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  ت

 ممخص الدراسة 
 

تناكؿ ىذا البحث دراسة نقدية تطبيقية عمى كتاب العمؿ لمدارقطني ، كالتي كانت بعنكاف " 
سَّاف مركيات الركاة  ـي ٍبًف حى ٍرب كًىشىا مَّدي ٍبفي سي  ًسمىاؾي ٍبًف حى الميعىمَّة  باالختالؼ في  كقىةكميحى

  "تطبيقية ،"دراسة نقدية"العمؿ وكتاب

الخفية في الركايات الميعىمَّة باالختالؼ عمى الركاة كخاصة بياف العمؿ  ىدف الدراسة: وكان
 .كمحمد بف سكقة  بف حساف كىشاـسماؾ بف حرب 

كتاب العمؿ ؿ في جمع المادة العممية مف خال االستقرائي متبعة في دراستي المنيج
 بالمنيج النقدم في الحكـ عمى المركيات.لمدارقطني، كمستعينة 

 مجموعة من النتائج والتوصيات: ِإَلىوقد توصمت 

 أىم نتائج الدراسة:ومن  

المنيج النقدم عند أئمة العمؿ شامؿ لألسانيد كالمتكف، ال كما زعـ المستشرقكف كمف قمدىـ  
 يمتفتكا لنقد المتكف. مف جية المسمميف أف المحدثيف لـ

 أىم توصيات الدراسة:

 .خاصة االىتماـ بعمـ العمؿ ككتبو كمظاف كجكده في الكتب المخطكطة

 الدارقطني , عمل, سماك بن حرب, ىشام بن حسان ,محمد بن سوقة, دراسة نقدية

  



  ث

ABSTRACT 

 

This research presented an applied critical study of the book of Al-Ilal by Al-

Darqutni. The study is titled "The Narrations of the Narrators Semak ibn Harb, 

Hisham ibn Hassan, and Muhammad ibn Suqqah which were Characterized by the 

Defect of Disagreement in the Book of Ilal: An Applied Critical Study.” 

The goal of the study is to clarify the defects in Hadith narrations, especially the 

hidden ones that occurred in the narrations of Semak ibn Harb, Hisham ibn Hassan, 

and Muhammad ibn Suqqah as a result of disagreement between these narrations. 

The study followed the inductive method in the collection of the research material 

from the book of Al-Ilal by Al-Darqutni. The study also implemented the critical 

approach in the judgment of these narrations. 

The study reached a set of conclusions and recommendations. 

The most important results of the study are: 

The critical approach of the imams of ilal science is comprehensive for the sanad, 

chain of narrators, and the bodytext of hadiths. The claim of the orientalists and 

their imitators that this science did not pay attention to the criticism of the bodytext 

of hadiths is untrue. 

The most important recommendations of the study are: 

To pay attention to the science of ilal, defects in hadith narrations, and its resources 

including the manuscripts. 

Al-Darqutni, ilal, Semak ibn Harb, Hisham ibn Hassan, Muhammad ibn 

Suqqah, critical study. 
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 اقتباس
 
 
 
 
 
 

  
  َا الْػِلَْم َدرََجات وتُ

ُ
ِيَو أ َا ِنيُكْم َواََلّ ِيَو آَنُي     يَْرفَِع اَّلَلُ اََلّ

  
 [ 11]المجادلة: 

 
 
 
 
 
 
 



  ح

 
 اإلىداء 

 

 ًإلى الذيف اصطفاىـ اهلل  كأكرميـ  كاتخذىـ شيداء 

 .ًإلى ركح أخي الغالي الشييد الحي بًإذف اهلل  محمد 

 را كأنفقا كربيا كعمما كدعكا اهلل لي.ًإلى مف أنجبا كسي 

 .ًإلى مف بذال الغالي كالنفيس كضيعا بزىرة شبابيما 

  مار جيدىما كتضحياتيما.ثًإلى مف حصدت كأحصد 

 .كىاًلدىمَّ العزيزيف.........حفظيما اهلل 

 ًإلى مف عممني كأرشدني ًإلى النيؿ مف ميراث األنبياء 

 

 اًل المولى عز وجل أن يجعموأىدي ىذا الجيد العممي المتواضع سائ
 في ميزان حسناتيم يوم القيامة. 

  



  خ

 شكر وتقدير
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، أحمده جؿ في عاله عمى عظيـ فضمو، 

حسانوكامتنانو، ك  تماـ ىذا البحث، كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمةى إ، أف مٌف عمٌي با 
 لى يـك الديف .إساف إحمى آلو كصحبو، كمف تبعيـ بلمعالميف ، معمـ البشرية الخير ، كع

اْْلِْحَسانُ  إَِّل  اْْلِْحَسانِ  َجَزاءُ  ٌَلْ انطالقان مف قكلو تعالى 
مىفٍ ، كقكلو "(1) ا يىٍشكيٍر  كى  فىًإنَّمى

 .(3)«النَّاسى  يىٍشكيري  الى  مىفٍ  المَّوى  يىٍشكيري  الى » صمى اهلل عميو كسمـ ، كقكلو(2)"ًلنىٍفًسوً  يىٍشكيري 

 ؛ف كاف مف الكاجب أف يذكر أىؿ الفضؿ بفضميـ، كأف يخص بعضيـ بالذكرا  ىذا ك 
فضيمة األستاذ  لى مشرؼ ىذا البحث:إنني أتقدـ بخالص شكرم، كعظيـ تقديرم، كامتناني إف

رشادم، فجزاه اهلل  الدكتكر: نعيـ أسعد الصفدم. لجيكده العظيمة في متابعة البحث كتكجييي كا 
 خير الجزاء.

 : أتكجو بخالص الشكر كاالمتناف لألساتذة األفاضؿ عضكم لجنة المناقشة كما

 )مناقشان داخميان )    اهلل احفظي        اسميـمحمد ليمى /  ةالفاضم ةالدكتكر 

 )خارجيان مناقشان )    حفظو اهلل   عطكة محمد القريناكم/ الدكتكر الفاضؿ 

حكؿ ىذه الرسالة سيككف ليا بالغ األثر فكمي ثقة باهلل ثـ بيـ بأف مالحظاتيـ السديدة، 
 .في إخراج الرسالة بأفضؿ صكرة، فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء

سالمية كالعامميف فييا ، كعمى رأسيـ رئيس الجامعة ، ككمية كما كأشكر الجامعة اإل
 أصكؿ الديف كالعامميف فييا، كأخص بالشكر كالتقدير أعضاء قسـ الحديث الشريؼ.

لكريـ رب العرش العظيـ أف يتقبؿ مني ىذا العمؿ ، كأف يجعمو خالصان كأسأؿ اهلل ا
 نو كلي ذلؾ كالقادر عميو.إلكجيو تعالى ، 
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 المقدمة
خير كمو، ال، كنثني عميو كنستغفره كنتكب ًإليومد هلل نحمده كنستعينو كنستيديو ًإف الح
اختص نفسو باألسماء الحسنى كالصفات العال، كتفضؿ عمى خمقو بنعـ ال  ،،سبحانو كتعالى

تعد كمنف ال تحصى، كالصالة كالسالـ عمى النبي المصطفى كالرسكؿ المجتبى ، كعمى اآلؿ 
 كالصحب الكراـ أكلي النيى كأىؿ الكفا، كعمى مف اتبع اليدل كبسنة الحبيب اقتدل أما بعد...

قد أكـر اهلل عباده المؤمنيف كامتف عمييـ بنعـ عظيمة، كمنف كثيرة، كعمى رأسيا نعمة ف
اليداية كاإلرشاد، فقد أرسؿ ًإلينا رسكالن رؤكفان رحيمان، كأنزؿ معو كتابان ىاديان كمنيران، ىك طريؽ 

 ، كأكمؿ فضمو ككرمو بأف جعؿ  السنة النبكيةالتقى ، فيو صالح اآلخرة كاألكلىاليدل ك 
 ،كمبينة، كمفصمة آلياتو فكانت مؤكدة كمكضحة؛ فة زيادة في الخير بعد كتاب اهللالمشر 

ه   :قاؿ تعالى ،فجمعنا بذلؾ الحسنى كزيادة ُِ ه يَتنُِ َعنَي ُُ يّنَي رَُسِاًل ِوٌ ِوّ
ُ
ي َبَعَث ِِف األ ِ َِ اَّلذ َُ

ُه الِكتَاَب َواحلِكَىَة َوإِن ُُ ه َويَُعِنُّى ُِ ي ٍِ َويَُزكِّ بِنيٍ  آيَاتِ  . (1) ََكًُِاْ ِوي قَبُل مَِِف َضاَلٍل وُّ

 ،فظ كتابو مف تحريؼ أصحاب األىكاءكجؿ أف يتكفؿ بح كقد اقتضت حكمتو عز
مصكنان كمحفكظان، كمطيران  فبقي عمى مر الزماف منارة كدستكران ، ،كتبديؿ أىؿ الشيكات
ْكَر َوإًِذا ََلُ إِ  لقكلو تعالى لى يكـ القيامة تصديقان إً كمرفكعان، كىك كذلؾ  ْْلَا اَّلِّ ًذا ََنُْي ًَزذ

حَلَافُِظِن
(2). 

لييا اليكل بؿ ىي كحي يكحى، إً كأحكاميا ال يتطرؽ  ،كلما كانت السنة صنك الكتاب
لحفظيا كالدفاع عنيا رجاالن عظماء مف ذكم اليمـ العالية  -سبحانو كتعالى-فقد قيض اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ كسنتو ة، امتألت قمكبيـ حبان لمنبي كاإلرادات السامي الصادقةكالعزائـ  
حياتيـ لمذب عنيا، ككانكا بالمرصاد لكؿ مف حاكؿ النيؿ منيا، كأسسكا فكقفكا ،  المطيرة

في قبكؿ األحاديث لـ تسبقيـ ًإلىٍيًو أمة أك حضارة،  فحفظكا لمسنة مكضكعي  لمنيج عممي
لغث مف السميف كالخبيث مف الطيب، كبقيت السنة بعد أف ميزكا اأصالتيا ك المطيرة مكانتيا 

 كمصدران  نقيان صافيان لمتشريع.الديف  معممان مف معالـ ىذا

مركران بعصر  -صمى اهلل عميو كسمـ -فى ظؿ االىتماـ بالسنة المطيرة منذ عيده  ك 
لى زمف تدكينيا في المصنفات، ظيرت عمـك الحديث، فنشأ إالصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ 

كغيرىا مف العمكـ التي  ،كالعمؿ ،كعمـ الرجاؿ ،كعمـ الجرح كالتعديؿ ،عمـ مصطمح الحديث
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كضعت أسس البحث العممي، كظير أعالـ مف العمماء الفطاحؿ انبركا لمدفاع عف السنة 
 كنذركا حياتيـ كقفان ليا، كامتألت الدنيا بكتاباتيـ كآرائيـ  في الحكـ عمى األحاديث . ،النبكية

ًميىاكلما ك ميكـً الشًَّريعىًة كىأىٍفضى ؿّْ عي ًديًث مف أىجى ـي الحى اًديًث مف  ،اف ًعٍم ـي ًعمىًؿ األىحى كاف ًعٍم كى
ـي بيىذىا األىٍمًر، ًخٍدمىةن لًديًف اهلل  ؛ كاف ًمفى الَّالًزـً عمى أىٍىًؿ الًعٍمـً االىًتمىا كًع ىذا الًعٍمـً أىٍصعىًب فيري

سينًَّة نىبّْيًو   . -و كسمـصمى اهلل عمي-كى

ًديًث" ؿُّ أىٍنكىاًع ًعٍمـً اٍلحى ٍعًرفىةى اٍلًعمىًؿ أىجى حيث قاؿ الخطيب البغدادم:" ًإفَّ مى
(1). 

ة عممية تبيف الراجح كدراستيا دراسمف خالؿ جمع ما تناثر مف تعميالت، يككف ذلؾ ك 
كمـ منيـ لـ يتحيث كتكضح مناىج العمماء السابقيف الذيف صنفكا في ىذا العمـ،  مف المرجكح،

 أفراد أئمة ىذا الشأف كحذاقيـ كابف المديني كالبخارم كأمثاليـ. الً إفيو 

 ممف كثير مف يسيران  نفران  االخبار ىذه بمعرفة اهلل خٌص  ماًإن : هقاؿ الحافظ ابف مند
 .(2)الحديث عمـ يدعي

حاديث كبالتالي فًإف جمع األحاديث المعمة ليؤالء األئمة يمكف لممرء أف يحيط بأكثر األ
 المعمة التي ذكرىا العمماء في كتبيـ.

 الكتب الجامعة لألحاديث المعمة كأكسعيا، أجؿّْ  كلٌما كاف كتاب العمؿ لمدارقطني  مف
يأتي عمى أكبر قدر مف  ،جمع مركيات أكلئؾ األئمة مف خالؿ ىذا الكتاب كدراستيا فًإف

 األحاديث المعمة.

سَّافسً  كفى بحثي ىذا سأتناكؿ مركيات الركاة   ـي ٍبًف حى ٍرب كًىشىا مَّدي ٍبفي  مىاؾي ٍبًف حى كميحى
 . "تطبيقية "دراسة نقدية باالختالؼ في كتاب العمؿ لمدارقطنيالميعىمَّة  سيكقىة

 أىمية الموضوع:أواًل: 
 فى: ختيارهاأىمية الموضوع وبواعث وتكمن 

ؿُّ أنكاع عمكـ الحديث كأدىقُّيا -1  النبكية ةنَّ ئيسة حفظ السُّ كثمرتو الر  ،إٌف معرفة العمؿ أىجى
كتتكلد الخبرة، كالدراية  ،ركاتيا مف الخطأ كالكىـثقات  كصيانتيا، كتمييز ما قد يدخؿ عمى

  .كالتطبيؽ ،ممارسة العمميةفي ىذا العمـ الدقيؽ ، مف خالؿ  التعرؼ عمى مباحثو، كال

                                                           

 (.2/294انظر: الخطيب البغدادم، الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع )ج (1)
 (.1/35العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: أحمد (2)
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اؿ، كغير ذلؾ  رسككنو يعالج مشكمة في بعض الركايات المعمة بالكقؼ ، أك الكصؿ كاإل -2
 مف العمؿ.

ماـ كقتو، انتيى إليو عمـ األثر كالمعرفة بعمؿ  -3 إٌف اإلماـ الدارقطني كاف فريد عصره كا 
 مف أجكد كتب العمؿ كأجمعيا.العمؿ  وكتابالحديث، ك 

 بف سكقة كمحمد كىشاـ بف حسافسماؾ بف حرب  الركاةمركيات إٌف مكضكع " -4
" لـ يتـ تناكلو في دراسة مستقمة عمى غرار مدارقطنيفي كتاب العمؿ ل باالختالؼالميعىمَّة  

 باب.الالدراسات التي أيعٌدت في ىذا 

 ا: أىداف البحث:ثانيً 
 : ييدؼ البحث إلى ما يمي

 عمـ العمؿ.ب توالحديثية كمعرف مكانة اإلماـ الدارقطني إبراز -1

 الحديثية. بف سكقة كمحمد  كىشاـ بف حسافسماؾ بف حرب ركاة مكانة الإبراز  -2

 كىشاـسماؾ بف حرب ركاة ختالؼ عمى البياف العمؿ الخفية في الركايات الميعىمَّة باال -3
 .بف سكقةكمحمد   بف حساف

 طرؽ الحديث التي لـ يذكرىا اإلماـ الدارقطني. الكقكؼ عمى -4

 تمييز الرٌكايات المقبكلة مف الركايات الميعىمَّة  في كتاب العمؿ لمدارقطني. -5

 ، أكالكصؿ كاإلرساؿ ، أكض الركايات الميعىمَّة بالكقؼ كالرفعي بعقائمة فالعمؿ ال ةعالجم -6
الراكم، إلى غير ذلؾ مف أنكاع  الصحابي، أك بداؿ اإلسناد، أكإ النقصاف، أك، أك الزيادة

 العمؿ الخفية.

 :الدراسات السابقةثالثًا: 
"مركيات  ضكعتبٌيف لمباحثة بعد البحث بكسائؿ متعددة، عدـ كجكد دراسة مستقمة تناكلت مك 

 الركاة 

في كتاب العمؿ  باالختالؼالميعىمَّة  بف سكقة كمحمد كىشاـ بف حسافسماؾ بف حرب 
كراه( التي كالدكتعديد مف الدراسات العممية )الماجستير ال، مع كجكد دراسة نقدية" –لمدارقطني

استفادت  قدتناكلت فرعيات تتعمؽ بمكضكع اإلعالؿ باالختالؼ في كتاب العمؿ لمدراقطني، ك 
برازه  كمف ىذه الدراسات: ، الباحثة منيا في منيجية عرض المكضكع كا 
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  :رسائل دكتوراه

الحكـ ك  دراسة أسانيدىاك  في كتاب العمؿ لمدارقطني تخريجيا الميعىمَّة مركيات اإلماـ الزىرم  -
ك، عبد اهلل بف محمد حسف بف يعقكب دمف :لمباحث مطبكعة كمنشكرة، عمييا، رسالة دكتكراة

 .كىي أربعة أجزاء، طبعت في مكتبة الرشد، الرياض

 تكراه،دراسة، رسالة دكك  ، تخريجاالختالؼ عمى األعمش في كتاب العمؿ لمدارقطني -
 السعكدية. -خالد السبيت، جامعة أـ القرل :لمباحث

ي، في كتاب العمؿ لمدارقطن الميعىمَّةيحيى بف أبي كثير ماميف قتادة بف دعامة ك مركيات اإل -
قي، ، لمباحث: عادؿ بف عبد الشككر الزر هيا كالحكـ عمييا، رسالة دكتكراتخريجيا كدراست

 السعكدية. -إلسالميةجامعة االماـ محمد بف سعكد ا

اؽأحاديث أبي  - ا في كتابو العمؿ، جمع ا اختالفن السبيعي التي ذكر الدارقطني فيي ًإٍسحى
جامعة االماـ محمد بف سعكد ، عيد باسمحخالد محمد س :لمباحث ه،رادراسة، رسالة دكتك ك 
 السعكدية. -إلسالميةا

، هرسالة دكتكرااالختالؼ عمى األكزاعي في كتاب العمؿ لمدارقطني دراسة نظرية تطبيقية،  -
 السعكدية. -جامعة االماـ محمد بف سعكد االسالميةعبد الكىاب الزيد،  :لمباحث

باحث أيمف الشريدة، ، لمهرسالة دكتكرا ،قطنياالختالؼ عمى الثكرم في كتاب العمؿ لمدار  -
 السعكدية. -د االسالميةجامعة االماـ محمد بف سعك 

االختالؼ عمى شعبة في كتاب العمؿ لمدارقطني مف بداية الكتاب إلى نياية المجمد الحادم  -
 السعكدية. -جامعة الممؾ فيدحث: محمد القحطاني، لمبا ،هرسالة دكتكرا عشر جمعا كدراسة،

ا تخريجن  ،الدارقطني كتاب المعممة، في الركايات في أنس بف مالؾ اإلماـ عمى االختالؼ -
 -، جامعة أـ القرلالشمراني الشيخي زيد عبداهلل حميمة: ةمباحثله، دكتكرا رسالة كدراسة،

 السعكدية.
 رسائل ماجستير: -

دراسة -العمؿ لمدارقطني باالختالؼ عميو في كتاب الميعىمَّة ماـ شعبة بف الحجاج مركيات اإل -
 فمسطيف. -الجامعة اإلسالمية بغزةلمباحث عائد أبك غميكف، رسالة ماجستير،  ،-نقدية

باالختالؼ عميو في كتاب العمؿ  الميعىمَّة ماـ يحيى بف سعيد األنصارم "مركيات اإل -
 -مية بغزةاإلسالايماف عكدة، الجامعة  :لمباحثةرسالة ماجستير، "، -دراسة نقدية-لمدارقطني
 . فمسطيف
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دراسة -باالختالؼ عميو في كتاب العمؿ لمدارقطني الميعىمَّة ماـ عبيد اهلل بف عمر مركيات اإل -
 فمسطيف. -ميسر أبك عمرة، الجامعة االسالمية بغزة :لمباحثة ، رسالة ماجستير،-نقدية

دراسة -ؿ لمدارقطنيتاب العمباالختالؼ عميو في ك الميعىمَّة ماـ ىشاـ بف عركة مركيات اإل -
 فمسطيف. -أسماء عياش، الجامعة االسالمية بغزة، لمباحثة: رسالة ماجستير، نقدية

حماد بف   أثره عمى الركايات كالركاة مع دراسة تطبيقية عمى مركياتختالؼ عمى الراكم ك اال -
سممة في الكتب الستة، رسالة ماجستير، لمباحث: حاكـ بف عبيساف المطيرم، جامعة أـ 

 .السعكدية -القرل

باالختالؼ في كتاب العمؿ لمحافظ الدارقطني مف  الميعىمَّة مركيات االماـ أيكب السختياني  -
مف مسند أبي ىريرة جمعا كدراسة، رسالة ماجستير، لمباحثة:  2041سؤاؿ  ىأكؿ الكتاب إل

 .السعكدية -أبرار بنت فيد القاسـ، جامعة الممؾ سعكد

باالختالؼ في كتاب العمؿ لمحافظ الدارقطني مف  الميعىمَّة لسختياني مركيات االماـ أيكب ا -
ا كدراسة، رسالة ماجستير، جمعن  رفي مسند أبي ىريرة  إلى نياية مسند جاب 2139سؤاؿ 

 .السعكدية -لمباحثة: الجكىرة الزامؿ، جامعة الممؾ سعكد

 :فيو الباحث البحث وطبيعة عمل منيجرابعًا: 
ثـ   ،في جمع المادة العممية مف خالؿ كتاب العمؿ لمدارقطني قرائيستالمنيج االاتبعت 

ا تفصيمينا خالؿ عممي في بالمنيج النقدم في الحكـ عمى المركياتستعنت ا ، كاتبعت منيجن
 البحث يتمثؿ في النقاط اآلتية:
 منيجي في ترتيب الدراسة: 

 اب العمؿ لمدارقطني.أحاديث الدراسة عمى مسانيد الصحابة، حسب كركدىـ في كترتبت  -

 .ترقيمنا تسمسميناالدراسة أحاديث رقمت  -

 ا بكضع عنكاف يحمؿ رقـ الحديث المراد دراستو: ]الحديث...[.دائمن  أتابتد -

كالـ الدارقطني المتعمؽ بالحديث؛ فإف كاف سردت السؤاؿ عف الحديث، كمف ثـ  تذكر - 
ف كاف طكيالن ذكرتو ا الحديث قصيرن  منو ما يدؿ عميو مكضع  ذكرتو، ك ت اختصر بتمامو، كا 

 الدراسة.

سماك بن حرب  الركاة فيو أكجو االختالؼ عمىحددت ، "أوجو االختالف" عنكافكضعت  -
 الحديث المراد دراستو. بحسب بن سوقة محمد وىشام بن حسان  أ أو
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 الركاةريج أكجو االختالؼ عمى ػػفيو بتخقمت ، "تخريج أوجو االختالف" عنكافكضعت ثـ  -
الحديث المراد  بحسب بن سوقةمحمد  وحرب أو ىشام بن حسان  أسماك بن 
 في منيجي في تخريج األحاديث.بينت  دراستو، كما 

ركاة تمؾ األكجو عف جميع  فيو بدراسة قمت ، دراسة أوجو االختالف"" عنكافكضعت  ثـ  -
 . بن سوقة محمد وا  أو ىشام بن حسانسماك بن حرب ركاة ال

 محمد وأ  أو ىشام بن حسانسماك بن حرب "الوجو الراجح عن  نكافعكضعت ثـ  -
أو ىشام سماك بن حرب الركاة فيو بالترجيح بيف األكجو الكاردة عف قمت ",  بن سوقة
، كذلؾ حسب قرائف الترجيح عند أىؿ الحديث بحسب بن سوقةمحمد  و, أ بن حسان

ألقكل، فإف استكل الركاة في ذلؾ، العمـ، كمف أىـ قكاعد الترجيح عند االختالؼ: ترجيح ا
فباألكثر، فإف استككا فبقرائف أخرل، كأف تككف الركاية في الصحيحيف، أك باألكثر مالزمة، أك 

 بمراعاة بمد الراكم، كنحكىا.
فيو الحكـ عمى الحديث مف خالؿ الكجو بينت  الحكم عمى الحديث"," عنكافكضعت  ثـ  -

 .ىشاـ ،أك محمد كأ، عف سماؾ الراجح
 : منيجي في تخريج الحديث

 بما كفؿ بياف حالو. تخريج الحديث بأكجيو المختمفة حسب األصكؿ العمميةفي  تتكسع -

 .إليوبنسبتيا  تكتفياالدارقطني، اإلماـ ا لركاية ذكرىا إذا لـ أجد تخريجن  -
 : منيجي في الترجمة لمرواة

 ، كتاريخ مكلده، ككفاتو إف كجد.لمركاة بذكر اسـ الراكم، كنسبتو، ككنيتو، كلقبو تترجم -

لراكم ، مكتفية  بتكثيؽ ابف حجر لمراكم، أما االمذككر لجميع الركاة في السند ترجمت-
في البحث عنو، مصدران حكـ ابف حجر في بداية ترجمتو، فتكسعت مختمؼ فيو، أك فيو عمة، ال

رّْحيف، ك  اٍلميعىدّْليف أقكاؿذكرت ثـ  مرجحان بينيا حسب ما ظير لي مف بيف األقكاؿ ككازنت اٍلميجى
 قكاعد عمـ الجرح كالتعديؿ.

عمى ترجمتو، بذكر رقـ الحديث فحسب،  متإذا تكرر كركد الراكم المترجـ لو مرة أخرل، أح -
 ا القتضاء المقاـ. ا مكجزن فيو حكمن ذكرت ثـ 

 منيجي في خدمة الحديث:

 .الكممات التي تحتاج إلى ضبط مف مظانيا تبطض
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 . كحاتالشر مف كتب ، كأحيانان الحديث مف كتب غريب الحديث، كالمغة غريب تنبيٌ 

 .بالبمداف مف كتب معاجـ البمداف تعرف

 :  منيجي في التوثيق

 معبالعزك إلى المصادر باختصار خالؿ التخريج، كالتراجـ، كذلؾ في متف الرسالة،  تكتفيا
 تثـ ذكر  حديث إف كجد،، كالصفحة، كرقـ ال، كالجزءاشتير بوأك ما  ذكر اسـ المصنؼ

 معمكمات الكتاب كاممة في قائمة المراجع.

 خامًسا: خطة البحث:
 .كخاتمة كفيارستتككف خطة البحث مف مقدمة، كتمييد، كفصميف، 

: كتشتمؿ عمى أىمية المكضكع، كبكاعث اختياره، كأىداؼ البحث، كمنيج البحث المقدمة
 بحث.كطبيعة عممي فيو، كالدراسات السابقة، كخطة ال

 التمييد, مقدمة في عمم العمل وفيو أربعة مطالب:

 : تعريؼ العمة.المطمب األول

 : أىمية عمـ العمؿ.المطمب الثاني

 .: أقساـ العمةالمطمب الثالث

 : طرؽ معرفة العمة.المطمب الرابع

 الفصل األول: 
التعريف ترجمة الرواة سماك بن حرب , وىشام بن حسان , ومحمد بن سوقة , والدارقطني" و 

 بكتاب العمل لمدارقطني

 ويشتمل عمى مبحثين:

راوي ىشام بن حسان , والراوي محمد بن ال, و راوي سماك بن حرب حث األول: ترجمة الالمب
 سوقة

 ثالثة مطالب:وفيو 

  :, وفيولراوي سماك بن حرباألول: ترجمة ا طمبالم

 .كفاتو( كنيتو،)اسمو، نسبو، ة اإلماـ سماؾ بف حرب حيا :أكالن 

 )حياتو، شيكخو، تالميذه، أقكاؿ العمماء فيو(. العمميةة اإلماـ سماؾ بف حرب حيا: اثانين 
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 , وفيو:راوي ىشام بن حسان الثاني: ترجمة ال طمبالم

 )اسمو، نسبو، كنيتو، كفاتو(. الشخصية ة اإلماـ ىشاـ بف حسافحيا :أكالن 

 و، تالميذه، أقكاؿ العمماء فيو(.)حياتو، شيكخ العمميةة اإلماـ ىشاـ بف حساف حيا: اثانين 

 , وفيو:راوي محمد بن سوقة ترجمة ال : المطمب الثالث

 كنيتو، كفاتو(. )اسمو، نسبو، الشخصية ة اإلماـ محمد بف سكقةحيا: أكالن 

 )حياتو، شيكخو، تالميذه، أقكاؿ العمماء فيو(. العمميةة اإلماـ محمد بف سكقة حيا:  اثانين 

  التعريف بكتابو العملاإلمام الدارقطني, و  ترجمة الثاني:المبحث 

 :مطمبانوفيو 
 فيو:و الدارقطني, اإلمام ترجمة  األول: طمبالم

 كفاتو(. كنيتو،)اسمو، نسبو،  الشخصية ة اإلماـ الدارقطنيحيا: أواًل 

 )حياتو، شيكخو، تالميذه، أقكاؿ العمماء فيو(.عممية ال ة اإلماـ الدارقطنيحيا: انيً ثا

 لمدارقطني, ومنيجو فيو, وفيو: اني: التعريف بكتاب العملالث طمبالم

 التعريؼ بكتاب العمؿ لإلماـ الدراقطني.: أواًل 

 : منيج اإلماـ الدارقطني في كتابو العمؿ.انين ثا
 :الثاني فصلال

 دراسة المرويات الُمَعمَّة باالختالف 

 ثالثة مباحث :وفيو 

  الُمَعمَّة باالختالفالراوي سماك بن حرب  رويات م األول: مبحثال

عشر  أربعة , وفيوعمى مسانيد الصحابة, حسب ورودىم في كتاب العمل لمدارقطنيرتبتو 
 مطمبًا:

 (.1، عدد الركايات ) مسند عمر بف الخطاب األول: طمبالم

 (.1، عدد الركايات ) مسند عمى بف أبي طالب  :ثانيال طمبالم

 (.1، عدد الركايات )طمحة بف عبيداهلل مسند  :ثالثال طمبالم

 (.1، عدد الركايات )قيس مسند عبد اهلل بف   :رابعال طمبالم
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 (.3، عدد الركايات )ي ىريرة مسند أب  :خامسال طمبالم

 (.1، عدد الركايات )جابر بف عبد اهلل مسند   :سادسال طمبالم

 (.1عدد الركايات ) : مسند عبداهلل بف مسعكدالمطمب السابع

 (.1، عدد الركايات )جابر بف سمرة  مسند   :امنثال طمبالم

 (.1، عدد الركايات)جرير البجمي مسند   :التاسع طمبالم

 (.2، عدد الركايات )قابكس عف مخارؽمسند  :طمب العاشرالم

 (.2، عدد الركايات )عائشة مسند  :حادي عشرال طمبالم

 (.1، عدد الركايات )ميمكنة مسند  :ثاني عشرال طمبالم

 (.1، عدد الركايات ) لبابة بنت  الحارثمسند  :ثالث عشرال طمبالم

 (.1، عدد الركايات )أـ ىانئ مسند  :الرابع عشر طمبالم

  الراوي ىشام بن حسان  الُمَعمَّة  باالختالف روياتم :ثانيال مبحثال

 الب:,  وفيو ستة مطعمى مسانيد الصحابة, حسب ورودىم في كتاب العمل لمدارقطنيرتبت 

 (.1، عدد الركايات ) مسند عمر بف الخطاب  األول: طمبالم

 (.1، عدد الركايات )مي بف أبي طالب مسند ع :ثانيال طمبالم

 (.1، عدد الركايات )الزبير بف العكاـ مسند  :ثالثال طمبالم

 (.15، عدد الركايات )ىريرة  يمسند أب  :رابعال طمبالم

 (.1، عدد الركايات )الؾ نس بف ممسند أ :خامسال طمبالم

 (.2، عدد الركايات )أـ سممة مسند   :سادسال طمبالم

  الراوي محمد بن سوقة  الُمَعمَّة  باالختالف روياتم :المبحث الثالث

 ,  وفيو سبعة مطالب:عمى مسانيد الصحابة, حسب ورودىم في كتاب العمل لمدارقطنيرتبت 

 (.1عدد الركايات ) ، مسند عمر بف الخطاب  األول: طمبالم

 (.1، عدد الركايات )أبي الدرداء مسند  :ثانيال طمبالم

 (.1، عدد الركايات )المغيرة بف شعبة مسند  :ثالثال طمبالم
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 (.1، عدد الركايات )ىريرة مسند أبك  :رابعال طمبالم

 (.2، عدد الركايات )عبداهلل بف عمر مسند   :خامسال طمبالم

 (.1، عدد الركايات )عائشة  مسند :سادسال طمبالم

 (.1، عدد الركايات )أـ سممة مسند  :لسابعا طمبالم

  .شتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصياتكت  :الخاتمة

  الفيارس :

 متنكعة: رسابإعداد فيقمت 

 اآليات القرآنية . فيرس -

 .اآلثارفيرس األحاديث النبكية ك  -

 األعالـ المترجميف. فيرس الركاة ك  -

 س األماكف كالبمداف. فير  -

 فيرس المصادر كالمراجع. -



 

 

 

 

 
 

 

 

 التمييد
 مقدمة في عمم العمل
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 المطمب األول: 
 تعريف العمة

 أواًل: العمة لغة:
قاؿ ابف فارس")عؿ( العيف كالالـ أصكؿ ثالثة صحيحة: أحدىا تكرر أك تكرير، كاآلخر عائؽ 

 يعكؽ، كالثالث ضعؼ في الشيء.

، كيقاؿ الشربة الثانية. كيقاؿ: فاألكؿ العمؿ، كىي مىؿه بىٍعدى نىيىؿو : أعؿَّ القكـي، إذا شربت إبمييـ عى
مىال  .عى

 "العمة حدث يشغؿ صاحبو عف كجيو.لثاني: العائؽ يعكؽ. قاؿ الخميؿ: كاألصؿ ا

 .(1)كاألصؿ الثالث: العمة: المرض، كصاحبيا معتؿ"

التشاغؿ كالتميي عنىن رابع لمعمة فقاؿ: "محدثيف" مكذكر صاحب كتاب "العمة كأجناسيا" عند ال
 .(2)عف الشيء

مَّوي اهللي تعالى،كفى القامكس المحيط" ، كأعى ، كاٍعتىؿَّ ؿَّ يىًعؿُّ ، كال تىقيٍؿ مىٍعمكؿه،  عى ميؿه فيك ميعىؿّّ كعى
كالميتىكىًممكفى يقكلكنىيا، كلىٍستي منو عمى ثىمىجو 
(3)"(4). 

 ".الذم فيو عمة "معمكؿعمى الحديث  ككثير مف المحدثيف يطمقكف

، قاؿ السيكطي: اًكـً ، كىاٍلحى ، كىالتٍّْرًمًذمّْ اًرمّْ قىعى ًفي ًعبىارىًة اٍلبيخى ، كىذىا كى ٍعميكؿى ييسىمُّكنىوي اٍلمى ، كى "اٍلميعىمَّؿي
ٍيًرًىـٍ ك   .(5)غى

 

 

 
                                                           

 (.15-14-4/13انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج (1)
كتعقبو الدكتكر ماىر الفحؿ بالقكؿ :"  أنو ؛ (10العمؿ كأجناسيا عند المحدثيف)ص، انظر: مصطفى باجك (2)

(، كىك ما أراه صكابان كاهلل 1/24العمؿ كالفكائد)ج، يمكف أف يضـ تحت األصؿ الثاني". انظر: الجامع
 .أعمـ

ذا فًرحى أيضان فقد  ثىمً  (3) دى قمبو عف شيءو ، كا  . كثىًمجي الرجؿ إذا بىرى ، كيقاؿ منو ثيًمجنا أم أصابنا ثىمجه . الثَّمجي جى
 (.98/ 6انظر: الفراىيدم، العيف )

 (.1035القامكس المحيط)ص، انظر: الفيركزآبادم (4)
 (.1/294انظر: السيكطي، تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )ج (5)
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 وقد أنكر ىذا كثيٌر من عمماء المغة وبعض المحدثين.

يًو أىٍىؿي  ييسىمّْ ـٍ  قاؿ ابف الصالح: "كى ًمفى اٍلفيقىيىاًء ًفي قىٍكًلًي ـٍ كى ذىًلؾى ًمٍنيي (، كى ٍعميكؿى ًديًث )اٍلمى اٍلحى
ًبيًَّة كىالمُّغىًة" " مىٍرذيكؿه ًعٍندى أىٍىًؿ اٍلعىرى ٍعميكؿي  . (1) ًفي بىاًب اٍلًقيىاًس: "اٍلًعمَّةي كىاٍلمى

. ككذلؾ ىك في عبارًة  بعًضيـ. كأكثري كقاؿ العراقي: "كاألجكدي في تسميًتًو: الميعىؿُّ
مَّوي فالفه بكذا. كقياسيوي: ميعىؿّّ  عباراًتيـ في الفعًؿ منو، أنَّيـ يقكلكف: أعى

2. 

ٍممىًة فمست ًمٍنيىا عمى ًثقىة كىالى ثىمىج، أًلىف: (3)ةسىٌيد كقاؿ ابف ًباٍلجي مو  كى كؼ ًإنَّمىا ىيكى أعى اٍلمىٍعري
اهلل، فىييكى ميعىٌؿ"
(4). 

ؿَّ الشيء ًإذىا أصابتو عمة، كقد تعقبيـ آخركف فقالكا أ نو ذكر في بعض كتب المغة ، عى
 فيككف لفظ معمكؿ ىذا مأخكذاى منو.

ابىتو اٍلعمَّة فىيككف اٍسًتٍعمىالو (5)قىاؿى اٍبف اٍلقيكًطيَّة ٍنسىاف مرض كىالشٍَّيء أىصى : عؿ اإٍلً
ٍعنىى الًَّذم أرادكه غير مينكر، بؿ قىاؿى بىعضيـ: اٍسًتٍعمىاؿ ىى  قيكعو ًفي ًعبىارىات ًباٍلمى ذىا المٍَّفظ أكلى لكي

 بانت شرح في ىشاـ ابف قاؿ يحفظ لـ مف عمى حجة حفظ كمف ،أىؿ اٍلفىٌف مىعى ثيبيكتو ليغىة
 .(6) ((معمكؿ بالراح منيؿ كأنيا...  ابتسمت إذا ظمـ ذم عكارض تجمك:)سعاد

 لمغة فؽامك " معمكؿ" أف المسألة ىذه في كالراجحكذكر الدكتكر ىماـ سعيد  ىذا فقاؿ: "
 في" معمكؿ" معنى كىك الثانية، الشربة سقاه بمعنى عمو مف مشتقان  كاف إذا قكاعدىا مع كمنسجـ
 في" معمكؿ" ألف المرض، بمعنى لمعمة شاىدان  أراده كما كليس القكطية ابف ذكره الذم الشاىد
 المرة في المكركد كى كالمعمكؿ األكلى، المرة في المكركد ىك كالمنيؿ بمنيؿ، مرتبط البيت
 .الثانية

                                                           

 (.89معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص، انظر: ابف الصالح (1)
 (.1/273شرح التبصرة كالتذكرة )ج، انظر: العراقي (2)
ف سيده: "إماـ المغة أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي الضرير، كقد جمع في ذلؾ جمكعان، كلو مع اب (3)

سير أعالـ ، ذلؾ حظ في الشعر كتصرؼ، تكفي سنة ثماف كخمسيف كأربع مائة. انظر: الذىبي
 (.13/353النبالء)ج

 (.95-94المحكـ كالمحيط)ص، انظر: ابف سيدة (4)
ف عيمىر بف عبد العزيز ، المعركؼ: بآبف القيكطٌية: مف أىؿ قيٍرطيبىة، أصمو مف ابف القكطية: "محمد ب (5)

إٍشًبيًميَّة، كاف مف أعمـ أىؿ زمانو بالمغة العربية، ككاف مع ذلؾ حافظان لمحديث كالفقو كالخبر كالنادر، 
بي، بغية الض؛ (2/78تاريخ عمماء األندلس)ج، تكفي سنة سبع كستيف كثالثمائة ".انظر: ابف القرضي

 (.369-4/368كفيات األعياف )ج، ابف خمكاف ؛ (519الممتمس فى تاريخ رجاؿ أىؿ األندلس)ص
 .(2/598تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر )ج، انظر: الشيخ طاىر الجزائرم (6)
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 في فارس ابف ذكر كما الثانية، الشربة المغة أصؿ في" عؿ" معاني مف كاف كلما
 كتككف االصطالح، في كال المغة في ال عميو، غبار ال االستعماؿ ىذا فيككف المادة، ىذه معنى
 بعد مرة الحديث في النظر إعادة عف ناشئة العمة أف كاالصطالحي المغكم المعنى بيف العالقة

 .مرة

 العمة مف الحديث عمى دخؿ لما" معؿ" يقاؿ فإنو المعنى بيذا" معمكؿ" يقاؿ ككما
 ألياه بمعنى" عممو" مف مشتقان  كاف إذا القكاعد تمنعو فال" معمؿ" استعماؿ كأما. المرض بمعنى

 يعد ـفم كشغمتو العمة عاقتو الذم الحديث ىك": المعمؿ الحديث" معنى كيككف كشغمو، بو
 .1"بو لمعمؿ صالحا

كقد ذكر صاحب كتاب العمة كأجناسيا الخالصة  في ذلؾ فقاؿ: "كالخالصة أف األصح أف 
 يقاؿ: أعؿ فالف الحديث بكذا يعمو فيك معؿ، كىذا ًإعالؿ.

 كيجكز أيضان أف يقاؿ: اعتؿ الحديث بكذا فيك معتؿ، كىذا اعتالؿ.

 مف أطمؽ عمى الحديث المعؿ: عميالن.كيجكز أف يقاؿ عمو يعمو فيك عميؿ، كلـ أر 

 كيجكز كذلؾ أف يقاؿ: عممو بكذا يعممو ًإعالالن فيك معمؿ مف باب االستعارة.

 .(2)كيجكز كذلؾ أف يقاؿ: عمو فيك معمكؿ"

أما أقرب المعاني المغكية ًإلى المعنى االصطالحي فقد قاؿ صاحب كتاب " الجامع في العمؿ 
المعاني المغكية لمعنى العمة في اصطالح المحدثيف ىك كبيذا يتضح أقرب  كالسؤاالت":

فًإف ذلؾ  ،عمة قادحةالمرض؛ كذلؾ ألف الحديث الذم ظاىره الصحة، ًإذا اكتشؼ الناقد فيو 
 .(3)يمنع مف صحتو

 :ثانيًا: العمة في اصطالح المحدثين
 ككردت كممة عمة، كمعمكؿ في اصطالح المحدثيف عمى معنييف كىما:

معنى عاـ كيراد بو األسباب التي تقدح في صحة الحديث المانعة مف العمؿ  المعنى األكؿ:
كقد قاؿ فيو:   بو، كأكؿ كتاب ذكر تعريفاى لمعمؿ ىك "معرفة عمكـ الحديث" يحمؿ ىذا المعنى

                                                           

(، كأرل كالمو جامعان مبينان لمفظة 1/20انظر: الدكتكر ىماـ سعيد، تحقيقو لشرح عمؿ الترمذم )ج (1)
 ..كؿ ،كمدلكليا المغكم.المعم

 (.17العمة كأجناسيا عند المحدثيف )ص، انظر: مصطفى باجك (2)
 (.24الجامع في العمؿ كالسؤاالت )ص، انظر: ماىر الفحؿ (3)
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نما يعمؿ  ،(1)"كىك عمـ برأسو غير الصحيح كالسقيـ كالجرح كالتعديؿ كيقكؿ الحاكـ أيضا: "كا 
 .(2)لمجرح فييا مدخؿ" الحديث مف أكجو ليس

ا ذىكىٍرنىاهي ًمٍف بىاًقي اأٍلىٍسبىاًب   ٍيًر مى مىى غى ـي اٍلًعمًَّة عى : أىنَّوي قىٍد ييٍطمىؽي اٍس ـٍ كقاؿ ابف الصالح: "اٍعمى
اًنعىًة ًمفى الٍ  ٍعًؼ، اٍلمى اًؿ الضَّ ًة ًإلىى حى حَّ اًؿ الصّْ ًة لىوي ًمٍف حى ًديًث اٍلميٍخًرجى ًة ًفي اٍلحى عىمىًؿ ًبًو اٍلقىاًدحى

مىى ٍرحً  مىا ىيكى  عى ًديًث اٍلكىًثيرى ًمفى اٍلجى ًلذىًلؾى تىًجدي ًفي كيتيًب ًعمىًؿ اٍلحى ى لىٍفًظ اٍلًعمًَّة ًفي اأٍلىٍصًؿ، كى  ميٍقتىضى
ٍرًح" نىٍحًك ذىًلؾى ًمٍف أىٍنكىاًع اٍلجى سيكًء اٍلًحٍفًظ، كى  .(3) ًباٍلكىًذًب، كىاٍلغىٍفمىًة، كى

 .(4)مة أعـ مف أف تككف قادحة أك غير قادحة خفية أك كاضحة"كقاؿ ابف حجر: "كالع

 كقاؿ عمي الصياح معقبان عمى كالـ ابف الصالح:

ما قالو ابفي الصالح ظاىر ففي كتاًب العمؿ البف أبي حاتـ، ككتاب العمؿ لمدارقطني أمثمةه 
، ككذلؾ في تطبيقات األئمة المتقدميف، فالعمة عند ىـ ليا معنى كاسع كثيرةه تدؿي عمى ما قىاؿى

 .(5)كشامؿ، بحيث تشمؿ ما قالو ابف الصالح، كالمعنى الخاص

 كبيذا يمحظ قصكر تعريؼ الحاكـ، كمخالفتو لكتب العمؿ، كاألئمة المتقدميف.

 المعنى اآلخر: معنًى خاص : 
ًديثي الًَّذم ا ًديثي اٍلميعىمَّؿي ىيكى اٍلحى طًُّمعى ًفيًو عرؼ ابف الصالح الحديث المعؿ بقكلو: "فىاٍلحى

مىةي ًمٍنيىا" ًتًو، مىعى أىفَّ ظىاًىرىهي السَّالى مىى ًعمَّةو تىٍقدىحي ًفي ًصحَّ  .(6)عى

ٍسبىابو خفية غامضة طىرأىٍت أكعرؼ عبد الرحيـ العراقي العمة بقكلو :"العمة عبىارىةه عىٍف 
عمى الحديث فأثَّرىٍت فيو ، أم قدحت في صحتو"
(7). 

كالمعمؿ ىيكى خبره ظاىرهي السالمةي اطمعى فيًو بعدى  بقكلو: يالعسقالن كعرفيا ابف حجر
مىى قادح  .(8)التفتيًش عى

                                                           

 .(24)ص الجامع في العمؿ كالسؤاالت، انظر: ماىر الفحؿ (1)
 (.112معرفة عمـك الحديث )ص، انظر: الحاكـ (2)
 (.93معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص، انظر: ابف الصالح (3)
 (. 2/97النكت عمى كتاب ابف الصالح)ج، انظر: ابف حجر (4)
 (.7جيكد المحدثيف في بياف عمؿ الحديث)ص، انظر: عمي الصياح (5)
 .(90انظر: ابف الصالح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص (6)
 (.1/274انظر:  العراقي، شرح التبصرة كالتذكرة)ج (7)
كقد كصفو الدكتكر ىماـ سعيد "بالجامع ؛ (1/263فتح الباقي شرح ألفية العراقي)ج، : السنيكيانظر (8)

 .(1/21شرح عمؿ الترمذم )ج، المانع". انظر: تحقيقو
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كىذا المعنى ىك مرادي مف تكمـ عمى أىمية العمؿ كدقتو كقمة مف برز فيو، كىك المعنى  
الذم يتكمـ عميو مف كتب في عمكـ الحديث، كقد أشار الحاكـ في كتابو "معرفة عمكـ 

 .(2)ا المعنىإلى ىذ ،(1)الحديث
 :نوعان وىو"

رسالًو، كنحك ذلؾ، أك : النوع األّول ٍفعًو ككقفًو، ككصمًو كا  االختالؼي في إسناًد الحديًث كرى
االختالؼي في متًف حديثو كاختصار المتف، أك اإلدراًج فيو، أك تغيير المعنى كنحك ذلؾ، كىذا 

 النكعي ىك الغالبي عمى "عمؿ الدارقطني".
عمةي الغامضةي في إسنادو فىٍردو ظاىرهي الصحة، كىذه العمةي الغامضةي ال يمكف أف الالنوع الثاني: 

يكضع ليا ضابط محدد؛ ألٌف ليا صكران كثيرةن كمتعددةن، كفي بعضيا دقة كغمكض، ال يعمميا 
إاٌل حذاؽ ىذا الفف، كىذا النكع يكثر في كالـ النقاد المتقدميف، كىـ العمدة في الكالـ عميو إٍذ 

قد باشركا مكمف العمة كالخطأ بأنفسيـ: تارةن بسؤاؿ الراكم كنقده مباشرةن، كتارةن  -في الغالب-إنيـ
 .(3)في مكضع الخطأ كغير ذلؾبالرحمة لجمع طرؽ الحديث كالنظر 

 :ولعل أىم الفروق بين المعنيين
المعنى العاـ ىك عمـ األكليف، أما المعنى الخاص فيك "قاؿ الدكتكر ماىر الفحؿ:  

ـ المتأخريف، فاألخير ىك الذم صنؼ فيو المتأخركف، كشددكا عمى صعكبتو كأىميتو كدقتو، عم
 .(4)"كقمة مف برز فيو عمى عكس المعنى العاـ

ريف ىذا النكع باسـ العمؿ ألف أكثر  كقاؿ عادؿ الزرقي: "كلعؿَّ تخصيص المتأخّْ
اكم، أك ألنو أدقُّيا أحاديث كتب العمؿ مف ىذا النَّكع، كما ىك ظاىر كصرَّح بو السخ

يا، كقد اعتىرىض يـ بشدة عمى ىذا التخصيص، كلكب كأغمضي كجوو ما يؤيده، كلعؿ ما  ؿعضي
 .(5)ذىب إليو المتأخركف نكع مف الحصر كالتقييد، ال تغيير في المنيج بالمعنى العاـ

                                                           

 (.112)ص معرفة عمـك الحديث، انظر: الحاكـ (1)
 (.7جيكد المحدثيف في بياف عمؿ الحديث )ص، انظر: الصياح (2)
 .7صؽ، المرجع السابانظر:  (3)
 (.28الجامع  في العمؿ كالسؤاالت)ص، انظر: الفحؿ (4)
 (.11قكاعد العمؿ كقرائف الترجيح)ص، انظر: الزرقي (5)
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كالحديث في المعنى الخاص، يشترط فيو السالمة، كيطمع بعد التفتيش عمى قادح،  (1)
أف العاـ الذم ال تشترط فيو السالمة، قاؿ ابف حجر: "كفي ىذا رد مف زعـ  بخالؼ
 .(1)يشمؿ كؿ مردكد"المعمكؿ 

، (2)"المعمكؿ ما عمتو خفية قادحة" في المعنى الخاص، قاؿ ابف حجر: كيككف القادح خفيه ( 2)
 ف الصالح:عمى خالؼ المعنى العاـ، فال يشترط أف تككف العمة ظاىرة القدح أك خفيتو، قاؿ اب

ا لىٍيسى ًبقىاًدحو  مىى مى ـى اٍلًعمًَّة عى ييـٍ أىٍطمىؽى اٍس  .(3)""ثيَـّ ًإفَّ بىٍعضى

  المطمب الثاني:
 أىمية عمم العمل

أولى العمماء عمم العمل األىمية القصوى؛ حيث أنو رأس عموم الحديث وأوسعيا وأخفاىا 
 وأدقيا.

ًديًث الًَّذيفى نىشىؤيكا ًفيًو،  قاؿ الراميرمزم: "فىيىذىا بىابه ًمفى اٍلًعٍمـً  مىى أىٍىًؿ اٍلحى كره ًعٍمميوي عى ًسيـه، مىٍقصي جى
مىى اٍلًكبىًر" ـٍ مىٍف يىتىكىمَّفيوي عى ؽي ًبًي ةه، كىالى يىٍمحى ـٍ ًريىاضى ارى لىيي كىعىنيكا ًبًو ًصغىارنا، فىصى
(4) . 

ؿُّ أىنٍ  ٍعًرفىةى اٍلًعمىًؿ أىجى ًديًث"كقاؿ الخطيب البغدادم: "فىًإفَّ مى كىاًع ًعٍمـً اٍلحى
(5). 

كقاؿ النككم:" كمف أىـ أنكاع العمكـ تحقيؽ معرفة األحاديث النبكيات أعني معرفة متكنيا 
صحيحيا كحسنيا كضعيفيا متصميا كمرسميا كمنقطعيا كمعضميا كمقمكبيا كمشيكرىا كغريبيا 

ا كمكضكعيا كمدرجيا كعزيزىا متكاترتيا كآحادىا كافرادىا معركفيا كشاذىا كمنكرىا كمعممي
 .(6)كناسخيا كمنسكخيا

 أىمية عمم العمل فيما يمي: وتبرز
أنو أغمر عمـك الحديث كأعظميا كأدقيا كأعمقيا حتى عمى أغمب الحفاظ إال مف أكتي  -1

 .(7)لذا قاؿ عنو بعضيـ أنو كيانة فيمان غايصان، كاطالعان حاكيان، كاستحضاران شامالن ؛

                                                           

 (.2/710النكت عمى كتاب ابف الصالح )ج، انظر: ابف حجر (1)
 (.1/117)ج المرجع السابؽانظر:  (2)
 (.93معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص ، انظر: ابف الصالح (3)
 (.307المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي )ص، نظر: الراميرمزما (4)
 (.2/294الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع )ج، انظر: الخطيب البغدادم (5)
 (.1/3شرحو عمى مسمـ)ج، انظر: النككم (6)
 (.2المدخؿ إلى فيـ العمؿ)ص، انظر: الشريؼ حاتـ (7)
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كصدؽ! لك قمت لو: »قاؿ ابف نمير: « . معرفة الحديث إلياـ»قاؿ عبد الرحمف بف ميدم: 
 .(1)«مف أيف قمت؟ لـ يكف لو جكاب

 .(2)«إنكارنا الحديث عند الجياؿ كيانة»كقاؿ أيضان: 

قىاؿ ةي ًفي تىعٍ  كى جَّ ا اٍلحي : مى ؿه : "لىوي رىجي ؟ قىاؿى ًديثى ـي اٍلحى ًديثو لىوي ًميًمكي ةي أىٍف تىٍسأىلىًني عىٍف حى جَّ اٍلحي
ٍنوي كىالى تيٍخًبريهي ًبأىنَّؾى عً  مَّدى ٍبفى ميٍسًمـً ٍبًف كىارىةى فىتىٍسأىليوي عى ٍنوي  مَّةه فىأىٍذكيري ًعمَّتىوي ثيَـّ تىٍقًصدي ميحى قىٍد سىأىٍلتىًني عى

مىى ذىًلؾى فى  نىا عى مى اًتـو فىييعىمّْميوي ثيَـّ تيمىيّْزي كىالى فنا ًفي ًعمًَّتًو فىيىٍذكيري ًعمَّتىوي ثيَـّ تىٍقًصدي أىبىا حى ٍدتى بىٍينىنىا ًخالى ًإٍف كىجى
ًقيقىةى ىىذىا الٍ  ـٍ حى ٍدتى اٍلكىًممىةى ميتًَّفقىةن فىاٍعمى ٍف كىجى مىى ميرىاًدًه كىاً  ـٍ أىفَّ كىالِّ ًمنَّا تىكىمَّـى عى : فىفىعىؿى فىاٍعمى ًعٍمـً قىاؿى

: مىٍيًو فىقىاؿى ـٍ عى تييي ؿي ذىًلؾى فىاتَّفىقىٍت كىًممى ـى ًإٍليىاـه  الرَّجي  .3"أىٍشيىدي أىفَّ ىىذىا اٍلًعٍم

أمر ييجـ عمى قمكبيـ ال يمكنيـ رده، كىيئة نفسانية ال معدؿ ليـ »قاؿ السخاكم: 
عنيا، كليذا ترل الجامع بيف الفقو كالحديث كابف خزيمة، كاإلسماعيمي، كالبييقي، كابف عبد 

طالبيـ الفقيو أك األصكلي العارم عف البر ال ينكر عمييـ، بؿ يشاركيـ كيحذك حذكىـ، كربما ي
 .(4)«الحديث باألدلة

كقاؿ العالئي بعدما ذكر عمة دقيقة: "كبيذه النكتة يتبيف أف التعميؿ أمر خفي ال يقكـ 
 .(5)بو إال نقاد أئمة الحديث دكف الفقياء الذيف ال اطالع ليـ عمى طرقو كخفاياىا

الحديًث كأدقّْيا، كال يقكـي بًو إالَّ مىٍف  كىك ًمف أىٍغمًض أنكاًع عمكـً »كقاؿ ابف حجر: 
كاًة، كممىكىةن قكيَّةن باألسانيًد  قىوي اهللي تعالى فٍيمان ثاًقبان، كًحٍفظان كاًسعان، كمعًرفةن تامَّةن بمراًتًب الرُّ زى رى

، كالميتكًف؛ كليذا لـ يىتكمـ فيًو ًإالَّ القميؿي ًمف أىىًؿ ىذا الشٍأًف: كعميّْ  ،  ابف المىدينيّْ كأىحمدى بًف حنبؿو
ٍرعىةى، كالدَّارىقيطنيُّ  ، كأىبي زي اًرٌم، كيىعقكبى بًف أبي شىٍيبةى، كأىبي حاتـو  .(6)«كالبيخى

كقد نبو صاحب كتاب " العمة كأجناسيا"ً ًإلى المراد مف الكيانة كاإًللياـ المذككريف 
يـ، إذ أف طكؿ فقاؿ :"كلعؿ المراد ممف قاؿ إف عمـ العمؿ إلياـ، كأمر ييجـ عمى نفكس

الكصكؿ إلى  التمرس، كاالنشغاؿ التاـ بحفظ األحاديث، كشدة العناية بيا، تمكف المحدثيف
كليس المراد أنيـ ال يستندكف إلى  درجة استنكار الحديث، كتضعيؼ الخبر كتعميمو ألكؿ كىمة

                                                           

 (.7/594؛  الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج(1/19بف أبي حاتـ، عمؿ الحديث)جانظر: ا (1)
 (.1/19الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (2)
 (.2/256الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع)ج، انظر: الخطيب البغدادم (3)
 (.1/289فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)ج، انظر: السخاكم، (4)
 (.2/714صالح)جالنكت عمى كتاب ابف ال، انظر: ابف حجر (5)
 (.226نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص، انظر: ابف حجر (6)
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الجياؿ، أما  قكاعد عممية، أك حجج في النقد؛ كليذا قاؿ مف قاؿ منيـ أفَّ ىذا العمـ كيانة عند
 .(1) عند أىمو فميس كيانة"

كقد بيف ابف رجب في شرحو لمعمؿ قاعدة ميمة حيث قاؿ: "حذاؽ النقاد مف الحفاظ 
لكثرة ممارستيـ لمحديث، كمعرفتيـ بالرجاؿ كأحاديث كؿ كاحد منيـ، ليـ فيـ خاص يفيمكف بو 

اديث بذلؾ. كىذا مما ال أف ىذا الحديث يشبو حديث فالف كال يشبو حديث فالف فيعممكف األح
لى مجرد الفيـ، كالمعرفة، التي خصكا بيا عف إفيو أىمو نما يرجع ا  ك  يعبر عنو بعبارة تحصره،

 .(2)"سائر أىؿ العمـ

نَّمىا  ًديًث لىٍيسىٍت تىٍمًقيننا كىاً  ٍعًرفىة ًباٍلحى يضاحان حينما قاؿ: " اٍلمى كزاد الخطيب المسألة بيانان كا 
ـه ييٍحًدثيوي  نىٍقدي الدَّنىاًنيًر كىالدَّرىاًىـً  ىيكى ًعٍم ٍرًؼ كى ٍعًرفىةي الصَّ ًديًث مى المَّوي ًفي اٍلقىٍمًب أىٍشبىوي اأٍلىٍشيىاًء ًبًعٍمـً اٍلحى

ٍكدىةى الدّْينىاًر كىالدَّرىاًىـً ًبمىٍكفو كىالى مىسٍّ كىالى طىرىاكىةو كىالى دىنىسو كىالى نىٍقشو كىالى  ةو تىعيكدي  ًصفى فىًإنَّوي الى يىٍعًرؼي جى
نَّمىا يىٍعًرفيوي النَّاًقدي ًعٍندى  اٍلبىٍيرىجى  فىيىٍعًرؼي  اٍلميعىايىنىةً ًإلىى ًصغىرو أىٍك ًكبىرو كىالى ًإلىى ًضيؽو أىٍك سىعىةو كىاً 

(3) ،
اًلصى  كىالزَّاًئؼى  كىذىًلؾى  كىاٍلمىٍغشيكشى  كىاٍلخى ًديثً  تىٍمًييزي  كى  بىٍعدى  اٍلقيميكبً  ًفي تىعىالىى المَّوي  يىٍخميقيوي  ًعٍمـه  فىًإنَّوي  اٍلحى
 .(4)ًبًو" كىااًلٍعًتنىاءً  لىوي  اٍلميمىارىسىةً  طيكؿً 

فيو  أنو ال يحؽ ألحد الخكض فيو، كال يجرأ ًإالَّ قميؿ عقؿ أف يتكمـ فيو، مالـ يكف مختصان  -2
 .(5)بالكامؿ، فيك كالصيرفي في نقده لمدراىـ كالدنانير

 .(6)«اؽ مف أىؿ الحفظال يقؼ عميو إال الحذٌ »قاؿ الشافعي:

تمييز الحديث كمعرفتو، فجعؿ يذكر  جرل بيني كبيف أبي زرعة يكمان »كقاؿ أبك حاتـ: 
أحاديث كعمميا، ككذلؾ كنت أذكر أحاديث خطأ، كعمميا، كخطأ الشيكخ، فقاؿ لي: يا أبا 
حاتـ، قؿ مف يفيـ ىذا! ما أعز ىذا! إذا رفعت ىذا مف كاحد كاثنيف، فما أقؿ مف تجد 

                                                           

 (.54-53ص ص العمؿ كأجناسيا عند المحدثيف)، انظر: مصطفى باجك (1)
 (.1/163شرح عمؿ الترمذم )ج، انظر: ابف رجب الحنبمي (2)
مت إلى الفارسية فقيؿ نبيره، ثـ البيرج: لفظة معربة، كقيؿ ىي كممة ىندية أصميا نبيمو، كىك الردئ فنق (3)

 (.1/66غريب الحديث)ج، النياية، عربت فقيؿ بيرج. انظر: ابف األثير
 (.2/255الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع )ج، انظر: الخطيب البغدادم (4)
 (.2مقدمة في عمـ العمؿ)ص، الشريؼ حاتـ: انظر: (5)
 (.1/30انظر: البييقي، دالئؿ النبكة )ج (6)
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مف يحسف ىذا! كربما أشؾ في شيء أك يتخالجني في حديث، فإلى أف ألتقي معؾ ال 
 .(1)«أجد مف يشفيني منو. قاؿ أبي: ككذلؾ كاف أمرم

مف  يسيران  ان إنما خص اهلل بمعرفة ىذه األخبار نفر :» هكقاؿ الحافظ أبك عبد اهلل بف مند
 .(2)«كثير ممف يدعي عمـ الحديث

مىعٍ »كقاؿ ابف القيـ:  نكر يقذفو اهلل ًفي اٍلقمب يقطع ًبًو مف كى ًرفىة ىىذىا الشٍَّأف كىعممو ذكؽ كى
مف لىٍيسى لىوي ىىذىا الذٍَّكؽ الى شيعيكر لىوي ًبًو كىىىذىا كنقد الدَّرىاًىـ ألربابو ًفيًو  ذاقو كىالى يشؾ ًفيًو كى

ٍعًرفىة ليستا لكبار اٍلعممىاء مى  .(3)«ذكؽ كى

كال  كىذا الفف أغمض أنكاع الحديث كأدقيا مسمكان :»و كنقؿ ابف حجر عف العالئي قكل
دراكان لمراتب الركاة كمعرفة ثاقبة. يقكـ بو إال مف منحو اهلل فيمان   غايصان كاطالعان حاكيان كا 

 .....كليذا لـ يتكمـ فيو إال أفراد أئمة ىذا الشأف كحذاقيـ كابف المديني كالبخارم 
 .(4)«كأمثاليـ

، بؿ إف سائر عمـك (5)ؿ بيف الصحيح الذم ظاىره كباطنو السالمةإف عمـ العمؿ ىك الفيص -3
 الحديث خادمة كمكممة لعمـ العمؿ.

" إف كؿ جزئية مف جزيئات عمكـ الحديث داخمة في عمـ العمؿ، :ىماـ سعيدالدكتكر قاؿ 
 .(6)إما دخكالن مباشران، أك غير مباشر كخادـ ألصكؿ ىذا العمـ كضركراتو"

ـ العمؿ حتى كبار الحفاظ كالمبرزكف فى الضبط كالتثبت كاإلتقاف، ال يسمـ مف نقد عال -4
 .(7)بخالؼ أغمب عمـك الحديث األخرل

 فقد كاف األئمة يكىمكف كبار النقاد، كجباؿ الحفظ. ،يئة بيذاككتب العمؿ مم

كىما مف ىما في الحفظ كاإلتقاف في كثير مف أحاديث -فقد تعقب البخارم كمسمـ
 ا.الصحيحيف كبينك عممي

                                                           

 (.1/278عمؿ الحديث)ج، ابف أبي حاتـ: انظر: (1)
 (.1/123شرح عمؿ الترمذم )ج، انظر: ابف رجب (2)
 (.235الفركسية)ص، انظر: ابف قيـ الجكزية (3)
 (.2/777النكت عمى كتاب ابف الصالح )ج، انظر: ابف حجر، (4)
 (.37الجامع في العمؿ)ص، انظر: ماىر الفحؿ، (5)
 (.1/127تحقيقو لشرح عمؿ الترمذم )ج، سعيدانظر: الدكتكر ىماـ  (6)
 (.2مقدمة في عمـ العمؿ)ص، انظر: الشريؼ حاتـ، (7)
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كمثالو ما ذكره ابف تيمية: "كليذا كاف جميكر ما أنكر عمى البخارم مما صححو يككف 
قكلو فيو راجحان عمى قكؿ مف نازعو. بخالؼ مسمـ بف الحجاج فإنو نكزع في عدة أحاديث 

 .(1)مما خرجيا ككاف الصكاب فييا مع مف نازعو"

ميف، كىك الدليؿ القاطع عمى أف ىك الذم يعيد إلى عمكـ السنة ىيبتيا كمكانتيا عند المسم -5
 .(2)المحدثيف أعرؼ بكؿ كسيمة لنقد السنة النبكية

كأما أىؿ العمـ كالمعرفة كالسنة كالجماعة، فإنما يذكركف عمؿ الحديث :»" قاؿ ابف رجب 
نصيحة لمديف كحفظان لسنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كصيانة ليا، كتمييزان مما يدخؿ 

ط كالسيك كالكىـ كال يكجب ذلؾ عندىـ طعنان في غير األحاديث عمى ركاتيا مف الغم
المعمنة، بؿ تقكم بذلؾ األحاديث السميمة عندىـ لبراءتيا مف العمؿ كسالمتيا مف اآلفات، 

 .(3)«فيؤالء ىـ العارفكف بسنة رسكؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو كسمـ

 
 

  

                                                           

 (.1/256، مجمكع الفتاكل )جانظر: ابف تيمية (1)
 (.2مقدمة في عمـ العمؿ )ص، انظر: الشريؼ حاتـ (2)
 (.2/894شرح عمؿ الترمذم)ج، انظر: ابف رجب (3)
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 المطمب الثالث: 
 أقسام العمة

 يا.أواًل: العمة باعتبار محم
 .اإلسناد وأحيانا توجد في المتن العمة غالبا توجد في
أو ال تقدح  ,أو فيو وفي المتن معاً , اإلسناد, فإما تقدح في السند فقطفإذا وقعت العمة في 

 :(1)وىكذا إذا وقعت في المتن, فعمى ىذا يكون لمعمة ستة أقسام  مطمقا.

 تقع العمة فى اإلسناد وال تقدح مطمقًا:-1
مف حديث مدلس بالعنعنة، فإف ذلؾ عمة تكجب التكقؼ عف قبكلو فإذا  ثالن ما يكجد م»

كجد مف طريؽ أخرل قد صرح بالسماع تبيف أف العمة غير قادحة، ككذا إذا اختمؼ في اإلسناد 
عمى بعض ركاتو، فإف ظاىر ذلؾ يكجب التكقؼ عنو، فإف أمكف الجمع بينيما عمى طريؽ 

 .(2)«سناد تبيف أف تمؾ العمة غير قادحةأىؿ الحديث بالقرائف التي تحؼ اإل

 تقع العمة  في اإلسناد وتقدح فيو دون المتن:-2
 :كقد ذكر ابف حجر مثاالن  عمى ذلؾ فقاؿ

 "كمثاؿ ما كقعت العمة فيو في اإلسناد كتقدح فيو دكف المتف ما مثؿ بو المصنؼ مف إبداؿ راكو 
 .(3)ثقة كىك بقسـ المقمكب أليؽ ثقة براكو 

 ،عف (4)الطَّناًفًسيُّ ما ركاه يعمى بف عبيد »  بف الصالح ىذا المثاؿ في المقدمة:كقد ذكر ا

 

 

                                                           

 (.1/39اردة في األحاديث النبكية )جالعمؿ الك ، انظر: الدارقطني، (1)
 (.2/747النكت عمى كتاب ابف الصالح )ج، انظر: ابف حجر، (2)
 انظر: المصدر نفسو. (3)
، مف كبار التاسعة، مات سىنىة تسع  (4) ، أىبك ييكسيؼ اإًلياًدمُّ الكيكفيُّ يعمى ٍبف عيبىيد ٍبف أىبي أيمىيَّة الطَّناًفًسيُّ

/ 6الطبقات الكبرل)ج، ة إال في حديثو عف الثكرم ففيو ليف. انظر: ابف سعدكمئتيف، قاؿ ابف حجر: ثق
المزم  ؛ (9/304الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ الرازم ؛ (8/419التاريخ الكبير)ج، البخارم؛ (397

 (.609تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (32/389أسماء الرجاؿ )ج، في تيذيب الكماؿ
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عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: "البيعاف  ،عف ابف عمر(2)،عف عمرك بف دينار(1)الثكرم
في قكلو: عمرك بف دينار إنما ىك عبد اهلل بف  بف عبيد الطنافسي فغمط يعمى .(3)ًباٍلًخيىار"
 بف يكسؼ ، كمحمد(5) ديكىيفمف أصحاب الثكرم مثؿ الفضؿ بف  كما ركاه األئمة .(4)دينار

 .(8)، كغيرىـ(7)بف يزيد كمخمد  ،(6)الًفرياًبيُّ 
                                                           

سىًعيد ٍبف مىسركؽ، أىبك عىبد اهلًل الثَّكرٌم، الكيكفٌي، مف رؤكس الطبقة الرابعة، مات سنة إحدل  اإًلماـ سفياف ٍبف (1)
 (.609تقريب التيذيب )ص  ،ابف حجر ؛(4/92التاريخ الكبير)ج، البخارم انظر:كستيف كمائة. 

ـ، مىكلىى ابف باذاـ، مف الراب (2) ، األىثرى مد المىكّْيُّ عة مات سنة ست كعشريف كمائة، كثقو عمرك بف دينار، أىبك ميحى
التاريخ ، البخارم ؛ (5/479الطبقات الكبرل)، ابف حجر كغيره، كذكره ابف حباف في الثقات. انظر: ابف سعد

 (.167/ 5الثقات)ج، ابف حباف؛ (421تقريب التيذيب)ص، ابف حجر؛ (6/328الكبير)ج
ى في ركايتو مخمد متابعة تامة عف شيخو كركايتو عند مف طريؽ يعمى، كتابع يعم، كالخميمي، أخرجو الطبراني (3)

: النسائي، كالىما)يعمى بف عبيد الطنافسي، كمخمد بف يزيد( عف سفياف الثكرم بو بنحكه. انظر: الطبراني
 /1)ج اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث: الخميمي؛ (13629/ح448/ص12المعجـ الكبير )ج

تاب البيكع/ باب ذكر االختالؼ عمى عبداهلل بف دينار سنف النسائي، ك: النسائي؛ (72/ح341ص
 (.4477/ح250/ص7)ج

مات سنة سبع كعشريف، كثقو ابف حجر كغيره. ، عبداهلل بف دينار، ، مىكلىى عىبد اهلًل ٍبًف عيمىر، مف الرابعة (4)
 (.302تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (5/81التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم

، مف التاسعة، مات سنة تسع عشرة كمائتيف، كثقو ابف حجر كغيره.  الفضؿ  ٍبف (5) ديكىيف، أىبك نيعىيـ الميالىًئيُّ
 (.446تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (7/118التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم

، سىكىفى قىيساًريَّة مف الشاـ، مف التاسعة، ما (6) ت سنة اثنتي عشرة كمائتيف، محمدٍبف ييكسيؼ، أىبك عىبد اهلًل الًفرياًبيُّ
التاريخ ، قاؿ ابف حجر: ثقة فاضؿ يقاؿ أخطأ في شيء مف حديث سفياف. انظر: البخارم

 (.515تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (1/264الكبير)ج
، أىبك ًخداش، مف كبار التاسعة مات سنة ثالث كتسعيف كمائة، كثق (7) ًرمُّ زى ، الجى ٌراًنيُّ و ابف مخمد ٍبف يىًزيد، الحى

التاريخ الكبير ، معيف، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ لو أكىاـ. انظر: البخارم
ابف معيف،  تاريخ ابف معيف /ركاية عثماف ؛ (27/343المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )؛ (7/437)

 (6540/ح524 )صتقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (9/186)ج؛ ابف حباف، الثقات(204الدارمي )ص
كحديثيـ أخرجو البييقي مف طريؽ الفضؿ بف دكيف، كأخرجو البخارم كأبك عكانة مف طريؽ محمد بف يكسؼ  (8)

الفريابي، كأخرجو الطحاكم مف طريؽ الشافعي، كأخرجو النسائي مف طريؽ قتيبة بف سعيد، كأخرجو ابف 
:  بف دينار بو بنحكه. انظر: البييقيالجاركد مف طريؽ يكسؼ بف مكسى، جميعيـ عف الثكرم عف عبداهلل

قىا ًإالَّ بىٍيعى اٍلًخيىاًر )ج ـٍ يىتىفىرَّ ا لى ؛ (10435/ح442/ ص5السنف الكبرل، كتاب البيكع/ بىابه اٍلميتىبىاًيعىاًف ًباٍلًخيىاًر مى
البىٍيعي صحيح البخارم، كتاب البيكع/ بىابي ًإذىا كىافى البىاًئعي ًبالًخيىاًر ىىٍؿ يىجيكزي : البخارم

شرح مشكؿ اآلثار : ( ؛الطحاكم4926/ح268/ص3المستخرج )ج: (، أبك عكانة2113/ح64/ص3)ج
كتاب البيكع/ ذكر االختالؼ عمى عبداهلل بف ، النسائي: سنف النسائي؛ (5258/ح269/ص13)ج

ابف الجاركد: المنتقى، كتاب البيكع كالتجارات/ أبكاب القضاء في ؛ (4480/ح251/ص7دينار)ج
 (.617/ح157ع)ص:البيك 
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 تقع العمة في اإلسناد وتقدح فيو وفى المتن معًا:-3
 , مع عدم وجود طرق أخرى صحيحة  لمحديث تقويو.كإبدال راٍو ضعيف براٍو ثقة

الضعيؼ مكافقا لمثقة في اسمو كمثاؿ ذلؾ ما كقع ألبي  كمف أغمض ذلؾ أف يككف
،عف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر كىك مف ثقات (1)أسامة حماد بف أسامة الككفي أحد الثقات

، قدـ الككفة فكتب عنو أىميا كلـ يسمع منو أبك أسامة ثـ قدـ بعد ذلؾ الككفة عبد (2)الشامييف
كسألو عف اسمو  ةفسمع منو أبك أسام ،(3)اء الشامييفالرحمف بف يزيد بف تيميـ كىك مف ضعف

 قبؿ مف كينسبو،فصار يحدث عنو  ،فظف أبك أسامة أنو ابف جابر ،فقاؿ عبد الرحمف بف يزيد
 ابف عف أسامة أبي ركاية في المناكير فكقعت ،جابر بف يزيد الرحمف عبد حدثنا: فيقكؿ نفسو
  حاتـ كأبي كالبخارم عميو كنصكا ذلؾ فميزكا قدالن أىؿ لذلؾ إال عبد فمـ ثقتاف كىما ،جابر

 .(4)«كاحد كغير
 تقع العمة في المتن وال تقدح  فيو وال فى اإلسناد : -4

ما كقع مف اختالؼ ألفاظ كثيرة مف أحاديث الصحيحيف إذا أمكف الجمع رد الجميع إلى »
 .(5)«معنى كاحد فإف القدح ينتفى عنيما

 عف اعتراضات الدارقطني كغيره عمى البخارم:الحافظ ابف حجر ضمف جكابو  كذكر
"القسـ السادس منيا ما اختمؼ فيو بتغيير بعض ألفاظ المتف فيذا أكثره ال يترتب عميو قدح 

 .(6)إلمكاف الجمع في المختمؼ مف ذلؾ أك الترجيح"

 تقع العمة في المتن وتقدح فيو دون السند:-5
مف المفظ المصرح بنفي  في حديث أنس بإخراجو ،(7)مسمـ اإًلمىاـمثالو: ما انفرد بو 

كثريف إنما قالكا فيو: فعمؿ قكـ ركاية المفظ المذككر لما رأكا األ، قراءة "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ "
                                                           

 (.177انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 (.353)ص المرجع السابؽانظر:  (2)
 (.353)ص المرجع نفسوانظر:  (3)
الصنعاني، تكضيح األفكار لمعاني تنقيح ؛ (2/748انظر: ابف حجر، النكت عمى كتاب ابف الصالح )ج (4)

 (.2/24األنظار )ج
 (. 25/ 2ألفكار لمعاني تنقيح األنظار )جالصنعاني،  تكضيح ا: انظر: (5)
 (.1/348فتح البارم)ج، انظر: ابف حجر (6)
كتاب المساجد كمكاضع الصالة / باب ما يقاؿ بيف تكبيرة اإلحراـ ، صحيح مسمـ: انظر: مسمـ (7)

 (.599/ح419/ص1كالقراءة)ج
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لبسممة، كىك الذم ا فكانكا يستفتحكف القراءة "بالحمد هلل رب العالميف" مف غير تعرض لذكر
كرأكا أف مف ركاه بالمفظ  ،إخراجو في الصحيح  ، عمى(2)كمسمـ ،(1)البخارماف اإًلمىاماتفؽ 

ركاه بالمعنى الذم كقع لو، ففيـ مف قكلو: " كانكا يستفتحكف بالحمد هلل " أنيـ كانكا ال  المذككر
ف معناه أف السكرة التي كانكا يفتتحكف بيا مف السكر ىي أل ؛سممكف، فركاه عمى فيـ كأخطأبي

 .(3)كليس فيو تعرض لذكر البسممة ،الفاتحة

 تقع العمة في المتن وتقدح فيو وفى اإلسناد معًا:-6
 ذلؾ فإف ذلؾ، غير الحديث بمفظ كالمراد خطأ يككف ظنو الذم بالمعنى راك يركيو ثالو: مام

 .(4)سنادإلا فيعمؿ الراكم في القدح يستمـز

 :كذكر صاحب كتاب العمة كأجناسيا مثاالن عمى ذلؾ

دَّثىنىا أىبي »  : أىٍخبىرىًني سىًعيدي ٍبفي ما ركاه البخارم : حى ، قىاؿى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ نىا شيعىٍيبه ك اليىمىاًف، أىٍخبىرى
مَّى اهللي عى  ، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ٍيبىرى : شىًيٍدنىا خى ٍنوي، قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى مَّـى الميسىيًّْب، أىفَّ أىبىا ىيرى سى مىٍيًو كى

ؿو ًممٍَّف مىعىوي يىدَّ  : ًلرىجي ـى  .(5)«ىىذىا ًمٍف أىٍىًؿ النَّارً »ًعي اإًلٍسالى

 ،أخرجو البخارم كذلؾ كىك المحفكظ.(6)كتبع شعيبان عميو معمر

ٍبًد  ًف ٍبفي عى ٍبدي الرٍَّحمى ًني اٍبفي الميسىيًّْب، كىعى ، أىٍخبىرى ، عىٍف اٍبًف ًشيىابو ، عىٍف ييكنيسى كركاه شىًبيبه
، أىفَّ أىبىا ىي  : المًَّو ٍبًف كىٍعبو ٍيرىةى، قىاؿى نىٍيننا»رى مَّـى حي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  .(7)«شىًيٍدنىا مىعى النًَّبيّْ صى

 .(9)"(8)الجماعة ركاية في ما كالصكاب ،منو شذكذ "كىك كقاؿ الحافظ:

 

 
                                                           

 (.743/ح149/ص1كبير)جكتاب اآلذاف/ باب ما يقكؿ بعد الت، صحيح البخارم : انظر: البخارم: (1)
كتاب الصالة/ باب حجة مف قاؿ أنو ال يجير بالبسممة ، انظر: مسمـ: صحيح مسمـ (2)

 (.399/ح299/ص1)ج
 (.41/ 1العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (3)
 (.1/289انظر: ابف حجر، النكت  عمى كتاب ابف الصالح )ج (4)
 (.4203/ح132/ ص5كتاب المغازم/ باب غزكة خيبر)ج، ح البخارمصحي: انظر: البخارم: (5)
 انظر: المصدر نفسو. (6)
 انظر: المصدر نفسو. (7)
 (.1/370فتح البارم)ج، انظر: ابف حجر: (8)
 (.256انظر: العمؿ كأجناسيا)ص (9)
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 ثانيًا: العمة من حيث جنسيا:
, وابن (3), والبمقيني(2), وقد لخصيا السيوطي(1)جعل " الحاكُم " أجناَس العمل عشرًة, وَطّوليا 

 ,وىي كالتالي:(4)كثير

أن يكون السند ظاىره الصحة وفيو من ال يعرف بالسماع ممن روى » األول:
 «.عنو

أن يكون الحديث مرساًل من وجو رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجو » :الثاني
 .«حةظاىره الص

 بالد تالفالخ غيره عن ويروى صحابي عن محفوظاً  الحديث يكون أن» :الثالث
 .اْلُكوِفيِّينَ  َعنِ  اْلَمَدِنيِّينَ  َكِرَواَيةِ  «رواتو

 بالتصريح الوىم يقع تابعي عن فيروي صحابي عن محفوظاً  يكون أن» :الرابع
 .«جيتو من معروفا يكون وال بل صحتو يقتضي بما

 أخرى طرق عميو دل رجل, منو وسقط بالعنعنة روى يكون أن: الخامس
 .محفوظة
 قابل ما عنو المحفوظ ويكون وغيره باإلسناد رجل عمى يختمف نأ»: السادس
 اإلسناد.
 .«تجييمو أو شيخو تسمية في رجل عمى االختالف: »السابع
 .معينة أحاديث منو يسمع لم لكنو منو وسمع شخصاً  الراوي أدرك: »الثامن
 .«منو يسمعيا لم أنو فعمتيا واسطة بال عنو رواىا فإذا

 تمك غير من حديثاً  رجاليا أحد يروي معروفة, طريق ديثلمح تكون أن: التاسع
 .الوىم في الجادة عمى بناء  فيقع الطريق,

                                                           

 (.119-1/113معرفة عمـك الحديث )ج انظر: الحاكـ، (1)
 (.306 -2/304)جانظر: السيكطي، تدريب الراكم  (2)
 (.1/263انظر: البمقيني، مقدمة ابف الصالح كمحاسف االصطالح)ج (3)
 (.71-70انظر: ابف كثير، الباعث الحثيث في اختصار عمـك الحديث)ص (4)
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 .َوْجوٍ  ِمنْ  َوَمْوُقوًفا َوْجٍو, ِمنْ  َمْرُفوًعا اْلَحِديثُ  ُيْرَوى َأنْ : اْلَعاِشرُ 
 كلـ تنحصر األجناس أك تقصر عمى ىذه، بؿ كضح الحاكـ أف ىنالؾ أجناس أخرل

ًديثً  ًعمىؿى  ذىكىٍرنىا فىقىدٍ  حيث قاؿ:"لـ يذكرىا  مىى اٍلحى ، عىٍشرىةً  عى بىًقيىتٍ  أىٍجنىاسو ـٍ نىٍذكيٍرىىا، أىٍجنىاسه  كى  لى
ا نَّمى عىٍمتييىا كىاً  اًديثى  ًمثىاالن  جى ٍعميكلىةو  كىًثيرىةو  أًلىحى ري  ًإلىٍييىا ًليىٍيتىًدمى  مى ، ىىذىا ًفي اٍلميتىبىحّْ ٍعًرفىةى  فىًإفَّ  اٍلًعٍمـً  مىؿً عً  مى

ًديثً  ؿّْ  ًمفٍ  اٍلحى " ىىًذهً  أىجى  .(1)اٍلعيميكـً

حيث قاؿ:  كاختصر ابف حجر األجناس في جنس كاحد كىك " االختالؼ"" بيف الركاة"،
 .(2)االختالؼ" بياف عمى الحقيقة في التعميؿ فمدار "

 المطمب الرابع: 
 طرق معرفة العمة.

عمى األسانيد التي ظاىرىا  نظران لخفاء كغمكض كدقة عمـ العمؿ، كتأثير العمة
 الصحة؛ استمـز التعرؼ عمى الطرؽ كالكسائؿ التي يمكف مف خالليا معرفة العمة، كاكتشافيا.

كتدرؾي العمةي بتفرًد الراكم، كبمخالفًة غيًرًه لو، مع قرائفى تنضُـّ إلى ذلؾ » قاؿ العراقي:
ي المكصكؿ، أك كقؼو في المرفكًع، ييتدم الجيبذي، أم: الناقدي بذلؾ إلى اطالًعًو عمى إرساًؿ ف

، بحيثي غمبى عمى ظنًّْو ذلؾ، فأمضاهي،  ، أك كىـً كاىـو بغيًر ذلؾى أك دخكًؿ حديثو في حديثو
ٍف لـ يغمٍب عمى ظنًو  ـى عف الحكـً بصحًة الحديًث. كا  كحكـى بًو، أك تردَّدى في ذلؾ فكقؼ كأٍحجى

 .(3)«رهي السالمةي مف العٌمةً صحةي التعميًؿ بذلؾ مع ككًف الحديًث المعؿّْ ظاى

  وقد ذكر الدكتور مصطفى باجو أىم الطرق لمعرفة العمة وىي كالتالي:
جمع الطرؽ، كتتبع الركايات كاألسانيد، كالنظر فى اختالؼ الركاة زيادة كنقصان، تقديمان » -1

رساالن، كتأخيران، دراجان، كغير ذلؾ؛ فيتبيف االت رفعان ككقفان، ككصالن كا  صاؿ فصالن كاً 
 .«كاالنقطاع ، كالرفع كالكقؼ ،........ كغير ذلؾ 

ًميّْ  ًديًنيّْ  ٍبفً  قاؿ عى  .(4)" خىطىؤيهي  يىتىبىيَّفٍ  لىـٍ  طيريقيوي  تيٍجمىعٍ  لىـٍ  ًإذىا اٍلبىابي :"  اٍلمى

                                                           

 (.118انظر: الحاكـ: معرفة عمـك الحديث)ص (1)
 (.2/711انظر: ابف حجر، النكت عمى كتاب ابف الصالح)ج (2)
 (.1/275شرح التبصرة كالتذكرة )ج، انظر: العراقي (3)
 (.2/212انظر: الخطيب البغدادم، الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع)ج (4)
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معرفة المدارس الحديثية، كنشأتيا، كرجاليا، كمذاىبيا العقدية كالفقيية كأثرىا كتأثيرىا في   -2
ميزت بو عف غيرىا، فقد نشأت لمحديث مدارس في المدينة كمكة كالككفة غيرىا، كما ت

 .(1)سانيد فيكشؼ عف عمتياتعالج األكبيذه المعرفة ، كالبصرة كالشاـ كمصر كاليمف
كىايىات ىىًذه فبجمع كقاؿ اإًلماـ مسمـ:" يَّز ًببىٍعض بىٍعضيىا كمقابمة الرّْ  سقيميا مف صحيحيا تتىمى

كىاة كتتبيف  .(2)اٍلحفاظ" مف أضدادىـ مف خباراأل ؼًضعىا ري
ًؼ   يىٍنظيرى ًفي اٍخًتالى ًقًو كى ًديًث أىٍف يىٍجمىعى بىٍيفى طيري ٍعًرفىًة ًعمًَّة اٍلحى كقاؿ الخطيب: "كىالسًَّبيؿي ًإلىى مى

ٍبًط" ٍتقىاًف كىالضَّ ـٍ ًفي اإٍلً ٍنًزلىًتًي مى ـٍ ًمفى اٍلًحٍفًظ كى ييٍعتىبىرى ًبمىكىاًنًي كىاًتًو كى ري
(3). 

ومن الطرق المعينة عمى معرفة العمل معرفة مراتب الرواة , وترجيح بعضيم عمى بعض  -3
 عند االختالف.

قاؿ ابف رجب: "معرفة مراتب الثقات كترجيح بعضيـ عمى بعض عند االختالؼ إما في 
ما في الكقؼ كالرفع، كنحك ذلؾ، كىذا ىك الذم  ما في الكصؿ كاإلرساؿ، كا  اإلسناد، كا 

تقانو ككثرة ممارستو الكقكؼ عمى عمؿ الحديث"يحصؿ مف مع  .(4)رفتو كا 
ْمَكان المعاصرة والمقي -4 بينو وبين شيخو ومواطن سماعو  االنظر في سن الراوي, َواِ 

 لمروياتو, ووقت دخولو لمبمدان.
قاؿ ابف رجب: "كمما يستدؿ بو أحمد كغيره مف األئمة عمى عدـ السماع االتصاؿ، أف 

، لـ يعمـ أنو دخؿ إلى بمده، كال أف الشيخ قدـ إلى بمد هىؿ بمديركم عف شيخ مف غير أ
 .(5)كاف الراكم عنو فيو"

معرفة أسامي الركاة، ككناىـ، كألقابيـ، كنسبيـ، كاتفاقيا، كافتراقيا ، كائتالفيا، كاختالفيا،  -5
كمعرفة طبقاتيـ، كتالميذىـ، كشيكخيـ، ككفياتيـ، كىذا يساعد عمى معرفة اشتباه الركاة، 

 كتصحيفات األسانيد، كانقالب األسامي كغيرىا.
تقاف، كىؿ ىي أصكؿ مقابمة مجردة أـ ال ، معرفة أصكؿ الكتب كدرجتيا في الضبط كاإل -6

 .(6)كىذا يعيف عمى اكتشاؼ كثير مف األكىاـ التي تقع لمركاة في أصكليـ كأصكؿ مشايخيـ"

                                                           

 (.1/127انظر: الدكتكر ىماـ سعيد،   تحقيقو لشرح عمؿ الترمذم البف رجب)ج (1)
 (.209انظر: مسمـ، التمييز)ص (2)
 (.2/259آداب السامع )جالجامع ألخالؽ الراكم ك ، انظر: الخطيب البغدادم (3)
 (.1/53انظر: ابف رجب الحنبمي،  شرح عمؿ الترمذم )ج (4)
 (.2/592شرح عمؿ الترمذم )ج، ابف رجب انظر: (5)
 (.107انظر: مصطفى باجك، كتاب العمؿ كأجناسيا)ص (6)
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ًتيقىةه » قاؿ الحاكـ :  كلىوي أىعى مىاعىةه  ثيَـّ يىتىأىمَّؿي أيصي ًديدىةه؟ فىقىٍد نىبىغى ًفي عىٍصًرنىا ىىذىا جى ـٍ جى ًىيى أى
ًتيقىةو ًفي  ـٍ ًفي كيتيبو عى ـٍ ًبخيطيكًطًي اًتًي مىاعىةه يىٍكتيبيكفى سىمىاعى دّْثيكفى ًبيىا، كىجى كفى اٍلكيتيبى فىييحى يىٍشتىري

دّْثيكفى ًبيىا ٍقًت فىييحى اٍلكى
 (1)»(2). 

غير محصورة, والخوض في ميدان عمم العمل, يكشف طرق ىذه الطرق  ويبقى أن نقول أنّ 
 العمل ويجمييا.

 

 

                                                           

 (.16معرفة عمـك الحديث)ص، انظر: الحاكـ (1)
 (.107انظر: مصطفى باجك، العمؿ كأجناسيا)ص (2)



 
 
 
 
 

 الفصل األول:
ترجمة الرواة سماك بن حرب , وىشام بن 
 حسان , ومحمد بن سوقة , والدارقطني"

 والتعريف بكتاب العمل لمدارقطني
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 المبحث األول: 
 ةترجمة الرواة سماك بن حرب , ىشام بن حسان , محمد بن سوق

 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول:
 ترجمة الراوي سماك بن حرب 
 )اسمو, نسبو, كنيتو, وفاتو(.الشخصية أواًل: حياة اإلمام سماك بن حرب 

 اسمو, ونسبو , وكنيتو :
 ،(1)الذٍُّىمى سماؾ بف حرب بف أكس بف خالد بف نزار بف معاكية بف حارثة بف ربيعة بف عامر

 .(3)كنيتو أبك المغيرة الككفيالحافظ الكبير، أحد أعالـ التابعيف،  ، اإلماـ(2)اٍلبٍكًرمٌ 

 وفاتو :  

ًمائىةتكفي  ث كىعٍشريف كى  .(4)سنة ثىالى
ثانًيا: حياة اإلمام سماك بن حرب العممية )حياتو, شيوخو, تالميذه, أقوال العمماء 

 فيو(.
 حياتو:

ككاف قد ذىب  ، عميو كسمـقاؿ سماؾ بف حرب: أدركت ثمانيف مف أصحاب النبي صمى اهلل
 .(5)عمي بصرم فىرىدَّ  بصرم، فدعكت اهلل 

                                                           

 (.6/21األنساب )ج، الذٍُّىمى: ىذه النسبة إلى قبيمة معركفة، كىك ذىؿ بف ثعمبة. انظر: السمعاني(1)
ىذه النسبة إلى جماعة ممف اسميـ أبك بكر كبكر، فأما األكؿ فجماعة انتسبكا الى ابى بكر : البكرم: (2)

إلى بكر بف كائؿ، منيـ كرضى عنو، كالثاني منسكب ، الصديؽ خميفة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
األسكد بف عامر البكرم، لو صحبة كقيؿ: مرك بف األسكد كأبك عمرك سعد بف اياس البكرم الشيباني 

 (.2/296األنساب)ج، كالقاسـ بف عكؼ الشيباني البكرم كسماؾ بف حرب انظر: السمعاني
تيذيبالكماؿ ، المزم؛ (4/279ديؿ )جالجرح كالتع، ابف أبي حاتـ؛ (4/173انظر: البخارم، التاريخ الكبير)ج (3)

الذىبي، المقتنى في سرد ؛ (2/232سير أعالـ النبالء)ج، الذىبي؛ (12/115في أسماء الرجاؿ )ج
 (.255تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (2/92الكنى)ج

 (.138/ 3الزركمي، األعالـ )ج؛ (15/273الكافي بالكفيات )ج، انظر: ابف أبيؾ الصفدم (4)
 الكاشؼ، الذىبي؛ (4/279الجرح كالتعديؿ)ج، ابف أبي حاتـ؛ (4/173التاريخ الكبير)ج، لبخارمانظر: ا (5)

 (.1/465)ج
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 .(1)كقاؿ العجمي: ككاف عالمان بالشعر كأياـ الناس، ككاف فصيحان 

ا يىٍنبىًغي  مىسىاؤيهي: " مى ، فىقىاؿى جي ًديثى ٍربو يىٍطميبيكفى اٍلحى اًؾ ٍبًف حى اءى قىٍكـه ًإلىى ًسمى قاؿ محمد بف إسحاؽ :جى
ٍيرنا، قىٍد طىمىٍبنىا ىىذىا اأٍلىٍمرى لىؾى أىٍف تي  : قيكليكا خى ًء رىٍغبىةه كىالى ًنيَّةه، فىقىاؿى ًسمىاؾه ا ًليىؤيالى ًء، مى دّْثى ىىؤيالى نىٍحفي  ،حى كى

رًُّني" زىًني عىمَّا يىضي جى مىى مىا يىٍنفىعيًني كىحى ًتي دىلًَّني عى اجى الى نيًريدي المَّوى ًبًو، فىمىمَّا بىمىغىٍت ًمٍنوي حى
(2). 

 شيوخو:

براىيـ بف يزيد النخعي، كأنس بف مالؾ، كأبي صالح باذاـ مكلى أـ  كركل عف: إبراىيـ بف حرب، كا 
جابر بف سمرة، ك  كلو صحبة، ىانئ، كتميـ بف طرفة، كثركاف بف ممحاف، كثعمبة بف الحكـ الميثي ،

كسعيد بف  كحنش الكناني ، ،حصيف بف جندب الجنبيك كجعفر بف أبي ثكر، كالحسف البصرم، 
 .(3)طالب، كغيرىـ أبي بف مكلى عقيؿ، جبير، كسكيد  بف قيس ،كسميماف بف أبي صالح

  تالميذه:
سماعيؿ بف أبي خالد، كسفياف  الثكرم، كشعبة، كزائدة ككاف ممف ركل عنو: داكد بف أبي ىند، كا 

 .(4)كغيرىـ ، معاكية بف كزىير ،بك األشيب جعفر بف الحارث النخعي، كأبف قدامة
 :أقوال العمماء فيو

 .(5)كقد تغير بأخرة فكاف ربما تمقف ،ةكركايتو عف عكرمة خاصة مضطرب ،قاؿ ابف حجر: صدكؽ
كعبد الممؾ بف  ،قاؿ أبك بكر بف عياش : كاف أبك إسحاؽ السبيعي يقكؿ: "ائتكا سماؾ بف حربك 

 .(6)عمير فإنيما قديماف"
 .(7)ؾ بف حرب حديثكقاؿ عبد الرزاؽ، عف سفياف الثكرم: ما سقط لسما

                                                           

 (.1/207الثقات)ج، العجمي: انظر: (1)
 (.1/340الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع)ج، انظر: الخطيب البغدادم (2)
 (.12/115تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج، المزم؛ (10/296تاريخ بغداد)ج، انظر: الخطيب البغدادم (3)
 المصدر نفسو. (4)
 (.255انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (5)
كقاؿ ؛ (10/296تاريخ بغداد )ج، الخطيب؛ (3/87المعرفة كالتاريخ )ج، يعقكب بف سفياف الفسكم: انظر: (6)

 (.4/281حاتـ، الجرح كالتعديؿ)جأبك إسحاؽ السبيعي مرة: خذكا العمـ مف سماؾ بف حرب. انظر: ابف أبي 
كقد تعقبو ابف حجر بالقكؿ: الذم حكاه  عف عبد الرزاؽ عف ؛ (10/296تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب (7)

الثكرم إنما قالو الثكرم في سماؾ بف الفضؿ اليماني ال سماؾ بف حرب، فالمعركؼ عف الثكرم أنو ضعفو" 
الجرح ، ك يكافقو في ىذا ابف أبي حاتـ؛ (234/ 4التيذيب)جتيذيب ، أم سماؾ بف حرب. انظر: ابف حجر

 (.4/281كالتعديؿ)ج
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كقاؿ: « الثقات»في  (3)كزاد: صدكؽ، كذكره ابف حباف (2)، كأبك حاتـ(1): ابف معيفمف  كؿه  كثَّقىو
 كثيران.ئ ييخط

 .(4): ما الذم عاب سماؾ؟ قاؿ: أسند أحاديث لـ يسندىا غيره، كىك ثقةابف معيف مرة سئؿ ك

 .(5)قاؿ النسائي: ليس بو بأس، كفي حديثو شيء

كمُّيا، كقد حدث عنو األئمة، كىك  -إف شاء اهلل  -ف عدم: كلسماؾ حديث كثير مستقيـ كقاؿ اب
 .(6)مف كبار تابعي الككفييف، كأحاديثو حساف عمف ركل عنو، كىك صدكؽ، ال بأس بو

كقاؿ العجمي: ككفي، تابعي، جائز الحديث، إال أنو كاف في حديث عكرمة ربما كصؿ الشيء 
نما كاف عكرمة يحدث عف -صمى اهلل عميو كسمـ  -: قاؿ النبي عف ابف عباس، كربما قاؿ ، كا 

ابف عباس، ككاف سفياف الثكرم يضعفو بعض الضعؼ، ككاف جائز الحديث، لـ يتريٍؾ حديثىو 
 .(7)أحده، كلـ يرغٍب عنو أحده 

 ، كغيرىما.(9)، كشعبة(8)كضعَّفىو ابف المبارؾ

عَّؼ  .(10)كقاؿ صالح جزرة: ييضى

 .(11)مد: مضطرب الحديثكقاؿ اإلماـ أح

كقاؿ يعقكب بف شيبة: قمت البف المديني: ركاية سماؾ عف عكرمة؟ فقاؿ: مضطربة، سفياف 
 .(12)كشعبة يجعمكنيا عف عكرمة، كغيرىما يقكؿ: عف ابف عباس، إسرائيؿ، كأبك األحكص

                                                           

 (.10/296تاريخ بغداد )ج، الخطيب؛ (4/541انظر: ابف عدم، الكامؿ فى الضعفاء )ج (1)
 (.4/279الجرح كالتعديؿ)ج ، ابف أبي حاتـ: انظر: (2)
 (.4/339انظر: ابف حباف، الثقات)ج (3)
 (.97المسند)ص انظر: ابف الجعد، (4)
 (.4/234انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج (5)
 (.4/543انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (6)
 (.1/207الثقات )ج، انظر: العجمي (7)
 (.12/115تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (8)
 .(10/296تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب: الخطيب البغدادم (9)
 انظر: المصدر نفسو. (10)
 (.4/279انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج (11)
 (.41/97تاريخ دمشؽ )ج، انظر: ابف عساكر (12)
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قديمان كبمثمو قاؿ يعقكب كزاد: كىك في غير عكرمة صالح، كليس مف المتثبتيف، كمىٍف سمع منو 
 .(1)مثؿ: شعبة، كسفياف، فحديثيـ عنو صحيح مستقيـ

 .(2)كقاؿ النسائي : ليس بالقكم، ككاف يقبؿ التمقيف

 .(3)كقاؿ مرة: إذا تفرد بأصؿ لـ يكف حجة، ألنو كاف ييمىقَّف فيتمقف

سماؾ بف حرب إذا حدث عنو شعبة كالثكرم كأبك األحكص، فأحاديثيـ  الدارقطني :ماـ اإل قاؿ
ميع، كنظرائيـ، ففي بعضيا نكارةعنو س  .(4)ميمة، كما كاف عف شريؾ بف عبد اهلل، كحفص بف جي

 .(5)كقاؿ مرة : سيء الحفظ

 .(6)كقاؿ البزار: كاف رجالن مشيكران، ال أعمـ أحدان تركو، ككاف قد تغير قبؿ مكتو

 .(7)قاؿ الذىبي: الحافظ، اإلماـ، الكبيرك 

نسخة عدة أحاديث، فال ىي عمى شرط  :عف ابف عباسكقاؿ مرة: سماؾ بف حرب، عف عكرمة، 
إلعراضو عف عكرمة، كال ىي عمى شرط البخارم، إلعراضو عف سماؾ. كال ينبغي أف ؛  مسمـ

ـى فيو مف أجميا  .(8)تيعىدَّ صحيحة؛ ألفَّ سماكان إنما تيكيمّْ

 .(9)كقاؿ في أخرل: ثقة، ساء حفظو

 .(10)يكركقاؿ مرة: صدكؽ، صالح، مف أكعية العمـ، مش

 وقد وصف باالختالط:

 .(11)بأخر منو سمع فيمف نراه إنما ، فيو المبارؾ ابف كقكؿ: يعقكب قاؿ

                                                           

 (.120/ 12تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم: انظر: (1)
 (.8/319انظر: النسائي، سنف النسائي)ج (2)
 (.4/234تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر، (3)
 (.189سؤاالتو لمدارقطني )ص، انظر: السممي (4)
 (.3/184العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (5)
 (.4/234انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج (6)
 (. 5/248سير أعالـ النبالء )ج، انظر: الذىبي(7)
 انظر: المصدر نفسو. (8)
 (.1/465الكاشؼ)ج، انظر: الذىبي (9)
 (.2/232اؿ)جانظر: الذىبي، ميزاف االعتد (10)
 (.240انظر: ابف الكياؿ، الككاكب النيرات)ص  (11)
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 .(1)خرؼ :كقمت أسألو كلـ فرجعت ،قائما يبكؿ فرأيتو،  سماكان  أتيت: الحميد عبد بف جرير قاؿك 

 الخالصة:

في  يرك عنو كلـ، كقد تغير بأخرة ،صدكؽ حسف الحديث، كركايتو عف عكرمة خاصة مضطربة
 كاهلل أعمـ. ،االختالط أحد 

 

 الثاني:  طمبلما
 حسانراوي ىشام بن ترجمة ال

 وفاتو(. )اسمو, نسبو, كنيتو, الشخصية ة اإلمام ىشام بن حسانحيا :أواًل 
 اسمو, ونسبو, وكنيتو :

ٌساف، األىٍزًدمُّ  حب الحسف كابف ،المحدث أبك عبد اهلل البصرم ، صا(3)، اٍلقيٍرديكًسيُّ (2)ًىشاـ ٍبف حى
 .(4)سيريف، إماـ كبير الشأف

 وفاتو:
فىرو سنة سبعو كىأىٍربىعيف كمئة ًؿ صى  .(5)تكٌفي فى أىكَّ

ثانًيا: حياة اإلمام ىشام بن حسان العممية )حياتو, شيوخو, تالميذه, أقوال العمماء 
 فيو(.
 حياتو:

 .(6)البيت" أىؿ منا "ىشاـ: سيريف بف قاؿ محمد

                                                           

 (.49المختمطيف)ص، انظر: العالئي (1)
 (.1/180األنساب )ج، األزدم: ىذه النسبة الى ازد شنكءة ، كىك أزد بف الغكث....انظر: السمعاني (2)
 (.10/368األنساب  )ج، القيرديكسي :ىذه النسبة إلى درب القراديس بالبصرة. انظر:  السمعاني (3)
الكنى ، الدكالبي؛ (9/54الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (8/197انظر: البخارم، التاريخ الكبير)ج (4)

ابف حجر، تقريب التيذيب ؛ (30/181تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج، المزم؛ (2/63كاألسماء )ج
 (.573)ص

 (.8/85الزركمي، األعالـ )ج؛ (26/56)جالكافي بالكفيات  ، انظر: ابف أبيؾ الصفدم (5)
 (.356/ 6سير أعالـ النبالء )ج، انظر: الذىبي (6)
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 بف ىشاـ رأيت: يقكؿ عاصـ أبا سمعت البكائيف مف كاف: لفالسا عمي بف عمرك كقاؿ
 .(1)خديو عمى دمكعو تسيؿ حتى بكى كالنار كالجنة كسمـ عميو اهلل صمى النبي كذكر حساف

كقاؿ: ككاف ىشاـ بف حساف مف العابديف؛ أحضرت إلى بابو الجمؿ كالزاد كالسفرة ليحج 
 ككاف يديـ ، ميا، فمما تكفيت كاف ال يدع الحج فشؽ عمى أمو كأخذىا شبو الرعدة، فبطؿ مف أج

 .(2)فمما ماتت سرد الصكـ ،صـك سكل يـك الجمعة مف أجؿ أموال
: سمعت ىشاـ بف حساف يقكؿ: ليت ما حفظ عني (3)قاؿ عبد الرحيـ بف ىاركف الغساني

 .(4)مف العمـ في أخبث تنكر بالبصرة، كليت حظي منو ال لي كال عمي
: سمعت ىشاـ بف حساف يقكؿ ألصحاب الحديث: لكددت أني كقاؿ محمد بف سكاء

 .(5)قاركرة حتى كنت أقطر في حمؽ كؿ كاحد منكـ

 شيوخو:
أنس بف سيريف، كأيكب بف مكسى القرشي، كالحسف البصرم، كحميد بف ىالؿ، كأبي 
 معشر زياد بف كميب، كسييؿ بف أبي صالح ، كعبد اهلل بف دىقاف، كعبد اهلل بف صييب ، كعبيد
اهلل بف عمر العمرم، كعطاء بف أبي رباح، كعكرمة  مكلى ابف عباس، كالقاسـ بف ميراف، كقيس 

 .(6)بف سعد المكي ، كغيرىـ

 تالميذه:
سماعيؿ بف عمية، كاألسكد بف عامر  إبراىيـ بف طيماف، كأسباط بف محمد القرشي، كا 

ف أسامة ، كحماد بف زيد شاذاف، كجرير بف عبد الحميد، كحفص بف غياث ، كأبك أسامة حماد ب
 .(7)، كغيرىـ، كحماد بف سممة ، كخالد بف الحارث

                                                           

 (.8/417الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج، انظر: ابف عدم (1)
 (.1/123تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ )ج، انظر: الذىبي (2)
ابف حجر: ضعيؼ كذبو الدارقطني. عبد الرحيـ بف ىاركف الغساني، أبك ىشاـ الكاسطي، سكف بغداد، قاؿ  (3)

ابف حجر، تقريب ؛ (.18/144( ؛المزم، تيذيب الكماؿ)ج6/103انظر: البخارم، التاريخ الكبير)ج
 (.1/354التيذيب)ج

نما ؛ (4/297الذىبي، ميزاف االعتداؿ)ج  انظر: (4) كقاؿ الذىبي: ليس مراده ذات العمـ، فيذا ال يقكلو مسمـ، كا 
سير ، بالعمـ، أال تراه كيؼ يقكؿ: ليت حظي منو ال لي كال عمي؟. انظر: الذىبي مراده التعميـ، كالقصد

 (.361/ 6أعالـ النبالء)ج
 (.6/361سير أعالـ النبالء)ج، الذىبي؛ (8/417الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، ابف عدم: انظر: (5)
 (.30/181عالـ النبالء)جالذىبي،  سير أ؛ (30/181تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج، انظر: المزم (6)
 انظر: المصدر نفسو. (7)
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 أقوال العمماء فيو:
كفي ركايتو عف الحسف يعني البصرم كعطاء ،قاؿ ابف حجر: ثقة مف أثبت الناس في ابف سيريف 

 .(1)ألنو قيؿ كاف يرسؿ عنيما، يعني ابف أبي رباح مقاؿ 

 .(2)سؿ لى ىشاـ عف حديث :قاؿ حماد بف زيد: كاف أيكب يقكؿ

 .(3)قاؿ سعيد بف أبي عركبة: ما رأيت أك ما كاف أحد أحفظ عف محمد بف سيريف مف ىشاـ

 .(4)-يعني األحكؿ -قاؿ يحيى القطاف: ىشاـ بف حساف في ابف سيريف أحب إلى مف عاصـ

 .(9)ثقات، كذكره ابف حباف في ال(8)، كالذىبي(7)، كالدارقطني(6)، كالعجمي(5)كثقو ابف معيف

ككاف يثبت في رفع الحديث عف محمد بف سيريف  ،كقاؿ أبك حاتـ: كاف ىشاـ بف حساف صدكقان 
 .(10)بى ىريرةأعف 

كبمثمو قاؿ أحمد كزاد: كما تكاد تنكر عميو شيئنا إال كجدت  ،(11)بأس بو كقاؿ ابف معيف مرة: ال
ما عكؼ  .(12)غيره قد ركاه إما أيكب، كا 

 .(13)ساف: صالح، كىشاـ بف حساف أحب إلي مف أشعثكقاؿ أحمد مرة: ىشاـ بف ح

 :بف أبي رباح ، كعطاءالبصرم كأما عف ركايتو عف الحسف

 

                                                           

 (.572تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
 (.9/54الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (2)
 انظر: المصدر نفسو. (3)
 انظر: المصدر نفسو. (4)
 (.223تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (5)
 (.457الثقات)ص، انظر: العجمي (6)
 (.8/125العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (7)
 (.4/295ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي (8)
 (.7/566الثقات )ج، انظر: ابف حباف (9)
 (.9/55الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (10)
 انظر: المصدر نفسو. (11)
 (.30/190اؿ)جتيذيب الكم، انظر: المزم (12)
 (.411/ص1انظر: أحمد،  العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ركاية ابنو عبداهلل)ج (13)
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ًديثى  ًديثنا ًإال حى سىًف، كىاٍبًف ًسيًريفى حى : مىا كىتىٍبتي ًلٍمحى ، قىاؿى سىٍيًف، عىٍف ًىشىاـو ٍخمىدي ٍبفي اٍلحي فقىاؿى مى
األىٍعمىاؽً 
مىيَّ (1) اًج ًبوً ، أًلىنَّوي طىاؿى عى وي عىًف االٍحًتجى لًيشىاـو أىٍكىىاـه ال تيٍخًرجي ٍكتيوي، كى ثيَـّ مىحى

(2). 

سىًف قىطُّ  سَّافو ًعٍندى اٍلحى ـى ٍبفى حى : مىا رىأىٍيتي ًىشىا كرو قىاؿى عىبَّادي ٍبفي مىٍنصي كى
 .(4)،كبمثمو قاؿ األشعث(3)

مىيَّةبف اسمعت  بى شيبة :أكقاؿ أبك بكر ابف   .(5)عد ىشاـ في الحسف شيئان يقكؿ: كنا ال ن عي

جئ بعد ذلؾ فيقكؿ حدثنى أك  -سمعت عطاء :قاؿ سفياف بف حبيب: ربما سمعت ىشاـ يقكؿ 
 .(6)بى حدىما فصاحأثبت عمى ا :كقيس عف عطاء  ىك ذاؾ نفسو  فقمت لو ،الثكرم

دَّثىًني اٍلفىالسي ًفي -الرحمف بف مىٍيًدمٍّ  كقاؿ البخارم: كىافى يىٍحيىى يعني ابف سعيد القطاف كىعبد مىا حى
سىفً  - ًف اٍلحى دّْثىاًف عىٍف ًىشىاـو عى  .(7)ييحى

 الخالصة:
  الستة.ثقة إماـ، كىك مف أثبت الناس في الحسف البصرم، كركايتو عنو في الكتب 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

تَّ  (1) :" الى تىقيكـي السَّاعىةي حى ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرىةى، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى ى يىٍنًزؿى أخرجو مسمـ مف طريؽ أًبي ىيرى
اًؽ أىٍك ًبدىاًبؽو  كـي ًباأٍلىٍعمى صحيح مسمـ، كتاب الفتف كأشراط الساعة/ باب في فتح : انظر:  مسمـ  .......،الرُّ

 (.2897/ح2221/ ص4قسطنطينية كخركج الدجاؿ)ج
 (.3/1000انظر: الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج (2)
 (.2/686انظر: ابف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ج (3)
 (.143انظر: أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية المركذم )ص  (4)
 (.9/55الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (5)
 انظر: المصدر نفسو. (6)
 (.3/1000تاريخ اإلسالـ )ج، الذىبي؛ (416/ 8الكامؿ في الضعفاء )ج، انظر: ابف عدم (7)
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 المطمب الثالث : 
 ترجمة الراوي محمد بن سوقة, وفيو:

 و, نسبو, كنيتو, وفاتو(.أواًل: حياة اإلمام محمد بن سوقة الشخصية )اسم
 اسمو, نسبو, كنيتو:

مَّد  .(2)الكيكفيُّ العابد بكر أبك ،(1)سيكقة اٍلغىنىًكمُّ  ٍبف ميحى

 وفاتو:
 .(3)ةئتكٌفي سنة خمسيف كماقاؿ الذىبي: 

 .(4)كمائة كأربعيف نيؼ سنة تكفي :مرة كقاؿ

ذه, أقوال العمماء ثانًيا : حياة اإلمام محمد بن سوقة العممية )حياتو, شيوخو, تالمي
 فيو(.
 حياتو:

قاؿ سفياف بف عيينة: كاف بالككفة ثالثة لك قيؿ ألحدىـ: إنؾ تمكت غدان لـ يقدر أف يزيد في 
ًئيٌ  يَّافى التٍَّيًمٌي ، كعمرك بف قيس اٍلميالى  .(5)عممو: محمد بف سكقة، كأىبيك حى

 .(6)كجؿ قاؿ سفياف: ككاف محمد بف سكقة ال يحسف أف يعصي اهلل عز

 إخكاني جفاني سكقة ابف قاؿ: يقكؿ عبيد بف محمد سمعت: الرىاكم الحسيف أبك كقاؿ
 .(7)درىـ ألؼ مئة إخكانو عمى أنفؽ قد ككاف: قاؿ. يدم في ما ذىب حيف

                                                           

كقيؿ: أعصر، كاسمو منبو بف سعد ابف قيس عيالف بف مضر.  -الغىنىكل: ىذه النسبة إلى غنى بف يعصر(1)
 (.10/86األنساب )ج، لسمعانيانظر: ا

تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (1/374الكنى كاألسماء)ج، الدكالبي؛ (1/102التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (2)
 (.482تقريب التيذيب)ص، ابف حجر؛ (25/332)ج

 (.26/56الكافي بالكفيات )ج، ابف أبيؾ الصفدم؛ (963/ 3تاريخ اإلسالـ )ج، انظر: الذىبي (3)
 (.6/135سير أعالـ النبالء)ج، انظر: الذىبي (4)
 (.25/332انظر: المزم،  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج (5)
 (.963/ 3تاريخ اإلسالـ )ج ، الذىبي؛ (25/332المزم، تيذيب الكماؿ)ج : انظر: (6)
 انظر: المصدر نفسو. (7)
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كفنا، يشترم لىييـ  ٌجاج، ككىافى سيكقىة رجال بىٌزازنا مىٍعري ـى الكيكفة زمف الحى قىاؿى سيفياف: ككىافى قىًد
 .(1)حكائجيـ

، جمع مف الخز مئة ألؼ درىـ، ثـ أتى مكة 2ككاف خزازان  كقاؿ أحمد بف عبد اهلل العجمي:
خرىا، ككاف صاحب سنة كعبادة كخير كثير في آفقاؿ: ما اجتمعت ىذه لخير، فتصدؽ بيا  مف 

 .(3)عداد الشيكخ، ليس بكثير الحديث

 شيوخو:
 عبيد بف كطمحة جبير، بف كسعيد ، السماف صالح أبي كذككاف مالؾ، بف كأنس النخعي، إبراىيـ

 دينار، بف اهلل كعبد كقاص، أبي بف سعد بف عمر بف حفص بف اهلل عبد بكر كأبك كريز، بف اهلل
 .(4)كغيرىـ

 تالميذه:
 بف كحفص الكالبي، الجعفرم عمراف بف كالحارث برقاف، بف كجعفر ، زكريا بف إسماعيؿ

 محمد بف الرحمف كعبد المبارؾ، بف اهلل بدكع عيينة، بف كسفياف الثكرم، كسفياف سميماف،
 .(5)كغيرىـ مغراء، بف الرحمف عبد زىير كأبك المحاربي،

 أقكاؿ العمماء فيو:
 .(6)قاؿ ابف حجر: ثقة مرضي

: كاف سفياف الثكرم يقكؿ: حدثني الرضى محمد بف سكقة، قاؿ: الطَّنىاًفًسيٌ  قاؿ محمد  بف عبيدك 
 .(7)مكلىكلـ أسمعو يقكؿ ذلؾ لعربي كال ل

 كقاؿ الحسيف بف حفص األصبياني: قاؿ سفياف الثكرم: أخرج إليكـ كتاب خير رجؿ بالككفة. 

                                                           

 (.1/102التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (1)
ء كالزام أصالف: أحدىما أف يرز شيء في آخر، كاآلخر جنس مف الحيكاف. فاألكؿ الخز خز )خز(: :الخا (2)

كاألصؿ الثاني: الخزز: الذكر مف األرانب، كالجمع خزاف. انظر: ابف فارس، ، الحائط، كىك أف يشكؾ
 (.151-2/150مقاييس المغة )ج

 (.2/240الثقات )ج، العجمي: انظر: (3)
 (.334-25/333الكماؿ في أسماء الرجاؿ)جانظر: المزم، تيذيب  (4)
 انظر: المصدر نفسو (5)
 (.482انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (6)
 (.25/334تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (7)



41 

 .(2)، فأخرج إلينا كتاب محمد بف سكقة (1)رقمنا: يخرج إلينا كتاب منصك 

كقاؿ رقبة بف مصقمة لسميماف: انطمؽ بنا إلى محمد بف سكقة فإني سمعت طمحة بف مصرؼ 
 .(3)كعبد الجبار بف كائؿ بف حجر،ف يزيداف عمى محمد بف سكقة ما بالككفة رجال يقكؿ:

كذكره  ،(9)كالدارقطني ،(8)كالنسائي ،(7)الفسكميعقكب ك  ،(6)كالعجمي ،(5)كأحمد ،(4)كثقو ابف معيف
 .(10)ابف حباف في الثقات

 .(11)كقاؿ أبك حاتـ  : صالح الحديث
 الخالصة:

 ثقة.
 
 

 
 
 
 

                                                           

 (.28/546منصكر بف المعتمر  بف عبد اهلل بف ربيعة انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج (1)
 (.25/334تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، نظر: المزما (2)
 (.25/334تيذيب الكماؿ )ج، /(؛ المزم7/282انظر: ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ)ج (3)
 (.201تاريخ ابف معيف  / ركاية الدارمي )ص، ابف معيف: انظر: (4)
 (.307سؤاالتو لإلماـ أحمد )ص، انظر: أبك داكد (5)
 (.2/240الثقات)ج، يالعجم: انظر: (6)
 (.3/91المعرفة كالتاريخ )ج، انظر: يعقكب الفسكم (7)
 (.25/336تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر:  المزم (8)
 (.59انظر: البرقاني، سؤاالتو لمدارقطني )ص (9)
 (.7/404الثقات)ج، انظر: ابف حباف، (10)
 (.7/282الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (11)
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 المبحث الثاني
 دارقطني, والتعريف بكتابو العملترجمة اإلمام ال

 :مطمبانوفيو 
 األول:  طمبالم

 الدارقطني, وفيو:اإلمام ترجمة 
 )اسمو, نسبو, كنيتو, مولده, وفاتو(. الشخصية ة اإلمام الدارقطنيحيا: أواًل 

 :اسمو, نسبو, كنيتو
 ،(1)نياهلل الدارقط عبد بف دينار بف النعماف بف مسعكد بف ميدل بف أحمد بف عمر بف عمي 

 .(2)الحسف كيكنى أب

 مولده:
مائة، كاألكؿ أصح ألنو ثبت بقكلو  كثالث خمس كثالث مائة ، كقيؿ ست سنة في الدارقطني كلد

 .(3)عف نفسو

 وفاتو:
 كقد  مائة، كثمانيف كثالث خمس سنة القعدة ذم مف خمكف لثماف األربعاء يكـ الدارقطني تكفي
 .(4)أياـ كخمسة سنة ثمانيف بمغ

 

 

 

                                                           

/ 5السمعاني، األنساب)ج: الدارقطني: ىذه النسبة إلى دار القطف، كىي كانت محمة ببغداد كبيرة. انظر (1)
 (.2/422معجـ البمداف )ج، ياقكت الحمكم؛ (273

سير  ، الذىبي؛ (8/576الذىبي،  تاريخ اإلسالـ)ج؛ (13/487تاريخ بغداد)ج، انظر: الخطيب البغدادم (2)
 (.3/462طبقات الشافعية الكبرل )ج، (، السبكي16/449أعالـ النبالء)ج

 (.13/487تاريخ بغداد )ج، انظر:  الخطيب البغدادم(3)
انظر: المصدر نفسو، كقاؿ  أبك الحسيف بف الفضؿ :" قاؿ لي  الدارقطني  في المحـر  سنة خمس كثمانيف  (4)

 كثالثمائة.
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 نًيا: حياة اإلمام الدارقطني العممية )حياتو, شيوخو, تالميذه, أقوال العمماء فيو(.اث
 حياتو:

 طمبو لمعمم :
 كاف طمب الدارقطني لمعمـ مف الصغر، حيث كتب الحديث في العشريف مف عمره، قاؿ 

 رغيؼ يمشي خمفنا بيده صبي ، كالدارقطني(2)البغكم إلى نمر كنا: (1)الفكارس أبي بف الفتح أبك
 خمفنا الباب عمى فقعد كمنعناه منيع ابف إلى فدخمنا ،(3)كامخ عميو

 .(4)يبكي الباب عمى فقعد كمنعناه

 .(5)كقاؿ الدارقطني عف نفسو:" كتبت في أكؿ سنة خمسة كعشريف كثالثمائة"

 حفظو:

قاؿ الحاكـ: أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم الحافظ الدارقطني رضي اهلل  
مامان عنيػ  أكؿ ما دخمت بغداد  ،في القراء كالنحكييف صار كاحد عصره في الحفظ كالفيـ كالكرع كا 

كقد ،ثـ صحبنا في رحمتي الثانية  ،، ككاف أحد الحفاظ(6)دكف الناس وكاف يحضر المجالس كسن
 ،نكحج شيخنا أبك عبد اهلل بف أبي ذىؿ سنة ثالث كخمسيف كثالثمائة ،زاد عمى ما كنت شاىدتو

صرؼ فكاف يصؼ حفظو كتفرده بالتقدـ حتى استنكرت كصفو إلى أف حججت سنة سبع كان
 شير ككثر اجتماعنا بالميالي كالنيارأفمما انصرفت إلى بغداد أقمت بيا زيادة عمى أربعة  ،كستيف

كدكنت أجكبتو عف  ،كسألتو عف العمؿ كالشيكخ ،فصادفتو فكؽ ما كاف كصفو الشيخ أبك عبد اهلل

                                                           

مَّد بف فىارس ٍبف سيؿ (1) افً ، محمد بف أحمد بف ميحى انىة اٍلحى ٍعًرفىة كىأىمى مى ظ أىبيك اٍلفىٍتح اٍبف أبي الفكارس، كىافى ذىا حفظ كى
، انظر: ابف أبيؾ الصفدم .تكفي سنة اٍثنىتىٍي عشرىة كىأىٍربع مائة، انتخب عمى اٍلمىشىاًيخ، مىٍشييكرا بالصالح
 (.2/45الكافي بالكفيات)ج

أبك القاسـ البغكم األصؿ، البغدادم الدار كالمكلد.  اإلماـ مسند العصر: عبد اهلل بف محمد بف عبد العزيز، (2)
الحافظ الحجة، صاحب كتاب الجعديات، كىك أبك القاسـ بف منيع نسبة إلى جده ألمو الحافظ أبي جعفر 

سير أعالـ ، ق.انظر: الذىبي317أحمد بف منيع البغكم األصـ، صاحب "المسند"، كنزيؿ بغداد، تكفي سنة
 (.11/270النبالء )ج

: نكع مف األدـ. انظر: ابف سيدة (3)  (.4/546المحكـ كالمحيط األعظـ )ج، الكامىخي
 (.12/416سير األعالـ )ج، الذىبي؛ (43/98انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ)ج (4)
 (.48سؤاالتو  لمدارقطني)ص، انظر: البرقاني (5)
 (.12/416جسير أعالـ النبالء)، قاؿ الذىبي: كسنو دكف الثالثيف. انظر: الذىبي (6)
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د سمعيا مني أصحابي سمع أبا القاسـ بف منيع كأقرانو بالعراقيف ثـ دخؿ الشاـ كق ،سؤاالتي
 . (1)كأفاد كلو مصنفات كثيرة مفيدة يطكؿ ذكرىا ، كحج كاستفاد، كمصر عمى كبر السف 

قىدٍ  كقاؿ ابف كثير: قيٍطًنيُّ  كىافى  "كى مىسى ؛ اٍلبىاًىرً  ًباٍلًحٍفظً  مىٍكصيكفنا ًصغىًرهً  ًمفٍ  الدَّارى  مىٍجًمسً  في  رَّةن مى  جى
اًعيؿى  فَّارً  ًإٍسمى مىى ييٍمًمي كىىيكى ، (2)الصَّ ، كالدارقطني يىٍنسىخي  النَّاسً  عى اًديثى ٍزءً  ًفي اأٍلىحى ، جي ًديثو لىوي  فىقىاؿى  حى
دّْثً  ، كىأىٍنتى  يىًصحُّ  الى  سىمىاعىؾى  ًإفٍ : اٍلمىٍجًمسً  أىٍثنىاءً  ًفي أك بعض المحدثيف فى ك اٍلميحى : الرجؿ اؿفىقى  تىٍنسىخي
ؼي  فىٍيًمي ، ًخالى ًديثنا ًإلىى اآٍلًف،  فىٍيًمؾى اًنيىةى عىشىرى حى : ًإنَّوي أىٍممىى ثىمى ، فىقىاؿى : الى ًديثنا؟ فىقىاؿى ـٍ أىٍممىى حى أىتىٍحفىظي كى

، ثيَـّ سىاقىيىا كيمَّيىا ًبأىسىاًنيًدىىا كىأىلٍ  فو فو عىٍف فيالى ؿي ًمٍنيىا عىٍف فيالى ًديثي اأٍلىكَّ فىاًظيىا، فىتىعىجَّبى النَّاسي ًمٍنوي فىاٍلحى
(3). 

 عمى قكؿ البرقاني:"كاف الدارقطني يممي عمي العمؿ مف حفظو". كقاؿ الذىبي معمقان 

كما دلت عميو ىذه الحكاية، فيذا -"إف كاف كتاب "العمؿ" المكجكد قد أماله الدارقطني مف حفظو 
 .(4)أمر عظيـ يقضى بو لمدارقطني أنو أحفظ أىؿ الدنيا"

 رحالتو:
 رحؿ الدارقطني إلي الكثير مف بالد اإلسالـ لطمب العمـ كالحديث.

 .(5)قاؿ الحاكـ: "دخؿ الدارقطني الشاـ كمصر عمى كبر السف"

 .إنو كتب ببغداد ثـ مضى إلى الككفة"كقاؿ الدارقطني :"

 .(6)كقد سمع مف جماعة ببمداف شتى صرح بذكرىـ في سننو
 شيوخو:

 الييثـ بف كبدر ، البيمكؿ بف إسحاؽ بف كأحمد داكد، أبي بف بكر كأبا كم،البغ القاسـ أبا سمع
 .(7)كغيرىـ صاعد، بف كيحيى أحمد الزبيدم، بف كالفضؿ حية، أبي بف الكىاب كعبد القاضي،

                                                           

 (.43/96تاريخ دمشؽ )ج، انظر: ابف عساكر (1)
دً تكفي  (2) إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف عبد الرحمف أبك عمي الصفار النحكم صاحب الميبىرّْ

 (. 15/440الذىبي، سير أعالـ )ج؛ (7/301تاريخ بغداد )ج، ق.انظر: الخطيب  البغدادم341
 (.15/460ة كالنياية)جالبداي، انظر: ابف كثير (3)
 (.12/417سير أعالـ النبالء)ج، انظر: الذىبي (4)
 انظر: المصدر نفسو،. (5)
( كذكر جعفر بف محمد  الكاسطي، 1/181(،ك )ج1/120سنف الدارقطني )ج، انظر: الدارقطني (6)

 (،كغيرىا.1/215)ج
 (.13/487تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب البغدادم (7)



45 

 تالميذه:
 بف محمد بف كحمزة بشراف، بف القاسـ كأبك البرقاني، بكر كأبك األصبياني، نعيـ أبك

 بشراف، بف بكر كأبك األزجي، العزيز كعبد كالتنكخي، كالجكىرم، لخالؿ،كا كاألزىرم، طاىر،
 .(1)غيرىـ كجماعة الطبرم، الطيب أبك كالقاضي كالعتيقي،

 ثناء العمماء عميو:
ماـ كقتو، قاؿ الخطيب البغدادم :"  ككاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيج كحده، كا 

كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة، مع الصدؽ  انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ الحديث،
كاألمانة، كالثقة كالعدالة، كقبكؿ الشيادة، كصحة االعتقاد، كسالمة المذىب، كاالضطالع بعمكـ 

، جمع األصكؿ في أبكاب مكجزان  سكل عمـ الحديث منيا: القراءات فإف لو فييا كتابا مختصران 
 يدؿ صنفو الذم"  السنف"  كتاب فإف الفقياءبمذاىب  المعرفة: كمنيا ....عقدىا أكؿ الكتاب.

 .(2)كالشعر باألدب المعرفة أيضا بالفقو.... كمنيا اعتنى ممف كاف أنو عمى

 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ حديث عمى كالمان  الناس "أحسف(3) سعيد بف الغنى كقاؿ عبد
ف عمر الدارقطني  في ب ، كعمي"كقتو في ىاركف بف كمكسى كقتو، في المديني بف عمي: ثالثة
 .(4) كقتو

  

 

 

 

 

 

                                                           

 ر نفسو. انظر: المصد (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
أبك محمد بف أبي بشر ، عبد الغني بف سعيد بف عمي بف سعيد بف بشر بف مركاف بف عبد العزيز بف مركاف، (3)

ق.انظر: ابف عساكر، تاريخ 409األزدم الحافظ المصرم، أحد األئمة في عمـ الحديث، تكفي سنة 
 (.36/395دمشؽ)ج

 (.13/487تاريخ بغداد)ج انظر: الخطيب البغدادم، (4)
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 الثاني:  لمطمبا
 لمدارقطني, ومنيجو فيو, وفيو: التعريف بكتاب العمل

 التعريف بكتاب العمل لإلمام الدراقطني.: أواًل 
كمف  ،، عف مصنفات الدارقطني، المطبكعة كالمفقكدة(1)تحدث الدكتكر عبداهلل الرحيمي

 كالتتبع، كغيرىا. اإللزامات ؼ، المؤتمؼ كالمختم :الكتب المطبكعة
 كلعؿ مف أىـ مصنفاتو المطبكعة كتاب العمؿ.

 قصة تأليفو:
أصكلو يدفع  فكاف معمالن، مسندان  يصنؼ أف يريد،(3)الكرخي ابف منصكر أبك : كاف(2)قاؿ اٍلبىٍرقىاًنيّْ 

يف، فينقمكف كؿ إلى الدارقطني، فيعمـ لو عمى األحاديث المعممة، ثـ يدفعيا أبك منصكر إلى الكراق
حديث منيا في رقعة، فإذا أردت تعميؽ كالـ الدارقطني عمى األحاديث، نظر فييا أبك الحسف، ثـ 

 أممى عمي الكالـ مف حفظو، فيقكؿ:
حديث األعمش، عف أبي كائؿ، عف عبد اهلل بف مسعكد الحديث الفالني، اتفؽ فالف كفالف عمى 

ذلؾ الحديث، فاكتب كالمو في رقعة مفردة، ككنت  ركايتو، كخالفيما فالف، كيذكر جميع ما في
ثـ مات  أقكؿ لو: لـ تنظر قبؿ إمالئؾ الكالـ في األحاديث؟ فقاؿ: أتذكر ما في حفظي بنظرم،

أبك منصكر كالعمؿ في الرقاع، فقمت ألبي الحسف بعد سنيف مف مكتو إني قد عزمت أف أنقؿ 
ي في ذلؾ، كقرأتيا عميو مف كتابي، كنقميا الناس الرقاع إلى األجزاء كأرتبيا عمى المسند، فأذف ل

 .(4)مف نسختي

 قيمة كتاب العمل:
ًكتىابي  ، كى ٍنبىؿو ٍف أىٍحمىدى ٍبًف حى ًدىىا ًكتىابي اٍلًعمىًؿ عى ًمٍف أىٍجكى ًديًث، كى ًمٍف كيتيًب ًعمىًؿ اٍلحى  قاؿ ابف الصالح: "كى

قيٍطًنيّْ  ًف الدَّارى اٍلًعمىًؿ عى
(5). 

                                                           

 محمد بف سعكد اإلماـ أستاذ الحديث الشريؼ كعمكمو، بجامعة، ىك الدكتكر عبداهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي (1)
 (.240-175أبك الحسف الدارقطني كآثاره العممية )صعبداهلل الرحيمي، اإلماـ  سالمية.  انظراإل

كالبىٍرقانى: ىذه النسبة إلي قرية مف قرل  ق،125في سنة أبك بكر الخكارزمي تك ، أحمد بف محمد بف أحمد (2)
. انظر: الخطيب  (.2/168األنساب )ج، السمعاني؛ (6/26تاريخ بغداد)ج، كاث  بنكاحي خكارـز

ىذه النسبة إلى كرخ بغداد، كىي محمة بالجانب الغربي منيا، كاسمو إبراىيـ بف الحسيف بف حكماف  الكرخي: (3)
 (.168/ 2األنساب )ج، السمعاني؛ (6/26تاريخ بغداد )ج، نظر: الخطيبأبك منصكر الصيرفي. ا

 (.13/487تاريخ بغداد)ج، الخطيب انظر: (4)
 (.251المقدمة= معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص، انظر: ابف الصالح (5)
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 ،أجؿُّ كتاب في العمؿ كتاب " الحافظ ابف المديني " ككتاب " ابف أبي حاتـك  كقاؿ البمقيني:"
الَّؿ، كأجمعييا كتاب الدارقطني"  .(1)ككتاب العمؿ لمخى

"ىك مف أجؿ كتاب، بؿ أجؿ ما رأيناه كضع في ىذا الفف، لـ يسبؽ إلى مثمو،  كقاؿ ابف كثير:
 .(2)كاه"كقد أعجز مف يريد أف يأتي بعده، فرحمو اهلل كأكـر مث

 : منيج اإلمام الدارقطني في كتابو العمل:انيً ثا
 ، في بياف منيج الدارقطني في كتاب العمؿ فقاؿ:(3)أسيب الدكتكر محفكظ الرحمف

 أحاديث حكؿ الدارقطني إلى كجيت منتظمة غير أسئمة مف مككف لمدارقطني العمؿ كتاب أصؿ
 كيقصر أحيانان  النفس كيطيؿ عميو، بو اهلل حيفت بما عنيا يجيب الدارقطني كاف أكثر أك عمة فييا

 .إيضاح مف المقاـ يقتضيو لما خاضع ذلؾ كؿ أحيانا،

 مباشرة الجكاب يتمكه ثـ لمسؤاؿ المتضمف الحديث يسرد ثـ" سئؿ" ب األحاديث ىذه صدرت كقد
 .(4)فقاؿ""  ب مصدران 

رىا وسأذك ,(5)ثم وضح الدكتور محفوظ الرحمن منيج الدارقطني في أجوبتو
 باختصار:

 غالبان يذكر الراكم الذم يقع اختالؼ اإلسناد عنو، ثـ يذكر أكجو الخالؼ فيو. -1

ىك حديث صحيح مف حديث فالف، ركاه عنو جماعة مف الثقات الحفاظ،  كيقكؿ أحيانان: -2
 فاتفقكا عمى إسناده منيـ فالف كفالف، ثـ يذكر مف ركاه عنو كخالؼ فيو الثقات.

كىك لـ يكف  -ب فيو مف شخص كاحد فيقكؿ مثالن: يركيو فالف أحيانان يذكر االضطراك  -3
 كيضطرب فيو فتارة يركم كذا كتارة يركم كذا. -بالحافظ 

 أحيانان يذكر أكثر مف راك، ثـ يذكر االختالؼ عنيـ.ك  -4

 ."كالصكاب كذا"أحيانان يقكؿ: "حدث بو فالف عف فالف ككىـ، ك  -5

 كر االختالؼ في بعضيـ.كأحيانان يسرد عددان مف الركاة، ثـ يفصؿ كيذ -6

                                                           

 (1/915محاسف االصطالح)ج، انظر: البمقيني، (1)
 (.1/64حديث )جابف كثير،  الباعث إلى اختصار عمـك ال انظر: (2)
 زيف اهلل السمفي  محقؽ كتاب العمؿ لمدارقطني. محفكظ الرحمف (3)
 (.1/89العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية)ج، الدارقطني انظر: (4)
 (.94-89/ 1العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، الدارقطني انظر: (5)
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 كأحيانان يقكؿ: تفرد بو فالف، كغيره يركيو كذا، كىك الصكاب. -7

كأحيانان يذكر الخالؼ عمى راكو كبعد ما ينتيي مف الكالـ عميو يقكؿ: كركل ىذا الحديث  -8
 فالف كاختمؼ عنو، ثـ يذكر الخالؼ عف ىذا الراكم. 

ختمفكا في الحديث أك سنده، بؿ يقكؿ: مف كأحيانان)كىذا نادر(ال يذكر أسماء الركاة الذيف ا -9
 ركل ىذا الحدث فقد كىـ، كقاؿ ما لـ يقمو أحد مف أىؿ العمـ.

ٍرسىاؿ أك  -10 غالبان يذكر الدارقطني العمؿ المكجكدة في إسناد الحديث مف االتصاؿ أك اإٍلً
 االنقطاع كاالضطراب أك إبداؿ راك براك كغيرىا ،كأحيانا يذكر في متف الحديث أيضا  .

في غالب األحاديث ال يذكر السند مف عنده، بؿ يكتفي بذكر ما فيو مف عمة ،كأحيانان  -11
 يسرد األحاديث بإسناده .

األحاديث المسندة غالبان يختـ بيا الجكاب  مع متكنيا كاممة )كأحيانان يذكرىا أثناء ذكر  -12
 الخالؼ( .

انان يطكؿ فيذكرىا مف أحيانان يكتفي بذكر طريؽ أك طريقيف مف األحاديث المسندة ،كأحي -13
 عدة طرؽ .

 غالبان ال يذكر مف أخرج الحديث، كأحيانان يعزك إلى مف أخرجو. -14

أك لـ يسمع مف فالف  لقي فالنان  أحيانان يتكمـ في الراكم، كما أنو يذكر أحيانان أف فالنان  -15
ذا كاف فيو خالؼ فيبيف كجو الصكاب .  شيئا، كأحيانان يذكر اسـ الراكم  أك كنيتو  كا 

 البان بعد ما ينتيي مف ذكر الطرؽ كاالختالؼ في السند يحكـ عميو. غ -16

 كنادران  أحيانا يحكـ، بؿ يقكؿ: كاهلل أعمـ، كأحيانان يكتفي بذكر العمؿ كال يحكـ عميو بشئ، -17
 يقكؿ: " كاالشبو بالصكاب قكؿ ال أحكـ فيو بشئ.

 يقتضيو المقاـ.ر الباب لمتعريؼ برجؿ أك لسبب آخأحيانان يذكر حديثا آخر غير حديث  -18



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثاني فصلال
 دراسة المرويات الُمَعمَّة باالختالف 
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 المبحث األول 
 سماك بن حربالراوي  مرويات

 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 
 
 
 
 
 
 

 المطمب األول: 
 مسند عمر بن الخطاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 )الحديث األول(:
ًميّّ  ، قكلو:، عف عمركسئؿ عف حديث ابف عباس نىا". "عى ؤي انىا كىأيبىيّّ أىٍقرى  أىٍقضى

، عف ًعٍكًرمىةى كاختمؼ عنو؛ ٍربو  كركل ًسمىاؾ ٍبًف حى

، عف ًسمىاؾ ، عف ًعٍكًرمىةى ، عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، عف عمر  .فركم، عف ًإٍسرىاًئيؿى

ممىة مَّادي بف سى ٍبًد المًَّو، عف ًسمىاؾ ، عف ًعٍكًرمى ك  كركاه حى ةى مرسالن عف عمرنىاًصحه أىبيك عى
(1). 

 أوجو االختالف:
 ذكر الدارقطني وجيين من أوجو االختالف عمى سماك بن حرب وىما كالتالي :

 .، عف عمررضي اهلل عنيما سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس : الوجو األول

 .، عف عمرسماؾ ، عف عكرمة  : الوجو الثاني

 : تخريج أوجو االختالف
عباس رضي اهلل عنيما، عف عبداهلل بف عف عكرمة، عف ، بف حرب  سماؾ : الوجو األول

 .عمر 

بٌّْي البغدادم  ، مختصران بمفظة "عمي أقضانا".(2)أخرجو أبك بكر الضَّ

نَّا لىنىٍرغىبي عىٍف كىًثيرو ًمٍف لىٍحًف أيبىيٍّ » زيادة ب، بمثمو ك (3)كأخرجو ابف سعد  «. كىاً 

 بو. بف حرب عف سماؾبف يكنس كالىما مف طريؽ ًإٍسرىاًئيؿ 

 طريق آخر ليذا الوجو: ووقفت عمى 
نَّا لىنىٍرغىبي عىٍف كىًثيرو ًمٍف » بمثمو كبزيادة بو اهلل طريؽ شريؾ بف عبد  ، مف(4)حيث أخرجو البالذرم كىاً 

 «.لىٍحًف أيبىيٍّ 

 .سماؾ، عف عكرمة، عف عمر: الوجو الثاني 

                                                           

 (.86-2/85بكية)جاألحاديث الكاردة في العمؿ الن، انظر: الدارقطني (1)
بٌّْي البغدادم (2)  (.1/88أخبار القضاة )ج، انظر: أبكبكر الضَّ
 (.3/339الطبقات الكبرل)ج، انظر: ابف سعد (3)
 (.23/ح97/ ص2أنساب األشراؼ )ج، انظر: البالذرم (4)
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اهلل، كلكف الدارقطني أفاد  عبدي كناصح أب مف طريقي حماد بف سممة،و لـ أقؼ عمى مف أخرج
 .(1)بركايتيـ لو في العمؿ

 وقد وقفت عمى طريٍق آخر ليذا الوجو:
نا»"، كبزيادة أيبىيٌ  "أقرؤنا ، مف طريؽ شريؾ بف عبداهلل بو مختصران بمفظة(2)شىبَّةى  اٍبفي أخرجو   كا 
 .«أيبىيٍّ  لحف مف كثيران  لندع

 :دراسة أوجو االختالف
 .، عف عمررضي اهلل عنيما سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس : لالوجو األو

 :عكرمة
لـ يثبت تكذيبو عف ابف عمر كال تثبت عنو بدعة،  ،عالـ بالتفسير، أبك عبد اهلل مكلى ابف عباس

 .(3)مف الثالثة، مات سنة أربع كمائة كقيؿ بعد ذلؾ

 .(4)ثقة ثبت""

 روى ىذا الوجو عن سماك:
 سرائيل:إ

، الكيكفي، تيكفّْي سنة (6)، السًَّبيعيٌ (5)اًئيؿ بف ييكنيس ٍبف أىبي ًإسحاؽ، أبك يكسؼ ، اٍليىمدىاًنيكىك ًإٍسرى 
ًمائىة ًستّْيفى كى ًإٍحدىل كى
(7). 

 .(8)"ثقة تيكمـ فيو بال حجة"

                                                           

 (.86/ص2العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (1)
 (.712/ص2انظر: ابف شبة، تاريخ المدينة)ج (2)
الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (7/49التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (2/385الطبقات الكبرل )، ابف سعد انظر: (3)

 (.4673ابف حجر، تقريب التيذيب )ص؛ (3/106الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج؛ (7/7كالتعديؿ )ج
 (.4673تقريب التيذيب )ص ، انظر: ابف حجر (4)
 (.13/419ليمف، نزلت الككفة. انظر:  السمعاني ،األنساب)جاليمداني: نسبة إلى ىمداف ، كىي قبيمة مف ا (5)
 (.7/68األنساب )ج، السمعاني: السبيعي: ىذه النسبة إلى سبيع كىك بطف مف ىمداف. انظر (6)
تيذيب ، المزم؛ (2/330الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (2/56التاريخ الكبير)ج، انظر:  البخارم (7)

 (.9/9الكافي بالكفيات )ج، كابف أبيؾ الصفدم؛ (2/515)جالكماؿ في أسماء الرجاؿ 
 (.104تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (8)
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 .(5)كذكره ابف حباف في الثقات ،(4)، كأبك حاتـ(3)، كالعجمي(2)، كابف معيف(1)كثقو ابف سعد

د: قمت أًلىٍحمىد ًإٍسرىاًئيؿ أحب ًإلىٍيؾ أىك شريؾ قىاؿى ًإٍسرىاًئيؿ ًإذا حدث مف ًكتىابو الى ييغىادر قاؿ أبك داك ك 
ًديثو....  .(6)كيحفظ مف ًكتىابو ًإالَّ الى ركف ًإلىى حى

ًديث اٍنفىرد ًإذا ًإٍسرىاًئيؿ :كقاؿ أبكداكد أًلىٍحمىد : ًبو؟ يٍحتىج ًبحى ًديث ثىبت ًإٍسرىاًئيؿ قىاؿى  يحيى كىافى  الحى
مىٍيوً  يحمؿ اؿ ًفي عى  .(7)القىتَّات يحيى أبي حى

 حديث إسرائيؿ أقربيما، كفي ما: فقاؿ إسرائيؿ؟ أخكه أك حديثنا عيسى، أصح أيما :كسئؿ أحمد
 .(9)إسحاؽ أبي مف ذاؾ أحسب ،(8)إسحاؽ أبي عف اختالؼ

سرائيؿ  .(10)إسحاؽ أبي عف الحفاظ، مف كقاؿ الدارقطني : كا 

 .(11)ائي : البأس بوكقاؿ النس

ثقة صدكؽ، كليس بالقكم كقاؿ مرة:  ،شيبة  : صالح الحديث. كفي حديثو ليف كقاؿ يعقكب بف
 .(12)في الحديث، كال بالساقط

 .(13)منيـ مف يستضعفوك كقاؿ ابف سعد: 

  .(15)، كابف حـز(14)كقد ضعفو ابف المديني

                                                           

 (.6/374الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (1)
 (.71تاريخ ابف معيف / ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (2)
 (.1/222الثقات )ج، انظر: العجمي (3)
 (.2/331رح كالتعديؿ )جالج، انظر: ابف أبي حاتـ (4)
 (.6/79الثقات)ج، انظر: ابف حباف  (5)
 (.311انظر: أبك داكد، سؤاالتو لإلماـ أحمد )ص (6)
 انظر: المصدر نفسو. (7)
ًمٌي، الكيكفٌي، مف الخامسة. انظر:  البخارم (8) ، المزم؛ (1/328، التاريخ الكبير )ج، ًإٍبرىاًىيـ ٍبف مياجر البىجى

 (.94تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (2/211سماء الرجاؿ )جتيذيب الكماؿ في أ
 (.1/559العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: اإلماـ أحمد (9)
 (.7/211انظر: الدارقطني، العمؿ )ج (10)
 (.7/23تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب البغدادم (11)
 انظر: المصدر نفسو (12)
 (.6/374طبقات الكبرل )جال، ابف سعد : انظر: (13)
 (.7/26انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (14)
، المحمى)ج (15)  (.10/132انظر: ابف حـز



55 

 .(1)قاؿ: ركل عنو مناكير حيث: أبي يحيى القتاتفي حاؿ  يحمؿ عميو يحيى بف القطافكاف ك 

 .(2)"الى يٍمتىفت ًإلىى اٍبف حـز"قاؿ الذىبي : ك 

فال  ،كاالسطكانة الثبت في كىكإسرائيؿ اعتمده البخارم كمسمـ في األصكؿ،  في أخرل:كقاؿ 
 .(3)نعـ شعبة أثبت منو إال في أبي إسحاؽ، عيؼ مف ضعفوضيمتفت إلى ت

 :الخالصة
ث المناكير التي ركاىا تضعيؼه مردكد ؛ ألف العيدة فييا عمى أبي كتضعيفو بسبب األحادي ،ثقة

براىيـ بف المياجر)أبك إسحاؽ  .(4)(يحيى القتٌات، كا 

 هلل:اَشريك بن عبد
 شىريؾ ٍبف عىبد اهلًل، أىبك عىبد اهلًل، قاضي الكيكفة، مف الثامنة مات سنة سبع أك ثماف كسبعيف

 .(5)كمائة

 .(6)""و منذ كلي القضاء بالككفةتغير حفظ،صدكؽ يخطئ كثيران "

 .(7)"ثقة، مأمكف، كثير الحديث، ككاف يغمط كثيران "قاؿ ابف سعد: 

ٍسرىاًئيؿ  ،شريؾ أحب ًإلىٌي كىىيكى أقدـ: شريؾ أحب ًإلىٍيؾ أىك ًإٍسرىاًئيؿ؟ فىقىاؿى  :ابف معيفسئؿ  كىاً 
ديكؽ  .(8)صى

 .(9)قو، كذلؾ بعد أف كثكيغمط يتقف ال كاف أنو الإً  كقاؿ مرة:
                                                           

 (.1/311سؤاالتو  لإلماـ أحمد )ج، انظر: أبك داكد (1)
 (.66الركاة الثقات بما ال يكجب ردىـ )ص، انظر: الذىبي (2)
 .(1/209ميزاف االعتداؿ )ج ، انظر: الذىبي (3)
قاؿ عمي بف المديني: قيؿ ليحيى بف سعيد: إف إسرائيؿ ركل عف أبي يحيى القتات ثالثمائة حديث، كركل  (4)

عف إبراىيـ بف مياجر ثالثمائة، فقاؿ: لـ يؤت منو، أتى منيما، كقاؿ: إبراىيـ بف مياجر: لـ يكف بالقكل. 
 (.4/586داؿ )جميزاف االعت، الذىبي؛ (2/330الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي

تاريخ ، الخطيب البغدادم؛ (4/37التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (278الطبقات الكبرل )ص، انظر: ابف سعد (5)
تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (12/462تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، ( ؛المزم10/384بغداد )ج

 (.266)ص
 (.266ابف حجر، تقريب التيذيب )ص-انظر (6)
 (.6/356الطبقات الكبرل )ج، ابف سعد انظر: (7)
 (.59تاريخ ابف معيف/ركاية الدارمي)ص، انظر: ابف معيف (8)
 (.9/284انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج (9)
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 .(1)«إسرائيؿ أقرب حديثنا، كشريؾ أحفظ»كسئؿ مرة: أيما أثبت شريؾ أك إسرائيؿ؟ قاؿ: 

 .(2)كثقو العجمي : كزاد : كاف حسف الحديث

 .(3)قاؿ اإلماـ أحمد: كاف يحدث الحديث بالتكىـ

ان سألت أحمد عنو، فقاؿ: كاف عاقالن صدكقان، محدثان عندم، ككاف شديد»كقاؿ معاكية بف صالح: 
 ،(5)قبؿ زىير ،(4)عمى أىؿ الريب كالبدع، قديـ السماع في أبي إسحاؽ

 .(7)«(6) كقبؿ إسرائيؿ 

سرائيؿ أقؿ خطأن منوك   .(8)قاؿ عمي بف المديني: شريؾ أعمـ مف إسرائيؿ، كا 

يخطئ فيما يركم، تغيَّر عميو حفظو، أمره كقاؿ: ككاف في آخر  كذكره ابف حباف في الثقات
ليس فيو تخميط، مثؿ: يزيد بف ىاركف، -الذيف سمعكا منو بكاسط -عنو  فسماع المتقدميف

سحاؽ األزرؽ؛ كسماع المتأخريف عنو بالككفة فيو أكىاـ كثيرة  .(9)كا 

سرائيؿ فكقو  .(10)قاؿ أبك داكد: ثقة يخطئ عف األعمش، زىير كا 

 .(11)كقاؿ النسائي: ال بأس بو

 .(12) ان يغمط أحيان قاؿ أبك زرعة: كاف كثير الخطأ، صاحب كىـ، كىكك 

 
                                                           

 (.379سؤاالتو البف معيف)ص، انظر: ابف الجنيد (1)
 (.11/403انظر: العجمي، معرفة الثقات)ج (2)
 (.2/168ة كالتاريخ )جالمعرف، انظر: يعقكب الفسكم (3)
، تكفي سنة تسع كعشريف كمئة. قاؿ ابف حجر: ثقة مكثر  (4) ، اليىمداًنيُّ عىمرك بف عىبد اهلًل، أىبك ًإسحاؽ السًَّبيًعيُّ

( ؛ابف حجر، تقريب التيذيب 6/347التاريخ الكبير )ج، عابد مف الثالثة اختمط بأخرة. انظر:  البخارم
 (.423)ص

، مات سنة اثنتيف أك ثالث أك أربع كسبعيف كمائة. انظر: زيىىير ٍبف ميعاك  (5) يثىمة الجيعفيُّ ية ٍبف الرحيؿ، أىبك خى
 (.218( ؛ابف حجر، تقريب التيذيب )ص3/427التاريخ الكبير )ج، البخارم

 .62إسرائيؿ بف يكنس تقدمت ترجمتو ص (6)
 (.2/194الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (7)
 (.10/384اريخ بغداد )جت، انظر: الخطيب (8)
 (.6/444انظر: ابف حباف،  الثقات )ج (9)
 (.5/10سؤاالتو ألبي داكد )ج، انظر: األجرم  (10)
 (.12/466انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج (11)
 (.4/367الجرح كالتعديؿ )ج ، انظر: ابف أبي حاتـ (12)
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 .(1)قاؿ الجكزجاني : سيء الحفظ، مضطرب الحديث، مائؿك 
 .(2)أحاديثو مضطربةصدكؽ، صحيح الكتاب، ردمء الحفظ، ثقة  كقاؿ يعقكب بف شيبة: شريؾ

قاؿ ابف عدم: الغالب عمى حديثو الصحة كاالستكاء، كالذم يقع في حديثو مف النيٍكرىة؛ إنما أيتي ك 
، ال أنو يتعمد شيئان مما يستحؽ شريؾ أف ينسب فيو إلى شيء مف فيو مف سكء حفظو

 .(3)الضعؼ
 .(4)قاؿ الدارقطني: ليس بالقكم فيما يتفرد بوك 
قاؿ ابف رجب: كاف كثير الكىـ، كالسيما بعد أف كلي القضاء، كفيو تيوه كًكٍبره كاحتقار لألئمة ك 

 .(5)كالصالحيف، كقد خٌرج حديثو مسمـه مقركنان بغيره
كره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف كىـ: مىٍف احتمؿ األئمة تدليسو؛ إلمامتو، كذ

 .(6)كًقمَّة تدليسو في جنب ما رككا، أك كاف ال يدلس إال عف ثقة
 .(7)كقاؿ أبك زرعة العراقي: لكنو مقؿ

 :الخالصة
 تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة. ،يخطئ كثيران  ،صدكؽ

 .سماؾ ، عف عكرمة ، عف عمر : ثانيالوجو ال
 وقد روى ىذا الوجو عن سماك ثالثة وىم:

 :َحمَّاد بن َسمَمة
مَّادي ٍبفي  فّْيى حى ماد ٍبف سممة بف دينار، أىبك سممة، اٍلبىٍصًرٌم، مكلى ربيعة بف مالؾ، مف الثامنة، تيكي حى

ًستّْيفى  مىمىةى سىنىًة سىٍبعو كى سى
 .(8)كمائة 

                                                           

 (.150أحكاؿ الرجاؿ)ص، انظر: الجكزجاني (1)
 (.10/384انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (2)
 (.5/35انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج (3)
 (.2/307سنف الدارقطني)ج، انظر: الدارقطني (4)
(، كذكر ابف رجب ضمف قاعدة  الفقياء المعتنكف بالرأم 1/405شرح عمؿ الترمذم)ج، انظر: ابف رجب (5)

بو "ال يكادكف يحفظكف الحديث كما ينبغي ،كال يقيمكف أسانيده، كال  حتى يغمب عمييـ االشتغاؿ
 (.2/833,834متكنو.....".انظر: ابف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ج

 (.33طبقات المدلسيف)ص، انظر: ابف حجر (6)
 (.196جامع التحصيؿ)ص، انظر: أبك زرعة الرازم (7)
( 253/ 7تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (6/216اف، الثقات)جابف حب؛ (3/22التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (8)

 (.178؛ابف حجر، تقريب التيذيب)ص



58 

 .(1)"ناس في ثابت كتغير حفظو بأخرة"ثقو عابد أثبت ال

 .(4)، كذكره ابف حباف في الثقات(3)كالعجمي ،(2)كثقو ابف سعد

كقاؿ أحمد: حماد بف سممة أعمـ الناس بثابت، أثبت في ثابت مف معمر، أثبت في حميد 
 .(5)الطكيؿ

 .(6)كليس في قكة مالؾ، كقاؿ الذىبي: ىك ثقة صدكؽ يغمط 

إف -مف بحكر العمـ، كلو أكىاـ في سعة ما ركل، كىك صدكؽ، حجة  : "كاف بحران لكقاؿ في أخر 
 ، كتحايد البخارم إخراج حديثو، إال حديثان (7)شاء اهلل كليس ىك في اإلتقاف كحماد بف زيد

 ، كلـ ينحط حديثو عف رتبة الحسف.(8)، كقد أخرج لو في التعاليؽفي الرقاؽ خرجو

 .(11)بيما" ، لككنو خبيران (10)ميد، كح(9)كمسمـ ركل لو في األصكؿ، عف ثابت

                                                           

 (.178تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
 (.2/282الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (2)
 (.1/131الثقات )ج، انظر: العجمي (3)
 (.6/216الثقات )ج، انظر: ابف حباف، (4)
 (.3/141حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج انظر: ابف أبي (5)
 (.1/349الكاشؼ )ج، انظر: الذىبي (6)
سبعيف كمائة، كثقو ابف حجر، كغيره.  (7) مَّاد بف زيد بف ًدٍرىىـ اأٍلىٍزًدٌم، مف كبار الثَّاًمنىة، مىاتى سنة تسع كى حى

 (.178تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (7/239تيذيب الكماؿ )ج، انظر: المزم
كاف مف العباد المجابيف الدعكة في األكقات، كلـ بنصؼ مف جانب حديثو ،كاحتج بأبي بكر  : بف حبافقاؿ ا (8)

بف عياش في كتابو، كبابف أخي الزىرم، كبعبد الرحمف بف عبد اهلل بف دينار، فإف كاف تركو إياه لما كاف 
زعـ أف خطأه قد كثر مف تغير  يخطئ ،فغيره مف أقرانو مثؿ الثكرم، كشعبة ،كدكنيما ،ككانكا يخطؤكف، فإف

كلـ يكف مف أقراف ، حفظو، فقد كاف ذلؾ في أبي بكر بف عياش مكجكدان، كأنى يبمغ أبك بكر حماد بف سممة
كالنسؾ ،كالجمع ،كالكتبة، كالصالبة، في السنة،  كالقمع ، كالعمـ، حماد مثمو بالبصرة في الفضؿ، كالديف

(، كرد البييقي عمى ابف حباف قائالن: ىك أحد أئمة 6/216ات)جابف حباف، الثق: ألىؿ البدعة.....انظر
إال أنو لما كبر ساء حفظو ؛فمذا تركو البخارم، كأما مسمـ فاجتيد كأخرج مف حديثو عف ثابت ما ، المسمميف

سمع منو قبؿ تغيره، كما سكل حديثو عف ثابت ال يبمغ اثني عشر حديثا أخرجيا في الشكاىد.  انظر: ابف 
 (.3/13يذيب التيذيب)جحجر،  ت

مف الرابعة مات سنة بضع كعشريف، كثقو أبك حاتـ، كابف حجر، ، ثابت ابف أسمـ البناني، أبك محمد البصرم (9)
 (132ابف حجر، تقريب التيذيب)ص؛ (2/449الجرح كالتعديؿ )ج، كغيرىما انظر: ابف أبي حاتـ

مات سنة اثنتيف كيقاؿ: ثالث كأربعيف ، الخامسة حميد ابف أبي حميد الطًَّكيؿ، أبك عبيدة البصرم، مف (10)
كمائة، قاؿ ابف حجر: ثقة مدلس، كجعمو في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف.  انظر: ابف حجر، تقريب 

 (.38كفى  طبقات المدلسيف)ص؛ (.181التيذيب )ص
 (.7/446انظر: الذىبي، سير أعالـ النبالء)ج (11)
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مَّاد يعد ًعٍندىـ »قاؿ مسمـ:  ، كىأىيكب(1)ذا حدث عىف غير ثىابت كحديثو عىف قىتىادىةإكىحى
(2) . 

ييكنيس كى
د بف أبي ًىٍند(3) دىاكي ، كى

ٍيًرمُّ (4) رى ،ك اٍلجي
يحيى بف سعيد(5) ، كى

 ، (7)، كعمرك بف ًدينىار(6)
ًديثيـٍ كثيران فىًإنَّوي يخطىء فً  ،( 8)شباىيـكأ  .ي حى

لحماد بف سممة، عف أيكب، كقىتىادة، « صحيحو»كمع ىذا فقد خٌرج مسمـ في :» كقاؿ ابف رجب 
د بف أبي ًىٍند ، دىاكي ٍيًرمُّ ، كيحيى بف سعيد األنصارم، كلـ يخرج حديثو عف عمرك بف ك  كى رى اٍلجي

ت، ككافقكه عميو، كلـ يخرج لو دينار، كلكف إنما خٌرج حديثو عف ىؤالء فيما تابعو غيره مف الثقا
 .(9)«عف أحدو منيـ شيئان تفرَّد بو

يىٍيبو : سمعت ( 10)يعني ابف الثَّمًجي -كقاؿ أبك عبد اهلل   يقكؿ: (11) عىبَّاد ٍبفي صي

                                                           

، كىك رأس الطبقة الرابعةقتادة ٍبًف ًدعىامىةى بٍ  (1) مات سنة بضع عشرة  كثقو ابف ، ًف قىتىادىة السَّديكًسيّْ اٍلبىٍصًرمّْ
ابف حجر، تقريب ؛ (23/498تيذيب الكماؿ )ج، حجر، كغيره، كذكره ابف حباف في الثقات. انظر: المزم

 (.5/321ابف حباف، الثقات )ج؛ (.453التيذيب)ص
انظر: .مات سنة إحدل كثالثيف كمائة، كثقو ابف حجر كغيره، ًتيىاًنٌي، مف الخامسةأيُّكب بف أبي تىًميمىة الٌسخٍ (2)

 (.117ابف حجر، تقريب التيذيب)ص ؛ (3/457المزم في تيذيب الكماؿ )ج
، مف الخامسة، مات سنة تسع كثالثيف، كثقو ابف حجر، كغيره. انظر: ابف حجر،  (3) ييكنيسى ٍبًف عيبىٍيًد ٍبًف ًدينىارو

 (.613لتيذيب)صتقريب ا
دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو  اٍلقشيًرم، مكالىـ أبك بكر، أك أبك محمد البصرم، (4) : مف الخامسة مات سنة أربعيف كقيؿ، دىاكي

 (.200(؛ابف حجر، تقريب التيذيب)ص8/461تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، قبميا. انظر: المزم
(5) ، ٍيًرمُّ رى ربع كأربعيف كمائة، قاؿ ابف حجر: ثقة مف الخامسة، اختمط قبؿ مكتو مات سنة أ، سعيد بف إياس اٍلجي

 (.233بثالث سنيف. انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
اًرمُّ المدني، مات سنة أربع كأربعيف كمائة، أك بعدىا (6) كثقو ابف حجر كغيره. ، يىٍحيىى ٍبفي سىًعيًد ٍبًف قىٍيسو اأٍلىٍنصى

 (.591(؛ابف حجر، تقريب التيذيب )ص31/346)ج تيذيب الكماؿ، انظر: المزم
 .25تقدمت ترجمتو ص (7)
 (.1/218التمييز)ج، انظر: مسمـ (8)
 (.2/783شرح عمؿ الترمذم )ج، انظر: ابف رجب (9)
اع الثٍَّمًجي البغدادم (10) مَّد بف شيجى مف كبار الحادية عشرة، مات سنة ست كستيف كمائتيف، قىاؿى ، القاضي، ميحى

كىايىة عىنوي، كقاؿ ابف حجر: متركؾ كرمي بالبدعة. انظر:  ابف الجكزم في الضعفاء اأٍلىٍزدً  مٌ كىذَّاب الى تحؿ الرّْ
 (. 483ابف حجر، تقريب التيذيب)ص؛ (3/577ميزاف االعتداؿ )ج، (؛ الذىبي3/70كالمتركككف)ج

يىٍيبو البصرم المىدىًرٌم، قاؿ ابف سعد، كالبخارم، كا (11) لنسائي، كغيرىـ: متركؾ، كقاؿ أبك حاتـ: عىبَّادي ٍبفي صي
ضعيؼ الحديث منكر الحديث، كترؾ حديثو، كقاؿ ابف حباف: كاف قدريان داعية، كمع ذلؾ يركم أشياء 

( ؛ابف  367/ 2ميزاف االعتداؿ )، إذاسمعيا المبتدئ في ىذه الصناعة شيد ليا بالكضع. انظر: الذىبي
الضعفاء ، النسائي؛ (6/43التاريخ الكبير)ج، (؛ البخارم7/17سعد، الطبقات الكبرل)ج

 (.2/164المجركحيف )ج، ابف حباف؛ (6/81الجرح كالتعديؿ)ج، ابف أبي حاتـ؛ (74كالمتركككف)ص
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)إف حماد بف سممة كاف ال يحفظ، فكانكا يقكلكف: إنيا ديٌست في كتبو، كقد قيؿ: إف ابف أبي 
 .(2) في كتبو ىذه األحاديث يدٌس ُي  كاف ربيبو، فكاف،(1)العكجاء 

ابف عدم بقكلو: كأبك عبد اهلل بف الثمجي كٌذاب، ككاف يضع الحديث، كيدٌسو في كتب  وعقَّبتكقد 
 .(3)أصحاب الحديث بأحاديث كفريات، فيذه األحاديث مف تدسيسو

 .(4)كقد رد ابف حباف عمى مف قاؿ بمخالفة حماد بف سممة
 الخالصة :
 كقد تغير حفظو بآخرة. ،ثقة لو أكىاـ 

 :ناصح بن عبداهلل
ٍحمىًميّْ التميمي، بف عبد اهلل ناصح ، اٍلمى

 .(6)مف كبار السابعة عبداهلل الحائؾ، أبك ،(5)
 .(7)"ضعيؼ"

 .(8)لىٍيسى ًبًثقىة قىاؿى ابف معيف :
قىاؿى مٌرة: لىٍيسى ًبشىٍيء كى
(9) . 

                                                           

 (.1/443محمد بف حيكة بف معف بف يزيد التجيبي المصرم. انظر:  ابف يكنس المصرم، تاريخو)ج (1)
 (.3/47الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج، انظر: ابف عدم (2)
 (.3/47الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج، انظر: ابف عدم(3)
لـ استحؽ حماد بف سممة ترؾ حديثو، : كقمنا لمف ذب عمف ترؾ حديثو، قاؿ "جئنا إلى حماد بف سممة فمثمناه (4)

ككاف رحمة اهلل ممف رحؿ ككتب كجمع كصنؼ، كحفظ كذاكر كلـز الديف كالكرع الخفي كالعبادة الدائمة، 
في السنة كالطبؽ عمى أىؿ البدع، كلـ يشؾ عكاـ البصرة أنو كاف مستجاب الدعكة، كلميكف في  كالصالبة

البصرة في زمانو أحد ممف نسب إلى العمـ يعد مف البدالء غيره، فمف اجتمع فيو ىذه الخصاؿ لما استحؽ 
الدنيا محدث ثقة لـ  مجانية، ركايتو فإف قاؿ لمخالفتو األقراف فيما ركل في األحاييف، يقاؿ لو: كىؿ في

يخالؼ األقراف في بعض ما ركل، فإف استحؽ إنساف مجانبة جميع ما ركل بمخالفتو األقراف في بعض ما 
يركم، الستحؽ كؿ محدث مف األئمة المرضييف أف يترؾ حديثو لمخالفتيـ أقرانيـ في بعض 

ٍحسىاف )ج، انظر: ابف حباف.مارككا.....  (.1/153مقدمة صحيحو كما فى اإٍلً
: ىذه النسبة إلى محمـ بف تميـ (5) ٍحمىًميّْ  (.12/118األنساب )ج، انظر:  السمعاني .اٍلمى
الكامؿ في ، ابف عدم ؛ (3/54المجركحيف )ج، ابف حباف؛ (8/122التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (6)

تقريب ، رابف حج؛ (29/261تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (8/302ضعفاء الرجاؿ)ج
 (.557التيذيب )ص

 (.557انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7)
 (.3/263تاريخ ابف معيف  /ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (8)
 (.4/88تاريخ ابف معيف/ركاية الدكرم)ج، انظر: ابف معيف (9)
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دً  كؾ الحى ٍتري : مى مٌي الفىالَّسي قىاؿى عىٍمرك بف عى  .(1)يثكى
ًديث اًرٌم : مينكر الحى قىاؿى البيخى كى
(2) . 

 .(3)كقاؿ أبك حاتـ: ضعيؼ منكر الحديث
قىاؿى النَّسىاًئي كى
قيٍطًنيٌ (4) ، كىالدَّارى

 ،ضعيؼ.(5)
قىاؿى اٍبف حبىاف: يٍنفىرد ًباٍلمىنىاًكيًر عىف اٍلمىشىاًىير فىاٍستحؽَّ الٌتٍرؾ كى
(6). 

 .(7)الحسف بف صالح، فقاؿ: رجؿ صالح، نعـ الرجؿ كقاؿ الذىبي: ككاف مف العابديف، ذكره
 الخالصة:
 يركم المناكير.، ضعيؼ 

 .(8)تقدمت ترجمتو: بالككفة منذ كلي القضاء، تغير حفظو،  يخطئ كثيران صدكؽ : شريك بن عبداهلل
 الوجو الراجح عن سماك :

 .، عف عمررضي اهلل عنيما سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس الوجو األول :
 .سماؾ ، عف عكرمة ، عف عمر لوجو الثاني :ا

 الوجو الراجح  عن سماك ىو الوجو األول , وذلك :
 رساؿ عكرمة عف عمر بف الخطاب في الكجو الثاني.إلً 

 .(9)"حيث أنو لـ يسمع منو 
 .(10)لميجرة كعشريف ثالث سنة كانت عمر قمت : كفاة

 .(11)كقيؿ بعد ذلؾ ، كمائة عأرب سنة كانت كفاتو أف ترجمتو في فتقدـ عكرمة اكأم

                                                           

 (.8/503، الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.135فاء الصغير )صالضع، انظر: البخارم (2)
 (.8/503الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (3)
 (.100الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (4)
 (.3/134انظر: الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف)ج (5)
 (.3/54المجركحيف )ج، انظر: ابف حباف (6)
 (.4/240انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (7)
 (55)متو صانظر ترج (8)
 (239جامع التحصيؿ )ص، انظر: العالئي (9)
 (.6/138التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (10)
 (53)انظر  ترجمتو ص (11)
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 كاهلل أعمـ .، سنة  ثمانيف مف أكثر كفاتييما بيف فالفرؽ

 الحكم عمى الحديث :
، كما تقدـ في ترجمة الحديث مف كجيو الراجح مضطرب اإلسناد، لركاية سماؾ عف عكرمة

 سماؾ بف حرب.

 .وقد ورد الحديث صحيحًا من طريق آخر
  ،(3)كأحمد ،(2)النسائيمف أبك عبد الرحك  ،(1)أخرجو البخارم

 سفياف الثكرم. مف طريؽ، (6)، كالبييقي(5)كأبك نعيـ ،(4)الحاكـأبك عبد اهلل ك 

 .(7)كأخرجو ابف أبي شيبة، مف طريؽ األعمش

 .(8)ـي حاتـ ، مف طريؽ إسماعيؿ بف مسمبف أبأخرجو اك 

بىيٍ  ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي ًبيًب ٍبًف أىًبي ثىاًبتو بَّاسو جميعيـ مف طريؽ حى ، عىًف اٍبًف عى  .، عىٍف عيمىررو

 .(9)فالحديث صححو البخارم مف ىذا الطريؽ

 .(10)كقاؿ الدارقطني: ىك الصحيح في ىذا الباب
 

 
                                                           

كلو تعالى "ما ننسخ مف آية أك كتاب تفسير القرآف / باب ق، صحيح البخارم: انظر: البخارم (1)
 (.4481/ح19/ص6ننسيا")ج

 كتاب التفسير/ باب قكلو تعالى ما ننسخ مف آية أك ننسيا’، السنف الكبرل لمنسائي: انظر: النسائي (2)
 (.10928/ح14/ص10)ج

 (.21085/ح12/ص35ك)ج، (2184/ح10/ ص35مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (3)
 (.5328/ح344/ص3كـ )جمستدرؾ الحا، انظر: الحاكـ (4)
 (.756/ح218/ص1كمعرفة الصحابة )ج؛ (1/65الحمية )ج، انظر: أبك نعيـ (5)
 (.155/ص7شعب اإليماف / باب ما جاء في تأليؼ القرآف )ج، انظر: البييقي (6)
 كتاب فضائؿ القرآف/باب ممف يؤخذ االقرآف ، مصنؼ ابف أبي شيبة: انظر: ابف أبي شيبة (7)

 (.30129/ح138/ص6)ج
 (.1063/ح201/ص1تفسير ابف أبي حاتـ  )ج : انظر: ابف أبي حاتـ (8)
 انظر: البخارم: صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف/باب قكلو تعالى ما ننسخ مف آية أك ننسيا (9)

 (.4481/ح19/ص6)ج
 (.86-2/85العمؿ الكاردة  في األحاديث النبكية)ج، انظر: الدارقطني (10)
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 المطمب الثاني: 
 مسند عمي بن أبي طالب
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 )الحديث الثاني(:
، عف عمي مىٍيؾو ـٍ  ثىالثىةه  :، عف النبيكسئؿ عف حديث اأٍلىغىرّْ ٍبًف سي ييـي المَّوي كىال ييًحبُّيي ييٍبًغضي

.  الشٍَّيخي الزَّاًني كىاٍلغىًنيُّ الظَّميكـي كىاٍلفىًقيري اٍلميحتىاؿي

 فقاؿ: يركيو سماؾ بف حرب، كاختمؼ عنو؛ فركاه شعبة، عف سماؾ بف حرب.

ًمًي ٍبًف اأٍلىقٍ  كاختمؼ عف شعبة، ٍكحي ٍبفي عيبىادىةى، عف شعبة، عف سماؾ، كعى ميًر، عف اأٍلىغىرّْ ٍبًف فركاه رى
مىٍيؾو ،عف عمي  ، كرفعو إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سي

ـى، كغيرىما، فرككه عف شعبة، عف سماؾ، عف األغر، عف عمي كخالفو  ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي غيٍندىر، كميٍسًم
.ككذلؾ ركاه أبك األحكص، عف سماؾ، عف األغر، عف عمي مكقكفان .مكقكفان 

 .(1)كىك أصح

 أوجو االختالف: 
قطني أن الرواة اختمفوا عمى سماك في ىذا الحديث عمى وجيين وىما ذكر الدار 

 عمى النحو التالي :
مىٍيؾ ، عف عمي: الوجو األول ًمًي ٍبًف اأٍلىٍقمير، عف اأٍلىغىرّْ ٍبًف سي  .، عف النبي سماؾ كعى

 .مكقكفان ، : سماؾ، عف اأٍلىغىرّْ ٍبًف سيمىٍيؾ، عف عميالكجو الثاني

 تخريج أوجو االختالف:
مىٍيؾ ، عف عمي: الوجو األول ًمًي ٍبًف اأٍلىٍقميًر، عف اأٍلىغىرّْ ٍبًف سي  . ، عف النبيسماؾ كعى

 ،مف طريؽ  شعبة عف سماؾ بو بمفظ قريب.(2)أخرجو الخطيب البغدادم

مىٍيؾ ، عف عميالكجو الثاني:   .، مكقكفان سماؾ بف حرب ،عف اأٍلىغىرّْ ٍبًف سي
 ،مف طريؽ  شعبة عف سماؾ بو بمفظ قريب. (4)، كالخطيب البغدادم(3)أخرجو ابف سعد

 ، مف طريؽ أبي األحكص عف سماؾ بف حرب بو بنحكه.(5)كأخرجو الخطيب البغدادم

                                                           

 (.3/132ي، العمؿ)جانظر: الدارقطن (1)
 (.75/ح483-482/ص1مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ )ج: انظر: الخطيب البغدادم (2)
 (.256/ح243/ص6الطبقات الكبرل )ج: انظر: ابف سعد (3)
 (.75/ح483-482/ص1مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ )ج: انظر: الخطيب البغدادم (4)
 انظر: المصدر نفسو. (5)
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 ه.، مف طريؽ ًإسرائيؿ بف يكنس عف سماؾ بو بنحك (2)، كالخطيب البغدادم(1)كأخرجو ابف سعد

 دراسة أوجو االختالف:
مىٍيؾ ، عف عمي : جو األولالو  ًمًي ٍبًف اأٍلىٍقميًر، عف اأٍلىغىرّْ ٍبًف سي  .، عف النبيسماؾ كعى

 :ْبِن اأْلَْقُمرِ  َعِمي
ًمًي ٍبًف اأٍلىٍقميًر بف عمرك ، اٍلكىاًدًعيٌ  ،عى اٍليىٍمدىاًنيّْ

،أبك اٍلكىاًزع، الككفي، مف الرابعة(3)
(4). 

 .(5)"ثقة"
 :اأْلََغرِّ ْبِن ُسَمْيك

مىٍيًؾ بٍ كى  دًّْه سي لىعىمَّوي نيًسبى ًإلىى جى : كى مَّدي ٍبفي سىٍعدو ٍنظىمىةى ....... قىاؿى ميحى رى اأٍلىغىرُّ ٍبفي حى ًديًث آخى ًف ًفي حى
ٍنظىمىةى، تكفي سنة ثمانيف كتسع مف اليجرة  .(6)حى

 .(7)"صدكؽ"
 .(8)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: يركم المراسيؿ

 الخالصة:
 صدكؽ.
 ا الوجو عن سماك:روى ىذ
 شعبة:

ٍرًد مكلى  ٌجاج ٍبفي اٍلكى شيعبة ٍبف الحى
 بصرم أصمو كاسطي، أىبك ًبسطاـ ،مف السابعة،  ،(9)العىًتيؾ 

                                                           

 (.256/ح243/ص6طبقات الكبرل )جانظر: ابف سعد: ال (1)
 (.75/ح48375-482/ص1انظر: الخطيب: المكضح  )ج (2)
: ىذه النسبة إلى كادعة، مف ىمداف. انظر: السمعاني (3)  (.13/248األنساب )ج، اٍلكىاًدًعيّْ
تو الحاكـ النيسابكرم، سؤاال؛ (5/16الثقات )ج، ابف حباف؛ (6/312الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (4)

 (.398تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (249لمدارقطني )ص
 (.398تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
ـ ، الذىبي؛ (2/44البخارم، التاريخ الكبير )ج؛ (6/256الطبقات الكبرل )ج، ابف سعد انظر: (6) ٍسالى تاريخ اإٍلً

 (.42-1/41)ج
 (.114انظر: ابف حجر،  التقريب )ص (7)
 (.4/53الثقات)ج، ف حبافانظر: اب (8)
كىك عتيؾ بف النضر بف ، ىك بطف مف األىزد، بفتح العيف الميممة كالتاء المنقكطة بنقطتيف مف فكؽ: العىًتيؾ (9)

 (.9/227األنساب)ج، انظر: السمعاني.األزد...



66 

 ."(1)تكفي بالبصرة سنة ستيف كمائة 
 .(2)ثقة حافظ متقف كاف الثكرم يقكؿ : ىك أمير المؤمنيف في الحديث""

 وروى ىذا الوجو عن شعبة:
 َباَدَة:َرْوُح ْبُن عُ 

كح ٍبف عيبادة مدبف حساف بف العالء  رى القىيسٌي، البىصًرٌم، مات سنة خمس أك سبع  ، أىبك ميحى
 .(3)كمائتيف

 .(4)"ثقة فاضؿ"
مىٍيؾ، عف عمي: الوجو الثاني  ، مكقكفان.سماؾ، عف اأٍلىغىرّْ ٍبًف سي

 روى ىذا الوجو عن سماك بن حرب  ثالثة وىم:
 .(5) قدمت ترجمتوثقة   ت  :بن الحجاج شعبة 

 ورواه عنو كٌل من:
 ُغنَدر:

، المعركؼ بغيندىر، مف التاسعة مات سنة ثالث أك  ، البىصًرمُّ بد اهلًل، اٍلييذىًليّْ عفر، أىبك عى مد ٍبف جى ميحى
 .(6)أربع كتسعيف كمائة

 .(7)"ثقة صحيح الكتاب إال أف فيو غفمة"
 ِإْبَراِىيم : ْبن ُمسمم
، فىراًىيد، مىكلىى عىمرك، بكأى  ًإٍبرىاًىيـ، ٍبف ميسمـ ، األىزًدمُّ   مات التاسعة صغار القىٌصاب، مف البىصًرمُّ

                                                           

م،  تيذيب المز ؛ (4/369الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (4/244انظر: البخارم، التاريخ الكبير )ج (1)
 (.206تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (12/479الكماؿ)ج

 (.206تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (2)
الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (3/309التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (7/296الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (3)

سير أعالـ النبالء ، الذىبي؛ (9/238تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (369/ 4كالتعديؿ )ج
 (.211ابف حجر،  تقريب التيذيب)ص؛ (9/402)ج

 (.211انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب)ص (4)
 (65ص)تقدـ ترجمتو  (5)
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (1/57التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (7/216الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (6)

 (.472ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص؛ (25/5)ج
 (.472انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص (7)
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 .(1)كعشريف كمائتيف اثنتيف سنة
 .(2)" ثقة مأمكف"

 ورواه عن سماك بن حرب أيضًا:
 :َأبو اأَلحَوص

نىفيٌ  مىيـ، أىبك األىحكىص، الحى سىالَّـ ٍبف سي
ًمائىة تكٌفي مف السابعة ، مكالىـ، الككفي، ،(3) سبعيف كى سنة تسع كى

(4). 
 .(5)"ثقة متقف صاحب حديث

 .(6)ثقة  تقدمت ترجمتو:   سرائيل بن يونسإ
  :عن سماك الوجو الراجح
مىٍيؾ ، عف عمي: الوجو األول ًمًي ٍبًف اأٍلىٍقمير، عف اأٍلىغىرّْ ٍبًف سي  .، عف النبيسماؾ كعى

مىيٍ الوجو الثاني   ، مكقكفان.ؾ، عف عمي: سماؾ، عف اأٍلىغىرّْ ٍبًف سي
 ، مكقكفان.عف اأٍلىغىرّْ ٍبًف سيمىٍيؾ ، عف عمي سماؾ، :الوجو الثاني: الراجح ىوالوجو 
 :  نو تابع شعبة اثناف مف أصحاب سماؾ كىماإحيث 

سرائيؿ بف يكنس  .ككالىما ثقة، سالـ بف سميـ ، كا 
 ًإٍبرىاًىيـ. ٍبف ـميسمك كركل ىذا الكجو اثناف مف أصحاب شعبة الثقات كىما: غندر، 

 كلـ يركه عنو سكل ركح بف عبادة. ،بينما الكجو األكؿ تفرد بو شعبة
عف غير  "كىذا الحديث ال نعممو يركل عف عمي، إال مف ىذا الكجو كال نحفظو أيضان :كقاؿ البزار 

 .(7)عمي، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ"
 

                                                           

 (.529تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (7/254التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (1)
 (.529تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (2)
نىفى: ىذه النسبة إلى بنى حنيفة، كى (3) ثـ ، ككانكا قد تبعكا مسيممة الكذاب المتنبي، ـ قـك أكثرىـ نزلكا اليمامةالحى

 (.4/288األنساب )ج، أسممكا زمف أبى بكر رضى اهلل عنو كقتؿ مسيممة. انظر: السمعاني
الكنى ، الدكالبي؛ (4/259الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (4/135التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (4)

ابف حجر، تقريب التيذيب ؛ (12/282تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (1/340)جكاألسماء 
 (.261)ص

 (.261تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
 (53)انظر: ترجمتو ص (6)
 (. 3/87مسند البزار )ج، انظر: البزار (7)
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 .(1)صحىك األبقكلو: كىذا الكجو ىك الذم رجحو الدارقطني 

 الحكم عمى الحديث:
 .الحديث مف الكجو الراجح المكقكؼ حسف اإلسناد ،ألف كالن مف سماؾ بف حرب كاألغر بف سميؾ صدكؽ

 .كقد ركم الحديث مرفكعان مف حديث أىبي ذىر اٍلًغفىاًرمٌ 
 ، جميعيـ مف طريؽ شعبة.(5)، كابف حباف(4)، كابف خزيمة(3)، كالنسائي(2)حيث أخرجو الترمذم

ًف النٍَّحًكٌم.(6)خرجو البزاركأ ٍبًد الرًَّحمى  ، مف طريؽ شىٍيبىافي ٍبفي عى

 ، مف طريؽ جرير بف عبد الحميد.(8)، كابف حباف(7)كأخرجو محمد بف نصر

فىعىوي ًإلىى أىًبي ذىرٍّ عىفً  ، رى ٍيًد ٍبًف ظىٍبيىافى دّْثي عىٍف زى : سىًمٍعتي ًرٍبًعيِّا، ييحى ، قىاؿى النًَّبيّْ  ثالثتيـ عىٍف مىٍنصيكرو
...الحديث. مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  صى

 .(10)«(9)ىذا حديث صحيح كىذا أصح مف حديث أبي بكر بف عياش»قاؿ الترمذم : 

 .(12)، كالشيخ شعيب في تحقيقو لصحيح ابف حباف(11)كصححو ابف خزيمة

 
                                                           

 (.3/132الكاردة في األحاديث النبكية )ج العمؿ، انظر: الدارقطني (1)
 (.2568/ح698/ص4الجامع لمترمذم/ أبكاب صفة الجنة)ج، انظر: الترمذم (2)
/ 2السنف الكبرل، كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار/ باب فضؿ صالة الميؿ في السفر )ج: انظر: النسائي (3)

 (.1316/ح121ص
ب الزكاة / باب ذكر حب اهلل عزكجؿ المخفي بالصدقة صحيح ابف خزيمة،  كتا: انظر: ابف خزيمة (4)

 (.2456/ح104/ص4)ج
 (.3349/ح136/ص8كتاب الزكاة / باب صدقة التطكع )ج، صحيح ابف حباف: انظر: ابف حباف (5)
 (.4028/ح422/ص9مسند البزار)ج: انظر: البزار (6)
 (.253/ح314قياـ الميؿ )ص: انظر: محمد بف نصر المركزم (7)
 (.3350/ح138/ص8كتاب الزكاة / باب صدقة التطكع )ج ، صحيح ابف حباف : : ابف حبافانظر (8)
ٍبًد  (9) ، عىٍف عى ، عىٍف ًرٍبًعيّْ ٍبًف ًحرىاشو ٍف األىٍعمىًش، عىٍف مىٍنصيكرو ، عى أخرجو الترمذم مف طريؽ أىًبي بىٍكًر ٍبًف عىيَّاشو

 : ، يىٍرفىعيوي، قىاؿى ثىةه »المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو دىقىةن  ثىالى دَّؽى صى ؿه تىصى ـى ًمفى المٍَّيًؿ يىٍتميك ًكتىابى المًَّو، كىرىجي ييًحبُّييـي المَّوي، رىجيؿه قىا
ابيوي فىاٍستىٍقبىؿى العىديكَّ  -أيرىاهي قىاؿى  -ًبيىًميًنًو ييٍخًفييىا  ـى أىٍصحى اًلًو، كىرىجيؿه كىافى ًفي سىًريَّةو فىاٍنيىزى انظر: «. ًمٍف ًشمى

 (.2567/ح697/ص4لجامع لمترمذم/ أبكاب صفة الجنة )جا: الترمذم
 (.2568/ ح698/ص4الجامع لمترمذم/ أبكاب صفة الجنة )ج: انظر: الترمذم (10)
كتاب الزكاة/ باب ذكر حب اهلل عز كجؿ المخفي ، صحيح ابف خزيمة: انظر: ابف خزيمة (11)

 (.2456/ح104/ص4بالصدقة)ج
 (.3350/ح138/ص8تحقيقو لصحيح ابف حباف )ج،  انظر: شعيب األرناؤكط  رحمو اهلل (12)
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 )الحديث الثالث(: 
ة، عف أبيو، عفك  ًإذىا كىافى بىٍيفى " النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: سئؿ عف حديث ميكسىى ٍبًف طىٍمحى

تىؾى  الى ـٍ يىٍقطىٍع صى  ."يىدىٍيؾى مثؿ آًخرىًة الرٍَّحًؿ، لى

 فقاؿ: ىك حديث يركيو سماؾ بف حرب، عف مكسى، كاختمؼ عميو فيو؛

، فركاه إسرائيؿ، كأىبيك اأٍلىٍحكىًص، كأىٍسبى   اطي ٍبفي نىٍصر، كأىبيك عىكىانىةى ، كزىاًئدىةى، كعيمىري ٍبفي عيبىٍيدو الطَّنىاًفًسيُّ
 كيىًزيدى ٍبًف عىطىاءو مكلى أبي عىكىانىةى ، عف سماؾ بف حرب، عف مكسى بف طمحة، عف أبيو.

 ركاه سفياف الثٍَّكرٌم، عف سماؾ، كاختمؼ عميو فيو؛ فحدث بو زىير بف محمد، عف عبد الرزاؽ،
 .عف الثكرم، متصالن 

، عنو، كخالؼ في متنو. ًكيع ، مف ركاية زياد بف أبي يزيد اٍلقىٍصًرمُّ  كتابعو كى

كأما أصحاب الثكرم، فرككه عف الثكرم، عف سماؾ، عف مكسى بف طمحة، مرسالن كىك صحيح 
 .(1)مف حديث إسرائيؿ كمف تابعو عمى كصمو

 أوجو االختالف :
 االختالف عمى سماك وىما كالتالي: قطني وجيين من أوجوذكر الدار 

 .، عف النبيسماؾ بف حرب، عف مكسى بف طمحة، عف أبيو:  الوجو األول

 : سماؾ ، عف مكسى بف طمحة ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. الوجو الثاني

 تخريج أوجو االختالف:
 .، عف النبيسماؾ بف حرب، عف مكسى بف طمحة، عف أبيو:  الوجو األول

، مف طريؽ إسرائيؿ عف سماؾ بو (5)، كالشاشي(4)، كابف خزيمة(3)، كأحمد(2)و أبك داكدأخرج
 بنحكه.

                                                           

 (.206-4/205العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (1)
 (.685/ح183/ص1كتاب الصالة /باب ما يستر المصمي )ج، سنف أبي داكد : انظر: أبك داكد (2)
 (.1394/ح15/ص3مسند أحمد  )ج: انظر: أحمد (3)
/ 2/  باب خبر ركم فى مركر الحمار )جكتاب الصالة، صحيح ابف خزيمة: انظر: ابف خزيمة (4)

 (.843/ح28ص
 (.4/ح66/ ص1مسند الشاشي )ج : انظر: الشاشي (5)
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 ك ،(5)كابف قانع ،(4)المكصميأبك يعمى ك  ،(3)الطيالسيأبك داكد ، ك (2)، كالترمذم(1)كأخرجو مسمـ
 بو بنحكه. بف حرب مف طريؽ أبي األحكص عف سماؾ ،(7)البييقيأبك بكر ك  ،(6)ابف حباف

 ، مف طريؽ أسباط بف نصر عف سماؾ بو بنحكه .(8)الطبرم ابف جريرخرجو كأ

 .(9)لو ة أبي عكانةبركايأبي عكانة، كلكف الدارقطني أفاد مف طريؽ كلـ أقؼ عمى مف أخرجو 

، (14)، كأبك عكانة(13)، كأبك يعمى(12)، كابف الجاركد(11)، كأحمد(10)كأخرجو عبد بف حميد
 بو بنحكه. بف حرب قدامة عف سماؾ مف طريؽ زائدة بف ،(15)كالشاشي

 ، (20)المكصمي أبك يعمىك ،(19)البزارك ، (18)، كأحمد(17)، كابف ماجو(16)كأخرجو مسمـ
 

                                                           

 (.499/ح358/ص1كتاب الصالة /باب سترة المصمي )ج، صحيح مسمـ : انظر: مسمـ (1)
 (.335/ح156/ص2أبكاب الصالة/باب ما جاء في سترة المصمي)ج، انظر: الترمذم: جامع الترمذم (2)
 (.228/ح187/ص1مسند الطيالسي )ج: نظر: أبك داكد الطيالسيا (3)
 (.630/ح6/ص2مسند أبي يعمى  )ج: انظر: أبك يعمى المكصمي (4)
 (.2/39معجـ الصحابة )ج: انظر: ابف قانع (5)
 (.5379/ح141/ص6كتاب الصالة/ باب ما يكره المصمي )ج، صحيح ابف حباف: انظر: ابف حباف (6)
معرفة السنف كاآلثار لمبييقي، كتاب الصالة /باب االختيار في سترة : انظر: البييقي (7)

 (.4222/ح182/ص3المصمي)ج
 (.268تيذيب اآلثار )ص: انظر: ابف جرير الطبرم (8)
 (.206-205/ص4عمؿ الدارقطني)ج: انظر: الدارقطني (9)
 (.100/ح64/ص1مسند عبد بف حميد )ج: انظر: عبد بف حميد (10)
 (.1398/ح18/ص3ند أحمد )جمس: انظر: أحمد (11)
 (.166/ح51المنتقى، كتاب الصالة /باب ما جاء في القبمة)ص: انظر: ابف الجاركد (12)
 (.629/ح5/ص2مسند المكصمي )ج: انظر: أبك يعمى المكصمي (13)
كتاب الصالة/باب بياف مقدار السترة التي ال يضر ، مستخرج أبي عكانة: انظر: أبك عكانة (14)

 (.1396ح/384/ص1المصمي)ج
 (.6/ح68/ص1مسند الشاشي )ج: انظر: الشاشي (15)
 (.499/ح358/ص1كتاب الصالة/باب سترة المصمي)ج، صحيح مسمـ: انظر: مسمـ (16)
سنف ابف ماجو /كتاب اقامة الصالة كالسنة فييا /باب ما يستر المصمي : انظر: ابف ماجو (17)

 (.940/ح303/ص1)ج
 (.388/ح11/ص3مسند أحمد)ج: انظر: أحمد (18)
 (.939/ح145/ص3مسند البزار)ج: انظر: البزار (19)
 (.630/ح6/ص6مسند المكصمي )ج: انظر: أبك يعمى المكصمي (20)
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بف  ، مف طريؽ عمر بف عبيد عف سماؾ(4)البييقيك ،(3)ابف حبافك ، (2)، كالشاشي(1)كابف خزيمة
 بو بنحكه. حرب

 سماؾ بو بنحكه. عف عطاء، فب كيزيد سالـ، ، مف طريقي(5)كأخرجو أبك داكد الطيالسي
 بف حرب ، مف طريؽ سفياف عف سماؾ(8)، كابف المقرئ(7)، كالخطيب البغدادم(6)كأخرجو أحمد

 بو بنحكه.
 :ووقفت عمى طريق آخر

 مف طريؽ شريؾ عف سماؾ بو بنحكه.(9)أخرجو عبد بف حميد
 .سماؾ بف حرب، عف مكسى بف طمحة ،عف النبي: الوجو الثاني 
 مف طريؽ سفياف الثكرم بو بنحكه.(10)لرزاؽ الصنعانيأخرجو عبد ا

 دراسة أوجو االختالف:
 .،. عف النبيسماؾ عف مكسى بف طمحة، عف أبيو:  الوجو األول

 موسى بن طمحة:
فّْيى آًخرى سىنىًة ثالثو  ، مف الثانية ، تيكي ، التَّيًميُّ ة ٍبف عيبىيد اهلًل، أىبك ًعيسىى، القيرىًشيُّ  ميكسى ٍبف طىمحى

ًمائىةو عمى الصحيح كى
(11) . 

                                                           

صحيح ابف خزيمة، كتاب الصالة/ باب ذكر القدر الذم يكفي االستتار بو في الصالة : انظر: ابف خزيمة (1)
 (.842/ح28/ص2(،)ج805/ح11/ص2)ج

 (.5/ح67/ص1اشي )جمسند الش: انظر: الشاشي (2)
 (.2380/ح142/ص6كتاب الصالة/ باب ما يكره المصمي )ج ، انظر: ابف حباف صحيح ابف حباف (3)
 /381ص /2)ج انظر: البييقي: السنف الكبرل، كتاب الصالة/جماع ما يجكز مف العمؿ في الصالة (4)

 (.3456ح
 (.186/ص1مسند الطيالسي )ج: انظر: أبك داكد الطيالسي (5)
 .(1393/ح15/ص3مسند أحمد )ج: نظر: أحمدا (6)
 (.511/ص9تاريخ بغداد )ج: انظر: الخطيب البغدادم (7)
 (.797/ح245معجـ ابف المقرئ )ص: انظر: ابف المقرئ (8)
 (.101/ح64/ص1مسند ابف حميد )ج: انظر: عبد بف حميد (9)
ما يستر  مصنؼ الصنعاني، كتاب الصالة/ باب قدر: انظر: عبد الرزاؽ الصنعاني (10)

 (.2229/ح13/ص2المصمي)ج
، ابف أبي حاتـ؛ (7/286التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (123/ 5الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (11)

تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (5/213سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي؛ (8/147الجرح كالتعديؿ )ج
 (.551)ص
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 .(1)"ثقة جميؿ"

 روى ىذا الوجو عن سماك بن حرب :
 .(2)ثقة   تقدمت ترجمتوإسرائيل بن يونس: 

 .(3): ثقة    تقدمت ترجمتو، سالـ بف سميـأبو األحوص

 أسباط بن نصر:
 .(4)أسباط بن نصر, الَيمداِنّي, َأبو نصر, الُكوفّي, من الثامنة

 .(5)يغرب""صدكؽ كثير الخطأ 

 .(7)، كذكره ابف حباف في الثقات(6)كثَّقىوي: ابف معيف

كأبك نعيـ يحدثاف عف  ،ككيع  :كلـ أره عرفو ثـ قاؿ كقاؿ أحمد: ما كتبت مف حديثو عف أحد شيئان 
 .(8)ثاف عنومشايخ الككفة كلـ أرىما يحدٌ 

 .(10)فمكسى بف ىارك قاؿ  ككذلؾ  ،(9)لـ يكف بو بأس: كقاؿ أبك نعيـ في ركاية 

 .(11)صدكؽ« التاريخ األكسط»كقاؿ البخارم في 

 .( (12كقاؿ أبك زرعة: أما حديثو فييعرؼ كيينكر، كأما في نفسو فال بأس بو

                                                           

 (.551تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
 (53) انظر: ترجمتو ص (2)
 (67)انظر: ترجمتو ص (3)
الضعفاء ، ابف الجكزم؛ (2/53التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (6/353الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (4)

ابف ؛ (175/ 1ميزاف االعتداؿ )ج، الذىبي؛ (2/357اؿ )جتيذيب الكم، المزم؛ (96/ 1كالمتركككف )ج
 (.98تقريب التيذيب )ص، حجر

 (.98انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (5)
 (.465ابف الجنيد في سؤاالتو البف معيف)ص؛ (3/266تاريخ ابف معيف/ركاية الدكرم)ج، انظر: ابف معيف (6)
 (زز85/ص6انظر: ابف حباف، الثقات)ج (7)
 (.95/ص2العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية ابنو عبد اهلل )ج، ر: أحمدانظ (8)
 (.95/ ص2العمؿ / ركاية ابنو عبد اهلل )ج، أحمد؛ (332/ص2الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (9)
 انظر: المصدر نفسو. (10)
 (.212/ص1تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (11)
 (.464/ص2في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج الضعفاء، انظر: أبك زرعة الرازم (12)
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عَّفىو: أبك نعيـ في ركاية حيث قاؿ: أحاديثو عامتيا سقط، مقمكبة األسانيد  .(1)كضى
 .(2)كقاؿ ابف معيف مرة: ليس بشئ

 .(3)ركل أحاديث ال يتابع عمييا عف سماؾ بف حرب :كزاد كذكره الساجي في جممة الضعفاء  

 .(4)كقاؿ النسائي: ليس بالقكم

 ، ككذا «صحيحو»كأخرج لو مسمـ، كاألربعة، كالبخارم تعميقان، كأخرج ابف حباف حديثو في 

 .(5)أبك عكانة، كالحاكـ

نو أخرج لو ما كاعتذر مسمـ بأ..زرعة عمى مسمـ إخراجو أحاديث أسباط بف نصر ... كأنكر أبك
 .(6)كافؽ فيو الثقات

كتكقؼ فيو اإلماـ أحمد، قاؿ حرب بف إسماعيؿ: قمت ألحمد: كيؼ حديثو؟ قاؿ: ما أدرم، ككأنو 
 .(7)ضعفو

 الخالصة:

 كيحتج بو إذا كافؽ األثبات .، عيؼ مف جية حفظو فال يحتمؿ تفرده ض

 عوانة: أبو
، مكلى أبيو، مف السابعة مات  مىكلىى يىًزيد الكضاح بف عبداهلل، عىكانىة، أبك ٍبف عىطاء، الكاًسًطيُّ

 .(8)كمائة سنة خمس أك ست كسبعيف

 

                                                           

 (.332/ ص2انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (1)
تاريخ ابف معيف / ركاية ، ابف معيف؛ (1/52تاريخ ابف معيف / ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف  (2)

 (.4/90الدكرم )ج
 .(2/357تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (3)
 (.1/212تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر، (4)
 (.2/746انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج (5)
 (.1/358تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (4/274انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )ج (6)
 (.1/175ميزاف االعتداؿ)ج، انظر: الذىبي (7)
ابف أبي حاتـ، الجرح  ؛ (8/181التاريخ الكبير )ج ،البخارم؛ (7/211الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (8)

تيذيب الكماؿ في أسماء ، المزم؛ (15/638الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج؛ (9/40كالتعديؿ )ج
 (.580ابف حجر،  تقريب التيذيب)ص؛ (8/217سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي؛ (30/441الرجاؿ)ج
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 .(1)""ثقة ثبت

 َزاِئَدة بن ُقَدامة:
ٍمت الثٍَّقًفي  .(3)كمائتيف كستيف ًإٍحدىلسنة ،مف السابعة، مىاتى ًفي (2)زىاًئدىة بف قيدىامة ، أبك الصَّ

 .(4)"ثقة ثبت صاحب سنة"

 :طَّناِفِسي  مر بن عبيد الع
عيمىر ٍبف عيبىيد، الطَّناًفًسيٌ 
ٌفي سنة خمسو كثمانيف (5) ، أىبك حىفص، مف الثامنة، تيكي ، الكيكفيُّ نىفيُّ ، الحى

 .(6)كمائة

 .(7)"صدكؽ"

 .(11)كذكره ابف حباف في الثقات، (10)كالدارقطني، (9)كأحمد، (8)كثقو ابف سعد

قىاؿى مٌرةك  ديكقنا كى  .(12) بىٍأس ًبوً الى  :قاؿ العجمي: كىافى صى

 .(13)كقاؿ ابف معيف : صالح
                                                           

 .(580انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (1)
الثقفي: ىذه النسبة إلى ثقيؼ، كىك ثقيؼى بفى مينىبًّْو بًف بكًر  بف ىكازف بف منصكر بف عكرمة  كقيؿ: إف اسـ  (2)

، ثقيؼ قسى، كنزلت أكثر ىذه القبيمة بالطائؼ كانتشرت منيا في البالد. انظر: السمعاني
 (.3/139األنساب)ج

، ابف أبي حاتـ الرازم؛ (3/432التاريخ الكبير)ج، رم( ؛البخا6/37الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (3)
 (.213تقريب التيذيب )ص، ( ابف حجر9/273تيذيب الكماؿ  )ج، المزم؛ (3/613الجرح كالتعديؿ )ج

 (.213تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (4)
فص عمر بف عبيد بف أبى الطنافسي: ىذه النسبة إلى الطنفسة، كالمنتسب إلييا اإلخكة الثالثة، أحدىـ أبك ح (5)

 (.9/84األنساب)ج، أمية الطنافسي الحنفي، مف أىؿ الككفة. انظر: السمعاني
تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (21/454تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (6/177التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (6)

 (.415)ص 
 (.415تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (7)
 (.6/387الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (8)
 (.1/122العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم كغيره )ج، انظر: أحمد (9)
 (.1/45انظر: البرقاني، سؤاالتو لمدارقطني )ج (10)
 (.7/189انظر: ابف حباف، الثقات )ج (11)
 (.2/170الثقات )ج، انظر: العجمي (12)
 (.6/123الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (13)
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 .(1)قاؿ أبك حاتـ : محمو الصدؽك 

 الخالصة :
 صدكؽ.

 يزيد بن عطاء:
، مكلى أبي عىكىانىة، أبك خالد الكىاًسًطيٌ (2)ٍبف عىطاء اٍليىٍشكيًرميىًزيد 

، التاجر، مف السابعة مات (3)
 .(4)سنة سبع كسبعيف كمائة

 .(5)"ليف الحديث"

 ضعيؼ .: (8)، كالدارقطني(7)كابف معيف، (6)عدقاؿ ابف س

قىاؿى ابف معيف مٌرة كىذىًلؾى قىاؿى النَّسىاًئيٌ  ،(9): لىٍيسى ًباٍلقىًكمٌ  كى كى
(10). 

َـّ قىاؿى  قىاؿى أىٍحمد: لىٍيسى ًبًو بىٍأس ث ًديثو مقارب :كى  .(11)حى

 .(12)كقاؿ أبك حاتـ: ال يحتج بو

                                                           

 (.6/123انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (1)
 (.13/509اليشكرم: بفتح الياء تنسب إلى ىذه القبيمة كىي يشكر. انظر:  السمعاني ،األنساب )ج (2)
الكاسطي: كاسط العراؽ، كيقاؿ ليا: كاسط القصب، بناىا الحجاج بف يكسؼ أمير العراؽ في سنة ثالث  (3)

كقيؿ ليا كاسط ألنيا في كسط العراقيف: البصرة كالككفة، ألف منيا إلى كؿ كاحدة منيما  كثمانيف مف اليجرة،
 (.347/ 5معجـ البمداف )ج، ياقكت الحمكم؛ (13/258األنساب )ج، خمسيف فرسخا. انظر: السمعاني

تـ، الجرح ابف أبي حا؛ (8/351التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (7/312الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (4)
ميزاف ، الذىبي؛ (159/ 9الكامؿ )ج، ابف عدم؛ (3/103المجركحيف)ج، ابف حباف؛ (9/282كالتعديؿ )ج
 (.603ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص؛ (4/766تاريخ اإلسالـ )ج، الذىبي؛ (4/434االعتداؿ )ج

 (.603تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
 (.7/312)جالطبقات الكبرل، انظر: ابف سعد (6)
 (.1/52تاريخ ابف معيف/ ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف (7)
 (.3/137الضعفاء كالمترككيف)ج، انظر: الدارقطني (8)
 (.4/90انظر: ابف معيف،  تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج (9)
 (.110الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (10)
 (.2/487رجاؿ /ركاية ابنو عبد اهلل )جانظر: أحمد، العمؿ كمعرفة ال (11)
 (.9/284الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (12)
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قىاؿى اٍبف حبىاف  تَّى: كى ًديث  ،كىافى يقمب اأٍلىسىاًنيد سىاءى حفظو حى ا لىٍيسى مف حى كيركم عىف الثّْقىات مى
اج ًبوً   .(1)اأٍلىٍثبىات فىالى يجكز ااًلٍحًتجى

 .(2)كعنده غرائب كمع لينو يكتب حديثو ،كقاؿ ابف عدم : كمع لينو ىك حسف الحديث

  الخالصة:
 ليس مف حديث األثبات. يركم عف الثقات ما ،ضعيؼ

 :سفيان الثَّوريّ 
مات سنة إحدل  ، الكيكفٌي، مف السابعة،(3)الثَّكرمٌ  اهلًل، عىبد أىبك مىسركؽ، ٍبف سىًعيد ٍبف سيفياف
 .(4)كستيف

 .(5)دلس" ربما ككاف ،حجة إماـ عابد فقيو حافظ "ثقة

ممان  المسمميف، أئمة مف إمامان  كاف": الخطيب قاؿ  بحيث إمامتو؛ عمى ميجمعان  الديف، أعالـ مف كعى
 .(6)"كالكرع ، كالزىد كالضبط، كالمعرفة، كالحفظ، اإلتقاف، مع تزكيتو، عف ييستغنى

 وقد وصف بالتدليس:
 .(7)تدليسو أقؿَّ  ما: البخارم قميؿ حيث قاؿ تدليسىو لكف مدلّْسان، ككاف

ف لـ يصرحكا   ك ذكره ابف حجر في الطبقة الثانية مف طبقات المدلسيف الذيف يقبؿ  تدليسيـ كاً 

 .(8)بالسماع

 

                                                           

 (.3/103المجركحيف )ج، انظر:  ابف حباف (1)
 (.9/163انظر: ابف عدم، الكامؿ  في ضعفاء الرجاؿ)ج (2)
، كبطف مف تميـ منيـ صالح بف حي (3) الثكرم اليمدانٌي مف  الثكرم: ىذه النسبة الى بطف مف كتاب ىىٍمدىافى

 (.3/152األنساب )ج، انظر:  السمعاني .أىؿ الككفة
ابف أبي حاتـ، الجرح ؛ (4/92التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (6/350الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (4)

 (.244تقريب التيذيب )ص ، ابف حجر؛ (4/384تاريخ اإلسالـ )ج، الذىبي؛ (4/222كالتعديؿ )ج
 (.244تقريب التيذيب )ص، : ابف حجرانظر (5)
 (.10/220تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب البغدادم (6)
 (.5/65التدليس كالمدلسكف )ج، انظر: السعدم (7)
 (.32طبقات المدلسيف)ص، انظر: ابف حجر (8)
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 :الخالصة 
مامتو ، كتدليسو محتمؿ؛ك  ثقة متفؽ عمى تكثيقو  ألنو قميؿ مقارنة بمركياتو. اً 

 :وقد رواه عنو من ىذا الوجو
زَّاق عبد ْنَعاِنّي: ىمام بن الرَّ  الصَّ
ٌزاؽ عىبد  إحدل سنة ،مات التاسعة ، مف(2)اليىماًنيٌ  ،(1)ًحميىر مىكلىى بىكر، أىبك نافع، ٍبف ىىٌماـ ٍبف الرَّ
 .(3)كمائتيف عشرة
 .(4)يتشيع" ككاف فتغير ؛ عمره آخر في عمي ،شيير مصنؼ، حافظ "ثقة

 وقد رواه عن  عبد الرزاق من ىذا الوجو:
 زىير بن محمد:

 .(6)كمائتيف كخمسيف ثماف سنة مات ،عشرة الحادية مف بغداد، ، نزيؿ(5)اٍلمركًزم محمد بف زىير
 .(7)"ثقة "
 وكيع:
ٌراح ٍبف كًكيع ًميح فبٍ  الجى ؤاًسيُّ  سيفياف، أىبك فرس، ٍبف عىًدم ٍبف مى  في مات التاسعة كبار مف .(8)الرُّ
 .(9)كمائة كتسعيف سبع سنة أكؿ أك ست سنة آخر

                                                           

ياقكت كتقع غربٌي صنعاء ، كىـ أىؿ غتمة. انظر:  ، حمير: كىي مف أصكؿ القبائؿ، نزلت أقصى اليمف (1)
 (.2/307الحمكم،   معجـ البمداف)ج

ىذه النسبة إلى اليمف، كالنسبة ، اليماني: بفتح  الياء آخر الحركؼ كالميـ بعدىما األلؼ كفي آخرىا النكف (2)
 (.13/526األنساب )ج، إلييا يمنى كيماني. انظر:  السمعاني

ابف أبي حاتـ، ؛ (6/130يخ الكبير )جالبخارم في التار ؛ (5/548انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (3)
سير أعالـ ، الذىبي؛ (18/52تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (6/38الجرح كالتعديؿ )ج

 (.354تقريب التيذيب )ص، (،ابف حجر8/222النبالء )ج
 (.354تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (4)
ا (5) ، ف: ىذه مرك العظمى أشير مدف خراساف كقصبتيا. انظر: السمعانيالمركىزل: ىذه النسبة إلى مىٍركي الشاًىجى

 .(12/207األنساب )ج
( 411/ 9تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (9/511تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب البغدادم (6)

 (.217تقريب التيذيب )ص، ؛ابف حجر
 (.217انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7)
مف أئمة أىؿ ، اسى: ىذه النسبة بالراء المفتكحة كتشديد الكاك كىك أبك سممة مسعر بف كداـ الركاسيالٌركٌ  (8)

نما سمى بذلؾ لكبر رأسو كالصحيح في ذلؾ الرأسى باليمزة لكف أصحاب الحديث يذكركنو ، الككفة، كا 
 (.6/178األنساب)ج، بالكاك. انظر:  السمعاني

ابف ؛ (30/462المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج؛ (8/179)ج التاريخ الكبير، انظر: البخارم (9)
 (.581تقريب التيذيب )ص، حجر
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 .(1)عابد" حافظ " ثقة

 وقد وقفت عمى  متابعًا آخر لمرواية:
اٍلفيرىاتً  ٍبفي  أىٍحمىدي  كىك أبك مسعكد: الرزاؽ عبد عف كصمو عمى زىيران  تابع قاؿ الخطيب: قد 

(2). 

بٌّْي ،أبك مسعكد الرازم، مف الحادية عشرة مات سنة ثماف  أىٍحمىدي ٍبفي اٍلفيرىاًت بف خالد الضَّ
 .(3)كخمسيف

 .(4)ثقة حافظ تكمـ فيو بال مستند""

 سماك: ومن الذين رووا ىذا الوجو أيضًا عن
تقدمت  قضاء بالككفةكلي ال تغير حفظو منذ،  يخطئ كثيران ،  صدكؽ :اهلل بن عبدشريك 
 .(5)ترجمتو

 سماك بن حرب, عن موسى بن طمحة ,عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.:  الوجو الثاني

 روى ىذا الوجو عن سماك بن حرب:
  فتغير ككاف يتشيع ؛حافظ شيير عمي في آخر عمره ، ثقة   :  عبد الرزاق الصنعاني

 .(6)تقدمت ترجمتو 
 عن عبد الرزاق الصنعاني. ولم أقف عمى من روى ىذا الوجو

 الوجو الراجح عن سماك ىو :
 .، عف النبيسماؾ بف حرب، عف مكسى بف طمحة، عف أبيو:  الوجو األول

 .حرب، عف مكسى بف طمحة ،عف النبي : سماؾ بف الوجو الثاني
، عف النبي سماؾ بف حرب، عف مكسى بف طمحة، عف أبيو:  الوجو األول:  الراجح ىو
 عميو كسمـ.صمى اهلل 

                                                           

 (.581تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (1)
 (.9/511انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (2)
 (.83)ص تقريب التيذيب، ابف حجر؛ (1/422انظر: المزم ،تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (3)
 (.83تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (4)
 (55)انظر: ترجمتو ص (5)
 (78) انظر: ترجمتو ص (6)
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الثكرم تابعو أربعة مف الركاة الثقات كىـ :إسرائيؿ بف يكنس، أبك األحكص، زائدة بف قدامة، ألف 
 أبك عكانة، كأسباط بف نصر كافؽ األثبات.

 أبك مسعكد عبد اهلل بف الفرات.ك ككيع، ك كركاه عف الثكرم ثالثة مف الثقات : زىير بف محمد، 

 .(1)صحيحكرجحو الدارقطني بقكلو: كىذا ال

 الحكم عمى الحديث:
سماؾ بف حرب  الحديث مف كجيو الراجح حسف اإلسناد، كذلؾ لككف جميع الركاة ثقات عدا

 صدكؽ حسف الحديث.

، متابعة تامة عف شيخو كىك "ثقة" ، (2)كقد تكبع سماؾ في ركايتو مف قبؿ عثماف بف مكىب
 فارتقى الحديث إلى الصحيح لغيره.

 .(3)حاتـ فى العمؿ كركايتو ذكرىا ابف أبي

 .(4)كالحديث صححو ابف خزيمة

 .(5)إسناده حسف صحيح عمى شرط مسمـ قاؿ األلباني :ك 

 مرفوعًا: ولمحديث شاىد من حديث أبي ذر
. (7)، كأبك داكد(6)أخرجو مسمـ ؿو ٍيًد ٍبًف ًىالى مى  ، كغيرىما، مف طريؽ حي

 ، مف طريؽ سعيد بف أبي الحسف.(8)كأخرجو البزار

 

                                                           

 (.4/206انظر: الدارقطني،  العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج (1)
مف الرابعة مات سنة ستيف، كثقو العجمي، ، األعرج، عىبد اهلًل ٍبف مىكىىب التيمي، مكالىـ المدنيعثماف ٍبف  (2)

؛ (231/ 6انظر: البخارم في التاريخ الكبير )ج .كغيرىما، كذكره ابف حباف في الثقات، كابف حجر
 (.385تقريب التيذيب)ص، ابف حجر؛ (5/158الثقات )ج، ابف حباف؛ (2/129الثقات )ج، كالعجمي

 (.2/489عمؿ الحديث )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (3)
كتاب الزكاة/ باب ذكر حب اهلل عزكجؿ المخفي بالصدقة ، صحيح ابف خزيمة: انظر: ابف خزيمة (4)

 (.2456/ح104/ص4)ج
 (.3/268صحيح أبي داكد/األـ )ج، انظر: األلباني (5)
 (.510/ح365/ص1يستر المصمي )جكتاب الصالة / باب قدر ما ، صحيح مسمـ: انظر: مسمـ (6)
 (.702/ح187/ص1كتاب الصالة/باب ما يقطع الصالة )ج، سنف أبي داكد: انظر: أبك داكد  (7)
 (.3927/ح359/ ص9مسند البزار  = البحر الزخار )ج : انظر: البزار (8)
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.، م(1)الطبرانيكأخرجو  ٍدعىافى  ف طريؽ عمي بف زيد بف جي

اًمًت، عىٍف أىًبي ذىرٍّ عف  جميعيـ  ٍبًد اهلًل ٍبًف الصَّ :عى مَّـى:  ، قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى
مّْي، فىًإنَّوي يىٍستيريهي ًإذىا كىافى بىٍيفى يىدىٍيًو ًمٍثؿي » ـٍ ييصى ديكي ـى أىحى ـٍ يىكيٍف بىٍيفى يىدىٍيًو ًمٍثؿي ًإذىا قىا آًخرىًة الرٍَّحًؿ، فىًإذىا لى

دي  ٍرأىةي، كىاٍلكىٍمبي اأٍلىٍسكى ، كىاٍلمى تىوي اٍلًحمىاري ا بىاؿي اٍلكىٍمًب « آًخرىًة الرٍَّحًؿ، فىًإنَّوي يىٍقطىعي صىالى ، مى : يىا أىبىا ذىرٍّ قيٍمتي
ًد ًمفى اٍلكىٍمًب اأٍلىٍحمىًر ًمفى اٍلكى  : يىا اٍبفى أىًخي، سىأىٍلتي رىسيكؿى اهلًل اأٍلىٍسكى كىمىا سىأىٍلتىًني  ٍمًب اأٍلىٍصفىًر؟ قىاؿى

 : دي شىٍيطىافه »فىقىاؿى  «.اٍلكىٍمبي اأٍلىٍسكى
 

  

                                                           

 (.1632/ح151/ص2المعجـ  الكبير)ج: انظر: الطبراني (1)
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 الحديث الرابع(:)
ٍنـو  ، قاؿ: قرمء عند ىذا آخر، عف أبي مكسىكسئؿ عف حديث ًعيىاضو األىٍشعىًرمّْ كليس اٍبفي غى

بًٍَُِّالنبي صمى اهلل عميو كسمـ قكلو تعالى:  ْه َوُُيِ ُُ بُّ ٍم ُُيِ ِْ ُ بَِق ِِت اَّللذ
ْ
فََسَِْف يَأ

، فقاؿ لي (1)
 رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: قىٍكميؾى يىا أىبىا ميكسىى 

 فقاؿ: يركيو سماؾ بف حرب كاختمؼ عنو؛
دٍ ك  فركاه شعبة  .ًريس اأٍلىٍكًدمّْ ، عف سماؾ، عف ًعيىاضو األىٍشعىًرمّْ ، عف أبي مكسىاً 

 قالو ابف إدريس، عف أبيو، كشعبة قاؿ ذلؾ أىبيك مىٍعمىرو اٍلقىًطيًعٌي.
،  فركاه عف ابف إدريس، عف شعبة، عف سماؾ، عف ًعيىاض: أف النبي  كخالفو اأٍلىشىجُّ

 .(2)شار إلى أبي مكسىصمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: ىـ قكـ ىذا كأ 
 أوجو االختالف :

وىما  ,عن سماك في ىذا الحديث عمى وجيينقطني أن الرواة اختمفوا ذكر الدار 
 عمى النحو التالي:

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. سماؾ، عف عياض األشعرم، عف أبي مكسى الوجو األول:

  عميو كسمـ.عف النبي صمى اهلل،سماؾ، عف عياض األشعرم : الوجو الثاني
 تخريج أوجو االختالف :

 .، عف النبيسماؾ، عف عياض األشعرم، عف أبي مكسى: الوجو األول
 ،مف طريؽ شعبة عف سماؾ بو بمفظو.(4)ابف أبي حاتـك  ،(3)أخرجو الطبرم

، بمفظو مف طريؽ (7)بمفظة " قكمؾ أىؿ اليمف"، كابف عساكر (6)، كالبييقي(5)كأخرجو تماـ بمفظو
 بف يزيد عف سماؾ بو .ًإدريس 

                                                           

 [.54]المائدة: (1)
 (.7/250العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، دارقطنيانظر: ال (2)
 (.12189/ح415/ص10انظر: الطبرم: جامع البياف)ج (3)
 (6353/ح1160/ص4انظر: ابف أبي حاتـ: تفسير ابف أبي حاتـ)ج (4)
 (.1108/ح49/ص2فكائد تماـ )ج: انظر: تماـ (5)
 (.351/ص5انظر: البييقي: دالئؿ النبكة)ج (6)
 (.6583/ح34/ص32تاريخ دمشؽ )ج: بف عساكرانظر: ا (7)
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 عف عياض األشعرم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ،بف حرب  : سماؾالكجو الثاني

أكمأ بمفظو كبزيادة :"(3)بف مردكيوأبك بكر ك  ، بمفظو،(2)بف أبي شيبةأبك بكر ك ، (1)أخرجو  ابف سعد
بمفظو،  (4)ـكابف أبي عاص رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى أبي مكسى بشيء كاف معو"،

 أبي إلى كسمـ عميو اهلل صمى اهلل بمفظو كبزيادة كأكمأ رسكؿ ،(6)الحاكـأبك عبداهلل ، ك (5) مكالطبر 
 بو. بف حرب ، بمفظو، مف طريؽ شعبة عف سماؾ(7)معو، كأبك نعيـ كاف بشيء مكسى

 دراسة أوجو االختالف:
 .ف النبي،ع، عف عياض األشعرم، عف أبي مكسىبف حرب سماؾ: الوجو األول

 ِعَياٍض اأَلْشَعِرِي :
ك األىٍشعىًرًم   .(8)ًعيىاًض ٍبًف عىٍمرو

 .(9)قاؿ ابف حٌباف: لو صحبة

 . (10)كقاؿ البغكٌم: يشٌؾ في صحبتو

 .(11)كقاؿ ابف أبي حاتـ، عف أبيو، ركل عف النبٌي صمى المَّو عميو كسٌمـ مرسالن 

 الخالصة:
.  تابعي مخضـر

 

                                                           

 (.80/ ص4الطبقات الكبرل )ج: انظر: ابف سعد (1)
 (.664/ح179/ ص2انظر: ابف أبي شيبة:  مسند ابف أبي شيبة )ج (2)
 (.102/ص3عزاه إليو السيكطي، الدر المنثكر)ج (3)
 (.2565/ح640/ص4انظر: ابف أبي عاصـ:  اآلحاد كالمثاني )ج (4)
 (.12188/ح414/ ص10الطبرم:  جامع البياف )ج انظر: (5)
 (.3220/ح342/ص2مستدرؾ الحاكـ )ج: انظر: الحاكـ (6)
 /2167ص /4معرفة الصحابة )ج : أبك نعيـ؛ (1/85تاريخ أصبياف )ج: انظر: أبك نعيـ األصبياني (7)

 (.5438ح
 (.22/571انظر: المزم، تيذيب الكماؿ)ج (8)
 (.3/309جانظر: ابف حباف، الثقات ) (9)
 (.4/629اإلصابة في تمييز الصحابة )ج، انظر: ابف حجر (10)
 (.6/407الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (11)
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 ان وىما:ىذا الوجو عن سماك اثن اةرو 
 .(1)تقدمت ترجمتو  ثقة :بف الحجاج شعبة

 وقد رواه عن شعبة:
 عبد اهلل اأَلوِدّي:

اًفًرم(2)األىكًدمٌ  الرَّحمىف، عىبد ٍبف يىًزيد ٍبف ًإدريس ٍبف اهللً  عىبد  ،الكيكفيٌ  محمد ،أبك(3)، الزعى

 .(4)كمائة لثامنة مات سنة اثنتيف كتسعيفا

 .(5)"ثقة فقيو عابد"
 نو من ىذا الوجو:وقد رواه ع

:  َأبو َمعَمر الَقِطيِعي 
اًعيؿ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف مىعمىر، أىبك مىعمىر، ًكٌم، الييذىلي. مف العاشرة مات سنة  ًإٍسمى القىًطيًعيُّ ، اليىرى

 .(6)ست كثالثيف كمائتيف

 .(7)مأمكف" "ثقة

 

 

 

                                                           

 (65ص)انظر: ترجمتو  (1)
صعب بف سعد مف األىكًدٌم: بفتح األلؼ كسككف الكاك كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة الى أكد بف  (2)

 (.1/385األنساب )ج، منحج. انظر: السمعاني
الزعافرم: بفتح الزال كالعيف الميممة ككسر الفاء كالراء، ىذه النسبة إلى الزعافر،... مف الككفة. انظر:  (3)

 (.6/295)ج األنساب، السمعاني
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (7/247تاريخ بغداد )ج، الخطيب؛ (5/47التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)

 (.295تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (293/ 14)ج
 (.295تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
المزم،  تيذيب ؛ (2/155الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (1/342التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (6)

 (.105تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (3/19الكماؿ )ج
 (.105تقريب التيذيب )ص، ر: ابف حجرانظ (7)
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 ورواه أيضًا عن سماك:
 .بن يزيد ِإدريس

اًفًرم، لرحمفا عبد بف يزيد بف ىك إدريس  يزيد، بف داكد أخك الككفي، اهلل عبد أبك ،األىكًدٌم ،الزعى
 .(1)كمائة كتسعيف ثنتيف أك إحدل سنة مات السابعة، مف إدريس، بف اهلل عبد ككالد

 .(2)"ثقة"

 سماؾ، عف عياض األشعرم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.: الوجو الثاني

 رواه عن سماك من ىذا الوجو :
 .(3)ثقة    تقدمت ترجمتو :  شعبة

 ورواه عن شعبة :
 .(4)ثقة   تقدمت ترجمتو:  عبد اهلل بن إدريس اأَلوِديّ 

 ورواه عن عبد اهلل بن إدريس اأَلوِدّي:
:  اأْلََشج 

، بف سعيد بف اهلل عبد ٍيفو  سنة مات العاشرة صغار اأٍلىشىجُّ ،الككفي، مف سعيد اٍلًكٍنًدمُّ أبك حيصى
 .(5)يفكخمسيف كمائت سبع

 .(6)" ثقة"

 

                                                           

ابف أبي حاتـ ،الجرح ؛ (2/37التاريخ الكبير)ج، البخارم؛ (6/344انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (1)
الكنى ، الدكالبي؛ (300-299/ 2تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (2/263كالتعديؿ )ج
 (.97ب )صتقريب التيذي، ابف حجر؛ (2/811كاألسماء )ج

 (.97تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (2)
 (65) انظر: ترجمتو ص (3)
 (85)انظر: ترجمتو ص (4)
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (5/73الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (5/42التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (5)

 (.305تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (15/27في أسماء الرجاؿ)ج
 (.305تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (6)
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 الوجو الراجح عن سماك:

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. سماؾ، عف عياض األشعرم، عف أبي مكسى: الوجو األول

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.، سماؾ، عف عياض األشعرم :الوجو الثاني 
لنبي عف ا سماؾ، عف عياض األشعرم، عف أبي مكسى: الوجو األول الوجو الراجح ىو:
 صمى اهلل عميو كسمـ.

 حيث تكبع فيو شعبة مف إدريس ككالىما ثقة.

 .(1)كقاؿ أبك حاتـ عف الكجو الثاني: مرسؿ

 : الحكم عمى الحديث
عدا سماؾ بف حرب صدكؽ ، لككف جميع الركاة ثقات  ،الحديث مف الكجو الراجح حسف اإلسناد 

 حسف الحديث.
 

  

                                                           

 (.4/586انظر: ابف أبي حاتـ الرازم، عمؿ الحديث)ج (1)
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 المطمب الخامس: 
 ريرة مسند أبي ى
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 )الحديث الخامس(: 
عميو كسمـ،  كسئؿ عف حديث ابف عباس، عف أبي ىريرة رضي اهلل عنيما، عف النبي صمى اهلل

اًتًقو". مىى عى فىٍيًو عى اًلٍؼ بىٍيفى طىرى ـٍ ًفي ثىٍكبو فىٍمييخى ديكي مَّى أىحى  قاؿ: "ًإذىا صى

 فقاؿ: يركيو عكرمة كاختمؼ عنو؛

 كاختمؼ عف سماؾ بف حرب؛

 مرفكعان. ه سعيد بف عامر، عف شعبة، عف سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرةفركا

 ككقفو غيره، عف شعبة.

 .(1)كالصحيح عف شعبة، عف سماؾ مكقكفان 

 أوجو االختالف:
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 مكقكفان. سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة : الوجو الثاني
 تخريج أوجو االختالف:

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 مف طريؽ شعبة عف سماؾ بو بنحكه. ،(2)أخرجو البزار

 مكقكفان. سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة : الوجو الثاني
 .(3)أفاد بركاية شعبة لو في العمؿلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني 

 دراسة أوجو االختالف:
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 .(4)ىك مكلى ابف عباس: ثقة تقدمت ترجمتو عكرمة:

                                                           

 (.99-9/98العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (1)
 (.15/289المسند = البحر الزخار )ج :انظر: البزار (2)
 (.99-9/98العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (3)
 (53) انظر: ترجمتو ص (4)
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 روى ىذا الوجو عن سماك بن حرب:
 .(1)تقدمت ترجمتو  ثقة: شعبة

 روى ىذا الوجو عن شعبة:
 يد بن عامر:سع
مد، أىبك عامر، ٍبف سىًعيد بىًعٌي، ميحى  .(2)كمائتيف ثماف سنة التاسعة، مات البىصًرٌم، مف الضُّ

 .(3)كىـ" ربما :حاتـ أبك كقاؿ ،صالح "ثقة

 .(4)ألتيناه حديثان  يكـ كؿ حدثنا فمك لزموا:  يحيى البنو ميدم ابف قاؿ

 .(8)ه ابف حباف في الثقاتكذكر ،(7)، كالعجمي(6)كابف معيف،(5)كثقو ابف سعد

 عامر بف سعيد فقاؿ: المكصمي؟ يزيد بف القاسـ أك إليؾ أحب عامر بف سعيد  سئؿ أبك حاتـ
 .(9)الغمط بعض حديثة في ككاف،  صالحان  رجال سعيد ككاف ،إلي أحب

 الخالصة:
 ثقة.

 مكقكفان. عف أبي ىريرة عف عكرمة، سماؾ،: الوجو الثاني

 

                                                           

 (65) انظر: ترجمتو ص (1)
الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (3/502التاريخ الكبير)ج، البخارم؛ (7/216الكبرل )جالطبقات ، انظر: ابف سعد (2)

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، ؛ المزم؛ (3/155الثقات )ج، ابف حباف البستي؛ (4/48كالتعديؿ )ج
 (  ابف حجر، تقريب التيذيب 510/ 10تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (510/ 10)ج

 (.237)ص: 
 (.237تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (3)
 (.10/512انظر: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج (4)
 (.7/216انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (5)
 (.126تاريخ ابف معيف/ركاية الدارمي)ص، انظر: ابف معيف (6)
 (.1/401انظر: العجمي، الثقات )ج (7)
 (.8/264)ج الثقات، انظر: ابف حباف (8)
 (.انظر4/48الجرح كالتعديؿ )ج، :انظر: ابف أبي حاتـ (9)
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 ك:روى ىذا الوجو عن سما
 .(1)ثقة  تقدمت ترجمتوشعبة: 

 الوجو الراجح عن سماك بن حرب:
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة : الوجو األول

 مكقكفان.سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة:  الوجو الثاني

 .نبي ،عف ال، عف عكرمة، عف أبي ىريرة بف حرب سماؾ: الوجو األول: الوجو الراجح
 بف سعيد حدثنا: قاؿ الباىمي، العباس بف عمرك بف محمد قاؿ البزار بعدما ذكر الركاية: "حدثنا

 ...... ىريرة، أبي عف عكرمة، عف حرب ابف يعني سماؾ، عف شعبة، حدثنا: قاؿ عامر،
نما عامر، بف سعيد إال ىريرة أبي عف عكرمة، عف شعبة، عف ركاه نعمـ ال الحديث كىذا  يعرؼ كا 
أم    ىريرة أبي عف عكرمة، عف ،(3)كثير أبي بف يحيى عف ،(2)اهلل عبد أبي بف ىشاـ حديث مف

 .(4)"مرفكعان 
 الحكم عمى الحديث:

 اإلسناد، لركاية سماؾ عف عكرمة. الحديث مف كجيو الراجح المرفكع مضطرب
 كقد تابع سماؾ في ىذه الركاية يحيى بف أبي  كثير.

 كغيره. ،(5)كركايتو أخرجيا البخارم
 ًإلىى الصحيح لغيره.  فارتقى الحديث

                                                           

 (65) انظر: ترجمتو ص (1)
، أبك بكر البصرم، مف كبار السابعة مات سنة أربع كخمسيف، كلو ثماف  (2) ىشاـ بف أبي عبد اهلل الدٍَّستيكىاًئيّْ

أسماء الرجاؿ ، تيذيب  الكماؿ، ثقة ثبت كقد رمي بالقدر. انظر: المزمكسبعكف سنة، قاؿ ابف حجر: 
 (.573تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (30/215)ج

، مف التاسعة مات سنة ست كمائتيف، كثقو  (3) يحيى ٍبف أبي كىًثير ٍبف ًدرىىـ، أىبك غىٌساف مىكلىى العىنبىًرييف، البىصًرمُّ
تيذيب ، المزم؛ (300/ 8التاريخ الكبير )ج، الثقات. انظر: البخارم ابف حجر كغيره، كذكره ابف حباف في

الثقات ، ابف حباف؛ (595تقريب التيذيب )ص ، ابف حجر؛ (31/499الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.5/527)ج

 (.15/289مسند البزار = البحر الزخار )ج، انظر: البزار (4)
/باب ادا صمى في الثكب الكاحد فميجعؿ عمى عاتقيو كتاب الصالة، انظر: البخارم: صحيح البخارم (5)

 (.81/ص1)ج
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الحديث السادس (:)  
نًَّة »، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: كسئؿ عف حديث عكرمة، عف أبي ىريرة ًفي اٍلجى

ٍدعه  ، كىالى كىٍىف(1)قىٍصره ًمٍف ليٍؤليؤىةو لىٍيسى ًفييىا صى
ـى (2) ًميًمًو ًإٍبرىاًىي ـي ، أىعىدَّهي المَّوي ًلخى مىٍيًو السَّالى  «.عى
 فقاؿ: يركيو سماؾ بف حرب، كاختمؼ عنو؛

، ٍيؿو كف ، عف حماد بف سممة، عف سماؾ، عف عكرمة، عف ك  فرفعو النٍَّضرى ٍبفى شيمى يًزيد بف ىىاري
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.أبي ىريرة

ٍيجي ٍبفي  اجي ٍبفي ًمٍنيىاؿو ، كسيرى جَّ النٍُّعمىاًف، رككه عف حماد بف سممة  كخالفيما سميماف بف حرب،  كحى
 مكقكفان.

 .(3)ككقفو عمر، عف سماؾ، كالمكقكؼ أصح 

 أوجو االختالف:
 :كالتالي من أوجو االختالف عمى سماك وىماذكر الدارقطني وجيين 

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة : الوجو األول

 مكقكفان.عكرمة، عف أبي ىريرة سماؾ، عف  : الوجو الثاني
 :تخريج أوجو االختالف

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة : الوجو األول

،  (7)، كتماـ (6)كمرة "درة" بدالن مف لؤلؤة  "در" بمفظ قريب (5)بنحكه، كالطبراني (4)البزار أخرجو 
 حماد بف سممة عف سماؾ بو. بف شميؿ عف  النضر مف  طريؽ ، بنحكه،(8)عساكر كابف

                                                           

صدع: الصاد كالداؿ كالعيف أصؿ صحيح يدؿ عمى انفراج في الشي،..... كالصدع: النبات ؛ ألنو يصدع  (1)
 (.338-3/337مقاييس المغة )ج، األرض. انظر:  ابف فارس

عؼ كىك المراد في الحديث، كاألخرل عمى زماف. كىف: الكاك كالياء كالنكف: كممتاف تدؿ إحداىما عمى ض (2)
 (.6/149مقاييس المغة )ج، انظر:  ابف فارس

 (.11/126العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (3)
 (.8789/ح15/290مسند البزار )ج : انظر: البزار (4)
 (. 6543/ح329/ص6انظر: الطبراني :المعجـ األكسط )ج (5)
 (.8114/ح107/ص8الطبراني: المعجـ األكسط)ج: رانظ (6)
 (..578/ح240/ص1فكائد تماـ)ج: انظر: تماـ (7)
 (.247/ ص6تاريخ دمشؽ )ج: انظر: ابف عساكر (8)
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، مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف حماد بف سممة بنحكه(2)البزاربمفظو، ك  (1)ابف أبي الدنيا كأخرجو
 بو عف سماؾ 

 مكقكفان.سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة :  الوجو الثاني

سماؾ بو بنحكه حماد بف سممة عف سميماف بف حرب عف  ، مف طريؽ (3)أخرجو ابف أبي حاتـ
 .مختصران 

كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريقي حجاج بف منياؿ ، كسريج بف النعماف ، عف حماد عف 
 .(4)سماؾ بو

 .(5)كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو في العمؿ ،كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ عمر
 دراسة أوجو االختالف:

 ف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.، عسماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 روى ىذا الوجو عن سماك:
 . (6)تقدمت ترجمتولو أكىاـ، كقد تغير حفظو بآخرة،   ثقة  :   حماد بن سممة

 وروى ىذا الوجو عن حماد كاًل من:
 ُشَميل: ْبن النَّضر
سىف أىبك شيمىيؿ، ٍبف النَّضر  .(7)كمائتيف أربع نةس مات التاسعة كبار الماًزًنيُّ ،مف النٍَّحًكٌم ، الحى

 .(8)"ثقة ثبت"

 

                                                           

 (.167/ص35صفة الجنة )ج: انظر: بف أبي الدنيا (1)
 (.8789/ح290/ص15انظر: البزار:  مسند البزار )ج (2)
 (.1241/ح505/ص5حديث)جعمؿ ال: انظر: ابف أبي حاتـ (3)
 (.11/126الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: (4)
 (.11/126الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: (5)
 (57) انظر: ترجمتو ص: (6)
 (.562التقريب )ص، ابف حجر؛ (29/379تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (8/90التاريخ الكبير)ج، البخارم (7)
 (.562انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (8)
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 :يِزيد بن َىاُرون
. مف التاسعة ، الكاًسًطيُّ مىًميُّ اًلد، السُّ  .(1)مات سنة ست كمائتيف ،يىًزيد ٍبف ىاركف، أىبك خى

 .(2)"ثقة متقف عابد"

 موقوفًا. سماك, عن عكرمة, عن أبي ىريرة :  الوجو الثاني
 روى ىذا الوجو عن سماك :

 .(3)تقدمت ترجمتولو أكىاـ، كقد تغير حفظو بآخرة، ثقة :  ةحماد بن سمم

 سميمان بن حرب:
  سنة مات التاسعة مكة، مف البىصًرٌم، قاضي األىزًدٌم، ،(4)الكاًشحيُّ  أىيكب أىبك حىرب، ٍبف سيميماف
 .(5)كمائتيف كعشريف أربع

 .(6)حافظ" إماـ "ثقة

 حجاج بن منيال:
 ست سنة مات التاسعة مف البصرم مكالىـ ،السممي محمد بكأ ،(7)األنماطي المنياؿ بف حجاج
 .(8)كمائتيف  عشرة سبع أك عشرة

 .(9)" ثقة فاضؿ"

                                                           

سير أعالـ ، الذىبي؛ (32/261تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (8/368التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (1)
 (.606تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (97/ 8النبالء )ج

 (.606ب التيذيب)صانظر: ابف حجر، تقري (2)
 (57) انظر: ترجمتو ص (3)
 (.13/261الكاشحى: ىذه النسبة إلى بنى كاشح، كىـ بطف مف األزد، انظر: السمعاني ،األنساب )ج (4)
ب الكماؿ تيذي، ( ؛؛ المزم4/8التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (7/300الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (5)

 (.250تقريب التيذيب )ص، ( ؛ابف حجر8/406سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي ؛ (11/384)ج
 (.250تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (6)
 (.1/378األنساب )ج، األنماطي:، ىذه النسبة الى بيع األنماط، كىي الفرش التي تبسط. انظر: السمعاني (7)
( ؛ابف حباف ،الثقات 3/167الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (2/380جالتاريخ الكبير )، البخارم (8)

تقريب التيذيب )ص ، ابف حجر؛ (5/457تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (8/202)ج
153.) 

 (.153ابف حجر، تقريب التيذيب)ص: انظر: (9)
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 :النُّعمان ْبن ُسَرٌج
رىاسىاف ،مف كبار العاشرة ،مات  كىىرٌم، أىبك الحيسيف، أصمو مف خي يج ٍبف النُّعماف، البىغداًدٌم، الجى سيرى

 .(1)كمائتيف يـك األضحى سنة سبع عشرة
 .(2)"ثقة ييـ قميال""

 ورواه عن سماك أيضًا:
 :عمر 

، كعيمىري ٍبفي ميكسىى ٍبًف كىًجيوو اٍلكىًجيًييُّ  رعيمى  كقد أفاد المزم  أف كالن  مف ٍبف عيبىٍيدو الطَّنىاًفًسيُّ
 قد  

 .(3)رككا عف سماؾ بف حرب

 .(4)صدكؽ    تقدمت ترجمتو:  الطَّنىاًفًسيُّ عمر بف عبيد 
 :عمر بن موسى

عيمىر ٍبف ميكسى، ٍبف كىًجيوو ،اٍلمييىتًَّميّْ ،اٍلكىًجيًييُّ ،اٍلًحمًصي
(5). 

 .(6)فذكره ابف حجر في لساف الميزا
 .(7)ليس بثقة قاؿ ابف معيف:

 .(8)مرضيلـ يكف بثقة كال  كقاؿ مرة:

 .(10)، ككذلؾ قاؿ أبكداكد(9)كقاؿ مرة: ليس بشيء

                                                           

تيذيب ، المزم؛ (10/300ريخ بغداد )جتا، الخطيب البغدادم؛ (4/205التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (1)
تقريب ، ابف حجر؛ (10/219سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي؛ (10/218الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج

 (.229التيذيب )ص
 (.229تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (2)
 (.12/117تيذيب الكماؿ أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (3)
 (75) انظر: ترجمتو ص (4)
 (.3/224ميزاف االعتداؿ )ج، الذىبي؛ (6/197التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (5)
 (.4/332لساف الميزاف )ج، انظر: ابف حجر (6)
 (.4/423انظر: ابف معيف، تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم)ج (7)
 (.1/53ية ابف محرز)جتاريخ ابف معيف/ركا، انظر: ابف معيف (8)
 (.4/334انظر: ابف حجر،   لساف الميزاف )ج (9)
 (.1/163سؤاالتو ألبي داكد)ج، انظر: أبك عبيد األجرم (10)
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 .(1)ليس حديثو بشئكقاؿ مرة : 

 .(2)م : منكر الحديثقاؿ البخار ك 

 .(3)حديثوسمعتيـ يذمكف كقاؿ الجكزجاني: 

 .  (5)"(4)كقاؿ يعقكب الفسكم: يعرؼ كينكر

 : متركؾ الحديث .(7)، كالدارقطني(6)كقاؿ النسائي

 .(8)كقاؿ الدارقطني مرة: ضعيؼ

 .(10)كاف يضع الحديث،  (9)ذاىب الحديث ،كقاؿ أبك حاتـ: متركؾ الحديث

 ، كغيرىـ في الضعفاء. (12)كابف شاىيف، (11)ذكره العقيمي

فمما كثر في ركايتو عف الثقات ماال  ،قاؿ ابف حباف: كاف ممف يركم المناكير عف المشاىيرك 
 .(13)يشبو حديث األثبات حتى خرج عف حد العدالة إلى الجرح فاستحؽ الترؾ

سنادان ك  كقاؿ ابف عدم :ىك ممف يضع الحديث متنان   .(14)ا 

 
                                                           

 (.4/441انظر: ابف معيف، تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم)ج (1)
 (.6/197التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (2)
 (.295أحكاؿ الرجاؿ )ص، انظر: الجكزجاني (3)
يعرؼ كينكر: معناه أف الراكم يركم األحاديث المعركفة عف غيره، كأحيانان يتفرد بركاية ما ال يعرؼ عف  (4)

كينظر فيو اعتباران. انظر: ، غيره، كىذه المفظة مف المرتبة األكلى مف مراتب الجرح، ممف يكتب حديثو
 (. 43محمكد  صديؽ المنشاكم، قامكس مصطمحات الحديث النبكم)ص

 (.3/140المعرفة كالتاريخ )ج، انظر: يعقكب الفسكم (5)
 (.82الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (6)
 (.50انظر: البرقاني، سؤاالتو لمدارقطني )ص (7)
 (.2/179السنف)ج ، انظر: الدارقطني (8)
حديث أىميا. انظر: محمكد كالتي ال يعتبر ب، ذاىب الحديث: مف  ألفاظ  المرتبة  الخامسة مف مراتب الجرح (9)

 (.43صديؽ المنشاكم، قامكس مصطمحات الحديث النبكم )ص
 (.6/133الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (10)
 (.3/190انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير)ج (11)
 (.122انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف)ص (12)
 (. 86/ 2المجركحيف )ج، انظر: ابف حباف(13)
 (.6/23الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج، انظر: ابف عدم (14)
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 الخالصة:

 متركؾ.

 لوجو الراجح عن سماك :ا
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة : الوجو األول
 .مكقكفان سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة  : الوجو الثاني

 سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة مكقكفان. ىك الكجو الثاني : الوجو الراجح :
، أم لزيادة عدد الثقات الذيف رككا الحديث بف سممة مادكذلؾ لركاية ثالثة مف الثقات لو عف ح

 عماف.نسريج بف الك حجاج بف منياؿ، ك : سميماف بف حرب، كىـ

 .(1)ىك األصح:كقد رجحو ابف أبي حاتـ في العمؿ كقاؿ 

 .(2)«ال نعمـ أسنده إال يزيد بف ىاركف كالنضر، كيركيو غيرىما مكقكفان » قاؿ البزار:ك 

 .(3)«ركاه عف سماؾ إال حماد بف سممة الحديث ال نعمـ أحدان كىذا »كقاؿ البزار: 

 كىك صدكؽ. ،كقد تابعو في ىذه الركاية عمر، كقد يككف الطنافسي

 .(4)الدارقطني بقكلو : كالمكقكؼ أصح رجحو كىك ما

 الحكم عمى الحديث:
 الركاية  مف كجييا الراجح  مضطربة اإلسناد، لركاية سماؾ عف عكرمة.

 "... ركاه عف سماؾ إال حماد "كىذا الحديث ال نعمـ أحدان  :معقبان عمى كالـ البزار قاؿ ابف كثير

 .(5)«لكال ىذه العمة لكاف عمى شرط الصحيح، كلـ يخرجكه»

 

 

                                                           

 (.5/506عمؿ الحديث )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.15/290مسند البزار )ج، البزار (2)
 (.10/181مسند البزار)ج، انظر: البزار (3)
 (.11/126العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (4)
 (.1/399البداية كالنياية)ج، ف كثيرانظر: اب (5)
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 )الحديث السابع(
، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "إذا أراد الرجؿ كسئؿ عف حديث عكرمة، عف أبي ىريرة

اًرًه". أٍف يىٍبًنيى ، فمو أف شىبىةن ًفي ًجدىاًر جى  يضع خى

كاختمؼ عف سماؾ بف حرب، فركاه زىير بف معاكية، كالثكرم، كشعبة، عف سماؾ، عف عكرمة،  
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

ًبيًع ، عف سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة مَّد بف ميصعب، عف قىٍيس ٍبف الرَّ  ،كركاه ميحى
 .(1)كالصحيح عف سماؾ مرسالن 

 أوجو االختالف :
 : وجيين آخرينووقفت عمى  ,اختمف فييما عمى سماكذكر الدارقطني وجيين 

 سماؾ، عف عكرمة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. :الوجو األول
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة :  الوجو الثاني

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.اس سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عب: الوجو الثالث

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ، عف عف سماؾ، عف جابر بف سمرةأبك خيثمة ، :الوجو الرابع

 تخريج أوجو االختالف:
 سماؾ، عف عكرمة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.: الوجو األول

 .(2)لو في العمؿ لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ زىير، كلكف الدارقطني أفاد بركايتو

 ،مف طريؽ سفياف الثكرم عف سماؾ بو  بنحكه.(3)أخرجو الطبرم

 مف طريؽ شعبة  عف سماؾ بو بنحكه.،(4)كأخرجو الطبرم 

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.عكرمة، عف أبي ىريرة  سماؾ، عف : الوجو الثاني
 

                                                           

 (.123-122/ 11انظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
 (.1143/ح774/ص2انظر: الطبرم: تيذيب اآلثار)ج (3)
 (.1144/ح775/ ص2تيذيب اآلثار)ج: انظر: الطبرم (4)
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 .(1)اية  قيس بف الربيع لو في العمؿلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد برك 

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس الكجو الثالث : 

، مف (7)كالبييقي ،(6)الطبرمك  ،(5)، كأحمد(4)كعبد بف حميد ،(3)، كابف أبي شيبة(2)أخرجو ابف ماجو
 .«أىٍذريعو  سىٍبعى  فىاٍجعىميكهي  الطًَّريؽً  ًفي اٍختىمىٍفتيـٍ  ًإذىا» بمفظطريؽ سفياف الثكرم عف سماؾ بو 

 فىٍميىٍدعىٍموي  ًبنىاءن  بىنىى مىفٍ »بمفظ سفياف الثكرم عف سماؾ بو  ، مف طريؽ(8)كأخرجو ابف أبي شيبة
اًئطً  اًرهً  ًبحى  .«جى

 ـٍ اٍختىمىٍفتي  ًإذىا»بمفظ  ، مف طريؽ زىاًئدىة بف قدامىة عف سماؾ بو (10)، كالطحاكم (9)كأخرجو الطبرم 
 .« أىٍذريعو  سىٍبعى  فىاٍجعىميكىىا الطُّريؽً  ًفي

ًميفىةى عف سماؾ بو  بنحكه.(11)كأخرجو البييقي  ، مف طريؽ اٍلًمٍنيىاؿ ٍبفي خى
ًليد ٍبفي أىًبي ثىٍكر عف سماؾ بو  بنحكه. (12)كأخرجو الطبرم   ، مف طريؽ اٍلكى
 فىاٍجعىميكا ًسكَّةو  ًفي اٍختىمىٍفتيـٍ  ًإذىا "بمفظ ، مف طريؽ قىٍيس ٍبف الرًَّبيع عف سماؾ بو(13)كأخرجو الطحاكم 

 ." اٍبنيكا ثيَـّ  أىٍذريعو  سىٍبعى 
 ، مف طريؽ  ًإٍسرىاًئيؿ عف سماؾ بو  بمفظ قريب .(14)كأخرجو الطبرم

                                                           

 (.123/ص11ة في األحاديث النبكية)جالعمؿ الكارد: انظر: الدارقطني (1)
 (.12339/ح784/ص2كتاب األحكاـ/ ًإذا  تشاجركا في قدر الطريؽ)ج، سنف ابف ماجو: انظر: ابف ماجو (2)
انظر: ابف أبي شيبة: المصنؼ البف أبي شيبة، كتاب البيكع كاألقضية/باب ًإذا الطريؽ اختمؼ فيو كـ  (3)

 .(23043/ح549/ص4يجعؿ)ج
 (.600/ح206/ص1مسند ابف حميد )ج، د بف حميدانظر: عب (4)
 (.2098/ح11/ص4مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (5)
 (.772/ح12/ص2تيذيب اآلثار )ج: انظر: الطبرم: (6)
 انظر: البييقي: السنف الكبرل، كتاب الصمح/ باب ارتفاؽ الرجؿ بجدار غيره بكضع الجذكع (7)

 (.11380/ح113/ص6)ج
:المصنؼ البف أبي شيبة، كتاب البيكع كاألقضية / باب في الرجؿ يجعؿ خشبة عمى انظر: ابف أبي شيبة  (8)

 (.23037/ح594/ص4جدار جاره)ج
 (.773/ح13/ص2تيذيب اآلثار )ج: انظر: الطبرم (9)
 (.1188/ح225/ص3شرح مشكؿ اآلثار )ج: انظر: الطحاكم (10)
 /255ص /6)ج لقـك يختمفكف في سعة الطريؽالسنف الكبرل، كتاب إٍحيىاء المكات/باب ا: انظر: البييقي (11)

 (.21862ح
 (.772/ح12/ص2انظر: الطبرم:  تيذيب اآلثار)ج (12)
 ( بنحكه.2408/ح200/ص6كفى )ج، (1189/ح225/ص3انظر: الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار )ج (13)
 (.773/ح13/ص2انظر: الطبرم: تيذيب األثار )ج (14)
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 مف طريؽ أبي خالد الدَّاالًنيّْ عف سماؾ بو بنحكه. ,(1)كأخرجو الطبراني
 ؾ بف عبداهلل عف سماؾ بو بنحكه.، مف طريؽ شري(3)، كالبييقي(2)كأخرجو أحمد
 , مرفوعاً عن جابر بن سمرة  أبو خيثمة , عن سماك,: الوجو الرابع

 ، مف طريؽ أبي خيثمة عف سماؾ بو بنحكه. (4)أخرجو العقيمي

 دراسة أوجو االختالف:
 سماك, عن عكرمة, عن النبي صمى اهلل عميو وسمم. الوجو األول:

 ىذا الوجو عن سماك: روى 
 بن معاوية :زىير 

عفيُّ  يثىمة، الجي زيىىير ٍبف ميعاكية ، أىبك خى
سىٍبًعيفى كمائة(5) ،مف السابعة، مىاتى سىنىةى أىٍربىعو كى

(6). 

 .(8)بآخره "(7)"ثقة ثبت إال أف سماعو عف أبي إسحاؽ

 ، كغيرىـ. (12)، كأبك داكد(11)، كأحمد(10)،كابف معيف(9)كثقو ابف سعد

                                                           

 (.11737/ح281/ص11ك)ج، (11736/ح281/ص11المعجـ الكبير)ج: انظر: الطبراني: (1)
 (.2912/ح82/ص5ك)ج، (2757/ح483/ص4انظر: أحمد: مسند أحمد )ج (2)
كتاب الصمح /باب ارتفاؽ الرجؿ بجدار غيره بكضع ، السنف الكبرل: انظر: البييقي (3)

 (.11379/ح113/ص6الجذكع)ج
 (.1/291الضعفاء الكبير )ج: انظر: العقيمي (4)
ٍعًفٌى: (5)  األنساب، ىذه النسبة إلى القبيمة كىي جعفي بف سعد العشيرة كىك  مف مذحج،. انظر: السمعاني الجي

 (.3/290)ج
الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (3/427التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (6/376الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (6)

ابف ؛ (181/ 8أعالـ النبالء )جسير ، الذىبي؛ (9/420تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (3/588كالتعديؿ )ج
 (.218حجر،  تقريب التيذيب )ص

 . 53انظر: ترجمتو ص .ثقة اختمط بآخرة (7)
 (.218تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (8)
 (.6/376الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (9)
 (.3/564تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج، ابف معيف: انظر: (10)
 (.3/352تيذيب التيذيب)ج، ابف حجر؛ (3/588أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج انظر: ابف (11)
 (.68سؤاالتو ألبي داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ)ص ، انظر: أبك عبيد اآلجرم (12)
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، في كؿ شئ إال في حديث (1)قكؿ: زىير أحب ًإلىٍينىا مف إسرائيؿكقاؿ ابف أبي حاتـ سمعت أبى ي
، كزىير؟ قاؿ: زىير أتقف مف زائدة، كما أشبو حديث زىير (2)أبى إسحاؽ، قيؿ ألبى: فزائدة

ٍيد ٍبف أىًبي أينىٍيسىةى  ، كىما يكازياف إذا حدثا مف كتابيما لـ (4)، كىك أحفظ  مف أبي عكانة(3)بحديث زى
، كزىير متقف صاحب سنة، غير أنو  بىطىشىٍت،أباؿ بأييما  ذا حدثا مف حفظيما فزىير أىحىبُّ ًإلىيَّ كا 

 .(5)تأخر سماعو مف أبى إسحاؽ ..(

 .(6)كقاؿ أبك زرعة: ثقة إال أنو سمع مف أبى إسحاؽ بعد االختالط

نما يعني بذلؾ التغير كنقص ما اختمط أبك إسحاؽ أبدان ، :كقد تعقبو الذىبي بالقكؿ  .(7)لحفظا)كا 

 .(9)، في أبي إسحاؽ(8)كقاؿ الدارقطني : زىير أثبت مف زكريا

 الخالصة:
 كذلؾ ألنو  سمع مف ، وال من نفسو كليف ركايتو عف أبي إسحاؽ مف قبؿ أبي إسحاؽ، ىك ثقة

 .وكنقص حفظ هإسحاؽ بعد تغير  أبي

 .(10)تقدمت ترجمتو   كتدليسو محتمؿ ثقة  :  سفيان الثوري
 .(11)قدمت ترجمتوت ثقة :  شعبة 

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.، عف عكرمة، عف أبي ىريرة  سماؾ:  الوجو الثاني

                                                           

 (53) ؿ بف ييكنيس: ثقة تقدمت ترجمتو صًإٍسرىاًئي (1)
 (75) ثقة  تقدمت ترجمتو صقدامة: زائدة بف  (2)
قاؿ ابف ، سنة أربع كعشريف كمائة: مات سنة تسع عشرة  كمائة، كقيؿ، زيد بف أبي أهنىيسة الكيكفٌي الجزرم (3)

 (. 222تقريب التيذيب )ص ، ابف حجر؛ (3/388التاريخ الكبير )ج، ثقة لو أفراد. انظر: البخارم: حجر
 (74) نظر:  ترجمتو صأبك عكانة: ىك الكضاح اليشكرم ا (4)
 (.3/589الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (5)
 (.3/869انظر: أبك زرعة الرازم، الضعفاء  في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج (6)
 (.171/ 1الحفاظ )ج انظر: الذىبي،   تذكرة الحفاظ = طبقات (7)
اًلد، أىبك يىحيى اليىمداًني، األىعمىى، الكيكفٌي،  مف السادسة مات سنة سبع  (8) زكريا ٍبف أىبي زائدة، ىك اٍبف خى

قاؿ ابف حجر: ثقة ككاف يدلس كسماعو مف أبي إسحاؽ بأخرة. انظر:  ، أكثماف أك تسع كأربعيف كمائة
 .(216تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (9/359جتيذيب الكماؿ )، المزم؛ (3/421الكبير )ج

 (.2/186انظر: الدارقطني، العمؿ)ج (9)
 (77) انظر: ترجمتو ص (10)
 (65) انظر: ترجمتو ص (11)
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 وقد رواه عن سماك:
 قيس بن الربيع:

مد، األىسىًدمٌ  ًبيع، أىبك ميحى ًستّْيفى (1)قىيس ٍبف الرَّ ،الكيكفيُّ ،مف السابعة ، تكفي سىنىةى ثىمىافو أىٍك سىٍبعو كى
ًمائىةو  كى
(2) . 

 .(3)دكؽ تغير لما كبر كأدخؿ عميو ابنو ما ليس مف حديثو فحدث بو"ص"

 .(4)قاؿ سفياف بف عيينة: ما رأيت رجالن بالككفة أجكد حديثان مف قيس بف الربيع

 .(5)كقاؿ عفاف: كاف قيس ثقة يكثقو الثكرم، كشعبة

 . (6)كقاؿ أبك الكليد الطيالسي: كاف قيس بف الربيع ثقة حسف الحديث

عدم : كعامة ركاياتو مستقيمة كقد حدث عنو شعبة كغيره مف الكبار، ....،كيدؿ ذلؾ  كقاؿ ابف
نو ال بأس بو  .(7)عمى أنو صاحب حديث كالقكؿ فيو ما قالو شعبة كا 

 قاؿ أبك حاتـ لما سيئؿ عنو: عيدم بو ال ينشط الناس في الركاية عنو، كأما 
 محمد بف مف  كال يحتج بو، كىك أحب إليكليس بقكم، يكتب حديثو،  كمحمو فأراه أحمى، اآلف 

 .(9)، كال يحتج بحديثيما(8)عبد الرحمف بف أبي ليمى

 
                                                           

الغساني :األسديكف جماعة ينسبكف الى األسد  ىذه النسبة الى األزد فيبدلكف السيف مف الزام كقاؿ ابك عمى (1)
 (.213/ 1األنساب )ج، كىي جرثكمة مف جراثيـ قحطاف كىك األزد بف غكث..... انظر: السمعاني

الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (7/156البخارم، التاريخ الكبير )ج؛ (6/377الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (2)
 (.457تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (25/ 24الكماؿ )جالمزم،  تيذيب ؛ (7/96كالتعديؿ )ج

 (.457تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (3)
 (.7/96انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4)
 (.12/458تاريخ بغداد)ج، انظر: الخطيب (5)
 (.12/458تاريخ بغداد)ج، انظر: الخطيب (6)
 (.171/ 7جاؿ)جالكامؿ في ضعفاء الر ، انظر: ابف عدم (7)
، قاضي الكيكفىة، مف السابعة، مات سنة ثماف  (8) مد ٍبف عىبد الرَّحمىف ٍبف أىبي لىيمىى، أىبك عىبد الرَّحمىف األىنصاًرمُّ ميحى

مضطرب الحديث، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ سيء : كأربعيف كمائة، ضعفو ابف معيف، كغيره، كقاؿ أحمد
، (، المزم162/ 1التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (6/358لكبرل )جالطبقات ا، الحفظ جدان. انظر: ابف سعد

العمؿ ، ( ؛أحمد291سؤاالتو البف معيف)ص، ابف الجنيد؛ (25/622تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.493تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (1/411كمعرفة الرجاؿ/ركاية ابنو عبد اهلل )ج

 (.7/96عديؿ )جالجرح كالت، انظر: ابف أبي حاتـ (9)
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 .(1)كقاؿ يعقكب بف شيبة: ىك عند جميع أصحابنا صدكؽ، ككتابو صالح

 .(2)كقاؿ أبك زرعة : فيو ليف

كاف ابف المديني،  .(3)كككيع يضعفانو كى

 .(4)كقاؿ الجكزجاني : ساقط

ًديث:  س بثقة ، كمرةكقاؿ النسائي: لي كؾ الحى ٍتري مى
(5). 

 . (6)كضعفو ابف معيف فقاؿ: ليس بشيء

 .(7)كقاؿ مرة: ليس حديثو بشيء

 .(8)كقاؿ مرة: ضعيؼ الحديث، ال يساكم شيئان 

ًديث ميغيرىة كىافى يحدث، فىريبمىا أىدخؿ حى كمرة قاؿ: قاؿ عىفَّاف: "أتيناه كى
ًديث ، (9) ًفي حى

كر مىٍنصي
(10)"(11). 

 .(12)أحمد: كاف يتشيع، ككاف كثير الخطأ، كلو أحاديث منكرةكقاؿ 

                                                           

 (.12/458تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب (1)
 (.7/96الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (2)
الخطيب في  تاريخ ؛ (115/316كفي الضعفاء الصغير )ج؛ (7/156التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)

 (.14/469بغداد )ج
 (.3/19انظر: ابف الجكزم،  الضعفاء كالمتركككف )ج (4)
(، كتعقبو الذىبي بالقكؿ :ال ينبغي أف يترؾ، فقد قاؿ محمد بف 88انظر: النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (5)

لّْي، فأقاـ عمى رجؿ الحد  المثنى: سمعت محمد بف عيبيد يقكؿ: لـ يكف قيس عندنا بدكف سفياف، لكنو كي
 (.7/146سير أعالـ النبالء )ج، فمات، فطفيء أمره. انظر: الذىبي

 (.192تاريخ ابف معيف / ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (6)
 (.3/290انظر: ابف معيف، تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج (7)
 (.3/445تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (8)
. مف السادسة ما (9) بّْيُّ الكيكفيُّ انظر: .ت سنة ست كثالثيف عمى الصحيحميًغيرة ٍبف ًمقسىـ، أىبك ًىشاـ الضَّ

ابف حجر، ؛ (28/397تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (7/322التاريخ الكبير )ج، البخارم
 (.543تقريب التيذيب )ص

، مف طبقة األعمش مات سنة اثنتيف كثالثيف كمائة. انظ (10) مىًميُّ الكيكفيُّ ر:  منصكر ٍبف الميعتىًمر، أىبك عىٌتاب السُّ
 (.547ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص؛ (7/346التاريخ الكبير )ج، البخارم

 (.3/445تاريخ ابف معيف  / ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (11)
 (.7/157الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (12)
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: كىافى لىوي اٍبف ًديث ًمٍسعىر(1)كمرَّة قىاؿى ، كسيٍفيىاف الثٍَّكرٌم عىف اٍلميتىقىدّْميف فيدخميا(2)، يىٍأخيذ حى
(3). 

ًديث ًعيؼ الحى قيٍطًنٌي: ضى قىاؿى الدَّارى كى
(4). 

بنو، كاف ابنو يأخذ حديث الناس، كيدخميا في فرج كقاؿ أبك داكد الطيالسي: أيتي قيس مف قبؿ ا
 . (5)كتاب قيس، كال يعرؼ الشيخ ذلؾ

ما ًعمَّتو، فمما قدمت الككفة، أتيناه فجمسنا  كقاؿ عفاف: كنت أسمع الناس يذكركف قيسان، فمـ أدر
إليو، فجعؿ ابنو يمقنو، كيقكؿ لو: حصيف، فيقكؿ: حصيف، فيقكؿ رجؿ آخر: كمغيرة، فيقكؿ: 

 .(7)الشَّيباًنيّْ ك  فيقكؿ: ،(6)الشَّيباًنيّْ ك  غيرة، فيقكؿ آخر:كم

كقد كضح ابف حباف  االختالؼ، كجمعى بيف األقكاؿ، حيث قاؿ: اختمؼ فيو أئمتنا، فأما شعبة 
فحسَّف القكؿ فيو، كحث عميو، كضعفو ككيع، كأما ابف المبارؾ ففجع القكؿ فيو، فتركو يحيى 

فكذبو، كحدث عنو عبد الرحمف بف ميدم ثـ ضرب عمى حديثو، القطاف، كأما يحيى بف معيف 
ني سأجمع بيف قدح ىؤالء، كضد الجرح منيـ فيو  .... ثـ قاؿ: قد سبرتي  -إف شاء اهلل  -كا 

أخبار قيس بف الربيع مف ركايات القدماء كالمتأخريف، كتتبعتيا، فرأيتو صدكقان مأمكنان حيث كاف 
حف بابف سكء، فكاف ييدخؿ عميو الحديث فيجيب فيو، ثقة منو شابان، فمما كبر ساء حفظو، كامتي 

 كلـ حديثو، صحيح عمى المناكير غمب فمما ابنو، ناحية مف أخباره في بابنو، فكقع المناكير
 لما منيـ ذلؾ كاف عميو كحث أئمتنا مف مدحو مف فكؿ االحتجاج، عند مجانبتو استحؽَّ  يتميز؛
 في مما فكاف منيـ، كىاه مف ككؿ سماعو، مف بيا حدث يالت المستقيمة األشياء إلى نظركا
 .(8)كغيره ابنو عميو أدخؿ التي المناكير مف حديثو

                                                           

 (.5/350لساف الميزاف )ج، ابف حجر: انظر .ابنو محمد بف قيس بف الربيع (1)
، مف السابعة (2) ، ًمف قىيس عىيالىف، كيكفيّّ ، العاًمًرمُّ مىمة الًيالىًليُّ مات سنة ، ًمسعىر ٍبف ًكداـ ٍبف ظييىير، أىبك سى

تيذيب الكماؿ في أسماء ، المزم؛ (8/13التاريخ الكبير )ج، انظر:  البخارم.ثالث أك خمس كخمسيف كمائة
 (.528تقريب التيذيب)ص، ابف حجر؛ (7/163سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي؛ (28/546الرجاؿ )ج

 (.5/350لساف الميزاف )ج، انظر: ابف حجر (3)
 (.2/120كفى السنف )ج؛ (4/20العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (4)
 (.115الضعفاء الصغير)ص، انظر: البخارم (5)
يـ، التَّيًمٌي، أىبك سيريرة الكيكفٌي، مف الثالثة، مات  (6) بىمىة ٍبف سيحى ، سنة خمس كعشريف. انظر: البخارمانظر: جى

 (.138تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (4/498تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (2/219التاريخ الكبير )ج
 (.115الضعفاء الصغير )ص، انظر: البخارم (7)
 (.2/217المجركحيف)ج، انظر: ابف حباف (8)
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 .(1)الحفظ سيء نفسو، في صدكؽ العمـ، أكعية الذىبي :أحد كقاؿ

 الخالصة:
 ضعيؼ ال يحتج بو كاستحؽ المجانبة ، لعدـ تمييز حديثو ،لما أدخمو عميو ابنو في كتابو مف

 .ر، كلسكء حفظو في الكبرالمناكي

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس :  الوجو الثالث

 وروى ىذا الوجو عن سماك:
 .(2)تقدمت ترجمتو تدليسو محتمؿ ثقة   :سفيان الثوري
 .(3)ثقة   تقدمت ترجمتو: زائدة بن قدامة

 اْلِمْنَياُل ْبُن َخِميَفة:
ًميفىة اٍلعجًمٌي  اٍلًمٍنيىاؿي ٍبفي  ،أىبيك قيدىامىةى الككفي، مف السابعة(4)خى

(5). 

 .(6)" ضعيؼ"

 .(7)كثقو البزار

 . (8)كقاؿ البخارم: صالح، فيو نظر، كقاؿ في مكضع آخر: حديثو منكر

 .(9)كقاؿ أبك داكد: جائز الحديث

                                                           

 (.3/393ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي (1)
 (77) ص وانظر: ترجمت (2)
 (75) انظر: ترجمتو ص (3)
، العجمٌي ىذه النسبة المشيكرة بكسر العيف إلى بنى عجؿ بف لجيـ بف صعب بف عمي. انظر: السمعاني (4)

 (.9/239األنساب)
 ، العقيمي؛ (357/ 8الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ الرازم؛ (8/12التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (5)

المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء ؛ (3/30المجركحيف )ج، ابف حباف؛ (4/237الضعفاء الكبير )ج
 (.547ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص؛ (4/191ميزاف االعتداؿ )ج، الذىبي؛ (28/566الرجاؿ)ج

 (.547)صانظر: ابف حجر، تقريب التيذيب (6)
 (.11/370المسند= البحر الزخار )ج، انظر: البزار (7)
 (.10/318ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج؛ (2/238انظر: البخارم، التاريخ األكسط )ج (8)
 (.10/318تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر (9)
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 .(1)كقاؿ أبك حاتـ: صالح يكتب حديثو

 .(3)ئي، ككذلؾ النسا(2)قاؿ ابف معيف: ضعيؼك 

 .(5)أبك بشر الدكالبي ، ككذلؾ(4)مرة: ليس بالقكم النسائي كقاؿ

 .(6)قاؿ ابف حباف: كاف ينفرد بالمناكير عف المشاىير، ال يجكز االحتجاج بوك 

 : الخالصة
 ضعيؼ . 

 الوليد بن أبي ثور:
اليمداني، الميٍرًىبي ثىٍكًر، أبي بف اهلل عبد بف الكليد

 جده، مف الثامنة،  إلى ينسب كقد ، الككفي ،(7)

سىٍبًعيفى  اثنيف سنة مات ًمائىةو  كى كى
(8). 

 .(9)"ضعيؼ"

يحيى بف معيف(10)نمير اٍبف قىاؿى  ،كى
 ًبشىٍيء. لىٍيسى  ،:(11)

قىاؿى   .(12)كىذَّاب : مٌرة نمير اٍبف كى
 

                                                           

 (.357/ 8انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (1)
 (.3/577ف معيف / ركاية الدكرم )جتاريخ اب، انظر: ابف معيف (2)
 (.98انظر: النسائي،  الضعفاء كالمتركككف )ص (3)
 انظر: المصدر نفسو. (4)
 (.10/318انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج (5)
 (.3/30انظر: ابف حباف، المجركحيف )ج (6)
 ،اف. انظر: السمعانيىـ بطف مف ىمدالميرًىبي: ىذه النسبة إلى بنى مرىبة، كىـ نزلكا الككفة، ك  (7)

 (.12/208األنساب)ج
ابف حباف،  ؛ (9/2/6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج؛ (8/142انظر: البخارم، التاريخ الكبير)ج (8)

تيذيب الكماؿ في ، المزم؛ (358/ 8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، ابف عدم؛ (3/79المجركحيف )ج
 (.582تقريب التيذيب)ص، ابف حجر؛ (4/763سالـ )جتاريخ اإل، الذىبي؛ (31/32أسماء الرجاؿ )ج

 (.582)ص انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب (9)
 (.8/355الكامؿ  ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (10)
 (.1/60تاريخ ابف معيف/ركاية ابف محرز)ج، انظر: ابف معيف (11)
 (.8/355انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (12)
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قىاؿى  كىالنَّسىاًئيٌ  ،(1)أىٍحمد كى
 ،: ضعيؼ.(3)كالدارقطني ،(2)

 .(4)بو يحتج كال حديثو يكتب شيخ قاؿ أبك حاتـ :ك 

 .(6)كمرة قاؿ منكر الحديث ييـ  كثيران  .(5)كىى حديثو في: زرعة كقاؿ أبك

 سمعيا إذا حتى األثبات أحاديث تشبو ال أشياء أحاديثو في جدان  الحديث كقاؿ ابف حباف :منكر
 .(7)مقمكبة أك معمكلة أنيا عمـ صناعتو الحديث مف

 .(8)، كىك ممف يكتب حديثويثو يحمؿ بعضيا بعضان كأحاد، تكلمكليد غير ما ذكر : قاؿ ابف عدمك 

 الخالصة:
 ضعيؼ يخالؼ األثبات كلكنو لـ يترؾ.

 .(9)تقدمت ترجمتو   ال يحتج بوضعيؼ قيس بن الربيع: 

 .(10)ثقة     تقدمت ترجمتوُيوُنس:  بن ِإْسرَاِئيل

: أبو خالد  الدَّاالِنيِّ
، مف السابعة ، مات سنة سبع كسبعيف (11)االًنيّْ يزيد بف عبد الرحمف بف أبي سالمة، أبك خالد الدَّ 

 .(1)كمائة

 .(2)ككاف يدلس"، "صدكؽ يخطىء كثيران 

                                                           

 المصدر نفسو.انظر:  (1)
 (.103الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (2)
 (.3/133سنف الدارقطني )ج، انظر: الدارقطني (3)
 (.9/3الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (4)
 (.11/137تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (5)
 (.2/428ي )جالضعفاء  في أجكبتو عمى أسئمة البرذع، انظر: أبك زرعة الرازم (6)
 (.3/79المجركحيف)ج، انظر: ابف حباف (7)
 (.8/358الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (8)
 (102) انظر: ترجمتو ص (9)
 (53) نظر: ترجمتو صا (10)
ددة الميممة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى داالف، كىي قبيمة مف ىمداف، كىك الدَّاالنى: بفتح الداؿ المش (11)

داالف بف سابقة بف ناشح بف دافع مف ىمداف، ذكره ابف حبيب كابف الحباب في نسب ىمداف، كبنك داالف 
 (.5/297األنساب )ج، انظر:  السمعاني.قبيؿ مف نازلة الككفة
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ليس بو  :، كغيرىـ(5)النسائيماـ إلكا ،(4)بف حنبؿ أحمدماـ إلا، ك (3)بف معيفكؿه مف: يحيى  قاؿ
 بأس .

 .(6)كقاؿ أبك حاتـ : صدكؽ ثقة

 .(7)بالصدؽ كاإلتقافكقاؿ الحاكـ : كاألئمة المتقدميف شيدكا لو 

 :كمنيـ مف ضعفو

 .(8)قاؿ ابف سعد : منكر الحديث

 .(9)كقاؿ ابف عبد البر: ليس بحجة
خالؼ الثقات في الركايات حتى إذا سمعيا ،كقاؿ ابف حباف : كاف كثير الخطأ فاحش الكىـ  

ؽ فكيؼ إذا ال يجكز االحتجاج بو إذا كاف ،المبتدم في ىذه الصناعة عمـ أنيا معمكلة أك مقمكبة
 .(10)انفرد عنيـ بالمعضالت

 .(11)كقاؿ ابف عدم: كفى حديثو ليف إال أنو يكتب حديثو
 .(12)إال إذا صرحكا بالسماع الذيف ال يحتمؿ تدليسيـ جعمو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف المدلسيف

 الخالصة:
 .كيخالؼ الثقات ،يخطئ كثيران  ، صدكؽ

 ألنو  لـ يصرح بالسماع فييا. ،ةكتدليسو  غير محتمؿ في ىذه الركاي
                                                                                                                                                                       

تيذيب ، المزم؛ (9/277الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (8/346)ج التاريخ الكبير، انظر: البخارم (1)
 (.636تقريب التيذيب)ص، ابف حجر؛ (32/187الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج

 (.636تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (2)
 (.228انظر: ابف معيف، تاريخ ابف معيف /ركاية الدارمي )ص (3)
 (.9/277كالتعديؿ )جانظر: ابف أبي حاتـ،   الجرح  (4)
 (.11/351تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (5)
 (.9/277الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (6)
 (.11/351تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر (7)
 (.7/226الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (8)
 (.18/243كاألسانيد )ج انظر: ابف عبد البر،  التمييد لما في المكطأ مف المعاني (9)
 (.3/105المجركحيف)ج، انظر: ابف حباف (10)
 (.9/166الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم، (11)
 (.148انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس)ص (12)
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 (1)تقدمت ترجمتو     ،يخطئ كثيران، تغير حفظو منذ كلي القضاء صدكؽ :  شريك بن عبداهلل
 .، عف النبيأبك خيثمة ، عف سماؾ، عف جابر بف سمرة : الوجو الرابع. (1)ترجمتو

 روى ىذا الوجو عن سماك:
 أبو َخْيَثَمَة:

 .(2)تقدمت ترجمتو ،كنقص حفظو ،سحاؽ بعد تغيرهإي ، سمع مف أبثقة  زىير بن معاوية : ىو: 
 .(2)ترجمتو

 الوجو الراجح عن سماك: 
 سماؾ، عف عكرمة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. :الوجو األول
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف أبي ىريرة  : الوجو الثاني
 ي صمى اهلل عميو كسمـ.، عف النبسماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس :  الوجو الثالث
 .، عف النبيعف جابر بف سمرة  أبك خيثمة ، عف سماؾ،: الوجو الرابع

 .، عف النبي عف عكرمة، عف ابف عباس  سماؾ،الوجو الثالث:  الوجو الراجح:
ٍسرىاًئيؿ بف ييكنيس.ك زائدة بف قدامة ،  :كىما حيث تابع الثكرم في ىذه الركاية ثقتاف  اً 

ًحيحه سىنىديهي  : برمكقاؿ الط بىره ًعٍندىنىا صى كىىىذىا خى
(3). 

 الحكم عمى الحديث:
 ب اإلسناد، لركاية سماؾ عف عكرمة.الحديث مف كجيو الراجح  مضطر 

 الصحيح لغيره. ًإلىى فارتقى الحديث ،(4)كقد تكبع سماؾ في ركايتو مف قبؿ أبي األسكد 
 بنحكه.، بو (6)، كالطبراني(5)األسكد أخرجيا أحمد يكركاية أب

 .(1)كالحديث صححو األلباني

                                                           

 (55) انظر: ترجمتو ص (1)
 (100) انظر: ترجمتو ص (2)
 (.2/774تيذيب اآلثار)ج، انظر: الطبرم (3)
مات سنة بضع كثالثيف، كثقو ابف حجر. ، محمد بف عبد الرحمف بف نكفؿ المدني، يتيـ عركة، مف السادسة (4)

 (.493تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر
 (.2307/ح152/ص4مسند  أحمد)ج: دانظر: أحم (5)
 (.3/ح204/ص11انظر: الطبراني:  المعجـ الكبير )ج (6)
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 المطمب السادس: 
  مسند جابر بن عبداهلل

 
  

                                                                                                                                                                       

 (.7/1686سمسمة األحاديث الصحيحة )ج، انظر: األلباني (1)



111 

 )الحديث الثامن(: 
مىٍف كىتىـى " :، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـكسئؿ عف حديث عطاء بف أبي رباح، عف جابر

اـو مف نىارو يىٍكـى اٍلًقيىامىةً   ."عممان ألجمو اهلل ًبًمجى

 ماؾ بف حرب، كاختمؼ عنو؛فقاؿ: يركيو س

اًلحو ، عف سماؾ بف حرب، عف عطاء، عف جابر ؿي ٍبفي صى  .فركاه ميفىضَّ

ـي ٍبفي طىٍيمىافى ، ركاه عف سماؾ، عف عطاء، عف أبي ىريرة  .كخالفو ًإٍبرىاًىي

كالصحيح عف أبي ىريرة
(1).  

 أوجو االختالف:
 ا كالتالي:ذكر الدارقطني وجيين من أوجو االختالف عمى سماك وىم

 . عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ بف حرب، عف عطاء، عف جابر:  الوجو األول

 . عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عطاء، عف أبي ىريرة:  الوجو الثاني

 تخريج أوجو االختالف:
 . عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ بف حرب، عف عطاء، عف جابر الوجو األول:

اًلحو  ٍبف ميفىضَّؿطريؽ  ذكره مف (2)ـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف العقيميل عف  صى
 .بنحكهسماؾ بو 

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عطاء، عف أبي ىريرة :الوجو الثاني
مىاف عف سماؾ بو ،مف طريؽ ًإٍبرىاًىيـ ٍبف طىيٍ (6)، كالبييقي(5)، كالطبراني(4)البغكمك  ،(3)أخرجو البزار

 بنحكه.

 
                                                           

 (.13/385العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية)ج، انظر: لدارقطني (1)
 (.1/257الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (2)
 (.9297/ح181/ص6ار:  مسند البزار )جانظر: البز  (3)
 (.1401/ح31/ص1شرح السنة )ج: انظر: البغكم (4)
 (.3529/ح29/ص4المعجـ األكسط )ج: انظر:  الطبراني (5)
اًف/ باب نشر العمـ كأال يمنعو أىمو أىمو )ج: انظر: البييقي (6) يمى  (.1613/ح253/ص2شعب اإٍلً
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 دراسة أوجو االختالف:
 . عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.بف عبداهلل سماؾ ، عف عطاء، عف جابر: الوجو األول

 عطاء:
فّْي سنة أربعى عشرةى كمائة ، مف الثالثة، تيكي ، المىكّْيُّ مد، القيرىًشيُّ باح، أىبك ميحى عىطاء ٍبف أىبي رى
(1). 

 .(2)و كثير اإلرساؿ"لكن ،"ثقة فقيو فاضؿ

 .(3)كلـ يرسؿ عف جابر بف عبداهلل فركايتو عنو متصمة

 روى ىذا الوجو عن سماك:
 مفضل بن صالح :

اسي  ، النَّخَّ  .(5)مف الككفة، مف الثامنة،(4)مفضؿ بف صالح األىٍسدمُّ

 .(6)"ضعيؼ"

 منكر الحديث. :(8)كأبك حاتـ ،(7)قاؿ البخارم

 .(9)حديث بذاؾ الحافظكقاؿ الترمذم: ليس عند أىؿ ال

 

                                                           

ابف أبي حاتـ  ،الجرح ؛ (6/463التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (6/20الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (1)
المزم ،تيذيب الكماؿ ؛ (5/198الثقات )ج، ابف حباف؛ (2/135الثقات )ج، العجمي؛ (6/330كالتعديؿ)ج

، (، كابف حجر2/21كفى الكاشؼ)ج؛ (5/78سير أعالـ النبالء)ج، الذىبي؛ (20/69في أسماء الرجاؿ )ج
 (.391تقريب التيذيب)ص

 (.391انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (2)
 (.237جامع التحصيؿ )ص، انظر: العالئي (3)
قىٍد ييسى  (4) تَّى تىٍنشىط، كًحٍرفتو النّْخاسة كالنَّخاسة، كى ، سيمّْيى ًبذىًلؾى لنىٍخًسو ًإياىا حى : بىاًئعي الدَّكىابّْ اسي ًقيًؽ النَّخَّ مَّى بائعي الرَّ

اسان، كاألىكؿ ىيكى   (.6/228األىصؿ. انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج نىخَّ
تيذيب ، المزم؛ (8/151الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج، ابف عدم؛ (7/405التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (5)

 (.544( ؛ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص28/408الكماؿ )ج
 (.544انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (6)
 (.2/263تاريخ األكسط )جال، انظر: البخارم (7)
 (.8/316الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (8)
 (.10/272تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر (9)
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 .(1)كقاؿ ابف حباف: يركم المضطربات عف الثقات فكجب ترؾ االحتجاج بو

بف عدم بعد أف أكرد لو أحاديث :"أنكر ما رأيت لو حديث الحسف بف عمي كسائره أرجك أف اكقاؿ 
 .(2)كشؼ لي عف بطنؾ الحديث"ايككف مستقيما يعني حديث الحسف بف عمي أتاني جابر فقاؿ 

 .(3)ككفي صالح ؿ الدارقطني :كقا
 الخالصة :
 يحتج بو. ضعيؼ ال

 . عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.، عف عطاء، عف أبي ىريرةبف حرب سماؾ: الوجو الثاني

 روى ىذا الوجو عن سماك :
 ِإْبَراِىيُم ْبُن َطْيَماَن:

راساًني ًإٍبرىاًىيـ ٍبف طىيماف، الخي
ًكمٌ  كينيتو أىبك سىًعيد ،(4) اليىرى

  ،سىكىفى بنيسابيكر،(5)

 .(6)مف السابعة

 .(8)رجع عنو" :، كيقاؿ(7)"ثقة يغرب كتكمـ فيو لإلرجاء

 

                                                           

 (.3/22المجركحيف)ج، انظر: ابف حباف (1)
 (.8/154الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (2)
 (.5/328كية )جالعمؿ الكاردة في األحاديث النب، انظر: الدارقطني (3)
: بالد كاسعة، أكؿ حدكدىا مما يمي العراؽ، كآخر حدكدىا مما يمي اليند، كتشتمؿ عمى أٌميات مف  (4) راسىافي خي

 (.2/350معجـ البمداف)ج، البالد منيا نيسابكر كمرك. انظر:  ياقكت الحمكم
ياقكت ؛ (13/403األنساب )ج، ىذه النسبة إلى ىراة، كىي إحدل بالد خراساف. انظر: السمعاني: اليركم (5)

 (.5/396معجـ البمداف )ج، الحمكم
المزم في تيذيب ؛ (2/107الجرح كالتعديؿ)ج، (، ابف أبي حاتـ1/294التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (6)

 (.90ابف حجر فى تقريب  التيذيب)ص؛ (2/145الكماؿ )ج
[، 111]األعراؼ:  َقاُلوا َأْرِجْو َوَأَخاهُ لو تعالى: اإلرجاء عمى معنييف: أحدىما: بمعنى التأخير كما في قك  (7)

أم أميمو كأخره، كالثاني: إعطاء الرجاء، أما إطالؽ اسـ المرجئة عمى الجماعة بالمعنى األكؿ فصحيح، 
ألنيـ كانكا يؤخركف العمؿ عف النية كالعقد، كاما بالمعنى الثاني فظاىر، فإنيـ كانكا يقكلكف: ال تضر مع 

 (.1/139الممؿ كالنحؿ)ج، معصية، كما ال تنفع مع الكفر طاعة. انظر: الشيرستانياإليماف 
 (.90تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (8)
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 .(1)كقاؿ ابف المبارؾ: "صحيح الحديث

 :كزاد أبك حاتـ ،، كغيرىـ(6)كالحاكـ ،(5)،كأبك حاتـ،(4) كأبك داكد ،( 3) كأحمد ،(2) كثقو ابف معيف

 صدكؽ حسف الحديث. 

 .(7)كقاؿ أحمد: صدكؽ

 .(9)ككذلؾ العجمي(8)كقاؿ ابف معيف مرة :ال بأس بو

 .(10)كقد ضٌعفو محٌمد بف عبد اهلل بف عٌمار كقاؿ عنو: مضطرب الحديث
 ونسبو لإلرجاء جماعة منيم:

 ، كغيرىـ.(13)، كالدارقطني(12)كالجكزجاني ،(11)اإلماـ أحمد

 . (14)«تحامؿ عمى قائمواإلرجاء مذىب لعدة مف جمة العمماء، كال ينبغي ال»كقاؿ الذىبي: 

الحؽ فيو أنو ثقة صحيح الحديث إذا ركل عنو  كقاؿ الحافظ ابف حجر في معرض الدفاع عنو:
أنو رجع عنو، كاهلل  ،(15)بؿ ذكر الحاكـ ثقة، كلـ يثبت غمكُّه في اإلرجاء، كال كاف داعية إليو،

 .(16)أعمـ

                                                           

 (.2/107الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.4/354تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (2)
 (.2/538الرجاؿ /ركاية ابنو عبد اهلل )جالعمؿ كمعرفة ، انظر: اإلماـ أحمد (3)
 (.2/142سنف أبي داكد)ج، انظر: أبك داكد (4)
 (.2/107الجرح كالتعديؿ)ج، ابف أبي حاتـ : انظر: (5)
 (.136معرفة عمـك الحديث )ص، انظر: الحاكـ (6)
 (.1/133تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر (7)
 (.77الدارمي)ص تاريخ ابف معيف/ركاية، انظر: ابف معيف (8)
 (.1/211الثقات)ج، انظر: العجمي (9)
 (.1/17المغني في الضعفاء)ج، انظر: الذىبي (10)
 (.7/13انظر: الخطيب،  تاريخ بغداد)ج (11)
 (.1/356أحكاؿ الرجاؿ )ج، انظر: الجكزجاني (12)
 (.92سؤاالتو  لمدارقطني)ص، انظر: السممي (13)
 (.4/99ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي (14)
ٍف بى  (15) ًحيًح ًإالَّ أف مالؾ بف أنس فىمى ًديثيوي ًفي الصَّ رَّجه حى ، ًثقىةه ميخى ـي ٍبفي طىٍيمىافى ٍعدىهي قاؿ أبك عبداهلل الحاكـ: ًإٍبرىاًىي

اءى. انظر:  الحاكـ في معرفة عمـك الحديث )ص ٍرجى مىٍيًو اإٍلً كا عى ًة أىٍنكىري  (.136ًمفى اأٍلىًئمَّ
 (.1/133تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر (16)
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 الخالصة:
 .ثقة

 الوجه الراجح عن سماك:

 .. عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.بف حرب، عف عطاء، عف جابر سماؾ:  الوجه األول
 .. عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عطاء، عف أبي ىريرة:  الوجه الثانً

 :الوجو الراجح عن سماك 
 .. عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عطاء، عف أبي ىريرة الوجو الثاني:

 ماف لو  كىك ثقة .ٍبرىاًىيـ ٍبف طىيإً لركاية 
" ـي ٍبفي طىٍيمىافى ، ًإالَّ ًإٍبرىاًىي ًديثى عىٍف ًسمىاؾو ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى كقاؿ الطبراني: "لى
(1). 

"كىذا الحديث ال نعمـ ركاه عف سماؾ بف حرب ، عف عطاء ، عف أبي ىريرة رضي  كقاؿ البزار:
عطاء ، عف أبي ىريرة رضي اهلل اهلل عنو ، إال إبراىيـ بف طيماف كال نعمـ أسند سماؾ ، عف 

 .(2)عنو ، إال ىذا الحديث"
 الحكم عمى الحديث:

ٍسنىادً  بركايتو، كجميع ركاتو  إبراىيـ بف طيماف ، لتفردالحديث مف كجيو الراجح حسف غريب اإٍلً
 ثقات عدا سماؾ صدكؽ حسف الحديث.

 .(3)كقد حسنو البغكم""
 كقد تكبع سماؾ في ركايتو.

 فارتقى الحديث إلى الصحيح لغيره. كىك ثقة ،(4)الحكـ البناني عمي بف وتابعحيث 
 .(5)كالحديث صححو األلباني

                                                           

 (.4/29المعجـ األكسط)ج، انظر: الطبراني (1)
 (.16/181مسند البزار )ج، انظر: البزار (2)
 (.1/31انظر: البغكم، شرح السنة)ج (3)
، مف الخامسة مات سنة إحدل كثالثيف كمائة، كثقو ابف حجر كغيره. انظر: البخارم،  (4) كىـً البيناًنيُّ عمي ٍبف اٍلحى

(، كركايتو أخرجيا الترمذم، كالطيالسي، 400تقريب التيذيب)ص، ابف حجر؛ (6/270يخ الكبير)جالتار 
كابف أبي شيبة، كابف حباف. انظر: الترمذم:  الجامع لمترمذم/باب ما جاء في كتماف 

(، ابف أبي شيبة 2657/ح266/ص4مسند الطيالسي)ج: (، أبك داكد الطيالسي2649/ح29/ص5العمـ)ج
، صحيح ابف حباف: ابف حباف؛ (26453/ح315/ص5ب األدب/في الرجؿ يكتـ العمـ)ج:المصنؼ، كتا

 (.95/ح297/ص1كتاب العمـ/ ذكر إيجاب العقكبة في القيامة عمى كاتـ العمـ )ج
 (.1/207التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف )ج، انظر: األلباني (5)



116 

 

 

 

 

 

 
 

 المطمب السابع: 
 مسند عبداهلل بن مسعود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

 )الحديث التاسع(: 
، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ" أفَّ بىًني كسئؿ عف حديث عبد الرحمف بف عبد اهلل، عف أبيو

مّْي ًفي ًإٍسرىاًئي ـى رجؿه ييصى ـٍ بىٍعدى ميكسىى بف عمراف صمى اهلل عميو كسمـ ، فىقىا مىٍيًي ًميفىةن عى ؿى اٍستىٍخمىفيكا خى
، كخرج يضرب المبف، ...  رىجى فىتىدىلَّى ًبسىبىبو نىعىيىا، فىخى اٍلقىمىًر فكؽ بيت المقدس، فىذىكىرى أيميكرنا كىافى صى

 الحديث".

 تمؼ عنو؛فقاؿ: يركيو سماؾ بف حرب كاخ

 .فركاه عمرك بف أبي قيس، عف سماؾ، عف القاسـ بف عبد الرحمف، عف أبيو، عف ابف مسعكد

 قاؿ ذلؾ محمد بف سعيد بف سابؽ عنو.

كخالفو محمد بف خالد الرازم، فركاه عف عمرك، عف سماؾ، عف عبد الرحمف بف عبد اهلل، عف 
 ، ككالىما رفع الحديث مف أكلو إلى آخره.أبيو

المسعكدم، عف سماؾ، عف عبد الرحمف، عف أبيو، كلـ يذكر القاسـ، ككقؼ أكؿ الحديث كركاه 
 .(1)كرفع آخره، كحديث محمد بف خالد، عف عمرك بف أبي قيس، أشبييا بالصكاب

 أوجو االختالف :
 : ذكر الدار قطني  ثالثة من أوجو االختالف عمى سماك بن حرب وىم كالتالي

،عف عف القاسـ بف عبد الرحمف، عف أبيو، عف ابف مسعكد  ،بف حرب سماؾ: الوجو األول
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 .،عف النبي بف مسعكد ا،عف  عبداهلل ،عف عبدالرحمفبف حرب  سماؾ  : الوجو الثاني

كقؼ أكؿ الحديث ،  عف عبدالرحمف بف عبداهلل ،عف عبداهلل بف مسعكد ،سماؾالوجو الثالث: 
 .كرفع آخره

 أوجو االختالف:تخريج 
،عف النبي سماؾ، عف القاسـ بف عبد الرحمف، عف أبيو، عف ابف مسعكد :  الوجو األول

 صمى اهلل عميو كسمـ.

 

                                                           

 (.203-5/202العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (1)
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محمد بف سعيد بف سابؽ  مف طريؽ ،(4)، كالذىبي(3)كابف قدامة،(2)كاألشبيمي  ،(1)أخرجو البزار
 عمرك بف أبي قيس عف سماؾ بف حرب بو بمثمو . عف 

 .يعف النب،مسعكد عبداهلل بف عف بف عبداهلل ، سماؾ، عف عبد الرحمف:  انيالوجو الث

لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ  محمد بف خالد الرازم عف عمرك بف أبي قيس كلكف 
 .(5)الدارقطني أفاد بركايتو لو

 ووقفت عمى طريق آخر ليذا الوجو
 .بو بنحكه عف سماؾ مف طريؽ قيس بف الربيع،(7)، كابف عدم(6)أخرجو الطبراني

كقؼ  ، عف عبدالرحمف بف عبداهلل ،عف عبداهلل بف مسعكدبف حرب  سماؾ: الوجو الثالث
 .أكؿ الحديث كرفع آخره

 ، (11)بمعناه، كالشاشي بنحكه (10)كأبك يعمى المكصمي ،(9)، كابف أبي شيبة(8)أخرجو أحمد بنحكه 

 بو .مف طريؽ المسعكدم عف سماؾ 

 :دراسة أوجو االختالف
،عف النبي سماؾ، عف القاسـ بف عبد الرحمف، عف أبيو، عف ابف مسعكد :  الوجو األول

 صمى اهلل عميو كسمـ.
 

 
                                                           

 (. 4/268كشؼ األستار )ج ، كعزاه لو الييثمي؛ (1990/ح358/ص5البزار: مسند البزار )جانظر:  (1)
 (.258/ص3األحكاـ الكبرل )ج: انظر: األشبيمي (2)
 (.6/ح89/ص1انظر: ابف قدامة: الرقة كالبكاء)ج (3)
 (.180/ص15سير أعالـ النبالء )ج: انظر: الذىبي (4)
 (.821/ح203-202/ ص5ي األحاديث النبكية )جالعمؿ الكاردة ف: انظر: الدارقطني (5)
 (.6599/ح351/ ص6كاألكسط )ج؛ ( 10370/ح175/ص10المعجـ الكبير )ج: انظر: الطبراني (6)
 (.164/ص7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج: انظر: ابف عدم (7)
 (.312/ح336/ص7مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (8)
 (.322/ح 218/ ص1)ج مسند ابف أبي شيبة: انظر: ابف أبي شيبة (9)
 (.5383/ح261/ص 9ك)ج؛ (2015/ح432/ص8مسند المكصمي )ج: انظر: أبك يعمى المكصمي (10)
 (.279/ح316/ص 1مسند الشاشي )ج: انظر: الشاشي (11)
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 القاسم بن عبد الرحمن:
بد اهلًل ٍبًف مىسعيكد، الييذىًليُّ  القاسـ ٍبفي عىبد الرَّحمىف ٍبًف عى
، مف الرابعة مات سنة عشريف أك (1)

 .(2)قبميا

 .(3)"ثقة عابد"

 أبيو:
ًميؼي بىًني زيٍىرىةى، مف صغار الثانية، مات سنة تسع  بد اهلًل ٍبًف مىسعيكد، الييذىًلٌي، حى بد الرَّحمىف ٍبًف عى عى

 .(4)كسبعيف
 .(5)"ثقة"

 روى ىذا الوجو عن سماك :
 عمرو بن أبي قيس :

 .(6)عىمرك ٍبف أىبي قىيس الرازم األزرؽ ، ككفي نزؿ الرم ، مف الثامنة

 .(7)"صدكؽ لو أكىاـ"

 .(9)كذكره ابف حباف في الثقات ،(8)لو أكىاـ :كثقو الذىبي كقاؿ
                                                           

 (13/391األنساب )ج، اليذلي: ىذه النسبة إلى ىذيؿ، كىي قبيمة. انظر: السمعاني (1)
الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (7/158التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (6/304جانظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل ) (2)

تقريب ، ابف حجر؛ (5/303الثقات )ج، ابف حباف؛ (1/386الثقات )ج، العجمي؛ (112/ 7كالتعديؿ )ج
 (.450التيذيب )ص

 (.450انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (3)
الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (5/299التاريخ الكبير )ج، مالبخار ؛ (6/181الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (4)

تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (5/76الثقات)ج، ابف حباف؛ (2/81الثقات )ج، العجمي؛ (5/248كالتعديؿ)ج
 (.344)ص

 (.344انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (5)
تيذيب ، المزم؛ (6/255ديؿ)جالجرح كالتع، ابف أبي حاتـ ؛ (6/364التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (6)

ابف حجر،   تقريب التيذيب ؛ (4/468تاريخ اإلسالـ )ج، الذىبي؛ (22/200الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.426)ص

 (.426انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (7)
 (.2/86انظر: الذىبي، الكاشؼ)ج (8)
 (.7/220الثقات )ج، ابف حباف: انظر: (9)
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 : البأس بو، كزاد ابف أبي شيبة : كاف ييـ في الحديث قميالن.(2)، كأبك داكد(1)أبي شيبةكقاؿ ابف 

 .(3)كقاؿ أبك داكد في أخرل: في حديثو خطأ

 .(4)كقاؿ البزار : مستقيـ الحديث
 الخالصة :

  صدكؽ لو أكىاـ .
 وى ىذا الوجو عن عمرو بن أبي قيس:ر 

 محمد بن سعيد بن سابق:
مد ٍبف سىًعيد ٍبف سابؽ، أىبك سىًعيد. القىٍزًكيني ميحى
 ، رازل االصؿ ، مف العاشرة مات سنة ست (5)

 .(6)عشرة كمائتيف

 .(7)"ثقة"

،عف النبي سماؾ، عف عبد الرحمف بف عبداهلل ،عف عبداهلل بف مسعكد :  الوجو الثاني
 اهلل عميو كسمـ. صمى

 روى ىذا الوجو  عن سماك بن حرب:
 .(8)تقدمت ترجمتو  صدكؽ لو أكىاـ عمرو بن أبي قيس:

                                                           

ميزاف ، الذىبي؛ (6/255الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (6/364لتاريخ الكبير )جا، انظر: البخارم (1)
 (.3/285االعتداؿ )ج

ابف شاىيف،  تاريخ أسماء ؛ (2/734الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي)ج، انظر: أبك زرعة الرازم (2)
 (.1/846الثقات)ج

 (.2/734ى أسئمة البرذعي)جالضعفاء في أجكبتو عم ، انظر: أبك زرعة الرازم (3)
 (.94 -8/93تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (4)
القىٍزًكيني: ىذه النسبة إلى قزكيف، كىي إحدل المدائف المعركفة بنكاحي أصبياف، كيقاؿ ليا: باب الجنة،  (5)

جـ البمداف ياقكت الحمكم، مع؛ (10/411األنساب )ج، بينيا كبيف الٌرٌم سبعة كعشركف. انظر:  السمعاني
 (. 342/ 4)ج

تيذيب ، المزم؛ (7/265ابف أبي حاتـ الرازم، الجرح كالتعديؿ )ج؛ (1/96التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (6)
 (.480ابف حجر، تقريب التيذيب )ص؛ (25/270الكماؿ  في أسماء الرجاؿ)ج

 (.480تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (7)
 (119)ص انظر: ترجمتو (8)
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 :عمرو روى ىذا الوجو عنو 
 محمد بن خالد الرازي:

ًفي  محمد بف خالد الحنظمي الرازم أبك عبد اهلل صاحب الفرائض كىافى مف اٍلفيقىيىاء المتكرعيف كى
 .(1)ريفجممة أىٍىؿ الرأم المذكك 

  كىك كاحد لـ أقؼ عمى أقكاؿ العمماء فيو جرحان أك تعديالن سكل قكالن 
 . (2)" صدكؽ كىك ،فرائض صاحب زرعة: كاف يأب كؿق

 الخالصة:

 .صدكؽ

 وقد تابع عمرو بن أبي قيس في ىذه الرواية قيس بن الربيع.
 .(3)تقدمت ترجمتو   ال يحتج بو ضعيؼ  قيس بن الربيع:

كقؼ أكؿ , ماؾ، عف عبدالرحمف بف عبداهلل ،عف عبداهلل بف مسعكدس: الوجو الثالث
 .الحديث، كرفع آخره

 روى ىذا الوجو عن سماك بن حرب:
 المسعودي :

بد ٍبف الرَّحمىف عىبد  .(4)سنة ستيف كمائة الكيكفٌي، تكفي في بغداد  المىسعيكًدٌم، ، عيتبةى  ٍبف اهللً  عى

 .(5)مع منو ببغداد فبعد االختالط"صدكؽ اختمط قبؿ مكتو كضابطو أف مف س"

 

 
                                                           

أبك ؛ (406تاريخ جرجاف )ص، أبك القاسـ الجرجاني؛ (7/244الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.8/266الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة )ج، الفداء الحنفي

 (.3/928الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة (2)
 (102) انظر: ترجمتو ص (3)
تيذيب ، المزم؛ (5/248الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (5/314التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)

 (.344تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (7/220الكماؿ )ج
 (.344تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
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ثَّقىوي:   .( 4)كأحمد بف حنبؿ ،(3)بف نميرمحمد بف عبداهلل  ك،(2)بف معيفيحيى ، ك (1)بف سعداكى

، (6)،كسممة(5)ثقة، كقد كاف يغمط فيما يركم عف عاصـ :"المسعكدم كقاؿ ابف معيف في ركاية:
حَّح لو ما ركل عف القاسـ،   ،(8)الكبار" ، كشيكخو(7)كمعف كاألعمش، كالصغار، كييصى

 .(9)كبنحكه قاؿ ابف المديني

 .(11)مضطربة، ييـ كثيران  (10)قاؿ أبك زرعة الرازم: أحاديثو عف غير القاسـ كعكف

 .(13)، ككذلؾ قاؿ ابف خراش(12)قاؿ شعبة: صدكؽ

 .(14)كقاؿ النسائي: ليس بو بأس

 وقد تغير بأخرة, واختمط اختالطًا شديدًا, وصفو بذلك: 

 ، كغيرىـ.(16)كابف معيف ،(15)ف سعداب

 
                                                           

 (.6/346الطبقات الكبرل)ج، ف سعدانظر: اب (1)
 (.3/333تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف  (2)
 (.11/480تاريخ بغداد )ج، الخطيب البغدادم؛ (5/251الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (3)
 (.1/204العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية المركذم كغيره )ج، انظر: اإلماـ أحمد (4)
التاريخ ، انظر:  البخارم.مف الثالثة، أك ابف عكؼ البجمي الككفي قدـ الشاـ، انظر: عاصـ بف عمرك (5)

 (.286تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (6/483الكبير)ج
مىمة ٍبف كييىيؿ الحىضرىمٌي، أبك يحيى التنعي الككفي (6) ؛ (4/74التاريخ الكبير )ج، مف الرابعة. انظر: البخارم، سى

 (.248تقريب التيذيب )ص ، ابف حجر؛ (11/313تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم
مىعف ٍبًف عىبد الرَّحمىف ٍبًف عىبد اهلًل ٍبًف مىسعيكد الييذىًليُّ المسعكدم الككفي، أبك القاسـ القاضي، ثقة مف كبار  (7)

 (.542تيذيب )صتقريب ال، ابف حجر؛ (7/390التاريخ الكبير )ج، السابعة. انظر: البخارم
 (.1/185تاريخ ابف معيف / ركاية الدارمي )ج، انظر: ابف معيف (8)
 (.221 – 220/ 10انظر: الخطيب البغدادم،  تاريخ بغداد)ج (9)
، أبك عبد اهلل الككفي الزاىد، مات قبؿ سنة عشريف كمائة،  (10) عىكف ٍبف عىبد اهلًل ٍبف عيتبىة ٍبف مىسعيكد الييذىًليُّ

 (.434تقريب التيذيب )ص، (؛ ابف حجر7/13التاريخ الكبير )ج، ر. انظر: البخارمكثقو ابف حج
 (.2/420الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (11)
 (.5/251الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (12)
 (.11/480تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب (13)
 و.انظر: المصدر نفس (14)
 (.6/34الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (15)
 (.1/185تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )ج، انظر: ابف معيف (16)
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 .(1)كذكره العالئي في المختمطيف

 ذىب حتى، شديدان  اختالطان  عمره آخر في اختمط أنو إال صدكقان "كاف المسعكدم : كقاؿ ابف حباف
 فاستحؽ يتميز كلـ ،األخير بحديثو القديـ حديثو فاختمط فحمؿ يجيئو بما يحدث ككاف ،عقمو
 .(2)الترؾ

 حديثو قبل زمن االختالط أو بعده. ميَّز ئمةاأل  بعض لكنَّ 

نما أيضان، نعيـ كأبك قديـ، بالككفة المسعكدم مف ككيع "سماع :أحمد اإلماـ حيث قاؿ  اختمط كا 
يّْد كالبصرة، بالككفة منو سمع كمف ببغداد، المسعكدم  ."فسماعيو جى

 .(3)كقاؿ أيضان: سماع عاصـ بف عمي كىؤالء مف المسعكدم بعدما اختمط

 .(4)، كمف سمع منو ببغداد فسماعو ضعيؼقاؿ ابف عمار: المسعكدم مف قبؿ أف يختمط كاف ثبتان 

قيٍطًنيٌ   يغمط، فإنو كاألعمش، مرة، بف كعمرك.(5)إسحاؽ أبي عف حدث إذا المسعكدم :كقاؿ الدَّارى
ذا  .(6)صحيح فيك كعكف، كالقاسـ، معف، عف حدث كا 

 .(7)كسنتيفبسنة أ مكتو قبؿ تغير: حاتـ أبك كقاؿ

  الخالصة:
 .االختالط فبعد ببغداد، منو سمع مىفٍ  أف: كضابطو مكتو، قبؿ اختمط صدكؽ،

 الوجو الراجح عن سماك بن حرب:
،عف النبي سماؾ، عف القاسـ بف عبد الرحمف، عف أبيو، عف ابف مسعكد : الوجو األول

 صمى اهلل عميو كسمـ.

 .،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـمسعكد  بفا سماؾ ،عف عبدالرحمف ،عف: الوجو الثاني
                                                           

 (.72المختمطيف )ص، انظر: العالئي (1)
 (.2/48انظر: ابف حباف،  المجركحيف )ج (2)
 (.10/220تاريخ بغداد)ج، انظر: الخطيب (3)
 (.11/480غداد )جتاريخ ب، انظر: الخطيب البغدادم (4)
ىك سميماف بف فيركز، كيقاؿ: ابف عمرك، كيقاؿ: ابف أبي سميماف، أبك إسحاؽ الشيباني مكلى ابف عباس،  (5)

ابف حجر،  تقريب ؛ (4/135الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ.مف الخامسة مات في حدكد األربعيف
 (.252التيذيب )ص

 (.1/255ني )جانظر: السممي، سؤاالتو لمدارقط (6)
 (.5/251الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (7)
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رفع أكؿ الحديث ،  عف عبدالرحمف بف عبداهلل ،عف عبداهلل بف مسعكد سماؾ، الوجو الثالث:
 .ككقؼ آخره
،عف النبي بف مسعكد ا سماؾ ،عف عبدالرحمف ،عفالكجو الثاني : الراجح ىو:الوجو 

 .صمى اهلل عميو كسمـ

عمرك، كركاه المسعكدم عف سماؾ عف  عف سماؾ عف القاسـ إالال نعمـ ركاه " :البزار قاؿحيث 
 .(1)عبد الرحمف عف أبيو، كلـ يذكر القاسـ

ًبيًع" ًديثى عىٍف ًسمىاؾو ًإالَّ قىٍيسي ٍبفي الرَّ ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى الطبراني :"ل كقاؿ ى
(2). 

نو بعد يزيد بف ىاركف كقد سمع م )الكجو الثالث(،كقد ركل ىذا الحديث عف المسعكدم
 .(3)االختالط

 .(4)بقكلو أشبييا بالصكاب:ذىب  إليو اإلماـ الدارقطني  كىذا ما
 الحكم على الحدٌث:

 .الحدٌث من وجهه الراجح المرفوع حسن اإلسناد

سناده ،"الكبير" ك " األكسط" في كالطبراني البزار ركاه"الييثمي:  كؿقكقاؿ األلباني معقبان  عمى    كا 
 حسف.

 اختالؼ ال أنو يشير كأنو سماؾ، عف ركايتيما اختالؼ مع كالطبراني البزار يةركا بيف فجمع"
 .(5)"يضر بينيما

 

 

 
 

                                                           

 (.5/358انظر: البزار، مسند البزار )ج (1)
 (.6/352المعجـ األكسط )ج، انظر: الطبراني (2)
كاف ثقة، فمما كاف بأخرة اختمط، سمع منو عبد الرحمف بف ميدم، كيزيد بف : قاؿ محمد بف عبد اهلل بف نمير (3)

حاديث مختمطة، كما ركل عنو الشيكخ فيك مستقيـ. انظر: المزم،  تيذيب الكماؿ في أسماء ىاركف، أ
 (.17/224الرجاؿ )ج

 (.5/220العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (4)
 (.6/806السمسمة الصحيحة)ج، انظر: األلباني (5)
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 )الحديث العاشر(: 
ا ًإلىى رسكؿ اهلل صمى اهلل كسئؿ عف حديث تميـ بف طرفة، عف جابر بف سمرة ؛ رجمىٍيًف اٍختىصمى

 كسمـ في بعير، فجعمو بينيما.عميو 

 فقاؿ: يركيو سماؾ بف حرب، كاختمؼ عنو؛

 . فركاه ياسيف الزيات، عف سماؾ بف حرب، عف تميـ بف طرفة، عف جابر بف سمرة

، كىك الصكاب  .(1)كغيره يركيو عف سماؾ، عف تميـ بف طرفة، مرسالن

 أوجو االختالف:
 اك وىما كالتالي :قطني وجيين من أوجو االختالف عمى سمذكر الدار 

 .،عف النبي، عف تميـ بف طرفة، عف جابر بف سمرةبف حرب سماؾ الوجو األول :

 سماؾ بف حرب، عف تميـ بف طرفة ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.:  الوجو الثاني 

 تخريج أوجو االختالف :
  .،عف النبيسماؾ بف حرب، عف تميـ بف طرفة، عف جابر بف سمرة الوجو األول :

 ،مف طريؽ ياسيف الزيات بو بنحكه.(2)أخرجو الطبراني

 ة عف سماؾ بو بنحكه .امف طريؽ الحجاج بف أرط ،(3)كأخرجو الطبراني

 سماؾ بف حرب، عف تميـ بف طرفة ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.:  الوجو الثاني

 بنحكه.  بو بف حرب ،مف طريؽ سفياف الثكرم عف سماؾ(5)كأحمد ،(4)أخرجو الصنعاني

 بو بنحكه. بف حرب  ، مف طريؽ  ًإٍسرىاًئيؿ عف سماؾ(6)كأخرجو الصنعاني

 

                                                           

 (13/404النبكية )جالعمؿ الكاردة في األحاديث ، انظر: الدارقطني (1)
 (.1834/ح204/ص2المعجـ الكبير)ج: انظر: الطبراني (2)
 (.1835/ح204/ص2المعجـ الكبير )ج : انظر: الطبراني (3)
 (.1/399المصنؼ )ج: انظر: الصنعاني (4)
اـً أحمد (5) مى  (.368/ح257/ ص1العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية ابنو عبد اهلل )ج: انظر: اإٍلً
 (.15203/ح276/ص8المصنؼ )ج: عانيانظر: الصن (6)
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 ، مف طريؽ أبي األحكص عف سماؾ بو بنحكه.(1)كأخرجو ابف أبي شيبة

 ، مف طريؽ حماد بف سممة عف سماؾ بو بنحكه.(2)كأخرجو الطحاكم

 مف طريؽ أبي عكانة عف سماؾ بو بمثمو. ،(3)كأخرجو البييقي
 .،مف طريؽ محمد بف جابر عف سماؾ بو بنحكه(4)و البييقيكأخرج

 دراسة أوجو االختالف:
 .،عف النبي، عف تميـ بف طرفة، عف جابر بف سمرةبف حرب سماؾ الوجو األول :

 تميم بن طرفة:
تىميـ ٍبف طىرىفة، الٌطاًئٌي، الكيكفٌي،  مف الثالثة ،مات سنة ثالث أك أربع  كتسعيف
(5). 

 .(6)"ثقة"

 ى ىذا الوجو عن سماك بن حرب:رو 
 ياسين الزيات :

مىؼ ، مف كبار فقياء الككفة ٌيات، أىبك خى ياًسيف ٍبف ميعاذ، الزَّ
(7). 

 .(8)"ضعيؼ"

 
                                                           

 (.29047/ح7/ص6ك)ج؛ (21157/ح371/ص4مصنؼ ابف أبي شيبة  )ج: انظر: ابف أبي شيبة (1)
 (.4758/ح206/ص12شرح مشكؿ اآلثار)ج: انظر: الطحاكم (2)
 كتاب الدعكل كالبينات /باب المتداعيف يتنازعاف شيئان في أيدييما ، السنف الكبرل: انظر: البييقي (3)

البييقي: معرفة السنف كاآلثار، كتاب ؛ (21240/ح438/ص10كأيضان فى)ج؛ (21234/ح436/ص10)ج
 (.20276/ح3556/ ص14الدعكل/باب ًإذا تنازعا شيئان فى يد أحدىما كأقاـ كؿ كاحد منيما بينة )ج

/ 10كتاب الدعكل كالبينات /باب المتداعيف يتنازعاف. )ج، انظر: البييقي: السنف الكبرل (4)
 (.21234/ح436ص

الثقات ، العجمي؛ (2/151التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (6/294الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (5)
 (.130تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (4/85الثقات )ج، ابف حباف؛ (1/257)ج

 (.130تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (6)
، ابف حباف ؛ (2/515الدكالبي،  الكنى كاألسماء )ج؛ (8/429التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (7)

 (.8/533الكامؿ في الضعفاء )ج، ابف عدم؛ (3/142المجركحيف)ج
 (.8/413انظر: ابف حجر،  لساف الميزاف)ج (8)



128 

 : ضعيؼ .(3)، كالدارقطني(2)، كأبك زرعة(1)قاؿ ابف معيف
 .(4)كقاؿ ابف معيف مرة: ليس حديثو بشيء

 .(5)كقاؿ البخارم: منكر الحديث
 .(6):متركؾقاؿ النسائي ك 
 .(7)قاؿ أبك داكد: متركؾ الحديث ضعيؼ كىك ببيع الزيت أعمـ منو بالعمـك 

 .(8)كقاؿ الجكزجاني: لـ يقنع الناس بحديثو
عف الثقات كيتفرد بالمعضالت عف األثبات ال يجكز  كقاؿ ابف حباف: يركم المكضكعات

 .(9)االحتجاج بو بحاؿ
 .(10)غير محفكظةكقاؿ ابف عىًدم: ككؿ ركاياتو، أك عامتيا 

 .(11)كقاؿ الخميمي: ضعيؼ جدان 
 في الضعفاء.(12)كذكره العقيمي
 الخالصة:

 نو يركم المكضكعات عف الثقات إً ال يجكز االحتجاج بو حيث  ،متركؾ 
 ة:االحجاج بن أرط

اج بف أرطاة بف ثكر ،أبك أرطاة الككفي القاضي، مات سنة خمس كأربعيف كمائة  .(13)حجَّ
                                                           

 (.3/334تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (1)
 (.2/728البرذعي )جالضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة ، انظر: أبك زرعة (2)
 (.150/ 3سنف الدارقطني )ج، انظر: الدارقطني (3)
 (.366سؤاالتو البف معيف )ص، ابف الجنيد؛ (3/417تاريخ ابف معيف /ركاية الدكرم)ج، انظر: ابف معيف (4)
 (.2/183انظر: البخارم، التاريخ األكسط )ج (5)
 (.1/111الضعفاء كالمتركككف )ج، انظر: النسائي (6)
 (.8/413انظر: ابف حجر،  لساف الميزاف )ج (7)
 (.1/257أحكاؿ الرجاؿ)ج، انظر: الجكزجاني (8)
 (.3/142المجركحيف)ج، انظر: ابف حباف (9)
 (.8/535الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (10)
 (.1/352اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج، انظر: الخميمي (11)
 (.4/464اء الكبير )جانظر: العقيمي، الضعف (12)
تاريخ ، الخطيب؛ (3/154الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (2/378التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (13)

 (.2/196تيذيب التيذيب )ج، ابف حجر؛ (9/133بغداد )ج
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 .(1)كؽ كثير الخطأ كالتدليس"صدأحد الفقياء، " 

  .كغيرىـ،  (5)كالخطيب البغدادم،(4)كابف خراش ،(3)، كابف المديني(2)أثنى عميو ابف عيينة

 .(6)كسئؿ: يكتب حديثو؟ قاؿ: نعـ ،ليس بو بأس :كقاؿ ابف معيف 

 ( 7)العرزميبف عبيد اهلل  : صدكؽ، ليس بالقكم، يدلس عف محمد مرة  كقاؿ ابف معيف

 . (9)"(8)بف شعيب عف عمرك

 .(10)كقاؿ ابف معيف مرة: صالح

 .(11)كقاؿ مرة: ضعيؼ

 .(12)كقاؿ مرة: ال يحتج بحديثو

ـى ليس ىك عند الناس بذاؾ؟ قاؿ: ألف  في كسئؿ اإلماـ أحمد عندما قاؿ: كاف مف الحفاظ، قيؿ: فًم
مضطرب  ،كقاؿ مرة:(13)حديثو زيادة عمى حديث الناس، ليس يكاد لو حديثه إال فيو  زيادة

 .(14)الحديث
 .(15)كاف فقييان ك  كقاؿ العجمي: ككاف جائز الحديث،

                                                           

 (.2/196انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج (1)
 .(5/423تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (2)
 (.133/ 9الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج؛ (2/197انظر: ابف حجر العسقالني، تيذيب التيذيب )ج (3)
 (.5/426انظر: المزم، تيذيب الكماؿ)ج (4)
 (.8/225انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج (5)
 (.1/84انظر: ابف معيف، تاريخ ابف معيف/ ركاية ابف محرز)ج (6)
م (7) ، مف السادسة. انظر:  البخارمميحى ، أىبك عىبد الرَّحمىف الكيكفيُّ التاريخ ، د ٍبف عيبىيد اهلًل العىرزىًميُّ

 (.494تقريب التيذيب)ص، ابف حجر؛ (26/41تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (1/171الكبير)ج
مد ٍبف عىبد اهلًل ٍبف عىمرك ٍبف العاص، ، القيرىًشيُّ  (8) تيذيب ، ، مف الخامسة. انظر: المزمعىمرك ٍبف شيعىيب ٍبف ميحى

 (423تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (6/342التاريخ الكبير)ج ، البخارم ؛ (22/64الكماؿ )ج
 (.5/424المزم،  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج؛ (3/154الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (9)
 (.50ارمي )صانظر: ابف معيف، تاريخ ابف معيف/ ركاية الد (10)
 (.8/231انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج (11)
 (.3/156انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج (12)
 (.1/198انظر: أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية المركذم كغيره)ج (13)
 (.3/155انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (14)
 .(1/284الثقات )ج، انظر: العجمي (15)
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 .(1)...كقاؿ يعقكب بف شيبة: كاىي الحديث، في حديثو اضطراب كثير، كىك صدكؽ، 
 .(2)كقاؿ النسائي: ليس بالقكم، كقاؿ مرة: ضعيؼ

 بالتدليس جماعة منيم:  وصفو وقد
كتب حديثو، فإذا قاؿ: حدثنا، فيك صالح ال يدلس عف الضعفاء، يصدكؽ أبك حاتـ حيث قاؿ : 

 .(3)ال يحتج بحديثوك يرتاب في صدقو كحفظو إذا بيَّف السماع، 
حدثتني أنت بشيء  كقاؿ ابف حباف: كاف الحجاج مدلسان عمف رآه كعمف لـ يره، ككاف يقكؿ: إذا
 .(4)عف شيخ، لـ أيباؿ أف أركيو عف ذلؾ الشيخ، ككاف يركم عف أقكاـ لـ يرىـ

اؿ ابف عدم: إنما عاب الناس عميو تدليسو عف الزىرم كغيره، كربما أخطأ في بعض كق
 .(5)الركايات، فأما أف يتعمد الكذب فال، كىك ممف يكتب حديثو

الحجاج بف أرطاة رجؿه مشيكره بالتدليس، كبأنو يحدث عمف لـ يمقو، كقاؿ لـ  :كقاؿ الدارقطني
 .(6)يسمع منو ...

 .(7)ي مشيكر بالتدليس عف الضعفاء كغيرىـكقاؿ أبك زرعة العراق 
ال يحتج بشيء مف حديثيـ الذيف  الرابعة مف مراتب المدلسيف، كىـ:كذكره ابف حجر  في المرتبة 

 .(8)إال بما صرحكا فيو بالسماع؛ لكثرة تدليسيـ عف الضعفاء كالمجاىيؿ

 الخالصة:
 كثير الخطأ كالتدليس. ،صدكؽ

 و بالسماع عف سماؾ في ىذه الركاية.كتدليسو غير محتمؿ لعدـ تصريح
 سماك بن حرب, عن تميم بن طرفة ,عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.:  الوجو الثاني

 رواة ىذا الوجو عن سماك :
 .(9)تقدمت ترجمتو  تدليسو محتمؿ ثقة  : سفيان الثوري

                                                           

 .(3/154الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.6/356انظر: النسائي، السنف الكبرل )ج (2)
 (.3/155انظر: ابف أبي حاتـ،  الجرح كالتعديؿ )ج (3)
 (.1/226انظر: ابف حباف، المجركحيف )ج (4)
 (.2/527الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (5)
 (.4/227سنف الدارقطني )ج، انظر: الدارقطني (6)
 (.1/40المدلسيف)ج، انظر: أبك زرعة العراقي (7)
 (.1/49طبقات المدلسيف)ج، انظر: ابف حجر (8)
 (77) انظر: ترجمتو ص (9)
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 .(1)ثقة   تقدمت ترجمتو:   إسرائيل بن يونس
  .(2)ت ترجمتوثقة     تقدم:       أبو األحوص

 .(3)تقدمت ترجمتو   ، تغير حفظو بأخرة لو أكىاـ ثقة  :    حماد بن سممة
 .(4)ثقة    تقدمت ترجمتو: أبو عوانة       

 محمد بن جابر: 
اًبر،  مد ٍبف جى يًميُّ بف سيار ، ميحى ، السُّحى بد اهلًل، مف السابعة، مات بعد السبعيف ،(5)اليىماًميُّ أىبك عى

 .(6)كمائة

 .(7)دكؽ ذىبت كتبو فساء حفظو كخمط كثيران كعمي فصار يمقف""ص

،كىالنَّسىاًئيٌ (8)قاؿ ابف معيف
ًعيؼ .(9)  ،: ضى

قىاؿى  ابف معيف مٌرة : لىٍيسى ًبشىٍيء كى
(10). 

قىاؿى أىٍحمد :الى يحدث عىنوي ًإالَّ شىٌر ًمٍنوي  كى
(11). 

اًرٌم : قىاؿى البيخى  .(12)يوً لىٍيسى ًباٍلقىًكٌم يىتىكىمَّميكفى فً  كى

مٌي  قىاؿى عىٍمرك بف عى ديكؽ  :الفالس كى ًديثأل أصى كؾ الحى نو كثير اٍلكىىـ مىٍتري
(13). 

                                                           

 (53) انظر: ترجمتو ص (1)
 (67) انظر: ترجمتو ص (2)
 (57) انظر: ترجمتو ص (3)
 (74) انظر: ترجمتو ص (4)
ٍيمى: ىذه النسبة إلى سحيـ، كىك بطف مف بنى حنيفة نزؿ اليمامة. انظر: السمعاني (5) ، السيحى

 (.7/92األنساب)ج
سير أعالـ النبالء ، الذىبي؛ (24/564المزم،  تيذيب الكماؿ )ج؛ (1/53التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (6)

 (.147تقريب التيذيب)ص، ابف حجر؛ (238/ 8)ج
 (.147تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (7)
 .(3/541تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (8)
 (.92الضعفاء كالمتركككف )ص، نسائيانظر: ال (9)
 (.1/51كركاية ابف محرز )ج؛ (4/91تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (10)
 (.9/89تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (11)
 (.2/188التاريخ األكسط )ج، انظر: البخارم (12)
 (.9/89تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (13)
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زرعة :مف كتب عنو باليمامة كبمكة فيك صدكؽ إال أف في أحاديثو تخاليط  ككقاؿ أبك حاتـ كأب
 .(1)كأما أصكلو فيي صحاح

قىاؿى  أبك حاتـ الرَّاًزٌم  كىافى في أخرل كى  .(2)يمقف : سىاءى حفظو كى

 .(3)كقاؿ أبك زرعة مرة: ساقط

 .(4)كقاؿ الدارقطني :ىك كأخكه يتقارباف في الضعؼ، قيؿ لو يتركاف فقاؿ: ال بؿ يعتبر بيما

يٍسرؽ مىا ذككر ًبًو فىيحدث ًبوً  ًديثو كى ا لىٍيسى مف حى قىاؿى اٍبف حبىاف :كاف أعمى يٍمحؽ ًفي كتبو مى كى
(5). 

يرك عنو ىؤالء كقد خالؼ في أحاديث كمع ما تكمـ فيو مف تكمـ ذلؾ المحؿ لـ كقاؿ ابف عدم:  
 .(6)يكتب حديثو

 الخالصة:
 لما في أحاديثو مف تخاليط.، ىك ضعيؼ 

 الوجو الراجح عن سماك :
 .، عف النبيسماؾ بف حرب، عف تميـ بف طرفة، عف جابر بف سمرةالوجو األول : 

 ،عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ. سماؾ بف حرب، عف تميـ بف طرفةالوجو الثاني : 

 .الوجو  الراجح : الوجو الثاني : سماك بن حرب, عن تميم بن طرفة عن الرسول 

كذلؾ: ألف الكجو األكؿ  ركاه  عف سماؾ راكياف أحدىما متركؾ كىك ياسيف الزيات، كاآلخر كثير 
 التدليس كالخطأ كىك حجاج بف أرطأة.

د أسند مف حديث ياسيف الزيات، عف سماؾ بف حرب، عف تميـ "ىذا مرسؿ، كق كقاؿ ابف القطاف:
 بف طرفة، عف جابر بف سمرة، كياسيف ضعيؼ.

 

                                                           

 (.7/219الجرح كالتعديؿ )ج، بف أبي حاتـانظر: ا (1)
 (.3/968الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (2)
 انظر: االمصدر نفسو. (3)
 (.1/63سؤاالتو لمدارقطني )ج، انظر: البرقاني (4)
 (.2/270انظر: ابف حباف، المجركحيف )ج (5)
 (.7/331الرجاؿ )ج الكامؿ في ضعفاء، انظر: ابف عدم (6)



133 

، فيك صاحب ىذا  كذا ذكره، كلـ يعز ىذا المسند، كال أعرؼ لو اآلف مكقعان  إال كتاب ابف حـز
 .(1)الكالـ بعينو، كأظف أف أبا محمد إنما نقمو مف عنده"

اه خمسة مف الركاة الثقات كىـ : سفياف الثكرم، إسرائيؿ بف يكنس، أبك فقد رك  :الوجو الثانيأما 
 عكانة. األحكص، حماد بف سممة ،أبك

 .(2)كقاؿ الترمذم : يرجع ىذا الحديث إلى حديث سماؾ بف حرب عف تميـ بف طرفة
 .،:كالصحيح عف سماؾ مرسالن (4)،كالخطيب البغدادم(3)كقاؿ البييقي

حديث يرجع إلى سماؾ بف حرب، كالصحيح عف سماؾ بف حرب مرسالن كقاؿ المزم: مدار ىذا ال
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .(5)كاهلل أعمـ -عف النًَّبٌي صى

: إنما سمعو مف سماؾ بف حرب، كقد حدث بو سماؾ عف تميـ بف طرفة األرناؤكط كقاؿ شعيب
 .(6)مرسالن، كىك الصحيح

 .(7)كقاؿ الدارقطني : كىك الصكاب

 لحكم عمى الحديث :ا
 إًلٍرسىاؿ تميـ بف طرفة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ،ضعيؼ

 
 

  

 

 

 

 

                                                           

 (.2/314بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج، انظر: ابف القطاف (1)
 (.1/213العمؿ الكبير = ترتيب عمؿ الترمذم الكبير )ج، انظر: الترمذم (2)
 (.10/436السنف الكبرل )ج، انظر: البييقي (3)
 (.4/384التمخيص الحبير)ج، نقمو عنو: ابف حجر (4)
 (.6/453ألشراؼ بمعرفة األطراؼ )جتحفة ا، لمزمانظر: ا (5)
 (.32/381تحقيقو لمسند أحمد )ج، انظر: شعيب األرناؤكط (6)
 (.13/404انظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج (7)
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 المطمب التاسع:  
 مسند جرير البجمي
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 (:الحدٌث الحادي عشر)

ًرير  مىٍف شىًربى »مى اهلل عميو كسمـ: ، عف النبي صكسئؿ عف حديث خالد بف جرير، عف جى
ٍمرى فىاٍجًمديكهي  ادى في الرَّاًبعىةى فىاٍقتيميكهي اٍلخى  «، فىًإٍف عىادى فاٍجًمديكهي، فىًإٍف عى

 فقاؿ: يركيو سماؾ بف حرب، كاختمؼ عنو؛

 .ًسمىاؾ بف حرب، عف خالد بف جرير، عف أبيوعف فركاه داكد بف يزيد اأٍلىٍكًدم،

رب، عف ابف جرير بف كخالفو  ًإٍبرىاًىيـ ٍبفى طىٍيمىاف، فركاه ًسمىاؾ بف حرب، عف أخيو محمد بف ح
 .(1)، كىك الصحيحعبد اهلل، عف أبيو

 أوجو االختالف :
 قطني وجيين من أوجو االختالف عمى سماك بن حرب وىما كالتالي :ذكر الدار 

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،، عف خالد بف جرير، عف أبيو سماؾ:  الوجو األول

عف لد بف جرير بف عبد اهلل، عف أبيو عف محمد بف حرب، عف خا ،سماؾ:  الوجو الثاني
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 تخريج أوجو االختالف :
 سمـ.. عف النبي صمى اهلل عميو ك سماؾ ، عف خالد بف جرير، عف أبيو : الوجو األول

 طريؽ ،بمثمو، مف(5)، كالحاكـ(4)بنحكه، كالطبراني، (3)الطحاكمأخرجو ك  ،(2)البخارمذكره 
 بو. بف حرب ًدم عف سماؾداكد اأٍلىكٍ 

سماؾ بف حرب، عف محمد بف حرب، عف خالد بف جرير بف عبد اهلل، عف :  الوجو الثاني
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.أبيو 

أخرجو ًإٍبرىاًىيـ ٍبفى طىٍيمىاف
 ، مف طريؽ ًإٍبرىاًىيـ ٍبفى طىٍيمىاف عف سماؾ بو بنحكه.(7)، كابف شاىيف(6)

                                                           

 (.439/ص13العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (1)
 (.480/ح142/ص3يخ الكبير معمقان )جالتار : انظر: البخارم (2)
 (.4929/ح159/ص3انظر: الطحاكم: شرح معاني اآلثار، كتاب الحدكد/باب مف سكر أربع مرات )ج (3)
 (.2398-2397/ح335/ص2المعجـ الكبير)ج: انظر: الطبراني (4)
 (.8113/ص412/ص4مستدرؾ الحاكـ )ج: انظر: الحاكـ  (5)
 (.14/ح66طيماف )صمشيخة ابف : انظر: ابف طيماف (6)
 (.526/ح42ناسخ الحديث كمنسكخو)ص: انظر: ابف شاىيف (7)
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 : دراسة أوجو االختالف
 .. عف النبيعف أبيو سماؾ بف حرب، عف خالد بف جرير،الوجو األول : 

 خالد بن جرير:
ميخالد بف جرير بف عبد اهلل   .(2)، مف التابعيف(1)البىجى

 .(3)ذكره ابف حباف فى الثقات

 الخالصة:
 ثقة.

 :راوى ىذا الوجو عن سماك ىو
 :داود بن يزيد اأْلَْوِدي
د ٍبف يزيد ٍبف عىبد ا الكيكفٌي، مف السادسة، تكفي سنة ، (5)، الزَّعافرمٌ (4)األىكًدمٌ لرَّحمىف، أىبك يزيد، دىاكي
 .(6)إحدل كخمسيف كمائة

 .(7)"ضعيؼ"

 

 

                                                           

مي: ىذه النسبة الى قبيمة بجيمة (1) كىك ابف أنمار بف أراش أخك األسد بف الغكث، كقيؿ: اف بجيمة اسـ ، البىجى
 (.91/ 2ب )جاألنسا، كلدتا قبيمتيف عظيمتيف. انظر: السمعاني، أميـ كىي مف سعد العشيرة، كأختيا باىمة

كأبكه ىك: جرير بف ؛ (3/323الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (3/142التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (2)
، عبد اهلل بف جابر البجمي، صحابي مشيكر،  مات سنة إحدل كخمسيف كقيؿ بعدىا. انظر: ابف عبد البر

ابف ؛ (1/581ة في تمييز الصحابة )جاإلصاب، ابف حجر؛ (1/236االستيعاب في معرفة األصحاب )ج
 (.1/529األثير الجزرم ،أسد الغابة )ج

 (.4/199الثقات)ج، انظر: ابف حباف (3)
 (136) انظر: ص (4)
 (86) انظر: ص (5)
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (3/239التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (6/363الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (6)

 (.200تقريب التيذيب)ص، ابف حجر؛ (647/ 8)ج
 (.200تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (7)
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 : ضعيؼ(5)، كالدارقطني(4)، كأبك داكد(3)، كأحمد(2)كابف معيف ،(1)قاؿ ابف سعد
 .(6)ليس حديثو بشيء :كقاؿ ابف معيف مرة

 .(7)، كابف ميدم ال يحدثاف عنوي ابف سعيد القطافيعن كقاؿ الفىاٌلس: كاف يحيى
 .(8)كقاؿ النسائي: ليس بثقة

 .(9)كقاؿ أبك حاتـ: ليس بالقكم
 .(10)كاف يقكؿ بالرجعة :كقاؿ ابف حباف

ف كاف ليس ،يجاكز الحد إذا ركل عنو ثقة  كقاؿ ابف عدم: كلـ أر في أحاديثو منكران  كداكد كا 
 .(11)ثو كيقبؿ إذا ركل عنو ثقةفإنو يكتب حدي ،بالقكم في الحديث

 الخالصة:
 ضعيف .

سماؾ بف حرب، عف محمد بف حرب، عف خالد بف جرير بف عبد اهلل، عف  الوجو الثاني :
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. أبيو

 محمد بن حرب:
مد ٍبف حىرب بف أكس الذىمي، أخك ًسماؾ ٍبف حىرب، مف الرابعة ميحى
(12). 

                                                           

 (.6/344الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (1)
 (.1/69تاريخ ابف معيف / ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف (2)
 (.534اإلماـ أحمد في العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل  )صانظر:  (3)
 (.179سؤاالتو ألبي داكد السجستاني )ص، انظر: أبك عبيد اآلجرم (4)
 (.8/320العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (5)
 (.108تاريخ ابف معيف /ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (6)
 (.2/21ميزاف االعتداؿ )ج، ظر: الذىبيان (7)
 انظر: المصدر نفسو. (8)
 (.3/427الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (9)
 (.1/289المجركحيف )ج، انظر: ابف حباف (10)
 (.3/542ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم فى الكامؿ (11)
المزم،  تيذيب الكماؿ في ؛ ( 7/395قات )جالث، ابف حباف؛ (1/68التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (12)

تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (9/108ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج؛ (25/39أسماء الرجاؿ )ج
 (.200)ص
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 .(1)"ثقة"

 وجو عن سماك ىو :راوي ىذا ال
 .(2): ثقة   تقدمت ترجمتو  ِإْبرَاِىيم ْبَن َطْيَمان

 الوجو الراجح عن سماك :
 . عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.، عف خالد بف جرير، عف أبيو سماؾ:  الوجو األول

سماؾ بف حرب، عف محمد بف حرب، عف خالد بف جرير بف عبداهلل، عف  الوجو الثاني :
 بي صمى اهلل عميو كسمـ.عف الن أبيو

سماؾ بف حرب، عف محمد بف حرب، عف خالد ابف جرير بف عبداهلل،  الوجو الراجح ىو :
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. عف أبيو

، كالكجو اآلخر راكيو داكد بف يزيد اأٍلىٍكًدم ضعيؼ كلـ ًإٍبرىاًىيـ ٍبفى طىٍيمىاف كىك ثقةراكم ىذا الكجو 
 .يتابع عمى ركايتو 

ٍف أىًخيًو ًإالَّ ىىذىا، كىاٍبفي  دَّثى عى ـي أىفَّ ًسمىاكنا حى ًديثه غىًريبه الى أىٍعمى قىاؿى أبك حفص بف شاىيف : كىىىذىا حى
ًرير اًلدي ٍبفي جى ًريرو ىىذىا اٍسميوي خى جى
(3). 

 .(4)قاؿ أبك حاتـ : حديث إبراىيـ بف طيماف أصح؛ ألنو زاد فيو رجالن 

 .(5)ك الصحيحكقاؿ عنو الدارقطني : كى

 الحكم عمى الحديث :
الحديث مف كجيو الراجح حسف غريب اإلسناد ؛ألف جميع ركاتو ثقات عدا سماؾ بف حرب 

 صدكؽ حسف الحديث.

مَّد بف   حربكقاؿ أبك الفضؿ المقدسي :تفرد ًبًو ًإٍبرىاًىيـ بف طٍيمىاف عىف سماؾ عىف أىًخيو ميحى

 

                                                           

 (.200تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
 .(113) ترجمتو صانظر:  (2)
 (.31خ الحديث كمنسكخو )صانظر: ابف شاىيف، ناس (3)
 (.4/169عمؿ الحديث )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (4)
 (.13/439العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (5)
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الً   .(1)د بف جريرعىف اٍبف جرير عىف أىًبيو كىىيكى خى

 .رضي اهلل عنو معاوية بن أبي سفيانحديث  ولمحديث شاىد من 
 ، مف طريؽ سفياف الثكرم.(3)كأحمد ،(2)أخرجو النسائي

 ،مف طريؽ سعيد بف أبي عركبة.(6)ابف حبافك ،(5)،كالطحاكم(4)ابف ماجوأخرجو ك 

كًد، عىٍف ذىٍككىافى عف عىاًصـً ٍبًف أىًبي الكالىما )سفياف الثكرم، سعيد بف أبي عركبة(  ، عف نَّجي
مَّى النًَّبيّْ  عىفً  معاكية بف أبي سفياف مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ٍمرى  شىًربى  مىفٍ : »قىاؿى  كى  عىادى  فىًإفٍ  فىاٍجًمديكهي، اٍلخى

 .«عينيقىوي  فىاٍضًربيكا الرَّاًبعىةً  ًفي شىًربى  ًإفٍ  ثيَـّ  فىاٍجًمديكهي  عىادى  فىًإفٍ  فىاٍجًمديكهي،

ًديثً  ًمفٍ  الترمذم :ىك األشبو كاألصح كقاؿ ، أىًبي حى اًلحو ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  صى ىيرى
(7). 

(8)كالحديث صححو الحاكـ
 .(10)لصحيح ابف حباف كالشيخ شعيب في تحقيقو ،(9)كابف حباف ،

 .(11)إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف:كقاؿ األلباني

 

 

 

                                                           

 (.2/455أطراؼ الغرائب كاألفراد )ج، انظر: أبك الفضؿ المقدسي (1)
كـ فيمف يتتابع في شرب انظر: النسائي: السنف الكبرل، كتاب الحد في الخمر/باب الح (2)

 (.5278/ح141/ص5الخمر)ج
 (.16869/ح83/ص28انظر: أحمد:  مسند أحمد)ج (3)
 .(2573/ح859/ ص2سنف ابف ماجو، كتاب الحدكد/باب مف شرب الخمر مراران )ج: انظر: ابف ماجو (4)
 (.4920ح/159/ ص3انظر: الطحاكم :شرح معاني اآلثار، كتاب الحدكد/باب مف سكر أربع مرات )ج (5)
 (.4446/ح295/ص10انظر: ابف حباف: صحيح ابف حباف)ج (6)
(، كحديث أبي ىريرة ركاه 1444/ح49/ص4جامع الترمذم/باب ما جاء في شرب الخمر)ج: انظر: الترمذم (7)

سى  مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرىةى، أىفَّ النًَّبيَّ صى ٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى ، عى اًلحو : سييؿ ٍبًف أىًبي صى مىٍف شرب »مَّـى قىاؿى
اٍجًمديكهي، ثيَـّ ًإذىا شىًربى فىاٍجًمديكهي، ثيَـّ ًإذىا شىًربى فىاٍجًمديكهي، ٍمرى ى / 13مسند أحمد)ج: أخرجو أحمد.... «. .اٍلخى

 كغيره.؛ (7762/ح1832ص
 (.8117/ح413/ ص4انظر: الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج (8)
 (.4446/ح295/ص10كتاب الحدكد/ باب حد الشرب)ج، بافانظر: ابف حباف: صحيح ابف ح (9)
 (.4446/ح295/ ص10تحقيقو لصحيح ابف حباف )ج، انظر: شعيب األرناؤكط (10)
 (.3/348انظر: األلباني سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج (11)



140 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المطمب العاشر:
  مسند مخارق الشيباني
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 ً عشر (.ناث)الحدٌث ال 

اًرًؽ، عف أبيو  اًلي ، كسئؿ عف حديث  قىابيكسى ٍبًف اٍلميخى رجيؿي ييًريدي مى ، قاؿ رجؿ: يا رسكؿ اهلل ى
 : ـٍ يىٍذكيٍر "ذىكٍّْرهي ًبالمَّوً "قىاؿى : لى :  ، قىاؿى مىٍيًو ًبالسٍُّمطىافً "قىاؿى ريًني سمطاف ،قاؿ: "اٍستىًعٍف عى  "قاؿ: ليس يىٍحضي

كزى فىقى  تَّى تىكيكفى شييداى، أىٍك تيحن اًلؾى حى اًتٍؿ دكف مى
الىؾ(1)  "مى

 فقاؿ: يركيو سماؾ بف حرب، كاختمؼ عنو؛

ٍيؽ، كأبك األحكص، كأيكب بف جابر، كالكليد بف أبي ثكر، عف سماؾ، عف  زى فركاه عمار بف ري
 .قابكس، عف أبيو

عف أبيو، كالمسند  لـ يقكال: كركاه الثكرم، كحماد بف سممة، عف سماؾ، عف قابكس مرسالن،
 . (2)أصح

 أوجو االختالف:
 قطني وجيين من أوجو االختالف عمى سماك بن حرب وىما كالتالي :ذكر الدار 

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ،سماؾ ،عف قىابيكس، عف أبيو : الوجو األول
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. سماؾ، عف قىابيكس،:  الوجو الثاني

 يج أوجو االختالف:تخر 
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ،سماؾ ،عف قىابيكس، عف أبيو:  الوجو األول

ٍيؽ، زى  .(3)كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو في العمؿ لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ عمار بف ري

 ،مف طريؽ أبي األحكص بو بنحكه(6)،كالطبراني(5)،كابف أبي شيبة(4)أخرجو النسائيك 

 ،مف طريؽ أيكب بف جابر عف سماؾ بو بنحكه.(7)خرجو أبك نعيـكأ

                                                           

معجـ مقاييس المغة ، ف فارسحكز: الحاء كالكاك كالزاء أصؿ كاحد، كىك الجمع كالتجمع. انظر: اب (1)
 (.2/117)ج

 (.14/28العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية)ج، انظر: الدارقطني (2)
 انظر: المصدر نفسو. (3)
 (.4081/ح113/ص7كتاب تحريـ الدـ/ باب ماذا يفعؿ مف تعرض لمالو )ج، السنف: انظر: النسائي (4)
 (. 28043/ح468/ص5كالمصنؼ)ج؛ (524/ح9/ ص2المسند )ج: انظر: ابف أبي شيبة  (5)
 (.746/ح313/ص20المعجـ الكبير )ج: انظر: الطبراني (6)
 (.6329/ح2635/ص5انظر: أبك نعيـ: معرفة الصحابة  )ج (7)
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 ،مف طريؽ الكليد بف أبي ثكر عف سماؾ بو بنحكه .(1)كأخرجو الطبراني

 ككقفت عمى طرؽ أخرل:
 ،مف طريؽ زىير بف معاكية عف سماؾ بو بنحكه .(2)أخرجو أحمد

 ،مف طريؽ سميماف بف قـر عف سماؾ بو بنحكه.(3)كأخرجو أحمد

 .، مف طريؽ ًإٍسرىاًئيؿى عف سماؾ بو بنحكه(4)و الطبرانيكأخرج

 .معناهأىٍسبىاط بف نصر عف سماؾ بو ب مف طريؽ ،(5)كأخرجو البييقي

ًمٌي عف سماؾ بو بنحكه.(6)كأخرجو أبك نعيـ  ، مف طريؽ أبي بكر النٍَّيشى

 بنحكه.،مف طريؽ سعيد بف سماؾ بف حرب عف أبيو بو (8)، كالطبراني(7)كأخرجو ابف قانع

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. سماؾ، عف قىابيكس،:  الوجو الثاني

 .بنحكهمف طريؽ  سفياف الثكرم عف سماؾ بو  ،(9)إبراىيـ الحربيذكره 

 .(10)لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ حماد بف سممة كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو في العمؿك 

 دراسة أوجو االختالف:
 .عف النبي، أبيو عف ، بف مخارؽ عف قابكس،ؾ بف حرب سما الوجو األول:

 

 

                                                           

 (.747/ح313/ص20المعجـ الكبير )ج: انظر: الطبراني (1)
 (.22514/ح192/ ص37انظر: أحمد: مسند أحمد  )ج (2)
 (.22515/ح192/ ص37)ج انظر: أحمد: مسند أحمد  (3)
 (.749/ح313/ص20المعجـ الكبير )ج: انظر: الطبراني (4)
 (.17638/ ح583/ ص8السنف الكبرل/ باب ما جاء في منع الرجؿ نفسو كحريمو )ج: انظر: البييقي (5)
 (.7024/ح3030/ص6انظر: أبك نعيـ: معرفة الصحابة )ج (6)
 (.133/ص3معجـ الصحابة )ج: انظر: ابف قانع (7)
 (.1611/ ح170/ ص2المعجـ األكسط )ج: انظر: الطبراني (8)
(، حيث لـ أقؼ عمى ىذه الركاية في 4/349كما في  نصب الراية)ج، انظر: إبراىيـ الحربي: غريب الحديث (9)

 الطبعة المتكافرة  لكتاب غريب الحديث التي حققيا الدكتكر سميماف العايد.
 (.14/28في األحاديث النبكية )جالعمؿ الكاردة : انظر: الدارقطني (10)
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 قابوس: 
اًرؽً  اًرؽً ا :كيقاؿ، قىابيكس ٍبف أبي اٍلميخى مف  يعد في الككفييف ، ،الشٍَّيبىاًنيٌ  ابف سميـ بف اٍلميخى

 .(1)الثالثة
  .(2)"ليس بو بأس"

 .(3)قاؿ النسائي: البأس بو
 .(4)بف حباف في الثقاتاكذكره 

 الخالصة:
 دوق.ص

 : مخارق/ أبو قابوس
قاؿ ابف حجر: يعٌد في الككفييف. ركل عف النبٌي صٌمى المَّو عميو كآلو كسمـ، كعف ابف مسعكد،  

 .(5)كأـ الفضؿ بنت الحارث، كغيرىما
 .(6)مخارؽ بف سميـ الشيباني، كالد قابكس كعبد اهلل ، لو صحبة كقاؿ مغمطام:
 الخالصة:

 ي.باصح
 :روى ىذا الوجو عن سماك

 عمار بن ُرَزْيق:
بّْيٌ  ٍيؽ، الضَّ زى عمار بف ري
 .(8)أبك األحكص، مف الثامنة، تكفي سنة تسع كخمسيف كمائة،(7)

                                                           

تيذيب ، المزم؛ (7/145الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (7/193انظر: البخارم ،التاريخ الكبير)ج (1)
 (.449تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (23/330الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج

 (.449التقريب )ص، انظر: ابف حجر (2)
 (.23/330ي أسماء الرجاؿ )جتيذيب الكماؿ ف، انظر: المزم (3)
 (.5/327الثقات)ج، انظر: ابف حباف (4)
 (.6/38اإلصابة في تمييز الصحابة )ج، انظر: ابف حجر (5)
 (.11/105إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج، انظر: مغمطام (6)
بّْى: بفتح الضاد المعجمة كالباء المكسكرة المشددة (7) ر: السمعاني ىذه النسبة إلى ضبة ، كىـ جماعة. انظ، الضى

 (.381-380/ 8،األنساب)ج
ميزاف االعتداؿ ، الذىبي؛ (21/189( ؛المزم، تيذيب الكماؿ )ج7/29انظر: البخارم في التاريخ الكبير)ج (8)

 (.407ابف حجر، تقريب التيذيب)ص؛ (3/164)ج



144 

 .(1)ال بأس بو

 . (6)كذكره ابف حباف في الثقات،(5)، كالذىبي(4)الرازم ، كأبك زرعة(3)كأحمد،(2)"كثقو يحيى بف معيف

 : إنو مف الرافضة.(7)ؿ السميمانيكزاد الذىبي: ما رأيت ألحد فيو تميينان إال قك 

 .(10)، كأبك حاتـ(9)،ككذلؾ قاؿ النسائي ،(8)كقاؿ أحمد مرة :البأس بو

 الخالصة :
 حسن الحديث. ,بأس بو ال

 .(11)ثقة   تقدمت ترجمتو: أبو األحوص

 أيوب بن جابر:
نىًفيُّ  اًبًر ٍبًف سىيَّاًر اٍلحى اًمي، أىيُّكبي ٍبفي جى  .(12)الثامنة ، مفككفيثـ ال أبك سميماف اليىمى

 .(13)ضعيؼ""

 .(14)قاؿ البخارم: ىك أكثؽ مف أخيو محمد

 
                                                           

 (.407تقريب التيذيب)ص ، انظر: ابف حجر (1)
 (.159الدارمي )ص تاريخ ابف معيف / ركاية، انظر: ابف معيف (2)
 (.7/401تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (3)
 (.3/913الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي  )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (4)
 (.3/164ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي (5)
 (.7/286الثقات)ج، انظر: ابف حباف (6)
: الحافظ أىبيك الفىٍضؿً  (7) اًنيُّ مىٍيمى اـ الذىبي السُّ ك. انظر: اإًلمى ًميّْ بًف عىٍمرو  (.17/200سير األعالـ )ج، أىٍحمىدي بفي عى
 (.315انظر: أبك داكد، سؤاالتو لإلماـ أحمد )ص (8)
 (.7/401تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (9)
 (.6/392الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (10)
 (67) انظر: ترجمتو ص (11)
تيذيب ، المزم؛ (2/242الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (1/410التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (12)

، (؛ ابف حجر4/583كفى تاريخ اإلسالـ )ج؛ (8/235سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي؛ (3/464الكماؿ )ج
 (.118تقريب التيذيب )ص

 (.118ب التيذيب )صتقري، انظر: ابف حجر (13)
 (.2/293التاريخ األكسط)ج، انظر: البخارم (14)
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 .(1)ليس بو بأس كقاؿ اإلماـ أحمد :

 .(2)كقاؿ مرة : يشبو حديثو  حديث أىؿ الصدؽ

 :،(6)الدارقطني اإًلمىاـ، ك (5)كأبك حاتـ الرازم، (4)النسائي اإًلمىاـ، ك (3)يحيى بف معيف كؿه مف: كقاؿ
 ضعيؼ.

 .(7)ليس بشيء ابف معيف مرة :كقاؿ 

ًديث ًديًنٌي: يضع الحى قىاؿى اٍبف اٍلمى كى
(8). 

 .(9)كقاؿ أبك زرعة : كاىي الحديث

 .(10)كقاؿ ابف حباف: كاف يخطئ حتى خرج عف حد االحتجاج بو لكثرة كىمو

ممف يكتب  كىك ،كسائر أحاديث أيكب بف جابر متقاربة يحمؿ بعضيا بعضان  كقاؿ ابف عدم :
 .(11)حديثو

 .(12)كذكره يعقكب بف سفياف الفسكم في باب مف يرغب عف الركاية عنيـ

 الخالصة:

 ال يحتج بو لكثرة أكىامو .، ضعيؼ 

 .(13)تقدمت ترجمتو   يخالؼ األثباتضعيؼ  الوليد بن أبي ثور:

                                                           

 [.357انظر: أبك  داكد، سؤاالتو  لإلماـ أحمد)ص (1)
 (.2/242انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (2)
 (.4/124تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (3)
 (.15)صالضعفاء كالمتركككف ، انظر: النسائي (4)
 (.2/242الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (5)
 (.5/159العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (6)
 (.67تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (7)
 (.3/466تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج، انظر: المزم (8)
 (.3/796الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، زمانظر: أبك زرعة الرا (9)
 (.1/167المجركحيف )ج، انظر: ابف حباف (10)
 (.2/17انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (11)
 (.2/121المعرفة كالتاريخ )ج، انظر: يعقكب الفسكم (12)
 (106ص)انظر: ترجمتو  (13)
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 .(1)تقدمت ترجمتو    بعد تغيره كنقص حفظوسحاؽ ، إكركايتو عف أبي  ،ثقة زىير بن معاوية:

 ان ْبِن َقْرم:ُسَمْيمَ 
بٌّْي، أبك داكد النحكم. كمنيـ مف يقكؿ: سميماف بف معاذ،  مىٍيمىاف ٍبًف قىٍرـ بف معاذ التًَّميًمي، الضَّ سي

 . (2)ينسبو إلى جده، مف السابعة

 .(3)"سيء الحفظ يتشيع "

قاؿ اإًلمىاـ أحمد بف حنبؿ: ثقةك 
(4). 

 .(5)كقاؿ مرة: ال أرل بو بأسان 

 .(6)أحاديث حساف إفرادات، كىك خير مف سميماف بف أرقـ بكثير كقاؿ ابف عدم: كلو

 : ضعيؼ.(8)، كالنسائي(7)كقاؿ يحيى بف معيف

 .(9)كقاؿ ابف معيف مرة: ليس بشيء

 .(10)كقاؿ أبك حاتـ  : ليس بالمتيف

 .(11)كقاؿ أبك زرعة  : ليس بذاؾ

 

 

                                                           

 .(100) انظر: ترجمتو ص (1)
تيذيب ، المزم؛ (4/238ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج؛ (4/33التاريخ الكبير )ج، البخارم (2)

كفى ؛ (253تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (2/219ميزاف االعتداؿ )ج، ( ؛الذىبي12/51الكماؿ )ج
 (.9/318لساف الميزاف )ج

 (.253تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (3)
 (.12/51تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (4)
 (.2/136الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (5)
 (.4/241الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (6)
 (.3/411تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (7)
 (.49الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: االنسائي (8)
 (.128تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي)ص، انظر: ابف معيف (9)
 (.4/136الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (10)
 (.3/809الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (11)
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 وقد وصف بالتشيع :
 ، كغيرىـ.(3)كـ، كالحا(2)، كأبك داكد(1)كصفو بذلؾ ابف معيف

 .(4)غاليان في الرفض كيقمب األخبار كقاؿ ابف حباف: كاف رافضيان 
 واختمف في ُسَمْيَمان ْبِن َقْرم: ىل ىو سميمان بن معاذ؟ أو ذاك شخص آخر؟.

 .(5)فمف األئمة مف فرؽ بينيما، كمنيـ مف جميع بينيما، كجعميما شخصان كاحدان 

فإف  ،بف عدماؿ سميماف بف معاذ إال الطيالسي كتبعو كقاؿ ابف حجر: الحاصؿ أف أحدان لـ يق
 .(6)كاف معاذ اسـ جده فمـ يخطئ كاهلل أعمـ

 الخالصة :
 كثير التشيع يقمب األخبار. ،ضعيؼ

 .(7)ثقة     تقدمت ترجمتو:    ِإْسَراِئيل بن يونس

  ،األثباتيحتج بو إذا كافؽ  ، مف جية حفظو، فال يحتمؿ تفرده،ضعيؼ َأْسَباُط ْبُن َنْصر:
 .(8)تقدمت ترجمتو

 أبو بكر النَّْيَشِمّي:
ًميٌ  ىك ابف عبد اهلل بف أبي القطاؼ كقيؿ بف قطاؼ، مف  :الككفي، قيؿ ،(9)ىك أبك بكر النٍَّيشى

ًمائىةو  ًستّْيفى كى السابعة ، تكفي سىنىةى ًستٍّ كى
(10). 

                                                           

 (.128ابف معيف/ ركاية الدارمي)صتاريخ ، انظر: ابف معيف (1)
 (.4/214تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر (2)
 انظر: المصدر نفسو. (3)
 (.1/332المجركحيف )ج، انظر: ابف حباف (4)
 (.1/348مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ)ج، انظر: الخطيب البغدادم (5)
 (.4/214تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر (6)
 (53) ص انظر: ترجمتو (7)
 (73) انظر: ترجمتو ص (8)
 (.13/225األنساب )ج، انظر: السمعاني.النيشمي: ىذه النسبة إلى بنى نيشؿ (9)
تيذيب ، المزم؛ (9/344الجرح كالتعديؿ )ج، ( ؛ابف أبي حاتـ6/355الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (10)

تيذيب ، ابف حجر؛ (7/333سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي؛ (33/156الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.625كفي تقريب التيذيب )ص؛ (12/44التيذيب )ج
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 .(1)"صدكؽ رمي باإلرجاء"

 ،(7)، كيعقكب الفسكم(6)،كابف ميدم(5)كأبك داكد، (4)، كالعجمي(3)كابف معيف ،(2)كثقو أحمد
 .(8)الدارقطنيك 

 .(9)شيخ صالح يكتب حديثو كقاؿ أبك حاتـ :

 .(10)كقاؿ الذىبي : ىك حسف الحديث صدكؽ

غمب عميو التقشؼ حتى صار ييـ كال يعمـ كيخطئ ،كقاؿ ابف حباف: "ككاف شيخان صالحان فاضالن 
ف كاف  ف كاف فاضال فيك  ،ظاىره الصالح ...كال يفيـ فبطؿ االحتجاج بو كا  كأبك بكر النيشمي كا 

ف اعتبر معتبر بما كافؽ الثقات لـ يجرح في فعمو  ،ممف كثر خطؤه فبطؿ االحتجاج بو إذا انفرد كا 
 .(11)ذلؾ

 وقد تكمم فيو لإلرجاء:
 .(12)قاؿ أبك داكد: ككفي مرجئ

 .(13)ضعفوككانت لو أحاديث، كمنيـ مف يست كقاؿ ابف سعد: ككاف مرجئان،

 الخالصة :
 رجاء.رمي باإلثقة 

 
                                                           

 (.625تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
 (.3/99انظر: اإلماـ أحمد،   العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل )ج (2)
 (.3/334تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (3)
 (.1/493الثقات )ج، انظر: العجمي (4)
 (.208سؤاالتو ألبي داكد السجستاني )ص، انظر: أبك عبيد اآلجرم (5)
 (.9/344الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (6)
 (.4/496انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (7)
 (.3/146سنف الدارقطني )ج، انظر: الدارقطني  (8)
 (.9/344الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (9)
 (.4/496انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (10)
 (.3/145المجركحيف)ج، انظر: ابف حباف، (11)
 (.12/45تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (12)
 (.6/378الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (13)
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 سعيد بن سماك بن حرب :
 .(1)سعيد بف سماؾ بف حرب ركل عف أبيو ركل عنو محمد بف سكاء

 .(2)ذكره ابف حباف في الثقات

 .(3)متركؾ الحديث: كقاؿ أبك حاتـ 

 الخالصة :
 ال يحتج بو. ،ضعيؼ

 عميو كسمـ. عف النبي صمى اهلل سماؾ، عف قىابيكس، : الوجو الثاني

 روى ىذا الوجو عن سماك:
 .(4)ثقة    تقدمت ترجمتو: سفيان الثوري

 .(5)تقدمت ترجمتو   ، بأخرة حفظو تغيرلو أكىاـ، كقد   ثقة حماد بن سممة:
 الوجو الراجح عن سماك :

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،عف قابكس، عف أبيو،سماؾ بف حرب  : الوجو األول

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ،سماؾ، عف قابكس:  الوجو الثاني
 .عف النبي،عف قابكس، عف أبيوحرب ،سماؾ بف  الراجح: الوجو األول :الوجو 

حيث ركاه أربعة مف الركاة الثقات كىـ :أبك األحكص، زىير بف معاكية ، ًإٍسرىاًئيؿ بف يكنس، أبك  
ًميَّ ، كأسباط بف نصر كافؽ الثقات .    بكر النٍَّيشى

 .(6): كالمسند أصحكقاؿ الدارقطني 

 

                                                           

 (.2/143الذىبي في ميزاف االعتداؿ )ج؛ (4/32انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (1)
 (.6/366الثقات)ج، انظر: ابف حباف (2)
 (.4/32انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (3)
 (77) انظر: ترجمتو ص (4)
 (57) انظر: ترجمتو ص (5)
 (.14/28انظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج (6)
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 الحكم عمى الحديث 
كسماؾ صدكؽ حسف الحديث، فالحديث مف  كجيو الراجح حسف  بف مخارؽ كالن مف قابكس

  .اإلسناد

 .(1)"كقاؿ األلباني :"ىذا حديث حسف

 .من حديث أبي ىريرة  وقد ورد الحديث صحيحاً 
 حمد بف جعفر.،مف طريؽ م(3)ابف منده،ك (2)أخرجو مسمـحيث 

 مف طريؽ سميماف بف بالؿ.،(4)البييقيأخرجو ك 

ٍيرىةى  ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى ء ٍبف عى  . كالىما عف اٍلعىالى
 ،مف طريؽ قتيبة بف سعيد. (5)كأخرجو النسائي

 ،مف طريؽ يكنس بف محمد. (6)كأخرجو أحمد

مى ،(7)أيضان  كأخرجو أحمد .مف طريؽ أىبي سى زىاًعيُّ  مىةى اٍلخي

 ، مف طريؽ شعيب بف الميث.(9)، كالبييقي(8)كأخرجو النسائي

قيتىيبة بف سعيد، يكنس بف محمد، كأبك سممة الخزاعي، كشيعيب بف الميث، عف الميث بف -أربعتيـ 
، عف أبي ىريرة  ك ٍبًف قييىٍيًد ٍبًف ميطىرّْؼو اٍلًغفىاًرمّْ اءى  سعد، عف يزيد بف الياد، عف عىٍمرو : جى قىاؿى

، مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ؿه ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى فقاؿ: يا رسكؿ اهلل! أرأيت إف جاء رجؿ يريد أخذ  رىجي

                                                           

 (.7/751سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج، انظر: األلباني (1)
/ 1غير حؽ )جكتاب اإليماف/ باب الدليؿ عمى أف مف قصد أخذ ماؿ غيره ب، صحيح مسمـ: انظر: مسمـ (2)

 (.140/ح124ص
 .(583/ح633/ ص2اإليماف / باب ذكر األخبار الدالة عمى حرمة ماؿ المسمـ)ج: انظر: ابف منده (3)
السنف الكبرل، جماع أبكاب صفة السكط/ باب ما جاء في منع الرجؿ نفسو كحريمو كمالو : انظر: البييقي (4)

 (.17637/ح582/ ص8)ج
 (.4082/ح114/ ص7كتاب المحاربة/ما يفعؿ مف تعرض لمالو )ج، ائيسنف النس: انظر: النسائي (5)
 .(8475/ح180/ ص14مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (6)
 (.8724/ح340/ ص14مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (7)
 (.3532/ح451/ ص3كتاب المحاربة/ما يفعؿ مف تعرض لمالو )ج ، السنف الكبرل: انظر: النسائي (8)
 (.17640/ح583/ص8السنف الكبرل /باب ما جاء في منع الرجؿ نفسو كحريمو)ج: انظر: البييقي (9)
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قاؿ: أرأيت إف قتمني؟ قاؿ: « قاتمو»قاؿ: أرأيت إف قاتمني؟ قاؿ: « فال تعطو مالؾ»مالي؟ قاؿ: 
 «.ىك في النار»قاؿ: أرأيت إف قتمتو؟ قاؿ « فأنت شييد»

 متفق عمى صحتو. ولمحديث شاىد من حديث ابن عمرو 
ًد، عىٍف ًعٍكًرمىةى.  ،(1)أخرجو البخارم  مف طريؽ أبي األىٍسكى

 مف طريؽ سميماف األحكؿ عف ثابت مكلى عمر بف عبد الرحمف .،(2)كأخرجو مسمـ

مَّى اهللي عى كالىما)عكرمة ، كثابت( عف عبد اهلل بف عمرك : أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى مَّـى قىاؿى سى مىٍف »مىٍيًو كى
اًلًو فىييكى شىًييده   «.قيًتؿى ديكفى مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.24809/ح136/ص3صحيح البخارم، كتاب المظالـ / باب مف قاتؿ دكف مالو)ج: انظر: البخارم (1)
كتاب اإليماف/ باب الدليؿ عمى أف مف قصد أخذ ماؿ غيره بغير حؽ  ، صحيح مسمـ: انظر: مسمـ (2)

 (.141/ح124/ص1)ج
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 :الحديث الثالث عشر()
اًرًؽ، عف أبيو  ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: كسئؿ عف حديث قىابيكسى ٍبًف اٍلميخى

حي  ييٍنضى اًريىًة، كى ييٍغسىؿي بىٍكؿي اٍلجى
 عمى بىٍكؿ الغىالـ.(1)

 يو سماؾ بف حرب، كاختمؼ عنو؛فقاؿ: يرك 

، قالو: محمد بف سميماف الكاسطي، عف فركم عف مسعكد، عف سماؾ، عف قىابيكسى ، عف أبيو
عثماف بف سعيد المرم، عنو، كقاؿ غيره: عف عثماف بف سعيد، عف عمي بف صالح بف حي، عف 

 سماؾ، عف قابكس، عف أبيو.

، كلـ يقؿ: عف ماؾ، عف قىابيكسى ، عف أبيوكركاه معاكية بف ىشاـ، عف عمي بف صالح، عف س
 أبيو ككذلؾ قاؿ شريؾ: مف ركاية عمي بف حكيـ، عنو؛

 .كخالفو مسركؽ بف المرزباف، عف شريؾ، فقاؿ: عف سماؾ، عف قابكس، عف أـ الفضؿ

قاؿ عمرك بف أبي قيس، كأبك األحكص، كداكد بف عيسى، عف سماؾ، إال أف في حديث أبي 
اًرًث كذلؾ قاؿ الكليد بف أبي ثكر: عف سماؾ، عف قابكس، إف أـ األحكص، عف ليبىا بىة ًبٍنًت اٍلحى

اًرًث، جاءت إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كالمرسؿ أصح، ليبىابىة ىي أـ الفضؿ ليبىابىة ًبٍنًت اٍلحى
 . (2)أـ بني العباس بف عبد المطمب الفضؿ

 أوجو االختالف:
  :الختالف عمى سماك, ووقفت عمى وجٍو رابعذكر الدارقطني ثالثة من أوجو ا

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف قابكس، عف أبيو :  الوجو األول

 سماؾ، عف قابكس، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.:  الوجو الثاني

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف قابكس، عف أـ الفضؿ  الوجو الثالث:
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ .،عف أـ الفضؿ ،سماؾ  :الوجو الرابع

 

                                                           

، نضح: النكف كالضاد كالحاء أصؿ يدؿ عمى شيء يندل، كماء يرش. فالنضح: رش الماء. انظر: ابف فارس (1)
 (.5/438معجـ مقاييس المغة )ج

 (.28-14/27العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (2)
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 تخريج أوجو االختالف:
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف قابكس، عف أبيو : الوجو األول

 .(1)لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ مسعكد، كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو في العمؿ

، مف طريؽ عمي بف صالح عف سماؾ (4)كالبييقي بمثمو، (3) بنحكه ،،كأبك نعيـ(2)كأخرجو الطبراني
 بو.

 ووقفت عمى طريق آخر ليذا الوجو:
 ، ،مف طريؽ مسعر بف كداـ عف سماؾ بو بنحكه.(5)أخرجو ابف المقرئ

 سماؾ، عف قابكس، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.:  الوجو الثاني
 بو بمثمو. ، مف طريؽ عمي بف صالح عف سماؾ(6)كأخرجو ابف ماجو

كلـ أقؼ عمى  مف ركاه مف  طريؽ عمي بف حكيـ  عف شريؾ  بف عبداهلل ليذا الطريؽ، كلكف 
 .(7)الدارقطني أفاد بركايتو لو فى العمؿ

 ووقفت عمى طريق ليذا الوجو:
 ،مف طريؽ سفياف الثكرم عف سماؾ بو بمثمو.(9)،كابف سعد(8)أخرجو الصنعاني

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،عف أـ الفضؿ سماؾ ، عف قابكس الوجو الثالث:
 ، مف طريؽ مسركؽ عف  شريؾ بف عبداهلل بو.(11)الطبراني بنحكه،ك (10)أخرجو الطحاكم بمثمو

                                                           

 (.28-14/27العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (1)
 (38/ح25/ ص25انظر: الطبراني:  المعجـ الكبير )ج (2)
 (.4570/ح1807/ ص4معرفة الصحابة )ج: انظر: أبك نعيـ (3)
 (.4155/ح581/ ص2انظر: البييقي: السنف الكبرل/ باب ما ركم في الفرؽ بيف بكؿ الصبي كالصبية )ج (4)
 (.570/ح186انظر: ابف المقرئ: معجـ ابف المقرئ )ص (5)
 (.3913/ح1293/ص2سنف ابف ماجو،  كتاب الرؤيا /باب تعبير الرؤيا )ج: نظر: ابف ماجوا (6)
 (.28-27/ ص14العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (7)
 .(1487/ح380/ ص1انظر: عبد الرزاؽ الصنعاني: مصنؼ الصنعاني )ج (8)
 (.279/ ص8الطبقات الكبرل )ج: انظر: ابف سعد (9)
/ 1شرح معاني اآلثار، كتاب الطيارة /باب حكـ بكؿ الغالـ كالجارية )ج: انظر: الطحاكم (10)

 (.605/ح94ص
 (.39/ح25/ص25المعجـ الكبير )ج: انظر: الطبراني (11)
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 .(1)كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ عمرك بف أبي قيس، كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو

، (7)الطحاكمك  ،(6)راىكيو كابف، (5)أبي شيبة بف، كا(4)كابف خزيمة ،(3)،كابف ماجو(2)أخرجو أبكداكدك 
 األحكص.أبي  ،مف طريؽ(10)بمثمو ، كالبييقي(9)،بمثمو، كالحاكـ بنحكه(8)الطبرانيك 

كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو في  كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ داكد بف عيسى،
 .(11)العمؿ

 ووقفت عمى طرق أخرى ليذ الوجو:
، مف طريؽ ًإٍسرىاًئيؿ بف يكنس عف ( 14)، كالبييقي (13)المكصمي بك يعمى، كأ(12)كأخرجو أحمد

 سماؾ بو بمثمو.

 .نحكهبو بعف سماؾ بف حرب  ، مف طريؽ  حسف بف صالح (15)كأخرجو الطبراني

 بو بنحكه . عف سماؾ بف حرب مالؾ األشجعي ي،مف طريؽ أب(16)كأخرجو الطبراني

 
                                                           

 (.28-27/ص14العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (1)
 (.375/ح102/ص1اب بكؿ الصبي يصيب الثكب )جالسنف، كتاب الطيارة /ب: انظر: أبك داكد (2)
/ 1كتاب الطيارة /باب ما جاء في بكؿ الصبي الذم لـ يطعـ )ج، السنف: انظر: ابف ماجو (3)

 (.522/ح174ص
 (.282ح143/ص1كتاب الكضكء /باب غسؿ بكؿ الصبية )ج ، انظر: ابف خزيمة: صحيح  ابف خزيمة (4)
/ 1ب الطيارات /باب بكؿ الصبي الصغير يصيب الثكب )جكتا، المصنؼ: انظر: ابف أبي شيبة (5)

 (.36126/ح285/ص7كفي الرد عمى أبي حنيفة / مسألة بكؿ الرضيع  )ج؛ (1288/ح113ص
 (.2247/ح153/ص5مسند ابف راىكيو )ج: انظر: إسحاؽ بف راىكيو  (6)
 (.591/ح92/ ص1لجارية )جشرح معاني اآلثار، كتاب الطيارة /باب حكـ بكؿ الغالـ كا: انظر: الطحاكم (7)
 (40/ح26/ص25المعجـ الكبير )ج: انظر: الطبراني (8)
 (.588/ح271/ ص1المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج: انظر: الحاكـ (9)
 (.4154/ح581/ ص2السنف الكبرل/ ما ركم في الفرؽ بيف بكؿ الصبي كالصبية)ج: انظر: البييقي (10)
 (.28-27/ ص14حاديث النبكية )جالعمؿ الكاردة في األ: انظر: الدارقطني (11)
 (.26875/ح45/ص44مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (12)
 (.7470/ح500/ ص12مسند المكصمي )ج: انظر: أبك يعمى المكصمي (13)
/ 3معرفة السنف كاآلثار/ باب الرش عمى بكؿ الصبي الذم لـ يأكؿ الطعاـ )ج: انظر: البييقي (14)

 (.4981/ح375ص
 (.41/ح26/ص25لمعجـ الكبير )جا: انظر: الطبراني (15)
 (.42/ح26/ص25المعجـ الكبير )ج: انظر: الطبراني (16)
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 مىاًعيؿى عف سماؾ بو بمثمو.،مف طريؽ مالؾ بف ًإسٍ (1)كأخرجو ابف سعد

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ .عف أـ الفضؿ ، بف حرب سماؾ:  الوجو الرابع

ًغيرىةى ، مف طريؽ (2)أخرجو ابف سعد اًتـ ٍبًف أىًبي صى  بو بمعناه. بف حرب عف سماؾحى

 بو  بمعناه. بف حرب مف طريؽ داكد بف أبي ىند عف سماؾ، (3)كأخرجو ابف عساكر

 ة أوجو االختالف:دراس
 .،عف النبيعف أبيو  ،بف مخارؽ ، عف قابكسبف حرب سماؾ الوجو األول :

 .(4)صدكؽ  تقدمت ترجمتو :قابوس
 روى ىذا الوجو عن سماك:

 مسعود:
مىسعيكد ٍبف عميٍّ 
(5). 

 .(6)ذكره ابف حباف في الثقات

 .(7)افقاؿ يحيى بف معيف: مسعكد بف عمي مشيكر ركل عنو يحيى بف سعيد القط

 ،: لـ يكف بو بأس.(9)، كيحيى بف سعيد القطاف(8)قاؿ أحمد

 الخالصة:
 بأس بو، حسف الحديث. ال

                                                           

 (.337/ح372/ص1الطبقات الكبرل )ج: انظر: ابف سعد (1)
 (.336/ح372/ص1الطبقات الكبرل)ج: انظر: ابف سعد (2)
 (114/ص14تاريخ دمشؽ)ج: انظر: ابف عساكر (3)
 (143) كه مخارؽ: صحابي تقدمت ترجمتو صكأب (143) انظر: ترجمتو ص (4)
سير ، الذىبي؛ (8/283الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (7/423التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (5)

 (.15/344أعالـ النبالء )ج
 (.7/501الثقات )ج، انظر: ابف حباف (6)
 (.8/283انظر: ابف أبي حاتـ: الجرح كالتعديؿ )ج (7)
 (.2/497العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: أحمد (8)
 (.7/423التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (9)
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 عمي بن صالح:
، اليىٍمدىاني، أبك محمد، كيقاؿ: أبك الحسف، الككفي، أخك الحسف  ٌي، كيكفيّّ اًلًح ٍبف حى ًمٌي ٍبف صى عى

 .(1)بف صالح، مف السابعة ، مات سنة أربع كخمسيف كمائة
 .(2)ثقة عابد""

 ِمْسَعِر ْبِن ِكَدام:
مىمة، الًيالىًليُّ  ًمسعىر ٍبف ًكداـ ٍبف ظييىير، أىبك سى
، مف السابعة ،  ،العىاًمًرمُّ (3) ،ًمف قىيس عىيالىف، كيكفيّّ

 .(4)تكفي سنة خمس كخمسيف كمائة
 .(5)"ثقة ثبت فاضؿ"
 سماؾ، عف قابكس، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.:  الوجو الثاني

 روى ىذا الوجو عن سماك بن حرب:
 .(6)ثقة    تقدمت ترجمتو: عمي بن صالح

 .(7)تقدمت ترجمتو  تغير حفظو منذ كلي القضاء ،يخطئ كثيران ، صدكؽ: شريك بن عبد اهلل
 ورواه عن شريك:

 عمي بن حكيم:
، أخك عثماف بف حكيـ، مف ال ، األىكًدمُّ سىف، الكيكفيُّ ًكيـ، أىبك الحى ًمٌي ٍبف حى عاشرة  ،مات سنة عى

 .(8)إحدل كثالثيف كمائتيف
                                                           

، الذىبي؛ (20/464تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (6/280التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (1)
 (.402كفي تقريب التيذيب )ص؛ (7/332تيذيب التيذيب )ج، ابف حجر؛ (4/156تاريخ اإلسالـ )ج

 (.402تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (2)
األنساب ، الًيالىًلٌي: بكسر الياء، ىذه النسبة إلى  بنى ىالؿ ، كىي قبيمة نزلت الككفة. انظر: السمعاني (3)

 (.13/440)ج
الذىبي،  تاريخ ؛ (8/368الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (8/13التاريخ الكبير )ج، : البخارمانظر (4)

 (.528ابف حجر، تقريب التيذيب)ص؛ (10/113تيذيب التيذيب)ج، ابف حجر؛ (4/216اإلسالـ)ج
 (.528تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
 (156) انظر: ترجمتو ص (6)
 (55) نظر: ترجمتو صا (7)
ابف ؛ (20/415تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (6/271التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (8)

 (.400تقريب التيذيب )ص، حجر
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 .(1)"ثقة"

 .(2)تقدمت ترجمتو تدليسو محتمؿ ثقة : سفيان الثوري
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. (3)سماؾ ،عف قابكس، عف أـ الفضؿ :الوجو الثالث

 روى ىذا الوجو عن سماك بن حرب:
 .(4)تقدمت ترجمتو    كلي القضاءتغير حفظو منذ ، يخطئ كثيران صدكؽ  : شريك بن عبداهلل
 ورواه عن شريك:

 :اْلَمْرُزَبان مسروق بن
بىاف، أبك سعيد الككفي ، مف العاشرة مات سنة أربعيف كمائتيف كؽ بف اٍلمىٍرزي مىٍسري
(5). 

 .(6)صدكؽ لو أكىاـ""

  .(8)كذكره ابف حباف في الثقات، كغيره ،(7)كثقو ابف معيف

 .(10)الذىبيقاؿ  كذلؾ ك ،(9)صدكؽ قاؿ صالح بف محمد:ك 

  .(11)يكتب حديثو كقاؿ أبك حاتـ : ليس بالقكم

 لخالصة:ا
 صدكؽ.

                                                           

 (.400انظر: ابف حجر في تقريب التيذيب )ص (1)
 (77) و صانظر: ترجمت (2)
 (.4/1907االستيعاب )ج، ىي: لبابة بنت الحارث بف حزف الياللية. انظر: ابف عبد البر (3)
 (55) انظر: ترجمتو ص  (4)
؛ (458/ 27اؿ في أسماء الرجاؿ )جتيذيب الكم، المزم؛ (8/397الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (5)

 (.528ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص
 (.528انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص (6)
 (.10/112تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (7)
 (.9/206الثقات )ج، انظر: ابف حباف (8)
 (.10/112تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (9)
 (.4/98عتداؿ )جميزاف اال، انظر: الذىبي (10)
 (.8/397الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (11)



158 

 . (1)تقدمت ترجمتو  لو أكىاـ صدكؽ  عمرو بن أبي قيس:

 .(2): ثقة تقدمت ترجمتو  أبو األحوص

 داود بن أبي عيسى:
د ع، مف مىكلىى ًعيسىى، ٍبف دىاكي  .(3)دمشؽ سكف الككفة أىؿ النَّخى

 .جرحان كال تعديالن  لـ أجد فيو

 .(4)ثقة   تقدمت ترجمتو إسرائيل بن يونس:
 الحسن بن صالح:

الحسف بف صالح بف صالح بف حي اليىٍمدىاني الثٍَّكرٌم ، أبك عبد اهلل الككفي العابد، مف السابعة،  
ًمائىةو  ًستّْيفى كى مىاتى سىنىةى ًتٍسعو كى
(5). 

 .(6)"ثقة فقيو عابد رمي بالتشيع"

 

 ، (12)كالنسائي، (11)كأبك حاتـ ،(10)زرعة كأبك ،(9)، كأحمد(8)،كابف معيف(7)سعدكثقو ابف 
 .(14)كذكره ابف حباف في الثقات، (13)كالدارقطني

                                                           

 انظر: ترجمتو ص (1)
 (67) انظر: ترجمتو ص (2)
الثقات ، ابف حباف؛ (419/ 3الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (3/242التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)

 (.6/287)ج
 انظر: ترجمتو ص  (4)
 (.161تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (2/521التاريخ الكبير)ج، البخارم انظر: (5)
 (.161التيذيب )ص تقريب، انظر: ابف حجر (6)
 (.6/375الطبقات الكبرل  )ج، انظر: ابف سعد (7)
 (.3/268تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (8)
 (.85العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم كغيره  )ص، أحمد انظر: اإًلمىاـ (9)
 (.3/18الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ انظر: (10)
 المصدر نفسو. انظر: (11)
 (.7/56سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي؛ (2/285تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (12)
 (.2/285تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (13)
 (.8/169الثقات)ج، ابف حباف انظر: (14)
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ميعىة الح قد كىافى قعد عىف اٍلجي كقاؿ أحمد في أخرل : مىا يعجبنا مىٍذىىب اٍلحسف بف صى
(1). 

 : صدكؽ.(3)كالذىبي ، (2)كقاؿ الساجي

 حسف بف صالح قكـ يحدثكف عنو بنسخ كقد رككا عنو أحاديث كقاؿ ابف عدم: كال

 .(4)مجاكز المقدار، كىك عندم مف أىؿ الصدؽ منكران  مستقيمة كلـ أجد لو حديثان 

 وقد وصف بالتشيع :
 ، كغيرىـ.(6)يكالساج ،(5)كصفو بو ابف سعد

 . (7)قاؿ الذىبي : فيو بدعة تشيع قميؿ، ككاف يترؾ الجمعة

ا ترؾ الجمعة: ففي جممة رأيو ذلؾ أف ال يصمى خمؼ فاسؽ، كال يصحح كالية كقاؿ ابف حجر: أم
ف كاف الصكاب خالفو فيك إماـ مجتيد"  .(8)اإلماـ الفاسؽ، فيذا ما يعتذر بو عف الحسف، كا 

 

 : الخالصة 
 يع.ثقة قميؿ التش

:  أبو مالك النََّخِعي 
ٍبدي  اًلؾو  أىبيك اٍلحيسىٍيًف، ٍبفي  اٍلمىًمؾً  عى ،النَّ  مى ًعيُّ ،اٍلكىاًسًطيُّ ييٍعرىؼي  خى ، ًباٍبفً  كى ًقيؿى  ديرٍّ   عيبىادىة، اٍسميوي  بىؿً : كى

 .(9)مف السابعة

 .(1)" "متركؾ
                                                           

 (.94انظر: أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية المركذم كغيره )ص (1)
 (.2/285تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (2)
 (.1/326الكاشؼ )ج ، انظر: الذىبي (3)
 (.3/157الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (4)
 (.6/375جالطبقات الكبرل)، انظر: ابف سعد (5)
 (.2/285انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (6)
 (.496ميزاف االعتداؿ )ص، انظر: الذىبي (7)
 (.2/285تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (8)
تيذيب ، المزم؛ (5/347الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (5/411التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (9)

كفى تاريخ اإلسالـ ؛ (4/567ميزاف االعتداؿ )ج، الذىبي؛ (34/247)جالكماؿ في أسماء الرجاؿ 
 (.670ابف حجر تقريب التيذيب )ص؛ (4/445)ج
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 .(2)لىٍيسى ًبشىٍيء: بف معيف قىاؿى يحيى

اًرمٌ  قىاؿى البيخى كى
 .لىٍيسى ًباٍلقىًكٌم ًعٍندىـ :(4)، كالحاكـ أبك أحمد(3)

قىاؿى  اتً ك  ،(5)أبك داكد كى كىأىبيك زٍرعىة ،(6)ـأىبيك حى
قيٍطًنيٌ ،(7) كىالدَّارى

ًعيؼ  :(8)  .ضى

قىاؿى اأٍلىٍزًدمٌ  كى
ًديث :(10)كالنسائي،(9) كؾ الحى ٍتري  .مى

 الثقات كافؽ فيما بو االحتجاج يجكز ال األثبات عف المقمكبات يركم ممف كاف كقاؿ ابف حباف:
 .(11)األثبات يخالؼ لـ فيما االعتبار كال

 .(12)عمييا يتابع ال كعامتيا، حساف أحاديث لو النخعي الؾم كقاؿ ابف عدم :أبك

 الخالصة :
 ضعيؼ ال يحتج بو.

 إسماعيل: بن َماِلكُ 
اًلؾي  ىيـٍ ،(13)النٍَّيًدمُّ  أىبيك غىسَّافى  ًدٍرىـبف زياد بف ا :كيقاؿًدٍرىـ، بف إسماعيؿ بف  مى  اٍلكيكًفيُّ  مىٍكالى

 .(14)مائتيفك  صغار التاسعة،  مات سنة تسع عشرة الحافظ، مف
 .(1)"ثقة متقف صحيح الكتاب "

                                                                                                                                                                       

 (.670تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
 (.1/58تاريخ ابف معيف /ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف (2)
 (.5/411التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)
 (.12/220تيذيب التيذيب )ج، ابف حجر انظر: (4)
 انظر: المصدر نفسو. (5)
 (.5/347الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (6)
 (.3/816الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (7)
 (.2/163الضعفاء كالمتركككف )ج، انظر: الدارقطني (8)
 (.12/220التيذيب )جانظر: ابف حجر،  تيذيب  (9)
 (.69انظر: النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (10)
 (.2/135انظر: ابف حباف، المجركحيف )ج (11)
 (.6/528الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (12)
 (.13/216األنساب )ج، النيدم: ىذه النسبة إلى بنى نيد، كىك نيد بف زيد. انظر: السمعاني (13)
ابف ؛ (27/86تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (7/315التاريخ الكبير )ج، خارمانظر: الب (14)

 (.516تقريب التيذيب )ص، حجر
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 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ .،عف أـ الفضؿ بف حرب،  سماؾ  : الوجو الرابع
 :رواة ىذا الوجو عن سماك اثنان وىما

 حاتم ْبن َأبي َصِغيرة:
ىك حاتـ ٍبف ميٍسًمـ، أىبك يكنس، القيشىيرمٌ 
ًغيرة(2) اسمو مسمـ كىك جده  ، اٍلبىاًىًمٌي، اٍلبىٍصًرٌم، كأبك صى

ًمائىةو  ٍمًسيفى كى ديكًد خى فّْيى ًفي حي ألمو كقيؿ زكج أمو، مف السادسة، تيكي
(3). 

 .(4)" "ثقة

 داود بن أبي ىند:
كأبك ىند اسمو دينار بف عيذىاًفر، كيقاؿ: طىٍيمىاف القيشىيرم أبك بكر، كيقاؿ: أبك  داكد بف أبي ىند ،

 .(5)ةى أىٍربىًعيفى كمائةمحمد  البصرم، مف الخامسة، مىاتى سىنى 
 .(6)"ثقة متقف كاف ييـ بأخرة"

 :الوجو الراجح عن سماك
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف قابكس، عف أبيو :  الوجو األول
 سماؾ، عف قابكس، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.:  الوجو الثاني
 نبي صمى اهلل عميو كسمـ.،عف السماؾ، عف قابكس، عف أـ الفضؿ : الوجو الثالث
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ .عف أـ الفضؿ ،سماؾ : الوجو الرابع

                                                                                                                                                                       

 (.516تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
القيشىيرم: بضـ القاؼ كفتح الشيف المعجمة كسككف الياء، المنقكطة باثنتيف مف تحتيا كفي آخرىا الراء، ىذه  (2)

-423/ 10األنساب )ج، سبة إلى بنى قشير، كىك قشير بف كعب، مف أىؿ البصرة. انظر: السمعانيالن
424.) 

تيذيب ، المزم؛ (3/257الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (3/77التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)
تيذيب التيذيب ، رابف حج؛ (3/835تاريخ اإلسالـ )ج، الذىبي؛ (5/194الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج

 (.144تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (2/130)ج
 (.144تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (4)
المزم ،تيذيب  ؛ (3/411ابف أبي حاتـ،  الجرح كالتعديؿ )ج؛ (3/231التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (5)

 (.200تقريب التيذيب )ص  ابف حجر، ؛ (3/646الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج ؛ (8/461الكماؿ )ج
 (.200ابف حجر،  تقريب التيذيب )صانظر:  (6)
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,عن النبي : سماك, عن قابوس, عن أم الفضل الوجو الثالث :الوجو الراجح عن سماك
 صمى اهلل عميو وسمم.

سرائيؿ بف يكنك  خمسة مف الثقات كىـ :أبك األحكص،حيث ركل ىذا الكجو عف سماؾ   س ، ا 
 مالؾ بف إسماعيؿ.ك الحسف بف صالح ،ك عمي بف صالح، ك 

 الحكم عمى الحديث:
 الحديث مف كجيو الراجح حسف اإلسناد، ألف كالن مف قابكس كسماؾ صدكؽ حسف الحديث.

 .(1)ككافقو الذىبي،  كقد صححو الحاكـ

 .(3)كذكر ابف حجر أف ابف خزيمة كغيره قد صححو، (2)كصححو ابف خزيمة

 . (4)باني في المشكاةكصححو األل

 .(5)كقاؿ في صحيح أبي داكد :إسناده حسف صحيح
 ولعل ىذا التصحيح سببو وجود متابعات صحيحة  لمرواية:

 تكبع قابكس مف قبؿ أبي عياض، كعبد اهلل بف الحارث.حيث 

، مف طريؽ عطاء يركيو عف أبي عياض عف عمرك بف األسكد (7)،كالبييقي(6)حيث أخرجو أحمد
 .يي عف لبابة بنت الحارثالعىٍنسً 

 .(8)مسمـ شرط عمى مكصكؿ صحيحه  قاؿ األلباني: الحديثه 

 .أـ الفضؿ  عف الحارث بف اهلل عبد عف الخميؿ أبي ، مف طريؽ صالح(9)كأخرجو أحمد

 .(10)الشيخيف شرط عمى صحيح إسناد قاؿ األلباني: كىذا
                                                           

 (.1/271المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج، انظر: الحاكـ (1)
 (.1/143صحيح ابف خزيمة )ج ، انظر: ابف خزيمة (2)
 (.32/ 1فتح البارم )ج، انظر: ابف حجر (3)
 (.1/155مشكاة المصابيح )ج، انظر: األلباني (4)
 (.2/221األـ )ج -صحيح أبي داكد ، : األلبانيانظر (5)
 (.26877/ح448/ ص44مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (6)
 (.4156/ح581/ص 2السنف الكبرل / باب ما ركم في الفرؽ بيف بكؿ الصبي كالصبية) ج: انظر: البييقي (7)
 (.2/223األـ )ج -صحيح أبي داكد ، انظر: األلباني (8)
 (.26878/ح449/ص44أحمد)جانظر: أحمد:  مسند  (9)
 (.2/223انظر: األلباني، صحيح أبي داكد )ج (10)
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 المطمب الحادي عشر: 
  مسند عائشة
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 الحديث الرابع عشر(.)
ٍبد المًَّو ٍبًف شىدَّاد، عف عائشة ،اٍعتىزىؿى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ًنسىاءىهي كسئؿ عف حديث عى

، فقمت: يا رسكؿ اهلل  كفى  شىٍيرنا في ... لعائشة، فنزؿ لًتٍسع كىًعٍشري

: إً   ".لقد عىجٍمًت، قاؿ: "إفَّ ًجٍبًريؿي عميو السالـ أتاني فىقىاؿى  فَّ الشٍَّيرى قىٍد تىَـّ

 فقاؿ: يركيو سماؾ بف حرب، كاختمؼ عنو؛

ٍبد المًَّو ٍبًف شىدَّاد، ، عف عائشة.  فركاه شىريؾ بف عبد اهلل، عف سماؾ، عف عى

، عف شعبة، عف سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد، كعكرمة، عف ابف  ك ٍبفى عىاًصـو كركاه عىٍمرى
.كغيره يركيو عف شعبة، عف سم عباس  اؾ، عف عبد اهلل بف شداد، كعكرمة، مرسالن

، عف ىماـ، عف سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد، كحده مرسال، كالمرسؿ  ًليدي ٍبفي أىًبي ثىٍكرو كركاه اٍلكى
  .(1)أصح

 أوجو االختالف:
 عمى سماك وىي كالتالي:دارقطني أربعة من أوجو االختالف ذكر ال

 .، عف رسكؿ اهلل اد، عف عائشةسماؾ، عف عبد اهلل بف شد:  الوجو األول

اهلل ، عف رسكؿ سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد كعكرمة، عف ابف عباس:  الوجو الثاني
 صمى اهلل عميو كسمـ.

 عكرمة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ك  ، عف عبد اهلل بف شداد سماؾ:  الوجو الثالث

 صمى اهلل عميو كسمـ. سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد، عف النبي : الوجو الرابع
 تخريج أوجو االختالف:

 .، عف رسكؿ اهللسماؾ، عف عبد اهلل بف شداد، عف عائشة:  الوجو األول

كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو في  ،لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ شريؾ بف عبد اهلل
 .(2)العمؿ

 
                                                           

 (.87-15/86العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (1)
 (.15/87العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (2)
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 ووقفت عمى طريق آخر:
 بو بمعناه. بف حرب بف قيس عف سماؾ، مف طريؽ عمرك (1)ذكره ابف أبي حاتـ 

، عف رسكؿ اهلل صمى سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد كعكرمة، عف ابف عباس:  الوجو الثاني
 اهلل عميو كسمـ.

بف  لـ أقؼ عمى مف أخرج ىذا الكجو كلكف الدارقطني أفاد بركاية شعبة  ليذا الكجو عف سماؾ
 .(2)بو حرب

 عكرمة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ك  بف شداد سماؾ، عف عبد اهلل: الوجو الثالث 

 .(3)مف طريؽ شعبة عف سماؾ بو بمعناه أخرجو الحارث بف أبي أسامة

 سماؾ بف حرب، عف عبد اهلل بف شداد، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.:  الوجو الرابع

 .(4)جو عف سماؾ بوليذا الك ىماـ لـ أقؼ عمى مف أخرج ىذا الكجو ، كلكف أفاد الدارقطني بركاية 

 دراسة أوجو االختالف:
 .،عف رسكؿ اهللسماؾ، عف عبد اهلل بف شداد، عف عائشة:  الوجو األول

 عبداهلل بن شداد:
عبد اهلل بف شداد بف الياد الميثي، أبك الكليد المدني، العجمي، مف كبار التابعيف، ككاف معدكدان في 

 .(5)ثمانيف كقيؿ: بعدىاالفقياء، مات بالككفة مقتكالن سنة إحدل ك 

 .(6")"مف كبار الثقات

 .(7)ترجمتوتقدمت تغير حفظو منذ كلي القضاء  ،يخطئ كثيران  ،صدكؽ شريك بن عبد اهلل: 

                                                           

 (.680/ح45/ص3عمؿ الحديث)ج: انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.15/87العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: ر: الدارقطنيانظ (2)
 (.318/ح409/ص1مسند الحارث كما في بغية الباحث)ج: انظر: الحارث بف أسامة (3)
 (.15/87العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (4)
تاريخ اإلسالـ ، الذىبي ؛ (15/8كماؿ )جتيذيب ال، المزم ؛ (5/115انظر: البخارم، التاريخ الكبير )ج (5)

 (.307ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص ؛ (957/ 2)ج
 (.307تقريب التيذيب )، انظر: ابف حجر (6)
 (55) انظر: ترجمتو ص  (7)
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 .(1)صدكؽ  لو أكىاـ   تقدمت ترجمتوعمرو بن قيس:  

 .، عف رسكؿ اهللعف ابف عباس كعكرمة،سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد : الوجو الثاني
 .(2)ثقة تقدمت ترجمتو ولى ابن عباس:عكرمة م

 روى ىذا الوجو عن سماك:
 .(3)ثقة     تقدمت ترجمتو:   شعبة 

 ورواه عن شعبة:
 عمرو بن عاصم:

ًبيَّ  ، أبك عثماف البصرم، مف التاسعة (5)، اٍلقىٍيًسي(4)عمرك بف عاصـ بف عبيد اهلل بف الكازع اٍلًكالى
 .(6)،تكفي سنة ثالث عشرة كمائتيف

 .(7)في حفظو شيء" "صدكؽ

 .(10)، كذكره ابف حباف في الثقات(9)،كابف معيف(8)كثقو ابف سعد

 .(11)كقاؿ النسائي : ليس بو بأس

 .(12)كقاؿ أبك حاتـ: ال يحتج بعمرك

                                                           

 انظر: ترجمتو ص (1)
 انظر: ترجمتو ص (2)
 .نظر: ترجمتو صا (3)
انظر:  .ىذه النسبة إلى عدة مف قبائؿ العرب، منيا إلى كالب بف مرة بف كعب بف لؤٌم بف غالب الًكالبي: (4)

 (.11/183األنساب )ج، السمعاني
 (.10/538القىيسى: ىذه النسبة إلى جماعة اسميـ قيس. انظر: السمعاني في األنساب )ج (5)
ابف ؛ (22/390الكماؿ في أسماء الرجاؿ )جتيذيب ، المزم ؛ (6/355التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (6)

 (.423تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.423تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (7)
 (.7/305الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (8)
 (.3/269ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي، (9)
 (.8/481الثقات )ج، انظر: ابف حباف (10)
 (.22/390كماؿ في أسماء الرجاؿ )جتيذيب ال، انظر: المزم (11)
 (.3/269ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي، (12)
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 .(1)كقاؿ أبك داكد :ال أنشط لحديثو

 .(3): لكال فرقي مف آؿ عمرك بف عاصـ لتركت حديثو(2)كقاؿ بيٍندىار

بندار أبك داكد، قاؿ: لكال سالمة في بندار لتركت  عميو: ككذا قاؿ فيؾ ياكقاؿ الذىبي معقبان 
 .(4)حديثو

 الخالصة:
 صدكؽ.

 .عكرمة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـك  سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد:  الوجو الثالث

 روى ىذا الوجو عن سماك:
 .(5)ثقة    تقدمت ترجمتوشعبة: 

 .(6)دمت ترجمتهثقة   تق: ُعَباَدةَ  ْبنُ  َرْوحُ 

 .سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ : الوجو الرابع
 روى ىذا الوجو عن سماك:

 ىمام:
 .كلـ أقؼ عمى متابع لو، جرحان كال تعديالن كلـ أر فيو ،لـ أقؼ عمى  ترجمتو 

 :الوجو الراجح عن سماك بن حرب
 .، عف رسكؿ اهللعف عائشة سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد،:  الوجو األول

 .اهلل ، عف رسكؿسماؾ، عف عبد اهلل بف شداد كعكرمة، عف ابف عباس:  الوجو الثاني

                                                           

 (.236انظر: أبي عبيد اآلجرم، سؤاالتو ألبي داكد السجستاني )ص (1)
مات سنة اثنتيف كخمسيف  ، محمد بف بشار بف عثماف اٍلعىٍبًدمُّ البصرم، أبك بكر بندار، ثقة مف العاشرة (2)

 (.469تقريب التيذيب )ص، حجر كمائة.انظر:: ابف
 (.3/269ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي، (3)
 انظر: المصدر نفسو. (4)
 انظر: ترجمتو ص (5)
 نظر: ترجمتو ص ا (6)
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 عكرمة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ك  سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد:  الوجو الثالث

 سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.: الوجو الرابع 

عكرمة، عف ك  ، عف عبد اهلل بف شدادبف حرب سماؾ:  الوجو الثالث وجو الراجح ىو:ال
 صمى اهلل عميو كسمـ.النبي 

ٍكحي ٍبفي عيبىادىةى عف شعبة، ككالىما ثقة.  كذلؾ لركاية شعبة لو كركاية رى

قاؿ ابف أبي حاتـ: شعبة، عف سماؾ، عف عبد اهلل بف شداد كعكرمة، عف النبي صمى اهلل عميو 
 .(1)سمـ، مرسؿ؛ كىذا الصحيحك 

 .(2)قاؿ أبك زرعة:" يخطئ مف يقكؿ: عف عائشة، الصحيح: عكرمة، مرسؿ"

 .(3)ككافقو الدارقطني  بقكلو " كالمرسؿ أصح"

 :الحكم عمى الحديث
 الحديث مف كجيو الراجح المرسؿ ضعيؼ اإلسناد.

،  مف كقد تكبع عكرمة، كعبد اهلل بف شداد، في ركايتيـ عف ابف عباس مىًميَّ كىـً السُّ قبؿ  أىبىي اٍلحى
، فارتقى الحديث إلى الحسف لغيره. بىٍيحو  كميٍسًمـً ٍبًف صي

 ، كغيرىـ مف طريؽ شيٍعبىةي.(6)،كالطبراني(5)، كأحمد(4)كأخرجو النسائي

 ،مف طريؽ سفياف.(7)كأخرجو أحمد

، كىـً ، عىٍف أىًبي اٍلحى مىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو بَّاسو  كالىما)شعبة، سفياف(عف سى ًف اٍبًف عى مىٍيًو عى ، أىفَّ ًجٍبًريؿى عى
 : ، فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  «.تىَـّ الشٍَّيري ًتٍسعنا كىًعٍشًريفى »السَّالـي أىتىى النًَّبيَّ صى

 

                                                           

 (.3/45عمؿ الحديث )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
 (.15/87)جانظر: الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية  (3)
 (.2454/ح105/ ص3انظر: النسائي:  السنف الكبرل،  كتاب الصياـ /باب ذكر خبر ابف عباس فيو)ج (4)
 (.1885/ح375/ص3المسند )ج : انظر: أحمد (5)
 (.12737/ح152/ص12المعجـ الكبير )ج: انظر: الطبراني (6)
 (.2103/ح15/ص4مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (7)
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. عف ابف عباس رضي اهلل عنيما(1)كأخرجو البخارم بىٍيحو : أىٍصبىٍحنىا  ، مف طريؽ ميٍسًمـً ٍبًف صي قىاؿى
رىٍجتي يى  ، ًعٍندى كيؿّْ اٍمرىأىةو ًمٍنييفَّ أىٍىمييىا، فىخى مَّـى يىٍبًكيفى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًنسىاءي النًَّبيّْ صى ًإلىى المىٍسًجًد، ٍكمنا كى

مىيٍ  مَّى اهللي عى ًعدى ًإلىى النًَّبيّْ صى طَّاًب، فىصى اءى عيمىري ٍبفي الخى مَّـى كىىيكى ًفي فىًإذىا ىيكى مىٍْلفي ًمفى النَّاًس، فىجى سى ًو كى
ده،  ـٍ ييًجٍبوي أىحى مَّـى فىمى ده، ثيَـّ سى ـٍ ييًجٍبوي أىحى مَّـى فىمى ده، ثيَـّ سى ـٍ ييًجٍبوي أىحى مَّـى فىمى مىى غيٍرفىةو لىوي، فىسى ؿى عى فىنىادىاهي، فىدىخى

؟ فىقى  : أىطىمٍَّقتى ًنسىاءىؾى مَّـى فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : النًَّبيّْ صى لىًكٍف آلىٍيتي ًمٍنييفَّ شىٍيرنا»اؿى فىمىكىثى ًتٍسعنا « الى، كى
مىى ًنسىاًئوً  ؿى عى  .كىًعٍشًريفى ثيَـّ دىخى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

/ص 7حيح البخارم، كتاب النكاح/باب ىجرة النبي صمى اهلل عميو كسمـ نساءه )جص: انظر: البخارم (1)
 (.5203/ح32
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 )الحديث الخامس عشر(.
، ، فقاؿ كسئؿ عف حديث ركم، عف القاسـ، عف عائشة اًكيري ، كاف عمى بابي ًسٍتره ًفيًو تىصى

ـ: ألقىكه فجعمتو نيٍمريقىتىٍيفً رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسم
، فجمس عمييما رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو (1)

 كسمـ.

 كركاه، سماؾ بف حرب، عف القاسـ، كاختمؼ عنو؛

، عنو (2)التٍَّرقيًفيٌ  ، مكقكفان، قالوفركاه اٍلفٍريىاًبٌي،عف إسرائيؿ، عف سماؾ، عف القاسـ، عف عائشة
 ككقفو غيره عف إسرائيؿ.

ف القاسـ، ركاه نافع مكلى ابف عمر، كالزىرم، كصالح بف كيساف، كمسمـ بف ع كرفعو صحيح،
ان   . (3)أبي مريـ، كربيعة بف عطاء، عف القاسـ، عف عائشة، مرفكعى

 أوجو االختالف:
 ذكر الدار قطني وجيًا واحدَا من أوجو االختالف عمى سماك وىو كالتالي:

 مكقكفان. سماؾ، عف القاسـ، عف عائشة الوجو:

 مف طريؽ إسرائيؿ بف يكنس عف سماؾ بو بمعناه. ،(4)رجو أبك بكر الشافعيأخ

 :آخرطريق  وقد وقفت عمى 
 ، مف طريؽ أبي عكانة عف سماؾ بو بمعناه.(5)لنسائياأخرجو 

 دراسة أوجو االختالف:
 .سماؾ، عف القاسـ، عف عائشةالوجو: 

 
                                                           

نمرقة: أم كسادة، كىي بضـ النكف كالراء كبكسرىما كبغير ىاء، كجمعيا: نمارؽ. انظر: ابف األثير،  النياية  (1)
 (.5/118في غريب الحديث كاألثر )ج

تقريب ، انظر:  ابف حجر.طي، نزيؿ بغداد، المعركؼ بالترقفيعباس بف عبد اهلل بف أبي عيسى الكاس (2)
 (293التيذيب )ص

 (.14/222العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (3)
 (.683/ح532فكائد الشافعي الشييرة بالغيالنيات )ص : انظر: أبك بكر الشافعي  (4)
/ 8باب ذكر ما يكمؼ أصحاب الصكر يـك القيامة )ج كتاب الزينة/، سنف النسائي: انظر: النسائي (5)

 (.5363/ح216ص
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 القاسم:
 .(1)مات سنة ست كمائة لثالثة،مف ا بف أبي بكر الصديؽ التيمي،القاسـ بف محمد 

 .(2)"ثقة أحد الفقياء"

 رواة ىذا الوجو عن سماك ىما:
 .(3)ثقة    تقدمت ترجمتو   :إسرائيل بن يونس

 .(4)ثقة    تقدمت ترجمتو:    أبو عوانة

 الوجو الراجح عن سماك:
 لـ يذكر الدارقطني سكاه عنو.نو إحيث الشؾ أف ىذا الكجو ىك الراجح عف سماؾ 

 :حكم عمى الحديثال
 ألف سماؾ صدكؽ . الحديث مف كجيو الراجح حسف اإلسناد.

 

 
 
 
 

                                                           

 (.451تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (5/142الطبقات الكبرل)ج، انظر: ابف سعد (1)
 (.451انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (2)
 نظر: ترجمتو صا (3)
 .انظر :ترجمتو ص (4)
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 المطمب الثاني عشر
  مسند ميمونة بنت الحارث
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 )الحديث السادس عشر(.
أى ًبفىٍضًؿ ، عف مىٍيميكنىةكسئؿ عف حديث ابف عباس ،أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، تىكىضَّ

 غيٍسًميىا . 

 ماؾ بف حرب، كاختمؼ عنو؛فقاؿ: يركيو س

ٍيميكنىة فركاه شىريؾ، عف سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس ، قالو أبك داكد، كيحيى  ، عف مى
بف أبي بكير، عف شريؾ، كقاؿ عمي بف الجعد: عف شريؾ بيذا اإلسناد، أف ميمكنة، كقاؿ 

 عميو كسمـ.،أك بعض أزكاج النبي صمى اهلل الثكرم: عف سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس

 .كقيؿ: عف أبي أحمد الزبيرم، عف الثكرم، عف سماؾ، عف سعيد بف جبير، عف ابف عباس

 كاختمؼ عف شعبة؛
 ،.فركاه محمد بف بكر، عف شعبة، عف سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس

ى، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ  .(1)كغيره يركيو عف شعبة، عف سماؾ، عف عكرمة، مرساله

 ختالف:أوجو اال
وقد وقفت عمى بن حرب , من أوجو االختالف  عمى سماك  اً خمسً  ذكر الدار قطني 

 وىي كالتالي: اً سادسوجٍو 
 .، عف النبي، عف ميمكنة، عف عكرمة، عف ابف عباس سماؾ : الوجو األول

  .أكعف بعض أزكاج النبي ، عف عكرمة، عف ابف عباسبف حرب سماؾ:  الوجو الثاني

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،سماؾ، عف سعيد بف جبير، عف ابف عباس : الثالوجو الث

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.، عف عكرمة، عف ابف عباس سماؾ :الوجو الرابع
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،سماؾ، عف عكرمة : الخامس الوجو
 مى اهلل عميو كسمـ.عف النبي ص، عف ميمكنة،عف عكرمة ،سماؾ : السادسالوجو 

 تخرٌج أوجه االختالف:

  .، عف النبي، عف ميمكنةسماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس:  الوجو األول

                                                           

 (.15/260يث النبكية )جالعمؿ الكاردة في األحاد، انظر: الدارقطني (1)
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بف حرب  مف طريؽ شريؾ بف عبد اهلل عف سماؾ  ،(3)كالدارقطني ،(2)كأحمد ،(1)أخرجو ابف ماجو
 بو بمثمو.

ٍيو اؽ بف رىاىىكى كأخرجو ًإٍسحى
 بو بمثمو. بف حرب  عف سماؾ ممف طريؽ سفياف الثكر  ،(4)

 .سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس أكعف بعض أزكاج النبي:  الوجو الثاني

 (10)، كالحاكـ (9)،كابف حباف(8)،كابف خزيمة(7)، كابف الجاركد(6)، كابف ماجو(5)أخرجو النسائي
 بنحكه ، مف طريؽ سفياف الثكرم عف سماؾ بو.(11)بمفظو، كالبييقي

 خرى ليذا الوجو:ووقفت عمى طرق أ
،مف طريؽ أبي األحكص عف (15)، كالبييقي(14)،كابف ماجو(13)، كأبك داكد(12)خرجو الترمذمأ

 سماؾ بو بنحكه.

 ،مف طريؽ شعبة عف سماؾ بو بنحكه.(2)،كالحاكـ(1)كأخرجو ابف خزيمة
                                                           

 (.372/ح132/ ص1كتاب الطيارة كسننيا /باب الرخصة بفضؿ كضكء المرأة)ج، السنف: انظر: ابف ماجو (1)
 (.26801/ح386/ ص44المسند )ج: انظر: أحمد (2)
/ص 1كتاب الطيارة/باب استعماؿ الرجؿ فضؿ كضكء المرأة)ج، سنف الدارقطني: انظر: الدارقطني (3)

 (.141/ح81
 (.2018/ح213/ ص4مسند ابف راىكيو )ج: انظر: إسحاؽ بف راىكيو  (4)
 (.325/ح173/ص1سنف النسائي، كتاب المياه/ باب الرخصة في فضؿ الجنب)ج: انظر: النسائي (5)
/ 1سنف ابف ماجو / كتاب الطيارة كسننيا / باب الرخصة بفضؿ كضكء المرأة )ج: انظر: ابف ماجو (6)

 (.371/ح132ص
كتاب الطيارة /باب في طيارة الماء كالقدر الذم ينجس كال ، المنتقى: ابف الجاركد انظر: (7)

 (.48/ح24ينجس)ص
كتاب الكضكء/ باب إباحة الكضكء بفضؿ  غسؿ المرأة مف  ، انظر: ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة (8)

 (.109/ح57/ ص1الجنابة)ج
 (.1242/ح48/ص 4صحيح ابف حباف )ج: انظر: ابف حباف (9)
 (.564/ح262/ص1المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج: انظر: الحاكـ (10)
 (.901/ح291/ص1السنف الكبرل /باب في فضؿ الجنب )ج: انظر: البييقي (11)
 (.65/ح94/ ص1جامع الترمذم،  أبكاب الطيارة /باب الرخصة في ذلؾ )ج: انظر: الترمذم  (12)
 (.68/ح18/ص1لماء ال يجنب )جكتاب الطيارة /باب ا، سنف أبي داكد: انظر: أبك داكد (13)
/ 1سنف ابف ماجو،  كتاب الطيارة كسننيا /باب الرخصة بفضؿ كضكء المرأة، )ج: انظر: ابف ماجو (14)

 (.370/ح132ص
 (.902/ح291/ ص1السنف الكبرل/باب في فضؿ الجنب )ج: انظر: البييقي  (15)
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 .عف سماؾ بو بنحكهمف طريؽ يزيد بف عطاء  ،(3)كأخرجو الدارمي

 بو بنحكه.بف حرب  سباط  بف نصر عف سماؾ ،مف طريؽ أ(4)برمكأخرجو الط

 بو بنحكه.بف حرب  ،مف طريؽ حماد بف سممة عف سماؾ (5)كأخرجو الطبراني

ٍنبىسىة(6)أخرجو ابف شاىيفك   بو بمعناه. عف سماؾ بف حرب  ، مف طريؽ عى

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،سماؾ، عف سعيد بف جبير، عف ابف عباس : الوجو الثالث

 بو بمفظو. بف حرب ، مف طريؽ سفياف الثكرم عف سماؾ(7)الخطيب البغدادم أخرجو

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس :الوجو الرابع
 بو. بمعناه ، مف طريؽ أبي األحكص عف سماؾ(9)بنحكه، كابف حباف(8)أخرجو ابف أبي شيبة 

 نبي صمى اهلل عميو كسمـ.عف ال،سماؾ، عف عكرمة  :الوجو الخامس
 بو بمعناه. بف حرب ،مف طريؽ شعبة عف سماؾ(10)برمأخرجو الط

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،عف ميمكنة،عف عكرمة  ،سماؾ :السادسالوجو 
 بو بمثمو. بف حرب ، مف طريؽ سفياف الثكرم عف سماؾ(11)أخرجو إسحاؽ بف راىكيو

 

 :دراسة أوجو االختالف

                                                                                                                                                                       

 (.92/ح48/ ص1صحيح ابف خزيمة )ج: انظر: ابف خزيمة (1)
 (.565/ح262/ ص1المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج: الحاكـ انظر: (2)
 (.761/ح570/ص 1السنف، كتاب الطيارة/ باب الكضكء بفضؿ كضكء المرأة)ج: انظر: الدارمي (3)
 (.692/ص2انظر: ابف جرير الطبرم:  تيذيب اآلثار )ج (4)
 (.11715/ح274/ص11انظر: الطبراني: المعجـ الكبير )ج (5)
 (.55/ح68ناسخ الحديث كمنسكخو )ص: انظر: ابف شاىيف (6)
 (.299/ص4األسماء المبيمة في األنباء المحكمة )ج: انظر: الخطيب البغدادم (7)
مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الطيارات/ باب مف قاؿ الماء طيكر ال ينجسو شيء : انظر: ابف أبي شيبة (8)

 (.1514/ح132/ ص1)ج
 (.1248/ح56/ ص4صحيح ابف حباف)ج: انظر: ابف حباف (9)
 (.1037/ح697/ص2انظر: الطبرم: تيذيب اآلثار)ج (10)
 (.2017/ح213/ ص4مسند ابف راىكيو )ج: انظر: إسحاؽ بف راىكيو (11)
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 .، عف النبي، عف ميمكنةسماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس : الوجو األول

 رواة ىذا الوجو عن سماك ىما:
 .(1)ترجمتوتقدمت  تغير منذ كلي القضاء يخطئ كثيران، صدكؽ :شريك بن عبداهلل
 (2)ترجمتوتقدمت  تدليسو محتمؿ ،ثقة سفيان الثوري: 

 ورواه عن سفيان:
 .(3)ثقة  تقدمت ترجمتو: وكيع بن الجراح

 .أكعف بعض أزكاج النبي  سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس:  الوجو الثاني
 رواة ىذا الوجو عن سماك ىم:

 (4)ترجمتوتقدمت  :  يحتمؿ تدليسو ثقة:  سفيان الثوري
 ورواه عن سفيان  الثوري:

 عبد اهلل بن الوليد:
 .(6)كبار العاشرة، مف (5)عبد اهلل بف الكليد بف ميمكف، أبك محمد المعركؼ بالعىدىًنيٌ 

 .(7)"صدكؽ ربما أخطأ"
قاؿ أحمد بف حنبؿ: سمع مف سفياف، كجعؿ يصحح سماعو، كلكف لـ يكف صاحب حديث، 

 .(8)كحديثو حديث صحيح، ككاف ربما أخطأ في األسماء، كقد كتبت أنا عنو كثيران 
 

                                                           

 (55) انظر: ترجمتو ص  (1)
 (77) انظر: ترجمتو ص (2)
 (78)تو ص انظر: ترجم (3)
 (77) انظر: ترجمتو ص (4)
ياقكت  ؛ (9/249األنساب )ج، العدني: نسبة إلى بمدة مف بالد اليمف يقاؿ ليا عدف. انظر:  السمعاني (5)

 (.4/89معجـ البمداف )ج، الحمكم
تقريب ، ابف حجر ؛ (16/271تيذيب الكماؿ )ج، المزم ؛ (5/217يخ الكبير )جالتار ، انظر: البخارم (6)

 (.328التيذيب )ص
 (.328تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (7)
 (.5/188الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (8)
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 الحديث .في الثقات كزاد مستقيـ ،(3)كذكره ابف حباف ،(2)الدارقطنيك  ،(1)كثقو العقيمي

 .(4)صدكؽ :  كقاؿ أبك زرعة

كقاؿ ابف عدم : كقد ركل عبد اهلل بف الكليد عف الثكرم أيضا غرائب غير الجامع كعف غير 
 .(5)فأذكره منكران  الثكرم كما رأيت في أحاديثو شيئان 

لـ أكتب عىنوي شىٍيئان  :كقاؿ ابف معيف  الى أعرفوي كى
(6). 

 .(7)حتج بوكال ي، كقاؿ أبك حاتـ: يكتب حديثو 

 الخالصة:
 صدكؽ.

 ورواه أيضًا عنو:
 أبو عامر الَعَقِدّي:

 مف التاسعة مات سنة أربع أك خمس  البىصًرٌم، ،(8)عبد الممؾ بف عمرك القيسي أبك عامر العىقىًدمٌ 

 .(9)كمائتيف

 .(10)"ثقة"

   فتغير ككاف يتشيع حافظ، مصنؼ شيير، عمي في آخر عمره،ثقة  :عبد الرزاق بن ىمام
 .(11)قدمت ترجمتوت

                                                           

 (.6/70تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (1)
 (.229سؤاالتو لمدارقطني )ص، انظر: الحاكـ، (2)
 (.8/348الثقات )ج، انظر: ابف حباف (3)
 (.5/188الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (4)
 (.5/408الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (5)
 (.161تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (6)
 (.5/188الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (7)
 (.9/334عىقىًدٌم: ىذه النسبة إلى بطف مف بجيمة. انظر: السمعاني، األنساب)جال (8)
ابف  ؛ (18/364المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج؛ (5/425التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (9)

 (.364تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.364تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (10)
 (78) انظر: ترجمتو ص (11)
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 .(1)تقدمت ترجمتو ثقة وكيع بن الجراح:
 ورواه عن سماك أيضًا:

 .(2)ثقة   تقدمت ترجمتو إسرائيل بن يونس:
 .(3)تقدمت ترجمتو ثقة    :شعبة

 وقد رواه عن شعبة:
 :محمد بن بكر

لتاسعة مات مف ا، كيقاؿ: أبك عبداهلل ، أبك عثماف البصرم ،(4)محمد بف بكر بف عثماف البيرساًنيُّ 
 .(5)سنة أربع كمائتيف

 .(6)"صدكؽ قد يخطىء"

 .(11)، كذكره ابف حباف في الثقات(10)، كالعجمي(9)،كأبك داكد(8)،كابف معيف(7)كثقو ابف سعد

 . (12)كقاؿ أبك حاتـ: محمو الصدؽ

 . (13)كقاؿ النسائي: ليس بالقكم 

 

                                                           

 (78) انظر: ترجمتو ص (1)
 (53)انظر: ترجمتو ص  (2)
 (65) انظر: ترجمتو ص (3)
 (.2/162األنساب )ج، انظر: السمعاني .الى بنى  برساف كىك بطف مف األزد البيٍرسانى: ىذه النسبة (4)
تيذيب الكماؿ في ؛ (212/ 7الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ ؛ (1/48التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (5)

 (.470تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (24/530أسماء الرجاؿ )ج
 (.470)ص تقريب التيذيب، انظر: ابف حجر (6)
 (.7/296الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (7)
 (4/168تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف  (8)
 (.9/77تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (9)
 (.2/232انظر: العجمي في الثقات )ج (10)
 (.7/442الثقات )ج، انظر: ابف حباف (11)
 (.7/212ح كالتعديؿ)جالجر ، انظر: ابف أبي حاتـ (12)
 (.3/236السنف الكبرل )ج، انظر: النسائي (13)
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 .(1)ع منوتركناه كلـ نسم، كقاؿ ابف عمار المكصمي : لـ يكف صاحب حديث 

 لخالصة:ا
 صدكؽ.

 .( 2)تقدمت ترجمتو  ، يركم عف الثقات ماليس مف حديث األثبات ضعيؼ : يزيد بن عطاء
يحتج بو إذا كافؽ األثبات تقدمت  مف جية حفظو، فال يحتمؿ تفرده، ضعيؼ:  أسباط بن نصر

 .(3)ترجمتو
 .(4)رجمتوتقدمت ت     بآخرة حفظو تغير لو أكىاـ، كقد ثقة :  حماد بن سممة

 :عنبسة
ٍنبىسىةي بف األزىر الشٍَّيبىاًني ،أبك يحيى الككفي قاضي جرجاف  .(6)، مف العاشرة(5)عى

 .(7)"صدكؽ ربما أخطأ"

 .(8)كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: يخطىء

 يكتب حديثو كال يحتج بو. : ،:البأس بو، كزاد أبك حاتـ (10)كأبك داكد ،(9)قاؿ أبك حاتـ

 

 
                                                           

 (.9/77تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (1)
 (76) انظر: ترجمتو ص (2)
 (73) انظر: ترجمتو ص (3)
 (57) انظر: ترجمتو ص (4)
جرجاف: مدينة تقع عمى نير الديمـ، افتتحيا سعيد بف عثماف في كالية معاكية، ثـ انغمقت كارتٌد أىميا عف  (5)

البمداف ، اإلسالـ حتى افتتحيا يزيد بف الميٌمب في كالية سميماف بف عبد الممؾ بف مركاف. انظر: اليعقكبي
 (.92)ص

تقريب ، ابف حجر ؛ (6/401الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ ؛ (7/38ريخ الكبير )جالتا، انظر: البخارم (6)
 (.432التيذيب )ص

 (.432تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (7)
 (.7/290الثقات )ج، انظر: ابف حباف (8)
 (.6/401انظر: ابف أبي حاتـ،  الجرح كالتعديؿ )ج (9)
 (.8/153تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (10)
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 الخالصة: 
 دكؽ يخطئ.ص

 .عن النبي,عباس  ابن عن جبير, بن سعيد عن , بن حرب سماك: الوجه الثالث

 :روى هذا الوجه عن سماك هو

 (1)ترجمتوتقدمت ،  كتدليسو محتمؿ ثقة :  سفيان الثوري
 ورواه عن الثوري :
 :أبو أحمد الزبيري

بىٍيًرمُّ الككفي ،مف التاسعة، محمد بف عبد اهلل بف الزبير بف عمر بف درىـ اأٍلىٍسمىًمٌي، أبك أ حمد الزُّ
 .(2)مات سنة ثالث كمائتيف

 .(3)ثقة ثبت إال أنو قد يخطىء في حديث الثكرم"

 .، عف النبي، عف عكرمة، عف ابف عباسبف حرب سماؾ :الوجو الرابع
 روى ىذا الوجو عن سماك:

   .(4)ثقة تقدمت ترجمتو أبو األحوص:

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،مة سماؾ، عف عكر : الخامس الوجو 
 روى ىذا الوجو عن سماك ىو:

 .(5)ثقة تقدمت ترجمتو: شعبة
 ورواه عن شعبة
 .(6)تقدمت ترجمتو ال أف فيو غفمةإ صحيح الكتاب ثقة : محمد بن جعفر

                                                           

 (77) انظر: ترجمتو ص (1)
تيذيب ، المزم ؛ (7/297الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ ؛ (1/133التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (2)

 (.487تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (25/476الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.487لتيذيب )صتقريب ا، انظر: ابف حجر (3)
 (67) انظر: ترجمتو ص (4)
 (65) انظر: ترجمتو ص (5)
 (66) انظر: ترجمتو ص (6)
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 عن النبي صمى اهلل عميو وسمم., عن ميمونة,عن عكرمة ,سماك :  سادسالوجو ال

 ك:روى ىذا الوجو عن سما
 (1)ترجمتوتقدمت   ، تدليسو محتمؿثقة  : سفيان الثوري

 ورواه عن سفيان الثوري :
 .(2)ثقة    تقدمت ترجمتو  :وكيع بن الجراح

 الوجو الراجح عن سماك:
 . ، عف النبي، عف ميمكنةسماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس : الوجو األول

 أكعف بعض أزكاج النبي باس، عف عكرمة، عف ابف عبف حرب  سماؾ:  الوجو الثاني
  صمى اهلل عميو كسمـ.

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،، عف ابف عباس ابف جبير سماؾ، عف : الوجو الثالث

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس الوجو الرابع:
 سماؾ، عف عكرمة ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.الوجو الخامس: 
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. سماؾ ،عف عكرمة ،عف ميمكنةالوجو السادس: 

  ، عف النبيسماؾ، عف عكرمة، عف ابف عباس الوجو الرابع:الراجح :

 .(3)قاؿ أبك زرعة: الصحيح: عف ابف عباس، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ؛ بال ميمكنة

ا ييحٍ عف الكجو الثالث كقاؿ البرقاني فىظي عىٍف ًسمىاؾو عىٍف عكرمة العف سعيد بف جبير: ًإنَّمى
(4). 

 الحكم عمى الحديث:
 الركاية مف كجييا الراجح مضطربة اإلسناد كذلؾ لركاية سماؾ عف عكرمة .

 

                                                           

 (77) انظر: ترجمتو ص (1)
 (78)انظر: ترجمتو ص (2)
 (.1/544عمؿ الحديث )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (3)
 (.4/299األسماء المبيمة في األنباء المحكمة )ج، انظر: الخطيب البغدادم (4)
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 وليذا الطريق متابعات من طرق أخرى.
ك ٍبف ًدينىارو (2)كالترمذم ،(1)حيث أخرجو مسمـ ،مف طريؽ عىٍمري

 ، أىفَّ (4)،عف أىبىي الشٍَّعثىاءً (3)
بَّاسو  مَّـى كىافى يىٍغتىًسؿي ًبفىٍضًؿ » قاؿ: رضي اهلل عنيما اٍبفى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى

ٍيميكنىةى   «.مى
 فارتقى الحديث بيذه المتابعة إلي الصحيح لغيره. 

ًحيحه  ًديثه حىسىفه صى  .(5) كقاؿ الترمذم :ىىذىا حى
 .(6)ي داكدكصححو النككم في شرح أب

 .(9)ـ، كالحاك(8)، ،كابف حباف(7)كصححو ابف خزيمة
سناده :كقاؿ األلباني  .(10)صحيح كا 

 .ولمحديث شاىد من حديث عائشة رضي اهلل عنيا
، عىٍف عىاًئشىةى (12)كمسمـ ,(11)أخرجو البخارم مَّدو كيٍنتي أىٍغتىًسؿي »، قىالىٍت: ،مف طريؽ اٍلقىاًسـً ٍبًف ميحى
نىابىةً أىنىا كىرىسيكؿي ا ، تىٍختىًمؼي أىٍيًدينىا ًفيًو ًمفى اٍلجى مَّـى ًمٍف ًإنىاءو كىاًحدو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  «.هلًل صى

 
                                                           

 كتاب الحيض/باب القدر المستحب في الماء في غسؿ الجنابة ، صحيح مسمـ: انظر: مسمـ (1)
 (.323/ح257/ ص1ج)

 (.2/ح91/ ص1جامع الترمذم، أبكاب الطيارة/ باب كضكء الرجؿ كالمرأة مف إناء كاحد )ج: انظر: الترمذم (2)
 (201) : تقدمت ترجمتو صثقة : عمرك بف دينار المكي (3)
كثقو ابف ، مات سنة ثالث كتسعيف كيقاؿ ثالث كمائة، الثةمف الث، جابر بف زيد أىبيك الشٍعثىاء، مشيكر بكنيتو (4)

ابف  ؛ (434/ 4تيذيب الكماؿ )ج، المزم ؛ (2/204التاريخ الكبير )ج، حجر، كغيره. انظر: البخارم
 (.136حجر،  تقريب التيذيب )ص

 (.1/94الجامع )ج ، انظر: الترمذم  (5)
 (.2/384جفيض القدير كما في شرح النككم )، انظر: المناكم (6)
 (.1/48صحيح ابف خزيمة )ج، انظر: ابف خزيمة (7)
ٍحسىاف )ج، انظر: ابف حباف (8)  (.4/56صحيح ابف حباف  كما فى اإٍلً
 (.1/262المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج، انظر: الحاكـ (9)
 (.1/64إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )ج، انظر: األلباني (10)
 (.250/ح59/ص1صحيح البخارم، كتاب الغسؿ/باب غسؿ الرجؿ مع امرأتو )ج: انظر: البخارم (11)
/ 1صحيح مسمـ، كتاب الحيض/باب القدر المستحب مف الماء في غسؿ الجنابة)ج: انظر: مسمـ (12)

 (.45/ح256ص
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 المطمب الثالث عشر:
  مسند لبابة بنت الحارث
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 )الحديث السابع عشر(: 
كسمـ، فقاؿ: كسئؿ عف حديث الحسيف بف عمي رضي اهلل عنو باؿ في ثكب النبي صمى اهلل عميو 

اًريىةً » ييٍغسىؿي بىٍكؿي اٍلجى ـً اٍلمىاءي، كى مىى بىٍكًؿ اٍلغيالى  «ييصىبُّ عى

 فقاؿ: يركيو سماؾ بف حرب، كاختمؼ عنو؛ فركاه شريؾ، كداكد بف عيسى، كعمرك بف أبي قيس.

 عف سماؾ، عف قابكس بف المخارؽ، عف أـ الفضؿ.

و، عف أـ الفضؿ، قاؿ ذلؾ عثماف بف كركاه عمي بف صالح، عف سماؾ، عف قابكس، عف أبي
 سعيد المرم، عف عمي بف صالح.

 كقيؿ: عف عثماف بف سعيد، عف مسعر، عف سماؾ.

 .كقاؿ معاكية بف ىشاـ: عف عمي بف صالح، عف سماؾ، عف قابكس مرسالن 

 ، عف أـ الفضؿ.كركم عف داكد بف أبي ىند، عف سماؾ مرسالن 

 .(1)كس، عف أـ الفضؿكالصكاب: قكؿ مف قاؿ: عف سماؾ، عف قاب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، كالحديث تقدمت دراستو  في الحديث (15/393العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية)ج، انظر: الدارقطني (1)
 (، ككرره الدارقطني في مسند أـ الفضؿ " لبابة بنت الحارث"، كرجح ركايتيا.185الثالث عشر مف ص:)
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 المطمب الرابع عشر: 
  مسند أم ىانئ

 
  



187 

 )الحديث الثامن عشر(:
اًرًث، عف أـ ىىاًنئ ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلحى مَّى كسئؿ عف حديث عى ، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، صى

. ى ثىمىاًنيى رىكىعىاتو  الضُّحى

رب ثـ ناكلني فشربت، فقمت: يا رسكؿ اهلل كنت صائمة، دخؿ عمييا كىي صائمة فأتي بإناء فش
ككرىت أف أرد سيٍؤرىؾى 
 ، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: (1)

ٍف ًشٍئًت فىالى " ٍف كىافى تىطىكُّعنا فىًإٍف ًشٍئًت فىاٍقًضيو ، كىاً  اًء فاقضي يكمان آخر مكانو، كىاً  إٍف كىافى ًمٍف قىضى
 تىٍقًضيو"

 بف حرب، كاختمؼ عنو؛فقاؿ: يركيو سماؾ 

فركاه حماد بف سممة، كأبك األحكص مف ركاية ميسىٌدد عنو، عف سماؾ، عف ىاركف ابف بنت أـ 
ىانئ، عف أـ ىانئ، كقاؿ: غير مسدد، عف أبي األحكص، عف سماؾ، عف ابف أـ ىانئ، كقاؿ 

ًليدي ٍبفي أىًبيأبك عكانة: عف سماؾ، عف ابف أـ ىانئ ، عف سماؾ،  ، عف أـ ىانئ كقاؿ اٍلكى ثىٍكرو
ٍعدىةى ،  ٍعدىةى، عف جدتو أـ ىانئ، كقاؿ سعيد بف سماؾ بف حرب، عف أبيو، عف جى عف يىٍحيىى ٍبًف جى
ٍمزىةى السُّكًَّرمُّ ، عف شيخ لو، عف سماؾ، عف رجؿ، عف آؿ حمزة، عف  عف أـ ىانئ، كقاؿ أىبيك حى

 .(2)أـ ىانئ

 أوجو االختالف:
ووقفت عمى , أوجو االختالف عمى سماك بن حربن ذكر الدارقطني أربعة أوجو م

 كالتالي: يوى وجيين آخرين
  .،عف النبي، عف ىاركف ابف بنت أـ ىانئ، عف أـ ىانئ بف حرب سماؾ:  الوجو األول

 .عف أـ ىانئ ،عف يحيى بف جعدة، بف حرب سماؾ : الوجو الثاني 
 .عف أـ ىانئ عف جعدة، سماؾ، : الوجو الثالث

 .عف أـ ىانئ، سماؾ، عف رجؿ ، عف يحيى بف جعدة بع:الوجو الرا
 .عف أـ ىانئ،عف أبي صالح ،سماؾ  : الوجو الخامس

                                                           

ـٌ البىًقٌيةي مف كٌؿ شٍيءو كالفىٍضمىةي. انظر:  الزبيدم (1) : بالضَّ  (.11/483تاج العركس )ج، السٍُّؤري
 (.15/365ة في األحاديث النبكية )جالعمؿ الكارد، انظر: الدارقطني (2)
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 سماؾ ، عف أبي صالح مرسالن. :الوجو السادس
 تخريج أوجو االختالف:

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف ىاركف ، عف أـ ىانئ :  الوجو األول

بف  عف سماؾبف سممو حماد مف طريؽ  ،(4)الدارقطنيك  ،(3)كأحمد ،(2)يكالدارم ،(1)أخرجو النسائي
 بو بمثمو. حرب

 بو بنحكه.بف حرب  عف سماؾ  مف طريؽ أبي األحكص  ،(6)كالطبراني ،(5)كأخرجو النسائي

، مف طريؽ (10)الدارقطنيك   ،(9)الطبرانيأبك القاسـ ك ،  (8 )الطحاكمأبك جعفر ك  ،(7)كأخرجو النسائي
 بو بنحكه. عف سماؾ  ةعكان يأب

 ووقفت عمى طريق آخر:
 بف حرب عف سماؾ مف طريؽ قيس بف الربيع  ،(12)كالطبراني ،(11)الطحاكم بك جعفر أ أخرجو

 بو بنحكه.

 .عف أـ ىانئ سماؾ ،عف يحيى بف جعدة، : الوجو الثاني
 مف طريؽ الكليد بف أبي ثكر عف سماؾ بو بمعناه. ،(13)أخرجو الدارقطني

                                                           

 (.3291/ح366/ص3كتاب الصياـ/باب الرخصة لمصائـ المتطكع )ج، السنف الكبرل: انظر: النسائي (1)
/باب فيمف يصبح صائما تطكعا ثـ  (2) انظر: الدارمي: سنف الدارمي، كتاب الصـك

 (.1776/ح1083/ص2يفطر)ج
 (.26910/ح478/ص44مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (3)
 (.227/ح133/ص3سنف الدارقطني)ج: انظر: الدارقطني (4)
/ 3كتاب الصياـ/باب الرخصة لمصائـ المتطكع أف يفطر )ج، السنف الكبرل: انظر: النسائي (5)

 (.3292/ح366ص
 (.991/ح408/ص24المعجـ الكبير )ج: انظر: الطبراني: (6)
 (.3292/ح366/ص3صة لمصائـ المتطكع )جكتاب الصياـ/باب الرخ، انظر: النسائي: السنف الكبرل (7)
 (.3467/ح107/ص2شرح معاني اآلثار)ج: انظر: الطحاكم  (8)
 (.993/ح409/ ص24المعجـ الكبير )ج: انظر: الطبراني (9)
 (.2223/ح132/ص3سنف الدارقطني)ج: انظر: الدارقطني (10)
 (.3478/ح107/ص2شرح معاني اآلثار )ج: انظر: الطحاكم (11)
 (.992/ح408/ص24طبراني: المعجـ الكبير )جانظر: ال (12)
 (.2226/ح133/ص3سنف الدارقطني)ج: انظر: الدارقطني  (13)
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 .عف أـ ىانئ عف جعدة، سماؾ، :الثالوجو الث
 بو بنحكه. ، مف طريؽ سعيد بف سماؾ عف أبيو(1)أخرجو الطبراني

 .عف أـ ىانئ، عف رجؿ ، عف يحيى بف جعدة سماؾ، :الوجو الرابع
 وقفت عمى طريقين ليذا الوجو:

 ، مف طريؽ ًإٍسرىاًئيؿ بف يكنس عف سماؾ بو بنحكه.(2)أخرجو أحمد

 ، مف طريؽ أسباط عف سماؾ بو بنحكه.(3)كأخرجو النسائي

 .عف أـ ىانئ،عف أبي صالح ،سماؾ  :الوجو الخامس
 مف طريؽ حاتـ بف أبي صغيرة بو بمعناه. ،(6)، كالبييقي(5)، كالحاكـ(4)أخرجو الدارقطني

 سماؾ، عف أبي صالح مرسالن.: الوجو السادس

 رة عف سماؾ بو بمعناه.، مف طريؽ حاتـ بف أبي صغي(8)، كالفاكيي(7)أخرجو النسائي

 دراسة أوجو االختالف:
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.سماؾ، عف ىاركف ، عف أـ ىانئ :  الوجو األول

 ىارون :
 .(9)عداده في التابعيف مف كلد أـ ىانئ مف الثالثة

 
                                                           

 (.1612/ح170/ص2المعجـ األكسط )ج: انظر: الطبراني (1)
 (.26897/ح467/ص44المسند )ج: انظر: أحمد  (2)
 (.3293/ح367/ص3السنف الكبرل، كتاب الصياـ/ذكر حديث سماؾ )ج: انظر: النسائي (3)
 (.2229/ح134/ص3سنف الدارقطني)ج: انظر: الدارقطني (4)
 (.1600/ح605/ص1المستدرؾ)ج: انظر: الحاكـ (5)
 (.8347/ح458/ص4السنف الكبرل/ باب صياـ التطكع كالخركج منو قبؿ تمامو)ج: انظر: البييقي (6)
/ 3أف يفطر)ج كتاب الصياـ/باب الرخصة لمصائـ المتطكع، انظر: النسائي: السنف الكبرل (7)

 (.3295/ح68ص
تىيا )ج: انظر: الفاكيي (8) جارى  (.2105/ح272/ص 3أخبار مكة / باب ذكر كراىية كراء بيكت مكة كاً 
ابف حجر،  ؛ (16/ ص11ابف حجر،   تيذيب التيذيب )ج ؛ (4/288ميزاف االعتداؿ )، انظر: الذىبي (9)

 (.569تقريب التيذيب )ص
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 .(1)"مجيكؿ"

 .(2)كىك ال يعرؼ أصالن  :القطافابف كقاؿ  

 الخالصة:
 اية يتقكل بالمتابع.مجيكؿ  الحاؿ ضعيؼ الرك 

 روى ىذا الوجو عن سماك أربعة وىم:
 .(3)تقدمت ترجمتو  ،كقد تغير حفظو بآخرة  لو أكىاـ ثقة : حماد بن سممة

 .(4)تقدمت ترجمتوثقة  إسرائيل بن يونس:
 .(5)تقدمت ترجمتوثقة  : أبو عوانة

 .(6)تقدمت ترجمتو   ال يحتج بوضعيؼ   :قيس بن الربيع
 .عف أـ ىانئ سماؾ ،عف يحيى بف جعدة،: الوجو الثاني

 يحيى بن جعدة:
، ابف أخت عمي بف أبي طالب رضي  ، القيرىًشيُّ كًميُّ عدىة ٍبف ىيبىيرىة ٍبف أىبي كىب، المىخزي يىحيى ٍبف جى

 .(7)اهلل عنو مف الثالثة

 .(8)"ثقة كقد أرسؿ عف ابف مسعكد كنحكه"

 

 

                                                           

 (.569ذيب )صتقريب التي، انظر: ابف حجر (1)
 (.3/434بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )ج، انظر: ابف القطاف (2)
 (57) انظر: ترجمتو ص (3)
 (53)انظر: ترجمتو ص  (4)
 (74) انظر: ترجمتو ص (5)
 (102) انظر: ترجمتو ص (6)
تيذيب ، المزم؛ (9/133الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ ؛ (8/265التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (7)

 (.588ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص ؛ (31/253الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.588يب التيذيب )صانظر: ابف حجر،  تقر  (8)
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 روى ىذا الوجو عن سماك ىو:
 .(1)ضعيؼ تقدمت ترجمتو: روالوليد بن أبي ث

 .عف أـ ىانئ سماؾ، عف جعدة،: الوجو الثالث

  جعدة:
كًمي مف كلد أـ ىانئ، كىك ابف ابنيا  مف السادسة ٍعدىةى المىٍخزي جى
(2). 

 .(3)"مقبكؿ"

 .(4)قاؿ البخارم :ال يعرؼ إال بحديث فيو نظر

 .(5)كقاؿ ابف عدم :ال أعرؼ لو إال ىذا الحديث

 .(6) يدرل مف ىككقاؿ الذىبي: ال

 الخالصة:
 ، كلـ يكثقو أحد.(7)مجيكؿ الحاؿ حيث  لـ يرك عنو سكل اثناف كىما: شعبة كسماؾ بف حرب

 :روى ىذا الوجو عن سماك 
 .(8)تقدمت ترجمتو  ال يحتج بو ضعيؼ: ابنو سعيد  بن سماك بن حرب

 .عف أـ ىانئ، سماؾ، عف رجؿ ، عف يحيى بف جعدة الوجو الرابع:

 :رجل 
 مبيـ كلـ يتابع عمى ىذه الركاية.

                                                           

 (106) انظر: ترجمتو ص (1)
ابف  ؛ (4/567تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم ؛ (2/239التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (2)

 (.139حجر،   تقريب التيذيب )ص
 (.139بف حجر،   تقريب التيذيب )صا ؛ انظر: (3)
 (.2/239التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)
 (.2/442الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (5)
 (.1/399ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي (6)
 (.2/82تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (7)
 (149) انظر: ترجمتو ص (8)
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 روى ىذا الوجو عن سماك:
 .(1)ثقة تقدمت ترجمتو: ِإْسَراِئيل بن ُيوُنس
 .(2)يحتج بو ًإذا كافؽ األثبات مف جية حفظو، فال يحتمؿ تفرده، ضعيؼ: أسباط بن نصر
 .سماؾ عف أبي صالح عف أـ ىانئ : الوجو الخامس

 أبو صالح:
، مف الثالثة :اؿباذىاـ، أىبك صالح، كيق باذاف، كيقاؿ ذككاف، مىكلىى أـ ىانئ،ٌ كيكفيّّ

(3). 

 .(4)"يرسؿ "ضعيؼ

  .(5)كثقو العجمي

ـٍ أرى أحدان مف أصحابنا ترؾ أبا صالح  قاؿ ابف المديني: سمعت يحيى بف سعيد القطاف يقكؿ: ل
 زائدة، كال عبد اهلل مكلى أـ ىانئ، كما سمعت أحدان مف الناس يقكؿ فيو شيئان، كلـ يتركو شعبة، كال

 .(7)ككاف ىذا في رد ابف القطاف عمى عبد الحؽ األشبيمي في تضعيفو الشديد لباذاـ ،(6)بف عثماف

 .(8)...."بشئ فميس الكمبي عنو ركل فإذا ، بأس بو ليسكقاؿ ابف معيف: "

 .(9)ككاف مجاىد قد نيى عنو

 

 

                                                           

 (53) ترجمتو صانظر:  (1)
 (73) انظر: ترجمتو ص (2)
الضعفاء ، العقيمي ؛ (2/144التاريخ الكبير )ج، البخارم ؛ (6/299الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (3)

تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (4/6جاؿ )جتيذيب الكماؿ في أسماء الر ، المزم؛ (1/165الكبير)ج
 (.120)ص

 (.120انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (4)
 (.1/242الثقات )ج، انظر: العجمي (5)
 (.2/432الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (6)
 (.5/563انظر: ابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ)ج (7)
 (.432/ 2انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ) (8)
 انظر: المصدر نفسو. (9)
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كأبك أحمد الحاكـ  ،(4)، كالدارقطني(3)، كالنسائي(2)، كأبك زرعة  (1)ابف المديني ضعفو: 
 كزاد ابف المديني ليس بذاؾ. ،كغيرىـ، (6) ،كالذىبي(5)

 .(8)،كذكر مرة أف يحيى القطاف حدث عنو(7)كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ترؾ ابف ميدم حديثو

 .(9)قاؿ أبك حاتـ: صالح الحديث، يكتب حديثو، كال يحتج بو

عمي كابف  ا أقؿ مالو مف المسند، كىك يركم عفقاؿ ابف عدم: عامة ما يركيو تفاسير، كمك 
عباس، كركل عنو ابف أبي خالد عف أبي صالح ىذا تفسيران كثيران، قد زخرؼ في ذلؾ التفسير، 

مالـ يتابعو أىؿ التفسير عميو، كلـ أعمـ أحدان مف المتقدميف رىًضيىو
(10). 

 . (11)كقاؿ ابف حباف: يحدث عف ابف عباس رضي اهلل عنو، كلـ يسمع منو

 .(12)كقاؿ الجكزقاني: متركؾ

 .(13)كقاؿ أبك الفتح األزدم: كذاب

 .(14)كذب" :" كؿ ما حدثتؾ سفياف الثكرم: قاؿ الكمبي : قاؿ  لي باذاـ كقاؿ

                                                           

 (.106سؤاالتو البف المديني )ص، انظر: ابف أبي شيبة (1)
 (.2/604الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (2)
 (.23الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (3)
 (.5/472انظر: الدارقطني، سنف الدارقطني )ج (4)
 (.2/791: الذىبي، المغني في الضعفاء)جانظر (5)
 (.1/311انظر: الذىبي، المقتنى في سرد الكنى)ج (6)
 (.2/502انظر: أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ)ج (7)
 (.2/69انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج (8)
 انظر: المصدر نفسو. (9)
 (.2/258الكامؿ  في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (10)
 (.1/185انظر: ابف حباف،  المجركحيف )ج (11)
 (.1/365انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج (12)
 (.1/135انظر: ابف الجكزم، الضعفاء ك المتركككف )ج (13)
(، كعقب الدكتكر عبد اهلل الرحيمي عمى ىذا بالقكؿ أف ىذا األمر 63انظر: الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ)ص (14)

الكمبي ضعيؼ، فركايتو عف أبي صالح غير معتمدة.، كألنو ركل ذلؾ الثكرم،  ال يصح اعتماده كذلؾ ألف
كالثكرم قد ركل عف أبي صالح فمك كانت ىذه الركاية صحيحة لما ركل عنو الثكرم.، ك ألنو ليس مف 

لكتاب مف تكمـ فيو .تحقيقو، األمر المعتاد أف يقكؿ إنساف عف نفسو إنو كذاب. انظر: د عبد اهلل الرحيمي
 (.125ىك مكثؽ)صك 
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 :الخالصة
 ضعيؼ يرسؿ لـ يسمع مف ابف عباس.

 راوي ىذا الوجو عن سماك ىو:
 .(1)ثقة   قد تقدمت ترجمتو : حاتم بن أبي صغيرة

 اتم: يحيى بن أبي الحجاج:ورواه عن ح
، مف التاسعة  . (2)يحيى بف أبي الحجاج، عبد اهلل بف اأٍلىٍىتىـً

 .(3)" ليف الحديث"

 .(4)ربما أخطأ ذكره ابف حباف في الثقات كزاد :

 . (5)بف عدم: ال أرل بأحاديثو بأسان اكقاؿ 

 . (7)، ككذلؾ النسائي(6)قاؿ ابف معيف: ليس بشئ 

 .(8)يس بثقةكقاؿ ابف معيف مرة: ل

 . (9)كقاؿ أبك حاتـ: ليس بالقكم

 الخالصة:
 ضعيؼ.

 

 

                                                           

 (161) انظر: ترجمتو ص (1)
 (.589تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (31/265تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (2)
 (.589تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (3)
 (.255/ص9الثقات )ج، انظر: ابف حباف (4)
 (.67/ص9الكامؿ  في ضعفاء الرجاؿ)ج، : ابف عدمانظر (5)
 (.196/ 11ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج ؛ (31/265تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (6)
 انظر: المصدر نفسو. (7)
 (.294سؤاالتو البف معيف)ص، انظر: ابف الجنيد (8)
 (.9/139الجرح كالتعديؿ )ج ، انظر: ابف أبي حاتـ (9)
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 ورواه عن حاتم أيضًا: 
 صفوان بن عيسى.

ًشٌي، البىصًرٌم، القساـ، مف التاسعة مات مد، الزُّىرم، القيرى فكاف ٍبف ًعيسىى، أىبك ميحى سنة مائتيف  صى
 .(1)كقيؿ قبميا بقميؿ أك بعدىا

 .(2)"ثقة"

 عف أبي صالح مرسالن.سماؾ، : الوجو السادس

 :روى ىذا الوجو عن سماك
 .(3)ثقة     تقدمت ترجمتو: حاتم بن أبي صغيرة

 : بن أبي صغيرة ورواه عن حاتم
 .خالد بن الحارث

يمٌي البىصًرٌم. مف الثامنة، مات سنة ست كثمانيف اًلد ٍبف الحارث ٍبف عيبىيد، أىبك عيثماف الييجى خى
(4). 

 . (5)"ثقة ثبت"

 .(6)تقدمت ترجمتوثقة   : دةروح بن عبا
 الوجو الراجح عن سماك:

 .،عف النبيسماؾ، عف ىاركف ابف بنت أـ ىانئ، عف أـ ىانئ :  الوجو األول

 .سماؾ ،عف يحيى بف جعدة،عف أـ ىانئ : الوجو الثاني
                                                           

ابف أبي حاتـ، الجرح  ؛ (4/309التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (7/294انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (1)
تقريب التيذيب ، ابف حجر ؛ (13/208تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم ؛ (4/425كالتعديؿ )ج

 (.277)ص
 (.277تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (2)
 (161) ص انظر: ترجمتو (3)
تيذيب ، المزم ؛ (3/325الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ ؛ (3/145التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)

تقريب ، ابف حجر ؛ (126/ 9سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي ؛ (8/35الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.187التيذيب )ص

 (.187تقريب التيذيب )ص، ر: ابف حجرانظ (5)
 (66) انظر: ترجمتو ص (6)
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 .سماؾ، عف جعدة، عف أـ ىانئ : الوجو الثالث
 .، عف أـ ىانئسماؾ، عف رجؿ ، عف يحيى بف جعدة الوجو الرابع:

 .سماؾ ،عف أبي صالح ،عف أـ ىانئ:  الوجو الخامس
 سماؾ ، عف أبي صالح مرسالن. :الوجو السادس

سماك, عن ىارون ابن بنت أم ىانئ, عن أم ىانئ :  الوجو الراجح ىو: الوجو األول
.عن النبي صمى اهلل عميو وسمم, 

 أبك عكانة.ك األحكص،  أبكك حيث ركاه ثالثة مف الثقات كىـ: حماد بف سممة، 
ف كاف ال يحتج بو  .(1)كقاؿ  عبد الحؽ األشبيمي: ىذا أحسف أسانيد أـ ىانئ، كا 

 .(2)لـ يسمعو جعدة مف أـ ىانئ :عف الكجو الثاني، الثالث، الرابع  كقاؿ النسائي

 الحكم عمى الحديث:
 .الحديث مف كجيو الراجح ضعيؼ اإلسناد، منكر المتف، كذلؾ لجيالة ىاركف

 )أبك صالح( كىك ضعيؼ. تابعو في ىذه الركاية عف سماؾ باذاـك 
قىاؿه  :قاؿ الترمذم ًديثي أيْـّ ىىاًنئو ًفي ًإٍسنىاًدًه مى مىٍيًو ًعٍندى بىٍعًض أىٍىًؿ الًعٍمـً ًمٍف  ،«"كىحى "كىالعىمىؿي عى

: أىفَّ الصَّ  ـٍ ٍيًرًى ، كىغى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًب النًَّبيّْ صى مىٍيًو، ًإالَّ أىٍصحى اءى عى ـى الميتىطىكّْعى ًإذىا أىٍفطىرى فىالى قىضى اًئ
" اؽى، كىالشَّاًفًعيّْ ٍسحى ، كىأىٍحمىدى، كىاً   .(3)أىٍف ييًحبَّ أىٍف يىٍقًضيىوي، كىىيكى قىٍكؿي سيٍفيىافى الثٍَّكًرمّْ

كقد ذكر فيو كقاؿ ابف التركماني "ىذا الحديث اضطرب متنان كسندان، أما اضطراب متنو، فظاىر، 
 أنو كاف يـك الفتح، كىي أسممت عاـ الفتح، ككاف الفتح في رمضاف، فكيؼ يمزميا قضاؤه؟!

كأما اضطراب سنده، فاختمؼ عمى سماؾ فيو، فتارة ركاه عف أبي صالح، كتارة عف جعدة، كتارة 
 .(4)عف ىاركف ... ...

ايات عنو أف ذلؾ كاف يـك قاؿ ابف حجر: كمما يدؿ عمى غمط سماؾ فيو أنو قاؿ في بعض الرك 
 .(5)الفتح، كيـك الفتح كاف في رمضاف، فكيؼ يتصكر قضاء رمضاف في رمضاف

                                                           

 (.3/434بياف الكىـ كاإليياـ في بياف األحكاـ)ج، انظر: ابف القطاف (1)
 (.3/365انظر: النسائي،  السنف الكبرل )ج (2)
 (.3/101جامع الترمذم)ج، انظر: الترمذم: (3)
 (.4/278الجكىر النقي )ج، بف التركمانيانظر: ا (4)
 (.2/457انظر: ابف حجر،  التمخيص الحبير )ج (5)
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 من حديث عائشة رضي اهلل عنيا:والحديث قد ورد 
 .رضي اهلل عنيا كغيرىـ مف طريؽ الزىرم عف عركة عف عائشة ،(2)، كأحمد(1)أخرجو الترمذم

 شياب الزىرم. ،مف طريؽ ابف(4)كمالؾ ،(3)كأخرجو النسائي

تىٍيًف فىأيىٍ  تىٍيًف ميتىطىكّْعى اًئمى تىا صى مَّـى أىٍصبىحى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًي النًَّبيّْ صى ٍكجى ةى زى ٍفصى ًدمى لىييمىا أف عىاًئشىةى كىحى
 ، مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىٍيًيمىا رىسيكؿي المًَّو صى ؿى عى مىٍيًو. فىدىخى تىا عى ةي طىعىاـه. فىأىٍفطىرى ٍفصى قىالىٍت عىاًئشىةي، فىقىالىٍت حى

ـً  ٍتًني ًباٍلكىالى بىدىرى كىانىٍت ًبٍنتى أىًبييىا  -كى اًئشىةي  يىا رىسيكؿى المًَّو. -كى تىٍيًف  ًإنّْي أىٍصبىٍحتي أىنىا كىعى اًئمى صى
مىٍيًو، فىقىاؿى رىسيكؿي المَّ  تىٍيًف فىأيٍىًدمى ًإلىٍينىا طىعىاـه فىأىٍفطىٍرنىا عى مَّـى ميتىطىكّْعى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اٍقًضيىا مىكىانىوي »ًو صى

رى   «.يىٍكمنا آخى

 ابف شياب عف عائشة مرسالى كذلؾ ؿ: :كاألصح ىك

اًئشىةى، أىنَّيىا قىالىٍت: أىٍصبىٍحتي أىنى   دَّثىؾى عيٍركىةي ، عىٍف عى ، قيٍمتي لىوي: أىحى ، عىًف اٍبًف ًشيىابو ٍيجو رى ا قكؿ اٍبفي جي
ةي  ٍفصى مىٍيمىافى كىحى فىًة سي دَّثىًني نىاسه ًفي ًخالى لىًكنّْي حى ٍع ًمٍف عيٍركىةى ًفي ىىذىا شىٍيئنا كى ـٍ أىٍسمى : لى تىٍيًف ، فىقىاؿى اًئمى صى

مىى عىاًئشىةى  ؿي عى ًمًؾ عىٍف بىٍعًض مىٍف كىافى يىٍدخي ٍبًد اٍلمى ٍبًف عى
(5). 

زياد بف سعد كغير كاحد مف كقكؿ الترمذم: كركاه مالؾ بف أنس كمعمر كعبيد اهلل بف عمر ك 
 .(6)، كلـ يذكركا فيو " عف عركة:، كىذا أصحالحفاظ عف الزىرم عف عائشة مرسالن 

 .(7)كقكلو أيضان: ال يصح حديث الزىرم ، عف عركة ، عف عائشة في ىذا

 .(8)كقاؿ الخالؿ :اتفؽ الثقات عمى إرسالو كشذ مف كصمو

: كى  طَّاًبيُّ مىٍيمىافى اٍلخى ا ًبذىًلؾى اٍسًتٍحبىابنا؛ ألىفَّ بىدىؿى قىاؿى أىبيك سي ًديثي ألىٍشبىوى أىٍف يىكيكفى ًإنَّمىا أىٍمريىيمى لىٍك ثىبىتى اٍلحى
، فىكىذىًلؾى ًفي اٍلبىدىًؿ" يَّره ؿَّ أىٍصًمًو، كىىيكى ًفي األىٍصًؿ ميخى كًؿ يىًحؿُّ مىحى  .(9)الشٍَّيًء ًفي أىٍكثىًر أىٍحكىاـً األيصي

                                                           

 (.735/ح103/ص3جامع الترمذم/ باب ما جاء في ايجاب القضاء عميو)ج: انظر: الترمذم: (1)
 (.26267/ح306/ص43المسند )ج: انظر: أحمد (2)
 (.3284/ح364/ص 3انظر: النسائي: السنف الكبرل )ج (3)
 (.1/306المكطأ)ج: انظر: مالؾ (4)
 (.8365/ح464/ص4كتاب الصياـ/باب مف رأل عميو القضاء)ج، السنف الكبرل: انظر: البييقي (5)
 (.735/ح103/ص3جامع الترمذم)ج: انظر: الترمذم (6)
 (..735/ح103/ص3جامع الترمذم)ج: انظر: الترمذم (7)
 (.4/212انظر: ابف حجر،  فتح البارم )ج (8)
 (.2/136معالـ السنف )ج، نظر: الخطابيا (9)
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 (.)الحديث األول
ٍف قىاؿى ، عف عمركسئؿ عف حديث سالـ، عف ابف عمر ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  مى

 يؾى لىوي"ًفي سيكؽو ًمفى اأٍلىٍسكىاًؽ: "الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كىٍحدىهي الى شىرً 

 كاختمؼ عف ىشاـ بف حساف؛

، فتابع  ٍبدي المًَّو ٍبفي بىٍكرو السٍَّيًميُّ  .(1)كمف تابعو ، حماد بف زيدفركاه عنو عى

ٍيؿ ٍبف ًعيىاض، عف ىشاـ، عف سالـ، عف أبيو  ، كلـ يذكر عمر.كركاه فيضى

ٍبًد اٍلعىًزيًز، عف ىشاـ، عف عمرك، عف ابف عمر ٍيدي ٍبفي عى  ، مكقكفان.عف عمر ،كركاه سيكى

 كلـ يذكر فيو سالمان.

 . (2)كيشبو أف يككف االضطراب فيو مف عمرك بف دينار، ألنو ضعيؼ قميؿ الضبط

 أوجو االختالف:
 .،عف عمرعف أبيو  ىشاـ بف حساف ،عف عمرك بف دينار، عف سالـ، :الوجو األول

 .ىشاـ بف حساف ،عف سالـ ،عف ابف عمر :الوجو الثاني

 مكقكفان. ، عف عمرعف عمرك بف دينار، عف ابف عمر ىشاـ،: لثالثالوجو ا
 .عف ابف عمر عف عبد اهلل بف دينار، ىشاـ بف حساف،: الوجو الرابع

 :تخريج أوجو االختالف
،عف ،عف ابف عمر  عف سالـ عف عمرك بف دينار، ىشاـ بف حساف، الوجو األول:

 .عمر

 بف بكر السيمي  عف ىشاـ بف حساف بو بمفظو مطكالن. ،مف طريؽ عبد اهلل(3)أخرجو  الطبراني
                                                           

في الحاشية، كحديثو أخرجو ابف ماجو، كأحمد، عف عمرك بف  (58) حماد بف زيد: ثقة تقدمت ترجمتو ص (1)
دينار عف سالـ عف أبيو عف عمر، كأخرجو الترمذم مف طريقي حماد بف زيد كالمعتمر بف سميماف بو 

: أحمد ؛ (3255/ح752/ص2و. انظر: ابف ماجو: السنف، كتاب التجارات/باب األسكاؽ كدخكليا)جبمثم
جامع الترمذم، أبكاب الدعكات/باب ما يقكؿ ًإذا دخؿ : الترمذم؛ (237/ح410/ص1المسند)ج
 (.3429/ح491/ص5السكؽ)ج

 (.49-2/48العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (2)
 (.251/790الدعاء )ص: انظر: الطبراني (3)
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 :ووقفت عمى طريق آخر
مىٍيمىافى اٍلعىٍبًدمٌ (2)،كالخطيب البغدادم(1)أخرجو ابف بشراف  عف ىشاـ ،مف طريؽ عىٍبد اأٍلىٍعمىى ٍبف سي
 بو بمفظو مطكالن.

 .ىشاـ بف حساف ،عف سالـ ،عف ابف عمر :الوجو الثاني
 مف طريؽ الفضيؿ بف عياض عف ىشاـ  بو بمفظو مطكالن.، (3)أخرجو األصبياني

 .، عف عمرعف عمرك بف دينار، عف ابف عمر ىشاـ بف حساف، :الوجو الثالث
في  لـ أقؼ عمى مف أخرج ىذا الكجو ،كلكف الدار قطني أفاد بركاية سكيد بف عبد العزيز

 .(4)العمؿ

 .، عف ابف عمرىشاـ بف حساف ، عف عبد اهلل بف دينار: الوجو الرابع
ٍفًص ٍبًف ًغيىاث عف ىشاـ بف حساف بو بمفظو مطكالن. ،(5)أخرجو الحاكـ  مف طريؽ حى

 دراسة أوجو االختالف: 
،عف ىشاـ بف حساف ،عف عمرك بف دينار، عف سالـ، عف ابف عمر : الوجو األول

 .عمر

 عمرو بن دينار:

، قىيرىماف   .(6)آؿ الزُّبىير، مكالىـ، مف السادسةعىمرك ٍبف ًدينار، أىبك يىحيى، البىصًرمُّ

 .(7)"ضعيؼ"

 
                                                           

 (.683/ح300أمالي ابف بشراف )ص: انظر: ابف بشراف  (1)
 (.319/ص2مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ )ج: انظر: الخطيب البغدادم (2)
 (.174/ص2طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا )ج: انظر:  أبك نعيـ األصبياني (3)
 (.49/ص2ؿ الكاردة في األحاديث النبكية )جالعم: انظر: الدارقطني (4)
 (.1975/ح722/ ص1المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج: انظر: الحاكـ (5)
تيذيب ، المزم، (6/232الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ ؛ (6/329التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (6)

الذىبي، ميزاف  ؛ (5/307جسير أعالـ النبالء )، الذىبي ؛ (22/13الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.384/ 9ابف حجر، لساف الميزاف )ج ؛ (421تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (259/ 3االعتداؿ)ج

 (.421تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (7)



202 

مىيَّةى: كاف ال يحفظ الحديث  .(1)قاؿ زياد بف أيكب عف ابف عي

 .(2)قاؿ ابف معيف : ال شيء

 .(3)ذاىب الحديث  :كقاؿ مرة 

عف  مارضي اهلل عني بف عمراكقاؿ عمرك بف عمي الفاٌلس: ضعيؼ الحديث ركل عف سالـ عف 
كعامة حديثو : كزاد  ،(5)الرازم كبمثمو قاؿ أبك حاتـ (4)ميو كسمـ أحاديث منكرةالنبي صمى اهلل ع

  منكر.

 . (6)كقاؿ أحمد: ضعيؼ منكر الحديث

 .  (8)كقاؿ في أخرل: ال يتابع عمى حديثو ،(7)كقاؿ البخارم : فيو نظر

اًديثى عىٍف  قىٍد تىفىرَّدى ًبأىحى ًديًث، كى ٍبًد المَّوً كقاؿ الترمذم: ليس بالقكم ًفي الحى  .(9)سىاًلـً ٍبًف عى

 .(10)كقاؿ أبك داكد: في حديثو ليس بشيء

 .  (12)، كقاؿ مرة: ضعيؼ(11)كقاؿ النسائي: ليس بثقة ركل عف سالـ أحاديث منكرة

 .(13)ككذلؾ قاؿ الدارقطني

 .(14)كقاؿ ابف الجنيد: شبو المتركؾ

 

                                                           

 (.8/31تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (1)
 (.137تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (2)
 (.8/31تيذيب التيذيب )ج، ر: ابف حجرانظ (3)
 (.22/13تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج، انظر: المزم (4)
 (.232/ 6الجرح كالتعديؿ )ج ، انظر: ابف أبي حاتـ (5)
 (.22/13تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج، انظر: المزم (6)
 (.6/329التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (7)
 (.1/303التاريخ األكسط)ج، مانظر: البخار  (8)
 (.5/493جامع الترمذم)ج، انظر: الترمذم  (9)
 (.8/31تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (10)
 انظر: المصدر نفسو. (11)
 (.80كفي الضعفاء كالمتركككف )ص ؛ (5/435السنف الكبرل )، انظر: النسائي (12)
 (.2/48بكية )جالعمؿ الكاردة في األحاديث الن، انظر: الدارقطني (13)
 (.8/31تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (14)
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 .(1)كقاؿ أبك زرعة: كاىي الحديث

 يحؿ كتب حديثو إال عمى جية التعجب كاف يتفرد بالمكضكعات عف ابف حباف: الأبك حاتـ كقاؿ 
 .(2)ثباتاأل

 الخالصة:
 ضعيؼ جدان.

 سالم بن عبد اهلل بن عمر:
ًشٌي، العىدىكٌم، المىدىًنٌي. مف كبار الثالثة مات  ٌطاب، أىبك عيمر، القيرى سالـ ٍبف عىبد اهلًل ٍبف عيمر ٍبف الخى

 .(3)في آخر سنة ست كمائة عمى الصحيح

"  .(4)"ثبتنا عابدان فاضالن

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان اثنان وىما:
 عبد اهلل بن بكر السَّيِمّي:

ًبيب، أىبك كىب، البىصًرٌم، بد اهلًل ٍبف بىكر، السَّيًمٌي، الباًىًمٌي، اٍبف حى نزيؿ بغداد، مف التاسعة  عى
 .(5)مات في المحـر سنة ثماف كمائتيف

 .(6)" ثقة حافظ"

 األعمى بن سميمان العبدي: عبد
ٍبد الرٍَّحمىف العٍبدٌم الزٌراد ٍبد األعمى ٍبف سميماف، أبك عى عى
(7). 

 

                                                           

 (.2/641الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (1)
 (.2/71المجركحيف )ج، انظر: ابف حباف (2)
ابف  ؛ (10/145تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم ؛ (4/115التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)

 (.226تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.226انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (4)
ابف  ؛ ( 14/340تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (5/52التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (5)

 (.297حجر،  تقريب التيذيب )ص
 (.297انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (6)
 (.2/530ي، ميزاف االعتداؿ )جانظر: الذىب (7)
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 .(1)ذكره ابف حجر في لساف الميزاف

 .(2)ذكره ابف حباف في الثقات

 .(3)كقاؿ الذىبي : مستكر

 الخالصة:
 ضعيف.

 .عف سالـ ،عف ابف عمر ىشاـ بف حساف، الوجو الثاني:

 و عن ىشام بن حسان:روى ىذا الوج
 فضيل بن عياض:

يؿ ٍبف ًعياض ٍبف مىسعيكد، مف الثامنة مات سنة سبع  ،أصمو مف خراساف كسكف مكة أبك عمي فيضى
 .(4)قبميا :كثمانيف كمائة كقيؿ

 .(5)" ثقة"

 . عمر، عف عمرعبداهلل بف عف عمرك بف دينار، عف  ىشاـ بف حساف،: الوجو الثالث
 :روى ىذا الوجو عن ىشام

 سويد بن عبد العزيز:
 .(6)مف كبار التاسعة مات سنة أربعة كتسعيف كمائةبد العزيز بف نمير، السُّمىًمي، سيكيد ٍبف عى 

 .(7)"ضعيؼ جدان"
                                                           

 .(5/46لساف الميزاف )ج، انظر: ابف حجر (1)
 (.8/408الثقات )ج، انظر: ابف حباف (2)
 (.5/105تاريخ اإلسالـ )ج، انظر: الذىبي (3)
تيذيب ، (؛ المزم7/73الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (7/123التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)

تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (8/421سير أعالـ النبالء)ج، الذىبي؛ (23/281اء الرجاؿ )جالكماؿ في أسم
 .(448)ص

 .(448تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
ابف ؛ (12/255تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (4/148التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (6)

 (.260تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.260تقريب التيذيب )ص، ظر: ابف حجران (7)
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 .(1)ككانت لو أحاديث يغمط فيو ، كزاد:: ثقةدحيـ  كقاؿ

 .(2)كقاؿ عمي بف حجر: أثنى عميو ىشيـ خيران 

 .(3)كقاؿ ابف سعد: ركل أحاديث منكرة

 .(4)كقاؿ ابف معيف: ليس بثقة

 .(5)كقاؿ مرة :ليس بشيء

 .(6)ضعيؼ : كقاؿ مرة

 .(8)"(7)كقاؿ مرة :ال يجكز في الضحايا

 .(9)متركؾ الحديث :كقاؿ أحمد 

 .(11)كقاؿ مرة: فيو نظر ال يحتمؿ ،(10)كقاؿ البخارم: في حديثو مناكير أنكرىا أحمد

 .  (12)ز كثير الغمط في الحديثسكيد بف عبد العزي كقاؿ أبك عيسى الترمذم :

 .(13)مستكر في حديثو ليف كقاؿ يعقكب بف سفياف :
 
 

                                                           

 (.12/255تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
 (.7/470الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (3)
 (.331سؤاالتو البف معيف)ص ، ابف الجنيد؛ (1/51تاريخ ابف معيف/ ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف (4)
 (4/458تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف  (5)
 (.4/490الكامؿ )ج، ابف عدم؛ (157/ 2الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (6)
كقد تفرد بيا ابف معيف ،كمعناىا :أف ىذا الراكم ، ال يجكز في الضحايا: كىي مف العبارات النادر استعماليا (7)

ركط الركاية الصحيحة، كاألضحية  ال تجكز إال بتكفر الشركط المجزئة. انظر: ضعيؼ  ما لـ  يستكفي ش
 (.20محمكد صديؽ المنشاكم، قامكس مصطمحات الحديث الشريؼ)ص

 (.12/259انظر: المزم: تيذيب الكماؿ )ج (8)
 (.2/476العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: أحمد (9)
 (.4/148اريخ الكبير )جالت، انظر: البخارم (10)
 (.55الضعفاء الصغير )ص، انظر: البخارم (11)
 (.208العمؿ الكبير )ص، انظر: الترمذم (12)
 (.2/453المعرفة كالتاريخ )ج، انظر: يعقكب الفسكم (13)
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 .(2)ككذلؾ الخالؿ ،(1)كقاؿ مرة: ضعيؼ الحديث
 .(3)ليس بالحافظ كال يحتج بو إذا انفرد: كقاؿ أبك بكر البزار في مسنده 

 .(4)كقاؿ النسائي :ليس بثقة 
 .(5)كقاؿ مرة: ضعيؼ 

قمت لدحيـ كاف  كقاؿ أبك حاتـ : ،في حديثو نظر، أبيو: ليف الحديث  كقاؿ ابف أبي حاتـ عف
 .(6)قاؿ نعـ ؟سكيد عندؾ ممف يقرأ إذا دفع إليو ما ليس مف حديثو 
كىك ممف استخير اهلل فيو ألنو يقرب مف  :كضعفو ابف حباف جدان كأكرد لو أحاديث مناكير ثـ قاؿ

 .(7)الثقات
 .(8)ال يتابعو الثقات عميو، كىك ضعيؼكقاؿ ابف عدم : كعامة حديثو مما 

 الخالصة:
 كأحاديثو ال يتابع عمييا.جدان،  ىك ضعيؼ 

 .ىشاـ بف حساف ، عف عبد اهلل بف دينار، عف ابف عمر :الوجو الرابع
 .(9)ثقة    تقدمت ترجمتو:  عبد اهلل بن دينار

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 َحْفص ْبِن ِغَياث:

فص ٍبف ًغيا ًعٌي، الكيكفٌي. مف الثامنة ،مات سنة أربع أك حى ث ٍبف طمؽ ٍبف معاكية، أىبك عيمىر، النَّخى
 .(10)خمس كتسعيف كمائة

                                                           

 (.2/451ا لمعرفة كالتاريخ )ج، انظر: يعقكب الفسكم  (1)
 (.4/276انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (2)
 (.8/363مسند البزار = البحر الزخار )ج، نظر: البزارا (3)
 (.25/ 12تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم، (4)
 (.50الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (5)
 (.4/238الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (6)
 (.1/351المجركحيف)ج، انظر: ابف حباف  (7)
 (.4/495الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، عدمانظر: ابف  (8)
 (23) انظر: ترجمتو ص (9)
، ابف حجر؛ (7/56تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (2/370التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (10)

 (.173تقريب التيذيب )ص
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 .(1)"ر"ثقة فقيو تغير حفظو قميؿ في اآلخ"

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
 .،عف عمرعف أبيو  ىشاـ بف حساف ،عف عمرك بف دينار، عف سالـ، :الوجو األول

 .ىشاـ بف حساف ،عف سالـ ،عف ابف عمر :لثانيالوجو ا

 مكقكفان. ، عف عمرعف عمرك بف دينار، عف ابف عمر ىشاـ،: الوجو الثالث
 .ىشاـ بف حساف، عف عبد اهلل بف دينار، عف ابف عمر: الوجو الرابع
الثقة  ية روال, ىشام بن حسان ,عن سالم ,عن ابن عمر :الوجو الثاني: الوجو الراجح

ن كانت جميع األوجو ضعيفة. فضيل  بن عياض, وا 

 الحكم عمى الحديث:
نما ركاه عف  عمرك  ألف ىشاـ لـ يركه عف سالـ ، الحديث مف كجيو الراجح ضعيؼ اإلسناد، كا 

 .ك ىك ضعيؼ جدان بف دينار عف سالـ عف ابف عمر 

 ًإنَّمىا عف عمرك بف دينار . ،كالركاية عف عبداهلل بف دينار خطأ  

، مف طريؽ (3)، كالحاكـ(2)مراف بف مسمـ عف عبداهلل بف دينار، حيث أخرجو الترمذمكقد ركاه ع
 عمراف بف مسمـ بو بمثمو.

 عمران بن مسمم:

، أبك بكر القصير، البصرم المكي، مف السادسة  .(4)عمراف بف مسمـ  اٍلًمٍنقىًرمُّ

 .(5)"صدكؽ ربما كىـ"

 

                                                           

 (.173انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (1)
 (.674/ح363العمؿ الكبير )ص:: انظر: الترمذم (2)
 (.1976/ح723/ص1المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج: انظر: الحاكـ (3)
؛ (351/ 22تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (6/304الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (4)

 (.430ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص
 (.430تقريب التيذيب )ص انظر: ابف حجر،   (5)
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نما ذكرتو أل نو يركم أشياء ال يركييا غيره كينفرد عنو قـك قاؿ القطاف: كاف مستقيـ الحديث كا 
 .(1)بتمؾ األحاديث

عنو بعض المناكير ككذا في سيمىٍيـو ، ٍبفى  يىٍحيىىكذكره ابف حباف في الثقات كزاد: إال أف في ركاية 
 .(2)ركاية سكيد بف عبد العزيز عنو

اء كعطاء ككناه يحيى أبك بكر سمع أبا رج كقد فرؽ البخارم بيف عمراف بف مسمـ القصير، فقاؿ:
ركل عنو يحيى بف  بف سعيد ثـ قاؿ عمراف بف مسمـ عف عبد اهلل بف دينار منكر الحديث ،

 .(3)سميـ

ككذا تبعو ابف أبي حاتـ في التفرقة بينيما كقاؿ في الذم يركم عف عبد اهلل بف دينار ىك منكر 
 .(4)الحديث كىك شبة المجيكؿ

 ،كغيرىما.(6)عدم،كابف (5)العقيميككذا فرؽ بينيما 

 .(8)الدارقطنيك  ،(7)كأنكر ذلؾ أحمد

 الخالصة:
 منكر الحديث.

 الخالصة:

ضعيؼ ، حيث مدار إسناده عمى عمرك بف دينار، كىك المذككرة طرؽ الالحديث بكؿ يككف 
 جدان. ضعيؼ

 .(9)سألت البخارم عف ىذا الحديث؟ فقاؿ: ىذا حديث منكر»قاؿ الترمذم: 

 

                                                           

 (.8/137تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (1)
 (.7/242انظر: ابف حباف،   الثقات )ج (2)
 (.6/419التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (3)
 (.6/304الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (4)
 .(3/305انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (5)
 (.6/170دم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )جانظر: ابف ع (6)
 (.2/297العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: أحمد (7)
 (.12/387العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (8)
 (.363العمؿ الكبير )ص، انظر: الترمذم (9)
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 .(1)يث منكرقاؿ أبك حاتـ: ىذا حد

قاؿ ابف أبي حاتـ: كىذا الحديث ىك خطأ؛ إنما أراد: عمراف بف مسمـ، عف عمرك بف دينار، 
قيرماف آؿ  الزبير، عف سالـ ، عف أبيو، فغمط كجعؿ بدؿ عمرك: عبد اهلل بف دينار، كأسقط 

 .(2)سالمان مف اإلسناد

كغيره، عف سالـ، كاألسانيد فيو كقد ركل ىذا الحديث عمرك بف دينار القيرماف » كقاؿ العقيمي:
 .(3)«فييا ليف

ٍعميكؿه  ًديثي مى ًديثً  ،قاؿ ابف القيـ :ىىذىا اٍلحى مَّوي أىًئمَّةي اٍلحى  .(4)أىعى

 عن أبيو,, عن سالم (5)من طريق عبد اهلل العمري وىولعمرو بن دينار متابع  ووقفت عمى 

 ، بنحكه.(7)، كأبك نعيـ(6)حيث أخرجو الطبراني

 .كاهلل أعمـ تابعة احتمؿ الحديث التحسيففبيذه الم

 كغيرىما. ،(9)يكاأللبان ،(8)قد حسنو البغكمك 
 

 
 
 
 

                                                           

 (.5/352عمؿ الحديث )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
 (.3/304الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (3)
 (.41المنار المنيؼ في الصحيح كالضعيؼ )ص، انظر: ابف قيـ (4)
ًشٌي، أىبك عىبد الرَّحمىف، مف السابعة، مات سنة أربع كثمانيف  (5) عبداهلل ٍبف عىبد العىًزيز ٍبف عىبد اهلًل العيمىرٌم القيرى

 تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (5/140التاريخ الكبير )ج، ابف حجر كغيره. انظر: البخارم كمائة، كثقو
 (.312)ص 

 (.13175/ح300/ص12انظر: الطبراني:  المعجـ الكبير)ج (6)
 (.280/ص8حمية األكلياء)ج: انظر: أبك نعيـ (7)
 (.5/133شرح السنة )ج، انظر: البغكم (8)
 (.2/1070الصغير كزيادتو )جصحيح الجامع ، انظر: األلباني (9)
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 المطمب الثاني:
  مسند عمي بن أبي طالب 
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 )الحديث الثاني(:
، قاؿ أتى جبريؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ يـك بدر، فقاؿ: كسئؿ عف حديث عبيدة، عف عمي

ف شئت فادىيتىييـ... الحديث. إف شئت قىاتىٍمتىييـ،  كا 

فقاؿ: حدث بو ىشاـ بف حساف، كابف عكف، كاختمؼ عنيما، فأسنده أبك أسامة، عف ىشاـ، عف 
 ابف سيريف، عف عبيدة، عف عمي.

فىًرم، عف يىٍحيىى ٍبًف زىاًئدىة، عنو، عف ىشاـ د اٍلحى  كتابعو الثكرم، مف ركاية أىبيي دىاكي

 ساف.كأرسمو غيرىما، عف ىشاـ بف ح

  .(1)كالمرسؿ أشبو بالصكاب، كاهلل أعمـ
 أوجو االختالف:

 ذكر الدار قطني وجيين من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان وىما كالتالي:
عف النبي ، عف عمي مانيالسم ، عف ابف سيريف، عف عبيدةبف حساف ىشاـ:  الوجو األول

 صمى اهلل عميو كسمـ.

 ف ابف سيريف، عف عبيدة ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.، عبف حساف  ىشاـ:  الوجو الثاني
 تخريج أوجو االختالف:

 .عف النبي عف ابف سيريف، عف عبيدة، عف عمي  ،بف حساف  ىشاـ:  الوجو األول

، مف طريؽ سفياف الثكرم (6)كابف حباف ،(5)،كابف المنذر(4)، كالبزار(3)،كالنسائي(2)أخرجو الترمذم
 بو بنحكه .

 

                                                           

 (.31-4/30العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (1)
 (1567/ح135/ص4أبكاب السير/باب ما جاء في قتؿ األسارل كالفداء )ج، الجامع: انظر: الترمذم (2)
 (.8608/ح46/ ص8السنف الكبرل، كتاب السير/باب قتؿ األسارل )ج: انظر: النسائي (3)
 (.551/ح176/ ص2المسند= البحر الزخار )ج: انظر: البزار (4)
األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ/باب ذكر إثبات الخيار لإلماـ مف رجاؿ العدك : انظر: ابف المنذر (5)

 (.6605/ح211/ ص11)ج
 (.4795/ح118/ ص11كتاب السير/باب الخركج ككيفية الجياد)ج، صحيح ابف حباف: انظر: ابف حباف (6)
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 .(1)ؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ حماد بف أسامة، كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لوكلـ أق

 ىشاـ، عف ابف سيريف، عف عبيدة ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.: الوجو الثاني
 كقد كقفت عمى طريؽ ليذا الكجو:

 بو بنحكه.بف حساف  ، مف طريؽ محمد بف عبد اهلل األنصارم عف ىشاـ (2)أخرجو ابف سعد

 راسة أوجو االختالف:د
 .عف النبي، ، عف ابف سيريف، عف عبيدة، عف عميبف حساف  ىشاـ:  الوجو األول

 محمد بن سيرين:
مد ٍبف ًسيريف، أىبك بىكر، األنصارم، ، مف الثالثة، مات سنة عشر كمائة ميحى  .(3)البىصًرمُّ

 . (4)كاف ال يرل الركاية بالمعنى" ،"ثقة ثبت عابد كبير القدر 

 :ِبيَدة السَّمماِنيّ عَ 
، الككفي مف الثانية، مات سنة اثنتيف كسبعيف أك  ًبيدىة ٍبف عىمرك، السَّمماًنٌي، أىبك ميسمـ، الميراًدمُّ عى

 .(5)بعدىا، كالصحيح أنو مات قبؿ سنة سبعيف

 .(6)"مخضـر فقيو ثبت"

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(7)ترجمتومت تقد   تدليسو محتمؿ ثقة  :  سفيان الثوري

                                                           

 (.4/31العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (1)
 (.2/16الطبقات الكبرل )ج: انظر: ابف سعد (2)
، ابف حجر؛ (25/344تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (1/90انظر: البخارم، التاريخ الكبير)ج (3)

 (.483تقريب التيذيب)ص
 (.483قريب التيذيب)صانظر: ابف حجر، ت (4)
تيذيب الكماؿ  ، المزم؛ (6/91الجرح كالتعديؿ)ج، ابف أبي حاتـ؛ (6/82التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (5)

تقريب ، ابف حجر؛ (4/40سير أعالـ النبالء)ج، الذىبي؛ (19/266في أسماء الرجاؿ )ج
 (.379التيذيب)ص

 (.379تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (6)
 (77) نظر: ترجمتو صا (7)
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 َحماد ْبن ُأسامة:
الكيكفٌي، مف كبار التاسعة مات سنة إحدل مكالىـ ، أىبك أيسامة، بف زيد اٍلقيرىًشيّْ  حماد بف أسامة

 .(1)كمائتيف

 .(2)"ككاف بأخرة يحدث مف كتب غيره ،ربما دلس ،"ثقة ثبت

 .  (3)وقاؿ ابف سعد: كاف ثقة، مأمكنان، كثير الحديث، يدلس، كييبىيّْف تدليس

 .(4)قاؿ اإلماـ أحمد: كاف ثبتان، ما كاف أثبتو، ال يكاد ييخطئ

 .(7)، كغيرىما ، كذكره ابف حباف في الثقات(6)، كالدارقطني(5)ككثَّقىو العجمي

 :ووصف بالتدليس
 .(8)ككصفو بالتدليس ابف سعد كما تقدـ

كقاؿ األزدم: قاؿ  اٍلميعىٍيًطيُّ 
 .(10)لؾ تركو: كاف كثير التدليس، ثـ بعد ذ(9)

مف مراتب المدلسيف، كىـ: مىٍف احتمؿ األئمة تدليسو، « المرتبة الثانية»كقد ذكره ابف حجر في 
كأخرجكا لو في الصحيح؛ إلمامتو، كًقمًَّة تدليسو في جنب ما ركل. أك كاف ال ييدلّْسي إال عف 

 . (11)ثقة

 

                                                           

تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (3/132الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (3/28التاريخ الكبير )ج، انظر: لبخارم (1)
ابف حجر،  تقريب التيذيب ؛ (9/277الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج؛ (7/217في أسماء الرجاؿ )ج

 (.177)ص
 (.177تقريب التيذيب)ص، ر: ابف حجرانظ (2)
 (.6/395الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (3)
 (.1/383العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: أحمد (4)
 (1/318الثقات )ج، انظر: العجمي (5)
 (.1/40العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج ، انظر: الدارقطني (6)
 (.1/318الثقات )ج، حبافانظر: ابف  (7)
 (.6/395الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (8)
. انظر:  الخطيب، محمد بف عيمىر، أبك عبد اهلل الميعىٍيطيٌ  (9) الذىبي،  تاريخ ؛ (34/ 4تاريخ بغداد )ج، البىٍغدادمُّ

 (.5/682اإلسالـ )ج
 (.1/588ميزاف االعتداؿ)ج، انظر: الذىبي (10)
 (.30طبقات المدلسيف )ص   انظر: ابف حجر، (11)
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 .حتمؿ أنو رجع عنو عمى قكؿ اٍلميعىٍيًطيُّ ، لذا يبييّْنيو، كية تدليسولقم ؛كالذم يظير أف تدليسو محتمؿ

 واتيم بسرقة الحديث.
 ، قاؿ كاف أبك أسامة يتتبع كتب (1)كحكى األزدم في الضعفاء عف سفياف بف ككيع

، أبي أسامة ًإنّْي ألعجب كيؼ جاز حديث : الركاة فيأخذىا كينسخيا....، قاؿ سفياف بف ككيع 
 .(2)لحديث جيدككاف مف أسرؽ الناس  ،نان كاف أمره بيٌ 

 .(3)لـ أكرده لشيء فيو، كلكف ليعرؼ أف ىذا القكؿ باطؿ أسامة : يقاؿ الذىبي في أب

قاؿ ابف حجر: "سفياف بف ككيع ىذا ضعيؼ، ال ييٍعتىدُّ بًو، كما ال يعتد بالناقؿ عنو، كىك أبك الفتح 
 .( 5)"(4)األزدم

 الخالصة:
 ثقة. 

 . عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ،ريف، عف عبيدة ، عف ابف سيبف حساف ىشاـ : الوجو الثاني

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 محمد بن عبد اهلل األنصاري:

بد اهلًل. مف  ، أىبك عى ، القاضي، البىصًرمُّ مد ٍبف عىبد اهلًل ٍبف الميثىنَّى ٍبف أىنىس ٍبف مالؾ، األىنصاًرمُّ ميحى
 .(6)التاسعة مات سنة خمس عشرة كمائتيف

 
                                                           

كعبيد،  ضعفو النسائي، كأبك حاتـ، ، سفياف بف ككيع بف الجراح، أبك محمد الرؤاسي الككفي، أخك مميح (1)
كقاؿ ابف حجر: كاف صدكقان إال أنو ابتمي بكراقو فأدخؿ عميو ما ليس مف حديثو فنصح فمـ يقبؿ ، كغيرىـ

؛ (231/ 4الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (55تركككف )صالضعفاء كالم، فسقط حديثو. انظر: النسائي
 (.245تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (11/200تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم

 (.3/3تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (2)
 (.1/588ميزاف االعتداؿ)ج، انظر: الذىبي (3)
زدم المكصمى، قاؿ الخطيب: في حديثو غرائب كمناكير. انظر:  محمد بف الحسيف بف أحمد، أبك الفتح األ (4)

 (.6/98الزركمي في األعالـ )ج؛ (3/36تاريخ بغداد )ج، الخطيب
 (.1/399فتح البارم )ج، انظر: ابف حجر (5)
ابف ؛ (25/539تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (1/132التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (6)

 (.490ب التيذيب)صتقري، حجر
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 .(1)""ثقة

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان :
 .عف النبيىشاـ، عف ابف سيريف، عف عبيدة، عف عمي :  الوجو األول
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،ىشاـ، عف ابف سيريف، عف عبيدة :  الوجو الثاني

 .عن النبي,ىشام, عن ابن سيرين, عن عبيدة : الوجو الراجح ىو: الوجو الثاني

 .(2)م : ركل أكثر الناس ىذا الحديث عف ابف سيريف عف عبيدة مرسالن قاؿ البخار 

قاؿ البزار: كأخرجو إلى بشر بف آدـ ابف بنت أزىر مف أصؿ كتاب أزىر، فإذا فيو: عف ابف عكف 
 .(3)عف محمد عف عبيدة مرسالن 

 .(4)كقاؿ الدارقطني : ىك األشبو بالصكاب

 الحكم عمى الحديث:
 المرسؿ ضعيؼ اإلسناد، كفى متنو غرابة شديدة. الحديث مف كجيو الراجح 

 كغيرىما.،(6)أيكب السختياني،(5)كقد تابع ىشاـ في ركايتو المرسمة كالن مف: األشعث بف سكار

 .(7)قاؿ ابف كثير: ىذا حديث غريب

 

 
                                                           

 (.490تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (1)
 (.258كما  في العمؿ الكبير لمترمذم)ص، انظر: البخارم (2)
 (.2/176مسند البزار )ج، انظر: البزار (3)
 (.4/31العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (4)
كأحمد، ، مات سنة ست كثالثيف كمائتيف، ضعفو ابف معيف، ف السادسةشعث ٍبف سىٌكار الًكندٌم الكيكفٌي، مأ (5)

، ابف معيف؛ (3/264تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، كالنسائي، كالدارقطني، كابف حجر. انظر: المزم
(؛ 415/ 1العمؿ كمعرفة الرجاؿ / ركاية ابنو عبد اهلل )ج، أحمد؛ (4/80تاريخ ابف معيف/ركاية الدكرم )ج

ابف حجر، تقريب ؛ (259/ 1الضعفاء كالمتركككف )ج، الدارقطني؛ (20الضعفاء كالمتركككف )ص، ئيالنسا
 (.219/ 6كركايتو أخرجيا  ابف جرير الطبرم:  جامع البياف )ج؛ (113التيذيب)ص

كتاب ، عبد الرزاؽ الصنعاني: المصنؼ؛ كركايتو أخرجيا (215) أيكب السختياني: ثقة تقدمت ترجمتو ص (6)
 (.9402/ح209/ص5الجياد /باب قتؿ أىؿ الشرؾ صبران كفداء لألسرل)ج

 (.4/89تفسير ابف كثير )ج، انظر: ابف كثير (7)
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 :"ىذا الحديث مشكؿ جدان لمخالفتو ما يدؿ عمى ظاىر التنزيؿ، كلما صح مف(1)قاؿ التُّكًرًبٍشًتيُّ 

األحاديث في أمر أسارل بدر أف أخذ الفداء كاف رأيا رأكه، فعكتبكا عميو، كلك كاف ىناؾ تخيير  
نْ ِْلَ  نَ َكَ ا وَ اتبة عميو، كقد قاؿ اهلل تعالى: بكحي سماكم، لـ تتكجو المع

َ
  ِنَ كُ يَ  ّيِِبّ ن

َ
 ى ْسَ ََلُ ن

َخْذُتْه َعَذاٌب َعِظيه  إلى قكلو:
َ
ُكْه ِفيَىا ن لََىسذ

أظير ليـ شأف العاقبة بقتؿ سبعيف منيـ ، ك (2)
ا بعد غزكة أحد عند نزكؿ قكلو تعالى:  َُ َصبْتُْه ِوثْنَيْ

َ
َصاَبتُْكْه ُمِصيبٌَة قَْد ن

َ
ا ن َولَىذ

َ
ن

كممف ،(3)
عنو، فمعؿ عميان ذكر ىبكط جبريؿ في شأف نقؿ عنو ىذا التأكيؿ مف الصحابة عمي رضي اهلل 

و األمر فيو عمى بعض الركاة، كمما جرأنا عمى ىذا التقدير سكل ما نزكؿ ىذه اآلية كبيانيا، فاشتب
ىك أف الحديث تفرد بو يحيى بف زكريا بف أبي زائدة عف سفياف مف بيف أصحابو، فمـ  ذكرناه:

 ، كالنسياف كثيران ما يطرأ عمى اإلنساف، ثـ إف الحديث ركم عنوئكالسمع قد يخطيركه غيره، 
 متصالن 

 .(4)، فكاف ذلؾ مما يمنع القكؿ لظاىرهكركم عف غيره مرسالن 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

                                                           

ىك فضؿ اهلل التكربشتي، رجؿ ميحدث فىًقيو مف أىؿ شيراز، شرح مصابيح اٍلبىغىًكٌم، ككتابو ىك الميسر في  (1)
 (.8/349طبقات الشافعية الكبرل )ج، ة. انظر:  السبكيشرح مصابيح السن

 [68-67: انظر: ]األنفاؿ (2)
 [165: انظر: ]آؿ عمراف (3)
 (.6/2559مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ج، انظر: عمي القارم (4)



217 

 
 
 
 
 
 
 

 المطمب الثالث: 
  مسند الزبير بن العوام
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 )الحديث الثالث(:
، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: مف مات لو كسئؿ عف حديث عبيدة السمماني، عف الزبير

 ثالثة مف الكلد.

 اختمؼ عف ىشاـ بف حساف، 

اؽي ٍبفي ا ٍيًؼ، عف أبي عاصـ، عف ىشاـ، عف ابف سيريف، عف عبيدة، عف فركاه ًإٍسحى لضَّ
 ،.عمي

 كغيره يركيو، عف أبي عاصـ كال يذكر فيو عميان.

 .(1)كاألشبو بالصكاب مف ذلؾ المرسؿ

 أوجو االختالف:
ذكر الدارقطني وجيين من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان ووقفت عمى ثالثة 

 أوجو أخر وىم كالتالي:
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف عبيدة، عف عمي: و األولالوج

 ىشاـ، عف ابف سيريف، عف عبيدة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ .: الوجو الثاني

،عف ىشاـ بف حساف، عف الحسف ، عف صعصعة بف معاكية ، عف أبي ذر: الوجو الثالث
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

ىشاـ بف حساف، عف عاصـ األحكؿ، حفصة ابنة سيريف ،عف الزبير بف  :الرابع الوجو
 .، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـالعكاـ

مًَّد ٍبًف ًسيًريفى : الوجو الخامس سَّاف، عىٍف ميحى  عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ،ًىشىاـ ٍبف حى

 تخريج أوجو االختالف:
 .عف النبي،، عف عميالسمماني عبيدة ىشاـ، عف ابف سيريف، عف: الوجو األول

 .(2)لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية أبي عاصـ لو

                                                           

 (.244-4/243العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (1)
 (.4/244ني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )جانظر: الدارقط (2)



219 

 .عف النبي بف سيريف، عف عبيدة،محمد  ، عف بف حساف  ىشاـ: الوجو الثاني

 .(1)في العمؿلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية أبي عاصـ لو  

،عف ىشاـ بف حساف ، عف الحسف ، عف صعصعة بف معاكية ، عف أبي ذر: الوجو الثالث
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 بو بنحكه.عف ىشاـ  مف طريؽ يزيد بف ىاركف ،(3)كأبك عكانة ،(2)أخرجو ابف أبي شيبة

 بو بنحكه. افعف ىشاـ بف حس ، مف طريؽ عبد الرزاؽ، كيزيد بف ىاركف(4)كأخرجو أحمد

 بو بمعناه. عف ىشاـ بف حساف  ،مف طريؽ عثماف بف عمر(5)كأخرجو الدارمي

 بو بنحكه. عف ىشاـ بف حساف مف طريؽ عبد اهلل بف بكر السيمي،(6)كأخرجو البييقي

عف حفصة ابنة سيريف ،عف الزبير بف  ىشاـ بف حساف، عف عاصـ األحكؿ، :الوجو الرابع
  عميو كسمـ.، عف النبي صمى اهللالعكاـ

 بو بنحكه. عف ىشاـ بف حساف ، مف طريؽ مىسمىمىة بف عمي(7)أخرجو ابف عساكر

مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ، عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.: الوجو الخامس سَّاف، عىٍف ميحى  ًىشىاـ ٍبف حى

 بو بمعناه. بف حساف  ، عف ىشاـ(8)أخرجو الصنعاني

 

 

                                                           

 انظر: المصدر نفسو. (1)
/ 4مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الجياد/باب ما ذكر في فضؿ الجياد كالحث عميو )ج: انظر: ابف أبي شيبة (2)

 (.19545/ح229ص
كجيف فى سبيؿ اهلل كتاب الحدكد/ باب بياف ثكاب مف أنفؽ ز ، مستخرج أبي عكانة: انظر: أبك عكانة (3)

 (.7483/ح501/ص4كصفتيما )ج
 (.21453/ح358/ص35مسند أحمد)ج: انظر: أحمد (4)
ؿَّ ، سنف الدارمي: انظر: الدارمي: (5) اًلًو ًفي سىًبيًؿ المًَّو عىزَّ كىجى ٍيًف ًمٍف مى ٍكجى ٍف أىٍنفىؽى زى كتاب الجياد/ بىابي مى

 (.2447/ح1555/ص 3)ج
ؿَّ )جالسنف ا: انظر: البييقي (6) ٍنفىاًؽ ًفي سىًبيًؿ اهلًل عىزَّ كىجى  (.18564/ح288/ص9لكبرل/ بىابي فىٍضًؿ اإٍلً
 (.325/ص47تاريخ دمشؽ )ج: انظر: ابف عساكر (7)
ٍرأىًة اٍلعىًقيـً ، المصنؼ: انظر: عبد الرزاؽ الصنعاني (8) كتاب النكاح/ بىابي ًنكىاًح اأٍلىٍبكىاًر، كىاٍلمى

 (.10343/ح160/ص6)ج
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 دراسة أوجو االختالف:
 ., عن النبي ىشام, عن ابن سيرين, عن عبيدة, عن عمي: و األولالوج

 ثبت عابد كبير القدر ، كاف اليرل الركاية بالمعنى، ىك محمد بف سيريف  ثقة: ابن سيرين
 .(1)تقدمت ترجمتو

 .(2)ثقة  تقدمت ترجمتو: ىك عبيدة السمماني : عبيدة 

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 أبو عاصم:الضحاك 

ٌحاؾ ٍبف مىخمىد، أىبك عاصـ، النَّبيؿ، البىصًرٌم، مىكلىى بني شىيباف، مف التاسعة مات سنة اثنتي  الضَّ
 .(3)عشرة أك بعدىا

 .(4)"ثقة ثبت"

 وروى ىذا الوجو عن أبي عاصم:
ْيفِ   ِإْسَحاُق ْبُن الضَّ

، بصرم مف الحادية   .(5)عشرةإسحاؽ بف الضيؼ، اٍلبىاًىًمٌي، أبك يعقكب اٍلعىٍسكىًرمُّ

 .(6)" صدكؽ يخطئ"

 .(7)ذكره ابف حباف في الثقات

 .(8)قاؿ أبك زرعة  : صدكؽ

                                                           

 (322) ظر: ترجمتو صان (1)
 (212) انظر: ترجمتو ص (2)
تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (13/281تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (4/336التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)

 (.280)ص 
 (.280)ص تقريب التيذيب، انظر: ابف حجر (4)
 (.101تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (2/437تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (5)
 (.101تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (6)
 (.8/120الثقات )ج، انظر: ابف حباف (7)
 (.8/247انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ)ج (8)
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 الخالصة:
 صدكؽ.

 سيريف، عف عبيدة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ .محمد بف  ، عف بف حساف : ىشاـالوجو الثاني

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان :
 .  (1)تقدمت ترجمتوثقة  الضحاؾ بف مخمد :: أبو عاصم

،عف ىشاـ بف حساف ، عف الحسف ، عف صعصعة بف معاكية ، عف أبي ذر: الوجو الثالث
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 الحسن البصري:
سىف، أىبك سىًعيد اٍلبىٍصًرٌم، مف الثالثة، مات سنة عشر كمائة سىف ٍبف أىبي اٍلحى  .(2)اٍلحى

 .(3)كيدلس"، ككاف يرسؿ كثيران ، " فقيو فاضؿ مشيكر 

ف لـ يصرحكا بالسماع  .(4)كجعمو ابف حجر في المرتبة الثانية ،الذيف يقبؿ تدليسيـ كا 

 َصعَصعة ْبن ُمعاوية:
ٍيف، التميمي، السٍَّعًدٌم ،مات في كالية الحجاج عمى العراؽ  عة ٍبف ميعاكية بف حيصى  .(5)صىعصى

":"لو صحبة كقيؿ   .(6)إنو مخضـر

 

 

                                                           

 (220) انظر: ترجمتو ص (1)
سير أعالـ النبالء ، الذىبي؛ (6/95تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (2/289التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (2)

 (.160تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (563/ 4)ج
 (.160تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (3)
 (.29طبقات المدلسيف )ص، انظر: ابف حجر (4)
الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (4/320التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (1/27الطبقات الكبرل )ج، سعد انظر: ابف (5)

تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (13/171المزم،  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج؛ (4/445كالتعديؿ )ج
 (.276)ص

 (.276تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (6)
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 روى ىذا الوجو عن ىشام:
    حافظ، مصنؼ شيير، عمي في آخر عمره، فتغير ، ككاف يتشيعثقة  : اق الصنعانيعبد الرز 

 .(1)تقدمت ترجمتو
 .(2)ترجمتوتقدمت ثقة  : يزيد بن ىارون

 عثمان بن عمر: 
مد. مف التاسعة مات سنة تسع كمائتيف ، أىبك ميحى عيثماف ٍبف عيمىر ، البىصًرمُّ
(3). 

 .(4)"ه"ثقة قيؿ: كاف يحيى بف سعيد ال يرضا

 .(5)ثقة   تقدمت ترجمتو :عبداهلل بن بكر السيمي

ًؿ، حفصة ابنة سيريف ،عف الزبير بف  :الوجو الرابع اًصـو اأٍلىٍحكى ىشاـ بف حساف، عف عى
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.العكاـ

 َعاِصم اأْلَْحَول:
ؿ، مف الر البصرم ،  عاصـ ٍبف سيميماف، أىبك عىبد الرَّحمىف  ابعة ،مات بعد سنة أربعيف األىحكى

 .(6)كمائة

 .(7)""ثقة مف الرابعة لـ يتكمـ فيو إال القطاف

 حفصة بنت سيرين:
اًريَّة، البصرية، مف الثالثة ماتت بعد المائة"  .(8)حفصة بنت سيريف أـ اٍلييذٍيؿ اأٍلىٍنصى

 
                                                           

 .(78) انظر: ترجمتو ص (1)
 .(94) انظر: ترجمتو ص (2)
 (.385تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (6/159الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (3)
 (.385انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص (4)
 .(203ص )انظر: ترجمتو  (5)
تيذيب الكماؿ  ، المزم ؛ (6/485التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (7/231الطبقات الكبرل)ج، انظر: ابف سعد (6)

 .(285تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (485/ 13في أسماء الرجاؿ)ج
 .(285تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (7)
 (.745تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (35/151اؿ )جتيذيب الكم، انظر: المزم (8)
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 .(1)"ثقة"

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 مصنؼ  شيير، عمي في آخر عمره، فتغير ككاف يتشيعحافظ،  عبد الرزاؽ الصنعاني: ثقة

 .(2)تقدمت ترجمتو

، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.: الوجو الخامس مًَّد ٍبًف ًسيًريفى  ًىشىاـ ،عىٍف ميحى
 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:

 مسممة بن َعمّي الدَِّمْشِقي : 
شى  ، الخي ، أىبك سىًعيد، الٌشاًميُّ  .(4)،مف الثامنة ،مات قبؿ سنة تسعيف كمائتيف(3)ًنيُّ مىسمىمىة ٍبف عميٍّ

 .(5)"متركؾ"

 .: ليس بشئ(7)، كدحيـ(6)قاؿ ابف معيف

 ،:منكر الحديث .(9)كأبك زرعة ،(8)كقاؿ البخارم

 .(10)كحديثو متركؾ ،اني: ضعيؼجكقاؿ الجكز 

 

 

                                                           

 (.745تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
 (78) ترجمتو ص: انظر (2)
انظر:  .ىذه النسبة إلى قبيمة كقرية، أما القبيمة فيي بطف مف قضاعة، كالقرية ىي مكضع بإفريقية: الخيشىنى (3)

 (.5/139األنساب )ج، السمعاني
تيذيب ، المزم؛ (8/268الجرح كالتعديؿ )ج ، ابف أبي حاتـ؛ (7/388التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)

تقريب التيذيب ، ( ؛ابف حجر4/109الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج؛ (27/567الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.531)ص

 (.531)صتقريب التيذيب ، انظر: ابف حجر (5)
 (.4/450تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (6)
 (.8/269الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (7)
 (.7/388التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (8)
 (.3/829الضعفاء  في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (9)
 (.282كاؿ الرجاؿ )صأح، انظر: الجكزجاني (10)
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 .(2)بنحكه قاؿ أبك حاتـ، ك (1)ينبغي ألىؿ العمـ أف يشغمكا أنفسيـ بحديثو ال :بف سفياف كقاؿ يعقكب

 ،: ضعيؼ .(4)، كالدارقطني(3)كقاؿ النسائي

 .(5)كقاؿ النسائي مرة: ليس ثقة 

 .(6)كقاؿ الحاكـ أبك أحمد: ذاىب الحديث

فمما  ،كال مف حديثيـ ،كيركم عف الثقات ما ليس عندىـ ،كقاؿ ابف حباف: كاف يقمب األسانيد
 .(7)فحش ذلؾ بطؿ االحتجاج بو

 .(8): كجميع أحاديثو غير محفكظةكقاؿ ابف عدم

 .(9)كلـ يكف عندىـ بذاؾ في الحديث كقاؿ ابف يكنس :

 الخالصة :
 متركؾ.

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف عبيدة، عف عمي: الوجو األول

 لنبي صمى اهلل عميو كسمـ .ىشاـ، عف ابف سيريف، عف عبيدة، عف ا: الوجو الثاني
،عف ىشاـ بف حساف، عف الحسف ، عف صعصعة بف معاكية ، عف أبي ذر: الوجو الثالث

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.
ىشاـ بف حساف، عف عاصـ االحكؿ، حفصة ابنة سيريف ،عف الزبير بف  :الوجو الرابع

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.العكاـ

                                                           

 (.2/449المعرفة كالتاريخ )ج، انظر: يعقكب الفسكم (1)
 (.8/268الجرح كالتعديؿ )ج ، انظر: ابف أبي حاتـ (2)
 (.97الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (3)
 (.3/133الضعفاء كالمتركككف )ج، انظر: الدارقطني (4)
 (.10/146تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (5)
 انظر: المصدر نفسو. (6)
 (.3/33المجركحيف)ج، انظر: ابف حباف (7)
 (.8/12انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (8)
 (.2/232انظر: ابف يكنس المصرم، تاريخ ابف يكنس المصرم)ج (9)
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مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ًىشى : الوجو الخامس سَّاىف، عىٍف ميحى  عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،اـ ٍبًف حى

ىشام بن حسان, عن الحسن , عن صعصعة بن معاوية , : الوجو الراجح: الوجو الثالث
 ,عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.عن أبي ذر

عثماف بف  ىاركف،يزيد بف  عبد الرزاؽ الصنعاني ،حيث ركل ىذا الكجو أربعة مف الثقات: 
 عمر، عبداهلل بف بكر السيمي.

 الحكم عمى الحديث:
 اإلسناد، ألف جميع ركاتو ثقات.الحديث مف كجيو الراجح صحيح 

 . (1)كصححو األلباني
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.79صحيح األدب المفرد )ص، انظر: األلباني (1)
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 المطمب الرابع: 
  مسند أبي ىريرة
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 الحديث الرابع(:) 
مًَّد ٍبًف ًسيرً  ، عف أبي ىريرة كسئؿ عف حديث ركم عف  ميحى كىافى ًفي غينىٍيمىةو  ، أف أبا ذر يفى

 ، ًعيدي كىاًفيؾى ، الصَّ لىوي، فقدـ المدينة الحديث، كفيو: فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "يىا أىبىا ذىرٍّ
." ٍدتى اٍلمىاءى، فىأىًمسَّوي ًجٍمدىؾى ، فىًإذىا كىجى ف لـ تجد الماء عىٍشرى ًسًنيفى  كا 

 ىشاـ بف حساف، كاختمؼ عنو؛فقاؿ: يركيو 

، عف ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة.  فركاه القاسـ بف يحيى بف عطاء اٍلميقىدًَّميُّ

.  كخالفو ثابت بف يزيد أبك زيد، كزىاًيدىةى ركياه، عف ىشاـ، عف ابف سيريف مرسالن

 .(1)يف مرسالن، كىك الصكاب، عف ابف سير  اٍبف عىٍكف، كأىٍشعىثك  ككذلؾ ركاه أىيُّكب الٌسٍخًتيىاًنٌي،

 أوجو االختالف :
 عمى ىشام بن حسان وىما كالتالي: ذكر الدار قطني وجيين من أوجو االختالف

 . ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة  :الوجو األول
 ىشاـ، عف ابف سيريف مرسالن.:  الوجو الثاني

 تخريج أوجو االختالف:
 . عف أبي ىريرة  ىشاـ، عف ابف سيريف، :الوجو األول
 عف ىشاـ بو بنحكه. القاسـ بف يحيى اٍلميقىدًَّميُّ ،مف طريؽ (3)، كالطبراني(2)أخرجو البزار

 ىشاـ، عف ابف سيريف مرسالن.:  الوجو الثاني
لو بف قدامة لـ أقؼ عمى مف أخرج ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية ثابت بف يزيد، كزائدة 

 .(4)في العمؿ

 

 

                                                           

 (.8/93العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (1)
 (.10068/ح309/ص17انظر: البزار: مسند البزار )ج (2)
 (.1333/ح86/ص2المعجـ األكسط )ج: انظر: الطبراني (3)
 (.8/93العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (4)
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 ة أوجو االختالف:دراس
 .  ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة: الوجو األول

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان :
 :القاسم اْلُمَقدَِّمي  
 .(1)التاسعة مات سنة سبع كتسعيف كمائةمف  ،أبك محمد ي  ،ميقىدَّـ بف عطاء بف القاسـ ٍبف يحيى

 .(2)" ثقة"

 مرسالن. ىشاـ، عف ابف سيريف:  الوجو الثاني
 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان اثنان وىما:

 ثابت بن يزيد:
ؿً  يزيد ثابت بف   . (3)كمائة كستيف تسع سنة مات السابعة مف،  البصرم زيد أبك، اأٍلىٍحكى
 .(4)"ثقة ثبت"

 .(5)تقدمت ترجمتو ثقة :زائدة بن قدامة

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان :
  .سيريف، عف أبي ىريرة  ىشاـ، عف ابف: الوجو األول

 ىشاـ، عف ابف سيريف مرسالن. : الوجو الثاني
 
 

                                                           

ابف ؛ (4/1183تاريخ اإلسالـ )ج، الذىبي؛ (23/459تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (1)
 (.452تقريب التيذيب )ص، رحج

 (.452تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (2)
ابف ؛ (4/383تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (2/172التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)

 (.133تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.133تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (4)
 (75)  انظر: ترجمتو ص (5)
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 ىشام, عن ابن سيرين مرساًل.:  الوجو الراجح ىو الوجو الثاني
 ثابت بف زيد ، كزائدة بف قدامة . :لركاية الثقتاف لو كىما  كذلؾ:

 .(1)كىك الصكاب كقاؿ الدارقطني :

 الحكم عمى الحديث:
 الراجح المرسؿ ضعيؼ اإلسناد.الحديث  مف كجيو 

، كما (4)، كأشعث بف سكار(3)، كعبد اهلل بف عكف(2)كقد تكبع سماؾ فيو مف قبؿ أيكب السختياني 
 كلـ أقؼ عمى مركياتيـ.( 5)أفاد الدارقطني

 :ولمحديث شاىد من حديث أبي ذر
بىةى (8)،كأحمد(7)، كأبك داكد(6)أخرجو الترمذم .،كغيرىـ مف طريؽ أىًبي ًقالى ٍمًرك ٍبًف بيٍجدىافى  ، عىٍف عى

، كغيرىـ مف طريؽ أبي قالبة عف رجؿ مف (11)، كأحمد(10)كابف أبي شيبة ،(9)كأخرجو أبك داكد
 بني عامر.

. ا،كغيرىم(13)الدارقطنيك  ،(12)كأخرجو البزار فو فو أك أبي ًمٍحجى ٍمًرك ٍبًف ًمٍحجى  ،مف طريؽ عى

                                                           

 (.8/93العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (1)
 .(215) انظر: ترجمتو ص (2)
انظر:   عبداهلًل ٍبف عىكف، أىبك عىكف، البىصًرٌم. مف السادسة مات سنة خمسيف كمائة، كثقو ابف حجر كغيره. (3)

 (.317تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (5/163التاريخ الكبير )ج، البخارم
 في الحاشية السفمية كىك ضعيؼ.( 215)نظر: ترجمتو ص ا (4)
 (.8/93العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (5)
 (.211/124/ص1اب الطيارة/باب التيمـ لمجنب ًإذا لـ يجد الماء)جالجامع، أبك : انظر: الترمذم (6)
 (.332/ح90/ص1سنف أبي داكد، كتاب الطيارة/باب الجنب يتيمـ )ج: انظر: أبك داكد (7)
 (.21568/ح448/ص35مسند أحمد)ج: انظر: أحمد (8)
 (.333/ح91/ص1سنف أبي داكد، كتاب الطيارة/باب الجنب يتيمـ)ج: انظر: أبك داكد (9)
 /144ص /1)ج المصنؼ، كتاب الطيارة/ باب الرجؿ يجنب كليس يقدر عمى الماء: انظر: ابف أبي شيبة (10)

 (.1661ح
 (.21304/ح230/ص35مسند أحمد)ج: انظر: أحمد (11)
 (.3974/ح389/ ص9المسند = البحر الزخار )ج، انظر: البزار (12)
/ 1ب في جكاز التيمـ لمف لـ يجد الماء سنيف كثيرة )جسنف الدارقطني، كتاب الطيارة/با، انظر: الدارقطني (13)

 .(725/ح347ص
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مىٍيًو أىنَّوي أىتىى النًَّبيَّ صى  جميعيـ عف أبي ذر مَّى اهللي عى ا النًَّبيُّ صى ، فىدىعى قىٍد أىٍجنىبى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى
 : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، ثيَـّ قىاؿى لىوي النًَّبيُّ صى ، فىاٍستىتىرى كىاٍغتىسىؿى مَّـى ًبمىاءو سى ًعيدى الطَّيّْبى كيضيكءي »كى ًإفَّ الصَّ

ـٍ  ٍف لى ، كىاً  تىوي اٍلميٍسًمـً دى اٍلمىاءى فىٍمييًمسَّوي بىشىرى ، فىًإذىا كىجى  « .........يىًجًد اٍلمىاءى عىٍشرى ًسًنيفى

قاؿ أبك زرعة: ىذا خطأ أخطأ فيو قبيصة إنما ىك أبك قالبة عف عمرك بف بجداف، عف أبي ذر، 
 . (1) عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ"

 .(2)ذر، إال بيذا اإلسناد قاؿ البزار: كىذا الكالـ ال نعممو يركل عف أبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1/251الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (1)
 (.9/389انظر: البزار في المسند)ج (2)
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 )الحديث الخامس(:
اًني قاال: كاف رجؿ مف بني كسئؿ عف حديث محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة ، كعيبىٍيدىة السَّممى

إسرائيؿ عقيمان، الى ييكلىدي لىو ، ككاف ابف أخيو كارثو، فقتمو، ثـ انطمؽ بو إلى حي قـك آخريف، فألقاه 
يَّاًف ، حتى ىىمُّكا يىٍقتىًتميكف ، قاؿ: فقاؿ ذك العقؿ فييـ، ثـ أ صبح يدعيو عمييـ،  قاؿ :فىثىارى اٍلحى

مَّـى ، إيتكه،  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى يارىـ: عمى ماذا تقتمكف أنفسكـ، ىذا نبي اهلل فيكـ مكسى صى منيـ، كخى
كا بىقىرىةن ، قاؿ:  فاسألكه، قاؿ: فانطمقكا إلى نبي اهلل مكسى، فأكحى اهلل إليو، أفَّ  اهللى يىٍأميريىـ أىٍف يٍذبىحي

ىٍجزىأ عنيـ، ... الحديث.  فمك أعرضكا ىذا البقر ألى

 فقاؿ: يركيو ىشاـ بف حساف، كاختمؼ عنو؛

ٍمًرك ٍبًف اأٍلىٍزىىًر، عف ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة رو ، عف عى جى ًميُّ ٍبفي حى  ،فركاه عى
نما ركاه ىشاـ بف حساف  عيبىٍيدىة السَّممىاًنيك  ٍمًرك ٍبًف اأٍلىٍزىىًر ، كا  ، كذكر أبي ىريرة فيو كىـ مف عى

كأيكب، عف محمد بف سيريف، عف عبيدة السمماني، قاؿ: كاف، ليس فيو أبك ىريرة
(1). 

 أوجو االختالف:
 ذكر الدار قطني وجيين من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان وىما كالتالي:

 ، كعبيدة السمماني.شاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرةى : الوجو األول
 ىشاـ، عف ابف سيريف عف عبيدة السمماني.:  الوجو الثاني

 تخريج أوجو االختالف :
 ، كعبيدة السمماني.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 .(2)ٍزىىًر لو في العمؿكلكف الدارقطني أفاد بركاية عىٍمًرك ٍبًف اأٍلى و ،لـ أقؼ عمى مف أخرج
 ىشاـ، عف ابف سيريف عف عبيدة السمماني. : الوجو الثاني 
 
 
 

                                                           

 (.8/120العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
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 وقفت عمى طريقين ليذا الوجو :
،مف طريؽ يزيد بف ىاركف  عف ىشاـ بو بنحكه (3)، كالبييقي(2)،كابف حـز(1)أخرجو ابف أبي حاتـ

 مطكالن .

 صران.، مف طريؽ أبي جعفر عف ىشاـ بو مخت(4)كأخرجو الطبرم

 دراسة أوجو االختالف:
 ، كعبيدة السمماني.عف أبي ىريرة عف ابف سيريف، ىشاـ،:  الوجو األول

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 عمرو بن األزىر:

 .(5)عمرك بف األزىر اٍلعىتًكي ، قاضي جرجاف

 .(6)ذكره ابف حجر في لساف الميزاف

 . (7)ليس بثقة قاؿ ابف معيف :

 .(8)يؼكقاؿ مرة: ضع

 . (9)كاف يضع الحديث كقاؿ أحمد:

 .(10)، رماه أبك سعيد الحداد بالكذببالكذب ىيرم كقاؿ البخارم:

 

                                                           

 (.690/ح136/ص1سير ابف أبي حاتـ )جتف: انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.309/ص11المحمى باآلثار )ج: انظر: ابف حـز (2)
 (.12248/ح362/ص6كتاب الفرائض/باب ال يرث القاتؿ )ج، السنف الكبرل: انظر: البييقي (3)
 (.1238/ح204/ ص2انظر: الطبرم: جامع البياف )ج (4)
ميزاف االعتداؿ ، الذىبي؛ (14/96تاريخ بغداد )ج، يبالخط؛ (6/316التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (5)

 (.3/245)ج
 (.4/353لساف الميزاف)ج، انظر: ابف حجر (6)
 انظر: المصدر نفسو. (7)
 (.4/379تاريخ ابف معيف/ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف  (8)
 (.3/256انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (9)
 (.14/196يخ بغداد)جانظر: الخطيب البغدادم، تار  (10)
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 . (1)كقاؿ الجكزجاني :غير ثقة

 .(2)متركؾ كقاؿ النسائي:

كقاؿ ابف حباف: كاف ممف يضع الحديث عمى الثقات كيأتي بالمكضكعات عف األثبات ال يحؿ 
 .(3)لكتب إال عمى سبيؿ االعتبار كالقدح فيوكتابة حديثو كال ذكره في ا

 .(4)كقاؿ الدارقطني: كذاب

 .(5)كقاؿ ابف عدم: كلعمرك بف األزىر غير ما ذكرت مف الحديث ككميا غير محفكظة
 الخالصة:

 متركؾ الحديث.

 ىشاـ، عف ابف سيريف ،عف عبيدة السمماني.:  الوجو الثاني
 روى ىذا الوجو  عن ىشام بن حسان:

 .(6)ثقة   تقدمت ترجمتو: ن ىارونيزيد ب
 أبو جعفر:

، قيؿ: عفىر الٌراًزمُّ التًَّميًميُّ عيسى بف أبي عيسى، كقيؿ ًعيسىى ٍبف ماىاف، مف كبار  اسمو: أىبيك جى
 .(7)السابعة مات في حدكد الستيف كمائة

 .(8)"صدكؽ سيء الحفظ خصكصان عف مغيرة"

 

 
                                                           

 (.183أحكاؿ الرجاؿ )ص، انظر: الجكزجاني (1)
 (.80الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (2)
 (.2/78انظر: ابف حباف، المجركحيف )ج (3)
 (.2/165الضعفاء كالمتركككف )ج، انظر: الدارقطني (4)
 (.6/234الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج ، انظر: ابف عدم (5)
 (94) : ترجمتو صانظر (6)
المزم في ؛ (280/ 6ابف أبي حاتـ في الجرح كالتعديؿ )ج؛ (6/403التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (7)

 (.629تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (3/319الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج؛ (33/192تيذيب الكماؿ )ج
 (.629ريب التيذيب)صتق، انظر: ابف حجر (8)
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 .(3)عمار المكصمي،كابف (2)، كابف المديني(1)كثقو ابف معيف

 .(4)كقاؿ ابف معيف مرة: ثقة كلكنو يغمط

 .(6)ككذلؾ  قاؿ أحمد ،(5)كقاؿ مرة: صالح 

 .(8)"(7)و كلكنو يخطئ فيما يركل عف مغيرةكقاؿ مرة :"يكتب حديث

 .(9)ابف المدينيكبنحكه قاؿ: 

 .(10)كقاؿ أبك حاتـ: ثقة صدكؽ صالح الحديث

 .(11)كقاؿ الساجي: صدكؽ ليس متقف

 .(12)ؿ أبك زرعة :شيخ ييـ كثيران قا

 .(14)،ككذلؾ قاؿ النسائي(13)كقاؿ أحمد مرة: ليس بالقكم في الحديث

 .(15)كقاؿ الفالس: فيو ضعؼ كىك مف أىؿ الصدؽ

 الخالصة: 
 خاصة عف مغيرة.، صدكؽ سيء الحفظ 

 
                                                           

 (.6/281الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.122انظر: ابف أبي شيبة، سؤاالتو البف المديني )ص (2)
 (.12/461تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب البغدادم (3)
 (.4/358انظر: ابف معيف، تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج (4)
 (.12/461تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب البغدادم (5)
 انظر: المصدر نفسو. (6)
 (.28/397تيذيب الكماؿ )ج، ىك المغيرة بف مقسـ الضبي. انظر: المزم (7)
 (.12/461انظر: الخطيب البغدادم،  تاريخ بغداد)ج (8)
 انظر: المصدر نفسو. (9)
 (.6/281الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (10)
 (.12/462تاريخ بغداد )ج، بغدادمانظر: الخطيب ال (11)
 (.44/ 2الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (12)
 (.3/133العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: أحمد (13)
 (.3/258انظر: النسائي، سنف النسائي )ج (14)
 (.12/462تاريخ بغداد)ج، انظر: الخطيب البغدادم (15)
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 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
 كعبيدة السمماني.، ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة : الوجو األول
 ىشاـ، عف ابف سيريف، عف عبيدة السمماني. : الوجو الثاني

 ىشام, عن ابن سيرين عن عبيدة السمماني. :الوجو الراجح ىو : الوجو الثاني
 الحكم عمى الحديث :

 .(2)، كعكؼ األعرابي(1)الحديث مف كجيو الراجح صحيح اإلسناد كقد تابع ىشاـ :أيكب

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 /204/ ص2جامع البياف )ج: كركايتو أخرجيا الطبرم؛ 68أيكب السختياني: ثقة تقدمت ترجمتو في ص (1)
 ( بو بنحكه.1238ح

، مف السادسة مات  (2) ، كلـ يكف باألىعراًبيّْ ، كييقاؿ: األىعراًبيُّ ًرمُّ ، اليىجى ًميمة، أىبك سىيؿ العىبدمُّ عىكؼ ٍبف أىبي جى
، كثقو ابف سعد، كابف حجر، كزاد ابف حجر رمي بالقدر كالتشيع. انظر: ابف سعد ،سنة ست أك سبع كأربعيف

عزاه ابف : كحديثو أخرجو الشافعي؛ (433تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (7/191الطبقات الكبرل )ج
 (.8/139عبد البر لو في االستذكار)ج
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 ث السادس(:الحدي)
 : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: كسئؿ عف حديث ابف سيريف، عف أبي ىريرة

ٍرأىةى ، كىالى تيٍنًكحي نىٍفسىيىا، قاؿ أبك ىريرة: كنا نقكؿ:  الًَّتي تيٍنًكحي نىٍفسىيىا الزَّانً » ٍرأىةي اٍلمى  يىةي.الى تيٍنًكحي اٍلمى

كاه عبد السالـ بف حرب، كمحمد بف مركاف اٍلعقيًمٌي، فقاؿ: يركيو ىشاـ بف حساف كاختمؼ عنو فر 
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.عف ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة

 كغيرىـ يركيو، عف ىشاـ مكقكفان.

.  كذلؾ ركاه أيكب السٍَّخًتيىاًنيّْ

 .(1)كغيره يركيو عف ابف سيريف مكقكفان 

 أوجو االختالف:
 ن أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان وىما كالتالي:ذكر الدار قطني وجيين م

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة: الوجو األول

 .ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة : الوجو الثاني
 تخريج أوجو االختالف :

 ى اهلل عميو كسمـ.، عف النبي صمىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 مف طريؽ عبد السالـ  بف حرب عف ىشاـ بو بمفظو . ،(3)، كالبييقي(2)أخرجو الدارقطني

، مف طريؽ محمد بف مركاف اٍلعقيًمٌي  عف ىشاـ (6)،كالبييقي(5)كالدارقطني ،(4)كأخرجو ابف ماجو 
" كبزيادة أبي ىريرة كّْجي  .بف حساف بو بمفظ قريب " تيزى

 

                                                           

 (.22-10/21العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (1)
 (.3541/ح327/ص4سنف الدارقطني، كتاب النكاح )ج: انظر: الدارقطني (2)
كفى  معرفة ؛ (13633/ح178/ص7كتاب النكاح /باب ال نكاح ًإالَّ بكلي )ج، السنف الكبرل: انظر: البييقي (3)

 (.13550/ح38/ص10كتاب النكاح /باب ال نكاح ًإالَّ بكلي )ج ، السنف كاآلثار
 (1882/ح606/ص1السنف، كتاب النكاح/باب ال نكاح ًإالَّ بكلي )ج: اجوانظر: ابف م (4)
 (.3535/ح325/ ص4انظر: الدارقطني:  سنف الدارقطني، كتاب النكاح )ج (5)
 (.13634/ح178/ص7انظر: البييقي:  السنف الكبرل، كتاب النكاح/ باب ال نكاح ًإالَّ بكلي)ج (6)
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 آخر ليذا الوجو: ووقفت عمى طريقٍ 
سىٍيفو عف ىشاـ بف حساف بو بمفظ قريب " (2)كالبييقي ،(1)أخرجو الدارقطني ٍخمىد ٍبف حي ، مف طريؽ مى

" كبزيادة ًإف البىًغيَّة التى تزكج نفسيا. كّْجي  تيزى

 .ىشام, عن ابن سيرين, عن أبي ىريرة: الوجو الثاني 
 وقفت عمى طرٍق ليذا الوجو وىي كالتالي :

 ،مف طريؽ سفياف بف عيينة عف ىشاـ بو بنحكه.(4)، كالبييقي(3)الشافعي أخرجو

بَّاد ٍبفى اٍلعىكَّاـً عف ىشاـ بف حساف بو كبنحكه مختصران.(5)كأخرجو البييقي   ،مف طريؽ عى

"  (6)كأخرجو الدارقطني كّْجي ،مف طريؽ النٍَّضر ٍبف شيمىٍيؿ عف ىشاـ بف حساف  بو بمفظ قريب" تيزى
لييىا.كبزيادة الز   انية ىي التي تيٍنًكحي نىٍفسىيىا ًبغىٍير ًإذف كى

ٍفًص ٍبًف ًغيىاوث عف ىشاـ بف(7)كأخرجو الدارقطني  بو بنحكه مختصران. حساف ،مف طريؽ حى

 ، مف طريؽ حماد بف أسامة عف ىشاـ بف حساف بو بنحكه مختصران. (8)كأخرجو ابف أبي شيبة

 نحكه مختصران.،عف ىشاـ بف حساف بو ب(9)كأخرجو الصنعاني

"(10)كأخرجو ابف كىب كّْجي ًميٍّ  عف ىشاـ بف حساف بو بمفظ قريب "تيزى  .،مف طريؽ مىٍسمىمىة ٍبف عى

 

 

 
                                                           

 (.3540/ح326/ ص4تاب النكاح )جك، سنف الدارقطني: انظر: الدارقطني (1)
 (.13632/ح177/ ص7السنف الكبرل، كتاب النكاح/باب ال نكاح ًإالَّ بكلي )ج : انظر: البييقي (2)
 (.1138ص/ح43/ 3كتاب النكاح/ باب بطالف النكاح بغير كلي كرده)ج، المسند: انظر: الشافعي (3)
 (.13549/ح38/ ص10/باب ال نكاح ًإالَّ بكلي )جكتاب النكاح، معرفة السنف كاآلثار: انظر: البييقي (4)
 (.13651/ح182/ ص7كتاب النكاح/ باب ال نكاح ًإالَّ بكلي )ج ، السنف الكبرل: انظر: البييقي (5)
 (.3539/ح326/ص4كتاب النكاح)ج، سنف الدارقطني : انظر: الدارقطني (6)
 (.3538/ح326/ص4كتاب النكاح )ج، سنف الدارقطني: انظر: الدارقطني(7)
 /458/ ص3المصنؼ، كتاب النكاح/مف قاؿ ليس لممرأة أف تزكج المرأة)ج: انظر: ابف أبي شيبة (8)

 (.15960ح
 (.10494/ح200/ص6انظر: الصنعاني:  المصنؼ،  كتاب النكاح / باب النكاح بغير كلي )ج (9)
 (.238/ح139/ص1انظر: ابف كىب: الجامع البف كىب )ج (10)
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 دراسة أوجو االختالف:
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان :
 َحرب : َعبد السَّالم ْبن

السَّالـ ٍبف حىرب، أىبكبىكر الميالىًئٌي، أصمو بصرم، مف الثامنة مات سنة سبع كثمانيف عىبد
(1). 

 .(2)"ثقة حافظ لو مناكير"

 ،(7)كذكره ابف حباف في الثقات، (6)، كالدارقطني(5)، كالترمذم(4)شيبة أبي  كابف ،(3)كثقو ابف معيف
 كزاد ابف شيبة في حديثو ليف.

 .(8)معيف مرة: صدكؽكقاؿ ابف 

 .(10)،ككذلؾ النسائي في التمييز(9)كقاؿ مرة : ليس بو بأس

 .(11)كقاؿ أبك حاتـ: ثقة صدكؽ

 كالككفيكف ، كف بعض الحديث كالبغداديكف يستنكر  ،كقاؿ العجمي: كىك عند الككفييف ثقة ثبت
 .(12)أعمـ بو

 .(13)ككاف عسر ،كقاؿ ابف سعد: كاف بو ضعؼ في الحديث

                                                           

 (.355تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (18/66يب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)جتيذ، انظر: المزم (1)
 (.355تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (2)
 (.1/107تاريخ ابف معيف/ ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف (3)
 (.6/316تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (4)
 (.3/10الجامع )ج، انظر: الترمذم (5)
 (.207السممي، سؤاالتو لمدارقطني )ص؛ (242الحاكـ، سؤاالتو  لمدارقطني )صانظر:  (6)
 (.128/ 7انظر: ابف حباف،  الثقات )ج (7)
 (.156تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف  (8)
 (.179تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (9)
 (.6/316ب )جتيذيب التيذي، انظر: ابف حجر (10)
 (.6/47الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (11)
 (.94/ 2الثقات)ج، انظر: العجمي (12)
 (.6/386الطبقات الكبرل)ج، انظر: ابف سعد (13)
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إال في  ،كاف ال يقكؿ حديثان  ،هلل بف أحمد عف أبيو: كنا ننكر مف عبد السالـ شيئاي كقاؿ عبد ا
  .(1)حديث كاحد كحديثيف

 الخالصة:
 .حافظ لو مناكير، ثقة 

:  محمد بن مروان الُعَقيميًّ
، ككىافى عيقىيميِّا مد ٍبف مىركاف، أىبك بىكر، ييعرؼ بالًعجًميّْ ميحى
 .(3)بىصًريِّا، مف الثامنة ،(2)

 .(4)"صدكؽ لو أكىاـ"

 .  (6)، كذكره ابف حباف في الثقات(5)كثقو أبك داكد

 .(7)كقاؿ أبك داكد مرة: صدكؽ

 .(8)كقاؿ ابف معيف : صالح 

 .(10)، ككذلؾ  قاؿ أحمد (9)كقاؿ مرة :  ليس بو بأس

كقاؿ أحمد مرة: رأيت محمد بف مركاف العقيمي كحدث بأحاديث كأنا شاىد لـ أكتبيا ككتبيا 
ابنا ككاف يركم عف عمارة بف أبي حفصة ذكرتو عمى عمد كلـ أكتب عنو شيئا  قاؿ عبد أصح

 .(11)اهلل :كأنو ضعفو

 

                                                           

 (.3/485انظر: أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية ابنو عبد اهلل )ج (1)
 (.339/ 9األنساب )ج، العقيمي: ىك اسـ لمجد. انظر:  السمعاني (2)
ابف ؛ (26/387تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (1/232التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (3)

 (.506تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.506تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (4)
 (.220انظر: سؤاالت اآلجرم  ألبي داكد )ص (5)
 (.7/427الثقات )ج، انظر: ابف حباف (6)
 (.220نظر: سؤاالت اآلجرم  ألبي داكد )صا (7)
 (.8/86الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (8)
 (.4/133الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (9)
 (.8/86الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (10)
 (.3/131العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: أحمد (11)
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  .(1)كقاؿ أبك زرعة :ليس عندم بذاؾ

 .(2)كقاؿ العقيمي بعدما ذكر أحاديث لو: ال يتابع عميو

 الخالصة:
 . صدكؽ لو أكىاـ

 َمخَمد ْبن ُحَسين:
يًصيٌ مىخمىد ٍبف حيسىيف، األىٍزدم  المييىمَّبي أبك محمد البصرم الًمصّْ

. مف كبار التاسعة مات سنة (3)
 .(4)إحدل كتسعيف كمائة

 .(5)"ثقة فاضؿ"

 .ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو الثاني
 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:

 ُسفيان ْبن ُعَيينة:
مد، مىكلىى بني ًىالى  مف الطبقة الثامنة، مات في  ؿ، الكيكفٌي، سىكىفى مىكَّة،سيفياف ٍبف عييىينة، أىبك ميحى

 .(6)كمائة  رجب سنة ثماف كتسعيف

 .(7)عف الثقات" تدليسو لكف ، "ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تغير حفظو بأخرة ككاف ربما دلس

                                                           

 (.8/86الجرح كالتعديؿ )ج، ف أبي حاتـانظر: اب (1)
 (.4/133الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (2)
بكسر الميـ كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف الصاديف الميممتيف األكلى مشددة، ىذه النسبة : الًمصّْيصى (3)

 (.297/ 12األنساب)ج ،انظر:  السمعاني« المصيصة»إلى بمدة كبيرة عمى ساحؿ بحر الشاـ يقاؿ ليا 
تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (27/331تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (7/437التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)

(523.) 
 (.523تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
، لبغدادمالخطيب ا؛ (4/225الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (4/94التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (6)

سير أعالـ النبالء ، الذىبي؛ (11/177أسماء الرجاؿ )ج، تيذيب الكماؿ، المزم؛ (10/244تاريخ بغداد )ج
 (.245تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (8/454)ج

 (.245تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (7)
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كد قاؿ الذىبي :أحد الثقات األعالـ، أجمعت األمة عمى االحتجاج بو، ككاف يدلس، لكف المعي
منو أنو ال يدلس إال عف ثقة، ككاف قكم الحفظ، كما في أصحاب الزىرم أصغر سنان منو، كمع 

 .(1)ىذا فيك مف أثبتيـ

 ورمي باالختالط بَأَخَره.
: سمعت يحيى بف سعيد يقكؿ: اشيدكا أف سفياف بف عيينة (2)قاؿ محمد بف عبد اهلل بف عمار

 .(3)عدىا، فسماعو ال شيء، فمف سمع منو في ىذه السنة كب97اختمط سنة 

قاؿ الذىبي : ىذا منكر مف القكؿ، كال يصح، كال ىك بمستقيـ، فإف يحيى القطاف مات في صفر 
ٍف الذم أخبره باختالط سفياف، كمتى لحؽ أف يقكؿ ىذا 98مف سنة  ، مع قدكـ الكفد مف الحج، فمى

 . (4)اكيف اإلسالـ(القكؿ، كقد بمغت التراقي، كسفياف حجة مطمقان، كحديثو في جميع دك 

كقد ذكر الشيخ الميعىمًّْمي
كاف ابف عيينة بمكة، كالقطاف بالبصرة كلـ يحج القطاف سنة  ىذا فقاؿ:(5)

سبع، فمعمو حج سنة ست، فرأل ابف عيينة قد ضعؼ حفظو قميالن، فربما أخطأ في بعض مظاف 
كأنو بمغ ثـ  ،(6)بشربف الخطأ مف األسانيد، كحينئذ سألو فأجابو كما أخبر بذلؾ عبد الرحمف 

ذلؾ تغيران،  القطاف في أثناء سنة سبع، أك أكائؿ سنة ثماف، أف ابف عيينة أخطأ في حديثيف فعدَّ 
 عمى عادتو في التشديد. « اختمط»كأطمؽ كممة 

فالحؽ أف ابف عيينة لـ يختمط، كلكف كىبير ًسنُّوي، فمـ يبؽ حفظو عمى ما كاف عميو، فصار ربما 
كقد كاف ابف عيينة .(7)أيكبسانيد التي لـ يكف قد بالغ في إتقانيا، كحديثو عف يخطيء في األ

أشير مف نار عمى عمـ فمك اختمط االختالط االصطالحي لسارت بذلؾ الركباف كتناقمو كثير مف 

                                                           

 (.2/170ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي (1)
ٍبًد المَّ  (2) مَّدي ٍبفي عى ًو ٍبًف عىمَّارو األىٍزًدم، نزيؿ المكصؿ مف العاشرة مات سنة اثنتيف كأربعيف، كثقو ابف حجر محى

 (.489تقريب التيذيب )، ابف حجر؛ (25/509كغيره. انظر:  المزم،  تيذيب الكماؿ  في أسماء الرجاؿ)ج
 (.10/244تاريخ بغداد)ج، انظر: الخطيب البغدادم (3)
 (.7/421الـ النبالء )جانظر: الذىبي،  سير أع (4)
العالمة عبد الرحمف بف يحيى بف عمي بف محمد المعممي العيٍتمي اليماني، كلد بالعتمة سنة ثالث عشرة  (5)

كنشأ بيا كتكفي رحمو اهلل سنة ست كثمانيف كثالثمائة كألؼ، كدفف بمكة. انظر: أبك ، كثالثمائة كألؼ لميجرة
 (.9/468العقيدة كالمنيج كالتربية )جمكسكعة مكاقؼ السمؼ في ، سيؿ المغراكم

كثقو ابف حجر كغيره. ، مف  صغار العاشرة ،مات سنة ستيف، عبد الرحمف ٍبف ًبشر ،أبك محمد النيسابكرم (6)
 (.337ابف حجر، تقريب التيذيب )ص ؛ (16/545تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم

 (215) أيكب ىك السختياني:  تقدمت ترجمتو ص (7)
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سمعو مف ابف عيينة في سنة سبع كال ، (1)أىؿ العمـ كشاع كذاع كىذا جزء محمد بف عاصـ
حرفا كاحدا كالذم يظير أف ذلؾ خطأ ىيف، كليذا لـ يعبأ بو أكثر األئمة، نعمميـ انتقدكا منو 

 .(2)ككثقكا ابف عيينة مطمقان 

 الخالصة: 
 ثقة.

 الَعّوام  َعّباد ْبن
ٌباد بد ٍبف عى  أبيو زمف مكة قاضي كاف .اٍلقرًشي، األىسىًدٌم، المدني العىٌكاـ، ٍبف الزُّبىير ٍبف اهللً  عى

 .(3)لثةالثا مف حج إذا كخميفتو

 .(4)"ثقة"

 .(5)ثقة   تقدمت ترجمتو :النَّضر ْبن ُشَميل

 .(6)تقدمت ترجمتو   تغير حفظو قميؿ في اآلخر:ثقة :  حفص بن غياث

 .(7)ثقة    تقدمت ترجمتو :  حماد بن أسامة

 حافظ، مصنؼ شيير، عمي في آخر عمره ، فتغير كتشيع ثقة  : عبد الرزاق الصنعاني
 .(8)تقدمت ترجمتو

 .(9)متركؾ   تقدمت ترجمتو:  سممة بن َعمّي الدَِّمْشِقيم
                                                           

ٍبد اهلل الثَّقفيٌ  (1) مات سنة اثنتيف ، أبك جعفر األصبياني العابد، مف صغار العاشرة، محمد ٍبف عاصـ ٍبف عى
تاريخ اإلسالـ ، كستيف، قاؿ ابف حجر: صدكؽ إال أف سماعو مف ابف عيينة بعد أف تغير. انظر:  الذىبي

 (.485ر،  تقريب التيذيب )صابف حج؛ (6/407)ج
 (.1/476التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ )ج، انظر: عبد الرحمف المعممي (2)
، تيذيب الكماؿ، المزم؛ (6/82الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (6/32انظر: البخارم، التاريخ الكبير ) (3)

 (.290)صابف حجر،  تقريب التيذيب ؛ (14/136أسماء الرجاؿ )ج
 (.290تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (4)
 .(93) انظر: ترجمتو ص (5)
 .(206) انظر: ترجمتو ص (6)
 .(213) ترجمتو ص : انظر: (7)
 .(78) انظر: ترجمتو ص (8)
 (223) انظر: ترجمتو ص (9)
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 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 .ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة : الوجو الثاني
, عن النبي سيرين, عن أبي ىريرةىشام, عن ابن :  الوجو األول: الوجو الراجح ىو

 صمى اهلل عميو وسمم.

 مخمد بف الحسيف.ك  كذلؾ لركاية الثقتيف لو كىما :عبد السالـ بف حرب ،
ًفظىوي  قاؿ البييقي: ٍكقيكًؼ، فىييٍشًبوي أىٍف يىكيكفى قىٍد حى يَّزى اٍلميٍسنىدى ًمفى اٍلمى ٍربو قىٍد مى ـً ٍبفي حى ٍبدي السَّالى كىعى

(1). 

سناده باني :قاؿ األل  .(2)الشيخيف شرط عمى صحيح كا 

 الحكم عمى الحديث :
 الحديث مف كجيو الراجح صحيح اإلسناد.

 .(3)صحيح قاؿ األلباني:

 ولمحديث  شاىد من حديث عائشة رضي اهلل عنيا مرفوعًا.
 ،مف طريؽ سميماف بف مكسى.(5)، كالترمذم(4)أخرجو النسائي

 ف طريؽ جعفر بف ربيعة .، كغيره، م(6)كأخرجو أحمد في مسنده

 ، مف طريؽ حجاج بف محمد.(8)،كابف أبي شيبة(7)كأخرجو سعيد بف منصكر

                                                           

 (.7/178السنف الكبرل)ج، انظر: البييقي (1)
 (.6/249إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )ج، انظر: األلباني (2)
 (.2/1220الصغير كزيادتو )ج انظر: األلباني، صحيح الجامع (3)
 (.5373/ح179/ ص5كتاب النكاح /باب الثيب تجعؿ أمرىا لغير كلييا )ج، السنف الكبرل: انظر: النسائي (4)
 (.1102/ح399/ ص3جامع الترمذم/أبكاب النكاح )ج: انظر: الترمذم (5)
 (.24372/ح435/ ص40مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (6)
 (.534/ح176/ ص1كتاب الكصايا /باب مف قاؿ ال نكاح ًإالَّ بكلي)ج، السنفانظر: سعيد بف منصكر  (7)
/ 3المصنؼ، كتاب النكاح/باب مف قاؿ ال نكاح ًإالَّ بكلي أك سمطاف)ج: انظر: ابف أبي شيبة (8)

 (.15933/ح455ص
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: قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي أف عائشة رضي اهلل عنيا، عف عركة، عف جميعيـ عف الزىرم،
ًليُّ  ييٍنًكٍحيىا لىـٍ  اٍمرىأىةو  أىيُّمىا» ةي  أىكً  اٍلكى يىا اٍلكيالى ثنا قىالىيىا بىاًطؿه  فىًنكىاحي ابىيىا فىًإفٍ  ثىالى ابى  ًبمىا مىٍيريىىا فىمىيىا أىصى  أىصى

كا فىًإفٍ ،  ًمٍنيىا ري ًليُّ  السٍُّمطىافى  فىًإفَّ  تىشىاجى ًليَّ  الى  مىفٍ  كى  .«لىوي  كى

 .(1)"يخرجاه كلـ الشيخيف، شرط عمى صحيح حديث قاؿ الحاكـ :"ىذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.182/ ص2المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج، انظر: الحاكـ (1)
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 )الحديث السابع(:
نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف  ديث ابف سيريف، عف أبي ىريرة كسئؿ عف ح

 .(1)االختصار في الصالة

مًَّد ٍبًف  فقاؿ: يركيو ىشاـ بف حساف، كاختمؼ عنو فركاه زائدة بف قدامة، كأبك جعفر الرازم،  كميحى
عٍ  ٍبدي اٍلكىىَّاًب الثَّقىًفيُّ ، كجرير بف عبد الحميد، كجى مىمىةى ،  كعى ، كعمي بف عاصـ، عف سى فىره اأٍلىٍحمىري

ىشاـ، عف محمد، عف أبي ىريرة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ إال أف عمي بف عاصـ، قاؿ 
ذَّاًء كىشاـ كرفعو عنيما. اًلدو اٍلحى  فيو: عف  خى

، كيزيد مَّدو ، كأىٍسبىاطي ٍبفي ميحى ٍعفىري ٍبفي ًغيىاثو بف ىاركف، كحماد بف  كركاه الثكرم، كيىٍحيىى اٍلقىطَّاًف، كجى
 زيد، عف ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة، قاؿ: نيى كلـ يصرحكا برفعو.

ًمًؾ إال أف في حديث أسباط، عف ىشاـ: نيينا  ٍبًد اٍلمى ، كأىٍشعىثي ٍبفي عى ككذلؾ ركاه أيكب السٍّْختًياًنيّْ
 .(2)كىذا كالصريح

 أوجو االختالف:
 ختالف عمى ىشام بن حسان وىما كالتالي:ذكر الدار قطني وجيين من أوجو اال

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 .ىشاـ، عف محمد، عف أبي ىريرة:  الوجو الثاني
 تخريج أوجو االختالف:

 مرفكعان.  ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة الوجو األول :

،مف طريؽ زائدة بف قدامة عف ىشاـ بف حساف بو بمفظ قريب" لفظة (4)ك عكانة،كأب(3)أخرجو أحمد
 مختصران".

 
                                                           

د عمى الخاصرة، كقد يفسر االختصار في الصالة تفسيران آخر كىك أف قاؿ الخطابي: االختصار: كضع الي (1)
 (.1/277غريب الحديث )ج، يأخذ بيده عصا يتكىء عميو. انظر:  الخطابي

 (.24-23/ 10العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (2)
 (.9181/ح97/ص15مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (3)
/ 1كتاب الصالة /باب بياف النيي عف االختصار في الصالة )ج، مستخرج أبي عكانة: ةانظر: أبك عكان (4)

 (.1546/ح418ص
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 ،مف طريؽ أبي جعفر الرازم عف ىشاـ  بو بمفظة "مختصرا".(2)، كأبك عكانة(1)كأخرجو أحمد
 ،مف طريؽ محمد بف مسممة عف ىشاـ بف حساف  بو بمفظو.(5)، كالحاكـ(4)،كأحمد(3)كأخرجو أبكداكد

 .(6)لو ؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ عبد الكىاب الثقفي، كلكف الدارقطني أفاد بركايتوكلـ أق

عف ىشاـ  بو بمفظ "  ،كعبد اهلل  بف المبارؾ،،مف طريؽ  جرير بف عبد الحميد (7)كأخرجو النسائي
 مختصران".

كلكف الدارقطني أفاد في  ،كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريقي جعفر األحمر، كعمي بف عاصـ
 .(8)العمؿ بركايتيـ لو

 ، مف طريؽ يحيى عف ىشاـ بو بمفظة " مختصران".(9)كأخرجو البخارم

 ،مف طريؽ أبي خالد كأبي أسامة عف ىشاـ بو بمفظ قريب " بمفظة مختصران".(10)كأخرجو مسمـ

 ،مف طريؽ  حماد بف أسامة  عف ىشاـ بو بمفظ قريب "مختصران".(11)كأخرجو الترمذم
 . قريب بي خالد األحمر عف ىشاـ بو" بمفظ،مف طريؽ أ(13)، كالدارمي(12)بةكأخرجو ابف أبي شي

                                                           

 (.8374/ح108/ ص14مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (1)
كتاب الصالة/باب النيي عف االختصار في الصالة ، مستخرج أبي عكانة: انظر: أبك عكانة (2)

 (.1549/ح418/ص1)ج
 (.947/ح249/ ص1كتاب الصالة/باب الرجؿ يصمي مختصران )ج، ف أبي داكدسن: انظر: أبك داكد (3)
 (.7175/ح98/ص12انظر: أحمد: مسند أحمد )ج (4)
 (.974/ح396/ص1المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج: انظر: الحاكـ (5)
 (.23/ص10انظر: الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج (6)
؛ (966/ح463/ ص1ائي، كتاب المساجد/باب النيي عف التخصر في الصالة )جانظر: النسائي :سنف النس (7)

 (.890/ح127/ ص2كفى السنف الكبرل، كتاب االفتتاح / باب النيي عف التخصر في الصالة )ج
 (.10/23العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (8)
 (.1220/ح67/ص2/ باب الخصر في الصالة )جكتاب الصالة، انظر: البخارم:  صحيح البخارم (9)
/ 1كتاب المساجد كمكاضع الصالة / باب كراىة االختصار في الصالة )ج، صحيح مسمـ: انظر: مسمـ  (10)

 (.545/ح387ص
/ 2أبكاب الصالة/باب ما جاء في النيي عف االختصار في الصالة  )ج، جامع الترمذم: انظر: الترمذم (11)

 (.383/ح222ص
/ 1كتاب الصمكات/الرجؿ يضع يده عمى خاصرتو في الصالة )ج، المصنؼ: ابف أبي شيبة انظر: (12)

 (.4601/ح400ص
 (.1468/ح895/ ص2السنف، كتاب الصالة/باب النيي عف االختصار في الصالة )ج: انظر: الدارمي (13)
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 ،مف طريؽ ابف بكير عف ىشاـ بو بمفظو.(1)كأخرجو ابف الجاركد

 ،مف طريؽ ابف المبارؾ عف ىشاـ بو "بمفظة مختصران".(3)،كالبييقي(2)كأخرجو ابف حباف

 ؾ عف ىشاـ بو بمفظة مختصران".كابف المبار  ،، مف طريؽ عباد بف عكاـ (4)كأخرجو المكصمي

 .، مف طريؽ خالد بف عبد اهلل  عف ىشاـ بو " بمفظة مختصران "(5)كأخرجو  أبك عكانة

ًتًو". اًصرى مىى خى عى يىدىهي عى  كبزيادة قكؿ أبي ىريرة: "كىكىضى

 مف طريؽ عثماف بف عمر عف ىشاـ بو بمفظو. ،(6)كأخرجو ابف المنذر

عف ىشاـ  ،عف عبد اهلل بف األىٍزكىر،، مف طريؽ عيسى بف يكنس (8)، كالبييقي(7)كأخرجو الطبراني
ةي أىٍىًؿ النَّارً » بو بنحكه، بمفظ ًة اٍسًترىاحى اري ًفي الصَّالى  « .ااًلٍخًتصى

 بمفظ عف ىشاـ بو بنحكه ، ،، مف طريؽ عيسى بف يكنس(10)،كابف حباف(9)كأخرجو ابف خزيمة
ةي » ًة رىاحى اري ًفي الصَّالى  « .أىٍىًؿ النَّارً ااًلٍخًتصى

 .ىشاـ، عف محمد، عف أبي ىريرة:  الوجو الثاني

 
                                                           

 المنتقى، كتاب الصالة /باب األفعاؿ الجائزة في الصالة كغير: انظر: ابف الجاركد (1)
 (.220/ح65الجائزة)ص:

/ 6صحيح ابف حباف، كتاب الصالة/ الزجر عف اختصار المرء  فى صالتو)ج: انظر: ابف حباف (2)
 (.2285/ح62ص

 (.3563/ح408/ ص2انظر: البييقي:  السنف الكبرل/باب كراىية التخصر في الصالة )ج (3)
 (.6043/ح431/ص10المسند )ج: انظر: أبك يعمى المكصمي (4)
كتاب الصالة/باب النيي عف االختصار في ، مستخرج أبي عكانة: ر: أبك عكانةانظ (5)

 (.1548/ح418/ص1الصالة)ج
األكسط في السنف، كتاب صفة الصالة/ باب ذكر النيي عف االختصار في الصالة : انظر: ابف المنذر (6)

 (.1625/ح262/ ص3)ج
 (.6925/ح85/ص7المعجـ األكسط )ج: انظر: الطبراني (7)
/ 4كتاب الصالة/ باب تحسيف الصالة كاإلكثار منيا ليالن كنياران )ج، شعب اإليماف: انظر: البييقي (8)

 (.2854/ح485ص
كتاب الصالة/ باب ذكر العمة التي ليا زجر عف االختصار في ، صحيح ابف خزيمة: انظر: ابف خزيمة  (9)

 (.909/ح57/ص2الصالة )ج
ذكر العمة التي  -تاب الصالة/ باب ما يكره المصمي كما ال يكرهك ، صحيح ابف حباف: انظر: ابف حباف (10)

 (.2286/ح63/ص6مف أجميا نيي عف االختصار في الصالة )ج
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 ، مف طريؽ سفياف الثكرم عف ىشاـ بف حساف  بو بمفظو(1)أخرجو البزار

 بو بمفظ " الخصر في الصالة".  عف ىشاـ بف حساف ، مف طريؽ يحيى القطاف(2)كأخرجو البخارم

 ىشاـ بف حساف بو مختصران. ، مف طريؽ حفص بف غياث عف(3)كأخرجو الدارقطني

كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ أسباط بف محمد ، كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو في 
 .(4)العمؿ

: (5)كأخرجو أحمد ؟ قىاؿى اري ا ااًلٍخًتصى : مى ،مف طريؽ يزيد بف ىاركف بو بمفظو كبزيادة قيٍمنىا ًلًيشىاـو
مّْ » ٍصًرًه كىىيكى ييصى مىى خى عي يىدىهي عى  «.ييىضى

 .(6)كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ حماد بف زيد، كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو فى العمؿ

 ووقفت عمى طرق أخرى ليذا الوجو:
 ،مف طريؽ أبي أسامة عف ىشاـ بف حساف بو بمفظو.(7)حيث أخرجو بف أبي شيبة

 مف طريؽ مكي بف ًإٍبرىاًىيـ عف ىشاـ بو بمفظو. ،(8)البييقيكأخرجو 

 مختصران".، مف طريؽ عبد اهلل بف بكر عف ىشاـ بو بمفظ قريب" (9)كأخرجو اإلسماعيمي

 دراسة أوجو االختالف:
 .،عف النبي عف أبي ىريرة ، عف ابف سيريف،بف حساف ىشاـ: الوجو األول

 

                                                           

 (.10010/ح289/ص17المسند= البحر الزخار )ج: انظر: البزار (1)
/ 2أبكاب العمؿ في الصالة/ باب الخصر في الصالة )ج، البخارم: صحيح البخارم : انظر: (2)

 (.1219/ح66ص
 (.3538/ح326/ ص4كتاب النكاح )ج، سنف الدارقطني: انظر: الدارقطني (3)
 (.24/ص10العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (4)
 (.7897/ح273/ص13انظر: أحمد:  مسند أحمد)ج (5)
 (.10/24العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (6)
/ 1كتاب الصمكات/ باب الرجؿ يضع يده عمى خاصرتو في الصالة )ج، المصنؼ: : ابف أبي شيبة انظر (7)

 (.4598/ح400ص
يمىاف: انظر: البييقي (8)  (.2853/ح485/ص4كتاب الصالة/باب كاإلكثار منيا ليالن كنياران )ج، شعب اإٍلً
 (.284/ح653/ص 2معجـ أسامي شيكخو )ج: انظر: اإلسماعيمي  (9)
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 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(1)ثقة    تقدمت ترجمتو:   زائدة بن قدامة
 . (2)سيء الحفظ خصكصان عف مغيرة"  تقدت ترجمتو "صدكؽ  :أبو جعفر الرازي
 محمد بن سممة:

ٌراًنيُّ  مىمة، أىبك عىبد اهلًل الحى مد ٍبف سى ميحى
 مف التاسعة، مات سنة إحدل كتسعيف ، بىاًىمىةى   مكلى بني ،(3)

 .(4)كمائة

 .(5)"ثقة"

 عبد الوىاب الثقفي:
مت، بد المىًجيد بف الصَّ بد الكىٌىاب ٍبف عى . مف الثامنة مات سنة أربع  عى ، أبك محمد البىصًرمُّ الثَّقىفيُّ

 .(6)كتسعيف كمائة

 .(7)"ثقة تغير قبؿ مكتو بثالث سنيف"

 .(11)«الثقات»،كذكره ابف حباف في (10)كالعجمي ،(9)معيفيحيى بف ك  ،(8)كثقو ابف سعد

 
                                                           

 (75) ر: ترجمتو صانظ (1)
 .(233) انظر: ترجمتو ص (2)
ككاف بيا كمنيا جماعة مف الفضالء كالعمماء في كؿ فف، كىي مف ديار ، حراف بمدة مف الجزيرة: الحرَّانىً  (3)

 (.4/107األنساب )ج، انظر:  السمعاني.ربيعة
، انظر: ابف أبي حاتـ؛ (1/107التاريخ الكبير)ج، البخارم؛ (7/212انظر: ابف سعد،  الطبقات الكبرل )ج (4)

ابف حجر فى تقريب ؛ (25/289تيذيب الكماؿ  في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (7/276الجرح كالتعديؿ )ج
 (.481التيذيب )ص

 (.481تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (6/71الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (1/169التاريخ الكبير)ج، ر: البخارمانظ (6)

 (.368ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص؛ (18/503في أسماء الرجاؿ )ج
 (.368تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (7)
 (.7/212الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (8)
 (.182تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (9)
 (.2/314الثقات)ج، انظر: العجمي (10)
 (.7/132انظر: ابف حباف،   الثقات )ج (11)
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 .(1)كقاؿ ابف معيف مرة : اختمط بأخره

 .  (2)بؿ مكتو بثالث سنيف أك أربعكقاؿ عقبة بف ميكًرـ: كاف اختمط ق

 .(3)كذكره العقيمي فقاؿ: تغير في آخر عمره

 .(4)فحجب الناس عنيما تغيرا ،كعبد الكىاب الثقفي،كقاؿ أبك داكد: جرير بف حاـز 

 مدة لقصر إما : كذكره العالئي في المرتبة األكلى مف المختمطيف عنده كالذيف ال يضر اختالطيـ
ماك ،  كقمتو االختالط  . (5)اختالطو حاؿ شيئا يرك لـ ألنو: ا 

ًف التَّغىيُّر دَّثى بحديث في زىمى ًديثىو؛ فإنو ما حى رَّ تىغيُّرهي حى  .(6)قاؿ الذىبي:" لكنو ما ضى

 :الخالصة
 .يضر اختالطو ، الثقة

 جرير بن عبد الحميد:
بٌّْي، الٌراًزٌم، رير ٍبف عىبد الحميد ،أىبك عىبد اهلًل، الضَّ  .(7)كمائةماف كثمانيف مات سنة ث جى

 .(8)"كاف في آخر عمره ييـ :"ثقة صحيح الكتاب قيؿ

 ،كغيرىـ.(11)،كالعجمي(10)، كمحمد بف عبد اهلل بف عمار المكصمي(9)كثقو ابف سعد

 

                                                           

 (.4/106تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (1)
 (.316الككاكب النيرات )ص ، انظر: ابف الكياؿ (2)
 (.3/75الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (3)
 (.208انظر: سؤاالت اآلجرم ألبي داكد)ص (4)
 (.79انظر: العالئي، المختمطيف )ص (5)
 (.2/680ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي (6)
، الخطيب البغدادم؛ (2/214التاريخ الكبير)ج، البخارم؛ (7/381الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (7)

 (.139يب التيذيب )صابف حجر في تقر ؛ (8/184تاريخ بغداد )ج
 (.139تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (8)
 (.7/381الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد، (9)
 (.2/75تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (10)
 (.96الثقات )ص، انظر: العجمي  (11)
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قاؿ أحمد بف حنبؿ: لـ يكف بالذكى في الحديث، اختمط عميو حديث أشعث كعاصـ األحكؿ، حتى 
 . (1)قدـ عميو بيز فعرفو

ب  يحيى بف معيف أحمد بف حنبؿ حيث قاؿ : كمثؿ جرير يتيـ في الحديث؟ قاؿ لي كقد تعق
،حتى قدـ (3)، فمـ أفصؿ بينيا كبيف حديث أشعث(2)جرير: اختمطت عمي أحاديث عاصـ األحكؿ

تراه قد فخمصيا لي، قيؿ ليحيى: فكيؼ تكتب ىذه عف جرير إذا كاف ىكذا؟ قاؿ: أال ( 4)عمينا بيز
 .(5)أنو لك لـ يبيف ليـ أمرىا لـ يحدثيـ بيابيف ليـ أمرىا ك

 .(6)كقاؿ أبك حاتـ، صدكؽ، تغير قبؿ مكتو كحجبو أكالده

 .(7)ككذا نقؿ أبك العباس البناني ىذا الكالـ في ترجمة جرير بف عبد الحميد

نما المعركؼ ىذا عف جرير بف حاـز  كىذا ما نقمو صاحب  اكتعقب الذىبي أب حاتـ: كا 
 . (8)االغتباط.

عف أبي حاتـ أنو تغير قبؿ مكتو بسنة فحجبو أكالده  ،(9)كقاؿ ابف حجر: كذكر صاحب الحافؿ
 .(10)كىذا ليس بمستقيـ فإف ىذا إنما كقع لجرير بف حاـز فكأنو اشتبو عمى صاحب الحافؿ

كلكف البييقى ذكر في سننو في ثالثيف حديثان لجرير بف عبد الحميد قكلو: قد نسب في آخر عمره 
 .(11)كء الحفظإلى س

 

                                                           

 (.1/200الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (1)
 .270يو إال القطاف تقدمت ترجمتو ص ثقة لـ يتكمـ ف: عاصـ األحكؿ: (2)
 .262أشعث بف سكار: ضعيؼ تقدمت ترجمتو ص (3)
قبميا، كثقو ابف حجر كغيره. : بيز بف أسد العمي، أبك األسكد البصرم، مف التاسعة، مات بعد المائتيف كقيؿ (4)

 (.128تقريب التيذيب )ص، انظر:  ابف حجر
 (.3/263اية الدكرم )جتاريخ ابف معيف / رك ، انظر: ابف معيف (5)
 (.2/505انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (6)
 (.1/394انظر: الذىبي،  ميزاف االعتداؿ )ج (7)
االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط ، برىاف الديف الحمبي؛ (1/394انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (8)

 (.76)ص
، كاسـ كتابو الحافؿ 637النباتي األشبيمي، المعركؼ بابف الركمية ت  أبك العباس أحمد بف محمد بف مفرج (9)

 (.  23/58في تكممة الكامؿ. انظر: الذىبي، سير أعالـ النبالء)ج
 (.2/77انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (10)
 (.1/394انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ)ج (11)
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 الخالصة:
 صدكؽ يحتج بو، كاالختالط الذم ذكر فيو ليس اختالطان بالمعنى االصطالحي.

 :جعفر األحمر
عفىر ٍبف زياد األحمر، بداهلًل، جى  .(1)مف السابعة، مات سنة سبع كستيف كمائة الكيكفٌي، أىبك عى

 .(2)"صدكؽ يتشيع"

 .كغيرىـ، (4)،كيعقكب بف سفياف(3)كثقو ابف معيف

 .(5)كلـ يضعفو ،كقاؿ ابف معيف مرة : بيده لـ يثبتو 

 .(6)كقاؿ مرة: كاف مف الشيعة

 .(7)كقاؿ عثماف بف شيبة:  صدكؽ ثقة

 .(8)كقاؿ أحمد بف حنبؿ: صالح  الحديث

 ،: صدكؽ كزاد أبك داكد شيعي .(10)كأبك زرعة ،(9)كقاؿ أبك داكد

 .(11)كقاؿ النسائي: ليس بو بأس

 .(12)صالح كقاؿ ابف عدم :

 

                                                           

، الخطيب البغدادم؛ (2/480الجرح كالتعديؿ )ج، ف أبي حاتـاب؛ (2/192التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (1)
 (.140تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (5/38تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (8/27تاريخ بغداد )ج

 (.140تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (2)
 (.3/270جكفى ركاية الدكرم )؛ (1/102تاريخ ابف معيف/ ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف  (3)
 (.3/133المعرفة كالتاريخ )ج، انظر: يعقكب الفسكم (4)
 (.87تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (5)
 (.2/93تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (6)
 انظر: المصدر نفسو. (7)
 (.2/480انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج (8)
 (.282بي داكد )صانظر: سؤاالت اآلجرم أل (9)
 (.3/854الضعفاء  في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة (10)
 (.2/93تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر (11)
 (.2/375الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم، (12)
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 .(1)يتشيع،  صالحان ككفيان  كاف رجالن ، كقاؿ ابف عمار: ليس عندىـ بحجة 

 .(2)كحديثو مستقيـ ،كشيعية غالية ،كقاؿ األزدم: مائؿ عف القصد فيو تحامؿ

 . (3)مائؿ عف الطريؽ كقاؿ الجكزجاني :

ذا ركل عف الثقات تفرد عنيـ بأشياء كقاؿ ابف حباف : في القمب  كثير الركاية عف الضعفاء كا 
 .(4)منيا شيء

 .(5)كقاؿ الدارقطني: يعتبر بو

 الخالصة:
 يتفرد عف الثقات كيتشيع. ،ثقة 

 عمي بن عاصم:
سىف بف صييب، ًمٌي ٍبف عاصـ، أىبك الحى الكاسطي، التَّيًميُّ مكالىـ، مف التاسعة مات سنة إحدل  عى

 .(6)كمائتيف

 .(7)"صدكؽ يخطىء كيصر كرمي بالتشيع"

عمي بف عاصـ ليس ىك عندم ممف يكذب، كلكف :  (8)األسدمبف محمد  صالح  قاؿ أبك عمي ك 
ييـ، كىك سئ الحفظ، كثير الكىـ، يغمط في أحاديث يرفعيا كيقمبيا، كسائر حديثو صحيح 

 .(9)مستقيـ

                                                           

 (.2/93تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
 (.79أحكاؿ الرجاؿ )ص، جاني انظر: الجكز  (3)
 (.1/213المجركحيف )ج ، انظر: ابف حباف (4)
 (.21/79انظر: البرقاني، سؤاالتو لمدارقطني )ج (5)
الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (6/290التاريخ الكبير)ج، لبخارم؛ (7/228انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (6)

المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء ؛ (13/407داد )جتاريخ بغ، الخطيب البغدادم؛ (6/198كالتعديؿ )ج
 .(403تقريب التيذيب)ص ، ابف حجر؛ (9/249سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي؛ (20/504الرجاؿ )ج

 .(403تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (7)
مف أئمة الحديث، كم (8) مف يرجع صالح بف محمد بف عمرك بف حبيب....، كيمقب جزرة، ككاف حافظان عارفا ن

 (.9/322إليو  في عمـ األثر، كمعرفة نقمة األخبار. انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج
 (.13/407انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج (9)



254 

قاؿ ابف المبارؾ: قمت لعباد بف العكاـ: يا أبا سيؿ ما باؿ صاحبكـ، يعني: عمي بف عاصـ، ك 
أتي  يو أنو لـ يسمع، كلكنو كاف رجالن مكسران، ككاف الكراقكف يكتبكف لو فنراهقاؿ: ليس ننكر عم

 .(1)مف كتبو التي كتبكىا لو لمحديث آفات تفسده

ككاف ككيع يحدث خمفان، فقاؿ لو: مف بقي عندكـ؟ فذكر شيكخا، كقاؿ: كعندنا عمي بف عاصـ. 
دعكا  إنو يغمط في أحاديث، فقاؿ:قاؿ ككيع: فعمي بف عاصـ ما زلنا نعرفو بالخير، قاؿ خمؼ: 

 .(2)الغمط كخذكا الصحاح، فإنا ما زلنا نعرفو بالخير

كف :مىا زلنا نعرفو ًباٍلكىًذبً  قىاؿى يًزيد بف ىىاري كى
(3). 

 . (4)قاؿ ابف معيف: كذاب ليس بشئك 

سألت يحيى بف معيف عف عمي بف عاصـ، فقاؿ: ليس بشيء، كال يحتج بو، قمت:  كقاؿ يعقكب:
 . (5)نكرت منو؟ قاؿ: الخطأ كالغمط، قمت: ثـ شيء غير ىذا؟ قاؿ: ليس ممف يكتب حديثوكما أ

كقاؿ ابف المديني: كاف عمي بف عاصـ كثير الغمط، ككاف إذا غمط فرد عميو لـ يرجع كقاؿ في 
مكضع آخر: كاف عمي بف عاصـ معركفا في الحديث، ككاف يغمط في الحديث، ككاف يركم 

 .(6)ني أف ابنو قاؿ لو: ىب لي مف حديثؾ عشريف حديثا، فأبىأحاديث منكرة، كبمغ

كنا عند يزيد بف ىاركف أنا كأخي أبك بكر، فقمنا: يا أبا خالد عمي بف  قاؿ عثماف بف أبي شيبة:
 .(7)عاصـ أيش حالو عندؾ؟ قاؿ: حسبكـ ما زلنا نعرفو بالكذب

ىك كاهلل عندم ثقة، كأنا  كقاؿ ابف عرفة: سألت أحمد بف حنبؿ، عف عمي بف عاصـ، فقاؿ:
 .(8)أحدث عنو

 . (9)كقاؿ أبك داكد: سمعت أحمد، قيؿ لو: عمي بف عاصـ؟ قاؿ: أما أنا فأحدث عنو، كحدثنا عنو

                                                           

 (.13/407انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
 (.2/195جالضعفاء كالمتركككف )، انظر: ابف الجكزم (3)
 (.1/50تاريخ ابف معيف/ ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف (4)
 (.13/407انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج (5)
 انظر: المصدر نفسو (6)
 (.6/326الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (7)
 (.322سؤاالتو لإلماـ أحمد )ص، انظر: أبك داكد (8)
 نفسو. انظر: المصدر (9)
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كقاؿ أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف أحمد: كاف أبي يحتج بيذا، ككاف يقكؿ: كاف يغمط كيخطئ، 
 .(1)ككاف فيو

 . (2)مي بف عاصـ، فقاؿ: يكتب حديثوكقاؿ سممة بف شبيب: سألت أحمد، عف ع

ال، كاهلل  كقيؿ ليحيى بف معيف: إف أحمد بف حنبؿ يقكؿ: إف عمي بف عاصـ ليس بكذاب ، قاؿ:
 .(3)ما كاف عمي عنده قط ثقة، كال حدث عنو بحرؼ قط، فكيؼ صار عنده اليكـ ثقة؟

 .(4)الصدؽكعمي بف عاصـ فيو ضعؼ، ككاف إف شاء اهلل مف أىؿ  قاؿ عمرك بف عمي:ك 

قىاؿى النَّسىاًئيٌ  ًديث :كى  .(5)ضعيؼ الحى

ك قاؿ ابف حباف: كالذم عندم في أمره ترؾ ما انفرد بو مف األخبار كاالحتجاج بما كافؽ الثقات 
ألف لو رحمة كسماعا ككتابة كقد يخطىء اإلنساف فال يستحؽ الترؾ كأما ما بيف لو مف خطئو فمـ 

 .(6)ا أنو كاف كما حدث بويرجع فيشبو أف يككف في ذلؾ متكىم

 :الخالصة
 كيحتج بو بما كافؽ الثقات. ،فيما تفرد بو ضعيؼ

 :يحيى القطان
، األىحكىؿ ، مف كبار التاسعة مات سنة ثماف كتسعيف يىحيى ٍبف سىًعيد، أىبك سىًعيد، القىٌطاف، البىصًرمُّ

 .(7)]كمائة[ كلو ثماف كسبعكف

 .(8)"ثقة متقف حافظ إماـ قدكة "

 

 
                                                           

 (.13/407تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب البغدادم (1)
 (.1/156العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: أحمد (2)
 (.20/510تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج ، انظر: المزم، (3)
 انظر: المصدر نفسو. (4)
 (.76الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (5)
 (.2/113المجركحيف )ج، نظر: ابف حبافا (6)
ابف ؛ (31/329تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (8/276التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (7)

 (.591تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.591تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (8)
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 خالد األحمر: أبو 
عفىرٌم، الكيكفٌي، مف الثامنة مات سنة تسعيف   اًلد األىحمر،  األىزًدٌم، الجى ٌياف، أىبك خى سيميماف ٍبف حى

 .(1)كمائة أك قبميا
 .(2)"صدكؽ يخطىء"

، (7)، كمحمد بف يزيد الرفاعي(6)،كابف المديني(5)كابف معيف ،(4)كابف سعد ،(3)كثقو  ككيع
 .(9)، كالذىبي(8)كالعجمي

 .(11)،ككذلؾ قاؿ النسائي(10)كقاؿ يحيى بف معيف مرة :"ليس بو بأس"
 .(12)كقاؿ ابف معيف مرة: صدكؽ كليس بحجة

 : صدكؽ.(14)، كابف خراش(13)كقاؿ أبك حاتـ 
 .(15)كقاؿ سفياف الثكرم: رجؿ صالح

فظان، كأنو كقاؿ أبك بكر البزار: ليس ممف يمـز زيادتو حجة، التفاؽ أىؿ العمـ بالنقؿ أنو لـ يكف حا
 .(16)قد ركل أحاديث عف األعمش كغيره لـ يتابع عمييا"

                                                           

تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (4/106رح كالتعديؿ )جالج، ابف أبي حاتـ؛ (4/8التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (1)
 (.250تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (11/394في أسماء الرجاؿ )ج

 .(250تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (2)
 (.10/28انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (3)
 (.8/513انظر: ابف سعد، الطبقات الكبير)ج (4)
 (.129يخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )صانظر: ابف معيف، تار  (5)
 (.4/107الجرح كالتعديؿ )ج ، انظر: ابف أبي حاتـ (6)
 انظر: المصدر نفسو. (7)
 (.1/427الثقات )ج، انظر: العجمي (8)
 (.101الركاة الثقات المتكمـ فييـ)ص؛ (.1/278انظر: الذىبي، المغني في الضعفاء)ج (9)
 (.4/107تعديؿ)جانظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كال (10)
 (.10/397انظر: المزم، تيذيب الكماؿ)ج (11)
 (.2/200الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج؛ (4/750الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (12)
 (.4/107الجرح كالتعديؿ )ج ، انظر: ابف أبي حاتـ (13)
 (.9/24انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد)ج (14)
سو، كعمؽ الخطيب عمى قكؿ الثكرم بالقكؿ: كاف سفياف يعيب عمى أبي خالد خركجو انظر: المصدر نف (15)

 مع إبراىيـ بف عبد اهلل بف حسف، كأما أمر الحديث فمـ يكف يطعف عميو فيو.
 (.4/182تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (16)
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 إلى فيو كيحتاج ،كالـ فيو مما ذكرت ما غير لو أعمـ ما كقاؿ ابف عدم: "لو أحاديث صالحة، 
نما أتى ىذا مف سكء حفظو، فيغمط كيخطئ، كىك في األصؿ كما قاؿ ابف معيف: صدكؽ  ،بياف كا 

 .(1)كليس بحجة

، ييـ كقاؿ اإلماـ ال ذىىًبٌي بعد قكؿ ابف عدم ىذا: "قمت: الرجؿ مف رجاؿ الكتب الستة، كىك مكثره
 . (2)كغيره"

كقاؿ الخطيب البغدادم: "كاف سفياف يعيب عمى أبي خالد خركجو مع إبراىيـ ابف عبد اهلل بف  
 . (3)حسف، كأما أمر الحديث فمـ يكف يطعف عميو فيو"

 الخالصة:
 صدكؽ يخطئ.

 .(4)ثقة   تقدمت ترجمتو:  حماد بن أسامة
 عبد اهلل بن المبارك:

،الميبارؾ، أىبك عىبد الرَّحمىف، عبد اهلًل ٍبف  "ثقة .(5)مف الثامنة مات سنة إحدل كثمانيف كمائة مىركزمّّ
 .(6)رثبت فقيو عالـ جكاد مجاىد جمعت فيو خصاؿ الخي

 .(7)ثقة    تقدمت ترجمتو :َعبَّاِد ْبِن َعوَّام
 ُبَكْير: عبد اهلل ْبنِ 

، بد اهلًل ٍبف بيكىير، اٍلغىنىًكمُّ  .(8)الككفي عى

 

                                                           

 (.4/278لكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج  ، انظر: ابف عدم (1)
 (.2/200ميزاف االعتداؿ )ج ،انظر: الذىبي (2)
 (.10/28تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب البغدادم (3)
 .(213) انظر: ترجمتو ص (4)
الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (5/212التاريخ الكبير)ج، البخارم؛ (7/372انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (5)

 (.320تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (16/5تيذيب الكماؿ )ج، مزمال ؛ (5/179كالتعديؿ )ج
 (.320تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (6)
 .(242) انظر: ترجمتو ص (7)
 (.2/399الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج؛ (5/53التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (8)
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 .(1)ذكره ابف حجر في لساف الميزاف

 .(2)ذكره ابف حباف في الثقات

 .(3)كقاؿ الساجي: مف أىؿ الصدؽ، كليس بقكم

  .(4)قاؿ أبك حاتـ: كاف مف عتؽ الشيعة

 .(5)ان كلـ أر لممتقدميف فيو كالم كقاؿ : كذكر لو ابف عدم مناكير، 

 الخالصة:
 ضعيؼ.

 خالد بن عبد اهلل:
اًلد ٍبف عىبد اهلًل  مد، مف الثامنة مات سنة اثنتيف بف عبدالرحمف  خى ينة، أىبك ميحى الكاًسًطٌي، مىكلىى ميزى

 .(6)كثمانيف كمائة

 .(7)ثقة ثبت""
 .(8)تقدمت ترجمتو  : قيؿ كاف يحيى بف سعيد ال يرضاه ،ثقة : عثمان بن عمر

 : األزور عبد اهلل بن
 .(9)عبد اهلل بف األزكر، كقيؿ :عيبىيد اهلل بف األزكر

 .(10)ذكره ابف حجر في لساف الميزاف

                                                           

 (.3/264لساف  الميزاف )ج ،انظر: ابف حجر (1)
 (.8/335الثقات)ج، انظر: ابف حباف (2)
 (.2/399ميزاف االعتداؿ )ج ، انظر: الذىبي (3)
 (.16/ 5انظر: ابف أبي حاتـ،  الجرح كالتعديؿ )ج (4)
 (.5/410لكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (5)
، ابف حجر؛ (8/99تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج ،المزم؛ (3/160التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (6)

 (.189تقريب التيذيب )ص
 (.189تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (7)
 .(222) انظر: ترجمتو ص (8)
 (.4/433لساف الميزاف )ج، ابف حجر؛ (2/391ميزاف االعتداؿ)ج، انظر: الذىبي (9)
 (.4/433لساف الميزاف )ج، ابف حجرانظر:  (10)
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 .(1)قاؿ ابف حجر: عف ىشاـ بف حساف، أتى بخبر ساقط

 .(2)عف ىشاـ بف حساف بخبر منكر كقاؿ الذىبي : عبد اهلل بف األزكر

 .(3)قاؿ األزدم : ضعيؼ جدان 

مد بف سيريف، عىف أبي ىريرة رفعو: ذكره العقيمي كقاؿ: كىأك  رىدى لو عف ىشاـ بف حساف، عىف ميحى
 .(4)كقاؿ: ال يتابع عمى لفظو االختصار في الصالة راحة أىؿ النار،

 الخالصة:
 منكر الحديث. ،ضعيؼ

 عيسى بن يونس:
، أىصمي  ، اليىمداًنيُّ ، سىكىفى ناحية الشاـوي كي ًعيسىى ٍبف ييكنيس ٍبف أىبي ًإسحاؽ، أىبك عىمرك السًَّبيًعيُّ   ،كفيّّ

 .(5)سنة إحدل كتسعيف :مف الثامنة مات سنة سبع كثمانيف كقيؿ

 .(6)" ثقة مأمكف"

 .، عف أبي ىريرةبف سيريف ىشاـ، عف محمد : الوجو الثاني
 وقد روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:

 (7)ترجمتوتقدمت    كتدليسو محتمؿ ثقة: سفيان الثوري
 .(8)ثقة   تقدمت ترجمتو:   يحيى القطان

 

                                                           

 انظر: المصدر نفسو. (1)
 (.2/391ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي (2)
 انظر: المصدر نفسو. (3)
 (.3/118الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (4)
يذيب ت، المزم؛ (6/291الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (6/406التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (5)

 (.441تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (23/62الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج
 (.441تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (6)
 (77) انظر: ترجمتو ص (7)
 (255) انظر: ترجمتو ص (8)
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 ، تغير حفظو قميؿ في اآلخرىك حفص بف غياث كلكنو صحؼ، كىك ثقة:  جعفر بن غياث
 .(1)تقدمت ترجمتو

 أسباط بن محمد:
مد مد ،  أسباط ٍبف ميحى  .(2)مف التاسعة مات سنة مائتيف،اٍلقيرىًشيُّ أىبك ميحى

 .(3)"ثقة ضعؼ في الثكرم"

 .(4)ترجمتوثقة   تقدمت  يزيد بن ىارون:

 .(5)ثقة    تقدمت ترجمتو حماد بن زيد    :
 َمكِّي  ْبُن ِإْبَراِىيَم:

ًميُّ  مىكٌّْي ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف بىًشير ٍبف فىرقىد، أىبك السَّكىف البيرجي
نظىًميُّ (6) ،(7)،الحى  مف ،التًَّميًميُّ

 .(8)التاسعة مات سنة خمس عشرة كمائتيف

 .(9)"ثقة ثبت"

 .(10)ثقة   تقدمت ترجمتو :السيمي رعبد اهلل بن بك

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان :
 كسمـ. ، عف النبي صمى اهلل عميو، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة ىشاـ:  الوجو األول

                                                           

 (206) انظر: ترجمتو ص (1)
ابف ؛ ( 2/354تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (2/53التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (2)

 .(98تقريب التيذيب )ص، حجر
 .(98تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (3)
 (94) انظر: ترجمتو ص (4)
 (58) انظر: ترجمتو ص (5)
ىذه النسبة الى البراجـ، كىي قبيمة مف تميـ ، البيٍرجيمى: بضـ الباء المنقكطة بكاحدة كسككف الراء كضـ الجيـ (6)

 (.2/136األنساب )ج، بف مر. انظر: السمعاني
ٍنظىًمى: ىذه النسبة إلى بنى حنظمة، كىـ م (7)  (.4/284األنساب )ج، ف غطفاف. انظر: السمعانيالحى
تيذيب ، المزم ؛ (8/441الجرح كالتعديؿ )ج، (، ابف أبي حاتـ8/71التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (8)

 (.545ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص ؛ (28/476الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.545انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص (9)
 (203) : ترجمتو صانظر (10)
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 .، عف أبي ىريرةبف سيريف ىشاـ، عف محمد:  الوجو الثاني
، عف أبي يريفبف س ، عف محمدبف حساف ىشاـالكجو الثاني :  الوجو الراجح ىو :

 .ىريرة
 لتتابع الثقات عمى ركايتو.

 .(1)قاؿ ابف حجر: نيى عف الصالة مختصران كركاه أيكب عف محمد بمفظ الثكرم كىك المحفكظ

كقاؿ الزيمعي: كركاه الحاكـ كقاؿ: حديث صحيح عمى شرط الشيخيف، كلـ يخرجاه، كىك كىـ منو، 
 .(2)فقد أخرجاه، كما تقدـ

  :الحكم عمى الحديث 
 الحديث مف كجيو الراجح المكقكؼ صحيح اإلسناد .

 ، كغيره .(3)أيكبكتكبع ىشاـ مف قبؿ 

 .(4)كقاؿ: الترمذم: "حديث حسف صحيح"

 . (5)كصححو األلباني

 موقوفًا. ولمحديث شاىد من  حديث عائشة
أىنَّيىا كىًرىىًت  عف عائشة عف مسركؽ،،  ، مف طريؽ مسمـ(6)حيث أخرجو ابف أبي شيبة

قىالىٍت:  ًة، كى ارى ًفي الصَّالى  «.الى تىشىبَّييكا ًباٍليىييكدً »ااًلٍخًتصى

 
                                                           

 (.4/97انظر: ابف حجر، لساف الميزاف)ج (1)
 (.2/88نصب الراية)ج، انظر: الزيمعي (2)
ارم،  كتاب صحيح البخ: ، كركايتو أخرجيا: البخارم(215) أيكب السختياني: ثقة تقدمت ترجمتو ص (3)

/ 4المسند )ج: كأبك داكد الطيالسي؛ (1219/ح66/ ص2الصالة / باب الخصر في الصالة )ج
 ( بو بمفظة التخصر.622/ح238ص

/ص 2جامع الترمذم / باب ما جاء  في النيي عف االختصار في الصالة)ج: انظر: الترمذم (4)
 (.383/ح222

/ 2كفى صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج ؛ (103/ 4األـ )ج -صحيح أبي داكد ، األلبانيانظر:  (5)
1158.) 

/ 1المصنؼ،  كتاب الصمكات/باب الرجؿ يضع يده عمى خاصرتو في الصالة)ج: انظر: ابف أبي شيبة  (6)
 (.4600/ح400ص
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 )الحديث الثامن(:
،إلى نسائنا  في (1)، قمنا: يا رسكؿ اهلل: أىنيٍفًضيكسئؿ عف حديث ابف سيريف،عف أبي ىريرة

ؿى لىييٍفًضي ًفي اٍلغىدىاةً  ًة عىٍذرىاءى"،اٍلكىاًحدىًة ًإلىى ًمئى (2)الجنة؟ قاؿ: "ًإفَّ الرَّجي
(3). 

فقاؿ: يركيو ىشاـ بف حساف، كاختمؼ عنو، فركاه حسيف، عف زائدة عف ىشاـ، عف ابف سيريف، 
 .عف أبي ىريرة

 .كخالفو ابف أسامة، فركاه عف ىشاـ، عف ابف سيريف أنو قاؿ ذلؾ، عف ابف عباس

 .(4)كىك أشبو بالصكاب
 أوجو االختالف:

ختالف عمى ىشام بن حسان , ووقفت عمى ذكر الدارقطني وجيين من أوجو اال
 وجو ثالث وىي كالتالي:

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة :  الوجو األول

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف ابف عباس:  الوجو الثاني

ٍيًد ٍبًف الٍ : الوجو الثالث ـي ، عىٍف زى بَّاسو ًىشىا ، عىًف اٍبًف عى كىاًرمّْ  عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. حى

 تخريج أوجو االختالف:
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة :  الوجو األول

 

                                                           

)فضى(: الفاء كالضاد كالحرؼ المعتؿ أصؿ صحيح يدؿ عمى انفساح في شيء كاتساع. مف ذلؾ الفضاء:  (1)
سع. كيقكلكف: أفضى الرجؿ إلى امرأتو: أم باشرىا. كالمعنى فيو عندنا أنو شبو مقدـ جسمو المكاف الكا

معجـ مقاييس المغة ، بفضاء، كمقدـ جسميا بفضاء، فكأنو القى فضاءىا بفضائو. انظر: ابف فارس
 (.4/508)ج

ير، النياية في غريب )الغدكة(: المرة مف الغدك، كىك سير أكؿ النيار، نقيض الركاح. انظر: ابف األث (2)
 (.3/346الحديث)ج

العذراء: الجارية التي لـ يمسيا رجؿ، كىي البكر، كالذم يفتضيا أبك عذرىا كأبك عذرتيا، كالعذرة: ما لمبكر  (3)
 (.3/196النياية في غريب الحديث )ج، مف االلتحاـ قبؿ االفتضاض. انظر:  ابف األثير

 (.10/30األحاديث النبكية )ج العمؿ الكاردة في، انظر: الدارقطني (4)
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، مف طريؽ زائدة عف ىشاـ بو (4)، كاألشبيمي(3)،كالخطيب البغدادم(2)، كالطبراني(1)أخرجو البزار
 كه.بنح

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف ابف عباس:  الوجو الثاني

 .(5)لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو ،كلكف الدارقطني أفاد بركاية حماد بف أسامة لو

ًف اٍبًف عىبَّاسو : الوجو الثالث ، عى كىاًرمّْ ٍيًد ٍبًف اٍلحى سَّاف، عىٍف زى ـي ٍبفي حى  .النبي عف  ًىشىا

 ،(10)، كالخطيب(9)كالبييقي ،(8)نعيـ كأبك ،(7)أبك يعمىك  ،(6)بنحكه مختصران   أخرجو الحربي

 بنحكه ، مف طريؽ حماد بف أسامة ،عف ىشاـ بف حساف بو .

 دراسة أوجو االختالف:
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة :  الوجو األول

 جو عن ىشام بن حسان:روى ىذا الو 
 .(11): ثقة تقدمت ترجمتوزائدة بن قدامة

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.: ىشاـ، عف ابف سيريف، عف ابف عباس الوجو الثاني

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:

 .(12): ثقة تقدمت ترجمتوحماد بن أسامة

                                                           

 (.10072/ح311/ص17مسند البزار = البحر الزخار )ج : البزار انظر: (1)
 (.795/ح68/ص 2كفى المعجـ الصغير )ج ؛ (5267/ح263/ص5الطبراني:  المعجـ األكسط )ج انظر: (2)
 (.264/ح243/ص2تاريخ بغداد)ج: انظر: الخطيب البغدادم (3)
 (.3/427حكاـ الكبرل/ باب مف صفة الجنة كما أعد اهلل ألىميا فييا)جاأل: انظر: األشبيمي (4)
 (.30/ص10العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (5)
 .(266/ ص1غريب الحديث )ج: انظر: إبراىيـ الحربي (6)
 (.2436/ح326/ ص4مسند المكصمي )ج: انظر: أبك يعمى المكصمي (7)
 (.374/ح208/ ص2صفة الجنة /ذكر نكاح أىميا كتعانقيـ حكرىا)ج: يـ األصبيانيانظر: أبك نع (8)
 (.365/ح222انظر: البييقي:  البعث كالنشكر /باب ما جاء في صفة الحكر العيف كالكلداف)ص (9)
 (.95/ص2مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ )ج: انظر: الخطيب البغدادم (10)
 .(75) ترجمتو ص : انظر: (11)
 .(213) انظر: ترجمتو ص (12)
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ٍيًد ٍبًف ا: الوجو الثالث سَّاف، عىٍف زى ـي ٍبفي حى ًف اٍبًف عىبَّاسو ًىشىا ، عى كىاًرمّْ  .عف النبي ٍلحى

 َزيد ْبن الَحواري: 
كارم، العىمٌّْي، البىصًرٌم، قاضي ىىرىاةى، مف الخامسة كارم، أىبك الحى يد ٍبف الحى  .(1)زى

 .(2)" ضعيؼ"

 :صالح. (5)كالدارقطني ،(4)، كأحمد(3)قاؿ ابف معيف

 .(6)كقاؿ ابف معيف مرة: ضعيؼ

 .(7)كقاؿ مرة: ال شئ

كقاؿ أبك عبيد اآلجرم: قيؿ ألبي داكد: زيد العمي؟ قاؿ: حدث عنو شعبة، كليس بذاؾ، كلكف 
 . (8)ابنو عبد الرحيـ بف زيد ال يكتب حديثو

كقاؿ في مكضع آخر: سألت أبا داكد عف زيد العمي فقاؿ: ىك زيد بف مرة: قمت: كيؼ ىك؟ قاؿ: 
 . (9)ما سمعت إال خيران 

 . (10)الجكزجاني: متماسؾ  كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب

 .(11)كقاؿ أبك زرعة :ليس بقكم، كاىي الحديث، ضعيؼ

 

                                                           

تيذيب ، المزم؛ (3/560الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (3/392انظر: البخارم في التاريخ الكبير )ج (1)
تقريب التيذيب ، ف حجراب؛ (2/102ميزاف االعتداؿ )ج، الذىبي؛ (10/56الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج

 (.223)ص
 (.223تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (2)
 (.10/58تيذيب في أسماء الرجاؿ  )ج، انظر: المزم (3)
 (.3/55العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: أحمد (4)
 (.2/162انظر: الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج (5)
 (.1/72تاريخ ابف معيف / ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف (6)
 (.19/389تاريخ دمشؽ )ج: انظر: ابف عساكر (7)
 (.266سؤاالتو ألبي داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص، انظر: أبك  عبيد اآلجرم (8)
 (.286انظر: أبك عبيد اآلجرم، سؤاالتو ألبي داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص (9)
 (.335أحكاؿ الرجاؿ )ص، الجكزجاني انظر: (10)
 (.3/806الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (11)
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 .(1)كقاؿ النسائي: ليس بالقكم

 . (2)كقاؿ أبك حاتـ : ضعيؼ الحديث، يكتب حديثو كال يحتج بو

 .(3)كال كتابة حديثو إال لالعتبار ،كقاؿ ابف حباف: ىك عندم ال يجكز االحتجاج بخبره

عدم: عامة ما يركيو كمف يركم عنيـ ضعفاء ىـ كىك، عمى أف شعبة قد كقاؿ أبك أحمد بف 
 .(4)ركل عنو، كلعؿ شعبة لـ يرك عف أضعؼ منو

 الخالصة:
 ضعيؼ.

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(5)ثقة     تقدمت ترجمتو: حماد بن أسامة

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.أبي ىريرة  ىشاـ، عف ابف سيريف، عف:  الوجو األول

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف ابف عباس:  الوجو الثاني

ًف اٍبًف عىبَّاسو : الوجو الثالث ، عى كىاًرمّْ ٍيًد ٍبًف اٍلحى سَّاف، عىٍف زى ـي ٍبفي حى  .عف النبي  ًىشىا

, عن النبي عن ابن سيرين, عن ابن عباس ىشام, الوجو الراجح : الوجو الثاني :
 صمى اهلل عميو وسمم.

ٍعًفيُّ  ـٍ يىٍرًكًه عىٍف ًىشىاـو ًإالَّ زىاًئدىةي تىفىرَّدى ًبًو حسيف اٍلجي قاؿ الطبراني عف الكجو األكؿ: لى
(6). 

 كالكجو الثالث: فيو زيد بف الحكارم كىك ضعيؼ.

 

 
                                                           

 (.5/57السنف الكبرل)ج، انظر: النسائي (1)
 (.3/561الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (2)
 (.1/309انظر: ابف حباف، المجركحيف )ج (3)
 (.4/153كامؿ في ضعفاء الرجاؿ )جال، انظر: ابف عدم (4)
 .(213) انظر: ترجمتو ص (5)
 (.2/68المعجـ الصغير )ج، انظر: الطبراني (6)
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 .(1)كابكىك ما رجحو الدارقطني بقكلو: كىك أشبو بالص

 الحكم عمى الحديث :
 الحديث مف كجيو الراجح صحيح اإلسناد ألف جميع ركاتو ثقات. 

 .(2)شاىدان لحديث أبي ىريرة كقاؿ األلباني: ال مانع مف أف يككف حديث ابف عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                           

 (.10/30العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني، (1)
 (.1/708يا كفكائدىا )جسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقي، انظر: األلباني (2)
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 )الحديث التاسع(:

ـي ًفي  ، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهللكسئؿ عف حديث ابف سيريف، عف أبي ىريرة اًئ عميو كسمـ: "الصَّ
ـٍ يىٍغتىٍب". الى  ًعبىادىًة مى

 فقاؿ: يركيو ىشاـ بف حساف، كاختمؼ عنو؛

، عف ىشاـ بف حساف، عف ابف سيريف، عف أبي  فركاه عبد الرحيـ بف ىاركف أبك ىشاـ اٍلغىسَّاًنيُّ
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىريرة

ٍفصى   . (1)ة، عىف أبي اٍلعىاًليىة مف قكلو: غير مرفكعككىـ فيو كالصحيح: عف ىشاـ، عف حى

 أوجو االختالف :
قطني وجيين  من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان, ووقفت عمى  ذكر الدار 
 وىي كالتالي: وجٍو ثالث

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 ، عف حفصة، عف أبي العالية. حسافبف  ىشاـ:  الوجو الثاني
بّْيّْ  ًىشىاـً   الوجو الثالث: ٍممىافى ٍبًف عىاًمرو الضَّ ، عىٍف سى ًف اٍبًف ًسيًريفى  .، عف النبي ، عى

 تخريج أوجو االختالف:
 .، عف النبي ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرةبف حسافىشاـ :  الوجو األول

 بمفظو، مف طريؽ (4)بنحكه، كابف القطاف (3)بمفظو، كابف الجكزم(2)أخرجو ابف عدم

 عبد الرحيـ بف ىشاـ اٍلغىسَّاًنيُّ بو عف ىشاـ بف حساف بو.

 ووقفت عمى طريٍق آخر ليذا الوجو:
 ، مف طريؽ  حسيف بف ىشاـ اٍلغىسَّاًنيُّ عف ىشاـ بف حساف بو بمفظو.(5)أخرجو الشجرم

                                                           

 (.10/38العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (1)
 (.496/ص6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج: انظر: ابف عدم (2)
 (.887/ح50/ص2انظر: ابف الجكزم: العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية )ج (3)
 (.166/ ص3ي كتاب األحكاـ )جبياف الكىـ كاإليياـ ف: انظر: ابف القطاف (4)
 (.153/ص2ترتيب األمالي الخميسية )ج: انظر: الشجرم (5)
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 ىشام, عن حفصة, عن أبي العالية. الوجو الثاني:
مىى ًفرىاًشًو".(1)خرجو عبد الرزاؽ الصنعانيأ ٍف كىافى نىاًئمنا عى  ، عف ىشاـ بف حساف  بو بمفظو،" كبزيادة كىاً 

 مف طريؽ سفياف الثكرم عف ىشاـ بو بمفظو. ،(3)كالبييقي ،(2)كأخرجو ابف أبي شيبة
ٍيًؿ ٍبًف ًعيىاض عف ىشاـ  بو بمفظو ،"كب ،(4)كأخرجو أحمد بف حنبؿ ٍف كىافى مف طريؽ فيضى زيادة  كىاً 

مىى ًفرىاًشًو".  نىاًئمنا عى
ٍف كىافى نىاًئمنا (5)كأخرجو ىىنَّادي ٍبفي السًَّرمّْ  ،مف طريؽ أبي أسامة عف ىشاـ بو بمفظو ،كبزيادة " كىاً 

مىى ًفرىاًشًو".  عى

بّْيّْ :  الوجو الثالث ٍممىافى ٍبًف عىاًمرو الضَّ ، عىٍف سى ًف اٍبًف ًسيًريفى  .عف النبي، ًىشىاـً ، عى
ٍيرىةى عف ىشاـ بف حساف  بو بنحكه .مف طريؽ ، (6)أخرجو تماـ  ىىاًشـ ٍبف أىًبي ىيرى

 دراسة أوجو االختالف:
 .، عف النبي ىشاـ بف حساف، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة الوجو األول :

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 عبد الرحيم بن ىارون:
، مات بعد ،أبك ىشاـ الكاًسًطٌي، سكف بغداد، مف التاسعة(7)غىسَّاًنيُّ عبد الرحيـ  بف ىاركف ،الٍ 

 .(8)المائتيف

                                                           

 (.7895/ح307/ ص4المصنؼ، كتاب الصياـ/باب فضؿ الصياـ)ج: انظر: عبد الرزاؽ الصنعاني (1)
/ص 2المصنؼ، كتاب الصياـ/ باب ما يؤمر بو الصائـ مف قمة الكالـ)ج: انظر: أبك بكر بف أبي شيبة (2)

 (.8889/ح272
انظر: البييقي: شعب اإليماف، كتاب الصياـ/باب الصائـ ينزه صيامو عف المغط كالمشاتمة  (3)

 (.379/ح249/ص5)ج
 (.1743/ح245الزىد )ص: انظر: أحمد بف حنبؿ (4)
 (.572/ص 2الزىد/ باب الغيبة لمصائـ )ج: انظر: ىناد بف السرم  (5)
 (.49/ص2فكائد تماـ )ج: انظر: تماـ (6)
نما سميت  (7) بماء نزلكه. انظر: السمعاني، « غساف»الغىسَّانى: ىذه النسبة إلى غساف، كىي قبيمة نزلت الشاـ، كا 

 (.10/42األنساب )ج
تيذيب ، المزم؛ (5/340الجرح كالتعديؿ)ج، ابف أبي حاتـ؛ (6/103التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (8)

تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (2/607، ميزاف االعتداؿ )جالذىبي؛ (18/44الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج
 (.354)ص
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 .(1)كذبو الدارقطني"، "ضعيؼ 

فإف فيما حدث  يعتبر بحديثو إذا حدث عف الثقات مف كتابو ،: ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ 
 .(2)مف حفظو بعض المناكير

 . (3)قاؿ أبك حاتـ: مجيكؿ ال أعرفو

نما ذكرتو ألحاديث ركاىا مناكير عف قكـ ثقاتقا  .(4)ؿ ابف عدم: كلـ أر لممتقدميف فيو ، كا 

 .(5)كقاؿ الدارقطني: متركؾ الحديث يكذب

 الخالصة:
 ضعيؼ.

 حسين بن ىشام الغساني:
 يعرؼ. ال تعديالن كال ترجمة، فيك مجيكؿ لـ أر فيو جرحان كال 

 عالية.ىشام, عن حفصة, عن أبي ال:  الوجو الثاني
 .(6)ثقة   تقدمت ترجمتيا :بنت سيريف حفصة

 :أبو العالية
، أىبك ياحيٌ  العالية، ريفىيع بف ًمٍيرىافى  سنة الثانية، مات سائبة ،مف أعتؽ امرأة، مىكلىى ، بىصًرٌم،(7)الرّْ

 .(8)ذلؾ بعد ، كقيؿ: كتسعيف :ثالث كقيؿ تسعيف،

 .(9)"ثقة كثير اإلرساؿ"

                                                           

 (.354تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
 (.8/413الثقات )ج، انظر: ابف حباف (2)
 (.5/604الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (3)
 (.6/497الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (4)
 (.46سؤاالتو لمدارقطني )ص انظر: البرقاني، (5)
 .(222) انظر: ترجمتو ص (6)
 (.6/207األنساب )ج، الًرياًحى: ىذه النسبة إلى القبيمة، كىي رياح بطف مف تميـ بف مر. انظر: السمعاني (7)
ابف ؛ (9/214أسماء الرجاؿ )جتيذيب الكماؿ في ، المزم؛ (3/326التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (8)

 (.210تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.210تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (9)



270 

 ن حسان:روى ىذا الوجو عن ىشام ب
 (1)ترجمتوتقدمت     ، تدليسو محتمؿثقة   :  سفيان الثوري

 .(2)ثقة     تقدمت ترجمتو: فضيل بن عياض
 .(3)ثقة     تقدمت ترجمتو : حماد بن أسامة

بّْيّْ : الوجو الثالث اًمرو الضَّ ٍممىافى ٍبًف عى ، عىٍف سى ًىشىاـً ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى
)


 . عف النبي،.(4

 جو عن ىشام بن حسان:روى ىذا الو 
 ىاشم بن أبى ىريرة  اْلِحمِصي:

 .(6)عيسى بف بشير شامى حمصي كاسـ ابى ىريرة: ،،أبك معاكية(5)اٍلًحمًصيىاشـ بف أبى ىريرة 

 .(7)ذكره ابف حجر في لساف الميزاف

 .(8)ذكره ابف حباف  في الثقاتك 

 .(9)قاؿ العقيمي: منكر الحديث، كىك كأبكه مجيكالف بالنقؿ

 .(10)ؿ الذىبي: ال يعرؼقا

 

                                                           

 (77) انظر: ترجمتو ص (1)
 .(204) انظر: ترجمتو ص (2)
 .(213) انظر: ترجمتو ص (3)
نزؿ البصرة، كمات بيا. ، سمماف ٍبف عامر ٍبف أكس ٍبف حجر ٍبف عمرك ٍبف الحارث ٍبف تيـ ٍبف ذىؿ الضبي (4)

 (.3/118اإلصابة في تمييز الصحابة )ج، ابف حجر؛ (2/264أسد الغابة )ج، انظر:  ابف األثير الجزرم
: بمد مشيكر قديـ كبير مسٌكر، كفي ط (5) رفو القبمي قمعة حصينة عمى تٌؿ عاؿ كبيرة، كىي بيف دمشؽ ًحٍمصي

حمص بف المير بف جاف. انظر: ياقكت : كحمب في نصؼ الطريؽ، يذكر كيؤنث بناه رجؿ يقاؿ لو
 (.2/302معجـ البمداف )ج، الحمكم

 (.4/343الضعفاء الكبير)ج، العقيمي؛ (9/105الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (6)
 (.6/184لساف الميزاف )ج، ر: ابف حجرانظ (7)
 (.7/585الثقات )ج، انظر: ابف حباف (8)
 (.4/343انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير)ج (9)
 (.4/289ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي (10)
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 الخالصة:
 .مجيكؿ

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان :
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 .عف حفصة، عف أبي العالية ىشاـ،:  الوجو الثاني
ٍممىافى بٍ  الوجو الثالث: ، عىٍف سى بّْيّْ ًىشىاـً ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى اًمرو الضَّ  .عف النبي  ،ًف عى

 .عن أبي العالية ىشام, عن حفصة, الوجو الثاني : الوجو الراجح:
 حماد بف أسامة .ك  فضيؿ بف عياض،ك سفياف الثكرم،  حيث ركاه ثالثة مف الثقات كىـ :

ةى عىٍف أىًبي ا: كقاؿ  ابف الجكزم بعد تحريو  ٍفصى ًحيحي عىٍف ًىشىاـو عىٍف حى  .(1)ٍلعىاًليىةً كىالصَّ
 .(2)كىك ما رجحو الدارقطني كقاؿ: ىك الصحيح

 الحكم عمى الحديث:
الحديث مف كجيو الراجح صحيح اإلسناد ألف جميع ركاتو ثقات، كلعؿ أصؿ الحديث مكقكؼ 

 عمى أبي العالية.

( مف قكؿ أبي العالية 303قاؿ األلباني: "قد ركاه عبد اهلل بف أحمد في " زكائد الزىد ")ص 
سناده صحيح. فمعؿ ىذا أصؿ الحديث مكقكؼ، أخطأ  مكقكفان عميو بزيادة " ما لـ يغتب "، كا 

 .(3)بعض الضعفاء فرفعو. كاهلل أعمـ"

 

 

 

 

 
                                                           

 (.2/50العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية )ج، انظر: ابف الجكزم (1)
 (.10/38ردة في األحاديث النبكية )جالعمؿ الكا، انظر: الدارقطني (2)
 (.2/107سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )ج، انظر: األلباني (3)
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 )الحديث العاشر(:
مف  "، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: كسئؿ عف حديث أبي صالح، عف أبي ىريرة

،عىٍف ميٍسًمـو كيٍربىةن (1)نىفَّسى 
مى (2) ا داـ اٍلعىٍبدي ًفي عىٍكًف ،كى ، كىالمَّوي ًفي عىٍكًف اٍلعىٍبًد، مى ـن ٍف سىتىرى عمى ميٍسًم

 ... الحديث."أىًخيوً 

 كركاه ىشاـ بف حساف، كاختمؼ عنو؛

، كيزيد بف ىاركف، عف ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع، عف أبي  ٍيميكفو ٍيًدمّْ ٍبًف مى فركاه مى
 .عف أبي ىريرة صالح،

كٍ  حي ٍبفي عيبىادىةى: عف ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع، عف محمد بف اٍلميٍنكىدر، عف أبي كقاؿ رى
 .صالح، عف أبي ىريرة

، عف ابف اٍلميٍنكىدر مرسالن.  كركاه أبك خالد الدَّاالًنيّْ

كقاؿ ابف المبارؾ كأبك معاكية، عف ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع مرسال، عف النبي 
 كسمـ.صمى اهلل عميو 

، ٍيؿ ٍبف ًعيىاضو  .(3)عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف ىشاـ كذلؾ مرسالن، كركاه فيضى

 أوجو االختالف:
 من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان وىي كالتالي :أربعة ذكر الدارقطني 
، عف ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول :
 هلل عميو كسمـ.النبي صمى ا

ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع، عف محمد بف المنكدر، عف أبي صالح،  الوجو الثاني :
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.عف أبي ىريرة

 .، عف محمد بف كاسع ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ بف حساف ىشاـ :الوجو الثالث
 هلل عميو كسمـ مرسالن.: ىشاـ بف حساف ، عف النبي صمى االوجو الرابع

 
                                                           

 (.5/94نٌفس: فٌرج. انظر:  ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج (1)
 (.5/174ة )جمقاييس المغ، كرب: أصؿ صحيح يدؿ عمى شدة كقكة. انظر: ابف فارس (2)
 (.182-10/181العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (3)
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 تخريج أوجو االختالف:
، عف ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ ميدم بف ميمكف ، كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو في 
 .(1)العمؿ

، كابف (7)، كالخطيب البغدادم(6)، كتماـ(5)،كالحاكـ(4)،كالنسائي(3)،كأحمد(2)شيبةكأخرجو ابف أبي 
 ،مف طريؽ يزيد بف ىاركف بو بنحكه.(8)عساكر

ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع، عف محمد بف المنكدر، عف أبي صالح، :  الوجو الثاني
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.عف أبي ىريرة

 ، مف طريؽ (11)كأبك الشيخ األصبياني ،(10)ابف أبي الدنيا، ك (9)أحمد اإلماـأخرجو 

 ركح بف عبادة بو بنحكه.

 ىشاـ ، عف محمد بف كاسع ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.:  الوجو الثالث

لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية ابف المبارؾ، كأبك معاكية، لو 
 .(12)في العمؿ

 : ىشاـ بف حساف ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مرسالن.ابعالوجو الر 

                                                           

 (.181/ص10العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج : انظر: الدارقطني (1)
 (.26566/ح327/ ص5المصنؼ، كتاب األدب/ باب في الستر عمى الرجؿ )ج: انظر: ابف أبي شيبة (2)
 (.7942/ح325/ص13د أحمد)جانظر: أحمد:  مسن (3)
 (.7244/ح465/ص6كتاب الرجـ / باب الترغيب في ستر العكرة )ج، انظر: النسائي:  السنف الكبرل (4)
 (.8159/ح425/ ص4المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج: انظر: الحاكـ (5)
 (.1021/ح21/ ص2انظر: تماـ، فكائد تماـ)ج (6)
 (.3299/ح285/ ص11تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب البغدادم (7)
 (.7898/ح128/ ص62تاريخ دمشؽ )ج: انظر: ابف عساكر (8)
 (.10676/ح394/ ص16مسند أحمد  )ج: انظر: أحمد (9)
 (.11/ح24انظر: ابف أبي الدنيا: اصطناع المعركؼ/باب فضؿ اصطناع المعركؼ )ص (10)
 (.113/ح59التكبيخ كالتنبيو )ص: انظر: أبك الشيخ األصبياني (11)
 (.10/182العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، ظر: الدارقطنيان (12)
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فضيؿ بف عياض لو في  لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية
 .(1)العمؿ

 دراسة أوجو االختالف:
، عف ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة:  الوجو األول
  عميو كسمـ.النبي صمى اهلل

 محمد بن واسع:
.،مف الخامسة مات سنة ثالث كعشريف كمائة ، أىبك بىكر، بىصًرمّّ مد ٍبف كاسع، األىزًدمُّ ميحى
(2). 

 .(3)""ثقة عابد كثير المناقب

 أبو صالح:
 .(4)ذىككاف، أىبك صالح، ، السٌَّماف، الزَّيات، المىدىًنٌي، مف الثالثة مات سنة إحدل كمائة

 .(5)""ثقة ثبت

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 َميدّي ْبن َميمون:

، األٍزدم، مف صغار السادسة مات سنة اثنتيف كسبعيف  مىيدٌم ٍبف مىيمكف، أىبك يىحيى، البىصًرمُّ
 .(6)كمائة

 

                                                           

 (.10/182العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (1)
ابف أبي حاتـ الرازم،  ؛ (1/255التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (7/241الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (2)

 (.511ابف حجر في تقريب التيذيب )ص؛ (7/366الثقات )ج، بافابف ح؛ (8/113الجرح كالتعديؿ )ج
 (.511انظر: ابف حجر في تقريب التيذيب )ص (3)
ابف ؛ (8/513المزم،  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج؛ (3/260التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)

 (.203تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.203تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (7/425التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (7/280انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (6)

تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (28/592تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ)ج، (، المزم8/335كالتعديؿ )ج
 (.548)ص
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 .(1)" ثقة"

 .(2)ثقة    تقدمت ترجمتو يزيد بن ىارون:
بف المنكدر، عف أبي صالح،  ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع، عف محمد:  الوجو الثاني
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.عف أبي ىريرة

 ُمَحمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر:
، مف الثالثة مات سنة ثالثيف ، مىدىًنيّّ ، تىيًميّّ بد اهلًل ٍبف الييدىير، قيرىًشيّّ مد ٍبًف المينكىًدر ٍبًف عى ميحى
(3). 

 .(4)ثقة فاضؿ""
 ان:روى ىذا الوجو عن ىشام بن حس

 .(5)ثقة تقدمت ترجمتو : َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ 
 ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.:  الوجو الثالث

 روى ىذا الوجو  عن ىشام بن حسان:
 .(6)ثقة تقدمت ترجمتو: عبد اهلل بن المبارك

ِرير:  َأبو ُمعاِوَية الضَّ
مد ٍبف خاًزـ، أىبك ميعاًكيى  ، مف كبار التاسعة، مات سنة خمس كتسعيف  ةميحى ًرير، الكيكفيُّ الضَّ

 .(7)كمائة

 

                                                           

 (.548تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
 .(94) ص انظر: ترجمتو (2)
سير أعالـ ، الذىبي؛ (1/219التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (18الطبقات الكبرل )ص، انظر: ابف سعد (3)

 (.508تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (353/ 5النبالء )ج
 (.508تقريب التيذيب )ص: انظر: ابف حجر (4)
 .(66) ترجمتو ص: انظر: (5)
 .(257) انظر: ترجمتو ص (6)
الثقات ، ابف حباف؛ (7/246الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (1/74التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (7)

 (.475تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (7/441)ج
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 .(1)"ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش كقد ييـ في حديث غيره"

 .(4)، كغيرىـ، كذكره ابف حباف في الثقات(3)، كالعجمي(2)كثَّقو ابف معيف

 كزاد ابف معيف : كلكنو يخطئ في غير األعمش.

ك معاكية الضرير في غير حديث األعمش مضطرب، ال يحفظيا حفظان أب قاؿ اإلماـ أحمد:
 .(5)جيدان.....

 وقد رمي باإلرجاء:
 .(7)، كالذىبي(6)كصفو  بو أبك داكد

 ووصف بالتدليس:
اهي يعقكب بف شيبة رمى
، كغيره، بالتدليس، كذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب (8)

تدليسيـ؛ إلمامتيـ، كقمة تدليسيـ، أك ال يدلسكف إال عف  المدلسيف، كىـ الذيف احتمؿ األئمة
 .(9)ثقة

 الخالصة:
  قد ييـ فى غير حديث األعمش.، ثقة 

 الكجو الرابع: ىشاـ بف حساف، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مرسالن.
 روى ىذا الوجو:

 .(10)ثقة تقدمت ترجمتو : فضيل بن عياض

                                                           

 (.475جر،  تقريب التيذيب )صانظر: ابف ح (1)
 (.1/96تاريخ ابف معيف / ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف (2)
 (.2/236الثقات )ج، انظر: العجمي (3)
 (.7/441الثقات )ج، انظر: ابف حباف (4)
 (.1/378العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: أحمد (5)
 (.160االتو ألبي داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )صانظر: أبك  عبيد اآلجرم، سؤ  (6)
 (.2/167الكاشؼ )ج، انظر: الذىبي (7)
 (.83المدلسيف )ص، ابف العراقي: انظر: (8)
 (.36طبقات المدلسيف )ص، انظر: ابف حجر (9)
 .(204) انظر: ترجمتو ص (10)
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 الوجو الراجح عن ىشام:
، عف ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول :

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

ىشاـ بف حساف، عف محمد بف كاسع، عف محمد بف المنكدر، عف أبي صالح،  الوجو الثاني :
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.عف أبي ىريرة

 .ي صمى اهلل عميو كسمـىشاـ ، عف محمد بف كاسع ، عف النب :الوجو الثالث
 الكجو الرابع: ىشاـ بف حساف، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مرسالن.

ىشام بن حسان, عن محمد بن واسع, عن أبي صالح, عن : الوجو األول  :الوجو الراجح
 , عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.أبي ىريرة

 حيث ركاه ثقتاف : ميدم بف ميمكف، يزيد بف ىاركف.

 .(1)اكـ: ىذا اإلسناد صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه "قاؿ الح

سناده صحيح عمى شرط مسمـ  .(2).كقاؿ األلباني: كا 

ًديًث أىبي بىٍكرو محمَّد ٍبًف الميٍنكدر ٍبًف  : "ىىذىا حديثه غريبه ًمٍف حى ًطيبي قىاؿى الشَّيخ اإًلماـ أىبك بىٍكرو اٍلخى
ٍبًد المًَّو ٍبًف الييدىٍير التٍَّيمً  ٍيرىةى عى اًلحو عىٍف أىبي ىيرى  .(3)يّْ عىٍف أىبي صى

 الحكم عمى الحديث:
 الحديث مف كجيو الراجح صحيح اإلسناد، ألف جميع ركاتو ثقات.

 .(5)كاأللباني ،(4)كالحديث صححو الحاكـ

 .ولمحديث شاىد من حديث ابن عباس 
 

                                                           

 .(4/425عمى الصحيحيف )جالمستدرؾ ، انظر: الحاكـ (1)
 (.5/450سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج، انظر: األلباني (2)
 (.2/771الميركانيات )ج، انظر: أبك القاسـ الميركاني (3)
 .(4/425المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج، انظر: الحاكـ (4)
 (.5/450ييا كفكائدىا )جسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فق، انظر: األلباني (5)
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، عىٍف   ،(3)، كالبييقي(2)، كأبك نعيـ األصبياني(1)أخرجو ابف أبي الدنيا يَّافى مف طريؽ ميقىاًتًؿ ٍبًف حى
 : ًف اٍبًف عىبَّاسو رضي اهلل عنيما قىاؿى ، عى بىاحو  عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى

ؿى رىسيكؿي المًَّو  :  دىخى ـى؟»اٍلمىٍسًجدى كىىيكى يىقيكؿي يىنَّ ـٍ يىسيرُّهي أىٍف يىًقيىوي المَّوي ًمٍف فىٍيًح جى ثنا، قىاليكا: كيمُّنى « أىيُّكي ا ثىالى
 : ـى »يىا رىسيكؿى المًَّو يىسيرُّهي، قىاؿى يىنَّ قىاهي المَّوي فىٍيحى جى عى عىٍنوي كى  .«مىٍف أىٍنظىرى ميٍعًسرنا أىٍك كىضى

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.105/ح90قضاء الحكائج / باب في شكر الصنيعة )ص: انظر: ابف أبي الدنيا (1)
 (.4605/ح69/ ص1صفة الجنة / باب ذكر الجنة كأنيا محفكفة بالمكاره )ج: انظر: أبك نعيـ (2)
 (.9339/ح241/ ص12شعب اإليماف /باب في الصبر عمى المصائب)ج: انظر: البييقي (3)
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 )الحديث الحادي عشر(:
، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: "الى يىبيكلىفَّ كسئؿ عف حديث محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة

ـٍ  ديكي اًء الدَّاًئـً  أىحى ًفي اٍلمى
 ،ثـ يغتسؿ منو".(1)

كاختمؼ عف ىشاـ بف حساف، رفعو زائدة، كمكي بف إبراىيـ، عنو، ككقفو ىيشىٍيـه ، عف ىشاـ، 
 . (2)كيكنس، عف ابف سيريف، عف.. أبي ىريرة

 أوجو االختالف
 قطني وجيين من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان وىما كالتالي:ذكر الدار 
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة : األولالوجو 

 .مكقكفان ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرةالكجو الثاني : 
 تخريج أوجو االختالف:

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة : الوجو األول

 بمفظو.بو  عف ىشاـ بف حساف ،مف طريؽ زائدة(4)، كالدارمي(3)أخرجو أبك داكد

  فيكلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو  كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ مكي بف إبراىيـ،
 .(5)العمؿ 

 ووقفت عمى طرق أخرى ليذا الوجو:
 ، مف طريؽ جرير بف عبد الحميد عف ىشاـ  بو بمفظو. (7)، كالبييقي(6)حيث أخرجو مسمـ

 

                                                           

النياية في غريب الحديث كاألثر ، الدائـ: أم الراكد الساكف، مف داـ يدـك إذا طاؿ زمانو. انظر: ابف األثير (1)
 (.2/142)ج

 (.121/ص8العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج : انظر: الدارقطني (2)
 (.69/ح18/ص1كتاب الطيارة/ باب البكؿ في الماء الراكد)ج، سنف أبي داكد: انظر: أبك داكد (3)
 (.757/ح568/ص1كتاب الطيارة//باب الكضكء مف الماء الراكد)ج، سنف الدارمي: انظر: الدارمي (4)
 (.121/ص8العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج : انظر: الدارقطني (5)
 (.95/ح235/ ص1كتاب الطيارة / باب النيي عف البكؿ في الماء الراكد)ج، صحيح مسمـ: انظر: مسمـ (6)
 (.1133/ح363/ص 1السنف الكبرل/باب الدليؿ عمى أنو يؤخذ لكؿ عضك ماء جديدان )ج: انظر: البييقي (7)
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 ، مف طريؽ عبد اهلل بف يزيد عف ىشاـ بف حساف  بو بمفظو(1)كأخرجو أحمد

بنحكه، مف  (4)، بمفظ  "الدائـ الًَّذم الى يىٍجًرم، كالبييقي(3)""بمفظو، كالطحاكم(2)كأخرجو أبك يعمى
 طريؽ عبد اهلل بف بكر السيمي عف ىشاـ بف حساف بو .

 .(6)و بمفظو "،مف طريؽ محمد بف مركاف عف ىشاـ بف حساف ب(5)كأخرجو الطكسي

ٍبًرقىاًف عف ىشاـ بو  بمفظو(7)كأخرجو الباغندم د ٍبف الزّْ ،مف طريؽ دىاكي
(8). 

 .ىشام, عن ابن سيرين, عن أبي ىريرة:  الوجو الثاني
 ، مف طريؽ ىشيـ  عف ىشاـ بف حساف بو بنحكه.(9)أخرجو القاسـ بف سالـ

 بمفظو.، مف طريؽ ابف عمية عف ىشاـ بو (10)كأخرجو ابف أبي شيبة

 دراسة أوجو االختالف:
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة :  الوجو األول

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(11)تقدمت ترجمتو: ثقة زائدة بن قدامة
 .(12)تقدمت ترجمتوثقة  :مكي بن إبراىيم

 
                                                           

 (.8740/ح353/ص14مسند أحمد)ج: انظر: أحمد (1)
 (.6076/ح461/ص10مسند أبي يعمى المكصمي )ج: انظر: أبك يعمى المكصمي (2)
 (.15/ح14/ ص1ة /باب الماء يقع فيو النجاسة)جكتاب الطيار ، شرح معاني اآلثار : انظر: الطحاكم (3)
 (.1211/ح388/ ص1انظر: البييقي :السنف الكبرل/باب الدليؿ عمى أنو يؤخذ لكؿ عضك ماء جديدا )ج (4)
 (.541/ ص10تاريخ اإلسالـ )ج، الحسف بف عمي، الكزير أبك عمٌي الطُّكسٌي. انظر: الذىبي (5)
 (.59/ح258/ص1باب ما جاء في كراىية البكؿ في الماء )جانظر: الطكسي:  مستخرج الطكسي /  (6)
ٍنًدمُّ الكاسطي. انظر:  الذىبي (7) مىٍيمىاف  ، أىبيك بىٍكر اٍلبىاغى  (.6/804تاريخ اإلسالـ )ج، محمد ٍبف سي
 (.32/ح48آمالي الباغندم )ص: انظر: الباغندم (8)
 (.162/ح223الطيكر)ص: انظر: القاسـ بف سالـ (9)
المصنؼ، كتاب الطيارات/ باب مف كاف يكره أف يبكؿ في الماء الراكد : بف أبي شيبةانظر: ا (10)

 (.1501/ح131/ص1)ج
 (75) انظر: ترجمتو ص (11)
 (260) انظر:  ترجمتو ص (12)
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 .(1)وتقدمت ترجمت صدكؽ يحتج بو :جرير بن عبد الحميد
 عبد اهلل بن يزيد:

كًمي عبد اهلل بف يزيد المىٍخزي
،المدني، اٍلميٍقًرئ ،اأٍلىٍعكىر، مكلى اأٍلسكد بف سيٍفيىاف مف شيكخ مالؾ، (2)

 .(3)كمائة مف السادسة، مات سنة ثماف كأربعيف

 .(4)" ثقة"

 .(5)ثقة تقدمت ترجمتوالسٍَّيًمي:  عبد اهلل بف بكر
 .(6)تقدمت ترجمتو صدكؽ لو أكىاـ :محمد بف مركاف العيقىيميِّ 

ْبِرَقاِن:  َداُوُد ْبُن الزِّ
بًرقاف، د ٍبف الزّْ  .(8)،اٍلبىٍصًرٌم، نزيؿ بغداد، مف الثامنة مات بعد الثمانيف كمائة(7)أىبك عىمرك الرقاًشي دىاكي

 .(9)مات بعد الثمانيف"، مف الثامنة ،ككذبو األزدم ، "متركؾ 

 . (10)قاؿ يحيى بف معيف: ليس بشيء
 .(11)كقاؿ عبد اهلل بف عمي ابف المديني، عف أبيو : كتبت عنو شيئا يسيران، كرميت بو، كضعفو جدان 

 
                                                           

 (250) انظر: ترجمتو ص (1)
المخزكمي: ىذه النسبة إلى قبيمتيف، إحداىما تنسب إلى  مخزـك  بف عمرك، كاألخرل إلى مخزـك قريش كىك  (2)

 (.12/136األنساب)ج، مخزـك بف يقظة بف مرة. كىك ينسب إلييما. انظر:  السمعاني
تيذيب ، المزم؛ (5/201الجرح كالتعديؿ )ج ،ابف أبي حاتـ؛ (5/225التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (3)

 (.330تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (16/318الكماؿ )ج
 (.330تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (4)
 (203) انظر: ترجمتو ص (5)
 (239) انظر: ترجمتو ص (6)
كثرت أكالدىا حتى صاركا قبيمة، كىي مف قيس عيالف. انظر: ، الرىقاشى: ىذه النسبة إلى امرأة اسميا رقاش (7)

 (.6/149السمعاني، األنساب )ج
تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (8/392تيذيب الكماؿ)ج، المزم؛ (3/243التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (8)

 (.198)ص
 (.198حجر،  تقريب التيذيب )ص انظر: ابف (9)
 (.4/253تاريخ ابف معيف/ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (10)
 (.9/323تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب (11)
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 . (2)"(1)مقارب الحديث"كقاؿ البخارم : 
 . (3)كذاب كقاؿ إبراىيـ بف يعقكب الجكزجاني:

 :متركؾ. (5)كأبك زرعة،(4)كقاؿ يعقكب بف شيبة
 .(6)أبك زرعة مرة: كاىي الحديثكقاؿ  

 . (7)كقاؿ أبك داكد : ضعيؼ
 . (8)كقاؿ في مكضع: ليس بشيء
 . (9)كفي مكضع آخر : ترؾ حديثو

 .(10)كقاؿ النسائي: ليس بثقة
 .(11)كقاؿ أبك حاتـ: ضعيؼ ذاىب الحديث

 .(12)إال أنو ال يحتج بو إذا انفرد،صدكؽ فيما كافؽ الثقات  قاؿ ابف حباف:
ف كؿ مف ركل عنو مما ال يتابعو أحد عميو، كىك في كقاؿ أبك أحمد بف عدم: عامة ما يركيو ع

 .(13)جممة الضعفاء الذيف يكتب حديثيـ

 الخالصة:
 . يحتج بو إذا كافؽ الثقات ،ضعيؼ

                                                           

مقارب الحديث: بفتح الراء ككسرىا، مف القرب الذم ىك ضد البعد، كمعناه: يقارب الناس في حديثو  (1)
ر، فيك ال ينتيي  إلى درجة السقكط، كال الجاللة، كىك نكع مدح، كيقاربكنو، أم ليس حديثو بشاذ كال منك

 (.7-6كىذه أدنى مراتب التعديؿ. انظر: محمد صديؽ المنشاكم، قامكس مصطمحات الحديث النبكم)ص
 (.3/564الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (2)
 (.187أحكاؿ الرجاؿ )ص، انظر: الجكزجاني (3)
 (.9/324تاريخ بغداد)ج، انظر: الخطيب (4)
 (.2/429الضعفاء  فى أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (5)
 (.2/391الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (6)
 (.167انظر: أبك عبيد اآلجرم، سؤاالتو ألبي داكد السجستاني )ص (7)
 (.8/396الكماؿ في أسماء الرجاؿ )جتيذيب ، انظر: المزم (8)
 (.158سؤاالتو ألبي  داكد السجستاني)ص، انظر: أبك عبيد اآلجرم (9)
 (.38الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (10)
 (.3/413انظر: ابف أبي حاتـ،  الجرح كالتعديؿ )ج (11)
 (.1/292المجركحيف )ج، انظر: ابف حباف (12)
 (.3/565في ضعفاء الرجاؿ )ج الكامؿ، انظر: ابف عدم (13)
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 مكقكفان.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة: الوجو الثاني 
 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:

 ُىَشيم:
، مف السابعة،أىبك ميعاًكيىة، ال ىيشىيـ ٍبف بىًشير، مىًميُّ  .(1)مات سنة ثالث كثمانيف كمائة سُّ

 .(3)"(2)"ثقة ثبت كثير التدليس كاإلرساؿ الخفي يعرؼ باالرساؿ الخفي
 ،كغيرىما.(5)،كالعجمي(4)كقد كصفو بالتدليس ابف سعد

"إف كبيريؾ قد دلسا:  قاؿ ابف المبارؾ : قمت ليشيـ: لـ تدلس كأنت كثير الحديث؟ فقاؿ:ك 
 .(8)"(7)، كسفياف(6)شاألعم

 .(9)كقاؿ الجكزجاني: ىشيـ ما شئت مف رجؿ، غير أنو كاف يركم عف قـك لـ يمقيـ
 نحكان مف ثالثمائة حديث، (10)قاؿ الحسيف بف فيـ: أخبرني اليركم أف ىشيما كتب عف الزىرم

                                                           

تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (30/272تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (8/242التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (1)
 (.574)ص

ـٍ يىٍمؽى مىٍف حدَّث عنوي، بؿ بينىو كبينو كاسطةه، كيعرؼ بأحد أمكر ثالثة، كىي:  (2) دىرى ًمٍف معاصرو لى يككف ًإذا صى
إخباره عف  -2األئمة عمى أف ىذا الراكم لـ يمؽى مف حدَّث عنو أك لـ يسمع منو مطمقان، نص بعض  -1

مجيء الحديث مف كجو آخر، فيو زيادة  -3نفسو بأنو لـ يمؽ مف حدث عنو، أك لـ يسمع منو شيئا، 
ف نكع كىذا األمر الثالث فيو خالؼ لمعمماء؛ ألنو قد يككف م، شخص بيف ىذا الراكم، كبيف مف ركم عنو

تيسير مصطمح ، محمكد الطحاف؛ (104نزىة النظر)ص، "المزيد في متصؿ األسانيد". انظر:  ابف حجر
 (.105الحديث )ص

 (.574انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص (3)
 (.7/227الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (4)
 (.2/334الثقات )ج، انظر: العجمي (5)
مد، األىعمىش، ىك األىسىًدٌم، مف الخامسة، مات سنة سبع كأربعيف أك ثماف، قاؿ سيميماف ٍبف ًميراف، أىب (6) ك ميحى

( ؛ابف 7/ 4التاريخ الكبير )ج، ابف حجر: ثقة حافظ عارؼ بالقراءات كرع لكنو يدلس. انظر:  البخارم
 (.254حجر،  تقريب التيذيب )ص

 .293انظر: سفياف بف عيينة: ثقة تقدمت ترجمتو ص (7)
 (.11/62تيذيب التيذيب )ج، ر: ابف حجرانظ (8)
 (.11/62تيذيب التيذيب )ج، ابف حجر؛ (4/306انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (9)
. أبك بكر الفقيو الحافظ متفؽ عمى  (10) مد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف ًشيىابو الزُّىًرمُّ الكيكفيُّ ميحى

تقانو مف رؤكس الطبقة الراب  .عة مات سنة خمس كعشريف كمائة كقيؿ قبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيفجاللتو كا 
 (.506تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (1/88التاريخ الكبير )ج، انظر:  البخارم
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ة فكانت في صحيفة، فجاءت الريح فرمت الصحيفة، فنزلكا فمـ يجدكىا، كحفظ ىشيـ منيا تسع
 .(1)أحاديث

 .(2)كقاؿ الذىبي: كسمع مف الزىرم، كابف عمر أياـ الحج، ككاف مدلسان، كىك ليف في الزىرم
"كليشيـ صنعة محذكرة في التدليس، فإف الحاكـ أبا عبد اهلل ذكر أف  قاؿ أبك الحسف ابف القطاف:

، فجعؿ يقكؿ في جماعة مف أصحابو اتفقكا يكمان عمى أال يأخذكا عف ىشيـ تدليسان، ففطف لذلؾ
، فمما فرغ قاؿ ليـ: "ىؿ دلست لكـ (5)،عف إبراىيـ (4)، كمغيرة(3)كؿ حديث يذكره: حدثنا حصيف

اليكـ؟ فقالكا: ال، فقاؿ: لـ أسمع مف مغيرة مماذكرتو حرفان، إنما قمت: حدثني حصيف، كمغيرة غير 
 .(6)مسمكع لي"

ال ًإدِّا صرحكا إً لسيف الذيف ال يقبؿ تدليسيـ كقد جعمو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المد
 .(7)بالسماع

 الخالصة:
 ثقة ، ليف في الزىرم، يحتمؿ تدليسو ًإذا صرح بالسماع.
 وقد صرح بالسماع في ىذه الرواية, فتدليسو محتمل.

 ِإْسَماِعيل بن ُعَميَّة:
مىيَّة، مىكلىى بن اًعيؿ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ، أىبك ًبشر، أيمُّو عي ي أىسىد، اٍلبىٍصًرٌم، مف الثامنة مات سنة ثالث ًإٍسمى

 .(8)كتسعيف كمائة

                                                           

 (.4/306ميزاف االعتداؿ )ج، انظر: الذىبي (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
يف ٍبف عىبد الرَّحمىف، السمىمٌي مات سنة ست كثالثيف كمائ (3) ة، قاؿ ابف حجر: ثقة تغير حفظو في اآلخر. حيصى

 (.170تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (3/7التاريخ الكبير )ج، انظر:  البخارم
، مف السادسة مات سنة ست كثالثيف عمى الصحيح (4) ، الكيكفيُّ بّْيُّ قاؿ ابف ، ميًغيرة ٍبف ًمقسىـ، أىبك ًىشاـ، الضَّ

ابف ؛ (322/ 7التاريخ الكبير )ج، ما عف إبراىيـ. انظر:  البخارمحجر: ثقة متقف إال أنو كاف يدلس كالسي
 (.543حجر،  تقريب التيذيب )ص

ًعٌي، قاؿ ابف حجر: ثقة لـ يثبت أف النسائي ضعفو. انظر: البخارم (5) يد النَّخى التاريخ ، إٍبرىاًىيـ ٍبف سيكى
 (.90تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (1/290الكبير)ج

 (.4/308ميزاف االعتداؿ )ج ،انظر: الذىبي (6)
 (.47انظر: ابف حجر،   طبقات المدلسيف )ص (7)
تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (3/23تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (1/342التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (8)

 (.105)ص
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 .(1)"ثقة حافظ"

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة :  الوجو األول

 .ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة : الوجو الثاني
,عن عن ابن سيرين, عن أبي ىريرة  ,بن حسان ىشام :األولالوجو  الراجح:الوجو 

 النبي صمى اهلل عميو وسمم.

 حيث ركل ىذا الكجو خمسة مف الثقات:

 ، ـى عبد اهلل بف يزيد، عبد اهلل بف بكر ،جرير بف عبد الحميد، ،زائدة بف قدامة، مىكّْيُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي
 السيمي، كداكد بف الزبرقاف كافؽ الثقات .

 .(2)ؿ األلباني: كىذا إسناد صحيح عمى شرط الشيخيف، كقد أخرجاهكقا
 .(3)كقاؿ ابف حجر: ركاية أحمد " ثـ يتكضأ منو "،ىي األصح 

 الحكم عمى الحديث:
 الحديث مف كجيو الراجح صحيح اإلسناد، حيث كؿ ركاتو ثقات.

 . (5)كاأللباني،  (4)كالحديث صححو النككم

 مرفوعًا. ولمحديث شاىد من حديث جابر 
اًبرو  ، كغيره، مف طريؽ الميث بف سعد،(6)حيث أخرجو مسمـ بىٍيًر، عىٍف جى ٍف أىًبي الزُّ عىٍف : »عى

اًء الرَّاًكدً  مَّـى أىنَّوي نىيىى أىٍف ييبىاؿى ًفي اٍلمى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  «.رىسيكًؿ اهلًل صى
 

 
                                                           

 (.105تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
 (.1/120جاألـ ) -صحيح أبي داكد ، انظر: األلباني (2)
 (.1/186التمخيص الحبير )ج، انظر: ابف حجر (3)
 (.301اإليجاز في شرح سنف أبي داكد )ص، انظر: النككم (4)
 (.2/1259صحيح الجامع الصغير كزيادتو )ج، انظر: األلباني (5)
 (.281/ح235/ ص1انظر: مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الطيارة /باب النيي عف البكؿ في الماء الراكد)ج (6)
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 )الحديث الثاني عشر(:
اسىبي ةكسئؿ عف حديث الحسف، عف أبي ىرير  ا ييحى ؿي مى ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: :"إف أىكَّ

ـٍ يىكيٍف أىٍكمىمىيىا، قىا ٍف لى مىيىا، كيًتبىٍت لىوي كاممة، كاً  تيوي ،فىًإٍف كاف أىٍكمى ؿى المَّوي ًبًو اٍلعىٍبدي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة صىالى
ًئكىًتًو: ىىٍؿ تىًجديكفى ًلعىٍبًدم  انىوي كتعالى ًلمىالى ذي سيٍبحى تىوي ، ثيَـّ تيٍؤخى يَّعى مف فىًريضى ، فىأىٍكًمميكًبو مىا ضى ًمٍف تىطىكُّعو

 ." سىًب ذىًلؾى مىى حى  اأٍلىٍعمىاؿي عى

كاختمؼ عف ىشاـ بف حساف؛ فركاه ثابت أبك زيد، عف ىشاـ، عف الحسف مرسالن، عف النبي 
 صمى اهلل عميو كسمـ.

 .(1)مرفكعان ف أبي ىريرة كخالفو يحيى بف سميـ فركاه عف ىشاـ، عف الحسف، ع

 أوجو االختالف:
 ذكر الدارقطني وجيين من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان وىما كالتالي:

 ، عف الحسف مرسالن، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.بف حساف ىشاـ :الوجو األول
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ، عف الحسف، عف أبي ىريرة  ىشاـ: الوجو الثاني

 تخريج أوجو االختالف:
 ىشاـ، عف الحسف مرسالن، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.: الوجو األول

 .(2)لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ ثابت أبي زيد، كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو في العمؿ

 ووقفت عمى طريق آخر:
 معناه.مف طريؽ عيسى بف يكنس عف ىشاـ بف حساف بو ب ،(3)أخرجو محمد المركزم

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.عف أبي ىريرة  ىشاـ، عف الحسف،: الوجو الثاني
 .(4)لـ أقؼ عمى مف أخرج ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية يحيى بف سميـ في العمؿ

 

                                                           

 (.247-8/244العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
 (.901/ح881/ ص2تعظيـ قدر الصالة )ج: انظر: محمد بف نصر المركزم (3)
 (.247/ص8العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (4)
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 دراسة أوجو االختالف:
 ىشاـ، عف الحسف مرسالن، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.: الوجو األول

 ذا الوجو عن ىشام بن حسان:روى ى
 .(1)ىك ثابت بف يزيد األحكؿ ثقة تقدمت ترجمتو : ثابت أبو زيد

 .(2)ثقة    تقدمت ترجمتو:  عيسى بن يونس
 ,عن النبي صمى اهلل عميو وسمم. ىشام, عن الحسن, عن أبي ىريرة : الوجو الثاني

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
  َيحيى ْبن ُسَميم:

مد، كييقاؿ: أىبك زكريا، مف التاسعة يىحيى بٍ  ، أىبك ميحى ٌذاء، القيرىًشيُّ ٌراز، الحى ، الخى ف سيمىيـ، الٌطاًئفيُّ
 .(3)مات سنة ثالث كتسعيف كمائة

 .(4)"صدكؽ سيء الحفظ"

 .(10)كذكره ابف حباف في الثقات،(9)كالذىبي ، (8)،كالعجمي(7)، كأحمد(6)،كابف معيف(5)كثقو ابف سعد

 .(11)ف مرة: ليس بو بأس، يكتب حديثوكقاؿ ابف معي

                                                           

 .(228) انظر: ترجمتو ص (1)
 .(259) انظر: ترجمتو ص (2)
ابف ؛ (31/365تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (8/279التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (3)

 (.591تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.591انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب)ص (4)
 (6/56الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (5)
كفى ؛ (226كفى ركاية الدارمي )ص؛ (1/109تاريخ ابف معيف/ ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف (6)

 (.3/60ركاية الدكرم )ج
 (.9/62انظر: ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء) (7)
 (.2/353الثقات )ج، انظر: العجمي (8)
 (.7/615انظر: الذىبي، الكاشؼ)ج (9)
 (.7/615الثقات )ج، انظر: ابف حباف (10)
 (.9/62انظر: ابف عدم، الكامؿ  في الضعفاء)ج (11)
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 كلـ عمر، بف اهلل عبيد عف ركاىا أحاديث في أخطأ الحديث، في ييـ صدكؽ: الساجي كقاؿ
 .(1)أحمد يحمده

 .(2)كقاؿ ابف شاىيف : جائز الحديث

 عبيد عف،  يحدث كىك سميـ بف يحيى عمى كقعت :عف أبيو قاؿ  عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿك 
 .(3)حديثان  إال عنو أحمؿ كلـ فتركتو اكير،من أحاديث اهلل

ككذا كاهلل إف حديثو ، قاؿ عبد اهلل بف أحمد: سألتو )يعني أباه( عف يحيى بف سميـ. قاؿ: كذا ك 
 . (4) يعني فيو شيءه، ككأنو لـ يحمده

ذا حدث مف كتابو فحديثو  فياف: "سني، رجؿ صالح، ككتابو الكقاؿ يعقكب بف س بأس بو، كا 
ذا   . (5)حدث حفظان فيعرؼ كينكر"حسف، كا 

 . (6)"ليس بو بأس، كىك منكر الحديث عف عبيد اهلل بف عمر" كقاؿ النسائي:

 . (8)ككذلؾ قاؿ الدكالبي ،(7)كقاؿ مرة ليس بالقكم 

 .(9)"محمو الصدؽ، كلـ يكف بالحافظ، يكتب حديثو كال يحتج بو" كقاؿ أبك حاتـ:

قيٍطًنٌي:ك   .(10)"سيء الحفظ" قاؿ الدَّارى

 .(11)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ : ليس بالحافظ عندىـ

                                                           

 (.323/ 12انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج (1)
 (.1/261انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات)ج (2)
 (.4/405انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير)ج (3)
 (.2/480عرفة الرجاؿ /ركاية ابنو عبد اهلل )جالعمؿ كم، انظر: أحمد (4)
 (.3/51المعرفة كالتاريخ )ج، انظر: يعقكب الفسكم (5)
 (.31/368تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (6)
 (.108الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (7)
 (.31/365تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (8)
 (.9/156الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (9)
 (.11/226تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر، (10)
 (.323/ 12انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ ) (11)
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 كسائر ،خثيـ بف عمرك بف اهلل كعبيد ،أمية بف إسماعيؿ عف سميـ بف كليحيىكقاؿ ابف عدم: 
فرادات ،صالحة أحاديث ،مشايخو  ال،  صدكؽ كىك متقاربة، كأحاديثو عنيـ بيا يتفرد ،كغرائب ،كا 
 .(1)بو بأس

 الخالصة:
 .صدكؽ سيء الحفظ

 جه الراجح عن هشام بن حسان:الو
 ، عف الحسف مرسالن، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.بف حساف ىشاـ :الوجو األول

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ، عف الحسف، عف أبي ىريرة بف حساف ىشاـ :الوجو الثاني

 سمـ.ىشاـ، عف الحسف مرسالن، عف النبي صمى اهلل عميو ك  الوجو األول: :الوجو الراجح

 حيث ركاه ثقتاف: ثابت أبك زيد، كعيسى بف يكنس.

 :الحكم عمى الحديث
 الحديث مف كجيو الراجح  ضعيؼ اإلسناد، إلرساؿ الحسف عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 كقد جاء الحديث متصالن مسندان عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف طريؽ آخر:

 ،مف طريؽ قتادة.(4)، كأبك نعيـ(3)، كمحمد بف نصر(2)حيث أخرجو ابف أبي شيبة

 ،مف طريؽ يكنس بف عبيد.(6)، كأحمد(5)كأخرجو أبك داكد

 

                                                           

 (.9/62انظر: ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء)ج (1)
/ 7كمف فعمو )جمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب األكائؿ/باب أكؿ ما فعؿ  : انظر: ابف أبي شيبة (2)

 (.36047/ح276ص
 (.181/ح211/ص1تعظيـ قدر الصالة )ج: انظر: محمد بف نصر (3)
 (.305/ص1تاريخ أصبياف = أخبار أصبياف )ج: انظر: أبك نعيـ األصبياني (4)
سنف أبي داكد،  كتاب الصالة/ باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كؿ صالة ال يتميا : انظر: أبك داكد (5)

 (.864/ح229/ص 1ا تتـ مف تطكعو)جصاحبي
 (.9495/ح299/ ص15مسند أحمد)ج: انظر: أحمد (6)
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ٍيرىةى ك كالىما)قتادة،  ٍف أىًبي ىيرى ، عى ًكيـو سىًف، عىٍف أىنىًس ٍبًف حى ، أىفَّ النًَّبيَّ عيسى بف يكنس( عف اٍلحى
 : مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا ييحى »صى ؿى مى ةي ًإفَّ أىكَّ ـي الصَّالى اًلًي ًة ًمٍف أىٍعمى : «اسىبي النَّاسي ًبًو يىٍكـى اٍلًقيىامى ، قىاؿى

يىا؟ فى  ـٍ نىقىصى ٍبًدم أىتىمَّيىا أى ًة عى الى كا ًفي صى ـي: اٍنظيري ًئكىًتًو كىىيكى أىٍعمى ؿَّ كىعىزَّ ًلمىالى بُّنىا جى ًإٍف كىانىٍت " يىقيكؿي رى
فٍ   .«كىافى اٍنتىقىصى ًمٍنيىا شىٍيئنا،.....الحديث  تىامَّةن كيًتبىٍت لىوي تىامَّةن، كىاً 

 فارتقى الحديث ِإَلى الحسن لغيره.

ٍيرىةى  ًديثي أىًبي ىيرى سىفه غىًريبه قاؿ الترمذم: حى ًديثه حى  .(1)حى

كقاؿ الدارقطني: كأشبييا بالصكاب قكؿ مف قاؿ: عف الحسف، عف أنس بف حكيـ، عف أبي 
(ىريرة


2). 

ي مف حديث أبي ىريرةكالحديث صححو األلبان
(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

/ 2جامع الترمذم/ باب ما جاء أف أكؿ ما يحاسب بو العبد يـك القيامة الصالة)ج: انظر: لترمذم (1)
 (.314/ح271ص

 (.8/248العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (2)
 (.343/ ص3سمسمة األحاديث الصحيحة )ج، لبانيانظر: األ (3)



291 

 )الحديث الثالث عشر(:
ؤيكا "، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: كسئؿ عف حديث ركم عف الحسف، عف أبي ىريرة تىكىضَّ

يَّرىًت النَّاري   .(1)"ًممَّا غى

فركاه عبد األعمى، عف ىشاـ بف حساف، عف الحسف، عف أبي  كاختمؼ عف ىشاـ بف حساف؛
 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ،ىريرة

سىٍيفو  ٍبفي  مىٍخمىدي ك  كخالفو يزيد بف ىاركف، فركياه، عف ىشاـ بف حساف، عف محمد بف سيريف،  حي
 .، كرفعاهعف أبي ىريرة

 .(2)، كاهلل أعمـحفظو عف الحسف، كابف سيريف جميعان  كلعؿ ىشامان  

 أوجو االختالف:
 على هشام بن حسان وهما كالتالً:قطنً وجهٌن من أوجه االختالف ذكر الدار

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ ، عف الحسف، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 .عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ،بف سيريف، عف أبي ىريرة اىشاـ ، عف  الوجو الثاني :

 تخريج أوجو االختالف:
 .، عف النبي بي ىريرة، عف أالبصرم ، عف الحسفبف حساف  ىشاـ: الوجو األول

 .(3)لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو ، كلكف الدارقطني أفاد بركاية عبد األعمى لو في العمؿ

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.بف سيريف، عف أبي ىريرة اىشاـ ، عف :  الوجو الثاني

 .(4)ركايتو لو في العمؿلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ يزيد بف ىاركف، كلكف الدارقطني أفاد ب

ٍخمىد ٍبف حيسىٍيف عف ىشاـ بف حساف بو بمفظو.(5)كأخرجو الخطيب البغدادم  ، مف طريؽ مى

 

                                                           

النياية في غريب ، بو غسؿ األيدم كاألفكاه مف الزىكمة، كقيؿ: أراد بو كضكء الصالة. انظر: ابف األثير أراد (1)
 (.5/195الحديث كاألثر )ج

 (.8/249العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (2)
 و.انظر: المصدر نفس (3)
 (.8/249العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (4)
 (.4402/ح120/ص15تاريخ بغداد )ج: انظر: الخطيب البغدادم (5)
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 دراسة أوجو االختالف:
 .، عف النبي ىشاـ بف حساف، عف الحسف، عف أبي ىريرة الوجو األول :

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 عبد األعمى بن عبد األعمى: 

 .(1)عمى ٍبف عىبد األىعمى، أىبك ىىٌماـ، الشامي، مف الثامنة، مات سنة تسع كثمانيف كمائةعىبد األى 

 .(2)"ثقة"

 .،عف النبي ىشاـ بف حساف، عف محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني :

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(3)ثقة     تقدمت ترجمتو: يزيد بن ىارون

 .(4)ثقة   تقدمت ترجمتو  َسْين:َمْخَمد ْبُن حُ 
 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:

  .، عف النبي، عف أبي ىريرةالبصرم ىشاـ بف حساف، عف الحسف:  الوجو األول

 ،عف النبي ، عف محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة بف حساف ىشاـ :  الوجو الثاني

مد بن سيرين, عن أبي ىريرة ىشام بن حسان, عن مح الوجو الراجح: الوجو الثاني :
.عن النبي صمى اهلل عميو وسمم, 

 حيث ركاه ثقتاف: يزيد بف ىاركف، مخمد بف حسيف.

 :مـ يسمع الحسف البصرم مف أبي ىريرةأما الكجو األكؿ: ف

 
                                                           

الثقات ، ابف حباف؛ (6/28الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (6/73التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (1)
تقريب التيذيب )ص ، ابف حجر؛ (16/359أسماء الرجاؿ )جتيذيب الكماؿ في ، المزم؛ (7/130)ج

331.) 
 (.331انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (2)
 (94) انظر: ترجمتو ص (3)
 .(240)انظر: ترجمتو ص (4)
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اؽ ًفيمىا كىتىبى ًإلىيَّ عيٍثمىافي ٍبفي سىًعيدو  نىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍسحى قيٍمتي ًليىٍحيىى ٍبًف  :قىاؿى قاؿ ابف أبي حاتـ :أىٍخبىرى
سىفي لىًقيى اٍبفى عىبَّاسو  ٍيرىةى  ،قىاؿى الى  ؟مىًعيفو اٍلحى ـٍ يىٍمؽى أىبىا ىيرى لى كى

(1). 

 الحكم عمى الحديث:
 الحديث مف كجيو الراجح صحيح اإلسناد، ألف جميع ركاتو ثقات.

 . (2)كالحديث صححو األلباني
 رضي اهلل عنيما:ُنِسَخ ىذا الحديث بحديث ابن عباس  وقد 

. ٍبفً  عىطىاءً  ، مف طريؽ (3)حيث أخرجو البخارم  يىسىارو
مَّدو بف سيريف.(4)كأخرجو البخارم  ، مف طريؽ ميحى

 ، مف طريؽ عكرمة.(5)أيضان البخارم كأخرجو 
بَّاسو رضي اهلل عنيما  ،(عطاء بف يسار، محمد بف سيريف، عكرمة) جميعيـ: ٍبًد المًَّو ٍبًف عى عىٍف عى

مَّـى  أىفَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أٍ »رىسيكؿى المًَّو صى ـٍ يىتىكىضَّ لى مَّى كى  «.أىكىؿى كىًتؼى شىاةو، ثيَـّ صى
قاؿ أبف أبي حاتـ: سألت أبي عف حديث ركاه عمي بف عياش، عف شعيب بف أبي حمزة، عف 

سمـ( ترؾ محمد بف المنكدر، عف جابر؛ قاؿ: كاف آخر األمر مف رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو ك 
 الكضكء مما مست النار؟

فسمعت أبي يقكؿ: ىذا حديث مضطرب المتف؛ إنما ىك: أف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( أكؿ 
 .(6)كتفان كلـ يتكضأ

ًة، قاؿ كًء كىافى بىٍعدى الرٍُّخصى مىى أىفَّ اأٍلىٍمرى ًباٍلكيضي ا ذىكىٍرنىاهي عى ٍيرىةى  الحازمي: دىلَّنىا مى ًديثي أىًبي ىيرى   فىحى
مىى مىٍف تىابىعىوي يىديؿُّ عى بَّاسو رضي اهلل عنيما كى ًديثي اٍبًف عى كًء، كىحى مىى اأٍلىٍمًر ًباٍلكيضي  ،الرخصة يىديؿُّ عى

ٍيرىةى  ًديًث أىًبي ىيرى بَّاسو بىٍعدى حى ًديثي اٍبًف عى ا بىيَّنىوي الشَّاًفًعيُّ كىحى مىى مى عى
(7). 

 .(8)منسكخ بحديث ابف عباس ىذا :كقاؿ األلباني عف حديث أبي ىريرة  
                                                           

 (.34المراسيؿ )ص، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.1/100مشكاة المصابيح )ج، انظر: األلباني (2)
 (.207/ح52/ ص1انظر: البخارم: صحيح البخارم، كتاب الكضكء/باب مف لـ يتكضأ مف لحـ الشاة )ج (3)
 (.5404/ح73/ص7صحيح البخارم، كتاب األطعمة/ باب النيس كانتشاؿ المحـ )ج: انظر: البخارم (4)
 (.5405/ح73/ص7تاب األطعمة/ باب النيس كانتشاؿ المحـ )جصحيح البخارم، ك: انظر: البخارم (5)
 (.1/645عمؿ الحديث )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (6)
 (.50االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار )ص، انظر: الحازمي (7)
 (.1/100مشكاة المصابيح )ج، انظر: األلباني (8)
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 )الحديث الرابع عشر(:
، كعف الحسف، عف أبي رافع، عف أبي كسئؿ عف حديث ركم عف الحسف، عف أبي ىريرة

، كأىٍلزىؽى اٍلًختىافى ًباٍلًختىاًف، (1) ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: "ًإذىا قىعىدى بىٍيفى شيعىًبيىا اأٍلٍربىعً ىريرة
". فىقىٍد كىجىبى الٍ   غيٍسؿي

كاختمؼ عف ىشاـ بف حساف فركاه عبد األعمى ،عف ىشاـ ،عف الحسف ،عف عائشة رضي اهلل 
 عنيا عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

ٍخمىدي ٍبفي حيسىٍيفو ،فركاه عف ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة ،عف عائشة رضي اهلل  كخالفو مى
 .(2)عنيا ككالىما كىـ

 أوجو االختالف:
دارقطني وجيين من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان , ووقفت عمى ذكر ال

 ثالثة أوجو أخرى وىم كالتالي:
 .عف الحسف ،عف عائشة رضي اهلل عنيا ،عف النبي ىشاـ  بف حساف،:  الوجو األول

 صمى اهلل عميو كسمـ. 

 عف النبي  عف أبي ىريرة ،عف عائشة رضي اهلل عنيما، عف ابف سيريف، ىشاـ،: الوجو الثاني

ىشاـ بف حساف، عف حميد بف ىالؿ، عف أبي بردة، عف أبي مكسى األشعرم،  الوجو الثالث:
 عف عائشة رضي اهلل عنيما، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

، عف عبيدة السميماني مكقكفان.: الوجو الرابع  ذَّاء، كىًىشىاـ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى الد اٍلحى  خى
سىفً ًىشىاـ: الوجو الخامس  مرسالن. ، عىًف اٍلحى

 تخريج أوجو االختالف:
 .ىشاـ  بف حساف،عف الحسف ،عف عائشة رضي اهلل عنيا ،عف النبي :  الوجو األول

 
                                                           

النياية في غريب ، نى بذلؾ عف اإليالج. انظر:  ابف األثيرىي اليداف كالرجالف، كقيؿ الرجالف كالشفراف، فك (1)
 (.2/477الحديث كاألثر )ج

 (.259-8/252العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (2)
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 .(1)أفاد بركاية عبد األعمى لو في العمؿ لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو ، كلكف الدارقطني

عن  ,امعن عائشة رضي اهلل عني,ة ىشام, عن ابن سيرين, عن أبي ىرير :  الوجو الثاني
 النبي صمى اهلل عميو وسمم.

 بو بنحكه. عف ىشاـ بف حساف ،مف طريؽ مخمد بف حسيف(2)أخرجو أبك يعمى المكصمي

حميد بف ىالؿ، عف أبي بردة، عف أبي مكسى األشعرم، عف  ىشاـ بف حساف، : الوجو الثالث
 و كسمـ.عف عائشة رضي اهلل عنيما، عف النبي صمى اهلل عمي

 عف ىشاـ بو بنحكه. ،كعبد األعمى،مف طريقي محمد بف عبد اهلل األنصارم  ،(3)أخرجو مسمـ

   عف ، مف طريؽ محمد بف عبداهلل األنصارم(6)ي، كالبييق(5)، كأبك عكانة(4)كأخرجو ابف خزيمة
 ىشاـ بف حساف بو بنحكه.

ذَّاًء، كىًىشىاـه، عىًف اٍبًف : الوجو الرابع اًلد اٍلحى ، عف عبيدة السميماني.خى  ًسيًريفى
 ،مف طريؽ سفياف الثكرم  عف ىشاـ بف حساف بو بمعناه.(7)أخرجو البييقي

 ِىَشاٍم, َعِن اْلَحَسِن مرساًل. الوجو الخامس:
 مف طريؽ حماد بف أسامة عف ىشاـ بف حساف بو بمعناه. ،(8)أخرجو ابف أبي شيبة

 

                                                           

 (.1556/ح257/ص8العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (1)
 (.4926/ح321/ص8مكصمي)جمسند  ال: انظر: أبك يعمى المكصمي (2)
صحيح مسمـ، كتاب الحيض/باب نسخ الماء مف الماء ككجكب الغسؿ : انظر: مسمـ (3)

 (.349/ح271/ص1)ج
صحيح ابف خزيمة، كتاب الكضكء/ باب ذكر إيجاب الغسؿ بمماسة الختانيف أك : انظر: ابف خزيمة (4)

ف لـ يكف أمنى )ج  (.27/ح114/ص 1التقائيما، كا 
ة ترؾ االغتساؿ مف الجماع ًإذا لـ ينزؿ ، مستخرج  أبي عكانة: عكانة انظر: أبك (5) يمىاف/باب ذكر ًإبىاحى كتاب اإٍلً

 (.827/ح242/ ص1)ج
 (.767/ح253/ ص1السنف الكبرل / باب كجكب الغسؿ بالتقاء الختانيف )ج: انظر: البييقي (6)
/ 1اب كجكب الغسؿ بالتقاء الختانيف)ججماع أبكاب ما يكجب الغسؿ /ب، السنف الكبرل: انظر: البييقي (7)

 (.783/ح257ص
/ 1كتاب الطيارات/ باب في الرجؿ يجامع امرأتو دكف الفرج)ج، المصنؼ: انظر: ابف أبي شيبة (8)

 (.992/ح89ص
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 دراسة أوجو االختالف:
 .عف الحسف ،عف عائشة رضي اهلل عنيا ،عف النبي  ف حساف،ىشاـ ب:  الوجو األول

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(1): ثقة تقدمت ترجمتوعبد األعمى بن عبد األعمى

عف النبي  ،امعف عائشة رضي اهلل عني،: ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني
 صمى اهلل عميو كسمـ.

 .(2)مت ترجمتو: ثقة تقدمخمد بن حسين

عف  عف أبي مكسى األشعرم،، بيٍردىةى  ىشاـ بف حساف، حميد بف ىالؿ، عف أبي :الوجو الثالث
 عائشة رضي اهلل عنيما، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 حميد بن ىالل:
ميد  .(3)الثالثة نصر، مف أىبك اٍلبىٍصًرٌم، العىدىًكٌم، ىالؿ، ٍبف حي

 .(4)السمطاف" عمؿ في لدخكلو فسيري ابف فيو تكقؼ ،عالـ "ثقة

 ُبْرَدَة: َأُبو
 الثالثة، عىٍنوي، مف اهلل رىًضيى  ميكسى األىشعىرمٌ  أىبي ٍبف بيردة أىبك ىك قىيس، ٍبف اهللً  عىبد ٍبف عامر
 .(5)كمائة أربع سنة مات

 .(6)"ثقة"

 

                                                           

 .(292) انظر: ترجمتو ص (1)
 .(240) انظر: ترجمتو ص (2)
تيذيب ، المزم؛ (3/230الجرح كالتعديؿ)ج، ابف أبي حاتـ؛ (2/346التاريخ الكبير )ج، البخارم: انظر: (3)

 (.182سير أعالـ النبالء؛ ابف حجر ،تقريب التيذيب )ص ، الذىبي؛ (7/403الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.182انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (4)
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (6/447التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (6/268الطبقات الكبرل )ج، نظر: ابف سعدا (5)

 (.621تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (33/66في أسماء الرجاؿ )ج
 (.621تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (6)



297 

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(1)ثقة تقدمت ترجمتو: محمد بن عبداهلل األنصاري

 .(2):  ثقة  تقدمت ترجمتوعبد األعمى بن عبد األعمى

، عف عبيدة السميماني مكقكفان.الوجو الرابع ًف اٍبًف ًسيًريفى ذَّاء، كىًىشىاـ، عى الًد اٍلحى  : خى

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان :

 (3)ترجمتوتقدمت    كتدليسو محتمؿثقة  :سفيان الثوري

 َحَسِن مرساًل.ِىَشام, َعِن الْ  :الوجو الخامس

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:

 .(4): ثقة تقدمت ترجمتوحماد بن أسامة 

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:

 .عف الحسف ،عف عائشة رضي اهلل عنيا ،عف النبي  : ىشاـ  بف حساف، الوجو األول

يما، عف النبي : ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة ،عف عائشة رضي اهلل عنالوجو الثاني
 صمى اهلل عميو كسمـ.

 : ىشاـ بف حساف، عف حميد بف ىالؿ، عف أبي بردة، عف أبي مكسى األشعرم،الوجو الثالث
 عف عائشة رضي اهلل عنيما، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

، عف عبيدة السميماني.: الوجو الرابع ذَّاء، كىًىشىاـ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى اًلد اٍلحى  خى
سىًف مرسالن.: الخامس الوجو ، عىًف اٍلحى  ًىشىاـو

عن أبي  حميد بن ىالل, عن أبي بردة,عن  ىشام بن حسان, الوجو الثالث:الوجو الراجح: 
 وسى األشعري, عن عائشة رضي اهلل عنيما, عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.م

 ى.عبد األعمى بف عبد األعمك األنصارم ، بف عبداهلل  حيث ركاه ثقتاف: محمد 

                                                           

 .(214) انظر: ترجمتو ص (1)
 .(292) انظر: ترجمتو ص (2)
 (77) انظر: ترجمتو ص (3)
 .(213) انظر: ترجمتو ص (4)
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 .(1)حميد عىف حساف، بفً  ىشاـ :بوً  تفرد غريب، صحيح  قاؿ الدارقطني:
 :الحكم عمى الحديث

 اإلسناد، ألف كؿ ركاتو ثقات، كتفرد بو ىشاـ عف حميد. الحديث مف كجيو الراجح صحيح غريب

 .(2)كالحديث صححو األلباني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.14/76ة )جالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكي، انظر: الدارقطني (1)
 (.3/259سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )ج، انظر: األلباني (2)
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 )الحديث الخامس عشر(:
عف أبي ىريرة كسئؿ عف حديث ابف سيريف،

، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "الذَّىىبى  
، كالشًَّعيرى ًبالشًَّعيًر، كالتٍَّمرى ًبالتٍَّمًر، كاٍلًمٍمحى ًباٍلًمٍمًح، ن يى عنو ًبالذَّىىًب، كالفضة بالفضة، كاٍلبيرَّ ًباٍلبيرّْ

 .(1)إال مثالن بمثؿ مف زاد أك ازداد فىقىٍد أىٍربىى"

 شاـ بف حساف؛كاختمؼ عف ى

 .فركاه يحيى بف يماف، عف ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة

 .(2)كخالفو أبك أسامة، ركاه عف ىشاـ، عف محمد مرسالن 

 .أوجو االختالف :
ذكر الدارقطني وجيين من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان ووقفت عمى 

 وجيين آخرين:
  .،عف النبي، عف أبي ىريرة، عف ابف سيريفبف حساف ىشاـ:  الوجو األول

 ىشاـ، عف ابف سيريف ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. : الوجو الثاني
، عىًف اٍبًف ًسيًريفى مكقكفان.: الوجو الثالث سَّافى ـي ٍبفي حى  ًىشىا
،عف أبي األشعث ،عف عبادة بف الصامت  محمد، عف عف ،بف حساف  ىشاـ الوجو الرابع:

 يو كسمـ.رسكؿ اهلل صمى اهلل عم
 تخريج أوجو االختالف:

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،عف ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 عف ىشاـ بو بنحكه مختصران. مف طريؽ يحيى  بف يماف ،(3)أخرجو أبك يعمى 

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. ،ىشاـ، عف ابف سيريف:  الوجو الثاني
 

                                                           

ربى: :الراء كالباء كالحرؼ المعتؿ ككذلؾ الميمكز منو يدؿ عمى أصؿ كاحد، كىك الزيادة كالنماء كالعمك.  (1)
 (.2/483معجـ  مقاييس المغة )ج، انظر: ابف فارس

 (.10/22لعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )جا، انظر: الدارقطني (2)
 (.6034/ح422/ ص10مسند المكصمي )ج: انظر: أبك يعمى المكصمي (3)
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 .(1)أخرجو مف طريؽ أبي أسامة، كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو في العمؿ لـ أقؼ عمى مف

 بف يماف عف ىشاـ بو بمعناه.، عف يحيى (2)في مسنده كأخرجو ميسىدَّده  

 .ِسيِرينَ  اْبنِ  َعنِ  َحسَّاَن, ْبن   ِهَشام   :الوجو الثالث

 .به بمعناه َحسَّانَ  نبْ  ِهَشام األَْعلَى, عن َعْبد ،مف طريؽ(3)أخرجو ابف أبف أبي شيبة

 .النبي،عف أبي األشعث، عف عبادة بف الصامت  عف محمد، عف ىشاـ، الوجو الرابع:

 ىشاـ بو بنحكه. طيماف عف بف إبراىيـ ، مف طريؽ(4)أخرجو أبك داكد الطيالسي

 دراسة أوجو االختالف:
 .عميو كسمـ ،عف النبي صمى اهللىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة : الوجو األول

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 َيْحَيى ْبُن َيَمان :

،  .(5)الككفي، مف كبار التاسعة، مات سنة تسع كمائة يحيى ٍبفي يىمىافو اٍلًعٍجًميُّ

 .(6)"صدكؽ عابد يخطىء كثيران كقد تغير"

 .(7) "كثير الغمط  ،"كاف كثير الحديث  كقاؿ ابف سعد:

 .(8)كاف يتكىـ الحديث ،لـ يكف يبالي أم شيء حدث ،كقاؿ ابف معيف: ليس بثبت

 

                                                           

 (.22/ص10العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (1)
 : رابف حج؛ (2785/ح306/ص3إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )ج : انظر: البكصيرم (2)

 (.1383/ح265/ص7المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية )ج
كتاب البيكع كاألقضية/باب مف كاف يكصي كيستحبيا ، المصنؼ: انظر: ابف أبي شيبة (3)

 (.20611/ح321/ص4)ج
 (.474/ص1مسند الطيالسي)ج: انظر: أبك داكد الطيالسي (4)
ابف ؛ (32/55أسماء الرجاؿ )ج، تيذيب الكماؿ، المزم؛ (9/199الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (5)

 (.598تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.598تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (6)
 (.6/363انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (7)
 (.437سؤاالتو البف معيف )ص، انظر: ابف الجنيد (8)
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 .(2)، كبنحكه قاؿ النسائي(1)ليس ىك بذاؾ القكم ،صدكؽ،كقاؿ مرة: ليس بو بأس 

نما أنكر عميو أصحابنا كثرة الغمط  ،كثير الحديث كقاؿ يعقكب بف شيبة :كاف صدكقان  كليس ،كا 
 .(4)كبنحكه قاؿ ككيع ،(3)ة عنوكىك مف متقدمي أصحاب سفياف في الكثر  ،بحجة إذا خكلؼ

 . (5)كقاؿ عمي بف المديني: كاف فمج فتغير حفظو

 .(6)ضعفو أحمد كقاؿ: حدث عف الثكرم بعجائب :كقاؿ زكريا الساجي

 .(7)كقاؿ حنبؿ بف إسحاؽ عف أحمد: ليس بحجة

 .(8)في األحاديث كيقمبيا يخطئكقاؿ أبك داكد: 

ككاف ثقة جائز الحديث متعبدان معركفان بالحديث  ، مقاؿ العجمي :كاف مف كبار أصحاب الثكر  
 .(9)إال أنو فمج بآخره فتغير حفظو" ،صدكقا

 .(10)في حديثو بعض الصنعة، كمحمو الصدؽ" ،"مضطرب الحديث كقاؿ أبك حاتـ:

 .(11)ككاف متقشفان ،كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ : ربما أخطأ  

ظ، كىك في نفسو ال يتعمد الكذب إال أنو يخطئ، "عامة ما يركيو غير محفك  كقاؿ ابف عدم:
 .(12)كيشبو عميو

 الخالصة:
 كثيران. ئيخط ،صدكؽ

                                                           

 (.1/68محرز )ج تاريخ ابف معيف/ ركاية ابف، انظر: ابف معيف (1)
 (5/114السنف الكبرل )ج ، انظر: النسائي (2)
 (.11/306تيذيب التيذيب )ج ، انظر: ابف حجر (3)
 انظر: المصدر نفسو. (4)
 (.4/1004تاريخ اإلسالـ )ج، انظر: الذىبي، (5)
 (.16/183انظر: الخطيب،  تاريخ بغداد )ج (6)
 انظر: المصدر نفسو. (7)
 انظر: المصدر نفسو. (8)
 (.2/360الثقات )ج، انظر: العجمي (9)
 (.9/199الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (10)
 (.9/255الثقات )ج، انظر: ابف حباف (11)
 (.9/94الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (12)
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 ىشاـ، عف ابف سيريف، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. : الوجو الثاني
 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:

 .(1)ثقة    تقدمت ترجمتو : حماد بن أسامة
 .(2)تقدمت ترجمتو   يخطئ كثيران  صدكؽ  يحيى بن يمان:

، عىًف اٍبًف ًسيًريف مكقكفان. :الوجو الثالث سَّافى ـي ٍبفي حى  ًىشىا
 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:

 .(3)ثقة    تقدمت ترجمتو: عبد األعمى بن عبد األعمى
،عف عف عبادة بف الصامت  األشعث، ىشاـ، عف محمد ابف سيريف ،عف أبي :الوجو الرابع

 هلل عميو كسمـ.رسكؿ اهلل صمى ا

 أبو اأَلشعث:

نعانٌي، الشامي، مف ،  كيقاؿ: شراحيؿ بف شرحبيؿ بف كميب شىراًحيؿ ٍبف آدىةى، أىبك األىشعث، الصَّ
 .(4)الثانية
 .(5)"ثقة"

 .(6)ثقة     تقدمت ترجمتو : ِإْبَراِىيَم ْبَن َطْيَمانَ 
 الوجه الراجح عن هشام بن حسان:

 .،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـريف، عف أبي ىريرةىشاـ، عف ابف سي:  الوجو األول

 عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.،ىشاـ، عف ابف سيريف  : الوجو الثاني

                                                           

 (213) نظر: ترجمتو صا (1)
 (300) انظر: ترجمتو ص (2)
 (292) انظر: ترجمتو ص (3)
تيذيب ، المزم؛ (4/373الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (4/255التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)

 (.264التيذيب )صابف حجر،  تقريب ؛ (12/408الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.264تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
 (113) انظر: ترجمتو ص (6)
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 مكقكفان. ِسيِرينَ  اْبنِ  َعنِ  َحسَّاَن, ْبن ِهَشام :الوجو الثالث
النبي ،عف عف عبادة بف الصامت  ،عف أبي األشعث،بف سيريف اىشاـ، عف  الوجو الرابع:

 مى اهلل عميو كسمـ.ص

أبي األشعث , عن عبادة بن الصامت  عن محمد, عن ىشام, :الوجو الرابع الوجه الراجح:
.عن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم, 

 .َطْهَماَن وهو ثقة  ْبنَ  إِْبَراِهيمَ حيث ركاه 

ٍسنىاد عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.  كألنو متصؿ اإٍلً

 الحكم عمى الحديث:
ـى ٍبفى طىٍيمىافى الح ٍسنىاد، ألف جميع ركاتو ثقات كتفرد ًإٍبرىاًىي ديث مف كجيو الراجح صحيح  غريب اإٍلً

 بركايتو.

بىةى، كىك ثقة  .(2)كركايتو عند مسمـ ،(1)كقد تكبع ابف سيريف في ركايتو مف أبي ًقالى

" قاؿ الترمذم: ًحيحه سىفه صى ًديثه حى ًديثي عيبىادىةى حى  .(3)"حى

ًديًث أىًبي فىاٍستىٍحسىنىوي بف أحمد بف حنبؿ دي المَّوً كقىاؿى عىبٍ  دٍَّثتي ًبيىذىا اٍلحى : فىحى
(4). 

بىةى، ًحيحه ، عىٍف أىًبي ًقالى ًديثي الثَّاًبتي صى ، كىاٍلحى ًحيحي عىٍف أىًبي اأٍلىٍشعىًث ،  قاؿ البييقي: ىىذىا ىيكى الصَّ
عىٍف عيبىادىةى مىٍرفيكعان 
(5). 

 .(6)كصححو األلباني

 
                                                           

رًمٌي، األىزًدٌم، البىصًرٌم، مف الثالثة مات بالشاـ ىاربا مف القضاء سنة أربع  (1) يد، أىبك ًقالىبىة، الجى عبد اهلًل ٍبف زى
ابف ؛ (5/92التاريخ الكبير )ج، ، كثقو ابف حجر كزاد: كثير اإلرساؿ. انظر: البخارمكمائة كقيؿ بعدىا

 (.304تقريب التيذيب )ص، حجر
/ 3كتاب المساقاة /باب الصرؼ كبيع الذىب بالكرؽ نقدان)ج، انظر: مسمـ: صحيح مسمـ (2)

 (.80/ح121080ص
 (.1240/ح533/ص 3نطة مثالن يمثؿ)ججامع الترمذم/باب ما جاء أف الحنطة بالح: انظر: الترمذم (3)
 (.2854/ح408/ص3سنف الدارقطني: كتاب البيكع )ج: انظر: الدارقطني (4)
 (.10479/ح455/ ص5انظر: البييقي :السنف الكبرل/ باب األجناس التي كرد النص بجرياف الربا فييا )ج (5)
كفى مشكاة المصابيح ؛ (5/194إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )ج: انظر: األلباني (6)

 (.2/855)ج
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 حديث السادس عشر(:ل)ا
"ًإذىا اٍشتىدَّ ؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:، قاكسئؿ عف حديث ابف سيريف، عف أبي ىريرة

ةً  ٌر فىأىٍبًرديكا ًبالصَّالى  .(1)" اٍلحى

 كاختمؼ عف ىشاـ بف حساف، فرفعو يزيد بف ىاركف، كعبد اهلل بف داكد، كىيشىٍيـه ، 

مٌي بف عىاًصـ،ككقفو حماد بف زي  د عمى ىشاـ.كعى

كيكقؼ ، فرفعو صحيح ،كمف كقفو فقد أصاب ألف ابف سيريف كاف يفعؿ مثؿ ىذا، يرفع مرة
 .(2)أخرل

 أوجو االختالف
  :قطني وجيين من أوجو االختالف عمى ىشام وىما كالتاليذكر الدار 

 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة: الوجو األول

 مكقكفان.ىشاـ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة : لثانيالوجو ا

 تخريج أوجو االختالف:
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ ،عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة: الوجو األول

 ،مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف ىشاـ بف حساف  بو بنحكه.(4)، كالسراج(3)أخرجو أحمد

 .(5)هلل بف داكد ، كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ عبد ا

 ، مف طريؽ ىشيـ عف ىشاـ بف حساف بو بنحكه.(7)، كالطحاكم(6)كأخرجو أحمد

 
                                                           

اإلبراد: انكسار الكىج كالحر، كىك مف اإلبراد: الدخكؿ في البرد. كقيؿ :معناه صمكىا في أكؿ كقتيا، مف برد  (1)
 (.1/114النيار كىك أكلو.انظر: ابف األثير،  النياية في غريب الحديث كاألثر )ج

 (.10/29ألحاديث النبكية )جالعمؿ الكاردة في ا، انظر: الدارقطني (2)
 (.10592/ح348/ص16مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (3)
 (.1018/ح327مسند السراج/باب ما جاء في اإليراد بالظير في شدة الحر )ص: انظر: السراج (4)
 (.29/ص10العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (5)
 (.7130ح/31/ص12انظر: أحمد: مسند أحمد)ج (6)
شرح معاني اآلثار،  كتاب الصالة /باب الكقت الذم يستحب أف يصمي صالة الظير فيو : انظر: الطحاكم (7)

 (.1123/ح187/ ص1)ج
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 .(1)كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ عمي بف عاصـ ،كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو في العمؿ

 ووقفت عمى طرق أخرى ليذا الوجو:
 طريؽ مكي بف إبراىيـ عف ىشاـ بف حساف بو  بنحكه. ،مف(2)أخرجو أبك نعيـ

 مف طريؽ حماد بف زيد عف ىشاـ بف حساف بو بنحكه. ،(3)كأخرجو الطبراني
 مكقكفان. عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة،ىشاـ :  الوجو الثاني

 .(4)ؿلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية حماد بف زيد عنو في العم

 دراسة أوجو االختالف:
 ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة: الوجو األول

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(5)ثقة    تقدمت ترجمتو :  يزيد بن ىارون
 :عبد اهلل بن داود

ٍيًبيَّ  رى عبد اهلل بف داكد، اٍليىمدىاًني، أبك عبد الرحمف اٍلخي
، مف التاسعة مات سنة ثالث عشرة (6)

 .(7)كمائتيف
 .(8)" ثقة عابد"

كركايتو لينة في  ،صرح بو بالسماع يقبؿ منو ما ،ثقة مدلسىو ىشيم بن بشير,  ُىَشْيٌم:
 .(9)وتقدمت ترجمت  الزىرم

                                                           

 (.29/ص10العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (1)
 (.274/ ص6حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج: انظر: أبك نعيـ (2)
 (.8026/ح80/ ص8المعجـ األكسط )ج: ر: الطبرانيانظ (3)
 (.29/ص10العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (4)
 (94) انظر: ترجمتو ص (5)
: ىذه النسبة إلى الخريبة، كىي محمة مشيكرة بالبصرة، كالمشيكر باالنتسا (6) ٍيًبيَّ رى ب إلييا. انظر: السمعاني، اٍلخي

 (.5/107األنساب )ج
؛ (458/ 14تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (5/47الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (7)

 (.301تقريب التيذيب )ص، ابف حجر
 (.301انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (8)
 (283) انظر: ترجمتو ص (9)
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 .فتدليسو محتمؿ في الركاية  كقد صرح بالسماع
 .(1)فؽ الثقات   تقدمت ترجمتوكيحتج بو بما كا، ضعيؼ فيما تفرد بو : عمي بن عاصم

 .(2)ثقة    تقدمت ترجمتو  :  حماد بن زيد
 مكقكفان. عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة،ىشاـ :  الوجو الثاني

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .ثقة حماد بف زيد:

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
 لنبي صمى اهلل عميو كسمـ.،عف اىشاـ عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة: الوجو األول

 مكقكفان. عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة،ىشاـ :  الوجو الثاني
 رفعو ككقفو صحيح، حيث أف ابف سيريف كاف يرفعو مرة  كيكقفو أخرل. الوجو الراجح :

 كيظير ىذا أيضان مف ركاية حماد بف زيد حيث ركاه مكقكفان كمرفكعان.

 .(3)كىك ما رجحو الدارقطني
 عمى الحديث:الحكم 

 الحديث مف كجيو الراجح المرفكع صحيح اإلسناد، ألف جميع ركاتو ثقات.

 .(4)كقد صححو األلباني

كقاؿ المقدسي: كقد صح قكلو:" أبردكا بالصالة: مف غير ذكر" الظير ". كأخرج في " الصحيح  
 .(5)كغيره ،مف حديث أبي ىريرة 

 

                                                           

 (253) انظر: ترجمتو ص (1)
 (58) انظر: ترجمتو ص (2)
 (.10/29العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (3)
 (.2/268األـ )ج -صحيح أبي داكد ، انظر: األلباني (4)
 (.1/198ذخيرة الحفاظ )ج، : أبك الفضؿ المقدسيانظر (5)
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 )الحديث السابع عشر(: 
، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "بينما سيريف، عف أبي ىريرة كسئؿ عف حديث محمد بف

ًكيٍّ  كمب  يىًطيؼي عمى  رىٍأًس رى
،في يكـ يىٍميىث ، فىنىزىعىٍت امرأة بىٍغيه ميكقىيىا (1)

،فىسىقىٍتوي فغفر اهلل ليا (2)
 بذلؾ".

مىيَّةى عنو.  كاختمؼ عف ىشاـ بف حساف، فرفعو زائدة بف قدامة، كابف عي

 ؾ ركاه عمي بف عاصـ، عف خالد الحذاء كىشاـ مرفكعا.ككذل

ٍيعو عف ىشاـ رى ككقفو يزيد بف  زي
(3). 

 أوجو االختالف:
 قطني وجيين من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان وىما كالتالي:ذكر الدار  

 ، عف رسكؿ اهلل ىشاـ ،عف محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 صمى اهلل عميو كسمـ

 مكقكفان. ىشاـ،  عف محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة : لوجو الثانيا
 تخريج أوجو االختالف:

 النبي، عف ،عف  محمد بف سيريف، عف أبي ىريرةبف حساف ىشاـ :  الوجو األول

 ،مف طريؽ زائدة بف قدامة عف ىشاـ بو بنحكه.(4)أخرجو ابف شاىيف

مىيَّ  ةى، كعمي بف عاصـ، كلكف الدارقطني أفاد بركايتيما كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريقي ابف عي
 .(5)لو في العمؿ

 

                                                           

)ركك(: الراء كالكاؼ كالحرؼ المعتؿ أصكؿ ثالثة: أحدىا حمؿ الشيء عمى شيء كضمو إليو، كاآلخر  (1)
، إصالح شيء، كالثالث كعاء الشيء، كالركي: جنس لمركية، كىي البئر، كجمعيا ركايا. انظر:  ابف فارس

 (.261/ 2النياية في غريب الحديث كاألثر )ج، ابف األثير الجزرم ؛(2/431معجـ مقاييس المغة )ج
 (.4/372النياية في غريب الحديث كاألثر )ج، المكؽ: الخؼ، فارسي معرب. انظر: ابف األثير (2)
 (.10/34العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (3)
 (.148اؿ كثكاب ذلؾ )صالترغيب في فضائؿ األعم: انظر: ابف شاىيف (4)
 (.10/34العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (5)
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 ووقفت عمى طرق أخرى ليذا الوجو:
 .بنحكه، مف طريؽ يزيد بف ىاركف عف ىشاـ بو (2)، كالبزار(1)أخرجو أحمد

 .عف ىشاـ بو بنحكهسميماف بف حياف ،  ،مف طريؽ (5)، كابف حباف(4)، كالمكصمي(3)كأخرجو مسمـ

 من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن حسان به بنحوه مختصراً. ،(6)البزاروأخرجه 

 .مكقكفان  ىشاـ، عف محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو الثاني

 .(7)لـ أقؼ عمى مف أخرج ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية يزيد بف زريع لو في العمؿ 

 دراسة أوجو االختالف:
 .كسمـ ،عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميوابف سيريف، عف أبي ىريرة ف،ع ىشاـ: الوجو األول

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(8)ثقة     تقدمت ترجمتو: زائدة بن قدامة
 .(9)ثقة   تقدمت ترجمتو :ُعَميَّةَ  ِإْسَماِعيل بن

 .(10)ضعيؼ فيما تفرد بو كيحتج بو بما كافؽ الثقات  تقدمت ترجمتو: عمي بن عاصم
 .(11)ثقة    تقدمت ترجمتو : زيد بن ىاروني
 

                                                           

 (  10583/ح343/ص16مسند أحمد)ج: انظر: أحمد (1)
 (.10065/ح309/ص17مسند البزار = البحر الزخار )ج: انظر: البزار (2)
 (.154/ح1761/ص4اٍلبىيىاًئـً )ج صحيح مسمـ،  كتاب السالـ / بىابي فىٍضًؿ سىاًقي: انظر: مسمـ (3)
 (.6035/ح423/ص10مسند المكصمي )ج، انظر: أبك يعمى المكصمي (4)
ٍحسىاف/باب ما جاء في الطاعات كثكابيا)ج، صحيح ابف حباف: انظر: ابف حباف (5) /ص 2كتاب البر كاإٍلً

 (.386/ح110
 (.9876/ح217/ص17انظر: البزار:  مسند البزار= البحر الزخار )ج (6)
 (.34/ص10العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (7)
 (75) انظر: ترجمتو ص (8)
 (284) انظر: ترجمتو ص (9)
 (253)انظر: ترجمتو ص (10)
 (94) انظر: ترجمتو ص (11)
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 .(1)تقدمت ترجمتو، كثيران  صدكؽ يخطئ سميماف بف حياف :أبو خالد األحمر

 .(2)تقدمت ترجمتو   وقد تغير حفظو بآخرة,لو أوىام  ثقة   :حماد بن سممة
 مكقكفان. ، عف محمد بف سيريف، عف أبي ىريرةبف حساف : ىشاـ الوجو الثاني
 وجو عن ىشام بن حسان:روى ىذا ال

 َيِزيد ْبن ُزَريع:
رىيع، أىبك ميعاًكيىة، مف الثامنة مات سنة اثنتيف كثمانيف يًزيد ٍبف زي
 .(3)كمائة 

 .(4)"ثقة ثبت"

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
 ، عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو.ىشاـ ،عف محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو األول

 مكقكفان. ىشاـ، عف محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو الثاني
 . النبي، عف ىشاـ ،عف محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة: الوجو األول: الوجو الراجح

: زائدة بف قدامة، كابف عمية، كيزيد بف ىاركف عف ىشاـ بف حساف حيث ركاه خمسة مف الثقات
 عاصـ األثبات.، كحماد بف سممة، ككافؽ عمي بف سميماف بف حياف،ك 

 الحكم عمى الحديث:
 الحديث صحيح اإلسناد ألف جميع ركاتو ثقات.

 .(7)، كاألرناؤكط(6)كصححو األلباني ، (5)مسمـ في صحيحوحيث أخرجو 

                                                           

 (256) انظر: ترجمتو ص (1)
 (57) انظر: ترجمتو ص (2)
ابف ؛ (32/124)ج تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم؛ (8/335التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)

 (.601تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.601انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4)
ٍطعىاًميىا )ج، صحيح مسمـ: انظر: مسمـ (5) ًة كىاً  / 4كتاب السالـ / بىابي فىٍضًؿ سىاًقي اٍلبىيىاًئـً اٍلميٍحتىرىمى

 (.154/ح1761ص
 (.7/303صحيح أبي داكد )ج، انظر: األلباني (6)
ٍحسىاف /ذكر الخبر الداؿ عمى أف ا (7) نظر: شعيب األرناؤكط في تحقيقو لصحيح ابف حباف، كتاب البر كاإٍلً

 (.386/ح110/ ص2الكبائر الجميمة قد تغفر بالنكافؿ القميمة )ج
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 )الحديث الثامن عشر(:
، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ًإفَّ كسئؿ عف حديث القاسـ بف محمد، عف أبي ىريرة

دَّؽى ًمٍف طىيّْبو تىقىبَّمىيىا المَّوي ًمٍنوي، كأخذىا عمى يمينو اٍلعىٍبدى ًإذىا كرباىا كىمىا ييرىبّْي أحدكـ فيميكَّهي ك  تىصى
، أك (1) 

 ... الحديث.(2)فىًصيمو

كاختمؼ عف ىشاـ بف حساف، فركاه عبد الكىاب الثَّقىًفٌي ، عف ىشاـ، عف القاسـ، عف أبي 
 ، مرفكعان.ىريرة

،  كخالفو كىٍىبي ٍبفي  كرو ، فركاه عف ىشاـ بف حساف، عف صاحب لو، قيؿ: إنو عىبَّادي ٍبفي مىٍنصي ًريرو جى
 ، مكقكفان.عف القاسـ، عف أبي ىريرة

، عف النبي كخالفو عبد األعمى، فركاه عف ىشاـ بف حساف، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة
 صمى اهلل عميو كسمـ، ككىـ فيو.

 .(3)كالصحيح عف ىشاـ، قكؿ كىب بف جرير

 أوجو االختالف:
 :وىي ,ذكر الدار قطني ثالثة أوجو من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان

 .، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـىشاـ ، عف القاسـ، عف أبي ىريرة:  الوجو األول
ىشاـ بف حساف، عف صاحب لو، قيؿ إنو عباد بف منصكر، عف القاسـ، عف :  الوجو الثاني

 . أبي ىريرة

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  جو الثالثالو 

 تخريج أوجو االختالف:
، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ىشاـ بف حساف، عف القاسـ، عف أبي ىريرة :الوجو األول

 ،مف طريؽ عبد الكىاب  الثقفي بو بنحكه.(4)أخرجو ابف خزيمة

                                                           

 (.3/474النياية في غريب الحديث كاألثر )ج، الفمك: المير الصغير. انظر: ابف األثير (1)
 (.4/505مقاييس المغة )ج، إذا افتصؿ عف أمو. انظر:  ابف فارس الفصيؿ: كلد الناقة (2)
 (.150-147/ 11العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (3)
/ 4كتاب الزكاة/ باب فضؿ الصدقة كقبض الرب عز كجؿ ًإيَّاىىا )ج، صحيح ابف خزيمة: انظر: ابف خزيمة (4)

 (.2427/ح93ص
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ف حساف، عف صاحب لو، قيؿ: إنو عباد بف منصكر، عف القاسـ، عف ىشاـ ب:  الوجو الثاني
 .أبي ىريرة 

لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية كىب بف جرير لو في 
 .(1)العمؿ

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو الثالث

لو  األعمى  بف عبد األعمى رج ىذا  الكجو،  كلكف الدارقطني أفاد بركاية عبدلـ أقؼ عمى مف أخ
 .(2)في العمؿ

 دراسة أوجه االختالف:

 .، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف أبي ىريرة ،، عف القاسـ ىشاـ :  الوجو األول

 القاسم:
 .(3)ىك القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ : ثقةالقاسم بن محمد:  

 وى هذا الوجه عن هشام بن حسان:ر

 .(4)ثقة    تقدمت ترجمته :  عبد الوهاب الثقفً

ىشاـ بف حساف، عف صاحب لو، قيؿ إنو عباد بف منصكر، عف القاسـ، عف :  الوجو الثاني
 . أبي ىريرة

 َعّباد بن َمنُصور:
كر، ٌباد بف مىنصي مىمة الٌناجٌي، عى  مات سنة اثنتيف كخمسيفمف السادسة  القاضي، البىصًرٌم، أىبك سى

 .(5)كمائة

 .(6)كتغير بأخرة " ،ككاف يدلس ،"صدكؽ رمي بالقدر

                                                           

 (.150-147/ص11العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، نيانظر: الدارقط (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
 (172) انظر: ترجمتو ص (3)
 (249) ترجمتو ص: انظر (4)
تيذيب ، المزم؛ (6/86حاتـ ،الجرح كالتعديؿ )جابف أبي ؛ (7/270انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (5)

 (.291تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (7/105سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي؛ (14/156الكماؿ )ج
 (.291تقريب التيذيب)ص، انظر: ابف حجر (6)
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 .(1)"ثقة ال ينبغي أف يترؾ حديثو لرأم أخطأ فيو": القطافيحيى بف سعيد  قاؿ

 .(2)كقاؿ العجمي: ال بأس بو يكتب حديثو جائز الحديث

 .(3)كضعفو ابف سعد، كقاؿ : لو أحاديث منكرة

 . (4)معيف مرة: ليس بشئكقاؿ يحيى بف 

أدرم، إال إنا  كاف تغير؟ قاؿ: ال كقاؿ عمي بف المديني: قمت ليحيى بف سعيد: عباد بف منصكر،
 .(5)حيف رأيناه نحف كاف ال يحفظ، كلـ أر يحيى يرضاه

 . (6)كقاؿ أبك داكد: ليس بذاؾ، كعنده أحاديث فييا نكارة، كقالكا: تغير

 .(7)أخيران  كتغير سمعو فيما حفظال سيء ككاف  كقاؿ الجكزجاني:

 .  (8)كقاؿ النسائي: ضعيؼ، ليس بحجة

 .(9)كقاؿ في مكضع آخر: ليس بالقكم

 .(10)كقاؿ أبك زرعة: ليف

 .(12)،ككذلؾ قاؿ الذىبي(11)كقاؿ الساجي: ضعيؼ 

 .(13)كقاؿ أبك حاتـ: كاف ضعيؼ الحديث، يكتب حديثو

 .(14)ديثوكقاؿ أبك أحمد بف عدم : كىك في جممة مف يكتب ح
                                                           

 (.6/86انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج (1)
 (.2/18انظر: العجمي، معرفة الثقات)ج (2)
 (.9/269انظر: ابف سعد، الطبقات الكبير)ج (3)
 (.4/142تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (4)
 (.86/ 6الجرح كالتعديؿ )ج ، انظر: ابف أبي حاتـ (5)
 (.328سؤاالتو ألبي داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص، انظر: أبك عبيد اآلجرم (6)
 (.190اؿ الرجاؿ)صانظر: الجكزجاني، أحك  (7)
 (.3/320كفي السنف الكبرل )ج ؛ (74الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (8)
 (.14/159تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج ، انظر: المزم (9)
 (.3/811الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (10)
 (.2/376ميزاف االعتداؿ)ج، انظر: الذىبي (11)
 (.1/532انظر: الذىبي، الكاشؼ)ج (12)
 (.6/86انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (13)
 (.5/545انظر: ابف عدم،  الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (14)
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 .(1)كقاؿ المقدسي: ضعيؼ جدان 

 وقد رمي بالقدر:
 .كغيرىما ،(3)، كابف حباف(2)كصفو بو ابف معيف

 وقد وصف بالتدليس:

 ، كغيره.(4)كقد كصفو بالتدليس الساجي

الذيف ال يحتج بشئ مف حديثيـ اال بما ،كجعمو ابف حجر في المرتبة الرابعة مف مراتب المدلسيف 
 .(5)لكثرة تدليسيـ عمى الضعفاء كالمجاىيؿ صرحكا فيو بالسماع

 الخالصة:
 صدكؽ رمي بالقدر، كفيو عمتي االختالط، كالتدليس.

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 وىب ْبن َجِرير:

، ًرير ٍبف حاـز ، مف التاسعة مات سنة ست كمائتيف كىب ٍبف جى ، البىصًرمُّ  .(6)أىبك العىٌباس األىزًدمُّ

 .(7)"ثقة"

 .، عف النبي ىشاـ بف حساف، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الثالث الوجو
 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:

 .(8)ثقة تقدمت ترجمتو :عبد األعمى بن عبد األعمى

                                                           

 (.2/612انظر:المقدسي، ذخيرة الحفاظ)ج (1)
 (.4/12تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (2)
 (.2/165المجركحيف )ج، بافانظر: ابف ح (3)
 (.2/376ميزاف االعتداؿ)ج، الذىبي ؛ (2/761الضعفاء كالمتركككف )ج، انظر: ابف الجكزم (4)
 (.50طبقات المدلسيف )ص، انظر: ابف حجر (5)
ابف  ؛ (31/121تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (8/169التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (6)

 (.585التيذيب )صتقريب ، حجر
 (.585انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (7)
 (292) انظر: ترجمتو ص (8)
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 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
 .، عف النبي ، عف أبي ىريرة ، عف القاسـحسافىشاـ بف :  الوجو األول
شاـ بف حساف، عف صاحب لو، قيؿ إنو عباد بف منصكر، عف القاسـ، عف ى:  الوجو الثاني

 .أبي ىريرة 

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.ىشاـ ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة:  الوجو الثالث

, عن ىشام بن حسان, عن ابن سيرين, عن أبي ىريرة:  الوجو الراجح: الوجو الثالث
 النبي صمى اهلل عميو وسمم.

 الثقة عبد األعمى بف عبداألعمى.  هركاحيث 

ًف ٍبفى اٍلقىاًسـً مف طريؽ القاسـ  كقاؿ أحمد بف حنبؿ بعد ذكره لمحديث ٍبدى الرٍَّحمى سىأىٍلتي عىٍف ذىًلؾى عى : كى
: مىا كىافى ًلٍمقىاًسـً ًبيىذىا ًعٍمـه  أم عف الحديث  فىقىاؿى
(1). 

 الحكم عمى الحديث:
 يح اإلسناد، ألف جميع ركاتو ثقات.الحديث مف كجيو الراجح صح

 .(3)كاأللباني ،(2)كصححو المنذرم
 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 (.251انظر: أحمد بف حنبؿ، الزىد )ص (1)
 (.2/35الترغيب كالترىيب)ج، انظر: المنذرم (2)
األلباني، صحيح الجامع الصغير ؛ (3/393يث منار السبيؿ)جاركاء الغميؿ في تخريج أحاد، انظر: األلباني (3)

 (.2/980كزيادتو)ج
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 المطمب الخامس: 
  مسند أنس بن مالك
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 )لحديث التاسع عشر(:
سئؿ الشيخ أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم الحافظ، عف حديث أنس بف سيريف، 

قِّا، تىعىبُّدنا ، قاؿ: سمعت النبي صمى اهلل ععف أنس بف مالؾ ا حى جِّ ميو كسمـ يمبي: "لىبٍَّيؾى حى
ًرقِّا كى
(1)." 

 فقاؿ: يركيو ىشاـ بف حساف، كاختمؼ عنو؛

فركاه النَّضر بف شيمىٍيؿ، عف ىشاـ، عف محمد بف سيريف، عف أخيو يحيى، عف أخيو أنس، عف 
 .أنس بف مالؾ

 كركم عف  اٍلفىٍضؿ ٍبفي ميكسىى نحك ىذا.

، عف ىشاـ بف حساف، عف حفصة بنت سيريف، عف أخت ليا، عف أنسكركاه يىٍحيىى بٍ   .ًف يىمىافو

 قمت: عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ؟ قاؿ: ال.

كركاه يحيى القطاف، كركح بف عبادة، كحماد بف زيد، عف ىشاـ، عف حفصة، عف يحيى بف 
 ، فعمو كقكلو.سيريف، عف أنس بف مالؾ

 يذيؿ، عف أنس، قكلو، كأـ اليذيؿ: حفصة.كركاه الثكرم، عف ىشاـ، عف أـ ال

 .(2)كالصحيح مف ذلؾ قكؿ حماد بف زيد، كيحيى القطاف

 :أوجو االختالف
 , ووقفت عمى وجوعمى ىشام بن حسان ذكر الدار قطني أربعة من أوجو االختالف

 , وىم كالتالي:آخر
ف أنس بف ىشاـ، عف محمد بف سيريف، عف أخيو يحيى، عف أخيو أنس، ع:  الوجو األول

 .النبي ،عفمالؾ 

ىشاـ بف حساف، عف حفصة بنت سيريف، عف أخت ليا، عف أنس  بف مالؾ :  الوجو الثاني
.مكقكفان 

 مكقكفان.  ىشاـ، عف حفصة، عف يحيى بف سيريف، عف أنس بف مالؾ:  الوجو الثالث
                                                           

ٌؽ( الراء كالقاؼ أصالف: أحدىما صفة تككف مخالفة لمجفاء كىك المقصكد في الحديث، كالثاني اضطراب  (1) )رى
 (.2/376معجـ مقاييس المغة )ج، شيء مائع. انظر: ابف فارس

 .(12/3العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (2)
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 .كقكفان م عف أنس  عف حفصة، ىشاـ، : الوجو الرابع
مَّد بف ًسيًريف، عىف أىًخيو يحيى بف ًسيًريف ،عىف أىًخيو ًىشىاـ  :الخامسالوجو  بف حساف ،عىف ميحى

 .، عف النبي معبد بف ًسيًريف ،عىف أىًخيو أنس بف ًسيًريف، عىف أنس بف مىالؾ

 تخريج أوجو االختالف:
ىشاـ، عف محمد بف سيريف، عف أخيو يحيى، عف أخيو أنس، عف أنس بف مالؾ : الوجو األول

 بيالن،عف. 

 مف طريؽ النضر بف شميؿ بو بمفظو. ،(2)، كالصكرم(1)أخرجو البزار

كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ الفضؿ بف مكسى عف ىشاـ بف حساف، كلكف الدارقطني أفاد 
 .(3)بركايتو في العمؿ

،مف طريؽ الفضؿ بف مكسى عف  جعفر بف سميماف (5)، كالخطيب البغدادم(4)كأخرجو الراميرمزم
 ـ بف حساف بو بمفظو.عف ىشا

ىشاـ بف حساف، عف حفصة بنت سيريف، عف أخت ليا، عف أنس  بف مالؾ :  الوجو الثاني
.مكقكفان 

لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية يحيى بف يماف لو في 
 .(6)العمؿ

 مكقكفان.  لؾىشاـ، عف حفصة، عف يحيى بف سيريف، عف أنس بف ما:  الوجو الثالث

لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريقي يحيى القطاف، كركح بف عبادة، كلكف الدارقطني أفاد 
 .(7)بركايتيما لو في العمؿ

 

                                                           

 (. 266/ص13مسند البزار=البحر الزخار)ج: انظر: البزار (1)
 (.36/ح77انظر: الصكرم: الفكائد المنتقاة كالغرائب الحساف عف الشيكخ الككفييف)ص (2)
 (.3/ص12العمؿ)ج: انظر: الدارقطني (3)
 (.624المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي )ص: انظر: الراميرمزم (4)
 (.105/ح919/ص2الفصؿ لمكصؿ المدرج في النقؿ )ج: غدادمانظر: الخطيب الب (5)
 (.3/ص12العمؿ)ج: انظر: الدارقطني (6)
 انظر: المصدر نفسو. (7)
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 ،مف طريؽ حماد بف زيد عف ىشاـ بو بمثمو.(2)، كالصكرم(1)أخرجو مسدد

 مكقكفان.ىشاـ، عف حفصة، عف أنس :  الوجو الرابع
  بو بنحكه .عف ىشاـ بف حساف طريؽ سفياف الثكرم  ،مف(3)أخرجو الخطيب البغدادم

مَّد بف ًسيًريف، عىف أىًخيو يحيى بف ًسيًريف ،عىف أىًخيو  الوجو الخامس: ًىشىاـ بف حساف ،عىف ميحى
 .، عف النبيف أىًخيو أنس، عىف أنس بف مىالؾع ،معبد

 و.، مف طريؽ الحكـ بف ًسنىاف عف ىشاـ بف حساف بو بمفظ(4)أخرجو الصكرم

 دراسة أوجو االختالف:
ىشاـ، عف محمد بف سيريف، عف أخيو يحيى، عف أخيو أنس، عف أنس بف :  الوجو األول

 .النبي،عف مالؾ 

 يحيى بن سيرين:
، األنصارم، مكالىـ ٍبف يىحيى   .(5)الثالثة عمركالبصرم، مف أبك ًسيًريفى

 .(6)"ثقة"

 أنس بن سيرين:
كقيؿ أبك عبد اهلل البصرم،مف الثالثة،  كقيؿ أبك حمزة، مكسي، أبك أىنس ٍبف ًسيريف، األنصارم،

 .(7)كمائة مات سنة ثماني عشرة كقيؿ سنة عشريف

 .(8)"ثقة"

                                                           

 (.1271/ح68/ص7المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية )ج : عزاه لو ابف حجر: (1)
 (.37/ح79ييف )صالفكائد المنتقاة كالغرائب الحساف عف الشيكخ الككف: انظر: الصكرم (2)
 (.57/ص2مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ )ج: انظر: الخطيب البغدادم (3)
 (.87الفكائد المنتقاة كالغرائب الحساف عف الشيكخ الككفييف )ص: انظر: الصكرم (4)
تقريب ، ابف حجر ؛ (31/373تيذيب الكماؿ )ج، المزم ؛ (8/275التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (5)

 (.591التيذيب )ص
 (.591انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص (6)
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (2/32التاريخ الكبير )ج، البخارم ؛ (7/207الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (7)

 (.115تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (3/346في أسماء الرجاؿ )ج
 (.115تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (8)
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 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(1)تقدمت ترجمتو ثقة: النضر بن شميل

 الفضل بن موسى:
، مف كبار التاسعة مات سنة اثنتيف ، المىركىزً (2)الفىضؿ ٍبف ميكسى، أىبك عىبد المَّو، السّْيناًنيُّ  مُّ

 .(3)كتسعيف كمائة

 .(4)"ثقة ثبت كربما أغرب"

 جعفر بن سميمان:
بىًعيُّ  عفىر ٍبف سيميماف، الضُّ رىًشي(5)جى ، اٍلحى

 .(7)كمائة ،مف الثامنة، مات سنة ثماف كسبعيف(6)

 .(8)لكنو كاف يتشيع" ،"صدكؽ زاىد

 .  (9)ككاف يتشيع كقاؿ محمد بف سعد: كاف ثقة، كبو ضعؼ، 

 .(10)كاف يحيى بف سعيد ال يكتب حديثو ،: ثقةابف معيف كقاؿ

 .(11)كىك ثقة متماسؾ كاف ال يكتب، قاؿ الجكزجاني: ركل أحاديث منكرة ك 

                                                           

 (93) رجمتو صانظر: ت (1)
ياقكت ؛ (7/355األنساب )ج، الًسيناني: ىذه النسبة إلى سيناف كىي إحدل قرل مرك. انظر: السمعاني (2)

 (.3/300معجـ البمداف )ج، الحمكم
تيذيب ، المزم  ؛(7/68الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ ؛ (7/117التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)

 (.447تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (254/ 23الكماؿ )ج
 (.447تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (4)
بىعي: ىذه النسبة إلى بنى  ضبيعة بف قيس بف ثعمبة ، نزؿ أكثرىـ البصرة. انظر:  السمعاني (5) األنساب ، الضي

 (.8/376)ج
رىًشى: (6) .، كأكثرىـ نزلكا البصرة، كمنيا تفرقت إلى البالد. .حريش بف كعب بف ربيعةىذه النسبة إلى بنى ال: الحى

 (.4/121األنساب )ج، انظر: السمعاني
تقريب التيذيب ، ابف حجر ؛ (5/43تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (2/192التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (7)

 (.140)ص 
 (.140تقريب التيذيب )ص ، انظر: ابف حجر (8)
 (.7/288الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (9)
 (.130/ 4تاريخ ابف معيف / ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (10)
 (.184أحكاؿ الرجاؿ )ص، انظر: الجكزجاني (11)
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 .(1)كقاؿ الذىبي: ثقة ، فيو شئ مع كثرة عمكمو

بف  قاؿ أبك طالب أحمد بف حميد، عف أحمد بف حنبؿ: ال بأس بو، قيؿ لو: إف سميمافك 
كاف ينيى عف عبد حرب يقكؿ: ال يكتب حديثو؟ فقاؿ: حماد بف زيد لـ يكف ينيى عنو، 

، إنما كاف يتشيع، ككاف يحدث بأحاديث في فضؿ عمي، كأىؿ  ، كال ينيى عف جعفر(2)الكارث
كاف قد جمعيا، كقد ركل عنو عبد   البصرة يغمكف في عمي، فقمت: عامة حديثو رقاؽ؟ قاؿ: نعـ،

 .(3)، فال أدرم سمع منو أـ الره، إال أني لـ أسمع مف يحيى عنو شيئان الرحمف كغي

كقاؿ عمي بف المديني: أكثر عف ثابت، ككتب مراسيؿ كفييا أحاديث مناكير، عف ثابت، عف 
 . (4)النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 . (5): يخالؼ في بعض حديثوعبد اهلل بف أبي األسكد كقاؿ

 .(6)كقاؿ ابف عمار المكصمي: ضعيؼ

 وقد وصف بالتشيع:
: سألت محمد بف أبي بكر المقدمي عف حديث لجعفر بف سميماف، فقمت: (7)كقاؿ محمد الرازم

 .(8)غيره يعني في التشيع ركل عنو عبد الرزاؽ، فقاؿ: فقدت عبد الرزاؽ، ما أفسد جعفران 

تـ أبا بكر : قيؿ لجعفر بف سميماف: بمغنا أنؾ تش(9)كقاؿ الخضر بف محمد بف شجاع الجزرم
 .(10)يا لؾ ،كحكى عنو كىب بف بقية نحك ذلؾ كعمر، فقاؿ: أما الشتـ فال، كلكف بغضان 

                                                           

 (.1/294انظر: الذىبي، الكاشؼ )ج (1)
 (.18/478)جىك عبد الكارث  بف سعيد بف ذككاف التميمي العنبرم. انظر: المزم، تيذيب الكماؿ (2)
 (.2/481الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (3)
 (.2/96انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (4)
 (.2/192التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (5)
 (.2/97انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج (6)
انظر: البخارم، التاريخ  محمد بف  حميد، أبك عبد اهلل  الرازم، مات سنة ثماف كأربعيف كمئتيف. (7)

 (.1/69الكبير)ج
 (.1/409ميزاف االعتداؿ )ج، الذىبي ؛ (36انظر: ابف عساكر،  تاريخ دمشؽ )ص (8)
الخضر بف محمد بف شجاع الجزرم، أبك مركاف الحراني،  تكفي سنة إحدل كعشريف كمئتيف. انظر:  (9)

 (564/ 5الذىبي، تاريخ اإلسالـ )ج
 (.1/188عفاء الكبير )جالض، انظر: العقيمي (10)
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 ،شيعيتو عنو ذكرت إنما ،فيو خطأ في كال ، الحديث في عميو يطعف أحدان  قاؿ البزار: لـ يسمع
 .(1)فمستقيـ حديثو كأما

ف في الركايات غير إنو قاؿ أبك حاتـ البستي: ككاف جعفر بف سميماف مف الثقات المتقني
كاف ينتحؿ الميؿ إلى أىؿ البيت كلـ يكف بداعية إلى مذىبو كليس بيف أىؿ الحديث مف أئمتنا 
خالؼ أف الصدكؽ المتقف إذا كاف فيو بدعة كلـ يكف يدعك إلييا أف االحتجاج بأخباره جائز ،فإذا 

 .(2)دعا إلى بدعتو سقط االحتجاج بأخباره
حديث صالح، كركايات كثيرة، كىك حسف الحديث، كىك معركؼ قاؿ ابف عدم : كلجعفر 

بالتشيع، كجمع الرقائؽ كجالس زىاد البصرة فحفظ عنيـ الكالـ الرقيؽ في الزىد ...كأرجك أنو ال 
بأس بو، كالذم ذكر فيو مف التشيع كالركايات التي ركاىا التي يستدؿ بيا عمى أنو شيعي، فقد 

فمعؿ البالء فيو مف ؛   اديثو ليست بالمنكرة، كما كاف فيو منكرفي فضؿ الشيخيف، كأح ركل أيضان 
  .(3)ؿ حديثوبالراكم عنو، كىك عندم ممف يجب أف يق

كقاؿ أبك أحمد بف عدم، عف زكريا بف يحيى الساجي: كأما الحكاية التي حكيت عنو، 
فسئؿ  ،خر عمركيسمى اآل ،فإنما عنى بو جاريف كانا لو، كقد تأذل بيما، بكنى أحدىما أبك بكر

 .(4)يا لؾ، كلـ يعف بو الشيخيف، أك كما قاؿ عنيما، فقاؿ: أما السب فال، كلكف بغضان 

 الخالصة:
 صدكؽ يتشيع ، كلـ يكف بداعية لبدعتو.

 مكقكفان.ىشاـ ، عف حفصة ، عف أخت ليا، عف أنس  بف مالؾ :  الوجو الثاني

 أخت ليا:
 .(5)حفصة  ختأكريمة بنت سيريف 

 .(6)حجر في لساف الميزاف ذكرىا ابف
 .(7)كذكرىا ابف حباف في الثقات 

                                                           

 (.2/96انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب)ج (1)
 (.6/140انظر: ابف حباف،  الثقات )ج (2)
 (.2/389الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (3)
 (.2/380الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (4)
 (.6/421الميزاف )جلساف ، ابف حجر ؛ (4/609الميزاف )ج، انظر: الذىبي (5)
 (.6/421لساف الميزاف )ج، انظر: ابف حجر (6)
 (.5/343انظر: ابف حباف، الثقات )ج (7)
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 .(1)قاؿ ابف معيف: ضعيفة الحديث

 الخالصة:
 ضعيفة الحديث.

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(2)تقدمت ترجمتو   يخطئ كثيران  صدكؽ : يحيى بن يمان
 موقوفًا.  ىشام, عن حفصة, عن يحيى بن سيرين, عن أنس بن مالك:  الوجو الثالث

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 ..(3)تقدمت ترجمتو ثقة: يحيى القطان 
 .(4)ثقة تقدمت ترجمتو: روح بن عبادة
 .(5)تقدمت ترجمتو ثقة :حماد بن زيد
 مكقكفان.ىشاـ، عف حفصة ، عف أنس :  الوجو الرابع

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 (6)ترجمتوتقدمت    ؿكتدليسو محتمثقة :  سفيان الثوري

مَّد بف ًسيًريف،عىف أىًخيو يحيى بف ًسيًريف ،عىف أىًخيو  الوجو الخامس: ًىشىاـ بف حساف ،عىف ميحى
 .، عف النبي معبد بف ًسيًريف ،عىف أىًخيو أنس بف ًسيًريف، عىف أنس بف مىالؾ

 معبد بن سيرين:
خكتو مىعبىد بف سيريف، األنصارم، البصرم، مكلى أنس بف مالؾ ، كىك أخك محمد بف سيريف، كا 

 .(7)ككاف األكبر ،مف الثالثة مات عمى رأس المائة
                                                           

 (.4/609ميزاف االعتداؿ)ج، انظر: الذىبي (1)
 (255) انظر: ترجمتو ص (2)
 (66) انظر: ترجمتو ص (3)
 (58) انظر: ترجمتو ص (4)
 (77) انظر: ترجمتو ص (5)
 (77) انظر: ترجمتو ص (6)
ابف حجر،    ؛ (28/235تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (8/280الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (7)

 (.539تقريب التيذيب )ص
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 .(1)"ثقة"
 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:

 اْلَحَكُم ْبُن ِسَنان:
كىـ ٍبف ًسناف، أىبك عىكف، الباىمي، اٍلبىٍصًرٌم،مف الثامنة، مات سنة تسعيف كمائة  .(2)الحى

 .(3)"ضعيؼ"
 ، : ضعيؼ(7)، كالنسائي(6)، كأبك داكد(5)ابف معيف، ك (4)قاؿ ابف سعد

  (8)كقاؿ البخارم: عنده كىـ كبير، كليس لو كبير إسناد
 . (9)يكتب حديثو : ال كقاؿ مرة

 . (10)أراه كذابان  ،كثير الكىـ،صدكؽ : كقاؿ الساجي 
 .  (11)كقاؿ أبك حاتـ  : عنده كىـ كبير، كليس بالقكم، كمحمو الصدؽ، يكتب حديثو

ؿ ابف حباف: ممف تفرد عف الثقات باألحاديث المكضكعات ال يشتغؿ بو كقاؿ العقيمي في كقا
 . (13)ال يتابع عميو (12)حديثو عف ثابت عف أنس في القبضتيف

 . (14)كبعضو ال يتابع عميو ،كقاؿ ابف عدم: كلو غير ما ذكرت كليس بكثير
                                                           

 (.539انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1()1)
(، 96/ 7المزم في تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج؛ (3/117انظر: ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ )ج (2)

 (.175ابف حجر في تقريب التيذيب )ص
 (.175انظر: ابف حجر في تقريب التيذيب )ص (3)
 (.7/214الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (4)
 (.7/97تيذيب الكماؿ)ج، انظر: المزم (5)
 (.316انظر: أبك عبيد اآلجرم، سؤاالتو ألبي داكد السجستاني )ص (6)
 (.7/97تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (7)
 (.2/335التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (8)
 (.30الضعفاء الصغير )ص  ، البخارم انظر: (9)
 (.2/425انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (10)
 (.3/117انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (11)
قاؿ العقيمي: حدثنا  محمد بف إسماعيؿ، حدثنا سنيد بف داكد قاؿ: حدثنا الحكـ بف سناف، عف ثابت، عف  (12)

عميو كسمـ: " إف اهلل عز كجؿ قبض قبضة، فقاؿ: في الجنة برحمتي،  أنس قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل
 (.1/257كقبض قبضة فقاؿ: في النار كال أبالي. انظر: العقيمي، الضعفاء الكبير)ج

 (.1/249انظر: ابف حباف، المجركحيف )ج (13)
 (.2/486انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (14)
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 .(1)كقاؿ صالح جزرة :ال يشتغؿ بو

 .(2)يس بالمتيف عندىـكقاؿ أبك أحمد الحاكـ: ل

 الخالصة:
 ضعيف.

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
ىشاـ، عف محمد بف سيريف، عف أخيو يحيى، عف أخيو أنس، عف أنس بف :  الوجو األول

 ،عف  النبي صمى اهلل عميو كسمـ.مالؾ 

 مكقكفان. بف مالؾ ، عف أخت ليا، عف أنس ىشاـ بف حساف، عف حفصة : الوجو الثاني

 مكقكفان.  ىشاـ، عف حفصة، عف يحيى بف سيريف، عف أنس بف مالؾ:  وجو الثالثال

 مكقكفان. ىشاـ، عف حفصة ، عف أنس :  الوجو الرابع
مَّد بف ًسيًريف، ًىشىاـ، الوجو  الخامس: عىف يحيى بف ًسيًريف ،عىف معبد بف ًسيًريف  عىف ميحى
 بي صمى اهلل عميو كسمـ.، عف النعىف أنس بف مىالؾ ،عىف أنس بف ًسيًريف،

ىشام, عن حفصة, عن يحيى بن سيرين, عن أنس بن  الوجو الراجح: الوجو الثالث :
 موقوفًا.  مالك

 يحيى القطاف، ركح بف عبادة، حماد بف زيد. حيث ركاه ثالثة مف الثقات:

 .(3)قاؿ البزار: كلـ يحدث يحيى بف سيريف، عف أنس إال بيذا الحديث 

 .(4)لدارقطني كقاؿ: ىك الصحيحكىك الذم رجحو ا

 الحكم عمى الحديث:
الحديث مف كجيو الراجح صحيح غريب اإلسناد، ألف جميع ركاتو ثقات، كتفرد بو يحيى عف أنس 

 .بف مالؾ

                                                           

 (.2/427تيذيب التيذيب)ج انظر: ابف حجر ابف حجر،  (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
 (.13/266مسند البزار = البحر الزخار )ج ، انظر: البزار (3)
 (.12/3العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (4)
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 )الحديث العشرون(:
 صمى اهلل عميو كسمـ:" كسئؿ عف حديث أـ الحسف، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا، قاؿ رسكؿ اهلل

لىًكفٍ  ، كى ـى ًم مىٍف كىًرهى فىقىٍد سى ، فىمىفى أىٍنكىرى فىقىٍد بىًرئى، كى كفى تيٍنًكري ـٍ أيمىرىاءي تىٍعًرفيكفى كى مىٍيكي مىٍف رىًضيى  سىيكيكفي عى
مٍَّكا" ، مىا صى ؟ قاؿ: "الى ـٍ تىابىعى "قالكا:  أىفىالى نيقىاًتمييي كى
(1). 

 ف، كاختمؼ عنو؛فقاؿ: يركيو ىشاـ بف حسا

فركاه مخمد بف الحسيف، عف ىشاـ، عف الحسف، عف أمو، عف أـ سممة، قالو أبك نعيـ الحمبي، 
 عنو.

، كعيسى بف يكنس، كسيكيدي  اءو كخالفو يحيى القطاف، كمعتمر، كحماد بف عيسى، كميرىجَّي ٍبفي رىجى
، عف ضبة بف محصف، عف بف عبد العزيز، كعبد اهلل بف السٍَّيًمي، فرككه عف ىشاـ، عف الحسف

 .(2)أـ سممة، كىك الصكاب
 :أوجو االختالف

 ذكر الدار قطني وجيين من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان وىما كالتالي:
 .ىشاـ، عف الحسف، عف أمو، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا، عف النبي :  الوجو األول
ـ سممة رضي اهلل عنيا، عف ىشاـ، عف الحسف، عف ضبة بف محصف، عف أ:  الوجو الثاني

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.
 تخريج أوجو االختالف:

 .ىشاـ، عف الحسف، عف أمو، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا، عف النبي :  الوجو األول
كلكف الدارقطني أفاد بركاية مخمد بف الحسيف  لو في  لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو،

 .(3)العمؿ

                                                           

( قىاؿى اٍلقىاًضي: ىيمىا ًصفىتىاًف أًليمىرىاءى، كىالرَّاجً  (1) كفى تيٍنًكري ـٍ أيمىرىاءي تىٍعًرفيكفى كى مىٍيكي عي ًفييىا مىٍحذيكؼه أىٍم تىٍعًرفيكفى )يىكيكفي عى
ا، )فىمى  يىا قىًبيحن بىٍعضي سىننا كى يىا حى ـٍ يىكيكفي بىٍعضي يىا ييًريدي أىفَّ أىٍفعىالىيي كفى بىٍعضى تيٍنًكري ـٍ كى ٍف قىدىرى بىٍعضى أىٍفعىاًلًي ( أىٍم مى ٍف أىٍنكىرى

ـٍ كى  ـٍ قىبىاًئحى أىٍفعىاًلًي مىٍيًي ٍف كىًرهى( أىٍف ييٍنًكرى ًبًمسىاًنًو عى مى ـٍ كىأىٍنكىرى )فىقىٍد بىًرئى( أىٍم ًمفى اٍلميدىاىىنىًة كىالنّْفىاًؽ ،)كى اًت أىٍحكىاًلًي ًسمى
كىًتًيـٍ  ( أىٍم ًمٍف ميشىارى ـى ًم كىًرهى ذىًلؾى )فىقىٍد سى لىًكٍف أىٍنكىرى ًبقىٍمًبًو كى مىى ذىًلؾى كى ـٍ يىٍقًدٍر عى ٍف لى مى بىاؿً  أىٍم كى لىًكٍف ًفي اٍلًكٍزًر كىاٍلكى ، )كى

ـٍ ًفي اٍلًعٍصيى  ًؿ فىييكى الًَّذم شىارىكىيي ـٍ ًفي اٍلعىمى تىابىعى( أىٍم تىابىعىيي ـٍ ًباٍلقىٍمًب )كى ( أىٍم ًبًفٍعًمًي ـٍ مىٍف رىًضيى اًف كىاٍندىرىجى مىعىيي
 (.6/2396مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ج، تىٍحتى اٍسـً الطٍُّغيىاًف. انظر:  عمي القارم

 (.15/250العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (2)
 (.15/250العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (3)
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، عف الحسف، عف ضبة بف محصف، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا، عف  ىشاـ:  الوجو الثاني
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

مف طريؽ يحيى بف سعيد القطاف   بنحكه،(3)بمفظو، كابف عبد البر(2)بنحكه، كاآلجرم (1)أخرجو أحمد
 عف ىشاـ بو.

كف الدارقطني كل كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ معتمر، حماد بف عيسى ،مرجي بف رجاء،
 .(4)أفاد بركايتيـ لو في العمؿ

بف حساف  بمفظو، مف طريؽ عيسى بف يكنس عف ىشاـ (6)، بنحكه، كالبغكم (5)كأخرجو الاللكائي
 بو.

 .(7)لوكلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ سكيد بف عبدالعزيز، كلكف الدارقطني أفاد بركايتو 

 ي، كيزيد بف ىاركف، عف ىشاـ بو بنحكه.،مف طريؽ عبد اهلل السيم(8)كأخرجو أبك عكانة

 ووقفت عمى طرق أخرى:
، مف طريؽ (13)،كابف عبد البر(12)،كأبك يعمى(11)، كأحمد(10)كابف أبي شيبة ،(9)كأخرجو الترمذم

 يزيد بف ىاركف عف ىشاـ بو بنحكه.

 
                                                           

 (.26606/ح223/ص44مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (1)
 (.63/ح374/ص1انظر: اآلجرم: الشريعة /باب في السمع كالطاعة لمف كلي أمر المسمميف )ج (2)
 .(312/ ص24ني كاألسانيد )جانظر: ابف عبد البر:  التمييد لما في المكطأ مف المعا (3)
 (.250/ص15العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (4)
 .(1523/ح903/ص4انظر: الاللكائي: شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة )ج (5)
 (.2459/ح48/ص 10شرح السنة )ج: انظر: البغكم (6)
 (.250/ ص15يث النبكية )جالعمؿ الكاردة في األحاد: انظر: الدارقطني (7)
تىعىدّْيًو ًإذىا : انظر: أبك عكانة (8) ٍظًر ًقتىاًؿ اٍلكىاًلي اٍلفىاًجًر ًبفيجيكًرًه، كى مستخرج أبي عكانة، كتاب الحدكد/ باب ًذٍكري حى

مَّى )ج  (.7158/ح417/ص4صى
 (.2265/ح529/ ص4جامع  الترمذم/أبكاب الفتف )ج: انظر: الترمذم (9)
ٍنيىا )ج: أبي شيبةانظر: ابف  (10) ذى عى تىعىكَّ كجى ًفي اٍلًفٍتنىًة كى / 7المصنؼ، كتاب الفتف/ باب مىٍف كىًرهى اٍلخيري

 (.37296/ح469ص
 .(26825/ح149/ ص44انظر: أحمد: مسند  أحمد )ج (11)
 (.6980/ح414/ص12المسند )ج: انظر: أبك يعمى المكصمي (12)
 (.234/ ص4أ مف المعاني كاألسانيد )جالتمييد لما في المكط: انظر: ابف عبد البر (13)
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 و .مف طريؽ ابف المبارؾ عف ىشاـ ب بنحكه، (2)، بنحكه مختصران، كأبك نعيـ (1)كأخرجو مسمـ

 ، (6)البييقيأبك بكر ك  ،(5)كأبك عكانة ،(4)المركزم كمحمد بف نصر ،(3)أخرجو أبكداكد

 ،مف طريؽ حماد بف زيد عف ىشاـ بو بنحكه.(7)ركابف عبد الب

 مف طريؽ أشعث بف عبد الممؾ عف ىشاـ بو بنحكه.(8)أخرجو الطبراني

 ، مف طريقو عف ىشاـ بو بنحكه.(9)كأخرجو إسحاؽ بف راىكيو

اؽ األزرؽ عف ىشاـ بو بنحكه.(10)خرجو أبك عكانةكأ  ، مف طريؽ ًإٍسحى

 دراسة أوجو االختالف:
 .ىشاـ، عف الحسف، عف أمو، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا، عف النبي :  الوجو األول

 أمو:
ٍيرىةي أـ الحسف البصرم، مكالة أـ سممة زكج النبي صمى اهلل عميو كسمـ، مف الثانية خى
(11). 

 .(12)"مقبكلة"

 .(13)ذكرىا ابف حباف في كتاب" الثقات

 

                                                           

ـٍ ، صحيح مسمـ: انظر: مسمـ  (1) تىٍرًؾ ًقتىاًلًي اًلؼي الشٍَّرعى كى ا ييخى مىى اأٍليمىرىاًء ًفيمى ٍنكىاًر عى كًب اإٍلً مىارىة/بىابي كيجي كتاب اإٍلً
نىٍحًك ذىًلؾى )ج مٍَّكا كى  (.1854/ح1481/ ص3مىا صى

 (.380/ح150/ص1جالفتف): انظر: أبك نعيـ بف حماد (2)
 .(4760/ح242/ ص4سنف أبي داكد، كتاب السنة/باب في قتؿ الخكارج )ج: انظر: أبك داكد (3)
 .(949/ح907/ص2تعظيـ قدر الصالة )ج: انظر: محمد بف نصر المركزم (4)
ٍظًر ًقتىاًؿ اٍلكىاًلي اٍلفىاًجًر )ج: انظر: أبك عكانة (5)  (.7165/ح418ص /4المستخرج /كتاب الحدكد/ باب ًذٍكري حى
 (.6503/ح512/ ص3السنف الكبرل /كتاب صالة االستسقاء/ أبكاب تارؾ الصالة)ج: انظر: البييقي (6)
 .(1092/ح634/ ص1انظر: ابف عبد البر:  جامع بياف العمـ كفضمو )ج (7)
 (.4745/ح85/ص5المعجـ األكسط )ج ؛ (761/ح331/ص23انظر: الطبراني: المعجـ الكبير )ج (8)
 (.127/ ص4: المسند)جظر: إسحاؽ بف راىكيوان (9)
ٍظًر ًقتىاًؿ اٍلكىاًلي اٍلفىاًجًر )ج: انظر: أبك عكانة (10)  (.7159/ح417/ ص4المستخرج، كتاب الحدكد/باب ًذٍكري حى
 .(746،  تقريب التيذيب )ص(؛  ابف حجر35/166ذيب الكماؿ )جانظر: المزم، تي (11)
 .(746ص،  تقريب التيذيب )انظر: ابف حجر (12)
 (.593/ 5الثقات )ج ،انظر: ابف حباف (13)
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 .(1)ركل ليا الجماعة سكل البخارم

 الخالصة:
 مقبكلة.

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 .(2)ثقة تقدمت ترجمتو:  مخمد بن الحسين

، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا، عف :  الوجو الثاني فو بَّةى ٍبًف ًمٍحصى ىشاـ، عف الحسف، عف ضى
 هلل عميو كسمـ.النبي صمى ا

 َضبََّة ْبِن ِمْحَصٍن:
ف، العىنىزمٌ  بَّة بف ًمحصى ، مف الثالثة(3)ضى  .(4)، بىصًرمّّ

 .(5)"صدكؽ"

 .(6)قاؿ ابف سعد: كاف قميؿ الحديث

 .(9)، كذكره ابف حباف في "الثقات(8)، كالذىبي(7)كثقو محمد بف عبد اهلل األزدم األندلسي

 الخالصة:

 ثقة.

 

                                                           

 (.35/167تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (1)
 (240) انظر: ترجمتو ص (2)
عدناف. العنزم: ىذه النسبة إلى عنزة، كىك حي مف ربيعة، كىك عنزة بف أسد بف ربيعة ابف نزار بف معد بف  (3)

 (.9/391األنساب )ج، انظر:  السمعاني
تيذيب ، المزم ؛ (4/469الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ ؛ (4/342التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)

 (.963تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (13/255الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.963تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
 (.7/72الطبقات الكبرل )ج، ابف سعد انظر: (6)
 (.4/443انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (7)
 (.1/507الكاشؼ )ج، انظر: الذىبي (8)
 (.4/390انظر: ابف حباف، الثقات )ج (9)
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 :شام بن حسانروى ىذا الوجو عن ى
 .(1)ثقة تقدمت ترجمتويحيى القطاف: 

 الُمعَتِمر:
مىيماف ٍبف طىرخاف، التيمي، أبك محمد البصرم، يمقب الطُّفىٍيًؿ، مف كبار التاسعة ،مات  ميعتىًمر ٍبف سي

 .(2)سنة سبع كثمانيف كمائة

 .(3)"ثقة"

 َحمَّاُد ْبُن ِعيَسى:
يىًنيّْ  مَّادي ٍبفي ًعيسىى بف عبيدة، اٍلجي حى
تكفي سنة ثماف  ،الكىاًسًطٌي ،اٍلبىٍصًرٌم، مف التاسعة،(4)

 .(5)كمائتيف

 .(6)"ضعيؼ"

 .(7)قاؿ يحيى بف معيف : شيخ صالح

 .(11)، كابف ماككال(10)كالدارقطني ،(9)، كأبك حاتـ(8)ضعفو أبك داكد

 

                                                           

 (255) انظر: ترجمتو ص (1)
تيذيب ، المزم ؛ (8/402الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ ؛ (8/49التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (2)

 (.539تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (8/477سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي ؛ (28/250الكماؿ )ج
 (.539انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص (3)
يىًنيّْ  (4) إلى جيينة كىي قبيمة مف قضاعة. انظر:  ىذه النسبة، بضـ الجيـ كفتح الياء ككسر النكف في آخره: اٍلجي

 (.3/439األنساب)ج، السمعاني
 ؛ (281/ 7تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم ؛ (3/145الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (5)

 (.178تقريب التيذيب )ص ، ابف حجر ؛ (1/350كفى الكاشؼ )ج؛ (5/63تاريخ اإلسالـ )ج، الذىبي
 (.178تقريب التيذيب )ص، ابف حجر انظر: (6)
 (.3/19انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (7)
 (.238انظر: أبك عبيد اآلجرم، سؤاالتو ألبي داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص (8)
 (.3/145الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (9)
 (.3/1515كفى المؤتمؼ كالمختمؼ )ج ؛ (2/149الضعفاء كالمتركككف )ج، انظر: الدارقطني (10)
 (.3/19تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (11)
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كبة يركم عف بف جريج كعبد العزيز بف عمر بف عبد العزيز أشياء مقم، كقاؿ ابف حباف: شيخ 
 .(1)ال يجكز االحتجاج بو كلةمف ىذا الشأف صناعتو أنيا معم ليٌ تتخايؿ إ

 .(2)كقاؿ أبك نعيـ: يركم عف ابف جريج كجعفر الصادؽ أحاديث مكضكعة

 الخالصة:
 ضعيؼ.

 ُمَرجَّئ ْبن َرجاء :
،أبك رجاء ميرىجَّى ٍبف رىجاء،  ، اليىشكيًرمُّ ت سنة سبع مف الثامنة، ما، كيقاؿ : العدكم البىصًرمُّ

 .(3)كخمسيف كمائة

 .(4)"صدكؽ ربما كىـ"
 .(6)، كالدارقطني(5)كثقو أبك زرعة

 .(7)كقاؿ ابف معيف :ليس بو بأس

 .(9)، ككذلؾ قاؿ أبك داكد(8)كقاؿ ابف معيف مرة: صالح الحديث

 ،: ضعيؼ.(11)، كأبك داكد(10)كقاؿ ابف معيف

 

                                                           

 (.1/253انظر: ابف حباف،  المجركحيف )ج (1)
 (.74الضعفاء )ص، انظر: أبك نعيـ (2)
تيذيب ، المزم ؛ (8/412الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (8/62التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)

ابف حجر، تقريب التيذيب  ؛ (2/251الكاشؼ )ج، الذىبي؛ (27/361أسماء الرجاؿ )جالكماؿ في 
 (.524)ص

 (.524انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (4)
 (.8/412الجرح كالتعديؿ )ج ، انظر: ابف أبي حاتـ (5)
 (.278انظر: الحاكـ، سؤاالتو لمدارقطني )ص (6)
 (.4/85الدكرم )ج تاريخ ابف معيف/ ركاية، انظر: ابف معيف (7)
 (.4/221تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (8)
 (.10/84تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (9)
 (.4/221تاريخ ابف معيف/ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (10)
 (.271سؤاالتو ألبي داكد السجستاني )ص، انظر: أبك عبيد اآلجرم (11)
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فمما كثر ذلؾ منو استحؽ  ،عف المشاىيرممف ينفرد بالمناكير  ،كقاؿ ابف حباف: منكر الحديث
 .(1)مجانبة حديثو

 . (2)كقاؿ ابف عدم: "لو أحاديث، كفي بعضيا ما ال يتابع عميو"

 .(3)كقاؿ ابف حجر: "مختمؼ في االحتجاج بو

 الخالصة:
 صدكؽ ربما كىـ.

 .(4)ثقة      تقدمت ترجمتو: عيسى بن يونس
 .(5)تقدمت ترجمتو  بع عميياكأحاديثو ال يتا ضعيؼ: سويد بن عبد العزيز

 .(6)ثقة   تقدمت ترجمتو: عبد اهلل بن بكر السيمي
 .(7)ثقة     تقدمت ترجمتو : يزيد بن ىارون

 .(8)ثقة    تقدمت ترجمتو:  عبد اهلل بن المبارك
 .(9)ثقة   تقدمت ترجمتو:  حماد بن زيد

 َأْشَعث بن عبد الممك:
بد الممؾ، أىبك ىانئ، مرىانىالحي  أىشعث ٍبف عى

، اٍلبىٍصًرٌم، مف السادسة مات سنة ثنتيف كأربعيف، (10)
 . (11)كمائة كقيؿ: سنة ست كأربعيف

                                                           

 (.3/29المجركحيف )ج، افانظر: ابف حب (1)
 (.8/203الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج: انظر: ابف عدم (2)
 (.1/458فتح البارم )ج، انظر: ابف حجر (3)
 (259) انظر: ترجمتو ص (4)
 (204) انظر: ترجمتو ص (5)
 (203) و صانظر: ترجمت (6)
 (94) ترجمتو ص: انظر: (7)
 (257) انظر: ترجمتو ص (8)
 (58) انظر: ترجمتو ص (9)
 (.4/244األنساب )ج، سبة لقـك ينتمكف إلى حمراف بف أعيف. انظر:  السمعانيالحيمرىانى: ن (10)
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (6/62الثقات )ج، ابف حباف؛ (1/431انظر: البخارم في التاريخ الكبير )ج (11)

 (.113تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (3/277)ج
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 .(1)" ثقة فقيو"

 ِإْسَحاق بن َراَىَوْيو:
ًزٌم، مات سنة ثماف كثالثيف كمائتيف ًإسحاؽ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف مىخمد، أىبك يعقكب، المىركى
(2) . 

 .(3)"ثقة حافظ مجتيد"

 زرق:ِإْسَحاق األ 
كًمي ، الكاًسًطٌي، المعركؼ باأٍلىٍزرىؽ، مف التاسعة، مات سنة  ًإسحاؽ ٍبف يكسؼ بف ًمٍرداس، المىٍخزي

 .(4)خمس كتسعيف كمائة

 .(5)"ثقة "

 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
 .، عف الحسف، عف أمو، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا، عف النبي  ىشاـ:  الوجو األول
ىشاـ، عف الحسف، عف ضبة بف محصف، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا، عف :  الوجو الثاني

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

الوجو الثاني : ىشام, عن الحسن, عن ضبة بن محصن, عن أم سممة رضي  الوجو الراجح:
 اهلل عنيا, عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.

عبد اهلل  عيسى بف يكنس، ف سميماف،معتمر ب يحيى القطاف،  حيث ركاه عشرة مف الركاة الثقات:
عبد اهلل بف المبارؾ، حماد بف زيد، أشعث بف عبد الممؾ،  يزيد بف ىاركف، بف بكر السيمي،

 إسحاؽ بف راىكيو، إسحاؽ األزرؽ.

 .(6)ىك الصكاب كرجحو الدارقطني كقاؿ:

                                                           

 (.113انظر: ابف حجر،   تقريب التيذيب )ص (1)
تيذيب الكماؿ في أسماء ، المزم؛ (8/115الثقات )ج، ابف حباف؛ (1/379التاريخ الكبير)ج، البخارمانظر:  (2)

 (.99تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (2/373الرجاؿ )ج
 (.99تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (3)
ابف ؛ (2/496)جتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، المزم؛ (1/406التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)

 (.104حجر،  تقريب التيذيب )ص
 (.104انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5)
 (.15/250العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (6)
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 الحكم عمى الحديث:
 .الحديث مف كجيو الراجح صحيح اإلسناد، ألف جميع ركاتو ثقات

 .(1)كقد صححو مسمـ

 .(2)حسف صحيح كقاؿ الترمذم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اًلؼي : انظر: مسمـ (1) ا ييخى مىى اأٍليمىرىاًء ًفيمى ٍنكىاًر عى كًب اإٍلً مىارىة/بىابي كيجي ـٍ صحيح مسمـ، كتاب اإٍلً تىٍرًؾ ًقتىاًلًي الشٍَّرعى، كى
نىٍحًك ذىًلؾى )ج مٍَّكا، كى  (.1854/ح1481/ص3مىا صى

 (.2265/ح529/ص4جامع  الترمذم /أبكاب الفتف)ج: انظر: الترمذم (2)
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 )الحديث الواحد والعشرون(:
 .(1)كسئؿ عف حديث أـ اليذيؿ، عف أـ سممة، قالت: "ما كنا نعد الكدرة، كالصفرة حيضان"

 فقاؿ: يركيو ىشاـ بف حساف، كاختمؼ عنو؛

عف أـ سممة، ككىـ فيو كغيره يركيو عف فركاه قبيصة، عف الثكرم، عف ىشاـ، عف أـ اليذيؿ، 
 .(2)ىشاـ، عف حفصة، عف أـ عطية

ذكر الدارقطني وجيين من أوجو االختالف عمى ىشام بن حسان, ووقفت عمى 
 وجيين آخرين وىم كالتالي:

 ىشاـ، عف أـ اليذيؿ، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا.:  الوجو األول
 رضي اهلل عنيا. عف حفصة، عف أـ عطية ىشاـ،:  الوجو الثاني

 ىشاـ ،عف محمد بف سيريف، عف أـ عطية رضي اهلل عنيا. :الوجو الثالث
، عىٍف أيْـّ اٍلييذىٍيًؿ، عف عىاًئشىةى رضي اهلل عنيا. :الوجو الرابع سَّافى  ًىشىاـ ٍبف حى

 تخريج أوجو االختالف:
 ىشاـ، عف أـ اليذيؿ، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا.:  الوجو األول
مى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية سفياف الثكرم لو في لـ أقؼ ع

 .(3)العمؿ

 ىشاـ، عف حفصة، عف أـ عطية رضي اهلل عنيا.:  الوجو الثاني
 وقفت عمى طرق ليذا الوجو:

 مف طريؽ يحيى بف زكريا عف ىشاـ بو بنحكه.، (4)أخرجو ابف أبي شيبة

 

                                                           

أم مف الحيض إذا كاف في غير زمف الحيض، أما فيو فيك مف الحيض. انظر: القسطالني،  شرح  (1)
 (.1/362ح صحيح البخارم )جالقسطالني = إرشاد السارم لشر 

 (.15/257انظر: الدارقطني، العمؿ )ج (2)
 انظر: المصدر نفسو. (3)
 (.998/ح90/ص1المصنؼ، كتاب الطيارات/في المرأة تطير ثـ ترل الصفرة )ج: انظر: ابف أبي شيبة (4)
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 طريؽ عيسى بف يكنس عف ىشاـ بو بنحكه. مف ،(1)كأخرجو إسحاؽ بف راىكيو

 ، مف طريؽ حماد بف زيد بو  عف ىشاـ بو بنحكه.(2)كأخرجو إبراىيـ الحربي

اًعيؿى ٍبف ًإٍبرىاًىيـ عف ىشاـ بف حساف بو بنحكه.(3)و ابف المنذرجكأخر    ، مف طريؽ ًإٍسمى

 كه.،مف طريؽ زائدة بف قدامة  عف ىشاـ بف حساف بو بنح(4)كأخرجو الطبراني

 ،مف طريؽ  عبد الكىاب بف عطاء عف ىشاـ  بو بنحكه.(5)كأخرجو الدارقطني

 ىشاـ عف  محمد بف سيريف، عف أـ عطية رضي اهلل عنيا.: الوجو الثالث

 ،مف طريؽ عبد الكىاب بف عطاء عف ىشاـ بف حساف بو بنحكه.(6)أخرجو الحاكـ
، عىٍف أيْـّ اٍلييذى  :الوجو الرابع سَّافى  ٍيًؿ، عف عىاًئشىةى رضي اهلل عنيا.ًىشىاـ ٍبف حى

 ، عف ىشاـ  بف حساف بو بمعناه.(7)أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني

 بو بمعناه.عف ىشاـ   الثكرم ، مف طريؽ سفياف(8)كأخرجو ابف المنذر

 دراسة أوجو االختالف:
 ىشاـ، عف أـ اليذيؿ، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا. : الوجو األول

 .(9)سيريف   ثقة  تقدمت ترجمتيا حفصة بنت: أم اليذيل

 

                                                           

 (.2359/ح217/ص5مسند ابف راىكيو)ج: انظر: إسحاؽ بف راىكيو (1)
 (.779/ص2غريب الحديث )ج: ربيانظر: إبراىيـ الح (2)
األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ، كتاب الحيض/باب ذكر اختالؼ أىؿ العمـ في : انظر: ابف المنذر (3)

 (.818/ح236/ ص2الكدرة كالصفرة )ج
 (.153/ح64/ص25المعجـ الكبير )ج: انظر: الطبراني (4)
 (.850/ح407/ ص1سنف الدارقطني، كتاب الحيض)ج: انظر: الدارقطني (5)
 (.282/ص1المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج: انظر: الحاكـ  (6)
/ 1المصنؼ، كتاب الصالة/باب الصالة في الثكب الذم يجامع فيو )ج: انظر: عبد الرزاؽ الصنعاني (7)

 (.1432/ح366ص
/ذكر عرؽ األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ، كتاب طيارات األبداف كالثياب : انظر: ابف المنذر (8)

 (.178/ ص2الجنب كالحائض)ج
 (222) انظر: ترجمتيا ص (9)
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 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 (1)ترجمتوتقدمت    ، يحتمؿ تدليسوثقة :  سفيان الثوري

 رضي اهلل عنيا.(2)ىشاـ، عف حفصة، عف أـ عطية :  الوجو الثاني

 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:
 يحيى بن زكريا :

، سىًعيد، أىبك زاًئدىة، أىبي ٍبف زكريا ٍبف يىحيى ، مف اليىمداًنيُّ  أك ثالث سنة مات التاسعة كبار الكيكفيُّ
 .(3)كمائة كثمانيف أربع

 .(4)متقف" ثقة

 .(5)تقدمت ترجمتوثقة : عيسى بن يونس
 .(6)ثقة تقدمت ترجمتو: حماد بن زيد

 .(7)ىك ابف عمية  ثقة    تقدمت ترجمتو: ِإْسَماِعيل ْبن ِإْبَراِىيم
 .(8)ثقة تقدمت ترجمتو :زائدة بن قدامة

 
 
 

                                                           

 (77) انظر: ترجمتو ص (1)
أسد ، أـ عطية األنصارية: اسميا نسيبة بنت الحارث. كقيؿ: نسيبة بنت كعب انظر:  ابف األثير الجزرم (2)

 (.6/367بة )جالغا
ابف ؛ (31/305تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (8/273التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)

 (.590تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.590تقريب التيذيب )ص، ابف حجر (4)
 (259) انظر: ترجمتو ص (5)
 (58) انظر: ترجمتو ص (6)
 (284) انظر: ترجمتو ص (7)
 (75) انظر: ترجمتو ص (8)
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 عبد الوىاب بن عطاء:
، مف (2)،الًعجمي مكالىـ، نزيؿ بغداد (1)عبد الكىاب بف عطاء الخفَّاؼ، أبك نىٍصر، البصرم

 .(3)التاسعة مات سنة أربع كيقاؿ سنة ست كمائتيف
 .(4)أخطأ" ربما "صدكؽ

 في حباف ابف كذكره ،(7)كابف شاىيف ،(6)كالدارقطني ،(5)معيف بفيحيى : كؿه مف كثَّقىو
  .(8)«الثقات»
 .(11)، كابف عدم(10)ككذلؾ قاؿ النسائي ،(9)كقاؿ ابف معيف مرة: ليس بو بأس 
 . (12)قاؿ أحمد بف حنبؿ: كاف يحيى بف سعيد حسف الرأم فيو، كاف يعرفو معرفةن قديمةن ك 

 .(13)كقاؿ عبد اهلل بف أحمد: سألت أبي عف الخفاؼ؟ فقاؿ: أما أنا فأركم عنو
قاؿ ابف سعد: كاف كثيرى الحديث، معركفان، صدكقان 
(14)  . 

قاؿ البخارم: يكتب حديثو. قيؿ لو: ييحتج بو؟ قاؿ: أرجك، إال أنو كاف ييدلّْس عف ثكر، كأقكاـ، 
 .(15)أحاديث مناكير

                                                           

تقع في العراؽ، طكليا أربع كسبعكف درجة، كعرضيا إحدل كثالثكف درجة، كىي في ، البصرة: كىي العظمي (1)
 (.430/ 1إلقميـ الثالث.. انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )جا

 (.456/ 1بىٍغدىادي: أـ الدنيا كسيدة البالد، تقع في العراؽ. انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف )ج (2)
الخطيب ؛ (72/ 6الجرح  كالتعديؿ)ج، ابف أبي حاتـ الرازم؛ (6/98انظر: لبخارم في التاريخ الكبير )ج (3)

سير ، الذىبي؛ (18/509تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (12/276تاريخ بغداد )ج، لبغدادما
 (.368ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص؛ (8/156أعالـ النبالء )ج

 (.368انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص (4)
 (.83/ 4تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (5)
 (.12/276تاريخ بغداد )ج ، : الخطيب البغدادمانظر (6)
 (.167تاريخ أسماء الثقات )ص، انظر: ابف شاىيف (7)
 (.7/133الثقات )ج، انظر: ابف حباف (8)
 (.150تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي)ص، انظر: ابف معيف (9)
 (.6/450انظر: ابف حجر،   تيذيب التيذيب )ج (10)
 (.6/517ضعفاء الرجاؿ )جانظر: ابف عدم، الكامؿ  (11)
 (.6/451تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (12)
 (.3/301العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية ابنو عبد اهلل )ج، انظر: أحمد (13)
 (.7/240الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (14)
 (.6/450انظر: ابف حجر،   تيذيب التيذيب )ج (15)
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 .(1)كلكف ليس ىك ممف يتكؿ عميو ،: ليس بكذاب عنو قاؿ عثماف بف أبي شيبة

سألت أبي عنو؟ فقاؿ: يكتب حديثو، محمو الصدؽ. قمت: ىك أحب  :الرازم قاؿ ابف أبي حاتـ
إليؾ أك أبك زيد النحكم في ابف أبي عركبة؟ فقاؿ: عبد الكىاب، كليس عندىـ بقكم في 

 .(2)الحديث

 ،كىك يحتمؿ: ليس بقكم، كزاد البخارم: (5)كالبزار ،(4)، كالنسائي(3)كقاؿ البخارم 

 حديثو. كزاد البزار: كقد احتمؿ أىؿ العمـ

 . (6)قاؿ الساجي: صدكؽ، ليس بالقكم عندىـك 

 .(7)كقاؿ أحمد مرة: ضعيؼ الحديث، مضطرب

 .(8)كذكره أبك زرعة في أسماء الضعفاء

 . (9)كقاؿ الخميمي: يكتب حديثو، كال يحتج بو

قاؿ أحمد بف حنبؿ: لما أراد الخفاؼ أف يحدثيـ بحديث ىشاـ الدستكائي، أعطاني كتابو، فقاؿ 
 . (10)نظر فيو، فنظرتي فيو، فضربتي عمى أحاديث منيا، فحدثيـ، فكاف صحيح الحديثلي: ا

كقاؿ أحمد أيضان: كاف عبد الكىاب بف عطاء مف أعمـ الناس بحديث سعيد بف أبي عركبة، كقاؿ 
 . (11)أيضان: كاف عالمان بسعيد

 .  (12)كقاؿ ابف سعد: لـز سعيد بف أبي عركبة، كعيرؼ بصحبتو، ككتب كتبو

                                                           

 انظر: المصدر نفسو. (1)
 (.6/72الجرح كالتعديؿ )ج ، بف أبي حاتـانظر: ا (2)
 (.92انظر: البخارم،  الضعفاء الصغير )ص (3)
 (.68انظر: النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (4)
 (.6/453انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (5)
 (.12/276تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب البغدادم (6)
 (.161ركاية المركذم كغيره )صالعمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ، انظر: أحمد (7)
 (.2/636انظر: أبك زرعة الرازم، الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج (8)
 (.1/252اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )ج، انظر: الخميمي (9)
 (.2/355انظر: أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية ابنو عبد اهلل )ج (10)
 (.12/276ريخ بغداد )جانظر: الخطيب البغدادم، تا (11)
 انظر: المصدر نفسو. (12)
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 "أنكركا عمى الخفاؼ حديثان ركاه لثكر، عف مكحكؿ، عف كيريب، عف ابف عباس اؿ صالح جزرة:ق
في فضؿ العباس، كما أنكركا عميو غيره، فكاف  ،عف النبي  صمى اهلل عميو كسمـ ،رضي اهلل عنو

 .(1): حدثنا ثكر، كلعمو دلَّس فيو، كىك ثقة"لـ يقؿ فيو عبد الكىابك بف معيف يقكؿ: ىذا مكضكع، ا

 .(2)صدكؽ قاؿ الذىبي :

مف مراتب المدلسيف، كىي مرتبة: مىٍف أكثر مف « المرتبة الثالثة» كقد جعمو ابف حجر في
 .(3)التدليس، فمـ يحتج األئمة مف أحاديثيـ إال بما صرحكا فيو بالسماع

 فتدليسو محتمؿ.، كقد صرح بالسماع في ىذه الركاية
 الخالصة:
  صدكؽ.

 ،عف محمد بف سيريف، عف أـ عطية رضي اهلل عنيا.ىشاـ : الوجو الثالث
 روى ىذا الوجو عن ىشام بن حسان:

 .(4)صدكؽ  تقدمت ترجمتو عبد الكىاب بف عطاء: 
 كقد صرح بالسماع في ركايتو فتدليسو محتمؿ.

، عىٍف أيْـّ اٍلييذىٍيًؿ، عف عىاًئشىةى رضي اهلل عنيا. :الوجو الرابع سَّافى  ًىشىاـ ٍبف حى
 الوجو عن ىشام بن حسان:روى ىذا 

 فتغير كتشيع: حافظ، مصنؼ شيير، عمي في آخر عمره،ثقة :  عبد الرزاق الصنعاني
 .(5)تقدمت ترجمتو

 (6)ترجمتوتقدمت  تدليسو محتمؿثقة  : سفيان الثوري

 
                                                           

 انظر: المصدر نفسو. (1)
 (.2/681انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (2)
 .(41انظر: ابف حجر،  طبقات المدلسيف )ص (3)
 (338) انظر: ترجمتو ص (4)
 (78) انظر: ترجمتو ص (5)
 (77) انظر: ترجمتو ص (6)
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 الوجو الراجح عن ىشام بن حسان:
 ىشاـ، عف أـ اليذيؿ، عف أـ سممة رضي اهلل عنيا.:  الوجو األول

 عف أـ عطية رضي اهلل عنيا. ىشاـ، عف حفصة،:  و الثانيالوج
 ىشاـ عف  محمد بف سيريف، عف أـ عطية رضي اهلل عنيا. :الثالث الوجو

، عىٍف أيْـّ اٍلييذىٍيًؿ، عف عىاًئشىةى  فىشىاـ بٍ  :الوجو الرابع سَّافى  رضي اهلل عنيا. حى
 رضي اهلل عنيا. ىشام, عن حفصة, عن أم عطية : الوجو الثاني الوجو الراجح:

اًعيى  حماد بف زيد، عيسى بف يكنس، يحيى بف زكريا، حيث ركاه خمسة مف الثقات:  ٍبف ؿًإٍسمى
، ـى  زائدة بف قدامة. ًإٍبرىاًىي

 .(1)مسمـ شرط عمى صحيح كقاؿ األلباني: إسناده

 الحكم عمى الحديث:
 اإلسناد، ألف جميع ركاتو ثقات. الحديث مف كجيو الراجح صحيح

 .ىشاـ  في ىذه الركاية (2)قتادةع  كقد تاب

  ،، كغيره(3)كركايتو أخرجيا الحاكـ

 .« يخرجاه كلـ الشيخيف شرط عمى صحيح حديث ىذا»: الحاكـ كقاؿ

 
 

 
 

 

 

                                                           

 (.2/114األـ )ج -انظر: األلباني،  صحيح أبي داكد  (1)
 (59) ىك قتادة بف دعامة ترجمتو ص (2)
 (.282ص /1انظر: الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج (3)
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 المبحث الثالث: 
 محمد بن سوقة الراوي مرويات
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 المطمب األول
  مسند عمر بن الخطاب
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 )الحديث األول(:
اًبيىةً ،عف عمرعف ابف عمر عف حديث عبد اهلل بف دينار،كسئؿ  ، كفييا (1)، في خطبتو ًباٍلجى

، ثيَـّ يىٍفشيك اٍلكىًذبي ، أال  ـٍ اًبي، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىيي ـٍ ًبأىٍصحى عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "أيكًصيكي
مى  ـٍ ًباٍلجى مىٍيكي ؿه ًباٍمرىأىةو ، كعى فَّ رىجي ـٍ كىاٍلفيٍرقىةى، مف أراد بحبكحة اٍلجنَّةكالى يخميكى يَّاكي اعىًة، كىاً 

ـً (2) ، فىٍميىٍمزى
." سىاءىٍتوي سىيّْئىتيوي فىييكى ميٍؤًمفي سىنىتيوي كى مىٍف سىرٍَّتوي حى مىاعىةى، كى  اٍلجى

 .،عف عمر فقاؿ: ركاه محمد بف سيكقة، عف عبد اهلل بف دينار، عف ابف عمر

اه النضر بف إسماعيؿ، كابف المبارؾ، كالحسف بف صالح، عف محمد كاختمؼ عف ابف سيكقة ، فرك 
بمتابعة ركاية عبد اهلل بف  ، عف عمربف سكقة، عف عبد اهلل بف دينار، عف ابف عمر

 جعفر، عف عبد اهلل بف دينار.

كخالفيما يزيد بف عبد اهلل بف أسامة بف الياد، فركاه عف عبد اهلل بف دينار، عف محمد بف مسمـ 
 زىرم أف عمر خطب الناس بالجابية كىك الصكاب، عف عبد اهلل بف دينار.ال

 كعف ابف سكقة فيو أقاكيؿ أخر.

، عف ، عف عمرركاه الحارث بف عمراف، عف محمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 خطب بالجابية.كركاه عطاء بف مسمـ، عف محمد بف سكقة، عف أبي صالح ذككاف؛ أف عمر 

 خطب. كقيؿ: عف ابف سكقة، عف زاذاف، أف عمر

كالصحيح مف ذلؾ ركاية يزيد بف عبد اهلل بف الياد، عف عبد اهلل بف دينار، عف الزىرم، أف 
مرع

(3). 

 

 

 

                                                           

الجابية: ىي قرية مف أعماؿ دمشؽ، ثـ مف عمؿ الجيدكر مف ناحية الجكالف، قرب مرج الصٌفر في شمالي  (1)
 (.2/91معجـ البمداف )ج، حكراف. انظر:  ياقكت الحمكم

مف سره أف يسكف بحبكحة الجنة فميمـز الجماعة: بحبكحة الدار: كسطيا. يقاؿ تبحبح إذا تمكف كتكسط المنزؿ  (2)
 (.1/98النياية في غريب الحديث كاألثر )ج، كالمقاـ. انظر:  ابف األثير الجزرم 

 (.67-2/65العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (3)
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 أوجو االختالف:
 عمى محمد بن سوقة وىي كالتالي:دارقطني أربعة من أوجو االختالف ذكر ال

،عف  ، عف عمرسكقة، عف عبد اهلل بف دينار، عف ابف عمر محمد بف:  الوجو األول
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 .عف النبي  ، عف عمرمحمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر الوجو الثاني:
 .، عف النبي عف عمر محمد بف سكقة، عف أبي صالح ذككاف،: الوجو الثالث

 .، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـف عمرعمحمد بف سكقة، عف زاذاف، : الوجو الرابع

 تخريج أوجو االختالف:
،عف  ، عف عمرمحمد بف سكقة، عف عبد اهلل بف دينار، عف ابف عمر:  الوجو األول

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.
، (5)،النسائي(4)البزار ،(3)كابف أبي عاصـ ،(2)القاسـ بف سالـ ، كأبك عبيد(1)أخرجو الترمذم

 عف محمد بف سكقة بو بنحكه. النضر بف شميؿ  ، مف طريؽ(7)القضاعيكأبك عبداهلل  ،(6)كالحاكـ

 ،(11)ابف حبافك  بنحكه مختصران، ،(10)كالخرائطي ،(9)بنحكه مطكالن، كالطحاكم(8)كأخرجو أحمد
 

                                                           

 (.2165/ح466/ص4جامع  الترمذم، أبكاب الفتف/باب ما جاء في لزـك الجماعة)ج: انظر: الترمذم (1)
 (.133/ح201الخطب كالمكاعظ )ص: بف سالـ انظر: أبك عبيد القاسـ (2)
 (.88/ح42/ ص1السنة )ج: انظر: ابف أبي عاصـ (3)
 (.166/ح269/ص1مسند البزار = البحر الزخار )ج: انظر: البزار (4)
 (.9181/ح286/ ص8السنف الكبرل )ج: انظر: النسائي (5)
 (.389/ح198/ ص1المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج: انظر: الحاكـ (6)
 (.451/ح277/ ص1مسند الشياب )ج: نظر: القضاعيا (7)
 (.114/ح268/ ص1مسند أحمد)ج: انظر: أحمد (8)
ًؿ ىىٍؿ : انظر: الطحاكم (9) ًؿ يىكيكفي ًعٍندىهي الشَّيىادىةي ًلمرَّجي شرح معاني اآلثار،  كتاب القضاء كالشيادات/بىابي الرَّجي

مىٍيًو أىٍف ييٍخًبرىهي ًبيىا؟ )ج  (.6120ح/150/ ص4يىًجبي عى
 (.241/ح125/ص1اعتالؿ القمكب )ج: انظر: الخرائطي (10)
صحيح ابف حباف، كتاب مناقب الصحابة/ ذكر اإلخبار عف كصية المصطفى صمى اهلل : انظر: ابف حباف (11)

 (.7254/ح239/ص16عميو كسمـ الخير بالصحابة كالتابعيف بعده )ج
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المبارؾ عف عبداهلل بف  بنحكه، مف طريؽ  ،(3)كالبييقي ،(2)الحاكـأبك عبداهلل ك  ،(1)كابف بطة 
 بف سكقة بو. محمد 

 بف سكقة بو بنحكه.ا، مف طريؽ الحسف بف صالح عف (5)، كالحاكـ(4)كأخرجو ابف األعرابي

 ووقفت عمى طريق آخر:
ًمٌي ٍبف ميسًير عف محمد بف سكقة بو بنحكه.(6)أخرجو ابف أبي خيثمة  ،مف طريؽ عى

 .عف النبي  ، عف عمرمحمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر: الوجو الثاني

،مف طريؽ الحارث بف عمراف عف محمد بف سكقة (9)كابف بشراف ،(8)كأبك نعيـ ،(7)أخرجو النجاد
 بو بنحكه مختصران.

 .، عف النبيعف عمر عف أبي صالح ذككاف، محمد بف سكقة،: الوجو الثالث

 ،مف طريؽ عطاء بف مسمـ(13)، كالضياء المقدسي(12)كأبك نعيـ،(11)كالطبراني ،(10)أخرجو النسائي
 عف محمد بف سكقة  بو بنحكه.

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.محمد  بف سكقة، عف زاذاف، أف عمر: الوجو الرابع

 ، مف طريؽ عطاء بف مسمـ  عف محمد بف سكقة بو بنحكه.(14)أخرجو ابف عساكر

                                                           

 (.116/ح286/ ص1انظر: ابف بطة: اإلبانة الكبرل )ج (1)
 (.387/ح197/ ص1انظر: الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج (2)
 (.13521/ح146/ص7كتاب النكاح/ باب ال يخمك الرجؿ بامرأة أجنبية)ج، السنف الكبرل: انظر: البييقي (3)
 .(1036/ح534/ ص2المعجـ )ج: انظر: ابف األعرابي (4)
 (.388/ح198/ ص1انظر: الحاكـ :المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج (5)
 (.3647/ح861/ ص2السفر الثاني )ج -التاريخ الكبير: انظر: ابف أبي خيثمة (6)
 (.77/ح94مسند عمر بف الخطاب )ص : انظر: النجاد (7)
 (.45/ح17/ ص1معرفة الصحابة )ج: انظر: أبك نعيـ (8)
 (.1484/ح267أمالي ابف بشراف / الجزء الثاني )ص: انظر: ابف بشراف (9)
 (.9182/ح287/ص8السنف الكبرل )ج: ئيانظر: النسا (10)
 (.1134/ح30/ ص2لمعجـ األكسط )ج: انظر: الطبراني (11)
 (.46/ح18/ ص1معرفة الصحابة )ج: انظر: أبك نعيـ (12)
األحاديث المختارة = المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم : انظر: الضياء المقدسي (13)

 (.186/ح296/ ص1كمسمـ في صحيحييما )ج
 (.280/ص18تاريخ دمشؽ)ج: انظر: ابف عساكر (14)
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 دراسة أوجو االختالف:
،عف ، عف عمرعف ابف عمر،(1)عبد اهلل بف دينارمحمد بف سكقة، عف :  الوجو األول

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.
 النَّضر ْبن ِإسماِعيل:

ًميُّ  ، البىجى ، مف صغار الثامنة مات سنة ، أبك المغيرة، الككفي، اٍلقىاصى النَّضر ٍبف ًإسماًعيؿ بف حاـز
 .(2)اثنتيف كثمانيف كمائة

 .(3)"ليس بالقكم"

 .(4)كثقو العجمي

 .   (5)س بو نو ال بأأكقاؿ أبك أحمد بف عدم: أرجك 

 .(6)كقاؿ ابف معيف: ليس بشئ

 . (7)كقاؿ مرة : ال شئ

 .  (9)، ككذلؾ قاؿ يعقكب بف سفياف(8)كاف ضعيفان  كقاؿ مرة:

 .(10)، ككاف ال يدرم ما يحدث بوكقاؿ ابف معيف مرة : كاف صدكقان 

 .(11)قاؿ أحمد بف حنبؿ : لـ يكف يحفظ اإلسناد

                                                           

 (23) عبداهلل بف دينار: تقدمت ترجمتو ص (1)
المزم ،تيذيب ؛ (8/474ابف أبي حاتـ الرازم، الجرح كالتعديؿ )ج؛ (8/90التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (2)

 (.561تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (29/372الكماؿ أسماء الرجاؿ )ج
 (.561تقريب التيذيب )ص ، انظر: ابف حجر (3)
 (.2/313الثقات )ج، انظر: العجمي (4)
 (.8/267الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (5)
 (.3/274تاريخ ابف معيف /ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (6)
 (.15/597اريخ بغداد )جت، انظر: الخطيب البغدادم (7)
 (.29/374تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (8)
 (.3/55المعرفة كالتاريخ )ج، انظر: يعقكب الفسكم (9)
 (.8/266الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (10)
العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية أحمد في ؛ (3/297انظر: أحمد ،العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية ابنو عبد اهلل )ج (11)

 .(94المركذم كغيره )ص
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يعتبر بحديثو، كلكف ما كاف مف رقائؽ، ككاف أكثر حديثا كقاؿ  مرة: قد كتبنا عنو، ليس بقكم، 
 .(1)مف ابف السماؾ

 .(2)كقاؿ يعقكب بف شيبة : صدكؽ، ضعيؼ الحديث
 . (4)، كبنحكه قاؿ الساجي(3)كقاؿ أبك داكد: تجئ عنو مناكير

 : ليس بالقكم.(8)كالذىبي ،(7)، كأبك أحمد الحاكـ(6)النسائي ، ك(5)الرازم كقاؿ أبك زرعة
 .(9)ككثر كىمو، استحؽ الترؾ مف أجمو،اؿ ابف حباف: كاف ممف فحش خطؤه كق

 الخالصة:
 ضعيؼ.

 .(10)قدمت ترجمتوثقة ت: عبداهلل بن المبارك
 .(11)تقدمت ترجمتو   ، لـ يكف داعيان لبدعتوقميؿ التشيع   ،ثقة  :الحسن بن صالح
 َعِمّي ْبن ُمسِير:

سىف، الكيكف ًمٌي ٍبف ميسًير، أىبك الحى ، قاضي المكصؿعى ، قيرىًشيّّ يُّ
،مف الثامنة مات سنة تسع ،(12)

 .(13)كثمانيف كمائة

                                                           

 (.15/597انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (1)
 (.29/375تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (2)
 (.10/435انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (3)
 انظر: المصدر نفسو. (4)
 (.3/832ء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )جالضعفا، انظر: أبك زرعة الرازم (5)
 (.102انظر: النسائي، الضعفاء كالمتركككف )ص (6)
 (.10/435انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (7)
 (.2/320الكاشؼ )ج، انظر: الذىبي (8)
 (.3/51انظر: ابف حباف،  المجركحيف)ج (9)
 (257) انظر: ترجمتو ص (10)
 (158) ترجمتو صانظر:  (11)
: المدينة المشيكرة العظيمة إحدل قكاعد بالد اإلسالـ قميمة النظير كبران كعظمان ككثرة خمؽ كسعة  (12) المىٍكًصؿي

مفتاح خراساف، كمنيا رقعة، فيي محٌط رحاؿ الركباف كمنيا يقصد إلى جميع البمداف، فيي باب العراؽ، ك 
 (.5/223معجـ البمداف )ج، يقصد إلى أذربيجاف انظر: ياقكت الحمكم

الثقات ، ابف حباف؛ (6/204الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (6/297التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (13)
ذيب تقريب التي، ابف حجر؛ (21/135تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (7/214)ج

 (.405)ص
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 .(1)"أضر"ثقة لو غرائب بعد أف 

 .عف النبي  ، عف عمرمحمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر: الوجو الثاني
 نافع:

، ٌطاب، القيرىًشيُّ ، مف الثالثة، مات سنة  نافع، أىبك عىبد اهلًل، مىكلىى عىبد اهلًل ٍبف عيمىر ٍبف الخى العىدىًكمُّ
 .(2)سبع عشره كمائة أك بعد ذلؾ

 .(3)"ثقة ثبت فقيو مشيكر"

 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 الحارث بن عمران:

عفرم، المدني، مف التاسعة  .(4)الحارث ٍبف ًعمراف، الجى

 .(5)"ضعيؼ رماه ابف حباف بالكضع"

 . (6)ديثقاؿ أبك زرعة: ضعيؼ الحديث، كاىي الح

 . (7)كقاؿ أبك حاتـ: ليس بقكم

 .(8)قاؿ ابف حباف: كاف يضع الحديث عمى الثقات

 .(9)بف عدم: لو أحاديث ال يتابعو عمييا الثقات، كالضعؼ عمى ركاياتو بيفأبك أحمد كقاؿ 

                                                           

 (.405تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (1)
الثقات ، ابف حباف؛ (8/451الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (8/84التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (2)

تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (29/298تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (5/467)ج
 (.559)ص

 (.559تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (3)
الكامؿ ، أبك أحمد بف عدم؛ (1/225المجركحيف )ج، ابف حباف؛ (2/278التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (4)

ميزاف ، الذىبي؛ (5/267تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (2/466في ضعفاء الرجاؿ )ج
 (.147ابف حجر، تقريب التيذيب )ص؛ (2/152ابف حجر في تيذيب التيذيب )ج؛ (1/439االعتداؿ )ج

 (.147انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5)
 (.3/800الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (6)
 (.3/84الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (7)
 (.1/225انظر: ابف حباف،  المجركحيف )ج (8)
 (.2/466الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، مانظر: ابف عد (9)
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 .(1)كقاؿ الدارقطني : متركؾ 

 الخالصة:  
 ضعيؼ جدان.

 .، عف النبي ككاف، عف عمرمحمد بف سكقة، عف أبي صالح ذ: الوجو الثالث

 .(2)تقدمت ترجمتوثقة  أبو صالح ذكوان السمان:

 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 َعطاء ْبن ُمسمم:

ٌفاؼ، أىبك مىخمىد، الككفي ، الخى مىًبيُّ عىطاء ٍبف ميسمـ، الحى
، مف الثامنة مات سنة (4)، نزيؿ حمب(3)

 . (5)تسعيف كمائة

 .(6)كثيران" ئ"صدكؽ يخط

 .(9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)، كابف معيف(7)ثقو ككيعك 

 

 .(10)كقاؿ ابف معيف مرة: ليس بو بأس، كأحاديثو منكرات 

                                                           

 .(24انظر: البرقاني، سؤاالتو لمدارقطني )ص (1)
 (192) انظر: ترجمتو ص (2)
الككفة: بالضـ: المصر المشيكر بأرض بابؿ، مف سكاد العراؽ، كيسٌمييا قـك خٌد العذراء.انظر: ياقكت  (3)

 (.490/ 4الحمكم، معجـ البمداف )ج
: بالتحريؾ: مد (4) مىبي صحيحة األديـ كالماء، كىي قصبة جند ، كثيرة الخيرات، طيبة اليكاء، ينة عظيمة كاسعةحى

 (.2/282قٌنسريف في أيامنا ىذه، تقع في سكريا.. انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف)ج
 تاريخ ، الخطيب؛ (6/336الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (6/476التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (5)

ابف ؛ (439/ 1ميزاف االعتداؿ )ج، الذىبي؛ (20/104تيذيب الكماؿ)ج، المزم؛ (14/237بغداد )ج
 (.392تقريب التيذيب )ص، حجر

 (.392انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (6)
 (.7/80الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (7)
 (.153صانظر: ابف معيف،  تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي ) (8)
 (.7/255انظر: ابف حباف،  الثقات )ج (9)
 (.3/405الضعفاء الكبير)ج، انظر: العقيمي (10)
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كقاؿ أبك زرعة : كاف مف أىؿ الككفة قدـ حمب، ركل عنو ابف المبارؾ، دفف كتبو ثـ ركل مف  
 .(1)صالحان  حفظو، فييـ فيو، ككاف رجالن 

 .(2)ؿ: مضطرب الحديثكأنكره أحمد كلـ يعرفو كقا

كقاؿ أبك داكد: ضعيؼ. ركل حديث خالد بف عبد الرحمف بف أبي بكرة، عف أبيو عف النبي صمى 
 . (3)كليس ىك بشيء ""اغد عالمان  اهلل عميو كسمـ:

 .(4)كليس بقكم ،كقاؿ أبك حاتـ : ال يثبت حديثو

 .(5)كفييا بعض ما ينكر عميو، كقاؿ ابف عدم: لو أحاديث 

 . (6)براني: تفرد بأحاديثكقاؿ الط

 الخالصة:
 يخطئ كثيران.، صدكؽ 

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.محمد  بف سكقة، عف زاذاف، أف عمر: الوجو الرابع

 زاذان:
بد اهلًل، اٍلًكٍنًدمٌ  مف الثانية ،مات سنة  زاٍلبىزَّاالككفي ، الضرير، ، (7)زاذاف أبك عمر، كيقاؿ: أىبك عى

 .(8)ثمانيفك  اثنتيف

 .(9)"صدكؽ يرسؿ كفيو شيعية"

 

                                                           

 (.336/ 6الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.112العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية المركذم كغيره )ص، انظر: أحمد (2)
 (.20/106تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (3)
 (.6/336الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ، (4)
 (.7/82الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج،.انظر: ابف عدم (5)
 (.7/212تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (6)
، الًكندم: ىذه النسبة إلى كندة، كىي قبيمة مشيكرة مف اليمف تفرقت في البالد. انظر: السمعاني (7)

 (.4/482معجـ البمداف)ج، ياقكت الحمكم؛ (11/161األنساب)ج
تيذيب ، المزم؛ (9/515الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج؛ (3/437التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (8)

 (.213تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (9/263الكماؿ )ج
 (.213تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (9)
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 .(1)قاؿ :كاف كثير الكالـ؟ ـ تحمؿ عف زاذاف ل قاؿ شعبة قمت لمحكـ: مالؾ

 .(2)كقاؿ شعبة عف سممة بف كييؿ: أبك البخترم أحب إلي منو

،كذكره ابف حباف (7)، كالذىبي(6)البغدادم ، كالخطيب (5)، كالعجمي (4)، كابف معيف(3)كثقو ابف سعد
 يخطئ كثيران. قاؿك (8)تفي الثقا

نما رماه مف رماه لكثرة كالمو  . (9)كقاؿ أبك أحمد بف عدم: أحاديثو ال بأس بيا إذا ركل عنو ثقة، كا 
 .(10)ليس بالمتيف عندىـ :الحاكـ أبك أحمد  وقالج

 الخالصة:
  ثقة.

 الوجو الراجح عن محمد بن سوقة:
،عف  ، عف عمرعف ابف عمر محمد بف سكقة، عف عبد اهلل بف دينار،:  الوجو األول

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.
 .عف النبي  ، عف عمرمحمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر: الوجو الثاني
 . النبي ، عفمحمد بف سكقة، عف أبي صالح ذككاف،عف عمر: الوجو الثالث
 عميو كسمـ.، عف النبي صمى اهلل محمد  بف سكقة، عف زاذاف، أف عمر:  الوجو الرابع

محمد بن سوقة, عن عبد اهلل بن دينار, عن ابن  الوجو الراجح ىو: الوجو األول :
 ,عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.,عن عمرعمر

 عمي بف مسير.ك الحسف بف صالح، ك حيث ركاه ثالثة مف الثقات: عبداهلل بف المبارؾ، 

                                                           

 (.4/210اء الرجاؿ)جانظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعف (1)
 (.3/303انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (2)
 (.6/217الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (3)
 (.338سؤاالتو البف معيف)ص، انظر: ابف الجنيد (4)
 (.1/366الثقات )ج، انظر: العجمي (5)
 (.9/515تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب (6)
 (1/400الكاشؼ )ج، انظر: الذىبي (7)
 (.4/265انظر: ابف حباف، الثقات )ج (8)
 (.4/210الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (9)
 (.3/303تيذيب التيذيب)ج، انظر: ابف حجر (10)
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ًحيحه غىًريبه مً  سىفه صى ًديثه حى ٍف ىىذىا الكىٍجوً قاؿ الترمذم: "ىىذىا حى
"(1). 

 .(2)"كقاؿ البزار: "كال نعمـ أسنده ابف سكقة، عف عبد اهلل بف دينار، عف ابف عمر، إال ىذا الحديث

بيف أصحاب عبد اهلل  قاؿ الحاكـ: "ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف، فإني ال أعمـ خالفان 
 .(3)بف المبارؾ في إقامة ىذا اإلسناد عنو، كلـ يخرجاه"

 م عمى الحديث:الحك
 الحديث مف كجيو الراجح صحيح اإلسناد، ألف جميع ركاتو ثقات.

 .(6)، كاأللباني(5)ككافقو الذىبي ، كالحاكـ(4)كقد صححو ابف حباف

 ولمحديث وجو آخر من طريق:
يزيد بف عبد اهلل بف أسامة بف الياد، عف عبد اهلل بف دينار، عف محمد بف مسمـ الزىرم ،عف  

 بي صمى اهلل عميو كسمـ.، عف النعمر

 مف طريقو بو بنحكه. ،(8)، كالنسائي(7)أخرجو البخارم

 .(10)«(9)كحديث ابف الياد أصح، كىك مرسؿ؛ بإرسالو أصح»قاؿ البخارم: 

 ىك الصحيح.: ، كقاال(12)، كالدارقطني(11)أبك حاتـكىك ما رجحو 

 
                                                           

 .(2165/ح466/ ص4أبكاب الفتف/باب ما جاء في لزـك الجماعة)ج، جامع الترمذم: انظر: الترمذم (1)
 (.166/ح269/ ص1= البحر الزخار )جمسند البزار : انظر: البزار (2)
 (.197/ ص1المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج: انظر: الحاكـ (3)
صحيح ابف حباف،  مناقب الصحابة/ذكر اإلخبار عف كصية المصطفى صمى اهلل عميو : انظر: ابف حباف (4)

 (.7254/ح239/ص16كسمـ الخير بالصحابة كالتابعيف بعده )ج
 (.197/ص1عمى الصحيحيف )جالمستدرؾ : انظر: الحاكـ (5)
 (.304/ ص10انظر: األلباني،  التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف )ج (6)
 (.102/ ص1انظر: البخارم،  التاريخ الكبير )ج (7)
 (.9180/ح286/ ص8السنف الكبرل )ج : انظر: النسائي (8)
 ئي، جامع التحصيؿانظر: العال .كذلؾ إلرساؿ الزىرم عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو (9)

 (.712/ح269)ج
 (.1/102التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (10)
 (.352/ 6عمؿ الحديث )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (11)
 (.2/67العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (12)
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 المطمب الثاني:
  مسند أبي الدرداء
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 )الحديث الثاني(:
،عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: "دىٍعكىةي كسئؿ عف حديث أـ الدرداء، عف أبي الدرداء

بِّ  ا ًإلىى المًَّو أىشىدَّىيمىا حي بُّييمى ابَّ اثناف إال كاف أىحى ا تىحى مى اًحًبًو، العىٍبًد أًلىًخيًو ًبظىٍيًر اٍلغىٍيًب الى تيرىدُّ، كى ا ًلصى
".كما دعا مسمـ ألخيو ،ًإالَّ  لىؾى ًبًمٍثؿو : كى  قىاؿى اٍلمىمىؾي

، عف أـ الدرداء، كاختمؼ عنو في رفعو، فركاه فضيؿ بف  ٍيزو فقاؿ: يركيو طمحة بف عبيد اهلل بف كيرى
 غزكاف، كمحمد بف سكقة، كاختمؼ عنو؛

كمكسى بف ثركاف المعمـ، عف طمحة، فرفعكه إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، إال أف محمد بف 
 نو الكليد بف أبي ثكر كعيسى بف يكنس مكقكفان.سكقة ركاه ع

ٍعفىًر ٍبًف بيٍرقىافى ، كمحمد بف فضيؿ عمى اختالؼ عنو.  كرفعو عنو جى

كركاه ابف عيينة، عف محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء، قكليا لـ يجاكز 
 بو.

 كز بو.كركاه ابف المبارؾ، عف محمد بف سكقة، عف طمحة، قكلو لـ يجا

كركاه سييؿ بف أبي صالح، عف طمحة، عف أـ الدرداء، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كلـ 
 ، كرفعو، حدث بو ركح بف القاسـ، عف سييؿ.يذكر أبا الدرداء

 ، ككىـ.كخالفو حباف بف عمي، فركاه عف سييؿ، عف أبيو، عف أبي ىريرة

عبيد اهلل، عف أـ الدرداء، عف أبي كركاه عاصـ األحكؿ، ككيمس بف الحسف، عف طمحة بف 
 .(1)مكقكفان، كالمكقكؼ أثبت في ركاية طمحة الدرداء

 أوجو االختالف:
 عمى محمد بن سوقة وىم كالتالي:أوجو االختالف  نمأربعة ذكر الدار قطني 

محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء، عف أبي :  الوجو األول
 هلل صمى اهلل عميو كسمـ.،عف رسكؿ االدرداء

محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء، عف أبي :  الوجو الثاني
 مكقكفان.الدرداء

 محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء مكقكفان. الوجو الثالث:
                                                           

 (.227-6/226العمؿ)ج، انظر: الدارقطني (1)
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 عميو كسمـ.محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف الرسكؿ صمى اهلل  :الوجو الرابع

 تخريج أوجو االختالف:
محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء، عف أبي :  الوجو األول

 ،عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.الدرداء

 مف طريؽ جعفر بف برقاف عف محمد بف سكقة بو بنحكه. ،(2)، كابف شاىيف(1)أخرجو الطبراني

 مد بف فضيؿ  عف محمد بف سكقة بو بنحكه.، مف طريؽ مح(3)كأخرجو الشجرم

محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء، عف أبي :  الوجو الثاني
 مكقكفان.الدرداء

لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية الكليد بف أبي ثكر، كعيسى 
 .(4)لو في العمؿ بف يكنس،

 د بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء مكقكفان.محم: الوجو الثالث
نة لو في يعيسفياف بف لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية 

 .(5)العمؿ

 محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ.: الوجو الرابع

 ، مف طريؽ ابف المبارؾ عف محمد بف سكقة بو بنحكه.(7)ساكر، كابف ع(6)أخرجو ابف المبارؾ

 دراسة أوجو االختالف:
،عف محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء، عف أبي الدرداء :الوجو األول

 رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.

                                                           

 (.5279/ح267/ص5)ج المعجـ األكسط: انظر: الطبراني (1)
 (.495/ح142انظر: ابف شاىيف:  الترغيب في فضائؿ األعماؿ كثكاب ذلؾ )ص (2)
 (.1186/ح336/ص1ترتيب األمالي الخميسية )ج: انظر: الشجرم (3)
 (.227-226/ص6العمؿ)ج: انظر: الدارقطني (4)
 انظر: المصدر نفسو. (5)
 (723/ح252/ ص1ية مع قمة العمؿ كسالمة القمب )جالزىد كالرقائؽ/ باب الن: انظر: ابف المبارؾ (6)
 .(129/ص25انظر: ابف عساكر:  تاريخ دمشؽ )ج (7)
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ة ٍبًف عيبىيد اهلًل ٍبًف كىًريز، أبك الميطىرّْؼ، الككفي، الخيز  اعٌي، المىدىًنٌي، مف الثالثةطىمحى
(1). 

 .(2)"ثقة"

 أم الدَّْرَداِء:
اًبيَّةي  يىٍيمىةى، اأٍلىٍكصى ٍيمىة، كقيؿ :جي زكج أبي الدرداء، اسميا ىيجى
،الدمشقية، كىي الصغرل، مف (3)

 .(4)الثالثة، ماتت سنة إحدل كثمانيف

 .(5)"ثقة فقيية"

 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 ن:َجعَفر ْبن ُبرقا

، أىبك عىبد اهلًل  ًبيَّ عفىر ٍبف بيرقاف، اٍلًكالى ، كاف يسكف الرقة، كقدـ الككفة، مف (6)االرَّقّْيُّ الجزرم ،جى
 . (7)السابعة مات سنة خمسيف كمائة كقيؿ بعدىا

 .(8)"صدكؽ ييـ في حديث الزىرم"

 

                                                           

تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (4/347التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (7/170الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (1)
 (.283ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص؛ (13/424)ج

 (.283التيذيب )صانظر: ابف حجر، تقريب  (2)
 (.1/391األنساب )ج، األكصابي: نسبة الى أكصاب كىي قبيمة مف حمير. انظر: السمعاني (3)
؛ (35/352تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (9/462الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (4)

عكيمر بف : بف عامر، كيقاؿ(، كزكجيا ىك الصحابي الجميؿ عكيمر 756تقريب التيذيب )ص، ابف حجر
/ 3ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب)ج: قيس بف زيد، كقيؿ: عكيمر بف ثعمبة بف عامر. انظر

 .(306/ 4أسد الغابة )ج، ( ؛ابف األثير الجزرم1227
 (.756تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
ٌقى: بفتح الراء كفي آخرىا القاؼ المشددة،  (6) ىذه النسبة إلى الرقة كىي بمدة عمى طرؼ الفرات معدكدة مف الرى

معجـ ، ياقكت الحمكم؛ (15/ 6األنساب )ج، الجزيرة ،ألٌنيا مف جانب الفرات الشرقي. انظر:  السمعاني
 (.3/58البمداف )ج

، تاريخ ابف عساكر؛ (2/474الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (2/187التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (7)
ابف حجر،  تقريب التيذيب ؛ (5/11تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (72/108دمشؽ )ج

 (.140)ص
 (.140انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (8)
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 .(4)، كيعقكب الفسكم(3)، كالعجمي(2)كابف معيف ،(1)كثقو سفياف بف عيينة

كبنحكه قاؿ ابف  ،(5)بف معيف  في مكضع آخر: ثقة، كيضعؼ في ركايتو عف الزىرميحيى ؿ كقا
 . (6)نمير

فأما ركايتو عف  كقاؿ مسمـ: جعفر بف برقاف، أعمـ الناس بميمكف بف ميراف، كيزيد بف األصـ،
غيرىما، كالزىرم، كعمرك بف دينار، كسائر الرجاؿ فيك فييا ضعيؼ الركف، ردلء الضبط في 

 .(7)لركاية عنيـا

، فقمت لو: جعفر كقاؿ يعقكب بف شيبة: سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: كاف جعفر بف برقاف أميان 
، كما أصح ركايتو بف برقاف كاف أميا؟ قاؿ: نعـ، فقمت لو: فكيؼ ركايتو؟ فقاؿ: كاف ثقة صدكقان 

قاؿ: نعـ، كجعؿ عف ميمكف بف ميراف كأصحابو. فقمت: أما ركايتو عف الزىرم ليست بمستقيمة؟ 
 .(9)، كبنحكه قاؿ أحمد(8)يضعؼ ركايتو عف الزىرم

صدكقان لو ركاية كفقو كفتكل في دىره، ككاف كثير الخطأ في  ،كاف ثقة :بف سعدمحمد  كقاؿ
 .(10)حديثو

يقرأ كال يكتب، ككاف رجؿ صدؽ، كذكره بخير، كليس ىك  ال كقاؿ يحيى بف معيف مرة: كاف أميان 
 .(11)في الزىرم بشيء

 .(12)كقاؿ في مكضع آخر: ليس بذاؾ في الزىرم

 .(13)كقاؿ أحمد بف حنبؿ مرة: إذا حدث عف غير الزىرم فال بأس بو، كفي حديث الزىرم يخطئ

                                                           

 (.5/14تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (1)
 .(2/372انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (2)
 (.1/268الثقات )ج، : العجميانظر (3)
 (.2/455المعرفة كالتاريخ )ج، انظر: يعقكب الفسكم، (4)
 (.385انظر: ابف الجنيد، سؤاالتو البف معيف)ص (5)
 (.474/ 2الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (6)
 (.218التمييز )ص، انظر: مسمـ (7)
 (.5/14تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (8)
 (.160العمؿ كمعرفة الرجاؿ /ركاية المركذم كغيره )ص، انظر: أحمد (9)
 (.7/335الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد، (10)
 (.4/446تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (11)
 (.5/13انظر: المزم،  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (12)
 (.3/103عرفة الرجاؿ /ركاية ابنو عبد اهلل )جالعمؿ كم، انظر: أحمد (13)
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 . (1)كقاؿ النسائي: ليس بالقكم في الزىرم، كفي غيره ال بأس بو

مد ابف إسحاؽ الحاكـ: حدثنا أبك بكر محمد بف جعفر، قاؿ: سئؿ أبك بكر محأبك عبداهلل كقاؿ 
كجعفر بف برقاف، فقاؿ: ال يحتج بكاحد منيما إذا انفردا ، بف خزيمة عف أبي بكر اليذلي 

 . (2)بشيء
قاؿ البرقاني: قمت لمدارقطني، كأبك الحسف بف مظفر حاضر جعفر بف برقاف، فقاؿ: جميعنا قاؿ 

فقد لقيو فما بالؤه؟  أحمد بف حنبؿ يؤخذ مف حديثو ما كاف عف غير الزىرم، فأما عنو فال، قمت
قيٍطًنٌي: ربما حدث الثقة، عف ابف برقاف، عف الزىرم، كيحدثو األخر عف ابف برقاف، عف  قاؿ الدَّارى
رجؿ، عف الزىرم، أك يقكؿ بمغني عف الزىرم، فأما حديثو عف ميمكف بف ميراف كيزيد بف 

 .(3)األصـ، فثابت صحيح
قيٍطًنٌي: كاف جعفر بف برقاف   . (4)أمينا، في حفظو بعض الكىـ، كخاصة في أحاديثو عف الزىرم كقاؿ الدَّارى

 . (5)عنده مناكير كقاؿ الساجي:
خاصة محفكظان ػ بخالؼ 6: ال يبعد أف يككف حديثو عف أىؿ الجزيرة الحنبمي قاؿ ابف رجب

 .(7)حديثو عف غيرىـ

 الخالصة:
 فيو. ضعيؼ فإنو خاصة، الزىرم في ثقة إال

 محمد بن فضيل:
مد ، مف التاسعة مات سنة  ميحى بَّة، الكيكفيُّ يؿ ٍبف غىزكاف، أىبك عىبد الرَّحمىف، مىكلىى بني ضى ٍبف فيضى

 .(8)خمس كتسعيف كمائة

                                                           

 (.5/13انظر: المزم،  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (1)
 (.5/17انظر: المزم،  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (2)
 (.21انظر: البرقاني، سؤاالتو لمدارقطني)ص (3)
 (.3/21العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (4)
 (.2/85انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب)ج (5)
بمدة فكؽ المكصؿ، بينيما ثالثة أياـ، كليا رستاؽ مخصب كاسع الخيرات. انظر: ياقكت الحمكم، معجـ   (6)

 (.2/138البمداف)ج
 (.2/793شرح عمؿ الترمذم )ج، انظر: ابف رجب (7)
ابف ؛ (26/329تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (1/207التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (8)

 (.502تقريب التيذيب )ص، حجر
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 .(1)"رمي بالتشيع ، صدكؽ عارؼ"
 ،(7)كالدارقطني،( 6)كيعقكب الفسكم ،(5)كالعجمي ،(4)كابف المديني ،(3)كابف معيف ،(2)كثقو ابف سعد
 .عف عثماف منحرفان :الدارقطني  كزاد ،كثير الحديث متشيعان  قان صدك : كزاد ابف سعد 

 .(8)ككاف حسف الحديث ،كاف يتشيع كقاؿ أحمد:

 .(9)متحرقان  عيان كاف شيٌ  كقاؿ أبكداكد:

 .(10)بأس بو ال كقاؿ النسائي:

 : صدكؽ،(12)كالذىبي ،(11)زرعة كقاؿ أبك

 .(14)13شيخ" حاتـ : بكأكقاؿ 

 .(15)ج بوكبعضيـ ال يحت كقاؿ ابف سعد:

 الخالصة:
 صدكؽ متشيع.

                                                           

 (.502انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 (.6/361الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (2)
 (.156تاريخ ابف معيف/ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (3)
 (.208صتاريخ أسماء الثقات )، انظر: ابف شاىيف (4)
 (.411الثقات )ص، انظر: العجمي (5)
 (.3/112المعرفة كالتاريخ )ج، انظر: يعقكب الفسكم (6)
 (.283سؤاالتو لمدارقطني )ص، انظر: السممي (7)
 (.8/57انظر: ابف أبي حاتـ،  الجرح كالتعديؿ )ج (8)
رقو عمى مف حارب أك نازع (، كتعقبو الذىبي بالقكؿ: تح9/174انظر: الذىبي في سير أعالـ النبالء )ج (9)

ككاف ممف قرأ القرآف عمى حمزة ، -رضي اهلل عنيما-كىك معظـ لمشيخيف  -رضي اهلل عنو-األمر عمٌياِّ 
 الزيات، كقد أدرؾ منصكر بف المعتمر، كدخؿ عميو، فكجده مريضان، كىذا أكاف أكؿ سماعو لمعمـ.

 (.9/406انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (10)
 (.8/58الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ انظر: (11)
 (،9/174سير أعالـ النبالء )ج، انظر: الذىبي (12)
ذا قيؿ شيخ فيك بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثو، كينظر فيو إال أنو دكف الثانية. انظر:  (13) قاؿ ابف أبي حاتـ: ا كا 

 (.2/37ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج
 (.8/58جرح كالتعديؿ )جال، انظر: ابف أبي حاتـ (14)
 (.6/361الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (15)
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محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء، عف أبي :  الوجو الثاني
 مكقكفان.الدرداء

 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 .(1)تقدمت ترجمتو  يخالؼ األثباتضعيؼ : الوليد بن أبي ثور
 .(2)تقدمت ترجمتو ثقة: عيسى بن يونس

 محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء مكقكفان. الث:الوجو الث
 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:

 .(3)تقدمت ترجمتو ثقة: نةييسفيان بن ع
 عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ. ،محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل: الوجو الرابع

 ركل ىذا الكجو عف محمد بف سكقة:
 .(4)تقدمت ترجمتو : ثقةالمبارك عبداهلل بن

 الوجو الراجح عن محمد بن سوقة:
محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء، عف أبي :  الوجو األول

 .،عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـالدرداء

محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء، عف أبي :  الوجو الثاني
 .مكقكفان اءالدرد

 مكقكفان. محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل، عف أـ الدرداء: الوجو الثالث
 عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ. ،محمد بف سكقة، عف طمحة بف عبيد اهلل: الوجو الرابع

                                                           

 (106) انظر: ترجمتو ص (1)
 .(259)انظر: ترجمتو ص (2)
 .(240) انظر: ترجمتو ص (3)
 .(257) انظر: ترجمتو ص (4)



362 

محمد بن سوقة, عن طمحة بن عبيد اهلل, عن أم الدرداء, :  الوجو الثاني الوجو الراجح:
 .موقوفاً داءعن أبي الدر 

كىت التي الصُّغرل ىي :الدَّرداء أيُـّ  ىذه: البىٍرقىاًنيُّ  قاؿ حبىةه، ليا كليس الحديث، ىذا رى  سىمىاعه  كال صي
نما كسمـ، عميو اهلل صمى - النبيّْ  مف  .(1)الدرداء أبي مسند مف ىك كا 

 ركل ىذا الكجو الكليد بف أبي ثكر كىك ضعيؼ، كتابعو عيسى بف يكنس كىك ثقة.

 .(2)كقاؿ الدارقطني: كىك الصحيح

 الحكم عمى الحديث:
 الحديث مف كجيو الراجح صحيح اإلسناد، ألف جميع ركاتو ثقات.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.13/78تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ )ج، انظر: المزم (1)
 (.6/227العمؿ)ج: انظر: الدارقطني (2)
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 المطمب الثالث:
  مسند المغيرة بن شعبة
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 )الحديث الثالث(: 
اهلل عميو كسمـ: "نييو  كسئؿ عف حديث كىرَّاد كىك كاتب اٍلميًغيرىة، عف اٍلميًغيرىة ، عف النبي صمى

كىٍثرىةى السُّؤىا اًؿ، كى اعىةى اٍلمى ضى ، كىاً  قىاؿى ًقيؿى كى مىنىعى كىىىاًت ، كى  ًؿ".عف  كىٍأدى اٍلبىنىاًت، كىعيقيكؽى اأٍليمَّيىاًت، كى

 كركاه محمد بف سكقة، كاختمؼ عنو؛

ٍعًفٌي ، عف ابف سكقة، عف الشٍَّعًبيّْ ، عف كىرَّاد ، كقاؿ اٍلقىاًسـً ٍبًف غيٍصف ، عف  فقيؿ عف حيسىٍيف اٍلجي
محمد بف سكقة، عف أىًبي عىٍكف، محمد بف عبيد اهلل، عف كىرَّاد كىك المحفكظ، عف أبي عكف، عف 

المغيرة
(1). 

ذكر الدارقطني وجيين من أوجو االختالف عمى محمد بن سوقة, ووقفت عمى 
 وجيين آخريين وىم كالتالي:

، عف النبي الشعبي، عف كراد مكلى المغيرة ،عف المغيرة محمد بف سكقة، عف :الوجو األول
 صمى اهلل عميو كسمـ.

،عف محمد بف سكقة، عف أبي عكف محمد بف عبيد اهلل، عف كراد، عف المغيرة: الوجو الثاني
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

ٍكلىى اٍلميًغيرىًة ٍبًف شي  الوجو الثالث: ،عف النبي ٍعبىةى ،عف المغيرةمحمد ٍبًف سىٍكقىةى، عىٍف كىرَّادو مى
 صمى اهلل عميو كسمـ .

 محمد بف سكقة، عف عبد الممؾ بف سعيد بف جبير، عف أبيو . :الوجو الرابع
 تخريج أوجو االختالف:

، عف النبي محمد بف سكقة، عف الشعبي، عف كراد مكلى المغيرة ،عف المغيرة: الوجو األول
 صمى اهلل عميو كسمـ.

 .(2)أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية الحسيف الجعفي لولـ أقؼ عمى مف 

 .،عف النبي بف سكقة، عف أبي عكف ، عف كراد، عف المغيرةا :الوجو الثاني
 

                                                           

 (.119-7/118العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج ،انظر: الدارقطني (1)
 (.118/ص7العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (2)
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 .(1)كلكف الدارقطني أفاد بركايتو لو لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ القاسـ بف غصف،

 ووقفت عمى طرق ليذا الوجو:
بنحكه، مف طريؽ مركاف بف معاكية (4)بمعناه، كعبدالحؽ األشبيمي (3)كالبييقي بنحكه،(2)أخرجو مسمـ

 بو . عف محمد بف سكقة الفزارم

عف محمد  كيعمى بف عبيد  كعمي بف مسير، مف طريؽ مركاف بف معاكية، ،(5)كأخرجو الطبراني
 بو بنحكه.بف سكقة 

 ،(10)البييقيأبك بكر ك  ،(9)ابف المقرئك  ،(8)كالخرائطي ،(7)كالطحاكم ،(6)كأخرجو أبك عكانة

 ، مف طريؽ يعمى بف عبيد عف محمد بف سكقة بو بنحكه.(11)كالخطيب البغدادم

ٍكلىى اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى ،عف المغيرة: الوجو الثالث ،عف النبي محمد ٍبًف سىٍكقىةى، عىٍف كىرَّادو مى
 صمى اهلل عميو كسمـ .

 مف طريؽ الحسيف الجعفي عف محمد بف سكقة بو بنحكه. ،(13)، كالجصاص(12)أخرجو أحمد

 محمد بف سكقة ،عف عبد الممؾ بف سعيد بف جبير، عف سعيد بف جبير.: الوجو الرابع

 

                                                           

 انظر: المصدر نفسو. (1)
كتاب األقضية/ باب النيي عف كثرة المسائؿ مف غير حاجة ، صحيح مسمـ: انظر: مسمـ (2)

 (.593/ح1341/ص3)ج
 .( 11342/ح104/ص6نف الكبرل / باب النيي عف إضاعة الماؿ )جالس: انظر: البييقي (3)
 (.350/ص1األحكاـ الكبرل/باب ما ينيى عنو مف كثرة السؤاؿ)ج: انظر: األشبيمي (4)
 (.942/ح397/ص20المعجـ الكبير)ج: انظر: الطبراني (5)
بىًر الميكًجًب نى ، مستخرج أبي عكانة: انظر: أبك عكانة (6) اـً )جكتاب الحدكد/ اٍلخى مى اًكـً كىاإٍلً ةى اٍلحى / 4ًصيحى

 (6391/ح166ص
 (.3196/ح220/ص8شرح مشكؿ اآلثار )ج: انظر: الطحاكم (7)
 (.631/ح209كفى مكاـر األخالؽ )ص: ؛ (238/ح118مساكئ األخالؽ )ص: انظر: الخرائطي (8)
 (.621/ح199معجـ ابف المقرئ)ص: انظر: ابف المقرئ (9)
ًة اٍلمىاًؿ )ص اآلداب: انظر: البييقي (10) اعى  (.83/ح34/ بىابه ًفي كىرىاًىيىًة ًإضى
 (.337الكفاية في عمـ الركاية )ص: انظر: الخطيب البغدادم (11)
 (.18191/ح126/ص30انظر: أحمد  :مسند أحمد)ج (12)
 (.275/ص2أحكاـ القرآف )ج: انظر: الجصاص (13)
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 ،مف طريؽ يعمى بف عبيد عف محمد بف سكقة بو بنحكه مختصران.(2)، كالطحاكم(1)أخرجو ابف أبي شيبة

اًلدو (3)كأخرجو أبك نعيـ  اأٍلىٍحمىري بو بنحكه.،مف طريؽ أىبيي خى

 دراسة أوجو االختالف:
 ، عف النبيمحمد بف سكقة، عف الشعبي، عف كراد مكلى المغيرة ،عف المغيرة :الوجو األول

 صمى اهلل عميو كسمـ.
 الشَّعبي:

، مف الثالثة، مات بعد المائة  .(4)عامر ٍبف شىراًحيؿ، أىبك عىمرك الشَّعبي، كيكفيّّ
 .(5)"ثقة مشيكر فقيو فاضؿ"

 َورَّاٌد:
، كمكاله، مف ككاتبو الميًغيرىة ٍبًف شيعبةمكلى ، الككفي أبك الكردكيقاؿ : ، الثقفي أبك سعيد كىرَّاده،
 .(6)الثالثة
 .(7)"ثقة"

 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 اْلُحَسْين اْلُجْعِفّي: 

بد اهلًل، مىكلىى الجعفييف، الكيكفٌي، المق سىيف ٍبف عمي، أىبك عى رلء، مف التاسعة مات سنة ثالث أك حي
 .(8)أربع كمائتيف

                                                           

 (.26602/ح331/ص5في النفقة )ج المصنؼ، كتاب األدب / باب االسراؼ: انظر: ابف أبي شيبة (1)
 (.229/ص8انظر: الطحاكم:  شرح مشكؿ اآلثار )ج (2)
 (.281/ ص4انظر: أبك نعيـ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج (3)
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (6/450التاريخ الكبير)ج، البخارم؛ (6/259الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (4)

 (.287قريب التيذيب )صت، ابف حجر؛ (28/ 14)ج
 (.287انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (5)
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (3/53الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (8/185التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (6)

 (.580تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (30/431في أسماء الرجاؿ )ج
 (.580انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (7)
ابف عساكر، تاريخ ؛ (3/55الجرح كالتعديؿ)ج، ابف أبي حاتـ؛ (2/381التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (8)

تقريب التيذيب ، ابف حجر؛ (6/449تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (423/ 62دمشؽ )ج
 (.167)ص
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 .(1)"ثقة "

،عف محمد بف سكقة، عف أبي عكف محمد بف عبيد اهلل، عف كراد، عف المغيرة: الوجو الثاني
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

 أبو عون:
، األىعكىر،  مد ٍبف عيبىيد اهلًل ٍبف سىًعيد، أىبك عىكف، الثَّقىفيُّ ، مف الرابعةالميحى  .(2)كيكفيّّ

 .(3)"ثقة"

 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 القاسم بن غصن:

 .(4)القاسـ بف غصف الميثي

 .(5)ذكره ابف حجر في لساف الميزاف

 .(6)كقاؿ ككيع :ال بأس بو

 .(7)حدث بأحاديث مناكير :قاؿ أحمدك 

 .  (8)كقاؿ أبك زرعة: ليس بقكم

 ضعيؼ . :(10)، كالدارقطني(9)كقاؿ أبك حاتـ

                                                           

 (.167انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (1)
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (1/170التاريخ الكبير)ج، البخارم؛ (6/312لطبقات الكبرل )جا، انظر: ابف سعد (2)

 (.494تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (26/38في أسماء الرجاؿ )ج
 (.494انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (3)
الجرح ، ابي حاتـابف ؛ (7/164التاريخ الكبير)ج، البخارم؛ (6/310ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج: انظر: (4)

/ 4لساف الميزاف )ج، ابف حجر؛ (3/15الضعفاء كالمتركككف )ج، ابف الجكزم؛ (7/116كالتعديؿ )ج
464.) 

 (.464/ 4لساف الميزاف )ج، انظر: ابف حجر (5)
 (.7/116الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف ابي حاتـ (6)
 (.2/474جالعمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية ابنو عبداهلل): انظر: أحمد (7)
 (.3/822انظر: أبك زرعة الرازم في الضعفاء)ج (8)
 (.116/ 7الجرح كالتعديؿ )ج ، انظر: ابف ابي حاتـ (9)
 (.1/177سنف الدارقطني)ج، انظر: الدارقطني (10)
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كيقمب األسانيد حتى يرفع المراسيؿ  ،قاؿ ابف حباف: "كاف ممف يركم المناكير عف المشاىير
فأما فيما كافؽ الثقات فإف اعتبر بو معتبر لـ  ،ال يجكز االحتجاج بو إذا انفرد ،كيسند المكقكؼ
 .(1)أر بذلؾ بأسان"

 .(2) قاؿ ابف عدم: لو أحاديث صالحة غرائب كمناكير

 ، كغيرىما في الضعفاء.(4)، كابف شاىيف(3)العقيمي كذكره

 الخالصة:
 ضعيؼ.

 مروان بن معاوية:
بد اهلًل، الفىزاًرمُّ ،كيكفيّّ سىكىفى مىكَّة، مف الثامنة مات سنة ثالث  مىركاف ٍبف ميعاكية ٍبف الحارث، أىبك عى

 .(5)كتسعيف كمائة

 .(6)ككاف يدلس أسماء الشيكخ"،" ثقة حافظ 

 .(7)ثقة  لو غرائب بعد أف أضر   تقدمت ترجمتو: عمي بن مسير

 .(8)إال في حديثو عف الثكرم ففيو ليف: تقدمت ترجمتو ،ثقة: يعمى بن عبيد
ٍكلىى اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى ،عف المغيرة: الوجو الثالث ،عف النبي محمد ٍبًف سىٍكقىةى، عىٍف كىرَّادو مى

 صمى اهلل عميو كسمـ .
 

                                                           

 (.212/ 2انظر: ابف حباف، المجركحيف)ج (1)
 (.7/153الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (2)
 (.3/472الضعفاء الكبير)ج، يميانظر: العق (3)
 (.159تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )ص، انظر: ابف شاىيف (4)
الجرح ، ابف أبي حاتـ؛ (8/419التاريخ الكبير )ج، البخارم؛ (7/329الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (5)

تقريب التيذيب ، جرابف ح؛ (32/389تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (8/272كالتعديؿ)ج
 (.609)ص

 (.609انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (6)
 .(348) انظر: ترجمتو ص (7)
 .(59) انظر: ترجمتو ص (8)
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 عن محمد بن سوقة:روى ىذا الوجو 
 .(1)تقدمت ترجمتو ثقة :الحسين الجعفي

 محمد بف سكقة، عف عبد الممؾ بف سعيد بف جبير، عف أبيو.: الوجو الرابع
 عبدالممك بن سعيد بن جبير:

بىير، مىكلىى كاًلبىة بد الممؾ ٍبف سىًعيد ٍبف جي عى
 .(3)، األىسىًدٌم، الكيكفٌي، مف السادسة(2)

 .(4)"ال بأس بو "

 . (6)كذكره ابف حباف في كتاب "الثقات" ،(5)كثقو الدارقطني

 .(7)كقاؿ أبك حاتـ  : ال بأس بو

 الخالصة:
 البأس بو.

 سعيد بن جبير:
بد اهلًل، مىكلىى بني كالبة، مف الثالثة، سنة خمس كتسعيف بىير، أىبك عى سىًعيد ٍبف جي
(8). 

 .(9)"ثقة ثبت فقيو"

                                                           

 .(366) انظر: ترجمتو ص (1)
األنساب ، كىي حي مف بنى أسد. انظر: السمعاني، كالبة: بفتح الكاك ككسر الالـ  كالباء المنقكطة بكاحدة (2)

 (.13/274)ج
تيذيب ، المزم؛ (5/352الجرح كالتعديؿ)ج، ابف أبي حاتـ؛ (5/416التاريخ الكبير )ج ،انظر: البخارم (3)

 (.363تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (18/310الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
 (.363انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (4)
 (.239انظر: الحاكـ، سؤاالتو لمدارقطني )ص (5)
 (.7/4الثقات)ج، انظر: ابف حباف (6)
 (.5/352الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ، (7)
، ابف أبي حاتـ ؛ (3/461البخارم في التاريخ الكبير )ج؛ (6/267الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (8)

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، المزم ؛ (4/275ابف حباف،  الثقات )ج؛ (4/9الجرح كالتعديؿ )ج
 (.234تقريب التيذيب )ص ،ابف حجر ؛ (10/358)ج

 (.234انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (9)
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 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 .(1)تقدمت ترجمتو ثقة :يعمى بن عبيد

 .(2)تقدمت ترجمتوصدكؽ يخطئ : أبو خالد األحمر
 الوجو الراجح عن محمد بن سوقة:

، عف النبي محمد بف سكقة، عف الشعبي، عف كراد مكلى المغيرة ،عف المغيرة :الوجو األول
 صمى اهلل عميو كسمـ.

،عف مد بف عبيد اهلل، عف كراد، عف المغيرةمحمد بف سكقة، عف أبي عكف مح :الوجو الثاني
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

ٍكلىى اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى ،عف المغيرة الوجو الثالث: ،عف النبي محمد ٍبًف سىٍكقىةى، عىٍف كىرَّادو مى
 . صمى اهلل عميو كسمـ

 يد بف جبير.محمد بف سكقة ،عف عبد الممؾ بف سعيد بف جبير، عف سع: الوجو الرابع

محمد بن سوقة, عن أبي عون محمد بن عبيد اهلل, عن  :الوجو الثاني الوجو الراجح:
 ,عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.وراد, عن المغيرة

 يعمى بف عبيد.ك عمي بف مسير، ك حيث ركاه ثالثة مف الثقات: مركاف بف معاكية، 

 .(3)كقاؿ الدارقطني: كىك المحفكظ

 الحكم عمى الحديث:
 الحديث مف كجيو الراجح صحيح اإلسناد، ألف جميع ركاتو ثقات.

 .(4)كالحديث في الصحيح عند اإًلمىاـ مسمـ
 

                                                           

 .(59) انظر: ترجمتو ص (1)
 (256) انظر: ترجمتو ص (2)
 (.7/118انظر: الدارقطني،  العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج (3)
 134/ص3)ج صحيح مسمـ، كتاب األقضية/باب النيي عف كثرة المسائؿ مف غير حاجة: انظر: مسمـ (4)

 (.593/ح
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 المطمب الرابع:
 مسند جابر بن عبداهلل
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 )الحديث الرابع(:

، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: "ًإفَّ ىىذىا كسئؿ عف حديث محمد بف المنكدر، عف جابر
، فىأىٍكًغؿٍ الدّْيفى مىتً  أٍبقىى(1)يفه ا قىطىعى كىالى ظىٍيرنا ى ٍنبىتَّ الى أىٍرضن ،ًفيًو ًبًرٍفؽو، فىًإفَّ اٍلمي

"(2). 

 فقاؿ: يركيو محمد بف سكقة، كاختمؼ عنو؛

كًّْؿ ، عف محمد بف سكقة، عف ابف المنكدر، عف جابر.  فركاه أىبيك عىًقيؿو يىٍحيىى ٍبفي اٍلميتىكى

 كخالفو عبيد اهلل بف عمر.

 كركاه عف محمد بف المنكدر، عف عائشة، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

ٍنبىسىةي بف عبد الكاحد، عف ابف سكقة، عف محمد بف المنكدر، عف الحسف بف أبي الحسف.  كركاه عى

 كقيؿ: عف محمد بف سكقة، عف ابف المنكدر مرسالن، عف عمر بف الخطاب.

 ف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.كعف ابف سكقة، عف ابف المنكدر مرسالن، ع

ٍكشىًبيُّ ، عفكركاه ًشيىابي بٍ  شىٍيبىافى ، عف ابف سكقة، عف الحارث، عف عمي، عف  في ًخرىاشو اٍلحى
 .(3)النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 أوجو االختالف :
 وىي كالتالي: من أوجو االختالف عمى محمد بن سوقة,ستة ذكر الدارقطني 

 .، عف النبي كقة، عف ابف المنكدر، عف جابرمحمد بف س:  الوجو األول

                                                           

اإليغاؿ: السير الشديد، كقاؿ ابف حجر: أكغمكا بكسر المعجمة مف الكغكؿ كىك الدخكؿ في : قاؿ ابف فارس: (1)
فتح البارم ، ابف حجر ؛ (5/209الشيء. انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج

 (.11/297)ج
طبت راحمتو: قد انبت مف البت: القطع، كىك مطاكع قاؿ ابف األثير: يقاؿ لمرجؿ إذا انقطع بو في سفره كع (2)

بت يقاؿ: بتو كأبتو. يريد أنو بقي في طريقو عاجزان عف مقصده لـ يقض كطره: كقد أعطب ظيره، كقاؿ ابف 
رجب: كالمنبت: ىك المنقطع في سفره قبؿ كصكلو، فال سفر قطع كال ظيره الذم يسير عميو أبقى حتى 

بؿ ىك كالمنقطع في المفاكز، فيك إلى اليالؾ أقرب، كلك أنو رفؽ براحمتو يمكنو السير عميو بعد ذلؾ؛ 
النياية في غريب الحديث ، كاقتصد في سيره عمييا لقطعت بو سفره كبمغ إلى المنزؿ. انظر: ابف األثير

 (.1/153ابف رجب،  فتح البارم )ج ؛ (92/ 1كاألثر )ج
 (.336-13/335النبكية)ج العمؿ الكاردة في األحاديث، انظر: الدارقطني (3)
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عف النبي  محمد بف سكقة، عف محمد بف المنكدر، عف الحسف بف أبي الحسف،:  الوجو الثاني
 صمى اهلل عميو كسمـ.

 .،عف النبي عف عمر بف الخطاب بف سكقة، عف ابف المنكدر،محمد : الوجو الثالث
 نكدر، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.محمد بف سكقة، عف ابف الم: الوجو الرابع

 .، عف النبي بف سكقة، عف الحارث، عف عميمحمد : الوجو الخامس

 .، عف النبي عف محمد بف المنكدر، عف عائشة،محمد بف سكقة : الوجو السادس
 تخريج أوجو االختالف:

  ، عف النبيبف سكقة، عف ابف المنكدر، عف جابرمحمد  : الوجو األول

 ،(5)كالحاكـ ،(4)كاألصبياني ،(3)كالفاكيي ،بمفظو (2)البزاربنحكه، ك  ،(1)المبارؾبف او أخرج
 ،(9)،كالبييقي(8)كالقضاعي ،(7)كابف بشراف ،(6)كالنقاش

 ،بنحكه، مف طريؽ أبي عىًقيؿو  عف محمد بف سكقة بو.(10)كالخطيب البغدادم

حسف بف أبي الحسف،عف النبي محمد بف سكقة، عف محمد بف المنكدر، عف ال:  الوجو الثاني
 صمى اهلل عميو كسمـ.

لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية عنبسة بف عبدالكاحد لو في 
 .(11)العمؿ

                                                           

 (1179/ح415/ ص1الزىد كالرقائؽ / باب فضؿ ذكر اهلل )ج: انظر: ابف المبارؾ (1)
 (.74/ح57/ ص1أخرجو البزار: كما في كشؼ األستار عف زكائد البزار )ج (2)
 (.57/ح203فكائد الفاكيي )ص: انظر: الفاكيي (3)
 (.229/ح269أمثاؿ الحديث )ص: انظر: أبك الشيخ األصبياني (4)
 (.95معرفة عمـك الحديث )ص : انظر: الحاكـ (5)
 (.61/ح75فكائد العراقييف )ص: انظر: أبكسعيد النقاش (6)
 (.847/ح369الجزء األكؿ )ص -أمالي ابف بشراف: انظر: ابف بشراف (7)
 (.1147/ح184/ ص2مسند الشياب )ج: انظر: القضاعي (8)
 (.47432/ح27/ ص3القصد في العبادة كالجيد في المداكمة )ج السنف الكبرل/ باب: انظر: البييقي (9)
 (.201/ ص2الفقيو كالمتفقو )ج: انظر: الخطيب البغدادم (10)
 (.336-335/ص13انظر: الدارقطني:  العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج (11)
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،عف النبي محمد بف سكقة، عف محمد بف المنكدر،عف عمر بف الخطاب الوجو الثالث:
 صمى اهلل عميو كسمـ.

مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية محمد بف سكقة لو في العمؿ لـ أقؼ عمى مف أخرجو 
 .(1)دكف أف يحدد مف ركاه عنو

 محمد بف سكقة، عف ابف المنكدر، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. :الوجو الرابع
 وقفت عمى طريقين ليذا الوجو وىما كالتالي:

 ف محمد بف سكقة بو بنحكه.، مف طريؽ مركاف بف معاكية  ع(2)أخرجو ابف المبارؾ

 ،مف طريؽ عيسى بف يكنس عف محمد بف سكقة بو بنحكه مختصران.(3)كأخرجو البخارم

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.محمد بف سكقة، عف الحارث، عف عمي: الوجو الخامس

لـ أقؼ عمى مف أخرجو مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد بركاية شيباف النحكم لو في 
 .(4)لعمؿا

 .، عف النبي عف محمد بف المنكدر، عف عائشة،محمد بف سكقة : الوجو السادس

 اهلل بف عمرك عف محمد بف سكقة بو بنحكه. ، مف طريؽ عبيد(6)، كابف الجكزم(5)أخرجو البييقي

 دراسة أوجو االختالف:
 ، عف النبي محمد بف سكقة، عف محمد بف المنكدر، عف جابر:  الوجو األول

 .(7)تقدمت ترجمتوثقة : محمد بن المنكدر

 

 

                                                           

 انظر: المصدر نفسو. (1)
 .(1178/ح415/ ص1هلل )جالزىد كالرقائؽ/باب فضؿ ذكر ا: انظر: ابف المبارؾ (2)
 (.102/ص1انظر: البخارم:  التاريخ الكبير)ج (3)
 (.336-335/ص13العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (4)
 (.3602/ح394/ص5كتاب الصياـ/القصد فى العبادة )ج، شعب اإليماف: انظر: البييقي (5)
 (.1375/ح336/ ص2األحاديث الكاىية )ج العمؿ المتناىية في، انظر: ابف الجكزم (6)
 (275) انظر: ترجمتو ص (7)
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 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 أبو َعِقيل:

، مف الثامنة، ٌذاء، المىدىًنيُّ مات سنة سبع كستيف  يحيى ٍبفي الميتىككّْؿ، أىبك عىًقيؿ، المىكفيكؼ، كىك الحى
 .(1)كمائة

 .(2)"ضعيؼ"

 .(3)قاؿ يحيى بف معيف: ليس بو بأس

، كعثماف (6)الفالس ، كعمرك بف عمي(5)، ككذلؾ قاؿ ابف المديني(4)يف مرة: ضعيؼكقاؿ ابف مع
 ، كزاد أبك حاتـ يكتب حديثو.(9)،كأبك حاتـ(8)،كالنسائي(7)الدارمي

  .(10)كقاؿ ابف معيف مرة: ليس حديثو بشئ

 )أم قالكا بالنكارة مع اختالؼ فى بعض ألفاظ( قاؿكبنحكه ،(11)منكر الحديث كقاؿ مرة :
 .(13)كالساجي ،(12)لجكزجانيا

  .(14)كلـ يحمؿ عنيـ كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ركل عف قكـ ال أعرؼ منيـ أحدان،

 

                                                           

تقريب ، ابف حجر ؛ (31/511تيذيب الكماؿ )ج، المزم ؛ (8/306التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (1)
 (.596التيذيب )ص

 (.596انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص (2)
 (.232صتاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )، انظر: ابف معيف (3)
 (.164/ 16تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب البغدادم (4)
 (.77انظر: ابف أبي شيبة، سؤاالتو البف المديني )ص (5)
 (.11/371انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (6)
 (.232تاريخ ابف معيف/ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (7)
 .(109الضعفاء كالمتركككف )ص، انظر: النسائي (8)
 (.9/190الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (9)
 (.4/85تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: ابف معيف (10)
 (.31/51تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (11)
 (.281انظر: الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ)ص (12)
 (.189/ 9الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (13)
 (.9/40الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (14)
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 .(1)كقاؿ حرب بف إسماعيؿ: قمت ألبي عبد اهلل: كيؼ حديثو؟ فكأنو ضعفو

كما ركل عنيا إال ىك، كىك ، عف عائشة منكره ، (2)كقاؿ أحمد بف حنبؿ مرة: أحاديثو عف بيية
 .(3)ثكاىي الحدي

 .(4)كقاؿ أبك زرعة: ليف

 .(5)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: ليس بالقكم

 . (6)كقاؿ ابف عمار المكصمي: أبك عقيؿ صاحب بيية، كبيية ، ليس ىؤالء بحجة

كقاؿ ابف حباف : ينفرد بأشياء ليس ليا أصكؿ مف حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ال 
 . (7)يرتاب الممعف في الصناعة أنيا معمكلة

 .(8)كقاؿ أبك أحمد بف عدم: عامة أحاديثو غير محفكظة

 .(9)كقاؿ ابف عبد البر: ىك عند جميعيـ ضعيؼ
 الخالصة:

 ضعيف.

محمد بف سكقة، عف محمد بف المنكدر، عف الحسف بف أبي الحسف عف النبي :  الوجو الثاني
 صمى اهلل عميو كسمـ.

 .(10)تقدمت ترجمتو رسؿ، كيدلسي ىك الحسف البصرم : ثقة الحسن بن أبي الحسن :

 

                                                           

 (.9/189الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (1)
 (.35/139ج(بيية ىي مكالة  أبي بكر الصديؽ. انظر: المزم، تيذيب الكماؿ  (2)
/ 3)ج ابف الجكزم في الضعفاء كالمتركككف ؛ (39/ 9الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (3)

202.) 
 (.3/834الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (4)
 (.11/371تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (5)
 (.16/164انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (6)
 (.3/117المجركحيف )ج، انظر: ابف حباف (7)
 (.9/39رجاؿ )جالكامؿ في ضعفاء ال، انظر: ابف عدم (8)
 (.11/371انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (9)
 (221) انظر: ترجمتو ص (10)
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 َعنَبَسة بن عبدالواحد:
يَّة بف عبداهلل بف سىًعيد بف العاص، بد الكاحد ٍبف أيمى ،  أبك خالد عىنبىسىة ٍبف عى ، القيرىًشيُّ األيمىًكمُّ

 .(1)الككفي، مف الثامنة

 .(2)"ثقة"
،عف النبي محمد بف سكقة، عف محمد بف المنكدر، عف عمر بف الخطاب: الوجو الثالث

 صمى اهلل عميو كسمـ.

 لـ يحدد الدارقطني مف ركل ىذا الكجو، كلـ أقؼ عمى مف أخرجو.

 محمد بف سكقة، عف محمد بف المنكدر، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.: الوجو الرابع

 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 .(3)تقدمت ترجمتو ككاف يدلس عف الشيكخ  ،ثقة: مروان بن معاوية

 .(4)تقدمت ترجمتو  ثقة: عيسى بن يونس 
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.عف عمي محمد بف سكقة، عف الحارث،: الوجو الخامس

 الحارث:
بد اهلًل، أىبك زيىىير، اليىمداًنٌي، الخارفي الحارث ٍبف عى
، األىعكر، الكيكفٌي،مف الثانية، مات في (5)

 .(6)خالفة ابف الزبير

                                                           

، ابف حباف ؛ (6/401الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ ؛ (7/38انظر: البخارم في التاريخ الكبير )ج (1)
تيذيب تقريب ال، ابف حجر ؛ (22/419تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (7/288الثقات )ج

 (.433)ص
 (.433انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (2)
 .(368) انظر: ترجمتو ص (3)
 .(259) انظر: ترجمتو ص (4)
ارىفى: ىذه النسبة إلى خارؼ، كىك بطف مف ىمداف نزؿ الككفة. انظر: السمعاني (5)  (.9/ 5األنساب )ج، الخى
، ابف أبي حاتـ ؛ (2/273لكبير )جالبخارم،  التاريخ ا؛ (208/ 6الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (6)

تيذيب الكماؿ في ، المزم ؛ (1/181الضعفاء كالمتركككف )ج، ابف الجكزم ؛ (3/78الجرح كالتعديؿ )ج
(؛ ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص 5/81(؛  الذىبي، سير أعالـ النبالء )ج5/244أسماء الرجاؿ )ج

146.) 
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 .(1)كفي حديثو ضعؼ"،  رمي بالرفض"

 الدارمي: ال يتابع ابف معيف عميو. عثماف  ، كقاؿ(3)كأحمد بف صالح ،(2)معيفيحيى بف كثقو 

كىافى كذابان  اًرث كى دثنىا اٍلحى الح فىقىٍكؿ الٌشعًبٌي حى ًديث كقيؿ أًلىٍحمىد بف صى  ،فىقىاؿى :لـ يكف يكذب ًفي الحى
ًإنَّمىا كىافى كذبو ًفي رىٍأيو
(4). 

 : ليس بو بأس. (6)كالنسائي ،(5)ابف معيف كقاؿ

 .(9)كالدارقطني ، (8)ككذلؾ قاؿ ابف سعد ،(7)كقاؿ ابف معيف مرة :ضعيؼ

 كغيرىـ: كذاب. ،(12)، كأبك زرعة(11)،كمسمـ(10)كقاؿ  ابف المديني

 .(13)كقاؿ إبراىيـ النخعي: إف الحارث اتُّيـ

 . (14)كاف الحارث زيفان  :بف عبد الحميد كقاؿ جرير

 .(15)اؿ أبك بكر بف عياش لـ يكف الحارث بارضاىـكق

 ، كزاد أبك حاتـ كال ممف يحتج بحديثو.(17)ككذلؾ قاؿ أبك حاتـ ،(16)كقاؿ النسائي: ليس بقكم

 
                                                           

 (.146انظر: ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص  (1)
 (.90تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (2)
 (.71تاريخ أسماء الثقات)ص، انظر: ابف شاىيف (3)
 (.71تاريخ أسماء الثقات)ص، انظر: ابف شاىيف (4)
 (.3/360انظر: ابف معيف، تاريخ ابف معيف/ركاية الدكرم)ج (5)
 (.2/146انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (6)
 (.3/78الجرح كالتعديؿ )ج، ظر: ابف أبي حاتـان (7)
 (.6/208الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (8)
 (.2/148الضعفاء كالمتركككف )ج، انظر: الدارقطني (9)
 (.2/146تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (10)
 انظر: المصدر نفسو. (11)
 (.2/587الضعفاء )ج، انظر: أبك زرعة الرازم (12)
 (.2/145تيذيب التيذيب )ج، ابف حجر انظر: (13)
 انظر: المصدر نفسو. (14)
 انظر: المصدر نفسو. (15)
 (.29انظر: النسائي،  الضعفاء كالمتركككف )ص (16)
 (.3/78الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (17)
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 .(1)كقاؿ النسائي مرة: ليس بذاؾ في الحديث

 .(2)في الحديث كاىيان  ،في التشيع كقاؿ ابف حباف: كاف غاليان 

 .(3)و غير محفكظكقاؿ ابف عدم: عامة ما يركي

كالنسائي مع تعنتو في الرجاؿ، فقد احتج بو كقكل أمره، كالجميكر عمى تكىيف أمره ، كقاؿ الذىبي 
مع ركايتيـ لحديثو في األبكاب، فيذا الشعبي يكذبو، ثـ يركم عنو، كالظاىر أنو كاف يكذب في 

 .(4)ليجتو كحكاياتو، كأما في الحديث النبكل فال

نما أخرج لو في السنف حديثا كاحدان مقركنان بابف  ،قكؿ: لـ يحتج بو النسائيتعقبو ابف حجر بالك  كا 
 .(5)كآخر في اليكـ كالميمة متابعة ىذا جميع ما لو عنده ،ميسرة

 .(6)أف ابف حباف كثقو كاحتج بو في صحيحو:كذكر الحافظ المنذرم 
نما أخرج مف طري لـ أر ذلؾ البف حباف، :بالقكؿ  فتعقبو ابف حجر ؽ عمرك بف مرة عف الحارث كا 

كالحارث بف عبد اهلل الككفي ىذا ىك عند ابف حباف رجؿ  ،بف عبد اهلل الككفي عف ابف مسعكد حديثان 
ف كاف قكلو ىذا ليس بصكابك  ،في الثقات ابف حباف ثقة، غير الحارث األعكر كذا ذكر  .(7)اً 

 ينيما.حيث ميز ب (8)في الثقات كلقد رأيت كالـ ابف حجر عند ابف حباف
 الخالصة:

 ضعيؼ جدان.

 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 شيبان:

بد الرَّحمىف، أىبك ميعاكية، النَّحكمٌ  شىيباف ٍبف عى
 الميؤىدّْب، البىصًرٌم، سىكىفى الكيكفة، مف السابعة ،(9)

                                                           

 (.7/419انظر: النسائي،  السنف الكبرل )ج (1)
 .(1/222انظر: ابف حباف،  المجركحيف )ج (2)
 (.2/449الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (3)
 (.1/437ميزاف االعتداؿ)ج، انظر: الذىبي (4)
 (.2/145تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (5)
 (.1/75الترغيب كالترىيب  )ج، انظر: المنذرم (6)
 (.2/146تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (7)
 (.4/129جالثقات )، انظر: ابف حباف (8)
 (.13/52األنساب )ج، النحكم: نحك بنى شمس ىك بطف مف األزد. انظر:  السمعاني (9)
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الميؤىدّْب، البىصًرٌم، سىكىفى الكيكفة، مف السابعة مات سنة أربع كستيف كمائة"
(1).  

 .(2)صاحب كتاب""ثقة 

 .، عف النبي محمد بف سكقة عف محمد بف المنكدر، عف عائشة: الوجو السادس
 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:

 اهلل بن عمرو: عبيد
 .(3)مات سنة ثمانيف كمائة ،عيبىيد اهلًل ٍبف عىمرك، أىبك كىب، األىسىًدٌم، الرَّقٌّْي، مف الثامنة

 .(4)""ثقة فقيه ربما وهم

 وجه الراجح عن دمحم بن سوقة:ال

 .، عف النبي محمد بف سكقة، عف ابف المنكدر، عف جابر:  الوجو األول
محمد بف سكقة، عف محمد بف المنكدر، عف الحسف بف أبي الحسف،عف النبي  : الوجو الثاني

 صمى اهلل عميو كسمـ.
،عف النبي ابعف عمر بف الخط محمد بف سكقة، عف محمد بف المنكدر،: الوجو الثالث

 صمى اهلل عميو كسمـ.
 ابف سكقة، عف محمد بف المنكدر، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.: الوجو الرابع

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.بف سكقة، عف الحارث، عف عميا: الوجو الخامس

 .، عف النبي محمد بف سكقة عف محمد بف المنكدر، عف عائشة الوجو السادس:
 .محمد بن سوقة, عن محمد بن المنكدر, عن النبي  الوجو الرابع: لراجح:الوجو ا

 

                                                           

ابف  ؛ (12/592تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم ؛ (4/254التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (1)
 (.269تقريب التيذيب )ص، حجر

 (.269انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (2)
ابف  ؛ (19/136تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم؛ (5/392التاريخ الكبير)ج، : البخارمانظر (3)

 (.373تقريب التيذيب )ص، حجر
 (.373انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب)ص (4)
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كىك مما اختمؼ فيو عمى ابف سكقة في إرسالو ككصمو، كفي رفعو ككقفو، ثـ في  قال السخاوي:
 .(1)؟الصحابي، أىك جابر أك عائشة أك عمر
 .(2)كقاؿ الدارقطني: ليس فييا حديث ثابت

 .(3)جح :ىك األصحكقاؿ  البخارم عف الكجو الرا

 .(4)كقاؿ البييقي عنو: كىك الصحيح

 الحكم عمى الحديث:

 .الحديث مف كجيو الراجح ضعيؼ غريب، إلرساؿ محمد بف المنكدر عف الرسكؿ 

ٍسنىادً  ًديثه غىًريبي اإٍلً ـي: ىىذىا حى اًك كىاٍلمىٍتفً  ،كقاؿ اٍلحى
(5). 

 .(6)كقد ضعفو األلباني

 اهلِل ْبِن مسعود رضي اهلل عنو.َعْبِد  ولمحديث شاىد من حديث
أىًبي كىاًئؿو ، مف طريؽ  (7)أخرجو البخارمحيث 

ًميسو  ،(8) ٍبدي المًَّو ييذىكّْري النَّاسى ًفي كيؿّْ خى : كىافى عى قىاؿى
ا إً  : أىمى ؟ قىاؿى ًدٍدتي أىنَّؾى ذىكٍَّرتىنىا كيؿَّ يىٍكـو ًف لىكى ٍبًد الرٍَّحمى : يىا أىبىا عى ؿه نَّوي يىٍمنىعيًني ًمٍف ذىًلؾى أىنّْي فىقىاؿى لىوي رىجي

مَّـى يى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ ًباٍلمىٍكًعظىًة، كىمىا كىافى النًَّبيُّ صى ليكي كَّ نّْي أىتىخى ، كىاً  ـٍ لينىا ًبيىا،أىٍكرىهي أىٍف أيًممَّكي كَّ افىةى  تىخى مىخى
مىٍينىا  ."السَّآمىًة عى

 
 

 

                                                           

 (.615المقاصد الحسنة )ص، انظر: السخاكم (1)
 (.14/347العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (2)
 (.1/102التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (3)
 (.5/395شعب اإليماف )ج، انظر: البييقي (4)
 (.95معرفة عمـك الحديث )ص، انظر: الحاكـ (5)
 (.5/501سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )ج، انظر: األلباني (6)
/ 1ب العمـ /باب مف جعؿ ألىؿ العمـ أيامان مخصكصة )جانظر: البخارم:  صحيح البخارم، كتا (7)

 (.70/ح25ص
، مات في خالفة عمر بف عبد العزيز كلو ، شقيؽ بف سممة األسدم، أبك كائؿ الككفي، مف الثانية (8) مخضـر

 (.268كثقو ابف حجر، كغيره. انظر: "ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص ، مائة سنة
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 المطمب الخامس: 
   بن عمراهلل  مسند عبد
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 )الحديث الخامس(:
، عف النبي صمى اهلل عميو عف أبي بكر بف حفص، عف ابف عمر كسئؿ عف حديث يركل

ٍبتي كسمـ: جاءه رجؿ، فقاؿ:  ا ذىٍنبنا أىصى الىةو" ًمفٍ  لىؾى  "ىىؿٍ ؟ فقاؿ: مف تىٍكبىةه  فىيىؿٍ  عىًظيمن ؟ قاؿ: نعـ، خى
 .فىًبرَّىىا" قاؿ:"

 عنو؛ كيركيو محمد بف سكقة، كاختمؼ

 .فركاه أبك معاكية الضرير، عف محمد بف سكقة، عف أبي بكر بف حفص، عف ابف عمر

 .كخالفو الثكرم كغيره، رككه، عف ابف سكقة، عف أبي بكر بف حفص مرسالن 

 .(1)كالمرسؿ ىك المحفكظ

 أوجو االختالف:
عمى محمد بن سوقة وىما  الدار قطني وجيين من أوجو االختالفاإِلمام  ذكر
 الي: كالت

 .عف النبي ،محمد بف سكقة، عف أبي بكر بف حفص، عف ابف عمر:  الوجو األول
 .محمد بف سكقة، عف أبي بكر بف حفص، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ : الوجو الثاني

 تخريج أوجو االختالف:
 .عف النبي ،محمد بف سكقة، عف أبي بكر بف حفص، عف ابف عمر:  الوجو األول

مف  بنحكه،،(7)،كالبييقي(6)كالاللكائي ،(5)كالحاكـ ،(4)كابف حباف ،(3)كأحمد ،(2)مذم بمفظوأخرجو التر 
 طريؽ أبي معاكية الضرير عف محمد بف سكقة بو.

                                                           

 (.12/416كاردة في األحاديث النبكية )جالعمؿ ال، انظر: الدارقطني (1)
 (.1901/ح314/ ص4انظر: الترمذم: جامع الترمذم، أبكاب البر كالصمة / باب ما جاء في بر الخالة)ج (2)
 .(4624/ح241/ ص8مسند أحمد)ج: انظر: أحمد (3)
ٍحسىاف (4) ٍحسىاف / با، انظر: ابف حباف :صحيح ابف حباف  كما في اإٍلً / 2ب حؽ الكالديف )جكتاب البر كاإٍلً

 (.435/ح177ص
 (.7261/ح171/ ص4المستدرؾ عمى الصحيحيف)ج: انظر: الحاكـ (5)
 (.1968/ح1128/ ص6شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة )ج: انظر: الاللكائي (6)
 (.7480/ح269/ص10شعب اإليماف/ بر الكالديف )ج: انظر: البييقي (7)
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 محمد بف سكقة، عف أبي بكر بف حفص، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.:  الوجو الثاني

 سكقة بو بنحكه.مف طريؽ سفياف الثكرم عف محمد بف  ،(1)أخرجو ابف كىب

 ووقفت عمى طريق آخر:
مف طريؽ سفياف بف عيينة عف محمد بف سكقة بو ،(3)، كالحسيف بف حرب(2)أخرجو الترمذم

 بنحكه.

 دراسة أوجو االختالف:
 .عف النبي ،محمد بف سكقة، عف أبي بكر بف حفص، عف ابف عمر:  الوجو األول

 أبو بكر بن حفص:
فص ٍبف عيمى  بد اهلًل ٍبف حى ًشٌي، مف الخامسةعى  .(4)ر ٍبف سىعد بف أبي كقاص ، الزُّىًرٌم، القيرى

 .(5)"ثقة"

 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 .(6)تقدمت ترجمتو قد ييـ في حديث األعمشثقة : أبو معاوية الضرير

 محمد بف سكقة، عف أبي بكر بف حفص، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.:  الوجو الثاني

 لوجو عن محمد بن سوقة:روى ىذا ا
 (7)ترجمتوتقدمت  ، كتدليسو محتمؿثقة : سفيان الثوري

 .(8)تقدمت ترجمتوثقة : ةيينسفيان بن ع
                                                           

 (.122/ح193)ص جامع ابف كىب: انظر: ابف كىب (1)
 (.1901/ح314/ ص4جامع الترمذم/ أبكاب البر كالصمة/ باب ما جاء في بر الخالة )ج: انظر: الترمذم (2)
 (.77/ح39انظر: الحسيف بف حرب: البر كالصمة / باب ما يقـك مقاـ الكالديف مف القرابة)ص (3)
الجرح ، ابف أبي حاتـ ؛ (5/76بير)جالتاريخ الك، البخارم ؛ (238الطبقات الكبرل)ص، انظر: ابف سعد (4)

 (.300تقريب التيذيب )ص، ابف حجر ؛ (14/423تيذيب الكماؿ )ج، المزم؛ (5/36كالتعديؿ)ج
 (.300انظر: ابف حجر في تقريب التيذيب )ص (5)
 (275) انظر: ترجمتو ص (6)
 (77) انظر: ترجمتو ص (7)
 .(240)انظر: ترجمتو ص (8)
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 الوجو الراجح عن محمد بن سوقة:
 .،عف النبي محمد بف سكقة، عف أبي بكر بف حفص، عف ابف عمر:  الوجو األول
 حفص، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ. بف سكقة، عف أبي بكر بفمحمد  : الوجو الثاني

محمد بن سوقة, عن أبي بكر بن حفص, عن النبي صمى :  الوجو الراجح: الوجو الثاني
 اهلل عميو وسمم.

 حيث ركاه الثقتاف: سفياف الثكرم، سفياف بف عيينة.

 .(1)كقاؿ الترمذم: كىك األصح

فٍ  كىاهي بىعضيـ عىف أىًبي بىٍكر ٍبف حى ص، عىف اٍبف عيمىر رضي اهلل عنيما، عىف النًَّبٌي كقاؿ البغكم: كىرى
، كىالى يىصح مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى صى
(2). 

 .(3)كىك ما رجحو الدارقطني بقكلو: كالمرسؿ ىك المحفكظ

 الحكم عمى الحديث:
الحديث مف كجيو الراجح ضعيؼ اإلسناد، إلرساؿ أبي بكر بف حفص عف النبي صمى اهلل عميو 

 كسمـ.
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 (.4/314جامع الترمذم )ج، انظر: الترمذم (1)
 (.13/12شرح السنة )ج، انظر: البغكم (2)
 (.12العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ص، انظر: الدارقطني (3)
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 )الحديث السادس(: 
 : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: كسئؿ عف حديث نافع، عف ابف عمر

ـى  ٍف تىنىخَّ "مى
ًة". (1) ٍبيىًتًو يىٍكـى اٍلًقيىامى  ًفي ًقٍبمىًة اٍلمىٍسًجًد فىًإنَّوي ييٍؤتىي ًبيىا ًفي جى

 فقاؿ: يركيو محمد بف سكقة، كاختمؼ عنو؛

ًميُّ ٍبفي عىاًبسو  ، كمحمد بف جابر، كعاصـ بف محمد اٍلعيمىًرمّْ ، عف محمد بف سكقة، عف  فركاه عى
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.نافع، عف ابف عمر

كخالفيـ مركاف بف معاكية، كالنضر بف إسماعيؿ القاضي، كأبك شياب، كعبد الرحمف المحاربي، 
 مكقكفان. رككه عف محمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر

 .(2)كقكؼ أشبو بالصكابكالم

 أوجو االختالف:
 الدار قطني وجيين من أوجو االختالف عمى محمد بن سوقة وىما: ماماإلِ  ذكر

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.محمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر:  الوجو األول

 .محمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر : الوجو الثاني
 تخريج أوجو االختالف:

 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمرمحمد :  الوجو األول

 عف محمد بف سكقة بو بمعناه.، مف طريؽ عمي بف عابس (3)أخرجو البزار

اًبر،و  ،(4)كأخرجو ابف الجكزم مَّد ٍبف جى ميحى ، كى ًمي ٍبف عىاًبسو  بف سكقة بو بمثمو.ا عف  مف طريؽ عى

 

 

                                                           

النياية في ، النخامة: البزقة التي تخرج مف أقصى الحمؽ، كمف مخرج الخاء المعجمة. انظر: ابف األثير (1)
 (.5/34ر )جغريب الحديث كاألث

 (.13/29العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (2)
 (.5905/ح212/ص12مسند أحمد =البحر الزخار )ج: انظر: البزار (3)
 (.701/ح417/ص1انظر: ابف الجكزم: العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية )ج (4)
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مف طريؽ ، (5)كابف الجكزم ،(4)كابف حباف ،(3)كابف األعرابي ،(2)كابف خزيمة ،(1)كأخرجو  البزار
 عاصـ بف محمد عف محمد بف سكقة  بو بنحكه.

 .محمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر : الوجو الثاني
 محمد بف عبد الباقي،(9)،كابف بطة(8)،كالطبراني(7)، كابف خزيمة بنحكه(6)بمعناه أخرجو ابف عرفة
 بو.عف محمد بف سكقة مف طريؽ مركاف بف معاكية بمعناه ،  ،(10)قاضي اٍلمىاًرسىتىافً 

كلـ أقؼ عمى مف أخرجو مف طريؽ النضر بف إسماعيؿ القاضي، كأبك شياب، كعبد الرحمف 
 .(11)المحاربي، كلكف الدارقطني أفاد بركايتيـ لو في العمؿ

 ووقفت عمى طرق أخرى ليذا الوجو:
 سكقة بو بنحكه.محمد بف مف طريؽ أبي خالد األحمر عف  ،(12)شيبةأخرجو ابف أبي 

سكقة بو محمد بف  عفالطنافسي مف طريؽ يعمى بف عبيد  ،(13)بف شبةأبك بكر محمد أخرجو 
 .بنحكه

 

 
                                                           

 (.5904/ح211/ ص12جانظر: البزار:  مسند البزار= البحر الزخار ) (1)
/ 2كتاب الصالة/باب النيي عف التنخـ في قبمة المسجد )ج، صحيح ابف خزيمة: انظر: ابف خزيمة (2)

 (.1313/ح278ص
 (.2345/ح1089/ ص3معجـ ابف األعرابي )ج: انظر: ابف األعرابي (3)
 (.1638/ح517/ ص4انظر: ابف حباف:  صحيح ابف حباف،  كتاب الصالة/باب المساجد)ج (4)
 (.701/ح417/ ص1انظر: ابف الجكزم:  العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية )ج (5)
 (.57/ح75جزء ابف عرفة )ص : انظر: الحسف بف عرفة (6)
/ 2كتاب الصالة/باب النيي عف التنخـ في قبمة المسجد )ج، صحيح ابف خزيمة: انظر: ابف خزيمة (7)

 (.1312/ح278ص
 (.3968/ح199/ ص4ـ األكسط )جالمعج: انظر: الطبراني (8)
 (.72/ح241/ص1اإلبانة الكبرل)ج: انظر: ابف بطة (9)
 (.547/ح1140/ ص3انظر: محمد بف عبدالباقي،  المشيخة الكبرل )ج (10)
 (.29/ص13العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج: انظر: الدارقطني (11)
/ 2طكع/ مف كره أف يبصؽ تجاه المسجد )جكتاب صالة الت، المصنؼ: انظر: أبك بكر بف أبي شيبة (12)

 (.7457/ح143ص
 (.27/ص1تاريخ المدينة )ج: انظر: أبك بكر محمد  بف شبة (13)
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 دراسة أوجو االختالف:
 , عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.محمد بن سوقة, عن نافع, عن ابن عمر:  الوجو األول

 .(1)تقدمت ترجمتو ثقة :لى ابف عمرمك  نافع :

 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 عمي بن عابس:

، األزرؽ،   . (2)المالئي، مف التاسعةالككفي ، عمٌي بف عابس، األىسىدمُّ

 .(3)"ضعيؼ"

 ضعيؼ. : (8)كاألزدم ،(7)كالنسائي ،(6)كالجكزجاني ،(5)، كأبك داكد(4)معيفيحيى بف  قاؿك 

 .(9)يف مرة: ليس يشئكقاؿ ابف مع

 . (10)كقاؿ الساجي :عنده مناكير

 .(11)قاؿ أبك زرعة: "منكر الحديث، يحدث بمناكير كثيرة، عف قـك ثقات"

 . (12)كقاؿ ابف حباف: فحش خطؤه ككثر كىمو فيا يركيو فبطؿ االحتجاج بو

                                                           

 .(349) نظر: ترجمتو صا (1)
الكامؿ ، ابف عدم؛ (6/197الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ؛ (6/289التاريخ الكبير )ج، انظر: البخارم (2)

ابف حجر،  تقريب ؛ (20/502تيذيب الكماؿ  في أسماء الرجاؿ)ج، المزم؛ (6/322في ضعفاء الرجاؿ )ج
 (.402التيذيب )ص

 (.402انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3)
 (.289/ 6التاريخ الكبير)ج، البخارم ؛ (3/446تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر: يحيى بف معيف (4)
 (.7/343تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (5)
 (.83أحكاؿ الرجاؿ )ص، انظر: الجكزجاني (6)
 (.7/343تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (7)
 انظر: المصدر نفسو. (8)
/ 2البخارم،  التاريخ األكسط )ج؛ (3/281تاريخ ابف معيف/ ركاية الدكرم )ج، انظر:  يحيى بف معيف (9)

262.) 
 (.7/343تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (10)
 (.2/429الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي )ج ، ظر: أبك زرعة الرازمان (11)
 (.2/104المجركحيف)ج، انظر: ابف حباف (12)
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رائب، كقاؿ أبك أحمد بف عدم : لو أحاديث حساف، كيركم عف أباف بف تغمب كغيره أحاديث غ
 .  (1)كمع ضعفو يكتب حديثو 

 .(2)كقاؿ الدارقطني: ككفي يعتبر بو

 الخالصة:
 ضعيؼ.

 .(3)ضعيؼ  تقدمت ترجمتو محمد بن جابر:

 عاصم بن محمد العمري:
مد ٍبف عاصـ يد ٍبف ميحى ٌطاب، ٍبفً  عيمر ٍبفً  اهللً  عىبد ٍبف زى ًشٌي، العمرم، المدني، مف الخى  القيرى
 .(4)السابعة

 .(5)""ثقة

 .محمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر:  الوجو الثاني
 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:

 .(6)ككاف يدلس أسماء الشيكخ    تقدمت ترجمتو ،حافظثقة  ::مروان بن معاوية
 .(7)ضعيؼ   تقدمت ترجمتو: النضر بن ِإسماِعيل

 
 
 

                                                           

 (.6/324الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (1)
 (.52انظر: البرقاني، سؤاالتو لمدارقطني )ص (2)
 .(131) انظر: ترجمتو ص (3)
الذىبي، ؛ ؛ (542 ؛ (6/490التاريخ الكبير )ج، البخارم ؛ (370ل )صالطبقات الكبر ، انظر: ابف سعد (4)

 (.286ابف حجر، تقريب التيذيب )ص؛ (5/57تيذيب التيذيب )ج، ابف حجر ؛ (91/ 4تاريخ اإلسالـ )ج
 (.286تقريب التيذيب )ص، انظر: ابف حجر (5)
 .(368) انظر: ترجمتو ص (6)
 .(347) انظر: ترجمتو ص (7)
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 :/عبد ربو بن نافعأبو شياب
بّْو ٍبف نافع، أىبك شً  ٌناط، صاحب الطَّعاـ، المدائنيعىبد رى ، مف الثامنة مات سنة إحدل (1)ياب، الحى
 .(2)أك اثنتيف كسبعيف كمائة

 .(3)"صدكؽ ييـ"

، كغيرىـ، كزاد يعقكب ككاف رجالن (7)،كالعجمي(6)، كيعقكب بف شيبة(5)، كابف معيف(4)كثقو ابف سعد
 كقد تكممكا في حفظو. ،لـ يكف بالمتيف،صالحان 

ف سعيد الدارمي: قمت ليحيى بف معيف: أبك شياب أحب إليؾ في األعمش، أك أبك كقاؿ عثماف ب
 .(8)بكر بف عياش؟ فقاؿ: أبك شياب أحب إلي مف أبي بكر في كؿ شئ

 .(9)كقاؿ العجمي مرة: البأس بو

 . (10)-رحمو اهلل-كقاؿ أحمد بف حنبؿ: كاف ككفيان يقاؿ: رجالن صالحان، ما عممت إال خيران 

 هلل بف أحمد: سألت أبي عف أبي شياب الحنكط. فقاؿ: ما بحديثو بأس. فقمت: إفكقاؿ عبد ا

 . (11)يحيى بف سعيد يقكؿ: ليس بالحافظ؟ فمـ يرض بذاؾ، كلـ يقر بو

 .(12)كقاؿ ابف خراش: صدكؽ

                                                           

إلى المدائف، كىي بمدة قديمة مبنية عمى الدجمة، ككانت دار مممكة األكاسرة عمى سبعة  المدائني: ىذه النسبة  (1)
 (.74/ 5(؛  ياقكت الحمكم، معجـ البمداف)ج12/143فراسخ مف بغداد. انظر: السمعاني، األنساب )ج

الجرح ، تـابف أبي حا ؛ (6/81التاريخ الكبير)ج، البخارم ؛ (6/391الطبقات الكبرل)ج، انظر: ابف سعد (2)
تقريب التيذيب ، ابف حجر ؛ (16/485تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، المزم ؛ (42/ 6كالتعديؿ )ج

 (.335)ص 
 (.335انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب) (3)
 (.6/391الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (4)
 (.12/437تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب (5)
 انظر: المصدر نفسو. (6)
 (.2/406انظر: العجمي، الثقات )ج (7)
 (.52تاريخ ابف معيف/ركاية الدارمي )ص، انظر: ابف معيف (8)
 (.2/71الثقات)ج، انظر: العجمي (9)
 (.16/485تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (10)
 انظر: المصدر نفسو. (11)
 (.6/42الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (12)
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 .(1)كقاؿ الساجي: صدكؽ ييـ في حديثو

ياب الحناط بالحافظ. قاؿ عمي بف المديني: سمعت يحيى بف سعيد القطاف يقكؿ: لـ يكف أبك ش
 .(2)قاؿ عمي: كلـ يرض يحيى أمره

 .(3)كقاؿ النسائي: ليس بالقكم

 .(4)كقاؿ الحاكـ أبك أحمد: ليس بالحافظ عندىـ

 الخالصة:
 .ييـ صدكؽ

 عبدالرحمن المحاربي:
ٍبدي  مَّدو  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى اًرًبيُّ  ميحى اٍلميحى

ييٍكنىى ،(5) ، أىبىا كى مَّدو  ميحى

فّْيى   ٍمسو  نىةى سى  تيكي ًتٍسًعيفى  خى ًمائىةو  كى كى
(6). 

 .(7)ككاف يدلس قالو أحمد" ،"ال بأس بو

 .(12)، كذكره ابف حباف في الثقات(11)كالدارقطني ،(10)، كالنسائي(9)ابف معيفك ، (8)كثقو ابف سعد

 

 
                                                           

 (.16/485تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (1)
 (.129/ 6تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (2)
الخطيب،   تاريخ  ؛ (42/ 6الجرح كالتعديؿ)ج، ابف أبي حاتـ ؛ (3/97الضعفاء الكبير)ج، انظر: العقيمي (3)

 (.437/ 12بغداد )ج
 (.6/129تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (4)
لى قبيمة محارب. انظر: االسمعاني، األنساب )ج (5) : ىذه النسبة إلى الجد كا  اًرًبيُّ  (.12/102اٍلميحى
الجرح ، ابف أبي حاتـ ؛ (5/347التاريخ الكبير)ج، البخارم ؛ (6/392الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (6)

 (.349يب التيذيب )ص تقر ، (؛ ابف حجر17/386(؛ المزم، تيذيب الكماؿ )ج5/282كالتعديؿ)ج
 (.349انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (7)
 (.6/392الطبقات الكبرل)ج، انظر: ابف سعد (8)
 (.5/282الجرح كالتعديؿ )ج، ابف أبي حاتـ: انظر: (9)
 (.389/ 17تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج، انظر: المزم (10)
 .(234انظر: الحاكـ، سؤاالتو لمدارقطني )ص  (11)
 (.7/92الثقات)ج، انظر: ابف حباف (12)



392 

 . (3)، كالعجمي(2)، ككذلؾ قاؿ النسائي (1)كقاؿ ابف معيف مرة: ال بأس بو

 .(4)كلكنو ىك كذا مضطرب ،:ىك صدكؽ قاؿ عثماف بف أبي شيبة

 .(5)قاؿ الساجي: صدكؽ ييـ 

كقاؿ أبك حاتـ : صدكؽ إذا حدث عف الثقات، كيركل عف المجيكليف أحاديث منكرة فيفسد حديثو 
 .(6)بركايتو عف المجيكليف

  .(7)قاؿ عثماف الدارمي: ليس بذاؾ

 وقد وصف بالتدليس: 
  .(8)ا أنو كاف يدلس كال نعممو مف معمركقاؿ عبد اهلل بف أحمد عف أبيو: بمغن

كقاؿ عبد اهلل بف محمد عف عاصـ حدثنا فقاؿ: لعمو سمعو مف سيؼ بف محمد عف عاصـ يعني 
 .(9)فدلسو

 .(10)كقاؿ العجمي: كاف يدلس أنكر أحمد حديثو عف معمر

 .(11)ككصفو بو أيضان العقيمي

،الذيف يشترط لقبكؿ تدليسيـ أف (12)جعمو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف
 يصرحكا بالسماع.

 

                                                           

 (.6/265تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (1)
 انظر: المصدر نفسو. (2)
 (.2/86الثقات )ج، انظر: العجمي (3)
 (.6/266انظر: ابف حجر،   تيذيب التيذيب )ج (4)
 انظر: المصدر نفسو. (5)
 (.5/282الجرح كالتعديؿ )ج، انظر: ابف أبي حاتـ (6)
 (.6/266انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب )ج (7)
 (.2/348الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (8)
 (.6/266انظر: ابف حجر،  تيذيب التيذيب)ج (9)
 (.2/86الثقات )ج، انظر: العجمي (10)
 (.2/348الضعفاء الكبير )ج، انظر: العقيمي (11)
 (.40طبقات المدلسيف )ص، انظر: ابف حجر، (12)
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 الخالصة:

 ثقة، يدلس كيركم عف المجاىيؿ، فيحتج بما كاف مف ركايتو عف الثقات مصرحان فيو بالسماع.

 كفى ىذه لـ أقؼ عمى طريقو، كبالتالي لـ أحدد ىؿ صرح أـ لـ يصرح بالسماع.

 .(1)تقدمت ترجمتوصدكؽ يخطئ ،   :أبو خالد األحمر
 .(2)ثقة   تقدمت ترجمتو :يعمى بن عبيد

 الوجو الراجح عن محمد بن سوقة:
 ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.محمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر:  الوجو األول

 .محمد بف سكقة، عف نافع، عف ابف عمر : الوجو الثاني
 .عمر محمد بن سوقة, عن نافع, عن ابن:  الوجو الثاني الوجو الراجح:

 حيث ركاه ثالثة مف الثقات: عبدالرحمف المحاربي، أبك خالد األحمر، يعمى بف عبيد.
 .(3)ىك األشبو بالصكاب كىك الذم رجحو الدارقطني كقاؿ:

 الحكم عمى الحديث:
 الحديث من وجيو الراجح الموقوف صحيح اإلسناد, ألن جميع رواتو ثقات.

 .(4)كقد صححو ابف خزيمة
 .حذيفة بن اليمانحديث قوفًا من جاء مو  والحديث

، عىفٍ (5)حيث أخرجو ابف أبي شيبة ، عىٍف زً  ،مف طريؽ الشٍَّيبىاًنيّْ بىٍيش ٍبف رٌ عىًدمّْ ٍبًف ثىاًبتو  ، عىفٍ  حي
ذىٍيفىةى  :   حي ًة ًفي كىٍجًيوً »قىاؿى اءىٍت بىٍزقىتيوي يىٍكـى اٍلًقيىامى اهى اٍلًقٍبمىًة جى مَّى فىبىزىؽى تيجى  «.مىٍف صى

 .(6)قد صححو األلبانيك 
                                                           

 .(256) ر: ترجمتو صنظا (1)
 .(59) انظر: ترجمتو ص (2)
 (.13/29العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (3)
/ 2صحيح ابف خزيمة،  كتاب الصالة/باب النيي عف التنخـ في قبمة المسجد )ج: انظر: ابف خزيمة (4)

 (.1313/ح279ص
اهى اٍلمىٍسًجًد )جالمصنؼ، كتاب صالة التطكع كاإٍلً : انظر: ابف أبي شيبة (5) ٍف كىًرهى أىٍف يىٍبزيؽى تيجى ةى / باب مى / 2مىامى

 (.7456/ح143ص
 (.1060/ 2صحيح الجامع الصغير كزيادتو)ج، انظر: األلباني (6)
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 المطمب السادس:
  مسند عائشة 
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 )الحديث السابع(:
"ًإف  ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ: :عف عائشة كسئؿ عف حديث محمد بف المنكدر،

، فأىٍكًغميكا فيو ًبًرٍفؽ، كال تيبىغّْضكا ًإلى أنفسكـ  ًعبىادىةى المًَّو،  ًتيفه ٍنبىتَّ ىىذىا الدّْيفى مى  لـ يقطع سفران  فًإف اٍلمي
 ".ظىيىرناكلـ يبؽ 

 فقاؿ: يركيو محمد بف سكقة، كاختمؼ عنو؛

 ، عف محمد بف سكقة، عف محمد بف المنكدر، عف عائشة.الرَّقّْيُّ  فركاه عبيد اهلل بف عمرك

كّْؿً كخالفو   ؛أىبيك عىًقيؿو يىٍحيىى ٍبفي اٍلميتىكى

 .رضي اهلل عنو ف المنكدر، عف جابرفركاه عف محمد بف سكقة، عف محمد ب

 ، عف محمد بف سكقة، عف الحارث، عف عمي.شىٍيبىافي النٍَّحًكمُّ ، عف ًشيىابي ٍبفي ًخرىاشو  كركاه 

ٍنبىسىةي كركاه  بف عبد الكاحد، عف ... بف سكقة، عف محمد بف المنكدر، مرسال، كقيؿ: عف ابف عى
، كقيؿ عف ابف سكقة، عف ابف مرسالن سكقة، عف محمد بف المنكدر، عف الحسف البصرم، 

 .(1)المنكدر، قاؿ: قاؿ عمر: ليس فييا حديث ثابت

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           

كالحديث تمت دراستو في الحديث ، (348-14/347العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (1)
كصرح بأنو  ، نو لـ يرجح أم كجوككرره الدارقطني حيث إً ،  (372) :بف سكقة ص الرابع مف مركيات محمد
 .ليس ىنالؾ حديث ثابت
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 المطمب السابع: 
   مسند أم سممة
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 )الحديث الثامن(: 
ٍيًش ، قاؿ رسكؿ اهلل كسئؿ عف حديث نافع بف جبير بف مطعـ، عف أـ سممة ، كذكر اٍلجى

مىى ًنيَّاًتًيـٍ الًَّذم ييٍخسىؼي ًبًو، فقمت:"  يا رسكؿ اهلل فمعؿ فييـ اٍلميٍكره قاؿ: "إنيـ ييٍبعىثيكفى عى
(1)." 

 فقاؿ: يركيو محمد بف سكقة، كاختمؼ عنو؛

 .،عف النبي فركاه ابف عيينة، عف محمد بف سكقة،عف نافع بف جبير،عف أـ سممة

عف عائشةمحمد بف سكقة، عف نافع بف جبير، كركاه إسماعيؿ بف زكريا، عف
،عف النبي  

(2). 

 أوجو االختالف:
 وىما ,الدار قطني وجيين من أوجو االختالف عمى محمد بن سوقة ماماإل ذكر

 :كالتالي
 .،عف النبي محمد بف سكقة، عف نافع بف جبير، عف أـ سممة:  الوجو األول

 .،عف النبي محمد بف سكقة، عف نافع بف جبير، عف عائشة:  الوجو الثاني
 و االختالف:تخريج أوج
 .،عف النبي محمد بف سكقة، عف نافع بف جبير، عف أـ سممة:  الوجو األول

ابف ك  ،(7)كأبك يعمى المكصمي ،(6)كالفاكيي ،(5)كأحمد ،(4)كابف ماجو ،(3)أخرجو الترمذم
 بمفظو. بو عف محمد بف سكقة  ،مف طريؽ سفياف بف عيينة(9)كالسبكي ،(8)لبخارما

                                                           

ٍف لىٍيسى  (1) ـٍ مى مىعىيي ـى الًَّتي تيعىذَّبي كى ٍعنىاهي :ًإفَّ اأٍليمى ـٍ مى مىى ًنيَّاًتًي ـٍ ييٍبعىثيكفى عى ـٍ  قاؿ المباركفكرم: ًإنَّيي ًميعييي ابي جى ـٍ ييصى ًمٍنيي
اًليً  اًلًيـٍ ًبآجى ـٍ كىأىٍعمى مىى ًنيَّاًتًي ، ثيَـّ ييٍبعىثيكفى عى ًشيئىًة. انظر:  : ـٍ ًمًو، كىاٍلعىاًصي تىٍحتى اٍلمى ازىل ًبًنيًَّتًو كىعىمى فىالطَّاًئعي ييجى

 (.6/327تحفة األحكذم )ج، المباركفكرم
 (.15/230العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج، انظر: الدارقطني (2)
 (.2171/ح469/ص4جامع الترمذم/أبكاب الفتف)ج: الترمذمانظر:  (3)
 (.4065/ح1351/ص2كتاب الفتف/باب جيش البيداء)ج، سنف ابف ماجو: انظر: ابف ماجو (4)
 .(26475/ح77/ص44مسند أحمد )ج: انظر: أحمد (5)
 .(758/ح362/ ص1أخبار مكة )ج: انظر: الفاكيي (6)
 .(6926/ح357/ص12عمى )جمسند أبي ي: انظر: أبك يعمى المكصمي (7)
 .(878/ ص2مشيخة ابف البخارم )ج: انظر: ابف البخارم (8)
 (.165معجـ الشيكخ )ص: انظر: السبكي (9)
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 .،عف النبي بف سكقة، عف نافع بف جبير، عف عائشةمحمد :  الوجو الثاني

مّْصً  طاىرو  ، كأبك(2)كابف حباف  ،(1)أخرجو البخارم الميخى
إسماعيؿ بف  مف طريؽ،  (4)كأبك نعيـ ،(3)

 عف محمد بف سكقة  بو بنحكه. زكريا

 دراسة أوجو االختالف:
 .النبي ،عف محمد بف سكقة، عف نافع بف جبير، عف أـ سممة:  الوجو األول

 نافع بن جبير:

، مد، القيرىًشيُّ بىير ٍبف ميطًعـ ،النكفمي، أىبك ميحى ، نافع ٍبف جي مف الثالثة مات سنة تسع  الًحجاًزمّّ
 .(5)كتسعيف

 .(6)"ثقة فاضؿ"

 روى ىذا الوجو عن محمد بن سوقة:
 .(7)ثقة   تقدمت ترجمتو: نةييسفيان بن ع
 .،عف النبي ف جبير، عف عائشةمحمد بف سكقة، عف نافع ب:  الوجو الثاني

 إسماعيل بن زكريا:
مقانيٌ  اًعيؿ ٍبف زكريا، الخي ًإٍسمى
 .(9)، أىبك زياد، الككفي، مف الثامنة، مات سنة أربع كتسعيف كمائة(8)

                                                           

 (2118/ح65/ص3انظر: البخارم: صحيح البخارم، كتاب البيكع/ باب ما ذكر في األسكاؽ)ج (1)
مى اهلل عميو كسمـ عما يككف في أمتو مف كتاب التاريخ/ باب إخباره ص، صحيح ابف حباف: انظر: ابف حباف (2)

 .[755/ح155/ ص15الفتف كالحكادث )ج
 (.153/ص3المخمصيات)ج: انظر: أبك طاىر المخمص (3)
 (.11/ص5حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج: انظر: أبك نعيـ (4)
الثقات ، ابف حباف؛ (2/170الجرح كالتعديؿ )ج، ( ؛ابف أبي حاتـ8/82التاريخ الكبير)ج، انظر: البخارم (5)

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، المزم؛ (7/178تاريخ بغداد )ج، الخطيب البغدادم؛ (5/466)ج
 (.558تقريب التيذيب )ص، ابف حجر؛ (8/475سير أعالـ النبالء )ج، الذىبي؛ (29/272)ج

 (.558انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (6)
 .(240ص )انظر: ترجمتو  (7)
مٍ  (8)  (.5/179األنساب )ج، قىانى: ىذه النسبة إلى بيع الخمؽ مف الثياب كغيرىا. انظر:  السمعانيالخى
تيذيب الكماؿ ، المزم؛ (1/35البخارم،  التاريخ الكبير )ج؛ (7/326الطبقات الكبرل )ج، انظر: ابف سعد (9)

 (.107ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص؛ (92/ 3)ج
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 .(1)"صدكؽ يخطىء قميالن"

 .(4)، كذكره ابف حباف في الثقات(3)كأبك داكد ،(2)كثقو أحمد بف حنبؿ

 .(5)كسؼ بف خراش: صدكؽكقاؿ عبد الرحمف بف ي

 ،كغيرىـ، ليس بو بأس.(7)،كأحمد(6)كقاؿ ابف معيف

 .(8)كقاؿ ابف معيف في مكضع آخر: صالح

كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي: قمت ليحيى بف معيف: فإسماعيؿ بف زكريا أحب إليؾ في الحديث 
كاف ىمار أى  لـ فىقىاؿى  ، أك يحيى بف زكريا لىًكنّْ  الى  :قمت ،عٍندؾ أىخى ًديث ًفي أرٍدت يكى : يحيى فىقىاؿى  ،الحى

 .(9)أحب إلي

قاؿ أبك الحسف الميمكني: قمت ألبي عبد اهلل، يعني أحمد بف حنبؿ: إسماعيؿ بف زكريا كيؼ 
ىك؟ قاؿ: أما األحاديث المشيكرة التي يركييا، فيك فييا مقارب الحديث، صالح، كلكف ليس 

 .(11)كبنحكه قاؿ أبك حاتـ (10)بينشرح الصدر لو، ليس يعرؼ، ىكذا يريد بالطم

 ضعيؼ.،: (14)ي، كالعجم(13)كأحمد ،(12)كقاؿ ابف معيف

 .(15)ليس بقكم كقاؿ النسائي:

 
                                                           

 (.107يب )صانظر: ابف حجر، تقريب التيذ (1)
 (.7/178تاريخ بغداد)ج، انظر: الخطيب البغدادم (2)
 (.1/297تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (3)
 (.6/44الثقات )ج، انظر: ابف حباف (4)
 (.1/297تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (5)
 (.8/ 1تاريخ ابف معيف/ ركاية ابف محرز )ج، انظر: ابف معيف (6)
 (.7/178تاريخ بغداد)ج، ب البغدادمانظر: الخطي (7)
 (.475انظر: ابف الجنيد، سؤاالتو البف معيف)ص (8)
 (.76انظر: ابف معيف،   تاريخ ابف معيف/ ركاية الدارمي )ص (9)
 (.239العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية المركذم كغيره )ص، انظر: أحمد (10)
 (.2/170الجرح كالتعديؿ)ج، انظر: ابف أبي حاتـ (11)
 (.6/214تاريخ بغداد )ج، انظر: الخطيب (12)
 (.215العمؿ كمعرفة الرجاؿ/ ركاية المركذم كغيره )ص، انظر: أحمد (13)
 (.1/225الثقات)ج، انظر: العجمي (14)
 (.1/297تيذيب التيذيب )ج، انظر: ابف حجر (15)



400 

 .(1)يكتب حديثو" ،كقاؿ ابف عدم : "حسف الحديث

 الخالصة:
 ثقة عنده أكىاـ.

 الوجو الراجح عن محمد بن سوقة:
 .،عف النبي مةمحمد بف سكقة، عف نافع بف جبير، عف أـ سم:  الوجو األول
 .،عف النبي محمد بف سكقة، عف نافع بف جبير، عف عائشة:  الوجو الثاني

 كاًل من الوجيين رواىما نافع وكالىما صحيح .  الوجو الراجح:
: كيحتمؿ أف يككف نافع بف جبير سمعو منيما، فإف ركايتو عف عائشة ابف حجر قاؿ الحافظحيث 

 .(2)أتـ مف ركايتو عف أـ سممة

 .الدارقطني  لـ يرجح  أم مف الكجييفك 

 الحكم عمى الحديث:
 ثقات. ماو صحيح اإلسناد، ألف جميع ركاتييالحديث مف كجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1/517الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج، انظر: ابف عدم (1)
 (.4/340ارم)جفتح الب، انظر: ابف حجر (2)
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 الخاتمة
الحمد هلل حمد الطيبيف الشاكريف عمى نعمة التكفيؽ كالسداد، كالصالة كالسالـ عمى المبعكث 

  رحمة لمعالميف:

كىي عمى  ،حث، فىًإنّْي قد خرجت ببعض النتائج كالتكصيات مف كتابة ىذا البكبعد أف انتييت  
 النحك التالي :

 النتائج:

ف عمـ العمؿ مف أصعب عمكـ الحديث كأغمضيا، كأدقيا مما يمـز  المشتغميف  فيو أخذ إ (1)
أقصى درجات الحيطة كالحذر في الدراسة كالترجيح  كالحكـ، ىذا بعد استفراغ الجيد في 

 الكصكؿ ًإلىٍيًو  مف طرؽ الحديث كأقكاؿ العمماء المتعمقة بو. جمع كدراسة كؿ ما يمكف

مف آيات اهلل تعالى في الحفظ كالفيـ كالمعرفة بعمـك الحديث آية  اإًلمىاـ الدارقطنيف إ (2)
كالبراعة في عمـ العمؿ، لكف الكماؿ هلل ، فالدارقطني لـ يسمـ مف بعض األكىاـ كاألخطاء 

 بدع فيو.التي ال تعد شيئان مقارنة بما أ

لكبر حجمو ، ككثرة أحاديثو كفكائده،  ؛ف كتاب العمؿ لمدارقطني يعد مكسكعة في عمـ العمؿإ (3)
 فال غنى  لطالب الحديث عنو.

مف الركاية  مف الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ، جمعان كحفظان ف االىتماـ بأحاديث المكثريف إ (4)
 حديث ركاية كدراية.كدراسة ، يختصر عمى المرء الكثير مف الجيد في عمـ ال

يعتمد اإًلمىاـ الدارقطني عمى مرجحات  قد تبدك خفية عند البعض، لذلؾ ينبغى لمف ترجح   (5)
لديو بالقرائف مخالفة  العمماء السابقيف  في أحكاميـ زيادة  البحث كالتنقيب عف أدلة كقرائف 

 أخرل قبؿ إصدار الحكـ.

كالمتكف، ال كما زعـ المستشرقكف كمف  ف المنيج النقدم عند أئمة العمؿ شامؿ لألسانيدإ (6)
 قمدىـ  مف جية المسمميف أف المحدثيف لـ يمتفتكا لنقد المتكف.

 الحديث الضعيؼ يتابع عميو، أما الضعيؼ جدان فال يتابع عميو. (7)

 يا.ل، ما لـ يكف داعيان الراكمالبدعة ال تؤثر في  (8)

باألقكل ، فىًإف  استكل الركاة في مف أىـ قكاعد الترجيح بيف الركايات عند االختالؼ الترجيح  (9)
ال فبقرائف أخرل.  ذلؾ فباألكثر، كىاً 
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 ية ككانت كالتالي:اكأربعيف رك  حاديث الدراسة في ىذا المبحث سبعان بمغت أ (10)
 :وىي من حيث الضعف والقوة في اإلسناد ,يةارو  ةوعددىا ثماني عشر  بن حرب روايات سماك

 اإلسناد.ية حكميا حسف ارك  ةعشر ًإٍحدىل  -

 .سند منيا أربعة فييا اضطراباإلسناد ضعيفة  يات حكمياارك  بعس -

 . كىك فى مسند لبابة بنت الحارث كقد تكرر فييا حديثه كاحده  -
ية وىي من حيث الضعف والقوة في اواحد وعشرون رو ىشام بن حسان وعددىا روايات 
 اإلسناد:

 اإلسناد صحيحة يةارك  ةعشر  ست -

 .اإلسناد ضعيفةيات ارك  خمس -
 :وىي من حيث الضعف والقوة في اإلسناد,  اتمرويتمان  وعددىا محمد بن سوقة  روايات

 .اإلسناد خمسة صحيحة -

 .اإلسنادثالثة ضعيفة   -

 مسند عائشة رضي اهلل عنيا.في  كتكرر حديثه كاحده  -

 :عند تصنيف أحاديث الرسالة حسب االختالف المعمة بوو 
 :العمل في اإلسناد

 قسام:أ لىإالضعف في مرويات سماك ينقسم 
 : كعددىا أربعة أسانيد. اضطراب إسناد .1

 .أحاديث  4: وقف ورفع .2

رسالو  وصل .3  .9: ا 

 .2:زيادة ونقصان .4

 .3 :إبدال راٍو مكان آخر .5

 أقسام: إلىالضعف في مرويات ىشام بن حسان ينقسم و 
 أحاديث . 8: وقف ورفع .1
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رسالو  وصل .2  .6:ا 

 .1:زيادة ونقصان .3

 .6:إبدال راٍو مكان آخر .4

 أقسام: إلىويات محمد بن سوقة ينقسم والضعف في مر 
 أحاديث .2: وقف ورفع .1

رسالو  وصل .2  .3:ا 

 .3:إبدال راٍو مكان آخر .3

 العمل في المتن وكان أىميا:
 ككانت فى الحديث الثامف عشر عند سماؾ بف حرب.النكارة في المتن: 

ند محمد : ككانت شديدة فى الحديث الثاني عند ىشاـ بف حساف، كفى الحديث الرابع عالغرابة
 بف سكقة.

كالحديث الخامس مف مركيات   ،الحديث الثالث عشرالترجيح في خالفت الدارقطني  في  (11)
، ثامف عشرسماؾ بف حرب ، كخالفتو عند ىشاـ  بف حساف  في الحديث الثالث، كالحديث ال

 ،كلعؿ مف أىـ االسباب التي جعمتني أخالفو ككنت أرجح أكجو في أحاديث يسكت عنيا ،
 .كربما لك كقؼ لـ تكف مخالفة،مى ركايات لـ ترد عمى كالمو في االختالؼ كقكفي ع

 
 التوصيات :

ن أرادوا نيل العمم, لقولو إِ كافة بتقوى اهلل في جميع  تفاصيل حياتيم, أوصي طمبة العمم 
َا : تعالى  ُق  , ثم أوصي باألمور التالية: (1) اَّلَلَ َويَُػلُِّهُكُم اَّلَلُ  َواَتّ

 ـ بعمـ العمؿ ككتبو كمظاف كجكده في الكتب المخطكطة.االىتما .1

كالفكائد  ،كدراسة، كاالىتماـ بكتب األجزاء الحديثية ،االىتماـ بكتاب العمؿ لمدارقطني تحقيقان  .2
 فيي مميئة بالركايات المفيدة في الترجيح عند االختالؼ. كالغرائب ،

                                                           

 (.282البقرة) آية  (1)
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، فيي مميئة بالركايات المفيدة في  االىتماـ بكتب األجزاء الحديثية ، كالفكائد ، كالغرائب .3
 الترجيح  عند االختالؼ.

االىتماـ بالكتب ، كالمكسكعات المحكسبة ، مراجعةن، كنقدان، كتصحيحان ، كدعمان لمعامميف  .4
كبير في خدمة عمكـ الحديث عامة ، كعمـ العمؿ خاصة، بما كذلؾ لما ليا مف دكر  ؛عمييا

البحث، مما يعالج  كلك قميالن ، مما يعانيو  أىؿ يكفره مف سرعة، كسيكلة ، كشمكلية في 
 الحفظ الشديد الشامؿ، الذم تميز بو أىؿ الحديث السابقيف. ًإلىى مف االفتقار الحديث اليكـ

 الحذر مف التسرع في الحكـ  عمى الحديث، أك قبكليا لظاىر أسانيدىا. .5

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
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 جعالمصادر والمرا
 .القرآن الكريم 

. تحقيؽ: طاىر أحمد النياية في غريب الحديث كاألثرـ(. 1979األثير، المبارؾ بف محمد. )ابف 
 . بيركت: المكتبة العممية. 1محمكد محمد الطناحي. ط -الزاكل 

األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد. ابف 
. تحقيؽ: عمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد الغابة في معرفة الصحابةأسد ـ(. 1994)

 . القاىرة: دار الكتب العممية.1المكجكد. ط

. تحقيؽ: عبد اهلل بف عمر بف الشريعةـ(. 1999اآلجرم، محمد بف الحسيف بف عبد اهلل. )
 . الرياض: دار الكطف.2سميماف الدميجي. ط

تحقيؽ: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد اهلل.  .ـ(2001أحمد، أحمد بف محمد بف حنبؿ. )
 . الرياض: دار الخاني.2كصي اهلل بف محمد عباس. ط

تحقيؽ :  األحكاـ الشرعية الكبرل.ـ(. 2001 -ىػ 1422اإلشبيمي، عبدالحؽ بف عبدالرحمف. )
 . الرياض: مكتبة الرشد. 1أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشة. ط

. مصر: دار 1. طحمية األكلياء كطبقات األصفياءـ(.  1974اهلل. )األصبياني، أحمد بف عبد 
 السعادة.

. تحقيؽ: مجدم السيًد ًإبراىيـ. التكبيخ كالتنبيواألصبياني، أبك محمد عبداهلل بف محمد. )د.ت(. 
 )د.ط(. القاىرة: مكتبة الفرقاف.

ـ(. 1998ميراف. )األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف 
 . الرياض: دار الكطف لمنشر.1. تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم. طمعرفة الصحابة

سمسمة األحاديث ـ(. 2002األلباني، محمد ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ. )
 . الرياض: مكتبة المعارؼ.1. طالصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا

. )د. ط(. صحيح الجامع الصغير كزياداتوىػػ(. 1420نكح. ) األلباني، محمد ناصر الديف بف
 بيركت: المكتب اإلسالمي.

. إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ـ(.1985األلباني، محمد ناصر الديف بف نكح. )
 . بيركت: المكتب اإلسالمي.2ط
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كالمكضكعة كأثرىا  سمسمة األحاديث الضعيفةـ(. 1992األلباني، محمد ناصر الديف بف نكح. )
 . الرياض: دار المعارؼ. 1. طالسيئ في األمة

ـ(. 2002األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ. )
 . الككيت: مؤسسة غراس.1. طاألـ-صحيح أبي داكد

بشرح ألفية فتح الباقي ـ(. 2002األنصارم، زيف الديف أبك يحيى زكريا بف محمد السنيكي. )
 . القاىرة: دار الكتب العممية.1. تحقيؽ: عبد المطيؼ ىميـ، كماىر الفحؿ. طالعراقي

. طنطا: مكتبة 1. طالعمة كأجناسيا عند المحدثيفـ(. 2005باجك، أبك سفياف مصطفى. )
 الضياء.

. 1. طأشرؼ صالح عمي. تحقيؽ: أمالي الباغندمـ(. 1997. )محمد بف سميمافالباغندم، 
 مؤسسة قرطبة.مصر: 

تحقيؽ: محمكد  التاريخ األكسط، المسٌمى بػ: التاريخ الٌصغير.البيخارٌم، محٌمد بف إسماعيؿ. 
 إبراىيـ زايد، بيركت: دار المعرفة. 

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ىػػ(. 1422البخارم، محمد بف إسماعيؿ. )
. تحقيؽ: محمد زىير يكر بػ: صحيح البخارماهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو، المش

 . دار طكؽ النجاة. 1بف ناصر الناصر. ط

بف أبي العينيف.  . تحقيؽ: أبك عبداهللكتاب الضعفاءـ(. 2005البخارم، محمد بف ًإٍسمىاًعيؿ. )
 . )د.ـ(: مكتبة ابف عباس.1ط

تحقيؽ: مكفؽ بف عبد  .سؤاالت البرقاني لمدارقطني ركاية الكرجي عنوىػػ(. 1404، )الدارقطني
 . باكستاف: الىكر.1اهلل بف عبد القادر. ط

. تحقيؽ: محفكظ مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخارـ(. 2009البزار، أحمد بف عمرك. )
. المدينة المنكرة: 1الرحمف زيف اهلل، كعادؿ بف سعد كصبرم عبد الخالؽ الشافعي. ط

 مكتبة العمكـ كالحكـ.

. تحقيؽ: حممي عبد اليادم. كتاب الفكائدـ(. 1997محمد بف عبداهلل الشافعي. ) البزار، أبك بكر
 . السعكدية: دار ابف الجكزم.1ط

. تحقيؽ: رضا معطي، كعثماف األثيكبي، اإلبانة الكبرلبطة، عبيد اهلل بف محمد. )د. ت(. ابف 
دار الراية كيكسؼ الكابؿ، كالكليد بف سيؼ النصر، كحمد التكيجرم. )د. ط(. الرياض: 

 لمنشر كالتكزيع.
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. تحقيؽ: محفكظ مسند عمر بف الخطابـ(. 1994البغدادم، أبك بكر النجاد أحمد بف سمماف. )
 . المدينة المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ.1الرحمف زيف اهلل. ط

.  1. تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ. طتأريخ بغداد أك مدينة السالــ(. 2001البغدادم، الخطيب. )
 ـ(: دار الغرب اإلسالمي.)د.

تحقيؽ: عبد العزيز مصطفى  أخبار القضاة.ـ(. 1947البغدادم، محمد بف خمؼ أبك بكر. )
 . القاىرة: المكتبة التجارية الكبرل.1المراغي. ط

محمد زىير  -. تحقيؽ: شعيب األرنؤكطشرح السنةـ(. 1983البغكم، الحسيف بف مسعكد. )
 المي.. بيركت: المكتب اإلس2الشاكيش.ط

ذيرم، أحمد بف يحيى بف جابر بف داكد. ) . تحقيؽ: جمؿ مف أنساب األشراؼ ـ(. 1996البىالى
 . بيركت: دار الفكر.1سييؿ زكار كرياض الزركمي. ط

. تحقيؽ: د. عمر عبد السالـ تدمرم. معجـ الشيكخق(. 1405الصيداكم، محمد بف أحمد. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 1ط

إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد ـ(. 1999بف أبي بكر بف إسماعيؿ. )البيكصيرم، أحمد 
 . الرياض: دار الكطف.1تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ. ط العشرة.

. 1تحقيؽ: عامر أحمد حيدر. ط البعث كالنشكر.ىػ(. 1406البييقٌي، أحمد بف الحيسىيف. )
 بيركت: مركز الخدمات كاألبحاث الثقافية. 

. 1. طدالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعةق(. 1405بف الحسيف. ) البييقي، أحمد
 بيركت: دار الكتب العممية. 

سىيف. ) . 1تحقيؽ: عبدالمعطي أميف قمعجي. ط السنف الصغير.ىػ(. 1410البييقٌي، أحمد بف الحي
 باكستاف: جامعة الدراسات اإلسالمية. 

تحقيؽ: عبد العمي عبد الحميد حامد  اف.شعب اإليمـ(. 2003البييقي، أحمد بف الحسيف. )
 . اليند: الدار السمفية.1كمختار أحمد الندكم. ط

سىيف. ) تحقيؽ: عبدالمعطي أميف قمعجي.  معرفة السنف كاآلثار.ىػ(. 1412البييقٌي، أحمد بف الحي
. باكستاف: جامعة الدراسات اإلسالمية، بيركت: دار قتيبة، حمب: دار الكعي، القاىرة: 1ط
 الكفاء. دار
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تحقيؽ: محمد ناصر الديف  مشكاة المصابيح.ـ(. 1985التبريزم، محمد بف عبد اهلل الخطيب. )
 . بيركت: المكتب اإلسالمي.3األلباني. ط

الجكىر النقي عف سنف التركماني، عالء الديف بف عمي بف عثماف المارديني. )د.ت(. ابف 
 . )د.ط(. القاىرة: دار الفكر.البييقي

. تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، سنف الترمذمـ(. 1975حمد بف عيسى بف سىٍكرة. )الترمذم، م
براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ. ط . مصر: 2كمحمد فؤاد عبد الباقي، كا 

 شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي.

ي السامرائي تحقيؽ: صبح عمؿ الترمذم الكبير.ىػػ(. 1409الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة. )
 . بيركت: عالـ الكتب.1، أبك المعاطي النكرم ، محمكد خميؿ الصعيدم. ط

. الرياض: 1. تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي. طالفكائدىػػػ(. 1412تماـ، تماـ بف محمد. )
 مكتبة الرشد.

بف . تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد مجمكع الفتاكلـ(. 1995تيمية، أحمد بف عبد الحميـ. )ابف 
 قاسـ. )د.ط(. السعكدية: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ. 

تحقيؽ: عبد اهلل عمر المنتقى مف السنف المسندة. ـ(. 1988الجاركد، عبد اهلل بف عمي. )ابف 
 . بيركت: مؤسسة الكتاب الثقافية.1الباركدم. ط

. معجـ أسماء شيكخو(. ق1410الجرجاني، أبك بكر أحمد بف إبراىيـ بف إسماعيؿ اإلسماعيمي. )
 . المدينة المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ.1تحقيؽ: زياد محمد منصكر. ط

. 1تحقيؽ: عامر أحمد حيدر. طمسند ابف الجعد. ـ(. 1990الجعد، عمي بف الجعد. )ابف 
 بيركت: مؤسسة نادر.

كزىجانٌي، إبراىيـ بف يعقكب. ) اميٌرائٌي، بيركت: تحقيؽ: صبحي السٌ  أحكاؿ الرّْجاؿ.ىػ(. 1405الجي
 مؤسسة الرّْسالة. 

. تحقيؽ: حبيب الرحمف سنف سعيد بف منصكرـ(. 1982الجكزجاني، سعيد بف منصكر. )
 األعظمي. )د. ط(. اليند: الدار السمفية.

. 1. طالعمؿ المتناىية في األحاديث الكاىيةـ(. 1981الجكزم، عبد الرحمف بف عمي. )ابف 
 باكستاف: إدارة العمـك األثرية. تحقيؽ: إرشاد الحؽ األثرم. 
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. تحقيؽ: عبد اهلل القاضي. الضعفاء كالمتركككفىػػػ(. 1406الجكزم، عبد الرحمف بف عمي. )ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1ط

. تحقيؽ: أسعد محمد تفسير القرآف العظيـق(. 1419حاتـ، عبد الرحمف بف محمد. )ابف أبي 
 ة السعكدية: مكتبة نزار مصطفى الباز. . المممكة العربي3الطيب. ط

. اليند: طبعة مجمس 1. طالجرح كالتعديؿـ(.   1952حاتـ. عبد الرحمف بف محمد. )ابف أبي 
 دائرة المعارؼ العثمانية. 

تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف،  عمؿ الحديث.ىػ(. 1427حاتـ، عبدالرَّحمف بف محٌمد. )ابف أبي 
مى  رىيسي، ط بإشراؼ: سعد بف عبداهلل الحي  .  1يّْد كخالد بف عبدالرحمف الجي

تحقيؽ: شكر اهلل نعمة اهلل قكجاني،  المراسيؿ.ىػ(. 1397حاتـ، عبدالرَّحمف بف محٌمد. )ابف أبي 
 بيركت: مؤسسة الرّْسالة. 

. حيد 2ط االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار.ىػ(. 1359الحازمي، محمد بف مكسى. )
 ؼ العثمانية.آباد: دائرة المعار 

، محمَّد بف عبداهلل. ) تحقيؽ: السيد معظـ  معرفةي عمكـً الحديًث.ىػ(. 1397الحاكـ النَّيسابيكرمَّ
. بيركت: دار الكتب العممية، عف طبعة دائرة المعارؼ العثمانية بحيدر آباد 2حسيف. ط
 الدكف. 

: مصطفى عبد القادر . تحقيؽالمستدرؾ عمى الصحيحيفـ(. 1990الحاكـ، محمد بف عبد اهلل. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1عطا. ط

. تحقيؽ: المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيفىػػ(. 1396حباف، محمد بف حباف. )ابف 
 . حمب: دار الكعي.1محمكد إبراىيـ زايد. ط

ر آباد الدكف، . دائرة المعارؼ العثمانية بحيد1ط الثّْقات.(.  ى1393حباف، محٌمد بف حباف. )ابف 
 اليند. 

التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو ـ(. 2003حباف، محمد بف حباف. )ابف 
. ترتيب: األمير أبك الحسف عمي بف بمباف. مؤلؼ مف صحيحو، كشاذه مف محفكظو

 التعميقات الحساف: أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف األلباني. جدة: دار با. 

اإلصابة في ىػ(. 1415عسقالني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد. )حجر الابف 
. بيركت: دار 1. تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض. طتمييز الصحابة
 الكتب العممية.
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. 1تحقيؽ: محمَّد عكامة. ط تقريب التيذيب.ىػ( . 1406حجر العسقالني، أحمد بف عمي. )ابف 
 شيد. سكريا: دار الرَّ 

التمخيصي الحىًبير في تخريج أحاديث الرَّافعيٌ ىػ(. 1419حجر العسقالني، أحمد بف عمي. )ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1ط الكبير.

طبقات الميدلّْسيف أك تعريؼي أىًؿ التٌقديًس ىػ(. 1403حجر العسقالني، أحمد بف عمي. )ابف 
. عماف: مكتبة 1: عاصـ بف عبداهلل القىٍريكتي. طتحقيؽ بمراتًب المىكصيفيفى بالتٌدليًس.

 المنار. 

تحقيؽ: عبدالفتاح أبك غيٌدة.  لساف الميزاف.ىػ(. 1423حجر العسقالني، أحمد بف عمي. )ابف 
 . مكتب المطبكعات اإلسالمية. 1ط

. 1ط المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية.ىػ(. 1419حجر العسقالنٌي، أحمد بف عمي. )ابف 
 السعكدية: دار العاصمة، كدار الغيث. 

نزىة النَّظر في تكضيح نيخبىة الًفكىر في ىػ(. 1422حجر العسقالني، أحمد بف عمي. )ابف 
 . الرياض: مطبعة سفير. 1تحقيؽ: عبداهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي. ط مصطمح أىؿ األثر.

تحقيؽ: ربيع  ب ابف الصَّالح.النُّكت عمى كتاىػ(. 1424حجر العسقالني، أحمد بف عمي. )ابف 
 . مكتبة الفرقاف. 2بف ىادم المىدخمٌي. ط

. تحقيؽ: سميماف إبراىيـ محمد العايد. غريب الحديثىػػ(. 1405الحربي، إبراىيـ بف إسحاؽ. )
 . القاىرة: مكتبة النيضة.1ط

، عمي بف أحمد. )د.ت(. ابف   . بيركت: دار الفكر. 1ط الميحىمَّى باآلثار.حـز

 . بيركت: دار صادر.2. طمعجـ البمدافـ(. 1995م، ياقكت بف عبد اهلل. )الحمك 

ركاية المركذم كغيره، تحقيؽ:  العمؿ كمعرفة الرّْجاؿ.ىػ(. 1408حنبؿ، أحمد بف حنبؿ. )ابف 
 . اليند: الدَّار السمفية. 1كصٌي اهلل عباس. ط

 -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط . مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿـ(.  2001حنبؿ، أحمد بف محمد. )ابف 
. بيركت: مؤسسة 1عادؿ مرشد، كآخركف إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي. ط

 الرسالة. 

. تحقيؽ: حمدم الدمرداش. اعتالؿ القمكبـ(. 2000الخرائطي، محمد بف جعفر بف محمد. )
 . مكة: نزار مصطفى الباز.2ط
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. تحقيؽ: أيمف الؽ كمعالييا كمحمكد طرائقيامكاـر األخـ(. 1999الخرائطي، محمد بف جعفر. )
 . القاىرة: دار اآلفاؽ العربية.1عبد الجابر البحيرم. ط

. تحقيؽ: محمد مصطفى صحيح ابف خزيمةـ(. 1983خزيمة، محمد بف إسحاؽ. )ابف 
 األعظمي. بيركت: المكتب اإلسالمي.

. حمب: المطبعة 1ط .معالـ السنف شرح سنف أبي داكدـ(. 1932الخطابي، حمد بف محمد. )
 العممية.

ـ(. غريب الحديث. تحقيؽ: عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم، كخرج 1982الخطابي، حمد بف محمد.) 
 . سكريا : دار الفكر.1أحاديثو: عبد القيـك عبد رب النبي. ط

. تحقيؽ: مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽىػػ(. 1407الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي بف ثابت. )
 . بيركت: دار المعرفة.1المعطي أميف قمعجي. طعبد 

. تحقيؽ: الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامعـ(. 2000الخطيب البغدادم، أحمد بف عمي. )
 . الرياض: مكتبة المعارؼ.2محمكد الطحاف. ط

الفصؿ لمكصؿ المدرج في ـ(. 1997الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت. )
 . )د.ـ(: دار اليجرة.1محمد بف مطر الزىراني. ط. تحقيؽ: النقؿ

كتاب األسماء المبيمة في ـ(. 1997الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت. )
 . القاىرة: مكتبة الخانجي.2.  تحقيؽ: عز الديف عمى السيد. طاألنباء المحكمة

. تحقيؽ: إحساف ء الزمافكفيات األعياف كأنباء أبناـ(. 1994خمكاف، أحمد بف محمد. )ابف 
 . بيركت: دار صادر.5عباس. ط

الخميمي، أبك يعمى الخميمي، خميؿ بف عبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ بف الخميؿ القزكيني. )د.ت(. 
. الرياض: مكتبة 1. تحقيؽ: محمد سعيد عمر إدريس. طاإلرشاد في معرفة عمماء الحديث

 الرشد.

التاريخ الكبير، المعركؼ بتاريخ ابف أبي ىػ(. 1427. )خيثمة، أحمد بف أبي خيثمةابف أبي 
 . القاىرة: الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر. 1تحقيؽ: صالح بف فتحي ىالؿ. ط خيثمة.

. تحقيؽ: مكفؽ بف سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطنيـ(. 1984الدارقطني، عمي بف عمر. )
 لمعارؼ.. الرياض: مكتبة ا1عبد اهلل بف عبد القادر. ط
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. العمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةـ(. 1985الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد. )
 . الدماـ: دار ابف الجكزم.1تحقيؽ: محفكظ الرحمف  زيف اهلل السمفي. ط

. تحقيؽ: د. عبد الرحيـ محمد الضعفاء كالمتركككفىػ(.  1404الدارقطني، عمي بف عمر. )
 دينة المنكرة: مجمة الجامعة اإلسالمية..  الم1القشقرم. ط

. تحقيؽ: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد المؤتىًمؼ كالمختىًمؼـ(. 1986الدارقطني، عمي بف عمر. )
 . بيركت: دار الغرب اإلسالمي. 1القادر. ط

. حققو كضبط نصو كعمؽ عميو: شعيب سنف الدارقطنيـ(.  2004الدارقطني، عمي بف عمر. )
. طاالرنؤكط، حسف ع . بيركت: 1بد المنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىـك
 مؤسسة الرسالة.

ـ(. 1988الدارمي البستي، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معبد التميمي. )
. بيركت: مؤسسة 1. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط. طاإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف

 الرسالة.

تحقيؽ: عبدالرحمف الفريكائي.  الزىد.ـ(. 1999د بف السرم الككفي. )الدارمي، أبك السرم ىنا
 . الككيت: دار الخمفاء لمكتاب اإلسالمي.1ط

تحقيؽ:  مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(.ـ(.  2000الدارمي، عثماف بف سعيد. )
 . السعكدية: دار المغني.1حسيف سميـ أسد الداراني. ط

سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في ـ(. 1983. )شعتداكد، سميماف بف األأبك 
عمادة البحث . المدينة المنكرة: 1. طمحمد عمي قاسـ العمرمتحقيؽ: الجرح كالتعديؿ. 

 العممي بالجامعة اإلسالمية.

داكد، سميماف بف األشعت بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السجستاني. أبك 
. تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد. )د.ط(. بيركت: المكتبة ي داكدسنف أب)د.ت(. 
 العصرية.

كاة كتعديميـ. ىػ(.1414. )أحمد تحقيؽ: زياد  سيؤاالتي أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الرُّ
 محٌمد منصكر، المدينة المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ. 

. تحقيؽ: عمرك عبد المنعـ سميـ. صفة الجنة ت(.الدنيا، عبد اهلل بف محمد. )د. ابف أبي 
 )د.ط(. جدة: مكتبة العمـ، القاىرة: مكتبة ابف تيمية.
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 . تحقيؽ: مجدم السيد إبراىيـ. قضاء الحكائجالدنيا، عبد اهلل بف محمد. )د. ت(. ابف أبي 
 )د. ط(. القاىرة: مكتبة القرآف.

. تحقيؽ: محمد خير رمضاف الرقة كالبكاءـ(. 1998الدنيا، أبك بكر عبداهلل بف محمد. )ابف أبي 
.2يكسؼ، ط  . بيركت: دار ابف حـز

. تحقيؽ: اصطناع المعركؼ ـ(. 2002الدنيا، أبي بكر عبد اهلل بف محمد المعركؼ. )ابف أبي 
.1محمد خير رمضاف يكسؼ. ط  . بيركت:: دار ابف حـز

أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي. . تحقيؽ: الكنى كاألسماءـ(. 2000الدكالبي، محمد بف أحمد. )
.1ط  . بيركت: دار ابف حـز

. تاريخ اإلسالـ كىكىفيات المشاىير كىاألعالــ(. 2003الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف. )
 . بيركت: دار الغرب اإلسالمي. 1تحقيؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ. ط

. تحقيؽ: ييـ بما ال يكجب ردىـالركاة الثقات المتكمـ ف ـ(.1992الذىبي، محمد بف أحمد. )
 . بيركت: دار البشائر اإلسالمية. 1محمد إبراىيـ المكصمي. ط

. تحقيؽ : مجمكعة مف سير أعالـ النبالءـ(. 1985الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.3المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط. ط

. تحقيؽ: الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة. ـ(1992الذىبي، محمد بف أحمد. )
 مؤسسة عمـك القرآف. -. جدة: دار القبمة لمثقافة اإلسالمية 1محمد عكامة. ط

. تحقيؽ: محمد صالح عبد العزيز المقتنى في سرد الكنىىػػ(. 1408الذىبي، محمد بف أحمد. )
 عة اإلسالمية.. المدينة المنكرة: المجمس العممي بالجام1المراد. ط

ميزاف االعتداؿ في نقد ـ(. 1963الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي. )
 . بيركت: دار المعرفة.1. تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. طالرجاؿ

. تحقيؽ: المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعيق(. 1404الراميرمزم، الحسف بف عبد الرحمف. ) 
 . بيركت: دار الفكر. 3ط د. محمد عجاج الخطيب.

. تحقيؽ: د. عبد الغفكر بف مسند إسحاؽ بف راىكيوـ(. 1991راىكيو، إسحاؽ بف إبراىيـ. )ابف 
 . المدينة المنكرة: مكتبة اإليماف. 1عبد الحؽ البمكشي. ط

تحقيؽ: ىمَّاـ  شرح عمؿ الترمذٌم.ىػ(. 1421رجب الحنبمي، عبدالرَّحمف بف أحمد. )ابف 
 . الرياض: مكتبة الرُّشد. 2سعيد. طعبدالرَّحيـ 
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. )د.ـ(: 1. طاإلماـ أبك الحسف الدارقطني كآثاره العمميةالرحيمي، عبداهلل بف ضيؼ اهلل. )د.ت(. 
 دار األندلس الخضراء.

 .)د.ـ(: دار الفضيمة.1المنشاكم، محمد صديؽ)د.ت(. قامكس مصطمحات الحديث النبكم.ط

سينٌي.  الككيت: التراث العربي،  تاج العركس مف جكاىر القامكس.الزبيدم، محمَّد مرتضى الحي
 سمسمة تصدرىا كزارة اإلعالـ في الككيت، مطبعة حككمة الككيت.

د. رفعت فكزم عبد تحقيؽ: المدلسيف. ـ(. 1995زرعة العراقي، أحمد بف عبد الرحيـ. )أبك 
 . مصر: دار الكفاء.1. طالمطمب، د. نافذ حسيف حماد

. )د.ـ(: دار 1. طقكاعد العمؿ كقرائف الترجيحق(. 1425بد الشككر. )الزرقي، عادؿ بف ع
 المحدث لمنشر كالتكزيع.

 . بيركت: دار العمـ لممالييف. 15. طاألعالــ(.  2002الزركمي، خير الديف بف محمكد. ) 

نصب الراية ألحاديث ـ(. 1997الزيمعي، جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد. )
. بيركت:، 1. تحقيؽ: محمد عكامة. طية مع حاشية بغية األلمعي في تخريج الزيمعياليدا

 السعكدية: دار القبمة لمثقافة اإلسالمية.-مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر، جدة

شرح التبصرة كالتذكرة = شرح ألفية ىػ(. 1423زيف الديف العراقي، عبدالرحيـ بف الحسيف. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1اليميـ كماىر ياسيف فحؿ. طتحقيؽ: عبدالمطيؼ  العراقي.

. تحقيؽ: د. محمكد طبقات الشافعية الكبرلىػػ(. 1413السبكي، عبد الكىاب بف تقي الديف. )
 . مصر: دار ىجر.2محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمك. ط

ثير مف األحاديث المقاصد الحسنة في بياف كـ(. 1985السخاكم، محمد بف عبد الرحمف. )
 . بيركت: دار الكتب العربي.1. تحقيؽ: محمد عثماف الخشت. طالمشتيرة عمى األلسنة

تحقيؽ: عمي  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث.ىػ(. 1424السخاكم، محمَّد بف عبدالرَّحمف. )
 . مصر: مكتبة السنة. 1حسيف عمي. ط

. 1حقيؽ: محمد عبد القادر عطا. ط. تالطبقات الكبرلـ(. 1990سعد، محمد بف سعد. )ابف 
 بيركت: دار الكتب العممية.

. )د.ط(. المدينة التدليس كالمدلسكفالسعدم، حماد بف محمد األنصارم الخزرجي. )د.ت(. 
 المنكرة: الجامعة اإلسالمية.
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. 1رمضاف عبد التكاب. ط :تحقيؽالخطب كالمكاعظ.  سالـ، أبك عبيد القاسـ. )د.ت(.ابف 
 الثقافة الدينية. )د.ـ(: مكتبة

. تحقيؽ: د. سعد بف عبد سؤاالت السممي لمدارقطنيىػػ(. 1427، محمد بف الحسيف. )الدارقطني
 . )د. ف(: )د. ـ(.1اهلل الحميد ك د. خالد بف عبد الرحمف الجريسي. ط

. حققو كخرج أحاديثو: الفكائد المنتقاة الحساف العكاليـ(. 1997السمرقندم، عثماف بف محمد. )
 . القاىرة: مكتبة ابف تيمية. جدة : مكتبة الخراز.1ك إسحؽ الحكيني األثرم. طأب

تحقيؽ: عبدالرحمف بف يحيى المعممي  األنساب.ىػ(. 1382السَّمعانٌي، عبدالكريـ بف محٌمد. )
 . حيدر آباد: مجمس دائرة المعارؼ العثمانية. 1اليماني كغيره. ط

. تحقيؽ: عبد الحميد المحكـ كالمحيط األعظــ(. 2000سيده، عمي بف إسماعيؿ المرسي. )ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ىنداكم. ط

. )د. ط(. الدر المنثكر في التفسير بالمأثكرالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر. )د. ت(. 
 بيركت: دار الفكر.

تحقيؽ:  لنَّكاًكم.تدريب الرَّاكم في شرح تقريب اىػ(. 1424السيكطي، عبدالرَّحمف بف أبي بكر. )
 . الرياض: دار العاصمة. 1طارؽ عكض اهلل محٌمد. ط

. المدينة 1. تحقيؽ: د. محفكظ الرحمف زيف اهلل. طالمسندق(. 1410الشاشي، الييثـ بف كميب. )
 المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ.

مَّد ٍبًف ًإدٍ  ٍبد المًَّو ميحى اـ أىًبك عى ـ(. مسنده الشافعي. تحقيؽ: 2004ًريس. )الشَّاًفًعٌي اٍلميطًَّمًبي، اإًلمى
 . الككيت: شركة غراس لمنشر كالتكزيع.1ماىر ياسيف الفحؿ. ط

. تحقيؽ: صبحي السامرائي. تاريخ أسماء الثقاتـ(. 1984شاىيف، عمر بف أحمد. )ابف 
 الككيت: الدار السمفية. 

ير بف أميف تحقيؽ: سمناسخ الحديث كمنسكخو. ـ(. 1988شاىيف، عمر بف أحمد. )ابف 
 . الزرقاء: مكتبة المنار.1الزىيرم. ط

تحقيؽ: عبد الرحيـ تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف. ـ(. 1989شاىيف، عمر بف أحمد. )ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1محمد أحمد القشقرم. ط

مد . تحقيؽ: محالترغيب في فضائؿ األعماؿ كثكاب ذلؾـ(. 2004شاىيف، عمر بف أحمد. )ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1حسف محمد حسف إسماعيؿ. ط
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ترتيب األمالي الخميسية لمشجرم، رتبيا: القاضي محيي ـ(. 2001الشجرم، يحيى بف الحسيف. )
. بيركت: 1تحقيؽ: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ. طالديف محمد بف أحمد القرشي. 

 دار الكتب العممية.
تحقيؽ: باسـ فيصؿ أحمد اآلحاد كالمثاني.  ـ(.1991. )عاصـ، أحمد بف عمركابف أبي 

 . الرياض: مكتبة الرشد.1الجكابرة. ط

. 2تحقيؽ: عبد العمي عبد الحميد حامد. طالزىد. ىػػ(. 1409أحمد بف عمرك ابف أبي عاصـ. )
 القاىرة: دار الرياف لمتراث.

محمد ناصر الديف  . تحقيؽ:السنة ق(.1400أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك. )
 . بيركت: المكتب اإلسالمي.1األلباني. ط

تحقيؽ: كماؿ المصنؼ في األحاديث كاآلثار.  ىػػ(.1409شيبة، عبد اهلل بف محمد. )ابف أبي 
 . الرياض: مكتبة الرشد. 1يكسؼ الحكت. ط

تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ  مسند ابف أبي شيبة.ـ(. 1997شيبة، عبد اهلل بف محمد. )ابف أبي 
 . الرياض: دار الكطف. 1العزازم ك أحمد بف فريد المزيدم. ط

طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف ـ(. 1992الشيخ األصبياني، عبد اهلل بف محمد. )أبك 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 2. تحقيؽ: عبد الغفكر عبد الحؽ حسيف البمكشي. طعمييا

تحقيؽ: أحمد األرنؤكط، كتركي مصطفى.  لكفيٌات.الكافي باىػ(. 1420الَّصفدٌم، خميؿ بف أيبؾ. )
 . بيركت: دار إحياء التراث العربٌي. 1ط

معرفةي أنكاع عمـً الحديث، المعركؼ بػ "مقدمة ىػ(. 1423الصالح، عثماف بف عبدالرَّحمف. )ابف 
. بيركت: دار الكتب 1تحقيؽ: عبدالٌمطيؼ اليميـ، كماىر الفىٍحؿ. ط ابف الصالح"،

 العممية. 

تحقيؽ: حبيب الرحمف المصنؼ. ىػػ(. 1403لصنعاني، عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني. )ا
 . بيركت: المكتب اإلسالمي.2األعظمي. ط

نعاني، محمَّد بف إسماعيؿ. ) تحقيؽ:  تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار.ىػ(. 1417الصَّ
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1صالح عكيضة. ط

. السعكدية: جامعة 1. طجيكد المحدثيف في بياف عمؿ األحاديثهلل. )د.ت(. الصياح، عمي عبدا
 الممؾ سعكد.
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األحاديث المختارة أك المستخرج مف ـ(.  2000ضياء الديف المقدسي، محمد بف عبد الكاحد. )
دراسة كتحقيؽ: معالي  األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما.

 . بيركت: دار خضر.3عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش. ط األستاذ الدكتكر

مّْص، محمد بف عبد الرحمف. )أبك  المخمصيات كأجزاء أخرل ألبي طاىر ـ(.  2008طاىر المخى
 تحقيؽ: نبيؿ سعد الديف جرار. قطر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية.  المخمص.

تحقيؽ:  لركض الداني )المعجـ الصغير(.اق(. 1405الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد. )
 . عماف: المكتب اإلسالمي، دار عمار.1محمد شككر محمكد الحاج أمرير. ط

. 1. تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا. طالدعاءق(. 1413الطبراني، سميماف بف أحمد. )
 بيركت: دار الكتب العممية.

: طارؽ بف عكض اهلل، عبد المحسف . تحقيؽالمعجـ األكسطالطبراني، سميماف بف أحمد. )د.ت( 
 بف إبراىيـ الحسيني)د.ط(. القاىرة: دار الحرميف.

. تحقيؽ: أحمد محمد شاكر. جامع البياف في تأكيؿ القرآفـ(. 2000الطبرم، محمد بف جرير. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1ط

.  مف األخبارتيذيب اآلثار كتفصيؿ الثابت عف رسكؿ اهللـ(. 2006الطبرم، محمد بف جرير. )
 تحقيؽ: محمكد محمد شاكر. )د. ط(. القاىرة: مطبعة المدني.

. 1. تحقيؽ: د. شعيب األرناؤكط. طشرح مشكؿ اآلثارـ(. 1994الطحاكم، أحمد بف محمد. )
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

. 1. تحقيؽ:  محمد زىرم النجار. طشرح معاني اآلثارـ(. 1994الطحاكم، أحمد بف محمد. )
 عالـ الكتب. بيركت:

مختصر األحكاـ =مختصر الطكسي ق(. 1425الطكسي، أبك عمي الحسف بف عمي بف نصر. )
. المدينة المنكرة: مكتبة 1. تحقيؽ: أنيس بف أحمد األندكنسي، طعمى جامع الترمذم

 الغرباء األثرية.

د تحقيؽ: محمد بف عب مسند أبي داكد الطيالسي.ـ(. 1999الطيالسي، سميماف بف داكد. )
 . مصر: دار ىجر.1المحسف التركي. ط

. مشيخة ابف البخارمق(.  1419الظاىرم، أحمد بف محمد بف عبداهلل، جماؿ الديف الحنفي. )
 . مكة:  دار عالـ الفؤاد. 1تحقيؽ: عكض الحازمي. ط
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التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد.  ىػػ(.1387عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل. )ابف 
. المغرب: كزارة عمكـ 1مصطفى بف أحمد العمكم ، محمد عبد الكبير البكرم. طؽ: تحقي

 األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية.

ـ(. 1992عمر النمرم القرطبي، يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ. )أبك 
 . بيركت: دار الجيؿ.1. تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. طاالستيعاب في معرفة األصحاب

بيركت: دار الكتب  جامعي بياف العمـ كفىٍضًمو.ىػ(. 1398عبد البر، يكسؼ بف عبداهلل. )ف اب
 العممية. 

تحقيؽ: المنتخب مف مسند عبد بف حميد. ـ(. 1988عبد بف حميد، عبد الحميد بف حميد. )
 . القاىرة: مكتبة السنة.1صبحي البدرم السامرائي، محمكد محمد خميؿ الصعيدم. ط

 . بيركت: دار الباز.1. طالثقات ـ(.1984د بف عبد اهلل. )العجمى، أحم

تحقيؽ:  االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط.ـ(. 1988العجمي، إبراىيـ بف محمد. )ابف 
 . القاىرة: دار الحديث. 1عالء الديف عمي رضا. ط

بد . تحقيؽ: عادؿ أحمد عالكامؿ في ضعفاء الرجاؿـ(. 1997عدم، أحمد بف عدم. )ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1عمي محمد معكض. ط-المكجكد

. تحقيؽ: عمرك بف تاريخ دمشؽـ(. 1995عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل. )ابف 
 غرامة العمركم. )د.ط(. دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

. ارم شرح صحيح البخارمفتح البىػ(. 1379العسقالني ، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ. )
رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى 
طبعو: محب الديف الخطيب، كعميو تعميقات العالمة:عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز. 

 )د.ط(. بيركت: دار المعرفة.

. )د.ط(. بيركت: دار البخارمفتح البارم شرح صحيح ق(. 1379العسقالني، أحمد بف عمي. )
المعرفة. رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ 
 عمى طبعو: محب الديف الخطيب عميو تعميقات العالمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز.

عفاء الكبير.ىػ(. 1404العقيمي، محمد بف عمرك. ) . 1أميف قمعجي. ط تحقيؽ:  عبدالمعطي الضُّ
 بيركت: دار المكتبة العممية. 

. تحقيؽ: حمدم عبد جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿـ(. 1986العالئي، خميؿ بف كيكمدم. )
 . بيركت: دار الكتب.2المجيد السمفي. ط
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. تحقيؽ: د. رفعت فكزم عبد المطمب، عمي المختمطيفـ(. 1996العالئي، خميؿ بف كيكمدم. )
 . القاىرة: مكتبة الخانجي.1مزيد. ط عبد الباسط

. تحقيؽ: أيمف بف عارؼ. )د.ط(. مستخرج أبي عكانةـ(. 1998عكانة، يعقكب بف إسحاؽ. )أبك 
 بيركت: دار المعرفة. 

. تحقيؽ: عبد السالـ بف معجـ مقاييس المغةفارس، أبك الحسيف أحمد بف فارس. )د.ت(.  ابف
 عة كالنشر.ىاركف. )د.ط(. )د.ـ(: دار الفكر لمطبا

تحقيؽ: عبد الممؾ في قديـ الدىر كحديثو .  أخبار مكةىػػ(. 1414الفاكيي، محمد بف إسحاؽ. )
 . بيركت: دار خضر.2عبد اهلل دىيش. ط

. تحقيؽ: محمد بف عبد اهلل بف فكائد أبي محمد الفاكييـ(. 1998الفاكيي، عبد اهلل بف محمد)
 . الرياض: مكتبة الرشد.1عايض الغباني. ط

 . الدماـ: دار ابف الجكزم.1. طالجامع في العمؿ كالفكائد كالسؤاالتق(. 1431لفحؿ، ماىر. )ا

براىيـ السامرائي. العيفالفراىيدم، الخميؿ بف أحمد. )د.ت(.  . تحقيؽ: ميدم المخزكمي، كا 
 )د.ط(. القاىرة: دار كمكتبة اليالؿ.

. 2قيؽ: أكـر ضياء العمرم. ط. تحالمعرفة كالتاريخـ(. 1981الفسكم، يعقكب بف سفياف. )
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في  القامكس المحيط.ىػ(. 1426الفيركز آبادم، محمد بف يعقكب. )
. بيركت: مؤسسة الرسالة لمطباعة 8مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي. ط

 كالنشر كالتكزيع. 

. بيركت: 1ط مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.ىػ(. 1422القارم، مال عمي بف سمطاف. )
 دار الفكر. 

. تحقيؽ: حمدم بف المعجـ الكبير ـ(. 1994القاسـ الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب. )أبك 
 . القاىرة: مكتبة ابف تيمية.2عبد المجيد السمفي. ط

أحاديث الشيكخ الثقات ق(. 1422قاضي المرستاف، محمد بف عبدالباقي بف محمد األنصارم. )
. بيركت: دار عالـ الفكائد 1. تحقيؽ: الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني. ط=المشيخة الكبرل
 لمنشر كالتكزيع.
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. تحقيؽ: صالح بف سالـ معجـ الصحابةىػػ(. 1418قانع، عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ. )ابف 
 ية.. المدينة المنكرة: مكتبة الغرباء األثر 1المصراتي. ط

. تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي)د.ط(. بيركت: سنف ابف ماجوالقزكيني، محمد بف يزيد. )د.ت(. 
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي. -دار إحياء الكتب العربية 

. مصر: 7ط إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم.ىػ(. 1323القسطالني، أحمد بف محمد. )
 المطبعة الكبرل األميرية. 

. تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد مسند الشيابـ(. 1986بف سالمة بف جعفر. ) القضاعي، محمد
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.2السمفي. ط

. تحقيؽ: الحسيف بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاــ(. 1990القطاف، عمي بف محمد. )ابف 
 . الرياض: دار طيبة.1آيت سعيد. ط

تذكرة الحفاظ )أطراؼ أحاديث كتاب المجركحيف ـ(. 1994القيسراني، محمد بف طاىر. )ابف 
دار الصميعي لمنشر . الرياض: 1. تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي. طالبف حباف(
 كالتكزيع.

أطراؼ الغرائب كاألفراد مف حديث رسكؿ اهلل صمى ـ(. 1998القيسراني، محمد بف طاىر. )ابف 
. بيركت: 1مد محمكد حسف نصار. طتحقيؽ: محمكد مح اهلل عميو كسمـ لإلماـ الدارقطني.

 دار الكتب العممية.

 ذخيرة الحفاظ )مف الكامؿ البف عدم(.ـ(. 1996-ىػ  1416القيسراني، محمد بف طاىر. )ابف 
 . الرياض: دار السمؼ. 1تحقيؽ: د. عبد الرحمف الفريكائي. ط

ح كالضعيؼ = المنار المنيؼ في الصحيـ(. 1970القيـ، شمس الديف محمد بف أبي بكر. )ابف 
. حمب: 1. تحقيؽ: عبدالفتاح أبك غدة. طنقد المنقكؿ كالمحؾ المميز بيف المردكد كالمقبكؿ

 مكتبة المطبكعات اإلسالمية.

. 1تحقيؽ: عمي شيرم. طالبداية كالنياية. ـ(. 1988كثير، إسماعيؿ بف عمر بف كثير. )ابف 
 )د. ت(: دار إحياء التراث العربي.

. اختصار عمكـ الحديثء إسماعيؿ بف عمر القرشي البصرم. )د.ت(. كثير، أبك الفداابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية.2تحقيؽ: أحمد شاكر. ط

. تحقيؽ: سامي بف محمد سالمة. تفسير القرآف العظيــ(. 1999كثير، إسماعيؿ بف عمر. )ابف 
 . الرياض: دار طيبة. 2ط
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. شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعةـ(. 2003الاللكائي، ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر. )
 . الرياض: دار طيبة.8تحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم. ط

ـي ٍبفي حىمَّادو ًفي نيٍسخىًتًو »الزىد كالرقائؽ يميو المبارؾ، عبد اهلل بف المبارؾ. )د. ت(. ابف  مىا رىكىاهي نيعىٍي
. تحقيؽ: حبيب الرحمف «ًف اٍبًف اٍلميبىارىًؾ ًفي ًكتىاًب الزٍُّىدً زىاًئدنا عىمىى مىا رىكىاهي اٍلمىٍركىًزمُّ عى 

 األعظمي. )د. ط(. بيركت: دار الكتب العممية.

مكطأ مالؾ ركاية أبي ق(. 1412المدني،  مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي. )
. تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، كمحمكد خميؿ. )د.ط(. القاىرة: مؤسسة مصعب الزىرم

 الرسالة.

سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف ىػػ(. 1404المديني، عمي بف عبد اهلل. )ابف 
 . الرياض: مكتبة المعارؼ.1. تحقيؽ: مكفؽ عبد اهلل عبد القادر. طالمديني

مختصر قياـ الميؿ كقياـ رمضاف ـ(. 1988المركزم، أبك عبداهلل محمد بف نصر بف الحجاج. )
 . باكستاف: )د.ف(. 1. طككتاب الكتر

. تحقيؽ: بشار عكاد تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿـ(. 1980المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1معركؼ. ط

تحفة األشراؼ بمعرفة ـ(. 1983المزم، جماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف. )
 د.ـ(: المكتب اإلسالمي.. )2تحقيؽ: عبد الصمد شرؼ الديف. ط األطراؼ.

. تحقيؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد القشقرم. الكنى كاألسماءـ(. 1984مسمـ، مسمـ بف الحجاج. )
 . المدينة المنكرة: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية1ط

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ـ(. 2005مسمـ، مسمـ بف الحجاج. )
. 1. تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي. طاهلل عميو كسمـ المشيكر بػ: صحيح مسمـ اهلل صمى

 بيركت: دار إحياء التراث العربي.

. تحقيؽ: محمد مصطفى األعظمي. التمييزق(. 1410مسمـ، أبك الحسف مسمـ بف الحجاج. )
 . السعكدية: مكتبة الككثر.3ط

. تحقيؽ: ا في تأنيب الككثرم مف األباطيؿالتنكيؿ بمـ(. 1986المعممي، عبد الرحمف بف يحيى.)
. بيركت: دار ابف 2عبد الرزاؽ حمزة. ط -زىير الشاكيش  -محمد ناصر الديف األلباني 

.  حـز
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تحقيؽ: أحمد محمد تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(. ـ(. 1979معيف، يحيى بف معيف. )ابف 
حياء التراث اإل1نكر سيؼ. ط  سالمي.. مكة: مركز البحث العممي كا 

معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف كفيو عف عمي بف ـ(. 1985معيف، يحيى بف معيف. )ابف 
المديني كأبي بكر بف أبي شيبة كمحمد بف عبد اهلل بف نمير كغيرىـ/ركاية أحمد بف محمد 

 . دمشؽ: مجمع المغة العربية.1. تحقيؽ: محمد كامؿ القصار. طبف القاسـ بف محرز

. تحقيؽ: سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيفـ(. 1988معيف. ) معيف، يحيى بفابف 
 . المدينة المنكرة: مكتبة الدار. 1أحمد محمد نكر سيؼ. ط

تحقيؽ: د. أحمد  تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي(.معيف، يحيى بف معيف. )د.ت(. ابف 
 محمد نكر سيؼ. )د.ط(. دمشؽ: دار المأمكف لمتراث. 

مكسكعة مكاقؼ السمؼ في العقيدة كالمنيج راكم، أبك سيؿ محمد بف عبد الرحمف. )د.ت(. المغ
 . القاىرة: المكتبة اإلسالمية لمنشر كالتكزيع.1. طكالتربية

تحقيؽ: عادؿ  إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرّْجاؿ.ىػ(. 1422ميغىٍمطام، ميغىٍمطام بف قىًمٍيج. )
 . الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالٌنشر. 1. طبف محٌمد، كأسامة بف إبراىيـ

. 1. تحقيؽ: أبي عبد الحمف عادؿ بف سعد. طالمعجــ(. 1998المقرئ، محمد بف إبراىيـ. )ابف 
 الرياض: مكتبة الرشد.

. تحقيؽ: عمي بف محمد بف ناصر اإليمافق(. 1406منده، أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ. )ابف 
 رسالة. . بيركت: مؤسسة ال2الفقييي. ط

تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف.  الترغيب كالترىيب.ىػ(. 1417المنذرٌم، عبدالعظيـ بف عبد القكٌم. )
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1ط

(. ا. ضبط نصو: أبك عبد 1،)جأمالي ابف بشرافـ(. 1997ميراف، عبد الممؾ بف محمد. )
  . الرياض: دار الكطف.1الرحمف عادؿ بف يكسؼ العزازم. ط

. تحقيؽ: الفكائد المنتخبة الصحاح كالغرائبـ(. 2002الميركاني، يكسؼ بف محمد بف أحمد. )
 الجامعة اإلسالمية.. المدينة المنكرة: 1سعكد بف عيد بف عمير بف عامر الجربكعي. ط

. 1. تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد. طالضعفاء كالمتركككفق(. 1396النسائي، أحمد بف شعيب. )
 لكعي.حمب: دار ا
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. 1. تحقيؽ: حسف عبد المنعـ شمبي. طالسنف الكبرلـ(. 2001النسائي، أحمد بف شعيب. )
 بيركت: مؤسسة الرسالة.

المجتبى مف السنف ـ(. 1986النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني. )
كعات . حمب: مكتب المطب2. تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة. ط=السنف الصغرل لمنسائي

 اإلسالمية.

. الدار البيضاء: 1. تحقيؽ: فاركؽ حمادة. طالضعفاءـ(. 1984نعيـ، أحمد بف عبد اهلل. )أبك 
 دار الثقافة. 

. لبناف: 1تحقيؽ: سيد كسركم حسف. طتاريخ أصبياف. ـ(. 1990نعيـ، أحمد بف عبد اهلل. )أبك 
 دار الكتب العممية.

تحقيؽ: عمي رضا عبد اهلل. )د. ط(. دمشؽ:  ة الجنة.صفنعيـ، أحمد بف عبد اهلل. )د. ت(. أبك 
 دار المأمكف. 

. تحقيؽ: مجدم السيد إبراىيـ. )د.ط(. مصر: فكائد العراقييفالنقاش، محمد بف عمي. )د.ت(. 
 مكتبة القرآف.

. حققو: فييـ محمد تاريخ المدينة البف شبةىػ(. 1399النميرم، عمر بف شبة)كاسمو زيد(. )
 جدة: طبع عمى نفقة السيد حبيب محمكد أحمد.شمتكت. )د.ط(. 

اإليجاز في شرح سنف أبي داكد ـ(. 2007النككم، اإلماـ محيي الديف يحيي بف شرؼ. )
. عماف: 1. تعميؽ: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف. طالسجستاني رحمو اهلل تعالى

 الدار األثرية.

ـ(.  1929حسيف بف حزاـ،  ) النككم، محيي الديف يحيى بف شرؼ بف مرل بف حسف بف
 . القاىرة: المطبعة المصرية باألزىر.1.  طالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج

مسند محمد بف ـ(. 1991النيسابكرم، شيخ اإلسالـ محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ السراج الثقفي. )
 آباد.. باكستاف: إدارة العمـك األثرية فيصؿ 1. تحقيؽ: إرشاد الحؽ األثرم. طإسحاؽ

أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة النبكية مع ـ(. 1982الياشمي، سعدم بف ميدم الياشمي. )
عمادة البحث )د. ط(. المدينة المنكرة:  تحقيؽ كتاب الضعفاء كأجكبتو عمى أسئمة البرذعي.

 العممي  بالجامعة اإلسالمية.

. ػمشيخة ابف طيمافـ(. 1983اليركم، أبك سعيد إبراىيـ بف طيماف بف شعبة الخراسانى. )
 . دمشؽ: مجمع المغة العربية.1تحقيؽ: محمد طاىر مالؾ. ط
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. تحقيؽ: مشيكر حسف محمكد سمماف. الطيكرـ(. 1994اليركم، أبك عيبيد القاسـ بف ساٌلـ. )
 . جدة: مكتبة الصحابة.1ط

: حسيف . تحقيؽبغية الباحث عف زكائد مسند الحارثـ(. 1992الييثمي، عمي بف أبي بكر. )
 أحمد صالح الباكريف. )د. ط(. المدينة المنكرة: مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية.

. تحقيؽ: حبيب الرحمف كشؼ األستار عف زكائد البزارـ(. 1979الييثمي، عمي بف أبي بكر. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1األعظمي. ط

. 1تحقيؽ: حسيف سميـ أسد. ط .مسند أبي يعمىـ(. 1984يعمى المكصمي، أحمد بف عمي. )أبك 
 دمشؽ: دار المأمكف لمتراث.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفيارس العامة
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



427 

 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

 َا ُق  403 282 البقرة  اَّلَلَ َوُيَػلُِّهُكُم اَّلَلُ  َواَتّ

 ََولَه
َ
اأ ٍَ َصبُْتْم ِنثْلَيْ

َ
َصاَبتُْكْم ُمِصيَبٌة قَْد أ

َ
 216 165 آؿ عمراف ا أ

 ِت  فََسََْف
ْ
َْمٍ  اَّلَلُ  يَأ مْ  بَِق ٍُ  83 54 المائدة َوُيِحُبَىًَ ُُيُِب

  َنْ ِلَ  نَ ا كَ ن
َ
  َنَ كُ يَ  ّيِِبّ أ

َ
 216 67 األنفاؿ ى ْسَ ََلُ أ

إِىَا ََنُْو ىََزْلَا اَّلِْكَر ِإَوىَا ََلُ ََلَافُِظَن 1 9 الحجر 

  َا ِنيُكْم ِيَو آَنُي   ج 11 المجادلة يَْرفَِع اَّلَلُ اََلّ

 ََ ٍِم  ٌُ م يَتلَُ َغلَي ٍُ ّينَي رَُسًَّل ِني ِنّ
ُ
 1 2 الجمعة  ...اََلِي َبَػَث ِِف األ
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 فيرس األحاديث واآلثار:ثانيًا: 
 أحاديث سماك بن حرب (1)

 رقم الصفحة الراوي طرف الحديث
ًميفىةن أف   117 عبداهلل بف مسعكد ...مف بعد ليـ بىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍستىٍخمىفيكا خى
ا ًإلىى رسكؿ اهلل أف   126 جابر بف سمرة ...في بعير رجمىٍيًف اٍختىصمى

 171 عائشة "ألقكه فجعمتو نمرقتيف"
ـٍ ًفي ثىٍكبو "ًإذى  ديكي مَّى أىحى  89 أبك ىريرة ...ا صى

 70 طمحة بف عبيد اهلل ..."ًإذىا كىافى بىٍيفى يىدىٍيؾى مثؿ آًخرىًة الرٍَّحؿً 
 165 عائشة ف الشير قد تـ""إً 
 174 ميمكنة بنت الحارث بفضؿ غسميا كضأ ت

ييـي المَّوي كىال ييًحبُّييـٍ   64 عمي بف أبي طالب ....ثىالثىةه ييٍبًغضي
 187 أـ ىانئ الضحى ثماني ركعات صمى النبي 

ؤينىا انىا كىأيبىيّّ أىٍقرى ًميّّ أىٍقضى  52 عمر بف الخطاب "عى
 141 مخارؽ فقاتؿ دكف مالؾ حتى تككف شييدان 

نًَّة قىٍصره ًمٍف ليٍؤليؤىةو   92 أبك ىريرة ......ًفي اٍلجى
 83 عبداهلل بف قيس قكمؾ يا أبا مكسى

ٍمرى فىاٍجًمديكهي   139، 135 جرير البجمي ....مىٍف شىًربى اٍلخى
 111 اهللجابر بف عبد ألجمو اهلل بمجاـ مىٍف كىتىـى عممان 

 185 لبابة بنت الحارث يصب عمى بكؿ الغالـ....
 152 مخارؽ يغسؿ بكؿ الجارية .....
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 أحاديث ىشام بن حسان (2)
 الصفحةرقم  الراوي طرف الحديث

 304 أبك ىريرة اشتد الحر... "ًإذىا
 294 أبك ىريرة ...."ًإذىا قىعىدى بىٍيفى شيعىًبيىا اأٍلٍربىعً 

ف شئت فادىيتىييـ  211 عمي بف أبي طالب إف شئت قىاتىٍمتىييـ، كا 
ؿى لى   262 أبك ىريرة ...اٍلكىاًحدىًة ًإلىى  ييٍفًضي ًفي اٍلغىدىاةً "ًإفَّ الرَّجي

دَّؽى ًمٍف طىيّْبو تىقىبَّمىيىا المَّوي ًمٍنوي   310 أبك ىريرة ًإفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا تىصى
اسىبي ًبًو اٍلعى  ا ييحى ؿي مى  286 أبك ىريرة .....ٍبدي "إف أىكَّ

 307 أبك ىريرة "بينما كمب  يىًطيؼي عمى  رىٍأًس رىًكيٍّ 
ؤيكا ًممَّا غىيَّرىًت النَّاري "  291 أبك ىريرة ...تىكىضَّ

 299 أبك ىريرة كالفضة بالفضة "الذَّىىبى ًبالذَّىىًب،
ـٍ أيمىرىاءي  مىٍيكي  326 أـ سممة ....سىيكيكفي عى

 267 أبك ىريرة "الصائـ في عبادة مالـ يغتب"
 231 ىريرةأبك   ..كاف رجؿ مف بني إسرائيؿ عقيمان 

 335 أـ سممة ....."ما كنا نعد الكدرة
ٍف قىاؿى ًفي سيكؽو ًمفى اأٍلىٍسكىاؽً   200 عمر بف الخطاب ...مى
 218 الزبير بف العكاـ مف مات لو ثالثة مف الكلد

 272 أبك ىريرة عف مسمـ كربة.... مف  نىفَّسى 
عف االختصار في نيى رسكؿ اهلل "

 "الصالة
 245 أبك ىريرة

قِّا" ا حى جِّ  316 أنس بف مالؾ ..."لىبٍَّيؾى حى
ٍرأىةى ، كىالى تيٍنًكحي نىٍفسىيىا» ٍرأىةي اٍلمى  236 أبك ىريرة الى تيٍنًكحي اٍلمى
اًء الدَّاًئـً " ـٍ ًفي اٍلمى ديكي  279 أبك ىريرة "الى يىبيكلىفَّ أىحى

ًعيدي  ، الصَّ  227 أبك ىريرة ،......كىاًفيؾى  يىا أىبىا ذىرٍّ

 
 
 



430 

 أحاديث محمد بن سوقة (3)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم الصفحة الراوي طرف الحديث
اًبي، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ  ـٍ ًبأىٍصحى  344 عمر بف الخطاب أيكًصيكي

 372 جابر بف عبداهلل ...فه ًإفَّ ىىذىا الدّْيفى مىًتي
، فأىٍكًغميكا فيو ًتيفه  395 عائشة ..ًإفَّ ىىذىا الدّْيفى مى

 397 أـ سممة يـ يبعثكف عمى نياتيـًإنَّ 
 355 أبك الدرداء ...ٍبًد أًلىًخيًو ًبظىٍيًر اٍلغىٍيًب دىٍعكىةي العى 

 386 عبداهلل بف عمر مف تنخـ في قبمة المسجد....
 364 المغيرة بف شعبة عف  كىٍأدى اٍلبىنىاًت، كىعيقيكؽى اأٍليمَّيىاتً  ى النبي ني
الىةو"...... فبرىا ًمفٍ  لىؾى  ىىؿٍ   383 عبداهلل بف عمر خى



431 

 فيرس التراجم واألعالمثالثا: 
 

 رقم الصفحة الراوي

 79 أحمد الفرات

 260 أسباط بف محمد

 73 أسباط بف نصر

 332 الممؾ أشعث بف عبد

 215 أشعث بف سكار

 318 أنس بف سيريف

 144 أيكب بف جابر

 215 أيكب السختياني

 284 ًإٍبرىاًىيـ بف سكيد النخعي

 113 ًإٍبرىاًىيـ بف طيماف

 86 ًإدريس بف يزيد األكدم

 333 ًإسحاؽ بف راىكيو

 333 ًإسحاؽ األزرؽ

 220 ًإسحاؽ بف الضيؼ

 53 ًإسرائيؿ بف يكنس

 285 ًإسماعيؿ بف ًإٍبرىاًىيـ

 85 ًإسماعيؿ بف ًإٍبرىاًىيـ)أبك معمر القطيعي(

 398 ًإسماعيؿ بف زكريا

 192 باذاـ أبك صالح

 127 تميـ بف طرفة
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 رقم الصفحة الراوي

 58 ثابت بف أسمـ البناني

 228 ثابت بف يزيد األحكؿ

 252 جعفر بف زياد األحمر

 319 جعفر بف سميماف 

 250 الحميد الضبي جرير بف عبد

 129 ةاحجاج بف أرط

 94 حجاج بف منياؿ

 158 الحسف بف صالح

 284 حصيف بف عبدالرحمف

 206 حفص بف غياث

 222 حفصة بنت سيريف

 213 حماد بف أسامة

 58 حماد بف زيد

 57 حماد بف سممة

 296 حميد بف ىالؿ

 377 الحارث بف عبداهلل

 349 ف عمرافالحارث ب

 258 خالد بف عبداهلل

 328 خيرة كىي أـ الحسف البصرم

 59 داكد بف أبي ىند

 281 داكد بف الزبرقاف

 158 داكد بف عيسى
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 رقم الصفحة الراوي

 136 داكد بف يزيد األكدم

 269 رفيع بف ميراف

 66 ركح بف عبادة

 75 زائدة بف قدامة

 351 زاذاف أبك عمر

 78 زىير بف محمد

 100 زىير بف معاكية

 101 زيد بف أبي أنيسة

 264 زيد بف الحكارم

 95 بف النعماف جسري

 369 سعيد بف جبير

 149 سعيد بف سماؾ بف حرب

 90 سعيد بف عامر

 59 الجريرم بف إياس سعيد

 240 سفياف بف عيينة

 77 سفياف الثكرم

 214 سفياف بف ككيع

 67 سالـ بف سميـ

 94 سميماف بف حرب

 256 سميماف بف حياف)أبك خالد األحمر(

 146 سميماف بف قـر

 283 سميماف بف ميراف
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 رقم الصفحة الراوي

 204 سكيد بف عبدالعزيز

 55 شريؾ بف عبداهلل

 65 شعبة بف الحجاج

 381 بف سممة شقيؽ

 379 باف بف عبدالرحمفيش

 195 صفكاف بف عيسى

 329 ضبة بف محصف

 220 الضحاؾ بف مخمد

 203 عبد األعمى بف سميماف

 292 عبد األعمى  بف عبد األعمى

 238  عبدالسالـ بف حرب

 391 عبدالرحمف المحاربي

 241 عبدالرحمف المعممي

 390 عبد ربو بف نافع

 78 عبدالرزاؽ الصنعاني

 203 عبداهلل  بف بكر السيمي

 258 عبداهلل بف بكير

 384 عبداهلل بف حفص

 305 عبداهلل بف داكد

 23 عبداهلل بف دينار

 166 عبداهلل بف شداد

 257 عبداهلل بف المبارؾ



435 

 رقم الصفحة الراوي

 177 عبداهلل بف الكليد

 159 الممؾ بف الحسيف عبد

 369 عبدالممؾ بف سعيد بف جبير

 178 عبدالممؾ بف عمرك

 249 عبدالكىاب الثقفي

 338 عبدالكىاب بف عطاء

 59 عباد بف صييب البصرم

 242 عباد بف العكاـ

 312 عباد بف منصكر

 212 عبيدة السمماني

 222 اف بف عمرعثم

 53  عكرمة مكلى ابف عباس

 180 عنبسة بف األزىر

 377 عنبسة بف عبدالكاحد

 222 عاصـ األحكؿ

 389 عاصـ بف محمد

 297 عامر بف عبداهلل بف قيس

 366 عامر بف شراحيؿ

 112 عطاء بف أبي رباح

 350 عطاء بف مسمـ

 115 عمي بف الحكـ

 156 عمي بف حكيـ
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 رقم الصفحة الراوي

 156 عمي بف صالح

 388 عمي بف عابس

 253 عمي بف عاصـ

 348 عمي بف مسير

 75 عمر بف عبيد اهلل الطنافسي

 95 عمر بف مكسى الكجييي

 119 عمرك بف أبي قيس

 232 عمرك بف األزىر

 201 عمرك بف دينار قيرماف

 56 عمرك بف عبداهلل السبيعي

 167 عمرك بف عاصـ

 143 عمار بف رزيؽ

 259 عيسى بف يكنس

 319 الفضؿ بف مكسى

 216 فضؿ اهلل التكربشتي

 204 فضيؿ بف عياض

 59 قتادة بف دعامة السدكسي

 143 قابكس بف أبي مخارؽ

 367 القاسـ بف غصف

 228 القاسـ بف يحيى المقدمي

 102 قيس بف الربيع

 179 محمد بف بكر
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 رقم الصفحة الراوي

 66 محمد بف جعفر

 131 محمد بف جابر

 137  محمد بف حرب

 276 محمد بف خاـز

 276 محمد بف خالد الرازم

 249 محمد بف سممة

 212 يفمحمد بف سير 

 120 محمد بف سعيد بف سابؽ

 59 محمد بف شجاع الثمجي

 102 محمد بف عبدالرحمف بف أبي ليمى

 109 محمد بف عبدالرحمف بف نكفؿ

 214 محمد بف عبداهلل  األنصارم

 181 محمد بف عبداهلل بف الزبير

 359 محمد بف فضيؿ

 284 محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم

 239 محمد بف مركاف العقيمي

 274 محمد بف كاسع

 23 كسؼ الفريابيمحمد بف ي

 240 مخمد بف حسيف

 23 مخمد بف يزيد

 143 مخارؽ الشيباني

 157 مسركؽ بف المرزباف
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 رقم الصفحة الراوي

 156 مسعر بف كداـ

 155 مسعكد بف عمي

 223 مسممة بف عمي

 322 معبد بف سيريف

 330 ر بف سميمافمعتم

 103 مغيرة بف مقسـ

 331  مرجئ بف رجاء

 368 مركاف بف معاكية الفزارم

 112 مفضؿ بف صالح

 260 مكي بف إبراىيـ

 105 المنياؿ بف خميفة

 160 مالؾ بف إسماعيؿ

 275 ميدم بف ميمكف

 60 ناصح بف عبداهلل

 93 النضر بف شميؿ

 347 النضر بف إسماعيؿ

 398 نافع بف جبير

 91 ىشاـ الدستكائي

 283 ىشيـ بف بشير

 270 ىاشـ بف أبي ىريرة

 366 كراد أبك سعيد

 106 الكليد بف أبي ثكر
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 رقم الصفحة الراوي

 313 كىب بف جرير

 91 يحيى بف أبي كثير

 59 يحيى بف سعيد االنصارم

 337 يحيى بف زكريا

 255 يحيى بف سعيد القطاف

 287 يحيى بف سميـ

 318 يحيى بف سيريف

 375 يحيى بف المتككؿ

 300 يحيى بف يماف

 22 يعمى بف عبيد الطنافسي

 309 يزيد بف زريع

 107 يزيد بف عبدالرحمف

 76 يزيد بف عطاء

 94 ىاركفيزيد بف 

 59  ياسيف الزيات

 59 يكنس بف عبيد بف دينار
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 فيرس المدن والبمدانرابعًا: 
 رقم الصفحة البمد

 46 بيٍرقىافى 
 338 البصرة
اًبيىة  344 اٍلجى
 359 الجزيرة
افى  ٍرجى  180 جي
رَّة  249 اٍلحى
 350 حمب

 270 ًحٍمص
 78 ًحٍميىرى 

رىاسىاف  113 خي
ٍيبىةً  رى  305 اٍلخي

 42 قيٍطف دىارى 
 319 ًسينىاف
 357 الرَّقَّة
 177 عىٍدف
 120 قىٍزًكيفى 
 351 ًكٍندىة

 350 الككفة
 390 اٍلمىدىاًئف
 78 مىٍركى 

 240 ًمٌصيصة
 71 اٍلميكًصؿ
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 رقم الصفحة البمد
 113 ىىراةى 

 53 ىمداف
 76 كاسط
 78 اليمف

 

 


