنا عى ، عىٍف يىٍحيىى ٍبفي اٍلميٍسًمـً أىبيك اٍلميٍسًمـً
:  ٍبفً ا مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ، قىاؿى كذا ركاه اٍبف «. لىٍعفي اٍلميٍؤًمًف كىقىٍتًموً »أىًبي كىًثيرو

 ، ٍيجو رى ، معضالن، جي  . (7)كىك بعض ًمٍف حديث مشيكر صحيح مسند متصؿعىًف األىٍكزىاًعيٍّ

 تخريج الحديث:

 كثير كاختمؼ عمى كجييف:مدار الحديث عمى يحيى بف أبي 

 الكجو األكؿ: يحيى بف أبي كثير، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 مكسى المديني، كىك حديث الدراسة. كلـ أجد أحد أخرجو إال أب

 
                                                 

 (.59ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص  (1)
اًعٍيؿي بفي الفى  (2) ٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، ىك: ًإٍسمى

ة، كقرأ ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاي (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في
 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب  (3) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ  (4) ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 ،ية كيعرؼ اسمو(ثانيان: مف عرؼ بالكن الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية،

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  (،142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

ف إسحاؽ بف بحر أبك عبد اهلل الفارسي الفقيو الشافعي: قاؿ ابف عساكر: ككاف ثقة محمد بف إسماعيؿ ب: ىك (5)
 (.6099/ رقـ الترجمة100-99/ 52ثبتان فاضبلن. ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج

ـ. لـ أجد مف ذكر ترجمتو.6) ٍعفىًر بف األىٍعجى دى أىبيك جى مَّدي بف أىٍحمى  (ىك: ميحى

 (.275: رقـ الحديث159دقائؽ المعارؼ )ص(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف 7)
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الكجو الثاني: يحيى بف أبي كثير، عف أبي قالبة، عف ثابت بف الضحاؾ، عف النبي صمى اهلل 
 عميو كسمـ.

 ، مف طريؽ ىشاـ الدستكائي. (2)ريؽ عمي بف المبارؾ، كمسمـ مف ط (1)أخرجو البخارم

مف طريؽ األكزاعي بنحكه مع زيادة، ثبلثتيـ )عمي بف المبارؾ، كىشاـ  (3)كأخرجو مرة مسمـ
 الدستكائي، كاألكزاعي(، عف يحيى بف أبي كثير، عف أبي قبلبة بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

)المطمب الثاني: تبيينو  : تقدمت ترجمتو فينىٍصرو الطَّاًئي  مىٍكالىىيـ، اليىمىاًمييىٍحيىى بفي أىًبي كىًثٍيرو أىبيك 
ثقة يرسؿ، كتدليسو : كىك (،86)ص ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

دَّثىًني( مف  .(4) المرتبة الثانية ال يضر، كقد صرح بالتحديث في الكجو الثاني بقكلو: )حى
 ، ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي عىٍمًرك بف أبي عىٍمرك األىٍكزىاًعي  أبك عمرك الفقيو: تقدمت ترجمتو في )المطمب عى

 كىك: ثقة . (،396)ص الثاني: قكلو" محفكظ مف حديث..." (،

تقدمت ترجمتو في)المطمب الخامس: معرفتو  عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد:
ثقة فقيو فاضؿ،  كىك: (،167، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

 ككاف يدلس كيرسؿ، لـ يصرح بالسماع في ىذه الركاية.
ٍبد اٍلعىًزيًز ٍبف أىبي ركاد األزدم، أبك عبد الحميد المكي، مكلى الميمب بف أىبي  عىبد المجيد ٍبف عى

ًعيفنا ميٍرًجئناكىافى "قاؿ ابف سعد: صفرة، مركزم األصؿ:  ًديًث ضى ، كقاؿ عبد الكىاب بف (5)  "كىًثيرى اٍلحى
بد المجيد بف أىبي ركاد ال "أىبي عصمة، عف أىٍحمىد ٍبف أىبي يحيى، سمعت أىٍحمىد ٍبف حنبؿ يقكؿ:  عى

قىاؿ الد كًرم  (6)"بأس بو ، ككاف فيو غمك في اإلرجاء، ككاف يقكؿ: ىؤالء الشكاؾ ، كى
ًو ، كعبد المَّ (7) 

                                                 

ا ييٍنيىى ًمفى السِّبىاًب كىالمٍَّعًف )جالبخارم البخارم: صحيح](1)  .[(6047: رقـ الحديث15/ 8،  ًكتىابي األىدىًب/ بىابي مى

ٍنسىاًف نىٍفسىوي، كىأىفَّ ](2) / بىابي ًغمىًظ تىٍحًريـً قىٍتًؿ اإٍلً يمىافى ٍف قىتىؿى نىٍفسىوي ًبشىٍيءو عيذِّبى ًبًو ًفي  مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً مى
نَّةى ًإالَّ نىٍفسه ميٍسًممىةه )ج ؿي اٍلجى  .[(177: رقـ الحديث104/ 1النَّاًر، كىأىنَّوي الى يىٍدخي

ٍف قىتى ]المرجع السابؽ(3) ٍنسىاًف نىٍفسىوي، كىأىفَّ مى / بىابي ًغمىًظ تىٍحًريـً قىٍتًؿ اإٍلً يمىافى ؿى نىٍفسىوي ًبشىٍيءو عيذِّبى ًبًو ًفي ، ًكتىابي اإٍلً
نَّةى ًإالَّ نىٍفسه ميٍسًممىةه )ج ؿي اٍلجى  .[(176: رقـ الحديث104/ 1النَّاًر، كىأىنَّوي الى يىٍدخي

ٍف قىتىؿى نىٍفسىوي ]المرجع السابؽ(4) ٍنسىاًف نىٍفسىوي، كىأىفَّ مى / بىابي ًغمىًظ تىٍحًريـً قىٍتًؿ اإٍلً يمىافى ًبشىٍيءو عيذِّبى ًبًو ًفي ، ًكتىابي اإٍلً
نَّةى ًإالَّ نىٍفسه ميٍسًممىةه )ج ؿي اٍلجى  .[(177: رقـ الحديث104/ 1النَّاًر، كىأىنَّوي الى يىٍدخي

 (.500/ص 5(ابف سعد، الطبقات الكبرل)ج5)

 (.1500: رقـ الترجمة47/ 7(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج6)
 (.235: رقـ60/ 3)ج(ابف معيف، تاريخو، ركاية الدكرم 7)
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ٍبف أىٍحمىد ٍبف حنبؿا
، عىف يحيى ٍبف مىًعيف: ثقة، زاد (3)، كالدارمي(2)، كأحمد ٍبف سعد ٍبف أىبي مريـ(1)

عىبد اهلل: ليس بو بأس، كزاد ابف أىبي مريـ: كاف يركم عف قكـ ضعفاء، ككاف أعمـ الناس بحديث 
قىاؿ الدكرم، عف يحيى أيضان: ا ٍيج، ككاف يعمف باإلرجاء، كى ٍيج ابف جيرى رى بف عمية عرض كتب ابف جي

كَّادو فأصمحيا لو، قاؿ: فقمت ليحيى: ما كنت أظف أف عىبد المجيد ىكذا.  عمى عىبد المجيد بف أىبي رى
ٍيج، كلكف لـ يكف يبذؿ نفسو لمحديث رى ، كقاؿ ابف (4)قاؿ يحيى: كاف أعمـ الناس بحديث ابف جي

بد العزيز، كاف، كاهلل، ما عممتي رجيبلن سمعتي يىحيىى بف مىعيف يقكؿ: عىبد "ميحًرز:  المىجيد بف عى
يج رى ال فيك ساكت، ككاف مف أعمـ النَّاس بابف جي دَّث، كا  ديكقنا ًسٌكيتنا، إف سيئؿ عف شيء حى ، (5)  "صى

قىاؿ ابف الجنيد: (6)"ليس بالقكل، يكتب حديثو كاف الحميدم يتكمـ فيو"كقاؿ أبك حاتـ:  ذكر "، كى
فذكر مف نبمو كىيئتو، قاؿ: ككاف صدكقا، ما كاف يرفع رأسو إلى السماء، ككانكا يحيى عىبد المجيد 

قىاؿ أيضان: (7) "يعظمكنو كاف "، كقاؿ البخارم: (8)"اإلرجاءثقة في نفسو؛ إال أنو كاف يرل رأم "، كى
قىاؿ أىبيك عيبىيد األجرم: سألت أبا داكد عف عى (9)"يرل اإلرجاء، كىافى الحميدم يتكمـ فيو بد المجيد ، كى

، فقاؿ: ا كَّادو ٍبد اٍلعىًزيًز ٍبف أىبي رى قىاؿ المركذم، عف أحمد: (10) "ثقة "ٍبف عى كىافى مرجئا، قد كتبت "، كى
كىافى منافران اًلٍبًف عييىٍينىة : أفسد أىبىاهي، كى كىانيكا يىقيكليكفى كاف "، كقاؿ أيضان أحمد بف حنبؿ: (11) "عىنوي، كى

ٍيج، كلـ  دَّثى ، كلو عند أىؿ مىكَّة قدرعالمان بابف جيرى ككاف "، كقاؿ أبك داكد: (12) "يكف يبالي عمَّف حى
مرجئا داعية لئلرجاء، كما فسد عبد العزيز حتى نشأ ابنو عىبد المجيد، كأىؿ خراساف ال يحدثكف 

ًديث جدا يقمب اأٍلىٍخبىار، كيرك  "، كقاؿ ابف حباف:(13) "عنو نىاًكير يركم عىف مىالؾ كىأىًبيًو مينكر الحى م اٍلمى
قؿ نقؿ عىف أىنو ىيكى الًَّذم أىدخؿ أىبىاهي ًفي اإلرجاء قىاؿ (14)  "عىف اٍلمىشىاًىير فىاٍستحؽَّ الٌتٍرؾ كى ، كى

                                                 

 (.340: رقـ الترجمة64/ 6(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ح1)

 (.1500: رقـ الترجمة47/ 7(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج2)

 (.676: رقـ164(يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص 3)

 (.361: رقـ 86/ 3( يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج4)

 (.295: رقـ127( يحيى بف معيف، معرفة الرجاؿ، ركاية ابف محرز )ص5)

 (.340: رقـ الترجمة64/ 6(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ح6)

 (.308: رقـ 347لئلماـ يحيى بف معيف )ص  ،(يحيى بف معيف، سؤاالت ابف الجنيد7)

 (.631: رقـ425)صالمرجع السابؽ (8)

 .[(1875: رقـ الترجمة112/ 6التاريخ الكبير)جالبخارم، ] (9)

 (.3510: رقـ الترجمة274/ 18(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج10)

 .[(213: رقـ124أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم )ص] (11)

 .[(237: رقـ89أحمد بف حنبؿ، سؤاالت أبي داكد السجستاني )ص ] (12)

 سابؽ.المرجع ال(13)

 (.783: رقـ الترجمة160/ 2)ج كف(ابف حباف، المجركح14)



 

347 
 

قىاؿ في مكضع آخر: ثقة قيطًنٌي: (1)النَّسىائي: لىٍيسى بو بأس، كى قىاؿ الدَّارى الى ييٍحتىج  ًبًو، ييٍعتىبىري ًبًو، "، كى
ا ليِّف ًكيَّافً كأبكه أيضن ، كىما مى : إنو مرجئ، كال ييٍعتىبىري ًبأىًبٍيًو، ييٍترىؾي ، كقاؿ ابف (2)  "، كاالبف أثبت، ًقٍيؿى

رىيج "عدم:  رىيج كلو، عًف ابف جي مىى أنو يتثبت في حديث ابف جي ككؿ ىذه األحاديث غير محفكظة، عى
ا أنكر عميو اإلرجاء اًديثى غىٍيرى مىٍحفيكظىةو، كىعىامَّةي مى أىحى
، كقاؿ الخميمي: ًثقىةه ، لىًكنَّوي أىٍخطىأى ًفي (3)

اًديثى  ممف سكتكا "، كقاؿ الحاكـ: (5) ، كقاؿ العقيمي: ضعفو محمد بف يحيى يعني الذىمي(4)"أىحى
ف أعمـ الٌناس بحديث كا"، كقاؿ في مكضع آخر: (7) "بيوأصدكؽ مرجئ ك"، كقاؿ الذىبي: (6)"عنو

ٍيج رى ، كذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة مف (9)"ثقة مرجئ داعية"، كقاؿ أيضان: (8)"ابف جي
 . (11) "صدكؽ يخطئ، ككاف مرجئا أفرط ابف حباف فقاؿ متركؾ"، كقاؿ أيضان: (10)المدلسيف

ثقة، لو بعض األكىاـ، كىك مف أعمـ الناس بابف جريج، ككاف مرجئان، كيبدك  خالصة األقكاؿ:
نكرت عميو أحاديث مناكير، كتفرد بأحاديث، كصرح بالسماع أٌف ابف حباف تشدد فيو لئلرجاء، كقد أي 

 في ىذا الحديث.

ٍيزي ٍبفي مسمـ بف حرير الصنعاني: رى  ، كانفرد بتكثيقو.(12)ذكره ابف حباف في الثقات حي

 رابعان: دراسة الحديث:
،  يقكؿ أب ٍيجو رى ، معضالن، مكسى المديني: "كذا ركاه اٍبف جي ًمٍف كىك بعض عىًف األىٍكزىاًعيٍّ

. يعني أف الحديث ركاه يحيى بف أبي كثير مرة معضبلن، (13)حديث مشيكر صحيح مسند متصؿ"
ف، اف النبي صمى اهلل عميو كسمـ حمقتكلـ يثبت سماعو مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بينو كبي

 يما مف طريؽ يحيى بف أبي كثير متصبلن. يكأخرجو الشيخاف في صحيح

                                                 

 (.3510: رقـ الترجمة274/ 18(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج1)

 (.317: رقـ104(الدارقطني، سؤاالت أبي بكر البرقاني )ص 2)

 (.1500: رقـ الترجمة47/ 7(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج3)

 (.233/ص 1رشاد في معرفة عمماء الحديث)ج(الخميمي، اإل4)

 (.1068: رقـ الترجمة96/ 3(انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير)ج5)

 (.222: رقـ183(الحاكـ، سؤاالت السجزم )ص6)

 (.5183: رقـ الترجمة648/ 2(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج7)

 (.248: رقـ الترجمة114/ 5(الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج8)

 (.223: رقـ345ف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص(الذىبي، م9)

 (.82: رقـ41(ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص10)

 (.4160: رقـ الترجمة361(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص11)

 (.13059: رقـ الترجمة213/ 8(ابف حباف، الثقات )ج12)

 (.275: رقـ الحديث159أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (13)
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فيو الحديث مرسؿ ك مف إسناد أبي مكسى المديني ضعيؼ،  الحديث حكـ عمى الحديث:ال
انقطاع يحيى بف أبي كثير لـ يسمع مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك مدلس، كالراجح الكجو 

 يما. يالثاني كىك صحيح أخرجو الشيخاف في صحيح
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 كحذفوأاالختالؼ في زيادة راكو في اإلسناد المطمب الثامف: 

، ليس في الكجو  الحديث الكاحد قد يجئ بأكثر مف كجو، كلكف في بعض األكجو زيادة راكو
تقانيـ أك غيرىا مف القرائف ،  اآلخر، كيحكـ عمى الزيادة راجحة بكثرة الراكيف ليا أك بضبطيـ كا 

دة أك حذؼ الراكم تككف زيا ان نكتارة يحكـ بأف راكم الزيادة كىىـ فييا، تبعان لممرجحات كالقرائف، كأحيا
، كمرة بدكف زيادة، كأحيانفي  يتكقؼ  ان طرؽ الحديث صحيحة؛ فيككف ىذا الكجو ركم مرة بزيادة راكو

ال أنو يمكف  الباحث فبل يمكف الترجيح بيف األكجو أك الحكـ عمييا، كربما تأتي كؿ األكجو معمكلة كا 
ذج الدراسة كىك انمذا مكضح في الدالة عمى ذلؾ، كى يرجح كجو مف الكجكه بالمرجحات كالقرائف

 عمى النحك التالي: 
اؽ، عىٍف عاصـ ًمٍف غير ذكر حبيب بينيما ككأنو النمكذج األكؿ:  كىاهي معمر، عىٍف أىًبي ًإٍسحى رى كى

 األصح

ـي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(53) الحديث مَّدو اإًلمىا ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى نىا عى أىٍخبىرى
زَّاًؽ (1) ٍبدي الرَّ ، أنا عى

كًفي   ًمي  بٍ (3)اًفظي ػػػػى اٍلحى ػػػػدي ٍبفي ميكسى ػػػػى ، ثنا أىٍحم(2)الص  دَّثىًني عى ٍبدي المًَّو (4)في اٍلفىٍضًؿ اٍلبىٍغدىاًدم  ػ، حى ، ثنا عى
 مىٍيمىافى ٍبفً ػػػفي سي ػػػػبٍ 

                                                 

مَّدو اإًلمىاـ، لـ أجد مف ذكر لو ترجمة.   (1) ٍبدي المًَّو ٍبف ميحى  ىك: عى

زَّاًؽ بف عيمىرى بًف ميٍكسىى بًف شىمىةى  (2) ٍبدي الرَّ ، رىاًكم ًكتىاب  -ًبالفىٍتح كىالتَّخًفيؼ  -ىك: أىبيك الطَّيًِّب عى ، التَّاًجري األىٍصبىيىاًني 
بىٍيًدمِّ  . الذىبي، سير أعبلـ النببلء )الس نىف( ألىًبي قيرَّة الز  ًمٍيؿي ٍف أىًبي بىٍكرو بًف الميٍقًرئ. قاؿ الذىبي: الشٍَّيخي الجى اًنيِّ عى اليىمى

 (82: رقـ الترجمة149/ 18)ج
، تقدمت ترجمتو في (3) ٍعفىرو األىٍصبىيىاًني  ٍيو بف فيٍكرىؾ بف ميٍكسىى بف جى ٍردىكى  ىك: أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي بفي ميٍكسىى بف مى

دِّثي أىٍصبىيىاف.  (، 97)ص )المطمب الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،  ميحى
(4) . سىًف اٍلبىٍغدىاًدم  ييٍعرىؼي ًباٍلخيكًطيِّ ًمي  ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف اٍلعىبَّاًس ٍبًف اٍلفىٍضًؿ اٍلفىًقيوي أىبيك اٍلحى قاؿ الخطيب  ىك: عى

دَّثىنىا عنو أىبيك نعيـ الحافظ.  البغدادم: حدث بببلد العجـ عىف أىًبي القاسـ البغكم، كعمر ٍبف الحسف اٍبف األشناني، حى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.(. 6378: رقـ الترجمة506/ 13يب البغدادم، تاريخ بغداد )جالخط
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نىاهي (1)األىٍشعىثً  . )ح(، كىأىٍخبىرى ًكم  اءو اٍليىرى دَّثىًني أىًبي، ثنا أىبيك رىجى ٍبًد المًَّو، حى ٍفًص ٍبًف عى ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي حى
دَّادي ًإٍذننا ًميٍّ اٍلحى اًلينا أىبيك عى ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي أىبىتىاهي (3) ، ثنا أىبيك نيعىٍيـو (2) عى

عيٍثمىافى  ، ثنا اٍلحيسىٍيفي ٍبفي (4)
اؽى (5)التٍَّستىًرم   ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى ًكمِّ اءو اٍليىرى ٍف أىًبي رىجى سىًف، ثنا أىًبي، عى مًَّد ٍبًف اٍلحى ، ثنا عيمىري ٍبفي ميحى

ٍنوي قىاؿى  ًميٍّ رىًضيى المَّوي عى ٍمرىةى، عىٍف عى اًصـً ٍبًف ضى ، عىٍف عى ًبيًب ٍبًف أىًبي ثىاًبتو ، عىٍف حى : قىاؿى اٍليىٍمدىاًنيِّ
ييٍبسىطي لىوي ًفي ًرٍزًقوً  : " مىٍف أىحىبَّ أىٍف ييمىدَّ لىوي ًفي عيميًرًه كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي  رىسيكؿي المًَّو صى ييٍدفىعي عى كى

ٍليىًصٍؿ رىًحمىوي  ابي ديعىاؤيهي فىٍميىتًَّؽ المَّوى تىعىالىى كى ييٍستىجى ٍيتىةى الس كًء كى كىاهي أىبيك رجاء  . لفظ أىًبي" مى نعيـ، كذا رى
اؽ، عىٍف عاصـ ًمٍف غير ذكر حبيب بينيما ككأنو األصح، اليركم كىاهي معمر، عىٍف أىًبي ًإٍسحى رى . كى

كىاهي اٍبف جريج، عىٍف حبيب عىٍف عاصـ رى كى
 (6) . 

 تخريج الحديث: 

 مدار الحديث عمى عاصـ بف ضمرة كاختمؼ عمى ثبلثة أكجو: 

جريج ، عف حبيب بف أبي ثابت عف عاصـ بف ضمرة عف عمي رضى اهلل عنو الكجو األكؿ: ابف 
 مرفكعان 

مف طريؽ  عبد المجيد بف عبد  (9)، كالمحاممي(8)، كابف جميع الصيداكم(7)أخرجو البزار

                                                 

. قاؿ ابف حجر: الحافظ الثقة صاحب التصانيؼ.  (1) ٍبدي اهلًل بفي سيمىٍيمىافى بًف األىٍشعىًث السًِّجٍستىاًني  ىك:  أىبيك بىٍكرو عى
 (.4266: رقـ الترجمة490/ 4ابف حجر، لساف الميزاف )ج

ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في  (2)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (3) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  ك: أحد األعبلـ كمفكى(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

 ىك: أحمد بف أبتاه بف شيباف أبك سعيد، لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (4)

يىٍسًرؽي حديث  (5) ىك: الحسف بف عثماف بف زياد بف حكيـ، أبك سىًعيد التيستىرٌم: قاؿ ابف عدم: كاف عندم يضع، كى
الناس...، لو أحاديث غير ما ذكرت منكرة كنا نتيمو بكضعيا، كأحاديث قد سرقيا مف قـك ثقات، كىىك إلى الضعؼ 

: رقـ 209-207/ 3م، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )جأقرب منو إلى الصدؽ، كقاؿ عبداف األىكازم: كذاب. ابف عد
/ 3(. التيستىرٌم: ىذه النسبة الى تستر بمدة مف ككر األىكاز مف ببلد خكزستاف. السمعاني، األنساب )ج478الترجمة

 (. كضاع.718: رقـ51
 (.119: رقـ الحديث80أبك مكسى المديني، المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (6)
 (.693: رقـ الترجمة274/ 2)جبزارالالبزار: مسند  (7)

 (.263ابف جميع الصيداكم: معجـ الشيكخ )ص  (8)
 (.201: رقـ الحديث217، ركاية ابف يحيى البيع )ص المحاممي المحاممي: أمالي (9)
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 العزيز بف أبي رٌكاد األزدم المكي، عف ابف جريج بو بنحكه.
، عف حبيب بف أبي ثابت، عف عاصـ -عمرك بف عبد اهلل-الكجو الثاني: أبك إسحاؽ السبيعي 

 بف ضمرة، عف عمي بف أبي طالب رضى اهلل عنو مرفكعان ا

 مف طريؽ أبي رجاء اليركم، عف أبي إسحاؽ اليمداني بو بنحكه. (1)أخرجو البييقي 

 الكجو الثالث: أبك إسحاؽ السبيعي، عف عاصـ بف ضمرة، عف عمي رضى اهلل عنو مرفكعان.

مف طريؽ عبد اهلل بف معاذ الصنعاني  (3)، كضياء الديف المقدسي(2)أخرجو أحمد بف حنبؿ 
 بنحكه. 

مف  (8)، كضياء الديف المقدسي(7)، كالخرائطي(6)، كالطبراني(5)، كالحاكـ(4)كأخرجو البييقي
ىشاـ بف يكسؼ، ه(، بدؿ لفظ )مف أحب(. كبلىما )طريؽ ىشاـ بف يكسؼ بنحكه بمفظ )مف سر 

 اني(، عف معمر بف راشد.كعبد اهلل بف معاذ الصنع

صكر بف مف طريؽ داكد بف رشيد، عف أبي حفص األبار، عف من (9)أخرجو الطبراني
 معمر بف راشد، كمنصكر بف المعتمر(، عف أبي إسحاؽ السبيعي بو. المعتمر بنحكه . كبلىما )

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

: ٍمرىةى السَّميكًلي  اٍلكيكًفي  ـي ٍبفي ضى ، كابف (12)، كعمي بف المديني(11)، كالعجمي(10)ابف سعد وكثق عىاًص
عف يحيى بف معيف، كزاد في ركاية ابف طيماف بأنو شيعي، كقاؿ الد كرم:  (14)، كالدارمي(13)طيماف

                                                 

 (.7575: رقـ الحديث329/ 10البييقي: شعب اإليماف )ج (1)
 .[(1213: رقـ الحديث387/ 2)جأحمد  أحمد بف حنبؿ: مسند (2)
 (.537: رقـ الحديث158/ 2المقدسي، ضياء الديف: األحاديث المختارة )ج (3)
 (.252: رقـ الحديث214(، كالقضاء كالقدر)ص7576: رقـ الحديث330/ 10البييقي: شعب اإليماف )ج(4)
 (.7280: رقـ الحديث177/ 4الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(5)
 (.3014: رقـ الحديث234/ 3الطبراني: المعجـ األكسط )ج(6)
 (.270: رقـ الحديث101الخرائطي: مكاـر األخبلؽ )ص (7)
 (.538: رقـ الحديث159/ 2المقدسي، ضياء الديف: األحاديث المختارة )ج (8)
 (.6881: رقـ الحديث70/ 7الطبراني: المعجـ األكسط )ج(9)
 (.222/ 6ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(10)
 (.739: رقـ الترجمة241)صالعجمي، معرفة الثقات (11)
 (.1910: رقـ الترجمة345/ 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(12)
 (.159: رقـ65يحيى بف معيف، مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ، ركاية ابف طيماف )ص (13)
 (.516: رقـ149، ركاية الدارمي )صابف معيف يحيى بف معيف، تاريخ(14)



 

352 
 

مرىة، عف عمي؟ فقاؿ: عاصـ "سأىلتي يىحيىى:  أيما أعجبي إليؾ، الحارث، عف عمي، أىك عاصـ بف ضى
مرىةا قىاؿ أيضان: (1) "بف ضى مَّد ٍبف عىبد (2)"قدـ عاصـ بف ضمرة عمى الحارث األىعكر"، كى قىاؿ ميحى ، كى

بف ضمرة أحب اعاصـ "، كقاؿ أبك داكد، قمت ألحمد: (3) "عاصـ أثبت مف الحارث"المًَّو ٍبف عمار: 
إليؾ أـ الحارث؟ فقاؿ: عاصـ، أم شيء لعاصـ مف المناكير. قاؿ الحسيف: أم ليس لو 

ًديثً "، كقاؿ الترمذم: (4)"مناكير صالح الحديث، كأما "، كقاؿ البزار: (5) "ىك ًثقىةه ًعٍندى بىٍعًض أىٍىًؿ اٍلحى
ما ركل عنو حبيب فركل عنو أحاديث مناكير، كأحسب أف حبيبان لـ يسمع منو إنما بمغو عنو ىذه 

قىاؿ النَّسىائي: (6) "األحاديث اذكر لىوي حديثان لكثرة ما يركم لـ "، كقاؿ ابف عدم: (7) "ليس بو بأس"، كى
عىف عمي مما تفرد بو، كمما ال يتابعو الثقات عميو كالذم يركيو، عىف عاصـ قكـ ثقات البمية مف 

: (8) "عاصـ ليس ممف يركم عىٍنوي  اؽ، قىاؿى ٍف أىًبي ًإٍسحى اًلد: عىٍف زيىىير، عى ما "، كقىاؿى عىمرك ٍبف خى
مً  كىافى رىًدمء اٍلًحٍفظ "، كقاؿ ابف حباف: (9) "ٌي، رضي اهلل عىٍنوي حدَّثني عاصـ بحديث قط إال عىٍف عى

مٌي قىٍكلو كثيران فىمىمَّا فحش ذىًلؾ ًفي ًركىايىتو اٍستحؽ الٌتٍرؾ طىأ يرفع عىف عى ، كقاؿ (10)"فىاحش اٍلخى
، (12)"ىك كسط"، كقاؿ الذىبي: (11) -يعني مف الحارث األعكر -"عندم قريب منو"الجكزجاني: 

 . (14) "صدكؽ"، كقاؿ ابف حجر: (13) "حسف الحديث": كقاؿ مرة
 صدكؽ، كلو مناكير عف عمي رضى اهلل عنو. خالصة األقكاؿ:

 

                                                 

 (.1260: رقـ268/ 3، ركاية الدكرم )جابف معيف تاريخيحيى بف معيف، (1)
 (.1910: رقـ الترجمة345/ 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(2)
 (.3012: رقـ الترجمة496/ 13المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(3)
 .[(331: رقـ 25أحمد بف حنبؿ، سؤاالت أبي داكد )ص ](4)
 .[(599: رقـ الحديث737/ 1)ج الترمذم الترمذم: سنف](5)
 (.2627: رقـ الترجمة106/ 7مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(6)
 (.3012: رقـ الترجمة496/ 13المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(7)
 (.1380: رقـ الترجمة386/ 6ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(8)
 .[(3052الترجمة: رقـ 482/ 6البخارم، التاريخ الكبير )ج](9)
 (.719: رقـ الترجمة125/ 2)ج كفابف حباف، المجركح(10)
 (.11: رقـ الترجمة34الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص(11)
 (.2504: رقـ الترجمة519/ 1الذىبي، الكاشؼ )ج(12)
 (.52: رقـ الترجمة825/ 2الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج(13)
 (.3063: رقـ الترجمة285ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (14)
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، األىسىًدم  مىٍكالىىيـ: ، أىبيك يىٍحيىى القيرىًشي  ًبٍيبي بفي أىًبي ثىاًبتو أىبيك يىٍحيىى القيرىًشي  :  حى ًميَّ بف اٍلميدىٍيًنيِّ قاؿ عى
ًديثنا كىاًحدنا"  ٍمرىةى ًإالى حى اًصـو ٍبًف ضي ًبيبي ٍبفي أىًبي ثىاًبتو عىٍف عى ـٍ يىٍرًك حى " لى
، كقاؿ سفياف الثكرم: " ًإفَّ (1)

ٍمرىةى شىٍيئنا قىط "  اًصـً ٍبًف ضى ـٍ يىٍرًك عىٍف عى ًبيبى ٍبفى أىًبي ثىاًبتو لى حى
، عف (2) ًبٍيبو ، كقىاؿ أبك داكد: " لىٍيس ٍلحى

، (4) "كاف مف خيار الككفييف كمتقنييـ عمى تدليس فيو"، كقاؿ ابف حباف: (3)عىاًصـ شىٍيءه يصح" 
. ذكره في المرتبة الثالثة مف (5) "ثقة فقيو جميؿ ككاف كثير اإلرساؿ كالتدليس"كقاؿ ابف حجر: 
 .(6) "ليستابعي مشيكر يكثر التد"المدلسيف قاؿ: 
 : ثقة مدلس كقد عنعف، لـ يسمع مف عاصـ بف ضمرة.خالصة األقكاؿ

 ، ٍبًد اهلًل اليىٍمدىاًني  ك بفي عى اؽى السًَّبٍيًعي  عىٍمري ) المطمب الثالث: مف  تقدمت ترجمتو فيأىبيك ًإٍسحى
كىك: ثقة مدلس لـ يصرح (، 112)صعرؼ بكنيتو، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو، كيعرؼ اسمو(، 

 بالسماع في ىذه الركاية.
: رىاسىافى مىمىاًء خي ، ًمٍف عي ًكم  اءو اٍليىرى ، أىبيك رىجى ٍبدي المًَّو ٍبفي كىاًقدو ثقة مكصكؼ بخصاؿ "قاؿ ابف حجر:  عى

 . (7) "الخير
 اليركم:يركم عف أبي الرجاء 

، الفىًقٍيوي، قىاًضي 8 ك، كىأىبيك سىٍيؿو الس مىًمي  ، أىبيك عىٍمرو ٍبًد اهلًل بًف رىاًشدو الس مىًمي  ٍفصي بفي عى . حى
 . : نىٍيسىابيٍكرى   (10)ابف حجر: صدكؽ ، ك (9) ي، كقاؿ الذىب(8) "ليس بو بأس"قاؿ النَّسىاًئي 

 صدكؽ. خالصة األقكاؿ:

: :يركم عف حفص بف عبد اهلل ًميٍّ ، أىبيك عى ٍبًد اهلًل بًف رىاًشدو النٍَّيسىابيٍكًرم  ٍفًص بًف عى  أىٍحمىدي بفي حى

                                                 

 (.82: رقـ28(ابف أبي حاتـ، المراسيؿ )ص1)
 (.700/ص 1يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج (2)
 .[(488: رقـ94أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص ] (3)
 (.823: رقـ الترجمة174ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص  (4)
 (.1084الترجمة : رقـ150(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 5)
 (.69: رقـ37(ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص6)
 (.3684: رقـ الترجمة328ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7)
 (.703: رقـ الترجمة403/ 2(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج8)
 (.1148: رقـ الترجمة341/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج9)
 (.1408: رقـ الترجمة172(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 10)
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ثقة كما قاؿ  ىك:(، 301)ص(، ، النمكذج الخامستقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: الغريب
 الذىبي، كلـ يرد جرح مفصؿ فيو.

بىٍير األسدم  الككفي  كيقاؿ لىوي ابف التٌؿ:. 2  محمد ٍبف الحسف ٍبف الز 
ٍيري مىا ذىكىٍرتي (1) "شيخ"قاؿ أبك حاتـ:  ٍنوي  -أحاديث-، كقاؿ ابف عدم: لىوي غى دَّثى عى ًإٍفرىادىاته كىحى

ًديًثًو بىٍأسنا  ـٍ أىرى ًبحى لى صدكؽ فيو "، كقاؿ ابف حجر: (3) "ضعؼ"، كقاؿ الذىبي: (2)الثِّقىاتي ًمفى النَّاًس كى
 .(4)"ليف

 صدكؽ فيو ليف كما قاؿ ابف حجر.  خالصة األقكاؿ:

مَّد ٍبف الحسف ٍبف الزبير، أىبيك حفص األسدم  بف الحسف بف الزبير: يركم عف محمد عيمىر ٍبف ميحى
 يعرؼ بابف التؿ ككفي:

قاؿ النسائي: ك  ،(6) "صدكؽ ثقة"كقاؿ مسممة بف القاسـ:  ،(5) "محمو الصدؽ"قاؿ أبك حاتـ: 
أبيو، فاف في يعتبر حديثو ما حدث مف كتاب "كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:  ،(7) "صدكؽ"

:  ،(8) "ركايتو التي كاف يركييا مف حفظو بعض المناكير قيٍطًني  قىاؿ الدَّارى ، كقاؿ (9) "ال بأس بو"كى
 . (11)"صدكؽ ربما كىـ"كقاؿ ابف حجر:  ،(10) "ثقة"مرة: 

 صدكؽ. خالصة األقكاؿ:

تقدمت  عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد:  ركل عف حبيب بف أبي ثابت:
، )المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة( ترجمتو في

 كىك: ثقة فقيو فاضؿ، ككاف يدلس كيرسؿ، لـ يصرح بالسماع في ىذه الركاية. (،167)ص

 

                                                 

 (.1249: رقـ الترجمة225/ 7(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)
 (.1657: رقـ الترجمة377/ 7(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج2)
 (.4795: رقـ الترجمة164/ 2(الذىبي، الكاشؼ )ج3)
 (.5816: رقـ الترجمة474(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص4)
 (.725: رقـ الترجمة132/ 6ج(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )5)
 (. 821: رقـ الترجمة495/ 7(ابف حجر، تيذيب التيذيب )6)
 .[(147: رقـ 94النسائي، تسمية الشيكخ )ص ] (7)
 (.14354: رقـ الترجمة447/ 8(ابف حباف، الثقات )ج8)
 (.352: رقـ51(الدارقطني، سؤاالت البرقاني )ص9)
 (. 821: رقـ الترجمة495/ 7(ابف حجر، تيذيب التيذيب )10)
 (.4964: رقـ الترجمة417(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 11)
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 دراسة الحديث:

يتبيف مف خبلؿ استعراض طرؽ الحديث عف عاصـ بف ضمرة، كميا معمكلة، ألف عاصـ بف 
)أبك  كرجح اإلماـ أبي مكسى المديني الكجو الثالثضمرة لـ يسمع مف عمي رضى اهلل عنو، 

كىاهي أىبيك إسحاؽ السبيعي، عف عاصـ بف ضمرة، عف عمي رضى اهلل عنو مرفكعان(، بقكلو:  " كذا رى
اؽ، عىٍف عاصـ ًمٍف غير ذكر حبيب بينيما ككأنو  ٍف أىًبي ًإٍسحى كىاهي معمر، عى رجاء اليركم. كىرى

كىاهي اٍبف جريج، عى  . كتصحيح األماـ أبي مكسى بقكلو: " كأنو (1"  )ٍف حبيب عىٍف عاصـاألصح، كىرى
األصح" يعني بالنسبة لمطرؽ التي ذكرت عف عمي رضى اهلل عنو كليس تكثيؽ لئلسناد، كىك مف 
باب المقارنة بيف األسانيد، ككذلؾ بدكف زيادة الراكم )حبيب بف أبي ثابت( في اإلسناد، كما ىك 

قاؿ البزار: كىالى أىٍحسىبي اٍبفى اعو مف عاصـ، مكجكد في الكجو األكؿ كالثاني، ألنو منكر في سم
كىاهي غىٍيريهي  ، كىالى نىٍعمىـي رى ًبيبو ًديثى ًمٍف حى ٍيجو سىًمعى ىىذىا اٍلحى رى جي
(2). 

الحديث مداره عمى عاصـ بف ضمرة يركم عف عمي رضى اهلل  الخالصة دراسة األكجو:
 عنو مناكير.

ٍبد اٍلعىًزيًز ٍبف أىبي ركاد األزدم، الكجو األكؿ: تفرد بالركاية عف ابف جريج: عى  بد المجيد ٍبف عى
ثقة، لو بعض  (،348)ص أبك عبد الحميد المكي، تقدمت ترجمتو في )المطمب السابع: المعضؿ(،

األكىاـ، كىك مف أعمـ الناس بابف جريج، ككاف مرجئان، كيبدك أٌف ابف حباف تشدد فيو لئلرجاء، كقد 
أينكرت عميو أحاديث مناكير، كتفرد بأحاديث، كلـ يصرح بالسماع مف ابف جريج، كأما الكجو 

، ًكم  اءو اٍليىرى ، أىبيك رىجى ٍبدي المًَّو ٍبفي كىاًقدو زيادة  ىك ثقة، خالؼ الثقات، ككبل الكجييف عمتيـ  الثاني: فيو عى
لـ يسمع مف عاصـ بف ضمرة، كاألصح ىك الكجو الثالث بدكف زيادة  ،بي ثابتأحبيب بف الراكم 

ركاه معتمر بف راشد كىك: ثقة ثبت، كتابعو مىنصكر ٍبف الميعتىًمر، أىبك  ،راكو حبيب بف أبي ثابت
 ، ، الكيكفي  مىًمي  تٌاب، الس   . (3)كىك: " ثقة ثبت، ككاف ال يدلس" عى

د اإلماـ، كأحمد فيو عبد اهلل بف محم ضعيؼ مكسى المديني إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:
 .(4)أصؿ الحديث في الصحيحيف إال أف ، لـ أقؼ عمى ترجمة ليمابف أبتاه ا

                                                 

 (.119: رقـ الحديث80(أبك مكسى المديني، المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص1)
 (.693: رقـ الترجمة274/ 2البزار: مسند البزار )ج(2)

 (.6908رقـ الترجمة: 547(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص3)
: سىمً 4) ٍنوي، قىاؿى اًلؾو رىًضيى المَّوي عى ٍف أىنىًس ٍبًف مى : عى مَّده ىيكى الز ٍىًرم  ، قىاؿى ميحى ٍعتي رىسيكؿى (أخرجو البخارم مف طريؽ ييكنيسي

 : ، يىقيكؿي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى البخارم: ]«. أىٍك ييٍنسىأى لىوي ًفي أىثىًرًه، فىٍميىًصٍؿ رىًحمىوي مىٍف سىرَّهي أىٍف ييٍبسىطى لىوي ًفي ًرٍزًقًو، »المًَّو صى
ٍزًؽ )ج ٍف أىحىبَّ البىٍسطى ًفي الرِّ كمسمـ: صحيح ]، [(2067: رقـ الحديث56/ 3صحيح البخارم، ًكتىابي البيييكًع/ بىابي مى

مىًة كىاآٍلدىاًب/ بىابي ًصمىًة الرًَّحـً  تىٍحًريـً قىًطيعىًتيىا )جمسمـ، كتاب اٍلًبرِّ كىالصِّ . كالمفظ [(20: رقـ الحديث1982/ 4كى
 لمبخارم.
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كا سييىٍيالن انيالنمكذج الث ـٍ يىٍذكيري  : لى

ـى ًقرىأتىوي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(55) الحديث مًَّد ٍبًف ًإٍبرىاًىي سىفي ٍبفي ميحى اًفظي أىبيك نىٍصرو اٍلحى نىا اٍلحى أىٍخبىرى
مىٍيًو رىًحمىوي المَّوي  عى
ٍبًد الرًَّحيـً (1) ٍبًد اٍلكىاًحًد ٍبًف عى ـي ٍبفي عى اًن ، أنا أىبيك شيٍكرو غى

مَّدي ٍبفي (2) ٍبًد ، ثنا أىبيك بىٍكرو ميحى عى
بىاًطي   اؽى الرِّ المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف ًإٍسحى
مَّدو اٍلميقىيِّدي (3) ، ثنا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى

رىايىا ًإٍمبلءن  (4) ٍرجى ًبجى
اءو األىٍنبىا ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي رىجى ، ًمٍف أىٍصًؿ ًكتىاًبًو، ثنا أىبيك عيٍثمىافى سىًعيدي ٍبفي عى كؼي ًباٍبًف عىجىبو ًرم  اٍلمىٍعري

ٍبًد  مَّدي ٍبفي عى ، ثنا ميحى اًلبو مَّدي ٍبفي غى ، ثنا ميحى ًمائىتىٍيًف ًببىٍغدىادى ًبنىٍيًر مىٍيًدمٍّ ًتٍسًعيفى كى المًَّو ٍبًف سىنىةى ًستٍّ كى
بىٍيًد المًَّو قىاًئًد األىٍعمىًش، عىٍف ا ، عىٍف عي ٍعًفي  بلده اٍلجي ، ثنا خى ٍيرو ، عىٍف نيمى اًلحو ألىٍعمىًش، عىٍف سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى

 : مَّـى، قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيِّ صى ٍنوي، عى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى الشٍَّيري ًتٍسعه »أىًبيًو عىٍف أىًبي ىيرى
كفى  ٍف أىًبي  «.كىًعٍشري ، عى كًميِّ كىذىًلؾى مَّدي ٍبفي عيمىر ٍبًف الر  كىاهي ميحى ٍنوي، كىرى كىاهي أىبيك ميٍسًمـو قىاًئدي األىٍعمىًش عى كىذىا رى

ٍكهي عىٍف األىٍعمىًش  كى الىؼى سيٍفيىافى الثٍَّكًرمَّ كىغىٍيرى كىاًحدو رى ، كىخى كا سييىٍيالن ميٍسًمـو ـٍ يىٍذكيري اًلحو لى  .(5)عىٍف أىًبي صى

 تخريج الحديث:

 اختمؼ في الحديث عمى كجييف:
رضى اهلل  –الكجو األكؿ: األعمش، عف سييؿ بف أبي صالح، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة 

  مرفكعان. -عنو
مف طريؽ خبلد الجعفي، عف  (8)، كأبك الشيخ (7)، كالبييقي (6)أخرجو أبك يعمى بمفظو مع زيادة 

 عبيد اهلل قائد األعمش، عف األعمش بنحكه بو.

                                                 

ًميٍّ الييكنىارًتي، األىٍصبىيىاًنٌي، 1) ـى بف أىٍحمىدى بًف عى ًد بًف ًإٍبرىاًىٍي مَّ تقدمت ترجمتو في ( ىك: أىبيك نىٍصرو الحىسىفي بفي ميحى
 ، ثقة متقف.(214، )ص)المطمب الثاني: الطعف في ضبط الراكم  بقكلو: "كىـ"(

طمب تقدمت ترجمتو في )الم( ىك: غانـ بف عبد الكاحد بف عبد الٌرحيـ، أىبيك سكر، أك أبك شيٍكر األصبيانٌي، 2)
 أحد العمماء. (،214)ص بقكلو: "كىـ"(، الثاني: الطعف في ضبط الراكم

اؽ، أبك بىٍكر الٌربىاطٌي  األصبياني: لـ أعثر عمى أقكاؿ 3) ٍبد المَّو ٍبف أحمد بف محمد ٍبف ًإٍسحى (ىك: محمد ٍبف عى
ًمٍيؿ. الذىبي، سير أعبلـ  (. الًرباطى: 225: رقـ الترجمة361/ 17النببلء )جالعمماء فيو إال قكؿ الذىبي: الشٍَّيخي الجى

ىذه النسبة إلى الرباط كىك اسـ لمكضع يربط فيو الخيؿ كعرؼ بالغزاة؛ ألنيـ إذا نزلكا في ثغر كأقامكا في كجو 
: رقـ 69/ 6العدك دفعان لكيدىـ كفتكيـ بالمسمميف يقاؿ لذلؾ المكضع الرباط. السمعاني، األنساب )ج

 (.1744الترجمة

، أبك بكر ، قاؿ ابف حجر: كىك متيـ. ابف حجر، لساف الميزاف )ج4) رىاًئي  ًد الجٍرجى مَّ مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف ميحى / 6(ىك: ميحى
رىائى: ىذه النسبة الى جرجرايا كىي بمدة قريبة مف الدجمة بيف بغداد ككاسط. 6394: رقـ الترجمة511 ٍرجى (. الجى

 (.865: رقـ240/ 3السمعاني، األنساب )ج
 (.34: رقـ الحديث39(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 5)
 ([.22: رقـ الحديث53(]أبك يعمى المكصمي: معجـ أبي يعمى المكصمي )ص 6)
 ([.8804: رقـ الحديث310/ 4(]البييقي: السنف الكبرل )ج7)
 (.15: رقـ الحديث19(أبك الشيخ، ذكر األقراف )ص8)
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 مرفكعان. -رضى اهلل عنو –الكجو الثاني: األعمش، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة 
بمعناه مف طريؽ أبي   (4)،  كالبييقي (3)، كابف أبي شيبة (2)، كابف حباف (1)أخرجو ابف ماجو 

 معاكية.
مف طريؽ أبي معاكية، كيعمى بف عبيد، بمفظو مع زيادة، كأخرجو ابف ، (5)كأحمد بف حنبؿ 

مف طريؽ سفياف الثكرم  (7)مف طريؽ جرير بمعناه، كأخرجو أبك الشيخ األصبياني  (6)خزيمة
 بمعناه، أربعتيـ ) أبك معاكية، كيعمى بف عبيد، كسفياف الثكرم، كجرير(، عف األعمش بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
)المطمب الثالث: حديث صحيح  تقدمت ترجمتو فيصالح السماف الزيات المدني: ذككاف أبك 

 ثقة ثبت.: كىك (،469ص) أخرجو مسمـ في صحيحو(،
كاف "قاؿ ابف سعد:  أىًبي صالح ذككاف مدني مكلى جكيرية: وسييؿ ٍبف أىًبي صالح السماف كاسم

، كقاؿ (9)"ثقىة"، كقاؿ يحيى بف معيف: (8)"ثقة كثير الحديث كركل عنو أىؿ المدينة كأىؿ العراؽ
ًدٍيث يتقكف حديث سييىٍيؿ بف أبي صالح، كقاؿ مرة أخرل: سييىٍيؿ بف أبي صالح؟  مرة: أصحاب اٍلحى

: ليس بذاؾ سييؿ حديثو قريب مف السكاء حديثو ليس بحجة أك قريب مف ىذا "، كقاؿ مرة: (10)قىاؿى
قىاؿ النَّسىائي: (11)"كليس بالقكم في الحديث نعد كنا "، كقاؿ سفياف بف عيينة: (12)"ليس بو بأس"، كى

قىاؿ أىبيك طالب: سألت أىٍحمىد ٍبف حنبؿ عىٍف سييؿ ٍبف (13)"سييؿ بف أبي صالح ثبتا في الحديث ، كى
اًلح، كمحمد ٍبف عىٍمرك، فقاؿ:  مَّد أحبيما إلينا كما صنع شيئان سييؿ "أىبي صى قاؿ يحيى ٍبف سىًعيد: ميحى

                                                 

كفى )ج(]ابف ماجو: سن1) اءى ًفي الشٍَّيري ًتٍسعه كىًعٍشري / بىابي مىا جى يىاـً : رقـ 530/ 1ف ابف ماجو، ًكتىابي الصِّ
 ([.1656الحديث

كفى 2) ـى الشٍَّيًر ًتٍسعه كىًعٍشري ا ًديًث أىفَّ تىمى ـٍ ًصنىاعىةى اٍلحى ـٍ ييٍحًك ٍف لى ـي مى بىرو ثىافو ييكًى   ديكفى أىٍف يىكيكفى (]صحيح ابف حباف ًذٍكري خى
)ج ًثيفى  ([.3450: رقـ الحديث233/ 8ثىبلى

 ([.9602: رقـ الحديث332/ 2(]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة )ج3)
 ([.8802: رقـ الحديث310/ 4(]البييقي: السنف الكبرل )ج4)
 ([.7423: رقـ الحديث388/ 12(]أحمد بف حنيؿ: مسند أحمد )ج5)
 ([.2179رقـ الحديث: 326/ 3(]ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة )ج6)
 ([.40: رقـ الحديث96(]أبك الشيخ األصبياني، جزء فيو أحاديث ابف حياف )ص 7)
 (.427/ ص5ابف سعد، الطبقات الكبرل)ج (8)
 (.811: رقـ182/ص 3انظر: ابف معيف، تاريخو، ركاية الدكرم)ج  (9)
 (.3109-3106: رقـ الترجمة316/ص 2ابف أبي خيثمة، التاريخ الكبير )ج  (10)
 (.866: رقـ الترجمة523/ص 4ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج  (11)
 (.2629: رقـ الترجمة227/ص 12المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج (12)

 .[(523: رقـ الحديث400/ص 2)ج  الترمذم الترمذم: سنف] (13)
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مد سألت أبي عف سييؿ بف أبي قاؿ عبد اهلل بف أح، ك (1)"أثبت عندىـ، كقاؿ مرة: ما أصمح حديثو
يعني أحب -صالح كمحمد بف عمرك بف عمقمة أييما أحب إليؾ فقاؿ ما أقربيما، ثـ قاؿ سييؿ 

، كسئؿ (4)"كاف مف عباد أىؿ المدينة"كقاؿ الميث بف سعد: ، (3)"لىٍيسى ًبًو بىٍأس"، قاؿ مرة: (2)-إلي
عف سييؿ بف أبي صالح أحب إليؾ أك العبلء بف عبد الرحمف؟ فقاؿ: سييؿ أشبو "أبك زرعة: 

مَّد أحب ًإلىٍينىا ًمٍنوي قىاؿى أىٍحمد "، كقاؿ يحيى يىٍعًني ابف سعيد اٍلقطَّاف: (5)"شير قميبلن أكأشير، كأبكه  ميحى
مَّد بف عىٍمركا مىا صنع شىٍيئا سييىٍيؿ أثبت ًعٍندىـ مف ميحى ٍنبىؿ كى الح: (6)"بف حى قىاؿى أىٍحمد بف صى سييىٍيؿ "، كى
نوي ا ذ عى ًديثو ًممَّف يىٍأخي نَّمىا تكقي ًفي غمط حى الح مف اٍلميتًَّقيفى كىاً   "قاؿ عمي بف المديني:، ك (7)"بف أبي صى

اًلح بف  اًلح، كصى اًلح، كعىبَّاد بف أبي صى اًلح ثبلثة بنيف، كميـ ثقة: سيييؿ بف أبي صى ككاف ألبي صى
اًلح، ك ٍأميكف اٍليىاًشًمي(8)"ميـ ثقة ثىٍبته أبي صى مَّد بف ميكسىى بف اٍلمى سىًمعت رجبلن يٍسأىؿ أىبىا  "، كقاؿ ميحى

الح خير  الح فىقىاؿى لىوي أىبيك عبد الرٍَّحمىف سييىٍيؿ بف أبي صى عبد الرٍَّحمىف مىا عٍندؾ مف سييىٍيؿ بف أبي صى
الح خير مف  سييٍيؿ بف صى الح خير مف أبي اٍليىمىاف، كى سييٍيؿ بف أبي صى مىٍيمىاف، كى مف فميح بف سي

سي  اًعيؿ بف أبي أكيس، كى سييٍيؿ أحب ًإلىٍينىا مف عىٍمرك بف أبي ًإٍسمى يٍيؿ خير مف حبيب اٍلمعمـ،  كى
كقاؿ أبك حاتـ: يكتب حديثو كال يحتج بو كىك أحب إلي مف عمرك بف أبي عمرك، كأحب ، (9)عىٍمرك

، (11)"كاف يخطئ"، كذكره ابف حباف في الثقات فقاؿ: (10)إلي مف العبلء عف أبيو عف أبي ىريرة
قىاؿ (14)، كذكره العقيمي في الضعفاء(13)كالعجمي، (12)كثقو الخميمي كلسييؿ نسخ، "بف عىًدٌم: ا، كى

كحدث عىف أىًبيًو كعف جماعة عىف أىًبيًو. كىذا يدؿ عمى تمييز الرجؿ ككنو ميز ما  ،ركل عنو األئمة

                                                 

 (.1063: رقـ الترجمة247/ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (1)

 .[(3300: رقـ500/ص 2أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد اهلل)ج ] (2)
 .[(101: رقـ62أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم ) ص ] (3)
 (.866: رقـ الترجمة523/ص 4ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج  (4)
 (.1063: رقـ الترجمة246/ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (5)
 (.1372: رقـ الترجمة1150/ص 3، التعديؿ كالتجريح )ج أبك الكليد الباجي (6)

(، كأبك الكليد الباجي، التعديؿ كالتجريح )ج 511: رقـ الترجمة108ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص  (7)
 (.1372: رقـ الترجمة1150/ص 3
 (.126: رقـ47عمي بف المديني، سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة )ص  (8)
 (.263: رقـ172الدارقطني، سؤاالت الحاكـ ) ص  (9)

 (.1063: رقـ الترجمة246/ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (10)
 (.8369: رقـ الترجمة418/ص 6ابف حباف، الثقات )ج (11)

 (.217/ص 1مماء الحديث )ج الخميمي، اإلرشاد في معرفة ع (12)
 (.695: رقـ الترجمة440/ص 1العجمي، معرفة الثقات )ج (13)
 (.659: رقـ الترجمة155/ص 2العقيمي، الضعفاء الكبير)ج  (14)
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، كقاؿ (1)خبارسمع مف أىًبيًو كما سمع مف غير أىًبيًو عنو، كىك عندم ثبت ال بأس بو مقبكؿ األ
قيٍطًنٌي: ا مىًمٌي: سألت الدَّارى ـى ترؾ البخارم سييبلن في الصحيح؟ فقاؿ: ال أعرؼ لو فيو عذران فقد "لس  ًل

كاف النسائي إذا تحدث بحديث لسييؿ، قاؿ: سييؿ، كاهلل، خير مف أبي اليماف، كيحيى بف بكير، 
أركاف الحديث، كقد أكثر سييؿ أحد "كقاؿ الحاكـ: ، (2)كغيرىما، ككتاب البخارم مف ىؤالء مآلف "

مسمـ الركاية عنو في األصكؿ كالشكاىد؛ إال أف غالبيا في الشكاىد، كقد ركل عنو مالؾ كىك الحكـ 
في شيكخ أىؿ المدينة الناقد ليـ ثـ قيؿ في حديثو بالعراؽ أنو نسي الكثير منو، كساء حفظو في 

عبد الرٍَّحمىف النَّسىاًئٌي بسييؿ بف أبي  اٍحتج أىبيك"قاؿ أيضان، قمت ألبي اٍلحسف: ، ك (3)"آخر عمره
الح فىقىاؿى ًإم كىاهلل قاؿ مرة: "كىك المشيكر المخرج حديثو في الصحيح، كأكثر ركاياتو عف ، (4) "صى

أبيو، كربما أدخؿ بينو كبيف أبيو األعمش، كالقعقاع بف حكيـ، كسمٌيان مكلى أبي بكر ابف عبد 
سيبل عمة، أصيب ببعض حفظو كنسي بعض حديثو، كمع  كاف أصاب"، كقاؿ ربيعة: (5)الرحمف"

، كقاؿ (8)، كابف الكياؿ في المختمطيف(7)، كذكره سبط ابف العجمي(6)"ذلؾ فقد احتج بو مسمـ
كاف مف كبار الحفاظ، "، كقاؿ أيضان: (10)"، كقاؿ مرة: في عداد الحفاظ(9)"ًثقىة تغير حفظو"الذىبي: 

، كقاؿ (12)صدكؽ مشيكر ساء حفظو"، كفي مكضع آخر: (11)"لكنو مرض مرضة غيرت مف حفظو
صدكؽ تغير حفظو بأخرة ركل لو "قاؿ ابف حجر: ، ك (13)"أحد العمماء الثقات، كغيره أقكل منو"مرة: 

 .(15)"ثقة عف أبيو"، كقاؿ مرة: (14)"البخارم مقركنان كتعميقان 

                                                 

 (.866: رقـ الترجمة526/ص 4انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج  (1)
 (.3604: رقـ الترجمة243/ص 2الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج  (2)
 (.463: رقـ الترجمة264/ص 4ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج  (3)

 (.263: رقـ172الدارقطني، سؤاالت الحاكـ) ص  (4)
 (.233الحاكـ، معرفة عمـك الحديث) ص  (5)
 (. 21: رقـ50العبلئي، المختمطيف ) ص  (6)

 (.50: رقـ164سبط ابف العجمي، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط )ص  (7)
 (.30: رقـ241ابف الكياؿ، الككاكب النيرات )ص  (8)
 (.2691: رقـ الترجمة289/ص 1الذىبي، المغني في الضعفاء )ج (9)
 (.128: رقـ الترجمة103/ص 1الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج  (10)
 (.205: رقـ الترجمة459/ص 5الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (11)
 (.152: رقـ الترجمة250الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ)ص  (12)
 (.3604: رقـ الترجمة243/ص 2الذىبي، ميزاف االعتداؿ)ج  (13)
 (.2675: رقـ الترجمة259ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (14)
 (.3247: رقـ الترجمة240/ص 7ابف حجر، لساف الميزاف)ج  (15)
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ثقة محتج بو، كفيما حدث بو قبؿ سكء حفظو بسبب مكت أخيو، كاختبلطو  خالصة األقكاؿ:
في آخر عمره، كىك إنما اعتؿ في العراؽ، فقبؿ االحتجاج بحديثو ينظر فيو فإف كاف مما حدث بو 

 في العراؽ فبل يحتج بو.
مَّدو اأٍلىسى  ييٍكنىى أىبىا ميحى ٍكلىى بىًني كىاًىؿ:اأٍلىٍعمىشي كىاٍسميوي سيمىٍيمىافي ٍبفي ًمٍيرىافى كى تقدمت ترجمتو  ًدم  مى

 (،119)ص في)المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ(،
 ثقة كتدليسو مف الطبقة الثانية ال يضر.   كىك:
عفيٌ  عيبىيد ، أىبك ميسمـ الككفي قائد األعمش، قاؿ ابف حجر: ضعيؼاهلًل ٍبف سىًعيد بف مسمـ، الجي

(1). 
ٍعفٌي: ذكره ابف حباف في الثقات فقاؿ: ربما أخطأ كأحسبو الذم يقاؿ لو أبك  خالد ٍبف يزيد اٍلجي

مىٍيًو (2)عيسى القارئ فاف كاف ذلؾ فإنو  ، كقاؿ البخارم: ال ييتابىعي عى
ؿ الذىبي: ككفٌي ميًقؿٌ ، قا(3)

(4) ،
 .(5)كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ربما كىـ

 ضعيؼ.  خالصة األقكاؿ:
، ٍبًد اهلًل بًف نيمىٍيرو اليىٍمدىاًني  مَّدي بفي عى أبك عبد الرحمف، قاؿ ابف حجر: )لقبو درة العراؽ(، ثقة  ميحى

 . (6)حافظ فاضؿ 
، البىٍغدىاًدم   مَّدي بفي سىًعٍيًد بًف غىاًلبو ًرٍيري ميحى ، أبك يحيى:  قاؿ ابف أبي حاتـ: كتبت عنو العىطَّاري الضَّ

، (9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)، كقاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثقةن (7)مع أبي كىك: صدكؽ ثقة 
 .(11)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ (10)كقاؿ الذىبي: ثقة 

 صدكؽ.خالصة األقكاؿ: 

ب. أبك عثماف األنبارٌم،  المطمب الثاني: تقدمت ترجمتو )سعيد بف عبد اهلل بف أبي رجاء بف عىجى
 كىك ال بأس بو. (،215)ص الطعف في ضبط الراكم  بقكلو: "كىـ"(،

                                                 

 (.4295: رقـ الترجمة371(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1)
 (.3158: رقـ الترجمة229/ 8(ابف حباف، الثقات )ج2)
 (.639: رقـ الترجمة189/ 3(البخارم، التاريخ الكبير )ج3)
 (.130: رقـ الترجمة68/ 5(الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج4)
 (.1767: رقـ الترجمة196( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص5)
 (.6053: رقـ الترجمة490)ص  المرجع السابؽ (6)
 (.266/ 7(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج7)
 (.837: رقـ الترجمة240/ 3(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج8)
 (.15566: رقـ الترجمة128/ 9(ابف حباف، الثقات )ج9)
 (.140: رقـ الترجمة345/ 12(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج10)
 (.5912: رقـ الترجمة480(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص11)
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 دراسة الحديث:

األكجو الحديث بأف الطريؽ التي فييا زيادة راكو ) سييؿ بف صالح(، معمكلة تبيف مف خبلؿ دراسة 
كرم، كأبك بتفرد عبيد اهلل قائد األعمش كىك ضعيؼ، خالؼ أربعة مف الثقات كىـ ) سفياف الث

، كجرير(، لـ يذكركا ) سييؿ بف أبي صالح( في طريقيـ، كىك كما قاؿ أبك معاكية، كيعمى بف عبيد
 مكسى المديني.

 إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو عبيد اهلل قائد األعمش ضعيؼ الحديث. :ى الحديثالحكـ عم
 لـ يذكر العرس في اإلسنادالنمكذج الثالث: 

دَّادي رىًحمىوي المَّوي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(56) الحديث ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى
ٍيرى مىرَّةو، (1) دَّثىنىا أىبيك غى حى

ٍعفىرو (2)نيعىٍيـو  ٍبدي المًَّو ٍبفي جى ٍبًد المَّوً (3)، ثنا عى ، ثنا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي عى
ًبيًع ٍبًف طىاًرؽو (4)  ك ٍبفي الرَّ ، (5) ، ثنا عىٍمري

. اًلبو اٍلكيكًشيًذم   (ح) ثنا يىٍحيىى ٍبفي أىي كبى نىا أىبيك غى كىأىٍخبىرى
ٍيذىةى ، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي (6)  رى

نىا أىبيك  (ح) .(7)  كىأىٍخبىرى

                                                 

( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 1)
 كىك: ثقة صدكؽ. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.
ٍبد 3) المَّو ٍبف جٍعفىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف فارس، أىبيك محمد األصبيانٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: ( ىك: عى

 ثقة عابدنا.  (،125)ص معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،

ٍبًد المًَّو ٍبًف كىٍيسىافى اٍلعىٍبًدم  اٍلفىًقيوي اٍلحى  (ىك:4) بىٍيًر ٍبًف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكًد ٍبًف جي اًعيؿي ٍبفي عى اًفظي أىبيك ًبٍشرو ييٍعرىؼي ًإٍسمى
ٍيوً  فَّاًظ كىاٍلفيقىيىاًء.  (،المطمب السابع: معرفتو باأللقاب كبياف سبب المقب)، تقدمت ترجمتو في ًبًسمَّكى  كىافى ًمفى اٍلحي

: 421(ىك: عمرك بف الربيع بف طارؽ، الككفي نزؿ مصر، قاؿ ابف حجر: ثقة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص5)
 (.5030رقـ الترجمة

ٍبد اهلل ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبياني، تقدمت ترجمتو في 6) ًميِّ ٍبف عى ًد ٍبف عى مَّ (ىك: أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى
 د مف ذكره بجرح أك تعديؿ.لـ أج(، 71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 7) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،
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مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى  ، قىاال: ثنا سي ، ثنا أىبيك نيعىٍيـو ًميٍّ عى
ٍنبىؿو (1)  ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف حى ، ثنا عى

نىا  (ح).(2)  كىأىٍخبىرى
سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلميٍقًرم اٍلحى
مَّدو ا(3) ًف ٍبفي ميحى ٍبدي الرٍَّحمى مًَّد ٍبًف فيكرىؾو (4) لذٍَّككىاًني  ، ثنا عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ، ثنا عى

 

ٍبًد المًَّو التٍِّرًمًذم  (6) ، ثنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي عىاًصـو  (5) اًلحي ٍبفي عى دَّثىًني صى ، ثنا سيٍفيىافي ٍبفي (7) ،  قىاال: حى
ٍبًد الرٍَّحمى  ٍبًد المًَّو ٍبًف عى ، قىاال: عىٍف عى اًمرو ، عى ًف ٍبًف أىًبي حيسىٍيفو أىنَّوي أىٍخبىرىهي، عىٍف عىًدمِّ ٍبًف عىًدمٍّ اٍلًكٍنًدمِّ

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًب النًَّبيِّ صى ؿه ًمٍف أىٍصحى ًف اٍلعيٍرًس رىجي ٍف أىًبيًو، عى مَّى المَّوي عى صى
كا ال : " آًمري مَّـى سى مىٍيًو كى ٍمتييىا ".عى اىىا صى : الثَّيِّبي تيٍعًربي عىٍف نىٍفًسيىا، كىاٍلًبٍكري ًرضى ، قىاؿى نِّسىاءى ًفي أىٍنفيًسًيفَّ

كذا  
كىاهي الميث ٍبف سعد، عىٍف اٍبف أىًبي حسيف فمـ يجاكز ًبًو  كىاهي يحيى ٍبف أىي كب، كسيٍفيىاف ٍبف عامر، كىرى رى

 .(8)نىادكلـ يذكر العرس ًفي اإًلسٍ عدم ٍبف عميرة، 

 تخريج الحديث:

 اختمؼ عمى كجييف:
الكجو األكؿ: عبد اهلل بف عبد الرحمف، عف عدم بف عدم، عف أبيو عدم، عف العرس بف 

 مرفكعان. -رضى اهلل عنو –عميرة 
 مف طريؽ سفياف بف عامر بنحكه. (10)بمفظ مقارب، كالطبراني  (9)أخرجو ابف أبي عاصـ 

                                                 

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )المطم(ىك1) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى ب األكؿ: : سي
 ثقة حافظ. (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

: تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: تبيينو2) ٍنبىًؿ بًف ًىبلىؿو الشٍَّيبىاًني  ًد بًف حى مَّ ٍبدي اهلًل بفي أىٍحمىدى بًف ميحى ألسماء  (ىك: عى
 ثقة. (،82)ص يو(،الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأب

( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 3)
 كىك: ثقة صدكؽ. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

، المي  (4) ، األىٍصبىيىاًني  ، الذٍَّككىاًني  ًميٍّ ًد بًف أىًبي عى مَّ ، ميحى ًف بفي أىًبي بىٍكرو ٍبدي الرٍَّحمى عىدَّؿ، قاؿ الذىبي: ىك: أىبيك القىاًسـً عى
، الميعىمَّري  ـي ا ، اإًلمى كىايىة. الذىبي، سير أعبلـ الشٍَّيخي مف بىٍيت الًحٍشمىة كىالرِّ ...، ًمٍف كيبىرىاء أىٍىًؿ بىمىًدًه، كى ، بىًقيَّةي الميٍسًندٍيفى

 (.408: رقـ الترجمة608/ 17النببلء )ج
ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف محمد ٍبف فيكرىؾ بف عطاء، أبك بكر األصبياني  المقرئ القباب، قاؿ الذىبي: ك5) اف (ىك: عى

 (.366: رقـ الترجمة323/ 8ميٍسنىد أصبياف في عصره كمقرئيا. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

ٍخمىدو الشٍَّيبىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في (6) اًؾ بف مى حَّ : أىٍحمىد بف عىٍمًرك بًف الضَّ ، كىىيكى ىك: أىبيك بىٍكرو بفي أىًبي عىاًصـو
إماـ ثقة حافظ مصنؼ ال (، 97)ص بياف القمب في أسماء الركاة(،)المطمب الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: 

 يجيؿ مثمو. 

، أبك عبد اهلل الترمذم،  نزيؿ بغداد، قاؿ ابف حجر: ثقة. ابف حجر، 7) ٍبًد اهلًل بًف ذىٍككىافى البىاًىًمي  اًلحي بفي عى (ىك: صى
 (.2871: رقـ الترجمة272تقريب التيذيب )ص 

 (.111: رقـ الحديث75(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 8)
 ([.2430: رقـ الحديث386/ 4(]ابف أبي عاصـ: اآلحاد كالمثاني )ج9)
 ([.342: رقـ الحديث138/ 17(]الطبراني: المعجـ الكبير )ج10)
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مف طريؽ يحيى بف أيكب بنحكه، كبلىما ) سفياف بف عامر، كيحيى   (2)، كالطحاكم (1)كالبييقي 
 بف أيكب(، عف عبد اهلل بف عبد الرحمف، عف عدم بو.ا

 -رضى اهلل عنو –الكجو الثاني: عبد اهلل بف عبد الرحمف، عف عدم بف عدم، عف أبيو عدم
 .مرفكعان 

 بمفظ مقارب، كابف أبي (6)، كالبييقي (5)، كالطبراني (4)، كأحمد بف حنبؿ (3)أخرجو ابف ماجو 
مف طريؽ الميث بف سعد،  (10)بنحكه مختصران،  كالطحاكم  (9)، كأبك نعيـ (8)، كابف قانع (7)شيبو 

 عف عبد اهلل بف عبد الرحمف بو. 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

قؿ قيؿ عميرة أمو كاسـ أبيو قيس بف سعيد بف مه  ،أخك عدم صحابي ،العهٍرس بف عميرة الكندم
  (11)األرقـ 

ًميرىةى اٍلًكٍنًدٌم، ابف فركة بف زرارة بف األرقـ بف النعماف بف عمرك بف كىب بف ربيعة بف  عىًدم  ٍبفي عى
معاكية األكرميف الكندم. صحابي معركؼ، يكنى أبا زرارة لو أحاديث في صحيح مسمـ كغيره، 

 . (12)، كلو صحبة، كغير كاحد ركل عنو أخكه العرس

ًميرىةى، الكندم، أبك فركة الجزرم، قاؿ أبك حاتـ: كألبيو صحبة، ركل عف:  عىًدم  ٍبفي عىًدمٍّ ٍبًف عى
، كقاؿ ابف حجر: ثقة فقيو عمؿ (13)أبيو، مرسؿ، لـ يسمع مف أبيو، يدخؿ بينيما العرس بف عميرة 

  (14)ف كمائة لعمر بف عبد العزيز عمى المكصؿ، مات سنة عشري

                                                 

 ([.13705: رقـ الحديث199/ 7(] البييقي: السنف الكبرل )ج1)
 (.5745: رقـ الحديث440/ 14رح مشكؿ اآلثار )ج(الطحاكم: ش2)
اًر اٍلًبٍكًر كىالثَّيًِّب )ج3)  ([.1872: رقـ الحديث602/ 1(] ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي النِّكىاًح/ بىابي اٍسًتٍئمى
 ([.17722: رقـ الحديث260/ 29(]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج4)
 ([.264: رقـ الحديث108/ 17(] الطبراني: المعجـ الكبير )ج5)
 ([.13706: رقـ الحديث199/ 7(] البييقي: السنف الكبرل )ج6)
 ([.774: رقـ الحديث278/ 2(] ابف أبي شيبة: مسند ابف أبي شيبة )ج7)
 (.291/ 2(ابف قانع، معجـ الصحابة )ج8)
 (.5496: رقـ الحديث2193/ 4(أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج9)
 (.5743: رقـ الحديث440/ 14اآلثار )ج(الطحاكم: شرح مشكؿ 10)
 (.4552: رقـ الترجمة389(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 11)
 (.5503: رقـ الترجمة393/ 4(ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج12)
 (.557: رقـ152(، كالمراسيؿ )ص 3/ 7(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج13)
 (.4543الترجمة : رقـ388(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص14)
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بف الحارث بف عامر بف نكفؿ، المكي النكفمي، قاؿ ابف  عبد اهلل بف عبد الرحمف بف أبي حسيف
 .(1)حجر: ثقة عالـ بالمناسؾ 

 ركل عف عبد اهلل بف عبد الرحمف: 
، كذكره ابف حباف (2)قاؿ األزدم: سفياف بف عامر الغفارم ترككه  سيفياف بف عامر، التٍّرًمذٌم:. 8

 .(3)في الثقات فقاؿ: صدكؽ 

 مقبكؿ. خالصة األقكاؿ:
، كقاؿ ابف حجر: (5)، كقاؿ الذىبي(4)قاؿ النسائي: صالح يحيى بف أيكب، أبك زكريا المصرم: . 7

 .(7)، كمات سنة تسع كثمانيف كمائتيف مف اليجرة (6)صدكؽ

 صدكؽ. خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث:

كىاهي الميث ٍبف سعد، عىٍف  كسى المديني: "معنى قكؿ أبك  كىاهي يحيى ٍبف أىي كب، كسيٍفيىاف ٍبف عامر، كىرى رى
، يعني أف الحديث (8)اٍبف أىًبي حسيف فمـ يجاكز ًبًو عدم ٍبف عميرة، كلـ يذكر العرس ًفي اإًلٍسنىاد

و كسمـ، كمرة ركاه مرة عدم بف عميرة الكندم، عف أخيو العرس بف عميرة، عف النبي صمى اهلل عمي
مباشرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كالطريؽ المسند عف العرس فيو سفياف بف عامر مقبكؿ، 

فإف عدم بف  كتابعو يحيى بف أيكب كىك صدكؽ، كالحديث في كبل الكجييف معمكؿ باالنقطاع؛ 
 عدم لـ يسمع مف أبيو.

اف بف عامر كىك مقبكؿ الحديث، كتابعو إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو سفي :ى الحديثالحكـ عم 
 يحيى بف أيكب كىك صدكؽ، ككذلؾ انقطاع بيف عدم بف عدم لـ يسمع أبيو.

 

 

 
                                                 

 (.3430: رقـ الترجمة311ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (1)
 (.3519: رقـ الترجمة90/ 4ابف حجر، لساف الميزاف )ج (2)
 (.8310: رقـ الترجمة406/ 6ابف حباف، الثقات )ج (3)
 (.6790: رقـ الترجمة231/ 31( المزم، تيذيب الكماؿ )ج4)
 (.6135: رقـ الترجمة361/ 2الذىبي، الكاشؼ )ج (5)
 (.7559: رقـ الترجمة1049( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص6)

 (.6135: رقـ الترجمة361/ 2الذىبي، الكاشؼ )ج (7)

 (.111: رقـ الحديث75(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 8)
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ٍبدى الرٍَّحمىفً  كا عى ـٍ يىٍذكيري  النمكذج الرابع: عىٍف عيمىرى لى

ًميٍّ  : قاؿ أبك مكسى المديني:(57) الحديث نىا أىبيك عى دَّادي أىٍخبىرى ٍبدي (1)اٍلحى ، ثنا أىبيك عيمىرى عى ، سىنىةى سىٍبعو
ًميِّ ٍبًف مىٍيرىةى  مًَّد ٍبًف عى اٍلكىىَّاًب ٍبفي ميحى
مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى الطَّبىرىاًني  (2) ، ثنا سي

، ثنا بىٍكري ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميٍقًبؿو (3)
مَّدي ٍبفي يىًزيدى (4)اٍلبىٍصًرم   دى الطَّيىاًلًسي  ، نا ميحى ، ثنا أىبيك دىاكي األىٍسفىاًطي 

مَّدي (5) دَّثىنىا ميحى .)ح( قىاؿى الطَّبىرىاًني  كىحى
ٍبديكًس ٍبًف كىاًمؿو  ٍعفىرو (6)ٍبفي عى مَّدي ٍبفي جى ، نا ميحى ًقي  ـى الدٍَّكرى ، ثنا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي

، قىاال: ثنا شيٍعبىةي، (7)
ًف ٍبًف عىٍكؼو عىٍف سىٍعًد ٍبًف ًإبٍ  ٍبًد الرٍَّحمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍتبىةى، عىًف اٍبًف عىبَّاسو عىٍف عى ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو عى ـى رىاًىي

: ، قىاؿى ٍنييـٍ طَّاًب رىًضيى المَّوي عى عىٍف عيمىرى ٍبًف اٍلخى
ٍمنىا »  ، كىرىجى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـى رىسيكؿي المًَّو صى رىجى

قىاؿى غىٍيري «. هي بىٍعدى  كىاهي ىيشىٍيـه عىًف الز ٍىًرمِّ عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، كى ٍيري كىاًحدو عىٍف شيٍعبىةى، ككىذىًلؾى رى كىاهي غى هي ًمٍف كىذىا رى
 ، اًب الز ٍىًرمِّ عىًف اٍبًف عىبَّاسو ٍبدى الرٍَّحمىفً أىٍصحى كا عى ـٍ يىٍذكيري عىٍف عيمىرى لى

(8). 

 تخريج الحديث:

 ى كجييف: اختمؼ عم

الكجو األكؿ: عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة، عف ابف عباس، عف عبد الرحمف بف عكؼ، عف 
 مرفكعان  -رضى اهلل عنيـ –عمر بف الخطاب 
 مف طريؽ حجاج بف (10)مف طريؽ أبي داكد الطيالسي بمفظو، كفي مكضع آخر  (9)أخرجو النسائي 

                                                 

حمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في ( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أ1)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

)المطمب الرابع:  األصبياني، أبك عمر. تقدمت ترجمتو في( ىك: عبد الكٌىاب بف محمد بف عمي بف ميرة 2)
 لـ أجد مف ذكر فيو جرح أك تعديؿ.(، 133، )صمعرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: معرفتو باألخكة(

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: ( ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى 3)
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

/ 7بكر بف أحمد بف مقبؿ، قاؿ الذىبي: كاف مف حفاظ أىؿ البصرة. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ت بشار )ج(ىك:  4)
 (.19: رقـ الترجمة31

ًمًؾ، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، 5) ٍبًد المى ـي بفي عى ًلٍيًد الطَّيىاًلًسي  ًىشىا (ىك: أىبيك الكى
 ثقة ثبت. (،154)ص ة كعبلقتيا األسرية(،سادسان: بياف نسب المرأ

مىمٌي الٌسٌراج البىٍغدادم  الحافظ: قىاؿى ابف المنادل: كاف كاألخ لعبد 6) ٍبديكس بف كامؿ، أبك أحمد الس  (ىك: محمد بف عى
/ 6بؿ، كمف  المعدكديف في الحفظ، أكثر عنو الناس لثقتو كضبطو. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )جاهلل بف أحمد بف حن

 (.457: رقـ الترجمة1035

(ىك: محمد بف جعفر اليذلي البصرم المعركؼ بغندر، قاؿ ابف حجر: ثقة صحيح الكتاب إال أف فيو غفمة. ابف 7)
 (.5787: رقـ الترجمة472حجر، تقريب التيذيب )ص

 (.8: رقـ الحديث22مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (أبك8)
/ تىٍثًبيتي الرٍَّجـً )ج9)  ([.7114: رقـ الحديث409/ 6(]النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي الرٍَّجـً
 ([.7116: رقـ الحديث410/ 6)ج المرجع السابؽ( ]10)
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عف  (2)مف طريؽ محمد بف جعفر بنحكه، كأحمد بف حنبؿ  (1)محمد بنحكه مطكالن، كأخرجو أيضان  
بف جعفر، كحجاج بمفظو مع ذكر قصة، ثبلثتيـ ) أبك داكد الطيالسي، كمحمد بف جعفر، امحمد 
 بف محمد(، عف شعبة، عف سعيد بف إبراىيـ.اكحجاج 

 .مف طريؽ مالؾ بف أنس، عف الزىرم بنحكه مع ذكر قصة مطكالن  (3)أخرجو أحمد بف حنبؿ 
 كبلىما ) سعيد بف إبراىيـ، كالزىرم، عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة بو.

رضى  –الكجو الثاني: عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة، عف ابف عباس، عف عمر بف الخطاب 
 مرفكعان  -اهلل عنيـ

 (5)مف طريؽ سفياف بف عيينة بمفظو مع ذكر قصة، كأخرجو في مكضع آخر  (4)أخرجو البخارم 
مف طريؽ يكنس بف يزيد بمعناه، كمالؾ بف  (6)طريؽ صالح بمفظو مع زيادة مطكالن، كمسمـ مف 
مف طريقو بمعناه، أربعتيـ ) سفياف بف عيينة، كصالح، كيكنس بف يزيد، كمالؾ بف أنس(،  (7)أنس 

 عف الزىرم، عف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة يو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:
  .(8)أبك عبد اهلل المدني: قاؿ ابف حجر: ثقة فقيو ثبت اهلل بف عتبة بف مسعكد، عبيد اهلل بف عبد 

، كلي قضاء المدينة، قاؿ ابف حجر: كاف ثقة فاضبلن سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ
 .(9)عابدان 

، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرم، تقدمت ترجمتو في شعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ
كىك: ثقة حافظ متقف (، 135)صالمطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعنا: معرفتو باألخكة(، )

كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذٌب عف 
 ككاف عابدان. السنة،

 .(10)قاؿ ابف حجر: "ثقة فاضؿ " يعقكب بف إبراىيـ بف سعد الزىرم، أبك يكسؼ:

                                                 

/ تىٍثًبي (1)  ([.7117: رقـ الحديث410/ 6تي الرٍَّجـً )ج]النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي الرٍَّجـً
 (.352: رقـ الحديث427/ 1] أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج (2)
 ([.391: رقـ الحديث453/ 1)ج المرجع السابؽ]  (3)
ديكد/ بىابي ااًلٍعًترىاًؼ ًبالزِّنىا )ج (4)  (.6829: رقـ الحديث168/ 8] البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحي
نىتٍ المرجع السابؽ]  (5) نىا ًإذىا أىٍحصى ٍبمىى ًمفى الزِّ  (.6830: رقـ الحديث168/ 8)ج / بىابي رىٍجـً الحي
ديكًد/ بىابي رىٍجـً الثَّيًِّب ًفي الزِّنىى )ج (6)  ([.15: رقـ الحديث1317/ 3] مسمـ: صحيح مسمـ،  ًكتىابي اٍلحي
 (.8: رقـ الحديث823/ 2مالؾ، مكطأ مالؾ )ج (7)
 .(4309: رقـ الترجمة372حجر، تقريب التيذيب )ص ابف  (8)
 (.2227: رقـ الترجمة230)ص المرجع السابؽ (9)
 (.7865: رقـ الترجمة1087)صالمرجع نفسو ( 10)
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ٍبد الممؾ البىٍصرم  األسفاطي األعكر ، (2)، كثقو(1): كذكره ابف حباف في الثقات محمد ٍبف يزيد ٍبف عى
 .(4)، كابف حجر: صدكؽ (3)كقاؿ أبك حاتـ 
 ثقة؛ ألف لـ أجد مف ذكره بجرح مفسر. خالصة األقكاؿ:
تبيف مف خبلؿ الدراسة أف الحديث ركم عمى كجييف، مرة بزيادة راكو كىك عبد  دراسة الحديث:

 -رضي اهلل عنو –الرحمف بف عكؼ، كمرة بدكنو، كىذا يصح يككف الحديث مرة ركاه ابف عباس 
مرة ركاه مباشرة عف عمر بف ك  -رضي اهلل عنيـ -بكاسطة  عبد الرحمف، عف عمر بف الخطاب

 ، كىك كما قاؿ أبك مكسى المديني ذلؾ.-رضي اهلل عنو -الخطاب
إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو عبد الكىاب بف ميرة، لـ أجد مف ذكره بجرح  الحكـ عمى الحديث: 

 أك تعديؿ، كالحديث صحيح عند الشيخيف البخارم كمسمـ في صحيحيما.
كىاهي مي النمكذج الخامس:  ٍيريهي.رى مىٍيًو غى تىابىعىوي عى مًَّد ٍبًف نىًجيبو كى مَّدي ٍبفي غىاًلبو عىٍف أىًبي ىىمَّاـو ميحى  حى

دَّادي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(58) الحديث سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى
سىنىةى ًستٍّ  (5)

اًفظي  ٍمًس ًمائىةو، ثنا أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى كىخى
مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىد(6) ، ثنا سي

ٍبدىافى األىٍىكىاًزم  (7) مَّدي ٍبفي عى ، ثنا ميحى
، ثنا (8)

، عىًف األىٍعمىًش، عىفٍ  ، عىٍف سييىٍيؿو ، ثنا سيٍفيىافي ، ثنا أىبيك ىىمَّاـو الدَّالؿي اًلبو مَّدي ٍبفي غى ، عىٍف  ميحى اًلحو أىًبي صى
 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيِّ صى ٍنوي، عى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ًفي يىًدًه غىمىره »أىًبي ىيرى ٍف بىاتى كى مى

(9) 
ابىوي شىٍيءه فىبل يىميكمىفَّ ًإال نىٍفسىوي  اًلبو عىٍف أىًبي  « .فىأىصى مَّدي ٍبفي غى كىاهي ميحى مًَّد ٍبًف نىًجيبو كىذىا رى ىىمَّاـو ميحى

مىٍيًو غىٍيريهي. تىابىعىوي عى كى
ـى ٍبًف طىٍيمىافى بىدىؿى سيٍفيىافى   ، فقىاؿى عىٍف ًإٍبرىاًىي ٍيريىيمىا عىٍف أىًبي ىىمَّاـو كىاهي غى كىرى

 (10). 

                                                 

 (.15502: رقـ الترجمة117/ 9(ابف حباف، الثقات )ج1)

 (.5222: رقـ الترجمة231/ 2(الذىبي، الكاشؼ )ج2)
 (.129/ 8)ج (ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ3)
 (.6400: رقـ الترجمة514(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 4)
( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 5)

 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (6) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً ا7) ، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: ( ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى لطَّبىرىاًني 
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبدىافى ٍبًف عىبد اٍلغىفَّاًر المكي: لـ أجد لو ترجمة.8) مد ٍبفي عى  (ىك: ميحى

ًر مف السٍَّمف. ابف األثير، النياية في غر 9) (، الغىمىر بالتحريؾ: الدَّسىـ كالز ىيكمة مف المٍحـ كالكضى يب األثر ()غىمىره
 (.722/ 3)ج

 (.40: رقـ الحديث41أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص(10)
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 تخريج الحديث:

جيب، عف سفياف بمفظو مف طريؽ أبي ىماـ محمد بف ن (2)بنحكه، كأبك نعيـ (1)أخرجو ابف األعرابي
 الثكرم، عف سييؿ بف صالح. 

مف طريؽ منصكر بف أبي األسكد بنحكه، كبلىما ) سييؿ بف صالح، كمنصكر  (3)كأخرجو الترمذم 
 بف أبي األسكد(، عف األعمش بو. 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

)المطمب الثالث: حديث صحيح  تقدمت ترجمتو فيذككاف أبك صالح السماف الزيات المدني: 
 ثقة ثبت.: كىك(، 469ص) أخرجو مسمـ في صحيحو(،

 تقدمت ترجمتو فيسييؿ ٍبف أىًبي صالح السماف كاسـ أىًبي صالح ذككاف مدني مكلى جكيرية: 
ثقة محتج بو، : كىك (،360)ص (،كحذفوأالمطمب الثامف: االختبلؼ في زيادة راكو في اإلسناد )

كفيما حدث بو قبؿ سكء حفظو بسبب مكت أخيو، كاختبلطو في آخر عمره، كىك إنما اعتؿ في 
 العراؽ، فقبؿ االحتجاج بحديثو ينظر فيو فإف كاف مما حدث بو في العراؽ فبل يحتج بو.

تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل م: سفياف بف سعيد الثىكر 
ف كاف يدلس؛ إال أف تدليسو قميؿ، كتدليسو  ىك:(، 113)صعنيـ(،  ثقة ثبت حافظ حجة إماـ، كا 

 حجر ال يضر.مف المرتبة الثانية عند ابف 
بَّبو  مَّدي بفي ميحى ، ميحى  .(4)بف إسحاؽ البصرم: قاؿ ابف حجر: ثقة  أىبيك ىىمَّاـو الدَّالَّؿي

ٍكلىى بىًني كىاًىؿ: مَّدو اأٍلىسىًدم  مى ييٍكنىى أىبىا ميحى تقدمت ترجمتو  اأٍلىٍعمىشي كىاٍسميوي سيمىٍيمىافي ٍبفي ًمٍيرىافى كى
 (،119)ص ماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ(،في)المطمب الخامس: معرفتو باألس

 ثقة كتدليسو مف الطبقة الثانية ال يضر.   كىك:
، كذكره ابف (5)قاؿ أبك حاتـ: صدكؽ محمد بف غالب بف حرب، أبك جعفر اٍلبىٍصًرم  التمار تمتاـ: 

دنا ثقة مأمكف، كلـ يضره ، كقاؿ الحاكـ: عن(6)حباف في الثقات فقاؿ: كاف متقنان صاحب دعابة 

                                                 

 (.221: رقـ الترجمة139/ 1(ابف األعرابي، معجـ ابف األعرابي )ج1)
 (.144/ 7(أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج2)
ًة عىفٍ 3) اءى ًفي كىرىاًىيىًة البىٍيتيكتىًة  (الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اأٍلىٍطًعمى / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىسيكًؿ المًَّو صى

ًفي يىًدًه ًريحي غىمىر)ج  (.1860: رقـ الحديث289/ 4كى
 (.6265: رقـ الترجمة505(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 4)
 (ز55/ 8(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج5)
 (.15721: رقـ الترجمة151/ 9الثقات )ج(ابف حباف، 6)
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، (2)، كقاؿ الخطيب البغدادم: كاف كثير الحديث صدكقنا حافظان (1)كبلـ مكسى بف ىاركف فيو 
كقاؿ الذىبي، كىافى مكثرنا ثقة حافظنا 
، كقاؿ ابف حجر: حافظ مكثر عف أصحاب شعبة، كثقو (3)

 .(4) الدارقطني كقاؿ: كىـ في أحاديث منيا إسناد: شيبتني ىكد كأخكاتيا
 ثقة. خالصة األقكاؿ:

  دراسة الحديث:
ًديًث األىٍعمىًش ًإالَّ ًمٍف ىىذىا الكىٍجو سىفه غىًريبه الى نىٍعًرفيوي ًمٍف حى ًديثه حى قاؿ الترمذم:  ىىذىا حى
(5). 

دَّثى ًبًو  ، كىحى ٍنوي أىبيك ىىمَّاـو ، تىفىرَّدى ًبًو عى ًديًث الثٍَّكًرمِّ مًَّد ٍبًف كقاؿ أبك نعيـ: غىًريبه ًمٍف حى ، عىٍف ميحى ٍبدىافي عى
اًلبو ًبوً  مَّدي ٍبفي غى ، ثنا ميحى ٍبدىافي يَّافى ، ثنا عى مًَّد ٍبفي حى دَّثىنىاهي أىبيك ميحى ، حى اًلبو غى
(6). 

مىيٍ  تىابىعىوي عى مًَّد ٍبًف نىًجيبو كى مَّدي ٍبفي غىاًلبو عىٍف أىًبي ىىمَّاـو ميحى كىاهي ميحى ًو قكؿ أبك مكسى المديني: كىذىا رى
ٍيريهي. غى
 " ـى ٍبًف طىٍيمىافى بىدىؿى سيٍفيىافى ، فقىاؿى عىٍف ًإٍبرىاًىي كىاهي غىٍيريىيمىا عىٍف أىًبي ىىمَّاـو كىرى

، لـ أجد ركاية (7) 
 )إبراىيـ بف طيماف(.

ٍبدىافى األىٍىكىاًزم، لـ أجد لو ترجمة،  الحكـ عمى الحديث: مَّدي ٍبفي عى إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو ميحى
لـ يتابعو  -رضى اهلل عنو –لحديث غريب مف طريؽ األعمش، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة كا

 عميو أحد.

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.122(الحاكـ، سؤاالت السجزم )ص 1)
 (.1443: رقـ الترجمة242/ 4(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج2)
 (.491: رقـ الترجمة819/ 6(الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج3)
 (.7295: رقـ الترجمة434/ 7(ابف حجر، لساف الميزاف )ج4)
اءى ًفي كىرىاًىيىًة البى (الترمذم: سنف 5) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ٍيتيكتىًة الترمذم، أىٍبكىابي اأٍلىٍطًعمى

ًفي يىًدًه ًريحي غىمىر)ج  (.1860: رقـ الحديث289/ 4كى
 (.144/ 7(أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج6)
 (.40: رقـ الحديث41يني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )صأبك مكسى المد(7)
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... اجو جَّ ٍيري حى ٍبًد الرٍَّحمىًف غى ـٍ ييٍسًنٍدهي عىٍف عيمىرى عىٍف عى  النمكذج السادس: لى

نىا : قاؿ أبك مكسى المديني: (59) الحديث ًفي  أىٍخبىرى ٍيرى اًء الصَّ ٍبدي (1)سىًعيدي ٍبفي أىًبي الرَّجى ، أنا أىبيك أىٍحمىدى عى
ـي  اٍلكىاًحًد ٍبفي أىٍحمىدى اٍلميعىمِّ
اؽى (2)  ـى ٍبًف (3)، أنا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دِّم ًإٍسحى ، أنا جى

ًميؿو  ًنيعو (4)جى ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي مى
(5) ، ، يىٍعًني اٍبفى أىٍرطىاةى عىٍف عىٍمًرك ٍبًف ًدينىارو اجو جَّ ، ثنا أىبيك ميعىاًكيىةى، عىٍف حى

اءىنىا ًكتىابي عيمىرى ٍبفً  نىاًذرى فىجى مىى مى ًزًء ٍبًف ميعىاًكيىةى عى : كيٍنتي كىاًتبنا ًلجى ٍبدىةى، قىاؿى الىةى ٍبًف عى ٍف بىجى طَّاًب،  عى اٍلخى
ٍنوي:  ٍذ ًمٍنييـي اٍلًجٍزيىةى »رىًضيى المَّوي عى رى ًمٍف ًقبىًمؾى فىخي ًف ٍبفى عىٍكؼو « اٍنظيٍر مىجيكسى ىىجى ٍبدى الرٍَّحمى ، فىًإفَّ عى

ًني  ٍنوي أىٍخبىرى رى »رىًضيى المَّوي عى كًس أىٍىًؿ ىىجى ذى اٍلًجٍزيىةى ًمٍف مىجي ، أىخى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ «. أىفَّ النًَّبيَّ صى لى
الىة  ييٍسًنٍدهي  ك عىٍف بىجى ٍيجو عىٍف عىٍمرو رى كىاهي اٍبفي عييىٍينىةى، كىاٍبفي جي ، كىرى اجو جَّ ٍبًد الرٍَّحمىًف غىٍيري حى عىٍف عيمىرى عىٍف عى

ةو ًلعيمىرى  ٍبًد الرٍَّحمىًف ًفي ًقصَّ عىٍف عى
(6). 

 تخريج الحديث:

 اختمؼ عمى كجييف:

 -رضى اهلل عنو -عمر بف الخطابالكجو األكؿ: عمرك بف دينار، عف بجالة بف عبدة، عف 
 مرفكعان.

 مف طريؽ حجاج بف أرطاة، عف عمرك بف دينار بو، بنحكه. (8)، كالدارقطني (7)أخرجو الترمذم 
                                                 

اج األى 1) ٍكرو بىٍكر بف أىًبي الفىٍتًح بف بىٍكًر بًف حجى مَّد بف أىًبي مىٍنصي اًء ميحى ٍصبىيىاًنٌي، (ىك: أىبيك الفىرىًج سىًعٍيدي بف أىًبي الرَّجى
ًفٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الر  ٍيرى  (،140)ص كاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(،الصَّ

 ثقة.
ًد ٍبًف إبراىيـ بف يحيى بف مىنده، أبك أىٍحمىد اأٍل 2) مَّ ٍبًد المَّو ٍبًف ميحى ًد ٍبًف عى مَّ صبيانٌي (ىك: عبد الكاحد بف أىٍحمىد بف ميحى

لـ  (،140، )صالميعىمِّـ. تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(
 أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.

، أىبيك أىٍحمىدى، تقدمت ترجمتو في  (ىك: ىك: عيبىٍيدي المَّوً 3) ًميؿو ًد ٍبًف جى مَّ ـى ٍبًف ميحى اؽى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى
لـ أجد مف ذكره بجرح أك  (،140، )ص)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(

 تعديؿ.

، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب 4) ، أىبيك يىٍعقيكبى ًميؿو ًد ٍبًف جى مَّ ـى ٍبًف ميحى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي (ىك: ًإٍسحى
 ثقة.(، 140)صالركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(، 

ٍعفىر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب  (5) ، أىبيك جى ًف البىغىًكم  ٍبًد الرٍَّحمى ًنٍيًع بًف عى ىك: أىٍحمىدي بفي مى
 ، ثقة حافظ.(140، )صالركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(

 (.9: رقـ23( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)

اءى  (7) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًفي أىٍخًذ الًجٍزيىًة ًمفى  ]الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي السِّيىًر عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى
 ([.1586: رقـ الحديث147/ 4المىجيكًس )ج

ـٍ )ج8) ًكمى ًفي أىٍحكىاًمًي مىا ري كىاًة اٍلًفٍطًر/ بىابه ًفي ًجٍزيىًة اٍلمىجيكًس كى : رقـ 93/ 3(]الدارقطني: سنف الدارقطني، ًكتىابي زى
 ([.2142الحديث
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،  -رضى اهلل عنو -الكجو الثاني:  عمرك بف دينار، عف بجالة بف عبدة، عف عمر بف الخطاب
 مرفكعان. -رضى اهلل عنو -عف عبد الرحمف بف عكؼ

 ، مف طريؽ سفياف بف عيينة بمفظ مقارب.(3)، كالدارمي (2)، كالنسائي (1)الترمذم أخرجو 
مف طريؽ ابف جريج بنحكه، كبلىما ) سفياف بف عيينة، كابف جريج(، عف  (4)كأحمد بف حنبؿ 

 عمرك بف دينار بو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

بىدىةى التًَّميًمي   الىةي ٍبفي عى  .(5)اٍلبىٍصًرم: قاؿ ابف حجر: ثقة  بىجى
المطمب الثالث: مف ، تقدمت ترجمتو )عمرك بف دينار المكي أبك محمد األثـر الجمحي مكالىـ

 كىك: ثقة ثبت. (،109)ص عرؼ بكنيتو، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو، كيعرؼ اسمو(،
 : ًعي  اجي بفي أىٍرطىاةى بًف ثىٍكًر بًف ىيبىٍيرىةى النَّخى جَّ ًديثه ثىاًبتو تقدمت ترجمتو في )حى المطمب السابع: حى

 كىك: صدكؽ لو أكىاـ. (،526)ص (،مىٍشييكر
 : ًريري ، أىبيك ميعىاًكيىةى الضَّ اًزـو مَّدي ٍبفي خى المطمب الرابع: معرفتو بأنساب تقدمت ترجمتو في )ميحى

 كىك: ثقة في حديث األعمش، كيخطئ في حديث غيره. (،132)ص ثالثنا: معرفتو باإلخكة(،الركاة، 
 دراسة الحديث:

كىاهي اٍبفي عييىٍينىةى، ، كىرى اجو جَّ ٍبًد الرٍَّحمىًف غىٍيري حى ـٍ ييٍسًنٍدهي عىٍف عيمىرى عىٍف عى  يعني قكؿ أبك مكسى المديني: " لى
"كىاٍبفي  ةو ًلعيمىرى ٍبًد الرٍَّحمىًف ًفي ًقصَّ الىة عىٍف عى ك عىٍف بىجى ٍيجو عىٍف عىٍمرو رى جي

، أف الكجو الذم أسند إلى (6)
معمكؿ بالراكم حجاج بف أرطاة كىك صدكؽ لو أكىاـ، تفرد  -رضى اهلل عنو -عمر بف الخطاب

 -عمر بف الخطاب بيذا الكجو، كخالؼ الثقات ) ابف جريج، كسفياف بف عيينة( فمـ يسندا عف
نما -رضي اهلل عنو -؛ كالصحيح أف الحديث غير مسند إلى عمر بف الخطاب-رضى اهلل عنو ، كا 

 .-رضي اهلل عنو -إلى عبد الرحمف بف عكؼ
إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو حجاج بف أرطاة بف ثكر، كىك: صدكؽ لو  الحكـ عمى الحديث:

 أكىاـ.
                                                 

اءى ًفي أىٍخًذ الًجٍزيىًة ًمفى  (]الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي السِّيىرً 1) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى
 ([.1587: رقـ الحديث147/ 4المىجيكًس )ج

 ([.8715:رقـ الحديث89/ 8(]النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي السِّيىًر/أىٍخذي اٍلًجٍزيىًة ًمفى اٍلمىجيكًس )ج2)
: ًفي أىٍخًذ اٍلًجٍزيىًة ًمفى اٍلمىجيكًس )ج (]الدارمي:3) ًمٍف ًكتىاًب السِّيىًر/ بىابي : رقـ 1625/ 3سنف الدارمي، كى

 ([.2543الحديث
 ([.1785: رقـ الحديث216/ 3(] أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج4)
 (.635: رقـ الترجمة120(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص5)
 (.9: رقـ23قائؽ المعارؼ )ص ( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف د6)
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 :المطمب التاسع: الكىـ بالسماع

عد السماع أعمى مراتب تمقي الحديث؛ فالصحابة رضكاف اهلل عمييـ تمقكا بيذه الطريقة عف يي 
النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىي مف طيريؽ تحمؿ الحديث الثمانية : " السماع مف لفظ الشيخ ، 

 .(1)القراءة عمى الشيخ ، اإلجازة ، المناكلة ، الكتابة ، اإلعبلـ ، الكصية ، الكجادة" 
أف يقرأ الشيخ ، كيسمع الطالب ، سكاء قرأ الشيخ مف حفظو أك كتابو ، كسكاء سمع "صكرتو: 

 .(2)"الطالب ككتب ما سمعو ، أك سمع فقط كلـ يكتب 
كىايىًة ًعٍندى  (3)" كىك أٍعمى طيرؽ التحم ؿ عند الجماىير"  رتبتو: اًت أىٍنكىاًع الرِّ ، ك" أىٍرفىعي دىرىجى
، كىالى  نا اأٍلىٍكثىًريفى نىا، كىأىٍنبىأىنىا/ كىسمعت فبلى دَّثىنىا، كىأىٍخبىرى ؼى أىنَّوي يىجيكزي ًفي ىىذىا أىٍف يىقيكؿى السَّاًمعي ًمٍنوي حى  ًخبلى

 " فه ذىكىرى لىنىا فيبلى ، كى فه قىاؿى لىنىا فيبلى ، كى يىقيكؿي
، كىك الكسيمة التي تمقى الحديث بكاسطتيا رعيؿ المحدثيف (4)

. ثـ رككه بيا لمناس أيضا. فبل غرك أف يعتبر أعمى  -مى اهلل عميو كسمـ ص -األكائؿ عف النبي 
 .(5)مراتب التمقي لمحديث 

اًفظي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(61) الحديث كىًريَّا اٍلحى ٍبًد اٍلكىىَّاًب أىبيك زى نىا يىٍحيىى ٍبفي عى أىٍخبىرى
، ًفي (6)

ًف اٍليىمىذىاًني   ٍبًد الرٍَّحمى ًكتىاًبًو، رىًحمىوي المَّوي، أىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عى
، أىنىا أىبيك بىٍكًر اٍبف ميكسىى(7)

ـي (8)  دَّثىًني ًإٍبرىاًىي ، حى

                                                 

 (.491-418/ص 1(انظر: السيكطي، تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )ج1)
 (.418/ص 1( السيكطي، تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )ج2)
 (.418/ص 1)ج المرجع السابؽ(3)
 (.69(القاضي عياض، اإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماع )ص4)
 (.374شحكد: عمي بف نايؼ، الميفصؿ في عمـك الحديث )ص (ال5)
مَّد بف إسحاؽ بف يىٍحيىى بف منده، أبك زكريا، قاؿ شيركيو بف شيردار الديممي 6) (ىك: يحيى بف عبد الكىاب بف ميحى

كمقدميـ، قاؿ كاف حافظان فاضبلن مكثران، صدكقنا، ثقة، يحسف ىذا الشأف جيدنا جدان، كثير التصانيؼ، شيخ الحنابمة 
 (.199: رقـ الترجمة195/ 21حسف السيرة، بعيدنا مف التكمؼ، متمسكا بالمآثر. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج

ذىانٌي 7) (ىك: أحمد بف عبد الرحمف بف أبي بكر محمد بف أبي عمٌي أىٍحمىد بف عبد الرحمف، أبك الحسيف اليىمى
.  (.109: رقـ الترجمة530/ 10الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج الذٍَّككانٌي األصبياني. ككاف صدكقنا نبيبلن

، تقدمت ترجمتو في 8) ٍعفىرو األىٍصبىيىاًني  ٍيو بف فيٍكرىؾ بف ميٍكسىى بف جى ٍردىكى (ىك: أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي بفي ميٍكسىى بف مى
دِّثي أىٍصبىيىاف. (، 97)ص)المطمب الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،   ميحى
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مَّدو  ٍبفي ميحى
مَّدي ٍبفي يىٍحيىى (1) دَّثىًني ميحى ، حى

مَّدي ٍبفي اٍلميسىيًِّب (2) ، ثنا ميحى
ٍبًد ، ثنا عى (3) ًد ٍبفي عى مى ٍبدي الصَّ

ًريرو  ثنا اٍلكىاًرًث، ، عىٍف جى ًريرو ـي اٍبفي أىًخي جى ًني ًإٍبرىاًىي ٍنوي، سىًمع شيٍعبىةي، أىٍخبىرى ًمٍنوي أىفَّ رىسيكؿى  ورىًضيى المَّوي عى
 : ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ »المًَّو صى ـٍ ال ييٍرحى ًفي « . مىٍف ال يىٍرحى ـى سىًمعى كى ا بىيىافي أىفَّ ًإٍبرىاًىي ىىذىا أىٍيضن

، ؿى ، ًإٍف كىافى ىيكى األىكَّ ًريرو ٍف أىًبي  ًمٍف جى ، كعى ًريرو ٍف ًزيىاًد ٍبًف ًعبلقىةى، عىٍف جى . عى ًديثي كىًعٍندى شيٍعبىةى ىىذىا اٍلحى
رٍ  اًؾ ٍبًف حى ، كىعىٍف ًسمى ًريرو ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى اؽى السًَّبيًعيِّ ، ًإٍسحى ًريرو ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىٍيرىةى، عىٍف جى ، عىٍف عى بو

ٍيًد ٍبًف كىٍىبو كىأىًبي ظىٍبيىا ، كىعىًف األىٍعمىًش، عىٍف زى ًريرو ، عىٍف جى ٍف قىٍيسو ، عى اًلدو ، كىعىٍف ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف أىًبي خى فى
ًريرو ًبٍضعىةى عىشىرى رىجيبل، كىعىٍف قىيٍ  كىاهي عىٍف جى ، كىرى ًريرو بىيىافي ٍبفي عىٍف جى ، كى اًلدو اًعيؿي ٍبفي أىًبي خى سو ًإٍسمى

 .(4)ًبٍشرو 

 تخريج الحديث:

 مف طريؽ حفص بف غياث، عف األعمش، زيد بف كىب بمفظو. (5)أخرجو البخارم
، كىأىًبي ًظٍبيىافى بنحكه. (6)كمسمـ ٍيًد ٍبًف كىٍىبو  مف طريؽ األعمش،  عىٍف زى

بىٍيرو بنحكه. (7)كأخرجو مسمـ في مكضع آخر ك، عىٍف نىاًفًع ٍبًف جي  مف طريؽ سفياف، عىٍف عىٍمرو
، مف طريؽ إسماعيؿ بف أبي خالد، عف قيس بف أبي حاـز (9)، كأحمد بف حنبؿ(8)أخرجو الترمذم

 بنحكه.
 نحكه.بؾ بف عمير عف عبيد اهلل بف جرير مف طريؽ عبد المم (10)أحمد بف حنبؿك 

                                                 

اؽ، تاـٌ العناية 1) ٍندىه العٍبدٌم اإلصبيانٌي، الحافظ ابف الحافظ، أبك ًإٍسحى (ىك: إبراىيـ ٍبف محمد ٍبف يحيى ٍبف مى
 (.452: رقـ الترجمة367/ 7بلـ )جبالحديث، صنَّؼ الشيكخ. الذىبي، تاريخ اإلس

ٍنده بف الكليد العىبدٌم، أبك عبد اهلل اإلصبيانٌي الحافظ. ككاف مف أكعية العمـ. الذىبي، 2) (ىك: محمد بف يحيى بف مى
 (.64: رقـ الترجمة44/ 7تاريخ اإلسبلـ )ج

ٍبد المَّو النٍَّيسابكرٌم األرغً 3) اؽ ٍبف عى يىاني اإلسفنجٌي الحافظ الجٌكاؿ الٌزاىد. أبك عبد (ىك: محمد ٍبف المسٌيب ٍبف ًإٍسحى
: ما  ٍنوي أىنَّوي قىاؿى اهلل،  قاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ: كاف مف العباد المجتيديف، سىًمٍعتي غير كاحد مف مشايخنا يذكركف عى

 (.237: رقـ299/ 7أعمـ منبرنا مف منابر اإلسبلـ بقي عميَّ لـ أدخٍمو لسماع الحديث. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج
 (.738: رقـ الحديث371أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ ) ص  (4)
ًة النَّاًس كىالبىيىاًئـً )ج](5)  .[(6013: رقـ الحديث10/ 8البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/ بىابي رىٍحمى
ًتًو ](6) اًئًؿ، بىابي رىٍحمى فىٍضًؿ ذىًلؾى مسمـ: صحيح مسمـ،  كتاب اٍلفىضى ًعًو كى تىكىاضي ٍبيىافى كىاٍلًعيىاؿى كى مَّـى الصِّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى

 .[(66: رقـ الحديث1809/ 4)ج
 المرجع السابؽ. (7)
ا ](8) / بىابي مى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ًة الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي الًبرِّ كىالصِّ اءى ًفي رىٍحمى جى

 .[(1922: رقـ الحديث387/ 3اٍلميٍسًمًميفى )ج

 .[(19189،19247: رقـ الحديث567، 525/ 31أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج ] (9)

 (.19166: رقـ الحديث508/ 31)ج  المرجع السابؽ (10)



 

374 
 

 مف طريؽ أبي إسحاؽ السبيعي، عف أبيو بنحكه. (2)كالطبراني، (1)كأخرجو أحمد بف حنبؿ مرة 

، عف  (3)كأخرجو أحمد بف حنبؿ أيضان  قىةى مف طريؽ سميماف بف قـر  بنحكه. ًزيىاًد ٍبًف ًعبلى

 بمفظو. ، عف إبراىيـ بف أخي جريرمف طريؽ شعبة (5)، كتماـ الرازم(4)كأخرجو البخارم في تاريخو

 مف طريؽ  شعبة، عف سماؾ، عف عبد اهلل بف عميرة بنحكه مع زيادة.  (6)كأخرجو الطبراني

  ، تسعتيـ )زيد بف كىب، كنافع بف جبير، كأبك ظبياف، عبيد اهلل بف جرير، قيس بف أبي حاـز
براىيـ بف جرير(، عف جرير بف عبد اهلل بو. سحاؽ، كزياد بف عبلقة، كعبد اهلل بف عميرة، كا   كا 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ًمي  جى  ٍبًد المًَّو اٍلبىجى ًريري ٍبفي عى
ك،(7) ييٍكنىى أىبىا عىٍمرو ـى ًفي السَّنىًة الًَّتي قيًبضى ًفييىا النًَّبي  صٌمى اهلل  ، كى أىٍسمى

ا يىةي الضَّحَّ كىانىٍت ًكالى مىى اٍلكيكفىًة ، كى اًؾ ٍبًف قىٍيسو عى يىًة الضَّحَّ فِّيى ًبالسَّرىاًة ًفي ًكالى تيكي ًؾ عميو كسمـ...، كى
ًنٍصفنا بىٍعدى ًزيىاًد ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى  سىنىتىٍيًف كى
 . ىك: صحابي. (9) "لو صحبة"كقاؿ أبك حاتـ:  ،(8)
، كقاؿ أبك (10)"لـ يسمع مف أىًبيو شىٍيئا"قاؿ يحيى بف معيف: ًإٍبرىاًىيـ بف جرير بف عبد اهلل البىجًمٌي: 

ركل عنو شعبة بف الحجاج تأخر مكتو حتى "، كقاؿ ابف حباف: (11)"ركل عف أبيو، مرسؿ"حاتـ: 
بعض ركاياتو يقكؿ: حدثني أبي، كلـ يضعؼ في نفسو إنما "، كقاؿ ابف عدم: (12)"كتب عنو شريؾ

؛ عف أبيو، صدكؽ..."، كقاؿ الذىبي: (13)"قيؿ: لـ يسمع مف أبيو شيئا، كأحاديثو مستقيمة تكتب

                                                 

 (.19241: رقـ الحديث563/ 31أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج ] (1)

 (.2489: رقـ الحديث354/ 2الطبراني: المعجـ الكبير )ج  (2)

 .[(19244: رقـ الحديث565/ 31أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج ] (3)

 .[(893: رقـ الحديث278/ 1البخارم، التاريخ الكبير )ج ] (4)

 (.1028: رقـ الحديث25/ 2الرازم، فكائد تماـ )ج (5)
 (.2485رقـ الحديث :353/ 2الطبراني: المعجـ الكبير)ج  (6)

مي: ىذه النسبة  (7) قبيمة بجيمة كىك ابف أنمار بف أراش بف عمرك بف الغكث أخي األسد بف الغكث، كقيؿ  إلىالبىجى
 (.383: رقـ91/ 2أف بجيمة اسـ أميـ. السمعاني، األنساب )ج

 (.22/ص 6ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(8)
 (.2064: رقـ الترجمة502/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(9)
 (.3188: رقـ69/ 4يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج (10)
 (.233: رقـ الترجمة91/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (11)

 (.1600: رقـ الترجمة6/ 4ابف حباف، الثقات )ج  (12)

 (.90: رقـ الترجمة419/ 1ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (13)
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صدكؽ إال أنو لـ "، كقاؿ ابف حجر: (1)"فضعؼ حديثو جاء مف جية االنقطاع ال مف قبؿ الحفظ
 .(2) "كل عنو بالعنعنة كجاءت ركاية لو بصريح التحديث؛ لكف الذنب لغيرهيسمع مف أبيو، كقد ر 

 صدكؽ لـ يسمع مف أبيو. خالصة األقكاؿ:

، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرم، تقدمت ترجمتو في شعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ
كىك: ثقة حافظ متقف (، 135)ص)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعنا: معرفتو باألخكة(، 

عف  كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذبٌ 
 السنة، ككاف عابدان.

مد ٍبف عىبد الكاًرث ٍبف سىًعيد، أىبك سىيؿ: ، (5)، كالعجمي(4)، كابف معيف(3) كثقة ابف سعد عىبد الصَّ
، كزاد ابف معيف: عبد الصمد بف عبد الكارث يقكؿ في كتبو (8)، كالذىبي(7)، كالحاكـ(6)كابف قانع

كميا حدثنا حدثنا، كلـ يكف في كتابو حدثنا رأيت كتابو فمـ يكف فيو حدثنا ككاف يقكؿ ىك، كزاد 
، كقاؿ الذىبي مرة: (9)يخطئ، كذكره ابف حباف في الثقات الحاكـ: مأمكف، إال ابف قانع زاد:

 .(11)"صدكؽ ثبت في شعبة"، كقاؿ ابف حجر: (10)"حجة"
 ثقة. خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث:

، ًإٍف كىافى ىيكى  ًريرو ـى سىًمعى ًمٍف جى ا بىيىافي أىفَّ ًإٍبرىاًىي ًفي ىىذىا أىٍيضن قاؿ أبك مكسى المديني: " كى
، كىعً  ؿى ..."األىكَّ ًديثي  .(12) ٍندى شيٍعبىةى ىىذىا اٍلحى

                                                 

 (.61: رقـ الترجمة25/ 1الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج  (1)
 (.158: رقـ الترجمة 88ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (2)

 (.300/ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج  (3)
 (.145/ص 1يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز)ج  (4)
 (.1003: رقـ الترجمة303العجمي، معرفة الثقات) ص  (5)

 (.632: رقـ الترجمة328/ 6ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج  (6)
 المرجع السابؽ. (7)
 (.198: رقـ الترجمة516/ 9الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (8)
 (.14157: رقـ الترجمة414/ 8ابف حباف، الثقات )ج   (9)
 (.3376: رقـ الترجمة653/ 1الذىبي، الكاشؼ )ج  (10)
 (.4080: رقـ الترجمة356ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (11)
 (.738: رقـ الحديث371أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ ) ص  (12)
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الحديث فيو انقطاع إبراىيـ بف جرير لـ يسمع مف أبيو، مات أبكه كىك حمؿ، كيدلؿ عمى ذلؾ قكؿ 
 " ًريرو ًلدى بىٍعدى مىٍكًت جى كي ، كى ابف سعد: " كىافى قىٍد بىًقيى كىعيمِّرى
، أما قكؿ )حدثني(، عمى أنو سمع مف (1)

أبيو كىىـ، كما قاؿ ابف حجر: جاءت ركاية لو بصريح التحديث؛ لكف الذنب لغيره 
(2). 

كقكؿ شعبة بف الحجاج أف " إبراىيـ ابف أخي جرير" كىىـ محتمؿ، كأنو إبراىيـ بف جرير، فبل يكىـ 
ٍبد اهلل البىجًمٌي،  عمى أنو راكو آخر، كقد ذكر ابف حباف لو يقتضي الجـز بأنو )ًإٍبرىاًىيـ ٍبف جرير ٍبف عى

اج(     .(3)يركم عىف أىًبيو، ركل عىنوي شيٍعبىة ٍبف اٍلحجَّ
إسناده ضعيؼ، فيو انقطاع إبراىيـ بف جرير، لـ يسمع مف أبيو، إال أف الحكـ عمى الحديث: 

 يما. يالحديث صحيح أخرجو الشيخاف في صحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.297/ص 6ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(1)

 (.158: رقـ الترجمة 88ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (2)
 (.1600: رقـ الترجمة6/ 4ج(ابف حباف، الثقات )3)
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 الحكـ عمى األسانيدثاني: المبحث ال
، كاستعمؿ في ذلؾ صيغان متعددة، بعض طرؽ األسانيدمكسى المديني عمى  كحكـ اإلماـ أب

سناد صحيح، مثؿ: صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـ،  كمحفكظ مف حديث فبلف عف فبلف. كا 

 المطمب األكؿ: قكلو" صحيح اإلسناد" ك" إسناد صحيح" 
بعض أسانيد األحاديث بقكلو: )صحيح اإلسناد أك إسناد حكـ اإلماـ أبك مكسى المديني عمى 

 صحيح(.

إنو صحيح اإلسناد، أك حسف  :ف المحدث إذا قاؿ عف حديثأعمماء المصطمح:  ذكر
ٍسنىاًد، أىٍك  :قىٍكليييـٍ  ،  قاؿ ابف الصبلحاإلسناد دكف قكلو صحيح أك حسف ًحيحي اإٍلً ًديثه صى " ىىذىا حى

ٍسنىاًد " ديكفى  سىفي اإٍلً سىفه  حى ًديثه حى ًحيحه أىٍك حى ًديثه صى : " ىىذىا حى ـٍ ًديثه  ؛قىٍكًلًي : " ىىذىا حى " أًلىنَّوي قىٍد ييقىاؿي
. ، ًلكىٍكًنًو شىاذًّا أىٍك ميعىمَّبلن ٍسنىاًد "، كىالى يىًصح  ًحيحي اإٍلً مىى  صى رى عى ـٍ ًإذىا اٍقتىصى نِّؼى اٍلميٍعتىمىدى ًمٍنيي ٍيرى أىفَّ اٍلميصى غى

ـي لىوي ًبأىنَّ قىٍكًلًو:  ٍك ـٍ يىٍقدىٍح ًفيًو، فىالظَّاًىري ًمٍنوي اٍلحي لى ـٍ يىٍذكيٍر لىوي ًعمَّةن، كى لى ٍسنىاًد، كى ًحيحي اإٍلً ًحيحه ًفي ًإنَّوي صى وي صى
ـي  ، كىالمَّوي أىٍعمى ـى اٍلًعمًَّة كىاٍلقىاًدًح ىيكى اأٍلىٍصؿي كىالظَّاًىري  .(1) نىٍفًسًو؛ أًلىفَّ عىدى

لقائؿ أف يقكؿ: ال نسٌمـ أف قكليـ: ىذا حديث صحيح اإلسناد يحتمؿ "ك ٍبًرٍيًزم: قاؿ التاج التِّ 
ككنو شاٌذان أك معٌمبلن مردكدان؛ ليككف دكف قكليـ: ىذا حديث صحيح، فإف صحة اإلسناد مستمزمة 

 . (2)" صحة المتف دكف العكس، كالحكـ بصحة اإلسناد مع احتماؿ عدـ صحتو بعيد جدان ل

ٌنؼ أىنيـ ًإذا تصرنا البف الصبلح: " قاؿ الزركشي من ـ الميصى قد تقدـ ًفي كىبلى ىىذىا ًفيًو نظر كى
ًحيح)قىاليكا  ًديث صى اؿ سىنىده (،ىىذىا حى قد تكىرر ،فمرادىـ اتِّصى ًفي  الى أىنو مىٍقطيكع ًبًو ًفي نفس اأٍلىمر كى

ريف  ـ اٍلمزم كالذىبي كىغىيرىمىا مف اٍلميتىأىخِّ ال)كىبلى  . (3)(" ح كالمتف مينكرًإٍسنىاده صى

، كما غالبناكلكف الحافظ ابف حجر اختار أف التبلـز بيف الحكـ بصحة اإلسناد كصحة المتف 
ال نسمـ  : "فقاؿ عف ىذه القاعدة قميؿ ال يصمح التعكيؿ عميو، فضبلن عف تأسيس قاعدة عميو رندٌ 

ذا كاف أف عدـ العمة ىك األصؿ؛ إذ لك كاف ىك األصؿ ما اشترط عدمو في  شرح الصحيح، كا 
قكليـ: صحيح اإلسناد يحتمؿ أف يككف مع كجكد العمة لـ يتحقؽ عدـ العمة فكيؼ يحكـ لو 

 . (4)بالصحة"

                                                 

 (.38(ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص1)
 (1250 – 1249/ص 3(السيكطي، البحر الذم زخر )ج 2)
 (.367/ص 1(الزركشي، النكت عمى مقدمة ابف الصبلح )ج3)
 (.474/ ص1(ابف حجر، النكت عمى كتاب ابف الصبلح )ج4)
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" كالذم يظير  فقاؿ: بيف حكـ الحافظ المعتمد كغير المعتمد الحافظ ابف حجر كمف ثىَـّ فرَّؽى 
ث بالصحة  بيف التقييد كاإلطبلؽ، كبيف مىف لي أف الصكاب التفرقة بيف مىف ييفىرِّؽي في كىصًفًو الحدي

فمف عيرؼ ًمف حالو باالستقراء التفرقة يحكـ لو بمقتضى ذلؾ، كييحمؿ إطبلقو عمى ؛ ال ييفىرِّؽ
 كمىف عيرؼ ًمف حالو أنو ال يصؼ الحديث دائمان ، ، كتقييده عمى اإلسناد فقطاإلسناد كالمتف معان 

 .(1)ا "في حقو ما قاؿ المصنؼ آخرن ا إال بالتقييد، فيحتمؿ أف يقاؿ كغالبن 

 النمكذج األكؿ: صحيح اإلسناد

ٍبًد : قاؿ أبك مكسى المديني(68) الحديث ٍبًد المًَّو ٍبًف عى مَّدي ٍبفي عى كرو ميحى نىا اٍلقىاًضي أىبيك مىٍنصي : أىٍخبىرى
، رىًحمىوي المَّوي  اٍلكىاًحًد الشًَّريًطي  اٍلميعىدَّؿي
اًفظي (2) ٍبًد المًَّو اٍلحى ، أنا أىبيك نيعىٍيـو أىٍحمىدي ٍبفي عى

، ثنا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي (3)
بلدو اٍلعىطَّاري النًَّصيًبي   اًرثي ٍبفي أىًبي أيسىامىةى (4)ٍبفي ييكسيؼى ٍبًف خى مَّدو اٍلحى ، ًببىٍغدىادى، ثنا أىبيك ميحى

، ثنا ييكنيسي (5)
، ثنا لىٍيثه يى  مَّدو ٍنوي، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو ٍبفي ميحى اًبرو رىًضيى المَّوي عى بىٍيًر، عىٍف جى ٍف أىًبي الز  ، عى ٍعًني اٍبفى سىٍعدو

 : ، أىنَّوي قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍيًو السَّبلـي »صى ، فىًإذىا ميكسىى عى ـٍ مىٍييي مىكىاتي المًَّو عى مىيَّ األىٍنًبيىاءي صى عيًرضى عى
ٍربه ًمفى  اًؿ شىنيكءىةى  ضى اًؿ كىأىنَّوي ًمٍف ًرجى ٍف ا، كىرىأىٍيتي ًعيسىى (6) الرِّجى مىٍيًيمىا السَّبلـي فىًإذىا أىٍقرىبي مى ـى عى ٍريى ٍبفى مى

مىٍيًو السَّبلـي فىًإذىا أىٍقرىبي مىٍف رىأىٍيتي ًبًو شىبى  ـى عى ، كىرىأىٍيتي ًإٍبرىاًىي ـٍ  ينارىأىٍيتي شىبىينا عيٍركىةي ٍبفي مىٍسعيكدو اًحبيكي « صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍيًو السَّبلـي فىًإذىا أىٍقرىبي مىٍف رىأىٍيتي ًبًو شىبىينا ًدٍحيىةي »يىٍعًني نىٍفسىوي صى  .«كىرىأىٍيتي ًجٍبًريؿى عى

ًحيحه اإًلٍسنىادىىذىا  ًديثه صى وي، عىٍف  حى  .(8)يث، عىًف الم(7)[بف رمحكا ،قتيبة] عمى شرط مسمـ، أىٍخرىجى
                                                 

 (.474/ ص1النكت عمى كتاب ابف الصبلح )ج(ابف حجر، 1)
ٍيو، 2) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عىٍبد الكاحد ٍبف عى (ىك: محمد ٍبف عى

كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية أكالن: مف  ،أبك منصكر األصبياني، الش ري
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (3) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)صاألكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

تقدمت ترجمتو في ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بىٍكر العطار،  ىك: أىٍحمىد(4)
 ثقة. كىك:  (،103)صأكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،  ،)المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية

مَّد التميمي، (5) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى
 ثقة صاحب المسند. كىك: (، 103)صبالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

مخبلؼ باليمف، بينيا كبيف صنعاء اثناف كأربعكف فرسخا، تنسب إلييا قبائؿ مف األزد يقاؿ ليـ أزد  شىنيكءىةي: (6)
 (.368/ص 3شنكءة. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف)ج 

نما الصكاب ىك )قتيبة،  (7) كىـ المحقؽ في ذكر االسـ فمدمج االسميف عمى أنيما اسـ كاحد )قتيبة بف رمح(، كا 
 (.74كابف رمح( كما جاء في المخطكط لكحة: )

 (.408: رقـ الحديث219أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (8)
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 تخريج الحديث:

ىك ) دحية بف مع زيادة لفظ  بنحكه ، كقتيبة بف سعيدمحمد بف رمح عف (1)أخرجو مسمـ
 .خميفة(

ٍيف  عف (2)أحمد بف حنبؿأخرجو ك  جى  .، كيكنس بف محمد بنحكهبف المثنىحي

ٍيف أربعتيـ )محمد بف رمح، كقتيبة بف سعيد، كيكنس بف محمد، ك  جى عف الميث بف المثنى(، حي
 بف سعد، عف أبي الزبير، عف جابر بف عبد اهلل رضى اهلل عنو مرفكعان.ا

 رجاؿ اإلسناد:دراسة 

الطعف في المطمب األكؿ: تقدمت ترجمتو في )  محمد بف مسمـ بف تىٍدريس، أبك الز بىير المكي:
إماـ مف أئمة العمـ ثقة حافظ متقف في جابر ىك:  (،206، )ص"(ال أعرفوالراكم بالجيالة بقكلو: "

بف عبد اهلل كفي غيره اعتمده مسمـ، كأخرج لو البخارم متابعة، كركل عنو مالؾ بف أنس، كاحتج بو 
أف كتب عنو أكالن، كىك  أحمد بف حنبؿ، كلـ يتخمؼ عف الركاية عنو مف الثقات سكل شعبة بعد

مدلس مشيكر بالتدليس، كأما مف جرحو فالتجريح غير مفسر، كقابمو تعديؿ غيرىـ مف النقاد لو، 
، كصرح بالسماع في ىذه الركاية كالقاعدة في مثؿ ىذا ىي: تقديـ التعديؿ عمى الجرح غير المفسر

 .)أخبره(
المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: تقدمت ترجمتو في ) :الفيمي الميث بف سعد، أبك الحارث

 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

  .(3)"ثقة ثبت مات سنة سبع كمائتيف" يكنس بف محمد بف مسمـ البغدادم، أبك محمد المؤدب:

 دراسة الحديث:

أنو تكفرت شركط : " ىذا حديث صحيح اإلسناد " خبلصة كبلـ اإلماـ أبي مكسى المديني
أما نفي الشذكذ كنفي العمة  ـ، ثبلثة مف شركط الصحة كىي اتصاؿ السند كعدالة الركاة كضبطي

يذكر لو عمة فالظاىر صحة المتف  لكف ىذا الحديث لـك ، عنو فمـ يتكفؿ بيما ألنو لـ يتثبت منيما
 .ألف األصؿ عدـ العمة كعدـ الشذكذ

 مى شرط مسمـ كما قاؿ أبك مكسى المديني.الحديث رجالو ثقات، صحيح اإلسناد عك 

                                                 

(1) [ / يمىافى فىٍرًض مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً مَّـى ًإلىى السَّمىاكىاًت، كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍسرىاًء ًبرىسيكًؿ اهلًل صى بىابي اإٍلً
مىكىاًت )ج   .[(271: رقـ الحديث153/ 1الصَّ

 .[(14589 : رقـ الحديث443/ 22أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج ] (2)
 (.7914 : رقـ الترجمة614ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (3)
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إسناد أبي مكسى المديني فيو محمد بف عبد اهلل الشركطي، لـ أجد مف الحكـ عمى الحديث: 
 أخرجو مسمـ في صحيحو. صحيح اإلسنادذكره بجرح أك تعديؿ؛ إال أف الحديث 

 إسناد صحيحالنمكذج الثاني: 

ٍيوً أبك مكسى المديني: قاؿ (67) الحديث ٍندىكى ٍبًد المًَّو ٍبًف مى مَّدي ٍبفي عى كرو ميحى نىا أىبيك مىٍنصي : أىٍخبىرى
، ثنا (1)

اًفظي، بلدو  (2)أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى اًرثي ٍبفي أىًبي أيسىامىةى (3)ثنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي خى ، ثنا (5)، ثنا أىبيك النٍَّضرً (4) ، ثنا اٍلحى
ٍنوي  ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف يىسىارو ٍقبيًرم  دَّثىًني سىًعيده اٍلمى ، حى : قىاؿى المٍَّيثي ، يىقيكؿي

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كءىهي فىييٍسبً »رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ فىييٍحًسفي كيضي ديكي أي أىحى ، ثيَـّ يىٍأًتي اٍلمىٍسًجدى ال (6) غيوي ال يىتىكىضَّ
،«. المَّوي ًبًو كىمىا يىتىبىٍشبىشي أىٍىؿي اٍلغىاًئًب ًبطىٍمعىًتوً  (7)ييًريدي ًإال الصَّبلةى ًإال تىبىٍشبىشى  ًحيحه أىٍخرىجى  ىىذىا ًإٍسنىاده صى

ًديثن  ًحيًحًو ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد حى ًديثي (8)ا ميٍسًمـه ًفي صى ٍيًر ًإٍنكىارو كىال تىٍأًكيؿو ، كىىىذىا اٍلحى كىأىٍمثىاليوي تيٍركىل ًمٍف غى
اًلًح ًفيوً   .(9) اٍقًتدىاءن ًبالسَّمىًؼ الصَّ

 

 
                                                 

ٍيو،  (1) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى ىك: محمد ٍبف عى
كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية أكالن: مف عرفة  ،أبك منصكر األصبياني، الش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)صأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، )المطمب األكؿ: معرفتو ب
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بىٍكر العطار،  (3)
 ثقة. كىك:  (،103)صأكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،  ،)المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية

مَّد التميمي،  (4) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى
 ثقة صاحب المسند. كىك: (،103)ص أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، ،بالكنية

(5)  ، أكالن:  ،تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنيةىك: أىبيك النٍَّضًر ىىاًشـي بفي القىاًسـً المٍَّيًثي  الخيرىاسىاًني 
 ثقة ثبت.  (،103)ص مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

قَّوي. (أٍسبىغ الكيضيكءى إٍسبىاغان ) (6)  (.500/ ص22تاج العركس )ج  الزبيدم،: أٍبمىغىوي مىكىاًضعىوي، ككفَّى كيؿَّ عيٍضكو حى

ًديًؽ، كالمطؼي   (7) بىوي ًلتمىقِّيو البىٌش: فىرىحي الصدِّيؽ ًبالصَّ رى ثىؿه ضى . كىىىذىا مى قىٍد بىًشٍشتي ًبًو أىبىش  مىٍيًو، كى ٍقبىاؿي عى ٍسأىلىًة كىاإٍلً ًفي اٍلمى
ٍكرىاًمًو. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج  تىٍقًريًبًو كىاً   (. 130/ص 1ًإيَّاهي ًبًبرًِّه كى

، عىٍف سىًعيًد ٍبًف يىسىارو 8) ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي سىًعيدو دَّثىنىا لىٍيثه ، حى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو ٍيرىةى، ( قاؿ مسمـ: حى ، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى دىقىةو مً »يىقيكؿي ده ًبصى دَّؽى أىحى ا تىصى ...مى مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىاب ]«. ٍف طىيِّبو

تىٍرًبيىًتيىا )ج دىقىًة ًمفى اٍلكىٍسًب الطَّيًِّب كى  .[(63: رقـ الحديث702/ 2الزَّكىاًة/ بىابي قىبيكًؿ الصَّ
 (.614: رقـ الحديث308أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (9)
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 تخريج الحديث:
 اختمؼ عمى سعيد المقبرم عمى كجييف: 

 سعيد المقبرم، عف سعيد بف يسار، عف أبي ىريرة رضى اهلل عنو، مرفكعان.الكجو األكؿ: 
أخرجو ابف مفظ مقارب، ك ابف أبي ذئب ب مف طريؽ (2)كأحمد بف حنبؿ، (1)أخرجو ابف ماجو 

 .عف الميث بف سعد، (5)بنحكه بمفظو، كالدارقطني (4)، كالحارث(3)منده
 بو. كبلىما )الميث بف سعد، كابف أبي ذئب( عف سعيد المقبرم

اهلل  سعيد المقبرم، عف أبي عبيدة، عف سعيد بف يسار، عف أبي ىريرة رضىالكجو الثاني: 
 عنو، مرفكعان.

، عف سعيد المقبرم، عف  مف طريؽ الميث بف سعد (7)الدارميك  ،(6)أخرجو أحمد بف حنبؿ
 بو بمفظو. أبي عبيدة

 رجاؿ اإلسناد: دراسة
مات سنة سبع عشرة كمائة مف ، (8)"ثقة متقف"قاؿ ابف حجر: سعيد بف يسار، أبك الحباب:  

 .(9)اليجرة
 أبك سعد: (10)المقبيرمسعيد بف أبي سعيد كيساف 

ثقة كثير الحديث؛ كلكنو كبر كبقي حتى اختمط قبؿ مكتو بأربع سنيف، كمات في "قاؿ ابف سعد: 
ليس "، قاؿ عمي بف المديني: (11)"خبلفة ىشاـ بف عبد الممؾ بالمدينة سنة ثبلث كعشريف كمائة

                                                 

ًة )ج ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي ا] (1) بلى كـً اٍلمىسىاًجًد كىاٍنًتظىاًر الصَّ مىاعىاًت/ بىابي ليزي : رقـ 262/ 1ٍلمىسىاًجًد كىاٍلجى
 .[(800الحديث

 .[(9841: رقـ الحديث15/523أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج]  (2)
 (.751الحديث: رقـ 3/237التكحيد كمعرفة أسماء اهلل عز كجؿ كصفاتو عمى االتفاؽ كالتفرد )جابف منده،  (3)

ًف ٍبًف عىٍكؼو رىًضيى المَّوي عى  (4) ٍبًد الرٍَّحمى نىاًقبي عى نىاًقًب/ مى ٍنوي الحارث: مسند الحارث، المسند، انتقاء الييثمي، ًكتىابي اٍلمى
 (.128: رقـ الحديث1/252)ج
 (.2086: رقـ1/8الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج (5)
 .[(8065رقـ الحديث :13/428أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج]  (6)
أبك سعيد الدارمي، نقض اإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد عمى المريسي الجيمي العنيد فيما افترل عمى اهلل (7)

 (.887/ص 2عز كجؿ مف التكحيد)ج 
 (.2436: رقـ الترجمة 391ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (8)
 (.335: رقـ70/ 1الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج (9)

المقبيرم: ىذه النسبة  سعيد بف أبى سعيد المقبرم، ككنيتو أبك سعد، كقاؿ ابف حباف: كاف يسكف بالقرب  (10)
كاسـ أبيو كيساف كاف مكاتبا المرأة مف بنى ليث عداده في أىؿ المدينة. السمعاني األنساب  ،-أم المقبرة -منيا
 (.3900: رقـ385/ 12)ج

 (.1048: رقـ الترجمة5/343ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (11)
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سعد كمحمد بف اسحاؽ ، كليث بف (1) ذئب يأحد أثبت في سعيد بف أبى سعيد المقبرم مف ابف أب
سىأىلت "، كقاؿ الدكرم: (2)"ىؤالء الثبلث يسندكف أحاديث ًحسىاف، ابف عجبلف، كاف يخطئ فييا

ا أثبت لىٍيث بف سعد أىك  ىيمىا ثىبتايحيى قمت أىييمى ٍقبيرم قىاؿى ًكبلى ، كقاؿ (3)"بف أىبى ًذٍئب ًفي سعيد المى
، كابف سبط العجمي في المختمطيف، كقاؿ عبلء (6)، كابف الكياؿ(5)، كذكره العبلئي(4)العجمي: ثقة

سعيد المدني، أحد الثقات احتج بو الستة، كركايتو  يالديف رضا: كسعيد بف أبي سعيد المقبرم أب
عف عائشة كأـ سممة مرسمة، تغير قبؿ مكتو بأربع سنيف كنص غير كاحد مف األئمة عمى اختبلطو 

 . (7)كلكف الراجح أف أحدان لـ يسمع منو في تغيرهمثؿ: ابف حباف كيعقكب بف شيبة كابف سعد 
ا أخذ عنو في االختبلط، فإف ابف عيينة أتاه فرأل لعابو ما أحسب أف أحدن " قاؿ الذىبي: 

، كقاؿ ابف حجر: (8)"يسيؿ فمـ يحمؿ عنو، كحدث عنو مالؾ، كالميث، كيقاؿ: أثبت الناس فيو الميث
 .(9) "كركايتو عف عائشة كأـ سممة مرسمةثقة  تغير قبؿ مكتو بأربع سنيف " 

، لـ يأخذ أحد عنو كما قاؿ ابف حجر: ثقة، تغير قبؿ مكتو بأربع سنيف  :األقكاؿ الخالصة
 .في االختبلط

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  :الفيمي الميث بف سعد، أبك الحارث
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

 دراسة الحديث:

 سعيد المقبرم، عف سعيد بف يسار، عف أبي ىريرة رضى اهلل عنو، مرفكعان.الكجو األكؿ: 
شبو أف يككف كي":  قاؿ الدَّارقطنيٌ ، الميث بف سعد، كتابعو ابف أبي ذئب، عف سعيد المقبرمركاه 

ألف الميث مف أىٍثبىًت أصحاب سعيد بف أبي  :أشبو بالصَّكابيعني  .(1)"الميث قد حفظو مف المقبرم
 .سعيد المقبرم

                                                 

، أبك الحارث المدني: ثقة فقيو فاضؿ.  (1) ًف بف المغيرة بف الحارث ٍبف أىًبي ًذٍئبو العىاًمًرم  ٍبًد الرٍَّحمى مَّدي بفي عى ىك: ميحى
 (.6082: رقـ الترجمة493ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 

 (.207/ ص2معيف، ركاية ابف محرز)ج يحيى بف معيف، تاريخ ابف  (2)

 (.1157: رقـ246/ 3يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم)ج  (3)
 (.545: رقـ الترجمة184العجمي، معرفة الثقات )ص (4)
 (.17: رقـ39العبلئي، المختمطيف )ص  (5)
 (.12: رقـ466ابف الكياؿ، الككاكب النيرات )ص  (6)
 (.40: رقـ132الغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط )ص سبط ابف العجمي، ا (7)

 (.3187: رقـ الترجمة140/ 2الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج  (8)
 (.2321: رقـ الترجمة236ابف حجر، تقريب التيذيب ) ص  (9)
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ذئب،  يليس أحد أثبت في سعيد بف أبى سعيد المقبرم مف ابف أب"كقاؿ عمي بف المديني: 
كليث بف سعد كمحمد بف اسحاؽ ىؤالء الثبلث يسندكف أحاديث ًحسىاف، ابف عجبلف، كاف يخطئ 

 .(2)"فييا
سعيد المقبرم، عف أبي عبيدة، عف سعيد بف يسار، عف أبي ىريرة رضى اهلل الكجو الثاني: 
 عنو، مرفكعان.

الدارقطني فقاؿ:  إسناده ضعيؼ كعمتو، جيالة أبي عبيدة الراكم عف سعيد بف يسار، جيمو
كركاه الميث بف سعد، عف المقبرم، عف ابف عبيدة، أك أبي عبيدة، عف أبي الحباب، عف أبي "

 .(3)"مجيكالن  ىريرة، كزاد في اإلسناد رجبلن 
عف سعيد يتضح مف خبلؿ الدراسة أف طريؽ الميث بف سعد، عف سعيد المقبرم،  الخالصة:

صحيحو، كثبت سماع الميث بف سعد مف سعيد المقبرم،  بف يسار، عف أبي ىريرة رضى اهلل عنو،ا
 كأب اإلماـ قاؿكىك كما دكف زيادة راكو بينيما، كىذا اإلسناد أخرجو مسمـ في صحيحو لحديث آخر، 

 .(4) "ىذا إسناد صحيح، أخرج مسمـ في صحيحو بيذا اإلسناد حديثان " مكسى المديني: 
إسناد أبك مكسى المديني؛ فيو محمد بف عبد اهلل الشركطي لـ أجد مف  الحكـ عمى الحديث:

الحديث إسناده صحيح، مف طريؽ الميث بف سعد، عف سعيد المقبرم، ذكره بجرح أك تعديؿ، إال أف 
 مرفكعان. -رضى اهلل عنو-عف سعيد بف يسار، عف أبي ىريرة 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               

 (2086: رقـ11/9الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج (1)
 (.207/ ص2يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز)ج  (2)
 (.2086: رقـ 11/9عمؿ الدارقطني )جالدارقطني،  (3)
 (.614: رقـ الحديث308أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (4)
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ًحيح، عىٍف ًىشىاـ  ٍبف عيٍركىةى  النمكذج الثالث: ىذا إسناد صى

اًعيؿي السَّرَّاجي : قاؿ أبك مكسى المديني: (64) الحديث نىا ًإٍسمى أىٍخبىرى
ٍبدي الرًَّحيـً (1)  (2)، أنا أىبيك طىاًىرو عى

ًميِّ ٍبًف ميكسىى، رىًحمىوي المَّوي  نىا أىٍحمىدي ٍبفي عى )ح( كىأىٍخبىرى
زَّاًؽ ٍبفي (3) ٍبدي الرَّ عيمىرى ، أنا عى

نىا أىبيك (4) .)ح (، كىأىٍخبىرى
دَّادي  ًميٍّ اٍلحى ، كىأىبيك الطَّيًِّب ٍبفي شىمَّةى (5)عى كٍزدىاًني  ًميٍّ اٍلجي مَّدي ٍبفي عى ، أنا أىبيك بىٍكرو ميحى

، قىاليكا: أنا أىبيك بىٍكًر (6)
ٍبفي اٍلميٍقًرئً 
، نا (7)  ٍبًد اٍلكىاًرًث اٍلعىسَّاؿي ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف ، أنا أىٍحمىدي ٍبفي عى ، أنا المٍَّيثي مَّادو ًعيسىى ٍبفي حى

مَّى المَّ  ٍنوي، أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو صى ٍمعىةى، رىًضيى المَّوي عى ٍبًد المًَّو ٍبًف زى ٍف أىًبيًو، عىٍف عى مىٍيًو عيٍركىةى، عى وي عى
قى  ٍطبىًة ًذٍكًر النَّاقىًة كىالًَّذم عى ، يىقيكؿي ًفي خي مَّـى سى : " }ًإًذ اٍنبىعىثى كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىىىا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

اًرـه 12أىٍشقىاىىا{ ]الشمس:  ؿه عى [ . اٍنبىعىثى لىيىا رىجي
ٍمعىةى ". ثيَـّ ذىكىرى  (8) ًنيعه ًفي رىٍىًطًو ًمٍثؿي أىًبي زى عىًزيزه مى

 : دي »النِّسىاءى، فىقىاؿى اًجعييىا ًمٍف آًخًر يىٍكًموً ًإالـى يىٍعمىدي أىحى لىعىمَّوي ييضى ا ييٍجمىدي اٍلعىٍبدي، كى ـٍ فىيىٍجًمدي اٍمرىأىتىوي كىمى ثيَـّ « . كي
 : ٍرطىًة، فىقىاؿى ـٍ ًمفى الضَّ ًحًكًي ـٍ ًممَّا يىٍفعىؿي »كىعىظىييـٍ ًفي ضى ديكي ًحيح، عىٍف « ًإالـى يىٍضحىؾي أىحى ىذا إسناد صى

 .(9)ًىشىاـ ٍبف عيٍركىةى 

 
 

                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، التٌ  (1) اجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب 2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ( ىك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،
(ىك: أحمد بف عمٌي بف محمد بف مكسى المقرئ، أبك بكر األصبيانٌي، األديب، المؤدب. تقدمت ترجمتو في 3)

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،197، )ص)المطمب التاسع: معرفتو بالتابعيات(

، التَّ 4) زَّاًؽ بفي عيمىرى بًف ميٍكسىى بًف شمىة األىٍصبىيىاًني  ٍبدي الرَّ ، تقدمت ترجمتو في )المطمب (ىك: أىبيك الطَّيًِّب عى اًجري
.  (،197)ص التاسع: معرفتو بالتابعيات(، ًمٍيؿي  الشٍَّيخي الجى

( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 5)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

. (ىك: 6) ، التَّاًجري زَّاًؽ بفي عيمىرى بًف ميٍكسىى بًف شمىة األىٍصبىيىاًني  ٍبدي الرَّ  أىبيك الطَّيًِّب عى
، أىبيك بىٍكر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: 7) ًميٍّ األىٍصبىيىاًني  ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي مف عرؼ (ىك: اٍبفي الميٍقًرًئ ميحى

 ثقة ثبت. (،104)ص بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، بالكنية، أكالن: مف عرفة
ـي: الشِّدة كالقيٌكة كالشَّرىاسىة. ابف األثير، النياي8) ًبيث ًشرِّير، كقد عىريـ بالضـ كالفتح كالكسر، كالعيرىا ة (  )عاًرـه (: أم خى

 (.448/ 3ريب األثر )جفي غ

 (.395: رقـ الحديث214( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 9)
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 تخريج الحديث:

مف طريؽ ابف نمير بنحكه، كبلىما ) كىيب،  (2)مف طريؽ كىيب بنحكه، كمسمـ  (1)أخرجو البخارم 
 ابف نمير(، عف ىشاـ بف عركة بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
مىمىة أـ عبد اهلل بف زمعة بف األسكد بف عبد المطمب األسدم ، أمو قريبة  ًبٍنت أىًبي أيمىيَّة أخت أـ سى

كىافى يأذف عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، يعد في أىؿ  المؤمنيف، كىافى مف أشراؼ قريش، كى
 .(3)المدينة

، أبك عبد اهلل المدني: قاؿ ابف حجر: ثقة فقيو عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم
رضى -ماف مشيكر، مات قبؿ المائة سنة أربع كتسعيف عمى الصحيح، كمكلده في أكائؿ خبلفة عث

 .(4) -اهلل عنو
، كذكره في (5)قاؿ ابف حجر: "ثقة فقيو ربما دلس" ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ األسدم،

المرتبة األكلى مف المدلسيف؛ فاف الحكاية المشيكرة عنو أنو قدـ العراؽ ثبلث مرات، ففي األكلى 
صرح بالقصة كىي تقتضي إنو حدث عف أبيو، فصرح بسماعو، كفي الثانية حدث بالكثير فمـ ي

قاؿ العبلئي: "أحد األعبلـ المتفؽ عمييـ، ذكر ، ك (6)حدث عنو بما لـ يسمعو منو كىذا ىك التدليس 
ابف القطاف في أثناء كبلـ لو: أف ىشامان ىذا تغير كاختمط، كىذا القكؿ ال عبرة بو، لعدـ المتابع لو. 

ف كاف كقع شيء ما فيك مف   . (7)القسـ الذم لـ يؤثر فيو شيء مف ذلؾ" بؿ ىك حجة مطمقان، كا 
 ثقة، كتدليسو ال يضر. الخالصة:

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  الميث بف سعد، أبك الحارث الفيمي:
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

 

                                                 

: 169/ 6[ )ج19( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي تىٍفًسيًر القيٍرآًف/ بىابي }لىتىٍركىبيفَّ طىبىقنا عىٍف طىبىؽو{ ]االنشقاؽ: 1)
 ([.4942رقـ الحديث

عىفى ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، 2) مييىا الض  نَّةي يىٍدخي كفى كىاٍلجى بَّاري مييىا اٍلجى ًصفىًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىا/ بىابي النَّاري يىٍدخي نًَّة كى اءي كتاب اٍلجى
 ([.2855: رقـ الحديث2191/ 4)ج
 (.1537: رقـ الترجمة910/ 3(ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج3)
 (.4561: رقـ الترجمة389)ص(ابف حجر، تقريب التيذيب 4)
 (.7302: رقـ الترجمة573)ص  المرجع السابؽ (5)
 (.30: رقـ26(ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص 6)
 (.43: رقـ126العبلئي، المختمطيف )ص(7)
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، أبك مكسى األنصارم، لقبو زيٍغبىةي، كىك لقب أبيو أيضان، قاؿ عيسى بف حماد بف مسمـ الت ًجٍيًبي  
 .(1)ابف حجر: ثقة 

: كنيتو: أبك بكر، دعكتيـ في مكالى عثماف بف أحمد بف عبد الكارث بف جرير بف عيسى العٌساؿ
 . (2)عفاف، قاؿ ابف يكنس: كاف ثقة 

 دراسة الحديث:
ًحيح، عىٍف ًىشىاـ ٍبف عيٍركىةى "  ، أم أف ىذا اإلسناد (3)معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " ىذا إسناد صى

 ي صحيحيما.صح مف طرؽ أخرل عف ىشاـ ركاه )كىيب، كابف نمير(، كأخرجا ليما الشيخاف ف
إسناد أبي مكسى المديني حسف، رجالو ثقات عدا عبد الرزاؽ بف عمر، كىك الحكـ عمى الحديث: 

ال أف الحديث إسناده صحيح عند الشيخيف في صحيحيما.  صدكؽ حسف الحديث، كا 
ًحيح.  النمكذج الرابع: ىىذىا ًإٍسنىاده صى

ٍبًد المًَّو اٍلكىاًسًطي  : قاؿ أبك مكسى المديني: (63) الحديث نىا أىبيك اٍلقىاًسـً ًىبىةي المًَّو ٍبفي عى أىٍخبىرى
مىٍيًو ًبكىٍرًخ بىٍغدىادى، رىًحمىوي المَّوي  ، قىرىٍأتيوي عى كًطي  الش ري
اًفظي (4) ًميٍّ اٍلحى ، أىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عى

مَّدي (5) ، ًفي ًكتىاًبًو، أىنىا ميحى
ٍرًبي   ٍبفي  ًميِّ ٍبًف اٍلفىٍتًح اٍلحى ًمي  ٍبفي عيمىرى ٍبًف (6)عى : أىنىا عى ٍرًبي  ىىذىا، قىاؿى ازى لىوي اٍلحى ٍف أىجى ازى ًلي مى قىٍد أىجى . كى

                                                 

 (.5291: رقـ الترجمة438(  ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1)
 (.38: رقـ16/ 1( ابف يكنس، تاريخ ابف يكنس المصرم )ج2)
 (.395: رقـ الحديث214( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 3)
ٍيو،4) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى  ( ىك: محمد ٍبف عى

كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف  أبك منصكر األصبياني، الش ري
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

، ثيَـّ اإلً 5) ًميٍّ الرَّاًزم  . الذىبي، سير أعبلـ النببلء (ىك: أىبيك بىٍكر، أىٍحمىدي بفي عى ، قاؿ الذىبي: الزَّاًىدي، الثٍَّبتي ٍسفىرىاًيٍيًني 
 (.347: رقـ الترجمة522/ 17)ج
(ىك: محمد بف عمٌي بف الفتح، أبك طالب الحربٌي العيشارم، قاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثقة دينان صالحان. 6)

 (.1372ة: رقـ الترجم179/ 4الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج
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اًفظي  أىٍحمىدى اٍلحى
مًَّد ٍبًف سىًعيدو (1) ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى

ٍبدي المًَّو (3)، ثنا يىٍعقيكبي ٍبفي ييكسيؼى ٍبًف ًزيىادو (2)  ، ثنا عى
ٍبًد اٍلغىفَّاًر اٍلًعٍجًمي   ، عىٍف عىٍمًرك (4)ٍبفي عى اؽى الشٍَّيبىاًنيِّ ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى اءو اًعيؿى ٍبًف رىجى مَّدي ٍبفي ًإٍسمى ، ثنا ميحى

ثىيٍ  ًبيًع ٍبًف خي ًف الرَّ ، عى ٍيميكفو ٍمًرك ٍبًف مى ، عىٍف عى ًف ٍبًف أىًبي ٍبًف ميرَّةى، عىٍف ًىبلًؿ ٍبًف يىسىاؼو ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى ـو
اًر أىفَّ  دَّثىٍتًني اٍمرىأىةه ًمفى األىٍنصى : حى ًف ٍبفى أىًبي لىٍيمىى، فىقىاؿى ٍبدى الرٍَّحمى : فىمىًقيتي عى  أىبىا أىي كبى لىٍيمىى، قىاؿى ًىبلؿه

مَّـى أىتىاىىا سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنًزًؿ رىسيكًؿ المًَّو صى اًحبى مى مىٍيًو  صى مَّى المَّوي عى يىٍكمنا ًمٍف ًعٍنًد رىسيكًؿ المًَّو صى
؟ فىريبَّ  ا قىاؿى مى ؟ قىالىٍت: كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ـٍ تىٍسمىًعي مى : أىلى ، فىقىاؿى مَّـى سى ٍيرو قىٍد كى  خى

: قى  . قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : أىتىى ًبًو صى ـٍ أىٍف يىٍقرىأى اٍلقيٍرآفى ًفي لىٍيمىةو؟»اؿى ديكي زي أىحى قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى « . أىيىٍعجى
ده{ ]اإلخبلص:  : }قيٍؿ ىيكى المَّوي أىحى ـٍ ديكي : " يىٍقرىأي أىحى ؟ قىاؿى [ . ثىبلثى مىرَّاتو فىًإنَّيىا 1المًَّو كىأىي نىا ييًطيؽي ذىًلؾى

ك ٍبفى ميرَّةى ىى تىٍعًدؿي ثيميثى اٍلقيٍرآًف ".  قىٍد تىابىعى مىٍنصيكري ٍبفي اٍلميٍعتىًمًر، عىٍمرى ، كى ًحيحه  .(5)ذىا ًإٍسنىاده صى

 تخريج الحديث:
مف طريؽ عبد  (8)، كأحمد بف حنبؿ بنحكه (7) ، كالنسائي مختصران  (6)أخرجو الترمذم بمفظ مقارب 

 الرحمف بف ميدم، عف زائدة بف قدامة. 

 في مكضع آخر مف طريؽ شعبة، بنحكه مختصران، (10)د بف حنبؿ ، كأحم(9)كأخرجو النسائي

                                                 

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ 1) (ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو( الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية،

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ (، 142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

بابف  الحافظ المعركؼ(ىك: أحمد بف محمد بف سعيد بف عبد الرحمف، مكلى بني ىاشـ، أبك العٌباس الككفٌي 2)
 المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ(،عيٍقدة. تقدمت ترجمتو في )

مىعى األبكاب ك  (،166)ص  التراجـ. ككاف حافظنا كبيرنا، جى
(. لـ أجد مف ذكره 417/ 1(ىك: يىٍعقيكب ٍبف يكسؼ، أىبيك السرم الحربي. ابف أبي يعمى، طبقات الحنابمة )ج3)

 بجرح أك تعديؿ.

 (لـ أجد مف ذكر لو ترجمة.4)
 (.700: رقـ الحديث351(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص5)
اءى ًفي سيكرىًة (]الترمذم: سنف الترمذم، 6) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًئًؿ اٍلقيٍرآًف عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى أىٍبكىابي فىضى

 (.2896: رقـ الحديث17/ 5اإًلٍخبلىًص )ج
ده )ج7)  ([.1070رقـ الحديث: 19/ 2(]النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد/ اٍلفىٍضؿي ًفي ًقرىاءىًة قيٍؿ ىيكى اهللي أىحى
 ([.23554: رقـ الحديث536/ 38(]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج8)
ٍثيىـو ًفي ىىذى 9) ًبيًع ٍبًف خى مىى الرَّ ًؼ عى ًؿ اٍليىٍكـً كىالمٍَّيمىًة/ ًذٍكري ااًلٍخًتبلى ًديًث )ج(]النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي عىمى / 9ا اٍلحى

 (.10448: رقـ الحديث253
 ([.23547: رقـ الحديث527/ 38حنبؿ: مسند أحمد )ج(]أحمد بف 10)



 

388 
 

مف طريؽ فضيؿ بف عياض  (2)مف طريؽ جرير بنحكه، كأخرجو النسائي أيضان  (1)كالنسائي أيضان 
سرائيؿ، كزائدة بف  (3)بنحكه ، كالدارمي  مف طريؽ إسرائيؿ بمفظ مقارب، خمستيـ) شعبة، كجرير، كا 

قدامة، كفضيؿ بف عياض(، عف منصكر بف معتمر، عف ىبلؿ بف يساؼ، عف عمرك بف مرة، 
عف الربيع بف خثيـ، عف عمرك بف ميمكف، عف عبد الرحمف بف أبي ليمى، عف امرأة مف األنصار، 

 مرفكعان. -رضى اهلل عنو -عف أبي أيكب

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 اسـ مبيـ، لـ يعرؼ مف ىي، إذا كانت صحابية ال يضر ذلؾ.امرأة أبي أيكب األنصارم: 

كلد لست بقيف ، ثـ الككفي: قاؿ ابف حجر: "ثقة...، عبد الرحمف بف أبي ليمى األنصارم المدني
ات سنة ثبلث م -رضى اهلل عنو-، اختمؼ في سماعو مف عمرمف خالفة عمر ٍبف الخطاب

 .  (4)كثمانيف"
ثىٍيـً بًف عىاًئذ بف عبد اهلل ًبٍيعي بفي خي ، قاؿ لو الرَّ ، قاؿ ابف حجر: ثقة عابد مخضـر ، أىبيك يىًزٍيدى الثٍَّكًرم 

مَّـى  -ابف مسعكد لك رآؾ رسكؿ اهلل  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ألحبؾ، مات سنة إحدل كقيؿ ثبلث  -صى
 .(5)كستيف

ك بفي مى  ،عىٍمري أبك عبد اهلل، كيقاؿ: أبك يحيى: قاؿ ابف حجر: مخضـر مشيكر، ثقة  ٍيميٍكفو األىٍكًدم 
 .(6)عابد نزؿ الككفة 
 .(7)كييقاؿ: ابف إساؼ، األشجعي، مكالىـ، أىبيك الحسف الككفي، قاؿ ابف حجر: ثقة ىالؿ بف ًيسىاؼ،

ٍبًد اهلًل بف طارؽ ك بفي ميرَّةى بًف عى مىميعىٍمري ، الميرىاًدم، أبك عبد اهلل الككفي، قاؿ ابف حجر: ثقة ، الجى
 .(8)عابد كاف ال يدلس، كرمي باإلرجاء 

كزى  ، الككفي، قاؿ ابف حجر: ثقة سيمىٍيمىاف ٍبفي أىًبي سيمىٍيمىافى فىٍيري اؽى الشٍَّيبىاًني   . (9)، أىبيك ًإٍسحى
                                                 

ٍثيىـو ًفي ىىذى 1) ًبيًع ٍبًف خى مىى الرَّ ًؼ عى ًؿ اٍليىٍكـً كىالمٍَّيمىًة/ ًذٍكري ااًلٍخًتبلى ًديًث )ج(]النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي عىمى / 9ا اٍلحى
 (.10447: رقـ الحديث252

 (.10450: رقـ الحديث253/ 9)ج المرجع السابؽ(]2)
ده )ج3) : ًفي فىٍضًؿ قيٍؿ ىيكى المَّوي أىحى اًئًؿ اٍلقيٍرآًف/ بىابي ًمٍف ًكتىاًب فىضى : رقـ 2163/ 4(]الدارمي: سنف الدارمي، كى

 ([.3480الحديث
 (.3993/ رقـ الترجمة349(انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 4)
 (.1888: رقـ الترجمة206)ص المرجع السابؽ (5)

 (.5122: رقـ الترجمة427)ص  المرجع نفسو (6)
 (.7352: رقـ الترجمة576)ص المرجع نفسو (7)
 (.5112: رقـ الترجمة426)ص المرجع نفسو (8)
 (.2568: رقـ الترجمة252)ص  المرجع نفسو (9)
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 : بىٍيًدم  اءو الز  مَّدي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف رىجى ، كذكره (1)قاؿ أبك حاتـ: شيخ صالح الحديث، ال بأس بو ميحى
ٍممىةو ًمٍف نىسىبو ًإلىى التَّشىي ع (2)ابف حباف في الثقات  ، كقاؿ الذىبي: (3)، كقاؿ ابف عدم: ىك ًفي جي
ٍدؽ  ًحم وي الصِّ ًشيًعي  مى
 .(5)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ يتشيع (4)

 جر.صدكؽ يتشيع كما قاؿ ابف ح خالصة األقكاؿ:
 دراسة الحديث:

تىابىعىوي  ًديثى أىٍحسىفى ًمٍف ًركىايىًة زىاًئدىةى، كى كىل ىىذىا الحى دنا رى ، كىالى نىٍعًرؼي أىحى سىفه ًديثه حى  قاؿ الترمذم: ىىذىا حى
ٍيري كىاًحدو ًمفى الثِّقى  كىل شيٍعبىةي، كىغى قىٍد رى ، كى ٍيؿي ٍبفي ًعيىاضو ، كىالفيضى مىى ًركىايىًتًو ًإٍسرىاًئيؿي ًديثى عىٍف عى اًت ىىذىا الحى

بيكا ًفيًو  ، كىاٍضطىرى كرو مىٍنصي
(6) . 

كركاه منصكر بف المعتمر، كاختيمؼ »كذكره الدارقطني في "العمؿ" كعدَّد أكجو الخبلؼ فيو، كقاؿ: 
بىطى ًإٍسنىادىهي عف عبد الرحمف بف أبي ليمى، عف اٍمرىأىةو مً  كىاهي زىاًئدىةي ٍبفي قيدىامىةى، فىضى اًر، عنو؛ فىرى فى اأٍلىٍنصى

ـى ًفي ًإٍسنىاًدًه  ، فىقىدَّ ، عىٍف مىٍنصيكرو ٍيؿي ٍبفي ًعيىاضو كىاهي فيضى "، ثـ قاؿ في ركاية فضيؿ: " كىرى ٍف أىًبي أىي كبى عى
، عىًف اٍبًف  ثىٍيـو ًبيًع ٍبًف خي ، عىًف الرَّ ٍيميكفو ٍمًرك ٍبًف مى ، عىٍف عى ًؿ ٍبًف يىسىاؼو عىمىوي عىٍف ًىبلى ، جى رى أىًبي لىٍيمىى، كىأىخَّ

ًفظىو"  ـى ًإٍسنىادىهي كىحى ...، كالحديث حديث زائدة، عف منصكر، كىك أىقىا ٍف اٍمرىأىةو، عىٍف أىًبي أىي كبى عى
(7) . 

كقاؿ ابف عبد البر معقب عمى طرؽ الحديث: "الصكاب فيو حديث منصكر، عف ىبلؿ، عف الربيع 
 .(8)بف خثيـ، عف عمرك بف ميمكف، عف عبد الرحمف بف أبي ليمى، عف امرأة، عف أبي أيكب" ا

ك ٍبفى  كري ٍبفي اٍلميٍعتىًمًر، عىٍمرى قىٍد تىابىعى مىٍنصي ، كى ًحيحه كمعنى كبلـ أبك مكسى المديني:  "ىىذىا ًإٍسنىاده صى
ميرَّةى"
ف ىبلؿ بف يساؼ، عف عمرك بف ، أم إسناد منصكر بف معتمر كىك تابع عمرك بف مرة، ع(9)

 ميمكف، عف الربيع بف خثيـ بو.
إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو عبد اهلل بف عبد الغفار، لـ أجد لو ترجمة،  الحكـ عمى الحديث: 

 كالحديث صح مف طرؽ أخرل.

                                                 

 (.188/ 7(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)
 (.15076: رقـ الترجمة41/ 9(ابف حباف، الثقات )ج2)
 (.1724: رقـ الترجمة489/ 7امؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(ابف عدم، الك3)
 (.342: رقـ الترجمة492/ 4(الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج4)
 (.5730: رقـ الترجمة468(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 5)
مىٍيًو 6) مَّى المَّوي عى اًئًؿ اٍلقيٍرآًف عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى اءى ًفي سيكرىًة (]الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي فىضى / بىابي مىا جى مَّـى سى كى

 (.2896: رقـ الحديث17/ 5اإًلٍخبلىًص )ج
 (.1007:  رقـ102-101/ 6(الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج7)
 (.255/ 7(ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج8)
 (.700ـ الحديث: رق351(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص9)
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 المطمب الثاني: قكلو" محفكظ مف حديث..." 
، أك فإف خكلؼ بأرجحى من" قاؿ ابف حجر:  :تعريؼ المحفكظ ، أىٍك كثرًة عددو وي: ًلمىًزيد ضبطو

غير ذلؾ مف كجكه الترجيحات، فالرَّاًجحي يقاؿي لوي: "المىٍحفكظي" 
(1). 

دليؿ عمى أف الحافظ لـ يجعؿ القرائف ": بقكلو  ابف حجر عقب الشيخ حمزة المميبارم عمى
 .(2)"كالمرجحات محصكرة عمى األكثقية كالعدد

الفا لمف ىيكى أدنى ًمٍنوي رجحانا ىك: "  اٍلمىٍحفيكظقيؿ ك  كىاهي المقبكؿ ميخى  . (3)"مىا رى

صمى اهلل عميو  -كالمحفكظ ال يمـز ككنو صحيحان دائمان، إال إذا كاف محفكظان عف النبي 
ألف معناه ثبكت الركاية عف شخص، كقد يككف الشخص مخطئان، أك يككف ما ركاه منقطعان  ؛-كسمـ

كايات  كرجح اإلماـ أب، قد يككف صحيحان أيضان أك مدلَّسان، أك مرسبلن، ك  مكسى المديني بيف الرِّ
 عف ذاؾ الراكم. هك ك المختمفة بقكلو " محفكظ" كيعني مف حيث عدد الركاة الذيف ر 

، عىًف األىٍكزىاًعيٍّ النمكذج األكؿ:  ًديًث مىاًلؾو  مىٍحفيكظه ًمٍف حى

دَّادي رىًحمىوي المَّوي المديني: قاؿ أبك مكسى (65) الحديث ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى : أىٍخبىرى
غىٍيرى مىرَّةو، ثنا أىبيك  (4)

اًفظي  مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى  (ح)، (5)نيعىٍيـو اٍلحى ٍدنىافى ميحى نىا أىبيك عى كىأىٍخبىرى
ٍيريهي رىًحمىييمىا المَّوي قىاال: نا أىبيك بىٍكًر ٍبفي  (6) كىغى

                                                 

 (.213ابف حجر، نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص  (1)
 (.97حمزة المميبارم، المكازنة بيف المتقدميف كالمتأخريف في تصحيح األحاديث كتعميميا )ص  (2)
 (.271/ص 1(السيكطي، تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )ج3)
أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف  (4)

 كىك: ثقة صدكقان.  (،71)ص )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (5) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

مَّدي بفي أىٍحمىدى اٍبًف الشٍَّيخً  (6) ٍدنىاف ميحى ، الميعىمَّر  ىك: أىبيك عى ًمٍيؿي : قاؿ الذىبي: الشٍَّيخي الجى أىًبي عيمىرى الميطىيَّر، األىٍصبىيىاًني 
، كقاؿ أيضان: ًمف أكالد المحٌدثيف. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (، كتاريخ 265: رقـ الترجمة457/ 19النًَّبٍيؿي

 (. ثقة245: رقـ الترجمة264/ 11اإلسبلـ )ج
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ٍيذىةى  رى
مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى  قىاال: (1) ثنا سي

ب كشي ٍبفي ًرٍزًؽ المًَّو اٍلًمٍصًرم  (2) ، (3) ، ثنا حى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى ، ثنا عى
مىمىةي  ًميٍّ اٍلميٍقًرم  اثنا سى مَّدي ٍبفي عى ، ثنا أىبيك بىٍكرو ميحى ًميٍّ نىا أىبيك عى اًلؾو )ح(، كىأىٍخبىرى ٍبفي اٍلعىيَّاًر، عىٍف مى

دىاًني  اٍلجى  ًميٍّ (4)ٍكزى ـى ٍبًف عى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، ثنا أىبيك بىٍكرو ميحى
اًعي  (5)  كىًريَّا اٍلقيضى ، ثنا سىًعيدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف زى

(6) ،
ٍبًد األىٍعمىى ، عىًف الز ىٍ (7)ثنا ييكنيسي ٍبفي عى ، عىًف األىٍكزىاًعيِّ اًلؾه ، أنا مى ٍبدي المًَّو ٍبفي كىٍىبو ًرمِّ )ح(، ، ثنا عى

ًريري  مَّدي ٍبفي عيمىرى الضَّ نىا ميحى كىأىٍخبىرى
مَّدو (8) ًف ٍبفي ميحى ٍبدي الرٍَّحمى اًعيؿي ٍبفي (10) ، أنا أىًبي(9) ، أنا عى ، أنا ًإٍسمى

فَّاري  مَّدو الصَّ ميحى
ق ًفي  (11) ، (12) ، ثنا عىبَّاسه التَّرى ، عىًف األىٍكزىاًعيِّ ، عىٍف مىاًلؾو ٍفصي ٍبفي عيمىرى اٍلعىدىًني  ، ثنا حى

مى  مَّى المَّوي عى ٍنيىا قىالىٍت: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عى ًف الز ٍىًرمِّ مَّـى عى سى ٍيًو كى
                                                 

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى  ( ىك: أىبيك بىٍكرو 1) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

دى ٍبًف أىي كبى ٍبفً  (2) ، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ:  ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني 
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ب كش بف رزؽ اهلل  (3) بف بياف أبك محمد الكمكاذم، قاؿ ابف ماككال: ثقة. ابف ماككال، اإلكماؿ في رفع ىك: حى
 (.370/ص 2االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب )ج

ىك: محمد بف عمٌي بف أىٍحمىد بف الحسيف بف بيراـ. أبك بكر الجكزداني ثـ األصبياني. كجكزداف مدينة مٌما يمي  (4)
غير جكزداف الٌتي منيا أبك بكر، كاٌلتي ىذا منيا قرية عمى باب أصبياف. كاف مقرئنا مجٌكدنا، طٌيب الصَّكت، بٍمخ، 

 (.59: رقـ الترجمة642/ 9ميٌحدثنا صاحب أصكؿ. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج
، أىبي  (5) ًميٍّ األىٍصبىيىاًني  ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي ك بىٍكر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف ىك: اٍبفي الميٍقًرًئ ميحى

 ثقة ثبت. (،104)ص عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
ىك: سعيد بف أحمد بف زكريا بف يحيى بف صالح القضاعٌى: يكنى أبا محمد، تعرؼ، كتنكر، تكفى سنة اثنتيف  (6)

 (.536: رقـ203/ 1كعشريف كثبلثمائة. ابف يكنس، تاريخ ابف يكنس المصرم )ج
، أىبيك ميٍكسىى المصرم: ثقة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (ىك: ييٍكنيسي بفي 7) دىًفي  ٍبًد األىٍعمىى بًف مىٍيسىرىةى الصَّ : 613عى

 (.7907رقـ الترجمة
  لو ترجمو، مجيكؿ الحاؿ. (ىك: محمد بف عمر بف ىاركف الضرير، أبك عبد اهلل. لـ أجد مف ذكر8)
مَّد ٍبف ًإسٍ 9) ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ميحى ٍندىه، كاسمو ًإٍبرىاًىيـ بف الكليد، أبك القاسـ ابف (ىك: عى مَّد ٍبف يحيى ٍبف مى اؽ ٍبف ميحى حى

ٍبد المَّو العبدم األصبياني. كاف كبير الشأف جميؿ المقدار، حسف الخط كاسع الركاية، أٌمارنا بالمعركؼ  الحافظ أىًبي عى
، لو أصحاب كأٍتباع  : 293/ 10يقتفكف بآثاره. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )جنٌياءن عف المنكر، ذا كقارو كسككف كسىٍمتو

 (.320رقـ الترجمة
ٍندىه أبك عبد اهلل العىٍبًدم  األصبياني الحافظ الجكاؿ صاحب التصانيؼ، 10) اؽى بف محمد بف مى ًد بًف ًإٍسحى مَّ (ىك: ميحى

 (.6478: رقـ الترجمة555/ 6كاف مف أئمة ىذا الشأف كثقاتيـ. ابف حجر، لساف الميزاف )ج
فَّار النٍَّحكٌم الميمحٌي، قاؿ ابف حجر: 11) ًمٌي الصَّ ، أىبيك عى (ىك: إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ بف صالح البغدادم 

 (.1230: رقـ الترجمة165/ 2الثقة اإلماـ النحكم المشيكر. ابف حجر، لساف الميزاف )ج
ٍبًد اهلًل بًف أىًبي ًعٍيسىى الكاسطي،  (12) : قاؿ ابف حجر: ثقة عابد. ابف ىك: عىبَّاسي بفي عى أبك محمد المعركؼ التٍَّرقيًفي 

 (.3172: رقـ الترجمة293حجر، تقريب التيذيب )ص 
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مىٍيمىافى قىالى  ًفي ًركىايىًة سي ، كى : يىقيكؿي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؿَّ ييًحب  »ٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى
ٍفؽى ًفي األىٍمًر كيمِّوً  ًف األىٍكزىاًعيٍّ  ،«...الرِّ ، عى ًديًث مىاًلؾو ًديثه مىٍحفيكظه ًمٍف حى ا ىىذىا حى اًلؾه أىٍيضن كىاهي عىٍف مى ، رى

 .(1) ...ٍبفي ًعيسىىامىٍعفي 

 تخريج الحديث:
 . طريؽ سفياف بف عيينة، عف الزىرم8

 بف عيينة بنحكه مع ذكر قصة سبلـ الييكدم.سفياف مف طريؽ  (3)، كمسمـ(2)أخرجو البخارم
 . طريؽ محمد بف مصعب، عف األكزاعي7
 بنحكه. مف طريؽ محمد بف مصعب (5)كأحمد بف حنبؿ ،(4)ابف ماجوأخرجو ك 

 األكزاعي. طريؽ مالؾ بف أنس، عف 4

مف طريؽ  (8)كالرازمبمفظو، مف طريؽ سممة بف العيار  (7)، كأبك نعيـ(6)الطبرانيكأخرجو  
مف طريؽ حماد بف خالد فذكره مخالفان بمفظ)كىافى النًَّبي   (9)معف بف عيسى بنحكه، كابف األعرابي

ٍفؽى ًفي اأٍليميكًر كيمِّ  مَّـى ييًحب  الرِّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مف طريؽ حفص بف  (10)كأخرجو الخرائطي، يىا(صى
سممة بف العيار،  ) ، خمستيـمف طريؽ عبد اهلل بف كىب بنحكه (11)كابف المقرئ  ،نحكهعمر ب

 كعبد اهلل بف كىب، معف بف عيسى، كحماد بف خالد(، عف مالؾ بف أنس.كحفص بف عمر، 

 كبلىما )محمد بف مصعب، كمالؾ بف أنس(، عف األكزاعي.

)سفياف بف عيينة، كاألكزاعي(، عف الزىرم، عف عركة، عف عائشة رضى اهلل عنيا  كبلىما
 مرفكعنا.

                                                 

 (.59: رقـ الحديث51أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (1)
/ بىابي ًإذىا عىرَّضى الذِّمِّي  كىغىٍيريهي ًبسىبِّ النًَّبيِّ البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اٍسًتتىابىًة الميٍرتىدِّيفى كىالميعىاًنًديفى ] (2) ـٍ ًقتىاًلًي كى

مىٍيؾى )ج  ـي عى رٍِّح، نىٍحكى قىٍكًلًو: السَّا ـٍ ييصى لى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  .[(6927: رقـ الحديث16/ 9صى

/ بىابي النٍَّيًي عىًف اٍبًتدى ] (3) ـً ـٍ )جمسمـ: صحيح مسمـ، كتاب السَّبلى مىٍيًي د  عى كىٍيؼى ييرى ـً كى / 4اًء أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًبالسَّبلى
 .[(10: رقـ الحديث1706

ٍفًؽ )ج ] (4)  .[(3689/حديث1216/ 2ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي اأٍلىدىًب/ بىابي الرِّ

 .[(24553: رقـ الحديث103/ 41أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج]  (5)

 (.3535: رقـ الحديث31/ 4الطبراني: المعجـ األكسط)ج (6)
 (.350/ص6أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء)ج (7)
 (.903: رقـ الحديث355/ 1الرازم، فكائد تماـ )ج (8)
 (.1040: رقـ الحديث549/ 2ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي )ج (9)
 (.689حديث: رقـ ال229الخرائطي، مكاـر األخبلؽ)ص (10)

 (.875: رقـ الحديث269ابف المقرئ: معجـ ابف المقرئ )ص  (11)
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 رجاؿ اإلسناد: دراسة

المطمب تقدمت ترجمتو في )، عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل المدني
ثقة : ىك (،165)ص (،الميممةأكالن: معرفتو باألسماء ، : معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمةخامسال

 .فقيو مشيكر

المطمب السادس: معرفتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صمة(باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميم

تقانو كثبتو.  كا 
ثقة جميؿ "قاؿ ابف حجر:  عبد الرحمف بف عمرك بف أبي عمرك األكزاعي، أبك عمرك الفقيو،

 .(1)-مائة -"مات سنة سبع كخمسيف
تقدمت ، أبك عبد اهلل المدني الفقيو، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك األصبحي

(، 144)صترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(، 
 .فإماـ دار اليجرة رأس المتقنيف، ككبير المتثبتيكىك: 

 منيـ:  أربعة ثقات، ككاحد ضعيؼ كىـ:  خمسةركل عف مالؾ 

 أكالن: الركاة الثقات: 
ىك أثبت " أبك يحيى المدني القزاز، قاؿ أبك حاتـ:  معف بف عيسى بف يحيى األشجعي مكالىـ،. 8

 .(3)"مات سنة ثماف كتسعيف كمائة ثقة ثبت،"، كقاؿ ابف حجر: (2)"أصحاب مالؾ، كأكثقيـ
مات  ،، مكالىـ أبك محمد المصرم الفقيو، ثقة حافظ عابداهلل بف كىب بف مسمـ القرشي. عبد 2

 .(4)سنة سبع كتسعيف، كمائة كلو اثنتاف كسبعكف سنة
 .(5)"ميثقة أي "أبك عبد اهلل البصرم نزيؿ بغداد، قاؿ ابف حجر:  حماد بف خالد الخياط القرشي،. 3
مىمة ٍبفي العىٌيار3 ًف الفزارم، مكالىـ، أبك مسمـ ، كاسمو أىٍحمىد . سى ٍبد الرٍَّحمى ٍبف حصف ٍبف عى

 .(7)"ثقة، قاؿ ابف حجر: "(6)الدمشقي

                                                 

 (.3967: رقـ الترجمة347ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)

 (.1271: رقـ الترجمة278/ 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (2)
 (.6820: رقـ الترجمة542ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (3)
 (.3694: رقـ الترجمة328)ص  السابؽالمرجع  (4)

 (.1496: رقـ الترجمة178)ص  نفسوالمرجع  (5)
 (.2463: رقـ الترجمة305-302/ 11المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج  (6)
 (.2504: رقـ الترجمة248ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (7)
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ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى التِّنِّيًسي ، كىك أثبت الناس في المكطأ مالؾ  ركم عف سممة بف العيار، عى
 بف أنس:ا

ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى التٍّنٍّيًسي   مَّد الكبلعي الًمٍصًرم. أصمو دمشقي، نزؿ تنيسأىبيك : (1)عى ميحى
قاؿ ، (2)

 .(3)"ثقة متقف مف أثبت الناس في المكطأ" ابف حجر: 
 الراكم ضعيؼ:ثانيان: 

، أبك إسماعيؿ لقبو الفٍرخ، قاؿ ابف حجر: . حفص بف عمر بف ميمكف العدني الصنعاني5
 .(4)"ضعيؼ"

 دراسة الحديث:

عيسى، ىك أثبت أصحاب مالؾ، كأكثقيـ، ككذلؾ ركم عف الحديث مف طريؽ معف بف 
، كىك أثبت الناس في المكطأ مالؾ بف أنس. ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى التِّنِّيًسي   سممة بف العيار، عى

ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى "" قاؿ الطبراني:  مىمىةى ًإالَّ عى ًديثى عىٍف سى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى لى
" عيـ: ، كقاؿ أبك ن(5)

اًلؾ مىمىةى، عىٍف مى ًديًث سى ًديًث "، كقاؿ الخميمي: (6)"غىًريبه ًمٍف حى مىٍيًو ًمٍف حى ًديثه ميتَّفىؽه عى ىىذىا حى
... يَّاطي  ؛الز ٍىًرمِّ اًلدو اٍلخى مَّادي ٍبفي خى مىمىةي ، كىحى دىهي سى كَّ ، جى سىفه ًف اأٍلىٍكزىاًعيِّ فىييكى حى اًلؾو عى ًديًث مى ، فىأىمَّا ًمٍف حى

مىٍعفه ، كىاٍبفي كىٍىب ٍفصي ٍبفي عيمىرى اٍلعىدىًني  ، كى  .(7)"كىحى

ىذا حديث محفكظ مف حديث مالؾ عف األكزاعي، ركاه عف مالؾ "مكسى المدني:  يأب قكؿ
يعني قكلو أف ىذا اإلسناد لو طرؽ أخرل ركيت كىي طريؽ سفياف بف  (8)"أيضان معف بف عيسى

عيينة، عف الزىرم، كطريؽ محمد بف مصعب، عف األكزاعي كتفردكا بذلؾ، إال أف طريؽ مالؾ 
عف األكزاعي، ركاه عنو خمسة كىـ )سممة بف عيار، كحفص بف عمر، كعبد اهلل بف كىب، كمعف 

 ابف عيسى، كحماد بف خالد(.

 ظ عند اإلماـ أبي مكسى المديني في ىذه الركاية ترجيح بيف الطرؽ بالعدد.المحفك 

                                                 

 (.744: رقـ98/ 3ساب )ج الٌتنيسٌي: ًتًنيس: بمدة مف ببلد ديار مصر. السمعاني، األن (1)

 (.3673: رقـ الترجمة336-333/ 16المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج  (2)
 (.3721: رقـ الترجمة330ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (3)

 (.1420: رقـ الترجمة173)ص  السابؽالمرجع  (4)
 (.3535: رقـ الحديث31/ 4)ج  الطبراني: المعجـ األكسط (5)

 (.350/ص 6أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء)ج  (6)
 (.33: رقـ الحديث261/ 1الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج (7)
 (.59: رقـ الحديث51أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (8)
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إسناد أبي مكسى المديني ضعيؼ، فيو محمد بف عبد اهلل الضرير مجيكؿ الحكـ عمى الحديث: 
 أخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما. الحديث صحيحالحاؿ، ك 

  النمكذج الثاني: محفكظ ًمٍف حديث الثكرم

نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلميٍقًرم: قاؿ أبك مكسى المديني(66) الحديث : أىٍخبىرى
، أىنىا أىبيك طىاًىًر ٍبفي (1)

ٍبًد الرًَّحيـً  قيٍطًني  (2)عى سىًف الدَّارى ، ثىنىا أىبيك اٍلحى
اًعدو (3) مًَّد ٍبفي صى ، ثىنىا أىبيك ميحى

ٍبدً (4) الرٍَّحمىًف  ، ثىنىا سىًعيدي ٍبفي عى
كًمي   أىبيك عيبىٍيًد المًَّو اٍلمىٍخزي
مىمىةى ٍبًف (5) ٍيًرًىمىا، عىٍف سى ، كىغى ، كىالثٍَّكًرمِّ ، ثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عىٍف ًمٍسعىرو

سىفً  ، عىًف اٍلحى ًنيِّ ] كييىٍيؿو : (6) [اٍلعيرى ٍنييمىا، قىاؿى بَّاسو رىًضيى المَّوي عى مَّى المَّوي ، عىًف اٍبًف عى نىا رىسيكؿي المًَّو صى قىدَّمى
عىفىًة أىٍىًموً  ٍيًممىةى بىًني عىٍبًد اٍلميطًَّمًب، ًفي ضى ، أيغى مَّـى سى مىٍيًو كى عى
عىؿى يىٍمطىحي  (7) ًمفى اٍلميٍزدىًلفىًة ًإلىى ًمننى، كىجى

(8) 

                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف ا1) ألىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، (ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب  (2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ىك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:

ٍبد المَّو أىبي  (3) ك الحسف الحافظ ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،

ماـ كقتو، انتيى (،142)ص إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

ىك: يحيى ٍبف محمد ٍبف صاعد ٍبف كاتب، مكلى أىًبي جعفر المنصكر الياٍشمٌي، أبك محمد البغدادٌم الحافظ،  (4)
 (.771: رقـ الترجمة240/ 2اإلماـ الثقة.  الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج

ثقة. ابف حجر، تقريب  ،الرحمف بف حساف، كيقاؿ لجده: أبك سعيد، أبك عبيد اهلل المىٍخزكميىك: سعيد بف عبد  (5)
 (.2348: رقـ الترجمة238التيذيب )ص

( كما جاء في المخطكط لكحة ) (6) ًنيِّ نما الصكاب ىك )اٍلعيرى  (.42كىـ المحقؽ في ذكر اسـ ) العربي(، كا 
اؿ. قىٍكلو )ضعفو أىىمو(: يىٍعًني النِّسىا (7) عياض، مشارؽ األنكار  القاضيء كىالصبياف لضعؼ قكاىـ عىف قكل الرِّجى

 (.61/ص 2عمى صحاح اآلثار)ج 
نىٍحكه. انظر: أبك عبيدة القاسـ يف سبلـ، غريب الحديث )ج 8) لىٍيسى بالشديد ًببىطف اٍلكىٌؼ كى ٍرب كى (المطح: ىيكى الضَّ
 (.129/ص 1
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 : يىقيكؿي اذىنىا، كى تَّى تىطٍ »أىٍفخى ٍمرىةى حى ، ال تىٍرميكا اٍلجى حديث محفكظ ًمٍف حديث . ىذا (1)«ميعى الشٍَّمسي أيبىٍيًنيَّ
ٍنوي  الثكرم، مَّد ٍبف كثير كىأىبيك نعيـ كغيرىما عى ركاه ميحى

(2). 

 تخريج الحديث:

مىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو   طريؽ سفياف بف عيينة، عىٍف سى

ميرىاتمف طريؽ سفياف بف عيينة بنحكه بزيادة لفظ )ى  (3)أخرجو أبك داكد  (. عمىى حي

مىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو طريؽ سفياف الثكرم، كمسعر، عف   سى

مف طريؽ ككيع بف الجراح، عف سفياف الثكرم،  (5)، كأحمد بف حنبؿ(4)أخرجو ابف ماجو
ٍمعكمسعر بنحكه، مع زيادة لفظ  ميرىاتو لىنىا ًمٍف جى مىى حي  (.)عى
مىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو طريؽ سفياف الثكرم، عف   سى

مف طريقو  (7)طريؽ سفياف بف عيينة بمفظ مقارب، كأبك داكد الطيالسيمف  (6)أخرجو النسائي
مف طريؽ عبد الرزاؽ الصنعاني بنحكه كبدكف لفظ )في ضعفة أىمو(،  (8)بنحكه، كالبييقي

ا مف طريؽ محمد بف كثير، كفي مكضع آخر مف  (9)كالطحاكم مف طريؽ يحيى بف عيسى، كأيضن
طريؽ أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف بنحكه بدكف لفظ )في ضعفة أىمو مف المزدلفة إلى منى(، كأخرجو 

                                                 

عىفىةي أىٍف يىٍدفىعيكا ًمفى اٍلميٍزدىًلفىًة  (1) مىى أىنَّوي يىجيكزي ًلمنٍِّسكىاًف، كىالضَّ ًديًث دىًليؿه عى ًفي اٍلحى ًإلىى ًمننى قىٍبؿى طيميكًع قاؿ البغكم: كى
اًؼ المٍَّيًؿ، ٍف دىفىعى قىٍبؿى اٍنًتصى مى اًؼ المٍَّيًؿ، كى ، فىأىمَّا مىٍف الى عيٍذرى لىوي،  اٍلفىٍجًر ًمٍف يىٍكـً النٍَّحًر بىٍعدى اٍنًتصى ـه ًعٍندى الشَّاًفًعيِّ فىعىمىٍيًو دى

اـً بىٍعدى اإًلٍسفىاًر قىٍبؿى طيميكًع الشٍَّمًس، فىمىٍك دىفىعى بىعٍ  تَّى يىٍدفىعى مىعى اإًلمى اًؼ المٍَّيًؿ، فىاٍختىمىؼى أىٍىؿي فىاأٍلىٍكلىى أىٍف يىًقؼى ًبيىا حى دى اٍنًتصى
مَّـى بىعىثى اٍبفى عىبَّاسو ًفياٍلًعٍمـً ًفيًو،  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، أًلىفَّ النًَّبيَّ صى ازىهي قىٍكـه، كىىيكى قىٍكؿي الشَّاًفًعيِّ ـٍ يىكيٍف  فىأىجى النٍَّقًؿ، كىىيكى لى

ٍز قىٍكـه ًلمىٍف الى عيٍذرى لىوي. انظر: البغكم، شرح السنة )ج  كِّ ـٍ ييجى لى عىفىًة، كى  (.175/ص 7ًمفى الضَّ
 (.211: رقـ الحديث130(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف عمـك المعارؼ )ص2)

معو )ج ] (3) نىاًسًؾ/ باب التعجيؿ ًمف جى  .[(1940: رقـ الحديث194/ 2أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىابي اٍلمى
ٍمعو ] (4) ـى ًمٍف جى ٍف تىقىدَّ نىاًسًؾ/ بىابي مى اًر )ج  ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي اٍلمى ٍمًي اٍلًجمى : رقـ 1007/ 2ًلرى

 .[(3025الحديث

 .[(2082: رقـ الحديث504/ 3أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ح ]  (5)

ٍمرىًة اٍلعىقىبىًة قىٍبؿى طيميكًع الشٍَّمًس )ج](6) ٍمًي جى : رقـ 270/ 5النسائي: السنف الكبرل،  ًكتىابي المناسؾ/ النٍَّييي عىٍف رى
 .[(3064الحديث

 (.2890: رقـ الحديث483/ 4ك داكد الطيالسي: مسند أبي داكد الطيالسي )ج(أب7)
ٍمرىًة اٍلعىقىبىًة )ج8) ٍمًي جى ٍقًت اٍلميٍختىاًر ًلرى كًؿ مىكَّةى/ بىابي اٍلكى مَّاعي أىٍبكىاًب ديخي : رقـ 215/ 5(البييقي: السنف الكبرل، جي

 (.9564الحديث
 (.3981-3980-3979ـ الحديث: رق217/ 2(الطحاكم: شرح معاني اآلثار )ج9)
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مف طريؽ عبد  (2)مف طريؽ أبي عاصـ الضحاؾ بف مخمد بمفظ مقارب، كأخرجو البغكم  (1)مرة
مف طريؽ يحيى بف سعيد القطاف مختصرنا بمفظ )قىدَّمىًنى  (3)قارب، كالحربيالرحمف بف ميدم بمفظ م

اذىنىا(. ٍبًد الميطًَّمًب ًمٍف ميٍزدىًلقىةى كىىيكى يىٍمطىحي أىٍفخى ٍيًممىةى بىنىى عى مىٍيًو كىأيغى مَّى الٌمو عى  رىسيكؿي الٌمًو صى

بف ىماـ الصنعاني،  تسعتيـ )سفياف بف عيينة، كسميماف بف داكد الطيالسي، كعبدالرزاؽ
كيحيى بف عيسى بف عبد الرحمف، كمحمد بف كثير العبدم، كأبك نعيـ الفضؿ بف دكيف، كأبك 
 عاصـ الضحاؾ بف مخمد، كعبد الرحمف بف ميدم، كيحيى بف سعد القطاف(، عف سفياف الثكرم.

مىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو ثبلثتيـ )سفياف بف عيينة، كمسعر، كسفياف الثكرم(، عف  سىف بف ، سى عف اٍلحى
بد المَّو العيرىني، عف ابف عباس رضى اهلل عنو مرفكعان.  عى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

سىف بف عىبد المَّو العيرىني  "قاؿ ابف أبي خيثمو، سمعت يحيى بف معيف يقكؿ::  (5)الككفي (4)اٍلحى
لـ يسمع " ، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: (6)"ليس بو بأس صدكؽ؛ إنما يقاؿ أنو لـ يسمع مف ابف عباس

ركل لو "كقاؿ المزم: ، (8)"ثقة أرسؿ عف ابف عباس"، كقاؿ ابف حجر: (7)"مف ابف عباس شيئان 
اًرٌم مقركنان بغيره، كالباقكف سكل التٍِّرًمًذمٌ   .(9)اٍلبيخى

 : ثقة، أرسؿ عف ابف عباس رضى اهلل عنو.خالصة األقكاؿ

ٍضرىًمٌي أى   .(10)"ثقة يتشيع"، قاؿ ابف حجر: بيك يحيى اٍلكيكًفيسىممىة بف كييؿ اٍلحى

ثقة حافظ فقيو عابد "قاؿ ابف حجر:  سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم، أبك عبد اهلل الككفي،
 .(11)"إماـ حجة، ككاف ربما دلس

                                                 

 (.3983: رقـ الحديث217/ 2الطحاكم: شرح معاني اآلثار )ج (1)
 (.1942: رقـ الحديث174/ 7البغكم، شرح السنة )ج (2)
 (.51: رقـ الحديث628/ 2(الحربي، غريب الحديث )ج3)
 ،كىي كاد بيف عرفات كمنى...، « عيرىينى»ك« عيرىنى»العيرىني: ىذه النسبة إلى بطف عرنة، كالنسبة إلييا  (4)

 (.281/ص9كعرينة قبيمة مف بجيمة. انظر: السمعاني، األنساب )ج 
 (. 295/ص 6)ج ابف سعد، الطبقات الكبرل (5)

 (.194: رقـ الترجمة45/ 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (6)

 .[(31: رقـ143/ 1)جأحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل ] (7)

 (.1252: رقـ الترجمة161ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (8)

 (.1240: رقـ الترجمة196/ 6المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج  (9)

 (.2508: رقـ الترجمة248ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (10)
 (.2445: رقـ الترجمة244)ص  السابؽالمرجع  (11)
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، ًمف قىيس عىيالىف، كيكفيٌّ  ، العاًمًرم  مىمة، الًيالىًلي  : قاؿ ابف حجر: ًمسعىر ٍبف ًكداـ ٍبف ظييىير، أىبك سى
 .(1) -مائةك -" ثقة ثبت فاضؿ، مات سنة ثبلث أك خمس كخمسيف"

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو سفياف بف عييينة: 
كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ، (110)صكيعرؼ اسمو(، 

 ابف حجر ال يضر.
 دراسة الحديث:

؛  -ألنو لـ يدرؾ ابف عباس ؛يعني الحسف العيرىني منقطع-(2)قاؿ ابف حجر: فيو انقطاع
... ، عىف ابف عىبَّاسو ًنيِّ سىًف اٍلعيرى ، ًمٍف طىًريًؽ اٍلحى سىفه ًديثه حى كقاؿ: ىيكى حى
، كيقصد بتحسيف الحديث (3)

 .بمجمكع طرقو
ىذا الحديث محفكظ مف حديث الثكرم، ركاه محمد بف كثير كأبك نعيـ "مكسى المديني:  يقكؿ أب

 رككا عف سفياف الثكرم كىـ:قارنة بمف تابع الثكرم عمى ىذه الطريؽ ، يعني الم(4)"كغيرىما عنو
)سفياف بف عيينة، كسميماف بف داكد الطيالسي، كعبدالرزاؽ بف ىماـ الصنعاني، كيحيى بف عيسى 

بف ابف عبد الرحمف، كمحمد بف كثير العبدم، كأبك نعيـ الفضؿ بف دكيف، كأبك عاصـ الضحاؾ 
 .م، كيحيى بف سعد القطاف(مخمد، كعبد الرحمف بف ميد

كجاء مف طرؽ أخرل كىي: طريؽ سفياف بف عيينة، عف سممة بف كييؿ، كطريؽ سفياف 
كىذا مف كعدد مف ركل عنيـ، بأنيـ أقؿ منو في الحفظ الثكرم كمسعر، عف سممة بف كييؿ، 

يقصد بيا  مسمؾ اإلماـ في الترجيح بيف األسانيد بإطبلؽ ألفاظ تكثيؽ كالمحفكظ، كغيرىا، كىك ال
كيرجح أييـ أكثر حفظان في ىذه الطريؽ، كقد تككف كؿ  سنادتكثيؽ األحاديث، ألنو يكرد طرؽ لئل

، كما في ىذا الحديث معمكؿ باالنقطاع الحسف العيرني لـ يسمع مف ابف عباس رضى الطرؽ معمكلة
 اهلل عنو.

؛ رضى اهلل عنيما ف عباسالحسف العيرىنى لـ يسمع مف اب ألف إسناده ضعيؼ؛الحكـ عمى الحديث: 
 . (5)أخرجو البخارم مف طرؽ أخرل في صحيحو  كلكف

                                                 

 (.6605: رقـ الترجمة528تقريب التيذيب )صانظر: ابف حجر،  (1)
 (.195/ص 1ابف حجر، بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ )ج (2)
 (.528/ص 3ابف حجر، فتح البارم )ج  (3)
 (.211: رقـ الحديث130أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ ) ص  (4)

دَّثىنىا سيٍفيىافي قاؿ البخارم: (5) ، حى ًمي  دَّثىنىا عى ٍنييمىا حى ًضيى المَّوي عى ًني عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي أىًبي يىًزيدى، سىًمعى اٍبفى عىبَّاسو رى : أىٍخبىرى ، قىاؿى
 : عىفىًة أىٍىًموً »يىقيكؿي ـى لىٍيمىةى الميٍزدىًلفىًة ًفي ضى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى النًَّبي  صى ٍف قىدَّ تىابي كً  ،صحيح البخارم. ] البخارم: «أىنىا ًممَّ
جِّ  ـي ًإذىا غىابى القىمىري )/ الحى ييقىدِّ ، كى يىٍدعيكفى ، فىيىًقفيكفى ًباٍلميٍزدىًلفىًة، كى عىفىةى أىٍىًمًو ًبمىٍيؿو ـى ضى ٍف قىدَّ : رقـ 165/ 2جبىابي مى

 ([.1678الحديث
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ًديث اٍبف المنكدر  النمكذج الثالث: المحفكظ ًمٍف حى

ًميٍّ األىٍسكىاًرم   : قاؿ أبك مكسى المديني:(67) الحديث نىا أىبيك اٍلعىبَّاًس أىٍحمىدي ٍبفي عى أىٍخبىرى
ٍيريهي ، (1) كىغى

اًفظً  ٍعفىًر ٍبًف أىٍحمىدى اٍلحى ٍف ًكتىاًب أىًبي بىٍكرو أىٍحمىدى ٍبًف جى ا أىًذنيكا ًلي، عى رىًحمىييـي المَّوي، ًفيمى
، ثىنىا أىبيك اٍلقىاًسـً (2)

اًفظي  اؽى اٍلحى مًَّد ٍبًف ًإٍسحى ، ثنا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ًمي  ٍبفي عيمىرى عى
عف  ،ً (4) دي ٍبفي سىًعيد، ثنا أىٍحمى (3) 

ىىاًشـً ٍبًف مىٍرثىدو 
: أىٍدرىكىًني عيٍركىةي (5) ٍنكىًدًر قىاؿى مًَّد ٍبًف اٍلمي ٍيدو عىٍف ميحى مى ، ثنا اٍبفي أىًبي حي ، ثنا اٍبفي أىًبي فيدىٍيؾو

. : لىبٍَّيؾى ٍبًد المًَّو، فىقيٍمتي : يىا أىبىا عى ذى ًبيىًدم فىقىاؿى دَّثىٍتًني أيمِّي، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي  ٍبفي الز بىٍيًر فىأىخى : حى فىقىاؿى
 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنيىا، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ب»عى ا ًمٍف ميٍؤًمفو كىال ميٍؤًمنىةو ييًصيبيوي كىصىبه كىال نىصى  كه مى

ؿَّ لىوي بً  تَّى الشٍَّككىًة ًإال كىتىبى المَّوي عىزَّ كىجى ٍنوي سىيِّئىةه حى ميًحيىٍت عى سىنىةن كى ًديث اٍبف  ،...«يىا حى كالمحفكظ ًمٍف حى
 .(6)كغيره عىٍف عركة، عىٍف عىاًئشىة ًمٍف غير ذكر أموالمنكدر، 

 تخريج الحديث:

 اختمؼ عمى كجييف: 
الكجو األكؿ: محمد بف المنكدر، عف عركة بف الزبير، عف أمو أسماء بنت أبي بكر، عف عائشة 

 ، مرفكعان.-رضى اهلل عنيما –

 .لـ أجد مف أخرجو إال أبك مكسى المديني كىك حديث الدراسة

 

 
                                                 

ك (ىك: أحمد ٍبف عمٌي ٍبف محمد ٍبف عمي ٍبف محمد بف الييثـ الزَّاىد، أبك عبد اهلل األىٍسكىا1) . رم  األصبياني  الص  في 
. لـ أجد مف ذكره بجرح أك (296، )صالمطمب الخامس: الغريب، النمكذج الرابع(الذىبي، تقدمت ترجمتو في )

 تعديؿ.

(ىك: أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر، أبك بكر األصبياني القصار، الفقيو الشافعي: قاؿ الذىبي: كاف ثىٍبتنا 2)
ا، كبير القٍدر. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج  (.271: رقـ الترجمة794/ 8صالحن

اؽ ٍبف إبراىيـ ٍبف أسباط، مكلى جعفر بف أبي طالب، أبك بكر ابف الس ٌني الدَّينىكىرم 3) (ىك: أحمد ٍبف محمد ٍبف ًإٍسحى
الحافظ: قاؿ الذىبي: كاف دىيِّننا خيَّرنا، صٌنؼ في " القناعة "، كفي " عمؿ يكـو كليمة "، كغير ذلؾ، كاختصر " سينىفى 

: 224/ 8(، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ)ج113: رقـ الترجمة214/ 5اكر، تاريخ دمشؽ )جالنَّسىائي ". انظر: ابف عس
 (.98رقـ الترجمة

 (لـ أجد مف ذكر لو ترجمو.4)
، كقاؿ الذىبي: مف قيدماء شيكخ 5) اًحبي غىرىاًئبى ٍرثىد، أبك سىًعيد الطَّبىرىاًنٌي: قاؿ الخميمي: ًثقىةه لىًكنَّوي صى ( ىاشـ ٍبف مى

(، كالذىبي، 484/ 2ٌي، فإٌنو سمع منو سنة ثبلثو كسبعيف. الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )جالطَّبىرىانً 
 (.455: رقـ الترجمة635/ 6تاريخ اإلسبلـ )ج

 (.76: رقـ الحديث60(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)
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 ، مرفكعان.-رضى اهلل عنيما –الكجو الثاني: عركة بف الزبير، عف عائشة 
مف طريؽ مالؾ بف أنس، كيكنس بف يزيد بمفظ  (2)مف طريؽ شعيب، كمسمـ  (1)أخرجو البخارم 

 مقارب، ثبلثتيـ ) شعيب، كمالؾ بف أنس، كيكنس بف يزيد(، عف الزىرم، عف عركة بف الزبير بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

المطمب ، تقدمت ترجمتو في )عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل المدني
ثقة : ىك (،165)ص باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(،الخامس: معرفتو 

 .فقيو مشيكر

دٍّيؽً  بىايىعىٍت رى ، أىٍسمىاءي ًبٍنتي أىًبي بىٍكرو الصٍّ ا ًبمىكَّةى، كى ذىٍت  ،سيكؿى المَّوً أىٍسمىمىٍت قىًديمن كىًىيى ذىاتي النِّطىاقىٍيًف  أىخى
عىمىٍت كىاًحدنا ًلسيٍفرىًة رىسيكًؿ المَّوً  ؛ًنطىاقىيىا فىشىقٍَّتوي ًباٍثنىٍيفً  رىجى رىسيكؿي المًَّو  ،فىجى ا ًلًقٍربىًتًو لىٍيمىةى خى امن رى ًعصى كىاآٍلخى
يىٍت ذىاتى النِّطىاقىٍيفً  ؛كىأىبيك بىٍكرو ًإلىى اٍلغىارً   . (3) فىسيمِّ

 : ٍبًد اهلًل القيرىًشي  التٍَّيًمي  مَّدي بفي الميٍنكىًدًر بًف عى  تقدمت ترجمتو في ) المطمب الرابع: الغريب(،ميحى
 كىك: ثقة فاضؿ. (،293)ص
مَّد مَّاد بف أبي حميد  ،كنيتو أىبيك ًإٍبرىاًىيـ ي ،بف أبي حميد اٍلمدنً  ميحى ، قاؿ ابف كىىيكى الًَّذم ييقىاؿ لىوي حى
ٍسنىاد كىافى شيخيا مغفبلن حباف:  ٍتف كىالى يعمـ  ،يقمب اإٍلً يٍمزؽ ًبًو اٍلمى  ،فىمىمَّا كثر ذىًلؾ ًفي أخباره،كىالى يفيـ كى

اج بركايتو كاىي  ، كقاؿ الجكزجاني:(5)، كذكره الدارقطني في الضعفاء كالمترككيف (4) بىطؿ ااًلٍحًتجى
 . (7)ضعيؼ ، كقاؿ ابف حجر: (6) الحديث ضعيؼ
 منكر الحديث. خالصة األقكاؿ:

مَّدي بفي ًإٍسمىاًعٍيؿى بًف ميٍسًمـً بًف أىًبي فيدىٍيؾو  جر: ، أبك إسماعيؿ، قاؿ ابف حالدٍِّيًمي  مىٍكالىىيـ، المىدىًني   ميحى
 .(8)مات سنة مائتيف عمى الصحيح ، صدكؽ ،كقد ينسب إلى جد أبيو

 
 

                                                 

ى/ بىابي 1) اءى ًفي كىفَّارىًة المىرىًض )ج(]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي المىٍرضى  ([.5640: رقـ الحديث114/ 7مىا جى
ٍزفو 2) ، أىٍك حي ا ييًصيبيوي ًمٍف مىرىضو مىًة كىاآٍلدىاًب/ بىابي ثىكىاًب اٍلميٍؤًمًف ًفيمى ، أىٍك نىٍحًك (] مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اٍلًبرِّ كىالصِّ

تَّى الشٍَّككىًة ييشىاكييىا )ج  ([.49الحديث: رقـ 1992/ 4ذىًلؾى حى
 (.250/ 8(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج3)
 (.959: رقـ الترجمة271/ 2(ابف حباف، المجركحكف)ج4)
 (.480: رقـ131/ 3(الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج5)
 (.216: رقـ221(الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص 6)
 (.5836: رقـ الترجمة475(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 7)
 (.5736: رقـ الترجمة468)ص  المرجع السابؽ (8)
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 دراسة الحديث:
ًديث اٍبف المنكدر، كغيره عىٍف عركة، عىٍف عىاًئشىة معنى قكؿ أبك مكسى المديني: "  المحفكظ ًمٍف حى

 -، يعني الحديث لـ يثبت مف طريؽ عركة بف الزبير، عف أمو، عف عائشة(1)"ًمٍف غير ذكر أمو
نما محفكظ مف طريؽ عركة بف الزبير، عف عائشة-رضى اهلل عنيما عند  -رضى اهلل عنيما -؛ كا 

 اإلماـ البخارم، كاإلماـ مسمـ في صحيحيما.
 إسناد أبي مكسى المديني ضعيؼ جدان؛ بو محمد بف أبي حميد منكر الحديث. :ى الحديثالحكـ عم
ًديرابعالنمكذج ال ًديثه محفكظ ًمٍف حى  .ث عىٍمرك ٍبف شعيب: ىىذىا حى

دَّادي، ًبًقرىاءىًة كىاًلًدم : قاؿ أبك مكسى المديني: (68) الحديث سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى
ا المَّوي، سىنىةى ًستٍّ  مىٍيًو، رىًحمىييمى عى
اًفظي (2) مَّدي ٍبفي ، سىنىةى ًستٍّ (3)، نا أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى ك ميحى ، ثنا أىبيك عىٍمرو كىًعٍشًريفى

ٍمدىافى  أىٍحمىدى ٍبًف حى
ٍيوً (4) كى مًَّد ٍبًف ًشيرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى مَّدو عى ، ثنا أىبيك ميحى

ـى (5)  اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، ثنا ًإٍسحى
ٍنظىًمي   اؽى (6) اٍلحى مَّدي ٍبفي ًإٍسحى ، ثنا ميحى مىٍيمىافى ٍبدىةي ٍبفي سي اًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ، أنا عى نىا ًإٍسمى .)ح( كىأىٍخبىرى
زَّاًؽ ٍبفي أىٍحمىدى أىبيك اٍلفىٍضًؿ اٍلبىقَّاؿي (7)السَّرَّاجي  ٍبدي الرَّ ، أنا عى

اًء أىبيك (8) نىا سىًعيدي ٍبفي أىًبي الرَّجى . )ح( كىأىٍخبىرى

                                                 

 (.76: رقـ الحديث60أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (1)
( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 2)

 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (3) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  أحد األعبلـ كمف كىك:(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

: رقـ 431/ 8(  ىك: محمد بف أحمد بف حمداف، أبك عمرك المقرئ المحٌدث الٌنحكم. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج4)
 (.262الترجمة

ٍبدً 5) ًد بًف عى مَّ ٍبدي اهلًل بفي ميحى مَّدو عى ، قاؿ  (ىك: أىبيك ميحى ، النٍَّيسىابيٍكًرم  ، المىٍطمىًبي  ٍيو بًف أىسىدو القيرىًشي  كى ًف بًف ًشٍيرى الرٍَّحمى
اًنٍيًؼ. الذىبي: سير أعبلـ النببلء )ج اًحبي التَّصى اًفظي، الفىًقٍيوي، صى ، الحى ـي ا  (.96: رقـ الترجمة166/ 14الذىبي: اإًلمى

، أىبيك يىٍعقيكبى تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب 6) ًميؿو ًد ٍبًف جى مَّ ـى ٍبًف ميحى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي (ىك: ًإٍسحى
 ة.ثق(، 140)صالركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(، 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، 7) (ىك: ًإٍسمى
مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  ككاف (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.

/ 9(ىك: عبد الرٌزاؽ بف أىٍحمىد بف محمد بف عبد المَّو، أبك الفضؿ اأٍلصبيانٌي البٌقاؿ. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج8)
 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.270: رقـ الترجمة709
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اٍلفىرىجً 
ـي (1)  ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي أىٍحمىدى اٍلميعىمِّ ، أنا عى

ـى  ،(2)  اؽى ٍبًف ًإٍبرىاًىي قىاال: أنا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى
ًميؿو  اؽي (3) ٍبًف جى دِّم ًإٍسحى ًنيعو (4) ، أنا جى ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي مى

كفى (5)  ، ثنا يىًزيدي ٍبفي ىىاري
مَّدي ٍبفي (6)  ، أنا ميحى

اؽى، عىٍف عىٍمًرك  ٍف أىًبيًو، اًإٍسحى ، عى ؿى رىسيكؿي المًَّو ٍبًف شيعىٍيبو : لىمَّا دىخى ٍنوي، قىاؿى دًِّه رىًضيى المَّوي عى عىٍف جى
 : ًطيبنا، فىقىاؿى ـى خى مَّـى يىٍكـى فىٍتًح مىكَّةى قىا سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىا كىافى »صى ، كى أىي يىا النَّاسي ال ًحٍمؼى ًفي اإًلٍسبلـً

ـٍ يىًزٍدهي  اًىًميًَّة لى ،  ًمٍف ًحٍمؼو ًفي اٍلجى ـٍ مىٍيييـٍ أىٍدنىاىي ، ييًجيري عى ـٍ مىى مىٍف ًسكىاىي اإًلٍسبلـي ًإال ًشدَّةن، اٍلميٍسًمميكفى يىده عى
نى  ، ًديىةي اٍلكىاًفًر ًنٍصؼي ًديىًة اٍلميٍؤًمًف، ال جى ـه ًبكىاًفرو ، ال ييٍقتىؿي ميٍسًم ـٍ مىى قىاًعًدىي ـٍ عى ييرىد  سىرىايىاىي ، كى مىبى بى كىال جى

دىقى  ذي صى ًديث عىٍمرك ٍبف شعيب« اتي اٍلميٍسًمًميفى ًفي ًديىاًرًىـٍ تيٍؤخى ًديثه محفكظ ًمٍف حى  .(7)ىىذىا حى

 تخريج الحديث:

مف طريؽ محمد بف  (9)مف طريؽ حسيف المعمـ بمعناه، كأخرجو أحمد بف حنبؿ  (8)أخرجو الترمذم 
مف طريؽ عبد الرحمف بف الحارث بمفظ مقارب، ثبلثتيـ  (10)إسحاؽ مختصران، كفي مكضع آخر

 )حسيف المعمـ، كمحمد بف إسحاؽ، كعبد الرحمف بف الحارث(، عف عمرك بف شعيب بو.
 
 
 

                                                 

اج األىٍصبىيىاًنيٌ  ىك: أىبيك (1) ٍكرو بىٍكر بف أىًبي الفىٍتًح بف بىٍكًر بًف حجى مَّد بف أىًبي مىٍنصي اًء ميحى ، الفىرىًج سىًعٍيدي بف أىًبي الرَّجى
ًفٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(،  ٍيرى (، 140)صالصَّ

 ثقة.
ًد ٍبًف إبراىيـ بف يحيى بف مىنده، أبك أىٍحمىد اأٍلصبيا2) مَّ ٍبًد المَّو ٍبًف ميحى ًد ٍبًف عى مَّ نٌي (ىك: عبد الكاحد بف أىٍحمىد بف ميحى

لـ  (،140، )صب الركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(الميعىمِّـ. تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنسا
 أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.

ًد 3) مَّ ـى ٍبًف ميحى اؽى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ، أىبيك أىٍحمىدى، تقدمت ترجمتو في (ىك: ىك: عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى ًميؿو ٍبًف جى
لـ أجد مف ذكره بجرح أك  (،140، )ص)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(

 تعديؿ.

اؽي ٍبفي 4) ، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب  (ىك: ًإٍسحى ، أىبيك يىٍعقيكبى ًميؿو ًد ٍبًف جى مَّ ـى ٍبًف ميحى ًإٍبرىاًىي
 ثقة.(، 140)صالركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(، 

ٍعفىر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب (ىك: 5) ، أىبيك جى ًف البىغىًكم  ٍبًد الرٍَّحمى ًنٍيًع بًف عى أىٍحمىدي بفي مى
 .،  ثقة حافظ(140)ص الركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(،

، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعان 6) ـٍ مىًمي  مىٍكالىىي ٍكفى بًف زىاًذم الس  : (ىك: يىًزٍيدي بفي ىىاري
 ابد.ثقة متقف ع (،140)ص بياف نسب الراكم لجده(،

 (.449: رقـ الحديث238( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 7)

اءى ًفي الًحمٍ  (8) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى / 4ًؼ )ج]الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي السِّيىًر عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى
 ([.1585: رقـ الحديث146

 ([.7024: رقـ الحديث596/ 11ند أحمد )ج(]أحمد بف حنبؿ: مس9)
 ([.7012: رقـ الحديث587/ 11)ج المرجع السابؽ(]10)
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ٍبد المَّو ٍبف عىٍمرك ٍبف اٍلعىاص مَّد ٍبف عى قاؿ العبلئي:  سمع مف جده عبد اهلل بف : شيعىٍيب ٍبف ميحى
، (3)، كقاؿ الذىبي: صدكؽ (2)الى يىصح لىوي سىماع مف عبد اهلل بف عىٍمرك  قاؿ ابف حباف:، ك (1)عمرك

ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيف، كقاؿ: قد صرح بسماعو مف جده في أحاديث أنو ك 
صدكؽ  ، كقاؿ ابف حجر:(4)سمع مف جده قميمة؛ فاف كاف الجميع صحيحة كجدت صكرة التدليس 

 . (5)سماعو مف جده ثبت 
 صدكؽ، ثبت سماعو مف أبيو، كقكؿ ابف حباف لـ يسمع مف أبيو يعتذر لو. خالصة األقكاؿ:

مد ٍبًف عىبد المًَّو ٍبف عىٍمرك ٍبف العاص، ييكىنَّى أبا ًإٍبرىاًىيـ  قاؿ أبك زرعة:، عىٍمرك ٍبف شيعىيب ٍبفي ميحى
إسحاؽ بف راىكيو: عىٍمرك بف شيعىيب ، عف ، كقاؿ (6) نما تكمـ فيو بسبب كتاب عندهإ ،ثقة في نفسو

دًِّه كأيكب عف نافع، عًف ابف عيمىر قمت ليحيى: عمرك بف  ، كقاؿ ابف الجنيد:(7) أبيو، عىف جى
، قمت: فما ركل عف سعيد بف « كأنو ليس بذاؾ»شعيب، عف أبيو، عف جده، ضعيؼ؟ فقاؿ: 

كىل  ؛ًفي نىٍفًسًو ًثقىةه اؿ ابف عدم: ، كق(8)« عمرك بف شعيب ثقة»المسيب كغيره؟ قاؿ:  إالَّ أىنَّوي ًإذىا رى
دًِّه عىٍف النَّ  ا يىٍرًكيًو، عىٍف أىًبيًو، عىف جى ٍنبىؿو يىكيكفي مى مىى مىا نىسىبىوي أىٍحمىدي ٍبفي حى دًِّه عى ًبي  عىٍف أىًبيًو، عىف جى

سمَّـى ميٍرسىبلن  مىيًو كى مَّى المَّوي عى دَّهي ًعٍندى  ؛صى مدألىفَّ جى بد المًَّو ٍبًف عىٍمرك ميحى مد ٍبفي عى لىٍيسى لىوي  ،هي ىيكى ميحى
ٍحبىةه  اًديثيوي، ،صي عىفىاًء إالَّ أىفَّ أىحى مىاعىةه ًمفى الض  ـٍ كىجى ًثقىاتييي كىل عىٍف عىٍمرك ٍبًف شيعىيب أىًئمَّةي النَّاًس كى قىٍد رى  كى

مَّى المَّوي  دًِّه عىٍف النًَّبي  صى ـٍ ييٍدًخميكهي ًفي  عىٍف أىًبيًو، عىف جى لى ـٍ ًإيَّاهي كى اًلًي سمَّـى اٍجتىنىبىوي النَّاسي مىعى اٍحًتمى مىيًو كى عى
ًحيفىةه  قىاليكا ًىيى صى كهي كى رَّجي اًح مىا خى ، كقاؿ (10)، كقاؿ ابف حباف: إذا ركل عف الثقات؛ فيك ثقة (9) ًصحى

ًحيح  ؛مىا ركل عىنوي أىي كب كىاٍبف جريج ، كقاؿ عمي بف المديني:(11) ًثقىة العجمي:  مىا ، فىذىًلؾ كيمو صى كى

                                                 

 (.287: رقـ196(العبلئي، جامع التحصيؿ )ص1)

 (.8468: رقـ الترجمة437/ 6(ابف حباف، الثقات )ج2)
 (.2294: رقـ الترجمة488/ 1جالكاشؼ )الذىبي، (3)
 (.57رقـ: 34ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص( 4)
 (.2806: رقـ الترجمة267تقريب التيذيب )ص ابف حجر، (5)
 (.1323: رقـ الترجمة239/ 6جالجرح كالتعديؿ )ابف أبي حاتـ، (6)
 (.1281: رقـ الترجمة202/ 6(ابف عدم، الكامؿ في معرفة ضعفاء )ج7)
 (.654: رقـ431سؤاالت ابف الجنيد )صيحيى بف معيف، (8)
 (.1281: رقـ الترجمة201/ 6جعفاء الرجاؿ )الكامؿ في ضابف عدم، (9)
 (.621: رقـ الترجمة71/ 2ج) كفالمجركحابف حباف، (10)
 (.1388: رقـ الترجمة177/ 2(العجمي، الثقات )ج11)
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ًعيؼ ،ركل عىٍمرك عىف أىًبيو عىف جده مىا أعمـ  أحمد بف حنبؿ: قىاؿى ، ك (1) فىذىًلؾ كتاب كجده فىييكى ضى
ًديث عىٍمرك بف شيعىٍيب أحدان  : (2) عىف أىًبيو عىف جده ،ترؾ حى ؿ سمعت أبا عبد اهلل يسأ، كقاؿ األثـر

عف عمرك بف شعيب، قيؿ لو: ما تقكؿ فيو؟ قاؿ: أنا أكتب حديثو، كربما احتججنا بو، كربما كجس 
في القمب منو. ثـ قاؿ: مالؾ يركم عف رجؿ عنو، قاؿ أبك عبد اهلل: عمرك بف شعيب بف محمد بف 

ثقات كما ركل عنو ال ،ليس بقكم يكتب حديثو، كقاؿ أبك حاتـ: (3) عبد اهلل بف عمرك بف العاص
 . (6)صدكؽ  ، كقاؿ ابف حجر:(5)، كقاؿ الذىبي: ثقة (4) فيذاكر بو

نما الكبلـ فيما ركل عف أبيو، عف جده ، كلعؿ مف ضعفو أراد ثقة في نفسو خالصة األقكاؿ: ، كا 
 .ركايتو عف أبيو، عف جده

الركاة، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: تبيينو ألسماء محمد بف إسحاؽ بف يسار، أبك بكر: 
كىك: صدكؽ، مدلس، صرح السماع في ركاية  (،101، )صثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(

 .(7)اإلماـ أحمد بف حنبؿ بقكلو: )حدثني عمرك بف شعيب( 
، مات في سنة ثماف 9))قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت، أبك محمد الككفي: 8) )عبدة بف سميماف الًكالبي  

 .10) )كثمانيف كمائة 
 دراسة الحديث:

ًديث عىٍمرك ٍبف شعيب"معنى قكؿ أبك مكسى المديني:  ًديثه محفكظ ًمٍف حى ، يعني ركاه (11)" ىىذىا حى
الرحمف بف عف عمرك بف شعيب عدد مف الركاة كىـ ) حسيف المعمـ، كمحمد بف إسحاؽ، كعبد 

 الحارث(، كحفظ عنيـ ىذا اإلسناد.
عدا شعيب بف محمد السيمي كىك صدكؽ حسف  ،إسناده حسف رجالو ثقات  الحكـ عمى الحديث:

 ث.الحدي
                                                 

 (.116: رقـ104البف المديني )ص  ،سؤاالت ابف أبي شيبةعمي بف المديني، (1)
 (.218: رقـ231سؤاالت أبي داكد )ص أحمد بف حنبؿ، (2)
 (.45: رقـ39ثـر )ص سؤاالت األأحمد بف حنبؿ، (3)
 (.1323: رقـ الترجمة239/ 6جالجرح كالتعديؿ )ابف أبي حاتـ، (4)
 (.4173: رقـ الترجمة78/ 2جالكاشؼ )الذىبي، (5)
 (.5050:رقـ الترجمة423تقريب التيذيب )ص ابف حجر، (6)
 .([7024: رقـ الحديث596/ 11(]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج7)

8) ): بكسر الكاؼ بعدىا البلـ ألؼ كفي آخرىا الباء المكحدة، ىذه النسبة إلى عدة مف قبائؿ العرب، فمنيـ  الًكالبي 
إلى: كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب، مف أجداد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كىك أبك: قصي، كزىرة، 

 (.116/ ص5ابني كبلب بف مرة. السمعاني، األنساب )ج
 .(4279: رقـ الترجمة635قريب التيذيب )صابف حجر، ت( (9

 (.689:رقـ 121/ص1( انظر: الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج(10

 (.449: رقـ الحديث238( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 11)
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 المطمب الثالث: قكلو " أحاديث صالحة".

أبي مكسى المديني أنو يطمؽ لفظ التكثيؽ عمى بعض طرؽ اإلسناد، كال  اإلماـي عد مف منيج 
 ، كما ىك مكضح في الدراسة.اإلسناديراد بو تكثيؽ كؿ 

ةن  : قاؿ أبك مكسى المديني:(69) الحديث اًلحى اًديثى صى كىل عىٍف أىًبيًو أىحى  .عىطىاءي ٍبفي السَّاًئًب، رى
نىا  ا أىٍخبىرى بَّاؿي كىمى ًميٍّ اٍلحى مىدي ٍبفي عى أىبيك شيٍكرو حى

، كىأىنيكشيٍركىافي ٍبفي ًشيٍرزىاذى الدٍَّيمىًمي  (1) 
رىاًف رىًحمىييـي (2) ، كىآخى

ٍيذىةى  المَّوي، قىاليكا: أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي رى
، أنا الطَّبىرىاًني  (3) 

ٍبًد اٍلعىًزيزً (4)  ًمي  ٍبفي عى ، ثنا (6) نيعىٍيـو ، نا أىبيك (5) ، ثنا عى
ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً  ٍبًد المًَّو ٍبًف عى ًني أىًبي، عىٍف عى ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف السَّاًئًب، أىٍخبىرى ٍربو ٍبدي السَّبلـً ٍبفي حى ، عى

مَّـى فىاًطمىةى إً  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يَّزى رىسيكؿي المًَّو صى : " لىمَّا جى ا، قىاؿى ًميٍّ رىًضيى المَّوي رىًضيى المَّوي عىٍنييمى لىى عى
ًميؿو  ا بىعىثى مىعىيىا ًبخى ٍنييمى عى
(7) : ؟ قىاؿى ًميؿي ا اٍلخى ٍشكيىىا  (8)قىًطيفىةه »، فىقىاؿى عىطىاءه: مى ًكسىادىةه ًمٍف أىدىـو حى كى

يىٍمتىًحفىاًف ًبًنٍصفً  (10)أىٍك ًإٍذًخره   (9)ًليؼه  ًميًؿ كى ًقٍربىةه كىانىا يىٍفتىًرشىاًف ًنٍصؼى اٍلخى  .(11)« وً كى

 
                                                 

بَّاؿ، مف أىؿ أصبياف، تقدمت ترجمتو في  (1) )المطمب ىك: أبك شكر حمد بف عمي بف محمد بف الحسيف الحى
 كاف شيخان، صالحان. (، 90)صالثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثانينا: التمييز بيف األسماء المتشابية في االسـ األكؿ(، 

زاذ بف أبي الفكارس،  (2) زاذل: ىذه ىك: أبك حرب، نكشركاف بف الشِّيرى المتصرؼ الدٍَّيمىمى، مف أىؿ أصبياف. الشِّيرى
النسبة إلى شيرزاذ، كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، 

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،90)ص ثانينا: التمييز بيف األسماء المتشابية في االسـ األكؿ(،

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 3) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )ال4) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى مطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

احب أبي عبيد اٍلقىاًسـ بف سىبلـ، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ:  (5) مٌي بف عبد اٍلعىًزيز اٍلبىغىًكٌم صى ىك: عى
 ثقة.  (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (6) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

ًميؿ7) د مف الثِّيىاب ،(الخى ميؿي األٍسكى ٍمؿ مف أٌم شيء كاف . كًقيؿ : الخى ًميمة : القىطيفىة كىي كؿ ثىٍكب لو خى . ابف كالخى
 .(153/ 2جالنياية في غريب األثر )األثير، 

ٍمؿ : أم الذم يىٍعمؿ ليا كيىٍيتىـ  بتىٍحصيميا. :(القىًطيفة8) / 4جر )النياية في غريب األثابف األثير،  ىي ًكساء لو خى
132). 

جمع أدمة أك أديـ كىك الجمد المدبكغ  :)مف أدـ( مخدة، كسادة: أم (قكلو: " ككسادة مف آدـ حشكىا ليؼ ":9)
/ 5جفيض القدير ). المناكم، ىك كرؽ النخؿ :)ليؼ(، أم الكسادة: )حشكىا( ،األحمر أك األسكد أك مطمؽ الجمد

 (.6868: رقـ181
تييىا زىاًئدىةه. ابف األثير، اإًلٍذًخر ًبكىٍسًر اٍليىمٍ  (10) شىًب، كىىىٍمزى ًة تيسىقَّؼي ًبيىا اٍلبيييكتي فىٍكؽى اٍلخى ًشيشىةه طىيِّبىةي الرَّاًئحى زىًة: حى

 (.33/ ص1النياية في غريب الحديث  )ج 

 (.850: رقـ الحديث430أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (11)
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 تخريج الحديث:

مف طريؽ أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف، عف عبد السبلـ بف حرب، عف  (1)أخرجو الطبراني
 عطاء بف السائب، عف أبيو، عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص بمفظو بو.

الحديث لو طريؽ مشيكر كىك: عف عطاء بف السائب، عف أبيو، عف عمي رضى هلل عنو 
ٍشكيىىا »مرفكعنا بقكلو:  ًكسىادىًة أىدىـو حى ًقٍربىةن، كى ، كى ًميؿو مَّـى فىاًطمىةى ًفي خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى يَّزى رىسيكؿي اهلًل صى جى

 .«ًإٍذًخره 

، مف طريؽ محمد بف فضيؿ (3)مف طريؽ زائد بف قدامة بمفظو، كابف ماجو (2)أخرجو النسائي
مف طريؽ سفياف بف  (5)سممة بنحكه، كالطبرانيمف طريؽ حماد بف (4) بمفظ مقارب، كأحمد بف حنبؿ

عيينة بنحكه، أربعتيـ )سفياف بف عيينة، كحماد بف سممة، كزائدة بف قدامة، كمحمد بف فضيؿ( عف 
 عطاء بف السائب، عف أبيو بو.

 رجاؿ اإلسناد: دراسة

كييقاؿ: اٍبف يىًزيد، كييقاؿ: ابف زيد، الثقفي، أبك يحيى، كقيؿ: أىبيك كثير  السائب بف مالؾ األشعرم:
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثانينا:  اٍلكيكًفٌي، كالد عىطىاء ٍبف السَّاًئب،

 ىك: ثقة مف كبار التابعيف. (،92، )صالتمييز بيف األسماء المتشابية في االسـ األكؿ(

، كييقاؿ: ابف زيد، كييقاؿ: ابف يزيد، الثقفي، أبك السائب، تقدمت ترجمتو عطاء بف السائب بف مالؾ
، ـ األكؿ(في )المطمب الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثانينا: التمييز بيف األسماء المتشابية في االس

كىك ثقة مختمط، فمف سمع منو قبؿ اختبلطو فحديثو صحيح، كمف سمع منو بعد ذلؾ  (،92)ص
 ففيو نظر، كما أنو مرسؿ.

 

                                                 

 (.14463: رقـ الحديث565/ص13الطبراني: المعجـ الكبير )ج (1)

ًؿ اٍبنىتىوي )ج] (2)  .[(5546: رقـ الحديث243/ 5النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي النِّكىاًح/ ًجيىازي الرَّجي

مىٍيًو ] (3) مَّى اهللي عى مَّدو صى اًع آًؿ ميحى مَّـى )جابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي الز ٍىًد/ بىابي ًضجى سى : رقـ 1390/ 2كى
 .[(152الحديث

 .[(853: رقـ الحديث211/ 2أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (4)

 (.231: رقـ الحديث94الطبراني: الدعاء ) ص (5)
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ٍربو الميالىًئي   ٍبدي السَّالىـً بفي حى :  (1) عى  البىٍصًرم 
 ،(4)"في حديثو ليف ، زاد:يعقكب بف شيبة، ك (3) صدكؽ ، كأبك حاتـ زاد:(2)يحيى بف معيفكثقو 

ة كالدارقطني، زاد: ثبت، كالبغداديكف يستنكركف بعض حديثو،  ، كزاد:كقاؿ العجمي، (5) حجَّ
كفي مكضع آخر ، (8)"حافظ، لو مناكير، كزاد: ابف حجر، ك (7)كالذىبي  ،(6) كالككفيكف أعمـ بو

ًدٍيثو كقاؿ أيضان: ، (9)"كمسندييـ مف كبار مشيخة الككفة كثقاتيـ": لمذىبي قاؿ اًحبى حى كىافى صى
كىًحفظ
قىاؿ يحيى ٍبف (12)"ال بأس بو"قاؿ ابف عدم: ك ، (11) "كاف متقنان "ابف حباف: ، كقاؿ (10) ، كى
كؿ حديث حسف عبد السبلـ بف حرب "قاؿ ككيع: ك  ،(13)"صدكؽ": في مكضع آخر مىًعيف
ابف ك، (15)"فتو، ككاف إذا قاؿ: قد عرفتو، فقد أىمكوقد عر ": عبد اهلل بف المبارؾقاؿ ك ، (14)"يركيو
قىاؿ (16)"كاف بو ضعؼ في الحديث، ككاف عسران " سعد:  كنا ننكر مف عبد ": أحمد بف حنبؿ، كى

دَّثىنىا دَّثىنىا إال في حديث كاحد، أك حديثيف، سمعتو يقكؿ فيو: حى ، (17)"السبلـ شيئا، كاف ال يقكؿ حى
 .(18)"ئةاست، أك سبع، كثمانيف كممات سىنىة "كقاؿ البخارم: 

 ثقة حافظ، لو مناكير. الخالصة:
                                                 

: ىذه النسبة إلى المبلء كالمبلءة، كىك المرط اٌلذم تستر بو المرأة إذا خرجت، كظني أف ىذه النسبة الميالىًئي   (1)
: 510/ 12بيعو، كالمشيكر بيا أبك بكر عبد السبلـ بف حرب المبلئى، مف أىؿ الككفة، السمعاني، األنساب )جإلى 
 (.4007رقـ
 (.107/ص 1انظر: يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف،  ركاية ابف محرز )ج (2)

 .(47/ 6جالجرح كالتعديؿ )ابف أبي حاتـ، (3)
 (.9310قـ الترجمة: ر 317/ 6ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج  (4)

 (.400: رقـ الترجمة242سؤاالت الحاكـ )ص الدارقطني،  (5)
 (.1001: رقـ الترجمة303العجمي، معرفة الثقات ) ص  (6)

 (.3365: رقـ الترجمة652/ 1جالكاشؼ )الذىبي، (7)
 (.4067: رقـ الترجمة355ابف حجر، تقريب التيذيب ) ص  (8)
 (.5046: رقـ الترجمة614/ 2الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج  (9)
 (.87: رقـ الترجمة335/ 8جسير أعبلـ النببلء )الذىبي، (10)
 (.1366: رقـ الترجمة271ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص  (11)

 (.1485: رقـ الترجمة24/ 7ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج  (12)
 (.550: رقـ الترجمة156يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي) ص  (13)
 .السابؽالمرجع  (14)
 (.1035: رقـ الترجمة69/ 3العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (15)

 (.2692: رقـ الترجمة360/ 6ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (16)

 المرجع السابؽ. (17)

 .[(1729رقـ الترجمة :6/66البخارم، التاريخ الكبير )ج]  (18)
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 دراسة الحديث:

تفرد عبد السبلـ بف حرب، عف عطاء بف السائب، عف أبيو، عف عبد اهلل بف عمرك بف 
العاص رضى اهلل عنو، كىك: ثقة لو مناكير، بصرم في األصؿ، كالقرائف دالة عمى أف سماعو مف 

االختبلط، كالصكاب أنو خالؼ الثقات الذيف رككا الحديث عف عطاء بف السائب عطاء كاف بعد 
قبؿ االختبلط كىـ: ) سفياف بف عيينة كحماد بف سممة كزائدة بف قدامة(، عف عطاء بف السائب، 

 عف أبيو عف عمي رضى اهلل عنو.

ات عنو، كمعنى قكؿ أبي مكسى المديني "ركل عف أبيو أحاديث صالحة" أم فيما ركاه الثق
عف أبيو قبؿ االختبلط،  كأما مف حدث عنو بعد االختبلط عف أبيو؛ فأحاديثو ضعيفة كعبد السبلـ 

أبعد ما يككف عف الصبلح كيظير أنو أراد بذكر ىذه الطريؽ بياف كىىـ مف ركل عف عطاء بف 
 االختبلط، كىذا اإلسناد صرح عطاء بف السائب باإلخبار، عف أبيو. بعدالسائب 
اإلسناد مف طريؽ )عطاء بف السائب، عف أبيو، عف عبد اهلل بف عمرك عمى الحديث: الحكـ 
ألف عطاء اختمط، كتفرد بالركاية عنو عبد السبلـ بف  ؛اهلل عنو مرفكعان(، إسناده مضطربرضى 

حرب، كىك لو مناكير، كخالؼ ما ركاه الثقات، أما طريؽ )عطاء بف السائب، عف أبيو، عف عمي 
إسناده صحيح، ركاه ) زائدة بف قدامة، كسفياف بف عيينة(،  عف عطاء بف رضى هلل عنو مرفكعان(، 

 السائب، كسمعا منو قبؿ اختبلطو.
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في بياف عمؿ األسانيد اإلماـ أبي مكسى المديني  خالصة الفصؿ الثاني: منيج
 كالحكـ عمييا 

بمصػطمحات مخصكصػة ليػا مػدلكؿ  حكـ اإلماـ أبػك مكسػى المػديني عمػى بعػض طػرؽ األسػانيد .1
 معيف.

. أطمؽ اإلماـ أبك مكسى المديني قكلو: " صحيح اإلسناد" عمى أنو تكفرت فيو شركط صحة 2
يقكؿ: " إسناد صحيح" أم أف ىذا  ان اإلسناد كىي: اتصاؿ السند، كعدالة الركاة كضبطو، كأحيان

ف باب خرل ليذا الحديث قد تككف فييا عمة، كىك ماإلسناد صحيح، بخبلؼ األسانيد األ
 سانيد الحديث الكاحد.أالترجيح بيف 

كايات المختمفة بقكل3 و " محفكظ" كيعني مف حيث عدد . رجح اإلماـ أبك مكسى المديني بيف الرِّ
 .ه عف ذاؾ الراكمك الركاة الذيف رك 

مسمؾ اإلماـ أبك مكسى المديني في الترجيح بيف األسانيد بإطبلؽ ألفاظ تكثيؽ كالمحفكظ، . 4
ظان ألنو يكرد طرؽ لئلسناد كيرجح أييـ أكثر حف؛ كغيرىا، كىك ال يقصد بيا تكثيؽ األحاديث

 الطرؽ معمكلة. في ىذه الطريؽ، كقد تككف كؿ

أبي مكسى المديني بأنو يطمؽ لفظ التكثيؽ عمى بعض طرؽ اإلسناد، كال  اإلماـعد مف منيج ي  . 5
 . اإلسناديراد بو تكثيؽ كؿ 

معنى قكؿ أبي مكسى المديني "ركل عف أبيو أحاديث صالحة" أم فيما ركاه الثقات عنو، عف . 6
كيظير أنو أبيو قبؿ االختبلط، كأما مف حدث عنو بعد االختبلط عف أبيو؛ فأحاديثو ضعيفة، 

 بياف كىىـ مف ركل عف عطاء بف السائب بعد االختبلط.أراد بذكر ىذه الطريؽ 

المديني في بياف االختبلؼ في الرفع كالكقؼ، منيج تتبع طرؽ الحديث،  مكسى ك. سمؾ اإلماـ أب9
 .كالنص عمى االختبلؼ في اإلسناد الكاحد

. يتبيف مف خبلؿ دراسة نماذج االختبلؼ في الرفع كالكقؼ، قد يترجح كجو منيا، إال أف في 10
الركاية المرفكعة  الطرؽ مدارىا عمى راكو معيف فتككف معمكلة في الرفع كالكقؼ، كأحياف تككف

 فييا زيادة ثقة، فيي راجحة؛ كالركاية المكقكفة أرجح.

مكسى المديني مصطمح )مختمؼ في إسناده( يعني بيا أف ىذا اإلسناد  ك. استعمؿ اإلماـ أب11
ك يكقفو، أك يزيد في اإلسناد مرة يرفعو أ مى عدة كجكه، كمدار اضطرابو راكو مضطرب يركل ع

 .رؽ آخرم، أك يذكره مف طيان راك 
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مكسى المديني: مختمؼ في إسناده، أم أف ىذا الحديث اختمؼ في إسناده عمى  ي. قكؿ أب12
 ، فكبلىما راجحاف.كجييف، كلـ يرجح أحدىما عمى اآلخر

 ي إسناده"  يعني األكجو التي ذكرمكسى المديني مصطمح " مختمؼ ف كيطمؽ اإلماـ أب ان . أحيان13
 فييا االختبلؼ كلـ يرجح اإلماـ أم كجو فقط اكتفى باإلشارة إلى االختبلؼ.

مكسى المديني جعؿ طبقة معينة مف  اراسة نمكذج المرسؿ بأف اإلماـ أب. لـ يتبيف مف خبلؿ د14
 طبقات الركاة.

 د.. اىتـ عمماء الحديث بعمـك الحديث فقسمكا عمـ الدراية بشكؿ عاـ إلى قسميف: متكاتر كآحا15

 . فرؽ اإلماـ أبك مكسى المديني بيف الغريب كالفرد.16

أطمؽ اإلماـ أبك مكسى المديني الغريب عمى اإلسناد كمو، كلـ يعرؼ إال مف طريؽ كاحدة،  .17
فس الكجو، بينما التفرد أطمقو عمى الراكم الكاحد في أثناء الكجو الكاحد، كلـ يتابعو أحد مف ن

 ىذا الراكم.إلسناد كلو كجكه آخرم مخالفة 

. ذكر اإلماـ أبك مكسى المديني نكع مف التصحيؼ في أسماء الركاة، كىك يسمى )تصحيؼ 18
البصر(، بسبب الخطأ في القراءة أك النقؿ مف الكتاب، أك تحريؼ، كىك تصحيؼ كممة ) 

 أخي(، ب)أخبرني(، فأصبح كأنو ركاه عف أخيو في الحديث كىك لـ يركه.

 ى المديني المعضؿ عمى مف فقد مف إسناده راكياف.. اطمؽ اإلماـ أبك مكس19

لممرجحات  كحذفو تبعان أاالختبلؼ في زيادة راكو في اإلسناد . بيف اإلماـ أبك مكسى المديني 20
 كالقرائف الدالة عمى ذلؾ كالترجيح بينيا.

. ذكر اإلماـ أبك مكسى المديني إحدل طرؽ التحمؿ كىي سماع الراكم مف أبيو، فمـ يصح 21
لؾ، كيعتذر لئلماـ أبي مكسى المديني، كال يعني دائما ذكر السماع أنو سمعو مباشرة مف ذ

ما ذكر )السماع( فيككف كىىـ مف أحد ركاة  الراكم، كثبت أف الراكم مات أبكه كىك حمؿ، كا 
 اإلسناد.

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثالث: 
مكسى في نقد الحديث  يمنيج اإلماـ أب

 سندنا كمتننا، كبيانو لعمؿ المتكف
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 الفصؿ الثالث: 
 مكسى في نقد الحديث سندنا كمتننا، كبيانو لعمؿ المتكف يمنيج اإلماـ أب

اىتـ المحدثكف بنقد الحديث سندنا كمتننا، كتمييز صحيحو مف سقيمو، كأف االىتماـ بنقد  
بعيـ في كأتباعيـ، كثـ ت كفرضكاف اهلل عنيـ، كسار عمى دربيـ التابعالمتف بدأ منذ زمف الصحابة 
ألف العمة قد تككف في  ؛لككنو مف أدؽ العمكـ كأغمضيا ؛عمماء النقدىذا الغمار الجيابذة مف 

السند، كقد تككف في المتف، أك فييما معان، فسمؾ اإلماـ أبك مكسى المديني نيجيـ في نقد الحديث 
بلؿ كتابو المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ، كاتبع منيج الحكـ عمى األحاديث سندنا سندن كمتننا مف خ

كمتننا، كبياف عمؿ المتكف بمصطمحات ليا مدلكالت عمى ىذا النيج، كما ىك مكضح في الدراسة 
 التطبيقية.

 المبحث األكؿ:
 منيجو في الحكـ عمى األحاديث سندنا كمتننا 

عمـ الحديث دراية، أك الخبلصة التي يتكصؿ إلييا  الحكـ عمى الحديث ىك محصمة  دراسة 
يبذ في الحكـ عمى ىذا الحديث، متنو، كيككف مف جية إماـ ناقدو جمف خبلؿ دراسة إسناد الحديث ك 

حكـ عمى الحديث سندنا كمتننا، بمصطمحات تجمع ففبرع اإلماـ أبك مكسى المديني في ىذا العمـ، 
 كىي عمى النحك التالي:  ،قية لمنماذجبينيما تتضح مف خبلؿ الدراسة التطبي

 صحيح أخرجو البخارم، كمسمـ ، أكالمطمب األكؿ: حديث صحيح متفؽ عميو
 : ًحيحي ًديثي الصَّ اًبًط عىًف "تعريؼ اٍلحى ًديثي اٍلميٍسنىدي الًَّذم يىتًَّصؿي ًإٍسنىاديهي ًبنىٍقًؿ اٍلعىٍدًؿ الضَّ فىييكى اٍلحى

اًبًط ًإلىى  ٍنتىيىاهي، كىالى يىكيكفي شىاذًّا، كىالى ميعىمَّبلن اٍلعىٍدًؿ الضَّ  .(1)"مي

مف أحد الصحيحيف فإف كاف  يرفع مف شأف الحديث ككنو مخرجان "الحديث المتفؽ عميو: 
كانت منزلتو أعمى كشأنو أكبر كأمره أعظـ كىذا النكع ىك المرتبة األكلى مف  فييما معان  مخرجان 

مر ذكرىا، كقد درج المشتغمكف بالسنة مف أىؿ الحديث المراتب السبع لمحديث الصحيح التي 
كغيرىـ عمى التعبير عف ىذا النكع بقكليـ: "متفؽ عميو"، أك، "أخرجاه". كال أعمـ أحد يطمؽ " متفؽ 

 .(2)"عميو " إال عمى اتفاؽ البخارم كمسمـ كحدىما

                                                 

 (.11ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص  (1)

 (.50عباد، اإلماـ مسمـ كصحيحو )صالعبد المحسف  (2)
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يو "متفؽ عميو " اتفاؽ ؛ فإنو يعني بقكلو ف(1)خالؼ المجد ابف تيمية جد شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
 . (2)البخارم كمسمـ كأحمد، كيعبر عما ركاه الشيخاف كحدىما " أخرجاه " 

كككف الحديث المتفؽ عميو في قمة الصحيح أمر معمـك عند المحدثيف.  ذكر ابف الصبلح 
ؿي  ىىا اأٍلىكَّ ، كىىيكى الًَّذم يىقيكؿي ًفيًو أىٍىؿي مراتب الصحيح المشار إليو، كقاؿ: " ىىًذًه أيمَّيىاتي أىٍقسىاًمًو، كىأىٍعبلى

 ، ميٍسًمـو اًرمِّ كى يىٍعنيكفى ًبًو اتِّفىاؽى اٍلبيخى مىٍيًو ". ييٍطًمقيكفى ذىًلؾى كى ًحيحه ميتَّفىؽه عى ًديًث كىًثيرنا: " صى الى اتِّفىاؽى اٍلحى
ًزـه ًمٍف ذىًلؾى  مىٍيًو الى مىٍيًو، لىًكفَّ اتِّفىاؽى اأٍليمًَّة عى ا اتَّفىقىا اأٍليمًَّة عى مىى تىمىقِّي مى اًصؿه مىعىوي، اًلتِّفىاًؽ اأٍليمًَّة عى كىحى

 " ـي اٍليىًقيًني  النَّظىًرم  ًتًو، كىاٍلًعٍم ًميعيوي مىٍقطيكعه ًبًصحَّ مىٍيًو ًباٍلقىبيكًؿ، كىىىذىا اٍلًقٍسـي جى عى
(3). 

)المؤلؤ كالمرجاف  قد أفرد الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ىذا النكع ) المتفؽ عميو( في كتاب
فيما اتفؽ عميو الشيخاف(، كقاؿ: " كاف ترتيب صحيح مسمـ ىك الترتيب الذم تكخيتو كارتضيتو، 
فأخذت منو أسماء كتبو كأبكابو مع أرقاميا، كأخذت مف صحيح البخارم نص الحديث الذم كافقو 

اب كعنكاف مسمـ عميو، كبينت عقب سرد كؿ حديث مكضعو مف صحيح البخارم بذكر اسـ الكت
 . (4)الباب مع أرقاميا" 

سمؾ اإلماـ أبك مكسى المديني مسمؾ األئمة في معنى متفؽ عميو سندنا، كمتننا، كما ىك مكضح في 
 نماذج الدراسة عمى النحك التالي:

 

 

 

 

 

 
                                                 

ـ، مجدي الديف أىبيك 1) مَّد بف عمي، اإًلمىاـ، شيخ اإًلٍسبلى ًضري بف ميحى (ىك: عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ الخى
/ 14ىػ[، جدي شيخنا تقي الديف. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج 652الحراني، الحنبمي، ]المتكفى: البركات ابف تيميَّة 

(. ككتابو المنتقى مف أخبار المصطفى، ألبي البركات مجد الديف عبد السبلـ ابف تيمية 74: رقـ الترجمة728
 الحراني الذم شرحو الشككاني في كتابو ) نيؿ األكطار(.

اهي...، كىأًلىٍحمىدى 24/ص 1يؿ األكطار )ج(انظر: الشككاني، ن2) ميٍسًمـه أىٍخرىجى اًرم  كى كىاهي اٍلبيخى مىةي ًلمىا رى (. كعبارتو " كىاٍلعىبلى
مىٍيًو". ميٍسًمـو ميتَّفىؽه عى اًرمِّ كى  مىعى اٍلبيخى

 (.28(ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص 3)
 كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف) د(.(محمد فؤاد عبد الباقي، مقدمة كتاب المؤلؤ 4)
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 حديث صحيح متفؽ عميوأكالن: 
ًديث اٍبف عييىٍينىة. ًحيح متفؽ عميو ًمٍف حى  النمكذج األكؿ: صى

دَّادي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(71) الحديث ًميٍّ اٍلحى نىا ًبًو أىبيك عى أىٍخبىرى
اًفظي (1) ، ثنا (2)، ثنا أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى

كَّاؼي  ًميٍّ الصَّ ، ثنا ًبٍشري ٍبفي ميكسىى(3)أىبيك عى
ٍيًدم  (4) مى ، ثنا اٍلحي

(5) ، ك، عىٍف عىطىاءو ، ثنا عىٍمره ، ثىنىا سيٍفيىافي
 : ٍنوي، قىاؿى ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى لىوي رىسيكؿي المًَّو (6)لىٍيسى اٍلميحىصَّبي ًبشىٍيءو »عى ٍنًزؿه نىزى نَّمىا ىيكى مى ؛ كىاً 

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًديث اٍبف «. صى ًحيح متفؽ عميو ًمٍف حى أخرجاه عىٍف أصحابو،  عييىٍينىةكىذا صى
 .(7)ككأف عند اٍبف عييىٍينىة ًفيًو إسناد آخر 

 تخريج الحديث:

عف أبي بكر بف أبي شيبة،  (9)عف عمي بف عبد اهلل المديني، كمسمـ  (8)أخرجو البخارم
سحاؽ بف إبراىيـ، كمحمد بف يحيى بف أبي عمر، كأحمد بف عبدة، خمستيـ) عمي بف عبد اهلل  كا 
سحاؽ بف إبراىيـ، كمحمد بف يحيى بف أبي عمر، كأحمد بف  المديني، كأبك بكر بف أبي شيبة، كا 

                                                 

(ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 1)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (2) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)صاألكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

كَّاًؼ، تقدم3) ، اٍبفي الصَّ اؽى البىٍغدىاًدم  سىًف بًف ًإٍسحى مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف الحى ًميٍّ ميحى ت ترجمتو في )المطمب (ىك: أىبيك عى
ةي.  (،146)ص الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(،  ثِّقىةي، حجَّ

، تقدمت تر 4) ، البىٍغدىاًدم  ًميٍّ األىسىًدم  ، أىبيك عى ًمٍيرىةى األىسىًدم  اًلح بًف شىٍيًخ بًف عى جمتو (ىك: ًبٍشري بفي ميٍكسىى بًف صى
 ثقة.(، 146)صفي)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(، 

ٍيًدم  أبك بكر، تقدمت ترجمتو في5) مى بىٍيًر بًف ًعٍيسىى القرشي األسدم الحي ٍبدي اهلًل بفي الز  )المطمب الرابع:  (ىك: عى
 ثقة حافظ فقيو أجؿ أصحاب ابف عيينة.  (،146)ص معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(،

اًئشىةى 6) ًديثي عى ًمٍنوي حى و ًإلىى األٍبطىح بىٍيفى مىكَّةى كًمننى. كى لىٍيسى » -رضى اهلل عنيا -(الميحىصَّب، كىىيكى الشِّعب الًَّذم مىٍخرىجي
مىٍيًو أىرىادىٍت ًبًو ا« التٍَّحًصيب ًبشىٍيءو  مَّى المَّوي عى كىافى النًَّبي  صى كًج ًمٍف مىكَّةى سىاعىةن كالن زكؿ ًبًو، كى ري لنٍَّكـ بالميحىصَّب ًعٍندى اٍلخي

ا: مى  ـٍ ييحىصِّب. كالميحىصَّب أىٍيضن مىٍف شىاءى لى ، كى ٍيًر أٍف يىسينَّو ًلمنَّاًس، فىمىٍف شىاءى حىصَّبى مَّـى نىزلىو ًمٍف غى سى اًر ٍكًضعي اٍلجً كى مى
ا. اًء. ابف األثير، النياية في  ًبًمننى، سيمِّيا ًبذىًلؾى لٍمحىصىى الًَّذم ًفيًيمى اب، ًبكىٍسًر اٍلحى ا ًحصى اًر أىٍيضن ييقىاؿي ًلمىٍكًضًع اٍلًجمى كى

 (.393/ص 1غريب الحديث كاألثر )ج
 (.96: رقـ الحديث68(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص7)
ًب )جالبخا](8) / بىابي الميحىصَّ جِّ  .[(1766: رقـ الحديث181/ 2رم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحى
ًة يىٍكـى النٍَّحًر)ج](9) فىاضى / بىابي اٍسًتٍحبىاًب طىكىاًؼ اإٍلً جِّ  .[(341: رقـ الحديث952/ 2مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحى
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لىٍيسى »ح بو، بمفظ عبدة(، عف سفياف بف عيينة، عف عمرك بف دينار، عف عطاء بف أبي ربا
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى لىوي رىسيكؿي اهلًل صى ٍنًزؿه نىزى ، ًإنَّمىا ىيكى مى  «.التٍَّحًصيبي ًبشىٍيءو

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

، الًفيًرم   ثىيـ، القيرىًشي  مد، مىكلىى آؿ أىبي خي ، كاسـ أىبي رىباح: عىطاء ٍبف أىبي رىباح، أىبك ميحى ، المىكِّي 
يرةى، كاٍبف عىٌباسأى  ثقة "، كقاؿ ابف حجر: (1) ،...-رضى اهلل عنيما -سمىـ. قاؿ البخارم: سىًمعى أىبىا ىيرى

 . (2) "فقيو فاضؿ لكنو كثير اإلرساؿ
 .-مارضى اهلل عني -ثقة كسمع مف ابف عباس  الخالصة:

المطمب الثالث: مف ، تقدمت ترجمتو )عمرك بف دينار المكي أبك محمد األثـر الجمحي مكالىـ
 كىك: ثقة ثبت. (،109)صعرؼ بكنيتو، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو، كيعرؼ اسمو(، 

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو سفياف بف عييينة: 
كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ، (110)صاسمو(،  كيعرؼ

 ابف حجر ال يضر.
 دراسة الحديث:

الحديث صحيح أخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما فاتفقا في إسنادىما عند ابف عيينة، 
ًديث مكسى المديني:  يأبمعنى قكؿ كفي ألفاظ متف الحديث، كىذا  ًحيح متفؽ عميو ًمٍف حى " ىذا صى

 .(3)اٍبف عييىٍينىة أخرجاه عىٍف أصحابو..." 

ذكر ىذا الحديث الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي فيما اتفؽ عميو الشيخاف قاؿ: "حديث اٍبًف 
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى لىوي رىسيكؿي اهلًل صى ٍنًزؿه نىزى ، ًإنَّمىا ىيكى مى : لىٍيسى التٍَّحًصيبي ًبشىٍيءو ، قىاؿى بَّاسو   (4)"  عى

 يما.ييخاف في صحيحإسناده صحيح، أخرجو الش الحكـ عمى الحديث:

 

 

 
 

                                                 

 .[(2999الترجمة: رقـ 463/ 6البخارم، التاريخ الكبير )ج](1)
 (.4591: رقـ الترجمة391(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص2)
 (.96: رقـ الحديث68(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص3)
 (.826: رقـ الحديث66/ 2(محمد فؤاد عبد الباقي، المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف )ج4)
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ًديًث عيمىرى  مىٍيًو ًمٍف حى ًحيحه ميتَّفىؽه عى ًديثه صى  النمكذج الثاني: حى
، رىًحمىوي المَّوي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(78) الحديث ًميٍّ األىٍسكىاًرم  نىا أىٍحمىدي ٍبفي عى أىٍخبىرى

، ًإٍذننا، أنا (1)
ٍعفىرو اٍلفىًقيوي اأىٍحمىدي  ًمي  ٍبفي عيمىرى األىسىدىابىاًذم  (2)ٍبفي جى ، ًإٍذننا، أنا عى

اؽى (3) ، أنا (4)، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي ًإٍسحى
، ث(5)أىبيك بىٍكرو النٍَّيسىابيكًرم   ـى ٍبًف سىٍعدو نا عىاًصـي ، نا أىبيك األىٍزىىًر أىٍحمىدي ٍبفي األىٍزىىًر، ثنا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي

، رىًضيى المَّوي عىنٍ  ، عىًف اٍبًف عيمىرى ٍيدو مًَّد ٍبًف زى ، عىٍف أىًبيًو ميحى مَّدو ، عىٍف أىًخيًو عيمىرى ٍبًف ميحى مَّدو ا، ٍبفي ميحى ييمى
نَّةً  نًَّة ًإلىى اٍلجى ارى أىٍىؿي اٍلجى : " ًإذىا صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ، كىأىٍىؿي النَّاًر ًإلىى النَّاًر، قىاؿى

نَّةً  : يىا أىٍىؿى اٍلجى ، ثيَـّ يينىاًدم مينىادو نًَّة كىالنَّاًر، ثيَـّ ييٍذبىحي تَّى ييٍجعىؿى بىٍيفى اٍلجى يىا  ًجيءى ًباٍلمىٍكًت حى ، كى ال مىٍكتى
ا ًإلىى فىرىحً  نًَّة فىرىحن ؛ فىيىٍزدىادي أىٍىؿي اٍلجى ـٍ ".ىىذىا أىٍىؿى النَّاًر ال مىٍكتى ٍزًنًي ٍزننا ًإلىى حي يىٍزدىادي أىٍىؿي النَّاًر حي ، كى ـٍ ًي

مىٍيوً  ًحيحه ميتَّفىؽه عى ًديثه صى ... حى ًديًث عيمىرى ًمٍف حى
(6). 

 تخريج الحديث:
، مف طريؽ عبد اهلل بف كىب (8)مسمـد اهلل بف المبارؾ بمفظو، ك ، مف طريؽ عب(7)أخرجو البخارم

 بمفظو.

                                                 

. (ىك: أحمد ٍبف عمٌي ٍبف محمد ٍبف 1) كفي  عمي ٍبف محمد بف الييثـ الزَّاىد، أبك عبد اهلل األىٍسكىارم  األصبياني  الص 
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. .(296، )صتقدمت ترجمتو في ) المطمب الخامس: الغريب(الذىبي، 

تقدمت ترجمتو في  .بف محمد بف أحمد بف جعفر، أبك بكر األصبياني القصار، الفقيو الشافعي(ىك: أحمد 2)
ا، كبير القٍدر. (، 384ص، )(خامس)المطمب الخامس: الغريب، النمكذج ال  كاف ثىٍبتنا صالحن

اؽ، أبك القاسـ األٍسدىابىاذٌم، أىسىدىآباذ: بمد عمى باب ىمذاف تنزليا قكافؿ العراؽ، 3) (ىك: عمٌي ٍبف عمر ٍبف ًإٍسحى
(. األٍسدىابىاذٌم: ىذه النسبة إلى 455: رقـ الترجمة332/ 9كييعرؼ باألدىمي، رحؿ كطٌكؼ. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

أىسىدىآباذ كىي بميدة عمى منزؿ مف ىمذاف إذا خرجت إلى العراؽ، كطئتيا نكبتيف كأقمت بيا ليالي. السمعاني، 
 (. مقبكؿ.135: رقـ210/ 1األنساب )ج

اؽ ٍبف إبراىيـ ٍبف أسباط، مكلى جعفر4) بف أبي طالب، أبك بكر ابف الس ٌني الدَّينىكىرم  (ىك: أحمد ٍبف محمد ٍبف ًإٍسحى
الحافظ: قاؿ الذىبي: كاف دىيِّننا خيَّرنا، صٌنؼ في " القناعة "، كفي " عمؿ يكـو كليمة "، كغير ذلؾ، كاختصر " سينىفى 

: 224 /8(، كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ)ج113: رقـ الترجمة214/ 5النَّسىائي ". انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج
 (.98رقـ الترجمة

اًلًح بًف بىٍكرو الس مى 5) ٍيمىةى بًف صى زى اؽى بًف خي مَّدي بفي ًإٍسحى ٍيمىةى ميحى زى : اٍبفي خي : قاؿ الذىبي: (ىك: أىبيك بىٍكرو النٍَّيسىابيٍكًرم  ًمي 
ارى  تَّى صى ًدٍيًث كىالًفٍقًو، حى دىاثًتو ًبالحى اًنٍيًؼ...، كىعيًنيى ًفي حى اًحبي التَّصى ييٍضرىبي ًبًو المىثىؿي ًفي سىعىًة الًعٍمـً كىاإًلٍتقىاًف. صى

 (.214: رقـ الترجمة365/ 14الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج
 (.855: رقـ الحديث432(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)
نًَّة كىالنَّ ](7) قىاًؽ/بىابي ًصفىًة الجى  .[(6548: رقـ الحديث114/ 8اًر )جالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الرِّ

نَّةي يىدٍ ](8) كفى كىاٍلجى بَّاري مييىا اٍلجى ًصفىًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىا/ بىابي النَّاري يىٍدخي نًَّة كى عىفىاءي مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اٍلجى مييىا الض  خي
 .[(2850: رقـ الحديث2189/ 4)ج
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مف طريؽ عاصـ بف محمد بنحكه، ثبلثتيـ ) عبد اهلل بف المبارؾ،  (1)كأخرجو أحمد بف حنبؿ
 كعبد اهلل بف كىب، كعاصـ بف محمد(، عف عمر بف محمد بف زيد، عف محمد بف زيد بو.

  دراسة رجاؿ اإلسناد:

 . (2)  "ثقة"قاؿ ابف حجر:  محمد بف زيد بف عبد اهلل بف عمر المدني:

قاؿ ابف حجر:  بف عمر بف الخطاب المدني نزيؿ عسقالف:عمر بف محمد بف زيد بف عبد اهلل 
 .(3) "ثقة...، مات قبؿ سنة خمسيف كمائة"

 .(4) "ثقة"قاؿ ابف حجر: عاصـ بف محمد بف زيد العمرم: 

 .(5)"ثقة فاضؿ "قاؿ ابف حجر:  يعقكب بف إبراىيـ بف سعد الزىرم، أبك يكسؼ:

 : مًيط، أبك األزىر العىبدم  النٍَّيسىابكرم  بف زيىىير اقاؿ أىحمد بف يىحيىى أىٍحمىد ٍبف األزىر ٍبف مىًنيع ٍبف سى
زَّاؽ في الفضائؿ، أخبر يىحيىى بف  دَّث أىبك األىزىىر النَّيسىابيكرم بحديثو عف عىبد الرَّ الت ستىرم: لما حى

الحديث، إذ قاؿ يىحيىى بف مىعيف: مف ىذا الكىذَّاب  مىعيف بذلؾ، فبينا ىك عنده في جماعة أىىؿ
زَّاؽ بيذا الحديث؟ فقاـ أىبك األىزىىر. فقاؿ: ىك ذا أنا، فتبسـ  بد الرَّ دَّث عف عى النَّيسىابيكرم، الذم حى
يىحيىى بف مىعيف كقاؿ: أما إنؾ لست بكىذَّاب، كتعجب مف سبلمتو، كقاؿ: الذنب لغيرؾ في ىذا 

، كقاؿ (8) "يخطئ"، كذكره ابف حباف في الثقات فقاؿ: (7) "صدكؽ"بك حاتـ: ، كقاؿ أ(6)الحديث
مَّد ٍبف يحيى الذىمي:  ٍنوي "ميحى قىاؿ ًإٍبرىاًىيـ ٍبف أىبي (9)"مف أىؿ الصدؽ كاألمانة نرل أف يكتب عى ، كى

قىاؿ أىٍحمىد ٍبف سيار المركزم: (10) "كىافى مف أحسف مشايخنا حديثان "طالب:  ، (11) "حسف الحديث"، كى
، كقاؿ (12) كقاؿ مكي بف عبداف: "سألت مسمـ بف الحجاج عف أبي األزىر، فقاؿ اكتب عنو"

                                                 

 .[(6023الحديث : رقـ218/ 10أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (1)

 (.5892: رقـ الترجمة479( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص2)

 (.4965: رقـ الترجمة417(المرجع السابؽ )ص3)

 (.3078: رقـ الترجمة286( المرجع نفسو )ص4)

 (.7865: رقـ الترجمة1087)صالمرجع نفسو  (5)

 (.1916: رقـ الترجمة66/ 5(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج6)

 (.11: رقـ 41/ 2ف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(اب7)
 (.12170: رقـ الترجمة43/ 8(ابف حباف، الثقات )ج8)
 (.6: رقـ الترجمة255/ 1(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج9)
 المرجع السابؽ.(10)
 المرجع نفسو.(11)
 (.6: رقـ الترجمة11/ 1(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج12)
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، كالدارقطني: ال بأسى بو، كزاد الدارقطني " قد أيخرج في الصحيحيف، عمَّف ىك دكنو (1)النسائي
كقد ركل  أىبيك األزىر ىذا شبيو بصكرة أىؿ الصدؽ عند الناس،"، كقاؿ ابف عدم: (2)كشر  منو " 

، ككاف ابف خزيمة إذا (4)، كقاؿ ابف شاىيف في "األفراد لو": "ثقة نبيؿ"(3) "عنو الثقات مف الناس
كىتىٍبتيوي ًمٍف أىٍصًمًو"  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي اأٍلىٍزىىًر، كى حدث عنو قاؿ: " حى
قاؿ: ف، كذكره ابف حباف في الثقات (5)

: ىك بإجماعيـ ثقة، كقاؿ في " تاريخ -كخرج حديثو  -، كقاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ (6) "يخطئ"
نيسابكر" : كىك محدث عصره ركل عنو يحيى بف يحيى، كلعؿ متكىـ يتكىـ أف أبا األزىر فيو ليف 
لقكؿ أبي بكر ابف إسحاؽ: حدثنا أبك األزىر، ككتبتو مف كتابو، كليس كما يتكىـ، ألف أبا األزىر 

ككاف ال يحفظ حديثو، فربما قرئ عميو في الكقت بعد الكقت فنقؿ  -رحمو اهلل تعالى  -صره كؼ ب
، كقاؿ (8) "ما حدث مف أصؿ كتابو فيك أصح"، كقاؿ مرة: (7)ابف إسحاؽ سماعو منو ليذه العمة 
ًديث رىحؿ ًإلىى ع (10) "ًثقىة"، كقاؿ الذىبي: (9)أيضان: "ككاف قد كبر فربما يمقف"  احب حى زَّاؽ، صى بد الرَّ

نوي تكمـ ًفيًو اٍبف مًعيف ثَـّ عذره اٍحتج ًبًو  مٌي رىًضي اهلل عى نىاًقب عى ًديث ًفي مى نوي ًبذىاؾى الحى فىاٍنفىرد عى
(11) ،

صدكؽ، كاف يحفظ ثـ كبر، فصار "، كقاؿ ابف حجر: (12)كقاؿ مرة: حافظ، ثقة، غمزه ابف معيف 
 .(13) "كتابو أثبت مف حفظو

 ثقة إذا حدث مف كتابو، كصدكؽ إذا حدث مف حفظو.   خالصة األقكاؿ:

 

 

                                                 

 .[(79تسمية الشيكخ )ص النسائي، ](1)
 (.6: رقـ88(الدارقطني، سؤاالت السممي )ص2)
 (.33: رقـ الترجمة317/ 1(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج3)
 (، لـ أجده في كتاب األفراد البف شاىيف6: رقـ الترجمة11/ 1(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج4)
 (.87/ص 1(ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة )ج5)
 (.12170: رقـ الترجمة43/ 8حباف، الثقات )ج(ابف 6)
 (، كلـ أجد كبلـ الحاكـ في تاريخ نيسابكر. 6: رقـ الترجمة15/ 1(مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج7)
 (.360: رقـ الترجمة415/ 1(الحاكـ، األسامي كالكنى )ج8)
 (.6: رقـ الترجمة11/ 1(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج9)
: رقـ 1/33(، كالمغني في الضعفاء )ج1044: رقـ الترجمة94ي طبقات المحدثيف )ص(الذىبي، المعيف ف10)

 (.1044الترجمة
 (.44(الذىبي، الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ )ص 11)
 (.8: رقـ2(الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص 12)
 (.5: رقـ الترجمة77(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 13)
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 دراسة الحديث:

الحديث صحيح أخرجو البخارم كمسمـ، فيك متفؽ عميو في اإلسناد مف حديث عمر بف 
مكسى  يمحمد، ككذلؾ أخرجو الشيخاف البخارم كمسمـ في صحيحيما، كىذا معنى قكؿ أب

مىٍيوً "المديني:  ًحيحه ميتَّفىؽه عى ًديثه صى ًديًث عيمىرى  حى  .(1)"ًمٍف حى

: قىاؿى  ذكره الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي فيما اتفؽ عميو الشيخاف فقاؿ: " حديث اٍبًف عيمىرى قىاؿى
نًَّة، كىأىٍىؿي النَّاًر ًإلىى النَّ  نًَّة ًإلىى اٍلجى ارى أىٍىؿي اٍلجى : ًإذىا صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  اًر؛ ًجيءى رىسيكؿي اهلًل صى
: يىا أىٍىؿى اٍلجنًَّة الى مىكٍ  نًَّة كىالنَّاًر ثيَـّ ييٍذبىحي ثيَـّ يينىاًدم مينىادو تَّى ييٍجعىؿى بىٍيفى اٍلجى يىا أىٍىؿى النَّاًر ًباٍلمىٍكًت حى ، كى تى

ٍزننا إً  يىٍزدىادي أىٍىؿي النَّاًر حي ، كى ـٍ ا ًإلىى فىرىًحًي نًَّة فىرىحن " الى مىٍكتى فىيىٍزدىادي أىٍىؿي اٍلجى ـٍ ٍزًنًي لىى حي
(2) . 

إسناد الحديث مف طريؽ أبي مكسى المديني ضعيؼ، فيو: أحمد ٍبف  الحكـ عمى الحديث:
عمٌي أبك عبد اهلل األىٍسكىارم  لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ، 
كعمٌي ٍبف عمر األٍسدىابىاذٌم مقبكؿ، إال  

 أف ىذا الحديث صح عف الشيخيف أخرجا الحديث في صحيحييما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.855: رقـ الحديث432المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  أبك مكسى المديني: (1)
 (.1812: رقـ الحديث292/ 3محمد فؤاد عبد الباقي، المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخاف )ج (2)
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ًديًث األىٍعمىشً  مىٍيًو، ًمٍف حى ًحيحه ميتَّفىؽه عى  النمكذج الثالث: صى

نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضؿً : قاؿ أبك مكسى المديني: (77) الحديث أىٍخبىرى
ٍبًد (1) ، أنا أىبيك طىاًىًر ٍبفي عى

سىًف (2)الرًَّحيـً  الدَّرىاقيٍطًني  ، أنا أىبيك اٍلحى
اًلحو اٍلكيكًفي  (3) سىفي ٍبفي صى مَّدو اٍلحى ، ثنا أىبيك ميحى

ٍبدي المًَّو ٍبفي (4) ، ثنا عى
مًَّد ٍبًف نىاًجيىةى  ميحى
، عىًف األىٍعمىًش، عىٍف (5) مَّدو ٍف أىًخيًو ميحى ، عى ٍيًو، ثنا يىٍعمىى ٍبفي عيبىٍيدو كى ٍنجى ، ثنا اٍبفي زى
ٍبًد ال :  -ابف مسعكد -مَّوً شىًقيؽو، عىٍف عى ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي، عىًف النًَّبيِّ صى أىكَّؿي »رىًضيى المَّوي عى

ى بىٍيفى النَّاًس ًفي الدِّمىاءً  ا ييٍقضى ًديًث األىٍعمىشً  «.مى مىٍيًو، ًمٍف حى ًحيحه ميتَّفىؽه عى افي ًمٍف صى وي الشٍَّيخى ، أىٍخرىجى
ًديًثو   .(6)حى

 لحديث:تخريج ا

 بمفظو، مف طريؽ األعمش، عف شقيؽ بو.   (8)، كمسمـ (7)أخرجو البخارم 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 : قاؿ ابف حجر: ثقة مخضـر مات في خبلفة عمر بف شىًقٍيؽي بفي سىمىمىةى أىبيك كىاًئؿو األىسىًدم  الكيٍكًفي 
 .(9)عبد العزيز كلو مائة سنة 

                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، 1) (ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى 2) ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب (ىك: ميحى مَّد ٍبف عى

 ثقة.  (،97)ص الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ  (ىك: عمي ٍبف عيمىر3) ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  (،142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

، عالي الٌركاية، ( 4) ىك: الحسف بف أحمد بف صالح، الحافظ أبك محمد اليمداني السَّبيعي، كاف حافظنا متًقننا رٌحاالن
 (.7: رقـ الترجمة356/ 8خبيرنا بالٌرجاؿ كالعمىؿ، فيو تشي ع يسير. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

بة، أبك محمد البربرٌم، ثـٌ البغدادٌم، الحافظ، كاف ثقة ثبتان، عارفان ممتعان 5) (عبد اهلل بف محمد بف ناجية بف نىجى
 (.37: رقـ الترجمة36/ 7بإحدل عينيو. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

 (.70: رقـ الحديث 57( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)
ًة " )ج7) اًص يىٍكـى الًقيىامى قىاًؽ/ بىابي الًقصى (، 6533: رقـ الحديث111/ 8( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الرِّ

 ([.6864: رقـ الحديث3/ 9ككتاب الديات/ باب )
اًء ًفي اآٍلًخرىًة، كىأىنَّيىا ( ]مسمـ: صحيح مسمـ،  ًكتى 8) ازىاًة ًبالدِّمى اًص كىالدِّيىاًت/ بىابي اٍلميجى اًرًبيفى كىاٍلًقصى ًة كىاٍلميحى ابي اٍلقىسىامى

ًة )ج ى ًفيًو بىٍيفى النَّاًس يىٍكـى اٍلًقيىامى ا ييٍقضى ؿي مى  ([.28: رقـ الحديث1304/ 3أىكَّ
 (.2816مة: رقـ الترج268(  ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 9)
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ٍكلىى بىًني كىاًىؿ:اأٍلىٍعمىشي كىاٍسميوي سيمىٍيمى  مَّدو اأٍلىسىًدم  مى ييٍكنىى أىبىا ميحى تقدمت ترجمتو  افي ٍبفي ًمٍيرىافى كى
 (،119)ص في)المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ(،

 ثقة كتدليسو مف الطبقة الثانية ال يضر.   كىك:
 قاؿ ابف حجر: ثقة يحفظ. :1) )حميد بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم

 ، معرفتو باألسماء المطمب الخامس: ) تقدمت ترجمتو فييىٍعمىى بفي عيبىٍيًد بًف أىًبي أيمىيَّةى الطَّنىاًفًسي 
كىك: ثقة إال في حديثو عف الثكرم،  (،167)ص ،الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

 ففيو ليف.
، كىك لقب أبيو،  ثقة ثبت لو األزدم أبك أحمد بف زنجكيو حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اهلل

 .(2)تصانيؼ 

 دراسة الحديث:
افي ًمٍف  وي الشٍَّيخى ًديًث األىٍعمىًش، أىٍخرىجى مىٍيًو، ًمٍف حى ًحيحه ميتَّفىؽه عى معنى قكؿ أبك مكسى المديني: "صى

ًديًثو"  ش، ككذلؾ االتفاؽ في متف ، أم أنو اتفؽ الشيخاف عمى إخراجو في اإلسناد عمى األعم(3)حى
 الحديث.

 الحديث صحيح رجالو ثقات أخرجو الشيخاف. الحكـ عمى الحديث:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

ٍمؿه رقيؽ. ابف المنظكر، 73/ ص4: نسبة إلى طنفسة. السمعاني، األنساب )جالطَّنىاًفًسي  ( (1 (. البساط الذم لو خى
 (.2710/ ص4لساف العرب )ج

 (.1558: رقـ الترجمة182(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 2)

 (.70 : رقـ الحديث57( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 3)
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ًديث اٍبف عييىٍينىة ًحيحه متفؽ عمى إخراجو ًمٍف حى ًديثه صى حى  النمكذج الرابع: ى

نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلميٍقًرم : قاؿ أبك مكسى المديني: (74) الحديث أىٍخبىرى
، أنا أىبيك طىاًىًر ٍبفي (1)

ٍبًد الرًَّحيـً  اًفظي (2)عى ًمي  ٍبفي عيمىرى اٍلحى ، ثنا عى
مًَّد ٍبًف سىًعيدو (3)  ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى

مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى (4)  ، ثنا ميحى
سىًف اٍلقىطىكىاًني   ٍبًف اٍلحى
: ، ثنا عى (5)  ٍنكىًدًر، قىاؿى مَّدي ٍبفي اٍلمي ، ثنا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، ثنا ميحى بَّادي ٍبفي ثىاًبتو

مَّى ال تَّى كيًضعى بىٍيفى يىدىًم النًَّبيِّ صى ًميؿو حى ٍنوي، يىقيكؿي لىنىا: قيًتؿى اٍبفي جى اًبرنا رىًضيى المَّوي عى مىٍيًو سىًمٍعتي جى مَّوي عى
، فىًجٍئتي فى  مَّـى سى عىٍمتي أىٍكًشؼي عىٍف كىٍجًيًو كى ابيوي يىٍمنىعيكًني، كىجى عىؿى أىٍصحى عىٍمتي أىٍكًشؼي عىٍف كىٍجًيًو كىأىٍبًكي، كىجى جى

 : ةن فىقىاؿى اًئحى مَّـى صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يىٍمنىعيكًني فىسىًمعى النًَّبي  صى : « . مىا ىىذىا؟»كى ك، قىاؿى قىاليكا: ًبٍنتي عىٍمرو
تَّى ريًفعى ال تىٍبكً » اًفتىةن ًبأىٍجنيًحيىا حى سىف ٍبف «. ي، فىمىا زىالىًت اٍلمىبلًئكىةي خى قىاؿى عباد ٍبف ثابت: كاف اٍلحى

دَّثىنىا ًبًو. ىذىا اًلح ثنا ًبًو، عىٍف سيٍفيىاف، ثـ لقيت سيٍفيىاف فحى ًحيحه متفؽ عمى إخراجو ًمٍف  صى ًديثه صى حى
ًديث اٍبف عييىٍينىة وي الٍ حى ًف اٍبًف المنكدر ، أىٍخرىجى كىاهي عى قىٍد رى اًرٌم، كمسمـ عىٍف غير كاحد ًمٍف أصحابو، كى بيخى

 .(6)جماعة

 

 

 

 
                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، 1) (ىك: ًإٍسمى
اف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ كك (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب 2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى (ىك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص كاة(،الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الر 

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ 3) (ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 ؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عر 

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  (،142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

(ىك: أحمد بف محمد بف سعيد بف عبد الرحمف، مكلى بني ىاشـ، أبك العٌباس الككفٌي الحافظ المعركؼ بابف 4)
ب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ(، عيٍقدة. تقدمت ترجمتو في ) المطم

مىعى األبكاب كالتراجـ.  (،166)ص  ككاف حافظنا كبيرنا، جى

أبك عمي ابف الٌصكاٌؼ، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: تبيينو ىك: محمد بف أحمد بف الحسف بف إسحاؽ،  (5)
رز.  (،96)ص (،ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاةألسماء الركاة،  رز، ما رأيت مثمو في التَّحى  ثقة مأمكننا مف أىؿ التَّحى

 (.92: رقـ الحديث67(  أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)
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 تخريج الحديث:

 (3)عف صدقة بف الفضؿ، كمسمـ  (2)عف عمي بف عبد اهلل، كفي مكضع آخر  (1)أخرجو البخارم 
عف عبيد اهلل بف عمر، كعمرك الناقد بنحكه، أربعتيـ ) عمي بف عبد اهلل، كصدقة بف الفضؿ، كعبيد 

 اهلل بف عمر، كعمرك الناقد(، عف سفياف بف عيينة.

 (6)عف أبي الكليد بنحكه، كمسمـ  (5)أيضا عف غندر بنحكه، كفي مكضع آخر  (4)كأخرجو البخارم 
مف طريؽ كىب بف جرير بنحكه، ثبلثتيـ ) غندر، كأبك الكليد، كىب بف جرير(، عف شعبة، كبلىما 

 )سفياف بف عيينة، كشعبة(، عف محمد بف المنكدر بو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 : ٍبًد اهلًل القيرىًشي  التٍَّيًمي  مَّدي بفي الميٍنكىًدًر بًف عى  : الغريب(،تقدمت ترجمتو في ) المطمب الرابعميحى
 كىك: ثقة فاضؿ. (،293)ص

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو سفياف بف عييينة: 
كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ، (110)صكيعرؼ اسمو(، 

 ابف حجر ال يضر.
 لـ أجد مف ذكر ترجمتو. عباد بف ثابت:
 دراسة الحديث:

دً  ًحيحه متفؽ عمى إخراجو ًمٍف حى ًديثه صى وي معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " حى يث اٍبف عييىٍينىة، أىٍخرىجى
ًف اٍبًف المنكدر جماعة: كىاهي عى قىٍد رى اًرٌم، كمسمـ عىٍف غير كاحد ًمٍف أصحابو، كى ، كيعني أف (7)اٍلبيخى

                                                 

ػػػػػػا ييٍكػػػػػػرىهي  (1) نىػػػػػػاًئًز/ بىػػػػػػابي مى يِّػػػػػػًت )ج]البخػػػػػػارم: صػػػػػػحيح البخػػػػػػارم، ًكتىػػػػػػابي الجى مىػػػػػػى المى ػػػػػػًة عى : رقػػػػػػـ 81/ 2ًمػػػػػػفى النِّيىاحى
 ([.1293الحديث

ػػػػػػًييًد )ج2) مىػػػػػػى الشَّ ػػػػػػًة عى ػػػػػػيىًر/ بىػػػػػػابي ًظػػػػػػؿِّ المىبلىًئكى : رقػػػػػػـ 21/ 4( ]البخػػػػػػارم: صػػػػػػحيح البخػػػػػػارم، ًكتىػػػػػػابي الًجيىػػػػػػاًد كىالسِّ
 ([.2816الحديث

ًضػيى اهللي تىعىػ3) ابىًة رى ػحى ػاًئًؿ الصَّ ٍمػًرك ٍبػًف (]مسمـ: صحيح مسػمـ، كتػاب فىضى ٍبػًد اهلًل ٍبػًف عى ػاًئًؿ عى / بىػابي ًمػٍف فىضى ـٍ ػٍنيي الىى عى
ٍنييمىا )ج اًبرو رىًضيى اهللي تىعىالىى عى رىاـو كىاًلدي جى  ([.2471: رقـ الحديث1917/ 4حى

مىى المىيًِّت بىٍعدى المىٍكًت ًإذىا  (4) كًؿ عى نىاًئًز/ بىابي الد خي : 72/ 2أيٍدًرجى ًفػي أىٍكفىانًػًو )ج]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الجى
 ([.1244رقـ الحديث

ػػػػػد  )ج5) ٍسػػػػػًمًميفى يىػػػػػٍكـى أيحي ػػػػػٍف قيتًػػػػػؿى ًمػػػػػفى المي : رقػػػػػـ 102/ 5(]البخػػػػػارم: صػػػػػحيح البخػػػػػارم، ًكتىػػػػػابي المىغىػػػػػاًزم/ بىػػػػػابي مى
 ([.4080الحديث

ػٍنييـٍ 6) ًضػيى اهللي تىعىػالىى عى ابىًة رى ػحى ػاًئًؿ الصَّ ٍمػًرك ٍبػًف (]مسمـ: صحيح مسػمـ، كتػاب فىضى ٍبػًد اهلًل ٍبػًف عى ػاًئًؿ عى / بىػابي ًمػٍف فىضى
ٍنييمىا )ج اًبرو رىًضيى اهللي تىعىالىى عى رىاـو كىاًلدي جى  ([.2471: رقـ الحديث1918/ 4حى

 (.92: رقـ الحديث67(  أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 7)
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الحديث أخرجو اإلماـ البخارم كمسمـ مف طريؽ سفياف بف عيينة، كشعبة، عف ابف المنكدر كاتفقكا 
 عمى طريؽ عند ابف المنكدر.

ال أف  الحديث: الحكـ عمى  إسناد أبي مكسى المديني فيو عباد بف ثابت لـ أجد لو ترجمة، كا 
 الحديث صحيح أخرجو الشيخاف في صحيحيما.

 حديث صحيح متفؽ عميو ًمٍف حديث أيكب السختيانيالنمكذج الخامس: 
، رىًحمىوي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(73) الحديث اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس اٍلكيكًشيًذم  نىا ًبذىًلٍؾ أىبيك غى أىٍخبىرى

ٍبًد المًَّو النَّاًقدي (1)المَّوي  مَّدي ٍبفي عى ، أنا أىبيك بىٍكرو ميحى
اًفظي (2) ، أنا أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  اٍلحى

ٍمـو (3) ، ثنا أىنىسي ٍبفي سى
ٍكالًني   ، ، (4)اٍلخى دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي أىًبي كىًثيرو ، حى ، ثنا األىٍكزىاًعي  ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو ، ثنا اٍلكى اًلحو ٍفكىافي ٍبفي صى ثنا صى

مَّى المَّوي  : قىاؿى رىسيكًؿ المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى اًؾ، رىًضيى المَّوي عى دَّثىًني أىبيك ًقبلبىةى، عىٍف ثىاًبًت ٍبًف الضَّحَّ مىٍيًو حى عى
مَّ  سى : كى مىٍف قىتىؿى نىٍفسىوي ًبشىٍيءو ًفي الد ٍنيىا عيذِّبى بً »ـى ، كى ا قىاؿى مىؼى ًبًممَّةو ًسكىل اإًلٍسبلـً كىاًذبنا فىييكى كىمى ًو مىٍف حى

ًؿ نىٍذره ًفيمىا ال يىٍمًمؾي  مىى الرَّجي لىٍيسى عى كىك حديث صحيح متفؽ عميو ًمٍف حديث أيكب «. يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، كى
اًرٌم كمسمـ رحميما المَّو السختيان ، كخالد الحذاء، عف أىًبي ًقبلبىةى. أخرجو اٍلبيخى ي، كيحيى ٍبف أىًبي كىًثيرو

 .(5)في الصحاح ًمٍف عدة طرؽ

 تخريج الحديث:

 مف طريؽ يحيى بف أبي كثير بمفظو. (7)، كمسمـ (6)أخرجو البخارم 
 مف طريؽ أيكب السختياني بمفظو. (9)، كمسمـ (8)كفي مكضع آخر لمبخارم 

                                                 

ًد ٍبف1) مَّ ٍبد اهلل ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبياني، تقدمت ترجمتو في  ( ىك: أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى ًميِّ ٍبف عى عى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.(، 71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 2) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )ال3) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى مطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

: رقـ 312/ 9( ىك: أنس بف السمـ بف الحسف بف السمـ أبك عقيؿ الخكالني. ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج4)
 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.825الترجمة

 (.277: رقـ الحديث160المعارؼ )ص ( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ 5)
ا ييٍنيىى ًمفى السِّبىاًب كىالمٍَّعًف )ج6)  ([.6047: رقـ الحديث15/ 8( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/ بىابي مى
ٍنسىاًف نىٍفسىوي، كىأىفَّ 7) / بىابي ًغمىًظ تىٍحًريـً قىٍتًؿ اإٍلً يمىافى مىٍف قىتىؿى نىٍفسىوي ًبشىٍيءو عيذِّبى ًبًو (  ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً

نَّةى ًإالَّ نىٍفسه ميٍسًممىةه )ج  ([.176: رقـ الحديث104/ 1ًفي النَّاًر، كىأىنَّوي الى يىٍدخيؿي اٍلجى
ا قىاؿى )ج8) اهي ًبغىٍيًر تىٍأًكيؿو فىييكى كىمى ٍف كىفَّرى أىخى : رقـ 26/ 8( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب/ بىابي مى

 ([.6105الحديث
ٍنسىاًف نىٍفسىوي، كىأىفَّ مىٍف قىتىؿى نىٍفسىوي بً 9) / بىابي ًغمىًظ تىٍحًريـً قىٍتًؿ اإٍلً يمىافى شىٍيءو عيذِّبى ًبًو ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً

نَّةى ًإالَّ نىٍفسه ميٍسًممىةه )ج  ([.177قـ الحديث: ر 105/ 1ًفي النَّاًر، كىأىنَّوي الى يىٍدخيؿي اٍلجى
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 مف طريؽ خالد الحذاء بمفظو. (2)، كمسمـ (1)كأخرجو أيضان البخارم 
 ثبلثتيـ )يحيى بف أبي كثير، كأيكب السختياني، كخالد الحذاء(، عف أبي قبلبو بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
، ييٍكنىى  اًرم  ًميفىةى اأٍلىٍنصى اًؾ ٍبًف خى حَّ ،ثىاًبتي ٍبفي الضَّ ٍيدو مَّـى ًإلىى  أىبىا زى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دىًليؿي النًَّبيِّ صى كى

ـى  سىكىفى الشَّا بىٍيًر، كى فِّيى ًفي ًفٍتنىًة اٍبًف الز  ٍيًبيىًة، تيكي دى رىةى ًباٍلحي ٍمرىاًء اأٍلىسىًد، شىًيدى الشَّجى حى
(3). 

ٍيد بف عىٍمرك، كييقاؿ: اٍبف عىاًمر ٍبف  ناتؿ ٍبف مىاًلؾ ٍبف عيبىيد ٍبف عمقمة، أىبيك قالبة عىبد المًَّو بف زى
ككاف ، كعمف لـ يمحقيـ ،ثقة في نفسو، إال أنو يدلس عمف لحقيـقاؿ الذىبي: ": الجرمي البىٍصًرمٌ 

، كذكره في المرتبة (5)"ثقة فاضؿ كثير اإلرساؿ"قاؿ ابف حجر: ، ك (4)"لو صحؼ يحدث منيا كيدلس
 كتدليسو ال يضر؛ ألنو يركم عف عمو تابعي، كليس صحابي.. ثقة (6)األكلى مف المدلسيف

)المطمب الثاني: تبيينو  : تقدمت ترجمتو فييىٍحيىى بفي أىًبي كىًثٍيرو أىبيك نىٍصرو الطَّاًئي  مىٍكالىىيـ، اليىمىاًمي
ثقة يرسؿ، كتدليسو : كىك (،86)ص ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

دَّثىًني(.  مف المرتبة الثانية ال يضر، كقد صرح بالتحديث في الكجو الثاني بقكلو: )حى
 ، ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي عىٍمًرك بف أبي عىٍمرك األىٍكزىاًعي  في )المطمب أبك عمرك الفقيو: تقدمت ترجمتو عى

 كىك: ثقة . (،396)ص الثاني: قكلو" محفكظ مف حديث..." (،
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: ما الكليد بف مسمـ القرشي مكالىـ أبك العباس الدمشقي:  

ثقة مدلس مف المرتبة الثالثة صرح بالسماع في حديث (، 274)صقاؿ  فيو: مختمؼ في إسناده(، 
.) دَّثىنىا اأٍلىٍكزىاًعي   الدراسة بقكلو: )حى

 .(7): قاؿ ابف حجر: ثقة صفكاف بف صالح بف صفكاف الثقفي مكالىـ، أبك عبد الممؾ الدمشقي
 دراسة الحديث: 

حيح اتفؽ في إسناده أيكب السختياني، كيحيى بف أبي كثير، كخالد الحذاء، عف أبي الحديث ص
 قبلبو عمى لفظ الحديث كاحد، كىذا معنى كبلـ أبي مكسى المديني. 

                                                 

اءى ًفي قىاًتًؿ النٍَّفًس )ج1) نىاًئًز/ بىابي مىا جى  ([.1363: رقـ الحديث96/ 2( ]البخارم: صحيح البخارم،  ًكتىابي الجى
ٍنسىاًف نىٍفسىوي، كىأىفَّ مىٍف قىتىؿى نىٍفسىوي 2) / بىابي ًغمىًظ تىٍحًريـً قىٍتًؿ اإٍلً يمىافى ًبشىٍيءو عيذِّبى ًبًو ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اإٍلً

نَّةى ًإالَّ نىٍفسه ميٍسًممىةه )ج  ([.177: رقـ الحديث105/ 1ًفي النَّاًر، كىأىنَّوي الى يىٍدخيؿي اٍلجى
 (.467/ 1(أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج3)
 (.4334: رقـ الترجمة426/ 2الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (4)
 (.3333رجمة: رقـ الت304ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5)
 (.15: رقـ 21)ص طبقات المدلسيفابف حجر،  (6)
 (.2934: رقـ الترجمة276(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص7)
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إسناد أبي مكسى المديني فيو أنس بف سمـ لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ، الحكـ عمى الحديث: 
ال أف الحديث صحيح أخرجو الشيخاف.  كا 

 صحيح متفؽ عميو ًمٍف حديث الز ٍىًرمٌ النمكذج السادس: 

ٍيًو : قاؿ أبك مكسى المديني: (75) الحديث ٍندىكى ٍبًد المًَّو ٍبًف مى مَّدي ٍبفي عى كرو ميحى اًلينا أىبيك مىٍنصي نىا ًبًو عى أىٍخبىرى
، رىًحمىوي المَّوي  كًطي  الش ري
اًفظي ، نا أىبيك نيعىٍيـو (1) بلدو (2)اٍلحى اًرثي ٍبفي أىًبي (3)، نا أىبيك بىٍكًر ٍبفي خى ، ثنا اٍلحى

أيسىامىةى 
ٍيًد ٍبًف عىٍبًد الرٍَّحمىًف، عىفٍ (4) مى ، عىٍف حي : قىاؿى الز ٍىًرم  ، قىاؿى ٍعفىري ٍبفي بيٍرقىافى ، ثنا جى  ، نا كىًثيري ٍبفي ًىشىاـو

كىانىٍت  ٍقبىةى، كى مىٍيًو أيِـّ كيٍمثيكـو ًبٍنًت عي مَّى المَّوي عى ، قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ًف ٍبًف عىٍكؼو ٍبًد الرٍَّحمى تىٍحتى عى
 : مَّـى سى ٍيرنا»كى ٍيرنا أىٍك يىقيكؿي خى صحيح متفؽ عميو ًمٍف «. لىٍيسى اٍلكىذَّابي ًبالًَّذم ييٍصًمحي بىٍيفى النَّاًس فىيىٍنًمي خى

اًرمٌ   .(5)، كمسمـ، كغيرىما ًمٍف حديثو حديث الز ٍىًرٌم. أخرجو اٍلبيخى

 تخريج الحديث:

مف طريؽ يكنس بمفظو، كبلىما ) صالح،  (7)مف طريؽ صالح، كمسمـ  (6)أخرجو البخارم 
 كيكنس(، عف الزىرم بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بىايىعىٍت قىٍبؿى اٍلًيٍجرىًة كىًىيى أيـ  كيٍمثيكـً ًبٍنتي عيٍقبىةى ٍبًف أىًبي ميعىٍيًط ٍبًف أىًبي عىٍمًرك ٍبًف أيمىيَّةى  ، أىٍسمىمىٍت ًبمىكَّةى كى

ًدينىًة  رى رىسيكؿي المًَّو صٌمى اهلل عميو كسمـ ًإلىى اٍلمى رى ًمفى النِّسىاًء بىٍعدى أىٍف ىىاجى ؿي مىٍف ىىاجى أىكَّ
(8). 

                                                 

ٍيو،1) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى  ( ىك: محمد ٍبف عى
كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف أبك منصكر األصبياني، ال ش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  أحد األعبلـ كمف كىك:(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بىٍكر العطار، ( 3)
 ثقة. كىك:  (،103)صيعرؼ اسمو(،  )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال

مَّد التميمي، ( 4) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى
 ثقة صاحب المسند. كىك: (،103)صبالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

 (.284الحديث : رقـ163( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 5)

: لىٍيسى الكىاًذبي الًَّذم ييٍصًمحي بىٍيفى النَّاًس )ج6) ٍمًح/ بىابه : رقـ 183/ 3( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الص 
 ([.292الحديث

ا ييبىاحي 7) بىيىاًف مى مىًة كىاآٍلدىاًب/ بىابي تىٍحًريـً اٍلكىًذًب كى : رقـ 2011/ 4ًمٍنوي )ج( ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اٍلًبرِّ كىالصِّ
 ([.101الحديث

 (.230/ص 8( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج8)
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مى ، قاؿ ابف حجر: ثقة، مات سنة خمس كمائة عحميد بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم المدني
 .(1)الصحيح 

المطمب السادس: معرفتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  كا 
زًرم مكلى بني كالب كنيتو أىبيك عبد اهلل: ٍعفىر بف بٍرقىاف اٍلجى قاؿ يحيى بف معيف: ثقة فيما ركل  جى

عف غير الزىرم، كأما ما ركل عف الزىرم فيك ضعيؼ، ككاف أميًّا ال يكتب، كليس ىك مستقيـ 
، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ًإذا حدث عىف (2)الحديث عف الزىرم، كىك في غير الزىرم أصح حديثنا 

ًديثو عىف  : ًفي حى َـّ قىاؿى ، كقاؿ أبك داكد: يخطئ عمى (3)الز ٍىًرٌم يخطئ غير الز ٍىًرٌم فىبلى بىٍأس، ث
ًعيؼه ًفي ًركىايىًتًو عىًف الز ٍىًرمِّ (4)اٍلز ٍىًرم  قاؿ الدارقطني: كىافى أيًميًّا، ًفي (5)، كقاؿ العقيمي: ضى ، كى

اًديًثًو عىًف الز ٍىًرمِّ  ةن ًفي أىحى اصَّ ، كىخى مو الصدؽ يكتب ، كقاؿ أبك حاتـ: مح(6)ًحٍفًظًو بىٍعضي اٍلكىٍىـً
، كقاؿ ابف عدم: مشيكر معركؼ (9)، كذكره ابف حباف في الثقات (8)، كقاؿ العجمي: ثقة (7)حديثو 

ٍنوي النَّاس الثٍَّكرٌم فمف دكف كلو نسخ يركييا عىف ميمكف ٍبف ميراف كالزىرم  مف الثقات، كقد ركل عى
كىافى أميا كيقيـ ركايتو عىف غير الز ٍىرٌم كثبتكه ًفي ميمكف  كغيرىما، كىىك ضعيؼ ًفي الز ٍىرٌم خاصة كى

نَّما قيؿ ضعيؼ ًفي الز ٍىرٌم؛ ألف غيره، عًف الز ٍىرٌم  ٍبف ميراف كغيره كأحاديثو مستقيمة حسنة، كاً 
اًلؾ، كابف عييىينة كيكنس كشعيب كعقيؿ كمعمر فإنما أرادكا  أثبت ًمٍنوي بأصحاب الز ٍىرٌم المعركفيف مى

ٍعفىر ضعيؼ ًفي الز ٍىرٌم ال غير أف ىؤالء أخص بال ، كقاؿ (10)زىرم كىـ أثبت مف جعفر ألف جى
 . (12)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ييـ في حديث الزىرم (11)الذىبي: صدكؽ مشيكر 

 ثقة، إال في الزىرم خاصة، فإنو ضعيؼ فيو. خالصة األقكاؿ:
                                                 

 (.1552: رقـ الترجمة182ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 (.461: رقـ385(ابف معيف، سؤاالت ابف الجنيد )ص 2)
 (.4395: رقـ 103/ 3(أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد اهلل )ج3)
 (.1804: رقـ270(أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص 4)
 (.229: رقـ184/ 1(العقيمي، الضعفاء الكبير )ج5)
 (.21/ 3(الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج6)
 (.1932: رقـ الترجمة475/ 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (7)
 (.217قـ الترجمة: ر 268/ 1(العجمي، الثقات )ج8)
 (.7057: رقـ الترجـ136/ 6( ابف حباف، الثقات )ج9)
 (.339: رقـ الترجمة373/ 2( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج10)
 (.66: رقـ146(الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص 11)
 (.932: رقـ الترجمة140(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 12)
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ثقة، مات سنة سبع كمائتيف  نزيؿ بغداد، قاؿ ابف حجر: كثير بف ىشاـ الًكالبٌي، أبك سيؿ الرقي
 .(1)كقيؿ ثماف 

 دراسة الحديث:
اًرٌم، كمسمـ،  معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " صحيح متفؽ عميو ًمٍف حديث الز ٍىًرٌم. أخرجو اٍلبيخى

، أم أف اإلماـ البخارم كمسمـ أخرجا الحديث كاتفقا اسنادان عف الزىرم، عف (2)كغيرىما ًمٍف حديثو 
 رحمف بو ككذلؾ اتفقا عمى لفظ الحديث.حميد بف عبد ال

إسناد أبي مكسى المديني فيو جعفر بف برقاف ضعيؼ ركايتو عف الزىرم، إال  الحكـ عمى الحديث:
 أنو تابعو يكنس كصالح عند اإلماميف البخارم كمسمـ.

اًرٌم كمسمـالنمكذج السابع:   حديث صحيح متفؽ عميو، أخرجو الشيخاف اٍلبيخى

مَّدو : قاؿ أبك مكسى المديني: (76) الحديث مًَّد ٍبًف ميحى مَّدي ٍبفي ميحى نىا اٍلفىًقيوي أىبيك سىًعيدو ميحى مىا أىٍخبىرى
، رىًحمىوي المَّوي  زي اٍلميطىرِّ
ًؿ (3) اًنيىا ًفي أىكَّ ٍمًس ًمائىةو ًفي رىمىضى ، سىنىةى ثىبلثو كىخى اًضره مىٍيًو كىأىنىا حى ، قيًرئى عى

ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلميٍعتىزِّ ٍبًف مىٍنصيكرو النٍَّيسىابيكًرم   سىًف عى ًديًث، أنا أىبيك اٍلحى اًع اٍلحى ٍرتي ًلسىمى ، نا (4) مىٍجًمسو حىضى
اؽى  مًَّد ٍبًف ًإٍسحى مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف ميحى ميحى
ٍيمىةى (5) زى اؽى ٍبًف خي مَّدي ٍبفي ًإٍسحى دِّم ميحى ، ثنا جى

ًمي  ٍبفي  ،  ثنا(6) عى
ٍنوي، ، رىًضيى المَّوي عى ، أىنَّوي سىًمعى اٍبفى عيمىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ًدينىارو ، ثنا عى ٍعفىرو اًعيؿي ٍبفي جى ، ثنا ًإٍسمى ٍجرو :  حي قىاؿى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًلفنا فىبل يىٍحًمٍؼ ًإال ًبالمًَّو عى »قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ؿَّ مىٍف كىافى حى كىانىٍت قيرىٍيشه «. زَّ كىجى كى
 : اًرٌم « ال تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكيـٍ »تىٍحًمؼي ًبآبىاًئيىا، فىقىاؿى .ىذا حديث صحيح متفؽ عميو، أخرجو الشيخاف اٍلبيخى

كمسمـ، رحميما المَّو، عف قتيبة، عف ًإٍسمىاًعيؿ. كأخرجو مسمـ أيضا عف عمي ىذا 
(7). 

                                                 

 (.5633: رقـ الترجمة460( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1)
 (.284: رقـ الحديث163( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 2)
ٍبد اهلل محمد ٍبف محمد ٍبف أحمد، المطٌرز، أبك سٍعد، قىاؿى الٌسمعانٌي: ثقة، صالح. الذىبي،  (3) محمد ٍبف أىًبي عى

 (.71: رقـ الترجمة46/ 11تاريخ اإلسبلـ )ج
ٍبدي 4) ، نىًسيبه ًمٍف أىٍكالًد الدَّىىاًقيفً (عى ٍمزىةى أىبيك ميٍسًمـو ٍبًد المًَّو ٍبًف حى فَّاًؼ المًَّو ٍبفي اٍلميٍعتىزِّ ٍبًف مىٍنصيكًر ٍبًف عى ، سىًمعى عىًف اٍلخى

. العراقي، المنتخب مف كتاب السياؽ لتا ٍنوي الرَّكَّابي كىل عى ِـّ، رى اًب األىصى ًمٍف أىٍصحى : 313ريخ نيسابكر )ص كىأىٍقرىاًنًو، كى
 (.944رقـ الترجمة

، قاؿ الذىبي: نافمة إماـ األئم5) ٍيمىة ٍبف المغيرة، أىبيك طاىر الس مىمي  زى اؽ ٍبف خي مَّد ٍبف ًإٍسحى مَّد ٍبف الفضؿ ٍبف ميحى ة (ميحى
 (.276: رقـ الترجمة625/ 8أىًبي بىٍكر، محدِّث نيسابيكر. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

اًلًح بًف بىٍكرو (ىك: أىبي 6) ٍيمىةى بًف صى زى اؽى بًف خي مَّدي بفي ًإٍسحى ٍيمىةى ميحى زى : اٍبفي خي ، تقدمت ترجمتو في ك بىٍكرو النٍَّيسىابيٍكًرم  الس مىًمي 
ا(416، )صالنمكذج الثاني مف ىذا المطمب() تَّى ، صى ًدٍيًث كىالًفٍقًو، حى دىاثًتو ًبالحى اًنٍيًؼ...، كىعيًنيى ًفي حى ًحبي التَّصى

ارى ييٍضرىبي ًبًو المىثىؿي ًفي سىعىًة الًعٍمـً كىاإًلٍتقىاًف. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج  (.214: رقـ الترجمة365/ 14صى
 (.306الحديث: رقـ 172( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 7)
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 تخريج الحديث:

 بمفظو مف طريؽ قتيبة بف سعيد، عف إسماعيؿ بف جعفر بو.  (2)، كمسمـ (1)أخرجو البخارم 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 .(3)، أبك عبد الرحمف المدني مكلى ابف عمر، قاؿ ابف حجر: ثقةعبد اهلل بف دينار العدكم مكالىـ

 .(4)الزرقي، أبك إسحاؽ، قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت  إسماعيؿ بف جعفر بف أبي كثير األنصارم

ٍجر بف إياس السعدم المركزم نزيؿ  .(5)بغداد ثـ مرك، قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ  عمي بف حي

 دراسة الحديث:
تبيف مف خبلؿ دراسة الحديث بأف صحة قكؿ أبك مكسى المديني: "ىذا حديث صحيح متفؽ عميو، 

اًرٌم كمسمـ، رحميما المَّو، عف قتيبة، عف ًإٍسمىاًعيؿ.  كأخرجو مسمـ أيضا عف أخرجو الشيخاف اٍلبيخى
، بأنو اتفؽ إسناد اإلماـ البخارم كاإلماـ مسمـ عند قتيبة، عف إسماعيؿ، كلئلماـ مسمـ (6)عمي ىذا"

 رجاؿ كىـ : ) عمي بف حجر، كيحيى بف يحيى، كيحيى بف أيكب(، عف إسماعيؿ بف جعفر.
كصمي، لـ أجد مف ذكره إسناد أبي مكسى المديني فيو عبد اهلل بف المعتز المالحكـ عمى الحديث: 

 إال أف الحديث صحيح أخرجو البخارم كمسمـ في صحيحيما.، بجرح أك تعديؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

اًىًميًَّة )ج1)  ([.383: رقـ الحديث42/ 5( ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب مناقب األنصار/ بىابي أىيَّاـً الجى
ًمًؼ ًبغىٍيًر اهلًل تىعىالىى )ج (2) ًف اٍلحى اًف/بىابي النٍَّيًي عى : رقـ 1267/ 3]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اأٍلىٍيمى

 ([.1646الحديث
 (.3300: رقـ الترجمة302قريب التيذيب )ص (ابف حجر، ت3)
 (.431: رقـ الترجمة106)ص المرجع السابؽ ( 4)
 (.4700: رقـ الترجمة399)ص  المرجع نفسو (5)
 (.306: رقـ الحديث172( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)
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 النمكذج الثامف: حديث صحيح متفؽ عميو ًمٍف حديث سيٍفيىاف ٍبف عييىٍينىة
ـي ٍبفي أىًبي نىٍصرو اٍلبيٍرًجي   : قاؿ أبك مكسى المديني:(77) الحديث اًن نىا أىبيك اٍلقىاًسـً غى أىٍخبىرى

، كىأىبيك (1)
دَّادي  ًميٍّ اٍلحى اًفظي (2)عى ٍبًد المًَّو اٍلحى ، قىاال: ثنا أىٍحمىدي ٍبفي عى

، أنا أىبيك (3) ًقي  مَّدو اٍلًخرى ـي ٍبفي ميحى اًن نىا غى . )ح( كىأىٍخبىرى
مَّاؿي  ٍبًد المًَّو اٍلجى ٍعفىًر ٍبًف فىاًرسو (4) عى ٍبدي المًَّو ٍبفي جى ازىةن، قىاال: ثنا عى ًبيبو (5) ، ًإجى ، ثنا (6) ، ثنا ييكنيسي ٍبفي حى

دى الطَّيىاًلًسي   أىبيك دىاكي
مىمىةى، عىٍف عىاًئشىةى، رىًضيى المَّوي (7)  ٍف أىًبي سى ، عى ، ثنا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عىًف الز ٍىًرمِّ

ٍنيىا، قىالى  : عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىاـه »ٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ىذا حديث «. كيؿ  شىرىابو أىٍسكىرى فىييكى حى
أخرجاه ًمٍف عدة طرؽ، صحيح متفؽ عميو ًمٍف حديث سيٍفيىاف ٍبف عييىٍينىة، كغيره، عف الز ٍىًرٌم. 

ًف اٍبًف شياب كغيره. كلمزىر  م، عف أىًبي سممة، عف عىاًئشىة، عدة كأخرجو مسمـ فيما أخرج عى
 .(8)أحاديث

 تخريج الحديث:

مف طريؽ شعيب  (10)مف طريؽ سفياف بف عيينة بمفظو، كفي مكضع آخر  (9)أخرجو البخارم 
مف طريؽ مالؾ بف أنس، كفي  (12)، كمسمـ (11)بمفظو مع ذكر قصة، كأخرجو أيضان البخارم 

                                                 

تقدمت ترجمتو في )المطمب ( ىك: غانـ بف عبد الكاحد بف عبد الٌرحيـ، أىبيك سكر، أك أبك شيٍكر األصبيانٌي، 1)
 أحد العمماء. (،214، )صالثاني: الطعف في ضبط الراكم  بقكلو: "كىـ"(

الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في ( ىك: أبك عمي 2)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (3) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)صاألكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.
، تقدمت ترجمتو في )المطمب الخ4) مَّاؿي ، الجى مَّدو األىٍصبىيىاًني  ـى بًف ميحى سىٍيفي بفي ًإٍبرىاًىٍي ٍبًد اهلًل الحي امس: ( ىك: أىبيك عى

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،125)صمعرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(، 

ٍبد المَّو ٍبف جٍعفىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف فارس، أىبيك محمد األصبيانٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: 5) ( ىك: عى
 ثقة عابدنا.  (،125)ص معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،

( ىك: ييكنيس ٍبف حبيب، أبك ًبٍشر الًعٍجمٌي، مكالىـ األصبياني: قىاؿى ابف أبي حاتـ: كتبت عنو كىك ثقة. ابف أبي 6)
 (.1000: رقـ الترجمة237/ 9حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج

مىٍيمىافي بفي 7) اًحبي الميٍسنىًد. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج(ىك: الطَّيىاًلًسي  سي ، صى اًفظي الكىًبٍيري ٍكًد: الحى اري دى بًف الجى / 9دىاكي
 (.123: رقـ الترجمة378

 (.365: رقـ الحديث 197( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 8)

كًء/ بىابي الى يىجيكزي 9) كءي ًبالنًَّبيًذ، كىالى الميٍسًكًر )ج(]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الكيضي : رقـ 58/ 1الكيضي
 ([.242الحديث

ًؿ، كىىيكى الًبٍتعي )جالمرجع السابؽ(]10) ٍمري ًمفى العىسى : الخى  ([.5586: رقـ الحديث105/ 7، ًكتىابي األىٍشًربىًة، بىابه
 ([.5585: رقـ الحديث105/ 7)ج المرجع السابؽ( ]11)
رىاـه )ج(]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب 12) ٍمرو حى ٍمره كىأىفَّ كيؿَّ خى : رقـ 1585/ 3اأٍلىٍشًربىًة، بىابي بىيىاًف أىفَّ كيؿَّ ميٍسًكرو خى

 ([.67الحديث
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مف طريؽ يكنس بف يزيد، أربعتيـ ) سفياف بف عيينة، كشعيب بف دينار، كمالؾ  (1)مكضع آخر 
 بف أنس، كيكنس بف يزيد(، عف الزىرم، عف أبي سممة بو. 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: ما قاؿ أبك سممة بف عبد الرحمف بف عىٍكؼ الز ىرم  المىدىني  
 كىك: ثقة مكثر.(، 268، )صه(فيو: مختمؼ في إسناد

المطمب السادس: معرفتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  كا 
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو سفياف بف عييينة: 
كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ، (110)صكيعرؼ اسمو(، 

 ابف حجر ال يضر.
 دراسة الحديث:

معني قكؿ أبك مكسى المديني: " حديث صحيح متفؽ عميو ًمٍف حديث سيٍفيىاف ٍبف عييىٍينىة، كغيره،  
، أم أف الحديث اتفؽ عميو اإلماـ البخارم كاإلماـ مسمـ، (2). أخرجاه ًمٍف عدة طرؽ.."عف الز ٍىًرمٌ 

 عف الزىرم، كنفس المفظ.
 إسناد أبي مكسى المديني صحيح، كرجالو ثقات. الحكـ عمى الحديث:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

رىاـه )ج1) ٍمرو حى ٍمره كىأىفَّ كيؿَّ خى : رقـ 1586/ 3(]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اأٍلىٍشًربىًة/ بىابي بىيىاًف أىفَّ كيؿَّ ميٍسًكرو خى
 ([.68الحديث

 (.365: رقـ الحديث 197أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص ( 2)
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ًديث سييىٍيؿ  النمكذج التاسع: صحيح متفؽ عميو، ًمٍف حى
نىا سىًعيدي ٍبفي األىٍخًشيًذ السَّرَّاجي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(78) الحديث أىٍخبىرى

ٍبًد (1) ، أنا أىبيك طىاًىًر ٍبفي عى
ًميٍّ اٍلميؤىدِّبي  (2)الرًَّحيـً  نىا أىٍحمىدي ٍبفي عى )ح (، كىأىٍخبىرى

، قىاال: أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي (4)، أنا أىبيك الطَّيًِّب ٍبفي شىمَّةى (3)
اٍلميٍقًرئً 
بَّافى (5) مَّدي ٍبفي زى ، أنا ميحى

مَّدي ٍبفي ريٍمحو (6) ، ثنا ميحى
، عىٍف يىًزيدى ٍبًف اٍليىاًد، عىٍف سييىٍيًؿ ٍبًف (7) ، أنا المٍَّيثي

، عىًف الن عٍ  اًلحو يَّاشو الأىًبي صى اًف ٍبًف أىًبي عى ٍدًرمِّ رىًضيى المَّوي عىنٍ ز مى ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ، عى ًقيِّ : قىاؿى رى وي قىاؿى
مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كـي يىٍكمنا ًفي سىًبيًؿ المًَّو ًإال بىاعىدى المَّوي تىعىالىى ًبذىًلؾى »رىسيكؿي المًَّو صى ٍبدو يىصي مىا ًمٍف عى
ًريفنا ًديث سييىٍيؿ« اٍليىٍكـً كىٍجيىوي عىًف النَّاًر سىٍبًعيفى خى وي مسمـ، عىًف ، كأىٍخرى صحيح متفؽ عميو، ًمٍف حى جى

 .(8) اٍبًف رمح ىىذىا

 تخريج الحديث:

مف طريؽ ابف جريج، عف يحيى بف سعيد، كسييؿ بف صالح،  (10)، كمسمـ (9)أخرجو البخارم 
عف محمد بف رمح، عف الميث، عف سييؿ بف صالح  (11)بنحكه، كأخرجو مسمـ في مكضع آخر 

 بمفظو، كبلىما )يحيى بف سعيد، كسييؿ بف صالح(، عف النعماف بف أبي عياش بو.
 
 

                                                 

ػػدى بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف األىخشػػيذ، التٌػػاجر األصػػبيانٌي المعػػركؼ بالٌسػػٌراج، 1) اًعٍيؿي بػػفي الفىٍضػػًؿ بػػًف أىٍحمى (ىػػك: ًإٍسػػمى
ككاف مف المكثريف فػي الٌسػماع كالٌركايػة، كقػرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبػػد الػػٌرحيـ، أبػػك طػػاىر اأٍلصػػبيانٌي الكاتػػب، تقػػدمت ترجمتػػو فػػي 2) ػػد ٍبػػف عى مَّ ػػد ٍبػػف ميحى ػػد ٍبػػف أىٍحمى مَّ )المطمػػب ( ىػػك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،

جمتػػو فػػي (ىػػك: أحمػػد بػػف عمػػٌي بػػف محمػػد بػػف مكسػػى المقػػرئ، أبػػك بكػػر األصػػبيانٌي، األديػػب، المػػؤدب. تقػػدمت تر 3)
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،197، )ص)المطمب التاسع: معرفتو بالتابعيات(

ػػرى بػػًف ميٍكسىػػى بػػًف شػػمىة األىٍصػػبىيىاًني  4) زَّاًؽ بػػفي عيمى ٍبػػدي الػػرَّ ، تقػػدمت ترجمتػػو فػػي )المطمػػب (ىػػك: أىبيػػك الطَّيِّػػًب عى ، التَّػػاًجري
.  (،197)ص التاسع: معرفتو بالتابعيات(، ًمٍيؿي  الشٍَّيخي الجى

(5 ، ًميٍّ األىٍصبىيىاًني  ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي أىبيك بىٍكر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عػرؼ (ىك: اٍبفي الميٍقًرًئ ميحى
 ثقة ثبت. (،104)ص بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

ٍصػػرً 6) ٌم، تقػػدمت ترجمتػػو فػػي )المطمػػب التاسػػع: معرفتػػو (ىػػك: محمػػد ٍبػػف زٌبػػاف ٍبػػف حبيػػب، أبػػك بىٍكػػر الحضػػرمٌي اٍلمى
 ثقة.  (،197)ص بالتابعيات(،

: رقػـ 478(ىك: محمد بف رمح بف المياجر التجيبي مكالىـ المصرم، ثقػة ثبػت. ابػف حجػر، تقريػب التيػذيب )ص7)
 (.5881الترجمة

 (.431: رقـ الحديث228(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص8)
ػػػػػًبيًؿ المَّػػػػػًو )ج9) ػػػػػٍكـً ًفػػػػػي سى ػػػػػيىًر/ بىػػػػػابي فىٍضػػػػػًؿ الصَّ : رقػػػػػـ 26/ 4(]البخػػػػػارم: صػػػػػحيح البخػػػػػارم، ًكتىػػػػػابي الًجيىػػػػػاًد كىالسِّ

 ([.2840الحديث
يى 10) / بىابي فىٍضًؿ الصِّ يىاـً ػؽٍّ (] مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىاب الصِّ رو كىالى تىٍفًكيػًت حى ػرى ػٍف ييًطيقيػوي، بًػبلى ضى اـً ًفػي سىػًبيًؿ اهلًل ًلمى

 ([.168: رقـ الحديث808/ 2)ج
 ([.167: رقـ الحديث808/ 2)جالمرجع السابؽ (] 11)
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
، ، قاؿ ابف حجر: ثقة  الن ٍعمىافي ٍبفي أىًبي عىيَّاشو ًقي  رى اًرم  الز  مىمىةى األىٍنصى أىبيك سى

(1). 

 تقدمت ترجمتو فيسييؿ ٍبف أىًبي صالح السماف كاسـ أىًبي صالح ذككاف مدني مكلى جكيرية: 
ثقة محتج بو، : كىك (،360)ص، (كحذفوأالمطمب الثامف: االختبلؼ في زيادة راكو في اإلسناد )

 .كفيما حدث بو
، المىدىًني   ٍبًد اهلًل المٍَّيًثي  ، أىبيك عى ٍبًد اهلًل بًف أيسىامىةى بًف اليىاًد المٍَّيًثي  ِـّ شىدَّاًد بًف يىًزٍيدي بفي عى ، اٍبفي اٍبًف عى

ثقة  (،137)ص ي )المطمب السابع: معرفتو باأللقاب كبياف سبب المقب(،اليىاًد، تقدمت ترجمتو ف
 مكثر.

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  الميث بف سعد، أبك الحارث الفيمي:
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106)ص ،مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

 دراسة الحديث:

ًديث سييىٍيؿ" يعني اإلماـ البخارم كاإلماـ  معنى كبلـ أبك مكسى المديني: "صحيح متفؽ عميو، ًمٍف حى
اقيـ في لفظ الحديث، مسمـ اتفقكا عمى إخراج طريؽ الحديث عف سييؿ بف أبي صالح، ككذلؾ اتف

وي مسمـ، عىًف اٍبًف رمح ىىذىا" كأما قكلو: " كأىٍخرىجى
يعني أف اإلماـ مسمـ تفرد بإخراج الحديث عف  (2) 

 ابف رمح دكف البخارم بنفس لفظ الحديث.
إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو إسماعيؿ بف الفضؿ كىك صدكؽ، كالحديث الحكـ عمى الحديث: 
 خارم، كاإلماـ مسمـ في صحيحيما.صحيح عند اإلماـ الب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.7159: رقـ الترجمة564(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص1)
 (.431الحديث : رقـ228(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص2)



 

434 
 

 

ًديث يحيى ٍبف أىًبي كثير ًحيح متفؽ عميو، ًمٍف حى  النمكذج العاشر: صى

ًقي   : قاؿ أبك مكسى المديني:(79) الحديث مًَّد ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو اٍلًخرى ـي ٍبفي ميحى اًن نىا أىبيك اٍلقىاًسـً غى أىٍخبىرى
(1) ،

مىٍيًو. اًفظي، ًقرىاءىةن عى ٍبًد المًَّو اٍلحى رىًحمىوي المَّوي، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي عى
سىٍيفي   ٍبًد المًَّو اٍلحي نىا أىبيك عى اًنـه كىأىٍخبىرى )ح( قىاؿى غى

مَّاؿي  بِّي  اٍلجى ـى الضَّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي
ازىةن.(2) سىفي ٍبفي  ، ًإجى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى دَّادي اٍلميٍقًرئي،)ح( كىأىٍخبىرى أىٍحمىدى اٍلحى

ثنا  (3)
ٍبًد المَّوً  أىبيك نيعىٍيـو أىٍحمىدي ٍبفي عى
ٍعفىًر ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف فىاًرسو (4) ٍبدي المًَّو ٍبفي جى مَّدو عى ، قىاال: ثنا أىبيك ميحى

،، ثنا أىبيك (5)
ًبيبو  مىٍيمىافي ٍبفي دى (6)ًبٍشرو ييكنيسي ٍبفي حى دى سي دى الطَّيىاًلًسي  ، ثنا أىبيك دىاكي اكي

ٍف يىٍحيىى (7) ، عى ٍربي ٍبفي شىدَّادو ، ثنا حى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى  ٍنوي، قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبي ىيرى مىمىةى، عى ٍف أىًبي سى ، عى مَّى المَّوي يىٍعًني اٍبفى أىًبي كىًثيرو

 : مَّـى سى مىٍيًو كى تىعى »عى ؿَّ أىٍف يىٍأًتيى اٍلميٍؤًمفي ًإفَّ المَّوى تىبىارىؾى كى ، كىغىٍيرىةي المًَّو عىزَّ كىجى فَّ اٍلميٍؤًمفى يىغىاري ، كىاً  الىى يىغىاري
مىٍيوً  ـى عى رِّ ًديث يحيى ٍبف أىًبي كثير« مىا حي ًحيح متفؽ عميو، ًمٍف حى ا صى وي مسمـ، عىٍف كىذا أىٍيضن ، كأىٍخرىجى

ف ٍبف يىًزيد، كحرب ٍبف شداد، معا، عىٍف يحيى ٍبف أىًبي أىًبي ميكسىى، عىٍف أىًبي داكد ىىذىا، عىٍف أبا
 .(8)كثير

 

 

                                                 

انـ بف أىبً 1) مَّد بف عيبيد اهلل بف عيمىرى بًف أىي ٍكبى البيرًجي، األىٍصبىيىاًنٌي، كىىيكى غى ـي بف ميحى اًن ، (ىك: أىبيك القىاًسـً غى ي نىٍصرو
: ًمٍف قيرىل أىٍصبىيىاف، قاؿ الذىبي: الشيخ الصالح، األميف، المعمر، مسند أصبياف. الذىبي، سير أعبلـ بيٍرجي النببلء  كى

 (.203: رقـ الترجمة320/ 19)ج
، تقدمت ترجمتو في )المطمب الخ2) مَّاؿي ، الجى مَّدو األىٍصبىيىاًني  ـى بًف ميحى سىٍيفي بفي ًإٍبرىاًىٍي ٍبًد اهلًل الحي امس: ( ىك: أىبيك عى

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،125)صمعرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(، 
( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 3)

 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (4) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.
ٍبد المَّو ٍبف جٍعفىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف فارس، أىبيك محمد األصبيانٌي، تقدمت ترج5) متو في )المطمب الخامس: ( ىك: عى

 ثقة  عابدنا.  (،125)ص معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،
حاتـ: كتبت عنو كىك ثقة. ابف أبي  ( ىك: ييكنيس ٍبف حبيب، أبك ًبٍشر الًعٍجمٌي، مكالىـ األصبياني: قىاؿى ابف أبي6)

 (.1000: رقـ الترجمة237/ 9حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج

اًحبي الميٍسنىًد. الذىبي، سير أعبلـ الن7) ، صى اًفظي الكىًبٍيري ٍكًد: الحى اري دى بًف الجى مىٍيمىافي بفي دىاكي / 9ببلء )ج(ىك: الطَّيىاًلًسي  سي
 (.123: رقـ الترجمة378

 (.476: رقـ الحديث250ديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (أبك مكسى الم8)
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 تخريج الحديث:

مف طريؽ أبي داكد، عف أباف بف يزيد،  (2)مف طريؽ شيباف بمفظو، كمسمـ  (1)أخرجو البخارم 
مف طريؽ حجاج بف أبي عثماف بنحكه،  (3)كحرب بف شداد بمفظو، كفي مكضع آخر أخرجو مسمـ 

أربعتيـ ) شيباف، كأباف بف يزيد، كحرب بف شداد، كحجاج بف عثماف(، عف يحيى بف أبي كثير، 
 عف أبي سممة بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: ما قاؿ أبك سممة بف عبد الرحمف بف عىٍكؼ الز ىرم  المىدىني  
 كىك: ثقة مكثر. (،268، )صمؼ في إسناده(فيو: مخت

، ٍربي بفي شىدَّادو اليىٍشكيًرم   . (4)أبك الخطاب البصرم، قاؿ ابف حجر: ثقة  حى

تبيينو  )المطمب الثاني: : تقدمت ترجمتو فييىٍحيىى بفي أىًبي كىًثٍيرو أىبيك نىٍصرو الطَّاًئي  مىٍكالىىيـ، اليىمىاًمي
ثقة يرسؿ، كتدليسو : كىك (،86)ص ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

دَّثىًني(.  مف المرتبة الثانية ال يضر، كقد صرح بالتحديث في ىذه الركاية بقكلو: )حى
 دراسة الحديث:

رم، ثبت معنى قكؿ أبك مكسى المديني مف خبلؿ الدراسة؛ بأف الحديث صحيح اتفؽ عميو البخا
 كمسمـ مف طريؽ يحيى بف أبي كثير، ككذلؾ االتفاؽ عمى لفظ الحديث.

إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو الحسيف بف إبراىيـ لـ أجد مف ذكره بجرح أك  الحكـ عمى الحديث:
 تعديؿ؛ كالحديث صحيح أخرجو الشيخاف في صحيحيما.

  
 

 

 

 
 

                                                 

 ([.5223: رقـ الحديث35/ 7( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي النِّكىاًح/ بىابي الغىٍيرىًة )ج1)
تىٍحًريـً اٍلفىكىاًحًش )ج2) ٍيرىًة اهلًل تىعىالىى كى  ([.2761الحديث: رقـ 2114/ 4(]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب التٍَّكبىًة/ بىابي غى
 ([.36: رقـ الحديث2114/ 4)ج المرجع السابؽ(]3)
 (.1165: رقـ الترجمة155(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 4)
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مىٍيًو  ًحيحه ميتَّفىؽه عى ًديًث اٍبًف عييىٍينىةى النمكذج الحادم عشر: صى  ًمٍف حى

ـي ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو اٍلبيٍرًجي   : قاؿ أبك مكسى المديني:(81) الحديث اًن نىا غى أىٍخبىرى
دَّادي، (1) ًميٍّ اٍلحى ، كىأىبيك عى

ا المَّوي  رىًحمىييمى
اًنـه، .(3)، قىاال: ثنا أىبيك نيعىٍيـو (2) نىا غى ، )ح( كىأىٍخبىرى مَّاؿي ٍبًد المًَّو اٍلجى ًإٍذننا، قىاال: ثنا  (4)أنا أىبيك عى

ٍعفىرو  ٍبدي المًَّو ٍبفي جى ًبيبو (5)عى دى (6)، ثنا ييكنيسي ٍبفي حى ، ثنا أىبيك دىاكي
(7) ، ،، ثنا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عىًف الز ٍىًرمِّ

ٍف أىًبي سىًعيدو رى  ٍبًد الرٍَّحمىًف، عى ٍيًد ٍبًف عى مى مَّـى عىٍف حي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ًضيى المَّوي عى
 : اةو، فىقىاؿى كَّيىا ًبحىصى امىةن ًفي ًقٍبمىًة اٍلمىٍسًجًد فىحى رى نىخى لىًكٍف عىٍف »أىٍبصى ٍف يىًميًنًو كى ؿي أىمىامىوي أىٍك عى ال يىٍبزيقىفَّ الرَّجي

ًديًث اٍبًف عييىٍينىةى «. يىسىاًرًه أىٍك تىٍحتى قىدىًموً  مىٍيًو ًمٍف حى ًحيحه ميتَّفىؽه عى ٍيري اٍبًف عييىٍينىةى يىٍقًرفي مىعى أىًبي صى ، كىغى
ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا سىًعيدو أىبىا ىيرى
 (8). 

 تخريج الحديث:

عف يحيى بف يحيى، كأبك بكر بف أبي شيبة،  (10)عف عمي بف عبد اهلل، كمسمـ  (9)أخرجو البخارم 
كعمرك الناقد  بمفظ مقارب، أربعتيـ )عمي بف عبد اهلل، كيحيى بف يحيى، كأبك بكر بف أبي شيبة، 

 كعمرك الناقد(، عف سفياف بف عيينة، عف الزىرم بو.

                                                 

تقدمت ترجمتو في )المطمب ( ىك: غانـ بف عبد الكاحد بف عبد الٌرحيـ، أىبيك سكر، أك أبك شيٍكر األصبيانٌي، 1)
 أحد العمماء. (،214)ص "كىـ"(،الثاني: الطعف في ضبط الراكم  بقكلو: 

( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 2)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (3) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)صاهلل عنيـ(،  )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.
مَّدو 4) ـى بًف ميحى سىٍيفي بفي ًإٍبرىاًىٍي ٍبًد اهلًل الحي ، تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: ( ىك: أىبيك عى مَّاؿي ، الجى األىٍصبىيىاًني 

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،125)ص معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،
ٍبد المَّو ٍبف5) جٍعفىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف فارس، أىبيك محمد األصبيانٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس:  ( ىك: عى

 ثقة  عابدنا.  (،125)ص معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،

ٍبف حبيب، أبك ًبٍشر الًعٍجمٌي، مكالىـ األصبياني: قىاؿى ابف أبي حاتـ: كتبت عنو كىك ثقة. ابف أبي ( ىك: ييكنيس 6)
 (.1000: رقـ الترجمة237/ 9حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج

اًحبي الميٍسنىًد. الذىبي7) ، صى اًفظي الكىًبٍيري ٍكًد: الحى اري دى بًف الجى مىٍيمىافي بفي دىاكي / 9، سير أعبلـ النببلء )ج(ىك: الطَّيىاًلًسي  سي
 (.123: رقـ الترجمة378

 (.526: رقـ الترجمة270(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص8)

ٍف يىسىاًرًه، أىٍك تىٍحتى قىدىًمًو الييٍسرىل )ج9) : ًليىٍبزيٍؽ عى بلىًة/ بىابه : رقـ 90/ 1(]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الصَّ
 (.414الحديث

ةً 10) بلى ٍسًجًد ًفي الصَّ اًؽ ًفي اٍلمى ًف اٍلبيصى ةى/ بىابي النٍَّيًي عى بلى مىكىاًضًع الصَّ  (]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
ٍيًرىىا)ج  (.52: رقـ الحديث389/ 1كىغى
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:

المطمب األكؿ: تبيينو ، تقدمت ترجمتو في ) حميد بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم المدني
 كىك ثقة. (،88)ص ألسماء الركاة(،

المطمب السادس: معرفتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة(باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو 

تقانو كثبتو.  كا 
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو سفياف بف عييينة: 
كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ، (110)صكيعرؼ اسمو(، 

 ابف حجر ال يضر.

 دراسة الحديث:

ًديًث اٍبًف  مىٍيًو ًمٍف حى ًحيحه ميتَّفىؽه عى تبيف مف خبلؿ الدراسة معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " صى
، يعني أف اإلماـ البخارم، كاإلماـ مسمـ اتفقكا عمى تخريج الحديث مف طريؽ سفياف بف (1)ٍينىةى"عييى 

 عيينة بو، بمفظ مقارب.

إسناد أبي مكسى المديني رجالو ثقات ما عدا الحسيف بف إبراىيـ لـ أجد مف  الحكـ عمى الحديث: 
 خاف في صحيحيما.ذكره بجرح أك تعديؿ، كلو متابعة، كالحديث صحيح أخرجو الشي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.526: رقـ الترجمة270(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص1)
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اًرم  عىٍف قيتىٍيبىةى  وي اٍلبيخى ، أىٍخرىجى ًديثو مىٍيًو ًمٍف حى ًحيحه ميتىفَّؽه عى  النمكذج الثاني عشر: صى
اًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف  : قاؿ أبك مكسى المديني:(88) الحديث نىا أىبيك اٍلفىٍتًح ًإٍسمى أىٍحمىدى السَّرَّاجي أىٍخبىرى

(1) ،
ٍبًد الرًَّحيـ ، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي اٍلميٍقًرئً (2)أنا أىبيك طىاًىًر ٍبفي عى

ًميِّ ٍبًف (3) نىا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي عى .)ح( كىأىٍخبىرى
ميكسىى اٍلميؤىدًِّب، رىًحمىوي المَّوي 
زَّاًؽ ٍبفي عيمىرى ٍبًف ميكسىى(4) ٍبدي الرَّ ، نا عى

ازىةن، (5) ، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي اٍلميٍقًرًئ، ًإجى
ًبيبو  بَّافى ٍبفي حى مَّدي ٍبفي زى ثنا أىبيك بىٍكرو ميحى
مَّدي ٍبفي ريٍمحو (6) ، ثنا ميحى .)ح( قىاؿى اٍبفي اٍلميٍقًرًئ، (7)، ًبًمٍصرى

سىًف ٍبًف قيتىٍيبىةى  مَّدي ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا ميحى كىحى
اًلدو (8) ٍمًمي   ، ثنا يىًزيدي ٍبفي خى ًف اٍبًف (9)الرَّ ، عى ، قىاال: ثنا المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو

كًميَّةى الًَّتي ـٍ شىٍأفى اٍلمىٍخزي ٍيشنا أىىىمٍَّتيي ٍنيىا، أىفَّ قيرى ، عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى قىٍت،  ًشيىابو سىرى
مَّى  ٍنوي، فىقىاؿى رىسيكؿي فىقىاليكا: مىٍف ييكىمِّـي ًفييىا رىسيكؿى المًَّو صى مَّـى؟ فىكىمَّمىوي أيسىامىةي رىًضيى المَّوي عى سى مىٍيًو كى المَّوي عى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؟»المًَّو صى ؿَّ ديكًد المًَّو عىزَّ كىجى دٍّ ًمٍف حي قىاؿى اٍبفي « أىتىٍشفىعي ًفي حى ـى فىاٍختىطىبى كى ثيَـّ قىا
 : طىبى فىقىاؿى : فىخى ـي الشًَّريؼي »ريٍمحو ـٍ أىنَّييـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًي ، ًإنَّمىا ىىمىؾى الًَّذيًف ًمٍف قىٍبًمكي يىأىي يىا النَّاسي

مَّ  ـي المًَّو لىٍك أىفَّ فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى دَّ، كىاٍي مىٍيًو اٍلحى ًعيؼي أىقىاميكا عى ـي الضَّ ذىا سىرىؽى ًفيًي قىٍت لىقىطى تىرىكيكهي، كىاً  ٍعتي دو سىرى

                                                 

اًعٍيؿي بفي 1) الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  (ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب 2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ( ىك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص الركاة(، الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء

، أىبيك بىٍكر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: 3) ًميٍّ األىٍصبىيىاًني  ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي مف عرؼ (ىك: اٍبفي الميٍقًرًئ ميحى
 ثقة ثبت. (،104)ص رفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،بالكنية، أكالن: مف ع

(ىك: أحمد بف عمٌي بف محمد بف مكسى المقرئ، أبك بكر األصبيانٌي، األديب، المؤدب. تقدمت ترجمتو في 4)
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،197)ص ،)المطمب التاسع: معرفتو بالتابعيات(

، تقدمت ترجمتو في )المطم5) ، التَّاًجري زَّاًؽ بفي عيمىرى بًف ميٍكسىى بًف شمىة األىٍصبىيىاًني  ٍبدي الرَّ ب (ىك: أىبيك الطَّيًِّب عى
.  (،197)ص التاسع: معرفتو بالتابعيات(، ًمٍيؿي  الشٍَّيخي الجى

(ىك: محمد ٍبف زٌباف ٍبف حبيب، أبك بىٍكر الحضرمٌي اٍلمىٍصًرٌم، تقدمت ترجمتو في )المطمب التاسع: معرفتو 6)
 ثقة.  (،197)ص بالتابعيات(،

: رقـ 478(ىك: محمد بف رمح بف المياجر التجيبي مكالىـ المصرم، ثقة ثبت. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص7)
 (.5881الترجمة

سىف ٍبف قيتىٍيبة ٍبف زيادة المخمٌي العسقبلني، 8) أبك العٌباس، قاؿ الذىبي: محدث كبير، ككاف ثقة (ىك: محمد بف الحى
ٍنوي ابف المقرئ كالرٌحالكف لحفظو كثقتو. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج  (.484: رقـ الترجمة165/ 7مشيكرنا، أكثر عى

اًلد الرممٌي، قاؿ ابف حجر: ثقة عابد. 9) ٍبد المَّو ٍبف مىٍكىب، أىبيك خى اًلد ٍبف يزيد ٍبف عى ابف حجر، تقريب (ىك: يزيد ٍبف خى
 (.7708: رقـ الترجمة600التيذيب )ص
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ًديثه «. يىدىىىا اًرم  عىٍف قيتىٍيبىةى،ىىذىا حى وي اٍلبيخى ، أىٍخرىجى ًديثو مىٍيًو ًمٍف حى ًحيحه ميتىفَّؽه عى سىًعيًد  صى ًليًد، كى كىاٍبًف اٍلكى
ًف المٍَّيثً  ًميعنا عى ، ىىذىا جى كىاهي ميٍسًمـه عىٍف قيتىٍيبىةى، كىاٍبًف ريٍمحو . كىرى ٍبًف سيمىٍيمىافى
 (1). 

 ديث:تخريج الح

عف سعيد  (4)عف قتيبة بف سعيد بنحكه، كالبخارم في مكضع آخر  (3)، كمسمـ (2)أخرجو البخارم 
عف  (6)عف أبي الكليد بمفظ مقارب، كمسمـ في مكضع آخر  (5)بف سميماف بنحكه، كأخرجو أيضان ا

محمد بف رمح بنحكه، أربعتيـ ) قتيبة بف سعيد، كسعيد بف سميماف، كأبك الكليد، كمحمد بف رمح(، 
 عف الميث بف سعد، عف الزىرم بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

المطمب ، تقدمت ترجمتو في )عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل المدني
ثقة : ىك (،165)ص الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(،الخامس: معرفتو باألسماء 

 .فقيو مشيكر

المطمب السادس: معرفتو )تقدمت ترجمتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: 
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  كا 

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  الميث بف سعد، أبك الحارث الفيمي:
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

 دراسة الحديث:
ٍف قيتىٍيبىةى، كىاٍبًف  اًرم  عى وي اٍلبيخى ، أىٍخرىجى ًديثو مىٍيًو ًمٍف حى ًحيحه ميتىفَّؽه عى معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " صى

سىًعيًد ٍبًف  ًليًد، كى ًميعنا عىًف المٍَّيًث"اٍلكى ، ىىذىا جى ٍف قيتىٍيبىةى، كىاٍبًف ريٍمحو كىاهي ميٍسًمـه عى . كىرى سيمىٍيمىافى
. يعني أف (7) 

                                                 

 (.605: رقـ الحديث304(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 1)
ًديًث الغىاًر )ج2) اًديًث األىٍنًبيىاًء/ بىابي حى  ([.3475: رقـ الحديث175/ 4(]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي أىحى
ديكًد )ج (]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي 3) ًف الشَّفىاعىًة ًفي اٍلحي ٍيًرًه، كىالنٍَّيًي عى ديكًد/ بىابي قىٍطًع السَّاًرًؽ الشًَّريًؼ كىغى / 3اٍلحي

 ([.8: رقـ الحديث1315
ديكًد/ باب )ج4)  (.6788: رقـ الحديث160/ 8(] البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحي
اًديًث المرجع السابؽ(]5) ًضيع )ج، ًكتىابي أىحى مىى الشًَّريًؼ كىالكى ديكًد عى ًة الحي : رقـ 160/ 8األىٍنًبيىاًء/ بىابي ًإقىامى

 (.6787الحديث
ًف الشَّفىاعىًة ًفي اٍلحي 6) ٍيًرًه، كىالنٍَّيًي عى ديكًد/ بىابي قىٍطًع السَّاًرًؽ الشًَّريًؼ كىغى / 3ديكًد )ج(]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحي

 ([.8: رقـ الحديث1315
 (.605: رقـ الحديث304(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 7)
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الحديث اتفؽ اإلماـ البخارم، كاإلماـ مسمـ عمى إخراجو مف طريؽ الميث بف سعد، ككذلؾ اتفقكا 
 عمى لفظ الحديث.

يو أحمد بف عمي لـ أجد مف ذكره بجرح أك إسناد أبي مكسى المديني؛ ف الحكـ عمى الحديث: 
 تعديؿ، كالحديث صحيح أخرجو اإلماـ البخارم، كاإلماـ مسمـ في صحيحيما.

 ثانيان: حديث صحيح أخرجو البخارم كمسمـ

ٍبد المًَّو ٍبف إدريس كغندر النمكذج األكؿ:  اًرٌم كمسمـ ًمٍف حديث عى ىذا حديث صحيح أخرجو اٍلبيخى
 كغيرىما
دَّادي : قاؿ أبك مكسى المديني: (87) الحديث ًميٍّ اٍلحى اًلينا أىبيك عى نىا ًبًو عى أىٍخبىرى

، ثىنىا أىبيك عيمىرى ٍبفي (1)
مىٍيرىةى 
مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى (2) ، ثىنىا سي

ـي ٍبفي مىٍرثىدو الطَّبىرىاًني  (3) ، ثىنىا ىىاًش
مَّدي ٍبفي إسماعيؿ (4) ، ، ثىنىا ميحى يَّاشو ٍبًف عى

، عىٍف أىنى  ٍيدو اؽى، عىٍف شيٍعبىةى، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف زى مًَّد ٍبًف ًإٍسحى ، عىٍف ميحى ٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو دَّثىًني أىًبي، عى ًس حى
ٍنوي: ا اًر كىأىخى »ٍبًف مىاًلؾو رىًضيى المَّوي عى اًريىةو ًمفى األىٍنصى ًميًّا لىيىا، فىأىمىرى أىفَّ رىجيبل ًمفى اٍليىييكًد رىضَّ رىٍأسى جى ذى حي

مَّـى فىريضَّ رىٍأسيوي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًرٌم كمسمـ ًمٍف حديث  «.ًبًو النًَّبي  صى ىذا حديث صحيح أخرجو اٍلبيخى
ٍبد المًَّو ٍبف إدريس كغندر كغيرىما، عف شيٍعبىة   .(5)عى

 تخريج الحديث:

بمفظ مقارب مع ذكر القصة مف طريؽ محمد  (7)بنحكه مع ذكر القصة، كمسمـ  (6)أخرجو البخارم 
مف طريؽ عبد اهلل بف إدريس بنحكه، كبلىما ) محمد بف  (8)بف جعفر بو، كفي مكضع آخر لمسمـ 

 جعفر، كعبد اهلل بف إدريس(، شعبة بف الحجاج بو.

                                                 

( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 1)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

)المطمب الرابع:  ( ىك: عبد الكٌىاب بف محمد بف عمي بف ميرة األصبياني، أبك عمر. تقدمت ترجمتو في2)
 لـ أجد مف ذكر فيو جرح أك تعديؿ. (،133، )صمعرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: معرفتو باألخكة(

، تقدمت ترجمتو في )3) دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  المطمب األكؿ: ( ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى
 ثقة حافظ. (، 72)ص اهلل عنيـ(،معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 

، كقاؿ الذىبي: مف قيدماء شيكخ 4) اًحبي غىرىاًئبى ٍرثىد، أبك سىًعيد الطَّبىرىاًنٌي: قاؿ الخميمي: ًثقىةه لىًكنَّوي صى ( ىاشـ ٍبف مى
(، كالذىبي، 484/ 2اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )جالطَّبىرىاًنٌي، فإٌنو سمع منو سنة ثبلثو كسبعيف. الخميمي، 

 (.455: رقـ الترجمة635/ 6تاريخ اإلسبلـ )ج

 (.208: رقـ الحديث129( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 5)
ًر )ج6) جى ٍف أىقىادى ًبالحى  ([.6879يث: رقـ الحد5/ 9( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الدِّيىاًت/ بىابي مى
اًص ًفي اٍلقىٍتًؿ 7) اًص كىالدِّيىاًت/ بىابي ثيبيكًت اٍلًقصى اًرًبيفى كىاٍلًقصى ًة كىاٍلميحى ًر ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلقىسىامى جى ًباٍلحى

ًؿ ًباٍلمىٍرأىًة )ج قىٍتًؿ الرَّجي ًت، كى دَّدىاًت، كىاٍلميثىقَّبلى ٍيًرًه ًمفى اٍلميحى  ([.15: رقـ الحديث1299/ 3كىغى
 ([.1672: رقـ الحديث1299/ 3)ج المرجع السابؽ( ]8)
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ٍيًد ٍبًف أىنىًس ٍبًف  ـي ٍبفي زى : ًىشىا اًرم   .(1)قاؿ ابف حجر: ثقة مىاًلؾو األىٍنصى

تقدمت ترجمتو في  ،، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرمشعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ
كىك: ثقة حافظ متقف (، 135)ص)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعنا: معرفتو باألخكة(، 

كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذٌب عف 
 السنة، ككاف عابدان.

، أبك بكر اؽى ٍبًف يىسىارو مَّدي ٍبفي ًإٍسحى ثاني: تبيينو ألسماء الركاة، : تقدمت ترجمتو في )المطمب الميحى
ىك صدكؽ، مدلس؛ كلكنو لـ يصرح بالسماع في  (،101)ص ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،

 ىذه الركاية.

)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب تقدمت ترجمتو في يحيى بف سعيد بف قيس األنصارم، أبك سعد: 
 كىك: ثقة ثبت. (،132)ص الركاة، ثالثنا: معرفتو باإلخكة(،

قاؿ البخارم: إذا حدث عف أىؿ بمده فصحيح،  إسماعيؿ بف عياش بف سميـ العنسي، أبك عتبة:
ذا ح سماعيؿ ثقة 2) )دث عف غير أىؿ بمده، ففيو نظركا  ، كقاؿ يعقكب: كتكمـ قكـ في إسماعيؿ، كا 

عدؿ، أعمـ الناس بحديث الشاـ، كال يدفعو دافع، كأكثر ما تكممكا قالكا: يغرب عف ثقات المدنييف 
، كقاؿ الدارمي، عف يحيى بف معيف: 4) )، كقاؿ الدكرم، عف يحيى بف معيف: ثقة 3) )كالمكييف 

، كقاؿ أبك بكر ابف أبى خيثمة، عف يحيى بف معيف: ليس بو بأس 5) )أرجك أف ال يككف بو بأس 
في أىؿ الشاـ، كالعراقيكف يكرىكف حديثو. قيؿ ليحيى: أييما أثبت بقية أك إسماعيؿ بف عياش؟ 

شيبة، عف يحيى بف معيف: ثقة فيما ، كقاؿ محمد بف عثماف بف أبى 6) )فقاؿ: كبلىما صالحاف 
، 7) )ركل عف الشامييف، كأما ركايتو عف أىؿ الحجاز، فإف كتابو ضاع، فخمط في حفظو عنيـ 

كقاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ: سألت يحيى بف معيف، عف إسماعيؿ بف عياش، فقاؿ إذا حدث 
ليحيى: فكتبت عف إسماعيؿ بف عف الشيكخ الثقات، مثؿ: محمد بف زياد، كشرحبيؿ بف مسمـ. قمت 

، كقاؿ أبك زرعة: صدكؽ إال أنو غمط في حديث 8) )؟ فقاؿ: نعـ، سمعت منو شيئان عياش
                                                 

 (.7293: رقـ الترجمة572(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1)
 (.3229: رقـ الترجمة192/ 7( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(2
 (.424/ ص2( يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج(3
 (.5032: رقـ412/ 4الدكرم )ج( يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية (4

 (.136/ رقـ169، ركاية عثماف الدارمي )ص المرجع السابؽ( (5

 (.650: رقـ الترجمة192/ 1( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(6

 (.3229: رقـ الترجمة192/ 7( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(7

 (.127ة: رقـ الترجم472/ 1( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ) ج(8
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، كقاؿ أبك حاتـ: ىك ليف، يكتب حديثو، ال أعمـ أحدا كؼ عنو إال أبك 1) )الحجازييف، كالعراقييف 
حسف ركايتو عف الشامييف، ، كقاؿ أبك بكر المركذل، عف أحمد بف حنبؿ: ف2) )إسحاؽ الفزارم 

، كقاؿ أبك داكد، عف أحمد بف 3) )كقاؿ: ىك عنيـ أحسف حاالن مما ركل عف المدنييف كغيرىـ 
حنبؿ: ما حدث عف مشايخيـ. قمت: الشامييف؟ قاؿ: نعـ. فأما ما حدث عف غيرىـ، فعنده 

قية، كلبقية ، كقاؿ أحمد بف الحسف الترمذم، عف أحمد بف حنبؿ: أصمح بدنا مف ب4))مناكير
، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: نظرت فى كتابو عف يحيى بف سعيد أحاديث 5) )أحاديث مناكير عف الثقات 

، كقاؿ محمد بف عثماف بف أبى شيبة، عف عمي 6) )صحاح، كفى " المصنؼ " أحاديث مضطربو 
ـ، ففيو بف المدينى: كاف يكثؽ فيما ركل عف أصحابو أىؿ الشاـ، فأما ما ركل عف غير أىؿ الشا

، كقاؿ الدارمي، عف دحيـ: إسماعيؿ بف عياش فى الشامييف غاية، كخمط عف 7) )ضعؼ 
، كقاؿ يعقكب بف سفياف، عف عمي بف المدينى: ضرب عبد الرحمف عمى حديث 8))المدنييف

، كقاؿ الجكزجانى: سألت أبا مسير عف 10) )، كقاؿ النسائي: ضعيؼ 9) )إسماعيؿ بف عياش 
كبقية، فقاؿ: كؿ كاف يأخذ عف غير ثقة، فإذا أخذت حديثيـ عف الثقات، فيك إسماعيؿ بف عياش 

ثقة ... كاف مف أركل الناس عف الكذابيف، كىك فى حديث الثقات مف الشامييف أحمد منو فى 
، كقاؿ ابف عدم: مف حديث العراقييف، إذا ركاه ابف عياش عنيـ، فبل يخمك مف 11))حديث غيرىـ

يككف حديثان برأسو، أك مرسبلن يكصمو، أك مكقكفان يرفعو، كحديثو عف غمط يغمط فيو، إما أف 
الشامييف إذا ركل عنو ثقة فيك مستقيـ، كفى الجممة إسماعيؿ بف عياش ممف يكتب حديثو كيحتج 

، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده مخمط في 12) )بو فى حديث الشامييف خاصة 
، كقاؿ عبلء الديف رضا: صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده مف الشامييف، مستقيـ الحديث 13) )غيرىـ 

                                                 

 (.650: رقـ الترجمة192/ 1( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(1

 ( المرجع السابؽ.  (2
 (.249: رقـ141( أحمد بف حنبؿ، عمؿ أحمد، ركاية المركذم ) ص(3

 (.300: رقـ264( أحمد بف حنبؿ، سؤاالت أبي داكد، لئلماـ أحمد بف حنبؿ )ص(4

 (.472الترجمة: رقـ 175/ 3( المزم، تيذيب الكماؿ )ج(5

 (.650: رقـ الترجمة1/192( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(6

 (.3229: رقـ الترجمة194/ 7( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(7

 (.472: رقـ الترجمة176/ 3(  المزم، تيذيب الكماؿ )ج(8

 (.46/ ص3( يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ ) ج(9

 (.127: رقـ الترجمة475/ 1لضعفاء ) ج( ابف عدم، الكامؿ في ا(10

 (.316: رقـ الترجمة296( الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص(11

 (.127: رقـ الترجمة488/ 1( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ) ج(12

 (.477: رقـ الترجمة142( ابف حجر، تقريب التيذيب ) ص(13



 

443 
 

عنيـ لـ يخمط فيو، فمف ركل عنو حديثو عف الشامييف، إنما يركم أحاديث مستقيمة ال اختبلط 
فييا، كلكف حديثو عف غير الشامييف مف العراقييف كالحجازييف فقد كقع لو اختبلط فييا، فمف ركل 

ه األحاديث إنما يركم عنو فيما اختمط فيو، أما إطبلؽ الضعؼ فيو كما فعؿ النسائي عنو ىذ
خراجو عف حد االحتجاج بو كما زعـ ابف حباف فإنو ال يصح، فضعفو إنما جاء مف اختبلطو في  كا 
الركاية عف غير الشامييف. أما عف الشامييف فإنو ثقة مستقيـ الحديث، كلعؿ ىذا ما يعنيو النسائي 

ضعؼ، أم ضعيؼ في غير الشامييف... أما كبلـ أبي إسحاؽ الفزارم فيو كقكلو: " ذاؾ رجؿ ال بال
سراؼ في الجرح ال يقبؿ في مثؿ إسماعيؿ بف عياش فإنو  يدرم ما يخرج مف رأسو". فيذا غمك كا 
عالـ أىؿ الشاـ كصاحب حديثيـ، فيذا جمع مف النقاد األئمة ػ فيما ذكرناه ػ قد شيدكا بثقتو 

نما ضعفكا حديثو عف العراقييف كالحجازييف الختبلطو فييـ فأنصفكا كاس تقامة حديثو عف أىؿ بمده كا 
الرجؿ كأنصفكا أنفسيـ، كيكفي إلسماعيؿ شيادة البخارم لو كقكلو فيو: " إذا حدث عف أىؿ بمده 

 .2) )، مات سنة إحدل كثمانيف كمائة مف اليجرة 1) )فيك صحيح"
ضعيؼ حديثو عف العراقييف كالحجازييف في الشامييف، ك  قيـ الحديثثقة مست خالصة األقكاؿ: 

 .الختبلطو
قاؿ أبك حاتـ: لـ يسمع مف أىبيو شيئنا، حممك عمى أف يحدث عنو، محمَّد بف إسماعيؿ بف عياش: 

ًديًث (3)فحدث  ، كقاؿ أبك زرعة: كىافى ال يىٍدًرم أىمرى اٍلحى
، كقاؿ (5)، كقاؿ أبك داكد: لـ يكف ًبذىاؾى (4)
 .(6)ابف حجر: عابكا عميو أنو حدث عف أبيو بغير سماع 

 ضعيؼ لـ يسمع مف أبيو.  خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث: 

ٍبد المًَّو ٍبف  اًرٌم كمسمـ ًمٍف حديث عى ثبت قكؿ أبك مكسى المديني: " ىذا حديث صحيح أخرجو اٍلبيخى
 مف خبلؿ تخريج الحديث.، (7)إدريس كغندر "

إسناد أبي مكسى المديني ضعيؼ؛ فيو محمد بف إسماعيؿ عياش ضعيؼ لـ  الحديث:الحكـ عمى 
 يسمع مف أبيو؛ إال أف الحديث صحيح أخرجو الشيخاف في صحيحيما.

                                                 

 (.11رقـ: 56( سبط ابف العجمي، االغتباط بمف رمي باالختبلط ) ص(1

 (.640: رقـ1/114( انظر: الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج(2

 (.1078: رقـ الترجمة189/ 7(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج3)

 (.2637: رقـ421/ 6ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )ج (4)
 (.1691: رقـ253(أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص 5)
 (.5735: رقـ الترجمة468ب التيذيب )ص(ابف حجر، تقري6)
 (.208: رقـ الحديث129(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 7)



 

444 
 

اًرٌم كمسمـالنمكذج الثاني:  وي اٍلبيخى ًديث ربيعة، أىٍخرىجى ًحيحه ًمٍف حى ًديثه صى  حى
ًميٍّ : قاؿ أبك مكسى المديني: (84) الحديث نىا أىبيك عى أىٍخبىرى

مىٍيمىافي (2)، نا أىبيك نيعىٍيـو (1) ، نا سي
، ثنا (3)

ميطًَّمبه 
ًبيعىةى ٍبًف (4) ٍف أىي كبى ٍبًف ميكسىى، عىٍف رى ، عى ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىي كبى ، عى دَّثىًني المٍَّيثي ٍبدي المًَّو، حى ، نا عى

ٍبًد الرٍَّحمىًف، اًحًب  أىًبي عى يىًنيِّ رىًضيى المَّوي عىٍنوي، صى اًلدو اٍلجي ٍيًد ٍبًف خى ٍكلىى اٍلميٍنبىًعًث، عىٍف زى ٍف يىًزيدى مى عى
، فىقى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، أىفَّ رىجيبل سىأىؿى رىسيكؿى المًَّو صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : يىا رىسيكؿى رىسيكًؿ المًَّو صى اؿى

:  المَّوً  ًككىاءىىىا»أىٍخًبٍرًني عىًف الم قىطىًة؟ فىقىاؿى يىا كى اٍعرىٍؼ ًعفىاصى
ٍفيىا سىنىةن، فىًإٍف أىتىى بىاًغييىا فىريدَّىىا (5) ، كىعىرِّ

ال فىاٍستىٍنًفٍقيىا مىٍيًو، كىاً  :  «.عى ؟ قىاؿى الًَّة اٍلغىنىـً : فىأىٍخًبٍرًني عىٍف ضى ، أىٍك ألىخً »قىاؿى ٍذىىا فىًإنَّيىا لىؾى ، أىٍك خي يؾى
تَّى  «.ًلمذٍِّئبً  مَّـى حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : فىغىًضبى رىسيكؿي المًَّو صى الًَّة اإًلًبًؿ؟ قىاؿى : فىأىٍخًبٍرًني عىٍف ضى قىاؿى

 : تىٍأكيؿي »اٍحمىرٍَّت كىٍجنىتىاهي، ثيَـّ قىاؿى ًسقىاؤيىىا تىًردي اٍلمىاءى كى لىيىا، مىعىيىا ًحذىاؤيىىا كى ا لىؾى كى تَّى  مى ، دىٍعيىا حى رى الشَّجى
اًحبييىا اًرٌم كمسمـ، ىىذىا «...يىٍأًتيىيىا صى وي اٍلبيخى ًديث ربيعة، أىٍخرىجى ًحيحه ًمٍف حى ًديثه صى كىاهي الناس، حى ، كىرى

 .(6) عىٍف ربيعة

 تخريج الحديث:

 (10)، كمسمـ(9)مف طريؽ مالؾ بمفظ مقارب، كفي مكضع آخر لمبخارم (8)، كمسمـ(7)أخرجو البخارم
 مف طريؽ سميماف بف ببلؿ بنحكه
                                                 

( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 1)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.
دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً 3) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى ، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: (ىك: سي الطَّبىرىاًني 

 ثقة حافظ. (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،
سكف مصر، قاؿ ابف عدم: لـ يرك إال حديثان منكران كاحدان كسائر أحاديثو  (ىك: مطمب ٍبف شيعىيب شيخ مركزم4)

 (.1945: رقـ الترجمة225/ 8مستقيمة. ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج

ًككىاءىىىا(، الًعفىاص: الًكعاءي الذم تككفي فيو النَّفىقةي مف ًجٍمد أك ًخٍرقىةو أك غير ذلؾ مف العىٍفص5) يىا كى : كىك ( )ًعفىاصى
كرى  : عفىاصان ككذلؾ ًغبلفييا. ابف األثير، النياية في ةالثٍَّنيي كالعىٍطؼ، كبو سيمِّي الجمد الذم ييٍجعىؿ عمى رأس القىاري

 (.518/ص 3غريب األثر )ج
 (.418: رقـ الحديث223(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص6)
: رقـ 113/ 3اقىاًة/ بىابي شيٍرًب النَّاًس كىالدَّكىابِّ ًمفى األىٍنيىاًر )ج( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىاب الميسى 7)

 ([.2372الحديث
 ([.1722: رقـ الحديث1346/ 3( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي الم قىطىًة )8)
ًب ًفي المىٍكًعظىًة كىالتٍَّعًميـً ]ص:9) / بىابي الغىضى ا يىٍكرىهي )ج30( ]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًعٍمـً / 1[، ًإذىا رىأىل مى

 ([.91: رقـ الحديث30
 ([.1722: رقـ الحديث1348/ 3( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي الم قىطىًة )10)



 

445 
 

 (3)مف طريؽ إسماعيؿ بف جعفر، كفي مكضع آخر لمبخارم  (2)، كمسمـ (1)كأخرجو أيضان البخارم 
 مف طريؽ سفياف الثكرم

سماعيؿ بف جعفر، كسفياف الثكرم(، عف ربيعة بف أبي عبد  أربعتيـ ) مالؾ، كسميماف بف ببلؿ، كا 
 الرحمف بو.

 اإلسناد:دراسة رجاؿ 

، ٍنبىًعًث اٍلمىدىًني  ٍكلىى اٍلمي  .(4)قاؿ الذىبي: ثقة  يىًزيدي مى

مكالىـ، أبك عثماف المدني المعركؼ ب ربيعة الرأم كاسـ أبيو  ربيعة بف أبي عبد الرحمف التيمي
 .(5)فركخ، قاؿ ابف حجر: ثقة فقيو مشيكر 

 .(6)ألمكم، قاؿ ابف حجر: ثقة، أبك مكسى المكي اأيكب بف مكسى بف عمرك بف سعيد بف العاص
المطمب الثامف: االختبلؼ في زيادة راكو تقدمت ترجمتو في ) يحيى بف أيكب، أبك زكريا المصرم،

 كىك: صدكؽ. (،450)ص في اإلسناد أك حذفو(،
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  الميث بف سعد، أبك الحارث الفيمي:

 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )ص(مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو
، كىاًتبي  ـي، الًمٍصًرم  يىًني  مىٍكالىىي اًلحو الجي ، أىبيك صى يىًني  مًَّد بًف ميٍسًمـو الجي اًلًح بًف ميحى ٍبدي اهلًل بفي صى المٍَّيًث عى

:ا  (،184، )صعرفتو باأللقاب كبياف سبب المقب(تقدمت ترجمتو في )المطمب السابع: م بًف سىٍعدو
 صدكؽ يخطئ كثيران.

 دراسة الحديث:

اًرٌم كمسمـ،  وي اٍلبيخى ًديث ربيعة، أىٍخرىجى ًحيحه ًمٍف حى ًديثه صى معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " ىىذىا حى
كىاهي الناس، عىٍف ربيعة مف الركاة كىـ: ) مالؾ بف أنس،  ىذا الحديث اجتمع عدد أم أف، (7)"  كىرى

سماعيؿ بف جعفر(، عف ربيعة بف أبي عبد الرحمف.  كسميماف بف ببلؿ، كسفياف الثكرم، كا 

                                                 

الًَّة اإًلًبًؿ )ج1)  ([.2436: رقـ الحديث126/ 3(]البخارم: صحيح البخارم،  ًكتىاب الميسىاقىاًة/ بىابي ضى
 ([.1722: رقـ الحديث1348/ 3الم قىطىًة )( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي 2)
الًَّة اإًلًبًؿ )ج3)  ([.2438: رقـ الحديث127/ 3( ]البخارم: صحيح البخارم،  ًكتىاب الميسىاقىاًة/ بىابي ضى
 (.3060: رقـ الترجمة609/ 1( الذىبي، الكاشؼ )ج4)
 (.1911: رقـ الترجمة207( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 5)
 (.625: رقـ الترجمة119)ص ابؽالمرجع الس( 6)
 (.418: رقـ الحديث223(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص7)
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إسناد أبي مكسى المديني حسف في المتابعات كالشكاىد رجالو ثقات ما عدا  :الحكـ عمى الحديث
الحديث أصمو عند اإلماـ البخارم، كاإلماـ مسمـ عبد اهلل بف صالح، كيحيى بف أيكب، صدكؽ، ك 

 في صحيحيما.
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 المطمب الثاني: حديث صحيح أخرجو البخارم في صحيحو

سمؾ اإلماـ أبك مكسى المديني منيج في نقد األحاديث بالحكـ عمييا كبياف مف أخرجو، كقاؿ 
، كىذا مكضح مف ي صحيحوركاه ف وىذا حديث صحيح أخرجو البخارم في صحيحو، يعني أن

 خبلؿ دراسة النماذج كىك النحك التالي: 

اًرم   وي اٍلبيخى ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى  النمكذج األكؿ: حى

نىا أىبيك غىاًلبو اٍلكيكًشيًذم   : قاؿ أبك مكسى المديني:(83) الحديث أىٍخبىرى
ٍيذىةى (1) ، أنبا أىبيك بىٍكًر ٍبفي رى

(2) ،
أنا أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  
ك اٍلخىبلؿي (3) ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي عىٍمرو

، ثنا سيٍفيىافي ٍبفي (4) ٍيدو مى ، ثنا يىٍعقيكبي ٍبفي حي
مىٍعمىًر ٍبًف رىاًشدو  ، كى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو ، كىعى ٍف ًىٍندو ًبٍنًت عييىٍينىةى، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو ، عى ًف الز ٍىًرمِّ ، عى

مَّـى نىظىرى ذىاتى لىٍيمى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنيىا، أىٌف النًَّبيَّ صى مىمىةى رىًضيى المَّوي عى ٍف أيِـّ سى اًرًث، عى اًء، اٍلحى ةو ًإلىى السَّمى
 : اذىا أىٍنزىؿى المٍَّيمىةى ًمفى اٍلًفتىفً »فىقىاؿى افى المًَّو مى كىاًحبى اٍلًحٍجرً سيٍبحى زىاًئًف، أىٍيًقٍظفى صى اذىا فىتىحى ًمفى اٍلخى مى ، كى

(5) ،
اًريىةه يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  دىقىةى، عىًف «. فىمىريبَّ كىاًسيىةو ًفي الد ٍنيىا عى ، عىٍف صى اًرم  وي اٍلبيخى ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى ىىذىا حى

 .(6)..اٍبًف عييىٍينىةى، عىًف الثَّالثىًة.

 لحديث:تخريج ا

مف طريؽ سفياف بف عيينة، عف الثبلثة )عمرك بف دينار، كيحيى بف  (7)أخرجو البخارم
 سعيد، كمعمر بف راشد( بمفظو.

                                                 

ٍبد اهلل ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبياني، تقدمت ترجمتو في  (1) ًميِّ ٍبف عى ًد ٍبف عى مَّ ىك: أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.(، 71)صهلل عنيـ(، )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى ا

ٍيػذىةى، تقػدمت ترجمتػو فػي )المطمػب األكؿ: معرفتػو بػأحكاؿ الصػحابة رضػى 2) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص ـ(،اهلل عني

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )ال3) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى مطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

: -المعركؼ بابف الجباب-قاؿ أحمد بف خالد األندلسي  (ىك: أحمد بف عىٍمرك بف مسمـ، أبك بكر المٌكٌي الخبٌلؿ:4)
.". لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعد-ككاف ثقة-"ثنا أحمد بف عمرك المكي  الذىبي، تاريخ  يؿ سكل ما نقؿ ابف حـز

، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ)ج46: رقـ الترجمة887/ 6اإلسبلـ )ج  (.82/ 2(، كابف حـز

نما خصيف باإليقاظ(: رجى حي صكاحب ال ) (قكلو5)  ؛جمع حجرة كىي منازؿ أزكاج النبي صمى اهلل عميو كسمـ كا 
 .(210/ 1جفتح البارم ). ابف حجر، بمف تعكؿألنيف الحاضرات حينئذ أك مف باب ابدأ بنفسؾ ثـ 

 (.555: رقـ الحديث281أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (6)
/ بىابي الًعٍمـً كىالًعظىًة ًبالمٍَّيًؿ )ج] (7)  .[(115: رقـ الحديث34/ 1البخارم: الصحيح، ًكتىابي الًعٍمـً
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، مف طريؽ (2) مف طريؽ شعيب بف أبي حمزة بنحكه، كأخرج أيضان  (1)كأخرج في مكضع آخر
كيحيى بف سعيد معمر بف راشد، كعمرك بف دينار، حمد بف أبي عتيؽ بنحكه، خمستيـ )م

 األنصارم، كشعيب بف أبي حمزة، كمحمد بف أبي عتيؽ(، عف الزىرم، عف ىند بنت الحارثة بو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

كًميَّةي  مَّـى ًىٍندي ًبٍنتي أىًبي أيمىيَّةى اٍلمىٍخزي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍكجي النًَّبيِّ صى مىمىةى زى ، كىًىيى أيـ  سى
(3). 

اًرًث اٍلًفرىاًسيَّةي:ًىٍندي ًبنٍ  سىًمعىٍت " تي اٍلحى مىمىةى كى ٍت عىٍف أيِـّ سى كى أىٍدرىكىٍت أىٍزكىاجى النًَّبيِّ صٌمى اهلل عميو كسمـ كىرى
اًرًث اٍلًفرىاًسيَّةً  ٍف ًىٍنًد ًبٍنًت اٍلحى كىل الز ٍىًرم  عى قىٍد رى ٍبًد اٍلميطًَّمًب كى ًفيَّةى ًبٍنًت عى  . (4)  "ًمٍف صى

المطمب السادس: معرفتو )تقدمت ترجمتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: 
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  كا 
  :  تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: االختبلؼ بيف الكقؼ كالرفع(،معمر بف راشد األىٍزدم 

ثقة ثبت فاضؿ إال أف في ركايتو عف ثابت، كاألعمش، كىشاـ بف عركة شيئاى،  كىك: (،254)ص
 ككذا فيما حدث بو بالبصرة. 

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو سفياف بف عييينة: 
كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ، (110)ص، كيعرؼ اسمو(

 ابف حجر ال يضر.

ًديًني  كىافى ًبمىكَّةى:  ٍيًد ٍبًف كىاًسبو أىبيك ييكسيؼى اٍلمى مى مد سألت يىٍحيى ٍبف قاؿ مضر يىٍعقيكبي ٍبفي حي ٍبف ميحى
، كقاؿ الد كرم: سىًمعتي يىحيىى بف مىعيف، يقكؿ: (5)"ًثقةه  "مىًعيف عف يىٍعقيكب ٍبف حميد ٍبف كاسب؟ فىقاؿ:

، كقاؿ ابف ميحرز: سىًمعتي يىحيىى بف مىعيف، كذيًكرى عنده يىعقكب بف (6)"ابف كاسب، ليس بشيءو "
، عىديك   بيثه ، خى هلًل، مىحديكده، قيؿ لو: فمىف كاف مىحديكدنا ال يقبؿ حديثيو؟ فقاؿ: ال،  كاسب؟ فقاؿ: كىذَّابه

دَّ  ال يقبؿ حديث مىف حي
، فقاؿ: (7) يثىمة: سىًمعتي يىحيىى بف مىعيف، كذكىرى ابفى كاًسبو ، كقاؿ ابف أىبي خى

                                                 

ًب )جالبخارم: الصحيح، كتاب األدب/ بىابي ] (1)  .[(6218: رقـ الحديث48/ 8التٍَّكًبيًر كىالتٍَّسًبيًح ًعٍندى التَّعىج 

: الى يىٍأًتي زىمىافه ًإالَّ الًَّذم بىٍعدىهي شىر  ًمٍنوي )جالسابؽالمرجع  (2)  (.7069: رقـ الحديث49/ 9، كتاب الفتف/ بىابه

 (.3460/ 6أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج (3)

 (.483/ 8الكبرل )ج ابف سعد، الطبقات (4)
 (.2061: رقـ الترجمة477/ 8(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج5)

 (.772: رقـ173/ 3(يحيى بف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج6)

 (.52/ 1، ركاية ابف محرز )جالمرجع السابؽ( 7)
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: أليس ىك في سماعو ث قةه؟ قاؿ: ليس بثقةو، فقمتي لو: ًمف أيف قمتى ذاؾ؟ قاؿ: ألىنو مىحديكده، قمتي
: إف حديثىوي  ،(1)بمى بىيرًم: إف ابف مىعيف يقكؿ في ابف كاسبو قىاؿ ابف أىبي خيثمة: قمتي لميصعىب الز  كى

دَّهي الطالبيكف في التحامؿ، كليس حدكد الطالبيف  ، ألىنو مىحديكده؟ قاؿ: بئس ما قاؿ، ًإنما حى ال يجكزي
، صاحبي  ، أىبكه مىكلنى لمخيزراف، ككاف مف أيمناء  عندنا بشيءو لجكرىـ، كابف كاسبو ثقةه مأمكفه حديثو

قىاؿ عباس العنبرم: (2)القيضاة زماننا قىاؿ عبد الرحمف بف أىبي حاتـ : سألت (3)"يكصؿ الحديث"، كى ، كى
 : قىاؿ ًفي حديث ركاه  كىافى صدكقان "عنو أىبىا زرعة فحرؾ رأسو، قيٍمتي ًفي الحديث؟ فقاؿ: ليذا شركط، كى

، كقىاؿ (5) "ىك ضعيؼ الحديث "، كقاؿ أبك حاتـ: (4)"اٍبف كاسب: قمبي ال يسكف عمى اٍبف كاسب
: ٍيرنا، ىك ًفي األصؿ صدكؽ لـ نرى  "البيخاًرم  قىاؿ ًفي (7)"لىٍيسى ًبشىٍيء"، كقاؿ النسائي: (6)"ًإالَّ خى ، كى

بد المًَّو ٍبف ميدم: (8)"يس بثقةل"مكضع آخر:  قىاؿ القاسـ ٍبف عى قمتي ألبي مصعب الز ٍىًرٌم حيف "، كى
أردت فراقو: بمف تكصيني بمكة، كعمف أكتب بيا؟ فقاؿ: عميؾ بشيخنا أىًبي يكسؼ يعقكب ٍبف حميد 

قىاؿ أىبيك أحمد ٍبف عدم: (9) "ٍبف كاسب ا ث، كثير الغرائب، ال بأس ًبًو كبركاياتو، كىك كثير الحدي"، كى
ككتبت" مسنده" عىف القاسـ ٍبف ميدم، كفيو مف الغرائب كالنسخ كاألحاديث العزيزة كشيكخ مف أىؿ 
ذا نظرت إلى" مسنده"  المدينة مف ال يركم عنيـ غيره، ك" مسند" اٍبف كاسب صنفو عمى األبكاب، كا 

كىافى ًممَّف يحفظ "فقاؿ:  ، كذكره ابف حباف في الثقات(10)"عممت أنو جماع لمحديث، صاحب حديث
ٍنسىاف  لىٍيسى خطأ اإٍلً ا أىخطىأ ًفي الشٍَّيء بعد الشٍَّيء، كى ًممٍَّف جمع كصنؼ كىاٍعتمد عمى حفظو؛ فىريبمى كى

ا لـ يفحش ذىًلؾ ًمٍنوي بمخرجو عىف الثِّقىات ًإذا تقٌدمت عىدىالىتو ، كقاؿ الحاكـ (11)"ًفي شىٍيء ييـ ًفيًو مى
: رىأىٍيتي أىبىا (12)"يتكمـ فيو أحد بحجةلـ " أبك عبد اهلل:  ٍمكىاًني  ، كقىاؿى العقيمي عف زىكىًريَّا بفي يىٍحيىى الحي

                                                 

 (.861: رقـ الترجمة206/ 9(انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)

: رقـ 1248/ 3(أبك الكليد الباجي، التعديؿ كالتجريح ، لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح )ج2)
 (.1533الترجمة

 (.7086: رقـ الترجمة321/ 32(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج3)

 (.861: رقـ الترجمة206/ 9(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج4)

 المرجع السابؽ.(5)

: رقـ 1248/ 3ك الكليد الباجي، التعديؿ كالتجريح ، لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح )ج(أب6)
 (.1533الترجمة

 .[(616: رقـ 106النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص] (7)

 (.7086: رقـ الترجمة321/ 32(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج8)

 (.2061: رقـ الترجمة477/ 8ج(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )9)

 المرجع السابؽ. (10)

 (.16464: رقـ الترجمة285/ 9(ابف حباف، الثقات )ج11)

 (.745: رقـ الترجمة384/ 11(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج12)
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ٍنوي  مىى ظيييٍكًر كيتيًبًو، فىسىأىٍلتيوي عى ًدٍيثى يىٍعقيٍكبى بًف كىاًسبو ًكقىايىاتو عى عىؿى حى دى السًِّجٍستىاًنيَّ قىٍد جى : دىاكي ، فىقىاؿى
اًدٍيثى رىأىٍينىا ًفي )ميٍسنىًدهً  ٍدنىا األىحى يىا بىٍعدي، فىكىجى ٍكًؿ، فىدىافىعىنىا، ثيَـّ أىٍخرىجى اًدٍيثى أىٍنكىٍرنىاىىا، فىطىالىٍبنىاهي ًباأليصي ( أىحى

، فىأىٍسنىدىىىا، كىزىادى ًفٍييىا  ، كىانىٍت مىرىاًسٍيؿى ٍكًؿ ميغىيَّرىةن ًبخىطٍّ طىًرمٍّ قىاؿ الذىبي: (1)ًفي األيصي كاف مف "، كى
قىاؿ ابف حجر: (2)"الحديث؛ لكنو لو مناكير كغرائبعمماء   . (3)"صدكؽ ربما كىـ"، كى

 صدكؽ لو غرائب. الخالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث:

الحديث مف طريؽ أبي مكسى المديني إسناده ضعيؼ فيو أحمد بف عمرك الخبلؿ ، كيعقكب 
وي بف حميد صدكؽ لو غرائب، أما ما قالو اإلماـ أبك مكسى المديني: ا ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى " ىىذىا حى

دىقىةى، عىًف اٍبًف عييىٍينىةى، عىًف الثَّبلثىًة" ، عىٍف صى اًرم  ، يعني أنو صحيح اإلسناد كالمتف كرجالو ثقات (4)اٍلبيخى
ركاه عف ابف عيينة عمرك بف دينار، كيحيى بف سعيد األنصارم كمعمر بف راشد كىـ ثقات كتفرد 

 حيحو دكف مسمـ.بتخريجو البخارم في ص
مكسى المديني ضعيؼ فيو أبك غالب الككشيذم، بي إسناد اإلماـ أ الحكـ عمى الحديث:

كأحمد بف عمرك الخبلؿ لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ، كيعقكب بف حميد صدكؽ لو غرائب، 
 ف الحديث صحيح أخرجو البخارم في صحيحو.إحيث 

ًحيحه النمكذج الثاني:  ًديثه صى اًرم  ىذا حى وي اٍلبيخى  أىٍخرىجى

نىا أىبيك غىاًلبو اٍلكيكًشيًذم  رىًحمىوي المَّوي  : قاؿ أبك مكسى المديني:(85) الحديث أىٍخبىرى
، أىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي (5)

ٍيذىةى  رى
، أىنىا الطَّبىرىاًني  (6)

ٍعفىري ٍبفي سيمىٍيمىافى النٍَّكفىًمي   (7) ، ثنا جى
، ثنا مىٍعفي (8) ٍنًذًر اٍلًحزىاًمي  ـي ٍبفي اٍلمي ، ثنا ًإٍبرىاًىي

                                                 

 (.2075: رقـ الترجمة446/ 4(العقيمي، الضعفاء الكبير )ج1)

 (.9810: رقـ الترجمة451/ 4(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )2)

 (.7815: رقـ الترجمة607(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص3)

 (.555: رقـ الحديث281(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 4)

ٍبد اهلل ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبياني، تقدمت ترجمتو في 5) ًميِّ ٍبف عى ًد ٍبف عى مَّ (ىك: أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.(، 71)صفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، )المطمب األكؿ: معر 

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو 6) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى بأحكاؿ الصحابة رضى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )ال7) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى كؿ: مطمب األ(ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج8) مىٍيمىاف النَّكفمي المدني  ٍعفىر بف سي (. لـ أجد مف ذكره 171: رقـ الترجمة727/ 6(ىك: جى
 جرح أك تعديؿ.ب
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دِّهً  ٍبفي ًعيسىى، ثنا أيبىي  ٍبفا ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى ٍنوي، -سيؿ بف سعد-اٍلعىبَّاًس ٍبفي سىٍيؿو ، رىًضيى المَّوي عى
 : ائً »قىاؿى مَّـى فىرىسه ًفي حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيؼي كىافى ًلمنًَّبيِّ صى ًحيحه «. (1)طو ييقىاؿي لىوي الم حى ًديثه صى كىذا حى

اًرم   وي اٍلبيخى لىٍيسى أليبىيأىٍخرىجى ، كى ، عىٍف مىٍعفو ًديًنيِّ ًميِّ ٍبًف اٍلمى ٍيًف غىٍيريهي  ، عىٍف عى ًحيحى  . (2)ىىذىا ًفي الصَّ

 تخريج الحديث: 

مف طريؽ سعيد الجرمي بنحكه،  (4)عف عمي بف عبد اهلل المديني، كالبييقي (3)أخرجو البخارم
ٍيؼي »بمفظ  اًئًطنىا فىرىسه ييقىاؿي لىوي الم حى مَّـى ًفي حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، كأخرجو الطبراني «كىافى ًلمنًَّبيِّ صى
مىٍيًو »مف طريؽ إبراىيـ بف المنذر بمفظ  (7)، كابف عدم(6)، كالبييقي(5)بمفظو مَّى اهللي عى كىافى ًلمنًَّبيِّ صى

اًئًطنىا فىرىسه ييقىاؿي  مَّـى ًفي حى سى ٍيؼي  كى عمي بف عبد اهلل المديني، كسعيد الجرمي، ، ثبلثتيـ )«لىوي الم حى
بَّاًس بف سيؿ بو. براىيـ بف المنذر(، عف معف بف عيسى، عف أيبىي  ٍبف عى  كا 

ٍبدي اٍلمييىٍيًمًف ٍبفي عىبَّاس بَّاًس بف سيؿ أخكه  عى  تابع أيبىي  ٍبف عى

كيانيأخرج مَّى اهللي  (9)، كالبييقي(8)و الر  ثىةي أىٍفرىاسو ًلمنًَّبيِّ صى بمفظ ) أىنَّوي كىافى ًعٍندى سىٍعدو أىًبي سىٍيؿو ثىبلى
(، كأخرجو أبك مكسى المديني في مكضع  ، كىالظًَّربي ، كىالمًَّحيؼي : المِّزىازي ، كىأٍسمىاؤيىيفَّ مَّـى يىٍعًمفيييفَّ سى مىٍيًو كى عى

مَّى المَّ »آخر بمفظ  مَّـى ًعٍندى أىًبي سىٍعدو ثىبلثىةي أىٍفرىاسو يىٍعًمفيييفَّ كىافى ًلمنًَّبيِّ صى سى مىٍيًو كى سىًمٍعتي «وي عى : كى ، قىاؿى

                                                 

/ 4يؼ: ًلطيكؿ ذىنىبو... كأنو يىٍمحىؼي األرض بذىنىبو، أم ييغىطِّييا بو. ابف األثير، النياية في غريب األثر)ج(المَّحى 1)
455.) 

 (.753: رقـ الحديث378(أبك مكسى المديني: كتاب المطائؼ مف عمـك المعارؼ )ص2)

اًر )جالبخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كى ](3) . [(2855: رقـ الحديث29/ 4السِّيىًر/ بىابي اٍسـً الفىرىًس كىالًحمى
ٍبًد المَّوً  ٍيؼي ".-يعني البخارم -قىاؿى أىبيك عى : الم خى ييـي قىاؿى بىٍعضي  : " كى

اءى ًفي تىٍسًميىًة اٍلبىيىاًئـً كىال4) ٍمًي/ بىابي مىا جى )ج(البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي السٍَّبًؽ كىالرَّ : رقـ 10/43دَّكىابِّ
 (.19800الحديث

 (.5700: رقـ الحديث121/ 6(الطبراني: المعجـ الكبير )ج5)

)ج6) اءى ًفي تىٍسًميىًة اٍلبىيىاًئـً كىالدَّكىابِّ ٍمًي/ بىابي مىا جى : رقـ 10/43(البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي السٍَّبًؽ كىالرَّ
 (.19800الحديث

 (.127: رقـ الحديث127/ 2الضعفاء )ج(ابف عدم، الكامؿ في 7)

كياني )ج8) كياني: مسند الر   (.1104: رقـ الحديث227/ 2(الر 

اءى ًفي تىٍسًميىًة اٍلبىيىاًئـً كىالدَّكىابِّ )ج9) ٍمًي/ بىابي مىا جى : رقـ 44/ 10(البييقي: السنف الكبرل، ًكتىابي السٍَّبًؽ كىالرَّ
 (.19802الحديث
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، كىالظًَّربى -يعني سيؿ بف سعد -أىًبي ٍيؼى ، كىالم حى : المِّزىازى يًيفَّ ، ييسىمِّ
مف طريؽ عبد المييمف بف  (1)

 العباس.

 لعباس(، عف العباس بف سيؿ بو.كبلىما )أيبىي  ٍبف عىبَّاًس، كعبد المييمف بف ا
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ٍزرىجً  ٍمًرك ٍبًف اٍلخى اًرثىةى ٍبًف عى اًلًد ٍبًف ثىٍعمىبىةى ٍبًف حى اًلًؾ ٍبًف خى ٍبًف سىاًعدىةى ٍبًف كىٍعًب ٍبًف  سىٍيؿي ٍبفي سىٍعًد ٍبًف مى
، ييكىنَّى أىبىا اٍلعىبَّاًس  ٍزرىًج السَّاًعًدم  اٍلخى
 (2) : ًقيؿى لىوي "، كى ، كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىبيك يىٍحيىى، أىٍدرىؾى النًَّبيَّ صى

، ثىمىاًنيفى فِّيى سىنىةى ثىمىافو كى تيكي ٍمسى عىشىرىة سىنىةن، كى مَّـى خى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فِّيى النًَّبي  صى : ًإٍحدىل  يىٍكـى تيكي ًقيؿى كى
ًدينىًة، آًخري ا ًتٍسًعيفى ًباٍلمى ًدينىةً كى ابىًة مىٍكتنا ًباٍلمى  .(3)  "لصَّحى

ٍزرىًج بٍ  اًرثىةى ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف اٍلخى اًلًد ٍبًف ثىٍعمىبىةى ٍبًف حى اًلًؾ ٍبًف خى ًف اٍلعىبَّاسي ٍبفي سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعًد ٍبًف مى
 .(4) قاؿ ابف حجر: ثقة سىاًعدىةى: 

بَّاًس ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعًد ٍبًف مى  ٍزرىًج:أيبىي  ٍبفي عى اًلًد ًمٍف بىًني سىاًعدىةى ًمفى اٍلخى  اًلًؾ ٍبًف خى

إف لـ يكف بالثبت فيك ": الذىبي، ك (6)"ال بأس بو": الدارقطنيكقاؿ  ،(5)ذكره ابف حباف في الثقات 
كقاؿ ابف عدم: ييٍكتىبي ، (8)كفي مكضع آخر: قميؿ الركاية، كغيره أمتف منو  ،(7)"حسف الحديث 
ًديثيوي، كىىك  فىٍردي اٍلميتيكًف كىاألىسىاًنيدً حى

(9). 

 

 

                                                 

(. كذكر أبك مكسى المديني معنى 754: رقـ الحديث379المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص(أبك مكسى المديني: 1)
ٍيؼي  ًزًه، كىالم حى تىمىز  ًشدًَّة ذىميكًجًو كى ٍمقىٍيًو، كى  سيمِّيى ًبًو ًلطيكًؿ ذىنىًبًو كىأَّنىوي األسماء بعد الحديث: ًقيؿى سيمِّيى المِّزىازي ًبذىًلؾى الٍنًطكىاًء حى

بىًؿ، شيبِّوى ًبًو ًلشِّدًَّتًو.يىٍمًحؼي األىرٍ  ًغيري ًمفى اٍلجى : الصَّ ، كىالظًَّربي  ضى ًبًو، فيعىٍيؿه تىٍصًغيري فىاًعؿو

 (.1089: رقـ الترجمة664/ 2(انظر: ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب )ج2)

 (.1312/ 3(أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج3)

 (.3170قـ الترجمة: ر 293(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص4)

 (.1786: رقـ الترجمة51/ 4(ابف حباف، الثقات )ج5)

 (.31: رقـ105(الدارقطني، سؤاالت أبي عبد اهلل بف بكير البغدادم )ص 6)

 (.273: رقـ الترجمة78/ 1(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج7)
 (.12: رقـ34ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص الذىبي، (8)
 (.236: رقـ الترجمة128/ 2ضعفاء الرجاؿ )ج(ابف عدم، الكامؿ في 9)
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قىاؿ أحمد ٍبف حنبؿ:  ،"ليس بالقكم": (4)النسائي، ك (3)، كالدارقطني(2)، كالساجي(1)ضعفو ابف معيف كى
مىى شىٍيءو ، (5)"منكر الحديث" اًديثي الى ييتىابىعي ًمٍنيىا عى كقاؿ العقيمي: لو أىحى

الدارقطني في مكضع ك ، (6)
، كقاؿ مرة: (8)"ضعفكه...، كقد احتج بو البخارم"كقاؿ الذىبي:  ،(7) "تكمميكا ًفيوىىذىا ": آخر قاؿ

 .(11)كقاؿ الشككاني: "مختمؼه فيو" ، (10)"فيو ضعؼ"كقاؿ ابف حجر:  ،(9) "كثؽ"
لـ يكثقو أحد غير ابف حباف، كالذىبي الذم دافع عنو رغـ أنو قاؿ: ليس يثبت،  خالصة األقكاؿ:

كقد يككف ىذا مف جية سكء حفظو فقط ال عدالتو، كقكؿ العقيمي أنو ال يتابع فذلؾ الراكم ضعيؼ، 
 عمى أحاديثو؛ فمذلؾ ال بد مف متابعات لحديثو ليخرج مف دائرة الضعؼ.

)المطمب  أبك يحيى المدني القزاز: تقدمت ترجمتو في معف بف عيسى بف يحيى األشجعي مكالىـ،
 كىك: ثقة ثبت. (،283)ص الثاني: قكلو" محفكظ مف حديث..." (،

ًإٍبرىاًىيـ ٍبف المنذر اٍلًحزىاًمي
اؽ اٍلقيرىًشيٌ  (12) بد الخالؽ بف مىنصكر: سأىلتي يىحيىى بف أىبيك ًإٍسحى : قاؿ عى
رأىيتي يىحيىى بف مىعيف يكتب عف ًإبراىيـ بف "، كقاؿ الدَّاًرمي: (13)"ثقةه "مىعيف عف الًحزىامي؟ فقاؿ: 

قىاؿ النَّسىائي: (14)"المينًذر الًحزىامي مف أحاديث ابف كىىب، ظننتيا المغازم ، (15)"ليس بو بأس"، كى
قىاؿ عبداف ٍبف أحمد (17)، كذكره ابف حباف في الثقات(16)"صدكؽ"كقاؿ صالح بف جزرة:  ، كى

                                                 

ٍبدي 1: رقـ الترجمة16/ 1(انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير)ج1) (. لـ أجده في كتب يحيى بف معيف، كقكلو: " أيبىي  كىعى
ًعيفىاًف".   اٍلمييىٍيًمًف ضى

 (. 324: رقـ الترجمة5/ 2(مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج2)

 (.73: رقـ202ات كالتتبع)ص(الدارقطني، اإللزام3)

 .[(23: رقـ 15النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص](4)

 (.259: رقـ الترجمة260/ 2(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج5)

دىهي اٍلعيقىٍيًمي  ًفي كتاب 1: رقـ الترجمة16/ 1(انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير)ج6) ٍف أىٍكرى ؿي مى  الضعفاء لو.(. كىىيكى أىكَّ
 (.284: رقـ 186(الدارقطني، سؤاالت الحاكـ )ص 7)

 (.229: رقـ الترجمة228/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج8)

 (.228: رقـ الترجمة32/ 1(الذىبي، المغني في الضعفاء )ج9)

 (.281: رقـ الترجمة96(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص10)

 (.165/ 1ح منتقى األخبار )ج(الشككاني، نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شر 11)

اؽ ًإٍبرىاًىيـ بف اٍلميٍنذر. السمعاني، األنساب 12) / 4)ج(اٍلًحزىاًمي: ىىًذه النٍِّسبىة ًإلىى اٍلجد اأٍلىٍعمىى كاشتير بيىا أىبيك ًإٍسحى
 (.1142: رقـ146

 (.3188: رقـ الترجمة122/ 7(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج13)

 (.183: رقـ78، ركاية الدارمي )صابف معيف بف معيف، تاريخيحيى (14)

 (.249: رقـ الترجمة209/ 2(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج15)

 (.3188: رقـ الترجمة122/ 7(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج16)

 (.12303: رقـ الترجمة73/ 8(ابف حباف، الثقات )ج17)
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براىيـ ٍبف المنذر "ا حاتـ الرازم يقكؿ: اليمداني: سمعت أب براىيـ ٍبف حمزة، كا  ًإٍبرىاًىيـ ٍبف المنذر كا 
أعرؼ بالحديث إال أنو خمط في القرآف، جاء إلى أحمد ٍبف حنبؿ، فاستأذف عميو فمـ يأذف لو، 

قىاؿ زكريا (2)"صدكؽ"، كقاؿ أبك حاتـ: (1)"كجمس حتى خرج فسمـ عميو، فمـ يرد عميو السبلـ ٍبف ا، كى
بمغني أف أحمد ٍبف حنبؿ كاف يتكمـ فيو كيذمو، كقصد إليو ببغداد ليسمـ عميو فمـ "يحيى الساجي: 

، كقاؿ الدارقطني: (3) "يأذف لو، ككاف قدـ إلى ابف أىبي دؤاد، قاصدان مف المدينة، عنده مناكير
إال أف تككف عف  أما المناكير فىقىؿَّ ما تكجد في حديثو"، كقاؿ الخطيب البغدادم: (4)"ثقةه "

المجيكليف، كمف ليس بمشيكر عند المحدثيف، كمع ىذا فإف يحيى بف معيف كغيره مف الحفاظ كانكا 
صدكؽ تكمـ فيو أحمد ألجؿ "، كقاؿ ابف حجر: (6)"صدكؽ"، كقاؿ الذىبي: (5)"يرضكنو كيكثقكنو

 . (7)"القرآف
 خمؽ القرآف . ةصدكؽ، كجانبو اإلماـ أحمد بف حنبؿ بسبب بدع خالصة األقكاؿ:

ٍبدي اٍلمييىٍيًمًف ٍبفي عىبَّاس بَّاًس بف سيؿ أخكه  عى  تابع أيبىي  ٍبف عى

: ٍبدي اٍلمييىٍيًمًف ٍبف عىبَّاًس ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف سىعدو السَّاًعًدم  اٍلمىدىًني  مينكىري "قاؿ البخارم:  ىك: عى
ًديث"، كقاؿ النسائي: (8)"الحديثً  كؾ الحى نىاًكير، الى "، كقاؿ ابف حباف: (9) "مىٍتري يٍنفىرد عىف أىًبيو بأىٍشيىاء مى

                                                 

 (.3188رقـ الترجمة: 122/ 7(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج1)

 (.450: رقـ الترجمة139/ 2(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج2)

 (.3188: رقـ الترجمة122/ 7(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج3)

 (.4: رقـ87(الدارقطني، سؤاالت السممي)ص4)

 (.3188: رقـ الترجمة122/ 7(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج5)

 (.208: رقـ الترجمة225/ 1ج(الذىبي، الكاشؼ )6)

: أخرجو بدعة خمؽ القرآف كرأم اإلماـ أحمد بف حنبؿ(. 253: رقـ الترجمة94(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص7)
افى ًلمىٍيمى  ، قىاؿى أىًبي:" لىمَّا كىافى ًفي شىٍيًر رىمىضى ٍنبىؿو دى ٍبًف حى اًلحي ٍبفي أىٍحمى سىٍبعى عىٍشرىةى ًة أبك نعيـ مف طريؽ أىبي اٍلفىٍضًؿ صى

وي  ـى، كىأىنىا ميقىيَّده ًبقىٍيدو كىاًحدو ييكىجَّ اؽى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍلتي ًمفى السٍِّجًف ًإلىى دىاًر ًإٍسحى كِّ مىٍت ًمٍنوي حي ًف سىمَّاىيمىا خى ًإلىيَّ ًفي كيؿِّ يىٍكـو رىجيبلى
، كىأىبيك بىاحو ا أىٍحمىدي ٍبفي رى ٍكا ًبقىٍيدو  أىًبي، قىاؿى أىبيك اٍلفىٍضًؿ: كىىيمى يينىاًظرىاًني فىًإذىا أىرىادىا ااًلٍنًصرىاؼى دىعى اًني كى اجي ، ييكىمِّمى جَّ شيعىٍيبو اٍلحى

، فىقىاؿى ًلي ارى ًفي ًرٍجمىيَّ أىٍربىعىةي أىٍقيىادو ثىةى أىيَّاـو فىصى اًؿ ثىبلى مىى ىىًذًه اٍلحى ا ًفي بىٍعًض اأٍلى  فىقييٍِّدتي ًبًو، فىمىكىٍثتي عى ديىيمى يَّاـً ًفي أىحى
ٍخميكؽه. فىقيٍمتي لىوي: يىا كىاًفري كىفىرٍ  ـي المًَّو مى : ًعٍم ٍف ًعٍمـً المًَّو فىقىاؿى سىأىٍلتيوي عى ـو دىارى بىٍينىنىا كى ، فىقىاؿى ًلي الرَّسيكؿي الًَّذم كىافى كىبلى تى

اؽى: ىىذىا رىسيكؿي أىًميًر اٍلميٍؤًمًنيفى قى  ـٍ ًمٍف ًقبىًؿ ًإٍسحى ري مىعىيي ٍخميكؽه، فىنىظىرى ًإلىٍيًو يىٍحضي ـى المًَّو مى ـى أىفَّ ًعٍم : فىقيٍمتي لىوي: ًإفَّ ىىذىا زىعى اؿى
فىا. قىاؿى أىًبي: كىأىٍسمىاءي المًَّو ًفي اٍلقيٍرآًف كىاٍلقيٍرآفي ًمٍف ًعٍمـً ا رى ا قىاؿى ثيَـّ اٍنصى مىٍيًو مى ـى أىفَّ اٍلقيٍرآفى مىخٍ كىاٍلميٍنًكًر عى ميكؽه لمًَّو فىمىٍف زىعى

..." . أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء ٍخميكقىةه فىقىٍد كىفىرى ـى أىفَّ أىٍسمىاءى المًَّو مى مىٍف زىعى ، كى  (.197/ 9)ج فىييكى كىاًفره

 (.1947: رقـ الترجمة137/ 6(البخارم، التاريخ الكبير )ج8)
 (.386: رقـ70(النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص9)
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اج ًبوً  مىٍييىا مف كىٍثرىة كىمو، فىمىمَّا فحش ذىًلؾ ًفي ًركىايىتو بىطؿ ااًلٍحًتجى ، كقاؿ الذىبي: (1) "ييتىابع عى
 . (3) "ضعيؼ"، كقاؿ ابف حجر: (2)"كاهو "

 ضعيؼ، ال يحتج بتفرده.  الخالصة األقكاؿ:

 الحديث:دراسة 

الحديث تفرد البخارم بتخريجو في صحيحو دكف اإلماـ مسمـ، كىك معمكؿ بأيبي بف عباس، 
 ضعيؼ الحديث، كبياف سبب إخراج لو في صحيحو عدة أسباب كىي: 

، كىذا يتضح مف 1 .  إخراج اإلماـ البخارم الحديث في صحيحو بصيغة التمريض كليس بالجـز
ٍيؼي كىافى ًلمنًَّبيِّ صى »خبلؿ قكلو:  اًئًطنىا فىرىسه ييقىاؿي لىوي الم حى مَّـى ًفي حى سى مىٍيًو كى ، كأف البخارم (4) «مَّى اهللي عى

 قد أكرده ما ليس لو إال سند كاحد.

، كعامة المتقدميف يتساىمكف في غير األحكاـ، كمف منيجو (رحمو اهلل)ف اإلماـ البخارم إ. 2
أحياننا باألحاديث المعمكلة، كىذا الحديث جعمو يتصدر الباب باألحاديث الصحيحة، كقد يتبعيا 

الثاني في الباب؛ أنو يختار مف الحديث الضعيؼ ما يتقكل خبره، كأيبي بف عباس ضعؼ مف قبؿ 
، كىي مف -صمى اهلل عميو كسمـ -حفظو كليس متيـ بالكذب، كالركاية فييا كصؼ خيؿ النبي 

باس ضعيؼ؛ كلكف ركايتو في الباب قد يتساىؿ باب المغازم، كليس مف باب األحكاـ، كأيبي يف الع
 فييا أىؿ الحديث كيستأنسكف بركايتيا. 

. متابعة عبد الميميف ألخيو أيبي عف أبييما، فقد انضمت ركايتو لركاية أخيو، كىي مماثمة لو في 3
الضعؼ كبانضماميا لركاية أخيو تقكييا بما يكجب االستئناس بيا ، كقد ركيا ىذا الحديث عف 

يما، كىي قرينة مف قرائف الترجيح كذا؛ فإنيا ركاية االبف عف أبيو فيحتمؿ أف يككف لو أصؿ، أبي
اًئًطنىاكأف الفرس كاف في حائط جدىـ، كقكلو:  مَّـى ًفي حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى فرس"، كىك  " كىافى ًلمنًَّبيِّ صى

مَّى اهللي  أبمغ في المعنى مف ذكره اًئط فرس"" كىافى ًلمنًَّبيِّ صى مَّـى ًفي حى سى مىٍيًو كى ، فيذا يدؿ عمى ككف عى
 األمر يتعمؽ بيـ، كىك مف باب الشرؼ أف يككف فرس النبي صمى اهلل عميو كسمـ في بستانيـ.

ذكره الدارقطني في ابتداء ذكر أحاديث معمكلة اشتمؿ عمييا كتاب البخارم كمسمـ أك أحدىما 
، كابف حجر في تغميؽ (5)كقاؿ: كأيبىي  ىذا ضعيؼه  بينت عمميا كالصكاب منيا. فذكر الحديث

                                                 

 (.758: رقـ الترجمة148/ 2)ج كف، المجركح(ابف حباف1)
 (.3497: رقـ الترجمة671/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج2)
 (.4235: رقـ الترجمة366(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 3)
اًر )ج](4)  .[(2855: رقـ الحديث29/ 4البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسِّيىًر/ بىابي اٍسـً الفىرىًس كىالًحمى
 (.73: رقـ202الدارقطني، اإللزامات كالتتبع  )ص (5)
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يرل الحافظ ابف حجر أف يككف كالحديث الصحيح ال يعني بصحتو عمى اإلطبلؽ.  ، (1)التعميؽ 
تعريؼ الحديث الصحيح عمى ىذا النحك: )ىك الحديث الذم يتصؿ بإسناده بنقؿ العدؿ التاـ 

كقد  .(2)كال يككف شاذان كال معمبلن(  -منتياه  عف مثمو إلى -الضبط أك القاصر عنو إذا اعتضد 
نما قمت - (رحمو اهلل) –استند الحافظ في ىذا إلى تتبعو كاستقرائو ألحاديث الصحيحيف قاؿ  : " كا 

ذلؾ ألنني اعتبرت كثيران مف أحاديث الصحيحيف، فكجدتيا ال يتـ عمييا الحكـ بالصحة إال بذلؾ "، 
في  -رضي اهلل تعالى عنو-سيؿ بف سعد، عف أبيو عف جده كمف ذلؾ حديث أبي بف العباس بف 

 ي. كأبي ىذا قد ضعفو لسكء حفظو أحمد بف حنبؿ كيحي-صمى اهلل عميو كسمـ  -ذكر خيؿ النبي 
، لكف تابعو عميو أخكه عبد المييمف بف العباس؛ أخرجو ابف ماجو مف (3)بف معيف كالنسائيا

، فاعتضد. كانضاؼ إلى ذلؾ أنو ليس مف أحاديث (5). كعبد المييمف أيضا فيو ضعؼ (4)طريقو
ٍندىٍه، كما ذكره ابف  (6)األحكاـ، فميذه الصكرة المجمكعة حكـ البخارم بصحتو  . تكبع عند ابف مى

ك أيبىيِّ ٍبًف عىبَّاس  ٍبًد اٍلمييىٍيًمًف ٍبًف عىبَّاًس ٍبًف سىٍيؿو كىىيكى أىخي حجر، كقد تابعو عى
(7) . 

اًرم  أما قكؿ أبي مكسى ال وي اٍلبيخى ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى ، مديني: "ىذا حى ًديًنيِّ ًميِّ ٍبًف اٍلمى ، عىٍف عى
ٍيريهي"  ٍيًف غى ًحيحى لىٍيسى ألىًبي ىىذىا ًفي الصَّ ، كى عىٍف مىٍعفو
، يعني أف الحديث صحيح فقد أخرجو البخارم (8) 

ف كاف في )أيبي بف عباس( كبلمان فالبخارم ذكره مف ف ي السير كليس في األحكاـ في صحيحو، كا 
 الحبلؿ كالحراـ. 

لـ  النٍَّكفىًمي   مكسى المديني ضعيؼ، فيو جعفر بف سميماف يإسناد اإلماـ أب الحكـ عمى الحديث:
 الحديث أخرجو البخارم في صحيحو.ك  أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ،

 

 

                                                 

 (.2855: رقـ الحدديث438/ 3ابف حجر، تغميؽ التعميؽ )ج (1)
 (.418-417/ص 1ابف حجر، النكت عمى كتاب ابف الصبلح )ج (2)
 لمرجع السابؽ.ا (3)
نما أشار ابف حجر في فتح البارم (4)  عمى أنو عند ابف منده. (،389/ 1)ج لـ أجده في سنف ابف ماجو، كا 
قاؿ المحقؽ ربيع المدخمى: كقكؿ الحافظ في )عبد المييمف فيو ضعؼ( فيو تساىؿ، كالصكاب أف يقاؿ ( 5)

ضعيؼ، كالفرؽ بيف العبارتيف كاضح، كقد كصفو الحافظ في التقريب بضعيؼ ككصفو الذىبي بكاه فمف ىذا حالو ال 
 يقاؿ في كصفو فيو ضعؼ.

 (.418-417/ص 1عمى كتاب ابف الصبلح )ج ابف حجر، النكت (6)
 (.6/59انظر: ابف حجر، فتح البارم )ج( 7)
 (.753: رقـ الحديث378أبك مكسى المديني: كتاب المطائؼ مف عمـك المعارؼ )ص (8)
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اًرٌم، عف أىًبي  النمكذج الثالث:  كأبي عاصـ، عف مالؾ  نعيـ.ىذا حديث صحيح أخرجو اٍلبيخى

مًَّد ٍبًف  : قاؿ أبك مكسى المديني:(86) الحديث ٍبًد اٍلكىاًحًد ٍبًف ميحى ٍعفىري ٍبفي عى نىا أىبيك اٍلفىٍضًؿ جى أىٍخبىرى
، رىًحمىوي المَّوي  مىٍحميكدو اٍلكىاًتبي
مَّدو (1) مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبف ميحى مًَّد ٍبًف (2)اٍلكىاًتبي ، أنا ميحى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ، أنا عى

ٍعفىرو أىبيك الشٍَّيخً  بىٍيبو اٍلعىبَّاسي ٍبفي أىٍحمىدى (3)جى ، ثنا اٍلًبٍرًتي  ىيكى أىبيك خي
مىؼه ىيكى اٍبفي ًىشىاـو (4) ، ثنا خى

(5) .
مَّ  ًعيًني  )ح( قىاؿى أىبيك الشٍَّيًخ كثنا أىبيك سىًعيدو ىيكى أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ًد ٍبًف سىًعيدو اٍلمى

، نا أىبيك ميٍصعىبو (6)
.)ح( (7)

مَّدي ٍبفي سىٍيؿو اٍلعىطَّاري  دَّثىًني ميحى قىاؿى أىبيك الشٍَّيًخ كىحى
اري (8) ـي ٍبفي ييكنيسى اٍلقىصَّ ، ثنا ىىاًش

(9) ، اًلحو ، ثنا أىبيك صى
ٍبًد الرٍَّحمىًف  ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف عى دَّثىًني المٍَّيثي ًمًؾ، حى ٍبًد اٍلمى ةى ٍبًف عى ، عىٍف طىٍمحى اًلؾو ًميعنا عىٍف مى ، جى مىًحيِّ ىيكى اٍلجي

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنيىا، قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى اًئشىةى، رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف عى ًف اٍلقىاًسـً مىٍف نىذىرى »عى
مىٍف نىذىرى أىٍف يىٍعًصيى المَّوى تىعىالىى فىبل يىٍعًصوً أىٍف ييًطيعى المَّوى تىعىالىى فىٍمييًطٍعوي  ىذا حديث صحيح  «.، كى

اًرٌم، عف أىًبي نعيـ.  .(10)كأبي عاصـ، عف مالؾ أخرجو اٍلبيخى

                                                 

 (ىك: جعفر بف عبد الكاحد بف محمد بف محمكد بف أحمد، أبك الفضؿ الثٌقفٌي األصبيانٌي، تقدمت ترجمتو في1)
كاف شيخان  (،457)ص الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(، )المطمب

 صالحان، سديدان، معركفان، مف بيت الحديث كأىمو.
مَّد 2) مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب (ىك: ميحى ٍبف عى

 ثقة.  (،97)ص الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،

ٍبدي المًَّو بٍ 3) مَّدو األصبياني، ييٍعرىؼي ًبأىًبي الشٍَّيًخ، تقدمت ترجمتو في (ىك: عى يَّافى أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف حى ًد ٍبًف جى مَّ في ميحى
 ثقة صاحب تصانيؼ. (،129)ص )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: معرفتو باإلخكة(،

. الذىبي، سير4) دِّثي ، الميحى ـي ا مَّدو ، قاؿ الذىبي: اإًلمى بىٍيبو العىبَّاسي بفي أىٍحمىدى بًف ميحى أعبلـ  (ىك: اٍبفي الًبٍرًتيِّ أىبيك خي
 (.162: رقـ الترجمة257/ 14النببلء )ج

جر: ثقة لو اختيار في القراءات. ابف حجر، تقريب ىك: خمؼ بف ىشاـ بف ثعمب، المقرئ البغدادم، قاؿ ابف ح (5)
 (.1737: رقـ الترجمة194التيذيب )ص 

فِّيى سىنى 6) ، قاؿ أبك نعيـ:  ًثقىةه، تيكي ًد ٍبًف سىًعيًد ٍبًف ًمٍيرىافى أىبيك سىًعيدو اٍلميعىيًَّني  مَّ ًتٍسًعيفى (ىك:  أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ٍمسو كى ةى خى
ًمائىتىٍيًف. أبك نعيـ، ت  (.96: رقـ الترجمة143/ 1اريخ أصبياف )جكى

ٍبًد الرٍَّحمىًف بًف عى 7) رىارىةى بًف ميٍصعىًب بًف عى اًرًث بًف زي ، (ىك: أىبيك ميٍصعىبو أىٍحمىدي بفي أىًبي بىٍكرو القىاًسـً بًف الحى ٍكؼو القيرىًشي 
ًدٍينىًة، قاؿ الذىبي:  ، الفىًقٍيوي، قىاًضي المى دىًني  ، المى ، الثِّقىةي، شىٍيخي دىاًر الًيٍجرىة. الذىبي، سير أعبلـ النببلء الز ٍىًرم  ـي ا اإًلمى

 (.100: رقـ الترجمة436/ 11)ج
(ىك: محمد بف سيؿ العطار، مف شيكخ أبي بكر الشافعي. قاؿ الذىبي: اتيمكه بكضع الحديث، كركل عف طائفة 8)

 (.7653: رقـ الترجمة576/ 3ال يعرفكف. الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج
ٍنوي: الطبراني، كأبك عكانة اإلسفراييني، 9) (ىك: ىاشـ بف يكنس الًمٍصرم  القصار، عىٍف: عبد اهلل بف صالح، كىعى

 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.456: رقـ الترجمة636/ 6كغيرىما. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج
 (.282الحديث: رقـ 162(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص10)
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 تخريج الحديث:

عف أبي عاصـ  (2)عف أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف بنحكه، كفي مكضع آخر  (1)أخرجو البخارم 
 بنحكه، كبلىما )أبك نعيـ، كأبك عاصـ(، عف مالؾ، عف طمحة بف عبد الممؾ بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
قاؿ ابف حجر: ثقة أحد الفقياء بالمدينة، مات سنة ست  القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ،

 .(3)كمائة عمى الصحيح 
 .(4)، قاؿ ابف حجر: ثقة طمحة بف عبد الممؾ األىٍيمي

تقدمت ، أبك عبد اهلل المدني الفقيو، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك األصبحي
 (،144)ص ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(،

 إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف، ككبير المتثبتيف.كىك: 
مىًحٌي  سعيد بف عبد الرحمف الجي
 ، أبك عبد اهلل: (5)

، كقاؿ (6)قاؿ زكريا بف يحيى الساجي: يركل عف ىشاـ، كسييؿ أحاديث ال يتابع عمييا 
، كقاؿ صالح بف أحمد بف حنبؿ، عف أبيو: ليس بو (7)يحيى بف معيف: ثقةالدارمي، عف 

، كقاؿ أبك حاتـ: (9)، ككذلؾ قاؿ أبك داكد، عف أحمد بف حنبؿ، كزاد: حديثو مقارب(8)بأس
، كقاؿ (12)، كقاؿ يعقكب بف سفياف: ليف الحديث (11)، كقاؿ النسائى: ال بأس بو (10)صالح 

بف عمر، كغيره مف الثقات أشياء مكضكعة يتخايؿ إلى مف ابف حباف: يركل عف عبيد اهلل 

                                                 

اًف كىالن ذيكًر/ بىابي النٍَّذًر ًفي الطَّاعىًة )ج1)  ([.6696: رقـ الحديث142/ 8(] البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي األىٍيمى
ًفي مىٍعًصيىةو )جالمرجع السابؽ(]2)  ([.6700: رقـ الحديث142/ 8/ بىابي النٍَّذًر ًفيمىا الى يىٍمًمؾي كى
 (.5489: رقـ الترجمة451يب )ص(ابف حجر، تقريب التيذ3)
 (.3026: رقـ الترجمة282)ص  المرجع السابؽ (4)
مىًحٌي: (5) بضـ الجيـ كفتح الميـ كفي آخرىا الحاء الميممة ىذه النسبة إلى بني جمح، كالمشيكر بيذه النسبة  الجي

 (.85/ ص2أبك عبد اهلل سعيد بف عبد الرحمف. انظر: السمعاني، األنساب )ج
 (. 4607: رقـ الترجمة 98/ ص10الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج  (6)

 (.388: رقـ 125/ ص1ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية عثماف الدارمي )ج (7)

 (.178: رقـ الترجمة 41/ ص2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ج (8)

 (.232: رقـ234أحمد بف حنبؿ، سؤاالت أبي داكد )ص  (9)

 (.  178: رقـ الترجمة 42/ ص2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) ج (10)

 (. 4607: رقـ الترجمة 99/ ص10الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (11)

 (.138/ ص3يعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج (12)
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، كلكف الذىبي لـ يرض منو الرأم فقاؿ: كأما ابف حباف فإنو (1)سمعيا أنو كاف المتعمد ليا 
اب سَّاؼ قىصَّ ، كقاؿ أبك أحمد ابف عدم: لو أحاديث غرائب حساف، كأرجك أنيا مستقيمة، (2)خى

نما ييـ عندم فى الشيء بعد الشيء،  قاؿ ، ك(3)فيرفع مكقكفان أك يصؿ مرسبلن، ال عف تعمدكا 
قاؿ المزم: ركل لو البخارم فى ، ك(4) ابف حجر: صدكؽ لو أكىاـ كأفرط ابف حباف في تضعيفو

 .(5)أفعاؿ العباد، كالباقكف سكل الترمذم
 .(6) مات سنة ستو كسبعيف كمائة مف اليجرة

 .صدكؽ لو أكىاـ خالصة األقكاؿ:

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  أبك الحارث الفيمي:الميث بف سعد، 
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

، كىاًتبي  ـي، الًمٍصًرم  يىًني  مىٍكالىىي اًلحو الجي ، أىبيك صى يىًني  مًَّد بًف ميٍسًمـو الجي اًلًح بًف ميحى ٍبدي اهلًل بفي صى المٍَّيًث عى
:ا  (،184، )صعرفتو باأللقاب كبياف سبب المقب(تقدمت ترجمتو في )المطمب السابع: م بًف سىٍعدو

 صدكؽ يخطئ كثيران.

 دراسة الحديث:

تبيف مف خبلؿ تتبع طرؽ تخريج الحديث معنى قكؿ أبك مكسى المديني: "حديث صحيح أخرجو 
اًرٌم، عف أىًبي نعيـ. ، يعني أف الحديث أخرجو البخارم في صحيحو (7)كأبي عاصـ، عف مالؾ" اٍلبيخى

 أبي عاصـ، عف مالؾ كىذا صحيح. عف أبي نعيـ، عف
إسناد أبي مكسى المديني فيو محمد بف سيؿ العطار اتيمكه بالكضع، كىاشـ  الحكـ عمى الحديث: 
 بف يكنس لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ، كالحديث صحيح أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو. ا
 
 
 
 

                                                 

 (.323/ ص1ابف حباف، المجركحكف )ج (1)

 (.3230: رقـ216/ ص3انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ ) ج( 2)

 (. 824: رقـ الترجمة 456/ ص4ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج (3)

 (.2363: رقـ الترجمة 382ابف حجر، تقريب التيذيب )ج (4)

 (.2312: رقـ الترجمة 532/ ص10المزم، تيذيب الكماؿ ) ج (5)

 (.4607: رقـ الترجمة99/ ص10الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج( 6)

 (.282: رقـ الحديث162ني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص(أبك مكسى المدي7)
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ا وي اٍلبيخى ، أىٍخرىجى ًحيحه ًديثه صى ٍبًد المَّوً النمكذج الرابع: حى مًَّد ٍبًف عى ، عىٍف ميحى  ًرم 

ٍيوً  : قاؿ أبك مكسى المديني:(87) الحديث ٍندىكى ٍبًد المًَّو ٍبًف مى مَّدي ٍبفي عى كرو ميحى نىا أىبيك مىٍنصي أىٍخبىرى
، أنا (1)

اًفظي  ٍبًد المًَّو اٍلحى أىٍحمىدي ٍبفي عى
بلدو ، ثنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي (2) اًرثي ٍبفي أىًبي أيسىامىةى (3)خى ، ثنا اٍلحى

، ثنا عىاًصـي ٍبفي (4)
ًميٍّ  ٍبدي المًَّو (5)عى : قىاؿى عى : سىًمٍعتي أىًبي كىىيكى يىقيكؿي ، قىاؿى مَّدو ، عىٍف كىاًقًد ٍبًف ميحى مَّدو ابف  –، نا عىاًصـي ٍبفي ميحى
ٍنوي(، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى  -عمر دىاًع: ) رىًضيى المَّوي عى ًة اٍلكى جَّ ، ًفي حى مَّـى سى مىٍيًو كى أىال أىم  شىٍيرو »مَّى المَّوي عى

ٍرمىةن  نىا ىىذىا.« تىٍعمىميكنىوي أىٍعظىـي حي ؟ قىاليكا: شىٍيري
  : ٍرمىةن »قىاؿى  ؟ قىاليكا: بىمىدينىا ىىذىا.« أىم  بىمىدو تىٍعمىميكنىوي أىٍعظىـي حي

 : ٍرمىةن تىٍعمىميكفى أىم  يىٍكـو أىعٍ »قىاؿى ؟، قىاليكا: يىٍكمينىا ىىذىا.«ظىـي حي
  : ـٍ »قىاؿى مىٍيكي ـى عى رَّ ؿَّ قىٍد حى فىًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى

ـٍ ىىذىا، أى  ـٍ ًفي شىٍيًركي ًة يىٍكًمنىا ىىذىا ًفي بىمىًدكي ٍرمى قِّيىا كىحي ـٍ ًإال ًبحى كي ـيٍ كأىٍعرىاضى ـٍ كىأىٍمكىالكى «. ال ىىٍؿ بىمٍَّغتي ًدمىاءىكي
: ثىبلثن  . قىاؿى ـٍ ـٍ »ا، كيؿ  ذىًلؾى ييًجيبيكنىوي: أىال نىعى كي ، ال تىٍرًجعيفَّ بىٍعًدم كيفَّارنا يىٍضًربي بىٍعضي ـٍ ٍيمىكي ـٍ أىٍك كى كي ٍيحى كى

ٍبًد المَّوً «. ًرقىابى بىٍعضو  مًَّد ٍبًف عى ، عىٍف ميحى اًرم  وي اٍلبيخى ، أىٍخرىجى ًحيحه ًديثه صى مً ىىذىا حى اًصـً ٍبًف عى ، ، عىٍف عى يٍّ
ٍيًر ًذٍكًر كىاقً  ، عىٍف أىًبيًو. ًمٍف غى مَّدو اًصـً ٍبًف ميحى ، عىٍف عى كفى ، ًمٍثمىوي. كىعىٍف أىًبي ميكسىى، عىٍف يىًزيدى ٍبًف ىىاري دو

، عىٍف أىًبيوً  ا عىٍف أىًخيًو عيمىرى كىل عىاًصـه أىٍيضن قىٍد رى ، كى اًديثي ، عىٍف أىًخيًو، عىٍف أىًبيًو أىحى ًلعىاًصـو كى
(6). 

 تخريج الحديث:

عف محمد بف عبد اهلل، عف عاصـ بف عمي، عف عاصـ بف محمد، عف كاقد  (7)أخرجو البخارم 
 بف محمد بمثمو بو.

                                                 

ٍيو،1) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى  ( ىك: محمد ٍبف عى
كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث:  مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف أبك منصكر األصبياني، الش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، ( 2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص، )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

تقدمت ترجمتو في ك بىٍكر العطار، ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبي  (3)
 ثقة. ىك: ك  (،103)ص)المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

مَّد التميمي، (4) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى
 المسند.ثقة صاحب  كىك: (، 103)صبالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

تقدمت ترجمتو في )المطمب ( ىك: عاصـ بف عمي بف عاصـ بف صييب الكاسطي أبك الحسف التيمي مكالىـ، 5)
 صدكؽ ربما كىـ. (، 190)صالثامف: معرفتو بكفاة الركاة(، 

 (.854: رقـ الحديث432ؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (أبك مكسى المديني: المطائ6)

ؽٍّ )ج7) دٍّ أىٍك حى : ظىٍيري الميٍؤًمًف ًحمنى ًإالَّ ًفي حى ديكًد/ بىابه : رقـ 160/ 8(] البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الحي
 ([.6785الحديث
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عف محمد بف المثنى، عف يزيد بف ىاركف، عف عاصـ بف محمد،   (1)كفي مكضع آخر لمبخارم 
 ) كاقد بف محمد(. عف أبيو بنحكه بو، دكف  ذكر الراكم

 سناد:دراسة رجاؿ اإل

 .(2)قاؿ ابف حجر: ثقة  محمد بف زيد بف عبد اهلل بف عمر المدني،

 .(3)بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب ،العدكم المدني، قاؿ ابف حجر:  ثقة  كاقد بف محمد بف زيد

عبد اهلل بف عمر بف الخطاب، العمرم المدني، قاؿ ابف حجر:  ،بف عاصـ بف محمد بف زيد
 . (4)ثقة

 الحديث:دراسة 

ٍبًد المًَّو، عىٍف  مًَّد ٍبًف عى ، عىٍف ميحى اًرم  وي اٍلبيخى ، أىٍخرىجى ًحيحه ًديثه صى معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " ىىذىا حى
ٍف أىًبيًو. مً  ، عى مَّدو اًصـً ٍبًف ميحى ، عىٍف عى كفى ، ًمٍثمىوي. كىعىٍف أىًبي ميكسىى، عىٍف يىًزيدى ٍبًف ىىاري ًميٍّ اًصـً ٍبًف عى ٍف عى

... ٍيًر ًذٍكًر كىاًقدو غى
أف الحديث أخرجو اإلماـ البخارم مف طريقيف، مرة بكاسطة كىي: ركاية مف ، (5)

طريؽ عاصـ يف عمي، عف عاصـ بف محمد، عف كاقد بف محمد، عف محمد بف زيد، كمرة بدكف 
عمي كاسطة ذكر الراكم )كاقد بف محمد( كىذا يعني أف الركاية بالكاسطة فيو عمة كىك عاصـ بف 

 صدكؽ يىيـ؛ بينما الركاية بدكف كاسطة ىي صحيحة.
إسناد أبي مكسى المديني حسف، فيو عاصـ بف عمي صدكؽ، كالحديث  الحكـ عمى الحديث:

 صحيح أخرجو البخارم في صحيحو.

 

 

 

 

 

                                                 

 ([.6043:رقـ الحديث15/ 8(] صحيح البخارم، ًكتىابي األىدىًب )ج1)
 (.5892: رقـ الترجمة479التيذيب )ص  (ابف حجر، تقريب2)
 (.7389: رقـ الترجمة579)ص المرجع السابؽ (3)
 (.3078: رقـ الترجمة286)ص  المرجع نفسو (4)
 (.854: رقـ الحديث432(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 5)
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 المطمب الثالث: حديث صحيح أخرجو مسمـ في صحيحو

خرجو، كىك تفرد مف أ، كبياف الحكـ عمى الحديث بالصحةذكر اإلماـ أبك مكسى المديني 
اإلماـ مسمـ دكف اإلماـ البخارم في صحيحو، كىذا مكضح مف خبلؿ دراسة نماذج كما ىك عمى 

 النحك التالي:

ـه  وي ميٍسًم ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى  ًفي ًكتىاًبوً  (رىًحمىوي المَّوي تىعىالىى)النمكذج األكؿ: حى

سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلميٍقًرئي  أبك مكسى المديني:: قاؿ (88) الحديث نىا اٍلحى أىٍخبىرى
ٍعفىري ٍبفي أىًبي (1)  ، كىجى

كرو اٍلكىاًتبي  مىٍنصي
مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلكىاًتبي (2)  ، قىاال: أنا ميحى

ٍعفىرو (3)  مًَّد ٍبًف جى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ، ثنا عى
 (4) ،

ًليدي  دَّثىًني كى اٍلكىاًسًطي  ٍبفي بىنىافو احى
دَّثىًني سييىٍيؿه، (5) ، حى اًزـو ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىًبي حى ، ثنا عى ٍنبيكرو مَّدي ٍبفي زى ، ثنا ميحى

مىيٍ  مَّى المَّوي عى ٍنوي: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ٍف أىًبي صى مَّـى عىًف األىٍعمىًش، عى سى ًو كى
مَّى المَّوي عى نىزىؿى  اءيكا ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى ، فىجى ـٍ فىًنيىٍت أىٍزكىاديىي ابىوي جيكىعه كى ابى أىٍصحى مىٍيًو ًفي غىٍزكىةو غىزىاىىا فىأىصى

، فىمى  ـٍ ، فىأىًذفى لىيي ـٍ كىاًحًمًي كا بىٍعضى رى ري يىٍستىٍأًذنيكنىوي أىٍف يىٍنحى بىييـٍ كى ا أىصى مَّـى يىٍشكيكفى ًإلىٍيًو مى سى كا ًبعيمىرى ٍبًف كى ر 
مَّى المَّ  كهي أىنَّييـي اٍستىٍأذىنيكا النًَّبيَّ صى ؟ فىأىٍخبىري ٍف أىٍيفى ًجٍئتيـٍ : مى ٍنوي، فىقىاؿى طَّاًب رىًضيى المَّوي عى مَّـى أىٍف اٍلخى سى مىٍيًو كى وي عى

، قىاؿى فى  ـٍ ؟ قىاليكا: نىعى ـٍ : فىأىًذفى لىكي ، قىاؿى ـٍ كىاًحًمًي كا بىٍعضى رى ري ٍعتيـٍ مىًعي يىٍنحى ـٍ ًإال رىجى مىٍيكي ـٍ كىأيٍقًسـي عى ًإنِّي أىٍسأىليكي
مَّى المَّوي  عيكا مىعىوي فىذىىىبى عيمىري ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى مَّـى فىرىجى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّـى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى سى مىٍيًو كى  عى

: يىا رىسيكؿي المًَّو، أىتىٍأذىفي لىييـٍ  مىٍيًو  فىقىاؿى مَّى المَّوي عى ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى اذىا يىٍركىبيكفى ، فىمى كىاًحمىييـٍ كا رى ري أىٍف يىٍنحى
 : مَّـى سى ا أيٍعًطيًيـٍ »كى اذىا أىٍصنىعي؟ ، لىٍيسى مىًعي مى ٍنوي: بىمىى يىا رىسيكؿى المًَّو تىٍأميري « فىمى ، قىاؿى عيمىري رىًضيى المَّوي عى

كىًة ثيَـّ تىٍقًسميوي بىٍينىيي  مىٍف كىافى مىعىوي  مىى شىٍيءو ثيَـّ تىٍدعيك ًفيًو ًباٍلبىرى ، فىٍضؿه ًمٍف زىادو يىٍأًتي ًبًو ًإلىٍيؾى فىتىٍجمىعيوي عى ـٍ
عىمىوي ًفي شىٍيءو  ًمٍنييـي اآلًتي ًباٍلكىًثيًر فىجى ، فىًمٍنييـي اآلًتي ًباٍلقىًميًؿ، كى ـٍ ا ًبفىٍضًؿ أىٍزكىاًدًى ، فىدىعى ا ًفيًو  فىفىعىؿى ثيَـّ دىعى

                                                 

ىػك: أبػػك عمػػي الحسػػف بػػف أحمػػد بػػف الحسػػف بػػف أحمػػد بػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف ميػػرة الحػػداد، تقػػدمت ترجمتػػو فػػي  (1)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 جعفر بف عبد الكاحد بف محمد بف محمكد بف أحمد، أبك الفضؿ الثٌقفٌي األصبيانٌي، تقدمت ترجمتو فيىك:  (2)
كاف شيخان  (،457)ص )المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(،

 صالحان، سديدان، معركفان، مف بيت الحديث كأىمو.

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب 3) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى (ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:

مَّدو األصبياني، ييٍعرىؼي ًبأىًبي الشٍَّيًخ، تقدمت ت4) يَّافى أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف حى ًد ٍبًف جى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى رجمتو في (ىك: عى
 ثقة صاحب تصانيؼ. (،129)ص معرفتو باإلخكة(،)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: 

: ذكره في اإلكماؿ: كقاؿ، ركل عف ابف زنبكر، حدث عنو ابف 5) ٍسمىمىةى اٍلميٍقًرئي اٍلكىاًسًطي  ًليدي ٍبفي بينىاًف ٍبًف مى (ىك: اٍلكى
السقاء الكاسطي. انظر: ابف ماككال، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب 

 (.364/ 1)ج



 

463 
 

ده ًإال مىؤلى مىا كىافى مى  ، فىمىا بىًقيى ًمفى اٍلقىٍكـً أىحى ـٍ عىوي ًمٍف ًكعىاءو، مىا شىاءى المَّوي تىعىالىى أىٍف يىٍدعيكى ثيَـّ قىسىمىوي بىٍينىيي
 : ، فىقىاؿى ًعٍندى ذىًلؾى ؿى فىٍضؿه فىضى ٍبديهي كىرىسيكليوي أىٍشيىدي أىفَّ ال ًإلىوى ًإال المَّوي كىٍحدىهي ال شى »كى مَّدنا عى ًريىؾى لىوي، كىأىفَّ ميحى

نَّةى  مىوي المَّوي تىعىالىى اٍلجى ٍيري شىاؾٍّ أىٍدخى اءى ًبًيفَّ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة غى ـه «. مىٍف جى وي ميٍسًم ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى ىىذىا حى
ًديًث أىًبي ميعىاكً  رىًحمىوي المَّوي تىعىالىى ًفي ًكتىاًبوً  يىةى عىًف األىٍعمىًش...ًمٍف حى

(1). 

 تخريج الحديث:

 اختمؼ في ىذا الحديث عمى كجييف:

 الكجو األكؿ: األعمش، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة رضى هلل عنو مرفكعان.

مف  (3)مف طريؽ عبد العزيز بف أبي حاـز بنحكه، كأخرجو أحمد بف حنبؿ  (2)أخرجو النسائي
مف طريؽ إسماعيؿ بف جعفر بنحكه، ثبلثتيـ  (4)طريؽ فميح بف سميماف بمفظ مقارب، كالطبراني

سماعيؿ بف جعفر(، عف سييؿ بف أبي صالح. ، كفميح بف سميماف، كا   )عبد العزيز بف أبي حاـز

 مف طريؽ قتادة بف الفضيؿ مختصران بمفظ مقارب. (5)أخرجو النسائي في مكضع آخر

ؽ حفص بف غياث مف طري (7)مف طريؽ ككيع بف الجراح مختصران، كأخرجو اآلجرم (6)كابف منده
ككيع بف الجراح، كحفص بف غياث(، ك سييؿ بف أبي صالح، كقتادة بف الفضيؿ، بمعناه، أربعتيـ )

 عف األعمش، عف أبي صالح ذككاف بو.

 

 

                                                 

 (.42: رقـ الحديث42(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص1)
ٍمعي زىاًد النَّاًس ًإذىا](2) ـٍ )ج النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي السِّيىًر/ جى ًميًعًي قىٍسـي ذىًلؾى كيمًِّو بىٍيفى جى ، كى ـٍ : 103/ 8فىًنيى زىاديىي

 .[(8745رقـ الحديث
 .[(9466: رقـ الحديث278/ 15أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج](3)

 (.1471: رقـ الحديث128/ 2(الطبراني: المعجـ األكسط )ج4)

ٍمعي زى ](5) ـٍ )جالنسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي السِّيىًر/ جى ًميًعًي قىٍسـي ذىًلؾى كيمًِّو بىٍيفى جى ، كى ـٍ : 104/ 8اًد النَّاًس ًإذىا فىًنيى زىاديىي
 .[(8746رقـ الحديث

(6 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍف لىًقيى المَّوى ًبشىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأى »(ابف منده: اإليماف، ًذٍكري قىٍكًؿ النًَّبيِّ صى نَّوي رىسيكؿي المًَّو مى
نَّةً  ًف اٍلجى ٍب عى ـٍ ييٍحجى  (.35: رقـ الحديث177/ 1)ج« لى

ـٍ ًمفى النًَّبيِّ صى 7) ٍنيي ابىةي رىًضيى المَّوي عى حى ًئًؿ الن بيكًَّة ًممَّا شىاىىدىهي الصَّ مَّـى (اآلجرم: الشريعة، بىابي ًذٍكًر دىالى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى
وي ًبيىا هي اٍلكىًريـي )ج ًممَّا خىصَّ  (.1054: رقـ الحديث1569/ 4مىٍكالى
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، أىٍك عى  ، عىٍف أىًبي سىًعيدو اًلحو ٍيرىةى، الكجو الثاني: األعمش، عف أىًبي صى  -شىؾَّ اأٍلىٍعمىشي  -ٍف أىًبي ىيرى
 مرفكعان.

مف طريؽ أبي معاكية محمد بف خاـز بنحكه، عف األعمش،  (1) أخرجو مسمـ بمفظ مقارب
، عىٍف أىًبي سىًعيد بو. اًلحو  عف أىًبي صى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 .(2) "ثقة ثبت"قاؿ ابف حجر: ذككاف أبك صالح السماف الزيات المدني: 

ٍكلىى بىًني كىاًىؿ: مَّدو اأٍلىسىًدم  مى ييٍكنىى أىبىا ميحى  تقدمت ترجمتو في اأٍلىٍعمىشي كىاٍسميوي سيمىٍيمىافي ٍبفي ًمٍيرىافى كى
 (،119)ص )المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ(،

 ثقة كتدليسو مف الطبقة الثانية ال يضر.  كىك:
 تقدمت ترجمتو في :سييؿ ٍبف أىًبي صالح السماف كاسـ أىًبي صالح ذككاف مدني مكلى جكيرية

ثقة محتج بو، : كىك(، 360)ص(، كحذفوأالمطمب الثامف: االختبلؼ في زيادة راكو في اإلسناد )
كفيما حدث بو قبؿ سكء حفظو بسبب مكت أخيو، كاختبلطو في آخر عمره، كىك إنما اعتؿ في 

 العراؽ، فقبؿ االحتجاج بحديثو ينظر فيو فإف كاف مما حدث بو في العراؽ فبل يحتج بو.
ًديًنٌي: عىبد العىًزيز بف أىب ، أىبك تماـ، مىكلىى أىسمىـ، المى ،  (4)، كالعجمي(3)كثقو ابف معيفي حاـز

قىاؿ النَّسىائي أيضان: "صدكؽ ليس بو بأس"، كزاد ابف معيف فقاؿ: (5)كالنسائي ، (6)"ليس بو بأس"، كى
ٍرًدمِّ "كقاؿ ابف سعد:  ًديًث ديكفى الدَّرىاكى ٍكفى "، كقىاؿى أحمد بف حنبؿ: (7)  "كىافى كىًثيرى اٍلحى أىمَّا ًركىايىتيوي فىيىرى

مىٍيمىافى  : ًإفَّ كيتيبى سي ٍيًر أىًبيًو فىيىقيكليكفى ؿو أىنَّوي قىٍد سىًمعى ًمفى أىًبيًو، كىأىمَّا ىىًذًه اٍلكيتيبي الًَّتي عىٍف غى  ٍبًف ًببلى
: مى  كىافى ييدىلِّسييىا؟ قىاؿى ارىٍت ًإلىٍيًو، قيٍمتي لىوي: كى ك أىنو الى بىٍأس ًبًو، "، كقىاؿ أيضا: (8)  "ا أىٍدًرم أيٍخًبريؾى صى أىٍرجي

لىًكف الدَّرىاكٍرًدم أعرؼ ًمٍنوي  : الى بؿ ىيكى أحب إلي كى ، (9)  "فىقيؿ لو ىيكى أحب ًإلىٍيؾ أىك الدَّرىاكٍرًدم فىقىاؿى

                                                 

مىى النَّ مسمـ مسمـ: صحيح] (1) ـى عى رِّ نَّةى كىحي ؿى اٍلجى اًف كىىيك غىٍيري شىاؾٍّ ًفيًو دىخى يمى ٍف لىًقي اهللى ًباإٍلً / بىابي مى يمىافى اًر ، ًكتىابي اإٍلً
 .[(45: رقـ الحديث56/ 1)ج

 (.1841: ترجمة203(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 2)

 لـ أجده في كتب ابف معيف. (.3390: رقـ الترجمة361/ 2(ابف أبي خيثمة، التاريخ الكبير )ج3)
 (.1105: رقـ الترجمة95/ 2(العجمي، معرفة الثقات )ج4)

 (.3439: رقـ الترجمة123/ 18(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج5)

 (.3439: رقـ الترجمة123/ 18)ج المرجع السابؽ (6)

 (.424/ص 5(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج7)

 (.964: رقـ الترجمة10/ 3(العقيمي، الضعفاء الكبير )ج8)

 .[(197: رقـ الترجمة221أحمد بف حنبؿ، سؤاالت أبي داكد )ص ] (9)
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سمعيا، ككاف يتفقو  لـ يكف يعرؼ بطمب الحديث إال كتب أبيو فإنيـ يقكلكف: إنو"فقاؿ مرة أخرل: 
مىٍيماف بف ببلؿ كقعت إليو كلـ يسمعيا. كقد  لـ يكف بالمدينة بعد مالؾ أفقو منو، كييقاؿ: إف كتب سي

اًتـ: (1)"ركل عف أقكاـ لـ يكف يعرؼ أنو سمع منيـ ًف ٍبف أىبي حى ٍبد الرٍَّحمى قىاؿ عى سىأىلتي أبي عف "، كى
، كعبد الرحمف بف أى  بي الزناد، كعبد الرحمف بف زيد بف أسمـ، فقاؿ: عبد العزيز بف أىبي حاـز

ٍرعىة: ابف  قىاؿ أبي كأبك زي ؟ قاؿ: صالح الحديث، كى متقاربكف، قيؿ ألبي: فعبد العزيز بف أىبي حاـز
ٍرًدٌم أكسع حديثان منو ٍرًدٌم، كالدَّراكى ، (3)،  كذكره ابف حباف في الثقات(2) "أىبي حاـز أفقو مف الدَّراكى

ك ٍبف(4)  "لعابد مف خيار أىؿ المدينة كمتقنييـ مات كىك ساجدا"كقاؿ أيضان:  :  ، كقاؿ عىٍمري ًميٍّ مىا "عى
ًديثو  اًزـو ًبحى ًف اٍبًف أىًبي حى دَّثى عى ًف ٍبفى مىٍيًدمٍّ حى ٍبدى الرٍَّحمى ، (6)، كذكره العقيمي في الضعفاء(5) "رىأىٍيتي عى

قد لينو اٍبف سيد النَّاس "كقاؿ الذىبي:  كاف فقيينا كبير "، كقاؿ مرة أخرل: (7)"ميحدث تكنسكثؽ كى
ًدٍينىًة "، كقاؿ في مكضع آخر: (8)"الشأف كىافى ًمٍف أىًئمًَّة الًعٍمـً ًبالمى ، (10)"أحد الثقات"، كقاؿ أيضان: (9) "كى

 . (11)  "صدكؽ فقيو"كقاؿ ابف حجر: 
س كغيره مف الثقات، ثقة فمـ يحسف العقيمي بذكره مع الضعفاء؛ ألنو يدل خالصة األقكاؿ:

 ككثقو ابف معيف، كالنسائي، كالعجمي.

 محمد بف زيٍنبيكر المٌكٌي، ىك أبك صالح محمد بف جعفر بف أبي األزىر، كلىقىبي أبيو جعفر: زنبكر. 

تكمـ فيو؛ ألىنو ركل عف الحارث بف عمير مناكير ال أصكؿ ليا، كىك "كقاؿ مىٍسممةي، في "الصمة": 
قىاؿ: (14)"ال بأس بو"، كقاؿ أيضان: (13)"ثقة"كقاؿ النَّسىائي:  ،(12)"ثقة ، كذكره ابفي ًحبَّاف في الثقات، كى

                                                 

 (.1787: رقـ الترجمة382/ 5(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)

 سابؽ.المرجع ال (2)

 (.9256: رقـ الترجمة117/ 7(ابف حباف، الثقات )ج3)

 (.1119: رقـ الترجمة225(ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص 4)

 (.964: رقـ الترجمة10/ 3(العقيمي، الضعفاء الكبير )ج5)

 (.964: رقـ الترجمة10/ 3)ج المرجع السابؽ (6)

 (.3732الترجمة: رقـ 397/ 2(الذىبي، المغني في الضعفاء )ج7)

 (.22253: رقـ الترجمة196/ 1(الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج8)

 (.105: رقـ الترجمة363/ 8(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج9)

 (.5093: رقـ الترجمة626/ 2ميزاف االعتداؿ )ج ،(الذىبي10)

 (.4088: رقـ الترجمة356(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 11)

 (.247رقـ الترجمة :167/ 9)ج المرجع السابؽ (12)

 (.5220: رقـ الترجمة214/ 25(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج13)

 .[(33: رقـ 53النسائي، تسمية الشيكخ )ص ](14)
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قىاؿ الحاكـ: (1)"ربما أخطأ" مَّد ٍبف إسحاؽ بف خزيمة"، كى ، (2)"ليس بالمتيف عندىـ، تركو أىبيك بىٍكر ميحى
 . (3)"صدكؽ لو أكىاـ"كقاؿ ابف حجر: 
 صدكؽ. خالصة األقكاؿ:

 الحديث:دراسة 

، عىٍف أبي ىريرة رضى اهلل عنو مرفكعنا.  اًلحو  الكجو األكؿ: األعمش، عف أىًبي صى
ٍفصي ٍبفي ًغيىاث:(4) "دثقة حافظ عاب"كىك:  ح بف مميح،ايركيو عف األعمش ككيع بف الجر  قاؿ  ، كحى

فقيو، ، كقاؿ المحقؽ عبلء الديف رضا: ثقة (5)"ثقة فقيو تغير حفظو قميؿ في اآلخر"ابف حجر: 
 ،احتج بركايتو أصحاب الكتب الستة كميـ، تغير حفظو في اآلخر قميبلن، كذلؾ أنو كلي القضاء

كجفا كتبو فمف كتب عنو مف كتابو فيك صحيح كما قاؿ أبك زرعة، كىذا التغير أقرب إلى سكء 
ابف  ، كعده(6)الحفظ منو إلى معنى االختبلط المصطمح عميو، كنسبو أحمد كابف سعد إلى التدليس

، كىك: ثقة فقيو تغير حفظو قميؿ في (7)حجر مف المرتبة األكلى مف لـ يكصؼ بذلؾ إال نادران 
كىك: ثقة محتج بو فيما حدث بو قبؿ سكء حفظو بسبب مكت أخيو،  اآلخر، كسييؿ بف أبي صالح

مما  كاختبلطو في آخر عمره، كىك إنما اعتؿ في العراؽ، فقبؿ االحتجاج بحديثو ينظر فيو فإف كاف
، قاؿ ابف أبك حميد ،شيرى قتادة بف الفضيؿ بف قتادة الحى كأما ، حدث بو في العراؽ فبل يحتج بو

 . (8)مقبكؿ  حجر:

ٍيرىةى،  ، أىٍك عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف أىًبي سىًعيدو اًلحو  -شىؾَّ اأٍلىٍعمىشي  -الكجو الثاني: األعمش، عف أىًبي صى
 مرفكعان.

مَّدي  : تقدمت ترجمتو في )المطمب يركيو عف األعمش: ميحى ًريري ، أىبيك ميعىاًكيىةى الضَّ اًزـو ٍبفي خى
كىك: ثقة في حديث األعمش،  (،132)ص الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: معرفتو باإلخكة(،

 كيخطئ في حديث غيره.

                                                 

 (.15451: رقـ الترجمة108/ 9(ابف حباف، الثقات )ج1)

 (.5220: رقـ الترجمة214/ 25(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج2)

 (.5886: رقـ الترجمة478، تقريب التيذيب )ص(ابف حجر3)

 (.7464: رقـ الترجمة 1037)ص المرجع السابؽ (4)

 (.1439: رقـ الترجمة 260) ص المرجع نفسو( 5)

 (.27: رقـ94/ 1( انظر: سبط ابف العجمي، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط ) ج6)
 (.9: رقـ 20( انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف ) ص7)

 (.5519: رقـ الترجمة453تقريب التيذيب )ص ابف حجر،  (8)
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وي ميٍسًمـه رىًحمىوي المَّوي تىعىالىى ًفي ًكتىاًبًو ًمٍف  يكقكؿ أب ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى مكسى المديني: " ىىذىا حى
ًديًث أىًبي ميعىاًكيىةى عىفً  األىٍعمىًش"  حى

، يعني أف الحديث صحيح، أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو، (1)
 عف أبي معاكية كىك ثقة في حديث األعمش، كبىيف أف الشؾ مف األعمش.

فيو الكليد بف بناف لـ أجد مف ذكره بجرح أك  ؛مكسى المديني إسناد أبيالحكـ عمى الحديث: 
 أخرجو مسمـ في صحيحو. كالحديث ،تعديؿ

ًديًث األىٍعمىش ًحيًحًو ًمٍف حى ـه ًفي صى وي ميٍسًم ، أىٍخرىجى ًحيحه ًديثه صى  النمكذج الثاني: حى

ٍيًو  : قاؿ أبك مكسى المديني:(89) الحديث ٍندىكى ٍبًد المًَّو ٍبًف مى مَّدي ٍبفي عى كرو ميحى نىا أىبيك مىٍنصي أىٍخبىرى
، ثنا (2)

اًفظي  أىبيك نيعىٍيـو أىٍحمىدي  ٍبًد المًَّو اٍلحى بلدو اٍلعىطَّاري (3)ٍبفي عى ، نا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي ييكسيؼى ٍبًف خى
اًرثي (4) ، ثنا اٍلحى

ٍبفي أىًبي أيسىامىةى التًَّميًمي  ا
ٍفصي ٍبفي ًغيىاثو (6)، ثنا عىفَّافي (5) ، (7)، ثنا حى ٍف أىًبي سيٍفيىافى ، عى ، ثنا األىٍعمىشي

اًبر مَّى المَّوي -ف عبد اهللاب -عىٍف جى ا: " أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍنييمى ٍدًرمِّ رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ، عى
ٍو.  : فىمى مىٍيًو؟ قىاؿى دي عى . ًقيؿى ًلؤلىٍعمىًش: أىكىافى يىٍسجي ًصيرو مىى حى مَّى عى مَّـى، صى سى مىٍيًو كى ، عى ًحيحه ًديثه صى ىىذىا حى

ـه  وي ميٍسًم ًديًث األىٍعمىشً أىٍخرىجى ًحيًحًو ًمٍف حى ةي ٍبفي نىاًفعو كىىيكى ًمفى الش ييكًخ ًفي صى ، كىأىبيك سيٍفيىافى اٍسميوي طىٍمحى
ٍنييـٍ  اًرم  عى ـٍ ييٍخًرًج اٍلبيخى الًَّذيفى لى
 (8). 

 

 
                                                 

 (.42: رقـ الحديث42أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)

ٍيو،  (2) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى ىك: محمد ٍبف عى
ك  أبك المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف عرفة طٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في )منصكر األصبياني، الش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (3) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص، )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

تقدمت ترجمتو في ك بىٍكر العطار، ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبي  (4)
 ثقة. كىك: (، 103)ص)المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

مَّد التميمي، (5) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى
 لمسند.ثقة صاحب ا كىك: (، 103)صبالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

(6) : فَّاري ، الصَّ ، أىبىك عيٍثمىافى ٍبًد اهلًل البىٍصًرم  ثقة ثبت. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  ىك: عىفَّافي بفي ميٍسًمـً بًف عى
 (.4625: رقـ الترجمة393

 (.3173: رقـ الترجمة1261/ 3(أخرجو أبك نعيـ مف طريؽ حفص بف غياث، معرفة الصحابة )ج7)
 (.29: رقـ الحديث29المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (أبك مكسى 8)
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 تخريج الحديث:

مف طريؽ عمي بف مسير، عيسى بف يكنس بنحكه مع زيادة لفظ )يسجد  (1)أخرجو مسمـ
عميو(، كمف طريؽ أبي معاكية محمد بف خاـز بنحكه مع زيادة لفظ )يسجد عميو(، ثبلثتيـ) عمي بف 

 مسير، كعيسى بف يكنس، كأبك معاكية(، عف األعمش، عف أبي سفياف طمحة بف نافع بو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

: أىبيك سيٍفيى  ، ًعرىاًقيٌّ ، الكىاًسًطي  ةي بفي نىاًفعو اإًلٍسكىاؼي ابنىا "قاؿ عمي بف المديني: افى طىٍمحى كىافى أىٍصحى
ًديثو ، كقىاؿى أيضان: سىًمعتي عىبد الرَّحمىف، قىاؿى ًلي ىيشىيـ، عىٍف أىبي العبلء أىيكب، (2)يضعفكنو ًفي حى

كىافى سيميماف ا"قىاؿى أىبك سيفياف:  اًبركنتي أحفظي، كى ٍرعىةى: (3)  "ليىشكيرم يكتب، يىعني عىٍف جى ، كقىاؿى أىبيك زي
ح  " اًبرو أىصى ، كىىيكى عىٍف جى ، عىٍف عيمىرى ميٍرسىؿه ةي ٍبفي نىاًفعو : (4)  "طىٍمحى قاؿ لنا مسدد، عىف "، كقىاؿ البيخاًرم 

قىاؿ  (5)"شيرأىًبي ميعىاًكيىةى، عىًف األىٍعمىًش، عىف أبي سفياف: جاكرت جابران بمكة ستة أ ٍبف أىبي ا، كى
، أحب إليؾ -محمد بف تدرس -حاتـ: سمعت أبا زرعة يقكؿ: ركل عنو الناس، فقيؿ لو: أبك الزبير

أك أبك سفياف؟ قاؿ: أبك الزبير أشير، فعاكده بعض مف حضر فيو، فقاؿ: أتريد أف أقكؿ: ىك ثقة، 
، (7)"ي سفياف، عف جابر، إنما ىي صحيفةحديث أب"، كقاؿ سفياف بف عييىٍينىة: (6)الثقة شعبة كسفياف

اًبرو ًإالَّ أىٍربىعىةى "، كقاؿ في مكضع آخر: (8)"إنما ىك كتاب"كقاؿ شعبة:  ٍع أىبيك سيٍفيىافى ًمٍف جى ـٍ يىٍسمى لى
مىٍيمىافى اٍلييٍشكىًرمِّ  اًبرو عىٍف سي ًحيفىةى جى ذى صى ييقىاؿي ًإفَّ أىبىا سيٍفيىافى أىخى اًديثى ...، كى ، كقاؿ أحمد بف (9) "أىحى

قىاؿ أىبيك بىٍكر ٍبف أىبي خيثمة، عىف يحيى ٍبف مىًعيف:  ليس بو بأس (11)، كالنسائي (10)حنبؿ ال "، كى
: (12)"شيء دو قىاؿى بلَّ دِّثي ًبيىا "، كقاؿ أىبيك بىٍكًر ٍبفي خى ، قىاؿى شيٍعبىةي: ىىًذًه الًَّتي ييحى سىًمٍعتي يىٍحيىى ٍبفى سىًعيدو

                                                 

مىى](1) ًة عى مىاعىًة ًفي النَّاًفمىًة، كىالصَّبلى كىاًز اٍلجى ةى/ بىابي جى بلى مىكىاًضًع الصَّ ًصيرو  مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى حى
ٍيًرىىا ًمفى الطَّاًىرىاًت )ج ، كىغى ثىٍكبو ٍمرىةو كى  .[(271رقـ الحديث: 458/ 1كىخي

 (.197: رقـ 146(ابف المديني، سؤاالت ابف أبي شيبة)ص 2)

 .[(3079: رقـ الترجمة346/ 4البخارم: التاريخ الكبير )ج] (3)

 (.360: رقـ الترجمة101(ابف أبي حاتـ، المراسيؿ )ص4)

 .[(3079: رقـ الترجمة346/ 4البخارم، التاريخ الكبير )ج] (5)

 (.2086: رقـ الترجمة475/ 4رح كالتعديؿ )ج(ابف أبي حاتـ، الج6)

 (.768: رقـ الترجمة224/ 2(العقيمي، الضعفاء الكبير )ج7)

 (.2397: رقـ الترجمة491/ 3(ابف معيف، تاريخو، ركاية الدكرم )ج8)

 (.478: رقـ100(ابف أبي حاتـ، المراسيؿ ابف أبي حاتـ)ص9)

 .[(3113: رقـ 474/ 2ابنو عبد اهلل )جأحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ](10)

 (.2983: رقـ الترجمة439/ 13(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج11)

 (.2086: رقـ الترجمة475/ 4(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج12)
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ا بىٍير أىحىب  "، كقىاؿى ابف محرز: (1)  "ًحبي اأٍلىٍعمىًش ًكتىابه أىبيك سيٍفيىافى صى : أبك اٍلز  سىًمٍعتي يىٍحيىى يىقيكؿي
اًبر بف عبد اهلل اًحب جى ة بف نىاًفع اٍلمىكِّيَّ صى ، كذكره ابف حباف (2) "ًإلىيَّ مف أىًبي سيٍفيىاف، يىٍعًني طىٍمحى

، (4) "كاف ييـ في الشيء بعد الشيء"كقاؿ أيضان: ، (3)  "كاف األعمش يدلس عنو"في الثقات فقاؿ: 
قىاؿ أبك حاتـ:  أىبيك سيٍفيىاف الًَّذم يركم عىنوي اأٍلىٍعمىش "، كقاؿ العجمي: (5)"أبك الزبير أحب إلي منو"كى

لىٍيسى ًباٍلقىًكٌم كىالى أعمـ أىف اأٍلىٍعمىش ركل عىف أحد يكنى أىبىا سيٍفيىاف ًإالَّ طى  ًديث، كى اًئز الحى ة كىاهلل أعمـ جى ٍمحى
ًحيح ة مف رجاؿ الصَّ طىٍمحى قىاؿ ابف عدم: (6)"كى ال بأس بو، كقد ركل عنو األعمش أحاديث "، كى

ٍبدي (8) "ىك في نفسو ثقة"، كقاؿ أبك بكر البزار: (7)"مستقيمة كىل ىىذىا عىًف األىٍعمىًش ًإال عى ، كىال رى
ـٍ يىٍسمىعٍ (9)اٍلغىفَّارً  ، كسر  (10) ًمٍف أىًبي سيٍفيىافى  -األعمش -؛ فتعقبو الييثمي فقاؿ: عىًجٍبتي ًمٍف قىٍكًلًو: لى

تعجب الييثمي مف قكؿ البزار، أنو قد ثبت سماع األعمش مف أبي سفياف كاسمو طمحة بف نافع، 
مش لـ يسمع مف أبي ، كلعؿَّ البزار أراد أف األع(11) كقد كقع ىذا السماع في "صحيح البخارم" 

سفياف حديث آخر، كيككف سمع بعض األحاديث، كىذا سائغه لك أراده البزار، كذلؾ ألف األعمش 
ديٍكؽه "مدلس كقد عنعنو، كقاؿ الذىبي:  ، كقاؿ أيضان: قد احتج بو مسمـ، كأخرج لو البخارم (12)"صى

                                                 

 (.768: رقـ الترجمة224/ 2(العقيمي، الضعفاء الكبير )ج1)

 (.559: رقـ169ابف محرز)ص(يحيى بف معيف، معرفة الرجاؿ، ركاية 2)

 (.3517: رقـ الترجمة393/ 4(ابف حباف، الثقات )ج3)

 (.825: رقـ الترجمة175(ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص 4)

 (.2086: رقـ الترجمة475/ 4(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج5)

 (.798: رقـ الترجمة481/ 1(العجمي، معرفة الثقات )ج6)

 (.181: رقـ الترجمة181/ 5كامؿ في الضعفاء )ج(ابف عدم، ال7)

 (.44: رقـ الترجمة27/ 5(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج8)

 (.1144: رقـ الحديث36/ 2(الييثمي، كشؼ األستار عف زكائد البزار )ج9)

 (.1144: رقـ الحديث36/ 2)ج المرجع السابؽ (10)

: سىًمٍعتي 11) ، قىاؿى دَّثىنىا األىٍعمىشي دَّثىنىا أىًبي، حى : حى ٍفصو دَّثىنىا عيمىري ٍبفي حى أىبىا (أخرج البخارم في كتاب األشربة، كقاؿ: حى
 ، ، يىٍذكيري اًلحو اًر، ًمفى  -أيرىاهي  -صى ؿه ًمفى األىٍنصى ، رىجي ٍيدو مى اءى أىبيك حي : جى ٍنوي، قىاؿى اًبرو رىًضيى المَّوي عى النًَّقيًع ًبًإنىاءو ًمٍف  عىٍف جى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، فىقىاؿى النًَّبي  صى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىٍيًو عيكدنا»لىبىفو ًإلىى النًَّبيِّ صى لىٍك أىٍف تىٍعريضى عى ٍرتىوي، كى مَّ « أىالَّ خى
ًف النًَّبيِّ صى  ، عى اًبرو ، عىٍف جى دَّثىًني أىبيك سيٍفيىافى ـى ًبيىذىا. كىحى مَّ سى مىٍيًو كى : رقـ 108/ 7)ج البخارم البخارم: صحيح]مَّى اهللي عى

 .[(5606الحديث

 (.139: رقـ الترجمة293/ 5(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج12)
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، ك ذكره في المرتبة (3) "صدكؽ"، كقاؿ ابف حجر: (2) "ًثقىة"، كقاؿ في مكضع آخر: (1)بغيره  مقركنان 
 .(4)الثالثة مف مراتب التدليس

عدد مف األئمة، كأما الذيف تكممكا فيو مف أجؿ سماعو مف جابر بف  وكثق خالصة األقكاؿ:
عبد اهلل، قالكا: لـ يسمع مف جابر سكل أربعة أحاديث، كخرج لو اإلماـ مسمـ في صحيحو؛ 

، الذم يظير لي أنو ثقة، (5) فالعنعنة عنده ال تعد تدليس فيي عمى االتصاؿ كما قاؿ ابف الصبلح 
 حديثو عف جابر بعضو سماع، كبعضو مف كتاب.كما قيؿ فيو غير مؤثر، ك 

مَّدو اأٍلىسىًدم  مىٍكلىى بىًني كىاًىؿ: ييٍكنىى أىبىا ميحى تقدمت  اأٍلىٍعمىشي كىاٍسميوي سيمىٍيمىافي ٍبفي ًمٍيرىافى كى
 )المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ(، ترجمتو في

 ثقة كتدليسو مف الطبقة الثانية ال يضر.   كىك: (،119)ص
ٍفصي ٍبفي ًغيىاث:  تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: حديث صحيح أخرجو مسمـ في حى

 كىك: ثقة فقيو تغير حفظو قميؿ في اآلخر. (،472)ص صحيحو(،
 دراسة الحديث:

ًديًث األىٍعمىًش،  ًحيًحًو ًمٍف حى وي ميٍسًمـه ًفي صى ، أىٍخرىجى ًحيحه ًديثه صى قاؿ أبك مكسى المديني: "ىىذىا حى
 " ٍنييـٍ اًرم  عى ـٍ ييٍخًرًج اٍلبيخى ةي ٍبفي نىاًفعو كىىيكى ًمفى الش ييكًخ الًَّذيفى لى كىأىبيك سيٍفيىافى اٍسميوي طىٍمحى
، معنى قكؿ (6) 

لمديني، بأف الحديث صحيح تفرد بتخريجو اإلماـ مسمـ في صحيحو دكف اإلماـ مكسى ا ياإلماـ أب
خرج لو،  مسمـ البخارم، كطمحة بف نافع لـ يخرج لو البخارم في صحيحو إال مقركنان، كلكف اإلماـ

عند اإلماـ مسمـ فيي  ان ألنيا ال تعد تدليس ؛كقد عنعف عف جابر رضى اهلل عنو، فعنعنتو ال تضر
 السماع كاالتصاؿ. محمكلة عمى

ف الحديث أخرجو مسمـ في إمكسى المديني صحيح؛ حيث  إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:
 صحيحو.

                                                 

 (.4011: رقـ الترجمة342/ 2(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج1)

 .(2960: رقـ الترجمة317/ 1(الذىبي، المغني في الضعفاء )ج2)

 (.3035: رقـ الترجمة283(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص3)

 (.75: رقـ 39(ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص 4)

ا اٍحتج ًبًو ميسمـ أىنا قبمنىا المعنعف، كحممناه عمى االتصاؿ بعد ثيبيكت التبلقي ًممَّف لـ  (5) قاؿ ابف الصبلح: "عىمَّ
مىتو مف  يعرؼ ًمٍنوي تىٍدًليس؛ أًلىنَّوي لىك لـ يكف قد كىايىة عىنوي مدلسان كىالظَّاًىر سىبلى ًقًو الرِّ كىاهي عىنوي لىكىافى ًبًإٍطبلى سىمعو ًممَّف رى

 (.131كصمة التٍَّدًليس". ابف الصبلح، صيانة صحيح مسمـ )ص

 (.29: رقـ الحديث29أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (6)
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مىاعىةو ثالثالنمكذج ال ـه عىٍف جى وي ميٍسًم ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى  : حى

كرو : : قاؿ أبك مكسى المديني(91) الحديث نىا أىبيك مىٍنصي ٍبًد اٍلكىاًحًد ٍبًف أىٍخبىرى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى مَّدي ٍبفي عى ميحى
ٍيوً  ٍندىكى مى
ٍبًد المَّوً  ،(1) ثنا أىبيك نيعىٍيـو أىٍحمىدي ٍبفي عى

بلدو (2) ةى (3)، ثنا أىبيك بىٍكًر ٍبًف خى اًرثي ٍبفي أىًبي أيسىامى  ، ثنا اٍلحى
ٍكحه (4) ، ثنا رى

: سىًمٍعتي ميحى (5)  ، قىاؿى ٍيجو رى ـى ٍبفى يىسىارو ، ثنا اٍبفي جي : أىمىٍرتي ميٍسًم ، يىقيكؿي ٍعفىرو بَّاًد ٍبًف جى مَّدى ٍبفى عى
اًلسه بى  ٍنييما، قىاؿى كىأىنىا جى اًرًث، أىٍف يىٍسأىؿى اٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ٍبًد اٍلحى ٍكلىى نىاًفعو يىٍعًني اٍبفى عى ٍينىييمىا: مى

مَّى المَّوي عى  : أىسىًمٍعتى ًمفى النًَّبيِّ صى : سىًمٍعتيوي يىقيكؿي يىبلًء شىٍيئنا؟ قىاؿى ر  ًإزىارىهي ًمفى اٍلخي مَّـى ًفي الًَّذم يىجي سى مىٍيًو كى
اًب  «.ال يىٍنظيري المَّوي تىعىالىى ًإلىٍيًو يىٍكـى اٍلًقيىامىةً » مىاعىةو ًمٍف أىٍصحى وي ميٍسًمـه عىٍف جى ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى ىىذىا حى

ٍنوي  ٍكحو عى  .(6)...رى

 ريج الحديث:تخ
عف محمد بف حاتـ، كىاركف بف عبد اهلل، كابف أبي خمؼ، عف ركح بف عبادة،  (7)أخرجو مسمـ 

 عف ابف جريج بو بمفظو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

، قاؿ كمسمـ المصبح، كيقاؿ لو مسمـ سكرة ،أبك عبد اهلل الفقيو ،مسمـ بف يسار البصرم نزيؿ مكة
 .(8)ثقة عابد  ابف حجر:

                                                 

ٍبد المَّو بٍ  (1) ٍيو، ىك: محمد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ف عى
ك  المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف عرفة طٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في )أبك منصكر األصبياني، الش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص، )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.
تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بىٍكر العطار،  (3)

 ثقة. كىك: (، 103)ص)المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 
مَّد التميمي،  (4) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى

 ثقة صاحب المسند. كىك: (، 103)ص بالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

، تقدمت ترجمتو في )5) مَّدو البىٍصًرم  ، أىبيك ميحى ٍكحي بفي عيبىادىةى بًف العىبلىًء القىٍيًسي  بف حساف القىٍيًسي  المطمب ( ىك: رى
 ثقة فاضؿ لو تصانيؼ. (،261)ص الثاني: ما قاؿ فيو: مختمؼ في إسناده(،

 (.530: رقـ الحديث272أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (6)
رِّ الثٍَّكًب خي  (7) ينىًة/ بىابي تىٍحًريـً جى مىا ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب المِّبىاًس كىالزِّ اؤيهي ًإلىٍيًو كى دِّ مىا يىجيكزي ًإٍرخى بىيىاًف حى ءى، كى يىبلى

 ([.2085: رقـ الحديث1653/ 3ييٍستىحىب  )ج
 (.6652: رقـ الترجمة531(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 8)
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كًمي  اٍلمىكٍّي   ٍعفىرو اٍلقيرىًشي  اٍلمىٍخزي بَّاًد ٍبًف جى مَّدي ٍبفي عى  .(1)قاؿ ابف حجر: ثقة  ،ميحى

تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: معرفتو عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد: 
ثقة فقيو فاضؿ، ككاف  ىك: (،167)صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(، 

 .(2))سمعت( في ركاية مسمـ يدلس كيرسؿ، صرح بالسماع بقكلو: 

 :دراسة الحديث
ابً معنى قكؿ أبك مكسى المديني:  مىاعىةو ًمٍف أىٍصحى وي ميٍسًمـه عىٍف جى ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى ٍكحو  ىىذىا حى رى

ٍنوي  ، أنو أخرج الحديث عدد مف الركاة عف ركح بف عبادة، كىـ: ) محمد بف حاتـ، كىاركف (3)... عى
 بف عبد اهلل، كابف أبي خمؼ(، كىك صحيح أخرجو مسمـ في صحيحو.

إسناد أبي مكسى المديني فيو محمد بف عبد اهلل بف مندكيو، لـ أجد مف ذكره الحكـ عمى الحديث: 
ال أف الحديث صحيح أخرجو مسمـ في صحيحو.بجرح أك تعدي  ؿ، كا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.5992 : رقـ الترجمة486( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص1)
ي2) مىا ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب المِّبىاًس كىالزِّ اؤيهي ًإلىٍيًو كى دِّ مىا يىجيكزي ًإٍرخى بىيىاًف حى ءى، كى يىبلى رِّ الثٍَّكًب خي نىًة/ بىابي تىٍحًريـً جى

 ([.2085 : رقـ الحديث1653/ 3ييٍستىحىب  )ج
 (.530: رقـ الحديث272( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 3)



 

473 
 

مىاعىةالرابعالنمكذج  ـه عىٍف جى وي ميٍسًم ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى  : ىىذىا حى

اًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف األخشيذً : قاؿ أبك مكسى المديني: (98) الحديث نىا ًإٍسمى أىٍخبىرى
أىٍحمىدي ٍبفي ، أنا (1)

مَّدو اٍلكىاًتبي  ميحى
قيٍطًني  (2) سىًف الدَّارى ، أنا أىبيك اٍلحى

، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي مىٍنصيكرو (4)، ثنا أىبيك بىٍكرو النٍَّيسىابيكًرم  (3)
الرَّمىاًدم  
ًميٍّ (5) اًلينا أىبيك عى نىا ًبًو عى . )ح( كىأىٍخبىرى

مىٍيمىا(7) ، ثنا أىبيك نيعىٍيـو (6)  ، ثنا اٍلميطًَّمبي (8) في ، ثنا سي
 (9) ،

، عىٍف  ـى ٍبًف سىٍعدو ٍف ًإٍبرىاًىي دَّثىًني اٍبفي اٍليىاًد، عى ، حى دَّثىًني المٍَّيثي ، حى اًلحو ٍبدي المًَّو ٍبفي صى اًلًح ٍبًف قىاال: ثنا عى صى
ٍيرىةى، رى  ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًِّب، عىٍف أىًبي ىيرى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى : سىًمٍعتي كىٍيسىافى ٍنوي، قىاؿى ًضيى المَّوي عى

                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أى 1) ٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، (ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب  (2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ىك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:

ٍبد المَّو أىبي  (3) ك الحسف الحافظ ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  (،142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

مَّد بف زياد بف كاصؿ بف ميمكف أبك بكر الفقيو. تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: 4) ( ىك: عبد المَّو بف ميحى
ا بالفقو كالحديث معنا، مكثقنا في ركايتو. (،317)ص التفرد، النمكذج الثاني(،  كاف حافظنا متقننا عاًلمن

(ىك: أحمد بف منصكر بف سيار البغدادم الٌرمادٌم، أبك بكر، قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ. ابف حجر، تقريب 5)
 (.113رقـ الترجمة: 85التيذيب )ص 

(ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 6)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (7) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً 8) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ. (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

: حديث صحيح، متفؽ عميو، (ىك: مطمب ٍبف شيعىيب شيخ مركزم سكف مصر، تقدمت ترجمتو في)المطمب األكؿ9)
قاؿ ابف عدم: لـ يرك إال حديثان منكران كاحدان كسائر أحاديثو  (،444)ص كحديث صحيح أخرجو البخارم كمسمـ(،

 مستقيمة.



 

474 
 

 : ، يىقيكؿي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىى قىًميبو »رىسيكؿى المًَّو صى ا أىنىا نىاًئـه رىأىٍيتيًني عى بىٍينىمى
ًمٍنيىا مىا شىاءى  (2)، فىنىزىٍعتي (1)

ٍليىٍغًفًر المَّوي لى  ، كى ٍعؼه ًفي نىٍزًعًو ضى افىةى ذىنيكبنا أىٍك ذىنيكبىٍيًف، كى الىٍت المَّوي تىعىالىى، ثيَـّ نىزىعى اٍبفي أىًبي قيحى وي، ثيَـّ اٍستىحى
ٍربنا ٍبقىًرينا ًمفى النَّاًس يى  (3)غى ـٍ أىرى عى طَّاًب، فىمى ذىىىا عيمىري ٍبفي اٍلخى رىبى النَّاسي فىأىخى تَّى ضى ٍنًزعي نىٍزعىوي حى
، عىٍف «. (4)ًبعىطىفو  ـى ٍبًف سىٍعدو مىاعىةو، عىٍف يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ـه عىٍف جى وي ميٍسًم ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى ىىذىا حى
 .(5) أىًبيوً 

 تخريج الحديث:
مف  (8)خر لمبخارم مف طريؽ يكنس بف يزيد بنحكه، كفي مكضع آ (7)، كمسمـ (6)أخرجو البخارم 

 طريؽ عقيؿ بنحكه.
عف عمرك الناقد، كالحمكاني، كعبد بف حميد، عف يعقكب بف إبراىيـ، عف أبيو  (9)أخرجو مسمـ 

 إبراىيـ بف سعد، عف صالح بف كيساف بنحكه.
 ثبلثتيـ ) يكنس بف يزيد، كعقيؿ، كصالح بف كيساف(، عف ابف شياب، عف سعيد بف المسيب بو.

 

                                                 

. ابف األثير، ال1)  (.151/ 4نياية في غريب األثر )ج( قىًميب: الًبئر التي لـ تيٍطكى
ٍذب كالقى 2) ٍمع . (نزع: )أىٍنًزع(: أم أستقي منو الماءى باليد . نزٍعتي الدٍَّلكى أىنًزعييا نىٍزعان إذا أٍخرىٍجتىيا . كأصؿ النٍَّزع الجى

 (.100/ 5ابف األثير، النياية في غريب األثر )ج
ذ مف ًجٍمد ثىٍكرو فإذا ()فأخذ عيمري الدٍَّلكى فاٍستىحالٍت في يىًده 3) ٍربان ( الغىٍرب بسككف الراء : الدَّلك العظيمة التي تيتَّخى غى

ذ الدٍَّلكى ليىٍستىًقيى عىظيمىت في  فيًتحىت الراء فيك الماء السَّائؿ بيف الًبئر كالحكض، كىذا تىمثيؿ كمعناه أفَّ عيمىر لمَّا أخى
في زمف أبي بكر. كمعنى اٍستىحالت: اٍنقىمىبت عف الصغِّر إلى الًكبىر. ابف يىًده؛ ألفَّ الفيتيكح كانت في زىمىنو أكثر منيا 

 (.657/ 3األثير، النياية في غريب األثر )ج
كؿى الماء. يقاؿ: عىطىنت اإلبؿ فيي عاطنىة كعىكاًطف إذا 4) رىب الناسي بعىطف( العىطىف : مىٍبرىؾ اإلبًؿ حى ()حتى ضى

رىب ذلؾ مثىبل التِّساع سيًقيت كبىركت عند الًحياًض لتيعىاد  إلى الش رب مرَّة أٍخرل، كأٍعطىٍنتي اإلبؿ إذا فىعىٍمتى بيا ذلؾ ضى
ار. ابف األثير، النياية في غريب األثر )ج  (.507/ 3النَّاس في زىمىف عمر كما فتح الٌمو عمييـ مف األٍمصى

 .(609: رقـ الحديث306( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص5)
مَّـى: 6) سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ( ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ/ بىابي قىٍكًؿ النًَّبيِّ صى
ًميبلن »  ([.3664: رقـ الحديث6/ 5)ج« لىٍك كيٍنتي ميتًَّخذنا خى
ابىًة رىًضيى اهللي تىعىالىى7) حى اًئًؿ الصَّ اًئًؿ عيمىرى رىًضيى اهللي تىعىالىى  (  ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب فىضى / بىابي ًمٍف فىضى ـٍ ٍنيي عى

ٍنوي )ج  ([.17: رقـ الحديث1860/ 4عى
ٍعؼو )ج8) : رقـ 38/ 9(]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي التٍَّعًبيًر/ بىابي نىٍزًع الذَّنيكًب كىالذَّنيكبىٍيًف ًمفى الًبٍئًر ًبضى

 ([.7021الحديث
ًضيى اهللي تىعىالىى (]مسمـ: صحيح مسمـ، 9) اًئًؿ عيمىرى رى / بىابي ًمٍف فىضى ـٍ ٍنيي ابىًة رىًضيى اهللي تىعىالىى عى حى اًئًؿ الصَّ كتاب فىضى

ٍنوي )ج  ([.18: رقـ الحديث1860/ 4عى
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 اإلسناد:دراسة رجاؿ 

، قاؿ ابف حجر: أحد العمماء األثبات الفقياء سعيد بف المسيب بف حزف بف أبي كىب المخزكمي
 .(1)الكبار 

المطمب السادس: معرفتو )تقدمت ترجمتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: 
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  كا 
، أك أبك الحارث مؤدب كلد عمر بف عبد العزيز، قاؿ ابف صالح بف كيساف المدني أبك محمد

 .(2)حجر: ثقة ثبت فقيو 
داد، قاؿ ابف حجر: ثقة حجة تيكيمِّـ ، أبك إسحاؽ المدني نزيؿ بغإبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ الزىرم

 .(3)فيو ببل قادح

تقدمت ترجمتو في ىذا المطمب ) حديث صحيح يعقكب بف إبراىيـ بف سعد الزىرم، أبك يكسؼ، 
 ثقة فاضؿ. (،369)ص متفؽ(،

، المىدىًني   ٍبًد اهلًل المٍَّيًثي  ، أىبيك عى ٍبًد اهلًل بًف أيسىامىةى بًف اليىاًد المٍَّيًثي  ِـّ شىدَّاًد بًف يىًزٍيدي بفي عى ، اٍبفي اٍبًف عى
ثقة  (،137)ص و باأللقاب كبياف سبب المقب(،اليىاًد، تقدمت ترجمتو في )المطمب السابع: معرفت

 مكثر.
تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  الميث بف سعد، أبك الحارث الفيمي:
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

، كىاًتبي  ـي، الًمٍصًرم  يىًني  مىٍكالىىي اًلحو الجي ، أىبيك صى يىًني  مًَّد بًف ميٍسًمـو الجي اًلًح بًف ميحى ٍبدي اهلًل بفي صى المٍَّيًث عى
:ا  (،184، )صعرفتو باأللقاب كبياف سبب المقب(تقدمت ترجمتو في )المطمب السابع: م بًف سىٍعدو

 صدكؽ يخطئ كثيران.

 دراسة الحديث:

وي ميٍسًمـه عىفٍ  ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى مىاعىةو، عىٍف يىٍعقيكبى ٍبًف  معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " ىىذىا حى جى
ٍف أىًبيوً  ، عى ـى ٍبًف سىٍعدو ًإٍبرىاًىي

، يعني طريؽ يعقكب بف إبراىيـ بف سعد، عف أبيو تفرد بإخراجو (4" )

                                                 

 (.2396: رقـ الترجمة241ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 (.2884: رقـ الترجمة273)صالمرجع السابؽ ( 2)
 (.177: رقـ الترجمة89)ص المرجع نفسو( 3)
 (.609: رقـ الحديث306أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (4)
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اإلماـ مسمـ في صحيحو عف جماعة مف الركاة كىـ: ) عمرك الناقد، كالحمكاني، كعبد بف حميد(، 
 دكف اإلماـ البخارم.
إسناد أبي مكسى المديني حسف فيو عبد اهلل بف صالح صدكؽ يخطئ كثيران، الحكـ عمى الحديث: 

 إال أف الحديث صحيح أخرجو اإلماـ البخارم كمسمـ في صحيحيما.
اؽى ٍبًف ميكسىىالخامسالنمكذج  ـه عىٍف ًإٍسحى وي ميٍسًم ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى  : حى

كًطي  قاؿ أبك مكسى المديني:  :(97) الحديث ٍبًد اٍلكىاًحًد الشَّري ٍبًد المًَّو ٍبًف عى مَّدي ٍبفي عى نىا ميحى أىٍخبىرى
، ثنا (1)

اًفظي  ٍبًد المًَّو اٍلحى أىٍحمىدي ٍبفي عى
، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي ييكسيؼى النًَّصيًبي  (2)

مَّدو التًَّميًمي  (3) اًرثي ٍبفي ميحى ، ثنا اٍلحى
، ثنا (4)
ٍبًد المًَّو ٍبًف يىًزيدى  ، عىٍف  عى اًلؾي ٍبفي أىنىسو ، ثنا مى ًديًني  ٍيسو اٍلمى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي أيكى اًعيؿي ٍبفي عى ٍكلىى ًإٍسمى ، مى

ًف ٍبًف ثى  ٍبًد الرٍَّحمى مًَّد ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمىًف،  كىعىٍف ميحى مىمىةى ٍبًف عى ٍف أىًبي سى ، عى ًد ٍبًف سيٍفيىافى ٍف أىًبي األىٍسكى ، عى ٍكبىافى
 : ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ر  فىأىٍبًرديكا عىًف »ىيرى ًإذىا كىافى اٍلحى

. ـى يىنَّ رِّ ًمٍف فىٍيًح جى ذىكىرى أىفَّ النَّارى شىكىٍت ًإلىى رى  الصَّبلًة؛ فىًإفَّ ًشدَّةى اٍلحى ؿَّ فىأىًذفى لىيىا ًفي كيؿِّ كى بِّيىا عىزَّ كىجى
ٍيؼً  نىفىسه ًفي الصَّ اـو ًبنىفىسىٍيًف، نىفىسه ًفي الشِّتىاًء، كى اؽى « . عى ـه عىٍف ًإٍسحى وي ميٍسًم ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى ىىذىا حى

، كىذىًلؾى ٍبًف ميكسىى  .(5) ، عىٍف مىٍعًف ٍبًف ًعيسىى، عىٍف مىاًلؾو

 تخريج الحديث:
عف إسحاؽ بف مكسى، عف معف بف عيسى، عف مالؾ بف أنس، عف عبد اهلل بف  (6)جو مسمـ أخر 

 يزيد مكلى األسكد بف سفياف بو بمفظو.
 

                                                 

ٍيو،1) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى  ( ىك: محمد ٍبف عى
كطٌي،  المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف أبك منصكر األصبياني، الش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف (،72)ص ،)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

تقدمت ترجمتو في ك بىٍكر العطار، ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبي  (3)
 ثقة. كىك: (، 103)ص)المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

مَّد التميمي،  (4) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى
 المسند.ثقة صاحب  كىك: (، 103)ص بالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

 (.549: رقـ الحديث279( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 5)

ٍبرىاًد ًبالظ ٍيًر ًفي ًشدًَّة اٍلحى 6) ةى/ بىابي اٍسًتٍحبىاًب اإٍلً بلى مىكىاًضًع الصَّ رِّ ًلمىٍف ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
يىنىاليوي ا مىاعىةو، كى ر  ًفي طىًريًقًو )جيىٍمًضي ًإلىى جى  ([.617: رقـ الحديث432/ 1ٍلحى
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(1)عامر قريش المدني، قاؿ ابف حجر: ثقة  محمد بف عبد الرحمف بف ثكباف العامرم

المدني المقرئ األعكر مكلى األسكد بف سفياف، قاؿ ابف حجر: مف  عبد اهلل بف يزيد المخزكمي
 . (2)شيكخ مالؾ ثقة 

تقدمت ، أبك عبد اهلل المدني الفقيو، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك األصبحي
(، 144)صترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(، 

 إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف، ككبير المتثبتيف.كىك: 
يس ٍبف أىبي عامر، األىصبىًحٌي: تقدمت ترجمتو في  ًإٍسمىاًعيؿ ٍبف عىبد اهلًل ٍبف عىبد اهلًل ٍبف أىبي أيكى

يتبيف أنو لـ يكثقو أحد تكثيقان بدكف أم تضعيؼ  (،190)ص )المطمب الثامف: معرفتو بكفاة الركاة(،
عِّؼ في حفظو، ككانت عنده أصكؿ، كالبخارم كم سمـ إنما سكل أحمد بف حنبؿ، كابف حباف؛ كضي

كركينا في مناقب البخارم بسند صحيح أف »ركيا لو قميبلن مف صحيح أصكلو، كما قاؿ ابف حجر: 
إسماعيؿ أخرج لو أصكلو، كأذف لو أف ينتقي منيا، كأف ييعىمِّـ لو عمى ما يحدِّث بو ليحٌدث بو، 

ألنو كتب مف كييٍعًرض عما سكاه، كىك مشعره بأف ما أخرجو البخارم عنو ىك مف صحيح حديثو، 
أصكلو، كعمى ىذا ال يحتج بشيء مف حديثو غير ما في الصحيح مف أجؿ ما قدح فيو النسائي 

 . (3)« كغيره، إال إف شاركو فيو غيره فيعتبر بو

كقاؿ ابف حجر: "احتج بو الشيخاف إال أنيما لـ يكثرا مف تخريج حديثو، كال أخرج لو البخارم مما 
، كأما إف الشيخيف أخذا (4)تفرد بو سكم حديثيف، كأما مسمـ فأخرج لو أقؿ مما أخرج لو البخارم" 

كقاؿ ابف  عنو بعدما كبر فأمر كاضح، ألف إسماعيؿ أكبر مف البخارم  كمسمـ؛ فيككف حسف حالو،
حجر: "لعؿ ىذا كاف مف إسماعيؿ في شبيبتو ثـ انصمح، كأما الشيخاف فبل يظف بيما أنيما أخرجا 

؛ فيجكز األخذ عنو، ألف إسماعيؿ بف أبي (5)عنو؛ إال الصحيح مف حديثو الذم شارؾ فيو الثقات" 
بو، بؿ كعدلو بعضيـ، أكيس لـ يتحقؽ فيو الكذب بدليؿ أف أئمة الجرح كالتعديؿ لـ يتفقكا عمي تكذي

 كما فعمو البخارم كمسمـ فقد أخرجا مف حديثو انتقاءن.

 
 

                                                 

 (.6068: رقـ الترجمة492ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 (.3713: رقـ الترجمة330)ص  المرجع السابؽ (2)
 (.391(ابف حجر، ىدم السارم )ص3)
 (.388( المرجع السابؽ )ص4)
 (.312/ص 1ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (5)
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 دراسة الحديث:

اؽى ٍبًف ميكسىى، عىٍف  وي ميٍسًمـه عىٍف ًإٍسحى ًحيحه أىٍخرىجى ًديثه صى ثبت صحة قكؿ أبك مكسى المديني: " ىىذىا حى
، كىذىًلؾى  اًلؾو ٍعًف ٍبًف ًعيسىى، عىٍف مى يث أخرجو مسمـ عف شيخو إسحاؽ بف كيعني أف الحد، (1)" مى

 مكسى، عف معف بف عيسى، عف مالؾ بمفظو.
ٍيو لـ  الحكـ عمى الحديث:  ٍبد الكاحد ٍبف مندكى ٍبد المَّو ٍبف عى إسناد أبي مكسى المديني فيو محمد ٍبف عى

 أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ، إال أف الحديث صحيح أخرجو مسمـ في صحيحو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.549: رقـ الحديث279المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص ( أبك مكسى 1)
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ٍيفً  مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ًحيحه عى ًديثه صى  المطمب الرابع: حى

يعتبر الحديث الذم يككف عمى شرط البخارم كمسمـ عند عمماء الحديث مف المراتب العالية 
مف الشركط غير الشركط الصحيح المتفؽ  ان لـ يعنيا شرط ان مف حيث الصحة، كأف البخارم كمسمم

عمييا كىي )اتصاؿ السند، كعدالة الركاة، كضبط الركاة، كعدـ الشذكذ، كعدـ العمة(، كلـ يفصحا 
نما العمماء في الحديث استنبطكا عف طريؽ التتبع كاالستقراء لممركيات في  عف شيء مف ذلؾ؛ كا 

رط الشيخيف أك أحدىما، كمقصكد ذكر ليما صحيح البخارم كمسمـ، كلذلؾ اختمفكا في المراد بش
لشرطيما، كىك أف يككف رجاؿ إسناد الحديث كالكيفية التي التـز بيا الشيخاف في الركاية عنيـ كاردة 

النحك  عمىفي صحيح البخارم كمسمـ أك في أحد الصحيحيف، كمعنى شرط الشيخيف عند األئمة 
 التالي: 

ؿي ًمفى اٍلميتَّفىًؽ ي: معنى شرط الشيخيف عند الحاكـ كالبييق ـي اأٍلىكَّ قاؿ اإلماـ الحاكـ: "اٍلًقٍس
ًديثي الًَّذم يىٍركً  ًمثىاليوي اٍلحى ًحيًح، كى ةي اأٍليكلىى ًمفى الصَّ ، كىىيكى الدَّرىجى ميٍسًمـو اًرمِّ كى يًو عمييا اٍخًتيىاري اٍلبيخى

كىايىًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى  اًبي  اٍلمىٍشييكري ًبالرِّ حى ٍنوي الصَّ لىوي رىاًكيىاًف ًثقىتىاًف، ثيَـّ يىٍرًكيًو عى ، كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى
لىوي رىاًكيىاًف ًثقىتىاًف..."   ابىًة كى حى كىايىًة عىًف الصَّ التَّاًبًعي  اٍلمىٍشييكري ًبالرِّ
. ككافقو عمى ىذا القكؿ اإلماـ (1)

 .(2)البييقي 
، -األئمة–: لـ يينقؿ عف كاحد منيـي الحاكـ في ىذا فقاؿ ، كابف طاىر المقدس(3)رد الحازمي

نما يعرؼ ذلؾ مف سىٍبًر  " أنو قاؿ:  شرطت أف أيخرج في كتابي ما يككف عمى الشرط الفبلني، كا 
ًديث اٍلمجمع  ا الحى ميسمـ أىف يخرجى اًرٌم كى كتبيـ فييعمـ بذلؾ شرط كؿ رجؿ منيـ، كأعمـ أف شرط البيخى

اًبٌي اٍلمىٍشييكر، فى عمى ًثقىة نقمتو ًإلى  حى ف لـ يكف لىوي إى الصَّ اًعدا فىحسف، كىاً  ف كىافى لمصحابي راكياف فىصى
ترؾ  ًإالَّ راكو  ًديث قكـ كى اهي ًإالَّ أىف ميسمما أخرج حى حَّ ذىًلؾ الطًَّريؽ، ًإلىى ذىًلؾ الرَّاًكم أىٍخرجى كىاًحد كىصى

قعت ًفي نىفسو" ًديثيـٍ لشيٍبيىة كى اًرٌم حى البيخى
(4). 

يَّاًنجيٌ  معنى شرط الشيخيف عند الميَّانىًشيٍّ أك : قاؿ إف شرط الشيخيف في (5) المى
، ىك: " أنيما ال يدخبلف في كتابتيما إال ما صح عندىـ، كذلؾ ما ركاه عف النبي صحيحييما

                                                 

 (.33الحاكـ، المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿ )ص (1)

(.68/ص 1انظر: السخاكم، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )ج (2) اًحبيوي اٍلبىٍييىًقي  مىٍييىا صى  (. كنصو)كىافىقىوي عى
 (.142-129الحازمي، شركط األئمة الخمسة)ص  (3)
 (.86-85المقدسي: ابف طاىر، شركط األئمة الستة )ص (4)
ٌياًنش: قرية مف قرل الميدية  (5) ىك: عمر بف عبد المجيد بف الحسف الميدم الميانشي نزيؿ مكة، نسبة إلى مى

يَّاًنجٌي. ابف 239/ 5بإفريقية صغيرة. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )ج (. نسبو ابف حجر قاؿ: كأبك حٍفصو المى
: مكضع بالشاـ، ياقكت الحمكم، معجـ البمداف 6: رقـ33، نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص حجر يىاًنجي (. مى
يىانىًجي، كال يقاؿ إنو غيره" . الفاسي، العقد الثميف 238/ 5)ج يىانىًشي، يقاؿ لو: المى (. رجح الفاسي: " أف أبا حفص المى

 (.3077: رقـ الترجمة336/ 6في تاريخ البمد األميف )ج
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ا، كما نقمو عف كؿ كاحد مف الصحابة أربعة مف صمى اهلل عميو كسمـ اثناف مف الصحابة فصاعدن 
 .(1)عيف كأكثر، كأف يككف عف كؿ كاحد مف التابعيف أربعة" التاب

يَّاًنجٌي مستغف بحكايتو عف   يَّاًنجٌي فقاؿ: " ىذا الذم قالو المى كرد الحافظ ابف حجر عمى المى
الرد عميو، فإنيما لـ يشترطا ذلؾ كال كاحد منيما، ككـ في الصحيحيف مف حديث لـ يركه إال 

  .(2)ديث لـ يركه إال تابعي كاحد" صحابي كاحد، ككـ فييما مف ح
: ليىذىا "قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية:  أصح ما قيؿ في شرط الشيخيف: ميٍسًمـو اًرمِّ كى شىٍرطي اٍلبيخى

، كىىيمىا ميٍشتىًركىاًف ًفي  ـٍ ـٍ يىٍختىص  ًبًي اؿه يىٍرًكم عىٍنيي ًليىذىا ًرجى ، كى ـٍ ٍنييـٍ يىٍختىص  ًبًي اؿه يىٍرًكم عى اؿو ًرجى ًرجى
مىٍيوً  ًديًث اٍلميتَّفىًؽ عى ـٍ مىدىاري اٍلحى مىٍيًي ًء الًَّذيفى اتَّفىقىا عى ، كىىىؤيالى ًريفى  .(3) "آخى

ح اٍلميتىقىدِّميف ًإذا قىاليكا  (رحمو اهلل)قاؿ الزركشي  اًفظ جماؿ الٌديف اٍلمزم : اٍصًطبلى : " قىاؿى اٍلحى
ميسمـ: أىف ذىًلؾ مخرج اًرٌم كى ريف ًإذا  عمى شىرط البيخى ٍيًف، كاصطبلح اٍلميتىأىخِّ ًحيحى عمى نىًظير رجاؿ الصَّ

ًكٌم كىغىيره فىقىاؿى الميرىاد بشرطيما أىف يككف رجاؿ ًإٍسنىاده  ًبيىذىا جـز النَّكى ٍيًف كى ًحيحى كىافى  عمى رجاؿ الصَّ
ًفي ًكتىابىٍيًيمىا عمى مىا ذكرنىا"
(4) . 

 عتباره لفيـ شرط الشيخيف فيما انتقياه أمكر أىميا:كيقكؿ الشيخ عبد اهلل الجديع: " فالكاجب ا
أف يبلحظ أنيما يخرجاف لمراكم أصكالن كمتابعات كشكاىد ، فمف خرجا لو في غير األصكؿ ،  :أكالن 

 فميس عمى شرط الصحيح.
ثانيان: أنيما يخرجاف حديث الراكم عف بعض شيكخو، كال يخرجانو عف شيخ معيف مع ثقة ذلؾ 

اكم عنو ضعيفان فيو، كذلؾ كسفياف بف حسيف خرجا لو ما لـ يكف مف حديثو عف الشيخ؛ لككف الر 
 الزىرم؛ ألنو كاف ضعيفان فيو.

ثالثان: يخرجاف لمشيخ في بعض حديثو ضعؼ، فينتقياف منو ما ىك محفكظ دكف سائره، كتخريجيما 
 إلسماعيؿ بف أبي أكيس كشبيو.

لتدليس ما ثبت أنيـ لـ يدلسكا فيو، أك الذيف رابعان: يخرجاف مف ركايات الثقات المكصكفيف با
 .(5)اختمطكا في أكاخر أعمارىـ ، ما ثبت أنو ليس مما ضر بو االختبلط "  

حديث عمى شرط الشيخيف(: أف ركاتيما المخرج ليما في أصكؿ ) الخالصة في معنى قكؿ:
 شكاىد كالمعمقات.الصحيحيف مجتمعيف في ىذا اإلسناد، دكف إفراد أخرجا لو في المتابعات كال

                                                 

: أبك حفص، إيضاح ما ال يسع المحدث جيمو )ص1)  (.27(الميَّانىًشيِّ
 (.241/ 1ابف احجر، النكت عمى كتاب ابف الصبلح )ج (2)
 (.81/ 5ابف تيمية، الفتاكل الكبرل )ج (3)
 (.66: رقـ257/ 1الزركشي، النكت عمى مقدمة ابف الصبلح )ج (4)
 ( .890-2/889الحديث )جالجديع: عبد اهلل، تحرير عمـك  (5)
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مَّدو الكيكًشيًذم   : قاؿ أبك مكسى المديني:(94) الحديث نىا أىبيك غىاًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس ٍبًف ميحى أىٍخبىرى
ٍيذىةى (1)اٍلقىاًضي، رىًحمىوي المَّوي  ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ، أنبا أىبيك بىٍكرو ميحى

مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف أىي كبى ، (2) أنا سي
الطَّبىرىاًني  
ًميفىةى (3) ـي ٍبفي بىشَّارو (4)، ثنا أىبيك خى ، ثنا ًإٍبرىاًىي

دَّثىنى ػ، ثنا سي (5) ، حى : ػػػبلقىةى، قى ػػػػػػادي ٍبفي عً ػػػػػػا ًزيى ػػػػػػػٍفيىافي اؿى
 : ٍنوي، يىقيكؿي ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى ًريرى ٍبفى عى مىى »سىًمٍعتي جى مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بىايىٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى

،« الن ٍصًح ًلكيؿِّ ميٍسًمـو  ، عىٍف ًمٍسعىرو ـي، ثنا سيٍفيىافي ًميفىةى، ثنا ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا أىبيك خى : كىحى ، عىٍف  .ح قىاؿى عىٍف ًزيىادو
 : ٍنوي، قىاؿى ، رىًضيى المَّوي عى ًريرو نِّي »جى مىى الن ٍصًح ًلكيؿِّ ميٍسًمـو كىاً  مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بىايىٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى

ـٍ نىاًصحه  ٍيفً  «.لىكي مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ًحيحه عى ًديثه صى ، عى ىىذىا حى اًرم  وي اٍلبيخى اًف، عىٍف أىًبي ، أىٍخرىجى ٍف أىًبي الن ٍعمى
، ثىبل ، كىاٍبًف نيمىٍيرو ، كىزيىىٍيرو وي ميٍسًمـه، عىٍف أىًبي بىٍكرو . كىأىٍخرىجى ، عىٍف سيٍفيىافى ثىتيييـٍ عىًف عىكىانىةى، كعىٍف أىًبي نيعىٍيـو

حَّ سىمىاعي سيٍفيىافى ٍبًف عييىيٍ  قىٍد صى . كى ٍف ًزيىادو ًميعنا عى ًديًث، ثيَـّ سىًمعىوي ًمٍف اٍبًف عييىٍينىةى، جى نىةى عىٍف ًزيىادو ًليىذىا اٍلحى
 : ًريرو ٍنوي، ًلمىا كىافى ييًزيدي ًفيًو قىٍكؿى جى ـٍ نىاًصحه »ًمٍسعىرو عى نِّي لىكي  .(6)« كىاً 

 تخريج الحديث:
 اختمؼ الحديث عمى كجييف:  

 عنو مرفكعان.الكجو األكؿ: سفياف، عف زياد بف عالقة، عف جرير بف عبد اهلل رضى اهلل 

عف أبي بكر بف أبي شيبة، كابف  (8)عف أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف، كمسمـ (7)أخرجو البخارم
نمير، كزىير، كلـ يذكركا لفظ )إني لكـ ناصح(، أربعتيـ) أبك نعيـ الفضؿ بف دكيف، كأبك بكر بف 

 أبي شيبة، كابف نمير، كزىير بف حرب(، عف سفياف بف عيينة، عف زياد بف عبلقة.

                                                 

اًلبو أىٍحمىدي ٍبفي اٍلعىبَّاس، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل 1) ( ىك: أىبيك غى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. ،(71)ص  عنيـ(،

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 2) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

، تقدمت ترجمتو في )ال (3) دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  مطمب األكؿ: ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى
 ثقة حافظ. (،72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

مىًحٌي البٍصرٌم:  قاؿ الذىبي: كاف محٌدثنا ثقة، ميكثرنا  (4) باب بف محمد بف شعيب، أبك خميفة اٍلجي ىك: الفضؿ بف الحي
ا مفٌكىنا. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (. كالجيمىًحٌى: ىذه النسبة 240: رقـ الترجمة92/ 7راكية لؤلخبار كاألدب، فصيحن

 (.936: رقـ 326/ 3إلى بنى جيمح. السمعاني، األنساب )ج

(ىك: إبراىيـ بف بشار الرمادم، أبك إسحاؽ البصرم: قاؿ ابف حجر: حافظ لو أكىاـ. ابف حجر: تقريب التيذيب 5)
 (.155: رقـ الترجمة88)ص

 (.517: رقـ الحديث267ئؽ المعارؼ )صأبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقا (6)
كًط ًفي اإًلٍسبلىـً كىاألىٍحكىاـً كىالميبىايىعىةً البخارم البخارم: صحيح] (7) ا يىجيكزي ًمفى الش ري كًط/ بىابي مى / 3)ج ،  ًكتىابي الش ري

 .[(2714: رقـ الحديث189

/ بىابي بىيىاًف أىفَّ المسمـ مسمـ: صحيح] (8) يمىافى ةي )ج، ًكتىابي اإٍلً  .[(98: رقـ الحديث75/ 1دِّيفى النًَّصيحى
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عف أبي النعماف، عف أبي عكانة بمفظ مقارب مع ذكر  (1) أخرجو البخارم في مكضع آخر
 قصة لمحديث. كبلىما )زياد بف عبلقة، كأبك عكانة(، عف جرير بف عبد اهلل رضى اهلل عنو مرفكعان.

الكجو الثاني: سفياف، عف مسعر بف كداـ، عف زياد بف عالقة، عف جرير بف عبد اهلل رضى اهلل 
 مرفكعان. عنو

عف أبي خميفة، عف إبراىيـ بف بشار، عف سفياف بف عيينة، عف مسعر  (2)أخرجو الطبراني
 .ع زيادة، قكؿ جرير )إني لكـ ناصح(بف كداـ، عف زياد بف عبلقة بو، بمفظو ما

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ك، ييٍكنىى أىبىا عىٍمرو ، كى ًمي  ٍبًد المًَّو اٍلبىجى ًريري ٍبفي عى المطمب التاسع: الكىـ بالسماع(، )جمتو في تقدمت تر  جى
 ىك: صحابي.(، 377)ص

 : تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب ًزيىادي بفي ًعالىقىةى بًف مىاًلؾو أىبيك مىاًلؾو الثٍَّعمىًبي 
 ثقة. ، ىك:(148، )صالركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(

 يركيو عف زياد بف عالقة: 

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ . سفياف بف عييينة: 8
كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية ، (110)صبكنيتو كيعرؼ اسمو(، 
 عند ابف حجر ال يضر.

اح بف عىبد اهلل، اليىشكيرم، أىبك عىكىانىة، الكاسطي، البىزَّاز7 ضَّ : تقدمت ترجمتو في )المطمب . الكى
 ىك: ثقة ثبت. (،290)ص الرابع: الغريب(،
 دراسة الحديث:

 الكجو األكؿ: سفياف، عف زياد بف عالقة، عف جرير بف عبد اهلل رضى اهلل عنو مرفكعان.

كا عف سفياف بف عيينة أربعة كىـ: )أبك نعيـ الفضؿ بف دكيف كىك ثقة ثبت، كأبك بكر بف أبي ك كر 
شيبة ىك ثقة حافظ، كعبد اهلل بف نمير كىك ثقة، كزىير بف حرب كىك ثقة ثبت(، بدكف كاسطة بيف 

، كتابعو الثقة كضاح صحيحييماسفياف بف عيينة، كزياد بف عبلقة، كأخرجو البخارم كمسمـ في 
 .اليشكرم

                                                 

ةي: ًلمًَّو البخارم البخارم: صحيح] (1) : " الدِّيفي النًَّصيحى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًف/ بىابي قىٍكًؿ النًَّبيِّ صى ، ًكتىابي اإًليمى
ـٍ " )ج ًتًي امَّ ًة الميٍسًمًميفى كىعى ًلرىسيكًلًو كىأًلىًئمَّ  .[(58لحديث: رقـ ا21/ 1كى

 (.2468: رقـ الحديث350/ 2الطبراني: المعجـ الكبير )ج (2)
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الكجو الثاني: سفياف، عف مسعر بف كداـ، عف زياد بف عالقة، عف جرير بف عبد اهلل رضى اهلل 
 عنو مرفكعان.

، ركاه سفياف بف عيينة، عف زيادة بف عبلقة بكاسطة  مىمة، الًيالىًلي  ًمسعىر ٍبف ًكداـ ٍبف ظييىير، أىبك سى
، ًمف قىيس عىيالىف، كيكفيٌّ  المطمب الثاني: قكلو" محفكظ مف ترجمتو في ): تقدمت العاًمًرم 

 ىك: ثقة ثبت فاضؿ. (،401)ص حديث..." (،
، يعني أف (1) قكؿ أبي مكسى المديني: "ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف" الخالصة:ك 

سندنا  صحيحييماىذا الحديث صحيح، كمعنى عمى شرط الشيخيف، أف الحديث أخرجو الشيخاف في 
سفياف بف عيينة، ركاه عف زياد بف عبلقة مباشرة، كثبت سماع ابف عيينة ىك كمتننا، كالتقكا في راكو 

ر بف كداـ، عف ، كمرة ركاه بكاسطة مسع(2) منو، كصرح بقكلو )حدثنا( عند الطبراني في معجمو
 زياد بف عبلقة.

فيو أبك غالب أحمد بف العباس لـ أجد مف  مكسى المديني أبي إسناد الحكـ عمى الحديث:
 .صحيحييماصحيح، أخرجو البخارم كمسمـ في ذكره بجرح أك تعديؿ، إال أف الحديث 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.517: رقـ الحديث267أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)

 (.2467: رقـ الحديث350/ 2الطبراني: المعجـ الكبير )ج (2)
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 المطمب الخامس: حديث صحيح عمى شرط البخارم
أنو جرد الصحيح المستكفى لشركط الصحة: مف اتصاؿ "شرط البخارم في صحيحو: 

اإلسناد، كثقة الركاة، كالسبلمة مف العمؿ، كذلؾ مستفاد مف تتبع كتبو، كتبيف مف عنكانو، فإنو 
 . (1)سماه: الجامع المسند المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو" 

ٍمتي ًفي  ا أىٍدخى اًؿ قاؿ البخارم: " مى اًح الطِّكىاًؿ ًلحى حى تىرىٍكتي ًمفى الصِّ ، كى حَّ اًمًع إالَّ مىا صى ًكتىاًب اٍلجى
 . (2)الط كًؿ"

كىذا صريح منو أنو لـ يقصد إلى مجرد الجمع، بؿ جرد "قاؿ الشيخ عبد اهلل الجديع: 
 الصحيح في كتابو لـ يشبو بغيره، كذلؾ يدؿ ىذا عمى ضعؼ االستدراؾ عميو لما لـ يخرجو مف
الحديث، فإنو قصد إلى االختصار، فأما شرطو في االتصاؿ فشديده، فإنو لـ يكتؼ بمعاصرة الراكم 
لشيخو، بؿ اشترط لقاءه لو كلك مرة...، كأما في الرجاؿ، فإنو عمد إلى أحاديث الثقات الذيف ىـ في 

 .(3)"أعمى درجات الثقة، كاحترز مف أحاديث مف قامت الشبية أك قكيت مظنتيا في ركايتو
ا الحديثى المجمعى عمى ًثقىًة نىقىمىًتًو "فقاؿى ابف طاىر المقدسي:  رِّجى ، أف ييخى ، كمسمـو شرطي البخارمِّ

عَّؼى جماعةن (4)"إلى الصحابيِّ المشيكرً  ؛ ألفَّ النَّسائيَّ ضى ، كرد العراقي عميو فقاؿ: ليس ما قالىوي بجٌيدو
 .(5)أخرجى ليـ الشيخاًف، أك أحديىيما 

رِّجى ما اٌتصؿى إسناديه كقاؿى ا لحازمي  في " شركط األئمًة " ما حاصميوي: إفَّ شىٍرطى البخارمِّ أٍف ييخى
رِّجي أحيانان عف أعياًف الطبقًة  نَّوي قد ييخى ذيكا عنو، مبلزمةن طكيمةن، كا  بالثقاًت المتقنيفى المبلزميفى لمف أىخى

كا كى عنو، فمـ يىٍمزىميكهي إال مبلزمةن يسيرةن  التي تمي ىذًه في اإلتقاًف كالمبلزمًة، لمىٍف رى
(6) . 

ممكف أف يككف معناه أف رجاؿ ىذا الحديث ىـ رجاؿ البخارم الذيف ركل عنيـ، الخالصة: 
ف لـ يككنكا ىـ.  أك أف ركاة ىذا الحديث مثؿ رجاؿ البخارم في العدالة، كا 

                                                 

 ( .2/881الجديع: عبد اهلل، تحرير عمـك الحديث )ج (1)
/ 3(، كالخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج226/ص 1الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )جابف عدم،  (2)

962.) 

 ( .2/880الجديع: عبد اهلل، تحرير عمـك الحديث )ج (3)
 (.86المقدسي: ابف طاىر، شركط األئمة الستة )ص (4)

 (126/ 1العراقي، شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي )ج (5)
 (. لـ أجده في كتابو شركط األئمة، نقمو عنو العراقي.127/ 1)ج سابؽالمرجع ال (6)
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مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف اٍلميطىيًَّر ٍبًف أىًبي ًنزىارو : : قاؿ أبك مكسى المديني(93) الحديث نىا أىبيك عىٍدنىافى ميحى أىٍخبىرى
ًرٍزمىةى 
دِّم أىبيك عيمىرى اٍلميطىيِّري ، (1) أنا جى

ًميٍّ (2) ، كىأىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي أىًبي بىٍكًر ٍبًف أىًبي عى
، قىاال: أنا أىبيك (3)

ـى ٍبًف اٍلميٍقًرًئ  مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي بىٍكرو ميحى
ٍبًد اٍلغىفَّاًر (4) ٍبدىافى ٍبًف عى مَّدي ٍبفي عى ، ثنا ميحى

، ثنا أىبيك ميٍصعىبو (5)
(6) ،

: سىًمٍعتي أى  ، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى اًزًنيِّ ، عىًف عىٍمًرك ٍبًف يىٍحيىى اٍلمى اًلؾي ٍبفي أىنىسو ٍدًرمَّ رىًضيى ثنا مى بىا سىًعيدو اٍلخي
مَّـى:  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي، يىقيكؿي ٍمًس ذيكدو »المَّوي عى دىقىةه،  (7)لىٍيسى ًفيمىا ديكًف خى صى

ٍمسىًة أىٍكسيؽو  لىٍيسى ًفيمىا ديكًف خى دىقىةه، كى ٍمًس أىكىاؽو صى لىٍيسى ًفيمىا ديكًف خى دى  (8) كى : ثنا  (ح)« . قىةه صى ًبًو قىاؿى كى
ًف ا ، عى ٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي سىًعيدو ، عى عىةى اٍلمىاًزًنيِّ ٍعصى ًف ٍبًف أىًبي صى ٍبًد الرٍَّحمى مًَّد ٍبًف عى ، عىٍف ميحى اًلؾه لنًَّبيِّ مى

، نىٍحًكًه.  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ارً صى مىى شىٍرًط اٍلبيخى ًحيحه عى ًديثه صى ، ًمفى ىىذىا حى ًديًث مىاًلؾو مٍّ ًمٍف حى
ًميعنا،  كىايىتىٍيًف جى دِّهً الرٍّ عىةى نيًسبى ًإلىى جى ٍعصى ًف ٍبًف أىًبي صى ٍبًد الرٍَّحمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى مَّده ىيكى اٍبفي عى ميحى كى

(9). 

 تخريج الحديث:
 اختمؼ الحديث عمى كجييف:

 سعيد الخدرم رضى اهلل عنيا مرفكعان.الكجو األكؿ: عمرك بف يحيى المازني، عف أبيو، عف أبي 

                                                 

دى اٍبًف الشٍَّيًخ أىًبي عيمىرى الميطىيَّر، األى  (1) مَّدي بفي أىٍحمى ٍدنىاف ميحى ، تقدمت ترجمتو في )ىك: أىبيك عى المطمب الثػاني: ٍصبىيىاًني 
 ثقة. (،390)ص قكلو" محفكظ مف حديث..."(،

(ىك: أبك عمر المطير بف أبي نزار البجيرم المؤدب الخطيب، محدث بف محدث. الحازمي، الفيصؿ في مشتبو 2)
 (.325: رقـ الترجمة248/ 1النسبة )ج

أبك القاسـ اليمداني الٌذككانٌي  (ىك: عبد الرحمف بف أبي بكر محمد بف أبي عمٌي أىٍحمىد بف عبد الرحمف،3)
 (،129، )صاأٍلصبيانٌي المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: معرفتو باإلخكة(

 رح مفسر كال تعديؿ.لـ أجد مف ذكر فيو ج

، أىبيك بىٍكر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: 4) ًميٍّ األىٍصبىيىاًني  ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي مف عرؼ (ىك: اٍبفي الميٍقًرًئ ميحى
 ثقة ثبت. (،104)ص بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

ٍبدىافى ٍبًف عىبد اٍلغىفَّاًر المكي: لـ أجد لو ترجمة.5) مد ٍبفي عى  (ىك: ميحى

: كقاؿ ابف حجر: الفقيو صدكؽ، عابو أبك خيثمة لمفتكل 6) اًرًث الز ٍىًرم  (ىك: أىبيك ميٍصعىبو أىٍحمىدي بفي القىاًسـً بًف الحى
 (.17: رقـ الترجمة78تقريب التيذيب )ص بالرأم. ابف حجر،

نثةه كال كاحدى ليا مف 7) (الذٍَّكدي مف اإلبؿ : ما بيف الثَّنتيف إلى التٍِّسع، كقيؿ ما بيف الثَّبلًث إلى العىٍشر، كالمٍفظىة ميؤى
 (.426/ 2لىٍفًظيىا كالنَّعىـ. ابف األثير، النياية في غريب األثر )ج

ٍسؽ: ًست كف صاعان ك 8) ىك ثبلثيمائة كًعٍشركف ًرٍطبل عند أٍىؿ الًحجاز، كأربىعمائة كثمانكف ًرٍطبل عٍند أٍىؿ الًعراؽ (الكى
اع كالميدِّ. ابف األثير، النياية في غريب األثر )ج  (.401/ 5عمى اٍخًتبلًفًيـ في ًمٍقدار الصَّ

 (.546: رقـ الحديث278(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص9)
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، مف طريؽ (2) ، كمالؾ في مكطئو بمفظو(1) أخرجو البخارم  بمفظو مع زيادة لفظ )األبؿ(
 مالؾ بف أنس.

 (4)مف طريؽ يحيى بف أبي كثير بمفظو، كأخرجو مسمـ (3)أخرجو البخارم في مكضع آخر
ى بف أبي كثير، كابف عيينة(، عف عمرك مف طريؽ ابف عيينة بمفظو، ثبلثتيـ )مالؾ بف أنس، كيحي

 بف يحيى.ا

ا مف  (6) مف طريؽ محمد بف يحيى بف حباف بنحكه، كفي مكضع آخر (5)كأخرجو مسمـ أيضن
 طريؽ بشر بف فضؿ، عف عمارة بف غزية، بمفظو.

عمرك بف يحيى، كمحمد بف يحيى بف حباف، كعمارة بف غزية(، عف يحيى بف ثبلثتيـ )
 عمارة المازني بو.

الكجو الثاني: محمد بف عبد الرحمف بف أبي صعصعة المازني، عف أبيو، عف أبي سعيد الخدرم 
 رضى اهلل عنيا مرفكعان.
بف امف طريؽ مالؾ  (8)، كمالؾ في مكطئو، بنحكه مع زيادة بعض األلفاظ(7)أخرجو البخارم

 أنس بنحكه.
سماعيؿ بف مف طريؽ إسماعيؿ بف أمية بنحكه، كبلىما )مال (9)كأخرجو مسمـ ؾ بف أنس، كا 

 أمية(، عف محمد بف عبد الرحمف بف أبي صعصعة المازني بو.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

: اًرم  اٍلمىاًزًني  اٍلمىدىًني   . (10)قاؿ ابف حجر: ثقة يحيى بف عمارة ٍبًف أىًبي حىسىفو األىٍنصى
اًرٌم   . (11)قاؿ ابف حجر: ثقة  اٍلمدًني:عىٍمرك بف يحيى بف عمىارىة بف أبي حسف اٍلمىاًزني اأٍلٍنصى

                                                 

ًرًؽ )جا](1) كىاًة الكى  .[(1447: رقـ الحديث116/ 2لبخارم: صحيح البخارم، كتاب الزكاة/ بىابي زى

ا تىًجبي ًفيًو الزَّكىاةي )ج](2)  .[(1: رقـ الحديث244/ 1مالؾ بف أنس: المكطأ، ًكتىابي الزَّكىاًة/ بىابي مى
كىاتي البخارم البخارم: صحيح](3) ا أيدِّمى زى : مى  .[(1405: رقـ الحديث107/ 2وي فىمىٍيسى ًبكىٍنزو )ج، كتاب الزكاة، بىابه

 .[(1: رقـ الحديث673/ 2مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىاب الزَّكىاًة )ج](4)

 (.5: رقـ الحديث674/ 2)ج المرجع السابؽ (5)

 (.3: رقـ الحديث674/ 2)ج المرجع نفسو(6)

ا ](7) : لىٍيسى ًفيمى دىقىةه )جالبخارم: صحيح البخارم، كتاب الزكاة/ بىابه ٍمًس ذىٍكدو صى : رقـ 126-119/ 2ديكفى خى
 .[(1484-1459الحديث

ا تىًجبي ًفيًو الزَّكىاةي )ج](8)  .[(2: رقـ الحديث244/ 1مالؾ بف أنس: المكطأ، ًكتىابي الزَّكىاًة/ بىابي مى

 .[(4: رقـ الحديث674/ 2مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىاب الزَّكىاًة )ج] (9)

 (.7612: رقـ الترجمة594تيذيب )ص ابف حجر، تقريب ال (10)

 (.5139: رقـ الترجمة428)ص  المرجع السابؽ(11)
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تقدمت ، أبك عبد اهلل المدني الفقيو، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك األصبحي
 (،144)ص ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(،

 إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف، ككبير المتثبتيف.كىك: 

 دراسة رجاؿ الكجو الثاني:
: ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبف أىبي صعصعة األىٍنصاًرٌم اٍلمىاًزًني   . (1)  "ثقة"قاؿ ابف حجر:  عىبد المًَّو بف عى

ٍبًد الرٍَّحمىًف اٍلمىدىنً  ، أىبيك عى عىةى اٍلمىاًزًني  ٍعصى ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أىًبي صى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى مًَّد ٍبًف عى : ميحى قاؿ ابف ي 
 . (2)  "ثقة"حجر: 

  دراسة الحديث:
قكؿ أبي الحديث مف كبل الكجييف صحيح، أخرجيما البخارم في صحيحو عف مالؾ، ك

ًميعنا"مكسى المديني:  كىايىتىٍيًف جى ، ًمفى الرِّ ًديًث مىاًلؾو اًرمِّ ًمٍف حى مىى شىٍرًط اٍلبيخى ًحيحه عى ًديثه صى ، (3)"ىىذىا حى
يعني أف ىذا الحديث  رجالو رجاؿ البخارم، كأخرجو البخارم في صحيحو مف طريقيف عف مالؾ، 

د بف عبد الرحمف بف محم كىما: )مالؾ، عف عمرك بف يحيى المازني، عف أبيو(، كعف )مالؾ، عف
أبي صعصعة المازني، عف أبيو(، كبلىما )يحيى بف عمارة المازني، كعبد اهلل بف عبد الرحمف 

 مرفكعان. عف أبي سعيد الخدرم رضى اهلل عنوالمازني(، 
اف بف عبد الغفار لـ أجد لو مكسى ضعيؼ فيو محمد بف عبد إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:

 .صحيحييما، كال يعرؼ حالو، كالحديث صحيح  أخرجو البخارم كمسمـ في ةترجم

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.3431: رقـ الترجمة311ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)

 (.6030: رقـ الترجمة488)ص المرجع السابؽ (2)

 (.546: رقـ الحديث278(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص3)
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 المطمب السادس: حديث صحيح عمى شرط مسمـ

 في أكؿ مقدمة صحيحو أنو يقسـ األحاديث ثبلثة أقساـ:  (رحمو اهلل)ذكر مسمـ 
ـي ًمفى  األكؿ: ما ركاه الحفاظ المتقنكف: ـى اأٍلىٍخبىارى الًَّتي ًىيى أىٍسمى قاؿ مسمـ: " فىًإنَّا نىتىكىخَّى أىٍف نيقىدِّ

ٍتقىافو ًلمىا نىقى  ًديًث، كىاً  ٍيًرىىا، كىأىٍنقىى ًمٍف أىٍف يىكيكفى نىاًقميكىىا أىٍىؿى اٍسًتقىامىةو ًفي اٍلحى ٍد اٍلعيييكًب ًمٍف غى ـٍ ييكجى ميكا، لى
ـٍ اٍخًتبلى  بىافى ذىًلؾى ًفي ًركىايىًتًي ، كى دًِّثيفى مىى كىًثيرو ًمفى اٍلميحى ا قىٍد عيًثرى ًفيًو عى ، كىمى ؼه شىًديده، كىالى تىٍخًميطه فىاًحشه

ٍنًؼ ًمفى النَّاًس. ٍينىا أىٍخبىارى ىىذىا الصِّ ، فىًإذىا نىٍحفي تىقىصَّ ـٍ ًديًثًي  ًفي حى
أىٍتبىٍعنىاىىا أىٍخبىارنا يىقىعي ًفي أىسىاًنيًدىىا  " :كاإلتقافالثاني: ما ركاه المستكركف المتكسطكف في الحفظ 

ٍف كىا مىى أىنَّييـٍ كىاً  ، عى ٍنًؼ اٍلميقىدَّـً قىٍبمىييـٍ ٍتقىاًف، كىالصِّ كًؼ ًباٍلًحٍفًظ كىاإٍلً نيكا ًفيمىا بىٍعضي مىٍف لىٍيسى ًباٍلمىٍكصي
تىعىاطً  ٍدًؽ، كى ـى السٍَّتًر، كىالصِّ ، فىًإفَّ اٍس ٍفنىا ديكنىييـٍ ". كىصى ـٍ مييي  ي اٍلًعٍمـً يىٍشمى

عىاًؼ  كالثالث: ما ركاه الضعفاء كالمتركككف: " نىٍشًر اٍلقىٍكـً اأٍلىٍخبىاًر اٍلميٍنكىرىًة ًباأٍلىسىاًنيًد الضِّ
اٍلمىٍجييكلىة"
(1). 

ًديث ميتًَّصؿ  ًحيحو أىف يككف الحى كحديث صحيح عمى شرط مسمـ يعني: شىرط ميسمـ ًفي صى
ٍسنىاد ًبنىقٍ  ًديث اإٍلً مف اٍلعمَّة كىىىذىا ىيكى حد الحى ؿ الثِّقىة عىف الثِّقىة، مف أىكلو ًإلىى منتياه سالمان مف الشذكذ، كى

ًديث ًفي  اؼ فىبلى خبلؼ بىيف أىؿ الحى ًديث اٍجتمعت ًفيًو ىىًذه اأٍلىٍكصى ًحيح ًفي نفس اأٍلىمر؛ فىكؿ حى الصَّ
ا تو مف اأٍلىحى ا اٍختمفيكا ًفي ًصحَّ مى تو، كى فيـٍ اٍنًتفىاء كصؼ مف ىىًذه ًصحَّ ًديث فقد يككف سىبىب اٍختبلى

ا ًإذا كىافى  ًديث مىٍستيكران، أىك كىمى كىاة الحى ا ًإذا كىافى بعض ري اؼ بىينيـ خبلؼ ًفي اٍشًترىاطو كىمى اأٍلىٍكصى
فيـٍ ًفي أىنو ىىؿ اٍجتمعت  تو اٍختبلى فيـٍ ًفي ًصحَّ قد يككف سىبىب اٍختبلى ًديث ميٍرسبلن، كى ًفيًو ىىًذه الحى

ًء ًعٍند ميسمـ  ًحيح عمى شىرط ميسمـ؛ لكىكف ىىؤيالى ًديث صى اؼ أىك اٍنتىفىى بىٍعضيىا، كقىاليكا ًفيًو ىىذىا حى اأٍلىٍكصى
اؼ اٍلميٍعتىبرىة ًممَّف اٍجتمعت فييـ اأٍلىٍكصى
 (2). 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.7-5/ص 1قدمة صحيح مسمـ )جانظر: مسمـ: م (1)
 (. بتصرؼ.72انظر: ابف الصبلح، صيانة صحيح مسمـ )ص (2)
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مىى شىٍرًط ميٍسًمـو األكؿالنمكذج  ًحيحه عى ًديًث : صى وي ًمٍف حى  الثٍَّكًرمِّ ، أىٍخرىجى

ًميٍّ : قاؿ أبك مكسى المديني(95) الحديث نىا أىبيك عى :  كىأىٍخبىرى
، ًإٍذننا، ثنا أىبيك أىٍحمىدى (2)، أىنىا أىبيك نيعىٍيـو (1)

ٍيوً  ،(3) اٍلًغٍطًريًفي   كى ٍبدي المًَّو ٍبفي ًشيرى ثنا عى
، ثنا الميبلًئي  (4)  ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، ثنا ًإٍسحى

(5) ، ، ثنا زيىىٍيره
مىٍيًو، ثنا سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى  ، ًقرىاءىةن عى ، ىىذىا، أىنىا أىبيك نيعىٍيـو ًميٍّ نىا أىبيك عى كىأىٍخبىرى
ٍمـو (6)  ًف ٍبفي سى ٍبدي الرٍَّحمى ، ثنا عى

، عىٍف ، ثنا سىٍيؿي ٍبفي عيٍثمى (7) الرَّاًزم   اًلحو ، ًكبلىيمىا، عىٍف سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى ًكيعه، عىٍف سيٍفيىافى ، ثنا كى افى
 : ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنوي، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى مىٍف قىتىؿى كىزىغنا »أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى

(8) 
ٍربىًة األيكلىى فىمى  ًفي الثَّاًلثىًة كىذىاًفي الضَّ ًفي الثَّاًنيىًة كىذىا، كى كىذىا، كى ، «. وي كىذىا كى ؿي أىٍكثىري : األىكَّ كىىىذىا قىاؿى سييىٍيؿه

مىى شىٍرًط ميٍسًمـو  ًحيحه عى ا صى ٍبًد أىٍيضن ًريري ٍبفي عى ٍبًد المًَّو، كىجى اًلدي ٍبفي عى ، ىىذىا، كىخى ًديًث الثٍَّكًرمِّ وي ًمٍف حى ، أىٍخرىجى
قىاؿى الطَّبىرى اٍلحى  ـٍ يىٍذكيًر الثٍَّكًرم  اٍلكىرَّةى الثَّاًلثىةى، كى لى ، كى اًعيؿي ٍبفي زىكىًريَّا، عىٍف سييىٍيؿو ٍسمى ـٍ يىٍرًكًه عىٍف ًميًد، كىاً  : لى اًني 

ًكيعه  سيٍفيىافى ًإال كى
 (9). 

 

 

                                                 

(ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 1)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (2) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)صاألكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

سىٍيًف بًف القىاًسـً بًف السًَّرمِّ بًف 3) دى بًف حي مَّدي بفي أىٍحمى . (ىك: أىبيك أىٍحمىدى ميحى ، الًغٍطًرٍيًفي  ٍيـً العىٍبًدم  الًغٍطًرٍيًؼ بًف الجى
قٍ  (،186)ص تقدمت ترجمتو في )المطمب الثامف: معرفتو بكفاة الركاة(، ، ميٍسًندي كى اؿي دي، الرَّحَّ كِّ اًفظي، الميجى  ًتًو. الحى

(4، ، المىٍطمىًبي  ٍيو بًف أىسىدو القيرىًشي  كى ًف بًف ًشٍيرى ٍبًد الرٍَّحمى ًد بًف عى مَّ ٍبدي اهلًل بفي ميحى مَّدو عى ، قاؿ  (ىك: أىبيك ميحى النٍَّيسىابيٍكًرم 
اًنٍيًؼ. الذىبي: سير أعبلـ النببلء )ج اًحبي التَّصى اًفظي، الفىًقٍيوي، صى ، الحى ـي ا  (.96: رقـ الترجمة166/ 14الذىبي: اإًلمى

،  تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة 5) ( ىك: أىبيك نيعىٍيـو الفىٍضؿي بفي ديكىٍيفو التٍَّيًمي  الطَّمحي 
 ت.ثقة ثب (،76)ص رضى اهلل عنيـ(،

، تقدمت ترجمتو في )ا6) دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى لمطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

: تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: الغريب(، 7) ٍمـو الرَّاًزم  سىكىفى أىٍصبىيىافى ًد ٍبًف سى مَّ ًف ٍبفي ميحى ٍبدي الرٍَّحمى (ىك: عى
 ثقة.(، 289)ص

. انظر: ابف األثير، النياية في غريب األثر )ج8) ٍمع كىزىغىة بالتٍَّحريؾ كىي التي ييقاؿ ليا : سىاـ  أٍبرىصى / 5( كزغ: جى
394.) 

 (.773: رقـ الحديث388(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص9)
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 تخريج الحديث:

ٍربىةو فىمىوي كىذىا »بمفظ  مف طريؽ خالد بف عبد اهلل، (1)أخرجو مسمـ  ًؿ ضى مىٍف قىتىؿى كىزىغىةن ًفي أىكَّ
ٍف قىتى  سىنىةن، ًلديكًف اأٍليكلىى، كىاً  كىذىا حى ٍربىًة الثَّاًنيىًة فىمىوي كىذىا كى مىٍف قىتىمىيىا ًفي الضَّ سىنىةن، كى كىذىا حى ٍربىًة كى مىيىا ًفي الضَّ

سىنىةن، ًلدي  كىذىا حى  «.كًف الثَّاًنيىةً الثَّاًلثىًة فىمىوي كىذىا كى

سماعيؿ بف زكريا،  (2)كفي مكضع آخر مف طريؽ جرير بف عبد الحميد، كأبك عكانة، كا 
ًديًثًو  كسفياف الثكرم، ًريرنا كىٍحدىهي، فىًإفَّ ًفي حى ، عىٍف سييىٍيؿو ، ًإالَّ جى اًلدو ًديًث خى ٍف قىتىؿى كىزىغنا »" ًبمىٍعنىى حى مى

ٍربىةو كيًتبىٍت لى  ًؿ ضى ًفي الثَّاًلثىًة ديكفى ذىًلؾى ًفي أىكَّ ، كى ًفي الثَّاًنيىًة ديكفى ذىًلؾى سىنىةو، كى  «.وي ًمائىةي حى

سماعيؿ بف زكريا، كزىير بف معاكية، كأبك  خمستيـ )خالد بف عبد اهلل، كسفياف الثكرم، كا 
 .عكانة الكضاح اليشكرم(، عف سيؿ بف أبي صالح بو

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

)المطمب الثالث: حديث صحيح  تقدمت ترجمتو فيذككاف أبك صالح السماف الزيات المدني: 
 ثقة ثبت.: كىك (،469ص) أخرجو مسمـ في صحيحو(،

 تقدمت ترجمتو فيسييؿ ٍبف أىًبي صالح السماف كاسـ أىًبي صالح ذككاف مدني مكلى جكيرية: 
ثقة محتج بو، : كىك (،360)ص ،(كحذفوأالمطمب الثامف: االختبلؼ في زيادة راكو في اإلسناد )

كفيما حدث بو قبؿ سكء حفظو بسبب مكت أخيو، كاختبلطو في آخر عمره، كىك إنما اعتؿ في 
 العراؽ، فقبؿ االحتجاج بحديثو ينظر فيو فإف كاف مما حدث بو في العراؽ فبل يحتج بو.

 ي صالح: يركيو  عف سييؿ بف أب

ديج: 8  .3))"ثقة ثبت إال أف سماعو عف أبي إسحاؽ بأخرة"كقاؿ ابف حجر: . زىير بف معاكية بف حي
تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى . سفياف بف سعيد الثىكرم: 7

ف كاف يدلس؛ إال أف تدليسو قميؿ،  ىك: (،113)ص اهلل عنيـ(، ثقة ثبت حافظ حجة إماـ، كا 
 كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ابف حجر ال يضر.

تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ  ككيع بف الجراح بف مميح، أبك سفياف:
 ىك: ثقة حافظ عابد. (،77)ص الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

                                                 

ـً ] (1)  .[(146: رقـ الحديث1758/ 4/ بىابي اٍسًتٍحبىاًب قىٍتًؿ اٍلكىزىًغ )جمسمـ: صحيح مسمـ، كتاب السَّبلى

 (.147: رقـ الحديث1758/ 4)ج المرجع السابؽ (2)

 (.2062: رقـ الترجمة342( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(3
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 : ، كذكره ابف حباف في (1)قاؿ أبك حاتـ: صدكؽسىٍيؿي ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف فىاًرسو اٍلعىٍسكىًرم  أىبيك مىٍسعيكدو
ًديًثوً "، كقاؿ أبك الشيخ األصبياني: (2)الثقات مىٍف غىرىاًئًب حى لىوي غىرىاًئبي ًبكىٍثرىةو ، كى ، (3) "سكتكا عنو، كى

اًفظ"، كقاؿ مرة: (4)"ثقة صاحب غرائب"كقاؿ الذىبي:  ، كقاؿ (6)"أحد األعبلـ"، كقاؿ أيضان: (5) "اٍلحى
ـي، "في مكضع آخر:  دي، الثٍَّبتي اإًلمىا كِّ اًفظي، الميجى  .(8)"أحد الحفاظ لو غرائب"، كقاؿ ابف حجر: (7) "الحى
 ثقة.  خالصة األقكاؿ:

 دراسة الحديث:

ا " سى المديني:قاؿ أبك مك  ؿي أىٍكثىري يعني يقصد الضربة األكلى، كىىىذىا أىٍيضن : األىكَّ قىاؿى سييىٍيؿه
" مىى شىٍرًط ميٍسًمـو ًحيحه عى صى
 رجاؿ الحديث مف رجاؿ اإلماـ مسمـ، فقد أخرجو في صحيحو.، يعني (9) 

مكسى المديني صحيح، كالحديث صحيح أخرجو مسمـ في  إسناد أبي: الحكـ عمى الحديث
 صحيحو.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.877: رقـ الترجمة203/ 4(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)

 (.13510الترجمة : رقـ292/ 8(ابف حباف، الثقات )ج2)

 (.119/ 2(أبك الشيخ األصبياني، طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا )ج3)

 (.2174: رقـ الترجمة470/ 1(الذىبي، الكاشؼ )ج4)

 (.934: رقـ الترجمة85(الذىبي، المعيف في طبقات المحدثيف )ص5)

 (.460: رقـ الترجمة31/ 2(الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج6)

 (.110: رقـ الترجمة454/ 11سير أعبلـ النببلء )ج(الذىبي، 7)

 (.2664: رقـ الترجمة258(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص8)

 (.773: رقـ الحديث388(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص9)
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مىى شىٍرًط ميٍسًمـو  ًحيحه عى وي عىٍف قيتىٍيبىةى النمكذج الثاني: صى  ، أىٍخرىجى

ٍيًو : قاؿ أبك مكسى المديني: (96) الحديث ٍندىكى كًر ٍبفي مى نىا أىبيك مىٍنصي أىٍخبىرى
، ثنا أىبيك (2)، ثنا أىبيك نيعىٍيـو (1)

بلدو  اًرثي ٍبفي أىًبي أيسىامىةى (3)بىٍكًر ٍبفي خى ، ثنا اٍلحى
ـي ٍبفي اٍلقىاًسـً (4) ، كىعىاًصـي ٍبفي (5) ، ثنا أىبيك النٍَّضًر ىىاًش

ًميٍّ  مىٍيًو ، قىاال: (6)عى مَّى المَّوي عى ٍنوي، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى دَّثىًني نىاًفعه، عىٍف عى ، حى ثنا المٍَّيثي
 : ، أىنَّوي قىاؿى مَّـى سى بىتي »كى ـٍ أىٍف ييٍؤتىى مىٍشرى ديكي ؿو ًبغىٍيًر ًإٍذًنًو، أىييًحب  أىحى اًشيىةى رىجي ـٍ مى ديكي فىيىٍكًسري  (7)وي ال يىٍحًمبىفَّ أىحى

ده مىا ، فىبل يىٍحًمبىفَّ أىحى ـٍ تييي ـٍ أىٍطًعمى كعي مىكىاًشيًي ري ا تىٍخًزفي لىييـٍ ضي ذي طىعىاميوي؟ فىًإنَّمى ًشيىةى اٍمًرئو ًبغىٍيًر ًخزىانىتىوي فىييٍؤخى
مىى شىٍرًط ميٍسًمـو  لىٍفظي ىىاًشـو ىىذىا« . ًإٍذًنوً  ًحيحه عى ٍف قيتىٍيبىةى صى وي عى ، عىًف المٍَّيثً ، أىٍخرىجى ، كىاٍبًف ريٍمحو

 (8). 

 تخريج الحديث:

 مف طريؽ مالؾ بف أنس بنحكه. (10)، كمسمـ(9)أخرجو البخارم 
عف محمد بف رمح، كقتيبة بف سعيد، عف الميث بنحكه،  كبلىما )مالؾ بف  (11)كأخرجو أيضان مسمـ

 أنس، كالميث(، عف نافع مكلى ابف عمر بو.

                                                 

ٍبد ا1) ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى ٍيو، ( ىك: محمد ٍبف عى هلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى
كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة  أبك منصكر األصبياني، الش ري

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (2) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى

جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بىٍكر العطار،  (3)
 ثقة. كىك: (، 103)صلكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، )المطمب الثالث: مف عرؼ با

مَّد التميمي،  (4) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى
 ثقة صاحب المسند. كىك: (، 103)صبالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

) المطمب الثالث: مف عرؼ بكنيتو،  تقدمت ترجمتو في الخيرىاسىاًنٌي، ىك: أىبيك النٍَّضًر ىىاًشـي بفي القىاًسـً المٍَّيًثي  ( 5)
 ثقة ثبت.  (،103)ص أكالن: مف عرفة بكنيتو، كال يعرؼ اسمو(،

تقدمت ترجمتو في )المطمب ( ىك: عاصـ بف عمي بف عاصـ بف صييب الكاسطي أبك الحسف التيمي مكالىـ، 6)
 صدكؽ ربما كىـ.  (،190)ص الثامف: معرفتو بكفاة الركاة(،

ِـّ كىاٍلفىٍتًح: الغيٍرفة. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج7)  (.455/ 2(  مىٍشريبىتيو: اٍلمىٍشريبىةي ًبالضَّ

 (.616: رقـ الحديث309( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 8)
دو ًبغىٍيًر ًإٍذًنًو )ج (]البخارم: صحيح البخارم، ًكتىاب9) اًشيىةي أىحى : رقـ 126/ 3ًفي الم قىطىًة/ بىابي الى تيٍحتىمىبي مى

 ([.2435الحديث
اًلًكيىا )ج10) اًشيىًة ًبغىٍيًر ًإٍذًف مى ٍمًب اٍلمى : رقـ 1352/ 3(]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي الم قىطىًة/ بىابي تىٍحًريـً حى

 ([.1726الحديث
 المرجع السابؽ. (11)
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:

قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت فقيو مشيكر، مات سنة سبع  نافع أبك عبد اهلل المدني مكلى ابف عمر،
 .(1)عشره كمائة أك بعد ذلؾ 

 تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: الميث بف سعد، أبك الحارث الفيمي:
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرؼ بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

 دراسة الحديث:

وي عىٍف قيتىٍيبىةى، كىاٍبًف  ، أىٍخرىجى مىى شىٍرًط ميٍسًمـو ًحيحه عى معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " لىٍفظي ىىاًشـو ىىذىا صى
، عىًف المٍَّيًث" ريٍمحو
ىاشـ في الحديث ) فيؤخذ طعامو(، صحيح عمى شرط مسمـ؛ ، أم أف لفظ (2) 

 ألنو كردت ركاية لمسمـ عف قتيبة بف سعيد، كابف رمح بقكلو ) فينتقؿ(، ىذا نفس المعنى.
ٍبد الكاحد لـ أجد مف  الحكـ عمى الحديث: ٍبد المَّو ٍبف عى إسناد أبي مكسى المديني فيو محمد ٍبف عى

 ديث صحيح أخرجو اإلماـ البخارم كمسمـ في صحيحيما.ذكره بجرح أك تعديؿ، إال أف الح
اًرمِّ النمكذج الثالث:  مىى شىٍرًط ميٍسًمـو ديكفى اٍلبيخى ًحيحه عى ًديثه صى  حى

ٍيًو : قاؿ أبك مكسى المديني: (97) الحديث ٍنديكى ٍبًد المًَّو ٍبًف مى مَّدي ٍبفي عى كرو ميحى نىا أىبيك مىٍنصي أىٍخبىرى
، ثنا (3)

اًفظي  بلدو (4)أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى اًرثي ٍبفي أىًبي أيسىامىةى (5)، ثنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي خى ، ثنا اٍلحى
، ثنا (6) مَّدو ، ثنا ييكنيسي ٍبفي ميحى

مَّ  : أىٍقبىٍمنىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى اًبرو رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبي الز بىٍيًر، عىٍف جى ، عى مَّـى لىٍيثه سى مىٍيًو كى ى المَّوي عى
تَّى ًإذىا كىانىٍت ًبسً  ٍنيىا ميًيمَّةن ًبعيٍمرىةو، حى جِّ ميٍفًردنا، كىأىٍقبىمىٍت عىاًئشىةي رىًضيى المَّوي عى ٍرؼو عىرىكىٍت، ميًيمِّيفى ًباٍلحى

نىا فىا كىاٍلمىٍركىًة، فىأىمىرى ًبالصَّ تَّى ًإذىا قىًدٍمنىا طيٍفنىا ًباٍلكىٍعبىًة كى مَّـى أىفَّ يىًحؿَّ ًمنَّا  حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىسيكؿي المًَّو صى
                                                 

 (.7086: رقـ الترجمة559ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (1)
 (.616: رقـ الحديث309( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 2)
ٍيو،3) ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف الحجاج ٍبف مندكى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عى  ( ىك: محمد ٍبف عى

كطٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة أبك م نصكر األصبياني، الش ري
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،103)ص بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

دى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ،  (4) ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمى تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)ص، )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(

 العيميٌك في الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.
تقدمت ترجمتو في ك بىٍكر العطار، ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبي  (5)

 ثقة. كىك: (، 103)ص)المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

مَّد التميمي،  (6) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: مف عرؼ ىك: الحارث ٍبف ميحى
 المسند.ثقة صاحب  كىك: (، 103)ص بالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،
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تى  : فىكىاقىٍعنىا النِّسىاءى، كى : اٍلًحؿ  كيم وي. قىاؿى اذىا؟ قىاؿى : فىقيٍمنىا: ًحؿ  مى . قىاؿى ـٍ يىكيٍف مىعىوي ىىٍدمه ٍف لى طىيٍَّبنىا ًبالطِّيًب، مى
فىةى  بىٍيفى عىرى لىٍيسى بىٍينىنىا كى مىٍيًو  كى مَّى المَّوي عى ؿى رىسيكؿي المًَّو صى ، ثيَـّ أىٍىمىٍمتي يىٍكـى التٍَّرًكيىًة، ثيَـّ دىخى ًإال أىٍربىعي لىيىاؿو

 : دىىىا تىٍبًكي، فىقىاؿى مىى عىاًئشىةى فىكىجى مَّـى عى سى ؿَّ النَّاسي « . مىا شىٍأنيؾً »كى قىٍد حى ، كى قىالىٍت: شىٍأًني أىنِّي قىٍد ًحٍضتي
ـٍ أى  لى : كى ، فىقىاؿى جِّ اآلفى ـٍ أىطيٍؼ ًباٍلبىٍيًت كىالنَّاسي يىٍذىىبيكفى ًإلىى اٍلحى لى فىًإفَّ ىىذىا أىٍمره كىتىبىوي المَّوي تىعىالىى »ٍحًمٍؿ، كى

جِّ  ، فىاٍغتىًسًمي ثيَـّ أىًىمِّي ًباٍلحى ـى مىى بىنىاًت آدى تَّى ًإذىا طىييرىتٍ « . عى قىفىًت اٍلمىكىاًقؼى حى كى طىافىٍت  فىفىعىمىٍت، كى
 : فىا كىاٍلمىٍركىًة، ثيَـّ قىاؿى ًميعنا»ًباٍلكىٍعبىًة كىالصَّ ًتًؾ جى ًؾ كىعيٍمرى جِّ مىٍمًت ًمٍف حى فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنِّي «. قىٍد حى

 : . قىاؿى ٍجتي جى تَّى حى ـٍ أىطيٍؼ ًباٍلبىٍيًت حى ٍبدى الرَّ »أىًجدي ًفي نىٍفًسي أىٍف لى ًف ٍبًف أىًبي بىٍكرو فىاٍذىىٍب ًبيىا يىا عى ٍحمى
بىًة. «. فىأىٍعًمٍرىىا ًمفى التٍَّنًعيـً  ذىًلؾى لىٍيمىةى اٍلحىصى . كى اًرمٍّ مىى شىٍرًط ميٍسًمـو ديكفى اٍلبيخى ًحيحه عى ًديثه صى ىىذىا حى

، عىًف المٍَّيًث  وي عىٍف قيتىٍيبىةى كىاٍبًف ريٍمحو أىٍخرىجى
(1). 

 تخريج الحديث:

 عف قتيبة بف سعيد، كابف رمح، عف الميث، عف أبي الزبير بو بنحكه. (2)أخرجو مسمـ 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

تقدمت ترجمتو في ) المطمب األكؿ: الطعف في محمد بف مسمـ بف تىٍدريس، أبك الز بىير المكي: 
ىك: إماـ مف أئمة العمـ ثقة حافظ متقف في جابر  (،206، )صالراكم بالجيالة بقكلو: "ال أعرفو"(

بف عبد اهلل كفي غيره اعتمده مسمـ، كأخرج لو البخارم متابعة، كركل عنو مالؾ بف أنس، كاحتج بو 
 أحمد بف حنبؿ، كلـ يتخمؼ عف الركاية عنو مف الثقات سكل شعبة بعد أف كتب عنو أكالن، كىك
مدلس مشيكر بالتدليس، كأما مف جرحو فالتجريح غير مفسر، كقابمو تعديؿ غيرىـ مف النقاد لو، 
كالقاعدة في مثؿ ىذا ىي: تقديـ التعديؿ عمى الجرح غير المفسر، كصرح بالسماع في عند مسمـ 

 .(3)مختصران بقكلو: )أخبرني( 

ب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: تقدمت ترجمتو في )المطم الميث بف سعد، أبك الحارث الفيمي:
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

، أبك محمد المؤدب: تقدمت ترجمتو في ) المطمب األكؿ: يكنس بف محمد بف مسمـ البغدادم
 ثقة ثبت. ىك: (،382)ص قكلو" صحيح اإلسناد" ك" إسناد صحيح"(،

 

                                                 

 (.610: رقـ الحديث306(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 1)

جِّ كىالتَّمىت ًع كىالٍ 2) ، كىأىنَّوي يىجيكزي ًإٍفرىادي اٍلحى ٍحرىاـً كًه اإٍلً / بىابي بىيىاًف كيجي جِّ جِّ ( ]صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلحى اًؿ اٍلحى كىاًز ًإٍدخى ًقرىاًف، كىجى
مىى اٍلعيمٍ  مىتىى يىًحؿ  اٍلقىاًرفي ًمٍف نيسيًكًو )جعى  ([.1213: رقـ الحديث881/ 2رىًة، كى

 ([.1215: رقـ الحديث883/ 2)ج المرجع السابؽ] (3)
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 دراسة الحديث 

وي عىٍف  . أىٍخرىجى اًرمِّ مىى شىٍرًط ميٍسًمـو ديكفى اٍلبيخى ًحيحه عى ًديثه صى معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " ىىذىا حى
، عىًف المٍَّيًث"  قيتىٍيبىةى كىاٍبًف ريٍمحو
الحديث أخرجو اإلماـ مسمـ عف قتيبة كابف رمح، عف ، أم أف (1)

الميث، عف أبي الزبير، عف جابر، ككذلؾ أف اإلماـ مسمـ تفرد بإخراج ركاية أبي الزبير عف جابر 
 رضى اهلل عنو، كاإلماـ البخارم لـ يخرج عف أبي الزبير، عف جابر.

بٍ إسناد أبي مكسى المديني فيو  الحكـ عمى الحديث: ٍيو،محمد ٍبف عى ٍبد الكاحد مندكى لـ أجد مف  د المَّو ٍبف عى
ذكره بجرح أك تعديؿ؛ إال أف الحديث صحيح أخرجو اإلماـ مسمـ في صحيحو مف طريؽ أبي 

 الزبير، عف جابر بف عبد اهلل رضى اهلل عنيما.

ًديثه ثىاًبتو مىٍشييكرحديث مشيكر، أك المطمب السابع:  ًديثه ثىاًبتو مىٍشييكره ميحٍ أك ، حى  .تىجٌّ ًبوحى
كذه ًمٍف الش ٍيرىًة كىًىيى "المشيكر اسـ مفعكؿ، قاؿ الفيكمي:  تعريؼ المشيكر في المغة: ٍأخي مى

شيٍيرىةن أىٍفشىٍيتيوي فىاٍشتىيىرى  ًديثى شىٍيرنا كى ...، شىيىٍرتي اٍلحى  .(2)"ااًلٍنًتشىاري
  .(3)"يبمغ حد التكاترما ركاه ثبلثة فأكثر في كؿ طبقة، ما لـ "تعريؼ المشيكر اصطالحان: 

يسمي بعض العمماء ىذا النكع المستفيض عمى رأم جماعة مف أئمة الفقياء، كمنيـ مف 
غاير بينيما بأف المستفيض يككف في ابتدائو كانتيائو سكاء، كالمشيكر أعـ مف ذلؾ، كمنيـ مف 

 . (4)عكس

 . (5)المشيكر منو الصحيح، كمنو الحسف، كمنو الضعيؼ حكـ المشيكر: 

 
 

 

 

 

                                                 

 (.610: رقـ الحديث306( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 1)
 (.1/326الفيكمي، أبك العباس، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )ج (2)
  (.3/7( ابف حجر، شرح نخبة الفكر )ج3)
 (.369-368(، انظر: السيكطي، تدريب الراكم )ص3/9)جالمرجع السابؽ  (4)
 (.24(  انظر: الطحاف، تيسير مصطمح الحديث )ص5)
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 أكالن: الحديث المشيكر: 

كىاهي عىٍنوي النَّاسي  ًديًث األىٍعمىًش رى  .النمكذج األكؿ: مىٍشييكره ًمٍف حى

نىا أىبيك اٍلفىٍتًح السَّرَّاجي : قاؿ أبك مكسى المديني: (98) الحديث أىٍخبىرى
مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى (1)  ، أنا ميحى

، أنا (2) 
ًمي  ٍبفي  عيمىرى عى

ٍبًد المًَّو ٍبًف ميبىشِّرو ًبكىاًسطو (3)  ًمي  ٍبفي عى سىًف عى ، ثنا أىبيك اٍلحى
ٍربو (4) مَّدي ٍبفي حى ، ثنا ميحى

ـى التٍَّيًميِّ  ، عىًف األىٍعمىًش، عىٍف ًإٍبرىاًىي ٍف أىًخيًو يىٍعمىى ٍبًف عيبىٍيدو ، عى مَّدي ٍبفي عيبىٍيدو ، ثنا ميحى ٍف أىًبيًو،الٌنشاًئي   ، عى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي، قىاؿى مىٍف بىنىى لمىوي تىعىالىى »عىٍف أىًبي ذىرٍّ رىًضيى المَّوي عى

لىٍك مىٍفحىصى قىطىاةو  مىٍسًجدنان كى
نَّةً  (5) ًديًث األىٍعمىشً «. بىنىى المَّوي تىعىالىى لىوي بىٍيتنا ًفي اٍلجى كىاهي  مىٍشييكره ًمٍف حى رى

ٍنوي النَّاسي   .(6)عى

 تخريج الحديث:

مف طريؽ أبي معاكية، كفي  (8)، مف طريؽ قيس، كابف أبي شيبة (7)أخرجو أبك داكد الطيالسي 
 مف طريؽ سفياف الثكرم بنحكه. (10)مف طريؽ يزيد بف إبراىيـ، كالبزار  (9)مكضع آخر 

                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي 1) المعركؼ بالٌسٌراج، (ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
مَّد  (2) ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: ميحى مَّد ٍبف عى ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى

 ثقة.  (،97)ص الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ 3) ( ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  (،142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

. قاؿ الذى4) سىًف اٍلكىاًسًطي  ، أىبيك اٍلحى ٍبًد المًَّو ٍبًف ميبىشِّرو ًمي  ٍبفي عى دي الش ييكًخ اٍلًكبىاًر، ًثقىةه. الذىبي، ( ىك: عى بي: ىيكى أىحى
 (.189: رقـ الترجمة498/ 7تاريخ اإلسبلـ )ج

تَّى تفحص عىنوي الت رىاب،  (5) نَّمىا سمي مفحصان؛ أًلىنَّيىا الى تىجثـ حى )مىٍفحص قطاة (: يىٍعًني مكضعيىا الًَّذم تجثـ ًفيًو كىاً 
. تصير ًإلىى مىكًضع مطمئف مستكو  (.132/ 3القاسـ بف سبلـ، غريب الحديث )ج كى

 (.71: رقـ الحديث58(  أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)
 ([.463: رقـ الحديث369/ 1(]أبك داكد الطيالسي: مسند أبي داكد الطيالسي )ج7)
مىكات/ ًفي ثىكىاًب مىفٍ 8) : رقـ 275/ 1بىنىى ًلمًَّو مىٍسًجدنا )ج (]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ًكتىابي الصَّ

 ([.3155الحديث
 ([.3156: رقـ الحديث275/ 1)ج المرجع السابؽ(]9)
 ([.4016: رقـ الحديث412/ 9(]البزار: مسند البزار )ج10)



 

497 
 

مف طريؽ  (3)مف طريؽ أبي بكر بف عياش بمفظو، كالطبراني  (2)، كالبييقي (1)كأخرجو أيضان البزار 
مف طريؽ قطبة بف عبد  (5)، كابف حباف (4)سفياف بف عيينة بنحكه، في مكضع آخر لمطبراني 

 مف طريؽ يعمى بف عبيد بمفظو. (7)، كالبييقي (6)العزيز بمفظو، كابف حباف 
ياف الثكرم، كأبك بكر بف عياش، كسفياف بف ثمانيتيـ ) قيس، كأبك معاكية، كيزيد بف إبراىيـ، كسف

 عيينة، كقطبة بف عبد العزيز، كيعمى بف عبيد(، عف األعمش، عف إبراىيـ بف يزيد بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

، قاؿ ابف حجر: ثقة يقاؿ إنو أدرؾ الجاىمية، مات في يزيد بف شريؾ بف طارؽ التيمي الككفي
 .(8)خبلفة عبد الممؾ

، يكنى أبا أسماء الككفي العابد، قاؿ ابف حجر: ثقة إال أنو يرسؿ يزيد بف شريؾ التيميإبراىيـ بف 
، كذكره ابف حجر في الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف، كنقؿ عف أبي حاتـ قكلو: لـ (9)كيدلس 

 يمؽ أحدنا مف الصحابة إال عائشة رضي اهلل تعالى عنيا، كلـ يسمع منيا ككاف يرسؿ كثيرنا، كال
، كتدليسو ال يضر ألنو ركل عف أبيو، كلـ (10)سيما عف ابف مسعكد كحدث عف أنس كغيره مرسبلن 

 يرًك عف الصحابة مباشرة.
ٍكلىى بىًني كىاًىؿ: مَّدو اأٍلىسىًدم  مى ييٍكنىى أىبىا ميحى  تقدمت ترجمتو في اأٍلىٍعمىشي كىاٍسميوي سيمىٍيمىافي ٍبفي ًمٍيرىافى كى

 (،119)ص تو باألسماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ(،)المطمب الخامس: معرف
 ثقة كتدليسو مف الطبقة الثانية ال يضر.   كىك:

األكؿ: حديث صحيح متفؽ : تقدمت ترجمتو في )المطمب محمد بف عبيد بف أبي أيمية، الطَّنىاًفًسيٌ 
 ثقة يحفظ. (،88، )صعميو، النمكذج الثالث(

                                                 

 ([.4017: رقـ الحديث412/ 9]البزار: مسند البزار )ج (1)
 ([.4292: رقـ الحديث614/ 2اٍلمىسىاًجًد )ج ]البييقي: السنف الكبرل، بىابه ًفي فىٍضًؿ ًبنىاءً ( 2)
 ([.1105: رقـ الحديث246/ 2]الطبراني: المعجـ الصغير )ج( 3)
 ([.1159: رقـ الحديث275/ 2)ج المرجع السابؽ]( 4)
ؿَّ كىعىبلى ييٍدًخؿي  (5) مىى أىفَّ المَّوى جى بىًر الدَّاؿِّ عى نَّةى ًببيٍنيىاًنًو  ]ابف حباف: اإلحساف في صحيح ابف حباف، ًذٍكري اٍلخى اٍلمىٍرءى اٍلجى

كًد... )ج  ([.1610: رقـ الحديث490/ 4مىٍكًضعى الس جي
ا ذىكىٍرنىاهي )جالمرجع السابؽ] (6) ًة مى رِّحي ًبًصحَّ بىرو ثىافو ييصى  ([.1611: رقـ الحديث491/ 4، ًذٍكري خى
 ([.4291: رقـ الحديث613/ 2)ج ]البييقي: السنف الكبرل، بىابه ًفي فىٍضًؿ ًبنىاًء اٍلمىسىاًجدً  (7)
 (.729: رقـ الترجمة602ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (8)
 (.269: رقـ الترجمة95)ص  المرجع السابؽ (9)
 (.35: رقـ28ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص (10)
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 ، المطمب الخامس: معرفتو باألسماء ) تقدمت ترجمتو فييىٍعمىى بفي عيبىٍيًد بًف أىًبي أيمىيَّةى الطَّنىاًفًسي 
كىك: ثقة إال في حديثو عف الثكرم،  (،167)ص ،كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(الميممة 
 ففيو ليف.

ا: (1)، أبك عبد اهلل  النَّشائي  محمد بف حرب بف خرباف النَّشىاٍسًتجي، قاؿ ابف حجر: ، كيقاؿ أيضن
 . (2)صدكؽ

 دراسة الحديث:

ٍنوي النَّاس" كىاهي عى ًديًث األىٍعمىًش رى معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " مىٍشييكره ًمٍف حى
، أم اشتير ىذا (3)

كىـ: )قيس، كأبك معاكية، كيزيد بف إبراىيـ، كسفياف  ةاإلسناد عف األعمش مرفكعان فركاه عنو ثماني
 كأبك بكر بف عياش، كسفياف بف عيينة، كقطبة بف عبد العزيز، كيعمى بف عبيد(. الثكرم،

 إسناد أبي مكسى المديني حسف فيو محمد بف حرب صدكؽ. الحكـ عمى الحديث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

: ىذه النسبة إلى عمؿ النشا كىك النشاستج شيء يستخرج مف الحنطة يعصر بو الثياب ( 1) كتطكل. النَّشائي 
 (.5009: رقـ98/ 13السمعاني، األنساب )ج

 (.5804: رقـ الترجمة473(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 2)
 (.71 : رقـ الحديث58أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص  (3)
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ًديث اٍبف عجالف، عىٍف عىٍمرك ٍبف شعيب ًديثه مشيكر ًمٍف حى  النمكذج الثاني: ىىذىا حى

نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلميٍقًرم: قاؿ أبك مكسى المديني: (99) الحديث أىٍخبىرى
، أنا أىبيك طاىًر ٍبفي (1)

ٍبًد الرًَّحيـً  اًفظي (2)عى ًمي  ٍبفي عيمىرى اٍلحى ، أنا عى
سىفً (3) مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف اٍلحى ، ثنا ميحى

ًقي  (4) ًميٍّ اٍلًخرى ، ثنا أىبيك عى
ٍبًد المَّوً اٍلحي  ًف ٍبفى مىٍيًدمٍّ يىٍكـى (5)سىٍيفي ٍبفي عى ٍبدى الرٍَّحمى : رىأىٍيتي عى ، قىاؿى ًميٍّ ك ٍبفي عى ٍفصو عىٍمري ، ثنا أىبيك حى

ٍمقىًة، فىقىاؿى لى  ا ًمفى اٍلحى اًرجن مىسى خى ، فىجى ميعىاًذ ٍبًف ميعىاذو ، كى ٍمقىًة يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو اءى ًإلىى حى ميعىًة جى يىٍحيىى: وي اٍلجي
دِّهً  ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ، عىٍف عى دٍَّثتىًني عىًف اٍبًف عىٍجبلفى : أىٍنتى حى ٍمقىةى، فىقىاؿى ًؿ اٍلحى  اٍدخي

ٍنوي:  ميعىًة قىبٍ »رىًضيى المَّوي عى م ًؽ يىٍكـى اٍلجي مَّـى نىيىى عىًف التَّحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اـً أىفَّ النًَّبيَّ صى كًج اإًلمى ري « . ؿى خي
فقىاؿى يحيى أنا رأيت ًىشىاـ ٍبف حساف، كحبيب ٍبف الشييد، كسعيد ٍبف أىًبي عركبة يتحمقكف يـك 
مَّـى نيى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍبد الرحمف: فيؤالء بمغيـ أف رسكؿ المَّو صى الجمعة قبؿ خركج اإًلمىاـ. فقىاؿى عى

ٍنوي ثـ فعمكه.  ًديعى ًديث اٍبف عجالف، عىٍف عىٍمرك ٍبف شعيبىىذىا حى  .(6)ثه مشيكر ًمٍف حى

 تخريج الحديث:
عف إسحاؽ بف إبراىيـ بنحكه مع  (8)عف مسدد بمفظ مقارب مع زيادة، كالنسائي (7)أخرجو أبك داكد

 مف طريؽ عمرك بف عمي، عف المعتمر بف سميماف بمفظو، كأخرجو (9)أخرجو الطبراني زيادة

                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصب (1) يانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك:  (2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ميحى

 ثقة.  (،97)ص الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،
ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ  (3) ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى

 الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،
ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  (،142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 

 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

مطمب الثاني: تبيينو ىك: محمد بف أحمد بف الحسف بف إسحاؽ، أبك عمي ابف الٌصكاٌؼ، تقدمت ترجمتو في )ال (4)
ثقة مأمكننا مف أىؿ التَّحىرز، ما رأيت مثمو في  (،96)ص ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،

رز.   التَّحى

، قاؿ الذىبي: تفقو عمى أبي بكر  (5) نبمي  قي  الحى ىك: الحسيف بف عبد اهلل بف أحمد، الفقيو أبك عمٌي البىٍغدادم  الًخرى
 (.183: رقـ الترجمة939/ 6. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )جالمركذم كبرع في الفقو

 (.98: رقـ69أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ ألبي مكسى المديني )ص  (6)
ًة )ج7) بلى ميعىًة قىٍبؿى الصَّ م ًؽ يىٍكـى اٍلجي ميعىة/ بىابي التَّحى رقـ  :283/ 1(]أبك داكد: سنف أبي داكد، تىٍفًريًع أىٍبكىاًب اٍلجي

 ([.1079الحديث

م ًؽ ًفي8) ًف التَّحى ًة (]النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد/ النٍَّييي عىًف الشِّرىاًء، كىاٍلبىٍيًع ًفي اٍلمىٍسًجًد كىعى بلى ًو قىٍبؿى صى
ميعىًة )ج  ([.795: رقـ الحديث394/ 1اٍلجي

 (.6613: رقـ الحديث358/ 6(الطبراني: المعجـ األكسط )ج9)
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سحاؽ بف الرحمف بف ميدم بمفظو، أربعتيـ )مف طريؽ عمرك بف عمي، عف عبد  (1)أيضان  مسدد، كا 
 إبراىيـ، كالمعتمر بف سميماف، كعبد الرحمف بف ميدم(، عف يحيى بف سعيد القطاف.

مف طريؽ صفكاف بف عيسى بمفظ مقارب مع زيادة، كبلىما )يحيى بف سعيد  (2)كأخرجو الفاكيي
 ، عف محمد بف عجبلف، عف عمرك بف شعيب بو.القطاف، كصفكاف بف عيسى(

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ٍبد المَّو ٍبف عىٍمرك ٍبف اٍلعىاص: مَّد ٍبف عى تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: قكلو"  شيعىٍيب ٍبف ميحى

كىك: صدكؽ، ثبت سماعو مف أبيو، كقكؿ ابف حباف لـ يسمع  (،406)ص محفكظ مف حديث..." (،
 مف أبيو يعتذر لو.

مد ٍبًف عىبد المًَّو ٍبف عىٍمرك ٍبف العاص، ييكىنَّى أبا ًإٍبرىاًىيـ:  تقدمت ترجمتو عىٍمرك ٍبف شيعىيب ٍبفي ميحى
نما الكبلـ  (،406)ص كلو" محفكظ مف حديث..." (،في )المطمب الثاني: ق كىك: ثقة في نفسو، كا 

 فيما ركل عف أبيو، عف جده ، كلعؿ مف ضعفو أراد ركايتو عف أبيو، عف جده.
ٍبد المًَّو المدني: مَّد ٍبف عجالف اٍلمىدىًنٌي، أىبيك عى تقدمت : يٌ مكلى فاطمة بنت عتبة ٍبف ربيعة اٍلقيرىشً  ميحى

ثقة إال أنو اضطرب عميو كىك:  (،174)ص ترجمتو في )المطمب السادس: معرفتو بالمكالي(،
 حديث المقبرم.

ٍكخو   .(3)، أىبيك سىًعٍيد القىطَّاف، قاؿ ابف حجر: ثقة متقف حافظ إماـ قدكة يىٍحيىى بف سىًعٍيًد بًف فىر 

سَّاف، العىنبىرم،  تقدمت ترجمتو في  مكالىـ، أىبك سىعيد البىصرم:عىبد الرَّحمىف بف مىيدم بف حى
كىك: ثقة ثبت  (،128)ص )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،

 حافظ عارؼ بالرجاؿ، كالحديث.
، ًميٍّ بًف بىٍحًر بًف كىًنٍيزو ك بفي عى  . (4)أبك حفص الفىبلَّس، قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ  عىٍمري

 دراسة الحديث:
ًديثه مشيكر ًديث اٍبف عجبلف، عىٍف عىٍمرك ٍبف شعيب"  معنى قكؿ أبك مكسى المديني: "حى ، (5)ًمٍف حى

يعني الحديث اشتير مف طريؽ ابف عجبلف، عف عمرك بف شعيب ركاه عنو يحيى بف سعيد 
 القطاف كركا عنو أربعة مف الثقات.

                                                 

 (.6613: رقـ الحديث358/ 6الطبراني: المعجـ األكسط )ج (1)
 (.1267: رقـ الحديث115/ 2الفاكيي، أخبار مكة )ج (2)
 (.7557: رقـ الترجمة591ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3)
 (.5081: رقـ الترجمة424)ص المرجع السابؽ (4)
 (.98: رقـ69مكسى المديني )ص أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ ألبي  (5)
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، ًف ٍبًف مىٍيًدمٍّ ٍبًد الرٍَّحمى ، كىعى ًديثى عىٍف ميٍعتىًمرو ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى عىٍف يىٍحيىى ٍبًف اٍلقىطَّاًف، ًإالَّ  قاؿ الطبراني: لى
ٍفص"   .(1)أىبيك حى

 إسناد أبي مكسى حسف فيو؛ شعيب بف عمرك صدكؽ الحديث. الحكـ عمى الحديث:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.6613: رقـ الحديث358/ 6الطبراني: المعجـ األكسط )ج (1)
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كىاهي عىٍنوي جماعة جمة ًديث ىيشىٍيـ رى  النمكذج الثالث: مشيكر ًمٍف حى

اًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ التَّاًجري : قاؿ أبك مكسى المديني: (811) الحديث نىا ًإٍسمى أىٍخبىرى
مَّدي ٍبفي (1) ، أنا ميحى

مَّدو اٍلكىاًتبي  أىٍحمىدى ٍبًف ميحى
اًفظي (2) ًمي  ٍبفي عيمىرى ٍبًف مىٍيًدمٍّ اٍلحى ، أنا عى

مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف أىسىدو (3) ، ثنا ميحى
ًكم   اٍليىرى
مىؼي ٍبفي سىاًلـو (5)مَّدي ٍبفي نىٍصًر ٍبًف أىًبي األىٍحكىًص اٍلمىٍخرىًميِّ ، ثنا ميحى (4) ، ثنا (6)، ثنا خى
كفى اٍلفىًقيري رىًحمىوي المَّوي (7)غيٍندىره  مَّدي ٍبفي عيمىرى ٍبًف ىىاري نىا ميحى .)ح( كىأىٍخبىرى

مًَّد ٍبًف (8) ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي ميحى ، أنا عى
اؽى  كىاًلًدم، أنا (9)ًإٍسحى

، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي ييكسيؼى ٍبًف (10) ٍعفىرو أىبيك الطَّيًِّب غيٍندىره ًبًمٍصرى مَّدي ٍبفي جى ، أنا ميحى

                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  (1) ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت 2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ترجمتو في )المطمب (ىك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ (ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف 3) عى
 الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، (،142)ص كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

(ىك: محمد بف أحمد بف أسد، أبك بكر الحافظ، قاؿ الخطيب البغدادم: كاف ثقة. الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد 4)
 (.71: رقـ الترجمة102/ 2)ج

 ( لـ أجد مف ذكر لو ترجمة.5)
ف سالـ المخٌرمي، أبك محمد الميمبي مكالىـ السندم، قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ، صنؼ المسند عابكا (ىك: خمؼ ب6)

 (.1732: رقـ الترجمة194عميو التشيع، كدخكلو في شيء مف أمر القاضي. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
إال أف فيو غفمة. ابف  (ىك: محمد بف جعفر اليذلي البصرم المعركؼ بغندر، قاؿ ابف حجر: ثقة صحيح الكتاب7)

 (.5787: رقـ الترجمة472حجر، تقريب التيذيب )ص
 ( لـ أجد مف ذكر لو ترجمة.8)
ٍندىه، كاسمو ًإٍبرىاًىيـ بف الكليد، أبك القاسـ اب9) مَّد ٍبف يحيى ٍبف مى اؽ ٍبف ميحى مَّد ٍبف ًإٍسحى ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ميحى ف (ىك: عى

ٍبد المَّو العبدم   األصبياني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: قكلو" محفكظ مف حديث..." (،الحافظ أىًبي عى
 كاف كبير الشأف جميؿ المقدار.  (،373)ص

ٍندىه أبك عبد اهلل العىٍبًدم  10) اؽى بف محمد بف مى ًد بًف ًإٍسحى مَّ )المطمب الثاني: قكلو" ، تقدمت ترجمتو في (ىك: ميحى
 صاحب التصانيؼ، كاف مف أئمة ىذا الشأف كثقاتيـ.  (،117)ص محفكظ مف حديث..." (،
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اًؾ  حَّ يَّافى (1)الضَّ ـي ٍبفي حى ، ثنا ًإٍبرىاًىي
، عىٍف شيٍعبىةى، عىٍف  (2) ، ثنا غيٍندىره مىؼي ٍبفي سىاًلـو قىاال: ثنا خى

نىا ًبوً  .)ح( كىأىٍخبىرى اءً  ىيشىٍيـو اًلينا أىبيك اٍلفىرىًج ٍبفي أىًبي الرَّجى عى
مَّدو (3) ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ميحى ، أنا عى

ـي  اٍلميعىمِّ
ًميؿو (4) اؽى ٍبًف جى ًنيعو (5)، أنا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي مى

، كىالمٍَّفظي لىوي، ثنا (6)
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ىيشىٍيـه، عىفٍ  ٍنوي قىاؿى ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى ، عى بىٍيرو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي أىًبي ًبٍشرو

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بىري كىاٍلميعىايىنىةً »صى ٍنوي جماعة جمة، «. لىٍيسى اٍلخى كىاهي عى ًديث ىيشىٍيـ رى مشيكر ًمٍف حى
كىاهي غير  قىٍد رى  .(7)ه عىٍف أىًبي بشركى

 تخريج الحديث:

مف طريؽ سريج بف النعماف بمفظو  (10)، كالحاكـ (9)، كابف حباف (8)أخرجو أحمد بف حنبؿ 
 مع زيادة القصة مكسى عميو السبلـ.

 

                                                 

 قاؿ الذىبي: كاف ثقة. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ (ىك: أحمد بف يكسؼ بف الٌضٌحاؾ، أبك عبد اهلل البغدادٌم، الفقيو،1)
 (.271: رقـ الترجمة102/ 7)ج
(ىك: ًإٍبرىاًىيـ ٍبف حياف البيع، حدث عىف خمؼ ٍبف سالـ المخرمي، ركل عنو: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف الضحاؾ الفقيو. 2)

 جرح أك تعديؿ.(، لـ أجد مف ذكره ب3036: رقـ الترجمة562/ 6الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج
اج األى 3) ٍكرو بىٍكر بف أىًبي الفىٍتًح بف بىٍكًر بًف حجى مَّد بف أىًبي مىٍنصي اًء ميحى ٍصبىيىاًنٌي، (ىك: أىبيك الفىرىًج سىًعٍيدي بف أىًبي الرَّجى

ًفٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(،  ٍيرى (، 140ص)الصَّ
 ثقة.
ًد ٍبًف إبراىيـ بف يحيى بف مىنده، أبك أىٍحمىد اأٍلصبيا4) مَّ ٍبًد المَّو ٍبًف ميحى ًد ٍبًف عى مَّ نٌي (ىك: عبد الكاحد بف أىٍحمىد بف ميحى

لـ  (،140، )ص)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(الميعىمِّـ. تقدمت ترجمتو في 
 أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.

اؽى ٍبًف 5) ، أىبيك أىٍحمىدى، تقدمت ترجمتو في (ىك: ىك: عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى ًميؿو ًد ٍبًف جى مَّ ـى ٍبًف ميحى ًإٍبرىاًىي
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك (،140، )ص)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(

 تعديؿ.

ٍعفىر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب 6) ، أىبيك جى ًف البىغىًكم  ٍبًد الرٍَّحمى ًنٍيًع بًف عى (ىك: أىٍحمىدي بفي مى
 ، ثقة حافظ.(140)صالركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(، 

 (.116: رقـ الحديث79أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (7)

 ([.2447: رقـ الحديث260/ 4(] أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج8)
: 96/ 14)ج(]ابف حباف: اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، ًذٍكري السَّبىًب الًَّذم ًمٍف أىٍجًمًو أىٍلقىى ميكسىى اأٍلىٍلكىاحى 9)

 ([.6213رقـ الحديث
 (ي[.3250: رقـ الحديث351/ 2(]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج10)
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مف طريؽ محمد بف عيسى  (2)عف عمرك بف زرارة بمفظو، كالطبراني (1)أخرجو محمد المركزم
مف طريؽ غندر، عف شعبة  (3)الطباع بمفظو مع زيادة قصة مكسى عميو السبلـ، كأبك الشيخ 

 مف طريؽ أبي معاكية بمفظو. (5)مف طريؽ زياد بف أيكب، كفي مكضع آخر (4)بمفظو، كالقضاعي

الحجاج، كزياد ستتيـ)سريج بف النعماف، كعمرك بف زرارة، كمحمد بف عيسى الطباع، كشعبة بف 
 بف أيكب، كأبك معاكية(، عف ىشيـ، عف أبي بشر بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بىٍيًر األسدم  . (6)، قاؿ ابف حجر: ثقة ثبت فقيو سىًعٍيدي بفي جي

ٍحًشيَّةى  ٍعفىري بف إياس أبك بشر بف أىًبي كى ، قاؿ ابف حجر:  ثقة مف أثبت الناس في  جى ًإيىاسو اليىٍشكيًرم 
 . (7)بير سعيد بف ج

تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: : ىيشىيـ بف بىشير بف القاسـ بف دينار الس ٍمم ي، أبك معاكية
كىك: ثقة، مدلس مف الطبقة الرابعة، لـ يصرح في ىذه  (،242، )صاالختبلؼ بيف الكقؼ كالرفع(

 الركاية بالسماع.
تقدمت ترجمتو في  ،، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرمشعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ

ثقة حافظ متقف : كىك(، 135)ص)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعنا: معرفتو باألخكة(، 
جاؿ كذٌب عف كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الر 

 السنة، ككاف عابدان.

 دراسة الحديث:

كىاهي غيره  قىٍد رى ٍنوي جماعة جمة، كى كىاهي عى ًديث ىيشىٍيـ رى معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " مشيكر ًمٍف حى
ٍف أىًبي بشر" ، أم أف ىذا الطريؽ اشتير عف ىشيـ عف أبي بشر ركاه عنو جماعة مف الركاة، (8)عى

                                                 

 (.766: رقـ الترجمة699/ 2محمد المركزم، تعظيـ قدر الصبلة )ج (1)
 ([.25: رقـ الحديث12/ 1( ]الطبراني: المعجـ األكسط )ج2)
 ([.369الحديث: رقـ 102]أبك الشيخ: ذكر األقراف )ص (3)
 ([.1182: رقـ الحديث201/ 2]القضاعي: مسند الشياب القضاعي )ج (4)
 ([.1183: رقـ الحديث201/ 2)ج المرجع السابؽ] (5)
 (.2278: رقـ الترجمة234ابف حجر، تقريب التيذيب )ص ( 6)
 (.930: رقـ الحديث139)ص المرجع السابؽ (7)
 (.116: رقـ الحديث79أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (8)
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قاؿ ابف  ر كالحديث معمكؿ، بتدليس ىشيـ بف بشير لـ يسمع مف أبي بشر،كلكف لـ يصؿ حد التكات
 .(1)عدم:  لـ يسمعو ىشيـ مف أبى بشر إنما سمعو مف أبى عكانة عف أبى بشر فدلسو 

إسناد أبي مكسى المديني معمكؿ بتدليس ىشيـ بف بشير لـ يسمع مف أبي  الحكـ عمى الحديث: 
 جعفر.

مىٍيًو ًفي ًإٍسنىاًدهً النمكذج الرابع: ىىذىا  ًديثه مىٍشييكره ًمٍف ىىذىا الطًَّريًؽ ًببىًقيَّةى كىاٍختيًمؼى عى  حى

نىا أىبيك اٍلفىٍتًح ٍبفي األىٍخًشيذً : قاؿ أبك مكسى المديني: (818) الحديث أىٍخبىرى
ٍبًد (2)  ، أنا أىبيك طىاًىًر ٍبفي عى

قيٍطًني  (3)الرًَّحيـً  سىًف الدَّارى ، أنا أىبيك اٍلحى
اًعدو (4) مًَّد ٍبفي صى ، أنا أىبيك ميحى

 (5) ، ًكم  كفي ٍبفي ميكسىى اٍلفىرى ، أىنىا ىىاري
ٍف بىًقيَّ  ؿه ًمٍف أىٍىًؿ التٍَّقكىل، عى ، رىجي مىٍيمىافى ، ثنا ًبٍشري أىٍك بىًشيري ٍبفي سي ٍمرىةى أىنىسي ٍبفي ًعيىاضو  ةى ٍبفً ثنا أىبيك ضى

اًلؾو رىًضيى المَّوي  دَّثىًني أىنىسي ٍبفي مى ، حى كري ٍبفي زىاذىافى دَّثىًني مىٍنصي ، حى دَّثىًني يىًزيدي ٍبفي ًسنىافو ًليًد، حى ٍنوي، عىٍف اٍلكى  عى
 : ، أىنَّوي قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى م  »رىسيكًؿ المًَّو صى ٍف صى يىٍعًني «. كامىجيكسي اٍلعىرىًب مىجيكسي اٍلعىرىًب كىاً 

مىٍيًو ًفي ًإٍسنىاًدهً اٍلقىدىًريَّةى.  ًديثه مىٍشييكره ًمٍف ىىذىا الطًَّريًؽ ًببىًقيَّةى كىاٍختيًمؼى عى ىىذىا حى
(6). 

 تخريج الحديث:

 اختمؼ عمى بقية بف الكليد عمى ثبلثة أكجو:

 

 

                                                 

 (.453/ 8ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج (1)
اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  (2) ىك: ًإٍسمى

ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،ينو ألسماء الركاةتبي: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في
 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر ا3) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى أٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب (ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ (ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد 4) ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ ككاف فريد عصر  (،142)ص ه، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.

حمد البغدادٌم تقدمت ( ىك: يحيى ٍبف محمد ٍبف صاعد ٍبف كاتب، مكلى أىًبي جعفر المنصكر الياٍشمٌي، أبك م5)
 كىك الحافظ، اإلماـ الثقة. (، 395)صالمطمب الثاني: محفكظ مف حديث(، ترجمتو في )

 (.270: رقـ الحديث153(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص6)



 

506 
 

بف مالؾ  الكجو األكؿ: بقية بف الكليد، عف يزيد بف سناف، عف منصكر بف زاذاف، عف أنس
 رضى اهلل عنو مرفكعان.

مف طريؽ أنس بف عياض، عف بشر، أك بشير بف سميماف، عف بقية  (1)أخرجو الخطيب البغدادم 
 بف الكليد بمفظو بو.

 الكجو الثاني: بقية بف الكليد، عف محمد، عف حميد، عف أنس رضى اهلل عنو مرفكعان.
 عف محمد بف مصفى، عف بقيو بف الكليد بمعناه بو. (2)أخرجو الفريابي 

الكجو الثالث: بقية بف الكليد، عف سالـ بف عطية، عف يزيد بف سناف، عف منصكر بف زاذاف، 
 عف أنس بف مالؾ رضى اهلل عنو مرفكعان 

 مف طريؽ محمد بف صالح، عف بقية بف الكليد بنحكه بو. (3)أخرجو أبك نعيـ 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

المطمب األكؿ: االختبلؼ بيف الكقؼ ، تقدمت ترجمتو في )نصكر بف زاذاف، أبك المغيرة الثقفيم
 ثقة ثبت.  كىك: (،252، )صكالرفع(

 .(4)، قاؿ ابف حجر: ضعيؼ يزيد بف سناف بف يزيد، أبك فركة الرىاكم

تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة،  بقية بف الكليد، أبك يحمد الحمصي:
صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء، لـ يصرح (، 144)صخامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(، 

 الركاية. بالسماع في ىذه
: لـ أجد مف ذكر لو ترجمة إال أنس بف عياض قاؿ في حديث الدراسة:  ًبٍشري أىٍك بىًشيري ٍبفي سيمىٍيمىافى

 رجؿ مف أىؿ التقكل. 
ٍمرىة  .6))قاؿ الذىبي: مات سنة مائتيف ، ك 5) )قاؿ ابف حجر: ثقة  :أنس بف عياض المٍَّيثي، أبك ضى
 .(7)الفركم المدني، قاؿ ابف حجر: ال بأس بو  ىاركف بف مكسى بف أبي عمقمة،

 
 

                                                 

 (.358/ 1( الخطيب البغدادم، تمخيص المتشابو في الرسـ )ج1)
 ([.433: رقـ الحديث275]الفريابي: القدر )ص  (2)
 (.59/ 3أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج (3)
 (.7727: رقـ الترجمة602ابف حجر، تقريب التيذيب )ص ( 4)

 (.569: رقـ الترجمة154)صالمرجع السابؽ ( (5
 (.755: رقـ130/ 1الذىبي، اإلعبلـ بكفيات األعبلـ )ج( (6

 (.7245: رقـ الترجمة569، تقريب التيذيب )ص(ابف حجر7)
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 دراسة الحديث:

مىٍيًو ًفي  ًديثه مىٍشييكره ًمٍف ىىذىا الطًَّريًؽ ًببىًقيَّةى كىاٍختيًمؼى عى معنى قكؿ أبك مكسى المديني: " ىىذىا حى
سناد بقية ، أم أف ىذا الطريؽ اشتير عف بقية بف الكليد كركل عنو عدد مف الركاه كاإل(1)ًإٍسنىاًدًه"

 معمكؿ فيو يزيد بف سناف ضعيؼ، كالمشيكر بذلؾ ليس دائما صحيح؛ ألف منو الضعيؼ كالحسف.
 إسناد أبي مكسى المديني ضعيؼ فيو يزيد بف سناف ضعيؼ الحديث. الحكـ عمى الحديث:
ًديث اٍبف عيمىرالنمكذج الخامس:   مشيكر ًمٍف حى

اًلبو اٍلكيكًشيًذم   أبك مكسى المديني:: قاؿ (817) الحديث نىا أغاىبيك غى أىٍخبىرى
مَّدي ٍبفي أىًبي اٍلقىاًسـً (2) ميحى ، كى

اري  مًَّد ٍبفي أىًبي اٍلفىكىاًرًس الدٍَّيمىًمي  (3)اٍلقىصَّ ، كىأىبيك ميحى
ٍبًد (4) مَّدي ٍبفي عى ، رىًحمىييـي المَّوي، قىاليكا: أنا أىبيك بىٍكرو ميحى

ٍيذىةى  المًَّو ٍبفً  رى
اًفظي (5) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى ، أنا سي

، ثنا أىبيك يىًزيدى اٍلقىرىاًطيًسي  (6)
ٍبًد (7) ٍبدي المًَّو ٍبفي عى ، نا عى

كىـً  دَّثىنىا أىبيك ميٍسًمـو اٍلكىشِّي  (8)اٍلحى ، كىحى مىٍيمىافي .)ح( قىاؿى سي
ًليًد الطَّيىاًلًسي  (9)  ، ثنا أىبيك اٍلكى

نىا (10)  .)ح( كىأىٍخبىرى

                                                 

 (.270: رقـ الحديث153(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص1)
ٍبد اهلل ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبياني، تقدمت ترجمتو في 2) ًميِّ ٍبف عى ًد ٍبف عى مَّ ( ىك: أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى

 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.(، 71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 
. أبك مكسى المديني: كتاب المطائؼ مف عمـك المعارؼ )ص3) مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلقيٍرآًني  : رقـ 449(ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى

 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.898الحديث
زاذ بف أبي الفكارس، المتصرؼ الدٍَّيمىمى، مف أىؿ أصبياف. تقدمت ترجمتو (ىك: 4) أبك حرب، نكشركاف بف الشِّيرى

لـ أجد  (،90)ص في )المطمب الثاني: تبيينو ألسماء الركاة، ثانينا: التمييز بيف األسماء المتشابية في االسـ األكؿ(،
 مف ذكره بجرح أك تعديؿ.

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 5) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص اهلل عنيـ(،

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )ال6) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى مطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

(  ىك: ييٍكسيؼ بف يىًزٍيد بف كىاًمؿ القىرىاًطٍيًسٌي، أبك يزيد مكلى بني أمية، قاؿ ابف حجر: ثقة. ابف حجر، تقريب 7)
 (.7893: رقـ الترجمة612التيذيب )ص

ـً 8) كى ٍبًد الحى ٍبدي اهلًل بفي عى بًف أىٍعيىفى الًمٍصًرم، أبك محمد الفقيو المالكي، قاؿ ابف حجر: صدكؽ أنكر عميو ابف  (ىك: عى
 (.3422: رقـ الترجمة310معيف شيئان. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 

ٍبد اهلل بًف ميٍسًمـ بًف مىاعز، تقدمت ترجمتو في 9) ٌي أك اٍلكىشِّي  أىبيك ميٍسًمـو ًإٍبرىاًىٍيـ بف عى )المطمب الرابع: (ىك: الكىجِّ
 ثقة. (،122)ص معرفتو بأنساب الركاة، أكالن: ينسب الراكم بتعيف أبيو كنسبو(،

ًمًؾ، تقدمت ترجمتو في )المطم10) ٍبًد المى ـي بفي عى ًلٍيًد الطَّيىاًلًسي  ًىشىا ب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، (ىك: أىبيك الكى
 ثقة ثبت. (،154)ص سادسان: بياف نسب المرأة كعبلقتيا األسرية(،
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ًميِّ ٍبًف ميكسىى اٍلميؤىدِّبي  أىٍحمىدي ٍبفي عى
دَّادي (1)  ًميٍّ اٍلحى ، كىأىبيك عى

زَّاًؽ ٍبفي عيمىرى (2)  ٍبدي الرَّ ، قىاال: أنا عى
، أنا  (3) 

ًميٍّ  ـى ٍبًف عى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ميحى
سىًف ٍبًف قيتىٍيبىةى  (4)  مَّدي ٍبفي اٍلحى ، نا ميحى

، قىاليكا: أنا  ، نا (5)  مَّادو ًعيسىى ٍبفي حى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى  اًحًب اٍلعىبىاًء، عىٍف عى ، عىٍف نىاًبؿو صى ٍبًد المًَّو ٍبًف األىشىجِّ ٍف بيكىٍيًر ٍبًف عى ، عى ، عىٍف المٍَّيثي

يىٍيبو  اًحًب رىسيكًؿ المَّوً -ابف سناف -صي مَّـى  -، صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : ، كىرىضً -صى ، أىنَّوي قىاؿى ـٍ ٍنيي يى عى
ٍرتي ًبرىسيكًؿ المًَّو » مَّـى  -مىرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دَّ ًإلىيَّ ًإشىارىةن  -صى مىٍيًو فىرى مٍَّمتي عى مِّي، فىسى : ال « كىىيكى ييصى قىاؿى كى

: ًإشىارىةه ًبأيٍصبىًعًو. ـي ًإال أىنَّوي قىاؿى أىٍعمى
كى   ًديث اٍبف عيمىر، رى ا زيد ٍبف أسمـمشيكر ًمٍف حى ٍنوي أىٍيضن  .(6)اهي عى

 تخريج الحديث:

الكجو األكؿ: الميث بف سعد، عف بكير بف عبد اهلل، عف نابؿ صاحب العباءة، عف ابف عمر، 
 عف صييب رضى اهلل عنيما مرفكعان.

مف قتيبة بف  (9)، كالنسائي(8)عف يزيد بف خالد، كقتيبة بف سعيد بمفظو، كالترمذم (7)أخرجو أبك داكد
 عف حجاج بف محمد بمفظو. (10)سعيد بمفظو، كأحمد بف حنبؿ

عف أبي الكليد الطيالسي ىشاـ بف عبد الممؾ بمفظو، أربعتيـ )يزيد  (12)، كالبزار(11)أخرجو الدارمي
بف خالد، كقتيبة بف سعيد، كأبك الكليد الطيالسي، كحجاج بف محمد(، عف الميث بف سعد، عف بكير 

 عف نابؿ صاحب العباءة بو. بف عيد اهلل،
                                                 

الذىبي، تاريخ اإلسبلـ (ىك: أحمد بف عمٌي بف محمد بف مكسى المقرئ، أبك بكر األصبيانٌي، األديب، المؤدب. 1)
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،197، )ص(320: رقـ الترجمة497/ 11)ج

ترجمتو في  ( ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت2)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

زَّاًؽ بفي عيمىرى بًف ميٍكسىى بًف شمىة 3) ٍبدي الرَّ . ( ىك: أىبيك الطَّيًِّب عى ًمٍيؿي ، قاؿ الذىبي: الشٍَّيخي الجى ، التَّاًجري األىٍصبىيىاًني 
 (.82: رقـ الترجمة149/ 18الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج

، أىبيك بىٍكر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث:4) ًميٍّ األىٍصبىيىاًني  ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي مف  ( ىك: اٍبفي الميٍقًرًئ ميحى
 ثقة ثبت. (،104)ص نية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،عرؼ بالك

سىف ٍبف قيتىٍيبة ٍبف زيادة المخمٌي العسقبلني، أبك العٌباس، قاؿ الذىبي: محدث كبير، ككاف ثقة 5) ( ىك: محمد بف الحى
ٍنوي ابف المقرئ كالرٌحالكف لحفظو كثقتو. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )جمشيك   (.484: رقـ الترجمة165/ 7رنا، أكثر عى

 (.427: رقـ الترجمة227( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص 6)

بلى 7) ـً ًفي الصَّ دِّ السَّبلى ًة / بىابي رى بلى  ([.925:رقـ الحديث243/ 1ًة )ج(]أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب الصَّ
اءى ًفي اإلً 8) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى بلى شىارىًة ًفي (] الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي الصَّ

ًة )ج بلى  ([.367: رقـ الحديث204/ 2الصَّ
ًة )ج(]النسائي: سنف النسائي، ًكتىابي السٍَّيًك/ 9) بلى شىارىًة ًفي الصَّ ـً ًباإٍلً دِّ السَّبلى  (.1186: رقـ الحديث5/ 3بىابي رى
 ([.18931: رقـ الحديث259/ 31(]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج10)
ًة )ج11) بلى ـي ًفي الصَّ د  السَّبلى ًة/ بىابي كىٍيؼى ييرى بلى  .([1401: رقـ الحديث859/ 2(] الدارمي: سنف الدارمي، ًكتىابي الصَّ
 ([.2083:رقـ الحديث7/ 6(  ]البزار: مسند البزار )ج12)



 

509 
 

 مرفكعان. -رضى اهلل عنيما -الكجو الثاني: زيد بف أسمـ،  عف ابف عمر
مف طريؽ سفياف بف عيينة بمفظ   (4)، كالدارمي (3)، كأحمد بف حنبؿ (2)، كابف ماجو (1)كالنسائي 

 مقارب، عف زيد بف أسمـ بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
كىل عىنو: ، كييقاؿ: ناًبؿ، صاحب العىباء صاحب الشِّماؿ، قاؿ البخارم: سىًمعى اٍبف عيمىر، كأبا ىيرىيرىةى، رى

 . (5)بيكىير ٍبف األىشىٌج، كصالح ٍبف عيبىيد 
، قاؿ النَّسىائي في ركاية: ليس (8)، ذكره ابف حباف في الثقات (7)، كالذىبي(6)كثقو النسائي

، كقاؿ (10)، كقاؿ البىرقاني: قمت لمدارقطني: نابؿ صاحب العباء ثقة؛ فأشار بيده أف ال (9)بالمشيكر
، كقاؿ في مكضع آخر: كذىكرىه مسمـ في الطبقة األكلى مف تابعي أىؿ (11)ابف حجر: مقبكؿ 

 . (12)المدينة
 صدكؽ حسف الحديث. خالصة األقكاؿ:

 (،174)ص ترجمتو في )المطمب السادس: معرفتو بالمكالي(،تقدمت : بيكىٍيري ٍبفي عبد اهلل بف اأٍلىشىجٍّ 
 كىك: ثقة.

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن:  الميث بف سعد، أبك الحارث الفيمي:
 ثقة ثبت فقيو إماـ مشيكر. (،106، )صمف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(

، أبك مكسى األنصارم، لقبو زيٍغبىةي، كىك لقب أبيو أيضان، قاؿ عيسى بف حماد بف مسمـ الت ًجٍيًبي  
 .(13)ابف حجر: ثقة 

                                                 

ًة )ج1) بلى شىارىًة ًفي الصَّ ـً ًباإٍلً دِّ السَّبلى  (.1187: رقـ الحديث5/ 3(]النسائي: سنف النسائي، ًكتىابي السٍَّيًك/ بىابي رى
ًة، كىالس نَّةي ًفييىا/ بى 2) بلى ًة الصَّ مىٍيًو كىٍيؼى يىريد  )ج(]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي ًإقىامى مَّـي عى مِّي ييسى : 325/ 1ابي اٍلميصى

 ([.1017رقـ الحديث
 ([.4568: رقـ الحديث175/ 8(]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج3)
ًة )ج4) بلى ـي ًفي الصَّ د  السَّبلى ًة/ بىابي كىٍيؼى ييرى بلى  ([.1402: رقـ الحديث859/ 2(] الدارمي: سنف الدارمي، ًكتىابي الصَّ
 (.2454: رقـ الترجمة131/ 8(البخارم، التاريخ الكبير )ج5)
 (.6349: رقـ الترجمة249/ 29(المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج6)
 (.5771: رقـ الترجمة313/ 2(الذىبي، الكاشؼ )ج7)
 (.5845: رقـ الترجمة483/ 5(ابف حباف، الثقات )ج8)
 (.6349: رقـ الترجمة249/ 29)ج (المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ9)
 (.519: رقـ 68(الدارقطني، سؤاالت البرقاني )ص 10)
 (.7060: رقـ الترجمة557(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص11)
 (.715: رقـ الترجمة397/ 10ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج( 12)
 (.5291: رقـ الترجمة438ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (13)
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 دراسة الحديث:
ٍف بيكىٍيرو » قاؿ الترمذم:  ًديًث المٍَّيًث عى سىفه الى نىٍعًرفيوي ًإالَّ ًمٍف حى يىٍيبو حى ًديثي صي ٍيًد «حى ًكمى عىٍف زى قىٍد ري ، كى

مَّـى يىريد  عى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : كىٍيؼى كىافى النًَّبي  صى ؿو : قيٍمتي ًلًببلى ٍف اٍبًف عيمىرى قىاؿى ، عى ـى ٍيثي مىيٍ ٍبًف أىٍسمى ـٍ حى ًي
 : ، قىاؿى ٍمًرك ٍبًف عىٍكؼو مىٍيًو ًفي مىٍسًجًد بىًني عى مِّميكفى عى ًديثىٍيًف ًعٍنًدم «كىافى يىريد  ًإشىارىةن »كىانيكا ييسى ًكبلى الحى ، كى

نٍ  كىل عى ٍف كىافى اٍبفي عيمىرى رى ، كىاً  ؿو ًديًث ًببلى ًة حى ، غىٍيري ًقصَّ يىٍيبو ًديًث صي ةى حى ، أًلىفَّ ًقصَّ ًحيحه ييمىا؛ صى
ًميعنا "  فىاٍحتىمىؿى أىٍف يىكيكفى سىًمعى ًمٍنييمىا جى
(1) ، ًف اٍبًف عيمىرى ، عى ٍيري نىاًبؿو كىاهي غى ًديثي رى ، كقاؿ البزار: ىىذىا اٍلحى

ٍنوي ًإالَّ بيكىٍيره  ـٍ يىٍرًك عى ناًبؿو لى يىٍيبو كى ، عىٍف صي ًف اٍبًف عيمىرى : عى قىاؿى نىاًبؿه عىٍف ببلؿ، كى
(2) . 

ا زيد ٍبف أسمـ"معنى ق ٍنوي أىٍيضن كىاهي عى ًديث اٍبف عيمىر، رى كؿ أبك مكسى المديني: " مشيكر ًمٍف حى
(3) ،

رضى  –رضى اهلل عنيما مف عدة أكجو فمرة يركيو ابف عمر  -يعني الحديث اشتير عف ابف عمر
، -رضى اهلل عنو -، كمرة عف ببلؿ بف رباح-رضى اهلل عنو –عف صييب بف سناف  -اهلل عنيما

رضى اهلل  –صمى اهلل عميو كسمـ؛ فيذا يحتمؿ أف ابف عمر  -كمرة يركيو مباشرة عف النبي
، كببلؿ بف رباح -رضى اهلل عنو-سمع الحديث مرة بكاسطة الصحابي صييب بف سناف  -عنيما

 .-صمى اهلل عميو كسمـ -رضى اهلل عنيما، كمرة سمعو مباشرة عف النبي –

ي مكسى المديني؛ فيو محمد بف الفضؿ القصار،  كعبد اهلل بف إسناد أب الحكـ عمى الحديث: 
منصكر، كأحمد بف عمي األصفياني، لـ أجد مف ذكر فييـ جرح أك تعديؿ؛ إال أف الحديث يرتقي 

 إلى درجة الحسف بالمتابعة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

اءى ًفي اإًلشىارىًة ًفي (] الترمذم: سنف ال1) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى بلى ترمذم، أىٍبكىابي الصَّ
ًة )ج بلى  ([.368: رقـ الحديث204/ 2الصَّ

 ([.2083:رقـ الحديث7/ 6(]البزار: مسند البزار )ج2)
 (.427: رقـ الترجمة227 ( أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص3)
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 ما قاؿ فيو: " حديث ثابت مشيكر".: ثانيان 

دَّادي  أبك مكسى المديني:: قاؿ (814) الحديث سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى
، ًبًقرىاءىًة كىاًلًدم (1) 

اًفظي  ٍمًس ًمائىةو، ثنا أىبيك نيعىٍيـو اٍلحى ا المَّوي، سىنىةى سىٍبعو كىخى مىٍيًو، رىًحمىييمى عى
، سىنىةى ًتٍسعو كىًعٍشًريفى كىأىٍربىًع ًمائىةو، (2) 

كَّاؼي ثنا  ًميٍّ الصَّ ًميٍّ (3) أىبيك عى ، ًببىٍغدىادى، ثنا ًبٍشري ٍبفي ميكسىى األىسىًدم  أىبيك عى
ٍبدي المًَّو ٍبفي (4) ، ثنا أىبيك بىٍكرو عى

ٍيًدم   مى بىٍيًر اٍلحي الز 
نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف األىٍخًشيذً (5) . )ح(، كىأىٍخبىرى ، ثنا سيٍفيىافي

بيك طىاًىًر ٍبفي ، أىنىا أى (6) 
ٍبًد الرًَّحيـً  قيٍطًني  (7) عى سىًف الدَّارى ، أىنىا أىبيك اٍلحى

اًمًمي  (8)  ، ثنا أىبيك عيبىٍيدو اٍلمىحى
، ثنا اٍلعىبَّاسي ٍبفي يىًزيدى (9)
بٍ  ، عىٍف عى ك ٍبفي ًدينىارو ، كىالمٍَّفظي لىوي، ثنا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، ثنا عىٍمري ، عىٍف أىًبي اٍلبىٍحرىاًني  ًد اٍلعىًزيًز ٍبًف ريفىٍيعو

ا ٍف أىًبي صى دَّثىًني عى ، فحى ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف ريفىٍيعو : فىمىًقيتي عى .)ح( قىاؿى سيٍفيىافي ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو اًلحو ، صى ًلحو
ٍنكىًدًر، فىسىًمٍعتيوي اعىٍف عىطىاًء  مَّدى ٍبفى اٍلمي ، ثيَـّ لىًقيتي ميحى ، عىٍف ٍبًف يىسىارو ، يىقيكؿي أىٍخبىرىًني عىطىاءي ٍبفي يىسىارو

 : ؿَّ ؿو ًمٍف أىٍىًؿ ًمٍصرى أىنَّوي سىأىؿى أىبىا الدٍَّردىاًء رىًضيى المَّوي عىٍنوي عىٍف قىٍكًؿ المًَّو عىزَّ كىجى لىييـي اٍلبيٍشرىل ًفي  ]رىجي
                                                 

(ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 1)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (2) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)صاألكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

كَّاًؼ، تقدم3) ، اٍبفي الصَّ اؽى البىٍغدىاًدم  سىًف بًف ًإٍسحى مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف الحى ًميٍّ ميحى ت ترجمتو في )المطمب (ىك: أىبيك عى
ةي.  (،146)ص الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(،  ثِّقىةي، حجَّ

ًمٍيرىةى 4) اًلح بًف شىٍيًخ بًف عى ، تقدمت ترجمتو  (ىك: ًبٍشري بفي ميٍكسىى بًف صى ، البىٍغدىاًدم  ًميٍّ األىسىًدم  ، أىبيك عى األىسىًدم 
 ثقة.(، 146)صفي)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(، 

ٍبدي اهلًل بفي 5) ٍيًدم  أبك بكر، تقدمت ترجمتو في)المطمب الرابع: معرفتو (ىك: عى مى بىٍيًر بًف ًعٍيسىى القرشي األسدم الحي الز 
 جؿ أصحاب ابف عيينة. ثقة حافظ فقيو أ (،146)ص بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(،

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج،  (6) ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب 7) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى (ىك: ميحى
 ثقة.  (،97)ص ،قمب في أسماء الركاة(تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف ال الثاني:

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ 8) (ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 ،ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو( )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية،الدارقطني، تقدمت ترجمتو في 

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  (،142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 ماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة.الحديث، كأس

اممٌي، كاف ثقة. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج9) : 480/ 7(ىك: القاسـ بف إسماعيؿ بف محمد بف أباف، أبك عيبىٍيد المىحى
 (.144رقـ الترجمة
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ًفي اآلًخرىةً  يىاًة الد ٍنيىا كى : سىأىلٍ 64]يكنس:  [اٍلحى ، [ . فىقىاؿى مَّـى عىٍف ذىًلؾى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى تي رىسيكؿى المًَّو صى
 : ـي أىٍك تيرىل لىوي »فىقىاؿى ةي يىرىاىىا اٍلميٍسًم اًلحى ٍؤيىا الصَّ ، ًمٍثمىوي، « . ًىيى الر  ، عىٍف سيٍفيىافى ًديًنيِّ ًمي  ٍبفي اٍلمى كىاهي عى رى

مَّدى ٍبفى عى  ٍيًدم  ميحى مى ـٍ يىٍذكيًر اٍلحي لى ٍنوي، يىٍعًني عىٍف كى : سىأىٍلتي أىبىا الدٍَّردىاًء رىًضيى المَّوي عى لىٍفظيوي قىاؿى ٍنكىًدًر، كى ٍبًد اٍلمي
ٍيري  ٍنيىا، غى مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ده ميٍنذي سىأىٍلتي رىسيكؿى المًَّو صى ٍنيىا أىحى : مىا سىأىلىًني عى ؾى ًإال رىجيؿه ىىذىا، فىقىاؿى

: كىاًحد، سىأىلٍ  ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيريؾى ًإال »تي رىسيكؿى المًَّو صى ٍنذي أيٍنًزلىٍت غى ده مي ٍنيىا أىحى مىا سىأىلىًني عى
ؿه كىاًحده  كىا« . رىجي قىٍد رى ، كى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؽه عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ًديثه ثىاًبته مىٍشييكره لىوي طيري هي ىىذىا حى

مىٍيًو ًفيًو، ، كىاٍختيًمؼى عى ٍيري كىاًحدو اًلحو غى كىاهي  عىٍف أىًبي صى ، كىرى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو غىٍيري سيٍفيىافى كىاهي عىٍف عى كىذىًلؾى رى كى
ٍيرىهي... كا غى ـٍ يىٍذكيري لى ٍنكىًدًر، كى مًَّد ٍبًف اٍلمي ، عىٍف ميحى مىاعىةه عىٍف سيٍفيىافى جى
(1). 

 تخريج الحديث:

 صالح السماف(، عف شيخ، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان. كاألكؿ:  ذككاف )أبالكجو 

عىطىاًء ٍبًف يىسىار، ، عف مف طريؽ شعبة، عف األعمش، عف ذككاف (2)أخرجو أحمد بف حنبؿ
مف طريؽ سفياف بف عيينة بنحكه، كبلىما )عطاء بف يسار، كسفياف بف عيينة(، عف  (3)كالبييقي

 ٍف شىٍيخ بو.أبي صالح، عى 

 الكجو الثاني: عطاء بف يسار، عف رجؿ مف أىؿ مصر، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان.

 مف طريؽ سفياف بف عيينة، عف محمد بف المنكدر بنحكه. (4)كأخرجو الترمذم

مف طريؽ األعمش، عف أبي صالح، كبلىما ) أبك صالح ذككاف، كمحمد بف  (5) كأحمد بف حنبؿ
 المنكدر(، عف عطاء بف يسار بو.

 الكجو الثالث: عمرك بف دينار، عف فقيو مف أىؿ مصر، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان.

ف مف طريؽ حاتـ بف أبي صغيرة، عف عمرك بف دينار: أنو سأؿ رجبلن م (6)أخرجو الطبرم
 أىؿ مصر فقيينا بو، بنحكه.

 صالح السماف(، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان. كالكجو الرابع:  ذككاف )أب
                                                 

 (.731: رقـ الحديث368-367أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)
 .[(27520: رقـ الحديث45/511)ج أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد ] (2)
 (.4420: رقـ الحديث414/ 6البييقي: شعب اإليماف )ج (3)
/ بىابي قىٍكًلًو لىييـي البي ] (4) مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍؤيىا عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى يىاًة الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي اٍلر  ٍشرىل ًفي الحى

 .[(2273رقـ الحديث: 534/ص 4الد ٍنيىا )ج 

 .[(27526-27510: رقـ الحديث515-502/ص 45أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (5)

 (.17738: رقـ الحديث135/ 15الطبرم، جامع البياف )ج  (6)
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 ، مف طريؽ عاصـ بيدلة، عف أبي صالح بو، بنحكه.(1)أخرجو الترمذم
 الكجو الخامس: عطاء بف يسار، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان. 

اًلحو السَّمَّاًف، عىٍف عىطىاًء مف طريؽ  (2)أخرجو الحاكـ ، عىٍف أىًبي صى ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف ريفىٍيعو ، عىٍف عى سيٍفيىافي
 ٍبًف يىسىار بو بنحكه.ا

 الكجو السادس:  عمرك بف دينار، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان.

 مف طريؽ ابف جريج عف عمرك بف دينار بو، بنحكه. (3)أخرجو الطبرم
 اإلسناد:دراسة رجاؿ 

ٍيًد ٍبفً  ٍيًمري ٍبفي زى ٍزرىًج  أىبيك الدٍَّردىاًء: عيكى  . صحابي. (4)قىٍيًس ٍبًف أىسىًد ٍبًف مىاًلًؾ ٍبًف عىاًمًر اٍلخى

 : ؿو ًمٍف أىٍىًؿ ًمٍصرى  مبيـ ، لـ يعرؼ مف ىك.رىجي

مد، المىدىني، مىكلى مىيمكنىة، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني:  عىطىاء بف يىسىار، الًياللي، أىبك ميحى
 ىك ثقة فاضؿ. (،268)ص ما قاؿ فيو: مختمؼ في إسناده(،

 يركم عف أبي صالح:

أىبك عىبد اهلل، المىٌكي، الطَّاًئفي، نزيؿ الكيكفة، ثقة  . عىبد العزيز بف ريفىيع، األىسىدم،8
(5).  

7 : ٍبًد اهلًل القيرىًشي  التٍَّيًمي  مَّدي بفي الميٍنكىًدًر بًف عى تقدمت ترجمتو في ) المطمب الرابع: الغريب(، . ميحى
 كىك: ثقة فاضؿ.(، 293)ص

المطمب الثالث: مف ، تقدمت ترجمتو )عمرك بف دينار المكي أبك محمد األثـر الجمحي مكالىـ
 كىك: ثقة ثبت. (،109)ص عرؼ بكنيتو، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو، كيعرؼ اسمو(،

تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بكنيتو سفياف بف عييينة: 
كىك: ثقة ثبت مف رجاؿ الصحيحيف، كتدليسو مف المرتبة الثانية عند ، (110)صكيعرؼ اسمو(، 

 ابف حجر ال يضر.

                                                 

(1) [ / مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًمٍف سيكرىًة ييكنيسى )ج الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي تىٍفًسيًر اٍلقيٍرآًف عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى : كى بىابه
 .[(3106: رقـ الحديث287/ 5
ٍؤيىا)ج  (2)  (.8180: رقـ الحديث433/ 4الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، ًكتىابي تىٍعًبيًر الر 
 (.17743: رقـ الحديث137/ 15الطبرم، جامع البياف)ج  (3)
 (.765: رقـ الترجمة251/ 2(ابف قانع، معجـ الصحابة )ج4)
 (.4095: رقـ الترجمة357(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص5)
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ماأىبيك الفىٍضًؿ  ًبٍيبو البىٍحرىاًني   عىبد األىعمى ٍبف حى ، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بًف أىًبي حى
 كىك: صدكؽ حسف الحديث. (،133)ص لركاة، ثالثنا: معرفتو باإلخكة(،بأنساب ا

 دراسة الحديث:

 صالح السماف(، عف شيخ، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان. كالكجو األكؿ:  ذككاف )أب

جيالة الشيخ ال يعرؼ مف ىك، قاؿ ابف أبي حاتـ: "  قمتي ألىًبي: مىٍف ىىذىا الشَّيخي الًَّذم ًمٍف معمكؿ ب
 " : ال ييعرىؼي  .(1)أىًؿ ًمٍصر؟، قىاؿى

 الكجو الثاني: عطاء بف يسار، عف رجؿ مف أىؿ مصر، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان.

عطاء بف يسار، عف رجؿ مف أىؿ مصر، عف أبي كقاؿ الدارقطني: ركاه محمد بف المنكدر، عف 
 ، كىك معمكؿ بجيالة التابعي، ال يعرؼ مف ىك.(2)الدرداء، كىك الصكاب

 الكجو الثالث: عمرك بف دينار، عف فقيو مف أىؿ مصر، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان.

ثبلثة مف اإلسناد ىـ: ركاه عمرك بف دينار، عف رجؿ مف أىؿ مصر، عف أبي الدرداء، بو؛ فأسقط 
عبد العزيز بف رفيع، كأبك صالح السماف، كعطاء بف يسار، كجيالة رجؿ كىك )فقيو مف أىؿ 

 ال يعرؼ مف ىك. مصر(،
 صالح السماف(، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان. كالكجو الرابع:  ذككاف )أب

قاؿ  أبك صالح ذككاف السماف لـ يسمع مف أبي الدرداء رضى اهلل عنو، العمة األكلى: فيو عمتاف:
 .(3)الدرداء شيئان  يأبك حاتـ: لـ يسمع مف أب

 معضبلن، أسقط منو عطاء بف يسار، كالرجؿ المبيـ.ىذا الكجو  العمة الثانية:
ؿ : قاكعاصـ بف بيدلة، كىك ابف أىبي النجكد األسدم، مكالىـ، الككفي، أبك بكر المقرئ

قىاؿ النَّسىائي: (4)"في حفظو شيء"الدارقطني:  قىاؿ العقيمي: (5)"ليس بو بأس"، كى لـ يكف فيو إال "، كى
لـ يكف بالحافظ، كال نعمـ أحدان ترؾ "، كقاؿ البزار: (7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)"سكء الحفظ

                                                 

 (.1760: رقـ714/ 4ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )ج  (1)

 (.1080: رقـ213/ 6الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج  (2)
 (.2039: رقـ الترجمة450/ 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج  (3)
 (.338: رقـ49الدارقطني، سؤاالت البرقاني ) ص  (4)
 (.3002:  رقـ الترجمة478/ 13المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج  (5)
 (.3008: رقـ الترجمة239/ 25ابف عساكر، تاريخ دمشؽ)ج  (6)
 (.9952: رقـ الترجمة256/ 7ابف حباف، الثقات )ج (7)
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في الحديث دكف الثبت ثبت في القراءة، كىك "، كقاؿ الذىبي: (1)"حديثو عمى ذلؾ كىك مشيكر
صدكؽ لو أكىاـ حجة في القراءة، كحديثو في الصحيحيف "، كقاؿ ابف حجر: (2)"صدكؽ ييـ

 . (3)"مقركف
 ثبت في القراءة، أما في الحديث ففي حفظو شيء. خالصة األقكاؿ:

 الكجو الخامس: عطاء بف يسار، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان. 
 .(4) "ىك مرسؿ"فيو عطاء بف يسار لـ يسمع مف أبي الدرداء شيئان، قاؿ البخارم: 

 الكجو السادس:  عمرك بف دينار، عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو مرفكعان.
كركاه ابف جريج، عف عمرك بف دينار، عف أبي الدرداء، بو. فأسقط راكيان رابعان، كىك الرجؿ المبيـ 

 فيو عمرك بف دينار لـ يسمع مف أبي الدرداء.كالراكم عف أبي الدرداء، 
 جميع الطرؽ عف أبي الدرداء رضى اهلل عنو معمكلة فيي ضعيفة اإلسناد.  الخالصة الدراسة:

مىٍيًو مكسى المديني: " قاؿ اإلماـ أبك  مَّى المَّوي عى ًديثه ثىاًبته مىٍشييكره لىوي طيريؽه عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ىىذىا حى
" مَّـى سى كى
مكسى المديني، كمعنى قكلو " ثابت" أم أف الحديث  ي. كيعد ىذا مصطمح عند اإلماـ أب(5) 

مكجكد، كالحديث مستفيض ركاه عدد مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، عف النبي صمى اهلل عميو 
كسمـ، كمنيـ: )أبك ىريرة، كعائشة، كعبد اهلل بف عباس، كجابر بف عبد اهلل، كعبادة بف الصامت، 

 كعبد اهلل بف عمر( رضكاف اهلل عمييـ.
عف مكسى المديني ضعيؼ لجيالة التابعي، ككذلؾ جميع الطرؽ  إسناد أبيلحكـ عمى الحديث: ا

متف الحديث فيك ثابت مشيكر أخرجو مسمـ في صحيحو مف طريؽ  أبي الدرداء معمكلة، أما أصؿ
 .(6)أبي ىريرة رضى اهلل عنو

ًديثه ثىاًبتو مىٍشييكره ميٍحتىجٌّ ًبوً  ثالثان:  حى

                                                 

 (.67رقـ الترجمة: 40/ 5ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج  (1)
 (.4068: رقـ الترجمة357/ 2الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج  (2)

 (.3054: رقـ الترجمة285ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (3)
 (.5654: رقـ الترجمة77/ 3(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج4)

 (.731: رقـ الحديث368-367أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (5)
دَّثىنىا اٍبفي  (6) ًف اأٍلىٍعمىًش، ح كىحى ، عى ًمي  ٍبفي ميٍسًيرو نىا عى ًميًؿ، أىٍخبىرى اًعيؿي ٍبفي اٍلخى دَّثىنىا ًإٍسمى دَّثىنىا أىًبي، قاؿ مسمـ: حى ، حى ٍيرو نيمى

مَّى ا : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عى اًلحو ٍف أىًبي صى ، عى دَّثىنىا اأٍلىٍعمىشي : حى مَّـى سى مىٍيًو كى ٍؤيىا اٍلميٍسًمـً يىرىاىىا أىٍك »هللي عى ري
ًديًث اٍبًف ميٍسًيرو « تيرىل لىوي  ًفي حى ٍزءنا ًمفى الن بيكَّةً »كى ٍزءه ًمٍف ًستَّةو كىأىٍربىًعيفى جي ةي جي اًلحى ٍؤيىا الصَّ مسمـ: صحيح مسمـ ]«. الر 

 .[(8: رقـ الحديث1774/ 4)ج
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دَّادً  : قاؿ أبك مكسى المديني:(813) الحديث ًميِّ ٍبفي اٍلحى نىا أىبيك عى فىأىٍخبىرى
ٍيريهي بىٍعدىهي، (1)  ، كىغى ، سىنىةى سىٍبعو

ًطيبي  كرو اٍلخى ا المَّوي، قىاال: أنا أىبيك مىٍنصي رىًحمىييمى
مَّدي ٍبفي اٍلعىبَّاسً (3) ، ثنا أىبيك الشٍَّيخً (2) ، ثنا ميحى

دَّثىًني ، (4) حى
مًَّد ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو اٍلقىطَّافي  أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
ك اٍلكىٍمًبي  (5)  ٍيدي ٍبفي عىٍمرو ، ثنا سيكى

، ثنا زيىىٍيري ٍبفي ميعىاًكيىةى، (6)
مىٍيمىافى ٍبًف  ، أىٍخبىرىهي عىٍف سي ٍيجو رى ، أىفَّ اٍبفى جي اًرم  دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو األىٍنصى ، أىفَّ حى ميكسىى الدِّمىٍشًقيِّ

مَّدى  :االز ٍىًرمَّ ميحى ٍنيىا، تىقيكؿي اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى دَّثىوي، أىنَّوي سىًمعى عى بىٍيًر حى دَّثىوي، أىفَّ عيٍركىةى ٍبفى الز   ٍبفى ميٍسًمـو حى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا اٍمرىأىةو »قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى يىا أىي مى ، فىًنكىاحي يىا بىاًطؿه ًليِّيىا فىًنكىاحي ٍت ًبغىٍيًر ًإٍذًف كى نىكىحى

كا ري ابى ًمٍنيىا، فىًإًف اٍشتىجى لىيىا الًَّذم أىٍعطىاىىا ًبمىا أىصى ، كى بىاًطؿه
ًلي  مىٍف  (7) فىذىًلؾى ًإلىى الس ٍمطىاًف، كىالس ٍمطىافي كى

ًليَّ لىوي  ًديثه ثىاًبتو مىٍشييك «. ال كى ،  ره ميٍحتىجٌّ ًبًو،ىىذىا حى ، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو كىاهي يىٍعمىى ٍبفي عيبىٍيدو قىٍد رى كى
 .(8) ًمٍثمىوي 

 تخريج الحديث:

 ف طريؽ سفياف ػػػم (10)مف طريؽ سفياف بف عيينة، بنحكه مع زيادة، أبك داكد (9)الترمذمأخرجو 

                                                 

حمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في (ىك: أبك عمي الحسف بف أ1)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

يكسؼ بف محمد بف يكسؼ بف الحسف بف عثماف الخطيب اليمذاني. تقدمت  (ىك: أبك منصكر سعد بف سعيد بف2)
كاف  (،162)ص )المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(، ترجمتو في

ا سد ا صالحن  يدنا. شيخن

مَّدو األصبياني، ييٍعرىؼي ًبأىًبي الشٍَّيًخ، تقدمت ت3) يَّافى أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف حى ًد ٍبًف جى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى رجمتو في (ىك: عى
 ثقة صاحب تصانيؼ. (،129)ص )المطمب الرابع:  معرفتو بأنساب الركاة، ثالثان: معرفتو باألخكة(،

ـي األصبياني، قاؿ ابف حجر: مف الفقياء الحفا4) ٍعفىرو األىٍخرى مَّدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس ٍبًف أىي كبى ٍبًف سىًعيدو أىبيك جى ظ (ىك: ميحى
 (.6964الترجمة: رقـ 226/ 7المتقنيف. ابف حجر، لساف الميزاف )ج

(ىك: أحمد بف محمد بف سعيد بف عبد الرحمف، مكلى بني ىاشـ، أبك العٌباس الككفٌي الحافظ المعركؼ بابف 5)
عيٍقدة، كىك لقبي أبيو، تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ 

مىعى األبكاب كالتراجـ.  (،166)صالمبيـ(،   ككاف حافظنا كبيرنا، جى
يد ٍبف عىٍمرك أبك الكليد الكٍمبٌي الكيكفي  العابد، قاؿ ابف حجر: ثقة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص6) : 260(ىك: سيكى

 (. 2694رقـ الترجمة

كا أىم تشابىكيكا(اٍشتى 7) ري كا كتشاجى ري تَّى اٍشتىجى كمىاًت حى ًؼ ًفي اٍلخيصي قىعى ًمفى ااًلٍخًتبلى : أىم ًفيمىا كى اجي كا: قىاؿى الزَّجَّ ري  جى
. ابف منظكر، لساف العرب )ج  (.396/ 4ميٍختىًمًفيفى

 (.556: رقـ الحديث282(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص8)

اءى الى ًنكىاحى ًإالَّ الترمذم: ](9) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًليٍّ سنف الترمذم، أىٍبكىابي النِّكىاًح عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ًبكى
 .[(1102: رقـ الحديث400/ 3)ج

ًليِّ )ج](10)  .[(2083: رقـ الحديث229/ 2أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب النِّكىاًح/ بىابه ًفي اٍلكى
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مف طريؽ يعمى بف  (2) ، مف طريؽ زىير بف معاكية، كابف حباف (1) الثكرم بنحكه، كالنسائي
 عبيد، كبلىما ) زىير بف معاكية، كيعمى بف عبيد(، عف يحيى بف سعيد األنصارم بنحكه.

مف طريؽ عبد الرزاؽ  (4)مف طريؽ معاذ بف معاذ بنحكه، كأحمد بف حنبؿ (3) كأخرجو ابف ماجو 
 الصنعاني بنحكه.

رم، كسفياف بف عيينة، كيحيى بف سعيد األنصارم، كمعاذ بف معاذ، سفياف الثك ) خمستيـ 
 كعبد الرزاؽ الصنعاني(، عف عبد الممؾ بف جريج، عف سميماف بف مكسى، عف الزىرم بو.

 تخريج متابعات لسميماف بف مكسى: 
 . جعفر بف ربيعة:8

 مف طريؽ ابف لييعة، عف جعفر بف ربيعة بنحكه. (5) أخرجو أحمد بف حنبؿ 
 . حجاج بف أرطاة: 7

 مف طريؽ حجاج بف أرطاة بنحكه مختصرنا. (6)أخرجو أحمد بف حنبؿ 
 . عثماف بف عبد الرحمف: 4

، عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف  (7)أخرجو الطبراني ، عف ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى مف طريؽ اٍلميعىافىى ٍبفي سيمىٍيمىافى
ٍبًد الرٍَّحمىًف مختصران بنحكه.  عى

ًف ًإالَّ ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى "كقاؿ الطبراني:  ٍبًد الرٍَّحمى ًديثى عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف عى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى  .(8)"لى
 . قرة بف حيكئيؿ: 3

مف طريؽ ابف أبي مريـ، عف رشديف بف سعد، عف قرة بف حيكئيؿ،  (9)ذكره الدارقطني في العمؿ
 بنحكه.

 
 

                                                 

ًليِّيىا )ج](1)  .[(5373: رقـ الحديث179/ 5النسائي: السنف الكبرل، ًكتىابي النِّكىاًح/ بىابي الثَّيًِّب تىٍجعىؿي أىٍمرىىىا ًلغىٍيًر كى
ًليٍّ )جتقريب (ابف حباف: اإلحساف في 2) ًف النِّكىاًح الًَّذم نيًكحى ًبغىٍيًر كى : رقـ 384/ 9صحيح ابف حباف، ًذٍكري بيٍطبلى

 (.4074الحديث

ًليٍّ )ج](3)  .[(1879: رقـ الحديث605/ 1ابف ماجو: سنف ابف ماجو، ًكتىابي النِّكىاًح/ بىابي الى ًنكىاحى ًإالَّ ًبكى

 .[(25326: رقـ الحديث199/ 42أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد)ج](4)

 (.24372: رقـ الحديث435/ 40)ج المرجع السابؽ(5)

 (.26235الحديث : رقـ287/ 43)ج المرجع نفسو(6)

 (.9291: رقـ الحديث117/ 9(الطبراني: المعجـ األكسط )ج7)

 المرجع السابؽ.(8)

 (.3806: رقـ 15/11(الدارقطني، عمؿ الدارقطني ) ج9)
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 ب(:. محمد بف أبي قيس )كاسمو محمد بف سعد المصمك 5

أخرج ركايتو الخطيب البغدادم مف طريؽ مركاف بف معاكية، عف  محمد ىذا، عف الزىرم، 
 ) وي بىاًطؿه ًليٍّ فىًنكىاحي ٍف أيٍنًكحى ًبغىٍيًر كى ًليٍّ مى عنو بمفظ )الى ًنكىاحى ًإال ًبكى
 (1) . 

 . إبراىيـ بف أبي عبمة:6

ب، عف ىانئ بف عبد الرحمف مف طريؽ يحيى بف أبي الحصي (2) ذكره الدارقطني في العمؿ 
 بف أبي عمبة، قاؿ: حدثني عمي بف أبي عمبة، عف الزىرم بنحكه.ا
 . يكنس بف يزيد:7

مف طريؽ محمد بف القاسـ البحراني، عف طمحة، عف يكنس،  (3) ذكره الدارقطني في العمؿ 
 مختصران بزيادة )كشاىدم عدؿ(.

 . محمد بف إسحاؽ: 8

مف طريؽ عبد اهلل بف يزيد بف عبد اهلل الدمشقي أبك بكر، عف  (4)ذكره الدارقطني في العمؿ
اؽى بنحكه مختصران. مًَّد ٍبًف ًإٍسحى  صدقة بف عبد اهلل، عىٍف ميحى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

المطمب ، تقدمت ترجمتو في )عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل المدني
ثقة : ىك(، 165)صممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(، الخامس: معرفتو باألسماء المي

 .فقيو مشيكر

المطمب السادس: معرفتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  كا 
: أىبيك الرًَّبيًع، مىٍكلىى آًؿ أىًبي سيٍفيىافى  ييقىاؿي ، كى ، أىبيك أىي كبى ٍبًف اسيمىٍيمىافي ٍبفي ميكسىى األيمىًكم  الدٍّمىٍشًقي 

ييٍعرىؼي ًباألىٍشدىؽً  ، كى ٍربو )المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة،  تقدمت ترجمتو في: حى
، ثقة، كعنده في تفرداتو بعض المناكير، كىك مف أكثؽ (165، )صأكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

  أصحاب مكحكؿ.
                                                 

 (.398/ 2(الخطيب البغدادم، مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ )ج1)

 (.3806: رقـ 24/ 15(الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج2)

 (.3806: رقـ 23/ 15)ج السابؽالمرجع (3)

 (.3806: رقـ 24/ 15)جالمرجع نفسو(4)
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تقدمت ترجمتو في)المطمب الخامس: معرفتو  عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد:
كىك: ثقة فقيو فاضؿ،  (،167، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

ًني  (1)ككاف يدلس كيرسؿ، صرح بالسماع في ركاية أحمد بف حنبؿ  : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيجو رى فقاؿ: )اٍبفي جي
مىٍيمىافي   ٍبفي ميكسىى(. اسي

المطمب الرابع: معرفتو بأنساب تقدمت ترجمتو في )يحيى بف سعيد بف قيس األنصارم، أبك سعد: 
 كىك: ثقة ثبت. (،132)ص إلخكة(،الركاة، ثالثنا: معرفتو با

ديج:  تقدمت ترجمتو في )المطمب السادس: حديث صحيح عمى شرط زىير بف معاكية بف حي
 ، ثقة ثبت إال أف سماعو عف أبي إسحاؽ بأخرة.(149، )صمسمـ(

 دراسة الحديث: 

ًديثه ثىاًبتو مىٍشييكره ميٍحتىج  ًبوً "مكسى المديني:  يكقكؿ أب يعني أف الحديث لو شكاىد كىك  (2) "ىىذىا حى
ثابت احتج بو العمماء. كقد حسنو الترمذم، كصححو الحاكـ فمعمو لشكاىده، حيث ركل الحديث 

 ثبلثة عشر صحابيان، كأقكل ىذه الشكاىد حديث أبي مكسى األشعرم.

مىٍيمىافى ٍبًف ميكسىى،"قاؿ السمعاني:  ًديًث سي سىفه مىٍحفيكظه، ًمٍف حى ًديثه حى ، (3)"عىًف الز ٍىًرمِّ  ىىذىا حى
ًديث )عىاًئشىة الى ًنكىاح ًإالَّ بكًلي( فىقىاؿى يحيى: لىٍيسى يىصح ًفي ىىذىا  كقاؿ الدكرم: قيؿ ليحيى ًفي حى

مىٍيمىاف بف ميكسىى ًديث سي شىٍيء ًإالَّ حى
سىفه »، كقاؿ الترمذم:  (4) ًديثه حى ، كقىاؿى ابف حباف: (5)«ىىذىا حى

ـى » بىره أىٍكىى مىيَّةى، ىىذىا خى كىاىىا اٍبفي عي ٍنقىًطعه أىٍك الى أىٍصؿى لىوي ًبًحكىايىةو حى ًديًث، أىنَّوي مي ـٍ ًصنىاعىةى اٍلحى ـٍ يىٍحكي ٍف لى مى
ـٍ يىٍعًرٍفوي  ، فىذىكىٍرتي ذىًلؾى لىوي، فىمى : ثيَـّ لىًقيتي الز ٍىًرمَّ بىًر، قىاؿى ًقًب ىىذىا اٍلخى ٍيجو ًفي عى رى ًف اٍبًف جي لىٍيسى ىىذى عى ا كى

اًبطى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً قىٍد يي  ٍتًقفى الضَّ يِّرى اٍلفىاًضؿى اٍلمي ذىًلؾى أىفَّ اٍلخى بىري ًبًمٍثًمًو، كى ًديًث ثيَـّ ًممَّا يىًييى اٍلخى دِّثي ًباٍلحى حى
دَّثى ًبوً  ـٍ يىٍعًرٍفوي فىمىٍيسى ًبًنٍسيىاًنًو الشٍَّيءى الًَّذم حى ٍنوي لى ذىا سيًئؿى عى ًف أىٍصًؿ  يىٍنسىاهي، كىاً  مىى بيٍطبلى ًبدىاؿٍّ عى

بىرً  فَّاًظ (6)اٍلخى ٍيري كىاًحدو ًمٍف حي قىٍد فىعىمىوي غى دَّثى ًبًو، كى ًديثى بىٍعدى أىٍف حى اًفظي اٍلحى ؛ فىقىٍد يىٍنسىى الثِّقىةي اٍلحى

                                                 

 .[(25326: رقـ الحديث200/ 42أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج](1)

 (.556: رقـ الحديث282(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص2)

 (.514)ص  مف معجـ الشيكخ (السمعاني: المنتخب3)

 (.1089: رقـ232/ 3تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج( يحيى بف معيف، 4)
اءى الى ًنكىاحى ](5) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًليٍّ الترمذم: سنف الترمذم، أىٍبكىابي النِّكىاًح عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى  ًإالَّ ًبكى

 .[(1102: رقـ الحديث400/ 3)ج
ًليٍّ )ج(ابف حباف: اإلحساف في صحيح اب6) ًف النِّكىاًح الًَّذم نيًكحى ًبغىٍيًر كى : رقـ 384/ 9ف حباف، ًذٍكري بيٍطبلى

 (.4074الحديث
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ًديثً  ٍبًد اٍلعىًزيزً (1)اٍلحى ًمًؾ ٍبفي عى ٍبدي اٍلمى كىاهي عى ًديثه رى ، عىٍف سيمىٍيمىافى ٍبًف  ، كقاؿ البييقي: ىىذىا حى ٍيجو رى ٍبًف جي
افىظه  ـٍ ًثقىةه حى كيم يي ميكسىى، عىًف الز ٍىًرمِّ كى
ٍيًف، (2)  مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ًحيحه عى ًديثه صى ، كقاؿ الحاكـ: ىىذىا حى

، ًمٍف سيمى  ٍيجو رى مىى ًذٍكًر سىمىاًع اٍبًف جي قىٍد تىابىعى أىبىا عىاًصـو عى اهي " كى رِّجى ـٍ ييخى لى سىمىاًع كى ٍيمىافى ٍبًف ميكسىى، كى
مىٍيمىافى  ٍبًد المًَّو ٍبًف لىًييعىةى، اسي ، كىعى يىٍحيىى ٍبًف أىي كبى ، كى زَّاًؽ ٍبًف ىىمَّاـو ٍبًد الرَّ ٍبًف ميكسىى، ًمفى الز ٍىًرمِّ كىعى

حَّ  زَّاًؽ فىقىٍد صى ٍبًد الرَّ ًديثي عى ، أىمَّا حى يًصيِّ مَّدو اٍلًمصِّ اًج ٍبًف ميحى جَّ ثىبىتى ًبًركىايىاًت اأٍلىًئمًَّة اأٍلىٍثبىاًت سىمىاعي  كىحى كى
ٍيجو  سيؤىاًلًو اٍبفى جيرى مىيَّةى، كى ًديًث اٍبًف عي ، ًبحى كىايىاتي ، فىبلى تيعىمَّؿي ىىًذًه الرِّ ـٍ ًمٍف بىٍعضو يي كىاًة بىٍعضي قىٍكًلًو: الر  ٍنوي كى  عى

ـٍ يىٍعًرفٍ  ٍنوي فىمى  .(3)وي ًإنِّي سىأىٍلتي الز ٍىًرمَّ عى

بسماعو مف سميماف بف مكسى في  -كىك عبد الممؾ بف عبد العزيز  -قد صٌرح ابف جريج  
، (9)، كالحاكـ(8) ،  كأبك عكانة(7)، ككذا البييقي(6)، كأبك يعمى المكصمي(5)، كالدارقطني(4)ركاية أحمد

، كعند عبد الرزاؽ في (10)ككذلؾ جاء تصريح سميماف بف مكسى بسماعو مف الزىرم، عند البييقي
 . (12) ، كفي ركاية أبي عاصـ الضحاؾ عند الحاكـ(11)"مصنفو" 

 

 

 

                                                 

 (.2706: رقـ الحديث182/ 2(الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب النكاح )ج1)

 (.13508: رقـ الحديؽ29/ 10(البييقي: معرفة السنف كاآلثار، ال نكاح إال بكلي )ج2)

 (.1475: رقـ الترجمة304/ 1رم، التاريخ األكسط )جالبخا] (3)

 .[(25326: رقـ الحديث199/ 42أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج](4)

 (.3520: رقـ الحديث314/ 4(الدارقطني: سنف الدارقطني، كتاب النكاح )ج5)
 (.4750: رقـ الحديث191/ 8(أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى )ج6)

ٍرأىةي تىٍدعيك ًإلىى كىفىاءىةو، قىاؿى اهللي تىعىالىى كىىي 7) ًليِّ كىاٍلمى اءى ًفي عىٍضًؿ اٍلكى كى أىٍصدىؽي (البييقي: السنف الكبرل، بىابي مىا جى
 : ييفَّ ]اٍلقىاًئًميفى ميكىيفَّ أىٍف يىٍنًكٍحفى أىٍزكىاجى  (.13791: رقـ الحديث223/ 7[ )ج232]البقرة:  [فىبلى تىٍعضي

ٍرأىًة الًَّتي تيٍنكىحي (أبك 8) ا ييشىاًكميوي/ بىابي بىيىاًف ًإٍبطىاًؿ ًنكىاًح اٍلمى مى ٍبتىدىأي ًكتىاًب النِّكىاًح كى فىسىاًدًه، عكانة: المستخرج، مي ، كى ًليٍّ  ًببلى كى
اًبوً  ًيجى ، كىا  ًلي  ـٍ تىكيٍف لىيىا كى تىٍزًكيًجيىا ًإذىا لى ٍمطىاًف لىيىا، كى يىًة الس  ٍثبىاًت ًكالى ؿى ًبيىا  كىاً  ًليٍّ ًإذىا دىخى مىٍييىا ًببلى كى مىى اٍلميتىقىدِّـً عى مىٍيرىىىا عى

 (.4037: رقـ الحديث18/ 3)ج

 (.2706: رقـ الحديث182/ 2(الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب النكاح )ج9)

ٍرأىةي تىدٍ 10) ًليِّ كىاٍلمى اءى ًفي عىٍضًؿ اٍلكى عيك ًإلىى كىفىاءىةو، قىاؿى اهللي تىعىالىى كىىيكى أىٍصدىؽي (البييقي: السنف الكبرل، بىابي مىا جى
 : ييفَّ ]اٍلقىاًئًميفى ميكىيفَّ أىٍف يىٍنًكٍحفى أىٍزكىاجى  (.13791: رقـ الحديث223/ 7[ )ج232]البقرة:  [فىبلى تىٍعضي

ًليٍّ 11)  (.10472: رقـ الحديث195/ 6)ج(عبد الرزاؽ الصنعاني: المصنؼ، ًكتىابي النِّكىاًح/ بىابي النِّكىاًح ًبغىٍيًر كى

 (.2706: رقـ الحديث182/ 2(الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب النكاح )ج12)
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 دراسة المتابعات:

8 ، سىنىةى الًكٍنًدم  ًبٍيعىةى ٍبًف األىًمٍيًر شيرىٍحًبٍيؿى بًف حى ٍعفىري بفي رى  .(1) قاؿ ابف حجر: ثقة. جى

ٍبدي اهلًل بفي لىًييٍ  ، كلـ (2) عىةى كىك: ضعيؼ، خمط بعد احتراؽ كتبوركايتو معمكلة مف جية الراكم عنو، عى
 أجد مف تابعو.

7: ًعي  اجي بفي أىٍرطىاةى بًف ثىٍكًر بًف ىيبىٍيرىةى النَّخى جَّ  . حى

ًديثً  ًعيفنا ًفي اٍلحى مىٍيًو تدليسو، عًف "، كقىاؿى ابفي عىًدم: (3)قاؿ ابف سعد: كىافى ضى ًإنَّمىا عاب النَّاس عى
كريبما أخطأ في بعص الركايات فأما أف يتعمد الكذب فبل، كىىك ممف يكتب الز ٍىرٌم كعف غيره، 

ـى ًفٍيًو ًلبىٍأكو ًفٍيًو (4)"حديثو ، تيكيمِّ ٍكًر الًعٍمـً ،  -يعني الكبر كالفخر -، كقاؿ الذىبي: كىافى ًمٍف بيحي
ـٍ ييٍترىؾٍ  لى ًلنىقصو قىًمٍيؿو ًفي ًحٍفًظو، كى ًلتىٍدًليًسو، كى كى
  "أحد األعبلـ عمى ليف في حديثو": ، كقاؿ أيضان (5) 

 . (7) "أحد الفقياء صدكؽ كثير الخطأ، كالتدليس"، كقاؿ ابف حجر: (6)

 صدكؽ لو أكىاـ. :األقكاؿخالصة 

كقد تكبع عمى ركايتو ىذه، بؿ إف ابف عدم قكل ركايتو ىذه، حيث قاؿ: كقد حدث بحديث 
ائشة مع سميماف ٍبف مكسى، حجاج ٍبف أرطاة ، )ال نكاح إالَّ بكلي(، عًف الز ٍىرٌم عف عركة عف ع

ٍبرىاًىيـ ٍبف سعد، ككؿ  كيزيد ٍبف أبي حبيب،  كقرة ٍبف حيكئيؿ، كأيكب ٍبف مكسى، كابف عييىينة، كاً 
 . (8) ىؤالء طرقيـ طرؽ غريبة إالَّ حديث حجاج ٍبف أرطاة فإنو مشيكر ركاه عنو جماعة

ٍبًد الرٍَّحمىًف الكى 4 : . عيٍثمىافي بفي عى ًدٍيث"قاؿ ابف حجر: قَّاًصي  الز ٍىًرم  ٍكؾي الحى ٍتري  .(9)"مى

                                                 

 (.938: رقـ الترجمة140(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1)

: رقـ 319(، كابف حجر، تقريب التيذيب )ص 346: رقـ64(انظر: النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص 2)
 (.3563الترجمة

 (.359/ 6(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج3)
 (.406: رقـ الترجمة527/ 2(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج4)

 (.27: رقـ الترجمة69/ 7(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج5)
 (.1726: رقـ الترجمة458/ 1(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج6)

 (.1119: رقـ الترجمة152(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 7)

 (.756: رقـ الترجمة256/ 4(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج8)

 (.4493: رقـ الترجمة385(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 9)



 

522 
 

3 : ٍيًكيؿو ٍبفي نىاًشرىةى اٍلميعىاًفًرم  اٍلًمٍصًرم  ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف حى  "صكيمح الحديث"قاؿ الذىبي: .  قيرَّةي ٍبفي عى
كركم عنو ًرٍشًديفي ، (2)"صدكؽ لو مناكير"، كقاؿ ابف حجر: (1)ركل لو مسمـ في الشكاىد كضعؼ

 . (3) "ضعيؼ": ٍبفي سىٍعًد، كىكا

مَّدي ٍبفي أبي قيس:. 5 ، كىيكى ميحى سَّافو اٍلمىٍصميكبي مَّدي ٍبفي سىًعيًد ٍبًف حى  ميحى

قيؿ: إنيـ قمبكا اسمو عمى مائة كجو ليخفى، كذبكه، كقاؿ أحمد بف صالح فيو: كضع أربعة آالؼ 
، كأبك (6) ، كأبك زرعة (5)، كقاؿ البخارم(4) الزندقة كصمبوحديث، كقاؿ أحمد: قتمو المنصكر عمى 

مىى الثِّقىات، "، كقاؿ ابف حباف:  "متركؾ الحديث صمب ك قتؿ ًفي الزندقة":  (7) حاتـ ًديث عى يضع اٍلحى
مىى سىًبيؿ اٍلقدح ًفيًو  كىايىة عىنوي  الى كيركم عىف اأٍلىٍثبىات مىا الى أصؿ لىوي الى يحؿ ذكره ًفي اٍلكتب؛ ًإالَّ عى الرِّ

اؿ مف اأٍلىٍحكىاؿ  .(8)"ًبحى

 اع فبل يعتد بركايتو ىذه. ، كضٌ كذابٌ  خالصة األقكاؿ:

ٍبمىةى: 6 ـي بفي أىًبي عى  .(9)  "ىك ثقة". ًإٍبرىاًىٍي

ربما "كالراكم عنو، ابف أخيو ىانئ بف عبد الرحمف بف أبي عبمو، ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: 
 . (10) "أغرب 

 ،الثاني: تنبيو ألسماء الركاة : تقدمت ترجمتو في )المطمبمحمد بف إسحاؽ بف يسار، أبك بكر. 7
كىك: صدكؽ، مدلس؛ كركايتو معمكلة مف جية  (،101)ص ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة(،

 . (11)الراكم عنو: صدقة بف عبد اهلل السميف، فيك ضعيؼ

                                                 

 (.286: رقـ الترجمة156(الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص 1)

 (.5541: رقـ الترجمة455(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص2)

 (.1942: رقـ الترجمة209)ص  المرجع السابؽ(3)

 (.5907: رقـ الترجمة480)ص المرجع نفسو(4)

 .[(257: رقـ الترجمة94/ 1البخارم، التاريخ الكبير )ج](5)

 (.1436: رقـ الترجمة263/ 7(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج6)

 المرجع السابؽ. (7)

 (.248/ 2)ج كف(ابف حباف، المجركح8)

 (.92يذيب )ص(ابف حجر، تقريب الت9)

 (.11585: رقـ الترجمة583/ 7(ابف حباف، الثقات )ج10)

 (.2913: رقـ الترجمة275(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص11)
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تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: ما  . ييكنيس بف يًزيد اأٍلىٍيًمي، أبك يزيد مكلى آؿ أبي سفياف:8
قميبلن،  إال أف في ركايتو عف الزىرم كىـ كىك: ثقة (،202، )صقاؿ فيو: تفرد في المثاؿ الثاني(

 .كفي غير الزىرم خطأ

كيظير أف ركايتو معمكلة مف جية الراكم عنو، يزيد بف محمد األيمي، قاؿ فيو أبك حاتـ: ىذا 
فأخبرىـ أنو ذىب كتبو عف يكنس بف شيخ أدركتو كلـ أسمع منو، كأتاه قكـ قبمي فسألكه التحديث، 

 . (1)يزيد

فكبلـ أبي حاتـ يفيد أنو كاف يحدث عف يكنس مف كتاب، فذىبت عنو؛ فركايتو عف يكنس 
 مف حفظو غير مكثكؽ فييا، كلـ يخرج ىذه إال الدارقطني في عممو.

ف بف مكسى فيؤالء الذيف رككا عف الزىرم، ركاية بعضيـ معمكلة كأقكاىـ حاالن: سميما الخالصة:
 األشدؽ كحجاج بف أرطاة، كىما محتج بيما.

مكسى المديني حسف، فيو سميماف بف مكسى األشدؽ، ثقة،  إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:
 كعنده في تفرداتو بعض المناكير، كىك مف أكثؽ أصحاب مكحكؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1232: رقـ الترجمة289/ 9(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1)
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 المطمب الثامف: صحيح المتف، غريب اإلسناد

 أخرلصحيح جاء مف طرؽ فالحديث صحيح المتف ىك: أف يككف في إسناده عمة، أما متنو 
 ت، أك لو أصؿ في الصحيحيف أك أحدىما صحيح.صحٌ 

نىا كىاًلًدم رىًحمىوي المَّو : قاؿ أبك مكسى المديني(815) الحديث : أىٍخبىرى
مًَّد ٍبًف (1) ، ًإٍذننا، أنا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى

ٍبًد المًَّو اٍلفىًقيوي  مًَّد ٍبًف ٍعبىًد المًَّو (2)عى ، ثنا أىبيك أىٍحمىدى اٍليىٍيثىـي ٍبفي ميحى
، ثنا  (4) ، ثنا أىبيك اٍلقىاًسـً ٍبفي أىي كبى (3)

يٍ (5)ٍبفي يىٍحيىى السَّاًجي  ازىكىًريَّا  مَّدي ٍبفي مى ٍبًد اٍلعىًزيًز، ثنا ، ثنا ميحى ٍبدي اٍلمىًجيًد ٍبفي عى ، ثنا عى ميكفو اٍلمىكِّي 
ٍف أىًبي ىيرى  ، عىٍف أىًبيًو، عى اًلحو سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى ، كى اًلحو ٍف أىًبي صى ٍف أىي كبى ٍبًف أىًبي تىًميمىةى، عى ، عى ٍيرىةى مىٍعمىره

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى  ٍنوي، قىاؿى مَّـى: رىًضيى المَّوي عى سى مىٍيًو كى مٍ »مَّى المَّوي عى ًس أىكىاؽو ػػػػػلىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى
(6) 

دىقىةه ػػػػصى  ٍمًس أىٍكسيؽو صى دىقىةه، كىال ًفيمىا ديكفى خى ٍمًس ذىٍكدو صى ًحيحه « دىقىةه، كىال ًفيمىا ديكفى خى ًديثه صى ىىذىا حى
اًلح ًديث آخر اختمؼ المتف، غريب اإًلٍسنىاد، كال أعرؼ أليكب، عىٍف أىًبي صى ًديث، كحى ، ًإال ىىذىا اٍلحى

 .(7)ًفي إسناده 

 تخريج الحديث:

 اختمؼ في الحديث عمى كجييف: 

ٍنوي مرفكعان. ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبي ىيرى ، عى اًلحو  الكجو األكؿ: أىي كبى ٍبًف أىًبي تىًميمىةى، عىٍف أىًبي صى

 كىك حديث الدراسة.لـ أجد مف أخرجو إال أبك مكسى المديني 

                                                 

ٍبد الٌمو ٍبف سعد: قاؿ  (1) اـ العٍدؿ الكبير، عٌز الٌديف، ىك: عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف عيمىر ٍبف أىًبي بىٍكر ٍبف عى الذىبي: اإًلمى
كـ. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج ٍقًدسٌي، الحنبمٌي، كاتب الحي ٍفص المى  (.243: رقـ الترجمة293/ 15أبك حى

: رقـ 80/ 9ىك: أىٍحمىد ٍبف محمد ٍبف أىٍحمىد ٍبف محمد، القاضي أبك العٌباس الكيٍرجٌي. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (2)
 (. لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.159جمةالتر 
ٌراط: قاؿ السمعاني: شيخ مف أىؿ العمـ كاألدب. 3) مد بف عبد اهلل، أبك أحمد األصبياني، الخى (ىك: اليىيثـى ٍبف ميحى

ٌراط ىك: اٌلذم يخرط الخشب، كيعمؿ منو األشياء 1825السمعاني، المنتخب مف معجـ الشيكخ )ص (. الخى
 (.1345: رقـ73/ 5ي، األنساب)جالمخركطة. السمعان

، تقدمت ترجمتو في )ا4) دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى لمطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

: قاؿ ابف حجر: ثقة فقيو، مات سنة سبع 5) د، أىبيك يىٍعمىى الًمٍنقىرٌم الٌساجٌي البىٍصرم  (ىك: زكرٌيا ٍبف يحيى ٍبف خبلى
 (.2029: رقـ الترجمة216كثبلثمائة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص

كاألكقية قديمان عبارة عف أربعيف درىمان. انظر: ابف األثير، النياية في غريب األثر  (األيكاقٌي: جمع أكًقٌية...،6)
 (.191/ 1)ج
 (.459: رقـ الحديث243(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص7)
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ٍنوي  ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ، عىٍف سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى الكجو الثاني: مىٍعمىره
 مرفكعان.

في مصنفو، بنحكه، كبلىما  (2)كأخرجو عبد الرازؽ، المبارؾ مف طريؽ ابف (1) أخرجو أحمد بف حنبؿ
اًلحو بو.)ابف المبارؾ، كعبد الراز   ؽ(، عف معمر بف راشد، عىٍف سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
)المطمب الثالث: حديث صحيح  تقدمت ترجمتو فيذككاف أبك صالح السماف الزيات المدني: 

 ثقة ثبت.: كىك(، 469ص) أخرجو مسمـ في صحيحو(،
، أبك بكر البصرم، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني:  أيكب بف أبي تميمة كيساف السَّخًتياًني 

كىك:  ثقة ثبت حجة (، 86)صتنبيو ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(، 
 مف كبار الفقياء العباد.

 :  تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: االختبلؼ بيف الكقؼ كالرفع(،معمر بف راشد األىٍزدم 
كىك: ثقة ثبت فاضؿ إال أف في ركايتو عف ثابت، كاألعمش، كىشاـ بف عركة شيئاى،  (،254)ص

 ككذا فيما حدث بو بالبصرة.
ٍبد اٍلعىًزيًز ٍبف أىبي ركاد األزدم، أبك عبد الحميد المكي، مكلى الميمب بف أىبي  عىبد المجيد ٍبف عى

كىك: ثقة، لو (، 348)ص تقدمت ترجمتو في )المطمب السابع: المعضؿ(،رة، مركزم األصؿ: صف
بعض األكىاـ، كىك مف أعمـ الناس بابف جريج، ككاف مرجئان، كيبدك أٌف ابف حباف تشدد فيو 

 لئلرجاء، كقد أينكرت عميو أحاديث مناكير، كتفرد بأحاديث، كلـ يصرح بالسماع في ىذا الحديث.
يٍ  مَّد بف مى يَّاطى اٍلبى ميحى ، (3) "ال بأس بو"كقاؿ مىٍسممةي، في "الصمة": : زَّاز، أىبيك عىبد المَّو المكيميكف اٍلخى
يًّا ميغىفَّبلن "كأبك حاتـ:  : ك  ،(4) "أيمِّ ، كقاؿ أيضان: ىك صالح، كقاؿ في (5)"ليس بالقكم"قىاؿ النَّسىاًئي 

قىاؿ: (6)"أرجك أف ال يككف بو بأس"مكضع آخر:  ربما كىـ، كذكر "، كذكره ابفي ًحبَّاف في الثقات، كى

                                                 

 .[(9221: رقـ الحديث121/ 15أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج] (1)

دىقىةه )ج(عبد الرزاؽ الصنعاني: مصنؼ عبد الرز 2) ٍمسىًة أىٍكسيؽو صى : رقـ 139/ 4اؽ، بىابي لىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى
 (.7249الحديث

 (.790: رقـ الترجمة485/ 9(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج3)

 (.1822: رقـ الترجمة109/ 2)ج (ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث4)

 (.790: رقـ الترجمة485/ 9(ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج5)

 .[(208: رقـ الترجمة100النسائي، تسمية الشيكخ )ص](6)
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، ككذا في الميزاف، كرمز لمعمؿ عمى تكثيقو (2)كذكره الذىبي في المغني ،(1)  "أنو بغدادم سكف مكة
   (4) "صدكؽ ربما أخطأ"، كقاؿ ابف حجر: (3))صح(

 كما قاؿ ابف حجر، صدكؽ ربما أخطأ. خالصة األقكاؿ:
 دراسة الحديث:

ٍف أىًبي قاؿ أبك مكسى المديني: " ًحيحي المتف، غريب اإًلٍسنىاد، كال أعرؼ أليكب، عى ًديثه صى ىىذىا حى
ًديث" اًلح، ًإال ىىذىا اٍلحى ، بقكلو صحيح المتف: يعني أف متف الحديث أصمو في الصحيحيف  (5)صى

ب بف كيساف لـ يسمع ، كىذا اإلسناد غريب، ألف أيك (7)، كأخذ األئمة بأحكاـ متف الحديث (6)بمفظو
، كفيو (8)مف أبي صالح السماف، كما قاؿ البخارم: ما أرل أيكب سمع مف أبي صالح يعني السماف

أحمد بف محمد لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ، كتفرد عبد المجيد بف عبد العزيز، كىك قد أينكرت 
سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي عميو أحاديث مناكير، كتفرد بأحاديث، كركل أىي كبى ٍبًف أىًبي تى  ، كى اًلحو ٍف أىًبي صى ًميمىةى، عى

، عىٍف أىًبيًو، عف أبي ىريرة رضى اهلل عنو، كىك مخالؼ لما جاء في الصحيحيف. اًلحو  صى
أحمد بف محمد، لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ، كأيكب  ،إسناده ضعيؼ الحكـ عمى الحديث:

 السختياني، لـ يسمع مف أبي صالح السماف.

 

 

 
                                                 

 (.15499: رقـ الترجمة117/ 9ابف حباف، الثقات )ج (1)

 (.4012: رقـ الترجمة377(الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص2)

 (.8244: رقـ الترجمة53/ 4(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج3)

 (.6345: رقـ الترجمة510(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص4)

 (.459: رقـ الحديث243ك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص(أب5)

ًني  (6) ، أىٍخبىرى نىا األىٍكزىاًعي  اؽى، أىٍخبىرى نىا شيعىٍيبي ٍبفي ًإٍسحى اؽي ٍبفي يىًزيدى، أىٍخبىرى دَّثىنىا ًإٍسحى ، قاؿ البخارم: حى يىٍحيىى ٍبفي أىًبي كىًثيرو
ك ٍبفى يىٍحيىى ٍبًف عيمى  ٍنوي أىفَّ عىٍمرى سىًف: أىنَّوي سىًمعى أىبىا سىًعيدو رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبيًو يىٍحيىى ٍبًف عيمىارىةى ٍبًف أىًبي الحى ، ارىةى أىٍخبىرىهي، عى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى النًَّبي  صى لىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى »يىقيكؿي دىقىةه، كى ٍمًس أىكىاؽو صى دىقىةه، لىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى ٍمًس ذىٍكدو صى
دىقىةه  ٍمًس أىٍكسيؽو صى لىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى ا أيدِّمى زىكىاتيوي فىمىٍيسى ًبكىٍنزو ]«. كى : مى البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الزَّكىاًة/ بىابه

 . [(979: رقـ الحديث673/ 2كمسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىاب الزَّكىاًة )ج]، [(1405: رقـ الحديث107/ 2)ج

بىري ييبىيِّفي ًبأىفَّ اٍلميرىادى ًمٍف قىٍكًلًو:  (7) اًتـو رىًضيى المَّوي عىٍنوي: "ىىذىا اٍلخى دىقىةن تيطىيِّريىيـٍ ]قىاؿى أىبيك حى ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي ]التكبة:  [خي
ٍمًس مً 103 مىى مىا ديكفى اٍلخى اًؿ كىاًقعه عى ـي اٍلمى اًؿ، ًإًذ اٍس ٍمًس ًمفى [ أىرىادى ًبًو بىٍعضى اٍلمى ٍمًس ًمفى اأٍلىكىاًؽ، كىاٍلخى فى الذٍَّكًد، كىاٍلخى

دَّ". ابف حباف: اإل ٍف مىا ديكفى الًَّذم حى دىقىًة عى ابى الصَّ ـى ًإيجى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىٍد نىفىى صى حساف في تقريب اأٍلىٍكسيًؽ، كى
 (.3268: رقـ الحديث63/ 8صحيح ابف حباف )ج

 (.54: رقـ148التحصيؿ )ص  (العبلئي، جامع8)
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 المبحث الثاني:
 منيجو في بياف عمؿ المتكف 

دراسات الصعبة الغامضة، كتأتي بعد دراسة اإلسناد الذم ىك العد  عمؿ المتكف مف ت 
الطريؽ المكصؿ لممتف، كدراسة المتف تحتاج إلى  النظر في المتف كتفحصو ىؿ فيو شذكذ أك عمة 

كم ىذا المتف بإسناد آخر، أك بأسانيد  أخرل يمكف أف يتغير الحكـ بسببيا، مف قادحة، أك ىؿ ري
خبلؿ ىذه الدراسة نستطيع أف نحكـ عمى الحديث بالصحة كالضعؼ، كالحكـ عمى إسناد الحديث 
ف صحة  كحده ال يعطي نتيجة الحكـ عمى متف الحديث؛ فقد يصح الحديث سندنا، كال يصح متننا، كا 

صحيحان، لكف إسناده ليس قكم، كبيذا المتف ال تستمـز صحة اإلسناد، إذ قد يككف معنى الحديث 
 يمـز لصحة المتف صحة السند، كلكف ال يمـز مف صحة السند صحة المتف.

إال  اديث، كىك عمـ دقيؽ، ال يتأىؿ لومتكف األحمؿ كسمؾ اإلماـ أبك مكسى المديني منيج بياف ع
ؼ، كيضعؼ ألف الباحث غير المدقؽ قد يخطئ في حكمو، فيصحح الضعي ؛مف برز في ىذا الفف

مكسى المديني مف خبلؿ تتبع عمؿ المتف،  يحاديث، كظير كذلؾ منيج اإلماـ أبالصحيح مف األ
 كبياف سبب العمة كىذا مكضح في النماذج التطبيقية كىي عمى النحك التالي:
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 منسكخحديث : الكؿالمطمب األ   

وي:  منسيكخي ًديًث كى ا ًمٍنوي ىيكى فىف  ميًيـ  "نىاًسخي اٍلحى ٍكمن ٍفعي الشىاًرًع حي ، كتعريؼ النٍَّسخى ىك: رى ٍعبه صى
ٍكـو ًمٍنوي ميتىٍأخرو  ا ًبحي  ، فالمتأخر يسمى الناسخ، كالمتقدـ يسمى المنسكخ.(1)"ميتىقىدِّمن
 النمكذج األكؿ: 

نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي : قاؿ أبك مكسى المديني(816) الحديث ـي ٍبفي مىٍنصيكرو (2)اٍلفىٍضؿً : أىٍخبىرى ، أنا ًإٍبرىاًىي
(3 )

ـى بٍ  مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ًميٍّ ػػًإٍذننا، أنا ميحى ًميِّ ٍبًف اٍلميثىنَّىػػػى ، ثنا أىٍحم(4) ًف عى دي ٍبفي عى
ٍيثىمػػ، ثن(5) ةى ػى ا أىبيك خى

، ثنا (6) 
ًذم  ا ٍيفي ػػػػػػػى حيس مَّدو مىٍركى ٍبفي ميحى

ٍيفً  (ح). (7) نىا أىبيك اٍلقىاًسـً اٍبفي اٍلحيصى ًميٍّ  (8) كىأىٍخبىرى ، أىنىا أىبيك عى ًدينىًة السَّبلـً ًبمى

                                                 

 (.643/ 2(السيكطي، تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )ج1)
اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، 2) (ىك: ًإٍسمى

ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (،87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في
 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.

، ا3) مىًمي  مَّدو الس  ـى بًف ميحى ٍكًر بًف ًإٍبرىاًىٍي ـي بفي مىٍنصي ٍيو: (ىك: أىبيك القىاًسـً ًإٍبرىاًىٍي كى ييٍعرىؼي ًبًسٍبط بىٍحري ، كى ، األىٍصبىيىاًني  لكىرَّاًني 
، الثِّقىةي. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج اًلحي  (.33: رقـ الترجمة73/ 18الصَّ

، أىبيك بىٍكر، تقدمت ترجمتو في )المطم4) ًميٍّ األىٍصبىيىاًني  ـى بًف عى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي ب الثالث: مف عرؼ (ىك: اٍبفي الميٍقًرًئ ميحى
 ثقة ثبت. (،104)ص بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

ًميِّ بًف الميثىنَّى بًف يىٍحيىى بًف ًعٍيسىى بًف ًىبلىؿو 5) : الحافظ الثقة . (ىك: أىبيك يىٍعمىى أىٍحمىدي بفي عى ، المىٍكًصًمي  التًَّمٍيًمي 
 (.726: رقـ الترجمة199/ 2الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج

: ثقة ثبت. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص6) رىًشي  ٍرًب بًف شىدَّادو الحى ٍيثىمىةى زيىىٍيري بفي حى : رقـ 217(ىك: أىبيك خى
 (.2042الترجمة

سىٍيفي بفي 7) : ثقة. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(ىك: أىبيك أىٍحمىدى حي ٍكًذم  ـى المىر  ًد بًف بىٍيرىا مَّ : رقـ 168ميحى
 (.1345الترجمة

ٍيف، أبك القاسـ الشٍَّيبانٌي، تقدمت ترجمتو 8) ٍبد اٍلكىاًحًد ٍبف أىٍحمىد ٍبف العٌباس بف الحيصى مَّد ٍبف عى (ىك: ىبة اهلل ٍبًف ميحى
 كاف شيخان حسنان متيقظان صدكقان صحيح السماع. (،277ص) في )المطمب الثالث: الحديث المرسؿ(،



 

529 
 

التًَّميًمي  اٍلكىاًعظي 
ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى  (2)، أنا أىبيك بىٍكرو اٍلقىًطيًعي  (1) ، ثنا عى

دَّثىًني أىًبي ،(3)   [حسف]ثنا ، (4) حى
ٍبفي ميكسىىا (5)

اًء رىًحمىوي المَّوي  (،ح). (6) نىا سىًعيدي ٍبفي أىًبي الرَّجى كىأىٍخبىرى
ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف (7) ، أنا عى

ـي  مَّدو اٍلميعىمِّ ميحى
اؽى (8) ًميؿو (9) ، أنا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى اؽي ٍبفي جى دِّم ًإٍسحى ، كىأىٍحمىدي ٍبفي (10)، أنا جى

ًنيعو  مى
سىفي ٍبفي ميكسىى قىاال: ثنا شىٍيبىافي (11) ، كىاٍلحى مَّدو سىٍيفي ٍبفي ميحى ، كىالمٍَّفظي لىوي، ثنا حي

، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف (12)
، أىٍخبىرىهي  يىًنيَّ اًلدو اٍلجي ٍيدى ٍبفى خى مىمىةى أىفَّ عىطىاءى ٍبفى يىسىارو أىٍخبىرىهي، أىفَّ زى ٍف أىًبي سى ، عى عيٍثمىافى  أىنَّوي سىأىؿى أىًبي كىًثيرو

أى  يىتىكىضَّ : يىٍغًسؿي ذىكىرىهي كى ـٍ ييٍمًف، فىقىاؿى عيٍثمىافي لى امىعى كى ؿو جى ٍنوي، عىٍف " رىجي قىاؿى ٍبفى عىفَّافى رىًضيى المَّوي عى "، كى
                                                 

ًمٌي التميمي الكاعظ 1) دى ٍبًف كىب بف شبيؿ بف فركة بف كاقد أىبيك عى ًمٌي بف أىٍحمى ًد ٍبًف عى مَّ ًمٌي بف ميحى سىف بف عى (ىك: اٍلحى
كاف سماعو لممسند مف  (،277)ص بابف المذىب، تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: الحديث المرسؿ(، المعركؼ

 القطيعي صحيحان إال ًفي أجزاء منو، فإنو ألحؽ اسمو فييا.

ٍبد المَّو أىبيك بىٍكر القطيعي، تقدمت ترجمتو في )المطمب  ىك: أىٍحمىد ٍبف جعفر ٍبف حمداف ٍبف (2) مالؾ ٍبف شبيب ٍبف عى
ٍنوي، (،277)ص الثالث: الحديث المرسؿ(، كال  كىافى يسكف قطيعة الرقيؽ فإلييا ينسب، لـ نر أحدنا امتنع مف الركاية عى

 ترؾ االحتجاج ًبو. 

: تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: تبيينو3) ٍنبىًؿ بًف ًىبلىؿو الشٍَّيبىاًني  ًد بًف حى مَّ ٍبدي اهلًل بفي أىٍحمىدى بًف ميحى ألسماء  (ىك: عى
 ثقة. (،82)ص الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

ٍيف،4) : الحيصى ٍنبىًؿ بًف ًىبلىًؿ بًف أىسىًد بًف ًإٍدًرٍيسى الشٍَّيبىاًني  ًد بًف حى مَّ ٍبًد اهلًل أىٍحمىدي بفي ميحى أبك القاسـ الشٍَّيبانٌي،  (ىك: أىبيك عى
 أحد األئمة ثقة حافظ فقيو حجة. (، 277)ص تقدمت ترجمتو في )المطمب الثالث: الحديث المرسؿ(،

نما الصحيح ) الحسف( كما جاء في المخطكط لكحة )5)  (.25( كىـ المحقؽ في أنو )الحسيف(، كا 

ًمٌي األشيب، : ثقة. ابف حجر، تقريب ا6) سىف بف ميكسىى أىبيك عى  (، 1288: رقـ الترجمة164لتيذيب )ص(ىك: اٍلحى

اج األى 7) ٍكرو بىٍكر بف أىًبي الفىٍتًح بف بىٍكًر بًف حجى مَّد بف أىًبي مىٍنصي اًء ميحى ٍصبىيىاًنٌي، (ىك: أىبيك الفىرىًج سىًعٍيدي بف أىًبي الرَّجى
ًفٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعان: بياف  ٍيرى (، 140)صنسب الراكم لجده(، الصَّ

 ثقة.

ًد ٍبًف إبراىيـ بف يحيى بف مىنده، أبك أىٍحمىد اأٍلصبيا8) مَّ ٍبًد المَّو ٍبًف ميحى ًد ٍبًف عى مَّ نٌي (ىك: عبد الكاحد بف أىٍحمىد بف ميحى
لـ  (،140، )صالركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(الميعىمِّـ. تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب 

 أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.

ًد بٍ 9) مَّ ـى ٍبًف ميحى اؽى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ، أىبيك أىٍحمىدى، تقدمت ترجمتو في (ىك: ىك: عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى ًميؿو ًف جى
لـ أجد مف ذكره بجرح أك  (،140، )ص)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(

 تعديؿ.

اؽي ٍبفي 10) ، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب (ىك: ًإٍسحى ، أىبيك يىٍعقيكبى ًميؿو ًد ٍبًف جى مَّ ـى ٍبًف ميحى ًإٍبرىاًىي
 ثقة.(، 140)صالركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(، 

ٍعفىر، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب 11) ، أىبيك جى ًف البىغىًكم  ٍبًد الرٍَّحمى ًنٍيًع بًف عى (ىك: أىٍحمىدي بفي مى
 حافظ. ، ثقة(140)صالركاة، رابعان: بياف نسب الراكم لجده(، 

: ثقة صاحب كتاب. ابف حجر، تقريب التيذيب 12) ييٍكنىى أىبىا ميعىاًكيىةى النٍَّحًكمَّ ًف كى ٍبًد الرٍَّحمى (ىك: شىٍيبىافي ٍبفي عى
 (.2833: رقـ الترجمة269)ص
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مَّـى. سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : سىًمٍعتيوي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو صى ًحيحه متفؽ عمي عيٍثمىافي ًديثه صى وي ىىذىا حى و، أىٍخرىجى
وي مسمـ عىٍف  ٍبًد الكارث، كعف سعد ٍبف حفص، عىٍف شيباف، كأىٍخرىجى اًرٌم، عىٍف أىًبي معمر، عىٍف عى اٍلبيخى

ٍبًد الصمد، عىٍف أىًبيًو.  ًؿ أىًبي خيثمة كعبد الكارث جميعا، عىٍف عى ًديثه مىٍنسيكخه كىافى ذىًلؾى ًفي أىكَّ كىىيكى حى
: ، ثيَـّ نيًسخى بً اإًلٍسالـً  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اكىزى اٍلًختىافي اٍلًختىافى فىقىٍد كىجىبى اٍلغيٍسؿي »قىٍكًلًو صى  . (1)«ًإذىا جى

 تخريج الحديث:

 عف شيباف بف عبد الرحمف.، عف سعد بف حفص (2)أخرجو البخارم
مف طريؽ عبد الكارث بف سعيد، عف  ،(4)كمسمـ  ،(3)في مكضع آخر كأخرجو البخارم

 الحسيف بف ذككاف، بنحكه مع زيادة لفظ )الصبلة(. 
)شيباف بف عبد الرحمف، كالحسيف بف ذككاف(، عف يحيى بف أبي كثير، عف أبي  كبلىما

سممة بف عبد الرحمف، عف عطاء بف يسار، عف زيد بف خالد، عف عثماف بف عفاف رضى اهلل عنو 
 مرفكعان.
 اإلسناد: رجاؿ دراسة

يىًني  ييكىنَّى اًلدو اٍلجي ٍيدي ٍبفي خى ًبيىا زى ًدينىةى كى ةى، سىكىفى اٍلمى : أىبيك طىٍمحى ًقيؿى ، كى مَّدو : أىبيك ميحى ًقيؿى ٍبًد الرٍَّحمىًف، كى : أىبىا عى
سىٍبًعيفى  فِّيى سىنىةى ثىمىافو كى ، تيكي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيًبيىةى مىعى رىسيكًؿ اهلًل صى دى ، شىًيدى اٍلحي مىاتى
 . صحابي.(5)

مد، المىدىني، مىكلى مىيمكنىة،عىطىاء بف  تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني:  يىسىار، الًياللي، أىبك ميحى
 ىك ثقة فاضؿ. (،268)ص ما قاؿ فيو: مختمؼ في إسناده(،

قدمت ، قيؿ: اسمو عبد اهلل، كقيؿ: إسماعيؿ: تبف عىٍكؼ الز ىرم  المىدىني   أبك سممة بف عبد الرحمف
 كىك: ثقة مكثر. (،268)ص المطمب الثاني: ما قاؿ فيو: مختمؼ في إسناده(،ترجمتو في )

)المطمب الثاني: تبيينو  : تقدمت ترجمتو فييىٍحيىى بفي أىًبي كىًثٍيرو أىبيك نىٍصرو الطَّاًئي  مىٍكالىىيـ، اليىمىاًمي
ثقة يرسؿ، كتدليسو : كىك (،86)ص ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

دَّثىًني(.  مف المرتبة الثانية ال يضر، كقد صرح بالتحديث في ىذه الركاية بقكلو: )حى

                                                 

 (.136: رقـ الحديث87أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)

ٍيًف: ًمفى القيبيًؿ كىالد بيًر)ج البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي ] (2) ـٍ يىرى الكيضيكءى ًإالَّ ًمفى المىٍخرىجى ٍف لى كًء/ بىابي مى / 1الكيضي
 .[(179: رقـ الحديث46
ا ييًصيبي ًمٍف فىٍرًج المىٍرأىًة )ج] (3)  .[(292: رقـ الحديث66/ 1البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي الغيٍسًؿ/ بىابي غىٍسًؿ مى

اًء )جمسمـ: صح] (4) ا اٍلمىاءي ًمفى اٍلمى  .[(86: رقـ الحديث270/ 1يح مسمـ، كتاب الحيض/ بىابي ًإنَّمى

 (.1189/ 3أبك نعيـ، معرفة الصحابة )ج (5)
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األكؿ: االختبلؼ المطمب ): تقدمت ترجمتو في الحسيف بف ذككاف المعمـ المكتب العىٍكذم، البصرم
  كىك: ثقة ربما كىـ. (253ص) ،(بيف الكقؼ كالرفع

 دراسة الحديث:

اًب النًَّبيِّ  قاؿ الحازمي: مَّـى  -اٍختىمىؼى أىٍىؿي اٍلًعٍمـً ًمٍف أىٍصحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًفي ىىذىا  -صى
ًميِّ ٍبًف أىًبي طى  ينىا ذىًلؾى عىٍف عى كِّ ـٍ ييٍنًزٍؿ. ري لى امىعى كى مىٍيًو ًإذىا جى ٍبًد اٍلبىاًب، فىقىالىٍت طىاًئفىةه: الى غيٍسؿى عى ، كىعى اًلبو

، المًَّو ٍبًف  ًديجو ، كىرىاًفًع ٍبًف خى ، كىأىًبي سىًعيدو ، كىأىًبي أىي كبى ، كىأيبىيِّ ٍبًف كىٍعبو قَّاصو سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى ، كى مىٍسعيكدو
بىٍت طىاًئفىةه  بىٍيًر. كىأىٍكجى : عيٍركىةي ٍبفي الز  ًمفى التَّاًبًعيفى ، كى يىًنيِّ اًلدو اٍلجي ٍيًد ٍبًف خى ، كىزى سىاؿى ًإذىا ااًلٍغتً  كىاٍبًف عىبَّاسو

. اًديثى تىمىسَّكيكا ًفي ذىًلؾى ًبأىحى ـٍ ييٍنًزٍؿ، كى لى  اٍلتىقىى اٍلًختىانىاًف كى

ًكمى عىًف النًَّبيِّ  مَّـى  -كىأىمَّا مىا ري سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًة، -صى ، كىأىٍخبىرى ًفيًو ًباٍلًقصَّ  ًفيمىا بىيَّفى ًفيًو اأٍلىٍمرى

ينىا عىًف النًَّبيِّ كىأىنَّوي الى غيٍسؿى ًفي ذى  كِّ تَّى يىكيكفى اٍلمىاءي؛ فىًإنَّوي قىٍد ري مَّـى  -ًلؾى حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؼى  -صى ًخبلى
ٍمعي، فىنىظىٍرنىا ىىٍؿ نىًجدي مى  تىعىذَّرى اٍلجى ًة، كى اًب كىالر ٍخصى يجى فىًي اإٍلً ًت اأٍلىٍخبىاري ًفي طىرى حَّ قىٍد صى ، كى ا عىٍف ذىًلؾى نىاصن

ٍدنىا آثىارنا تىديؿ  غى  ًريًح المٍَّفًظ؟ فىكىجى ٍعًرفىتيوي ًمٍف صى ٍيثي تىعىذَّرى مى ، كىاًئًؿ التَّعىاريًض ًمٍف ًجيىًة التَّاًريًخ؛ حى مىى ذىًلؾى  عى
ق ًؽ النٍَّسًخ ًفي ذى  اًب ًلتىحى يجى رِّحي ًبالنٍَّسًخ، فىًحينىًئذو تىعىيَّفى اٍلمىًصيري ًإلىى اإٍلً يىا ييصى بىٍعضي  .(1)ًلؾى كى

مىى النٍَّسًخ:   ًذٍكري مىا يىديؿ  عى

: ثىنىا "قاؿ ابف الجاركد:   ، قىاؿى : ثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي عيمىرى ، قىاؿى ًقي  ـى الدٍَّكرى دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي حى
اًر ًمٍنييـٍ أىبيك سىًعي اؿه ًمفى اأٍلىٍنصى : كىافى ًرجى ، قىاؿى ، عىًف الز ٍىًرمِّ : اٍلمىاءي ييكنيسي ٍدًرم  كىأىبيك أىي كبى يىقيكليكفى دو اٍلخي

ـٍ ييٍمًف، فىمىمَّا ذيًكرى ذىًلؾى ًلعيمى  ا لى مىى مىٍف مىسَّ اٍمرىأىتىوي غيٍسؿه مى يىٍزعيميكفى أىنَّوي لىٍيسى عى اًء كى اًئشىةى ًمفى اٍلمى رى كىعى
ـٍ أىبىٍكا ذىًلؾى فىقىاليك  ٍنيي ، فىقىاؿى سىٍيؿه كىاٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ا: ًإذىا مىسَّ اٍلًختىافي اٍلًختىافى فىقىٍد كىجىبى اٍلغيٍسؿي

ا مى ٍمسى عىٍشرىةى سىنىةن ًفي زى مَّـى كىىيكى اٍبفي خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىٍد أىٍدرىؾى رىسيكؿى المًَّو صى اًرم  كى دَّثىًني اأٍلىٍنصى ًنًو: حى
ةن رىخَّصى أيبىي  ٍبفي كىٍعبو رىًضيى المَّوي عى  اًء كىانىٍت ريٍخصى : اٍلمىاءي ًمفى اٍلمى ٍنوي " أىفَّ اٍلفيٍتيىا الًَّذم كىانيكا يىقيكليكفى

قىٍد كى  ـً ثيَـّ أىمىرى ًبااًلٍغًتسىاًؿ بىٍعدي " كى ٍسبلى ًؿ اإٍلً مَّـى ًفي أىكَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًمًؾ ًبيىا رىسيكؿي المًَّو صى ٍبدي اٍلمى افى عى
ـي اٍغتىسىؿى كىأىمىرى ًبااًلٍغًتسىاؿً ٍبفي ا اًر فىمىمَّا بىمىغىوي اٍلًعٍم ذى ًبذىًلؾى عىٍف رىجيؿو ًمفى اأٍلىٍنصى  . (2) "مىٍركىافى أىخى

ًؿ اإًلٍسالـً  يكقكؿ أب ًديثه مىٍنسيكخه كىافى ذىًلؾى ًفي أىكَّ مَّى مكسى المديني: )كىىيكى حى ، ثيَـّ نيًسخى ًبقىٍكًلًو صى
مىيٍ  : المَّوي عى مَّـى سى اكىزى اٍلًختىافي اٍلًختىافى فىقىٍد كىجىبى اٍلغيٍسؿي »ًو كى ، يعني أف الكضكء مف الجماع دكف «(ًإذىا جى

                                                 

ٍسبلى 1) ـً (انظر: الحازمي، االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار، ًكتىابي الطَّيىارىًة/ بىابي اٍلغيٍسًؿ: مىا كىافى ًفي بىٍدًء اإٍلً
ٍنزىاًؿ)ص  (.34-28أىٍف الى غيٍسؿى ًإالَّ ًمفى اإٍلً

 (.91: رقـ الحديث33(ابف الجاركد: المنتقى )ص 2)
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إنزاؿ كاف في بداية اإلسبلـ، ثـ رفع ىذا الحكـ كنسخ بحديث كىك أف الجماع دكف إنزاؿ كجب 
 مييـ.الغسؿ كليس الكضكء، كىذا القكؿ قاؿ بو عدد مف الصحابة رضكاف اهلل ع

 الحديث مف طريؽ أبي مكسى المديني ضعيؼ.
فيو عبد الكاحد بف منده، كعبيد اهلل بف يعقكب، لـ  مكسى المديني إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:

 ف أصؿ الحديث صحيح عند الشيخيف كىك منسكخ.إأجد مف ذكرىما بجرح أك تعديؿ، حيث 
، ًإال أىنَّوي النمكذج الثاني:  ًحيحه ًديثه صى ٍنسيكخه حى  مى

نىا أىبيك غىاًلبو اٍلكيكًشيًذم   : قاؿ أبك مكسى المديني:(817) الحديث أىٍخبىرى
ٍيذىةى (1) ، أنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي رى

(2) ،
أنا الطَّبىرىاًني  
كفى (3) ، ثنا ميكسىى ٍبفي ىىاري

ٍيًو، ثنا يىٍحيىى ٍبفي (4) اؽي ٍبفي رىاىىكى ، ثنا ًإٍسرىاًئيؿي عىٍف ، ثنا ًإٍسحى ـى آدى
ا الَّذً  : مى ، فىقيٍمتي ـٍ ٍنيي بَّاسى رىًضيى المَّوي عى : لىًقيتي اٍبفي عى ، عىٍف أىًبي سىًعيدو قىاؿى ًفيعو ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف رى م بىمىغىًني عى

: ال، قيٍمتي  ـٍ نىٍسمىٍع؟ قىاؿى ا لى ـٍ نيٍدًرٍؾ؟ ! أىٍك سىًمٍعتى مى ا لى ، أىٍدرىٍكتى مى ٍنؾى ، عى ا تىقيكؿي ًفي الدَّرىاًىـً ًبالدَّرىاًىـً : فىمى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا، أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو صى ٍنييمى ٍيدو رىًضيى المَّوي عى : ثنا أيسىامىةي ٍبفي زى : فىقىاؿى ال »، يىقيكؿي

بىا ًفي الدٍَّيفً  دً  «.ًربىا ًفي يىدو ًبيىدو ًإنَّمىا الرِّ وي ىىذىا حى ًديًث الًَّذم قىٍبمىوي، أىٍخرىجى ، ًإال أىنَّوي مىٍنسيكخه ًبالحى ًحيحه يثه صى
اًلحو ًسكىل ىىذىٍيًف  كىاهي عىٍف أىًبي صى ، كىرى اًلحو ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو عىٍف أىًبي صى ًديًث عى ـه ًمٍف حى ميٍسًم اًرم  كى اٍلبيخى

ًبيبي  ًمًؾ ٍبفي مىٍيسىرىةى كىحى ٍبدي اٍلمى  .(5)ٍبفي أىًبي ثىاًبتو  األىٍعمىشي كىعى

 تخريج الحديث:

مف طريؽ سفياف  (7)مف طريؽ ابف جريج بمفظ )الى ًربنا ًإالَّ ًفي النًَّسيئىة(، كمسمـ  (6)أخرجو البخارم 
بىا ًفي النًَّسيئىة(، كبلىما ) ابف جريج، كسفياف بف عيينة(، عف عمرك بف دينار، ا بف عيينة، بمفظ )الرِّ

 مرفكعان. -رضى اهلل عنيـ -سعيد، عف ابف عباس، عف أسامة بف زيد عف أبي صالح، عف أبي

                                                 

ٍبد اهلل ٍبف ككشيذ، أبك غالب األصبياني، تقدمت ترجمتو في 1) ًميِّ ٍبف عى ًد ٍبف عى مَّ (ىك: أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ.(، 71)ص عنيـ(، )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل

ٍيذىةى، تقدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى 2) ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مَّدي ٍبفي عى ( ىك: أىبيك بىٍكرو ميحى
 كىك: ثقة. (،82)ص ،اهلل عنيـ(

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )ال3) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى مطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)صى اهلل عنيـ(، معرفتو بأحكاؿ الصحابة رض

مَّاؿ، قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ كبير. ابف حجر، تقريب التيذيب )ص4) ٍبًد اهلًل الحى ٍكفي بفي عى : رقـ 554(ىك: ىىاري
 (.7022الترجمة

 (.27: رقـ الحديث32المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (أبك مكسى المديني: 5)
 ([.2178: رقـ الحديث75/ 3(] البخارم: صحيح البخارم، ًكتىابي البيييكًع/ بىابي بىٍيًع الدِّينىاًر ًبالدِّينىاًر نىسىاءن )ج6)
 ([.102: رقـ الحديث1217/ 3)ج(]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلميسىاقىاًة/ بىابي بىٍيًع الطَّعىاـً ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو 7)
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في مكضع آخر مف طريؽ عبد اهلل بف طاكس، عف أبيو، عف ابف عباس، عف  (1)كأخرجو مسمـ 
 ، مرفكعان بمفظ )الى ًربنا ًفيمىا كىافى يىدنا ًبيىد(.-أسامة بف زيد رضى اهلل عنيـ

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
أىبك عىبد اهلل، المىٌكي، الطَّاًئفي، نزيؿ الكيكفة،  تقدمت ترجمتو في  فىيع، األىسىدم،عىبد العزيز بف ري 

ًديثه ثىاًبتو مىٍشييكر(،  كىك: ثقة. (،260)ص )المطمب السابع: حى
ٍبًد اهلًل،ًإٍسرىاًئٍيؿي بفي ييٍكنيسى بًف أىًبي  ٍمًرك بًف عى اؽى عى ، تقدمت  ًإٍسحى ، السًَّبٍيًعي  أىبيك ييٍكسيؼى اليىٍمدىاًني 

 ثقة تكمـ فيو ببل حجة.(، 149)صترجمتو في ) المطمب السادس: معرفتو بالمكالي(، 
المطمب تقدمت ترجمتو في )، أبك زكريا مكلى بني أمية، بف سميماف الككفي يحيى بف آدـ

 كىك: ثة حافظ فاضؿ. (،276)ص الثاني: ما قاؿ فيو: مختمؼ في إسناده(،
ٍيو، اؽي بف  إبراىيـ بف مخمد بف رىاٍىكى ، قاؿ ابف حجر: ثقة حافظ مجتيد قريف أحمد  ًإٍسحى أىبيك يىٍعقيٍكبى

 . (2)بف حنبؿ ا
 دراسة الحديث:

 عمى عدة أقكاؿ:  -رضى اهلل عنو -اختمؼ أىؿ العمـ في حديث أسامة
 : "ال ربا إال ًفي النسيئة"-رضي اهلل عنيـ-ًفي اختبلؼ أىؿ العمـ ًفي تأكيؿ حديث أسامة 

ًف اٍبًف عىبَّاًس،  ٍف أىًبيًو، عى ، عى ذكره ابف شاىيف في ناسخ الحديث كمنسكخو  مف طريؽ اٍبًف طىاكيسو
ٍف أيسىامىةى  :  عى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ٍيدو ، ثـ  (3)« الى ًربنا ًفيمىا كىافى يىدنا ًبيىدو »ٍبًف زى

مَّى اهللي  دًِّه، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميٍسًمـً ٍبًف يىسىارو ذكر حديث مف طريؽ عى
مىٍيًو كى  : عى مَّـى قىاؿى ، كىالشًَّعيري ًبالشًَّعيًر، كىالتٍَّمري ًبالتٍَّمًر، »سى ًة، كىاٍلبير  ًباٍلبيرِّ ةي ًباٍلًفضَّ الذَّىىبي ًبالذَّىىًب، كىاٍلًفضَّ

ًديثي ىيكى النَّاسً -ابف شاىيف -، كقاؿ «كىاٍلًمٍمحي ًباٍلًمٍمًح فىمىٍف زىادى أىٍك نىقىصى فىقىٍد أىٍربىى ًديًث : كىىذىا اٍلحى ؛ ًلحى خي
قىٍكليوي: ًإنَّمىا كىافى رىٍأين  ٍنوي، كى مىى نىٍسًخًو ريجيكعي اٍبًف عىبَّاسو عى لىًة عى ؿ  الدَّالى ، كىأىكَّ ٍيدو ا رىأىٍيتيوي كىأىنىا أيسىامىةى ٍبًف زى

مىى اٍبًف عىبَّاسو بىعٍ  عى أىٍستىٍغًفري المَّوى ًمٍنوي فىبلى يىًحؿ  ًلميٍسًمـو أىٍف يىدًَّعيىوي عى لىٍك كىافى ًفيًو تىٍأًكيؿه لىمىا رىجى دى ىىذىا كى
ٍنوي   .  (4)عى

                                                 

 ([.103: رقـ الحديث1218/ 3(]مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلميسىاقىاًة/ بىابي بىٍيًع الطَّعىاـً ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو )ج1)
 (.332: رقـ الترجمة99(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 2)
 (.485: رقـ الحديث382-381(ابف شاىيف، ناسخ الحديث )ص3)
 (.505: رقـ الحديث390، ناسخ الحديث كمنسكخو )ص(ابف شاىيف4)
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ٍربىٍيًف:  مىى ضى بىا عى ـٍ أىفَّ الرِّ ، كىاٍعمى قاؿ ابف الجكزم معقبان عمى ابف شاىيف: كىىىذىا اٍلقىٍكؿي يىٍحتىاجي ًإلىى تىاًريخو
ـه ًفٍعميوي، نىٍحكى كىٍكًنًو  رَّ ذىًلؾى ميحى ًديًث ًربىا اٍلفىٍضًؿ، كى كننا ًجٍنًسيًّا، كىىيكى اٍلمىٍذكيكري ًفي حى مىًكيبلن ًجٍنًسيًّا، أىٍك مىٍكزي

 عيبىادىةى.
كزي بىٍيعي أى  ذىًلؾى أىفَّ كيؿَّ شىٍيئىٍيًف تىتًَّحدي ًفيًيمىا ًعمَّةي ًربىا اٍلفىٍضًؿ الى يىجي ًر كىالثَّاًني: ًبالنًَّسيئىًة، كى ديىىا ًباآٍلخى حى

مىتَّى  ًة، كىاٍلًحٍنطىًة ًبالشًَّعيًر، نىًسيئىةن، كى ا قىٍبؿى اٍلقىٍبًض بىطىؿى اٍلعىٍقدي، كىالذَّىىًب ًباٍلًفضَّ ؿى التَّفىر ؽي ًفي بىٍيًعًيمى حىصى
كىىىذىا مىٍذىىبينىا 
(1) . 

قىاؿى أبك العٌباس القرطبٌي رحمو اهلل تعالى: ما حاصمو: ىىذىا الخبلؼ شاٌذ متقٌدـ، مرجكع عنو، كما 
عنو، كممف قىاؿى بقكليما مٍف  -رضي اهلل عنيـ-و ىنا مٍف رجكع ابف عمر، كابف عٌباس قد نٌص عمي

ًديث  السمؼ: عبد اهلل بف الزبير، كزيد بف أرقـ، كأيسامة بف زيد، كال شٌؾ ًفي معارضة ىىذىا اٍلحى
لىمَّا كاف لحديث عبادة، كأبي سعيد، كغيرىما، فإنيا نصكصه ًفي إثبات ربا الفضؿ، كلىٌما كىافى كذلؾ ك 

 كذلؾ اختمؼ العمماء في كيفية التخمص مف ذلؾ عمى أكجوو ، أشبييا كجياف : 
]أحدىما[: أف حديث ابف عٌباس منسكخه بحديث عبادة، كأبي سعيد، غير أنيـ لـ ينقمكا التاريخ 
نما أخذكه مٍف رجكع ابف عٌباس عف ذلؾ، كمف عمؿ الجميكر مٍف الصحابة، كغيرىـ،  ا، كا  صريحن

مىى خبلؼ ًفي ذلؾ.مٍف ع  مماء المدينة عى
مىى األرجحٌية. نما يدٌؿ عى مىى النسخ، كا   قىاؿى القرطبٌي: كىذا ال يدٌؿ عى

أف قكلو: "ال ربا إال ًفي النسيئة" إنما مقصكده نفي األغمظ الذم حٌرمو اهلل بنٌص القرآف،  كثانييما[:]
بىا الى كتكٌعد عميو بالعقاب الشديد، كجعؿ فاعمو محاربنا هلل، كذل ؾ بقكلو تعالى: }الًَّذيفى يىٍأكيميكفى الرِّ

{ إلى آخر اآليات ]البقرة:  بَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمفى اٍلمىسِّ ا يىقيكـي الًَّذم يىتىخى [ كما 281 - 275يىقيكميكفى ًإالَّ كىمى
ما أف ت ربي: كانت العرب تعرؼ ربا إال ذلؾ، فكانت إذا حٌؿ دينيا قالت لمغريـ: إما أف تقضي، كا 

: "أال إف  -صمى اهلل عميو كسمـ-أم تزيد ًفي الديف، كىذا ىك الذم نسخو النبٌي  يكـ عرفة، لىٌما قىاؿى
ف أكؿ ربا أضعيوي ربانا، ربا عباس"، متٌفؽه عميو. كىذا كما تقكؿ العرب: إنما  كٌؿ ربا مكضكع، كا 

نما الكريـ يكسؼ ابف نبٌي اهلل ، كا  نما الشجاع عمي  ، كال عالـ ًفي البمد إال زيد، كمثمو الماؿ اإلبؿ، كا 
كثير، يعنكف بذلؾ نفي األكبر كاألكمؿ، ال نفي األصؿ، كىذا كاضح، كمما يقرب فيو ىىذىا التأكيؿ 
: كيظير لي كجوه  ، أك عظيـه..، قىاؿى جدًّا ركاية مٍف ركل: "ال ربا فيما كىافى يدنا بيد": أم ال ربا كثيره

، كذلؾ أف داللة  مىى نفي ربا الفضؿ داللة بالمفيكـ، كداللة آخر، كىك حسفه حديث ابف عٌباس عى
مىى داللة المفيكـ، باتٌفاؽ الن ٌظار   .(2)إثباتو داللةه بالمنطكؽ، كداللة المنطكؽ راحجة عى

                                                 

 (355(ابف الجكزم، إعبلـ العالـ بعد رسكخو بناسخ الحديث كمنسكخو )ص: 1)
 (.106 -105/ 14(أبك العباس القرطبي، المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ )ج2)
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قىاؿى النككٌم )رحمو اهلل تعالى(: أما حديث أسامة: "ال ربا إال ًفي النسيئة" فقد قىاؿى قائمكف بأنو  كى
مىى نسخو. كتأكلو منسكخ بيذه  مىى ترؾ العمؿ بظاىره، كىذا يدؿ عى قىٍد أجمع المسممكف عى األحاديث، كى

مىى غير الربكيات، كىك كبيع الديف بالديف مؤجبل، بأف ]أحدىا[: آخركف تأكيبلت:  أنو محمكؿ عى
أنو  الثاني[:يككف لو عنده ثكب مكصكؼ، فيبيعو بعبد مكصكؼ مؤجبل، فإف باعو بو حااٌل جاز. ]

مىى األجناس المختمفة، فإنو ال ربا فييا مٍف حيث التفاضؿ، بؿ يجكز تفاضميا يدا بيد.  محمكؿ عى
أنو مجمؿ، كحديث عبادة بف الصامت، كأبي سعيد الخدرٌم، كغيرىما ميبىيَّف، فكجب العمؿ ]الثالث[: 

 . (1)بالمبيف، كتنزيؿ المجمؿ عميو، ىىذىا جكاب الشافعٌي رحمو اهلل تعالى" 
مىى صحة حديث أسامة، كاختمفكا ًفي الجمع بينو كبيف حديث أبي  كقاؿ ابف حجر: اتفؽ العمماء عى

 سعيد، فقيؿ: منسكخ، لكف النسخ ال يثبت باالحتماؿ. 
كقيؿ: المعنى ًفي قكلو: "ال ربا" الربا األغمظ الشديد التحريـ، المتكعدي عميو بالعقاب الشديد، كما 

نما القصد نفي األكمؿ، ال نفي  تقكؿ العرب: ال عالـ ًفي البمد إال زيد، مع أف فييا عمماء غيره، كا 
األصؿ، كأيضا فنفي تحريـ ربا الفضؿ، مٍف حديث أسامة، إنما ىك بالمفيكـ، فيقدـ عميو حديث أبي 

مىى الربا األكبر، كما تقدـ  سعيد؛ ألف داللتو بالمنطكؽ، كييحمىؿ حديث أسامة عى
(2) . 

نما  الخالصة: يعتذر لئلماـ أبي مكسى المديني في ىذا الحديث بأف الراجح ليس منسكخ كما قاؿ؛ كا 
مىى  الترجيح بأف داللة حديث أسامة بالمفيكـ، كداللة حديث أبي سعيد بالمنطكؽ، فيرٌجح المنطكؽ عى

.  المفيـك

بك غالب، لـ أجد إسناد أبي مكسى المديني؛ فيو أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ككشيذ، أ الحكـ عمى الحديث:
 .البخارم كاإلماـ مسمـ في صحيحيمامف ذكره بجرح أك تعديؿ، كالحديث صحيح عند اإلماـ 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.25/ 11(النككم، شرح النككم عمى مسمـ )ج1)
 (.382/ 4(ابف حجر، فتح البارم )ج2)
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 : زيادة الثقةنيالمطمب الثا
 .(1)"العدؿ إذا انفرد بركاية زيادة فيو لـ يركىا غيره" قاؿ الخطيب البغدادم: تعريؼ زيادة الثقة:

، كقاؿ الجميكر (2)"الزيادة إذا كانت مف حافظ يعتمد عمى حفظوأف تقبؿ " قاؿ الترمذم:  حكميا:
 .(3)مف الفقياء كأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبكلة إذا انفرد بيا 

ٍيوً  : قاؿ أبك مكسى المديني:(818) الحديث ٍنديكى كًر اٍبفي مى نىا أىبيك مىٍنصي أىٍخبىرى
اًفظي ، نا أىبيك نيعىٍيـو (4) ، (5)اٍلحى

بلدو  اًرثي ٍبفي أىًبي أيسىامىةى ، (6)نا أىبيك بىٍكًر اٍبفي خى نا اٍلحى
كفى (7) ، نا يىًزيدي ٍبفي ىىاري

نىا (8) ، أىنىا شيٍعبىةي. ح كىأىٍخبىرى
ـي ٍبفي  اًن مَّ (9) أىًبي نىٍصرو رىًحمىوي المَّوي  غى ٍبًد المًَّو اٍلجى ، سىمىاعنا كىأىبيك عى نىا ( 10) اؿي ، أنا أىبيك نيعىٍيـو ازىةن. ح كىأىٍخبىرى ، ًإجى

                                                 

 (.424(الخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية )ص 1)
 (.211/ 1(ابف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ج2)

 (.424(الخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية )ص 3)

ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف4) ٍبد الكاحد ٍبف عى ٍبد اهلل ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف عىٍبد الكاحد ٍبف عى ٍيو،  (ىك: محمد ٍبف عى الحجاج ٍبف مندكى
ك  المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية/ أكالن: مف عرفة طٌي، المعٌدؿ. تقدمت ترجمتو في )أبك منصكر األصبياني، الش ري

 جرح أك تعديؿ.لـ أجد مف ذكره ب (،103)ص بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (5) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  كىك: أحد األعبلـ كمف(، 72)صاألكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.
تقدمت ترجمتو في ىك: أىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد ٍبف منصكر ٍبف أىٍحمىد ٍبف خبلد أىبيك بىٍكر العطار، (6)

 ثقة. كىك: (، 103)ص)المطمب الثالث: مف عرؼ بالكنية، أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(، 

مَّد التميمي، (7) مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى دمت ترجمتو في )المطمب الثالث: مف عرؼ تقىك: الحارث ٍبف ميحى
 ثقة صاحب المسند. كىك:  (،103)ص بالكنية/ أكالن: مف عرفة بالكنية، كال يعرؼ اسمو(،

، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعان 8) ـٍ مىًمي  مىٍكالىىي ٍكفى بًف زىاًذم الس  : (ىك: يىًزٍيدي بفي ىىاري
 ثقة متقف عابد. (،140)ص بياف نسب الراكم لجده(،

، األصبياني، تقدمت 9) ـي ٍبفي أىًبي نىٍصرو محمد بف عبيد اهلل بف عمر بف أيكب بف زياد، اٍلبيٍرًجي  اًن ، غى (ىك: أىبيك اٍلقىاًسـً
 صدكؽ.  (،125)ص ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(، ترجمتو في )المطمب الخامس: معرفتو بأنساب الركاة،

، تقدمت ترجمتو في )المطمب الخا10) مَّاؿي ، الجى مَّدو األىٍصبىيىاًني  ـى بًف ميحى سىٍيفي بفي ًإٍبرىاًىٍي ٍبًد اهلًل الحي : مس(ىك: أىبيك عى
 لـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ. (،125)ص معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،
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دَّادي رىًحمىوي المَّوي  ًميٍّ اٍلحى أىبيك عى
ٍعفىرو ( 1)  ٍبدي المًَّو ٍبفي جى ، قىاال: ثنا عى ًبيبو (2) ، ثنا أىبيك نيعىٍيـو ، ثنا ييكنيسي ٍبفي حى

دى (3) ، ثنا أىبيك دىاكي
نىا أىبيك (4) . ح كىأىٍخبىرى قىٍيسه ، كىالمٍَّفظي لىوي، نا أىبيك عيمىرى اٍبفي مىٍيرىةى ، ثنا شيٍعبىةي، كى ًميٍّ عى

، ثنا (5) 
الطَّبىرىاًني  
، ثنا ميعىاذي ٍبفي اٍلميثىنَّى(6)

ًليًد (7) ، ثنا أىبيك اٍلكى
كفى (8) ري قىاؿى اآلخى سىًف، كى ًني أىبيك اٍلحى ، ثنا شيٍعبىةي، أىٍخبىرى

: سىًمٍعتي عى  سىًف، قىاؿى : كىافى رىسيكؿي المًَّو عىٍف عيبىٍيدي ٍبفي اٍلحى ٍنوي، يىقيكؿي ٍبدى المًَّو ٍبفى أىًبي أىٍكفىى رىًضيى المَّوي عى
 : فىعى رىٍأسىوي ًمفى الر كيكًع، قىاؿى مَّـى ًإذىا رى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًمٍؿءى »صى ٍمدي ًمٍؿءى السَّمىاكىاًت كى بَّنىا لىؾى اٍلحى المَّييَـّ رى

ًمٍؿءى مىا شً  ًريفى ًذٍكري الرٍَّفًع ًمفى الر كيكًع، كىىيكى «. ٍئتى ًمٍف شىٍيءو بىٍعدي األىٍرًض كى لىٍيسى ًفي ًركىايىًة اآلخى ح كى
كىابي   .(9)  الصَّ

 تخريج الحديث:

 الكجو األكؿ: الحديث بزيادة لفظ ) رفع رأسو مف الرككع(.
ًكيع بنحكه بزيادة لفظ )إً ( 10)أخرجو مسمـ  فىعى ظىٍيرىهي ًمفى الر كيكع(مف طريؽ أبي ميعىاًكيىة، كىكى  ذىا رى

مَّدي ٍبفي عيبىٍيد بنحكه، مع  (11)أبك داكدأخرجو ك  ميحى ًكيعه، كى كى ، كىأىبيك ميعىاًكيىةى، كى ٍبدي المًَّو ٍبفي نيمىٍيرو مف طريؽ عى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فىعى رىٍأسىوي ًمفى  " زيادة )كىافى رىسيكؿي المًَّو صى  .الر كيكًع (ًإذىا رى

                                                 

(ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في 1)
 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبد المَّو ٍبف جٍعفىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف فارس، أىبيك محمد األصبيانٌي، تقدمت ترجمتو في )المطمب الخامس: (ىك: عى 2)
 ثقة عابدنا.  (،125)ص معرفتو بأنساب الركاة، ثانيان: بياف نسب الراكم ألمو(،

( ىك: ييكنيس ٍبف حبيب، أبك ًبٍشر الًعٍجمٌي، مكالىـ األصبياني: قىاؿى ابف أبي حاتـ: كتبت عنو كىك ثقة. ابف أبي 3)
 (.1000: رقـ الترجمة237/ 9حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج

اًحبي الميٍسنىًد. الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج(ىك: الطَّيىاًلًسي  4) ، صى اًفظي الكىًبٍيري ٍكًد: الحى اري دى بًف الجى مىٍيمىافي بفي دىاكي / 9سي
 (.123: رقـ الترجمة378

)المطمب الرابع: معرفتو  (ىك: عبد الكٌىاب بف محمد بف عمي بف ميرة األصبياني، أبك عمر. تقدمت ترجمتو في5)
 لـ أجد مف ذكر فيو جرح أك تعديؿ. (،133، )صا: معرفتو باألخكة(بأنساب الركاة، ثالثن 

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، ت6) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى قدمت ترجمتو في )المطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)صمعرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

البٍَّغدىاًدٌم، قاؿ الذىبي: ثقة جميؿ.  (ىك: معاذ بف الميثىنَّى بف ميعىاذ بف ميعىاذ. أبك الميثىنَّى العىٍنبىرٌم البىٍصًرٌم ثيَـّ 7)
 (.539: رقـ الترجمة837/ 6الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

ًمًؾ، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، 8) ٍبًد المى ـي بفي عى ًلٍيًد الطَّيىاًلًسي  ًىشىا (ىك: أىبيك الكى
 ثقة ثبت. (،154)ص سادسان: بياف نسب المرأة كعبلقتيا األسرية(،

سىًف أىًبي 9) ٍف أىًبي ًعٍصمىةى عىًف األىٍعمىًش عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف اٍلحى (أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ، شيٍعبىةي عى
ًديثنا سىًمعىوي  سىًف حى  (.666: رقـ الحديث333ًمٍف عيبىٍيد )صاٍلحى

فىعى رىٍأسىوي ًمفى الر كيكًع )ج](10) ا يىقيكؿي ًإذىا رى ًة/ بىابي مى بلى  .[(202: رقـ الحديث346/ 1مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي الصَّ

فىعى رىٍأسىوي ًمفى الر  أبي داكد أبك داكد: سنف](11) ا يىقيكؿي ًإذىا رى ًة/ بىابي مى بلى : رقـ 223/ 1كيكًع )ج، ًكتىاب الصَّ
 .[(846الحديث
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، كعبد اهلل بف نمير، محمد بف عبيد ، كأبك معاكيةبف الجراح )ككيع أربعتيـ ( عف محمد بف خاـز
 األعمش.

 مف طريؽ قيس بف الربيع بنحكه. (2)، كالطبراني(1)كأخرجو أبك الكليد الطيالسي

 بو. كبلىما ) األعمش، كقيس بف الربيع(، عف عبيد بف الحسف
 ث بدكف زيادة لفظ ) رفع رأسو مف الرككع(.الكجو الثاني: الحدي

مف طريؽ مسعر  (4) كأحمد بف حنبؿ ، مف طريؽ محمد بف جعفر، عف شعبة(3)أخرجو مسمـ 
 بو. ( عف عبيد بف الحسفبف كداـ ، كًمسعربف الحجاج كبلىما)شعبة بنحكه.
 رجاؿ اإلسناد: دراسة

 : اًرًث األىٍسمىًمي  اًلًد بًف الحى ٍمقىمىةى بًف خى ٍبدي اهلًل بفي أىًبي أىٍكفىى عى ٍبدي المًَّو "قىاؿى ابف سعد: عى ٍؿ عى ـٍ يىزى ٍبفي الى
ٍيثي نى  لىيىا حى ؿى ًإلىى اٍلكيكفىًة فىنىزى كَّ تَّى قيًبضى النًَّبي  صٌمى اهلل عميو كسمـ فىتىحى ًدينىًة حى لىيىا أىًبي أىٍكفىى ًباٍلمى زى

فِّيى ًباٍلكيكفىًة سىنىةى ًستٍّ كى  تيكي ريهي ، كى كىافى قىٍد ذىىىبى بىصى ـى كى  .(5)  "ثىمىاًنيفى اٍلميٍسًمميكفى ، كىاٍبتىنىى ًبيىا دىارنا ًفي أىٍسمى
: سىًف اٍلميزىًني  اٍلكيكًفي    .(6)  "ثقة"قاؿ ابف حجر:  عيبىٍيدي ٍبفي اٍلحى

 يركم عف عبيد بف الحسف: 

تقدمت ترجمتو  ،، أبك بسطاـ الكاسطي ثـ البصرمشعبة بف الحجاج بف الكرد العتكي مكالىـ. 8
ثقة حافظ : كىك(، 135)صفي )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، رابعنا: معرفتو باألخكة(، 

 كرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذبٌ متقف كاف الث
 عف السنة، ككاف عابدان.

7: مَّدو األىسىًدم  ًبٍيًع أىبيك ميحى ًديًنيِّ :  . قىٍيسي بف الرَّ ًمي  ٍبفي اٍلمى عِّفيو "قىاؿى عى بف قاؿ اك ، (7) "كىافى كًكيع ييضى
:"سعد:  اًعًو كىًعٍمًمو كىافى ييقىاؿي ًلقىٍيسو كَّاؿي ًلكىٍثرىًة سىمى ، (9)"لىٍيسى ًبشىٍيء"، كقاؿ يحيى بف معيف: (8)"اٍلحى

                                                 

 .[(855: رقـ الحديث160/ 2أبك داكد الطيالسي: مسند أبي داكد الطيالسي)ج](1)

ٍفًع الرٍَّأًس ًمفى الر كيكًع )ص2)  (.562: رقـ الحديث186(الطبراني: الدعاء، كتاب الصبلة/ بىابي اٍلقىٍكًؿ بىٍعدى رى

بلى ](3) فىعى رىٍأسىوي ًمفى الر كيكًع )جمسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي الصَّ ا يىقيكؿي ًإذىا رى  .[(203: رقـ الحديث346/ 1ًة/ بىابي مى

 .[(19137: رقـ الحديث478/ 31أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد )ج](4)

 (.21/ 6(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج5)

 (.4367: رقـ الترجمة376(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص6)

 .[(704: رقـ الترجمة156/ 7الكبير )جالبخارم، التاريخ ](7)

 (.377/ 6(ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج8)

 (.707: رقـ 192(ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص9)
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دَّث عف "، كقاؿ ابف ميحرز: قمتي ليىحيىى بف مىعيف: (1)"الى يساكل شىٍيئا"كقاؿ مرة:  قىيس بف الرَّبيع حى
كىـ، مىف ىك؟ قاؿ:  مد بف الحى كىافى شيٍعبىة "كقاؿ العجمي: ، (2)"ال أعرفو شيخه لو"ميحى النَّاس يضعفكنو كى

مىٍيًو كتبو ًبأخرىة فىترؾ النَّاس  ييقىاؿ ًإف اٍبنو أفسد عى ديكقنا كى ًديًث صى كفان ًباٍلحى كىافى مىٍعري يٍركل عىنوي، كى
ًديثو ًديث"كالنسائي:  ،(4)"ساقط"كقاؿ الجكزجاني:  ،(3)"حى كؾ الحى ٍتري  سبرت"قاؿ ابف حباف: ك  ،(5)  "مى

ٍيثي كىافى شىابًّا  ٍأميكنا حى ديكقنا مى أىٍخبىار قيس بف الٌربيع مف ًركىايىة القدماء كالمتأخريف كتتبعتيا فرأيتو صى
ًديث فيجيب ًفيًو ًثقىة ًمٍنوي ًباٍبًنًو فىمىمَّا  مىٍيًو الحى فىمىمَّا كبر سىاءى حفظو، كامتحف ًباٍبف سكء فىكىافى يٍدخؿ عى

حً  نىاًكير عمى صى اج فىكؿ مف مدحو مف غمب اٍلمى لـ يتىمىيَّز اٍستحؽ مجانبتو ًعٍند ااًلٍحًتجى ًديثو كى يح حى
كا ًإلىى اأٍلىٍشيىاء المستقيمة الًَّتي حدث بيىا عىف سىمىاعو، ككؿ  مىٍيًو كىافى ذىًلؾ ًمٍنييـ لما نظري أىًئمَّتنىا كحث عى

ًديثو مف مىٍيًو اٍبنو كىغىيره مف كىاه ًمٍنييـ فىكىافى ذىًلؾ لما عمميكا ًممَّا ًفي حى نىاًكير الًَّتي أىدخؿ عى ، (6) "اٍلمى
عامة ركاياتو مستقيمة، كقد حدث عنو شيٍعبىة كغيره مف الكبار، كىىك قد حدث عف "كقاؿ ابف عدم: 

نو ال  مىى أنو صاحب حديث كالقكؿ فيو ما قالو شيٍعبىة كا  شيٍعبىة، كعف ابف عييىينة كغيرىما كيدؿ ذىًلؾى عى
ًديث"كقاؿ الدارقطني:  ،(7) "بأس بو ًعيؼي اٍلحى دي "كقاؿ الذىبي: ، (8) "ضى ، أىحى اًفظي، الميٍكًثري ـي، الحى ا اإًلمى

عؼو ًفٍيًو ًمٍف ًقبىًؿ ًحٍفًظو مىى ضى مىى ًليفو ًفي ًركىايىًتوً "، كقاؿ مرة: (9) "أىٍكًعيىًة الًعٍمـً عى ، عى دى األىٍعبلـً ، (10)"أىحى
، كقاؿ أيضان: (12)"صدكؽ، ال يحتج بو"، كقاؿ: (11)"سيئ الحفظصدكؽ في نفسو، "كقاؿ أيضان: 

صدكؽ تغير لما كبر كأدخؿ عميو ابنو ما "، كقاؿ ابف حجر: (13)"أحد األعبلـ عمى ضعؼ فيو"
 .(14)"ليس مف حديثو فحدث بو

 صدكؽ تغير لما كبر، كأدخؿ عميو ابنو ما ليس مف حديثو. خالصة األقكاؿ:

                                                 

 (.1378: رقـ 290/ 3ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي ، ركاية الدكرم )ج (1)

 (.77/ 1، ركاية ابف محرز )جالمرجع نفسو (2)

 (.1530: رقـ220/ 2(العجمي، معرفة الثقات )ج3)

 (.73: رقـ 96(الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص 4)

 .[(499: رقـ الترجمة88النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص ](5)

 (.887: رقـ الترجمة218/ 2)ج كف(ابف حباف، المجركح6)

 (.1586: رقـ الترجمة171/ 7(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج7)

 (.421: رقـ 20/ 4(الدارقطني، عمؿ الدارقطني )ج8)

 (.7: رقـ الترجمة41/ 8(انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج9)

 (.329: رقـ الترجمة483/ 4(الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج10)

 (.6911: رقـ الترجمة393/ 3(الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج11)

 (.3457الترجمة: رقـ 328(الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص12)

 (.211: رقـ الترجمة166/ 1(الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج13)

 (.5573: رقـ الترجمة457(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص14)
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ٍكلىى بىًني كىاًىؿ: .4 مَّدو اأٍلىسىًدم  مى ييٍكنىى أىبىا ميحى تقدمت ترجمتو  اأٍلىٍعمىشي كىاٍسميوي سيمىٍيمىافي ٍبفي ًمٍيرىافى كى
 (،119)ص )المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، ثانيان: معرفتو باالسـ المبيـ(، في

 ثقة كتدليسو مف الطبقة الثانية ال يضر.  كىك:
 دراسة الحديث:
دى:  ًديثي لىٍيسى ًفيوً "قىاؿى أىبيك دىاكي سىًف، ىىذىا اٍلحى اًج، عىٍف عيبىٍيدو أىًبي اٍلحى جَّ شيٍعبىةي ٍبفي اٍلحى ، كى  قىاؿى سيٍفيىافي الثٍَّكًرم 

ـٍ يىقيٍؿ ًفيًو: بىٍعدى -الثكرم -بىٍعدى الر كيكًع، قىاؿى سيٍفيىافي  سىًف، بىٍعدي، فىمى : " لىًقينىا الشٍَّيخى عيبىٍيدنا أىبىا اٍلحى
 .(1)الر كيكًع"

مكسى المديني الركاية بدكف زيادة  كو اإلماـ مسمـ في صحيحو، كرجح أبالحديث مف الكجييف أخرج
لىٍيسى ًفي " بقكلو:  كىابي كى ًريفى ًذٍكري الرٍَّفًع ًمفى الر كيكًع، كىىيكى الصَّ ، كركاية أبي داكد (2)"ًركىايىًة اآلخى

الطيالسي تبيف الزيادة مف قيس كىك: صدكؽ تغير لما كبر، كأدخؿ عميو ابنو ما ليس مف حديثو، 
دى ك  ًديًثًو: كىافى رىسيكؿي المَّ الطيالسي قىاؿى أىبيك دىاكي مَّـى يىقيكؿي ىىذىا ًإذىا : قىاؿى قىٍيسه ًفي حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًو صى

فىعى رىٍأسىوي ًمفى الر كيكعً  رى
، ، كتابعو األعمش كىك ثقة، عمى ركايتو بزيادة لفظ ) رفع رأسو مف الرككع((3) 

، كىي مقبكلة؛ كالزيادة في الحديث تبيف فعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كمكضع قكؿ الدعاء
 .يث مقبكؿ بالكجييففيككف الحد

د مف ذكره بجرح ، فيو عبد الكىاب بف محمد لـ أجمكسى المديني إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:
 سمـ في صحيحو.\الحديث صحيح، أخرجو ـأك تعديؿ، ك 

 
 
 
 
 
 

                                                 

فىعى رىٍأسىوي ًمفى الر كيكًع )ج](1) ا يىقيكؿي ًإذىا رى ًة/ بىابي مى بلى : رقـ 223/ 1أبك داكد: سنف أبي داكد، ًكتىاب الصَّ
 .[(846الحديث

 (.666: رقـ الحديث333ى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص(أبك مكس2)

 .[(855: رقـ الحديث160/ 2أبك داكد الطيالسي: مسند أبي داكد الطيالسي )ج](3)
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 المطمب الثالث: تصحيؼ المتف
ًة ًمفى اٍليىٍيئىًة : " التٍَّصًحيؼي تعريؼ  ٍيًرىىاىيكى تىٍحًكيؿى اٍلكىًممى ًميؿه "  "، كىك:اٍلميتىعىارىفىًة ًإلىى غى فىف  جى

ذَّاؽي  فَّاًظ اٍلحي ا يىٍنيىضي ًبأىٍعبىاًئًو ًمفى اٍلحي  .(1)" ميًيـ ، ًإنَّمى

تغيير في ، ك تغيير في حركؼ الكممةمكسى المديني،  مف صكر التصحيؼ عند اإلماـ أبي
 التطبيقية عمى النحك التالي:، كىي مبينة في الدراسة كشكميا نقط الكممة

 أكالن: تغيير في حركؼ الكممة

تغيير في حركؼ الكممة قد يؤدم إلى تغيير في معنى الحديث، كىك التصحيؼ خطأ مف 
الراكم أك الناسخ، بخبلؼ ما نقمو الركاة الثقات، ذكر اإلماـ أبك مكسى المديني ىذا النكع كبيف 

 الصكاب في متنو.

دَّادي : قاؿ أبك مكسى المديني(819) الحديث سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى : فىأىٍخبىرى
ٍعفىري ٍبفي (2) ، كىجى

ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلكىاًتبي  عى
ٍبًد الرًَّحيـ(3)  ا المَّوي، قىاال: أنا أىبيك طىاًىًر ٍبفي عى ، رىًحمىييمى

ٍبدي ، (4)  مَّدو أنا عى المًَّو ٍبفي ميحى
مَّدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس (5) أىبيك الشٍَّيخً  ، ثنا ميحى

، ثنا (6) اًرم  مَّدي ٍبفي المٍَّيًث، ثنا األىٍنصى بَّاًح ميحى ، ثنا أىبيك الصَّ
ٍف أىًبي اٍلمييى  ٍف أىًبي ًقبلبىةى، عى ذَّاًء، عى اًلدو اٍلحى ، عىٍف خى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ، عىٍف ميحى ك، عىٍف أىٍشعىثي مًَّب ٍبًف عىٍمرو

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا، أىفَّ النًَّبيَّ صى ٍنييمى ٍيفو رىًضيى المَّوي عى ٍد »ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى ـٍ يىٍسجي ـٍ فىسىيىا فىمى مَّى ًبًي صى
مٍّـٍ  ـٍ ييسى لى ًديث  «.ثـ سجد، ثـ سمـ»كذا ًفي ىىًذًه الًركىايىة، كالصحيح: «. كى اٍبف سيريف، غريب ًمٍف حى

                                                 

 (.57/ 4(السخاكم، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )ج1)
داد، تقدمت ترجمتو في ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الح (2)

 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 األصبيانٌي، تقدمت ترجمتو فيىك: جعفر بف عبد الكاحد بف محمد بف محمكد بف أحمد، أبك الفضؿ الثٌقفٌي  (3)
كاف شيخان  (،457)ص )المطمب الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(،

 صالحان، سديدان، معركفان، مف بيت الحديث كأىمو.

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب (ىك: 4) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى ميحى
 ثقة.  (،97)ص ،تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب في أسماء الركاة( الثاني:

مَّدو األصبياني، ييٍعرىؼي ًبأىًبي الشٍَّيًخ، تقدمت ت5) يَّافى أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف حى ًد ٍبًف جى مَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى رجمتو في (ىك: عى
 ثقة صاحب تصانيؼ. (،129)ص اإلخكة(،)المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، ثالثنا: معرفتو ب

ـي األصبياني: تقدمت ترجمتو في )المطمب الساب6) ٍعفىرو األىٍخرى مَّدي ٍبفي اٍلعىبَّاًس ٍبًف أىي كبى ٍبًف سىًعيدو أىبيك جى ع: (ىك: ميحى
ًدي  ىك: ثقة حافظ محدث. (، 516، )صثه ثىاًبتو مىٍشييكر(حى
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ًحيح، عمى شرط مسمـ  ًديث صى ٍبًد المًَّو األنصارم، كالحى مَّد ٍبف عى ًديث ميحى ـٍ نكتبو ًإال ًمٍف حى عىٍف خالد، لى
ًديث اٍبف عمية، كعبد الكىاب الثقفي، عىٍف خالد  وي ًمٍف حى ا، أىٍخرىجى  .(1)أىٍيضن

 تخريج الحديث:

ـٍ فىسىيىا فىمى ) الكجو األكؿ: لفظ مَّى ًبًي مٍّـٍ صى ـٍ ييسى لى ٍد كى  (.ـٍ يىٍسجي

 لـ أعثر عمى مف أخرجو إال عند أبي مكسى المديني كىك حديث الدراسة.
 الكجو الثاني: لفظ )صمَّى بيـ فسيا، فسجد سجدتي السيك، ثـ تشيد كسمـ(.

مف طريؽ  ،(4) كالنسائي بنحكه كلـ يذكر لفظ )ثـ تشيد( بنحكه، ،(3)الترمذم ك ، (2) أبك داكد  أخرجو
محمد بف عبد اهلل األنصارم، عف أشعث بف عبد الممؾ الحمراني، عف محمد بف سيريف، عف خالد 

 الحذاء، عف أبي قبلبة، عف أبي الميمب، عف عمراف بف الحصيف رضى اهلل عنو مرفكعان.

( الكجو الثالث: لفظ ـى مَّ دى سىٍجدىًتي السٍَّيًك ثيَـّ سى ٍكعىةن ثيَـّ سىجى مَّى رى  )فىصى

 بمفظو مع ذكر قصة الخرباؽ مف طريؽ إسماعيؿ بف عمية. ،(5)مسمـكأخرجو 

دى  ،(6)في مكضع آخر كأخرجو مسمـ ، ثيَـّ سىجى مَّـى ، ثيَـّ سى مَّى ًتٍمؾى الرٍَّكعىةى الًَّتي كىافى تىرىؾى بمفظ )فىصى
مَّـى( مع ذكر قصة الخرباؽ  سىٍجدىتىٍيًف ثيَـّ سى
 مف طريؽ عبد الكىاب الثقفي. ،(7)

 .بو ) إسماعيؿ بف عمية، كعبد الكىاب الثقفي(، عف خالد الحذاء، عف أبي قبلبةكبلىما

 

 
                                                 

 (.454: رقـ الحديث240أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص (1)

ًة/ بىابي أبي داكد أبك داكد: سنف] (2) بلى تىٍسًميـه )ج، ًكتىاب الصَّ ا تىشىي ده كى : رقـ 273/ 1سىٍجدىتىًي السٍَّيًك ًفيًيمى
 .[(1039الحديث

اءى ًفي التَّشىي ًد ًفي الترمذم الترمذم: سنف] (3) / بىابي مىا جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى بلى ، أىٍبكىابي الصَّ
 .[(395الحديث: رقـ 241/ 2سىٍجدىتىًي السٍَّيًك )ج

ـي بىٍعدى سىٍجدىتىًي السٍَّيًك)ج] (4)  .[(609: رقـ الحديث314/ 1النسائي: سنف الكبرل، ًكتىابي السٍَّيًك/ التٍَّسًمي

كًد لىوي )جمسمـ مسمـ: صحيح] (5) ًة كىالس جي بلى ةى/ بىابي السٍَّيًك ًفي الصَّ بلى مىكىاًضًع الصَّ : رقـ 404/ 1، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
 .[(101لحديثا

كًد لىوي )جالمرجع السابؽ( 6) ًة كىالس جي بلى ةى/ بىابي السٍَّيًك ًفي الصَّ بلى مىكىاًضًع الصَّ : رقـ 405/ 1، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
 (.102الحديث

مَّـى ًمفٍ ابف ماجو ابف ماجو: سنف] (7) ًة، كىالس نَّةي ًفييىا/ بىابي ًفيمىٍف سى بلى ًة الصَّ ثو سىاًىينا )ج ، ًكتىابي ًإقىامى / 1ًثٍنتىٍيًف أىٍك ثىبلى
 .[(1215: رقـ الحديث384
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 رجاؿ اإلسناد:دراسة 

ٍرًمي  البىٍصًرٌم، عـ أىًبي قالبة:  )المطمب الثاني: تبيينو ألسماء  تقدمت ترجمتو فيأىبيك اٍلمييىمًَّب اٍلجى
 كىك ثقة.، (84)ص، الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(

ٍيد بف عىٍمرك، كييقاؿ: اٍبف عىاًمر ٍبف ناتؿ ٍبف مىاًلؾ ٍبف عيبىيد ٍبف عمقمة، أىبيك قالبة  عىبد المًَّو بف زى
تصحيؼ المتف، أكالن: تغيير في حركؼ )المطمب الثالث:  ، تقدمت ترجمتو فيالجرمي البىٍصًرمٌ 

 ثقة كتدليسو ال يضر؛ ألنو يركم عف عمو تابعي، كليس صحابي. (،429)ص الكممة(،
ذَّاءي، ، اٍلحى نىاًزًؿ اٍلبىٍصًرم  اًلدي بف ًمٍيراف، أىبيك اٍلمى )المطمب الثاني: تبيينو ألسماء  تقدمت ترجمتو في خى

 .ثقة (،86)ص الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

)المطمب الثاني:  تو في، تقدمت ترجممحمد بف سيريف األنصارم، أبك بكر ابف أبي عمرة البصرم
كىك ثقة ثبت عابد  (،85)ص تبيينو ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

 كبير القدر.

ًمًؾ أىبيك  ٍبًد المى ٍمرىاًني   ىانئأىٍشعىثي بفي عى  .(1) "ثقة فقيو" قاؿ ابف حجر:: الحي

ٍبًد اهللً  مَّدي بفي عى ٍبًد اهلًل ميحى اًرم   أىبيك عى جر: ثقة. ابف حجر، تقريب ابف ح قاؿ :بًف الميثىنَّى األىٍنصى
 .(2) التيذيب

، كذكره ابف حباف في (2)"فيو نظر"قاؿ السميماني: : محمد بف الميث أبك الصباح مف أىؿ البصرة
ال يدرم مف ىك، كأتى بخبر مكضكع، كالظاىر أنو "، كقاؿ الذىبي: (3)الثقات فقاؿ: يخطئ كيخالؼ

 . (4)"بف أبي الزنادأبك لبيد السرخسي الراكم عف عبد الرحمف 
 .الحاؿ مجيكؿ خالصة األقكاؿ:

 

 

 

 

 
                                                 

 (.531: رقـ الترجمة113ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)

 (.8107: رقـ الترجمة23/ 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (2)

 (.15615: رقـ الترجمة135/ 9ابف حباف، الثقات )ج (3)

 (.8107رقـ الترجمة: 23/ 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (4)
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 دراسة الحديث:

مٍّـٍ ) الكجو األكؿ: لفظ ـٍ ييسى لى ٍد كى ـٍ يىٍسجي ـٍ فىسىيىا فىمى مَّى ًبًي  (.صى

كمعنى كبلمو  .(1)" «ثـ سجد، ثـ سمـ»كذا ًفي ىىًذًه الًركىايىة، كالصحيح:  "قاؿ أبك مكسى المديني:
ألنيا تخالؼ الصحيح، كربما يككف  ؛يسمـ( لـ يخرجيا أحد مف العمماء في كتبيـ)لـ يسجد كلـ  أنو

 ألف الصحيح )ثـ سجد، ثـ سمـ(. ؛تصحيؼ فغير العبارة

 الكجو الثاني: لفظ )صمَّى بيـ فسيا، فسجد سجدتي السيك، ثـ تشيد كسمـ(.

ينىا عىٍف أىٍشعىثى بٍ "قاؿ البييقي:  كِّ ا التَّشىي دي فىقىٍد ري ًمًؾ، فذكر الحديث، ثـ قاؿ: كىىىذىا يىتىفىرَّدي كىأىمى ٍبًد اٍلمى ًف عى
، ديكفى ىىًذًه المٍَّفظىةً  اًلدو ٍكهي عىٍف خى كى مىاعىةه، فىرى الىفىوي جى ، كىخى  .(2) "ًبًو أىٍشعىثي

اًلدو "قاؿ الحاكـ:  ًديًث خى مىى حى ا اتَّفىقىا عى اهي، ًإنَّمى رِّجى ـٍ ييخى لى ٍيًف، كى مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ًحيحه عى ًديثه صى ىىذىا حى
لىٍيسى ًفيًو ًذٍكري التَّشىي ًد ًلسىٍجدىتىًي السٍَّيًك "  بىةى، كى ٍف أىًبي ًقبلى ذَّاًء، عى اٍلحى
 (3) . 

ًديث " كقاؿ أبك مكسى المديني:  مَّد غريب ًمٍف حى ًديث ميحى ـٍ نكتبو ًإال ًمٍف حى اٍبف سيريف، عىٍف خالد، لى
ٍبًد المًَّو األنصارما خالؼ ما  شاذ كثـ تشيد( لمتسميـ السيك، كى، كيعني بذلؾ زيادة لفظ ) (4)" ٍبف عى

 ركاه الثقات.
) ـى مَّ دى سىٍجدىًتي السٍَّيًك ثيَـّ سى ٍكعىةن ثيَـّ سىجى مَّى رى  الكجو الثالث:  لفظ)فىصى

الحديث صحيح أخرجو مسمـ في صحيحو، كرجالو ثقات، ركاه عدد مف الثقات كىـ )عبد الكىاب 
 الثقفي، كشعبة، كحماد بف زيد، كمعتمر بف سميماف، كيزيد بف زريع(.

مٍّـٍ الحديث بمفظ ) الخالصة: ـٍ ييسى لى ٍد كى ـٍ يىٍسجي ثـ (، ربما يككف تصحيؼ، ككىـ ألف الصحيح) فىمى
)ثـ تشيد( بعد سجكد السيك، فيك لفظ شاذ خالؼ ما ركاه الثقات فمـ يذكركا  (، كلفظسجد، ثـ سمـ

 )ثـ تشيد(. لفظ
كىك محمد بف  الحاؿ فيو راكو مجيكؿ ضعيؼ مكسى المديني إسناد أبي الحكـ عمى الحديث:

 .الميث، كخالؼ ما ركاه الثقات، الحديث صحيح مف الكجو الثالث

 

 
                                                 

 (.454: رقـ الحديث240(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص1)

 (.4583-4582: رقـ الحديث281/ 3(البييقي: معرفة السنف كاآلثار، اٍلعىمىؿي ًفي السٍَّيًك )ج2)

 (.1207: رقـ الحديث469/ 1(الحاكـ: المستدرؾ، ًكتىابي السٍَّيًك )ج3)

 (.454: رقـ الحديث240المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص(أبك مكسى 4)
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 ياكشكم تغيير في نقط الكممة :ثانيان 

مف صكر التصحيؼ التي ذكرىا اإلماـ أبك مكسى  كشكميا تغيير في نقط الكممةالييعد  
 مكضح في الدراسة التطبيقية عمى النحك التالي:ىك المديني كما 

ٍبًد المًَّو ٍبًف : قاؿ أبك مكسى المديني(881) الحديث نىا ًىبىةي المًَّو ٍبفي عى اٍلكىاًسًطيِّ : أىٍخبىرى
، ًبًقرىاءىًتي (1)

اًفظي  ًميٍّ اٍلحى مىٍيًو ًببىٍغدىادى، أنا أىبيك بىٍكرو أىٍحمىدي ٍبفي عى عى
اًليًني  (2)  ًني أىبيك سىٍعدو اٍلمى ، أىٍخبىرى

، ًبًقرىاءىًتي. ح (3)
اًفظي  ـى أىبيك نىٍصرو اٍلحى مًَّد ٍبًف ًإٍبرىاًىي سىفي ٍبفي ميحى نىا اٍلحى كىأىٍخبىرى
ٍبًد  شكر، ًبًقرىاءىًتي، أنا أىبيك (4)  ـي ٍبفي عى اًن غى

اٍلكىاًحدً 
بىاًطي  اٍلميفىسِّري (5) ًفيدي (6) ، أنا أىبيك بىٍكرو الرَّ مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلمي ، ثنا سىًعيدي (7) ، قىاال: أنا أىبيك بىٍكرو ميحى

، ثنا ميحى  مىٍيمىافى ، ثنا أىي كبي ٍبفي سي ًف اٍبًف ٍبفي عىجىبو األىٍنبىاًرم  ، عى ، ثنا أىٍشعىثي اًرم  ٍبًد المًَّو األىٍنصى مَّدي ٍبفي عى
ٍيفو رىًضيى المَّوي  ٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى ٍف أىًبي اٍلمييىمًَّب، عى ٍف أىًبي ًقبلبىةى، عى ذَّاًء، عى اًلدو اٍلحى ، عىٍف خى  ًسيًريفى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا، أىٌف النًَّبيَّ صى ٍنييمى ، « .نىيىى عىًف الش ٍيرىةً »عى اًفظي: كىذىا قىاؿى ًميٍّ اٍلحى قىاؿى أىٍحمىدي ٍبفي عى

                                                 

ٍيف، أبك القاسـ الشٍَّيبانٌي، تقدمت ترجمتو  (1) ٍبد اٍلكىاًحًد ٍبف أىٍحمىد ٍبف العٌباس بف الحيصى مَّد ٍبف عى ىك: ىبة اهلل ٍبًف ميحى
 كاف شيخان حسنان متيقظان صدكقان صحيح السماع. (،277)ص في )المطمب الثالث: الحديث المرسؿ(،

ىك: أىٍحمىد ٍبف عمي ٍبف ثابت ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدم، الحافظ أىبيك بىٍكر الخطيب اٍلبىٍغدىاًدٌم. قاؿ الذىبي: أحد الحفاظ  (2)
ًتـ بو إتقاف ىىذىا الشأف. كصاحب  / 10التصانيؼ المنتشرة ًفي البمداف. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )جاألعبلـ، كمف خي

 (.61: رقـ الترجمة175

كٌم الماًلينٌي:  (3) ٍبد اهلل ٍبف حفص ٍبف الخميؿ األنصارم، الحافظ أبك سٍعد اليىرى مَّد ٍبف أحمد ٍبف عى  ىك: أحمد ٍبف ميحى
ا.  (،296)ص تقدمت ترجمتو في ) المطمب الرابع: الغريب(،  كىافى ثقة متقننا خيران صالحن

ًميٍّ الييكنىارًتي، األىٍصبىيىاًنٌي،  (4) ـى بف أىٍحمىدى بًف عى ًد بًف ًإٍبرىاًىٍي مَّ تقدمت ترجمتو في ىك: أىبيك نىٍصرو الحىسىفي بفي ميحى
 ، ثقة متقف.(214)صم  بقكلو: "كىـ"(، )المطمب الثاني: الطعف في ضبط الراك 

تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: غانـ بف عبد الكاحد بف عبد الٌرحيـ، أىبيك سكر، أك أبك شيٍكر األصبيانٌي،  (5)
 أحد العمماء. (،214)ص كىـ"(،الثاني: الطعف في ضبط الراكم  بقكلو: "

اؽ، أبك بىٍكر الٌربىاطٌي  األصبياني: لـ أعثر عمى أقكاؿ 6) ٍبد المَّو ٍبف أحمد بف محمد ٍبف ًإٍسحى (ىك: محمد ٍبف عى
ًمٍيؿ. الذىبي، سير أعبلـ النببلء  (. الًرباطى: 225: رقـ الترجمة361/ 17)جالعمماء فيو إال قكؿ الذىبي: الشٍَّيخي الجى

ىذه النسبة إلى الرباط كىك اسـ لمكضع يربط فيو الخيؿ كعرؼ بالغزاة؛ ألنيـ إذا نزلكا في ثغر كأقامكا في كجو 
: رقـ 69/ 6العدك دفعان لكيدىـ كفتكيـ بالمسمميف يقاؿ لذلؾ المكضع الرباط. السمعاني، األنساب )ج

 (.1744الترجمة
، أبك بكر ، قاؿ ابف حجر: كىك متيـ.(ىك: مي 7) رىاًئي  ًد الجٍرجى مَّ مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف ميحى / 6ابف حجر، لساف الميزاف )ج حى

رىائى: ىذه النسبة الى جرجرايا كىي بمدة قريبة مف الدجمة بيف بغداد ككاسط. 6394: رقـ الترجمة511 ٍرجى (. الجى
 (.865: رقـ240/ 3السمعاني، األنساب )ج
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حَّؼى السَّيٍ  كىاًة صى ًديثي السٍَّيًك، كىأىظيف  بىٍعضى الر  مىا أىرىاهي ًإال كىٍىمنا، كىاٍلمىٍحفيكظي ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد حى كى كى
ـي  ًبالش ٍيرىًة، كىالمَّوي تىعىالىى أىٍعمى
 (1). 

 ريج الحديث:تخ

مكسى المديني أخرجو كىك  يلـ أعثر عمى مف أخرجو سكل أبلفظ ) نيى عف الشيرة(: 
 حديث الدراسة.

مف طريؽ  (3) مف طريؽ ابف عمية، كفي مكضع آخر   (2) أخرجو مسمـ)لفظ حديث السيك(: 
ًث  مَّـى ًفي ثىبلى ، فىسى مَّى اٍلعىٍصرى مَّـى صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى عبد الكىاب الثقفي، بمفظ )أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى

: يى  ، فىقىاؿى كىافى ًفي يىدىٍيًو طيكؿه ؿه ييقىاؿي لىوي اٍلًخٍربىاؽي، كى ـى ًإلىٍيًو رىجي ٍنًزلىوي، فىقىا ؿى مى ، ثيَـّ دىخى سيكؿى اهلًل ا رى رىكىعىاتو
دىؽى ىىذىا قىاليك  : أىصى تَّى اٍنتىيىى ًإلىى النَّاًس، فىقىاؿى ر  ًردىاءىهي، حى رىجى غىٍضبىافى يىجي ًنيعىوي، كىخى ، فىذىكىرى لىوي صى ـٍ ا: نىعى

(، كبلىما ) إسماعيؿ بف عمية، كعبد» مَّـى دى سىٍجدىتىٍيًف، ثيَـّ سى ، ثيَـّ سىجى مَّـى ٍكعىةن، ثيَـّ سى مَّى رى الكىاب  فىصى
ٍيفو رضى اهلل عنو  ٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى ٍف أىًبي اٍلمييىمًَّب، عى بىةى، عى ٍف أىًبي ًقبلى ، عى اًلدو الثقفي(، عف خى

 مرفكعان.
 رجاؿ اإلسناد: دراسة

ٍرًمي  البىٍصًرٌم، عـ أىًبي قالبة:  تقدمت ترجمتو في )المطمب الثاني: تبيينو ألسماء أىبيك اٍلمييىمًَّب اٍلجى
 كىك ثقة. ،(84)ص ،كاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(الر 

ٍيد بف عىٍمرك، كييقاؿ: اٍبف عىاًمر ٍبف ناتؿ ٍبف مىاًلؾ ٍبف عيبىيد ٍبف عمقمة، أىبيك قالبة  عىبد المًَّو بف زى
حركؼ )المطمب الثالث: تصحيؼ المتف، أكالن: تغيير في  تقدمت ترجمتو في ،الجرمي البىٍصًرمٌ 

 .ان يركم عف عمو تابعي، كليس صحابي وألن ؛ثقة كتدليسو ال يضر (،429)ص الكممة(،

ذَّاءي، ، اٍلحى نىاًزًؿ اٍلبىٍصًرم  اًلدي بف ًمٍيراف، أىبيك اٍلمى تقدمت ترجمتو في)المطمب الثاني: تبيينو ألسماء  خى
 .ثقة (،86)ص في اسـ الراكم كأبيو(، الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح

)المطمب الثاني:  ، تقدمت ترجمتو فيبكر ابف أبي عمرة البصرم محمد بف سيريف األنصارم، أبك
كىك ثقة ثبت عابد  (،85)ص تبيينو ألسماء الركاة، أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

 كبير القدر.

                                                 

 (.582: رقـ الترجمة293بك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص(أ1)

كًد لىوي )ج](2) ًة كىالس جي بلى ةى/ بىابي السٍَّيًك ًفي الصَّ بلى مىكىاًضًع الصَّ : رقـ 404/ 1مسمـ: صحيح مسمـ، ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى
 .[(101الحديث

 (.102: رقـ الحديث405/ 1السابؽ )ج المرجع (3)
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ًمًؾ أىبيك  ٍبًد المى ٍمرىاًني   ىانئأىٍشعىثي بفي عى تقدمت ترجمتو في ) المطمب الثالث: تصحيؼ المتف، ، الحي
 ثقة فقيو. (،548)ص (،أكالن: تغيير في حركؼ الكممة

اًرم   ٍبًد اهلًل بًف الميثىنَّى األىٍنصى مَّدي بفي عى ٍبًد اهلًل ميحى ، تقدمت ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو أىبيك عى
 ثقة. (،548)ص بأنساب الركاة، أكالن: ينسب الراكم بتعيف أبيو كنسبو(،

ٍغًدم  ، كأبك الفرج (2)قاؿ أبك الخطيب البغدادم: (1)أيكب بف سميماف بف داكد، المعركؼ بالص 
 الجكزم: كاف ثقة.

ب. أبك عثماف األنبارمٌ  المطمب تقدمت ترجمتو )في ، سعيد بف عبد اهلل بف أبي رجاء بف عىجى
 كىك ال بأس بو. (،215)ص (،الثاني: الطعف في ضبط الراكم  بقكلو: "كىـ"

  دراسة الحديث:

 الحديث معمكؿ: 

 القمب كىك: قمب إسناد حديث السيك ليذا الحديث. :ىالعمة األكل

مكسى  كيرة(، كقد نص عمى ذلؾ أبالتصحيؼ صحؼ لفظ )السيك( بمفظ )الش العمة الثانية:
ا أىرىاهي ًإال كىٍىمنا، كىاٍلمىٍحفيكظي ًبيىذىا اإًلٍسنىاًد "المديني فقاؿ:  مى ، كى اًفظي: كىذىا قىاؿى ًميٍّ اٍلحى قىاؿى أىٍحمىدي ٍبفي عى

ـي  حَّؼى السٍَّيكى ًبالش ٍيرىًة، كىالمَّوي تىعىالىى أىٍعمى كىاًة صى ًديثي السٍَّيًك، كىأىظيف  بىٍعضى الر  كيقصد أبك مكسى  .(3)"حى
كىك كىـ في ىذا اإلسناد؛ ألنو إسناد حديث آخر  ،الخطيب البغدادم جاء مف طريقوالمديني بأف 

كىك حديث السيك أخرجو مسمـ في صحيحو، كبعض الركاة صحؼ السيك بالشيرة كلـ أعثر عمى 
 مف صحؼ ىذه المفظة.

 ىذا اإلسناد فيو راكو متيـ بالكضع كىك: محمد بف أحمد الجرجرائي. العمة الثالثة:

متيـ بالكضع كىك محمد بف أحمد  مكسى المديني فيو راكو  إسناد أبي مى الحديث:الحكـ ع
 .، كىك حديثه متركؾه الجرجرائي

 

 

 
                                                 

ٍغدي: يقاؿ بالسيف مكاف الصاد: كىي ككرة عجيبة قصبتيا سمرقند، كقيؿ: ىما صغداف، صغد سمرقند كصغد (1) الص 
 (.409/ 3بخارل. ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )ج

 (.3427: رقـ الترجمة461/ 7(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج2)

 (.582رقـ الترجمة: 293(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص3)
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 المطمب الرابع: تعميؿ المتكف بمخالفة الركايات الصحيحة األخرل

مف  ان يركم الثقة بمفظ شاذ يخالؼ عدد أفتعميؿ متكف األحاديث بمخالفة الثقات، كىك   
 لممتكف الصحيحة. ان الثقات أك مف أكثؽ منو؛ فيككف لفظ حديثو مخالف

نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي اٍلفىٍضؿ: قاؿ أبك مكسى المديني(888) الحديث : فىأىٍخبىرى
ٍبًد (1) ، أنا أىبيك طىاًىًر اٍبفي عى

ًمي  ٍبفي عيمىر(2)الرًَّحيـً  ، أنا عى
ٍبًد اٍلعىًزيًز ، (3) مًَّد ٍبًف عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى أىٍنبىأى عى

مىٍيًو كىأىنىا أىٍسمىعي،  (4) ًقرىاءىةن عى
مَّدي ٍبفي  ًص ميحى دَّثىنىا أىبيك األىٍحكى ، ثنا (5)اٍلبىغىًكم   [افى يحى ]حى اًلؾي ٍبفي أىنىسو يَّاطي، ثنا مى اًلدو اٍلخى مَّادي ٍبفي خى ، ثنا حى

ٍنيىا قىالىٍت: ذىاؾى األىٍكزىا ، عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى مَّى »ًعي  كىافى النًَّبي  صى
ٍفؽى ًفي األىٍمًر كيمِّوً  مَّـى ييًحب  الرِّ سى مىٍيًو كى ًبقىٍكًلًو ذىاؾى األىكٍ  «.المَّوي عى اًلدو كى مَّادي ٍبفي خى زىاًعي  تىفىرَّدى ًبيىذىا المٍَّفًظ حى

مَّادو  ًديًث حى ٍندىٍه ًمٍف حى ٍبًد المًَّو ٍبفي مى ـي أىبيك عى ا كىاهي اإًلمى كىرى
ًريفى ؛ (6) وي ًفي ًركىايىًة اآلخى ـٍ يىٍفًصٍؿ بىٍيفى فىأىٍدرىجى لى ، كى

ٍيًرًه. لىٍفًظ غى اًلؾو  لىٍفًظًو كى كفى الرًَّشيًد، عىٍف مى ًكمى عىٍف ىىاري كىري
(7). 

 تخريج الحديث:

 .الحديث عمى مالؾ بمفظيفاختمؼ 

 

 
                                                 

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى بف محمد بف عمي بف األىخشيذ، الٌتاجر األصبيانٌي المعركؼ بالٌسٌراج، 1) (ىك: ًإٍسمى
ككاف مف المكثريف في الٌسماع كالٌركاية، كقرأ  (، 87)ص (،تبيينو ألسماء الركاة: األكؿ)المطمب  تقدمت ترجمتو في

 القرآف عمى المشايخ، ككاف تاجرنا أميننا.
ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر اأٍلصبيانٌي الكاتب، تقدمت ترجمتو في )المطمب 2) مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى (ىك: ميحى

 ثقة.  (،97)ص ،في أسماء الركاة(تبيينو ألسماء الركاة، ثالثان: بياف القمب  الثاني:

ٍبد المَّو أىبيك الحسف الحافظ  (3) ىك: عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل ٍبف مسعكد ٍبف النعماف ٍبف دينار ٍبف عى
 الثالث: مف عرؼ بالكنية، ثانيان: مف عرؼ بالكنية كيعرؼ اسمو(،الدارقطني، تقدمت ترجمتو في )المطمب 

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ  (،142)ص ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 
 اؿ، كأحكاؿ الركاة.الحديث، كأسماء الرج

ٍبد العزيز ٍبف المىٍرزيباف ٍبف سابكر، أبك القاسـ البىغىكٌم األصؿ البغدادٌم، قاؿ 4) مَّد ٍبف عى ٍبد المَّو ٍبف ميحى (ىك: عى
: رقـ 325/ 11الخطيب البغدادم: كاف ثقة ثبتنا مكثرنا فيمنا عارفنا. انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج

 (.5191الترجمة

نما الصحيح: )محمد بف حياف( كما جاء في المخطكط لكحة )5) (، 13(كىـ المحقؽ ذكر اسـ )محمد بف حباف(؛ كا 
 (.5840: رقـ الترجمة475ىك: ثقة. انظر: ابف حجر: تقريب التيذيب )ص 

 (لـ أعثر عمى ركاية )حماد بف خالد( عند اإلماـ أبي عبد اهلل بف منده.6)

 (.60: رقـ الحديث51مف دقائؽ المعارؼ )ص (أبك مكسى المديني: المطائؼ7)
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ـى ييًحب  الرٍٍّفؽى ًفي األىٍمًر كيمًٍّو(. مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  الكجو األكؿ: بمفظ )كىافى النًَّبي  صى

مف طريؽ أبي األحكص عف حماد بف خالد، عف  (2)، كأبك الفضؿ الزىرم(1)أخرجو ابف األعرابي
 مالؾ بمفظو.

ؿَّ ييًحب  الرٍٍّفؽى ًفي األىٍمًر كيمٍّو(. الكجو الثاني: بمفظ ) ًإفَّ  جى  المَّوى عىزَّ كى

 .بمفظو مف طريؽ عبد اهلل بف يكسؼ، عف سممة بف العيار( 4)، كأبك نعيـ(3)أخرجو الطبراني

مف طريؽ معف بف عيسى  (6)عف حفص بف عمر بنحكه، كابف حباف ( 5)كأخرجو الخرائطي
مف طريؽ عبد اهلل بف كىب  (8)مف طريؽ أبي مصعب بمفظو، كابف المقرئ ( 7)بنحكه، كالقضاعي

بنحكه، خمستيـ )سممة بف العيار، كحفص بف عمر، كمعف بف عيسى، كأبك مصعب، كعبد اهلل بف 
 كىب(، عف مالؾ بف أنس.

 رجاؿ اإلسناد: دراسة

ترجمتو في )المطمب  تقدمت ،عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل المدني
  .ثقة فقيو (،165)ص الخامس: معرفتو باألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(،
المطمب السادس: معرفتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )

الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(
تقانو كثبتو.  كا 

ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي عىٍمًرك بف أبي عىٍمرك األىٍكزىاعً  ، عى أبك عمرك الفقيو: تقدمت ترجمتو في )المطمب ي 
 كىك: ثقة . (،396)ص الثاني: قكلو" محفكظ مف حديث..." (،

تقدمت ، أبك عبد اهلل المدني الفقيو، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك األصبحي
 (،144)ص ترجمتو في )المطمب الرابع: معرفتو بأنساب الركاة، خامسان: بياف نسب الراكم لمقبائؿ(،

 إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف، ككبير المتثبتيف.كىك: 
                                                 

 (.1040: رقـ الحديث549/ 2(ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي )ج1)
 (.336: رقـ الحديث354(أبك الفضؿ الزىرم: حديث أبي الفضؿ الزىرم )ص 2)

 (.3535: رقـ الحديث31/ 4(الطبراني: المعجـ األكسط)ج 3)

 (.350/ص 6األصفياء)ج (أبك نعيـ: حمية األكلياء كطبقات 4)

 (.689: رقـ الحديث229(الخرائطي: مكاـر األخبلؽ)ص5)

 (.547: رقـ الحديث307/ 2(ابف حباف: اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف )ج 6)

 (.1063: رقـ الحديث142/ 2(القضاعي: مسند الشياب )ج 7)

 (.875: رقـ الحديث269(ابف المقرئ: معجـ ابف المقرئ )ص 8)
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في المطمب )أبك عبد اهلل البصرم نزيؿ بغداد، تقدمت ترجمتو  حماد بف خالد الخياط القرشي،
 .ثقة أيميٌ  (،397)ص (،الثاني: قكلو" محفكظ مف حديث..." 

 دراسة الحديث:

مَّـى  بف خالد خالؼ حماد سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كىك ثقة أمي في ذكر لفظ الحديث )كىافى النًَّبي  صى
ٍفؽى ًفي األىٍمًر كيمًِّو(، بينما ذكره ثبلثة  ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى التِّنِّيًسي  : )ىـك الثقات، مف ييًحب  الرِّ ، عى

مىمة ٍبفي العىٌيارك  معف بف عيسى، كىك أثبت أصحاب مالؾ، كأكثقيـ بمفظ ) ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجىؿَّ ، ك سى
ٍفؽى ًفي األىٍمًر كيمِّو(، كبيذا المفظ أخرجو الشيخاف في   . (1) صحيحييماييًحب  الرِّ

؛ خالؼ األكثؽ منو بف خالد حماد مكسى المديني ضعيؼ فيو إسناد أبيديث: الحكـ عمى الح
 .فالحديث شاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

يٍ الب]( 1) / بىابي ًإذىا عىرَّضى الذِّمِّي  كىغى ـٍ ًقتىاًلًي ريهي ًبسىبِّ النًَّبيِّ خارم: صحيح البخارم، ًكتىابي اٍسًتتىابىًة الميٍرتىدِّيفى كىالميعىاًنًديفى كى
مىٍيؾى )ج ـي عى رٍِّح، نىٍحكى قىٍكًلًو: السَّا ـٍ ييصى لى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كمسمـ: صحيح مسمـ، ]، [(6927: رقـ الحديث16/ 9صى

ـٍ )ج مىٍيًي د  عى كىٍيؼى ييرى ـً كى ًف اٍبًتدىاًء أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب ًبالسَّبلى / بىابي النٍَّيًي عى ـً  .[(2165: رقـ الحديث1706/ 4كتاب السَّبلى
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 كسندنامتننا، غريب ال: خامسالمطمب ال
ىك الحديث الذم يتفرد بركاية متنو راكو كاحد فبل يركيو غيره، ال مف ىذا الطريؽ، كال مف 

 .أخرلطرؽ 

كيجتمع الغريب سندنا كمتننا مع الفرد المطمؽ، كىك يجتمع في أصؿ معناه، كيفترؽ عنو بأنو 
يشترط في الغريب أف يككف المحدث المركم عنو مف الركاة المشيكريف الذيف كثر طبلبيـ، فتفرد 

، حكـ اإلماـ أبك مكسى المديني بالغرابة عمى متف الحديث (1)عنو أحدىـ بما لـ يركه بقيتيـ 
 كسنده.

دَّادي : قاؿ أبك مكسى المديني(887) الحديث سىفي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى ًميٍّ اٍلحى نىا أىبيك عى : أىٍخبىرى
، رىًحمىوي المَّوي، (2)

ٍبًد المَّوً  ٍمًس ًمائىةو، ثىنىا أىبيك نيعىٍيـو أىٍحمىدي ٍبفي عى مىادىل األيكلىى سىنىةى سىٍبعو كىخى ًفي جي
ًفي شىكَّاؿو سىنىةى أىٍربىعو  (3)

اًفظي  مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى اٍلحى كىًعٍشًريفى كىأىٍربىًع ًمائىةو، ثىنىا سي
، ثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف أىًبي اٍلعىبَّاًس (4)

، ثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي مىٍنصي  كىاًرٍزًمي  ، ثىنىا اٍلخي ، ، (5)ٍبفي ييكنيسى  [عىٍمر]كرو اٍلمىٍركىًزم  مىٍيمىافى مىٍيمىافي ٍبفي أىًبي سي ثىنىا سي
: قىا ا، قىاؿى بَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى ، عىٍف ًعٍكًرمىةى، عىًف اٍبًف عى ، عىًف الز ٍىًرمِّ ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي كىًثيرو ؿى عى

 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، كىال ال نىٍذرى ًإال ًفيمىا أيًطيعى المَّ »رىسيكؿي المًَّو صى وي تىعىالىى ًفيًو، كىال يىًميفى ًفي غىضىبو
ًديثه غىًريبه إسنادان كمتنان، كقكلو: )ال يميف في غضب(  «.ًعتىاؽى كىال طىبلؽى ًفيمىا ال ييٍممىؾي  ىىذىا حى

ـٍ يىٍرًكًه عف يحيى ًإال سميماف، تىفىرَّدى ًبًو عيمىر ٍبف يكنس غريب جدان لى
 (6). 

 تخريج الحديث:

 يث عمى سميماف بف أبي سميماف:مدار الحد

                                                 

 (.344(انظر: الجكابي، جيكد المحدثيف في نقد متف الحديث النبكم )ص1)
بف الحسف بف أحمد بف محمد بف عمي بف ميرة الحداد، تقدمت ترجمتو في (ىك: أبك عمي الحسف بف أحمد 2)

 كىك: ثقة صدكقان. (،71)ص)المطمب األكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف إسحاؽ ٍبفي مكسى بف ميراف، أبك نعيـ الحافظ، (3) تقدمت ترجمتو في )المطمب ىك: أىٍحمىدي ٍبفي عى
جمع اهلل لو بيف العيميٌك في  حد األعبلـ كمفكىك: أ(، 72)صاألكؿ: معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(، 

 الٌركاية كالمعرفة الٌتامة كالٌدراية.

دى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي  أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًنٌي، تقدمت ترجمتو في )ال4) مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى مطمب األكؿ: (ىك: سي
 ثقة حافظ.(، 72)ص معرفتو بأحكاؿ الصحابة رضى اهلل عنيـ(،

الصحيح ىك: عمر بف يكنس، كما كرد في المخطكط لكحة كىـ المحقؽ في ذكر اسمو )عمرك بف يكنس(  (5)
 (، ككذلؾ كتب التراجـ الركاة.40)

 (.199: رقـ الحديث125دقائؽ المعارؼ )ص(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف 6)
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الكجو األكؿ: سميماف بف أبي سميماف، عف يحيى بف أبي كثير، عف الزىرم، عف عكرمة، عف 
 ابف عباس رضى اهلل عنيما مرفكعان.

بو مف طريؽ أحمد بف منصكر، عف عمرك يكنس، عف سميماف بف أبي سميماف  (1)أخرجو الطبراني
 بمفظو.

أبي سميماف، عف يحيى بف أبي كثير، عف طاكس، عف ابف عباس الكجو الثاني: سميماف بف 
 رضى اهلل عنيما مرفكعان.

 (3) مف طريؽ أحمد بف منصكر بمفظو، أخرجو في مكضع آخر أيضان  (2)أخرجو الدارقطني
(، كزاد )كىالى يىًميفى ًفي قىًطيعىًة  مف طريؽ الحسف بف عرفة بنحكه، كليس فيو ) كىال يىًميفى ًفي غىضىبو

(، كالطبرانيرى  مف طريؽ محمد بف أحمد بف أبي خمؼ بمفظو، كليس فيو ) كىال يىًميفى ًفي  (4)ًحـو
 .) (، كزاد)كىالى نىٍذرى ًفي قىًطيعىًة رىًحـو  غىضىبو

ثبلثتيـ )محمد بف أحمد بف أبي خمؼ، كأحمد بف منصكر، كالحسف بف عرفة(، عف عمرك 
 بف أبي كثير.بف يكنس، عف سميماف بف أبي سميماف، عف يحيى ا

متابعة  لسميماف بف أبي سميماف مف طريؽ ابف لييعة عف محمد بف  (5)كأخرج الطبراني
، كىالى ًعٍتؽى ًإالَّ ًمٍف بىٍعًد ًمٍمؾو »المنكدر، مختصر عمى لفظ  ؽى ًإالَّ ًمٍف بىٍعًد ًمٍمؾو  «.الى طىبلى

عباس رضى اهلل عنيما  كبلىما ) يحيى بف أبي كثير، كمحمد بف المنكدر(، عف طاككس، عف ابف
 مرفكعان.

 رجاؿ اإلسناد: دراسة
ثقة ثبت عالـ بالتفسير لـ ": قاؿ ابف حجرعكرمة أبك عبد اهلل مكلى ابف عباس أصمو بربرم: 

 .(6) "يثبت تكذيبو عف ابف عمر كال تثبت عنو بدعة

معرفتو  المطمب السادس:) تقدمت ترجمتومحمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: 
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  كا 
                                                 

 (.2029: رقـ الحديث297/ 2الطبراني: المعجـ األكسط )ج (1)

 (.4319: رقـ الحديث281/ 5(الدارقطني: سنف الدارقطني، النذكر )ج2)

 (.3938: رقـ الحديث31/ 5كتاب الطبلؽ كالخمع كااليبلء كغيره )ج المرجع السابؽ،(3)

 (.10933: رقـ الحديث27/ 11بير)ج(الطبراني: المعجـ الك4)

 (.11004: رقـ الحديث49/ 11)جالمرجع السابؽ  (5)

 (.4673: رقـ الترجمة397(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص6)
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)المطمب الثاني: تبيينو ألسماء الركاة،  : تقدمت ترجمتو فيأىبيك نىٍصرو الطَّاًئي  مىٍكالىىيـ، اليىمىاًمي  
ثقة يرسؿ، كتدليسو مف المرتبة : كىك (،86)ص أكالن: بياف االسـ األصح في اسـ الراكم كأبيو(،

دَّثىًني(.  الثانية ال يضر، كقد صرح بالتحديث في ىذه الركاية بقكلو: )حى
ًمي  اٍليىمىاًمي   دى اٍلبىجى قاؿ الدارمي، عف  ، أبك الجمؿ:سميماف بف أبي سميماف ىك: سيمىٍيمىافي ٍبفي دىاكي

: ا قىاؿى يىٍحيىى؛ فىًإف يىٍحيىى ": بقكلو الدَّارًميٌ  كعقب،  "لىٍيسى ًبشىٍيءو  "يىٍحيىى ٍبفى مىًعيفو ك أىنَّوي لىٍيسى كىمى أىٍرجي
اًديث حسانان كىأىنَّيىا ميٍستىًقيمىةا ٍنوي أىحى ٍمزىة ركل عى اًتـ: (1)"ٍبف حى مىى ىىذىا "، قىاؿى أىبيك حى شىٍيء قىًد اٍشتبوى عى

د اليمامي الًَّذم يىٍرًكم عىف الز ٍىًرمٌ  يىٍحيىى ٍبف أىًبي كثير  ،شيييكخنىا اًلتِّفىاؽ االسميف أما سميماف ٍبف دىاكي كى
طىأ ًعيؼ كثير اٍلخى منكر "، كقاؿ البخارم: (3) "منكر الحديث "، كقاؿ أيضان اٍبف مىًعيف: (2)  "فىييكى ضى

، كقاؿ أبك حاتـ: (5) يقمب اأٍلىٍخبىار، كينفرد بالمقمكبات عىف الثِّقىات "قاؿ ابف حباف: ، ك (4) "الحديث 
، (7) "متركؾ "، كقاؿ الدارقطني: (6) "ضعيؼ الحديث، منكر الحديث، ما أعمـ لو حديثان صحيحان 

 .(9) "ضعفكه "، كقاؿ الذىبي: (8) "عامة ما يركيو بيذا اإلسناد ال يتابعو أحد عميو "كقاؿ ابف عدم: 
 ضعيؼ الحديث، يقمب األخبار عف الثقات. خالصة األقكاؿ:

: ٍفصو اليىمىاًمي   . (10)قاؿ ابف حجر: ثقة  عيمىري بفي ييٍكنيسى بف القاسـ أىبيك حى

، زىاج: ًزم  ٍكًر بًف رىاًشدو المىٍركى اًلحو أىٍحمىدي بفي مىٍنصي ، كذكره ابف (11) "صدكؽ"قاؿ أبك حاتـ:  أىبيك صى
 . (13)  "صدكؽ"كقاؿ ابف حجر:  ،(12)في الثقات حباف

 صدكؽ. خالصة األقكاؿ:

                                                 

 (.748: رقـ الترجمة271/ 4(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج1)

 (.419: رقـ الترجمة334/ 1)ج كف(ابف حباف، المجركح2)

 (.748: رقـ الترجمة271/ 4الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(ابف عدم، 3)

 .[(1792: رقـ الترجمة11/ 4البخارم، التاريخ الكبير)ج](4)

 (.419: رقـ الترجمة334/ 1)ج كف(ابف حباف، المجركح5)

 (.487: رقـ الترجمة111/ 4(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج6)

 (.192رقـ: 34(الدارقطني، سؤاالت البرقاني )ص7)

 (.748: رقـ الترجمة271/ 4(ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج8)

 (.1740: رقـ الترجمة171(الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص9)

 (.4984: رقـ الترجمة418(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص10)

 (.168: رقـ الترجمة78/ 2(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج11)

 (.12134: رقـ الترجمة34/ 8(ابف حباف، الثقات )ج12)

 (.112: رقـ الترجمة85(ابف حجر، تقريب التيذيب )ص13)
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مَّد العتيقي:  أىٍحمىد ٍبف يىٍحيىى ٍبف أىًبي اٍلعىبَّاس أىبيك سىًعيد الخكارزمي: ال يحتج "قاؿ أىٍحمىد ٍبف ميحى
 متركؾ الحديث.كىك: . (2)"متركؾ"، كقاؿ الدراقطني: (1)"ًبوً 

 دراسة الحديث:

ًديثه غىًريبه إسنادان كمتنان( يقكؿ أب أم أف ىذا اإلسناد مداره عمى  مكسى المديني: )ىىذىا حى
سميماف بف أبي سميماف كىك ضعيؼ الحديث ييقمب األخبار عف الثقات، كتفرد في كبل الكجييف 

كمتابعة عبد اهلل بف لييعة كىك ، بقكلو في الحديث: )ال يميف في غضب( عف يحيى بف أبي كثير
 زاد ضعفو بعد احتراؽ كتبو.ضعيؼ ك 

غريب بمفظ ) ال يميف ك  ،منكر فيو أحمد بف يحيى الخكارزمي متركؾالحديث  الحكـ عمى الحديث:
 في غضب(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.2950: رقـ الترجمة447/ 6(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج1)

 (.70: رقـ 255/ 1(الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج2)
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 منكرحديث : سادسالمطمب ال
قاؿ أبك اعتنى المحدثكف بمعرفة الغرائب كالمناكير، كاف يقكمكف بالفحص عنيا كالتفتيش، ك 

 : ا تمييزي الحديًث كمعرفتيو، فجعؿ يٍذكيري أحاديثى كيذكري ًعممىيا،  "حاتـً ٍرعة يكمن جرل بٍيًني كبٍيف أبي زي
ككذلؾ كنتي أذكري أحاديثى خطأ كًعممىيا، كخطأى الش ييكخ، فقاؿ لي: يا أبا حاتـ، قٌؿ مٍف يٍفيـي ىذا، ما 

ٌبما أشيؾ  في شيءو أك أعزَّ ىذا، إذا رفعتى ىذا مف كاحدو كاثنيف فما أقؿَّ مىٍف تج ٍف ييٍحًسفي ىذا. كري دي مى
ٍف يٍشًفيًني منو. قاؿ أبك حاتـ: ككذاؾ كاف  ، فًإلى أف أٍلًتقيى معؾ ال أجدي مى ًني شيءه في حديثو يتخالجي

: ، كقاؿ (1)" أٍمًرم ا ييعٍ " اأٍلىٍكزىاًعيَّ اًبنىا، كىمى مىى أىٍصحى وي عى ، فىنىٍعًرضي ًديثى ـي الزَّاًئؼي كينَّا نىٍسمىعي اٍلحى رىضي الدٍِّرىى
مىا أنكركا تركنا ٍذنىا، كى فيكا ًمٍنوي أىخى  .(2)" فىمىا عىرى

ـٍ يىٍقبىٍموي قىٍمبيوي  نىًكرى الشٍَّيءى كىأىٍنكىرىهي: لى المنكر: لغة: اسـ مفعكؿ، كفعمو: أنكره،  قاؿ ابف فارس: " كى
ـٍ يىٍعتىًرٍؼ ًبًو ًلسىانيوي"  لى كى
(3). 

: لـ يذكر لو تعريؼ في كتب المصطمح األكلى ككتاب "المحدث تعريفو في االصطبلح
(، كال في كتاب "معرفة عمكـ الحديث "ألبي عبد اهلل الحاكـ 360الفاصؿ " لئلماـ الراميرمزم )ت

اًج ًبمىٍف 463(، كأما عف الخطيب البغدادم )ت 405)ت ( فقد بٌكب بابان سماه: " بىابي تىٍرًؾ ااًلٍحًتجى
دً  مىى حى مىبى عى اًديًث" غى ًركىايىةي اٍلمىنىاًكيًر كىاٍلغىرىاًئًب ًمفى اأٍلىحى يًثًو الشَّكىاذ  كى

، كلـ يصرح بتعريؼ مستقؿ، (4)
 بؿ ذكر األحاديث الشاذة المستنكرة.

ٍف أبي بكرو  ًدٍيًث، بىمىغىنا عى ٍعًرفىةي اٍلميٍنكىًر ًمفى اٍلحى كنقؿ ابف الصبلح تعريؼ الًبٍرديجيِّ قاؿ: " مى
ٍتنيوي ًمٍف غيًر  أحمدى بفً  ، كال ييٍعرىؼي مى ىاركفى الًبٍرديجيِّ الحاًفًظ أنَّوي: الحديثي الذم ينفردي بًو الرجؿي

 " ركايًتًو، ال ًمفى الكجًو الذم ركاهي منوي، كال ًمٍف كجوو آخرى
(5). 

الحديث المنكر عند المتقدميف ضد المحفكظ كالمعركؼ، فإذا قاؿ الناقد منيـ : ىذا الحديث 
ر ، فمراده أنو غريب ضعيؼ، أك أنو شديد الضعؼ، أك أنو شاٌذ مٌطرىح ؛ ذكر اإلماـ مسمـ في منك

مقدمة )صحيحو( ما نصو: " كعبلمة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عرضت ركايتو لمحديث 
عمى ركاية غيره مف أىؿ الحفظ كالرضى، خالفت ركايتو ركايتيـ، أك لـ تكد تكافقيا، فإذا كاف 

ًمو ( األغم ب مف حديثو كذلؾ كاف ميجكر الحديث، غير مقبكًلو، كال مستعمى
(6) . 

                                                 

 (.356/ 1(ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، المقدمة)ج1)
 (.265ريخ أبي زرعة )ص ، تاالدمشقي (أبك زرعة2)
 (.476/ 5(ابف فارس، مقاييس المغة )ج3)
 (.140(الخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية )ص 4)
 (.169(ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص 5)
 .[(7/ 1مسمـ: صحيح مسمـ، مقدمتو )ج] (6)
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كقاؿ الحافظ ابف حجر: " كأما إذا انفرد المستكر أك المكصكؼ بسكء الحفظ، أك المضعؼ 
في بعض مشايخو دكف بعض بشيء ال متابع لو كال شاىد فيذا أحد قسمي المنكر الذم يكجد في 

ٍعًؼ؛ فالرَّاًجحي ييقاؿي  .(1)إطبلؽ كثير مف أىؿ الحديث "  ٍف كقىعىًت المخالفة معى الضَّ لوي:  كقاؿ: " كا 
"، كمقابميوي يقاؿ لو: "المنكىر"...، كعيًرؼى بيذا أىفَّ بيفى الشَّاذِّ كالميٍنكىًر عيمكمان كخيصكصان ًمف  "المىٍعركؼي
ديٍكؽو، كالمنكىر  كجوو؛ ألفَّ بينىييما اٍجًتماعان في اٍشًتراًط الميخالفىًة، كافتراقان في أف الشاذَّ ركايةي ثقةو، أىٍك صى

. كقد غىفىؿى مىٍف سىٌكل بينىييما"  ركايةي ضعيؼو
(2) . 

ًلمشَّاذِّ"  ، كى كؼي اًلفنا، كىاٍلميقىاًبؿي ًلٍمميٍنكىًر ىيكى اٍلمىٍعري ًعيؼي ميخى كىاهي الضَّ كقاؿ السخاكم ىك: " رى
(3) . 

ـي الس نًَّة : قاؿ أبك مكسى المديني(884) الحديث ـي قىكَّا ا نىا اإًلمى أيٍستىاذي اٍلعىٍصًر أىبيًك اٍلقىاًسـً : أىٍخبىرى
اًفظي رىًحمىوي المَّوي  مًَّد ٍبًف اٍلفىٍضًؿ اٍلحى اًعيؿي ٍبفي ميحى اًفظي  (4) ًإٍسمى ـى اٍلحى مىٍيًو، أنا سيمىٍيمىافي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ًبقىرىاءىًتي عى

ٍبًد الرٍَّحمى  (5) مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عى مىٍيًو، ثنا ميحى مَّدو ًبقىرىاءىًتي عى مًَّد ٍبًف (6) ًف ٍبًف ميحى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ، ثنا عى
مَّدي  ، ثنا ميحى مَّدو مَّدو اميحى ، ثنا أىبيك عيمىرى عيٍثمىافي ٍبفي ميحى ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو اٍلقيرىًشي  ٍبفي سىٍيؿو اٍلبىٍغدىاًدم 

ٍبدي المَّوً  ، ثنا عى ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف  اٍلقيرىًشي  اٍلبىٍغدىاًدم  ، عىًف اٍبًف ًشيىابو مَّدو اٍلعىٍنبىًرم  ٍبًد السَّبلـً أىبيك ميحى ٍبفي عى
:  ،عيٍركىةى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنيىا قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى مىٍف »عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى

ٍرًجيرى ثيَـّ  ذىاـً أىكىؿى اٍلجى مىٍيًو يىٍعًني بىاتى عىرىؽي اٍلجي ـى عى نىا
، ًفي  « .يينىاًزعيوي ًفي أىٍنًفوً  (7) ًديثه ميٍنكىره ىىذىا حى

ًديثً  ، كىاٍبفي ًشيىابو كىًىشىاـه ال يىٍحتىًمالًف ًمٍثؿى ىىذىا اٍلحى اًىيؿي رى عىٍف ًإٍسنىاًدًه مىجى ًكمى ًبًإٍسنىادو آخى قىٍد ري ، كى
اميكسىى ٍبًف ًإٍبرىاىً  ًديثو طىًكيؿو عىٍف ًىشىاـو كىىيكى ميٍنكىره أىٍيضن ـى اٍلبىٍغدىاًدمِّ ًفي حى  .(8) ...ي

                                                 

 (.675/ 2(ابف حجر، النكت عمى كتاب ابف الصبلح )ج1)
 (.87-86حجر، نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص(ابف 2)
 (.250/ 1(السخاكم، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث )ج3)
(ىك: إسماعيؿ ٍبف محمد ٍبف الفضؿ ٍبف عمٌي ٍبف أحمد بف طاىر، الحافظ الكبير، أبك القاسـ األصبياني، 4)

ٌتصانيؼ، كأممى، كتكٌمـ في الجٍرح كالٌتعديؿ. الذىبي، المعركؼ بالجكزم، الممقب بقكاـ الس نة، كقاؿ الذىبي: صنَّؼ ال
 (.228: رقـ الترجمة273/ 36تاريخ اإلسبلـ )ج

(ىك: سميماف بف إبراىيـ بف محمد بف سميماف، الحافظ أبك مسعكد األصبياني الًممىٍنجٌي، قاؿ الٌسمعانٌي: كانت لو 5)
: 559/ 10مى الٌصحيحيف. الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )جمعرفة بالحديث، جمع األبكاب، كصنَّؼ الٌتصانيؼ، كخرَّج ع

كقد قيؿ: إنو محمة بأصبياف. « ًممىٍنجو»(. الًممىٍنًجي: ىذه النسبة إلى قرية بأصبياف يقاؿ ليا 179رقـ الترجمة
 (.3933: رقـ427/ 12السمعاني، األنساب )ج

ًف ٍبًف ميحى  (6) ٍبًد الرٍَّحمى دى ٍبًف عى مَّدي ٍبفي أىٍحمى ، لـ أجد مف ذكر ترجمة لو. مجيكؿ الحاؿ.ىك: ميحى  مَّدو
: ًعمَّةه تىٍحديثي مف اٍنًتشاًر السٍَّكداًء ًفي البىدىًف كيمًَّو فىيىٍفسيدي ًمزاًج األىعضاًء كىىىٍيأتييا، كىريبَّما 7) ـي ذا اٍنتىيىى ًإلىى تىقىط ع. (الجي

 (.381/ 31الزبيدم، تاج العركس )ج
 (.  48: رقـ الحديث45ؼ مف دقائؽ المعارؼ )صأبك مكسى المديني: المطائ (8)
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 تخريج الحديث:

 مدار الحديث عمى ىشاـ بف عركة:
عف عائشة رضى اهلل عنيا  عف عركة بف الزبير، الكجو األكؿ: ابف شياب، عف ىشاـ بف عركة،

 مرفكعان.

 مكسى المديني، كىك حديث الدراسة. كلـ أجد أحد أخرجو إال أب

 مكسى بف إبراىيـ، عف ىشاـ بف عركة، عف عائشة رضى اهلل عنيا مرفكعان. الكجو الثاني:

، عف محمد بف  نيفىٍيرىه مف طريؽ عبد اهلل بف محمد بف عمي بف (1)كأخرجو أبك طاىر السمفي
 ي حديث طكيؿ.إسحاؽ أبك الطيب، عف عمي بف حسيف، عف مكسى بف إبراىيـ بنحكه ف

 بف الزبير بو. كبلىما ) مكسى بف إبراىيـ، ابف شياب(، عف ىشاـ بف عركة، عف عركة
 رجاؿ اإلسناد: دراسة

تقدمت ترجمت في )المطمب األكؿ: قكلو" صحيح  ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ األسدم،
 ثقة، كتدليسو ال يضر. كىك:(، 389)صاإلسناد، ك" إسناد صحيح"(، 

المطمب السادس: معرفتو محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب: تقدمت ترجمتو )
الحافظ متفؽ عمى جبللتو  (،137، )صباألسماء الميممة كالمبيمة، أكالن: معرفتو باألسماء الميممة(

تقانو كثبتو.  كا 

: مَّدو اٍلعىٍنبىًرم  ٍبًد السَّالـً أىبيك ميحى ٍبدي المًَّو ٍبفي عى  .لـ أعثر لو عمى ترجمة عى

:  ،أىبيك عيمىرى  مَّدو اٍلقيرىًشي  اٍلبىٍغدىاًدم   .أعثر لو عمى ترجمة لـعيٍثمىافي ٍبفي ميحى

كؼ بالنٍَّرًسي  ٍيد ٍبف الصباح أىبيك بىٍكر اٍلمىٍعري أىٍحمىد ٍبف عيبىٍيد المًَّو ٍبف ًإٍدًريس ٍبف زى
مكلى بني  (2)

 .(3)  "ثقة"قاؿ الذىبي: ضبة: 

مَّدي ٍبفي سىٍيؿو بف عبد الرحمف أبك عبد اهلل العطار مكلى بني أسد، بف اكقيؿ محمد بف سيؿ  ميحى
 . (4) "كاف يضع الحديث"الحسف بف محمد بف ميمكف مكلى بني أمية البغدادم: قاؿ الذىبي: 

                                                 

 (.1150: رقـ الحديث1225/ 3( أبك طاىر السمفي: الطيكريات)ج1)

مىٍيًو عدَّة مف اٍلقرل، فيٍنسب ًإلىٍيًو جمىاعىة مف2) مشاىير  (النٍَّرًسي: ىىًذه النٍِّسبىة ًإلىى نرس كىىيكى نير مف أىنيىار اٍلكيكفىة، عى
 (.4097: رقـ74/ 13السمعاني، األنساب )جالمحدثيف بالككفة. 

 (.122: رقـ الترجمة240/ 13(الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج3)

 (.3758: رقـ الترجمة355(الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص4)
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بَّاد، أبك القاسـ بف أبي بكر ٍيو، بف عى مًَّد ٍبف ٍحميكى ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى عى
الطىٍيمىانى (1)

 (2) : 
، (4)  "متيـ، ليس بثقة"، كقاؿ في مكضع آخر عف الحاكـ: (3)"ركل عنو الحاكـ ككىاه "قاؿ الذىبي:

يٍحتىمؿ ًباٍلكىًذًب، كلبلحتماؿ ذكرتو"كقاؿ برىاف الديف الحمبي:  ٍضًع، كى  .(5)"يٍحتىمؿ أىف يككف ًباٍلكى
 . اجدن  ضعيؼ خالصة األقكاؿ:
 دراسة الحديث:

، كىاٍبفي ًشيىابو قاؿ أبك مكسى المديني: "  اًىيؿي ، ًفي ًإٍسنىاًدًه مىجى ًديثه ميٍنكىره كىًىشىاـه ال يىٍحتىًمالًف ىىذىا حى
ًديثً   .(6) "ًمٍثؿى ىىذىا اٍلحى
ٍبدي المًَّو ٍبفي  والكجو األكؿ فيال يصح، الحديث في كبل الكجييف يعني أف  مجاىيؿ كىـ: ) عى

مَّدو اٍلقيرىًشي  اٍلبىٍغدىادً  ، كأىبيك عيمىرى عيٍثمىافي ٍبفي ميحى مَّدو اٍلعىٍنبىًرم  ٍبًد السَّبلـً أىبيك ميحى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عى ، كميحى م 
مَّدي ٍبفي سىٍيؿو بف عبد الرحمف أبك عبد اهلل  (، كراكو متيـ بالكضع ىك: ميحى مَّدو ًف ٍبًف ميحى ٍبًد الرٍَّحمى عى

ٍيو بف عىبَّاد، ضعيؼ الحديث.  مًَّد ٍبف ٍحميكى  العطار مكلى بني أسد، كعىٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى

ًمي  ٍبفي حسيف)لـ أجد ليـ ترجمة، كىـ:  ركاهالكجو الثاني فيو  مَّدي ، ك عى يَّاد ميحى أىبيك الطَّيًٍّب الصًّ
زىاًعي  ا اؽى الخي ًميٍّ ٍبًف نيفىٍيرىه، ك ٍبفي ًإٍسحى مًَّد ٍبًف عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى مكسى بف كراكو متركؾ كىك:  (،عى

ًزٌم  إبراىيـ أبك عمراف المىٍركى
، كقاؿ ابف (9)"متركؾ"، كقاؿ الدارقطني: (8)"كذاب"قاؿ ابف معيف: : (7)

دِّث بالمناكير عف قكـ ثقات، أك مف ال بأس بيـ... كىك بىيِّفي الضعؼ "عدم:  ىك شيخ مجيكؿ ييحى
ًديًثوً (10)عمى ركاياتو كحديثو  مىى حى ًديًث الى ييتىابىعي عى  . متركؾ.(11)  "، كقاؿ العقيمي: ميٍنكىري اٍلحى

                                                 

 (. 1896: رقـ الترجمة 91(أبك الطيب المنصكرم، تاريخ نيسابكر )ص 1)

، كالمشيكر بيذه النسبة أبك بكر محمد بف حمكيو بف عباد (الطىٍيمىانى: ىذه النسبة إلى إبراىيـ بف طيماف2)
نما قيؿ لو الطيمانى لجمعو حديث إبراىيـ بف طيماف، ككاف مف أىؿ نيسابكر. السمعاني،  الطيمانى النيسابكرٌل، كا 

 (.2618: رقـ 108/ 9األنساب )ج

 (.128: رقـ الترجمة801/ 7(انظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج3)

 (.4586: رقـ الترجمة499/ 2ميزاف االعتداؿ )ج(الذىبي، 4)

 (.405: رقـ الترجمة157(برىاف الديف الحمبي، الكشؼ الحثيث )ص5)

 (.  48: رقـ الحديث45(أبك مكسى المديني: المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ )ص6)
ًزٌم: ىذه النسبة إلى 7) نما قيؿ لو «مرك الشاىجاف»(المىٍركى جانى مكضع الممكؾ يعنى الشاه « الشاه جاف»، كا 

 (.3749: رقـ 207/ 12كمستقرىـ. السمعاني، األنساب )ج
 (.6947: رقـ الترجمة28/ 15(الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج8)

 (.6947: رقـ الترجمة28/ 15)ج المرجع السابؽ (9)

 (.1830: رقـ الترجمة65/ 8(ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء )ج10)

 (.1738: رقـ الترجمة166/ 4)ج(العقيمي، الضعفاء الكبير11)
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ًديثً كىاٍبفي ًشيى " قكلو أما ك  : يعني أنو لـ يذكر أحد عف " ابو كىًىشىاـه ال يىٍحتىًمالًف ًمٍثؿى ىىذىا اٍلحى
 ابف شياب الزىرم، كىشاـ ىذا اإلسناد المظمـ بالمجاىيؿ كفيو متيـ بالكضع كىما مف الثقات.

ٍعفىًر ٍبًف ك  كىل مىٍسعىدىةي ٍبفي اٍليىسىًع عىٍف جى قىٍد رى ذكر ابف الجكزم الحديث في المكضكعات قاؿ: كى
، بىا ٍف أىكىؿى اٍلًجٍرًجيرى ثيَـّ بىاتى : " مى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف أىًبيًو أىفَّ رىسيكؿى اهلل صى مَّد عى تى اٍلًجٍرًجيري ميحى

ًديث مىٍكضيكع يىتىرىدَّدي ًفي جً  ٍمًدًه"  ىىذىا حى
 (1). 

ًديثه ميٍنكىره "مكسى المديني:  يكقكؿ أب نكارة الحديث متننا، بسبب جيالة عدد مف : "ىىذىا حى
 الركاة في إسناده.

؛ فالحديث مكسى المديني فيو متيـ بالكضع كىك: محمد بف سيؿ يإسناد أب الحكـ عمى الحديث:
 متركؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.299/ 2(ابف الجكزم، المكضكعات )ج1)
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 صة الفصؿ الثالث: خال
 مكسى في نقد الحديث سندنا كمتننا، كبيانو لعمؿ المتكف يمنيج اإلماـ أب

بنقد االىتماـ  قد بدأاىتـ المحدثكف بنقد الحديث سندنا كمتننا، كتمييز صحيحو مف سقيمو، ك . 1
 .المتف منذ زمف الصحابة رضكاف اهلل عنيـ

كمتننا مف خبلؿ كتابو  افي نقد الحديث سندن  المحدثيف سمؾ اإلماـ أبك مكسى المديني نيج. 2
 .بمصطمحات ليا مدلكالت عمى ىذا النيج، المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ

الحكـ عمى الحديث ىك محصمة  دراسة عمـ الحديث دراية، أك الخبلصة التي يتكصؿ إلييا مف . 3
 .خبلؿ دراسة إسناد الحديث كمتنو

فاستعمؿ مصطمح ) صحيح متفؽ عميو(، كيعني  ،األئمةسمؾ اإلماـ أبك مكسى المديني مسمؾ . 4
 .تفؽ عميو سندنا، كمتنناا

 األحاديث بالحكـ عمييا كبياف مف أخرجو ذكرمكسى المديني في  ياإلماـ أبكاف مف منيج . 5
 ...(.ىذا حديث صحيح أخرجو كذلؾ بقكلو )

يعتبر الحديث يف(، ك . حكـ اإلماـ أبك مكسى المديني بقكلو: ) حديث صحيح عمى شرط الشيخ6
 .الذم يككف عمى شرط البخارم كمسمـ عند عمماء الحديث مف المراتب العالية مف حيث الصحة

أف الحديث أخرجو مكسى المديني ) حديث صحيح عمى شرط الشيخيف(،  . معنى قكؿ اإلماـ أبي7
 مدار الحديث. ، كالتقكا عند حمقة مف حمقات اإلسناد عميياسندنا كمتننا صحيحييماالشيخاف في 

يعني أف ىذا الحديث  . ذكر اإلماـ أبك مكسى المديني مصطمح) صحيح عمى شرط البخارم(، 8
يعني رجاؿ الحديث مف رجاؿ  ، ككذلؾ مصطمح ) صحيح عمى شرط مسمـ(رجالو رجاؿ البخارم

 .اإلماـ مسمـ

ًديثه ثىاًبته . استعمؿ اإلماـ أبك مكسى المديني مصطمح )9 ذكر ىذا  اأجد أحدن  ( كلـمىٍشييكر حى
 المصطمح غيره.

مكسى المديني، أف الحديث مكجكد،  يعند اإلماـ أب) حديث ثابت مشيكر( مصطمح  معني. 10
كمنو ، كمستفيض ركاه عدد مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 الصحيح كالحسف كالضعيؼ.
ح ) حديث ثابت مشيكر(، أم أنو ثابت كاشتير . فرؽ اإلماـ أبك مكسى المديني بيف مصطم11

منو الضعيؼ كالحسف كالصحيح، كبينما قيد الصحيح مف ىذا المصطمح بقكلو: ) حديث ثابت 
 مشيكر محتج بو(. 
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(، يعني أف الحديث صحيح المتف، غريب اإلسناد. ذكر اإلماـ أبك مكسى المديني مصطمح )12
 اإلسناد معمكؿ بالغرابة.ؽ آخر، إال أنو ىذا يصح متنو مف طر 

متكف األحاديث، كىك عمـ دقيؽ، ال يتأىؿ ليا بك مكسى المديني منيج بياف عمؿ سمؾ اإلماـ أ. 13
 .إال مف برز في ىذا الفف

حديث منسكخ(، يعني أف عمى المتف ) . ذكر اإلماـ أبك مكسى المديني مصطمح في الحكـ14
 الحديث رفع حكمو، كىك صحيح.

 مكسى المديني بيف متكف األحاديث كبياف ما صح منيا، كيسمى ىذا )زيادة الثقة(.. قارف أبك 15

تغيير في حركؼ ف اإلماـ أبك مكسى المديني التصحيؼ في المتف كذكر صكره كىي: )يَّ . بى 16
 (.كشكميا تغيير في نقط الكممة، ك الكممة

بمخالفة الثقات، كىك قد يركم الثقة تعميؿ متكف األحاديث في مكسى المديني  منيج اإلماـ أبي. 17
 بمفظ شاذ يخالؼ عدد مف الثقات أك مف أكثؽ منو؛ فيككف لفظ حديثو مخالؼ لممتكف الصحيحة.

. حكـ اإلماـ أبك مكسى المديني بالغرابة عمى متف الحديث كسنده بقكلو ) الغريب متننا كسندنا( 18
حد فبل يركيو غيره، ال مف ىذا الطريؽ، كال مف كيعني بذلؾ الحديث الذم يتفرد بركاية متنو راكو كا

 طرؽ آخرل.

ًديثه ميٍنكىره مكسى المديني "  . مصطمح اإلماـ أبي19 نكارة الحديث متننا، بسبب جيالة  " يعنيحى
 عدد مف الركاة في إسناده.
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 الخاتمة
ف عبد اهلل الحمد هلل الذم بفضمو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى خير األناـ محمد ب

 ، كعمى آلو كمف سار عمى دربيـ إلى يـك الديف، أما بعد...كسمـ صمى اهلل عميو

بعد أف انتييت مف كتابة ىذا البحث، فإني قد خرجت ببعض النتائج كالتكصيات كىي عمى النحك 
 التالي: 

 أكالن: النتائج التي تكصمت إليو الباحثة مف خالؿ الدراسة: 

السياسية كاالجتماعية في عصر أبي مكسى المديني، كمع ذلؾ ازدىرت الحياة ا. اضطراب الحالة 
في بداية القرف ، كعاش العممية، بؿ تميَّزت بنتاج عممي غزير، ككاف عصره حافبلن بالعمـ كالعمماء

" المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمكـ الحفاظ األعارؼ" ضمف كتب  وييعٌد كتابك السادس اليجرم، 
حيث ، كمر بعدة مراحؿ؛ بالتزامف مع نشأة عمـ الركاية نشأ عمـ نَّقد األحاديث مبكران فث؛ عمكـ الحدي

ال يستطيع غكص غمار ىذا العمـ إال المتفحص كالعالـ بأحكاؿ الركاة كالمركيات، نبغ عدد مف 
 .ىذا المجاؿ فكاف منيـ اإلماـ العمماء في

باعتبار الدراية بأحكاؿ الركاة، كتناكؿ فيو الدراية  حاديثمكسى المديني في نقد األ ك. برع اإلماـ أب2
بأحكاؿ الصحابة، كالمختمؼ كالمتشابو مف األسماء، كمف عرؼ بكنيتو أك بمقبو، التعريؼ باألسر 

 كالمكالي، كاألنساب، كبياف الميمؿ كالمبيـ مف األسماء، كتكاريخ كفاة الركاة، كغيرىا.

لتي استخدميا في تضعيؼ األحاديث بجيالة الركاة مكسى المديني ا ي. مصطمحات اإلماـ أب2
 (:1كالكشؼ عف أكىاميـ. كمدلكليا عنده مف خبلؿ الدراسة التطبيقية كىي مكضحة في الجدكؿ)

 (8جدكؿ )

 مكسى المديني ياإلماـ أب و عندمدلكل المصطمح

 -" ال أعرفو إال مف ركايتو":  المجيكؿ
 "ال أعرفو إال بركاية فبلف عنو"

" ال أعرفو إال بركاية سميماف عنو" أنو ال يعرؼ  كمدلكلو
 أخباره كمركياتو إال بركاية سميماف عنو.

الكىـ ربما يككف بسبب النسياف أك الغفمة أك غمط،  (كىًىـ: بقكلو:)الطعف في ضبط الراكم
 يصيب الراكم.

ليس بالقكم: يطمؽ عند بعض العمماء 
 كىذا يشعر بضعؼ الراكم

 

الراكم دكف تحديد درجة ضعؼ، مره  تجريح :ليس بالقكم
كردت عمى أف معناىا ضعيؼ، كمرة آخرم بأنو متركؾ 

 الحديث.
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أبي مكسى المديني بأنو يطمؽ لفظ التكثيؽ عمى بعض طرؽ اإلسناد، كال  اإلماـمف منيج  عدٌ ي. 3
ديث، كفي بياف االختبلؼ في الرفع كالكقؼ، سمؾ منيج تتبع طرؽ الح، اإلسناديراد بو تكثيؽ كؿ 

كمف خبلؿ دراسة نماذج، قد يترجح كجو منيا، إال أف ، كالنص عمى االختبلؼ في اإلسناد الكاحد
تككف الركاية المرفكعة  ان في الطرؽ مدارىا عمى راكو معيف فتككف معمكلة في الرفع كالكقؼ، كأحيان

 فييا زيادة ثقة، فيي راجحة؛ كالركاية المكقكفة أرجح.

بمصطمحات مخصكصة ليا مدلكؿ  المديني عمى بعض طرؽ األسانيدحكـ اإلماـ أبك مكسى . 4
 (.2معيف كما مكضح في الجدكؿ )

 (7جدكؿ )

 مكسى المديني ياإلماـ أب و عندمدلكل المصطمح

يعني أنو تكفرت فيو شركط صحة اإلسناد كىي: اتصاؿ السند، كعدالة الركاة  صحيح اإلسناد
 كضبطو

خرل ليذا الحديث قد تككف فييا عمة، أسانيد األبلؼ ىذا اإلسناد صحيح، بخ إسناد صحيح
 كىك مف باب الترجيح بيف األسانيد الحديث الكاحد.

كايات المختمفة، مف حيث عدد الركاة الذيف ر  اٍلمىٍحفيكظ كه عف ذاؾ ك الترجيح بيف الرِّ
مسمكو في الترجيح بيف األسانيد بإطبلؽ ألفاظ تكثيؽ كالمحفكظ، الراكم، ك 

ال يقصد بيا تكثيؽ األحاديث، ألنو يكرد طرؽ لئلسناد كيرجح  كغيرىا، كىك
خالؼ األئمة الطرؽ معمكلة،  ظان في ىذه الطريؽ، كقد تككف كؿأييـ أكثر حف

الفا لمف ىيكى أدنى ًمٍنوي رجحانا؛ كلكف المحفكظ ال  كىاهي المقبكؿ ميخى بقكليـ: "مىا رى
 النبي صمى اهلل عمييـ كسمـ يمـز ككنو صحيحان دائمان، إال إذا كاف محفكظان عف

"ركل عف أبيو 
أحاديث 
 صالحة"

أم فيما ركاه الثقات عنو، عف أبيو قبؿ االختبلط، كأما مف حدث عنو بعد 
بياف كيظير أنو أراد بذكر ىذه الطريؽ االختبلط عف أبيو؛ فأحاديثو ضعيفة، 

 كىىـ مف ركل عف عطاء بف السائب بعد االختبلط
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 مكسى المديني ياإلماـ أب و عندمدلكل المصطمح

مختمؼ في 
 إسناده

، يث اختمؼ في إسناده عمى كجييف، كلـ يرجح أحدىما عمى اآلخرالحد
عمى األكجو التي ذكر فييا االختبلؼ كلـ  يطمقو افكبلىما راجحاف، كأحيانن 

يرجح اإلماـ أم كجو، كاكتفى باإلشارة إلى االختبلؼ، بينما عند األئمة ىك: 
عو أك مرة يرف عمى عدة كجكه، كمدار اضطرابو راكو اإلسناد مضطرب يركل 

، أك يذكره مف طرؽ آخرم  .يكقفو، أك يزيد في اإلسناد راكو

مكسى المديني جعؿ  اراسة نمكذج المرسؿ بأف اإلماـ أبلـ يتبيف مف خبلؿ د المرسؿ
المرسؿ عند المحدثيف: " ىك الذم يركيو طبقة معينة مف طبقات الركاة، 

رسكؿ اهلل صمى اهلل المحدث بأسانيد متصمة إلى التابعي، فيقكؿ التابعي: قاؿ 
 .عميو كسمـ"

أطمؽ الغريب عمى اإلسناد كمو، كلـ يعرؼ إال مف فرؽ بيف الغريب كالفرد، ك  الغريب كالفرد
طريؽ كاحدة، بينما التفرد أطمقو عمى الراكم الكاحد في أثناء الكجو الكاحد، كلـ 

 يتابعو أحد مف نفس الكجو، كلو كجكه آخرم مخالفة إلسناد ىذا الراكم.

عرؼ الحافظ ابف حجر: "الغريب: ىك ما ينفرد بركايتو شخص كاحد، في أم 
مكضع كقع التَّفر د بو مف السند". الفرد اصطبلحان: "ىك ما تفرَّد بو راكيو بأم 

 كجو مف كجكه التَّفر د".

ذكر نكع مف التصحيؼ في أسماء الركاة، كىك يسمى )تصحيؼ البصر(،  التصحيؼ
ة أك النقؿ مف الكتاب، أك تحريؼ، كىك تصحيؼ كممة بسبب الخطأ في القراء

 )أخي(، ب)أخبرني(، فأصبح كأنو ركاه عف أخيو في الحديث كىك لـ يركيو.

ؿ  اطمؽ المعضؿ عمى مف فقد مف إسناده راكياف، كلـ أجد إال نمكذج كاحد. اٍلميٍعضى

ا لممرجحات كحذفو تبعن أ االختبلؼ في زيادة راكو في اإلسناديف اإلماـ أبك مكسى المديني . بى 5
 كالقرائف الدالة عمى ذلؾ كالترجيح بينيا.

الراكم مف أبيو، فمـ يصح  (سماع)ال. ذكر اإلماـ أبك مكسى المديني إحدل طرؽ التحمؿ كىي 6
ذكر السماع أنو سمعو مباشرة مف الراكم،  ذلؾ، كيعتذر لئلماـ أبي مكسى المديني، كال يعني دائمان 

ما ذكر )السماع( فيككف كىىـ مف أحد ركاة اإلسناد.  كثبت أف الراكم مات أبكه كىك حمؿ، كا 
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كمتننا مف خبلؿ كتابو  ا. سمؾ اإلماـ أبك مكسى المديني نيج المحدثيف في نقد الحديث سندن 7
 المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ.

المديني منيج الحكـ عمى األحاديث سندنا كمتننا، كبياف عمؿ المتكف  . اتبع اإلماـ أبك مكسى8
 (.3بمصطمحات ليا مدلكالت عمى ىذا النيج كما مكضح في جدكؿ )

 (4جدكؿ )

 مكسى المديني يمدلكلو عند اإلماـ أب المصطمح

 اتفؽ عميو سندنا، كمتننا صحيح متفؽ عميو

 كمتننا، كبياف مف أخرجوالحكـ عمى الحديث سندنا  حديث صحيح أخرجو

حديث صحيح عمى شرط 
 الشيخيف

سندنا كمتننا، كالتقكا عند  صحيحييماالحديث أخرجو الشيخاف في 
 حمقة مف حمقات اإلسناد عمييا مدار الحديث.

حديث صحيح عمى شرط 
 أك شرط مسمـ -البخارم

يعني أف ىذا الحديث رجالو رجاؿ البخارم، ك)عمى شرط مسمـ( 
 لحديث مف رجاؿ اإلماـ مسمـ.يعني رجاؿ ا

ًديثه ثىاًبته  أف الحديث مكجكد، كمستفيض ركاه  تفرد اإلماـ بذكر ىذا المصطمح مىٍشييكر حى
عدد مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، عف النبي صمى اهلل عميو 

كمنو الصحيح كالحسف كالضعيؼ، كفرؽ بيف مصطمح ، كسمـ
نو الضعيؼ كالحسف )حديث ثابت مشيكر(، أم أنو ثابت كاشتير م

كالصحيح، كبينما قيد  الصحيح مف ىذا المصطمح بقكلو: )حديث 
 ثابت مشيكر محتج بو(.

صحيح المتف، غريب 
 اإلسناد

يعني أف الحديث صح متنو مف طرؽ آخر، إال أنو ىذا اإلسناد 
 معمكؿ بالغرابة.

األحاديث، كذكر مصطمح في متكف ديني منيج العمماء في بياف عمؿ . سمؾ اإلماـ أبك مكسى الم9
 الحكـ عمى المتف )حديث منسكخ(، يعني أف الحديث رفع حكمو، كىك صحيح.

 . قارف أبك مكسى المديني بيف متكف األحاديث كبياف ما صح منيا، كيسمى ىذا )زيادة الثقة(.10

. بيف اإلماـ أبك مكسى المديني التصحيؼ في المتف كذكر صكره كىي: )تغيير في حركؼ 11
 (.كشكميا لكممة، كتغيير في نقط الكممةا
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مكسى المديني تعميؿ متكف األحاديث بمخالفة الثقات، كىك قد يركم الثقة  ي. منيج اإلماـ أب12
 بمفظ شاذ يخالؼ عدد مف الثقات أك مف أكثؽ منو؛ فيككف لفظ حديثو مخالؼ لممتكف الصحيحة.

الحديث كسنده بقكلو ) الغريب متننا كسندنا( . حكـ اإلماـ أبك مكسى المديني بالغرابة عمى متف 13
كيعني بذلؾ الحديث الذم يتفرد بركاية متنو راكو كاحد فبل يركيو غيره، ال مف ىذا الطريؽ، كال مف 

 طرؽ آخرم.

" يعني نكارة الحديث متننا، بسبب جيالة  ي. مصطمح اإلماـ أب14 ًديثه ميٍنكىره مكسى المديني " حى
 ه.عدد مف الركاة في إسناد

 ثانيان: التكصيات: 

. إعادة تحقيؽ كتاب " المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمكـ الحفاظ األعارؼ" مف مصادره 1
خراجو إلى النكر بحمة جيدة محققة تحقيق عممي؛ بما أف ىذا الكتاب يفتقر إلى تحقيؽ  ان األصمية، كا 

تأخرة سقيمة مميئة جيد، كفيو أكىاـ كسقط مف المحقؽ، العتماده عمى نسخة مف المخطكط م
 كىي نسخة دار الكتب المصرية.  كاألسقاطباألغبلط 

مكسى المديني في مجاالت الحديث كعمكمو كغيرىا، بحثنا، كنقدنا،  ي. دراسة ميراث اإلماـ أب2
 .ان كتحقيق

. أكصي طمبة العمـ في الدراسات العميا االىتماـ بإبراز مناىج العمماء المتقدميف كبياف مدلكؿ 3
اتيـ مف خبلؿ الدراسة التطبيقية، كليس كما يفعؿ البعض بإسقاط المصطمح عمى النماذج مصطمح

 دكف دراستيا.

ف أخطأت فمف نفسي كالشيطاف.-عز كجؿ -كأخيران فإف أصبت فمف اهلل   ، كا 

 

 ف.كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالمي
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 الدراسةأكىاـ المحقؽ مف خالؿ أحاديث 
 

 رقـ الصفحة الصكاب الخطأ

 99 ابف سممة أبي سممة

 123 الميزني المدني

 171 أبي مسعكد ابف مسعكد

ٍبدي المًَّو ٍبفي نىاًفًع،  ٍبدي المًَّو ٍبفي نىاًفعً  ثىاًبتً  عفعى  211 ثىاًبتً  ٍبفً  عى

 382 قتيبة، كابف رمح قتيبة بف رمح

ًنيِّ  العربي  399 اٍلعيرى

 334 عبيد اهلل بف مكسى عبد اهلل بف مكسى

 534 الحسف الحسيف

 553 محمد بف حياف محمد بف حباف

 556 عمر بف يكنس عمرك بف يكنس
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 المصادر كالمراجع

 القرآف الكريـ. -

تحقيؽ: طاىر . 1ط. النياية في غريب الحديث كاألثرـ(. 1979ابف األثير ، المبارؾ بف محمد. )
 أحمد الزاكل كمحمكد محمد الطناحي. بيركت: المكتبة العممية.

تحقيؽ: عمي محمد . 1ط. أسد الغابة في معرفة الصحابةـ(. 1994ابف األثير ، عمي بف محمد.  )
 دار الفكر. :عادؿ أحمد عبد المكجكد. بيركت -معكض 

تحقيؽ: عمر عبد السبلـ . 1ط. يخالكامؿ في التار ـ(. 1997ابف األثير ، عمي بف محمد. )
 تدمرم. بيركت: دار الكتاب العربي.

 . )د.ط(. بيركت: دار صادر.المٌباب في تيذيب األنساب، عمي بف محٌمد. )د.ت(.  ابف األثير

 . )د. ط(. بيركت. دار صادر.لب المباب في تحرير األنساب، عمي بف محمد. )د.ت(. ابف األثير

. تحقيؽ. د. عبد اهلل بف عمر بف سميماف  الشريعةـ(. 1999)اآلجرم، محمد بف الحسيف. 
 . الرياض. دار الكطف.2الدميجي. ط

. بيركت: دار 1. طمنيج نقد المتف عند عمماء الحديث النبكمق(. 1403اإلدلبي، صبلح الديف. )
 اآلفاؽ الجديدة.

. ياؽ لتاريخ نيسابكرالمنتخب مف كتاب السىػػ(. 1414ابف األزىر العراقي ، إبراىيـ بف محمد. )
 تحقيؽ: خالد حيدر. )د. ط(. )د. ـ(: دار الفكر.

. تحقيؽ: عبد الغفكر مسند إسحاؽ بف راىكيوـ(. 1991، إسحاؽ بف إبراىيـ. )وإسحاؽ بف راىكي
 . المدينة المنكرة. مكتبة اإليماف.1بف عبد الحؽ البمكشي. ط

 . بيركت: عالـ الكتب.1ككركيس عكاد. ط. تحقيؽ: تاريخ كاسطىػػ(.  1406أسمـ، أسمـ بف سيؿ. )

اهلل عميو  األحكاـ الكسطى مف حديث النبي صمىق(. 1416الرحمف. ) اإلشبيمي، عبدالحؽ بف عبد
 كسمـ. تحقيؽ: حمدم السمفي. كصبحي السامرائي. )د. ط(. الرياض: مكتبة الرشد.

. تحقيؽ يانيجزء محمد بف عاصـ الثقفي األصبـ(. 1988األصبياني، محمد بف عاصـ. )
 كتخريج: مفيد خالد عيد. ط. الرياض. دار العاصمة، الرياض .

 . ) د. ط(. مصر. الكتب العربية. تاريخ دكلة آؿ سمجكؽـ(. 1900اني، محمد بف محمد. )ياألصف

. تحقيؽ: عبد المحسف بف إبراىيـ زايد. معجـ ابف األعرابيـ(. 1985األعرابي. أحمد بف محمد.)
 اليداية.. بيركت. دار 1ط
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. مكتبة 3. طمنيج النقد عند المحدثيف كنشأتو كتاريخو ـ(.1990األعظمي، محمد مصطفى. )
 الككثر.

. صحيح سنف أبي داكد، سميماف بف األشعث السجستانيـ(. 2002األلباني. محمد ناصر الديف. )
 . الككيت. مؤسسة غراس.1ط

، )د. لصحيحة كشيء مف فقيا كفكائدىاسمسمة األحاديث اـ(. 1995األلباني، محمد ناصر الديف. )
 ط(. الرياض. مكتبة المعارؼ.

. تصحيح: محمد بف الحسيف فتح الباقي عمى ألفية العراقياألنصارم، زكريا بف محمد. ) د.ت(. 
 العراقي. )د. ط(. بيركت. دار الكتب العممية.

رم في الجامع ، لمف خرج لو البخاـ(. التعديؿ كالتجريح 1986الباجي، سميماف بف خمؼ. )
 . الرياض: دار المكاء لمنشر كالتكزيع.1. تحقيؽ: د. أبك لبابة حسيف. طالصحيح

. تحقيؽ: محمد مسند أمير المؤمنيف عمر بف عبد العزيزـ(. 1983الباغندم، محمد بف محمد. ) 
 عكامة. )د. ط(. دمشؽ. مؤسسة عمـك القرآف.

مسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل الجامع الىػػ(. 1422البخارم، محمد بف إسماعيؿ. )
. تحقيؽ: محمد زىير بف صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو، المشيكر بػ: صحيح البخارم

 . )د.ـ(: دار طكؽ النجاة. 1ناصر الناصر. ط

. التاريخ األكسط )مطبكع خطأ باسـ التاريخ الصغير(ـ(. 1977البخارم، محمد بف إسماعيؿ. )
 . حمب: دار الكعي.1راىيـ زايد. طتحقيؽ: محمكد إب

. 1. تحقيؽ: محمد عبد المعيد خاف. طالتاريخ الكبيرـ(. 1977البخارم، محمد بف إسماعيؿ. )
 حيدر آباد: دائرة المعارؼ العثمانية.

. 1. تحقيؽ: سمير أميف الزىرم. طاألدب المفردـ(. 1998البخارم، محمد بف إسماعيؿ. )
 الرياض. مكتبة المعارؼ.

. تحقيؽ: عبد سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنوىػػ(. 1404قاني، أحمد بف محمد. )البر 
 . باكستاف: الىكر.1الرحيـ محمد أحمد القشقرم. ط

. الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديثـ(. 1987برىاف الديف الحمبي، إبراىيـ بف محمد. )
 . مكتبة النيضة العربية.. بيركت. عالـ الكتب1تحقيؽ: صبحي السامرائي. ط
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. تحقيؽ: محفكظ مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخارـ(. 2009البزار، أحمد بف عمرك. )
. المدينة المنكرة: مكتبة 1الرحمف زيف اهلل، كعادؿ بف سعد كصبرم عبد الخالؽ الشافعي. ط

 العمكـ كالحكـ.

ضبط: عادؿ بف يكسؼ الفزارم.   .1ط .األمالي(. 1997بشراف ابف ، عبد الممؾ بف محمد. ) 
 دار الكطف. :الرياض

غكامض األسماء المبيمة الكاقعة في متكف ـ(. 1986بشككاؿ ابف ، خمؼ بف عبد الممؾ. )
تحقيؽ: د. عز الديف عمي السيد ، محمد كماؿ الديف عز الديف.  .1ط .األحاديث المسندة

 عالـ الكتب. :بيركت

. عنى إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكفالبغدادم، إسماعيؿ بف محمد. ) د. ت(. 
بتصحيحو كطبعو عمى نسخة المؤلؼ: محمد شرؼ الديف بالتقايا رئيس أمكر الديف، كالمعمـ 

 رفعت بيمكو الكميسى. ) د. ط(. بيركت. دار إحياء التراث العربي.

، )د. ط(. ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيفـ(. 1951البغدادم، إسماعيؿ بف محمد. )
 بيركت: دار إحياء التراث العربي.

. بيركت. 2. تحقيؽ: شعيب األرناؤكط. طشرح السنةـ(. 1982البغكم. الحسيف بف مسعكد. )
 المكتب اإلسبلمي.

القاسـ  جزء فيو ثبلثة كثبلثكف حديثا مف حديث أبيـ(. 1986البغكم، عبد اهلل بف محمد. ) 
 . اإلحساء. مكتبة ابف الجكزم.1. تحقيؽ: محمد ياسيف محمد إدريس. طالبغكم

. تحقيؽ: محمد األميف بف محمد الجكني. معجـ الصحابةـ(. 2000البغكم، عبد اهلل بف محمد. )
 . الككيت. مكتبة دار البياف.1ط

. تحقيؽ: سند الحارثبغية الباحث عف زكائد مـ(. 1992أبك بكر الشافعي ، عمي بف سميماف. ) 
 . المدينة المنكرة. الجامعة اإلسبلمية.1حسيف أحمد صالح الباكرم.  ط

سؤاالت أبي عبد اهلل بف بكير البغدادم. لئلماـ أبي ـ(. 200ابف بكير ، الحسيف بف أحمد. )
تحقيؽ: أبك عمر محمد بف عمي األزىرم. القاىرة. الفاركؽ الحديثة  .1ط .الحسف الدارقطني

 ة كالنشر .لمطباع

ذيرم، أحمد بف يحيى. ) . تحقيؽ: سييؿ زكار كرياض جمؿ مف أنساب األشراؼـ(. 1996البىبلى
 الزركمي. ط. بيركت. دار الفكر.
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سىيف. ) . تحقيؽ: عبدالمعطي أميف قمعجي. معرفة السنف كاآلثارق(. 1412البييقٌي، أحمد بف الحي
 الكعي.  . كراتشي: جامعة الدراسات اإلسبلمية، دمشؽ: دار1ط

. 1. خرج أحاديثو: عبد المعطي قمعجي. طدالئؿ النبكةـ(. 1985البييقي، أحمد بف الحسيف. )
 بيركت. دار الكتب العممية.

. 1. تحقيؽ: الشيخ عامر أحمد حيدر. طالبعث كالنشكرـ(. 1986البييقي، أحمد بف الحسيف. )
 مركز الخدمات كاألبحاث الثقافية. بيركت.

. 3. تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا. طالسنف الكبرلـ(. 2003الحسيف. )البييقي، أحمد بف 
 بيركت: دار الكتب العممية.

. تحقيؽ: عبد العمي عبد الحميد حامد شعب اإليمافـ(. 2003البييقي، أحمد بف الحسيف. )
 . اليند: الدار السمفية.1كمختار أحمد الندكم. ط

. تحقيؽ: صبحي السامرائي ، أبك رمذم الكبيرعمؿ التىػػ(. 1409الترمذم، محمد بف عيسى. )
 . بيركت: عالـ الكتب.1المعاطي النكرم ، محمكد خميؿ الصعيدم. ط

. تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، كمحمد فؤاد عبد سنف الترمذمـ(. 1975الترمذم، محمد بف عيسى. )
براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ. ط كمطبعة . مصر: شركة مكتبة 2الباقي، كا 

 مصطفى البابي الحمبي.

. تحقيؽ : أحمد محمد شاكر كآخركف. )د. العمؿ الصغيرالترمذم، محمد بف عيسى. )د. ت( . 
 ط(. بيركت. دار إحياء التراث العربي .

 .النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرةـ(. 1992ابف تغرم بردم. جماؿ الديف أبي المحاسف. )
 دار الكتب العممية. :الديف. بيركتتعميؽ: محمد حسيف شمس  .1ط

. تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة رحمو قكاعد في عمكـ الحديثالتيانكم،  أحمد بف لطيؼ. )د. ت(. 
 . بيركت. دار القمـ.3اهلل. ط

دار الكتب )د.ـ(. . 1. طالفتاكل الكبرل البف تيميةـ(. 1987ابف تيمية ، أحمد بف عبد الحميـ. )
 العممية.

 .منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدريةـ(. 1987أحمد بف عبد الحميـ. ) ابف تيمية ،
 تحقيؽ: محمد رشاد سالـ. جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية. .1ط

. تحقيؽ: عبد اهلل عمر المنتقى مف السنف المسندةـ(. 1988ابف الجاركد ، عبد اهلل بف عمي. )
 كتاب الثقافية .مؤسسة ال :الباركدم. ط. بيركت
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 . )د. ط(. مؤسسة الرياف. تحرير عمـك الحديثـ(. 2003الجديع، عبد اهلل بف يكسؼ. )

أسامي مف ركل عنيـ محمد بف إسماعيؿ البخارم مف ـ(. 1993الجرجاني، عبد اهلل بف عدم. ) 
. بيركت. دار البشائر 1. تحقيؽ: د. عامر حسف صبرم. طمشايخو )في جامعو الصحيح(

 ية.اإلسبلم

. ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ التعريفاتق(. 1403الجرجاني، عمي بف محمد. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.  1الناشر. ط

. 4ط. غاية النياية في طبقات القراءىػػ(. 1351ابف الجزرم ، محمد بف محمد بف يكسؼ. )
 تحقيؽ: برجستراسر. القاىرة: مكتبة ابف تيمية.

تحقيؽ: عبد الميدم بف عبد  .1ط .مسند ابف الجعدـ(. 1985ابف الجعد ، عمي بف الجعد. )
 مكتبة الفبلح. :القادر بف عبد اليادم. الككيت

. )د. ط(. جيكد المحدثيف في نقد متف الحديث النبكم الشريؼالجكابي، محمد طاىر. )د. ت(. 
 تكنس. مؤسسات ع. الكريـ بف عبد اهلل.

. تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البىستكم. أحكاؿ الرجاؿالجكزجاني، إبراىيـ بف يعقكب. )د. ت(. 
 كادمي.أ)د. ط(. باكستاف: حديث 

تحقيؽ: عبد اهلل . 1ط. الضعفاء كالمتركككفىػػػ(. 1406ابف الجكزم ، عبد الرحمف بف عمي. )
 القاضي. بيركت: دار الكتب العممية.

تحقيؽ: عبد الرحمف محمد . 1ط. المكضكعاتـ(. 1968لرحمف بف عمي. )ابف الجكزم ، عبد ا
 عثماف. المدينة المنكرة: المكتبة السمفية.

تحقيؽ: . 1ط. المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾـ(. 1992ابف الجكزم ، عبد الرحمف بف عمي. )
 محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا. بيركت: دار الكتب العممية.

. تحقيؽ: أحمد عبد الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةـ(. 1987لجكىرم، إسماعيؿ بف حماد. )ا
 . بيركت. دار العمـ لممبلييف .4الغفكر عطار. ط

. تحقيؽ: صبلح بف محمد البرىاف في أصكؿ الفقوـ(. 1997الجكيني، عبد الممؾ بف عيد اهلل. )
 . بيركت. دار الكتب العممية .1بف عكيضة. ط

 .2. طتفسير القرآف العظيـ البف أبي حاتــ(. 1998أبي حاتـ ، عبد الرحمف بف محمد. )ابف 
 مكتبة نزار مصطفى الباز. :تحقيؽ: أسعد محمد الطيب. السعكدية
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. بيركت: دار إحياء 1. طالجرح كالتعديؿـ(. 1952ابف أبي حاتـ ، عبد الرحمف بف محمد. )
 التراث العربي.

تحقيؽ: شكر اهلل بف نعمة اهلل  .2ط.المراسيؿـ(.1998. )بف محمد مفابف أبي حاتـ ، عبد الرح
 مؤسسة الرسالة. :قكجاني. بيركت

تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ . 1. طالعمؿـ(. 2006ابف أبي حاتـ ، عبد الرحمف بف محمد. )
ع كعناية د. سعد بف عبد اهلل الحميد ك د. خالد بف عبد الرحمف الجريسي. )د. ـ(: مطاب

 .الحميضي

. ) د. كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكفـ(. 1941حاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل. )
 ط(. بغداد. مكتبة المثنى.

. حيدر 2. طاالعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثارق(. 1359الحازمي، محمد بف مكسى. )
 آباد. دائرة المعارؼ العثمانية .

  . اعتنى بو. عبد الفتاح أبك غدة.الخمسة األئمةشركط ـ(. 2005الحازمي، محمد بف مكسى. )
 . مكتب المطبكعات اإلسبلمية.2ط

، أك الفيصؿ في مشتبو النسبة. الفيصؿ في عمـ الحديثـ(. 2007الحازمي، محمد بف مكسى. )
 رشد.. مكتبة ال1تحقيؽ: سعكد بف عبد اهلل بف بردم المطيرم الديحاني. ط

. تحقيؽ: ربيع ىادم عمير المدخمي. المدخؿ إلى الصحيحىػػ(. 1404الحاكـ، محمد بف عبد اهلل. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1ط

. 2. تحقيؽ: السيد معظـ حسيف. طمعرفة عمكـ الحديثـ(. 1977الحاكـ، محمد بف عبد اهلل. )
 بيركت: دار الكتب العممية.

سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم )مع أسئمة البغدادييف عف ـ(. 1988الحاكـ، محمد بف عبد اهلل. )
 . بغداد: دار الغرب اإلسبلمي.1. تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد القادر. طأحكاؿ الركاة(

. تحقيؽ: مصطفى عبد القادر المستدرؾ عمى الصحيحيفـ(. 1990الحاكـ، محمد بف عبد اهلل. )
 العممية.. بغداد: دار الكتب 1عطا. ط

 .1ط .ف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيفك مجركحالىػػ(. 1396ابف حباف ، محمد بف حباف. )
 تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد. حمب: دار الكعي.

تحقيؽ: محمد عبد المعيد خاف. اليند: دائرة  .1ط .الثقاتـ(. 1973ابف حباف ، محمد بف حباف. )
 المعارؼ العثمانية.
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ـ(. اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف. ترتيب: األمير 1988بف حباف. ) ابف حباف ، محمد
 مؤسسة الرسالة. :. بيركت تحقيؽ: شعيب األرنؤكط .1طعبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي .

 .1ط .مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطارـ(. 1991ابف حباف ، محمد بف حباف. )
 منصكرة: دار الكفاء.تحقيؽ: مرزكؽ عمى ابراىيـ. ال

تحقيؽ كتخريج  .7ط .بمكغ المراـ مف أدلة األحكاــ(. 2003ابف حجر ،  أحمد بف عمي. ) 
 دار الفمؽ. :كتعميؽ: سمير بف أميف الزىرم. الرياض

. )د.ط(. بيركت: دار ىدم السارم )مقدمة فتح البارم(ق(. 1379ابف حجر ، أحمد بف عمي. ) 
 المعرفة.

نزىة النَّظر في تكضيح نيخبىة الًفكىر في مصطمح أىؿ ق(.  1422عمي. )  ابف حجر ، أحمد بف
 تحقيؽ: عبداهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي. الرياض: مطبعة سفير. .1ط .األثر

تحقيؽ: ربيع بف  .2ط .الن كت عمى كتاب ابف الصَّبلحق(.  1424ابف حجر ، أحمد بف عمي. ) 
 ـ(: مكتبة الفرقاف. ىادم المىدخمٌي. )د.

. اليند: مطبعة دائرة المعارؼ 1. طتيذيب التيذيبىػػ(. 1326ابف حجر ، أحمد بف عمي. )
 النظامية.

. تحقيؽ: محمد فؤاد عبد فتح البارم شرح صحيح البخارمىػػ(. 1379ابف حجر ، أحمد بف عمي. )
 الباقي. )د. ط(. بيركت: دار المعرفة.

تحقيؽ: عادؿ أحمد  .1ط .تمييز الصحابةاإلصابة في ىػػ(. 1415ابف حجر ، أحمد بف عمي. )
 عبد المكجكد كعمى محمد معكض. بيركت: دار الكتب العممية.

 .1ط .ىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليسأتعريؼ ـ(. 1983ابف حجر ، أحمد بف عمي. )
 تحقيؽ: عاصـ بف عبداهلل القريكتي. عماف: مكتبة المنار.

تحقيؽ: سعيد . 1ط. تغميؽ التعميؽ عمى صحيح البخارمـ(. 1984ابف حجر ، أحمد بف عمي. )
 المكتب اإلسبلمي. :عبد الرحمف مكسى القزقي. بيركت

تحقيؽ: محمد عكامة. سكريا: دار  .1ط .تقريب التيذيبـ(. 1986ابف حجر ، أحمد بف عمي. )
 الرشيد.

غدة. بيركت:  تحقيؽ: عبد الفتاح أبك .1ط .لساف الميزافـ(. 1986ابف حجر ، أحمد بف عمي. )
 دار البشائر اإلسبلمية.
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. تحقيؽ: د. سميماف إبراىيـ محمد العايد. غريب الحديثـ(. 1984الحربي، إبراىيـ بف إسحاؽ. )
 . مكة المكرمة. جامعة أـ القرل.1ط

فكائد أبي القاسـ الحرفي، ركاية: الرئيس أبك عبد اهلل ـ(. 2007الحربي، عبد الرحمف بف عبيد اهلل. )
 . الدار األثرية.1. تحقيؽ: أبك عبد اهلل حمزة الجزائرم. طبف الفضؿ الثقفيالقاسـ 

 :تحقيؽ: أبك صييب الكرمي. الرياض .1ط .حجة الكداعـ(. 1998ابف حـز ، عمي بف أحمد. )
 بيت األفكار الدكلية لمنشر كالتكزيع.

 الفكر.ط(. بيركت: دار  . )د.الميحىمَّى باآلثارابف حـز ، عمي بف أحمد. )د.ت(. 

. ًمٍف الفكائد المنتقاة الحساف الصحاح كالغرائبأبك الحسف اٍلًخمىًعيِّ ، عمي بف الحسيف. )د. ت(. 
سىٍيًف اٍلًخمىًعيِّ الشَّاًفًعيِّ ) سىًف ٍبًف اٍلحي ًميِّ ٍبًف اٍلحى سىًف عى (  ى 492 -405ًركىايىًة القىاًضي أىًبي اٍلحى

ج : أحمد بف الحسف بف الحسيف الشيرازم .كمعو : جزء منتقى رىًحمىوي المَّوي ، عىٍف شيييكًخًو .تخري
بىًة .)د . ط(. برنامج جكامع الكمـ .نسخو : أبك صييب عدالف  ٍنتىخى مف العشريف جزءا اٍلمي

 الجزائرم .

. 14. طتاريخ اإلسبلـ السياسي كالديني كالثقافي كاالجتماعيـ(. 1996حسف، إبراىيـ حسف. )
 رة. مكتبة النيضة المصرية.بيركت. دار الجيؿ. القاى

 . )د. ط(. مكتبة األنجمك المصرية.دكلة السبلجقةـ(. 1975حسيف، عبد النعيـ محمد. )

.  المكازنة بيف المتقدميف كالمتأخريف في تصحيح األحاديث كتعميميا(. 2001حمزة المميبارم. )
 . 2ط

 دار صادر. . بيركت:2. طمعجـ البمدافـ(. 1995الحمكم، ياقكت بف عبد اهلل. )

. تحقيؽ: صبحي البدرم المنتخب مف المسند عبد بف حميدـ(. 1988حميد، عبد بف حميد.) 
 . القاىرة. مكتبة السنة.1السامرائي ، محمكد محمد خميؿ الصعيدم. ط

. دمشؽ. 1. تحقيؽ: حسيف سميـ أسد. طالمسند الحميدمـ(. 1996الحميدم، عبد اهلل بف الزبير. )
 دار السقا.

مف كبلـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة ق(. 1409ؿ ، أحمد بف محمد. )ابف حنب
 تحقيؽ:  صبحي البدرم السامرائي. الرياض: مكتبة المعارؼ.. 1ط. الرجاؿ

كاة ق(. 1414ابف حنبؿ ، أحمد بف محمد. ) سيؤاالتي أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الر 
 ط(. المدينة المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ. . )د.. تحقيؽ: زياد محٌمد منصكركتعديميـ
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مف سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد بف ىانئ األثـر أبا ق(. 1425ابف حنبؿ ، أحمد بف محمد. )
تحقيؽ: عامر حسف صبرم. بيركت: دار البشائر  .1ط .عبداهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ

 اإلسبلمية.  

تحقيؽ: كصي اهلل بف محمد  .1ط .ائؿ الصحابةفضـ(. 1983ابف حنبؿ ، أحمد بف محمد. )
 دار العمـ. :عباس. السعكدية

 .: المركذم كغيرهالجامع في العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركايةـ(. 1988ابف حنبؿ ، أحمد بف محمد. )
 .تحقيؽ: كصي اهلل بف محمد عباس. اليند: الدار السمفية .1ط

عادؿ  -تحقيؽ: شعيب األرناؤكط  .1ط .مسند أحمدـ(. 1998ابف حنبؿ ، أحمد بف محمد. )
 .مرشد، كآخركف إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي. بيركت: مؤسسة الرسالة

تحقيؽ:  .2ط .العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهللـ(. 2001ابف حنبؿ ، أحمد بف محمد. )
 .كصي اهلل بف محمد عباس. الرياض: دار الخاني

. مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ركاية ابف أبي الفضؿ صالحمحمد. )د.ت(.  ابف حنبؿ ، أحمد بف
 )د.ط(. اليند: الدار العممية.

 تحقيؽ: يحيى بف محمد سكس. دار ابف رجب. .2ط .الزىدـ(. 2003ابف حنبؿ، أحمد بف حنبؿ. )

أيمف . تحقيؽ: مكاـر األخبلؽ كمعالييا كمحمكد طرائقياـ(. 1998الخرائطي. محمد بف جعفر. )
 . القاىرة. دار األفاؽ العربية.1عبد الجابر البحيرم. ط

 -التاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي خيثمة ـ(. 2006ابف أبي خيثمة ، أحمد بف زىير. )
 تحقيؽ: صبلح بف فتحي ىبلؿ. القاىرة: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر.. 1ط. السفر الثالث

. تحقيؽ: محمد مصطفى األعظمي. صحيح ابف خزيمةـ(. 1983ابف خزيمة، محمد بف إسحاؽ. )
 بيركت: المكتب اإلسبلمي.

. حمب:  1. طمعالـ السنف كىك شرح سنف أبي داكدـ(. 1932الخطابي، أحمد بف محمد. )
 المطبعة العممية.

. تحقيؽ: سيكينة تمخيص المتشابو في الرســ(. 1985الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي. )
 . دمشؽ: طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر.1طالشيابي. 

. 1. تحقيؽ: محمد صادؽ. طالمتفؽ كالمفترؽـ(. 1997الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي. )
 دمشؽ: دار القادرم.
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. تحقيؽ: الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامعـ(. 2000الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي. )
 رؼ.. الرياض: مكتبة المعا2محمكد الطحاف. ط

. 1. تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ. طتاريخ بغدادـ(. 2002الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي. )
 بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.

كايةالخطيب البغدادٌم، أحمد بف عمي.  براىيـ الًكفايةي في ًعٍمـ الرِّ . تحقيؽ: أبك عبداهلل السكرقي  كا 
 لعممية.حمدم المدني. )د.ط(. المدينة المنكرة:  المكتبة ا

.)د.ت(.تحقيؽ: د. محمد سعيد خطي. شرؼ أصحاب الحديثالخطيب البغدادم، أحمد بف عمي، 
 )د. ط(. أنقرة. دار إحياء السنة النبكية .

تحقيؽ: عبد اهلل محمد  .1ط .مقدمة ابف خمدكفـ(. 2004ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد. )
 الدركيش. دار يعرب.

تحقيؽ: إحساف  .5ط .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزمافـ(. 1994ابف خمكاف ، أحمد بف محمد. )
 عباس. بيركت: دار صادر.

. الرياض. دار 2. تحقيؽ: أكـر ضياء العمرم. طتاريخ خميفة بف خياطـ(. 1991خميفة خياط. )
 طيبة.

. تحقيؽ: محمد معرفة عمماء الحديثاإلرشاد في ىػػ(. 1409الخميمي، خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد. )
 . الرياض: مكتبة الرشد.1سعيد عمر إدريس. ط

. تحقيؽ: د. عبد الرحيـ محمد الضعفاء كالمتركككفىػػ(. 1403الدارقطني، عمي بف عمر. )
 . المدينة المنكرة: الجامعة اإلسبلمية.1القشقرم. ط

. تحقيؽ: مكفؽ سيمي لمدارقطنيسؤاالت حمزة بف يكسؼ الق(. 1404الدارقطني، عمي بف عمر. )
 . الرياض:  مكتبة المعارؼ. 1بف عبداهلل بف عبدالقادر. ط

: أبك عمر . تحقيؽسؤاالت أبي عبد اهلل بف بكير البغدادم ق(.1427) الدارقطني، عمي بف عمر.
 .الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر. القاىرة. 1. طمحمد بف عمي األزىرم

. اإللزامات كالتتبع، أبك الحسف عمي بف عمر الدارقطنيـ(. 1984)الدارقطني، عمي بف عمر. 
 . بيركت. دار الكتب العممية.2تحقيؽ: مقبؿ بف ىادم الكادعي. ط

. تحقيؽ: مكفؽ بف سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطنيـ(. 1984الدارقطني، عمي بف عمر. )
 . الرياض: مكتبة المعارؼ.1عبد اهلل بف عبد القادر. ط
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. تحقيؽ: محفكظ الرحمف العمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةـ(. 1985الدارقطني، عمي بف عمر. )
 . الرياض: دار طيبة.1زيف اهلل السمفي. ط

. تحقيؽ: شعيب األرناؤكط كأحمد برىكـ. سنف الدارقطنيـ(. 2004الدارقطني، عمي بف عمر. )
 . بيركت: مؤسسة  الرسالة.1ط

. تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد المؤتىًمؼ كالمختىًمؼـ(. 1986.)الدارقطني، عمي بف عمر
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي. 1القادر. ط

. تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني. سنف الدارميـ(. 2000الدارمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف. )
 . الرياض. دار المغني.1ط

. تحقيؽ: ردة في الفتف كغكائميا كالساعة كأشراطياالسنف الكاـ(. 1995الداني، عثماف بف سعيد. ) 
 . الرياض. دار العاصمة. 1رضاء اهلل بف محمد المباركفكرم. ط

سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في ـ(. 1983أبك داكد ، سميماف بف األشعث. )
دة البحث العممي . المدينة المنكرة: عما1. تحقيؽ: محمد عمي قاسـ العمرم. طالجرح كالتعديؿ

 بالجامعة اإلسبلمية.

. تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد. سنف أبي داكدأبك داكد ، سميماف بف األشعث. )د. ت(. 
 )د. ط(. بيركت: المكتبة العصرية.

. تحقيؽ: محمد بف عبد المحسف مسند أبي داكدـ(. 1998أبك داكد الطيالسي ،  سميماف بف داكد. )
 ىجر. . دار1التركي. ط

تحقيؽ:  )د.ط(. .النبراس في تاريخ خمفاء بني العباسابف دحية السبتي ، عمر بف عمي. )د.ت(. 
 دار النكادر. :عباس العزاكم. بيركت

الفكائد المستمدة مف تحقيقات العبلمة الشيخ عبدالفتاح أبك غيدَّة  في الٌدركيش، أحمد. )د.ت(.  
 اإلماـ أبي حنيفة.ف(: دار  ط(. )د. . )د.عمـك مصطمح الحديث

 :تحقيؽ: رمزم منير بعمبكي. بيركت .1ط .جميرة المغةـ(. 1987ابف دريد ، محمد بف الحسف. )
 دار العمـ لممبلييف.

عبد -. تحقيؽ: عبد السبلـ الشيخميالتبياف لبديعة البيافابف الدمشقي، ناصر الديف. )د. ت(. 
 ) د. ط(. النكادر. إسماعيؿ الككراني.-سعييد البكتاني -الخالؽ المزكرم

. المستفاد مف ذيؿ تاريخ بغداد لمحافظ ابف النجار البغدادمالدمياطي، أحمد بف أبيؾ. )د.ت(. 
 دراسة كتحقيؽ : مصطفى عبد القادر عطا. ) د. ط(.  بيركت. دار الكتب العممية.
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الفاريابي. . تحقيؽ: نظر محمد الكنى كاألسماءـ(. 2000الدكالبي، محمد بف أحمد بف حماد. )
.1ط  . بيركت: دار ابف حـز

. تحقيؽ: مصطفى بف عمي بف اإلعبلـ بكفيات األعبلــ(. 1992الذىبي، محمد بف أحمد. ) 
 . بيركت. مؤسسة الثقافة.1عكض. ط

الفتاح  . تحقيؽ: عبدذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿق(. 1410الذىبي، محمد بف أحمد. )
 لبشائر اإلسبلمية.. بيركت: دار ا4أبك غدة. ط

 -انتقائو، المختصر المحتاج إليو مف تاريخ ابف الدبيثيـ(. 1951الذىبي، محمد بف أحمد. )
 . تحقيؽ: مصطفى جكاد. ) د. ط(. المجمع العممي العراقي.المستدرؾ

. تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿـ(. 1963الذىبي، محمد بف أحمد. )
 ت: دار المعرفة لمطباعة كالنشر.. بيرك 1ط

ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ـ(. 1967الذىبي، محمد بف أحمد. )
 . مكة. مكتبة النيضة الحديثة .2. تحقيؽ: حماد بف محمد األنصارم. طليف

بد الرحيـ . تحقيؽ: د. ىماـ عالمعيف في طبقات المحدثيفـ(. 1983الذىبي، محمد بف أحمد. )
 . األردف. دار الفرقاف.1سعيد. ط

. تحقيؽ: محمد شككر ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽـ(. 1985الذىبي، محمد بف أحمد. )
 . األردف. مكتبة المنار.1المياديني. ط

. 3. تحقيؽ: د. شعيب األرناؤكط. طسير أعبلـ النببلءـ(. 1985الذىبي، محمد بف أحمد. )
 لة.بيركت: مؤسسة الرسا

. تحقيؽ: محمد صالح عبد العزيز المقتنى في سرد الكنىـ(. 1987الذىبي، محمد بف أحمد. )
 المراد. ط. المدينة المنكرة. المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية.

. تحقيؽ: محمد الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىــ(. 1992الذىبي، محمد بف أحمد. )
 بيركت. دار البشائر اإلسبلمية.. 1إبراىيـ المكصمي. ط

. تحقيؽ: الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستةـ(. 1992الذىبي، محمد بف أحمد. )
 مؤسسة عمـك القرآف. -. جدة: دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية 1محمد عكامة. ط

د. ط(. قطر: . تحقيؽ: نكر الديف عتر. )المغني في الضعفاءـ(. 1998الذىبي، محمد بف أحمد. )
 إحياء التراث اإلسبلمي.
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. بيركت: دار 1. تحقيؽ: زكريا عميرات. طتذكرة الحفاظـ(. 1998الذىبي، محمد بف أحمد. )
 الكتب العممية.

. تحقيؽ: بشار عٌكاد تاريخ اإلسبلـ كىكىفيات المشاىير كىاألعبلــ(. 2003الذىبي، محمد بف أحمد. )
 . دار الغرب اإلسبلمي.1معركؼ. ط

. تحقيؽ: محمد السعيد بف بسيكني العبر في خبر مف غبرذىبي، محمد بف أحمد. )د. ت(. ال
 . بيركت: دار الكتب العممية.1زغمكؿ. ط

. 3. تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي. طفكائد تماــ(. 1997الرازم، تماـ بف محمد. )
 الرياض. مكتبة الرشد.

. تحقيؽ: عزيز اهلل العطاردم. لتدكيف في أخبار قزكيفاـ(. 1987الرافعي، عبد الكريـ بف محمد. )
 )د. ط(. دار الكتب العممية.

. تحقيؽ: محمد إدريس ، عاشكر بف يكسؼ. مسند الربيع بف حبيبـ(. 1994الربيع بف حبيب. )
 . بيركت. دار الحكمة ، مكتبة االستقامة.1ط

تحقيؽ:  .1ط .صحيح البخارمفتح البارٌم شرح ق(. 1417الرَّحمف بف أحمد. ) ابف رجب ، عبد
 مجمكعة مف المحققيف. المدينة النبكية: مكتبة الغرباء األثرية.

تحقيؽ: ىماـ عبد الرحيـ  .1ط .شرح عمؿ الترمذمـ(. 1987ابف رجب ، عبد الرحمف بف أحمد. )
 سعيد. الزرقاء: مكتبة المنار.

. 1أيمف عمي أبك يماني. ط. تعميؽ: مسند الركيانيـ(. 1995الركياني، محمد بف ىاركف. )
 مؤسسة قرطبة.

سينٌي الٌزبيدم. )د.ت(.  . )د. ط(. تاج العركس مف جكاىر القامكسالزبيدم، محمَّد مرتضى الحي
 الككيت: مطبعة حككمة.

. تحقيؽ: محمكد محمد شاكر. )د. جميرة نسب قريش كأخبارىاق(. 1381الزبير بف بكار. )
 ط(.مطبعة المدني.

. تحقيؽ: رفعت عبد المطمب، كنافذ حماد. المدلسيفـ(. 1994ف عبد الرحيـ. )أبك زرعة ، أحمد ب
 . المنصكرة. دار الكفاء.1ط

. تحقيؽ : رجب بف عبدالمقصكد. الفكائد المعممةـ(. 2003أبك زرعة ، عبد الرحمف بف عمرك. )
 )د. ط(.  الككيت. مكتبة اإلماـ الذىبي.
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، ركاية: أبي الميمكف بف تاريخ أبي زرعة الدمشقي)د. ت(.  أبك زرعة ، عبد الرحمف بف عمرك.
 راشدػ تحقيؽ: شكر اهلل نعمة اهلل القكجاني. )د. ط(. دمشؽ. مجمع المغة العربية.

سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازم كمعو ـ(. 2009أبك زرعة الرزام ، عبيد اهلل بف عبد الكريـ. )
. القاىرة. الفاركؽ 1ي األزىرم. ط. تحقيؽ: أبك عمر محمد بف عمكتاب أسامي الضعفاء
 الحديثة لمطباعة كالنشر.

. تحقيؽ: د. زيف العابديف النكت عمى مقدمة ابف الصبلحـ(. 1998. )بف عبد اهلل الزركشي، محمد
 . الرياض: أضكاء السمؼ.1بف محمد ببل فريج. ط

. تحقيؽ ابةاإلجابة لما استدركت عائشة عمى الصحـ(. 2001الزركشي، محمد بف عبد اهلل. )
. القاىرة. مكتبة 1كتخريج: د رفعت فكزم عبد المطمب، أستاذ الشريعة بجامعة القاىرة. ط

 الخانجي .

 . بيركت: دار العمـ لممبلييف.15. طاألعبلــ(. 2002الزركمي، خير الديف بف محمكد. )

اض األستاذ تحقيؽ الدكتكر: شاكر ذيب في .1ط .األمكاؿـ(. 1986ابف زنجكيو ، حميد بف مخمد. )
 مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية.  :بجامعة الممؾ سعكد. السعكدية -المساعد 

تحقيؽ: د.  .1ط .تاريخ مكلد العمماء ككفياتيــ(. 1989ابف زير الربعي ، محمد بف عبد اهلل. )
 دار العاصمة. :عبد اهلل أحمد سميماف الحمد. الرياض

نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي ـ(. 1997الزيمعي، عبد اهلل بف يكسؼ. )
 . بيركت: مؤسسة الرياف.1. تحقيؽ: محمد عكامة. طفي تخريج الزيمعي

. تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف. مرآة الزماف في تاريخ األعيافـ(. 2013ابف سبط الجكزم. ) 
 . الرسالة العالمية.1ط

. تحقيؽ: يحيى شفيؽ. التبييف ألسماء المدلسيفـ(. 1985سبط العجمي، إبراىيـ بف محمد. )  ابف
 . بيركت. دار الكتب العممية.1ط

. الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديثـ(. 1987ابف سبط العجمي، إبراىيـ بف محمد. )
 . بيركت: عالـ الكتب.1تحقيؽ: صبحي السامرائي. ط

. تحقيؽ: محمكد محمد طبقات الشافعية الكبرلـ(. 1992عمي. ) السبكي، عبد الكىاب بف
 . ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.2الطناحي، كعبد الفتاح محمد الحمك. ط

التحفة المطيفة في تاريخ المدينة ـ(. 1993السخاكم،  شمس الديف محمد بف عبد الرحمف )
 . بيركت: الكتب العممية.  1. طالشريفة
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. )د.ط(. بيركت: دار الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسععبد الرحمف. )د.ت(.  السخاكم، محمد بف 
 مكتبة الحياة.

. تحقيؽ: فرانز اإلعبلف بالتكبيخ لمف ذـ أىؿ التأريخق(. 1407السخاكم، محمد بف عبدالرحمف. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1ركزنثاؿ. ترجمة: صالح أحمد العمي. ط

. تحقيؽ: عمي حسيف فتح المغيث بشرح ألفية الحديثق(. 1424حمف. )السخاكم، محمَّد بف عبدالرَّ 
 . مصر: مكتبة السنة.1عمي. ط

. تحقيؽ : عبد الرحمف عبد الجبار الفريكائي. ) د. ط(. الزىدـ(. 985ابف السرم ، ىناد السرم. )
 الككيت. دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي.

تحقيؽ: إحساف عباس. بيركت: دار  .1ط .الكبرلالطبقات ـ(. 1968ابف سعد ، محمد بف سعد. )
 صادر.

نقض اإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد عمى ـ(. 1998أبك سعيد الدارمي ، عثماف بف سعيد. )
. تحقيؽ: رشيد بف حسف المريسي الجيمي العنيد فيما افترل عمى اهلل عز كجؿ مف التكحيد

 . مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع.1األلمعي. ط

. 3. تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي. طسنف سعيد بف منصكرـ(. 1984ف منصكر. )سعيد ب
 بيركت. دار الكتب العممية.

.دراسة كتحقيؽ: د سعد بف عبد  التفسير مف سنف سعيد بف منصكرـ(. 1997سعيد بف منصكر. )
 . دار الصميعي لمنشر كالتكزيع.1اهلل بف عبد العزيز آؿ حميد. ط

. تحقيؽ: د. سعد بف عبد اهلل سؤاالت السممي لمدارقطنيىػػ(. 1427يف. )السممي، محمد بف الحس
 . )د. ف(: )د. ـ(.1الحميد ك د. خالد بف عبد الرحمف الجريسي. ط

. تحقيؽ: منيرة ناجي التحبير في المعجـ الكبيرـ(. 1975السمعاني،  عبد الكريـ بف محمد. )
 . بغداد. رئاسة ديكاف األكقاؼ.1سالـ. ط

. تحقيؽ: عبد الرحمف بف يحيى المعممي األنسابـ(. 1962السمعاني، عبد الكريـ بف محمد. )
 . حيدر آباد: دائرة المعارؼ العثمانية.1اليماني. ط

.  دراسة كتحقيؽ: مكفؽ بف  المنتخب مف معجـ شيكخـ(. 1996السمعاني، عبد الكريـ بف محمد. )
 عالـ الكتب.. الرياض. دار 1عبد اهلل بف عبد القادر. ط

. 1. تحقيؽ: حمدم الدمرداش. طتاريخ الخمفاءـ(. 2004السيكطي،  عبد الرحمف بف أبي بكر. )
 مكتبة نزار مصطفى الباز.
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. بيركت. دار الكتب 1. ططبقات الحفاظـ(. 1982السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر. ) 
 العممية. 

. تحقيؽ: الشيخ زكريا الحفاظ لمذىبي ذيؿ طبقاتالرحمف بف أبي بكر. ) د. ت(.  دالسيكطي، عب
 عميرات. )د. ط(. دار الكتب العممية.

. تحقيؽ البحر الذم زخر في شرح ألفية األثرالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر. )د. ت(. 
 كدراسة:  أنيس بف أحمد بف طاىر األندكنكسي، )د. ط(. مكتبة الفرباء األثرية.

 . ) د. ط(. بيركت. دار الفكر.الدر المنثكر)د. ت(. السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر. 

. تحقيؽ: تدريب الرَّاكم في شرح تقريب النَّكًكمق(. 1424السيكطي، عبدالرَّحمف بف أبي بكر. )
 . الرياض: دار العاصمة.  1طارؽ عكض اهلل محٌمد. ط

. )د. ط(. . مؤلؼ األصؿ: ابف حجر شرح نخبة الفكرالشارح، عبد الكريـ الخضير. )د. ت(. 
 دركس مفرغة مف مكقع الشيخ الخضير.

. المدينة 1. تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل. طمسند الشاشيـ(. 1989الشاشي، الييثـ بف كميب. 
 المنكرة. مكتبة العمكـ كالحكـ.

. 1. تحقيؽ: رفقت فكزم عبد المطمب. ط مسند الشافعيـ(. 2005الشافعي. محمد بف إدريس. )
 ائر اإلسبلمية.بيركت. دار البش

. تحقيؽ: حممي كامؿ أسعد عبد كتاب الفكائد )الغيبلنيات(ـ(. 1997الشافعي، محمد بف عبد اهلل. )
. الرياض. 1اليادم. قدـ لو كراجعو كعمؽ عميو: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف. ط

 دار ابف الجكزم.

. تعميؽ: محمد عمكـً الحىًديث البىاعثي الحثيثي شرح اخًتصىارً ق(. 1417شاكر، أحمد محمَّد. )
كاشيو: عمٌي بف الحسف بف عمٌي بف عبدالحميد الحمبي  ناصر الدِّيف األلباني. حقَّقو كتىمَّـ حى

 . الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.1األثرم. ط

عيكف الركضتيف في اخبار الدكلتيف النكرية أبك شامة ، عبد الرحمف بف إسماعيؿ. )د. ت(.
 . تحقيؽ: أحمد البيكمي. ) د. ط(. دمشؽ. منشكرات كزارة الثقافة.يةكالصبلح

تحقيؽ: صبحي السامرائي.   .1ط .تاريخ أسماء الثقاتـ(. 1984ابف شاىيف ، عمر بف أحمد. )
 الككيت: الدار السمفية.

تحقيؽ: عبد الرحيـ  .1ط .تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيفـ(. 1989ابف شاىيف ، عمر بف أحمد. )
 محمد أحمد القشقرم. بيركت: دار الكتب العممية.
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 . )د. ط(. دركس مفرغة.الميفصؿ في عمكـ الحديثالشحكد: عمي بف نايؼ.  )د.ت(. 

. 1. تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي. طنيؿ األكطارـ(. 1993الشككاني، محمد بف عمي. )
 مصر: دار الحديث.

. تحقيؽ: طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عميياـ(. 1992أبك الشيخ ، عبد اهلل بف محمد. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.2عبد الغفكر عبد الحؽ حسيف البمكشي. ط

. تحقيؽ: ذكر األقراف كركايتيـ عف بعضيـ بعضاـ(. 1996أبك الشيخ ، عبد اهلل بف محمد. )
 العممية.. دار الكتب 1مسعد السعدني. ط

تحقيؽ: عادؿ عزازم، . 1ط. مسند ابف أبي شيبةـ(. 1997ابف أبي شيبة ، عبد اهلل بف محمد. )
 دار الكطف. :كأحمد فريد المزيدم.  الرياض

تحقيؽ: محمد عكامة.  .1ط .مصىنَّؼ ابف أبي شيبةـ(. 2006ابف أبي شيبة. عبد اهلل بف محمد. )
 دار القبمة.

مَّ  مَّد مقبكؿ ميحى ، مجمة 77، صالغرائب كاألفراد مفيكميما كأثرىما في الحديث الميعؿد، صديؽ ميحى
 ـ.2008-ىػ1429جامعة القرآف الكريـ كالعمكـ اإلسبلمية، العدد السابع عشر 

. تحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي الكافي بالكفياتـ(. 2000الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ. )
 التراث.مصطفى. )د. ط(. بيركت: دار إحياء 

تحقيؽ: عبد  .1ط .معرفة أنكاع عمكـ الحديثـ(. 2002عبد الرحمف. )عثماف بف ابف الصبلح ، 
 ماىر ياسيف الفحؿ. بيركت: دار الكتب العممية. -المطيؼ اليميـ 

صيانة صحيح مسمـ مف اإلخبلؿ كالغمط ـ(. 1987ابف الصبلح. عثماف بف عبد الرحمف. )
دار الغرب  :تحقيؽ: مكفؽ عبداهلل عبدالقادر. بيركت .2ط .كحمايتو مف اإلسقاط كالسقط

 اإلسبلمي.

. 2. تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي. طمصنؼ عبد الرزاؽالصنعاني. عبد الرزاؽ بف ىماـ. 
 بيركت. المكتب اإلسبلمي.

نعاني. محمَّد بف إسماعيؿ ) . تحقيؽ: صبلح تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظارـ(. 1996الصَّ
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط عكيضة.

. تحقيؽ: رائد بف صبرم ثمرات النظر في عمـ األثرـ(. 1996الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ. )
 . الرياض. دار العاصمة لمنشر كالتكزيع.1بف أبي عمفة. ط
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 .  1. تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم. طمعجـ الشيكخـ(.1997الصيداكم، محمد بف أحمد. )

 مؤسسة الرسالة. . بيركت.2ط

الطيكريات مف انتخاب الشيخ أبي طاىر أحمد بف ـ(. 2004أبك طاىر السمفي. المبارؾ الطيكرم. )
. تحقيؽ: دسماف يحيى معالي، كعباس صخر الحسف. محمد السمفي مف أصكؿ كتب الشيخ

 ط. الرياض. أضكاء السمؼ.

. تحقيؽ: نبيؿ كأجزاء كأحزبالمخمصيات ـ(. 2008أبك طاىر المخمص ، محمد بف عبد الرحمف. )
 . قطر. كزارة األكقاؼ كالشئكف الدينيو.1سعد الديف جرار. ط

 .1ط .أطراؼ الغرائب كاألفراد، لمدارقطنيـ(. 2007ابف طاىر المقدسي. محمد بف طاىر. )
  )د.ـ(.صححو: جابر بف عبد اهلل السريع. 

. 2حمدم بف عبد المجيد السمفي. ط . تحقيؽ:المعجـ الكبيرالطبراني. سميماف بف أحمد. ) د.ت(. 
 القاىرة. مكتبة ابف تيمية.

. 1. تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي. طمسند الشامييفـ(. 1988الطبراني. سميماف بف أحمد. )
 بيركت. مؤسسة الرسالة.

. تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، المعجـ األكسطـ(. 1994الطبراني. سميماف بف أحمد. )
 سف بف إبراىيـ الحسيني. )د. ط(. القاىرة. دار الحرميف.عبد المح

. بيركت. دار 1. تحقيؽ: محمد سعيد البخارم. طالدعاءـ(. 1986الطبراني، سميماف بف أحمد. )
 البشائر اإلسبلمية.

مكاـر األخبلؽ لمطبراني )مطبكع مع مكاـر األخبلؽ البف ـ(. 1989الطبراني، سميماف بف أحمد. )
 . بيركت. دار الكتب العممية.1كتب ىكامشو: أحمد شمس الديف. ط. أبي الدنيا(

. تحقيؽ: محمكد محمد جامع البياف عف تأكيؿ آيات القرآفالطبرم، محمد بف جرير. )د. ت(. 
 . القاىرة. مكتبة ابف تيمية.2شاكر. ط

. مكتبة المعارؼ لمنشر 10. طتيسير مصطمح الحديثـ(. 2004طحاف. محمد بف أحمد. )
 يع.كالتكز 

. تحقيؽ: محمد زىرم النجار، كمحمد شرح معاني اآلثار ـ(.1993الطحاكم، أحمد بف محمد. )
 . بيركت. عالـ الكتب.1سيد جاد الحؽ. ط
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. 1. تحقيؽ: د. شعيب األرناؤكط. طشرح مشكؿ اآلثارـ(. 1994الطحاكم، أحمد بف محمد. )
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

. تحقيؽ: أبك عاصـ الشكامي الخبلصة في معرفة الحديث ـ(.2009الطيبي،  الحسيف بف محمد. )
 . المكتبة اإلسبلمية لمنشر كالتكزيع.1األثرم. ط

تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني.  .1ط .السنةـ(. 1979ابف أبي عاصـ ، أحمد بف عمرك. )
 المكتب اإلسبلمي. :بيركت

تحقيؽ: مساعد بف سميماف الراشد . 1ط .الجيادـ(. 1988ابف أبي عاصـ ، أحمد بف عمرك. )
 مكتبة العمكـ كالحكـ. :الجميد.  المدينة المنكرة

تحقيؽ: د. باسـ فيصؿ . 1ط. اآلحاد كالمثانيـ(. 1990ابف أبي عاصـ ، أحمد بف عمرك. )
 دار الراية.   :الجكابرة. الرياض

ـ، محمد بف مجمكع فيو مصنفات أبي العباس األصـ(. 2004أبك العباس األصـ ، كآخركف. )
سماعيؿ الصفار . بيركت. دار 1. تحقيؽ: نبيؿ سعد الديف جرار. طيعقكب النيسابكرم، كا 

 البشائر اإلسبلمية.

 .التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيدىػػ(. 1387ابف عبد البر ، يكسؼ بف عبد اهلل.  )
لمغرب: كزارة عمكـ تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم ، محمد عبد الكبير البكرم. ا .1ط

 األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية.

تحقيؽ:  .1ط .االستيعاب في معرفة األصحابـ(. 1992ابف عبد البر ، يكسؼ بف عبد اهلل. )
 عمي محمد البجاكم. بيركت: دار الجيؿ.

تحقيؽ: أبك األشباؿ  .1ط .جامع بياف العمـ كفضموـ(. 1994ابف عبد البر ، يكسؼ بف عبد اهلل. )
 م. السعكدية: دار ابف الجكزم.الزىير 

. تكثيؽ السنة في القرف الثاني اليجرم أسسو كاتجاىاتوعبد المطمب، رفعت بف فكزم. ) د.ت(. 
 . مصر. مكتبة الخنانجي.1ط

 .. تحقيؽ: أكـر البكشيطبقات عمماء الحديثـ(. 1996محمد بف أحمد. )، ابف عبد اليادم 

. 1. تحقيؽ: محمد عبد المعيد خاف. طغريب الحديث ق(.1384أبك عيبيد ، القاسـ بف سبٌلـ. )
 حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية.

 . دمشؽ. دار الفكر.3. طمنيج النقد في عمكـ الحديثـ(. 1981عتر، نكر الديف عتر. )
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معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء ـ(. 1985العجمي، أحمد بف عبد اهلل. )
. المدينة المنكرة: مكتبة 1. تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البستكم. طمذاىبيـ كأخبارىـكذكر 
 الدار.

 .1ط .االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلطـ(. 1988ابف العجمي ، إبراىيـ بف محمد. )
 تحقيؽ: عبلء الديف عمي رضا. القاىرة: دار الحديث.

تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد  .1ط .الكامؿ في ضعفاء الرجاؿـ(. 1997ابف عدم ، أحمد بف عدم. )
 عمي محمد معكض. بيركت: دار الكتب العممية.-المكجكد

. تحقيؽ: التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلحـ(. 1969العراقي، عبد الرحيـ بف الحسيف. )
 . المدينة المنكرة: المكتبة السمفية.2عبد الرحمف محمد عثماف. ط

. تحقيؽ: شرح التبصرة كالتذكرة = شرح ألفية العراقيق(. 1423دالرحيـ بف الحسيف. )العراقي، عب
 . بيركت: دار الكتب العممية.1عبدالمطيؼ اليميـ كماىر ياسيف فحؿ. ط

. المعجـ المشتمؿ عمى ذكر أسماء الشيكخ األئمة النبؿـ(. 1981ابف عساكر ، عمي بف الحسف. )
 دار الفكر.  :دمشؽتحقيؽ: سكينة الشيابي. )د. ط(. 

تحقيؽ: عمرك بف غرامة. بيركت:  .1ط .تاريخ دمشؽ(. 1995ابف عساكر ، عمي بف الحسف. )
 دار الفكر.

.  إشراؼ األستاذ الحياة العممية في العراؽ في العصر السمجكقيـ(. 1985عسيرم، مريزف سعيد. )
الدراسات اإلسبلمية. رسالة كمية الشريعة ك  -الدكتكر: حساـ الديف السامرائي. جامعة أـ القرل

  دكتكراة.

. تحقيؽ: د. عبد المعطي أميف قمعجي. الضعفاء الكبيرىػػ(. 1403العقيمي، محمد بف عمرك. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط

. تحقيؽ: رفعت فكزم عبدالمطمب كعمي المختمطيفق(. 1417العبلئي، خميؿ بف كيكمدم. )
 كتبة الخانجي.. القاىرة: م1عبدالباسط مزيد. ط

. تحقيؽ: حمدم عبد جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿـ(. 1986العبلئي، خميؿ بف كيكمدم. )
 . بيركت: دار الكتب.2المجيد السمفي. ط

 .1ط .شذرات الذىب في أخبار مف ذىبـ(. 1986ابف العماد الحنبمي ، عبد الحي بف أحمد. )
 ير..  دمشؽ: دار ابف كث تحقيؽ: محمكد األرناؤكط
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. مجمة جامعة أـ القرل ابف تيمية اإلسبلـأشير كجكه نقد المتف عند شيخ العماش،  بدر بف محمد. 
 ق.1426(. ربيع األكؿ 33(. ع )17لعمـك الشريعة كالمغة العربية كآدابيا. ج)

. بمساعدة فريؽ عمؿ. معجـ المغة العربية المعاصرةق(. 1429عمر، أحمد مختار عبد الحميد. )
 )د.ت(: عالـ الكتب.. 1ط

. 1. تحقيؽ: قاسـ السامرائي. طاإلنباء في تاريخ الخمفاءـ(. 2001العمراني. محمد بف عمي. )
 القاىر. دار اآلفاؽ العربية.

دار  . )د. ط(. دراسات في منيج النَّقد عند المحدثيفـ(. 2000العمرم،  محمد بف عمي قاسـ. )
 النفائس لمنشر كالتكزيع.

. تحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي. مستخرج أبي عكانةـ(.1998قكب بف إسحاؽ. )أبك عكانة ، يع
 . بيركت. دار المعرفة.1ط

المنيج المقترح لفىيـ المصطمح دراسة تأصيمية تأريخية ق(. 1416العكني، حاتـ بف عارؼ. )
 . )د.ـ(: دار اليجرة لمنشر كالتكزيع.1. طلمصطمح الحديث

 . مكة المكرمة. دركس مفرغة. 2. طالتخريج كدراسة األسانيد(. ـ1998، حاتـ بف عارؼ. )عكنيال

تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف.  .1ط .مقاييس المغةـ(. 1979ابف فارس ، أحمد بف فارس. )
 بيركت: دار الفكر. 

. تحقيؽ: محمد عبد القادر العقد الثميف فى تاريخ البمد األميفـ(. 1998الفاسي، محمد بف أحمد. )
 . بيركت. دار الكتب العممية.1عطا. ط

. تحقيؽ: أبك عبدالرحمف أسماء مف يعرؼ بكنيتوـ(. 1989أبك الفتح األزدم ، محمد بف الحسيف. )
 . اليند. الدار السمفية.1اقباؿ. ط

. المطبعة الحسينية 1. طالمختصر في أخبار البشرأبك الفداء ، إسماعيؿ بف عمي. ) د. ت(. 
 المصرية.

 . )د. ط(. دار المشرؽ العربي.تاريخ الزمافـ(. 1991الديف بف العبرم. )  أبك الفرج ، جماؿ

. بيركت: 2. تحقيؽ: أكـر ضياء العمرم. طالمعرفة كالتاريخـ(. 1981الفسكم، يعقكب بف سفياف.)
 مؤسسة الرسالة.

. 1. تحقيؽ: حسف بف محمد عمي شبالة البمكط. طحديث الزىرم ـ(.1998) أبك الفضؿ الزىرم.
 ض. أضكاء السمؼ.الريا
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. اعتنى بو. عبد الفتاح أبك شركط اإلئمة الستوـ(. 2005أبك الفضؿ المقدسي. محمد بف طاىر. )
 . مكتب المطبكعات اإلسبلمية.2غدة. ط

. تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في القامكس المحيطـ(. 2005الفيركزآبادم، محمد بف يعقكب. )
 . بيركت. مؤسسة الرسالة.8العرقسيكسي. طمؤسسة الرسالة. بإشراؼ: محمد نعيـ 

. ) د. ط(. بيركت. المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيكمي، أحمد بف محمد. )د. ت(. 
 المكتبة العممية.

. تحقيؽ: محمد نزار شرح نخبة الفكر في مصطمحات أىؿ األثرالقارم. المبل اليركم. )د. ت(. 
 دار األرقـ. تميـ، كىيثـ نزار. ) د. ط(. بيركت.

. )د. قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديثالقاسمي، محمد جماؿ الديف بف محمد. )د. ت(. 
 ط(. بيركت. دار الكتب العممية.

. ) د. ط(. مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثارعياض. عياض بف مكسى. ) د. ت(.  القاضي
 المكتبة العتيقة. كدار التراث.

شىرٍحي صىًحيح ميٍسًمـً ًلمقىاًضى ًعيىاض الميسىمَّى ًإكمىاؿي ـ(. 1998. )القاضي عياض. عياض بف مكسى
اًعيؿ. طالميعًٍمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـ . مصر. دار الكفاء لمطباعة كالنشر 1. تحقيؽ: الدكتكر يٍحيىى ًإٍسمى

 كالتكزيع.

. السماعاإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد ـ(. 1970القاضي عياض، عياض بف مكسى. )
 . القاىرة. دار التراث .1تحقيؽ: السيد أحمد صقر. ط

تحقيؽ: صبلح بف سالـ  .1ط .معجـ الصحابةـ(. 1997ابف قانع، عبد الباقي بف قانع. )
 مكتبة الغرباء األثرية . :المصراتي. المدينة المنكرة

. )د. ـ(: 2. طحديثتأكيؿ مختمؼ الـ(. 1999ابف قتيبة ، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ الدينكرم. )
 كمنقحة المكتب االسبلمي مؤسسة اإلشراؽ.

األنساب المتفقة في الخط المتماثمو في النقط ـ(. 1865ابف القسيراني ، محمد بف طاىر. )
 تحقيؽ: دم يكنج. )د. ط(. بريؿ. ليدف. .كالضبط

تحقيؽ: حسيف . اإللماـ بأحاديث األحكاـق(. 1423ابف القشيرم، محمد بف عمي دقيؽ العيد. )
.2إسماعيؿ الجمؿ. ط  . السعكدية: دار ابف حـز

. تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي. مسند الشيابـ(. 1986القضاعي، محمد بف سبلمة. )
 . بيركت. مؤسسة الرسالة.2ط
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تحقيؽ:  .1ط .بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاــ(. 1990ابف القطاف ، عمي بف محمد. )
 يد. الرياض: دار طيبة.الحسيف آيت سع

جزء األلؼ دينار كىك الخامس مف الفكائد ـ(. 1993القطيعي، أحمد بف جعغر بف حمداف. )
 . الككيت. دار النفائس.1. تحقيؽ: بدر بف عبد اهلل البدر. طالمنتقاة كاألفراد كالغرائب الحساف

.1. طأبجد العمكـق(. 1423الًقنَّكجي، محمد صديؽ خاف. )  . دار ابف حـز

تذكرة الحفاظ )أطراؼ أحاديث كتاب المجركحيف البف ـ(. 1994ابف القيسراني ، محمد بف طاىر. )
 تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي. الرياض: دار الصميعي لمنشر كالتكزيع. .1ط .حباف(

تحقيؽ:  .1ط .ذخيرة الحفاظ )مف الكامؿ البف عدم(ـ(. 1996ابف القيسراني، محمد بف طاىر. )
 حمف الفريكائي.  الرياض: دار السمؼ.عبد الر 

تحقيؽ: سيد  .3ط .الكابؿ الصيب مف الكمـ الطيبـ(. 1999ابف القيـ ، محمد بف أبي بكر. )
 دار الحديث. :إبراىيـ. القاىرة

.  الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المصنفةـ(. 1986الكتاني، محمد بف جعفر. )
 . بيركت. دار البشائر اإلسبلمية.4لزمزمي الكتاني. طتحقيؽ : محمد المنتصر محمد ا

. تحقيؽ: حساـ الديف القدسي. )د. ط(. مكتبة عيكف التكاريخالكتبي، محمد بف شاكر. )د.ت(. 
 النيضة.

(: دار ـتحقيؽ: عمي شيرم. )د.  .1ط .البداية كالنيايةـ(. 1988ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر. )
 إحياء التراث العربي.

. تحقيؽ: أحمد عمر ىاشـ، د محمد طبقات الشافعييفـ(. 1993ر، إسماعيؿ بف عمر. )ابف كثي
 (: مكتبة الثقافة الدينية.ـزينيـ محمد عزب. )د. ط(. )د. 

بيركت. دار إحياء التراث )د.ط(. . مكتبة المثنى. ميعجىـ المؤلفيف)د. ت(.  كحالة، عمر بف رضا. 
 العربي. بيركت.   

الحياة السياسية كمظاىر الحضارة  في أصفياف في العصر ـ(. 2001كماؿ. محمد سيد. )
 . كمية دار العمكـ، جامعة المنيا. ماجستير.ق(571ق/433السمجكفي )

 .1ط .الككاكب النيرات في معرفة مف الركاة الثقاتـ(. 1981ابف الكياؿ، بركات بف أحمد. )
 دار المأمكف. :تحقيؽ: عبد القيكـ عبد رب النبي. بيركت

 )د.ـ(.تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ.  .1ط .سنف ابف ماجوـ(. 1997ابف ماجو ، محمد بف يزيد. )
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اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في ـ(. 1990ابف ماككال ، عمي بف ىبة اهلل. )
: أحمد عمر ىاشـ، د محمد زينيـ محمد عزب. تحقيؽ .1ط .األسماء كالكنى كاألنساب
 بيركت: دار الكتب العممية.

 . دمشؽ. دار القمـ.1. تحقيؽ تقي الديف الندكم. طالمكطأـ(. 1992مالؾ بف أنس. )

. تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، المكطأ، ركاية أبي مصعب الزىرمـ(. 1997مالؾ بف أنس. )
 . بيركت. مؤسسة الرسالة.2كمحمكد خميؿ. ط

. تحقيؽ: عبد المجيد تركي. ركاية عبد اهلل بف مسممة القىعٍنبيمالؾ بف أنس. مكطأ مالؾ. )د.ت(. 
 . دار الغرب اإلسبلمي.1ط

. تحقيؽ: د. بشار  المكطأ، كركاية يىحيى بف يىحيى المَّيثيِّ مالؾ، مالؾ بف أنس. ) د. ت(. 
 معركؼ. ) د. ط(. بيركت. دار الغرب اإلسبلمي.

دار  :تحقيؽ: نزيو حٌماد. جدة .2ط .الجيادـ(. 1982، عبد اهلل بف المبارؾ. )ابف المبارؾ 
 المطبكعات الحديثة.

. تحقيؽ: أمالي المحاممي، ركاية يحيى بف البيعـ(. 1992المحاممي، الحسيف بف إسماعيؿ. )
 . عماف. المكتبة اإلسبلمية.1إبراىيـ بف إبراىيـ القيسي. ط

. المؤلؤ كالمرجاف فيما اتفؽ عميو الشيخافبف عبد الباقي. ) د. ت(. محمد عبد الباقي، محمد فؤاد 
 محمد الحمبي. -)د . ط(. دار إحياء الكتب العربية 

سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف ىػػ(. 1404ابف المديني ، عمي بف عبد اهلل. )
 لمعارؼ.تحقيؽ: مكفؽ عبد اهلل عبد القادر. الرياض: مكتبة ا .1ط .المديني

تاريخ ىاشـ بف مرثد الطبراني، عف يحيى بف ـ(. 2010ابف مرثد الطبراني ، ىاشـ بف مرثد. )
الفاركؽ الحديثة لمطباعة  :تحقيؽ: أبك عمر محمد بف عمي األزىرم. القاىرة .2ط .معيف

 كالنشر.

عكاد . تحقيؽ: بشار تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿـ(. 1980المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1معركؼ. ط

. تحقيؽ: عبد الصمد تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼـ(. 1983المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف. )
 .. المكتب اإلسبلمي، كالدار القٌيمة2شرؼ الديف. ط

. تحقيؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم. الكنى كاألسماءـ(. 1984مسمـ، مسمـ بف الحجاج. )
 المدينة المنكرة: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية. 1ط
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المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ـ(. 2005مسمـ، مسمـ بف الحجاج. )
. 1. تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. طاهلل صمى اهلل عميو كسمـ المشيكر بػ: صحيح مسمـ

 بيركت: دار إحياء التراث العربي.

. تحقيؽ: مجمع المغة العربية. )د. ط (.  المعجـ الكسيطإبراىيـ. كآخركف. )د. ت(. مصطفى، 
 دار الدعكة.

، ركاية معرفة الرجاؿ لئلماـ أبي زكريا يحيى بف معيفق(. 1430ابف معيف ، يحيى بف معيف. )
الفاركؽ الحديثة . القاىرة: 1. طأبك عمر محمد بف عمي األزىرم . تحقيؽ:1. طبف ميٍحًرزا
 .مطباعةل

تحقيؽ: أحمد  .1ط .تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(ـ(. 1979ابف معيف ، يحيى بف معيف. )
حياء التراث اإلسبلمي.  محمد نكر سيؼ. مكة: مركز البحث العممي كا 

 .1ط .سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيفـ(. 1988ابف معيف ، يحيى بف معيف. )
 تحقيؽ: أحمد محمد نكر سيؼ. المدينة المنكرة: مكتبة الدار.

تحقيؽ: أحمد  .1ط .تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي(ابف معيف ، يحيى بف معيف. )د. ت(. 
 محمد نكر سيؼ. دمشؽ: دار المأمكف لمتراث.

. ركاية ابف طىيٍمافمف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرِّجاؿ، ق(. 1400ابف معيف ، يحيى. )
 تحقيؽ: أحمد محٌمد نكر سيؼ. )د.ط(. دمشؽ: دار المأمكف لمتراث.

خالد  يمف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف: ركاية أبـ(. 1979يحيي بف معيف. ) ،ابف معيف 
. تحقيؽ: أحمد محمد نكر سيؼ) د. ط(. دمشؽ. دار الدقاؽ يزيد بف الييثـ بف طمياف البادم

 المأمكف.

. تحقيؽ: عادؿ بف إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿـ(. 2001م، مغمطام بف قميج. )مغمطا
 . القاىرة: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر. 1محمد. ط

. تحقيؽ: عبد الممؾ بف األحاديث المختارةـ(. 1989المقدسي، ضياء الديف محمد بف عبد الكاحد. )
 تبة النيضة الحديثة.. مكة المكرمة. مك1عبد اهلل بف دىيش. ط

. تحقيؽ: أبك عبد الرحمف عادؿ بف سعد. معجـ ابف المقرئـ(. 1998المقرئ. محمد بف إبراىيـ. )
 . الرياض. مكتبة الرشد.1ط

البدر المينير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في ق(. 1425ابف الميمقِّف ، عمر بف عمي. )
 لغيط عبدالحي. كآخركف. الرياض: دار اليجرة.تحقيؽ: مصطفى أبك ا .1ط .الٌشرح الكبير
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. تحقيؽ: عبد اهلل الميثي. )د. ط(. بيركت. دار رجاؿ مسمــ(. 1986منجكيو، أحمد بف عمي. )
 المعرفة.

. 2. تحقيؽ: عمي بف محمد بف ناصر الفقييي. طاإليمافـ(. 1985ابف منده ، محمد بف إسحاؽ. )
 بيركت. الرسالة.

. تحقيؽ: أبك قتيبة نظر فتح الباب في الكنى كاأللقابـ(. 1996حاؽ. )ابف منده ، محمد بف إس
 . الرياض: مكتبة الككثر.1محمد الفاريابي. ط

التكحيد كمعرفة أسماء اهلل عز كجؿ كصفاتو عمى االتفاؽ ـ(. 2002ابف منده ، محمد بف إسحاؽ. )
 ة. مكتبة العمـك كالحكـ.. تحقيؽ: عمي بف محمد بف ناصر الفقييي. ط. المدينة المنكر  كالتفرد

حققو كقدـ لو كعمؽ عميو: األستاذ  .معرفة الصحابةـ(. 2005ابف منده ، محمد بف إسحاؽ. )
 . مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة.1عامر حسف صبرم. ط :الدكتكر

 . تحقيؽ: بشار عكادالتكممة لكفيات النقمةـ(. 1984المنذرم، عبد العظيـ بف عبد القكم. )
 . دار الرسالة.3معركؼ. ط

( .  . بيركت: دار صادر.3. طلسافي العربق(. 1414ابف منظكر ، محمد بف مكـر

. تحقيؽ كتحقيؽ، عبد الراضي محمد نزىة الحفاظـ(. 1986أبك مكسى المديني ،  محمد بف عمر )
 . بيركت. مؤسسة الكتب الثقافية.1عبد المحسف. ط

، المطائؼ مف دقائؽ المعارؼ في عمكـ الحفاظق، 581أبك مكسى المديني ، محمد بف أبي بكر ت
ق، كعميو خطو كما في آخرىا، كمحفكظة بمكتبة )جار اهلل أفندم( 571كتبت كقرئت عميو سنة

 (، مخطكط.402أسطنبكؿ برقـ )

. ارؼ في عمـك الحفاظالمطائؼ مف دقائؽ المع، ـ(1999)أبك مكسى المديني ، محمد بف أبي بكر 
 .. بيركت. دار الكتب العممية 1ط تحقيؽ: أبك عبد اهلل محمد عمي سمؾ

. تحقيؽ: الشرح المكمؿ في نسب الحسف الميمؿـ(. 2005أبك مكسى المديني ، محمد بف عمر. )
 عمر بف حسف عثماف فبلتة. ط. دار األنصارم.

.)د. ط(. إيضاح ما ال يسع المحدث جيمو. أبك الميَّانىًشيِّ حفص. عمر بف عبد المجيد. )د. ت(
 صنعاء. مكتبة الجامع الكبير.

. 1. تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد. طالضعفاء كالمتركككفىػػ(. 1396النسائي، أحمد بف شعيب. )
 حمب: دار الكعي.
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تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي ىػػ(. 1423النسائي، أحمد بف شعيب. )
. تحقيؽ: الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني. كذكر المدلسيف )كغير ذلؾ مف الفكائد(النسائي 

 . مكة: دار عالـ الفكائد.1ط

. حمب: 2. تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة. طالسنف الصغرلـ(. 1986النسائي، أحمد بف شعيب. )
 مكتب المطبكعات اإلسبلمية.

. 1يؽ: حسف عبد المنعـ شمبي. ط. تحقالسنف الكبرلـ(. 2001النسائي، أحمد بف شعيب. )
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

تحقيؽ: الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني.  ذكر المدلسيفـ(. 2002النسائي، أحمد بف شعيب. )
 . مكة المكرمة. دار عالـ الفكائد.1ط

 . )د. ط(. مصر: السعادة.حمية األكلياءـ(. 1974أبك نعيـ ، أحمد بف عبد اهلل. )

. الدار البيضاء: 1. تحقيؽ: فاركؽ حمادة. طالضعفاءـ(. 1984أبك نعيـ ، أحمد بف عبد اهلل. )
 دار الثقافة. 

. تحقيؽ: الدكتكر محمد دالئؿ النبكة ألبي نعيـ األصبيانيـ(. 1986أبك نعيـ ، أحمد بف عبد اهلل. )
 . بيركت. دار النفائس.2ركاس قمعو جي، عبد البر عباس. ط

. لبناف: 1. تحقيؽ: سيد كسركم حسف. طتاريخ أصبيافـ(. 1990أحمد بف عبد اهلل. )أبك نعيـ ، 
 دار الكتب العممية.

. تحقيؽ: المسند المستخرج عمى صحيح اإلماـ مسمــ(. 1996أبك نعيـ ، أحمد بف عبد اهلل. )
 . لبناف: دار الكتب العممية.1محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ الشافعي. ط

. 1. تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم. طمعرفة الصحابةـ(. 1998بف عبد اهلل. ) أبك نعيـ ، أحمد
 الرياض: دار الكطف لمنشر.

. تحقيؽ: كماؿ التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيدـ(. 1988ابف نقطة ، محمد بف عبد الغني. )
 . دار الكتب العممية1يكسؼ الحكت. ط

قريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير في أصكؿ التق(. 1405النَّككٌم، يحيى بف شىرىؼ. )
 . بيركت: دار الكتاب العربي.1. تقديـ كتحقيؽ كتعميؽ: محمد عثماف الخشت. طالحديث

. حققو. محمد نجيب المطيعي. )د. ط(. المجمكع شرح الميذبالنككم، يحيى بف شرؼ. )د. ت(. 
 السعكدية. مكتبة اإلرشاد.
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صحيح مسمـ بشرح النٌككم المعركؼ بالمنياج شرح صحيح مسمـ )د.ت(.  النَّككٌم، يحيى بف شىرىؼ.
 . )د.ط(. القاىرة: المطبعة المصرية باألزىر.بف الحجاج

. 1. تحقيؽ: يكسؼ بف محمد الدخيؿ. طاألسامي كالكنىـ(. 1994النيسابكرم، أبك أحمد الحاكـ. )
 المدينة المنكرة: دار الغرباء األثرية.

-441) الحياة العممية في أصفياف في العصر السمجكقيـ(. 2006يادم. )اليادم. إبراىيـ ال
. إشراؼ: محمد عبد العظيـ أبك النصر. جامعة الزقازيؽ، كمية ـ(1157-1049ق( )552

 اآلداب، قسـ التاريخ. رسالة ماجستير.

. تحقيؽ: حبيب الرحمف كشؼ األستار عف زكائد البزارـ(. 1979الييثمي، عمي بف أبي بكر. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1األعظمي. ط

. تحقيؽ: حساـ الديف القدسي. مجمع الزكائد كمنبع الفكائدـ(. 1994الييثمي، عمي بف أبي بكر. )
 )د. ط(. القاىرة: مكتبة القدسي.

. بيركت. دار 3. تحقيؽ: مارسدف جكنس. طالمغازمـ(. 1989الكاقدم، محمد بف عمر. )
 األعممي.

 دار الكتب العممية. :. بيركت1. طتاريخ ابف الكردمـ(. 1996ابف الكردم ، عمر بف مظفر. )

. )د. مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة حكادث الزمافـ(. 1993اليافعي، عبد اهلل بف أسعد. )
 ط(، القاىرة: دار الكتاب اإلسبلمي.

. تحقيؽ : حسيف سميـ يعمى المكصميمسند أبي ـ(. 1983أبك يعمى المكصمي. أحمد بف عمي. )
 . دمشؽ. دار المأمكف لمتراث.1أسد. ط

. تحقيؽ: تاريخ ابف يكنس المصرمىػػ(. 1421ابف يكنس ، عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1عادؿ نكييض. ط
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 فيرس اآليات القرآنية

رقـ  اآليػػػة ـ.
 رقـ الصفحة اآلية

 سكرة البقرة
ٌُِم أَْغىِٕاءَ ]  .1 ٍُُم اْنجا  203 272 [َْٔحَسبُ
ٍُهَّ ]  .2 اَج ََ ٌُهَّ أَْن َْٔىِكْحَه أَْش  525 232 [فَََل تَْعُضهُُ

 سكرة اؿ عمراف
َْ ظَهَُمُا]  .3 انَِّرَٔه إَِذا فََعهُُا فَاِحَشتً أَ ََ 135 58 

 سكرة التكبة
ٌُمْ ]  .4 ٍُِّس ٍِْم َصَدقَتً تُطَ انِ َُ  531 103 [ُخْر ِمْه أَْم
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تَّى تىٍطميعى الشٍَّمسي  ٍمرىةى حى ، ال تىٍرميكا اٍلجى بَّاسو  أيبىٍيًنيَّ  399 اٍبًف عى
؟ مىًؿ األىٍحمىًر الًَّذم يىٍخطيبي اًحبي اٍلجى  72 أبك ىند أىتىرىل ذىاؾى صى

ـٍ ييؤٍ  ثنا فىمى ـٍ ثىبلى ديكي ٍدًرمِّ  ذىٍف لىوي فىٍميىٍرًجعٍ ًإذىا اٍستىٍأذىفى أىحى  57 أىبك سىًعيدو اٍلخي

ٍكتيكبىةي  بلةى ًإال اٍلمى ٍيرىةى  أبك ًإذىا أيًقيمىًت الصَّبلةي فىبل صى  250 ىيرى
دى، فىٍميىقيٍؿ: المَّييَـّ اٍفتىٍح ًلي أىٍبكىابى ًإذىا  ـي المىٍسجى ديكي ؿى أىحى ٍيدو  أبك دىخى مى  272 أيسىٍيدو  أبكأىٍك -حي

نًَّة، كىأىٍىؿي النَّارً  نًَّة ًإلىى اٍلجى ارى أىٍىؿي اٍلجى  420 اٍبًف عيمىرى  ًإذىا صى
ٍبًح، فىًإنَّوي  كا ًبالص  ـي ًلؤٍلىٍجًر أىٍصًبحي ًديجو  أىٍك أًلىٍجًرىىا -أىٍعظى  294 رىاًفًع ٍبًف خى

: آلمَّوي الًَّذم ال ًإلىوى ًإال ىيكى  : قيٍمتى ، قىاؿى  111 اٍبًف مىٍسعيكدو  آلمَّوي الًَّذم ال ًإلىوى ًإال ىيكى

ٍمسو  ك أىمىرىهي أىٍف يىٍقرىأى اٍلقيٍرآفى ًفي خى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو  90 عى

مىٍيوً  م كا عى اًشيَّ قىٍد مىاتى فىقيكميكا فىصى ـي النَّجى اكي ٍيفو  ًإفَّ أىخى  82 ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى

يِّدي ىىذىا الدَّيفى ًبأىٍقكىاـو ال خىبلؽى لىييـٍ ًإفَّ المَّوى عىزَّ  ؿَّ لىييؤى  161 كعب بف مالؾ كىجى
ٍفؽى ًفي األىٍمًر كيمِّوً  ؿَّ ييًحب  الرِّ اًئشىةى  ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى  395 عى

 58 لخطابعمر بف ا إف الميت يعذب ببكاء أىمو عميو

مىى اٍلبىًعيرً  مَّـى كىافى ييكًتري عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  143 اٍبًف عيمىرى  أىفَّ النًَّبيَّ صى
فىاًطمىةى ًبٍنتى  قىوي كى مَّـى طىرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًميَّ ٍبفى أىًبي طىاًلبو  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى  187 عى
مَّـى نىزىؿى ًفي غىٍزكىةو غىزىاىىا سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيرىةى  كأىب أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى  467 ىيرى

مىى حى   مَّى عى مَّـى، صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍدًرمِّ  كأىب ًصيرو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى  472 سىًعيدو اٍلخي
مىعى،  مىى ًنسىاًئًو جي مَّـى، طىاؼى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  155 رىاًفع كأىب أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
كىافى  ، كىافى يىٍسًدؿي شىعىرىهي، كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى بَّاسو  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى  283 اٍبًف عى
، نىيىى أىٍف تيٍكسىرى ًسكَّةي  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  123 عبد اهلل بف سناف أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

فِّؼي  مَّـى لىييخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًئشىةى  الرٍَّكعىتىٍيفً ًإٍف كىافى رىسيكؿي المًَّو صى  130 عى

ىبيك تيرىابو  ٍنوي ًإلىٍيًو ألى ًميٍّ رىًضيى المَّوي عى اًء عى  102 سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو  ًإٍف كىانىٍت أىحىبَّ أىٍسمى

ـى  بَّةى ًشفىاءه ًمٍف كيؿِّ دىاءو ًإال أىٍف يىكيكفى السَّا  171 الصديؽ أىبيك بىٍكر ًإفَّ ىىًذًه اٍلحى
مَّـى لىٍيمىةى الميٍزدىًلفىًة  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى النًَّبي  صى بَّاسو  أىنىا ًممٍَّف قىدَّ  402 اٍبفى عى

 58 عائشة إنما قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، في ييكدية: إنيا تعذب، 
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، يىٍسأىليوي أىم  األىٍعمىاؿً أ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ يىٍأًتي رىسيكؿى المًَّو صى ٍبدى المًَّو ٍبفى سىبلـو  ي كي  266 عى
يىا بىاًطؿه  ًليِّيىا فىًنكىاحي ٍت ًبغىٍيًر ًإٍذًف كى ا اٍمرىأىةو نىكىحى اًئشىةى  أىي مى  521 عى

مىى الن ٍصًح ًلكيؿِّ ميٍسًمـو  مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًريرو  بىايىٍعتي رىسيكؿى المًَّو صى  486 جى
تىٍيفً بىايىٍعتي رىسيك  مَّـى ًفي يىٍكـو مىرَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بىٍيرً  ؿى المًَّو صى ٍبًد المًَّو ٍبًف الز   211 عى

اًئشىةى  تيٍفًتي النِّسىاءى ًبأىٍف ال يىٍقطىٍعفى   199 عى
ئيكا ًممَّا مىسًَّت النَّاري  ٍيرىةى  أبك تىكىضَّ  134 ىيرى

جاءت الجدة أـ األـ كأـ األب إلى أبي بكر فقالت: إف ابف 
 .ابني أك ابف بنتي مات

 57 قبيصة بف ذؤيب

اًر الزٍَّيتً  ، ًعٍندى أىٍحجى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  181 ًبي المٍَّحـً آ رىأىل رىسيكؿى المًَّو صى
ٍؤيىا اٍلميٍسًمـً يىرىاىىا أىٍك تيرىل لىوي  ٍيرىةى  أبك ري  521 ىيرى

اًنيىةى عىشىرى سىفىرنا مَّـى ثىمى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  104 اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو  سىافىٍرتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى

ـٍ  لى امىعى كى ؿو جى ٍنوي، عىٍف  رىجي يىًنيَّ  سىأىؿى عيٍثمىافى ٍبفى عىفَّافى رىًضيى المَّوي عى اًلدو اٍلجي ٍيدى ٍبفى خى  534 زى
اذىا أىٍنزىؿى المٍَّيمىةى ًمفى اٍلًفتى  افى المًَّو مى مىمىةى  فً سيٍبحى  452 أيِـّ سى

مَّـى نىاًصيىتىوي مىا شىاءى المَّوي عىزَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  280 بف مالؾأىنىسو  سىدىؿى رىسيكؿي المًَّو صى
ةً  ًؿ قىاًعدنا ًنٍصؼي الصَّبلى ةي الرَّجي بلى ٍبدي  صى ك المًَّو ٍبفي  عى  55 عىٍمرو

مِّـٍ  ـٍ ييسى لى ٍد كى ـٍ يىٍسجي ـٍ فىسىيىا فىمى مَّى ًبًي ٍيفو  صى  546 ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى
مىٍيًو  ، فىًإذىا ميكسىى عى ـٍ مىٍييي مىكىاتي المًَّو عى مىيَّ األىٍنًبيىاءي صى اًبرو  عيًرضى عى  381 بف عبد اهللجى

ـٍ أىبىا  ، أىالى أيٍخًبريؾى ًبأىٍشقىى النَّاسً قي  98 عىمَّاًر ٍبًف يىاًسرو  تيرىابو

اًلؾو  كىافى ًإذىا سىافىرى فىأىرىادى أىٍف يىتىطىكَّعى ًبالصَّبلًة اٍستىٍقبىؿى ًبنىاقىًتًو اٍلًقٍبمىةى   138 أىنىسي ٍبفي مى

ٍفؽى ًفي األىٍمًر كيمًِّو. مَّـى ييًحب  الرِّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًئشىةى  كىافى النًَّبي  صى  553 عى
اًئطو ييقىاؿي لىوي  مَّـى فىرىسه ًفي حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  456 سيؿ بف سعد كىافى ًلمنًَّبيِّ صى

عي رىٍأسىوي فً  اًئضه كىافى يىضى اًئشىةى  ي ًحٍجًرىىا فىيىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى كىًىيى حى  126 عى

يًّا. يِّتنا كىكىٍسًرًه حى ٍظـً اٍلمىيًِّت مى اًئشىةى  كىٍسري عى  334 عى
مىى  مَّـى ييمىقِّنينىا: عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  264 اٍبفى عيمىرى  كينَّا ًإذىا بىايىٍعنىا رىسيكؿى المًَّو صى
فىةى، ًمنَّا  ةى عىرى ًبيحى مَّـى صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  141 عبد اهلل بف عمر كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى

ًفي ٍنوي رى ًمي  ٍبفي أىًبي طىاًلبو رىًضيى المَّوي عى  98 عىمَّارى ٍبفى يىاًسرو  قىٍيفً كيٍنتي أىنىا كىعى

ا أيًطيعى المَّوي تىعىالىى ًفيًو، كىال يىًميفى ًفي غىضىبو  بَّاسو  ال نىٍذرى ًإال ًفيمى  556 اٍبًف عى
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تيوي كىفَّارىةي يىًميفو  كىفَّارى ؿَّ كى يىًة المًَّو عىزَّ كىجى اًئشىةى  ال نىٍذرى ًفي مىٍعصى  321 عى
، فى  ًليٍّ يىا ال ًنكىاحى ًإال ًبكى ًليٍّ فىًنكىاحي ٍت ًبغىٍيًر ًإٍذًف كى ا اٍمرىأىةو نىكىحى اًئشىةى  أىي مى  164 عى

كءىهي فىييٍسًبغيوي  ـٍ فىييٍحًسفي كيضي ديكي أي أىحى  383 أبك ىريرة ال يىتىكىضَّ
ؿَّ المَّوي تىعىالىى أىٍكمىوي  أي ًمٍف طىعىاـو أىحى  222 أىبيك بىٍكرو  ال ييتىكىضَّ

، كىال  ارى ًإال ميٍؤًمفه ـٍ ًإال مينىاًفؽه ال ييًحب  األىٍنصى يي اًلؾو  ييٍبًغضي  168 أىنىًس ٍبًف مى
نَّةى قىاًطعه  ؿي اٍلجى بىٍيًر ٍبًف ميٍطًعـو  ال يىٍدخي  215 جي
 347 يىٍحيىى ٍبًف أىًبي كىًثيرو  لىٍعفي اٍلميٍؤًمًف كىقىٍتًمًو.

تيوي كىال ييكىمَّؼي ًمفى اٍلعىمىًؿ مىا ال ييًطيؽي  ًكٍسكى ٍمميكًؾ طىعىاميوي كى ٍيرىةى  أبك ًلٍممى  173 ىيرى
ـٍ يىكيكنيكا  قىعىًت اٍلًفٍتنىةي لى ٍسنىاًد، فىمىمَّا كى ًف اإٍلً  59 اٍبًف ًسيًريفى  يىٍسأىليكفى عى

ًتوً  ؿه ًمٍف أيمَّ تَّى يىؤيمَّوي رىجي ـٍ يىميٍت نىًبي  قىط  حى دِّيؽي  لى  288 أىبيك بىٍكرو الصِّ
يَّزى رىسيكؿي المَّ  ًميٍّ لىمَّا جى مَّـى فىاًطمىةى ًإلىى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمًرك  ًو صى عى

 ٍبًف اٍلعىاصً 
409 

ًمٍؿءى األىٍرضً  ٍمدي ًمٍؿءى السَّمىاكىاًت كى بَّنىا لىؾى اٍلحى ٍبدى المًَّو ٍبفى أىًبي أىٍكفىى المَّييَـّ رى  542 عى
مىًؿ األىٍحمىرً  اًحبى اٍلجى رىًة ًإال صى نَّةى مىٍف بىايىعى تىٍحتى الشَّجى مىفَّ اٍلجى بَّاسو  لىيىٍدخي  205 اٍبًف عى

لىوي  ٍنًزؿه نىزى نَّمىا ىيكى مى بَّاسو  لىٍيسى اٍلميحىصَّبي ًبشىٍيءو ؛ كىاً   418 اٍبًف عى
دىقىةه، كىال ًفيمىا ديكفى  ٍمًس أىكىاؽو صى ٍيرىةى  أبك لىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى  529 ىيرى

ٍمًس ذىٍكدو  لىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى دىقىةه، كى ٍمًس أىكىاؽو صى  531 أىبىا سىًعيدو  لىٍيسى ًفيمىا ديكفى خى
لىٍيسى ًفيمىا دىقىةه، كى ٍمًس ذيكدو صى ٍدًرمَّ  لىٍيسى ًفيمىا ديكًف خى  490 سىًعيدو اٍلخي

مىى يىٍكـو  يىٍكـى عىاشيكرىاءى لىٍيسى ًليىٍكـو فىٍضؿه عى افى كى بَّاسو  ًإال شىٍيرى رىمىضى  194 اٍبفي عى
.... دىقىةو ًمٍف طىيِّبو ده ًبصى دَّؽى أىحى ٍيرىةى  أبك مىا تىصى  384 ىيرى

مِّي، ، ثيَـّ ييصى ؿو ييٍذًنبي ذىٍنبنا، ثيَـّ يىقيكـي فىيىتىطىيَّري ا ًمٍف رىجي ًمي  بف أبي طالب مى  58 عى

ييٍبسىطي لىوي ًفي ًرٍزًقوً  ٍف أىحىبَّ أىٍف ييمىدَّ لىوي ًفي عيميًرًه كى ًميٍّ  مى  353 عى
اًئمنا؟  ـي اٍليىٍكـى صى ٍف أىٍصبىحى ًمٍنكي ٍيرىةى  كأىب مى  319 ىيرى

ذىاـً  مىٍيًو يىٍعًني بىاتى عىرىؽي اٍلجي ـى عى ٍرًجيرى ثيَـّ نىا ٍف أىكىؿى اٍلجى اًئشىةى  مى  561 عى
ـٍ يىٍنتىقً  ٍف بىاعى ًسٍمعىةن فىمى ٍبتىاعي، أىٍك مىاتى مى ٍيرىةى  كأىب ٍد، فىأىٍفمىسى اٍلمي  238 ىيرى

اًلؾو  مىٍف سىرَّهي أىٍف ييٍبسىطى لىوي ًفي ًرٍزًقًو، أىٍك ييٍنسىأى لىوي ًفي أىثىًرًه، فىٍميىًصؿٍ   358 أىنىًس ٍبًف مى
كىذىا ٍربىًة األيكلىى فىمىوي كىذىا كى ٍف قىتىؿى كىزىغنا  ًفي الضَّ ٍيرىةى  أبك مى  494 ىيرى
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ـي  رى فىأىٍعتىؽى نىًصيبىوي فىًإنَّوي ييقىا بىٍيفى آخى ٍبده بىٍينىوي كى ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى  مىٍف كىافى لىوي عى  260 عى
اًرهً مىٍف كىا زىاًعيِّ  أبك فى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر فىٍمييٍحًسٍف ًإلىى جى ٍيحو اٍلخي  108 شيرى

 58 مالؾ بف أنس مف كذب عمي متعمدنا فميتبكأ مقعده مف النار

ـٍ  ـٍ ال ييٍرحى ًريرو  مىٍف ال يىٍرحى  376 جى
ا لىٍيسى ًعٍنًدم مَّـى عىٍف بىٍيًع مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو  نىيىاًني رىسيكؿي المًَّو صى  114 حى

مَّـى عىٍف كىٍسًر ًسكًَّة اٍلميٍسًمًميفى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  122 عبد المزني نىيىى رىسيكؿي اهلًل صى

ًف الش ٍيرىةً  ٍيفو  نىيىى عى  550 ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى
اًئمنا ده أىٍصبىحى اٍليىٍكـى صى ـٍ أىحى ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف أىًبي بىٍكرو  ىىٍؿ ًمٍنكي  313 عى

ةي  اًلحى ٍؤيىا الصَّ ـي أىٍك تيرىل لىوي  ًىيى الر   517 الدٍَّردىاء كأىبى  يىرىاىىا اٍلميٍسًم
 58 حصيف بف عمراف كاهلل إف كنت ألرل أني لك شئت حدثت عف رسكؿ اهلل

ًديًثي اًلي الى أىرىاؾى تىٍسمىعي ًلحى ، مى  59 بيشىٍيره اٍلعىدىًكم   يىا اٍبفى عىبَّاسو

كا ًبالٌصٍبًح ؛ فىإً  ، أىٍصًبحي .يىا ًببلؿي ـٍ ٍيره لىكي  291 بف رباح ًببلؿ نَّوي خى
 342 الفارسي سمماف يا سمماف ال تبغضني فتفارؽ دينؾ

اذىا يىٍصميحي لىنىا ًمفى اأٍلىٍشًربىًة؟ عىمىنىا اهللي ًفدىاءىؾى مى ٍدًرمَّ  كأىب يىا نىًبيَّ اهلًل، جى  34 سىًعيدو اٍلخي

كىافى رىسيكؿي اهللً  يىٍسًدؿي  ، كى ـٍ كىافى اٍلميٍشًركيكفى يىٍفريقيكفى شيعيكرىىي بَّاسو  شىٍعريهي، كى  281 اٍبًف عى
ٍبًح: ]كىالنٍَّخؿى بىاًسقىاتو لىيىا طىٍمعه نىًضيده[ اًلؾو  يىٍقرىأي ًفي الص   147 قيٍطبىةى ٍبًف مى

بىري كىاٍلميعىايىنىًة                                                  508 عبد اهلل بف عباس لىٍيسى اٍلخى
ٍعميكـو  ًليفى كىاآلًخًريفى ًلًميقىاًت يىٍكـو مى  308 عبد اهلل بف مسعكد                        يىٍجمىعي المَّوي تىعىالىى األىكَّ

مىؽى المَّوي  مىا خى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى لىقىٍد رىأىٍيتيًني أىٍتبىعي رىسيكؿى المًَّو صى
 تىعىالىى ذيبىابنا     

 295 الصديؽأبك بكر 

ؿَّ  ديكًد المًَّو عىزَّ كىجى دٍّ ًمٍف حي  443    عائشة بنت أبي بكر                                  أىتىٍشفىعي ًفي حى
ٍمنىا بىٍعدىهي                    ، كىرىجى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـى رىسيكؿي المًَّو صى  368 عمر بف الخطاب    رىجى

ميعىًة              م ًؽ يىٍكـى اٍلجي مَّـى نىيىى عىًف التَّحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  504 عبد اهلل بف عمرك أىفَّ النًَّبيَّ صى
اًء                                        ى بىٍيفى النَّاًس ًفي الدِّمى ا ييٍقضى ؿي مى  424 عبد اهلل بف مسعكد أىكَّ

مىؼى بً  ا قىاؿى                            مىٍف حى  428 ثابت بف الضحاؾ ًممَّةو ًسكىل اإًلٍسبلـً كىاًذبنا فىييكى كىمى
 430 أـ كمثكـ بنت عقبة   لىٍيسى اٍلكىذَّابي ًبالًَّذم ييٍصًمحي                                             

ؿَّ                               اًلفنا فىبل يىٍحًمٍؼ ًإال ًبالمًَّو عىزَّ كىجى  433 عبد اهلل بف عمر مىٍف كىافى حى
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اًر                       أىفَّ رىجيبل اًريىةو ًمفى األىٍنصى  445 أنس بف مالؾ ًمفى اٍليىييكًد رىضَّ رىٍأسى جى
ٍفيىا سىنىةن                                  ًككىاءىىىا، كىعىرِّ يىا كى  449 زيد بف خالد اٍعرىٍؼ ًعفىاصى
ًة                                   476 عبد اهلل بف عمر ال يىٍنظيري المَّوي تىعىالىى ًإلىٍيًو يىٍكـى اٍلًقيىامى
ر  فىأىٍبًرديكا عىًف الصَّبلًة                                     481 أبك ىريرة ًإذىا كىافى اٍلحى

اًرـه         12}ًإًذ اٍنبىعىثى أىٍشقىاىىا{ ]الشمس:  ؿه عى  388 اهلل بف زمعةعبد  [ اٍنبىعىثى لىيىا رىجي
، فىاٍغتىًسًمي ثيَـّ أىًىمِّي  ـى مىى بىنىاًت آدى فىًإفَّ ىىذىا أىٍمره كىتىبىوي المَّوي تىعىالىى عى

جِّ      ًباٍلحى
 499 جابر بف عبد اهلل

، فىاٍجتىمىعىًت اٍلعىٍنكىبيكتي  دِّيؽي اٍلغىارى ، أىنىا كىأىبيك بىٍكرو الصِّ ٍمتي دىخى
 فىنىسىٍجفى ًباٍلبىاًب    

 299 عمي بف أبي طالب

ًتًو                                     ؽَّ عىظىمى  302 جابر بف عبد اهلل مىا عىظَّميكا المَّوى حى
مىؽى                              بِّؾى الًَّذم خى دى ًفي: اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى  304 أبك ىريرة سىجى
ـي اٍلمىٍكتى ًلضيرٍّ نىزىؿى ًبًو ييٍعًجزيهي                    ديكي  330 أنس بف مالؾ ال يىتىمىنَّيىفَّ أىحى

تَّى ريًفعى           ال تىٍبًكي، فىمىا زى  اًفتىةن ًبأىٍجنيًحيىا حى  426 جابر بف عبد اهلل       الىًت اٍلمىبلًئكىةي خى
رىاـه                                   435 عائشة بنت أبي بكر كيؿ  شىرىابو أىٍسكىرى فىييكى حى

، فىنىزىٍعتي ًمٍنيىا مىا شىاءى المَّوي تىعىالىى     مىى قىًميبو ا أىنىا نىاًئـه رىأىٍيتيًني عى  479 أبك ىريرة بىٍينىمى
 405 عبد اهلل بف عمرك  أىي يىا النَّاسي ال ًحٍمؼى ًفي اإًلٍسبلـً                                
ـٍ مىاًشيىةى رىجيؿو ًبغىٍيًر ًإٍذًنو                         ديكي  497 عبد اهلل بف عمر    ال يىٍحًمبىفَّ أىحى

لىٍك مىٍفحىصى قىطىاة                       ٍف بىنىى لمىوي تىعىالىى مىٍسًجدنان كى  501 أبك ذر الغفارم مى
م كا                            ٍف صى  510 أنس بف مالؾ مىجيكسي اٍلعىرىًب مىجيكسي اٍلعىرىًب كىاً 

بِّي عىزَّ كى  ا ًمفى المَّبىًف                 نىٍيره أىٍعطىاًنيًو رى ؿَّ أىشىد  بىيىاضن  136 أنس بف مالؾ جى
ؿى ًمفى اٍلميعىافىاًة بىٍعدى اٍليىًقيًف              ـٍ بىٍيفى النَّاًس شىٍيءه أىٍفضى ـٍ ييٍقسى  87 أبك بكر الصديؽ   ًإنَّوي لى

ٍف نىذىرى أىٍف ييًطيعى المَّوى تىعىالىى فىٍمييًطٍعوي                                 46 عائشة بنت أبي بكر   مى
ٍرمىةن أىال أىم  شىٍيرو تى  نىا ىىذىا           « ٍعمىميكنىوي أىٍعظىـي حي  465 عبد اهلل بف عمر ؟ قىاليكا: شىٍيري

ٍرتي ًبرىسيكًؿ المًَّو  مَّـى  -مىرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مِّي،  -صى كىىيكى ييصى
مىٍيًو        مٍَّمتي عى  فىسى

 513 صييب بف سناف

تَّى الشٍَّككىًة               ا ًمٍف ميٍؤًمفو كىال ميٍؤًمنىةو ييًصيبيوي كىصىبه كىال نىصىبه حى  402 عائشة بنت أبي بكر     مى

ٍف يىسىاًرًه أىٍك تىٍحتى  لىًكٍف عى ؿي أىمىامىوي أىٍك عىٍف يىًميًنًو كى  441 أبك سعيد الخدرم ال يىٍبزيقىفَّ الرَّجي
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فَّ اٍلميٍؤًمفى يىغىاري                            ًإفَّ المَّوى تى  ، كىاً  تىعىالىى يىغىاري  439 أبك ىريرة بىارىؾى كى
نًَّة اٍلبيٍموي                                                       306 أنس بف مالؾ أىٍكثىري أىٍىًؿ اٍلجى

كا النِّسىاءى فً  ٍف نىٍفًسيىا                    آًمري : الثَّيِّبي تيٍعًربي عى ، قىاؿى  365 العرس بف عميرة ي أىٍنفيًسًيفَّ
كفى                                                     360 ك ىريرةأب الشٍَّيري ًتٍسعه كىًعٍشري
ًمٍؿءى األىٍرًض                          اًء كى ًمدىهي، ًمٍؿءى السَّمى عبد اهلل بف أبي  سىًمعى المَّوي ًلمىٍف حى

 أكفى
118 

ةن                                               عيٍمرىةه  جَّ افى تىٍعًدؿي حى  296 عبد اهلل بف عباس   ًفي رىمىضى
كـي يىٍكمنا ًفي سىًبيًؿ المًَّو                              ٍبدو يىصي ا ًمٍف عى  437 أبك سعيد الخدرم          مى

، ًفي ًإذىا السَّمىاءي اٍنشىقٍَّت               مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍدتي مىعى النًَّبيِّ صى  176 أبك ىريرة سىجى
ـٍ أىٍف يىٍقرىأى اٍلقيٍرآفى ًفي لىٍيمىة                                         ديكي زي أىحى  390 أبك أيكب األنصارم أىيىٍعجى

ًفي يىًدًه غىمىره  مىفٍ  بىاتى كى
ابىوي شىٍيءه فىبل يىميكمىفَّ ًإال نىٍفسىوي                       370 أبك ىريرة فىأىصى

ذى اٍلًجٍزيىةى ًمٍف مىجيكًس        ، أىخى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى عبد الرحمف بف  أفَّ النًَّبيَّ صى
 عكؼ

373 

بىا ًفي الدٍَّيف                                       ا الرِّ  537 أسامة بف زيد ال ًربىا ًفي يىدو ًبيىدو ًإنَّمى
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 129 ًإٍبرىاًىيـ بف أحمد بف عيمىر الككيعي الفىرىضي الضرير

مًَّد ٍبًف ميٍصعىبً  ٍمزىةى بًف ميحى ـي بفي حى  213 ًإٍبرىاًىٍي
 507 ًإٍبرىاًىيـ ٍبف حياف البيع

 300 إبراىيـ بف سالـ، أبك خالد نيسابكرم
 480 إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ الزىرم

اؽ ، أىبيك ًإٍسحى ـي بفي سىًعٍيدو البىٍغدىاًدم   130 ًإٍبرىاًىٍي
ٌي أىبيك ميٍسًمـو  ٍبد اهلل بًف ميٍسًمـ بًف مىاعز الكىجِّ  123 ًإٍبرىاًىٍيـ بف عى

ـى البىٍرمىًكي   ـي بفي عيمىرى بًف أىٍحمىدى بًف ًإٍبرىاًىٍي  123 ًإٍبرىاًىٍي
ارً  مًَّد ٍبًف اٍلحى ـي ٍبفي ميحى  113 ًث ٍبًف أىٍسمىاءي اٍلفىزىاًرم  ًإٍبرىاًىي
مًَّد بًف عىٍرعىرىةى  ـي بفي ميحى  298 ًإٍبرىاًىٍي

 217 إبراىيـ بف مرزكؽ بف دينار األمكم البصرم
 502 إبراىيـ بف يزيد بف شريؾ

 164 بف الجاركد، أبك جعفر الجاركدم  ا
 161 ابف كعب

ٍرًمي  البىٍصًرٌم، عـ أىًبي قبلبة  84 أىبيك اٍلمييىمًَّب اٍلجى
 105 أىبيك بسرة الغفارم

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى القرشي ًف ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمى  144 أىبيك بىٍكًر ٍبفي عيمىرى ٍبفي عى
ًميٍّ الرَّاًزم  أىبيك بىٍكر، أىٍحمىدي ب  390 في عى

ـى  مَّدي بفي الحيسىٍيًف بًف ًإٍبرىاًىٍي ، ميحى ٍعفىرو  136 أىبيك جى
مَّدو  بىٍيبو العىبَّاسي بفي أىٍحمىدى بًف ميحى  462 أىبيك خي
ٍيحو الخيزاعي  العىدىكم  الكىٍعبي    109 أىبيك شيرى

ٍبدي المًَّو ٍبفي نىاًجذو  اًدؽو اأٍلىٍزًدم  عى  299 أىبيك صى
ـى  ٍريى  119 أىبيك ًعٍصمىةى نيكحي ٍبفي أىًبي مى

مَّدي بفي أىٍحمىدى الًحٍيًرم   ٍمدىافى ميحى ك بفي حى  187 أىبيك عىٍمرو
بَّب مَّدي بفي ميحى  371 أىبيك ىىمَّاـو الدَّالَّؿي ميحى

 215 أٍحمىد ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ًإٍسمىاًعيؿ ٍبف اٍلعىبَّاس، أبك بكر اإلسماعيمي
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 130 أحمد ٍبف أىًبي الفتح عىٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف أحمد ٍبف القاسـ

سىف بف أحمد بف أبي يحيى  163 زيكىٍير الحٍضرمٌي، أبك الحى
ًميِّ ٍبف عىٍبد اهلل ٍبف ككشيذ مًَّد ٍبف عى  71 أحمد ٍبف اٍلعىبَّاسي ٍبف ميحى

ٍبد الرٍَّحمىف  306 أٍحمىد ٍبف القاسـ ٍبف عى
 306 أٍحمىد ٍبف سىًعيد ٍبف بشر، أىبيك اٍلعىبَّاس

 160 أحمد بف عبد الرحمف، أبك زرعة العراقي
ٍبًد المًَّو ٍبًف أىٍحمىدى   72 ، أبك نعيـٍبًف إسحاؽ أىٍحمىدي ٍبفي عى

 389 أحمد بف عبد الكارث بف جرير بف عيسى العٌساؿ
ًميِّ بًف الميثىنَّى، أبك يعمى  533 أىٍحمىدي بفي عى

 104 أحمد بف عمٌي بف المثني بف يحيى بف عيسى
 198 بف مكسى المقرئ، أبك بكر األصبيانيٌ   أحمد بف عمٌي بف محمد

 129 أحمد ٍبف عمر ٍبف حفص، أبك جعفر المقرئ المعركؼ بالككيعيٌ 
ٍخمىدو الشٍَّيبىاًنٌي، ابف أبي عاصـ اًؾ بف مى حَّ ٍمًرك بًف الضَّ  97 أىٍحمىد بف عى

مَّد ٍبف أحمد ٍبف إبراىيـ أىبيك بىٍكر المركزم  299 أحمد ٍبف ميحى
 301 أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر، أبك بكر

 388 أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر، أبك بكر األصبياني القصار
مَّد ٍبف أىٍحمىد، أىبيك سعد  302 الماليني أىٍحمىد ٍبف ميحى

اؽى  مًَّد ٍبًف ًإٍسحى  402 أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
 168 أحمد بف محمد بف سعيد بف عبد الرحمف، أبك العٌباس
مد ٍبًف عيمىر بف ييكنيس اليىمىامٌي، أىبيك سيؿ  163 أىٍحمىدي ٍبفي ميحى

 478 أحمد بف منصكر بف سيار البغدادم الٌرمادمٌ 
ٍعفىرو  ، أىبيك جى ًف البىغىًكم  ٍبًد الرٍَّحمى ًنٍيًع بًف عى  141 أىٍحمىدي بفي مى

ٍعفىر، أىبيك بىٍكر ٍيو بف فيٍكرىؾ بف ميٍكسىى بف جى  97 أىٍحمىدي بفي ميٍكسىى بف مىٍردىكى
 104 خبلد، أىبيك بىٍكر العطارأىٍحمىد ٍبف ييكسيؼ ٍبف أىٍحمىد ٍبف 
 507 أحمد بف يكسؼ بف الٌضٌحاؾ

ـي بفي أىًبي ًإيىاس بف عد الرحمف العىٍسقىبلىًني    241 آدى
ٍيو اؽي بف  إبراىيـ بف مخمد بف رىاٍىكى  538 ًإٍسحى

، أىبيك يىٍعقيكبى  ًميؿو مًَّد ٍبًف جى ـى ٍبًف ميحى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  141 ًإٍسحى
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 152 أسد بف مكسى بف ًإٍبرىاًىيـ

 149 إسرائيؿ بف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي
 156 أسمـ، أبك رافع مكلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 403 أسماء بنت أبي بكر
ًميٍّ اٍلكىرَّاؽي  ، أىبيك عى اًعيؿي ٍبفي اٍلعىبَّاًس ٍبًف عيمىرى ٍبًف ًمٍيرىافى  402 ًإٍسمى

اًعٍيؿي بفي الفىٍضًؿ بًف أىٍحمىدى   87 األىخشيذ ًإٍسمى
 433 إسماعيؿ بف جعفر بف أبي كثير األنصارم
 308 إسماعيؿ بف عبيد بف عمر بف أبي كريمة

 446 إسماعيؿ بف عياش بف سميـ العنسي، أبك عتبة
 254 إسماعيؿ بف مسمـ المكي، أبك إسحاؽ

 226 أسيد بف زيد بف نجيح الجماؿ
يَّةى  ٍمًرك ٍبًف أيمى ٍقبىةى ٍبًف أىًبي ميعىٍيًط ٍبًف أىًبي عى  431 أيـ  كيٍمثيكـً ًبٍنتي عي

ٍمرىة، أنس بف عياض المٍَّيثي  511 أبك ضى
 86 أيكب بف أبي تميمة كيساف السَّخًتياًني  

ٍغًدم  552 أيكب بف سميماف بف داكد، المعركؼ بالص 
، أىبيك سىيَّار  293 أي كبي ٍبفي سىيَّارو الز ٍىًرم 

 450 أيكب بف مكسى بف عمرك بف سعيد بف العاص
بىدىةى التًَّميًمي الىةي ٍبفي عى  374 بىجى
 176 بىٍحر بفي نىٍصًر بًف سىاًبؽو 

 138 بشار بف مكسى الخفاؼ شيباني
 510 ًبٍشري أىٍك بىًشيري ٍبفي سيمىٍيمىافى 

 85 بشر بف المفضؿ بف الحؽ الرقاشي، أبك إسماعيؿ
مَّدو الزٍَّىرىاًني    305 ًبٍشري بفي عيمىرى أىبيك ميحى

ًميٍّ  ، أىبيك عى ًمٍيرىةى األىسىًدم  اًلح بًف شىٍيًخ بًف عى  147 ًبٍشري بفي ميٍكسىى بًف صى
، أىبي   59 ك أىي كبى اٍلًحٍميىًرم  اٍلعىدىًكم  اٍلبىٍصًرمٌ بىًشيري ٍبفي كىٍعًب ٍبًف أيبىيِّ

 144 بقية بف الكليد، أبك يحمد الحمصي
 368 بكر بف أحمد بف مقبؿ

 174 بيكىٍيري ٍبفي عبد اهلل بف اأٍلىشىجٌ 
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بىاحو الحبشي  223 ًببلىؿي بفي رى

 299 بندار بف محمد بف أحمد بف جعفر، القاضي
 211 بيمكؿ بف إسحاؽ بف بيمكؿ بف حساف، أبك محمد

اًرم   ًميفىةى اأٍلىٍنصى اًؾ ٍبًف خى حَّ  429 ثىاًبتي ٍبفي الضَّ
 295 جابر بف يزيد بف الحارث الجعفي

، أبك نكفؿ اٍلبىٍصًرم   كدي ٍبفي أىًبي سىٍبرىةى اٍلييذىًلي  اري  139 الجى
بىٍيري بفي ميٍطًعـً بًف عىًدمِّ   216 جي

ٍعفىًر، أىبيك الفىٍضؿ ًزٍيًر أىًبي الفىٍتًح الفىٍضًؿ بًف جى ٍعفىري ٍبفي الكى  143 جى
ٍعفىري بف إياس أبك بشر  509 جى

زًرم مكلى بني كبلب ٍعفىر بف بٍرقىاف اٍلجى  431 جى
مىٍيمىاف النَّكفمي المدني   ٍعفىر بف سي  456 جى

 302 جعفر ٍبف محمد الكٌراؽ
 237 جعفر بف محمد بف حٌماد أبك الفضؿ

مَّد مَّد ٍبف أىًبي أسامة أىبيك ميحى  104 الحارث ٍبف ميحى
ًبٍيبو البصرم بَّافي بفي ًىبلىؿو أىبيك حى  88 حى

ب كش بف رزؽ اهلل بف بياف أبك محمد  394 حى
ًبٍيبي بفي أىًبي ثىاًبتو أىبيك يىٍحيىى  356 حى

مَّد ٍبف عبيد المَّو أىبيك اٍلقىاًسـ سىف ٍبف داكد ٍبف ميحى  122 حبيب ٍبف اٍلحى
 533 حرب بف شداد

 92 بف عيمىير الثقفي حرب بف عيبىيد المَّو 
ٍيزي ٍبفي مسمـ بف حرير الصنعاني رى  350 حي

 71 الحسف بف أحمد بف الحسف بف ميرة الحداد، أبك عمي
 308 الحسف بف أحمد بف الميث الرازم

 424 الحسف بف أحمد بف صالح
ٍمًكيَّوي اٍلقطَّاف  138 اٍلحسف بف عي

ًميٍّ الييكنىارًتي، أبك  ـى بف أىٍحمىدى بًف عى مًَّد بًف ًإٍبرىاًىٍي سىفي بفي ميحى  215 نصرالحى
، أبك عبد اهلل مَّاؿي ، الجى مَّدو األىٍصبىيىاًني  ـى بًف ميحى سىٍيفي بفي ًإٍبرىاًىٍي  126 الحي

ٍبد الرٍَّحمىًف بف بكير ٍبد المًَّو ٍبف عى سىٍيف بف أىٍحمىدى ٍبًف عى  302 اٍلحي
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اًمًميٌ  مًَّد المىحى سىٍيفي بفي ًإٍسمىاًعٍيؿى بف ميحى  114 الحي
سىف ٍبف سيٍفيىاف ٍبف زياد  299 الحيسيف ٍبف الحى

 253 الحسيف بف ذككاف المعمـ
 504 الحسيف بف عبد اهلل بف أحمد، الفقيو، أبك عمي

ٍبد المًَّو المدني ، أىبيك عى ًميِّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو سىٍيًف ٍبًف عى  188 اٍلحي
ٍعًفي  الككفي المقرئ ًلٍيًد الجي ًميِّ بًف الكى سىٍيفي بفي عى  90 الحي

 191 عبد الرحمف بف فىٍيـ بف محرز بف إبراىيـ أبك عميالحسيف بف محمد بف 
اًلدو  ٍيًمًد، أىبيك خى كى ـي ٍبفي ًحزىاـً ٍبًف خي ًكي  115 حى
 116 حماد بف زيد األزدم، أبك إسماعيؿ
 158 حماد بف سممة بف دينار، أبك سممة

بَّاؿ،  أبك شكر  90 حمد بف عمي بف محمد بف الحسيف الحى
 73 حميد بف عبد الرحمف

 88 حميد بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم
 425 حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اهلل
يح بف يزيد، أبك العٌباس ٍيكىةي بفي شيرى  145 حى

رَّاًني اًلد بف أبي يًزيد أىبيك عبد الرًَّحيـ اٍلحى  309 خى
ف اًلد بف ًخدىاش بف عجبلى  116 خى

ذَّاءي  نىاًزًؿ، اٍلحى اًلدي بف ًمٍيراف، أىبيك اٍلمى  86 خى
ٍبًد الرًَّحٍيـً  مىًحي، أىبيك عى اًلدي بفي يىًزٍيدى الجي  184 خى

ٌياش، العىبدم البىٍصًرمٌ   208 ًخداش ٍبف عى
ٍعفيٌ   363 خبلد ٍبف يزيد اٍلجي

 507 خمؼ بف سالـ المخٌرمي، أبك محمد
 339 داكد بف قيس الفراء الدباغ

 140 ًربعي ٍبف عىبد اهلًل ٍبف الجاركد ٍبف أىبي سىبرىة
ثىٍيـً بًف عىاًئذ ًبٍيعي بفي خي  392 الرَّ

 450 ربيعة بف أبي عبد الرحمف التيمي
 146 ربيعة بف الحارث بف عبيد

مَّدو  ، أىبيك ميحى ٍكحي بفي عيبىادىةى بًف العىبلىًء القىٍيًسي   263 رى
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ٍمت الككفي    94 زائدة بفي قيدامة، أبك الصَّ
 114 زكرٌيا ٍبف يحيى ٍبف أٌيكب، أبك عمي

 149 زىير بف معاكية بف حديج أبك خيثمة
 282 زياد بف سعد بف عبد الرحمف

اًلؾو الثٍَّعمىًبي   اًلؾو أىبيك مى  148 ًزيىادي بفي ًعبلىقىةى بًف مى
رم، أىبك أيسىامة زى يد بف أىبي أينىيسىة الجى  329 زى

ٍعد  78 سىالـ بف أبي اٍلجى
 201 سالـ بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب

 92 السائب بف مالؾ األشعرم
 369 سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف

اًرمٌ   131 سىٍعد ٍبف سىًعيد ٍبف قيس ٍبف عىٍمرك اأٍلىٍنصى
اء، أىبيك الفىرىج  141 سىًعٍيدي بف أىًبي الرَّجى

 385 سعيد بف أبي سعيد كيساف المقبيرم
 183 سىًعيدي ٍبفي أىًبي ًىبلؿو أىبيك اٍلعىبلء

 480 سعيد بف المسيب بف حزف بف أبي كىب المخزكمي
بىٍيًر األسدم  509 سىًعٍيدي بفي جي

مىًحيٌ   463 سعيد بف عبد الرحمف الجي
 398 أبك عبيد اهلل المىٍخزكمي، سعيد بف عبد الرحمف بف حساف

 144 سعيد بف يسار، أبك الحباب
 113 سفياف بف سعيد الثىكرم

 367 سيفياف بف عامر، التِّرًمذمٌ 
 110 سفياف بف عييينة

 148 سبلـ بف سميـ الحنفي
مىمة ٍبفي العىٌيار  397 سى

مىمىةي ٍبف نبيط ٍبف شريط ٍبف أنس أىبيك فراس  75 األشجعي سى
 157 سممى، عمة عبد الرحمف بف أىبي رافع

 87 سميـ بف حياف
 561 سميماف بف إبراىيـ بف محمد بف سميماف، أبك مسعكد
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كزى  مىٍيمىاف ٍبفي أىًبي سيمىٍيمىافى فىٍيري  392 سي

مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ميطىيِّرو المٍَّخًمي    72 أىبيك اٍلقىاًسـً الطَّبىرىاًني  سي
مىٍيماف بف أرقـ، أىبيك معاذ البىٍصًرمٌ   324 سي

 190 ؿ القيرىشي  سميماف بف ببل
، أىبيك أىي ٍكبى  ٍرًب بًف بىًجٍيؿو مىٍيمىافي بفي حى  155 سي
مىٍيماف بف طىٍرخاف التيمي أبك المعتمر  209 سي

مىٍيمىافي ٍبفي ًمٍيرىافى   119 سي
مىٍيمىافي ٍبفي ميكسىى األيمىًكم  الدِّمىٍشًقي    165 سي

 360 سييؿ ٍبف أىًبي صالح السماف
يد ٍبف عىٍمرك أبك الكليد الكٍمبيٌ   521 سيكى
ٍعًفي   فىمىةى، أبك أمية الجي ٍيدي بفي غى  223 سيكى

عي أبك عبد اهلل  148 شىًريؾ بف عبد اهلل النَّخى
 135 شعبة بف الحجاج بف الكرد

ٍبد المَّو ٍبف عىٍمرك ٍبف اٍلعىاص مَّد ٍبف عى  406 شيعىٍيب ٍبف ميحى
مىمىةى أىبيك كىاًئؿو   425 شىًقٍيؽي بفي سى

، أىبيك ميعىاًكيىةى  ًف التًَّمٍيًمي  النٍَّحًكم  ٍبًد الرٍَّحمى  152 شىٍيبىافي بفي عى
ٍبًد اهلًل بًف ذىٍككىافى البىاًىًمي   اًلحي بفي عى  365 صى
 480 صالح بف كيساف المدني أبك محمد
 106 صفكاف بف سميـ المدني أبك عبد اهلل

 430 صفكاف بف صالح بف صفكاف
ًفيَّةي ًبٍنتي أىًبي عيبىٍيًد ٍبًف مىٍسعيكًد الثقفية  200 صى

ةى  ًفيَّةي ًبٍنتي شىٍيبىةى ٍبًف عيٍثمىافى ٍبًف أىًبي طىٍمحى  127 صى
 463 طمحة بف عبد الممؾ األىٍيمي

ٍرًمي    289 عىاًصـي ٍبفي كيمىٍيًب ٍبًف ًشيىابو اٍلجى
 466 عاصـ بف محمد بف زيد

 295 عامر بف شراحيؿ الشعبي، أبك عمرك
بد المًَّو  اًمر بف عى  112 بف مىٍسعيكد، أبك عبيدة عى

ؿ ، األىٍحكى ٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلبىٍصًرم  اًمري ٍبفي عى  297 عى



 

613 

 

 رقـ الصفحة االسـ
 155 األسفاطيالعباس بف الفضؿ بف يكنس، أبك الفضؿ 

اًلؾً   457 اٍلعىبَّاسي ٍبفي سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعًد ٍبًف مى
ٍبدً  بَّاسي بفي عى  395 بًف أىًبي ًعٍيسىى، أبك محمد  اهللً  عى

ًبٍيبو  ، أىبيك الفىٍضؿالعىبَّاسي بفي يىًزٍيدى بًف أىًبي حى  133 البىٍحرىاًني 
ماد، أىبك يىحيى  196 النرسي عىبد األىعمى ٍبف حى

ٍبًد المَّوً  ٍبد المَّو ٍبفي عى ٍيس عى ٍبد الحميد ٍبف أىًبي أيكى  190 عى
ًف أىبيك يىٍحيىى اٍلًحمَّاًني   ٍبًد الرٍَّحمى ًميًد ٍبفي عى ٍبدي اٍلحى  77 عى

 130 عبد الرحمف بف أبي بكر، أبك القاسـ
، الذٍَّككىاًني   ًميٍّ مًَّد بًف أىًبي عى ، ميحى ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي أىًبي بىٍكرو  365 عى

 130 عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس
ٍبد الرٍَّحمىف بف أىبي رافع  157 عى

، أبك سعد فَّاري ًف ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عيمىرى الصَّ ٍبدي الرٍَّحمى  81 عى
 177 عبد الرحمف بف سعد األىعرج أبك حميد

 177 عبد الرحمف بف سعد األعرج أبك حميد المدني
 396 عبد الرحمف بف عمرك بف أبي عمرك األكزاعي، أبك عمرك

سَّاف، أىبك سىعيد بد الرَّحمىف بف مىيدم بف حى  128 عى
ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي ىيٍرميزى األىٍعرىجي   179 عى

 405 ، أبك الفضؿ األصبيانيعبد الرٌزاؽ بف أىٍحمىد بف محمد بف عبد المَّو
زَّاًؽ بفي عيمىرى بًف ميٍكسىى بًف شمىة، أىبيك الطَّيِّبً  ٍبدي الرَّ  198 عى

ٍربو  ٍبدي السَّبلىـً بفي حى  410 الميبلىًئي  عى
مد ٍبف عىبد الكاًرث ٍبف سىًعيد، أىبك سىيؿ  378 عىبد الصَّ

 296 عبد العزيز بف أباف بف محمد بف عبد اهلل القرشي
مىمىةى اٍلمىاًجشيكفي  ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي سى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي عى  142 عى

ٍيو، أىبيك بىٍكر كى ًميِّ بًف ًشٍيرى مًَّد بًف الحيسىٍيًف بًف عى ٍبدي الغىفَّاًر بف ميحى  108 عى
زاؽ، أبك طاىر  129 الصكفي عبد الكريـ بف عبد الرَّ

مَّد ـى ٍبًف أىي كبى ٍبًف ماسي، أبك ميحى ٍبدي المَّو ٍبفي ًإٍبرىاًىي  123 البزاز عى
مىمىةى ال ٍبد المَّو ٍبف أىًبي سى شيٍكفي عى  142 مىاجى

ٍنبىؿً  مًَّد بًف حى ٍبدي اهلًل بفي أىٍحمىدى بًف ميحى  82 عى
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رَّاًني سىًف، أىبيك شيعىٍيب الحى ٍبدي اهلًل بفي الحى  97 عى

بىٍيًر بًف عبد المطمب ٍبدي اهلًل بفي الز   212 عى
بىٍيًر بًف ًعٍيسىى، أبك بكر ٍبدي اهلًل بفي الز   147 عى

 77 عبد اهلل بف المبارؾ
 317 عبد اهلل بف بكر بف حبيب السيمي

ٍبد المَّو ٍبف جٍعفىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف فارس، أىبيك محمد  126 عى
 433 عبد اهلل بف دينار العدكم مكالىـ

 388 عبد اهلل بف زمعة بف األسكد
ٍيد بف عىٍمرك بد المًَّو بف زى  429 عى

بد اهلًل ٍبف سىعد، أىبك خيشىينىة  115 عى
ٍزرىًجي   اًرًث اٍلخى ـً ٍبًف اٍلحى ٍبدي اهلًل ٍبفي سىبلى  268 عى
ًممىة، أىبك العاًلية، اليىمداًني بد اهلًل ٍبف سى  297 عى

مىمىةى بف سمماف المزني ٍبدي المًَّو ٍبفي ًسنىافو بف سى  124 عى
كىـ ٍبًد الحى ٍبدي اهلًل بفي عى  512 عى

 365 عبد اهلل بف عبد الرحمف بف أبي حسيف
بد اهلًل بف عىبد القاًرم    134 عى

طَّاًب، أبك عبد الرحمف ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ٍبًف اٍلخى ٍبًد المًَّو ٍبفي عى  142 عى
ٍبدي المًَّو ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عىٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى   195 عى

 299 بف مبارؾ الجرجانيعبد اهلل بف عدم بف عبد اهلل بف محمد 
 201 عبد اهلل بف عمر بف الخطاب العدكم، أبك عبد الرحمف

 300 طمحي البصرمعبد اهلل بف عمراف التيمي ال
مَّدو األصبياني يَّافى أىبيك ميحى ٍعفىًر ٍبًف حى مًَّد ٍبًف جى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى  130 عى

مَّد بف زياد  320 عبد المَّو بف ميحى
مَّد ٍبف زيرؾ، أىبيك سيؿ ٍبد المَّو ٍبف ميحى  176 عى

ًميِّ بًف نيفىٍيًؿ، الن فىٍيًمي   مًَّد بًف عى ٍبدي اهلًل بفي ميحى  97 عى
ٍبد اهلل ٍبف محمد ٍبف محمد ٍبف فيكرىؾ  365 عى
بة  424 عبد اهلل بف محمد بف ناجية بف نىجى
 118 عبد اهلل بف محمد، أبك محمد البخارم
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ٍبدي المًَّو ٍبفي ميٍسًمـً ٍبًف عيبىٍيًد المَّوً   137 عى

 212 عبد اهلل بف نافع بف ثابت األكبر الزبيرم
 482 عبد اهلل بف يزيد المخزكمي

 167 عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد
نده مًَّد بف مى  141 يٌ أبك أىٍحمىد اأٍلصبيان، عبد الكاحد بف أىٍحمىد بف ميحى

مًَّد بًف أىٍحمىدى بًف اليىٍيثىـً الدَّشًتي، أبك طاىر ٍبدي الكىاًحًد بفي ميحى  81 عى
 137 عبد الكىاب بف أبي بكر المدني

مَّدً  ٍبًد اهلًل ميحى ٍبدي الكىىَّاًب بف أىًبي عى  176 عى
 134 عبد الكٌىاب بف محمد بف عمي بف ميرة ، أبك عمر

 168 عبدالمًَّو ٍبف عىبد المَّو ٍبف جابر
 134 عبداف بف أحمد بف مكسى بف زياد، أبك محمد

 195 عيبىيد المَّو بف أىبي يىًزيد اٍلمىكِّي
عفيٌ   363 عيبىيد اهلًل ٍبف سىًعيد بف مسمـ، الجي

 369 عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة بف مسعكد
 82 عيبىٍيدي اهلًل بفي عيمىرى بًف مىٍيسىرىةى، أىبيك سىًعٍيد القىكىاًرٍيًرم  

ٍبد العزيز   187 العمرمعيبىٍيد المَّو ٍبف محمد ٍبف عى
مَّدو عيبىٍيدي اهلًل بفي ميٍكسىى بًف أىًبي الميٍختىاًر بىاذى  ، أىبيك ميحى ـى العىٍبًسي   77 ا

اؽى، أىبيك أىٍحمىدى  ًميؿو  عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى  141 ٍبًف جى
ٍفًص بًف ًغيىاثعيبىٍيدي بفي غىنَّاـً اٍبًف القىا  152 ًضي حى

قَّاًصي  الز ٍىًرم   ًف الكى ٍبًد الرٍَّحمى  527 عيٍثمىافي بفي عى
 217 عثماف بف عمر بف فارس العبدم

 174 عجبلف مكلى فىاًطمىة ًبٍنت عتبة ٍبف ربيعة
 366 الكندم عدم بف عدم بف عميرة
ًميرىةى اٍلًكٍنًدمٌ   366 عىًدم  ٍبفي عى
 366 العهٍرس بف عميرة الكندم

 165 عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم، أبك عبد اهلل
 92 الثقفي عطاء بف السائب بف مالؾ

مد  268 عىطىاء بف يىسىار، الًيبللي، أىبك ميحى



 

616 

 

 رقـ الصفحة االسـ
ٍبًد اهلًل، أىبىك عيٍثمىافى  فَّافي بفي ميٍسًمـً بًف عى  472 عى

اًلدو األىٍيًمي   اًلدو أىبيك خى  189 عيقىٍيؿي بفي خى
 557 عكرمة أبك عبد اهلل مكلى ابف عباس
ًني   ٍبًد المًَّو بف سناف اٍلميزى ٍمقىمىةي ٍبفي عى  125 عى

مَّد ٍبف داكد، أىبيك الحسف   330 الرزازعمي ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى
ًميِّ بًف أىًبي طىاًلبو  سىٍيًف اٍبًف اإًلمىاـً عى ًمي  بفي الحي  188 عى

ٍجر بف إياس السعدم  433 عمي بف حي
احب أبي عبيد اٍلقىاًسـ بف سىبلـ مٌي بف عبد اٍلعىًزيز اٍلبىغىًكٌم صى  72 عى

سىًف اٍلكىاًسًطي   ، أىبيك اٍلحى ٍبًد المًَّو ٍبًف ميبىشِّرو ًمي  ٍبفي عى  501 عى
 143 الحافظ عمي ٍبف عيمىر ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميدل، أىبيك الحسف

ًد الد لىٍيًمي   مى ٍبًد الصَّ مًَّد ٍبًف عى ًمي  ٍبفي ميحى  104 ، أىبيك اٍلفىٍتحً عى
 118 عمٌي بف محمد بف عيبىٍيد المَّو

مىًحىٌ   142 عيمىري ٍبفي حيسىٍيفو بف عبد اهلل الجي
ٍفصو اليىمىاًمي    163 عيمىري بفي ييٍكنيسى بف القاسـ أىبيك حى

ٍعًفي    223 ًعٍمرىافي بفي ميٍسًمـو اٍلجي
 140 عمرك بف أبي الحجاج ميسرة اًلمٍنقىرم

 174 عىٍمرك بف الحارث بف يعقكب األىٍنصاًرمٌ 
 364 عمرك بف الربيع بف طارؽ

 225 عىٍمرك بف ثابت بف ىرمز البكرم
 109 عمرك بف دينار المكي أبك محمد

مد ٍبًف عىبد المًَّو ٍبف عىٍمرك ٍبف العاص  406 عىٍمرك ٍبف شيعىيب ٍبفي ميحى
ٍبًد المَّوً  ك ٍبفي شىًمر، أىبيك عى  223 عىٍمري

ٍبًد اهلًل، أبك إسحاؽ السًَّبٍيًعي   ك بفي عى  112 اليمداني عىٍمري
ًميِّ بًف بىٍحًر بًف كىًنٍيز ك بفي عى  505 عىٍمري

مىمي ٍبًد اهلًل بف طارؽ، الجى ك بفي ميرَّةى بًف عى  392 عىٍمري
ٍيميٍكفو األىٍكًدم   ك بفي مى  392 عىٍمري

 183 عيمىير، مىكلىى آًبي المَّحـ، ًمف ًغفار
 389 عيسى بف حماد بف مسمـ الت ًجٍيًبي  
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ـي ٍبفي أىًبي نىٍصرو محمد بف عبيد اهلل بف عمر، أىبيك اٍلقىاًسـ اًن  126 غى
 250 غانـ بف أحمد بف محمد بف األسكد، األصبياني، أىبيك اٍلقىاًسـً 

مَّد بف عيبيد اهلل بف عيمىرى بًف أىي   ـي بف ميحى اًن  438 ٍكبى البيرًجيغى
 106 غٌساف بف الربيع بف منصكر، أبك محمد

ٍفصو  ًبٍيًر بًف عيمىرى أىبيك حى ٍبًد الكى ٍكؽي بفي عى  122 فىاري
ًقٍيؿو  ٍبًد اهلًل بًف أىٍحمىدى بًف القىاًسـً بًف عى  82 فىاًطمىةي ًبٍنتي عى

مي   ٍيضى اء ٍبف خالد الجى  125 فىضى
باب بف محمد بف شعيب، أبك خميفة  90 الفضؿ بف الحي

، أبك نعيـ  76 الفىٍضؿي بفي ديكىٍيفو
 194 الفضؿ بف محمد بف سعيد، أبك نصر
 463 القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ

 88 قتادة بف دعامة
ًمٍيؿ، أبك رجاء  184 قيتىٍيبىةي بفي سىًعٍيًد بًف جى

اًلؾو   148 قيٍطبىةي ٍبفي مى
 432 كثير بف ىشاـ الكبلبي

اًلؾ ٍبف أىًبي كىٍعب  161 كعب ٍبف مى
سىًف ٍبًف المٍَّيثً   305 لىٍيثي ٍبفي اٍلحى

 106 الميث بف سعد، أبك الحارث الفيمي
 144 مالؾ بف أنس بف مالؾ

 344 ميحاًضري ٍبف الميكىرِّع
ـى بًف األىٍصبىيىاًني  بف المقرئ مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي  104 ميحى

ٍمكىاًني    298 محمد بف إبراىيـ بف عبد الحميد، أبك بكر اٍلحي
ًميِّ بًف عىطىاًء بًف  مَّدي بفي أىًبي بىٍكرو بًف عى ، أبك عبد اهللميحى  82 ميقىدَّـو

مَّد بف أبي حميد اٍلمدًني  403 ميحى
 432 محمد ٍبف أىًبي عىٍبد اهلل محمد ٍبف محمد ٍبف أحمد المطٌرز

 135 محمد ٍبف أىًبي عىًدٌم الس مىمي  
، أىبيك  مىٍيمىافى اٍلعىسَّاؿي ـى ٍبًف سي مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ًإٍبرىاًىي  186 أىٍحمىدى ميحى

 507 محمد بف أحمد بف أسد، أبك بكر
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اؽى، أبك  سىًف بًف ًإٍسحى مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف الحى  147 عميميحى

 97 محمد بف أحمد بف الحسف بف إسحاؽ، أبك عمي ابف الٌصكاؼٌ 
مَّدي بفي أىٍحمىدى بًف حيسىٍيًف بًف القىاًسـً بًف السَّ   187 ًرمِّ ميحى

 404 محمد بف أحمد بف حمداف، أبك عمرك
مَّد بف اٍلكىٍرًخي أىبيك طىاًىر مَّد بف أىٍحمد بف ميحى  16 ميحى

ٍبد الٌرحيـ، أبك طاىر مَّد ٍبف عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف ميحى  97 ميحى
ٍعدىافى  مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف مى  130 ميحى

 250 محمد بف إسحاؽ الحافظ أبك بكر الصاغاني
 185 محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف ميراف
، أبك بكر اؽى ٍبًف يىسىارو مَّدي ٍبفي ًإٍسحى  101 ميحى

 347 محمد بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف بحر أبك عبد اهلل
بىٍيًدم   اءو الز  مَّدي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف رىجى  392 ميحى

 445 محمَّد بف إسماعيؿ بف عياش
مَّدي بفي ًإٍسمىاًعٍيؿى بًف ميٍسًمـً بًف أىًبي فيدىٍيؾو   404 ميحى

سىف ٍبف قيتىٍيبة ٍبف زيادة، أبك العٌباس  199 محمد بف الحى
يصى  87 محمد بف الحسف بف كيساف الًمصِّ

، أىبيك بىٍكر مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلقيٍرآًني   90 ميحى
 118 أبك عبد اهلل البيٍسرمٌ ، محمد بف الكليد بف عبد الحميد

مَّدي بفي بىشَّاًر، أبك بكر  135 ميحى
مَّدي بفي بىٍكًر بًف عيٍثمىافى البيٍرسىاًني    337 ميحى

بىٍيًر بًف ميٍطًعـو  مَّدي بفي جي  216 ميحى
 118 ، المعركؼ بغندراليذلي البصرم محمد بف جعفر

 503 محمد بف حرب بف خرباف
، أىبيك ميعىاًكيىةى  اًزـو مَّدي ٍبفي خى  132 ميحى

ثىٍيـ، أبك يزيد المحاربي  100 محمد بف خي
ـ اأٍلىٍعكىر اٍلمىٍركىًزم   مَّد بف خمؼ بف عبد السَّبلى  331 ميحى

ٍنبيكر المٌكٌي، أبك صالح  470 محمد بف زي
 466 المدنيمحمد بف زيد بف عبد اهلل بف عمر 
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 319 محمد ٍبف سىًعيد ٍبف أىًبي مريـ، أىبيك عبد اهلل

مَّدي بفي سىًعٍيًد بًف غىاًلب  363 ميحى
، أىبيك بىٍكر ًمي  مَّدو التٍَّرخي مَّدي بفي سىًعٍيًد بًف ميحى  146 ميحى

 102 محمد بف سممة بف عبد اهلل الباىمي
مَّدي ٍبفي سىٍيؿو بف عبد الرحمف أبك عبد اهلل العطار  562 ميحى

 85 محمد بف سيريف األنصارم، أبك بكر
كًمي  اٍلمىكِّي   ٍعفىرو اٍلقيرىًشي  اٍلمىٍخزي بَّاًد ٍبًف جى مَّدي ٍبفي عى  477 ميحى

ٍبًد البىاًقي بًف ميحى  مَّدي بفي عى  123 مَّد، أىبيك بىٍكرميحى
ٍبًد الرٍَّحمىًف بف المغيرة بف الحارث ٍبف أىًبي ًذٍئبو  مَّدي بفي عى  385 ميحى

 482 محمد بف عبد الرحمف بف ثكباف
 330 محمد بف عبد اهلل بف إبراىيـ، أبك بكر

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي عىًتيؽو، أىًبي بىٍكًر الصديؽ مَّدي ٍبفي عى  189 ميحى
ٍبًد اهلًل بًف أىٍحمىدى ٍبف  مَّدي بفي عى  71 ًرٍيذىةى ميحى

ٍبًد اهلًل بًف الميثىنَّى، أبك عبد اهلل مَّدي بفي عى  548 ميحى
ٍبًد المًَّو ٍبًف  مَّدي ٍبفي عى ٍيذىةى، أىبيك بىٍكرميحى  82 رى

ٍبد الكاحد ٍبد المَّو ٍبف عى ٍيو، أبك منصكر األصبياني محمد ٍبف عى  104 ٍبف مندكى
ٍبًد اهلًل بًف نيمىٍير مَّدي بفي عى  359 اليمداني ميحى
ٍبديكس بف كامؿ  368 محمد بف عى

 88 محمد بف عبيد بف أبي أيمية، الطَّنىاًفًسي  
 265 محمد بف عثماف بف أبي شىٍيبة

مَّد ٍبف عجبلف اٍلمىدىًنيٌ   174 ميحى
، أىبيك سىًعيدو  ـى اٍلكىاًتبي ًميِّ ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّدي ٍبفي عى  164 ميحى

 390 محمد بف عمٌي بف الفتح، أبك طالب
ٍيمىة، أبك بىٍكر زى  97 محمد ٍبف عمٌي ٍبف محمد ٍبف عمي ٍبف خي

ٍكالني    306 األندلسي محمد بف عيسى بف رفاعة، أبك عبد اهلل الخى
 371 محمد بف غالب بف حرب

، أىبك بىحر ًمي  يضى ، الجى مد ٍبف فىضاء، البىصًرم   125 ميحى
 100 القرظيمحمد بف كعب بف سميـ بف أسد أبك حمزة 
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ٍخمىد بف حفص، أبك عبد اهلل  222 محمد بف مى

بىير المكي  206 محمد بف مسمـ بف تىٍدريس، أبك الز 
 137 محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل الزىرم

ٍنده بف الكليد العىبدمٌ   376 محمد بف يحيى بف مى
ٍبد الممؾ  370 ، األعكرمحمد ٍبف يزيد ٍبف عى

، أىبيك العىبَّاًس  مَّدي بفي يىٍعقيٍكبى بف ييٍكسيؼى النٍَّيسىابيٍكًرم  ـ  ميحى  108 األىصى
كؽي ٍبفي اأٍلىٍجدىع بف مالؾ اليمداني، أبك عائشة الككفي  308 مىٍسري

مىمة  401 ًمسعىر ٍبف ًكداـ ٍبف ظييىير، أىبك سى
ًمٍكشىاهٍ  مًَّد ٍبًف مى  16 مىٍسعيكدي ٍبفي ميحى

 477 مسمـ بف يسار البصرم نزيؿ مكة
مًَّد بًف أىٍحمىدى بًف سىٍندىه مَّدي بفي ميحى ، أىبيك سىٍعد، ميحى زي  24 الميطىرِّ

 449 مطمب ٍبف شيعىيب شيخ مركزم

 490 المطير بف أبي نزار البجيرم المؤدب الخطيب، أبك عمر
ٍبد اهلل الدٍَّستيكائي  البىٍصرم    298 ميعىاذ ٍبف ىشاـ ٍبف أىًبي عى
ك األىٍزًدمٌ  ٍمًرك بًف المييىمًَّب بًف عىٍمرو  113 ميعىاًكيىةي بفي عى

 283 مىٍعفي ٍبفي ًعيسىى بف يحيى، أبك يحيى المدني القزاز
يًني   د ٍبف ًعيسىى ٍبف تىًميد، الر عى  153 ًمقداـ ٍبف دىاكي

 137 الخزاعي منصكر بف سممة بف عبد العزيز
فيَّة ًبٍنت شىيبىة بد الرَّحمىف، كىك ابف صى  127 مىنصكر بف عى

ك األىسىًدم  مىٍكالىىيـ ك أىبيك عىٍمرو  309 الًمٍنيىاؿي بفي عىٍمرو
كًمي   ًف اٍلمىٍخزي ٍبًد الرٍَّحمى  162 مييىاًجري ٍبفي ًعٍكًرمىةى ٍبًف عى

 514 ناًبؿ، صاحب العىباء
 498 نافع أبك عبد اهلل المدني مكلى ابف عمر

بىير ٍبف العىٌكاـ بد اهلًل ٍبف الز   212 نىاًفًع ٍبف ثىاًبًت ٍبف عى
مَّدو  ، أىبيك ميحى بىٍيًر بًف ميٍطًعـً بًف عىًدمٍّ القيرىًشي   109 نىاًفعي بفي جي

مىمىةى ٍبًف نيبىٍيطو  ًعي  كىاًلدي سى  74 نيبىٍيطي ٍبفي شىًريطو األىٍشجى
مىمىةى  ، أىبيك سى يَّاشو  437 قيالزر  الن ٍعمىافي ٍبفي أىًبي عى

ًعي    74 اٍلن ٍعمىاف بف أىٍشيىـ، أبك ىند األىٍشجى
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ًعي   ـي ٍبفي أىًبي ًىٍندو األىٍشجى  75 نيعىٍي

زاذ بف أبي الفكارس، أبك حرب  90 نكشركاف بف الشِّيرى
زَّازي  سىًف اٍلخى دى  أىبيك اٍلحى كفي ٍبفي سيمىٍيمىافى ٍبًف دىاكي  126 ىىاري

مَّاؿ ٍبًد اهلًل الحى ٍكفي بفي عى  537 ىىاري
 511 الفركم ىاركف بف مكسى بف أبي عمقمة

، أىبيك النٍَّضرً  ـي بفي القىاًسـً المٍَّيًثي   104 ىىاًش
 445 ىاشـ ٍبف مىٍرثىد، أبك سىًعيد الطَّبىرىاًنيٌ 
 462 ىاشـ بف يكنس الًمٍصرم  القصار

ٍيف، أبك القاسـ ٍبد اٍلكىاًحًد بف الحيصى مَّد ٍبف عى  280 ىبة اهلل ٍبًف ميحى
ًلٍيًد الطَّيىاًلًسي   بيك الكى ٍبًد المىًمؾ، ى ـي بفي عى  155 ًىشىا

 392 ىبلؿ بف ًيسىاؼ
كًميَّةي   453 ًىٍندي ًبٍنتي أىًبي أيمىيَّةى اٍلمىٍخزي

، أىبيك األىٍشيىب ٍبًد اهلًل   ًمٍيفىةى بًف عى  262 ىىٍكذىةي بفي خى
 466 كاقد بف محمد بف زيد

 149 كضاح اليشكرم، أبك عكانة
 77 ككيع بف الجراح بف مميح، أبك سفياف

ًليدي ٍبفي بينىاًف ٍبًف مىٍسمىمىةى اٍلميٍقًرئي اٍلكىاًسًطي    467 اٍلكى
كت ًليد بف مىٍزيىد العيٍذرم، أىبيك العباس البىيري  275 ياٍلكى

 86 يىٍحيىى بفي أىًبي كىًثٍيرو أىبيك نىٍصرو الطَّاًئي  
 450 يحيى بف أيكب، أبك زكريا المصرم

كًمي   ٍعدىةى ٍبًف ىيبىٍيرىةى ٍبفي أىًبي كىٍىًب اٍلمىٍخزي  135 يىٍحيىى ٍبفي جى
 303 يحيى بف حساف الًتًنٍيسي

 274 يحيى بف حمزة بف كاقد الحضرمي
 110 يحيى بف زكريا بف عيسى اٍلمىٍركىًزم  أبك زكريا المعركؼ

ٍكخو   505 يىٍحيىى بف سىًعٍيًد بًف فىر 
 132 يحيى بف سعيد بف قيس األنصارم، أبك سعد

 114 يحيى بف عىًتيؽ اٍلبىٍصًرم  
ٍبد الرٍَّحمىف اٍلمىٍركىًزمٌ  مَّد ٍبف أٍعيىف ٍبف أبي الكزير، أىبيك عى  204 يىٍحيىى ٍبف ميحى
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مَّد ٍبف ىيبىٍيرة، أبك المظفر الشيباني الكزير  21 يحيى ٍبف ميحى

 331 يىٍحيى بف ىاشـ السمسار الغساني
 511 يزيد بف سناف بف يزيد

 502 يزيد بف شريؾ بف طارؽ
ٍبًد اهلًل بًف أيسىامىةى بًف اليىاًد المٍَّيًثي   ٍبًد اهللً يىًزٍيدي بفي عى  137 ، أىبيك عى

ثىٍيـ  100 يزيد بف محمد بف خي
ٍكفى بًف زىاًذم الس مىًمي    141 يىًزٍيدي بفي ىىاري

ٍكلىى اٍلميٍنبىًعًث اٍلمىدىًني    450 يىًزيدي مى
 390 يىٍعقيكب ٍبف يكسؼ، أىبيك السرم

 167 يىٍعمىى بفي عيبىٍيًد بًف أىًبي أيمىيَّةى الطَّنىاًفًسي  
 115 ييٍكسيؼي بفي مىاىىؾى 

 512 ييٍكسيؼ بف يىًزٍيد بف كىاًمؿ القىرىاًطٍيًسيٌ 
 155 يكسؼ ٍبف يعقكب ٍبف إسماعيؿ

 542 ييكنيس ٍبف حبيب، أبك ًبٍشر الًعٍجميٌ 
، أىبيك ميٍكسىى دىًفي  ٍبًد األىٍعمىى بًف مىٍيسىرىةى الصَّ  394 ييٍكنيسي بفي عى
 85 يكنس بف عبيد بف دينار العبدم، أبك عبيد البصرم

 382 يكنس بف محمد بف مسمـ البغدادم، أبك محمد المؤدب
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 فيرس األنساب كاأللقاب كاألماكف كالبمداف

 رقـ الصفحة أك المكاف أك البمد النسب أك المقب
اري الزٍَّيت  181 أىٍحجى

 420 أىسىدىآباذ
 420 األٍسدىابىاذمٌ 
 299 األىٍسكىارم  
مي  377 البىجى
 126 اٍلبيٍرًجي
 337 البيٍرسانى
 334 الت ٍستىرمٌ 
 353 التيستىرمٌ 
 397 التٌنيسيٌ 
 76 الثىكرم

رىائى ٍرجى  550 الجى
مىًحىٌ   142 الجي

مىًحىٌ ا  486 لجي
مىًحيٌ   486 الجي
نىابىًذلٌ   108 الجي
 227 الحذاء
 458 اٍلًحزىاًمي
مكىانى  298 الحي
 108 الًحٍيرل
ارفي  339 الخى
 20 الخانؽ
ٌراط   529 الخى
 340 دراكرد
 340 دَّراكٍرد
 90 الدٍَّيمىمى
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 154 الذ ٍبيىاني

الىٍيفً   180 ذيك الشِّمى
 180 ذك اٍلغيرَّةً 
 180 ذيك اٍليىدىٍيفً 
 550 الًرباطى

 20 بيطه ري 
يدىشت كى  32 ري
 342 السَّكيكني
ٍمجكؽ  14 سى
 242 الس ٍمم ي
 153 السيٌنة
 381 شىنيكءىةي 

زاذل  90 الشِّيرى
ٍغدي   552 الص 
 245 الطىائفي
 425 الطَّنىاًفًسي  
 563 الطىٍيمىانى

 135 يٌ كً تى العى 
 400 العيرىني
 98 العيشىيرىة
 16 العىيَّاري 
 134 القاًرم  

 194 اٍلقىاشىاًني  
 284 اٍلقىٍعنىًبيٌ 
 237 اٍلقىبلًنًسي  
 407 الًكبلبي  

 142 اٍلمىاًجشيكف
 418 الميحىصَّب
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ًدٍيني  23 المى
 29 المىٍركىًزمٌ 

يصى  87 الًمصِّ
 385 المقبيرم
 410 الميبلىًئي  
 561 ًجيالًممىنٍ 

ٌياًنش  484 مى
عي  148 النَّخى
 196 النٍَّرًسي
 503 النَّشائي  
 339 اليىٍمدىاني
 30 ىىمىذىافي 

 242 مٌ رً كي شٍ اليى 
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 فيرس معاني الكممات

 رقـ الصفحة الكممة
 159  احتكشتو

كءى إٍسبىاغان   383 أٍسبىغ الكيضي
 409 اإًلٍذًخره 
كا ري  521 اٍشتىجى
ـي لؤلٍجرأٍصًبحي  بح فإنو أٍعظى  291 كا بالص 
 36 األمالي
 529 األيكاقيٌ 
 384 البىٌش 
 98 تىرب

ـي  ذا  561 الجي
 98 الدٍَّقعىاء

 490 الذٍَّكدي مف اإلبؿ
 227 فىرَّقتي 
 227 ارفى شً 

ٍكر  98 الصَّ
 399 ضعفو أىىمو

 456 المًَّحيؼ
 457 المِّزىازي 
 399 المطح

 108 اٍلمىٍركىًزمٌ 
 318 النٍَّصب

 123 نيى عف كٍسر السَّكة الجائزة بيف المسمميف إال مف بىأس
 457 كىالظًَّربي 
ٌراؽ  22 الكى
 494 كزغ

ٍسؽ  490 الكى
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 280 يسدؿ 

ًككىاءىىىا يىا كى  449 ًعفىاصى
 479 قىًميب

 501 مىٍفحص قطاة
بىتيو  497 مىٍشري

رىب الناسي بعىطف  479 ضى
ٍربنا الىٍت غى  479 اٍستىحى

 388 عاًرـه 
 238 الغرماء
 238 ًسٍمعة

 409 كسادة مف آدـ حشكىا ليؼ
 409 القىًطيفة
 370 غىمىره 

ًميؿ  409 الخى
 307 أكثر أىؿ الجنة البيٍموي 

رى  زى  136 جى
 57 المقاعد

َـّ فرؽ   280 ناصيتو مىا شىاءى اهلل ث
 452 رجى حي صكاحب ال
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 ممحؽ صكر مخطكط الكتاب
 

 صفحة العنكاف
 

 
 

 

 الصفحة األكلى مف المخطكط
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 المخطكطالصفحة األخيرة مف 
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