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 ممخص الرسالة
تكشؼ ىذه الدراسة عف مدلكؿ ليف الحديث، عند اإلماـ ابف حجر في كتابة تقريب 

 التيذيب، مف خبلؿ دراسة تطبيقية لركاة السنف األربعة.
 ىدف الدراسة: 

ماـ ابف حجر، مف خبلؿ اإلفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدلكؿ ليف الحديث، عند ىد
دراسة الركاة محؿ الدراسة، كنماذج مف أحاديثيـ؛ لبياف متابعاتيـ، كلمكصكؿ إلى خبلصة الحكـ 

 عمى الراكم، كمف ثىَـّ الحكـ عمى إسناد حديثة.
 منيج الدراسة: 

اعتمد الباحث المنيج االستقرائي في جمع المادة العممية الخاصة بالركاة كأقكاؿ العمماء، 
 ع االستعانة بالمنيج الكصفي كالتحميمي؛ لمعرفة الحكـ عمى الركاة كأحاديثيـ.م

 أىم نتائج الدراسة:

 بعض صاحبتو إذا بخاصة الركاة؛ عمى الحكـ في المصطمحات أدؽ مف الميف، مصطمح ييعد   . أ
 .العمماء أكثر عند اليسير الضعؼ عمى كيدؿ، كالتجريح التعديؿ بيف المتأرجحة العبارات

 أحمد كاإلماـ المتقدميف العمماء بعض أطمقو التي المصطمحات مف الميف، مصطمح ييعد   . ب
 .حجر ابف الحافظ مف بمستحدث ليس كىك كالدارقطني، كالبخارم

 لمضكابط كفقان  التقريب؛ كبكتابو، حجر ابف بالحافظ خاص مدلكؿ ىك التقريب في الميف مدلكؿ . ت
 .كالتعديؿ الجرح لمراتب كضعيا التي

 
 صيات الدراسة:أىم تو 

 البحث عف مصطمحات العمماء لمعرفة مدلكليا. . أ
دراسة باقي الركاة الذيف حكـ عمييـ ابف حجر في التقريب بالميف؛ لمخركج بنتيجة أعمؽ كأكسع  . ب

 في الداللة عمى مراده منو.
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Abstract 
 

This study finds out about the meaning of Al Hadith Soft in Ibn Hjar officiant in 

his book Taqreeb Altahtheb through applicative study for the fourth sunan narrators.  

Study Aim 

Study Aim: This study aims to know the meaning Alhadith Soft at Ibn Hajar 

officiant through studying the narrators, the study setting and examples from their 

hadiths to explain their followings and to reach to the judgment summary on the 

narrator, then, judgment on his hadith reference.  

Study Methodology 
The researcher depended on extrapolative methodology in collect special 

scientific subject by the narrators and scientist saying with using analytical and 

descriptive methodology to knowing the judgment on the narrator and their hadiths . 

 

Most Important Results 

A) The Soft Term is the most accurate terms in judgment on the narrators special if it 

accompanied with some suspected phrases between the amendment and an injuring and 

indicates on alittle weakness at a lot of scientists.  

B) The Soft Term is from terms that defines some the earliest scientists as Al imam 

Ahmad, Albokhary and Aldar Kotny, and he is not modern from Al Hafith Ibn Hajar. C) 

The meaning of the soft in approximation is a special meaning by Al Hafith Ibn Hajar 

and his book An Approximation according to the controls that established for an 

amendment and an injuring status.  

Most Important Recommendations 

A) The research on the scientists terms to know their meaning .  

B) Study the others narrators that Ibn Hajar ruled on them in approximation by the soft 

to get on a deeper and wider result in denotation on his intending from it.  
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 { انشَّحِيىِ انشَّحًٍَِْ انهَّوِ ثِسْىِ}

 إٌَِّ انهَّوَ ًَارَّمٌُا فَبَزَيٌُا عَنْوُ ََيَبكُىْ ًَيَب فَخُزًُهُ انشَّسٌُلُ آرَبكُىُ ًَيَب} 

 {انْعِمَبة شَذِيذُ انهَّوَ
 

 [7:احلشش]
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 اإلىداء
 

 لحبيب رحمومف أفتقده حيف يضيؽ عميَّ صدرم، أبي ا ركحي، إلى كاف أغمى مف إلى مىف
  .تعالى اهلل

 حياتي في ما أغمى إلى بدعائيا، غمرتني إلى مف كصاحبة الفضؿ الكبير الحناف، نبع إلى
 تعالى. اهلل الحػبيبػػػػػػة حفظيا أمي

 الػػػغػػػػالػػػػػية. زكجػػتػي حياتي كرفيقة دربي ركحي، شمعة سكنت التي الركح إلى
  بناتي، داريف كفاطمة كناديف كمرح. سعادتي كبدم، كسر كفمذة قرة عيني، إلى
كعبد  ميجة قمبي، إخػػػػكانػػػػي كأخكاتي، عنكاف المحبة كالكفاء: محمد كأحمد كعبد الكريـ إلى

 نييؿ كحميمة.ك اهلل، 
 ".أحمد أبك" حمكدة عرفة نعيـ/ المكاء السيد كمعممي أستاذم إلى
   حمكدة فايؽ الشيخ الحبيب شيخي البدعة، كنبذ ،السنة اتباع يديو عمى تعممت مف لىإ

 ".ببلؿ أبك"
 ."دأبك محمَّ "إلى مف أعتز كأفتخر بو، عمي الحبيب السيد/ زكي جكدة 

 عائمة الشيخ حمكدة.  ،إلى عائمتي الكريمة
 األفاضؿ. كأساتذتي شيكخي إلى

 إلى أصدقائي كزمبلئي.
 إلى ىؤالء جميعان أىدم ىذا العمؿ المتكاضع.
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 شكر وتقدير
[؛ 7]إبراىيـ:  {ًَإِرْ رَأَرٌََّ سَثُّكُىْ نَئٍِ شَكَشْرُىْ ألَصِيذَََّكُىْ ًَنَئٍِ كَفَشْرُىْ إٌَِّ عَزَاثِي نَشَذِيذ} ةن لقكؿ اهلل تعالى:استجاب

و كتكفقيو لي عمى فإنني أحمده سبحانو كتعالى كما ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو؛ عمى من  
"ؿ الٌنبي كاىتداءن بقك  إنجاز ىذه الرسالة. : "الى يىٍشكيري اهللى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى

(1). 
      حفظو –أتقدـ بشكرم الخالص إلى شيخي الفاضؿ الدكتكر: رائد طبلؿ شعت فإني 

كالذم تفضؿ بالمكافقة عمى اإلشراؼ عمى إعداد ىذه الرسالة، كما أنو لـ يأؿي جيدان في  -اهلل تعالى
حتى خرجت ىذه الرسالة عمى  ،ات كالنصائح التي استفدت منيا كثيران إسداء التكجييات كالمبلحظ

 ىذا الكجو.
ف تفٌضبل بقبكؿ مناقشة ذيٍ كأقدـ عظيـ شكرم ألستاذمَّ الفاضميف، عضكٌم لجنة المناقشة، المَّ 

سنان، كىما:ك ىذه الرسالة،  بداء المبلحظات التي تزيدىا حي  ا 
 .-حفظو اهلل- فضيمة الدكتكر:
 .-حفظو اهلل- كر:كفضيمة الدكت

كما أشكر الجامعة اإلسبلمية بغزة، التي أتاحت لي فرصة إتماـ الدراسة العميا، سائبلن 
لى المكلى عز كجؿ أف يجزم القائميف عمييا خيران، ك  كمية أصكؿ الديف خاصة ممثمة في فضيمة ا 

ث الشريؼ عميدىا كنائبو كأعضاء مجمس الكمية المكقريف، كما أشكر شكران خاصان قسـ الحدي
 كعمكمو ممثبلن في فضيمة رئيس قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو، كأعضائو الكراـ.

كما كأتقدـ بالشكر إلى اإلخكة في شركة داؿ الكطنية، كأخص بالذكر السيد: محمد العبد 
الرنتيسي، كزمبلئي في شركة داؿ الكطنية كترخيص األقصى،  محمدالدردساكم، كالسيد: سامي 

لى الصديؽ أ/  لى كؿ مف كاف لو دكر في إتماـ ىذه الدراسة.كا   طارؽ العامكدم، كا 
 

 
 
 

                                                           
 صححو [.4811الحديث رقـ: 4/255 المعركؼ، شكر في باب/األدب كتاب داكد، أبي سنف: داكد أبك( ](1

 (.10/311ج) داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح األلباني،: ينظر األلباني،



 ز 

 

 فيرس المحتويات

 

 أ  ........................................................................... إقػػػػػػػػػػػػػػرار

 ب  .................................................................. الرسالة ممخص

Abstract ..........................................................................  ج 

 ق  ........................................................................... اإلىداء

 ك  ...................................................................... كتقدير شكر

 ز  ................................................................. المحتكيات فيرس

 1 ............................................. لمدراسة العاـ اإلطار التمييدم الفصؿ

 2 ............................................. اختياره كبكاعث، المكضكع أىمية: أكالن 

 3 ............................................................ المكضكع أىداؼ: ثانيان 

 3 ............................................................ السابقة الدراسات: ثالثان 

 4 ................................................................البحث منيج: رابعان 

 6 ............................................................. :البحث خطة: خامسان 

 8 ....................................................... النظرية الدراسة األكؿ الباب

 9 .......................... التقريب ككتابو سقبلني،الع حجر ابف اإلماـ األكؿ الفصؿ

 11 .............................................. حجر ابف اإلمػػػػػػػػػػػػػػػاـ األكؿ المبحث

 11 ......................... .ككفاتو كحياتو كمكلده كلقبو كنسبو اسمو: األكؿ المطمب

 11 .......................................................... كلقبو كنسبو اسمو: أكالن 



 ح 

 

 11 .............................................................. كحياتو مكلده: ثانينا

 12 ..................................................................... كفاتو: ثالثنا

 12 ........................................... كتبلميذه شيكخو أشير: الثاني المطمب

 12 .............................................................. شيكخو أشير: أكالن 

 13 ............................................................. تبلميذه يرأش: ثانينا

 14 ................................. فيو العمماء كأقكاؿ، العممية آثاره: الثالث المطمب

 14 ............................................................... العممية آثاره: أكالن 

 15 .......................................................... فيو العمماء أقكاؿ: ثانيان 

 16 ............................................. التيذيب تقريب كتاب الثاني المبحث

 16 ................ تأليفو كسبب، مؤلفو إلى كنسبتو الكتاب اسـ تكثيؽ: األكؿ المطمب

 16 .......................... الكتاب في العاـ حجر ابف اإلماـ منيج: الثاني المطمب

 17 ..................................... العممية كقيمتو الكتاب مكانة: الثالث المطمب

 18 ............. الحديث لىي ف كمصطمح، كالتعديؿ الجرح عمـ في مقدمة الثاني الفصؿ

 19 ......................................... كالتعديؿ الجرح في مقدمة األكؿ المبحث

 19 ...................................... كالتعديؿ الجرح عمـ تعريؼ: األكؿ المطمب

 19 .............................................................. الجرح تعريؼ: أكالن 

 21 ............................................................ التعديؿ تعريؼ: ثانينا

 21 ............................................... :كالتعديؿ الجرح عمـ تعريؼ: ثالثنا

 21 ................................ كأىميتو كالتعديؿ الجرح عمـ نشأة: الثاني المطمب



 ط 

 

 21 ................................................... كالتعديؿ الجرح عمـ نشأة: أكالن 

 24 ................................................. كالتعديؿ الجرح عمـ أىمية: ثانينا

 26 .................... عندىـ كالتعديؿ الجرح كمراتب، النقاد طبقات: الثالث المطمب

 26 ...............................................................النقاد طبقات: أكالن 

 27 ..................................................... كالتعديؿ الجرح مراتب: ثانينا

 31 ............................................. الحديث لي ف مصطمح الثاني مبحثال

ا لغة الحديث لي ف تعريؼ: األكؿ المطمب  31 .............................. كاصطبلحن

 31 ...................................................... الكريـ القرآف في الميف: أكالن 

 31 .................................................... السنكية السنة في الم يف: ثانينا

 31 ................................................................. لغة الميف: ثالثنا

 31 ...................................................... حاالصطبل في الميف: رابعنا

 31 ................ المحدثيف عند كداللتو، الحديث ليف مصطمح نشأة: الثاني المطمب

 36 ........ .كحكمو حجر ابف اإلماـ عند الحديث ليف مصطمح داللة: الثالث المطمب

 38 ................................................... التطبيقية الدراسة الثاني الباب

 39 .............................. األربعة السنف أصحاب ليـ أخرج مف األكؿ الفصؿ

 71 .................... األربعة السنف أصحاب مف ثبلثة ليـ أخرج مف الثاني الفصؿ

 126 .................. .األربعة السنف أصحاب مف اثناف ليـ أخرج مف الثالث الفصؿ

 195 ..................... األربعة السنف أصحاب مف كاحد لو أخرج مف الرابع الفصؿ



 م 

 

 كلـ لو، األربعة السنف أصحاب أحد ركاية إلى حجر ابف أشار مف الخامس الفصؿ
 367 ......................................... .األربعة السنف في ركاية عمى لو أعثر

 378 ........................................................................ الخاتمة

 381 ............................................................. كالمراجع المصادر

 412 .......................................................... الركاة متابعات جدكؿ

 421 .......................................................... القرآنية اآليات فيرس

 422 ........................................................ النبكية األحاديث فيرس

 431 ................................................................... الركاة فيرس

 

 



1 
 

 
 
 
 

 
 
 

 الفصل التمييدي
 اإلطار العام لمدراسة
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 لفصل التمييديا
  اإلطار العام لمدراسة

 سيئات كمف أنفسنا شركر مف باهلل كنعكذ، كنستغفره كنستعينو نحمده هلل الحمد إف
 ال كحده اهلل إال إلو ال أف كأشيد، لو ىادم فبل يضمؿ كمف لو، مضؿ فبل اهلل ييده مف، أعمالنا
 ... بعد أما، كرسكلو عبده محمدان  كأف لو شريؾ

لما  اإلسبلـ كأشرفيا؛ مف أفضؿ عمكـالنبكم الشريؼ بجميع فركعو، فإف عمـ الحديث 
المصدر الثاني بعد القرآف  كتيعد السنة النبكيةعظيمة في التشريع اإلسبلمي، لو مف مكانة 

نو ان كضحمك ، ولمبيم ان مبينك ، القرآف لمجمؿ بلن جاء مفص  كقد الكريـ،   عمى يخفى ال لمشكمو، كا 
 .أىمية مف الحديث لعمـ ما كاألصكؿ، كالفقو، الحديث، عمـك في متخصص كؿ

الحديث في سبيؿ الحفاظ عمى حديث رسكؿ اهلل كالذب  عنو جيكدان  عمماء قد بذؿك  
كمف جممة ىذه الجيكد ما قدمو عمماء الحديث في باب نقد الركاة كتتبع أحكاليـ ، كبيرةن 
 يعرؼ فبو يـ كرده؛ صيانة لحديث رسكؿ اهلل؛لقبكؿ حديث كالضكابط كضعكا القكاعدف، ركياتيـكم

كقد اىتـ العمماء بيذا العمـ، فألفكا كتبان خاصة الصحيح مف الضعيؼ، كالمحفكظ مف المعمكؿ، 
 كأقكاؿ العمماء فييـ قبكالن كردان. ،بأحكاؿ الركاة

مف عمماء الحديث، أف الحافظ ابف حجر  كمما ال شؾ فيو عند المختصيف كالباحثيف
، الذيف قدمكا تراثان كبيران، كعناية -كبخاصة المتأخريف منيـ-العسقبلني مف أكثر عمماء الحديث 

فائقة بعمـ الرجاؿ، فكتب فيو مصنفات عدة، كاف مف أشيرىا كأبرزىا كتاب "تقريب التيذيب"، 
ره بعض المصطمحات النقدية الدقيقة في الذم لخص فيو أقكاؿ النقاد كاختصرىا، مف خبلؿ ذك

   الجرح كالتعديؿ، كمف بيف ىذه المصطمحات، مصطمح " ليف الحديث"؛ لذا سكؼ أقكـ بإذف
 السنف ركاة عمى تطبيقية التقريب، مف خبلؿ دراسة في حجر ابف اهلل تعالى بدراستو عند

 األربعة. 
 

 هأوًل: أىمية الموضوع, وبواعث اختيار 
ه الدراسة متعمقة بعمـ الجرح كالتعديؿ، كىك مف أىـ أنكاع عمكـ الحديث الشريؼ، _ تيعد  ىذ1

  الذم ىك مف أشرؼ عمـك الشريعة اإلسبلمية كأىميا.

كتاب "تقريب التيذيب" مف قبؿ الباحثيف كالمتخصصيف في  _ العناية العممية التي حظي بيا2
 الحافظ ابف حجر.الحديث الشريؼ كعمكمو، ككذا المكانة العممية لمصنفو 
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_ أىمية الكشؼ عف مدلكؿ مصطمحات العمماء، كدكرىا في الحكـ عمى الركاة كأحاديثيـ، 3
 كمف بيف ىذه المصطمحات مصطمح "ليف الحديث".

_ استجابة لرغبة شيخي كأستاذم الدكتكر: رائد شعت، كتمبية لدعكة شيخي كأستاذم األستاذ 4
   ة ىؤالء الركاة، مف خبلؿ بحثو: "ليف الحديث عندالدكتكر: نعيـ الصفدم، كتكصياتو لدراس

 ابف حجر في التقريب دراسة تطبيقية عمى صحيح مسمـ". 
 لمباحثيف جميمة خدمة يقدـ أف شأنو مف كالذم الحديثية، كبخاصة العممية المكتبة _ إثراء5

 المتخصصيف في الحديث الشريؼ. العمـ كطبلب
 

 ثانيًا: أىداف الموضوع
 مية عمـ الجرح كالتعديؿ، كبياف سعة عمـ اإلماـ ابف حجر في ذلؾ._ إظيار أى1
_ جمع الركاة الذيف حكـ عمييـ ابف حجر بالميف في التقريب كحصرىـ، ثـ التكصؿ إلى 2

 خبلصة القكؿ فييـ.
؛ لمكقكؼ عمى مركياتو، كبياف المتابعات لو مف عدميا؛ 3 _ دراسة نماذج مف أحاديث كؿ راكو

 لحديث كمعالجتيا إف كجدت.لبياف العمؿ في ا
_ بياف مدلكؿ ليف الحديث عند اإلماـ ابف حجر العسقبلني في كتابو التقريب، مف خبلؿ 4

 دراسة الركاة الذيف لينيـ، كليـ ركاية في السنف األربعة.
 

 ثالثًا: الدراسات السابقة
، لـ بعد القياـ بالبحث كالتحرم عف مكضكع مدلكؿ ليف الحديث عند اإلماـ ابف حجر

أجد بحسب عممي أم دراسة سابقة لممكضكع، إال ما كاف مف بحث لؤلستاذ الدكتكر: نعيـ 
ابف حجر في التقريب دراسة تطبيقية عمى  دبعنكاف: "ليف الحديث عن -حفظو اهلل-الصفدم 

 بحث بعنكاف" الركاةA. Irwan Santeri Doll Kawaid (Nadwi" صحيح مسمـ". كمف ")
الباحث  ـالعسقبلني"، كقد قا حجر ابف لمحافظ التيذيب تقريب كتاب في بالميف المكصكفكف

 بدراسة نماذج مف الركاة الذيف لينيـ الحافظ ابف حجر، دكف دراسة مركياتيـ.
كسأقكـ في ىذا البحث بإذف اهلل تعالى، بدراسة جميع الركاة الذيف ليَّنيـ ابف حجر في 

ـ لـ يشترطكا الصحة في أحاديثيـ، فسكؼ نصؿ ؛ حيث إنيتقريب، مع دراسة نماذج ألحاديثيـال
 بإذف اهلل تعالى، إلى معرفة مدلكؿ الميف عند ابف حجر بشكؿ أكسع، كأعمؽ، كأدؽ.
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 رابعًا: منيج البحث
اعتمدت المنيج االستقرائي في جمع المادة العممية الخاصة بالركاة كأقكاؿ العمماء، مع 

رفة الحكـ عمى الركاة كأحاديثيـ، ككانت الخطكات لمع ، كالتحميمياالستعانة بالمنيج الكصفي
 المعتمدة في ىذه الدراسة كما يأتي:

_ عزك اآليات القرآنية إلى مكضعيا في كتاب اهلل عز كجؿ، بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية بعد 1
  اآلية مباشرةن.

لتيذيب، _ جمع الركاة الذيف حكـ عمييـ ابف حجر بالميف مف خبلؿ استقراء كتابو تقريب ا2
كأخرج ليـ أصحاب السنف األربعة فقط، دكف دراسة الركاة الذيف لينيـ ابف حجر في مبلحؽ 

 .راك140، كقد بمغ عددىـ كتب السنف األربعة
_ تقسيـ فصكؿ الدراسة التطبيقية، عمى مف أخرج ليـ أصحاب السنف األربعة، ثـ مف أخرج 3

أشار ابف حجر إلى ركاية أحد  ، ثـ مفكاحدلو ثبلثة، ثـ مف أخرج لو اثناف، ثـ مف أخرج لو 
 .، في أم مف كتب السنف األربعةركايةعمى لو  أعثر أصحاب السنف األربعة لو، كلـ

 _ عدـ دراسة الركاة الذيف درسيـ األستاذ الدكتكر: نعيـ الصفدم في بحثو "ليف الحديث عند4
بعضيـ ممف لو ركاية في ابف حجر في التقريب دراسة تطبيقية عمى صحيح مسمـ"، إذا كاف 

المكي،  العبدرم عثماف بف شيبة بف جبير بف شيبة بف الركاة ىـ: مصعب، ك السنف األربعة
 صفكاف بف خالد بف أيكب عمر، بفا أك عثماف مكلى الكليد بف كقيؿ عثماف الكليد أبي بف الكليد

 مصر، نزيؿ دنيالم الفيرم الرحمف عبد بف اهلل عبد بف عياض األنصارم، جابر بف أكس بفا
 .[كرقبة] عباد لو كيقاؿ المدني السماف صالح أبي بف اهلل عبد
_ التعريؼ بالراكم مف كتاب التقريب بذكر اسمو كنسبو ككنيتو، دكف التكسع بترجمة اسمة مف 5

كتب أخرل، ثـ ذكر أقكاؿ العمماء جرحان كتعديبلن، مبتدئان بأقكاؿ المعدليف، ثـ المجرحيف غالبان، 
 اه التنسيؽ بيف األقكاؿ، دكف النظر إلى سنيف الكفيات أحيانان، كبياف خبلصة القكؿ فيو.مع مراع

_ التكسع في ترجمة الركاة الذيف حكـ عمييـ ابف حجر بالميف، كأما باقي الركاة في النماذج 6
 .، في كتابو تقريب التيذيبالتطبيقية التي سأقكـ بدراستيا، فسكؼ أعتمد قكؿ ابف حجر

  فيو. الراجح مة لمصحابي غير المشيكر، ككذا المختمؼ في صحبتو، كبياف القكؿ_ الترج7
_ االقتصار عمى دراسة نمكذجيف مف األحاديث لكؿ راك منيـ، إف كجد، كمف كاف لو ثبلثة 8

 أحاديث فقط قمت بدراسة األحاديث الثبلثة.
الحديث في الصحيحيف أك _ تخريج األحاديث النبكية كاآلثار مف مصادرىا األصمية، فإذا كاف 9

ال أقكـ بتخريجو مف الكتب الستة، كالتكسع عند الحاجة مف  أحدىما اكتفيت بالعزك إلييما، كا 
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 في بالمتابعة المصنؼ كقاـ كمسمـ، البخارم عند الراكم متابعة حاؿ فيك  ، مصادر أخرل
 الحديث ذكر المصنؼ أف لبياف كمسمـ؛ البخارم مع المصنؼ متابعة بذكر قمت، آخر حديث
 .أخرل صحيحة بطريؽ
_ إذا كاف في إسناد الحديث الذم اعتبرتو أصبلن عمة أك أكثر، كاالختبلط أك التدليس أك 10

اإلرساؿ أك غير ذلؾ، قمت بدراستيا كبياف خبلصة القكؿ فييا، مستعينان بالكتب المختصة، ثـ 
 بياف درجة الحديث.

ف كاف فيو _ المقارنة بيف الركايات، فإف كاف الحديث ب11 مفظ الحديث األصؿ، قمت: بمفظو، كا 
ف كاف مختصران أك مطكالن أك فيو قصة، أشرت إلى  اختبلؼ يسير في المفظ، قمت: بنحكه، كا 

 ذلؾ.
الحكـ عمى ككذا  _ دراسة األحاديث في المتف، مع ذكر بعض المبلحظات في الحاشية.12

 .؛ خشية اإلطالةعمى المتابعات كالشكاىدلف أقكـ بالحكـ ك  األحاديث كفقان لقكاعد عمكـ الحديث.
المرجع كالجزء كالصفحة، ك  المؤلؼالتكثيؽ مف المصادر كالمراجع األصمية، بذكر اسـ _ 13

كأما تكثيؽ تخريج األحاديث فأضيؼ ذكر الكتاب كالباب كرقـ الحديث، عمى أف أذكر باقي 
ى المرجع األصمي، أذكر البيانات في قائمة المصادر كالمراجع، كفي حاؿ عدـ العثكر عم

 المصدر الذم استقيت منو المعمكمة.
ضبط األعبلـ كالكممات، بخاصة المشكؿ منيا، كبياف غريب المغة كالحديث، ككذا _ 14

 التعريؼ باألماكف كالبمداف كاألنساب، كذلؾ مف خبلؿ الرجكع إلى الكتب المختصة بذلؾ.
ذكر الحديث عف أعبلىـ مرتبون، ، قمت بحاؿ كركد الحديث عند أصحاب السنففي _ 15

 حسب تقديـ العمماء ليـ، أبك داكد، ثـ الترمذم، ثـ النسائي، ثـ ابف ماجو.
قمت بكضع رقـ تسمسمي لمركاة، ثـ كضع الرمكز التي ذكرىا الحافظ ابف حجر في _ 16

 التقريب، كذلؾ قبؿ الترجمة.
 ة في السنف األربعة.لف أقكـ بدراسة أحاديث الركاة الذيف ال يكجد ليـ ركاي_ 17
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 :خامسًا: خطة البحث
 في حجر ابف عند الحديث لىي ف مصطمح تتككف خطة البحث كالتي تحمؿ عنكاف"
 التقريب

 كخاتمة كفيارس عمى النحك اآلتي:األربعة" مف بابيف  السنف ركاة عمى تطبيقية دراسة
 الباب األول: الدراسة النظرية

 كفيو فصبلف:
 ابن حجر العسقالني, وكتابو التقريب الفصل األول: اإلمام
 كفيو مبحثاف:  

 المبحث األول: اإلمام ابن حجر:
 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األكؿ: اسمو كنسبو كلقبو كمكلده كحياتو ككفاتو.
 المطمب الثاني: أشير شيكخو كتبلميذه.

 المطمب الثالث: آثاره العممية، كأقكاؿ العمماء فيو.
 تقريب التيذيب: المبحث الثاني: كتاب

 كفيو ثبلثة مطالب:
 المطمب األكؿ: تكثيؽ اسـ الكتاب كنسبتو إلى مؤلفو، كسبب تأليفو.

 المطمب الثاني: منيج اإلماـ ابف حجر العاـ في الكتاب.
 المطمب الثالث: مكانة الكتاب كقيمتو العممية.

 الفصل الثاني: مقدمة في عمم الجرح والتعديل, ومصطمح َليِّن الحديث
 كفيو مبحثاف:

 المبحث األول: الجرح والتعديل:
 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األكؿ: تعريؼ عمـ الجرح كالتعديؿ.
 .المطمب الثاني: نشأة عمـ الجرح كالتعديؿ كأىميتو

 .عندىـ كالتعديؿ الجرح كمراتب، النقاد طبقات: الثالث المطمب
 المبحث الثاني: مصطمح ليِّن الحديث:

 لب:كفيو ثبلثة مطا
 المطمب األكؿ: تعريؼ لي ف الحديث لغة كاصطبلحان. 
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 المطمب الثاني: نشأة مصطمح ليف الحديث، كداللتو عند المحدثيف.
 داللة مصطمح ليف الحديث عند اإلماـ ابف حجر كحكمو. المطمب الثالث:

 الباب الثاني: الدراسة التطبيقية
 كفيو خمسة فصكؿ:

 السنف األربعة.مف أخرج ليـ أصحاب  الفصل األول:
 مف أخرج ليـ ثبلثة مف أصحاب السنف األربعة. الفصل الثاني:
 مف أخرج ليـ اثناف مف أصحاب السنف األربعة. الفصل الثالث:
 مف أخرج لو كاحد مف أصحاب السنف األربعة. الفصل الرابع:

ر لو إلى ركاية أحد أصحاب السنف األربعة لو، كلـ أعث حجر ابف أشار مف الفصل الخامس:
 .األربعة السنف في عمى ركاية

 .والتوصيات النتائج عمى وتشتمل: الخاتمة
 فيرس القرآنية، اآليات فيرس كالمراجع، المصادر قائمة: يمي ما كتتضمف: العممية الفيارس
 فيرس الركاة. النبكية، األحاديث
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 الباب األول
 الدراسة النظرية

 ي, وكتابو التقريبالفصل األول: اإلمام ابن حجر العسقالن
 المبحث األول: اإلمام ابن حجر:

 المطمب األكؿ: اسمو كنسبو كلقبو كمكلده كحياتو ككفاتو.
 المطمب الثاني: أشير شيكخو كتبلميذه.

 المطمب الثالث: آثاره العممية، كأقكاؿ العمماء فيو.
 المبحث الثاني: كتاب تقريب التيذيب:

 بتو إلى مؤلفو، كسبب تأليفو.المطمب األكؿ: تكثيؽ اسـ الكتاب كنس
 المطمب الثاني: منيج اإلماـ ابف حجر العاـ في الكتاب.

 المطمب الثالث: مكانة الكتاب كقيمتو العممية.
 الفصل الثاني: مقدمة في عمم الجرح والتعديل, ومصطمح َليِّن الحديث

 المبحث األول: الجرح والتعديل:
 .المطمب األكؿ: تعريؼ عمـ الجرح كالتعديؿ

 المطمب الثاني: نشأة عمـ الجرح كالتعديؿ كأىميتو: 
 .عندىـ كالتعديؿ الجرح كمراتب، النقاد طبقات: الثالث المطمب

 المبحث الثاني: مصطمح ليِّن الحديث:
 المطمب األكؿ: تعريؼ لي ف الحديث لغة كاصطبلحان. 

 المطمب الثاني: نشأة مصطمح ليف الحديث، كداللتو عند المحدثيف.
 داللة مصطمح ليف الحديث عند اإلماـ ابف حجر كحكمو. طمب الثالث:الم
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 الفصل األول
 قريبتاإلمام ابن حجر العسقالني, وكتابو ال

 
 المبحث األول: اإلمام ابن حجر:

 المطمب األكؿ: اسمو كنسبو كلقبو كمكلده كحياتو ككفاتو.
 المطمب الثاني: أشير شيكخو كتبلميذه.

 آثاره العممية، كأقكاؿ العمماء فيو.المطمب الثالث: 
 المبحث الثاني: كتاب تقريب التيذيب:

 المطمب األكؿ: تكثيؽ اسـ الكتاب كنسبتو إلى مؤلفو، كسبب تأليفو.
 المطمب الثاني: منيج اإلماـ ابف حجر العاـ في الكتاب.

 المطمب الثالث: مكانة الكتاب كقيمتو العممية.
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 المبحث األول
 ــــــــام ابن حجراإلمـــــــ

 .ونسبو ولقبو ومولده وحياتو ووفاتو واسم: المطمب األول
ا بتراجـ كافرة مف طمبة العمكـ الشرعية قديمن  -رحمو اهلل تعالى–لقد حظي اإلماـ ابف حجر  
كخاصة الحديث الشريؼ  ،ا؛ لما قدمو مف خدمة عظيمة، في شتى أنكاع العمكـ الشرعيةكحديثن 

ف الحديث عند اإلماـ ابف حجر في لغاية مف ىذا البحث معرفة مدلكؿ ليٌ كعمكمو، كبما أف ا
كتابو التقريب، فإنني قد كقفت عمى تراجـ عديدة لئلماـ ابف حجر، كذلؾ أثناء التحضير 

ا، كقد أجاد كأفاد مف كاإلعداد ليذا البحث، فتبيف لي أف الترجمة لئلماـ ابف حجر، قد أثريت بحثن 
لو  بيذا اإلماـ الجميؿ، كجدت أنو ال بد مف ترجمةو  اكاف ىذا البحث متعمقن  ٌمالترجـ ليذا اإلماـ، ك 

مختصر، تشمؿ التعريؼ بو، كبأشير شيكخو كتبلميذه، كآثاره العممية، كأقكاؿ العمماء  كلك بشكؿو 
  فيو.
 : اسمو ونسبو ولقبوأوًل 

     أحمد ( 3)أبك الفضؿ( 2)، شياب الٌديف(1)ىك فريد زمانو، كحامؿ ًلكاء الٌسنة ًفي أكانو 
، (5)بف أحمد الًكنىاًني (4)بف عمي بف محمد بف محمد بف عمي بف محمكد بف أحمد بف حجرا

                                                           
 (.45)ص أعياف األعيافالسيكطي، نظـ العقياف في (1) 
النجـك الزاىرة في ممكؾ  ،يكسؼ بف تغرم . ينظر:ىذا لقب اإلماـ ابف حجر كما كرد في الكثير مف المراجع (2)

 .(5/92)ج مصر كالقاىرة
ىكذا كناه بذلؾ كالده، كما صرح ابف حجر، حيث قاؿ: "كأحفظ منو أنو قاؿ: كنية كلدم أحمد أبك الفضؿ"،  (3)

   ( ككيني بذلؾ تشبيينا بقاضي مكة أبي الفضؿ محمد 1/117إنباء الغمر بأبناء العمر، )جينظر: ابف حجر 
بف أحمد بف عبد العزيز العقيمي الن كيرم، ينظر: السخاكم، الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر، ا

 (.102)ص
ـ أك لقب، فقيؿ: ىك لقب ألحمد األعمى ابف حجر بفتح الحاء الميممة كالجيـ بعدىا راء، كاختمؼ ىؿ ىك اس(4) 

الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ  ،في نسبو، كقيؿ: بؿ ىك اسـ لكالده أحمد المشار إليو، ينظر: السخاكم
 (.105ابف حجر، )ص

ابف االثير،  ،(11/150نيسب إلى كنانة، كتنسب إلى عدة قبائؿ كأجداد، ينظر: السمعاني، األنساب )ج (5)
 (.3/111) ج في تيذيب األنسابالمباب 
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       المكلد كالمنشأ، الشافعي المذىب، المشيكر بالحافظ ( 2)األصؿ، المصرم (1)العسقبلني
 ابف حجر.

 ا: مولده وحياتوثانيً 
 .(3)م( 1449 - 1372ىـ =  852 - 773) مولده: -1

في الثاني كالعشريف مف شير شعباف، سنة  -رحمو اهلل تعالى–كلد الحافظ ابف حجر  
 .(4)ثبلث كسبعيف كسبعمائة عمى شاطئ النيؿ بمصر

 حياتو: -2
نير النيؿ بمصر، كقد ماتت أمو كىك  شاطئكلد اإلماـ ابف حجر في بيت ألبيو عمى  

ا، ككاف كصٌيو أربع سنيف، فنشأ يتيمن طفؿ صغير، ثـ مات بعد ذلؾ كالده، كلـ يبمغ أكثر مف 
كبي ، كقد اىتـ بو كرعاه حؽ (5)الرئيس الشيير زكي الديف أبك بكر بف نكر الديف عمي الخر 

عشرة سنة،  اا كعمره اثنتالرعاية، كحفظ القرآف الكريـ كىك ابف تسع سنيف، كصمى بالناس إمامن 
لسماع الحديث الشريؼ  عديدةو  ـ برحبلتو ا باألدب كالشعر، ثـ اتجو إلى الحديث، فقاككاف مكلعن 

ا سريع الحفظ، ككرس حياتو مف الشيكخ، كتعمـ عمى يد كبار العمماء في عصره، كقد كاف ذكين 
 . (6)لخدمة دينو؛ حتى بمغ ما بمغو مف الرفعة كالمكانة العالية

 

                                                           
: بفتح أكلو، كسككف ثانيو ثـ قاؼ، كآخره نكف، مدينة بالشاـ مف أعماؿ فمسطيف عمى ساحؿ البحر  (1) عىٍسقىبلفي

 (.4/122عركس الشاـ، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف )ج :بيف غزة كبيت جبريف، كيقاؿ ليا
: ىي الفسطاط، كىي خاصة ببلد مصر، كسي (2)  ٌميت مصر بمصر بف مصرايـ بف حاـ بف نكح، عميو ًمٍصري

كسككف الصاد  ، كالًمصرم بكسر الميـالٌسبلـ، كىي مف فتكح عمرك بف العاص في أياـ عمر بف الخطاب 
(، الحمكم، 12/286األنساب )ج ،ككسر الراء الميممتيف، ىذه النسبة إلى مصر كديارىا. ينظر: السمعاني

 (.552عبد اهلل الًحميرم، الركض المعطار في خبر األقطار)ص(، أبك 5/137معجـ البمداف )ج
 (.1/178الزركمي، األعبلـ )ج(3) 
(، الزركمي، األعبلـ 104كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر )ص ينظر: السخاكم، الجكاىر(4) 
 (.1/178)ج
كبي: أبك بكر بف عمي بف أحمد بف محمد الخركبي زكي الديف، التاجر  (5) المشيكر، كاف رئيسنا ضخمنا في الخر 

الديار المصرية، كقد أكصاه كالد اإلماـ ابف حجر بابنو، كما صرح بذلؾ ابف حجر، حيث قاؿ: "ككاف أبي قد 
، كأنا مراىؽ"، ينظر: ابف حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر  أكصاه بي، فنشأت عنده مدة إلى أف مات في المحـر

 (.1/538اف المائة الثامنة )ج(، الدرر الكامنة في أعي1/306)ج
 (.1/178(، الزركمي، األعبلـ )ج104السخاكم، الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر )ص (6)
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 : وفاتواثالثً 
حجة لسنة اثنتيف في ليمة السبت الثامف عشر مف شير ذم ال -رحمو اهلل تعالى–تكفي  

، المكافؽ الثاني عشر مف فبراير لسنة ألؼ كأربعمائة كتسعة (1)كخمسيف كثمانمائة لميجرة
 ف لمميبلد. يكأربع
 

 المطمب الثاني: أشير شيوخو وتالميذه
 : أشير شيوخوأوًل 

مف الشيكخ، مف خبلؿ رحبلتو العممية التي  كبيرو  تمقى اإلماـ ابف حجر العمـ عمى يد عددو  
ما اختص  كغيرىما لسماع العمكـ المختمفة، فأخذ عف كؿ عالـو  ،إلى اليمف كالحجاز ،ـ بياقا
، كمف أشير شيكخو (2)كاشتير بو، كقد ذكرىـ في كتابو "المجمع المؤسس لممعجـ المفيرس" ،فيو

 : (3)كما صرح بذلؾ تمميذه السخاكم ،الذيف أخذ عنيـ
 .(4)إبراىيـ بف داكد بف عبد اهلل اآلمدم -1
يف الديف أبك الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي، أخذ عنو معرفة عمـ الحديث ز  -2

 شيكخو. عشرة أعكاـ، ككاف مف أجؿٌ  وكمتعمقاتو، كقد الزم
، أخذ عنو القراءات كعمك سنده (5)برىاف الديف إبراىيـ بف أحمد بف عبد الكاحد التَّنكًخي   -3

 فييا.
، أخذ عنو حسف تعميمو كجكدة تفييمو، ككاف (6)سيبرىاف الديف إبراىيـ بف مكسى األٍبنىا  -4

 األبناسي يحبو كيعظمو؛ ألنو كاف مف أصدقاء كالده.
 عمـك في تفننو عنو أخذ جماعة، بف محمد بف العزيز عبد بف بكر أبي بف محمد الديف عز -5

 .كثيرة

                                                           
 (.1193ينظر: السخاكم، الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر )ص (1)
، دار المعرفة لمطباعة كالنشر رعشميمكىك كتاب مطبكع، يقع في أربعة مجمدات، تحقيؽ: د. يكسؼ ال ((2

 ـ. 1992ىػػ 1413كالتكزيع، بيركت لبناف، الطبعة األكلى 
 (.140_126ينظر: السخاكم، الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر )ص (3) 
ة اآلمدم: بمد األلؼ ككسر الميـ كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى آمد، كىي بميدة قديمة حصين (4)

 (.1/82حسنة البناء مف الجزيرة مف ديار بكر، ينظر: السمعاني، األنساب )ج
التنكخٌي: بفتح التاء المنقكطة مف فكقيا باثنتيف كضـ النكف المخففة كفي آخرىا الخاء المعجمة، ىذه النسبة  (5)

اصر، كأقامكا ىناؾ، فسيٌمكا إلى تنكخ كىك اسـ لعدة قبائؿ اجتمعكا قديمنا في البحريف كتحالفكا عمى التكازر كالتن
ا، كالتنكخ اإلقامة، ينظر: السمعاني، األنساب )ج  (.3/90تنكخن

األىٍبنىاًسي: بفتح اليمزة، كسككف المكحدة، بعدىا نكف، ثـ سيف، إلى أىٍبنىاس قرية صغيرة بالكجو البحرم مف  (6)
محمد بف سالـ آؿ نعماف، أرض مصر، ينظر: ذيؿ لب المباب في تحرير األنساب، تحقيؽ: د. شادم بف 

 (.1/54، كما بيف المحقؽ )ج«لب المباب»كفاتت السيكطي في 
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، أخذ عنو كثرة التصانيؼ، (1)أبك حفص عمر بف عمي األنصارم المعركؼ بابف الممقف -6
 زمو حتى أذف لو في اإلفتاء كالتدريس.كال
، أخذ عنو سعة الحفظ ككثرة االطبلع، (2)سراج الديف أبك حفص عمر بف رسبلف البمقيني  -7

 ف لو في التدريس كاإلفتاء.ذً مدة، كحضر دركسو الفقيية، كىك أكؿ مف أى  وكالزم
 : أشير تالميذهاثانيً 

العمـ، فتبكأ أرفع المراتب، مما جعمو مف  عمى الحافظ ابف حجر، بأف آتاه لقد مىفَّ اهلل  
أشير عمماء عصره، فارتحؿ إليو طمبة العمـ، كتكافدكا إليو مف كؿ بقاع األرض، فأخذكا عنو 

 ككاف مف أشير تبلميذه:  ،العمـ الكفير
 ،(3)الكماؿ بف اليماـ، كىك: محمد بف عبد الكاحد بف عبد الحميد بف مسعكد السيكاسي  -1

 ىػػػ.861ماـ،المعركؼ بابف الي
 ىػػػ.871محمد بف محمد بف محمد بف محمد بف عبد اهلل بف فيد الياشمي المكي،  -2
 ىػػػ.885، (4)برىاف الديف إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي  -3
محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد المعركؼ بشمس الديف  -4

 ، ككاف مف أكثرىـ مبلزمة لو.ػػػى902، (5)السخاكم
 ىػػ.925زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم، ت  -5
 

                                                           
ابف الممقف: نسبة إلى زكج أمو الشيخ عيسى المغربي، فقد مات أبكه كىك طفؿ صغير، فتزكج الشيخ عيسى (1) 

ر بيا بببلد اليمف؛ المغربي بأمو، ككاف يمقف القرآف في الجامع الطكلكني، ككاف ربما عرؼ بابف النحكم كاشتي
ا بالنحك، ينظر: ابف حجر، إنباء الغمر بأبناء العمر )ج  (.2/216ألف أباه كاف عالمن

البمقيني: نسبة إلى بمقينة بالضـ كسككف البلـ كالتحتية ككسر القاؼ كنكف قرية مف حكؼ مصر قرب  (2)
 (.43المحمة، ينظر: السيكطي، لب المباب في تحرير األنساب )ص

اسي: نسبة إلى سيكاس مدينة بأرض الرـك مشيكرة خصينو، كثيرة األىؿ كالخيرات كالثمرات، ينظر: السيك  (3)
 (.1/537زكريا بف محمد القزكيني، آثار الببلد كأخبار العباد )ج

الًبقىاعي: جمع بقعة، مكضع يقاؿ لو بقاع كمب، قريب مف دمشؽ، كىك أرض كاسعة بيف بعمبٌؾ كحمص (4) 
 (.1/470كثيرة كمياه غزيرة نميرة، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف )جكدمشؽ، فييا قرل 

سىخا: مقصكر، بمفظ السخاء، بقمة مف بقكؿ الربيع عمى ساقيا كييئة سنبمة فييا حٌبات كحٌب الينبكت كلٌب  (5)
بمصر  حٌبيا دكاء لمجرح، الكاحدة سخاه، كقاؿ األصمعي: السخاكية األرض المينة التربة مع بعد، كسخا: ككرة

 (.3/196)ج ينظر: المرجع السابؽكقصبتيا سخا بأسفؿ مصر، كىي اآلف قصبة ككرة الغربية كدار الكالي بيا، 
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 المطمب الثالث: آثاره العممية, وأقوال العمماء فيو
 : آثاره العمميةأوًل 

كخاصة  ،مف العمكـ الشرعية ، في كثيرو كمميزةن  كاضحةن  لقد ترؾ الحافظ ابف حجر بصمةن  
فتاءن؛ بيف أىؿ عصره في عمـ الحديث، مطالعةن كقراءةن كتصنيفن  فقد تميز مف ،عمـ الحديث ا كا 

المكتبة اإلسبلمية  حتى شيد لو بالحفظ كاإلتقاف القريب كالبعيد كالعدك كالصديؽ، كقد أثرل
بالعديد مف المصنفات، كالتي تعتبر عمدةن لطمبة العمـ الشرعي إلى يكمنا ىذا، كمف أشير آثاره 

 العممية:
 ، كقد ىذب فيو تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم.(1)يبتيذيب التيذ -1
 ، المشيكر بطبقات المدلسيف.(2)تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس -2
 .(3)القكؿ المسدد في الذب عف مسند اإلماـ أحمد -3
 ، كىك اختصار لكتابو تيذيب التيذيب.(4)تقريب التيذيب -4
 .(5)فتح البارم شرح صحيح البخارم -5
 .(6)اإلصابة في تمييز الصحابة -6
 . (7)التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -7

                                                           
كىك كتاب مطبكع، كيقع في اثني عشر مجمدنا، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند، الطبعة: األكلى،  (1)

  ىػ.1326
قيؽ د. عاصـ بف عبد اهلل القريكتي، كيقع في مجمد كاحد، كىك كتاب مطبكع كمحقؽ بتحقيقات عدة، منيا تح (2)

 (.ـ1983 –ق1403عماف، الطبعة: األكلى ) -مكتبة المنار
 (.ق1401القاىرة، الطبعة: األكلى ) –كىك كتاب مطبكع، كيقع في مجمد كاحد، مكتبة ابف تيمية  (3)

 –محمد عكامة، دار الرشيد ا تحقيؽكىك كتاب مطبكع، كيقع في مجمد كاحد، كمحقؽ بتحقيقات عدة، مني(4) 
 (.ـ1986 –ق1406سكريا، الطبعة: األكلى )

كىك كتاب مطبكع، كيقع في خمسة عشر مجمدنا، محقؽ بتحقيقات عدة، منيا تحقيؽ عبد العزيز بف عبد اهلل  (5)
 بف باز، دار البياف العربي، األزىر.ا

قيقات عدة، منيا تحقيؽ عمي محمد البجاكم، دار كىك كتاب مطبكع، كيقع في ثمانية مجمدات، كمحقؽ بتح(6) 
 .ق(1412)بيركت، الطبعة األكلى  –الجيؿ

  ـ(.1989ىػ، 1419كىك كتاب مطبكع، كيقع في أربعة مجمدات، دار الكتب العممية، الطبعة: األكلى ) (7)
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 : أقوال العمماء فيواً ثاني
مف الرفعة كالمكانة، عند عامة عمماء  -رحمو اهلل تعالى–لقد بمغ الحافظ ابف حجر  

كؽ عمى أقرانو، كمما مف العمماء، فقد تف غفيره  بعده، فقد أثنى عميو جمعه  السنة، ما لـ يبمغو أحده 
 ما يمي:  ،قيؿ في حقو ما نقمو تمميذه السخاكم

قاؿ عنو برىاف الديف األبناسي: "نظر في العمـك الشرعية فأتقف جمَّيا، كحؿ مشكميا،  
كقاؿ ، (1)ككشؼ قناع معضميا، كصرؼ ًىمَّتو العميَّة إلى أشرفيا، عمـ الحديث، كىك أفضميا"

انو، كحامؿ ًلكىاء الٌسنة في أكانو، ذىبي  عنو جبلؿ الديف السيكطي: "فر  ىذا العصر  يد زىمى
كنضاره، كجكىره الَّذم ثبت بو عمى كثير مف األعصار فخاره، إماـ ىذا الفف لممقتديف، كميقىد ـ 
عىساًكر اٍلميحدثيف، كعمدةي الكجكد في التكىية كالتصحيح، كأعظـ الشيكد كالحكاـ في بابي 

 .(2)التٍَّعًديؿ كالتَّجريح"
  

                                                           
 (.264السخاكم، الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـ ابف حجر )ص (1)
 (.45العقياف في أعياف األعياف )ص السيكطي، نظـ(2) 
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 المبحث الثاني
 كتاب تقريب التيذيب

 المطمب األول: توثيق اسم الكتاب ونسبتو إلى مؤلفو, وسبب تأليفو
يعد  كتاب التقريب خبلصة ما تكصؿ إليو الحافظ ابف حجر مف أحكاـ، عمى ركاة الكتب  

ة ىذا الستة كما ألحؽ بيا، فيك اختصار لكتابو تيذيب التيذيب، كال يكجد اختبلؼ عمى نسب
الكتاب لمحافظ ابف حجر، كقد بيف في مقدمتو أنو سماه تقريب التيذيب، حيث قاؿ: "كسميتو 
تقريب التيذيب"، ككاف قبؿ ذلؾ بيف سبب تأليفو ليذا الكتاب؛ كىك استجابة لطمب بعض إخكانو 

 .(1)تجريد األسماء خاصة
 المطمب الثاني: منيج اإلمام ابن حجر العام في الكتاب

حافظ ابف حجر المنيج الذم اعتمده في كتاب التقريب، كبعد استقراء المقدمة تبيف ال بيفَّ  
 أف منيج الكتاب يسير كفؽ النقاط التالية:

الترجمة لرجاؿ الكتب الستة باإلضافة إلى كتب أخرل لمؤلفييا، كقد بمغ عدد الكتب التي  -1
 ا.ترجـ لرجاليا ثبلثة كعشريف كتابن 

تبة عمى األحرؼ اليجائية، ثـ بدأ بكنى الرجاؿ، ثـ باب  بتراجـ الرجاؿ مر بدأ أكالن  -2
األنساب ثـ باب األلقاب لمرجاؿ، ثـ باب المبيمات لمرجاؿ، ثـ تراجـ النساء فترجـ ليف عمى 

 الحركؼ ثـ الكنى ثـ األلقاب ثـ المبيمات.
 .اختصارنا عبارة أكثرالحكـ عمى الرجاؿ بأصح ما قيؿ فيو، كأعدؿ ما كصؼ بو، ب -3
ـ الرجؿ كاسـ أبيو كجده، كمنتيى أشير نسبتو كنسبو، ككنيتو كلقبو، مع ضبط ما ذكر اس -4

 ا.يشكؿ مف ذلؾ بالحركؼ أحيانن 
طبقة مع ذكر كفاة مف عيرفت سنة كفاتو منيـ، فإف كاف  ةعشر  تيتقسيـ الرجاؿ إلى اثن -5
ف كاف مف الثالثة إلى آخر الثامنة ،كالثانية األكلى مف ف فيـ  ،فيـ قبؿ المائة، كا  بعد المائة، كا 

 فيـ بعد المائتيف، كمف ندر عف ذلؾ بينيـ. ،كاف مف التاسعة إلى آخر الطبقات
 لمتجريح. ان منيا لمتعديؿ كست ان كقد جعؿ مراتب الركاة اثنتي عشرة مرتبة، ست -6
لى كتب أخرل إأصحاب الكتب الستة، باإلضافة  اإلشارة إلى مف أخرج حديثو، مف -7

 لمؤلفييا.

                                                           
 (.7تقريب التيذيب )ص ينظر: ابف حجر، (1)
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 .(1)لمكتب الستة، باإلضافة إلى كتب أخرل لمؤلفييا خاصة اجعؿ رمكزن  -8
 المطمب الثالث: مكانة الكتاب وقيمتو العممية

ف بالحديث ك ؿ عمييا المشتغمعك  يعد  كتاب تقريب التيذيب، مف أكثر كتب الرجاؿ التي يي         
ذا الكتاب مف العمماء؛ لما لي غفيره  الشريؼ، في الكقت الحاضر، كقد أثنى عمى الكتاب جمعه 

 مف أىمية، مف حيث كماؿ ترتيبو كتيذيبو، فيك يحكـ عمى رجاؿ أىـ كتب السنة، بطريقةو 
، بخبلصة أقكاؿ العمماء، إال أف االعتماد عمى ىذا الكتاب فقط، مف غير كميذبةو  مختصرةو 
 في الحكـ عمى الرجاؿ، كبخاصة لى كتب الجرح كالتعديؿ األخرل، قد ييحدث خمبلن إالرجكع 

تمؼ فييـ، سكاء في التجريح أك التعديؿ؛ ألف الحافظ ابف حجر قد يحكـ عمى بعض الركاة المخ
ا، أثناء الدراسة في التقريب، كيحكـ عمييـ بحكـ آخر في كتبو األخرل، كقد تبيف لنا ذلؾ عممين 

مع شيخنا الفاضؿ، األستاذ الدكتكر: طالب أبك شعر، حيث قمنا بدراسة نماذج لبعض الركاة 
لى كتبو األخرل، ككذلؾ إحكـ عمييـ الحافظ ابف حجر في التقريب بالمقبكؿ، كبعد الرجكع الذيف 

تبيف لنا أف حكالي أربعيف بالمائة  ،كخاصة الكاشؼ لمذىبي، كتب الجرح كالتعديؿ المختمفة
لى مرتبة الصدكؽ، كقد يصؿ بعضيـ إلى ثقة؛ لذا عمى الباحثيف إ%( مف الركاة يرتقكف 40)

األصكؿ الخاصة بالركاة، مف أجؿ الخركج بنتيجة دقيقة لمحكـ عمى الركاة؛ ألف  الرجكع لكتب
 الحكـ عمييـ بالتكثيؽ أك التضعيؼ، يترتب عميو االحتجاج بأحاديثيـ مف عدمو.

  

                                                           
 (.10ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)



18 
 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 مقدمة في عمم الجرح والتعديل, ومصطمح َليِّن الحديث

 
 المبحث األول: الجرح والتعديل:

 ؿ: تعريؼ عمـ الجرح كالتعديؿ.المطمب األك 
 المطمب الثاني: نشأة عمـ الجرح كالتعديؿ كأىميتو: 

 .عندىـ كالتعديؿ الجرح كمراتب، النقاد طبقات: الثالث المطمب
 المبحث الثاني: مصطمح ليِّن الحديث:

 المطمب األكؿ: تعريؼ لي ف الحديث لغة كاصطبلحان. 
 ، كداللتو عند المحدثيف.المطمب الثاني: نشأة مصطمح ليف الحديث

 داللة مصطمح ليف الحديث عند اإلماـ ابف حجر كحكمو. المطمب الثالث:
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 األول المبحث
 والتعديل الجرح في مقدمة

 المطمب األول: تعريف عمم الجرح والتعديل
 : تعريف الجرحأوًل 

 الجرح لغة: -1
فاألكؿ ، الثاني شؽ الجمدقاؿ ابف فارس: "الجيـ كالراء كالحاء أصبلف: أحدىما الكسب، ك    

، كأما [32]اجلبثيخ: {أَوْ حَسِتَ انَّزِيٍَ اجْزَشَحٌُا انسَّيِّئَبدِ}: قكليـ اجترح إذا عمؿ ككسب، قاؿ اهلل 
رىح الحاكـي الشاىدى إذا ك ، (1)ا، كاالسـ الجرح"اآلخر فقكليـ جرحو بحديدة جرحن  قاؿ ابف منظكر: "جى
: النقصافي كالعيبي كالفىسادي"عىثر منو عمى ما تىسقيطي بو عىدالى   ،(2)تيو مف كىذبو كغيًره، كاالستجراحي

، بالفتح:  ٍرح، بالضـ: يككف ًفي األبداف بالحديد كنحًكه؛ كالجىرحي كقاؿ بعضي فقياًء المغة: "الجي
 .(3)يككف بالٌمساف في المعاني كاألعراًض كنحكىا"

 ا:الجرح اصطالحً  -2
عدة، مف أشيرىا كأقدميا تعريؼ ابف األثير  ح بتعريفاتو ا الجر ا كحديثن عرؼ العمماء قديمن    

، (4)كالشاىد سقط االعتبار بقكلو، كبطؿ العمؿ بو" ،متى التحؽ بالراكم حيث قاؿ: "ىك كصؼه 
كمف أفضميا عند المعاصريف، تعريؼ الدكتكر نكر الديف عتر، حيث قاؿ: "الجرح عند 

 .(5)يخؿ بعدالتو أك ضبطو" المحدثيف: ىك الطعف في راكم الحديث بما يسمب أك
 ىك كصؼ ييسقطي أك ييًخؿي بعدالة الركاة أك ضبطيـ. قمت:   

 العالقة بين المعنى المغوي والمعنى الصطالحي: -3
تضح مدل العبلقة بيف التعريؼ المغكم يا، مف خبلؿ تعريؼ الجرح لغةن كاصطبلحن    

يصيب اإلنساف  ، عيبه (6)ضكالتعريؼ االصطبلحي، فكما أف الجرح في األبداف أك األعرا
فتقعده عف الحركة، ىذا  منو، فيمارس حياتو، أك تككف اإلصابة بالغةن  الصحيح، فيؤثر في جزءو 

إف كاف الجرح في جسده، أك تسمبو مكانتو بيف الناس إف كاف الجرح في عرضو، فكذلؾ الجرح 
                                                           

 (.1/451ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1) 
 (.2/422ابف منظكر، لساف العرب )ج (2)
 .(6/337) ج تاج العركس مف جكاىر القامكسالزبيدم،  ينظر: (3)
 (.1/126األثير، جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ )جابف  (4)
 (.92منيج النقد في عمـك الحديث )ص ،نكر الديف عتر (5)
 (.54ينظر: عبد المنعـ السيد نجـ، عمـ الجرح كالتعديؿ )ص (6)
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التدليس المقبكؿ، فإف  معينة، كاالختبلط أك ا بظركؼو ا خاصن ا خفيفن في الركاة، فإف كاف جرحن 
ا في الراكم، فإف عدالتو أك الراكم يبقى في مرتبة القبكؿ المشركط، لكف إف كاف الجرح قادحن 

 ا.منو أبدن  أال يبر  بالغو  ضبطو تسقط، كما يسقط مف أصيب بجرحو 
 : تعريف التعديلاثانيً 

 التعديل لغة: -1
ف، لكنيما متقاببلف العيف كالداؿ كالبلـ أصبلف صحيحا" قاؿ ابف فارس عىدؿ:   

كالمتضاديف: أحدىما يدؿ عمى استكاء، كاآلخر يدؿ عمى اعكجاج، فاألكؿ العدؿ مف الناس: 
المرضي المستكم الطريقة، يقاؿ: ىذا عدؿ، فأما األصؿ اآلخر فيقاؿ في االعكجاج: عدؿ، 

 .(1)"كانعدؿ، أم: انعرج
ـى في الن فكس أىنو مستقيـ، كىك ضد      ٍكر، كالعىدؿي مف النَّاس: المىرًضي   كالعىٍدؿ: ما قا الجى

ذا ماؿى شيءه قمتى عىدىلتو أىم أىقمتو  : رجؿه عىدؿه كعاًدؿه جاًئزي الشَّيادة، كاً  كميو، قاؿ الباًىًمي  قكلو كحي
 .(2)فاعتىدىؿ أىم استقاـ

 ا:التعديل اصطالحً  -2
ذلؾ الكصؼ  عرؼ المحدثكف التعديؿ بتعريفات متقاربة عدة، لككنيـ يقصدكف بيا   

حيث قاؿ:  ،الكاجب تحققو في الراكم، حتى تقبؿ ركايتو، كمف أبرز مف عرؼ التعديؿ ابف األثير
اعتيًبرى قكليما كأيًخذى بو" متى التحؽ بيما "كصؼه 

 يحتج بقكؿ صاحبو كخبره. فيك كصؼه  ،(3)
 ا: تعريف عمم الجرح والتعديل:ثالثً 
لبحث عف أحكاؿ الركاة كبياف مرتبتيـ، إف مصطمح الجرح كالتعديؿ، كعمـ يختص با   

كاف معركؼ الداللة منذ الرعيؿ األكؿ لعمماء الجرح كالتعديؿ، أكلئؾ العمماء الغكاصكف في 
المعاني الدقيقة، الكاقفكف عند األلفاظ، فما تمفظكا بكممةو، إال كأرادكا بيا ما تقتضيو مف معنى، 

، لما سيئؿ ما الجرح كالتعديؿ؟ قاؿ: (4)حاتـ الرازمكمف ىؤالء العمماء اإلماـ عبد الرحمف بف أبي 
"أيٍظًيري أحكاؿى أىًؿ الًعمـً مىف كاف منيـ ًثقةن أك غيرى ثقة"
(5). 

يبحث فيو  كقد عرؼ العمماء الجرح كالتعديؿ بتعريفات عدة، مف أدقيا كأجمعيا: "عمـه    
 .(6)"كعف مراتب تمؾ األلفاظ مخصكصةو  عف جرح الركاة كتعديميـ بألفاظو 

                                                           
 (.4/246ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج(1) 
 (.11/430ابف منظكر، لساف العرب )ج(2) 
 (.1/126األصكؿ )ج ابف االثير، جامع(3) 
الرازم: بفتح الراء كالزام المكسكرة بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى الرم، كىي بمدة كبيرة مف ببلد الديمـ بيف (4) 

 (.6/33السمعاني، األنساب )جينظر: قكمس كالجباؿ كألحقكا الزَّام ًفي الٌنسىب تىٍخًفيفنا، 
 (.38الخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية )ص(5) 
 (. 357صديؽ القنكجي، أبجد العمـك )ص(6) 
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 المطمب الثاني: نشأة عمم الجرح والتعديل وأىميتو
 : نشأة عمم الجرح والتعديلأوًل 
عمى ؼ تعر نعديؿ مف أىـ عمكـ السنة النبكية المشرفة، كيؼ ال كبو تيعد عمـ الجرح كال   

أحكاؿ الركاة، مف حيث التكثيؽ كالتضعيؼ، كالقبكؿ كالرد، فيك الحارس لمسنة النبكية مف كؿ 
دخيؿ، كىك الميزاف الذم مف خبللو نحكـ عمى الركاة، كمف ثـ الحكـ عمى أحاديثيـ، زيؼ ك 

، المصدر الثاني لمتشريع كيكفي ىذا العمـ أىميةن؛ أف الغرض مف معرفتو حفظي سنَّة رسكؿ اهلل 
اإلسبلمي بعد القرآف الكريـ؛ كألىمية ىذا العمـ فإف نشأتو بدأت بالتزامف مع ظيكر عمـ الركاية، 

أَيُّيَب انَّزِيٍَ آيَنٌُا إٌِ  يَب} حيث قاؿ: ، كقد كاف ذلؾ استجابة ألمر اهللأم: منذ زمف النبي 

 .[6]احلجشاد: {جَبءكُىْ فَبسِكٌ ثِنَجَأٍ فَزَجَيَّنٌُا أٌَ رُصِيجٌُا لٌَْيًب ثِجَيَبنَخٍ فَزُصْجِحٌُا عَهَى يَب فَعَهْزُىْ ََبدِيِني
ء حكؿ ظيكر ىذا العمـ، كبياف أكؿ مف تكمـ فيو، كعند كقد اختمفت عبارات العمما   

 منيـ قد تحدث عف مرحمة مف مراحؿ ظيكر عمـ التأمؿ في آراء العمماء في ذلؾ، تبيف أف كبلن 
، قد مر بمراحؿ متعددة، كاف أكليا في  الجرح كالتعديؿ، كببل شؾ فإف ىذا العمـ كغيره مف العمـك

ة التقعيد كالتأصيؿ، كقد كاف اىتماـ كؿ عصر مف ، إلى أف كصمت إلى مرحمعصر النبي 
كذلؾ كما  ،العصكر بيذا العمـ يختمؼ بحسب الحاجة كالظركؼ التي مرت بيا تمؾ العصكر

 يمي: 
 :عصر النبي _ 1
ا؛ لذا فإف أكؿ مف سابقن  تبنص القرآف الكريـ كما بين ةإف مشركعية الجرح كالتعديؿ ثابت   

كُنزُىْ خَيْشَ أُيَّخٍ أُخْشِجَذْ نِهنَّبسِ رَأْيُشًٌَُ ثِبنًَْعْشًُفِ } : يـ، حيث يقكؿ اهللؿ، ىك القرآف الكر ح كعدٌ جرٌ 

           {نٌٌَُ ًَأَكْثَشُىُىُ انْفَبسِمًٌٌَُرَنْيٌٌََْ عٍَِ انًُْنكَشِ ًَرُؤْيِنٌٌَُ ثِبنهّوِ ًَنٌَْ آيٍََ أَىْمُ انْكِزَبةِ نَكَبٌَ خَيْشًا نَّيُى يِّنْيُىُ انًُْؤْيِ

في السؤاؿ عف الرجاؿ كأحكاليـ، لقبكؿ  ا، فكاف اىتمامو منصبن ثـ رسكؿ اهلل ، [221]آل عًشاٌ:
، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة، منيا ما أخرجو اإلماـ قكليـ أك رده، ككذلؾ مدحو كثناؤه لمصحابة 

، فقاؿ: ،اهلل عنيارضي مسمـ مف حديث عائشة  "ائذىنكا لو، فمًبٍئس  أفَّ رجبلن استأذفى عمى النَّبي 
ابفي العىشيرىًة، أك ًبئس رجؿي العىشيرىًة"
رضي كما أخرجو اإلماـ أبك داكد مف حديث ابًف عباس  ،(1)

                                                           
: رقـ الحديث 4/2002]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب/باب مداراة مف يتقى فحشو  (1)

2591]. 
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ا، فقاؿ: إنو زنى، فأعرض عنو، فأعادى عميو ًمرارن  ، ، أف ماعزى بفى مالؾو أتى النبياهلل عنيما
، قاؿ: أفعمتى بيا؟"قالكا: ليس  ،فأعرض عنو، فسأؿى قكمو: "أمجنكفه ىك؟"  . (1)بو بأسه

 : عصر الصحابة_ 2
، أحرص ىذه األمة عمى حفظ سنة رسكؿ اهلل، كذب الكذب عف قد كاف الصحابة    

حديث رسكؿ اهلل، ككاف ليـ مناىج مختمفة لمحفاظ عمى ىذه السنة العطرة، تنكعت ما بيف 
بمشركعية الجرح   الصحابة التحميؼ كطمب الشاىد، إلى غير ذلؾ مف األساليب، كلما عمـ

لتحرم عف أحكاؿ الرجاؿ، ككذلؾ تعديميـ كثناؤىـ في اكالتعديؿ، فقد انتيجكا منيج رسكؿ اهلل 
 بف سميماف األحكؿ عاصـأفَّ عمى بعضيـ أك عمى غيرىـ مف التابعيف، كمف األمثمة عمى ذلؾ: 

؟ قاؿ: أك بعدهي  ككعً : قبؿ الر  قمتي  ،كتي ني ، فقاؿ: قد كاف القي نكتً أنس بف مالؾ عف القي  قاؿ: سألتي 
  اهللً  رسكؿي  نتى ما قى إنَّ  .(2)ذبى كى "، فقاؿ: ككعً الر   بعدى  قمتى  ؾى أنَّ  أخبرني عنؾى  ، قاؿ: فإف فبلنان قبموي 
 كيفى مف المشرً  ، إلى قكـو رجبلن  سبعيفى  ىاءى ، زي اءي رَّ ليـ القي  يقاؿي  قكمان  بعثى  كافى  راهي ، أي شيران  ككعً الر   بعدى 
 .(3)"يدعك عمييـ شيران   اهللً  رسكؿي  عيد، فقنتى  اهللً  ـ كبيف رسكؿً ، ككاف بينيي أكلئؾى  دكفى 

، نفس الطريؽ التي سمكيا الخمفاء الراشدكف ككبار كقد سمؾ صغار الصحابة    
      فنجد حبر األمة   ا بعد فتنة مقتؿ الخميفة الراشد عثماف بف عفافالصحابة، خصكصن 

بَّاس  عنيما،رضي اهللابف عباس  ٍنو ميجاًىد، قاؿ: "جاءى بيشىٍيره اٍلعىدىًكم  إلى اٍبًف عى  كما ركل عى
: قاؿ رسكؿي اهلًل، فىجعىؿى ابفي عبىاسو ال يىأذىفي لحديثًو، كال رضي اهلل عنيما ، كيىقكؿي د ثي ، فجعىؿى ييحى

، مالي ال أراؾ تسمعي لحديثي، أيحد   : يا ابفى عباسو ثيؾ عف رسكًؿ اهلًل، كال تىسمعي، يىنظري إليو، فقاؿى
نا، كأصغينا  توي أبصاري : قاؿ رسكؿي اهلل، ابتدىرى : "إنا كنَّا مرَّةن إذا سًمعنا رجبلن يقكؿي فقاؿ ابفي عبىاسو

" ، لـ نأخٍذ مف الناًس إال ما نىعًرؼي ، كالذَّلكؿى  .(4)إليًو بآذاًننا، فممَّا ركبى الناسي الصَّعبى
 التابعين:عصر التابعين وتابعي _ 3
ما يتعمؽ بيذا الديف الحنيؼ، كانتيؿ التابعكف العمـ  ، كؿَّ تعمـ التابعكف مف الصحابة    

ما استطاعكا أف يتعممكه، بما ينفعيـ في أمكر دينيـ كدنياىـ، ككاف مف  مف منابعو، كتعممكا كؿَّ 
ىذه السنة ، كالذب عف  بيف ما تعممو التابعكف مف أسبلفيـ، ضركرة حفظ سنة رسكؿ اهلل

                                                           
، إسناده 4221: رقـ الحديث 6/474]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب الحدكد/باب رجـ ماعز بف مالؾ (1) 

 ([.6/474ط في سنف أبي داكد )جصحيح، صححو شعيب األرنؤك 
 (.21/211ج) الصحيح الجامع لشرح التكضيح الممقف، ابف: ينظر أخطأ، أم:  كذب ((2
 [.1002: رقـ الحديث 2/26كتاب الجمعة/باب القنكت قبؿ الرككع كبعده،  ]البخارم: صحيح البخارم، ((3

 (.1/13ينظر: مسمـ، مقدمة صحيح مسمـ )ج(4) 
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ا بعدما كقعت الفتف، كظيرت الفرؽ التي كاف ىدفيا األساس ىك الطعف في العطرة، خصكصن 
الكذب  أىذا الديف، عبلكةن عمى تشكيؾ المسمميف في دينيـ، كظير الكضع في الحديث، كبد

مع بشر  رضي اهلل عنيما ، كيبدك لي أف ما تصرؼ بو حبر األمة ابف عباس عمى رسكؿ اهلل
ا، كاف الشرارة األكلى كبداية الطريؽ التي سمكيا التابعكف كمف بعدىـ، ، كما أسمفنا سابقن العدكم

، إال عف رجاؿ عرفت باإلعبلف عف منيج كاضح كصريح، أال كىك عدـ أخذ سنة رسكؿ اهلل 
ا في ىذا العصر، بالتحرم كالتثبت عف أحكاؿ أحكاليـ كبانت حقيقتيـ، كقد بدأ االىتماـ كاضحن 

 ، كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا:الرجاؿ
ـٍ يككنكا يٍسألكف عف اإًلسناًد، فمما كقعًت     ما ذكره اإلماـ مسمـ عف ابًف ًسيًريف، قاؿ: "لى

الفتنةي، قالكا: سم كا لنا ًرجالىكـ، فيينظري إلى أىًؿ الس نًَّة فييؤخذي حديثيييـ، كيينظري إلى أىًؿ الًبدىًع فبل 
ييؤخذي حديثيييـ"

ف اإلماـ ابف رجب الحنبمي أف ابف سيريف أكؿ مف انتقد الرجاؿ، حيث يَّ كقد بى  ،(1)
عنو مف غير  مك كقد ري  ،(2)"قاؿ: "كابف سيريف ىك أكؿ مف انتقد الرجاؿ، كميز الثقات مف غيرىـ

كفي ركاية عنو أنو قاؿ: "إف  ،(3)أنو قاؿ: "إف ىذا العمـ ديف، فانظركا عمف تأخذكف دينكـ" ،كجو
كقاؿ يعقكب بف شيبة: قمت ليحيى بف  ،(4)ديث ديف، فمينظر الرجؿ عمف يأخذ دينو"ىذا الح

ا مف التابعيف كاف ينتقي الرجاؿ، كما كاف ابف سيريف ينتقييـ؟ فقاؿ: برأسو، معيف: تعرؼ أحدن 
كاف ممف ينظر في الحديث كيفتش عف "أم: ال، قاؿ يعقكب: كسمعت عمي بف المديني يقكؿ: 

 .(5)"ا أكؿ منوؼ أحدن اإلسناد، كال نعر 
في عصر أتباع التابعيف، بدأت تتجمى  كلما زاد الكذب كالكضع عمى رسكؿ اهلل    

عبارات العمماء المتعمقة بتعديؿ الركاة كتجريحيـ بكضكح، ككاف ممف اشتير بذلؾ اإلماـ شعبة 
فإنو أكؿ  بف الحجاج، كيحيى بف سعيد القطاف، كعبد اهلل بف المبارؾ كغيرىـ، كبخاصة شعبةا

قاؿ عنو ابف حباف: "كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف أمر المحدثيف،  ،مف تكسع في ىذا العمـ
 ،(6)ا يقتدل بو، ثـ تبعو عميو بعده أىؿ العراؽ"حتى صار عممن  ،الضعفاء كالمترككيف بى كجانى 

عيا، ع الكبلـ في الجرح كالتعديؿ كاتصاؿ األسانيد كانقطاكقاؿ ابف رجب: "كىك أكؿ مف كسَّ 

                                                           
 (.1/15دمة صحيح مسمـ )ينظر: مسمـ، مق(1) 
 (.1/355)ج ابف رجب، شرح عمؿ الترمذم (2)
 (.1/14ينظر: مسمـ، مقدمة صحيح مسمـ )ج(3) 
 .[433: رقـ الحديث1/397سنف الدارمي باب في الحديث عف الثقات :الدارمي] (4)
 (.1/355ابف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ج (5)
 (.6/446ابف حباف، الثقات )ج (6)
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ثـ سار عمى طريؽ  ,(1)ب عف دقائؽ عمـ العمؿ، كأئمة ىذا الشأف بعده تبع لو في ىذا العمـ"كنقَّ 
اإلماـ شعبة كؿ مف يحيى بف سعيد القطاف، كعبد اهلل بف المبارؾ، كعبد الرحمف بف ميدم 
ي كغيرىـ، المشيكد ليـ بالعمـ كالمعرفة كبخاصة في أحكاؿ الرجاؿ، كقد ذكر اإلماـ مسمـ ف

ٍسنىادى ًمفى الد يًف، كأفَّ  جرح  الركاية ال تككف إال عف الثقات، كأفَّ  مقدمة صحيحو، باب في أىفَّ اإٍلً
الركاة بما ىك فييـ جائز بؿ كاجب، كأنو ليس مف الغيبة المحرمة بؿ مف الذب عف الشريعة 

 اإًلسنادي لقاؿى مىف شاءى ما المكرمة، أف عبد اهلل بف المبارؾ كاف يقكؿ: "اإًلسنادي مفى الد يًف، كلكال
   يـ بف حماد قاؿ: "قمتعى في كتابو الجرح كالتعديؿ أف ني  ، كذكر اإلماـ ابف أبي حاتـ(2)شاء"

 .(3)اب؟ قاؿ: كما يعرؼ الطبيب المجنكف"لعبد الرحمف بف ميدم كيؼ تعرؼ الكذَّ 
ى يد اإلماـ يحيى كذكر العمماء أف بدء التصنيؼ كالتدكيف في الجرح كالتعديؿ، كاف عم   
بف سعيد القطاف، حيث يقكؿ اإلماـ الذىبي: "فأكؿ مف جمع كبلمو في ذلؾ اإلماـ الذم قاؿ ا

فيو أحمد بف حنبؿ: ما رأيت بعيني مثؿ يحيى بف سعيد القطاف، كتكمـ في ذلؾ بعده تبلمذتو: 
أكؿ مف  ، كبغض النظر عف تحديد مف(4)يحيى بف معيف، كعمي بف المديني، كأحمد بف حنبؿ"

صنؼ في الجرح كالتعديؿ، فمف الكاضح أف البدء في ذلؾ كاف في أكاخر عصر التابعيف، ثـ 
ثيف، كبذلكا الغالي كالنفيس كترككا أكطانيـ، مف أجؿ البحث عف أحكاؿ تكالت جيكد المحد  

 الركاة، فصنؼ العمماء في ىذا المجاؿ العديد مف المصنفات، التي يطكؿ ذكرىا سكاء في الثقات
، كقد تميز في  أك الضعفاء أك في أحكاؿ الرجاؿ عامة، مف أجؿ الحفاظ عمى سنة رسكؿ اهلل

حمد كاإلماـ عمي بف المديني أىذا الشأف جمع غفير مف العمماء، أمثاؿ اإلماـ ابف معيف كاإلماـ 
 اهلل رىـ كالقائمة تطكؿ في ذكر أكلئؾ العمماء، الذيف سيَّ  ،كاإلماـ البخارم كاإلماـ النسائي

لخدمة ىذا الديف، ككاف مف أبرز ىذه المصنفات كتاب الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ، كتيذيب 
الكماؿ لممزم، كتيذيب التيذيب البف حجر، كتقريب التيذيب البف حجر كغيرىا مف الكتب؛ 

 . لمحفاظ عمى سنة رسكؿ اهلل
 رح والتعديلا: أىمية عمم الجثانيً 
سبلمي؛ لذا فإف ليذه السنة العطرة أىمية مصدر الثاني لمتشريع اإلتعد السنة النبكية ال   

نة لما كرد في القرآف الكريـ مف أحكاـ، ككما كالمبي   ،كالشارحة ،مةعظيمة لممسمميف، فيي المفص  

                                                           
 (.1/30شرح عمؿ الترمذم )ج ابف رجب، (1)
 (.1/15مسمـ، مقدمة صحيح مسمـ )ج (2)
 (.1/252ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (3)
 (.1/1الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(4) 
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و يتبيف لنا لذا فإنَّ  ,(1)ٌف شرؼ العمـ بشرؼ المعمكـ"إ" -رحمو اهلل تعالى–يقكؿ اإلماـ ابف تيمية 
العظيمة لعمـ الجرح كالتعديؿ، كيؼ ال كقد كاف اليدؼ األساس لكؿ مف خاض في بحر األىمية 

حتى تصؿ صحيحة لكؿ مف  ،، كالحفاظ عمييا ىذا العمـ، ىك الدفاع عف سنة رسكؿ اهلل
ح كالتعديؿ، سكاء في بياف ر يف، كمف خبلؿ االطبلع عمى عبارات عمماء الجلى يكـ الد  إيتمقاىا 

ضركرة الخكض فيو، يتبيف لنا أف أىمية الجرح كالتعديؿ تتمثؿ في النقاط  مشركعيتو أك بياف
 التالية:

مف رضي اهلل عنيـ أجمعيف، ، كآثار الصحابة كالتابعيف _ الحفاظ عمى سنة رسكؿ اهلل 1
لمحفاظ  ،اا عظيمن االنتحاؿ كالتزييؼ كالزيادة كالنقص كالتحريؼ؛ كمف أجؿ ذلؾ بذؿ العمماء جيدن 

مف الضكابط لقبكؿ السنة النبكية، كاف مف  سنة النبكية، لذلؾ كضع العمماء مجمكعةن عمى ىذه ال
أىـ ىذه الضكابط االىتماـ باإلسناد، كاعتبره بعضيـ بأنو السبلح الذم ييستخدـ لمذب عف سنة 

: "اإلسن ، كقد ذكر أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم أفَّ رسكؿ اهلل  ادي سيفيافى الثَّكرمَّ كاف يقكؿي
 .(2)ًسبلحي المؤمًف فإذا لـ يكٍف معو ًسبلح فبأم  شيءو ييقاتؿ"

ا، كبو يميز  كرفضن قبكالن  ،_ ىك الميزاف لقبكؿ السنة النبكية، فبو تعرؼ أحكاؿ رجاؿ اإلسناد2
عرؼ أىؿ السنة مف أىؿ البدع كاألىكاء، لذلؾ كضع العمماء الصحيح مف السقيـ، كبو يي 

راكم المقبكؿ، ككيفية ثبكت عدالتو كضبطو، يقكؿ الخطيب البغدادم لمعرفة ال اكشركطن  ،ضكابط
و ال ييقبؿي إال خبري العىدًؿ، كما أنو ال تيقبؿي إال شيادةي العدًؿ، في ذلؾ: "أجمع أىؿي الًعمـً عمى أنَّ 

كييستىخبىري عف  ،كالشاىًد أف ييسأؿى عنيما ،كجب متى لـ تيعرٍؼ عدالةي الميخًبرً  ،كلمَّا ثبت ذلؾ
إال بالرجكًع إلى قكًؿ مىف كاف  ،أىؿي المعرفًة بيما، إذ ال سبيؿى إلى الًعمـً بما ىما عميو ،أحكاًليما

 .(3)بيما عارفنا في تزكيًتًيما، فدؿَّ عمى أنوي ال بدَّ منو"
لييا كافة إا، بؿ ىك مف أىـ المراجع التي يرجع مف أدؽ عمكـ السنة النبكية كأجميا قدرن ىك _ 3

سبلمية، مف أجؿ استخبلص األحكاـ الصحيحة كالدقيقة، فيي بمثابة السراج يعة اإلعمماء الشر 
ـي لمًَّو قكمنا  ،األعمش سبلمية، كقد ذكر الراميرمزم أفَّ المنير لكافة العمـك اإل كاف يقكؿ: "ال أعم

ـٍ في النَّاس كالمَّ  ، كييحبكف ىذه الس نَّة، ككـ أنت ـٍ أقؿ  مف أفضؿى مف قكـو يىطميبكف ىذا الحديثى و ألنت
 .(4)الذَّىب"

                                                           
 (.1/408ابف تيمية، النبكات )ج(1) 
 (.29الحاكـ، المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿ )ص (2)
 (.1/33ية )جالخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركا(3) 
 (.1/177الراميرمزم، المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي )ج (4)
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ؼ اهلل بو األمة اإلسبلمية، كخصيا بو عف سائر األمـ، فقد ركل الخطيب _ ىك عمـ شرَّ 4
اإًلسناد  :فَّ المَّو، خصَّ ىذه األمَّةى بثبلثًة أشياءى، لـ ييعًطيا مىف قىبمىياإ" بإسناده (1)البغدادم

: "لـ دم أيضن ، كقد ركل الخطيب البغدا(2)كاألنساب كاإلعراب" ، كاف يقكؿي ا أف أبا حاتـو الرَّازمَّ
 .(3)إالَّ في ىذه األمَّة" ،أيمناءي يحفظكفى آثار الر سيؿ ،منذي خمؽ المَّوي آدـ ،يكٍف في أمَّةو مف األمـً 

 ،كؿ عصر كزماف _ الحاجة الماسة ليذا العمـ، كىي ليست مرتبطة بفترة زمنية معينة، بؿ إفَّ 5
 ةكآثار الصحاب ،في ىذا الشأف، فاألمر غير مرتبط باألحاديث النبكيةبحاجة إلى عمماء 

ينسبكف أنفسيـ لئلسبلـ،  الذيف كالتابعيف فحسب، بؿ ىناؾ حاجة لبياف أحكاؿ الرجاؿ، فكثير مف
أك حتى ألىؿ السنة كالجماعة، ىـ في الحقيقة مف أىؿ البدع كاألىكاء، لذلؾ كجب بياف حاليـ 

 .الجرح كالتعديؿمف عمماء متخصصيف في 
    

 المطمب الثالث: طبقات النقاد, ومراتب الجرح والتعديل عندىم
 : طبقات النقادأوًل 
د كمتساىؿ الرجاؿ إلى طبقات، ما بيف متشدٌ في لقد اجتيد العمماء في تقسيـ المتكمميف    

طبيعة كمعتدؿ، كقد اختمؼ ىؤالء العمماء في تقسيماتيـ، سكاء مف حيث عدد الطبقات أك في 
التقسيـ، مثؿ اإلماـ ابف أبي حاتـ كاإلماـ الذىبي كاإلماـ السخاكم، كقد أفاد كأجاد مف كتب في 

د مف المتساىؿ مف المعتدؿ، ىذه التقسيمات، سكاء في بياف تقسيمات العمماء، أك بياف المتشدٌ 
لة كالتكرار، ا لئلطافعن في حكمو عمى الرجاؿ، لذلؾ سكؼ أكتفي بذكر تقسيمات اإلماـ الذىبي دى 

أف الذيف  ،فقاؿ: اعمـ ىداؾ اهلل ،لى ثبلثة أقساـإكقد قسـ اإلماـ الذىبي المتكمميف في الرجاؿ 
 عمى ثبلثة أقساـ: ،قبؿ الناس قكليـ في الجرح كالتعديؿ

كمالؾ  ،مف الركاة تكمـ في كثيرو  كقسـه  ،كابف معيف كأبي حاتـ الرازم ،تكمـ في أكثر الركاة قسـه  
 كابف عيينة كالشافعي. ،سـ تكمـ في الرجؿ بعد الرجؿكق ،كشعبة

في التعديؿ يغمز الراكم  ،قسـ منيـ في الجرح متثبتأقسام:  ةا عمى ثالثوالكل أيضً    
فعض عمى قكلو بناجذيؾ،  ،اؽ شخصن ف بذلؾ حديثو، فيذا إذا كثٌ بالغمطتيف كالثبلث، كيميَّ 

ذا ضعؼ رجبلن  ؽ كلـ يكث   ،، فإف كافقو؟غيره عمى تضعيفو ، فانظر ىؿ كافقوكتمسؾ بتكثيقو، كا 

                                                           
أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم أبك بكر بف أبي الحسف الخطيب البغدادم، ينظر: ابف عساكر،  ((1

 (.5/31تاريخ دمشؽ )ج
 (.1/40الخطيب البغدادم، شرؼ أصحاب الحديث )ج(2) 
 (.1/42)ج السابؽ المرجع(3) 
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ف كثقو أحد فيذا الذم قالكا فيو: ال يقبؿ تجرحو إال  ،ذلؾ أحد مف الحذاؽ فيك ضعيؼ، كا 
: ىك ضعيؼ، كلـ يكضح سبب ضعفو ا، يعني: ال يكفي أف يقكؿ فيو ابف معيف مثبلن مفسرن 

ف أقرب، كابف معيف كأبك سى حى كغيره، قد كثقو، فمثؿ ىذا يتكقؼ في تصحيح حديثو، كىك إلى ال
كأبي عيسى الترمذم كأبي عبد اهلل الحاكـ  ،كقسـ في مقابمة ىؤالء ،حاتـ كالجكزجاني متعنتكف

معتدلكف  ،كقسـ كالبخارم كأحمد بف حنبؿ كأبي زرعة كابف عدم ،كأبي بكر البييقي متساىمكف
 .(1)كمنصفكف

 : مراتب الجرح والتعديلاثانيً 
فائقة باأللفاظ التي كانكا يطمقكنيا عمى الرجاؿ،  الجرح كالتعديؿ عنايةن لقد اعتنى عمماء    

سكاء في الجرح أك التعديؿ، كقد تميزت ىذه  ،مف أجؿ بياف حاليـ، فكانت ليـ ألفاظ مخصكصة
األلفاظ بالدقة المتناىية، حيث إف كؿ لفظة كانكا يطمقكنيا عمى الرجاؿ، كانت تحمؿ دالالت 

لـ  ،العمماء في بداية ىذا العمـ ـ عمى ىذا الراكم كبياف درجتو، لكفَّ معينة، تعبر عف حكمي
منيـ ألفاظ مخصكصة، يعبر فييا  يعتنكا بكضع ىذه األلفاظ في مراتب معينة، بؿ كاف لكؿ إماـو 

، كقد اجتيد العمماء في جمع ىذه األلفاظ، ككضعيا ا كتعديبلن جرحن  ،عف حكمو عمى الراكم
ؿ مرتبة األلفاظ ذات الداللة المتقاربة، بحيث تشمؿ كؿ مرتبة مف ضمف مراتب محددة، تضـ ك

ا عمى الراكم كأحاديثو، كقد اختمؼ العمماء في تقسيميـ ليذه المراتب، فمنيـ كمن ىذه المراتب، حي 
مف قسميا إلى ثبلث مراتب، كمنيـ مف زاد عمى ذلؾ بدرجة أك اثنتيف أك أكثر، كقد أفاد كأجاد 

تب، لذلؾ سأبيف أكؿ مف تحدث عف مراتب الجرح كالتعديؿ، ثـ بياف مف كتب في ىذه المرا
 ا ببياف المراتب عند اإلماـ ابف حجر.أشير العمماء الذيف كضعكا مراتب لمجرح كالتعديؿ، مكتفين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.172_1/171ينظر: الذىبي، ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )ج (1)
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 أول من تحدث في مراتب الجرح والتعديل: -1
ىك أكؿ مف  ،ميدمأف اإلماـ عبد الرحمف بف  -رحمو اهلل تعالى-ذكر اإلماـ مسمـ    

 محمد بف المثنى تحدث في مراتب الجرح كالتعديؿ، كأنو جعميا ثبلث مراتب، فذكر بإسناده عف
أنو قاؿ: قىاؿى لي عبد الرٍَّحمىف بف مٍيدم، يىا أىبىا ميكسىى أىؿ اٍلكيكفىة يحدثيكفى عىف كؿ أحد، قمت يىا 

: ،أىبىا سعيد بف رىاشد  اعىمَّف أحدث؟ فىذكرت لو محمَّدن  ىـ يىقيكليكفى أنؾ تحدث عىف كؿ أحد، قىاؿى
: لي احفظ عني، النَّاس ثبلثة: رجؿ حافظ متقف، فيذا ال يختمؼ فيو، كآخر ييـ  المكحكلي، فقاؿى

ة، فيك ال يترؾ، كلك ترؾ حديثن  حَّ مثؿ ىذا لذىب حديث النَّاس، كآخر  اكالغاًلب عمى حًديثو الص 
بالتالي فإف مراتب الجرح كالتعديؿ عف اإلماـ  ,(1)حًديثو"الغالب عمى حًديثو الكىـ، فيذا يترؾ 

 عبد الرحمف بف ميدم ىي: 
المرتبة الثانية: ييـ كالغالب ، ك متقف، كىي أعمى مراتب التكثيؽ المرتبة األكلى: حافظه    

، ؤخذ منيا ما لـ ييـ فيو، كيترؾ ما كىـ فيوعمى أحاديثو الصحة، كىذا ال يترؾ حديثو، بؿ يي 
 بة الثالثة: ييـ كالغالب عمى حديثو الكىـ، كىذا يترؾ حديثو.تالمر ك 

 مراتب الجرح والتعديل عن الحافظ ابن حجر: -2
مرتبةن، ست لمتعديؿ كست لمتجريح،  ةا عشر تمراتب الركاة اثن الحافظ ابف حجر أفَّ  بيفَّ    

 .(2)حيث قاؿ: "انحصر لي الكبلـ عمى أحكاليـ في اثنتي عشرة مرتبة"
 ديل:مراتب التع - أ

ؿ االمرتبة الثانية: مف أكد مدحة إما بأفع، ك المرتبة األكلى: الصحابة رضكاف اهلل عمييـ  
المرتبة الثالثة: مف "، ك حافظ ثقةه ػ"، أك معنى ك"ثقة ثقةه ػ"ا ككأكثؽ الناس، أك بتكرير الصفة لفظن 

جة الثالثة در المف قصر عف  المرتبة الرابعة:ك  أفرد بصفة كثقة، أك متقف، أك ثبت، أك عدؿ.
ليو اإلشارة بصدكؽ، أك ال بأس بو، أك ليس بو بأسقميبلن  المرتبة الخامسة: مف قصر عف ، ك  كا 
ليو اإلشارة بصدكؽ سيدرجة الرابعة قميبلن ال ييـ، أك لو أكىاـ، أك  الحفظ، أك صدكؽه  ئ، كا 

، (4)، كالقدر(3)مي بنكع مف البدعة كالتشيعيخطئ، أك تغير بأخرة، كيمتحؽ بذلؾ مف ري 

                                                           
 (.179مسمـ، التمييز )ص (1)
 (.81-80ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2)
ا ككصية، إما جمينا،  التشيع: الشيعة ىـ الذيف شايعكا عميًّا  (3) عمى الخصكص، كقالكا بإمامتو كخبلفتو نصن

ما خفينا، كاعتقدك  ف خرجت فبظمـ يككف مف غيره، أك بتقية مف عنده، ينظر كا  ا أف اإلمامة ال تخرج مف أكالده، كا 
 .(1/146الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ لمحمد عبد الكريـ )ج

ـٍ ييقىد ٍرىىا ا(4)  فَّ اٍلمىعىاًصيى لى ـٍ يىٍخميٍؽ أىٍفعىاؿى اٍلًعبىاًد كىاً  : ًإفَّ المَّوى لى ٍف قىاؿى ـٍ يىٍخميٍقيىا، كيىقيكليكفى اٍلقىدىًريَّةى مى لى مىى اٍلًعبىاًد كى لمَّوي عى
، كزعمت القدرية أف اهلل تعالى يخمؽ الخير، كالشيطاف يخمؽ الشر، كزعمكا أف اهلل تعالى  ـٍ ييقىد ًر الشَّرَّ ًإفَّ المَّوى لى

شعرم، اإلبانة عف (، عمي األ2/392يشاء ما ال يككف، كيككف ماال يشاء. ينظر: عبد اهلل بف أحمد، السنة )ج
 (.1/193شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة )ج ،(، البللكائي1/15أصكؿ الديانة )ج
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المرتبة السادسة: مف ليس لو مف الحديث إال القميؿ، كلـ ك (3)ـ، كالتجي(2)كاإلرجاء ,(1)صبكالنى 
ال فميٌ  ليو اإلشارة بمفظ: مقبكؿ حيث يتابع، كا   ف الحديث.يثبت فيو ما يترؾ الحديث مف أجمو، كا 

  مراتب التجريح: - ب
ليو ا   إلشارة بمفظ: مستكر، أك المرتبة األكلى: مف ركل عنو أكثر مف كاحد كلـ يكثؽ، كا 

 المرتبة الثانية: مف لـ يكجد فيو تكثيؽ لمعتبر، ككجد فيو إطبلؽ الضعؼ كلكك  ،مجيكؿ الحاؿ
ليو اإلشارة بمفظ: ضعيؼ كلـ يكثؽ،  عنو غير كاحدو  المرتبة الثالثة: مف لـ يركً ، ك لـ يفسر، كا 

ليو اإلشارة بمفظ: مجيكؿ ليو ع  ة، كضي المرتبة الرابعة: مف لـ يكثؽ البت، ك كا  ؼ مع ذلؾ بقادح، كا 
المرتبة الخامسة: مف اتيـ ، ك اإلشارة متركؾ، أك متركؾ الحديث، أك كاىي الحديث، أك ساقط

 المرتبة السادسة: مف أطمؽ عميو اسـ الكذب، كالكضع.، ك بالكذب
  

                                                           
، كيقدمكف غيره النصب: النكاصب ىـ: الذيف يؤذكف أىؿ البيت بقكؿ أك عمؿ، كيبغضكف عمينا كأكالده (1) 

(، الذىبي 4/554)ج السنة النبكية (، ابف تيمية، منياج119عميو، ينظر: ابف تيمية، العقيدة الكاسطية )ص
 .(1/44سير أعبلـ النببلء )ج

}لَبنٌُاْ أَسْجِوْ ًَأَخَبهُ ًَأَسْسِمْ فِي انًَْذَآئٍِِ اإلرجاء عمى معنييف: أحدىما: بمعنى التأخير كما في قكلو تعالى:  (2)

اسـ المرجئة عمى الجماعة ، أم: أميمو كأخره. كالثاني: إعطاء الرجاء، أما إطبلؽ [222حَبشِشِيٍ{]األعشاف:
بالمعنى األكؿ فصحيح؛ ألنيـ كانكا يؤخركف العمؿ عف النية كالعقد. كأما بالمعنى الثاني فظاىر، فإنيـ كانكا 
يقكلكف: ال تضر مع اإليماف معصية، كما ال تنفع مع الكفر طاعة. كقيؿ: اإلرجاء تأخير حكـ صاحب الكبيرة 

كـ ما في الدنيا؛ مف ككنو مف أىؿ الجنة، أك مف أىؿ النار. فعمى ىذا: إلى يـك القيامة، فبل يقضى عميو بح
 .(1/139ج) كالنحؿ الممؿ الشيرستاني: ينظر ،المرجئة، كالكعيدية فرقتاف متقابمتاف

كاتباعو يعرفكف بالجيمية،  الصفات، سمكا بالجيمية، نسبة إلى جيـ بف صفكاف، ةالجيمية: ىـ المعطمة نفا ((3
د صار لقبان عمى معطمة الصفات، باعتبار أف الجيمية ىي أكؿ مف قالت بنفي الصفات، ينظر: نسبة إليو، كق

 (.1/86)ج (، الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ210 -208األسفراييني، الفرؽ بيف الفرؽ )ص
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 المبحث الثاني
 مصطمح ليِّن الحديث

 االمطمب األول: تعريف ليِّن الحديث لغة واصطالحً 
 : المين في القرآن الكريمًل أو 

ارْىَجَب إِنَى )ـ لمكسى كىاركف عمييما السبل ذيكر الميف في القرآف الكريـ، حيث يقكؿ   

، أم: أف دعكتيما لو تككف بكبلـ [55-54]طو: (ب نَّيِّنًب نَّعَهَّوُ يَزَزَكَّشُ أًَْ يَخْشَىفَمٌُالَ نَوُ لٌَْنً *فِشْعٌٌََْ إََِّوُ طَغَى
. قاؿ السعدم: أم: (2)، ككمماه بالميف كالرفؽ مف غير خشكنة كال تعنيؼ(1)ف قريب سيؿرقيؽ ليٌ 
في المقاؿ، أك  كال صمؼ، كال غمظةو  ا، برفؽ كليف كأدب في المفظ مف دكف فحشو  لطيفن سيبلن 
 .(3)في األفعاؿ فظاظةو 

 ين في السنة السنويةا: المِّ ثانيً 
 مف حديث أبي سعيد الخدرم ،كصفو لمخكارجالميف، كتمثؿ ذلؾ في   استخدـ النبي   

قاؿ: "يىٍتميكفى ًكتىابى اهلًل لىي ننا رىٍطبنا
 ، ككذلؾ في حديث اٍبًف عىبَّاس(5) لكثرة حفظيـ لو"، أم: سيبلن (4)

: قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  رضي اهلل عنيما ةً قىاؿى نىاًكبى ًفي الصَّبلى ـٍ مى ـٍ أىٍليىنيكي : "ًخيىاريكي
خطابي: قاؿ ال, "(6)

"ليف المنكب لزكـ السكينة في الصبلة كالطمأنينة فييا، ال يمتفت كال ييحاؾ بمنكبو منكب 
صاحبو، كقد يككف فيو كجو آخر، كىك أف ال يمتنع عمى مف يريد الدخكؿ بيف الصفكؼ؛ ليسد 
الخمؿ أك لضيؽ المكاف، بؿ يمكنو مف ذلؾ، كال يدفعو بمنكبو لتتراص الصفكؼ كتتكاتؼ 

 .(7)"الجمكع

                                                           
 (.5/295تفسير القرآف العظيـ )ج ،ابف كثير(1) 
 (. 5/388إسماعيؿ حقي، ركح البياف )ج (2)
 (.1/506السعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ) عبد الرحمف (3)
 .[1064 - 145الحديث رقـ: 2/743كتاب الزكاة/باب ذكر الخكارج كصفاتيـ  ]مسمـ: صحيح مسمـ، (4)
شرح السيكطي عمى مسمـ  ،(، السيكطي3/609ينظر: القىاًضي ًعيىاض، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ )ج (5)
 (.3/160)ج
، إسناده صحيح، 672: رقـ الحديث 1/180ك داكد: سنف أبي داكد، كتاب الصبلة/باب تسكم الصفكؼ ]أب (6)

 ([.3/250كقد صححو األلباني في كتابو صحيح أبي داكد )ج
 (.3/221شرح أبي داكد )ج ،لعينيا(، 1/184الخطابي، معالـ السنف )ج (7)
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 : المين لغةاثالثً 
الم ٍيف: ضٌد الخشكنة، شىٍيء لي ف بي ف الٌميف، كالمياف بالفتح: المصدر مف الميف. تقكؿ: ىك    

ا ا، كيقاؿ أيضن في لىيافو مف العيش، أم في نعيـو كخفض، كلينت الشيء كألينتو، أم صيَّرتو لىي نن 
 .(1)أىلىٍنتيوي كألينتو، عمى النقصاف كالتماـ

 : المين في الصطالحاعً راب
فو في ا مف العمماء عرَّ ا، فمـ أجد بحسب عممي أحدن بحثت عف تعريؼ الميف اصطبلحن    

بلح، كيبدك أف ذلؾ يرجع إلى اختبلؼ مدلكؿ الميف عند العمماء، فقد كانكا يحكمكف طاالص
حاؿ بالميف عمى الرجاؿ مف غير بياف مدلكؿ ىذا المصطمح، إال أف بعضيـ قد صرح بكصؼ 

 الراكم المحككـ عميو بالميف، كمف ىؤالء العمماء اإلماـ ابف أبي حاتـ، كاإلماـ الدارقطني.
قاؿ اإلماـ الدارقطني:  .(2)ا"كتب حديثو كينظر فيو اعتبارن قاؿ اإلماـ ابف أبي حاتـ: "ىك ممف يي  

 .(3)سقط عف العدالة"ا بشيء ال يي ا متركؾ الحديث، كلكف يككف مجركحن "ال يككف ساقطن 
يختبر كيعرض عمى  ويمحؽ بالراكم مع بقاء عدالتو، كحديث ىك ضعؼه  فى الميٌ  قمت:   

 أحاديث غيره مف الثقات.
 

 المطمب الثاني: نشأة مصطمح لين الحديث, ودللتو عند المحدثين
إف مصطمح الميف كغيره مف مصطمحات الجرح كالتعديؿ، التي استخدميا العمماء، لمحكـ   

اختبلؼ مدلكؿ العمماء مف ىذه المفظة، ككاف ممف استخدـ ىذه المفظة، كؿ  عمى الرجاؿ، مع
بف معيف، كاإلماـ أحمد بف حنبؿ، كاإلماـ البخارم، كاإلماـ الدارقطني كغيرىـ  ىمف: اإلماـ يحي

بيف أف مف أكؿ مف أفصح تء استخداـ العمماء ليذه المفظة، مف العمماء، لكف مف خبلؿ استقرا
ف: "ىك ممف يكتب حديثو حيث قاؿ عف المي   ،ف صراحةن، ىك اإلماـ ابف أبي حاتـعف مدلكؿ المي  

، كاإلماـ الدارقطني حيف سئؿ: "إذا قمت فبلف ليف ايش تريد بو؟ قاؿ: ال (4)ا"كينظر فيو اعتبارن 
لمعمماء  ، لكفَّ (5)ال يسقط عف العدالة" بشيءو ا يككف مجركحن  ا متركؾ الحديث، كلكفَّ يككف ساقطن 

آخر عف ىذه المفظة، منيـ الحافظ ابف حجر، فقد كضعيا في المرتبة السادسة مف مراتب  كالن مدل

                                                           
           رم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية(، الجكى2/989بكر األزدم، جميرة المغة )ك ينظر: أب (1)
 (.288، مختار الصحاح )صالرازم بكر أبك(، 799مجمؿ المغة )ص ،(، ابف فارس6/2198)ج 
 (.2/37ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2)
 (.56)صلمدارقطني الدارقطني، سؤاالت حمزة (3) 
 (.2/37ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(4) 
 (.56، سؤاالت حمزة لمدارقطني )صلدارقطنيا(5) 
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التعديؿ، فقاؿ: "مف ليس لو مف الحديث إال القميؿ، كلـ يثبت فيو ما يترؾ الحديث مف أجمو، 
ال فميف الحديث" ليو اإلشارة بمفظ: مقبكؿ حيث يتابع، كا  د ق ،حيث إف استخداـ ىذه المفظةك  ؛(1)كا 

 ببياف مف استخدـ ىذه المفظة مف العمماء.  قمتتعدد عند العمماء، 
 :(2)_ ابن الجعد1
 مح الميفطمف أكائؿ العمماء الذيف استخدمكا مص (3)يعد اإلماـ ابف الجعد صاحب المسند  

 كلـ أجد حسب عممي غير (5)قاؿ: "في حديًثًو ًليف"؟ (4)لما سئؿ عف أىبي ًسنىافو سىًعيًد بف ًسنىافو 
ىذا الراكم الذم حكـ عميو اإلماـ ابف الجعد بالميف؛ كلمعرفة مدلكؿ اإلماـ ابف الجعد مف 
مصطمح الميف، سأقـك بدراسة أقكاؿ العمماء فيو، لمكصكؿ إلى مدلكؿ الميف عند اإلماـ ابف 

 الجعد.
 أقوال العمماء في سعيد بن سنان.

 ، كذكره(9)، كالدارقطني(8)رازم، كأبك حاتـ ال(7)، كأبك داكد(6)كثقة يحيى بف معيف  
 .(12)في الثقات:، كقاؿ النسائي: "ليس ًبًو بأس" (11)، كابف حباف(10)العجمي

، كقاؿ مرة: "ليس (13)ا، كلـ يكف يقيـ الحديث" صالحن كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "كاف رجبلن   
 .(15)لو أكىاـ ، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽه (14)بالقكم في الحديث"

 

                                                           
 (. 23ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 (.398عمي بف الجعد بف عبيد الجكىرم البغدادم، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2)
 –مسند، كىك كتاب مطبكع، كيقع في مجمد كاحد، تحقيؽ: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر ،ابف الجعد(3) 

 (.1990 – 1410عة: األكلى، )بيركت، الطب
سعيد بف سناف البرجمي بضـ المكحدة كالجيـ بينيما راء ساكنة أبك سناف الشيباني األصغر الككفي نزيؿ (4) 

 (.237الرم، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
 (.101مسند )ص ،ابف الجعدينظر: (5) 
 (.4/364ابف معيف، تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم )ج(6) 
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.10/93الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )(7) 
 (.4/28ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(8) 
 (.5/51العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج ،الدارقطني(9) 
 (.185العجمي، معرفة الثقات )ص (10)
 (.6/356جابف حباف، الثقات ) (11)
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.10/494جاء الرجاؿ )المزم، تيذيب الكماؿ في أسم (12)
 .كتبو في عميو أعثر لـ (.4/28جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )(13) 
 (.1/520جأحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل ) (14)
 (.237ص) التيذيب تقريب حجر، ابف: ينظر ((15
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، كيبدك أف اإلماـ ابف الجعد أراد بقكلو في حديثو ليف، بأف فيو صدكؽ :خالصة القول   
 .، كال ينزؿ عف مرتبة الصدكؽاجدًّ  ايسيرن  اضعفن 

 _ اإلمام أحمد بن حنبل: 2
مصطمحاتو الخاصة في حكمو عمى الرجاؿ، فيك  -رحمو اهلل تعالى-كاف لئلماـ أحمد    

، ا كتعديبلن و في حكمو عمى الرجاؿ، جرحن مف جيابذة عمماء الجرح كالتعديؿ، كقد تعددت ألفاظ
ككاف مف بيف المصطمحات التي أطمقيا عمى الرجاؿ، مصطمح الميف، لكف تبيف لي مف خبلؿ 

ف مف ركل عنو كاف إالبحث، أف اإلماـ أحمد لـ يكثر مف استخداـ ىذا المصطمح صراحة، بؿ 
، لكنو حكـ صراحةن (1)أحمد" يبيف في أثناء حكـ اإلماـ أحمد عمى بعض الرجاؿ، فيقكؿ: "لينو

 .(3): "ليف الحديث"(2)عمى البعض بالميف، فقاؿ عندما سئؿ عف عبد اهلل العمرم
 العمري.  اهلل عبد أقوال العمماء في

ال  قاؿ أحمد: "صالحه و, (4)صدكؽ، في حديثو اضطراب" قاؿ يعقكب بف شيبة: "ثقةه    
بف معيف: اكقاؿ , (6)"ا صالحن يخالؼ، ككاف رجبلن "كىافى يزيد ًفي األسانيد، ك  كقاؿ مرة:, (5)بأس

 عف حالو مع نافع؟ فقاؿ: كسئؿ، (8)"ليس بو بأس، يكتب حديثو"كفي ركايو:  ،(7)"صكيمح"
مف  ، كيقكؿ: "عبد اهلل العمرم أحب إليَّ (10)ككاف أحمد بف صالح يحسف الثناء عميو, (9)"صالح"

 .(11)عبد اهلل بف نافع، يكتب حديثو كال يحتج بو

                                                           
قاليا  (،2/389الذىبي، المغني في الضعفاء )ج، ينظر: دفيعبد الرحمف بف يحيى الصقاليا الذىبي في  (1)

،  ابف حجر في  .(3/444لساف الميزاف )ج ينظر: ابف حجر،عبد الرحمف بف يحيى بف مسكرو
عبد اهلل بف عمر بف حفص بف عاصـ بف عمر بف الخطاب أبك عبد الرحمف العمرم المدني، ينظر: ابف  (2)

 (.314حجر، تقريب التيذيب )ص
 (.67مد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد بف حنبؿ )صأح (3)
 .كتبو في عميو أعثر لـ (.11/194الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(4) 
 .كتبو في عميو أعثر لـ (.5/110ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (5)
 .كتبو في عميو أعثر لـ (.2/280ج) الكبير الضعفاء العقيمي،(6) 
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.5/110جرح كالتعديؿ )جابف أبي حاتـ، ال(7) 
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.5/233ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(8) 
 (.150ص) الدارمي ركاية - معيف ابف تاريخ معيف، ابف(9) 
 (.80أحمد بف صالح المصرم أبك جعفر بف الطبرم، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (10)
 (.5/110ي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )جابف أب (11)
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, (1)ككاف عبد الرحمف بف ميدم يحدث عنو يحدث عنو ال بف سعيد القطاف يحيى ككاف  
كقاؿ النسائي: "ليس  ,(4)كابف حجر ,(3)في ركاية كابف معيف, (2)كضعفو يحيى بف سعيد القطاف

 .(6)ا"كقاؿ البخارم: "ذاىب ال أركم عنو شيئن , (5)بالقكم"
مى تضعيفو، لكف يبدك أف تمييف اإلماـ أحمد النقاد ع أكثرك ، ىك ضعيؼه  :صة القولخال  

 لو، بأنو ضعيؼ لـ يشتد ضعفو.
 _ اإلمام البخاري:3
يعد اإلماـ البخارم أحد جيابذة الجرح كالتعديؿ، كقد كاف لو العديد مف المصطمحات،   

التي استخدميا في حكمو عمى الرجاؿ، ككاف مف بيف ىذه المصطمحات "مصطمح ليف"، كقد 
  ؽ ىذه المفظة، ككاف مف بيف الذيف أطمؽ عمييـ ىذه المفظة:أكثر مف إطبل

 عف: األخضر أبي بف كصالح، (7)المنذر البجمي صاحب رأم ليف كبأسد بف عمرك أى   
ًبيب األىزًدمٌ ( 8)ليف الزىرم، مد ٍبفي حى كسكؼ أكتفي بدراسة أقكاؿ  ،(10)لىي ف الحديثً  (9)كعىبد الصَّ

الصمد بف حبيب، لمعرفة مدلكؿ اإلماـ البخارم مف مصمح عمماء الجرح كالتعديؿ في عبد 
 الميف.
مد َعبد في العمماء أقوال   َحِبيب. ْبنُ  الصَّ
       ،(13)العقيميك  ,(12) ذكره أبك زرعة الرازمك  ,(11)"ليس بو بأس"بف معيف: اقاؿ   
مف  كضع، ك (15)ضعَّفىو أحمدالحديث، ك  ، كقاؿ البخارم: ليففي الضعفاء (14)الجكزم كابف
 ليف الحديث، يكتب حديثو ليس بالمتركؾ، كيحكؿ مف كتاب"كقاؿ أبك حاتـ الرازم: ، (16)أمره

                                                           
 (.2/280ج)العقيمي، الضعفاء الكبير (1) 
 (.5/145البخارم، التاريخ الكبير ) (2)
 .كتبو في عميو أعثر لـ (.2/605أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل )ج(3) 
 .(314ص)تقريب التيذيب (4) 
 .(61ص)الضعفاء كالمتركككف  ،لنسائيا(5) 
 .(389ص)العمؿ الكبير  ،لترمذما(6) 
 (.2/49البخارم، التاريخ الكبير )ج(7) 

 (75البخارم الضعفاء الصغير)ص ((8
 (.355عبد الصمد بف حبيب، أك ابف عبد اهلل بف حبيب األزدم، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(9) 
 (.93(، الضعفاء الصغير )ص6/106البخارم، التاريخ الكبير )ج (10)
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.6/51ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(11) 
 (.2/637)جالرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  أبك زرعة(12) 
 (.3/83العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (13)
 (.2/108جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ) (14)
 .كتبو في عميو أعثر لـ(. 6/106ج)لكبيرا التاريخ البخارم، ((15

 لـ أعثر عميو في كتبو. (.12/299جالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد ) (16)
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 رمينكى " قاؿ البخارم:و ،(2)"لو حديث ال ييتابىع عميو كال ييعرىؼ إالَّ بو": العقيمي كقاؿ ,(1)"الضعفاء
 .(3)"الحديث، ذاًىب

الضعؼ الشديد؛ اد بتميينو، ىك ضعيؼ، كيبدك أف اإلماـ البخارم أر  :خالصة القول   
 .ألنو كصفو بالنكارة في مكضع آخر، كاهلل أعمـ

 :َجوَزَجاِنيال_ 4
مف الذيف استخدمكا مصطمح الميف، ىك اإلماـ الجكزجاني، لكنو لـ يكثر مف استخداـ    

 (5)"فيو ليف" (4)ىذه المفظة، ككاف مف بيف الذيف قاؿ فييـ ليف، أبك فركة يزيد بف سناف الرىاكم

كسكؼ أقكـ بدراسة أقكاؿ عمماء الجرح كالتعديؿ في ىذا الراكم؛ لمعرفة مدلكؿ الميف عند اإلماـ 
 الجكزجاني.

  سنان. بن يزيد فروة أبو في العمماء أقوال
قاؿ أبك حاتـ: "الرازم محمو الصدؽ، كالغالب عميو الغفمة، , و(6)قاؿ البخارم: "صدكؽ   

 .(7)يكتب حديثو كال يحتج بو"
كأبك القاسـ , (10)يبف المدينكا ،(9)بف معيفاكضعفو , (8)ذكره الدارقطني في الضعفاءك    

كقاؿ  ,(14)كقاؿ مرة: "ليس بثقىة", (13): "ليس بشيء"ابف معيف كقاؿ ,(12)كابف حجر ،(11)البغكم
ا، حتى يركم كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف يخطئ كثيرن , (15)أبك زرعة الرازم: "ليس بقكم الحديث"

                                                           
 (.6/51ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(1) 
 (.3/83العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (2)
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.4/412البييقي، السنف الكبرل ) (3)
 (.602بف يزيد التميمي ]الجزرم[ أبك فركة الرىاكم، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )صيزيد بف سناف (4) 
 (.304الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص(5) 
 .(113صالترمذم، العمؿ الكبير )(6) 
 (.9/267ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ) (7)
 (.3/136الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج(8) 
 (.1/71ركاية ابف محرز )ج -ابف معيف ابف معيف، تاريخ  (9)

 لـ أعثر عميو في كتبو. (.9/266ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(10) 
 (.1/461البغكم، معجـ الصحابة )ج(11) 
 (.602ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (12)
 (.231ركاية الدارمي )ص -ابف معيف، تاريخ ابف معيف  (13)
 (.4/411ج) الدكرم ركاية -السابؽ المرجع(14) 
 (.3/835)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي   (15)
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ت ماال يشبو حديث األثبات، ال يعجبني االحتجاج بخبره إذا كافؽ الثقات، فكيؼ إذا عف الثقا
ًديث"(1)انفرد بالمعضبلت" كؾ الحى ٍتري ، كقاؿ النسائي: "مى

(2).  
ا، أراد بالميف أف اإلماـ الجكزجاني أيضن  -كاهلل أعمـ–ىك ضعيؼ، كيبدك  :خالصة القول   

 الضعؼ اليسير.
مماء الذيف استخدمكا مصطمح الميف، كقد كاف لكؿ منيـ مدلكلو كىناؾ العديد مف الع   

بعنكاف:  ، بحثان محكمان (3)لدكتكر/ إركاف سنترم ذك القكاعداالخاص مف ىذا المصطمح، كقد كتب 
ككاف مف بيف الذيف استخدمكا مصطمح الميف: أبك حاتـ ، )مصطمح "ليف الحديث" عند المحدثيف(

مح الميف عمى العديد مف ط، فقد أطمقكا مص(7)، كالذىبي(6)ارقطني، كالد(5)ابف عدم, و(4)الرازم
 الرجاؿ، ككاف لكؿ منيـ مدلكلو الخاص مف كراء ىذا المصطمح.

 
 .المطمب الثالث: دللة مصطمح لين الحديث عند اإلمام ابن حجر وحكمو

ـ مصطمح الميف عند حكميـ عمى ايعد الحافظ ابف حجر مف الذيف أكثركا مف استخد   
كقكلو: "ليف"، كما  ,االرجاؿ، كبالرجكع إلى كتبو، تبيف لي بأنو استخدميا بكثرة، سكاء كاف مفردن 

                                                           
 (.3/106ابف حباف، المجركحيف )ج(1) 
 (.111النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (2)
 محاضر في كمية دراسات القرآف، جامعة العمـك اإلسبلمية الماليزية.(3) 
(، أصبغ بف نباتة 2/250سكيد، ليف الحديث، ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )جأيكب بف قالو في:  (4)

 .(2/320ليف الحديث، ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )
عمرك بف دينار بف قيرماف آؿ الزبير ليف، ينظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ قالو في:  (5)
(، ابف لييعة ليف 8/64نظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(، محمد بف أبي حميد ليف، ي7/436)ج

 .(8/132في الحديث، ينظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج
   (، محمد 10/287: عبد اهلل بف بزيع، ينظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )جفي قالو(6) 
 (، سفياف بف ككيع12/403ي، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )جبف ذككاف ليف الحديث، ينظر: الدارقطنا

 (.180ليف، تكممكا فيو، ينظر: الدارقطني، سؤاالت السممي لمدارقطني )ص
(، 2/295: مصعب بف عبد اهلل بف مصعب الزبيرم فيو ليف، ينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )جفي قالو(7) 

ًدٍيًث، ينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )جسىًعٍيدي بفي المىٍرزيبىاًف البى  (، أيكب بف عتبة اليمامي 3/445قَّاؿي لىي في الحى
ًة، لي ف ًمٍف ًقبىًؿ ًحٍفًظو، ينظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج امى  .(7/22الفقيو، أىبيك يىٍحيىى، قىاًضي اليىمى
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، أك مقركنة كقكلو: "صدكؽ فيو (1)قاؿ في ببلؿ بف يحيى بف طمحة بف عبيد اهلل التيمي المدني
 . (2)ليف"، كما قاؿ في بشر بف حرب األزدم

فقاؿ: "كلمجرح  ،لمعمماء مف مصمح الميف كقد بيف الحافظ ابف حجر المدلكؿ العاـ   
ىا: الكصؼ بما دؿ عمى المبالغة فيو، كأصرح ذلؾ التعبير بأفعؿ؛ كػ: أكذب ؤ مراتب: أسك 

الناس، ككذا قكليـ: إليو المنتيى في الكضع، أك: ىك ركف الكذب، كنحك ذلؾ، ثـ: دجاؿ، أك: 
ف كاف فييا نكع  نيا دكف التي قبميا، كأسيميا؛ أم: مبالغة، لكمف الكضاع، أك: كذاب؛ ألنيا كا 

 .(3)األلفاظ الدالة عمى الجرح: قكليـ: فبلف ليف، أك: سيئ الحفظ، أك: فيو أدنى مقاؿ"
كمف المبلحظ أف الحافظ ابف حجر قد بيف في كتابو تقريب التيذيب مدلكؿ الميف عنده،    

لمرتبة األخيرة مف فقد كاف لميف في التقريب مدلكؿ خاص بالحافظ ابف حجر، ككضعو في ا
حيث قاؿ: "مف ليس لو مف الحديث إال القميؿ، كلـ يثبت  ،مراتب التعديؿ، كىي المرتبة السادسة

ال فميف الحديث" ليو اإلشارة بمفظ: مقبكؿ حيث يتابع، كا  , فيو ما يترؾ الحديث مف أجمو، كا 
راكم، يجبر ىذا بالتالي يتبيف لنا أف الميف عند الحافظ ابف حجر يشير بو إلى ضعؼ في ال

ا بإذف الضعؼ بالمتابعة، كلمكقكؼ أكثر عمى مدلكؿ الميف عند الحافظ ابف حجر سيتبف لنا عمميًّ 
 .، كاهلل اسأؿ التكفيؽ كالسداداهلل مف خبلؿ الدراسة التطبيقية في الباب الثاني

  

                                                           
 (.129ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 (. 122)ص السابؽ المرجع(2) 
 (.136ابف حجر، نزىة النظر في تكضيح نخبة )ص (3)
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 الباب الثاني
 الدراسة التطبيقية

 
 ربعة.مف أخرج ليـ أصحاب السنف األ الفصل األول:
 مف أخرج ليـ ثبلثة مف أصحاب السنف األربعة. الفصل الثاني:
 مف أخرج ليـ اثناف مف أصحاب السنف األربعة. الفصل الثالث:
 مف أخرج لو كاحد مف أصحاب السنف األربعة. الفصل الرابع:

 لو أعثر كلـ لو، األربعة السنف أصحاب أحد ركاية إلى حجر ابف أشار مف الفصل الخامس:
 .األربعة السنف في ركاية عمى
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 األول الفصل
 من أخرج ليم أصحاب السنن األربعة

 عشر راكيان  كىـ:  اثنابمغ عدد الركاة الذيف أخرج ليـ أصحاب السنف األربعة  
 ,الُكوِفيّ  ,(2)اأَلْحَمِسيّ ,(1)خر بن الَعْيَمة الَبَجِميِّ َأباُن بن عبد اهلل بن أبي حازم بن صَ  (4)  (1)

 .(3): "صدوق في حفظو لين"قال ابن حجر
 : أقوال النقادأوًل 
كقاؿ أحمد: "صدكؽ صالح  ،(6)، كالعجمي(5)كأحمد بف حنبؿ ،(4)كثقو ابف معيف   

ديث"(7)"الحديث كقاؿ  ,(9)قاؿ الذىبي: "صدكؽ لو مناكير", و(8)، كقاؿ ابف شاىيف: "صالح الحى
 سفياف عف يحدث ميدم بف حمفالر  عبد "كاف: عمي بف عمرك ، كقاؿ(10)"مرة: "حسف الحديث

 .(11)قط" عنو يحدث سعيد بف يحيى سمعت كما عنو،
قاؿ ابف عدم , و(13)كذكره العقيمي في الضعفاء, (12)"كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم  

أنو ال  ا منكر المتف فأذكره، كأرجكالجرجاني: "عزيز الحديث عزيز الركايات، كلـ أجد لو حديثن 
 ."ممف فحش خطؤه كانفرد بالمناكير قاؿ ابف حباف: "كاف, و(15)قطنيضعفو الدار , و(14)"بأس بو

 .ضعؼصدكؽ فيو القول: خالصة   

                                                           
مي: ىذه النسبة الى قبيمة بجيمة، كىك ((1 ابف أنمار بف أراش بف عمرك بف الغكث أخي األسد بف الغكث،  :البىجى

كقيؿ أف بجيمة اسـ أميـ، كىي مف سعد العشيرة، كأختيا باىمة كلدتا قبيمتيف عظيمتيف، نزلت بالككفة، ينظر: 
 .(2/91)جلسمعاني، األنساب ا

            بميـ أحمس إف: كقيؿ الككفة، نزلكا بجيمة مف طائفة :كىي أحمس، الى النسبة ىذه: األىٍحمىًسيٌ  ((2
 السابؽ المرجع: ظرني العمماء، مف جماعة كلده مف عدناف، بف معد ابف نزار بف ربيعة بف ضبيعة أحمس: ىك
 (.1/125ج)

 .(87ص)تيذيب تقريب الابف حجر،  ((3
 .(67ص)ركاية الدارمي  -ابف معيف، تاريخ(4) 
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(1/163)ج، إكماؿ تيذيب الكماؿ مغمطام (5)
 .(1/198)ج العجمي، معرفة الثقات(6) 
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/296)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  (7)
 .(39ص)تاريخ أسماء الثقات ابف شاىيف،  (8)
 .(12ص)ديكاف الضعفاء الذىبي، (9) 

 .(1/9)جميزاف االعتداؿ الذىبي، (10) 
 (.1/42ج)العقيمي، الضعفاء الكبير  ((11

 .وكتب ؼعميو  عثر، كلـ أ(163/ 1)ج مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ (12)
 .(1/42)جالضعفاء الكبير العقيمي،  (13)
 .(68/)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم،  (14)
 .(8/276)جالدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية  (15)
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 ا: دراسة نماذج من أحاديثو:ثانيً 
ؿ  قبمىيا كال  الحديث األول:   ـٍ ييصى عف ابف عيمرى رضي اهلل عنيما، أنو خرجى يكـ عيدو فمى

 .(1)فىعمىوي  بىعدىا، كذكرى أفَّ النَّبيَّ 
 : تخريج الحديث:أوًل 
      ، (6)، كالطبراني(5)، كأبك يعمى(4)، كابف حميد(3)، كابف أبي شيبة(2)أخرجو أحمد  

عبد  ، جميعيـ مف طريؽ أباف البجمي، بو، بمعناه، كأخرجو(9)، كالبييقي(8)، كأبك نعيـ(7) كالحاكـ
و الطبراني، مف طريؽ مف طريؽ نافع، كأخرج ، كبلىما(11)، كابف أبي شيبة(10)الرزاؽ الصنعاني
، كبلىما ) نافع، كسالـ( عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما، بمعناه، (12)سالـ بف عمر

 .(13)رضي اهلل عنيما ا مف طريؽ نافع عف ابف عيمرمالؾ مكقكفن  وأخرجك 
 .(15)، كمسمـ(14)كلو شاىد مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما، أخرجو البخارم  
  سناد الحديث:ا: الحكم عمى إثانيً 
 .(17)الحاكـك  ،(16)الترمذم صححو   

                                                           
، 538رقـ الحديث :672/ 1 ،باب ال صبلة قبؿ العيديف كال بعدىا /سنف الترمذم، كتاب الجمعة :الترمذم[ (1)

، عف أبي بك ًمي  كيع، عف أىباف بف عبد اهلل البىجى ر بف قاؿ: حدثنا أبك عىمَّارو الحيسيف بف حيريث قاؿ: حدثنا كى
 .]حفص كىك ابف عيمر بف سعد بف أبي كقاص، عف ابف عيمر رضي اهلل عنيما

 .[5212 رقـ الحديث :9/178مسند أحمد،  :أحمد] ((2
 .[5737-5735 رقـ الحديث :1/497مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((3
 .[838 رقـ الحديث : 265المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :ابف حميد] ((4
 .[5715 رقـ الحديث : 10/79مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((5
 .[7827 رقـ الحديث :8/19المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((6
 .[1095 رقـ الحديث :1/435المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب صبلة العيديف،  :الحاكـ]( (7
 .(26/ 10 )جحمية األكلياء كطبقات األصفياء :أبك نعيـ ((8
 .[6227 رقـ الحديث :3/424السنف الكبرل لمبييقي  :البييقي] ((9

 .[5611رقـ الحديث :3/274مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ،  :الصنعاني] ((10
 .[5742 رقـ الحديث :1/498مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((11
 .[6651 رقـ الحديث :6/372المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((12
              :1/181باب ترؾ الصبلة قبؿ العيديف كبعدىما،  /الؾ، كتاب النداء لمصبلةمكطأ م :مالؾ[ ((13

 .]10 رقـ الحديث
 .]964 رقـ الحديث :2/19باب الخطبة بعد العيد،  /صحيح البخارم، كتاب الجمعة :البخارم[ ((14
:رقـ 2/606في المصمى، باب ترؾ الصبلة قبؿ العيد كبعدىا  /، كتاب صبلة العيديفمسمـ صحيح :مسمـ[ ((15

 .]844-13 الحديث
 .]538رقـ الحديث :672/ 1باب ال صبلة قبؿ العيديف كال بعدىا  /سنف الترمذم، كتاب الجمعة :الترمذم[ (16)
 .] 1095 رقـ الحديث :1/435الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب صبلة العيديف، [ ((17
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، كقد تكبع ضعؼصدكؽ فيو فيك إسناده حسف؛ ألجؿ أباف البجمي،  خالصة القول:   
 ؛ فيرتقي إلى الصحيح لغيره. ، كسالـمف قبؿ نافع

رير بف عبد اهللالحديث الثاني:     فقىضىى  ، فأتى الخىبلءى قاؿ: كينتي مع النبي  عف جى
ةى  ريري ىاًت طىييكرن الحاجى بالماًء كقاؿ: بيدًه فدىلؾى بيا  (1)ا"، فأتيتوي بالماًء فىاٍستىٍنجىى، ثيَـّ قاؿ: "يا جى
"   .(2)األرضى

  : تخريج الحديث:أوًل 
ًمي  ، ثبلثتيـ (5)كابف خزيمة ,(4)، كالدارمي(3)وأخرجة ابف ماج     ، بو،مف طريؽ أباف البىجى

 بنحكه.
 .(7)، كمسمـ(6)، أخرجو البخارمس بف مالؾ كلو شاىد مف حديث أن   

  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 .(8)حسنو األلباني   
 الحديث إسناده ضعيؼ؛ ألمريف: خالصة القول:   
 .(11)؛ فقد كلد بعد كفاتو(10)لـ يسمع مف أبيو (9)_ إبراىيـ بف جرير بف عبد اهلل البجمي1
2، ًمي   ، كلـ أجد لو متابعة في ىذا الحديث.ضعؼصدكؽ فيو  _ أىبىاف بف عبد اهلل البىجى

                                                           
جاىا كاستنجاىا إذا قطعيا كمنو االستنجاء كىك قطع النجاسة، أنك  ،جاء: االجتناء مف نجا الشجرةاالستن ((1

 .(2/406)جينظر، الزمخشرم، الفائؽ في غريب الحديث 
 ،51رقـ الحديث :1/45باب دلؾ اليد باألرض بعد االستنجاء،  /سنف النسائي، كتاب الطيارة :النسائي[ (2)

ًمي  قاؿ: حدثنا قاؿ: أخبرنا أحمد بف الصباح قاؿ: حدثنا شعيب يعني ابف ح رب قاؿ: حدثنا أباف بف عبد اهلل البىجى
 .]إبراىيـ بف جرير، عف أبيو

: رقـ 1صباب مف دلؾ باألرض يده بعد االستنجاء،  /سنف ابف ماجو، كتاب الطيارة كسننيا :ابف ماجو[ ((3
 .] 359 الحديث

  .[705 رقـ الحديث :1/535سنف الدارمي،  :الدارمي] ((4
 .[89 :رقـ الحديث47/ 1صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة] ((5
 .] 150 رقـ الحديث ،42/ 1صحيح البخارم، كتاب الكضكء/باب االستنجاء بالماء،  :البخارم[( (6
 ،270-69:رقـ الحديث1/227باب االستنجاء بالماء مف التبرز،  /صحيح مسمـ، كتاب الطيارة :مسمـ[( (7
70-270[. 

 .(1/195)جالنسائي  ، صحيح كضعيؼ سنفأللبانيا ((8
 .(88ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((9

، ابف أبي (6/177)ج ، ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث(4/69)جركاية الدكرم  -ينظر: ابف معيف، تاريخ ((10
، العبلئي، جامع التحصيؿ (1/418)ج، ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(11ص)حاتـ، المراسيؿ 

 .(139ص)
 (.6/300ل)جالطبقات الكبر  ينظر: ابف سعد، ((11
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 كيتقكل متف الحديث بشاىده   
,  (4 م)  (2) قال ابن حجر: "صدوق لين , الُكوِفيّ إبراىيم بن مياجر بن جابر الَبَجِميِّ

 . (1)الحفظ"
  : أقوال النقاد:أوًل 
: "ليس بو بأس"، (5)، كالنسائي(4)، كأحمد بف حنبؿ(3). كقاؿ سفياف الثكرم(2)كثقو الذىبي   

 . (7)، كقاؿ العجمي: "جائز الحديث"(6)كقاؿ أبك داكد: "صالح الحديث"
ا، كحديثو ا، كيشبو بعضيا بعضن كقاؿ ابف عدم: "أحاديثو صالحة، يحمؿ بعضيا بعضن   

، كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف: "لـ يكف (9)، كلينو يعقكب بف سفياف(8)يكتب في الضعفاء"
أبك حاتـ الرازم: "ليس بقكم، محمو الصدؽ، يكتب حديثو كال يحتج بو، كاف  ، كقاؿ(10)بالقكم"

، كقاؿ (12)، كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم"(11)يحدث بما ال يحفظ، فيقع منو الخطأ كاالضطراب"
، كذكره ابف حباف في المجركحيف، كقاؿ: "كثير الخطأ، تستحب (13)ابف معيف: "ضعيؼ الحديث"

ثبات؛ لكثرة ما يأتي مف ركايات، كال يعجبني االحتجاج بما كافؽ األمجانبة ما انفرد مف ال
 .(14)المقمكبات"

 ىك صدكؽ يخطئ.  خالصة القول:  
 ا: دراسة نماذج من أحاديثو:ثانيً 

                                                           
 .(94ص)تقريب التيذيب ابف حجر، (1) 
 .(21ص )ديكاف الضعفاء الذىبي، (2) 
 (.2/133ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج (.1/66ج)العقيمي، الضعفاء الكبير (3) 
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/133)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (4)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/213)جفي أسماء الرجاؿالمزم، تيذيب الكماؿ (5) 
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(1/296)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ (6)
 .(1/206)ج العجمي، معرفة الثقات (7)
 .(1/351)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (8)
 .(1/296)ج مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ(9) 
ذي  ،الترمذم سنف :الترمذم] (10) بيكب الَّتي ييتَّخى ٍمري  باب ما جاء في الحي .، [1874 : رقـ الحديث3/361 ،منيا الخى

 (.2/133 )جالجرح كالتعديؿ  ،ابف أبي حاتـ
 .(2/133)جينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  (11)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(1/350)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (12)
 .(2/133)ج، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ 425/ 3ريخ ابف معيف، تا(13) 
 .(1/102)جالمجركحيف ابف حباف،  (14)
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عف عائشة رضي اهلل عنيا، قالت: خبلصة القكؿ: يا رسكؿ اهلل، أال الحديث األول:   
 .(2)مف سىبىؽى إليًو" (1)م ؾى مف الشمس؟، فقاؿ: "ال، إنَّما ىك ميناخي ا، أك ًبناءن ييظً لؾ ًبًمننى بيتن  ينىٍبن

  : تخريج الحديث:أوًل 
سحاؽ (6)، كالقاسـ بف سبلـ(5)كابف ماجو ,(4)، كالترمذم(3)أخرجو أبك داكد          ، كا 
ٍيوً ا بف رىاىىكى

، (12)ييقيكالب ،(11)، كالحاكـ(10)كالطبراني ،(9)، كابف خزيمة(8)كأحمد بف حنبؿ, (7)
 ، بمعناه.مف طريؽ إبراىيـ بف المياجر، بو عشرتيـ

 
 ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 ،(15)ابف القطاف كضعفو ,(14)كحسنو النككم ،(13)قاؿ الترمذم: "حسف صحيح"   
؛ قالت: رضي اهلل عنيا بف أبي حاتـ عف عائشةاا ركاه . كذكر ابف الممقف حديثن (16)األلبانيك 

                                                           
ـ: مىٍبرىؾي اإًلبًؿ، كىك المىكضع الذم تينىاخ فيو اإًلبؿ، ينظر: بدر الديف العيني، نخب األفكار في (1)  المينىاخي بالضَّ

 .( 7/362)جيدم، تاج العركس ، الزب(12/59)جتنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار، 
. قاؿ: حدثنا 2019رقـ الحديث :2/212باب تحريـ حـر مكة،  /سنف أبي داكد، كتاب المناسؾ :داكد كأب(2) [

أحمد بف حنبؿ، حدثنا عبد الرحمف بف ميدم، حدثنا إسرائيؿ، عف إبراىيـ بف مياجر، عف يكسؼ بف ماىؾ، 
 .]رضي اهلل عنيا عف أمو، عف عائشة

 .] 2019رقـ الحديث :2/212باب تحريـ حـر مكة،  /، كتاب المناسؾمرجع السابؽال(3) [
رقـ  :2/220 الترمذم، سنف الترمذم، كتاب الحج، باب ما جاء في أف منى مناخ مف سبؽ،(4) [

 .[881الحديث
 .] 3006 رقـ الحديث :212/ 4باب النزكؿ بمنى،  /سنف ابف ماجو، كتاب المناسؾ :ابف ماجو (5) [

 .[160 رقـ الحديث :1/83األمكاؿ ،  :لقاسـ بف سبلـ]ا (6)
: رقـ 3/655إسحاؽ بف راىكية، مسند إسحاؽ بف راىكية، ما يركل عف صفية بنت شيبة كمسيكة كغيرىما، ](7) 

 .[1286 الحديث
 .[25541 :42/349رقـ الحديث،  25718 رقـ الحديث:42/471مسند أحمد،  :أحمد] (8)
باب النيي عف احتصار المنازؿ بمنى إف ثبت الخبر،  /ح ابف خزيمة، كتاب المناسؾصحي :بف خزيمةا[ (9) 
 .] 2891 رقـ الحديث :4/284

 .[2584 رقـ الحديث :3/91 المعجـ األكسط ، باب مف اسمو إبراىيـ، :الطبراني] (10)
 .[1714 ث: رقـ الحدي1/614باب منى مناخ مف سبؽ ، /المستدرؾ عمى الصحيحيف ، الحج :الحاكـ] (11)
 .[9609 :رقـ الحديث 5/226باب النزكؿ بمنى، ، /السنف الكبرل ، كتاب الحج :البييقي](12) 
 :رقـ الحديث228/ 3 باب ما جاء في أف منى مناخ مف سبؽ، /سنف الترمذم، كتاب الحج :الترمذم] (13)
881]. 

 .(2/1009)جالنككم، خبلصة األحكاـ  (14)
 .(468/ 3)جيياـ في كتاب األحكاـ ، بياف الكىـ كاإلابف القطاف (15)
 (.2/190)جأبك داكد، ضعيؼ أبي داكد (16) 
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ؿي كىًنيفن  "كاف ال ييكضع ثـ أعؿَّ ىذا الحديث فقاؿ:  (1)"ا؟حجر عمى حجر ًبًمنىى؛ إال أٍف يىتًَّخذى الرجي
 . (2)"كمتف الكبلـ مشيكر عف عائشة، كرأينا مكة عمى غير ذلؾ قد أيجيز البناء فييا"

 :إسناده ضعيؼ؛ ألمريفخالصة القول:    
، فقد قاؿ ا1 كقاؿ ابف حجر: , (3)لذىبي: "تفرد عنيا ابنيا"_ جيالة ميسىٍيكىة كالدة يكسؼى بف مىاىىؾى

 .(4")"ال يعرؼ حاليا
 فيو إبراىيـ بف مياجر، صدكؽ يخطئ، كلـ يتابعو أحد في ىذا الحديث. _2

في المسجد  ، قاؿ: كينَّا مع أىًبي ىيريرةى حديث أبي الشىعثاء عف الحديث الثاني:    
: أما ىذا فقد عصى أبا القاسـ ، فقاؿ أبك ىريرة فخرجى رجؿه ًحيفى أىذَّفى اٍلميؤىذ في لمعصرً 

(5). 
 : تخريج الحديث:أوًل 
        مف طريؽ أشعثو, (6)، بو، بنحكهمف طريؽ إبراىيـ بف المياجر أخرجو مسمـ،   
ـي " أبي الشعثاء عف أبي الشعثاء بفا مىٍي د ٍبفي  سي  ، بو، بنحكه.(7)"أىٍسكى

 ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 .(9)األلبانيك ، (8)الترمذمصححو    
، كقد تكبع مف يخطئ صدكؽإسناده حسف؛ ألجؿ إبراىيـ بف المياجر،  :خالصة القول   

  فيرتقي إلى الصحيح لغيره. متابعة تامة؛ قبؿ أشعث بف أبي الشعثاء،
 
 
 
 

                                                           
 .(3/215)جابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث  (1)
 .(11/324)جابف الممقف، التكضيح لشرح الجامع الصحيح  (2)
 .(4/610)ج الذىبي، ميزاف االعتداؿ (3)
 .(753ص)تقريب التيذيب ابف حجر، (4) 
 536 رقـ الحديث :1/147باب الخركج مف المسجد بعد األذاف،  /ي داكد، كتاب الصبلةسنف أب :داكد كأب](5) 

 .[قاؿ: حدثنا محمد بف كثير، حدثنا سفياف، عف إبراىيـ بف المياجر، عف أبي الشعثاء
، الخركج مف المسجد إذا أذف المؤذفباب النيي عف  /صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة :مسمـ] (6)
 .[258 رقـ الحديث :1/453

، ا أذف المؤذفباب النيي عف الخركج مف المسجد إذ /، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة السابؽ المرجع](7) 
 .[258 : رقـ الحديث1/454
رقـ  :1/397باب التشديد في الخركج مف المسجد بعد األذاف،  /سنف الترمذم، كتاب األذاف :الترمذم] ((8

 .[204 الحديث
 .(3/48)جأبي داكد  صحيح ي،أللبانا( (9
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س( 4) (3) س عبد اهلل بن :وقيل ,يزيد :ىو ,أبو الُمَطوَّ ابن حجر: "لّين  , قالالُمَطوَّ
 .(1)لحديث"ا

 : أقوال النقاد: أوًل 
 .(3)ؽ"، كقاؿ الذىبي: "كث  (2)"الميطىكَّسكقاؿ: "اسمو عبد اهلل بف  ،كثقو ابف معيف   
، كقاؿ (4)سىب"قالو بعض أىؿ النَّ  الميطىكَّس،قاؿ أحمد بف حنبؿ: "زىعىميكا أىنو عبد اهلل بف ك    

   ، كسيئؿ البخارم عف حديث يركيو(5)كال أعرؼ حديثو عف غيره" ،في مكضع آخر: "ال أعرفو
، كتفرد بيذا الحديث، كال أعرؼ لو غير ىذا، كال الميطىكَّسفقاؿ: "اسمو يزيد بف  الميطىكَّس كأب

، كقاؿ ابف حباف: (7)"ىسمَّ ال يي "بك حاتـ الرازم: أ، كقاؿ (6)أدرم أسمع أبكه مف أبي ىريرة أـ ال"
ه ابف الجكزم في عدَّ ، ك (8)جكز االحتجاج بو إذا انفرد"ال ي، تابع عميو"يركم عف أبيو ما لـ يي 

 .(11)كال أبكه" ،ال ىك ،، كقاؿ في مكضع آخر: "ال ييعرىؼ(10)ؼ"ع  ، كقاؿ الذىبي: "ضي (9)الضعفاء
 .، غير معركؼالحديث ضعيؼ خالصة القول:   

 :(12)حديثوا: دراسة ثانيً 
 في غيرً  ،ا مف رمضافمف أفطر يكمن ":  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة   

ـي  قضً لـ يى  ،صيا اهلل لوي رخَّ  رخصةو   .(13)"ىرً الدَّ  عنو صيا
 
 

                                                           
 .(674ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((1
 . كلـ أعثر عمى قكؿ ابف معيف في ىذا الراكم في كتابو لو.(5/168)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((2
 .(2/461)جالكاشؼ الذىبي،  ((3
 .(176ص)لئلماـ أحمد  أبي داكد ، سؤاالت حنبؿ بف أحمد ((4
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(12/238)جذيب التيذيب ابف حجر، تي ((5
، قاؿ الترمذم: سألت محمدنا عف حديث أبي المطكس، عف أبيو، عف أبي (116ص)الترمذم، العمؿ الكبير  ((6

ا أىفطىرى  مىف قاؿ: " ىريرة أف رسكؿ اهلل  افى  ًمف يىكمن ةو  غىيرً  ًمفٍ  رىمىضى فٍ  يىقًضوً  لىـ ريٍخصى ـى  كاً  ا  ".مَّوي كي  الدٍَّىرى  صى
 .(9/448)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((7
 .(3/157)جابف حباف، المجركحيف  ((8
 .(3/240)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((9

 .(2/808)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((10
 .(4/574)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((11
د، ككؿ مف لـ أعثر لو إال عمى حديث كاحد، سكؼ أشير لـ أعثر لو في السنف األربعة إال عمى حديث كاح ((12

 ".وإليو بػػػ "دارسة حديث
، 2396 رقـ الحديث :314/ 2باب التغميظ فيمف أفطر عمدنا،  /سنف أبي داكد، كتاب الصـك :أبك داكد] ((13

   حبيب قاؿ: حدثنا سميماف بف حرب، قاؿ: حدثنا شعبة، ح كحدثنا محمد بف كثير، قاؿ: أخبرنا شعبة، عف 
بف أبي ثابت، عف عمارة بف عمير، عف ابف مطكس، عف أبيو، قاؿ ابف كثير: عف أبي الميطىكَّس، عف أبيو، ا

 .[عف أبي ىريرة 
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 : تخريج الحديث:أوًل 
مف طريؽ أبي  أربعتيـ, (4)، وابن خزيمة(3)، كأحمد(2)و، كابف ماج(1)الترمذم وأخرج   

 ، بنحكه. الميطىكَّس، بو
  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
     فرد بيذا الحديث، كال أعرؼ لو غير ىذا، كال أدرم أسمع أبكه مفقاؿ البخارم: "ت   
       ، كقاؿ(6)، كقاؿ الترمذم: "حديث أبي ىريرة، ال نىعرفوي إال مف ىذا الكجو"(5)"؟ىريرة أـ ال يأب

غير أف حبيب بف أبي  ،، كال أباهالميطىكَّسفإني ال أعرؼ ابف  ،ابف خزيمة: "إف صح الخبر
، (8)، كقاؿ ابف عبد البر: "حديث ضعيؼ ال يحتج بمثمو"(7)"الميطىكَّسأنو لقي أبا ثابت قد ذكر 
 .(9)كضعفو األلباني

  
  ضعيؼ؛ كىك مسمسؿه بالعمؿ: الحديث إسناد: خالصة القول   
، كقد (10)كقد رآه الميطىكَّس،مف أبي  مؼ فيو عمى حبيب بف أبي ثابت، كلـ يسمع حبيبه ختي ا_ 1

 .(11)، كما عند اإلماـ أحمدالميطىكَّسابت بالسماع مف أبي صرح حبيب بف أبي ث
 .(12)ىريرة يسماع أبيو مف أب في_ الشؾ 2
الميطىكَّس كالده _ جيالة3

(13). 
 أحد. عمييا كلـ يتابعو ، كقد تفرد بالركاية،الحديثفي  الميطىكَّسأبي  ضعؼ_ 4
 
 
 
 

                                                           
 .[723 :رقـ الحديث 93/ 2باب ما جاء في اإلفطار متعمدنا، ،/سنف الترمذم، كتاب الصـك :الترمذم] ((1
 :5351/ 1باب ما جاء في كفارة مف أفطر يكمنا مف رمضاف،  /سنف ابف ماجو، كتاب الصياـ :ابف ماجو] ((2

 .[1672 رقـ الحديث
 .[10081رقـ الحديث :16/101مسند أحمد ،  :أحمد] ((3
 [.1987 الحديث رقـ: 2/955 خزيمة، ابف صحيح: خزيمة ابف] ((4
 .(116ص)الترمذم، العمؿ الكبير  ((5
 .(2/93)جالترمذم، سنف الترمذم  ((6
 .(3/238)جيمة، صحيح ابف خزيمة ابف خز  ((7
 .(7/173)جابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد  ((8
 .(2/273)ج األلباني، ضعيؼ أبي داكد ((9

 .(267 -8/266)جالدار قطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية  ((10
 .[10081رقـ الحديث :16/101مسند أحمد،  :أحمد] ((11
 .(116ص)الترمذم، العمؿ الكبير  ((12
 .(535ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((13
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 ,قال ابن حجر: "صدوق لين الحديث ,(1)الُكوِفّي, الَغَنويّ  َبِشيُر بن الُمَياِجِر,( 4)م  (4)
 . (2)"باإلرجاء رمي
  : أقوال النقاد فيو:أوًل 
، (5)ا". كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "يخطئ كثيرن (4)، كالعجمي(3)كثقو ابف معيف  

. كقىاؿ النَّسىائي: "ليس بو (7)، كقاؿ في مكضع آخر: "صدكؽ"(6)كقاؿ الذىبي: "ثقة فيو شيء"
 .(8)بأس"
، كقاؿ أبك حاتـ الرازم: (9)ا، كقاؿ: "يخالؼ في بعض حديثو ىذا"ذكر لو البخارم حديثن ك   
، كقاؿ ابف عدم:" ركل ما ال ييتابع عميو، كىك ممف ييكتب حديثيو، (10)كتىب حديثو كال ييحتجي بو"يي "

ف كاف فيو بعض الضعؼ" كقاؿ أحمد ، "ليس بالقكم" (13)، كالدارقطني(12). كقاؿ النسائي(11)كا 
، كقاؿ الساجي: (14)ف حنبؿ: "منكر الحديث، قد اعتيبرت أحاديثيو؛ فإذا ىك يجيء بالعجب"ب
 . (15)"منكر الحديث"
 .ضعؼصدكؽ يخطئ في حديثو  خالصة القول:   

  :ا: دراسة نماذج من أحاديثوثانيً 
، في حديث: "ييقاتمكـ قكـه عف النبي  ، بيريدىةى بف الحىصيب عف ول:الحديث األ    

، حتى تيمًحقيكىيـ بجزيرًة العرًب، فأمَّا ًصغا ، قاؿ: "تىسيكقيكنىييـ ثىبلثى مرارو ري األىعييًف"، يعني: الت رؾى

                                                           
 مضر، بف عيبلف قيس ابف سعد بف منبو كاسمو اعصر، :كقيؿ عصر،يى  بف ى  نً غى  إلى النسبة ىذه: الغىنىكمٌ  ((1

 (.10/86ج) لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر
 .(125ص)تقريب التيذيب ابف حجر، ( (2
 .(1/97)ج محرز ابف ركاية -ابف معيف تاريخ ابف معيف، ((3
 .(1/249)جالعجمي، معرفة الثقات  ((4
 .(98/ 6)جالثقات ابف حباف،  ((5
 .(1/272)جالذىبي، الكاشؼ  ((6
 .(1/108)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((7
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(4/177)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((8
. كحديثو الذم أشار إليو البخارم، ىك: ما ركاه بشير بف المياجر عف (2/101)جارم، التاريخ الكبير البخ ((9

ا المَّوي  يىٍبعىثي  سىنىةو  مئة رأس يقكؿ: " ، قاؿ: سمعت النبي عبد اهلل بف بيريدة، عف أبيو   ًفييىا يىٍقًبضي  بىاًردىةن  ًريحن
كح  ". ميٍسًمـو  كيؿ   رى
 .(2/379)جلجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، ا ((10
 .(2/182)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((11
 .(23ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف  ((12
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(54ص)الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ  ((13
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(1/143)جالضعفاء الكبير  ،العقيمي ((14
 .(1/469)جب ابف حجر، تيذيب التيذي ((15
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، كأمَّا في  ، كيىيمىؾي بىعضه ك بىعضه ك مىف ىىربى ًمنييـ، كأمَّا في الثَّانيًة فىيىٍنجي في الس ياقًة األيكلى، فىيىٍنجي
 .(2)"(1)الثَّالثًة، فىييٍصطىمىميكفى 

 : تخريج الحديث:وًل أ
بو،  ,مف طريؽ بشير بف المياجر، ثبلثتيـ (5)، كالحاكـ(4)، كالركياني(3)أخرجو أحمد   

أخرجو نعيـ بف حماد، مف طريؽ الحسف بف بشير بف المياجر عف عبد اهلل بف بريدة، , وبمعناه
 .(6)بو، بمعناه

  .(8)كمسمـ (7)، أخرجة البخارمكلو شاىد مف حديث أبي ىريرة 
 ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 .(10)، كشعيب األرنؤكط(9)ضعفو األلباني  
إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ بىًشير بف الميياًجر، صدكؽ يخطئ في حديثو  خالصة القول:  

العمؿ،  مف فييا لما الحديث بإسناد ترتقي ال المياجر، بف بشير بف الحسف كمتابعة، ضعؼ
عمى ىذه الركاية، كلـ أعثر لو عمى أم جرح أك تعديؿ، فيك  فالحسف بف بشير لـ أعثر لو إال

 .بشاىده الحديث متف كيتقكل مجيكؿ الحاؿ،

                                                           
، كأصمو مف الصمـ كىك القطع، ينظر:  ((1 اؿي : ااًلٍسًتٍئصى ـي فيصطممكف: أم يحصدكف بالسيؼ، كااًلٍصًطبلى

، الرازم بكر أبك، (3/49)ج، ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر (4/345)جالخطابي، معالـ السنف 
/ 12)ج، ابف منظكر، لساف العرب 345/ 3نة ، تحفة األبرار شرح مصابيح الس (178ص)مختار الصحاح 

340 ). 
قاؿ: حدثنا جعفر  ،4305: رقـ الحديث4/113 ،باب قتاؿ الترؾ /أبي داكد، كتاب المبلحـ سنف :داكد أبك] ((2
دي بف يحيى، حدثنا بىًشيري بف الميياًجر، حدثنا عبد اهلل بف بيريدىة، عف أبيا بلَّ ، حدثنا خى  .[وبف ميسافر الت ن يًسي 

. كمتنو [22951رقـ الحديث :38/44مسند أحمد، باقي مسند األنصار حديث بيريدىة األسممي،  :أحمد] ((3
ـي آبادم أف متف اإلماـ أحمد، سياقو مخالؼ لسياؽ أبي داكد مخالفة  يخالؼ متف أبي داكد، كقد بيف العظي

سمميف ثبلث مرار، كبيف أف الصكاب ظاىرة؛ فإف سياؽ أحمد يدؿ صراحة عمى أف الترؾ ىـ الذيف يسكقكف الم
ىي ركاية اإلماـ أحمد، كعمؿ ذلؾ بأف بريدة ال يفارقو بعيراف أك ثبلثة كمتاع السفر كاألسقية بعد ذلؾ لميرب 

ا أنو كقع الشؾ لبعض ركاة أبي داكد. مما سمع مف النبي  ينظر:  مف الببلء مف أمراء الترؾ، كيؤيده أيضن
 .(279-278/ 11)جشرح سنف أبي داكد كمعو حاشية ابف القيـ  عكف المعبكد ،لعظيـ آبادما

 .[36 : رقـ الحديث1/77مسند الركياني،  :الركياني] ((4
 .[8463 رقـ الحديث :521/ 4المستدرؾ عمى الصحيحيف،  :الحاكـ] ((5
 .[1910رقـ الحديث :2/678الفتف لنعيـ بف حماد،  ]نعيـ بف حماد: ((6
 .[3587قـ الحديثر  :4/196باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ، ، /ارم، كتاب المناقبصحيح البخ :البخارم] ((7
باب ال تقـك الساعة حتى يمر الرجؿ بقبر الرجؿ فيتمنى أف يككف الميت  /صحيح مسمـ، كتاب الفتف :مسمـ] ((8

 .[2912-64رقـ الحديث :2233/ 4مف الببلء،
 .(428ص)األلباني، ضعيؼ أبي داكد  ((9

 .(44/ 38 )ج ، مسند أحمد، ت شعيب األرنؤكطأحمد ((10
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يب الحديث الثاني:   يدىة بف الحيصى نتحدَّثي  ، قاؿ: كنا أصحابى رسكًؿ اهلل،  عف بيرى
اأك قاؿ: لك لـ يىرًجعى -أف الغاًمديَّة كماًعزى بفى مالؾ لك رىجعىا بعدى اعتراًفيما  لـ  -ا بعدى اعًترىاًفيمى

مىييما عندى الرَّابعة نما رجى يىطميٍبييمىا، كا 
(1). 

 : تخريج الحديث:أوًل 
 .، بو، بمعناه، كبلىما مف طريؽ بشير بف المياجر (3)، كأبك داكد(2)أخرجو مسمـ  
عف بريدة          ةريدى ، كبلىما مف طريؽ سميماف بف بي (5)، كأبك داكد(4)كأخرجو مسمـ  
 .بمعناه ،، بويبصى ف الحي با

  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 .(7)كشعيب األرنؤكط (6)ضعفو األلباني  

كقد تابعو سميماف بف ؛ ألجؿ بىًشيري بف المياجر، ضعيؼإسناده  خالصة القول:   
  الحصيب، متابعة قاصرة؛ فيرتقي إلى الحسف لغيره.

 
 .(9)ابن حجر: "فيو لين" قال , الَبْصِرّي,(8)اأَلْثَرمكيم حَ ( 4) (5)

 : أقوال النقاد: أوًل 
 ، كقاؿ النسائي: "ال (12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)، كأبك داكد(10)كثقو ابف المديني  
 

                                                           
، قاؿ: حدثنا 4434: رقـ الحديث149/ 4باب ماعز بف مالؾ،  /سنف أبي داكد، كتاب الحدكد :داكد كأب] ((1

 .[أحمد بف إسحاؽ األىكاًزم، حدثنا أبك أحمد، حدثنا بىشيري بف المياجر، حدثني عبد اهلل بف بيريدىة، عف أبيو
      : رقـ الحديث3/1323باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى،  /سمـ ، كتاب الحدكدصحيح م :مسمـ] ((2
23-1695]. 

 .[4442 رقـ الحديث :152/ 4باب ماعز بف مالؾ، /سنف أبي داكد، كتاب الحدكد :داكد كأب] ((3
-22 :رقـ الحديث3/1321باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى،  /صحيح مسمـ، كتاب الحدكد :مسمـ] ((4

1695]. 
 .[4433 رقـ الحديث :149/ 4باب ماعز بف مالؾ،  /سنف أبي داكد، كتاب الحدكد :داكد كأب] ((5
 .(441ص)األلباني، ضعيؼ أبي داكد  ((6
 .(6/482)جأبك داكد، سنف أبي داكد، ت األرنؤكط  ((7
: ىذه النسبة لمف كانت سن ((8  .(112/ 1)جمفتتة، ينظر: السمعاني، األنساب  واألثـر
 .(177ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((9

 .(49ص)، سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني ابف المديني ((10
 كلـ أجده في كتب أبي داكد. .(4/128)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((11
 .(6/215)جالثقات ابف حباف،  ((12
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 .(2)، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ"(1)بأس بو"
عرؼ ألبي تىًميمىة سماع كال يي  ،تابع عميوكقاؿ: "ىذا حديث ال يي  ،اركل لو البخارم حديثن ك   
كقاؿ: "كحكيـ  الحديث الذم ذكره البخارم،، كذكر لو ابف عدم (3)ف أبي ىريرة، في البصرييف"م

، (5)ذكره العقيمي في الضعفاء، ك (4)كليس لو غيرىا إال اليسير" ،عرؼ بيذا الحديثيي  األىٍثرىـ
نكر ، كقاؿ البزار: "مي (7)"أعيانا ىذا": فقاؿ ؟،ؿ ابف المديني عنوئً ، كسي (6)كضعفو ابف شاىيف

 .(8)لو إذا انفرد بو" حتج بحديثو ال يي  ،الحديث
 .ضعؼصدكؽ فيو  خالصة القول:  
 :حديثوا: دراسة ثانيً 
ديًثو(9)اقاؿ: "مف أتى كاًىنن  ، أف رسكؿ اهلل  عف أبي ىريرة    :" قاؿ مكسى في حى

دَّقىوي بما يقكؿ" قاؿ ميسدَّد:  ،ا أك أتى امرأةن"حائضن  قاؿ ميسدَّد: "امرأتىوي  ،ثيَـّ اتَّفقا "أك أتىى امرأةن" ،"فصى
 ."(10) فقد بىرئ ممَّا أينًزؿ عمى محمد ؛و في ديبيًرىا"امرأتى 

 
 
 
 

                                                           
 ، كلـ أجده في كتب النسائي.(1/187)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((1
 .(1/348)جالذىبي، الكاشؼ  ((2
ا (17-16/ 3)جالبخارم، التاريخ الكبير  ((3 ، قاؿ: قاؿ مكسى بف إسماعيؿ حدثنا حماد بف سممة سمع حكيمن

األثـر عف أبي تميمة اليجيمي، عف أبى ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "مف أتى كاىننا فصدقو بما 
ا أك امرأ  ".ةن في دبرىا، فقد برئ مما أيٍنزؿ عمى محمد يقكؿ، أك أتى امرأةن حائضن

 .(2/512)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((4
 .(1/317)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((5
 .(79ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  ((6
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(3/208)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((7
 .(16/294)ج، مسند البزار البزار ((8
الكاىف: الذم يتعاطى الخبر عف الكائنات في مستقبؿ الزماف، كيدعي معرفة األسرار، كقد يشتمؿ عمى  ((9

، ينظر: إبراىيـ الحربي، غريب الحديث  ، ابف األثير، (594/ 2)جاتياف الكاىف كالعراؼ كالمنجـ، كالجميع كييَّافي
 .(215-214/ 4ج)النياية في غريب الحديث كاألثر 

، قاؿ: حدثنا مكسى 3904قـ الحديثر  :15/ 4باب في الكاىف ،  /، كتاب الطبأبي داكدسنف  :أبك داكد] ((10
، عفا         بف إسماعيؿ، حدثنا حماد، ح كحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عف حماد بف سممة، عف حكيـ األثـر

 .[أبي تميمة، عف أبي ىريرة 
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 : تخريج الحديث:أوًل 
ـ،، كبلىما مف طريؽ حكيـ (2)و، كابف ماج(1)أخرجو الترمذم   كأخرجو ، ، بنحكهبو األىٍثرى
  بنحكه.،  ي ىريرة، كبلىما مف طريؽ ابف سيريف عف أب(4)، كالحاكـ(3)أحمد
 شاىده آخر، ك (5)أخرجو البزاررضي اهلل عنيما،  عبد اهلل بف عمر حديثمف كلو شاىد   
 .(6)أكرده الييثمي، رضي اهلل عنيما جابر بف عبد اهلل حديثمف 
كشاىده  ،(8)كالطبراني ،(7)ابف الجعد، أخرجو  مكقكؼ عمى عبد اهلل بف مسعكد شاىدك   

  .(9)البصرم كأخرجو أحمد عمى الحسفآخر مكقكؼ 
  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 ،(13)كاأللباني ،(12)الذىبيك  ،العراقي، ك (11)كالحاكـ، (10)الحسف اليركم صححو أبك  

 ".ادكف قكلو: "حائضن  ،: "حديث صحيحا قاالاأللباني كشعيبن  بيد أف، (14)كشعيب األرنؤكط
كيـ، كال"قاؿ البخارم: ك     ، (15)" ييعرؼ ألبي تىًميمىة سماع مف أبي ىريرةال يتابع عميو حى

إال أف إمكانية المقاء كاردة بيف أبي تىًميمىة كأبي ىريرة، فأبك تىًميمىة ثقة، كقد مات سنة سبع 

                                                           
 :رقـ الحديث1/242باب ما جاء في كراىية إتياف الحائض ، /م، كتاب الطيارةسنف الترمذ :الترمذم] ((1

135]. 
 : رقـ الحديث1/209ابف ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب الطيارة كسننيا، باب النيي عف إتياف الحائض، ،] ((2

639]. 
 .[9536رقـ الحديث :15/331مسند أحمد،  :أحمد] ((3
 .[15 : رقـ الحديث1/49 :يفالمستدرؾ عمى الصحيح: ]الحاكـ ((4
 .[1873رقـ الحديث :5/256مسند البزار،  :البزار] ((5
 .(3/400)جكشؼ األستار عف زكائد البزار الييثمي،  ((6
 .[425 رقـ الحديث :77مسند ابف الجعد، ص :ابف الجعد] ((7
 .[1453 رقـ الحديث :2/122 ،معجـ الطبراني :الطبراني] ((8
 .[9536: حديث رقـ 15/331، مسند أحمد :أحمد] ((9

 .(2907/ 7)جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح اليركم،  ((10
 .(49/ 1)جالمستدرؾ عمى الصحيحيفالحاكـ،  ((11
، كقد عزاه المناكم إلى العراقي كالذىبي كلـ أعثر عمى ذلؾ في كتب كؿو (6/23)جالمناكم، فيض القدير  ((12

 منيما.
 .(8/404)جسنف أبي داكد  األلباني، صحيح كضعيؼ ((13
 .(6/48)جداكد، سنف أبي داكد ت األرنؤكط  كأب ((14
 .(3/17)جالتاريخ الكبير البخارم،  ((15
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، كلـ (2)كخمسيف تسعو  :، كقيؿسنة ثمافو  :، كأبك ىريرة مات سنة سبع، كقيؿ(1)كتسعيف أك قبميا
 أبك تميمة بالتدليس. يعرؼ

فمـ يعرفو إال مف ىذا الكجو، كضعؼ  ؟ا عف ىذا الحديثالترمذم: "سألت محمدن  كقاؿ   
، (3)ا"ىذا الحديث جدن  ، كقاؿ في مكضعو آخر: "ال نعرؼ ىذا الحديث إال مف حديث حكيـ األثـر

ٍيًمي   تىًميمىةى  أىًبيعف  نما معنى ىذا عند أىؿ العمـ عمى التغميظ"اٍلييجى  .(4)، عف أبي ىريرة، كا 
كيـ األثـر عف أبي تىًميمىة، مف ال نىعمـ  ،اؿ البزار: "ىذا الحديثكق    ركاه بيذا المفظ إال حى

 .(5)كىذا مما تفرد بو" ،كيـ مينكر الحديث، ال يحتج بحديث لو إذا انفرد بو، كحى عف أبي ىريرة 
 حسف، كيرتقي بمتابعة ابف سيريف، إلى الصحيح لغيره.سناد الحديث إ خالصة القول:   

قال ابن حجر: "صدوق  ,الدَِّمْشِقّي اأَلْشَدق اأْلَُمِوّي مولىم,سميمان بن موسى  (4 م) (6)
 .(6)"بقميل موتو قبل وخولط ,فقيو في حديثو بعض لين

 : أقوال النقاد فيو:أوًل 
كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:  (8) كقاؿ ابف معيف: "ثقة في الزىرم" (7)كثقة ابف سعد   

حدث عنو الثقات مف الناس، كىك أحد عمماء  كقاؿ ابف عدم: "فقيو راكو  ،(9)ا""كاف فقييا كرعن 
كقاؿ  (10)أىؿ الشاـ، كقد ركل أحاديث ينفرد بيا ال يركييا غيره، كىك عندم ثبت صدكؽ"

قاؿ أبك حاتـ: "محمو ، ك (13)كسعيد بف عبد العزيز (12)كأثنى عميو اإلماـ أحمد (11)الذىبي: "كث ؽ"
ا مف أصحاب مكحكؿ أفقو منو كال أثبت بعض االضطراب، كال أعمـ أحدن  الصدؽ كفي حديثو

 .(14)منو"

                                                           
 .(282ص)تقريب التيذيب ابف حجر، ينظر:  ((1
 .(680ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((2
 .(59ص)العمؿ الكبير الترمذم،  ((3
 .[،135 : رقـ الحديث243-1/242اب كراىية إتياف الحائض، ب /كتاب الطيارة سنف الترمذم، :الترمذم] ((4
 .(16/294)جالبزار، مسند البزار،  ((5
 .(255ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((6
 .(7/457)جالطبقات الكبرل ابف سعد،  ((7
 .(46ص)ركاية الدارمي  -تاريخ  ،ابف معيف ((8
 .(380-379/ 6)جالثقات ابف حباف،  ((9

 .(262-4/261)جكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم، ال ((10
 .(1/284)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((11
 .(2/564)جأحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل  ((12
 .(4/141)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((13
 .(4/142)جالسابؽ  المرجع ((14
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، (2)، كقاؿ النسائي: "أحد الفقياء ليس بالقكم في الحديث"(1)كذكره البخارم في الضعفاء   
كل ، كقاؿ الترمذم: "منكر الحديث، أنا ال أركم عنو شيئن (3): "ًعٍنده مناكير"البخارمكقاؿ  ا، رى

 .(4)متيا مناكير"أحاديث عا
 .ضعؼصدكؽ في حديثو  خالصة القول:   

  :ا: دراسة نماذج من أحاديثوثانيً 
قاؿ: "ال ييقتىؿي مؤمفه  أفَّ النبيَّ  عف عبد اهلل بف عمرك بف العاصول: الحديث األ    

، كمف قتؿ مؤمنن  ف شؤ ا، ديًفعى إلى أكلياًء المقتكًؿ، فإف شاا متعم دن بكافرو كا أخذكا ؤ اكا قتمكهي، كا 
 .(5)الد ية"

 
 : تخريج الحديث: أوًل 
   ، مف طريؽ أسامة بف زيد،(7)، مف طريؽ ابف اسحاؽ، كالترمذم(6)أخرجو أبك داكد   

، مف طريؽ سميماف (10)وكابف ماج (9)، مف طريؽ عبد الرحمف بف عياش، كالترمذم(8)وكابف ماج
، عف عمرك بف شعيب بو(ف، كسميمافأسامة، كعبد الرحم، ك ابف اسحاؽ)بف مكسى، أربعتيـ ا

 بمعناه.
 .(11)، أخرجو النسائيكلو شاىده مف حديث عمي بف أبي طالب    
 
 
 

                                                           
 .(69ص)البخارم، الضعفاء الصغير  ((1
 .(49ص)ضعفاء كالمتركككف النسائي، ال ((2
 .(4/39)جالبخارم، التاريخ الكبير  ((3
 .(257ص)الترمذم، عمؿ الترمذم الكبير  ((4
، 4506: رقـ الحديث 4/173باب كلي العمد يرضى بالدية، ،  /سنف أبي داكد، كتاب الديات :داكد أبك] ((5

 .[عف عمرك بف شعيب، عف أبيو، عف جده قاؿ: حدثنا ميسمـ، حدثنا محمد بف راشد، حدثنا سيميماف بف مكسى،
 : رقـ الحديث3/80، باب في السرية ترد عمى أىؿ العسؾ /سنف أبي داكد، كتاب الجياد :أبك داكد] ((6

2751]. 
 .[1413رقـ الحديث :4/25 ،باب ما جاء في دية الكافر /سنف الترمذم :الترمذم] ((7
 .[2659رقـ الحديث :887/ 2بكافر،  باب ال يقتؿ مسمـ /سنف ابف ماجو :ابف ماجو] ((8
 .[1387 رقـ الحديث :3/63باب ما جاء في الدية كـ ىي مف اإلبؿ،  /سنف الترمذم :الترمذم] ((9

 .[2626 رقـ الحديث :2/877باب مف قتؿ عمدنا فرضكا بالدية،  /ابف ماجو، سنف ابف ماجو] ((10
 رقـ الحديث :8/19يف األحرار كالمماليؾ في النفس، باب القكد ب /سنف النسائي، كتاب البيكع :النسائي] ((11

4734]. 
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  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 .(2)، كقاؿ األلباني: "حسف صحيح"(1)حسنو الترمذم   
، كقد ضعؼألجؿ سميماف بف مكسى، صدكؽ في حديثو  ؛حسفإسناده  خالصة القول:   
كيتقكل متف , (؛ فيرتقي إلى الصحيح لغيرهكسميماف الرحمف، كعبد كأسامة، اسحاؽ، ابف) وبعات

 الحديث بشاىده.
، ًمزمارن الحديث الثاني   عى إصبىعٍيًو عمى : عف نافع، قاؿ: سمع ابف عيمرى ا قاؿ: فىكىضى

فخبلصة القكؿ: ال، قاؿ: ا؟ قاؿ: أيذينيًو، كنىأىل عف الطًَّريًؽ، كقاؿ لي: يا نىافعي ىؿ تىسمىعي شيئن 
نعى ًمٍثؿى ىذا" فىرفىعى ًإصبعيًو مف أيذينىيًو، كقاؿ: "كينتي مع النبي فىسًمعى ًمٍثؿى ىذا فصى

(3). 
 : تخريج الحديث:أوًل 
، خمستيـ مف (9)، كالبييقي(8)، كأبك نعيـ(7()6)، كتماـ الرازم(5)، كالطبراني(4)أخرجو أحمد  

 ناه، طريؽ سميماف بف مكسى، بو، بمع
 (12)أخرجو أبك داكدمف طريؽ مطعـ بف المقداد، ك ، (11)كالطبراني ،(10)خرجو أبك داكدكأ  

مطعـ بف المقداد، )  كبلىما، ميمكف بف ميراف، ثبلثتيـ مف طريؽ (14)، كالطبراني(13)كالطحاكم

                                                           
 .[1413 رقـ الحديث :25/ 4باب ما جاء في دية الكافر،  /الترمذمسنف  :الترمذم] ((1
 .(6/ 10)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد  ((2
، قاؿ:  4924ـ الحديثرق :4/281،باب كراىية الغناء كالزمر /سنف أبي داكد، كتاب األدب :أبك داكد] ((3

، حدَّثنا الكليدي بف مسمـ، حدَّثنا سعيد بف عبد العزيز، عف سميماف بف مكسى،  حدثنا أحمد بف عيبيد اهلل الغيدىاني 
 .[عف نافع

 .[4965 رقـ الحديث :9/24 -4535 رقـ الحديث :132/ 8مسند أحمد،  :أحمد] ((4
 .[322 رقـ الحديث :185/ 1مسند الشامييف لمطبراني، :الطبراني] ((5
تماـ بف محمد بف عبد اهلل بف جعفر بف عبد اهلل بف الجنيد، الحافظ أبك القاسـ ابف الحافظ أبي الحسيف،  ((6

 .(9/232)جالبجمي الرازم ثـ الدمشقي المحدث، ينظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ 
 .[1375 رقـ الحديث :143/ 2فكائد تماـ،  :تماـ الرازم] ((7
 .(6/129ج)حمية األكلياء كطبقات األصفياء  :يـأبك نع ((8
 .[3358 رقـ الحديث :4/177)جالسنف الصغير لمبييقي،  :البييقي] ((9

-4925 رقـ الحديث :4/282 باب كراىية الغناء كالزمر، /سنف أبي داكد، كتاب األدب :أبي داكد] ((10
4926]. 

 .[6767رقـ الحديث :33/ 7المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((11
 .[4926-4925 : رقـ الحديث4/282باب كراىية الغناء كالزمر، /سنف أبي داكد، كتاب األدب :داكد كأب] ((12
 .[5237 رقـ الحديث :13/247شرح مشكؿ اآلثار،  :الطحاكم] ((13
 .[1173 رقـ الحديث :2/40المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((14
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 ، مف طريؽ مجاىد،(1)كأخرجو ابف ماجو، ابف عمر رضي اهلل عنيمانافع عف كميمكف( عف 
  عمر رضي اهلل عنيما، بنحكه.عف ابف 

  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 .(3)األلباني وصححك  ،(2)حسنو اليركم  
 مف: مطعـ بف المقداد، إسناده حسف، فقد تابع سميماف بف مكسى كبلًّ  خالصة القول:  

 ؛ فيرتقي إلى الصحيح لغيره. كميمكف بف ميراف
 وأخطأ عائشة من يسمع لم :العجمي قال قريش, مولى عبد العزيز بن ُجَريج المكي,( 4) (7)

 .(5)قال ابن حجر: "لّين" بسماعو, فصرح (4)ُخَصْيف
 : أقوال النقاد:أوًل 
  .في الثقات، (7)، كابف حباف(6)ذكره العجمي  
 ،(11)الضعفاء، كقاؿ أحمد بف حنبؿ في ،(10)، كالذىبي(9)، كابف عدم(8)كذكره العقمي  
ليس لو "، كزاد ابف حباف فقاؿ: "لـ يسمع مف عائشة" :(14)كابف حباف ،(13)، كالعقيمي(12)العجميك 

 رضي اهلل عنيا يج عف عائشةرى ، كقاؿ الدارقطني: "عبد العزيز بف جي "عف صحابي سماع
كقاؿ البخارم: "ال ، (15)" فإف كاف ىك فمـ يسمع مف عائشة ،يجرى ىك كالد ابف جي  :مجيكؿ، كقيؿ

ييتابىعي في حديثو"
(16). 

 .ضعيؼ الحديث القول: خالصة  

                                                           
 .[1901 رقـ الحديث :1/613لغناء كالدؼ، باب ا /سنف ابف ماجو، كتاب النكاح :ابف ماجو] ((1
 .(7/3024)جاليركم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ((2
 .(10/424)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد  ((3
ٍيؼ بف ((4  (.193ص) التيذيب تقريب حجر، ابف: ينظر عكف، أبك الجزرم الرحمف عبد خيصى
 .(356ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((5
 .(2/95)جالعجمي، معرفة الثقات  ((6
 .(7/114)جالثقات ابف حباف،  ((7
 .(3/12)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((8
 .(6/505)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم،  ((9

 .(251ص)ديكاف الضعفاء الذىبي،  ((10
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(131ص)ابف أبي حاتـ، المراسيؿ  ((11
 .(2/95)جفة الثقاتالعجمي، معر  ((12
 .(3/12)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((13
 .(230ص)ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار  ((14
 .(44ص) لمدارقطني الدارقطني، سؤاالت البرقاني ((15
 .(6/23)جالبخارم، التاريخ الكبير  ((16
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 ا: دراسة نماذج من أحاديثو:ثانيً 
رىيج، قاؿ: سألتي عائشة أـ المؤمنيف رضي اهلل ول: الحديث األ    عف عبد العزيز بف جي

 ، قاؿ: كفي الثالثة بقؿ ىك اهلل أحد،(1)، فذكر معناهعنيا، بأم شيء كاف يكتر رسكؿ اهلل 
 .(2)كالمعكذتيف

 : تخريج الحديث:أوًل 
رى اثبلثتيـ مف طريؽ  ،(5)، كابف ماجو(4)، كالترمذم(3)أخرجو أبك داكد    ، بنحكه، يجبف جي

عائشة رضي اهلل  عمرة بنت عبد الرحمف عف مف طريؽ، كبلىما (7)كالحاكـ ،(6)كأخرجو الترمذم
 .عنيا، بنحكه

 .(8)أخرجو أبك داكد،  بف كعب أيبي  لو شاىده مف حديث ك    
  اد الحديث:ا: الحكم عمى إسنثانيً 
، كقاؿ (11)، كالصنعاني(10)، كصححو اليركم(9)قاؿ الترمذم: "ىذا حديث حسف غريب"   

سناده ضعيؼ ،الحديث صحيح"األلباني:   . (12)"كا 
 
 

                                                           
، قاؿ: حدثنا 1423 ـ الحديثرق :2/63 باب ما يقرأ في الكتر، /سنف أبي داكد، كتاب الصبلة  :أبك داكد] ((1

عثماف بف أبي شيبة، حدثنا أبك حفص األبار، ح كحدثنا إبراىيـ بف مكسى، أخبرنا محمد بف أنس، كىذا لفظو، 
عف األعمش، عف طمحة، كزبيد، عف سعيد بف عبد الرحمف بف أبزل، عف أبيو، عف أبي بف كعب، قاؿ: " كاف 

كٍا { ]آؿ عمراف:  يكتر بسبح اسـ ربؾ األعمى، ك رسكؿ اهلل   .[[، كاهلل الكاحد الصمد"12}قيؿ ل مًَّذيفى كىفىري
، قاؿ: حدثنا أحمد بف 1424 رقـ الحديث :2/63 باب ما يقرأ في الكتر، /، كتاب الصبلة السابؽ المرجع] ((2

رىيج ، قاؿ: سألت عائشة  أـ   أبي شعيب، حدثنا محمد بف سممة، حدثنا خيصيؼ، عف عبد العزيز بف جي
 .[المؤمنيف رضي اهلل عنيا

 .[1423 رقـ الحديث :2/63 باب ما يقرأ في الكتر، /سنف أبي داكد، كتاب الصبلة  :أبك داكد] ((3
 .[463 رقـ الحديث :586/ 1باب ما جاء ما يقرأ في الكتر،  /سنف الترمذم ، كتاب الصبلة :الترمذم] ((4
 . [1173رقـ الحديث :249-2/248كالسنة فييما ،سنف ابف ماجو، كتاب إقامة الصبلة  :ابف ماجو] ((5
 .[463 رقـ الحديث :586/ 1باب ما جاء ما يقرأ في الكتر،  /سنف الترمذم، كتاب الصبلة :الترمذم] ((6
 .1144 رقـ الحديث، (1/447)جالمستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الكتر،  ((7
 . [1423 رقـ الحديث :63/ 2أ في الكتر، باب ما يقر  /سنف أبي داكد، كتاب الصبلة  :داكد كأب] ((8
 .[463 رقـ الحديث :586/ 1باب ما جاء ما يقرأ في الكتر،  /سنف الترمذم، كتاب الصبلة :الترمذم] ((9

 . (3/948)جاليركم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ((10
 .(5/828)جالصنعاني، التحبير إليضاح معاني التيسير ((11
 .(5/167)جحيح أبي داكد، ، صاأللباني ((12
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 والحديث فيو عمتان: 
 . (3)فصرح بسماعو ،(2)، كقد أخطأ خيصيؼ(1)_ عبد العزيز بف جيريج لـ يىسمع مف عائشة1
 .(4)هخمط بأخر  ،ظالحف ئ_ خيصيؼ صدكؽ سي2

    ، عمرة يجرى عبد العزيز بف جي  تبعاقد تك ، ضعيؼ إسناد الحديث خالصة القول:   
 .كيتقكل متف الحديث بشاىده حسف لغيره،إلى ال فيرتقي ؛متابعة تامة بنت عبد الرحمف

    
، ": "ىؿ ريًئيى  عف عائشة رضي اهلل عنيا، قالت: قاؿ لي رسكؿ اهلل الحديث الثاني:   

ـي الميغىر بيكف"أك كىممةن غىيرىىا،  ًفيكي
" ؟"(5) "كما الميغىر بيكف ؟ قاؿ: "الَّذيف يىشترؾ فييـ الًجف 

(6). 
 : تخريج الحديث:أوًل 
  انفرد أبك داكد بيذا الحديث.   

  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 .(8)، كشعيب األرنؤكط(7)األلباني وضعف   
 لحديث ضعيؼ، كفيو ثبلث عمؿ:إسناد ا خالصة القول:   

                                                           
مشاىير عمماء ابف حباف، ، (3/12)جالضعفاء الكبير  ،لعقيميا، (131ص)ابف أبي حاتـ، المراسيؿ  ((1

 .(230ص)األمصار 
ٍيؼ ((2  (.193ص) التيذيب تقريب حجر، ابف: ينظر عكف، أبك الجزرم الرحمف عبد بف خيصى
 .(356ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((3
 .(193ص)السابؽ  المرجع ((4
بيكف: بتشديد الراء ككسرىا: المبتعدكف عف ذكر اهلل تعالى عند الكقاع حتى شارؾ فييـ الشيطاف، كسمكا  ((5 الميغىر 

مغربيف ألنو دخؿ فييـ عرؽ غريب، أك جاؤكا مف نسب بعيد، أك النقطاعيـ عف أصكليـ كبعد مناسبتيـ كأصؿ 
ائية مف بعد، كمنو سمي الغريب غريبنا كذلؾ لبعده عف أىمو عنقاء مغرب أم ج :الغرب البعد، كمنو قيؿ

كانقطاعو عف كطنو فسمي ىؤالء الذيف اشترؾ فييـ الجف مغربيف لما كجد فييـ مف شبو الغرباء بمداخمة مف 
        ، (3/61)جليس مف جنسيـ كال عمى طباعيـ كشكميـ، ينظر: الزمخشرم، الفائؽ في غريب الحديث 

، البيضاكم، (3/349)ج، ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر 2/149يب الحديث ابف الجكزم، غر 
 .(3/180)جتحفة األبرار شرح مصابيح السنة 

رقـ  :4/328باب في الصبي يكلد فيؤذف في أذنو ،  /سنف أبي داكد، كتاب األدب :أبك داكد] ((6
ـ بف أبي الكزير، حدثنا داكد بف عبد الرحمف العطار، ، قاؿ: حدثنا محمد بف المثنى، حدثنا إبراىي5107الحديث

 .[عف ابف جيريج، عف أبيو، عف أـ حميد، عف عائشة رضي اهلل عنيا
 .(505ص)األلباني، ضعيؼ أبي داكد  ((7
 .(432/ 7)ج، ت األرنؤكط السابؽ المرجع ((8
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كاف يدلس كيرسؿ، كقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب  ،(1)_ ابف جريج1
 كلـ يصرح بالسماع، فبل تقبؿ ركايتو في ىذا الحديث. ،(2)سيفلالمد
 ىذا الحديث.ا في أك شاىدن  ا، كلـ أجد لو متابعن ضعيؼ الحديث _ عبد العزيز بف جيريج،2
 .(3)عرؼ حالياد، ال يي _ أـ حمي3
اِئغ,عبد اهلل بن نافع ]بن أبي نافع[  (4 م بخ)  (8)  محمد أبو مولىم, (4)الَمْخُزوِميَّ  الصَّ

  .(5)قال ابن حجر: "ثقة صحيح الكتاب في حفظو لين" , المدني
 : أقوال النقاد فيو:أوًل 
كقاؿ ، (10)مى الخميمي، كأبك يع(9)كالحاكـ ،(8)، كالنسائي(7)، كالعجمي(6)كثقو ابف معيف   

، كذكره ابف حباف في (11)ا"ا، ككاف ال يقدـ عميو أحدن ابف سعد: "لـز مالؾ بف أنس لزكمنا شديدن 
ذا حدث مف حفظو ربما أخطأ" ، (13). كقاؿ أبك زرعة(12)الثقات كقاؿ: "كاف صحيح الكتاب كا 

 . (15)الشافعي عميو ، كأثنى: "ال بأس بو"(14) كالنسائي
كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بالحافظ، (16)""يعرؼ حفظو كينكر، ككتابو أصحكقاؿ البخارم:    

ليف تعرؼ حفظو كتنكر، ككتابو أصح"، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "لـ يكف صاحب حديث، كاف 

                                                           
 . (363ص)تيذيب تقريب الابف حجر، عبد الممؾ ابف عبد العزيز ابف جريج األمكم، ينظر:  ((1
 .(41ص) لمدلسيف بالتدليس المكصكفيف بمراتب التقديس أىؿ تعريؼابف حجر،  ((2
 .(756ص)تقريب التيذيب ابف حجر، أـ حميدة بنت عبد الرحمف، ينظر:  :أـ حميد كقيؿ ((3
كًميَّ  ((4  قريش، مخزـك :إلى كاألخرل عمرك، بف مخزـك إلى تنسب: إحداىما قبيمتيف، إلى النسبة ىذه: المىٍخزي

 (.136-12/135ج) األنساب السمعاني،: ينظر غالب، بف لؤم بف كعب بف مرة ابف يقظة بف مخزـك كىك
 .(326ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((5
 .(152ص)ركاية الدارمي  -ابف معيف، تاريخ  ((6
 .(2/63)جالعجمي، معرفة الثقات ((7
. )كلـ أعثر (8/430)جسير أعبلـ النببلء  ،، الذىبي(16/211)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((8

 عمى قكلو في الراكم في كتبو(.
 (.1/286ج) لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ الحاكـ، ((9

 (.1/316ج) الحديث عمماء معرفة في اإلرشاد الخميميأبك يعمى  ((10
 .(5/438)جابف سعد، الطبقات الكبرل  ((11
 .(8/348)جابف حباف، الثقات  ((12
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(5/184)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((13
. )كلـ (8/430)جسير أعبلـ النببلء  ،، الذىبي(16/211)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((14

 أعثر عمى قكلو في الراكم في كتبو(.
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.1/316ج) الحديث عمماء معرفة في اإلرشاد الخميميأبك يعمى  ((15
 .(5/213)جالبخارم، التاريخ الكبير  ((16
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 مالؾ برأم الناس ، ككاف أعمـ(1)ا فيو، ككاف صاحب رأم مالؾ، كلـ يكف في الحديث بذاؾ"ضيقن 
 يرضكا لـ ، كقاؿ أبك يعمى الخميمي: "الحفاظ(2)بآخره خمود ثـ كمو مالؾ حديث يحفظ كاف كحديثو
 .(4)الحديث" ، كقاؿ أبك زرعة: "منكر(3)حفظو"

 ، ككتابو أصح.ضعؼصدكؽ في حفظو  خالصة القول:   
 ا: دراسة نماذج من أحاديثو: ثانيً 

مىعى رسكؿي اهلل  :الحديث األول     بيفى  عف ابف عيمىرى رضي اهلل عنيما، قاؿ: "ما جى
 .(5)"ط  في السَّفىًر ًإالَّ مىرَّةن المغرًب كالًعشىاًء قى 

 :يثد: تخريج الحأوًل 
 .(6)عمى ابف عمر رضي اهلل عنيما أخرجو أبك داكد، مكقكفان    

 ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 .(7)ضعفو األلباني   
، كقد ضعؼإسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عبد اهلل بف نافع، صدكؽ في حفظو  خالصة القول:   

رسكؿ  تفرد بالحديث، كلـ يتابعو أحد عمى ذلؾ، كمتف الحديث منكر، فقد كرد خبلؼ ذلؾ عف
، أنو كاف يجمع بيف صبلة المغرب كالعشاء (10)، كأبي داكد(9)، كمسمـ(8)كما عند البخارم اهلل 

 في السفر.
                                                           

 .كتبو في عميو أعثر لـ(. 5/184ج) كالتعديؿ الجرح حاتـ، أبي ابف ((1
 .كتبو في عميو أعثر لـ(. 6/52ج) التيذيب تيذيب حجر، ابف ((2
 (.1/227ج) الحديث عمماء معرفة في اإلرشاد الخميمي، يعمى أبك ((3
 (.2/375ج)زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  أبك ((4
، قاؿ: 1209 رقـ الحديث :5/ 2باب الجمع بيف الصبلتيف،  /سنف أبي داكد، كتب الصبلة :داكد كأب] ((5

        رضي  رحدثنا قيتيبة، حدثنا عبدي اهلل بف نافع، عف أبي مكدكد، عف سميماف بف أبي يحيى عف ابف عيمى 
 .المدني مكدكد أبك مكالىـ اليذلي سميماف أبي بف العزيز عبدكأبك مكدة ىك:  .[اهلل عنيما

، كىك ييركل عف 1209 رقـ الحديث :5/ 2باب الجمع بيف الصبلتيف،  /، كتب الصبلة السابؽ المرجع] ((6
مع بينيما قط إال تمؾ الميمة يعني أيكب، عف نافع، عف ابف عيمىر، مكقكفنا عمى ابف عيمىر، أنو لـ يىرى ا بف عيمىر، جى

ًكمى مف حديث مىكحيكؿ، عف نافع، أنو رأل ابف عمر، فعؿ ذلؾ مرة أك مرتيف فيَّة، كري  .[ليمة استصرخ عمى صى
 .(118ص)األلباني، ضعيؼ أبي داكد  ((7
رقـ  :46/ 2اء، البخارم، صحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب الجمع في السفر بيف المغرب كالعش] ((8

 .[1106 الحديث
/ 1باب جكاز الجمع بيف الصبلتيف في السفر، /صحيح مسمـ، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا :مسمـ] ((9

 .[703-44 : رقـ الحديث488
 .[1211 رقـ الحديث :6/ 2باب الجمع بيف الصبلتيف،  /سنف أبي داكد، كتب الصبلة :داكد كأب] ((10
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ا، كال ا بيينكتىكيـ قيبكرن "ال تىجعىميك ، قاؿ: قاؿ رسكؿي اهلل عف أبي ىيريرة  الحديث الثاني:   
"تىجعىميكا قىٍبًرم ًعيدن  يثي كينتـي بلتىكيـ تىٍبميغيًني حى مىيَّ فإف صى م كا عى  .(1)ا؛ كصى

 يث:د: تخريج الحأوًل 
مف طريؽ ذككاف  كأخرجو مسمـ،، بو بنحكه، مف طريؽ عبد اهلل بف نافع (2)أخرجو أحمد   

عف أبي ىريرة 
(3). 

 الحديث: ا: الحكم عمى إسنادثانيً 
 .(6)، كصححو األلباني(5)، كقاؿ ابف الممقف: "إسناد جيد"(4)قاؿ ابف القيـ: "إسناد حسف"   
، ككتابو ضعؼإسناده حسف؛ ألجؿ عبد اهلل بف نافع صدكؽ في حفظو  خالصة القول:   

 متابعة قاصرة؛ فيرتقي و ذككافبعاأصح، كىذا الحديث كاف قراءةن عمى عبد اهلل بف نافع، كقد ت
  إلى الصحيح لغيره.

, قال ابن حجر: "صدوق فيو , الَبْصِريّ (7)الرَّاِسِبيّ أبو ىالل  ُسَمْيممحمد بن  (4 خت) (9)
  (8)لين"
 : أقوال النقاد: أوًل 
: (12)كالذىبي، (11)كقاؿ ابف معيف (10)، كأبك نعيـ األصبياني(9)كثقو الدارقطني   

 "صدكؽ".
 

                                                           
، قاؿ: حدَّثنا أحمدي بفي 2042 رقـ الحديث :2/218باب زيارة القبكر،  /ب المناسؾ، كتاالسابؽ المرجع] ((1

ٍقبيرم عف أبي ىيريرة ، عف سعيدو المى  .[صالح، قرأتي عمى عبًد اهلل بًف نافع، قاؿ: أخبرني ابفي أبي ذئبو
 .[8804 : رقـ الحديث14/403مسند أحمد، باقي مسند المكثريف،  :أحمد] ((2
باب استحباب صبلة النافمة في بيتو كجكازىا في  /يح مسمـ، كتاب صبلة المسافريف كقصرىاصح :مسمـ] ((3

 .[780-212 رقـ الحديث :1/539المسجد،
 (.1/191)جإغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف ابف القيـ،  ((4
 .(5/290)جابف الممقف، البدر المنير  ((5
 .(6/282)ج، صحيح أبي داكداأللباني ((6
 (.6/36ج) األنساب السمعاني،: ينظر البصرة، نزلت قبيمة كىي راسب، بنى إلى منسكب: اًسًبيٌ الرَّ  ((7
 .(481ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((8
 .(269ص) لمدارقطني سؤاالت الحاكـالدارقطني،  ((9

 (.2/345ج) األصفياء كطبقات األكلياء حمية األصبياني، نعيـ أبك ((10
 .(49ص)ركاية الدارمي  -، ابف معيف، تاريخ (427ص)الجنيد البف معيف  ابف معيف، سؤاالت ابف ((11
 .(355ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((12
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كىك مضطرب  ،نو يخالؼ في حديث قتادةأال إ قاؿ أحمد بف حنبؿ: "قد احتمؿ حديثوك    
قاؿ ابف معيف: "صالح ليس بذاؾ ، ك (2)قاؿ ابف سعد: "فيو ضعؼ"، ك (1)الحديث عف قتادة"

قاؿ البخارم: "كاف ، ك (4)كىك ضعيؼ الحديث" ،قاؿ ابف معيف: "لـ يكف لو كتاب، ك (3)القكم"
      قاؿ، ك (6)أبك زرعة: "ليف" قاؿ، ك (5)يحيى بف سعيد ال يركم عنو، كابف ميدم يركم عنو"

كالذم أميؿ إليو في أبي ىبلؿ الراسبي ترؾ ما انفرد مف األخبار التي خالؼ فييا " ابف حباف:
كقبكؿ ما انفرد مف الركايات التي لـ يخالؼ فييا األثبات  ،كاالحتجاج بما كافؽ الثقات ،الثقات

قاؿ ابف عدم: "في بعض ركاياتو ، ك (8)م"قاؿ النسائي: "ليس بالقك ، ك (7)"التي ليس فييا مناكير
 ؟كسيًئؿ أبك داكد عنو كعف ًعمراف القىطَّاف، (9)ما ال يكافقو الثقات عميو، كىك ممف يكتب حديثو"

ؼ ًعمراف، كقدَّـ أبا ىبلؿ عمى ًعمراف تقديمنا شديدنافضعَّ 
، (12)، كالذىبي(11)، كقد ذكر المزم(10)

 زريع: بف ، كقاؿ يزيد(13)حافظ" غير كىك حديثو الناس ؿ"احتم البزار: كقاؿ أف أبا داكد كثقو،
 .(14)شيء" ال :عمدان، كسئؿ عنو فقاؿ ىبلؿ بىأ عف عدلت "يقكؿ

 ، يحتج بحديثو إذا كافؽ الثقات.ضعيؼ خالصة القول:   
 ا: دراسة نماذج من أحاديثو:ثانيً 

ؼ كجيو : "كاف إذا رأل اليبلؿ صر  عف قتادة، أف رسكؿ اهلل الحديث األول:   
 .(15)عنو"

                                                           
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(7/273)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((1
 .(7/205)جابف سعد، الطبقات الكبرل  ((2
 .(49ص)ركاية الدارمي  -تاريخ  ،عيفابف م .(427ص)ابف معيف، سؤاالت ابف الجنيد البف معيف  ((3
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(1/492خيثمة )ج أبي ابفابف أبي خيثمة، تاريخ  ((4
 .(1/105)جالبخارم، التاريخ الكبير ((5
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(7/274)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((6
 .(2/283)جابف حباف، المجركحيف  ((7
 .(90ص)ضعفاء كالمتركككف النسائي، ال ((8
 .(7/443)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((9

 .(325ص)بي داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ أل اآلجرم عبيد أبك، سؤاالت داكدينظر: أبك  ((10
 .(25/295)جتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ المزم،  ((11
 .(4/565 )جتاريخ اإلسبلـ (،2/176)جالذىبي، الكاشؼ  ((12
 .كتبو في عميو أعثر لـ(. 9/196ج) التيذيب تيذيب حجر، ابف ((13
 (.7/273ج) كالتعديؿ الجرح حاتـ، أبي ابف ((14
، 5093: رقـ الحديث4/325باب ما يقكؿ الرجؿ إذا رأل اليبلؿ،  /أبي داكد، كتاب األدب سنف :أبك داكد] ((15

 .[عف أبي ىبلؿ، عف قتادة قاؿ: حدثنا محمد بف العبلء، أف زيد بف حباب، أخبرىـ
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 : تخريج الحديث:أوًل 
أخرج ىذا الحديث غير أبي داكد مف حسب عممي بكلـ أجد  ،الحديث انفرد بو أبك داكد   

 .(1)كالمراسيؿ، في السنف
  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
، قاؿ أبك داكد: "ليس عف (4)، كشعيب األرنؤكط(3)كضعفو األلباني ،(2)صححو المناكم   

 .(5)في ىذا الباب حديث مسند صحيح" بي الن
 كفيو عمتاف: ،سناده ضعيؼإالحديث  خالصة القول:   
 _ الحديث مرسؿ، فقتادة تابعي، كلـ تتكفر في ىذا الحديث شركط قبكؿ مرسؿ التابعي.1
، ال يحتج بحديثو إال إذا كافؽ الثقات، كقد انفرد بيذا ضعيؼ_ محمد بف سميـ الراسبي 2

 يتابعو أحد عمى ىذا الحديث. الحديث كلـ 
 _ ركاية أبي ىبلؿ عف قتادة فييا اضطراب.3

ًقتىاليوي  فيسيكؽه، اٍلميٍسًمـً  ًسبىابي ، قاؿ: "، عف النبي حديث أبي ىريرة الحديث الثاني:      كى
 .(6)" كيٍفره 
 : تخريج الحديث:أوًل 
، (7)بنحكه بو، عف ابف سيريف، مف طريؽ ابف عكف، ،أخرجو أبك نعيـ األصبياني   
 ، (8)بجزءو منو عف أبي ىريرة، سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ، يمف طريؽ أب ،أخرجو الطبرانيك 

                                                           
 .[528 : رقـ الحديث355ص المراسيؿ]أبك داكد،  ((1
رضي اهلل كقد صححو المناكم فقاؿ: "كاف إذا رأل اليبلؿ صرؼ كجيو عنو حذرنا مف شره؛ لقكلو لعائشة  ((2

نو الجنكح فيما ركاه الترمذم: استعيذم باهلل مف شره؛ فإنو الغاسؽ إذا كقب، أك أف حكمو صرؼ كجيو ععنيا 
إلى قكؿ أبيو إبراىيـ، كاليبلؿ يككف مف أكؿ ليمة كالثانية كالثالثة، ثـ ىك قمر مف ركاية أبي ىبلؿ محمد بف 
، قاؿ ابف حجر عف المنذرم: ىبلؿ ال يحتج بو، قاؿ: كقد كجدت ليذا  سميـ الراسبي عف قتادة بف دعامة مرسبلن

ا، أخرجو مسدد في مسن جالو ثقات، [، كر 76}ال أيًحب  اآلًفًميف{ ]األنعاـ:ده الكبير المرسؿ شاىدنا مرسبلن أيضن
، كرجالو ثقات إال كاحدنا، ينظر: األصبياني ككجدت لو شاىدنا مكصكالن عند أبي نعيـ ، كىك بعض حديثو

 .(149-148ص)المناكم، الشمائؿ الشريفة 
 .(505ص)األلباني، ضعيؼ أبي داكد  ((3
 .(7/424)جاألرنؤكط داكد، ت  يأبك داكد، سنف أب ((4
 .[5093: رقـ الحديث4/325باب ما يقكؿ الرجؿ إذا رأل اليبلؿ،  /سنف أبي داكد، كتاب األدب :أبك داكد] ((5
 : رقـ الحديث2/1299باب سباب المسمـ فسكؽ كقتالو كفر،  /سنف ابف ماجو، كتاب الفتف :ابف ماجو] ((6

  نا محمد بف الحسف األسدم قاؿ: حدثنا أبك ىبلؿ، عف قاؿ: حدثنا أبك بكر بف أبي شيبة قاؿ: حدث ،3940
 .[ابف سيريف، عف أبي ىريرة

 .(8/359)ج أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقة األصفياء ((7
 .[8552 : رقـ الحديث8/252المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((8
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 .(2)كمسمـ ،(1)أخرجو البخارم،  كلو شاىد مف حديث عبد اهلل بف مسعكد   
  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
نؤكط: "صحيح بما قبمو، كقاؿ شعيب األر ، (4)كصححو األلباني ،(3)البكصيرم وحسن   

  (5)كىذا إسناد ضعيؼ"
ابف عكف متابعة  وىبلؿ الراسبي، كقد تابع يألجؿ أب ؛ضعيؼ هإسناد :خالصة القول   

تامة، كتابعو أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ متابعة قاصرة، كىذه المتابعات ال ترتقي بإسناد 
ًكيـ  يالحديث، فإسناد أب سناد الطبراني فيو: رجاء بف صبيح (6)مجيكؿنعيـ فيو: مينىخَّؿ بف حى ، كا 

كيتقكل متف الحديث كيرتقي إسناد الحديث بمجمكع طرقو إلى الحسف لغيره ، (7)"ضعيؼ"
 .بشاىده

, قال ابن حجر: "صدوق في حديثو ِبْشر الُكوِفيّ أبو  (8)الَيشُكريمر بن عُ  اءُ رقَ وَ )ع(   (10)
  .(9)عن منصور لين"

 : أقوال النقاد: أوًل 
 ،(14)كذكره ابف حباف، (13)كالذىبي، (12)كككيع، (11)كأحمد بف حنبؿ ،(10)كثقو ابف معيف   

 في الثقات.  ،(15)كابف شاىيف
 
 

                                                           
 .[6044: رقـ الحديث8/15باب ما ينيى عف السباب كالمعف ، /صحيح البخارم، كتاب األدب :البخارم] ((1
رقـ  :1/81"سباب المسمـ فسكؽ كقتالو كفر"،باب قكؿ النبي  /صحيح مسمـ ، كتاب اإليماف :مسمـ] ((2

 .[64-116 الحديث
 .(4/166)جمصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو البكصيرم،  ((3
 .(2/350)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((4
 .(5/90)جنؤكط ابف ماجو، سنف ابف ماجو ت األر  ((5
 .(397ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((6
 .(208ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((7
 .(13/509)جاليشكرم:، تنسب إلى قبيمة يشكر، ينظر: السمعاني، األنساب  ((8
 .(580ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((9

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(8/379ج) الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ العقيمي، ((10
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(9/51)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((11
 .(246ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات  ((12
 .(424ص)، ديكاف الضعفاء (4/332)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((13
 .(7/565)جابف حباف، الثقات  ((14
 .(246ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات  ((15
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كقاؿ مرة: ، (2)كقاؿ ابف معيف: "صالح" ،(1)حمد بف حنبؿ مرة: "صاحب سنة"أقاؿ ك   
           اؿكق ،(4)"أثنى عميو شعبة، ككاف صالح الحديث" بي حاتـ:أكقاؿ  ،(3)"ليس بو بأس"
 حمزة، أك يبأليؾ، أك شعيب بف إحب أكرقاء  :سألت أبا زرعة فخبلصة القكؿ ابف أبي حاتـ:

كقاؿ ، (5)"حب إلى منيـأكرقاء "عبد الرحمف بف أبي الزناد، أك المغيرة بف عبد الرحمف؟ فقاؿ: 
     ضيو معاذكر  ،أحسف الثناء عميو، ك (6)"عميؾ بكرقاء فإنؾ لف تمقى مثمو"داكد:  يشعبة ألب

 .(8)كقاؿ الذىبي: "صدكؽ صالح"، (7)بف معاذا
كنسخ كلو  ،قاؿ ابف عدم: "كلكرقاء أحاديث كثيرة، ك (9)ذكره ابف الجكزم في الضعفاءك   

كقد ركل جممة ما ركاه أحاديث غمط في  ،كعف منصكر بف معتمر نسخة ،عف أبي الزناد نسخة
تكممكا فيو في " :كقاؿ ،ه العقيمي في الضعفاءذكر ، ك (10)كباقي حديثو ال بأس بو" ،أسانيدىا

ال يساكم "ؿ يحيى القطاف: سمعت حديث منصكر مف كرقاء؟ قاؿ: ئ، كس"حديثو عف منصكر
 .(11)"اشيئن 
 .إال في حديثو عف منصكر بف معتمر ،ثقة خالصة القول:  
 ا: دراسة نماذج من أحاديثو:ثانيً 
ـٍ  ًبتىٍكبىةً  أىٍفرىحي   المَّوى  ًإفَّ  ، قاؿ: " ، عف النبي عف أبي ىريرةالحديث األول:    ًدكي  أىحى
الًَّتًو، ًمٍنوي  دىىىا ًإذىا ًبضى  .(12)"كىجى
 : تخريج الحديث:أوًل 
 .(13)، بنحكهعف أبي الزناد بو مف طريؽ المغيرة بف عبد الرحمف الًحزاًمي  ، أخرجو مسمـ  
  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 .(14)صححو األلباني  

                                                           
 . لـ أعثر عميو في كتبو.673/ 15، تاريخ بغداد مالخطيب البغداد ((1
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(9/51)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((2
 .(1/82)جركاية ابف محرز  -ابف معيف، تاريخ  ((3
 .(9/51)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((4
 .(9/51)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((5
 لـ أعثر عميو في كتبو. .ؽالساب المرجع ((6
 .السابؽ المرجع ((7
 .(348/ 2)جالذىبي، الكاشؼ  ((8
 .(3/182)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((9

 .(8/381)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((10
 .(4/327)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((11
   ، قاؿ: حدثنا4247: رقـ الحديث 2/1419بة ، باب ذكر التك  /سنف ابف ماجو، كتاب الزىد :ابف ماجو] ((12

نىاد، عف األعرىج عف أبي ىريرة   .[أبك بكر بف أبي شيبة قاؿ: حدثنا شىبىابة قاؿ: حدثنا كىرقاء، عف أبي الز 
 .[2675،4/2102-2باب في الحض عمى التكبة كالفرح بيا، ح /صحيح مسمـ، كتاب التكبة :مسمـ] ((13
 .(2/417)جماجة  األلباني، صحيح ابف ((14
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 .صحيح هإسناد خالصة القول:  
 

ةي، أيًقيمىتً  ًإذىا"، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة الحديث الثاني:     فىبلى  الصَّبلى
ةى  بلى ٍكتيكبىةى  ًإالَّ  صى  .(1)"اٍلمى

 : تخريج الحديث:أوًل 
مف  ،(4)أيضان  داكد كأبأخرجو مف طريؽ كرقاء، ك  ، كبلىما(3)، كأبك داكد(2)أخرجو مسمـ   

، سحاؽ، جميعيـ عف عمرك بف دينارإطريؽ أيكب، كابف جريج، كحماد بف سممة، كزكريا بف 
 بمثمو.  بو،
  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 

 صحيح. هإسناد خالصة القول:   

 ,قال ابن حجر: "ثقة ثبت سعيد, أبو البصرة , نزيل(5)يزيد بن إبراىيم التُّسَتِري )ع(  (11)
  .(6)ة ففييا لين"إل في روايتو عن قتاد

 
 
 
 

                                                           
: رقـ  22/ 2باب إذا أدرؾ اإلماـ، كلـ يصؿ  ركعتي الفجر،  /داكد، كتاب الصبلة يسنف أب :أبك داكد] ((1

  ، قاؿ: حدثنا مسمـ بف إبراىيـ، حدثنا حماد بف سممة، ح كحدثنا أحمد بف حنبؿ، حدثنا محمد 1266 الحديث
ف بف عمي، حدثنا أبك عاصـ، عف ابف جريج، ح كحدثنا بف جعفر، حدثنا شعبة، عف كرقاء، ح كحدثنا الحسا

  الحسف بف عمي، حدثنا يزيد بف ىاركف، عف حماد بف زيد، عف أيكب، ح كحدثنا محمد بف المتككؿ، حدثنا 
 .[ عبد الرزاؽ، أخبرنا زكريا بف إسحاؽ، كميـ عف عمرك بف دينار، عف عطاء بف يسار، عف أبي ىريرة

باب كراىة الشركع في نافمة بعد شركع المؤذف،  /كتاب صبلة المسافريف كقصرىاصحيح مسمـ،  :مسمـ] ((2
 .[، 710-63 : رقـ الحديث1/493
        : 22/ 2سنف أبك داكد، كتاب الصبلة، باب إذا أدرؾ اإلماـ، كلـ يصؿ  ركعتي الفجر،  :أبك داكد] ((3

 .[1266 رقـ الحديث
 : رقـ الحديث22/ 2إذا أدرؾ اإلماـ، كلـ يصؿ  ركعتي الفجر،  باب /، كتاب الصبلة السابؽ المرجع] ((4

1266]. 
التسترٌم: ىذه النسبة الى تستر بمدة مف ككر األىكاز مف ببلد خكزستاف، ينظر: السمعاني،  ((5

 .(3/51)جاألنساب
 .(599ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((6
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 : أقوال النقاد: أوًل 
، (5)، كأحمد بف حنبؿ(4)، كابف المديني(3)، كابف معيف(2)، كابف سعد(1)كثقو ككيع   

، (10)كذكره ابف حباف في الثقات. (9)كالذىبي ،(8)، كأبك حاتـ(7)كأبك زرعة الرازم ،(6)كالعجمي
ابف     ، كقاؿ(11)حسف أثبت مف يزيد بف إبراىيـ"ا مف أصحاب اليزيد بف زريع: "ما رأيت أحدن 

 .(12)المديني: "ثبت في الحسف كابف سيريف"
، كقاؿ ابف عدم: (13)براىيـ عف قتادة ليس بذاؾ"إككاف يحيى القطاف يقكؿ: "يزيد بف    

نما أنكرت عميو أحاديثو ركاىا، عف  "ليزيد بف إبراىيـ أحاديث مستقيمة عف كؿ مف يركم عنو، كا 
 .(14)ا"كأرجك أف يككف صدكقن  ،، عف أنس، كىك ممف يكتب حديثو، كال بأس بوقتادة

 .ضعؼثقة ثبت إال في ركايتو عف قتادة ففييا  خالصة القول:   
 ا: دراسة نماذج من أحاديثو:ثانيً 

لسألتو،   : لك أدركت النبي عف عبد اهلل بف شقيؽ، قاؿ: ألبي ذر الحديث األول:   
 .(15)"اهى أر فقاؿ: نكر، أنَّ  ؟أسألو ىؿ رأل محمد ربو؟ فقاؿ: قد سألتو ،فقاؿ: عما كنت تسألو

 
 : تخريج الحديث:أوًل 

                                                           
 .(253/ 9)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((1
 .(7/205)جسعد، الطبقات الكبرل ابف  ((2
 .(113/ 1)جركاية ابف محرز  -ابف معيف، تاريخ  ((3
 .(61ص)البف المديني  شيبة أبي ابف ، سؤاالتالمدينيابف  ((4
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(9/253)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((5
 .(2/360)ج العجمي، معرفة الثقات ((6
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(9/253)جرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، الج ((7
 .السابؽ المرجع ((8
 .(2/380)جالذىبي، الكاشؼ  ((9

 .(7/631)جابف حباف، الثقات  ((10
 .(172/ 9)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((11
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(253/ 9)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((12
 .(9/25)جالسابؽ  المرجع ((13
 .(9/175)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ((14
    ، باب: كمف سكرة النجـ،أبكاب تفسير القرآف عف رسكؿ اهلل  :سنف الترمذم، كتاب الذبائح :الترمذم] ((15
، قاؿ: حدثنا محمكد بف غيبلف، قاؿ: حدثنا ككيع، كيزيد بف ىاركف، عف يزيد بف 3282: رقـ الحديث249/ 5

 .[لت ستىًرم، عف قتادة، عف عبد اهلل بف شقيؽ، قاؿ: خبلصة القكؿ ألبي ذرإبراىيـ ا
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، كمف طريؽ ىماـ بف يحيى كىشاـ (1)مف طريؽ يزيد بف إبراىيـ التسترم أخرجو مسمـ   
 بنحكه. بو، كىشاـ( عف قتادة ،كىماـ ،)يزيد ، ثبلثتيـ(2)بف عبد اهللا

  د الحديث:ا: الحكم عمى إسناثانيً 
 .(4)، كصححو األلباني(3) الترمذم وحسن   

 والحديث فيو عمتان:
 (5)._ قتادة بف دعامة السدكسي مدلس مف الطبقة الثالثة1
 .ضعؼ_ يزيد بف إبراىيـ التسترم في ركايتو عف قتادة 2

، كقد صرح قتادة ضعيؼ؛ لضعؼ ركايةيزيد عف قتادة إسناد الحديث  خالصة القول:   
؛ بع يزيد التسترم عف قتادة متابعة تامة كما عند مسمـك ، كت(6)كما عند اإلماـ أحمد بالسماع

 .فيرتقي إلى الحسف لغيره
 يصمي ليبلن  عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: "كاف رسكؿ اهلل الحديث الثاني:    

ذا صمى قاعدن ا ركع قائمن ، فإذا صمى قائمن طكيبلن   .(7)ا"ا ركع قاعدن ا، كا 
 يج الحديث:: تخر أوًل 
، ىما عف عبد اهلل بف شقيؽبلة، كبيديؿ بف ميسرة، كممسمـ عف أيكب بف أبي تمي وأخرج   

 .(8)بنحكه بو،
  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 (9)صححو األلباني   

                                                           
 – 291 رقـ الحديث باب في قكلو عميو السبلـ: "نكر أنى أراه "، /صحيح مسمـ، كتاب اإليماف :مسمـ] ((1

178]. 
        : 1/161باب في قكلو عميو الصبلة كالسبلـ: "نكر أنى أراه " /صحيح مسمـ، كتاب اإليماف :مسمـ] ((2

 .[178 –292 رقـ الحديث
    ، باب : كمف سكرة النجـ،أبكاب تفسير القرآف عف رسكؿ اهلل  /سنف الترمذم، كتاب الذبائح :الترمذم] ((3
 .[3282 : رقـ الحديث249/ 5
 .(3/110)جاأللباني، صحيح الترمذم  ((4
 .(43ص) بقات المدلسيفطينظر: ابف حجر،  ((5
     يزيد حدثنا ىاركف، ابف يعني يزيد اؿ: حدثنا، ق21527 قـ الحديثر : 35/420د أحمد، مسن]أحمد:  ((6
 [.ذر ألبي قمت: قاؿ شقيؽ، بف اهلل عبد حدثنا قتادة، حدثنا إبراىيـ، بفا

باب كيؼ يفعؿ إذا افتتح الصبلة قائما كذكر  /سنف النسائي، كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار :النسائي] ((7
، قاؿ: أخبرنا عبدة بف عبد الرحيـ، قاؿ: 1647: رقـ الحديث219/ 3الناقميف عف عائشة في ذلؾ، اختبلؼ 

 .[أنبأنا ككيع، قاؿ: حدثني يزيد بف إبراىيـ، عف ابف سيريف، عف عبد اهلل بف شقيؽ، عف عائشة رضي اهلل عنيا
 رقـ الحديث :1/504ائما كقاعدنا،باب جكاز النافمة ق /صحيح مسمـ، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا :مسمـ] ((8

106]. 
 .(4/290)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي  ((9
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 إسناده صحيح. خالصة القول:   
, قال ابن حجر: (1)أبو يوسف الطََّناِفِسيُّ  الُكوِفّي,بن أبي أمية  ُعَبيد بنُ  )ع( َيْعَمى (12)

 (2)"ثقة إل في حديثو عن الثوري ففيو لين"
 : أقوال النقاد:أوًل 
: "ضعيؼ في زاد ابف معيف، ك (6)كالذىبي (5)، كالعجمي(4)ابف معيف، ك (3)ثقة ابف سعدك    

هلل إال ثبلثة: اا ييحٌدث في مكضع آخر: "ما رأيتي أحدن ابف معيف كقاؿ  ،(7)سفياف، ثقة في غيره"
كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "كاف صحيح الحديث، ، "(8)مى بف عيبيد، كالقىعنىبي، كأحمد بف حنبؿيىع

بك حاتـ أكقاؿ ، (9)ا مف محمد كأحفظ"كقاؿ مرة: "يعمى أصح حديثن  ،ا في نفسو"ككاف صالحن 
كسئؿ محمَّد بف عبد اهلل بف عمار عف ، (10)الرازم: "صدكؽ كاف أثبت أكالد أبيو في الحديث"

في ، (12)كذكره كابف حباف، (11)فقاؿ كميـ ثبت قاؿ أحفظيـ يعمى بف عبيد ؟أييـ أثبتعبيد 
كاف يعمى يحفظ "كقاؿ سعيد بف أيكب البخارم: ، (13)أثنى عميو أحمد بف عبد اهلل بف يكنسك 

مؿ عف سفياف الثكرم، (14)"عامة حديثو أك جميع ما عنده  .(15)كقيؿ: لـ يكف يعمى بالمتقف لما حى
 إال في حديثو عف سفياف الثكرم. ،ثقة خالصة القول:   

 ا: دراسة نماذج من أحاديثو:ثانيً 

                                                           
 .(9/84)جالطنافسي: ىذه النسبة إلى الطنفسة ينظر: السمعاني، األنساب  ((1
 .(609ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(6/397)جابف سعد، الطبقات الكبرل  ((3
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(9/305)جيؿ ابف أبي حاتـ الجرح كالتعد ((4
 .(2/373)ج العجمي، معرفة الثقات ((5
 .(2/397)جلكاشؼ االذىبي،  ((6
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(9/305)جابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ  ((7
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(153ص)ابف الجكزم، مناقب اإلماـ أحمد  ((8
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(9/305)جيؿ ابف أبي حاتـ الجرح كالتعد ((9

 .السابؽ المرجع((10
 .(265ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات  ((11
 .(7/653)جابف حباف، الثقات  ((12
 .(5/233)جتاريخ اإلسبلـ  الذىبي، ((13
 .(1/244)جالذىبي، تذكرة الحفاظ  ((14
 .(9/477)جالذىبي، سير أعبلـ النببلء  ((15
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ى حتَّ  اسى النَّ  ؿى قاتً أف أي  مرتي : "أي  : قاؿ رسكؿ اهللقاؿ عف أبي ىريرةالحديث األول:    
      يـ عمى يا كحسابي ق   بحى ـ، إالَّ يي ـ كأمكالى ىي ي دماءى ن  كا مً نعي كىا، مى ، فإذا قالي  اهللي إالَّ  يقكلكا: ال إلوى 

 ."(1) اهللً 
  : تخريج الحديث:أوًل 
 .(2)كفيو زيادةبو، األعمش حفص بف غياث عف مف طريؽ  أخرجو مسمـ   

  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
 .(3)صححو األلباني   
 إسناده صحيح. خالصة القول:   
اًرثً  ٍبفي  نيفىٍيعي : بىٍكرىةى  أىًبيعف الحديث الثاني:      افً سممى المي  بلفً جي الرَّ  مؿى قاؿ: "إذا حى   اٍلحى

 .(4)"ارً ما في النَّ فيي  ىما اآلخرى أحدي  تؿى ، فإذا قى ـى ينَّ جى  ؼً ري ما عمى جي ، فيي رً ىما عمى اآلخى أحدي  بلحى الس  
  : تخريج الحديث:أوًل 
، ارفكعن أبي بكرة م، كبلىما مف طريؽ األحنؼ بف قيس عف (6)، كمسمـ(5)أخرجو البخارم   

  ، كبلىما مف طريؽ شعبة عف منصكر بف المعتمر عف ربعي (8)كالنسائي، (7)كأخرجو مسمـ
 بف ًحراش، بمعناه، مرفكعان ا

  ا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثانيً 
، فرد عميو النككم كقاؿ: "ىذا (9)قطني: "لـ يرفعو الثكرم عف منصكر" قاؿ الدار   

   كقاؿ محمد بف عمي ، (10)اـ حافظ فزيادتو الرفع مقبكلة"فإف شعبة إم ؛االستدراؾ غير مقبكؿ
الحديث بيذا السند مكقكؼ، كقفو سفياف، عف منصكر، كخالفو "بف آدـ بف مكسى اإلثيكبي: ا

                                                           
، قاؿ: أخبرنا إسحاؽ بف إبراىيـ قاؿ: 3977: رقـ الحديث7/79لنسائي، كتاب تحريـ الدـ، سنف ا :النسائي] ((1

 .[يعمى بف عبيد، عف األعمش، عف أبي سفياف، عف جابر، كعف أبي صالح، عف أبي ىريرة أنبأنا 
 :رقـ الحديث1/52باب األمر بقتاؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل،  /صحيح مسمـ، كتاب اإليماف :مسمـ] ((2
35-21]. 

 .(9/49)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي  ((3
، قاؿ: أخبرنا 4117 : رقـ الحديث7/124باب تحريـ القتؿ،  /سنف النسائي، كتاب تحريـ الدـ :النسائي] ((4

 .[أحمد بف سميماف قاؿ: حدثنا يعمى قاؿ: حدثنا سفياف، عف منصكر، عف ربعي، عف أبي بكرة
ف طائفتاف مف المؤمنيف اقتتمكا فأصمحكا بينيما فسماىـ  /صحيح البخارم، كتاب اإليماف :ارمالبخ] ((5 باب كا 

 .[31 : رقـ الحديث15/ 1المؤمنيف، 
      ، 2888-14باب إذا تكاجد المسمماف بسيفييما،  /صحيح مسمـ، كتاب الفتف كأشراط الساعة :مسمـ] ((6
4 /2213]. 
 .[4/2214، 2888-16باب إذا تكاجد المسمماف بسيفييما، ح /لفتف كأشراط الساعة، كتاب االسابؽ المرجع] ((7
 [.4116 : رقـ الحديث7/124باب تحريـ القتؿ،  /سنف النسائي، كتاب تحريـ الدـ :النسائي] ((8
 .(221ص)( الدارقطني، اإللزامات كالتتبع (9

 .(13-12/ 18)جعمى مسمـ  النككم ( النككم، شرح(10
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شعبة في ركايتو التي قبؿ ىذه، فرفعو، كىك األرجح، كاتٌفؽ الشيخاف عمى تخريج الحديث 
 عف أبي بكرةكمييما جو مسمـ مف ركاية ربعٌي، مرفكعنا، فقد أخرجاه مف ركاية األحنؼ، كأخر 

 (2)مكقكؼ" ، كقاؿ األلباني: "صحيح(1)مرفكعنا
 .صحيح، كالركاية المرفكعة أصحسناده إ خالصة القول:   

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .(32/128)جذخيرة العقبى في شرح المجتبى ي، األثيكب( (1
 .(9/189)ج( األلباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي(2
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 الثاني الفصل
 من أخرج ليم ثالثة من أصحاب السنن األربعة

 كىـ: يان ف راك يد كعشر كاحبمغ عدد الركاة الذيف أخرج ليـ ثبلثة مف أصحاب السنف 
اسمو زاذان, وقيـل: دينـار, وقيـل: مسـمم,  الُكوِفّي, ,(1)أبو يحيى الَقتَّات (ق ت د بخ)  (13)

 . (2)وقيل: يزيد, وقيل: زبان, وقيل: عبد الرحمن, قال ابن حجر: "لين الحديث"
  أوًل: أقوال النقاد:

سفياف الفسكم: "حسف ، كقاؿ يعقكب بف (3)بأس" بو يكف كقاؿ: "لـ كثقو ابف معيف   
، كقاؿ ابف عدم: "في حديثو بعض ما فيو إال أنو يكتب (5)، كقاؿ مرة: "ال بأس بو"(4)الحديث
 .(6)حديثو"

  ، كيحيػػػى (9)، كابػػف سػػػعد(8)، كضػػػعفو شػػريؾ النخعػػػي(7)كذكػػره ابػػػف الجػػكزم فػػػي الضػػعفاء   
، كقػػػاؿ النسػػػائي: "لػػػيس (13)، كالػػػذىبي(12)، كابػػػف القيسػػػراني(11)، كأبػػػك زرعػػػة الػػػرازم(10)بػػػف معػػػيفا

كقاؿ أحمد بػف حنبػؿ: "ركل عنػو إسػرائيؿ ، (15)، كقاؿ الذىبي: "مختمؼ في االحتجاج"(14)بالقكم"
، كقػػاؿ ابػػف حبػػاف: "ممػػف فحػػش خطػػؤه، ككثػػر كىمػػو؛ حتػػى سػػمؾ (16)أحاديػػث كثيػػرة منػػاكير جػػدنا"

                                                           
 األنسػػػاب السػػػمعاني،: ينظػػػر الػػػدكاب، بػػػو تسػػػمف الكػػػبلء مػػػف نػػػكع كىػػػك القػػػت، بيػػػع إلػػػى النسػػػبة ىػػػذه: القىتَّػػػات ((1
 .(10/335)ج
 (.684ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((2
 (.1/97)جركاية ابف محرز  -معيف تاريخ ابف ابف معيف،  ((3
 .(2/797)جالمعرفة كالتاريخ يعقكب الفسكم،  ((4
 .(3/102)جالسابؽ  المرجع ((5
 (.4/213)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم،  ((6
 (.1/273)جالضعفاء كالمتركككف  ،ابف الجكزم ((7
 (.2/51)جالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل أحمد،  ((8
 (.6/329)جالطبقات الكبرل ابف سعد،  ((9

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/330ج)العقيمي، الضعفاء الكبير  ((10
 (.2/431)جأسئمة البرذعي  فالضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عأبك زرعة،  ((11
 (.1/544)جذخيرة الحفاظ ابف القيسراني،  ((12
 .(2/30)جميزاف االعتداؿ الذىبي،  ((13
 (.116ص)الضعفاء كالمتركككف النسائي،  ((14
 (.2/379)جالمغني في الضعفاء الذىبي،  ((15
 (. لـ أعثر عميو في كتبو.3/433)جالجرح كالتعديؿ  ،ابف أبي حاتـ ((16
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مػا انفػرد بػو غير مسمؾ العدكؿ في الركايات، كجانب قصد السبيؿ فػي أسػبابيا؛ يجػب أف يتنكػب 
ف اعتبر بما كافؽ الثقات مف اآلثار، فبل ضير مف غير أف يحكػـ بمكافقتػو كاحػدنا  مف األخبار، كا 

 .(3)، كقاؿ األزدم: "متركؾ"(2)، كقاؿ العيني: "كاف فاحش الخطأ"(1")في النقؿ عمى أحد منو
ؾ ضػعيؼ، كالصػحيح: أف اسػمو عبػد الػرحمف بػف دينػار، كمػا صػرح بػذل خالصة القول:   

 .(4)ابنو ككافقو الذىبي عمى ذلؾ
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

: "ًمفتػاحي عف جابًر بًف عبد اهلل رضي اهلل عنيما قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل  الحديث األول:   
كءي" نًَّة الصَّبلةي، كًمفتاحي الصَّبلًة الكيضي  .(5)الجى

 أوًل: تخريج الحديث:
، خمسػػػتيـ مػػػف (10)، كالعقيمػػػي(9)، كالبييقػػػي(8)، كالطبرانػػػي(7)، كالطيالسػػػي(6)أخرجػػػو أحمػػػد   

 طريؽ أبي يحيى القتات، بو، بمثمو.
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

، كقاؿ ابف القيسراني: "ال أعمػـ يركيػو عػف أبػي يحيػى غيػر (11)قاؿ العقيمي: "إسناده ليف"   
 .(12)سميماف، كىك ال شيء في الحديث"

 :إسناد الحديث ضعيؼ ألجؿ خالصة القول:   
، "سيئ الحفظ" _1  ، كقد انفرد في ركاية ىذا الحديث عف أبي يحيى القتات.(13)سميماف بف قـر
 يحيى القتات، ضعيؼ. يأب_ 2

                                                           
 (.2/53)جالمجركحيف ابف حباف،  ((1
 (.3/471)جمغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار العيني،  ((2
 (.1/224)جالمغني في الضعفاء  الذىبي، ((3
 .(4/586)ج،(2/30)جينظر: الذىبي ميزاف االعتداؿ ((4
، قػاؿ: 4: رقـ الحديث1/10باب ما جاء أف مفتاح الصبلة الطيكر، /سنف الترمذم، كتاب الطيارة :الترمذم] ((5

يًػػو البغػػػدادٌم، كغيػػري كاحػػػدو قػػالكا: حػػػدَّثنا الحي  كى ػػد بػػػف زىنجى ػػػميمافي حػػدَّثنا أبػػك بكػػػرو محمَّ ػػد قػػػاؿ: حػػدَّثنا سي      سػػيف بػػػف محمَّ
، عف جابًر بًف عبد اهللا ، عف أبي يحيى القنتَّاًت، عف ميجاىدو  [. بفي قىرـو

 .[14662 : رقـ الحديث23/29سند أحمد، : مأحمد بف حنبؿ] ((6
 .[1899 : رقـ الحديث3/337مسند أبي داكد الطيالسي،  :داكد كأب] ((7
: 1/356المعجػـ الصػغير لمطبرانػػي،  :، الطبرانػي4/336، 4364 : رقػـ الحػػديثـ األكسػطالمعجػ :الطبرانػي] ((8

 .[596 رقـ الحديث
 .[2456-2455 : رقـ الحديث4/239شعب اإليماف،  :البييقي] ((9

 .(2/136)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((10
 .السابؽ المرجع ((11
 (.4/2153)جذخيرة الحفاظ ابف القيسراني، ( (12
 .(253ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((13
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أف تيتبىػعى  رضػي اهلل عنيمػا، قػاؿ: "نيػى رسػكؿي اهلل  عػف ابػًف عيمػرى  الحديث الثاني:   
ًجنازىةه معيا رىانَّةه 
(1)"(2). 

 أوًل: تخريج الحديث:
، كبلىمػػػػا مػػػػف طريػػػػؽ أبػػػػي يحيػػػػى القتػػػػات، بػػػػو بنحػػػػكه، (4)، كالبييقػػػػي(3)أخرجػػػػو الطبرانػػػػي   

مىٍيـو  أىًبي ٍبفي  المٍَّيثي ، كبلىما مف طريؽ (6)، كالطبراني(5)كأخرجو أحمد  ، عف مجاىد، بو بنحكه.سي
 . (7)، أخرجو مسمـكلو شاىد مكقكؼ عمى عمرك بف العاص 

 ًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثان
 .(10)، كحسنو األلباني(9)، كضعفو ابف حجر(8)أعؿَّ إسناد الحديث البكصيرم   
      إسػػػػناد الحػػػػديث ضػػػػعيؼ؛ ألجػػػػؿ أبػػػػي يحيػػػػى القتػػػػات، كمتابعػػػػة الميػػػػث  خالصــــة القــــول:   
يز حديثو بف أبي سميـ لو ضعيفة، كما عند أحمد كالطبراني، فالميث صدكؽ اختمط جدنا، كلـ يتما

 ، كيتقكل متف الحديث بشاىده. (11)فتيرؾ
 
 

                                                           
ػػا: صػػاحت، كالرنػػة، كالػػرنيف، كاإلرنػػاف، الصػػيحة  ((1 نَّػػٍت أيضن نيننػػا، كأىرى نَّػػًت المػػرأة تىػػًرف  رى نَّػػةي: الصػػكت، يقػػاؿ: رى الرى

اح تػػػػاج المغػػػػة كصػػػػحاح العربيػػػػة الشػػػػديدة، كالصػػػػكت الحػػػػزيف عنػػػػد الغنػػػػاء، أك البكػػػػاء، ينظػػػػر: الجػػػػكىرم، الصػػػػح
 .(13/187)ج، ابف منظكر، لساف العرب (5/2127)ج
، قاؿ: حدَّثنا 1583: رقـ الحديث1/504سنف ابف ماجة، كتاب ما جاء في النيي عف النياحة ،  :ابف ماجة] ((2

، عف أبي يحيى، عف ميجاىدو   .[، عف ابًف عيمرى أحمدي بف يكسؼى قاؿ: حدَّثنا عيبيدي اهلًل قاؿ: أنبأنىا إسرائيؿي
 .[13484-13483 : رقـ الحديث12/402المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((3
 .[7123 : رقـ الحديث4/107السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((4
 .[5668 : رقـ الحديث9/479مسند أحمد،  :أحمد بف حنبؿ ((5
        : 9/176المعجػػػػػػـ األكسػػػػػػط، ك ، 13498 قػػػػػػـ الحػػػػػػديث: ر 12/407المعجػػػػػػـ الكبيػػػػػػر لمطبرانػػػػػػي،  :الطبرانػػػػػػي] ((6

 .[9461رقـ الحديث
              : 1/112ب كػػػػػػكف اإلسػػػػػػبلـ ييػػػػػػدـ مػػػػػػا قبمػػػػػػو ككػػػػػػذا اليجػػػػػػرة، ابػػػػػػ/صػػػػػػحيح مسػػػػػػمـ، كتػػػػػػاب اإليمػػػػػػاف :مسػػػػػػمـ] ((7

 .[121–192رقـ الحديث
 .(2/46)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((8
 .(5/393)جلب العالية المطاابف حجر،  ((9

 .(1/264)ج ماجة ابف صحيح األلباني، ((10
 .(464ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((11
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ــد  (ق عــس ت د)  (14) ــن يزي ــت أزىــر  الَبْصــِرّي,ِبشــُر بــُن آدم ب ــن بن ــد الــرَّحمن ب ــو عب أب
 . (2), قال ابن حجر: "صدوق فيو لين"(1)السَّمَّان

 أوًل: أقوال النقاد: 
بػف ا          ، كمسػممة(5)، كقػاؿ النسػائي(4)، كذكره ابف حبػاف فػي الثقػات(3)كثقو الذىبي   

 .(9")، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ(8): "ال بأس بو"في مكضع آخر : "صالح"، كقاؿ النسائي(7)(6)القاسـ
: (13)، كالػػػدارقطني(12)، كالنسػػػائي(11)، كقػػاؿ أبػػػك حػػاتـ(10)كذكػػره أبػػػك زرعػػة فػػػي الضػػػعفاء   

 ."ليس بالقكم"
 صدكؽ فيو ضعؼ. خالصة القول:   

 أحاديثو:ثانيًا: دراسة نماذج من 
ينػػػي   الحـــديث األول:    ػػػمعى رسػػػكؿى اهلًل عػػػف زيػػػد بػػػف خالػػػدو الجي يػػػري  ، أنَّػػػو سى : "خى يقػػػكؿي

الش يداًء مىف أىدَّل شىيادتىوي قبؿى أف ييسأىلىيىا"
(14). 

 أوًل: تخريج الحديث:

                                                           
 .(7/208)جالسىمَّاف: ىذه النسبة إلى بيع السمف، ينظر: السمعاني، األنساب  ((1
 .(122ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(1/104)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((3
 .(8/144)جف حباف، الثقات اب ((4
 .(84ص)النسائي، مشيخة النسائي  ((5
 األندلس عمماء تاريخ الفرضي ابف: ينظر األندلسي، حاتـ بف اهلل عبد بف إبراىيـ بف القاسـ بف مسممة ((6
 (.2/128ج)

 .(2/389)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((7
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(4/92)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((8
 .(1/267)جالذىبي، الكاشؼ  ((9

 .(1/95)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي   ((10
 .(2/351)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((11
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(1/313)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((12
 .(191ص)الت الحاكـ لمدارقطني الدارقطني، سؤا ((13
: رقـ 4/545، باب ما جاء في الشيداء أييـ خير/سنف الترمذم، كتاب الشيادات :الترمذم] ((14

: حدَّثنا أيبي  بفي 2297الحديث باًب قاؿى يدي بفي الحي : حدَّثنا زى اًف قاؿى ، قاؿ: حدَّثنا ًبشري بفي آدـى بفي ًبنًت أىزىىرى السَّمَّ
: حدَّثني عبدي اهلًل بفي عىمًرك بًف ا   عبَّاًس بًف سيؿً  زـو قاؿى ك بًف حى ًد بًف عىمري : حدَّثني أبك بكًر بفي محمَّ بًف سعدو قاؿى

: حدَّثني زيدي بف خالدو  : حدَّثني عبدي الرَّحمًف بفي أىبي عىمرىةى قاؿى ارجةي بفي زيًد بًف ثابتو قاؿى : حدَّثني خى عثمافى قاؿى
 .[الجييني  
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أخرجو مسمـ، مف طريؽ عبد اهلل بف عمرك بف عثماف، عف عبد الرَّحمف بػف أبػي عمػرة،   
 .(1)عناهبو، بم

 ثانيًا: الحكم عمى إسناد الحديث: 
 .(3)، كصححو األلباني(2)قاؿ الترمذم: "حسف غريب"  
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:  
 _ ًبشري بف آدـ صدكؽ فيو ضعؼ.1
 .(4)_ أيبي بف العباس بف سيؿ بف سعد، فيو ضعؼ2

 تقي إلى الحسف لغيره.كقد تابعيما عبد اهلل بف عمرك بف عثماف، متابعة قاصرة؛ فير 
: قػاؿى رسػكؿي اهللً عف أبي ىريرةى  الحديث الثاني:   كحو ييجػرىحي فػي  ، قػاؿى ػا مػف مىجػري : "مى

، المَّػكفي  ػرحى ػوي كييئىتًػًو يػكـى جي ـي بمىف ييجػرحي فػي سىػبيًمًو، إالَّ جػاءى يػكـى القيامػًة كجيرحي سبيًؿ اهلًل، كاهللي أعم
يحي ًريحي ًمسؾو  ، كالر   .(5)"لكفي دىـو

 أوًل: تخريج الحديث:
، كبلىمػػا مػػف طريػؽ ىمػػاـ بػػف المينبػػو، كأخرجػػو البخػػارم(7)، كمسػػمـ(6)أخرجػو البخػػارم  

(8) ،
، أيضان مف طريؽ عبد الرحمف بف ىرمز، كأخرجو البخػارم أيضػان مػف طريػؽ أبػي زرعػة (9)كمسمـ

 ، بمعناه.بي ىريرة ، ثبلثتيـ )ىماـ، كابف ىرمز، كأبك زرعة( عف أ(10)عمرك بف جرير البجمي
 

                                                           
 .[ 1719-19رقـ الحديث:3/1344باب بياف خير الشيكد، /صحيح مسمـ، كتاب األقضية :مسمـ] ((1
 .[2297 : رقـ الحديث4/545باب ما جاء في الشيداء أييـ خير، /، كتاب الشيادات السابؽ المرجع] ((2
 .(5/297)األلباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم  ((3
 .(96ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((4
 : رقـ الحديث2/934باب القتاؿ في سبيؿ اهلل سبحانو كتعالى، /سنف ابف ماجو، كتاب الجياد :ابف ماجو] ((5

: حدَّثنا محمَّدي 2795 فكافي بفي عيسى قاؿى حدىرم  قاال: حدَّثنا صى   ، قاؿ: حدَّثنا ًبشري بفي آدـ، كأحمدي بفي ثابتو الجى
، عف أبا كيـو ، عف القىعقاًع بًف حى ، عف أبي ىريرةى بفي ًعجبلفى  .[ي صالحو

 : رقـ الحديث1/56باب ما يقع مف النجاسات في السمف كالماء، /كتاب الكضكء صحيح البخارم، :البخارم] ((6
237]. 

-106رقـ الحديث: 3/1497 باب فضؿ الجياد كالخركج في سبيؿ اهلل،/صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة :مسمـ] ((7
1876]. 

 : رقـ الحديث4/18باب مف يجرح في سبيؿ اهلل عز كجؿ، /م، كتاب الجياد كالسيرصحيح البخار  :البخارم] ((8
2803]. 

-105رقـ الحديث :3/1496باب فضؿ الجياد كالخركج في سبيؿ اهلل،/صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة :مسمـ] ((9
1876]. 

 .[533 : رقـ الحديث7/96باب المسؾ، /صحيح البخارم، كتاب الذبائح كالصيد :البخارم] ((10
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 ثانيًا: الحكم عمى إسناد الحديث: 
 .(3)، كاأللباني(2)، كالبكصيرم(1)صححو السندم   
إسػناده حسػف، كقػد تػابع أحمػػدي بػف ثابػت ًبشػر بػف آدـ، متابعػة تامػة كمػػا  خالصـة القـول:   

  الػػػرحمف، عنػػػد ابػػػف ماجػػػو؛ كيرتقػػػي إسػػػناد الحػػػديث بالمتابعػػػات القاصػػػرة مػػػف ًقبىػػػؿ: )ىمػػػاـ، كعبػػػد 
 كأبي زرعة( إلى الصحيح لغيره.

 . (4)َتميم بن محمود, قال ابن حجر: "فيو لين" (ق س د)  (15)
  أوًل: أقوال النقاد:

، (6)، كأخرج ابف حباف كابػف خزيمػة كالحػاكـ حديثػو فػي صػحاحيـ(5)صحح حديثو الحاكـ   
 . (7)كذكره ابف حباف في الثقات

فػي  (10)العػرب كأبػك الػدكالبي، بشػر الجػاركد كأبػك ك ابػف، (9)، كابف عدم(8)كذكره العقيمي   
  .(11)العقيمي: "ال يتابع عميو"، كقاؿ البخارم: "في حديثو نظر"زاد الضعفاء، ك 

 ضعيؼ الحديث. خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

 
 
 
 

                                                           
 .(2/183)جالسندم، حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو  ((1
 .(3/164)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو ((2
 .(2/128)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((3
 .(130ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((4
 .[833 : رقـ الحديث1/352المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((5
 .(1/514)جتيذيب التيذيب ابف حجر،  ((6
 (.4/87)جالثقات ابف حباف،  ((7
  (.1/170)جالضعفاء الكبير العقيمي،  ((8
 .(2/282)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم،  ((9

 (.3/59ج) الكماؿ تيذيب إكماؿ مغمطام، ((10
 (.2/154)جالتاريخ الكبير البخارم،  ((11
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عػػف نىقػػرىًة الغيػػرابً  ، قػػاؿ: "نيػػى رسػػكؿ اهلل عػػف عبػػًد الػػرحمًف بػػًف شػػبؿو    
افتًػػراًش ، ك (1)

ط في البىعيري (2)السَّبعً  ؿي المىكافى في المسجًد كما ٌيكى ط فى الرَّجي ، كأف ييكى
(3)"(4). 

 
 أوًل: تخريج الحديث:

، (10)، كابف حباف(9)، كابف خزيمة(8)، كالدارمي(7)، كأحمد(6)، كابف ماجو(5)أخرجو النسائي   
 حمكد، بو، بنحكه.، جميعيـ مف طريؽ تىميـ بف م(12)، كالعقيمي(11)كالحاكـ

 .(13)كلو شاىد مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا، أخرجو مسمـ   
 

                                                           
سػػجكد، كأنػػو ال يمكػػث فيػػو إال قػػدر كضػػع الغػػراب منقػػاره فيمػػا يريػػد أكمػػو، ينظػػر: نقػػرة الغػػراب: يريػػد تخفيػػؼ ال ((1

 .(3/1029)جالطيبي، شرح المشكاة الكاشؼ عف حقائؽ السنف 
ذراعيو عمى األرض ال يرفعيما كال يجافي مرفقيو عػف جنبيػو، ينظػر: الخطػابي، معػالـ  افتراش السبع: أف يمدٌ  ((2

 .(1/212)جالسنف 
كػالبعير ال  ، فيػوال يصمي إاٌل  ،أف يألؼ الرجؿ مكاننا معمكمنا مف المسجد :أحدىما :ير: فيو كجيافإيطاف البع ((3

ػػا ال يبػػرؾ إاٌل  ، إلػػى مبػػرؾ دمػػثيػػأكم مػػف عطنػػو إاٌل  أف يبػػرؾ عمػػى  : فيػػو، كالكجػػو اآلخػػرقػػد أكطنػػو كاتخػػذه مناخن
فيثنػػي ركبتيػػو  ؛كأال ييػػكم فػػي سػػجكده ،ركبتيػػو قبػػؿ يديػػو إذا أراد السػػجكد بػػركؾ البعيػػر عمػػى المكػػاف الػػذم أكطنػػو
 (.213-1/212)جحتى يضعيما باألرض عمى سككف كميؿ، ينظر: الخطابي، معالـ السنف 

: رقػػـ 1/228فػػي الركػكع كالسػػجكد،  وبػاب صػػبلة مػػف ال يقػيـ صػػمب/سػػنف أبػي داكد، كتػػاب الصػػبلة :داكد كأبػ] ((4
،862 الحديث ،  ، قػاؿ: حػدَّثنا أبػك الكليػًد الطَّياًلسػي  كىػـً ، عػف جعفػًر بػًف الحى ًبيػبو ، عػف يزيػدى بػف أبػي حى حػدَّثنا المَّيػثي

، عػف عبػًد الػرحمًف بػًف شػبؿو  ، عػف تىمػيـً بػًف محمػكدو ، عف جعفػًر بػًف عبػًد اهلًل األنصػارم  كحدَّثنا قيتيبةي، حدثنا المَّيثي
]. 
 .[1112 : رقـ الحديث2/214باب النيي عف نقر الغراب، /سنف النسائي، كتاب التطبيؽ :النسائي] ((5
: رقػـ 1/459فػي الركػكع كالسػجكد،  وبػاب مػف ال يقػيـ صػمب/كتاب إقامػة الصػبلة سنف ابف ماجة، :ابف ماجة] ((6

 .[1429 الحديث
  .[15667-15534-15533-15532 : رقـ الحديث439-294-24/292مسند أحمد،  :أحمد] ((7
 .[1362 : رقـ الحديث2/835سنف الدارمي،  :الدارمي] ((8
 .[1319 : رقـ الحديث2/280صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة] ((9

 .[227 : رقـ الحديث6/53صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((10
 .[833 : رقـ الحديث1/352المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((11
 .(1/170)ج العقيمي، الضعفاء الكبير ((12
رقػػػـ  :1/357ب مػػا يجمػػػع صػػفة الصػػبلة، كمػػا يفتػػتح بػػو كيخػػتـ، بػػا/صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب الصػػبلة :مسػػمـ] ((13

 .[،498-240الحديث
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 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(3)، كحسنو األلباني(2)، كقاؿ العقيمي: "ال يتابع عميو"(1)قاؿ الحاكـ: "حديث صحيح"   
ـــول:    يػػػة ىػػػذا إسػػػناد الحػػػديث ضػػػعيؼ؛ ألجػػػؿ تىمػػػيـ بػػػف محمػػػكد، انفػػػرد بركا خالصـــة الق

 متف الحديث شاىد عند مسمـ، يتقكل بو.لبعض الحديث، كلـ أجد لو متابعنا، ك 
, قـال ابـن حجـر: "صـدوق فيـو الَبْصـِريّ أبـو مالـك  الَحَنِفـيّ ثابت بن ُعَماَرة  (س ت د)  (16)

   .(4)لين"
 أوًل: أقوال النقاد:

، كقػاؿ فػي (8)الثقات ، كذكره ابف حباف في(7)، كالدارقطني(6)، كأبك داكد(5)كثقو ابف معيف   
: "ال بػأس بػو"، (11)، كالنَّسىػائي(10)، كقػاؿ أحمػد بػف حنبػؿ(9)مكضع آخر: "مف ثقػات أىػؿ البصػرة"

 ٍبػػػفي  لمنٍَّضػػػر، كقػػػاؿ شػػػعبة (13)، كذكػػػره فػػػي مػػػف تيكمٌػػػـ فيػػػو كىػػػك مكثػػػؽ(12)كقػػػاؿ الػػػذىبي: "صػػػدكؽ"
ٍيؿ ػارىة"شيمى : "تأتكني كتػدىعكف ثابػت بػف عيمى

كقػاؿ أبػك حػاتـ: "لػيس ، (15)"، كقػاؿ البػزار: "مشػيكر(14)
 .(16)عندم بالمتيف"

 ثقة. خالصة القول:   
 

                                                           
 .[833 : رقـ الحديث1/352المستدرؾ عمى الصحيحيف  :الحاكـ] ((1
 (.1/170)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((2
 (.4/12)ج، صحيح أبي داكد األلباني ((3
 .(132ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((4
 .(4/335)ج ركاية الدكرم -اريخ تالابف معيف،  ((5
 .(350ص)داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ  يبأل اآلجرم عبيد أبك، سؤاالت أبك داكد ((6
 .(19ص)سؤاالت البرقاني لمدارقطني  ،الدارقطني ((7
 .(6/127)جالثقات ابف حباف،  ((8
 .(244ص)مشاىير عمماء األمصار ابف حباف،  ((9

 .(2/502)جة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد اهلل العمؿ كمعرفأحمد،  ((10
 حصؿ عميو في كتبو.أ، كلـ (4/367)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((11
 .(1/282)جالكاشؼ الذىبي،  ((12
 .(56ص)مف تكمـ فيو كىك مكثؽ الذىبي،  ((13
 .(2/166)جالبخارم، التاريخ الكبير  ((14
 ، كلـ أحصؿ عميو في كتبو.(3/81)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((15
 .(2/455)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((16
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 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
قػاؿ: "إذا اسػتىعطىرىت المػرأةي،  ، عػف النَّبػي  عف أبػي مكسػى األشػعرم الحديث األول:  

 .(1)فىمرَّت عمى القكـ ليجدكا ًريحيا، فيي كذا ككذا"
 أوًل: تخريج الحديث:

، (7)، كابف حباف(6)، كابف خزيمة(5)، كالبزار(4)كأحمد ،(3)، كالنسائي(2)خرجو الترمذمأ  
 ، جميعيـ مف طريؽ ثابت بف عمارة، بو، بمعناه. (9)، كالبييقي(8)كالحاكـ

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(12)، كحسنو األلباني(11)، كالحاكـ(10) صححو الترمذم  
 حديث صحيح.إسناد ال خالصة القول:  
َـّ سػػممة رضػػي اهلل عنيػػا، مػػا  الحــديث الثــاني:   ػػريـ، قالػػت: سىػػألتي أ عػػف كىبشىػػة بنػػت أبػػي مى

بيػػػػػبى  كػػػػػاف النَّبػػػػػي   ػػػػػا، أك نىخًمػػػػػطى الزَّ ـى النَّػػػػػكىل طىبخن ػػػػػ يىنيػػػػػى عنػػػػػو؟ قالػػػػػت: "كػػػػػاف يىنيانػػػػػا أف نىعجي
كالتَّمرى 
(13)"(14). 

                                                           
 : رقػػػـ الحػػػديث4/79بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي المػػػرأة تتطيػػػب لمخػػػركج، /سػػػنف أبػػػي داكد، كتػػػاب الترجػػػؿ :داكد كأبػػػ] ((1

 .[سى، قاؿ: حدثنا ميسدَّد، حدثنا يحيى، أخبرنا ثابت بف عيمىارة، حدثني غينىيـ بف قىيس، عف أبي مك 4173
 .[2786 : رقـ الحديث5/106باب ما جاء في المرأة تتطيب لمخركج،/سنف الترمذم، كتاب األدب :الترمذم] ((2
 .[5126 : رقـ الحديث8/153باب ما يكره لمنساء مف الطيب، /سنف النسائي، كتاب الزينة :النسائي] ((3
 32/416 -19578 قػػـ الحػػديث: ر 32/349 ، -191513 : رقػػـ الحػػديث32/273 أحمػػد، مسػػند أحمػػد:] ((4

 [19711 :رقـ الحديث 32/483 -19646 رقـ الحديث
 .[3034 : رقـ الحديث8/47 البزار، مسند البزار:] ((5
 .[1681 : رقـ الحديث3/91 خزيمة، ابف صحيح خزيمة: ابف] ((6
 [.4424 : رقـ الحديث10/270 حباف، ابف صحيح حباف: ابف] ((7
 .(2/431)جلصحيحيف المستدرؾ عمى االحاكـ،  ((8
 .[608 : رقـ الحديث249ص لمبييقي، اآلداب البييقي:] ((9

 : رقػػػـ الحػػػديث5/106بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي المػػػرأة تتطيػػػب لمخػػػركج،/سػػػنف الترمػػػذم، كتػػػاب األدب :الترمػػػذم] ((10
2786]. 

 .(2/430)جالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ،  ((11
 .(9/173)ج داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((12
ػػا النػكل نعجػـ ((13 ػػـ أف قكلػو: كالتمػر الزبيػػب نخمػط أك طبخن  التمػػر طبخنػا إذا النضػػيج بػو نبمػغ أف نريػػد النػكل نعجي

ػا أعجمػو النػكل عجمػت يقػاؿ: فعصدناه،  أف كيشػبو أنضػجتو، أك طبختػو أنػت إذا ككػذلؾ فيػؾ، فػي لكتػو إذا عجمن
: ينظػػر نضػج، ىػك إذا قكتػػو فتػذىب الػدكاجف عمػؼ ألنػػو أك التمػر؛ طعػـ يفسػػد أنػو أجػؿ مػف ذلػػؾ؛ كػره إنمػا يكػكف

 .(4/270)ج السنف معالـ الخطابي،
 حػػدَّثنا: قػػاؿ ،3706 : رقػػـ الحػػديث3/333 الخميطػػيف، فػػي األشػػربة/باب كتػػاب داكد، أبػػي سػػنف داكد: أبػػك] ((14

 [.مريـ أبي بنت كىبشة عف ريطة، حدَّثتني عمارة، بف ثابت عف يحيى، حدَّثنا ميسدَّدى،
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 أوًل: تخريج الحديث: 
بػػف ا، أربعػػتيـ مػػف طريػػؽ ثابػػت (4)، كالبييقػػي(3)، كالطبرانػػي(2)، كأبػػك يعمػػى(1)أخرجػو أحمػػد   

 عمارة، بمعناه.
، كشاىده آخر مف حديث (6)، كمسمـ(5)، أخرجو البخارمكلو شاىد مف حديث أبي قتادة   

 .(7)، أخرجو مسمـأبي سعيد الخدرم 
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 . (9)، كشعيب األرنؤكط(8)ضعفو األلباني   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(10)_ كىبشىة بنت أبي أمية، ال يعرؼ حاليا1
يطىة بنت كىبشىة، ال تعرؼ2 _ رى

(11). 
 كيتقكل متف الحديث بشكاىده.   
 
 
 
 

                                                           
 .[26505 : رقـ الحديث44/115 أحمد، مسند مد:أح] ((1
 .[6984 : رقـ الحديث12/417 المكصمي، يعمى أبي مسند يعمى: أبك] ((2
 .[879 : رقـ الحديث23/372 لمطبراني، الكبير المعجـ الطبراني:] ((3
 .[17461 : رقـ الحديث8/533 لمبييقي، الكبرل السنف البييقي:] ((4
بػاب مػف رأل أال يخمػط البسػر كالتمػر إذا كػاف مسػكرنا، كأال يجعػؿ /رم، كتػاب األشػربةصػحيح البخػا :البخارم] ((5

 .[5602 : رقـ الحديث7/108إداميف في إداـ، 
-26رقػـ الحػديث :3/1576باب كراىة انتباذ التمر كالزبيب مخمػكطيف،/ةبصحيح مسمـ، كتاب األشر  :مسمـ] ((6

1988]. 
-20رقػػػـ الحػػػديث:3/1574 كراىػػػة انتبػػػاذ التمػػػر كالزبيػػػب مخمػػػكطيف،بػػػاب /، كتػػػاب األشػػػربةالسػػػابؽ المرجػػػع] ((7

1987]. 
 .(366)ص داكد أبي ضعيؼ األلباني، ((8
 .(5/543)جداكد، سنف أبي داكد، ت األرنؤكط  كأب ((9

 (.752ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((10
 .(747ص)السابؽ  المرجع ((11
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عبد المطمب  الُزبير بن سعيد بن سميمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن ق( ت )د  (17)
 .(1)قال ابن حجر: "لين الحديث" المدائن, نزيل المدني, الَياِشِميّ 

  أوًل: أقوال النقاد:
 ، في الثقات.(4)، كابف حباف(3)، كذكره العجمي(2)كثقو ابف معيف   

: (9)، كابف عػدم(8)، كقاؿ ابف سعد(7)، كقاؿ أبك زرعة: "شيخ"(6)، كالذىبي(5)كلينو أحمد بف حنبؿ
، (12)كالنسػػػائي ،(11)فو ابػػػف معػػػيف، كضػػػع(10)"قميػػػؿ الحػػػديث"، كذكػػػره ابػػػف الجػػػكزم فػػػي الضػػػعفاء

 .(15)، كالذىبي(14)، كالساجي(13)كالعقيمي
    كقػػاؿ الػػدارقطني: "يعتبػػر بمػػا ركاه عػػف عمػػي بػػف عبػػد اهلل بػػف يزيػػد بػػف ريكىانىػػة، فأمػػا عػػف  

، كقاؿ ابف حباف: "قميػؿ الحػديث، منكػر الركايػة فيمػا يركيػو، (16)ابف المنكدر فييترؾ؛ فإنو مناكير"
، (18)، كقاؿ ابػف معػيف: "لػيس بشػيء"(17)مفاريده، كاالحتجاج بما كافؽ الثقات" يجب التنكيب عف

ًديثو نكارة" ؽ"(19)كقاؿ أبك داكد: "في حى ًديثنا ميٍنكرنا ًفي الطَّبلى ، كقاؿ العجمي: "ركل حى
(20). 

                                                           
 .(214ص)السابؽ  المرجع ((1
 ، كلـ أحصؿ عميو في كتبو.(4/50)جسبلـ الذىبي، تاريخ اإل ((2
 .(1/367)جالعجمي، معرفة الثقات ((3
 .(6/333)جالثقاتابف حباف،  ((4
 .(76ص)العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم أحمد،  ((5
 .(1/237)جالمغني في الضعفاء الذىبي،  ((6
 .(2/344)جأسئمة البرذعي  فالضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو ع ((7
 .(391ص)الطبقات الكبرل ابف سعد، ينظر:  ((8
 .(5/313)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم، ينظر:  ((9

 .(1/293)جالضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم،  ((10
 .(4/381جركاية الدكرم ) -ابف معيف تاريخ  ((11
 .(43ص)الضعفاء كالمتركككف النسائي،  ((12
 .(2/89)جرالضعفاء الكبيالعقيمي،  ((13
 .(9/482)جتاريخ بغداد الخطيب البغدادم،  ((14
 .(142ص)ديكاف الضعفاء الذىبي،  ((15
كالصػكاب: أنػو عبػد اهلل بػف عمػي بػف يزيػد كلػيس  .(177-176ص)سؤاالت السػممي لمػدارقطني الدارقطني،  ((16

كممػػا يؤكػد صػحة ذلػؾ أنػػو عمػي بػف عبػد اهلل، فمعمػو قمػػب اسػـ الػراكم مػع اسػـ أبيػػو، فحػدث تقػديـ كتػأخير فييمػا، 
 [.451: ت5/147كذلؾ في أكثر الكتب الحديثية ككتب الرجاؿ، كبخاصة التاريخ الكبير لئلماـ البخارم 

 .(1/313)جالمجركحيف ابف حباف،  ((17
 .(4/143)جركاية الدكرم  -ابف معيف تاريخ  ((18
 .(310ص)رح كالتعديؿ داكد السجستاني، في الج يبألعبيد اآلجرم  كسؤاالت أبأبك داكد،  ((19
 .(1/367)جالثقات معرفة العجمي،  ((20
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ضعيؼ يكتب حديثو لبلعتبار، بخاصة فيما ركاه عف عبػد اهلل بػف عمػي  خالصة القول:  
 ة. بف يزيد بف ركانا

 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
فقػػػاؿ: "مػػػا  : أنػػػو طىمَّػػػؽ امرأتػػػو البىتَّػػػة، فػػػأتى رسػػػكؿ اهلل عػػػف ريكىانىػػػة  الحـــديث األول:  

 .(1)أردت"، قاؿ: كاحدة، قاؿ: "آهلل؟"، قاؿ: آهلل، قاؿ: "ىك عمى ما أردت"
 أوًل: تخريج الحديث:

ف طريػػػؽ الزبيػػػر بػػػف سػػػعيد، بػػػو، بنحػػػكه، مػػػ كبلىمػػػا ،(3)، كابػػػف ماجػػػو(2)أخرجػػػو الترمػػػذم   
ركانػػػة عبػػػد اهلل بػػػف السػػػائب عػػػف كأخرجػػػو الػػػدارقطني، مػػػف طريػػػؽ 

، (5)، كأخرجػػػو أبػػػك داكد(4)
 .، مرسبلن عف ريكانىة (6)كالشافعي

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
       كقػػػاؿ أحمػػػد، (7)قػػػاؿ أبػػػك الحسػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد الطنافسػػػي: "مػػػا أشػػػرؼ ىػػػذا الحػػػديث"   
كقاؿ في مكضع  ،(9)، كقاؿ البخارم: "فيو اضطراب"(8)ليس بشيء" بف حنبؿ: "حديث ريكانىة ا

آخر: "عمي بف يزيد بف ريكانىة لـ يصح حديثو"
، كقػاؿ الترمػذم: "ىػذا حػديث ال نعرفػو إال مػف (10)

قيسراني: ، كقاؿ ابف ال(12)، كقاؿ ابف عدم: "كال أعمـ يركيو غير جرير عف الزبير"(11)ىذا الكجو"

                                                           
، قػاؿ: حػدَّثنا 2208: رقػـ الحػديث2/263،  ةفػي البتػ مػا جػاء بػاب/سنف أبي داكد، كتاب الطبلؽ :داكد كأب] ((1

بير بف سػعيد، عػف عبػد اهلل بػف عمػي بػف يزيػد بػ ، عف الز  ريري بف حاـز ، حدَّثنا جى د العىتًكي  ف ريكىانىػة، سيميماف بف داكي
 [. عف أبيو، عف جده

 : رقػػـ الحػػديث3/472،ة بػػاب مػا جػػاء فػػي الرجػؿ يطمػػؽ زكجتػػو البتػ/سػػنف الترمػػذم، كتػاب الطػػبلؽ :الترمػذم] ((2
1177]. 

 .[2051 : رقـ الحديث1/661باب في طبلؽ البتة،/سنف ابف ماجة، كتاب الطبلؽ :ابف ماجة] ((3
 .[3983 : رقـ الحديث5/63طبلؽ كالخمع كاإليبلء كغيره، سنف الدارقطني، كتاب ال :الدارقطني] ((4
 [.2208 : رقـ الحديث2/263، ةباب في البت/سنف، كتاب الطبلؽ :داكد كأب] ((5
 .(153ص)الشافعي، مسند الشافعي،  ((6
 .[2051 : رقـ الحديث1/661باب في طبلؽ البتة،/سنف ابف ماجة، كتاب الطبلؽ :ابف ماجة] ((7
 .(2/150)ج، العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية ابف الجكزم ((8
 : رقػػـ الحػػديث3/472،ةبػػاب مػػا جػػاء فػػي الرجػػؿ يطمػػؽ زكجتػػو البتػػ/سػػنف الترمػػذم، كتػػاب الطػػبلؽ :الترمػػذم] ((9

1177]. 
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(3/254)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((10
 : رقػـ الحػديث3/472،ة اء فػي الرجػؿ يطمػؽ زكجتػو البتػبػاب مػا جػ/سنف الترمذم، كتاب الطػبلؽ :الترمذم] ((11

1177]. 
 .(4/190)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم، ينظر:  ((12
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، كال أعػػرؼ لػػو غيػػره" ، كقػػاؿ األلبػػاني: "إسػػناده (1)"ال أعمػػـ ركاه عػػف الزبيػػر غيػػر جريػػر بػػف حػػاـز
 .(2)ضعيؼ"

 كالحديث إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ:   
 .(3)عمي بف يزيد، "مستكر" .1
 .ضعيؼعبد اهلل بف عمى بف يزيد،  .2
 الزبير بف سعيد، ضعيؼ، يكتب حديثو لبلعتبار. .3
ريكانىػة مف طريؽ مرسبلن ، ه، فقد ركاه الشافعي، كأبك داكدالحسف لغير كيرتقي الحديث إلى    

.كالحديث المرسؿ أصح ، 
يػػرة الحــديث الثــاني:    العسػػؿ ثػػبلث  (4): "مػػف لىًعػػؽى ، قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل عػػف أبػػي ىري

، لـ ييًصبوي عىظيـه مف البىبلء"(5)غىدىكاتو   .(6)، كيؿَّ شيرو
 أوًل: تخريج الحديث:

، ثبلثػػتيـ مػػف طريػػؽ الزبيػػر بػػف سػػعيد، بػػو، (9)، كالعقيمػػي(8)، كالبييقػػي(7)و الطبرانػػيأخرجػػ   
 بنحكه.

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

                                                           
 .(2/986)جذخيرة الحفاظ ابف القيسراني،  ((1
 .(2/238)ج داكد، ضعيؼ أبي داكد كأب ((2
 .(406ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((3
دؿ عمػػى لسػػب شػػيء بإصػػبع أك غيرىػػا، يقػػاؿ لًعقػػتي الشَّػػيء ألعقيػػو لىعقنػػا، لعػػؽ: الػػبلـ كالعػػيف كالقػػاؼ أصػػؿ يػػ ((4

ا ييمعىؽ ًبًو. كالم عقة: الشَّػيء القىميػؿ منػو، كلعقتيػو  كالمَّعكؽ: اسـ كؿ  ما ييمعىؽ مف دىكىاء أك عسىؿ أىك غيره، كالًممعقة: مى
اج المغػػػػػة كصػػػػػحاح العربيػػػػػة ، الفػػػػػارابي، الصػػػػػحاح تػػػػػ(1/165)جأم لحسػػػػػتو، ينظػػػػػر: اليػػػػػركم، تيػػػػػذيب المغػػػػػة 

 .(5/252)ج، ابف فارس، مقاييس المغة (4/1550)ج
)غدك( الغيف كالداؿ كالحرؼ المعتؿ أصؿ صحيح يدؿ عمى زماف. مػف ذلػؾ الغػدك، يقػاؿ غػدا يغػدك. كالغػدكة  ((5

 بكػر أبػك كالغداة، كجمع الغدكة غدل، كجمع الغداة غدكات، كالغيػدكىة مػا بػيف صػبلة الغػداة كطمػكع الشػمس، ينظػر:
 .(4/415)ج، ابف فارس، مقاييس المغة (225ص)، مختار الصحاح الرازم

، قػػاؿ: حػػدَّثنا 3450 : رقػػـ الحػػديث2/1142بػػاب فػػي العسػػؿ، /سػػنف ابػػف ماجػػة، كتػػاب الطػػب :ابػػف ماجػػة] ((6
بيػر بػف سػعيد الياشػ  مي، عػف عبػد الحميػد محمكد بف ًخدىاش قػاؿ: حػدَّثنا سىػعيد بػف زىكريَّػاءى القيرشػي  قػاؿ: حػدَّثنا الز 

 .[بف سالـ، عف أبي ىرييرةا
 .[408 : رقـ الحديث1/130المعجـ األكسط، ]الطبراني:  ((7
 .5530 : رقـ الحديث8/84شعب اإليماف، ]البييقي:  ((8
 .(3/40)جالضعفاء الكبيرالعقيمي،  ((9
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، (2)، كقػػاؿ ابػف الجػػكزم: "ىػػذا حػػديث ال يصػػح"(1)قػاؿ العقيمػػي: "لػػيس لػػو أصػؿ عػػف ثقػػة"   
 .(4)، كاأللباني(3)كضعفو ابف حجر

 ألجؿ:  إسناده ضعيؼ؛ خالصة القول:   
 .(5)عبد الحميد بف سالـ، "مجيكؿ"_ 1
 .(6")سعيد بف زكريا القرشي المدائني، "صدكؽ لـ يكف بالحافظ_ 2
 _ الزبير بف سعيد، ضعيؼ يكتب حديثو لبلعتبار.3
 .(7)لـ يسمع عبد الحميد بف سالـ مف أبي ىريرة_ 4
بيَعة, قال ابـن حجـر: "صـدوق أبو رَ الَبْصِرّي  (8)ِسَناُن بن َرِبيَعة الَباِىمي (ق س م بخ) (18)

 . (9)فيو لين"
 أوًل: أقوال النقاد: 

، فػػي الثقػػات، كزاد ابػػف شػػاىيف: (12)، كابػػف خمفػػكف(11)، كابػػف شػػاىيف(10)ذكػػره ابػػف حبػػاف   
الح" يـ"(14)، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ"(13)"صى ثَّقىوي بىعضي ، كقاؿ في مكضع آخر: "كى

(15). 
 : "أرجك أنو ال بأس بو"، كذكره (18)كابف خمفكف ،(17)، كابف القيسراني(16)كقاؿ ابف عدم   

                                                           
 .السابؽ المرجع ((1
 .(3/215)جالمكضكعات ابف الجكزم،  ((2
 .(10/140)جح البارم فتابف حجر،  ((3
 .(279)ص ماجة ابف ضعيؼ األلباني، ((4
 .(333ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((5
 .(235ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((6
 .(6/54)جالتاريخ الكبير البخارم،  ((7
 كأنيا ة،باىم الى االنتساب مف يستنكفكف العرب ككاف عصر، بف باىمة كىي باىمة، الى النسبة ىذه: الباىمي ((8

 .(2/70)ج األنساب السمعاني،: ينظر األشراؼ، مف بينيـ فيما ليست
 .(256ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((9

 .(4/337)جالثقات ابف حباف،  ((10
 .(104ص)تاريخ أسماء الثقات ابف شاىيف، ( (11
 .كتبو في عميو أعثر كلـ. (6/121)ج الكماؿ تيذيب إكماؿ مغمطام، ((12
 .(104ص)تاريخ أسماء الثقات  ابف شاىيف، ((13
 .(1/467)ج الكاشؼالذىبي،  ((14
 .(1/286)جالمغني في الضعفاء الذىبي،  ((15
 .(4/513)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم،  ((16
 .(2/1074)جذخيرة الحفاظ ابف القيسراني،  ((17
 .كتبو في عميو أعثر كلـ. (6/121)ج الكماؿ تيذيب إكماؿ مغمطام، ((18
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ابػف   ، فػي الضػعفاء، كقػاؿ (3)، كابػف الجػكزم(2)، كالعقيمػي(1)الساجي، كأبك العػربك ابف الجاركد، 
: "لػػػيس بػػػالقكم"، كقػػػاؿ أبػػػك حػػػاتـ الػػػرازم: "شػػػيخ مضػػػطرب (6)الػػػدارقطني، ك (5)، كالنسػػػائي(4)معػػػيف

 . (7)الحديث"
 .يو ضعؼف ىك صدكؽ خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
كءى النبي عف أبي أيمامىة     ، (8)يفً أقى المى  مسحي يى   اهللً  ف رسكؿي ، قاؿ: كاى ، كذىكىرى كيضي

  .(9)"أسً مف الرَّ  ذنافً : "األي : كقاؿى قاؿى 
  أوًل: تخريج الحديث:

كأخرجػو  مف طريؽ سناف بػف ربيعػة، بػو، بنحػكه،كبلىما ، (11)، كأحمد(10)أخرجو الترمذم   
 .، كبلىما مف طريؽ سناف بف ربيعة، مكقكفنا عمى أبي أمامة (13)، كأحمد(12)ابف ماجو

              كلػػػػػػػو شػػػػػػػػاىد مػػػػػػػف حػػػػػػػػديث ابػػػػػػػػف عبػػػػػػػاس رضػػػػػػػػي اهلل عنيمػػػػػػػػا مكقكفنػػػػػػػا عميػػػػػػػػو، أخرجػػػػػػػػو    
، كلو شاىد آخر مف حديث ابف عمر رضػي اهلل عنيمػا مكقكفنػا (15)، كالدارقطني(14)أبي شيبة ابف

 .(16)رجو الدارقطنيعميو، أخ
                                                           

 .كتبو في عميو أعثر كلـ. السابؽ مرجعال ((1
 .(2/170)جالضعفاء الكبير العقيمي،  ((2
 .(2/26)جالضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم،  ((3
 .(4/165)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف ابف معيف،  ((4
 .(51ص)الضعفاء كالمتركككف النسائي،  ((5
 أجده في سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، كما أشار مغمطام.(. كلـ 6/120مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج ((6
 .(4/252)جالجرح كالتعديؿ  ،ابف أبي حاتـ ((7
ػٍأؽي: ميقىػدَّمييىا، كالمػاؽ فيػو ثػبلث لغػات  ((8 ري العىػيًف كالمى المأؽ كالماؽ: طرؼ العيف الذم يمي األنؼ، كاٍلميػؤؽي: ميػؤخَّ

مػكؽ يجمػع عمػى المػآقي، ينظػر: محمػد األنبػارم، الزاىػر ماؽ كمأؽ ميمػكز كمػكؽ، فالمػاؽ يجمػع عمػى اآلمػاؽ ك 
زً (4/264)ج، اليػػػركم، تيػػػذيب المغػػػة (2/72)جفػػػي معػػػاني كممػػػات النػػػاس  ، مٌ ، ناصػػػر بػػػف عبػػػد السػػػيد الميطىػػػر 
 .(434ص)المغرب في ترتيب المعرب 

، قػػاؿ: 134 : رقػػـ الحػػديث  ،1/33بػػاب صػػفة كضػػكء النبػػي /سػػنف أبػػي داكد، كتػػاب الطيػػارة :داكد كأبػػ] ((9
بيعػػة، عػػف  ػػاد بػػف زيػػد، عػػف ًسػػنىاف بػػف رى حػػدَّثنا سػػميماف بػػف حػػرب، حػػدَّثنا حمػػاد، ح كحػػدَّثنا ميسىػػدَّده، كقيتيبىػػة، عػػف حمَّ

كشىب، عف أبي أيمامىة  [. شىيًر بف حى
 .[37 : رقـ الحديث1/53باب ما جاء أف األذنيف مف الرأس،/سنف الترمذم، كتاب الطيارة :الترمذم] ((10
 [.22223 : رقـ الحديث36/555 -22217 : رقـ الحديث36/551 أحمد، مسند مد:]أح ((11
 .[444 : رقـ الحديث1/152 باب األذناف مف الرأس، سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة كسننيا، :ابف ماجة] ((12
 .[22282 : رقـ الحديث36/613مسند أحمد،  بف حنبؿ: أحمد] ((13
 .[160 : رقـ الحديث1/24، ةمصنؼ ابف أبي شيب :ابف أبي شيبة] ((14
 .[331 : رقـ الحديث1/173سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((15
 .[328 : رقـ الحديث1/172،السابؽ المرجع] ((16
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
: "ذيًكػر أنػو ركم ابػف القطػاف، كقػاؿ (1)قاؿ الترمذم: "ىذا حديث ليس إسناده بذاؾ القائـ"   

أنو قاؿ: "األذناف مف  عف أبي أمامة، كأبي ىريرة، كابف عباس، كأبي مكسى، كميـ عف النبي 
، (3)كقػػاؿ األلبػػاني: "حػػديث صػػحيح، دكف مسػػح المػػأقيف" ،(2)الػػرأس"، كال يصػػح منيػػا كميػػا شػػيء"

 .(4)كقاؿ في مكضع آخر: "إسناده ضعيؼ"
 

 وقد اختمف العمماء بين الرفع والوقف في ىذا الحديث:
    قاؿ سيميماف بف حىرب: "يىقكلييا: أبك أيمامىة، قاؿ قيتيبة: قاؿ حمَّاد: ال أدرم ىك مف قكؿ  .1

 .(5)"-عني قصة األذنيفي- ، أك مف أبي أمامة النبي 
قاؿ البييقي: "كىذا الحديث ييقاؿ فيو مف كجييف: أحدىما ضىعؼ بعض الركاة، كاآلخر دخكؿ  .2

      الشؾ في رفعو، كسيئؿ مكسى بف ىاركف عف ىذا الحديث؟ فقاؿ: ليس بشيء، فيو شير 
 .(6)بف حكشب، كشير ضعيؼ، ثـ قاؿ البييقي: كالحديث في رفعو شؾ"ا
، ثـ قاؿ: "أسنده ىؤالء عف (8)، كذكر حديثنا(7)ي: "الشؾ بيف الكقؼ كالرفع"قاؿ الدارقطن .3

حماد، كخالفيـ سميماف بف حرب، كىك ثقة حافظ"، ثـ قاؿ: "إف قكلو: كاألذناف مف الرأس، ىك 
، كقد رد عميو األلباني بقكلو: "فتخطئتيـ كىرد  (9)مف قكؿ أبي أمامة غير مرفكع، كىك الصكاب"

بيذه الكثرة، كالمنزلة في الثقة كالعدالة؛ لمجرد جـز سميماف بف حرب بكقفو، أك  ركايتيـ كىىـ
لتكقؼ غيره في رفعو، مما ال ينشرح لو الصدر، كال تقبمو قكاعد ىذا الفف الشريؼ؛ بؿ الظاىر 

                                                           
 .[37 : رقـ الحديث1/53باب ما جاء أف األذنيف مف الرأس،/سنف الترمذم، كتاب الطيارة :الترمذم] ((1
 .(3/320)جاألحكاـ  بياف الكىـ كاإليياـ في كتابالفاسي،  ((2
 .(1/217)جصحيح أبي داكد األلباني،  ((3
 .(1/43)جضعيؼ أبي داكداأللباني،  ((4
 [.134 : رقـ الحديث  ،1 33باب صفة كضكء النبي /سنف أبي داكد، كتاب الطيارة]أبك داكد:  ((5
 .[312 : رقـ الحديث1/108 السنف الكبرل، :البييقي] ((6
 .395 : رقـ الحديث1/183ارقطني، سنف الد :الدارقطني] ((7
نػػا أبػػك مسػػمـ، ثنػػا أبػػك عمػػر، ث، قػػاؿ: حػػدثنا أحمػػد بػػف سػػمماف، 360 : رقػػـ الحػػديث1/183، السػػابؽ المرجػػع] ((8

 مسمـ أبك ، الركمى ىاشـ بف يكنس بف الرحمف عبدكأبك مسمـ ىك:  نا حماد بف زيد.ثكمحمد بف أبي بكر، قاال: 
 .المقدمى مقدـ بف عطاء بف عمى بف بكر أبى بف محمدك: ، كأبك عمر ىالبغدادل المستممى

 .(12/263)جالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية الدارقطني،  ((9
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مف مجمكع ىذه الركايات عف حماد، أف حماد نفسو كاف تارة يرفع الحديث، كتارة يكقفو، كتارة 
 .(1)ذلؾ، فركل عنو كؿ ما سمعو منو"، ثـ رجح األلباني ركاية الرفع عمى الكقؼيتردد في 

 والحديث فيو عمتان:   
 االختبلؼ بيف الرفع كالكقؼ في الحديث. .1
كشىب، "صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ" .2  .(2)شىير بف حى

كشىػب صػدكؽ كثيػر اإلرسػاؿ  خالصة القـول:    إسػناد الحػديث ضػعيؼ؛ ألجػؿ شىػير بػف حى
، دكف مسػػػح لغيػػػره ألكىػػػاـ، كركايػػػة الرفػػػع أصػػػح، كالحػػػديث بمجمػػػكع طرقػػػو يرتقػػػي إلػػػى الحسػػػفكا

 المأقيف.
قال ابن حجـر: "صـدوق  الشامي,, (3)الَخْوَلِنيّ ُشَرحِبيل بن ُمسِمم بن حامد  ق( ت )د  (19)

  .(4)فيو لين"
  أوًل: أقوال النقاد:

، كذكػره ابػف (8)، كالعجمػي(7)حنبػؿ ، كأحمػد بػف(6)، كابػف نميػر(5)فػي ركايػة كثقو ابف معػيف   
قػاؿ أحمػد: "مػا ركل ك  ،(10)، كرضيو أحمد بف حنبؿ، فيما حكػاه عنػو أبػك داكد(9)حباف في الثقات

كقػػػاؿ بػػػدر الػػػديف العينػػػي:   ،(11)إسػػػماعيؿ بػػػف عيػػػاش عػػػف شػػػيخ أكثػػػؽ مػػػف شػػػرحبيؿ بػػػف مسػػػمـ"
 .(13)، كضعفو يحيى بف معيف(12)فيو ليف"

                                                           
 .(1/221)ج صحيح أبي داكداأللباني،  ((1
 .(269ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((2
ًنيٌ  ((3 ػػٍكالى  األنسػػاب السػػمعاني: ينظػػر الشػػاـ، اأكثرىمػػ نػػزؿ قبيمتػػاف كخػػكالف كعػػبس، خػػكالف، إلػػى النسػػبة ىػػذه: الخى
 (.5/234ج)

 .(265ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((4
 (.4/428)جركاية الدارمي  -تاريخ ابف معيفابف معيف،  ((5
 .(4/325)جتيذيب التيذيب ابف حجر،  ((6
ر عميو في أحػد (. عزاه المزم ألحمد فيما ركاه عنو ابنو عبد اهلل، كلـ أعث12/431المزم، تيذيب الكماؿ )ج ((7

 كتب اإلماـ أحمد.
 .(1/451)ج الثقات معرفة العجمي، ((8
 (.4/363)جالثقات ابف حباف،  ((9

 .(252ص)سؤاالت أبي عبيد اآلجرم لئلماـ أبي داكد السجستاني أبك داكد،  ((10
 (.2/138، سؤاالت أبي داكد ألحمد )جحنبؿ  بف أحمد ((11
 (.3/522)جعاني اآلثار مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ م ((12
 (. كلـ أعثر عمى تضعيفو ليذا الراكم في أحد كتبو.4/340)الجرح كالتعديؿ  ،ابف أبي حاتـ ((13
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 ثقة. خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

يقػكؿ: "إفَّ اهلل قػد أىعطىػى  ، قاؿ: سمعت رسػكؿ اهلل عف أبي أيمامة  الحديث األول:   
قَّو، فبل كىصيَّة ًلكىارث" كيؿَّ ذم حؽٍّ حى
(1). 

 أوًل: تخريج الحديث:
       شيػػػػػرىحًبيؿ  إسػػػػػماعيؿ بػػػػف عيػػػػػاش عػػػػف ، مػػػػػف طريػػػػؽ(3)، كابػػػػػف ماجػػػػو(2)أخرجػػػػو الترمػػػػذم   
بػػف ميسػػًمـ، بػػو، بنحػػكه، كأخرجػػو الطبرانػػيا

، مػػف (5)كابػػف الجػػاركد مػػف طريػػؽ صػػفكاف الطػػائي، ،(4)
ـي  طريؽ مىٍي اًمر ٍبفي  سي ـي ك ، كبلىما ) صفكاف، عى مىٍي  ، بنحكه.أبي أمامة  ( عفسي

 .(7)، كالنسائي(6)، أخرجو الترمذمكلو شاىد مف حديث عمرك بف خارجة    
  ناد الحديث:ثانًيا: الحكم عمى إس

 .(10)، كصححو األلباني(9)، كابف الممقف(8)حسنو الترمذم   
، ثـ ذكر حديثنا بػيف فيػو نسػخ (11)كقد ترجـ البخارم لمحديث بقكلو باب: ال كصية لكارث   

  . كفي إسناد الحديث عمتاف متعمقتاف بإسماعيؿ بف عياش:(12)الكصية لمكارث
 
 

                                                           
، 2870 : رقػـ الحػديث3/114بػاب مػا جػاء فػي الكصػية لمػكارث، /سنف أبػي داكد، كتػاب الكصػايا]أبك داكد:  ((1

 .[ يَّاش، عف شيرىحبيؿ بف ميسمـ، سمعت أبا أيمامةقاؿ: حدَّثنا عبد الكىىَّاب بف نىجدىة، حدَّثنا ابف عى 
: رقػػـ 4/433بػػاب مػػا جػػاء ال كصػػية لػػكارث،  /، أبػػكاب الكصػػايا عػػف رسػػكؿ اهلل الترمػػذم سػػنف :الترمػػذم] ((2

 .[2120 الحديث
 .[2713 : رقـ الحديث2/905باب ال كصية لكارث،/، كتاب الكصاياابف ماجة سنف :ابف ماجة] ((3
 .[7621 : رقـ الحديث8/137المعجـ الكبير لمطبراني،  ]الطبراني: ((4
 .[949 : رقـ الحديث238باب ما جاء في الكصية، ص/كتاب البيكع كالتجارات :ابف الجاركد المنتقى] ((5
: رقػػـ 3/505بػػاب مػػا جػػاء ال كصػػية لػػكارث، /، أبػػكاب الكصػػايا عػػف رسػػكؿ اهلل الترمػػذم سػػنف :الترمػػذم] ((6

 .[2121 الحديث
 .[3641 : رقـ الحديث6/247بطاؿ الكصية لمكارث، إباب /سنف النسائي، كتاب الكصايالنسائي: ]ا ((7
 .[2120 : رقـ الحديث4/433باب ما جاء ال كصية لكارث، /سنف :الترمذم] ((8
 .(7/264)جالبدر المنير ابف الممقف،  ((9

 .(6/370)ج داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((10
 .(4/4)ج البخارم حالبخارم، صحي ((11
 .[2747 : رقـ الحديث4/4باب ال كصية لكارث، /صحيح، كتاب الكصايا :البخارم] ((12
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 .(2)، كقد صرح بالسماع كما عند ابف ماجو(1)الثةعمة التدليس، فيك مدلس مف الطبقة الث .1
، كىذا الحديث قد ركاه عف أىؿ بمده، (3)أنو صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده مخمط في غيرىـ .2

 كبخاصة فيما ركاه عف شرحبيؿ بف مسمـ، كما صرح اإلماـ أحمد.
يتقػػكل ك  كيرتقػػي بالمتابعػػات إلػػى الصػػحيح لغيػػره، إسػػناد الحػػديث حسػػف، خالصــة القــول:   

 متف الحديث بشاىده.
  المَّوى  ًإفَّ "يقكؿ:  قاؿ: سمعتي رسكؿ اهلل  عف أبي أيمىامىة البىاًىمي   الحديث الثاني:   

ؽٍّ  ًذم كيؿَّ  أىٍعطىى قىدٍ  قَّػوي، حى ًصػيَّةى  فىػبلى  حى ، كى ػٍرأىةي  تيٍنًفػؽي  كىالى  ًلػكىاًرثو ػٍيئنا اٍلمى ٍكًجيىػ بًػًإٍذفً  ًإالَّ  بىٍيًتيىػا ًمػفٍ  شى  ا،زى
، كىالى  المَّػػػًو، رىسيػػػكؿى  يىػػػا: فىًقيػػػؿى  ـى ػػػؿي  ذىاؾى ": قىػػػاؿى  الطَّعىػػػا َـّ  "أىٍمكىاًلنىػػػا أىٍفضى دَّاةه، اٍلعىػػػكىري : »قىػػػاؿى  ثيػػػ ػػػؤى ػػػةي  مي  كىاٍلًمٍنحى

، كىالدٍَّيفي  مىٍرديكدىةه، ـي  مىٍقًضيٌّ اًرـ كىالزًَّعي  .(4)"غى
 أوًل: تخريج الحديث:

إسػػػػماعيؿ بػػػػف عيػػػػاش، عػػػػف مػػػػف طريػػػػؽ  كبلىمػػػػا، (6)، كابػػػػف ماجػػػػو(5)أخرجػػػػو، كالترمػػػػذم   
 شيرىحًبيؿ بف مسمـ، بو، بنحكه.

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(8)، كاأللباني(7)حسنو الترمذم   
إسناد الحديث حسف، فإسماعيؿ بف عياش، صدكؽ في ركايتو عػف أىػؿ  خالصة القول:   

ىػػؿ بمػػده، كقػػد صػػرح بالسػػماع فػػي ىػػذا ، كىػػذا الحػػديث قػػد ركاه عػػف أ(9)بمػػده، مخمػػط فػػي غيػػرىـ
 الحديث.

 

                                                           
 .(38ص) طبقات المدلسيفابف حجر، تعريؼ  ((1
 .[2713 : رقـ الحديث2/905باب ال كصية لكارث، /سنف، كتاب الكصايا :ابف ماجة] ((2
 .(109ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((3
ػدَّثىنىا ، قػاؿ:3565 : رقػـ الحػديث3/296بػاب فػي تضػميف العػكر، /سنف أبي داكد، كتػاب البيػكع :اكدد كأب] ((4  حى

ٍبدي  ، نىٍجدىةى  ٍبفي  اٍلكىىَّابً  عى ٍكًطي  دَّثىنىا اٍلحى ، اٍبفي  حى ، ٍبفً  شيرىٍحًبيؿى  عىفٍ  عىيَّاشو  .[ [ البىاًىمي   أيمىامىةى  أىبىا سىًمٍعتي : قىاؿى  ميٍسًمـو
 : رقػػـ الحػػديث4/433بػػاب مػػا جػػاء ال كصػػية لػػكارث،  / سػػنف، أبػػكاب الكصػػايا عػػف رسػػكؿ اهلل :مػػذمالتر ] ((5

2120]. 
 .[2295 : رقـ الحديث2/770باب ما لممرأة مف ماؿ زكجيا، /سنف ابف ماجة، كتاب التجارات :ابف ماجة] ((6
 .[670 رقـ الحديث: 2/50،اباب في نفقة المرأة مف بيت زكجي/سنف، كتاب الزكاة :الترمذم] ((7
 .(2/171 الترمذي)ج سنن وضعيف صحيح األلباني، ((8
 .(109ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((9
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    , قال الشَّاِميّ  (1)يِّ دِ نْ صالح بن يحيى بن الِمْقَداِم بن َمْعِدي َكِرب الكِ ق(  س )د  (20)
 . (2)ابن حجر: "لين"

 أوًل: أقوال النقاد:
، كذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات كقػاؿ: (4): "صػدكؽ"الخزرجػيقاؿ ك ، (3)قاؿ الذىبي: "كثؽ"   

 .(5)ئ""يخط
، كزاد ابػف الجػكزم: "ال (8)، كابػف الجػكزم فػي الضػعفاء(7)، كالعقيمػي(6)كذكره ابف الجاركد   

، كقػػػاؿ ابػػػف حػػػـز (10)قػػػاؿ مكسػػػى بػػػف ىػػػاركف: "ال يعػػػرؼ"، ك (9)يعػػػرؼ صػػػالح كال أبػػػكه إال بجػػػده"
 . (13"): "مجيكؿ"، كقاؿ البخارم: "فيو نظر(12)، كالذىبي(11)األندلسي

 .ضعيؼ خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

ٍعػًدم  الحديث األول:    : "أنػا كاًرثي  ، قػاؿ: سػمعتي رسػكؿ اهلل عػف الًمٍقػدىاـً بػف مى يقػكؿي
اًنيىػػوي  اًنيىػػوي كيػػًرثي (14)مػػف ال كاًرثى لػػوي، أفيػػؾ  عى ػػاؿي كاًرثي مػػف ال كاًرثى لػػوي، يىفيػػؾ  عى ، كأًرثي مالػػوي، كالخى

الىوي" مى
(15). 

                                                           
 لمسػػػػمعاني األنسػػػػاب السػػػػمعاني،: ينظػػػػر الػػػػيمف، مػػػػف مشػػػػيكرة قبيمػػػػة كىػػػػي كنػػػػدة، إلػػػػى النسػػػػبة ىػػػػذه: الًكنػػػػدم ((1
 .(11/161)ج
 (.274ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((2
 (.2/304)جاالعتداؿ  ميزافالذىبي،  ((3
 (.172ص)خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ  الخزرجي، ((4
 (.6/459)جالثقات ابف حباف،  ((5
 (.6/348)جإكماؿ تيذيب الكماؿ مغمطام،  ((6
 (.2/206)جالضعفاء الكبير العقيمي،  ((7
 (.2/51)جالضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم،  ((8
 .السابؽ المرجع ((9

 (.2/304)جاالعتداؿ  ميزافالذىبي،  ((10
11))  ،  (.6/81)جالمحمى باآلثار ابف حـز
 (.193ص)ديكاف الضعفاء الذىبي،  ((12
 (.4/292)جالتاريخ الكبير  ،لبخارما ((13
 .(2/252)جالعاني: األسير، ينظر: الخميؿ الفراىيدم، كتاب العيف  ((14
 ،2901 : رقـ الحديث3/123رحاـ، باب في ميراث ذكم األ/سنف أبي داكد، كتاب الفرائض :داكد كأب] ((15

، عف يىزيدى  ، حدَّثنا محمَّدي بفي الميبارًؾ، حدَّثنا إسماعيؿي بفي عىيَّاشو ًتيؽو الد مىشقي  بًف ا    حدَّثنا عبدي السَّبلـً بفي عى
د ًه  ، عف أبيًو، عف جى ، عف صالًح بًف يحيى بًف الًمقداـً  .[حيجرو
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 ريج الحديث:أوًل: تخ
بػف ا، أربعتيـ مف طريؽ عبػد اهلل (4)، كالحاكـ(3)، كأحمد(2)، كابف ماجو(1)أخرجو أبك داكد   

 ، بو، بنحكه.يحيى، عف الًمٍقدىاـً بف مىٍعًدم 
، كلػػو شػػاىده (6)، كأحمػػد(5)، أخرجػػو الترمػػذمكلػػو شػػاىده مػػف حػػديث عمػػر بػػف الخطػػاب    

، كشػػػاىده ثالػػػث، مػػػف (8)، كالحػػػاكـ(7)خرجػػػو الترمػػػذمآخػػػر، مػػػف حػػػديث عائشػػػة رضػػػي اهلل عنيػػػا، أ
 .(9)و، أخرجو ابف ماجحديث أبي أمامة 

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(12)، كاأللباني(11)الحاكـ صححو ،(10)قاؿ أبك زرعة: "حديث حسف"   
       ىػػػػػذا اإلسػػػػػناد عػػػػػف  كقػػػػػاؿ البػػػػػزار: "أحسػػػػػفي إسػػػػػناد يػػػػػركل فػػػػػي ذلػػػػػؾ عػػػػػف رسػػػػػكؿ اهلل    

، كقاؿ البييقي: "لـ يركى ىذا الحديث مف (14)قاؿ ابف معيف: "ليس فيو حديث قكم" ،(13)"ر عم
 .(15)كجو يصح"

 
 

                                                           
 .[2899 : رقـ الحديث3/123باب في ميراث ذكم األرحاـ، /لفرائض، كتاب االسابؽ المرجع] ((1
: رقـ 2/879باب الدية عمى العاقمة، فإف لـ تكف لو عاقمة، /سنف ابف ماجة، كتاب الديات :ابف ماجة] ((2

 .[2738 : رقـ الحديث2/914، أبف ماجة سنف، كتاب الفرائض، باب ذكم األرحاـ، 2634 الحديث
-17203-17199 -17176-17175 : رقـ الحديث435-434-431-28/413د، مسند أحم :أحمد] ((3

17204]. 
 .[8002 : رقـ الحديث4/382المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، كتاب الفرائض،  :الحاكـ] ((4
 .[2103 : رقـ الحديث4/421باب ما جاء في ميراث الخاؿ، /سنف الترمذم، كتاب الفرائض :الترمذم] ((5
 [323-189رقـ الحديث: 409-1/321مسند أحمد،  :بؿأحمد بف حن] ((6
 .[2104 : رقـ الحديث4/422باب ما جاء في ميراث الخاؿ، /، كتاب الفرائضالترمذم سنف: الترمذم] ((7
 .[8004 : رقـ الحديث4/383المستدرؾ عمى الصحيحيف  :الحاكـ] ((8
 .[2737 : رقـ الحديث2/914باب ذكم األرحاـ، /سنف ابف ماجة، كتاب الفرائض :ابف ماجة] ((9

 .(4/552)جابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث  ((10
 .[8002 : رقـ الحديث4/382المستدرؾ عمى الصحيحيف  :الحاكـ] ((11
 (.6/401ج) داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((12
 .[253 : رقـ الحديث1/376مسند البزار،  :البزار] ((13
 لـ أعثر عميو في كتبو. .[2301: رقـ الحديث2/366، السنف الصغير لمبييقي :البييقي] ((14
 ، لـ أحصؿ عمى كتاب خبلفيات البييقي.(4/11)جأحمد اإلشبيمي، مختصر خبلفيات البييقي  ((15
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 إسناد الحديث ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(1)يزيد بف ًحجر، مجيكؿ_ 1
، ضعيؼ._ 2  صالح بف يحيى بف الًمٍقدىاـً
 .(2)يحيى بف المقداـ بف معدم كرب، مستكر_ 3
يتقػػكل متنػػو متابعػػة قاصػػرة فيرتقػػي إلػػى الحسػػف لغيػػره، ك عبػػد اهلل بػػف يحيػػى، عيـ كقػػد تػػاب   
 .هشكاىدب
نًكبًػًو،  ، أف رسػكؿ اهلل عف الًمقػداـً بػًف مىعػًدم كىػًربى  الحديث الثاني:    ػرىبى عمػى مى ضى

ثيَـّ قاؿى لوي: "أىفمىحتى يا قيدىيـي 
 .(5)"(4)ًريفناإف ميتَّ كلىـ تىكيف أميرنا، كال كىاًتبنا كال عى  (3)

 أوًل: تخريج الحديث:
، ثبلثػػػتيـ مػػػف طريػػػؽ صػػػالح بػػػف يحيػػػى، بػػػو (8)، كالبييقػػػي(7)، كالطبرانػػػي(6)أخرجػػػو أحمػػػد   

عػف أمػو عػف  ، كبلىمػا مػف طريػؽ محمػد بػف حػرب(10)، كابػف قػانع(9)كأخرجو ابف السػندم، بنحكه
   محمػد بػف حػرب، كيحيػىجػده ، مف طريػؽ يحيػى بػف المقػداـ، كبلىمػا) (11)، كأخرجو البييقيأميا
 ، بنحكه. الًمقداـً بًف مىعًدم كىًربى  بف المقداـ( عفا
 
 

                                                           
 .(600ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((1
 .(597ص)السابؽ  المرجع ((2
ر: اليركم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصػابيح يا قديـ: بالقاؼ تصغير مقداـ، صغره رىٍحمىة لىوي كتمطفنا، ينظ ((3
 .(2/55)ج، المناكم، الفيض القدير (1/190)جالمناكم، التيسير بشرح الجامع الصغير ، (6/2411)ج
العرفػػػاء: جمػػػع عريػػػؼ، كىػػػك القػػػيـ بػػػأمكر القبيمػػػة أك الجماعػػػة مػػػف النػػػاس يمػػػي أمػػػكرىـ كيتعػػػرؼ األميػػػر منػػػو  ((4

 .(3/218)جالنياية في غريب الحديث كاألثر أحكاليـ، ينظر: ابف األثير، 
، 2933 : رقػـ الحػديث3/131بػاب فػي العرافػة، /سػنف أبػي داكد، كتػاب الخػراج، كاإلمػارة، كالفػيء :داكد كأب] ((5

، عػف  ، عف يحيى بًف جػابرو ممةى سيميمافى بًف سيمىيـو ، عف أبي سى ، حدَّثنا محمَّد بف حىربو ك بفي عثمافى قاؿ: حدَّثنا عىمري
د ًه الًمقداـً بًف مىعًدم كىًربى صا ، عف جى  .[لًح بًف يحيى بف الًمقداـً

 .[17205 : رقـ الحديث28/435مسند أحمد،  :أحمد] ((6
 .[1382 : رقـ الحديث2/300مسند الشامييف لمطبراني،  :الطبراني] ((7
 .[13047 : رقـ الحديث6/586السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((8
 .[393 : رقـ الحديث351سني، عمؿ اليـك كالميمة البف السني، صابف ال] ((9

 .(3/107)جابف قانع، معجـ الصحابة البف قانع  ((10
 .[13048 : رقـ الحديث6/586السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((11
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 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 . (1)ضعفو األلباني   
إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ صػػالح بػػف يحيػػى، كمتابعػػة الًمقػػداـً بػػًف مىعػػًدم  خالصــة القــول:   

، لصالح بف يحيى ال ترتقي بالحديث؛   ألجؿ: كىًربى
 .(2)يحيى بف المقداـ بف معدم كرب، مستكر_ 1
 .(3)حاليا يعرؼ ال _ كالدة محمد بف حرب،2
 _ جدة محمد بف حرب، لـ أعثر ليا عمى ترجمة، فيي مجيكلة الحاؿ.3
قـــال ابـــن حجـــر: "لـــين  الُكـــوِفّي, ,(4)عـــامر بـــن َشـــقيق بـــن َجمـــَرة األســـدي (ق ت د) (21)

 .(5)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

، كصػػحح إسػػناد حديثػػو (7)، كقػػاؿ النسػػائي: "لػػيس بػػو بػػأس"(6)ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات ذكػػره   
ع  (8)الحاكـ  .(9)ؼ"، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ، ضي

فػػي الضػػعفاء، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ الػػرازم: "شػػيخ لػػيس  (11)، كالػػذىبي(10)كذكػػره ابػػف الجػػكزم   
 .(14)، كابف شاىيف(13)ابف معيف وضعفك ، (12)بقكم"

 ؼ. ضعي خالصة القول:   
 

                                                           
 .(2/409)ج داكد أبي ضعيؼ األلباني، ((1
 .(597ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((2
 (.758ص) السابؽ المرجع: ينظر ((3
 .(1/213)ج األنساب السمعاني،: ينظر الزام، مف السيف فيبدلكف األزد الى النسبة ىذه: األسدم ((4
 .(287ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((5
 .(7/249)جالثقات ابف حباف،  ((6
 ، كلـ أجده في كتبو.(14/42)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((7
 [.527الحديث رقـ: 1/249 لمحاكـ، الصحيحيف عمى مستدرؾال: الحاكـ] ((8
 .(1/522)جالكاشؼ الذىبي،  ((9

 .(2/71)جالضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم،  ((10
 .(205ص)، ديكاف الضعفاء (1/323)جالمغني في الضعفاء الذىبي،  ((11
 .(6/322)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((12
 عميو في كتبو.لـ أعثر . السابؽ المرجع ((13
 .(151ص)تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف ابف شاىيف،  ((14
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 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
ممىة، قاؿ: رأيتي عثماف بف عفَّاف  الحديث األول:    غسؿ ذراعيػو ثبلثنػا  عف شىقيؽ بف سى

قػاؿ أبػك داكد: ركاه ككيػع، عػف  فعػؿ ىػذا". ثبلثنا، كمسح رأسو ثبلثنا، ثـ قػاؿ: "رأيػتي رسػكؿ اهلل 
 .(1)إسرائيؿ قاؿ: "تكضأ ثبلثنا فقط"

 ريج الحديث:أوًل: تخ
، كبلىما مف طريؽ حمراف بػف أبػاف، عػف عثمػاف بػف عفػاف (3)، كمسمـ(2)أخرجو البخارم   

بنحكه ،. 
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

، كقػاؿ (4)قاؿ أبك داكد: "أحاديث عثماف الصحاح، كميا تدؿ عمى مسػح الػرأس، أنػو مػرة"   
ذكػػر التكػػرار فػػي مسػػح الػػرأس، إال أنيػػا مػػع  ،البييقػػي: "قػػد ركم مػػف أكجػػو غريبػػة عػػف عثمػػاف 

ف كػػاف بعػػض أصػػحابنا يحػػتج بيػػا" ، (5)خػػبلؼ الحفػػاظ الثقػػات ليسػػت بحجػػة عنػػد أىػػؿ المعرفػػة، كا 
كقاؿ الشككاني: "كاإلنصاؼ أف أحاديث الثبلث، لـ تبمغ إلى درجػة االعتبػار، حتػى يمػـز التمسػؾ 

 .(7)حسف صحيح" ، كقاؿ األلباني: "إسناده(6)بيا لما فييا مف الزيادة"
إسػناد الحػديث ضػعيؼ؛ ألجػؿ عػامر بػف شػقيؽ، ضػعيؼ الحػديث، كقػد  خالصـة القـول:   
لحسػف لغيػره، دكف قكلػو: "كمسػح رأسػو ثبلثنػػا"، إلػى متابعػة قاصػرة، فيرتقػػي  و حمػراف بػف أبػافبعػات

 كما أخرجو البخارم كمسمـ.
 

                                                           
، قاؿ: حػدَّثنا 110 : رقـ الحديث ،1/27باب صفة كضكء النبي /سنف أبي داكد، كتاب الطيارة :داكد كأب] ((1

مػرىة، عػف شىػقيؽ  ػممىة، ىاركف بف عبد اهلل، حدثنا يحيػى بػف آدـ، حػدثنا إسػرائيؿ، عػف عػامر بػف شىػقيؽ بػف جى بػف سى
 .[ قاؿ: رأيتي عثماف بف عفَّاف

 .[159 : رقـ الحديث1/43باب الكضكء ثبلثنا ثبلثنا، /صحيح البخارم، كتاب الكضكء]البخارم:  ((2
 .[227-6 رقـ الحديث:1/206باب فضؿ الكضكء كالصبلة عقبو، /صحيح مسمـ، كتاب الطيارة]مسمـ:  ((3
 .(1/103)جالبييقي، السنف الكبرل  ((4
 .السابؽ المرجع ((5
 .(1/201)جنيؿ األكطار الشككاني،  ((6
 .(1/185)جاأللباني، صحيح أبي داكد،  ((7
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 .(2)لحيتو" (1)خمؿكاف يي  ، أف النبي عف عثماف بف عفَّاف  الحديث الثاني:   
 أوًل: تخريج الحديث:

، ثبلثتيـ مف طريؽ عامر بف شقيؽ، بو، (5)، كابف حباف(4)، كالدارمي(3)أخرجو ابف ماجو   
 ، بنحكه.، مف طريؽ سعيد بف المسيب عف عثماف بف عفاف (6)بنحكه، كأخرجو الطبراني

اىده آخػر مػف حػديث ، كشػ(7)، أخرجػو ابػف ماجػوكلػو شػاىده مػف حػديث أنػس بػف مالػؾ    
 .(8)عائشة رضي اهلل عنيا، أخرجو الحاكـ

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
قاؿ البخػارم: "أصػح شػيء فػي ىػذا البػاب حػديث عػامر بػف شػقيؽ، عػف أبػي كائػؿ، عػف    

، كقػػػػػاؿ الترمػػػػػذم: "ىػػػػػذا حػػػػػديث حسػػػػػف (10)، كقػػػػػاؿ فػػػػػي مكضػػػػػعو آخػػػػػر: "ىػػػػػك حسػػػػػف"(9)عثمػػػػػاف"
 .(12)"عمى أقؿ األحكاؿ حسف لغيره"كقاؿ ابف حجر: 

                                                           
التخميػػؿ: تفريػػػؽ شػػػعر المحيػػػة كأصػػػابع اليػػػديف كالػػػرجميف فػػػي الكضػػػكء. كأصػػػمو مػػػف إدخػػػاؿ الشػػػيء فػػػي خػػػبلؿ  ((1

، ابػف منظػكر، لسػاف العػرب (2/73)جالشيء، كىك كسطو، ينظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر 
 .(11/214)ج
، قاؿ: حػدَّثنا 31 : رقـ الحديث1/86باب ما جاء في تخميؿ المحية، /سنف الترمذم، كتاب الطيارة :الترمذم] ((2

ػػًقيؽو، عػػف أبػػي كائػػؿ، عػػف عثمػػاف  ػػامًر بػػف شى ، عػػف عى زَّاؽ، عػػف إسػػرائيؿى ػػدثنا عبػػد الػػرَّ      يحيػػى بػػف مكسػػى، قػػاؿ: حَّ
 .[بف عفَّافا

 : رقػػـ الحػػديث1/148بػػاب مػػا جػػاء فػػي تخميػػؿ المحيػػة، /سػػنف ابػػف ماجػػة، كتػػاب الطيػػارة كسػػننيا :ابػػف ماجػػة] ((3
430]. 

 .[731: رقـ الحديث1/550باب في تىخميًؿ الم حية، /سنف الدارمي :الدارمي] ((4
: 3/326ي كضػكئو،ذكر االسػتحباب لممتكضػئ تخميػؿ لحيتػو فػ/صحيح ابف حباف، كتاب الطيارة :ابف حباف] ((5

  .[1081رقـ الحديث
 .[2402 : رقـ الحديث3/321مسند الشامييف الطبراني،  :الطبراني] ((6
 : رقػػـ الحػػديث1/149 ،بػػاب مػػا جػػاء فػػي تخميػػؿ المحيػػة/سػػنف ابػػف ماجػػة، كتػػاب الطيػػارة كسػػننيا :ابػػف ماجػػة] ((7

431]. 
 .[531: رقـ الحديث1/250المستدرؾ عمى الصحيحيف، :الحاكـ] ((8
 [.31: رقـ الحديث1/86باب ما جاء في تخميؿ المحية، /كتاب الطيارة :سنف الترمذمالترمذم، ] ((9

 .(33ص)الترمذم، العمؿ الكبير  ((10
 [31: رقـ الحديث1/86باب ما جاء في تخميؿ المحية،  :كتاب الطيارة :سنف الترمذمالترمذم، ] ((11
 .(2/300)جالمطالب العالية ابف حجر،  ((12
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في تخميؿ المحية شيء، كأحسف شيء فيػو  كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "ال يصح عف النبي    
 ،(2)في تخميؿ المحية حديث" ، كقاؿ أبك حاتـ: "ال يثبت عف النبي (1)حديث شقيؽ عف عثماف"

 .(3)كقد أجاب ابف الممقف بقكلو: "إف المراد بذلؾ غير حديث عثماف"
إسػناد الحػديث ضػعيؼ؛ ألجػؿ عػامر بػف شػقيؽ، ضػعيؼ الحػديث، كقػد  خالصـة القـول:   
 متابعة قاصرة؛ فيرتقي إلى الحسف لغيره، كيتقكل متف الحديث بشاىديو. و سعيد بف المسيببعات
ـــن َأْرَدَك,  (ق ت د)  (22) ـــب ب ـــن َحبي ـــرحمن ب ـــد ال ـــيّ عب ـــبمـــولىم,  الَمْخُزوِم ـــال: حبي        ويق
  .(4)قد ُينسُب إلى جده. قال ابن حجر: "لين الحديث"بن عبد الرحمن, و ا

 أوًل: أقوال النقاد: 
، (6)، كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات(5)قػػاؿ الحػػاكـ: "صػػحيح اإلسػػناد، مػػف ثقػػات المػػدنييف"   

ديكؽ، فيو ليف" ، كقاؿ فػي مكضػع آخػر: (8)، كقاؿ في مكضع آخر: "فيو ليف"(7)كقاؿ الذىبي: "صى
 .(9)""صدكؽ، كلو ما ينكر

   ، كقػاؿ(12)، كابػف المػديني(11)، كضػعفو ابػف معػيف(10)كقاؿ ابف القطاف: "ال تيعػرؼ حالػو"   
 : "منكر الحديث".(15)، كابف حـز(14)، كالنسائي(13)ابف المديني

 .(16)قاؿ الذىبي: "الصكاب عبد الرحمف بف حبيب"ك    

                                                           
 .(2/192)جف الممقف، البدر المنير اب ((1
 .(1/553)جابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث  ((2
 .(2/192ج)ابف الممقف، البدر المنير ((3
 .(338ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((4
 .(2/216)جالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ،  ((5
 (.7/77)جالثقات ابف حباف،  ((6
 .(2/378)جالمغني في الضعفاء الذىبي،  ((7
 (.1/625)جالكاشؼ الذىبي،  ((8
 .(2/555)جميزاف االعتداؿ الذىبي،  ((9

 .(3/510)جبياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ الفاسي،  ((10
 لـ أعثر عميو في كتبو..(1/190)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((11
 .(138ص)سؤاالت ابف أبي شيبة ابف المديني،  ((12
 .كتبو في عميو أحصؿ كلـ. (1/190)جضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم، ال ((13
 ، كلـ أحصؿ عميو في كتبو.(17/53)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((14
15))  ،  .(9/465)جالمحمى باآلثار ابف حـز
 (.1/455)جميزاف االعتداؿ الذىبي،  ((16
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 ىك عبد الرحمف بف حبيب. ك ضعيؼ الحديث  خالصة القول:   
 :حديثوراسة ثانًيا: د

،  ، أف رسػػػكؿ اهلل عػػػف أبػػػي ىريػػػرة     ػػػدٌّ: الن كػػػاحي ػػػد ، كىىػػػزليييفَّ جى ػػػد ىيفَّ جى ثه جى قػػػاؿ: "ثػػػبلى
 .(1)كالطَّبلؽي، كالرَّجعىة"

 أوًل: تخريج الحديث:
، (3)، كابف ماجػو(2)أخرجو الترمذم    بيػب بػف أىٍردىؾى ، كبلىمػا مػف طريػؽ عبػد الػرحمف بػف حى

 .بو، بمثمو
مكقػػػكؼ شػػاىده  ، ك(4)، أخرجػػو الحػػارث، عبػػادة بػػػف الصػػامت حػػديث مػػف شػػاىده  كلػػو   

   مكقػػػكؼ عمػػػى ، كشػػػاىد آخػػػر (5)أخرجػػػو عبػػػد الػػػرزاؽ الصػػػنعاني، عمػػػى عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب 
كلػو شػاىده مرسػؿ مػف حػديث الحسػف البصػرم: أخرجػو ، (6)ابف أبي شيبة أخرجو  أبي الدرداء 
 .(9)ف أبي حاتـكاب ،(8)، كالطبرم(7)ابف أبي شيبة

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(12)، كاأللباني(11). بينما ضعفو ابف الممقف(10)حسنو المنذرم   

                                                           
، قػاؿ: 2194 : رقػـ الحػديث2/259اليػزؿ،  باب في الطػبلؽ عمػى/سنف أبي داكد، كتاب الطبلؽ :داكد كأب] ((1

بيػب، عػف عىطػاء بػف أبػي ربػاح، عػف  ، حدَّثنا عبد العزيز يعنػي ابػف محمػد، عػف عبػد الػرحمف بػف حى حدَّثنا القىعنىًبي 
 [. ابف مىاىىؾ، عف أبي ىريرة

 ـ الحػػديث: رقػػ3/482 الطػػبلؽ، فػػي كاليػػزؿ الجػػد فػػي جػػاء مػػا الطبلؽ/بػػاب كتػػاب الترمػػذم، سػػنف الترمػػذم:] ((2
1184]. 

 : رقػػـ الحػػديث1/658 العبنػػا، راجػػع أك نكػػح أك طمػػؽ مػػف الطبلؽ/بػػاب كتػػاب ماجػػة، ابػػف سػػنف ماجػػة: ابػػف] ((3
2039]. 

 .[503 : رقـ الحديث1/555مسند الحارث،  :الحارث بف أبي أسامة] ((4
 .[10247 : رقـ الحديث6/134مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني،  :عبد الرزاؽ الصنعاني] ((5
 .[18402 : رقـ الحديث4/114مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((6
 [.18406 : رقـ الحديث4/115، السابؽ المرجع] ((7
 .[4923 : رقـ الحديث5/13تفسير،  :الطبرم] ((8
 .[2248 : رقـ الحديث2/425، حاتـ أبي ابف تفسير :ابف أبي حاتـ] ((9

 .(8/83)جالبدر المنير ابف الممقف،  ((10
 .(8/82)جالسابؽ  المرجع ((11
 .(5/194)ج داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((12
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يتقكل ك إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عبد الرحمف بف حبيب، ضعيؼ الحديث،  خالصة القول:   
 ده. كاىمتف الحديث بش

     وقـد ينسـب لجـده, قـال ,(1)ِبـيّ الُمطَّمِ  عبد اهلل بـن عمـي بـن يزيـد بـن ُرَكاَنـة (س ت د)  (23)
 .(2)ابن حجر: "لين الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كقػػاؿ العقيمػػي: "ال يتػػابع عمػػى (4)، كقػػاؿ الػػذىبي: "كثػػؽ"(3)ذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات   

 .(5)حديثو، مضطرب اإلسناد"
 ضعيؼ. خالصة القول:   

 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
 كقػػد تمػػت دراسػػتة عنػػد الػػراكم  : ريكىانىػػة إال عمػػى ركايػػة كاحػػدة مػػف حػػديث  لػػـ أعثػػر لػػو   

بيػر صػػفحة اليىاًشػًمٌي،  المطمػػب عبػد بػف الحػػارث بػف نكفػؿ بػػف سػعيد بػػف سػميماف بػف سػػعيد بػف الزي
 .81رقـ

 المدني محمد أبو, الَياِشِميّ  عبد اهلل بن محمد بن َعِقيل بن أبي طالب (ق ت د بخ)  (24)
 .(6)" بأخرة تغير :ويقال، قال ابن حجر: "صدوق, في حديثو لين ,عمي بنت زينب أمو

  أوًل: أقوال النقاد:
ػػػديكؽ"(7)كثقػػػو العجمػػػي، كقػػػاؿ: "جػػػائز الحػػػديث"    ، كقػػػاؿ البخػػػارم: (8)، كقػػػاؿ الترمػػػذم: "صى

سحاؽ بف إبراىيـ، كالحميدم يحتجكف بحديثو، كىك مقػارب الحػديث" ، (9)"رأيت أحمد بف حنبؿ، كا 
 .(11)، كقاؿ ابف عدم: "يكتب حديثو"(10)ىبي: "حديثو في مرتبة الحسف"كقاؿ الذ

 

                                                           
 (.12/316ج) األنساب السمعاني،: ينظر قصي، بف مناؼ عبد بف المطمب إلى النسبة ىذه: الميطًَّمًبيٌ  ((1
 (.314ص) التيذيب تقريبابف حجر،  ((2
 .(7/15)ج الثقاتابف حباف،  ((3
 .(1/576)ج الكاشؼالذىبي،  ((4
 .(2/282)ج الكبير الضعفاءالعقيمي،  ((5
 .(321ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((6
 .(2/57)جالعجمي، معرفة الثقات ((7
 .(1/54)ج الترمذم الترمذم، سنف ((8
 .(22ص)الترمذم، العمؿ الكبير  ((9

 .(2/485)جميزاف االعتداؿ الذىبي،  ((10
 .(5/209)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم،  ((11
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ككػػاف مالػػؾ كيحيػػى بػػف سػػعيد ال يركيػػاف عنػػو، ككػػاف ابػػف معػػيف، كعبػػد الػػرحمف يحػػدثاف    
كيقػػكؿ: "فػػي حفظػػو شػػيء  (2)، ككػػاف ابػػف عيينػػة ييمًسػػؾ عػػف حديثػػو(1)عنػػو، كالنػػاس يختمفػػكف فيػػو

، كقػاؿ (6)، كابف المديني(5)، كضعفو ابف معيف(4)في الضعفاء، كذكره العقيمي (3)فكرىت أف ألقيو"
، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ الػػرازم: "لػػيف الحػػديث، لػػيس بػػالقكم، كال ممػػف ييحػػتج (7)ابػػف معػػيف: "لػػيس بػػذاؾ"

، كقاؿ الذىبي: "ال يرتقي خبره إلػى (8)بحديثو"، كقاؿ أبك زرعة الرازم: "ييختمؼ عنو في األسانيد"
 .(9)درجة الصحة كاالحتجاج"

كقاؿ ابف حباف: "ردمء الحفظ، كاف يحدث عف التكىـ؛ فيجيء بالخبر عمى غير سيننو،    
، كقػػػاؿ ابػػػف سػػػعد: "منكػػػر (10)فممػػػا كثػػػر ذلػػػؾ فػػػي أخبػػػاره؛ كجػػػب مجانبتيػػػا، كاالحتجػػػاج بضػػػدىا"

ػًديث"(11)الحديث، ال يحتجكف بحديثػو، ككػاف كثيػر العمػـ" ، (12)، كقػاؿ أحمػد بػف حنبػؿ: "منكػر اٍلحى
 .(13)ف خزيمة: "ال أحتج بو"كقاؿ اب

 صدكؽ، في حفظو ضعؼ. خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

، ، قػػػػاؿ: قػػػػػاؿ رسػػػػػكؿ اهلل عػػػػف عمػػػػػيٍّ الحـــــديث األول:     ػػػػػبلًة الٌطيػػػػػكري : "ًمفتػػػػاحي الصَّ
" ـي ، كتحميمييا التَّسمي كتحريمييا التَّكبيري
(14). 

 
 

                                                           
 .(2/299)جالضعفاء الكبير  ،لعقيميا ((1
 .(2/298)جينظر: العقيمي، الضعفاء الكبير  ((2
 (.5/154)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((3
 .(2/299)جالضعفاء الكبير العقيمي،  ((4
 .(1/72)جركاية ابف محرز  -ابف معيف، تاريخ  ((5
 .(88ص)البف المديني ، سؤاالت ابف أبي شيبة ابف المديني ((6
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(2/124)جابف أبي خيثمة، التاريخ الكبير  ((7
 .(5/154)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((8
 .(6/329)جسير أعبلـ النببلء الذىبي،  ((9

 .(2/3)جالمجركحيف ابف حباف،  ((10
 .(5/392)جالطبقات الكبرل ابف سعد،  ((11
 ، كلـ أحصؿ عميو في كتبو.(16/82)جالكماؿ في أسماء الرجاؿ المزم، تيذيب  ((12
 ، كلـ أحصؿ عميو في كتبو.(1/594)الذىبي، الكاشؼ  ((13
، قػاؿ: حػدَّثنا عيثمػاف 61: رقـ الحديث1/16باب فرض الكضكء ، /سنف أبي داكد، كتاب الطيارة :داكد كأب] ((14
ًكيع، عف سيفياف، عف ابف  بفا نىًفيًَّة، عف عميٍّ أبي شىيبىة، حدَّثنا كى ًقيؿ، عف ميحمَّد بف الحى  .عى
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 أوًل: تخريج الحديث:
، كبلىمػا مػف طريػؽ عبػد اهلل بػف محمػد بػف عقيػؿ، بػو، (2)، كابف ماجػو(1)رمذمأخرجو الت   

 بمثمو.
، كشػػػاىده آخػػػر، مػػػف (3)، أخرجػػػو الترمػػػذمكلػػػو شػػػاىده مػػػف حػػػديث أبػػػي سػػػعيد الخػػػدرم    

          . كلػػػػػػو شػػػػػػاىد مكقػػػػػػكؼ عمػػػػػػى ابػػػػػػف عبػػػػػػاس(4)، أخرجػػػػػػو الطبرانػػػػػػيحػػػػػػديث عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف زيػػػػػػد 
 .(5)ي شيبةرضي اهلل عنيما، أخرجو ابف أب

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، كقاؿ العقيمي: "إسناده (6)قاؿ الترمذم: "ىذا الحديث أصح شيء في ىذا الباب كأحسف"   

 .(8)، كقاؿ األلباني: "إسناده حسف صحيح"(7)ليف"
؛ ألجػؿ عبػد اهلل بػف عقيػؿ، صػدكؽ، فػي حفظػو ضػعؼ، ضػعيؼإسػناده  خالصة القول:   

 بالشكاىد. ديثالح كيتقكل متف
عفػر رضػي اهلل عنيمػا، "أف النَّبًػيَّ الحديث الثاني    ػتَّـي فػي  : عػف عبػد اهلل بػف جى كػاف يىتىخى

 .(9)يىمينو"
 
 
 

                                                           
 .[3 : رقـ الحديث1/8الترمذم، سنف الترمذم، كتاب الطيارة، باب ما جاء أف مفتاح الصبلة الطيكر، ] ((1
 : رقػػػـ الحػػػديث1/101بػػػاب مفتػػػاح الصػػػبلة الطيػػػكر، /سػػػنف ابػػػف ماجػػػة، كتػػػاب الطيػػػارة كسػػػننيا :ابػػػف ماجػػػة] ((2

275]. 
 : رقػػـ الحػػديث1/317بػػاب مػػا جػػاء فػػي تحػػريـ الصػػبلة كتحميميػػا، /سػػنف الترمػػذم، كتػػاب الطيػػارة :الترمػػذم] ((3

238]. 
 .[7175 : رقـ الحديث7/167المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((4
 : رقػػـ الحػػديث1/208فػػي مفتػػاح الصػػبلة مػػا ىػػك،/مصػػنؼ ابػػف أبػػي شػػيبة، كتػػاب الصػػبلة :ابػػف أبػػي شػػيبة] ((5

2381]. 
 .[3 : رقـ الحديث1/8باب ما جاء أف مفتاح الصبلة الطيكر، /ف الترمذم، كتاب الطيارةسن :الترمذم] ((6
 .(2/136)ج الضعفاء الكبيرالعقيمي،  ((7
 .(1/102)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((8
، قػاؿ: حػدَّثنا 3647 : رقػـ الحػديث2/1203بػاب التخػتـ بػاليميف، /سنف ابف ماجة، كتاب المباس :ابف ماجة] ((9
ًقيػؿ، أب ، عػف إبػراىيـ بػف الفىضػؿ، عػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف عى يػرو ك بكر بف أبي شىيبىة قاؿ: حدَّثنا عبدي اهلل بػف نيمى

عفر  .[عف عبد اهلل بف جى
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 أوًل: تخريج الحديث:
عبػد اهلل مػف طريػؽ عبيػد اهلل بػف أبػي رافػع، عػف كبلىمػا ، (2)كالنسػائي،(1)أخرجو الترمػذم   

عفر رضي اهلل عنيما، بنحكه.  بف جى
 .(3)، أخرجو مسمـكلو شاىده مف حديث أنس بف مالؾ   

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(4)قاؿ شعيب األرنؤكط: "إسناده ضعيؼ جدنا"  
كيتقػكل مػتف  ،(5)إسناد الحديث ضعيؼ جدنا؛ ألجؿ إبراىيـ بف الفضؿ متػركؾ خالصة القول:  

 الحديث بشاىده.
, قال دمشق من أىل صنعاء (7)الُبْرسِميّ ، (6)ريعبد الممك بن محمد الِحميَ  (ق س د) (25)

  .(8)ابن حجر: "لين الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد:

، كقػػاؿ: "سػػألت (11)قػػاؿ أبػػك حػػاتـ: يكتػػب حديثػػو، ك (10()9)الػػرحمف عبػػد بػػف كثقػػو سػػميماف   
 ، كقػاؿ أبػك الفػتح(13)، كضػعفو ابػف حجػر(12)بػف محمػد الصػنعاني، فكأنػو ضػجع" الممػؾعبد  عف

                                                           
 : رقػػػـ الحػػػديث4/228بػػػاب مػػا جػػػاء فػػػي لػػبس الخػػػاتـ فػػػي اليمػػيف، /سػػػنف الترمػػػذم، كتػػاب المبػػػاس :الترمػػذم] ((1

1744]. 
 .[5204 : رقـ الحديث8/175باب مكضع الخاتـ مف اليد، /ي، كتاب الزينةسنف النسائ :النسائي] ((2
 .[2094-62رقـ الحديث:3/1658باب في خاتـ الكرؽ فصو حبشي، /صحيح مسمـ :مسمـ] ((3
 .(4/621)ابف ماجة، سنف ابف ماجة، ت األرنؤكط  ((4
 .(92ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((5
 األنسػاب السػمعاني،: ينظػر الػيمف، أقصػى نزلػت القبائػؿ، أصػكؿ مػف كىػي ميػر،ح إلػى النسبة ىذه: الًحٍميىًرل ((6

 .(4/264)ج لمسمعاني
 المنتيػي كفضػالة المبتػدم عجالػة اليمػداني، الػديف زيػف: ينظر حمير، مف بطف بيٍرسيـ، إلى منسكب: البيٍرسًميٌ  ((7
 (.26ص) النسب في
 .(365ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((8
 السػػابؽ المرجػػع: ينظػػر أيػػكب، أبػػك شػػرحبيؿ بنػػت بػػف الدمشػػقي التميمػػي عيسػػى بػػف الػػرحمف بػػدع بػػف سػػميماف ((9
 (.253ص)

 (.18/407ج) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب المزم، ((10
 (5/369)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((11
 السابؽ المرجعا ((12
 .(11/544)جفتح البارم ابف حجر،  ((13
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، كقػػاؿ ابػػف حبػػاف: "تفػػرد عػػف الثقػػات بالمكضػػكعات، ال (1)األزدم: "لػػيس بالمرضػػي فػػي حديثػػو"
  .(3")"ليس بحجة ، كقاؿ الذىبي:(2)يجكز االحتجاج بركايتو"

 ضعيؼ.  خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

بىاره : " النَّا، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة  الحديث األول:    ري جي
(4)"(5). 

 أوًل: تخريج الحديث:
 ، أربعتيـ مف طريػؽ(9)، كأبك عكانة(8)، كالنسائي(7)، كابف أبي عاصـ(6)أخرجو ابف ماجو   

 عبد الرزاؽ عف مىعمىر بف راشد، بو، بنحكه.
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(10)صححو األلباني   
" ليس بشيء، لـ يكػف ي ىريرة كقد كاف أحمد بف حنبؿ، يقكؿ حديث أب    بىاره : "كالنَّاري جي

ػا: "لػيس الحػديث فػي كتػب عبػد الػرزاؽ عػف (11)فػي الكتػب، باطػؿ لػيس ىػك بصػحيح" ، كقػاؿ أيضن
نمػا ىػك "البيػر جبػار"، ثػـ كافقػو عميػو عبػد الممػؾ (12)معمر" ، ككػاف ييقػاؿ: غمػط فيػو عبػد الػرزاؽ كا 

                                                           
 .(8/344)جالكماؿ  مغمطام، إكماؿ تيذيب ((1
 (.2/136)جالمجركحيف ابف حباف،  ((2
 (.1/669)جالكاشؼ الذىبي،  ((3
أٌف مف استكقد نارنا بما يجكز لو، فتعدَّت إلى ما ال يجكز، فإٌنو ال شيءى عميو، ينظر: محمد االشبيمي،  :معناه ((4

 .(4/31)جالمسالؾ في شرح مكطأ مالؾ 
، قػػاؿ: حػػدَّثنا 4594 : رقػػـ الحػػديث4/197بػػاب فػػي النػػار تعػػدم، /ب الػػدياتسػػنف أبػػي داكد، كتػػا :داكد كأبػػ] ((5

زَّاؽ، دثنا عبدي الرَّ ، حدَّثنا زيدي بف المبارؾ، حدَّثنا محمد بف الميتىكك ؿ العسقبلني، حَّ عفري بف ميساًفر الت ن يًسي   كحدَّثنا جى
اـً بف مي  ، كبلىما عف مىعمىر، عف ىىمَّ نعاني   .[نىب و، عف أبي ىريرة عبد الممؾ الصَّ

 .[2676 : رقـ الحديث2/892باب الجبار، /سنف ابف ماجة، كتاب الديات :ابف ماجة] ((6
 .(43ص)ابف أبي عاصـ، الديات،  ((7
 .[5757 : رقـ الحديث5/336السنف الكبرل، في الدَّابًَّة تصيب بًرجًميا،  :النسائي] ((8
، كاألنعػاـ فيمػا ييًصػبفى مػف بػاب /مستخرج أبي عكانة :عكانة كأب] ((9 كػـً فػي الد يػة عػف أصػحاب الػدَّكاب  إسػقاط الحي

 ، : رقػػـ 4/158النَّػػاس كالػػدَّكاب  كاألنعػػاـ، ككػػذلؾ أصػػحاب اآلبػػار كالمعػػادف فيمػػا يىسػػقيط فييػػا مػػف النَّػػاس كالػػدَّكاب 
 .[6366 الحديث

 .(10/94)ج داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((10
 .[3308 رقـ الحديث :4/188سنف الدارقطني، كتاب الحدكد كالديات كغيره،  :يالدارقطن] ((11
 .[5/2538]ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((12
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مىعمر
حاب الحديث يقكلكف: غمط فيو عبد الرزاؽ، إنما ىك ، كقاؿ الخطابي: "لـ أزؿ أسمع أص(1)

البئػػر جبػػار، حتػػى كجدتػػو ألبػػي داكد عػػف عبػػد الممػػؾ الصػػنعاني عػػف معمػػر، فػػدؿ أف الحػػديث لػػـ 
ينفرد بو عبد الرزاؽ، كمف قاؿ ىك تصحيؼ البئػر احػتج فػي ذلػؾ، بػأف أىػؿ الػيمف يسػمكف النػار 

 .(2)بو بالياء ثـ نقمو الركاة مصحفنا"يكسركف النكف منيا، فسمع بعضيـ عمى اإلمالة، فكت
إسػناد الحػديث ضػعيؼ؛ ألجػؿ عبػد الممػؾ الحميػرم ضػعيؼ، كقػد تابعػو  خالصة القول:   

، (4)، كمسػمـ(3)كمػتف الحػديث فيػو نكػارة، فقػد ركل البخػارم عبػد الػرازؽ فيرتقػي إلػى الحسػف لغيػره،
 عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ "كالبئر جبار".

، قاؿ: "مف نىذرى نىٍذرنا كلـ عف ابف عبَّاس رضي اهلل عنيما، عف النَّبي   الحديث الثاني:   
، كمػف نىػذىرى نػذرنا أطا تيػوي كىفَّػػارىةي يىمػيفو ، كمػف نىػػذىرى نىػٍذرنا لػـ ييطقػو، فىكفَّارى ًو، فىكىفَّارتيػوي كىفَّػارةي يىمػيفو قىػػوي، ييسىػم 

 .(5)فىميىًؼ بو"
 :أوًل: تخريج الحديث

 .(6)أخرجو أبك داكد، مف طريؽ عبد اهلل بف سعد، عف بيكىير، بو، بنحكه   
، كشاىده مكقػكؼ عمػى عبػد اهلل (7)، أخرجو مسمـكلو شاىده مف حديث عيقبة بف عامر    
 .(8)بف مسعكد أخرجو ابف أبي شيبةا
 
 
 

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

                                                           
، كاألنعػاـ فيمػا ييًصػبفى مػف /مستخرج أبي عكانة :عكانة كأب] ((1 كػـً فػي الد يػة عػف أصػحاب الػدَّكاب  بػاب إسػقاط الحي

، النَّػػاس كالػػدَّكاب  كاألنعػػاـ، ككػػذلؾ  : رقػػـ 4/158أصػػحاب اآلبػػار كالمعػػادف فيمػػا يىسػػقيط فييػػا مػػف النَّػػاس كالػػدَّكاب 
 .[6366 الحديث

 .(4/40)جمعالـ السنف الخطابي،  ((2
 .[1499 : رقـ الحديث2/130باب في الركاز الخمس،/صحيح البخارم، كتاب الزكاة :البخارم] ((3
 .[1710–45رقـ الحديث : 3/1334، باب جرح العجماء/صحيح مسمـ، كتاب الحدكد :مسمـ] ((4
، 2128 : رقػػـ الحػػديث1/687بػػاب مػػف نػػذر نػػذرنا كلػػـ يسػػمو، /سػػنف ابػػف ماجػػة، كتػػاب الكفػػارات :ابػػف ماجػػة] ((5

ػػةي بػػف ميصػػعب، عػػف  اًرجى ػػنعاًني  قػػاؿ: حػػدَّثنا خى ًمػػؾ بػػف محمػػد الصَّ ػػار قػػاؿ: حػػدَّثنا عبػػد المى قػػاؿ: حػػدَّثنا ًىشػػاـ بػػف عىمَّ
، عف كيرىيب، عف ابف عبَّاس بيكىير بف عبد اهلل  .[ بف األشىج 

 .3322 : رقـ الحديث3/241باب مف نذر نذرنا ال يطيقو، /سنف أبي داكد، كتاب األيماف كالنذكر :داكد كأب] ((6
 .[1645-13رقـ الحديث :3/1265باب في كفارة النذر، /صحيح مسمـ، كتاب النذر :مسمـ] ((7
 [.12161الحديث رقـ: 3/67 شيبة، أبي ابف مصنؼ: شيبة أبي ابف] ((8
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، كقػػاؿ (2)، كقػػاؿ البييقػػي: "لػػـ يثبػػت رفعػػو"(1)يح"قػػاؿ أبػػك حػػاتـ الػػرازم: "المكقػػكؼ الصػػح   
، (4)، كقػاؿ ابػف حجػر: "أخرجػو بػف أبػي شػيبة مكقكفنػا، كىػك أشػبو"(3)الزيمعي: "كقفو ىػك الصػحيح"

 .(6)، كشعيب األرنؤكط(5)كضعفو األلباني
 ألجل: جداً  والحديث إسناده ضعيف

 عبد الممؾ بف محمد الحميرم، ضعيؼ. .1
 .(7)ككاف يدلس عف الكذابيف كيقاؿ إف ابف معيف كذبو"خارجة بف مصعب، "متركؾ  .2
 فيو اضطراب؛ فقد ركم مرفكعان، كمكقكفان. .3
، كالمكقكؼ ىك الصحيح، كلو شكاىد صحيحة كمػا جدان  كالحديث المرفكع إسناده ضعيؼ   

 .(9)، كالترمذم(8)عند مسمـ
  عمــي  ويقــال فيــو, يعــرف بعبــادل, الَمــَدِنيّ ُعبيــد اهلل بــن عمــي بــن أبــي رافــع  (ق ت د)  (26)
 .(10)بن عبيد اهلل, قال ابن حجر: "لين الحديث"ا

 أوًل: أقوال النقاد: 
، فػػػي الثقػػػات، كقػػػاؿ يحيػػػى بػػػف معػػػيف: "ال بػػػأس (12)، كابػػػف خمفػػػكف(11)ذكػػػره ابػػػف حبػػػاف   

، كقػػاؿ ابػػػف أبػػي حػػػاتـ ألبيػػو "ييحػػػتج (14)كقػػاؿ أبػػػك حػػاتـ: "ال بػػػأس بحديثػػو، لػػػيس منكػػر الحػػػديث"

                                                           
 .(4/152)جابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث  ((1
 .(14/201)جمعرفة السنف كاآلثار البييقي،  ((2
 .(3/296)جنصب الرايةالزيمعي،  ((3
 .(11/587)جفتح البارم ابف حجر،  ((4
 (.164)ص ماجة ابف ضعيؼ األلباني، ((5
 (3/261)جابف ماجة، سنف ابف ماجة ت األرنؤكط  ((6
 .(186ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((7
 .[1645-13رقـ الحديث: 3/1265باب في كفارة النذر، /صحيح مسمـ، كتاب النذر :مسمـ] ((8
: رقػػـ 3/158بػػاب مػػا جػػاء فػػي كفػػارة النػػذر إذا لػػـ يسػػمو، /سػػنف الترمػػذم، كتػػاب النػػذكر كاأليمػػاف :الترمػػذم] ((9

 .[1528 الحديث
 .(373ص)التيذيب تقريب ابف حجر،  ((10
 .(5/69)جالثقات ابف حباف،  ((11
 كلـ أحصؿ عمى كتاب الثقات. .(9/53)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((12
 فػي عميو أعثر لـ (.5/328)ج، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (2/352)ج، التاريخ الكبير ابف أبي خيثمة ((13
 .كتبو
 (.5/328)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((14
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صػكيمح فيػو  أبيػو عػف ، كقػاؿ الػذىبي: "(1)قاؿ: ال، ىك يحدث بشػيء يسػير، كىػك شػيخ"بحديثو؟ 
 .(2)ليف"

 ضعيؼ الحديث.  خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

ممىى رضي اهلل عنيا، أفَّ النَّبيَّ  الحديث األول:    قاؿ: "بيته ال تمرى فيو، كالبيػًت  عف سى
 . (3)ال طىعاـ فيو"

 وًل: تخريج الحديث:أ
، (4)، بو، بنحػكهإبراىيـ بف دحيـ عف عبد الرحمف بف إبراىيـأخرجو الطبراني، مف طريؽ    

 .(5)كمف طريؽ حارث بف أبي الًرجاؿ عف عبيد اهلل بف أبي رافع
 .(6)كلو شاىد مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا، أخرجو مسمـ   

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(8)، كشعيب األرنؤكط(7)و األلبانيحسن   
 ، كعبيػػد اهلل (9)إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ ىشػػاـ بػػف سػػعد، صػػدكؽ لػػو أكىػػاـ خالصــة القــول:   
كيتقػكل كيرتقي إسناد الحديث بطرقو األخػرل إلػى الحسػف لغيػره، بف أبي رافع، ضعيؼ الحديث، ا

 متف الحديث بشاىده.

                                                           
 .السابؽ المرجع ((1
 (.2/417)جالمغني في الضعفاء الذىبي،  ((2
     ، قػػػػاؿ حػػػػدَّثنا 3328 : رقػػػػـ الحػػػػديث2/1105بػػػػاب التمػػػػر، /سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػة، كتػػػػاب األطعمػػػػة :ابػػػػف ماجػػػػة] ((3

ػػػػعد، عػػػػف عيب           يػػػػًد اهلل عبػػػػد الػػػػرَّحمف بػػػػف إبػػػػراىيـ الد مشػػػػقي  قػػػػاؿ: حػػػػدَّثنا ابػػػػف أبػػػػي فيػػػػدىيؾ قػػػػاؿ: حػػػػدَّثنا ًىشػػػػاـ بػػػػف سى
 .[أبي رىافع، عف جدَّتو سىممىى رضي اهلل عنيا بفا

: رقػػـ  ،24/298بػػاب السػػيف، سػػممى امػػرأة أبػػي رافػػع مػػكلى رسػػكؿ اهلل /المعجػػـ الكبيػػر لمطبرانػػي :الطبرانػي] ((4
 .[757 الحديث

: رقػػـ  ،24/299ؿ اهلل بػػاب السػػيف، سػػممى امػػرأة أبػػي رافػػع مػػكلى رسػػك /المعجػػـ الكبيػػر لمطبرانػػي :الطبرانػي] ((5
 .[758 الحديث

رقػػػـ  :3/1618بػػػاب فػػػي ادخػػػار التمػػػر كنحػػػكه مػػػف األقػػػكات لمعيػػػاؿ، /صػػػحيح مسػػػمـ، كتػػػاب األشػػػربة]مسػػػمـ:  ((6
 .[2046 –153الحديث

 .(2/234)ج ماجة ابف صحيح األلباني، ((7
 .(4/437)جابف ماجة، سنف ابف ماجة ت األرنؤكط  ((8
 .(572ص) تقريب التيذيبابف حجر،  ((9
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ػػممىى خػػادـ رسػػكؿ اهلل الحــديث الثــاني:    رسػػكًؿ  قالػػت: مػػا كػػاف أحػػده يىشػػتكي إلػػى  عػػف سى
عنا في رجميو، إالَّ قاؿ: "اٍخًضٍبييمىا اهلل  عنا في رىأسو إالَّ قاؿ: "اٍحتىًجـ"، كال كىجى كىجى

(1)"(2). 
 أوًل: تخريج الحديث:

 ، كبلىما مف طريؽ عبيد اهلل بف أبي رافع، بو، بنحكه.(4)، كابف ماجو(3)أخرجو الترمذم   
، مف طريؽ (7)، كالطبراني(6)مف طريؽ عمي بف عبيد اهلل، كالبخارم ،(5)لترمذمكأخرجو ا   

، مف طريؽ أيكب بف الحسف، ثبلثتيـ )عمي، كفائد، كأيكب( مف طريؽ سممى (8)كالحاكـ فائد،
 رضي اهلل عنيا.

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، كعبيػػػد اهلل بػػػف عمػػػي قػػػاؿ الترمػػػذم: "ىػػػذا حػػػديث غريػػػب، إنمػػػا نعرفػػػو مػػػف حػػػديث فائػػػد   

 .(10)، كحسنو األلباني(9)أصح"
إسناده ضػعيؼ؛ ألجػؿ عبيػد اهلل بػف أبػي رافػع، كقػد تابعػو )عمػي، كفائػد،  خالصة القول:   

يحػػتج بحديثػػو، كقػػد اختيمػػؼ  (11)متابعػػة تامػػة ؛ فيرتقػػي إلػػى الحسػػف لغيػػره. كفائػػد صػػدكؽ كأيػػكب(

                                                           
ػػبي بػػو. كقػػد خضػػبت  خضػػب: ((1 : مػػا ييٍختىضى ػػابي  الشػػيء،الًخضػػابي ػػبى الرجػػؿي شػػيبىو كالًخضى ، االسػػـأخضػػبو، خىضى

، ينظر: اليركم، تيذيب المغة  ٍمرىةن فىييكى مىٍخضيكبه ، الجكىرم، الصحاح تاج المغة (7/55)جككؿ  لكفو غىيَّرى لىٍكنىو حي
 .(1/121)جكصحاح العربية

ػػػػد 3858 : رقػػػػـ الحػػػػديث4/4بػػػػاب الحجامػػػػة، /سػػػػنف أبػػػػي داكد، كتػػػػاب الطػػػػب :كددا كأبػػػ] ((2       ، قػػػػاؿ: حػػػػدَّثنا ميحمَّ
ػػكىاًلي، حػػدَّثنا فىائًػػده، مػػكلى ا ، حػػدَّثنا عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي المى سَّػػافى   بػػف الػػكزير الد مىشػػًقي، حػػدَّثنا يحيػػى يعنػػي ابػػف حى

، عف مكالهي، عي  دَّتو سىممىى رضي اهلل عنياعيبيًد اهلل بف عمي  بف أبي رافعو  .[بيًد اهلل بف عمي  بف أبي رىافع، عف جى
 .[2054 : رقـ الحديث4/392باب ما جاء في التداكم بالحناء، /سنف الترمذم، كتاب الطب :الترمذم] ((3
 .[3502 : رقـ الحديث2/1158باب الحناء، /سنف ابف ماجة، كتاب الطب :ابف ماجة] ((4
 .[2054 : رقـ الحديث4/392باب ما جاء في التداكم بالحناء، /لترمذم، كتاب الطبسنف ا :الترمذم] ((5
 .[1310 : رقـ الحديث1/411باب الحاء، /التاريخ الكبير :البخارم] ((6
 .[755 : رقـ الحديث24/298، المعجـ الكبير لمطبراني، :الطبراني] ((7
 .[8246 : رقـ الحديث4/451، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، كتاب الطب :الحاكـ] ((8
 .[2054 : رقـ الحديث4/392باب ما جاء في التداكم بالحناء، /سنف الترمذم، كتاب الطب :الترمذم] ((9

 .(8/358)ج داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((10
 .(444ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((11
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، (1)لرحمف بف أبي المكالي صػدكؽ ربمػا أخطػأعميو، كحديث عبيد اهلل بف أبي رافع أصح، كعبد ا
 كقد تكبع متابعة تامة كما عند الترمذم كابف ماجو.

قـال ابـن حجـر: "لـين,  ,(3)الَقصَّاب ,الَبْصِريّ ثم  (2)الَفضُل بن َدْلَيم الواسطي (ق ت د) (27)
  .(4)ورمي بالعتزال"

 أوًل: أقوال النقاد:
: "صالح الحديث"، كقاؿ (7)، كأبك حاتـ الرازم(6)، كقاؿ ابف معيف(5)كثقو ككيع بف الجراح   

 .(8)أحمد بف حنبؿ: "ليس بو بأس"
، فػػػي الضػػػعفاء، كقػػػاؿ ابػػػف الجنيػػػد: "فػػػي القمػػػب مػػػف (10)، كابػػػف الجػػػكزم(9)كذكػػػره العقيمػػػي   

، كقػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ: "ال يحفػػظ، (12)، كقػػاؿ ابػػف معػػيف: "ضػػعيؼ الحػػديث"(11)أحاديثػػو شػػيء"
، كقػػاؿ فػػي (14)، كقػػاؿ أبػػك داكد: "لػػيس بالحػػافظ، كػػاف قصػػابنا بكاسػػط"(13)ييػػا"أشػػياء ممػػا أخطػػأ ف

، كقػػػػػاؿ البػػػػػزار: "لػػػػػـ يكػػػػػف (1)كقػػػػػاؿ مػػػػػرة: "كػػػػػاف معتزلينػػػػػا" (15)آخػػػػػر: "لػػػػػيس بػػػػػالقكم كال بالحػػػػػافظ"

                                                           
 .(351ص)السابؽ  المرجع ((1
 كالثالث الرقة، كاسط إلى منسكب كالثاني العراؽ، كاسط أكليا مكاضع، خمسة إلى النسبة ىذه: الكىاًسًطيٌ  ((2

 كىي مرزاباد، كاسط إلى منسكب كالرابع الييكد، كاسط: ليا يقاؿ طكس، نكقاف باب عمى قرية كىي نكقاف، كاسط
اسط بالعراؽ، ، كالفضؿ بف دليـ ينسب إلى ك ببمخ قرية كىي كاسط، إلى كالخامس مطيراباذ، مف بالقرب قرية
 (.260-13/258ج) األنساب السمعاني،: ينظر

اب ((3 لى المحـ بيع إلى النسبة ىذه: القىصَّ / 10ج) األنساب السمعاني،: ينظر لحميا، كيبيع الشياه يذبح الذم كا 
430.) 

 (.446ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((4
 (.108ص)تاريخ كاسط أسمـ الرزاز،  ((5
 (.3/295)جركاية الدكرم  -ف معيف تاريخ ابابف معيف،  ((6
 (.7/61)جالجرح كالتعديؿ  ،ابف أبي حاتـ ((7
 . لـ أعثر عميو في كتبو.السابؽ المرجع ((8
 (.3/445)جالضعفاء الكبير العقيمي،  ((9

 (.3/6)جالضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم،  ((10
 (.48/314)جتاريخ دمشؽ  ،ابف عساكر ((11
 (. لـ أعثر عميو في كتبو.2/210)ج المجركحيفابف حباف،  ((12
 (. لـ أعثر عميو في كتبو.3/445)جالضعفاء الكبير العقيمي،  ((13
 (.4/144)جسنف أبي داكد أبك داكد،  ((14
 ( لـ أعثر عميو في كتبو.48/314)جتاريخ دمشؽ  ،ابف عساكر ((15
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، كذكره ابف حباف في المجركحيف، كقاؿ عنو: "كػاف ممػف (3)كقاؿ األزدم: "ضعيؼ جدنا"   
، كقاؿ أبك داكد: "حديثػو منكػر، كلػيس ىػك (4)فمما فحش خطؤه؛ حتى بطؿ االحتجاج بو"يخطئ، 
 .(5)برضي"

 صدكؽ سيئ الحفظ. خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

ػػأى فأىحسىػػفى ، قػػاؿ: قػػاؿى رسػػكؿي اهللي عػػف أنػػًس بػػًف مالػػؾو  الحــديث األول:    : "مػػف تىكضَّ
كءى، كعادى أىخا ًريفنا"الكيضي ـى، مسيرىةى سىبعيفى خى يىنَّ ـى ميحتًسبنا بيكًعدى مف جى هي الميسم

(6). 
 أوًل: تخريج الحديث:

 .(7)أخرجو الطبراني، مف طريؽ معمر، عف ثابت بف أسمـ، بو، بنحكه   
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(8)قاؿ األلباني: "إسناد ضعيؼ"   
يؼ؛ ألجػػؿ الفضػػؿ بػػف دليػػـ، صػػدكؽ سػػيئ الحفػػظ، إسػػناد الحػػديث ضػػع خالصــة القــول:   

كالمتابعة التامة عند الطبراني، ال ترتقػي بإسػناد الحػديث، فرجالػو ثقػات، غيػر يعقػكب بػف إسػحاؽ 
ابػػػػػف الزبيػػػػػر الحمبػػػػػي، شػػػػػيخ الطبرانػػػػػي، قػػػػػاؿ األلبػػػػػاني: "مػػػػػف شػػػػػيكخ الطبرانػػػػػي المغمػػػػػكريف غيػػػػػر 

المشيكريف، كال كجػدت لػو ذكػرنا فػي شػيء مػف كتػب الرجػاؿ"
، كقػاؿ نػايؼ بػف صػبلح بػف عمػي (9)

 .(10)المنصكرم: "مجيكؿ"

                                                                                                                                                                     
 (.36ص)تعديؿ سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالأبك داكد،  ((1
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(8/277)جتيذيب التيذيب ابف حجر،  ((2
 .(3/6)جالضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم،  ((3
 .(2/210)جالمجركحيف ابف حباف،  ((4
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(8/277)جتيذيب التيذيب ابف حجر،  ((5
، 3097 : رقػػـ الحػػديث3/185ؿ العيػػادة عمػػى الكضػػكء، بػػاب فضػػ/سػػنف أبػػي داكد، كتػػاب الجنػػائز :داكد كأبػػ] ((6

، حػػػدَّثنا الفى  الػػػدو ػػػدي بػػػفي خى ، حػػػدَّثنا محمَّ مىيػػػدو كًح بػػػًف خي ًبيػػػعي بػػػفي رى ، حػػػدَّثنا الرَّ ػػػكؼو الطَّػػػاًئي  ػػػدي بػػػفي عى       ضػػػؿي قػػػاؿ: حػػػدَّثنا محمَّ
، عف أنًس بًف مالؾو ا ، عف ثىاًبتو البيناًني   .[بفي دىليىـو الكاًسطي 

 .[9441 : رقـ الحديث9/169المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((7
 .(2/473)جضعيؼ أبي داكد األلباني،  ((8
 .(10/130)جسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة األلباني،  ((9

 .(697ص)إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني نايؼ المنصكرم،  ((10
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ــاني:    ػػكا القيػػرآفى كالفىػػراًئضى قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل  عػػف أبػػي ىيريػػرةى  الحــديث الث : "تىعمَّمي
" م ميكا النَّاسى فإن ي مىقبيكضه كعى
(1). 

 أوًل: تخريج الحديث:

، أربعتيـ مف طريؽ األعرج (5)لبييقي، كا(4)، كالحاكـ(3)، كالدار قطني(2)أخرجو ابف ماجو   
 ، بنحكه.أبي ىريرة  عف
، (7)، كالػػػػدارقطني(6)، أخرجػػػػو النسػػػػائيكلػػػػو شػػػػاىده مػػػػف حػػػػديث عبػػػػد اهلل بػػػػف مسػػػػعكد    

، (10)، أخرجػػػػػو الحػػػػػاكـمكقكفنػػػػػا عمػػػػػى عبػػػػػد اهلل بػػػػػف مسػػػػػعكد ركم ، ك (9)، كالبييقػػػػػي(8)كالحػػػػػاكـ
 .(12)، أخرجو الطبراني، كلو شاىده آخر مف حديث أبي بكرة (11)كالبييقي

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(13)قاؿ األلباني: "ضعيؼ"   
كقد اختيمؼ في الحديث عمى عبػد الػرحمف بػف أبػي جميمػة، فقػاؿ الػدارقطني: "القػكؿ قػكؿ    

 .(14)ابف المبارؾ كمف تابعو"
  

                                                           
قاؿ:  2091 : رقـ الحديث4/413باب ما جاء في تعميـ الفرائض، /نف الترمذم، كتاب الفرائضس :الترمذم] ((1

ػػدي بػػفي القاسػػـً األىسىػػًدم  قػػاؿ: حػػدَّثنا الفىضػػؿي بػػفي دىليىػػـو قػػاؿ: حػػدَّثنا  بػػدي األىعمػػى بػػفي كاصػػؿو قػػاؿ: حػػدَّثنا محمَّ حػػدَّثنا عى
، عف أبي ىيريػرةى  كشىبو ، عف شىيًر بف حى  سػيؿ أبػك اليجػرم العبػدم جميمػة أبػي بػف عػكؼ ىػك: كعػكؼ .[عىكؼه

 .البصرم
 .[2719 : رقـ الحديث2/908باب الحث عمى تعميـ الفرائض، /سنف ابف ماجة، كتاب الفرائض :ابف ماجة] ((2
 .[4059 : رقـ الحديث5/117سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((3
 .[7948 : رقـ الحديث4/369المستدرؾ عمى الصحيحيف،  :الحاكـ] ((4
 .[12175 : رقـ الحديث6/343السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((5
 .[6272-6271 : رقـ الحديث6/97السنف الكبرل لمنسائي، األمر بتعميـ الفرائض،  :النسائي] ((6
 .[4103 : رقـ الحديث5/143سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((7
 [.7950 رقـ الحديث: 4/369المستدرؾ عمى الصحيحيف،  :الحاكـ] ((8
 [.12173 : رقـ الحديث6/343السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((9

 .[7953 : رقـ الحديث4/370المستدرؾ عمى الصحيحيف،  :الحاكـ] ((10
 .[12181 : رقـ الحديث6/344البييقي، السنف الكبرل لمبييقي، ] ((11
 .[4075 : رقـ الحديث4/237المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((12
 .(5/91)ج الترمذم سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((13
 .(5/79)جعمؿ الدارقطني الدارقطني،  ((14
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 :مسمسؿ بالضعفاءإسناد الحديث ضعيؼ،  خالصة القول:  
 .(1)سـ األسدم، "كذبكه"محمد بف القا_ 1
 الفضؿ بف دليـ، صدكؽ سيئ الحفظ._ 2
 .(2)شير بف حكشب، "صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ"_ 3
         ، حيػػػػػث قػػػػػاؿ الحػػػػػاكـ، فػػػػػي الحػػػػػديث المكقػػػػػكؼ عمػػػػػىاىديوكيتقػػػػػكل مػػػػػتف الحػػػػػديث بشػػػػػ   

 .(3)ابف مسعكد: "ىذا مكقكؼ صحيح عمى شرط الشيخيف"
 .(5)قال ابن حجر: "فيو لين" الُكوِفيّ  ,(4)الَجْنِبىّ ظبيان,  َقاُبوس بن أبي (ق ت د بخ)  (28)

  أوًل: أقوال النقاد:
 زادك ، "بػو بػأس ال: "(9)كابػف عػدم  ،(8)، كالعجمػي(7)كقاؿ ابف معػيف  ، (6)كثقو ابف معيف   

، كصػحح إسػناد حديثػو (10)كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "ركل عنػو النػاس""، ابف عدم: "أحاديثو متقاربة
 .(11)ـالحاك

، كأبػػك حػػاتـ (14)، كابػػف معػػيف(13)، كضػػعفو ابػػف سػػعد(12)كذكػػره ابػػف الجػػكزم فػػي الضػػعفاء   
كقػػاؿ ابػػف معػػيف: ، (1")، كزاد الػػدارقطني: "ال يتػػرؾ(17)، كابػػف القيسػػراني(16)، كالػػدارقطني(15)الػػرازم

، كقػاؿ أبػك (2)"ضربو بعض الكالة في شيء كاف لو ظالـ، كقاؿ أحمد بػف حنبػؿ: "لػيس ىػك بػذاؾ"

                                                           
 .(502ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((1
 .(269ص)السابؽ  المرجع ((2
 .[7953 : رقـ الحديث4/370المستدرؾ عمى الصحيحيف،  :الحاكـ] ((3
ٍنًبىٌ  ((4  (.341/ 3ج) األنساب السمعاني،: ينظر مف،الي مف قبيمة -جنب إلى النسبة ىذه: الجى
 .(449ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((5
 (.3/274)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف ابف معيف،  ((6
 (.70ص) ركاية طيماف -مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿابف معيف،  ((7
 .(2/209)جالثقات معرفة العجمي، ( (8
 .(7/176)جؿ في ضعفاء الرجاؿ الكامابف عدم،  ((9

 (.3/29)جالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل أحمد،  ((10
 .[2037 : رقـ الحديث1/741المستدرؾ عمى الصحيحيف،  :الحاكـ]((11
 (.3/12)جالضعفاء كالمتركككف  ،ابف الجكزم ((12
 (.6/330)جالطبقات الكبرل ابف سعد،  ((13
 (. لـ أعثر عميو في كتبو.3/29)جة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل العمؿ كمعرفأحمد،  ((14
 (.7/145ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ )ج ((15
 (.58ص)سؤاالت البرقاني لمدارقطني الدارقطني،  ((16
 (.1/555)جذخيرة الحفاظ ابف القيسراني،  ((17
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، كقػاؿ السػاجي: "لػيس (4)، كقاؿ النسػائي: "لػيس بػالقكم"(3)حاتـ: "ليف يكتب حديثو، كال يحتج بو"
كمػػرة قػػاؿ: "لػػـ  (6)، كسيػػئؿ جريػػر بػػف عبػػد الحميػػد الضػػبي عنػػو، فقػػاؿ: "نفػػؽ قػػابكس نفػػؽ"(5)بثبػػت"

      ، كقػػػاؿ(8)، كقػػػاؿ فػػػي مكضػػػع آخػػػر: "أتينػػػا قػػػابيكس بعػػػد فسػػػاده"(7)يكػػػف قػػػابكس مػػػف الثقػػػة الجيػػػد"
ابػػػف حبػػػاف: "كػػػاف ردمء الحفػػػظ، يتفػػػرد عػػػف أبيػػػو بمػػػا ال أصػػػؿ لػػػو، ربمػػػا رفػػػع المراسػػػيؿ كأسػػػند 

 . (9)المكقكؼ"
 ضعيؼ الحديث. خالصة القول:   

 ذج من أحاديثو:امثانًيا: دراسة ن
، عف أبيًو، قاؿ: أىرسؿى أبػي إلػى عائشػة رضػي اهلل عنيػا: أم   الحديث األول:    عف قىابيكسى

كػػافى أحػػبَّ إليػػًو أف ييكاظػػبى عمييػػا؟ قالػػت: "كػػافى ييصػػم ي أربعنػػا قبػػؿى الظ يػػًر،  اهلل  صػػبلًة رسػػكؿ
كدى" ، كييحًسفي فيًيفَّ الر كيكعى كالس جي ـى ييطيؿي فيًيفَّ الًقيا
(10). 

 أوًل: تخريج الحديث:
          ، (14)، كأبػػػػػػك يعمػػػػػػى المكصػػػػػػمي(13)، كالنسػػػػػػائي(12)كابػػػػػػف أبػػػػػػي شػػػػػػيبة ،(11)أخرجػػػػػػو أحمػػػػػػد   

  مف طريؽ ،(16)، خمستيـ، مف طريؽ عبد اهلل بف شقيؽ، كأخرجو الطيالسي(15)كابف خزيمة
 

                                                                                                                                                                     
 (.58ص)سؤاالت البرقاني لمدارقطني الدارقطني،  ((1
 لـ أعثر عميو في كتب ابف معيف. (.1/389)جالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل أحمد،  ((2
 (.7/145)جالجرح كالتعديؿ  ،ابف أبي حاتـ ((3
 (88ص)الضعفاء كالمتركككف النسائي،  ((4
 (.8/306)جتيذيب التيذيب ابف حجر،  ((5
 (.3/29)جهلل العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اأحمد،  ((6
 (.3/489)جالضعفاء الكبير  ،لعقيميا ((7
 .(7/193 )جالبخارم، التاريخ الكبير ((8
 (.2/216)جالمجركحيف ابف حباف،  ((9

بػاب مػا جػاء فػي األربػع ركعػات قبػؿ الظيػر، /سػنف ابػف ماجػة، كتػاب إقامػة الصػبلة كالسػنة فييػا :ابف ماجة] ((10
، عف أبيًو، قػاؿ:  ، قاؿ: حدَّثنا1156 : رقـ الحديث1/365 ، عف قىابيكسى ًريره أبك بكًر بفي أبي شىيبىةى قاؿ: حدَّثنا جى

 .[أىرسؿى أبي إلى عائشة رضي اهلل عنيا
 .[25819 : رقـ الحديث43/19، -24164 : رقـ الحديث40/193مسند أحمد،  :أحمد بف حنبؿ] ((11
 .[5952-5951 : رقـ الحديث2/17مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((12
 .[334 : رقـ الحديث1/210السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((13
 .[4845 : رقـ الحديث8/260مسند أبي يعمى المكصمي،  :يعمي كأب ((14
 .[1114 : رقـ الحديث2/163صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة] ((15
 .[1680 : رقـ الحديث3/153مسند أبي داكد الطيالسي،  :داكد كأب] ((16
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عػػف عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػا، بنحػػكه،  ،، كبلىمػػا )عبػػد اهلل بػػف شػػقيؽ، كأـ جعفػػر((1)أـ جعفػػر   
 ، مف طريؽ محمد بف المنتشر، عف عائشة رضي اهلل عنيا، بجزء منو.(2)كأخرجو البخارم

 مى إسناد الحديث:ثانًيا: الحكم ع
 .(4)، كقاؿ شعيب األرنؤكط: "إسناد ضعيؼ"(3)ضعفو األلباني   
بع قػابكس اإسناده ضعيؼ؛ ألجؿ قابكس بف أبي ظبياف، ضعيؼ، كقد ت خالصة القول:   
 فيرتقي إلى الحسف لغيره. ،(جعفر، كمحمد بف المنتشر كأـ شقيؽ، بف اهلل عبدبف أبي ظبياف )ا
كًفػًو ، قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل ابػًف عبَّػاسو  عف الحديث الثاني:    : "إفَّ ال ػًذم لػيسى فػي جى

ًرًب"  .(5)شيءه مف القرآًف كالبيًت الخى
 أوًل: تخريج الحديث:

، كأبػػػػك نعػػػػيـ (10)، كالحػػػػاكـ(9)، كابػػػػف عػػػػدم(8)، كالطبرانػػػػي(7)، كالػػػػدارمي(6)أخرجػػػػو أحمػػػػد   
 بف أبي ظبياف، بو، بنحكه.، جميعيـ مف طريؽ قابكس (12)، كالبييقي(11)األصبياني

 
 
 
 
 

                                                           
 جعفر أـ ليا يقاؿ ك ، الياشمية القرشية طالب أبى بف جعفر بف محمد بنت عكف أـ ((1
 .[1182 : رقـ الحديث2/59باب الركعتيف قبؿ الظير، /صحيح، كتاب الجمعة :البخارم] ((2
 .(206ص)ابف ماجة، سنف ابف ماجة، ت األلباني  ((3
 .(2/236)جابف ماجة، سنف ابف ماجة، ت األرنؤكط  ((4
بػػاب مػػػا جػػاء فػػػيمف قػػرأ حرفنػػا مػػػف القػػرآف مالػػػو مػػف األجػػػر، /سػػنف الترمػػػذم، كتػػاب فضػػػائؿ القػػرآف :رمػػذمالت] ((5
، عػػف 2913 : رقػـ الحػديث5/177 ، عػػف قىػابكسى بػًف أبػػي ظىبيػافى ريػره نيػعو قػػاؿ: حػدَّثنا جى ، قػػاؿ: حػدَّثنا أحمػدي بػػفي مى

 .[أبيًو، عف ابًف عبَّاسو 
 .[1947 : رقـ الحديث3/417مسند أحمد،  :أحمد ابف حنبؿ] ((6
 .[3349 : رقـ الحديث4/2083سنف الدارمي،  :الدارمي] ((7
 .[12619 : رقـ الحديث12/109المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((8
 .(7/175)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم،  ((9

 .[2037 : رقـ الحديث1/741المستدرؾ عمى الصحيحيف،  :الحاكـ] ((10
 .(9/232)جحمية األكلياء كطبقات األصفياء عيـ، أبك ن ((11
 .[1793 : رقـ الحديث3/339شعب اإليماف،  :البييقي] ((12
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 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، (2)، كقػاؿ الحػاكـ: "حػديث صػحيح اإلسػناد"(1)قاؿ الترمذم: "ىػذا حػديث حسػف صػحيح"   

 .(5)كضعفو األلباني ،(4)ناكم، كصححو الم(3)فقد رد عميو الذىبي بقكلو: "فيو قابكس كىك ليف"
جؿ قابكس بف أبي ظبياف، كجريػر راكم الحػديث عػف إسناده ضعيؼ؛ أل خالصة القول:   

 ، كلـ أجد لو أم متابع عمى ىذا الحديث.(6")قابكس قاؿ: "أتينا قابيكس بعد فساده
, قال ابن حجر: الُكوِفيّ  , أبو جعفر(7)القاسم بن مالك الُمَزِنيّ  (ق س ت م خ)  (29)

 . ( 8)"صدوق فيو لين"
 أوًل: أقوال النقاد: 

      ، كزاد (13)، كالػػػػػذىبي(12)، كالعجمػػػػػي(11)، كابػػػػػف سػػػػػعد(10)، كأبػػػػػك داكد(9)كثقػػػػػو ابػػػػػف معػػػػػيف  
بػف ا    ، كأحمػد (16)كقػاؿ ابػف معػيف، (15)، كذكره ابف حباف في الثقػات(14)سعد: "صالح الحديث"

، (19)، كقػاؿ أبػك داكد: "لػيس بػو بػأس"(18): "صدكؽ"، كزاد ابف معيف: "مػا كػاف بػو بػأس"(17)حنبؿ

                                                           
بػػاب مػػػا جػػاء فػػػيمف قػػرأ حرفنػػا مػػػف القػػرآف مالػػػو مػػف األجػػػر، /سػػنف الترمػػػذم، كتػػاب فضػػػائؿ القػػرآف :الترمػػذم] ((1
 [.2913 : رقـ الحديث5/177
 .[2037 : رقـ الحديث1/741المستدرؾ عمى الصحيحيف،  :الحاكـ] ((2
 .(1/468)جمختصر تمخيص الذىبي ابف الممقف،  (3)

 .(2/226)جكشؼ المناىج كالتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح أبك المعالي،  ((4
 .(351ص)ضعيؼ سنف الترمذم األلباني،  ((5
 .(7/193)جالبخارم، التاريخ الكبير  ((6
 .(12/226األنساب )ج السمعاني،: ينظر سمرقند، قرل مف قرية كىي مزف، إلى النسبة ىذه: الميزني ((7
 (.451ص) تقريب التيذيبابف حجر،  ((8
 (.3/272)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف ابف معيف،  ((9

 لـ أعثر عميو في كتبو. .(14/387)جالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد  ((10
 .(6/390)جالطبقات الكبرل ابف سعد،  ((11
 .(2/211)جمي، معرفة الثقاتالعج ((12
 (.150ص)الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ الذىبي،  ((13
 .(6/390)جالطبقات الكبرل ابف سعد،  ((14
 (.7/339)جالثقات ابف حباف،  ((15
 (.340ص)سؤاالت ابف الجنيد ابف معيف،  ((16
 (.318ص)سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد  ،حنبؿ بف أحمد ((17
 (.340ص) البف معيف ابف معيف، سؤاالت ابف الجنيد ((18
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(14/387)جالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد  ((19
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، كقػػػاؿ الػػػذىبي: "ثقػػػة احػػػتج بػػػو البخػػػارم، كمسػػػمـ، (1)لح الحػػػديث لػػػيس بػػػالمتيف"أبػػػك حػػػاتـ: "صػػػا
 .(3)، كضعفو الساجي(2)كضعفو زكريا الساجي كحده، ككثقو طائفة، كىك ممف ال بأس بو"

 ثقة. خالصة القول:  
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

اعي عف السَّائب بف يىزيد  الحديث األول:   ميدًّا  عمى عيد رسكًؿ اهلًل  ، قاؿ: "كاف الصَّ
ـي اليكـ" كثيميثنا بميد كي
(4). 

 أوًل: تخريج الحديث:
أخرجػػو البخػػارم، مػػف طريػػؽ عثمػػاف بػػف محمػػد، عػػف القاسػػـ بػػف مالػػؾ، بػػو، بنحػػكه، كفيػػو   
 .(5)زيادة

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(6)قاؿ البكصيرم: "إسناده صحيح"  
 كميـ ثقات. وصحيح، كرجال إسناده خالصة القول:  
ػبلةى عمػى  عف ابف عبَّاس رضي اهلل عنيما، قاؿ: "إفَّ اهلل  الحديث الثاني:   فىػرضى الصَّ

كًؼ ركعة"لساًف نىًبي كيـ  ًر أربىعنا، كفي السفًر رىكعتىيًف، كفي الخى  .(7)، في الحىضى
 أوًل: تخريج الحديث:

عكانػة، عػف  ي، كمػف طريػؽ أبػ(8)بػف مالػؾ ابف أبي شيبة، عف القاسػـعف  أخرجو مسمـ،  
 .بنحكه، بو، (1)كير بف األخنسبي 

                                                           
 (.7/122)جالجرح كالتعديؿ  ،ابف أبي حاتـ ((1
 (.150ص)الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ الذىبي،  ((2
 .(14/387)جالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد  ((3
   ، قػػاؿ: أخبرنػػا عىمػػػرك 2519 : رقػػـ الحػػديث5/54بػػاب كػػـ الصػػاع، /سػػنف النسػػائي، كتػػاب الزكػػاة :النسػػائي] ((4
عىيػد، سىػمعتي السَّػائبى بػف يىزيػدا رارة، قاؿ: أىنبأنا القاسـي كىك ابفي مالػؾ، عػف الجي  بػف الجعػد كالجعيػد ىػك: [. بف زه

 الجعيػد:  لػو كيقػاؿ جػده إلػى ينسػب كقػد المػدني التيمػي:  كيقػاؿ دمالكنػ أكيس ابف:  كيقاؿ أكس بف الرحمف عبد
 .أيضان 

بػػػاب صػػػاع المدينػػػة، كمػػػد النبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ /صػػػحيح البخػػػارم، كتػػػاب كفػػػارات األيمػػػاف :البخػػػارم] ((5
 .[6712 : رقـ الحديث8/145ا بعد قرف، كبركتو، كما تكارث أىؿ المدينة مف ذلؾ قرنن 

 .(3/26)جلميرة بزكائد المسانيد العشرة إتحاؼ الخيرة ا ((6
، قػاؿ: أىخبرنػا 1442 : رقػـ الحػديث3/119 ،بػاب/سنف النسائي، كتاب تقصػير الصػبلة فػي السػفر :النسائي] ((7

، عػف  ، عػف بيكيػًر بػًف األىخػنىس، عػف ميجاىػدو ائػذو ، عػف أي ػكب بػف عى الػؾو ـي بػفي مى يىعقكبي بف مىاىىاف، قػاؿ: حػدَّثنا القاًسػ
 .[ اسابف عبَّ 

         : 1/479بػػػػػاب صػػػػػبلة المسػػػػػافريف كقصػػػػػرىا، /صػػػػػحيح مسػػػػػمـ، كتػػػػػاب صػػػػػبلة المسػػػػػافريف كقصػػػػػرىا :مسػػػػػمـ] ((8
 .[687-6رقـ الحديث
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 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(2)صححو األلباني   
كقد ، (3)ثقات، عدا يعقكب بف ماىاف، فيك صدكؽ وإسناده حسف، كرجال خالصة القول:   

 ، فيرتقي إلى الصحيح لغيره.تكبع يعقكب متابعة تامة
, قـال ابـن حجـر: (5)الَيَمـاِنيّ أبـو عمـر  (4)حمد بن يحيى بن قيس السََّباِئيم (س ت د) (30)

   .(6)"لين الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد:

 . (9)، كقاؿ الذىبي: "كثؽ"(8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)كثقو الدارقطني   
 ، كقػػػػاؿ ابػػػػف عػػػػدم الجرجػػػػاني: "منكػػػػر الحػػػػديث،(10)كذكػػػػره ابػػػػف الجػػػػكزم فػػػػي الضػػػػعفاء   

 .(12)"مجيكؿ" :، كقاؿ ابف حـز(11)كأحاديثو مظممة منكرة"
 ضعيؼ الحديث. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
ػػػػاؿو     مَّ فىػػػدى عػػػف أبػػػيضى بػػػًف حى ، أنَّػػػو كى

    قػػػػاؿ -الًممػػػحى  (1)فىاسػػػتقطىعىوي  إلػػػى رسػػػػكًؿ اهلل  (13)
ك ؿ: الذم بمىأًربى فىقىطىعىوي لو لَّى قاؿ رجؿه مف المجمس: أتدًرم مػا قىطىعػتى لػو؟ فممَّا أف كى  -ابفي الميتىكى

                                                                                                                                                                     
 رقػػـ الحػػديث  :1/479 كقصػػرىا، المسػػافريف صػػبلة كقصػػرىا/باب المسػػافريف صػػبلة كتػػاب ،السػػابؽ المرجػػع] ((1
5-687]. 
 .(4/86ج) النسائي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((2
 .(608ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((3
ػػػبىاًئي ((4 لػػػى قحطػػػاف بػػػف يعػػػرب بػػػف يشػػػجب بػػػف سػػػبإ إلػػػى النسػػػبة ىػػػذه: السَّ  مػػػف الغػػػبلة رأس سػػػبإ بػػػف اهلل عبػػػد كا 

 (98/ 2ج) األنساب تيذيب في المباب األثير، ابف: ينظر الرافضة،
اًنيٌ  ((5  (.13/526ج) األنساب السمعاني، ينظر كيماني، يمنى إلييا كالنسبة اليمف، إلى النسبة ىذه: اليىمى
 (.513ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((6
 .(62ص)الدارقطني، سؤاالت البرقاني لمدارقطني  ((7
 (.9/45 )جالثقات ابف حباف،  ((8
 (.2/230)جالكاشؼ الذىبي،  ((9

 .(3/106)جالضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم،  ((10
 (.472-7/471)جفاء الرجاؿ الكامؿ في ضعابف عدم،  ((11
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.9/521)تيذيب التيذيب ابف حجر،  ((12
، فيك  ((13 دى رسكالن كفد: الكاك كالفاء كالداؿ: أصؿ صحيح يدؿ عمى إشراؼ كطمكع، كفىدى فبلف عمى األمير، أم كىرى

ارس، معجػػػـ مقػػػػاييس المغػػػػة ، ابػػػف فػػػػ(2/553)كاًفػػػده، ينظػػػػر، الجػػػكىرم، الصػػػػحاح تػػػاج المغػػػػة كصػػػحاح العربيػػػػة 
(6/129). 
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، قاؿ: فانتىزىعى منو، قاؿ: كسألىوي عمَّا ييحمىى مف األىرىاؾً (2)إنَّما قىطىعتى لو الماءى الًعدَّ 
، قاؿ: "مػا لػـ (3)

" كقاؿ ابف المتككؿ: "أىخفاؼي اإلًبؿً   .(5)"(4)تىنىموي ًخفىاؼه
 أوًل: تخريج الحديث:

 ، مػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف يحيػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػبائي، بػػػػػػػػػػو، بنحػػػػػػػػػػكه.(6)مأخرجػػػػػػػػػػو الترمػػػػػػػػػػذ   
    سػػعيد بػػف أبػػيض مػػف طريػػؽ ، ثبلثػػتيـ(9)، كالطبرانػػي(8)، كابػػف أبػػي عاصػػـ(7)كأخرجػػو ابػػف ماجػػو

 ، بنحكه.ماؿحبف ا
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

قػػػاؿ الترمػػػذم: "حػػػديث أبػػػيضى حػػػديث غريػػػب، كالعمػػػؿ عمػػػى ىػػػذا عنػػػد أىػػػؿ العمػػػـ مػػػف    
 .(12)شعيب األرنؤكط ، كضعفو(11)حسنو األلباني، ك "(10)ب النبي أصحا

 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 محمد بف يحيى بف قيس السَّبىاًئي، ضعيؼ الحديث. .1
ثيمامىة بف شىرىاحيؿ، مقبكؿ .2

(1). 

                                                                                                                                                                     
ػػأىلىوي أىف ييقطعيػػا لىػػوي مفػػركزةن  ((1 د فأقطعػػو ًإيَّاىىػػا، ًإذا سى ٍفػػك اٍلػػًببلى ـى قىطيعػػةن مػػف عى اسػػتقطع: ييقىػػاؿ اسػػتىقطع فػػبلفه اإلمػػا

 .(1/130)جذيب المغة محدكدة يمٌمكو ًإيَّاىىا، فىًإذا أعطىاهي ًإيَّاىىا كىذىًلؾ فقد أقطعو ًإيَّاىىا، ينظر: محمد اليركم تي
المػػاء الًعػػدَّ: المػػاء الػػدائـ الػػذم ال انقطػػاع لػػو، كىػػك مثػػؿ مػػاء العػػيف، كمػػاء البئػػر، كجمػػع العػػد أعػػداد، ينظػػر:  ((2

 .(2/121)جالقاسـ بف سبلـ، غريب الحديث
: الخطابي، يحمي مف األراؾ ما بىعيدى عف حضرة العمارة، فبل تبمغو اإلبؿ الرائحة إذا أرسمت في الرعي، ينظر ((3

 (.3/43)جمعالـ السنف 
ما لػـ تنمػو أخفػاؼ اإلبػؿ، أم: مػا كػاف بمعػزؿ مػف المراعػي كالعمػارات، كالمعنػى: أف مػا قػرب مػف المرعػى ال  ((4

عمى اإلمعاف في طمب المرعى، ينظر:  ليحمى، بؿ يترؾ لمساف اإلبؿ كما في معناىا مف الضعاؼ التي ال تقك 
 ،(300-2/299)جتحفػػػػة األبػػػػرار شػػػػرح مصػػػػابيح السػػػػنة  ينظر:ف اإلبػػػػؿ،البيضػػػػاكم، كاألخفػػػػاؼ مسػػػػا القاضػػػػي
 (.7/2220)جشرح المشكاة لمطيبي الكاشؼ عف حقائؽ السنف الطيبي، 

، قػاؿ: حػدثنا: 3064 : رقػـ الحػديث3/174بػاب إقطػاع األرضػيف، /سنف أبي داكد، كتاب الخػراج :داكد كأب] ((5
، كمحم ، حدَّثنا قيتيبةي بفي سعيدو الثَّقفي  ػأرًبيَّ د بف المتكك ؿ العسقبلني  المىعنى كاحده، أف محمَّد بف يحيػى بػف قىػيسو المى

ػدىاًف،  ك ػؿ: ابػف عبػًد المى ، عف سيمىي  بف قيس، عف شيػميرو قػاؿ ابػفي الميتكى حدَّثيـ أخبرني أبي، عف ثيمامىة بف شىرىاحيؿى
مَّاؿو   .[عف أبيضى بًف حى

 .[1380 : رقـ الحديث3/656باب ما جاء في القطائع، /األحكاـسنف الترمذم، كتاب  :الترمذم] ((6
 .[2475 : رقـ الحديث2/827باب إقطاع األنيار كالعيكف، /سنف ابف ماجة، كتاب األحكاـ :ابف ماجة] ((7
،  :ابف أبي عاصـ] ((8 مَّاؿ الميرىاًدم   .[2470 : رقـ الحديث4/419اآلحاد كالمثاني، أبيضي بفي حى
 .[808 : رقـ الحديث1/278، المعجـ الكبير، الطبراني] ((9

 .[1380 : رقـ الحديث3/656باب ما جاء في القطائع، /سنف الترمذم، كتاب األحكاـ :الترمذم] ((10
 .(7/64)ج داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((11
 .[3064 : رقـ الحديث4/670سنف أبي داكد، ت األرنؤكط،  :داكد كأب] ((12
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سيمىٌي بف قيس اليماني، مجيكؿ .3
(2). 

 .(3)شيمير بف عبد المداف اليمامي مقبكؿ .4

قػيس، فيرتقػي  بػف ك يحيػى حمػاؿ، بػف أبػيض بػف الء األربعػة مػف قبػؿ سػعيدكقد تكبع ىؤ    
 إلى الحسف لغيره

      , قـــال (4)اأَلَســـِديّ  ُمصـــعب بـــن ثابـــت بـــن عبـــد اهلل بـــن الزبيـــر بـــن العـــوام ق( س )د  (31)
 . (5)ابن حجر: "لين الحديث"

  أوًل: أقوال النقاد:
 .(8)، كأثنى عميو الدارمي(7)ات، كذكره ابف حباف في الثق(6)قاؿ الساجي: "صدكؽ"   
، (10)، كقاؿ ابف سػعد: "كىػافى كثيػر الحػديث يستضػعؼ"(9)كذكره ابف الجكزم في الضعفاء   

، كقاؿ الجكزجاني: "لػـ أرى النػاس يحمػدكف حديثػو"(11)كقاؿ ابف عدم: "ليس لو كثير حديث"
(12) ،

 ، كضػػعفو(14)لػيس بػػالقكم"، كقػاؿ أبػػك حػاتـ: "صػػدكؽ كثيػر الغمػػط (13)كقػاؿ الػػذىبي: "لػيف لغمطػػو"
    : "لػػػيس بػػػالقكم"، كقػػػاؿ (18)، كالنسػػػائي(17)، كقػػػاؿ أبػػػك زرعػػػة(16)، كأحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ(15)ابػػػف معػػػيف

                                                                                                                                                                     
 .(134ص)قريب التيذيب تابف حجر،  ((1
 .(256ص) السابؽ المرجع ((2
 .(268ص) السابؽ المرجع ((3
 (.1/213ج) األنساب السمعاني،: ينظر الزام، مف السيف فيبدلكف األزد، الى النسبة ىذه: األىسىًدمٌ  ((4
 .(533ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((5
 .(11/212)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((6
 .(7/478)جالثقات اف، ابف حب ((7
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(22ص )مشاىير عمماء األمصار ابف حباف،  ((8
 .(3/122)جالضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم،  ((9

 .(422ص)الطبقات الكبرل ابف سعد،  ((10
 .(8/85)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم،  ((11
 .(245ص)أحكاؿ الرجاؿ الجكزجاني،  ((12
 .(2/267)جالكاشؼ بي، الذى ((13
 .(8/304)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((14
 .(208ص)ركاية الدارمي  -ابف معيف، تاريخ ابف معيف  ((15
 .(2/488)جأحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد اهلل  ((16
 .(8/304)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((17
 (.7/41ج)السنف الكبرل النسائي،  ((18
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      : "منكػػػػر الحػػػػديث"، كزاد (3)، كابػػػػف القيسػػػػراني(2)، كقػػػػاؿ ابػػػػف حبػػػػاف(1)ابػػػػف معػػػػيف: "لػػػػيس بشػػػػيء"
 استحؽ مجانبة حديثو".ابف حباف: "ممف ينفرد بالمناكير عف المشاىير؛ فمما كثر ذلؾ منو 

 ضعيؼ. خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

ـى الفػتًح سىػجدةن، فىسىػجدى النَّػاسي  ، أف رسػكؿ اهلل عف ابف عيمر  الحديث األول:    قىػرأى عػا
دي عمى يىًده" كيم ييـ، منييـي الرَّاًكبي كالسَّاجدي في األرض، حتى إفَّ الرَّاًكبى ليىسجي
(4). 

 أوًل: تخريج الحديث:
    ، كبلىمػػا مػػف طريػػؽ عبيػػد اهلل بػػف عمػػر، عػػف نػػافع مػػكلى(6)، كمسػػمـ(5)أخرجػػو البخػػارم   

 ، دكف قكلو عاـ الفتح.بمعناهابف عمر رضي اهلل عنيما، بو، 
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(10)، كاأللباني(9)النككمك ، (8)، كضعفو اليركم(7)قاؿ الحاكـ: "حديث صحيح اإلسناد"   
عبيػد اهلل  إسػناد الحػديث ضػعيؼ؛ لضػعؼ مصػعب بػف ثابػت، كقػد تػابع خالصة القـول:   
 بف عمر، متابعة تامة، دكف قكلو عاـ الفتح؛ فيرتقي إلى الحسف لغيره.ا
 
 
 
 

                                                           
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(4/196)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((1
 .(3/29)جالمجركحيف ابف حباف،  ((2
 .(182ص)ابف القيسراني، تذكرة الحفاظ  ((3
: 2/60باب في الرجؿ يسمع السجدة كىك راكػب كفػي غيػر الصػبلة، /سنف أبي داكد كتاب الصبلة :داكد كأب] ((4

ػد، ، قػا1411 رقـ الحػديث ػاًىر، حػدَّثنا عبػدي العزيػًز يعنػي ابػف ميحمَّ مى ػد بػف عثمػافى الد مشػقي  أبػك الجى ؿ: حػدَّثنا ميحمَّ
، عف ابف عيمر بيًر، عف نافعو  .[عف ميصعًب بًف ثابًت بف عىبًد اهلل بف الز 

معىػػة :البخػػارم] ((5  رقػػـ الحػػديث :2/41بػػاب ازدحػػاـ النػػاس إذا قػػرأ اإلمػػاـ السػػجدة، /صػػحيح البخػػارم، كتػػاب الجي
1076]. 

 – 103رقػػـ الحػػديث: 1/405بػػاب سػػجكد الػػتبلكة، /صػػحيح مسػػمـ، كتػػاب المسػػاجد كمكاضػػع الصػػبلة :مسػػمـ] ((6
575]. 

 .[798 : رقـ الحديث1/340باب التأميف، /المستدرؾ عمى الصحيحيف]الحاكـ:  ((7
 .(2/816)جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح اليركم،  ((8
 .(2/626)بلصة األحكاـ خالنككم،  ((9

 (.2/76)، ضعيؼ أبي داكد األلباني ((10
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قَّػاص  الحديث الثاني:    "كػاف ييسػم ـ عػف يىمينًػو،  ، أف رسػكؿ اهلل عػف سىػعًد بػًف أىبػي كى
 ".(1)هكعف يىسارً 

 أوًل: تخريج الحديث:
ػػػػعد     ػػػػد بػػػػف سى          أخرجػػػػو مسػػػػمـ، مػػػػف طريػػػػؽ عبػػػػد اهلل بػػػػف جعفػػػػر، عػػػػف إسػػػػماعيؿ بػػػػف ميحمَّ
قَّاص ا  .(2)، بو، بنحكه، كفيو زيادةبًف أىبي كى

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(4)، كاأللباني(3)ابف الممقف وصحح   
ــول:       عيؼ؛ ألجػػؿ ضػػعؼ ميصػػعب بػػف ثابػػت، كقػػد تابعػػوإسػػناد الحػػديث ضػػ خالصــة الق

  عبد اهلل بف جعفر متابعة تامة؛ فيرتقي الحديث إلى الحسف لغيره.
أبــو صــالح, قــال ابــن حجــر: "لــين  الَمــَدِنيّ يحيــى بــن أبــي ســميمان  (س ت د بــخ)  (32)

 .(5)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد:

ف أىػػؿ المدينػػة سػػكف مصػػر، كلػػـ ، كقػػاؿ: "شػػيخ مػػ(6)قػػاؿ الحػػاكـ: "مػػف ثقػػات المصػػرييف"   
 . (9)، كقاؿ ابف خزيمة: "ال أعرفو بعدالة كال جرح"(8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)يذكر بجرح"

  

                                                           
، 915 : رقػػـ الحػػديث1/296بػػاب التسػػميـ، /سػػنف ابػػف ماجػػة، كتػػاب إقامػػة الصػػبلة، كالسػػنة فييػػا :ابػػف ماجػػة] ((1

، عػف ميصػعًب بػًف ثىابػًت بػًف عبػد اهلل بػ ػيبلىفى قػاؿ: حػدَّثنا ًبشػري بػفي الس ػًرم  بيػًر، عػف قاؿ: حػدَّثنا محمػكدي بػف غى ف الز 
، عف أبيوً  ، عف عىامًر بًف سىعدو قَّاصو  [. إسماعيؿى بف ميحمَّد بف سىعًد بًف أىبي كى

باب السبلـ لمتحميؿ مف الصػبلة عنػد فراغيػا ككيفيتػو، /صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة :مسمـ] ((2
 .[528-119رقـ الحديث:1/409
 .(4/47)جلبدر المنير ابف الممقف، ا ((3
 .(1/151)ج ماجة ابف صحيح األلباني، ((4
 (.591ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((5
 (.1/336)جالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ،  ((6
 (.1/407)ج السابؽ المرجع ((7
 (.7/604)الثقات ابف حباف،  ((8
 (.3/58)صحيح ابف خزيمة ابف خزيمة،  ((9
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ف كاف (1)كذكره العقيمي في الضعفاء    ، كقاؿ ابف عدم: "ىك ممف تكتب أحاديثو، كا 
، (3)يث يكتب حديثو"، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بالقكم، مضطرب الحد(2)بعضيا غير محفكظة"

  : "منكر الحديث".(5)، كابف القيسراني(4)كقاؿ البخارم
 ضعيؼ الحديث. خالصة القول:   

 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
ػػػبلًة ، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػكؿ اهلل عػػػف أىبػػػي ىيريػػػرىةى  الحـــديث األول:    : "إذا ًجئػػػتـي إلػػػى الصَّ

ديكا، كال تىعيد كىى  كده فاسجي ا شيئنا، كمف أدرىؾى الرَّكعىةى، فقد أدرىؾى الصَّبلةى"كنحفي سيجي
(6). 

 أوًل: تخريج الحديث:
، (8)كأخرجػػو البخػػارم، (7)أخرجػػو الحػػاكـ، مػػف طريػػؽ يحيػػى بػػف أبػػي سػػميماف، بػػو، بمثمػػو   

 ، بمعناه.، كبلىما مف طريؽ عبد اهلل بف عكؼ، عف أبي ىريرة (9)كمسمـ
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث: 

، كقػػاؿ البييقػػي: "تفػػرد بػػو (11)األلبػػاني ، كحسػػنو(10)قػػاؿ الحػػاكـ: "حػػديث صػػحيح اإلسػػناد"   
 ."(12)يحيى بف أبي سميماف المديني، كقد ركم بإسناد آخر أضعؼ مف ذلؾ، عف أبي ىريرة 

     إسػػػناده ضػػػعيؼ؛ ألجػػػؿ يحيػػػى بػػػف أبػػػي سػػػميماف، كقػػػد تابعػػػو عبػػػد اهلل  خالصـــة القـــول:   
 صرة ؛ فيرتقي إلى الحسف لغيره. بف عكؼ متابعة قاا

                                                           
 (.4/407)جالضعفاء الكبير العقيمي،  ((1
 (.9/85)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم،  ((2
 (.9/155)جالجرح كالتعديؿ  ،ابف أبي حاتـ ((3
 .كتبو في عميو أعثر لـ. (4/407)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((4
 (.1/301)جذخيرة الحفاظ ابف القيسراني،  ((5
ػًؿ ييػدًرؾي ا/سنف أبي داكد، كتاب الصػبلة :داكد كأب] ((6 ـى سىػاًجدنا كيػؼى يىٍصػنىع؟ بػاب فػي الرَّجي : 1/236، 893إلمػا

نىػا نػاًفعي بػفي يىزيػدى، حػدَّثىني  رقـ الحديث ، حػدَّثييـ، أىخبرى كػـً ، أفَّ سىػعيدى بػفى الحى ، قاؿ: حدَّثنا ميحمَّد بفي يىحيىى بًف فػاىرسو
، عف أىبي ىير  يًد بًف أىًبي العىتاًَّب، كابًف المىقبيًرم   .[يرىةى يحيى بفي أبي سيميماف، عف زى

 .[783 : رقـ الحديث1/336المستدرؾ عمى الصحيحيف، مف كتاب اإلمامة، كصبلة الجماعة،  :الحاكـ] ((7
 : رقػـ الحػديث1/120بػاب مػف أدرؾ مػف الصػبلة ركعػة، /صحيح البخػارم، كتػاب مكاقيػت الصػبلة :البخارم] ((8

580]. 
أدرؾ ركعػػػة مػػػف الصػػػبلة فقػػػد أدرؾ تمػػػؾ بػػػاب مػػػف /صػػػحيح مسػػػمـ، كتػػػاب المسػػػاجد كمكاضػػػع الصػػػبلة :مسػػػمـ] ((9

 .[607-161رقـ الحديث :1/423الصبلة، 
 .[783 : رقـ الحديث1/336المستدرؾ عمى الصحيحيف، مف كتاب اإلمامة، كصبلة الجماعة،  :الحاكـ] ((10
 (.4/46)ج داكد أبي صحيح األلباني، ((11
 .[2576 : رقـ الحديث2/128كع، باب إدراؾ اإلماـ في الرك/السنف الكبرل لمبييقي :البييقي] ((12
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 }يٌَْيَئِذذذزٍ رُحَذذذذِّسُ أَخْجَبسَىَذذذب{: ، قػػػاؿ: قػػػرأ رسػػػكؿ اهلل عػػػف أبػػػي ىيريػػػرةى  الحـــديث الثـــاني:   
ـي، قػاؿ: "فػإف أخبىارىىىػا أف تىشػيىدى عمػى 4]الزلزلة: فى ما أخبىاريىىا؟" قالكا: اهللي كرسكليوي أعم [ قاؿ: "أتدركي

ػػػةو بمػػػ ًمػػػؿى كػػػذا ككػػػذا يػػػكـى كػػػذا ككػػػذا، قػػػاؿ: فيػػػًذه كيػػػؿ  عبػػػدو أك أىمى : عى ًمػػػؿى عمػػػى ظيًرىػػػا أف تقيػػػكؿى ا عى
أخباىريىا
(1)." 

 أوًل: تخريج الحديث:
، (7)، كالبييقػػي(6)، كالحػػاكـ(5)، كابػػف حبػػاف(4)، كالنسػػائي(3)، كابػػف المبػػارؾ(2)أخرجػػو أحمػػد   

 جميعيـ مف طريؽ يحيى بف أبي سميماف، بو، بنحكه. 
 عمى إسناد الحديث: ثانًيا: الحكم

، كقػاؿ الترمػذم: "ىػذا حػديثه حسػفه (8)قاؿ الحػاكـ: "حػديث صػحيح اإلسػناد كلػـ يخرجػاه"   
"  .(10)األلبانيضعفو ، ك (9)غريبه صحيحه

إسناد الحديث ضعيؼ؛ ألجؿ يحيى بف أبي سميماف، تفرد بيذا الحديث،  خالصة القول:   
 كلـ أجد لو متاًبعنا.

  
  

                                                           
يدي [4/197بػػػػاب منػػػػو، /سػػػػنف الترمػػػػذم، كتػػػػاب صػػػػفة القيامػػػػة كالرقػػػػائؽ كالػػػػكرع :الترمػػػػذم] ((1        ، قػػػػاؿ: حػػػػدَّثنا سيػػػػكى
، ا ، قاؿ: أخبرنا عبدي اهلًل بفي الميبارًؾ، قاؿ: أخبرنا سعيدي بفي أًبي أي كب، قاؿ: حدَّثنا يحيى بفي أبي سيميمافى بفي نىصرو
، عف أبي ىيريرةى ع  .[ف سعيدو المىقبيرم 
 .[8867 : رقـ الحديث،14/455مسند أحمد، مسند أبي ىريرة  بف حنبؿ: أحمد] ((2
 .[93 : رقـ الحديث56مسند عبد اهلل بف المبارؾ، ص :ابف المبارؾ] ((3
 .[11629 : رقـ الحديث10/342السنف الكبرل لمنسائي، سكرة الزلزلة،  :النسائي] ((4
صػػػػحيح ابػػػػف حبػػػػاف، ذكػػػػر شػػػػيادة األرض فػػػػي القيامػػػػة عمػػػػى المسػػػػمـ بمػػػػا عمػػػػؿ عمػػػػى ظيرىػػػػا،  :ابػػػػف حبػػػػاف] ((5
 .[7360 : رقـ الحديث16/360

، تفسػػير 3012 : رقػػـ الحػػديث ،2/281المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف، مػػف كتػػاب قػػراءات النبػػي  :الحػػاكـ] ((6
 .[3965 : رقـ الحديث2/580سكرة الزلزلة، 

ق رىاًت الذ نيكب، شع :البييقي] ((7  .[6915 : رقـ الحديث9/421ب اإليماف، فصؿه في ميحى
 .[3965 : رقـ الحديث2/580المستدرؾ عمى الصحيحيف، تفسير سكرة الزلزلة،  :الحاكـ] ((8
 [.2429 : رقـ الحديث4/197باب منو، /سنف الترمذم، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع :الترمذم] ((9

 .(275ص)ضعيؼ سنف الترمذم  األلباني، ((10
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قاؿ: "خيري بيتو في المسمميفى بيته فيػو  ، عف النبيعف أبي ىيريرةى  الحديث الثالث:   
يىتيـه ييحسىفي إليًو، كشىر  بيتو في المسمميفى بيته فيًو يتيـه ييساءي إليًو"
(1). 

 أوًل: تخريج الحديث:
، (6)، كابػػػف عػػػدم(5)، كالطبرانػػػي(4)، كالبخػػػارم(3)، كعبػػػد بػػػف حميػػػد(2)أخرجػػػو ابػػػف المبػػػارؾ   

 مف طريؽ يحيى بف أبي سميماف، بو، بنحكه. خمستيـ
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث: 

 .(9)، كاأللباني(8)، كابف حجر(7)ضعفو زيف الديف العراقي   
إسناد الحديث ضعيؼ؛ ألجؿ يحيى بف أبي سميماف، تفرد بيذا الحديث،  خالصة القول:   

 كلـ أجد لو متابعنا.
ابن حجـر:  قال الُكوِفّي,الحارث الجابر, أبو الحارث,  يحيى بن عبد اهلل بن (ق ت د)  (33)

 . (10)" مرسمة المقدام عن , وروايتو"لين الحديث
  أوًل: أقوال النقاد:

 ،(13)، كقػاؿ أحمػد بػف حنبػػؿ(12)، كقػاؿ ابػف المػػديني: "معػركؼ"(11)كثقػو الترمػذم   
، كقػػاؿ العجمػػي: (15): "لػػيس بػػو بػػأس"، كقػػاؿ الػػذىبي: "صػػدكؽ فيػػو ضػػعؼ"(14)كأبػػك حػػاتـ الػػرازم

                                                           
  ، قػػػاؿ: حػػػدَّثنا 3679 : رقػػػـ الحػػديث2/1213بػػاب حػػػؽ اليتػػيـ، /سػػنف ابػػػف ماجػػة، كتػػػاب األدب :ابػػف ماجػػػة] ((1

، عػػػف يحيػػػى  ػػػدو قػػػاؿ: حػػػدَّثنا يحيػػػى بػػػفي آدـ قػػػاؿ: حػػػدَّثنا ابػػػفي المبػػػارًؾ، عػػػف سػػػعيًد بػػػًف أبػػػي أي ػػػكبى        عمػػػي  بػػػفي ميحمَّ
، عف ا ، عف أبي ىيريرةى بف أبي سيميمافى  .[زيًد بف أبي عتَّابو

 : رقػػـ الحػػػديث1/230بػػػاب مػػا جػػػاء فػػي اإلحسػػػاف إلػػى اليتػػػيـ، /الزىػػػد كالرقػػائؽ البػػػف المبػػارؾ :ابػػف المبػػارؾ] ((2
654]. 

 .[1467 : رقـ الحديث427المنتخب مف مسند عبد بف حميد، مف مسند أبي ىريرة، ص :ابف حميد] ((3
، بيت فيو يتيـ ييحسىفي إليو، ص/داألدب المفر  :البخارم] ((4  [.137 : رقـ الحديث61بابي خير بيتو
 .[4785 : رقـ الحديث5/99المعجـ األكسط، مف اسمو: عبيد،  :الطبراني] ((5
 .(9/83)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ،  ((6
حيػػػاء مػػػف األخبػػػار، زيػػػف الػػػديف العراقػػػي، المغنػػػي عػػػف حمػػػؿ األسػػػفار فػػػي األسػػػفار، فػػػي تخػػػريج مػػػا فػػػي اإل ((7
 .(670ص)

 .(11/404)جالمطالب العالية ابف حجر،  ((8
 .(297)ص ماجة ابف ضعيؼ األلباني، ((9

 .(592ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((10
 (.3/324)جالترمذم، سنف الترمذم  ((11
 .(99ص) اهلل عبد ابنو ركاية ،العمؿ كمعرفة الرجاؿأحمد،  ((12
 (.3/27)ج السابؽ المرجع ((13
 .(9/161)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((14
 (.2/369)جالكاشؼ الذىبي،  ((15
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، (3)، كضػػػػػعفو ابػػػػػف معػػػػػيف(2)، كقػػػػػاؿ العينػػػػػي: "لػػػػػيف الحػػػػػديث"(1)"يكتػػػػػب حديثػػػػػو، كلػػػػػيس بػػػػػالقكم"
، كقػػاؿ ابػػف حبػػاف: "منكػػر الحػػديث، يػػركم (5)كقػػاؿ ابػػف معػػيف: "لػػيس حديثػػو بشػػيء"، (4)كالنسػػائي

لػذلؾ، ال  المناكير الكثيرة التي ال تشبو حديث األئمة، حتى ربمػا سػبؽ إلػى القمػب أنػو كػاف يتعمػد
 . (6)يجكز االحتجاج بو بحاؿ"

 ضعيؼ. خالصة القول:
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

ػػػػأىٍلنىا نىًبيَّنػػػػا عػػػػف ابػػػػًف مسػػػػعكدو  الحــــديث األول:    عػػػػف المشػػػػي مػػػػع  ، قػػػػاؿ: سى
بىبً  ف يكيف غيرى ذلؾ فبيعػدنا (7)الجنازة، فقاؿ: "ما ديكف الخى ؿى إليًو، كا  يرنا تىعىجَّ ألىػًؿ النَّػاًر،  إف يكيف خى

كالجنازةي متبيكعةه، كال تيٍتبىعي ليس معيا مف تىقىدَّمىيا"
(8). 

 أوًل: تخريج الحديث:
 ، ثبلثتيـ مف طريؽ يحيى بف (11)، كأحمد(10)، كابف ماجو(9)أخرجو الترمذم   
 

                                                           
 (.2/349ج) الثقات معرفة العجمي، ((1
 (.3/561)جمغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار العيني، ( (2
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(4/410)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((3
 .(107ص)المتركككف الضعفاء ك النسائي،  ((4
 (.480ص)ابف الجنيد، سؤاالت ابف الجنيد،  ((5
 .(3/123)جالمجركحيف ابف حباف،  ((6
ػػا ((7 : ضػػرب مػػف العىػػٍدًك، تقػػكؿ: جى ػػب  بيػػـ دكىاب يػػـ، كىػػك: ضػػرب مػػف مشػػي الخيػػؿ، ينظػػر: ؤي الخبػػبي كا ميًخب ػػيف، تخي

، اليػركم، تيػذيب المغػة (2/999)جميػرة المغػة ، أبػك بكػر األزدم، ج(4/145)جالخميؿ الفراىيدم، كتػاب العػيف 
 .(7/9)ج
قػاؿ: حػدَّثنا ، 3184 : رقػـ الحػديث3/206بػاب اإلسػراع بالجنػازة، /سنف أبػي داكد، كتػاب الجنػائز :داكد كأب] ((8

ب رً  اًجػدةى، عػف قاؿ أبػك داكد: كىػك يحيػى بػفي عبػًد اهلًل التَّيمػٌي عػف أبػ ،ميسىدَّده، حدَّثنا أبك عىكانىة، عف يحيى الميجى ي مى
 عطػاء بػف يزيػد مػكلى البػزاز الكاسػطي عكانػة أبػك اليشكرم اهلل عبد بف الكضاح كأبك عكانة ىك: .[ابًف مسعكدو 

 عائػذ اسػمو:  حػاتـ أبػك قػاؿ الككفي العجمي الحنفي ماجد أبك، كأبك ماجدة ىك: الكندم:  كيقاؿ اليشكرم يزيد بف
 .نضمة بف
 : رقػػػـ الحػػػديث3/323بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي المشػػػي خمػػػؼ الجنػػػازة، /اب الجنػػػائزسػػػنف الترمػػػذم، كتػػػ :الترمػػػذم] ((9

1011]. 
: رقػـ 1/476بػاب مػا جػاء فػي المشػي أمػاـ الجنػازة، /سنف ابف ماجة، كتاب ما جاء في الجنائز :ابف ماجة] ((10

 .[1484 الحديث
 .[3734 : رقـ الحديث6/279مسند أحمد، مسند عبد اهلل بف مسعكد،  :أحمد بف حنبؿ] ((11
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     ، كأيػػػكب (1)يحيػػػى بػػػف ىػػػانئمػػػف طريػػػؽ بػػػف الحػػػارث، بػػػو، بنحػػػكه، كأخرجػػػو الطبرانػػػي، اعبػػػد اهلل 
 ، بو، بنحكه.(3)، كبلىما عف أبي ماجدة عائذ بف نضمة(2) الس ٍختًياًني  

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
مىى ضعفو"(5)، كالبييقي(4)ضعفو البخارم     .(6)، كقاؿ النككم: "اتَّفىقيكا عى
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 الحديث.، كقد تفرد بيذا (7)عائذ بف نضمة، فيك مجيكؿ_ 1
 يحيى بف عبد اهلل بف الحارث الجابر، كىك ضعيؼ._ 2

بػػػؿو  الحـــديث الثـــاني:    قػػػاؿ: "كالَّػػػذم نىفسػػػي بيػػػدًه إفَّ  ، عػػػف النَّبػػػي  عػػػف ميعػػػاذ بػػػف جى
ًرهً  ر  أيمَّوي ًبسىرى الس قطى، ليىجي
نًَّة إذا اٍحتىسىبىٍتوي  (8)  .(9")إلى الجى

 أوًل: تخريج الحديث:
، أربعػػتيـ مػػف طريػػؽ (14)، كالطبرانػػي(13()12)، كالشاشػػي(11)، كابػػف حميػػد(10)أخرجػػو أحمػػد   

 بف عبد اهلل بف الحارث، بو، كفيو قصة. ايحيى 
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

                                                           
 .[7536 : رقـ الحديث7/294المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((1
 [.6020 : رقـ الحديث6/137المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((2
أبػػك ماجػػدة، كيقػػاؿ: ابػػف ماجػػد، قيػػؿ اسػػمو عائػػذ بػػف نضػػمة، ينظػػر: المػػزم، تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ  ((3
 .(670ص)، ابف حجر، تقريب التيذيب (34/241)ج
 : رقػػػـ الحػػػديث3/323بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي المشػػػي خمػػػؼ الجنػػػازة، /سػػػنف الترمػػػذم، كتػػػاب الجنػػػائز :الترمػػػذم] ((4

1011]. 
 .[6849 : رقـ الحديث4/33باب اإلسراع في المشي بالجنازة، /السنف الكبرل لمبييقي :البييقي] ((5
 .(2/997)جالنككم، خبلصة األحكاـ  ((6
   .(670ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((7
ا بىًقي بعد اٍلقطػع فىييػكى الس ػرَّة، ينظػر: الزمخشػرم، الفػائؽ فػي  ((8 مى ا تقطعو اٍلقىاًبمىة مف السرة، كىىيكى الس ٌر كى السرر: مى

 .(1/474)ج، ابف الجكزم، غريب الحديث (2/68)جغريب الحديث 
 : رقػػػـ الحػػػديثقطبػػػاب مػػػا جػػاء فػػػيمف أصػػػيب بسػػ/سػػػنف ابػػف ماجػػػة، كتػػػاب مػػا جػػػاء فػػػي الجنػػائز :ابػػف ماجػػػة] ((9

ميػػػدو قػػػاؿ: حػػػدَّثنا يحيػػػػى 1/513، 1609 ًبيػػػدىةي بػػػفي حي كؽو قػػػاؿ: حػػػدَّثنا عى ػػػرزي        ، قػػػاؿ: حػػػدَّثنا عمػػػي  بػػػف ىىاشػػػـً بػػػف مى
بؿو  بفي ا ، عف ميعاًذ بًف جى  .عيبىيًد اهلًل، عف عيبىيًد اهلًل بًف ميسمـو الحىضرىًمي 

 .[22090 : رقـ الحديث36/410جبؿ، مسند أحمد، حديث معاذ بف  :أحمد بف حنبؿ] ((10
 .[123 : رقـ الحديث72ص، المنتخب مف مسند عبد بف حميد :ابف حميد] ((11
ٍعًقؿ، أبك سعيد الٌشاشٌي الحافظ، ينظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ  ((12 ٍيج بف مى  .(7/697)جالييثـ بف كيمىٍيب بف سيرى
 .[1391 ديث: رقـ الح3/284مسند الشاشي،  :أبك سعيد الشاشي] ((13
 .[303-301-300-299 : رقـ الحديث147-20/145المعجـ الكبير لمطبراني،  :لطبراني]ا ((14
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 .(2)، كصححو األلباني(1)ضعفو النككم   
إسناد الحديث ضػعيؼ؛ لضػعؼ يحيػى بػف عبػد اهلل بػف الحػارث الجػابر،  خالصة القول:   

 .(3)ب أنو يحيى بف عبد اهلل الجابر، كليس كما قاؿ ابف ماجو: يحيى بف عبيد اهللكالصكا
  

                                                           
 .(2/1066)جالنككم، خبلصة األحكاـ  ((1
 (.1/268)ج ماجة ابف صحيح األلباني، ((2
 .(31/453)جينظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((3
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 الفصل الثالث

 من أخرج ليم اثنان من أصحاب السنن األربعة.
 يان، كىـ:ف راك يسبعة كعشر بمغ عدد الركاة الذيف أخرج ليـ اثناف مف أصحاب السنف األربعة 

 .(2)ابن حجر: "لين الحديث", قال (1)أبو صالح الُخوِزيُّ  (ق ت بخ)  (34)
  أوًل: أقوال النقاد:

 .(4)سناد حديثو الحاكـإ، كصحح (3)بك زرعة الرازم: "ال بأس بو"أقاؿ    
كسيًئؿ أبك زرعة  ،(7)، في الضعفاء، كضعفو ابف معيف(6)، كالذىبي(5)كذكره ابف عدم   

 .(8)صالح الخيكًزم  فقاؿ: "ال يعرؼ اسمو" يبأعف اسـ 
 ضعيؼ الحديث. القول: خالصة   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
: "إنَّوي مف لـ يسأًؿ اهللى يغىضب عميًو"، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل عف أبي ىريرةى    

(9). 
  

                                                           
 كالنسبة الخكز ببلد ليا كيقاؿ األىكاز، ككر كىي خكزستاف، إلى أحدىما ف:مكضعي إلى النسبة ىذه: الخيكزم ((1

 .(5/229)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر بمكة، محمة كىي الخكز شعب إلى كالثاني خكزم إلييا
 .(649ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((2
 (3/959ج)سئمة البرذعي ، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أزرعة الرازم كأب ((3
 [.1807الحديث رقـ: 1/668 لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ: الحاكـ] ((4
 (.9/196)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((5
 .(2/791 )جالمغني في الضعفاءالذىبي،  ((6
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.9/196)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((7
 .(9/393)جتـ، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حا ((8
، قاؿ: حدَّثنا قيتيبةي، قاؿ: 3373 : رقـ الحديث5/456باب منو، /سنف الترمذم، كتاب الدعكات :الترمذم] ((9

، عف أبي ىريرةى  ميًح، عف أبي صالحو ، عف أبي المى ـي بفي إسماعيؿى ، كقد ركل ككيع، عف غير كاحد، حدَّثنا حات
ميحً    .[عف أبي المى
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 أوًل: تخريج الحديث:
 ،(5)، كابف قانع(4)، كأبك يعمى المكصمي(3)، كالبخارم(2)، كأحمد(1)وأخرجو ابف ماج   

 .صالح الخكزم، بو، بنحكه ي، جميعيـ مف طريؽ أب(8)كالبييقي ،(7)، كالحاكـ(6)كالطبراني
 .(9)أخرجو الطبراني كلو شاىده مف حديث أنس بف مالؾ    

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 ، كقاؿ الحاكـ:(10)ىذا الحديث عف أبي صالح إال أبك المميح" قاؿ الطبراني: "لـ يركً    

إنما  ،ذكرا بالجرحا صالح الخكزم كأبا المميح الفارسي لـ يي فإف أب ؛"ىذا حديث صحيح اإلسناد
 .(12)، كحسنو األلباني(11)لقمة الحديث" ؛ىما في عداد المجيكليف

صالح الخكزم، تفرد بالحديث، كلـ أعثر لو  يإسناده ضعيؼ؛ ألجؿ أب خالصة القول:   
 ع.عمى متابً 

 .(14)ال ابن حجر: "فيو لين"الفمسطيني, ق (13)ديُّ الِكنْ  نِ طَ بن قَ َأيُّوب  (ق د)  (35)
  أوًل: أقوال النقاد:

 زياد أبي بف يزيد بف محمد عنو بصرينا، ركل ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "أحسبو   
، قاؿ أبك حاتـ: "ميحد ث"(15)نظر" إسناده كفى

: كقاؿ مستدركو، في حديثو الحاكـ ، كخرج(16)
 . (17)معركفكف" ثقات رجالو

                                                           
 .[3827 : رقـ الحديث2/1258باب فضؿ الدعاء، /سنف ابف ماجة، كتاب الدعاء :ابف ماجة] ((1
: رقـ 16/146، 9719 : رقـ الحديث15/448، 9701 : رقـ الحديث15/438مسند أحمد،  :أحمد] ((2

 .[10178 الحديث
 .[658 : رقـ الحديث229، صالمفرد األدب :البخارم] ((3
 .[6655 : رقـ الحديث12/10المكصمي،  مسند أبي يعمى :أبك يعمى] ((4
 .[1801 : رقـ الحديث2/863معجـ ابف األعرابي،  :ابف قانع] ((5
 .[2431 : رقـ الحديث3/47، المعجـ األكسط، 23 : رقـ الحديث29الدعاء لمطبراني، ص :الطبراني] ((6
 .[1807 : رقـ الحديث1/668المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((7
 .[1065 : رقـ الحديث2/360، شعب اإليماف، 22 : رقـ الحديث1/83الدعكات الكبير،  :البييقي] ((8
 [.24الحديث رقـ: 29ص لمطبراني، الدعاء.الطبراني] ((9

 .[2431 : رقـ الحديث3/47، المعجـ األكسط :الطبراني] ((10
 [.1807الحديث رقـ: 1/668 لمحاكـ الصحيحيف عمى المستدرؾ: الحاكـ] ((11
 .(3/138 الترمذم)ج صحيح األلباني، ((12
الًكندم: ىذه النسبة إلى كندة، كىي قبيمة مشيكرة مف اليمف تفرقت في الببلد، ينظر: السمعاني، األنساب  ((13

 .(11/161)جلمسمعاني 
 .(118ص) ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((14
 .(4/28)جابف حباف، الثقات  ((15
 .(2/255)جالتعديؿابف أبي حاتـ، الجرح ك  ((16
 . كلـ أعثر عميو في المستدرؾ لمحاكـ.(2/341 )ج مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ((17
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 عمى المسح في التكقيت ، كذكر لو حديثنا "لترؾ(1)زم في الضعفاءكذكره ابف الجك    
، كقاؿ أبك داكد بعد أف ركل ىذا (2)يعرفكف" ال "رجالو حنبؿ: بف أحمد ، كقاؿ: قاؿ"الخفيف

 داكد أبي نسخ بعض ، كقاؿ ابف حجر: "كفي(3)بالقكم" ىك كليس إسناده في الحديث: "اختمؼ
 نظر، متنو في بالقائـ، ليس ، كقاؿ األزدم: "حديثو(4)"مظمـ إسناده: "معيف ابف قاؿ حديثو عقب
 الفمسطيني، صاحب زياد أبي بف يزيد بف محمد: عنو ، كقاؿ المزم: "ركل(5)نظر" إسناده كفي

 ببل الخؼ مسح في ، كقاؿ الذىبي: "حديثو(6)كاضطراب" جيالة إسناده كفي الصكر، حديث
 جيالة إسناده كزاد ابف حجر: "كفي (7)أيكب" بف ىيحي عمى فيو اختمؼ ألنو يثبت؛ لـ تكقيت،

: (12)، كالذىبي(11)، كالدارقطني(10)، كقاؿ األزدم(9)يعرؼ" أبك زرعة: "ال ، كقاؿ(8)كاضطراب"
 "مجيكؿ".

 ، مضطرب الحديث.الحاؿ مجيكؿ خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

مَّى قد ككاف: أي كبى  بفي  يحيى قاؿ ًعمارةى، بفً  أيبيَّ  عف     أنَّوي  لمًقبمتيًف،  اهللً  رسكؿً  مع صى
فَّيًف؟ عمى أىمسىحي  اهللً  رسكؿى  يا: قاؿى  ا"،: قاؿى  يكمنا؟: قاؿى  "نعـ"،: قاؿ الخي : قاؿ كيىكميًف؟: قاؿ "يكمن

"، كما "نعـ: قاؿ كثبلثةن؟: قاؿ "كيكميًف"، ـى  ابفي أبي ركاهي : داكدى  أبك قاؿ ًشئتى  عف المصرم، مري

                                                           
 .(1/133 )جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((1
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(1/360 )ج ابف الجكزم، العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية ((2
 .[158 : رقـ الحديث1/41باب التكقيت في المسح، /اب الطيارةسنف أبي داكد، كت :أبك داكد] ((3
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(1/410)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((4
 .(44ص) األزدم، المخزكف في عمـ الحديث ((5
 .(3/489)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((6
 .(1/292 )ج الذىبي، ميزاف االعتداؿ ((7
 .(1/410)جتيذيب التيذيب  ابف حجر، ((8
 )جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي أبك زرعة الرازم،  ((9
3/796). 

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/340)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ( (10
 .[765 : رقـ الحديث1/366سنف الدارقطني،  :الدارقطني ]((11
 .(43ص) ديكاف الضعفاء الذىبي، ((12
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،أ بفً  يحيى ، بفً  الرَّحمف عبدً  عف ي كبى زيفو ، أبي بفً  يىزيدى  بفً  محمَّدً  عف رى  بفً  عيبىادةى  عف زيادو
، " بىدا كما "نعـ،:  اهللً  رسكؿي  قاؿى  سبعنا، بىمغى  حتَّى: فيوً  قاؿى  عمارة بفً  أيبىي   عف نيًسي   .(1)لؾى

 أوًل: تخريج الحديث:
، خمستيـ مف (6)، كالبييقي(5)، كالحاكـ(4)رقطني، كالدا(3)، كالطبراني(2)أخرجو ابف ماجو   

      أيكب بف قىطف عف  طريؽ يحيى بف أيكب، عف محمد بف يزيد، عف عيبادة بف نيسي عف
، (10)، كأبك نعيـ(9)، كابف قانع(8)، كالطبراني(7)، كأخرجو ابف أبي عاصـبف عمارة اأيبي 

أيكب بف قىطف عف أيبي بف عمارة  أيكب، عف محمد بف يزيد عف بف يحيى أربعتيـ مف طريؽ
أيكب، عف محمد بف يزيد عف عبادة بف نيسي  بف ، مف طريؽ يحيى(11)، كأخرجو الطحاكم

 ، بنحكه.عف أيبي بف عمارة 
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

، كقاؿ أبك داكد بعد أف ركل ىذا الحديث: (12)يعرفكف" ال "رجالو حنبؿ: بف أحمد قاؿ   
 عقب داكد أبي نسخ بعض ، كقاؿ ابف حجر: "كفي(13)بالقكم" ىك كليس إسناده في "اختمؼ
 فيو اختمؼ كقد يثبت ال اإلسناد ، كقاؿ الدارقطني: "ىذا(14)مظمـ" إسناده: "معيف ابف قاؿ حديثو

                                                           
، قاؿ: حدَّثنا 158 : رقـ الحديث1/41باب التكقيت في المسح، /سنف أبي داكد، كتاب الطيارة :أبك داكد] ((1

، عف زيفو ، عف عبًد الرَّحمف بًف رى ك بفي الربيًع بًف طارؽو، أخبرنا يحيى بفي أي كبى ، حدَّثنا عمري  =يحيى بفي مىعيفو
ًد بًف يزيدى، عف أ ، كيحيى محمَّ ـى ، كركاهي ابف أىبي مري ، عف أيبيَّ بًف ًعمارةى، قاؿ يحيى بفي أي كبى    يكبى بًف قىطىفو

 [.بفي إسحاؽ السَّيمىحيني  ا
        : 1/185باب ما جاء في المسح بغير تكقيت، /سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة كسننيا :ابف ماجة] ((2

 .[557 رقـ الحديث
 : رقـ الحديث1/203، المعجـ الكبير لمطبراني، 3408 : رقـ الحديث3/362األكسط،  المعجـ :الطبراني] ((3

546]. 
 .[765 : رقـ الحديث1/365سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((4
 .[607 : رقـ الحديث1/276المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((5
 .[1328-1326 : رقـ الحديث1/419السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((6
 .[2145 : رقـ الحديث4/163اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ،  :ابف أبي عاصـ] ((7
 .[545 : رقـ الحديث1/202المعجـ الكبير لمطبراني، ] ((8
 .(1/5)جابف قانع، معجـ الصحابة البف قانع  ((9

 .[762-760: حديث رقـ220-1/219معرفة الصحابة ألبي نعيـ،  :أبك نعيـ األصبياني] ((10
 .[1/79، 496-495-494شرح معاني اآلثار، ح :الطحاكم] ((11
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(1/360)جابف الجكزم، العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية  ((12
 .[158 : رقـ الحديث1/41باب التكقيت في المسح، /سنف أبي داكد، كتاب الطيارة :أبك داكد] ((13
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(1/410)جيذيب ابف حجر، تيذيب الت ((14
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كثيرنا" اختبلفنا أيكب بف يحيى عمى
 ، كقاؿ النككم: "اتفقكا(2)، قاؿ الحاكـ: "كىذا مذىب مالؾ"(1)

 نظر، متنو في بالقائـ، ليس ، كقاؿ األزدم: "حديثو(3)بو" يحتج ال مضطرب، ضعيؼ أنو عمى
 الفمسطيني، صاحب زياد أبي بف يزيد بف محمد: عنو ، قاؿ المزم: "ركل(4)نظر" إسناده كفي

 ببل الخؼ مسح في ، كقاؿ الذىبي: "حديثو(5)كاضطراب" جيالة إسناده كفي الصكر، حديث
 جيالة إسناده كزاد ابف حجر: "كفي (6)أيكب" بف يحيى عمى فيو اختمؼ ألنو يثبت، لـ تكقيت،

 في كليس صحيحو كثيرة أحاديثو فإف الصحيح ىك ، قاؿ المباركفكرم: "التكقيت(7)كاضطراب"
 .(8)صحيح" حديث التكقيت عدـ

 إسناده ضعيؼ جدنا، مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ:  خالصة القول:   
 كب، كقد صرح بذلؾ جمع مف العمماء._ االختبلؼ فيو عمى يحيى بف أي1
 .(9)أخطأ ربما أيكب، صدكؽ بف _ يحيى2
 .(10)الحاؿ زياد، مجيكؿ أبي بف يزيد بف _ محمد3
 .الحديث مضطرب مجيكؿ، _ أيكب بف قىطف4
وأخطأ من زعم أن لو ، "لين الحديث: , قال ابن حجرالشَّاِميّ ياد ث بن زِ ارِ الحَ  (س د)  (36)

  .(11)صحبة"
 النقاد:  أوًل: أقوال

 .(13)، كابف حباف في الثقات(12)أبك القاسـ البغكم في الصحابة هذكر    
                  : "مختمؼ في صحبتو"، كذكر(15)، كابف األثير(14)كقاؿ أبك نعيـ األصبياني   

إحداىما أف الحارث بف زياد ال نعمـ كبير أحد ركل  :كقاؿ: "فيو عمتاف  لو البزار حديثنا 

                                                           
 .[765 : رقـ الحديث1/365سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((1
 .[607 : رقـ الحديث1/276المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، : ينظر: الحاكـ] ((2
 .(1/482)جالنككم، المجمكع شرح الميذب  ((3
 .(44ص)األزدم، المخزكف في عمـ الحديث  ((4
 .(3/489 )ج ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿالمزم ((5
 .(1/292)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((6
 .(1/410)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((7
 .(1/270 )ج المباركفكرم، تحفة األحكذم ((8
 .(588ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((9

 .(513ص) ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ( (10
 .(146ص) يب التيذيبتقر ابف حجر،  ((11
 .(2/78)جمعجـ الصحابة البغكم،  ((12
 .(4/133 )ج الثقاتابف حباف،  ((13
 .(2/804)جمعرفة الصحابة أبك نعيـ األصبياني،  ((14
 .(1/608)جأسد الغابة ابف األثير،  ((15
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عنو  كلـ أجد مف كثقو، كلـ يركً  ،قاؿ الييثمي عف ىذا الحديث: "فيو الحارث بف زياد، ك (1)عنو"
: "مجيكؿ"، (5)، كالذىبي(4)، كابف عبد البر(3)، كقاؿ أبك عمر النميرم(2)بف سيؼ"ا غير يكنس 

 .(6)حديثو منكر" ،كزاد أبك عمر النميرم فقاؿ: "يركم عف أبي رىـ
 .الحاؿ مجيكؿ :خالصة القول   

 :حديثوانًيا: دراسة ث
كرً  قاؿ: دىعاًني رسكؿ اهلل  عف الًعربىاًض بف سىاريىةى     ،  (7)إلى السَّحي في رمضافى

الميبارًؾ" (8)فقاؿ: "ىىميَـّ إلى الغداءً 
(9). 

 أوًل: تخريج الحديث:
 ، (14)، كابف خزيمة(13)، كالبزار(12)، كابف أبي شيبة(11)، كأحمد(10)أخرجو النسائي   
 
 

                                                           
: رسكؿ ، قاؿ: كعف العرباض بف سارية قاؿ: قاؿ 4202 : رقـ الحديث10/138مسند البزار، ]البزار:  ((1

 .["الميـ عمـ معاكية الكتاب كالحساب، كقو العذاب"
 .[15917 : رقـ الحديث9/356مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، ]الييثمي:  ((2
 .(2/89)جالمنذرم، الترغيب كالترىيب  ((3
 .(3/1420)جاالستيعاب في معرفة األصحاب ابف عبد البر،  ((4
 .(1/433)جميزاف االعتداؿ الذىبي،  ((5
 .(2/89 )ج المنذرم، الترغيب كالترىيب( (6
السحكر: بالفتح اسـ ما يتسحر بو مف الطعاـ كالشراب، كبالضـ المصدر، كالفعؿ نفسو، كأكثر ما يركل  ((7

إف الصكاب بالضـ؛ ألنو بالفتح الطعاـ، كالبركة، كاألجر، كالثكاب في الفعؿ ال في الطعاـ. ينظر:  :بالفتح. كقيؿ
 .(2/347)جياية في غريب الحديث كاألثر ابف األثير، الن

الغداء: إنما سماه غداء ألف الصائـ يتقكل بو عمى صياـ النيار فكأنو قد تغدل كالعرب تقكؿ غدا فبلف  ((8
 .(2/104)جلحاجتو إذا بكر فييا كذلؾ مف لدف كقت السحر إلى طمكع الشمس الخطابي، معالـ السنف 

، قاؿ: 2344 : رقـ الحديث2/303باب مف سمى السحكر الغداء، /الصياـ سنف أبي داكد، كتاب :أبك داكد] ((9
، عف ، عف يكنسى بًف سيؼو يَّاطي، حدَّثنا ميعاكيةي بفي صالحو مَّادي بفي خالدو الخى ك بف محمَّدو النَّاًقدي، حدَّثنا حى  حدَّثنا عمري

، عف الًعربىاًض بف سىاريىةى  ، عف أبي ريىـو  .[الحارًث بًف زيادو
 .(2163رقـ الحديث :4/145باب دعكة السحكر،/النسائي، سنف النسائي، كتاب الصياـ] ((10
 .[17152 : رقـ الحديث28/382، 17143 : رقـ الحديث28/371مسند أحمد،  :أحمد] ((11
 .[8922 : رقـ الحديث2/275مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة ]((12
 .[42020 ث: رقـ الحدي10/138مسند البزار،  :البزار ]((13
 .[1938 : رقـ الحديث3/214صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة] ((14
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، كالبىٍييىًقيٌ (2)، كالطبراني(1)ابف حبافك      
 ، جميعيـ مف طريؽ الحارث بف زياد، بو بنحكه.(3)

، كشاىد آخر مف حديث (4)النسائي و، أخرجكلو شاىد مف حديث المقداـ بف مىعًد يىكًرب 
. كشاىد ثالث مف حديث (6)، كالييثمي(5)عائشة رضي اهلل عنيا، أخرجو أبك يعمى المكصمي

 .(8)، كالخطيب البغدادم(7)، أخرجو الطبرانيطاب عمر بف الخ
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 ،إال مف ىذا الكجو بيذا اإلسناد ،قاؿ البزار: "ال نعممو يركل عف العرباض بف سارية   
ال نعمـ كبير أحد ركل عنو، كيكنس  ،إحداىما أف الحارث بف زياد :كحديث العرباض فيو عمتاف

 .(10)األلباني كصححو، (9)لح الحديث قد ركم عنو"بف سيؼ صاا
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(11)_ معاكية بف صالح، صدكؽ لو أكىاـ1
 .(12)_ يكنس بف سيؼ، مقبكؿ2
 _ الحارث بف زياد، مجيكؿ.3

 ف الحديث بشكاىده.تكيتقكل م
ان اأَلْنَصاِرّي الكُ ين بن يزيد بن يحيى سَ الحُ  (ت د) (37) , قال ابن حجر: "لين وِفيّ الطَّحَّ

  .(13)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(14)ذكره ابف حباف في الثقات   

                                                           
  [3465 : رقـ الحديث8/244صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((1
 .[628 : رقـ الحديث18/251المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((2
 .[8116 : رقـ الحديث4/398السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((3
 .[2164 : رقـ الحديث4/146باب تسمية السحكر غداء، /سنف النسائي، كتاب الصياـ :ائي سنفالنس] ((4
 .[4679 : رقـ الحديث8/138مسند أبي يعمى المكصمي، : أبك يعمى] ((5
 [.. ركاه أبك يعمى، كرجالو ثقات4848 : رقـ الحديث3/151مجمع الزكائد كمنبع الفكائد،  :الييثمي] ((6
 .[501 : رقـ الحديث1/160لمعجـ األكسط، ا :الطبراني] ((7
 .(2/269)ج الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد ((8
 .[42020 : رقـ الحديث10/138مسند البزار،  :البزار] ((9

 .(7/108)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((10
 .(538ص) ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ((11
 .(613ص) السابؽ المرجع ((12
 .(169ص) السابؽ المرجع ((13
 (.8/188)ج ابف حباف، الثقات ((14
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  .(1)أبك حاتـ وكلين  
  ضعيؼ الحديث. خالصة القول:  

 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
نَّةً  "أىؿي :  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ،بيريدةى بف الحىصيب  عف الحديث األول:    الجى
كفى ًعش " سائرً  مف كأربعيكفى  األيمَّةً  ىذهً  مف ًمنيا ثىمانيكفى  صىؼٍّ  كًمائىةي  ري  .(2)األيمـً

 أوًل: تخريج الحديث:
مقمىة بف مرشد، عف سميماف بف بريدة، (4)، كابف حباف(3)أخرجو ابف ماجو   ، مف طريؽ عى

، بو، بنحكه. ، مف طريؽ عبد العزيز بف مسمـ عف ضرار بف مرة(5)بو، بمثمو، كأخرجو أحمد
، كبلىما مف طريؽ محمد بف المثنى عف محمد بف الفضيؿ، (7)، كالحاكـ(6)كأخرجو ابف حباف

  بو، بنحكه.
 .(9)، كمسمـ(8)، أخرجو البخارمكلو شاىده مف حديث أبي سعيد الخدرم   

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 . (12). كحسنو الترمذم(11)، كاأللباني(10)صححو الحاكـ  

                                                           
 (.3/67)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((1
 : رقـ الحديث4/683باب مف جاء في صفة أىؿ الجنة، /سنف الترمذم، كتاب صفة الجنة :الترمذم] ((2

اف الكيكفي  قاؿ: حدَّثنا ميحمَّدي بفي في 2546 ، عف ًضراًر بًف ميرَّةى، عف ، قاؿ: حدَّثنا حيسيفي بفي يىزيدى الطَّحَّ ضيؿو
، عف ابًف بيريدةى   المركزم األسممي الحصيب بف بريدة بف سميمافكابف بريدة ىك:  .[عف أبيو ميحاًرًب بًف ًدثارو

 بف رزاح بف سعد بف األعرج بف الحارث بف اهلل عبد بف الحصيب بف ريدة، كأبيو ىك: بريدة بف اهلل عبد أخك
 . األسممي أسمـ بف سبلماف بف الحارث بف مازف بف سيـ بف عدم

 .[4289 : رقـ الحديث ،2/1434باب صفة أمة محمد /سنف ابف ماجة، كتاب الزىد :ابف ماجة] ((3
 .[7460 : رقـ الحديث16/499صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((4
 .[22940 : رقـ الحديث38/23مسند أحمد،  :أحمد] ((5
 .[7459 : رقـ الحديث16/498ف، صحيح ابف حبا :ابف حباف] ((6
 .[273 : رقـ الحديث1/155المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((7
 .[3348 : رقـ الحديث4/138، يأجكج قصة باب األنبياء، أحاديث كتاب البخارم، صحيح البخارم:] ((8
-376 : رقـ الحديث1/200، الجنة أىؿ نصؼ األمة ىذه ككف باب اإليماف، كتاب مسمـ، صحيح مسمـ:] ((9

221]. 
 .[273 : رقـ الحديث1/155المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((10
 .(6/46الترمذم)ج سنف كضعيؼ صحيحاأللباني،  ((11
 : رقـ الحديث4/683باب مف جاء في صفة أىؿ الجنة، /سنف الترمذم، كتاب صفة الجنة :الترمذم] ((12

2546]. 
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ف بف يزيد، كقد تابعو محمد بف المثنى يإسناده ضعيؼ؛ ألجؿ الحس خالصة القول:  
مقمىة مرشد، كعبد العزيز بف مسمـ متابعة قاصرة؛ فيرتقي إلى الحسف لغيره،  بف متابعة تامة، كعى

 كيتقكل متف الحديث بشاىده.
إفٍ : قالت عائشةى رضي اهلل عنيا، عف الحديث الثاني:        لييكقظيوي   هللا رسكؿ كافى  "ً

السَّحري  يىجيءي  فما بالمَّيًؿ،  اهللي 
 .(2)ًحزبًو" مف يىفريغى  حتَّى (1)

 أوًل: تخريج الحديث:
 .(3)بمثموأخرجو البييقي، مف طريؽ الحسيف بف يزيد، بو،    

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(5)، كشعيب األرنؤكط(4)حسنو األلباني   
إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ الحسيف بف يزيد، انفرد بالحديث، كلـ أجد لو أم  خالصة القول:   

  متابع، عمى ىذا الحديث.
, قال ابن حجر: "لين الُكوِفيّ أو الَمكِّّي  َوْىبأبو  الُقَرِشيّ  َوْىببن  ُحَمْيد (ق د)  (38)

 .(6)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

قاؿ الذىبي: "ميًقؿ صكيمح"   
(7). 

في الضعفاء، كقاؿ ابف  (10)الجكزمابف ك  ،(9)ابف عدم، ك (8)يالعقيم كذكره   
حتى استحؽ ؛ حتى خرج عف حد التعديؿ، كلـ يغمب خطؤه صكابو يخطئحباف: "ىك ممف 

                                                           
: آًخري  ((1 ري  .(3/135)جالميؿ. ينظر: الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كتاب العيفالسَّحى
، 1316 : رقـ الحديث2/35مف الميؿ،  باب كقت قياـ النبي /سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :أبك داكد] ((2

، عف ًىشاـً بًف عيركةى، عف أبيو، عف عائشةى رضي ، حدَّثنا حىفصه  .[اهلل قاؿ: حدَّثنا حيسيفي بفي يىزيدى الكيكًفي 
 .[4658 : رقـ الحديث3/5السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((3
 .(5/63)ج األلباني، صحيح أبي داكد ((4
 .(2/484)جسنف أبي داكد ت األرنؤكط  ((5
 (. 182ص) تقريب التيذيبابف حجر،  ((6
 (.1/617)جميزاف االعتداؿ الذىبي،  ((7
 .(1/269)ج الضعفاء الكبيرالعقيمي،  ((8
 (.3/81)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم،  ((9

 (.1/240)جالضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم،  ((10
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، (2)كقاؿ ابف المديني: "يركم عف ابف طاكس مجيكؿ"، (1)الجرح، كىك ال يحتج بو إذا انفرد"
 .(4)، كقاؿ البخارم:" منكر الحديث"(3)"كقاؿ العقيمي: "ال يتابع عميو، مجيكؿ في النقؿ

 .ضعيؼ :خالصة القول   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

 (5)رجؿه قد خىضَّبى  ، قاؿ: مرَّ عمى النَّبي  رضي اهلل عنيما عف ابف عىبَّاس   
بالًحنَّاًء، فقاؿ: "ما أحسفى ىذا" قاؿ: فىمرَّ آخري قد خىضَّبى بالًحنَّاًء كالكىتـً 
ا أحسفي ، فقاؿ: "ىذ(6)

فرةً   .(8)، فقاؿ: "ىذا أحسفي مف ىذا كيم ًو"(7)مف ىذا"، قاؿ: فىمرَّ آخر قد خىضَّبى بالص 
 أوًل: تخريج الحديث:

، (12)، كالعقيمي(11)، كالطحاكم(10)، كابف أبي شيبة(9)أخرجو ابف ماجة   
ميًد بًف كىىب، بو، بنحكه.(14)، كالبييقي(13)كالطبراني  ، جميعيـ مف طريؽ حي

 .(16)، كمسمـ(15)أخرجو البخارم كلو شاىده مف حديث أنس بف مالؾ    
                                                           

 (.1/262)جالمجركحيف ابف حباف،  ((1
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(3/52)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((2
 (.1/269)ج الضعفاء الكبيرالعقيمي،  ((3
 (.2/359)ج التاريخ الكبير ،لبخارما ((4
: االسـ، ككؿ شيء غير لكنو بحمرةو كالدـ كنحكه فيك مخضكب.  ((5 خضب: خضىبى الرجؿ شيبو، كالًخضابي

 .(4/178)ج ينظر: الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، باب العيف
الكتـ: ىك شجره ًفيًو حمرة ييختىضىبي بو، كقيؿ: ىك نبت يخمط مع الكسمة، كيصبغ بو الشعر أسكد، كقيؿ:  ((6

محمد بف عمر األصبياني،  .(4/150)جظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثرىك الكسمة، ين
 .(10/90)جاليركم، تيذيب المغة .(3/18)جالمجمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديث

 خضب بالصفرة: أم بخمط الكرس كالزعفراف. ينظر: اليركم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ((7
 .(7/2829)ج
، 4211 : رقـ الحديث4/86 باب ما جاء في خضاب الصفرة،/سنف أبي داكد، كتاب الترجؿ :أبك داكد] ((8

، عف  قاؿ: ميًد بًف كىىبو ، حدَّثنا ميحمَّدي بفي طىمحةى، عف حي حدَّثنا عيثمافي بفي أبي شىيبىة، حدَّثنا إسحاؽ بفي منصكرو
، عف ابف عىبَّاس رضي اهلل  ، عف طىاكيسو  .[عنيماابًف طىاكيسو

 .[3627 : رقـ الحديث2/1198باب الخضاب بالصفرة، /سنف ابف ماجة، كتاب المباس :ابف ماجة] ((9
 .[25002 : رقـ الحديث5/182مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((10
 .[3696 : رقـ الحديث9/312شرح مشكؿ اآلثار،  :الطحاكم] ((11
 (.1/269)ج العقيمي، الضعفاء الكبير ((12
 .[10922 : رقـ الحديث11/24المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((13
 .[5986 : رقـ الحديث8/395، شعب اإليماف، 14820 : رقـ الحديث7/507السنف الكبرل،  :البييقي] ((14
-3919 : رقـ الحديث5/65كأصحابو،  باب ىجرة النبي /صحيح البخارم، كتاب المناقب :البخارم] ((15

3920]. 
-102، 101، 100 : رقـ الحديث: 4/1821باب شيبة النبي/صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ :مـمس] ((16

2341]. 
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(2)األرنؤكط شعيبك  ،(1)ضعفو األلباني   
ميدً إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ  خالصة القول:    ، ا، تفرد بالحديث كلـ أجد لو متابعن كىىب بفً  حي

 كيتقكل متف الحديث بشكاىده.
اسم أبيو عبد الرحمن,  :ويقال الَبْصِريّ  أبو نصر َخْيَثَمةي بِ بن أَ  َثَمةس( َخيْ  ت )  (39)

 . (3)قال ابن حجر: "لين"
 أوًل: أقوال النقاد: 

، كقاؿ أحمد بف حنبؿ لما سيئؿ عنو: "ما أعمـ إال خيرنا"(4)قاؿ الذىبي: "كثؽ"   
، كذكره (5)

 .(6)ابف حباف في الثقات
في الضعفاء،، كقاؿ أبك الحسف الككفي: "يكتب ( 8)ىبي، كالذ(7)كذكره ابف الجكزم   

     ، (12)، كقاؿ ابف معيف(11)، كأبك حسف الككفي(10). كضعَّؼى حديثو ابف المديني(9)حديثو"
، كذكره ابف حباف في (14)حديثو ابف المديني : "ليس بشيء"، كاستنكر(13)كابف الجاركد

 .(15)مره ككجب تركو"المجركحيف كقاؿ: "منكر الحديث عمى قمتو، اشتبو أ
 ضعيؼ.  خالصة القول:   
 

                                                           
 .(414ص)داكد  أبي ضعيؼ األلباني، ((1
 .(6/272)جسنف أبي داكد ت األرنؤكط  ((2
 .(197ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
 .(1/377)جالذىبي، الكاشؼ  ((4
 .(289ص: )لئلماـ أحمد  سؤاالت أبي داكد ،حنبؿ بف أحمد ((5
 .(4/214 )ج ابف حباف، الثقات ((6
 .(1/257)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((7
 .(123ص) ، ديكاف الضعفاء(1/215)ج المغني في الضعفاءالذىبي،  ((8
 .(4/239 )ج مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ((9

 .[58، ص73 : رقـ الحديثالعمؿ :ابف المديني] ((10
 .(4/239)جمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ مغ ((11
 .(4/135)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  ((12
 لـ أعثر عمى كتبو. .(4/239 )جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ((13
 .[73 : رقـ الحديث58العمؿ، ص :ابف المديني] ((14
 .(1/287)جابف حباف، المجركحيف  ((15
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 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
يقكؿ: "مف طىمبى  ، قاؿ: سمعتي رسكؿ اهلل عف أنًس بًف مىالؾو  الحديث األول:   

مىكنا ييسد ديهي  ًكؿى إليًو، كمف لـ يىطميبوي كلـ يىستًعف عميًو، أىنزؿى اهللي مى  .(1)"القضاءى كاستعافى عميًو، كي
 أوًل: تخريج الحديث:

، (7)، كالحاكـ(6)، كالطبراني(5)، كابف أبي شيبة(4)، كأحمد(3)، كابف ماجة(2)أخرجو الترمذم   
، جميعيـ مف طريؽ عبد األعمى بف عامر، عف ببلؿ بف مرداس، عف أنس بف مالؾ (8)كالبييقي

بد األعمى بف عامر، عف ، كبلىما مف طريؽ ع(10)، كالبييقي(9)كأخرجو الترمذم، ، بنحكه
 ، بنحكه.ببلؿ بف مرداس، عف خيثمة بف أبي خيثمة عف أنس بف مالؾ 

 .(12)، كمسمـ(11)، أخرجو البخارمكلو شاىده مف حديث عبد الرحمف بف سمرة    
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

        قاؿ الترمذم: "ىذا حديث حسف غريب، كىك أصح مف حديث إسرائيؿ، عف    
 ، كقاؿ الطبراني: "ال يركل ىذا الحديث عف أنس إال بيذا اإلسناد، تفرد بو(13)عبد األعمى"

                                                           
 ،3578 : رقـ الحديث3/300باب في طمب القضاء كالتسرع إليو،/ضيةسنف أبي داكد، كتاب األق :أبك داكد] ((1

، عف أنًس بًف مىالؾ ، حدَّثنا عبدي األعمى، عف ببلؿو ، أخبرنا إسرائيؿي كيعه،  قاؿ: حدَّثنا ميحمَّد بفي كىثيرو كقاؿ كى
، عف النَّبي   ، عف عبًد األعمى، عف ببلًؿ بًف أبي مكسى، عف أنسو     ك عىكانىة: عف ، كقاؿ أبعف إسرائيؿى

، عف أنسو  يثىمىة البصرم  ، عف خى  خيثمةكخيثمة البيصرم ىك:  .[عبًد األعمى، عف ببلًؿ بف ًمرداسو الفىزاًرم 
 .البصرم نصر أبك يقاؿ فيما الرحمف عبد:  كاسمو خيثمة أبي بف
 .[1323 لحديث: رقـ ا3/605في القاضي،  باب ما جاء عف رسكؿ اهلل /سنف الترمذم :الترمذم] ((2
 .[2309 : رقـ الحديث2/774باب ذكر القضاة، /سنف ابف ماجة، كتاب األحكاـ :ابف ماجة] ((3
 .[12184 : رقـ الحديث19/221مسند أحمد،  :أحمد] ((4
 .[22978 : رقـ الحديث4/542مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة ]((5
 .[5958 : رقـ الحديث6/111المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((6
 .[7021 : رقـ الحديث4/103المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((7
 .[3232 : رقـ الحديث4/125السنف الصغير لمبييقي،  :البييقي] ((8
 .[1324 : رقـ الحديث3/606في القاضي،  سنف الترمذم، باب ما جاء عف رسكؿ اهلل  :الترمذم] ((9

 .[4/125، 3232 : رقـ الحديثييقيالسنف الصغير لمب :البييقي] ((10
 : رقـ الحديث9/63صحيح البخارم، كتاب األحكاـ/باب مف لـ يسأؿ اإلمارة أعانو اهلل عمييا،  :البخارم] ((11

7146]. 
رقـ  :3/1456 باب النيي عف طمب اإلمارة كالحرص عمييا،/صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة :مسمـ] ((12

 .[1652-13الحديث
 .[1324 : رقـ الحديث3/606في القاضي،  باب ما جاء عف رسكؿ اهلل /الترمذم سنف :الترمذم] ((13
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 .(4)، كشعيب األرنؤكط(3)، كضعفو األلباني(2)الحاكـ وصححك ، (1)عبد األعمى الثعمبي"         
 إسناده ضعيؼ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(5)_ عبد األعمى بف عامر، صدكؽ ييـ1
 .(6)مرداس، مقبكؿ _ ببلؿ بف2
 _ خيثمة بف أبي خيثمة، ضعيؼ.3

كينتي  (7)ًببىقمةو  قاؿ: "كىنَّاًني رسكؿ اهلل  عف أنسو بف مالؾ الحديث الثاني:    
 .(8)أجتىًنييا"

 أوًل: تخريج الحديث:
 بفا ، ثبلثتيـ مف طريؽ خيثمة(11)، كالطبراني(10)، كأبك يعمى(9)أخرجو أحمد   

مف طريؽ  ،(13)يمف طرؽ حميد بف ىبلؿ، كابف السن ،(12)أخرجو أحمد، ك هأبي خيثمة، بو، بنحك 
 ، بنحكه.أنس بف مالؾ  عفكبلىما  عاصـ األحكؿ

 
 
 

                                                           
 .[5958 : رقـ الحديث6/111المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((1
 .[7021 : رقـ الحديث4/103المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((2
 .(353داكد )ص أبي ضعيؼاأللباني،  ((3
 .(5/431)جت األرنؤكط  أبك داكد، سنف أبي داكد ((4
 .(331ص) ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ((5
 .(129ص) السابؽ المرجعينظر:  ((6
أم كناه أبا حمزة. كقاؿ األزىرم: البقمة التي جناىا أنس كاف في طعميا لذع فسيميت حمزة بفعميا، ينظر:  ((7

 .(1/440)جابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر
، قاؿ: 5/682، 3830 : رقـ الحديثباب مناقب أنس بف مالؾ /سنف الترمذم، كتاب المناقب: مذمالتر ] ((8

، عف أنسو  ، عف أبي نصرو ـى الطَّاًئي  قاؿ: حدَّثنا أبك داكدى، عف شيعبةى، عف جابرو يدي بف أىخزى كأبك  .[حدَّثنا زى
 ، جابر ىك:الحجاج بف شعبة ، كشعبة ىك:البصرم الطيالسي داكد أبك الجاركد بف داكد بف سميماف داكد ىك:

:  كاسمو خيثمة أبي بف خيثمة ، كأبك نصر ىك:الحارث بف كعب بف يغكث عبد بف الحارث بف يزيد بف جابر
 .البصرم نصر أبك يقاؿ فيما الرحمف عبد

: رقـ 21/110، 12637 رقـ الحديث :20/83، 12286 : رقـ الحديث19/301مسند أحمد،  :أحمد] ((9
 .[13432 يثالحد
 .[4057 : رقـ الحديث7/110مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((10
، 654 رقـ الحديث :1/238، المعجـ الكبير، 3435 : رقـ الحديث3/373المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((11
  .[656 : رقـ الحديث1/239

 [.12328 : رقـ الحديث19/337مسند أحمد،  :أحمد] ((12
 .[406 : رقـ الحديث359عمؿ اليـك كالميمة البف السني، ص :يابف السن] ((13
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
قاؿ الترمذم: "ىذا حديث غريب، ال نعرفو إال مف ىذا الكجو مف حديث جابر الجعفي   

 .(2)، كضعفو األلباني(1)"عف أبي نصر
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(3)_ جابر بف يزيد بف الحارث، ضعيؼ1
 _ خيثمة بف أبي خيثمة، ضعيؼ.2

ميدي  األحكؿ، خيثمة بف أبي خيثمة متابعة تامة، فيرتقي إلى  ىبلؿ، كعاصـ بف كقد تابع حي
 الحسف لغيره.

َبْير (40) محمَّد, قال ابن حجر:" لين  والد الَبْصِريّ  (5)الَحْنَظِميّ  (4)التَِّميِميّ  )س( الزُّ
  .(6)الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
كىك:  (8)عنو غير ابنو محمد بف الزبير ، كلـ يركً (7)ذكره أبك العرب في الضعفاء   

   إال عف: عمراف بف حصيف، كقيؿ: عف رجؿ مف أىؿ البصرة، عف  ، كلـ يركً (9)"متركؾ"
سمع أبكؾ مف  :يؿ لمحمد بف الزبير الحنظمي، كقد قاؿ ابف معيف: "ق(10)عمراف بف حصيف
 .(11)ال" :قاؿ ؟عمراف بف حصيف

                                                           
، 3830 : رقـ الحديث ،5/682باب مناقب أنس بف مالؾ /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((1
 .[13737 : رقـ الحديث21/279

 .(515ص) األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم ( (2
  .(137ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ( (3
 .(3/76)جالتميمٌي: ىذه النسبة الى تميـ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني  ((4
ٍنظىمً  ((5 حنظمة، كىـ جماعة مف غطفاف، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني  ي: ىذه النسبة إلى بنيالحى
 .(4/284)ج
 .(214ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((6
 أعثر عمى كتبو. لـ .(5/52)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((7
 .(9/333)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((8
 .(478ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((9

 .(9/333)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((10
 .(4/105)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  ((11
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   كتبعو  (1)، كقد ركل لو أبك داكد، كالنسائي، كقد ذكر المزمؿمجيك  خالصة القول:   
    داكد، كقد عثرت عمى ركاية لو عند  يابف حجر أنو ركل لو النسائي، كلـ يذكركا ركاية أب

 عمى نسخة غير التي بيف أيدينا.داكد، كلعميـ كقعكا  يأب
 :حديثوثانًيا: دراسة 

: "ال نىذرى في مىعصيةو، ككىفَّارتيوي عف عائشةى رضي اهلل عنيا، قالت: قاؿى رسكؿي اهلًل    
"  .(2)كىفَّارةي يىميفو

 أوًل: تخريج الحديث:
أخرجو البخارم، مف طريؽ القاسـ بف محمد بف أبي بكر عف عائشة رضي اهلل    

 .، بنحكه(3)اعني
 .(4)، أخرجو مسمـكلو شاىده مف حديث عمراف بف حصيف    

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
   مف طريؽ  -كىك أمثميا-حدىا أقاؿ ابف الممقف: "ىذا الحديث مركم مف طرؽ:    

، كقاؿ النككم: "اتفؽ الحفاظ عمى تضعيؼ ىذا الحديث (5)عمراف بف الحصيف رضي اهلل عنيما"
 .(7)، كصححو األلباني(6)يذا المفظ فبل حجة فيو"ب
 
 

                                                           
 .(9/333)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((1
: رقـ 3/233باب مف رأل عميو كفارة إذا كاف في معصية، /سنف أبي داكد، كتاب األيماف كالنذكر :أبك داكد] ((2

، 3292 الحديث ، عف أبي بىكًر بًف أبي أيكيسو ، حدَّثنا أيكبي بفي سميمافى ،، قاؿ: حدَّثنا أحمدي بفي محمَّدو المىركًزم 
، عف ابًف أبي عىتيؽو، كمك  ، أفَّ يحيى عف سيميمافى بًف ببلؿو ، عف سيميمافى بًف أىرقـى سى بًف عيقبةى، عف ابًف شيابو

، إنَّما الحديثي ا ، أخبرهي عف أبي سىممةى، عف عائشةى رضي اهلل عنيا، كقاؿ أحمدي بفي محمَّدو المىركًزم  بف أبي كىثيرو
بيًر، عف  ًد بًف الز  ، عف محمَّ ، عًف حديثي عمي  بًف الميبارًؾ، عف يحيى بف أبي كثيرو أبيًو، عف ًعمرافى بًف حيصيفو

، كأرسموي عف أبي سممةى، عف عائشةى رحميا اهللي،  النَّبي   ممىوي عنوي الز ىرم  ـى فيًو كحى أرادى أفَّ سميمافى بفى أىرقـى كىًى
مي  بًف  بيًر، بإسناًد عى ًد بًف الز  ، عف يحيى، عف محمَّ  .[الميبارًؾ، مثمىوي قاؿ أبك داكد: ركل بىقيَّةي، عف األكزاعي 

، 6696 :رقـ الحديث8/142باب النذر في الطاعة، /صحيح البخارم، كتاب األيماف كالنذكر :البخارم] ((3
 .[6700 :رقـ الحديث8/142كتاب األيماف كالنذكر، باب النذر فيما ال يممؾ كفي معصية، 

 .[1641-8 رقـ الحديث :3/1262 ،باب ال كفاء لنذر في معصية اهلل/صحيح مسمـ، كتاب النذر :مسمـ] ((4
 .(9/495)جابف الممقف، البدر المنير  ((5
 .(8/457)جالنككم، المجمكع شرح الميذب  ((6
 .(7/290)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد  ((7
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 ؛ ألجؿ:جدان  إسناده ضعيؼ خالصة القول:   
 .(1)_ سميماف بف أرقـ البصرم، ضعيؼ1
 .(2)_ محمد بف الزبير الحنظمي متركؾ2
 _ الزبير التميمي الحنظمي، مجيكؿ.3
      ف كقد ركم الحديث بأسانيد صحيحو عف كؿ مف عائشة رضي اهلل عنيا كع   

 عمراف بف حصيف رضي اهلل عنيما، كما عند البخارم كمسمـ.
قال ابن حجر: "صدوق فيو  الشَّاِمّي, الُمَخاِرق أبو ,(3)الَعْنِسيّ الم بن سَ  ُزَىْير (ق د) (41)

  .(4)رسل"لين وكان يُ 
 أوًل: أقوال النقاد:

 في الثقات.  (7)، كابف خمفكف(6)، كذكره ابف حباف(5)كثقة الذىبي   
 .(9)، كقاؿ الدارقطني: "منكر الحديث"(8)كذكره الذىبي في الضعفاء   
 صدكؽ فيو ضعؼ. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
" قاؿ: "لكيؿ   ، عف النَّبي  عف ثىكبافى     ـي م  ا ييسى سىيكو سجدتاًف بعدى مى

(10). 
 

                                                           
 .(249ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1
 .(478ص) السابؽ المرجعينظر:  ((2
: ينظر اليمف، في مذحج مف كىك زيد، ابف أدد بف مالؾ بف عنس كىك عنس، ىإل النسبة ىذه: العنسي ((3

 .(9/395)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،
 .(217ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((4
 .(1/407)جالذىبي، الكاشؼ  ((5
 .(6/336)جابف حباف، الثقات  ((6
 كتبو.، لـ أحصؿ عميو في (5/84)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،  ((7
 .(1/241)جالمغني في الضعفاء الذىبي،  ((8
 .(32ص) سؤاالت البرقاني لمدارقطنيالدارقطني،  ((9

 : رقـ الحديث1/272باب مف نسي أف يتشيد كىك جالس، /سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :أبك داكد] ((10
، كعثمافي بف أبي1038 بيعي بف نافعو ، كالرَّ ك بفي عيثمافى ، بمعنى  ، قاؿ: حدَّثنا عمري شىيبةى، كشيجاعي بفي مىخمىدو

، عف  ، عف زيىيرو يعني ابفى سالـو العىنًسيَّ ، حدَّثييـ عف عيبيًد اهلًل بًف عيبىيدو الكىبلًعي       اإلسناًد، أفَّ ابفى عيَّاشو
، قاؿ عمرككحدهي: عف أبيًو، عف ثىكبافى  بيًر بًف نيفىيرو  .[غير عمرك ، كلـ يذكر عف أبيو،عبًد الرَّحمًف بًف جي

 .الحمصي عتبة أبك العنسي سميـ بف عياش بف إسماعيؿكابف عياش ىك: 
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 أوًل: تخريج الحديث:
، (5)كالطبراني ،(4)الصنعانيعبد الرزاؽ ك  ،(3)يالسيكالط ،(2)أحمدك  ،(1)أخرجو ابف ماجة   

، بنحكه، عف عبد الرحمف بف جبير عف ثكباف  مف طريؽ زىير بف سالـ،ستتيـ  ،(6)كالبييقي
كيىاًني  (7)أخرجو ابف أبي شيبةبينما  ، ، كبلىما مف طريؽ زىير بف سالـ عف ثكباف (9()8)، كالر 
 بنحكه. 

 .(10)، أخرجو مسمـهلل بف مسعكد كلو شاىد مف حديث عبد ا   
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(14)، كحسنو األلباني(13)، كابف حجر(12)، كالنككم(11)ضعفو البييقي   
كقاؿ ابف التركماني: "حديث ثكباف أخرجو أبك داكد، كسكت عنو، فأقؿ أحكالو أف يككف حسننا 

فيما عممت سكل ابف عياش، كبو عمؿ  عنده عمى ما عرؼ، كليس في إسناده مف تكمـ فيو،
عيؿ بف عياش، كليس بالقكم، كىذه العمة االبييقي الحديث في كتاب المعرفة، فقاؿ ينفرد بو إسم

 .(15)ي، كىك عبيد اهلل الكبلعيف ابف عياش ركل ىذا الحديث عف شامإضعيفة؛ ف
اف في ركاية كقاؿ األلباني: "ىذا الحديث قد ركاه عف عبد الرحمف بف جبير عف ثكب   

الجماعة عف ابف عياش عنو، كأدخؿ عمرك بف عثماف بيف عبد الرحمف بف جبير، كثكباف: أباه 

                                                           
: رقـ 1/385باب ما جاء فيمف سجدىما بعد السبلـ،  /سنف ابف ماجة، كتاب إقامة الصبلة :ابف ماجة] ((1

 .[1219 الحديث
 .[22417 : رقـ الحديث37/97مسند أحمد،  :أحمد] ((2
 .[1090 : رقـ الحديث2/337ند أبي داكد الطيالسي، مس :أبك داكد الطيالسي ]((3
 .[3533 : رقـ الحديث2/322مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني،  :الصنعاني] ((4
 .[1412 : رقـ الحديث2/92المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((5
 .[3823- 3822 : رقـ الحديث2/476السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((6
 .[4483 : رقـ الحديث1/390مصنؼ ابف أبي شيبة،  :شيبةابف أبي ] ((7
محمد بف ىاركف، أبك بكر الركياني لو مسند مشيكر، ينظر: أحمد الجرجاني، معجـ أسامي شيكخ أبي بكر  ((8

 .(7/124 )ج ، الذىبي، تاريخ اإلسبلـ(1/476 )جاإلسماعيمي
 .[658 : رقـ الحديث1/430مسند الركياني،  :أبك بكر الركياني] ((9

: رقـ 1/402باب السيك في الصبلة كالسجكد لو، /صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة :مسمـ] ((10
 .[572-94الحديث

 .[3823 : رقـ الحديث2/476السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((11
 .[2218 : رقـ الحديث2/642خبلصة األحكاـ،  :النككم] ((12
 .(102ص) دلة األحكاـابف حجر، بمكغ المراـ مف أ ((13
 .(4/201)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((14
 .(2/338 )ج ابف التركماني، الجكىر النقي ((15
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جبير بف نفير؛ كخالفو الجماعة فمـ يذكركه بينيما، كركايتيـ أكلى، كىي مكصكلة عمى كؿ 
 .(1)حاؿ"

 ،بكلةإسناد الحديث ضعيؼ؛ ألجؿ زىير بف سالـ، كركاية ابف عياش مق خالصة القول:   
ىي األصح، كما  فقد ركل الحديث عف أىؿ بمده، كركاية عبد الرحمف بف جبير عف ثكباف 

 قكل متف الحديث بشاىده.تصرح بذلؾ األلباني، كي
, قال ابن حجر: "صدوق ثبت في (2)كاِئيّ زياد بن عبد اهلل بن الطفيل البَ ق(  ت م )خ  (42)

أن وكيًعا كذبو ولو في البخاري  المغازي وفي حديثو عن غير ابن إسحاق لين ولم يثبت
  .(3)موضع واحد متابعة"

 أوًل: أقوال النقاد: 
: "صدكؽ"، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "حديثو (6)، كأبك داكد(5)، كالبخارم(4)قاؿ أبك زرعة   

، كقاؿ أبك زرعة: "ييـ كثيرنا، كىك حسف الحديث"(7)حديث أىؿ الصدؽ"
، (9)، كقاؿ ابف معيف(8)

   كزاد ابف معيف: "في المغازم، كأما في غيره فبل"، كقاؿ  ،: "ال بأس بو"(10)كأحمد بف حنبؿ
، (12)ابف معيف ذكر، ك (11)ابف عدم: "ركل عنو الثقات مف الناس، كما أرل بركاياتو بأسنا"

أنو مف أثبت الناس في ركاية كتاب  (15)، كالذىبي(14)، كعبد اهلل بف ادريس(13)كصالح جزرة
 سحاؽ.السيرة النبكية البف إ

                                                           
 .(4/202 )ج األلباني، صحيح أبي داكد ((1
 األنساب السمعاني: ينظر صعصعة، ابف عامر بنى مف كىـ البكاء بنى الى النسبة ىذه: البىكاًئيٌ  ((2
 (.1/382ج)

 .(220ص) قريب التيذيبابف حجر، ت ((3
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(3/538)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((4
 .(392ص) الترمذم، العمؿ الكبير ((5
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(5/114 )جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ((6
 .(3/538)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((7
 )جة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي أبك زرعأبك زرعة الرازم،  ((8
2/368). 
 .(114ص) ركاية الدارمي -تاريخ ابف معيف  ((9

 لـ أعثر عمىو في كتبو. .(3/538)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((10
 .(4/140ج) ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ((11
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(8/478)جغداد ، تاريخ بالخطيب البغدادم ((12
 .(4/853)جالذىبي، تاريخ اإلسبلـ  ((13
 .(3/537 )ج ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((14
 .(4/853)جالذىبي، تاريخ اإلسبلـ  ((15
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، كقاؿ أبك حاتـ: "يكتب حديثو، كال يحتج (1)كقد حدثكا عنو" ضعيفناكقاؿ ابف سعد: "كاف عندىـ 
، كقاؿ (6)، كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم"(5)، كالنَّسىائي(4)، كابف المديني(3)، كضعفو ابف معيف(2)بو"

 ."ليس بشيء" :(8)، كابف الجاركد(7)ابف معيف
"كاف فاحش الخطأ كثير الكىـ ال يجكز  جركحيف، كقاؿ:كذكره ابف حباف في الم   

كأما فيما كافؽ الثقات في الركايات فإف اعتبر بيا معتبر فبل  ،االحتجاج بخبره إذا انفرد
، كقاؿ ككيع: "زياد بف عبد اهلل مع شرفو يكذب في (10)، كقاؿ الترمذم: "كثير المناكير"(9)ضير"

: "لعمو سقط مف ركاية الترمذم ال ككاف فيو مع شرفو ال ، فرد عميو ابف حجر قائبلن (11)الحديث"
، كقد صرح بذلؾ البخارم حيث نقؿ عف ككيع قكلو: (12)يكذب في الحديث فتتفؽ مع الركايات"

 .(13)"ىك أشرؼ مف أف يكذب"
إذا كافؽ الثقات، كىك مف أثبت مف  وصدكؽ فيو ضعؼ، يحتج بحديث خالصة القول:   

 .ف إسحاؽركل السيرة النبكية عف اب
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

يكـ فتًح مكَّةى: "ال ىجرةى بعدى  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف ابًف عبَّاسو  الحديث األول:   
كا" ذا استينًفرتـي فانًفري الفتًح، كلكف جياده كًنيَّةه، كا 
(14). 

                                                           
 .(6/366)جابف سعد، الطبقات الكبرل  ((1
 .(3/538)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((2
 .(1/73 )ج ركاية ابف محرز -تاريخ ابف معيف  ((3
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(2/91)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((4
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(9/488)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((5
 .(45ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف  ((6
 .(3/278 )ج ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف  ((7
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(5/114)جاؿ تيذيب الكماؿ مغمطام، إكم ((8
 .(307-1/306 )ج ابف حباف، المجركحيف ((9

 .[1097 : رقـ الحديث2/395سنف الترمذم،  :الترمذم] ((10
 السابؽ المرجع ((11
  .(3/377)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((12
 .(3/360 )ج البخارم، التاريخ الكبير ((13
 : رقـ الحديث4/148باب ما جاء في اليجرة، /رمذم، أبكاب السير عف رسكؿ اهلل سنف الت :الترمذم] ((14

: حدَّثنا منصكري بفي الميعتىًمًر، عف 1590 : حدَّثنا زيادي بفي عبًد اهلًل قاؿى ب يَّ قاؿى ، قاؿ: حدَّثنا أحمدي بفي عبدةى الضَّ
، عف ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ ر  ، عف طاكسو ، سكؿ اهلل ميجاىدو   ، كفي الباب عف أبي سعيدو

، عف منصكًر بًف الميعتمرً  ، كقد ركاه سفيافي الثكرم  بًشيٍّ ك، كعبًد اهلًل بف حي  .[كعبًد اهلًل بًف عمرو
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 أوًل: تخريج الحديث:
مف طريؽ  ،(3)كمسمـ (2)خرجو البخارم، كأ(1)أخرجو البخارم، مف طريؽ سفياف الثكرم   

 عف منصكر بف المعتمر، بو، بنحكه. ، كبلىما ) الثكرم، كجرير(جرير بف عبد اهلل
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(5)، كصححو األلباني(4)قاؿ الترمذم: "حديثي حسفه صحيح"   
 بف الطفيؿ، كقد إسناده حسف، كرجالو ثقات، غير زياد بف عبد اهلل خالصة القول:   
 ، فيرتقي إلى الصحيح لغيره. اهلل عبد بف كجرير الثكرم، ابعو سفيافت
: "فيقراءي الميياجريفى ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل عف أبي سعيدو الخدرم  الحديث الثاني:   

نَّةى قبؿى أغنياًئًيـ ًبخمًسًمائىًة سىنةو" مكفى الجى  .(6)يىدخي
 أوًل: تخريج الحديث:

   ، مف طريؽ جابر (8)ليمى، كالطبراني يمف طريؽ محمد بف أب ،(7)و ابف ماجةأخرج   
، )جابر بف يزيد، كمحمد بف أبي ليمى( عف عطية بف جنادة، بو، بنحكه ىمابلبف يزيد، كا
، كالخطيب (13)، كالبييقي(12)، كالطبراني(11)ى، كأبك يعم(10)، كأحمد(9)أخرجو أبك داكدك 

 .سعيد الخدرم، بنحكه يؽ بكر بف عمرك الناجي عف أب، جميعيـ مف طري(14)البغدادم

                                                           
، 2783 : رقـ الحديث5/15باب فضؿ الجياد كالسير، /صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير :البخارم] ((1

 .[2825 : رقـ الحديث4/23كب النفير،باب كج/كتاب الجياد كالسير
 .[1834 : رقـ الحديث3/14باب: ال يحؿ القتاؿ بمكة،/، كتاب الحجالمرجع السابؽ] ((2
، 1353-445باب تحريـ مكة كصيدىا كخبلىا كشجرىا كلقطتيا، ح/صحيح مسمـ، كتاب الحج :مسمـ] ((3
-85رقـ الحديث  :3/1487كالجياد كالخير، ، كتاب اإلمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة عمى اإلسبلـ2/986

1353]. 
 : رقـ الحديث4/148، باب ما جاء في اليجرة، سنف الترمذم، أبكاب السير عف رسكؿ اهلل  :الترمذم] ((4

1590.] 
 .(4/90)ج الترمذم سنف كضعيؼ األلباني، صحيح ((5
ء أف فقراء المياجريف يدخمكف الجنة قبؿ باب ما جا/سنف الترمذم، أبكاب الزىد عف رسكؿ اهلل  :الترمذم] ((6

، قاؿ: حدَّثنا ميحمد بفي مكسى البىصرم  قاؿ: حدَّثنا زيادي بفي عبًد اهلًل، عف 2351 : رقـ الحديث4/577أغنيائيـ، 
ك، كجابرو األعمًش، عف عطيَّةى، عف أبي سعيدو الخدرم   .[، كفي الباب عف أبي ىيريرةى، كعبًد اهلًل بًف عمرو

 .[4123 : رقـ الحديث2/1381باب منزلة الفقراء، /سنف ابف ماجة، كتاب الزىد :بف ماجةا] ((7
 .[3365 : رقـ الحديث3/348المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((8
 .(3666: رقـ الحديث3/323)أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب العمـ، باب في القصص،  ((9

 .[11915 : رقـ الحديث18/407مسند أحمد،  :أحمد] ((10
 .[1317 : رقـ الحديث2/485، 1151 : رقـ الحديث2/382مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((11
 .[8866 : رقـ الحديث8/357المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((12
 .[10010 : رقـ الحديث13/97شعب اإليماف،  :البييقي] ((13
 .(2/251)جالخطيب البغدادم، الفقيو كالمتفقو لمخطيب البغدادم  ((14
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 .(1)كلو شاىده مف حديث عبد اهلل بف عمرك بف العاص رضي اهلل عنيما، أخرجو مسمـ   
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(3)، كصححو األلباني(2)قاؿ الترمذم: "حسف غريب مف ىذا الكجو"   
 إسناده ضعيؼ ألجؿ: خالصة القول:

 زياد بف عبد اهلل بف الطفيؿ، صدكؽ فيو ضعؼ._ 1
 .(4)_ عطية بف سعد بف جنادة، صدكؽ يخطئ كثيرنا ككاف شيعينا مدلسنا2
ليمى، متابعة  أبي بف كمحمَّدي  يزيد، بف كقد تابع زيادى بف عبداهلل بف الطفيؿ، جابري    

ة، فيرتقي إلى الحسف الناجي، متابعة تام عمرك بف جنادة، بكر بف قاصرة، كتابع عطية بف سعد
  لغيره، كيتقكل متف الحديث بشاىده.

  .(6), قال ابن حجر: "لين الحديث"الَمَدِنيّ مولىم  (5)ق( َسَمَمة المَّْيِثيّ  )د  (43)
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(8)، كأخرج لو الحاكـ في المستدرؾ(7)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "ربما أخطأ"   
ٍيرىةى، كال ليعقكبقاؿ البخارم: "الك      يعرؼ لسممة سماع مف أىًبي ىيرى

، كقاؿ (10)مف أىًبيو" (9)
، كقاؿ في مكضع آخر: "ليس (11)الذىبي: "ال يعرؼ، كال ركل عنو سكل كلده يعقكب"

 .(12)بحجة"
 مجيكؿ.  خالصة القول:   
 

                                                           
 .[2979-37قـ الحديثر  :4/2285،كالرقائؽ الزىد كتاب مسمـ، صحيح مسمـ:] ((1
باب ما جاء أف فقراء المياجريف يدخمكف الجنة قبؿ /سنف الترمذم، أبكاب الزىد عف رسكؿ اهلل  :الترمذم] ((2

 [.2351 : رقـ الحديث577 /4أغنيائيـ، 
 .(5/351الترمذم )ج سنف كضعيؼ صحيحاأللباني،  ((3
 .(393ص)ينظر: تقريب التيذيب  ((4
لى، زىرة بني حميؼ كنانة، بف ليث إلى النسبة ىذه: المَّيثي ((5  السمعاني،: ينظر مناة، عبد بف بكر بف ليث كا 

 .(11/241)جلمسمعاني  األنساب
 (.249ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((6
 (.4/317)ج الثقاتابف حباف،  ((7
 .[518 : رقـ الحديث1/245عمى الصحيحيف،  الحاكـ: المستدرؾ] ((8
 حجازم. ليث بني مكلى الميثي سممة بف كيعقكب ىك: يعقكب ((9

 .(4/76)ج التاريخ الكبيرالبخارم،  ((10
 .(2/194)جميزاف االعتداؿ الذىبي،  ((11
 (.1/455)جالكاشؼ الذىبي،  ((12
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 :حديثوثانًيا: دراسة 
كءى لوي، عف أبي ىريرةى، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسم    ـ: "ال صبلةى لمف ال كيضى

كءى لمف لـ يىذكيًر اسـى اهلًل تعالى عميًو" كال كيضي
(1). 

 أوًل: تخريج الحديث:
، (7)الطبرانيك  ،(6)، كالطحاكم(5)، كأبك يعمى(4)، كالترمذم(3)، كأحمد(2)ابف ماجة أخرجو   

كأخرجو ، لميثي، بو، بنحكه، جميعيـ مف طريؽ سممة ا(10)، كالبييقي(9)، كالحاكـ(8)كالدارقطني
 (13)، كالبييقي(12)، مف طريؽ محمد بف عبد الرحمف بف ثكباف، كأخرجو الدارقطني(11)الطبراني

، ثبلثتيـ (17)مف طريؽ مجاىد (16)، كالبييقي(15)، كأخرجو الدارقطني(14)سممة يمف طريؽ أب
 ، بنحكه.ىريرة  يبف عبد الرحمف، كأبك سممة، كمجاىد( عف أبا  )محمد 

 .(18)، أخرجو أحمدسعيد الخدرم  يكلو شاىد مف حديث أب   
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 فقاؿ: ال أعمـ فيو حديثنا ثابتنا، أقكل  ؟ئؿ أحمد بف حنبؿ عف التسمية في الكضكءسي    

                                                           
، قاؿ: 101 : رقـ الحديث1/25مى الكضكء، باب في التسمية ع/سنف أبي داكد، كتاب الطيارة :أبك داكد] ((1

مىمةى، عف أبيًو، عف أبي ىريرةى  دي بفي مكسى، عف يعقكبى بًف سى ، حدَّثنا محمَّ  .[حدَّثنا قيتيبةي بفي سعيدو
، 399 : رقـ الحديثسنف ابف ماجة، كتاب الطيارة كسننيا، باب ما جاء في التسمية في الكضكء :ابف ماجة] ((2
1/140]. 
 .[9418 : رقـ الحديث15/243مسند أحمد،  :أحمد] ((3
 .[17 : رقـ الحديث32العمؿ الكبير لمترمذم، ص :الترمذم] ((4
 .[6409 : رقـ الحديث11/293مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((5
 .[1/26، 107 : رقـ الحديثشرح معاني اآلثار :الطحاكم] ((6
 .[8080 : رقـ الحديث8/96، المعجـ األكسط، 379 الحديث : رقـ138الدعاء لمطبراني، ص :الطبراني] ((7
 .[256 : رقـ الحديث1/134سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((8
 .[519-518 : رقـ الحديث246-1/245المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((9

 .[195 : رقـ الحديث1/72، 183 : رقـ الحديث1/68السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((10
 .[378 : رقـ الحديث138الدعاء لمطبراني، ص :الطبراني] ((11
 .[222 : رقـ الحديث1/119سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((12
 .[196 : رقـ الحديث1/72السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((13
 أبك سممة ىك: أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ القرشي الزىرم المدني. ((14
  .[232 : رقـ الحديث1/124سنف الدارقطني،  :طنيالدارق] ((15
 .[200 : رقـ الحديث1/74السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((16
 مجاىد ىك: مجاىد بف جبر كيقاؿ : ابف جبير ، المكي أبك الحجاج القرشي المخزكمي. ((17
 .[11370 : رقـ الحديث17/463مسند أحمد،  :أحمد] ((18
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بٍيحي شيء فيو حديث كثير بف زيد، عف  ، قاؿ البخارم: "ال يعرؼ (1)رجؿ ليس بمعركؼ" ريبٍيحي ك ، ري
ٍيرىةى، كال ليعقكب مف أىًبيو"ل سممة سماع مف أىًبي ىيرى

بف ا  كقاؿ الترمذم: "سمعت إسحاؽ  ،(2)
، كقاؿ (3)منصكر يقكؿ: سمعت أحمد بف حنبؿ يقكؿ: ال أعمـ في ىذا الباب حديثنا لو إسناد جيد"

 .(5)، كقاؿ األلباني: "إسناد ضعيؼ"(4)"الحاكـ: "حديث صحيح اإلسناد
 إسناده ضعيؼ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(6)_ يعقكب بف سممة، مجيكؿ الحاؿ1
 سممة الميثي، مجيكؿ. _2
 كيتقكل متف الحديث بشاىده.   

, , قال ابن حجر: "لين الحديثاْلُمَعمَّمِ الَبْصِرّي (7)يُّ رِ نقَ ة المِ رَ يسَ َعبَّاد بن مَ  (فق س ت)  (44)
  .(8)"عابد

 أوًل: أقوال النقاد: 
 ،(11): "ليس بو بأس"ابف معيف، في الثقات، كقاؿ (10)ابف شاىيف، ك (9) ذكره ابف حباف   

 .(12)كقاؿ الذىبي: "كاف عابدنا"
 
 

                                                           
 .[195 : رقـ الحديث1/72برل لمبييقي، السنف الك :البييقي] ((1
 .(4/76)ج التاريخ الكبيرالبخارم،  ((2
 .[17 : رقـ الحديث32العمؿ الكبير لمترمذم، ص :الترمذم] ((3
 .[519 : رقـ الحديث1/246المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((4
 .(1/169)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((5
 .(608ص)ريب التيذيب ينظر: ابف حجر، تق ((6
   تميـ بف مناة زيد بف سعد بف كعب بف عمرك بف مقاعس بف عبيد بف منقر بني إلى النسبة ىذه: الًمنقرم ((7
لمسمعاني  األنساب السمعاني، ينظر عدناف، بف معد بف نزار بف مضر بف لياسإ بف طابخة بف أد بف مر بفا

 .(12/459)ج
 .(291ص) ابف حجر، تقريب التيذيب ((8
 .(7/161)ج ابف حباف، الثقات ((9

 .(171ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات  ((10
 ، كلـ أعثر عميو في كتبو. السابؽ المرجع ((11
 .(1/532)جالذىبي، الكاشؼ  ((12



149 
 

، كابف (4)في الضعفاء، كقاؿ النسائي (3)، كالذىبي(2)، كابف الجكزم(1)كذكره العقيمي  
 ،(9)، كالذىبي(8)، كأحمد بف حنبؿ(7)"ليس بالقكم"، كضعفو ابف معيف :(6)، كالذىبي(5)القيسراني

كقاؿ الساجي: "ليس حديثو بالقكم لكنو  ،(10)كلكنو يكتب" ،قاؿ ابف معيف: "ليس حديثو بالقكمك 
 .(12)، كقاؿ ابف عدم: "ىك ممف يكتب حديثو"(11)يكتب"

 .ضعيؼ خالصة القول:
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

،":  ، قاؿ لي رسكؿ اهللً بف مالؾو  سعف أنالحديث األول:     إف قىدرتى أف  يا بينيَّ
ثـ قاؿ لي: "يا بينيَّ كذلؾ مف سينَّتي، كمف أحيا  ،تيصبحى كتيمًسي ليس في قمبؾى ًغشه ألحدو فافعؿ"

نَّة"  .(13)سينَّتي فقد أحبَّني، كمف أحبَّني كاف معي في الجى
 أوًل: تخريج الحديث:

      يد زيد عف سعي، كبلىما مف طريؽ عمي بف (15)، كالطبراني(14)أخرجو أبك يعمى   
 ،مف طريؽ عمي بف يزيد (16)، كفيو قصة، كأخرجو المركزمبف المسيب عف أنس بف مالؾ ا

                                                           
 .(3/133)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((1
 .(2/77)ج ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((2
 .(208ص)، ديكاف الضعفاء (1/327)جعفاء الذىبي، المغني في الض ((3
 .(74ص) النسائي، الضعفاء كالمتركككف ((4
 .(2/788)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((5
 .(1/532)جالذىبي، الكاشؼ  ((6
 .كتبو في عميو أعثر لـ .(5/550ج) الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ العقيمي، ((7
 أعثر عميو في كتبو.لـ  .(3/133 )جالعقيمي، الضعفاء الكبير ((8
 .(2/378)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((9

 (.4/103 )ج ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف  ((10
 .(7/187 )ج مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ((11
 .(5/551)جالمزم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((12
 : رقـ الحديث5/46ناب البدع، باب ما جاء في األخذ بالسنة كاجت/سنف الترمذم، كتاب العمـ :الترمذم] ((13

، عف أبيًو، عف 2678 ـي بفي حاتـو األنصارم  البصرم  قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي عبًد اهلل األنصارم  ، قاؿ: حدَّثنا ميسم
، عف سعيًد بًف الميسي ًب، قاؿ: قاؿ أنسي بفي مالؾو  ، كقد ركل عباد بف ميسرة المنقرم، ىذا عمي  بف زيدو

 .[عمي بف زيد، عف أنس، كلـ يذكر فيو عف سعيد بف المسيبالحديث عف 
 .[3624 : رقـ الحديث6/306مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((14
 .[856 : رقـ الحديث2/100المعجـ الصغير لمطبراني،  :الطبراني] ((15
 .[714 : رقـ الحديث2/661تعظيـ قدر الصبلة،  :محمد بف نصر المركزم] ((16
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ثبلثتيـ  ، مف طريؽ معبد بف خالد،(2)الطبرمك  ، ، مف طريؽ ابف أنس بف مالؾ(1)كابف شاىيف
 ، بنحكه.عف أنس بف مالؾ  خالد( بف ، كمعبدأنس بف مالؾ  كابف يزيد، بف )عمي

  كم عمى إسناد الحديث:ثانًيا: الح
اقاؿ ، ك (3)ىذا حديثه حسفه غريبه مف ىذا الكجو""قاؿ الترمذم:     : "سمعت محمَّدى أيضن
: قاؿ أبك الكليًد: قاؿ شيعبةي: حدَّثنا عمي  بفي زيدو "ككاف رفاعنا كال نعرؼ لسعيًد بف ا ، يقكؿي بفى بشارو

، ىذا كقد ،المسي ب عف أنس ركايةن إال ىذا الحديث بطكلو" الحديث  ركل عىبَّاد بفي مىيسرةى الًمنقىرم 
، "كلـ يذكر فيو عف سعيد بف المسي ب"، "كذاكرت بو محمَّد  ، عف أنسو        عف عمي بًف زيدو

بف إسماعيؿ فمـ يىعرفوي، كلـ ييعرؼ لسعيد بًف الميسي با
 .(5)ضعفو األلباني، ك (4)

 إسناده ضعيؼ، ألجؿ: خالصة القول:   
 .(6)صدكؽ ربما كىـ ،بف حاتـ األنصارم أبك حاتـ البصرم _ مسمـ1
 .(7)_ عبد اهلل بف المثنى بف عبد اهلل بف أنس بف مالؾ، صدكؽ كثير الغمط2
 .(8)_ عمي بف يزيد، ضعيؼ3
 _ عىبَّاد بف ميسرة، ضعيؼ.4

قىد "مف اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة  أبي عف الحديث الثاني:    َـّ  عيقدةن، عى  فييا نىفثى  ث
، فقد رى رى  كمف سىحى ، فقد سىحى ًكؿى  شيئنا تعمَّؽى  كمف أشرؾى  .(9)إليًو" كي
 

                                                           
 .[527 : رقـ الحديث152الترغيب في فضائؿ األعماؿ كثكاب ذلؾ، ص :شاىيفابف ] ((1
 .[8 : رقـ الحديث1/58شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة،  :أبك القاسـ الطبرم] ((2
 : رقـ الحديث5/46باب ما جاء في األخذ بالسنة كاجتناب البدع، /سنف الترمذم، كتاب العمـ :الترمذم] ((3

2678]. 
، 2678 : رقـ الحديث5/46باب ما جاء في األخذ بالسنة كاجتناب البدع، /، كتاب العمـالسابؽ المرجع] ((4

، عف أبيًو، عف عمي  بف  ـي بفي حاتـو األنصارم  البصرم  قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي عبًد اهلل األنصارم  قاؿ: حدَّثنا ميسم
، عف سعيًد بًف الميسي ًب، قاؿ: قاؿ أنسي ب  .[في مالؾو زيدو

 .(318ص) األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم ((5
 .(529ص) ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ((6
 .(320ص) السابؽ المرجعينظر:  ((7
 .(406ص) السابؽ المرجع :ينظر ((8
، قاؿ: 4079 : رقـ الحديث7/112باب الحكـ في السحرة، /سنف النسائي، كتاب تحريـ الدـ :النسائي] ((9

، عف الحسًف، عف أبي ىريرة  أخبرنا ك بفي عميٍّ قاؿ: حدَّثنا أبك داكدى قاؿ: حدَّثنا عىبَّادي بفي مىيسرةى المىنقًرم  عىمري
]. :الطيالسي داكد أبك الجاركد بف داكد بف سميماف أبك داكد ىك. 
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  أوًل: تخريج الحديث:
بَّاد ، ثبلثتيـ مف طريؽ(3)، كالطبراني(2)، كابف عدم(1)أخرجو النسائي   ميسرة، بو، بمثمو. بف عى
 .(4)، أخرجو البزاركلو شاىده مف حديث عمراف بف الحصيف    

  لحكم عمى إسناد الحديث:ثانًيا: ا
 . (6)، كضعفو األلباني(5)ثقات" الطبراني قاؿ الييثمي: "رجاؿ   
بَّادخالصة القول    ف كاف يرسؿ  بف : إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عى ميسرة، كالحسف البصرم كا 

 ، كيتقكل متف الحديث بشاىده. ، إال أف ىناؾ إمكانية لمقاء بينو كبيف أبي ىريرة (7)كيدلس
          اأَلْنَصاِرّي,عبد الرحمن بن سميمان بن عبد اهلل بن حنظمة  (ق تم د م خ) (45)

 .(9), قال ابن حجر: "صدوق فيو لين"(8)الَغِسيلِ  المعروف بابن الَمَدِنيّ  سميمان أبو
 أوًل: أقوال النقاد: 

، (14)، كالدارقطني(13)، كابف شاىيف(12)، كالنسائي(11)، كأبك زرعة(10)ابف معيف وكثق   
، (18): "ليس بو بأس"، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ"(17)النسائيك ، (16)، كقاؿ ابف معيف(15)لذىبيكا

                                                           
 .[3528 : رقـ الحديث3/449السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((1
 .(5/551)جي ضعفاء الرجاؿ ابف عدم، الكامؿ ف ((2
 .[1469 : رقـ الحديث2/127المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((3
 .[3578 : رقـ الحديث9/52مسند البزار،  :البزار] ((4
 .[8619 : رقـ الحديث5/138مجمع الزكائد كمنبع الفكائد،  :الييثمي] ((5
  .(9/151النسائي )ج سنف كضعيؼ صحيحاأللباني،  ((6
، ابف حجر، طبقات المدلسيف (36ص)، ابف أبي حاتـ، المراسيؿ (41ص) بف العراقي، المدلسيفينظر: ا ((7
 .(29ص)

كالغسيؿ نسبة إلى جده حنظمة بف أبي عامر الراىب غسيؿ المبلئكة، قتؿ يـك أحد، ألنو استشيد يكمئذ كىك  ((8
ابف  ،(3/900)جأسئمة البرذعي  أبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى جنب، ينظر: 

، المزم، تيذيب 6/208 ماككال، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب
 .(17/154)ج الكماؿ في أسماء الرجاؿ

 .(342ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((9
 .(3/158)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  ((10
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(5/239)ج ـ، الجرح كالتعديؿابف أبي حات ((11
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(17/156)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((12
 .(144ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات  ((13
 .3/1734 الدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ ((14
 .(242ص) الذىبي، ديكاف الضعفاء ((15
 .(3/189)جركاية الدكرم  -يف تاريخ ابف مع ((16
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(17/156)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((17
 .(1/630)ج الذىبي، الكاشؼ ((18
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، كقاؿ ابف معيف: (2)، كذكره ابف حباف في الثقات(1)كقاؿ في مكضع آخر: "مشيكر صدكؽ"
 .(4)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "صالح"(3)"صكيمح"

في الضعفاء كزاد الذىبي  (8)، كالذىبي"(7)، كابف عدم(6)، كالعقيمي(5)كذكره أبك زرعة   
، (10)، كقاؿ ابف عدم: "ممف يعتبر بحديثو كيكتب"(9)فقاؿ: "كثؽ"، كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم"

كذكره ابف حباف في المجركحيف كقاؿ: "كاف ممف يخطئ، كييـ كثيرنا، عمى صدؽ فيو، كالذم 
 .(11)افؽ الثقات مف اآلثار"أميؿ إليو فيو، ترؾ ما خالؼ الثقات مف األخبار، كاالحتجاج بما ك 

 ثقة. خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

حيفى اصطففنا يكـى  ، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل عف مالؾ بف ربيعة  الحديث األول:   
: " إذا أكثىبيككيـ "فارميكىيـ بالنَّبًؿ كاستبقيكا نىبمىكيـ" –يعني: إذا غىشيككيـ-" (12)بدرو

(13). 
 خريج الحديث:أوًل: ت

أخرجو البخارم، مف طريؽ عبد الرحمف بف سميماف بف عبد اهلل بف حنظمة، بو،    
 .(14)بنحكه

 
                                                           

 .(120ص: ) الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ((1
 .5/85ابف حباف، الثقات ((2
 .(137ص)ركاية الدارمي  -تاريخ ابف معيف  ((3
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.2/57المجركحيف ((4
 .3/900الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي ((5
 .(2/334 )جالعقيمي، الضعفاء الكبير ((6
 .(5/463)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((7
 .(2/381 )ج الذىبي، المغني في الضعفاء ((8
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(5/463)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((9

 .(5/464)ج السابؽ المرجع ((10
 .(2/57)ج ابف حباف، المجركحيف ((11
كأكثب، إذا قارب، كالكثب: القرب، ينظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث  أكثبككـ: يقاؿ: كثب، ((12
 .(4/151)ج
، قاؿ: حدَّثنا أحمدي 2663 : رقـ الحديث3/52فكؼ، باب في الص/سنف أبي داكد، كتاب الجياد :أبك داكد] ((13
، عف ا ، حدَّثنا عبدي الرحمًف بفي سيميمافى بًف الغىسيًؿ، عف حمزةى بًف أبي أيسيدو ، حدَّثنا أبك أحمدى الز بيرم  بفي ًسنافو

 [.أبيو
، باب 2900 : رقـ الحديث4/38صحيح البخارم، كتاب المغازم، باب التحريض عمى الرمي،  :البخارم] ((14

 .[3984 : رقـ الحديث5/78فضؿ مف شيد بدر، 
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(2)، كاأللباني(1)الحاكـ صححو   
 إسناده صحيح، كرجالو ثقات. خالصة القول:   

بيعىةى  بفً  مالؾً  أيسىيدو  أبي عف الحديث الثاني:  رسكؿ عندى  نحفي  بىينىا: قاؿ ،(3) سَّاًعدم  ال رى
مىمىةى، بني مف رجؿه  جاءهي  إذ  اهلل  بوً  أبىر ىىما شيءه  أبكىمَّ  ًبر   مف بىقيى  ىؿ اهلًل، رسكؿى  يا: فقاؿ سى
نفاذي  ليما، كاالستغفاري  عمييما، الصَّبلةي  "نعـ: قاؿ مكتيمىا؟ بعدى   كًصمةي  بعًدىما، مف عىيًدىما كا 

ـي  بيما، إالَّ  تيكصؿي  ال تيالَّ  الرَّحـً  كرا ديًقيما" كا   .(4)صى

 أوًل: تخريج الحديث:
، (10)، كالحاكـ(9)، كالطبراني(8)، كابف حباف(7)، كالبخارم(6)، كأحمد(5)أخرجو ابف ماجة   

 حنظمة، بو، بنحكه. بف اهلل عبد بف سميماف بف الرحمف ، جميعيـ مف طريؽ عبد(11)كالبييقي
  إسناد الحديث:ثانًيا: الحكم عمى 

 .(13)، كضعفو األلباني(12)صححو الحاكـ   
، كلـ أجد لو (14)إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمي بف عبيد األنصارم، مقبكؿ خالصة القول:   

  متابعنا عمى ىذا الحديث.

                                                           
 .[2471 : رقـ الحديث2/105المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((1
 .[2391 : رقـ الحديث7/415صحيح أبي داكد،  :األلباني] ((2
3
كنيتو، ينظر: ابف مالؾ بف ربيعة بف البدف بفتح المكحدة كالميممة بعدىا نكف أبك أسيد الساعدم مشيكر ب ((

 (.517 1حجر، تقريب التيذيب )ص
قاؿ: حٌدثنا إبراىيـي  ،5142 : رقـ الحديث4/336سنف أبي داكد، كتاب األدب، باب بر الكالديف،  :أبك داكد] ((4
، عفا ، كعثمافي بفي أبي شىيبةى، كمحمَّدي بفي العبلًء المىعنىى قالكا: حدَّثنا عبدي اهلًل بفي إدريسى عبًد الرَّحمًف  بفي ميدمٍّ
بيعىةى السَّاًعدم  ا ، مكلى بني سىاعدىةى عف أبيًو، عف أبي أيسىيدو مالًؾ بًف رى ، عف أىسيًد بًف عميٍّ بًف عيبيدو بًف سيميمافى
].  :عبيد بف عمي بف أسيد كالد الساعدم أسيد أبي مكلى المدني األنصارم عبيد بف عميكأبيو ىك. 
 .[3664 : رقـ الحديث2/1208باب صؿ مف كاف أبكؾ يصؿ، /كتاب األدب سنف ابف ماجة، :ابف ماجة] ((5
 .[16059 : رقـ الحديث25/457 مسند أحمد، :أحمد] ((6
 .[35 : رقـ الحديث27األدب المفرد، ص :البخارم] ((7
 .[418 : رقـ الحديث2/162صحيح ابف حباف،  :ابف حباف]( (8
 .[592 : رقـ الحديث19/267، المعجـ الكبير، 7976 حديث: رقـ ال8/65المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((9

 .[7260 : رقـ الحديث4/171المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، : الحاكـ] ((10
،شعب 4 : رقـ الحديث7،، اآلداب لمبييقي، ص754: حديث رقـ5/282معرفة السنف كاآلثار، :البييقي] ((11

 ،[7514 : رقـ الحديث10/293اإليماف، 
 .[7260 : رقـ الحديث4/171المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :ـالحاك] ((12
 .(508)ص داكد أبي ضعيؼ األلباني، ((13
 .(403ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((14
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 :ويقال لو الَمِديِنيّ (1)مولىم أبو محمد الذارعالُقَرِشّي عبد الرحمن بن عطاء  (ت د) (46)
  .(2)ال ابن حجر: "صدوق فيو لين"ة, قيبَ ابن أبي لبِ 

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كزاد ابف سعد: "قميؿ (6)، كمسممة بف القاسـ(5)، كالنسائي(4)، كالعجمي(3)كثقة ابف سعد   

، كقاؿ (8)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "ما أرل بحديثو بأسنا"(7)الحديث"، كذكره ابف حباف في الثقات
بي: "أدخمو البخارم في كتاب خ"، كقاؿ ابف أبي حاتـ قمت أل: "شي(10)، كالذىبي(9)أبك حاتـ

 .(11)الضعفاء فقاؿ: يحكؿ مف ىناؾ"
 ، كقاؿفي الضعفاء( 15)، كالذىبي(14)، كابف الجكزم(13) ، كأبك زرعة(12)كذكره البخارم   

: أحمدالحاكـ أبك ، كقاؿ(16)جاره" كىك عنو الركاية مالؾ كترؾ بذلؾ، عندىـ ابف عبد البر: "ليس
  .(19)قاؿ البخارم: "فيو نظر"ك  ،(18)حديثو" يصح "ال األزدم: ، كقاؿ(17)عندىـ" بالقكم ليس"

                                                           
 .(6/1)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر كاألرض، لمثياب الذرع إلى النسبة ىذه: الٌذارع ((1
 .(346ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(5/422)جابف سعد، الطبقات الكبرل ( (3
 (.2/85ج) الثقات معرفة العجمي، ((4
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(17/286)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،  ((5
مركزم ثقة"، كلـ "قاؿ مغمطام "قاؿ مسممة في كتاب" الصمة:  .(9/315)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((6

 الصمة. وكتابأعثر عمى 
 (.7/79 )ج ابف حباف، الثقات( (7
 .(211ص) ، سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمدحنبؿ بف أحمد( (8
 (.5/269)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ( (9

 (.1/637)جالذىبي، الكاشؼ  ((10
 (.5/269)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((11
 .(84ص) البخارم، الضعفاء الصغير ((12
 .(2/633)ج يعة الرازم، الضعفاء ألبي زراعة الرازم، في أجكبتو عمى أسئمة البرذعأبك زر  ((13
 .(2/97 )ج ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((14
 .(2/383)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((15
 .(17/228)جالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد  ((16
 .(2/141)جالمدينة الشريفة السخاكم، التحفة المطيفة في تاريخ ( (17
 .(6/231)جابف حجر، تيذيب التيذيب ( (18
 .(5/336)جالبخارم، التاريخ الكبير ((19
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 صدكؽ. خالصة القول:   
 :حديثو دراسةانًيا: ث
دَّث "إذا: اهلًل  رسكؿي  قاؿى : قاؿ ،اهلًل  عبدً  بف جابرً  عف    ؿي  حى  التفتى  ثيَـّ  بالحديثً  الرَّجي

 .(1)أىمانىةه" فيي
 لحديث:أوًل: تخريج ا

، كأبك يعمى (5)، كابف أبي الدنيا(4)كابف أبي شيبة( 3)، كأحمد بف حنبؿ(2)أخرجو الترمذم   
   ، جميعيـ مف طريؽ (10)، كالبييقي(9)، كالطبراني(8)، كالخطرائي(7)، كالطحاكم(6)المكصمي

  عبد الرحمف بف عطاء، بو، بنحكه.
 .(11)عمى، أخرجو أبك يكلو شاىده مف حديث أنس بف مالؾ    

 
 
 
 

                                                           
 ، قاؿ: حدَّثنا 4868 : رقـ الحديث4/267 باب في نقؿ الحديث،/سنف أبي داكد، كتاب األدب :أبك داكد] ((1

، عف عبًد الممًؾ  أبك بكًر بفي أبي شىيبىةى، حدَّثنا يحيى بفي آدـ، حدَّثنا ابفي  ، عف عبًد الرحمًف بًف عطاءو أبي ًذئبو
، عف جابًر بف عبًد اهلًل ا ًتيؾو  .[بف جابًر بًف عى

 : رقـ الحديث4/341باب ما جاء في أف المجالس أمانة، /سنف الترمذم، كتاب البر كالصمة :الترمذم] ((2
1959]. 

: رقـ 23/297، 14792 : رقـ الحديث23/105، 14474 : رقـ الحديث22/362مسند أحمد، :أحمد ]((3
 .[15242 : رقـ الحديث23/398، 15062 الحديث

 .[25598 : رقـ الحديث5/235مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((4
 .(213ص)ابف أبي الدنيا، الصمت البف أبي الدنيا ((5
 .[2212 : رقـ الحديث4/148مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((6
 .(3387-3386:حديث رقـ13-9/12الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار،  ((7
: رقـ 2/339اعتبلؿ القمكب لمخرائطي،  :أبك بكر محمد بف جعفر بف محمد بف سيؿ بف شاكر الخرائطي] ((8

 .[705 : رقـ الحديث233، مكاـر األخبلؽ لمخرائطي، ص691 الحديث
 .[2458 : رقـ الحديث3/56المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((9

: رقـ الحديث 10/417،السنف الكبرل لمبييقي، 105 : رقـ الحديث43اآلداب لمبييقي، ص :البييقي] ((10
21161]. 

 .[4158 : رقـ الحديث7/179مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((11
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 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(2)، كصححو األلباني(1)حسنو الترمذم   
  كيتقكل متف الحديث بشاىده. حسف،إسناده  خالصة القول:   

 .(4), قال ابن حجر: "لين الحديث"(3)يِّ اعِ زَ الخُ  س  وْ أ بنِ  اهللِ  عبدِ  ت( )د (47)
 أوًل: أقوال النقاد: 

: مكضع آخر الذىبي في قاؿك  ،(6)ذكره ابف حباف في الثقاتك  ،(5)"صدكؽ": الذىبي قاؿ   
 .(7)"كثؽ"
مىيماف بف األىسممٌي، كلـ يرًك عنو إال إسماًعيؿ بريدة لـ يرًك إال عىف     ، كركل(8)الكحاؿ سي

  .(10)"ىك رجؿ مجيكؿ ال يعرؼ"بف القطاف: اقاؿ ، ك (9)كاحدنا حديثنا كالت رمذمٌ  داكد أىبيك لو
 مجيكؿ. القول:خالصة    

 :حديثو دراسةثانًيا: 
 المساجدً  إلى الظ مـً  في المىشَّاًئيفى  "بىش رً : قاؿ ، النَّبي   عفً  ،بيريدىةى بف الحىصيب  عف   

 .(11)القيامًة" يكـى  التَّاـ   بالن كرً 
 
 
 

                                                           
 حديث: رقـ ال4/341باب ما جاء في أف المجالس أمانة، /سنف الترمذم، كتاب البر كالصمة :الترمذم] ((1

1959]. 
 .(10/368داكد )ج أبي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((2
 .(5/116)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر خزاعة، إلى النسبة ىذه: يالخيزاع ((3
 .(296ص) ابف حجر، تقريب التيذيب ((4
 .(2/394 )ج الذىبي، ميزاف االعتداؿ ((5
 (.5/13)جابف حباف، الثقات  ((6
 .(1/539)جلكاشؼ الذىبي، ا ((7
 (.14/317)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (، .5/42)جالبخارم، التاريخ الكبير  ((8
 .(14/317 )ج المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ((9

 (.7/246 )ج مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ((10
: 1/154مشي إلى الصبلة في الظبلـ، باب ما جاء في ال/سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :أبك داكد سنف] ((11

اؿي، 561 رقـ الحديث دَّادي، حدَّثنا إسماعيؿي أبك سيميمافى الكىحَّ ، حدَّثنا أبك عيبيدةى الحى ، قاؿ: حدَّثنا يحيى بفي معيفو
، عف بيريدىةى بف الحصيب   .[عف عبًد اهلًل بًف أىكسو
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 أوًل: تخريج الحديث:
، (5)، كالطبراني(4)، كالدكالبي(3)، كالركياني(2)، كالبزار(1)أخرجو الترمذم   

 ، جميعيـ مف طريؽ عبد اهلل بف أكس، بو، بنحكه.(7)كالبييقي ،(6)كالقطاعي
، كلو شكاىد مف حديث أبي ىريرة، كسيؿ بف سعد الساعدم، كأنس بف مالؾ    

 .(9)، كشاىده آخر مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا، أخرجو العقيمي(8)ابف ماجة اأخرجي
 الحديثثانًيا: الحكم عمى إسناد 

، كقاؿ (11)غريب" ، كقاؿ الترمذم: "حديث(10)ثقات" إسناده قاؿ المنذرم: "رجاؿ   
 ، كقاؿ ابف الجكزم: "فيو(12)كالضعؼ" الميف في متقاربة أحاديث المتف ىذا العقيمي: "في

 .(14)، كضعفو األلباني(13)مجاىيؿ"
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
، (15)يخطئ ، صدكؽالبصرم سميماف أبك اليشكرم أك الضبي الكحاؿ سميماف بف إسماعيؿ_ 1

 كقد تفرد بالحديث عف عبد اهلل بف أكس.
 _ عبد اهلل بف أكيس، مجيكؿ.2
 كيتقكل متف الحديث بشكاىده.   

                                                           
رقـ  1/435 :،ضؿ العشاء كالفجر في جماعةباب ما جاء في ف/سنف الترمذم كتاب الصبلة :الترمذم] ((1

 .[223 الحديث
 .[4448 : رقـ الحديث322/ 10مسند البزار، :البزار]( (2
 .[56 : رقـ الحديث1/90مسند الركياني،  :الركياني] ((3
 .[1079 : رقـ الحديث2/603الكنى كاألسماء لمدكالبي،  :الدكالبي]( (4
 .[4207 رقـ الحديث :4/282المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((5
 .(755-752: حديث رقـ440-1/439القضاعي، مسند الشياب القضاعي،  ((6
، شعب 480 : رقـ الحديث1/187، السنف الصغير، 4977 : رقـ الحديث3/90السنف الكبرل،  :البييقي] ((7

 .[2643 : رقـ الحديث4/361اإليماف، 
: رقـ 257-1/256باب المشي إلى الصبلة، /عاتسنف ابف ماجة، كتاب المساجد كالجما :ابف ماجة] ((8

 .[281-280-279 الحديث
 .(1/234)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((9

 .(1/133)جالمنذرم، الترغيب كالترىيب  ((10
: رقـ 1/435 ،سنف الترمذم، كتاب الصبلة، باب ما جاء في فضؿ العشاء كالفجر في جماعة :الترمذم] ((11

 .[223 الحديث
 .(1/234)جي، الضعفاء الكبير العقيم ((12
 (.1/408 )ج ابف الجكزم، العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية ((13
 .(3/88)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((14
 .(107ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((15
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 الَمَدِنيّ  محمد أبو مولى آل عمر, (1)الَعَدِويّ عبد اهلل بن زيد بن أسمم  (س ت بخ) (48)
 .(2)قال ابن حجر: "صدوق فيو لين"

 أوًل: أقوال النقاد: 
و مىعىف القزازثقك    

    ، كقاؿ (7)، كابف شاىيف(6)، كأحمد بف حنبؿ(5)، كابف المديني(4()3)
، (10)، كقدمو ابف سعد(9)ميدم بف عبد الرحمف ، كحدث عنو(8)بأس" بو أبك حاتـ الرازم: "ليس

 كيو.، عمى أخ(14)، كالذىبي(13)، كالساجي(12)، كأبك داكد(11)كأحمد بف حنبؿ
، كقاؿ ابف عدم: (15)الجميكر" كضعفو أحمد، كذكره الذىبي في الضعفاء، كقاؿ: "كثقو   

 زرعة كأبك ،(18)معيف ، كضعفو ابف(17)الحديث" ، كقاؿ أبك داكد: "قميؿ(16)حديثو" "يكتب
 .(23)بالقكم" ، كقاؿ النسائي: "ليس(22)كابف القيسراني ،(21)عدم كابف ،(20)داكد كأبك ،(19)الرازم

                                                           
 المؤمنيف أمير جد فير، بف غالب بف لؤمٌ  بف كعب بف عدم منيـ رجاؿ، خمسة إلى النسبة ىذه: العىدكم( (1

 السمعاني،: ينظر إليو، ينتسبكف كمكاليو بعده مف كأكالده كعشيرتو كرىطو عنو، اهلل رضى الخطاب بف عمر
 .(9/251)جلمسمعاني األنساب

 .(304ص )تقريب التيذيبابف حجر،  ((2
 .(542ص) معف بف عيسى بف يحيى األشجعي مكالىـ أبك يحيى المدني القزاز، ينظر: تقريب التيذيب ((3
 .(5/307)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((4
 .[، كلـ أعثر عميو في كتبو1/590، 466ح  :سنف الترمذم] ((5
 .(2/473)جأحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل  ((6
 .(130ص)تاريخ أسماء الثقات ابف شاىيف،  ((7
 .(5/59 )ج ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((8
 .السابؽ المرجع ((9

 .(5/413)جالطبقات الكبرل ابف سعد،  ((10
 .(1/344)جالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل  ((11
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(14/538)جتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ المزم،  ((12
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(5/223)جتيذيب التيذيب ابف حجر،  ((13
 .(4/423)جتاريخ اإلسبلـ الذىبي،  ((14
 .(1/339 )ج، المغني في الضعفاء(216ص )ديكاف الضعفاءالذىبي،  ((15
 .(5/308 )ج الكامؿ في ضعفاء الرجاؿابف عدم،  ((16
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(14/538 )ج المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ((17
 . كلـ أحصؿ عميو في كتبو.(2/255)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((18
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(2/123)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((19
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(14/538 )ج المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ((20
 .(5/308 )جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿابف عدم،  ((21
 .(1/422)جذخيرة الحفاظ ابف القيسراني،  ((22
 .(63ص) الضعفاء كالمتركككفالنسائي، ( (23
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ا كره ابف حباف في المجركحيف كقاؿ: "كافكذ    ا، شيخن  الكىـ، فاحش الخطأ، كثير صالحن
 .(1)بالكضع" عمييا شيد الصناعة، ىذه في المبتدئ سمعيا إذا التي الثقات، عف باألشياء يأتي

 ضعيؼ، يكتب حديثو لبلعتبار، كىك أكثؽ أكالد زيد بف أسمـ. خالصة القول:   
 حاديثو:ثانًيا: دراسة نماذج من أ

 ييفًطرفى  ال ثبلثه : "اهلل  رسكؿ قاؿ: قاؿ الخيدرم   سعيدو  أبي عف الحديث األول:   
ـى  ائ امةي،: الصَّ  .(2)"كاالحتبلـي  كالقيءي، الحجى

 أوًل: تخريج الحديث:
، (7)، كأبك نعيـ(6)، كالدارقطني(5)، كالطبراني(4)، كابف خزيمة(3)أخرجو أبك يعمى   

، جمييـ مف طريؽ زيد بف أسمـ عف عطاء بف يسار عف أبي سعيد (9)اىيف، كابف ش(8)كالبييقي
  ، بنحكه.الخدرم 

 .(10)كلو شاىده مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما، أخرجو البزار   
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

" غير حديثه  الخدرم سعيد أبي "حديث: قاؿ الترمذم     ، كقاؿ ابف الجكزم: "ال(11)محفكظو
 .(14)، كاأللباني(13)، كضعفو ابف الممقف(12)يصح"

 
                                                           

 .(2/10)ج المجركحيفابف حباف،  ((1
، 719: رقـ الحديث3/88باب ما جاء في الصائـ يذرعو القيء، /سنف الترمذم، كتاب الصـك: الترمذم] ((2

، ـى ،  قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي عيبيدو الميحاربي  قاؿ: حدَّثنا عبدي الرحمًف بفي زيًد بًف أىسم عف أبيًو، عف عطاًء بًف يسارو
درم   ، عف أبي سعيدو الخي ، كغيري كاحدو ىذا الحديثى . كقد ركل عبدي اهلًل بف زيًد بف أسمـ كعبد العزيًز بفي محمَّدو

، كلـ يذكركا فيو عف أبي سعيد  ـى مرسبلن  .[عف زيًد بًف أسم
 .[1039 : رقـ الحديث2/310مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((3
 .[1971 : رقـ الحديث3/232صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة] ((4
 .[4806 : رقـ الحديث5/105المعجـ األكسط،  :الطبراني ] ((5
 .[3/152، 2269 : رقـ الحديثسنف الدارقطني :الدارقطني] ((6
 .(8/357 )ج أبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء ((7
 .[8273-8272-8034 : رقـ الحديث440-4/372لسنف الكبرل لمبييقي، ا :البييقي] ((8
 .[400 : رقـ الحديث334ناسخ الحديث كمنسكخو البف شاىيف، ص :ابف شاىيف] ((9

 .[4809 : رقـ الحديث11/95 البزار، مسند البزار:] ((10
 .[719 : رقـ الحديث3/88باب ما جاء في الصائـ يذرعو القيء، /سنف الترمذم، كتاب الصـك :الترمذم] ((11
 .[888 : رقـ الحديث2/51العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية،  :ابف الجكزم] ((12
 .(5/674)جابف الممقف، البدر المنير  ((13
 .(82ص)األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم  ((14
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 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ:  خالصة القول:   
 .(1)_ عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ، ضعيؼ1
 عبد اهلل بف زيد بف أسمـ، ضعيؼ. -2
 .(2)فيخطئ غيره كتب مف يحدث كاف ، صدكؽ محمد بف العزيز _ عبد3
 الترمذم. _ ركم الحديث مكصكالن، كمرسبلن ، كما ذكر4
 كيتقكل متف الحديث بشاىده.   
 ًثيابىوي  يىصبيغي  كاف عمرى رضي اهلل عنيما، ابفى  أفَّ ، عف زيد بف أسمـ الحديث الثاني:   

 .(3)يىصبيغي"  اهلل رسكؿ "كافى : فقاؿ لو، فقيؿى  بالزَّعفراًف،
 أوًل: تخريج الحديث:

، مف (5)، كأخرجو أبك داكد(4)و بنحكهأخرجو أحمد، مف طريؽ عبد اهلل بف زيد بف أسمـ، ب   
   ، مف طريؽ سميماف بف ببلؿ، كبلىما(6)طريؽ عبد العزيز بف محمد بف عبيد، كابف حميد

 ببلؿ( مف طريؽ زيد بف أسمـ، بو، بنحكه. بف عبيد، كسميماف بف محمد بف العزيز )عبد
 .(7)ـكلو شاىده مف حديث جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما، أخرجو مسم   

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(8)صححو األلباني   
 العزيز إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عبد اهلل بف زيد بف أسمـ، كقد تابعو عبد خالصة القول:   

ببلؿ، متابعة تامة، فيرتقي إلى الحسف لغيره، كيتقكل متف  بف كسميماف عبيد، بف محمد ابف
 الحديث بشاىده.

 

                                                           
 .(340ص) ينظر، ابف حجر، تقريب التيذيب( (1
 (.358ص) السابؽ المرجع: ينظر ((2
    ، قاؿ: أخبرنا ميحمَّدي 5115 : رقـ الحديث8/150باب الزعفراف، /سنف النسائي، كتاب الزينة :سائيالن] ((3
، عف أبيًو، أفَّ ابفى عمرى ا ، قاؿ: حدَّثنا عبدي اهلًل بفي زيدو ، قاؿ: حدَّثنا القىعنىًبي  رضي اهلل  بفي عمي بًف ميمكفو

 .[عنيما
 .[6096 : رقـ الحديث10/262، 5717 ث: رقـ الحدي10/10مسند أحمد،  :أحمد] ((4
 .[4064 : رقـ الحديث4/52باب في المصبكغ بالصفرة، /سنف أبي داكد، كتاب المباس :أبك داكد] ((5
 .[840 : رقـ الحديث265المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :ابف حميد] ((6
ديث ح: 3/1663 الشيب، كتغيير الشعر صبغ في باب كالزينة، المباس كتاب مسمـ، صحيح :ـمسم] ((7
 .[،2102-79رقـ
 .(11/187)ج النسائي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((8
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, قال ابن حجر: (3)الُماَلِئيّ [ أبو يحيى (2)بيُّ غمِ ]التَّ  (1)يِّ بِ عمَ يد الثَّ زَ  بنُ  مرانُ عِ ق(  )ت (49)
 .(4)"لين"

، (7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)قاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس"، ك (5)كثقة ابف المديني   
 .(8)يكتب" كقاؿ أبك حاتـ: "شيخ

الحديث"،  د ابف عدم: "قميؿفي الضعفاء، كزا (10)، كابف الجكزم (9)كذكره ابف عدم   
 .(12)بالقكم" ، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس(11)قاؿ ابف معيف: "ليس يحتج بحديثو"ك 
التغمبي، كما صرح  زيد بف ضعيؼ يكتب حديثو لبلعتبار، كىك عمراف خالصة القول:   

 . (13)بذلؾ جمع مف العمماء
  

                                                           
لى القبائؿ إلى النسبة ىذه: الثعمبيٌ  ((1  الصحابة مف الثعمبي شريؾ بف أسامة قبيمة إلى فالمنتسب ،الصنعة كا 

 لمسمعاني األنساب سمعاني،ال: ينظر سعد، بف ثعمبة بني أحد ألنو ىذا لو قيؿ فإنما الككفة نزلكا الذيف
 .(3/133)ج
      أفصى بف ىنب بف قاسط بف كائؿ بف تغمب كىي معركفة، قبيمة كىي تغمب إلى النسبة ىذه: التغمبيٌ  ((2
 لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر عدناف، بف معد بف نزار بف ربيعة ابف أسد بف جديمة بف دعمي بفا

 .(3/57)ج
 األنساب تيذيب في المباب السمعاني،: ينظر النساء، بيا تستتر التي المبلءة إلى بةالنس ىذه: الميبلئي ((3
 .(3/277)ج
 .(429ص)تقريب التيذيب ابف حجر،  ((4
 .(69ص)سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني ابف المديني، ( (5
 .(4/63 )ج ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف ابف معيف،  ((6
 .(7/244)جالثقات ابف حباف، ((7
 .(6/298)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((8
 .(6/166)ج الكامؿ في ضعفاء الرجاؿابف عدم،  ((9

 .(2/220)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((10
 .(4/263)ج ركاية الدكرم -تاريخ ابف معيف  ((11
 .(6/298)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((12
، ابف أبي حاتـ، (6/424)ج، البخارم، التاريخ الكبير(4/63)جركاية الدكرم -ينظر: تاريخ ابف معيف  ((13

 .(2/222)ج ، ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف(3/386)ج الجرح كالتعديؿ
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 :حديثودراسة  
وي  استىقبىمىوي الرَّجؿي  إذا  النَّبي   كافى : قاؿ ،مالؾو  بفً  أنسً  عف     مف يدىهي  يىنًزعي  ال فىصافىحى

ؿي  يككفى  حتى يىًدهً   الذم ىك الرَّجؿي  يككفى  حتَّى كجًيوً  عف كجيىوي  يىصًرؼي  كال يىنًزعي، الَّذم الرَّجي
ا ييرى  كلـ يىصًرفيوي، ميسو  يىدم بيف ريكبتىيوً  ميقد من  .(1)لوي  جى

 أوًل: تخريج الحديث:
، كأبك الشيخ (5)، كابف الجعد(4)، كابف سعد(3)، كابف المبارؾ(2)ماجة أخرجو ابف   

، سبعتيـ مف طريؽ عمراف بف زيد، بو، بنحكه، كأخرجو (8)، كالبغكم(7)، كالبييقي(6)األصبياني
البزار مف طريؽ معاكية بف قرة عف أنس بف مالؾ 

 ، بنحكه.(9)
 .(11)، كضعفو األلباني(10)غريب" قاؿ الترمذم: "حديث

 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:
 _ عمراف بف زيد، ضعيؼ، تفرد بالحديث، كلـ أعثر لو عمى متابع.1
 .(12)العمي، ضعيؼ الحكارم بف _ زيد2
 كيرتقي إسناد الحديث بالمتابعات إلى الحسف لغيره.   
 
 

                                                           
، قاؿ: 2490 : رقـ الحديث4/654باب: منو، /سنف الترمذم، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع :الترمذم]( (1

يدي بفي نىص ، عف أنًس حدَّثنا سيكى يدو العىم ي  ، عف زى يدو الثَّعمًبي  ، قاؿ: أخبرنا عبدي اهلًل بفي الميبارًؾ، عف ًعمرافى بًف زى رو
 .[بًف مالؾو ا

 .[3716 : رقـ الحديث2/1224باب إكراـ الرجؿ جميسو، /سنف ابف ماجة، كتاب األدب :ابف ماجة] ((2
 .[392 : رقـ الحديث1/132 الزىد كالرقائؽ البف المبارؾ، :ابف المبارؾ]( (3
 .(1/286)جابف سعد، الطبقات الكبرل  ((4
 .(494ص)، 3443 : رقـ الحديثابف الجعد، مسند ابف الجعد( (5
 .[57-56 : رقـ الحديث1/204أخبلؽ النبي ألبي الشيخ األصبياني،  :أبك الشيخ األصبياني] ((6
 : رقـ الحديث10/324السنف الكبرل لمبييقي، ، 162 : رقـ الحديث67اآلداب لمبييقي، ص :البييقي] ((7

 .[1/320، دالئؿ النبكة لمبييقي 324 : رقـ الحديث10/449، شعب اإليماف لمبييقي، 20790
 .[379 : رقـ الحديث295األنكار في شمائؿ النبي المختار،ص :البغكم ]((8
 .[7355 : رقـ الحديث13/512مسند البزار،  :البزار ]((9

 .[2490 : رقـ الحديث4/654باب: منو، /نف الترمذم، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرعس :الترمذم] ((10
 .(284ص)األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم  ((11
 .(223ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((12
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, "لين الحديثقال ابن حجر:  الُكوِفّي, ,(1)يُّ بِ نْ ك الجَ لِ أبو ماَ  م  اشِ ىَ  و بنُ مرُ عَ  (س د) (50)
  .(2)"أفرط فيو ابن حبان

 أوًل: أقوال النقاد:
كلكنو كاف يخطئ " :ف سعدباكزاد  "،صدكؽ" :(4)حمد بف حنبؿ، كأ(3)ف سعدبقاؿ ا   

ذا "قاؿ ابف عدم: ك  ،(6)"سأليس بو ب"ف معيف: بقاؿ ا، ك (5)"كثيرنا لو أحاديث غرائب حساف، كا 
ذا حدث  عف ضعيؼ كاف يككف فيو بعض اإلنكار، كىك حدث عف ثقة فيك صالح الحديث، كا 

 .(7)"صدكؽ إف شاء اهلل
، (9)"مقارب الحديث": البخارم قاؿ، ك (8)"لـ يكف صاحب حديث" :حمد بف حنبؿأقاؿ ك   
، (13) و مسمـ بف الحجاجضعففي الضعفاء، ك  (12)، كالذىبي(11)ابف الجكزم، ك (10)ذكره العقيميك 
 ،(16)قاؿ النسائيك  ،"يكتب حديثو" كزاد أبك حاتـ: "لحديثليف ا": (15)الذىبي، ك (14)بك حاتـأقاؿ ك 
كيركم عف  ،كاف ممف يقمب األسانيد"قاؿ ابف حباف: ك  "،ليس بالقكم" :(17)أبك أحمد الحاكـك 

                                                           
ٍنبً  ((1  السمعاني،: ينظر العمـ، حممة مف جماعة إلييا ينتسب اليمف، مف قبيمة -جنب إلى النسبة ىذه: يٌ الجى
 .(3/341 )ج لمسمعاني ألنسابا

 .(427ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(6/363)جابف سعد، الطبقات الكبرل  ((3
 .(3/55)جأحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد، ركاية ابنو عبد اهلل  ((4
 .(6/363)جالطبقات الكبرل  ابف سعد، ((5
 .(1/86)جز ركاية ابف محر  -ابف معيف، تاريخ ابف معيف  ((6
 .(6/245)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((7
 .(3/55)جأحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد، ركاية ابنو عبد اهلل  ((8
 (.395ص)الترمذم، العمؿ الكبير  ((9

 (.3/294)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((10
 .(2/232)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((11
 .(2/490)ج، المغني في الضعفاء (306ص)ديكاف الضعفاء  بي،الذى ((12
 .(2/755)جمسمـ، الكنى كاألسماء  ((13
 (.6/267)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((14
 (.2/61)الذىبي، المقتنى في سرد الكنى  ((15
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.22/274)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ( (16
 .(8/112)جر، تيذيب التيذيب ابف حج ((17
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 ،(2)"فيو نظر"قاؿ البخارم: ، ك (1)"ال يجكز االحتجاج بخبره ،ال يشبو حديثو األثبات الثقات ما
 .(3)"منكر الحديث"قاؿ ابف القيسراني: 

  ضعيؼ الحديث. خالصة القول:  
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

، أبي بفً  عمي   عف الحديث األول:   ، في لي تيغاؿً  ال: قاؿ طالبو      سمعتي  فإن ي كىفىفو
مبنا يسمبيوي  فإنَّو الكىفىًف، في تغالكا "ال: يقكؿ  اهلل رسكؿ  .(4)سريعنا" سى

 أوًل: تخريج الحديث:
 ، كبلىما مف طريؽ عمرك بف ىاشـ، بو، بنحكه.(6)، كابف عبد البر(5)و البييقيأخرج  
، (7)، أخرجو عبد الرزاؽ الصنعانيكلو شاىده مكقكؼ عمى حذيفة بف اليماف   

 .(8)كالبييقي
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(10)، كضعفو األلباني(9)حسنو ابف القطاف  
؛ ألجؿ عمرك بف ىاشـ، ضعيؼ، تفرد بالحديث كلـ إسناده ضعيؼ خالصة القول:  

 أعثر لو عمى متابع، كيتقكل متف الحديث بشاىده.
ميَّ  تىستعًيري  كانت امرأةن  أفَّ : عنيما اهلل رضي عيمرى  ابفً  عف الحديث الثاني:    لمنَّاًس، الحي
"، عمى تأخذي  ما كتىريدَّ  ًو،كرسيكلً  اهللً  إلى المرأةي  ىذه "ًلتىتيب:  اهلل رسكؿ فقاؿى  تيمًسكيوي، ثيَـّ   ثيَـّ  القكـً
ذ ببلؿي  يا "قيـ:  اهلل رسكؿ قاؿ فىاقطىعيىا" بيًدىا فىخي

(11). 
  

                                                           
 (.2/77)جابف حباف، المجركحيف  ((1
 .(6/381)جالبخارم، التاريخ الكبير  ((2
 (.2/1008)جذخيرة الحفاظ  ابف القيسراني،( (3
، 3154 : رقـ الحديث3/199باب كراىية المغاالة في الكفف، /سنف أبي داكد، كتاب الجنائز :أبك داكد] ((4

، عف  قاؿ: حدَّثنا محمَّدي  ، عف إسماعيؿى بًف أبي خالدو نبي  ك بفي ىاشـو أبك مالؾو الجى ، حدَّثنا عمري بفي عيبيدو الميحاربي 
، عف عمي  بًف أبي طالبو   [عامرو

 .[6695 : رقـ الحديث3/566 لمبييقي، الكبرل السنف البييقي:] ((5
 .[22/144 كاألسانيد المعاني مف المكطأ في لما التمييد البر: عبد ابف] ((6
 .[6210 : رقـ الحديث3/432 الصنعاني، الرزاؽ عبد مصنؼ الصنعاني، :الرزاؽ عبد] ((7
 .[6696 : رقـ الحديث3/566 لمبييقي، الكبرل السنف البييقي:]( (8
 .(5/50 )جاألحكاـ كتاب في كاإليياـ الكىـ بياف القطاف، ابف ((9

 .(318ص) داكد أبي األلباني، ضعيؼ ((10
، 4889 : رقـ الحديث8/71باب ما يككف حرزنا كما ال يككف، /سنف النسائي، كتاب قطع السارؽ :النسائي] ((11

 ، نبي  أبك مالؾو ك بفي ىاشـو الجى ، قاؿ: حدَّثنا عمري قاؿ: أخبرنا عيثمافي بفي عبًد اهلًل، قاؿ: حدَّثني الحسفي بفي حمادو
، عف ابًف عيمرى رضي ، عف نافعو  .[اهلل عنيما عف عيبيًد اهلًل بًف عيمرى
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 أوًل: تخريج الحديث:
مف  (2)، كأخرجو أبك عكانة(1)أخرجو الطبراني، مف طريؽ عمرك بف ىاشـ، بو، بنحكه   

، (3)، كأخرجو أبك داكدطريؽ شعيب بف إسحاؽ، عف عبيد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما
  ، جميعيـ مف طريؽ أيكب (8)، كالطبراني(7)، كأبك عكانة(6)، كابف راىكيو(5)، كأحمد(4)كالنسائي

 بف أبي تميمة عف نافع، بو، بنحكه.ا
 .(10)، كمسمـ(9)كلو شاىده مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا، أخرجو البخارم   

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 تفرد الجنبي، مالؾ أبك إال عمر بف اهلل عبيد عف الحديث ىذا يركً  لطبراني: "لـقاؿ ا   

 .(12)، كضعفو األلباني(11)"حماد بف الحسف: بو
   شعيب إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمرك بف ىاشـ، ضعيؼ، كقد تابعو خالصة القول:   
الحسف لغيره،  تميمة، متابعة قاصرة؛ فيرتقي إلى أبي بف إسحاؽ، متابعة تامة، كأيكب بفا

 كيتقكل متف الحديث بشاىده.
 
 
 

                                                           
 : رقـ الحديث12/366 لمطبراني، الكبير المعجـ ،4329 : رقـ الحديث4/323 األكسط، المعجـ الطبراني:] ((1

13360]. 
 .[6244 : رقـ الحديث4/119 عكانة، أبي مستخرج عكانة: أبك] ((2
 : رقـ الحديث4/139 جحدت، إذا العكر في القطع في الحدكد/باب كتاب داكد، أبي سنف داكد: أبك ]((3

4395]. 
 .[4887 : رقـ الحديث8/70 يككف، ال كما حرزا يككف ما السارؽ، قطع كتاب النسائي، سنف النسائي:] ((4
 .[6383 : رقـ الحديث10/446 أحمد، مسند أحمد:] ((5
 .[1730 : رقـ الحديث3/999 راىكيو، بف إسحاؽ مسند راىكيو: بف إسحاؽ] ((6
 .[6243 : رقـ الحديث4/119 عكانة، يأب مستخرج عكانة: أبك] ((7
 .[2996 : رقـ الحديث3/227 األكسط، المعجـ الطبراني:]( (8
 .[4304 : رقـ الحديث5/151 المغازم، كتاب البخارم، صحيح البخارم:] ((9

 .[1688-8رقـ الحديث :3/1315 كغيره، الشريؼ السارؽ قطع باب الحدكد، كتاب مسمـ صحيح مسمـ:] ((10
 .[4329 : رقـ الحديث4/323 األكسط، المعجـ اني:الطبر ] ((11
 .(10/461)ج النسائي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((12
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 نزيل الفمسطيني ,(2)الَقْسَمِميّ  اننَ أبو سِ  (1)يُّ فِ نَ الحَ  ان  نَ سِ  يسى بنُ عِ  (ق ت قد بخ) (15)
  .(3)قال ابن حجر: "لين الحديث" البصرة,

 أوًل: أقوال النقاد: 
، (6)ز الحديث"، كقاؿ الذىبي: "جائ(5)، كقاؿ ابف خراش: "صدكؽ"(4)ابف معيف وكثق   

، كصحح إسناده في الثقات، كزاد العجمي: "ال بأس بو" (8)، كابف حباف(7)كذكره العجمي
 .(9)الحاكـ

 في الضعفاء، (12)، كالعقيمي(11)، كذكره الساجي(10)كقاؿ ابف عدم: "لو أحاديث يسيرة"   
، كعمي (16)كضعفو يحيى بف معيف ،(15)، كالعقيمي(14)، كيعقكب بف سميماف(13)أبك زرعة وكلين
  ،(21)، كابف شاىيف(20)، كالنسائي(19)، كأبك زرعة(18)، كأحمد بف حنبؿ(17)بف المدينيا

                                                           
نىف ((1  المتنبي، الكذاب مسيممة تبعكا قد ككانكا اليمامة نزلكا أكثرىـ قـك كىـ حنيفة، بني إلى النسبة ىذه: يالحى

 .(4/288 )ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر
بفتح القاؼ ككسر الميـ، كىي قبيمة مف األزد نزلت البصرة فنسبت الخطة كالمحمة  -سبة إلى القساممةىذه الن ((2

 (.10/420إلييـ، ينظر: السمعاني، األنساب )ج
 .(438ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(22/608 )ج المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ((4
 .سابؽال المرجع ((5
 .(3/948)جالذىبي، تاريخ اإلسبلـ  ((6
 (.2/199ج) الثقات معرفة العجمي، ((7
 .(7/235)جابف حباف، الثقات  ((8
 .[1887 : رقـ الحديث1/693المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((9

 .(6/446)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((10
 .(8/212)جابف حجر، تيذيب التيذيب( (11
 .(3/383)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((12
 .(2/382 )جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي   ((13
 .(2/450)جيعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ  ((14
 .(3/383)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((15
 .(3/335)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  ((16
 .(155ص: )سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني  ((17
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(6/277)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((18
 .(2/382)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي   ((19
 ميو في كتبو.. كلـ أعثر ع(22/608)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((20
 .(145ص)تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف ابف شاىيف،  ((21
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ع ؼ كلـ يترؾ"(2)في الحديث" م، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بقك (1)كالذىبي ، (3)، كقاؿ الذىبي: "ضي
 .( 4)كقاؿ ابف خراش: "في حديثو نكرة"

  .ضعيؼ خالصة القول:   
 حاديثو:ثانًيا: دراسة نماذج من أ

ادى  "مف:  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرةى  أبي عف الحديث األول:    ا عى ا زىار أك مىريضن  أخن
" الجنَّة مف كتبكَّأتى  ممشاؾى  كطابى  طبتى  أف منادو  ناداهي  اهلل في لو مىنزالن

(5). 
 أوًل: تخريج الحديث:

       ، ك(10)، كالبخارم(9)، كابف حميد(8)، كابف المبارؾ(7)، كأحمد(6)أخرجو ابف ماجة   
، جميعيـ (15)، كالبييقي(14)، كابف حباف(13)، كأبك بكر الشافعي(12)، كالدكالبي(11)ابف أبي الدنيا

 مف طريؽ عيسى بف سناف، بو، بنحكه.

                                                           
 .(2/498)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((1
 .(6/277)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((2
 .(2/110)جالذىبي، الكاشؼ  ((3
 .(22/608)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((4
، 2008 : رقـ الحديث4/365خكاف، كتاب البر كالصمة، باب ما جاء في زيارة اإلسنف الترمذم،  :الترمذم] ((5

، قاال: حدَّثنا يكسؼي بفي يعقكبى السَّدكسي  قاؿ:  ، كالحيسيفي بفي أبي كىبشىةى البصرم  قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي بشَّارو
، عف عثمافى بًف أبي سىك  ، كقد ركل حماد بف سممة، دىةى، عف أبي ىريرةى حدَّثنا أبك ًسنافى القىسمىمي  ىك الشَّامي 

 .[عف ثابت، عف أبي رافع، عف أبي ىريرة 
: 1/464ا، ، باب ما جاء في ثكاب مف عاد مريضن /سنف ابف ماجة، كتاب ما جاء في الجنائز :ابف ماجة] ((6

 .[1443 رقـ الحديث
 : رقـ الحديث8536،14/292لحديث: رقـ ا14/216، 8325 : رقـ الحديث14/72مسند أحمد،  :أحمد] ((7

8651]. 
    ، مسند 708 : رقـ الحديث1/246الزىد كالرقائؽ البف المبارؾ كالزىد لنعيـ بف حماد،  :ابف المبارؾ] ((8

 .[3 : رقـ الحديث4عبد اهلل بف المبارؾ، ص
 .[1451 : رقـ الحديث423المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :ابف حميد] ((9

 .[345 : رقـ الحديث126األدب المفرد، ص :البخارم] ((10
، المرض كالكفارات البف أبي الدنيا، 97 : رقـ الحديث149اإلخكاف البف أبي الدنيا، ص :ابف أبي الدنيا] ((11
 .[208 : رقـ الحديث164ص
 .[1390 : رقـ الحديث2/799الكنى كاألسماء لمدكالبي،  :الدكالبي] ((12
 .[1097 : رقـ الحديث2/789الشيير بالغيبلنيات ألبي بكر الشافعي،  الفكائد :أبك بكر الشافعي] ((13
 .[2961 : رقـ الحديث7/228صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((14
، 8610 : رقـ الحديث11/33، شعب اإليماف، 181 : رقـ الحديث73اآلداب لمبييقي، ص :البييقي] ((15

 .[8611 : رقـ الحديث11/331شعب اإليماف، 
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 .(2)، كأبك يعمى(1)، أخرجو البزاركلو شاىده مف حديث أنس بف مالؾ    
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

" "حديث: ذمقاؿ الترم     .(5)، كحسنو األلباني(4) ، كضعفو ابف القطاف(3)غريبه
إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عيسى بف سناف، تفرد بالحديث كلـ أعثر لو  خالصة القول:   

 عمى متابع، كيتقكل متف الحديث بشاىد.
: فقاؿى  غرسنا، يغرسي  كىك بوً  مىرَّ   اهلل رسكؿى  أف ،عف أبي ىريرة  الحديث الثاني:   
؟" الَّذم ما ىريرةى، أبا يا" يرو  ًغراسو  عمى أديل ؾى  "أال: قاؿى  لي، غراسنا: قمتي  تىغرسي  ىذا؟" مف لؾ خى

، كاهللي  اهللي، إال إلوى  كال هلل، كالحمدي  اهلًل، سيبحافى : قيؿ: "قاؿ اهلًل، رسكؿى  يا بمى: قاؿ  لؾى  ييغرس أكبري
نًَّة" في شىجرةه  كاحدةو  ًبكيؿ    .(6)الجى

 خريج الحديث:أوًل: ت
، كبلىما مف طريؽ عيسى بف سناف، بو، بنحكه، (8)، كالحاكـ(7)أخرجو ابف ماجة   

، خمستيـ (13)، كالطبراني(12)، كابف حباف(11)، كابف األعرابي(10)، كابف خزيمة(9)كأخرجو النسائي
  ، بنحكه.مف طريؽ ذككاف "أبي صالح السماف"، عف أبي ىريرة 

                                                           
 .[6466 : رقـ الحديث13/101 البزار، مسند :البزار] ((1
 .[4140 : رقـ الحديث7/166 المكصمي، يعمى أبي مسند يعمى: أبك] ((2
 .[2008 : رقـ الحديث4/365باب ما جاء في زيارة االخكاف، /سنف الترمذم، كتاب البر كالصمة :الترمذم] ((3
 .(3/600)جابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ  ((4
 .(5/8)ج الترمذم سنف كضعيؼ صحيحاأللباني، ( (5
   ، حدَّثنا 3807 : رقـ الحديث2/1251سنف ابف ماجة، كتاب األدب، باب فضؿ التسبيح،  :ابف ماجة] ((6

بي سكدةى، أبك بىكًر بفي أبي شىيبةى قاؿ: حدَّثنا عفَّافي قاؿ: حدَّثنا حمَّادي بفي سىممةى، عف أبي ًسناوف، عف عثمافى بًف أ
 .[عف أبي ىريرةى 

 .[3807 : رقـ الحديث2/1251باب فضؿ التسبيح، /سنف ابف ماجة، كتاب األدب :ابف ماجة] ((7
 .[1887 : رقـ الحديث1/693المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((8
 .[10609 : رقـ الحديث9/310السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((9

 .[1142 : رقـ الحديث2/180صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة] ((10
 .[2190 : رقـ الحديث3/1021معجـ ابف األعرابي،  :ابف األعرابي] ((11
 .[1812 : رقـ الحديث5/118، 836 : رقـ الحديث3/117صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((12
 : رقـ الحديث3/287، المعجـ األكسط، 1707 : رقـ الحديث486الدعاء لمطبراني، ص :الطبراني] ((13

3171]. 
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، ، عف أبي ىريرة البجمي ، كبلىما مف طريؽ أبي زرعة(2)مـ، كمس(1)كأخرجو البخارم   
 بجزء منو.

 .(3)، أخرجو مسمـكلو شاىده مف حديث سمرة بف جندب    
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(5)، كحسنو البكصيرم(4)صححو الحاكـ   
ذككاف، زرعة ك  كإسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عيسى بف سناف، كقد تابعو أب خالصة القول:   

 متابعة قاصرة؛ فيرتقي إلى الحسف لغيره، كيتقكل متف الحديث بشاىده.
, يعقوب أبو ,(6)السََّبِخيِّ بن يعقوب  ق( َفْرَقد )ت (52)  "صدوققال ابن حجر:  الَبْصِريُّ

 . (7)"الخطأ كثير الحديث لين لكنو عابد,
 أوًل: أقوال النقاد: 

، كذكره العجمي في الثقات (10)، كالذىبي(9)بؿ، كأثنى عميو أحمد بف حن(8)ابف معيف وكثق   
 .(11)كقاؿ: "ال بأس بو"

                                                           
، كتاب األيماف 6406 : رقـ الحديث8/86باب فضؿ التسبيح، /صحيح البخارم، كتاب الدعكات :البخارم] ((1

 كالنذكر، باب إذا قاؿ كاهلل ال أتكمـ اليـك فصمى أك قرأ، أك سبح، أك كبر، أك حمد، أك ىمؿ، فيك عمى نيتو،
ًة" :باب قكؿ اهلل تعالى، كتاب التكحيد، 6682: رقـ الحديث 8/139 عي اٍلمىكىاًزيفى اٍلًقٍسطى ًليىٍكـً اٍلًقيىامى نىضى  "كى

 .[7563 : رقـ الحديث9/162، (47)األنبياء
-31: رقـ الحديث 4/2072صحيح مسمـ، كتاب الذكر، كالدعاء، كالتكبة، كاالستغفار، كالدعاء،  :مسمـ] ((2

2694]. 
 : رقـ الحديث3/1685راىة التسمية باألسماء القبيحة كبنافع كنحكه، ، كتاب اآلداب، باب كالسابؽ المرجع] ((3
12/2137]. 

 .[1887 : رقـ الحديث1/693المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((4
 .(4/132)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((5
 النسبة ىذه يستعمؿ كقد النبات، فيو ينبت ال ٌلذما المالح التراب كىي[ 5] السبخة إلى النسبة ىذه: يالسىبىخ ((6
 .(7/55)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر لمدباغة، الجمكد في السبخة يستعمؿ فإنو الدباغ في
 .(444ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((7
 .(190ص)ركاية الدارمي  -تاريخ ابف معيف  ((8
. كلـ أعثر عميو (125ص)مـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ يكسؼ بف حسف الصالحي، بحر الدـ فيمف تك ((9

 في كتبو
 .(2/120)ج الذىبي، الكاشؼ ((10
 (.2/205ج) الثقات معرفة العجمي،( (11
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، كذكره (2)، كأحمد بف حنبؿ: "لـ يكف صاحب حديث"(1)السٍَّخًتيىاًني  كقاؿ أيكب    
، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: (6)، كالنسائي(5)في الضعفاء، كضعفو ابف سعد (4)، كالدارقطني(3)البخارم

، كقاؿ أيكب (8)، كقاؿ يحيى القطاف: "ما تعجبني الركاية عنو"(7)""ليس بقكم، حديثو ليس بذاؾ
 .(9)السختياني: "ليس بشيء"

فكاف ييـ فيما يركم، فيرفع المراسيؿ،  قاؿ ابف حباف: "كاف فيو غفمة، كرداءة حفظ،ك    
كىك ال يعمـ، كيسند المكقكؼ مف حيث ال يفيـ، فمما كثر ذلؾ منو، كفحش مخالفتو الثقات، 

"أحاديث فرقد عف مرة  (:12)كأبك زرعة الرازم، (11)ؿ، كقاؿ أحمد بف حنب(10)الحتجاج بو"بطؿ ا
 .: " منكر الحديث"(13)منكرات"، كقاؿ ابف سعد

 ضعيؼ يحتج بحديثو إذا كافؽ الثقات. خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

د يًؽ  بكرو  أبي عف الحديث األول:     ضارٌ  مف "مىمعيكفه :  اهللً  رسكؿي  قاؿى : قاؿى  ،الص 
 .(14)بًو" مىكىرى  أك ميؤمننا

                                                           
 3/459)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((1
. كلـ أعثر عميو (125ص)يكسؼ بف حسف الصالحي، بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ  ((2

 .كتبوفي 
 .(114ص)البخارم، الضعفاء الصغير  ((3
 (.3/127)جالدارقطني، الضعفاء كالمتركككف  ((4
 (.7/180)جابف سعد، الطبقات الكبرل  ((5
 (.87ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف  ((6
 . كلـ أعثر عميو في125يكسؼ بف حسف الصالحي، بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ ص ((7

 .كتبو
 (.3/459)جالعقيمي، الضعفاء الكبير ( (8
 .(114ص)البخارم، الضعفاء الصغير  ((9

 (.2/205)جابف حباف، المجركحيف  ((10
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(170ص )ابراىيـ بف يعقكب الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ  ((11
 .(2/331)جمة البرذعي أبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئ ( (12
 (.7/180 )جابف سعد، الطبقات الكبرل ((13
قاؿ:  ،1941 : رقـ الحديث4/332باب ما جاء في الخيانة،/سنف الترمذم، كتاب البر كالصمة :الترمذم] ((14

: حدَّثني أبك سممةى الًكندم  ق باًب العيكًمي  قاؿى : حدَّثنا زيدي بفي الحي ميدو قاؿى ، حدَّثنا عبدي بفي حي اؿ: حدَّثنا فىرقدي السَّبخي 
د يًؽ  ، عف أبي بكرو الص   .[عف ميرَّةى بف شىراحيؿى اليىمداني  كىك الطَّي بي
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 أوًل: تخريج الحديث:
، (6)، كأبك يعمى(5)، كالمركزم(4)، كالطيالسي(3)، كأحمد(2)، كابف ماجة(1)أخرجو الترمذم   

       ، جميعيـ مف طريؽ فرقد (10)، كابف أبي عاصـ(9)، كالبييقي(8)، كأبك نعيـ(7)كالخرائطي
، (14)، كالطبراني(13)، كأبك يعمى(12)، كالمركزم(11)بف يعقكب، بو، بمعناه. كأخرجو ابف حميدا

     ، (15)أربعتيـ مف طريؽ أسمـ الككفي، عف مرة بف شراحيؿ، بو، بمعناه، كأخرجو المركزم
           ، خمستيـ مف طريؽ عامر (19)، كالبييقي(18)، كأبك نعيـ(17)، كالطبراني(16)كأبك يعمى

                                                           
 : رقـ الحديث4/334باب ما جاء في اإلحساف إلى الخدـ،/سنف الترمذم، كتاب البر كالصمة :الترمذم] ((1

 .[1963 رقـ الحديث :4/304كتاب البر كالصمة، باب ما جاء في البخيؿ،  ،1946
 .[3691 : رقـ الحديث2/1217باب اإلحساف إلى المماليؾ، /سنف ابف ماجة، كتاب األدب :ابف ماجة] ((2
 .[75 : رقـ الحديث1/237، 13 : رقـ الحديث1/191مسند أحمد،  :أحمد] ((3
 .[8-7 : رقـ الحديث1/10مسند أبي داكد الطيالسي،  :الطيالسي] ((4
 .[98-97 : رقـ الحديث167-166ند أبي بكر الصديؽ ألحمد بف عمي المركزم، صمس :المركزم] ((5
 .[95-94-93 : رقـ الحديث65-1/64، 83 : رقـ الحديث1/84مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((6
 : رقـ الحديث321-320،ص348-347 : رقـ الحديث166مساكئ األخبلؽ لمخرائطي، ص :الخرائطي] ((7

 .[656 : رقـ الحديث216، ص173 : رقـ الحديث72ـر األخبلؽ لمخرائطي، ص، مكا675-676
 (.3/49)جأبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء  ((8
، 8247: رقـ الحديث 8216،11/101-8215: رقـ الحديث 82-11/81شعب اإليماف، :البييقي] ((9
 .[10364 : رقـ الحديث13/300
 .[88 : رقـ الحديث84بف أبي عاصـ، صاألكائؿ ال :ابف أبك عاصـ] ((10
، صفة الجنة ألبي نعيـ (164-4/163)ج-(49-3/48)جحمية األكلياء كطبقات األصفياء  :أبك نعيـ] ((11

 .: رقـ الحديث[30 ، ص3. حميد، المنتخب مف مسند عبد بف حميد 79 : رقـ الحديث1/103األصبياني، 
 .[53 : رقـ الحديث111عمي المركزم، صمسند أبي بكر الصديؽ ألحمد بف  :المركزم] ((12
 .[84 : رقـ الحديث1/85مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((13
 .[5961 : رقـ الحديث6/112المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((14
 .[99 : رقـ الحديث168مسند أبي بكر الصديؽ ألحمد بف عمي المركزم، ص :المركزم]( (15
 .[96 : رقـ الحديث1/96المكصمي،  مسند أبي يعمى :أبك يعمى] ((16
 .[9312 : رقـ الحديث9/124المعجـ األكسط، ] ((17
 .(4/164 )جأبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء ((18
 .[8217 : رقـ الحديث11/83شعب اإليماف،  :البييقي] ((19
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    شراحيؿ، عف مرة بف شرحبيؿ، بو، بمعناه، كأخرجو البزار مف طريؽ زيد بف أرقـ، عف بف ا
  .(1)، بمعناهأبي بكر الصديؽ 

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(3)، كضعفو األلباني(2)غريب" "حسف: قاؿ الترمذم   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(4)مجيكؿ الكندم، _ أبك سممة1
 _ فرقد بف يعقكب، ضعيؼ.2
_ مرة بف شراحيؿ لـ يسمع مف أبي بكر الصديؽ 3

(5). 
أرقـ، ال ترتقي بإسناد الحديث،  بف شراحيؿ، كزيد بف الككفي، كعامر كمتابعة أسمـ   

 شراحيؿ. بف مرة فجميعيـ مرسمة عف
 يىعًكؼي  "ىك الميعتكًؼ: في قاؿ  اهلل رسكؿ أفَّ  عباس، ابفً  عف الحديث الثاني:   

،  .(6)كيم يا" الحسناتً  كعامؿً  الحسناتً  مفى  لوي  كييجرل الذ نكبى
 أوًل: تخريج الحديث:

، ثبلثتيـ عف فرقد بف يعقكب، (9)، كالخميمي(8)، كأبك نعيـ األصبياني(7)أخرجو البييقي   
 بو، بنحكه.

  

                                                           
 .[43 : رقـ الحديث1/105مسند البزار،  :البزار] ((1
 .[1963 : رقـ الحديث4/304باب ما جاء في البخيؿ، /م، كتاب البر كالصمةسنف الترمذ :الترمذم] ((2
 .(219ص)األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم  ((3
 .(646ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((4
 .(299ص)ابف العراقي، تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ  ،(1/197 )جينظر: البزار، مسند البزار ((5
، قاؿ: 1781 : رقـ الحديث1/567باب في ثكاب االعتكاؼ، /سنف ابف ماجة، كتاب الصياـ :ابف ماجة] ((6

، عف عيبيدةى  حدَّثنا عيبيدي اهلًل بفي عبًد الكريـً قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي أميةي قاؿ: حدَّثنا عيسى بفي مكسى البيخارم 
، عف  بيرو ، عف سعيًد بًف جي ، عف فىرقىدو السَّبخي   .[ابًف عباسو العىم ي 

 .[3678 : رقـ الحديث5/434شعب اإليماف،  :البييقي] ((7
 .(2/306)جأبك نعيـ، تاريخ أصبياف  ((8
أبك يعمى الخميمي، خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني، اإلرشاد في معرفة عمماء  ((9

 .(3/956)جالحديث لمخميمي 
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(2)، كاأللباني(1)ضعفو البكصيرم   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(3)دلس كربما أخطأ ربما _ عيسى بف مكسى، صدكؽ1
 .(4)الحاؿ العمي، مجيكؿ ببلؿ ابف _ عبيدة2
 _ فرقد بف يعقكب، ضعيؼ، تفرد بالحديث، كلـ أعثر لو عمى متابع.3
قال ابن حجر:  لتَّّل,ا لقبو, ,الُكوِفيّ (5)يُّ سدِ األَ  بيرِ بن الحسن بن الزُّ  دُ حمَّ مُ ق(  س )خ (53)

  .(6)"صدوق فيو لين"
 أوًل: أقوال النقاد: 

اًممي(9)، كالدارقطني(8)، كالبزار(7)كثقة ابف نمير    ، كقاؿ أبك داكد: (11()10)، كابف المحى
، (14)و، كأخرج لو البخارم في صحيح(13)العجمي: "ال بأس بو" ، كقاؿ(12)"صالح، يكتب حديثو"

، كأبك حاتـ (16)، كقاؿ ابف معيف(15)صدكؽ في الككفييف"الحاكـ كقاؿ: " وكصحح حديث
ىك حجة؟ قاؿ أما حجة فبل،  :قيؿ ،صدكؽ ،: "شيخ"، كقاؿ عثماف بف أبي شيبة: "ثقة(17)الرازم

                                                           
 .(2/85)جة في زكائد ابف ماجة البكصيرم، مصباح الزجاج( (1
 .(137)ص ماجة ابف ضعيؼاأللباني،  ((2
 .(441ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
 .(379ص) السابؽ المرجعينظر:  ((4
 .(1/213)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر الزام، مف السيف فيبدلكف األزد إلى النسبة ىذه: األسدم ((5
 .(474ص)التيذيب  تقريبابف حجر،  ((6
 .(2/627)جأبك الكليد الباجي، التعديؿ كالتجريح، لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح  ((7
 .(13/323)جالبزار، مسند البزار ((8
 .(267ص)سؤاالت الحاكـ لمدارقطني الدارقطني،  ((9

لحسف الضبي، المعركؼ: أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ بف إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ، أبك ا ((10
اًممي. ينظر: ابف الصبلح، طبقات الفقياء الشافعية   .(1/366)جابف المحى

. قاؿ مسممة في كتاب "الصمة": "صدكؽ ثقة أنبا عنو" كلـ (10/115)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((11
 .أعثر عمى كتاب الصمة

 أعثر عميو في كتبو.كلـ  (.25/69 )جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ((12
 (.235/ 2ج) الثقات معرفة العجمي، ((13
: رقـ 2/126باب أخذ صدقة التمر عند صراـ النخؿ كىؿ يترؾ، /صحيح البخارم، كتاب الزكاة :البخارم] ((14

 .[1485 الحديث
 .[1812 : رقـ الحديث1/669المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ] ((15
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(25/69)جالرجاؿ  المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء ((16
 (.7/226)جالجرح كالتعديؿ  ،ابف أبي حاتـ ((17
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كحدث  ،لو غير ما ذكرت إفرادات"حاديث كقاؿ: ، كركل لو ابف عدم بعض األ(1)كىك ضعيؼ"
 .(3)، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "ييغرب"(2)بحديثو بأسنا عنو الثقات مف الناس كلـ أرى 

، كضعفو يعقكب بف سفياف (5)"تيًكمـ ًفيًو" ، كقاؿ:(4)ذكره الذىبي في الضعفاءك    
، كقاؿ (9)"ال يتابع عمى حديثو"، كقاؿ العقيمي: (8)، كقاؿ الذىبي: "ضيعؼ"(7)، كالساجي(6)الفسكم

قد أدركتو " :قاؿك  ،(11)"س حديثو بشيءلي"، كقاؿ ابف معيف: (10)كقاؿ الحاكـ: "ليس بالقكم"
، كذكره ابف حباف في (13)"ليس بشيء في الحديث"، كقاؿ ابف القيسراني: (12)"كليس بشيء

ليس ممف يحتج  ،كيقمب األسانيد ،ممف يرفع المراسيؿ ،كاف فاحش الخطأ"المجركحيف كقاؿ: 
  .(14)"بو

 ثقات.صدكؽ فيو ضعؼ، يحتج بحديثو إذا كافؽ ال خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

، عف الحديث األول:     ًنصؼى  الميسافرً  عفً  كضعى  اهلل "إفَّ : قاؿ ، النبي عف أنسو
، الصَّبلةً  كـى بمى كعف كالصَّ كالميرًضًع" الحي

(15). 
  

                                                           
 (.210ص: )تاريخ أسماء الثقات ابف شاىيف، ( (1
 (.7/377)جالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم،  ((2
 (.9/78)جالثقات ابف حباف،  ((3
 (2/568)جالمغني في الضعفاء الذىبي،  ((4
 .(2/567)ج سابؽال المرجع ((5
 .(3/56)جالمعرفة كالتاريخ  ،الفسكم يعقكب ((6
 .(9/118)جتيذيب التيذيب ابف حجر،  ((7
 .(2/164)جالكاشؼ الذىبي،  ((8
 .(4/50)جالضعفاء الكبير  ،لعقيميا ((9

 .(9/118)جتيذيب التيذيب ابف حجر،  ((10
 (3/563)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف ابف معيف،  ((11
 .(3/349)ج السابؽ المرجع ((12
 (.2/689)جذخيرة الحفاظ ابف القيسراني،  ((13
 (.2/277)جحباف،المجركحيف  ابف( (14
سنف النسائي، كتاب الصياـ باب ذكر اختبلؼ معاكية بف سبلـ كعمي بف المبارؾ في ىذا  :النسائي] ((15

ًد بفً 2274 : رقـ الحديث4/180الحديث،  ، قاؿ: حدَّثنا أبي، قاؿ:  ، قاؿ: أخبرنا عيمري بفي محمَّ سًف بًف التَّؿ  الحى
، عف أبي ًقبلبةى، عف أنسو  ، عف أي كبى  .[حدَّثنا سيفيافي الثَّكرم 
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  أوًل: تخريج الحديث:
مية، عف أيكب بف أبي تميمة، بو   ، (1)، بنحكهأخرجو النسائي مف طريؽ إسماعيؿ بف عي

، أربعتيـ مف طريؽ عبد اهلل بف سكدة، (5)، كأحمد(4)، كابف ماجة(3)، كالترمذم(2)كأخرجو أبك داكد
بف حنظمة(  سكدة، كسكدة  بف اهلل مف طريؽ سكدة بف حنظمة، كبلىما )عبد (6)كأخرجو النسائي

 ، بمعناه.عف أنس بف مالؾ 
، كشاىده آخر مف (7)، أخرجو أبك داكدكلو شاىده مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما  

 .(8)حديث عمرك بف أمية الضَّمرم، أخرجو النسائي
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(9)حسنو األلباني  
مية،  بفا إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ محمد بف الحسف، كقد تابعو إسماعيؿ خالصة القول:   عي
رة؛ فيرتقي إلى الحسف لغيره، كيتقكل متف حنظمة، متابعة قاص بف كسكدة سكدة، بف اهلل كعبد

 الحديث بشاىديو.
  اهللً  رسكؿي  "كافى : قاؿ اهلل رضي اهلل عنيما، عبدً  بفً  جابرً  عف الحديث الثاني:  

وي  " إناءو  مف يىغتسمكفى  كأزكاجي  .(10)كاحدو
 
 

                                                           
باب ذكر اختبلؼ معاكية بف سبلـ كعمي بف المبارؾ في ىذا /سنف النسائي، كتاب الصياـ :النسائي] ((1

 [.2276 : رقـ الحديث4/180الحديث، 
 .[2408 : رقـ الحديث2/317باب اختيار الفطر،  /ف أبي داكد، كتاب الصـكسن :أبك داكد] ((2
: رقـ 3/85باب ما جاء في الرخصة في اإلفطار لمحبمى كالمرضع، /سنف الترمذم، كتاب الصـك :الترمذم] ((3

 .[715 الحديث
 : رقـ الحديث1/533باب ما جاء في اإلفطار لمحامؿ كالمرضع، /سنف ابف ماجة، كتاب الصياـ :ابف ماجة] ((4

1667]. 
 .[19047 : رقـ الحديث31/392مسند أحمد،  :أحمد] ((5
 .[2315 : رقـ الحديث4/190سنف النسائي، كتاب الصياـ، كضع الصياـ عف الحبمى كالمرضع،  :النسائي] ((6
/باب كتاب داكد، أبي سنف داكد: أبك ] ((7  الحديث: رقـ 2/296 كالحبمى، لمشيخ مثبتة ىي: قاؿ مف الصـك

2318]. 
-2267 : رقـ الحديث179-4/178 المسافر، عف الصياـ كضع ذكر الصياـ، النسائي، سنف النسائي:] ((8

2268-2269-2271]. 
 (5/418)ج النسائي سنف كضعيؼ صحيح ،أللبانيا ((9

: رقـ 1/134باب الرجؿ كالمرأة يغتسبلف مف اناء كاحد، /سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة كسننيا :ابف ماجة] ((10
، عف 379 الحديث ، قاؿ: حدَّثنا أبك بكًر بف أبي شىيبةى قاؿ: حدَّثنا محمَّد بفن الحسًف األسدم  قاؿ: حدَّثنا شىريؾه

، عف جابًر بًف عبًد اهلل رضي اهلل عنيماً  ًد بًف عىقيؿو  [عبًد اهلًل بًف محمَّ
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 : تخريج الحديثأوًل: 
          ، كأخرجو (1)أخرجو ابف أبي شيبة، مف طريؽ محمد بف الحسف، بو، بنحكه   

مىٍيـو  بف محمَّد، مف طريؽ (2)بف حميدعبد  ضرس، عف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل بف تى سي
 عنيما.

 .(4)، كمسمـ(3)كلو شاىده مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا، أخرجو البخارم   
 .(6)األرنؤكط ، كضعفو شعيب(5)صححو األلباني   

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
    إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ محمد بف الحسف، كمتابعة محمد بف سميـ  خالصة القول:   
، كيتقكل متف الحديث (7)بف تضرس ال ترتقي بإسناد الحديث ففييا الربيع بف بدر متركؾا

 بشاىده.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .[382 : رقـ الحديث1/40مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((1
 .[1071 : رقـ الحديث325المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :بف حميد]عبد  ((2
، كتاب 250 : رقـ الحديث1/59باب غيسؿ الرجؿ مع امرأتو، /صحيح البخارم، كتاب الغسؿ :البخارم] ((3

 ، كتاب الحيض،263-261 : رقـ الحديث1/61باب، ىؿ يدخؿ الجنب يده في اإلناء قبؿ أف يغسميا، /الغسؿ
 .[299 : رقـ الحديث1/67باب مباشرة الحائض، 

: رقـ 257-1/256كتاب الحيض، باب اغتساؿ الرجؿ كزكجتو مف إناء كاحد،  صحيح مسمـ، :مسمـ] ((4
 .[331-59رقـ الحديث :1/260،، باب حكـ ضفائر المغتسمة،321-46، ح45،ح43الحديث

 .(1/66)ج ماجة ابف صحيح األلباني، ((5
 .[379 : رقـ الحديث1/247نف ابف ماجة ت األرنؤكط، س :ابف ماجة] ((6
 .(206ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((7



177 
 

وق لين , قال ابن حجر: "صد الَبْصِريُّ أبو عبد اهلل  (1)الَعْبِديُّ  ت  ثابِ  بنُ  دُ حمَّ مُ ق(  د) (54)
  .(2)الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كقاؿ أحمد (6)، كقاؿ البييقي: "صدكؽ"(5)، كالعجمي(4()3)كثقة محمد بف سميماف لكيف   
 مرة قمت أليس بف معيف ليحيى ؿيقك : "ليس بو بأس"، (9)، كالنسائي(8)، كابف معيف(7)بف حنبؿا

 . (11)ف المديني: "ىك صالح ليس بالقكم"اب   ، كقاؿ (10)"قط ىذا قمت ما": قاؿ بأس بو ليس
ليس ىك "كقاؿ أبك حاتـ:  ،(13)، كضعفو ابف معيف(12)ذكره العقيمي في الضعفاءك    

، (16)، كقاؿ ابف معيف(15)حمد بف حنبؿ: "يخطئ في حديثو"أ، كقاؿ (14)"بالمتيف يكتب حديثو
في بعض حديثو"، كقاؿ  : "يخالؼ(19)، كالبخارم(18): "ليس بالقكم"، كقاؿ ابف معيف(17)كالنسائي

                                                           
    جديمة بف دعمي بف أفصى بف القيس عبد كىك نزار، بف ربيعة في القيس عبد إلى النسبة ىذه: العبدمٌ  ((1
 األنساب السمعاني،: ينظر ،"بقسىع" أك" عبدم" يقكؿ أف بيف مخير إليو كالمنتسب نزار، بف ربيعة بف أسد بفا

 (9/190)ج لمسمعاني
 (.471ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
، الذىبي، الكاشؼ (53ص )سدم، ينظر: النسائي، مشيخة النسائيمحمد بف سميماف لكيف، أبك جعفر األ ((3
 (2/176)ج
 (7/310)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((4
 (.2/233ج) الثقات معرفة العجمي، ((5
 .[1/316 993السنف الكبرل، ح :البييقي]( (6
 (.339ص:  )، سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمدأحمد بف حنبؿ ((7
 (.215ص: )ركاية الدارمي  -ابف معيف، تاريخ ابف معيف  ((8
 كلـ أعثر عمى ذلؾ في كتبو. (.9/85)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((9

 كلـ أعثر عمى ذلؾ في كتبو. (.7/309)ججاؿ ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الر  ((10
 (.64ص: )سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني ابف المديني،  ((11
 (.4/38)جالضعفاء الكبير العقيمي،  ((12
 (.4/310)جركاية الدكرم  -ابف معيف، تاريخ ابف معيف  ((13
 (.7/216)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((14
 (،135ص)بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ  ،الصالحي حسف بف يكسؼ ((15
 (.1/72ج)ركاية ابف محرز  -ابف معيف، تاريخ ابف معيف  ((16
 (.91ص)الضعفاء كالمتركككف النسائي،  ((17
 كلـ أعثر عمى ذلؾ في كتبو.(.7/308)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((18
 .(1/50)جالبخارم، التاريخ الكبير ( (19
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: "ليس بشيء": (4)، كابف القيسراني(3)، أبك داكد(2)، كقاؿ ابف معيف(1)البخارم: "في حديثو شيء"
    ، كقاؿ (5)"في الحديث"، قاؿ ابف عدم: "عامة أحاديثو، ال يتابع عميو": كزاد ابف القيسراني

بؿ: "ركل حديثنا منكرنا في التيمـ، كقاؿ أحمد بف حن ،(6)أبك أحمد الحاكـ: "ليس بالمتيف عندىـ"
ا مف سكء حفظو ، كقاؿ ابف حباف: كاف يرفع المراسيؿ كيسند المكقكفات تكىمن (7)ال يتابعو أحد

 .(8)فمما فحش ذلؾ منو بطؿ االحتجاج بو
 ذا كافؽ الثقات.إضعيؼ يحتج بو  خالصة القول:   

 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
 في أخذى  ببلالن  أف ، النَّبي   أصحاب بعض عف أك ،أيمامةى  بيأ عف الحديث األول:   

ًة،  سائرً  في: كقاؿ كأداميا" اهللي  "أقاميا:  النَّبي  : قاؿ الصَّبلةي، قامتً  قد: قاؿى  أف فممَّا اإلقامى
 .(9)األذافً  في عنو اهلل رضي عمر حديث كنحك اإلقامةً 

 أوًل: تخريج الحديث:
، ثبلثتيـ مف طريؽ محمد بف ثابت، (12)، كالبييقي(11)، كابف السني(10)أخرجو الطبراني   

 بو، بنحكه.
  

                                                           
 (.119ص)البخارم، الضعفاء الصغير  ((1
 (4/112)جركاية الدكرم  -ابف معيف تاريخ ابف معيف  ((2
 كلـ أعثر عميو في كتبو. (.4/38)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((3
 (.2/880)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((4
 (.7/313)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((5
 (.9/85)جالتيذيب  ابف حجر، تيذيب( (6
 (.339ص )، سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمدحنبؿ بف أحمد ((7
 (.2/251)ابف حباف المجركحيف  ((8
، قاؿ: 528 : رقـ الحديث1/145قامة، باب ما يقاؿ إذا سمع اإل/سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :أبك داكد] ((9

، حدَّثنا محمَّدي  ، عف  حدَّثنا سيميمافي بفي داكدى العىتىكي  ، مف أىًؿ الشاـً عف شىيًر بف حىكشبى ، حدَّثني رجؿه بفي ثابتو
 .[أبي أيمامةى 

 [.491 : رقـ الحديث168الدعاء لمطبراني، ص :الطبراني] ((10
 [.104 : رقـ الحديث94عمؿ اليـك كالميمة البف السني، ص :ابف السني] ((11
 : رقـ الحديث1/605لسنف الكبرل لمبييقي، ، ا71 : رقـ الحديث1/136الدعكات الكبير،  :البييقي] ((12

1940.] 
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
: قكليـ مف تعالى اهلل رحمو الشافعي استحسنو لما شاىد صح إف قاؿ البييقي: "ىذا   

 .(3)األلباني، ك (2)ابف حجر ، كضعفو(1)" عمبلن  أىميا صالح مف كاجعمنا كأدميا أقميا الميـ
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 _ محمد بف ثابت ضعيؼ.1
 _ إبياـ الكاسطة بيف محمد بف ثابت كشير بف حكشب.2
 .(4)كاألكىاـ اإلرساؿ كثير _ شير بف حكشب، صدكؽ3

ـى "  اهلل رسكؿ أف عيمرى رضي اهلل عنيما، ابفً  عف الحديث الثاني:     بالبيتً  فىطاؼى  قىًد
َـّ  ،سبعنا َـّ  -المقاـً  عند يعني: ككيعه  قاؿ- ركعتيفً  صمَّى ث فا إلى خرجى  ث  .(5)"الصَّ

 أوًل: تخريج الحديث:
      مف طريؽ سفياف بف عيينة، كعبد الممؾ بف عبد العزيز، كشعبة  أخرجو البخارم   
      ، كأخرجو مسمـ، مف طريؽ سفياف بف عيينة، كحماد بف زيد، كعبد الممؾ (6)بف الحجاجا
، أربعتيـ )سفياف، كعبد الممؾ، كشعبة، كحماد(، عف عمرك بف دينار، بو، (7)بف عبد العزيزا

 بنحكه.
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(8)صححو األلباني   

                                                           
 [.1940 : رقـ الحديث1/605السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((1
 [.1/378التمخيص الحبير،  :ابف حجر] ((2
 [.84 : رقـ الحديث1/189ضعيؼ أبي داكد،  :األلباني] ((3
 (.269ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ( (4
، قاؿ: 2959 : رقـ الحديث2/986باب الركعتيف بعد الطكاؼ، /ف ابف ماجة، كتاب المناسؾسن :ابف ماجة] ((5

 ، ، عف عمًرك بًف ًدينارو ًد بف ثابتو العىبدم  ك بفي عبًد اهلًل، قاال: حدَّثنا ككيعه، عف محمَّ ، كعمري حدَّثنا عمي  بفي محمَّدو
 [.عف ابًف عيمرى رضي اهلل عنيما

باب قكؿ اهلل تعالى: }كاتخذكا مف مقاـ إبراىيـ مصمى{ ]البقرة: /خارم، كتاب الصبلةصحيح الب :البخارم] ((6
 : رقـ الحديث2/154، كتاب الحج، باب مف صمى ركعتي الطكاؼ خمؼ المقاـ، رقـ الحديث :1/88[، 125
 [.1647 : رقـ الحديث2/159، كتاب الحج، باب في السعي بيف الصفا كالمركة، 1627

-189: رقـ الحديث2/906مسمـ، كتاب الحج، باب ما يمـز مف أحـر بالحج ثـ قدـ مكة،  صحيح :مسمـ] ((7
1234]. 

 (.6/459ج) ماجة ابف سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((8
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 الممؾ، كعبد سفياف،)إسناده ضعيؼ ألجؿ محمد بف ثابت، كقد تابعو  خالصة القول:   
 رتقي إلى الحسف لغيره.كحماد( متابعة تامة، في كشعبة،

  .(2), قال ابن حجر: "لين"(1)الَحَرِشيُّ ع يْ فَ نُ  موسى بنُ  بنُ  دُ حمَّ مُ  (س ت) (55)
  أوًل: أقوال النقاد:

   مسممة ، ك (5)قاؿ النسائي، ك (4)"قاؿ الذىبي: "صدكؽ، ك (3)قاؿ النسائي: "ال بأس بو"   
، (8): "أرجك أف يككف صدكقنا"آخرالنسائي في مكضع  كقاؿ"، :"صالح(7)الذىبي، ك (6)بف قاسـا
 .(11)قاؿ أبك حاتـ: "شيخ"، ك (10)ذكره ابف حباف في الثقاتك  ،(9)قاؿ الذىبي: "صكيمح"ك 
قاؿ أىبيك عيبىيد اآلجرم: سألت أىبىا داكد ، ك (12)كذكره الذىبي في الضعفاء كقاؿ: "صدكؽ"   

ٍنوي، فكىاه كضعفو  .(13)عى
  .صدكؽ خالصة القول:   

 نماذج من أحاديثو: ثانًيا: دراسة
، أبي عف الحديث األول:    ، أبا : "يا النَّبي   قاؿى : قاؿى  ذىرٍّ  ييميتيكفى  بىعدم يىككنكفى  أيمراءي  ذىرٍّ

ؿ   الصَّبلةى، م يىت فإف ًلكقًتيا، الصَّبلةى  فىصى الَّ  نىاًفمىةن، لؾى  كانت ًلكقًتيا صي زتى  قد كينتى  كا   أىحرى
" بلتىؾى  .(14)صى

                                                           
رىشً  ((1  نزلكا كأكثرىـ قيس، بف صعصعة بف عامر بف ربيعة بف كعب بف الحريش بني إلى النسبة ىذه: يالحى

 (.4/121)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر د،الببل إلى تفرقت كمنيا البصرة،
 (.509ص)ابف حجر، تقريب التيذيب ( (2
 (.55ص)النسائي، مشيخة النسائي  ((3
 (.4/50)الذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((4
 كلـ أعثر عميو في كتبو. (.26/530 )جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ((5
بصرم صالح"، كلـ أعثر "قاؿ مسممة بف قاسـ في "الصمة":  (.10/371)مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((6

 عمى كتاب الصمة.
 (.376ص: )الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((7
 كلـ أعثر عميو في كتبو. (.9/482)ابف حجر، تيذيب التيذيب  ((8
 (.2/225)الذىبي، الكاشؼ  ((9

 (.9/108)جابف حباف، الثقات  ((10
 (.8/84)جكالتعديؿابف أبي حاتـ، الجرح  ((11
 (.2/637)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((12
 كلـ أعثر عميو في كتبو. (.26/530)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((13
: رقـ 1/332سنف الترمذم، كتاب الصبلة، باب ما جاء في تعجيؿ الصبلة إذا أخرىا اإلماـ،  :الترمذم] ((14

، عف أبي ًعمرافى ، قاؿ: حدَّثنا محمَّ 176 الحديث بىًعيَّ دي بفي مكسى البىصرم  قاؿ: حدَّثنا جعفري بفي سيميمافى الض 
امًت، عف أبي ذىرٍّ  ، عف عبًد اهلًل بًف الصَّ كًني  امتً الجى ، كعيبادةى بًف الصَّ  [.، كفي الباًب عف عبًد اهلًل بف مسعكدو
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 لحديث:أوًل: تخريج ا
، كمف (1)أخرجو مسمـ مف طريؽ يحيى بف يحيى، عف جعفر بف سميماف، بو، بنحكه   

، بو، بنحكه ًعمرافى  طريؽ حماد بف زيد، عف عبد الممؾ بف حبيب أبي كًني    .(2)الجى
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(4)، كصححو األلباني(3)حسنو الترمذم   
، كبلىما (5)؛ ألجؿ محمد بف مكسى، كجعفر بف سميمافإسناده حسف خالصة القول:   

 كقد تكبعا متابعة تامة كما عند مسمـ؛ فيرتقي إلى الصحيح لغيره. صدكؽ
 "ما: لمكة  اهللً  قاؿى رسكؿي : قاؿى  عبَّاسو رضي اهلل عنيما، ابفً  عف الحديث الثاني:   

، مف أىطيىبىؾً  ، كأىحبَّؾً  بىمدو كًنيأخ قىكمي أفَّ  كلكال إلىيَّ غىيرىًؾ" سىكنتي  ما منؾً  رىجي
(6). 

  أوًل: تخريج الحديث:
ٍيؿ، ثبلثتيـ مف طريؽ (9)كابف حباف (8)، كالطبراني(7)أخرجو ابف األعرابي             فيضى
حدىرم، كأخرجو الحاكـا ، مف طريؽ زىير بف معاكية، كبلىما (11)، كالبييقي(10)بف الحسف الجى

 ية( عف فضيؿ بف سميماف، بو بنحكه.الحسف، كزىير بف معاك  بف )فضيؿ

                                                           
كراىية تأخير الصبلة عف كقتيا المختار، صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب  :مسمـ] ((1
 [.648- 239رقـ الحديث :1/448
، كنحكه كبنافع القبيحة باألسماء التسمية كراىة باب الصبلة، كمكاضع المساجد كتاب مسمـ، صحيح: مسمـ] ((2

-238: رقـ الحديث1/448كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب كراىية تأخير الصبلة عف كقتيا المختار، 
648.] 

: رقـ 1/332باب ما جاء في تعجيؿ الصبلة إذا أخرىا اإلماـ، /سنف الترمذم، كتاب الصبلة :الترمذم] ((3
 [.176 الحديث

 (.1/176)ج الترمذم سنف كضعيؼ صحيحاأللباني،  ((4
 (.140ص) التيذيب تقريب حجر، ابف: ينظر ((5
، قاؿ: حدَّثنا محمَّدي 3926 : رقـ الحديث5/723باب فضؿ مكة، /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((6
ثىيـو قاؿ: حدَّثنا سعيدي ا ، عف عبًد اهلًل بًف عثمافى بًف خي يؿي بفي سيميمافى : حدَّثنا الفيضى        بفي مكسى البىصرم  قاؿى
، كأبك الط فىيًؿ، عف ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيماا بيرو  [.بفي جي

 [.1213 : رقـ الحديث2/613األعرابي، معجـ ابف  :ابف األعرابي] ((7
 [.10633 : رقـ الحديث10/270، 10624 : رقـ الحديث10/267المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((8
 [.3709 : رقـ الحديث9/23صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((9

 (.1/661، 1787)جالحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  ((10
 [.3724 : رقـ الحديث5/465اإليماف،  شعب :البييقي] ((11
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، (2)، كصححو الحاكـ(1)الكجو" ىذا مف غريب صحيح حسف حديث "ىذا: قاؿ الترمذم   

 .(3)كاأللباني
(4)كثير خطأ لو صدكؽ النميرم، سميماف بف فضيؿ؛ ألجؿ ضعيؼإسناده  خالصة القول:

 

 .مى متابعتفرد بالحديث كلـ أعثر لو ع
قال ابن حجر: "لين  السَّاِبِرّي, صاحبالبصري,  (5)مسعود بن واصل األزرق (ق ت) (56)

  .(6)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(7)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "ربما أغرب"   
 
، كقاؿ (10)في الضعفاء، كضعفو أبك داكد الطيالسي ،(9)، كالذىبي(8)ذكره ابف الجكزمك    

 .(11)اكد السجستاني: "ليس بذاؾ"أبك د
 ضعيؼ. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
  مف فييا لوي  ييتىعىبَّدى  أف اهللً  إلى أحب   أيَّاـو  مف "ما: قاؿ  النبي عف ،ىريرةى  أبي عف   
 
 

                                                           
 [.3926 : رقـ الحديث5/723باب فضؿ مكة، /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((1
 (.1787:حديث رقـ1/661الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ( (2
 (.3/250)ج الترمذم صحيح الترمذم،األلباني،  ((3
 (.447صينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ) ((4
 عمي بف أحمد: ينظر عمميؽ بف، جاسـ بنك كىـ العاربة، مف العماليؽ مف جاسـ مف حي: األزرؽ بنك( (5

 (.91ص) العرب أنساب معرفة في األرب نياية القمقشندم،
 (.528ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((6
 (.9/190)جابف حباف، الثقات  ((7
 (.3/117)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((8
 (.2/654)جالمغني في الضعفاء (.385ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء ( (9

 لـ أعثر عميو في كتبو. (.9/200)جالدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية  ((10
 كلـ أعثر عميو في كتبو. (.27/482)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((11
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ًة، ذم عىشرً  ـي  يىعًدؿي  الًحجَّ ـي  سنةو، بصياـً  منيا يكـو  كيؿ   صيا  .(1)القىدر" ليمةً  بقياـً  منيا ليمةو  كيؿ   كقيا
 أوًل: تخريج الحديث:

، أربعتيـ مف طريؽ (5)، كالبييقي(4)، كابف األعرابي(3)، كأبك عكانة(2)أخرجو ابف ماجة   
 مسعكد بف كاصؿ األزرؽ، بو، بنحكه.

 .(6)كلو شاىده مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما، أخرجو البخارم   
  يث:ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحد

النياس،  عف كاصؿ، بف مسعكد حديث مف إال نعرفو ال غريب، قاؿ الترمذم: "حديث   
"، كضعفو (7)ىذا مثؿ الكجو ىذا غير مف يعرفو فمـ الحديث؟ ىذا عف محمدنا، كسألت
 .(8)األلباني

 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 _ مسعكد بف كاصؿ، ضعيؼ.1
 .(9)_ النياس بف قيـ، ضعيؼ2
 ، بشاىده الذم أخرجو البخارم.(10)كيتقكل الجزء األكؿ مف متف الحديث   
 
 
 
 

                                                           
، 758 : رقـ الحديث3/122باب ما جاء في العمؿ في أياـ العشر، /ـكسنف الترمذم، كتاب الص :الترمذم] ((1

، عف قتادةى، عف سعيًد  ، عف نىيَّاًس بًف قىيـو ، قاؿ: حدَّثنا مسعكدي بفي كاصؿو قاؿ: حدَّثنا أبك بكًر بفي نافعو البصرم 
 .[بًف الميسيًَّب، عف أبي ىريرةى ا

 .[1728 : رقـ الحديث1/551صياـ العشر، باب /سنف ابف ماجة، كتاب الصياـ :ابف ماجة] ((2
 .[3021 : رقـ الحديث2/245مستخرج أبي عكانة،  :أبك عكانة] ((3
 [.938 : رقـ الحديث2/484معجـ ابف األعرابي،  :ابف األعرابي] ((4
 [.174 : رقـ الحديث345، فضائؿ األكقات، ص3480 : رقـ الحديث5/311شعب اإليماف،  :البييقي] ((5
 [.969 : رقـ الحديث2/20باب فضؿ العمؿ في أياـ التشريؽ، /صحيح البخارم :ارمالبخ]( (6
 [.758 : رقـ الحديث3/122باب ما جاء في العمؿ في أياـ العشر، /سنف الترمذم، كتاب الصـك :الترمذم] ((7
 [.51 : رقـ الحديث88ضعيؼ سنف الترمذم، ص :األلباني] ((8
 .(566ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ((9

ًة". ((10  "ما مف أيَّاـو أحب  إلى اهلًل أف ييتىعىبَّدى لوي فييا مف عىشًر ذم الًحجَّ
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قال ابن حجر: "لين  الَبْصِرّي, سعيد أبو ,(1)الَعْنَبِريُّ  َمْيُمون بنُ  ُمِطيعُ  (س د) (57)
 .(2)الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
  .(3)ابف المديني وكثق   
كقاؿ ابف عدم: "لو حديثاف غير في الضعفاء،  (5)، كالذىبي(4)كذكره ابف عدم   

  .(7)"، كقاؿ الذىبي: "ضيعؼ(6)محفكظيف"
 .: ضعيؼخالصة القول   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
أىكمىت: قالت عنيا، اهلل رضي عائشةى  عف   

 رسكؿً  إلى كتابه  بيًدىا، ًسترو  كراءً  مف امرأةه  (8)
، أيىدي  أدرم "ما: فقاؿى  يدىهي،  النَّبي   فقىبىضى  ، اهلل  "لك: قاؿ امرأة، بؿ: قالت امرأةو؟" يدي  أـ رجؿو

 .(9)بالًحنَّاءً  يعني أظفارًؾ" لغىيَّرتً  امرأة كينتً 
 أوًل: تخريج الحديث:

    ، جميعيـ مف طريؽ مطيع (13)، كالبييقي(12)، كالطبراني(11)، كأحمد(10)أخرجو النسائي   
 بف ميمكف، بو، بنحكه.ا

                                                           
 إلى ينتسبكف تميـ بني مف جماعة كىـ" بمعنبر" ليـ فيقاؿ كتخفؼ العنبر، بني إلى النسبة ىذه: العنبرم ((1

 لمسمعاني األنساب السمعاني،: ظرين نزار، بف مضر بف الياس بف طابخة ابف مرة بف تميـ بف عمرك بف العنبر
 (.9/382)ج
 (.535ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 (.78ص)ابف أبي شيبة، سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني  ((3
 (.8/225)ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((4
 (.2/663)الذىبي، المغني في الضعفاء  ((5
 (.8/225)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((6
 (.2/271)جالذىبي، الكاشؼ  ((7
    ، كأكمأت إيماء أكمئ، إذا أشرت، ينظر: أن كمأ: الكاك كالميـ كاليمزة: كممة كاحدة. يقاؿ: كمأت إليو كم ((8

 (.6/145)جابف فارس، مقاييس المغة 
دثنا 4166 : رقـ الحديث4/77باب في الخضب لمنساء، /سنف أبي داكد، كتاب الترجؿ :أبك داكد] ((9 ، قاؿ: حَّ

فيَّةى بنًت ًعصمةى، عف  ، عف صى ، حدَّثنا خالدي بفي عبًد الرحمًف، حدَّثنا ميطيعي بفي ميمكفو كًرم  محمَّدي بفي محمَّدو الص 
 .[عائشةى رضي اهلل عنيا

 [.5089 : رقـ الحديث8/142باب الخضاب لمنساء، /سنف النسائي، كتاب الزينة :النسائي] ((10
 [.26258 : رقـ الحديث43/300د أحمد، مسن :أحمد]( (11
 [.6705 : رقـ الحديث3765،7/11 : رقـ الحديث4/120المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((12
، 13500-13499 : رقـ الحديث7/139، السنف الكبرل، 552 : رقـ الحديث226ص :اآلداب لمبييقي] ((13

 [.6002 : رقـ الحديث8/405شعب اإليماف، 
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 .(1)، أخرجو الخطيب البغدادمطالب  كلو شاىده مف حديث عمي بف أبي   
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 الحديث ىذا يركل ، كقاؿ الطبراني: "ال(2)"منكر قاؿ أحمد بف حنبؿ: "حديث   
 ، كقاؿ ابف القيسراني: "غير(3)"ميمكف بف مطيع: بو تفرد اإلسناد، بيذا عائشة إال عف

 .(6)، كحسنو األلباني(5)الضعؼ" يةغا ابف الممقف: "في  ، كقاؿ (4)محفكظ"
 إسناده مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(7)أكىاـ لو _ خالد بف عبد الرحمف، صدكؽ1
 _ مطيع بف ميمكف، ضعيؼ.2
 .(8)_ صفية بف عصمة، ال تعرؼ3
 .(10), قال ابن حجر: "لين الحديث"(9)الُحدَّاِنيِّ  َشْيَبانَ  بنِ  ق(النَّْضرِ  )س    
 : أقوال النقاد:أوًل 
 .(11)ذكره ابف حباف في الثقات   
عرؼ إال في راش: "ال يي ابف خً  قاؿك ، (13)، كالدارقطني  (12)البخارم   وكأعؿَّ حديث   

 (16)، كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف يخطئ"(15)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء(14)ىذا الحديث"

                                                           
 (.2/323)ج كالتفريؽ الجمع أكىاـ مكضح م،البغداد الخطيب ((1
 (.2/139)جابف الجكزم، العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية  ((2
 [.6705 : رقـ الحديث3765،7/11 : رقـ الحديث4/120المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((3
 (.4/2137)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((4
 (.6/139)جابف الممقف، البدر المنير  ((5
 (.9/166)ج داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((6
 (.189ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((7
 (.749ص) السابؽ المرجعينظر،  ((8
دَّاني ((9  زيد بف سعد بف كعب بف عكؼ بف قريع بف حداف كىك تميـ، مف بطف كىك حداف، إلى النسبة ىذه: الحي

 (.4/83)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر تميـ، بف مناة
 (.562ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((10
 (.7/533)جابف حباف، الثقات  ((11
 [.2287 : رقـ الحديث8/88التاريخ الكبير،  :البخارم] ((12
 [.56 : رقـ الحديث4/283عمؿ الدارقطني، :الدارقطني] ((13
 (.3/1998)جالخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ  ((14
 (.3/161)جلضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم، ا( (15
 (.7/534)جابف حباف، الثقات  ((16
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عميو  ، فردَّ (1)ييـ في الشيء بعد الشيء" إال أنو كاف ،كمرة قاؿ: "مف جمة البصرييف كمتقنييـ
نما غمط في  ابف حجر بقكلو: "ال معني لذكره في الثقات، إال أف يقاؿ ىك في نفسو صادؽ، كا 

 :لقيت أبا سممة فقمت لو ،اسـ الصحابي، فيتجو لكف يرد عمى ىذا أف في بعض طرقو عنو
حدثني أبي فذكره  :بك سممةفقاؿ أ ،حدثني بحديث سمعتو مف أبيؾ كسمعو أبكؾ مف النبي 

ف أبا سممة لـ يصح سماعو مف أبيو فتضعيؼ النضر عمى ىذا أكقد جـز جماعة مف األئمة ب
كقاؿ ابف معيف: "ليس حديثو ، (2)أنو ال يعرؼ بغير ىذا الحديث" :ابف خراش كقد قاؿ ،متعيف
 . (3)بشيء"

 ضعيؼ الحديث. خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

، قاؿ:  لنَّضرً اعف     د ثني بشيءو سًمعتىوي -بف شىيبافى ممةى بًف عبًد الرَّحمًف، حى قمتي ألبي سى
، سىًمعىوي أبكؾى مف رسكًؿ اهلل  أىحده في شيًر  ، ليس بيفى أىبيؾى كبيفى رسكًؿ اهلًل مف أىبيؾى

: قاؿى رسكؿي اهلًل  -رمضافى قاؿ: نعـ ـى : "إفَّ اهلل تىبارؾى حدَّثًني أبي، قاؿى كتعالى فرضى ًصيا
امىوي  ،رمضافى عميكـ خرجى مف ذينيكًبو كيكـً  ،كقىامىوي إيماننا كاحتسابنا ،كسىنىنتي لكـ ًقيامىوي، فمف صى

 .(4)كلدتوي أيم وي"
 أوًل: تخريج الحديث:

 ، (10)كابف خزيمة، (9)، كأبك يعمى(8)، كالبرتي(7)، كأحمد(6)وابف ماجك ، (5)أخرجو النسائي   
 

                                                           
 (.245ص: )مشاىير عمماء األمصار  ((1
 .(439-10/438)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((2
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.2/139)جالتاريخ الكبير  ابف أبي خيثمة، ((3
: 4/158يحيى بف كثير، كالنضر بف شيباف فيو، باب ذكر اختبلؼ /سنف النسائي، كتاب الصياـ :النسائي] ((4

    ، قاؿ: أخبرنا محمَّدي بفي عبًد اهلًل بًف الميبارًؾ، قاؿ: حدَّثنا أبك ًىشاـ، قاؿ: حدَّثنا القاًسـي 2210 رقـ الحديث
، قاؿ: ا ممةى بًف عبًد الرَّحمفً  -بفي الفىضًؿ، قاؿ: حدَّثنا النَّضري بفي شىيبافى  [.قمتي ألبي سى

 [.2208 : رقـ الحديث4/58باب ذكر اختبلؼ يحيى بف كثير، كالنضر بف شيباف فيو، /كتاب الصياـ] ((5
 : رقـ الحديث1/421باب ما جاء في قياـ شير رمضاف، /سنف ابف ماجة، كتاب إقامة الصبلة :ابف ماجة] ((6

1328.] 
 [.1688-1660 : رقـ الحديث217-3/198مسند أحمد،  :أحمد] ((7
مسند عبد الرحمف بف عكؼ لمبرتي،  :ي البغدادمنلعباس أحمد بف محمد بف عيسى بف األزىر الًبرٍ أبك ا] ((8

 [.20-19 : رقـ الحديث60-59ص
 [.865-864-863 : رقـ الحديث170-169-2/168مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((9

 [.2201 : رقـ الحديث3/335صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة ]((10
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 ، بو، بنحكه.شيباف، جميعيـ مف طريؽ النضر بف (2)، كالبييقي(1)كالشاشي
 .(4)، كمسمـ(3)، أخرجو البخارمىريرة  يكلو شاىد مف حديث أب   

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
قاؿ ابف خزيمة: ، ك (5)قاؿ النسائي: "ىذا خطأ كالصكاب أبك سممة، عف أبي ىريرة"   

عف أبي ىريرة، ثابت ال شؾ كال ارتياب في ثبكتو أكؿ الكبلـ، "مشيكر مف حديث أبي سممة، 
كأما الذم يكره ذكره: النضر بف شيباف، عف أبي سممة، عف أبيو، فيذه المفظة معناىا صحيح 

، ، ال بيذا اإلسناد، فإني خائؼ أف يككف ىذا اإلسناد كىمان مف كتاب اهلل عز كجؿ، كسنة نبيو 
ه عف أبي سممة أحد أعممو ع مف أبيو شيئنا، كىذا الخبر لـ يركً أخاؼ أف يككف أبك سممة لـ يسم

 .(8)، كاأللباني(7)ثيكبي، كضعفو األ(6)غير النضر بف شيباف"
  سممة عبد اهلل  يإسناده ضعيؼ؛ ألجؿ النضر بف شيباف، كركاية أب خالصة القول:   
 بف عبد الرحمف بف عكؼ أصح.ا
واسم أبيو عبد اهلل أبو أيوب البصري, قال  (9)اأَلْىَتمييحيى بن أبي الحجاج  (س ت) (58)

 .(10)ابن حجر: "لين الحديث"
  أوًل: أقوال النقاد:

                                                           
 [.241 : رقـ الحديث1/273المسند لمشاشي،  :شاشيال] ((1
: رقـ 153، فضائؿ األكقات، ص 3343-3342 : رقـ الحديث228-5/227شعب اإليماف، : البييقي] ((2

 [.42 الحديث
 : رقـ الحديث1/16ا مف اإليماف، باب: صـك رمضاف احتسابن /صحيح البخارم، كتاب اإليماف :البخارم] ((3
باب مف صاـ رمضاف /، كتاب الصـك37 : رقـ الحديث1/161مضاف مف اإليماف، تطكع قياـ ر /، باب38
: رقـ 3/45باب فضؿ ليمة القدر، /، كتاب صبلة التراكيح1901 : رقـ الحديث3/26ا كنية، ا كاحتسابن إيمانن 

 [.2014 الحديث
: رقـ 1/523صحيح مسمـ، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، باب الترغيب في قياـ رمضاف،  :مسمـ] ((4

 [.،760- 175، 174، 173الحديث 
: 4/58باب ذكر اختبلؼ يحيى بف كثير، كالنضر بف شيباف فيو، /كتاب الصياـالنسائي: سنف النسائي، ] ((5

 [.2208 رقـ الحديث
 [.2201 : رقـ الحديث3/335صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة] ((6
 (. 21/61)جمجتبى محمد بف عمي األثيكبي، ذخيرة العقبى في شرح ال ((7
 (.5/354) النسائي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((8
ا أىتمو الرجؿ ىتمت كالرباعيات الثنايا انكسار: كاليتـ ((9  أىتـ رجؿ. أسنانو مقدـ كسرت إذا أىتـ كىك ىتمن

 (.1/411)ج المغة جميرة األزدم، بكر أبك: ينظر ىتماء، كامرأة
 (.589ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((10
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   ، ك قاؿ(2)، كقاؿ الدارقطني: "شيخ"(1)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "ربما أخطأ"   
 .(3)ابف عدم: "ال أرل بحديثو بأسنا"

ابف               في الضعفاء، كضعفو  (6)، كالذىبي(5)، كابف الجكزم(4)كذكره العقيمي   
، كقاؿ ابف (9)، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بالقكم"(8)، كقاؿ ابف معيف: "لـ يكف بثقة"(7)القيسراني

 : "ليس بشيء". (11)، كالنسائي(10)معيف
 .ضعيؼ خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
: شىًيدتي     ، قاؿى زفو القيشىيًرم  :  عف ثيمىامىةى بًف حى ، فقاؿى الدَّارى حيفى أىشرىؼى عميًيـ عيثمافي

 : مىبلًف أك كأنَّييما ًحمىاراًف، قاؿى : فىًجيءى بيما فكأنَّييما جى . قاؿى مىيَّ ـٍ عى ـي المَّذيًف ألَّبىاكي ائتيكًني بصاًحبىيكي
ـٍ ًبالمًَّو كاإلسبلـً ىىؿ تىعمىميكفى أفَّ رسكؿى  : أىنشيديكي ، فقاؿى ـى المًدينىةى  المًَّو  فأىشرىؼى عمييـ عيثمافي قىًد

كمىةى  كمىةى فيىجعؿى فقاؿى رسكؿي المًَّو  (12)كليسى بيا ماءه ييستىعذىبي غيرى ًبئًر ري : "مف يىشتىرم ًبئرى ري
مًب مالي فأنتيـي اليكـى تىٍمنىعيكًني  يتييا مف صي نًَّة"؟ فاشترى يرو لوي منيا في الجى ًء المسمميفى بخى دىلكىهي مع ًدالى

: أىنشيديكيـ بالمًَّو كاإلسبلـً ىؿ أف أىشرى  بى منيا حتَّى أشرىبى مف ماًء البحًر. قالكا: المَّييَـّ نىعىـ، فقاؿى
اؽى بأىًمًو، فقاؿى رسكؿي المًَّو  : "مف يشترم بيقعةى آًؿ فيبلفو فيىًزيدىىا في تىعمىميكفى أفَّ المسًجدى ضى

نًَّة"؟ فاشتريتييا  مًب ماًلي فأنتيـي اليكـى تىمنىعيكًني أف أيصم يى فييا المسجًد بخيرو لوي منيا في الجى مف صي
يَّزتي جيشى العيسرىًة مف  ، ىؿ تىعمىميكفى أن ي جى ـٍ بالمًَّو كباإلسبلـً : أىنشيديكي رىكعتيًف؟ قالكا: المَّييَـّ نىعـ. قاؿى

ـٍ بالمًَّو كاإلسبلـً ىؿ  : أىنشيديكي اًلي؟ قالكا: المَّييَـّ نعـ. ثيَـّ قاؿى مَّىمى كاف   تىعمىميكفى أفَّ رسكؿى المًَّو صى

                                                           
 (.9/255)جابف حباف، الثقات  ((1
 (.10/44)جالدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية  ((2
 (.9/67)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((3
 (.397/ )جالعقيمي، الضعفاء الكبير ((4
 (.3/192 )جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((5
 (.2/733)جفي الضعفاء  . المغني432الذىبي، ديكاف الضعفاء ص ((6
 .(2/1199)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((7
 .(294ص) البف معيف ابف معيف، سؤاالت ابف الجنيد ((8
 .(9/139)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((9

 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(4/397)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((10
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(31/265)جاؿ المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرج ((11
بئر ركمة: بئر بالمدينة اشتراىا عثماف رضي اهلل عنو كسبميا، ينظر: ابف األثير، النياية في غريب  ((12

 .(2/279)جالحديث كاألثر 
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 : ًضيًض قاؿى تيوي بالحى ارى بىؿي حتَّى تىساقىطٍت ًحجى عمى ثىًبيًر مكَّةى كمعوي أبك بكرو كعيمري كأنا فتحرَّؾى الجى
: "اسكيٍف ثىًبيري فإنَّما عميؾى نىبيٌّ كًصد يؽه كشىييداًف؟" قالكا: المَّييَـّ ن وي بًرجًمًو كقاؿى : المَّوي فرىكىضى عـ. قاؿى

أكبري شىًيديكا لي كرىب  الكعبًة أن ي شييده، ثبلثنا
(1). 

 أوًل: تخريج الحديث:
، خمستيـ (6)، كالبييقي(5)، كالدارقطني(4)، كالطحاكم(3)، كابف خزيمة(2)أخرجو النسائي   

ف مف طريؽ يحيى بف أبي الحجاج، بو، بنحكه، كأخرجو أحمد، مف طريؽ ىبلؿ بف ًحؽٍّ، ع
       ، كأخرجو النسائي مف طريؽ عبد اهلل (7)سعيد بف اياس أبي مسعكد الجريرم، بو، بنحكه

 .(8)، بنحكهبف حبيب، كأبي سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ، عف عثماف بف عفاف ا
 .(9)، أخرجو الحاكـكلو شاىده مف حديث أبي ىريرة    

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(11)، كصححو األلباني(10)ذمالترم حسنو   
ًحؽٍّ  بف إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ يحيى بف أبي الحجاج، كقد تابعو ىبلؿ خالصة القول:   

عكؼ، متابعة قاصرة؛  بف الرحمف عبد بف سممة كأبك حبيب، بف اهلل متابعة تامة، ك تابعو عبد
 فيرتقي إلى الحسف لغيره، كيتقكل متف الحديث بشاىده.

 
 

                                                           
، 3703 : رقـ الحديث ،5/627باب مناقب عثماف بف عفاف /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((1

، كغيري كاحدو المىعنى كاحده، قالكا: حدَّثنا سعيدي قاؿ: حدَّ    ثنا عبدي المًَّو بفي عبًد الرَّحمًف، كعبَّاسي بفي محمَّدو الد كًرم 
، عف أبي مسعكدو ا اًج المىنقىًرم  جَّ ، عف يحيى بًف أبي الحى : عبدي المًَّو، أخبرنا سعيدي بفي عامرو ، قاؿى بفي عامرو

، عف ثيمىامى  يًرم  رى  [ةى بًف حىزفو القيشىيًرم  الجي
 .[3608 : رقـ الحديث6/235باب كقؼ المساجد، /سنف النسائي، كتاب األحباس :النسائي] ((2
 .[2492 : رقـ الحديث4/121صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة] ((3
 .[5019 : رقـ الحديث13/14شرح مشكؿ اآلثار،  :الطحاكم] ((4
  .[4437 : رقـ الحديث5/348الدارقطني، سنف الدارقطني، ] ((5
 .[11936 : رقـ الحديث6/277السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((6
 .[555 : رقـ الحديث1/558مسند أحمد،  :أحمد] ((7
 .[3609 : رقـ الحديث6/236باب كقؼ المساجد، /سنف النسائي، كتاب األحباس :النسائي] ((8
  .[4570 : رقـ الحديث3/115 لمحاكـ، الصحيحيف عمى المستدرؾ الحاكـ:] ((9

 [.3703 : رقـ الحديث ،5/627باب مناقب عثماف بف عفاف /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((10
 .(8/180)ج النسائي سنف كضعيؼ صحيح األلباني، ((11



191 
 

 .(1)قال ابن حجر: "لين الحديث" الزبير, آل مولى ,الَمكِّيِّ  َشِبيب   نُ ب َيْعَمى (ق ت) (59)
 أوًل: أقوال النقاد: 

، كذكره ابف حباف في (3)كقاؿ في مكضع آخر: "محمو الصدؽ" ،(2)الذىبي وكثق   
 .(5)الحاكـ وديثاحأ، كصحح إسناد (4)الثقات

 ثقة. خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

ؿي  (6)النَّاسي  كافى : عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت الحديث األول:     ييطىم ؽي  كالرَّجي
ا امرأتىوي  ف ،(8)الًعدَّةً  في كىي (7)ارتىجعىيا إذا امرأىتيوي  كىي ييطىم قىيا، أف شاءى  مى  أك مىرَّةو  ًمائىةى  طىمَّقيا كا 
،  ذاؾ؟ ككيؼى : قالت أبدنا، آًكيؾً  كال ًمن ي، (9)فىتىًبيًني ؾً أيطم قي  ال كاهللً : المرأىًتوً  رجؿه  قاؿى  حتَّى أكثرى
 عائشةى  عمى دخمت حتَّى المىرأىةي  فىذىبتً  رىاجعتيؾ، تىنقىضي أف ًعدَّتيؾً  ىىمَّت فكيمَّما أيطىم قيًؾ،: قاؿ

اءى  حتَّى عائشةي، فىسىكىتت فأخبرتيا، : القيرآفي  زؿى نى  حتَّى ، النَّبي   فىسكىتى  فأىخبرىتوي،  النَّبي   جى
 الطَّبلؽى  النَّاسي  فىاستىأنىؼى : عائشةي  قالت ،["229: البقرة]{انطَّالقُ يَشَّرَبٌِ فَئِيسَبنٌ ثًَِعشًُفٍ أً رَسشِيحٌ ثِئِحسَبٌٍ}"

 .(10)طىمَّؽ" يىكيف لـ كمف طىمَّؽى، كافى  مف ميستىقبىبلن 

                                                           
 .(609ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1
 .(2/397)جالذىبي، الكاشؼ  ((2
 .(4/1011)جالذىبي، تاريخ اإلسبلـ  ((3
 .(7/652)جابف حباف، الثقات  ((4
 [.3106 : رقـ الحديث2/307المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((5
 .(4/312)جأم في الجاىمية، ينظر: المبارؾ فكرم، تحفة األحكذم  ((6
عدة عمى كجو الرجعة: لغة: المرة مف الرجكع، كشرعا رد المرأة إلى النكاح مف طبلؽ غير بائف في ال ((7

مخصكص، أك ىي: إعادة مطمقة غير بائف إلى ما كانت عميو بغير عقد، ينظر: شمس الديف الشربيني، مغني 
، منصكر بف يكنس البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع (5/3)جالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج 

 .(5/341)ج
ة رحميا، أك لمتعبد، أك لتفجعيا عمى زكجيا. فيي نفس التربص، العدة: مدة تتربص فييا المرأة، لمعرفة براء ((8

 .(5/411)جينظر: منصكر بف يكنس البيكتي، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع 
البياف في المغة: عبارة عف الظيكر، يقاؿ: باف لي معنى ىذا الكبلـ أم: ظير بياننا، كبانت المرأة عف زكجيا  ((9

  أة مف زكجيا بينكنة، إذا فارقت زكجيا كانقطع النكاح بينيما، ينظر: أبك زيد بينكنة أم: حرمت، كبانت المر 
، ابف الفراء، العدة في أصكؿ الفقو 221عبد اهلل بف عمر الٌدبكسٌي، تقكيـ األدلة في أصكؿ الفقو ص

 .(1/102)ج
، 1192 لحديث: رقـ ا3/489، باب، أبكاب الطبلؽ كالمعاف عف رسكؿ اهلل /سنف الترمذم :الترمذم] ((10

، عف ىشاـً بًف عيركةى، عف أبيًو، عف عائشةى رضي اهلل عنيا، كحدَّثنا  : حدَّثنا يىعمىى بفي شىبيبو   قاؿ: حدَّثنا قيتيبةي قاؿى
، عف ىشاـً بًف عيركةى، عف أبيًو نحكى ىذا الحديث بمعناه، كلـ يذكر فيو  : حدَّثنا عبدي اهلًل بفي إدريسى أبك كيريبو قاؿى

 [.رضي اهلل عنيا عف عائشة
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  أوًل: تخريج الحديث:
يًصي   أخرجو    ، أربعتيـ مف (5)، كالبييقي(4)، كالحاكـ(3)يـ، كأبك نع(2)(1)الًمص 

بف شبيب، بو، بمعناه، كأخرجو البييقي، مف طريؽ أبي إسحاؽ الفزارم، عف ىشاـ اطريؽ يعمى 
 .(6)بف عركة، بو، بنحكه

، (8)، كالنسائي(7)كلو شاىده مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما، أخرجو أبك داكد   
 (10)ؼ عمى عائشة رضي اهلل عنيا، أخرجو الشافعي، كشاىده آخر، مكقك (9)كالبييقي
 . (11)كالبييقي

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
" أبيو عف، ىشاـ عف قاؿ البخارم: "الصحيح      ، كقاؿ الترمذم: حديث ىشاـ (12)مرسبلن
 ، كقاؿ الحاكـ: "صحيح(13)بف عركة عف أبيو، مف غير ذكر عائشة رضي اهلل عنيا أصح"ا

 .(15)، كضعفو األلباني(14)اإلسناد"

                                                           
جزء فيو حديث المصيصي  :أبك جعفر محمد بف سميماف بف حبيب بف جبير األسدم المصيصي] ((1

 .[6 : رقـ الحديث29لكيف،ص
 .[7 : رقـ الحديث30جزء لكيف، ص :المصيصي] ((2
 .([2/33)جتاريخ أصبياف  :أبك نعيـ]( (3
 .[3106 رقـ الحديث: 2/307المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((4
 .[14950 : رقـ الحديث7/545السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((5
 [.2704 : رقـ الحديث3/128السنف الصغير لمبييقي،  :البييقي] ((6
 : رقـ الحديث2/259باب نسخ المراجعة بعد التطميقات الثبلث، /سنف أبي داكد، كتاب الطبلؽ :أبك داكد] ((7

2195]. 
 : رقـ الحديث6/212باب نسخ المراجعة بعد التطميقات الثبلث، /سنف النسائي، كتاب الطبلؽ :ئيالنسا] ((8

3554]. 
 .[14975 : رقـ الحديث7/551السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((9

 .([248ص)الشافعي، مسند الشافعي ] ((10
: رقـ 11/105 ة السنف كاآلثار،، معرف15219 : رقـ الحديث7/620السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((11

 [.14919 الحديث
 .(175ص)الترمذم، العمؿ الكبير  ((12
 : رقـ الحديث3/489، باب، أبكاب الطبلؽ كالمعاف عف رسكؿ اهلل /سنف الترمذم :الترمذم :ينظر] ((13

1192]. 
 .[3106 : رقـ الحديث2/307المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((14
 .[16 : رقـ الحديث143ضعيؼ سنف الترمذم، ص :نياأللبا] ((15
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، كال يضير تدليس ىشاـ بف عركة، فقد كضعو إسناده صحيح خالصة القول:   
 .(1)ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف

 اهللً  رسكؿى  أىتيتي : قالت أىنمارو رضي اهلل عنيا، بني أيـ   قىيمىةى  عف الحديث الثاني:   
 اهللً  رسكؿى  يا: فقمتى  ،المىركىةً  عندى  عيمىًرهً  بعضً  في أف أردتي  فإذا كأىشترم، أبيعي  امرأةه  إن ي 

، ثيَـّ  أيريدي، ممَّا أقؿَّ  بوً  (3)سيمتي  الشَّيءى، (2)أىبتاعى  ذا أيريدي، الَّذم أىبميغى  حتَّى ًزدتي  أبيعى  أف أرىدتي  كا 
َـّ  أيريدي، الَّذم مفى  أكثرى  بوً  سيمتي  الشَّيءى، عتي  ث  "ال:  اهللً  رسكؿي  فقاؿى  أيريدي، الَّذم أىبميغى  حتَّى كىضى
، الَّذم بوً  فىاستىاًمي شيئنا، تىبتىاًعي أف أردتً  إذا قىيمىةي  يا تىفعًمي ذا مىنعًت، أك أىعطىيتً  تيريًديفى  كا 
نىعًت" أك أىعطيتً  تيًريًديف، الذم بوً  فىاستىاًمي شيئنا، تىًبيعي أف أردتً  مى

(4). 
 أوًل: تخريج الحديث:

، (8)، كالطبراني(7)، كابف أبي خيثمة(6)، كالفاكيي(5)ابف سعدأخرجو    يًصي       ، كالًمص 
  ، جميعيـ مف طريؽ يعمى بف شبيب، بو، بنحكه.(9)كأبك نعيـ

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(10)ضعفو األلباني  
ثىيـ لـ يسمع بف عيثماف بف اهلل إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عبد خالصة القول:   مف قىيمة،  خي

 .(11)كركايتو عنيا مرسمة
                                                           

 .(26ص) المدلسيف طبقات حجر، ابف ((1
، الخطابي، غريب الحديث لمخطابي (3/151)جبتاع: باع بمعنى اشترل، ينظر: اليركم، تيذيب المغة ا ((2
 .(2/207)ج
: مف السـك أم: أعطيت، ساـ البائع السمعة سكما عرضيا لمبيع كساميا ا ((3 لمشترم كاستاميا طمب مف سيمتي

، السندم، حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة (4/121)جالبائع أف يبيعيا لو ينظر: المناكم، فيض القدير 
 .(2/21)ج
، /سنف ابف ماجة، كتاب التجارات :ابف ماجة] ((4 ، قاؿ: حدَّثنا يعقكبي 2204 : رقـ الحديث2/743باب السـك
: حدَّ ا ميًد بًف كىاسبو قاؿى ، عف قىيمىةى أيَـّ بني أىنمارو بفي حي ثىيـو ، عف عبًد اهلًل بًف عيثمافى بًف خي  .[ثنا يىعمى بفي شىبيبو

 .([8/311)جابف سعد، الطبقات الكبرل ] ((5
 .[2144 : رقـ الحديث3/274أخبار مكة لمفاكيي،  :الفاكيي] ((6
 .[3560 يث: رقـ الحد2/828التاريخ الكبير، السفر الثاني،  :ابف أبي خيثمة]( (7
 .[4 : رقـ الحديث25/13المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((8
 .[7817 : رقـ الحديث6/3429معرفة الصحابة ألبي نعيـ،  :أبك نعيـ] ((9

 .([170)ص ماجة ابف ضعيؼ ]األلباني، ((10
البكصيرم،  ،(2/516)ج، الذىبي، الكاشؼ (12/477)جينظر: المزم، تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ ] ((11

، األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ (3/20)جمصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة 
 .([5/178)جفي األمة 
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 الرابع الفصل
 من أخرج لو واحد من أصحاب السنن األربعة

، يان راك  في، ثمانمف أصحاب السنف األربعة بمغ عدد الركاة الذيف لـ يركم ليـ إال كاحد  
  كىـ: 

حجر: قال ابن  بكنيتو, يذكر ,(1)يِّ أبو إسحاق الَيَجرِ  الَعْبِديِّ سمم إبراىيم بن مُ  (ق) (06)
 .(2)"موقوفات رفع ,"لين الحديث

 أوًل: أقوال النقاد:
، كقػػػػاؿ أبػػػػك الفػػػػتح األزدم: ىػػػػك (3)قػػػػاؿ يحيػػػػى القطػػػػاف:" يسػػػػكؽ الحػػػػديث سػػػػياقة جيػػػػدة"   

نمػا أنكػركا عميػو كثػرة ركايتػو عػف (4)صدكؽ ، كقاؿ ابف عدم: "أحاديثو عامتيا مسػتقيمة المػتف، كا 
، كقػػاؿ السػػاجي: صػػدكؽ ييػػـ، (6)ف يكتػػب حديثػػو"عػػف عبػػد اهلل، كىػػك عنػػدم ممػػ (5)أبػػي األحػػكص

 .(8)، كقاؿ الفسكم: "ال بأس بو"(7)ككاف سيء الحفظ
فػػي  (13)، كالػػذىبي(12)، كالعقيمػػي(11)، كالػػدكالبي(10)، كأبػػك زرعػػة الػػرازم(9)كذكػػره البخػػارم   

، (17)، كأحمػػد بػػف حنبػػؿ(16)، كابػػف معػػيف(15)، كابػػف سػػعد(14)الضػػعفاء، كضػػعفو سيػػفياف بػػف عييىينىػػة

                                                           
 لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر أقصاىا، مف اليمف ببلد مف بمدة كىي ىجر، إلى النسبة ىذه: اليىجرمٌ  ((1
 .(13/384)ج
 .(94ص)يب التيذيب ابف حجر، تقر  ((2
 .(116ص)سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ  ((3
 .(1/293)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((4
أبك األحكص ىك: محمد بف أبى القاسـ : الييثـ بف حماد بف كاقد الثقفى مكالىـ أبك عبد اهلل البغدادل ( (5

 .كؼ بأبى األحكصالقنطرل العكبرل قاضييا يعر 

 .(1/348)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((6
 .(1/293)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((7
 لـ أعثر عميو في كتبو. .السابؽ المرجع ((8
 .(22ص)، الضعفاء الصغير (1/326)جالتاريخ الكبير  ،لبخارما ((9

 .(2/598)جكبتو عمى أسئمة البرذعي أبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أج  ((10
 لـ أعثر عمى كتبو. .(1/293)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((11
 .(1/65)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((12
 .(20ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((13
 .(2/52)جالبخارم، التاريخ األكسط  ((14
 .(6/331 )ج ابف سعد، الطبقات الكبرل( (15
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(1/346)جؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم، الكام ((16
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(1/165)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((17



194 
 

، (6)كالسػاجي ،(5)كالنسائي ،(4)، كالت رمذمٌ (3)، كأبك حاتـ الرازم(2)، كأبك زرعة الرازم(1)الجكزجانيك 
، كأحمد (11)، كابف عييىينىة(10)، كقاؿ شعبة(9)، كقاؿ الذىبي: "ضيعؼ"(8)، كالقيسراني(7)كابف شاىيف
ػػا"، كقػػاؿ النسػػائي: : "كػػاف رفا(16)، كاألزدم(15)، كالفسػػكم(14)،كالسػػاجي(13)، كالبػػزار(12)بػػف حنبػػؿ عن

                      ، كقػػػػػػػػػػػػاؿ (18)، كقػػػػػػػػػػػػاؿ الحػػػػػػػػػػػػاكـ: "لػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػالمتركؾ"(17)"لػػػػػػػػػػػػيس بثقػػػػػػػػػػػػة كال يكتػػػػػػػػػػػػب حديثػػػػػػػػػػػػو"
: (22)، كابػف القيسػػراني(21) : "لػيس بشػيء"، كقػاؿ عمػػي بػف الجنيػد(20)، كابػف الجػػاركد(19)ابػف معػيف

 .(25): "منكر الحديث"، كالنسائي(24)، كأبك حاتـ الرازم(23)قاؿ البخارمك "متركؾ الحديث"، 
 .ضعيؼ خالصة القول:   

                                                           
 .(148ص)الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ  (1)

 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(1/165)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((2
 .(2/132)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((3
 كلـ أعثر عميو في كتبو. .(1/143)جحجر، تيذيب التيذيب  ابف (4)

 .(11ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف  ((5
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(1/293)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((6
 .(49ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  ((7
 .(2/1054)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((8
 .(1/225)جذىبي، الكاشؼ ال ((9

 .(1/293)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((10
 .(1/65)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((11
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(1/165)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((12
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(1/292)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ( (13
 .كتبو في عميو عثرأ لـ .(1/293)ج السابؽ المرجع ((14
 .كتبو في عميو أعثر لـ .السابؽ المرجع ((15
 .كتبو في عميو أعثر لـ .السابؽ المرجع ((16
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(1/165)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((17
 ،.1412رقـ الحديث (1/539)ج الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ((18
 .(3/276)جلدكرم ركاية ا -تاريخ ابف معيف  ((19
 لـ أعثر عميو في كتبو..(1/293)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((20
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(1/292)جالسابؽ  المرجع( (21
 .(4/2091)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((22
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(1/165)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((23
 ثر عميو في كتبو.. كلـ أعالسابؽ المرجع ((24
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.السابؽ المرجع ((25
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 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
: قػػاؿى رسػػكؿي اهلًل عػػف عبػػًد اهلًل بػػف مسػػعكد  الحــديث األول:    : "إذا جػػاءى خػػادـي ، قػػاؿى

انى  رَّهي كديخى ًليى حى  .(1)وي"أحًدكيـ ًبطعاًمًو، فمييقًعدهي معوي، أك ًلييناًكلوي منوي، فإنَّوي ىك الَّذم كى
 أوًل: تخريج الحديث:

، (7)، كالشاشي(6)، كأبك يعمى(5)، كابف أبي شيبة(4)، كالبزار(3)، كأبك مسير(2)أخرجو أحمد   
   كأخرجػػو البػػزار مػػف طريػػؽ عمػػرك بػػف عبػػد اهلل ، جمػػيعيـ مػػف طريػػؽ إبػػراىيـ اليجػػرم، بػػو، بنحػػكه

 .(8)هاألحكص، بو، بنحك  يعف عكؼ بف مالؾ أب أبي إسحاؽ السبيعي،
 .(10)، كمسمـ(9)، أخرجو البخارمىريرة  يكلو شاىده مف حديث أب

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(11)صححو األلباني   
 تابعػة عمػرك بػف عبػد اهللقػد إسػناده ضػعيؼ؛ ألجػؿ إبػراىيـ بػف مسػمـ، ك  خالصة القـول:   

 يث بشاىده.، كيتقكل متف الحد فيرتقي إلى الحسف لغيره أبي إسحاؽ السبيعي؛
 
 

                                                           
دي 3291: رقـ الحديث2/1095/ابف ماجة، سنف ابف ماجة] ((1 ،، قاؿ: حدَّثنا عمي  بفي المينذًر قاؿ: حدَّثنا محمَّ
، عف عبًد اهلًل بف مسعكدا ، عف أبي األىحكصى ًرم  يؿو قاؿ: حدَّثنا إبراىيـ اليىجى  .[ بفي فيضى

: رقـ الحديث 7/300 -4257: رقـ الحديث7/292 - 3680، رقـ الحديث:6/202أحمد، مسند أحمد، ] ((2
4266.] 

 .[88رقـ الحديث :69أبك مسير، نسخة أبي مسير كغيره،ص]( (3
 [2080: رقـ الحديث5/441مسند البزار،  :البزار] ((4
 .[ 374رقـ الحديث :1/250مسند ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((5
 [5120: رقـ الحديث9/56مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((6
 .730: رقـ الحديث2/171المسند لمشاشي،  :الشاشي] ((7
 .[2080: رقـ الحديث5/441مسند البزار،  :البزار] ((8
اب كت ،2557رقـ الحديث :3/150باب إذا أتاه خادمو بطعامو، /صحيح البخارم، كتاب العتؽ :البخارم]( (9

 [5460رقـ الحديث :7/82باب األكؿ مع الخادـ، األطعمة،
لباسو مما يمبس، كال يكمفو ما يغمبو، /صحيح مسمـ، كتاب االيماف :مسمـ] ((10 باب إطعاـ المممكؾ مما يأكؿ، كا 
 [1663-42: رقـ الحديث3/1284

 .2/229األلباني، صحيح ابف ماجة  ((11
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: "نيػػػػى رسػػػػػكؿي اهلًل عػػػػف عبػػػػػد اهلل بػػػػػف أبػػػػي أىكفػػػػػى  الحـــــديث الثـــــاني:    عػػػػػًف  ، قػػػػػاؿى
المىرىاًثي
(1)"(2). 

 أوًل: تخريج الحديث:
           ،(7)، كالبػػػػػػػػزار(6)، كابػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي شػػػػػػػػيبة(5)، كالحميػػػػػػػػدم(4)، كالصػػػػػػػػنعاني(3)أخرجػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػد   

 ـ مف طريؽ إبراىيـ اليجرم، بو، بنحكه.، جميعي(10)، كالحاكـ(9)، كالخطابي(8)كابف عدم
، كشػػاىد آخػػر مػػػف (11)، أخرجػػو الترمػػػذمكلػػو شػػاىده مػػػف حػػديث عبػػد اهلل بػػػف مسػػعكد    

 .(13)، كابف ماجة(12)، أخرجو الترمذمحديث حذيفة بف اليماف 
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(15)، كضعفو األلباني(14)قاؿ الحاكـ: "غريب صحيح"   
إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ إبػػراىيـ بػػف مسػػمـ، تفػػرد بالحػػديث، كلػػـ أجػػد لػػو  ة القــول:خالصــ   

 متابع، كيتقكل متف الحديث بشكاىده.
 

                                                           
نحك كاكيفاه كاجببله فيحـر ألنو فعؿ الجاىمية، ينظر: المناكم،  نيى عف المراثي: أف يندب الميت فيقاؿ ((1

 .(6/322)جفيض القدير 
: 1/507 رقـ،كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في البكاء عمى الميت، /ابف ماجة، سنف ابف ماجة] ((2

، عف إبراىيـ ا1592الحديث ـي بفي عىمَّارو قاؿ: حدَّثنا سيفيافي ، عًف ابًف أبي أىكفى ، قاؿ: حدَّثنا ىشا ًرم   .[ليىجى
 .[19417رقـ الحديث :32/158-19140: رقـ الحديث31/480 مسند أحمد، :أحمد] ((3
 [6404:رقـ الحديث3/482مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني،  :الصنعاني] ((4
  [735:رقـ الحديث1/569مسند الحميدم،  :الحميدم] ((5
 [ 12121: رقـ الحديث3/62 ،مصنؼ ابف أبي شيبة :ابف أبي شيبة] ((6
 [3355: رقـ الحديث8/287 مسند البزار، :البزار]( (7
  (1/347)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((8
 (1/649)جالخطابي، غريب الحديث لمخطابي  ((9

 [1412: رقـ الحديث 1/539 -1330: رقـ الحديث1/512الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،] ((10
 [984: رقـ الحديث2/303باب ما جاء في كراىية النعي،/الترمذم، سنف الترمذم كتاب الجنائز] ((11
 [986 : رقـ الحديث2/304 باب ما جاء في كراىية النعي،/سنف الترمذم، كتاب الجنائز]( (12
 [1476: رقـ الحديث1/474باب ما جاء في النيي عف النعي، /كتاب الجنائز، ابف ماجة، سنف ابف ماجة] ((13
 [1414ديثح: رقـ ال1/539الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ] ((14
 .120األلباني، ضعيؼ ابف ماجة ص ((15
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, قال ابن حجر: "لين (1)بن ىانئ الشََّجري َعبَّادد بن حمَّ إبراىيم بن يحيى بن مُ )ت(  (61)
 .(2)الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(4)الثقات ، كذكره ابف حباف في(3)كثقو الحاكـ   
، كأبػػػػك سػػػػعد (7)لضػػػػعفاء، كضػػػػعفو أبػػػػك حػػػػاتـافػػػػي  (6)، كالػػػػذىبي(5)كذكػػػػره ابػػػػف الجػػػػكزم   

، كقػػػػػاؿ أبػػػػػك إسػػػػػماعيؿ (10)، كقػػػػػاؿ الػػػػػذىبي: "ضػػػػػعفو أبػػػػػك حػػػػػاتـ، كمشػػػػػاه غيػػػػػره"(9()8)السػػػػػمعاني
 .(13)، كقاؿ األزدم: "منكر الحديث"(12)منو" : "لـ أر أعمى قمبان (11)الترمذم

 ضعيؼ. خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

يػػدي بػػفي حارثػػةى     فػػي  المدينػػةى كرسػػكؿي اهلًل  عػػف عائشػػةى رضػػي اهلل عنيػػا، قالػػت: "قىػػدـى زى
ـى إليًو رسكؿي اهلًل  بيتي فأتاهي فىقىرعى  ، فقا ر  ثكبوي، كاهلًل مػا رأيتيػوي عيرياننػا قنبمػوي كال  (14)عيرياننا البابى يىجي

 .(15)بعدهي، فاعتنقوي كقىبَّموي"

                                                           
 .8/63الشَّجىرم: منسكب إلى الشجرة، كىي قرية بالمدينة المنكرة، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني  ((1
 .(95ص) ابف حجر، تقريب التيذيب ((2
 .[6122 ديثح: رقـ ال3/572درؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، الحاكـ، المست] ((3
 .(8/66)جابف حباف، الثقات  ((4
 .(1/60)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((5
 .(23ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((6
 .(2/147)جبف أبي حاتـ ، الجرح كالتعديؿ ا ((7
ف أحمد بف محمد بف جعفر، ينظر: الذىبي، عبد الكريـ بف محمد بف منصكر بف محمد بف عبد الجبار ب ((8

 .(12)جتاريخ اإلسبلـ 
 .(1/309)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((9

 .(1/29)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((10
محمد بف إسماعيؿ بف يكسؼ السممي أبك إسماعيؿ الترمذم، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((11
 .(468ص)

 .(1/176)جيب ابف حجر، تيذيب التيذ ((12
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(1/60)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((13
 ما ساترا كاف كسمـ عميو اهلل صمى أنو تريد عميو، مئزر ال عرياننا أنو ال ثكبو، جسده عمى ليس: أم: عرياننا ((14
 إليضاح التحبير الصنعاني،: ينظر عريانا، سرتو فكؽ ما فكاف عاتقو عف رداءه سقط كلكف كركبتو سرتو بيف

 .(7/434)ج األحكذم تحفة المباركفكرم، ،(4/684)ج التيسير معاني
: رقـ الحديث 5/76باب ما جاء في المعانقة كالقبمة، /الترمذم، سنف الترمذم، كتاب االستئذاف كاألدب] ((15

: حدَّثنا إبراىيـ بفي يحيى بفً 2732 ًديني  قاؿ: حدَّثني  ، قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي إسماعيؿى قاؿى بَّادو المى ًد بًف عى محمَّ
بيًر، عف عائشةى  ، عف عيركةى بًف الز  ًد بًف مسمـو الز ىرم  ًد بًف إسحاؽ، عف محمَّ ، عف محمَّ أبي يىحيى بفي محمَّدو

 .[رضي اهلل عنيا
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 أوًل: تخريج الحديث:
، جمػيعيـ مػف (4)، كابػف عسػاكر(3)، كالبغػكم(2)، كأبك نعيـ األصػبياني(1)أخرجو الطحاكم   

 طريؽ إبراىيـ بف يحيى الشَّجىرم، بو، بنحكه.
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(6)، كضعفو األلباني(5)قاؿ الترمذم: "حديث حسف غريب"   
تفػػػػرد  ،ألجػػػؿ إبػػػراىيـ بػػػػف يحيػػػى الشَّػػػجىرم، ضػػػعيؼ ؛اده ضػػػعيؼإسػػػػن خالصـــة القـــول:   

 متابع.عمى لو  أعثربالحديث كلـ 
 .(8)ا, قال ابن حجر: "لين الحديث"ينَ , واسمو مِ (7)ةاعَ بَ ى ضُ ولَ أبو صالح مَ )ت(  (62)

 أوًل: أقوال النقاد: 
ره ابػف حبػاف ، كذكػ(10)، ككثقػو العجمػي(9)قاؿ ابف المديني: "كػاف ثبتنػا ككػاف مػف التػابعيف"   

 .(12)، كقاؿ الذىبي: "كثؽ"(11)في الثقات
 ثقة. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
 

                                                           
قـ : ر 3/415شرح مشكؿ اآلثار،  ،6905:رقـ الحديث4/281الطحاكم، شرح معاني اآلثار، ] ((1

 [1384الحديث
 [462ديثحرقـ ال :534أبك نعيـ، دالئؿ النبكة ألبي نعيـ األصبياني ص] ((2
: رقـ 12/290، شرح السنة لمبغكم، 407ديثح: رقـ ال311البغكم، األنكار في شمائؿ النبي المختار، ص] ((3
 .[3327ديثحال
 .(19/360)جابف عساكر، تاريخ دمشؽ  ((4
: رقـ 5/76باب ما جاء في المعانقة كالقبمة، /كتاب االستئذاف كاألدب الترمذم، سنف الترمذم،] ((5

 .[2732الحديث
 .(326ص)األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم  ((6
، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ضباعة بنت الزبير بف عبد المطمب الياشمية بنت عـ النبي  ((7

 .750ص
 .(649ص)ابف حجر، تقريب التيذيب ( (8
 .(107ص)ت ابف أبي شيبة البف المديني سؤاال ((9

 (.2/408ج) الثقات معرفة العجمي، ((10
 .(5/455)جابف حباف، الثقات  ((11
 .(2/435)جالذىبي، الكاشؼ  ((12
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: قاؿى رسكؿي اهلًل     : عيمري أيمَّتي مف ًست يفى سنةن إلى سبعيفى سنةن"عف أبي ىريرةى، قاؿى
(1). 

 أوًل: تخريج الحديث:
صػػػػالح مػػػػكلى  يمػػػػف طريػػػػؽ أبػػػػ ىمػػػػاكبل، (3)، كالطبرانػػػػي(2)أخرجػػػػو أبػػػػك يعمػػػػى المكصػػػػمي   

       ، (7)كابػػػػػف حبػػػػػاف ،(6)، كأبػػػػػك يعمػػػػػى(5)، كابػػػػػف ماجػػػػػة(4)ضػػػػػباعة، بػػػػػو، بنحػػػػػكه، كأخرجػػػػػو الترمػػػػػذم
، جمػػيعيـ مػػف (12)، كأبػك إسػػحاؽ البغػدادم(11)، كالبييقػػي(10)، كالقضػػاعي(9)، كالحػاكـ(8)كابػف منػػده
، (13)خرجػػػو القضػػػاعي، بنحػػػكه، كأسػػػممة "عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عػػػكؼ"  يطريػػػؽ أبػػػ
قبيػػػػػرم، (15)، كالراميرمػػػػػزم(14)كالبييقػػػػػي       كبلىمػػػػػا ، ثبلثػػػػػتيـ مػػػػػف طريػػػػػؽ سػػػػػعيد بػػػػػف أبػػػػػي سػػػػػعيد المى

 ، بمعناه.ىريرة  يعف أب)أبك سممة، كالمقبرم( 
  

                                                           
باب ما جاء في فناء أعمار ىذه األمة ما بيف الستيف إلى السبعيف، /الترمذم، سنف الترمذم، كتاب الزىد] ((1
، قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي ربيعة، عف كامؿو ،، ق2331ديثح: رقـ ال4/144 اؿ: حدَّثنا إبراىيـ بفي سعيدو الجىكىىرم 

، عف أبي ىريرةى   .[أبي العبلًء، عف أبي صالحو
 .[6656ديثح: رقـ ال12/11 أبك يعمى المكصمي، مسند أبي يعمى المكصمي،] ((2
 .[5872ديثح: رقـ ال6/85الطبراني، المعجـ األكسط، ]( (3
 .[3550ديثحرقـ ال :،5/553باب الدعكات عف رسكؿ اهلل /الترمذم، سنف الترمذم، كتاب الذبائح] ((4
 .[4236ديثح: رقـ ال2/1415كتاب الزىد، باب األمؿ كاألجؿ، /ابف ماجة، سنف ابف ماجة] ((5
جـ ، مع6544: رقـ الحديث11/423 -6543ديثح: رقـ ال11/422أبك يعمى، مسند أبي يعمى المكصمي] ((6

 .ديث[ح: رقـ ال130أبي يعمى المكصمي، ص
 .[2980ديثح: رقـ ال7/246ابف حباف صحيح ابف حباف، ] ((7
 .[107ديثح: رقـ ال1/252ابف منده، التكحيد البف منده، ] ((8
 .ديث[ح: رقـ ال2/463الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ] ((9

 .(1/174)جالقضاعي، مسند الشياب القضاعي  ((10
: رقـ 3/518، السنف الكبرل لمبييقي، 801ديثح: رقـ ال324البييقي، اآلداب لمبييقي، ص] ((11
 .[6522ديثحال

 .[19ح: 34أبك إسحاؽ البغدادم، الجزء األكؿ مف أمالي أبي إسحاؽ، ص] ((12
 .(1/174)جالقضاعي، مسند الشياب القضاعي  ((13
 .[9772ديثح: رقـ ال12/479، شعب اإليماف، 800ديثح: رقـ ال323البييقي، اآلداب لمبييقي، ص] ((14
 .(62ص)الراميرمزم، أمثاؿ الحديث لمراميرمزم  ((15
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(2)، كصححو األلباني(1)قاؿ الترمذم: "حسف غريب"   
، كقػد تابعػو (3)ضػعيؼ ؛ ألجػؿ كامػؿ بػف العػبلء، صػدكؽ يخطػئإسناده  خالصة القول:   

قبيػرم، متابعػة قاصػرة، فيرتقػي إلػػى  عبػد اهلل بػف عبػد الػرحمف بػػف عػكؼ، كسػعيد بػف أبػي سػػعيد المى
 الحسف لغيره

 :, اسـمو عبـد اهلل بـن عبيـد اهلل أو بـالعكس ويقـالالَبْصـِريّ (4)أبو عاصم الَعبَّاَداِنيُّ )ق(  (63)
 . (5)قال ابن حجر: "لين الحديث" ابن عبد بغير إضافة,

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كذكػره (7)، كقػاؿ أبػك زرعػة: "ثقػة شػيخ" (6)قاؿ عمرك بف عمي الصيرفي: "صػدكقنا، ثقػة"   

      ، كقػػػاؿ (9)، كقػػػاؿ ابػػػف معػػػيف: "لػػػـ يكػػػف بػػػو بػػػأس"(8)ابػػػف حبػػػاف فػػػي الثقػػػات كقػػػاؿ: "كػػػاف يخطػػػئ"
بػػػػأس"، كقػػػػاؿ أبػػػػك حػػػػاتـ فػػػػي مكضػػػػع آخػػػػر: "صػػػػالح  : "لػػػػيس بػػػػو(11)، كأبػػػػك حػػػػاتـ(10)ابػػػػف معػػػػيف
ػعؼ  ،(14)، كالذىبي(13)ذكره العقيميك ، (12)الحديث" في الضعفاء، كقاؿ أبػك نعػيـ األصػبياني: "ضي
، كقػػاؿ أبػػك داكد: "ال أعرفػػو" (16)، كقػػاؿ الػػذىبي: "كاه، كىػػك كاعػػظ زاىػػد، إال أنػػو قػػدرم"(15)كليػػيف"

                                                           
باب ما جاء في فناء أعمار ىذه األمة ما بيف الستيف إلى /الترمذم، سنف الترمذم، كتاب الزىد] ((1

 .[2331ديثحرقـ ال :4/144السبعيف،
 .(262ص)األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم  ((2
 .(459ص)ظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ين ((3
: ىذه النسبة إلى عباداف، كىي بميدة بنكاحي البصرة في كسط البحر، ككاف يسكنيا جماعة مف  ((4 العىبَّادىاًني 

 .(9/172)جالعمماء كالزىاد لمعبادة كالخمكة، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني 
 .(653ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (5)
 .(5/100)جف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿاب (6)
 .(3/960)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي (7) 
 (7/46)جابف حباف، الثقات  (8)
 .(4/179)جركاية الدكرم  -ريخ ابف معيف ات(9) 
 .(4/277)جالسابؽ  المرجع ((10
 .(5/101)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((11

 .السابؽ المرجع(12) 
 .(2/274)جالعقيمي، الضعفاء الكبير (13) 

 .(462ص)، ديكاف الضعفاء (1/346)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((14
 .(6/210)جأبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء  ((15
 .(2/458)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((16
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: "منكر الحػديث"، (4)، كالذىبي(3)، كقاؿ العقيمي(2)، كقاؿ الذىبي: "ليس بحجة، يأتي بعجائب"(1)
 .(5)كال يتابع عميو، كال يعرؼ إال بو" كزاد العقيمي: "كاد أف يغمب عمى حديثو الكىـ،

 ضعيؼ. خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

: قػػاؿى رسػػكؿي  اعػػف جػػابًر بػػًف عبػػًد اهلًل رضػػي اهلل عنيمػػ الحــديث األول:    " بىينىػػا اهلًل قػػاؿى
فىعكا ريءكسىيـ، فإذا الرَّب  قد أىشرؼى عمييـ مف فىكقًيـ،  ، فرى نًَّة في نىعيًميـ، إذ سىطىعى ليـ نيكره أىؿي الجى
{ ]يػس:  ـه قىػٍكالن ًمػٍف رىبٍّ رىًحػيـو : كذلػؾى قػكؿي اهلًل تعػالى: }سىػبلى نَّػًة قػاؿى : السَّػبلـي عمػيكـ يػا أىػؿى الجى فقاؿى

، ما داميكا يىنظيركفى إليػو،  [، قاؿ فيىنظيري 58 إليًيـ، كيىنظيركفى إليًو، فبل يىمتًفتيكفى إلى شيءو مفى النَّعيـً
حتَّى يىحتىًجبى عنييـ، كيىبقىى نيكرهي كبىرىكتيوي عمييـ في ًدياًرًىـ"
(6). 

 أوًل: تخريج الحديث:
، (11)كالػػػدارقطني، (10)، كابػػػف المقػػػرئ(9)، كاآلجػػػرم(8)، كالعقيمػػػي(7)أخرجػػػو ابػػػف أبػػػي الػػػدنيا   

عاصػػػـ  ي، جمػػػيعيـ مػػػف طريػػػؽ أبػػػ(15)، كالبييقػػػي(14)، كابػػػف بشػػػراف(13)، كأبػػػك نعػػػيـ(12)كالبللكػػػائي
 العىبَّادىاًني، بو بنحكه.

                                                           
 .(322ص)اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ  سؤاالت أبي عبيدأبك داكد،  (1)
 .(4/543)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((2

 .(2/274)جالعقيمي، الضعفاء الكبير (3) 
 .(462ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((4

 .2/274)جالعقيمي، الضعفاء الكبير (5) 
دي  ،184: رقـ الحديث1/65ية، باب فيما أنكرت الجيم/ابف ماجة، سنف ابف ماجة، المقدمة] ((6 قاؿ: حدَّثنا محمَّ
، عف محمَّد ا قىاًشي  : حدَّثنا الفىضؿي الرَّ : حدَّثنا أبك عاصـو العىبَّاداًني  قاؿى مًؾ بًف أبي الشَّكارًب قاؿى       بفي عبًد المى
 .[بًف المينكدًر، عف جابًر بًف عبًد اهلًل رضي اهلل عنيـا

 .94: رقـ الحديث99الجنة البف أبي الدنيا، ص ابف أبي الدنيا، صفة] ((7
 .(2/274)جالعقيمي، لضعفاء الكبير  ((8
 .[615ديثح: رقـ ال2اآلجرم، الشريعة لآلجرم، ] ((9

 .[242ديثح: رقـ ال101ابف المقرئ، معجـ ابف المقرئ، ص] ((10
 .[51ديثح:رقـ ال165الدارقطني، رؤية اهلل لمدارقطني، ص] ((11
 .[836ديثح: رقـ ال3/534شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة،  البللكائي،] ((12
: رقـ 1/118، صفة الجنة ألبي نعيـ األصبياني، 6/208أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء ] ((13
 .[91ديثحال

 .[163ديثح: رقـ ال1/84ابف بشراف، أمالي ابف بشراف، ]( (14
 .[448ديثح: رقـ ال262ص البييقي، البعث كالنشكر لمبييقي،] ((15
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
: (5)، كالسػػػػيكطي(4)، كقػػػػاؿ ابػػػػف الجػػػػكزم(3)كاأللبػػػػاني ،(2)، كالػػػػذىبي(1)ضػػػػعفو البكصػػػػيرم   

 "مكضكع". 
 إسناد الحديث ضعيؼ جدنا؛ ألجؿ: قول:خالصة ال   
 أبك عاصـ العىبَّاداًني، ضعيؼ.-1
 .(6)الفضؿ بف عيسى الرقاشي، منكر الحديث -2

رجى عمينا رسكؿي اهلًل عف عبًد اهلًل بًف أبي أىكفى األسمىمي   الحديث الثاني:    : خى  ، قاؿى
: " مف كانت لوي حاجةه إلى اهلًل، أك إلى أحدو مف خى  َـّ ًليقيؿ: فقاؿى ؿ  رىكعتيًف، ث أى كلييصى مًقًو، فىميتكضَّ

، المَّيَـّ إن ي  ، الحمدي هلًل رب  العالميفى ـي، سبحافى اهلًل رب  العىرًش العظيـً ـي الكري ال إلوى إالَّ اهللي الحمي
، كالسَّبلمةى  ، كالغىنيمىةى مف كيؿ  ًبرٍّ ًتؾى ـى مىغفرى ، كعىزاًئ ، أسأىليؾى أالَّ  أىسأىليؾى ميكجباًت رىحمتؾى مف كيؿ  إًثـو

َـّ يىسأىؿي اهللى  ا إالَّ قىضيتىيا لي، ث ةن ىيى لؾى ًرضن اجى تىدىعى لي ذنبنا إالَّ غىفىرتىوي، كال ىىمنا إالَّ فىرَّجتىوي، كال حى
" مف أىمًر الد نيا كاآلخرًة ما شاءى، فإنَّوي ييقىدَّري
(7). 

 أوًل: تخريج الحديث:
  ، ثبلثػػتيـ مػػف طريػػؽ عبػػد اهلل بػػف بكػػر(10)، كابػػف األعرابػػي(9)، كالبػػزار(8)أخرجػػو الترمػػذم   
، (12)، مػػف طريػػؽ عبػػد الكىػػاب بػػف عطػػاء، كأخرجػػو الحػػاكـ(11)بػػف حبيػػب، كأخرجػػو ابػػف المبػػارؾا

                                                           
 .(1/26)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((1
 .(23ص)الذىبي، العمك لمعمي الغفار  ((2
 .(14ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((3
 .(3/262)جابف الجكزم، المكضكعات  ((4
 .(2/382)جالسيكطي، الآللىء المصنكعة في األحاديث المكضكعة  ((5
 .(446ص): ابف حجر، تقريب التيذيب ينظر ((6
: رقـ 1/441باب ما جاء في صبلة الحاجة، /ابف ماجة، سنف ابف ماجة، كتاب إقامة الصبلة] ((7
، عف فىائًد بًف عبًد الرَّحمًف، عف عبًد اهلًل 1384ديثحال : حدَّثنا أبك عاصـو العىبَّادىاًني  ،حدَّثنا سيكيدي بفي سعيدو قاؿى
 .[ألسمىمي  بًف أبي أىكفى اا

 .[479ديثح: رقـ ال2/344الترمذم، سنف الترمذم، كتاب الطيارة باب ما جاء في صبلة الحاجة، ] ((8
 .[3374: رقـ الحديث8/300البزار، مسند البزار، ] ((9

 [.2360ديثحرقـ ال :3/1096ابف األعرابي، معجـ ابف األعرابي،  ((10
رقـ  :1/383لرقائؽ البف المبارؾ كالزىد لنعيـ بف حماد، ابف المبارؾ، نعيـ بف حماد، الزىد كا] ((11

 [1084الحديث
 [.1199ديثح: رقـ ال1/466الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ] ((12
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     عبػػػد الكىػػػاب ك مػػػف طريػػػؽ مسػػػمـ بػػػف إبػػػراىيـ، ثبلثتيـ)عبػػػد اهلل بػػػف بكػػػر بػػػف حبيػػػب،  (1)كالبييقػػػي
  ىيـ( عف فائد، بو، بنحكه.بف عطاء، ك مسمـ بف إبراا

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
قػػػػاؿ"    قػػػاؿ الترمػػػذم: "حػػػػديث غريػػػب كفػػػػي إسػػػناده مى

، كقػػػاؿ النػػػػككم: "ضػػػعفو الترمػػػػذم (2)
 .(4)، كقاؿ األلباني: "ضعيؼ جدنا"(3)كغيره"

 إسناده ضعيؼ جدنا؛ ألجؿ:  خالصة القول:   
 أبك عاصـ العىبَّاداًني، ضعيؼ.-1
 .(5)د بف عبد الرحمف، متركؾفائ -2
أبو مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة, قال ابن حجـر: "لـين مـن السادسـة  ق( )د (64)

 .(6)ول يعرف اسمو"
 أوًل: أقوال النقاد: 

فػػي الضػػعفاء، كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي المجػػركحيف كقػػاؿ:  (8)، كالػػذىبي(7)ذكػػره ابػػف الجػػكزم   
اآلخػػػر، ركيػػػا مػػػاال يتابعػػػاف عميػػػو، ال يجػػػكز  "أبػػػك مػػػرزكؽ عػػػف أبػػػي غالػػػب، ركل أحػػػدىما عػػػف

 .(9)االحتجاج بيما؛ النفرادىما عف األثبات بما خالؼ حديث الثقات"
لػػـ أعثػػر ألبػػي مػػرزكؽ عػػف أبػػي غالػػب فػػي سػػنف ابػػف ماجػػة كمػػا أشػػار ابػػف حجػػر فػػي ك    

         ، أحػػػػػدىما عػػػػػف(11)، كال يكجػػػػػد ألبػػػػػي مػػػػػرزكؽ فػػػػػي سػػػػػنف ابػػػػػف ماجػػػػػة غيػػػػػر حػػػػػديثيف(10)التقريػػػػػب
كلػػيس ألبػػي غالػػب فػػي سػػنف ابػػف ماجػػة غيػػر أربعػػة  العػػدبس، كاآلخػػر عػػف فىضػػالة بػػف عيبيػػد، يبػػأ

                                                           
 [.2995ديثح: رقـ ال4/546البييقي، شعب اإليماف، ] ((1
 [479رقـ الحديث :2/344باب ما جاء في صبلة الحاجة، /الترمذم، سنف الترمذم، كتاب الطيارة] ((2
 .(1/583)جالنككم، خبلصة األحكاـ  ((3
 .(102ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((4
 .(444ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((5
 .(672ص)السابؽ  المرجع ((6
 (.3/239)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((7
 .(468ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((8
 .(3/159)جف ابف حباف، المجركحي ((9

 .(672ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((10
، 1675ديثحرقـ ال :1/535باب ما جاء في الصائـ يقيء، /ابف ماجة، سنف ابف ماجة، كتاب الصياـ] ((11

 [3836ديثحرقـ ال : ،2/1261كتاب الدعاء، باب دعاء رسكؿ اهلل 
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اج بف دينار، كالثػاني سػفياف بػف عيينػة، كالثالػث ىمػاـ بػف يحيػى،  هأحدىا ركا (1)أحاديث جَّ عنو حى
، كابف حجػر قػد كقعػكا عمػى نسػخة البػف ماجػة (3)، كالذىبي(2)كالرابع حماد بف سممة، كلعؿ المزم

 ر التي بيف أيدينا.غي
 ضعيؼ. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
رجى عمينا رسكؿي اهلًل     ك ئنا عف أبي أيمامىةى، قاؿ: خى ميتكى

: "ال  (4) ا فقيمنػا إليػًو فقػاؿى عمى عىصن
ا" يا بىعضن ـي، ييعظ ـ بىعضي تىقيكميكا كما تىقيكـي األىعاًج
(5). 

 أوًل: تخريج الحديث:
، (10)، كالطبرانػػػػػػي(9)، كالخرائطػػػػػػي(8)، كالطبػػػػػػرم(7)، كابػػػػػػف أبػػػػػػي شػػػػػػيبة(6)مػػػػػػدأخرجػػػػػػو، أح  

العػدبس  يالعنػبس عػف أبػ ي، سبعتيـ مف طريؽ مسػعر بػف كػداـ عػف أبػ(12)، كالبييقي(11)كالرازم
غالب، بو، بنحكه، كأخرجو ابػف أبػي شػيبة، مػف طريػؽ مسػعر بػف كػداـ  يمرزكؽ عف أب يعف أب

                                                           
باب في ذكر  ،48ديثحرقـ ال :1/19ؿ، باب اجتناب البدع كالجد/ابف ماجة، سنف ابف ماجة، المقدمة] ((1

كتاب الجنائز، باب ما جاء في أيف يقـك اإلماـ إذا صمى عمى الجنازة،  ،176ديثح:رقـ ال1/62الخكارج،، 
 [4012رقـ الحديث :2/1330، كتاب الفتف، اب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،، 1/479، 1494ح
 .(34/276)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((2
 .(2/459)جالذىبي، الكاشؼ  ((3
تككأ عمى الشيء، كاتكأ: تحمؿ كاعتمد، ينظر: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي، المحكـ  ((4

 .(1/200)ج، ابف منظكر، لساف العرب (7/158)جكالمحيط األعظـ 
، قاؿ: 5230رقـ الحديث :4/358 باب في قياـ الرجؿ لمرجؿ،،/سنف أبي داكد، كتاب األدب :أبك داكد] ((5

، عف ًمسعىر، عف أبي العىنبىًس، عف أبي العىدىبًَّس، عف    حدَّثنا أبك بىكًر بف أبي شىيبىةى، حدَّثنا عبدي اهلًل بفي نيميرو
، عف أبي أيمامىةى  كؽو، عف أبي غىالبو  .[أبي مىرزي

 [22182-22181رقـ الحديث :36/515مسند أحمد،  :أحمد] ((6
 [25581رقـ الحديث :5/233مصنؼ ابف أبي شيبة، :ف أبي شيبةاب ((7
 [833رقـ الحديث :2/563تيذيب اآلثار كتفصيؿ الثابت عف رسكؿ اهلل مف األخبار،  :الطبرم ((8
 [789ديثح: رقـ ال378مساكئ األخبلؽ لمخرائطي، ص :الخرائطي] ((9

 [8072ديثحرقـ ال :8/278معجـ الكبير،، ال، 1442ديثحرقـ ال :425ص الدعاء لمطبراني، :الطبراني] ((10
: رقـ 1/128أبك القاسـ تماـ بف محمد بف عبد اهلل بف جعفر بف عبد اهلل بف الجنيد، فكائد تماـ، ] ((11
 [296ديثحال

رقـ  :11/275، شعب اإليماف، 719ديثحرقـ ال :402المدخؿ إلى السنف الكبرل لمبييقي، ص :البييقي ((12
 [8538الحديث
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    ، كالمعػػافى (2)، كأخرجػػو أحمػػد(1)غالػػب، بػػو، بنحػػكه يبػػمػػرزكؽ عػػف أ يعػػف ابػػف العنػػبس عػػف أبػػ
العػدبس  ي، أربعتيـ مػف طريػؽ مسػعر بػف كػداـ عػف أبػ(5)، كالخرائطي(4)، كالركياني(3)بف عمرافا

، (7)، كالطبػرم(6)، بمعنػاه، كأخرجػو ابػف ماجػةأمامػة  يمػرزكؽ عػف أبػ يخمؼ عف أبػ يعف أب
، بمعنػاه، أمامة  يالعدبس عف أب يؽ عف أبمرزك  يكبلىما مف طريؽ مسعر بف كداـ عف أب

ا، مػف طريػؽ مسػعر بػف كػداـ عػف أبػ مػرزكؽ عػف رجػؿ  يالعػدبس عػف أبػ يكأخرجو الطبرم أيضن
 .(8)، بنحكهأمامة  يعف أب
 .(11)، كالبخارم(10)، كأحمد(9)، أخرجو الترمذمكلو شاىده مف حديث أنس بف مالؾ   

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(13)، كقاؿ: "في إسناده اضطراب، كضعؼ، كجيالة"(12)و األلبانيضعف  
 إسناده مضطرب كمسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ: خالصة القول:  
 االضطراب في ركايتو عف مسعر بف كداـ. -1
 .(14)أبك العنبس الككفي صاحب أبي العدبس، مقبكؿ -2
 .(15)أبك العىدىبس، تيبىيع بف سميماف، مجيكؿ -3

                                                           
 .[29351رقـ الحديث :6/45 مصنؼ ابف أبي شيبة، :أبي شيبةابف ] ((1
 .[22201ديثحرقـ ال :36/538مسند أحمد،  :أحمد] ((2
، 83أبك مسعكد المعافى بف عمراف بف نفيؿ بف جابر األزدم، الزىد لممعافى بف عمراف المكصمي، ح ((3

 .233ص
 .[1271ديثحرقـ ال :2/312مسند الركياني،  :الركياني] ((4
 .[788ديثح: رقـ ال377مساكئ األخبلؽ لمخرائطي، ص :الخرائطي] ((5
 .[3836رقـ الحديث : ،2/1261كتاب الدعاء، باب دعاء رسكؿ اهلل /سنف ابف ماجة :ابف ماجة] ((6
 .[835رقـ الحديث :2/565تيذيب اآلثار كتفصيؿ الثابت عف رسكؿ اهلل مف األخبار،  :الطبرم ((7
 .[836رقـ الحديث :2/565، المرجع السابؽ ((8
رقـ  :4/387باب ما جاء في كراىية قياـ الرجؿ لمرجؿ، /سنف الترمذم، كتاب الذبائح :الترمذم] ((9

 .[2754الحديث
: .21/226، 12370رقـ الحديث :19/367، 12345رقـ الحديث :19/350مسند أحمد،  :أحمد] ((10

13623]. 
 .[946ديثح: رقـ ال517ص األدب المفرد، :البخارم] ((11
 .(515ص)األلباني، ضعيؼ أبي داكد  ((12
 .(1/521)جاأللباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة  ((13
 .(662ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((14
 .(130ص)السابؽ  المرجع ((15
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 .(1)نافع، صدكؽ يخطئ :سعيد بف الحزكر كقيؿ :اسمو حزكر كقيؿ :أبك غالب قيؿ -4
 أبك مرزكؽ عف أبي غالب عف أبي أمامة، ضعيؼ. -5
ّواف[)ق(  (65) رّاف ]الصَّ , قـال ابـن حجـر: "لـين الَمَدِنيّ  (2)إسحاق بن إبراىيم بن سعيد الصَّ

 .(3)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(5)إسناد حديثو الحاكـ، كصحح (4)ذكره ابف حباف في الثقات   
          : "لػػػػػػيف"، كقػػػػػػاؿ(8)، ك السػػػػػػخاكم(7)، كقػػػػػػاؿ أبػػػػػػك حػػػػػػاتـ(6)كذكػػػػػػره الػػػػػػذىبي فػػػػػػي الضػػػػػػعفاء   

: (11)، كقػاؿ الباغنػدم(10)، كقاؿ أبك زرعة: "منكر الحديث ليس بقػكم"(9)ابف حباف، "كاف يخطئ"
 .(12)"عنده مناكير"

 ضعيؼ. خالصة القول:   
  

                                                           
 .(664ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1
كال يعمـ أييما أصح، ينظر: ابف ماككال، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف ذكرت تارة الصراؼ كتارة الصكاؼ  ((2

، فإف كانت الصراؼ فيي: نسبة لجماعة يبيعكف (5/204)جالمؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب 
ٌكاؼ« الصيارفة»الذىب بالفضة أك يزنكف كيبيعكف الذىب بالذىب متفاضبل، كيقاؿ ليـ  ف كانت الصَّ : أيضا، كا 

 .(337 -8/295)جفيذه النسبة إلى بيع الصكؼ كاألشياء المتخذة مف الصكؼ، ينظر: األنساب لمسمعاني 
 .(99ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
 .(8/109ابف حباف، الثقات )( (4
 .[6409رقـ الحديث :3/655المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((5
 .(26ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء ( (6
 .(2/206)جالتعديؿ ، الجرح ك بف أبي حاتـا ((7
 .(1/167)جالسخاكم، التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة  ((8
 .(8/109جابف حباف، الثقات ) ((9

 .(3/794)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((10
رث بف عبد الرحمف أبك بكر األزدم الباغندم، ينظر: ابف عساكر: محمد بف محمد بف سميماف بف الحا ((11

 .(55/166)جتاريخ دمشؽ 
 .(1/214)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((12
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 أحاديثو: ثانًيا: دراسة نماذج من
ـي  عف أبي ىريرةى، أفَّ النَّبيَّ  الحديث األول:    دقىًة أف يىتعمَّـى المرءي الميسػم : "أفضؿي الصَّ قاؿى

" ـى َـّ ييعم موي أخاهي المسم ا ث ًعممن
(1). 

 أوًل: تخريج الحديث:
 ة.انفرد بو ابف ماجة كلـ أعثر عمى ركاية لو في أم مف كتب السن   
   ،(3)، كالمػػػركزم(2)ف حػػػديث الحسػػػف البصػػػرم، أخرجػػػو ابػػػف المبػػػارؾكلػػػو شػػػاىده مرسػػػؿ مػػػ   
 .(8)، كابف عبد البر(7)، كالبييقي(6)، كابف شاىيف(5()4)خيثمة ابف أبيك 

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(10)، كاأللباني(9)ضعفو البكصيرم   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
ٌراؼ، ضعيؼ. إسحاؽ بف إبراىيـ بف سعيد -1  الصَّ
 .(11)عبيد اهلل بف طمحة بف عبيد اهلل بف كىريز مقبكؿ -2
ىريػػػرة كلػػػـ  ي، كلػػـ يسػػػمع مػػػف أبػػ(12)الحسػػف بػػػف أبػػي الحسػػػف البصػػػرم، يرسػػؿ كثيػػػرا كيػػػدلس -3
 .(13)يره

                                                           
قاؿ: حدَّثنا  243رقـ الحديث :1/89باب ثكاب معمـ الناس الخير،/سنف ابف ماجة، المقدمة :ابف ماجة] ((1

ميًد بًف كىاًسبو المىدني  قا ، عف عيبيًد اهلًل يعقكبي بفي حي فكافى بًف سيميـو : حدَّثني إسحاؽ بفي إبراىيـ، عف صى       ؿى
، عف أبي ىريرةى ا  .[بًف طىمحةى، عف الحسًف البصرم 

 [1385رقـ الحديث :1/487الزىد كالرقائؽ البف المبارؾ كالزىد لنعيـ بف حماد،  :ابف المبارؾ] ((2
 [301رقـ الحديث :155بف حرب، ص الحسيف بف حرب، البر كالصمة لمحسيف] ((3
 .(217ص)زىير بف حرب بف شداد أبك خثيمة، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((4
 [138: رقـ الحديث32العمـ لزىير بف حرب، ص :زىير بف حرب] ((5
 [60رقـ الحديث :53شرح مذاىب أىؿ السنة البف شاىيف، ص :ابف شاىيف] ((6
 (276ص)الكبرل لمبييقي  المدخؿ إلى السنف ،البييقي ((7
 [782رقـ الحديث :1/493جامع بياف العمـ كفضمو،  :ابف عبد البر] ((8
 .(1/35)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((9

 .(18ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((10
 .(371ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((11
 .(29ص)ات المدلسيف ، طبق(160ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((12
، العبلئي، جامع التحصيؿ (3/26)ج، الذىبي، تاريخ اإلسبلـ (36ص)ينظر: ابف أبي حاتـ، المراسيؿ  ((13
 .(115ص)



218 
 

ػػػٍيدي  يعػػػف أبػػػ الحـــديث الثـــاني:   ، ذىػػػبى إلػػػى سيػػػكًؽ مالػػػؾ بػػػف ربيعػػػة، أفَّ رسػػػكؿى اهلًل  أيسى
: "لػيس ، فى (1)النًَّبيطً  َـّ ذىىػبى إلػى سيػكؽو فىنظػرى إليػًو، فقػاؿى : "لػيس ىػذا لكػـ ًبسيػكؽو"، ثػ نىظرى إليػًو، فقػاؿى

، كال  ػػفَّ : "ىػػذا سيػػكقيكيـ، فػػبل يينتىقىصى َـّ قػػاؿى َـّ رجػػعى إلػػى ىػػذا الس ػػكًؽ فىطػػاؼى فيػػًو، ثػػ ىػػذا لكػػـ ًبسيػػكؽو"، ثيػػ
رىاجه  بىفَّ عميو خى  .(3)"(2)ييضرى

  ديث:ثانًيا: الحكم عمى إسناد الح
ػٌراؼ، بػو، بنحػكه   ، كأخرجػو (4)أخرجو ابف أبي عاصـ، مػف طريػؽ إسػحاؽ بػف إبػراىيـ الصَّ

 .(5)الطبراني، مف طريؽ عمي بف الحسف بف أبي الحسف البىرَّاد، عف المنذر بف أسيد، بو، بنحكه
 .(7()6)كلو شاىده مرسؿ، مف حديث عطاء بف يسار، أخرجو ابف شبو

 أوًل: تخريج الحديث:
 .(9)، كاأللباني(8)عفو البكصيرمض  
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:  
ٌراؼ، ضعيؼ. -1  إسحاؽ بف إبراىيـ بف سعيد الصَّ
 .(10)محمد بف الحسيف بف أبي الحسف البىرَّاد، مستكر -2

                                                           
ىـ أىؿ سكاد العراؽ، كقيؿ: أم صنؼ كجنس مف الناس، كقيؿ: سيم كا بذلؾ  :النًَّبيط: اسـ مكاف، كقيؿ ((1

ثرة معالجتيـ الًفبلحة، كقيؿ: سمكا بذلؾ لعمارتيـ األرض، ينظر: لمعرفتيـ بإنباط الماء: أم استخراجو؛ لك
، السيكطي، شرح سنف ابف ماجة لمسيكطي (4/118)جإبراىيـ الحمزم، مطالع األنكار عمى صحاح اآلثار 

 .(35/79)ج، األثيكبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (161ص)
العامة فميس لؤلمير اف يضرب عمييـ خراجا بالبيع كال يضربف عميو خراج:ألف األسكاؽ في الببلد حؽ  ((2

 .(161ص)كالشراء فيو كما ىك عادة الظممة، ينظر: السيكطي، شرح سنف ابف ماجة لمسيكطي 
قاؿ: حدَّثنا  2233رقـ الحديث :2/751باب األسكاؽ كدخكليا، /سنف ابف ماجة، كتاب التجارات :ابف ماجة] ((3

: حدَّثني  إبراىيـ بف المينذًر الًحزاًميَّ  فكافي بفي سيميـو قاؿى : حدَّثني صى : حدىثنا إسحاؽ بفي إبراىيـ بًف سعيدو قاؿى قاؿى
، حدَّثييما، بيرى بفى المينذًر بًف أبي أىًسيدو السَّاًعدمَّ سًف البىرَّاًد، أفَّ الز  ، ابنا الحسًف بًف أبي الحى أفَّ أباهي  محمَّده، كعميٌّ

 .[، أفَّ أبا أىسيدو " مالؾ بف ربيعة" المينذرى حدَّثوي، عف أبي أىسيدو 
 [.1908رقـ الحديث :3/454اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ،  :ابف أبي عاصـ]( (4
 [.586رقـ الحديث :19/264المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني]( (5
أبك زيد بف أبي معاذ عمر بف شبة بفتح المعجمة كتشديد المكحدة بف عبيدة بف زيد النميرم بالنكف مصغر  ((6

 .(413ص)البصرم، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب 
 .(1/304)جابف شبو، تاريخ المدينة البف شبة  ((7
 .(3/27)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((8
 .(171ص)االلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((9

 .(474ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ( (10
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 .(1)عمي بف الحسف بف أبي الحسف البىرَّاد، مقبكؿ -3
: قػػاؿى عػػف أبػػي ىريػػػرةى  الحــديث الثالــث:    تًعػػسى رسػػكؿي اهلًل  ، قػػاؿى عبػػدي الػػػد يناًر،  (2): "ى

ةً  ميصى ، كعبدي الخى ذا ًشيؾى (4)، تىًعسى كانتىكىسى (3)كعبدي الد رىـً  .(7)"(6)فىبل انتىقىشى  (5)، كا 
 أوًل: تخريج الحديث:

، (8)أخرجو البخارم، مف طريؽ عبػد الػرحمف بػف عبػد اهلل بػف دينػار، عػف أبيػو، بػو بنحػكه   
 ، كبلىما مف طريؽ عثماف بف عاصـ، عف ذككاف، بو بنحكه.(10)، كابف ماجة(9)كأخرجو البخارم

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(12)، كاأللباني(11)صححو ابف تيمية   
ػٌراؼ، كقػد ت خالصة القول:     وبعػاإسناده ضعيؼ؛ ألجؿ إسحاؽ بف إبراىيـ بف سػعيد الصَّ

 .ى الحسف لغيرهفيرتقي إل ه؛متابعة قاصر  عاصـ، بف عثماف

                                                           
 .(399ص)حجر، تقريب التيذيب  ينظر: ابف ((1
: أم ىمؾ، إف طمب ذلؾ، ينظر: ابف بطاؿ، شرح صحيح البخارم البف بطاؿ  ((2 ، شرح سنف (5/83)جتىًعسى

 .(305ص)ابف ماجة لمسيكطي 
ة: كساء أسكد مرٌبع لو أعبلـ كخطكط، ينظر: القسطبلني، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم  ((3 ميصى الخى
 .(5/86)ج
كس: أم انقمب عمى رأسو كىك دعاء عميو بالخيبة، ينظر: السندم، حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة انت( (4
 .(2/534)ج
 .(1/313)جإذا شيؾ: أصابتو شككة، ينظر، إبراىيـ الحربي، غريب الحديث إلبراىيـ الحربي  ((5
يـ الحربي، غريب الحديث فبل انتقش: دعاء عميو أف ال يقدر عمى نزع شككتو بالمنقاش، ينظر، إبراى ((6

 .(1/313)جإلبراىيـ الحربي 
، قاؿ: حدَّثنا 4136رقـ الحديث :2/1386كتاب الزىد، باب في المكثريف، /سنف ابف ماجة :ابف ماجة] ((7

، عف  يعقكبي بفي  ، عف أبي صالحو ، عف عبًد اهلًل بًف ًدينارو فكافى ، عف صى : حدَّثنا إسحاؽ بفي سعيدو ميدو قاؿى     حي
 .[ىريرةى أبي 

رقـ  :4/34باب الحراسة في الغزك في سبيؿ اهلل، /صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير :البخارم] ((8
 [.6435رقـ الحديث :8/92، كتاب الرقاؽ، باب ما يتقى مف فتنة الماؿ، 2886الحديث

 [. 288رقـ الحديث :4/34باب الحراسة في الغزك في سبيؿ اهلل، /، كتاب الجياد كالسير السابؽ المرجع] ((9
 [.4135: رقـ الحديث2/1385باب في المكثريف، /سنف ابف ماجة، كتاب الزىد :ابف ماجة] ((10
 .(57ص)ابف تيمية، تحقيؽ اإليماف  ((11
 .(2/399)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((12
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ــد بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد اهلل بــن المســيب ابــن أبــي الســائب)د(  (66)  إســحاق بــن محمَّ
 .(2)أبو محمد, قال ابن حجر: "صدوق فيو لين ورمي بالقدر", [(1)الُمَسيَِّبيّ ] الَمْخُزوِميّ 

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كقاؿ ابف الجػزرم: "إمػاـ (4)، كقاؿ المزم: "جميؿ القدر"(3)قاؿ الذىبي: "صالح الحديث"   

ػا (5)جميؿ، عالـ بالحديث، قيـ في قراءة نافع، ضابط ليػا، محقػؽ فقيػو" ، كقػاؿ الػذىبي: "كػاف إمامن
" ىك مػف جمػة أصػحابو  نعيـ، أبي بف نافع عمى قرأ، كقاؿ في مكضع آخر: " (6)في القراءة مقبكالن

 .(7)المحققيف"
 .(9)زدم: "ضعيؼ يرل القدر"، كقاؿ األ(8)كذكره أبك زرعة في الضعفاء   
 صدكؽ. خالصة القول:   

  :حديثوثانًيا: دراسة 
ػػت    بيبىػػةى استيحيضى أف تىغتىًسػػؿ"  سىػػبعى ًسػػنيفى "فأمرىىػػا رسػػكؿي اهلًل  (10)عػػف عائشػػةى، أفَّ أيَـّ حى

 .(11)فكانت تىغتىًسؿي لكؿ  صبلةو 
  

                                                           
 (.12/268ج) األنساب السمعاني: ينظر األعمى، الجد إلى النسبة ىذه: الميسىيًَّبيٌ  ((1
 .(103ص)ابف حجر، تقريب التيذيب ( (2
 .(1/200)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((3
 .(2/473)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((4
 .(1/157)جابف الجزرم، غاية النياية في طبقات القراء  ((5
 .(5/30)جالذىبي، تاريخ اإلسبلـ  ((6
 .(88ص)كاألعصار الذىبي، معرفة القراء الكبار عمى الطبقات ((7
 .(1/128)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((8
 .(2/112)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((9

االستحاضة: أف يستمر بالمرأة خركج الدـ بعد أياـ حيضيا المعتادة، كالمستحاضة: ىي مف اختمط دـ  ((10
كىك دـ فاسد غير طبيعي، بؿ عارض لمرض، ينظر: ابف األثير، النياية في غريب حيضيا بدـ غير الحيض، 

 .(52-2/51)ج، ابف رجب، فتح البارم البف رجب (1/469)جالحديث كاألثر 
 291: رقـ الحديث1/78باب مف ركل أف المستحاضة تغتسؿ، /كتاب الطيارة ،سنف أبي داكد]أبك داكد:  ((11

، عف عيركةى، كعىمرىةى قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي إس ، عًف ابًف ًشيابو ، حدَّثني أبي، عًف ابًف أبي ًذئبو    حاؽ الميسىيًَّبي 
 .[بنًت عبًد الرَّحمًف، عف عائشةى 
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 أوًل: تخريج الحديث:
كأخرجػو  ،(1)يسػى عػف ابػف أبػي ذئػب، بػو، بنحػكهأخرجو البخارم، مػف طريػؽ مىعػف بػف ع   

بػػو، بمعنػػاه، ، ، كبلىمػػا عػػف الزىػػرم(3)، كعمػػرك بػػف الحػػارث(2)مسػػمـ، مػػف طريػػؽ الميػػث بػػف سػػعد
، عف عائشػة رضػي اهلل عمرة بنت عبد الرحمف، كبلىما مف طريؽ (5)، كمسمـ(4)كأخرجو البخارم

 ، بنحكه.عنيا
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(6)و األلبانيصحح   
الميػث  وبعػاإسناده حسف؛ ألجؿ إسحاؽ بف محمَّد بف عبد الرحمف، كقد ت خالصة القول:   
، فيرتقػي إلػى ، كعمػرة بنػت عبػد الػرحمف متابعػة قاصػرةمتابعة تامػة بف سعد، كعمرك بف الحارثا

 الصحيح لغيره.
  قــال الُقــوِىّي, صــاحب ,الَبْصــِريّ , أبــو إبــراىيم (7)الَكرَاِبيِســيّ إســماعيل بــن إبــراىيم )ق(  (67)

  .(8)ابن حجر: "لين الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد:

 .(10)، كذكره ابف حباف في الثقات(9)الذىبي وكثق   
 في الضعفاء، كقاؿ العقيمي: "ليس لحديثو أصؿ  (12)، كالذىبي(11)كذكره العقيمي   
 

                                                           
 .[327رقـ الحديث :1/73باب عرؽ االستحاضة،/صحيح البخارم، كتاب الحيض :البخارم] ((1
 [.334-63رقـ الحديث :1/263ميا كصبلتيا، باب المستحاضة كغس/صحيح مسمـ، كتاب الحيض :مسمـ] ((2
 [.334-64: رقـ الحديث1/263باب المستحاضة كغسميا كصبلتيا، /، كتاب الحيضالسابؽ المرجع] ((3
 [.327رقـ الحديث :1/73 باب عرؽ االستحاضة،/صحيح البخارم، كتاب الحيض :البخارم] ((4
-64: رقـ الحديث 264-1/263ميا كصبلتيا، باب المستحاضة كغس/صحيح مسمـ، كتاب الحيض :مسمـ] ((5

334.] 
 .(2/74)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((6
 .(11/57)ج: ىذه النسبة إلى بيع الثياب، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني الكىرىابيًسي   ((7
 .(105ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((8
 .(1/243)جالذىبي، الكاشؼ  ((9

 .(8/94)جابف حباف، الثقات  ((10
 .(1/74)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((11
 .(31ص)، ديكاف الضعفاء (1/78)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((12
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 .(2)قاؿ أبك حاتـ: "مجيكؿ، كالحديث الذم ركاه ليس بشيء"ك ، (1)مسند"
 صدكؽ حيث يتابع. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
: قػػاؿى رسػػكؿي اهلًل عػػف أبػػي ىريػػرةى     ـى ، قػػاؿى ػػوي، أيلًجػػ ػػوي فىكتىمى : "مػػف سيػػًئؿى عػػف ًعمػػـو يىعمىمي

(3) 
يكـى القيامًة ًبًمجاـو مف نارو 
(4)"(5). 

  أوًل: تخريج الحديث:
بػف امف طريػؽ عطػاء  أربعتيـ، (9)، كأحمد(8)ماجة ، كابف(7)، كالترمذم(6)أخرجو أبك داكد   

 ، بنحكه.ىريرة  يأبي رباح عف أب
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(12)، كاأللباني(11)، كصححو الحاكـ(10)حسنو الترمذم   
؛ فيرتقػي إلػى عيؿ الكرابيسي، متابعة قاصرةاإسناده حسف، كقد تكبع إسم خالصة القول:   

 .الصحيح لغيره

                                                           
 .(1/74)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((1
 .(2/157)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((2
العنؽ، يقاؿ: ألجمت الفرس، المجاـ لجاـ الدابة، كالمجاـ ضرب مف سمات اإلبؿ، مف الخديف إلى صفقتي  ((3

 .(5/235)ج، ابف فارس، مقاييس المغة (11/71)جينظر: اليركم، تيذيب المغة 
ثَّؿ بمف ألجـ نفسو، كالمعنى أف الممجـ لسانو عف قكؿ الحؽ كاإل ((4 خبار بمجاـ مف نار: الممسؾ عف الكبلـ ميمى

 .(4/185)جالخطابي، معالـ السنف ظيار لو يعاقب في اآلخرة بمجاـ مف نار، ينظر: عف العمـ كاإل
قاؿ: حدَّثنا  266رقـ الحديث  :1/98 سنف ابف ماجة، المقدمة، باب مف سئؿ عف عمـ فكتمو، :ابف ماجة] ((5

: حدَّثنا أبك إبراىيـ إسماعيؿي بفي إبراىيـ  يًد بًف أىنًس بًف مالؾو قاؿى محمَّدي بفي عبًد اهلًل بًف حفًص بًف ىشاـً بًف زى
، عف أبي ىريرةى الكىرىابي ًد بًف سيريفى ، عف محمَّ ، عًف ابًف عكفو  .[ًسي 

 [.3658 رقـ الحديث :3/321باب كراىية منع العمـ، /سنف أبي داكد، كتاب العمـ :أبك داكد] ((6
 [.2649 رقـ الحديث :5/29 باب ما جاء في كتماف العمـ،/سنف الترمذم، كتاب العمـ :الترمذم] ((7
 [.261 : رقـ الحديث1/175باب مف سئؿ عف عمـ فكتمو، /ابف ماجة، المقدمة سنف :ابف ماجة ((8
رقـ         :13/416 -7943 : رقـ الحديث13/325 -7571 : رقـ الحديث13/17 مسند أحمد،: أحمد] ((9

 : رقـ الحديث16/264 –8338 : رقـ الحديث1/284 -8533: رقـ الحديث 14/214 -8049الحديث 
 [.10597 رقـ الحديث :16/351 -10487ـ الحديث : رق16/293 -40420

 [.2649رقـ الحديث :5/29باب ما جاء في كتماف العمـ، /سنف الترمذم، كتاب العمـ :الترمذم] ((10
 [.344رقـ الحديث :1/181المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((11
 .(1/49)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((12
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 .(1), قال ابن حجر: "صدوق فيو لين"يُّ وفِ ئ الكُ انِ وب بن ىَ يُّ أَ )د(  (68)
 أوًل: أقوال النقاد: 

، كقػػػػاؿ أبػػػػك حػػػػاتـ: "شػػػػيخ (3)، كذكػػػػره ابػػػػف حبػػػػاف فػػػػي الثقػػػػات(2)قػػػػاؿ الػػػػذىبي: "صػػػػدكؽ"   
 .(5)، كقاؿ الدارقطني: "يعتبر بو"(4)صالح"

، كركل لػو ابػف (8)يػى بػف معػيف، كضػعفو يح(7)، كالذىبي في الضػعفاء(6)كذكره ابف عدم   
 .(9)عدم حديثنا، ثـ قاؿ: "كأيكب بف ىانئ ال أعرفو، كال يحضرني لو غير ىذا الحديث"

 صدكؽ فيو ضعؼ.  خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو: 

: "كينػػتي نىييػػتيكـ عػػف زيػػارًة ، أفَّ رسػػكؿ اهلًل عػػف ابػػًف مسػػعكدو الحــديث األول:     ، قػػاؿى
كركىا؛ فإنَّيا تيزىى دي في الد نيا، كتيذك ري اآلخرةى" القيبكًر، فزي
(10). 

 أوًل: تخريج الحديث: 
 (14)، كابػػػػػػػف حبػػػػػػػاف(13)، كالشاشػػػػػػػي(12)، كالطحػػػػػػػاكم(11)أخرجػػػػػػػو أبػػػػػػػك يعمػػػػػػػى المكصػػػػػػػمي   

 ، جميعيـ مف طريؽ أيكب بف ىانئ، بو، بمعناه.(16)، كالبييقي(15)كالحاكـ
                                                           

 .(119ص)ذيب ابف حجر، تقريب التي ((1
 .(1/262)جالذىبي، الكاشؼ  ((2
 .(6/55)جابف حباف، الثقات  ((3
 .(2/261)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((4
 .(15ص)سؤاالت البرقاني لمدارقطني الدارقطني،  ((5
 .(2/23)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( (6
 .(44ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء ( (7
 .(4/484)جركاية الدكرم  -ف تاريخ ابف معي ((8
 .(2/23)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( (9

،، قاؿ: حدَّثنا يكنسي 1571: رقـ الحديث1/501سنف ابف ماجة، كتاب ما جاء في الجنائز،  :ابف ماجة] ((10
، ا ، عف أي كب بًف ىانئو : أنبأنا ابفي جيريجو : حدَّثنا ابفي كىبو قاؿى عف مىسركًؽ بًف األىجدًع، عف بفي عبًد األعمى قاؿى

 .[ابًف مسعكدو 
 [.5079: رقـ الحديث9/12مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى المكصمي] ((11
 .[2487رقـ الحديث :6/285شرح مشكؿ اآلثار، :الطحاكم]( (12
 .[397:رقـ الحديث1/395، المسند لمشاشي :الشاشي] ((13
 .[981ـ الحديث: رق3/261صحيح ابف حباف،  :ابف حباف]( (14
 .[3292: رقـ الحديث2/366 -1387: رقـ الحديث1/531المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((15
 .[7197: رقـ الحديث4/129السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((16
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، أربعػتييـ مػف (4)، كالدارقطني(3)، كأبك يعمى المكصمي(2)ي شيبة، كابف أب(1)كأخرجو أحمد   
 زيد، عف مسركؽ بف األجدع، بو، بنحكه. يطريؽ جابر بف 

 .(5)، أخرجو مسمـكلو شاىده مف حديث بيريدة بف الحىصيب    
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(8)ي، كضعفو األلبان(7)، كحسنو البكصيرم(6)صححو ابف الممقف   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ:  خالصة القول:   
، كقد كضعو ابف (9)عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، ثقة فقيو فاضؿ ككاف يدلس كيرسؿ -1

، كلػـ أعثػر لػو عمػى تصػريح بالسػماع، فػبل تقبػؿ (10)لمرتبة الثالثة مف مراتب المدلسػيفاحجر في 
 ركايتو.

 أيكب بف ىانئ، صدكؽ فيو ضعؼ. -2
، كيتقػكل مػتف الحػديث (11)؛ فيػك ضػعيؼزيد ال ترتقي بإسناد الحػديثيبعة جابر بف كمتا   

 بشاىده.
" ، أفَّ رسكؿى اهلًل عف ابًف مسعكدو  الحديث الثاني:    راـه ، حى : "كيؿ  ميسكرو قاؿى

(12) . 
 أوًل: تخريج الحديث: 

                                                           
 .[4319: رقـ الحديث7/341مسند أحمد،  :أحمد] ((1
: 5/86 -، 11809:رقـ الحديث3/29 –312قـ الحديث: ر 1/212مسند ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((2

 .[23948رقـ الحديث 
 .[5299: رقـ الحديث9/202مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى المكصمي] ((3
 [4679: رقـ الحديث5/467سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((4
-106: رقـ الحديث 2/672 ربو عز كجؿ في، باب استئذاف النبي /صحيح مسمـ، كتاب الجنائز :مسمـ] ((5

: رقـ 3/1563،، كتاب األضاحي، باب بياف ما كاف مف النيي عف أكؿ لحـك األضاحي بعد، 977
 [.1977-37الحديث

 .(5/340)جابف الممقف، البدر المنير  ((6
 .(2/42)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((7
 .(119ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((8
 (.363ص)نظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ي ((9

 .(41ص)ابف حجر، طبقات المدلسيف  ((10
 (.137ص) التيذيب تقريب حجر، ابف: ينظر ((11
، قاؿ: 3388رقـ الحديث  :2/1124باب كؿ مسكر حراـ، /سنف ابف ماجة، كتاب األشربة :ابف ماجة] ((12

: حدَّثنا ابفي كىبو  ، عف مىسركؽو، حدَّثنا يكنسي بفي عبًد األعمى قاؿى ، عف أي كبى بًف ىانئو : أخبرنا ابفي جيريجو قاؿى
 .[عف ابًف مسعكدو 
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، (4)، كالشاشػػي(3)، كأبػػك يعمػػى المكصػػمي(2)الصػػنعاني، كعبػػد الػػرزاؽ (1)أخرجػػو ابػػف ماجػػة   
بػف ا، جميعيـ مف طريؽ أيػكب (9)البييقيك ، (8)كالحاكـ ،(7)، كالطبراني(6)كالطحاكم ،(5)كابف حباف

ثبلثتيـ مػف طريػؽ  (12)، كالدارقطني(11)كأبك يعمى المكصمي ،(10)كأخرجو أحمد، ىانئ، بو، بنحكه
مف طريػؽ عمقمػة بػف  (13)كأخرجو الدارقطني، زيد، عف مسركؽ بف األجدع، بو، بنحكهيجابر بف 

 ، بمثمو.قيس، عف عبد اهلل بف مسعكد 
 .(15)، كمسمـ(14)، أخرجو البخارممكسى األشعرم  يكلو شاىد مف حديث أب   

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
فقاؿ: ىذا أحب إليو مف حديث جابر بف يزيػد عػف مسػركؽ  ؟ئؿ أبك حاتـ عف الحديثسي    
 .(18)، كصححو األلباني(17)صيرم، كحسنو البك (16)بف األجدعا
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   

                                                           
 .[3406: رقـ الحديث2/1128باب ما رخص فيو مف ذلؾ، /كتاب األشربة سنف ابف ماجة، :ابف ماجة] ((1
 .[6714: رقـ الحديث3/572مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني،  :الصنعاني] ((2
 .[5079: رقـ الحديث9/12ي يعمى المكصمي، مسند أب :أبك يعمى] ((3
 .[397: رقـ الحديث1/395المسند لمشاشي،  :الشاشي]( (4
 .[5409: رقـ الحديث229/12 - 981:رقـ الحديث3/261صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((5
 .[2487رقـ الحديث :6/285شرح مشكؿ اآلثار، :الطحاكم] ((6
 .[10304رقـ الحديث :10/156ني،المعجـ الكبير لمطبرا :الطبراني] ((7
 .[3292رقـ الحديث :2/366 -1387رقـ الحديث :1المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((8
 .[17488: رقـ الحديث8/540السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي]( (9

 .[4319رقـ الحديث :7/341مسند أحمد، :أحمد] ((10
 .[5299رقـ الحديث :9/202المكصمي، مسند أبي يعمى :أبك يعمى المكصمي] ((11
 .[4679: رقـ الحديث5/467سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((12
 .[4632: رقـ الحديث5/450،  السابؽ المرجع] ((13
: رقـ 5/161 مكسى كمعاذ إلى اليمف قبؿ حجة، يباب بعثة أب/صحيح البخارم، كتاب المغازم :البخارم]( (14

 .[4343الحديث
:رقـ 3/1586باب بياف أف كؿ مسكر خمر، كأف كؿ خمر حراـ، /مسمـ، كتاب األشربة صحيح :مسمـ] ((15

 .[1733-70الحديث
 .(3/522)جينظر: ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث ( (16
 .(4/40)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((17
 .(2/244)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((18
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  ، كقػػد كضػػعو (1)عبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد العزيػػز بػػف جػػريج، ثقػػة فقيػػو فاضػػؿ ككػػاف يػػدلس كيرسػػؿ -1
، كلػػـ أعثػػر لػػو عمػػى تصػػريح بالسػػماع، فػػبل (2)لمرتبػػة الثالثػػة مػػف مراتػػب المدلسػػيفاابػػف حجػػر فػػي 
 تقبؿ ركايتو.

 ، صدكؽ فيو ضعؼ.أيكب بف ىانئ -2
زيػػػد ي؛ فجػػػابر بػػػف ال ترتقػػػي بإسػػػناد الحػػػديث ، كعمقػػػة بػػػف قػػػيسزيػػػديكمتابعػػػة جػػػابر بػػػف    

سػػناد حػػديث عمقمػػة بػػف قػػيس، فيػػو عمػػار بػػف مطػػر ىاًلػػؾ ،(3)ضػػعيؼ كيتقػػكل مػػتف الحػػديث ، (4)كا 
 بشاىده.

وق , قـال ابـن حجـر: "صـدبصـري (5)النَّـْدِبيِّ أبـو عمـرو  يُّ زدِ رب األَ شر بن حَ بِ  (ق س) (69)
 . (6)فيو لين"

 أوًل: أقوال النقاد:
 .(7)ابف المديني وكثق   
ا منكػػرنا، كىػػك عنػػدم ال بػػأس بػػو"كقػػاؿ ابػػف عػػدم: "ال أعػػرؼ فػػي ركاياتػػو حػػديثن    

، كقػػاؿ (8)
، (12)، كابػػػف الجػػػكزم فػػػي الضػػػعفاء(11)، كالعقيمػػػي(10)، كذكػػػره أبػػػك زرعػػػة(9)الػػػذىبي: "تػػػابعي لػػػيف"

، كأحمػد بػف (16)كابػف المػديني ،(15)، كيحيى بف معيف(14)عد، كابف س(13)كضعفو سميماف بف حرب

                                                           
 (.363ص)ذيب ينظر: ابف حجر، تقريب التي ((1
 .(41ص)ابف حجر، طبقات المدلسيف  ((2
 (.137ص) التيذيب تقريب حجر، ابف: ينظر ((3
 (.4/275ج) الميزاف لساف حجر، ابف: ينظر ((4
 .(13/72)جالنىدبي: ىذه النسبة إلى ندب، كىك حي مف األزد، ينظر: السمعاني، األنساب ( (5
 .(122ص)ابف حجر، تقريب التيذيب ( (6
 .(46ص)سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني المديني،  ابف ((7
 .(2/160)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((8
 .(48ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((9

 .(2/603)ج البرذعي أسئمة عمى أجكبتو في الرازم، زراعة ألبي أبك زرعة الرازم، الضعفاء ((10
 .(1/138)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((11
 .(1/141)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((12
 .(1/312)جالبخارم، التاريخ األكسط  ((13
 .(7/175)جابف سعد، الطبقات الكبرل  ((14
 .(1/70)جركاية ابف محرز  -تاريخ ابف معيف  ((15
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(2/71)ج البخارم، التاريخ الكبير ((16
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، كالبىٍييىًقػػػػػيٌ (4)، كالنسػػػػػائي(3)، كأبػػػػػك زرعػػػػػة الػػػػػرازم(2)، كالعجمػػػػػي(1)حنبػػػػػؿ
، (6)، كابػػػػػف القيسػػػػػراني(5)

، كقػػػػاؿ ابػػػػف حنبػػػػؿ: "لػػػػيس ىػػػػك ممػػػػف يتػػػػرؾ (8)، كزاد العجمػػػػي فقػػػػاؿ: "كىػػػػك صػػػػدكؽ"(7)كالػػػػذىبي
 .(10)الحديث" ا فيكقاؿ مرة "ليس ىك قكين  ،(9)حديثو"

بػػػػف ميػػػػدم ال يرضػػػػاه؛ النفػػػػراده عػػػػف اكذكػػػػره ابػػػػف حبػػػػاف فػػػػي المجػػػػركحيف كقػػػػاؿ: "كػػػػاف    
، كقػػػاؿ أبػػك داكد: "لػػػيس (13)، كقػػاؿ الجكزجػػػاني: "ال يحمػػد حديثػػو"(12)، كتركػػو القطػػػاف(11)الثقػػات"
، (15)، كقػاؿ ابػػف المػديني: "أحاديثػو عػػف ابػف عمػػر منػاكير، ال تشػبو حػػديث ابػف عمػػر"(14)بشػيء"

 .(16)ابف خراش: "متركؾ، ككاف حماد بف زيد يمدحو"
 .ىك ضعيؼ خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
"إذا خػرجى مػف ىػذًه المدينػًة لػـ  :عف ابًف عمرى رضي اهلل عنيمػا، قػاؿ: كػاف رسػكؿ اهلل    

يىزد عمى ركعتيًف حتَّى يىرجعى إلييا"
(17). 

                                                           
 .(74ص)جاؿ ألحمد ركاية المركذم العمؿ كمعرفة الر أحمد بف حنبؿ،  ((1
 (.1/246ج) الثقات معرفة العجمي، ((2
 .(2/354)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((3
 .(23ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف  ((4
 .(2/302)جالبييقي، السنف الكبرل  ((5
 .(2/623)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((6
 .(1/267)جالذىبي، الكاشؼ  ((7
 (.1/246ج) الثقات معرفة العجمي، ((8
 .(1/250)جالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل أحمد بف حنبؿ،  ((9

 .(2/353)جابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ ( (10
 .(1/186)جابف حباف، المجركحيف  ((11
 .(15ص)ابف القيسراني، تذكرة الحفاظ  ((12
 .(169ص)الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ  ((13
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(2/801)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((14
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(172ص)أبك عبد اهلل المقدمي، التاريخ كأسماء المحدثيف ككناىـ  ((15
 .(1/314)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((16
رقـ  :1/339صير الصبلة في السَّفىر،باب تق/سنف ابف ماجة، كتاب اقامة الصبلة كالسنة فييا :ابف ماجة] ((17

، عف ابًف عمرى رضي 1067الحديث ، عف ًبشًر بفي حربو ، قاؿ: حدَّثنا أحمدي بفن عىبدةى قاؿ: أخبرنا حمَّادي بفي زيدو
 .[اهلل عنيما
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 أوًل: تخريج الحديث:
كبلىما مف طريؽ حفص بف عاصـ عف ابف عمػر رضػي  ،(2)، كمسمـ(1)أخرجة البخارم   

 اهلل عنيما، بنحكه.
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(4)شعيب األرنؤكط، كضعفو (3)حسنو األلباني   
ـــول:          إسػػػناده ضػػػعيؼ؛ ألجػػػؿ بشػػػر بػػػف حػػػرب ضػػػعيؼ، كقػػػد تابعػػػو حفػػػص خالصـــة الق
 الحسف لغيره. فيرتقي إلى ؛بف عاصـ متابعة تامةا
 قـال  ,[الَبْصـِريّ ]َزيـد بـنُ  َحمَّـاد جـار, الُمَزلِّـقشـر أبـو بِ  (5)التَِّميِمـيُّ  مِ َكـالحً  بنُ  كرُ بَ )س(  (70)

  .(6)ابن حجر: "صدوق فيو لين"
 أوًل: أقوال النقاد: 

، كقػاؿ الػذىبي: (9)، كمكسى بف إسػماعيؿ(8)، كعبد الكاحد بف كاصؿ الحداد(7)كثقو البزار   
 .(11)، كذكره ابف حباف في الثقات(10)"صدكؽ"

 .(13)، كقاؿ الذىبي: "ليف"(12)كقاؿ أبك زرعة: "شيخ، ليس بالقكم"   
 .صدكؽ فيو ضعؼ خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
                                                           

: رقـ 2/45باب مف لـ يتطكع في السفر دبر الصبلة كقبميا، /صحيح البخارم، كتاب الجمعة: البخارم] ((1
 .[1102الحديث

رقـ  :1/479 صحيح مسمـ، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، باب صبلة المسافريف كقصرىا، :مسمـ] ((2
  .[689-8الحديث

 .(1/176)ج ماجة ابف صحيح األلباني، ((3
 .(2/174)جابف ماجة، سنف ابف ماجة ت األرنؤكط  ((4
 .(3/76)ج سمعانيلم األنساب السمعاني،: ينظر تميـ، الى النسبة ىذه: التميميٌ  ((5
 .(126ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((6
 .(13/326)جالبزار، مسند البزار  ((7
 .(2/383)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ( (8
 .(4/204)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((9

 .(1/112)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((10
 .(6/104ج)ابف حباف، الثقات  ((11
 .(3/798)جزرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  أبك ((12
 .(1/273)جالذىبي، الكاشؼ  ((13
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: سػػألتي عائشػػةى رضػػي اهلل عنيػػا: أكػػافى رسػػكؿي اهلًل     ، قػػاؿى ػػًد بػػًف عمػػيٍّ  عػػف محمَّ
ارىةً نىعـ، ًبًذكى »يىتىطَّيبي قالت: 

 .(2)الط يًب الًمسًؾ، كالعىنبىًر" (1)
 أوًل: تخريج الحديث:

 (7()6)ابػػف بشػػككاؿك ، (5)، كأبػػك عبػػد اهلل المػػركزم(4)، كالبخػػارم(3)أخرجػػو ابػػف سػػعد   
 بكر بف الحكـ، بو، بنحكه.مف طريؽ أربعتيـ 

 .(9)، كالنسائي(8)أخرجو الترمذم ،سعيد الخدرم  يكلو شاىده مف حديث أب   
  نًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:ثا
 .(10)ضعفو األلباني   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 ، كلـ أعثر لو عمى متابع ليذا الحديث.صدكؽ فيو ضعؼبكر بف الحكـ،  -1
فقد كضعو ابف حجر في  ؛، كتدليسو ال يضير(11)عبد اهلل بف عطاء، صدكؽ يخطئ كيدلس -2

 .(12)مدلسيفالطبقة األكلى مف طبقات ال
 .(13)محمد بف عمي بف الحسيف لـ يسمع مف عائشة -3
 كيتقكل متف الحديث بشاىده.   

                                                           
الذكارة بالكسر: ما يصمح لمرجاؿ، كالمسؾ كالعنبر كالعكد، ينظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث  ((1

 .(2/164)جكاألثر 
    ، قاؿ: أخبرنا أبك عيبيدةى 5116رقـ الحديث :8/15 باب العنبر،/لزينةسنف النسائي، كتاب ا :النسائي] ((2
: حدَّثنا عبدي اهلًل بفي عطاءو ا ل ؽي، قاؿى : حدَّثنا بىكره الميزى مًد بًف عبًد الكارًث، قاؿى بفي أبي السَّفىًر، عف عبًد الصَّ

: سألتي عائشةى رضي اهلل عن ، قاؿى ًد بًف عميٍّ ، عف محمَّ  .[يمااليىاشًمي 
 .(1/399)جابف سعد، الطبقات الكبرل  ((3
 [1786: ت2/88البخارم، التاريخ الكبير ،  ((4
 .(112ص)أبك عبد اهلل المركزم، مختصر قياـ الميؿ كقياـ رمضاف ككتاب الكتر  ((5
خمؼ بف عبد الممؾ بف مسعكد بف مكسى بف بشككاؿ بف يكسؼ بف داحة األنصارم، األندلسي القرطبي،  ((6
 .(15/338)جظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء ين
 .(308ص)اآلثار المركية في األطعمة السرية البف بشككاؿ  ابف بشككاؿ، ((7
 .[991: رقـ الحديث3/308باب في ما جاء في المسؾ لمميت، /سنف الترمذم، كتاب الجنائز :الترمذم] ((8
 .[5116رقـ الحديث :8/150المسؾ،/سنف النسائي، كتاب الجنائز :النسائي] ((9

 .(11/188)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي  ((10
 .(314ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((11
 .(22ص)لمدلسيف  بالتدليس المكصكفيف بمراتب التقديس أىؿ تعريؼ ابف حجر، ((12
المراسيؿ  ، ابف العراقي، تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة(185ص) ينظر: ابف أبي حاتـ، المراسيؿ ((13
 .(282ص)
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  .(1)قال ابن حجر: "لين" الَمَدِنّي, ,التَّْيِميِّ بيد اهلل بالل بن يحيى بن طمحة بن عُ )ت(  (71)
 أوًل: أقوال النقاد: 

، فػػي كتػػبيـ (5)، كالػػذىبي(4)، كالبخػػارم(3)، كذكػػره ابػػف سػػعد(2)ذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات  
 .(6)كضعؼ إسناد حديثو العقيمي دكف جرحو أك تعديؿ،

لػػـ أعثػػر لػػو عمػػى تكثيػػؽ أك تضػػعيؼ معتبػػر، كلػػـ يػػذكره فػػي ك ، مجيػػكؿ خالصــة القــول:  
 الثقات غير ابف حباف، كىك معركؼ بتساىمو في التكثيؽ.

 :حديثوثانًيا: دراسة 
َـّ  ا، أفَّ النَّبػيَّ طىمحة بف عيبيًد اهلًل رضػي اهلل عنيمػعف    : "المَّيػ كػافى إذا رأل الًيػبلؿى قػاؿى
، ربي كرب ؾى اهللي"أىىمٌ  اًف كالسَّبلمًة كاإلسبلـً وي عمينا ًبالييمًف كاإًليمى

(7). 
 تخريج الحديث:

، (12)، كابػػػػف أبػػػػي عاصػػػػـ(11)، كالبخػػػػارم(10)، كالػػػػدارمي(9)، كابػػػػف حميػػػػد(8)أخرجػػػػو أحمػػػػد  
، (18)، كالحػػػػػػػاكـ(17)، كابػػػػػػػف السػػػػػػػني(16)كالطبرانػػػػػػػي، (15)كالعقيمػػػػػػػي، (14)، كأبػػػػػػػك يعمػػػػػػػى(13)كالبػػػػػػػزار
  ، جميعيـ مف طريؽ ببلؿ بف يحيى، بو، بمعناه.(19)كالبييقي

                                                           
 .(129ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1
 (.6/90)جابف حباف، الثقات  ((2
 (394ص)ابف سعد، الطبقات الكبرل  ((3
 (2/109)جالبخارم، التاريخ الكبير  ((4
 .(1/277)جالذىبي، الكاشؼ  ((5
 .(2/135)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((6
، قاؿ: 3451رقـ الحديث :5/504باب ما يقكؿ عند رؤية اليبلؿ،/دعكاتسنف الترمذم، كتاب ال :الترمذم] ((7

: حدَّثني ب ًديًني  قاؿى : حدَّثنا سميمافي بفي سيفيافى المى : حدَّثنا أبك عىامرو العىقدم  قاؿى   بلؿي حدَّثنا محمَّدي بفي بشَّارو قاؿى
 .[ةى بف عيبيًد اهلًل بًف يحيى بًف طمحةى بًف عيبيًد اهلًل، عف أبيًو، عف جد ًه طىمحا

 .[1397: رقـ الحديث3/17مسند أحمد،  :أحمد] ((8
 .[103: رقـ الحديث65المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :ابف حميد] ((9

  [1730:رقـ الحديث2/1050سنف الدارمي،  :الدارمي] ((10
 .[1861ت :2/109التاريخ الكبير، :البخارم] ((11
 [.376: رقـ الحديث1/165ف أبي عاصـ، السنة الب :ابف أبي عاصـ] ((12
 .[947رقـ الحديث :3/161مسند البزار، :البزار] ((13
 .[662-661: رقـ الحديث26-2/25مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((14
 .(2/135)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((15
 .[903: رقـ الحديث282الدعاء لمطبراني، ص :الطبراني] ((16
 .[641رقـ الحديث :596عمؿ اليـك كالميمة البف السني، ص :ابف السني] ((17
 .[7767رقـ الحديث :4/317المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((18
 .[518رقـ الحديث :2/122الدعكات الكبير، :البييقي] ((19
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، كشػاىده آخػر مػف حػديث (1)، أخرجػو أحمػدكلو شاىده مػف حػديث عبػادة بػف الصػامت    
 .(2)عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما، أخرجو ابف حباف

  د الحديث:ثانًيا: الحكم عمى إسنا
عػف طمحػة بػف عبيػد اهلل،  مقاؿ البزار: "ال نعممػو يػرك  , و(3)قاؿ الترمذم: "حسف غريب"   

 .(6)، كصححو األلباني(5)، كلينو العقيمي(4)إال مف ىذا الكجو بيذا اإلسناد"
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(7)سميماف بف سفياف، ضعيؼ -1
 ، مجيكؿ الحاؿ.عبيد اهلل بف طمحة بف يحيى -2
 كيتقكل متف الحديث بشاىديو.   

  .(8), قال ابن حجر: "لين الحديث"يَّ فِ قَ ير الثَّ مَ بيد اهلل بن عُ رب بن عُ حَ )د(  (72)
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(10)، كقاؿ ابف معيف: "مشيكر"(9)ذكره ابف حباف في الثقات   
"ىػػػػذا حػػػػديث فيػػػػو اضػػػػطراب كال  ، كقػػػػاؿ:(11)لػػػػو حػػػػديثنا كقػػػػاؿ: "ال يتػػػػابع"البخػػػػارم كركل    

 .(12)يصح"
 .ضعيؼ خالصة القول:   

  

                                                           
 .[22791:رقـ الحديث37/453مسند أحمد،  :أحمد،] ((1
 .[888 رقـ الحديث :3/171ابف حباف، صحيح ابف حباف،] ((2
 .[3451 رقـ الحديث :5/504باب ما يقكؿ عند رؤية اليبلؿ،/سنف الترمذم، كتاب الدعكات :الترمذم] ((3
 .[947 رقـ الحديث :3/161مسند البزار، :البزار] ((4
 .(2/135)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((5
 .(3/157)جاأللباني، صحيح الترمذم  ((6
 .(251ص)تيذيب ابف حجر، تقريب ال ((7
 .(155ص)السابؽ  المرجع ((8
 .(4/172)جابف حباف، الثقات  ((9

 .(93ص)ركاية الدارمي  -تاريخ ابف معيف  ((10
 .(3/60)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((11
 .(103ص)الترمذم، العمؿ الكبير  ((12
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 :حديثوثانًيا: دراسة 
: قػػاؿى رسػػكؿي اهللً    ػػًو، عػػف أبيػػًو، قػػاؿى ػػد ًه أبػػي أيم  بيػػًد اهلًل، عػػف جى ػػرًب بػػًف عي إنَّمػػا : » عػػف حى

العيشيكري 
(1) "  .(2)عمى الييكًد، كالنَّصارل، كليس عمى المسمميف عيشيكره

  يج الحديث:أوًل: تخر 
مػف طريػؽ عطػاء بػف السػائب عػف  ، ثبلثتيـ(5)كابف بشراف ،(4)، كأبك داكد(3)أخرجو أحمد  

 .حرب عف جده، عف النبي 
مػف طريػػؽ عطػاء بػػف السػائب عػػف  ، ثبلثػػتيـ(8)كالطحػاكم (،7)، كأحمػػد(6)كأخرجػو أبػك داكد  

مف طريؽ عطاء عػف  ما، كبلى(10)، كابف قانع(9)، كأخرجو الطحاكمحرب عف خالو عف النبي 
مف طريؽ حماد بف سممة عف حرب عف  ، كأخرجو البييقيحرب عف جده عف ابيو عف النبي 

                                                           
 صكلحكا ما الشافعي عند ذلؾ مف يمزميـ كالذم العيشكر: عشكر التجارات كالبياعات دكف عشكر الصدقات، ((1

   ، (3/39)جينظر: الخطابي، معالـ السنف  ،الجزية إال يمزميـ فبل شيء عمى يصالحكا لـ فإف العيد، كقت عميو
 في األخبار مباني تنقيح في األفكار نخب العيني، .(3/239)جابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر 

 .(108/ 8ج) اآلثار معاني شرح
رقـ  :3/169ب في تعشير أىؿ الذمة إذا اختمفكا بالتجارات،/سنف أبي داكد، كتاب كاإلمارة كالفيء :أبك داكد] ((2

رًب بًف عيبيًد اهلًل، عف 3046 الحديث ، قاؿ: حدَّثنا ميسدَّده، حدَّثنا أبك األحكًص، حدَّثنا عطاءي بفي السَّائًب، عف حى
ًو، عف أبيوً  د ًه أبي أيم   .[جى

: رقـ 31/201 -15897 :رقـ الحديث25/232 -15895 رقـ الحديث :25/230مسند أحمد،: مدأح] ((3
 .[23483 : رقـ الحديث38/468 -18904 الحديث

باب في تعشير أىؿ الذمة إذا اختمفكا بالتجارات، /سنف أبي داكد، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء :أبك داكد] ((4
 .[3049 : رقـ الحديث3/169
 .[509 : رقـ الحديث1/221أمالي ابف بشراف،  :شرافابف ب] ((5
باب في تعشير أىؿ الذمة إذا اختمفكا بالتجارات، /سنف أبي داكد، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء :أبك داكد] ((6
 .[3048 : رقـ الحديث3/169
 .[15896 رقـ الحديث :25/232مسند أحمد، :أحمد] ((7
 .[3064 رقـ الحديث – 3063 : رقـ الحديث2/32شرح معاني اآلثار، :الطحاكم] ((8
 .[3060 رقـ الحديث :2/31،السابؽ المرجع] ((9

 .(1/287)جابف قانع، معجـ الصحابة البف قانع  ((10



223 
 

، (2)بيػػوأ، كأخرجػػو إبػػراىيـ الحربػػي مػػف طريػػؽ سػػبلـ بػػف سػػميـ عػػف حػػرب عػػف جػػده عػػف (1)خالػػو
كأخرجو أبك داكد مرسبلن مف طريؽ حرب عف النبي 

(3). 
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

، كقػػاؿ (4)قػاؿ ابػػف القطػاف: "حػػديثه فػػي إسػناده اخػػتبلؼ، كال أعممػو مػػف طريػػؽ يحػتج بػػو"   
، كقاؿ ابف حجر: "الصكاب ركاية: (6)، "ىذا حديث فيو اضطراب كال يصح"(5)البخارم: "ال يتابع"

، (7)سػػفياف الثػػكرم، عػػف عطػػاء بػػف السػػائب، عػػف حػػرب بػػف عبيػػد اهلل الثقفػػي، عػػف جػػده أبػػي أمػػو"
        لبػػػػػاني: "إسػػػػػناده ضػػػػػعيؼ؛ الخػػػػػتبلط عطػػػػػاء، كاضػػػػػطرابو فػػػػػي إسػػػػػناده، كجيالػػػػػة حػػػػػرب كقػػػػػاؿ األ

 .(8)بف عبيد اهلل كشيخو"ا
 إسناده ضعيؼ، مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 االضراب في إسناده، فقد ركم بأكثر مف كجو عف عطاء بف السائب. -1
 .(9)عطاء بف السائب، صدكؽ اختمط -2
 .ضعيؼبيد اهلل بف عمير الثقفي، حرب بف ع -3
  .بياـ الكاسطة بيف جد حرب كالنبي إ -4
قــال ابــن حجــر: "لــين  اهلل, عبــد أبــو أو عمــي أبــو ,يُّ قالنِ عْســمــران العِ  بــنُ  نُ َســالحَ )د(  (73)

 .(10)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(12)، كقاؿ أبك حاتـ: "شيخ"(11)ذكره ابف حباف في الثقات   
                                                           

 .[18706 رقـ الحديث :9/335السنف الكبرل لمبييقي،: البييقي] ((1
 .(1/153)جإبراىيـ الحربي، غريب الحديث إلبراىيـ الحربي  ((2
باب في تعشير أىؿ الذمة إذا اختمفكا بالتجارات، /سنف أبي داكد، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء :ك داكدأب] ((3
 [. 3047 : رقـ الحديث3/169
 .(3/493)جابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ  ((4
 .(3/60)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((5
 .(103ص)الترمذم، العمؿ الكبير  ((6
 .(14/17)جابف حجر، إتحاؼ الميرة  ((7
 .(2/447)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد  ((8
 .(391ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((9

 .(163ص)السابؽ  المرجع ((10
 .(6/162)جابف حباف، الثقات  ((11
 .(3/27)جابف أبي حاتـ ، الجرح كالتعديؿ  ((12
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عػػػػف  (3)، كالبخػػػػارم(2)، كقػػػػاؿ أبػػػػك داكد الطيالسػػػػي(1)رم فػػػػي التػػػػاريخ الكبيػػػػركذكػػػػره البخػػػػا   
 .(5)"ال يجكز االحتجاج بو"كقاؿ أيضان ، (4)حديثو: "ال يصح"، كقاؿ الطبرم: "مجيكؿ"

 مجيكؿ. خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

عف عبد الرحمف بف أبزم    
مَّى مع رسكًؿ اهلًل (6) "، قاؿ  ككافى  ، أنَّوي "صى ـ  التَّكبيرى ال ييًت

ـى مػػػفى الس ػػػجكًد لػػػػـ  ذا قػػػا دى لػػػـ ييكب ػػػر كا  فػػػعى رىأسػػػوي مػػػفى الر كػػػكًع كأرادى أف يىسػػػػجي أبػػػك داكد: "معنػػػاه إذا رى
 . (7)ييكىب ر"

 أوًل: تخريج الحديث:
، (12)، كابػػػػػف األعرابػػػػػي(11)، كالطحػػػػػاكم(10)، كالبغػػػػػكم(9)، كالنسػػػػػائي(8)أخرجػػػػػو الطيالسػػػػػي   

 ، جميعيـ مف طريؽ الحسف بف عمراف، عف ابف عبد الرحمف بف أبزم، بو، بنحكه.(13)كالبييقي
   ، كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ الحسػػػف بػػػف عمػػػراف، عػػػف عبػػػد اهلل (15)، كالبييقػػػي(14)كأخرجػػػو أحمػػػد   
        ، (17)، كالبخػػػػارم(16)عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف أبػػػػزم، عػػػػف أبيػػػػو، بنحػػػػكه، كأخرجػػػػو ابػػػػف أبػػػػي شػػػػيبة بػػػػفا

                                                           
 .(2/300)جالبخارم، التاريخ الكبير  ((1
 .السابؽ المرجع ((2
 كلـ أعثر عميو في كتبو. .(2/313)ابف حجر، تيذيب التيذيب  ((3
 كلـ أعثر عميو في كتبو. .(2/313)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((4
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(7/142)جابف الممقف، التكضيح لشرح الجامع الصحيح  ((5
 ابف: ينظر مكالىـ، الخزاعي مقصكر زام بعدىا المكحدة فكسكك  اليمزة بفتح[ أبزم] أبزل بف الرحمف عبد ((6

 (.336ص) التيذيب تقريب: حجر
،، قاؿ: 837 : رقـ الحديث1/221أبكاب تفريع استفتاح الصبلة، /سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :أبك داكد] ((7

، كابفي الميثنَّى، قاال: حدَّثنا أبك داكدى، حدَّثنا شي  :  -عبةي، عًف الحسًف بًف ًعمرافى حدَّثنا محمَّد بفي بشَّارو قاؿى ابفي بىشَّارو
، كقاؿى أبك داكدى: أبك عبًد اهلًل العىسقبلًني    .[عف ابًف عبًد الرَّحمًف بًف أىبزىل، عف أبيًو  -الشَّاًمي 

 .[1383 :رقـ الحديث2/616مسند أبي داكد الطيالسي،  :أبك داكد] ((8
 .[42 الحديث رقـ :106، صاإلغراب :النسائي] ((9

 .[1929 : رقـ الحديث4/467معجـ الصحابة لمبغكم،  :البغكم] ((10
 .[1320 -1319 رقـ الحديث :1/220شرح معاني اآلثار، :الطحاكم] ((11
 .[354 : رقـ الحديث1/200معجـ ابف األعرابي،  :ابف األعرابي] ((12
 .[3861 :رقـ الحديث2/489السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((13
 : رقـ الحديث5/2806 –، 15369 : رقـ الحديث24/83 - رقـ الحديث :24/70 مسند أحمد، :أحمد] ((14

15587.] 
 .[2500 رقـ الحديث:2/100السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((15
 .[2512 : رقـ الحديث1/241 -، 2497 :رقـ الحديث1/218مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((16
 .[2540: ت2/300، التاريخ الكبير :البخارم] ((17
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             مػػػػػػراف، عػػػػػػف سػػػػػػعيد ، أربعػػػػػػتيـ مػػػػػػف طريػػػػػػؽ الحسػػػػػػف بػػػػػػف عً (2)ابػػػػػػف قػػػػػػانع، ك (1)كابػػػػػػف أبػػػػػػي غػػػػػػرزة
 بف عبد الرحمف بف أبزم، عف أبيو، بنحكه.ا

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، كقاؿ (4)، كقاؿ النسائي: "حديث منكر"(3)قاؿ أبك داكد الطيالسي عف حديثو: "ال يصح"   

            حجػػػػػػػر: "حػػػػػػػديث غريػػػػػػػب، كالحسػػػػػػػف مختمػػػػػػػؼ فيػػػػػػػو، ، كقػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػف (5)ابػػػػػػػف الممقػػػػػػػف: "ال يصػػػػػػػح"
 .(7)، كقاؿ األلباني: "ضعيؼ مضطرب"(6)كابف عبد الرحمف قيؿ: ىك سعيد. كقيؿ: عبد اهلل"

 : إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ:خالصة القول   
 الحسف بف عمراف، مجيكؿ الحاؿ. -1
 الحديث مضطرب، كمختمؼ فيو عمى الحسف كما صرح بذلؾ ابف حجر. -2
, قـال الُكوِفيّ  (10), بالقاف[(9)بالفاء ]الَخْنَدقى (8)سين بن ميمون الِخْنِدفىالحُ  (عس د) (74)

 .(11)ابن حجر: "لين الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد:

، كقػاؿ أبػك زرعػة: (13)، كذكره ابف حباف فػي الثقػات، كقػاؿ: "ربمػا أخطػأ"(12)كثقو العجمي   
 .(14)"شيخ"

                                                           
 [.43 : رقـ الحديث72غرزة، مسند عابس الغفارم البف أبي غرزة، ص يابف أب] ((1
 .(2/149)جابف قانع، معجـ الصحابة البف قانع  ((2
 .(2/300)جالبخارم، التاريخ الكبير  ((3
 .[42 : رقـ الحديث106، صاإلغراب :النسائي] ((4
 .(7/139)جضيح لشرح الجامع الصحيح ابف الممقف، التك  ((5
 .(2/59)جابف حجر، نتائج األفكار ( (6
 .(1/331)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد ( (7
الًخٍنًدفى: ىذه النسبة إلى خندؼ، قاؿ أبك الحسيف بف فارس في مجمؿ المغة: الخندفة: مشى تبختر، كبو  ((8

 .(5/209)جسميت خندؼ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني 
ٍندىقى: ىذه النسبة إلى الخندؽ كىك مكضع بجرجاف، كمحمة كبيرة بيا، ينظر: السمعاني، األنساب  ((9 الخى

 .(5/210)جلمسمعاني 
الراجح أنيا: الًخٍنًدفى، كما جـز محقؽ تيذيب الكماؿ بشار عكاد معركؼ، كقد استدؿ عمى ذلؾ بمجمكعة  ((10

 .(6/488)جت بشار عكاد معركؼ،  -أسماء الرجاؿ مف األدلة. ينظر: المزم، تيذيب الكماؿ في
 .(169ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((11
 .(1/303)ج معرفة الثقاتالعجمي،  ((12
 .(8/184)ج، الثقات ابف حباف ((13
 .(3/858)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((14
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في الضػعفاء،  (5)، كالذىبي(4)، كابف الجكزم(3)، كابف عدم(2)، كالنسائي(1)كذكره البخارم   
: "لػيس بقػكم" (8)، كالنسػائي(7)، كقػاؿ أبػك حػاتـ(6)كذكر لو البخارم حديثنا ثـ قاؿ: "لػـ يتػابع عميػو"

 .(9)مف ركل عنو" كزاد أبك حاتـ: "يكتب حديثو"، كقاؿ ابف المديني: "ليس بمعركؼ، كقؿٌ 
 ضعيؼ. خالصة القول:   

 :حديثوا: دراسة ثانيً 
: اجتمعػػتي أنػػػا     ميًّػػا عميػػًو السَّػػبلـ، يقػػكؿي : سػػمعتي عى عػػف عبػػًد الػػرَّحمًف بػػًف أبػػي ليمػػى، قػػاؿى

، كفاطمةي، كزيدي بفي حارثةى، عندى النَّبي   قَّنػا  كالعىبَّاسي ل يًني حى : يا رسكؿى اهلًل، إف رىأيػتى "أف تيػكى فقمتي
ػػًس فػػي كتػػاًب اهلًل فأقًسػػ مي "، فافعػػؿ؟ قػػاؿ: فىفىعػػؿى مػػف ىػػذا الخي ًني أحػػده بعػػدؾى ياتىػػؾى كػػي ال يينػػاًزعى موي حى
ياةى رسكًؿ اهلًل  : فىقىسمتيوي حى ، قاؿى ًنيػًو أبػك بكػرو ذلؾى َـّ كىالَّ حتَّػى إذا كانػت آخػر سػنةو مػف ًسػًني  ، ثػ

: بنػا عنػوي العػأ، فإنَّػوي عيمرى  َـّ أىرسػؿى إلػيَّ فقمػتي قَّنػا، ثػ ـى ًغنػى كبالمسػمميفى تػاهي مػاؿه كثيػره فعػزؿى حى ا
اجػػةه  ، فمىقيػػتي العبَّػػاسى بعػػدما  إليػػًو حى َـّ لػػـ يىػػدعيني إليػػًو أحػػده بعػػدى عمػػرى فىػػارديدهي عمػػييـ فىػػرىدَّهي عمػػييـ، ثػػ

مينىػػػا أبػػػدنا، ككػػػافى رجػػػبلن  ػػػيئنا ال ييػػػرد  عى رىمتىنىػػػا الغىػػػدىاةى شى ، حى مػػػي  ، فقػػػاؿ: يػػػا عى رجػػػتي مػػػف ًعنػػػًد عيمػػػرى خى
 .(11)"(10)دىاىينا

  

                                                           
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(2/373)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((1
 .(33ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف ((2
 .(3/223)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((3
 .(1/218)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((4
 .(91ص)، ديكاف الضعفاء (1/176)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((5
 .(2/385)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((6
 .(3/65)جبف أبي حاتـ ، الجرح كالتعديؿ ا ((7
 .(33ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف ((8
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(3/65)جحاتـ، الجرح كالتعديؿ  يابف أب ((9

 .(2/695)جداىينا: الداىي مف الرجاؿ: الفطف الجيد الرأم، ينظر: ابف األثير، جامع األصكؿ  ((10
: رقـ 3/147باب بياف مكاضع قسـ الخمس كسيـ ذم القربى، /نف أبي داكد، كتاب الخراجس :أبك داكد] ((11

، حدَّثنا ىىاشـي بفن البىريًد، حدَّثنا حيسيفي 2984 الحديث       ، قاؿ: حدَّثنا عثمافي بفي أبي شىيبةى، حدَّثنا ابفي نيميرو
، عف عبًد اهلًل بًف عبًد اهلًل، عف عبًد الرَّحما ا عميًو السَّبلـبفي مىيمكفو ًن ميَّ : سمعتي عى  .(ًف بًف أبي ليمى، قاؿى
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 : تخريج الحديث:أوًل 
، (5)، كأبػػػػػػك يعمػػػػػػى(4)، كالبػػػػػػزار(3)، كابػػػػػػف زنجكيػػػػػػو(2)ة، كابػػػػػػف أبػػػػػػي شػػػػػػيب(1)أخرجػػػػػػو أحمػػػػػػد   

، جمػيعيـ مػف طريػؽ الحسػف بػف ميمػكف، بػو، (8)، كالبييقػي(7)، كأبك الشيخ األصػبياني(6)كالعقيمي
ف طريؽ مطػرؼ ، ثبلثتيـ م(12)، كالمحاممي(11)، كالبييقي(10)، كالحاكـ(9)بنحكه، كأخرجو أبك داكد

 بف طريؼ، عف عبد الرحمف بف أبي ليمى، بو، بنحكه.ا
بير بف ميطعـ بف عدم      .(13)أخرجو البخارم ،كلو شاىد مف حديث جي

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، كقػػػاؿ (15)"إسػػػناد صػػػحيح"قػػػاؿ أيضػػػان: ، ك (14)قػػػاؿ البييقػػػي: "ركاتػػػو مػػػف ثقػػػات الكػػػكفييف"   

 حػديث "قػاؿ المنػذرم: ، ك (17): "حديث ال يتابع عميػو"البخارمكقاؿ  ،(16)ت"الييثمي: "رجاليما ثقا
 .(19)، كضعفو األلباني(18)حديث عمي ال يصح"ك  صحيح، جبير

                                                           
 .[646 : رقـ الحديث2/75مسند أحمد،  :أحمد] ((1
 .[33449 رقـ الحديث :6/516مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((2
 .[1245 : رقـ الحديث2/728األمكاؿ البف زنجكيو، : ابف زنجكيو] ((3
 .[626 رقـ الحديث :2/229مسند البزار، :البزار]( (4
 .[364 : رقـ الحديث1/299مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى المكصمي] ((5
 .(1/253)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((6
 .[101 : رقـ الحديث1/309أخبلؽ النبي ألبي الشيخ األصبياني،  :أبك الشيخ األصبياني] ((7
رقـ  :9/272 ، معرفة السنف كاآلثار،12961 قـ الحديثر  :6/559السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((8

 .[13140 الحديث
رقـ  :3/146باب بياف مكاضع قسـ الخمس كسيـ ذم القربى،/سنف أبي داكد، كتاب الخراج :أبك داكد] ((9

 .[2983 الحديث
 .[4346 : رقـ الحديث3/42 -2586 رقـ الحديث :2/140المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((10
 .[12961 : رقـ الحديث6/558السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((11
 .[186 :رقـ الحديث204أمالي المحاممي ركاية ابف يحيى البيع، ص :المحاممي] ((12
: رقـ 4/91باب كمف الدليؿ عمى أف الخمس لئلماـ، /صحيح البخارم، كتاب فرض الخمس :البخارم] ((13

 .[3502 رقـ الحديث :4/179، باب مناقب قريش،كتاب المناقب -، 3140 الحديث
 .[12961 : رقـ الحديث6/559السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((14
 .(9/273)جالبييقي، معرفة السنف كاآلثار  ((15
 .[14186 :رقـ الحديث9/14مجمع الزكائد كمنبع الفكائد،  :الييثمي] ((16
 .(2/385)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((17
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(3/428)جالزيمعي، نصب الراية  ((18
 .(2/422)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد  ((19
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إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ الحسيف بف ميمكف، كمتابعة مطرؼ بف طريؼ كما عند  خالصة القول:
 صدكؽ، عيسى بف ماىاف؛ ففي إسناده عيسى بف أبي المصنؼ كغيره ال ترتقي بإسناد الحديث

 كيتقكل متف الحديث بشاىده. ،(1)الحفظ سيء
   عثمان بن عمرو مولى الَمَدِنيّ  الُقَرِشّي اأُلَمِويّ  الحصين بن ُحَصين والد داود)ق(  (75)
 .(3), قال ابن حجر: "لين الحديث"(2)عفان بنا

  أوًل: أقوال النقاد:
كأبك بشػر الػدكالبي، كأبػك محمػد بػف الجػاركد، ، (6)، كالعقيمي(5)، كالبمخي(4)ذكره أبك زرعة   

، كقػاؿ الػذىبي: (10)فػي الضػعفاء، كضػعفو أبػك حػاتـ (9)، كالػذىبي(8)، كابػف الجػكزم(7)كأبك العػرب
: "حديثو ليس بالقائـ"، كقاؿ البخارم: "حديثو لػيس (13)، كأبك حاتـ(12)، كقاؿ البخارم(11)"ضيعؼ"

اخػتمط فػي آخػر عمػره، حتػى كػاف ال يػدرم مػا ، كقاؿ ابف حباف: "كاف ممػف (14)في كجو صحيح"
، قػػاؿ البخػػارم: "فػػي حديثػػو (15)يحػدث بػػو، كاخػػتمط حديثػػو القػػديـ بحديثػػو األخيػر؛ فاسػػتحؽ التػػرؾ"

 .(16)نظر"
 ضعيؼ جدنا ال يحتج بحديثو. خالصة القول:   

 

                                                           
 (.629ص) التيذيب تقريب حجر، ابف ينظر ((1
 (.6/551ج) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب المزم، ((2
 .(171ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
 .(2/611)جرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي أبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة ال ((4
 .(215ص)التراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام ((5
 . (1/315)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((6
 .(215ص)التراجـ الساقطة مف كتاب إكماؿ تيذيب الكماؿ لمغمطام  ((7
 .(1/218)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((8
 .(93ص)، ديكاف الضعفاء (1/178)جلذىبي، المغني في الضعفاء ا ((9

 .(3/199)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((10
 .(1/178)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((11
 .(48ص)البخارم، الضعفاء الصغير  ((12
 .(3/199)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((13
 .(3/7)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((14
 .(1/270)جابف حباف، المجركحيف  ((15
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(1/315)جالعقيمي، الضعفاء الكبير ( (16
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 :حديثوثانًيا: دراسة 
ػػؿَّ عػػف أبػػي رافػػعو مػػكلى رسػػكؿ اهلل     : "سى سىػػعدنا، كرىشَّ عمػػى قىبػػرًه   رسػػكؿي اهللً  (1)، قػػاؿى

مىاءن"
(2). 

 أوًل: تخريج الحديث:
 انفرد ابف ماجة بيذا الحديث كلـ أعثر عميو في أم مف كتب السنة.   
، كشػػاىده (3)كلػػو شػػاىد مكقػػكؼ عمػػى جػػابر بػػف عبػػد اهلل رضػػي اهلل عنيمػػا أخرجػػو البييقػػي   

، كشاىده ثالث مػف (5)كابف الجكزم ،(4)آخر مف حديث محمد بف عمي بف الحسف، أخرجو البييقي
 .(6)حديث عمر بف الحكـ بف ثكباف، أخرجو ابف سعد

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(9)، كاأللباني(8)، كالبكصيرم(7)ضعفو اليركم   
 ؛ ألجؿ:جدان  إسناده ضعيؼ خالصة القول:   
 .(10)عبد الممؾ بف محمد، صدكؽ يخطئ -1
 (11)ضعيؼمندؿ بف عمي العنزم،  -2
 .(12)محمد بف عبيد اهلل بف أبي رافع، ضعيؼ -3
يف كالد داكد، ضعيؼ جدنا ال يحتج بحديثو. -4  حيصى

                                                           
السؿ بتشديد البلـ اإلخراج بتأف كتدريج كىك بأف يكضع السرير في مؤخر كيحمؿ الميت منو فيكضع في  ((1

 .(1/470)جالمحد، ينظر: السندم، حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة 
رقـ  :1/495باب ما جاء في ادخاؿ الميت القبر،/سنف ابف ماجة، كتاب ما جاء في الجنائز :اجةابف م] ((2

: حدَّثنا مىندىؿي 1551 الحديث طَّاًب قاؿى : حدَّثنا عبدي العىزيًز بفي الخى قىاشي  قاؿى ، قاؿ: حدَّثنا عبدي الممًؾ بفي محمَّدو الرَّ
: أخبرني محمَّدي بفي عيبيًد ا  .[هلًل بًف أبي رىافعو مكلى رسكؿ اهلل بفي عميٍّ قاؿى

 .[6743 :رقـ الحديث3/577السنف الكبرل لمبييقي، : البييقي] ((3
 .[6737 رقـ الحديث، السابؽ المرجع] ((4
  [.911 رقـ الحديث.:2/19التحقيؽ في مسائؿ الخبلؼ،  :ابف الجكزم] ((5
 .(1/115)جابف سعد، الطبقات الكبرل  ((6
 .(3/1230)جاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح اليركم، مرق ((7
 .(2/38)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((8
 .(117ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((9

 .(365ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((10
 .(545ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((11
 .(494ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((12
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  .(2), قال ابن حجر: "لين الحديث" الَبْصِريّ (1)ْبِديِّ ر بن زيد العَ عفَ اد بن جَ مَّ حَ )ق(  (76)
 أوًل: أقوال النقاد: 

 في الثقات. (6)، كابف شاىيف(5)ف، كابف خمفك (4)، كذكره ابف حباف(3)كثقو ابف معيف   
، (7)كركل لػػو ابػػف عػػدم حػػديثيف كقػػاؿ: "كلػػـ أجػػد لحمػػاد بػػف جعفػػر غيػػر ىػػذيف الحػػديثيف"   

فػػػػي الضػػػػعفاء، كقػػػػاؿ األزدم: "نسػػػػب إلػػػػى  (10)، كالػػػػذىبي(9)كابػػػػف الجػػػػكزم، (8)كذكػػػػره ابػػػػف عػػػػدم
 .(13)، كقاؿ ابف عدم: "منكر الحديث"(12)، كضعؼ حديثو البخارم(11)الضعؼ"

 ضعيؼ. خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

أف نقرأى عمى  شىريؾو األنصاريَّة رضي اهلل عنيا، قالت: "أمرنا رسكؿي اهلًل  عف غيزيمة أـ     
 .(14)الًجنىازىًة بفاتحًة الًكتاًب"

  

                                                           
   لنسبة إلى عبد القيس في ربيعة بف نزار، كىك عبد القيس بف أفصى بف دعمي بف جديمة العبدٌم: ىذه ا ((1
 .(9/190)جبف أسد بف ربيعة بف نزار، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني ا

 .(177ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(3/134)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((3
 .(8/203)جحباف، الثقات ابف  ((4
 . لـ أعثر عمى كتابو.(4/137)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((5
 .(66ص)ابف شاىيف تاريخ أسماء الثقات  ((6
 .(3/9)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((7
 .السابؽ المرجع ((8
 .(1/232)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((9

 .(100ص)، ديكاف الضعفاء (1/188)جفاء الذىبي، المغني في الضع ((10
 . لـ أعثر عمى كتابو.(4/137)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((11
 .(145ص)الترمذم، العمؿ الكبير   ((12
 .(3/9)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((13
رقـ  :1/479نازة، باب ما جاء في القراءة عمى الج/سنف ابف ماجة، كتاب ما جاء في الجنائز :ابف ماجة] ((14

، قاال: حدَّثنا أبك عاصـو قاؿ: 1496 الحديث براىيـ بفي الميستًمر  ، كا  ، قاؿ: حدَّثنا عىمرك بفي أبي عاصـو النَّبيؿي
: حدَّثتني أـ  شىريؾو األنصاريَّةي رضي اهلل عنيا : حدَّثني شىيري بفي حىكشبو قاؿى مَّادي بفي جعفرو العىبدم  قاؿى  .[حدَّثنا حى
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 أوًل: تخريج الحديث:
 بو، بنحكه. ، كبلىما مف طريؽ حماد بف جعفر،(2)، كابف الجكزم(1)أخرجو الدكالبي   
   ، (4)، كالنسػػػائي(3)لػػػو شػػػاىد مػػػف حػػػديث ابػػػف عبػػػاس رضػػػي اهلل عنيمػػػا أخرجػػػو الترمػػػذمك    

 .(6)، كشاىد آخر مف حديث أسماء بنت يزيد رضي اهلل عنيا، أخرجو الطبراني(5)كابف ماجة
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(9)، كاأللباني(8)، كضعفو ابف حجر(7)حسنو البكصيرم   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 حماد بف جعفر ضعيؼ. -1
 .كيتقكل متف الحديث بشكاىده .(10)شير بف حكشب، صدكؽ كثير اإلرساؿ كاألكىاـ -2
ـــيـــد بـــن حَ ُحمَ )د(  (77)       قـــال  الجيـــم, أبـــو التَِّميِمـــيّ  الخـــوار أبـــي بـــن ويقـــال ار,اد بـــن ُخـــوَ مَّ

 .(11)ابن حجر: "لين الحديث"
 ل النقاد: أوًل: أقوا

، كقاؿ (13)، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "ربما أخطأ"(12)الحاكـ حديثو صحح إسناد   
 .(15)، كقاؿ الذىبي: "كثؽ"(14)أبك زرعة: "شيخ"

                                                           
 .[1457 : رقـ الحديث2/835الكنى كاألسماء لمدكالبي،  :الدكالبي] ((1
 .[893 : رقـ الحديث2/15التحقيؽ في مسائؿ الخبلؼ،  :ابف الجكزم] ((2
 رقـ الحديثباب ما جاء في القراءة عمى الجنازة بفاتحة الكتاب، /سنف الترمذم، كتاب الجنائز :الترمذم] ((3

1026]. 
 .[1987 :رقـ الحديث4/74باب الدعاء، /ائي، كتاب الجنائزسنف النس: النسائي] ((4
 : رقـ الحديث1/479باب ما جاء في القراءة عمى الجنازة، /سنف ابف ماجة، كتاب الجنائز :ابف ماجة] ((5

1495]. 
 .[413 : رقـ الحديث24/162المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((6
 .(2/31)جابف ماجة البكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد  ((7
 .(2/243)جابف حجر، التمخيص الحبير ( (8
 .(114ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((9

 .(269ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((10
 .(181ص)السابؽ  المرجع ((11
 .[7224 رقـ الحديث :4/159المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((12
 .(197-8/196)جابف حباف، الثقات  ((13
 .(3/862)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((14
 .(1/194)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((15
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    فػػػي الضػػػعفاء، كقػػػاؿ  (4)، كالػػػذىبي(3)، كابػػػف الجػػػكزم(2)، كابػػػف عػػػدم(1)كذكػػػره أبػػػك زرعػػػة   
    ، كضػػػعفو (6)، كقػػػاؿ الػػػدارقطني: "يعتبػػػر بػػػو"(5)كر"أبػػػك حػػػاتـ: "شػػػيخ يكتػػػب حديثػػػو كلػػػيس بالمشػػػي

، كقػاؿ (8)، كقػاؿ ابػف عػدم: "قميػؿ الحػديث كبعػض أحاديثػو عمػى قمتػو، ال يتػابع عميػو"(7)أبك داكد
: "يحػدث عػف (11)، كابػف القيسػراني(10)، كقاؿ ابف عػدم(9)ما ال يتابع عميو" مابف القيسراني: "يرك 

 .(13)، كقاؿ الحاكـ: "منكر الحديث"(12)سراني: "متركؾ الحديث"الثقات بالمناكير"، كقاؿ ابف القي
 ضعيؼ، يكتب حديثو لبلعتبار. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
، فممَّػا رىآنػي رسػكؿي اهلًل  ، قاؿ: أىتيػتي النَّبػيَّ عف كائًؿ بف حيجرو      كًلػي شىػعره طىكيػؿه

: "ذيبػابه  عػتي  (14)قػاؿى : فىرىجى " قػاؿى زتيػػوي ذيبػػابه زى ، كىػػذا (15)فجى : "إن ػػي لػـ أىعنًػؾى َـّ أىتيتيػوي مػػف الغىػًد، فقػاؿى ، ثػ
" سفي   .(16)أحى

  

                                                           
 .(3/862)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((1
 .(3/82)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((2
 .(1/237)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((3
 .(104ص)، ديكاف الضعفاء (1/194)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((4
 .(3/220)جحاتـ، الجرح كالتعديؿ  ابف أبي ((5
 .(23ص)سؤاالت البرقاني لمدارقطني الدارقطني،  ((6
 عميو في كتبو. . لـ أعثر(7/353)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((7
 .(3/86)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((8
 .(5/2783)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((9

 .(3/82)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((10
 .(3/1337)ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((11
 .(5/2783)جالسابؽ  المرجع ((12
 .[3010 :رقـ الحديث2/280حاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف لم :الحاكـ] ((13
، الفائؽ في غريب الحديث الزمخشرمذيباب: يقاؿ أصابؾ ذباب مف ىذا األمر، أم شـؤ كشر، ينظر:  ((14
 .(4/755)ج، جامع األصكؿ 2/5

 .(11/163)جفجززتو: أم قطعتو، ينظر: العظيـ آبادم، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ  ((15
مَّة، /د، كتاب الترجؿسنف أبي داك  :أبك داكد] ((16 ، قاؿ: حدَّثنا 4190 : رقـ الحديث4/82باب في تطكيؿ الجي

، كسفيافى بفي عيقبةى الس كىائي   ةى  -محمَّدي بفي العبلًء، حدَّثنا ميعاكيةي بفي ًىشاـو ، عف  -ىك أخك قىبيصى كارو ميدي بفي خي كحي
، عف أبيًو، عف كائ ، عف عاصـً بًف كيميبو  .[ًؿ بف حيجرو سيفيافى الثَّكرم 
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 أوًل: تخريج الحديث:
مػػػػف طريػػػػؽ معاكيػػػػة بػػػػف ىاشػػػػـ، كأخرجػػػػو  ، كبلىمػػػػا(2)، كابػػػػف ماجػػػػة(1)أخرجػػػػو النسػػػػائي   

خرجو النسائي مف طريؽ سفياف بف عقبة، كأ ، ثبلثتيـ(5)، كالطحاكم(4)، كابف أبي شيبة(3)النسائي
مػف طريػؽ  ، ثبلثػتيـ(9)، كالبييقػي(8)، كالطبرانػي(7)، كأخرجو الطحاكم(6)مف طريؽ القاسـ بف يزيد

بف ىاشػـ، ا)معاكية خمستيـ مف طريؽ عباد بف مكسى،  (10)مكسى بف مسعكد، كأخرجو البييقي
لثػكرم، كسفياف بف عقبة، كالقاسـ بػف يزيػد، كمكسػى بػف مسػعكد، كعبػاد بػف مكسػى( عػف سػفياف ا

 بو، بنحكه.
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(11)و األلبانيحصح   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ:  خالصة القول:   
 .(12)معاكية بف ىشاـ، صدكؽ لو أكىاـ -1
 حميد بف حماد ضعيؼ. -2
ميد بف كقد ت     كمكسػى يزيػد، بف كالقاسـي  عقبة، بف كسفيافي  ىاشـ، بف ، معاكيةي حمادابع حي
فيرتقػي إلػى  ، كتابعكا معاكية بف ىشاـ متابعة قاصرة؛متابعة تامة مكسى، بف كعبادي  مسعكد، بفا

 الحسف لغيره.
 
 

                                                           
 .[5052 :رقـ الحديث8/131األخذ مف الشارب، /سنف النسائي، كتاب الزينة :النسائي] ((1
 .[3636 رقـ الحديث :2/1200باب كراىية كثرة الشعر،/كتاب المباس] ابف ماجة: سنف ابف ماجة،  ((2
 .[5052 يث:رقـ الحد8/131األخذ مف الشارب، /سنف النسائي، كتاب الزينة :النسائي] ((3
 .[25096 رقـ الحديث :5/190 مصنؼ ابف أبي شيبة، :ابف أبي شيبة] ((4
 .[3367 رقـ الحديث :8/436 شرح مشكؿ اآلثار، :الطحاكم] ((5
 .[5066 : رقـ الحديث8/135باب تطكيؿ الجمة، / سنف النسائي، كتاب الزينة :النسائي] ((6
 .[3368 حديث: رقـ ال8/436شرح مشكؿ اآلثار،  :الطحاكم] ((7
 .[99 :رقـ الحديث22/40المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((8
 .[6055 :رقـ الحديث8/434شعب اإليماف،  :البييقي] ((9

 .[6056 : رقـ الحديث8/435، السابؽ المرجع] ((10
 .(9/190)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد  ((11
 .(538ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((12
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 .(1), قال ابن حجر: "لين الحديث"الَبْصِريّ ّي ِخَداش بن َعيَّاش الَعبدِ )ت(  (78)
 أوًل: أقوال النقاد:

 .(3)، كقاؿ الذىبي: "كثؽ"(2)ذكره ابف حباف في الثقات   
 .(5)، كقاؿ الترمذم: "ال يعرؼ خداش ىذا مف ىك"(4)الذىبي في الضعفاء ذكرهك    
 مجيكؿ. خالصة القول:   

 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
: قػػاؿى رسػػكؿي اهلًل  الحــديث األول:    : "إذا عػػف جػػابر بػػف عبػػد اهلل رضػػي اهلل عنيمػػا، قػػاؿى

ع إحدل ًرجمىي  .(6)ًو عمى األيخرل"استىمقىى أىحديكيـ عمى ظىيًرًه فبل يىضى
 أوًل: تخريج الحديث:

، كمػػف (8)، كمػػف طريػػؽ عبػػد الممػػؾ بػػف جػػريج(7)أخرجػػو مسػػمـ مػػف طريػػؽ ليػػث بػػف سػػعد   
  محمػػد بػػف مسػػمـ  ، عػػف)الميػػث، كعبػػد الممػػؾ، كعبيػػد اهلل( ، ثبلثػػتيـ(9)طريػػؽ عبيػػد اهلل بػػف األخػػنس

 الزبير، بو، بنحكه. يأب بف تدرسا
 الحديث: ثانًيا: الحكم عمى إسناد

 .(10)صححو األلباني   

                                                           
 .(192ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1
 .(6/276)جابف حباف، الثقات  ((2
 .(1/372)جالذىبي، الكاشؼ  ((3
 .(1/209)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((4
 .[2766 :رقـ الحديث5/96باب ما جاء في الكراىية في ذلؾ، /سنف الترمذم، كتاب الذبائح :الترمذم] ((5
، قاؿ: 2766 رقـ الحديث :5/96باب ما جاء في الكراىية في ذلؾ،/األدب سنف الترمذم، كتاب :الترمذم] ((6

، عف  ، عف ًخدىاشو : حدَّثنا سميمافي التَّيمي  : حدَّثنا أبي قاؿى         حدَّثنا عيبيدي بفي أىسباًط بًف محمَّدو القيرىًشي  قاؿى
بيًر، عف جابرو بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما  .[أبي الز 

باب في منع االستمقاء عمى الظير ككضع إحدل الرجميف عمى /كتاب المباس كالزينة حيح مسمـ،ص :مسمـ] ((7
 .[2099-72 :13/1661رقـ الحديث األخرل، 

باب في منع االستمقاء عمى الظير ككضع إحدل الرجميف عمى /كتاب المباس كالزينة ،السابؽ المرجع] ((8
 .[2099-73 : رقـ الحديث3/1662األخرل، 

باب في منع االستمقاء عمى الظير ككضع إحدل الرجميف عمى /كتاب المباس كالزينة ،السابؽ المرجع] ((9
 .[2099-74 :رقـ الحديث3/1662األخرل، 

 .(6/266)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم  ((10
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يَّػػاش، مجيػػكؿ الحػػاؿ، كقػػد ت خالصــة القــول:    و بعػػاإسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ: ًخػػدىاش بػػف عى
فيرتقػي إلػى الحسػف لغيػره، كتػدليس محمػد بػف مسػمـ  ؛متابعة تامػة اهلل، كعبيد الممؾ، كعبد الميث،

، كقػد صػرح (1)ب المدلسيفبف تدرس ال يضير، فقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتا
 .(2)بالسماع كما عند مسمـ

مفَّ  عػػف جػػابرو بػػف عبػػد اهلل رضػػي اهلل عنيمػػا، عػػف النَّبػػي   الحــديث الثــاني:    قػػاؿ: "ليػػدخي
مىًؿ األحمرً  احبى الجى نَّةى مف بىايعى تحتى الشَّجرًة إالَّ صى الجى
(3)"(4). 

 أوًل: تخريج الحديث:
ف خالػػد عػػف محمػػد بػػف مسػػمـ بػػف تػػدرس أبػػي الزبيػػر، بػػو، أخرجػػو مسػػمـ مػػف طريػػؽ قيػػرة بػػ   

 .(5)بمعناه
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(7)، كضعفو األلباني(6)قاؿ الترمذم: "ىذا حديث غريب"   
إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ خداش بف عيػاش، مجيػكؿ الحػاؿ، كقػد تابعػو قػرة  خالصة القول:   
 سف لغيره.فيرتقي إلى الح، بف خالد متابعو تامةا
 
 

                                                           
 .(45ص)ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف  ((1
ب في منع االستمقاء عمى الظير ككضع إحدل الرجميف عمى با/كتاب المباس كالزينة صحيح مسمـ، :مسمـ] ((2

 .[2099-73 رقـ الحديث :3/1662األخرل،
 أتيناه األحمر الجمؿ صاحب بعضيـ، كقاؿ ،رئيس المنافقيف، بي  صاحب الجمؿ األحمر: ىك عبد اهلل بف أي  ((3

 يستغفر أف مف إلي أحب لتيضا أجد إلف كاهلل قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ لؾ يستغفر تعاؿ فقمنا
 ،المنافؽ قيس بف الجد ىك الرجؿ ىذا قيؿ القاضي قاؿ النككم قاؿ لو، ضالة ينشد رجؿ ككاف قاؿ صاحبكـ

 األحكذم تحفة المباركفكرم، .(9/4016)جينظر: اليركم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 (.10/248ج)

،، 3863 :رقـ الحديث ،5/696اب فيمف سب أصحاب النبي ب/سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((4
بيًر، عف جابرو  ، عف أبي الز  ، عف ًخداشو ، عف سميمافى التَّيمي  : حدَّثنا أىزىىري السَّمَّافي حدَّثنا محمكدي بفي غىيبلفى قاؿى

 .[بف عبد اهلل رضي اهلل عنيماا
 :4/2145 ،2780-12 : رقـ الحديث4/2144صحيح مسمـ، كتاب صفات المنافقيف كأحكاميـ،: مسمـ] ((5

 ،.2780-13 رقـ الحديث
  [3863 رقـ الحديث : ،5/696باب فيمف سب أصحاب النبي /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((6
 .(518ص)األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم  ((7
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طر, قال ابن حجر: "لين يث والد فِ رَ و بن حُ مرُ مولى عَ  الُكوِفيّ  (1)وميخزُ خميفة المَ )د(  (79)

 .(2)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد:

 .(4)، كقاؿ الذىبي: "كثؽ"(3)ذكره ابف حباف في الثقات   
بف حريث،  ، لـ يرك إال عف مكاله عمرك(5)كقاؿ أبك الحسف بف القطاف: "مجيكؿ الحاؿ"   

 .(6): ابنو فطر بف خميفةإال لـ يرك عنو
 .الحاؿ مجيكؿ خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
ػػطَّ ًلػػي رسػػكؿي اهلًل     : خى ، قػػاؿى يػػثو رى :  عػػف عىمػػرك بػػًف حي ، كقػػاؿى أىزيػػديؾى »دارنا بالمدينػػًة ًبقػػكسو

"  .(7)أىزيديؾى
 أوًل: تخريج الحديث:

، (12)، كأبػػك نعػػيـ(11)، كالبييقػػي(10)، كالطحػػاكم(9)أبػػك يعمػػى، ك (8)أخرجػػو ابػػف أبػػي عاصػػـ   
 كمي، بو، بنحكه .خزي خمستيـ مف طريؽ خميفة المى 

                                                           
كمي ((1  كىك قريش مخزـك إلى كاألخرل ،عمرك بف مخزـك إلى تنسب إحداىما قبيمتيف، إلى النسبة ىذه: الًمخزي

-12/135)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر غالب، بف لؤمٌ  بف كعب بف مرة ابف يقظة بف مخزـك
136). 

 .(195ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(4/209)جابف حباف، الثقات ( (3
 .(1/375)جالذىبي، الكاشؼ  ((4
 .(3/163)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((5
 .(8/325)جينظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((6
رقـ الحديث  :3/173كاإلمارة كالفيء، باب في إقطاع األرضيف،/سنف أبي داكد، كتاب الخراج :أبك داكد] ((7

رىيثو 306 ، حدَّثني أبي، عف عىمرك بًف حي دثنا ميسدَّده، حدَّثنا عبدي اهلًل بفي داكدى، عف ًفطرو  .[، قاؿ: حَّ
 .[714 الحديث : رقـ2/37اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ،  :ابف أبي عاصـ] ((8
 .[1464رقـ الحديث  :3/45مسند أبي يعمى المكصمي، :أبك يعمى] ((9

 .[5756رقـ الحديث  :14/458شرح مشكؿ اآلثار، :الطحاكم] ((10
 .[11800 الحديث : رقـ6/240السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((11
      ، معرفة الصحابة 2141:رقـ الحديث 2/817معرفة الصحابة ألبي نعيـ،  :أبك نعيـ األصبياني] ((12

 .[5026رقـ الحديث  :4/2001ألبي نعيـ،



237 
 

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(1)ضعفو األلباني   
إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ خميفػػة المخزكمػػي، مجيػػكؿ، كلػػـ أعثػػر لػػو عمػػى  خالصــة القــول:   

 متابع.
      , قال الصائغ الَبْصِريّ  ثم اْلكْرَماِنيأبو بحر  (2)َفاِويُّ الطُّ داود بن راشد  (س د) (80)

 . (3)ابن حجر: "لين الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

 . (5)، كذكره ابف حباف في الثقات(4)قاؿ الذىبي: "كثؽ"   
، كقاؿ ابف معػيف: (6)المتيـ بو داكد :كقاؿ ،ا في المكضكعاتكذكر لو ابف الجكزم حديثن    

  .(9)، كقاؿ الدارقطني: "يترؾ"(8)، كقاؿ العقيمي: "حديثو باطؿ ال أصؿ لو"(7)بشيء" "ليس
كلـ أجد لو ركاية عند النسائي في السنف الصغرل، كقد ركل لو  ضعيؼ خالصة القول:   

 .(.10)حديثان كاحدان في السنف الكبرل
 :حديثوثانًيا: دراسة 

ـى     : كػاف رسػكؿ اهلل-يقكؿ:   ، قاؿ: سمعتي نبي اهللعف زيًد بًف أرقى   كقاؿ سيميمافي
، أنا شىػييده أنَّػؾ أنػت الػرَّب  كحػدؾى ال شػريؾى لػؾ،  كيؿ   يقكؿ في ديبيًر صبلًتو: "المَّييَـّ ربَّنا كرىبَّ  شيءو

بَّنػػا كرىبَّ كػػؿ   َـّ رى ، المَّيػػ ػػدنا عبػػديؾى كرسػػكليؾى َـّ ربَّنػػا كرىبَّ كػػؿ  شػػيءو أنػػا شىػػييده أف محمَّ ، أنػػا  المَّييػػ شػػيءو
ػا لػؾى كأىىمػي فػي كيػؿ  سػاعةو  ، اجعمنػي ميخمصن شىييده أفَّ العبادى كيمَّييـ إخكةه، المَّيَـّ ربَّنا كرىبَّ كيؿ  شػيءو

                                                           
 .(2/453)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد  ((1
 (.9/77ج) األنساب السمعاني: ينظر طفاكة، إلى النسبة ىذه: الط فىاًكم   ((2
 .(198ص)التيذيب  ابف حجر، تقريب ((3
 .(1/379)جالذىبي، الكاشؼ  ((4
 .(6/281)جابف حباف، الثقات  ((5
 .(1/252)جابف الجكزم، المكضكعات  ((6
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(2/38)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((7
 .السابؽ المرجع ((8
 .(29ص)سؤاالت البرقاني  ،لدارقطنيا ((9

 .[،9849: رقـ الحديث44/ 9لمنسائي، النسائي، السنف الكبرل ]( (10
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َـّ نيػػكرى السػػمكاًت  ، المَّيػػ فػػي الػػد نيا كاآلخػػرًة، يػػا ذىا الجػػبلًؿ كاإلكػػراـً اسػػمع كاسػػتجب، اهلل أكبيػػر األكبػػري
 .(1)كاألرًض"

 الحديث:أوًل: تخريج 
، (6)، كابػػػف السػػػني(5)، كالطبرانػػػي(4)، كأبػػػك يعمػػػى المكصػػػمي(3)، كالنسػػػائي(2)أخرجػػػو أحمػػػد   

 ، جميعيـ مف طريؽ داكد بف راشد الطىفاًكم، بو، بنحكه.(7)كالبييقي
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(9)، كشعيب األرنؤكط(8)ضعفو األلباني   
 جؿ:أل ؛إسناده ضعيؼ خالصة القول:   
 داكد بف راشد الطىفاًكم، ضعيؼ. -1
 .(10)أبك مسمـ البجمي مقبكؿ -2
قـــال ابـــن حجـــر: "لـــين  عائشـــة, مـــولى ,(11)الَجـــَزِريِّ  مصـــغرالُزبيـــر بـــن ُخَريـــق  )د(  (81)

 .(12)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

                                                           
، قاؿ: 1508: رقـ الحديث 2/83 باب ما يقكؿ الرجؿ إذا سمـ،/سنف أبي داكد، كتاب الصبلة  :داكد كأب] ((1

، قاؿ: سمعتي داكدى الط فاًكمَّ  ، قاال: حدَّثنا الميعتًمري ، كىذا حديث ميسدَّدو ، حدَّثنا ميسدَّده، كسيميمافي بفي داكدن العىتًكي 
، عف زيًد بًف أرقىـى  ًمي   .[قاؿ: حدَّثني أبك ميسمـو البىجى

 .[19293رقـ الحديث :32/48مسند أحمد، :أحمد] ((2
 .[9849 : رقـ الحديث9/44السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((3
 .[7216 :رقـ الحديث13/178مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى المكصمي] ((4
 .[5122 :رقـ الحديث5/210معجـ الكبير لمطبراني، ال :الطبراني] ((5
 .[114 : رقـ الحديث102عمؿ اليـك كالميمة البف السني، ص :ابف السني] ((6
 .[613 : رقـ الحديث2/136شعب اإليماف،  :البييقي] ((7
 .(2/95)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد  ((8
 .(2/621)جأبك داكد، سنف أبي داكد ت األرنؤكط  ((9

 .(673ص)نظر: تقريب التيذيب ي ((10
: بفتح الجيـ كالزال ككسر الراء، ىذه النسبة إلى الجزيرة كىي إلى عدة ببلد مف ديار بكر، كاسـ  ((11 ًرم  زى الجى

خاص لبمدة كاحدة يقاؿ ليا جزيرة ابف عمر، كعدة ببلد منيا المكصؿ كسنجار كحراف كالرقة كرأس العيف كآمد 
 .(3/269)ججمة كالفرات. ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني كميافارقيف، كىي ببلد بيف د

 .(214ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((12
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ؿ ، كقػا(3)، كقػاؿ الػذىبي: "كثػؽ"(2)، كذكره ابػف حبػاف فػي الثقػات(1)قاؿ الذىبي: "صدكؽ"   
 .(4)ابف ماككال: "قميؿ الحديث"

      فػػػي الضػػػعفاء، كقػػػاؿ ابػػػف السػػػكف: "لػػػـ يسػػػند الزبيػػػر (6)، كالػػػذىبي(5)كذكػػػره ابػػػف الجػػػكزم  
 : "ليس بالقكم".(9)، كالدارقطني(8)، كقاؿ أبك داكد(7)بف خريؽ غير حديثيف"ا

 ضعيؼ.  خالصة القول:  
 :حديثوثانًيا: دراسة 

ػره  عف جػابرو بػف عبػد اهلل رضػي   جى رجنػا فػي سىػفرو فأصػابى رجػبلن منػا حى : خى اهلل عنيمػا قػاؿى
؟ فقالكا: مػا نىجػدي  : ىؿ تجدكفي لي ريخصةن في التَّيم ـً ـى فسأؿى أصحابوي فقاؿى َـّ احتىمى وي في رأسًو، ث فشىجَّ

، فممػػا قىػػًدمنا عمػػى النَّبػػي   : أيخبًػػرى بػػذ لػػؾى ريخصػػةن كأنػػتى تىقػػًدري عمػػى المػػاًء فاغتىسػػؿى فمػػاتى لؾ فقػػاؿى
ػػػكا فإنَّمػػػا ًشػػػفىاءي الًعػػػي   "قتمػػػكهي قىػػػتمىييـي اهللي أال سػػػأليكا إذ لػػػـ يىعممي
، إنَّمػػػا كػػػاف يىكفيػػػًو أف يىتىػػػيمَّـ  (10) الس ػػػؤاؿي

" أك–كيعًصرى  سدًه" -ٌشؾَّ مكسى "يىعصبى َـّ يىمسحى عمييا كيىغسؿى سائرى جى رًحًو ًخرقىةن، ث عمى جي
(11). 

 أوًل: تخريج الحديث:
، (16)، كابػػػػف الجػػػػكزم(15)، كالبغػػػػكم(14)، كالبييقػػػػي(13)، كالقضػػػػاعي(12)الػػػػدارقطني أخرجػػػػو  

 خمستيـ مف طريؽ الزبير بف خريؽ، بو، بنحكه.

                                                           
 .(1/237)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((1
 .(4/262)جابف حباف، الثقات  ((2
 .(1/401)جالذىبي، الكاشؼ  ((3
 .(3/137)جسماء كالكنى كاألنساب ابف ماككال، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األ ((4
 .(1/292)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((5
 .(142ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((6
 .(9/304)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((7
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(5/42)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((8
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(1/292)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((9

، ينظر: الخطابي، غريب الحديث لمخطابي ( (10 ٍيؿي : الجى  .(1/698)جالًعي 
،، قاؿ: حدَّثنا 336 : رقـ الحديث1/93ـ، يتيمباب في المجركح /سنف أبي داكد، كتاب الطيارة :أبك داكد] ((11

، حدَّثنا محمَّدي بفي  ، عف جابرو  مكسى بفي عبًد الرَّحمًف األىنطاًكي  رىيؽو، عف عطاءو بيًر بًف خي ممىةى، عًف الز         سى
 .[بف عبد اهلل رضي اهلل عنيماا

 .[729 رقـ الحديث :1/349سنف الدارقطني، :الدارقطني] ((12
 .[1163 : رقـ الحديث2/191مسند الشياب القضاعي،  :القضاعي] ((13
 : رقـ الحديث1/347، السنف الكبرل لمبييقي، 236 ديث:رقـ الح1/94السنف الصغير لمبييقي، : البييقي] ((14

 .[1077 :رقـ الحديث1/348 -، 1075
 .[313 :رقـ الحديث2/120شرح السنة لمبغكم،  :البغكم] ((15
 .[287 :رقـ الحديث1/243التحقيؽ في مسائؿ الخبلؼ،  :ابف الجكزم] ((16
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 .(2)، كابف ماجة(1)كلو شاىد مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما أخرجو أبك داكد   
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

، كقػػاؿ الػػدارقطني: "لػػـ (3)عطػػاء بػػف أبػػي ربػػاح" قػػاؿ البييقػػي: "أصػػح مػػا ركم فيػػو حػػديث   
يػػركه عػػف عطػػاء، عػػف جػػابر غيػػر الزبيػػر بػػف خريػػؽ كلػػيس بػػالقكم، كخالفػػو األكزاعػػي، فػػركاه عػػف 
عطػػاء، عػػف ابػػف عبػػاس كاختمػػؼ عمػػى األكزاعػػي، فقيػػؿ عنػػو عػػف عطػػاء، كقيػػؿ عنػػو بمغنػػي عػػف 

، (4)كسػػمـ كىػػك الصػػكاب"عطػػاء، كأرسػػؿ األكزاعػػي آخػػره عػػف عطػػاء، عػػف النبػػي صػػمى اهلل عميػػو 
 .(7)كاأللباني ،(6)، كضعفو الميناكم(5)كقاؿ الزيمعي: "إسناد كؿ رجالو ثقات"

ـــول:    ليػػػذا  اإسػػػناده ضػػػعيؼ؛ ألجػػػؿ الزبيػػػر بػػػف خريػػػؽ، كلػػػـ أجػػػد لػػػو متابعنػػػ خالصـــة الق
     ، كقػػػد سػػػمع مػػػف جػػػابر(8)الحػػػديث، كعطػػػاء بػػػف أبػػػي ربػػػاح ثقػػػة فقيػػػو فاضػػػؿ لكنػػػو كثيػػػر اإلرسػػػاؿ

 ، كيتقكل متف الحديث بشاىده.(9)د اهللبف عبا
قال ابن حجر: "لـين  سيل, أبو ,الَمَدِنيّ  (10)يرِ قبُ سعد بن سعيد بن أبي سعيد المَ )ق(  (82)

 .(11)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

فقػػاؿ: "ىػػك فػػي نفسػػو مسػػتقيـ،  ؟، كسيػػئؿ أبػػك حػػاتـ عنػػو(12)صػػحح إسػػناد حديثػػو الحػػاكـ   
كال يحػػدث  ،اهلل بػػف سػػعيد، كعبػػد اهلل بػف سػػعيد ضػػعيؼ الحػػديثكبميتػو أنػػو يحػػدث عػػف أخيػو عبػػد 

 .(13)عف غيره فبل أدرم منو أك مف أخيو"

                                                           
، معرفة السنف 337 رقـ الحديث :1/93،يتيمـ باب في المجركح/سنف أبي داكد، كتاب الطيارة :أبك داكد] ((1

 .[1661 رقـ الحديث :2/41كاآلثار،
 :رقـ الحديث1/189باب في المجركح تصيبو الجنابة، /سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة كسننيا :ابف ماجة] ((2

572.]  
 .[1660 :رقـ الحديث2/41معرفة السنف كاآلثار،  :البييقي] ((3
 .[729 :رقـ الحديث1/349دارقطني، سنف ال :الدارقطني] ((4
 .(2/615)جالزيمعي، البدر المنير  ((5
 .(1/255)جالميناكم، كشؼ المناىج كالتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح  ((6
 .(2/159)ج األلباني، صحيح أبي داكد ((7
 .(391ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((8
 .(66ص)ابف المديني، العمؿ البف المديني  ((9

سمي المقبرم ألف منزلو كاف يشرؼ عمى المقبرة، ينظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((10
 .(4/390)ج
 .(231ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((11
 .[1876 :رقـ الحديث1/689الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ] ((12
 .(4/85)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((13
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، كالػذىبي، كزاد الػذىبي: (4)، كابػف الجػكزم(3)، كالدارقطني(2)ابف عدمك ، (1)كذكره العقيمي   
ابػف     قػاؿ ، ك (8)الػذىبي: "لػيف"ك ، (7)قػاؿ البػزارك ، (6)، كضعفو ابػف معػيف(5)"عداده في الضعفاء"

ابػػف     ، كقػػاؿ (11)، كقػػاؿ السػػاجي: "ضػػعيؼ عنػػده منػػاكير"(10)، كالػػذىبي: "كػػاف قػػدرينا"(9)عيينػػة
ػػػا، إال أنػػػي ذكرتػػػو ألبػػػيف أف  عػػػدم: "عامػػػة مػػػا يركيػػػو غيػػػر محفػػػكظ، كلػػػـ أرى  لممتقػػػدميف فيػػػو كبلمن

ابػف حبػاف:  ، كقػاؿ(12)ركاياتو عف أخيػو، عػف أبيػو، عػف أبػي ىريػرة عامتيػا ال يتابعػو أحػد عمييػا"
"يركم عف أخيو كأبيو عف جده بصحيفة ال تشبو حديث أبػي ىريػرة يتخيػؿ إلػى المسػتمع ليػا أنيػا 

، كقػػػاؿ أبػػػك إسػػػحاؽ الحربػػػي: "ال (13)مكضػػػكعة أك مقمكبػػػة أك مكىكمػػػة ال يحػػػؿ االحتجػػػاج بخبػػػره"
 .(14)أعرفو بؿ أعرؼ أخاه"

 : ضعيؼ.خالصة القول   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

: قاؿى رسكؿي اهلًل  رة عف أبي ىري    "قاؿى : "ال قىطعى في ثىمىرو كال كىثىرو
(15). 

 أوًل: تخريج الحديث:
 .انفرد أبك داكد بيذا الحديث كلـ أعثر عميو في أم مف كتب السنف   

                                                           
 .(2/117)جالضعفاء الكبير  العقيمي،( (1
 .(4/389 )ج ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ((2
 .(2/156)جالدارقطني، الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني  ((3
 .(1/311)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((4
 .(4/1106)جالذىبي، تاريخ اإلسبلـ  ((5
 يو في كتبو.. لـ أعثر عم(2/117)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((6
 .[7 :رقـ الحديث1/61مسند البزار،  :البزار] ((7
 .(1/428)جالذىبي، الكاشؼ  ((8
 .(2/117)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((9

 .(1/428)جالذىبي، الكاشؼ  ((10
 .(5/232)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((11
 .(4/392)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((12
 .(1/357)جلمجركحيف ابف حباف، ا ((13
 .(5/232)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((14
، 2594 :رقـ الحديث2/865باب ال يقطع في ثمر كال كثر، /سنف ابف ماجة، كتاب الحدكد :ابف ماجة] ((15

، عف أخيًو، عف أبيًو، عف أبي  : حدَّثنا سىعدي بفي سىعيدو المىقبيرم  ـي بفي عىمَّارو قاؿى  .[ىريرة قاؿ: حدَّثنا ًىشا
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، (3)، كالنسػائي(2)، كالترمػذم(1)، أخرجػو أبػك داكدكلو شاىده مف حديث رافػع بػف خػديج    
 .(4)كابف ماجة

  الحكم عمى إسناد الحديث:ثانًيا: 
 .(7)، كاأللباني(6)صححو ابف حجرك ، (5)ضعفو البكصيرم   
 ، مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ:جدان  إسناده ضعيؼ خالصة القول:   
 .(8)ىشاـ بف عمار، صدكؽ مقرئ كبر فصار يتمقف -1
 سعد بف سعيد بف أبي سعيد المقبرم، ضعيؼ. -2
 .(9)برم، متركؾعبد اهلل بف سعيد بف أبي سعيد المق -3
  كيتقكل متف الحديث بشاىده.   

, قال ابـن حجـر: "لـين  سعيد ويقال، الشَّاِميّ  مولىم شطَ غْ سعد بن عبد اهلل األَ )د(  (83)
 .(10)الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(11)ذكره ابف حباف في الثقات   
، كقػػاؿ ابػػػف (13)شػػبيمي: "ضػػػعيؼ"، كقػػػاؿ عبػػد الحػػػؽ اإل(12)لػػػيس بػػالقكم كقػػاؿ أبػػك داكد:   

 .(14)"مجيكؿ"
                                                           

 .[4388 رقـ الحديث :4/136باب ما ال قطع فيو،/سنف أبي داكد، كتاب الحدكد :أبك داكد] ((1
 رقـ الحديث :3/104باب ما جاء ال قطع في ثمر كال كثر،/سنف الترمذم، أبكاب الجنائز :الترمذم]( (2

1449]. 
 .[8/86، 4960 قـ الحديثر باب ما ال قطع فيو، /سنف النسائي، كتاب قطع السارؽ :النسائي] ((3
 .[2593 : رقـ الحديث2/865باب ال يقطع في ثمر كال كثر، /سنف ابف ماجة، كتاب الحدكد :ابف ماجة] ((4
 .(3/113)البكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة ( (5
 .(2/109)ابف حجر، الدراية في تخريج أحاديث اليداية  ((6
 .(2/88)األلباني، صحيح ابف ماجة  ((7
 .(573ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((8
 (.306ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((9

 .(231ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((10
 .(4/286)جابف حباف، الثقات  ((11
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(5/241)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((12
 .(115ص)ابف العراقي، ذيؿ ميزاف االعتداؿ  ((13
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(5/241)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((14
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 .ضعيؼ خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

بػػؿو     : سػػألتي رسػػكؿى اهلًل عػػف ميعػػاًذ بػػًف جى ػػًؿ مػػفى امرأتًػػًو كىػػي ، قػػاؿى ، عمػػا يىًحػػؿ  لمرَّجي
: "ما فكؽى اإًلزارً  : فقاؿى ؟ قاؿى اًئضه " ،حى  .(1)كالتَّعىف ؼي عف ذلؾى أفضؿي

 :أوًل: تخريج الحديث
 كأخرجػو الطبرانػي، (2)أخرجو الشاشي، مف طريؽ سعد بف عبػد اهلل األغطػش، بػو، بنحػكه   

مػػف طريػػؽ ( 4)، كأخرجػػو يعقػػكب بػػف سػػفياف الفسػػكم(3)مػػف طريػػؽ سػػعيد بػػف عبػػد الػػرحمف الخزاعػػي
( عف عبػد الخزاعي الرحمف عبد بفسماعيؿ بف عياش، كبلىما )سعيد بف عبد الرحمف، كسعيد إ

 األزدم، بو، بنحكه.عائذ بف  الرحمف
 .(6)، كمسمـ(5)أخرجو البخارم ،مة رضي اهلل عنيامكلو شاىد مف حديث أـ س   

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
: "خبر ال يصح؛ ألنو عػف بقيػة"، ك (7)قاؿ أبك داكد: "ليس بالقكم"    ، كأعػٌؿ (8)قاؿ ابف حـز

 .(10)، كاأللباني(9)الحديث ابف الممقف
 إسناده ضعيؼ، مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ: ول:خالصة الق   
 .(11)ىشاـ بف عبد الممؾ بف عمراف، صدكؽ ربما كىـ -1

                                                           
    ، قاؿ: حدَّثنا ىشاـي 213 :رقـ الحديث1/55باب في المذم، /سنف أبي داكد، كتاب الطيارة :أبك داكد] ((1
، حدَّثنا بىقيَّةي بفي الكليًد، عف سعدو األىغطًش كىك ابفي عبًد اهلًل،ا ًني  عف عبًد الرَّحمًف بًف عاًئذو  بفي عبًد الممًؾ اليىزى

: ىشاـه كىك ابف قيرطو  ، قاؿى بؿو  -أميري ًحمصى -األزًدم   .[عف ميعاًذ بًف جى
 .[1393 رقـ الحديث :3/286المسند لمشاشي، :الشاشي] ((2
 .[194 :رقـ الحديث20/99المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((3
 .(2/383)جيعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ  ((4
 :رقـ الحديث1/71باب النـك مع الحائض كىي في ثيابيا، /صحيح البخارم، كتاب الحيض :البخارم] ((5

322]. 
 :رقـ الحديث1/243باب االضطجاع مع الحائض في لحاؼ كاحد، /صحيح مسمـ، كتاب الحيض :مسمـ] ((6
5-296]. 
 .[و213 :رقـ الحديث1/55باب في المذم، /سنف أبي داكد، كتاب الطيارة :أبك داكد] ((7
، المحمى باآلثار  ((8  .(9/233)جابف حـز
 .(3/102)جابف الممقف، البدر المنير ( (9

 .(1/72)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد ( (10
 .(573ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((11
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، كقػػد كضػػعو ابػػف حجػػر فػػي المرتبػػة (1)بقيػػة بػػف الكليػػد، صػػدكؽ كثيػػر التػػدليس عػػف الضػػعفاء -2
 كلػـ أعثػر لػو عمػى تصػريح بالسػماع، ، كقد ركل الحديث بالعنعنػة،(2)مف مراتب المدلسيف ةالرابع
 .، غير أنو تكبع متابعة قاصرةتقبؿ ركايتوفبل 
 .ضعيؼسعد بف عبد اهلل األغطش،  -3
 .(3)، ألنو "لـ يدرؾ معاذنا"االنقطاع بيف عبد الرحمف بف عائذ األزدم كمعاذ بف جبؿ  -4
 كيتقكل متف الحديث بشاىده.   

 .(4)قال ابن حجر: "لين الحديث" القرى, وادي أىل من ُسميُم بُن ُمَطير,)د(   (84)
 أوًل: أقوال النقاد: 

 : "محمو الصدؽ".(6)، كالذىبي(5)قاؿ أبك حاتـ   
، كقػػػاؿ ابػػػف حبػػػاف: "منكػػػر الحػػػديث عمػػػى قمػػػة ركايتػػػو ال (7)كذكػػػره الػػػذىبي فػػػي الضػػػعفاء   

 .(8)يعجبني االحتجاج بأخباره إذا انفرد بيا دكف ما كافؽ األثبات"
 مقبكؿ حيث يتابع. خالصة القول:   

 : حديثو ةثانًيا: دراس
ا حتَّى إذا كافى بالس كيداءً     عف ميطىيرو أنو خرجى حاجن

إذا برجؿو قد جاءى كأنَّوي يىطميػبي دىكاءن،  (9)
ا داًع، كىػك يىعػظي النَّػاسى كيػأميريىيـ  ، فقاؿ: أخبرني مف سىمعى رسكؿى اهلًل (10)كحيضيضن ػًة الػكى جَّ فػي حى

                                                           
 .(126ص) السابؽ المرجعينظر:  ((1
 .(49ص)ابف حجر، طبقات المدلسيف  ((2
 .(125ص)حاتـ، المراسيؿ ابف أبي  ((3
 .(249ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((4
 .(4/214)جبف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ا ((5
 .(1/456)جالذىبي، الكاشؼ  ((6
 .(177ص)، ديكاف الضعفاء (1/285)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((7
 .(1/354)جابف حباف، المجركحيف  ((8
يدىاء: تصغير سكداء: ((9 مكضع عمى ليمتيف مف المدينة عمى طريؽ الشاـ، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف  الس كى
 .(3/286)ج
الحضض: يركل بضـ الضاد األكلى كفتحيا. كقيؿ ىك بطاءيف. كقيؿ بضاد ثـ طاء، كىك دكاء معركؼ.  ((10

لو ثمر  كقيؿ إنو يعقد مف أبكاؿ اإلبؿ. كقيؿ: ىك عقار، منو مكي، كمنو ىندم، كىك عصارة شجر معركؼ
 .(1/400)جكالفمفؿ، كتسمى ثمرتو الحضض، ينظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر 
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ػذكا  ، خي فىػتكيىنياىيـ، فقاؿ: "يا أي يا النَّػاسي قيػريشه عمػى الميمػًؾ  (1)العىطػاءى مػا كػاف عىطػاءن، فػإذا تىجاحى
 .(3)فدعيكهي" (2)ككاف عف ًديًف أحًدكـ
 أوًل: تخريج الحديث:

مػػف طريػػؽ  ، أربعػػتيـ(7)كالبييقػػي (،6)كأبػػك نعػػيـ (،5)، كابػػف أبػػي عاصػػـ(4)أخرجػػو أبػػك داكد   
 سميـ بف مطير، بو بنحكه.

، كشاىده آخر مف حديث معاذ (9)أخرجو البخارم ،(8) ئدكلو شاىده مف حديث أبي الزكا   
 .(10)، أخرجو الطبرانيبف جبؿ ا

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(11)ضعفو األلباني   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(12)مطير بف سميـ، مجيكؿ الحاؿ -1
 .جيالة الكاسطة بيف مطير بف سميـ كالنبي  -2
 متف الحديث بشكاىده.كيتقكل    
 

                                                           
 .(1/570)جتجاحفت: تنازعت، ينظر: الخطابي، غريب الحديث لمخطابي  ((1
ا عف دينكـ بأف يعطيو العطاء :أم ((2  كيحممو عمى فعؿ ما ال يحؿ فعمو في ،العطاء الذم يعطيو الممؾ عكضن

كفعؿ ما ال يجكز فعمو في دينو، ينظر ابف القيـ، عكف المعبكد كحاشية  ،مف قتاؿ مف ال يحؿ لو قتالو ،الشرع
 .(8/123)جابف القيـ 

 :3/137باب في كراىية االقتراض في آخر الزماف،/سنف أبي داكد، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء :أبك داكد] ((3
: ،، قاؿ: حدَّثنا أحم2958 رقـ الحديث ، شيخه مف أىًؿ كادم القيرل، قاؿى ـي بفي ميطىيرو ، حدَّثنا سيمي كاًرم  دي بفي أبي الحى

، عف سيميـً  ًد بًف يىسارو ، قاؿ أبك داكد: كركاه ابيف الميبارًؾ، عف محمَّ  .[بًف ميطيرو ا       حدَّثني أبى ميطىيرو
 :3/138في كراىية االقتراض في آخر الزماف،باب /سنف أبي داكد، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء :أبك داكد] ((4

 .[2959 رقـ الحديث
 .[2657 :رقـ الحديث5/118اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ،  :ابف أبي عاصـ]( (5
 .(10/27)جأبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء  ((6
 .[13042 -13041 :رقـ الحديث6/584السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((7
 .(203ص)ذك الزكائد صحابي نزؿ المدينة كيقاؿ إنو جيني، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((8
 .(1/235)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((9

 .[749 :رقـ الحديث2/42 المعجـ الصغير لمطبراني، :الطبراني] ((10
 .(2/417)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد  ((11
 .535ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ص ((12



246 
 

ْبِرَقان)ؽ(  (85) ابن عبد الرحمن ابن فيروز, قال ابن  :ويقال ,(1)ُسميمان بن عبد اهلل بن الزِّ
 .(2)حجر: "لين الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
بف اشداد يعمى بف  إال عف ، لـ يركً (4)، كقاؿ الذىبي: "كثؽ"(3)ذكره ابف حباف في الثقات   

 .(5)إال خالد بف حياف الرقي، كيحيى بف سبلـ البصرمعنو:  ركً يأكس، كلـ 
 مقبكؿ حيث يتابع. خالصة القول:   

  ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
قػػدًس  الحــديث األول:    : "شىػػيدتي مػػع معاكيػػةى بيػػتى المى ، قػػاؿى ػػدَّاًد بػػًف أىكسو عػػف يىعمػػى بػػًف شى

ػػعى بنػػا مَّ فىجى
ػػؿ  مػػف فػػي المسػػجًد أ(6) ، فػػرىأيتييـ ميحتىبًػػيفى صػػحابي النَّبػػي  ، فىنظػػرتي فػػإذا جي

ـي  (7) كاإلمػػا
"  .(8)يىخطيبي

 أوًل: تخريج الحديث:
 .(9)أخرجو البييقي، مف طريؽ سميماف بف عبد اهلل بف الزبرقاف، بو، بنحكه   

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(10)ضعفو األلباني   
 ألجؿ: ؛إسناده ضعيؼ خالصة القول:   

                                                           
ٍبًرقىان( (1 ٍبًرقىانى: ىذه النسبة إلى الزبرقاف: كىك اسـ لبعض أجداد المنتسب إليو كىك مخمد بف الزبرقاف الز  ، يالز 

ٍبًرقىان ، كاف أصمو مف العرب، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني يكىك: كالد محمد بف مخمد بف الزبرقاف الز 
 .(6/255)ج
 .(252ص)يب ابف حجر، تقريب التيذ ((2
 .(6/382)جابف حباف، الثقات  ((3
 .(1/461)جالذىبي، الكاشؼ  ((4
 .(12/16جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ) ((5
مىعى بنا: أم: فصمى بنا صبلة الجمعة، ينظر: العيني، شرح أبي داكد لمعيني  ((6  .(4/452)جفجى
ثكب يجمعيما بو مع ظيره، كيشده عمييا. كقد يككف االحتباء: ىك أف يضـ اإلنساف رجميو إلى بطنو ب ((7

نما نيى عنو ألنو إذا لـ يكف عميو إال ثكب كاحد ربما تحرؾ أك زاؿ الثكب  االحتباء باليديف عكض الثكب. كا 
 .(1/335)جفتبدك عكرتو، ينظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر 

،، قاؿ: 1111 الحديث : رقـ1/290باب االحتباء كاإلماـ يخطب، /سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :أبك داكد] ((8
بًرقىاًف، عف يىعمى ، حدَّثنا سميمافي بفي عبًد اهلًل بًف الز  ق ي  يَّافى الرَّ ، حدَّثنا خالدي بفي حى  بًف شىدَّاًد  حدَّثنا داكدي بفي ريشىيدو

، قاؿ أبك داكد: "كاف ابف عمر يحتبي كاإلماـ يخطب،ا  .[كأنس بف مالؾ رضي اهلل عنيما بًف أىكسو
 .[5910 رقـ الحديث :3/332السنف الكبرل لمبييقي، :البييقي] ((9

 .(2/9)ج األلباني، ضعيؼ أبي داكد ((10
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 .(1)حياف، صدكؽ يخطئ خالد بف -1
ٍبًرقىاف، مقبكؿ حيث يتابع، كلـ أعثر لو عمى أم متابع. -2  سيميماف بف عبد اهلل بف الز 

، سػمعتي ميعاكيػةى  الحديث الثاني:    : سػمعتي رسػكؿ عف يىعمى بًف شىدَّاًد بػفي أكسو ، يقػكؿي
" اهلًل  : "كؿ  ميسكرو حراـه عمى كيؿ  ميؤمفو يقكؿي

(2). 
 ريج الحديث:أوًل: تخ

، أربعػتيـ مػف طريػؽ (6)، كالطبرانػي(5)، كابػف حبػاف(4)، كأبك يعمػى(3)أخرجو ابف أبي الدنيا   
ٍبًرقىاف، بو، بنحكه.  سميماف بف عبد اهلل بف الز 

 .(8)، كمسمـ(7)، أخرجو البخارممكسى األشعرم  يكلو شاىد مف حديث أب   
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(11)، كضعفو األلباني(10)، كحسنو ابف حجر(9)بكصيرمصححو ال   
ــول:    ٍبًرقىػػاف بػػف اهلل عبػػد بػػف سػػميماف ؛إسػػناده ضػػعيؼ ألجػػؿ خالصــة الق ، مقبػػكؿ كلػػـ الز 

 .(12)خالد بف حياف، صدكؽ يخطئ أعثر لو عمى متابعة، ككذلؾ
 عمى كؿ مؤمف. :وكيتقكل متف الحديث دكف قكل    

                                                           
 .(187ص )ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1
ؿ: ،، قا3389 رقـ الحديث :2/1124باب كؿ مسكر حراـ،/سنف ابف ماجة، كتاب األشربة :ابف ماجة] ((2

بًرقىاًف، عف يىعمى ، عف سميمافى بًف عبًد اهلًل بًف الز  يَّافى : حدًّثنا خالدي بفي حى ق ي  قاؿى        حدَّثنا عمي  بفي مىيمكفو الرَّ
، سمعتي ميعاكيةى ا  .[بًف شىدَّاًد بفي أكسو

 .[22 : رقـ الحديث61ذـ المسكر البف أبي الدنيا، ص :ابف أبي الدنيا] ((3
 .[7355 رقـ الحديث :13/341مسند أبي يعمى المكصمي، :يعمىأبك ] ((4
 .[5374 :رقـ الحديث12/195صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((5
 :رقـ الحديث3/234، مسند الشامييف، 909 رقـ الحديث، :19/388المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني]( (6

2156]. 
: رقـ 5/161بعثة أبك مكسى كمعاذ إلى اليمف قبؿ حجة،  باب/صحيح البخارم، كتاب المغازم :البخارم] ((7

 ،.4343 الحديث
:رقـ 3/1586صحيح مسمـ، كتاب األشربة، باب بياف أف كؿ مسكر خمر، كأف كؿ خمر حراـ،  :مسمـ] ((8

 .[1733-70 الحديث
 .(4/41)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((9

 .(10/44)جابف حجر، فتح البارم  ((10
 .(274ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((11
 .(187ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((12
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 ثـم الكوفـة نـزل األصـل خراسـاني, الُكوِفيّ  أبو داود ,(1)سميمان بن موسى الُزىري)د(   (86)
 .(2)قال ابن حجر: "فيو لين" دمشق,

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كقػاؿ أبػك داكد: "لػيس بػو (5)، كقاؿ الذىبي: "صالح الحديث"(4()3)العباس بف الكليد كثقو   

      ، كذكػػػػره (7)حػػػػديث"، كقػػػػاؿ أبػػػػك حػػػػاتـ: "أرل حديثػػػػو مسػػػػتقيمنا، محمػػػػو الصػػػػدؽ صػػػػالح ال(6)بػػػػأس"
 .(8)ابف حباف في الثقات

فػػي الضػعفاء، كذكػر لػػو العقيمػي حػػديثنا كقػاؿ: "ال يتػػابع  (10)، كالعقيمػي(9)كذكػره أبػك زرعػػة   
 .(12")، كقاؿ البخارم: "منكر الحديث(11)عمى حديثو كال يعرؼ إال بو"

 مقبكؿ حيث يتابع. خالصة القول:   
 :ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو

: "أمػا بعػدي، فػإفَّ رسػكؿى  الحـديث األول:    نػدب، قػاؿى نػػا أف  اهلًل  عػف سىػمرةى بػًف جي كػافى يأميري
دقةى مفى الَّذم نيًعد  لمبيًع"  .(13)نيخًرجى الصَّ

  

                                                           
الزيىرم: ىذه النسبة إلى زىرة بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤٌم، ينظر السمعاني، األنساب لمسمعاني  ((1
 .(6/350)ج
 .(255ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (2)
 .(26/436)جفضؿ السممي الخبلؿ، ينظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ العباس بف الكليد بف صبح أبك ال ((3

 .(22/393)جابف عساكر، تاريخ دمشؽ  (4)
 .(1/465)جالذىبي، الكاشؼ  (5)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(12/99)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (6) 
 .(4/142)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (7)
 .(8/273)جات ابف حباف، الثق ((8
 .(2/622)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((9

 .(2/141)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  (10)
 .(2/140)جالسابؽ  المرجع(11)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/141)جالسابؽ  المرجع(12)
 :رقـ الحديث2/95العركض إذا كانت لمتجارة ىؿ فييا زكاة، باب /سنف أبي داكد، كتاب الزكاة :أبك داكد] ((13

، حدَّثنا سميمافي بفي مكسى أبك داكدى، حدَّثنا 1562 سَّافى ، حدَّثنا يحيى بفي حى ، قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي داكدى بًف سيفيافى
، عف أبيًو سميما بيبي بفي سميمافى ، حدَّثني خي ندبو ندبي جعفري بفي سعًد بًف سىمرىةى بًف جي ، عف سىمرةى بًف جي  .[فى
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 أوًل: تخريج الحديث:
مػف طريػؽ  ، أربعػتيـ(4)، كابػف الجػكزم(3)، كابػف عبػد البػر(2)، كالبييقػي(1)أخرجو الطبراني   

  مػػف طريػػؽ محمػػد ، كبلىمػػا (6)، كالػػدارقطني(5)ف بػػف مكسػػى، بػػو، بنحػػكه، كأخرجػػو الطبرانػػيسػػميما
بف إبراىيـ عف جعفر بف سعد، بػو، بنحػكه، كأخرجػو البييقػي مػف طريػؽ سػمرة بػف جنػدب ا

(7) ،
 بنحكه.

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(9)، كاأللباني(8)ضعفو الييثمي   
 ضعيؼ جدنا، مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ:إسناده  خالصة القول:   
 .(10)محمد بف داكد بف سفياف مقبكؿ -1
 سميماف بف مكسى، مقبكؿ. -2
 .(11)جعفر بف سعد، ليس بالقكم -3
 .(12)خبيب بف سميماف، مجيكؿ -4
 .(13)سميماف بف سمرة بف جندب، مقبكؿ -5

  

                                                           
 .[7029 :رقـ الحديث7/253المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((1
 .[7597 :رقـ الحديث4/247السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((2
 .(17/130)جابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ( (3
 .[933 :رقـ الحديث2/47ؿ الخبلؼ، التحقيؽ في مسائ :ابف الجكزم] ((4
 .[7047 رقـ الحديث :7/257المعجـ الكبير لمطبراني، :الطبراني]( (5
 .[2027 :رقـ الحديث3/39سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((6
 .[1206 :رقـ الحديث2/57السنف الصغير لمبييقي، : البييقي] ((7
 .(3/69)جالييثمي، مجمع الزكائد كمنبع الفكائد  ((8
 .(154ص)األلباني، ضعيؼ أبي داكد  ((9

 .(477ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((10
 .(140ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((11
 .(192ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((12
 .(252ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((13
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ػػا بعػػدي فػػإفَّ النَّ  الحــديث الثــاني:    ، "أىمَّ نػػديبو يػػؿى اهلًل إذا  بػػيَّ عػػف سىػػميرةى بػػًف جي يمىنىػػا خى سىػػمَّى خى
بًر كالسًَّكينىةً  فىًزعنىا، ككافى رسكؿي اهلًل  ماعًة كالصَّ نىا إذا فىًزعنىا بالجى يىأميري

ذا قىاتىمنىا"(1)  .(2)، كا 
 أوًل: تخريج الحديث:

، مػػف (4)البػػزار ، كأخرجػػو(3)بػػو، بنحػػكه أخرجػػو الطبرانػػي، مػػف طريػػؽ سػػميماف بػػف مكسػػى،   
 يكسؼ بف خالد، عف جعفر بف سعد، بو، بجزء منو. طريؽ

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(5)ضعفو األلباني   
 إسناده ضعيؼ جدنا، مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(6)محمد بف داكد بف سفياف مقبكؿ -1
 سميماف بف مكسى، مقبكؿ. -2
 .(7)جعفر بف سعد، ليس بالقكم -3
 .(8)ميماف، مجيكؿخبيب بف س -4
 .(9)سميماف بف سمرة بف جندب، مقبكؿ -5

  

                                                           
 .(2/625)جالسكينة: فعيمة مف السككف، ينظر: ابف األثير، جامع األصكؿ  ((1
 رقـ الحديث :3/25باب في النداء عند النفير، يا خيؿ اهلل اركبي،/سنف أبي داكد، كتاب الجياد :دأبك داك ] ((2

، أخبرنا سميمافي بفن مكسى أبك داكدى، حدَّثنا 250 ، حدَّثني يحيى بفي حىسَّافى ،، حدَّثنا محمَّدي بفي داكدى بًف سيفيافى
ب ، حدَّثني خي نديبو نديبو جعفري بفي سعًد بًف سىميرةى بًف جي ، عف أبيًو سميمافى بًف سىميرةى، عف سىميرةى بًف جي يبي بفي سميمافى

]. 
 .[7103 رقـ الحديث :7/269المعجـ الكبير لمطبراني، :الطبراني] ((3
 .[4673 :رقـ الحديث10/474مسند البزار،  :البزار] ((4
 .(251ص)األلباني، ضعيؼ أبي داكد  ((5
 .(477ص) ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ((6
 .(140ص)السابؽ  المرجعينظر: ( (7
 .(192ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((8
 .(252ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((9
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ابــن حجــر: "صــدوق فيــو  , قــالالُكــوِفيّ شــر أبــو بِ  (1)يِمــجُ رْ ون البارُ ان بــن َىــنَ ِســ)ت(   (87)
  .(2)لين"

 أوًل: أقوال النقاد: 
، (7)فػػػػي الثقػػػػات، كقػػػػاؿ العجمػػػػي (6)ابػػػػف شػػػػاىيفك ، (5)، كذكػػػػره العجمػػػػي(4()3)كثقػػػػو الػػػػذىمي   

    ، كقػػػاؿ(10)قػػاؿ ابػػػف معػػيف: "صػػالح"ك ، (9): "ال بػػأس بػػػو"، كقػػاؿ الػػدارقطني: "يعتبػػػر بػػو"(8)كالبػػزار
قػػػػاؿ ابػػػف عػػػػدم: "كلسػػػػناف بػػػػف ىػػػػاركف ك  ،(12)كقػػػػاؿ أبػػػك حػػػػاتـ: "مسػػػػتكر" ،(11)أبػػػك حػػػػاتـ: "شػػػػيخ"

 .(13)أحاديث، كليس بالمنكر عامتيا، كأرجك أنو ال بأس بو"
كقػاؿ فػي مكضػع  ،(14)مػف سػناف" يب إلػكقاؿ ابف معيف: "سيؼ بف ىاركف البرجمػي أحػ   

، (16)ذكػػره ابػػف الجػػاركدك ، (15)"يَّ : "سػػيؼ بػػف ىػػاركف كسػػناف بػػف ىػػاركف، سػػناف أعجبيمػػا إلػػآخػػر
، (21)في الضعفاء، كضعفو ابف معػيف (20)، كالذىبي(19)، كابف شاىيف(18)، كابف عدم(17)كالعقيمي

                                                           
 لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر مر، بف تميـ مف قبيمة كىي البراجـ لىإ النسبة ىذه: البيرجيمي ((1
 .(2/136)ج
 .(256ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
ف يحيى بف عبد اهلل بف خالد بف فارس بف ذؤيب الذىمي النيسابكرم، ينظر: تقريب التيذيب محمد ب ((3
 .(512ص)

 .(6/123)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((4
 .(1/438ج) الثقات معرفة العجمي، ((5
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(6/124)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((6
 .(1/438ج) الثقات معرفة العجمي، ((7
 .[6631رقـ الحديث :13/183مسند البزار،  :البزار] ((8
 .(35ص)سؤاالت البرقاني لمدارقطني الدارقطني،  ((9

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(4/253)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((10
 . السابؽ المرجع ((11
 .(4/57)جابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث  ((12
 .(4/512)جء الرجاؿ ابف عدم، الكامؿ في ضعفا ((13
 .(3/336)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  ((14
 .(3/277)جالسابؽ  المرجع ((15
 .(6/124)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((16
 .(2/171)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((17
 .(4/512)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((18
 .(104ص)ابيف ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذ ((19
 .(178ص)، ديكاف الضعفاء (1/286)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((20
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/171)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((21
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        ،(4)، كقػػػػػػاؿ ابػػػػػػف معػػػػػػيف(3)، كقػػػػػػاؿ العقيمػػػػػػي: "حديثػػػػػػو غيػػػػػػر محفػػػػػػكظ"(2)، كالسػػػػػػاجي(1) كالنسػػػػػػائي
قػاؿ ابػف  ،(7): "ليس حديثو بشيء"، كقاؿ السػاجي: "منكػر األحاديػث"(6)، كابف شاىيف(5)كأبك داكد

 .(8)حباف: "منكر الحديث جدنا، يركم المناكير عف المشاىير"
 خبلصة القكؿ: ضعيؼ، يعتبر بحديثو.   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
: ذىكػػرى رسػػكؿي اهلًل عػػف ابػػًف عيمػػرى رضػػي اهلل عن    : "ييقتىػػؿي ىػػذا فييػػا  يمػػا، قػػاؿى ًفتنػػةن، فقػػاؿى

" ا ًلعيثمافى مىظميكمن
(9). 

  أوًل: تخريج الحديث:
، أربعػػػتيـ مػػػف (14()13)، كالطرسكسػػػي(12)مر ، كاآلجػػػ(11)، كابػػػف األعرابػػػي(10)أخرجػػػو أحمػػػد   

 طريؽ سناف بف ىاركف، بو، بنحكه.

  ، كشػػاىده آخػػر مػػف حػػديث (15)جػػو الترمػػذم، أخر كلػػو شػػاىده مػػف حػػديث مػػرة بػػف كعػػب    
 .(16)، أخرجو أحمدأبي ىريرة 

                                                           
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(12/157)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((1
 .(6/124)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((2
 .(2/171)جقيمي، الضعفاء الكبير الع ((3
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(1/354)جابف حباف، المجركحيف  ((4
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(12/156)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((5
 .(104ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  ((6
 .(6/124)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((7
 .(1/354)جابف حباف، المجركحيف  ((8
، قاؿ: حدَّثنا إبراىيـ :رقـ الحديث ،5/630باب مناقب عثماف /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم]( (9
، عف ا ، عف كيميًب بًف كائؿو ، عف ًسناًف بًف ىاركفى : حدَّثنا شىاذىافي األسكدي بفي عامرو كىًرم  قاؿى       بفي سعيدو الجى

 .[رضي اهلل عنيما ابًف عيمرى 
:رقـ 1/451، فضائؿ الصحابة ألحمد بف حنبؿ، 5953 :رقـ الحديث10/169مسند أحمد،  :أحمد] ((10

  [.796 رقـ الحديث :1/491 -، 724 الحديث
 .[494 : رقـ الحديث1/267معجـ ابف األعرابي،  :ابف األعرابي] ((11
 .[1420 رقـ الحديث :4/1947الشريعة لآلجرم،  :اآلجرم] ((12
 .(466ص)محمد بف إبراىيـ بف مسمـ الخزاعي أبك أمية الطرسكسي، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((13
 .[28 :رقـ الحديث28مسند عبد اهلل بف عمر لمطرسكسي، ص :الطرسكسي] ((14
 .[3704 :رقـ الحديث5/628باب، /سنف الترمذم، كتاب الذبائح :الترمذم]( (15
 .[8541 :رقـ الحديث14/219مسند أحمد،  :أحمد]( (16
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، كقػػاؿ (1)قػػاؿ الترمػػذم: "ىػػذا حػػديث حسػػف غريػػب مػػف ىػػذا الكجػػو مػػف حػػديث ابػػف عمػػر"   

 .(2)المناكم: "سنده ليس بذاؾ"
لحػػديث كلػػـ أعثػػر لػػو تفػػرد با إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ سػػناف بػػف ىػػاركف، خالصــة القــول:   

 و.يكيتقكل متف الحديث بشاىد عمى متابع،
 . (3)ار حجازي, قال ابن حجر: "لين"فَ ى بني غِ لَ و صخر بن إسحاق مَ )د(  (88)

 أوًل: أقوال النقاد: 
   إال عػػػف: ، كلػػػـ يػػػركً (5)قػػػاؿ: "مػػػا ركل عنػػػو سػػػكل أبػػػي الغصػػػف ثابػػػت"ك ، (4)ذكػػػره الػػػذىبي   

عنػػػو إال أبػػػك الغصػػػف ثابػػػت بػػػف قػػػيس  ارم، كلػػػـ يػػػركً عبػػػد الػػػرحمف بػػػف جػػػابر بػػػف عتيػػػؾ األنصػػػ
 .(8)، كالبييقي(7)أخرجو أبك داكد كاحدو  كلـ أعثر لو في كتب السنة إال عمى حديثو  (6)المدني

 .الحاؿ مجيكؿ خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

ًتيػػؾ     قػػاؿ: "سػػيىأتيكيـ ريكيػػبه  ، أفَّ رسػػكؿى اهلل عػػف جػػابًر بػػًف عى
ػػكفى ميبغى  (9) ، فػػإف (10)ضي

ف ظىممػػكا، فعمييػػػا ؤ جػػا ػػدليكا فؤلنفيًسػػػيـ، كا  ، فػػػإف عى بيػػكا بيػػػـ، كٌخم ػػكا بيػػػنييـ كبػػيفى مػػػا يىبتغيػػكفى ككيـ، فىرىح 
ـى زىكاًتكيـ ًرضاىيـ، كليىدعيكا لكـ" كىيـ، فإفَّ تىما كأرضي
(11). 

  أوًل: تخريج الحديث:

                                                           
 [.3708 رقـ الحديث.: ،5/630باب مناقب عثماف /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((1
 .(5/286)جالمناكم، كشؼ المناىج، كالتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح  ((2

 (.274ص)ابف حجر، تقريب التيذيب،  (3)
 .(1/500)جالذىبي، الكاشؼ  ((4
 .(2/308)زاف االعتداؿ الذىبي، مي ((5
 .(13/115)ينظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((6
 .[1588 رقـ الحديث :2/105باب رضا المصدؽ،/سنف أبي داكد كتاب الزكاة :أبك داكد] ((7
 .[7379 رقـ الحديث :4/192السنف الكبرل لمبييقي، :البييقي] ((8
 .(2/40)جالخطابي، معالـ السنف  ركيب تصغير ركب كىك جمع راكب، ينظر، ((9

لما في نفكس أرباب األمكاؿ مف حبيا، ككراىة فراقو، ينظر: العيني، شرح أبي داكد لمعيني  مبغضكف: ((10
 .(6/282)ج
،، قاؿ: حدَّثنا 1588 : رقـ الحديث2/105باب رضا المصدؽ، /سنف أبي داكد كتاب الزكاة :أبك داكد] ((11

، خًر بًف إسحاؽ،  عبَّاسي بفي عبًد العىظيـً ، عف أبي الغيصًف، عف صى كمحمَّدي بفي الميثنَّى، قاال: حدَّثنا ًبشري بفي عمرى
، عف أبيًو   .[عف عبًد الرَّحمًف بًف جابًر بًف عىًتيؾو
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 .(1)، بو، بنحكهإسحاؽمف طريؽ صخر بف  أخرجو البييقي   
  ،(2)كلػػو شػػاىد مػػف حػػديث جػػابر بػػف عبػػد اهلل رضػػي اهلل عنيمػػا، أخرجػػو ابػػف أبػػي شػػيبة   

 .(4)، كالييثمي(3)كابف زنجكيو
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(6)، كاأللباني(5)ضعفو ابف حجر   
 إسناده ضعيؼ مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(7)ثابت بف قيس، صدكؽ ييـ -1
 بف إسحاؽ، مجيكؿ.صخر  -2
 .(8)عبد الرحمف بف جابر بف عتيؾ، مجيكؿ -3
  

, قــال ابــن حجــر: "لــين الَبْصــِريّ أبــو عبــد الــرحمن  ,(9)الَعْيِشــيّ  صــفوان بــن ُىبيــَرة)ق(  (89)
  .(10)الحديث"

  أوًل: أقوال النقاد:
 .(12)، كقاؿ أبك حاتـ: "شيخ"(11)ذكره ابف حباف في الثقات   
فػي الضػعفاء، كقػاؿ العقيمػي: "كال يتػابع عمػى حديثػو، ال  ،(14)ذىبيالػك ، (13)كذكره العقيمي   

      ، كسػػػأؿ(17)، كقػػػاؿ فػػػي مكضػػػع آخػػػر: "يجيػػػؿ"(16)، كقػػػاؿ الػػػذىبي: "ال يعػػػرؼ"(15)يعػػػرؼ إال بػػػو"

                                                           
 .[7379 :رقـ الحديث4/192السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((1
 .[9839 ديث:رقـ الح2/354مصنؼ ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((2
 .[1574 :رقـ الحديث3/890األمكاؿ البف زنجكيو،  :ابف زنجكيو] ((3
 .[1946 رقـ الحديث :2/397كشؼ األستار عف زكائد البزار، :الييثمي] ((4
 .(5/519)جابف حجر، المطالب العالية  ((5
 .(2/109)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد  ((6
 .(133ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((7
 .(338ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((8
 (.9/426ج) األنساب السمعاني،: ينظر عائشة، إلى النسبة ىذه: العىٍيًشيٌ  ((9

 .(277ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((10
 .(8/321)جابف حباف، الثقات  ((11
 .(4/425)ج ، الجرح كالتعديؿبف أبي حاتـا ((12
 .(2/212)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((13
 .196، ديكاف الضعفاء ص(1/309)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((14
 .(2/212)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((15
 .(1/309)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((16
 .(196ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((17
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ىذيف الحديثيف غير صفكاف بف ىبيرة،  فقاؿ: لـ يركً  ؟ه عف حديثيفاعبد الرحمف بف أبي حاتـ أب
 .(1)كىذا حديث منكر"

 . ضعيؼ الحديث صة القول:خال   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

، أفَّ النَّبيَّ     ، قاؿى عًف ابًف عبَّاسو بزى بيرٍّ : أشتىًيي خي : "ما تىشتًيي؟" قاؿى ، فقاؿى ، عادى رىجيبلن
َـّ قػػاؿى النَّبػػي  النَّبػػي   ، فميىبعىػػث إلػػى أىخيػػًو" ثػػ بػػزي بيػػرٍّ ػػًري: "مػػف كػػافى ًعنػػدىهي خي ضي : "إذا اشػػتىيىى مى

 .(2)أحًدكيـ شيئنا، فىمييطًعموي"
 أوًل: تخريج الحديث:

، كأبػػك نعػػيـ (7()6)، كخيثمػػة األطرابمسػػي(5)، كالعقيمػػي(4)، كتمػػاـ الػػرازم(3)أخرجػػو ابػػف ماجػػة   
 مف طريؽ صفكاف بف ىبيرة، بو، بنحكه. خمستيـ، (8)األصبياني

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(11)، كضعفو األلباني(10)حسنو البكصيرمك ، (9)قاؿ أبك حاتـ: "منكر"   
 ، كلـ أعثر لو عمى أم متابع.ةبير إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ صفكاف بف ىي  خالصة القول:   
 
 

                                                           
 .(6/241)جابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث  ((1
، قاؿ: حدَّثنا الحسفي 1439 رقـ الحديث، :1/463ائز، سنف ابف ماجة، كتاب ما جاء في الجن :ابف ماجة] ((2
، عف عكرمةى، عًف ابًف عبَّاسو رضي ا : حدَّثنا أبك مىًكيفو فكافي بفي ىيبيرةى قاؿى : حدَّثنا صى ؿي قاؿى بلَّ       بفي عميٍّ الخى

 .[اهلل عنيما
 .[2/1138، 3440المريض يشتيي الشيء، ح بابف ماجة، سنف ابف ماجة، كتاب الطب، با] ((3
 .(1/263)ج، 641تماـ الرازم، فكائد تماـ، ح ((4
 .(2/212)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((5
كيقاؿ خيثمة بف سميماف بف الحر بف حيدرة بف سميماف ابف ىزاف بف سميماف  ،خيثمة بف سميماف بف حيدرة ((6
أبك الحسف القرشي األطرابمسي،  بف حياف كيقاؿ خيثمة بف سميماف ابف حيدرة بف سميماف بف داكد بف خيثمةا

 .(17/68)جينظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ 
 .(44ص)، 43خيثمة األطرابمسي، جزء مف حديث خيثمة األطرابمسي، ح ((7
 .(62ص)، 31ا مف الجزء الرابع مف كتاب الطب، حأبك نعيـ األصبياني، أربعكف حديثن  ((8
 .(6/241)جعمؿ الحديث  ، بف أبي حاتـا ((9

 .(2/20)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((10
 .(107ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((11



256 
 

 إلـى نسـب وربمـا (1)عبد الحميد بـن زيـاد أو زيـد بـن َصـيفي بـن صـييب الُرومـيّ )ق(  (90)
  .(2), قال ابن حجر: "لين الحديث" جده

 أوًل: أقوال النقاد
 .(4)، كقاؿ أبك حاتـ: "شيخ"(3)ه ابف حباف في الثقاتذكر    
، كركل لػػػو حػػػديثنا كقػػػاؿ: "ال يتػػػابع عميػػػو، كال يعػػػرؼ إال (5)كذكػػػره العقيمػػػي فػػػي الضػػػعفاء   

 .(6)بو"
 مقبكؿ حيث يتابع. خالصة القول:   

 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
ػػييب الحــديث األول:    : "أىي مػػا رجػػؿو تىػػدىيَّفى  ، عػػف رسػػكًؿ اهللً بػػف سػػناف  عػػف صي ، قػػاؿى

دىيننا، كىكى ميجًمعه 
ف يوي إيَّاهي، لىًقيى اهللى سارقنا" (7) أف ال ييكى

(8). 
  أوًل: تخريج الحديث:

سػعيد ك  (10)كأخرجػو أحمػد، (9)أخرجو الشاشي، مف طريؽ عبد الحميد بف زياد، بو، بنحكه   
، (15)، كالبييقػػػي(14)أبػػػك نعػػػيـ األصػػػبياني، ك (13)، كالشاشػػػي(12)، كابػػػف أبػػػي شػػػيبة(11)بػػػف منصػػػكرا

                                                           
، كىذه النسبة لجماعة مف أىميا أسممكا، إما بطريؽ السبي أك اختيارنا،  ((1 كمي: ىذه النسبة إلى ببلد الرـك الري

 .(6/195)جينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني 
 .(333ص)تيذيب ابف حجر، تقريب ال ((2
 .(7/121)جابف حباف، الثقات  ((3
 .(6/13)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((4
 .(3/47)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((5
 .السابؽ المرجع ((6
 .(1/409)جياه، ينظر: الميناكم، التيسير بشرح الجامع الصغير إم جاـز عمى أىف الى ييكفيو أميجمع:  ((7
،، 2410رقـ الحديث :2/805باب مف أداف ديننا لـ ينك قضاءه،/نف ابف ماجة، كتاب األحكاـس :ابف ماجة] ((8

: حدَّثني عبدي الحميًد  يًر قاؿى يًفي  بًف صيييبو الخى ًد بًف صى : حدَّثنا يكسؼي بفي محمَّ ـي بفي عمَّارو قاؿى قاؿ: حدَّثنا ىشا
، عف شيعيًب بًف عىما يًفي  بًف صيييبو يًر بفي زياًد بًف صى : حدَّثنا صيييبي الخى ك قاؿى ، حدَّثنا إبراىيـ بفي المينذًر رو

، عف  ، عف أبيًو، عف جدًَّه صيييبو ميًد بًف زيادو ، عف عبًد الحى يًفيٍّ ًد بًف صى : حدَّثنا يكسؼي بفي محمَّ الًحزاًمي  قاؿى
 .[النَّبي  صمى اهلل عميو كسمـ نحكهي 

 .[994:رقـ الحديث 2/392 رقـ الحديثالمسند لمشاشي،  :الشاش] ((9
 .[18932:رقـ الحديث 31/260مسند أحمد،  :أحمد] ((10
 .[659رقـ الحديث  :1/210سنف سعيد بف منصكر، :سعيد بف منصكر] ((11
 .[481:رقـ الحديث 1/323مسند ابف أبي شيبة،  :ابف أبي شيبة] ((12
 .[995:رقـ الحديث 2/393المسند لمشاشي،  :الشاشي] ((13
 .(1/154)جيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء أبك نع ((14
:رقـ الحديث 7/380، شعب اإليماف، 14397:رقـ الحديث 7/395السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((15

5159]. 
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عػػػف رجػػػؿ عػػػف صػػػييب بػػػف سػػػناف، بمعنػػػاه، كأخرجػػػو الطبرانػػػي، مػػػف طريػػػؽ صػػػيفي بػػػف جمػػػيعيـ 
       ، مػف طريػؽ حمػزة (4()3)، كأخرجو ابف جميػع الصػيداكم(2)، كمف طريؽ عمرك بف دينار(1)صييب

 .اف، بمعناه)صيفي، كعمرك، كحمزة( عف صييب بف سن بف صييب بف سناف، ثبلثتيـا
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(6)، كصححو األلباني(5)ناكمضعفو الم   
كػػبلن   صػػيفي بػف صػػييب، زيػادبع عبػػد الحميػد بػػف اإسػػناده حسػف، فقػػد تػ خالصـة القــول:   

 .، متابعة قاصرةكحمزة بف صييب بف دينار،اعمرك مف: 
ييب بف سناف  الحديث الثاني:    : قىػدً عف صي بػزه  متي عمػى النَّبػي  ، قاؿى ، كبػيفى يدىيػًو خي

، فقاؿى النَّبي    ،تأكػؿي تمػرنا كبػؾى رمػده؟"" : : "ادفي فكيؿ" فأخذتي آكؿي مفى التَّمًر، فقاؿى النَّبي  كتمره
ـى رسكؿي اهلًل  غي مف نىاحيةو أيخرل، فتىبسَّ : إن ي أمضي ، فقمتي قاؿى

(7). 
 أوًل: تخريج الحديث:

، ثبلثػتيـ مػف طريػؽ عبػد الحميػد بػف زيػاد، بػو، (10)البييقػيك ، (9)، كالحػاكـ(8)أخرجو أحمػد   
، كبلىما مف طريؽ عبد الحميد بف زيػاد عػف (13()12)، كقاسـ السرقسطي(11)بنحكه، كأخرجو البزار

                                                           
 .[7301:رقـ الحديث 8/34المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((1
 .[7302:رقـ الحديث 8/35، السابؽ المرجع]( (2
يداكٌم الغٌسانٌي:  ((3 مىيع، أبك الحيسىيف الصَّ محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الرحمف بف يحيى بف جي

 .(9/47)ج ينظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ
 .(256ص)ابف جميع الصيداكم، معجـ الشيكخ البف جميع الصيداكم  ((4
 .(1/409)جالميناكم، التيسير بشرح الجامع الصغير  ((5
 .(2/52)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((6
      ، قاؿ: حدَّثنا 3443:رقـ الحديث 2/1139باب الحمية، /سنف ابف ماجة، كتاب الطب :ابف ماجة]( (7

 ، يًفيٍّ ميًد بًف صى ، عًف ابًف الميبارًؾ، عف عبًد الحى : حدَّثنا مكسى بفي إسماعيؿى عبدي الرَّحمًف بفي عبًد الكىَّاًب، قاؿى
د ًه صيييبو مف كلًد صي   .[ييبو عف أبيًو، عف جى

 .[16591: رقـ الحديث 27/136رقـ الحديثمسند أحمد،  :أحمد] ((8
 .[5703رقـ الحديث  :3/451المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((9

 .[19563رقـ الحديث  :9/578السنف الكبرل لمبييقي، :لبييقي]ا ((10
 .[2095قـ الحديث ر  :6/28مسند البزار، :البزار] ((11
قاسـ بف ثابت بف حـز بف عبد الرحمف بف مطرؼ بف سميماف بف يحيى العرفي أبك محمد السرقسطي،  ((12

 .(448ص)ينظر: أبك جعفر الضبي، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس 
 .[93رقـ الحديث  :1/186الدالئؿ في غريب الحديث، :قاسـ بف ثابت السرقسطي] ((13
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عػػف  ، كبلىمػا(2)، الطبرانػػي(1)، بنحػكه، كأخرجػػو أحمػدزيػاد بػف صػػييب عػف صػػييب بػف سػػناف 
 ، بو، بنحكه.ي عف صيفي بف صييب، عف صييب بف سناف عبد الحميد عف زياد بف صيف

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(4)، كحسنو األلباني(3)صححو البكصيرم   
   إسػػناده ضػػعيؼ الضػػطرابو، فقػػد ركم بأكجػػو مختمفػػة عػػف أبنػػاء صػػيفي خالصــة القــول:   
 . بف سنافا
ػػػييًب بػػػف سػػػنافعػػػف  الحـــديث الثالـــث:    : قػػػا صي : "إفَّ أحسػػػفى مػػػا ؿى رسػػػكؿي اهلًل ، قػػػاؿى

كيـ" دكًر عىديك   .(5)اختىضبتـي بًو ليذا السَّكادي، أرغبي ًلنسىائكيـ فيكيـ، كأىيبي لكـ في صي
  أوًل: تخريج الحديث:

 ، كبلىما مف طريؽ عبد الحميد بف زياد، بو، بنحكه.(7)، كالشاشي(6)أخرجو البزار   
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(11)، كاأللباني(10)، كضعفو السيكطي(9)، كالسندم(8)حسنو البكصيرم   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(12)عمر بف الخطاب بف زكريا، مقبكؿ -1
 .(13)دفاع بف دغفؿ، ضعيؼ -2

                                                           
 .[23180:رقـ الحديث 38/240مسند أحمد،  :حمدأ] ((1
 .[7304:رقـ الحديث 8/35المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((2
 .(4/51)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((3
 .(2/253)جاأللباني، صحيح ابف ماجة ((4
،، قاؿ: 3625:رقـ الحديث 2/1197د، باب االختضاب بالسكا/سنف ابف ماجة، كتاب المباس :ابف ماجة] ((5

: حدَّثنا طَّاًب بًف زكريَّا الرَّاًسًبي  قاؿى : حدَّثنا عيمري بفى الخى يرىفي  محمَّدي بفي ًفراسو قاؿى    دىفَّاعي  حدَّثنا أبك ىيريرة الصَّ
ييًب اا ، عف أبيًو، عف جدًَّه صي يًفيٍّ ، عف عبًد الحميًد بًف صى  [.لخيرً بفي دىغفىؿو السَّدكًسي 

 .[2098-2097: رقـ الحديث 6/30مسند البزار،  :البزار] ((6
  [.985رقـ الحديث .:2/384المسند لمشاشي،  :الشاشي] ((7
 .(4/93)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة( (8
 .(2/382)جالسندم، حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة  ((9

 .(258ص)كطي كغيره السيكطي، شرح سنف ابف ماجة لمسي ((10
 .(293ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((11
 .(411ص)ينظر: ابف حجر: تقريب التيذيب  ((12
 .(201ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((13
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يفي، مقبكؿ حيث يتابع، كلـ أعثر لو عمى متابع. -3  عبد الحميد بف زياد أك زيد بف صى
ابـــن حجـــر: "لـــين  المصـــري, قـــال (1)يَّ يِبـــجِ س التُّ يْ بـــن الوليـــد بـــن َقـــ عبـــد اهلل س( )د (91)

  .(2)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد:

 .(4)، كصحح إسناد حديثو الحاكـ(3)ذكره ابف حباف في الثقات   
   ، قػػػاؿ (6)، كقػػػاؿ الػػػدارقطني: "ال يعتبػػػر بػػػو"(5)قػػػاؿ مسػػػممة بػػػف قاسػػػـ: "ضػػػعيؼ الحػػػديث"   

 .(7)بشيء" ابف القيسراني: "ليس
      ، لكػػػػف (8)كقػػػػد أشػػػػار المػػػػزم إلػػػػى ركايػػػػة أبػػػػي داكد كالنسػػػػائي لػػػػو فػػػػي عمػػػػؿ اليػػػػـك كالميمػػػػة   

 .(9)ابف حجر قاـ بكضع رمز "د س" داللة عمى ركاية أبي داكد كالنسائي لو
، كلػػـ أعثػػر لػػو عمػػى ركايػػة فػػي السػػنف الصػػغرل لمنسػػائي، كمػػا ضػػعيؼ خالصــة القــول:   

، لذلؾ فإنني (10)، كقد عثرت لو عمى أحاديث في السنف الكبرل لمنسائيأشار إلى ذلؾ ابف حجر
رل، كلػػيس فػػي الصػػغرل أرجػح بػػأف رمػػز "س" فػػي التقريػػب داللػػة عمػػى ركايػػة النسػػائي لػػو فػػي الكبػػ

 كما ىك معركؼ.
 :حديثوثانًيا: دراسة 

                                                           
      شبيب بف اشرس ابني كسعد عدم أـ كىي امرأة اسـ كىك قبيمة كىي تجيب لىإ النسبة ىذه: التيجيبي ((1
 .(3/20)ج لمسمعاني ساباألن السمعاني،: ينظر السككف، بفا

 .(328ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(7/11)جابف حباف، الثقات  ((3
 .[1984رقـ الحديث  :1/724المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ]( (4
 .(5/35)جابف حجر، لساف الميزاف  ((5
 .(41ص)سؤاالت البرقاني لمدارقطني الدارقطني،  ((6
 .(124ص)معرفة التذكرة ابف القيسراني،  ((7
 (.16/270ج) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب المزم، ((8
 .(328ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((9

 [.10635الحديث رقـ: 9/319 لمنسائي، الكبرل السنف: النسائي] ((10
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ال إلوى إالَّ » كاف إذا استىيقىظى مف المَّيًؿ قاؿ: عف عائشة رضي اهلل عنيا، أف رسكؿ اهلل    
ػػا، كال تيػػزغ قمبػػي بعػػد إذ  َـّ ًزدنػػي عممن ، المَّيػػ َـّ أسػػتغفريؾى ًلػػذنبي، كأسػػأليؾى رحمتىػػؾى ، المَّيػػ ، سيػػبحانؾى أنػػتى

ىىديتىني، كىىب لي مف لدينؾ رحمةن، إنَّؾى أنتى الكىىَّاب"
(1). 

 أوًل: تخريج الحديث:
، (6)، كابػف السػني(5)، كالطبرانػي(4)، كابػف حبػاف(3)، كأبػك محمػد الفػاكيي(2)أخرجو النسائي   

مف طريؽ عبد اهلل  عشرتيـ، (11)، كأبك نعيـ(10)، كالبييقي(9)، كابف بشراف(8)، كالحاكـ(7)كابف منده
  بف الكليد، بو، بنحكه.ا

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(13)، كضعفو األلباني(12)قاؿ الحاكـ: "صحيح اإلسناد   
لػػو  تفػػرد بالحػػديث كلػػـ أعثػػره ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ عبػػد اهلل بػػف الكليػػد، إسػػناد خالصــة القــول:   

 متابع عمى ىذا الحديث.عمى 
 
 
 

                                                           
الحديث رقـ  :4/314باب ما يقكؿ الرجؿ إذا تعار مف الميؿ،/سنف أبي داكد، كتاب األدب :أبك داكد] ((1

، قاؿ: حدَّثني5061   ، قاؿ: حدَّثنا حامدي بفي يحيى، حدَّثنا أبك عبًد الرَّحمًف، حدَّثنا سعيده يعني ابف أبي أي كبى
 [عبدي اهلًل بفي الكليًد، عف سعيًد بًف الميسي ًب، عف عائشة رضي اهلل عنيا

 .[10635:رقـ الحديث 9/319السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((2
 .[26:رقـ الحديث 149فكائد أبي محمد الفاكيي، ص :عبد اهلل بف محمد بف العباس الفاكيي] ((3
 .[5531:رقـ الحديث 12/341صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((4
 .[762:رقـ الحديث 244الدعاء لمطبراني، ص :الطبراني] ((5
 .[682عمؿ اليـك كالميمة البف السني ص :ابف السني] ((6
 .[121رقـ الحديث  :1/274التكحيد البف منده، :دهابف من] ((7
 .[1984:رقـ الحديث 1/724المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((8
 .[10:رقـ الحديث 1/28أمالي ابف بشراف،  :أبك القاسـ عبد الممؾ بف محمد بف عبد اهلل بف بٍشراف] ((9

رقـ الحديث  :1/535، الدعكات الكبير،127الحديث  :رقـ1/190األسماء كالصفات لمبييقي،  :البييقي] ((10
 .[744رقـ الحديث  :2/211،، شعب اإليماف،318:رقـ الحديث 241، القضاء كالقدر لمبييقي، ص416

 .[7394:رقـ الحديث 6/3212معرفة الصحابة ألبي نعيـ،  :أبك نعيـ] ((11
 .[1984 :رقـ الحديث1/724المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((12
 .(1/382)جالتبريزم، مشكاة المصابيح، ت األلباني  ((13
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  .(2), قال ابن حجر: "لين الحديث" , الطَّاِئِفيّ (1)يّ فِ قَ سان الثَّ نْ عبد اهلل بن إ)د(  (92)
 أوًل: أقوال النقاد: 

بقكلػو: "كىػذا ال يسػتقيـ ، فتعقبو الػذىبي (3)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "كاف يخطئ"   
أف يقكلػػو الحػػافظ؛ إال فػػيمف ركل عػػدة أحاديػػث، فأمػػا عبػػد اهلل ىػػذا، فيػػذا الحػػديث أكؿ مػػا عنػػده، 

، قػػػاؿ الػػػذىبي: "صػػػحح (4)كآخػػػره، فػػػإف كػػػاف قػػػد أخطػػػأ، فحديثػػػو مػػػردكد عمػػػى قاعػػػدة ابػػػف حبػػػاف"
 .(5)الشافعي حديثو، كاعتمده"

 .: "لـ يصح حديثو"(8)باف كأبك الفتح األزدم، كابف ح(7)، كقاؿ البخارم(6)كضعفو أحمد   
 ضعيؼ.  خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
بيًر بف العكاـ     ػا أقبىمنىػا مػعى رسػكًؿ اهلل عًف الز  : لمَّ حتَّػى إذا كينَّػا عنػدى  (9)مػف ًليَّػة ، قػاؿى

فػػي طىػػرىًؼ القىػػرفً  الس ػدرًة كقػػؼى رسػػكؿي اهلًل 
ػػذكىىا، (10) : (11)فاسػػتىقبؿى نىخبنػػا ًببصػػًرهً  األىسػػكًد حى ، كقػػاؿى

                                                           
   الثقفٌي: ىذه النسبة إلى ثقيؼ، كىك ثقيؼ بف منبو بف بكر بف ىكازف بف منصكر بف عكرمة بف خصفة  ((1
ف اسـ ثقيؼ قسى، كنزلت أكثر ىذه القبيمة بالطائؼ كانتشرت منيا الببلد، إبف قيس بف عيبلف بف مضر كقيؿ ا

 .(3/139)جمعاني، األنساب لمسمعاني الس
 .(296ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(7/17)جابف حباف، الثقات  ((3
 .(2/393)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((4
 .السابؽ المرجع ((5
 . لـ أعثر عميو في كتبو.السابؽ المرجع ((6
 .(5/45)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((7
 . لـ أعثر عميو في كتبيـ.(2/393)جتداؿ الذىبي، ميزاف االع ((8
 .(2/151)لٌية: مكضع في الطائؼ، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف ( (9

 .(2/225)جالقرف: جبيؿ صغير كرابية تشرؼ عمى كىدة، ينظر: الخطابي، معالـ السنف  ((10
 .(1/358ج)، ينظر: ابف المستكفي، تاريخ اربؿ ةنىخبنا ًببصًره: مكاف يقاؿ لو نخب ببصر  ((11
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: "إفَّ صػيدى كىجٍّ  مرَّة كاًديو، ككقؼى حتَّى اتَّقىؼى النَّاسي كم ييػـ، َـّ قػاؿى ػاىىوي  (1)ثػ ـه هلًل" (2)كًعضى ػراـه ميحػرَّ  ،حى
 .(3)كذلؾى قبؿى نيزكًلًو الطَّائؼى كًحصاًرًه لثىقيؼ

 أوًل: تخريج الحديث:
، (9)كالبييقػػػػي (8)كالػػػػدارقطني ،(7)، كالشاشػػػػي(6)، كالعقيمػػػػي(5)مالحميػػػػدك  ،(4)أخرجػػػػو أحمػػػػد   

 جميعيـ مف طريؽ عبد اهلل بف إنساف، بو، بنحكه. 
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

      ، كابػػػػف حبػػػػاف(11)، كقػػػاؿ البخػػػػارم(10)قػػػاؿ الػػػػذىبي: "صػػػػحح الشػػػافعي حديثػػػػو، كاعتمػػػػده"   
ال " :كقػػاؿ اليػػركم ،(13)اؿ العقيمػػي: "ال يتػػابع عميػػو": "لػػـ يصػػح حديثػػو"، كقػػ(12)كأبػػك الفػػتح األزدم
 .(15)، كضعفو األلباني(14)"يصح االستدالؿ بو

 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   

                                                           
، شرؼ الديف الطيبي، شرح (2/225)جكج: مكضع مف ناحية الطائؼ، ينظر: الخطابي، معالـ السنف  ((1

 .(6/2063)جالمشكاة لمطيبي الكاشؼ عف حقائؽ السنف 
عضاىو: أم أشجار شككو، كالعضاه مف الشجر ما كاف لو شكؾ، ينظر: الخطابي، معالـ السنف  ((2
 .(5/1883)مفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، اليركم، مرقاة ال(2/225)

،، حدَّثنا حامدي 2032رقـ الحديث  :2/215باب في ماؿ الكعبة،/سنف أبي داكد، كتاب المناسؾ :أبك داكد] ((3
، عف أبيًو، عف عيركةى بًف ا ًد بًف عبًد اهلًل بًف إنسافو الطَّاًئفي  بفي يحيى، حدَّثنا عبدي اهلًل بفي الحارًث، عف محمَّ

بيًر الز    .[بيًر، عًف الز 
 .[1416رقـ الحديث  :3/32مسند أحمد،  :أحمد] ((4
 .[63:رقـ الحديث 1/185مسند الحميدم،  :الحميدم] ((5
 .(4/92)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((6
 .[48:رقـ الحديث 1/108المسند لمشاشي،  :الشاشي] ((7
 .[535 رقـ الحديث :4/239عمؿ الدارقطني، :الدارقطني] ((8
،، معرفة 9977: رقـ الحديث 5/327 - 1600رقـ الحديث  :2/170السنف الصغير لمبييقي،: البييقي] ((9

 .[10629:رقـ الحديث 7/443السنف كاآلثار، 
 .(2/393)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((10
 .(5/45)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((11
 ر عميو في كتبيـ.. لـ أعث(2/393)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((12
 .(4/92)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((13
 .(5/1884)جينظر: اليركم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ((14
 .(2/195)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد  ((15
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 محمد بف عبد اهلل بف إنساف، ضعيؼ. -1
 عبد اهلل بف إنساف، ضعيؼ. -2
 .(1)ث"قال ابن حجر: "لين الحدي حجازي ,اأْلَُمِويّ عبد اهلل بن عبد اهلل )ق(  (93)

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(2)ذكره ابف حباف في الثقات   
، كقاؿ (5)في الضعفاء، كقاؿ ابف حباف: "يخالؼ في حديثو" (4)، كالذىبي(3)كذكره العقيمي   

، كقػػػاؿ فػػػي (7)، كقػػػاؿ الػػػذىبي: "ال يعػػػرؼ"(6)العقيمػػػي: "ال يتػػػابع عمػػػى حديثػػػو، كال يعػػػرؼ إال بػػػو"
 .(8)مكضع آخر: "مجيكؿ"

 .(9)عنو إال يعقكب بف حميد بف كاسب ، لـ يركً حاؿال مجيكؿ خالصة القول:   
 : حديثوثانًيا: دراسة 

ابًر" ، عف النَّبي  عف أبي ىريرةى     ائـً الصَّ ـي الشَّاًكري بمنزلًة الصَّ : "الطَّاًع أنو قاؿى
(10). 

 أوًل: تخريج الحديث:
     مػػػف طريػػػؽ عمػػػر ( 12)يج، كالبييقػػػيمػػػف طريػػػؽ عبػػػد الممػػػؾ بػػػف جػػػر  (11)أخرجػػػو الطبرانػػػي   
 بف عمي بف عطاء، كبلىما عف معف بف محمد، بو، بنحكه.ا

  
                                                           

 .(310ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1
 .(8/336)جابف حباف، الثقات  ((2
 .(2/271)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((3
 .(220ص)، ديكاف الضعفاء (1/344)جالذىبي، المغني في الضعفاء ( (4
 .(8/336)جابف حباف، الثقات  ((5
 .(2/271)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((6
 (.1/344)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((7
 .(220ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((8
، المزم، تيذيب (5/93)جأبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ابف، (5/127)ج البخارم، التاريخ الكبير ينظر:  ((9

 .(15/186)جالكماؿ في أسماء الرجاؿ 
رقـ  :1/561باب فيمف قاؿ الشاكر الصائـ كالصائـ الصابر،/سنف ابف ماجة، كتاب الصياـ :ابف ماجة] ((10

: حدَّثنا محمَّدي بفي مى 1764الحديث ميًد بًف كىاسبو قاؿى ، عف أبيًو، كعف عبدً ، قاؿ: حدَّثنا يعقكبي بفي حي    اهلًل  عفو
، عف أبي ىريرةى ا نظمىةى بًف عميٍّ األىسممي  ، عف حى ، عف مىعًف بًف محمَّدو  .[بًف عبًد اهلًل األيمكم 

 .[738رقـ الحديث  :7/238المعجـ األكسط، :الطبراني] ((11
 .[8519 :رقـ الحديث4/504السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((12
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، كمىعمػػػػر بػػػػف راشػػػػد(2)، كأحمػػػػد(1)كأخرجػػػػو الترمػػػػذم   
   ، (5)، كابػػػػف خزيمػػػػة(4)، كأبػػػػك يعمػػػػى(3)

، (9)عػػػػػػف سػػػػػػعيد المقبػػػػػػرم، كأخرجػػػػػػو أحمػػػػػػدجمػػػػػػيعيـ ، (8)، كالبييقػػػػػػي(7)، كالحػػػػػػاكـ(6)كابػػػػػػف حبػػػػػػاف
، كأخرجػػػػػو ابػػػػػف األعرابػػػػػي ، ثبلثػػػػػتيـ(11)، كالبييقػػػػػي(10)كالحػػػػػاكـ ، (12)مػػػػػف طريػػػػػؽ سػػػػػمماف األغػػػػػر 

حػػاـز األشػػجي، كأخرجػػو أبػػك يعمػػى، مػػف طريػػؽ  يمػػف طريػػؽ سػػميماف أبػػ ، كبلىمػػا(13)كالقضػػاعي
)سػػػعيد المقبػػػرم، كسػػػمماف األغػػػٌر، كسػػػميماف أبػػػك حػػػاـز  ، جمػػػيعيـ(14)صػػػالح السػػػماف يذكػػػكاف أبػػػ

 ، بمعناه.ىريرة ي ، عف أب(مافاألشجي، كذككاف أبك صالح الس
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(17)، كاأللباني(16)، كصححو الحاكـ(15)قاؿ الترمذم: "حسف غريب"   
، كاإلسػػناد (18)إسػػناده حسػػف؛ ألجػػؿ يعقػػكب بػػف حميػػد صػػدكؽ ربمػػا كىػػـ خالصــة القــول:   

 لغيره. كيرتقي بالمتابعات إلى الحسف ،الذم فيو عبد اهلل األمكم ضعيؼ

                                                           
 .[2486 رقـ الحديث :4/653باب،/سنف الترمذم، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع :رمذمالت] ((1
 .[7806 :رقـ الحديث13/213مسند أحمد،  :أحمد] ((2
 .[19573 رقـ الحديث :10/424جامع معمر بف راشد، :معمر بف راشد] ((3
 .[6582 :رقـ الحديث11/459مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((4
 .[1898 :رقـ الحديث3/197صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة] ((5
 [.315 رقـ الحديث.:2/16 صحيح ابف حباف، :ابف حباف] ((6
 .[7194 :رقـ الحديث4/151المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ]( (7
 .[8518 : رقـ الحديث4/504السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((8
 .[7889 رقـ الحديث :13/269،مسند أحمد :أحمد] ((9

 .[7195 :رقـ الحديث4/151المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ]( (10
 :رقـ الحديث6/263، شعب اإليماف 8520 :رقـ الحديث4/504السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((11

4147.]  
 .[1734 :رقـ الحديث2/842معجـ ابف األعرابي،  :ابف األعرابي] ((12
 .[1427 رقـ الحديث :2/310مسند الشياب القضاعي، :القضاعي] ((13
 .(7/142)جأبك يعمى، حمية األكلياء كطبقات األصفياء  ((14
 .[2486 :رقـ الحديث4/653باب، /سنف الترمذم، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع :الترمذم] ((15
 .[7194 ث:رقـ الحدي4/151 المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((16
 .(1/293)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((17
 .(607ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((18
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ــانِ )ق(  (94) ــن أبــي مســمم الُخراَس ــو ,(1)يعبــد اهلل بــن عثمــان بــن عطــاء ب ــل محمــد أب  نزي
 .(2)قال ابن حجر: "لين الحديث" الرممة,

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كقػػاؿ (3)حديثػػو إذا ركل عنػػو غيػػر الضػػعفاء"بذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات كقػػاؿ: "يعتبػػر    

       : "أصػػػػمح مػػػػف (6)، كقػػػػاؿ مكسػػػػى الرممػػػػي(5)"لػػػػيس بػػػػذاؾ". كقػػػػاؿ الػػػػذىبي: (4)أبػػػػك حػػػػاتـ: "صػػػػالح"
" (7)أبي طاىر المقدسي  .(8)قميبلن

 ضعيؼ. خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

: رأيػػتي رسػكؿي اهلًل     ، يقػكؿي ػةى بػػفى مىعبىػػدو : سػػمعتي كاًبصى ، قػاؿى ييصػػم ي، "فكػػافى إذا  عػف راشػػدو
" رىكعى سىكَّل ظىيرهي، حتَّى لك صيبَّ   .(9)عميًو الماءي الستىقىرَّ

  أوًل: تخريج الحديث:
، كبلىمػػا عػػف عبػػد اهلل بػػف عثمػػاف بػػف عطػػاء، بػػو، (11)الطبرانػػيك ، (10)أخرجػػو ابػػف قػػانع   

 بنحكه.

                                                           
راسىاًنى: ىذه النسبة إلى خراساف كىي ببلد كبيرة، فأىؿ العراؽ يظنكف أف مف الرم إلى مطمع الشمس  ((1 الخي

ؿ حد خراساف إلى مطمع خراساف، كبعضيـ يقكلكف: إذا جاكزت حد سكاد العراؽ كىك جبؿ حمكاف فيك أك 
 .(5/70)جالشمس، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني 

 .(313ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(8/347)جابف حباف، الثقات  ((3
 .(5/113)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((4
 .(1/573)جالذىبي، الكاشؼ  ((5
 .(551ص)بف حجر، تقريب التيذيب مكسى بف سيؿ بف قادـ أبك عمراف الرممي، ينظر: ا ((6
مكسى بف محمد بف عطاء بف طاىر البمقاكم المقدسي. كيقاؿ: الرممي، أبك طاىر، أحد المترككيف، ينظر:  ((7

 .(5/708)جالذىبي، تاريخ اإلسبلـ 
 .(5/113)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((8
 :رقـ الحديث1/283باب الرككع في الصبلة، /فيياسنف ابف ماجة، كتاب إلقامة الصبلة كالسنة  :ابف ماجة] ((9

: حدَّثنا 872 : حدَّثنا عبدي اهلًل بفي عثمافى بًف عطاءو قاؿى ًد بًف يكسؼى الًفرياًبي  قاؿى ، قاؿ: حدَّثنا إبراىيـ بفي محمَّ
ةى بفى مىعبىدو  : سمعتي كاًبصى ، قاؿى ، عف راشدو  .[طمحةي بفي زيدو

 .(3/185)جبف قانع ابف قانع، معجـ الصحابة ال ((10
 .[400 :رقـ الحديث22/147المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((11
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لػػو شػػاىده ك ، (1)كلػػو شػػاىد مػػف حػػديث عمػػي بػػف أبػػي طالػػب رضػػي اهلل عنػػو أخرجػػو أحمػػد   
 مػػف ، كشػاىده ثالػث(2)يعمػى المكصػػمي آخػر مػف حػديث ابػػف عبػاس رضػي اهلل عنيمػػا، أخرجػو أبػك

، ، كشػػاىده رابػػع مػػف حػػديث البػػراء بػػف عػػازب (3)، أخرجػػو الطبرانػػيحػػديث نضػػمة بػػف عبيػػد 
 .(4)أخرجو البييقي

 :ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث
 .(8)، كصححو األلباني(7)، كالبكصيرم(6)، كابف الممقف(5)ضعفو مغمطام   
 جدنا، مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ: إسناده ضعيؼ خالصة القول:   
 عبد اهلل بف عثماف، ضعيؼ. -1
 .(9)طمحة بف زيد، متركؾ -2
 .(10)راشد عف كاصبة، مجيكؿ -3
  كيتقكل متف الحديث بشكاىده.   

                                                           
  [.997 :رقـ الحديث289-2/288مسند أحمد،  :أحمد] ((1
 .[2447 رقـ الحديث :4/335مسند أبي يعمى المكصمي، :أبك يعمى] ((2
 .[5676 :رقـ الحديث6/22 المعجـ األكسط، :الطبراني] ((3
 .[2697 :رقـ الحديث2/162السنف الكبرل لمبييقي،  :يقيالبي] ((4
 .(1476ص)مغمطام، شرح ابف ماجة  ((5
 .(3/597)جابف الممقف، البدر المنير  ((6
 .(1/108)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((7
 .(1/144)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((8
 .(282ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((9

 .(204ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((10
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  .(2)بميمالت, قال ابن حجر: "لين" :بمعجمات وقيل (1)َخْشَخاشيد بن الُعبَ )س(  (95)
  أوًل: أقوال النقاد:

     كتفػػػرد بالركايػػػة عنػػػو .(4)، كذكػػػره ابػػػف حبػػػاف فػػػي الثقػػػات(3)الحػػػاكـصػػػحح إسػػػناد حديثػػػو    
     فػػػػي الضػػػػعفاء، كقػػػػاؿ ، (8)، كالػػػػذىبي(7)، كذكػػػػره البخػػػػارم(6)، كىػػػػك ضػػػػعيؼ(5)أبػػػػك عمػػػػر الشػػػػامي

 .(10)، كقاؿ الدارقطني: "متركؾ"(9)ابف حجر: "ال يعرؼ"
 مجيكؿ. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
: دىخمػػتي المسػػجدى كرسػػكؿي اهلًل   عػػف أبػػي ذىرٍّ     :  قػػاؿى   فيػػو، فجئػػتي فجمسػػتي إليػػًو، فقػػاؿى

ذ باهلًل مف شىر  شىياطيًف الًجف  كاإًلنًس" ، تىعكَّ : أكى  ،"يا أبا ذىرٍّ : "نعـ" قمتي ؟ قاؿى  .(11)لئلنًس شىيىاطيفي
 أوًل: تخريج الحديث:

بيػػد الخشػػخاش، بػػو، مػػف طريػػؽ عي  ، ثبلثػػتيـ(14)، كالبػػزار(13)الطيالسػػيك  (12)أخرجػػو أحمػػد   
، كأخرجػو الطبرانػي، مػف طريػؽ ذكػكاف (15)مف طريػؽ قتػادة الصنعانيعبد الرزاؽ أخرجو ك بمعناه، 

 . )قتادة، كذككاف( عف أبي ذر ، كبلىما(16)صالح السماف يأب

                                                           
 أىؿ مف العنبرم، الخشخاشى الخشخاش بف جناب بف الخشخاش كىك دالج إلى النسبة ىذه: الخشخاش ((1

 .(5/135)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر البصرة،
 .(376ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (2)
 .[3115 رقـ الحديث :2/310المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((3

 .(5/136)جابف حباف، الثقات  (4)
 .(660ص)أبك عمر كيقاؿ أبك عمرك الدمشقي، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((5
 .(19/204)جينظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((6
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(3/19)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((7
 .(2/419)جني في الضعفاء الذىبي، المغ ((8

 .(5/322)جابف حجر، لساف الميزاف (9) 
 .(47ص)سؤاالت البرقاني لمدارقطني  (10)
 :رقـ الحديث8/275باب االستعاذة مف شر شياطيف االنس، /سنف النسائي، كتاب االستعاذة :النسائي] ((11

: حدَّثنا جعفري بفي عكفو 5507 ، قاؿى : أخبرنا أحمدي بفي سميمافى : حدَّثنا عبدي الرَّحمًف بفي عبًد اهلًل، عف ، قاؿى ، قاؿى
، عف أبي ذىرٍّ  اشو ، عف عيبيًد بًف خىشخى  .[أبي عيمرى

 .[21552 :رقـ الحديث35/437 - ،21546 :رقـ الحديث35/431مسند أحمد،  :أحمد] ((12
 .[480 رقـ الحديث :1/384مسند أبي داكد الطيالسي، :أبك داكد] ((13
 .[4034 رقـ الحديث :9/426البزار، مسند :البزار] ((14
 .[2579 رقـ الحديث :2/84مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، :الصنعاني]عبد الرزاؽ  ((15
 .[4721 رقـ الحديث :5/77المعجـ األكسط، :الطبراني] ((16
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 .(1)، أخرجو الطبرانيكلو شاىده مف حديث أبي أمامة    
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث

 .(3)، كاأللباني(2)عفو األثيكبيض   
 إسناده ضعيؼ، مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(4)، صدكؽ اختمطةعبد الرحمف بف عبد اهلل بف عتب-1
 .(5)أبك عمر الدمشقي، ضعيؼ -2
 عيبيد بف الخشخاش، مجيكؿ. -3
 كيتقكل متف الحديث بشاىده.   

, قـال ابـن حجــر: (6)ســتقيممُ  :قـال لـوي ,عثمـان بـن عبــد الممـك المكـي المــؤذن ق( تـم) (96)
 .(7)"لين الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كقاؿ ابف معيف: "لػيس بػو (9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)صحح إسناد حديثو الحاكـ   

 .(11)، كقاؿ ابف حباف: "قميؿ الحديث"(10)بأس"
، كقػاؿ (14)"فيػو ضػعؼ"في الضعفاء، كقػاؿ الػذىبي:  (13)، كالذىبي(12)كذكره ابف الجكزم   

 : "منكر الحديث".(17)، كالدارقطني(16)، كقاؿ أبك حاتـ(15)أحمد بف حنبؿ: "حديثو ليس بذاؾ"
 ضعيؼ. خالصة القول:  

                                                           
 .[7871 :رقـ الحديث8/217المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((1
 .(40/67)جح المجتبى األثيكبي، ذخيرة العقبى في شر  ((2
 .(12/7)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي  ((3
 .(344ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((4
 .(660ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((5
 .(6/242)ج البخارم، التاريخ الكبير ينظر:  ((6
 .(385ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((7
 .[7462 رقـ الحديث :4/230حاكـ،المستدرؾ عمى الصحيحيف لم :الحاكـ] ((8
 .(7/201)جابف حباف، الثقات  ((9

 .(3/523)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  ((10
 .(233ص)ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار ( (11
 .(2/170)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف( (12
 .(2/427)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((13
 .(2/10)ج الذىبي، الكاشؼ ((14
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(6/158)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((15
 . السابؽ المرجع ((16
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/170)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((17
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 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
: "عمػػيكـ بيػػػذًه  عػػف ابػػف عمػػر رضػػي اهلل عنيمػػا، أفَّ رسػػكؿى اهلًل  الحــديث األول:   قػػاؿى

بًَّة السَّكداءً  ـى (1)الحى ، إالَّ السَّا ، فإفَّ فييا ًشفاءن مف كؿ  داءو
(2)"(3). 

  أوًل: تخريج الحديث:
 .(4)مف طريؽ عثماف بف عبد الممؾ، بو، بمثمو أخرجو البزار  
 .(6)، كمسمـ(5)، أخرجو البخارمىريرة  يكلو شاىد مف حديث أب  

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(9)، كصححو األلباني(8)دم، كالسن(7)حسنو البكصيرم  
إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ عثمػػػاف بػػف عبػػد الممػػؾ، كيتقػػكل مػػتف الحػػػديث  خالصــة القــول:  

 بشاىده.
: قػػػػاؿى رسػػػػكؿي اهلًل  الحــــديث الثــــاني:   : "عمػػػػيكـ عػػػػف ابػػػػف عمػػػػر رضػػػي اهلل عنيمػػػػا قػػػػاؿى

" (11)، فإنَّوي يجميك(10)باإًلثًمدً  ، كيينًبتي الشَّعىرى رى  .(12)البىصى
  ريج الحديث:أوًل: تخ

                                                           
الحبة السكداء: الشكنيز، كقيؿ ىي الحبة الخضراء كالعرب تسمي األخضر أسكد كاألسكد أخضر، ينظر:  ((1

، ابف الجكزم، [5688 رقـ الحديث :7/124باب الحبة السكداء،/كتاب الطب صحيح البخارم،: ]البخارم
 .(1/506)جغريب الحديث 

 : رقـ الحديث7/124باب الحبة السكداء، /كتاب الطب صحيح البخارم، :البخارم]السَّاـ: المكت، ينظر:  ((2
5688]. 

    ،، حدَّثنا 3448 رقـ الحديث :2/1141السكداء،باب الحبة /سنف ابف ماجة، كتاب الطب :ابف ماجة] ((3
ـى بفى عبًد اهلًل،  : سمعتي سال مًؾ، قاؿى ، عف عثمافى بًف عبًد المى : حدَّثنا أبك عاصـو مؼو قاؿى ممةى يحيى بفي خى أبك سى

 .[ييحد ثي عف أبيًو 
 .[6095 :رقـ الحديث12/283البحر الزخار،  :البزار] ((4
  [.5688 رقـ الحديث.:7/124باب الحبة السكداء، /كتاب الطب ارم،صحيح البخ :البخارم] ((5
 .[2215-88 :رقـ الحديث4/1735باب التداكم بالحبة السكداء، /صحيح مسمـ، كتاب السبلـ :مسمـ] ((6
 .(4/54)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((7
 .(2/342)جالسندم، حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة ( (8
 .(2/254)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((9

اإلثمد: الكحؿ األسكد، كىك حجر معركؼ أسكد يضرب إلى الحمرة يككف في ببلد الحجاز كأجكده يؤتى  ((10
 ، (4/336)ج، المناكم، فيض القدير (250ص)مف أصبياف، ينظر: السيكطي، شرح سنف ابف ماجة لمسيكطي 

 .(10/259)جالقيـ ابف القيـ: عكف المعبكد كحاشية ابف 
 .(2/353)جيجمك: مف الجبلء، أم: يزيده نكرنا، ينظر: السندم، حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة  ((11
، قاؿ: حدَّثنا 1156 رقـ الحديث :2/1156باب الحكؿ باإلثمد،/سنف ابف ماجة، كتاب الطب :ابف ماجة] ((12

: حدَّثنا أبك عاصـو  مىؼو قاؿى ممىةى يحيى بفي خى ـى أبك سى : سمعتي سال ًمًؾ، قاؿى : حدَّثني عثمافي بفي عبًد المى        قاؿى
د ثي عف أبيًو ا  .[بفى عبًد اهلًل، ييحى
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 عثمػاف ، أربعػتيـ مػف طريػؽ(4)، كالحػاكـ(3)، كأبػك جعفػر الطبػرم(2)، كالبػزار(1)أخرجػو الترمػذم  
 المكي، بو، بنحكه. الممؾ عبد بف
ابػف   ، كشػاىد آخػر مػف حػديث (5)، أخرجػو أبػك داكد ةكلو شاىد مػف حػديث معبػد بػف ىػكذ  

كشػاىده ثالػث مػف حػديث  (8)كابػف ماجػة ،(7)، كالنسائي(6)عباس رضي اهلل عنيما، أخرجو الترمذم
 . (9)جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما، أخرجو ابف ماجة

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
ىذا الحديث عف سالـ عثماف بػف عبػد الممػؾ، كلػـ يعرفػو مػف حػديث  لقاؿ البخارم: "رك    

 .(12)، كصححو األلباني(11)كحسنو البكصيرم ،(10)غيره"
كلػـ أعثػر لػو عمػى متػابع، إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عثماف بف عبد الممػؾ،  ة القول:خالص   

 كيتقكل متف الحديث بشكاىده.
عثمان بن عبد اهلل, قال ابن حجر: "فيـو  :ز ويقالمُ رْ م بن ىُ سمِ ثمان بن مُ عُ  عس( )ت (97)

  .(13)لين"
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(15)الحاكـ، كصحح إسناد حديثو (14)ذكره ابف حباف في الثقات   

                                                           
:رقـ 66، الشمائؿ المحمدية لمترمذم، ص530 :رقـ الحديث289العمؿ الكبير لمترمذم، ص :الترمذم] ((1

 .[54 الحديث
 .[6094 رقـ الحديث :12/283مسند البزار، :البزار] ((2
 .[768-767 :رقـ الحديث1/485تيذيب اآلثار مسند ابف عباس،  :أبك جعفر الطبرم] ((3
 .[7462 رقـ الحديث :4/230المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((4
 .[2377 رقـ الحديث :2/310باب في الكحؿ عند النـك لمصائـ،/سنف أبي داكد، كتاب الصـك :أبك داكد] ((5
 .[1757 :رقـ الحديث3/286باب ما جاء في االكتحاؿ، /كتاب المباس سنف الترمذم، :الترمذم] ((6
 .[5113 :رقـ الحديث8/149باب الكحؿ، /سنف النسائي، كتاب الزينة :النسائي] ((7
 .[3497 :رقـ الحديث2/1157باب الكحؿ باإلثمد، /سنف ابف ماجة، كتاب الطب :ابف ماجة] ((8
 .[3496 :رقـ الحديث2/1156باب الكحؿ باإلثمد، /لطب، كتاب االسابؽ المرجع] ((9

 .[530 :رقـ الحديث289العمؿ الكبير لمترمذم، ص :الترمذم] ((10
 .(4/67)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((11
 .(2/263)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((12

 .(386ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (13)
 .(7/198ج)ابف حباف، الثقات (14) 

 .[4197 :رقـ الحديث2/662 المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((15
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 . (1)كقاؿ النسائي: "ليس بذاؾ"   
 مقبكؿ حيث يتابع.  خالصة القول:   

  :حديثوثانًيا: دراسة 
: "لػػـ يكػػف رسػػكؿي اهلًل     ، قػػاؿى ، (2)بالطَّكيػػًؿ كال بالقىصػػيًر شىػػثفى الكىفَّػػيًف كالقىػػدىميفً  عػػف عمػػيٍّ

خـى الٌكراًديسً  خـى الرَّأًس، ضى ضى
(3) 

 
طكيػؿى المىسػريبةً    

، إذا مىشػى تىكىفَّػأى (4)
ػببو  (5) ط  مػف صى لػـ أىرى قبمػوي كال بىعػدهي  (6)تىكف ػؤنا كأنَّمػا يىػنحى

 ."(7)ًمثمىوي 
 
 
 
 
 

                                                           
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(19/492)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  (1)
شثف الكفيف كالقدميف: يعني أنيما تميبلف إلى الغمظ، كالقصر، كقيؿ ىك الذم في أناممو غمظ ببل قصر،  ((2

، ابف قتيبة، غريب الحديث البف قتيبة (3/26)اسـ بف سبلـ، غريب الحديث لمقاسـ بف سبلـ ينظر: الق
 .(2/444)جابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر  ،(1/501)

ضخـ الكراديس: ضخـ األعضاء كالكراديس رؤكس العظاـ، كقيؿ: ىي ممتقى كؿ عظميف ضخميف،  ((3
، ابف الجكزم، غريب (1/499)جيف، ينظر، ابف قتيبة، غريب الحديث البف قتيبة كالركبتيف، كالمرفقيف، كالمنكب

 .(4/162)ج، ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر (2/285)جالحديث 
المسريبة: الشعر اآلخذ مف السرة إلى الركبة، كىكما دؽ مف شعر الصدر سائبلن إلى الجكؼ، ينظر:  ((4

، الطيبي، شرح المشكاة لمطيبي الكاشؼ عف حقائؽ (3/466)جشرح مصابيح السنة البيضاكم، تحفة األبرار 
 .(12/3695)جالسنف 

تكفأ: أم تمايؿ إلى قداـ كأنو مف قكتو يمشي عمى صدفة قدميو، ينظر: ابف الجكزم، غريب الحديث  ((5
 .(2/294)ج
ة، غريب الحديث البف قتيبة الصبب: االنحدار، ينحط مف صبب: أم منحدر مف األرض ينظر: ابف قتيب ((6
 .(3/217)ج، البيضاكم، تحفة األبرار شرح مصابيح السنة (1/503)ج
،، 3637 :رقـ الحديث ،5/598باب ما جاء في صفة النبي /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((7

: حدَّثنا المىسعيكًدم   : حدَّثنا أبك نيعيـو قاؿى ، عف نافًع حدَّثنا محمَّدي بفي إسماعيؿى قاؿى ، عف عثمافى بًف ميسمـً بًف ىيرمزى
، عف عميٍّ ا بيًر بًف ميطًعـو ، بيذا اإلسناًد نحكهي بًف جي  .[، حدَّثنا سيفيافي بفي ككيعو قاؿ: حدَّثنا أبي، عف المىسعيكًدم 
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 أوًل: تخريج الحديث:
، ثبلثػػػتيـ مػػػف طريػػػؽ عثمػػػاف بػػػف مسػػػمـ، بػػػو، (3)، كالبييقػػػي(2)، كالحػػػاكـ(1)أخرجػػػو أحمػػػد   

مػػػف  ، خمسػػػتيـ(8)، كاآلجػػػرم(7)، كابػػػف حبػػػاف(6)، كأبػػػك يعمػػػى(5)، كالبػػػزار(4)بمعنػػػاه، كأخرجػػػو أحمػػػد
 يكأب       ، (9)طريؽ عبد الممؾ بف عمير بف سكيد، كأخرجو أحمد، مف طريؽ صالح بف سعيد

ي(، عػف )عبد الممؾ بف عمير، كصالح بف سعيد، كأبك عبد اهلل المكػ ، ثبلثتيـ(10)عبد اهلل المكي
 .نافع بف جبير، بو، بمعناه

مػف طريػؽ محمػد بػف عمػي، عػف ، (14)كأبػك يعمػى ،(13)، كالبزار(12)بخارم، كال(11)كأخرجو أحمد  
مرسبلن مف طريؽ إبراىيـ بف محمد بف عمي  كبلىما ،(16)، كالبييقي(15)، كأخرجو الترمذمأبيو 
. 
 .(18)، كمسمـ(17)، أخرجو البخارمكلو شاىده مف حديث أنس بف مالؾ    

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
                                                           

 .[1053 :رقـ الحديث2/312 – ،746-744 :2/143رقـ الحديثمسند أحمد،  :أحمد] ((1
 .[4197 :رقـ الحديث2/662مستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ال: الحاكـ] ((2
 .[1349 :رقـ الحديث3/11شعب اإليماف،  :البييقي] ((3
 .[944 :رقـ الحديث2/256مسند أحمد،  :أحمد] ((4
 .[474 رقـ الحديث :2/118مسند البزار، :البزار] ((5
:رقـ 187معجـ أبي يعمى المكصمي، ص، 369 :رقـ الحديث1/303مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمي] ((6

 .[217 الحديث
 .[6311 :رقـ الحديث14/216صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((7
 .[1017 :رقـ الحديث3/1494الشريعة لآلجرم، :اآلجرم] ((8
 .[946 رقـ الحديث :2/258مسند أحمد، :أحمد]( (9

 .[947 رقـ الحديث :2/258 مسند أحمد، :أحمد] ((10
 .[796 :رقـ الحديث2/179سند أحمد، م :أحمد]( (11
 .[1315 رقـ الحديث :445البخارم، األدب المفرد، ص] ((12
 .[660 :رقـ الحديث2/253مسند البزار،  :البزار] ((13
 .[370 :رقـ الحديث1/304مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((14
 .[3638 :رقـ الحديث ،5/599بي باب ما جاء في صفة الن/سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((15
 .[1350 :رقـ الحديث3/13شعب اإليماف،  :البييقي] ((16
-3547 :رقـ الحديث ،4/187-188باب صفة النبي/صحيح البخارم، كتاب المناقب :البخارم] ((17

3548-3549-3550]. 
 :رقـ الحديث4/1815كليف مسو كالتبرؾ،  باب طيب رائحة النبي /صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ :مسمـ] ((18
82-2330.] 
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، كقػاؿ البػزار: "أحسػف إسػناد يػركل، ىػك عػف (3)، كاأللبػاني(2)، الحػاكـ(1)رمذمصححو الت   
 .(4)عبد الممؾ بف عمير بف سكيد"

"المسػػعكدم"،  إسػػناده حسػػف؛ ألجػػؿ عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد اهلل بػػف عتبػػة خالصــة القــول:   
هلل ، كقػػد تابعػػو عبػػد الممػػؾ بػػف عميػػر، كصػػالح بػػف سػػعيد، كأبػػك عبػػد ا(5)صػػدكؽ اخػػتمط قبػػؿ مكتػػو

 فيرتقي إلى الصحيح لغيره، كيتقكل متف الحديث بشاىده. ؛المكي متابعة قاصرة
, قـال ابـن حجـر: الرَّقِّـيّ  ُمحمَّـدمي أبـو اىِ العالء بـن ىـالل بـن عمـر بـن ىـالل الَبـ)س(  (98)

 .(6)"فيو لين"
  أوًل: أقوال النقاد:

 .(8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)كثقو الحاكـ   
فػػي الضػػعفاء، كقػػاؿ النسػػائي: "ىػػبلؿ بػػف العػػبلء  (10)، كابػػف الجػػكزم(9)كذكػػره ابػػف عػػدم   

كقػػػػاؿ ابػػػػف حبػػػػاف: "يػػػػركم  (11)ركل أحاديػػػػث منكػػػػرة عػػػػف أبيػػػػو ال أدرم الريػػػػب منػػػػو أك مػػػػف أبيػػػػو"
، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ الػػرازم: "ضػػعيؼ الحػػديث عنػػده عػػف يزيػػد بػػف (12)المقػػاطيع عػػف صػػمة بػػف زفػػر"

ف: "كاف ممف يقمب األسانيد كيغير األسػماء ال يجػكز ، كقاؿ ابف حبا(13)زريع أحاديث مكضكعة"
              ، (16)، كقػاؿ أبػك حػاتـ(15)، كقاؿ الخطيب البغدادم: في بعض حديثو نكرة(14)االحتجاج بو بحاؿ"

 : "منكر الحديث".(17)كابف القيسراني

                                                           
  [3637 رقـ الحديث:. ،5/598باب ما جاء في صفة النبي /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((1
 .[4197 :رقـ الحديث2/662المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((2
 .(3/195)جاأللباني، صحيح الترمذم  ((3
 .[474 :رقـ الحديث2/118ينظر: البزار، مسند البزار، ] ((4
 .(344ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((5

 .(436ص)السابؽ  المرجع(6)
 .[2196 :رقـ الحديث2/25المستدرؾ عمى الصحيحيف،  :الحاكـ] (7)
 .(7/266)جابف حباف، الثقات  (8)
 .(6/383)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (9)

 .(2/189)جكفابف الجكزم، الضعفاء كالمتركك (10)
 .(70ص)النسائي، مشيخة النسائي (11) 
 .(7/266)جابف حباف، الثقات  (12)
 .(362-6/361)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ( (13

 .(2/184)جابف حباف، المجركحيف (14) 
 .(3/1738)جالخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ (15) 

 .(362-6/361)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((16
 .(2/1015)جبف القيسراني، ذخيرة الحفاظ ا (17)
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 ضعيؼ. خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

ـي عف مي  الحديث األول:    ، قػاال: كػافى سػعده ييعم ػ ، كعىمػرك بػًف ميمػكفو األىكًدم  صعًب بًف سػعدو
: إفَّ رسكؿى اهلًل  ، كيقكؿي ـي الميكًتبي الًغممافى ذي ًبًيفَّ في ديبػًر  بىنيًو ىؤالًء الكمماًت، كما ييعم  كافى يتعكَّ

بفً  دَّ إلػى أىرذًؿ كيؿ  صبلةو "المَّيَـّ إن ي أعكذي بؾ مف البيخًؿ، كأعكذي بؾى مف الجي ، كأعكذي بؾ مػف أف أيرى
العيميًر، كأعكذي بؾ مف ًفتنىًة الد نيا، كعذاًب القىبًر"
(1). 

 أوًل: تخريج الحديث:
، كبلىما مف طريػؽ شػعبة بػف الحجػاج، كأخرجػو البخػارم (3)، كالنسائي(2)أخرجو البخارم   

عبة بػف الحجػاج، عبيػدة بػف حميػد، ، ثبلثػتيـ )شػ(5)، كزائدة بػف قدامػة(4)مف طريؽ عبيدة بف حميد
 كزائدة بف قدامة( عف عبد الممؾ بف عمير، بو بنحكه.

مف طريؽ عبد الممػؾ عػف عمػرك بػف ميمػكف، عػف سػعد  (7)النسائيك  ،(6)كأخرجو البخارم   
 .بف أبي كقاص ا

 :ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث
 .(9)، كاأللباني(8)صححو الترمذم   
ناده ضػعيؼ؛ ألجػؿ العػبلء بػف ىػبلؿ، كقػد تابعػو شػعبة بػف الحجػاج، إسػ خالصة القول:   

 ، فيرتقي إلى الحسف لغيره.قاصرة كعبيدة بف حميد، كزائدة بف قدامة متابعة

                                                           
،، قاؿ: 5479 :رقـ الحديث8/266باب االستعاذة مف فتنة الدنيا /سنف النسائي، كتاب االستعاذة :النسائي] ((1

، عف  مًؾ بًف عيميرو : حدَّثنا عيبيدي اهلًل، عف إسرائيًؿ، عف عبًد المى : حدَّثنا أبي قاؿى أخبرني ًىبلؿي بفي العبلًء، قاؿى
، قاالمي  ، كعىمرك بًف ميمكفو األىكًدم   .[صعًب بًف سعدو
،، باب 6365 رقـ الحديث :8/78باب التعكذ مف عذاب القبر،/صحيح البخارم، كتاب الدعكات :البخارم] ((2

  [.6370 :رقـ الحديث8/79التعكذ مف البخؿ، 
، باب 5445 :رقـ الحديث8/256باب االستعاذة مف الجبف، /سنف النسائي، كتاب االستعاذة :النسائي] ((3

 :رقـ الحديث8/271، باب االستعاذة مف أرذؿ العمر 5478 :رقـ الحديث8/266االستعاذة مف فتنة الدنيا 
5496]. 

 .[6390 :رقـ الحديث8/83باب التعكذ مف فتنة الدنيا، /صحيح البخارم، كتاب الدعكات :البخارم] ((4
 .[6374 :رقـ الحديث8/80باب ما يتعكذ مف الجبف، /، كتاب الجياد كالسير السابؽ المرجع]( (5
 .[2822 :رقـ الحديث4/23باب ما يتعكذ مف الجبف، /كتاب الجياد كالسير، السابؽ المرجع] ((6
 .[5479 :رقـ الحديث8/266باب االستعاذة مف فتنة الدنيا، /سنف النسائي، كتاب االستعاذة :النسائي] ((7
باب في دعاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ كتعكذه في دبر كؿ /اب الذبائحسنف الترمذم، كت]الترمذم:  ((8

 .[3567 رقـ الحديث :5/562صبلة،
 .(11/479)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي  ((9
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ػػةي عػػف عبػػًد الػػرَّحمًف بػػًف يىزيػػدً  الحــديث الثــاني:    مقىمى : دىخمنىػػا عمػػى عبػػًد اهلًل، كمعنػػا عى ، قػػاؿى
ػدَّثى بػًو القىػكـى إالَّ مػف أىجًمػي ألن ػي كينػتي أىحػدىثىييـ ًسػنًّا كاألىسكدي كجماعةه، فحدَّثنا بحديثو   ،مػا رىأيتيػوي حى

، قػػاؿى رسػػكؿي اهلًل  ػػض  لمبىصػػرى ـي البىػػاءىةى فميىتىػػزكَّج، فإنَّػػو أىغى : "يػػا مىعشػػرى الشَّػػباًب، مػػف اسػػتىطاعى ًمػػنكي
 .(1)كأىحصفي لمفىرًج"

 أوًل: تخريج الحديث:
مػف طريػؽ األعمػش عػف إبػراىيـ بػف يزيػد عػف  (4)، كالنسائي(3)مـ، كمس(2)أخرجو البخارم   

، مػػػف طريػػػؽ (7)، كالنسػػػائي(6)، كمسػػػمـ(5)، كأخرجػػػو البخػػػارمعمقمػػػة عػػػف عبػػػد اهلل بػػػف مسػػػعكد 
 .األعمش عف عمارة بف عمير عف عبد الرحمف بف يزيد عف عبد اهلل بف مسعكد 

 :ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث
 .(9)، كاأللباني(8)صححو ابف الممقف   

                                                           
باب ذكر االختبلؼ عمى محمد بف أبي يعقكب في حديث أبي أمامة، /كتاب الصياـ ،سنف النسائي :النسائي] ((1
مي  2242 ثرقـ الحدي :4/170 : حدَّثنا عى : حدَّثنا أبي، قاؿى ، قاؿى    ،، قاؿ: أخبرني ًىبلؿي بفي العبلًء بًف ًىبلؿو
مقىمىةي كاألىسكدي ا : دىخمنىا عمى عبًد اهلًل، كمعنا عى ، عف األعمش، عف عيمارةى، عف عبًد الرَّحمًف بًف يىزيدى، قاؿى بفي ىىاشـو

إبراىيـ، فقاؿ: عف إبراىيـ، عف عمقمة، عف عبد اهلل، مثمو،  كجماعةه، كقاؿ عمي: كسئؿ األعمش، عف حديث
 .[قاؿ: نعـ

 رقـ الحديث :3/26باب الصـك لمف خاؼ عمى نفسو العزبة،/صحيح البخارم، كتاب الصـك :البخارم] ((2
1905]. 

-1 :رقـ الحديث2/1018باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو، /صحيح مسمـ، كتاب النكاح :مسمـ] ((3
1400]. 

، كتاب الصياـ، باب 3211 :رقـ الحديث6/58الحث عمى النكاح، /سنف النسائي، كتاب النكاح :النسائي] ((4
رقـ .:4/170 -، 2240 :رقـ الحديث4/170ذكر االختبلؼ عمى محمد بف أبي يعقكب في حديث أبي أمامة 

 [.2241 الحديث
-5065 رقـ الحديث :3/7يستطع الباءة فميصـ، باب مف لـ/صحيح البخارم، كتاب النكاح :البخارم] ((5

5066]. 
-3 رقـ الحديث.:2/1019باب استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو، /صحيح مسمـ، كتاب النكاح :مسمـ] ((6

1400.]  
 :رقـ الحديث6/58 -، 3209 رقـ الحديث :6/57الحث عمى النكاح،/سنف النسائي، كتاب النكاح :النسائي] ((7

:رقـ 4/69ب الصياـ، باب ذكر االختبلؼ عمى محمد بف أبي يعقكب في حديث أبي أمامة، ،، كتا3210
 .[2239 الحديث

 .(7/492)جابف الممقف، البدر المنير  ((8
 .(5/386)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي  ((9
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إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ العبلء بف ىبلؿ، كقد تابعو عمقمة، كعبد الػرحمف  خالصة القول:   
 لى الحسف لغيره.إفيرتقي  ؛بف يزيد، متابعة قاصرةا
ؤذن, قـال ابـن حجـر: "فيـو الُمـ الَمـَدِنيّ  الَقـَرظعد مـر بـن َسـعمر بـن حفـص بـن عُ )ق(  (99)

 .(1)لين"
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(2)ذكره ابف حباف في الثقات   
 .(5)بف معيف: "ليس بشيء"اقاؿ ك في الضعفاء، ( 4)، كالذىبي(3)كذكره ابف الجكزم   
 ضعيؼ. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
ػػؤذ ف رسػػكًؿ اهلًل     ػػار بػػًف سػػعدو مي "أىمػػرى ًبصػػدقًة الًفطػػًر صػػاعنا  ، أفَّ رسػػكؿى اهلًل عػػف عمَّ

، أك ص ، أك صاعنا مف سيمتو مف تىمرو  .(7()6)"اعنا مف شعيرو
 أوًل: تخريج الحديث:

 .انفرد ابف ماجة بيذا الحديث، مرسبلن عف عمار بف سعيد   
 ،(9)، كمسػمـ(8)حديث عبد اهلل بف عمر رضػي اهلل عنيمػا، أخرجػو البخػارممف  كلو شاىد   

 .(11)مـ، كمس(10)، أخرجو البخارمأبي سعيد الخدرم  كشاىده آخر مف حديث
                                                           

 .(411ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (1)
 .(7/170)جابف حباف، الثقات  (2)
 .(2/207)جم، الضعفاء كالمتركككف ابف الجكز  (3)
 .(291ص)، ديكاف الضعفاء (2/464)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((4
 .(169ص)ركاية الدارمي  -تاريخ ابف معيف  ((5
 .(1/562)جسيمت: نكع مف الشعير يشبو البير، ينظر: السندم، حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة  ((6
، قاؿ: حدَّثنا ىشاـي 830 :رقـ الحديث1/586باب صدقة الفطر، /كتاب الزكاةسنف ابف ماجة،  :ابف ماجة] ((7
، عف عمَّارو بًف سعدو ا : حدَّثنا عيمري بفي حىفصو : حدَّثنا عبدي الرَّحمًف بفي سعًد بًف عمَّارو الميؤذ ًف قاؿى بفي عمارو قاؿى

 .[ميؤذ ف رسكًؿ اهلًل 
، باب صدقة 1503 رقـ الحديث :2/130باب فرض صدقة الفطر،/صحيح البخارم، كتاب الزكاة :البخارم] ((8

، باب صدقة الفطر صاعنا مف تمر، 1504 رقـ الحديث :2/130الفطر عمى العبد زغيره مف المسمميف،
-1511 رقـ الحديث :132-2/13، باب صدقة الفطر عمى الحر كالمممكؾ،1507 :رقـ الحديث2/131

1512]. 
:رقـ 678-2/677باب زكاة الفطر عؿ المسمميف مف التمر كالشعير، /لزكاةصحيح مسمـ، كتاب ا :مسمـ] ((9

 .[16/984-14-13-12 الحديث
-1505 :رقـ الحديث2/13باب صدقة الفطر صاع مف شعير، /صحيح البخارم، كتاب الزكاة :البخارم] ((10

 .[1508 :رقـ الحديث2/13، باب صاع مف زبيب، 1506
-2/678باب الزكاة الفطر عمى المسمميف مف التمر كالشعير، /اةصحيح مسمـ، كتاب الزك :مسمـ] ((11

 .[21/985-19-18-17 :رقـ الحديث679
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(2)، كصححو األلباني(1)قاؿ البكصيرم: "مرسؿ ضعيؼ"   
 إسناده مرسؿ ضعيؼ؛ ألجؿ:خالصة القول:    
 .(3)ىشاـ بف عمار، صدكؽ مقرئ كبر فصار يتمقف -1
 .(4)عبد الرحمف بف سعد بف عمار، ضعيؼ -2
 عمر بف حفص، ضعيؼ. -3
 يث بشاىديو.كيتقكل متف الحد   

, قال ابـن حجـر: (6)عمرو َبرق :يقال لو (5)انيمَ عمرو بن عبد اهلل بن األسوار اليَ )د(  (100)
 .(7)"صدوق فيو لين"
 :أوًل: أقوال النقاد

ركل عػػف معمػػر بػػف راشػػد ككػػاف " :، كقػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ(8)ذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات   
 .(10)، كصحح إسناد حديثو الحاكـ(9)عنده ال بأس بو"

فػػػػػػػي الضػػػػػػػعفاء، كقػػػػػػػاؿ الػػػػػػػذىبي:  (13)، كالػػػػػػػذىبي(12)، كابػػػػػػػف عػػػػػػػدم(11)كذكػػػػػػػره العقيمػػػػػػػي   
، كقػػػاؿ ابػػف عػػػدم: "أحاديثػػو ال يتابعػػػو الثقػػػات (15)، كقػػػاؿ ابػػف معػػػيف: "لػػيس بػػػالقكم"(14)"ضػػعؼ"

                                                           
 .(2/92)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة،  ((1
 .(1/307)جاأللباني، صحيح ابف ماجة،  ((2
 .(573ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
 .(341ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((4
 .(13/526)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر: اليمف، إلى النسبة ىذه: اليىمىاني ((5
 .(6/345)جالتاريخ الكبير  ،لبخارماينظر:  ((6
 .(423ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((7
 .(7/225)جابف حباف، الثقات  ((8
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(3/259)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((9

 .[7104 :رقـ الحديث4/126المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((10
 .(3/259)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((11
 .(6/247)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((12
 .(304ص)، ديكاف الضعفاء (2/486)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((13
 .(2/81)جالذىبي، الكاشؼ  ((14
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(6/247)جمؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم، الكا ((15
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، كقػػػػاؿ السػػػػاجي: "كػػػػاف (2)، كقػػػػاؿ ابػػػػف معػػػػيف: "زعػػػػـ ىشػػػػاـ القاضػػػػي أنػػػػو لػػػػيس بثقػػػػة"(1)عمييػػػػا"
حنبؿ: "لػو أشػياء منػاكير، ككانػت لػو عمػة، ثػـ أشػار أبػك عبػد اهلل بيػده بف ا، كقاؿ أحمد (3)يشرب"

 .(5)، كقاؿ األزدم: "متركؾ الحديث"(4)إلى فيو، أم يشرب"
 ضعيؼ. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
بَّػػاسو زادى ابػػف عيسػػى كأبػػ    ػػةى، عػػًف ابػػًف عى عػػف  ىريػػرةى قػػاال: "نيػػى رسػػكؿي اهلًل  كعػػف ًعكرمى

ػػػػًريطى  " زاد ابػػػػفي عيسػػػػى فػػػػي حديثػػػػًو: "كىػػػػي الَّتػػػػي تيػػػػذبحي فيقيطػػػػعي الًجمػػػػدي كال تيفػػػػرىل(6)ًة الشَّػػػػيطافً شى
(7) 

"(8)األىكداجي  َـّ تيترؾي حتَّى تمكتى  .(9)، ث
 أوًل: تخريج الحديث:

، عػف ، ثبلثتيـ مػف طريػؽ عمػرك بػف عبػد اهلل(12)، كالبييقي(11)، كالحاكـ(10)أخرجو أحمد   
         ، بنحػػػػكه، كأخرجػػػػو ابػػػػف حبػػػػاف مػػػػف طريػػػػؽ عمػػػػركضػػػػي اهلل عنيمػػػػاعكرمػػػػة، عػػػػف ابػػػػف عبػػػػاس ر 

 .(13)، بنحكهبف عبداهلل، عف عكرمة عف أبي ىريرة ا

                                                           
 .السابؽ المرجع ((1
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(6/247)جالسابؽ  المرجع ((2
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(10/201)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((3
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(3/259)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((4
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(10/201)جإكماؿ تيذيب الكماؿ مغمطام،  ((5
مف أجؿ أف الشيطاف ىك الذم يحمميـ عمى ذلؾ كيحسف ىذا الفعؿ عندىـ، كأخذت  شريطة الشيطاف: ((6

الشريطة مف الشرط، كىك شؽ الجمد بالمبضع كنحكه، كأنو قد اقتصر عمى شرطو بالحديد دكف ذبحو، كاإلتياف 
مي ذلؾ "شريطة" ألنو مف أفعاؿ الجاىمية المؤدم إلى إزىاؽ الركح مف غير حؿ، ينظر: بالقطع عمى حمقو، كس
 .(3/87)ج، البيضاكم، تحفة األبرار شرح مصابيح السنة (4/281)جالخطابي، معالـ السنف 

 .(3/87)جكال تفرل: أم: ال تقطع، مف الفرم، ينظر: البيضاكم، تحفة األبرار شرح مصابيح السنة  ((7
 .(3/87)جكداج: جمع كدج، كىك عرؽ مف العنؽ، ينظر: البيضاكم، تحفة األبرار شرح مصابيح السنة األ ((8
،، قاؿ: 2826 :رقـ الحديث3/103باب في المبالغة في الذبح، /سنف أبي داكد، كتاب الضحايا :أبك داكد] ((9

، كالحسفي بفي عيسى مكلى ابًف الميبارًؾ،  ، عف عىمرك حدَّثنا ىىنَّادي بفي الس رم         عف ابًف الميبارًؾ، عف مىعمىرو
 [. بًف عبًد اهلًل، عف ًعكرمىةى، عًف ابًف عىبَّاسو زادى ابفي عيسى كأبي ىريرةى ا

 .[2618 رقـ الحديث :4/376مسند أحمد، :أحمد] ((10
 .[7104 رقـ الحديث :4/126المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((11
 .[19125 :رقـ الحديث9/467نف الكبرل لمبييقي، الس :البييقي] ((12
 .[5888 :رقـ الحديث13/205صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((13
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، (1)قػػػػاؿ البخػػػػارم: "ال أعمػػػػـ أحػػػػدنا ركل ىػػػػذا الحػػػػديث غيػػػػر ابػػػػف المبػػػػارؾ، كىػػػػك حديثػػػػو"   

 .(4)األلباني، ك (3)، كضعفو ابف القطاف(2)صححو الحاكـ
إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ عمرك بف عبد اهلل بف األسكار، تفرد بالحديث كلـ  خالصة القول:   

 أجد لو أم متابع.
 .(5), قال ابن حجر: "فيو لين"الَمَدِنيّ ة األنصاري يَ ارِ يسى بن جَ عِ )ق(  (101)

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(7)و: ال بأس بأبك زرعة، كقاؿ (6)ذكره ابف حباف في الثقات   
فػػػػي  (12)، كالػػػػذىبي(11)، كابػػػػف الجػػػػكزم(10)، كابػػػػف عػػػػدم(9)، كالعقيمػػػػي(8)كذكػػػػره السػػػػاجي   

ًقػػؿ مختمػػؼ فػػي تكثيقػػو"(13)الضػػعفاء، كقػػاؿ الػػذىبي: مختمػػؼ فيػػو ، كقػػاؿ السػػخاكم: "مي
  ، كقػػاؿ (14)

ػػي  ابػػف معػػيف: ركل عنػػو يعقػػكب    ، كقػػاؿ (15)ال نعمػػـ أحػػدنا ركل عنػػو غيػػره كحديثػػو لػػيس بػػذاؾ القيم 
كقػاؿ ابػف معػيف  ،(17)، قاؿ ابػف عػدم: "أحاديثػو كميػا غيػر محفكظػة"(16)ابف معيف: "ليس بشيء"

                                                           
 .(243ص)الترمذم، العمؿ الكبير   ((1
 .[7104 رقـ الحديث :4/126المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((2
 .(5/804)جابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ  ((3
 .(2/383)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد  ((4

 .(438ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (5)
 .(5/214)جابف حباف، الثقات  (6)
 .(3/921)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  (7)
 . لـ أعثر عمى كتابو.(8/207)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((8

 .(3/383)جلعقيمي، الضعفاء الكبير ا (9)
 .(6/438)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (10)
 .(2/238)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  (11)
 .(3/310)، ميزاف االعتداؿ (2/496)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((12

 .(2/109)جالذىبي، الكاشؼ  (13)
 .(2/365)جمدينة الشريفة السخاكم، التحفة المطيفة في تاريخ ال (14)
 (.4/365)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  (15)
 .(302ص) البف معيف ابف معيف، سؤاالت ابف الجنيد(16) 
 .(6/438)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (17)
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، (3)، كقػػاؿ أبػػك داكد(2)، كقػػاؿ أبػػك داكد: "مػػا أعرفػػو، ركل منػػاكير"(1)مػػرة: "عنػػده أحاديػػث منػػاكير"
 : "منكر الحديث".(4)كالنسائي

 ضعيؼ.خالصة القول:    
 :حديثوثانًيا: دراسة 

ػػرَّ رسػػكؿي اهلًل عػػف جػػابًر بػػ    : مى ػػخرةو، فػػأىتى  ًف عبػػًد اهلًل، قػػاؿى ػػم ي عمػػى صى عمػػى رىجػػؿو ييصى
ًميًّا ناًحيةى مكَّةى، فىمىكثى مى
(5) : َـّ قاؿى مىعى يىديًو، ث ـى فجى ، فكىجدى الَّرجؿى ييصم ي عمى حاًلًو، فقا رىؼى َـّ انصى ، ث

: "يا أي يا النَّاسي عميكـ بالقىصدً  ال يىمىؿ   " ثبلثنا "فإفَّ اهللى (6)قاؿى
م كا" (7) حتَّى تىمى

(8). 
 أوًل: تخريج الحديث:

، أربعػتيـ مػف (12)، كالخطيػب البغػدادم(11)، كالطبراني(10)، كابف حباف(9)أخرجو أبك يعمى   
 طريؽ عيسى بف جارية، بو، بنحكه.

 .(14)، كمسمـ(13)كلو شاىده مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا، أخرجو البخارم   
  

                                                           
 .(4/369)ركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  (1)
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(22/589)المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  (2)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.السابؽ المرجع(3)
 .(76ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف (4) 

، ينظر: السندم، حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة  ((5  .(2/560)جممينا: أم: زمانا طكيبلن
ينظر: السندم، حاشية السندم  القصد: ىك الكسط المعتدؿ الذم ال يميؿ إلى أحد طرفي التفريط كاإلفراط، ((6

 .(2/560)جعمى سنف ابف ماجة 
المبلؿ: فتكر يعرض لمنفس مف كثرة مزاكلة شيء، فيكجب الكبلؿ في الفعؿ كاالعراض عنو، ينظر:  ((7

 .(1/367)جالبيضاكم، تحفة األبرار شرح مصابيح السنة 
، قاؿ: 4241 رقـ الحديث، :2/1417ؿ، باب المداكمة عمى العم/سنف ابف ماجة، كتاب الزىد :ابف ماجة] ((8

، عف عيسى بًف جاىريةى، عف جابًر بًف عبًد اهلًل  : حدَّثنا يعقكبي بفي عبًد اهلًل األشعىرم  ك بفي رافعو قاؿى حدَّثنا عىمري
 .[رضي اهلل عنيما

 .[1797-1796 :رقـ الحديث334-3/333مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((9
 .[357 :رقـ الحديث2/72حيح ابف حباف، ص :ابف حباف] ((10
 .[3729 رقـ الحديث :4/107المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((11
 .(2/257)جالخطيب البغدادم، الفقيو كالمتفقو لمخطيب البغدادم ((12
 رقـ الحديث :1/17باب أحب الديف إلى اهلل عز كجؿ أدكمو، /صحيح البخارم، كتاب اإليماف :البخارم] ((13
43]. 
باب فضيمة العمؿ الدائـ مف قياـ الميؿ /صحيح مسمـ، كتاب صبلة المسافريف كقصرىا :مسمـ] ((14

 .[782-215 رقـ الحديث :1/540كغيره،
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  عمى إسناد الحديث: ثانًيا: الحكم
 .(2)صححو األلبانيك ، (1)حسنو البكصيرم   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(3)يعقكب بف عبد اهلل األشعرم، صدكؽ ييـ -1
 عيسى بف جارية، ضعيؼ. -2
 كيتقكل متف الحديث بشاىده.   

 .(4), قال ابن حجر: "لين الحديث"يّ ازِ جَ ر حِ مَ عْ عيسى بن مَ )د(  (102)
 : أقوال النقاد: أوًل 
 .(6)، كقاؿ الذىبي: "صالح الركاية"(5)ذكره ابف حباف في الثقات   
، كضػػػعفو (9)"ضػػػعؼ" :فػػػي الضػػػعفاء، كقػػػاؿ الػػػذىبي (8)، كالػػػذىبي(7) الجػػػكزمكذكػػػره ابػػػف    

 .(10)األزدم
 صدكؽ فيو ضعؼ. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
كقد أرادى أف يبعثىنػي بمػاؿو  ، قاؿ: دعاني رسكؿي اهلًل  عىمًرك بف الفىغكىاًء الخيزاعي  عف    

ك  : فجػػاءىني عىمػػري ػػاحبنا" قػػاؿى : "الػػتىًمس صى   إلػػى أبػػي سيػػفيافى يىقسػػميوي فػػي قػػريشو بمكَّػػةى بعػػد الفىػػتًح، فقػػاؿى
: أىجػا : قمػتي ػركجى كتىمػتىمسي صػاحبنا، قػاؿى : بمغىنػي أنَّػؾى تريػدي الخي ، فقػاؿى مًرم  : فأنػا بفي أيميَّةى الضَّ ؿ، قػاؿى

، قاؿ: فجئتي رسكؿ اهلل  ك لؾى صاحبه : عىمػري : "مف؟" قمػتي : قد كجدتي صاحبنا، قاؿ: فقاؿى ، قمتي
: أىخػػكؾى الًبكػػًرم  كال ا : "إذا ىىبطػػتى بػػبلدى قىكًمػػًو فاحػػذىرهي فإنَّػػوي قػػد قػػاؿى القىائػػؿي ، قػػاؿى ػػمرم  بػػفي أيميَّػػةى الضَّ

                                                           
 .(4/245)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((1
 .(2/416)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((2
 .(608ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
 .(440ص)السابؽ  المرجع ((4
 .(7/233)جابف حباف، الثقات  ((5
 .(3/324)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((6
 .(2/242)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف( (7
 .(313ص)، ديكاف الضعفاء (2/501)جالذىبي، المغني في الضعفاء ((8
 .(2/113)جالذىبي، الكاشؼ  ((9

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/242)جكفابف الجكزم، الضعفاء كالمتركك ((10
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رجنػػا حتَّػػى إذا كينػػتي بػػ ،"(1)تىأمنػػوي  دَّافى  (2)األىبكاءً فخى : إن ػػي أيريػػدي حاجػػةن إلػػى قىػػكمي بًػػكى قػػاؿى
 (4)، فتىمبَّػػث(3)

: رىاًشػػدنا ًلػػي، قيمػػتي
لَّػػى ذىكػػرتي قػػكؿى النَّبػػي  (5) ػػا كى رجػػتي أيكًضػػعيوي ، فممَّ ، فشىػػدىدتي عمػػى بىعيػػرم حتَّػػى خى

، ػعتي : كأىكضى ، قػاؿى ًني فػي رىىػطو اًفًر إذا ىك ييعاًرضي فىسػبقتيوي، فممَّػا رآنػي قػد فيت ػوي  حتَّى إذا كينتي باألىصى
: أىجػؿ، كمىضػينىا حتَّػى قىػدمنىا مكَّػةى  : قمػتي ػةه، قػاؿى اجى : كانت ًلي إلى قىكًمي حى فيكا، كجاءني فقاؿى انصرى

 .(6)فدىفعتي الماؿى إلى أبي سيفيافى 
 أوًل: تخريج الحديث:

         (11)كالفػػػػػػاكيي ،(10)، كابػػػػػػف أبػػػػػػي الػػػػػػدنيا(9)، كالبخػػػػػػارم(8)، كابػػػػػػف سػػػػػػعد(7)أخرجػػػػػػو أحمػػػػػػد   
، جمػيعيـ مػف (16)، كالبييقي(15)، كأبك نعيـ(14)، كأبك الشيخ األصبياني(13)الطبراني (12)كابف قانع

 حجازم، بو، بمعناه. معمر بف عيسى طريؽ
 .(17)، أخرجو الطبرانيكلو شاىده مف حديث عمر بف الخطاب    

                                                           
أخكؾ البكرم فبل تأمنو: مىثؿه مشيكر لمعرب، كالبكرم ىك: أكؿ كلد األبكيف، أم أخكؾ شقيقؾ احذره، ينظر:  ((1

 .(1/52)ج، المناكم، التيسير بشرح الجامع الصغير (4/118)جالخطابي، معالـ السنف 
 .(13/143)جالقيـ، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ  األكباء: جبؿ بيف مكة كالمدينة، ينظر: ابف( (2
دَّاف: قرية جامعة قريبنا مف الجحفة، ينظر: ابف القيـ، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ  ((3  .(13/143)جبكى
 .(13/143)جفتمبث: أم تمكث كتقؼ، ينظر: ابف القيـ، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ  ((4
 .(13/143)جينظر: ابف القيـ، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ ا، راشدنا: أم سر راشدن  ((5
دثنا 4861 :رقـ الحديث4/266باب الحذر مف الناس، /سنف أبي داكد، كتاب األدب :أبك داكد] ((6 ،، قاؿ: حَّ

، حدَّثنا إبراىيـ بفي سعدو  ، حدَّثنا نيكحي بفي يىزيدى بًف ٌسيَّارو الميؤىد بى : حدَّثنيًو ابفي محمَّدي بفي يحيى بف فارسو ، قاؿى
، عف أبيًو  ، عف عبًد اهلًل بًف عىمًرك بف الفىغكىاًء الخيزاعي   .[إسحاؽ، عف عيسى بًف مىعمرو

 .[22492 : رقـ الحديث37/159مسند أحمد، :أحمد] ((7
 .(4/296)جابف سعد، الطبقات الكبرل،  ((8
 .[172ت :7/39،التاريخ الكبير :البخارم] ((9

 .[400 :رقـ الحديث120مكاـر األخبلؽ البف أبي الدنيا، ص :الدنيا ابف أبي ] ((10
 .[1606 :رقـ الحديث2/313أخبار مكة لمفاكيي،  :الفاكيي] ((11
 .[717 :رقـ الحديث2/214معجـ الصحابة البف قانع،  :ابف قانع] ((12
 .[73 رقـ الحديث :17/36المعجـ الكبير لمطبراني، :الطبراني] ((13
 .[119 رقـ الحديث :157أمثاؿ الحديث ألبي الشيخ األصبياني، ص :األصبياني أبك الشيخ] ((14
 .[5004 :رقـ الحديث4/1991معرفة الصحابة ألبي نعيـ،  :أبك نعيـ] ((15
 .[20417 :رقـ الحديث10/219السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((16
 .[3774 :رقـ الحديث4/124المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((17
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(1)ضعفو األلباني   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .اعيسى بف معمر، صدكؽ فيو ضعؼ، كقد تفرد بالحديث كلـ أجد لو متابعن  -1
، كقد كضعو ابػف حجػر فػي المرتبػة الرابعػة مػف (2)محمد بف إسحاؽ بف يسار، صدكؽ يدلس -2

 ، فتقبؿ ركايتو.(4)، لكنو صرح بالسماع، كما عند البخارم(3)مراتب المدلسيف
 .(5)عبد اهلل بف عمرك بف الفغكاء، مستكر -3
 كيتقكل متف الحديث بشاىده.   

  .(7), قال ابن حجر: "لين الحديث"الَبْصِريّ (6) الَماِزِنيّ  بن َعْوف انُ سَّ غَ )د(  (103)
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(8)قاؿ أبك داكد: "شيخ"   
ء، كقػاؿ العقيمػي: "ال يتػابع فػي الضػعفا (11)، كالػذىبي(10)، كابػف الجػكزم(9) كذكره العقيمي   

، (15)، كقػػاؿ الػػذىبي: "لػػيس بػػالقكم"(14)كاألزدم (13)، كضػػعفو السػػاجي(12)عمػػى كثيػػر مػػف حديثػػو"
 .(16)كقاؿ في مكضع آخر: "غير حجة"

                                                           
 .(479ص)أللباني، ضعيؼ أبي داكد ا( (1
 .(467ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(51ص)ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف  ((3
 .[172ت:7/39، التاريخ الكبير :البخارم] ((4
 .(316ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((5
     كىي مف تميـ، يقاؿ ليا: مازف بف عمرك  الماًزني: ىذه النسبة إلى قبيمة مازف، كمازف: بيضة النممة، ((6
 .(12/21)جبف تميـ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني ا

 .(442ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((7
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(23/106)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((8
 .(3/439)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((9

 .(2/246)جالضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم، ((10
 .(315ص)، ديكاف الضعفاء (2/506)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((11
 .(3/439)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((12
 . لـ أعثر عمى كتابو.(8/247)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((13
 .(2/246)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((14
 .(2/506)جاء الذىبي، المغني في الضعف ((15
 .(2/116)جالذىبي، الكاشؼ  ((16
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 ضعيؼ. خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

، قػػػاؿ: دىخػػػؿى رسػػػكؿي     ػػػدرم  ػػػؿو ًمػػػفى ذاتى يػػػكـو المسػػػجدى، فػػػإذا ىػػػك  عػػػف أبػػػي سػػػعيدو الخي ًبرىجي
يػػًر كقػػًت  ػػا فػػي المسػػجًد فػػي غى السن : "يػػا أيمامػػةى، مػػا ًلػػي أىراؾى جى األىنصػػاًر، ييقػػاؿي لػػوي: أبػػك أيمامػػةى، فقػػاؿى
ػا إذا أنػتى قيمتػوي أذىػبى  : "أفبل أيعم مؾى كبلمن الصَّبلًة؟"، قاؿ: ىيمكـه لىًزمتًني، كدييكفه يا رسكؿى اهلًل، قاؿى

، كقىضػى عنػ ؟عزَّ كجؿَّ ىىمَّؾى ذا «ؾى دىينػؾى ، كا  : "قيػؿ إذا أىصػبحتى ، قػاؿى : بىمػى، يػا رسػكؿى ، قػاؿ: قمػتي
ػػزًف، كأعػػكذي بػػؾى مػػف العىجػػًز كالكىسػػًؿ، كأعػػكذي بػػؾى مػػفى  ـ  كالحى َـّ إن ػػي أىعػػكذي بػػؾى مػػف اليىػػ : المَّيػػ أىمسػػيتى

مبػػًة الػػػدَّيًف، كقىيػػًر الر جػػاًؿ"، قػػاؿ: فىفىعىمػػتي  ػػبًف كالبيخػػًؿ، كأعػػكذي بػػؾى مػػف غى ، فىأذىػػػبى اهللي الجي  ذلػػؾى
ى عىن ي دىيًني  .(1)ىم ي، كقىضى

 أوًل: تخريج الحديث:
 .(2)أخرجو البييقي، مف طريؽ غساف بف عكؼ، بو، بنحكه   
 .(4)، كمسمـ(3)، أخرجو البخارمكلو شاىد مف حديث أنس بف مالؾ    

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، كصػػػححو (6)، كضػػػعفو المنػػػاكم(5)"حػػػديث غريػػػب"قػػػاؿ أبػػػك داكد عػػػف حػػػديث الػػػدعاء:    

 .(7)األلباني
إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ غسػػاف بػػف عػػكؼ، ضػػعيؼ، كلػػـ أعثػػر لػػو عمػػى  خالصــة القــول:   

 متابع، كيتقكل متف الحديث بشاىده.
  

                                                           
        ،، حدَّثنا أحمدي 1555 رقـ الحديث :2/93باب االستعاذة،/سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :أبك داكد]( (1
درم  ا ، عف أبي نىضرةى، عف أبي سعيدو الخي ، أخبرنا الجيريرم  ، أخبرنا غسَّافي بفي عكؼو  .[بفي عيبيًد الغيدىاني 

 .[305 :رقـ الحديث1/414الدعكات الكبير،  :البييقي] ((2
 .[6371 :رقـ الحديث8/79باب التعكذ مف أرذؿ العمر، /صحيح البخارم، كتاب الدعكات :البخارم] ((3
باب التعكذ مف العجز كالكسؿ /كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار صحيح مسمـ، :مسمـ] ((4

 .[2706-50 رقـ الحديث :4/2079كغيره،
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(23/106)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((5
 .(1/399)جالميناكم، التيسير بشرح الجامع الصغير  ((6
 .(5/267)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((7
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 .(2), قال ابن حجر: "لين"(1)يّ رِ امِ ن بن عبد اهلل العَ يالَ غَ )ت(  (104)
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(4)، كصحح إسناد حديثو الحاكـ(3)اف في الثقاتذكره ابف حب   
كقاؿ ابف حباف: "يركم عف أبي زرعة بف عمرك بف جرير حديثنا منكرنا   

، كقاؿ الذىبي: (5)
 .(7)، كقد تفرد بالركاية عنو: عيسى بف عبيد الكندم المركزم(6)"حديثو منكر"

 .ضعيؼ خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

ريػًر     : بػػًف عبػًد اهلًل، عػف النَّبػػي  عػف جى لػػتى  قػاؿى : أىمَّ ىػؤالًء الثَّبلثػًة نىزى "إفَّ اهللى أىكحػى ًإلىػػيَّ
: المىدينةى، أك البىحريًف، أك ًقنَّسًريفى  فييى دىاري ًىجرًتؾى
(8)"(9). 

  أوًل: تخريج الحديث:
ػ، أربعتيـ م(13)، كالبييقي(12)، كالحاكـ(11)الطبرانيك  ،(10)أخرجو البخارم    يبلف ف طريػؽ غى
 بف عبد اهلل، بو، بنحكه.ا
 .(14)كلو شاىده مف حديث عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما، أخرجو ابف عساكر   

                                                           
عة، كالثالث ، كالثاني منسكب إلى عامر بف صعصمٌ العامرم: ىذه النسبة إلى ثبلثة رجاؿ منيـ عامر بف لؤ  ((1

 .(152-9/151)جمنسكب إلى عامر بف عدم بف تجيب، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني 
 .443ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (2)
 .(7/311)جابف حباف، الثقات  (3)
 .[4258 رقـ الحديث :3/3المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ]( (4

 .(7/311)جابف حباف، الثقات  (5)
 .(3/338)جلذىبي، ميزاف االعتداؿ ا ((6
 .(3/338)ج، الذىبي، ميزاف االعتداؿ(23/132)جينظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((7
 .(4/404)جقنسريف: ككرة بالشاـ منيا حمب، ينظر: الحمكم، معجـ البمداف  ((8
، قاؿ: 3923 :رقـ الحديث5/721ة، باب ما جاء في فضؿ المدين/سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((9

 ، ، عف غىيبلفى بًف عبًد اهلًل العىاًمرم  : حدَّثنا الفىضؿي بفي مكسى، عف عيسى بًف عيبيدو حدَّثنا الحيسيفي بفي حيريثو قاؿى
ريًر بًف عبًد اهلًل رضي اهلل عنيما ريًر، عف جى رعةى بًف عىمًرك بًف جى  .[عف أبي زي

 .[466ت :7/105،رالتاريخ الكبي :البخارم] ((10
 .[2417 :رقـ الحديث2/339المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((11
 .[4258 :رقـ الحديث3/3المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((12
 .(2/458)جالبييقي، دالئؿ النبكة لمبييقي،  ((13
 .(55/188)جابف عساكر، تاريخ دمشؽ  ((14
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، كقػػاؿ (1)قػػاؿ الترمػػذم: "ىػػذا حػػديث غريػػب ال نىعرفػػوي إالَّ مػػف حػػديًث الفىضػػًؿ بػػف مكسػػى"   

 .(3)، كقاؿ األلباني: "مكضكع"(2)مخالؼ لما في الصحيح" ألنو ؛تو نظرك ابف حجر: "في ثب
، كشػػػاىده ضػػػعيؼإسػػػناده ضػػػعيؼ جػػػدنا؛ ألجػػػؿ غػػػيبلف بػػػف عبػػػد اهلل،  خالصـــة القـــول:   

ا مف طريؽ غيبلف بف عبد اهلل.  ضعيؼ جدنا، فيك أيضن
ـة أبـو َمــ)ت(  (105) قـال ابــن حجـر: "فيــو  بكنيتــو, مشـيور خراسـان نزيــل ,الَبْصـِريّ ود ودُ ِفضَّ

 .(4)لين"
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(6)، كضعفو أبك حاتـ(5)ذكره الذىبي في الضعفاء   
 ضعيؼ. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
: قػػاؿى رسػػكؿي اهلًل     : "ال يىػريد  القىضػػاءى إالَّ الػػد عاءي، كال يىزيػػدي فػػي العيمػػًر إالَّ عػف سػػممافى قػػاؿى

"  .(7)الًبر 
 أوًل: تخريج الحديث:

ػ، أربعػتيـ مػف طريػؽ فً (11)، كالقضػاعي(10)، كالطبرانػي(9)، كالطحػاكم(8)رجو البزارخأ      ة ضَّ
 مكدة، بو، بنحكه.  كأب

                                                           
، قاؿ: 3923 رقـ الحديث :5/721باب ما جاء في فضؿ المدينة،/ب المناقبسنف الترمذم، كتا :الترمذم] ((1

 ، ، عف غىيبلفى بًف عبًد اهلًل العىاًمرم  : حدَّثنا الفىضؿي بفي مكسى، عف عيسى بًف عيبيدو حدَّثنا الحيسيفي بفي حيريثو قاؿى
ريًر بًف عبًد اهلًل رضي اهلل ع ريًر، عف جى رعةى بًف عىمًرك بًف جى  .[نيماعف أبي زي

 .(7/228)جابف حجر، فتح البارم  ((2
 .(523ص)األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم  ((3

 .(447ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (4)
 .(2/514)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((5

 .(7/93)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (6)
، 2139 رقـ الحديث :4/448ر إال الدعاء،باب ما جاء ال يرد القد/سنف الترمذم، كتاب القدر :الترمذم] ((7

، عف  ريًس، عف أبي مىكديكدو ، قاال: حدَّثنا يحيى بفي الض  ، كسعيدي بفي يعقكبى ميدو الرَّازم  قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي حي
، عف سممافى الفارسي  ، عف أبي عثمافى النَّيًدم  حسفه  ، كفي الباًب عف أبي أىسيدو كىذا حديثسميمافى التَّيمي 

ريسً  ممافى ال نىعرفيوي إالَّ مف حديًث يحيى بًف الض   [.غريب مف حديًث سى
 .[2540 رقـ الحديث :6/501مسند البزار، :البزار] ((8
 .[3068 : رقـ الحديث8/78شرح مشكؿ اآلثار،  :الطحاكم] ((9

 رقـ الحديث :6/251، المعجـ الكبير لمطبراني،30 : رقـ الحديث30الدعاء لمطبراني، ص :الطبراني] ((10
6128]. 

 .[833-832 رقـ الحديث :2/36مسند الشياب القضاعي، :القضاعي] ((11



287 
 

 .(3)، كالحاكـ(2)، كأحمد(1)، أخرجو ابف ماجةكلو شاىده مف حديث ثكباف بف يجدد    
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(6)قاؿ المناكم: "سنده جيد"، ك (5)، كاأللباني(4) حسنو الترمذم   
تفرد بالحديث، كلـ أعثر لو عمى  ة أبك مكدة،ضَّ إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ فً  خالصة القول:   

 كيتقكل متف الحديث بشاىده. متابع،
, قـال ابـن حجـر: بكنيتـو مشـيور الَمـَدِنيّ أبو بكر  اأَلْنَصاِريّ الَفضُل بُن ُمَبشِّر  (ق بخ) (106)

  .(7)"فيو لين"
 ل النقاد: أوًل: أقوا

 .(10)العجمي: "ال بأس بو" زادفي الثقات، ك  (9)، كابف حباف(8)ذكره العجمي   
فػي الضػعفاء، كقػاؿ أبػك زرعػة: لػيف ( 13)، كالػذىبي(12)، كابػف الجػكزم(11)أبػك زرعػةكذكره    

 ، كقاؿ ابف عدم: عامة أحاديثو ال يتابع (15)قاؿ أبك حاتـ: ليس بقكم يكتب حديثو ،(14)الحديث
 
 
 

                                                           
 .[90 رقـ الحديث :1/35باب في القدر،/سنف ابف ماجة، المقدمة :ابف ماجة] ((1
 .[22386 :رقـ الحديث37/68مسند أحمد،  :أحمد] ((2
 .[1814 ـ الحديث:رق1/670المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((3
  [2139 :رقـ الحديث4/448باب ما جاء ال يرد القدر إال الدعاء، /سنف الترمذم، كتاب القدر :الترمذم] ((4
 .(5/139)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم  ((5
 .(2/255)جالمناكم، كشؼ المناىج كالتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح  ((6

 .(447ص)ب ابف حجر، تقريب التيذي (7)
 (.2/205ج) الثقات معرفة العجمي، (8)
 .(5/296)جابف حباف، الثقات  (9)

 (.2/205ج) الثقات معرفة العجمي،(10) 
 .(2/649)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي (11) 
 .(3/7)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف (12) 
 .(2/773)جفي الضعفاء  الذىبي، المغني (13)
 .(3/822)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي (14) 
 .(7/67)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(15) 
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، (6)، كابػػػػف القيسػػػػراني(5)، كالنسػػػػائي(4)بػػػػك داكدأ، ك (3)، كالبخػػػػارم(2)كضػػػػعفو ابػػػػف معػػػػيف ،(1)اعمييػػػػ
 : "ال شيء".(9)، كابف شاىيف(8)، كقاؿ ابف معيف(7)كالذىبي

 ضعيؼ.  خالصة القول:  
 :حديثوثانًيا: دراسة 

ػػ   : رأيػػتي جػػابرى بػػفى عبػػًد اهلًل "ييصػػم ي الصَّ " قػػاؿ الفىضػػؿي بػػفي ميبىش ػػرو قػػاؿى ػػكءو كاحػػدو مكاًت ًبكيضي
: "رأيتي رسكؿى اهلًل  نعى رسكؿي اهلًل  فقمتي ما ىذا؟ فقاؿى  ."(10)يىصنعي ىذا، فأنا أىصنعي كما صى

 أوًل: تخريج الحديث:
ػػػر، بػػػو، بمعنػػػاه الفىضػػػؿ بػػػف أخرجػػػو الطبػػػرم، مػػػف طريػػػؽ   ميبىش 

، (12)، كأخرجػػػو أبػػػك داكد(11)
     يػػػػؽ محمػػػػد بػػػػف المنكػػػػدر، عػػػػف جػػػػابر بػػػػف عبػػػػد اهلل، ثبلثػػػػتيـ مػػػػف طر (14)، كابػػػػف حبػػػػاف(13)كأحمػػػػد

 رضي اهلل عنيما، بمعناه.
 .(15)أخرجو مسمـ كلو شاىد مف حديث بريدة بف الحصيب    

 :ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث
 .(17)، كقاؿ األلباني: "صحيح بما قبمو"(16)ضعفو البكصيرم   

                                                           
 .(7/126)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (1)
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(7/67)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (2)
 .كتبو في عميو أعثر لـ .(7/126)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (3)
 .كتبو في عميو أعثر لـ .(23/252)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (4) 
 .(87ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف (5) 
 .(1/596)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ (6) 
 .(2/773)جالذىبي، المغني في الضعفاء  (7)
 .كتبو في عميو أعثر لـ .(3/136)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف(8) 
 .(154ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف (9) 
باب الكضكء لكؿ صبلة كالصمكات كميا بكضكء، /سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة كسننيا :ابف ماجة] ((10
: حدَّثنا الفىضؿي ، قاؿ: حدَّثنا إسماعي511 :رقـ الحديث1/170 : حدَّثنا زيادي بفي عبًد اهلًل قاؿى     ؿي بفي تىكبةى قاؿى
: رأيتي جابرى بفى عبًد اهلًل رضي اهلل عنيماا  .[بفي ميبىش رو قاؿى

 .[11318 :رقـ الحديث10/11تفسير الطبرم،  :الطبرم] ((11
 [.191الحديث رقـ: 1/49مست النار، باب في ترؾ الكضكء مما /سنف أبي داكد، كتاب الطيارة :أبك داكد] ((12
 .[14453 رقـ الحديث :22/345مسند أحمد، :أحمد] ((13
 .[1130 :رقـ الحديث3/413صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((14
-86 : رقـ الحديث1/232 باب جكاز الصمكات كميا بكضكء كاحد،/صحيح مسمـ، كتاب الطيارة :مسمـ] ((15

277]. 
 .(1/73)ججة في زكائد ابف ماجة البكصيرم، مصباح الزجا ((16
 .(1/83)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((17



289 
 

ش ػر، كقػد تابعػو محمػد بػف المنكػدر، إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ الفىضؿ بف ميبى  خالصة القول:   
 فيرتقي إلى الحسف لغيره، كيتقكل متف الحديث بشاىده. تامة؛متابعة 

قـال  ىمـذان, قاضـي الكـوفي أحمـد أبـو ,(1)ثيـر الُعَرنـيم بـن كَ َكـم بن الحَ اسِ القَ  (ت بخ) (107)
  .(2)ابن حجر: "صدوق فيو لين

 أوًل: أقوال النقاد: 
، (5)، كخمػؼ بػف سػالـ(4)كأبػك خيثمػة( 3)بػف معػيف، كالنسػائيكثقو أحمد بف حنبػؿ، كيحيػى    

: "صػػػدكؽ"، كذكػػػره ابػػػف حبػػػاف فػػػي الثقػػػات كقػػػاؿ: (8)، كالػػػذىبي(7)، كقػػػاؿ أبػػػك زرعػػػة(6)كابػػػف نميػػػر
أك عػرنيكـ،  ي، كقػاؿ أحمػد بػف حنبػؿ: "مػات العرنػ(10)، كقػاؿ الػذىبي: "كثقػكه"(9)"مستقيـ الحديث"

 .(11)كنحف نريد أف نشد إليو الرحاؿ"
ػا: "محمػو الصػدؽ يكتػب حديثػو كال (12)كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بػذاؾ المعػركؼ"    ، كقػاؿ أيضن

، كقػػاؿ الفضػػؿ بػػف دكػػيف: "فيػػو تمػػؾ الغفمػػة كمػػا (14)، كذكػػره أبػػك زرعػػة فػػي الضػػعفاء(13)يحػػتج بػػو"
 .(16)، كقاؿ العقيمي: "في حديثو مناكير، ال يتابع عمى كثير مف حديثو"(15)كانت"

 كؽ.صد خالصة القول:   

                                                           
العيرىني: ىذه النسبة إلى عرينة، كعكؿ كعرينة قبيمتاف، كعرينة ىك ابف نذير بف قسر بف عبقر، كىك بجيمة  ((1
 .(9/280)جبف أنمار، كىذه نسبة إلى بطف عرنة، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني ا

 .(449ص)جر، تقريب التيذيب ابف ح( (2
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(23/345)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((3
 .(217ص)زىير بف حرب بف شداد أبك خثيمة ]خيثمة[ النسائي، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((4
 .(194ص)ر، تقريب التيذيب خمؼ بف سالـ المخرمي، أبك محمد الميمبي مكالىـ السندم، ينظر: ابف حج ((5
 . لـ أجده في كتبيـ.(23/345)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((6
 .(3/923)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((7
 .(153ص)الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ  ((8
 .(9/16)جابف حباف، الثقات (  (9

 .(2/127)جذىبي، الكاشؼ ال ((10
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(7/109)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ((11
 .(3/368)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ( (12
 .(7/109)جالسابؽ  المرجع ((13
 .(3/923)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((14
 .(7/109 )جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ((15
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(8/312)جابف حجر، تيذيب التيذيب ( (16
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 :حديثوثانًيا: دراسة 
: دىخؿى رسكؿي اهللً     ، قاؿى كفى   عف أبي سعيدو هي فرىأل نىاسنا كػأنَّيـ يىكتىًشػري بلَّ ميصى

: "أمػا  (1) قػاؿى
إنَّكـ لك أكثرتـي ًذكرى ىاذـً المَّذَّاًت لشىغىمىكيـ عمَّا أرل، فأكثركا مف ذكًر ىىاًذـً المَّػذَّاًت المػكًت، فإنَّػو لػـ 

: أنػا بيػتي الغيربػًة كأنػا بيػتي الكىحػدىًة، كأنػا بيػتي الت ػراًب، كأنػا يىأًت عمى ا ـى فيػو فيقػكؿي لقىبًر يكـه إالَّ تىكمَّػ
 : ػػا إف كينػػتى ألىحػػبَّ مػػف يىمًشػػي "بيػػتي الػػد كًد، فػػإذا ديفػػفى العبػػدي المػػؤمفي قػػاؿى لػػوي القىبػػري مرحبنػػا كأىػػبلن أمى

ل يتيػػؾى اليػػكـى كًصػػرتى  ، فػػًإذ كي ػػدَّ بىصػػًرًه  عمػػى ظىيػػًرم إلػػيَّ : "فيىتَّسػػعي لػػوي مى " قػػاؿى ػػنيًعي بػػؾى إلػػيَّ فسػػتىرل صى
 : ذا ديًفػفى العبػدي الفػاًجري أك الكػاًفري قػاؿى لػوي القبػري نَّػًة. كا  ػا "كييفتىحي لوي بابه إلى الجى ال مرحبنػا كال أىػبلن أمى
ل يتيػؾى اليػكـى كًصػرتى إلػيَّ  ، فإذ كي "  إف كينتى ألبغىضى مف يىمشي عمى ظيًرم إليَّ ػنيًعيى بػؾى فسػتىرل صى
: قاؿى رسكؿي اهلًل  ـي عميًو حتى تىمتًقيى عميًو كتىختًمؼى أضبلعيوي"، قاؿى : "فيمتىًئ ؿى قاؿى اًبًعًو، فأىدخى : ًبأصى

: "كييقىي ضي اهللي لوي سبعيفى ًتن يننا لك أف كاًحدنا منيػا نىفىػخى فػي األرًض مػا  كًؼ بعضو قاؿى يا في جى بعضى
ػى بػًو إلػى الحسػاًب، قػاٌؿ: قػاٌؿ رسػكؿي اهلًل أنبىتت شيئنا ما بى  قيًت الد نيا فىيىنيىشنوي كيىخًدشنىوي حتَّػى ييفضى

"فىًر النَّاًر فرىةه مف حي نًة أك حي ةه مف ًرياًض الجَّ كضى : "إنَّما القىبري رى
(2). 

 أوًل: تخريج الحديث:
 الحكـ، بو، بنحكه.، كبلىما مف طريؽ القاسـ بف (4)، كابف الجكزم(3)أخرجو البييقي   
 .(7)، كابف ماجة(6)، كالنسائي(5)، أخرجو الترمذمىريرة  يكلو شاىد مف حديث أب   

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(9)، كضعفو األلباني(8)قاؿ الترمذم: "حديث غريب ال نعرفو إال مف ىذا الكجو"   

                                                           
 .(3/309)جيكشركف: يضحككف، ينظر: البيضاكم، تحفة األبرار شرح مصابيح السنة ((1
، باب، ؽ كالكرع عف رسكؿ اهلل أبكاب صفة القيامة كالرقائ/سنف الترمذم، كتاب، الذبائح :الترمذم] ((2
كـً 2460 :رقـ الحديث4/639-640 : حدَّثنا القاسـي بفي الحى ،، قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي أحمدى كىك ابفي مىد كيًو قاؿى

، عف عطيَّةى، عف أبي سعيدو الخدرم  اًفي  : حدَّثنا عيبيدي اهلًل بفي الكليًد الكىصَّ ًني  قاؿى  .[العيرى
 .[803 رقـ الحديث :2/247شعب اإليماف، :البييقي] ((3
 .(505ص)ابف الجكزم، مثير الغراـ الساكف إلى أشرؼ األماكف ( (4
 .[2307 رقـ الحديث :4/553باب ما جاء في ذكر المكت،/سنف الترمذم، كتاب الزىد :الترمذم]( (5
 .[1824 ديث:رقـ الح4/4باب كثرة ذكر المكت، /سنف النسائي، كتاب الجنائز :النسائي] ((6
 .[2/1422باب ذكر المكت كاالستعداد لو، /سنف ابف ماجة، كتاب الزىد :ابف ماجة] ((7
، أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع عف رسكؿ اهلل /سنف الترمذم، كتاب، الذبائح :الترمذم] ((8

 .[2460 رقـ الحديث :640-4/639باب،
 .(280ص)األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم  ((9
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 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ:  خالصة القول:   
الكليد الكىصافي، ضعيؼ عبيد اهلل بف -1

(1). 
ػػػػا -2 نػػػػادة، صػػػػدكؽ يخطػػػػئ كثيػػػػرنا، ككػػػػاف شػػػػيعينا مدلسن       كقػػػػد كضػػػػعو  ،(2)عطيػػػػة بػػػػف سػػػػعد بػػػػف جي

، كلػػـ أعثػػر لػػو عمػػى تصػػريح بالسػػماع، فػػبل (3)ابػف حجػػر فػػي المرتبػػة الرابعػػة مػػف مراتػػب المدلسػيف
 تقبؿ ركايتو.

  .(5)ابن حجر: "لين" , قالالُكوِفيّ (4)ارمَّ يب التَّ بِ م بن حَ اسِ القَ )ت(  (108)
 أوًل: أقوال النقاد: 

، في الضعفاء، كقػاؿ (8)، كابف شاىيف(7)كذكره ابف الجكزم .(6)ذكره ابف حباف في الثقات   
 : "ال شيء".(11)، كابف شاىيف(10)، كقاؿ ابف معيف(9)الذىبي: "ضعؼ"

 ضعيؼ.  خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

: قػاؿى رسػكؿي اهلًل عف ابًف عباسو رضي اهلل    : "ًصػنفاًف مػف أيمَّتػي لػيسى ليمػا  عنيمػا قػاؿى
: الميرًجئىةي   .(12)كالقىدىًريَّةي"، في اإلسبلـً نىصيبه

 

                                                           
 .(375ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ( (1
 .(393ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((2
 .(50ص)ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف  ((3
  .(3/72)جالتىمىار: ىذه النسبة الى بيع التمر، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني  ((4

 .(449ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (5)
 .(7/337)جابف حباف، الثقات  (6)
 .(3/13)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  (7)
 .(158ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  (8)
 .(2/127)جالذىبي، الكاشؼ  (9)

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(7/108)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (10)
 .(158ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  (11)
، قاؿ: حدنثنا 2149 :رقـ الحديث4/454 باب ما جاء في القدرية،/سنف الترمذم، كتاب القدر :ذمالترم] ((12

، عف ًنزاًر،  مي  بفي ًنزارو ، كعى بيبو ، عف القاسـً بًف حى : حدَّثنا محمَّدي بفي فيضيؿو ، قاؿى كاصؿي بفي عبًد األعمى الكيكًفي 
دي عف ًعكرمىةى، عف ابًف عباسو رضي اهلل عنيما، كفي ا ، حدَّثنا محمَّ ًديجو ، كراًفًع بًف خى ، كابًف عيمرى لباًب عف عيمرى

، عف النَّبا : حدَّثنا سىبلَّـي بفي أبي عىمرىةى، عف ًعكًرمىةى، عف ابًف عىبَّاسو ، قاؿى : حدَّثنا محمَّدي بفي ًبشرو ، قاؿى يَّ بفي رافعو
نحكه ،]. 
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 أوًل: تخريج الحديث:
 ،(4)، كأبك بكر بف الخبلؿ(3)، كابف أبي عاصـ(2)، كعبد اهلل بف أحمد(1)أخرجو ابف ماجة   

، جميعيـ مف طريؽ القاسـ بف حبيب، بو، بنحػكه، كأخرجػو (7)، كأبك جعفر الطبرم(6()5)كابف بطة
مف طريؽ عمي بف نػزار، عػف نػزار بػف  (10)، كأبك جعفر الطبرم(9)، كابف أبي عاصـ(8)ابف حميد

مف طريؽ  (13)، كأبك جعفر الطبرم(12)، كابف أبي عاصـ(11)حياف، بو، بنحكه، كأخرجو ابف ماجة
، (14)حيػػػػاف، بػػػػو، بنحػػػػكه، كأخرجػػػػو ابػػػػف أبػػػػي عاصػػػػـعبػػػػد اهلل بػػػػف محمػػػػد الميثػػػػي، عػػػػف نػػػػزار بػػػػف 

، مػف طريػؽ سػبلـ بػف أبػي عمػرة، (17)، كأبػك جعفػر الطبػرم(16)، كأبك القاسـ الطبرم(15)كالطبراني
مػػف طريػػؽ عمػػي بػػف  (20)، كالبييقػػي(19)، كابػػف بطػػة(18)عػػف عكرمػػة، بػػو، بنحػػكه، كأخرجػػو اآلجػػرم

 .نزار، عف عكرمة، بو، بنحكه

                                                           
 .[62 رقـ الحديث :1/24ف، المقدمة، باب في اإليما/سنف ابف ماجة :ابف ماجة] ((1
 .[666 : رقـ الحديث1/325السنة لعبد اهلل بف أحمد،  :عبد اهلل بف أحمد] ((2
 .[947 :رقـ الحديث2/461 -334 رقـ الحديث :1/147السنة البف أبي عاصـ، :ابف أبي عاصـ]( (3
 .[1362 :رقـ الحديث4/138السنة ألبي بكر بف الخبلؿ،  :أبك بكر الخبلؿ] ((4
عبيد اهلل بف محمد بف محمد بف حمداف، أبك عبد اهلل العكبرم، المعركؼ بابف بطة، ينظر: الخطيب  ((5

 .(12/100)جالبغدادم، تاريخ بغداد 
 .[1232 رقـ الحديث :2/888ابف بطة، اإلبانة الكبرل البف بطة،] ((6
 .[969-968 :رقـ الحديث2/654تيذيب اآلثار مسند ابف عباس،  :أبك جعفر الطبرم] ((7
 .[579 رقـ الحديث :201المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :ابف حميد] ((8
 .[946 :رقـ الحديث2/461 –335 :رقـ الحديث1/147السنة البف أبي عاصـ،  :ابف أبي عاصـ ((9

 .[969-968 :رقـ الحديث2/654 تيذيب اآلثار مسند ابف عباس، :أبك جعفر الطبرم] ((10
 .[73 رقـ الحديث :1/28باب في اإليماف،/ف ماجة، المقدمةسنف اب :ابف ماجة] ((11
 .[948 رقـ الحديث :2/462- 344 :رقـ الحديث1/152السنة البف أبي عاصـ،  :ابف أبي عاصـ] ((12
 .[971 رقـ الحديث :2/655تيذيب اآلثار مسند ابف عباس، :أبك جعفر الطبرم] ((13
 .[951 :رقـ الحديث2/462 –،345 :رقـ الحديث1/153السنة البف أبي عاصـ،  :أبي عاصـ ابف] ((14
 .[11682 :رقـ الحديث11/262المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((15
 .[1156 :رقـ الحديث4/709شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة،  :أبك القاسـ الطبرم] ((16
 .(2/653)جأبك جعفر الطبرم، تيذيب اآلثار مسند ابف عباس  ((17
 .[310 :رقـ الحديث2/692الشريعة لآلجرم،  :جرماآل] ((18
 .[1272 رقـ الحديث :2/905اإلبانة الكبرل البف بطة، :ابف بطة] ((19
 .[435 رقـ الحديث :288القضاء كالقدر لمبييقي، ص :البييقي] ((20
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، كشػػاىده (1)بػػف عبػػد اهلل رضػػي اهلل عنيمػػا، أخرجػػو الطبرانػػي كلػػو شػػاىده مػػف حػػديث جػػابر   
آخر مف حديث أنس بف مالؾ 

سعيد الخػدرم  ي، كشاىد ثالث، مف حديث أب(2)
شػاىد ك ، (3)

رابع مف حديث كاثمة بف األسقع 
 ، أخرجيا الطبراني.(4)

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(7)، كضعفو األلباني(6)الجكزم: "ال يصح" ، قاؿ ابف(5)قاؿ الترمذم: "حسف غريب"   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 القاسـ بف حبيب، ضعيؼ. -1
 .(8)عمي بف نزار بف حياف، ضعيؼ -2
 .(9)نزار بف حياف، ضعيؼ -3
 كيتقكل متف الحديث بشاىده.   

  .(10)ة الفارسي مولى األنصار, قال ابن حجر: "فيو لين"ارَ مَ أبو عُ  )ت( َقْيس (109)
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)كثقو الذىبي   
 ، (14)كقاؿ: "ال يتابع عمييما جميعنا" ،، كذكر لو العقيمي حديثيف(13)كذكره العقيمي في الضعفاء  
 
 

                                                           
 .[6065 :رقـ الحديث6/154 -5817 رقـ الحديث :6/69المعجـ األكسط، :الطبراني] ((1
 .[4204 :رقـ الحديث4/281، السابؽ المرجع] ((2
 .[5587 رقـ الحديث :5/370،السابؽ المرجع] ((3
 .[1625 :رقـ الحديث2/174،  السابؽ المرجع] ((4
 [2149 رقـ الحديث:4/454باب ما جاء في القدرية، /سنف الترمذم، كتاب القدر :الترمذم] ((5
 .(1/152)ج ابف الجكزم، العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية ((6
 .(245ص)األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم  ((7
 .(405ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((8
 .(559ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((9

 .(458ص)السابؽ  المرجعابف حجر،  (10)
 (.2/142)جالذىبي، الكاشؼ  (11)
 .(9/15)جابف حباف، الثقات  (12)
 .(7/171)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((13
 .(3/468)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((14
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 : "فيو نظر".(3)، كالعقيمي(2)، كقاؿ البخارم(1)كقاؿ الذىبي: "ال يصح حديثو"
 ضعيؼ. :خالصة القول   

 حديثوثانًيا: دراسة 
زـو     : "مػا ًمػف ميػؤمفو ييعػز م أىخػاهي بميصػيبىةو، إالَّ  ، عف النَّبي  عف عىمًرك بًف حى أنَّػوي قػاؿى

ًة يكـى الًقيامًة" مىًؿ الكىرامى كىسىاهي اهللي سيبحانوي مف حي
(4) . 

  أوًل: تخريج الحديث:
، (10()9)، كأبػك فضػؿ الزىػػرم(8)، كالطبرانػي(7)يمػػي، كالعق(6)، كالػدكالبي(5)حميػد عبػد أخرجػو  

 عمارة، بو، بمعناه. ي، جميعيـ مف طريؽ قيس أب(11)كالبييقي
، كشاىده آخر مف حديث أنس (12)شاىده مف حديث نضمة بف عمرك، أخرجو الترمذم كلو  

 .(14)، كابف عساكر(13)، أخرجو الخطيب البغدادمبف مالؾ 
  ث:ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحدي

                                                           
 (528/ الذىبي، المغني في الضعفاء ) (1)
 .(2/142)البخارم، التاريخ األكسط  (2)
 .(3/468)العقيمي، الضعفاء الكبير  ((3
قاؿ:  1601 :1/511رقـ الحديثسنف ابف ماجة، كتاب ما جاء في ثكاب مف عزل مصابنا،  :ابف ماجة] ((4

: سىمعتي حدَّثنا  : حدَّثني قىيسه أبك عيمىارةى، مىكلى األنصاًر قاؿى : حدَّثنا خالدي بفي مىخمدو قاؿى أبك بكًر بفي أبي شىيبةى قاؿى
د ثي عف أبيًو  ، ييحى زـو ًد بًف عىمًرك بًف حى  .[عبدى اهلًل بفى أبي بكًر بًف محمَّ

 .[287 حديث:رقـ ال119المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :بف حميد]عبد  ((5
 .[1307 :رقـ الحديث2/756الكنى كاألسماء لمدكالبي،  :الدكالبي] ((6
 .(3/468)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((7
 .[5296 رقـ الحديث :5/273، المعجـ األكسط،1225 :رقـ الحديث369الدعاء لمطبراني، ص :الطبراني] ((8
     ف سعد بف إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمفعبيد اهلل بف عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل ب ((9
 .(12/96)جبف عكؼ أبك الفضؿ الزىرم، ينظر، الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد ا

 :رقـ الحديث304ص - 98 رقـ الحديث :1433حديث أبي الفضؿ الزىرم، ص :أبك فضؿ الزىرم] ((10
278]. 

، شعب اإليماف، 7087 :رقـ الحديث4/98 -1136 ـ الحديث:رق2/32السنف الصغير لمبييقي،  :البييقي] ((11
 .[8840 :رقـ الحديث11/462
 .[1076 :رقـ الحديث3/379باب آخر في فضؿ التعزية، /سنف الترمذم، كتاب الجنائز :الترمذم] ((12
 .(8/403)جالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد  ((13
 .(52/218)جابف عساكر، تاريخ دمشؽ  ((14
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فػي  ،(4)، كضػعفو األلبػاني(3)قػاؿ البكصػيرم: "فيػو مقػاؿ"ك ، (2)األلبػانيك  ،(1)حسنو النػككم  
مػف نبػو عميػػو، فإنػو مػػف ركايػة عبػػد اهلل بػف أبػػى  مكضػع آخػر، كقػػاؿ: "فػي الحػػديث إرسػاؿ، لػػـ أرى 

، (5)بكر بف محمد بف عمرك بف حـز عف أبيو عف جده، فجده إنما ىك محمد بػف عمػرك بػف حػـز
، فجعػػؿ المصػػنؼ الحػػديث (6)"لػػو رؤيػػة، كلػػيس لػػو سػػماع إال مػػف الصػػحابة": فػػي ابػػف حجػػر قػػاؿك 

 .(7)منو امف مسند عمرك بف حـز كىمن 
لػػو  أعثػػرعمػػارة، ضػػعيؼ كلػػـ  يإسػػناده ضػػعيؼ مرسػػؿ؛ ألجػػؿ قػػيس أبػػ خالصــة القــول:   

 متابع، كيتقكل متف الحديث بشاىده. عمى
  .(9)قال ابن حجر: "فيو لين" ,(8)الشامي اإليادي ,ِزْملَكعب بن ُذْىل أو ابن )د(  (110)

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(10)ذكره ابف حباف في الثقات   
، قػػاؿ ابػػف حبػػاف: "ركل عنػػو تمػػاـ بػػف نجػػيح (11)كقػػاؿ البػػزار: "لػػيس بػػالقكم فػػي الحػػديث"   

قػػػػاؿ الػػػػذىبي: "ال ، ك (13)، كقػػػػد تفػػػػرد تمػػػػاـ بػػػػف نجػػػػيح األسػػػػدم بالركايػػػػة عنػػػػو(12)كتمػػػػاـ ضػػػػعيؼ"
 .(14)يعرؼ"

 .الحاؿ مجيكؿ خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

                                                           
 .(2/1046)جبلصة األحكاـ النككم، خ ((1
 .(1/267)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((2
 .(2/50)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((3
 .(3/216)جاأللباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ  ((4
 .(5/326)جينظر: ابف حجر، المطالب العالية ( (5
 .(499ص)ذيب ينظر: ابف حجر، تقريب التي ((6
 .(3/216)جاأللباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ  ((7
 (.24/175ج) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب المزم،: ينظر ((8

 .(461ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (9)
 .(5/335)جابف حباف، الثقات  (10)
 .[4086 :رقـ الحديث10/25مسند البزار،  :البزار] (11)
 .(5/335)جف حباف، الثقات اب (12)
 .(24/175)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((13

 .(3/412)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  (14)
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    : : كنػػػتي أختىًمػػػؼي إلػػػى أبػػػي الػػػدَّرداًء، فقػػػاؿى ، قػػاؿى ، عػػػف كىعػػػبو اإًليىػػػادم  ػػػاـ بػػػًف نىًجػػػيحو    عػػف تىمَّ
ـى فأرادى الر جكعى نىزىعى نىعمىيًو، أبك الدَّرداء كافى رسكؿي اهلًل  كلىوي فقا مسنىا حى مسى كجى أك بىعضى ما : "إذا جى

 .(2)"(1)يككفى عميًو، فىيىعًرؼي ذلؾى أصحابيوي فيىثبيتيكفى 
 أوًل: تخريج الحديث:

ىػػػؿ، بػػػو، ، ثبلثػػػتيـ مػػػف طريػػػؽ كعػػػب بػػػف ذي (5)، كالبييقػػػي(4)، كالطبرانػػػي(3)أخرجػػػو البػػػزار   
  بنحكه.

 .(7)، كالطبراني(6)كلو شاىده مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما، أخرجو أبك داكد   
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

قػػػاؿ البػػػزار: "ىػػػذا الحػػػديث ال يحفػػػظ عػػػف رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ إال مػػػف ىػػػذا    
ػػػ ،الكجػػػو ، (9)، كضػػػعفو الصػػػنعاني(8)ا ليسػػػا بػػػالقكييف فػػػي الحػػػديث"ا ككعبنػػػفمػػػذلؾ كتبنػػػاه ألف تمامن

 .(10)كاأللباني
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(11)ف نجيح، ضعيؼتماـ ب -1
 كىعب بف ذيٍىؿ، مجيكؿ. -2
 كيتقكل متف الحديث بشاىده.   

                                                           
فيثبتكف: أم في مكانيـ كال يتفرقكف عنو، ينظر: اليركم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ((1
 .(7/2975)ج
 : رقـ الحديث4/264اب إذا قاـ الرجؿ مف مجمس ثـ رجع، ب/سنف أبي داكد، كتاب األدب :أبك داكد] ((2

4854،  : ، قاؿى ، عف كىعبو اإًليىادم  ـى بًف نىًجيحو ا ، عف تىمَّ مبي  ، حدَّثنا ميبىش ره الحى قاؿ: حدَّثنا إبراىيـ بفي مكسى الرَّازم 
: أبك الدَّرداًء   .[كنتي أختىًمؼي إلى أبي الدَّرداًء، فقاؿى

 .[4086 :رقـ الحديث10/25ند البزار، مس :البزار] ((3
 .[424 رقـ الحديث :1/135المعجـ األكسط، :الطبراني]( (4
 .[11840 :رقـ الحديث6/250السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((5
 .[4138 :رقـ الحديث4/70باب في االنتعاؿ، /سنف أبي داكد، كتاب المباس :أبك داكد] ((6
 .[7228 رقـ الحديث :7/185سط،المعجـ األك  :الطبراني]( (7
 .[4086 :رقـ الحديث10/25مسند البزار،  :البزار]( (8
 .(6/525)جالصنعاني، التحبير إليضاح معاني التيسير  ((9

 .(478ص)األلباني، ضعيؼ أبي داكد  ((10
 .(130ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((11
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َمِميُّ  َحسَّان بن ُمَباَرك (ق بخ) (555)  مكة, الَبْصِرّي نزيل اهلل عبد أبو أو يونس أبو ,(1)السُّ
  .(2)قال ابن حجر: "لين الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
فػػػي  (6)، كابػػػف شػػػاىيف(5)ذكػػػره ابػػػف حبػػػاف، ك (4)، كيعقػػػكب بػػػف سػػػفياف(3)كثقػػػو ابػػػف معػػػيف   

 .(7)الثقات، كقاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس"
، (11)فػػي الضػػعفاء، كضػػعفو البييقػػي (10)، كالػػذىبي(9)، كابػػف الجػػكزم(8)كذكػػره ابػػف عػػدم   

، كقػػاؿ (13)، كقػػاؿ ابػػف عػػدم: "ركل أشػػياء غيػػر محفكظػػة"(12)كقػػاؿ ابػػف حبػػاف: "يخطػػئ كيخػػالؼ"
، (15)، كقػػاؿ أحمػػد بػػف أبػػي خيثمػػة: "منكػػر الحػػديث"(14)حديثػػو شػػيء" النسػػائي: "لػػيس بػػالقكم، فػػي

 .(16)بالكذب" ىرمكقاؿ األزدم: "متركؾ الحديث ال يحتج بو يي 
 حيث يتابع. وضعيؼ، يحتج بحديث خالصة القول:   

 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

                                                           
: ىذه النسبة إلى سميـ كىي قبيمة  ((1 مىًمي        سميـ بف منصكر بف عكرمة  :يقاؿ ليا ،مف العرب مشيكرةالس 

ابف خصفة بف قيس عيبلف بف مضر تفرقت في الببلد، كجماعة كثيرة منيـ نزلت حمص، ينظر: السمعاني، 
 .(181-7/180)جاألنساب لمسمعاني 

 .(518ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(4/83)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  ((3
 .(2/119)جيعقكب الفسكم، المعرفة كالتاريخ  ((4
 .(7/501)جابف حباف، الثقات  ((5
 .كتبو في عميو أعثر لـ .(11/57)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((6
 .(1/82)ركاية ابف محرز  -تاريخ ابف معيف  ((7
 .(8/29)جابف عددم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( (8
 .(3/32)جتركككفابف الجكزم، الضعفاء كالم ((9

 .(335ص)، ديكاف الضعفاء (2/539)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((10
 .[9001 رقـ الحديث :12/50شعب اإليماف، :البييقي] ((11
 .(7/501)جابف حباف، الثقات ( (12
 .(8/29)جابف عددم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( (13
 لـ أعثر عميو في كتبو.. (27/174)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((14
 .السابؽ المرجع( (15
 .(3/32)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((16
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: قػاؿى رسػكؿي اهللً  الحديث األول:    : إفَّ اهللى  عف ابًف عيمرى رضي اهلل عنيما قػاؿى
  اًلػػؾى حػػيفى أىخػػذتي عىمػػتي لػػؾى نصػػيبنا مػػف مى : "يػػا ابػػفى آدـ، اثنتػػاًف لػػـ تكػػف لػػؾى كاحػػدةه منيمػػا، جى

"(1)ًبكىظًمؾى  ، كصبلةي ًعبادم عميؾى بعدى انقضاًء أىجًمؾى  . (2)، أليطىي رؾى بو كأيزك يىؾى
 أوًل: تخريج الحديث:

، (6)، كالطبرانػي(5)، كأبػك بكػر الخرائطػي(4)، كالطرسكسػي(3)بػف حميػدعبد أخرجو    
 ، خمستيـ مف طريؽ مبارؾ بف حساف، بو، بنحكه.(7)كالدارقطني

عبػد كلو شاىده مرسؿ مف حػديث أبػي قبلبػة عبػد اهلل بػف زيػد بػف عمػرك، أخرجػو    
 .(8)الصنعانيالرزاؽ 

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(10)فو األلباني، كضع(9)قاؿ البكصيرم: " فيو مقاؿ"   
إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ مبػػارؾ بػػف حسػػاف، كلػػـ أعثػػر لػػو عمػػى  خالصــة القــول:   

 .متابع
: "كانػًت األنبيػاءي  الحديث الثاني:    عف عبًد اهلًل بًف عبَّػاسو رضػي اهلل عنيمػا، قػاؿى

فاةن ميشاةن  ، حي كفى المىناسؾى فاةن، كيىطكفيكفى بالبيًت، كيىقضي ، ميشاةن حي رـى ؿي الحى  .(11)"تىدخي
 أوًل: تخريج الحديث:

 انفرد بو ابف ماجة، كلـ أعثر عميو في أم مف كتب السنة.   
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

                                                           
الكظـ: مجامع النفس، كالجمع كظاـ، كىك مخرج النفس مف الحمؽ، ينظر: السندم، حاشية السندم عمى ( (1

 .(8/22)ج، الصنعاني، التنكير شرح الجامع الصغير(2/158)جسنف ابف ماجة 
، حدَّثنا صالحي 2710 :رقـ الحديث2/904باب الكصية بالثمث، /سنف ابف ماجة، كتاب الكصايا :ةابف ماج] ((2

، عف  ، عف نافعو : أنبأنا ميبارؾي بفي حسَّافى : حدَّثنا عيبيدي اهلًل بفي مكسى قاؿى ًد بًف يحيى بًف سعيدو القىطَّافي قاؿى بفي محمَّ
 .[ابًف عيمرى رضيي اهلل عنيما

 .[771 :رقـ الحديث247المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :ف حميد]عبد ب ((3
 .[73 :رقـ الحديث42مسند عبد اهلل بف عمر لمطرسكسي، ص :الطرسكسي] ((4
 .[58 :رقـ الحديث51فضيمة الشكر هلل عمى نعمتو، ص :أبك بكر الخرائطي] ((5
 .[7124 :رقـ الحديث7/149المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((6
 .[4237 رقـ الحديث :5/262سنف الدارقطني، :يالدارقطن] ((7
 .[16327 :رقـ الحديث9/56مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني،  :الصنعاني]عبد الرزاؽ  ((8
 .(3/143)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((9

 .(217ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((10
،باب /سنف ابف ماجة، كتاب المناسؾ :ابف ماجة] ((11   ، قاؿ: حدَّثنا 2939 رقـ الحديث :2/980دخكؿ الحـر

 ، باحو سَّافى أبك عبًد اهلًل، عف عطاًء بًف أبي رى : حدَّثنا ميبارؾي بفي حى بيحو قاؿى : حدَّثنا إسماعيؿي بفي صى أبك كيريبو قاؿى
 .[عف عبًد اهلًل بًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما
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 .(2)ضعفو األلباني، (1)قاؿ البكصيرم: " فيو مقاؿ"   
إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ مبػػارؾ بػػف حسػػاف، تفػػرد بالحػػديث كلػػـ أعثػػر لػػو  خالصــة القــول:   

 شاىد.عمى متابع، أك 
قـال  الُكـوِفّي, محـرز أبـو العطـار ,(4)الَقـَواِريِريّ  ,(3)يُّ يِمـمِ ز التَّ حرِ وب بن مُ حبُ مَ  (ت بخ) (112)

  .(5)ابن حجر: "لين الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7()6)كثقو سريج بف يكنس   
بحديثػػو؟ فقػػاؿ: يحػػتج بحػػديث  كسػػئؿ أبػػك حػػاتـ عنػػو فقػػاؿ: "يكتػػب حديثػػو، قيػػؿ لػػو يحػػتج   

فػػػػػػي الضػػػػػػعفاء، كقػػػػػػاؿ الػػػػػػدارقطني:  (11)، كالػػػػػػذىبي(10)، ذكػػػػػػره ابػػػػػػف الجػػػػػػكزم(9)سػػػػػػفياف كشػػػػػػعبة"
 .(12)"ضعيؼ"

 ضعيؼ يحتج بحديثو إذا تكبع. خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

: قػاؿى رسػكؿي اهلًل عف أبي ىريرةى     ػبل : "مػا أًلحػدو عنػدىنا يىػده إالَّ كقػد ، قػاؿى كافينػاهي مػا خى
فإفَّ لوي ًعندنا يػدنا ييكاًفئيػوي اهللي بػًو يػكـى الًقيامػًة، كمػا نىفعىنًػي مػاؿي أحػدو قىػط  مػا نىفعىنػي مػاؿي  أبا بكرو 
ميبلن التَّخذتي أبا بكرو أبي بكرو  ميؿي اهلًل" ، كلك كينتي ميتَّخذنا خى فَّ صاحبىكيـ خى ، أال كا  ميبلن  .(13)خى

 :أوًل: تخريج الحديث
                                                           

 .(3/193)جاجة البكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف م ((1
 .(234ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((2
 .(3/76)جالتميمٌي: ىذه النسبة الى تميـ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني  ((3
القىكاريرم: ىذه النسبة إلى القكارير، كىك عمؿ القاركرة أك بيعيا، ينظر السمعاني، األنساب لمسمعاني  ((4
 .(10/506)ج
 .(521ص)التيذيب  ابف حجر، تقريب ((5
سريج بف يكنس بف إبراىيـ البغدادم أبك الحارث مركذم األصؿ، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((6
 .(229ص)

 .(27/265)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((7
 .(9/205)جابف حباف، الثقات  ((8
 .(8/388)ج، الجرح كالتعديؿ بف أبي حاتـ ا ((9

 .(3/36)جالضعفاء كالمتركككف  ابف الجكزم، ((10
 .(337ص)، ديكاف الضعفاء (2/543)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((11
 .[3671 : رقـ الحديث398-4/397سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((12
، 3361 :رقـ الحديث ،5/609سنف الترمذم كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديؽ  :الترمذم] ((13

، عف قاؿ: حدَّثنا ع ، عف داكدى بفى يزيدى األىكدم  : حدَّثنا مىحبكبي بفي ميحًرزو القىكاريرم  مي  بفي الحسًف الكيكفي  قاؿى
 .[أبيًو، عف أبي ىريرةى 
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صالح، عف أبي ىريرة،  ي، كبلىما مف طريؽ ذككاف أب(2)، كأحمد(1)أخرجو ابف ماجة   
       ، كبلىما مف طريؽ أبي سممة بف عبد الرحمف (4)، كمسمـ(3)أخرجو البخارمك بو، بنحكه. 

 بجزء منو. ، بف عكؼ عف أبي ىريرة ا
سحاؽ(5)كلو شاىده مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا، أخرجو الحميدم               ، كا 
 .(7)، كأبك يعمى(6)وبف راىكيا

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(10)، كصححو األلباني(9)، كضعفو اليركم(8)قاؿ الترمذم: "حسف غريب"   
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 محبكب بف محرز، ضعيؼ. -1
 .(11)داكد بف يزيد بف عبد الرحمف، ضعيؼ -2
 سممة ك، كأبذككاف أبك صالح السماف وكقد تابع ،(12)بف عبد الرحمف بف األسكد، مقبكؿيزيد  -3
 فيرتقي إلى الحسف لغيره، كيتقكل متف الحديث بشاىده. ؛متابعة تامة عكؼ بف الرحمف عبد بفا
محمد بن الحسن بن ىالل بن أبي زينب فيروز أبو جعفر أو أبو الحسن لقبو  (ت خ) (113)

 .(13)"صدوق فيو لين ورمي بالقدر"محبوب, قال ابن حجر: 
 أوًل: أقوال النقاد: 

                                                           
 .[94 :رقـ الحديث ،1/36سنف ابف ماجة، المقدمة، فضؿ أبي بكر الصديؽ  :ابف ماجة] ((1
 .[8790 :رقـ الحديث14/396 -7446 رقـ الحديث -:12/414مسند أحمد،  :أحمد] ((2
 رقـ الحديث :4/26باب فضؿ النفقة في سبيؿ اهلل،/كتاب الجياد كالسير صحيح البخارم، :البخارم] ((3

2841]. 
 .[1027-86 :رقـ الحديث2/712باب مف جمع الصدقة، /صحيح مسمـ، كتاب الزكاة: مسمـ] ((4
 .[252 رقـ الحديث :1/283مسند الحميدم، :الحميدم] ((5
 .[2/258، 761مسند إسحاؽ بف راىكيو، ح :إسحاؽ بف راىكيو] ((6
 .7/391، 4418أبك يعمى، مسند أبي يعمى المكصمي، ح ((7
 .5/609، 3361، حالترمذم، سنف الترمذم كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر الصديؽ  ((8
 .(9/3887)جاليركم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ((9

 .(3/200)جأللباني، صحيح الترمذم ا ((10
 .(200ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((11
 .(603ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((12
 .(474ص)السابؽ  المرجعابف حجر،  ((13
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، كقػػػػاؿ الػػػػذىبي: (2)، كقػػػػاؿ ابػػػف معػػػػيف: "لػػػيس بػػػػو بػػػأس"(1)ذكػػػره ابػػػػف حبػػػاف فػػػػي الثقػػػات   
 . (3)"صدكؽ"

، كضػعفو (6)"مفي الضعفاء، كقاؿ أبك حاتـ: "لػيس بقػك  (5)، كالذىبي(4)كذكره ابف الجكزم   
 .(7)النسائي

 فيو ضعؼ.صدكؽ  خالصة القول:  
 :حديثوثانًيا: دراسة 

: "مف أىشارى عمػى أىخيػًو ًبحديػدىةو لىعنتػوي المىبلًئكىػةي" كزاد  ، عف النَّبي  عف أبي ىريرةى     قاؿى
ًو" ف كافى أخاهي ألبيًو كأم   .(8)أيكب بف أبي تميمة: "كا 

  أوًل: تخريج الحديث:
   بػػف عػػكف، كبلىمػػا عػػف محمػػد أخرجػػو مسػػمـ، مػػف طريػػؽ أيػػكب بػػف أبػػي تميمػػة، كعبػػد اهلل   
 . (9)بف سيريف، بو، بنحكه.ا

 .(11)، كاأللباني(10)صححو الترمذم ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، كقػد تابعػو فيػو ضػعؼصػدكؽ  ؛ ألجػؿ محمػد بػف الحسػف،حسػفإسػناده  خالصة القول:   

 لغيره. حالصحيفيرتقي إلى  ؛أيكب بف أبي تميمة، كعبد اهلل بف عكف، متابعة قاصرة

                                                           
 .(9/38)جابف حباف، الثقات  ((1
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(8/389)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((2
 .(2/568)جالضعفاء  الذىبي، المغني في ((3
 .(3/36)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((4
 .(337ص)، ديكاف الضعفاء (2/568)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((5
 . (8/389)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((6
 .(25/75)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((7
رقـ  :4/463المسمـ إلى أخيو بالسبلح، إشارة، باب ما جاء في سنف الترمذم، كتاب الفتف :الترمذم] ((8

: حدَّثنا 2162الحديث : حدَّثنا مىحبيكبي بفي الحسًف قاؿى بَّاًح العىطَّاري اليىاًشمي  قاؿى ، قاؿ: حدَّثنا عبدي اهلًل بفي الصَّ
، عف أبي ىريرةى  ًد بًف ًسيريفى ذَّاءي، عف محمَّ          كرىةى، كعائشةى، كجابرو ، كفي الباب عف أبي بى خالده الحى

، عف أبي ىريرة، نحكهي، كلـ يرفعو، حدَّثنا بذلؾ قيتيبةي قاؿ:  ًد بًف سيريفى ، عف محمَّ رضي اهلل عنيـ، كركاهي أي كبي
، عف أيكب بيذا  .[حدَّثنا ٌحمَّادي بفي زيدو

رقـ :4/2020السبلح إلى مسمـ، باب النيي عف اإلشارة ب/صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب :مسمـ] ((9
 .[2616-125الحديث

رقـ :4/463باب ما جاء في إشارة المسمـ إلى أخيو بالسبلح، /سنف الترمذم، كتاب الفتف :الترمذم] ((10
  [.2162الحديث

 .(5/162)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم  ((11
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, قـال ابـن حجـر: "صـدوق فيـو (2)الَمـَداِئِنيّ أبـو جعفـر  (1)اززَّ محمد بن جعفر الَبـ ت( )م (114)
 .(3)لين"

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كصػحح (5)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ، كأبػك داكد: "ال بػأس بػو"(4)ذكره ابف حباف في الثقات   

 .(6)إسناد حديثو الحاكـ
فػػي الضػػػعفاء، كقػػػاؿ أبػػػك حػػاتـ: "يكتػػػب حديثػػػو، كال يحػػػتج  (8)، كالػػػذىبي(7)كذكػػره العقيمػػػي   

 ، كضػعفو(10)ا قػط، أك ال أحػدث عنػو بشػيء أبػدنا"عنػو شػيئن  ، كقاؿ أحمد بف حنبػؿ: "لػـ أركً (9)بو"
 .(12)بف عبد البر: "ليس ىك بالقكم عندىـ"ا، كقاؿ (11)عبد الباقي بف قانع

 صدكؽ فيو ضعؼ.  خالصة القول:   
 :وحديثثانًيا: دراسة 

: قػػاؿى رسػػكؿي اهلًل  عػػف أبػػي ىريػػرةى     ػػرو قػػاؿى : "مػػف بىػػاتى كفػػي يىػػدًه ًريػػحي غىمى
فأىصػػابوي  (13)

شيءه فبل يىمكمىفَّ إال نىفسوي"
(14). 

 أوًل: تخريج الحديث:

                                                           
 .(2/199)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: نظري الثياب، كىك البز يبيع لمف تقاؿ المفظة ىذه: البىٌزاز ((1
المدائني: ىذه النسبة إلى المدائف، كىي بمدة قديمة مبنية عمى الدجمة، ككانت دار مممكة األكاسرة عمى  ((2

 .(12/143)جسبعة فراسخ مف بغداد، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني 
  (472ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
 .(9/80)جالثقات ابف حباف،  ((4
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/478)جالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد  ((5
 .[7197رقـ الحديث:4/152المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ]( (6
 .(4/44)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((7
 .(2/562)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((8
 .(7/222)ج ابف أبف حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((9

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(4/44)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((10
 .(9/99)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((11
 .كتبو في عميو أعثر لـ .السابؽ المرجع ((12
 .(1/459)جالغىمىر: ريح المحـ، ينظر: السيكطي، قكت المغتذم عمى جامع الترمذم ( (13
، قاؿ: حدَّثنا 1860رقـ الحديث:4/289باب ما جاء في كراىية، /األطعمة سنف الترمذم، كتاب :الترمذم] ((14

: حدَّثنا منصكري  داًئني  قاؿى : حدَّثنا محمَّدي بفي جعفرو المى اًني  قاؿى اغى       أبك بكرو محمَّدي بفي إسحاؽ البغدادم  الصَّ
، عف أبي ىريرةى  بفي ا ًد، عف األعمش، عف أبي صالحو  .[أبي األىسكى
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عػف  مػف طريػؽ سػييؿ بػف ذكػكاف، ، ثبلثػتيـ(3)، كأحمػد(2)، كابػف ماجػة(1)أخرجػو أبػك داكد   
بػف ا   مف طريؽ سعيد  (5)، مف طريؽ سعيد المقبرم، كأحمد(4)مذمأبيو، بجزء منو، كأخرجو التر 

 ، بجزء منو.المسيب، كبلىما )سعيد المقبرم، كسعيد بف المسيب( عف أبي ىريرة 
 .(7)الطبرانيك  ،(6)كلو شاىده مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا أخرجو النسائي   

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(11)، كاأللباني(10)، كصححو الحاكـ(9)، كالبييقي(8)حسنو الترمذم   
؛ ألجػػؿ محمػػػد بػػف جعفػػر، كقػػد تابعػػو سػػييؿ بػػف ذكػػػكاف، حسػػفإسػػناده  خالصــة القــول:   

لغيػػره، كيتقػػكل مػػتف  الصػػحيحفيرتقػػي إلػػى  ؛كسػػعيد المقبػػرم، كسػػعيد بػػف المسػػيب متابعػػة قاصػػرة
 الحديث بشاىده.

أبو جعفر البغدادي, قال ابن حجـر:  (12)السَّْمِتيّ  الضبي محمد بن حسان بن خالد (د) (115)
 .(13)"صدوق لين الحديث"

  أوًل: أقوال النقاد:
 ، كقػػاؿ (15)، كذكػره ابػػف حبػاف فػػي الثقػات(14)قػاؿ الػدارقطني: "ثقػػة، يحػدث عػػف الضػعفاء"   

فقػاؿ: "مػا لػي بػو ذلػؾ الحبػر، كتكمػـ  ؟، كسػئؿ أحمػد بػف حنبػؿ عنػو(16)ابف معيف: "ليس بو بأس"
 .(17)ل الكتابة عنو"بكبلـ كأنو رأ

                                                           
 .[3852رقـ الحديث:3/366باب في غسؿ اليد مف الطعاـ، /سنف أبي داكد، كتاب األطعمة :أبك داكد] ((1
 .[3297رقـ الحديث:2/1096باب مف بات، /سنف ابف ماجة، كتاب األطعمة :ابف ماجة]( (2
 .[10940رقـ الحديث: 16/549 - 7569رقـ الحديث :13/16مسند أحمد، :أحمد] ((3
 .[1859رقـ الحديث :4/289باب ما جاء في كراىية،/كتاب األطعمة الترمذم، سنف :الترمذم] ((4
 .[8531رقـ الحديث :14/213مسند أحمد،: أحمد] ((5
 .[6880رقـ الحديث:6/313السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((6
 .[816رقـ الحديث :2/80المعجـ الصغير لمطبراني، :الطبراني] ((7
 .[1860رقـ الحديث:4/289باب ما جاء في كراىية، /ذم، كتاب األطعمةسنف الترم :الترمذم] ((8
 .[14606رقـ الحديث :7/451البييقي، السنف الكبرل لمبييقي، ] ((9

 .[7197رقـ الحديث:4/152المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((10
 .(4/360)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم  ((11
 .(7/211)جإلى السمت كالييئة، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني السىمتي: النسبة  ((12
 .(473ص )ابف حجر، تقريب التيذيب  ((13
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/273)جالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد  ((14

 .(9/84)جابف حباف، الثقات  (15)
 .(1/88)ج -ركاية ابف محرز –تاريخ ابف معيف  (16)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(9/111)جب التيذيب ابف حجر، تيذي ((17
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: "لػػيس (4)، كالػػدارقطني(3)فػػي الضػػعفاء، كقػػاؿ أبػك حػػاتـ (2)، كالػذىبي(1)ذكػره ابػػف الجػػكزم   
 ".مبالقك 

 صدكؽ فيو ضعؼ. خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

ػػاةي ثبلثػػةه: كا بيريػػدىةى بػػف الحصػػيب، عػػف النَّبػػي  عػػف  الحــديث األول:    : "القيضى حػػده فػػي قػػاؿى
ػؽَّ  ػؿه عىػرؼى الحى ػى بػًو، كرىجي ػؽَّ فقضى ػؿه عىػرىؼى الحى نَّػًة فرىجي ػا اَّلػذم فػي الجى نًَّة، كاثناًف فػي النَّػاًر، فأمَّ الجى

يؿو فيك في النَّاًر" ؿه قىضى لمنَّاًس عمى جى ، فيك في النَّار، كرجي كـً ارى في الحي فجى
(5). 

  أوًل: تخريج الحديث:
، (6)ؽ إسػػماعيؿ بػػف تكبػػة، عػػف خمػػؼ بػػف خميفػػة، بػػو، بمعنػػاهأخرجػػو ابػػف ماجػػة، مػػف طريػػ   
 .(7)الترمذم، مف طريؽ سعد بف عبيدة، عف عبد اهلل بف أبي بريدة، بو، بمعناهك 

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(9)، كابف الممقف(8)صححو أبك داكد   
 ؛ ألجؿ:حسفإسناده  خالصة القول:   
 ؼ.محمد بف حساف، صدكؽ فيو ضع -1
 .(10)خمؼ بف خميفة، صدكؽ اختمط -2

                                                           
 .(3/50)جالضعفاء كالمترككيف  (1)
 .(346ص)، ديكاف الضعفاء (2/566)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((2

 .(7/238)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (3)
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(3/50)جالضعفاء كالمترككيف ابف الجكزم،  (4)
،، قاؿ: 3573رقـ الحديث :3/299باب في القاضي يخطئ،/سنف أبي داكد، كتاب األقضية :دأبك داك ] ((5

، عف ابًف بيريدىةى، عف أبيًو  ميفةى، عف أبي ىاشـو مؼي بفي خى ، حدَّثنا خى سَّاىف السَّمتي   .[حدَّثنا محمَّدي بفي حى
 .[2315رقـ الحديث: 2/776الحؽ، الحاكـ يجتيد فيصيب  باب/سنف ابف ماجة، كتاب األحكاـ :ابف ماجة] ((6
رقـ  :3/605 في القاضي، باب ما جاء عف رسكؿ اهلل /سنف الترمذم، كتاب األحكاـ :الترمذم] ((7

 .[1322الحديث
 .[3573رقـ الحديث: 3/299باب في القاضي يخطئ، /سنف أبي داكد، كتاب األقضية :أبك داكد] ((8
 .(9/552)جابف الممقف، البدر المنير  ((9

، ابف حجر، تقريب (114ص)ينظر: برىاف الديف الحمبي، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط ( (10
 .(194ص)التيذيب 
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 كقػد تػابع محمػد بػػف حسػاف إسػماعيؿ بػف تكبػػة متابعػة تامػة، كتػابع خمػػؼ بػف خميفػة سػػعد    
 لغيره. الصحيحفيرتقي إلى  ؛بف عبيدة متابعة قاصرةا
: "كػافى أىحػبَّ الطَّعػاـً إلػى رسػكًؿ  الحديث الثـاني:    عػًف ابػًف عبَّػاسو رضػي اهلل عنيمػا، قػاؿى

بزً   اهللً  يسً (1)الثَّريدي مف الخي  .(3)"(2)، كالثَّريدي مف الحى
 أوًل: تخريج الحديث:

مػف طريػؽ  (5)، كأخرجػو الحػاكـ(4)أخرجو البييقي مف طريؽ محمد بف حسػاف، بػو، بنحػكه   
محمد بف شػجاع، عػف مبػارؾ بػف سػعيد، عػف عمػر بػف سػعيد، عػف عكرمػة، بػو، بنحػكه، كأخرجػو 

  سػػف بػػف عرفػػة عػػف مبػػارؾ بػػف سػػعيد عػػف عكرمػػة، بػػو، بمعنػػاه، كأخرجػػو مػػف طريػػؽ الح (6)البييقػػي
       مػػػػف طريػػػػؽ الحسػػػػف بػػػػف عرفػػػػة، عػػػػف مبػػػػارؾ بػػػػف سػػػػعيد، عػػػػف عمػػػػر  (7)أبػػػػك الشػػػػيخ األصػػػػبياني

 بف سعيد، عف عكرمة، بو، بمعناه.ا
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 ا، ك تعقبيمػػػػػ(11)منػػػػػاكم، كال(10)صػػػػػححو الحػػػػػاكـك ، (9)، كالصػػػػػنعاني(8)ضػػػػػعفو أبػػػػػك داكد   
يقػع عنػده: "عػف رجػؿ مػف  كذلؾ ألنػو أخرجػو، لكػف لػـ ،األلباني بقكلو: "كأما الحاكـ، فقد صححو

                                                           
الثريد: أحد المحميف، كالثريد مف الخبز: ىك أف يثرد الخبز أم يفت ثـ يبؿ بمرؽ كقد يككف معو لحـ، ينظر:  ((1

ناكم، التيسير بشرح ، الم(1/261)القرآف كالحديث محمد بف عمر األصبياني، المجمكع المغيث في غريبي 
 .(2/233)جالجامع الصغير 

الحيس: طعاـ يخمط مف سمف كتمر كأقط، كقد يجعؿ عكض األقط دقيؽ أك فتيت ينظر: ابف األثير، جامع ( (2
 .(7/481)جاألصكؿ 

، قاؿ: حدَّثنا 3783يثرقـ الحد :3/350باب في أكؿ الثريد،/سنف أبي داكد، كتاب األطعمة :أبك داكد] ((3
، مف أىًؿ البىصرًة عف ًعكرمىةى،  ؿو ، عف رىجي ، عف عيمرى بًف سعيدو ، حدَّثنا الميبارىؾي بفي سعيدو سَّافى السَّمًتي  محمَّدي بفي حى

 .[عًف ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما
 .[5513ديثرقـ الح :8/72، شعب اإليماف، 417رقـ الحديث:173اآلداب لمبييقي، ص :البييقي] ((4
 .[7117رقـ الحديث:4/129المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((5
  [5522.رقـ الحديث:8/79شعب اإليماف،  :البييقي] ((6
 .[599-598رقـ الحديث :218-3/217أخبلؽ النبي ألبي الشيخ األصبياني، :أبك الشيخ األصبياني] ((7
 .[3783رقـ الحديث:3/350باب في أكؿ الثريد، /ةسنف أبي داكد، كتاب األطعم :أبك داكد] ((8
 .(7/631)جالصنعاني، التحبير إليضاح معاني التيسير  ((9

 .4/129، 7117الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ح( (10
 .(5/85)جالميناكم، فيض القدير  ((11
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 وكأقره المنػاكم فػي "الفػيض"، فخفيػت عمػييـ عمٌػ، كعمى ذلؾ قاؿ: "صحيح اإلسناد" ،أىؿ البصرة"
 .(1)الحديث التي ال تظير إال بتتبع طرقو"

 يؼ؛ ألجؿ:إسناده ضع خالصة القول:   
 االختبلؼ فيو عمى مبارؾ بف سعيد. -1
 محمد بف حساف، صدكؽ فيو ضعؼ. -2
 جيالة الكاسطة بيف عمرك بف سعيد كعكرمة. -3
ــد (116) ــمُ  س( ت )ق ــن حُ حمَّ ــز مــرَ د ب ــد العزي ــن عب ــيّ ان ب ــن حجــر: الَبْصــِريّ (2)اْلَقْيِس ــال اب , ق

  .(3)"صدوق فيو لين"
  أوًل: أقوال النقاد:

، (6)، كقػػػػاؿ أبػػػػك حػػػػاتـ(5)، كقػػػػاؿ الػػػػذىبي: "صػػػػدكؽ"(4)ة: "محمػػػػو الصػػػػدؽ"قػػػػاؿ أبػػػػك زرعػػػػ   
، كذكػػػػػػره ابػػػػػػف حبػػػػػػاف فػػػػػػي الثقػػػػػػات، كقػػػػػػاؿ: (9()8): "صػػػػػػالح"، كأثنػػػػػػى عميػػػػػػو ابػػػػػػف داكد(7)كالػػػػػػذىبي
، كقاؿ ابف عدم: "لو إفرادات كغرائب، ما أرل بو بأسنا، كعامة ما يركيو مما يحتمػؿ (10)"يخطئ"

 . (11)لو عمف ركل عنيـ"
، كقػػػػاؿ النسػػػػائي: "لػػػػيس (13)ضػػػػعفو ابػػػػف معػػػيفك  ،(12)ره ابػػػػف الجػػػػكزم فػػػي الضػػػػعفاءكذكػػػ   

 . (15)بف المديني: "ييتَّقى ىذا الشيخ"ا ، كقاؿ (14)بالقكم"

                                                           
 .(242-4/241)جاأللباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة  ((1
 .(10/538)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر قيس، اسميـ جماعة إلى النسبة ىذه: القىيسي ((2
 .(475ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
 (.3/928)جأبك زرعة، الضعفاء أبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((4
 .(2/573)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((5
 .(7/239)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((6
 .(3/528)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ ( (7
 .(301ص)عبد اهلل بف داكد بف عامر اليمداني أبك عبد الرحمف الخريبي. ينظر: تقريب التيذيب  ((8
 .(362ص)أبك عبيد اآلجرم، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ  ((9

 .(9/40)جابف حباف، الثقات  ((10
 .(7/491)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((11
 .(3/53)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((12
 .(488ص) بف معيفال، سؤاالت ابف الجنيد معيفابف  ((13
 .(93ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف  ((14
 .كتبو في عميو أعثر لـ .(467ص)لرازم أبك زرعة الرازم، سؤاالت البرذعي ألبي زرعة ا ((15
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         لكػػػػف ،(1)كالميمػػػػة اليػػػػكـ عمػػػػؿ فػػػػي لػػػػو كالنسػػػػائي الترمػػػػذم ركايػػػػة إلػػػػى المػػػػزم أشػػػػار كقػػػػد   
 .(2)لو كالنسائي ذمالترم ركاية عمى داللة" س ت" رمز بكضع قاـ حجر ابف

 الصػػػغرل السػػػنف فػػػي عمػػػى ركايػػػة لػػػو أعثػػػر ، كلػػػـصػػػدكؽ فيػػػو ضػػػعؼ خالصـــة القـــول:   
 الكبػػػػرل السػػػػنف فػػػػي أحاديػػػػث عمػػػػى لػػػػو عثػػػػرت كقػػػػد حجػػػػر، ابػػػػف ذلػػػػؾ إلػػػػى أشػػػػار كمػػػػا لمنسػػػػائي،
 الكبرل، في لو النسائي ركاية عمى داللة التقريب في" س" رمز بأف أرجح فإنني ، لذلؾ(3)لمنسائي
 .معركؼ ىك كما الصغرل يف كليس

  :حديثوثانًيا: دراسة 
: "كانػػت     ، يقػػكؿي ، قػػاؿ: سىػػمعتي أبػػا كىبشػػةى األىنمػػاًرمَّ عػػف أبػػي سػػعيدو كىػػك عبػػدي اهلًل بػػفي بيسػػرو

ـي  ًكما
ا"، كبيطحه يعني: كاسعة أصحاب رسكًؿ اهلًل  (4)  .(5)بيطحن

 أوًل: تخريج الحديث:
 .(6)مراف، بو، بنحكهأخرجو ابف قانع، مف طريؽ محمد بف حي    
، (8)، كالترمػذم(7)كلو شاىده مف حديث أسماء بنت يزيد رضي اهلل عنيا، أخرجو أبػك داكد   

 .(9)كشاىده آخر مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما، أخرجو ابف ماجة
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

لعبػد اهلل بػف بسػر كقػاؿ: "ال  ، كأكرده العقيمي فػي ترجمتػو(10)قاؿ الترمذم: "حديث منكر"   
  .(12)، كضعفو األلباني(11)يحفظ إال عنو"

 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   

                                                           
 (.25/95المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج ((1
 .(475ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .[10131رقـ الحديث :9/205السنف الكبرل لمنسائي، :النسائي] ((3
 .(1/75)جالكماـ: جمع كمة كىًىي القمنسكة، ينظر: ابف الجكزم، غريب الحديث  ((4
، قاؿ: 1782رقـ الحديث:4/246باب كيؼ كاف ًكماـ الصحابة، /سنف الترمذم، كتاب المباس :الترمذم] ((5

، قاؿ: سىمعتي أبا  ، عف أبي سعيدو كىك عبدي اهلًل بفي بيسرو ميدي بفي مىسعىدىةى قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي حيمرافى حدَّثنا حي
 .[كىبشةى األىنماًرمَّ 

 .(2/222)جصحابة البف قانع ابف قانع، معجـ ال ((6
 .[4027رقـ الحديث:4/43 القميص، في جاء ما المباس/باب كتاب داكد، أبي سنف داكد: أبك] ((7
 .[1765رقـ الحديث:3/290 القمص، في جاء ما المباس/باب كتاب الترمذم، سنف الترمذم:] ((8
 .[3577رقـ الحديث:2/1184 ؟،يككف كـ القميص كـ المباس/باب كتاب ماجة، ابف سنف ماجة: ابف] ((9

  [1782رقـ الحديث: 4/246باب كيؼ كاف ًكماـ الصحابة، /سنف الترمذم، كتاب المباس :الترمذم] ((10
 .(2/234)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((11
 .(202ص)األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم  ((12
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مراف صدكؽ فيو ضعؼ، كقد تفرد بالحديث، كلـ أجد لو متابعن  فمحمد ب -1  .احي
 .(1)عبد اهلل بف بسر، ضعيؼ -2
 كيتقكل متف الحديث بشاىديو.   

]زوج  التَّْيِميُّ  ُمَمْيَكةن بن أبي بكر بن عبد اهلل بن أبي د بن عبد الرحمحمَّ مُ ق(  )د (117)
لين  ِغرَازةفأبو  الُجْدعانىّ غير  ِغرَازةإن أبا  :وقيل (2)الُجْدعانىّ  ِغرَازةجبرة[ المكي أبو 

 .(3)الحديث والجدعاني متروك
 أوًل: أقوال النقاد: 

 : "ال بأس بو".(6)زرعة ، كأبك (5)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ(4)قاؿ أبك زرعة: "شيخ"   
فػػػػي  (11)، كالػػػػذىبي(10)، كابػػػػف الجػػػػكزم(9)، كالػػػػدارقطني(8)، كابػػػػف عػػػػدم(7)كذكػػػػره العقيمػػػػي   

، كقػػػاؿ النسػػػائي: "لػػػيس (14)كالػػػدارقطني (13)، كأبػػػك حػػػاتـ(12)الضػػػعفاء، كضػػػعفو أبػػػك زرعػػػة الػػػرازم
لت لػو عشػريف ، كقاؿ الػذىبي: "أتػى بخبػر باطػؿ، أنػا أتيمػو بػو فػي "يػس"، مػف قرأىػا عػد(15)بثقة"

                                                           
 .(297ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1
ٍدعانىٌ  ((2  لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر قريش، تيـ مف التيمي، جدعاف بنى إلى النسبة ىذه: الجي
 (.3/216ج)

 .(491ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(25/592)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((4
 يو في كتبو.. كلـ أعثر عم(25/591)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((5
 .(3/931)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي   ((6
 .(4/101)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((7
 .(7/399)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ((8
 .(3/129)جالدارقطني، الضعفاء كالمتركككف  ((9

 . كلـ أعثر عميو في كتبيـ.(3/74)جكف ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركك ((10
 .(2/604)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((11
 . (3/74)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف( (12
 .(7/311)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((13
 .كتبو في عميو أعثر لـ. (3/74)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((14
 . كلـ أعثر عميو في كتبو.(25/592)جسماء الرجاؿ المزم، تيذيب الكماؿ في أ ((15
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، كقاؿ ابف حباف: "كاف (1).. الحديث". حجة، كمف كتبيا كشربيا دخؿ جكفو ألؼ دكاء كألؼ نكر
 .(2)ممف يركم المناكير عف المشاىير كينفرد عف الثقات بالمقمكبات ال يحتج بو"

أبػػػك غػػػرارة ضػػػعيؼ، كىػػػك غيػػر الجػػػدعاني كمػػػا صػػػرح بػػػذلؾ جمػػػع مػػػف  خالصـــة القـــول:   
، (4)غرارة ضعيؼ الحديث، كأما الجدعاني فقد قاؿ فيو البخػارم: "منكػر الحػديث" ، فأبك(3)العمماء

  : "متركؾ الحديث".(6)، كاألزدم(5)كقاؿ النسائي
غرارة في السنف األربعة، إال عمى حديث كاحد في سػنف أبػي داكد، كيبػدك  ككلـ أعثر ألب   

ابف ماجة  ي كاحد؛ لذلؾ أشارا إلى أفغرارة كالجدعان اكف أف أبر ، يعتب(8)، كابف حجر(7)أف المزم
ا، أك أنيم كقعكا عمى نسخة لئلماـ ابف ماجة غير التي بػيف أيػدينا، كقػد عثػرت  اقد أخرج لو أيضن

 . (9)عمى حديث كاحد لمجدعاني أخرجو ابف ماجة في سننو
 :حديثوثانًيا: دراسة 

                                                           
 .(3/620)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((1
 .(2/261)جابف حباف، المجركحيف  ((2
إف محمد بف عبد الرحمف الجدعاني ىك غير محمد بف عبد الرحمف أبك غرازة،  :قاؿ ابف عدم: "كقد قيؿ( (3

مف أىؿ المدينة فإف كاف غيره فؤلبي  باف إلى جدعاف كجميعان ينس كقيؿ: أبك غرازة غير الجدعاني ىذا كجميعان 
ف كاف  غرازة، عف القاسـ، عف عائشة في الرفؽ، حدثناه أحمد بف حفص عف إبراىيـ الشافعي، عف أبي غرازة، كا 
ف أبك غرازة كالجدعاني كاحدا فجميعا ليما غير ما ذكرت فقد اشتبيا ألنيما كانا في كقت كاحد بالمدينة كيحتمؿ أ

يككنا جميعنا كاحدنا كيحتمؿ أف يككف ىذا غير ذاؾ كقد ذكرت لكؿ كاحد منيما ما انكر عمييا، كقد فرؽ 
. المزم، تيذيب الكماؿ في (7/400)جالبخارم، كأبك حاتـ كغيرىما بينيما. ينظر: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ 

 .(25/593)جأسماء الرجاؿ 
 .(392ص)الترمذم، العمؿ الكبير   ((4
 .(91ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف  ((5
 . (3/74)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((6
 (.34/174ج) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب المزم،ينظر:  ((7
 .(491ص)ابف حجر، تقريب التيذيب ينظر:  ((8
رقـ : 2/752 باب ما يرجى مف البركة في البككر،/سنف ابف ماجة، كتاب التجارات :ابف ماجة] ((9

 [.2238الحديث
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، عػػف أبيػػًو، قػػاؿ: أى     ػػًد بػػًف عبػػًد الػػرحمًف بػػًف أبػػي بكػػرو نػػا جػػابري بػػفي عبػػًد اهلًل فػػي عػػف محمَّ مَّ
، قاؿ: "إني رأيتي رسكؿى اهللً  " قىميصو ليسى عميًو ًرداءه، فممَّا انصرؼى  .(1)ييصم ي في قىميصو

 أوًل: تخريج الحديث:
، كبلىمػا مػف طريػؽ محمػد بػف عبػد الػرحمف بػف أبػي (3)، كالبييقي(2)أخرجو ابف األعرابي   

، مػف طريػؽ (5)، مف طريؽ محمد بف المنكدر، كأخرجو مسمـ(4)كأخرجو البخارم، بكر، بو، بنحكه
)ابف المنكدر، كأبك الزبير( عف جابر بف عبد اهلل  "أبك الزبير"، كبلىما محمد بف مسمـ بف تدرس
 رضي اهلل عنيما، بمعناه.

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(6)قاؿ األلباني: ضعيؼ، مسمسؿ بالمجيكليف   
 إسناده ضعيؼ، مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ: :خالصة القول   
 .(7)حكمؿ، مجيكؿ يأب -1
 غرارة، ضعيؼ. يمحمد بف عبد الرحمف أب -2
 . (8)عبد الرحمف بف أبي بكرة، ضعيؼ -3

غرارة، متابعة قاصػرة؛ فيرتقػي إلػى  أبك الرحمف عبد بف الزبير، محمدى  ككأب المنكدر، كقد تابع ابف
 الحسف لغيره.

  

                                                           
 رقـ: 1/171 كاحد، قميص في يصمي الرجؿ في باب/الصبلة كتاب داكد، أبي سنف: داكد أبك] ((1

، بفً  حاتـً  بفي  محمَّدي  حدَّثنا: قاؿ ،633الحديث ، أبي بفي  يحيى حدَّثنا بىًزيعو ، عف بيكيرو كمىؿو  أبي عف إسرائيؿى  حى
رمىؿو  أبك لصكابكا: قاؿ كذا: داكد أبك قاؿ - العىامًرم   ، أبي بفً  الرحمفً  عبدً  بفً  محمَّدً  عف - حى  [.أبيوً  عف بكرو

 [.2164الحديث رقـ:3/1013 األعرابي، ابف معجـ: األعرابي ابف] ((2
 .[3291رقـ الحديث:2/339السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] (3)
 ،353رقـ الحديث: 1/80فا في الصبلة، باب عقد اإلزار عمى الق/صحيح البخارم، كتاب الصبلة :البخارم] ((4

 .[370رقـ الحديث:1/83باب الصبلة بغير رداء، 
رقـ :1/369باب الصبلة في ثكب كاحد كصفة لبسو،/كتاب الصبلة :صحيح مسمـ]مسمـ:  ((5

 .[518-281،283الحديث
 .(1/216)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد  ((6
 .(635ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((7
 .(337ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((8
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 ,, قال ابـن حجـر: "لـين الحـديث أغفمـو المـزيالَبْصِريّ  (1)اهلل الَعّميمحمد بن عبد )د(  (118)
  .(2)"داود ألبي األدب في وحديثو

 أوًل: أقوال النقاد: 
  .(3)ذكره ابف حباف في الثقات   
فػػػي الضػػػعفاء، كقػػاؿ ابػػػف عػػػدم: "أحاديثػػػو  (6)، كالػػػذىبي(5)، كابػػػف عػػدم(4)كذكػػره العقيمػػػي   

، كقاؿ الػذىبي: "عػف ثابػت البنػاني (7)كلو عف أيكب غير حديث غريب"إفرادات مقدار ما يركيو، 
، كقػاؿ فػي مكضػع آخػر: "لػيس بحجػة، كصػؿ ىػذا (8)حػديث عػرض أبػي ضمضػـ كصػمو فأخطػأ"

، كقػػاؿ الػػدارقطني: "يخطػػئ كثيػػرنا"(9)الحػػديث، كالصػػحيح أنػػو مرسػػؿ"
، كقػػاؿ العقيمػػي: "ال يقػػيـ (10)

 .(11)الحديث"
 ضعيؼ. خالصة القول:   

 :حديثوًيا: دراسة ثان
: قػػاؿى رسػػكؿي اهلًل أنػػس بػػػف مالػػؾ عػػف     أبػػػي  : "أىيعجػػػزي أحػػديكيـ أف يكػػػكفى مثػػؿى ، قػػػاؿى

: "رجؿه ًفيمىف كافى مف قىبًمكيـ" بمعناهي  ؟ قاؿى ـو مضى ؟" قالكا: كمىف أبك ضى ـو مضى : "ًعرًضػي ًلمػف  ،ضى قػاؿى
ًني شىتىمى
(12()13)." 

                                                           
 .(9/378)العىٌمي: ىذه النسبة إلى العـ، كىك بطف مف تميـ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني  ((1
 .(491ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(7/425)جابف حباف، الثقات  ((3
 .(4/93)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((4
 .(7/448)جلرجاؿ ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء ا ((5
 .(358ص)، الذىبي، ديكاف الضعفاء (2/599)الذىبي، المغني في الضعفاء  ((6
 .(7/450)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((7
 .(2/599)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((8
 .(358ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((9

 .(7/119)جالدارقطني، عمؿ الدارقطني  ((10
 .(4/93)جالضعفاء الكبير  العقيمي، ((11
عرضي لمف شتمني: أم متصدؽ لمف شتمني، ينظر، ابف القيـ، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ  ((12
(13/159). 

رقـ : 4/272باب في الرجؿ يحؿ الرجؿ قد اغتابو، /سنف أبي داكد، كتاب األدب :أبك داكد] ((13
، حدَّثن4887الحديث ، عف عبًد الرَّحمًف بًف ًعجبلًف، قاؿ أبك ، قاؿ: حدَّثنا مكسى بفي إسماعيؿى ا حمَّاده، عف ثابتو

: حدَّثنا أنسه عف النَّبي   ، عف ثابتو قاؿى ًد بًف عبًد اهلًل العىم ي  ، قاؿى: عف محمَّ  .[داكدى: ركاه ىاًشـي بفي القاسـً
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 أوًل: تخريج الحديث:
، ثبلثػػػػتيـ مػػػػف طريػػػػؽ محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد اهلل (3)، كالبييقػػػػي(2)، كالعقيمػػػػي(1)أخرجػػػػو البخػػػػارم  

، (4)العمي، بو، بنحكه، كأخرجو البييقي، مف طريؽ حماد بف سممة عف ثابت بف أسمـ، بو، بنحكه
مػػػف طريػػؽ قتػػػادة بػػف دعامػػػة، عػػف أنػػػس بػػف مالػػػؾ،  ، كبلىمػػا(6)الطبرانػػػي (5)كأخرجػػو ابػػػف السػػني

رسبلن مف طريؽ حماد بف سممة عف ثابت بف أسمـ عف عبد الػرحمف ، م(7)كأخرجو العقيمي، بنحكه
 بف عجبلف.ا

مىيَّةى كلو شاىده مف حديث    ٍيدو  ٍبفً  عي الحارثي  زى
 .(10)، كالبييقي(9)، أخرجو ابف قانع(8)

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
عجػػبلف  قػػاؿ العقيمػػي: "حػػديث عبػػد الػػرحمف بػػف ،(11)قػػاؿ أبػػك داكد: "حػػديث حمػػاد أصػػح"  

، كقػػاؿ البييقػػي: "الصػػحيح ركايػػة مػػف ركاه عػػف (12)أكلػػى مػػف حػػديث محمػػد بػػف عبػػد اهلل العمػػي"
حمػػػاد بػػػف سػػػممة، عػػػف ثابػػػت، عػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عجػػػبلف عػػػف النبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ 

" ، كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر: "لػػيس بحجػػة، كصػػؿ ىػػذا (14)، قػػاؿ الػػذىبي: "كصػػمو فأخطػػأ"(13)مرسػػبلن
 .(16)ضعفو األلبانيك ، (15)نو مرسؿ"الحديث، كالصحيح أ

 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ:  خالصة القول:  

                                                           
 .[415ت:1/137، التاريخ الكبير :البخارم] ((1
 .(4/93)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((2
 .[7727رقـ الحديث:10/418شعب اإليماف،  :البييقي] ((3
 .[7728رقـ الحديث:10/420، السابؽ المرجع] ((4
 .[65رقـ الحديث :60عمؿ اليـك كالميمة البف السني، ص :ابف السني] ((5
 .[53رقـ الحديث: 330مكاـر األخبلؽ لمطبراني، ص :الطبراني] ((6
 .(4/93)جبير العقيمي، الضعفاء الكينظر:  ((7
 نعيـ، أبك: ينظر الناس، عمى بعرضو المتصدؽ صحبة، لو محمد، أبك الحارثي األنصارم زيد بف عمية ((8

 (.4/2251ج) الصحابة معرفة
 .(2/298)جابف قانع، معجـ الصحابة البف قانع  ((9

 .[7729رقـ الحديث :10/420شعب اإليماف، :البييقي] ((10
رقـ  :4/272 باب في الرجؿ يحؿ الرجؿ قد اغتابو،/، كتاب األدبسنف أبي داكد :أبك داكد] ((11

 [.4887الحديث
 .(4/93)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((12
 .[7728رقـ الحديث:10/420شعب اإليماف،  :البييقي] ((13
 .(2/599)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((14
 .(358ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((15
 .(482ص)داكد األلباني، ضعيؼ أبي  ((16
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 .(1)ىاشـ بف القاسـ، صدكؽ تغير -1
 محمد بف عبد اهلل العمي، ضعيؼ -2
متابعػة  دعامػة بف كقتادةمحمد بف عبد اهلل العمي حماد بف سممة متابعة تامة،  كقد تابع   

ف الحديث بشاىده، كحديث عبد الرحمف بػف عجػبلف فيرتقي إلى الحسف لغيره، كيتقكل متقاصرة؛ 
 المرسؿ أصح.

 .(2), قال ابن حجر: "لين"الطَّاِئِفيّ  الثََّقِفيِّ د بن عبد اهلل بن إنسان حمَّ مُ )د(  (119)

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(4)، كقاؿ ابف معيف:" ليس بو بأس"(3)ذكره ابف حباف في الثقات   
"لػـ يتػابع عمػى  في الضعفاء، كقػاؿ البخػارم: (7)، كالذىبي(6)، كالعقيمي(5)كذكره أبك زرعة   

 : "في حديثو نظر".(11)، كأبك حاتـ(10)، كقاؿ البخارم(9)"م، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بالقك (8)حديثو"

  ضعيؼ خالصة القول:   
بيػػًر بػػف العػػكاـ  ولػػـ أعثػػر لػػو إال عمػػى ركايػػة كاحػػدة، مػػف حديثػػ كقػػد تمػػت دراسػػة ىػػذا  ،عػػًف الز 

 .261ث،  مع أبيو عبد اهلل بف إنساف ، صفحة رقـ الحدي
  

                                                           
 .(570ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1

 .(486ص)السابؽ  المرجع(2)
 .(9/33)جابف حباف، الثقات  (3)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(7/294)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ(4) 
 .(2/655)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  (5)
 .(4/92)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  (6)
 .(358ص)، ديكاف الضعفاء (2/596)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((7

 .(1/140)ج البخارم، التاريخ الكبير  (8)
 .(7/294)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (9)

 .(122ص)البخارم، الضعفاء الصغير  (10)
 .(7/294)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (11)
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ــــيباني)س(  (120)  ,(2)مــــولىم أبــــو جعفــــر الحرَّانــــي (1)محمــــد بــــن ُعبيــــد اهلل بــــن يزيــــد الشَّ
 .(4), قال ابن حجر: "صدوق فيو لين"القاضي (3)الَقْرُدَواِنيّ 

 أوًل: أقوال النقاد:
 .(5)ذكره ابف حباف في الثقات   
  ، كقػػاؿ(6)انػػي: "كػػاف مػػف عػػدكؿ الحكػػاـ. كلػػـ يكػػف يعػػرؼ الحػػديث"كقػػاؿ أبػػك عركبػػة الحر    

 .(7)أبك أحمد الحاكـ: "ليس بالمتيف عندىـ"
كقػػد قػػرأت فػػي مجمكعػػة جكامػػع الكمػػـ كالمكقػػع المصػػدر ليػػذا البرنػػامج كىػػك مكقػػع إسػػبلـ    

 قػكليـ بتكثيػؽ أحمػد بػف حنبػؿ، كمحمػد بػف عبػد الجبػار عػدبكس، لػو، كقػكؿ ،كيب عمى اإلنترنػت
إال أننػي لػـ أسػتطع العثػكر عمػى تكثيػؽ مػف الكتػب المختصػة  ،"صػدكؽ ثقػة": ابف أبي حػاتـ عنػو

 ذلؾ.ب
ال فيك صدكؽ فيو ضعؼ. خالصة القول:     ثقة إف ثبت ما أكرده مكقع اإلسبلـ كيب، كا 

 انًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:ث
ػمًرمَّ  عػف أبػي ًقبلبىػةى عبػد اهلل بػف زيػد، أفَّ أبػا الحديث األول:    ، أخبػرهي أنَّػوي  (8)أيميَّػةى الضَّ

: إن ػػي مػػف سىػػفرو كىػػكى صػػائـه، فقػػاؿى لػػوي رسػػكؿي اهلًل  أتػػى رسػػكؿى اهلًل  : "أال تىنتًظػػًر الغىػػداءى"، قػػاؿى

                                                           
 الشَّيباني: ىذه النسبة إلى شيباف، كىي قبيمة معركفة في بكر بف كائؿ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني( (1
 .(8/198)ج
 الحرَّاني: حراف بمدة مف الجزيرة كاف بيا كمنيا جماعة مف الفضبلء كالعمماء في كؿ فف كىي مف ديار ربيعة ((2

أبى معشر الحراني الحافظ ذكر فيو جماعة كثيرة مف أىؿ الجزيرة سماه كليا تاريخ عممو أبك عركبة الحسيف بف 
حراف قبيمة مف حمير كىي حراف بف عكؼ بف عدم  يتاريخ الجزرييف كحراف بطف مف ىمداف. كقاؿ الدارقطن

 .(4/107)جبف مالؾ بف زيد بف سيؿ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني ا
 .(10/368)جإلى قردكاف، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني  :، ىذه النسبةاٍلقىٍرديكىاًنيٌ  ((3
 .(495ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((4
 .(9/140)جابف حباف، الثقات ( (5
 .(26/50)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((6
 .(26/49)جالسابؽ  المرجع ((7
 .(418ص) التيذيب ينظر: ابف حجر، تقريبالضمرم،  أمية أبك اهلل عبد بف خكيمد بف أمية بف عمرك ((8
 



315 
 

ػػػائـه، فقػػػاؿى رسػػػكؿي اهلًل  ػػػعى عػػػًف الميسػػػافًر صى : إفَّ اهللى عػػػزَّ كجػػػؿَّ كىضى ػػػياـً : "تىعػػػاؿى أيخبػػػرؾى عػػػًف الص 
ـى  يا  .(1)كًنصؼى الصَّبلًة"الص 

 أوًل: تخريج الحديث:
أخرجػػػو النسػػػائي مػػػف طريػػػؽ عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػرك عػػػف يحيػػػى بػػػف أبػػػي كثيػػػر، بػػػو،    

ػػا مػػف طريػػؽ جعفػػر بػػف عمػػرك بػػف أميػػة(2)بنحػػكه ، كأبػػي سػػممة (4)، كأبػػي الميػػاجر(3)، كأخرجػػو أيضن
سػػممة(  كالميػػاجر، كأبػػ كبػػ، ثبلثػػتيـ )جعفػر بػػف عمػػرك، كأ(5)"عبػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عػػكؼ"

، (6)، أخرجػو، أبػػك داكدكلػو شػاىده مػف حػديث أنػس بػف مالػؾ . ، بنحػكهعػف عمػرك بػف أميػة 
 .(9)، كابف ماجة(8)كالنسائي ،(7)كالترمذم

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

                                                           
، رقـ :4/180باب ذكر اختبلؼ معاكية بف سبلـ كعمي بف المبارؾ، /سنف النسائي، كتاب الصياـ :النسائي] ((1

: حدَّثنا2272الحديث ، قاؿى : حدَّثنا عثمافي ، قاؿى رَّاني   ، قاؿ: أخبرنا محمَّدي بفي عيبيًد اهلًل بًف يزيدى بًف إبراىيـ الحى
، أخبرهي  مًرمَّ ، عف أبي ًقبلبىةى، أفَّ أبا أيميَّةى الضَّ  عبد بف عثماف كعثماف ىك: [.معاكيةي، عف يحيى بًف أبي كىثيرو

 المكتب ىاشـ أبك:  كيقاؿ محمد أبك:  كيقاؿ اهلل عبد أبك:  كيقاؿ الرحمف عبد أبك الحراني مسمـ بف الرحمف
،  كأبك قبلبة الحبشي ممطكر:  كاسمو سبلـ أبي بف سبلـ بف ةمعاكي،  كمعاكية ىك: الطرائفي:  بػ المعركؼ

 .كثير بف سعد بف عمقمة بف عبيد بف مالؾ بف ناتؿ بف عامر ابف:  كيقاؿ عمرك بف زيد بف اهلل عبدىك: 
رقـ :4/179باب ذكر اختبلؼ معاكية بف سبلـ كعمي بف المبارؾ، /سنف النسائي، كتاب الصياـ: النسائي] ((2

 .[2271الحديث
رقـ :4/178باب ذكر اختبلؼ معاكية بف سبلـ كعمي بف المبارؾ، /، كتاب الصياـالسابؽ المرجع] ((3

 .[2268الحديث
رقـ :4/179باب ذكر اختبلؼ معاكية بف سبلـ كعمي بف المبارؾ، /، كتاب الصياـالسابؽ المرجع] ((4

 .[2269الحديث
رقـ :4/178اكية بف سبلـ كعمي بف المبارؾ، باب ذكر اختبلؼ مع/، كتاب الصياـالسابؽ المرجع]( (5

 .[2267الحديث
 .[2408رقـ الحديث:2/317 باب اختيار الفطر، /سنف أبي داكد، كتاب الصـك :أبك داكد] ((6
رقـ  :3/85باب ما جاء في الرخصة في اإلفطار لمحبمى كالمرضع،/سنف الترمذم، كتاب الصـك :الترمذم] ((7

 .[715الحديث
باب ذكر اختبلؼ معاكية بف سبلـ كعمي بف المبارؾ في ىذا /سنف النسائي، كتاب الصياـ :النسائي] ((8

 [.2274.رقـ الحديث:4/180الحديث، 
رقـ : 1/533 باب ما جاء في اإلفطار لمحامؿ كالمرضع،/سنف ابف ماجة، كتاب الصياـ :ابف ماجة] ((9

 .[1667الحديث
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 .(2)، كاأللباني(1)صححو األثيكبي   
 ؛ ألجؿ:ضعيؼإسناده  خالصة القول:   
 عيبيد اهلل بف يزيد، صدكؽ فيو ضعؼ.محمد بف  -1
 .(3)عثماف بف عبد الرحمف بف مسمـ، صدكؽ أكثر الركاية عف الضعفاء كالمجاىيؿ -2
، كقػػد كضػػعو ابػػف حجػػر فػػي (4)يحيػػى بػػف أبػػي كثيػػر الطػػائي، ثقػػة ثبػػت لكنػػو يػػدلس كيرسػػؿ -3

 ، فبل يضير تدليسو.(5)المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف
بيػػػد بػػػف كقػػػد تػػػابع محمػػػدى          عمػػػرك، بػػػف عمػػػرك، كجعفػػػري  بػػػف الػػػرحمف يزيػػػد عبػػػدي  بػػػف اهلل عي
كيتقػػػكل مػػػتف الحػػػديث كأبػػػك سػػػممة، متابعػػػة قاصػػػرة؛ فيرتقػػػي إلػػػى الحسػػػف لغيػػػره،  الميػػػاجر، كأبػػػك

 بشاىده.
قىضػى فػي الميكاتىػًب أف  نىبػيَّ ال عف ابًف عبَّػاسو رضػي اهلل عنيمػا: "أفَّ  الحديث الثاني:  

"ًبقى  (6)ييكدىل ر  تىؽى منوي ًديىةى الحي  .(7)دًر ما عى
 أوًل: تخريج الحديث:

     مػػػف طريػػػؽ أيػػػكب  ، أربعػػػتيـ(11)، كأحمػػػد(10)، كالنسػػػائي(9)، كالترمػػػذم(8)أخرجػػػو أبػػػك داكد  
 مف طريؽ ، كبلىما(13)، كأحمد(12)كأخرجو أبك داكد، بف أبي تميمة، عف عكرمة، بو، بنحكها

                                                           
 .21/172األثيكبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  ((1
 .5/416األلباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي  ((2
 .385ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ص ((3
 .(596ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((4
 .(36ص)ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف  ((5
 .(36/205)جيكدىل: أم يعطى ينظر: االثيكبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  ((6
دي ،4809:رقـ الحديث 8/45باب دية المكاتب، /سنف النسائي، كتاب المقاسمة :ئيالنسا] ((7 قاؿ: أخبرنا محمَّ
: حدَّثنا معاكيةي، عف يحيى ا ، قاؿى : حدَّثنا عثمافي بفي عبًد الرَّحمًف الطَّاًئفي             بفي عيبيًد اهلًل بًف يىزيدى، قاؿى
، عف ًعكرمةى، عف ابًف عبَّ ا  .رضي اهلل عنيما[ اسو بًف أبي كىثيرو

 .[4582 رقـ الحديث :4/194باب في دية المكاتب،/سنف أبي داكد، كتاب الديات :أبك داكد] ((8
:رقـ 3/552البيكع، باب ما جاء في المكاتب إذا كاف عنده ما يؤدم، /سنف الترمذم، كتاب البيكع :الترمذم] ((9

 .[1259 الحديث
 : رقـ الحديث8/46 -، 4811 :رقـ الحديث8/46دية المكاتب، /يكعسنف النسائي، كتاب الب :النسائي] ((10

4812]. 
 .[3489 رقـ الحديث :5/444مسند أحمد،: أحمد] ((11
 .[4581 : رقـ الحديث4/193باب في دية المكاتب، /سنف أبي داكد، كتاب الديات :أبك داكد] ((12
 .[2660 : رقـ الحديث4/403مسند أحمد،  :أحمد] ((13
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ػػػػاج ، ثبلثػػػػتيـ (3)، كأحمػػػػد(2)النسػػػػائيك  ،(1)دأبػػػػك داك أخرجػػػػو بػػػػف العطػػػػار، ك اأبػػػػاف   مػػػػف طريػػػػؽ حجَّ
ػكَّاؼ،   (6)، كأخرجػو أحمػد(5)، كعمػي بػف المبػارؾ(4)النسػائي، مػف طريػؽ حمػاد بػف زيػدكأخرجػو الصَّ

ػػكَّاؼ، كحمػػاد بػػف زيػػد،  ػػاج الصَّ           مػػف طريػػؽ ىشػػاـ بػػف عبػػد اهلل، خمسػػتيـ )أبػػاف بػػف العطػػار، كحجَّ
 بف عبد اهلل(، عف يحيى بف أبي كثير، بو، بمعناه.كعمي بف المبارؾ، كىشاـ 

كشاىده آخر مرسػؿ مػف  ،(8)، كالترمذم(7)، أخرجو أبك داكدكلو شاىده مف حديث عمي    
 .(9)حديث عكرمة مكلى ابف عباس رضي اهلل عنيما أخرجو أبك داكد

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
، كصػػػححو (11)، كضػػػعفو الصػػػنعاني(10)فيػػػو": "ىػػػذا ال يصػػػح كىػػػك مختمػػػؼ النسػػػائيقػػػاؿ    

 .(13)األلبانيك  ،(12)األثيكبي
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ االختبلؼ، كاالضطراب في ركايتو كاآلتي: خالصة القول:   
 اختيمؼ فيو عمى عكرمة بيف الرفع، كاإلرساؿ. -1
 اختيمؼ فيو عمى أيكب بف أبي تميمة، كما يمي:  -2
، (14)أخرجػػػػو أبػػػػك داكد ف عمػػػػي بػػػػف أبػػػػي طالػػػػب ركاه كىيػػػػب عػػػػف أيػػػػكب عػػػػف عكرمػػػػة عػػػػ -أ

 مرفكعنا. (15)كالترمذم

                                                           
 .[4581 رقـ الحديث :4/193باب في دية المكاتب،/سنف أبي داكد، كتاب الديات :دأبك داك ] ((1
 .[4810 :رقـ الحديث8/46دية المكاتب، /سنف النسائي، كتاب البيكع :النسائي] ((2
 .[3423 :رقـ الحديث5/396مسند أحمد،  :أحمد] ((3
 .[4812 لحديث:رقـ ا8/46دية المكاتب، /سنف النسائي، كتاب البيكع :النسائي]( (4
 .[4808 : رقـ الحديث8/45دية المكاتب، /، كتاب البيكعالسابؽ المرجع] ((5
 : رقـ الحديث4/186 -، 1984 :رقـ الحديث3/444 - 1944 : رقـ الحديث3/415مسند أحمد،  :أحمد]( (6

2356]. 
 .[4582 :رقـ الحديث4/194باب في دية المكاتب، /سنف أبي داكد، كتاب الديات :أبك داكد] ((7
:رقـ 3/552باب ما جاء في المكاتب إذا كاف عنده ما يؤدم، /سنف الترمذم، كتاب البيكع، البيكع: الترمذم] ((8

 .[1259 الحديث
 .[4582 :رقـ الحديث4/194باب في دية المكاتب، /سنف أبي داكد، كتاب الديات :أبك داكد]( (9

 .[7226 حديث:رقـ ال6/458السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((10
 .(6/118)جالصنعاني، التنكير شرح الجامع الصغير  ((11
 .(36/206)جاألثيكبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  ((12
 .(10/381)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي  ((13
 .[4582 رقـ الحديث :4/194باب في دية المكاتب،/سنف أبي داكد، كتاب الديات :أبك داكد] ((14
: 3/552باب ما جاء في المكاتب إذا كاف عنده ما يؤدم، /سنف الترمذم، كتاب البيكع، البيكع :رمذمالت] ((15

 .[1259 رقـ الحديث
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، (1)أخرجػو أبػك داكد ،ركاه حماد بف زيد، عف أيػكب، عػف يحيػى بػف أبػي كثيػر، عػف عكرمػة -ب
 .(4)، كأحمد(3)، كالنسائي(2)كالترمذم

 .(5)أخرجو أبك داكد ،ركاه حماد بف زيد، عف إسماعيؿ، عف أيكب، عف عكرمة، مرسبلن  -ت
ػػاج العطػػار، بػف تميمػة، كأبػػاف أبػػي بػػف كقػد تػػابع محمػد بػػف عبيػػد اهلل بػف يزيػػد أيػكب     كحجَّ

ػػكَّاؼ، اهلل، متابعػػة قاصػػرة؛ فيرتقػػي إلػػى  عبػػد بػػف كىشػػاـ المبػػارؾ، بػػف كعمػػي زيػػد، بػػف كحمػػاد الصَّ
 الحسف لغيره، كيتقكل متف الحديث بشاىديو.

, قـال يّ صـرِ البَ  يّ وِمـابن الرُّ  مولىم ميالباى وزيرُ مر بن عبد اهلل بن فَ د بن عُ مَّ محُ )ت(  (121)
 .(6)ابن حجر: "لين الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(7)ذكره ابف حباف في الثقات   
    ،(11)، كأبػػػك داكد(10)فػػػي الضػػػعفاء، كضػػػعفو أبػػػك زرعػػػة( 9)، كالػػػذىبي(8)كذكػػػره أبػػػك زرعػػػة    

ـ: "قػػديـ ركل عػػف شػػريؾ حػػديثنا ، كقػػاؿ أبػػك حػػات(13)كقػػاؿ أبػػك زرعػػة: "شػػيخ لػػيف" ،(12)كأبػػك حػػاتـ
منكرنا"
(14). 

 ضعيؼ. خالصة القول:   

                                                           
 .[4582 : رقـ الحديث4/194باب في دية المكاتب، /سنف أبي داكد، كتاب الديات :أبك داكد] ((1
: 3/552المكاتب إذا كاف عنده ما يؤدم، سنف الترمذم، كتاب البيكع، البيكع، باب ما جاء في  :الترمذم] ((2

 .[1259 رقـ الحديث
 : رقـ الحديث8/46 -، 4811 : رقـ الحديث8/46دية المكاتب، /سنف النسائي، كتاب البيكع :النسائي] ((3

4812]. 
 .[3489 :رقـ الحديث5/444مسند أحمد،  :أحمد] ((4
 .[4582 رقـ الحديث :4/194مكاتب،باب في دية ال/سنف أبي داكد، كتاب الديات :أبك داكد]( (5
 .(498ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((6
 .[9/71)جابف حباف، الثقات  ((7
 .(3/826)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((8
 .(2/620)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((9

 تبو.. لـ أعثر عميو في كالسابؽ المرجع ((10
 .(239ص)سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ أبك داكد،  ((11
 .(8/22)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((12
 .(3/826)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((13
 .(8/22)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((14
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  ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:
: قاؿى رسكؿي اهلًل عف عميٍّ  الحديث األول:    : "أنا داري الًحكمًة كعًميٌّ بابييا"، قاؿى

(1) . 
  أوًل: تخريج الحديث:

         مػػػػػف طريػػػػػؽ محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػر  بلىمػػػػػا، ك(3)، كأبػػػػػك نعػػػػػيـ(2)أخرجػػػػػو أبػػػػػك جعفػػػػػر الطبػػػػػرم   
كأخرجػػو أبػػك نعػػيـ، مػػف طريػػؽ عبػػد الحميػػد بػػف بحػػر، عػػف شػػريؾ، بػػو، ، بػػف عبػػد اهلل، بػػو، بنحػػكها

مػػف طريػػؽ محمػػد بػػف عمػػرك عػػف  ، ثبلثػػتيـ(7)، كالقطيعػػي(6)اآلجػػرمك ، (5)، كأخرجػػو أحمػػد(4)بمثمػػو
ه، كأخرجو اآلجرم مف طريؽ شريؾ، عف سممة بف كييؿ، عف عبد الرحمف بف عسيمة، بو، بمعنا

 .(8)، بمعناهعبد اهلل بف حبيب عف عمي بف أبي طالب 
، (10)، كالحػػػاكـ(9)كلػػػو شػػػاىده مػػػف حػػػديث ابػػػف عبػػػاس رضػػػي اهلل عنيمػػػا أخرجػػػو الطبرانػػػي   

 .(11)كشاىده آخر مف حديث جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما أخرجو الحاكـ
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

، كقػػػاؿ الترمػػػذم: "ىػػػذا حػػػديث غريػػػب مينكػػػر، كال (12)كػػػره البخػػػارم كلػػػـ يعرفػػػوأن   
" ، كقاؿ ابف حباف: "خبػر ال أصػؿ لػو عػف (13)نعرؼي ىذا الحديثى عف أحدو مف الث قاًت غيًر شىريؾو

، كركل الحػػديث (14)كال شػػريؾ حػػدث بػػو كال سػػممة بػػف كييػػؿ ركاه كال الصػػنابحي أسػػنده"  بػػي  النَّ 

                                                           
، قاؿ: 3723 :رقـ الحديث5/637باب مناقب عمي بف أبي طالب، /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((1

، عف  ممىةى بًف كيييؿو ، عف سى : حدَّثنا شىريؾه كًمي  قاؿى : حدَّثنا محمَّدي بفي عمرى بًف الر  حدَّثنا إسماعيؿي بفي مكسى قاؿى
، عف  نىاًبًحي  ، كلـ يذكركا فيو عف عميٍّ سيكيًد بًف غىفمىةى، عف الص  ، كركل بعضيـ ىذا الحديث عف شىريؾو

، كفي الباب عف ابف عبَّاس رضي اهلل عنيما نىاًبحي   .[الص 
 .(3/104)جأبك جعفر الطبرم، تيذيب اآلثار مسند عمي  ((2
 .[347 : رقـ الحديث1/88معرفة الصحابة ألبي نعيـ،  :أبك نعيـ] ((3
 .(1/64)جلياء كطبقات األصفياء أبك نعيـ، حمية األك  ((4
 .[1081 رقـ الحديث :2/634فضائؿ الصحابة ألحمد بف حنبؿ، :أحمد] ((5
 .[1550 : رقـ الحديث4/2069الشريعة لآلجرم،  :اآلجرم] ((6
 .[216 :رقـ الحديث333جزء األلؼ دينار لمقطيعي، ص :القطيعي] ((7
 .[1549 رقـ الحديث :4/2068الشريعة لآلجرم، :اآلجرم] ((8
 .[11061 : رقـ الحديث11/65المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني]( (9

 .[4638-4637 رقـ الحديث :3/137المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ]( (10
 .[4639 : رقـ الحديث3/138، السابؽ المرجع] ((11
 .[699 : رقـ الحديث375العمؿ الكبير لمترمذم، ص :الترمذم] ((12
 [3723 : رقـ الحديث5/637باب مناقب عمي بف أبي طالب، /سنف الترمذم، كتاب المناقب :ترمذمال] ((13
 .(2/94)جابف حباف، المجركحيف  ((14
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كقػاؿ المينػاكم: "حػديث غريػب ، (2)كصػححو أبػك جعفػر الطبػرم ،(1)لمكضكعاتابف الجكزم في ا
سناده مضطرب"  .(4)، كضعفو األلباني(3)ال يعرؼ عف أحد مف الثقات غير شريؾ، كا 

 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(5)إسماعيؿ بف مكسى، صدكؽ يخطئ رمي بالرفض -1
 محمد بف عمر بف عبد اهلل، ضعيؼ. -2
 .(6)ريؾ بف عبد اهلل النخعي، صدكؽ يخطئ كثيرناش -3
 االختبلؼ كاالضطراب في ركايتو. -4

بمىة بف حارثػة  الحديث الثاني:    : قىػًدمتي عمػى رسػكًؿ اهلًل  ي، أخػعف جى زيػدو قػاؿى
  :ىك ذا، فإف انطمىؽى معؾى لػـ أىمنعػوي". قػاؿى زيػده" : : يا رسكؿى اهلًل ابعىث معي أخي زيدنا قاؿى فقمتي

ؿى مف رىأيي" : فرأيتي رىأمى أىخي أفضى يا رسكؿى اهلًل، كاهلًل ال أىختاري عميؾى أحدنا، قاؿى
(7). 

  أوًل: تخريج الحديث:
كأخرجػو ، (8)أخرجو البخارم، مف طريؽ محمد بف عمػر بػف عبػد اهلل، بػو، بنحػكه   

، مػػػف (11)اكـمػػػف طريػػػؽ منجػػػاب بػػػف الحارثػػػة، كأخرجػػػو الحػػػ ، كبلىمػػػا(10)، كأبػػػك نعػػػيـ(9)الطبرانػػػي
    )منجػػػاب بػػػف الحارثػػػة، عبػػػد الغفػػػار بػػػف عبيػػػد اهلل( عػػػف عمػػػي  عبػػػد الغفػػػار بػػػف عبيػػػد اهلل، كبلىمػػػا

كبلىما مف طريؽ عمػرك بػف النضػر  (13)الطبرانيك ، (12)بف مسير، بو، بنحكه، كأخرجو ابف قانعا

                                                           
 .(1/350)جينظر: ابف الجكزم، المكضكعات  ((1
 .(3/104)جأبك جعفر الطبرم، تيذيب اآلثار مسند عمي  ((2
 .(5/364)جأحاديث المصابيح  الميناكم، كشؼ المناىج كالتناقيح في تخريج ((3
 .(501ص)األلباني، ضعيؼ سنف الترمذم ( (4
 .(110ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ( (5
 .(266ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((6
، حدَّثنا 3815 :رقـ الحديث5/676باب مناقب زيد بف حارثة، /سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((7

رَّاحي بفي مىخمدو  ، عف الجى : حدَّثنا عمي  بفي ميسًيرو كمي  قاؿى ، قالكا: حدَّثنا محمَّدي بفي عيمرى بًف الر  البىصرم  كغيري كاحدو
بمىةي بفي حارثةى  : أخبرني جى ، قاؿى ك الشَّيباني  ، عف أبي عىمرو  .[إسماعيؿى بًف أبي خالدو

 .(2/218)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((8
 .[2192 رقـ الحديث :2/286 الكبير لمطبراني،المعجـ  :الطبراني] ((9

، معرفة الصحابة ألبي نعيـ، 1601: رقـ الحديث2/587معرفة الصحابة ألبي نعيـ،  :أبك نعيـ] ((10
  [.2852 رقـ الحديث

 .[4948 رقـ الحديث :3/237المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((11
 .(1/161)جقانع ابف قانع، معجـ الصحابة البف  ((12
 .[2193 :رقـ الحديث2/286المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((13
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بػي خالػد عػف مػف طريػؽ إسػماعيؿ بػف أ عف إسماعيؿ بف أبي خالد، بو، بنحػكه، كأخرجػو البييقػي
 .(1)أبيو عف أبي عمر الشيباني، بو، بنحكه

 .(2)، أخرجو ابف أبي عاصـكلو شاىده مف حديث زيد بف حارثة    
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

, (3)قاؿ الترمذم: "حسف غريب ال نعرفو إال مف حديث ابف الركمي عف عمي بف مسير"   
 .(4)كحسنو األلباني

إسػناده ضػعيؼ؛ ألجػؿ محمػد بػف عمػر بػف عبػد اهلل، كقػد تابعػو منجػاب  خالصة القـول:   
بػػف الحارثػػة كعبػػد الغفػػار بػػف عبيػػد اهلل متابعػػة تامػػة، كتابعػػو عمػػرك بػػف النضػػر متابعػػة قاصػػرة، ا

  فيرتقي إلى الحسف لغيره، كيتقكل متف الحديث بشاىده.
قـال ابـن حجـر: "لـين  لدمشـقي,ا بكـر أبـو,(5)الثََّقِفـيّ  الُيـَذْيلِ  َأِبـي بـنُ  َمرُزوقُ  (ق صد) (122)

 .(6)الحديث"
  أوًل: أقوال النقاد:

 ، كقاؿ في مكضع (10)، كقاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ"(9()8)الصاغنيك  ،(7)كثقو ابف خزيمة   
 
 
 

                                                           
 .[1321 :رقـ الحديث2/508شعب اإليماف،  :البييقي] ((1
 .[2600 : رقـ الحديث5/63اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ،  :ابف أبي عاصـ] ((2
 .[3815 : رقـ الحديث5/676 بف حارثة، باب مناقب زيد/سنف الترمذم، كتاب المناقب :الترمذم] ((3
 .(3/231)جاأللباني، صحيح الترمذم  ((4
   الثقفٌي: ىذه النسبة إلى ثقيؼ، كىك ثقيؼ بف منبو بف بكر بف ىكازف بف منصكر بف عكرمة بف خصفة  ((5
يا في بف قيس بف عيبلف بف مضر كقيؿ اف اسـ ثقيؼ قسى، كنزلت أكثر ىذه القبيمة بالطائؼ كانتشرت منا

 .(3/139)جالببلد، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني 
 .(525ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((6
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/251)جالذىبي، الكاشؼ  ((7
بفتح الميممة ثـ المعجمة ]يقاؿ: الصاغاني[ أبك بكر، ينظر: ابف حجر، تقريب  يغانامحمد بف إسحاؽ الص( (8

 .(467ص)التيذيب 
 . كىذا الحديث ركاه عف الزىرم.(4/278)جابف القيسراني، أطراؼ الغرائب كاألفراد  ((9

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/650)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((10
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، كقػػػاؿ ابػػػف عػػػدم: (3): "صػػػحيح الحػػػديث عػػػف الزىػػػرم"(2)، كقػػػاؿ دحػػػيـ(1)آخػػػر: "حديثػػػو صػػػالح"
ا، كيكتب حديث  .(4)و""أحاديثو يحمؿ بعضيا بعضن

فػػػػي  (9)، كالػػػػذىبي(8)كابػػػػف الجػػػػكزم ،(7)كابػػػػف عػػػػدم ،(6)، كالعقيمػػػػي(5)كذكػػػػره ابػػػػف الجػػػػاركد   
    أحػػب إلػػيَّ مػػف مػػرزكؽ  (11)، كقػػاؿ البخػػارم: "ابػػف نمػػر(10)الضػػعفاء، ككػػره الجػػكاب فيػػو أبػػك داكد

، كقػػاؿ ابػػف حبػػاف: "ينفػػرد عػػف (13)، كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر: "يعػػرؼ كينكػػر"(12)بػػف أبػػي اليػػذيؿ"ا
لزىػػرم بالمنػػاكير التػػي ال أصػػكؿ ليػػا مػػف حػػديث الزىػػرم، كػػاف الغالػػب عميػػو سػػكء الحفػػظ، فكثػػر ا

 .(14)كىمو، فيك فيما انفرد بو مف األخبار ساقط االحتجاج بو، كفيما كافؽ الثقات حجة"
 ضعيؼ يحتج بو إذا تكبع. خالصة القول:   

 : حديثوثانًيا: دراسة 
: قػاؿى رسػك عف أبي ىريػرةى     سػناًتًو ؿي اهلًل ، قػاؿى ػا يىمحػؽي الميػؤمفى مػف عىممػًو كحى : "إفَّ ممَّ

ثىػػوي، أك مسػػجدنا بنػػاهي، أك بيتنػػا البػػًف  ا تىركىػوي، كميصػػحفنا كرَّ مَّمػػوي كنىشػػرهي، ككلػػدنا صػػالحن ػػا عى بعػدى مىكتػػًو ًعممن

                                                           
 .(8/265)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((1
دحيـ، ينظر: ابف حجر، تقريب  عبد الرحمف بف إبراىيـ بف عمرك العثماني مكالىـ الدمشقي أبك سعيد لقبو ((2

 .(335ص)التيذيب 
 .(8/265)ج ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ( (3
 .(8/201)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((4
 . لـ أعثر عمى كتابو.(11/126)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((5
 .(4/209)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((6
 .(8/200)جعفاء الرجاؿ ابف عدم، الكامؿ في ض( (7
 .(3/113)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((8
 .383، ديكاف الضعفاء ص(2/650)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((9

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(11/126)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((10
قي ثقة، ينظر: ابف حجر، تقريب عبد الرحمف بف نمر بفتح النكف ككسر الميـ اليحصبي أبك عمرك الدمش ((11

 .(352ص)التيذيب 
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(5/295)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((12
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(4/209)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((13
 .(3/38)جابف حباف، المجركحيف  ((14
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ًتًو كحياتًػػػًو، ػػػدقىةن أخرىجيػػػا مػػػف مالػػػًو فػػػي ًصػػػحَّ قيػػػوي مػػػف بعػػػًد  السَّػػػبيًؿ بنػػػاهي، أك نيػػػرنا أجػػػراهي، أك صى يىمحى
 .(1)مكتًو"

 أوًل: تخريج الحديث:
، كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ مػػػرزكؽ بػػػف أبػػػي الييػػػذيؿ، بػػػو، (3)، كالبييقػػػي(2)أخرجػػػو ابػػػف خزيمػػػة   

 .(4)، بمعناهىريرة  يبنحكه، كأخرجو مسمـ مف طريؽ عبد الرحمف بف يعقكب، عف أب
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(6)كاأللباني، (5)حسنو المنذرم   
إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ مرزكؽ بف أبي الييذيؿ، كقد تابعو عبد الرحمف  خالصة القول: 

 معركؼ الدمشقي، مسمـ بف كالكليد ،فيرتقي إلى الحسف لغيره ؛بف يعقكب متابعة قاصرةا
 .، فبل يضير تدليسو، كقد صرح بالسماع(7)الصدؽ مع الشديد بالتدليس مكصكؼ

 .(8), قال ابن حجر: "لين الحديثالَبْصِريّ  الثََّقِفيُّ د حمَّ بن مُ  ةُ مَ سمَ مَ )د(  (123)
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(9)ذكره ابف حباف في الثقات   
، (11)كذكػػػػػره ابػػػػػف الجػػػػػكزم (،10)كقػػػػػاؿ أبػػػػػك حػػػػػاتـ: لػػػػػيس بمشػػػػػيكر، شػػػػػيخ يكتػػػػػب حديثػػػػػو  

لػػو بأنػػو  فػػي الضػػعفاء، كقػػاؿ أبػػك داكد: "حػػدثنا عنػػو مسػػدد أحاديػػث مسػػتقيمة، فقيػػؿ (12)كالػػذىبي

                                                           
قاؿ: حدَّثنا  ،242 : رقـ الحديث1/88اس الخير، باب ثكاب معمـ الن/سنف ابف ماجة، المقدمة: ابف ماجة] ((1

: حدَّثنا الكليدي بفي ميسمـو قاٌؿ: حدَّثنا مرزكؽي  : حدَّثنا محمَّدي بفي كىىًب بًف عىطيَّةى قاؿى          محمَّدي بفي يحيى قاؿى
، عف أا : حدَّثني أبك عبًد اهلًل األىغر  : حدَّثني الزٌّىرم  قاؿى  .[بي ىريرةى بفي أبي الييذيًؿ قاؿى

 .[2490 : رقـ الحديث4/121ابف خزيمة، صحيح ابف خزيمة، ] ((2
 .[3174 رقـ الحديث :5/121شعب اإليماف، :البييقي]( (3
 رقـ الحديث :3/1255باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب بعد كفاتو،/صحيح مسمـ، كتاب الكصية: مسمـ] ((4
14-1631]. 

 .(1/55ج)المنذرم، الترغيب كالترىيب  ((5
 .(1/46)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((6
 (.51ص) المدلسيف طبقات حجر، ابف: ينظر ((7
 .(531ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((8
 .(9/180)جابف حباف، الثقات  ((9

 .(8/268)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  ((10
 .(3/120)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((11
 .(387ص)، ديكاف الضعفاء (2/658)جني في الضعفاء الذىبي، المغ ((12
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بػػػػف عػػػػركة عػػػػف أبيػػػػو عػػػػف عائشػػػػة رضػػػػي اهلل عنيػػػػا فقػػػػاؿ: مػػػػف حػػػػدث بيػػػػذا ا يحػػػػدث عػػػػف ىشػػػػاـ
 .(3)، كقاؿ ابف معيف: "ليس حديثو بشيء"(2)، كقاؿ الذىبي: "ضعؼ"(1)فاتيمو"

 ضعيؼ. خالصة القول:  
  ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

كيًرثً  الحديث األول:   قاٌؿ لوي: أك ًلصاحبو لػوي: "إذا  النَّبيَّ ، أفَّ (4) عف مالًؾ بًف الحي
َـّ ًليؤيمَّكيمػػا أكبىركيمػػا ًسػػنًّا َـّ أقىًيمػػا، ثػػ ػػبلةي، فأىذ نىػػا، ثػػ ، كفػػي حػػديًث مىسػػممىةى، قػػاؿ: ككينػػا «حىضػػرىًت الصَّ

: قاؿ خالده: قمتي ألبػي ًقبلبىػةى: فػأيفى القػرآفي  : في حديث إسماعيؿى ، كقاؿى ؟، يكمًئذو ميتقاًربيًف في الًعمـً
: إنَّيمىا كانا ميتقىاًربيًف" قاؿى
(5) . 

  أوًل: تخريج الحديث:
، (8)عبػػد ربػػو بػػف نػػافعك ، (7)، كيزيػػد بػػف زريػػع(6)أخرجػػو البخػػارم مػػف طريػػؽ سػػفياف الثػػكرم  

 خمسػػتيـ )سػػفياف، (9)كأخرجػػو مسػػمـ مػػف طريػػؽ عبػػد الكىػػاب بػػف عبػػد المجيػػد، كحفػػص بػػف غيػػاث
 غيػاث(، بػف كحفػص المجيػد، عبػد بػف الكىػاب كعبػد ،نافع بف ربو كعبد زريع، بف الثكرم، كيزيد

 عف خالد بف ميراف بو، بنحكه.
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث: 
 .(12)، كاأللباني(11)، كالدارقطني(10)صححو الترمذم  

                                                           
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(27/574)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((1
 .(2/264)جالذىبي، الكاشؼ ( (2
 .(3/242)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  ((3
 التيذيب تقريب حجر، ابف: ينظر البصرة، نزؿ صحابي الميثي سميماف أبك بالتصغير الحكيرث بف مالؾ( (4
 .(516ص)

: حدَّثنا 589 :رقـ الحديث1/161باب مف أحؽ باإلقامة، /سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :أبك داكد] ((5 ، قاؿى
، عف أبي قىبلبىةى،  عف ميسدَّده، حدَّثنا إسماعيؿي، ح كحدَّثنا ٌمسدَّده، حدَّثنا مىسممىةي بفن محمَّدو المىعنى كاحده، عف خالدو

كيًرًث  سماعيؿ ىك:  .[مالًؾ بًف الحي  .األسدم مقسـ بف إبراىيـ بف إسماعيؿكا 
 .[630 رقـ الحديث :1/128باب األذاف لممسافر،/صحيح البخارم، كتاب األذاف :البخارم] ((6
  [658 : رقـ الحديث1/132باب اثناف فما فكقيما جماعة، /كتاب األذاف ،السابؽ المرجع] ((7
 .[2848 رقـ الحديث :4/28باب سفر االثنيف،/، كتاب الجياد كالسيرلسابؽا المرجع]( (8
، 674-293 رقـ الحديثباب مف أحؽ باإلمامة، /صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة :مسمـ] ((9
1/466]. 

 .[205 رقـ الحديث :1/399باب ما جاء في األذاف في السفر، /سنف الترمذم، كتاب الصبلة]الترمذم:  ((10
 .[1311 : رقـ الحديث2/152سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((11
 .(3/138)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((12
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يرتقػي ؛ ف، كقػد تكبػع متابعػة تامػةضعيؼ؛ ألجؿ مسممة بف محمدإسناده  خالصة القول:   
 إلى الحسف لغيره.

: سػمَّـى رسػكؿي اهلًل عػف ًعمػرافى بػًف حيصػيفو  الحديث الثـاني:    فػي ثػبلًث ركعػاتو  ، قػاؿى
َـّ دىخؿى  ، يقػاؿي لػوي الًخربىػاؽي، كػافى طكيػؿى  -قاؿى عػف مىسػممةى -مفى العصًر، ث ػؿه ـى إليػًو رىجي ، فقػا ػرى جى الحي

ػػبن  ػػبلةي يػػا رسػػكؿى اهلًل؟ فخػػرجى ميغضى ػػر  ًردىاءىهي، فقػػاؿ: "أىصػػدؽى؟"، اليىػػديًف، فقػػاؿى لػػوي: أىقيًصػػرًت الصَّ ا يىجي
، ثيَـّ سىجدى سىجدتىييا ثـ سمَّـى  مَّـى َـّ سى  .(1)قالكا: نىعـ، فىصمَّى تمؾى الرَّكعىةى، ث

  أوًل: تخريج الحديث:
 .(2)، عف خالد بف ميراف، بو، بنحكهًمٍقسىـأخرجو مسمـ مف طريؽ إسماعيؿ بف إبراىيـ بف   

  الحديث: ثانًيا: الحكم عمى إسناد
 .(3)صححو األلباني   
               مسػػممة إبػػراىيـ، بػػف إسػػماعيؿي  بعاإسػػناده صػػحيح، كرجالػػو ثقػػات، كقػػد تػػ خالصــة القــول:   
  يرتقي إلى الحسف لغيره.؛ فبف محمد الثقفي متابعة تامةا
ـــاَلِميّ ة فاَعـــبـــن رِ  ُمَعـــانُ )ق(   (124) قـــال ابـــن حجـــر: "لـــين الحـــديث كثيـــر  الشـــامي, (4)السَّ
 .(5)إلرسال"ا

 أوًل: أقوال النقاد: 
  ، (10()9)، كمحمد بف عكؼ(8)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ(7)، كدحيـ(6)كثقو ابف المديني   

                                                           
، قاؿ: 1018 : رقـ الحديث1/267باب السيك في السجدتيف، /سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :أبك داكد] ((1

، ح كحدَّثنا ميسدَّده، حدَّ  ريعو ذَّاءي، حدَّثناحدَّثنا ميسدَّده، حدَّثنا يزيدي بفن زي ، قاال: حدَّثنا خالده الحى   ثنا مىسممةي بفي محمَّدو
 كقيؿ معاكية بف عمرك الميمب أبككأبك الميمب ىك:  .[أبك ًقبلبىةى، عف أبي المييىمًَّب، عف ًعمرافى بًف حيصيفو 

 .غيره كقاؿ معاكية بف الرحمف عبد: 
: رقـ 1/404باب السيك في الصبلة كالسجكد لو، /ةصحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبل :مسمـ] ((2

 .[574-10 الحديث
 .(4/175)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((3
السىبلمى: ىذه النسبة إلى رجؿ كمكضع، أما الرجؿ فيك منسكب إلى بنى سبلماف كىك بطف مف قضاعة  ((4

السبلـ بغداد، ينظر: السمعاني، كفييـ كثرة مف الصحابة فمف بعدىـ، كأما المنسكب إلى مكضع فيك مدينة 
 .(3/233)ج، الحمكم، معجـ البمداف 7/323األنساب لمسمعاني 

 .(537ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((5
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(28/158)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((6
 السابؽ المرجع ((7
 لـ أعثر عميو في كتبو. السابؽ المرجع ((8
 .(500ص)حمد بف عكؼ بف سفياف الطائي أبك جعفر الحمصي، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب م( (9

 .(59/10)جابف عساكر، تاريخ دمشؽ  ((10
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     ، (2): "ال بػػػو بػػػأس"، كقػػػاؿ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ فػػػي مكضػػػع آخػػػر: "لػػػـ يكػػػف بػػػو بػػػأس"(1)كأبػػػك داكد   
كذكر لػو العقيمػي حػديثنا ثػـ قػاؿ: ، (4)، كقاؿ الذىبي: "معركؼ"(3)كقاؿ أبك زرعة الدمشقي: "شيخ"

 .(5)"ال يعرؼ إال بو"
                  ،(8)،كابػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػاىيف(7)، كالعقيمػػػػػػػػػػػي(6)كذكػػػػػػػػػػػره الػػػػػػػػػػػدكالبي، كأبػػػػػػػػػػػك العػػػػػػػػػػػرب، كالسػػػػػػػػػػػاجي   

          ، (12)، كابػػػػػػف المػػػػػػديني(11)فػػػػػػي الضػػػػػػعفاء، كضػػػػػػعفو ابػػػػػػف معػػػػػػيف (10)، كالػػػػػػذىبي(9)كابػػػػػػف الجػػػػػػكزم
: "ليف"، كزاد الذىبي "اختمؼ فيو"، كقاؿ (15)، كالذىبي(14)فسكم، كقاؿ يعقكب ال(13)كابف القيسراني

، (17)، كقاؿ الذىبي: "صاحب حديث لػيس بمػتقف"(16)أبك حاتـ: "شيخ، يكتب حديثو، كال يحتج بو
: "لػيس بحجػة"، كقػاؿ األزدم: "ال يحػتج بحديثػو (18)إبراىيـ بف يعقػكب السػعدمكالجكزجاني كقاؿ 

، كقػاؿ (20)يس ىك معركؼ، كال أعرؼ لو ركاية غير ما ذكرت"، كقاؿ ابف عدم: "ل(19)كال يكتب"
ابػػف حبػػاف: "منكػػر الحػػديث، يػػركم مراسػػيؿ كثيػػرة، كيحػػدث عػػف أقػػكاـ مجاىيػػؿ، ال يشػػبو حديثػػو 

 .(21)حديث األثبات، فمما صار الغالب عمى ركايتو ما تنكر القمكب؛ استحؽ ترؾ االحتجاج"
 ضعيؼ يكتب حديثو لبلعتبار. خالصة القول:   

                                                           
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(28/158)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ( (1
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(8/422)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((2
 .(59/10)جابف عساكر، تاريخ دمشؽ  ((3
 .(2/665)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((4
 .(4/256)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((5
 . لـ أعثر عمى كتبيـ(11/257)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((6
 .(4/256)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((7
 كتبيـ وعثر عمى. لـ أ(11/257)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((8
 .(3/126)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((9

 .(391ص)، ديكاف الضعفاء (2/665)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((10
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(59/11)جابف عساكر، تاريخ دمشؽ  ((11
 .(158ص)سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني  ((12
 .(1/545)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((13
 .(59/11)جابف عساكر، تاريخ دمشؽ  ((14
 .(3/174)جالذىبي، تذكرة الحفاظ  ((15
 .(8/422)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((16
 .(4/134)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((17
 .(8/37)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((18
 ميو في كتبو.. لـ أعثر ع(11/257)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((19
 .(8/39)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((20
 .(3/36)جابف حباف، المجركحيف ( (21
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 ثانًيا: دراسة أحاديثو:
: قػػاؿى رسػػكؿي اهلًل عػػف أنػػًس بػًف مالػػؾو  الحـديث األول:    ػرى اهللي عبػػدنا سػػمعى ، قػاؿى : "نىضَّ

ػػف ىػػكى أفقىػػوي  امػػًؿ ًفقػػوو غيػػًر فىًقيػػوو، كريبَّ حامػػًؿ ًفقػػوو إلػػى مى ن ػػي، فىػػريبَّ حى َـّ بمَّغىيػػا عى اىىػػا، ثػػ مقػػالىًتي فىكىعى
 .(1)منوي"

  يث:أوًل: تخريج الحد
         ، ثبلثػػػػػتيـ مػػػػػف طريػػػػػؽ ميعػػػػػاف(4)، كالقرطبػػػػػي(3)، كابػػػػػف حكػػػػػيـ المػػػػػديني(2)أخرجػػػػػو أحمػػػػػد   
   مػػف طريػػؽ عقبػػة  كبلىمػػا ،(6)، كالقرطبػػي(5)كأخرجػػو ابػػف حكػػيـ المػػديني، رفاعػػة، بػػو، بنحػػكه فبػػا
 ،(8)، مػػف طريػػؽ محمػػد بػػف عجػػبلف، كأخرجػػو الطبرانػػي(7)بػػف حكػػيـ المػػدينياأخرجػػو ك بػػف كسَّػػاج، ا
   )عقبػػة بػػف كسَّػػاج، كمحمػػد بػػف عجػػبلف، كزيػػد  مػػف طريػػؽ زيػػد بػػف أسػػمـ، ثبلثػػتيـ( 9)تمػػاـ الػػرازمك 
 ، بنحكه.بف أسمـ( عف أنس بف مالؾ ا
 .(11)، كالترمذم(10)، أخرجو أبك داكدكلو شاىده مف حديث زيد بف ثابت    

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(13)نيصححو األلباك ، (12)ضعفو البكصيرم   

 

                                                           
     ، قاؿ: حدَّثنا محمَّدي 236 :رقـ الحديث1/86باب مف بمغ عممنا، /سنف ابف ماجة، المقدمة :ابف ماجة] ((1
: حدَّثنا ميبىش ري بفي إسماعيؿى ا ، عف ميعاًف بًف ًرفاعةى، عف عبًد الكىَّاًب بًف بيختو بفي إبراىيـ الد مشًقي  قاؿى مبي  الحى

، عف أنًس بًف مالؾو   .[المىك ي 
 .[13350 رقـ الحديث :21/60مسند أحمد، :أحمد]( (2
 .[38 رقـ الحديث :47حديث نضر اهلل امرأ البف حكيـ المديني، ص :ابف حكيـ المديني] ((3
 .[198 رقـ الحديث :1/187فضمو،جامع بياف العمـ ك  :القرطبي] ((4
 .[40 : رقـ الحديث50حديث نضر اهلل امرأ البف حكيـ المديني، ص :ابف حكيـ المديني] ((5
 .[199 رقـ الحديث :1/188جامع بياف العمـ كفضمو، :القرطبي] ((6
 .[36 : رقـ الحديث47حديث نضر اهلل امرأ البف حكيـ المديني، ص :ابف حكيـ المديني] ((7
 .[9444 : رقـ الحديث9/170المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((8
 .[9 : رقـ الحديث1/16فكائد تماـ،  :تماـ الرازم] ((9

 .[3360 : رقـ الحديث3/22 العمـ، نشر فضؿ العمـ/باب كتاب داكد، أبي سنف داكد: أبك] ((10
 رقـ الحديث:4/330 ماع،الس تبميغ عمى الحث في جاء ما العمؿ/باب كتاب الترمذم، سنف الترمذم:] ((11

2656] 
 .(1/33)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((12
 .(1/45)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((13
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 ؛ ألجؿ: جدان  إسناده ضعيؼ خالصة القول:   
 .(1)محمد بف إبراىيـ بف العبلء، منكر الحديث -1
 ميعىاف بف رفاعة، ضعيؼ. -2
   
ػػػرَّ النَّبػػػي   الحـــديث الثـــاني:    : "مى ػػر  نحػػػك بىقيػػػًع  عػػف أبػػػي أيمامػػػةى، قػػاؿى ػػػديًد الحى فػػي يػػػكـو شى

مىػسى حتَّػى ، ككافى النَّاسي يمشيػكفى خمى (2)الغىرقىدً  فىػوي، فممَّػا سىػمعى صػكتى الن عػاًؿ كقىػرى ذلػؾ فػي نىفسػًو، فجى
قىدَّمىييـ أىمامىوي؛ ًلئىبلَّ يىقعى في نفسًو شيءه مفى الًكبًر"
(3). 

 أوًل: تخريج الحديث:
، ثبلثػػػتيـ مػػػف طريػػػؽ ميعػػػاف بػػػف رفاعػػػة، بػػػو، (6)، كالبييقػػػي(5)كالطبرانػػػي ،(4)أخرجػػػو أحمػػػد   

 .(7)مف طريؽ ابف أبي مميكىة، عف عمي بف زيد، بو بنحكه ييقيبنحكه، كأخرجو الب
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(9)، كاأللباني(8)ضعفو البكصيرم   
 إسناده ضعيؼ، مسمسؿ بالعمؿ؛ ألجؿ: خالصة القول:   
 ميعىاف بف رفاعة، ضعيؼ. -1
 .(10)عمي بف زيد، ضعيؼ -2
رب كثيرناالقاسـ بف عبد الرحمف، صدكؽ يغ -3

(11). 

                                                           
 .(466ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1
 (.(2)/1)جبىقيًع الغىرقىد: مقبرة بالمدينة، ينظر: الزمخشرم، الفائؽ في غريب الحديث ( (2
قاؿ: حدَّثنا  ،245 رقـ الحديث :1/90باب مف كره أف يكطأ عقباه، /سنف ابف ماجة، المقدمة :اجةابف م] ((3

: سمعتي  : حدَّثني عمي  بفي يزيدى، قاؿى : حدَّثنا ميعىافي بفي ًرفاعةى قاؿى : حدَّثنا أبك الميغيرىًة قاؿى محمَّدي بفي يىحيى قاؿى
د ثي عف أبي  .[أيمامةى  القاسـى بفى عبًد الرَّحمًف، ييحى

 .[22292 : رقـ الحديث36/625مسند أحمد،  :أحمد] ((4
 .[7869 رقـ الحديث :8/216المعجـ الكبير لمطبراني، :الطبراني] ((5
 .[298 : رقـ الحديث145الزىد الكبير لمبييقي، ص :البييقي] ((6
 .[297 : رقـ الحديث145، ص السابؽ المرجع] ((7
 .(1/36)جفي زكائد ابف ماجة البكصيرم، مصباح الزجاجة  ((8
 .(19ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((9

 .(401ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((10
 .(450ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((11
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،  يأبػ عػف حػاـز بػف عطػاء الحديث الثالـث:    : سػمعتي أنػسى بػفى مالػؾو مىػؼو األىعمىػى، قػاؿى خى
: سػمعتي رسػكؿى اهلًل  ػبللةو، فػإذا رىأيػتيـي اخًتبلفنػا فعمػيكيـ يقكؿي : "إفَّ أيمَّتًػي ال تىجتىًمػعي عمػى ضى ، يقػكؿي

"  . (1)بالسَّكاًد األىعظـً
  أوًل: تخريج الحديث:

، (6)كالبللكػائي ،(5)، كابػف بطػة(4)، كالػدكالبي(3)، كابػف أبػي عاصػـ(2)بف حميػدعبد أخرجو    
 رفاعة، بو، بنحكه. ف، جميعيـ مف طريؽ ميعاف ب(7)كالخطيب البغدادم

مػف  (9)مف طريؽ قتادة بػف دعامػة السدكسػي، كأخرجػو الحػاكـ (8)كأخرجو ابف أبي عاصـ   
 طريؽ أنس بف مالؾ، بمعناه. مفعبد العزيز( ك قتادة، )كبلىما طريؽ عبد العزيز بف صييب، 

 .(10)كلو شاىده مف حديث عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما، أخرجو الترمذم   
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(13)، كاأللباني(12)، كالبكصيرم(11)ضعفو إسماعيؿ بف كثير   
 ألجؿ:إسناده ضعيؼ جدنا، مسمسؿ بالعمؿ؛  خالصة القول:   
 .(14)عباس بف عثماف، صدكؽ يخطئ -1

                                                           
، قاؿ: حدَّثنا 3950 رقـ الحديث :2/1303باب السكاد األعظـ،/سنف ابف ماجة، كتاب الفتف :ابف ماجة] ((1

: حدَّثني العبَّاسي بفي عثمافى الد   : حدَّثنا ميعافي بفي رفاعةى السَّبلًمي  قاؿى : حدَّثنا الكليدي بفي ميسمـو قاؿى     مشًقي  قاؿى
: سمعتي أنسى بفى مالؾو  مىؼو األىعمىى، قاؿى  .[أبك خى

 .[1220 : رقـ الحديث367المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :بف حميد]عبد  ((2
 .[84 : رقـ الحديث1/41ف أبي عاصـ، السنة الب :ابف أبي عاصـ] ((3
 .[937 : رقـ الحديث2/515الكنى كاألسماء لمدكالبي،  :الدكالبي]( (4
 .[118 رقـ الحديث :1/288اإلبانة الكبرل البف بطة، :ابف بطة]( (5
 [.153 رقـ الحديث :1/117شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة، :البللكائي]( (6
 .(1/409)جالفقيو كالمتفقو لمخطيب البغدادم ( الخطيب البغدادم، (7
 .[83 :رقـ الحديث1/41السنة البف أبي عاصـ،  :ابف أبي عاصـ]( (8
 .[400 :رقـ الحديث1/203المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ]( (9

 .[2167 رقـ الحديث :4/466باب ما جاء في لزـك الجماعة، /سنف الترمذم، الذبائح :الترمذم]( (10
 .(122ص)( إسماعيؿ بف كثير، تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابف الحاجب (11
 .(4/169)ج( البكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة (12
 .(318ص)( األلباني، ضعيؼ ابف ماجة (13
 .(293ص)( ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب (14
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، كقد كضعو ابف حجر في المرتبة (1)الكليد بف مسمـ، ثقة لكنو كثير التدليس كالتسكية -2
 ، كقد صرح بالسماع فتقبؿ ركايتو.(2)الرابعة مف مراتب المدلسيف

 ميعىاف بف رفاعة، ضعيؼ. -3
 .(3)أبك خمؼ األعمى، حاـز بف عطاء، متركؾ -4
 كل متف الحديث بشاىده.كيتق   

قـال ابـن حجـر: "لـين  المـدني, التيمي القرشي ,الُمْنَكِدرد بن حمَّ بن مُ  ( الُمْنَكِدربخ ت) (125)
  .(4)الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
، (7)، كقاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس"(6)، كذكره العجمي في الثقات(5)كثقو أحمد بف حنبؿ   

 .(9)ي مكضع آخر: "مشيكر"قاؿ فك ، (8)كقاؿ الذىبي: "كثؽ"
، (14)، كأبػك العػرب(13)، كابػف عػدم(12)، كالعقيمي(11)، كالنسائي(10)كذكره أبك زرعة الرازم   

 ،(18)فػػػػػػي الضػػػػػػعفاء، كضػػػػػػعفو ابػػػػػػف معػػػػػػيف (17)، كالػػػػػػذىبي(16)، كابػػػػػػف الجػػػػػػكزم(15)كابػػػػػػف شػػػػػػاىيف

                                                           
 .(584ص)( ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب (1
 .(51ص)ابف حجر، طبقات المدلسيف  ( ينظر:(2
 .(637ص)( ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب (3
 .(547ص) السابؽ المرجع( (4
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(8/406)ج ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ( (5
 (.2/300ج) الثقات معرفة العجمي، ((6
 .(203ص)ركاية الدارمي  -تاريخ ابف معيف  ((7
 .(399ص)كاف الضعفاء الذىبي، دي ((8
 .(2/679)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((9

 .(2/663)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((10
 .(99ص) الضعفاء كالمتركككف ،لنسائيا ((11
 .(4/254)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((12
 .(8/213)ج ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ((13
 بو.ا. لـ أعثر عمى كت(11/378)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((14
 .(176ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  ((15
 .(3/141)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((16
 .(399ص)، ديكاف الضعفاء (2/679)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((17
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/353)جابف أبي خيثمة، السفر الثالث  التاريخ الكبير، تاريخ ((18
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بقػػػكم"، كقػػػاؿ : "لػػػيس (5)، كالنسػػػائي(4) ،كقػػػاؿ أبػػػك زرعػػػة(3)، كالنسػػػائي(2)، كالجكزجػػػاني(1)كالعجمػػػي
، كقػاؿ أبػك حػاتـ: "كػاف رجػبلن (7)، كقاؿ سػفياف ابػف عيينػة: "لػـ يكػف بالحػافظ"(6)الذىبي: "فيو ليف"

ا ال يقيـ الحديث، كػاف كثيػر الخطػأ، لػـ يكػف بالحػافظ لحػديث أبيػو" ابػف عػدم:   كقػاؿ ، (8)صالحن
اؾ القكم، لـ يرضكا : "ليس ىك في الحديث بذ(10)، كقاؿ الخميمي(9)"عامة أحاديثو غير محفكظة"

، كقػػػػاؿ األزدم: "ال يكتػػػػب (12)، قػػػػاؿ أحمػػػػد بػػػػف حنبػػػػؿ: "كػػػػاف كثيػػػػر الخطػػػػأ"(11)يرضػػػػكا حفظػػػػو"
 ،: "ليس بشيء"(16)، كابف القيسراني(15)، كقاؿ ابف معيف(14")، قاؿ أبك داكد: "ليس بثقة(13)حديثو"

لػػو عػػف كزاد ابػػف القيسػػراني: "فػػي الحػػديث"، كقػػاؿ ابػػف حبػػاف: "كػػاف يػػأتي بالشػػيء الػػذم ال أصػػؿ 
ػػػا، فممػػػا ظيػػػر ذلػػػؾ فػػػي ركايتػػػو، بطػػػؿ االحتجػػػاج بأخبػػػاره" أبيػػػو تكىمن
، كقػػػاؿ البخػػػارم: "عنػػػده (17)

 .(18)مناكير"
 ضعيؼ. خالصة القول:   

  

                                                           
 (.2/300ج) الثقات معرفة العجمي، ((1
 .(242ص)الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ  ((2
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(28/564)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((3
 ميو في كتبو.. لـ أعثر ع(8/406)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((4
 .(99ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف ((5
 .(2/298)جالذىبي، الكاشؼ  ((6
 .(8/35)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((7
 .(8/406)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((8
 .(8/214)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((9

 .(17/666)جنظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء الخميمي الخميؿ بف عبد اهلل بف أحمد القزكيني، ي ((10
 .(11/377)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((11
 . لـ أعثر عميو في كتبو.السابؽ المرجع ((12
 .(28/565)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((13
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(28/564)جينظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((14
 .(3/158)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  ((15
 .(2/784)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((16
 .(3/24)جابف حباف، المجركحيف  ((17
 .(98ص)البخارم، الضعفاء الصغير  ((18
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 : حديثوثانًيا: دراسة 
: قػاؿى رسػكؿي اهلًل     ػدىقةه، عف جابًر بًف عبًد اهلًل رضي اهلل عنيمػا، قػاؿى كؼو صى : "كيػؿ  مىعػري

فَّ مفى المىع "(1)ركًؼ أف تىمقىى أخاؾى بكجوو طىمؽو كا   . (2)، كأف تيفًرغى مف دىلًكؾى في إناًء أىخيؾى
 أوًل: تخريج الحديث:

، كبلىمػػا مػػف طريػػؽ المنكػػدر بػػف محمػػد بػػف المنكػػدر، بػػو، (4)، كالبخػػارم(3)أخرجػػو أحمػػد   
بػو، غسػاف" عػف محمػد بػف المنكػدر،  يبنحكه، كأخرجو البخارم، مف طريؽ محمد بف مطػرؼ "أبػ

 .(5)بجزء منو
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(7)األلبانيك  ،(6) الترمذم وصحح   
إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ المنكدر بػف محمػد بػف المنكػدر، كقػد تابعػو محمػد  خالصة القول:   
  فيرتقي إلى الحسف لغيره. ؛بف مطرؼ متابعة تامةا
 .(9)"لين الحديث" , قال ابن حجر:(8)يّ اكِ نطَ اصم األَ صر بن عَ نَ )د(  (126)

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(11)، كقاؿ الذىبي: "لو رحمة كمعرفة"(10)كقاؿ: "شيخ" ،ذكره ابف حباف في الثقات   

                                                           
 .(3/134)جطمؽ: منبسط الكجو، ينظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر ( (1
:رقـ 4/347باب ما جاء في طبلقة الكجو كحسف البشر، /ذم، كتاب البر كالصمةسنف الترم :الترمذم] ((2

ًد بًف المينكًدًر، عف أبيًو، عف جابًر بًف عبًد اهلًل 1970 الحديث : حدَّثنا المينكًدري بفي محمَّ ، قاؿ: حدَّثنا قيتيبىةي قاؿى
 . [رضي اهلل عنيما

  [.14877 :رقـ الحديث23/161 - 14709 رقـ الحديث :23/57مسند أحمد، :أحمد] ((3
 .[304 : رقـ الحديث114األدب المفرد، ص :البخارم] ((4
 .[6021 : رقـ الحديث8/11 باب كؿ معركؼ صدقة،/كتاب األدب صحيح البخارم، :البخارم] ((5
: رقـ 4/347باب ما جاء في طبلقة الكجو كحسف البشر، /سنف الترمذم، كتاب البر ك الصمة :الترمذم] ((6
 .[1970 حديثال
 .(4/470)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم  ((7
لى بمدة يقاؿ ليا انطاكية كىي مف أحسف الببلد في تمؾ الناحية كأكثرىا خيرنا، ينظر: إاألنطاكي: ىذه النسبة  ((8

 .(1/371)جالسمعاني، األنساب لمسمعاني 
 .(560ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((9

 .(9/217)جت ابف حباف، الثقا ((10
 .(2/318)جالذىبي، الكاشؼ  ((11
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كقػػػاؿ: "ال يتػػػابع ، فػػػي الضػػػعفاء، كذكػػػر لػػػو العقيمػػػي حػػػديثنا (2)، كالػػػذىبي(1)كذكػػػره العقيمػػػي   
 .(4)مسمـ لو حديث، كىك منكر"، كقاؿ الذىبي: "عف الكليد بف (3)عميو، كال يعرؼ إال بو"

 مقبكؿ حيث يتابع. خالصة القول:   
 ثانًيا: دراسة نماذج من أحاديثو:

: دىخػػػؿى عمينػػػا رسػػػكؿي اهلًل  الحـــديث األول:    ، قػػػاؿى المىسػػػجدى كبيػػػدًه  عػػػف عػػػكًؼ بػػػًف مالػػػؾو
ػػفنا شى مَّػػؽ رجػػؿه قىنىػػا حى "لػػك شىػػاءى رب  ىػػذه  ، كقػػاؿ:(6)، فىطعػػفى ًبالعصػػا فػػي ذلػػؾ الًقنػػكً (5)عىصػػا، كقػػد عى

دقًة يىأكيؿي الحىشؼى يكـى القيامًة" : "إفَّ رىبَّ ىذه الصَّ دقًة تىصدَّؽى بأطيبى منيا"، كقاؿى  .(7)الصَّ
 أوًل: تخريج الحديث:

        ، مف طريؽ بكر(9)مف طريؽ يعقكب بف إبراىيـ، كابف ماجة (8)أخرجو النسائي   
       د بف بشار ثبلثتيـ )يعقكب بف إبراىيـ، بكرمف طريؽ محم ،(10)بف خمؼ، كابف خزيمةا
بف خمؼ، كمحمد بف بشار( عف يحيى بف سعيد القطاف، بو، بنحكه، كأخرجو أحمد مف طريؽ ا

       ، كبلىما عف عبد الحميد(12)القطاف ، كمف طريؽ يحيى بف سعيد(11)عبد الكريـ بف عبد المجيد

                                                           
 .(4/298)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((1
 .(2/696)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((2
 .(4/298)جالعقيمي، الضعفاء الكبير ( (3
 .(2/696)الذىبي، المغني في الضعفاء  ((4
جؼ مف غير نضج، كال إدراؾ، ينظر: ابف الحشؼ: ىك اليابس الفاسد مف التمر، أردء التمر، كىك الذم ي ((5

 .(22/223)ج، العقبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى 4/347القيـ، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ 
بالكسر، كالفتح، مقصكرا: الكباسة، كىك العذؽ بما فيو مف الرطب، -ك"القنا "  -القنك: بالكسر، كالضـ ((6

، العقبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (4/347)جشية ابف القيـ ينظر: ابف القيـ، عكف المعبكد كحا
 .(22/223)ج
 : رقـ الحديث2/111ما ال يجكز مف التمرة في الصدقة،  ببا/سنف أبي داكد، كتاب الزكاة :أبك داكد] ((7

، عف عبًد الحى 1608 ، حدَّثنا يحيى يعني القىطَّافى ، حدَّثني ، قاؿ: حدَّثنا نىصري بفي عاصـو األىنطاًكي  ميًد بًف جعفرو
، عف كىثيًر بًف ميرَّةى، عف عكًؼ بًف مالؾو   .[صالحي بفي أبي عىريبو

 : رقـ الحديث5/43قكلو عز كجؿ كال تيممكا الخبيث منو تنفقكف، /سنف النسائي، كتاب الزكاة :النسائي] ((8
2493]. 

 رقـ الحديث :1/583في الصدقة شر مالو،باب النيي أف يخرج /سنف ابف ماجة، كتاب الزكاة :ابف ماجة]( (9
1821]. 

 .[2467 : رقـ الحديث4/109صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة] ((10
 .[23976 رقـ الحديث :39/398مسند أحمد، :أحمد] ((11
 .[23998 : رقـ الحديث39/426، السابؽ المرجع] ((12
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، (4)، كالطبراني(3)، كابف حباف(2)، كالبزار(1)بف جعفر، بو، بنحكه، كأخرجو ابف زنجكيوا
جميعيـ مف طريؽ الضحاؾ بف مخمد، عف عبد الحميد بف جعفر، بو،  (6)، كالبييقي(5)كالحاكـ
 بنحكه.

  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(7)حسنو األلباني   
 :إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ خالصة القول:   
 .(8)كىـ كربما بالقدر رمي دكؽعبد الحميد بف جعفر بف عبد اهلل، ص -1
 ثر لو عمى متابع.عكلـ أ (9)صالح بف أبي عريب، مقبكؿ -2
 كيرتقي إسناد الحديث بالمتابعة.   
شػػًني   الحــديث الثــاني:    : إنَّػػا  ، أنَّػػوي سىػػأؿى رسػػكؿى اهلًل عػػف خرثػػكـ أبػػي ثىعمبػػةى الخي قػػاؿى

كفى في قيدكًرىـي  ، فقاؿى رسػكؿي اهلًل  نيجاًكري أىؿى الكتاًب كىـ يىطبيخي مرى الًخنًزيرى كيىشربيكفى في آًنيىتيـي الخى
ف لػػػػػـ تىًجػػػػػدكا غيرىػػػػػا ف بكا، كا  ػػػػػكىىا بالمػػػػػاًء ككيمػػػػػكا أ: "إف كىجػػػػػدتـي غيرىػػػػػا فكيميػػػػػكا فييػػػػػا كاشػػػػػرى رحضي

 .(10)كاشربيكا"
 أوًل: تخريج الحديث:

 ، بنحكهثعمبة ، كبلىما عف عائذ بف عبد اهلل، عف أبي (1)، كمسمـ(11)أخرجو البخارم   
 بنحكه

                                                           
 .[1942 : رقـ الحديث3/1050األمكاؿ البف زنجكيو،  :ابف زنجكيو] ((1
 .[2763 : رقـ الحديث7/193 -2759 : رقـ الحديث7/190مسند البزار،  :البزار] ((2
 .[6774 : رقـ الحديث15/177صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((3
 .[99 :رقـ الحديث18/55المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((4
 .[8310 :رقـ الحديث4/472 -3126 رقـ الحديث :2/313 المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((5
 .[7527 : رقـ الحديث4/229السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((6
 .(5/316)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((7
 .(333ص) التيذيب تقريب حجر، ابف: ينظر ((8
 .(273ص) السابؽ المرجعينظر:  ((9

، 3839 رقـ الحديث :3/363آنية أىؿ الكتاب،  باب األكؿ في/سنف أبي داكد، كتاب األطعمة :أبك داكد] ((10
، عف أبي عيبيًد اهلًل ميسمـً  ، أخبرنا عبدي اهلًل بفي العبلء بًف زىبرو ، حدَّثنا محمَّدي بفي شيعيبو قاؿ: حدَّثنا نىصري بفي عاصـو

، عف بي ثىعمبةى الخيشًني  ا  .[بًف ًمشكىـو
، باب ما 5478 : رقـ الحديث7/86باب صيد القكس، /دصحيح البخارم، كتاب الذبائح كالصي :البخارم] ((11

 .[5496 رقـ الحديث :7/90، باب آنية المجكس كالميتة،5488 : رقـ الحديث7/88جاء في التصيد، 
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  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(2)صححو األلباني   
، كنصػر (3)إسػناده حسػف، كرجالػو ثقػات غيػر محمػد بػف شػعيب، صػدكؽ خالصة القـول:   
 بف عاصـ مقبكؿ، كقد تابعو عائذ بف عبد اهلل متابعة قاصرة.ا
لبصـري, قـال ابـن حجـر: "لـين أبو المنـذر ا المسعودي, (4)اأَلْزِديّ م كَ يل بن الحَ ُىذَ  (ق) (127)

 .(5)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

  .(6)قاؿ ابف معيف: "لـ يكف بو بأس"   
فػػػػي الضػػػػعفاء، كقػػػػاؿ  (10)، كالػػػػذىبي(9)، كأبػػػػك العػػػػرب(8)، كابػػػػف عػػػػدم(7)كذكػػػػره العقيمػػػػي  

: (15)، كالػػػذىبي(14)، كالبييقػػػي(13)كابػػػف حبػػػاف ،(12)، كقػػػاؿ البخػػػارم(11)العقيمػػػي: "ال يقػػػيـ الحػػػديث"
"منكػػر الحػػديث" كزاد ابػػف حبػػاف: "جػػدنا"، كقػػاؿ ابػػف حبػػاف: "فمسػػت أدرم السػػبب المكجػػب لممنػػاكير 
في حديثو، كاف منو أك مف عبد العزيز بف أبي ركاد، ألف عبػد العزيػز لػيس فػي الحػديث بشػيء، 
ذا ركل رجؿ مجيكؿ لـ يعرؼ بالعدالة عف ضػعيؼ شػيئنا منكػرنا، ال يتييػأ إلػزاؽ القػدح بأحػدىم ا كا 

                                                                                                                                                                     
: 3/1532باب الصيد بالكبلب المعممة، /صحيح مسمـ، كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف :مسمـ] ((1

 .[1930-8 رقـ الحديث
 .(8/339)ج لباني، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكداأل ((2
 .(483ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
األزدم: ىذه النسبة الى ازد شنكءة، كىك أزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف زيد بف كيبلف بف سبإ، ينظر:  ((4

 .(181-1/180)جالسمعاني، األنساب لمسمعاني 
 .(571ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((5
 .(328ص)ألبي زكريا يحيى بف معيف ابف معيف، سؤاالت ابف الجنيد  ((6
 .(4/365)العقيمي، الضعفاء الكبير  ((7
 .(8/434)ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((8
 لـ أعثر عمى كتابو. .(12/130)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((9

 .(418ص)الضعفاء ، ديكاف (2/709)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((10
 .(4/365)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((11
 . لـ أعثر عميو في كتبو.السابؽ المرجع ((12
 .(3/95)ابف حباف، المجركحيف  ((13
 .[9426 رقـ الحديث :12/297شعب اإليماف، :البييقي] ((14
 .(2/334)جالذىبي، الكاشؼ  ((15
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دكف اآلخر، إال بعد السبر، عمى أف مجانبة ما ركل أحرل، حتى تكجد لو ركاية عف الثقات، بما 
يكافػػػؽ األثبػػػات، متعريػػػة عػػػف المنػػػاكير، فمػػػـ يػػػدخؿ فػػػي جممػػػة أىػػػؿ العدالػػػة، كيمػػػزؽ ذلػػػؾ الحػػػديث 

 .(1)المنكر الذم ركم عف ذلؾ الضعيؼ بالضعيؼ، دكنو ىذا حكـ ذلؾ الجنس مف الناس"
 منكر الحديث. قول:خالصة ال  

 :حديثوثانًيا: دراسة 
: قاؿى رسكؿي اهلًل    : "مىكتي غيربةو شىيادةه"عف ابف عبَّاسو رضي اهلل عنيما، قاؿى

(2). 
 أوًل: تخريج الحديث:

، (8)، كالبييقػػي(7)، كأبػػك نعػػيـ(6)، كالطبرانػػي(5)، كالعقيمػػي(4)، كالػػدكالبي(3)أخرجػػو أبػػك نعػػيـ  
، (10)كأخرجػػػػو ابػػػػف األعرابػػػػي، طريػػػػؽ ىػػػػذيؿ بػػػػف الحكػػػػـ، بػػػػو، بنحػػػػكه مػػػػف سػػػػبعتيـ، (9)كاآلجػػػػرم
مػػف طريػػؽ يحيػػى بػػف سػػعيد  مػػف طريػػؽ إبػػراىيـ بػػف بكػػر، كأخرجػػو نعػػيـ بػػف حمػػاد ،(11)كالقضػػاعي

، كبلىما )إبراىيـ بف بكر، كيحيى القطاف( عف عبد العزيز بػف أبػي ركاد، بػو، بنحػكه، (12)القطاف
، كأخرجػػو الطبرانػػي مػػف (13)ف عكرمػػة، بػػو، بنحػػكهكأخرجػػو أبػػك نعػػيـ مػػف طريػػؽ عمػػر بػػف ذر عػػ
 .(14)كىب بف منبو، عف ابف عباس رضي اهلل عنيما

 .(16)، كالبييقي(15)، أخرجو القضاعيكلو شاىده مف حديث أبي ىريرة 
                                                           

 .(3/95)جابف حباف، المجركحيف  ((1
 : رقـ الحديث1/515باب ما جاء فيمف مات غريبنا، /سنف ابف ماجة، كتاب ما جاء في الجنائز :ابف ماجة] ((2

: حدَّثنا عبدي العىزيًز 1613 كـً قاؿى سًف، قاؿى حدَّثنا أبك المينذًر الي ذيؿي بفي الحى ميؿي بفي الحى         ، قاؿ: حدَّثنا جى
، عف ًعكرمةى، عف ابف عبَّاسو رضي ا كَّادو  .[اهلل عنيمابفي أبي رى

 .[2381 : رقـ الحديث4/269مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((3
 .[1876 : رقـ الحديث3/1068الكنى كاألسماء لمدكالبي،  :الدكالبي] ((4
 .(4/365)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((5
 .[11628 : رقـ الحديث11/246المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((6
 .(8/201)جيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء أبك نع ((7
 .[9426 رقـ الحديث :12/297شعب اإليماف، :البييقي] ((8
 .[50 : رقـ الحديث70الغرباء لآلجرم، ص :اآلجرم] ((9

 .[1956 رقـ الحديث :3/926معجـ ابف األعرابي، :ابف األعرابي] ((10
 .[83 ديث: رقـ الح1/83مسند الشياب القضاعي،  :القضاعي] ((11
 .[2000 : رقـ الحديث2/712الفتف لنعيـ بف حماد،  :نعيـ بف حماد] ((12
 .(5/119)جأبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء  ((13
 .[11034 : رقـ الحديث11/57المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((14
 .[349 : رقـ الحديث1/227المسند الشياب القضاعي،  :القضاعي] ((15
  [.9427 : رقـ الحديث12/300شعب اإليماف،  :البييقي] ((16
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  انًيا: الحكم عمى إسناد الحديثث
نكػػػػػر قػػػػػاؿ البييقػػػػػي: "أشػػػػػار البخػػػػػارم إلػػػػػى تفػػػػػرد اليػػػػػذيؿ بػػػػػف الحكػػػػػـ بيػػػػػذا قػػػػػاؿ: كىػػػػػك م   

 .(4)، كاأللباني(3)اليركمك  ،(2)، كضعفو ابف حجر(1)الحديث"
 إسناده ضعيؼ جدنا، مسمسؿ بالعمؿ ألجؿ: خالصة القول:   
 .(5)جميؿ بف الحسف، صدكؽ يخطئ -1
 ىذيؿ بف الحكـ، منكر الحديث. -2
 .(6)عبد العزيز بف أبي ركاد، صدكؽ عابد ربما كىـ -3
 الحديث.إسناد رتقي بكمتابعات الحديث كشاىده ال ت   

  .(8)أبو يزيد الكوفي, قال ابن حجر: "لين الحديث" (7)يّ دِ سَ اس األَ يَ ِوَقاء بن إِ  (س قد) (128)
  أوًل: أقوال النقاد:

            ، كذكػػػػػػره(11)قػػػػػػاؿ أبػػػػػػك حػػػػػػاتـ: "صػػػػػػالح"ك  ،(10)، كيحيػػػػػػى بػػػػػػف معػػػػػػيف(9)كثقػػػػػػو ابػػػػػػف سػػػػػػعد   
كابف       ،(15)، كيعقكب بف سفياف(14)ف الثكرمفي الثقات، كقاؿ سفيا( 13)، كابف شاىيف(12)حباف
 . : "ال بأس بو"(1)عدم

                                                           
 .[9426 رقـ الحديث :12/297شعب اإليماف، :البييقي] ((1
 .(2/283)جابف حجر، التمخيص الحبير  ((2
 .(3/1154)جاليركم، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  ((3
 .(122ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة ( (4
 .(142ص)ريب التيذيب تق ،ينظر: ابف حجر ((5
 .(357ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((6
 .(1/213)جلى األزد فيبدلكف السيف مف الزام، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني إاألسدم: ىذه النسبة  ((7

 .(581ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (8)
 .(6/339)جابف سعد، الطبقات الكبرل  (9)

 لـ أعثر عميو في كتبو. .(9/49)جؿابف أبي حاتـ، الجرح كالتعدي(10) 
 .السابؽ المرجع(11)
 .(7/565)جابف حباف، الثقات  (12)
 .(12/222)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ (  (13

 .(13/489)جالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد  (14)
 .(12/222)مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ( (15
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: "كػذا (5)، كأبػك خيثمػة(4)في الضعفاء، كقاؿ أحمد بف حنبؿ (3)، كالذىبي(2)كذكره العقيمي  
كقػاؿ فػي مكضػع آخػر: "مػا كػاف بالػذم  ،(6)"مككذا"، قاؿ يحيى بف سػعيد القطػاف: "لػـ يكػف بػالقك 

، (9)، كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: "ليس بالمتيف عندىـ"(8)لنسائي: "ليس بالقكم"، كقاؿ ا(7)يعتمد عميو"
     ، قػػػاؿ (12)كزاد ابػػػف القيسػػػراني: "جػػػدنا" (11)، كابػػػف القيسػػػراني(10)كضػػػعفو يحيػػػى بػػػف سػػػعيد القطػػػاف

 .(14)، كقاؿ الساجي: "عنده مناكير"(13)ابف شاىيف: "يجب التكقؼ فيو، كال يدخؿ في الصحيح"
 مقبكؿ حيث يتابع. خالصة القول:  

 :حديثوثانًيا: دراسة 
: "نيى رسكؿي اهلًل  عف أنًس بًف مالؾو    أف نىجمػعى شىػيئيًف نىبيػذنا قاؿى

يىبًغػي أحػديىما  (15)
احبوً  : كسىألتيوي عف الفىًضيخً (16)عمى صى :(17)" قاؿى "كاف يكرهي الميذىن بى  ، فنىياني عنوي، قاؿى

(18)       
                                                                                                                                                                     

 .(8/378)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (1)
 .(4/329)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  (2)
 .(425ص)، ديكاف الضعفاء (2/721)الذىبي، المغني في الضعفاء  ((3

 .(2/502)جالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل  (4)
 .(30/457)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((5

 .(9/49)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (6)
 .(8/377)جف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ اب (7)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(30/457)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  (8)
 .(3/1006)جالذىبي، تاريخ اإلسبلـ  ((9

 .(2/502)العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل (10) 
 .(2/785)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ (11) 
 .(5/2496)جالسابؽ  مرجعال(12)
 .(73ص)ابف شاىيف، المختمؼ فييـ  (13)
 .(12/222)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((14
ينظر: األثيكبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  أف نجمع شيئيف نبيذنا: أم حاؿ ككنو منبكذا في إناء كاحد، ((15
 (.40/143)ج
البغي: كىك الخركج، كمجاكزة الحد، كالمراد اشتداده، يبغي أحدىما عمى صاحبو: مف باب ضرب، مف  ((16

 .(40/143)جينظر: األثيكبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى 
الفضيخ: ىك شراب يتخذ مف البسر المفضكخ، أم المشدكخ، ينظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث  ((17

 (3/453)جكاألثر 
ا التذنكب، ينظر: ابف األثير، النياية قبؿ ذنبو: أم طرفو. كيقاؿ لو أيضن  الميذىن ب: الذم بدا فيو اإلرطاب مف ((18

 .(2/170)جفي غريب الحديث كاألثر 
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 . (2)يككنا شيئيًف، فكينَّا نىقطعيوي"مخافةى أف  (1)مف البيسرً 

 أوًل: تخريج الحديث:
دريس عػف مختػار إبف  عبد اهللمف طريؽ  (5)، كابف الجكزم(4)، كابف حـز(3)أخرجو أحمد   
، كمػػػف طريػػػؽ حميػػػد (6)كأخرجػػػو النسػػػائي مػػػف طريػػػؽ قتػػػادة بػػػف دعامػػػة، بػػػف فمفػػػؿ، بػػػو، بمعنػػػاها

)قتػػادة بػػف دعامػػة، كحميػػد  اصػػـ األحػػكؿ، ثبلثػػتيـمػػف طريػػؽ ع (8)، كأخرجػػو الطبرانػػي(7)الطكيػػؿ
  .، بمعناه الطكيؿ، كعاصـ األحكؿ( عف أنس بف مالؾ

 .(10)، كمسمـ(9)، أخرجو البخارمكلو شاىده مف حديث عمر بف الخطاب    
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(12)، كاأللباني(11)صححو األثيكبي   
 

                                                           
البسر: ىك المرتبة الرابعة لثمرة النخؿ أكليا طمع ثـ حبلؿ ثـ بمح ثـ بسر ثـ رطب، ينظر: الكرماني،  ((1

 .(20/141)جالككاكب الدرارم في شرح صحيح البخارم 
رقـ ، :8/291باب ذكر العمة التي مف أجميا نيى عف الخميطيف/سنف النسائي، كتاب األشربة :ائيالنس] ((2

،  ،5563 الحديث ، عف الميختاًر بًف فيمفيؿو : أنبأنا عبدي اهلًل، عف ًكقاًء بًف إياسو ، قاؿى قاؿ: أخبرنا سيكيدي بفي نىصرو
 ،  ككقاء بف إياس ىك:التميمي الحنظمي كاضح بف المبارؾ بف اهلل عبدكعبد اهلل ىك:  [.عف أنًس بًف مالؾو 

 .الككفي يزيد أبك الكالبي األسدم إياس بف كقاء
 :رقـ الحديث71، األشربة ألحمد بف حنبؿ، ص12099 : رقـ الحديث150-19/149مسند أحمد،  :أحمد] ((3

191]. 
، المحمى باآلثار  ((4  .(207 -6/206)جابف حـز
 .[1983 رقـ الحديث :2/372مسائؿ الخبلؼ،  التحقيؽ في :ابف الجكزم] ((5
 رقـ الحديث :8/287باب، ذكر الشراب الذم أىريؽ بتحريـ الخمر،/سنف النسائي، كتاب األشربة :النسائي] ((6

5542]. 
 [.5565 :رقـ الحديث8/292ذكر العمة التي مف أجميا نيى عف الخميطيف، /، كتاب األشربةالسابؽ المرجع] ((7
 .[7285 رقـ الحديث :7/206المعجـ األكسط، :الطبراني] ((8
باب قكلو تعالى: إنما الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ /صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف :البخارم] ((9

 : رقـ الحديث7/105باب الخمر مف العنب، /، كتاب األشربة4619 رقـ الحديث :6/53رجس مف عمؿ"،
 [5588 : رقـ الحديث7/106ء في أف الخمر ما خامر العقؿ مف الشراب، ،، كتاب األشربة، باب ما جا5581

 .[3032-32 : رقـ الحديث4/2322باب في نزكؿ تحريـ الخمر، /صحيح مسمـ، كتاب التفسير :مسمـ]( (10
 .(40/143)جاألثيكبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى  ((11
 .(12/63)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف النسائي  ((12
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ـــول:          ًكقػػػاء ، ك (1)جػػػؿ مختػػػار بػػػف فمفػػػؿ، صػػػدكؽ لػػػو أكىػػػاـألإسػػػناده حسػػػف؛  خالصـــة الق
قتادة بف دعامػة، كحميػد الطكيػؿ، كعاصػـ األحػكؿ، كيتقػكل مػتف الحػديث ما، قد تابعيبف إياس ك ا

 بشاىده.
  .(3), أبو َجَناب الكوفي, قال ابن حجر: "لين الحديث"(2)يّ يمِ مِ ر التَّ يْ ليد بن ُبكَ الوَ )ق(  (129)

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(6)، كقاؿ الذىبي: "كثؽ"(5)، كقاؿ أبك حاتـ: "شيخ"(4)ذكره ابف حباف في الثقات   
، كقػػػػاؿ الػػػػدارقطني: "متػػػػركؾ (7)كقػػػػاؿ الػػػػذىبي: "مػػػػا رأيػػػػت مػػػػف كثقػػػػو غيػػػػر ابػػػػف حبػػػػاف"   

 .(8)الحديث"
 .ضعيؼ الحديث: خالصة القول   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
طبنا رس    : خى : "يا أي يا النَّاسي تكبكا إلى اهلًل قبػؿى  كؿي اهلًل عف جابًر بًف عبًد اهلًل، قاؿى فقاؿى

ب كيـ ًبكثرًة ًذكػًركيـ  الحًة قبؿى أف تيشغىميكا، كًصمكا الَّذم بينكيـ كبيفى رى أف تىمكتكا، كبادركا باألعماًؿ الصَّ
دقىًة في الس ر  كالعبلًنيًة، تيرزقيكا كتينصركا كتيجبىركا، كاعمى  مكا أفَّ اهللى قد افترضى عميكـي لوي، ككىثرًة الصَّ

ػػاًمي ىػػذا إلػػى يػػكـً القيامػػًة، فمػػف  قػػاًمي ىػػذا، فػػي يىػػكمي ىػػذا، فػػي شىػيرم ىػػذا، مػػف عى معىػةى فػػي مى الجي
مػعى اهللي  حػكدنا ليػا، فػبل جى ، اسًتخفافنا بيػا، أك جي ائره ياتي أك بىًعدم، كلوي إماـه عىادؿه أك جى تىركيا في حى

جَّ لوي، كال صكـى لوي، كال ًبرَّ لوي لوي شىمموي، كال بىارؾى لوي ف ي أىمرًه، أال كال صبلةى لوي، كال زكاةى لوي، كال حى
، فمػػف تػػابى تػػابى اهلل عميػػًو، أال ال تىػؤيمَّ  َـّ  فَّ حتَّػى يىتيػػكبى َـّ أعرابًػػٌي مييػػاًجرنا، كال يىػػؤي ، كال يىػػؤي ػػبلن امػػرأةه رىجي

، يىخاؼي   .(9)سىيفىوي كسىكطىوي" فاجره ميؤمننا، إالَّ أف يىقيىرىهي ًبسمطافو

                                                           
 .(523ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1
 .(3/76)جلى تميـ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني إالتميمٌي: ىذه النسبة  ((2

 .(581ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (3)
 .(9/223)جابف حباف، الثقات  (4)
 .(9/2)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (5)
 .(2/350)الذىبي، الكاشؼ  (6)
 .(4/336)جبي، ميزاف االعتداؿ الذى( (7

 .(1/473)جالدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ  (8)
، قاؿ: 1081 :رقـ الحديث1/343باب في فرض الجمعة، /سنف ابف ماجة، كتاب إقامة الصبلة :ابف ماجة] ((9

بَّابو قا : حدَّثنا الكليدي بفي بيكىيرو أبك خى ، حدَّثنا محمَّدي بفي عبًد اهلًل بًف نيميرو قاؿى : حدَّثني عبدي اهلًل بفي محمَّدو العىدًكم  ؿى
، عف سعيًد بًف الميس يًب، عف جابًر بًف عبًد اهلًل رضي اهلل عنيما  .[عف عمي  بًف زيدو
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 أوًل: تخريج الحديث:
، (5)، كالعقيمػػػي(4)، كالبييقػػػي(3)، كالقضػػػاعي(2)، كأبػػػك القاسػػػـ الطبػػػرم(1)أخرجػػػو الطبرانػػػي   

، مػػف (7)، كالقضػػاعي(6)أخرجػػو عبػػد بػػف حميػػدبيكىيػػر، بػػو، بنحػػكه، ك  بػػف خمسػػتيـ مػػف طريػػؽ الكليػػد
رجػو أبػك يعمػػى المكصػمي، مػف طريػػؽ طريػؽ حمػزة بػف حسػػاف عػف عمػي بػػف زيػد بػف جػػدعاف، كأخ

 .، بنحكه، بو(8)عف سعيد بف المسيب محمد بف عمي بف الحسيف،
 .(9)، أخرجو الباغندمكلو شاىده مف حديث طمحة بف عيبيد اهلل    

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
 .(11)، كاأللباني(10)ضعفو البكصيرم   
 ؛ ألجؿ:جدان  إسناده ضعيؼ خالصة القول:   
 .، ضعيؼالكليد بف بيكىير -1
 .(12)عبد اهلل بف محمد العدكم، متركؾ -2
 .(13)عمي بف زيد بف جدعاف، ضعيؼ -3
   
 
 
 
 

                                                           
 .[1261 :رقـ الحديث2/64المعجـ األكسط،  :الطبراني] ((1
 .[1933 الحديث : رقـ6/1115شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة،  :أبك القاسـ الطبرم] ((2
 .[723 :رقـ الحديث1/420مسند الشياب القضاعي،  :القضاعي] ((3
 : رقـ الحديث4/423، شعب اإليماف، 5570 :رقـ الحديث3/244السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((4

 .[261 :رقـ الحديث478،، فضائؿ األكقات لمبييقي، ص2754
 .(2/298)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((5
 .[1136 رقـ الحديث :344المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :ابف حميد] ((6
 .[1/421، 724 رقـ الحديثمسند الشياب القضاعي،  :القضاعي] ((7
 .[1856 رقـ الحديث :3/381مسند أبي يعمى المكصمي،/أبك يعمى] ((8
 .[88 : رقـ الحديث171مسند عمر بف عبد العزيز لمباغندم، ص :الباغندم] ((9

 .(1/129)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((10
 .(80ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((11
 .(322ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((12
 .(401ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((13
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ـَمِميّ بتـأخير الـواو  :بزاي ثم واو ثم راء وقيل َزْورَانيد بن لِ الوَ )د(  (130) , قـال (2)الّرقّـيّ  (1)السُّ
   .(3)ابن حجر: "لين الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(5)، كذكره ابف حباف في الثقات(4)الذىبيكثقو    
، كقػاؿ أحمػد بػف حنبػؿ: "مػا لػي بػو تمػؾ (6)قاؿ أبك داكد: "ال ندرم سمع مف أنس أـ ال"ك    

: "مجيػكؿ الحػاؿ"، كذكػر لػو ابػف القطػاف حػديثنا ثػـ (9)، كابػف حػـز(8)، كقاؿ ابف القطػاف(7)المعرفة"
 .(10)قاؿ: "ال يعرؼ بغير ىذا الحديث"

 ضعيؼ. القول:خالصة    
 : حديثو ثانًيا: دراسة

أى، أىخذى كىفًّ  ، "أفَّ رسكؿى اهلًل عف أنسو يىعني ابفى مالؾو     ا مف مىاءو فأىدخمىوي كافى إذا تىكضَّ
مَّؿى  نًكًو فىخى نً  (11)تحتى حى : "ىكذا أىمرى "بًو ًلحيىتىوي"، كقاؿى ؿَّ ب ي عزَّ كجى ي رى

(12). 
 

 أوًل: تخريج الحديث:

                                                           
مىًميٌ  ((1         مةعكر  بف منصكر بف سميـ ليا يقاؿ مشيكرة العرب مف قبيمة كىي سميـ، إلى النسبة ىذه: الس 
-7/180)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر الببلد، في تفرقت مضر، بف عيبلف قيس بف خصفة ابف

181). 
الٌرٌقي: ىذه النسبة إلى الرقة كىي بمدة عمى طرؼ الفرات مشيكرة مف الجزيرة، ينظر: السمعاني، األنساب  ((2

 .(6/156)جلمسمعاني 
 .(582ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (3)
 .(2/351)جالذىبي، الكاشؼ  (4)
 .(7/550)جابف حباف، الثقات  (5)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(31/13)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((6

 .(280ص)سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد  ،حنبؿ بف أحمد(7)
 .(5/17)جابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ  ((8
، المحمى باآلثار  ابف ((9  .(1/282)جحـز

 .(5/17)جابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ ( (10
التخميؿ: تفريؽ شعر المحية كأصابع اليديف كالرجميف في الكضكء. كأصمو مف إدخاؿ الشيء في خبلؿ  ((11

 ، ابف منظكر، لساف العرب(2/73)جالشيء، كىك كسطو، ينظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر 
 .(11/214)ج
، قاؿ: حدَّثنا أبك 145 : رقـ الحديث1/36باب تخميؿ المحية، /سنف أبي داكد، كتاب الطيارة :أبك داكد] ((12

، عف أنسو يىعني ابفى مالؾو  كرىافى ًميًح، عف الكليًد بًف زى ، حدَّثنا أبك المى بيعى بفى نافعو كد: ، قاؿ أبك داتىكبىةى يىعني الرَّ
ق ي  جكالكليد بف زكراف، ركل عنو حجاج بف حجا  .[، كأبك المميح الرَّ
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، أربعػػػتيـ مػػػف (4)، كالبييقػػػي(3)، كتمػػػاـ الػػػرازم(2)، كأبػػػك يعمػػػى(1)القاسػػػـ بػػػف سػػػبلـأخرجػػػو    
  ، (5)كأخرجػػو ابػػف ماجػػة، مػػف طريػػؽ يزيػػد بػػف أبػػاف الرقاشػػي، ، بػػو، بنحػػكهزكراف طريػػؽ الكليػػد بػػف

مػف  الطبرانػيك ، يمف طريؽ ثابت بف أسمـ البنػان ، ثبلثتيـ(8)، كالعقيمي(7)، كالطبراني(6)كأبك يعمى
ميد بف أبي حميػد الطكيػؿطريؽ  ػا ، كالطبرانػي(9)حي مػف طريػؽ ( 11)، كأبػك نعػيـ األصػبياني(10)أيضن

طريػػػػؽ محمػػػػد بػػػػف مسػػػػمـ الزىػػػػرم،  مػػػػف ،(13)، كالحػػػػاكـ(12)مطػػػػر بػػػػف ميػػػػراف الػػػػكراؽ، كالطبرانػػػػي
ميػد، أسػمـ بػف ثابػت، ك أبػاف بػف يزيػد) مف طريػؽ مكسػى بػف أبػي عائشػة، جمػيعيـ (14)كالحاكـ  كحي

( عف أنػس بػف مالػؾ عائشة أبي بف مسمـ، كمكسى بف كمحمد، ميراف بف كمطر، حميد أبي بفا
.بنحكه ، 

  ، (17)كالدارمي ،(16)، كابف ماجة(15)أخرجو الترمذم كلو شاىده مف حديث عثماف بف عفاف 

                                                           
 .[313 رقـ الحديث :346الطيكر لمقاسـ بف سبلـ، ص :القاسـ بف سبلـ] ((1
 .[4269 :رقـ الحديث7/259مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى] ((2
 .[725 رقـ الحديث :1/291فكائد تماـ، :تماـ بف محمد الرازم] ((3
 .[247 :رقـ الحديث1/90السنف الكبرل لمبييقي،  :زكراف البييقي] ((4
 : رقـ الحديث1/149باب ما جاء في تخميؿ المحية، /سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة كسننيا :ابف ماجة] ((5

431]. 
 .[3487 : رقـ الحديث6/204مسند أبي يعمى المكصمي،  :أبك يعمى]( (6
 .[4465 : رقـ الحديث4/371كسط، المعجـ األ :الطبراني] ((7
 (3/157ج، 3/155)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((8
 .[452 رقـ الحديث :1/143المعجـ األكسط،: الطبراني]( (9

 .[5127 :رقـ الحديث5/216 -2976 : رقـ الحديث3/221،  السابؽ المرجع] ((10
 .(1/257)ج أصبياف تاريخأبك نعيـ األصبياني،  ((11
 .[1691 رقـ الحديث :3/6مسند الشامييف لمطبراني، :نيالطبرا] ((12
 .[529 :رقـ الحديث1/250المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((13
 .[530 :رقـ الحديث1/250، السابؽ المرجع] ((14
ثنا ، قاؿ: حدَّ 31 :رقـ الحديث1/86باب ما جاء في تخميؿ المحية، /سنف الترمذم، كتاب الطيارة :الترمذم] ((15

، عف عىامًر بف شىًقيؽو، عف أبي كائؿ، عف عثماف بف  زَّاؽ، عف إسرائيؿى دثنا عبد الرَّ يحيى بف مكسى، قاؿ: حَّ
 .[ عفَّاف

 : رقـ الحديث1/148باب ما جاء في تخميؿ المحية، /سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة كسننيا :ابف ماجة]( (16
430]. 

 [.731 رقـ الحديث :1/550ميًؿ الم حية،سنف الدارمي، باب في تىخ :الدارمي] ((17
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، كشػػػػػاىده آخػػػػر مػػػػػف حػػػػديث عائشػػػػػة رضػػػػي اهلل عنيػػػػػا، أخرجػػػػػو (2)، كالطبرانػػػػي(1)كابػػػػف حبػػػػػاف   
 .(3)الحاكـ

 ى إسناد الحديث:ثانًيا: الحكم عم
قاؿ البخػارم: "أصػح شػيء فػي ىػذا البػاب حػديث عػامر بػف شػقيؽ، عػف أبػي كائػؿ، عػف    

، (6)، كقاؿ الترمذم: "ىػذا حػديث حسػف صػحيح"(5)، كقاؿ في مكضعو آخر: "ىك حسف"(4)عثماف"
 .(7)كقاؿ ابف حجر: "عمى أقؿ األحكاؿ حسف لغيره"

فػػي تخميػػؿ المحيػػة شػػيء، كأحسػػف شػػيء فيػػو  كقػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ: "ال يصػػح عػػف النبػػي   
، (9)في تخميؿ المحية حديث" ، كقاؿ أبك حاتـ: "ال يثبت عف النبي (8)حديث شقيؽ عف عثماف"

 .(11)، كصححو األلباني(10)ف المراد بذلؾ غير حديث عثماف"إكقد أجاب ابف الممقف بقكلو: "
 بػػف كثابػػت أبػػاف، بػػف يزيػػد ف،اكرى بع الكليػػد بػػف زى ا، كقػػد تػػضػػعيؼإسػػناده  خالصــة القــول:   

ميد، أسمـ متابعػة  عائشػة أبػي بػف كمكسى مسمـ، بف كمحمد ميراف، بف كمطر حميد، أبي بف كحي
 لغيره، كيتقكل متف الحديث بشكاىده المتعددة. الحسف؛ فيرتقي إلى تامة
ــاِميّ بيــدة أبــو عُ  الَبَجِمــيّ ل بــن معــاذ اِمــيــد بــن كَ لِ الوَ  س( )د  (131) لػػيف ", قــال ابــن حجــر: الشَّ

 . (12)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد: 

                                                           
 :3/326ذكر االستحباب لممتكضئ تخميؿ لحيتو في كضكئو،/صحيح ابف حباف، كتاب الطيارة :ابف حباف] ((1

  .[1081 رقـ الحديث
 .[2402 :رقـ الحديث3/321مسند الشامييف الطبراني،  :الطبراني] ((2
 .[531 رقـ الحديث: 1/250المستدرؾ عمى الصحيحيف،  :الحاكـ] ((3
  [.31 :رقـ الحديث1/86باب ما جاء في تخميؿ المحية، /كتاب الطيارة، سنف الترمذم]الترمذم،  ((4
 .(33ص)الترمذم، العمؿ الكبير  ((5
  [31 :رقـ الحديث1/86باب ما جاء في تخميؿ المحية، /سنف الترمذم، كتاب الطيارة]الترمذم:  ((6
 .(2/300)جة ابف حجر، المطالب العالي ((7
 .(2/192)جابف الممقف، البدر المنير  ((8
 .(1/553)جابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث  ((9

 .(2/192)جابف الممقف، البدر المنير  ((10
 .(1/246)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((11
 .(583ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((12
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كذكػره ابػف حبػاف فػي  ,(1)قاؿ النسائي: "كاف مف عمية الناس ثقة كأصحابو يحممكف عنو"   
، كقػاؿ ابػف القطػاف: "ىػك مػف الشػيكخ الػذيف لػـ تثبػت (2")كقاؿ: "يركم المراسيؿ كالمقػاطيع ،الثقات

 .(4)بك حاتـ: "شيخ"أ، كقاؿ (3)عدالتيـ، كال ليـ مف الركاية كبير شيء"
األزدم:  ، كقػػاؿ(8)، كالػػذىبي فػي الضػػعفاء(7) ، كابػػف الجػكزم(6)، كابػػف عػدم(5)كذكػره ابػػف الجػاركد

 . (10)، كقاؿ البخارم: "عنده عجائب"(9)"ضعيؼ ال يحتج بحديثو"
داكد  يإلى ركاية أبػ ،(12)، كالذىبي(11)ضعيؼ الحديث، كقد أشار المزم خالصة القول:   

بأف النسائي قد ركل لو، كلعػؿ ابػف حجػر كقػع عمػى نسػخة لمنسػائي غيػر التػي بػيف  ار لو، كلـ يذك
لػـ أعثػر عمػى ركايػة لػو عنػد النسػائي، سػكاء فػي السػنف ك  رمز لو بركاية النسائي لو، أيدينا، حيث

 الصغرل أك الكبرل.
 :حديثوثانًيا: دراسة 

ًد     ييصػم ي إلػى عيػكدو كال عىمػكدو كال   ، قػاؿ: "مػا رأيػتي رسػكؿى اهللً عف الًمقداًد بًف األىسػكى
مدنا اجًبًو األيمًف أك األيسًر كال يىصميدي لوي صى عموي عمى حى  .(14)"(13)شجرةو إالَّ جى

 
 

                                                           
 .، كلـ أجده في كتبو(11/147)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((1
 .(7/554 )جابف حباف، الثقات ((2
 .(12/248)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((3
 .(9/14)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ( (4
 .كلـ أحصؿ عميو في كتبو.(12/248)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((5
 .(8/361)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((6
 .(3/186)جركككفابف الجكزم، الضعفاء كالمت ((7
 .(427ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((8
 .(3/186)، الضعفاء كالمتركككف ابف الجكزم  ((9

 .(2/194)جالبخارم، التاريخ األكسط  ((10
 .(31/71)جينظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((11
 .(2/354)جالذىبي، الكاشؼ  ((12
كجيو كالصمد ىك السيد الذم يصمد في الحكائج أم يقصد فييا  الصمد القصد يريد أنو ال يجعمو تمقاء ((13

 .(1/188)جكيعتمد ليا، ينظر: الخطابي، معالـ السنف 
رقـ  :1/184باب إذا صمى إلى سارية أك نحكىا، أيف يجعميا منو،/سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :أبك داكد] ((14

، ، قاؿ: حدَّثنا محمكدي بفي خالدو الد مشًقي  693 الحديث ، حدَّثنا أبك عيبيدةى الكليدي بفي كامؿو ، حدَّثنا عمي  بفي عىيَّاشو
ًد، عف أبييا  باعىةى بنًت الًمقداًد بًف األىسكى ، عف ضي  .[عف المييمًَّب بًف حيجرو البىيرىاًني 
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 أوًل: تخريج الحديث:
، أربعتيـ مف طريؽ الكليد كامؿ، (4)، كالبييقي(3)، كالطبراني(2)، كابف قانع(1)أخرجو أحمد   

 بو، بنحكه.
  عمى إسناد الحديث:ثانًيا: الحكم 

، كقػػػاؿ ابػػػف القطػػػاف: "لػػػيس إسػػػناده (5)قػػػاؿ البييقػػػي: "تفػػػرد بػػػو الكليػػػد بػػػف كامػػػؿ البجمػػػي"   
 .(8)، كاأللباني(7)، كضعفو النككم(6)بقكم"

 كاآلتي: ؛إسناده ضعيؼ خالصة القول:   
 الكليد بف كامؿ، ضعيؼ. -1
 .(9)الميمب بف حيجر، مجيكؿ -2

 .(10)عرؼباعة بنت المقداـ، ال تضي  -3
 .(11), قال ابن حجر: "لين الحديث"الُكوِفيّ  الَبَجِمّي,ير رِ يحيى بن إسماعيل بن جَ )س(  (132)

 أوًل: أقوال النقاد:
، كقػػاؿ الػػدارقطني: "ال (13)كذكػػره الػػذىبي فػػي الضػػعفاء .(12)ذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثقػػات   

 .(14)يحتج بو"

                                                           
 .[23821-23820 : رقـ الحديث39/243مسند أحمد،  :أحمد] ((1
 .[3/107)ج ابف قانع، معجـ الصحابة البف قانع ((2
: رقـ 4/132، مسند الشامييف لمطبراني، 610 : رقـ الحديث20/259المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((3

 .[2922 الحديث
 .[3473-3472 : رقـ الحديث2/385السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((4
 .[3473-3472 : رقـ الحديث2/385،  السابؽ المرجع]( (5
 .(3/351)جبياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ ابف القطاف،  ((6
 .(1/519)جالنككم، خبلصة األحكاـ  ((7
 .(1/250)جاأللباني، ضعيؼ أبي داكد، ( (8
 .(549ص)ينظر: تقريب التيذيب  ((9

 .(750ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((10
 .(587ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (11)
 .(7/599)جابف حباف، الثقات  (12)
 .(2/730)جلذىبي، المغني في الضعفاء ا ((13

 .(159ص)سؤاالت الحاكـ لمدارقطني الدارقطني،  (14)
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، لكف المزم ذكػر بػأف النسػائي (1)كقد أشار ابف حجر في التقريب، إلى ركاية النسائي لو   
، كقػد الصغرل ، كلـ أعثر لو عمى أم ركاية في سنف النسائي(2)قد ركل لو في عمؿ اليـك كالميمة

أبػك داكد فػي  ه، كىذا الحديث ركا(4)، كعمؿ اليـك كالميمة(3)الكبرلالسنف لو في  ةعثرت عمى ركاي
اكد لػو، فعمػؽ الشػيخ شػعيب األرنػؤكط عمػى د يكلـ يبيف ابف حجر في التقريػب ركايػة أبػ ،(5)سننو

كىػك -داكد بقكلو: "ىذا إسناد اختمؼ فيو في تسمية شيخ عبػد العزيػز بػف عمػر  يإسناد حديث أب
، كقاؿ األلباني: "اختمػؼ فػي إسػناده عمػى (6)كالصحيح أنو يحيى بف إسماعيؿ بف جرير -األمكم

كأبػك زرعػة فقػاال: "كالصػحيح عنػدنا  ، كصػحح ركايػة يحيػى بػف إسػماعيؿ أبػك حػاتـ(7)عبد العزيز"
     عػػػف حنظمػػػة، عػػػف عبػػػد العزيػػػز بػػػف عمػػػر، عػػػف يحيػػػى بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف جريػػػر، عػػػف قزعػػػة عػػػف 

، كقػػاؿ أبػػك زرعػػة، كأبػػك حػػاتـ: "حػػدَّثنا أبػػك نعػػيـ، "(8)ابػػف عمػػر رضػػي اهلل عنيمػػا، عػػف النَّبػػي  
قزعػة، عػف ابػف عمػر رضػي حدَّثنا عبد العزيز بف عمر، عف يحيى بف إسماعيؿ بف جرير، عف 

، كصػػحح ركايػػة (9)عيؿ بػػف جريػػراسػػمإ"، كركاه البخػػارم عػػف يحيػػى بػػف اهلل عنيمػػا، عػػف النَّبػػي  
        : "الصػػكاب ركايػػة يحيػػى (12)، كابػػف حجػػر(11)، كقػػاؿ المػػزم(10)يحيػػى بػػف عبػػد العزيػػز، الػػدارقطني

 بف إسماعيؿ بف جرير".ا
ايػة فػي سػنف النسػائي، كالصػحيح أف الحػديث ضػعيؼ، كلػـ أعثػر لػو عمػى رك  خالصـة القـول:  

 الذم ركاه أبك داكد، ىك عف يحيى بف إسماعيؿ بف جرير البجمي.
 :حديثوثانًيا: دراسة 

                                                           
 .(587ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (1)
 .(31/204)جينظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((2
  [10270 : رقـ الحديث9/191السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((3
 .[512 : رقـ الحديث354يـك كالميمة لمنسائي، صعمؿ ال :النسائي]( (4
 [.2600 : رقـ الحديث3/34باب في الدعاء عند الكداع، /سنف أبي داكد، كتاب الجياد :أبك داكد] ((5
 .(4/241)جينظر: أبك داكد، سنف أبي داكد، ت األرنؤكط ( (6
 .(7/354)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((7
 .(3/187)ج ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث ((8
 .(8/260)جينظر: البخارم، التاريخ الكبير  ((9

 .(13/206)الدارقطني، عمؿ الدارقطني  ((10
 .(31/205)ج ينظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ((11
 .(1/287)جينظر: ابف حجر: تيذيب التيذيب  ((12
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دَّعنًػػي رسػػكؿي اهلًل     َـّ أيكد عػػؾى كمػػا كى : قػػاؿى لػػي ابػػفي عيمػػرى ىىميػػ ػػة بػػف يحيػػى، قػػاؿى ، عػػف قىزعى
كاًتي ""أىستكًدعي اهللى ًدينىؾى كأىمانىتىؾى كخى ـى عىمًمؾى

(1). 
  أوًل: تخريج الحديث:

 (7)، كالبييقػي(6)، كالشاشػي(5)كالمحػاممي ،(4)، كالنسػائي(3)بػف حميػدعبد ، ك (2)أخرجو أحمد   
جمػػػػيعيـ مػػػػف طريػػػػؽ يحيػػػػى إسػػػػماعيؿ بػػػػف جريػػػػر عػػػػف قزعػػػػة بػػػػف يحيػػػػى، بػػػػو، بنحػػػػكه، كأخرجػػػػو 

بػف ا مف طريؽ نىيشىؿ  (10)النسائيك ، (9)، مف طريؽ إسماعيؿ بف محمد، كأخرجو أحمد(8)النسائي
ػػػع، كأخرجػػػو أحمػػػد م  ميجى
، مػػػف طريػػػؽ (12)أخرجػػػو الحػػػاكـك ، مػػػف طريػػػؽ عبػػػد العزيػػػز بػػػف عمػػػر، (11)

ػػع، كعبػػد العزيػػز بػػف عمػػر، ، ك )إسػػماعيؿ بػػف محمػػد إسػػماعيؿ بػػف جريػػر، أربعػػتيـ م  ػػؿ بػػف ميجى نىيشى
سماعيؿ بف جرير(، عف قزعة بف يحيى، بو، بنحػكه،  مػف  (14)ف ماجػة، كابػ(13)أخرجػو الترمػذمك كا 

      )نػػػافع، كسػػػالـ( عػػػف ، مػػػف طريػػػؽ سػػػالـ بػػػف عبػػػداهلل، كبلىمػػػا(15)كأخرجػػػو الترمػػػذم طريػػػؽ نػػػافع،
 .، بنحكهابف عمر رضي اهلل عنيما

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

                                                           
، قاؿ: 2600 :رقـ الحديث3/34داع، باب في الدعاء عند الك /سنف أبي داكد، كتاب الجياد :أبك داكد] ((1

: قاؿى  ، عف قىزعىةى، قاؿى ريرو ، عف إسماعيؿى بًف جى حدَّثنا ميسدَّدى، حدَّثنا عبدي اهلًل بفي داكدى، عف عبًد العزيًز بًف عيمرى
 .[لي ابفي عيمرى رضي اهلل عنيما

 .[6199 رقـ الحديث :10/335- 4957 رقـ الحديث :9/20مسند أحمد، :أحمد] ((2
 .[834 : رقـ الحديث264المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :ابف حميد] ((3
 .[10270 رقـ الحديث :9/191السنف الكبرل لمنسائي، :النسائي] ((4
 .[4 : رقـ الحديث41الدعاء لممحاممي، ص :المحاممي] ((5
 .[626 : رقـ الحديث2/100المسند لمشاشي،  :الشاشي] ((6
 [10311 :رقـ الحديث5/412، السنف الكبرل لمبييقي، 455 :رقـ الحديث2/40بير، الدعكات الك :البييقي] ((7
 .[10272-10271 : رقـ الحديث9/191السنف الكبرل لمنسائي،،  :النسائي] ((8
 .9/431، 5606 رقـ الحديث:-5605 : رقـ الحديث9/430 مسند أحمد، :أحمد] ((9

 .[10276-10275-10274 ـ الحديث: رق9/192السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((10
 .[4781 : رقـ الحديث8/397 مسند أحمد، :أحمد] ((11
 .[2476 : رقـ الحديث2/106المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، :الحاكـ] ((12
 .[3442 : رقـ الحديث5/499 باب ما يقكؿ إذا كدع إنسانا،/كتاب الدعكات سنف الترمذم، :الترمذم]( (13
 .[2826 : رقـ الحديث2/943 باب تشييع الغزاة ككداعيـ،/بف ماجة، كتاب الجيادسنف ا :ابف ماجة] ((14
 .[3443 : رقـ الحديث5/499باب ما يقكؿ إذا كدع إنسانا، /كتاب الدعكات سنف الترمذم، :الترمذم] ((15
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 .(3)قاؿ زيف الديف العراقي: "إسناده جيد"ك ، (2)، كاأللباني(1)بف عبد اليادماصححو    
 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ: :خالصة القول   
 .(4)عبد العزيز بف عمر بف عبد العزيز، صدكؽ يخطئ -1
 يحيى بف إسماعيؿ بف جرير، ضعيؼ. -2
ػػػع، كعبػػػد العزيػػػز ، كقػػد تػػػابع يحيػػػى بػػػف إسػػػماعيؿ    م  ػػػؿ بػػػف ميجى    إسػػػماعيؿ بػػػف محمػػػد، كنىيشى
سػػماعيؿ بػػف جريػػر، متابعػػة تامػػة، كتابعػػا فيرتقػػي إلػػى  ؛رةقاصػػ ةسػػالـ، كنػػافع متابعػػ وبػػف عمػػر، كا 

 .هالحسف لغير 
ـــوِعيّ يحيـــى بـــن طمحـــة بـــن أبـــي كثيـــر )ت(  (133) ـــين  (5)الَيْرُب الكـــوفي, قـــال ابـــن حجـــر: "ل

 .(6)الحديث"
 أوًل: أقوال النقاد:

، كقػاؿ الػذىبي: "صػكيمح (7)ذكره ابف حباف في الثقات كقػاؿ: "كػاف يغػرب عػف أبػي نعػيـ"   
 .(8)الحديث، كقد كثؽ"

   ، كسػػئؿ عمػػي (12()11)فػػي الضػػعفاء، كخطػػأه الصػػغاني (10)، كالػػذىبي(9)كذكػػره ابػػف الجػػكزم   
، فتعقبػو الػذىبي فقػاؿ: (13)فقػاؿ: "ىػذا حػديث كػذب كزكر" ؟بف الحسيف بف الجنيد عف حديث لػوا

كَّر" ي"قد أفحش عم  .(15)، كقاؿ النسائي: "ليس بشيء"(14)بف الجنيد، فقاؿ: كىذَّبى كزى
 ضعيؼ الحديث. خالصة القول:   

 :حديثو: دراسة ثانًيا
                                                           

 .(15)صابف عبد اليادم، تنقيح التحقيؽ البف عبد اليادم المقدمة ((1
 .(7/353)ج األلباني، صحيح أبي داكد ((2
 .(722ص)زيف الديف العراقي، تخريج أحاديث اإلحياء  ((3
 .(358ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((4
يربكع كىك بطف مف تميـ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني  ياليربكعي: ىذه النسبة إلى بن ((5
 .(13/488)ج
 .(592ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (6)
 .(9/264)جابف حباف، الثقات  (7)
 .(4/387) الذىبي، ميزاف االعتداؿ (8)
 .(3/197)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  (9)
 .(435ص)، ديكاف الضعفاء (2/738)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((10
 .(467ص)غاني، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب امحمد بف إسحاؽ الص ((11
 .(11/234)جابف حجر، تيذيب التيذيب  ((12

 .(2/514)جابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث  (13)
 .(4/387)ج الذىبي، ميزاف االعتداؿ (14)
 .(109ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف  (15)
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: قػاؿى رسػكؿي اهلًل     : عف أنػسو قػاؿى طيئػةو، فقػاؿى جبريػؿي : "القىتػؿي فػي سػبيًؿ اهلًل ييكىف ػري كػؿَّ خى
"، فقاؿى النَّبي   "إالَّ الدَّيفى  .(1): "إالَّ الدَّيفى
 أوًل: تخريج الحديث:

 .(2)بنحكه ،أخرجو البزار، مف طريؽ ثمامة بف عبد اهلل بف أنس، عف جده أنس    
، كشػػاىده آخػػر (3)الػػو شػػاىده مػػف حػػديث عبػػد اهلل بػػف عمػػرك بػػف العػػاص رضػػي اهلل عنيمػػك    

 أخرجيما مسمـ. ،(4) مف حديث أبي قتادة األنصارم
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 ،قػاؿ الترمػػذم: "حػػديثه غريػػب ال نعرفػػو مػػف حػديث أبػػي بكػػر إال مػػف حػػديث ىػػذا الشػػيخ"   
، عػف  ؟دى بفى إسماعيؿى عػف ىػذا الحػديثً كسألتي محمَّ  ميػدو فمػـ يىعرفػوي، كقػاؿ: أىرل أنَّػوي أرادى حػديثى حي

، عف النَّبي   نَّػًة يىسيػر هي أف يرجػعى إلػى الػدينيا إالَّ الشَّػييد" أنسو : "لػيسى أحػده مػف أىػًؿ الجى ، (5)أنو قاؿى
 .(7)، كاأللباني(6)كصححو الصنعاني

 ؼ؛ ألجؿ:إسناده ضعي خالصة القول:   
 يحيى بف طمحة بف أبي كثير، ضعيؼ. -1
 .(8)إال أنو لما كبر ساء حفظو ككتابو صحيح ؛بكر بف أبي عياش، ثقة عابد يأب -2

 ، كقد كضعو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب (9)حميد بف أبي حميد، ثقة مدلس -4

                                                           
 : رقـ الحديث4/175باب ما جاء في ثكاب الشيداء، /سنف الترمذم، كتاب فضائؿ الجياد :الترمذم] ((1

، عف أنسو ، قاؿ: حدَّثنا يحيى بفي طىمحةى اليىربيكعي  الكي 1640 ، عف حيميدو : حدَّثنا أبك بكًر بفي عىيَّاشو كفي  قاؿى
كأبي ىريرةى، كأبي قتادةى رضي اهلل عنيـ ،  .[،: كفي الباب عف كىعًب بًف عيجرىةى، كجابرو
 .[7328 : رقـ الحديث13/502مسند البزار،  :البزار] ((2
:رقـ 3/1502 كفرت خطاياه إال الديف، باب مف قتؿ في سبيؿ اهلل/صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة :مسمـ] ((3

 .[1886-120الحديث
: رقـ 3/1501باب مف قتؿ في سبيؿ اهلل كفرت خطاياه إال الديف، /، كتاب اإلمارة السابؽ المرجع] ((4

 .[1885-117الحديث
 : رقـ الحديث4/175باب ما جاء في ثكاب الشيداء، /سنف الترمذم، كتاب فضائؿ الجياد :الترمذم] ((5

1640]. 
 .(8/103)جالصنعاني، التنكير شرح الجامع الصغير  ((6
 .(4/140)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم  ((7
 .(624ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((8
 .(181ص)السابؽ  المرجعينظر:  ((9
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     كقػػاؿ  ،فييػػا بالسػػماع ، كلػػـ أعثػػر عمػػى ركايػػة صػػرحة، كقػػد ركل الحػػديث بالعنعنػػ(1)المدلسػػيف
ا كالبػػاقي ال أربعػػة كعشػػريف حػػديثن إنػػس ألػػـ يسػػمع حميػػد مػػف " :أبػػك عبيػػدة الحػػداد عػػف شػػعبة

ف تكػكف مراسػػيؿ قػد تبػػيف أفعمػى تقػػدير " :، قػػاؿ العبلئػي"ك ثبتػو فييػػا ثابػتأسػمعيا مػف ثابػػت 
 ."، لذا تقبؿ ركايتو(2)الكاسطة فييا كىك ثقة محتج بو

فيرتقػي إلػى الحسػف لغيػره،  ؛بد اهلل بف أنس، يحيى بػف طمحػة متابعػة قاصػرةكقد تابع ثمامة بف ع
 كيتقكل متف الحديث بشاىديو.

, المكـي, قـال ابـن (3)ُمَمْيَكـة التَِّميِمـيّ يحيى بن عبـد اهلل بـن ُعبيـد اهلل بـن أبـي  ق( )قد (134)
   .(4)حجر: "لين الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(5)اؿ: "يعتبر بحديثو إذا ركل عنو يحيى بف عثماف"ذكره ابف حباف في الثقات، كق   

، كقػػاؿ فػػي مكضػػع آخػػر: "مػػا عممػػت ركل عنػػو سػػكل يحيػػى بػػف عثمػػاف (6)كقػػاؿ الػػذىبي: "لػػيف"
 .(8)، كيحيى ضعيؼ(7)التيمي"

 ضعيؼ. خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

ػؿى عمػى عائشػةى رضػي اهلل    عنيػا، فىػذكرى ليػا شػيئنا مػف  عف عبد اهلل بف أبي مميكة، أنَّػو دىخى
ـى فػي شػيءو مػف القىػدىًر سيػئؿى عنػوي يػكـى القيامػًة،  القىدىًر، فقالت: سمعتي رسكؿى اهلًل  يقكؿ: "مف تىكمَّػ
 .(9)كمف لـ يىتكمَّـ فيو لـ ييسأىؿ عنوي"

 أوًل: تخريج الحديث:

                                                           
 .(38ص)ينظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف  ((1
 .(82ص)ة المراسيؿ ابف العرقي، تحفة التحصيؿ في ذكر ركا ((2
 .(3/76)ج األنساب السمعاني،: ينظر تميـ، الى النسبة ىذه: التميميٌ  ((3

 .(593ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (4)
 .(7/607)جابف حباف، الثقات ( (5
 .(2/370)جالذىبي، الكاشؼ  ((6
 .(4/390)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ ( (7
 .(594ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((8
       ، قاؿ: حدَّثنا أبك بكًر 84 : رقـ الحديث1/33في القدر،  باب/سنف ابف ماجة، المقدمة :ابف ماجة] ((9
  بفي أبي شىيبىةى قاؿ: حدَّثنا مالؾي بفي إسماعيؿى قاؿ: حدَّثنا يحيى بفي عثماف، مكلى أبي بىكرو قاؿ: حدَّثنا يحيى ا
ؿى عمى عائشةى رضي اهلل عنيا، قاؿ: أبك الحسف القطاف، حدثناه بفي عبًد اهلًل بًف أبي ميميكىةى، عف أبا يًو، أنَّو دىخى

 [.خاـز بف يحيى قاؿ: حدثنا عبد الممؾ بف سناف قاؿ: حدثنا يحيى بف عثماف، فذكر نحكه
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، كركاه (6)، كالبييقػػي(5)، كابػػف بطػػة(4)، كاآلجػػرم(3)، كالعقيمػػي(2()1)أخرجػػو ابػػف أبػػي أسػػامة   
 ، بو، بنحكه.عبد اهلل بف أبي مميكة، جميعيـ مف طريؽ يحيى بف (7)ابف حجر

بكر الصديؽ  يكلو شاىد مف حديث أب   
، كشاىد آخػر مػف حػديث ابػف عمػر رضػي (8)

 .(10)، أخرجو البللكائيأخرجيما ابف بطة، كشاىد ثالث مف حديث أبي ىريرة  ،(9)اهلل عنيما
 كم عمى إسناد الحديث:ثانًيا: الح

قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػف القيسػػػػػػػراني: "لػػػػػػػيس ك ، (13)، كاأللبػػػػػػػاني(12)، كالبكصػػػػػػػيرم(11)ضػػػػػػػعفو البييقػػػػػػػي   
 .(14)بمحفكظ"

 ألجؿ: ؛إسناده ضعيؼ خالصة القول:   
 .(15)يحيى بف عثماف، ضعيؼ -1

 يحيى بف عبد اهلل بف أبي مميكة، ضعيؼ. -5
 بشكاىده. كيتقكل متف الحديث

 
 
 
 

                                                           
 .(8/214)جالحارث بف محمد بف أبي أسامة، أبك محمد التميمي، ينظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد  ((1
 .744 : رقـ الحديث2/749مسند الحارث،  :بف أبي أسامةا] ((2
 .(4/419)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((3
 .[531 : رقـ الحديث2/935الشريعة لآلجرم،  :اآلجرم] ((4
 .[1984 : رقـ الحديث4/309 –1279 : رقـ الحديث3/242اإلبانة الكبرل البف بطة،  :ابف بطة]( (5
 .[451 : رقـ الحديث293لمبييقي، ص القضاء كالقدر :البييقي] ((6
 .[2944 : رقـ الحديث12/436 المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية، :ابف حجر] ((7
 .[1980 : رقـ الحديث4/307اإلبانة الكبرل البف بطة،  :ابف بطة] ((8
 .[1981 : رقـ الحديث4/308اإلبانة الكبرل البف بطة،  :ابف بطة] ((9

 .[1121 : رقـ الحديث4/694شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة،  :يالبللكائ] ((10
 .[451 : رقـ الحديث293القضاء كالقدر لمبييقي، ص :البييقي] ((11
 .(1/14)جالبكصيرم، مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة  ((12
 .(8ص)األلباني، ضعيؼ ابف ماجة  ((13
 .(4/2250)جابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ  ((14
 .(594ص)ينظر، ابف حجر، تقريب التيذيب  ((15
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  .(2), قال ابن حجر: "لين الحديث"(1)الزِّمَّاِنيّ اض يحيى بن َفيَّ )د(  (135)
  أوًل: أقوال النقاد:

 .(3)ذكره الذىبي في الضعفاء   
ننػػػي لػػـ أعثػػػر عمػػػى أم قػػكؿ فيػػػو، فػػػي كتػػػب إضػػعيؼ الحػػػديث، حيػػػث  خالصـــة القـــول:   

 الرجاؿ، غير قكؿ ابف حجر، كذكر الذىبي لو في الضعفاء.
 :حديثوثانًيا: دراسة 

بػػػػف أبػػػػي الحسػػػػف بػػػػف يسػػػػار، قػػػػاال: "لػػػػيس فػػػػي التَّمػػػػًر  فالسدكسػػػػي، كالحسػػػػعػػػػف قتػػػػادةى    
كرىةه  حي
(4)"(5). 

 أوًل: تخريج الحديث:
 انفرد بو أبك داكد، كلـ أعثر عميو في أم مف كتب السنة.   

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
كل، كالخػبط قاؿ أبك داكد: "ىذا الحديث عندنا باطؿ، ككاف سعيد بف المسػيب يحتكػر النػ   

 .(7)، كضعفو األلباني(6)كالبزر"
إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ يحيػػى بػػف فيػػاض، انفػػرد بالحػػديث كلػػـ أعثػػر لػػو  خالصــة القــول:   

 عمى أم متابع أك شاىد. 
 

                                                           
 األزد كفي ربيعة مف كائؿ ابف بكر بف عمى بف صعب بف مالؾ ابف كىك زماف إلى النسبة ىذه: الًزٌماني ((1

 .(6/314)ج لمسمعاني األنساب السمعاني،: ينظر جديمة، بف مالؾ بف زماف
 .(595ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (2)
 .(2/742)جي في الضعفاء الذىبي، المغن ((3
الحكر: الجمع كاإلمساؾ، كمنو أخذ االحتكار في الطعاـ، كىك االحتباس بو طمب الغبلء، ينظر: الخطابي،  ((4

 .(2/136)جغريب الحديث لمخطابي 
، قاؿ: 3448 : رقـ الحديث3/271باب في النيي عف الحكرة، /سنف أبي داكد، كتاب البيكع :أبك داكد] ((5

اـه، عف حٌدثنا محمَّ  ، حدَّثنا أبي ح كحدَّثنا ابفي الميثنَّى، حدَّثنا يحيى بفي الفىيَّاًض، حدَّثنا ٌىمَّ دي بفي يحيى بف فيَّاضو
: عًف الحسفً  قتادةى،  .[قاؿ ابفي الميثنَّى: قاؿى

، قاؿ: 3448 : رقـ الحديث3/271باب في النيي عف الحكرة، /سنف أبي داكد، كتاب البيكع :أبك داكد] ((6
اـه، عف  ، حدَّثنا أبي ح كحدَّثنا ابفي الميثنَّى، حدَّثنا يحيى بفي الفىيَّاًض، حدَّثنا ٌىمَّ حٌدثنا محمَّدي بفي يحيى بف فيَّاضو

 [.قتادةى 
 .(345ص)األلباني، ضعيؼ أبي داكد  ((7
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  (2), قال ابن حجر: "لين الحديث", الُكوِفيّ (1)اْلَكاِىِميّ ير ثِ يحيى بن كَ  د( )ر (136)

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كقػاؿ أبػك حػاتـ: (4)، كذكره ابف حباف في الثقات(3)ىيف، كقاؿ: "ال بأس بو"كثقو ابف شا   

  .(5)"شيخ"
، كالػػػػذىبي: (9)كقػػػػاؿ أبػػػػك حػػػػاتـ ،(8)، كالػػػػذىبي(7)، كالنسػػػػائي(6)ضػػػػعفو ابػػػػف أبػػػػي عاصػػػػـك    

 .(10)"مجيكؿ"
 ضعيؼ. خالصة القول:   

 :حديثوثانًيا: دراسة 
، أفَّ رسػػكؿى اهلًل عػػف الميسػػكًَّر بػػًف يزيػػدى األسػػدم المػػاًلك    : شىػػيدتي  ي  بَّمػػا قػػاؿى قػػاؿى يحيػػى كري

: يػػا رسػػكؿى اهلًل، تىركػػتى آيػػةى كػػذا  رسػػكؿى اهلًل  ػػبلًة فتىػػرؾى شػػيئنا لػػـ يىقػػرأهي، فقػػاؿى لػػوي رجػػؿه يقػػرأي فػػي الصَّ
: "كينتي أراىا ني ككذا، فقاؿى رسكؿي اهلًل  ديثًو: قاؿى  .(11)سخىت": "ىبلَّ أىذكرتىنييىا"، قاؿ سميمافي في حى
 أوًل: تخريج الحديث:

 
 
 

                                                           
 .(11/32)جالكاًىمي: ىذه النسبة إلى بنى كاىؿ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني  ((1

 .(595ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (2)
 .(260ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات  (3)
 .(5/527)جابف حباف، الثقات  (4)
 .(9/183)جابف أبك حاتـ، الجرح كالتعديؿ  (5)
 .(2/151)جابف أبي عاصـ، اآلحاد كالمثاني (6) 
 ي كتبو.. لـ أعثر عميو ف(31/501)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  (7)
 .(2/373ج)الذىبي، الكاشؼ  (8)
 .(2/368ج)ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث( (9

 .(437ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((10
 : رقـ الحديث1/238باب في الفتح عمى اإلماـ في الصبلة، /سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :أبك داكد] ((11

، قاال: أخبرنا مركافي بفي معاكيةى، عف، قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي العبلًء، كسميمافي بفي ع907  =بًد الرَّحمًف الد مشقي 
، قاؿ: حدَّثنا الميسىكَّري بفي يزيدى األىسًدم  يحيى الكىاًىمي   : قاؿ: حدَّثني يحيى بفي كىثيرو األىزًدم  ،، كقاؿ سميمافي

الكي    .[ المى
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       ،(4)، كأبػػػػػك بكػػػػػر النيسػػػػػابكرم(3)، كابػػػػػف خزيمػػػػػة(2)، كابػػػػػف أبػػػػػي عاصػػػػػـ(1)أخرجػػػػػو أحمػػػػػد   
، بػو، يحيػى بػف كثيػر، جمػيعيـ مػف طريػؽ (8)، كالبييقػي(7)، كأبػك نعػيـ(6)، كالطبرانػي(5)كابف حباف

 بنحكه.
 .(9)نيما، أخرجو أبك داكدبف عمر رضي اهلل ععبد اهلل كلو شاىد مف حديث    

 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:
ىػػػػػذا الحػػػػػديث غيػػػػػر مػػػػػركاف، كيحيػػػػػى بػػػػػف كثيػػػػػر، كمسػػػػػكر  قػػػػػاؿ أبػػػػػك حػػػػػاتـ: "لػػػػػـ يػػػػػركً    

 .(12)، كاأللباني(11)حسنو النككم
 

 : إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ:خالصة القول   
 .(13)سميماف بف عبد الرحمف بف عيسى، صدكؽ يخطئ -1
 حيى بف كثير، ضعيؼ.ي -2

 كيتقكل متف الحديث بشاىده.
 
 
 

                                                           
 .[16692 : رقـ الحديث27/241مسند أحمد،  :أحمد] ((1
 : رقـ الحديث2/297، -872 : رقـ الحديث2/151اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ،  :بف أبي عاصـا] ((2

 .[2699 : رقـ الحديث5/160 -1059
 .[1648 : رقـ الحديث3/73صحيح ابف خزيمة،  :ابف خزيمة] ((3
 .[2071 : رقـ الحديث4/225األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ،  :أبك بكر النيسابكرم] ((4
 .[2241-2240 : رقـ الحديث13-6/12صحيح ابف حباف،  :ابف حباف] ((5
 .[34:حديث رقـ20/27المعجـ الكبير لمطبراني،  :الطبراني] ((6
 .[6165 : رقـ الحديث5/2550معرفة الصحابة ألبي نعيـ،  :أبك نعيـ] ((7
 .[5782 : رقـ الحديث3/300السنف الكبرل لمبييقي،  :البييقي] ((8
 : رقـ الحديث1/239باب في الفتح عمى اإلماـ في الصبلة، /سنف أبي داكد، كتاب الصبلة :بك داكدأ] ((9

907.] 
 .(2/368)جابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث ((10
 .(1/504)جالنككم، خبلصة األحكاـ  ((11
 .(4/61)جاأللباني، صحيح أبي داكد  ((12
 .(253ص)ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب ( (13
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غيــر ذلـك فــي نســبو أبــو خالــد  :, ويقــال(1)الَيْشــُكِريِّ يزيــد بــن عطــاء بـن يزيــد  (د عـخ) (137)
 .(2)الواسطي البزاز سيد أبي عوانة, قال ابن حجر: "لين الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كقػاؿ أحمػد بػف حنبػؿ: "لػيس (4)يث"، كقػاؿ العجمػي: "جػائز الحػد(3)كثقو أحمػد بػف حنبػؿ   

 .(5)بو بأس، حديثو متقارب"
فػػي الضػػعفاء، كقػػاؿ ابػػف عػػدم: "مػػع  (8)، كالػػذىبي(7)، كابػػف الجػػكزم(6)كذكػػره الػػدارقطني   

، (10)، كقػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ(9)لينػػو، ىػػك حسػػف الحػػديث، كعنػػده غرائػػب، كمػػع لينػػو يكتػػب حديثػػو"
 ، (13)، كابف معيف(12)ئي: "في الحديث"، كضعفو ابف سعدكزاد النسا ،: "ليس بالقكم"(11)كالنسائي

 ، (18)، كقاؿ أبك حاتـ: "ال يحتج بو"(17)، كابف شاىيف(16)، كالعقيمي(15)، كالنسائي(14)كابف المديني

                                                           
      رم: ىذه النسبة إلى يشكر بف كائؿ بف قاسط بف ىنب بف أفصى بف دعمى بف جديمة ابف أسد اليىشكي  ((1
بف ربيعة، كىك أخك بكر كتغمب ابني كائؿ، كقيؿ ىك يشكر بف بكر بف كائؿ كىك أصح، ينظر: ابف األثير، ا

 .(3/413)جالمباب في تيذيب األنساب 
 .(603ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (2)
 .(321ص)سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد  ،حنبؿ بف حمدأ ((3
 (.2/366ج) الثقات معرفة العجمي، ((4

 .(2/487)جالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل (5)
 .(3/137 )ج الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف ((6

 .(3/211)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف (7) 
 .(443ص)، ديكاف الضعفاء(2/752)جلضعفاء الذىبي، المغني في ا( (8

 .(9/163)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (9)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(9/160)جالسابؽ  المرجع(10)
 .(110ص)النسائي، الضعفاء كالمتركككف  (11)
 .(7/227)جابف سعد، الطبقات الكبرل  (12)
 .(4/122)جركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف (13) 

 .(49ص)سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني ابف المديني،  ((14
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(32/212)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((15

 .(4/387)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  (16)
 .(197ص)ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف  ((17
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(2/752)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((18
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كقاؿ ابف حباف: "ساء حفظو، حتػى كػاف يقمػب األسػانيد، كيػركم عػف الثقػات مػا لػيس مػف حػديث 
 .(2)قاؿ ابف معيف: "ليس بشيء"، ك (1)األثبات، ال يجكز االحتجاج بو"

 ضعيؼ يكتب حديثو لبلعتبار. خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

: جاءى رجؿه إلى النَّبي      : إفَّ ىذا قىتؿى ابفى أخي،  عف كائؿ بف ًحجر قاؿى ، فقاؿى بًشيٍّ بحى
: ضىربتي رأسىوي بالفىأًس، كلـ أيًرد قىتمىوي  : "كيؼى قىتمتىوي؟" قاؿى : "ىؿ لؾى ماؿه تيؤد م ًديتىوي؟" قاؿى ، قاؿى

: "فمكاًليؾى ييعطكنىؾى  : ال، قاؿى : "أفرأيتى إف أىرسمتيؾى تىسأؿي النَّاسى تىجمعي ًديتىوي؟" قاؿى : ال، قاؿى قاؿى
رجى بًو ليىقيتمىوي، فقاؿى رسكؿي اهلًل  ذهي" فخى : ال، قاؿى لمرَّجًؿ: "خي وي كافى : "أىما إنَّوي إف قىتىمى ًديتىوي؟" قاؿى

: "ىك ذا فىمير فيًو مىا ًشئتى  : " فقاؿى رسكؿي اهلًل مثمىوي" فبمغى بًو الرَّجؿي حيثي يسمعي قكلوي، فقاؿى
: فأرسمىوي  ثًمًو، فيككفي مف أصحاًب النَّاًر"، قاؿى  .(3)"أرًسموي"، كقاؿى مرَّة: "دىعوي يىبكءي بإثـً صاحبًو كا 

 أوًل: تخريج الحديث:
، كأخرجػو (4)ؾ بف حىرب، بػو بنحػكهريؽ حاتـ بف أبي مغيرة، عف ًسماطأخرجو مسمـ مف    

ا مف طريؽ إسماعيؿ بف سالـ، عف عمقمة بف كائؿ، بو، بمعناه  .(5)أيضن
 ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(6)صححو األلباني   
إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ يزيػػد بػػف عطػػاء، كقػػد تابعػػو حػػاتـ بػػف أبػػي مغيػػرة  خالصــة القــول:   

سماعيؿ بف سالـ، متابعة قاصرةمت  فيرتقي إلى الحسف لغيره. ؛ابعة تامة، كا 
 

                                                           
 .(3/103)جابف حباف، المجركحيف  (1)
 .(1/52)جركاية ابف محرز  -تاريخ ابف معيف (2) 

، 4501 : رقـ الحديث4/170باب اإلماـ يأمر بالعفك في الدـ، /سنف أبي داكد، كتاب الديات :أبك داكد] ((3
، حدَّثنا عبدي  ، عف  قاؿ: حدَّثنا محمَّدي بفي عكؼو الطَّاًئي  اًج، حدَّثنا يزيدي بفي عطاًء الكاسطي  جَّ القيد كًس بفي الحى

، عف أبيوً  مقىمىةى بًف كائؿو ، عف عى  [.ًسماؾى
: 3/1307باب صحة اإلقرار بالقتؿ، /صحيح مسمـ، كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات :مسمـ] ((4

 .[،1680-32رقـ الحديث
رقـ  :3/1308باب صحة اإلقرار بالقتؿ،/مة كالمحاربيف كالقصاص كالديات، كتاب القسا السابؽ المرجع] ((5

 .[1680-33الحديث
 .(10/1)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد ((6
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ـــين (2)الِحْمِصـــيّ ي دِ أبـــو َعـــ (1)الَحْضـــَرِميّ َيمـــاُن بـــن َعـــِدي )ق(  (138) , قـــال ابـــن حجـــر: "ل
 .(3)الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(4)قاؿ أبك حاتـ: "شيخ صدكؽ"   
، (6)، كذكػػره العقيمػػي(5)أنػػو ال بػػأس بػػو" كقػػاؿ ابػػف عػػدم: "يػػركم بأحاديػػث غرائػػب، كأرجػػك   

، (10)، كأبػػػػػك حػػػػػػاتـ(9)فػػػػػي الضػػػػػعفاء، كضػػػػػػعفو أحمػػػػػد بػػػػػف حنبػػػػػػؿ (8)، كالػػػػػػذىبي(7)كابػػػػػف الجػػػػػكزم
، كقػػػػاؿ الػػػػذىبي: "مختمػػػػؼ (12)، كقػػػػاؿ أبػػػػك أحمػػػػد الحػػػػاكـ: "لػػػػيس بػػػػالقكم عنػػػػدىـ"(11)كالػػػػدارقطني

عػف حػد العدالػة إلػى الجػرح،  كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف يخطئ، لـ يفحػش خطػؤه حتػى خػرج بػو
ػا بػو، فيػك عنػدم يتػرؾ االحتجػاج بمػا  كال اقتصر منو عمى مػا لػـ ينفػؾ منػو البشػر، فيكػكف محتجن

ف اعتبػػػػر بمػػػػا كافػػػػؽ الثقػػػػات معتبػػػػر، لػػػػـ أرى  ػػػػ انفػػػػرد مػػػػف األخبػػػػار، كا  ، كقػػػػاؿ ابػػػػف (14)ا"بػػػػذلؾ بأسن
، كقػػاؿ (16)"فػػي حديثػػو نظػػر" كقػػاؿ البخػػارم: ،(15)"ممػػف يخطػػئ، حتػػى خػػرج عػػف حػػد االحتجػػاج"

 .(17)يضع الحديث"" بف حنبؿ:

                                                           
الحضرمي: ىذه النسبة إلى حضر مكت كىي مف ببلد اليمف مف أقصاىا، ينظر: السمعاني، األنساب  ((1

 .(4/180)جلمسمعاني 
 .(4/249)جبلد الشاـ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني الحمصي: بمدة مف ب ((2

 .(610ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (3)
 .(9/311)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (4)
 .(8/531)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (5)
 .(4/464)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((6
 .(3/218)جمتركككفابف الجكزم، الضعفاء كال ((7

 .(447ص)، ديكاف الضعفاء (2/761)جالذىبي، المغني في الضعفاء  (8)
 لـ أعثر عميو في كتبو. .(11/406)جابف حجر، تيذيب التيذيب  (9)
 .(3/629)جابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث ((10

 .(3/137)جالدارقطني، الضعفاء كالمتركككف  (11)
 لـ أعثر عميو في كتبو. (.11/406)جابف حجر، تيذيب التيذيب (12) 
 .(2/761)جالذىبي، المغني في الضعفاء  (13)
 .(3/144)جابف حباف، المجركحيف  (14)
 .(23ص)ابف القيسراني، تذكرة الحفاظ  (15)
 .(8/425)ج البخارم، التاريخ الكبير  (16)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(3/218)ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ((17
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 ضعيؼ. خالصة القول:   
 :حديثو ثانًيا: دراسة

: قػػاؿى رسػػكؿي اهلًل عػف أبػػي ىريػػرةى     : "أىي مػا امػػرئو مػػاتى كعنػدهي مػػاؿي امػػرئو ًبعينًػػًو، ، قػاؿى
ى منوي شيئنا اًء"(1)اقتىضى مى  .(2)، أك لـ يىقتًض، فييك أيسكةه الغيرى

 أوًل: تخريج الحديث:
    بكر عبد الرحمف يثبلثتيـ مف طريؽ أب (5)، كابف ماجة(4)، كمسمـ(3)أخرجو البخارم   
، جميعيـ (7)، كمف طريؽ ًعراؾ بف مالؾ(6)بف الحارث، كأخرجو مسمـ مف طريؽ بىشير بف نىييؾا

 ، بمعناه.يرةىر  بي)عبد الرحمف بف الحارث، كبىشير بف نىييؾ، كًعراؾ بف مالؾ( عف أ
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

، كقػاؿ ابػف عبػد البػر: "لػيس ىػذا (8)قاؿ الػدارقطني: "خػالؼ اليمػاف بػف عػدم فػي إسػناده"   
نما ىك معركؼ ألبي بكر بف عبد الػرحمف" ، كقػد أقػره (9)الحديث محفكظنا مف ركاية أبي سممة، كا 

نؤكط فقاؿ: "إسػناده ضػعيؼ؛ لضػعؼ اليمػاف عمى ذلؾ محقؽ سنف ابف ماجة الشيخ/ شعيب األر 

                                                           
شيئا: أم: أخذ مف الثمف شيئا، أك لـ يأخذ، ينظر: السندم، حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة اقتضى منو  ((1
 .(2/63)ج
: رقـ 2/791باب مف كجد متاعو بعينو عند رجؿ قد أفمس، /سنف ابف ماجة، كتاب األحكاـ :ابف ماجة] ((2

: حدَّثنا اليىمافي بفي عىدمٍّ ، قاؿ: حدَّثنا عىمرك بفي عثمافى بًف سعيًد بًف كىثيًر بًف د2361 الحديث ينارو الًحمًصي  قاؿى
ممةى، عف أبي ىريرةى  ، عف أبي سى بيًدم  محمَّدي بفي الكليًد، عف الز ىرم  : حدَّثني الز   .[قاؿى

باب إذا كجد مالو عند /صحيح البخارم، كتاب في االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس :البخارم] ((3
 .[2402 : رقـ الحديث3/118، مفمس في البيع

: 3/1193باب مف أدرؾ ما باعو عند المشترم كقد أفمس فمو الرجكع، /صحيح مسمـ، كتاب المساقاة :مسمـ] ((4
 [.1559-23، 1559-22رقـ الحديث

: رقـ 2/790باب مف كجد متاعو بعينو عند رجؿ قد أفمس، /سنف ابف ماجة، كتاب األحكاـ :ابف ماجة] ((5
 .[2359-2358 الحديث

 :3/1194باب مف أدرؾ ما باعو عند المشترم كقد أفمس فمو الرجكع،/صحيح مسمـ، كتاب المساقاة :مسمـ] ((6
 .[1559-24رقـ الحديث

:رقـ 3/1194باب مف أدرؾ ما باعو عند المشترم كقد أفمس فمو الرجكع،  /كتاب المساقاة ،السابؽ المرجع] ((7
 .[1559-25الحديث

 .[2904 : رقـ الحديث3/432سنف الدارقطني،  :الدارقطني] ((8
 (8/409)جابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد  ((9
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ػػػا فػػػي تسػػػمية شػػػيخ الزىػػػرم بػػػأبي سػػػممة، كالصػػػكاب فيػػػو: أبػػػك بكػػػرا          بػػػف عػػػدم، كقػػػد أخطػػػأ أيضن
 .(2)، كصححو األلباني(1)بف عبد الرحمف"ا
ػػدم، كالركايػػة المحفكظػػة كالصػػحيحة  خالصــة القــول:    إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ يىمػػاف بػػف عى

كيرتقػػػي إسػػػناد الحػػػديث ؛ عبػػػد الػػػرحمف، كمػػػا أخرجيػػػا البخػػػارم كمسػػػمـبكػػػر بػػػف  يىػػػي ركايػػػة أبػػػ
 بالمتابعات إلى الحسف لغيره.

 لم يـروِ  وىذا ثقة ذاك ماىك بن يوسف ىو وليس ,الَبْصِريّ  ِمْيرَانوسف بن يُ  (ت بخ) (139)
   .(3)ابن حجر: "لين الحديث",, قالُجْدَعانعنو إل ابن 

 أوًل: أقوال النقاد: 
   ، (5)، ككثقػػو ابػػف سػػعد(4)د: "كػػاف يشػػبو حفظػػو بحفػػظ عمػػرك بػػف دينػػار"قػػاؿ عمػػي بػػف زيػػ   

 .(8)كذكره ابف حباف في الثقات ،(7)، كزاد ابف سعد: "قميؿ الحديث"(6)كأبك زرعة
   عنػو غيػر عمػي  م: "ال يػرك (12)، كأبػك حػاتـ(11)، كأبػك داكد(10)، كأحمد بػف حنبػؿ(9)كقاؿ ابف معيف

، كقػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ: "ال (13)تـ: "يكتػػب حديثػػو كيػػذاكر بػػو"بػػف زيػػد بػػف جػػدعاف"، كزاد أبػػك حػػاا
 . (14)يعرؼ"

 صدكؽ. خالصة القول:   
 :حديثوثانًيا: دراسة 

                                                           
 .(3/448)جشعيب األرنؤكط، سنف ابف ماجة ت األرنؤكط  ((1
 .(2/42)جاأللباني، صحيح ابف ماجة  ((2

 .(612ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (3)
 .(7/222)جالكبرل ابف سعد، الطبقات (4) 

 .(7/165)جالسابؽ  المرجع ((5
 .(3/957)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  (6)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(32/464)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ( (7

 .(5/551)جابف حباف، الثقات  (8)
 .(4/325)جاية الدكرم رك  -تاريخ ابف معيف  (9)

 لـ أعثر عميو في كتبو. .(32/463)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (10) 
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(السابؽ المرجع ((11

 .(9/229)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (12)
 .السابؽ المرجع(13)
 ميو في كتبو.لـ أعثر ع .(32/463)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (14) 
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بَّاسو     :  ، أفَّ النَّبيَّ عف ابًف عى : "لمَّا أىغرؽى اهللي فرعكفى قاؿى آيَنذذُ أَََّذوُ نَذب إنذو إِنَّذب انَّذزِ        }قاؿى

اًؿ  ،[90]يكنس:  {ًَأَََب يٍَِ انًُْسْهًِِنيَ آيَنَذْ ثِوِ ثَنٌُ إِسْشَائِيمَ ذي مف حى : يا محمَّدي فمك رىأيتىًني كأنا آخي فقاؿى جبريؿي
مىخافىةى أف تيدًركىوي الرَّحمةي (2)فأىديس وي في ًفيوً  (1)البىحرً 

(3). 

 أوًل: تخريج الحديث:
 طريػػػؽ أربعػػػتيـ مػػػف، (7)اـ الػػػرازممػػػ، كت(6)، كالحػػػاكـ(5)، كعبػػػد بػػػف حميػػػد(4)أخرجػػػو أحمػػػد   

، (10)، كابػػػػػػػف أبػػػػػػػي الػػػػػػػدنيا(9)، كأحمػػػػػػػد(8)كأخرجػػػػػػػو الترمػػػػػػػذم، بػػػػػػػو، بنحػػػػػػػكهيكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف ميػػػػػػػراف، 
بػػف جبيػػر ا ، جمػػيعيـ مػػف طريػػؽ سػػعيد (15)، كالبييقػػي(14)، كالحػػاكـ(13)، كابػػف حبػػاف(12)األعرابػػي

 .عباس رضي اهلل عنيما، بمعناه
  ثانًيا: الحكم عمى إسناد الحديث:

 .(18)، كاأللباني(17)، كصححو الحاكـ(16) الترمذم حسنو   

                                                           
 .(1/185)جحاؿ البحر: طينو كحمأتو كقاؿ أبك عبيد الطيف األسكد، ينظر ابف الجكزم، غريب الحديث  ((1
 (.8/417ج) األحكذم تحفة ، المباركفكرل ينظر، فمو، في أدخمو أم: ًفيوً  ((2
، 3107 : رقـ الحديث5/287باب تفسير سكرة يكنس، /سنف الترمذم، كتاب تفسير القرآف الكريـ :الترمذم] ((3

، عف  : حدَّثنا حمَّادي بفي سىممىةى، عف عمي  بًف زيدو اجي بفي ًمنياؿو قاؿى جَّ : حدَّثنا الحى ميدو قاؿى قاؿ: حدَّثنا عبدي بفي حي
، عف ابًف عىبَّاسو   .[يكسؼى بًف ميرافى

 .[2820 : رقـ الحديث5/30 ،2203 رقـ الحديث : 4/82مسند أحمد،  :أحمد] ((4
 .[664 : رقـ الحديث222المنتخب مف مسند عبد بف حميد، ص :عبد بف حميد] ((5
 .[7635 : رقـ الحديث4/278المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((6
 .]527 : رقـ الحديث1/220فكائد تماـ،  :تماـ الرازم] ((7
 .[3108: رقـ الحديث5/287نس، باب تفسير سكرة يك /سنف الترمذم، كتاب تفسير القرآف الكريـ :الترمذم] ((8
 [.3154 : رقـ الحديث5/24، -2144 : رقـ الحديث4/45مسند أحمد،  :أحمد] ((9

 .[245 : رقـ الحديث164العقكبات البف أبي الدنيا، ص :ابف أبي الدنيا] ((10
 .[11174 : رقـ الحديث10/125السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((11
 .[935 : رقـ الحديث2/482بف األعرابي، معجـ ا :ابف األعرابي] ((12
 .[6215 : رقـ الحديث14/97صحيح ابف حباف،  :ابف حباف]( (13
 : رقـ الحديث2/370، 189-188 : رقـ الحديث1/124المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((14

 .[7634 : رقـ الحديث4/278، 3303
 .[8945 : رقـ الحديث12/20شعب اإليماف،  :البييقي] ((15
 .[5/287 ،3107 ح يكنس، سكرة تفسير باب الكريـ، القرآف تفسير كتاب الترمذم، سنف :الترمذم] ((16
 .[189 : رقـ الحديث1/124المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((17
 .(7/107)جاأللباني، صحيح كضعيؼ سنف الترمذم  ((18



362 
 

 :خالصة القول
 ة، كقػػد تابعػػو سػػػعيد بػػف جبيػػر، متابعػػػ(1)إسػػناده ضػػعيؼ؛ ألجػػؿ عمػػػى بػػف زيػػد، ضػػػعيؼ   

 فيرتقي إلى الحسف لغيره. ؛قاصرة، كما عند المصنؼ كغيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .(401ص)ينظر: ابف حجر: تقريب التيذيب  ((1
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 الفصل الخامس
 عمى لو أعثر ولم لو, األربعة لسننا أصحاب أحد رواية إلى حجر ابن أشار من

 .األربعة السنن في رواية
 .ه، عشرة ركا، في السنف األربعةبمغ عدد الركاة الذيف لـ أعثر ليـ عمى أحاديث   

يَرفي (1)الَحْضَرِميّ إبراىيم بن يوسف  (س) (140) , قال ابن حجر: "صدوق فيو (2)الكوفي الصَّ
 .(3)لين"

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كقاؿ ميطىيَّف(5()4)سى بف إسحاؽمك  وكثق   

 (8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7): "صدكؽ"(6)
 : "ليس بالقكم".(10)، ك مسممة بف قاسـ األندلسي(9)كقاؿ النسائي

كلـ أعثر لو عمى أم ركاية في سنف النسائي، كال في أم مف ، صدكؽ خالصة القول:   
إلى ركاية النسائي لو في عمؿ اليـك  (12)ي، كالذىب(11)كتب السنف األربعة، كقد أشار المزم

 .، كالراجح أف ابف حجر يقصد برمز "س" في التقريب إلى ركاية النسائي في الكبرل(13)كالميمة
 

                                                           
الحضرمي: ىذه النسبة إلى حضر مكت كىي مف ببلد اليمف مف أقصاىا، ينظر: السمعاني، األنساب ( (1
 .(180 -4/179)ج
يرىفي: ىذه نسبة معركفة لمف يعامؿ الذىب، ينظر: السمعاني، األنساب  ((2  .(8/361)جالصَّ
 .(95ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((3
ر األنصارم الخطمي الفقيو الشافعي، ينظر: الذىبي، تاريخ مكسى بف إسحاؽ بف مكسى القاضي أبك بك ((4

 .(6/1058)جاإلسبلـ 
 .(2/148)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ((5
محمد بف عبد اهلل بف سميماف الحافظ أبك جعفر الحضرمي الككفي مطيف، ينظر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ  ((6
 .(6/1032)ج
 .(2/256)جلرجاؿ المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء ا ((7
 .(8)جابف حباف، الثقات  ((8
 [.10353رقـ الحديث:9/220لمنسائي،  ،السنف الكبرل]النسائي: ، (82ص)النسائي، مشيخة النسائي  ((9

 .(1/328)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((10
 .(2/255)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((11
 .(1/76)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((12
،  10521رقـ الحديث:9/277 - 10353رقـ الحديث :9/220السنف الكبرل لمنسائي، :ينظر: النسائي] ((13

 .[753رقـ الحديث: 449ص -592رقـ الحديث:390عمؿ اليـك كالميمة لمنسائي، ص
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      إن :قيل َعِصيَدة بأبي , يعرف(1)النَّْحِويّ ر عفَ أحمد بن ُعبيد بن َناِصح أبو جَ  (د) (141)
  .(2")قال ابن حجر: "لين الحديث عنو, حكى داود أبا

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كقاؿ (4)ذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ: "ربما خالؼ"، ك (3)صحح إسناد حديثو الحاكـ   

 .(6)، كقاؿ الذىبي: "صكيمح"(5)الصدؽ" أىؿ ابف عدم: "مف
 في إماـ ، كقاؿ الحاكـ: "ىك(7)كذكره أبك بكر اإلشبيمي في طبقات النحكييف كالمغكييف   

، كقاؿ جماؿ (9)، كذكره الحمكم في معجـ األدباء(8)الركاية" في عنو مشايخنا سكت النحك، كقد
، كقاؿ الزركمي: (11)العربية" أئمة مف ، كقاؿ الذىبي: "كاف(10)نحكينا" الديف القفطي: "كاف

 .(12)"أديب"
 جؿٌ  عمى يتابع "ال: الحاكـ أحمد أبك ، كقاؿ(13)كذكره ابف عدم في الضعفاء   

، كقاؿ في (16)مناكير" لو "صدكؽ،: عدم ابف ، كقاؿ(15)بعمدة" اؿ الذىبي: "ليس، كق(14)حديثو"
كقاؿ  ،(18)بمناكير" (17)القىٍرقىسىاًني مصعب بف كمحمد األصمعيٌ  عف مكضع آخر: "يحٌدث

 . (19)مناكير" الذىبي: "لو
                                                           

 .(158ص)ة النٍَّحكم: جماعة مف العمماء ينسبكف إلى نحك العربٌية، ينظر: ابف القيسراني، األنساب المتفق ((1
 .(82ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .[7873: رقـ الحديث 4/348المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ،  :الحاكـ] ((3
 .(8/43)جابف حباف، الثقات  ((4
 .(1/311)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((5
 .(1/47)جالذىبي: "المغني في الضعفاء"  ((6
 (.214ص) كالمغكييف النحكييف طبقات اإلشبيمي، األندلسي الزبيدم مذحج بف هللا عبيد بف الحسف بف محمد ((7
 .(132ص)سؤاالت السجزم لمحاكـ الحاكـ، ( (8
 (.1/361)جالحمكم، معجـ األدباء  ((9

 .(1/119)ججماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ القفطي، إنباه الركاة عمى أنباه النحاة  ((10
 .(6/489)جـ الذىبي، تاريخ اإلسبل ((11
 .(1/166)جالزركمي، األعبلـ لمزركمي  ((12
 .(1/311)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((13
عثر عميو في ألـ  .(1/363)جشياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم، معجـ األدباء ((14

 كتبو.
 .(2/662)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((15
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(7ص) ف الضعفاءالذىبي، ديكا ((16
 (.507محمد بف مصعب بف صدقة القرقسائي، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص ((17
عثر عميو في ألـ  .(1/363)جشياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم، معجـ األدباء ((18

 كتبو.
 .(6/488)جالذىبي، تاريخ اإلسبلـ  ((19
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 عف الكاقدم كاتب سعد بف محمد عف عبيد بف أحمد عف داكد أبك كقاؿ المزم: "ركل   
ةى  يقكلكف: قاؿ الطيالسي، لكليدا أبي صحبة"، كقد تعقب محقؽ كتاب تيذيب  لو كقاص بف قىًبيصى

 حجر ابف الحافظ دفع الذم ىك القكؿ ىذا الكماؿ بشار عكاد معركؼ عمى المزم بقكلو: "لعؿ
 المزم فإف منو، تجكز التقريب، كالتيذيب"، كىك" في( د) داكد أبي رمز ترجمتو عمى يضع أف

ا ذلؾ أجؿ كمف ،"التذىيب" في الذىبي ككذلؾ رمز رغي مف تركو  الذىبي اإلماـ يكرده لـ أيضن
 .(1)"الكاشؼ" في

     ضعيؼ في الحديث، كلـ أعثر عمى ركاية لو ألبي داكد؛ كلعؿ  خالصة القول:   
ابف حجر كقع عمى نسخة ألبي داكد غير التي بيف أيدينا، أك أف األمر كما بيف محقؽ كتاب 

 ماؿ بشار عكاد معركؼ.تيذيب الك
 أمير كان القسري, خالد أخو ,الَبَجِميّ د سَ د بن عبد اهلل بن يزيد بن أَ سَ أَ )س(  (142)

 , (2)قال ابن حجر: "في حديثو لين" خراسان,
 أوًل: أقوال النقاد: 

قاؿ البخارم: "أثنى عميو سعيد ، ك (3)المراسيؿ" ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: "يركم   
ا"، ك (4)ا"بف خثيـ خيرن ا ا كشجاعنا مقدامن قاؿ ابف عساكر: "كاف جكادنا ممدحن

(5).  
 (10)كالذىبي، (9)كابف الجكزم ،(8) العرب كأبك ، كالدكالبي،(7)، كابف عدم(6)كذكره العقيمي   

 كما الحديث بيذا معركؼ ىذا اهلل عبد بف في الضعفاء، كذكر لو ابف عدم حديثنا كقاؿ: "كأسد
: "لـ يتابع في (13)، كابف الجاركد(12)قاؿ البخارم، ك (11)اليسير" الشيء ىذا غير لو أف أظف

  .حديثو"
 

                                                           
 .(1/404)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((1
 .(104ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((2
 .(4/57)جابف حباف، الثقات  ((3
 .(2/50)ج البخارم، التاريخ الكبير ((4
 .(8/312)جابف عساكر، تاريخ دمشؽ ( (5
 .(1/27)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((6
 .(2/84)ج ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ((7
 . لـ أعثر عمى كتبيـ.(2/125)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((8
 .(1/106)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ( (9

 .(29ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((10
 .(2/84)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((11
 .(2/50)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((12
 . لـ أعثر عمى كتابو.(2/125)جلكماؿ مغمطام، إكماؿ تيذيب ا ((13
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، كقاؿ أبك اسحاؽ الحكيني: (1)""عمي خصائص" في النسائي لو كقاؿ المزم: "ركل   
، كقد عثرت (2)""عميٌ  خصائص" في النسائي لو ركل: يعني" ص" برمز" التيذيب" لو في "رمز

 .(4)، كخصائص عمي(3)سائي في السنف الكبرللو عمى حديث كاحد ركاه الن
ضعيؼ يعتد بحديثو حيث يتابع، كلـ أعثر لو في كتب السنف األربعة  خالصة القول:   

عمى أم ركاية، كالراجح أف ابف حجر يقصد برمز "س" في التقريب إلى ركاية النسائي في 
 .الكبرل

 .(6)ن حجر: "لين الحديث"الكوفي, قال اب (5)َعِطيَّة الُفَقْيِميّ  بن )س( َسْمم (143)
 أوًل: أقوال النقاد: 

 في الثقات، كقاؿ شعبة: "كاف حىسف السمت، برنا (8)، كابف خمفكف(7)ذكره ابف حباف   
  .(9)فيو"

في الضعفاء، كقاؿ أبك حاتـ: "شيخ يكتب  (11)، كالذىبي(10)ذكره ابف الجكزمك    
كقاؿ في مكضع آخر:  ،(14)لذىبي: "ليف"كقاؿ ا، (13)مراسيؿ" كقاؿ البخارم: "يركم ،(12)حديثو"

، كقاؿ ابف حباف: "منكر الحديث ينفرد (16)ضعيؼ""، كقاؿ في مكضع ثالث: (15)"ليس بالقكم"

                                                           
 .(2/511)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((1
 .(1/229)ج، نثؿ النباؿ بمعجـ الرجاؿ يسحاؽ الحكينإأبك ( (2
 .[8337رقـ الحديث:7/408السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((3
 .[6رقـ الحديث :23خصائص عمي، ص :النسائي] ((4
مي: ىذه النسبة إلى فقيـ بف داـر بف مالؾ بف حنظمة بف مالؾ بف زيد مناة ابف تميـ كقيؿ فقيـ بف جرير الفيقيً ( (5
، ابف األثير، المباب في تيذيب (10/237)جبف داـر بطف مف تميـ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني ا

 (2/437)جاألنساب 
 .(246ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((6
 . كقد ذكره باسـ: مسمـ بف عطية الفقيمي.(6/419)جالثقات ابف حباف،  ((7
 . لـ أعثر عمى كتابو.(5/431)ج، إكماؿ تيذيب الكماؿ مغمطام ((8
 .(4/157)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((9

 .(2/9)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف  ((10
 .(386 -167ص)، ديكاف الضعفاء (1/273)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((11
 .(4/265)ج، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ ((12
 .(4/157)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((13
 .(4/105)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((14
 .(1/451)جالذىبي، الكاشؼ  ((15
 .(2/656)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((16
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إذا نظر المتبحر في ركايتو عف الثقات  ،كغيره مف الثقات ما ال يشبو حديث األثبات ،عف عطاء
 .(2)ـ، كمرة عمى أنو مسمـنو سمأكقد اختمؼ في اسمو فذكر عمى ، (1)عمـ أنيا معمكلة"

، كلـ أعثر لو عمى أم ركاية في كتب السنف األربعة، كقد أشار ضعيؼ خالصة القول:   
، كقد (3)عنو" عالينا لنا كقع كقد كاحدنا، حديثنا النسائي لو المزم إلى ركاية النسائي لو فقاؿ: "ركل

ر يقصد برمز "س" في ، كالراجح أف ابف حج(4)عثرت عمى ىذا الحديث في السنف الكبرل
 .التقريب ركاية النسائي في الكبرل

 ابن حجر: قال أيوب, مسجد إمام البصري النضر أبو( 5)الَباِرِقيّ ل اَل م بن ىِ اصِ عَ )س(  (144)
 .(6)"فيو لين"

 أوًل: أقوال النقاد: 
    ،(9)، كأبك داكد(8)، كقاؿ البزار(7)قاؿ أبك حاتـ: "صالح، ىك شيخ محمو الصدؽ"   

 : "ليس بو بأس".(10)قطنيكالدار 
 ،(14)، كابف عدم(13)، كأبك العرب في الضعفاء(12)، كالعقيمي(11) كذكره أبك زرعة   
 في الضعفاء، كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف كؿ مف كجدت اسمو عاصمنا كجدتو ( 15)كالذىبي 

مىيَّة ردمء الحفظ، كقاؿ ابف     ، كضعفو (16)مف كاف اسمو عاصمنا كاف في حفظو شيء"" :عي

                                                           
 الفقيمي. . كقد ذكره باسـ: مسمـ بف عطية(9-3/8)جابف حباف، المجركحيف  ((1
. المزم، تيذيب (3/118)ج ،(2/9)جابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، (6/419)جابف حباف، الثقات  ((2

، ديكاف (2/656)ج، (1/273)ج .الذىبي، المغني في الضعفاء(11/230)جالكماؿ في أسماء الرجاؿ 
 .(4/105)ج، (2/186)ج، ميزاف االعتداؿ(386 -167ص)الضعفاء 

 (.11/231ج) الرجاؿ أسماء في الكماؿ يبتيذ المزم، ((3
 .[5326رقـ الحديث:5/162السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((4
لى بارؽ كىك جبؿ ينزلو األزد، فيما أظف بببلد اليمف، ينظر: السمعاني، األنساب إالبىاًرقي: ىذه النسبة  ((5

 (.29-2/28)جلمسمعاني 
 .(286ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (6)
 .(6/351)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ (7)
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(7/122)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((8

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(13/548)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (9) 
 .(49ص)لمدارقطني  سؤاالت البرقاني ،لدارقطنيا (10)
 .(2/285)جي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي أبك زرعة الرازم، الضعفاء ألب (11)
 . (3/337)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  (12)
 . لـ أعثر عمى كتابو.(7/122)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((13

 .(6/402)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (14)
 .(204ص)، ديكاف الضعفاء (1/322)ج الذىبي، المغني في الضعفاء(15) 

 .(1/322)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((16
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قاؿ ابف معيف: ك  ،(4)، كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم"(3)، كابف القيسراني(2)، كالساجي(1)ابف معيف  
، كقاؿ ابف حباف: "كاف ممف يقمب األسانيد تكىمنا ال تعمدنا، حتى بطؿ (5)"ليس بشيء"
     سيئؿ ، ك (7)، فرد عميو الذىبي بقكلو: "نكارة حديثو مف قبؿ األسانيد ال المتكف"(6)االحتجاج"

، كقاؿ ابف (8)فقاؿ: "ما أدرم ما أقكؿ لؾ، حدث عف أيكب بأحاديث مناكير" ؟أبك زرعة عنو
 .(9)حجر: "مختمؼه فيو"

كلـ أعثر لو في كتب السنف األربعة ، ضعيؼ، يحتج بو حيث يتابع خالصة القول:   
، كقد أشار المزم (10)عمى أم ركاية، كقد ركل لو النسائي في السنف الكبرل أربعة أحاديث فقط

، كالراجح أف ابف حجر يقصد (11)النسائي لو دكف أف يحدد الكتاب الذم ركل لو فيو إلى ركاية
 .برمز "س" في التقريب ركاية النسائي في الكبرل

 
 
 
 
 

                                                           
 . لـ أعثر عميو في كتبو.(3/337)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  (1)
 .(7/123)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ( (2

 .(4/2385)جسراني، ذخيرة الحفاظ يابف الق (3)
 .(13/548)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (4) 

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(7/123)جتيذيب الكماؿ مغمطام، إكماؿ  ((5
 .(2/129)جابف حباف، المجركحيف  (6)
 .(2/358)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((7

 .(2/285)أبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  (8)
 .(5/400)ابف حجر، المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية  ((9

 -6845رقـ الحديث :6/301-3127رقـ الحديث:3/320السنف الكبرل لمنسائي،  :: النسائيرينظ] ((10
 .[6951رقـ الحديث :8/444 -9037رقـ الحديث:8/230

 (.13/548( ينظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(11
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 , أبو(1)اْلَخْطِميّ  اأَلْنَصاِرّي, ِمْحَصن بن الُحَصْيناهلل بن  عبدِ  اهلل بنُ  بيدُ عُ )س(  (145)
 .(2)قال ابن حجر: "فيو لين" جده, إلى ينسب وقد مكبر اهلل عبد :لوقي المدني ميمون

 أوًل: أقوال النقاد: 
في الثقات، كقاؿ:  (6)، كابف خمفكف(5)، كذكره ابف حباف(4) ، كالذىبي(3)أبك زرعة وكثق   

 .(7)"ليس بو بأس"
 .(10)ر"في الضعفاء، كقاؿ البخارم: "في حديثو نظ (9)، كالذىبي(8)ذكره أبك زرعةك    
، كلـ أعثر لو عمى أم ركاية في السنف األربعة، بيد أف فيو ضعؼ خالصة القول:   

، (12)قاؿ بركاية النسائي لو، دكف أف يحدد الكتاب الذم ركل لو فيو، كتبعو الذىبي (11)المزم
في اإلشارة إلى ركاية النسائي لو، كقد عثرت عمى الحديث الذم أشار إليو  ,(13)كابف حجر
، كالراجح أف ابف حجر يقصد برمز "س" في التقريب إلى ركاية (14)ي السنف الكبرلالمزم، ف

 .النسائي في الكبرل
 
 

                                                           
ٍطًميٌ ( (1 بف جشـ بف مالؾ بف األكس بف حارثة، كقاؿ : ىذه النسبة إلى بطف مف األنصار، يقاؿ لو خطمة اٍلخى

ابف حبيب: في طي ئ خطمة كخطيمة ابنا سعد بف ثعمبة بف نصر بف سعد بف نبياف، ينظر: السمعاني، 
 .(5/163)جاألنساب لمسمعاني 

 .(372ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (2)
 .(3/906)جالضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي ((3

 .(1/682)جالذىبي، الكاشؼ  (4)
 .(5/70)جابف حباف، الثقات  (5)
 . لـ أعثر عمى كتابو.(9/33)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ( (6
 . لـ أعثر عمى كتابو.السابؽ المرجع ((7
 .(3/906)جأبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  ((8
 .(264ص)، ديكاف الضعفاء (2/416)جني في الضعفاء الذىبي، المغ ((9

 . لـ أعثر عميو في كتبو.(3/122)العقيمي، الضعفاء الكبير  ((10
 .(73-19/72)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((11
 .(1/682)جالذىبي، الكاشؼ  ((12

 .(372ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (13)
 [8937-8936-8936-8935.رقـ الحديث:193-8/192، السنف الكبرل لمنسائي :النسائي] ((14
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 .(1), قال ابن حجر: "لين"الُكوِفيّ  الُقَرِشّي, ُمَياِجر بن )س( ُمَحمَّد (146)
 أوًل: أقوال النقاد: 

 .(3)، كقاؿ ابف المديني: "كاف كسطنا"(2)ذكره ابف حباف في الثقات   
: "ال يتابع عمى حديثو"، كقاؿ ابف عدم: "ليس (5)، كالعقيمي(4)قاؿ البخارمك    

 .(7)، كقاؿ الذىبي: "ال يعرؼ"(6)بمعركؼ"
 لو ، بيد أف المزم أشار إلى ركاية النسائي لو بقكلو: "ركلمجيكؿ خالصة القول:   

كعمؿ اليكـ  (9)رل، كقد عثرت لو عمى حديث كاحد ركاه في الكب(8)"كالميمة" اليكـ" في النسائي
، كلـ أعثر لو عمى ركاية في أم مف كتب السنف األربعة، كالراجح أف ابف حجر يقصد (10)كالميمة

 .مز "س" في التقريب إلى ركاية النسائي في الكبرلر ب
لين , الكوفي, قال ابن حجر: "(11)الَيْمَداِنيّ  َسْمع بن الَمِمك عبدِ  بن )س( ُمْسِيرُ  (147)

 .(12)"الحديث
 ال النقاد: أوًل: أقو 

 "يخطئ ابف حباف في الثقات، كقاؿ: ، كذكره(14()13)الكراؽ حماد بف كثقو الحسف   
 .(16)بالكثير" ، كقاؿ ابف عدم: "ليس حديثو(15)كييـ"

 

                                                           
 .(509ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((1
 .(7/415)جابف حباف، الثقات  ((2
 .(160ص)سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني  ((3
 .(1/230)ج البخارم، التاريخ الكبير  ((4
 .(4/135)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  ((5
 .(7/514)جعفاء الرجاؿ ابف عدم، الكامؿ في ض ((6
 .(2/636)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((7
 .(26/519)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((8
  [.10416رقـ الحديث:9/243ينظر: النسائي، السنف الكبرل لمنسائي، ] ((9

 .[415، ص655ينظر: النسائي، عمؿ اليـك كالميمة لمنسائي، ح] ((10
ي منسكبة إلى ىمداف، كىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة، ينظر: السمعاني، األنساب اليمدانٌي: ى ((11
 .(13/419)ج
 .(532ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((12
 .(160ص)الحسف بف حماد الضبي أبك عمي الكراؽ الصيرفي الككفي، ينظر: ابف حجر، تقريب التيذيب  ((13
 .(27/578)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((14
 .(9/197)جابف حباف، الثقات ( (15
 .(8/217)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((16
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 داكد أبك "سئؿ: اآلجرم عبيد أبك في الضعفاء، كقاؿ (2)، كالذىبي(1)كذكره ابف عدم   
 يحسف فرأيتو الخبلؿ عمي بف الحسف "أما: قاؿ األعمش؟ عف حدث الممؾ عبد بف مسير عف
بالقكم"،  "ليس: (5)، كالذىبي(4)النسائي ، كقاؿ(3)يحمدكنو" ال فرأيتيـ أصحابنا كأما عميو، الثناء

 .(7)الٌنظر" بعض ، كقاؿ البخارم: "فيو(6)كقاؿ الذىبي في مكضع آخر: "ليف"
، كقد تعقبو (8)ه"مسند كفي ،"عمي خصائص" في النسائي لو كقاؿ المزم: "ركل    

 .(9)"السنف" كتاب في حديثو ركل النسائي أف حيث مف نظر، مغمطام بقكلو: "فيو
ضعيؼ، كلـ أعثر لو عمى أم ركاية في "خصائص عمي" كلعؿَّ المزم  خالصة القول:   

بيف أيدينا، ككذلؾ لـ أعثر عمى مسند  قد كقع عمى نسخة غير التي كقع عمييا مغمطام أك التي
، كال أم ركاية لو في كتب السنف األربعة، كلـ أعثر لو إال عمى حديثيف في السنف لمنسائي

، كالراجح أف ابف حجر يقصد برمز "س" في التقريب ركاية النسائي في (10)الكبرل لمنسائي
 .الكبرل

, قال ابن حجر: "لين (12)اْلَبْمِخيّ  ُمَقاِتل , َأُخو(11)طيبَ ان النَ يَّ ب بن حَ صعَ مُ )س(  (148)
  .(13)الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
 .(14)ذكره ابف حباف في الثقات

                                                           
 .(8/216)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  ((1
 .(387ص)، ديكاف الضعفاء (2/658)جالذىبي، المغني في الضعفاء  ((2
 و في كتبو.. لـ أعثر عمي(27/578)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((3
 لـ أعثر عميو في كتبو. .السابؽ المرجع ((4
 .(387ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  ((5
 .(2/50)جالذىبي، المقتنى في سرد الكنى  ((6
 .(2/274)جالبخارم، التاريخ األكسط  ((7
 .(27/578)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((8
 .(11/196)جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ  ((9

 .[8341رقـ الحديث: 7/410 -161رقـ الحديث: 1/138ينظر: النسائي، السنف الكبرل لمنسائي، ] ((10
النىبىطي: ىذه النسبة إلى النبط، كىـ قـك مف العجـ، كالمنتسب إلييـ مقاتؿ بف حياف النبطي، ينظر:  ((11

 .(13/26)جالسمعاني، األنساب لمسمعاني 
بمدة مف ببلد خراساف يقاؿ ليا بمخ، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني البىٍمًخٌي: ىذه النسبة الى  ((12
 .(2/303)ج
 .(533ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  ((13
 .(7/479)جابف حباف، الثقات  ((14
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إال : عنو حياف، كلـ يركً  بف مقاتؿ كأخيو الخراساني، أنس بف الربيع: كلـ يرًك إال عف   
 ، كذكر لو الطبراني حديثنا ثـ قاؿ: "لـ(1)المؤدب محمد بف كيكنس الجكىرم، النعماف بف سريج
 .(2)محمد" بف يكنس بو تفرد حياف، بف مصعب أخكه إال مقاتؿ عف يرًكه

 لو مجيكؿ الحاؿ، كقد أشار المزم إلى ركاية النسائي لو بقكلو: "ركل خالصة القول:   
 كلـ أعثر لو عمى أم ركاية في كتب السنف األربعة، (3)كاحدنا" حديثنا "كالميمة اليكـ" في النسائي

جح أف ابف حجر يقصد برمز "س" في ، كالرا(4)الكبرل في النسائي عند فقط ةكاحد ركاية كلو
  .التقريب ركاية النسائي في الكبرل

ابة بدَ مولىم أبو عً  (5)اأَلْزِديّ  َعْبَدةوسف بن يُ  (ت بخ) (149) , قال ابن (6)الَبْصِرّي, الَقصَّ
 .(7)حجر: "لين الحديث"

 أوًل: أقوال النقاد: 
، كقاؿ البزار: "مشيكر، (10)، كذكره ابف حباف في الثقات(9)، كالذىبي(8)ابف معيف وكثق   

 .(13)، كقاؿ ابف القيسراني: "عزيز الحديث"(12)، كقاؿ ابف عدم: "يعرؼ حديثو"(11)ال بأس بو"
 
    

                                                           
 .(28/22)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ،(8/309)ينظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ( (1
 .[4467رقـ الحديث :4/372جـ األكسط، المع :الطبراني] ((2
 .(28/22)جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ( (3
 .[10188رقـ الحديث:9/163السنف الكبرل لمنسائي،  :النسائي] ((4

ككسر الداؿ الميممة، كىك أزد بف الغكث بف  ماألزدم: ىذه النسبة الى ازد شنكءة بفتح األلؼ كسككف الزا ((5
 .(181-1/180)ج، ينظر: السمعاني، األنساب لمسمعاني أبف زيد بف كيبلف بف سب نبت بف مالؾ

لى اٌلذم يذبح الشياه كيبيع لحميا، ينظر: السمعاني، األنساب  ((6 اب: ىذه النسبة إلى بيع المحـ كا  القىصَّ
 .(10/430)جلمسمعاني 

 .(611ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (7)
 .(4/242)جدكرمركاية ال -تاريخ ابف معيف  (8)
 .(2/400)جالذىبي، الكاشؼ  (9)

 .(7/639)جابف حباف، الثقات  (10)
 .[6632رقـ الحديث :13/184مسند البزار، :البزار] (11)
 .(8/504)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ  (12)
 .(286ص)ابف القيسراني، تذكرة الحفاظ  (13)



373 
 

قاؿ األصمعي: "رآني حماد بف سممة عند يكسؼ بف عبدة فقاؿ ما ىذه الركضة التي كقعت ك 
أبك حاتـ:  ، كقاؿ(3)ًمـ فيو"قاؿ الذىبي: "تيك (2)، كقاؿ الذىبي: "ليس بحجة كقد كثؽ"(1)عمييا"

حاديث مناكير عف أ: "لو (6)، كالعقيمي(5)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ(4)ضعيؼ" م"شيخ ليس بالقك 
، كذكر لو العقيمي حديثنا كقاؿ: قاؿ (8)، كالبخارم(7)حميد كثابت"، ككأنو ضعفو أحمد بف حنبؿ
ا حدثؾ ىؤالء الشيكخ عف كحرؾ رأسو، كقاؿ: إذ ،أبك سممة: فحدثت بو حماد بف سممة فأنكره

 .(9)ثابت بشيء فاتيميـ"
، كلـ أعثر لو عمى أم ركاية في كتب السنف األربعة، مقبكؿ حيث يتابع خالصة القول:  

 قد كقعا عمى نسخ غير التي بيف أيدينا، كاهلل أعمـ. (11)، كابف حجر(10)كلعؿَّ المزم
 

  

                                                           
 .(8/503)جابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ( (1

 .(2/763)جالذىبي، المغني في الضعفاء  (2)
 .(448ص)الذىبي، ديكاف الضعفاء  (3)
 .(9/226)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  (4)
 لـ أعثر عميو في كتبو. .السابؽ المرجع(5)
 .(4/456)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  (6)
 بو.. لـ أعثر عميو في كت(9/226)جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  (7)
 .(4/456)جالعقيمي، الضعفاء الكبير  (8)
 .السابؽ المرجع ((9

 .(32/438)جينظر، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  ((10
 .(611ص)ابف حجر، تقريب التيذيب  (11)
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 الخاتمة
 كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات:

ًٍَ كَبٌَ يَشْجٌُ نِمَبء سَثِّوِ فَ} :كتعالى سبحانو بقكلو كغيرم نفسي أذكر البحث ىذا اتمةخ كفي   

 .[111فَهْيَعًَْمْ عًََالً صَبنِحًب ًَالَ يُشْشِنْ ثِعِجَبدَحِ سَثِّوِ أَحَذًا{]انكيف:
 أوًل: أىم النتائج:  
ص بيف يدم القارئ ألخ النتائج، مف مجمكعة إلى تكصمت البسيط الجيد ىذا خبلؿ مف   

 الكريـ أىميا، كالفكائد التي تكصمت إلييا، كىي:
_ جبللة قدر اإلماـ ابف حجر، كعمك مكانتو، كرفعتو بيف العمماء، كالمكانة العممية الرفيعة، 1

 التي حظي بيا كتابو التقريب، بيف طمبة العمـ.
مناىجيـ، كطبقاتيـ،  _ أىمية التعرؼ عمى عمـ الجرح كالتعديؿ، كالمشتغميف بو، كمعرفة2

 كمصطمحاتيـ كالداللة منيا.
بعض العمماء المتقدميف كاإلماـ أحمد  ا_ ييعد  مصطمح الميف، مف المصطمحات التي أطمقي3

 كالبخارم كالدارقطني، كىك ليس بمستحدث مف الحافظ ابف حجر. 
غير مكثريف مف _ تبيف لي مف خبلؿ الدراسة أف أكثر الركاة الذيف لينيـ الحافظ ابف حجر، 4

 ، أحاديثيـ قميمة.الركاية، كبخاصة في السنف األربعة
_ ييعد  مصطمح الميف، مف أدؽ المصطمحات في الحكـ عمى الركاة؛ بخاصة إذا صاحبتو 5

 بعض العبارات المتأرجحة بيف التعديؿ كالتجريح، كيدؿ عمى الضعؼ اليسير عند أكثر العمماء.
مدلكؿ خاص بالحافظ ابف حجر، كبكتابو التقريب؛ كفقان _ مدلكؿ الميف في التقريب ىك 6

: الضعؼ اليسير في الراكم، كىذا ال كالمراد بو لمضكابط التي كضعيا لمراتب الجرح كالتعديؿ.
، سكاء تيكبع أك لـ ييتابع ف(، فكبلىما ضعيؼ ضعفان يسيران )كىك الم يٍ  المقبكؿمقابؿ يتعارض مع 

 مراد مف الميف.القد كافؽ جؿ العمماء بكعمى ىذا يككف الحافظ ابف حجر 
_ ىناؾ بعض الركاة الذيف أشار إلييـ الحافظ ابف حجر، بركاية أحد أصحاب الكتب الستو 7

لو، لـ أجد ركاية ليـ، فمعؿ ابف حجر كقع عمى نسخة غير التي بيف أيدينا، أك أف محقؽ 
 . . كاهلل أعمـالتقريب كقع في الكىـ كالخطأ

مزم عند اإلشارة إلى مف ركل لمراكم، كقكلو ركل لو النسائي في عمؿ اليـك _ دقة اإلماـ ال8
 كالميمة.
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ابفى حجر  (، كافقت الدراسةي الحافظى 150ف )كاة الذيف تمت دراستيـ مائة كخمسي_ بمغ عدد الر 9
(، 16(، كخالفتو الدراسةي في الحكـ عمى ستة عشر )134في الحكـ عمى مائة كأربعة كثبلثيف )

 ت النسبة كاآلتي:كقد كان
 %. 89أ_ نسبة المكافقة في الحكـ عمى الركاة مع اإلماـ ابف حجر 

 %.11ب_ نسبة المخالفة في الحكـ عمى الركاة مع ابف حجر  
كعدد الركاة الذيف لـ أعثر  (،140_ عدد الركاة الذيف تمت دراسة أحاديثيـ مائة كأربعكف )10

 ت نتيجة الدراسة كاآلتي: ككان (،10ليـ عمى أحاديث بمغ عشرة ركاة)
 %.31(، بنسبة 43)ثبلثة كأربعكفأ_ عدد الركاة الذيف تكبعكا، بمتابعات ترتقي بإسناد الحديث، 

 %. 34(، بنسبة 48ب_ عدد الركاة الذيف لـ ييتابعكا عمى أحاديثيـ ثمانية كأربعكف )
عشركف كاحد ك اآلخر  ت_ عدد الركاة الذيف تيكبعكا في بعض أحاديثيـ، كلـ يتابعكا في البعض

 %. 15(، بنسبة 21)
ث_ عدد الركاة الذيف لـ ييتابعكا في بعض أحاديثيـ، كتيكبعكا في البعض اآلخر بمتابعات ال 

 %. 4(، بنسبة 6) ستةترتقي بإسناد الحديث 
(، بنسبة 14ج_ عدد الركاة الذيف تيكبعكا بمتابعات كاىية؛ ال ترتقي بإسناد الحديث أربعة عشر )

10 .% 
ح_ عدد الركاة الذيف تيكبعكا في بعض أحاديثيـ بمتابعات ترتقي بإسناد الحديث، كتيكبعكا في 

 %. 6(، ما نسبتو 8البعض اآلخر بمتابعات كاىية ال ترتقي بإسناد الحديث ثمانية )
ليف الحديث كمصطمح أطمقو ابف حجر عمى الركاة، قرنو بمصطمحات أخرل، كقكلو: ليف -11

 و ليف.الحديث، صدكؽ في
ٍمزي الحافًظ ابف حجر لمراكم برمز "س"، كجدت أف النسائي ركل لو في السنف الكبرل 12 _ رى

 كالصغرل.
 (، كىـ: 51_ عدد الركاة الذيف أشار ابف حجر إلى ركاية النسائي ليـ كاحد كخمسكف )

 كمف خبلؿ الدراسة تبيف لي ما يمي:
(، ما 39تسعة كثبلثكف ) النسائي الصغرلركاية في سنف  أ_ عدد الركاة الذيف عثرت ليـ عمى

 %. 76.5نسبتو 
(، ما 12اثنا عشر )ركاية في سنف النسائي الصغرل ب_ عدد الركاة الذيف لـ أعثر لو عمى أم 

 أسد بف يزيد بف اهلل عبد بف الحضرمي، ك أسد يكسؼ بف %. كالركاة ىـ: إبراىيـ 23.5نسبتو 
الكليد التجيبي،  بف اهلل البىاًرقي، ك عبد ىبلؿ بف ـكعاص الفيقًيمي، عطية بف البجمي، ك سمـ
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الككفي،  القرشي مياجر بف القيسي، كمحمد حمراف بف الخىطمي، ك محمد اهلل عبدً  بفي  اهلل كعيبيدي 
 البجمي، كيحيى كامؿ بف النىبىطي، ك الكليد حياف بف اليمدانٌي، كمصعب الممؾ عبد بف كمسير

  البجمي إسماعيؿ بفا
ؿ النتيجة السابقة، يتضح لنا أف إشارة الحافظ ابف حجر في التقريب برمز "س" _ كمف خبل13

"، ال تعني: أف ليذا الراكم ركاية في السنف الصغرل لمنسائي فقط، إنما تعني: أف 4أك "ع" أك"
لو ركاية في السنف الكبرل؛ ألف نسبة عدد الركاة الذيف لـ أعثر ليـ عمى ركاية في السنف 

%، كال ييعقؿ أف تككف نسبة الخطأ عند الحافظ ابف حجر أك محق ؽ  23.5غة الصغرل كالبال
؛، لذا فإنني أرجح أف ىذا الرمز يعني: ركاية النسائي لو في السنف الكبرل، بمخطكطة التقري

 كاهلل تعالى أعمى كأعمـ، كالمكضكع بحاجة لبحث عممي لمجـز في ىذا المكضكع.
  

 :التوصياتثانيًا: أىم 
 تماـ بعمـ الجرح كالتعديؿ، فيك زاده ال بد منو في كؿ عصر كزماف. _ االى1
 _ البحث عف مصطمحات العمماء لمعرفة مدلكليا.2
؛ ، خارج الكتب الستة_ دراسة باقي الركاة الذيف حكـ عمييـ ابف حجر في التقريب بالميف3

 لمخركج بنتيجة أعمؽ كأكسع في الداللة عمى مراده منو.
ة الذيف رمز ليـ ابف حجر رمز "س" كجمعيـ، كدراستيـ؛ لمكصكؿ إلى نتيجة _ استقصاء الركا4

 حكؿ مدلكؿ ىذا الرمز.
 خطأ مف كاف كما كحده، اهلل فمف تكفيؽ مف كاف فما إعداده، تيسر ما ىذا الختاـ كفي   

عمى ك  عميو كبارؾ كسمـ اهلل كصمى براء، منو كرسكلو كاهلل كمف الشيطاف، فمني نسياف أك
 .العالميف رب هلل كالحمد ،الديف يكـ إلى كأتباعو أصحابو
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 المصادر والمراجعقائمة 
 القرآف الكريـ.

        حمدم: تحقيؽ .1. طغريب الحديثق(. 1405إبراىيـ الحربي، إبراىيـ بف إسحاؽ.)
 كالتكزيع. لمنشر الصميعي دار الرياض:مكة المكرمة،  .1السمفي. ط المجيد عبد

: . تحقيؽاآلثار صحاح عمى األنكار مطالعق(. 1433أدىـ. ) بف يكسؼ إبراىيـ الحمزم، بف
 اإلسبلمية. كالشؤكف األكقاؼ . قطر: كزارة1التراث. ط كتحقيؽ العممي لمبحث الفبلح دار

 : تحقيؽ .ثالحار  مسند زكائد عف الباحث بغية(. 1413محمد. ) بف أسامة، الحارث أبي ابف
 النبكية. كالسيرة السنة خدمة المنكرة: مركز . المدينة1الباكرم. ط صالح أحمد حسيف. د

. عبد الككيؿ الندكم. تحقيؽ: المرض كالكفارات ق(.1411. )عبد اهلل بف محمد، ابف أبي الدنيا
 .بكمبام: الدار السمفية. 1ط

عطا.  القادر عبد تحقيؽ: مصطفى. اإلخكاف(. 1409محمد. ) بف اهلل الدنيا، عبد أبي ابف
 العممية. الكتب . بيركت: دار1ط

 إسحاؽ . تحقيؽ: أبكالمساف كآداب الصمت ق(.1410) .محمد بف اهلل عبد الدنيا، أبي ابف
 العربي. الكتاب . بيركت. دار1الحكيني. ط

ؼ. يكس رمضاف خير محمد: . تحقيؽالعقكباتق(. 1416) .محمد بف اهلل عبد الدنيا، أبي ابف
. ابف لبناف: دار . بيركت،1ط  حـز

خمؼ.  الرحمف عبد نجـ. د: تحقيؽ .المسكر . ذـ)د. ت( .محمد بف اهلل عبد الدنيا، أبي ابف
 الراية. )د. ط(. الرياض. دار

 عمرك: كدراسة . تحقيؽالدنيا أبي البف الجنة صفة)د. ت(.  .محمد بف اهلل عبد الدنيا، أبي ابف
 العمـ. السعكدية: مكتبة جدة سميـ. )د ط(. المنعـ عبد

   إبراىيـ.  السيد مجدم: . تحقيؽاألخبلؽ مكاـر)د. ط(.  .محمد بف اهلل عبد الدنيا، أبي ابف
 القرآف. )د. ط(. القاىرة. مكتبة

. بيركت: دار إحياء 1ط .الجرح كالتعديؿ ق(.1271ابف أبي حاتـ، عبد الرحمف بف محمد. )
 التراث العربي.
شكر اهلل نعمة اهلل  تحقيؽ:. المراسيؿق(. 1397بد الرحمف بف محمد. )ابف أبي حاتـ، ع

 بيركت: مؤسسة الرسالة .1. طقكجاني
. تحقيؽ: أسعد محمد تفسير القرآف العظيـق(. 1419ابف أبي حاتـ، عبد الرحمف بف محمد. )

 . المممكة العربية السعكدية: مكتبة نزار مصطفى الباز.3الطيب. ط
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. تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف عمؿ الحديثق(. 1427الرحمف بف محمد. ) ابف أبي حاتـ، عبد
: مطابع  . )د. ـ(1بإشراؼ كعناية د سعد بف عبد اهلل ، د خالد بف عبد الرحمف. ط

 الحميضي.
 الثاني. تحقيؽ: صبلح ، السفرالكبير التاريخق(. 1427خيثمة. ) أبي بف خيثمة، أحمد أبي ابف

 كالنشر. لمطباعة الحديثة الفاركؽ :. القاىرة1ىبلؿ. ط فتحي بف
. تحقيؽ: (. الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثارق1409ابف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد. ) 

 . الرياض: مكتبة الرشد. 1كماؿ يكسؼ الحكت. ط
 يكسؼ بف عادؿ: . تحقيؽشيبة أبي ابف مسندـ(. 1997) .محمد بف اهلل عبد شيبة، أبي ابف

 الكطف. دار :. الرياض1المزيدم. ط فريد بف أحمد ك العزازم
 اإلسبلمي. المكتب : . )د. ـ(1. طالسنةق(. 1400) .عمرك بف أحمد عاصـ، أبي ابف
 أحمد فيصؿ باسـ. د: . المحقؽكالمثاني اآلحادق(. 1411عمرك. ) بف عاصـ، أحمد أبي ابف

 الراية. دار :. الرياض1الجكابرة. ط
 ناصر بف محمد: . المحقؽعاصـ أبي البف ألكائؿد. ت(. ا). عمرك بف أحمد عاصـ، أبي ابف

 اإلسبلمي. لمكتاب الخمفاء دار :العجمي. )د ط(. الككيت
 كالعمـك القرآف إدارة :. )د. ط(. كراتشيالدياتد. ت(. . )عمرك بف أحمد عاصـ، أبي ابف

 اإلسبلمية
. كؿ في أحاديث الرسكؿجامع األص ىػ(.1392ابف األثير، أبك السعادات المبارؾ بف محمد. )

: مكتبة الحمكاني،  )د. ـ( .1تحقيؽ : عبد القادر األرنؤكط، التتمة تحقيؽ بشير عيكف. ط
 مطبعة المبلح، مكتبة دار البياف.

. النياية في غريب الحديث كاألثرىػ(. 1399ابف األثير، أبك السعادات المبارؾ بف محمد. )
 طناحي. )د . ط(. بيركت: المكتبة العممية.تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل، محمكد محمد ال

تحقؽ: عمي  أسد الغابة في معرفة الصحابة ق(.1415ابف األثير، عمي بف أبي الكـر محمد. )
 : دار الكتب العممية. )د. ـ( )د . ط(.عادؿ أحمد عبد المكجكد. -محمد معكض 

. محمد  ت(. بيركت: دار  . )د.المباب في تيذيب األنسابابف األثير، عمي بف أبي الكـر
 صادر. 

. تحقيؽ: عبد السبلـ سرحاف. مراجعة: تيذيب المغةابف األزىرم، محمد بف أحمد. )د. ت(. 
 : مؤسسة قرطبة.  محمد عمي النجار. )د. ط(
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 المحسف عبد: كتخريج . تحقيؽاألعرابي ابف معجـق(. 1418محمد. ) بف األعرابي، أحمد ابف
 الجكزم. ابف دار :. لسعكدية1الحسيني. ط أحمد بف إبراىيـ بفا
      صبلح: . المحقؽعكؼ بف الرحمف عبد مسندق(. 1414محمد. ) بف الًبٍرتي، أحمد ابف

. ابف دار :بيركت .1الشبلحي. ط عايض بفا  حـز
 : . )د. ط(. )د. ـ(البييقي سنف عمى النقي الجك ىرعثماف. )د. ت(.  بف عمي التركماني، ابف

 الفكر. دار
 اهلل عبد: . المحقؽالمسندة السنف مف المنتقىق(. 1408عمي. )  بف اهلل عبد الجاركد، ابف

 الثقافية. الكتاب مؤسسة :. بيركت1الباركدم. ط عمر
 : . )د. ط(. )د. ـ(القراء طبقات في النياية غايةق(. 1351محمد. ) بف الجزرم، محمد ابف

 تيمية. ابف مكتبة
ٍعد، ابف الجعد . 1. ط: عامر أحمد حيدر. تحقيؽند ابف الجعدمسق(. 1410. )عمي بف الجى

 .بيركت: مؤسسة نادر
. )د. ـ(. متفقة مع طبعة دار 2. طمسند ابف الجعدق(. 1417ابف الجعد، عمي بف الجعد. )

 الكتب العممية.
. تحقيؽ: العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية(. 1401ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي. )

 . فيصؿ آباد، باكستاف: إدارة العمـك األثرية.2ط إرشاد الحؽ األثرم.
. تحقيؽ: د عبد المعطي أميف غريب الحديثق(. 1405ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي. )

 . بيركت: دار الكتب العممية.1القمعجي. ط
. تحقيؽ: عبد اهلل الضعفاء كالمتركككفق(. 1406ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي. )

 ت. دار الكتب العممية.. بيرك 1القاضي. ط
         حمد. تحقيؽ: عبد اهلل مناقب اإلماـ أ(. 1409ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي. )

 : دار ىجر. . )د. ـ(2بف عبد المحسف التركي. طا
. تحقيؽ: مسعد التحقيؽ في أحاديث الخبلؼق(. 1415ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي. )
 بيركت: دار الكتب العممية. .1عبد الحميد محمد السعدني. ط

. مثير الغراـ الساكف إلى أشرؼ األماكفق(. 1415ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي. )
 . القاىرة: دار الحديث.1تحقيؽ: مصطفى محمد حسيف الذىبي. ط

. تحقيؽ: عبد الرحمف محمد المكضكعاتق(. 1388ابف الجكزم، عبد الرحمف بف عمي.)
 كرة: المكتبة السمفية.. المدينة المن1عثماف. ط
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 كجؿ عز ربو مع النبي سمكؾ كالميمة اليكـ عمؿمحمد. )د. ت(.  بف أحمد: الس ن ي، ابف
 لمثقافة القبمة دار :بيركت البرني. )د. ط(. جدة، ككثر: . المحقؽالعباد مع كمعاشرتو
 القرآف. عمكـ كمؤسسة اإلسبلمية

 محيي تحقيؽ: .الشافعية الفقياء بقاتطـ(. 1992الرحمف. ) عبد بف الصبلح، عثماف ابف
 اإلسبلمية. البشائر دار :. بيركت1نجيب. ط عمي الديف

           فكزم رفعت د: . المحقؽالمدلسيف ق(.1415الرحيـ. ) عبد بف العراقي، أحمد ابف
 الكفاء. . )د. ـ(. دار1حماد. ط حسيف نافذ. د المطمب، عبد

: . المحقؽالمراسيؿ ركاة ذكر في التحصيؿ تحفةد. ت(. ) .الرحيـ عبد بف أحمد العراقي، ابف
 الرشد. مكتبة :نكارة. )د. ط(. الرياض اهلل عبد

 محمد عمي: . المحقؽاالعتداؿ ميزاف ذيؿ ق(.1416الرحيـ. ) عبد الديف العراقي، زيف ابف
 العممية. الكتب دار :. بيركت1عبد المكجكد. ط أحمد عادؿ/  معكض

 نصو كخرج عميو كعمؽ . حققوالفقو أصكؿ في العدةق(. 1410الحسيف. ) بف الفراء، محمد ابف
 )د. ف(.  : . )د. ـ(2المباركي. ط سير بف عمي بف أحمد د: 

   : . المحقؽاألحكاـ كتاب في كاإليياـ الكىـ بيافق(. 1418محمد. )  بف القطاف، عمي ابف
 طيبة. دار :. الرياض1سعيد.ط آيت الحسيف. د
المؤتمؼ كالمختمؼ البف القيسراني = األنساب ق(. 1411. )محمد بف طاىر، القيسرانيابف 

بيركت: دار  .1. ط: كماؿ يكسؼ الحكت. تحقيؽالمتفقة في الخط المتماثمة في النقط
 .الكتب العممية

: . المحقؽ(عدم البف الكامؿ مف) الحفاظ ذخيرةق(. 1416طاىر. )  بف القيسراني، محمد ابف
 السمؼ. دار :. الرياض1كائي. طالفري الرحمف عبد. د
: . المحقؽالمكضكعة األحاديث في التذكرة معرفةق(. 1406) .طاىر بف محمد القيسراني، ابف

 الثقافية. الكتب مؤسسة :بيركت .1حيدر. ط أحمد الديف عماد الشيخ
 اهلل رسكؿ حديث مف كاألفراد الغرائب أطراؼق(. 1419) .طاىر بف محمد القيسراني، ابف

 السيد نصار، حسف محمكد محمد محمكد: . المحقؽالدارقطني لئلماـ كسمـ عميو هللا صمى
 العممية. الكتب دار :بيركت .1يكسؼ. ط

 حباف البف المجركحيف كتاب أحاديث أطراؼ) الحفاظ تذكرة .طاىر بف محمد القيسراني، ابف
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كىاهي  مىا» يميو) لمبارؾا البف كالرقائؽ الزىداهلل.  عبد الرحمف عبد اٍلميبىارىًؾ، أبك اٍبفً  ـي  رى        نيعىٍي
مَّادو  ٍبفي ا ًتوً  ًفي حى مىى زىاًئدنا نيٍسخى كىاهي  مىا عى  حبيب: . المحقؽ( «الز ٍىدً  ًكتىابً  ًفي عىفً  اٍلمىٍركىًزم   رى

 العممية. الكتب دار :األعظمي. )د. ط(. بيركت الرحمف
     لعمي شيبة أبي بف عثماف بف دمحم سؤاالتق(. 1404اهلل. ) عبد بف ابف المديني، عمي

 المعارؼ. مكتبة :. الرياض1القادر. ط عبد اهلل عبد . تحقيؽ: مكفؽالمديني بفا
. 2األعظمي. ط مصطفى . تحقيؽ: محمدالعمؿـ(. 1980) .اهلل عبد بف عمي المديني، ابف

 اإلسبلمي. المكتب :بيركت
 خماس سيد بف سامي: . المحقؽإربؿ تاريخـ(. 1980أحمد. ) بف المستكفي، المبارؾ ابف

 لمنشر. الرشيد دار كاإلعبلـ، الثقافة كزارة: العراؽ الصقار. )د. ط(.
 عادؿ الحمف عبد أبي: . تحقيؽالمقرئ البف المعجـق(. 1449إبراىيـ. ) بف المقرئ، محمد ابف

 الرشد. مكتبة :. الرياض1سعد. ط بف
     ميستدرىؾ عمى الٌذىبي الحاًفظ اؾاستدرى  (. مختصري ق1411) .عمي بف عمر الممقف، ابف

يدىاف. ط حمد بف اهلل تحقيؽ:ى عبد الحىاكـ اهللً  عبد أبي  العىاًصمىة، دىاري  :. السعكدية1المحى
 الرياض.

 في الكاقعة كاألثار األحاديث تخريج في المنير البدرق(. 1425عمي. ) بف الممقف، عمر ابف 
. 1كماؿ. ط بف كياسر سميماف بف اهلل كعبد الغيط أبك مصطفى: . المحقؽالكبير الشرح

 كالتكزيع. لمنشر اليجرة دار :الرياض، السعكدية
 الفبلح دار: . المحقؽالصحيح الجامع لشرح التكضيحق(. 1429) .عمي بف عمر الممقف، ابف

 النكادر. دار :دمشؽ، سكريا .1التراث. ط كتحقيؽ العممي لمبحث
 الكطف. دار: الرياض .1. طبشراف ابف أماليق(. 1418محمد. ) بف الممؾ بٍشراف، عبد ابف
 أبك: . المحقؽالسرية األطعمة في المركية اآلثارـ(. 2004الممؾ. ) عبد بف بشككاؿ، خمؼ ابف

 السمؼ. أضكاء :الشعيرم.)د. ط(. الرياض ياسر محمد عمار
. 2ط . تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ.شرح صحيح البخارلىػ(. 1423ابف بطاؿ، عمي بف خمؼ. )
 الرياض: مكتبة الرشد.

 معطي، رضا: . المحقؽبطة البف الكبرل اإلبانةق(. 1426محمد. ) بف اهلل بىطَّة، عبيد ابف
 كالتكزيع. لمنشر الراية دار :الرياض .2األثيكبي. ط كعثماف

. )د. ط(. مصر: النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرةابف تغرم بردم، يكسؼ. )د. ت(. 
 ة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب.كزارة الثقاف



383 
 

 الشيعة كبلـ نقض في النبكية السنة منياجق(. 1406) .الحميـ عبد بف أحمد تيمية، ابف
 سعكد بف محمد اإلماـ جامعة : . )د. ـ(1سالـ. ط رشاد محمد: . المحقؽالقدرية

 اإلسبلمية.
 الديف ناصر محمد يثوأحاد خرج: . تحقيؽاإليمافق(. 1413. )الحميـ عبد بف أحمد تيمية، ابف

 اإلسبلمي. المكتب :بيركت .4األلباني. ط
 المنصكرة الناجية الفرقة اعتقاد: الكاسطية العقيدةق(. 1420الحميـ. ) عبد بف تيمية، أحمد ابف

. 2المقصكد. ط عبد بف أشرؼ محمد أبك: كالجماعة. المحقؽ السنة أىؿ الساعة قياـ إلى
 السمؼ. أضكاء :الرياض

الطكياف.  صالح بف العزيز عبد: . المحقؽالنبكات (.ق1420. )الحميـ عبد بف أحمد تيمية، ابف
 السمؼ. أضكاء :. السعكدية1ط

تدمرم.  السبلـ عبد عمر. د: . المحقؽالشيكخ معجـق(. 1405أحمد. ) بف ابف جميع، محمد
 الرسالة. مؤسسة :طرابمس، بيركت

. رقـ كتبو البارم شرح صحيح البخارمفتح ق(. 1379ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي. قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب 

ط(. بيركت:  الديف الخطيب. عميو تعميقات العبلمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز. )د.
 دار المعرفة.

. لكامنة في أعياف المائة الثامنةالدرر اىػ(. 1392ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
 . اليند: حيدر أباد، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية. 2تحقيؽ: محمد عبد المعيد ضاف. ط

تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف  (.1403ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. ) 
 . . عماف: مكتبة المنار1. تحقيؽ: د عاصـ بف عبداهلل القريكتي. طبالتدليس

. بيركت: دار 2. طإنباء الغمر بأبناء العمرق(. 1403ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
 الكتب العممية.

. 1. تحقيؽ: محمد عكامة. طتقريب التيذيب(. 1406ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
 سكريا: دار الرشيد.

ئد المبتكرة مف أطراؼ إتحاؼ الميرة بالفكا(. 1415ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
. السعكدية: مجمع الممؾ فيد لطباعة 1. تحقيؽ : مركز خدمة السنة كالسيرة. طالعشرة

 المصحؼ الشريؼ.
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التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ق(. 1416ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
 ة.. مصر: مؤسسة قرطب1. تحقيؽ: أبك عاصـ حسف بف عباس بف قطب. طالكبير

. تحقيؽ: رفع اإلصر عف قضاة مصرق(. 1418ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
 . القاىرة: مكتبة الخانجي.1الدكتكر عمي محمد عمر. ط

. تحقيؽ: نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثرىػ(. 1418ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
 . القاىرة: دار الحديث. 5عصاـ الصبابطي، عماد السيد. ط

. المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانيةق(. 1419ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
 . السعكدية: دار العاصمة، دار الغيث.1ط

. العشرة المسانيد بزكائد الميرة الخيرة إتحاؼق(. 1420) .عمي بف أحمد العسقبلني، حجر ابف
 لمنشر. الكطف دار :. الرياض1العممي. ط لمبحث المشكاة دار: المحقؽ

نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في ىػ(. 1422ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
 . الرياض: مطبعة سفير.1. تحقيؽ: عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي. طمصطمح أىؿ األثر

. تحقيؽ كتخريج بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـق(. 1424ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
 . الرياض: دار الفمؽ.7ؽ: سمير بف أميف الزىرم. طكتعمي

. تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة. لساف الميزافـ(. 2002ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي. )
 : دار البشائر اإلسبلمية. . )د. ـ(1ط

. تحقيؽ: السيد الدراية في تخريج أحاديث اليدايةت(.  .ابف حجر العسقبلني، أحمد بف عمي.)د
 ط(. بيركت. دار المعرفة. . ىاشـ اليماني المدني. )دعبد اهلل

 . )د. ط(. بيركت: دار الفكر. المحمى باآلثارابف حـز األندلسي، عمي بف أحمد. )د. ت(. 
 كسمـ عميو اهلل صمى النبي قكؿ فيو جزءـ(. 1994محمد. ) بف المديني، أحمد حكيـ ابف

 دار :. بيركت1البدر. ط اهلل عبد بف ربد: تحقيؽ. «فأداىا مقالتي سمع امرأ اهلل نضر»
. ابف  حـز

 الشيخ: . تحقيؽحميد بف عبد مسند مف المنتخبق(. 1423نصر. ) بف الحميد حميد، عبد ابف
 كالتكزيع. لمنشر بمنسية دار : . )د. ـ(2العدكم. ط مصطفى

لركاة سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح اق(. 1414ابف حنبؿ، أحمد بف محمد. )
 . المدينة المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ.1. تحقيؽ: د. زياد محمد منصكر. طكتعديميـ
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. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿىػ(. 1421ابف حنبؿ، أحمد بف محمد. )
: مؤسسة  )د. ـ( .1عادؿ مرشد، كآخركف. إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي. ط

 الرسالة.
. تحقيؽ: كصي اهلل بف محمد العمؿ كمعرفة الرجاؿ(. 1422ف حنبؿ، أحمد بف محمد. )اب

 . الرياض: دار الخاني.2عباس. ط
اديثو صحيحي ابف خيزىيمةىػ(. 1424ابف خزيمة، محمد بف إسحاؽ. ) ٌرجى أحى مىيو كىخى ٌمؽ عى ققوي كعى . حى

قدَّـ لو: د محمد مصطفى األعظمي. ط  بلمي.المكتب اإلس :)د .ـ( .3كى
. تحقيؽ: الدكتكر شرح عمؿ الترمذمق(. 1407ابف رجب الحنبمي، عبد الرحمف بف أحمد. )

 ىماـ عبد الرحيـ سعيد. الزرقاء، األردف: مكتبة المنار.
. فتح البارم شرح صحيح البخارمىػ(. 1417ابف رجب الحنبمي، عبد الرحمف بف أحمد. )

إبراىيـ بف إسماعيؿ، السيد عزت،  تحقيؽ: محمكد بف شعباف ، مجدم بف عبد الخالؽ،
. 1محمد بف عكض، صبلح بف سالـ، عبلء بف مصطفى، صبرم بف عبد الخالؽ. ط

 المدينة النبكية: مكتبة الغرباء األثرية.
 ذيب شاكر: الدكتكر . تحقيؽزنجكيو البف األمكاؿق(. 1406حميد. ) زنجكيو، أحمد ابف

 اإلسبلمية. كالدراسات ثلمبحك  فيصؿ الممؾ مركز :. السعكدية1فياض. ط
. 1عطا. ط القادر عبد محمد: . تحقيؽالكبرل الطبقاتق(. 1410سعد. ) بف سعد، محمد ابف

 العممية. الكتب دار :بيركت
     : . المحقؽاألعظـ كالمحيط المحكـق(. 1421إسماعيؿ. ) بف المرسي، عمي سيده ابف

 العممية. الكتب دار :. بيركت1ىنداكم. ط الحميد عبد
السامرائي.  صبحي: . المحقؽالثقات أسماء تاريخق(. 1404. )أحمد بف عمر شاىيف، بفا

 السمفية. الدار :. الككيت1ط
 أميف بف سمير: . المحقؽكمنسكخو الحديث ناسخق(. 1408أحمد. ) بف عمر شاىيف، ابف

 المنار. مكتبة :. الزرقاء1الزىيرم.ط
 الرحيـ عبد: . المحقؽكالكذابيف الضعفاء ءأسما تاريخق(. 1409. )أحمد بف عمر شاىيف، ابف

 )د. ف(. : . )د. ـ(1القشقرم .ط أحمد محمد
 كالتمسؾ الديف شرائع كمعرفة السنة أىؿ مذاىب شرحق(. 1415) .أحمد بف عمر شاىيف، ابف

 كالتكزيع. لمنشر قرطبة مؤسسة : . )د. ـ(1محمد. ط بف عادؿ: . المحقؽبالسنف
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      محمد بف الرحيـ عبد: . المحقؽفييـ المختمؼق(. 1420. )أحمد بف عمر شاىيف، ابف
 الرشد. مكتبة :. السعكدية1القشقرم. ط أحمد بفا
: . تحقيؽذلؾ كثكاب األعماؿ فضائؿ في الترغيبق(. 1424أحمد. ) بف شاىيف، عمر ابف

 العممية. الكتب دار :بيركت، لبناف .1إسماعيؿ. ط حسف محمد حسف محمد
شمتكت.)د.  محمد فييـ: . حققوشبة البف المدينة تاريخق(. 1399بة. )ش بف شبة، عمر ابف

 )د. ف(. :ط(. جدة
. كاألسانيد المعاني مف المكطأ في لما التمييدق(. 1387اهلل. ) عبد بف البر، يكسؼ عبد ابف

 كالشؤكف األكقاؼ عمكـ كزارة :العمكم. )د. ط(. المغرب أحمد بف مصطفى: تحقيؽ
 اإلسبلمية.

 عمي: . المحقؽاألصحاب معرفة في االستيعاب(. 1412اهلل. ) عبد بف يكسؼ البر، عبد ابف
 الجيؿ. دار :. بيركت1البجاكم. ط محمد

 األشباؿ أبي: . تحقيؽكفضمو العمـ بياف جامعق(. 1414) .اهلل عبد بف يكسؼ البر، عبد ابف
 الجكزم. ابف دار :السعكدية .1الزىيرم. ط

:  . تحقيؽالتعميؽ أحاديث في التحقيؽ تنقيحق(. 1428مد. )أح بف اليادم، محمد عبد ابف
 السمؼ. أضكاء :. الرياض1اهلل. ط جاد بف محمد بف سامي

المكجكد.  عبد أحمد عادؿ: . تحقيؽالرجاؿ ضعفاء في الكامؿق(. 1418أحمد.) عدم، أبك ابف
 العممية. الكتب :. بيركت، لبناف1ط

العمركم.  غرامة بف عمرك: . المحقؽدمشؽ ختاريق(. 1415الحس. ) بف عساكر، عمي ابف
 كالتكزيع. كالنشر لمطباعة الفكر )د ط(. )د. ـ(. دار

  دراسة كتحقيؽ: زىير  .مجمؿ المغة البف فارس ق(.1406. )أبك الحسيف أحمد، بف فارسا
 .بيركت: مؤسسة الرسالة .2.طعبد المحسف سمطاف

 السبلـ عبد: كتحقيؽ دراسة. المغة اييسمق معجـ(. ىػػ1399. )أحمد الحسيف أبك فارس، ابف
 .الفكر دار(: ـ د(. )ط د.)ىاركف محمد

 سالـ بف صبلح: . المحقؽالصحابة معجـق(. 1418الباقي. ) عبد الحسيف قانع، أبك ابف
 األثرية. الغرباء مكتبة :المنكرة . المدينة1المصراتي. ط

 .1الجبكرم. ط اهلل عبد. د: لمحقؽا الحديث. غريبق(. 1397مسمـ. ) بف اهلل قتيبة، عبد ابف
 العاني. بغداد. مطبعة
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: . المحقؽالشيطاف مصايد مف الميفاف إغاثة بكر. )د. ت(. أبي بف الجكزية، محمد قيـ ابف
 المعارؼ مكتبة :الفقي. )د. ط(. السعكدية حامد محمد
محمد : سامي بف . تحقيؽتفسير القرآف العظيـ(. ىػ1420. )إسماعيؿ بف عمرابف كثير، 
 .: دار طيبة لمنشر كالتكزيع . )د. ـ(2. طسبلمة

 . )د. ـ(1األرنؤكط. ط شعيب: المحقؽ ماجو ابف سنفق(. 1430) .يزيد بف محمد ماجة، ابف
 العالمية. الرسالة دار :
الباقي. )د. ط(.  عبد فؤاد محمد: . تحقيؽماجو ابف سنفيزيد. )د. ت(.  بف ماجة، محمد ابف

 العربية. الكتب إحياء دار : )د. ـ(
 في كالمختمؼ المؤتمؼ عف االرتياب رفع في اإلكماؿ ق(.1411الممؾ. ) سعد: ماككال،  ابف

 العممية. الكتب دار :. بيركت، لبنافكاألنساب كالكنى األسماء
 أحمد. د: . المحقؽ(الدكرم ركاية) معيف ابف تاريخ:  ق(.1399يحيى. ) زكريا أبك: معيف، ابف

حياء العممي البحث مركز :المكرمة مكة .1سيؼ. ط نكر محمد  اإلسبلمي. التراث كا 
    عمي عف كفيو معيف بف يحيى عف الرجاؿ معرفةق(. 1405. )يحيى زكريا أبك: معيف، ابف

 بف أحمد ركاية/ كغيرىـ نمير بف اهلل عبد بف كمحمد شيبة أبي بف بكر كأبي المديني بفا
 :. دمشؽ1القصار. ط كامؿ محمد: ألكؿا الجزء: محرز. المحقؽ بف القاسـ بف محمد
 العربية. المغة مجمع

. معيف بف يحيى زكريا ألبي الجنيد ابف سؤاالتق(. 1408يحيى. ) زكريا أبك: معيف، ابف
 الدار. مكتبة :المنكرة . المدينة1سيؼ. ط نكر محمد أحمد: المحقؽ

    : . المحقؽ(الدارمي عثماف ركاية) معيف ابف تاريخد. ت(. . )يحيى زكريا أبك: معيف، ابف
 لمتراث. المأمكف دار :سيؼ. )د. ط(. دمشؽ نكر محمد أحمد. د
ٍندىه، محمد ابف  عمى كصفاتو كجؿ عز اهلل أسماء كمعرفة التكحيد ق(.1423إسحاؽ. ) بف مى

 ناصر محمد بف عمي الدكتكر: أحاديثو كخرج عميو كعمؽ . حققوكالتفرد االتفاؽ
 كالحكـ. العمكـ مكتبة :. سكريا1الفقييي.ط

. ) بف منظكر، محمد ابف  صادر. دار :. بيركت3. طالعرب لسافق(. 1414مكـر
. إسحاؽ أبي أمالي مف األكؿ الجزءق(. 1420الصمد. ) عبد بف البغدادم، إبراىيـ إسحاؽ أبك

 مكتبة :. السعكدية1القشقرم. ط أحمد بف محمد الرحيـ عبد الدكتكر: كدراسة تحقيؽ
 الرشد.
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    أحمد عمرك أبك: كرتبو . جمعوالرجاؿ بمعجـ النباؿ نثؿق(. 1433الحكيني. ) إسحاؽ أبك
 عباس. ابف دار :. مصر1الككيؿ ط عطية بفا
. 1عكاد.ط ككركيس: . تحقيؽكاسط تاريخق(. 1406سيؿ. ) بف الحسف الرٌزاز، أسمـ أبك

 الكتب. عالـ :بيركت
   صالح: ابو. المحقؽكآد النبي أخبلؽـ(. 1998محمد. ) بف اهلل األصبياني، عبد الشيخ أًبك

 كالتكزيع. لمنشر المسمـ دار : . )د ـ(1الكنياف. ط محمد بفا
 ذياب. د: . المحقؽالبييقي خبلفيات مختصرق(. 1417فىرح. ) بف العباس اإلشبيمى، أحمد أبك

 الرشد. مكتبة :. السعكدية1عقؿ. ط ذياب الكريـ عبد
 محمد: . المحقؽالحديث عمـ في المخزكف ق(.1408) الحسيف. بف الفتح األزدم، محمد أبك

 العممية. الدار :اليند . دليي،1السمفي. ط إسحاؽ محمد إقباؿ
  مختصر أحاديث بمعرفة الطالب تحفةق(. 1416عمر. ) بف الفداء الدمشقي، إسماعيؿ أبك

. ابف دار : . )د. ـ(2. طالحاجب ابف  حـز
 الفكر. دار :. )د. ط(. بيركتالبياف ركححقي. )د. ت(.  الفداء، إسماعيؿ أبك
: كتحقيؽ . دراسةالزىرم حديثق(. 1418الرحمف. ) عبد بف اهلل البغدادم، عبيد الفضؿ أبك

 السمؼ. أضكاء :. الرياض1محمد. ط بف حسف الدكتكر
 شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة.ق(. 1423أبك القاسـ الطبرم، ىبة اهلل بف الحسف. )

 بف سعد بف حمداف الغامدم. السعكدية: دار طيبة.تحقيؽ: أحمد 
 أحىاًديًث  تىٍخرًيجً  في كىالتَّنىاًقيحً  المنىاًىجً  كىٍشؼي ق(. 1425إبراىيـ. ) بف المعالي، محمد أبك

اؽ ميحمَّد. د: . تحقيؽالمىصىاًبيحً  مَّد ًإٍسحى  العربية الدار :لبناف . بيركت،1إٍبرىاًىيـ.ط ميحى
 لممكسكعات.

 في البخارم لو خرج لمف،  كالتجريح التعديؿق(. 1406خمؼ. ) بف الباجي، سميمافالكليد  أبك
 كالتكزيع. لمنشر المكاء دار :. الرياض1حسيف. ط لبابة أبك. د: . المحقؽالصحيح الجامع

بعمبكي.  منير رمزم: . المحقؽالمغة جميرةـ(. 1987الحسف. ) بف بكر األزدم، محمد أبك
 مبلييف.لم العمـ دار :. بيركت1ط

 بكر أبي شيكخ أسامي في المعجـق(. 1410إبراىيـ. ) بف بكر اإلسماعيمي، أحمد أبك
 كالحكـ. العمكـ مكتبة :المنكرة . المدينة1منصكر.ط محمد زياد. د: . المحقؽاإلسماعيمي

       . تحقيؽ:الزاىر في معاني كممات الناس ق(ػ1412أبك بكر األنبارم، محمد بف القاسـ. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 1صالح. ط حاتـ .د
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 .5محمد. ط الشيخ يكسؼ: . المحقؽالصحاح مختارق(. 1420الديف. ) بكر الرازم، زيف أبك
 حممي: . حققو(الغيبلنيات) الفكائد كتابق(. 1417اهلل. ) عبد بف محمد الشافعي، بكر أبك

 الجكزم. ابف دار :. السعكدية1اليادم. ط عبد أسعد كامؿ
. كاالختبلؼ كاإلجماع السنف في األكسطق(. 1405إبراىيـ. ) بف لنيسابكرم، محمدبكر ا أبك

 طيبة. دار :. السعكدية1حنيؼ. ط محمد بف أحمد صغير حماد أبك: تحقيؽ
 . األندلس أىؿ رجاؿ تاريخ في الممتمس بغيةـ(. 1967يحيى. ) بف الضبي، أحمد جعفر أبك

 العربي. الكاتب دار :)د ط(. القاىرة
تيذيب اآلثار كتفصيؿ الثابت عف رسكؿ اهلل ق(. 1416جعفر الطبرم، محمد بف جرير. )أبك 

. دمشؽ: دار 1ر، الجزء المفقكد. تحقيؽ: عمي رضا بف عبد اهلل رضا. طمف األخبا
 المأمكف لمتراث.

. تحقيؽ: أحمد جامع البياف في تأكيؿ القرآفق(. 1420أبك جعفر الطبرم، محمد بف جرير.)
 . )د. ـ(. مؤسسة الرسالة.1طمحمد شاكر. 

. تحقيؽ: شعيب (. شرح مشكؿ اآلثارق1415أبك جعفر الطحاكم، أحمد بف محمد. )
 : مؤسسة الرسالة. ـ( .. )د1األرنؤكط. ط

. 1. تحقيؽ: محمد عبد المعيد خاف. طالثقاتق(. 1393أبك حاتـ البيستي، محمد بف حباف. )
 ثمانية.حيدر آباد الدكف اليند: دائرة المعارؼ الع
(. المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء ق1396أبك حاتـ البيستي، محمد بف حباف. )

 . حمب: دار الكعي.1. تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد. طكالمترككيف
ار. مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطق(. 1411أبك حاتـ البيستي، محمد بف حباف. )
 : دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع. نصكرة.م. ال1تحقيؽ: مرزكؽ عمى ابراىيـ. ط
. تحقيؽ: صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمبافق(. 1414أبك حاتـ البيستي، محمد بف حباف. )

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.2شعيب األرنؤكط. ط
. : محمد ناصر الديف األلباني. تحقيؽالعمـ(. ىػ1403. )زىير بف حرب النسائي، أبك خيثمة
 .ت: المكتب اإلسبلميبيرك . 2ط

. تحقيؽ: محمد محيي الديف سنف أبي داكدأبك داكد الس ًجٍستاني، سميماف بف األشعث. )د. ت(. 
 عبد الحميد. )د. ط(. بيركت: المكتبة العصرية.
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 في السجستاني داكد أبا اآلجرم عبيد أبي سؤاالتق(. 1403. )األشعث بف سميماف داكد، أبك
 العممي البحث عمادة :. السعكدية1العمرم. ط قاسـ عمي محمد :. المحقؽكالتعديؿ الجرح

 المنكرة. المدينة اإلسبلمية، بالجامعة
        الديف محيي محمد: . المحقؽداكد أبي سنفاألشعث. )د. ت(.  بف داكد، سميماف أبك

 العصرية. المكتبة :الحميد. )د. ط(. بيركت عبد
مَّد - األرنؤكط شعىيب: . المحقؽداكد أبي سنفق(. 1430األشعث. ) بف سميماف: داكد، أبك  محى

 العالمية الرسالة دار : .) د. ـ(1بممي. ط قره كاًمؿ
األقطار.  خبر في المعطار ـ(. الركض1980اهلل. ) عبد بف الًحميرل، محمد اهلل عبد أبك

 لمثقافة. ناصر مؤسسة :بيركت .2عباس. ط إحساف: المحقؽ
: . المحقؽككناىـ المحدثيف كأسماء التاريخق(. 1415أحمد. ) فب المقدمي، محمد اهلل عبد أبك

 كالسنة. الكتاب . )د. ـ(. دار1المحيداف. ط إبراىيـ بف محمد
 عارؼ بف أيمف: . تحقيؽعكانة أبي مستخرجق(. 1419إسحاؽ. ) بف عكانة، يعقكب أبك

 المعرفة. دار :. بيركت1الدمشقي. ط
 فتحي مجدم: . المحقؽمسير أبي نسخةق(. 1410مسير. ) بف األعمى مسير، عبد أبك

 لمتراث. الصحابة دار: . مصر1السيد. ط
      .األصفياء كطبقات األكلياء حميةق(. 1394) .اهلل عبد بف أحمد ، األصبياني نعيـ أبك

 السعادة. :)د. ط(.مصر
. نياألصبيا نعيـ ألبي النبكة دالئؿق(. 1406) .اهلل عبد بف أحمد ، األصبياني نعيـ أبك

 النفائس. دار :. بيركت2عباس. ط البر عبد جي، قمعو ركاس محمد الدكتكر: حققو
: . المحقؽأصبياف أخبار أصبياف، تاريخق( 1410) .اهلل عبد بف أحمد ، األصبياني نعيـ أبك

 العممية. الكتب دار :. بيركت1حسف. ط كسركم سيد
        عادؿ: . تحقيؽالصحابة ةمعرفق(. 1419اهلل. ) عبد بف ، أحمد نعيـ األصبياني أبك

 لمنشر. الكطف دار :. الرياض1العزازم. ط يكسؼ بفا
 كتاب مف الرابع الجزء مف حديثا أربعكف ـ(.2004) .اهلل عبد بف أحمد ، األصبياني نعيـ أبك

 الشبكة لمكقع التابع المجاني الكمـ جكامع برنامج في نيشر مخطكط :. )د. ـ(1. طالطب
 اإلسبلمية.

أسد.  سميـ حسيف: . المحقؽيعمى أبي مسندق(. 1404عمي. ) بف المكصمي، أحمد يعمى أبك
 لمتراث. المأمكف دار :دمشؽ .1ط



391 
 

        التاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ(. ىػ1427. )أبك بكر أحمد بف أبي خيثمة، خيثمة كأب
: الفاركؽ القاىرة. 1. ط: صبلح بف فتحي ىبلؿ. تحقيؽالسفر الثالث -ابف أبي خيثمة 

 .الحديثة لمطباعة كالنشر
زىةى، أىٍحمىدي  أىًبك . ) بفي  غىرى اًزـً  الصحابة مف كجماعة الغفارم عابس مسند فيو الجزءق(. 1419حى

 . الرياض.1الحامضي. ط القاسـ أبك محمد بف غالب الدكتكر: . تحقيؽعنيـ اهلل رضي
ذخيرة )لنسائي المسمى شرح سنف اـ(. 2003ـ الى 1996. )مف محمد بف عمي، اإلثيكبي

 : دار المعراج الدكلية لمنشر . )د. ـ(1ط .(العقبى في شرح المجتبى
 شرح في العقبى ذخيرة» المسمى النسائي سنف شرحق(. 1424عمي. ) بف اإلثيكبي، محمد
 لمنشر. الدكلية المعراج دار : . )د. ـ(1ط .«المجتبى

، محمد         عمر بف اهلل عبد الدكتكر: المحقؽ الشريعة. ق(.1420الحسيف. ) بف اآلجير م 
 الكطف. دار :. السعكدية2الدميجي. ط سميماف بفا

 :. بيركت1بعمبكي.ط منير رمزم: . المحقؽالمغة جميرةـ(. 1987الحسف. ) بف األزدم، محمد
 لممبلييف. العمـ دار
       : قؽ. المحراىكيو بف إسحاؽ مسندق(. 1412إبراىيـ. ) بف راىكيو، إسحاؽ بف إسحاؽ
 اإليماف. مكتبة :المنكرة . المدينة1البمكشي. ط الحؽ عبد بف الغفكر عبد .د

: دىار  . )د. ـ(1. طالمساًلؾ في شرح ميكىطَّأ مالؾ(. ىػ1428. )محمد بف عبد اهلل، االشبيمي
 .الغىرب اإلسبلمي

ة حسيف فكقي. تحقيؽ: اإلبانة عف أصكؿ الديانةق(. 1397. )عمي بف إسماعيؿ، األشعرم
 .القاىرة: دار األنصار. 1. طمحمكد
. )د. ط(. : عمي رضا عبد اهلل. تحقيؽصفة الجنة. )د. ت(. أحمد بف عبد اهلل، األصبياني

 . دمشؽ: دار المأمكف لمتراث
برنامج . )د. ـ(. جزء مف حديث خيثمة األطرابمسيـ(. 2004. )خيثمة بف سميماف، األطرابمسي

 .ع لمكقع الشبكة اإلسبلميةجكامع الكمـ المجاني التاب
المكتب  بيركت: .1. طضعيؼ سنف الترمذم (.ىػ1411. )محمد ناصر الديف، األلباني

 .االسبلمي
سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ (. ىػ1412. )محمد ناصر الديف، األلباني

 .الرياض: دار المعارؼ. 1. طفي األمة
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مؤسسة غراس : الككيت. 1. طصحيح أبي داكدىػ(. 1423. )محمد ناصر الديف، أللبانيا
 .لمنشر كالتكزيع

مؤسسة غراس : الككيت. 1. طضعيؼ أبي داكدىػ(. 1423. )محمد ناصر الديف، األلباني
 .لمنشر كالتكزيع

 مركز :(ـ. د(. )ط. د. )الترمذم سنف كضعيؼ صحيح (.ت. د. )الديف ناصر محمد األلباني،
 .باإلسكندرية كالسنة آفالقر  ألبحاث اإلسبلـ نكر

 )د. ف(. : . )د. ط(. )د. ـ(ماجة ابف صحيحالديف. )د. ت(.  ناصر األلباني، محمد
 (.ف. د(: )ـ. د(. )ط. د. )الترمذم صحيح (.ت. د. )الديف ناصر محمد األلباني،
: (ـ. د(. )ط. د). ماجة ابف سنف كضعيؼ صحيح (.ت. د. )الديف ناصر محمد األلباني،

 باإلسكندرية. كالسنة القرآف ألبحاث اإلسبلـ نكر مركز
 :(ـ. د(. )ط. د. )داكد أبي سنف كضعيؼ صحيح(. ت. د. )الديف ناصر محمد األلباني،

 .باإلسكندرية كالسنة القرآف ألبحاث اإلسبلـ نكر مركز
 مركز :(ـ. د(. )ط. د. )النسائي سنف كضعيؼ صحيح (.ت. د. )الديف ناصر محمد األلباني،
 .باإلسكندرية كالسنة القرآف ألبحاث سبلـاإل نكر
 (.ط. د)مسند أمير المؤمنيف عمر بف عبد العزيز(. ىػ1404. )محمد بف محمد، الباغندم

 . دمشؽ: مؤسسة عمـك القرآف
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ  ىػ(.1422البخارم، محمد بف إسماعيؿ. )

   .1. تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر. طواهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيام
 : دار طكؽ النجاة. )د. ـ(

. )د. ط(.حيدر آباد: دائرة المعارؼ التاريخ الكبيرالبخارم، محمد بف إسماعيؿ. )د. ت(. 
 العثمانية. 

. تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد. 1. طالضعفاء الصغير(. 1396البخارم، محمد بف إسماعيؿ.)
 حمب: دار الكعي.

. تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد. 1. طالتاريخ األكسطق(. 1397البخارم، محمد بف إسماعيؿ.)
 حمب، القاىرة: دار الكعي ، مكتبة دار التراث.

. تحيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. 3.طاألدب المفردق(. 1409البخارم، محمد بف إسماعيؿ.)
 بيركت: دار البشائر اإلسبلمية.
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. تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد. 1. طالضعفاء الصغيرق(. 1426عيؿ.)البخارم، محمد بف إسما
 حمب: دار الكعي.

 المنذر أبك: . المحقؽداكد أبي سنف شرحق(. 1420أحمد. )  بف العينى، محمكد الديف بدر
 الرشد. مكتبة :. الرياض1المصرم. ط إبراىيـ بف خالد

 معاني رجاؿ أسامي شرح في خياراأل مغانيق(. 1427. )أحمد بف محمكد العينى، الديف بدر
 الكتب دار :لبناف . بيركت،1إسماعيؿ. ط حسف محمد حسف محمد: . تحقيؽاآلثار

 العممية.
 في األخبار مباني تنقيح في األفكار نخبق(. 1429. )أحمد بف محمكد العينى، الديف بدر

 كالشؤكف ألكقاؼا كزارة :. قطر1إبراىيـ. ط بف ياسر تميـ أبك: . المحقؽاآلثار معاني شرح
 اإلسبلمية.

 الىكر، باكستاف: كتب خانو. 1. طسؤاالت لمدارقطني(. ىػ1404. )أحمد بف محمد، البرقاني
 . جميمي

عنو. تحقيؽ:  سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجيق(. 1404البرقاني، أحمد بف محمد. )
 و جميمي .. الىكر، باكستاف: كتب خان1عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم. ط

مسند البزار المنشكر باسـ البحر  .ـ(2009ـ، كانتيت 1988)بدأت .أحمد بف عمرك، البزار
. صبرم عبد الخالؽ الشافعي ،عادؿ بف سعد، : محفكظ الرحمف زيف اهلل. تحقيؽالزخار

 .المدينة المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ .1ط
. 1. طمحمد عبد المعيد خاف. تحقيؽ: غريب الحديث(. ىػ1384. )القاسـ بف سبٌلـ، البغدادم

 .حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية
. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، محمد زىير شرح السنةىػ(. 1403البغكم، الحسيف بف مسعكد. )

 . دمشؽ: المكتب اإلسبلمي. 2الشاكيش. ط
تحقيؽ: الشيخ ق(. األنكار في شمائؿ النبي المختار. 1416البغكم، الحسيف بف مسعكد.)

 . دمشؽ. دار المكتبي.1إبراىيـ اليعقكبي. ط
. 1. تحقيؽ: محمد األميف الجكني. طمعجـ الصحابةىػ(. 1421البغكم، عبد اهلل بف محمد. )
 الككيت: مكتبة دار البياف.

. ذـ أك بمدح أحمد اإلماـ فيو تكمـ فيمف الدـ بحرق(. 1413حسف. ) بف الًمٍبرىد، يكسؼ ابف
 الكتب دار :لبناف . بيركت،1السكيفي. ط الرحمف عبد ركحية الدكتكرة: ؽكتعمي تحقيؽ
 العممية.
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. تحقيؽ: لجنة كشاؼ القناع عف متف االقناعىػ(. 1421البيكتي، منصكر بف يكنس. )
 . المممكة العربية السعكدية: كزارة العدؿ.1متخصصة في كزارة العدؿ. ط

: . تحقيؽح الزجاجة في زكائد ابف ماجومصبا (.ىػ1403. )أحمد بف أبي بكر، البكصيرم
 .بيركت: دار العربية. 2. طمحمد المنتقى الكشناكم

نكر الديف . تحقيؽ: تحفة األبرار شرح مصابيح السنة(. ىػ1433. )عبد اهلل بف عمر ،البيضاكم
 .الككيت: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية. )د. ط(. طالب

. 1. طدالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة. ىػ(1405البييقي، أحمد بف الحسيف. )
 بيركت: دار الكتب العممية. 
. تحقيؽ: الشيخ عامر أحمد البعث كالنشكر لمبييقيق(. 1406البييقي، أحمد بف الحسيف. )

 . بيركت: مركز الخدمات كاألبحاث الثقافية.1حيدر. ط
. تحقيؽ: عبد المعطي أميف السنف الصغير لمبييقيق(. 1410البييقي، أحمد بف الحسيف. )

 . كراتشي ػ باكستاف: جامعة الدراسات اإلسبلمية.1قمعجي. ط
. تحقيؽ: عبد المعطي أميف معرفة السنف كاآلثارىػ(. 1412البييقي، أحمد بف الحسيف. )

 : )د. ف(. .)د. ـ(1قمعجي. ط
             . تحقيؽ: محمد بف عبد اهللالقضاء كالقدر(. 1421البييقي، أحمد بف الحسيف. )

 . الرياض، السعكدية: مكتبة العبيكاف.1آؿ عامر.ط
  . حققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو:شعب اإليمافىػ(. 1423البييقي، أحمد بف الحسيف. )

عبد العمي عبد الحميد حامد. أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو: مختار أحمد الندكم.  .د
 . الرياض: مكتبة الرشد. 1ط

. 3. تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا. طالسنف الكبرلىػ(. 1424أحمد بف الحسيف. )البييقي، 
 بيركت: دار الكتب العممية.

. تحقيؽ: د محمد ضياء الرحمف المدخؿ إلى السنف الكبرلالبييقي، أحمد بف الحسيف. )د. ت(. 
 األعظمي. )د. ط(. الككيت: الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي.

. بيركت، لبناف: مؤسسة الكتب 1. طاآلداب لمبييقي(. 1408)البييقي، أحمد بف الحسيف.
 الثقافية.

. حققو كخرج أحاديثو كعمؽ األسماء كالصفات لمبييقي(. 1413البييقي، أحمد بف الحسيف.)
 . جدة، المممكة العربية السعكدية. مكتبة السكادم.1عميو: عبد اهلل بف محمد الحاشدم. ط
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. بيركت: 3. تحقيؽ: عامر أحمد حيدر. طالزىد الكبير(. ق1427البييقي، أحمد بف الحسيف.)
 مؤسسة الكتب الثقافية.
. 1. تحقيؽ: بدر بف عبد اهلل البدر. طالدعكات الكبيرق(. 1430البييقي، أحمد بف الحسيف.)

 الككيت: غراس لمنشر كالتكزيع.
لديف : محمد ناصر ا. تحقيؽمشكاة المصابيحـ(. 1985. )محمد بف عبد اهلل ،التبريزم

 .بيركت: المكتب اإلسبلمي .3. طاأللباني
   ، : صبحي السامرائي. تحقيؽعمؿ الترمذم الكبير(. ىػ1409. )محمد بف عيسى، الترمذم

بيركت: عالـ الكتب ، مكتبة النيضة . 1. طأبك المعاطي النكرم ، محمكد خميؿ الصعيدم
 .العربية

: سيد . تحقيؽية كالخصائؿ المصطفكيةالشمائؿ المحمد(. ىػ1413. )محمد بف عيسى ،الترمذم
 .مكة المكرمة: المكتبة التجارية. 1. طبف عباس الجميمي

   . تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر سنف الترمذمق(. 1395الترمذم، محمد بف عيسى. )
براىيـ عطكة عكض )جػ 3(، كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ 2، 1)جػ  . 2(. ط5، 4(، كا 

 حمبي.مصر: مطبعة مصطفى ال
السمفي.  المجيد عبد حمدم: . المحقؽالفكائدق(. 1412اهلل. ) عبد بف محمد تماـ الرازم، بف

 الرشد. مكتبة :. الرياض1ط
: عبد العميـ عبد العظيـ . تحقيؽأحكاؿ الرجاؿ. )د. ت(. إبراىيـ بف يعقكب، الجكزجاني

 .باكستاف: حديث اكادمي. )د. ط(. البىستكم
: حبيب الرحمف . تحقيؽسنف سعيد بف منصكر (.ىػ1403.)صكرسعيد بف من، الجكزجاني

 .اليند: الدار السمفية. 1. طاألعظمي
 أحمد: ية. تحقيؽالعرب كصحاح المغة تاج الصحاح (.ق1407حماد. ) بف الجكىرم، إسماعيؿ

 لممبلييف. العمـ دار :. بيركت4عطار. ط الغفكر عبد
. تحقيؽ: أحمد تاج المغة كصحاح العربية الصحاحىػ(. 1407الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد. )

 . بيركت: دار العمـ لممبلييف.4عبد الغفكر عطار. ط
    : مكفؽ . تحقيؽسؤاالت مسعكد بف عمي السجزم(. ىػ1408. )محمد بف عبد اهلل، الحاكـ
 .بيركت: دار الغرب اإلسبلمي. 1. طبف عبد اهلل بف عبد القادرا

     . تحقيؽ: مصطفى المستدرؾ عمى الصحيحيفق(. 1411الحاكـ، محمد بف عبد اهلل. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1عبد القادر عطا. ط
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. تحقيؽ: فؤاد عبد المنعـ أحمد. المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿت(.  .الحاكـ، محمد بف عبد اهلل. )د
 دار الدعكة. )د. ط(. االسكندرية.

. مكة 1. تحقيؽ: د سميماف إبراىيـ. طثغريب الحديق(. 1405الحربي، إبراىيـ بف إسحاؽ. )
 المكرمة: جامعة أـ القرل. 

 : عبلء. تحقيؽاالغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط(. ـ1988. )إبراىيـ بف محمد، الحمبي
 .القاىرة: دار الحديث. 1. طالديف عمي رضا

(. بيركت: دار . )د. طالنقد في عمـك الحديث منيجىػ(. 1418الحمبي، نكر الديف محمد عتر. )
 الفكر المعاصر.

. تحقيؽ: سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي(. ق1427حمزة الجرجاني، بف يكسؼ بف إبراىيـ. )
 . الرياض: مكتبة المعارؼ.1مكفؽ بف عبد اهلل بف عبدالقادر ط

. معجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب(. ىػ1414. )ياقكت بف عبد اهلل ،الحمكم
 .بيركت: دار الغرب اإلسبلمي. 1. ط حساف عباس: إتحقيؽ

 . بيركت: دار صادر.2. طمعجـ البمدافـ(. 1995الحمكم، ياقكت بف عبد اهلل . )
. تحقيؽ: د زبيدة محمد سعيد. 1. طمسند الحميدمق(. 1415الحميدم، عبد اهلل بف الزبير. )

 سكريا: دار السقا
       : مصطفى . تحقيؽخبلؽ كمذمكميامساكئ األ(. ىػ1413)محمد بف جعفر ، الخرائطي
 .جدة: مكتبة السكادم لمتكزيع. 1. طبف أبك النصر الشمبيا

تحقيؽ:  .مكاـر األخبلؽ كمعالييا كمحمكد طرائقيا(. ىػ1419. )محمد بف جعفر ،الخرائطي
 .القاىرة: دار اآلفاؽ العربية. 1. طأيمف عبد الجابر البحيرم

 مطيع محمد: . المحقؽنعمتو عمى هلل الشكر فضيمةق(. 1402جعفر. ) بف الخرائطي، محمد
 الفكر. . دمشؽ. دار1اليافي. ط الكريـ عبد. د، الحافظ
الدمرداش.  حمدم: . تحقيؽلمخرائطي القمكب اعتبلؿق(. 1421) .جعفر بف محمد الخرائطي،
 الباز. مصطفى نزار :المكرمة، الرياض . مكة2ط

. تحقيؽ: عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم. يب الحديثغر ق(. 1402الخطابي، حمد بف محمد. ) 
 )د ط(. )د. ـ(. دار الفكر.

. حمب: المطبعة 1. طمعالـ السنف، شرح سنف أبي داكدىػ(. 1351الخطابي، حمد بف محمد. )
 العممية.
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        . تحقؽ: مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽق(. 1407الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي. )
 . بيركت: دار المعرفة.1أميف قمعجي. طد. عبد المعطي 

. تحقيؽ: الدكتكر محمد صادؽ المتفؽ كالمفترؽ ق(.1417الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي. )
 . دمشؽ: دار القادرم لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1آيدف الحامدم. ط

 . تحقيؽ: د بشار عكاد معركؼ.تاريخ بغدادىػ(. 1422الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي. )
 .1ط

. تحقيؽ: الكفاية في معرفة أصكؿ عمـ الركايةىػ(. 1432الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي. )
 . الدماـ: دار ابف الجكزم.1ماىر ياسيف الفحؿ. ط

 (.ف د(: )ـ د( . )ط د. )الحديث أصحاب شرؼ(. ت د. )عمي بف أحمد البغدادم، الخطيب
محمد  .. تحقيؽ: دي معرفة عمماء الحديثاإلرشاد فق(. 1409الخميمي، خميؿ بف عبد اهلل . )

 . الرياض: مكتبة الرشد. 1سعيد إدريس. ط
 الكطف. دار

 مكفؽ . تحقيؽ: سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني(. ىػ1404. )عمي بف عمر، الدارقطني
 .الرياض: مكتبة المعارؼ. 1. طبف عبد اهلل بف عبد القادرا

. تحقيؽ: د. عبد الرحيـ محمد لضعفاء كالمتركككفاق(. 1404الدارقطني، عمي بف عمر. )
 ط(. السعكدية: مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة .القشقرم. )د

   . كتحقيؽ: الشيخ مقبؿ اإللزامات كالتتبع لمدارقطنيق(. 1405الدارقطني، عمي بف عمر. )
 لبناف: دار الكتب العممية. . بيركت،2بف ىادم الكداعي. طا
. تحقيؽ كتخريج: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةق(. 1405طني، عمي بف عمر. )الدارق

 . الرياض: دار طيبة.1محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي. ط
        . تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل المؤتىًمؼ كالمختىًمؼ(. 1406الدارقطني، عمي بف عمر. ) 

 ي.. بيركت. دار الغرب اإلسبلم1بف عبد القادر.طا
. حققو كعمؽ عميو كخرج أحاديثو: إبراىيـ رؤية اهللق(. 1411الدارقطني، عمي بف عمر. )

 ط(.الزرقاء، األردف: مكتبة المنار. .محمد العمي، أحمد فخرم الرفاعي. )د
. حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب سنف الدارقطنيق(. 1424الدارقطني، عمي بف عمر. )

. طاألرنؤكط، حسف عبد المنعـ شم . بيركت: 1بي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىـك
 مؤسسة الرسالة.
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: . تحقيؽمسند الدارمي المعركؼ بسنف الدارمي(. ىػ1434. )عبد اهلل بف عبد الرحمف، الدارمي
 .بيركت: دار البشائر. 1. طنبيؿ ىاشـ الغمرم

: . تحقيؽاألقطار مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء(. ىػ1411. )محمد بف حباف، الدارمي
 .المنصكرة: دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 1. طمرزكؽ عمى ابراىيـ

حسيف . تحقيؽ: بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث (.ىػ1413. )الحارث بف محمدر، داى
 .المدينة المنكرة: مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية. 1. طأحمد صالح الباكرم

 محيي خميؿ: . المحقؽالفقو أصكؿ في األدلة تقكيـق(. 1421عمر. ) بف اهلل ، عبد الٌدبكسيٌ 
 العممية. الكتب دار : . )د. ـ(1الميس. ط الديف

 محمد نظر قتيبة أبك: . المحقؽكاألسماء الكنىق(. 1421أحمد. ) بف الدكالبي، محمد
 . لبناف. بيركت.1الفاريابي. ط

. تحقيؽ: عمي محمد تداؿ في نقد الرجاؿميزاف االع(. ق1382الذىبي، محمد بف أحمد. )
 . بيركت، لبناف: دار المعرفة لمطباعة كالنشر.1البجاكم. ط

ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات ق(. 1387الذىبي، محمد بف أحمد. )
 . مكة: مكتبة النيضة الحديثة.2. تحقيؽ: حماد بف محمد األنصارم. طفييـ ليف

. تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف سير أعبلـ النببلءىػ(. 1405ف أحمد. )الذىبي، محمد ب
 مؤسسة الرسالة. :)د. ـ(. 3بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط. ط

     . تحقيؽ: ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿىػ(. 1410الذىبي، محمد بف أحمد. )
بيركت: «. كـ الحديثأربع رسائؿ في عم». مطبكع ضمف كتاب 4عبد الفتاح أبك غدة. ط

 دار البشائر.
. تحقيؽ: الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـق(. 1412الذىبي، محمد بف أحمد. )

 . بيركت، لبناف. دار البشائر اإلسبلمية.1محمد إبراىيـ المكصمي.ط
يؽ: . تحقالكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستةىػ(. 1413الذىبي، محمد بف أحمد. )

 . جدة: مؤسسة عمـك القرآف.1محمد عكامة، أحمد الخطيب. ط
. العمك لمعمي الغفار في إيضاح صحيح األخبار كسقيمياق(. 1416الذىبي، محمد بف أحمد. )

 . الرياض. مكتبة أضكاء السمؼ.1تحقيؽ: أبك محمد أشرؼ بف عبد المقصكد. ط
  . 1صار. طعمى الطبقات كاألع معرفة القراء الكبارق(. 1417الذىبي، محمد بف أحمد. )

 : دار الكتب العممية. )د. ـ(
 . بيركت، لبناف. دار الكتب العممية.1. طتذكرة الحفاظق(. 1419الذىبي، محمد بف أحمد. )
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 . تحقيؽ: مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ أك صالح الحديثق(. 1426الذىبي، محمد بف أحمد. )
 . )د. ف(.. )د. ـ(1عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي. ط

      اـ. تحقيؽ: تاريخ اإلسبلـ كىكىفيات المشاىير كىاألعؿـ(. 2003الذىبي، محمد بف أحمد. )
 دار الغرب اإلسبلمي.: )د. ـ(. 1بشار عٌكاد معركؼ. ط .د

   . تحقيؽ: الدكتكر نكر الديف عتر. المغني في الضعفاءالذىبي، محمد بف أحمد. )د. ت(. 
 : )د. ف(. )د. ط(. )د. ـ(

: تحقيؽ . أمثاؿ الحديث المركية عف النبي(. ىػ1409. )الحسف بف عبد الرحمف، الراميرمزم
 .بيركت: مؤسسة الكتب الثقافية. 1. طأحمد عبد الفتاح تماـ

. كالكاعي الراكم بيف الفاصؿ المحدثق(. 1404الرحمف. ) عبد بف الراميرمزم، الحسف
 الفكر. ارد :. بيركت3الخطيب. ط عجاج محمد. د: المحقؽ

كياني . 1. ط: أيمف عمي أبك يماني. تحقيؽمسند الركياني (.ىػ1409. )محمد بف ىاركف، الر 
 .القاىرة: مؤسسة قرطبة

 دار : . )د ط(. )د. ـ(القامكس جكاىر مف العركس تاجمحٌمد. )د. ت(.  بف الزَّبيدم، محٌمد
 اليداية.

 .: دار العمـ لممبلييف . )د. ـ(15. طاألعبلــ(. 2002. )خير الديف بف محمكد ،الزركمي
. تحقيؽ: عمي الفائؽ في غريب الحديث كاألثرت(.  .الزمخشرم، محمكد بف عمرك. )د

 . لبناف: دار المعرفة.2البجاكم، محمد إبراىيـ. ط
نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية (. ىػ1418 .)محمد عبد اهلل بف يكسؼ، الزيمعي

بيركت: مؤسسة الرياف لمطباعة . 1. ط: محمد عكامة. تحقيؽلزيمعياأللمعي في تخريج ا
 .دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية: جدة، كالنشر

 الشيخ يكسؼ: . المحقؽالصحاح مختارق(. 1420بكر. ) أبي بف الديف الرازم، محمد زيف
 النمكذجية. الدار ، العصرية المكتبة :صيدا . بيركت،5محمد. ط

، المغني عف حمؿ األسفار في األسفار(. ىػ1426. )عبد الرحيـ بف الحسيف، زيف الديف العراقي
 .بيركت: دار ابف حـز. 1. طفي تخريج ما في اإلحياء مف األخبار

فيض القدير شرح الجامع  ق(.1356. )محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج، زيف الديف المناكم
 .مصر: المكتبة التجارية الكبرل. 1. طالصغير
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سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في (. ىػ1403.)سميماف بف األشعث، نيالسجستا
المدينة المنكرة: عمادة البحث . 1. ط: محمد عمي قاسـ العمرم. تحقيؽالجرح كالتعديؿ

 .العممي بالجامعة اإلسبلمية
. 1. طيفةالتحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشر ىػ(. 1414السخاكم، محمد بف عبد الرحمف. )

 بيركت: الكتب العممية. 
      الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسبلـىػ(. 1419السخاكم، محمد بف عبد الرحمف. )

. 1. تحقيؽ: إبراىيـ باجس عبد المجيد. طابف حجر  . بيركت: دار ابف حـز
هلل محمد بف عبد ا. تحقيؽ: الدالئؿ في غريب الحديث (.ىػ1422. )قاسـ بف ثابت، السرقسطي

 .الرياض: مكتبة العبيكاف. 1. طالقناص
: الضعفاء النبكية، كتاب السنة في كجيكده الرازم زرعة أبكق(. 1402ميدم. ) بف سعدم

 اإلسبلمية. بالجامعة العممي البحث عمادة :. )د. ط(. السعكديةالرازم زرعة ألبي
 ىذه دراسة مع يـفي المختمؼ الركاة في النقاد أقكاؿ اختبلؼميدم. )د. ت(.  سعدم، بف
 الشريؼ. المصحؼ لطباعة فيد الممؾ مجمع : . )د. ط(. )د. ـ(معيف ابف عند الظاىره

. تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف(. ىػ1420. )عبد الرحمف بف ناصر، السعدم
 .: مؤسسة الرسالة . )د. ـ(1. طعبد الرحمف بف معبل المكيحؽ تحقيؽ:

محمد تحقيؽ:  .البر كالصمة )عف ابف المبارؾ كغيره((. ىػ1419. )سفالحسيف بف الح ،السممي
 .الرياض: دار الكطف. 1. طسعيد بخارم

، تحقيؽ: د/ سعد بف عبد سؤاالت السممي لمدارقطنيق(. 1427السممي، محمد بف الحسيف. )
 . )د. ـ(: )د. ف(1اهلل الحميد، ك د/ خالد بف عبد الرحمف الجريسي. ط

: عبد الرحمف بف يحيى المعممي . تحقيؽاألنساب(. ىػ1382. )لكريـ بف محمدعبد ا، السمعاني
 .حيدر آباد: مجمس دائرة المعارؼ العثمانية. 1. طاليماني

 :. بيركت2. طماجو ابف سنف عمى السندم حاشية) د. ت(. .اليادم عبد بف محمد السندم،
 الجيؿ. دار

المدينة المنكرة: الجامعة . 1. طلتعديؿعمـ الجرح كا(. ىػ1400. )عبد المنعـ ،السيد نجـ
 .اإلسبلمية

 قديمي :.)د. ط(. كراتشيماجو ابف سنف شرح(. 1315) .بكر أبي بف الرحمف عبد السيكطي،
 خانة. كتب
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. الحجاج بف مسمـ صحيح عمى الديباجق(. 1416بكر. ) أبي بف الرحمف السيكطي، عبد
 لمنشر عفاف ابف دار :السعكدية لعربيةا . المممكة1األثرم. ط الحكيني اسحؽ تحقيؽ: أبك
 كالتكزيع.

 .المكضكعة األحاديث في المصنكعة الآللىءق(. 1417) .بكر أبي بف الرحمف عبد السيكطي،
 العممية الكتب دار :. بيركت1عكيضة. ط بف محمد بف صبلح الرحمف عبد أبك: تحقيؽ
. )د. ط(. الترمذم جامع عمى المغتذم قكتق(. 1424) .بكر أبي بف الرحمف عبد السيكطي،

 القرل. أـ جامعة :السعكدية
 عبيد بف حسف: . المحقؽالشريفة الشمائؿ)د. ت(.  .بكر أبي بف الرحمف عبد السيكطي،

 كالتكزيع. لمنشر العمـ طائر دار : باحبيشي )د. ط(. )د ـ(
 بيركت .)د. ط(.األنساب تحرير في المباب لببكر. )د. ت(.  أبي بف الرحمف عبد السيكطي، 

 صادر. دار :
 فيميب: . تحقيؽاألعياف أعياف في العقياف نظـ)د. ت(.  .بكر أبي بف الرحمف عبد السيكطي،

 العممية. المكتبة :حتي. )د. ط(. بيركت
 الرحمف محفكظ. . تحقيؽ: دلمشاشي المسندق(. 1410كميب. ) بف الييثـ سعيد الشاشي، أبك

 كالحكـ. العمكـ مكتبة :المنكرة . المدينة1اهلل. ط زيف
اهلل.  زيف الرحمف محفكظ. د: . المحقؽلمشاشي المسندق(. 1410كميب. ) بف الشاشي، الييثـ

 كالحكـ. العمكـ مكتبة :المنكرة . المدينة1ط
ذيؿ لب المباب (. ىػ1432. )العجمي إبراىيـ ابف أحمد بف محمد بف أحمد بف أحمد، الشافعيٌ 

اليمف: مركز . 1. طبف محمد بف سالـ آؿ نعمافا     شادمتحقيؽ:  .في تحرير األنساب
 .النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كالترجمة

. 1. طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج(. ىػ1415 .)محمد بف أحمد، الشافعي
 .: دار الكتب العممية )د. ـ(
. 1فحؿ. ط ياسيف . تحقيؽ: ماىرشافعيال اإلماـ مسند)د ت(.  .إدريس بف محمد الشافعي،

 كالتكزيع. لمنشر غراس الككيت. شركة
 .: مؤسسة الحمبي . )د. ط(. )د. ـ(الممؿ كالنحؿ . )د. ت(.محمد بف عبد الكريـ، الشيرستاني

نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى ىػ(. 1413الشككاني، محمد بف عمي. )
 . مصر: دار الحديث. 1الصبابطي. ط . تحقيؽ: عصاـ الديفاألخبار
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مف كبلـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة (. ىػ1409)أحمد بف محمد ، الشيباني
 .الرياض: مكتبة المعارؼ. 1. طصبحي البدرم السامرائي. تحقيؽ: الرجاؿ

كصي اهلل بف محمد . تحقيؽ: ؿالعمؿ كمعرفة الرجا(. ىػ1422)أحمد بف محمد ، الشيباني
 . الرياض: دار الخاني. 2ط .عباس

األعظمي.  الرحمف حبيب: تحقيؽ .المصنؼق(. 1403ىماـ. ) بف الرزاؽ الصنعاني، عبد
 العممي. المجمس :. اليند2ط

ًغيرً  الجىاًمع شىرٍحي  التَّنكيري ق(. 1432) .إسماعيؿ بف محمد الصنعاني،  محمَّد. د: تحقيؽ .الصَّ
 السبلـ. دار بةمكت :. الرياض1إبراىيـ. ط محمَّد إسحاؽ

مَّدالتَّيسير مىعىاني إليضىاح التَّحبيرق(. 1433إسماعيؿ. ) بف الصنعاني، محمد  . تحقيؽ: محى
ٍبحي سىف بف صي بٌلؽ. ط حى  الرياض. الر شد، مىكتىبىةي  :. السعكدية1حى
 شككر محمد: . تحقيؽ(الصغير المعجـ) الداني الركض (.1405) .أحمد بف سميماف الطبراني،

 عمار. دار، اإلسبلمي عماف. المكتب، . بيركت1أمرير. ط لحاجا محمكد
السمفي.  عبدالمجيد بف حمدم: تحقيؽ .الشامييف مسند(. 1405) .أحمد بف سميماف الطبراني،
 الرسالة. مؤسسة :. بيركت1ط

 لبناف. دار . بيركت،1. طلمطبراني األخبلؽ مكاـرق(. 1409) .أحمد بف سميماف الطبراني،
 ية.العمم الكتب

عطا.  القادر عبد . تحقيؽ: مصطفىلمطبراني الدعاء ق(.1413أحمد. ) بف الطبراني، سميماف
 العممية. الكتب دار :. بيركت1ط

السمفي.  المجيد عبد بف حمدم: تحقيؽ .الكبير المعجـق( 1415) .أحمد بف سميماف الطبراني،
 تيمية. ابف مكتبة :. القاىرة2ط

 محمد بف اهلل عكض بف طارؽ: تحقيؽ .األكسط المعجـ. ت(. أحمد. )د بف سميماف الطبراني،
 الحرميف. دار :الحسيني. )د. ط(. القاىرة إبراىيـ بف المحسف عبد، 

: أحمد راتب . تحقيؽمسند عبد اهلل بف عمر ق(.1393.)محمد بف إبراىيـ، الطرسكسي
 .بيركت: دار النفائس. 1. طعرمكش

           محمد . تحقيؽ: مسند أبي داكد الطيالسي (.ىػ1419) .سميماف بف داكد، الطيالسي
 .دار ىجر :مصر. 1. طبف عبد المحسف التركيا
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        شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح المسمى(. ىػ1417.)الحسيف بف عبد اهلل، الطيبي
الرياض: مكتبة نزار . 1. طعبد الحميد ىنداكم. تحقيؽ: بػ )الكاشؼ عف حقائؽ السنف(

 .ازمصطفى الب
معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف ق(. 1405 .)أحمد بف عبد اهلل، العجمى

المدينة . 1. ط: عبد العميـ عبد العظيـ البستكمتحقيؽ .الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـ
 .المنكرة: مكتبة الدار

، كمعو عكف المعبكد شرح سنف أبي داكدىػ(. 1415العظيـ آبادم، محمد أشرؼ بف أمير. )
يضاح عممو كمشكبلتو. طحاشية ابف القيـ . بيركت: دار الكتب 2: تيذيب سنف أبي داكد كا 

 العممية.
. : عبد المعطي أميف قمعجي. تحقيؽالضعفاء الكبير(. ىػ1404) .محمد بف عمرك بف، العقيمي
 .بيركت: دار المكتبة العممية. 1ط
: حمدم . تحقيؽي أحكاـ المراسيؿجامع التحصيؿ فق(. 1407)خميؿ بف كيكمدم  ،العبلئي

 .بيركت: عالـ الكتب. 1. طعبد المجيد السمفي
. مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار(. ىػ1427. )محمكد بف أحمد، العينى

 .بيركت: دار الكتب العممية. 1. طتحقيؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ
 السينة (.ىػ1406. )حنبؿ بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد الرحمف عبد أبك أحمد، بف اهلل عبد

 .القيـ ابف دار: السعكدية. 1ط. القحطاني سالـ بف سعيد بف محمد. د: تحقيؽ
الحسيف . تحقيؽ: بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ(. ىػ1418. )عمي بف محمد، الفاسي

 .الرياض: دار طيبة. 1. طآيت سعيد
كتحقيؽ: محمد بف عبد اهلل . فكائد أبي محمد الفاكيي(. ىػ1419)عبد اهلل بف محمد  ،الفاكيي

 .الرياض: مكتبة الرشد. 1. طبف عايض الغباني
عبد الممؾ تحقيؽ:  .أخبار مكة في قديـ الدىر كحديثوق(. 1414. )محمد بف إسحاؽ، الفاكيي

 .بيركت: دار خضر . ط.عبد اهلل دىيش
 إبراىيـ .د المخزكمي، ميدم د: . المحقؽيفالع كتابأحمد. )د. ت(  بف الفراىيدم، الخميؿ

 اليبلؿ. كمكتبة السامرائي. )د. ط(. )د. ـ(: دار
. 2. ط: أكـر ضياء العمرمتحقيؽ .المعرفة كالتاريخ (.ىػ1401. )يعقكب بف سفياف، الفسكم

 .بيركت: مؤسسة الرسالة
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ى ًعيىاض الميسىمَّى شىرٍحي صىًحيح ميٍسًمـً ًلمقىاضً (. ىػ1419. )عياض بف مكسىالقاضي عياض، 
اًعيؿتحقيؽ:  .ًإكمىاؿي الميعًٍمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـ مصر: دار الكفاء لمطباعة . 1. طيٍحيىى ًإٍسمى

 .كالنشر كالتكزيع
. التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد(. ىػ1387. )يكسؼ بف عبد اهلل، القرطبي

المغرب: كزارة . )د. ط(. بير البكرمتحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمكم ، محمد عبد الك
 .عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية

: أبي األشباؿ . تحقيؽجامع بياف العمـ كفضمو(. ىػ1414. )يكسؼ بف عبد اهلل، القرطبي
 .المممكة العربية السعكدية: دار ابف الجكزم. 1. طالزىيرم

 .بيركت: دار صادر. )د. ط(. ادآثار الببلد كأخبار العب . )د. ت(.زكريا بف محمد، القزكيني
مصر: . 7. طإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم(. ىػ1323. )أحمد بف محمد، القسطبلني

 المطبعة الكبرل األميرية
: حمدم بف عبد المجيد . تحقيؽمسند الشيابق(. 1407. )محمد بف سبلمة .،القضاعي

 .بيركت: مؤسسة الرسالة. 2. طالسمفي 
جزء األلؼ دينار كىك الخامس مف الفكائد المنتقاة (. ىػ1414. )فرأحمد بف جع، القطيعي

 .الككيت: دار النفائس. 1. ط: بدر بف عبد اهلل البدر. تحقيؽكاألفراد الغرائب الحساف
: محمد أبك الفضؿ . تحقيؽإنباه الركاة عمى أنباه النحاة(. ىػ1406. )عمي بف يكسؼ، القفطي

 .العربي القاىرة: دار الفكر. 1. طإبراىيـ
 إبراىيـ: . المحقؽالعرب أنساب معرفة في األرب نيايةق(. 1400عمي. ) بف القمقشندم، أحمد
 المبنانيف. الكتاب دار :. بيركت2اإلبيارم. ط
. ابف . )د. ـ(: دار1. طالعمكـ أبجدق(. 1423حسف. ) بف خاف صديؽ الًقنَّكجي، محمد  حـز

. 2. طب الدرارم في شرح صحيح البخارمالككاك(. ىػ1401. )محمد بف يكسؼ، الكرماني
 .بيركت: دار إحياء التراث العربي

: صبحي . تحقيؽالمنتخب مف مسند عبد بف حميد ق(.1408. )عبد الحميد بف حميد، الكىٌسي
 .القاىرة: مكتبة السنة. 1. طالبدرم السامرائي ، محمكد محمد خميؿ الصعيدم

تحقيؽ: . شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة(. ىػ1423. )ىبة اهلل بف الحسف، البللكائي
 .السعكدية: دار طيبة. 8. طأحمد بف سعد بف حمداف الغامدم
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 أصكؿ شرح كتاب مف - لبللكائي األكلياء كراماتق(. 1423الحسف. ) بف اهلل البللكائي، ىبة
 .8الغامدم. ط حمداف بف سعد بف أحمد: لبللكائي. تحقيؽ كالجماعة السنة أىؿ اعتقاد

 طيبة. دار :السعكدية
            : . تحقيؽجزء فيو حديث المصيصي لكيف(. ىػ1418. )محمد بف سميماف، لكيف

 .الرياض: أضكاء السمؼ. 1. طأبك عبد الرحمف مسعد بف عبد الحميد السعدني
. )د. ط(. تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم. )د. ت(. محمد عبد الرحمف، المباركفكرل

 .الكتب العمميةبيركت: دار 
. ركاية ابف يحيى البيع -أمالي المحاممي (. ق1412. )الحسيف بف إسماعيؿ، المحاممي

 .دار ابف القيـ: عماف: المكتبة اإلسبلمية ، األردف . 1. طإبراىيـ القيسيتحقيؽ: 
         سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعميق(. 1404. )عمي بف عبد اهلل، المديني
 .الرياض: مكتبة المعارؼ. 1. ط: مكفؽ عبد اهلل عبد القادر. تحقيؽمدينيبف الا

. )د. ط(. : شعيب األرناؤكط. تحقيؽمسند أبي بكر الصديؽ. )د. ت(. أحمد بف عمي، المركزم
 .بيركت: المكتب اإلسبلمي

عبد الرحمف عبد الجبار . تحقيؽ: تعظيـ قدر الصبلةق(. 1406. )محمد بف نصر، المىٍركىًزم
 .المدينة المنكرة: مكتبة الدار. 1. طلفريكائيا

. 1. طالكتر ككتاب رمضاف كقياـ الميؿ قياـ] مختصرق(. 1408نصر. ) بف المىٍركىًزم، محمد
 أكادمي. حديث :اباد، باكستاف فيصؿ

مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ركاية . )د. ت(. يحيى بف معيف. المرم
 .دمشؽ: دار المأمكف لمتراث. )د. ط( محمد نكر سيؼأحمد . تحقيؽ: طيماف(

بشار . تحقيؽ: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (.ىػ1400. )يكسؼ بف عبد الرحمف، ، المزم
 .بيركت: مؤسسة الرسالة. 1. طعكاد معركؼ

      : . تحقيؽتحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ(. ىػ1403. )يكسؼ بف عبد الرحمف، المزم
 .: المكتب اإلسبلمي . )د. ـ(2. طرؼ الديفعبد الصمد ش

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ . )د. ت(. مسمـ بف الحجاج، مسمـ
بيركت: دار إحياء . )د. ط(. : محمد فؤاد عبد الباقي. تحقيؽاهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 .التراث العربي
. : عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم. تحقيؽماءالكنى كاألسق(. 1404.)مسمـ بف الحجاج، مسمـ

 .المدينة المنكرة: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية. 1ط
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. 3. طمحمد مصطفى األعظمي. تحقيؽ: التمييزق(. 1410.)مسمـ بف الحجاج، مسمـ
 .السعكدية: مكتبة الككثر

ًزٌل، ناصر  العربي الكتاب دار : د. ـ(. )د. ط(. ) المغربالسيد. )د. ت(.  عبد بف الميطىر 
 الدكتكر: . المحقؽالمكصمي عمراف بف لممعافى الزىدق(. 1420نفيؿ. ) بف عمراف المعافى، بف
 اإلسبلمية. البشائر . بيركت. دار1صبرم. ط حسف عامر
ـي السَّاًقطىةي ًمٍف ًكتىاًب ًإٍكمىاؿ تىيًٍذيبى الكىمىا(. ىػ1426)مغمطام بف قميج ، مغمطام . تقديـ: ؿالتَّراًج

 .السعكدية: دار المحدث لمنشر كالتكزيع. 1. طمحمد بف عبد اهلل الكىيبي
ـي السَّاًقطىةي ًمٍف ًكتىاًب ًإٍكمىاؿ تىيًٍذيبى الكىمىاؿ (.ىػ1426. )مغمطام بف قميج، مغمطام . التَّراًج

مىة الماجٍستٍير )لعاـ تحقيؽ طىاًلبىاٍت مىٍرحى التٍَّفًسٍير ( شيٍعبىة 1425 - 1424: طيبلٍَّب كى
ًدٍيث  المممكة العربية السعكدية: دار المحدث لمنشر . 1. طجامعة الممؾ سعكد -كىالحى
 .كالتكزيع
 مكتبة :. الرياض3. طالصغير الجامع بشرح التيسيرق(. 1408محمد. )  الديف المناكم، زيف
 الشافعي. اإلماـ
 :. مصر1. طلصغيرا الجامع شرح القدير فيضق(. 1356. )محمد الديف زيف المناكم،

 الكبرل. التجارية المكتبة
. المىصىاًبيحً  أحىاًديًث  تىٍخرًيجً  في كىالتَّنىاًقيحً  المنىاًىجً  كىٍشؼي ق(. 1425إبراىيـ. ) بف المناكم، محمد
اؽ ميحمَّد. د: تحقيؽ مَّد ًإٍسحى  لممكسكعات. العربية الدار :. بيركت، لبناف1إٍبرىاًىيـ. ط ميحى

. الشريؼ الحديث مف كالترىيب الترغيب ق(.1417القكم. ) عبد بف ـالعظي المنذرم، عبد
 العممية. الكتب دار :. بيركت1الديف. ط شمس إبراىيـ: المحقؽ
إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ . )د. ت(. نايؼ بف صبلح بف عمي، المنصكرم

 .يافالرياض: دار الك. )د. ط(. سعد بف عبد اهلل الحميدتقديـ:  .الطبراني
زايد.  إبراىيـ محمكد: . تحقيؽكالمتركككف الضعفاءق(. 1396شعيب. )  بف النسائي، أحمد

 الكعي. دار :. حمب1ط
: . تحقيؽلمنسائي الصغرل السنف=  السنف مف المجتبىق(. 1406) .شعيب بف أحمد النسائي،
 اإلسبلمية. المطبكعات مكتب :. حمب2غدة. ط أبك الفتاح عبد
. 2حمادة. ط فاركؽ. . تحقيؽ: دكالميمة اليكـ عمؿق(. 1406. )شعيب بف أحمد النسائي،

 الرسالة. مؤسسة :بيركت
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       الثاني محمد الرحمف عبد أبك: تحقيؽ .اإلغرابق(. 1421. )شعيب بف أحمد النسائي،
 المآثر. دار :النبكية . المدينة1مكسى. ط بف عمر بفا

. 1شمبي. ط المنعـ عبد حسف: . تحقيؽالكبرل السنفق(. 1421. )شعيب بف أحمد النسائي،
 الرسالة. مؤسسة :بيركت
 عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبي مشايخ تسميةق(. 1423. )شعيب بف أحمد النسائي،

 دار :المكرمة . مكة1العكني. ط عارؼ بف حاتـ الشريؼ: . تحقيؽالمدلسيف كذكر النسائي
 الفكائد. عالـ

الزىيرم.  أميف سمير: . المحقؽالفتف كتابق(. 1412اهلل المركزم. ) عبد أبك حماد، بف نعيـ
 التكحيد. مكتبة :. القاىرة1ط

 كقكاعد السنف ميمات في األحكاـ خبلصةق(. 1418شرؼ. )  بف يحيى الديف النككم، محيي
 الرسالة. مؤسسة :. لبناف، بيركت1الجمؿ. ط إسماعيؿ حسيف: . تحقيؽاإلسبلـ

. الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياجق(. 1392. )شرؼ بف يحيى الديف محيي النككم،
 العربي. التراث إحياء دار :. بيركت2ط
 دار : . )د. ط(. )د. ـ(الميذب شرح المجمكع)د. ط(.  .شرؼ بف يحيى الديف محيي النككم،

 الفكر.
 .1. طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(. ىػ1422. )عمي بف )سمطاف( محمد، اليركم

 .بيركت: دار الفكر
بيركت: . 1. ط: محمد عكض مرعب. تحقيؽتيذيب المغة(. ـ2001. )محمد بف أحمد، اليركم

 .دار إحياء التراث العربي
تحقيؽ: حبيب الرحمف . كشؼ األستار عف زكائد البزار(. ىػ1399. )عمي بف أبي بكر، الييثمي

 .بيركت: مؤسسة الرسالة. 1. طاألعظمي
حساـ الديف . تحقيؽ: مجمع الزكائد كمنبع الفكائد(. ىػ1414.)بي بكرعمي بف أ، الييثمي

 .القاىرة: مكتبة القدسي. )د. ط(. القدسي
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      ليف الحديث سعد بف عبد اهلل األغطش  43

      ليف الحديث سممة الميثي  44

      ليف الحديث سميـ بف مطير  45

سميماف بف عبد اهلل بف   46
      ليف الحديث الزبرقاف

صدكؽ في حديثو  سميماف بف مكسى األمكم  47
 بعض ليف

     

      فيو ليف سميماف بف مكسى الزىرم  48

      صدكؽ فيو ليف سناف بف ربيعة الباىمي  49

      صدكؽ فيو ليف سناف بف ىاركف البرجمي  50

      صدكؽ فيو ليف شرحبيؿ بف مسمـ الخكالني  51

     1 ليف صالح بف يحيى بف المقداـ  52

      ليف صخر بف إسحاؽ  53

      ليف الحديث صفكاف بف ىبيرة العيشي  54

عامر بف شقيؽ بف جمرة   55
المتابعة عند البخارم      ليف الحديث األسدم

 كمسمـ
       ليف الحديث عباد بف ميسرة المنقرم  56

عبد الحميد بف زياد بف   57
       ليف الحديث صيفي

عبد الرحمف بف حبيب بف   58
  1   ليف الحديث أردؾ

عبد الرحمف بف سميماف بف   59
 المتابعة عند البخارم      صدكؽ فيو ليف عبد اهلل بف حنظمة

عبد الرحمف بف عطاء   60
      صدكؽ فيو ليف القرشي

       ليف عبد العزيز بف جريج المكي  61

      ليف الحديث عبد اهلل بف الكليد التجيبي  62

      ليف الحديث عبد اهلل بف إنساف الطائفي  63
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      ليف الحديث عبد اهلل بف أكس الخزاعي  64

عبد اهلل بف زيد بف أسمـ   65
       صدكؽ فيو ليف العدكم

      ليف الحديث عبد اهلل بف عبد اهلل األمكم  66

      ليف الحديث نيعبد اهلل بف عثماف الخراسا  67

عبد اهلل بف عمي بف يزيد بف   68
       ليف الحديث ركانة

عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ   69
 بف أبي طالب

صدكؽ في حديثو 
 ليف

      

عبد اهلل بف نافع ]بف أبي   70
 نافع[ الصائغ

ثقة صحيح 
الكتاب في حفظو 
 ليف

 المتابعة عند مسمـ     

الحديث ليف عبد الممؾ بف محمد الحميرم  71        

عبيد اهلل بف عمي بف أبي   72
       ليف الحديث رافع

      ليف عبيد بف الخشخاش  73

      ليف الحديث عثماف بف عبد الممؾ المكي  74

      فيو ليف عثماف بف مسمـ بف ىـر  75

المتابعة عند البخارم      فيو ليف العبلء بف ىبلؿ الباىمي  76
 كمسمـ

عمر بف حفص بف سعد   77
      فيو ليف ظالقر 

عمراف بف زيد الثعمبي   78
      ليف ]التغمبي[

      صدكؽ فيو ليف عمرك بف عبد اهلل اليماني  79

       ليف الحديث عمرك بف ىاشـ  80

عيسى بف جارية بالجيـ   81
      فيو ليف األنصارم

المتابعة عند البخارم       ليف عيسى بف سناف الحنفي  82
 كمسمـ

      ليف الحديث معيسى بف معمر حجاز   83

      ليف الحديث غساف بف عكؼ المازني  84
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      ليف الحديث غيبلف بف عبد اهلل العامرم  85

صدكؽ عابد لكنو  فرقد بف يعقكب السبخي  86
 ليف الحديث

      

      فيو ليف فضة أبك مكدكد البصرم  87

ليف رمي  الفضؿ بف دليـ الكاسطي  88
 باإلعتزاؿ

     

      فيو ليف نصارمالفضؿ بف مبشر األ  89

       فيو ليف قابكس بف أبي ظبياف  90

      صدكؽ فيو ليف القاسـ بف الحكـ العرني  91

      ليف القاسـ بف حبيب التمار  92

المتابعة عند البخارم      صدكؽ فيو ليف القاسـ بف مالؾ المزني  93
 كمسمـ

      فيو ليف قيس أبك عمارة الفارسي  94

      فيو ليف كعب بف ذىؿ  95

      ليف الحديث مبارؾ بف حساف السممي  96

المتابعة عند البخارم      ليف الحديث محبكب بف محرز التميمي  97
 كمسمـ

       صدكؽ فيو ليف محمد بف الحسف بف الزبير  98

 المتابعة عند مسمـ     صدكؽ فيو ليف محمد بف الحسف بف ىبلؿ  99

لمتابعة عند البخارم ا      صدكؽ فيو ليف محمد بف ثابت العبدم  100
 كمسمـ

      صدكؽ فيو ليف محمد بف جعفر البزاز  101

صدكؽ ليف  محمد بف حساف الضبي  102
 الحديث

      

      صدكؽ فيو ليف محمد بف حمراف القيسي  103

       صدكؽ فيو ليف محمد بف سميـ الراسبي  104

محمد بف عبد الرحمف بف أبي   105
لبخارم المتابعة عند ا     ليف الحديث مميكىة

 كمسمـ
      ليف الحديث محمد بف عبد اهلل العمي  106

      ليف محمد بف عبد اهلل بف إنساف  107
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      صدكؽ فيو ليف محمد بف عبيد اهلل الشيباني  108

       ليف الحديث محمد بف عمر بف عبد اهلل  109

 المتابعة عند مسمـ     ليف محمد بف مكسى بف نفيع  110

محمد بف يحيى بف قيس   111
      ليف الحديث ائيالسب

 المتابعة عند مسمـ     ليف الحديث مرزكؽ بف أبي اليذيؿ  112

      ليف الحديث مسعكد بف كاصؿ األزرؽ  113

المتابعة عند البخارم      ليف الحديث مسممة بف محمد الثقفي  114
 كمسمـ

مصعب بف ثابت بف عبد اهلل   115
مسمـ يكجد متابعة عند     ليف الحديث بف الزبير بف العكاـ  

      ليف الحديث مطيع بف ميمكف العنبرم  116

        ليف الحديث معاف بف رفاعة السبلمي  117

 المتابعة عند البخارم     ليف الحديث المنكدر بف محمد بف المنكدر  118

المتابعة عند البخارم       ليف الحديث نصر بف عاصـ األنطاكي  119
 كمسمـ

      ليف الحديث النضر بف شيباف الحداني  120

      ليف الحديث ىذيؿ بف الحكـ األزدم  121

صدكؽ في حديثو  كرقاء بف عمر اليشكرم  122
 عف منصكر ليف

 المتابعة عند مسمـ    

      ليف الحديث كقاء بف إياس األسدم  123

      ليف الحديث الكليد بف بكير التميمي  124

      ليف الحديث الكليد بف زكراف  125

      الحديثليف  الكليد بف كامؿ البجمي  126

      ليف الحديث يحيى بف أبي الحجاج  127

المتابعة عند البخارم       ليف الحديث يحيى بف أبي سميماف المدني  128
 كمسمـ

      ليف الحديث يحيى بف إسماعيؿ البجمي  129

    1 ليف الحديث يحيى بف طمحة اليربكعي  130
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يحيى بف عبد اهلل بف أبي   131
      ليف الحديث مميكة

المتابعة عند البخارم       ليف الحديث بف عبد اهلل بف الحارثيحيى   132
 كمسمـ

      ليف الحديث يحيى بف فياض الزماني  133

      ليف الحديث يحيى بف كثير الكاىمي  134

 يزيد بف إبراىيـ التسترم  135
ثقة ثبت إال في 
ركايتو عف قتادة 
 ففييا ليف

 المتابعة عند مسمـ    

يزيد بف عطاء بف يزيد   136
 المتابعة عند مسمـ     ليف الحديث ليشكرما

       ليف الحديث يعمى بف شبيب المكي  137

 يعمى بف عبيد بف أبي أمية  138
ثقة إال في حديثو 
عف الثكرم ففيو 
 ليف

المتابعة عند البخارم     
 كمسمـ

المتابعة عند البخارم      ليف الحديث يماف بف عدم الحضرمي  139
 كمسمـ

      لين الحديث رميكسؼ بف ميراف البص  140
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 فيرس اآليات القرآنية
رقم  اآلية الكريمة م

 اآلية 

رقم 
 الصفحة

 البقرةسكرة 

 190 229 {انطَّالقُ يَشَّرَبٌِ فَئِيسَبنٌ ثًَِعشًُفٍ أً رَسشِيحٌ ثِئِحسَبٌٍ}  .1

 سكرة آؿ عمراف 
أْيُشًٌَُ ثِبنًَْعْشًُفِ ًَرَنْيٌٌََْ عٍَِ انًُْنكَشِ ًَرُؤْيِنٌٌَُ ثِبنهّوِ ًَنٌَْ آيٍََ أَىْمُ نزُىْ خَيْشَ أُيَّخٍ أُخْشِجَذْ نِهنَّبسِ رَك}ُ  .2

 {انْكِزَبةِ نَكَبٌَ خَيْشًا نَّيُى

110 21 

 سكرة األعراؼ 
 29 111 {انٌُاْ أَسْجِوْ ًَأَخَبهُ ًَأَسْسِمْ فِي انًَْذَآئٍِِ حَبشِشِيٍ}  .3

 سكرة يكنس 
 366 90 {وُ نَب إنو إِنَّب انَّزِ  آيَنَذْ ثِوِ ثَنٌُ إِسْشَائِيمَ ًَأَََب يٍَِ انًُْسْهًِِنيَآيَنذُ أَََّ}  .4

 سكرة طو 
 30 44-43 {فَمٌُالَ نَوُ لٌَْنًب نَّيِّنًب نَّعَهَّوُ يَزَزَكَّشُ أًَْ يَخْشَى ارْىَجَب إِنَى فِشْعٌٌََْ إََِّوُ طَغَى*}  .5

 سكرة الجاثية 
 19 21  {انَّزِيٍَ اجْزَشَحٌُا انسَّيِّئَبدِ أَوْ حَسِتَ}  .6

 سكرة الحجرات 
ى يَب فَعَهْزُىْ يَب أَيُّيَب انَّزِيٍَ آيَنٌُا إٌِ جَبءكُىْ فَبسِكٌ ثِنَجَأٍ فَزَجَيَّنٌُا أٌَ رُصِيجٌُا لٌَْيًب ثِجَيَبنَخٍ فَزُصْجِحٌُا عَهَ}  .7

 {ََبدِيِني

6 21 

 سكرة الزلزلة 
 121-21 4 سُ أَخْجَبسَىَب{}يٌَْيَئِزٍ رُحَذِّ  .8
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 فيرس األحاديث النبوية

رقم  الراوي العمى طرف الحديث م
 الصفحة

  332كائًؿ بف حيجرو  كًلي شىعره طىكيؿه  أىتيتي النَّبيَّ   .1

فى   .2   121ىيريرىةى  أىبي أخبىاريىىا ما أتدركي

نًكو  .3   342أنسي بفي مالؾو  أىخذى كىفَّان مف مىاءو فأىدخمىوي تحتى حى

  357صيييبي بف سناف  ادفي فكيؿ   .4

   9أبي مكسى األشعرم إذا استىعطىرىت المرأةي   .5

وي ال يىنًزعي يدىهي مف يىًدًه   .6     2أنسي بفي مالؾو  إذا استىقبىمىوي الرَّجؿي فىصافىحى

     جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما إذا استىمقىى أىحديكيـ عمى ظىيًرهً   .7

    أبك ىريرة  إذا أقيمت الصبلة  .8

    2لؾ بف ربيعة ما إذا أكثىبيككيـ  .9

     عبًد اهلًل بف مسعكد  إذا جاءى خادـي أحًدكيـ ًبطعاًموً   .10

ـى   .11 كلىوي فقا مسنىا حى مسى كجى   296أبك الدَّرداًء  إذا جى

ديكا  .12 بلًة كنحفي سيجيكده فاسجي      أىبي ىيريرىةى  إذا ًجئتـي إلى الصَّ

ؿي بالحديًث ثيَـّ التفتى فيي أى   .13 دَّث الرَّجي  5   جابًر بف عبًد اهلًل رضي اهلل عنيما مانىةه إذا حى

بلةي، فأىذ نىا  .14 كيًرثً  إذا حىضرىًت الصَّ     4مالًؾ بًف الحي

 7   ابًف عمرى رضي اهلل عنيما إذا خرجى مف ىذًه المدينًة لـ يىزد عمى ركعتيفً   .15

 48  ابفي عيمر رضي اهلل عنيما أىستكًدعي اهللى ًدينىؾى كأىمانىتىؾى   .16

ـي ًعممان أف  .17 دقىًة أف يىتعمَّـى المرءي الميسم      أبي ىريرةى  ضؿي الصَّ

ـي إف ميتَّ كلىـ تىكيف أميران   .18     الًمٍقدىاـً بف مىٍعًدم  أىفمىحتى يا قيدىي

    8أبي أيمامةى  أقاميا اهللي كأداميا  .19

     عائشة رضي اهلل عنيا يىتىطَّيبي  أكافى رسكؿي اهلًل   .20

يرو لؾ مف ىذاأال أديليؾى   .21  8   أبي ىريرةى  عمى ًغراسو خى

    عائشة رضي اهلل عنيا أال نىٍبًف لؾ ًبًمننى بيتان   .22

    0أبي سعيدو الخدرم  أما إنَّكـ لك أكثرتـي ًذكرى ىاذـً المَّذَّاتً   .23
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   76عمَّارو بًف سعدو  أىمرى ًبصدقًة الًفطًر صاعان مف تىمر  .24

   80أبي ذىرٍّ  تيكفى الصَّبلةى أيمراءي يىككنكفى بىعدم ييمي  .25

    أبي ىريرة أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا  .26

 0   غيزيمة أـ  شىريؾو رضي اهلل عنيا أف نقرأى عمى الًجنىازىةً  أمرنا رسكؿي اهلًل   .27

   58صيييبي بف سناف  إفَّ أحسفى ما اختىضبتـي بًو ليذا السَّكادي   .28

كًفوً   .29      ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما شيءه مف القرآفً  إفَّ ال ًذم ليسى في جى

   4أبك ىريرة  أفرح بتكبة أحدكـ إف اهلل  .30

لتى   .31 : أىمَّ ىؤالًء الثَّبلثًة نىزى ريًر بًف عبًد اهلًل رضي اهلل عنيما إفَّ اهللى أىكحى ًإلىيَّ  5   جى

ممةى  إفَّ اهلل تىبارؾى كتعالى فرضى ًصياـى رمضافى عميكـ   .32     6 أبي سى

بلةى   .33 ؿَّ فىرضى الصَّ      ابف عبَّاس رضي اهلل عنيما إفَّ اهلل عزَّ كجى

ـى   .34 يا عى عًف الميسافًر الص  مًرمَّ  إفَّ اهللى عزَّ كجؿَّ كىضى   315أبا أيميَّةى الضَّ

: "يا ابفى آدـ  .35  295 ابًف عيمرى رضي اهلل عنيما إفَّ اهللى عزَّ كجؿَّ يقكؿي

قَّوإفَّ اهلل قد أى   .36  88-89أبي أيمامىة  عطىى كيؿَّ ذم حؽٍّ حى  

كـى   .37 بلًة كالصَّ     4أنسي بف مالؾ إفَّ اهلل كضعى عًف الميسافًر ًنصؼى الصَّ

بللةو   .38    29أنًس بًف مالؾو  إفَّ أيمًَّتي ال تىجتىًمعي عمى ضى

، فقاؿ: "ائذىنكا لو  .39     عائشة رضي اهلل عنيا أفَّ رجبلن استأذفى عمى النَّبي 

اىىوي   .40 راـه  إفَّ صيدى كىجٍّ كًعضى بيًر بف العكاـ  حى     2الز 

    9أنسي بفي مالؾو  إف قىدىرتى أف تيصبحى كتيمًسي ليس في قمبؾى ًغشه   .41

    ابًف عباس رضي اهلل عنيما أف ماعزى بفى مالؾو أتى النبي، فقاؿ: إنو زنى  .42

سن  .43 ا يىمحؽي الميؤمفى مف عىممًو كحى     2أبي ىريرةى  اًتوً إفَّ ممَّ

   19عميٍّ  أنا داري الًحكمًة كعًميٌّ بابييا  .44

كفى   .45     4أبي ثىعمبةى الخيشًني   إنَّا نيجاًكري أىؿى الكتاًب كىـ يىطبيخي

    الًمٍقدىاـً بف مىٍعًدم  أنا كاًرثي مف ال كاًرثى لوي   .46

ربً  كالد جد إنَّما العيشيكري عمى الييكدً   .47 اهللً  عيبيدً  بفً  حى      

    6أبي ىريرةى  إنَّوي مف لـ يسأًؿ اهللى يغىضب عميوً   .48

 0   جابري بفي عبًد اهلًل رضي اهلل عنيما ييصم ي في قىميصو  إني رأيتي رسكؿى اهللً   .49
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كفى كًمائىةي صىؼٍّ   .50 نًَّة ًعشري  3   بيريدةى بف الحىصيب  أىؿي الجى

؟أىيعجزي أحديكيـ أف يككفى مثؿى أبي ضى   .51 ـو  1   عبًد الرَّحمًف بًف ًعجبلفً  مضى

   59أبي ىريرةى  أىي ما امرئو ماتى كعندهي ماؿي امرئو ًبعيًنوً   .52

    6صيييبي بف سناف  أىي ما رجؿو تىدىيَّفى دىينان   .53

    عائشة رضي اهلل عنيا بأم شيء كاف يكتر رسكؿ اهلل   .54

    6بيريدىةى بف الحىصيب  ًد بىش ًر المىشَّاًئيفى في الظ مـً إلى المساج  .55

     سىممىى رضي اهلل عنيا بيته ال تمرى فيو  .56

نًَّة في نىعيًميـ  .57      جابًر بًف عبًد اهلًل رضي اهلل عنيما بىينىا أىؿي الجى

     أبي ىريرةى  تًعسى عبدي الد ينارً   .58

     أبي ىيريرةى  تىعمَّميكا القيرآفى كالفىراًئضى   .59

اح  .60     1عىمًرك بف الفىغكىاءً  بان التىًمس صى

ميًس في كتاًب اهلًل   .61 قَّنا مف ىذا الخي ل يًني حى ميَّ بف أبي طالب  تيكى     6عى

د    .62 د ىيفَّ جى ثه جى    7أبي ىريرة ثبلى

ـى   .63 ائ     9أبي سعيدو الخدرم  ثبلثه ال ييفًطرفى الصَّ

بًشيٍّ  جاءى رجؿه إلى النَّبي    .64  57  كائؿ بف ًحجر بحى

ؿ  قبمىيا كال بىعدىا  .65 ـٍ ييصى     اابف عيمرى  خرجى يـك عيدو فمى

طَّ ًلي رسكؿي اهلًل   .66 رىيثو  داران بالمدينًة ًبقكسو  خى     6عىمرك بًف حي

ةً   .67 بلى ـٍ مىنىاًكبى ًفي الصَّ ـٍ أىٍليىنيكي     اٍبًف عىبَّاسو رضي اهلل عنيما ًخيىاريكي

يري الش يداًء مىف أىدَّل شىيا  .68     خالدو الجييني   دتىوي خى

     أىبي ىيريرىةى  خيري بيتو في المسمميفى بيته فيو يىتيـه ً   .69

    3عكًؼ بًف مالؾو  المىسجدى كبيدًه عىصا دىخؿى عمينا رسكؿي اهلًل   .70

    1الًعربىاًض بف سىاريىةى  إلى السَّحيكرً  دىعاًني رسكؿ اهلل   .71

 2   عيمرى رضي اهلل عنيما ابفً  ًفتنةن  ذىكرى رسكؿي اهلًل   .72

    أنس بف مالؾ سألتي أنس بف مالؾ عف القينكتً   .73

   2أبك ىريرة  سباب المسمـ فسكؽ  .74

   29أبي رافعو  سىعدان  سىؿَّ رسكؿي اهلًل   .75
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    5ًعمرافى بًف حيصيفو  في ثبلًث ركعاتو  ٌسمَّـى رسكؿي اهلًل   .76

، ًمزماران   .77     بف عمر رضي اهلل عنيمامكلى ا نافع سمع ابف عيمرى

يؿى اهلًل إذا فىًزعنىا  .78 يمىنىا خى ندبي  سىمَّى خى     0سىمرةى بًف جي

ًتيؾ  سيىأتيكيـ ريكيبه ميبغىضيكفى   .79     3جابًر بًف عى

ًر بًف يزيدى األسدم الماًلكي   يقرأي في الصَّبلًة فتىرؾى شيئا شىيدتي رسكؿى اهلًل   .80  54  الميسكَّ

مَّعى بناشىيدتي مع معا  .81     6يىعمى بًف شىدَّاًد  كيةى بيتى المىقدًس فىجى

 1   ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما ًصنفاًف مف أيمَّتي ليسى ليما في اإلسبلـً نىصيبه   .82

ابر  .83 ائـً الصَّ ـي الشَّاًكري بمنزلًة الصَّ     3أبي ىريرةى  الطَّاًع

   2ريكىانىة  طىمَّؽ امرأتو البىتَّة  .84

 69  ابف عمر رضي اهلل عنيما اإًلثًمدً عميكـ ب  .85

بًَّة السَّكداءً   .86  69  ابف عمر رضي اهلل عنيما عميكـ بيذًه الحى

اًئضه   .87 ًؿ مفى امرأًتًو كىي حى بؿو  عما يىًحؿ  لمرَّجي     3ميعاًذ بًف جى

     أبي ىريرةى  عيمري أيمَّتي مف ًست يفى سنةن إلى سبعيفى سنةن   .88

   4عثماف بف عفَّاف  ثبلثان غسؿ ذراعيو ثبلثان   .89

     عائشة رضي اهلل عنيا أف تىغتىًسؿي  فٌأٌمرىىا رسكؿي اهلًل   .90

نَّةى قبؿى أغنياًئًيـ  .91 مكفى الجى     5أبي سعيدو الخدرم  فيقراءي الميياجريفى يىدخي

طيئةو   .92     0أنسو بف مالؾ  القىتؿي في سبيًؿ اهلًل ييكىف ري كؿَّ خى

يدي بفي   .93      عائشة رضي اهلل عنيا المدينةى  حارثةى  قىدـى زى

ـى فىطاؼى بالبيًت سبعا  .94  9   ابفى عمرى رضي اهلل عنيما قىًد

ـى الفتًح سىجدةن   .95      ابف عيمر رضي اهلل عنيما قىرأى عا

نَّة  .96 اةي ثبلثةه: كاحده في الجى     4بيريدىةى بف الحصيب القيضى

 16  ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما ًر ما عىتىؽى ًبقىد قىضى في الميكاتىًب أف ييكدىل   .97

 05  ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما الثَّريدي  كافى أىحبَّ الطَّعاـً إلى رسكًؿ اهلًل   .98

 1  قتادة كاف إذا رأل اليبلؿ صرؼ كجيو عنو  .99

ةى بفى مىعبىدو  كافى إذا رىكعى سىكَّل ظىيرهي   .100     5كاًبصى

اعي عمى عيد رسك   .101      السَّائبى بف يىزيد ميدَّان  ًؿ اهلًل كاف الصَّ
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ؿي  النَّاسي  كافى   .102 ا امرأتىوي  ييطىم ؽي  كالرَّجي  190 عنيا اهلل رضي عائشة ييطىم قىيا أف شاءى  مى

وي يىغتسمكفى مف إناءو كاحدو  كافى رسكؿي اهلًل   .103  5   جابًر بًف عبًد اهلل رضي اهلل عنيما كأزكاجي

 7  عائشة بلن طكيبلن يصمي لي كاف رسكؿ اهلل   .104

    أبي أيمامىة  يمسح المأقيف كاف رسكؿ اهلل   .105

ـ  التَّكبيرى   .106     4عبد الرحمف بف أبزم  كافى ال ييًت

تَّـي في يىمينو  .107 عفر  كاف يىتىخى      عبد اهلل بف جى

   5عثماف بف عفَّاف  كاف ييخمؿ لحيتو  .108

قَّ  كاف ييسم ـ عف يىميًنو  .109      اصو سىعًد بًف أىبي كى

 60  ابفى عمرى رضي اهلل عنيما كاف يىصبيغي ًثيابىوي بالزَّعفرافً   .110

     عائشة رضي اهلل عنيا كافى ييصم ي أربعان قبؿى الظ يرً   .111

ا  .112 ـى النَّكىل طىبخَّ     أَـّ سممة رضي اهلل عنيا كاف يىنيانا أف نىعجي

فاةن   .113 ، ميشاةن حي رـى ؿي الحى      بًف عبَّاسو ر ضي اهلل عنيماا كانًت األنبياءي تىدخي

  307أبا كىبشةى األىنماًرمَّ  بيطحان  كانت ًكماـي أصحاب رسكًؿ اهلًل   .114

راـه   .115 ، حى     4ابًف مسعكدو  كيؿ  ميسكرو

، حراـه عمى كيؿ  ميؤمفو   .116  7   ميعاكيةى بف أبي سفياف رضي اهلل عنيما كؿ  ميسكرو

دىقةه   .117 كؼو صى  2   عبًد اهلًل رضي اهلل عنيما جابًر بفً  كيؿ  مىعري

    بيريدىةى بف الحىصيب كنا أصحابى رسكًؿ اهلل نتحدَّثي أف الغاًمديَّة   .118

    أبي الشىعثاء  في المسجد فخرجى رجؿ كينَّا مع أىًبي ىيريرةى   .119

    8أنًس بًف مىالؾو  ًببىقمةو  كىنَّاًني رسكؿ اهلل   .120

رير بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما ءى ، فأتى الخىبلكينتي مع النبي   .121     جى

     ابًف مسعكدو  كينتي نىييتيكـ عف زيارًة القيبكرً   .122

، المَّيَـّ أستغفريؾى ًلذنبي  .123 ، سيبحانؾى  0   عائشة رضي اهلل عنيا ال إلوى إالَّ أنتى

    أبي ىيريرة  ال تىجعىميكا بيينكتىكيـ قيبكران   .124

    4بًف أبي طالبو  عمي   ال تىغالكا في الكىفىفً   .125

     رضي اهلل عنيا قىيمىةى أيَـّ بني أىنمارو  ال تىفعًمي يا قىيمىةي إذا أردًت أف تىبتىاًعي شيئان   .126
     أبي أيمامىةى  ال تىقيكميكا كما تىقيكـي األىعاًجـي   .127
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    أبي أيمامىة  ال تينًفؽي امرأةه شيئان مف بيًت زكجيا  .128

كءى   .129     7أبي ىريرةى  لوي ال صبلةى لمف ال كيضى

    1أبي ىريرةى  ال قىطعى في ثىمىرو كال كىثىرو   .130

 40  عائشة رضي اهلل عنيا ال نىذرى في مىعصيةو   .131

 4   ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما ال ىجرةى بعدى الفتحً   .132

   86سممافى الفرسي ال يىريد  القىضاءى إالَّ الد عاءي   .133

    اهلل بف عمرك بف العاص رضي اهلل عنيماعبد  ال ييقتىؿي مؤمفه بكافرو   .134

 4   ابفى عمرى رضي اهلل عنيما ًلتىتيب ىذه المرأةي إلى اهلًل كرسيكًلوً    .135

م ـي   .136 ا ييسى     1ثىكبافى  لكيؿَّ سىيكو سجدتاًف بعدى مى

    1عميٍّ  بالطَّكيًؿ كال بالقىصيًر  لـ يكف رسكؿي اهلًل   .137

 1   ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما لمَّا أىغرؽى اهللي فرعكفى   .138

    4سعد بف أبي كقاص المَّيَـّ إن ي أعكذي بؾ مف البيخؿً   .139

اًف المَّيَـّ أىى  .140  0   طىمحةى بف عيبيًد اهلًل رضي اهلل عنيما موي عمينا ًبالييمًف كاإًليمى

    7زيًد بًف أرقىـى  المَّييَـّ ربَّنا كرىبى كيؿَّ شيءو   .141

   6أبي ذر لسألتو  لك أدركت النبي  .142

نَّةى مف بىايعى تحتى الشَّجرةً   .143 مفَّ الجى  5   جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما لًيدخي

 3   قتادةى السدكسي ليس في التَّمًر حيكرىةه   .144

     أبا أسيد مالؾ بف ربيعة ليس ىذا لكـ ًبسيكؽو   .145

 4   عائشة رضي اهلل عنيا حري لييكقظيوي اهللي عزَّ كجؿَّ بالمَّيًؿ، فما يىجيءي السًّ   .146

، أـ يدي امرأةو؟  .147  4   عائشة رضي اهلل عنيا ما أدرم أيىدي رجؿو

 1   ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما ما أىطيىبىًؾ مف بىمدو   .148

مىعى رسكؿي اهلل   .149  59 ابف عيمىر رضي اهلل عنيما بيفى المغرًب كالًعشىاءً  ما جى

ًد  لى عيكدو ييصم ي إ ما رأيتي رسكؿى اهلًل   .150   345الًمقداًد بًف األىسكى

عان  ما كاف أحده يىشتكي إلى رسكًؿ اهلل   .151  6   سىممىى رضي اهلل عنيا كىجى

  299أبي ىريرةى  ما أًلحدو عندىنا يىده إالَّ كقد كافيناهي ما خىبل  .152

     أبي ىريرةى  ما مف أيَّاـو أحب  إلى اهلًل أف ييتىعىبَّدى لوي فييا  .153
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كحو ييجرىحي في سبيًؿ اهللً مى   .154     أبي ىريرةى  ا مف مىجري

زـو  ما ًمف ميؤمفو ييعز م أىخاهي بميصيبىةو   .155      عىمًرك بًف حى

ر   مىرَّ النَّبي    .156   328أبي أيمامةى  في يكـو شىديًد الحى

 5   ابف عىبَّاس رضي اهلل عنيما بالًحنَّاءً  رجؿه قد خىضَّبى  مرَّ عمى النَّبي    .157

بىبً  ديكف ما، المشي مع الجنازة  .158 يرنا يكيف إف، الخى  خى
ؿى   إليوً  تىعىجَّ

     ابًف مسعكدو 

 2   ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما الميعتكًؼ "ىك يىعًكؼي الذ نكبى   .159

بلة  .160 نًَّة الصَّ     رضي اهلل عنيما جابًر بًف عبد اهلل ًمفتاحي الجى

بلًة الط يكري   .161      عميٍّ  ًمفتاحي الصَّ

معيكفه مف ٌضاَّر ميؤمنان أك مىكىرى بوً   .162 د يًؽ  مى    70أبي بكرو الص 

    أبي ىريرة مف أتى كاًىنان   .163

    1أبي ىريرةى  مف أىشارى عمى أىخيًو ًبحديدىةو لىعنتوي المىبلًئكىةي   .164

 5  أبي ىريرة مف أفطر يكمان مف رمضاف  .165

    2أبي ىريرةى  بوي مف بىاتى كفي يىدًه ًريحي غىمىرو فأىصا  .166

 1   عائشةى رضي اهلل عنيا مف تىكمَّـى في شيءو مف القىدىًر سيئؿى عنوي يكـى القيامةً   .167

أى فأىحسىفى الكيضيكءى،  .168      أنًس بًف مالؾو  مف تىكضَّ

     أبي ىريرةى  مف سيًئؿى عف ًعمـو يىعمىميوي فىكتىمىوي   .169

الؾو أنًس  مف طىمبى القضاءى كاستعافى عميوً   .170     7بًف مى

ادى مىريضان أك زىاًر أخان لو في اهلل  .171     7أبي ىريرةى  مف عى

   50أبي ىريرةى  مف عىقىد عيقدةن، ثَـّ نىفثى فييا فقد سىحىر  .172

بزي بير  .173      ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما مف كافى ًعندىهي خي

     ي اهلل عنوعبًد اهلًل بًف أبي أىكفى رض مف كانت لوي حاجةه إلى اهللً   .174

    أبي ىرييرة مف لىًعؽى العسؿ ثبلث غىدىكاتو   .175

     ابف عبَّاس رضي اهلل عنيما مف نىذرى نىٍذران كلـ ييسىم وً   .176

ةى   .177 كمى      عيثماف بف عفاف مف يىشتىرم ًبئرى ري

 336 ابًف عبَّاسو رضي اهلل عنيما مىكتي غيربةو شىيادةه   .178
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بىاره   .179      أبي ىريرة النَّاري جي

رى اهللي عبدان سمعى مقالىًتي فىكىعىاىىا  .180   327أنًس بًف مالؾو  نىضَّ

 3  رضي اهلل عنيما ابًف عيمرى  أف تيتبىعى ًجنازىةه معيا رىانَّةه  نيى رسكؿي اهلل   .181

     أنًس بًف مالؾو  أف نىجمعى شىيئيًف نىبيذان  نيى رسكؿي اهلًل   .182

     عبد اهلل بف أبي أىكفى  عًف المىرىاًثي نيى رسكؿي اهلًل   .183

     ابًف عىبَّاسو  عف شىًريطىًة الشَّيطافً  نيى رسكؿي اهلًل   .184

 7  عبًد الرحمًف بًف شبؿو  عف نىقرىًة الغيرابً  نيى رسكؿ اهلل   .185

ا  .186     3أبي أيسىيدو  ىؿ بىقيى مف ًبر  أبكىمَّ شيءه أبىر ىىما بًو بعدى مكتيمى

؟ ىؿ تجدكفي لي ريخصةن   .187  39  رضي اهلل عنيما جابرو بف عبد اهلل في التَّيم ـً

"، أك كىممةن غىيرىىا  .188 ـي  ،ىؿ ريًئيى بيكف ًفيكي  7  عائشة رضي اهلل عنيا الميغىر 

ر  أيمَّوي   .189 بؿو  كالَّذم نىفسي بيدًه إفَّ الس قطى، ليىجي      ميعاًذ بًف جى

فىدى إلى رسكًؿ اهلل   .190 مَّاؿو  الًممحى  فىاستقطىعىوي  كى      أبيضى بًف حى

ذ باهلًل مف شىر  شىياطيًف الًجف    .191 ، تىعكَّ      أبي ذىرٍّ  يا أبا ذىرٍّ

السان في المسجد  .192 درم   يا أيمامةى، ما ًلي أىراؾى جى     4أبي سعيدو الخي

 0   جابًر بًف عبًد اهلًل رضي اهلل عنيما اهلليا أي يا النَّاسي تكبكا إلى   .193

 0   بًر بًف عبًد اهلًل رضي اهلل عنيماجا يا أي يا النَّاسي عميكـ بالقىصدً   .194

ذكا العىطاءى   .195 ، خي     5أبى ميطىيرو  يا أي يا النَّاسي

بمىةي بفي حارثةى  يا رسكؿى اهلًل ابعىث معي أخي زيدان   .196     0جى

فَّيفً   .197  8   أيبيَّ بًف ًعمارةى  يا رسكؿى اهلًل أىمسىحي عمى الخي

ـي البىاءىةى يا مىعشرى الشَّباًب، مف استىطاعى مً   .198  5   عبًد اهلًل بف عمر رضي اهلل عنيما نكي

دقةى   .199 ندبي  يأميرينا أف نيخًرجى الصَّ   248سىمرةى بًف جي

ٍطبنا  .200      أبي سعيد الخدرم يىٍتميكفى ًكتىابى اهلًل لىي ننا رى

مكاًت ًبكيضيكءو كاحدو   .201      رضي اهلل عنيما جابرى بفى عبًد اهللً  ييصم ي الصَّ

   7بيريدىةى بف الحىصيب تمكـ قكـه ًصغاري األىعييفً ييقا  .202
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