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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
 "مركيات اإلماميف: عاصـ بف أبي النجكد، كمحمد بف سيريف       الدراسة: عنكاف
 الميعىمَّة باالختبلؼ في "كتاب العمؿ لمدارقطني" "دراسة نقدية تطبيقية" 

ؿ الخفية في الركايات المعمة باالختبلؼ عمى اإلماميف:            معبياف الىدف الدراسة: 
 سيريفعاصـ بف أبي النجكد، كمحمد بف 

ــنيا الدراســة: مػػف خػػبلؿ كتػػاب  اعتمػػدت المػػنيس االسػػتقراجي فػػي جمػػع المػػادة العمميػػة، م
 العمؿ لمدارقطني، كالمنيس النقدم في الحكـ عمى المركيات.

 خميصت الدراسة إلى نتاجس عدَّة، منيا: أىم نتائا الدراسة : 

ػٌنؼ فػي ىػذا ييعد الدارقطني إمامان في عمػؿ الحػديث، كيعػد كتابػو العمػؿ مػف أجػ. 1 ٌؿ مػا صي
 الفف.

 . إفَّ المنيس النقدم عند أجمة العمؿ منيس شامؿ لؤلسانيد كالمتكف.2

 . ترجيحي اإلماـ الدارقطني أحد األكجو ال يعني أنو صحيح كثابت عف أحد اإلماميف.3

 أىم التوصيات الدراسة: 

 كالمخطكطة..االىتماـ بعمـ العمؿ، ككتبو، كمظاًف كجكده في الكتب: المطبكعة، 1

. االىتمػػػػاـ بكتػػػػب السػػػػنة بأنكاعيػػػػا، فيػػػػي مميجػػػػػة بالركايػػػػات المفيػػػػدة فػػػػي التػػػػرجيح عنػػػػػد 2
 االختبلؼ.

 . االستفادة مف الدراسات كالتحقيقات المعاصرة، التي اعتنت بكتاب العمؿ لمدارقطني.3
 

 كممات المفتاحية:ال
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Abstract 
 ممخص الرسالة بالمغة النجميزية



Title: Narrations of Imams: Asim bin abi an-Najoud and Mohammed bin Sireen 

which were Characterized by the Hidden Defect of Inconsistency in the Book of Ilal 

by ad-Darqotni: A Critical Applied Study  

Aim of the Study: To clarify the hidden defects in the narrations of Imam Asim bin 

abi an-Najoud and Imam Mohammed bin Sireen which were characterized by 

inconsistency. 

Methodology of the Study: The study relied upon the induction methodology in the 

collection of its materials using the book of Ilal by ad-Darqotni, and the critical 

methodology in judging the narrations. 

Most Important Results: 

   Ad-Darqotni is an imam of Ilal al-Hadith  His book “al-Ilal” is considered among 

the most distinguished books in this branch of knowledge. 

   The critical method implemented by the scholars of Ilal is a comprehensive 

method that includes the Sanad, chain of narrators, and the Mattn, body text of the 

hadith. 

   If Imam ad-Darqotni puts a preference to an opinion over another, this does not 

mean that Imam Asim bin abi an-Najoud or Imam Mohammed bin Sireen 

consider it as an authentic opinion  

Most Important Recommendations: 

   To pay attention to the science of Ilal: its books and resources including printed 

ones and manuscripts. 

   To pay attention to all kinds of the Sunnah books, considering that these books are 

rich in narrations that are useful for the purpose of Tarjih, giving a preference to 

an opinion over another. 

   To benefit from the contemporary studies and investigations of the book of Ilal by 

imam ad-Darqotni. 

Keyword: narrations, Asim, Najoud, Sireen, disagreement, ilal, ad-Darqutni. 
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ْشُكَر نِْعَمَتَك امَِِّت أ
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 ْاِلىَدْاءُ 
 ..  ىالمصطف بي يٍ الحبً  األمانةى  لكأد غ الرسالةى المرسميف، مف بمٌ  كسيدً  الخمؽً  إلى أشرؼً 

 

 و، فكاف راعيان ككفيبلن كرعاني بكنفً  ، مف دفعني إلى العمـً كالتضحيةً  كالصبرً  العطاءً  رمزً  ىإل
 ببل ممؿ عطى ببل كمؿ، كأرشدى أ

 ه::..في عمرً  طاؿى أك  اي  وي حفظى  "أبك عادؿ"عمي يكسؼ أبك غالي ..::جدم الحاج  
 

 كالعافيةً  الصحةً  ما لباسى عمييً  ف ربياني صغيران، كعمماني كبيران، حفظيما ا كأسبغى يٍ ذلمَّ إلى ا
 امىي كرزقني ًبرَّ 

 ::..  ღكالدتي ككالدم..:: 
 الصابرة الزكجةي  فكانتٍ  كدعمتٍ  كانتظرتٍ  المشاؽى  إلى التي تحممتٍ 

 ::..ღ "أيـ فراس..::" 
 

 عيني  م  كقرةً دً كبً  إلى فمذاتً 
 ::..ღ..:: أبناجي )شيد، فراس، عادؿ( 

 

 كأعطكا كما بخمكا، كقدمكا كما تأخركا ،الذيف طالما شجعكا كحثكاإلى 
 ::..  ღ ..:: إخكتي 

 

 ني ىمكميي كشاركى ني في دراستً إلى مف آنسى 
 تذكاران كتقديران 

 ::..ღ ..:: أصدقاجي 
 

 و كعمكمً  الشريؼً  الحديثً  أساتذتي األفاضؿ في قسـً إلى 
 

 العممي الشامخ إلى ىذا الصرحً 
 يعتً إلى جامً 

 ::..ღ ..:: الجامعة اإلسبلمية 
 

 إلى ىؤالء  جميعان أىدم ىذا العمؿ المتكاضع..
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 شكٌر وتقديرٌ 
ا يىٍشكيري ًلنىٍفًسًو﴾ انطبلقنا مف قكؿً  مىٍف يىٍشكيٍر فىًإنَّمى ا تعالى: ﴿كى

 اى  ، فإنني أكالن أشكري (1)
 كالشكري  الحمدي  لي في كقتي، فموي  كمفَّ عميَّ ككفقني، كبارؾى  ثني عميو، فيك الذم أنعـى تعالى كأي 

 و.سمطانً  و، كعظيـً كجيً  كما ينبغي لجبلؿً 

شعت، عبد القادر الدكتور/ رائد طالل  فضيمةً  المكقر لؤلستاذً  كالتقديرً  بالشكرً  وي ثـ أتكجى 
و النيرة، كغمرني إلى الختاـ، كالذم أتحفني بتكجيياتً  مف البدءً  عمى ىذه الرسالةً  الذم أشرؼى 

ما خيرى  فجزاه اي كثيران،  منوي  المكنكف، فاستفدتي  وً و، كأمدني بعممً كجيً  ه، كطبلقةً صدرً  بسعةً 
 بو  شيخان عف تبلميذه. جزل

 المناقشة : لجنةً  الفاضميف، عضكمٌ  الكريميفً  ألستاذمَّ  الشكرً  بجزيؿً  كما أتفضؿي 
 حفظو ا .  محمد رضوان أبو شعبان  فضيمة الدكتور / 
 حفظو ا . محمد خالد عبد الحي ُكالبفضيمة الدكتور /  

ىذا البحث، كأسألو سبحانو أف ينفعني  في قراءةً  ه مف جيدو الكلما بذ ىذا البحثً  يما مناقشةً بكلً قى لً 
 البحث. يما في إثراءً بإرشاداتً 

 حثيثة لبلرتقاءً  و مف جيكدو لما تبذلٍ  -الجامعة اإلسبلمية- العمـً  إلى منارةً  بالشكرً  كما أتقدـي 
ىا د. عماد الديف الشنطي، كجميع بالمستكل العممي، كخاصة كمية أصكؿ الديف ممثمة بعميدً 

لوالحديث الشريؼ كعمكمً  أساتذتي فييا كخاصة قسـً  لى العامميف في المكتبات كا   كؿٍّ  ى، كا 
 . اإلسبلمية يف عمى العمؿ بالجامعةً القاجم

، الذم وائل عمر عواجةأخي الحبيب/  بالذكرً  كما كأتقدـ بالشكر إلي زمبلجي بالعمؿ، كأخص  
 كدعـ جزاه ا خيران. في جيدو  يَّ ما بخؿ عم
 مف ساىـ في تذليؿ الصعاب كدعـ مسيرة العمـ. لكؿٍّ  مكصكؿه  كري كالش

  

                                                           

 .[12: لقماف] ((1
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 المقدمة
ػػػػػ نى  دى ٍمػػػػػحى الٍ  إفَّ  ػػػػػنى ًسػػػػػفي نٍ أى  كرً ري شيػػػػػ فٍ ًمػػػػػ بػػػػػاً  كذي عيػػػػػنى ، كى هي ري فً غٍ تى ٍسػػػػػنى ، كى نيوي عيً تى ٍسػػػػػنى ك ، هي دي حمى  اتً جى يٍّ ا كسى

ػػػػػنىػػػػػالً مى عٍ أى  ػػػػػفيػػػػػك الميتػػػػػد، كى  اي  هً دً ٍيػػػػػيى  فٍ ا، مى   االَّ إً  وى لىػػػػػ إً الى  أفٍ  دي يى ٍشػػػػػأى ، كى وي لىػػػػػ مى ادى  ىىػػػػػبلى فىػػػػػ ؿٍ مً ٍضػػػػػيي  فٍ مى
، كصػػػػػػػفيو مػػػػػػػف خمقػػػػػػػو كحبيبيػػػػػػػو، بمػػػػػػػغ وي كلي سيػػػػػػػكرى  هي دي ٍبػػػػػػػحمػػػػػػػدنا عى مي  فَّ كحػػػػػػػده ال شػػػػػػػريؾ لػػػػػػػو كأشػػػػػػػيد أى 

الرسػػػػػػالة، كأدل األمانػػػػػػة، كنصػػػػػػح األمػػػػػػة، كتركيػػػػػػا عمػػػػػػى المحجػػػػػػة البيضػػػػػػاء، ليميػػػػػػا كنيارىػػػػػػا ال 
عنيػػػػا إال ىالػػػػؾ، فجػػػػزاهي ا عنَّػػػػا خيػػػػر مػػػػا جػػػػزل نبيَّػػػػا مػػػػف أنبياجػػػػو، كصػػػػؿ كسػػػػمـ كبػػػػارؾ يضػػػػؿ 

 عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ، أما بعد:

فػػػػإٌف عمػػػػـ الحػػػػديث النبػػػػكم الشػػػػريؼ مػػػػف أجػػػػؿ العمػػػػكـ الشػػػػرعية كأشػػػػرفيا، كىػػػػك المصػػػػدر 
العممػػػػػػػاء  الثػػػػػػػاني مػػػػػػػف مصػػػػػػػادر التشػػػػػػػريع اإلسػػػػػػػبلمي بعػػػػػػػد القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ، كقػػػػػػػد سػػػػػػػخر ا 

ف عمػػػػـ العمػػػػؿ ىػػػػك أدؽ لم حفػػػػاظ عمػػػػى السػػػػنة النبكيػػػػة ببيػػػػاف عمميػػػػا، كصػػػػحيحيا مػػػػف سػػػػقيميا، كا 
عميػػػػػػو، كال يتقنػػػػػو إال الجيابػػػػػػذة مػػػػػف العممػػػػػػاء األجػػػػػبلء أمثػػػػػػاؿ الػػػػػػذم ال يقػػػػػدر ك عمػػػػػـك الحػػػػػديث، 

ألٌنػػػػػػػو يكشػػػػػػػؼ األسػػػػػػػباب الغامضػػػػػػػة، كالخفيػػػػػػػة، التػػػػػػػي تقػػػػػػػدح فػػػػػػػي صػػػػػػػحة  ؛الػػػػػػػدارقطني كغيػػػػػػػره
ؿٍّ  ، قاؿ الخطيبالحديث  . (1)"أنكاع عمـ الحديث البغدادم: "معرفة العمؿ مف أجى

البحػػػػث، كدرايػػػػةَّ فػػػػي العمػػػػؿ كاالشػػػػتغاؿي بػػػػو ييػػػػكًرثي الباحػػػػثى دقػػػػة فػػػػي النظػػػػر، كعيمقَّػػػػا فػػػػي 
اًؿ كاألحاديث.  القادحة، كركٌيةَّ في الحكـ عمى الرجى

مرويـــــات المـــــامين عاصـــــم بـــــن أبـــــي النجـــــود، "لؾ اختػػػػػار الباحػػػػػث بحثػػػػػان بعنػػػػػكاف: لػػػػػذ
دراســـــة نقديـــــة  -عمـــــة بـــــاالختالف فـــــي كتـــــاب العمـــــل لمـــــدارقطنيالمُ  بـــــن ســـــيرين ومحمـــــد
 " -تطبيقية

تىعىػػػػػػػالىى -أسػػػػػػػأؿ ا انىوي كى             أف يميمنػػػػػػػي ريشػػػػػػػدم، كيعصػػػػػػػمني مػػػػػػػف شػػػػػػػرٍّ تحريػػػػػػػؼ الكًمػػػػػػػـ،  -سيػػػػػػػٍبحى
لىٍيًو أيًنيبي أك الكقكع في الكىـ،  كٍَّمتي كىاً  مىٍيًو تىكى ا تىٍكًفيًقي ًإالَّ ًبالمًَّو عى مى كى

(2) .  
  

                                                           

 (.294/ ص2الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع )جالخطيب البغدادم،  1))
 [.88]ىكد:  2))
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 أواًل: أىمية الموضوع وبواعث اختياره: 

 المكضكع في النقاط اآلتية:تكمف أىمية ىذا 

ؿ  أنكاع عمكـ الحديث كأدىق يا، كثمرتو الرجيسة حفظ الس نَّة النبكية  .1 إٌف معرفة العمؿ أىجى
 كصيانتيا، كتمييز ما قد يدخؿ عمى ثقات ركاتيا مف الخطأ كالكىـ.

كغير يعالس مشكمة قاجمة في بعض الركايات المعمَّة، بالكقؼ، كالرفع، أك الكصؿ كاإلرساؿ   .2
 ذلؾ مف العمؿ.

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

 .  المساىمة في إبراز جيكد العمماء في الذب كالدفاع عف سنة رسكؿ ا .4

عندم في زيادة معرفتي بعمـ العمؿ، كتقديـ خدمة ألجؿ ما تقٌدـ، كلما كجدتو مف رغبة 
 اخترت الكتابة في ىذا المكضكع. لطبلب العمـ الشرعي 

 ثانًيا: أىداف البحث:

 ييدؼ البحث إلى ما يأتي: 

 تمييز الرٌكايات المقبكلة مف الركايات الميعىمَّة لئلماميف في كتاب العمؿ لمدارقطني. .1

 ، كمعرفتو بالعمؿ.الحديثيةبياف مكانة اإلماـ الدارقطني  .2

 طرؽ الحديث التي لـ يتطرؽ ليا اإلماـ الدارقطني. ذكر .3

 الحديثية. عاصـ بف أبي النجكد، كمحمد بف سيريفبياف مكانة اإلماميف  .4

بياف الكجو الراجح في تعارض الركايات الميعمة بالكقؼ كالرفع، أك الكصؿ، كاإلرساؿ، أك  .5
اإلسناد، أك الصحابي، أك الراكم، إلى غير ذلؾ مف الزيادة ، أك النقصاف، أك إبداؿ 

 أنكاع العمؿ الخفية.
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 ثالثًا: الدراسات السابقة:
عدـ كجكد تبيف تبٌيف لمباحث بعد البحث بكساجؿ متعددة، كسؤاؿ بعض األساتذة الكراـ، 

 حمد بف سيريفمعاصـ بف أبي النجكد، ك دراسة مستقمة تناكلت مكضكع "مركيات اإلماميف 
دراسة نقدية"، مع كجكد العديد مف الدراسات  –عىمَّة باالختبلؼ في كتاب العمؿ لمدارقطنيالمي 

العممية )الماجستير كالدكتكراه( التي تناكلت فرعيات تتعمؽ بمكضكع اإلعبلؿ باالختبلؼ في 
برازه، كمف ىذه  كتاب العمؿ لمدراقطني، كسيستفيد الباحث منيا في منيجية عرض المكضكع كا 

 ت: الدراسا

  رسائل دكتوراه: -1

 كدراسة أسانيدىا مركيات اإلماـ الزىرم الميعىمَّة  في كتاب العمؿ لمدارقطني تخريجيا  -أ
مطبكعة كمنشكرة، لمباحث: عبد ا بف محمد حسف بف يعقكب دمفك، كىي أربعة  كالحكـ عمييا،

 ىػ.1419أجزاء، طبعت في مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األكلى، 

لمباحث: خالد  ي كتاب العمؿ لمدارقطني، تخريس كدراسة،االختبلؼ عمى األعمش ف -ب
 السعكدية. -السبيت، جامعة أـ القرل

مركيات اإلماميف قتادة بف دعامة كيحيى بف أبي كثير الميعىمَّة في كتاب العمؿ  -ت
قي، جامعة لمدارقطني، تخريجيا كدراستيا كالحكـ عمييا، لمباحث: عادؿ بف عبد الشككر الزر 

 السعكدية. -االماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية

أحاديث أبي اسحاؽ السبيعي التي ذكر الدارقطني فييا اختبلفنا في كتابو العمؿ،  -ث
 -جمع كدراسة، لمباحث: خالد محمد سعيد باسمح، جامعة االماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية

 السعكدية.

لمباحث:  لمدارقطني دراسة نظرية تطبيقية،االختبلؼ عمى األكزاعي في كتاب العمؿ  -ج
 السعكدية. -عبد الكىاب الزيد، جامعة االماـ محمد بف سعكد االسبلمية

االختبلؼ عمى الثكرم في كتاب العمؿ لمدارقطني، لمباحث أيمف الشريدة، جامعة  -ح
 السعكدية. -االماـ محمد بف سعكد االسبلمية

تبلؼ عمى الركاة في كتابو المجتبى جمعنا األحاديث التي أعميا النساجي باالخ -خ
 السعكدية. -كدراسة، لمباحث: عمر إيماف أبك بكر، جامعة اإلماـ سعكد اإلسبلمية
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االختبلؼ عمى شعبة في كتاب العمؿ لمدارقطني مف بداية الكتاب إلى نياية المجمد  -د
 السعكدية. -الحادم عشر جمعا كدراسة، لمباحث: محمد القحطاني، جامعة الممؾ فيد

الدارقطني،  كتاب المعممة، في الركايات في أنس بف مالؾ اإلماـ عمى االختبلؼ -ذ
ا كدراسة، لمباحث: حميمة  السعكدية. -الشمراني، جامعة أـ القرل الشيخي زيد عبدا تخريجن

 رسائل ماجستير: -2

دراسة -العمؿ لمدارقطنيمركيات اإلماـ شعبة بف الحجاج الميعىمَّة  باالختبلؼ عميو في كتاب  -أ
 فمسطيف. -، لمباحث عاجد أبك غميكف، الجامعة اإلسبلمية بغزة-نقدية

"مركيات اإلماـ يحيى بف سعيد األنصارم الميعىمَّة  باالختبلؼ عميو في كتاب العمؿ  -ب
 فمسطيف.  -"، لمباحثة: ايماف عكدة، الجامعة اإلسبلمية بغزة-دراسة نقدية-لمدارقطني

-إلماـ عبيد ا بف عمر الميعىمَّة  باالختبلؼ عميو في كتاب العمؿ لمدارقطنيمركيات ا -ت
 فمسطيف. -، لمباحثة: ميسر أبك عمرة، الجامعة االسبلمية بغزة-دراسة نقدية

دراسة -مركيات اإلماـ ىشاـ بف عركة الميعىمَّة  باالختبلؼ عميو في كتاب العمؿ لمدارقطني -ث
 فمسطيف. -ش، الجامعة االسبلمية بغزةنقدية، لمباحثة: أسماء عيا

االختبلؼ عمى الراكم كأثره عمى الركايات كالركاة مع دراسة تطبيقية عمى مركيات  حماد  -ج
 -بف سممة في الكتب الستة، لمباحث: حاكـ بف عبيساف المطيرم، جامعة أـ القرل

 السعكدية.

ي كتاب العمؿ لمحافظ الدارقطني مف مركيات االماـ أيكب السختياني الميعىمَّة  باالختبلؼ ف -ح
مف مسند أبي ىريرة جمعا كدراسة، رسالة ماجستير،  2041أكؿ الكتاب إلى سؤاؿ 

 السعكدية. -لمباحثة: أبرار بنت فيد القاسـ، جامعة الممؾ سعكد

مركيات االماـ أيكب السختياني الميعىمَّة  باالختبلؼ في كتاب العمؿ لمحافظ الدارقطني مف  -خ
لمباحثة: الجكىرة  في مسند أبي ىريرة  إلى نياية مسند جابر جمعنا كدراسة، 2139سؤاؿ 

 السعكدية. -الزامؿ، جامعة الممؾ سعكد
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 رابًعا: منيا البحث وطبيعة عمل الباحث فيو:
المنيس االستقراجي في جمع المادة العممية مف خبلؿ كتاب العمؿ لمدارقطني، ثـ   اتبعت

ا تفصيمينا خبلؿ عممي في  تتبعابالمنيس النقدم في الحكـ عمى المركيات، ك  استعنت منيجن
 البحث يتمثؿ في النقاط اآلتية:

 منيجي في ترتيب الدراسة:  .1

 أحاديث الدراسة عمى مسانيد الصحابة، حسب كركدىـ في كتاب العمؿ لمدارقطني. رتبت -أ

 أحاديث الدراسة ترقيمنا تسمسمينا. تي مقَّ ر  -ب

 ...[.الحديثداجمنا بكضع عنكاف يحمؿ رقـ الحديث المراد دراستو: ] أتبتدا -ج

كمف ثـ أسرد كبلـ الدارقطني  بقكلي "كسجؿ عف حديث ..."  السؤاؿ عف الحديث، تذكر  -د
ف كاف طكيبلن  ختصره، كأذكر  أالمتعمؽ بالحديث؛ فإف كاف الحديث قصيرنا أذكره بتمامو، كا 

 سة.منو ما يدؿ عميو مكضع الدرا

عاصـ بف أبي النجكد، ، أحدد فيو أكجو االختبلؼ عمى "أوجو االختالف" ان عنكان كضعت -ق
 بحسب الحديث المراد دراستو. كمحمد بف سيريف

فيو بتخػػريس أكجو االختبلؼ عمى  كقمت ،"تخريا أوجو االختالف" ان عنكان كضعتثـ  -ك
دراستو، كما سأبٌيف في الحديث المراد في  عاصـ بف أبي النجكد، كمحمد بف سيريف

 منيجي في تخريس األحاديث.

فيو بدراسة حاؿ ركاة تمؾ األكجو عف  كقمت، دراسة أوجو االختالف"" ان عنكانكضعت ثـ  -ز

، كما سأبيف في منيجي لدراسة عاصـ بف أبي النجكد، كمحمد بف سيريفاإلماميف 
 الركاة.

"، النجود، ومحمد بن سيرينعاصم بن أبي "الوجو الراجح عن  ان عنكان كضعتثـ  -ح
             عاصـ بف أبي النجكد، اإلماميف فيو بالترجيح بيف األكجو الكاردة عف  كقمت

بحسب الحديث، كذلؾ حسب قراجف الترجيح عند أىؿ العمـ، كمف أىـ  كمحمد بف سيريف
قكاعد الترجيح عند االختبلؼ: ترجيح األقكل، فإف استكل الركاة في ذلؾ، فباألكثر، فإف 
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استككا فبقراجف أخرل، كأف تككف الركاية في الصحيحيف، أك باألكثر مبلزمة، أك بمراعاة بمد 
 الراكم، كنحكىا.

فيو الحكـ عمى الحديث مف خبلؿ الكجو  كبينت الحكم عمى الحديث"،" ان نعنكا كضعتثـ  -ط
 .سيريف، أك ابف عاصـالراجح عف 

 : منيجي في تخريا الحديث .2

 بتخريس الحديث بما يكفؿ معالجة المشكمة. قمت - أ

ا لركاية ذكرىا اإلماـ الدارقطني،  - ب  بنسبتيا إليو. اكتفيتإذا لـ أجد تخريجن

 مصادر التخريس حسب الكتب التسعة ثـ حسب سني الكفاة. ترتب - ت
 : منيجي في الترجمة لمرواة .3

 لمركاة بذكر اسـ الراكم، كنسبتو، ككنيتو، كلقبو، كتاريخ مكلده، ككفاتو إف كجد. تترجم- أ
لمراكم الذم لو عبلقة بالعمة، فإف كاف الراكم متفقنا عمى تكثيقو، أك تضعيفو،  تترجم -ب

أما إذا كاف مختمفنا  مستأنسان بقكؿ ابف حجر في التقريب. بذكر خبلصة القكؿ فيو، تكتفيا
بما يساعد في الكقكؼ  -بقدر الحاجة -فيما يتعمؽ في الجرح كالتعديؿ فقد تكسعتفيو، 

 عمى خبلصة القكؿ فيو.

جمتو، بذكر رقـ الحديث فحسب، إذا تكرر كركد الراكم المترجـ لو مرة أخرل، أحيؿ عمى تر  -ج
 فيو حكمنا مكجزنا القتضاء المقاـ.  تذكر ثـ 

 نيجي في خدمة الحديث:م .4

 .األعبلـ، كالكممات التي تحتاج إلى ضبط مف مظانيا تضبط -أ
 غريب الحديث مف كتب غريب الحديث، كالمغة. تبٌين -ب
 بالبمداف مف كتب معاجـ البمداف. عرفت -ج

 كؿ ذلؾ في الحاشية.
 :  منيجي في التوثيق .5

بالعزك إلى المصادر باختصار خبلؿ التخريس، كالتراجـ، كذلؾ في حاشية  تكتفيا  
الرسالة، مع ذكر اسـ المصنؼ أك ما اشتير بو، كالجزء، كالصفحة، كرقـ الحديث إف كجد، ثـ 

 ذكر معمكمات الكتاب كاممة في قاجمة المراجع.
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 خامًسا: خطة البحث:
 ، كخاتمة كفيارس.أربعة فصكؿمف مقدمة، كتمييد، ك تتككف خطة البحث 

: كتشتمؿ عمى أىمية المكضكع، كبكاعث اختياره، كأىداؼ البحث، كمنيس البحث المقدمة .1
 كطبيعة عممي فيو، كالدراسات السابقة، كخطة البحث.

 )تعريف العمة، وأىميتيا، وأقساميا، وطرق معرفتيا(  التمييد .2

 وفيو أربعة مطالب:

 األكؿ: تعريؼ العمة.المطمب  -
 المطمب الثاني: أىمية عمـ العمؿ. -
 المطمب الثالث: أقساـ العمة، كفيو: -

: العمة باعتبار محميا.               أكالن
 ثانينا: العمة باعتبار جنسيا.

 المطمب الرابع: طرؽ معرفة العمة. -

 )الدراسة النظرية(: 

 ، والدارقطني"عاصم بن أبي النجود، ومحمد بن سيرين " :ترجمة األئمة
 والتعريف بكتاب العمل لمدارقطني

 :شمل عمى فصمينتو 
 :الفصل األول

 محمد بن سيرينوالمام  عاصم بن أبي النجود،ترجمة المام 
 وفيو مبحثان:

 .عاصـ بف أبي النجكدالمبحث األكؿ: ترجمة 
 وفيو مطمبان:

 الشخصية )اسمو، نسبو، لقبو، كنيتو، مكلده، كفاتو(.تو المطمب األكؿ: حيا
 العممية )حياتو، شيكخو، تبلميذه، أقكاؿ العمماء فيو(.تو المطمب الثاني: حيا

 .سيريفالمبحث الثاني: ترجمة اإلماـ محمد بف 
 وفيو مطمبان:

 المطمب األكؿ: حياتو الشخصية )اسمو، نسبو، لقبو، كنيتو، مكلده، كفاتو(.
 ثاني: حياتو العممية )حياتو، شيكخو، تبلميذه، أقكاؿ العمماء فيو(.المطمب ال
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 الفصل الثاني:
 ترجمة المام الدارقطني، والتعريف بكتابو العمل

 وفيو مبحثان:
 .المبحث األكؿ: ترجمة اإلماـ الدارقطني

 وفيو مطمبان:
 الشخصية )اسمو، نسبو، لقبو، كنيتو، مكلده، كفاتو(.تو المطمب األكؿ: حيا

 العممية )حياتو، شيكخو، تبلميذه، أقكاؿ العمماء فيو(. حياتوالمطمب الثاني: 
 .المبحث الثاني: التعريؼ بكتاب العمؿ لمدارقطني، كمنيجو فيو

 وفيو مطمبان:
 المطمب األكؿ: التعريؼ بكتاب العمؿ لئلماـ الدراقطني.

 المطمب الثاني: منيس اإلماـ الدارقطني العاـ في كتابو العمؿ.
 )الدراسة التطبيقية(: 

 دراسة المرويات الُمَعم ة باالختالف

 وفيو فصالن:

 :ثالثالفصل ال

 الُمَعم ة باالختالف عاصم بن ابي النجودمرويات المام 

 وىي كاآلتي: 

 (.1، عدد الركايات )مسند أبي بكر الصديؽ -

 (.1، عدد الركايات )مسند عثماف بف عفاف  -

 (.3، عدد الركايات )مسند عمى بف أبي طالب  -

 (.20، عدد الركايات )مسند عبد ا بف مسعكد  -

 (.2، عدد الركايات )مسند معاذ بف جبؿ -

 (.1، عدد الركايات )مسند أبي مسعكد األنصارم -
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 (.1، عدد الركايات ) مسند معاكية بف أبي سفياف -

 (.2الركايات )، عدد مسند المغيرة بف شعبة  -

 (.6، عدد الركايات )مسند أبي ىريرة  -

 (.1، عدد الركايات )مسند صدل بف عجبلف  -

 (.1، عدد الركايات )مسند جرير بف عبد ا البجمي -

 (2رضي ا عنيا، عدد الركايات ) مسند عاجشة -

 (1رضي ا عنيا، عدد الركايات ) حفصة بنت عمرمسند  -

 (1رضي ا عنيا، عدد الركايات )حبيبة  مسند أـ -

 :رابعالفصل ال

 الُمَعم ة باالختالف سيرينمرويات المام محمد بن 

 وىي كاآلتي: 

 (.1، عدد الركايات )ه أبي بكر مسند  -

 (.3، عدد الركايات )مسند عمر بف الخطاب -

 (.1، عدد الركايات )مسند الزبير بف العكاـ  -

 (.1عدد الركايات )،  األىنصارممسند أبي أيكب  -

 (.1، عدد الركايات )األنصارم عقبة بف عمرك مسند أبي مسعكد -

 (.1، عدد الركايات )مسند المغيرة بف شعبة  -

 (.2، عدد الركايات )بف نفيع ه مسند أبي بكر  -

 (.1عدد الركايات ) ،بف رباحمسند ببلؿ  -

 (.18، عدد الركايات )مسند أبي ىريرة  -
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 (.1، عدد الركايات )مسند أنس بف مالؾ  -

 (.2، عدد الركايات )مسند ابف عمر -

 (3رضي ا عنيا، عدد الركايات ) مسند عاجشة -
 

 كتشتمؿ عمى أىـ النتاجس كالتكصيات. الخاتمة:  

  الفيارس :

 فيرس المصادر كالمراجع. -
 فيرس األحاديث النبكية ك اآلثار. -
 فيرس الركاة ك األعبلـ المترجميف.  -
 األنساب كاأللقاب كالصفات.فيرس  -
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 التمييد
 

 وفيو أربعة مطالب: 
 تعريف العمة. : المطمب األول
 أىمية عمم العمل.  :المطمب الثاني
 أقسام العمة. : المطمب الثالث
 طرق معرفة العمل. :المطمب الرابع
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 الِعم ةتعريف : المطمب األول
 الِعم ة لغًة:  :أواًل 

تيطمؽ العمة في المغة عمى معافو عديدةو، كقد أكضح ابف فارس ىذه المعاني كأجاد بقكًلو: 
، كاآلخر عىاًجؽه يىعيكؽي، كالثالث  ره أك تٍكًريره "العيف كالبلـ أصكؿ ثبلثة صحيحة: أحدىا تىكىر 

ٍعؼه في الشيًء.  ضى

، الش ْرَبُة الثانيةالَعَمُل، وىي  :األول مىبلن . كالًفٍعؿي يىعيم كفى عىبلن كعى مىؿه بىٍعد نىيىؿو : عى . كييقىاؿي
 : . قاؿ ابف األىٍعرىاًبيٍّ مىبلن ـٍ عى ؿَّ اٍلقىٍكـي، إذا شىًربىٍت ًإًبمييي : أىعى ... كييقىاؿي مىبلن في كاإًلًبؿي نىٍفسييىا تىعيؿ  عى

ثىًؿ: )ما زيارتؾ ًإيَّانا ًإالَّ سى  الَّةو(. المى . ك)عىرىضى عميو سىٍكـى عى الَّةو( أىٍم ًمٍثؿي اإًلًبًؿ التي تىعيؿ  ٍكـي عى
رى عمييا الش ٍربي كاف أقىؿَّ ًلشيٍرًبيىا الثَّاًني. نما ًقيؿى ىذا ألىنَّيىا إذا كيرٍّ  كا 

ًميؿي الَعاِئُق َيُعوقُ  الثاني: دىثه يىٍشغىؿي صاحبو عف كجيو. (1). قاؿ الخى : اٍعتىمَّوي : الًعمَّةي حى كييقىاؿي
 عف كذا، أىم اٍعتىاقىوي. قاؿ: فىاٍعتىمَّوي الدٍَّىري كًلمدٍَّىًر ًعمىٍؿ.

ؿَّ اٍلمىًريضي يىًعؿ  ًعمَّةن فيك اْلِعم ُة: الَمَرُض  :الثالثو  : عى . قاؿ ابف األىٍعرىاًبيٍّ ، كصاحبييىا ميٍعتىؿٌّ
مىمىةه، أىٍم كىًثيري اٍلًعمىؿً  ؿه عي . كىرىجي ًميؿه  .(2)"عى

ًكمٍّ  ،(4)ابًف الصَّبلحك ، (3)ابف سيدهكقد ذىب كؿٌّ مف  كالنَّكى
،إلى (6)كالفيركزآبادمٍّ ، (5)

ٍعميكؿ ًفي الم غىة اٍسـي مفعكؿ مف  تخطجة استعماؿ لفظ )معمكؿ( لمحديث الذم فيو عمة؛ ألف اٍلمى
مَّوي( ًإذا سقىاهي السقية الثَّاًنيىة؛ لكف كقع ذلؾ في كبلـ عمماء  اًرمٍّ )عى  ،(8)، كالًتٍرًمًذمٍّ (7)الحديث، كالبيخى

قيٍطًنيٍّ  كالدَّارى
 كغيرىـ مف الميحدٍّثيف. ،(9)

                                                           

 .(88/ص1العيف )جالخميؿ، ( 1)
 (.15-12/ص4مقاييس المغة )ج، ( ابف فارس2)

 (95ص/ 1ج) األعظـ كالمحيط المحكـابف سيده،  ((3
 .(93)ص عرفة أنكاع عمـك الحديثم ابف الصبلح، ( انظر:4)
 .(43التقريب كالتيسير )ص ،( انظر: النككم5)
 (.1035القامكس المحيط )ص ،( انظر: الفيركزآبادم6)
". ،(206عمؿ الترمذم الكبير )صانظر: الترمذم، ( 7) ٍعميكؿه ًديثه مى  قاؿ البخارم: "ىيكى ًعٍنًدم حى
، باب في المسح عمى الخفيف أعبله انظر: ]الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب الطيارة عف رسكؿ المَّو  (8)

".97: رقـ الحديث158/ ص1كأسفمو، ج ٍعميكؿه ًديثه مى  [، حيث قاؿ: "كىىىذىا حى
قيٍطًنيٍّ 9)  (، قاؿ: "ابتداء ذكر أحاديث معمكلة...".120التتبع )صك اإللزامات  ،( انظر: الدَّارى
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ابىتو الًعمَّة(1)ابف اٍلقيكًطيَّةكقاؿ  ٍنسىاف مىًرضى كىالشٍَّيء أىصى ؿَّ اإٍلً  طاىر الجزاجرم، كقاؿ (2)": "عى
ٍعنىى الًَّذم أرادكه غير مينكر، بؿ قىاؿى  " :اٍلقيكًطيَّةبعد إف نقؿ كبلـ ابف  الو ًباٍلمى فىيككف اٍسًتٍعمى

ةه  جَّ قيكعو ًفي ًعبىارىات أىؿ اٍلفىٌف مىعى ثيبيكتو ليغىةن كىمف حفظ حي بىعضيـ: اٍسًتٍعمىاؿ ىىذىا المٍَّفظ أكلى لكي
 .(3)عمى مف لـ يحفظ"

ٍعميكؿه قيؿ:  مَّوي المَّوي فيك مى ، كقاؿ الفيكمي: "أىعى مف النَّكىاًدًر التي جاءٍت عمى غٍيًر قياسو
مَّوي، فيككفي  ٍعميكؿه أٍك مف عى مَّوي المَّوي فىعيؿَّ فيك مى ًؿ الم غتيًف، كاألصؿ: أىعى كليس كذلؾ؛ فإنَّو مف تداخي

 .(4)عمى اٍلًقيىاًس كجاء ميعىؿٌّ عمى اٍلًقيىاًس لكنَّو قميؿي االستعماؿ"

 :الِعم ة اصطالًحا :ثانًيا    
ًفيَّةو غامضةو قادحةو فيو.  قاؿ ابف الصَّبلح عف عمؿ الحديث: "كىي عبارة عف أسبابو خى
تو، معى أفَّ ظىاًىرىهي السَّبلمىةي  فالحديثي الميعىمَّؿي ىك الحديثي الذم اط ًمعى فيو عمى ًعمَّةو تىٍقدىحي في صحَّ

، اليوي ًثقىاته ًة مف حيث الظَّاًىًر" منيا. كيىتىطىرَّؽي ذلؾ إلى اإلسناًد الذم ًرجى حَّ  .(5)الجاًمًع شركطى الصٍّ

: "الًعمَّةي عبارة عف سببو غامضو قادحو مع أفَّ الظاىرى السبلمةي منو، كيتطرؽ  كقاؿ النَّكىًكم 
 .(6)إلى اإلسناد الجامًع شركط الصحة ظاىرنا"

غامضةو، طرأٍت عمى كقاؿ زيف الديف عبد الرحيـ العراقي: "الًعمَّةي عبارة عف أسبابو خفَّيةو 
 .(7)الحديًث، فأثَّرٍت فيو، أم: قدحٍت في صحًتًو"

 .(8)" كاضحة أك خفية قادحة غير اك قادحة تككف أف مف أعـ كالعمةكقاؿ ابف حجر: "

 

                                                           

، تكفي سنة 1) ٍبًدالعىًزٍيًز األىٍندىليًسي  القيٍرطيًبي  النٍَّحًكم  مَّدي بفي عيمىرى بًف عى ، الذىبيىػ. انظر:  367( ىك أىبيك بىٍكرو ميحى
 (.219/ص16أعبلـ النببلء )جسير 
 .(135ص/ 2ج) األفعاؿ كتاب تيذيب ،ابف القطاع ((2
 (. 598/ص2طاىر الجزاجرم، تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر)ج( 3)
 (.426/ ص2الفيكمي، المصباح المنير )ج  (4)
 (.90ابف الصبلح، معرفة أنكاع عمـك الحديث )ص( 5)
 (.44النككم، التقريب كالتيسير )ص (6)
 (.274ص /1العراقي، شرح التبصرة كالتذكرة، )ج (7)
 .(771ص/ 2ج) حجر البف الصبلح ابف كتاب عمى ابف حجر، النكت (8)
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: "ىك خبره ظاىرهي السبلمةي اط ًمعى فيًو عف العراقي كبلمان آخر لمعراقي فقاؿ الًبقىاًعي   كنقؿ
"عمى بعد التفتيش   .(1)قادحو

وي  حي  .(2)ككنو جامعنا مانعنامف ىذه التعاريؼ ىك ما نقمو  البقاعي عف العراقي كالذم أيرىجٍّ

  

                                                           

، النكت الكفية بما في شرح األلفية )ج (1)  (.501ص /1الًبقىاًعيٍّ
 (.22ص /1لمتكسع انظر: ابف رجب، مقدمة تحقيؽ ىماـ سعيد لشرح عمؿ الترمذم )ج (2)
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 أىمية عمم العمل :المطمب الثاني

 تعددت أقكاؿ عمماء الحديث في بياًف أىميًة عمـ العمؿ، كشرفًو، كدقتو، فمف أقكاليـ:

أحب إلٌي مف أٍف  -ىك عندم-عمةى حديثو قكؿ اإلماـ عبد الرحمف بف ميدم: "ألٍف أعرؼ  .1
  .(1)أكتب عشريف حديثنا ليسى عندم"

قكؿ  .2 بَّمىا أدركتي عمةى حديثو بعد أىربعيف سنة"اإلماـ كى عمي بًف المديني: "ري
(2).  

قىاؿى الحاكـ أبك عبد ا: "ذكر النكع السابع كالعشريف مف عمكـ الحديث ىذا النكع منو  .3 كى
فإٌف :"  "، كقاؿعمـ برأسو غير الصحيح كالسقيـ كالجرح كالتعديؿ معرفة عمؿ الحديث، كىك

 .(3)معرفة عمؿ الحديث مف أجؿٍّ ىذه العمكـ"
قىاؿى  .4 ا: "فمف (4)الخطيبي البغدادم: "معرفةي العمؿ أجؿ  أنكاع عمـ الحديث"اإلماـ كى قىاؿى أيضن ، كى

 .(5)الشديد، كمضي الزمف البعيد"األحاديث ما  تخفى عٌمتو فبل ييكقؼ عمييا إاٌل بعد النظر 
مىٍيدم .5 قىاؿى أبك عبد ا الحي ـي بيا: كتابي العمؿ، : كى "ثبلثةي كتبو مف عمكـ الحديث يجبي االىتما

كأحسفي ما كضع فيو كتاب الٌدارقيطنٌي، كالثاني: كتابي المؤتمؼ كالمختمؼ، كأحسفي ما كضع 
"فيو اإلكماؿ لؤلمير ابًف ماككال، ككتابي كفيات    .(6)المشايخ، كليس فيو كتابه

قىاؿى شيخي اإلسبلـ ابفي تيمية  .6 عفكف مف حديث الثقة -عف أىؿ الحديث أنيـ-كى : "ييضى
ًمطى فييا ،الصدكؽ الضابط أشياء بأمكر يستدلكف بيا كيسمكف ىذا "عمـ  ؛تىبىيَّفى ليـ أنو غى

مكميـ  ،بحيث يككف الحديث قد ركاه ثقةه ضابطه كغًمطى فيو ،عمؿ الحديث "كىك مف أشرؼ عي
مىطيو فيو عيًرؼ"  .( 7)كغى

 

                                                           

عندم(، كالحاكـ، معرفة ( كعنده بمفظ )أكتب حديثنا ليس 19ص /1( ابف أبي حاتـ، مقدمة عمؿ الحديث )ج1)
 (.295ص /2(، كالخطيب البغدادم، الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع )ج112عمـك الحديث، )ص

 (.257ص /2)جالجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع ( الخطيب البغدادم، 2)
 (.118 -112( الحاكـ، معرفة عمـك الحديث لمحاكـ )ص(3
 (.294ص /2الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السامع )ج الخطيب البغدادم،( 4)
 (.256ص /2)ج المرجع السابؽ،( 5)
 /19الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج، (381ص) الحديث عمـك أنكاع عرفةانظر: ابف الصبلح، م (6)

 (.125-124ص
 (.353-352ص /13( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج7)
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قىاؿى ابفي حجر: "الميعىمَّؿ: كىك مف أغمض أنكاع عمكـ الحديث كأدقيا، كال يقكـ بو إاٌل مف  .7 كى
ا ثاقبنا، كحفظنا كاسعنا، كمعرفةن تامةن بمراتب الركاة، كممكةن قكيةن باألسانيد  رزقو ا فيمن

المتكف؛ كليذا لـ يتكمـ فيو إاٌل القميؿ مف أىؿ ىذا الشأف؛ كعمي بف المديني، كأحمد بف ك 
ككبلـ  .(1)حنبؿ، كالبخارم، كيعقكب بف شيبة، كأبي حاتـ، كأبي زرعة، كالدارقطني ...."

 األجمة كالنقاد في أىميًة ىذا العمـ، كشرفًو، كعزتو كدقتو كثيره جدنا، كلعؿ ما تقدـ فيو الكفاية
 لبياف ذلؾ. 

 أقسام الِعم ة :المطمب الثالث

 يمكف تقسيـ الًعمَّة باعتبار محميا، كقدحيا، كجنسيا، كىذا ما سنكضحو في ىذا المطمب.

 الِعم ة باعتبار محميا: :أواًل 

 ، ثـقاؿ ابف الصبلح: "ثـ قد تقع العمة في إسناد الحديث، كىك األكثر، كقد تقع في متنو
، كالكقؼ باإلرساؿ التعميؿي فا كم، ان جميع كالمتف نادساإل صحةي ف يقدح قد سناداإلي ف قعا يم

 .(2)المتف" صحةي ف قدح غير مف خاصة اإلسناد صحةي ف يقدح كقد

 كبناءن عميو يمكف تقسيـ الًعمَّة باعتبار محميا كقدحيا إلى ستة أقساـ:
 .(3)راكو ثقة بآخر ثقةمثالو: إبداؿ أن تقع الِعم ة في السناد، وتقدح فيو وحده:  -1

مثالو: إبداؿ راكو ضعيؼ بآخر ثقة، أن تقع الِعم ة في السناد، وتقدح فيو وفي المتن مًعا:  -2
يو  .(4)مع عدـ كجكد طرؽ أخرل لمحديث تقكٍّ

مثالو: كأف ييركل حديث عف مدلسو أن تقع الِعم ة في السناد، وال تقدح فيو وال في المتن:  -3
 . (5)فيتكقؼ في قىبكلو، ثـ تكجد طريؽ أخرل صرح فييا بالسماع، فييقبؿ الحديثبالعنعنة، 

 (6)مثالو: ما انفرد مسمـ بإخراجو في حديث أنسأن تقع الِعم ة في المتن وتقدح فيو وحده:  -4
ا مف المفظ المصرح بنفي قراءة: )بسـ ا الرَّحمىف الرحيـ(، فعمَّؿ قكـ ركاية المفظ المذككر لما رأك 

                                                           

 (.114-113نخبة الفكر، )ص( ابف حجر، نزىة النظر في تكضيح 1)
 (.91)ص  معرفة أنكاع عمـك الحديث( ابف الصبلح، ابف الصبلح، (2
 (. 747ص /2( ابف حجر، النكت عمى كتاب ابف الصبلح )ج3)
 (.747ص /2)ج،( المرجع السابؽ4)
 (.747ص /2)ج،المرجع السابؽ (5)
: رقـ 299ص /1بالبسممة، ج( ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب حجة مف قاؿ ال يجير 6)

 [.399الحديث
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األكثريف إنما قالكا فيو: فكانكا يستفتحكف القراءة بالحمد  رب العالميف مف غير تعرض لذكر 
كاه بالمفظ (1)البسممة، كىك الذم اتفؽ البخارم كمسمـ عمى إخراجو في الصحيح ، كرأكا أف مف رى

كاه بالمعنى الذم كقع لو، ففيـ مف قكلو: "كانكا يستفتحكف بالحمد "؛  أنيـ كانكا ال المذككر رى
يبسممكف، فركاه عمى فيـ كأخطأ، ألفَّ معناه أفَّ السكرة التي كانكا يفتتحكف بيا مف السكر ىي 

 . (2)الفاتحة، كليس فيو تعرض لذكر البسممة
مثالو: أٍف يركمى راكو حديثنا بالمعنى فيخطئ أن تقع الِعم ة في المتن وتقدح فيو مع السناد:  -5

 . (3)قي لمحديث، فيقدح ذلؾ في المتف كاإلسناد معناكيخالؼ المعنى الحقي
مثالو: ما كقع مف اختبلؼ ألفاظ أن تقع الِعم ة في المتن، وال تقدح فيو وال في السناد:  -6

 .(4)كثيرة مف أحاديث الصحيحيف إذا أمكف رد الجميع إلى معنى كاحد، فإف القدح ينتفي عنيا

 الِعم ة باعتبار جنسيا: :ثانًيا
عىدَّ أبك عبد ا الحاكـ في كتابو معرفة عمكـ الحديث عشرة أجناس لمعمة، كذلؾ مف 
نما جعمتييىا مثاالن ألحاديثى  ـٍ نذكرىا، كا  خبلؿ أمثمة ساقيا لكؿ جنس، ثـ قاؿ: "بقيىٍت أجناسه لى

ري في ىذا العمـ" ٍعميكلىةو لييتدمى إلييا الميتىبىحٍّ كثيرةو مى
(5). 

حا ما تدؿ عميو مف (7)، كالسَّييكًطي  (6)ٍيًني  ثـ جاء بعده البيٍمقً  ، فنقبل تمؾ األمثمة، ككضَّ
 أجناس الًعمَّة.

                                                           

، [743: رقـ الحديث 149ص /1]البخارم: صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب ما يقكؿ بعد التكبير،ج (1)
 [.399: رقـ الحديث299ص /1]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب حجة مف قاؿ ال يجير بالبسممة، ج

(، كمحفكظ الرحمف، مقدمة تحقيؽ عمؿ 748ص /2ج) الصبلحالنكت عمى كتاب ابف ابف حجر، : انظر (2)
( قيٍطًنيٍّ  (.41ص /1جالدَّارى

 (.748ص /2)ج النكت عمى كتاب ابف الصبلحابف حجر،  (3)
 .(748ص /2)ج،المرجع السابؽ (4)
 (.118الحاكـ، معرفة عمـك الحديث لمحاكـ )ص  (5)
 (.268-263البمقيني، محاسف االصطبلح مع مقدمة ابف الصَّبلح )ص (6)
 (.304ص /1السيكطي، تدريب الراكم )ج (7)
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 :(1)وسأذكر ىذه األجناس العشرة مختصرة

كل عنو. .1  أٍف يككف السند ظاىريه الصحة، كفيو مف ال ييعرىؼ بالسماع ممف رى

فَّاظ، كيسنده مف كجوو ظاىره الصحة،؛   .2 أٍف يككف الحديثي مرسىبلن مف كجوو ركاه الثقاتي الحي
 كلكٍف لو عمةه تمنع مف صحة السند.

كاًتو، كركاية  .3 أٍف يككف الحديثي محفكظنا عىٍف صحابي، فييركل عف غيره الختبلؼ ببلًد ري
 المدنييف عف الككفييف.

أٍف يككف الحديثي محفكظنا عف صحابي، فييركىل عف تابعي يقع الكىـي بالتصريح بما   .4
 يقتضي صيحبتىو؛ بؿ كال يككف معركفنا مف جيتو، كربما كقع كىـ آخري في إسناده.

ًكمى بعنعنةو سقط منيا رجؿه دؿَّ عميو طريؽ أخرل محفكظةه.  .5  أٍف يككف الحديثي ري

كغيره، كيككف المحفكظ عنو ما قابؿ اإلسنادى، فيككف ذلؾ  أٍف ييختىمؼى عمى رجؿ باإلسناد .6
 عمة في المسنىد.

 االختبلؼي عمى رجؿ في تسميًة شيًخو أك تجييمو. .7

ـٍ يسمٍع منو أحاديثى ميعىيَّنىة، فإذا  .8 أف يككف الراكم عف شخصو أدركو كسمع منو؛ لكٍف لى
 عيا منو.ركاىا عنو مف غير ذكر كساطة تبينت ًعمتييا ببياف أنو لـ يسم

أىف يككف طريقو معركفة، يركم أحدي رجاليا حديثنا مف غيًر تمؾ الطريؽ؛ فيقع مف ركاه   .9
 في الكىـ. -بناءن عمى الجادة-مف تمؾ الطريؽ 

 أف ييركىل الحديثي مرفكعنا مف كجوو، كمكقكفنا مف كجو آخر.  .10

  

                                                           

البمقيني، محاسف االصطبلح مع مقدمة (، ك 118 -113معرفة عمـك الحديث )ص الحاكـ، ( لمتفصيؿ انظر:1)
مقدمة تحقيؽ  ،الرحمف ، كمحفكظ(304ص /1تدريب الراكم )ج، السيكطي، ك (268-263ابف الصَّبلح )ص
قيٍطًنيٍّ )  (.46-43ص /1جعمؿ الدَّارى
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 معرفة الِعم ة طرق :لمطمب الرابعا

 أىميا: ،بجممة مف األمكر لمعرفة الًعمَّة ال بد مف األخذ
جمع طرؽ الحديث: كقد أشار أجمة الحديث النقاد إلى ذلؾ، فقاؿ عمي  بف  :األول

ـٍ يىتىبىيٍَّف خىطىؤيهي" ـٍ تيجمىع طيريقيوي لى : "البابي إذا لى ـٍ  .(1)المدينيٍّ كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "الحديثي إذا لى
ـٍ تىٍفيىٍموي" تىٍجمىٍع طيريقىوي لى
الخطيب البغدادم: "السبيؿ إلى معرفة ًعمًَّة الحديث أىٍف ييٍجمىعى . كقاؿ (2)

ًقًو..." بيف طيري
(3). 
المقارنة بيف طرؽ الحديث المختمفة، كالنظر في حاؿ ركاتيا كبمدانيـ، كتحديد  :الثاني

" . (4)مدار الخبلؼ. قاؿ ابف المبارؾ: "إذا أرٍدتى أىٍف يىًصحَّ لؾ الحديثي فاضرٍب بعضو ببعضو
اؿ الخطيب البغدادم: "السبيؿ إلى معرفة ًعمًَّة الحديث أىٍف ييجمىعى بيف طرقو، كيينظىرى ًفي كق

كاًتًو..." كقاؿ ابف حجر: "أف يجمع طرقو، فإف اتفقت ركاتو كاستككا ظيرت  .(5)اختبلؼ ري
ف اختمفكا أمكف ظيكر الًعمَّة، فمدار التعميؿ في الحقيقة عمى بياف االختبلؼ"  .(6)سبلمتو، كا 

الترجيح بيف الركاة: كما قاؿ الخطيب: "... كيينظىر ًفي اختبلؼ ركاتو كييعتىبىر  :الثالث
كؿ ذلؾ بفيـو كمعرفة، كما قاؿ الحاكـ:  .(7)بمكانيـ مف الحفظ كمنزلتيـ في اإلتقاف كالضبط"
" ٍيرى ةي فيو عندنا الحفظي، كالفىيـي، كالمعرفةي ال غى جَّ "اٍلحي
ال بناءن عمى القكاعد كال يككف الترجيح إ .(8)
 .كالطراجؽ كالقراجف التي استخدميا أجمة نقاد الحديث

ٍيًرًه لو، مع  -أم الًعمَّة-قاؿ ابف الصَّبلح: "ييستعافي عمى إدراكيا   الىفىًة غى بتفر ًد الرَّاًكم كبميخى
ٍقؼو في المرفكًع،  ـ  إلى ذلؾ تينىبٍّوي العارؼى بيذا الشَّأًف عمى إرساؿو في المكصكًؿ، أىٍك كى قراجفى تىٍنضى

، أىٍك كىٍىـً كىاًىـو  ـي بو، أىٍك  أىٍك دخكًؿ حديثو في حديثو بغىٍيًر ذلؾ، بحيث يىغًمبي عمى ظنًٍّو ذلؾ، فىيىٍحكي
ًة ما كيًجدى ذلؾ فيو" كـً بًصحَّ قَّؼي فيو. ككؿ  ذلؾ مانعه مف الحي يتردَّدي فيىتكى
(9). 

                                                           

 (.91)ص أنكاع عمـك الحديث عرفةابف الصبلح، م (1)
 (.295ص /2الخطيب البغدادم، الجامع ألخبلؽ الراكم )ج( 2)
 .(295ص /2)ج، المرجع السابؽ (3)
  .(295ص /2)ج، ( المرجع السابؽ4)
 .(295ص /2)ج، ( المرجع السابؽ5)
 (.710ص /2ابف حجر، النكت عمى كتاب ابف الصبلح )ج( 6)
 (.295ص /2جالخطيب البغدادم، الجامع ألخبلؽ الراكم، ) (7)
 (.112الحاكـ، معرفة عمـك الحديث )ص (8)
 (.90)ص أنكاع عمـك الحديث عرفةابف الصبلح، م (9)
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ال يجكز مطمقنا إغفاؿ أحكاـ نقاد الحديث، الذيف منحيـ ا تعالى حفظنا دقيقنا،  :الرابع
دراكنا ثاقبنا لمراتب الركاة كأحكاليـ، حتى إف لـ يصرحكا بسبب  ، كا  كفيمنا عميقنا، كاطبلعنا شامبلن
تعميؿ الحديث، فقد قاؿ ابف حجر: "كقد تقصر عبارة المعمٍّؿ منيـ، فبل يفصح بما استقر في 
نفسو مف ترجيح إحدل الركايتيف عمى األخرل، كما في نقد الصيرفي سكاء، فمتى كجدنا حديثنا 

فاألكلى اتباعو في ذلؾ، كما نتبعو في تصحيح  -بتعميمو-قد حكـ إماـ مف األجمة المرجكع إلييـ 
 .(1)الحديث إذا صححو"

يات، كال االغترار كما ال يجكز التسرع في إطبلؽ األحكاـ عمى األسانيد كالركا :الخامس
بظكاىرىا، فقد كاف األجمة النقاد يتكقفكف السنيف الطكيمة في الحكـ عمى حديث ما، إلى أف يتبيف 

بَّما أىٍدرىٍكتي ًعمَّةى حديثو بعد أربعيفى سنةن" : "ري ليـ حالو، قاؿ عمي  بفي المدينيٍّ
، كقاؿ الخطيب: (2)

ًف اٍلبىًعيًد""فًمفى األحاًديث ما تٍخفىى ًعمَّتيوي فبل ييك   .(3)قىؼي عمييا إالَّ بعد النَّظًر الشًَّديًد كميًضيٍّ الزَّمى
فإذا داـك الحاذؽ الحافظ العارؼ عمى ممارسة ما ذيًكرى مف أمكر أصبح لديو فيـ خاص، كمىمىكىة 
ذَّاؽي النقاد مف الحفاظ لكثرة ممارستيـ لمحديث،  فريدة في تعميؿ األحاديث، كما قاؿ ابف رجب: "حي
كمعرفتيـ بالرجاؿ كأحاديث كؿ كاحد منيـ، ليـ فيـ خاص يفيمكف بو أف ىذا الحديث يشبو 
حديث فبلف كال يشبو حديث فبلف فيعممكف األحاديث بذلؾ، كىذا مما ال يعبر عنو بعبارة تحصره، 

كا بيا عف ساجر أىؿ العمـ" نما يرجع فيو أىمو إلى مجرد الفيـ، كالمعرفة، التي خيص  ؿ كقا .(4)كا 
اًكم   ٍعًدؿى ليـ  (5)السَّخى ـي عمى قمكًبًيـ ال ييمكنيـ رىد هي، كىىٍيجىةه نىٍفسىاًنيَّةه ال مى مىكىًة: "أمره يىٍيجي عف تمؾ المى

، كابف عبد ال ، كالبىٍييىًقيٍّ ٍيمىةى، كاإلسماعيميٍّ زى بىرٍّ عنيا، كليذا تىرىل الجامعى بيف الفقو كالحديث كاٍبًف خي
كًلي  العارم عف  ، كريبَّما ييطىاًلبييـ الفقيوي أك األصي ـٍ ٍذكىىي ال ييٍنًكري عمييـ؛ بؿ ييشاركيـ كيىٍحذيك حى
الحديًث باألىدلًٍّة، ىذا مع اتٍّفاًؽ الفقياء عمى الرجكع إلييـ في التَّعديًؿ كالتَّجريًح، كما اتَّفقكا عمى 

، فالمَّوي تعالى بمطيًؼ  الرجكًع في كؿٍّ فىفٍّ إلى أىًمًو، كمىفٍ  تعاطى تحريرى فىفٍّ غير فىنًٍّو فيك ميتعىفٍّ
عنايتو أقاـ لعمـً الحديث رجاالن نيقَّادنا تفرغكا لو، كأىٍفنىٍكا أعمارىىـ في تحصيًمًو، كالبحًث عف 

معافي غكامًضو، كًعمىًمًو، كرجاًلًو، كمعرفًة مراتًبيـ في القكًة كالمٍّيًف، فتقميديىـ، كالمشيي كرا ءىىـ، كا 
، كجكدة التصكر، كميداكمة االشتغاؿ،  النظر في تىكىاًليًفيـ، ككثرةي مجالسة حفاًظ الكقًت مع الفيـً

.(6)كمبلزمة التقكل كالتكاضع ييكًجبي لؾ ًإٍف شاء المَّوي معرفةى الس نىًف النبكية، كال قكةى إالَّ بالمًَّو"

  
                                                           

 (.711ص /2ابف حجر، النكت عمى كتاب ابف الصبلح )ج (1)
 (.257ص /2الخطيب البغدادم، الجامع ألخبلؽ الراكم )ج (2)
 (. 257ص /2)ج، المرجع السابؽ (3)
 (.163ص /1ابف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ج (4)
ا، كىي بيميدة بالغربية مف  (5) : بفتح السيف الميممة كالخاء المعجمة، كبعدىا ألؼ، ىذه النسبة إلى سىخى اًكم  السَّخى

 (.341ص /3كفيات األعياف )ج أعماؿ مصر. ابف خمكاف،
 (.289ص /1السخاكم، فتح المغيث )ج( 6)
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 الفصل األول:

 أبي النجودترجمة المام عاصم بن 
 والمام محمد بن سيرين. 
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 ترجمة المام عاصم بن أبي النجودالمبحث األول: 
 حياتو الشخصية )اسمو، نسبو، كنيتو، مولده، وكنيتو(: المطمب األول

 اسمو، ونسبو، ولقبو، وكنيتو: -أوالً 

ػػػٍكد، كىػػػك ابػػػف أبػػػػي بىٍيدىلىػػػػةى ىػػػك عاصػػػـ بػػػف                  كػػػاف يكنػػػػى ، مػػػػكالىـ الكػػػكفي، (1)مداألىٍسػػػ، النَّجي
بيدلػػة أمػػو، كلػػيس  كزعػػـ بعػػض مػػف ال يعمػػـ أف: "داكد أبػػي بػػف بكػػر أبػػككقػػاؿ ، ئأبػػك بكػػر المقػػر 

 . (2)"أبكه بيدلةؿ ، ببشيء

 مولده: -ثانياً 

قػد ك ، بػف أبػي النجػكد لـ تذكر كتبي الرجاؿ كالطبقات كالتكاريخ السنة التي كلد فييػا عاصػـ
 .(3)"بف أبي سفياف رضى ا عنيما أنو كلد في خبلفة معاكيةالذىبي  اإلماـ ذكر

 وفاتو: -ثالثاً 

  .(4)ةكماج ،ريفكعشك تسع أ ،ريفكعشاف ثمك أ ،ريفكعشرحمو ا، سنة سبع  كفيتي 

  

                                                           

: بفتح اليمزة كسككف السيف الميممة كبعدىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة الى األزد فيبدلكف السيف مف مداألىسٍ  1))
 (.213/ ص1الزام. السمعاني، األنساب )ج

(، 316/ ص6ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (، انظر ترجمتو في:285تقريب التيذيب )ص( ابف حجر، (2
(،  ابف 261(، ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص487/ ص6البخارم، التاريخ الكبير لمبخارم )ج

                (، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 220ص /25عساكر، تاريخ دمشؽ البف عساكر )ج
 .(473/ ص13)ج
 (.256/ ص5النببلء )جسير أعبلـ ( الذىبي، (3
          ، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ مزم(، ال327/ ص16( انظر: الصفدم، الكافي بالكفيات )ج(4
 (.285(، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 479 ص /13ج)
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 حياتو العممية ) شيوخو، تالميذه، أقوال العمماء فيو(: المطمب الثاني
 شيوخو: -أوالً 

بىػػٍيشو : زر بػػف عــن روى  ،   كأبػػي كاجػػؿ ،كأبػػي عبػػد الػػرحمف السػػممي كقػػرأ عمييمػػا القػػراءات ،حي
ًزٍيػػفكأبػػي  ،كأبػػي صػػالح السػػماف  بػػف رافػػع، كمصػػعب بػػف سػػعد، كمعبػػد بػػف خالػػد، ك الميسىػػيَّب، ك رى

زىاًعي   ى، كجماعة، أبسىكىاء الخي  .(1)ي الض حى

 تالميذه: -ثانياً 

أبػػي ربػػاح، كأبػػك صػػالح بػػف  كعطػػاء ،-كىمػػا مػػف أقرانػػو -عمػػش، كمنصػػكر: األروى عنــو
اداف، كزاجػدة، كبػة، كالحمَّػرى ، كسػعيد بػف أبػي عى (2)كشػعبة، كالسػفياناف -كىما مف شػيكخو -السَّمَّاف 

، كأبك بكر زيدي كأباف بف، ٍيبىاف النَّحكمشى ، كأبك عكانة، كحفص بف سميماف، ك كأبك خيثمة، كشريؾ
 .(3)بف عياش، كغيرىـا

 أقوال العمماء فيو: -ثالثاً 

 كزاد "ال بػأس بػو ابػف معػيف،ك ، (4) وف كثير الخطأ في حديثػاإال أنو ك، كزاد" ابف سعدكثقو 
كيعقػػػكب بػػػف سػػػفياف، كزاد "فػػػي  ،(8)، كأبػػػك زرعػػػة(7)، كالعجمػػػي(6)كأحمػػػد، (5)"مػػػف نظػػػراء األعمػػػش

 .(11)في الثقات ابف حبافكذكره   ،(10)، كأبك حاتـ، كزاد: رجؿ صالح خير"(9)حديثو اضطراب"
  

                                                           

      سير أعبلـ النببلء  ، الذىبي،(473/ ص13المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( انظر: (1
 . (38/ ص5(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج256/ ص5)ج
 ىما :الثكرم ، كابف عيينة . السفياناف( ك (2
 .(38/ ص5(، كابف حجر، تيذيب التيذيب )ج256/ ص5)ج تيذيب الكماؿ( انظر: المزم، (3
 (.317/ ص6الطبقات الكبرل )ج( ابف سعد، (4
 .(64)ص مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ ( ابف معيف، (5
 .(420/ ص1العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )ج( أحمد بف حنبؿ، (6
 (.6/ ص2الثقات لمعجمي )ج( العجمي، (7
 (.341/ ص6الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، (8
 .(197ص/ 3جيعقكب بف سفياف الفسكم، المعرفة كالتاريخ )( (9

 (.341/ ص6بف أبي حاتـ )جالجرح كالتعديؿ ال( ابف أبي حاتـ، (10
 (.256/ ص7الثقات البف حباف )ج( ابف حباف، (11
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، (1)"كلػـ يكػف بػذاؾ الحػافظ ،صػالح الحػديث ،محمػو عنػدم محػؿ الصػدؽ"كقاؿ أبك حاتـ:  
، (3)"كاألعمػش أحفػظ منػو ،ر ثقػةيٍّػخى  ،ثقػة رجػؿ صػالح"كقػاؿ مػرة: ، (2)"صػالح"كقاؿ فػي مكضػع: 

كقػػػاؿ ابػػػف ، (6)"صػػدكؽ"، كقػػاؿ مػػػرة: (5)"كثػػػؽ" كقػػػاؿ الػػذىبي:، (4)"لػػيس بػػػو بػػأس"اجي: النسػػػاؿ كقػػ
لػػيس " ، كقػػاؿ ابػػف معػػيف:(7)"حجػػة فػػي القػػراءة كحديثػػو فػػي الصػػحيحيف ،صػػدكؽ لػػو أكىػػاـ"حجػػر: 

،  قػاؿ (9)"الحفػظ يءسػ كأف كػؿ مػف كػاف اسػمو عاصػمان "كقاؿ ابف عمية: ، (8)"بالقكم في الحديث
كقػػػػاؿ ، (11)"لػػػػـ يكػػػػف فيػػػػو إال سػػػػكء الحفػػػػظ"كقػػػػاؿ العقيمػػػػي:  ،(10)"رةٍكػػػػفػػػػي حديثػػػػو ني "راش: ابػػػػف ًخػػػػ

 ، قػاؿ البػزار:(13)، كقاؿ في مكضػع:" كلػـ يسػمع مػف أنػس شػيجان"(12)الدارقطني: "في حفظو شيء"
 .(14)لـ يكف بالحافظ، كال نعمـ أحدان ترؾ حديثو عمى ذلؾ، كىك مشيكر"

 ، حديثو ال ينزؿ عف رتبة الحسف.صدكؽ:  فيو خالصة القول

  

                                                           

 (.341/ ص6الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، (1
 (.238/ ص25تاريخ دمشؽ )ج( ابف عساكر، (2
 (.341/ ص6الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، (3
 (.478/ ص13تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( المزم، (4
 .(518ص/ 1ج) الكاشؼالذىبي،  ((5
 (.280مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص ( الذىبي،(6
 (.285( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7
 (.228/ ص25تاريخ دمشؽ )ج( ابف عساكر، (8
 (.341/ ص6الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، (9

 (.239/ ص25تاريخ دمشؽ )ج( ابف عساكر، (10
 .(336ص/ 3ج) ضعفاءالالعقيمي، ( (11
 (.49( البرقاني، سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص (12
 (.109/ ص12( الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج(13
 .(40ص/ 5ج) التيذيب تيذيبابف حجر،  ((14
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 المبحث الثاني: ترجمة المام محمد بن سيرين.
 المطمب األول: حياتو الشخصية )اسمو، نسبو، كنيتو، مولده، وكنيتو(

 اسمو، ونسبو، ولقبو، وكنيتو: -أوالً 

بػػف أبػػي عمػػرة،  األنصػػارم، أبػػك بكػػر ،محمػػد بػػف سػػيريفاإلمػػاـ التػػابعي شػػيخ اإلسػػبلـ، ىػك 
أخػػك أنػػس بػػف سػػيريف، كمعبػػد بػػف سػػيريف، كحفصػػة بنػػت سػػيريف، ككريمػػة بنػػت سػػيريف،  البصػػرم،

مَّكىػوي أنػس، ثػـ (1)ككػاف أبػكه مػف سػبي جرجرايػا، ككاف مكلى أنس بف مالؾ خادـ رسػكؿ ا  ، تىمى
 .(2)كاتبو عمى ألكؼ مف الماؿ، فكفَّاه

 مولده: -ثانياً 

 .(3)لسنتيف بقيتا مف خبلفة عثماففي البصرة، كلد محمد بف سيريف 

 وفاتو: -ثالثاً 

 .(4)كىك ابف سبع كسبعيف سنة ،كماجةعشر في البصرة، سنة تيكفي رحمو ا، 

 

  

                                                           

رىايا: بفتح الجيـ، كسككف الراء األكلى: بمد مف أعماؿ النيركاف األسفؿ بيف كاسط كبغداد مف (1 ٍرجى الجانب ( جى
الشرقي، كانت مدينة كخربت مع ما خرب مف النيركانات كقد خرج منيا جماعة مف العمماء كالشعراء كالكٌتاب 

 (.123/ ص2كالكزراء. الحمكم، معجـ البمداف )ج
             (، 143/ ص7انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج. (214/ ص9( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(2

 .(606/ ص4(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج345/ ص25)ج كماؿ في أسماء الرجاؿالمزم، تيذيب ال
 ،(606/ ص4(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج143/ ص7( انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(3

 (.154/ ص6الزركمي، األعبلـ )ج
                (، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 122/ ص3( انظر: الصفدم، الكافي بالكفيات )ج(4
 .(483(، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 354/ ص25)ج
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 المطمب الثاني: حياتو العممية ) شيوخو، تالميذه، أقوال العمماء فيو(

 شيوخو: -أوالً 

بد المَّو البجمي، كحذيفة ٍبف اليماف، أنس ب: عن روى ف بػف عمػي بػف كالحسف مالؾ، كجندب بف عى
ف كسػػمماف بػػ ،-كىػػك مػػف تبلميػػذه-كخالػػد الحػػذاء  د الػػرحمف الحميػػرم،عبػػف بػػأىبػػي طالػػب، كحميػػد 

، ف شػػقيؽا ٍبػػف الزبيػػر، كعبػػد المَّػػو بػػ ف جنػػدب، كشػػريح القاضػػي، كعبػػد، كسػػمرة بػػعػػامر الضػػبي
بػي بف أكعبد الرحمف ا، ر بف الخطابف عمف عتيؾ، كعبد ا ب، كعبد المَّو بف عباسكعبد ا ب
بف عباس، كعمقمة بف كعكرمة مكلى ا، بيدة السممانيبي ليمى، كعف أ، كعبد الرحمف ببكرة الثقفي

ف الخزاعػي، ف حصػي، كعمػراف بػف كىػب الثقفػي، كعمػرك بػف أكس الثقفػيقيس النخعي، كعمرك بػ
، كنػػافع ف سػػمماف، كالمغيػػرة بػػاف، كأخيػػو معبػػد ابػػف سػػيريف، كمعاكيػػة بػػف أبػػي سػػفيف عبػػادكقػػيس بػػ

اؽ المكلى ابف عم ، كأخيػو -ىػك أصػغر منػوك -حضػرمير إف كىافى محفكظا، كيحيى ٍبف أىبػي ًإٍسػحى
ٍبػف األجػدع، كصفية بنت الحارث، كعاجشػة أـ المػؤمنيف، كقميػر امػرأة مسػركؽ يحيى بف سيريف، 
 .(1) ، كجماعةٌيةكأـ عطية األىٍنصار 

 تالميذه: -ثانياً 

أشعث بف سكار، كأشعث بف عبد المَّو بف جابر، كأشعث بف عبد المىًمؾ، : روى عنو
، كحبيب بف الشييد،  كأىي كب السختياني، كبسطاـ ٍبف مسمـ، كثابت البناني، كجرير بف حاـز
مىٍيماف التٍَّيًمٌي،  كالحسف بف ذككاف، كخالد الحذاء، كالربيع بف صبيح، كسممة بف عمقمة، كسي

كعبد الرحمف ٍبف عىٍمرك ، ف عكفكعبد المَّو ب، -كىك مف أقرانو-الشعبي  كعاصـ األحكؿ، كعامر
ف خالد ، كقرة بكقتادة ٍبف دعامة ،كعكؼ األعرابي ، كعمراف بف خالد الخزاعي،األىكزاًعيٌ 

السدكسي، كليث ٍبف أنس ٍبف زنيـ الميثي، كمالؾ ٍبف دينار، كمنصكر ٍبف زاذاف، كىاركف ٍبف 
ـى األىكاز  ، كيزيد بف إبراىيـ التسترم، كيزيد ٍبف ف عتيؽ، كيحيى بف حسافكىشاـ بم  ، ًإٍبرىاًىي

 .(2) كجماعة يد، كأبك ىبلؿ الراسبيكيكنس بف عب، طيماف
  

                                                           

 (.345/ ص25( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(1
 (.347/ ص25)ج ،( المرجع السابؽ(2
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 أقوال العمماء فيو: -ثالثاً 
، كزاد "مأمكننا، عالينا، رفيعنا فقيينا، إمامنا كثير العمـ كرعنا، ككاف بو كثقو ابف سعد

نما ، كالعجمي(3)، كأحمد(2)، كابف معيف(1)صمـ" ، كزاد " كىك مف أركل الناس عف شريح كعبيدة كا 
، كابف (5) ، كزاد" حجة، أحد األعبلـ ، كبير العمـ"، كالذىبي( 4) تأدب بالككفييف أصحاب عبد ا"

في الثقات، ك ابف حباف كذكره ، (6) ، كزاد "ثبت عابد كبير القدر ال يرل الركاية بالمعنى"حجر
قاؿ عثماف  .(7)"ؤياكاف مف أكرع أىؿ البصرة ككاف فقييا فاضبل حافظا متقنا يعبر الر  ":  كزاد

الخطيب: كاف كقاؿ  .(9)أحد أعمـ بالقضاء مف محمد بف سيريف ( 8)البتي: لـ يكف بيذه النقرة
عامر بف شراحيؿ ، كقاؿ (10)محمد أحد الفقياء مف أىؿ البصرة كالمذككريف بالكرع في كقتو

عبد ا بف عكف: كاف يحدث ، كقاؿ (11)عميكـ بذاؾ األصـ ، يعنى : محمد بف سيريفالشعبي: 
مَّد ٍبف سيريف بالعراؽ، كالقاسـ  ، كمرة :(12)بالحديث عمى حركفو لـ أر في الدنيا مثؿ ثبلثة: ميحى

مَّد مَّد بالحجاز، كرجاء ٍبف حيكة بالشاـ، كلـ يكف في ىؤالء مثؿ ميحى ٍبف ميحى
بف  ركل يعقكب، ك (13)

كقاؿ ، (14): حدثني أصدؽ مف أدركت مف البشر محمد بف سيريفقكلو ىشاـ بف حساف سفياف
أفقو في  العجمي يقكؿ: ما رأيت رجبلن  حماد ٍبف زيد ، عف عاصـ األحكؿ قاؿ: سمعت مكرقان 

                                                           

 (.143/ ص7( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(1
 (.281/ ص7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(2
 (.281/ ص7)جالمرجع السابؽ،( (3
 (.405( العجمي، الثقات لمعجمي )ص(4
 (.178/ ص2( الذىبي، الكاشؼ )ج(5
 (.483( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (6
 (.349/ ص5( ابف حباف، الثقات )ج(7
األعرابي: كؿ ابف ( النًَّقرىةي: يركل بفتح النكف، كسككف القاؼ، كركاه األزىرم بفتح النكف، ككسر القاؼ، كقاؿ (8

معدف النقرة، كىذا ىك المعتمد  :التي يقاؿ ليا ،كبيا سميت النقرة بطريؽ مكة ،أرض متصٌكبة في كىدة فيي نقرة
 (.298/ ص5الحمكم، معجـ البمداف )جكركاه بعضيـ بسككف القاؼ،  ،عميو في اسـ ىذه البقعة

 (.283/ ص3( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(9
 (.283/ ص3( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(10
 (.469/ ص2( أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ج(11
 (.144/ ص7( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(12
 (.283/ ص3( الخطيب، تاريخ بغداد )ج(13
 (.59/ ص2الفسكم، المعرفة كالتاريخ )ج( (14
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قىاؿ أىبيك قبلبة: اصرفكه حيث شجتـ. فمتجدنو  كرعو كال أكرعو  مَّد ٍبف سيريف. قاؿ: كى في فقيو مف ميحى
 .(1)أشدكـ كرعا كأممككـ لنفسو

ػػػيَّب، كأبػػػك سػػػممة،  ػػػًعيد ٍبػػػف الميسى ٍيػػػرة ىػػػؤالء السػػػتة: سى قىػػػاؿ عمػػػي ٍبػػػف المػػػديني: أصػػػحاب أىبًػػػي ىيرى كى
ٍبف منبو يشبو حديثو حديثيـ إال  كاألعرج، كأبك صالح، كمحمد بف سيريف، كطاككس، ككاف ىماـ

 .(2)أحرفا

 كبير القدر. ،عابد ،ثقة ثبتخالصة القول فيو : 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 (.418ص/ 2( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(1
 (.417/ ص2)ج المرجع السابؽ،( (2
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 الفصل الثاني:
 ترجمة المام الدارقطني

 والتعريف بكتابو العمل. 
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 المبحث األول: ترجمة المام الد اَرُقْطِني  

 لقبو، كنيتو، مولده، وفاتو(المطمب األول: حياتو الشخصية )اسمو، نسبو، 

 اسمو، ونسبو، ولقبو، وكنيتو: -أوالً 

ىك عمي بف عمر بف أحمد بف ميدمٍّ بف مسعكد بف الن عماف بف دينار بف عبد ا 
قيٍطًني   البغدادم، أبك الحسف الدَّارى
 .(2)، الشافعي(1)

 مولده: -ثانياً 

 .(3)ىػ، كاألكؿ أصح؛ ألنو ثبت بقكلو ىك عف نفسو306سنة ىػ، كقيؿ: 305كلد سنة 

 وفاتو: -ثالثاً 

، مف شير ذم القعدة، مف سنة  -رحمو ا-كفيتي  مىٍكفى ىػػ  385ليمة األربعاء لثماف لياؿو خى
ديًففى ًفي مقبرة بىاًب الدٍَّيرً  كى
 .(5)بالقرب مف بغداد، ككاف قد بمغ مف العمر ثمانيف سنة (4)

 
 المطمب الثاني: حياتو العممية ) شيوخو، تالميذه، مصنفاتو(

 مكانتو العممية: -أواًل 

ماـ كقتو،  ا كحده، كا         قاؿ الخطيب البغدادم: "كاف فريد عصره، كقريع دىره، كنسيجن
انتيى إليو عمـ األثر، كالمعرفة بعمؿ الحديث، كأسماء الرجاؿ، كأحكاؿ الركاة، مع الصدؽ 
كاألمانة، كالثقة كالعدالة، كقبكؿ الشيادة، كصحة االعتقاد، كسبلمة المذىب، كاالضطبلع بعمـك 
سكل عمـ الحديث منيا القراءات، فإف لو فييا كتابنا مختصرنا مكجزنا، جمع األصكؿ في أبكاب 

                                                           

: بفتح الداؿ الميممة، بعدىا األلؼ، ثـ الراء، كالقاؼ المضمكمة، كالطاء الميممة الساكنة، كفي  (1) قيٍطًني  الدَّارى
مَّةن ببغداد. السمعاني، األنساب، )ج  (.273/ ص5آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى دىاًر القيٍطًف، كىي كانت مىحى

      (. كالذىبي، تاريخ اإلسبلـ 494-487ص /13اد)جانظر ترجمتو في: الخطيب البغدادم، تاريخ بغد (2)
(، كالسبكي، طبقات الشافعية 461-449ص /16(، كالذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج580-576ص /8)ج

 (.466 -462ص /3الكبرل )ج
 .(12ص) لمدارقطني السممي سؤاالت ،السممي (3)
مقبرة بىاب الدٍَّيًر: تكجد في منطقة دىيًر الثعاًلب، قاؿ عنو ياقكت الحمكم: "دير مشيكر، بينو كبيف بغداد  (4)

 (.502ص /2ميبلف أك أقٌؿ". شياب الديف الحمكم، معجـ البمداف )ج
 (.494ص /13الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (5)
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عقدىا أكؿ الكتاب...، كمنيا: المعرفة بمذاىب الفقياء، فإف كتاب )السنف( الذم صنفو يدؿ 
ا: المعرفة باألدب كالشعر" . كقاؿ عبدي الغىًنيٍّ (1)عمى أنو كاف ممف اعتنى بالفقو...، كمنيا أيضن

ثبلثة: عمي بف المديني في كقتو،  رىسيكؿ المًَّو  : "أحسف الناس كبلمنا عمى حديث(2)بف سعيدو 
قيٍطًنٌي في كقتو" (3)كمكسى بف ىاركف في كقتو، كعمي بف عيمىر الدَّارى

. كال عجب في بمكغو تمؾ (4)
: "بمغني أف (5)المرتبة إذا ما عرفنا ما كاف لديو مف الفطنة كشدة الحفظ، فقد قاؿ األزىرم

فَّار قيٍطًنيَّ حضر ًفي حداثتو مجمس إسماعيؿ الصَّ الدَّارى
، فجمس ينسخ جزءنا كاف معو، (6)

 : قيٍطًني  سماعيؿ يممي، فقاؿ لو بعض الحاضريف: ال يصح سماعؾ، كأنت تنسخ، فقاؿ لو الدَّارى كا 
: ت حفظ كـ أممى الشيخ مف حديثو ًإلىى اآلف؟ فقاؿ: ال، فقاؿ فيمي لئلمبلء خبلؼ فيمؾ، ثـ قىاؿى

سىًف:  ، ثـ قىاؿى أىبيك الحى ، فىكيًجدىٍت كما قىاؿى : أممى ثمانية عشر حديثنا، فىعيدٍَّت األحاديثي قيٍطًني  الدَّارى
الحديث األكؿ منيا عف فبلف عف فبلف، كمتنو كذا، كالحديث الثاني عف فبلف عف فبلف، كمتنو 

ـ يزؿ يذكر أسانيد األحاديث كمتكنيا عمى ترتيبيا في اإلمبلء حتى أتى عمى آخرىا، كذا، كل
 .(7)فتعجب الناس منو"

 شيوخو: -ثانًيا

أبك القاسـ البغكم، كيحيػػػػػػى ٍبف  مف أشيرىـ:ماـ الدارقطني مف شيكخو كثر، سمع اإل
ػػػػػػػػد ٍبف إسحاؽ ٍبف البيمػػػػػػكؿ،  صاعػػػػػػػػػد، كأبك بكر بف أىًبي داكد، كبدر ٍبف الييثػػػػػػػـ القاضػػػػػػي، كأىٍحمى
مَّد ٍبف ييكسيؼ القاضي،  كعبد الكىاب ٍبف أىًبي حية، كالفضؿ ٍبف أىٍحمىد الزبيدم، كأبك عيمىر ميحى

ٍبف القاسـ الفراجضي، كأبك سعيد العدكم، كيكسؼ ٍبف يعقكب النيسابكرم، كأبك حامد  كأحمد

                                                           

 (.494ص /13الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (1)
ىك عبد الغني بف سعيد بف عمي بف سعيد بف بشر بف مركاف بف عبد العزيز بف مركاف، أبك محمد بف أبي  (2)

 (.395ص /36ىػ. انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج409بشر األزدم، الحافظ المصرم، تكفي سنة 
لحماؿ، تكفي سنة ىك مكسى بف ىاركف بف عبد ا بف مركاف، أبك عمراف البزاز، المعركؼ كالده با (3)

 (.48ص /15ىػ. انظر: الخطيب، تاريخ بغداد )ج294
 (.489ص /13المرجع السابؽ، )ج (4)
ىك عبيد ا بف أبي الفتح، كاسمو: أحمد بف عبيد ا بف أبي الفتح األزىر بف إبراىيـ، ييٍكنىى أبا القاسـ  (5)

ىػ. انظر: 435البغدادم، تكفي سنة  الصيرفي، كىك األزىرم، كيعرؼ بابف السكادم، كىك شيخ الخطيب
 (.120ص /12)ج ،مرجع السابؽالالخطيب، 

، النحكم، تكفي سنة  (6) فَّاري ىك إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف عبد الرحمف، أبك عمي الصَّ
 (.301ص /7ىػ. انظر: المرجع السابؽ، )ج341

 (.489ص /13الخطيب، تاريخ بغداد )ج (7)
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مَّد ٍبف الحافظ، كمحمد ٍبف نػػػػػػكح النيسابكرم،  محمد ٍبف ىاركف الحضرمي، كسعيد ٍبف ميحى
براىيـ ٍبف حماد ال سماعيؿ ٍبف العباس الكراؽ، كا  قاضي، كأحمػػػػػػػػػد ٍبف عيسى ٍبف السكيف البمدم، كا 

مَّد ٍبف سعيد الجماؿ، كأبك طالب أىٍحمىد ٍبف نصر الحافظ، كغيرىـ خمؽ كثير. كعبد المَّو ٍبف ميحى
(1) 

 تالميذه: -ثالثًا

،  عمى يد اإلماـ الدارقطني كثير،تتممذ  أشيرىـ: أىبيك نيعىٍيـو األصبياني، كأبك بكر البىٍرقىاًني 
مَّد ٍبف طاىر، كاألزىرم، ك كأبك القاسـ ٍبف بشراف،  بلَّؿ، كالجكىرم، كالتنكخيحمزة ٍبف ميحى ، كالخى

 .(2)كأبك بكر اٍبف بشراف، كالعتيقي، كالقاضي أبيك الطيب الطبرم، كجماعة غيرىـ
 مصنفاتو: -رابًعا

قيٍطًنيٍّ (3)تحدث الدكتكر عبد ا الرحيمي المطبكعة كالمخطكطة، : (4)عف مصنفات الدَّارى
 كالمفقكدة.

 أما المطبوعة فمنيا:

كًلؼ فييا إماـ دار اليجرة مالؾ بف أنس. -1  األحاديث التي خي
 أحاديث الصفات. -2
 أحاديث المكطأ كاتفاؽ الركاة عف مالؾ، كاختبلفيـ فيو كزياداتيـ، كنقصانيـ. -3
 أحاديث النزكؿ. -4
ظيار بدعتو. -5  أخبار عمرك بف عبيد، كا 
 اإلخكة كاألىخكات. -6
 أربعكف حديثنا مف مسند بريد بف عبد ا بف أبي بيردة. -7
8- .  أسجمة البىٍرقىاًنيٍّ
قيٍطًنيٍّ عف شيكخو. -9  أسجمة الحاكـ لمدَّارى

10- . قيٍطًنيٍّ مىًميٍّ لمدَّارى  أسجمة الس 
11- . قيٍطًنيٍّ  أسجمة السيمي لمدَّارى

                                                           

 (.487ص /13تاريخ بغداد )جالخطيب،  (1)
 (.487ص /13)ج، المرجع السابؽ (2)
ىك الدكتكر عبد ا بف ضيؼ ا الرحيمي، أستاذ الحديث الشريؼ كعمكمو، بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد  (3)

 اإلسبلمية، بالسعكدية.
قيٍطًني كآثاره العممية ) (4)  (.240-175صانظر: عبد ا الرحيمي، اإلماـ أبك الحسف الدَّارى
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 االستدراكات )التتبع(. -12
 اإللزامات. -13
14- .  تعميقات عمى المجركحيف، البف ًحبَّافى
 ًذٍكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عند البخارم. -15
ًذٍكر أقكاـ أخرج ليـ البخارم كمسمـ في صحيحييما، كضعَّفيـ النَّسىاجي في "كتاب  -16

. قيٍطًني   الضعفاء"، كسجؿ عنيـ الدَّارى
 الرؤية. -17
 .ف عف رسكؿ ا السن -18
 الضعفاء كالمتركككف مف المحدثيف. -19
 .-وىو موضع ىذه الدراسة-العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية،  -20
 المؤتمؼ كالمختمؼ في أسماء الرجاؿ. -21
 أما مصنفاتو المخطوطة فمنيا: 
 األحاديث الرباعيات. -1
، ركاية محمد اآلبنكسي. -2  حديث عمر الًكنىاًنيٍّ
 رسالة في ًذكر ركايات الصحيحيف. -3
 عشركف حديثنا منتقاة مف "كتاب الصفات". -4
 غريب الحديث. -5
 كتاب األربعيف. -6

 وأما مصنفاتو المفقودة، فمنيا:
 أحاديث الكضكء مف مس الذكر. -1
 أحاديث مالؾ التي ليست في المكطأ. -2
 أطراؼ مراسيؿ مكطأ اإلماـ مالؾ. -3
 ـ مالؾ.أطراؼ مكطأ اإلما -4
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 المبحث الثاني: التعريف بكتاب العمل لمدارقطني، ومنيجو فيو
.  المطمب األول: التعريف بكتاب العمل لمد اَرُقْطِني 

 تأليف الكتاب: -أواًل 

يعد كتاب العمؿ لمدَّارقطني عبارة عف أسجمة غير منتظمة، كيجيت إلى اإلماـ الدَّارقطني 
ككاف اإلماـ الدَّارقطني ييجيب عنيا بما فتح ا بًو عميو، حكؿ أحاديث فييا عمَّة أك أكثر، 

درت ىذه األحاديث بػػػً "سيًجؿ"، ثـ يىسرد الحديث الميتضمف  كأحياننا يطيؿ النَّفىس أك يقصره، كقد صي
 لمسؤاؿ ثـ يتبعو الجكاب مباشرة مصدرنا بػػػً "فقاؿ".

قصة تأليؼ كتاب العمؿ، فقاؿ: "كاف أىبيك منصكر اٍبفي  (1)كقد بيف ىذا اإلماـ البىٍرقىاًني  
، فييعىمٍّـي لو عمى  (2)الكىٍرًخيٍّ  قيٍطًنيٍّ ، فكاف يدفع أصكلو ًإلىى الدَّارى يريد أف يصنؼ ميٍسنىدنا ميعىمَّبلن

األحاديث الميعىمَّمىًة، ثـ يدفعيا أىبيك منصكر ًإلىى الكرَّاقيف، فينقمكف كؿ حديث منيا ًفي رقعة، فإذا 
، ثـ أممى عميَّ الكبلـ مف أردتي تعميؽ كبلـ الدارقطني عمى األحاديث، نظر فييا أىبيك الحسف

ٍبد المَّو ٍبف مسعكد الحديث الفبلني، اتفؽ  حفظو، فيقكؿ: حديث األعمش، عف أبي كاجؿ، عىف عى
فبلف كفبلف عمى ركايتو، كخالفيما فبلف، كيذكر جميع ما ًفي ذلؾ الحديث، فاكتب كبلمو ًفي 

ـى تنظري قبؿ إمبلجؾ الكبلـ ًفي  األحاديث؟ فقاؿ: أتذكر ما ًفي رقعة مفردة، ككنت أقكؿ لو: ًل
حفظي بنظرم، ثـ مات أىبيك منصكر كالعمؿ ًفي الرقاع، فقمت ألبي الحسف بعد سنيف مف مكتو: 
إني قد عزمت أف أنقؿ الرقاع إلى األجزاء كأرتبيا عمى المسند، فأذف لي ًفي ذلؾ، كقرأتيا عميو 

 .(3)مف كتابي، كنقميا الناس مف نسختي"

  

                                                           

مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف غالب أىبيك بىٍكر الخكارزمي، تكفي سنة  (1) / 1ج) األعبلـ ،لزركميا ،ق425ىك أىٍحمىد ٍبف ميحى
: بفتح الباء المنقكطة بكاحدة، كسككف الراء الميممة، كفتح القاؼ، ىذه النسبة إلى قرية مف ، كالبىٍرقىاًني  (212ص

 (.168ص /2أكثرىا كصارت مزرعة. انظر: السمعاني، األنساب )جقرل كاث بنكاحي خكارـز كخربت 
: "ىذه النسبة إلى عدة مكاضع اسميا الكىٍرخ، بفتح الكاؼ كسككف الراء كفي آخرىا قاؿ السمعاني: الكىٍرًخي   (2)

الخاء المعجمة". كقد ضبطت بالجيـ "الكىٍرًجٌي" في تاريخ بغداد، كأبك منصكر: ىك إبراىيـ ٍبف الحسيف ٍبف 
 (.72ص /11)جاألنساب (، كالسمعاني، 567ص /6تاريخ بغداد )ج كماف، الصيرًفي. انظر: الخطيب،ح
 (.487ص /13الخطيب، تاريخ بغداد )ج (3)
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 اب العمل:قيمة كت -ثانًيا

قاؿ ابف الصَّبلح: "مف كيتيًب ًعمىًؿ الحديث، كمف أجكًدىا كتابي الًعمىًؿ عف أحمد بف حنبؿ، 
" قيٍطًنيٍّ  .(1)ككتابي الًعمىًؿ عف الدَّارى

ؿ  كتابو في العمؿ، كتاب الحافظ ابف المديني، ككذلؾ كتاب ابف أبي  : "أىجى كقاؿ البيٍمًقٍيًني 
"حاتـ، ككتاب العمؿ  قيٍطًنيٍّ  .(2)لمخبلَّؿ، كأجمعييا كتابي الحافًظ الدَّارى

ؿ  ما رأيناه كضع في ىذا الفف، لـ يسبؽ إلى  ؿٍّ كتاب؛ بؿ أىجى كقاؿ ابف كثير: "ىك مف أىجى
 .(3)مثمو، كقد أعجز مف يريد أف يأتي بعده، فرحمو ا كأكـر مثكاه"

 بو العمل.المطمب الثاني: منيا المام الدارقطني العام في كتا

مف خبلؿ االطبلع عمى مقدمة تحقيؽ الكتاب نجد أف الدكتكر محفكظ الرحمف أسيب في 
قيٍطًنيٍّ في كتاب العمؿ بياف منيس الدَّارى
، فقاؿ: "أصؿ كتاب العمؿ لمدارقطني مككف مف أسجمة (4)

قيٍطًنيٍّ حكؿ أحاديث فييا عمة أىك أكثر، كاف الدَّ  قيٍطًني  يجيب غير منتظمة، كيجيت إلى الدَّارى ارى
عنيا بما يفتح ا بو عميو، كيطيؿ النفس أحياننا كيقصر أحياننا، كؿ ذلؾ خاضع لما يقتضيو 
"، ثـ يسرد الحديث المتضمف لمسؤاؿ، ثـ  دٍّرىٍت ىذه األىحاديث بػ "سيًجؿى المقاـ مف إيضاح. كقد صي

دَّرنا بػ "فقاؿ".  يتمكه الجكاب مباشرة ميصى

قيٍطًنيٍّ في أجكبتو في تسع عشرة ىذا كقد كضح الدكتك  ر محفكظ الرحمف منيس الدَّارى
 ، كأذكرىا باختصار، دكف تكرار:(5)فقرة

قيٍطًني  -يذكر  .1  الراكم الذم يقع اختبلؼ اإلسناد عنو، ثـ يذكر أكجو الخبلؼ فيو. -أم الدَّارى
فَّاًظ،  كيقكؿ أحيانا: "ىك حديث صحيح مف حديث فبلف، ركاه عنو جماعةه مف الثٍّقىاتً  .2 الحي

 فاتَّفىقيكا عمى إسناده منيـ فبلف كفبلف"، ثـ يذكر مف ركاه عنو كخالؼ فيو الثقات.
: "يىركيو فبلف  .3 كىك لـ يكف -كيذكر أحياننا االضطراب فيو مف شخص كاحد فيقكؿ مثبلن

 كيضطرب فيو فتارة يركم كذا كتارة يركم كذا". -بالحافظ

                                                           

 (.251ابف الصبلح، مقدمة ابف الصَّبلح )ص (1)
 (.268البمقيني، محاسف االصطبلح، )ص (2)
 (.198ابف كثير، اختصار عمـك الحديث مع شرحو الباعث الحثيث )ص (3)
قيٍطًنيٍّ ) (4)  (.100-89ص /1جانظر: مقدمة تحقيؽ عمؿ الدَّارى
 .انظر: المرجع السابؽ (5)
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ؼ اإلسناد عنو، فيذكر عدة الركاة عنو، ثـ يذكر نجده يذكر أحياننا الراكم الذم يختم .4
ا عف ىؤالء الركاة، كيفصؿ في ذكرىا.  االختبلؼ أيضن

 كفي بعض األحياف يذكر أكثر مف راك، ثـ يذكر االختبلؼ عنيـ. .5
، كالصكاب كذا". .6 ـى دَّث بو فبلف عف فبلف ككىًى  كفي بعض األحياف يقكؿ: "حى
ؿي كيذكر االختبلؼ في بعضيـ. كفي بعض األحياف يسرد عددنا مف الركاة، .7  ثـ ييفىصٍّ
 كفي بعض األحياف يقكؿ: "تفرد بو فبلف، كغيره يىركيو كذا، كىك الصكاب". .8
كفي بعض األحياف يذكر الخبلؼ عمى راك، كبعد ما ينتيي مف الكبلـ عميو يقكؿ: "كركل  .9

 ىذا الحديث فبلف كاختيًمؼى عنو"، ثـ يذكر الخبلؼ عف ىذا الراكم.

حياننا ال يذكر أسماء الركاة الذيف اختمفكا في الحديث أىك سنده؛ بؿ يقكؿ: "مف ركل .نجده أ10
ـٍ يىقيٍموي أحده مف أىىؿ العمـ". ، كقاؿ ما لى ـى  ىذا الحديث فقد كىًى

قيٍطًني  العمؿ المكجكدة في إسناد الحديث مف االتصاؿ، أك اإلرساؿ، 11 . في الغالب يذكر الدَّارى
ا.أك االنقطاع كاالضطر   اب، أك إبداؿ راك براك، كغيرىا، كأحياننا يذكر في متف الحديث أيضن

. في أغمب األىحاديث ال يذكر السند مف عنده؛ بؿ يكتفي بذكر ما فيو مف ًعمَّةو، كأحياننا 12
 يسرد األىحاديث بإسناده.

يذكرىا في أثناء . في األحاديث الميسنىدة غالبنا يختـ بيا الجكاب مع متكنيا كاممة، كأحياننا 13
 ذكر الخبلؼ.

. كنجده أحياننا يكتفي بذكر طريؽ أىك طريقيف مف األىحاديث الميسنىدة، كأحياننا يطكؿ فيذكرىا 14
 مف طرؽ عديدة.

 . كغالبنا ال يذكر مف أخرج الحديث، كأحياننا يعزك إلى مف أخرجو.15

 كغير ذلؾ.. نجده يتكمـ أحيانا في الراكم، فيقكؿ: ثقة... أىك ضعيؼ... 16

 . نجده غالبنا بعد ما ينتيي مف ذكر الطرؽ كاالختبلؼ في السند، يحكـ عميو.17 

. نجده يحكـ أحياننا عمى الحديث في أثناء ذكر العمؿ، كيحكـ أحياننا أخرل في أكؿ الجكاب، 18
، كأحياننا ثالثة ال يحكـ؛ بؿ يقكؿ: "كا أىعمـ"، كأحياننا يكتفي بذكر العمؿ كال يحكـ عم يو بشيءو

 كنادرنا يقكؿ: "كاألشبو بالصكاب قكؿ ال أحكـ فيو بشيء".

. نجده يذكر أحياننا حديثنا آخر غير حديث الباب لمتعريؼ برجؿ أك لسبب آخر يقتضيو 19 
 المقاـ.
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 مسند
  الصديق بكر يأب

 ( الحديث )
د يِق َرِضَي الم ُو َعْنُو، َعِن الن ِبي  َصم ى  ُسِئَل َعْن َحِديِث عبد ا بن مسعود، عن أبي بكر الص 

َوَسم َم: َسْل  الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم: َمْن َسر ُه َأْن َيْقرََأ اْلُقْرآَن َكَما ُأْنِزَل. َوَقْوُل الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيوِ 
 َطْو.ُتعْ 

، كىزىاًجدىةي  كىاهي أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو . كىرى ، عىٍف ًزرٍّ ميٍرسىبلن مىمىةى، عىٍف عىاًصـو مَّادي ٍبفي سى كىاهي حى : رى  ٍبفي فىقىاؿى
قىاؿى يحيى بف آدـ عىفٍ  ٍبًد المًَّو. كى ًحيحه عىٍف عى ٍبًد المًَّو. كىىيكى صى ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ  قيدىامىةى، عىٍف عىاًصـو
، كىعيمىرى بىشَّرىاهي: أىفَّ النب ٍبًد المًَّو أىفَّ أىبىا بىٍكرو ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ ، عىٍف عىاًصـو ي أىًبي بىٍكًر ٍبًف عىيَّاشو

ا صمى ا عميو كسمـ، قاؿ: مف سىرَّهي أىٍف يىٍقرىأى اٍلقيٍرآفى غىضًّ
: عىٍف (1)             . قىاؿى فيرىاتي ٍبفي مىٍحبيكبو

، عىًف أىًبي  ، كىعيمىرى ٍف أىًبي بىٍكرو ٍبًد المًَّو، عى ، عف األعمش، عف إبراىيـ، عف عمقمة، عف عى بىٍكرو
كىافى كيكًفيًّ  ، كى مَّـى نىٍحكى ىىذىا. تىفىرَّدى ًبيىذىا اٍلقىٍكًؿ فيرىاتي ٍبفي مىٍحبيكبو سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا الى بىٍأسى ًبًو النًَّبيٍّ صى

ـى في ىذاًإالَّ أىنَّوي كى  ًى
(2). 

 أواًل: أوجو االختالف:

كًد، عمى ثبلثة  ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عىاصـ بف أىًبي النَّجي
 أكجو:

بىٍيش، مرسبلن.كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول:   ، عف زرٍّ بف حي

 ، مرفكعان.و ، عف زر بف حبيش، عف عبد المَّ كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثاني: 
بىٍيش، عف عبد المَّو، أفَّ أبا بكر، كعمر كدعاصـ بف أبي النَّج الوجو الثالث: رٍّ بف حي ، عىف زى

 .رضي ا عنيما بشراه
 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف:

 ، عف زر بف حبيش، مرسبلن.كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول: 

                                                           

الغىٌض: الطرم الذم لـ يتغير، أراد طريقو في القراءة كىيأتو فييا. ابف األثير، النياية في غريب الحديث  1))
 (.371/ ص3كاألثر)ج

 [.10: رقـ السؤاؿ183ص  /1]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (2)
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، ثبلثتيـ مف طريؽ حماد بف (3)نعيـ األصبياني، كأبك (2)، كالدارقطني(1)أخرجو ابف حباف
 سممة عف عاصـ بف أبي النجكد بو.

 ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 

، (9)كابف عساكر ،(8)، كابف حباف(7)، كأبك يعمى(6)، كالبزار(5)، كأحمد(4)أخرجو الترمذم
  .سبعتيـ مف طريؽ أبي بكر بف عياش ،(10)الدارقطنيأكرده ك 

، كابف (15)، كابف أبي حاتـ(14)، كأبك يعمى(13)، كالبزار(12)، كابف أبي شيبة(11)كأخرجو أحمد
 تسعتيـ مف طريؽ زاجدة بف قدامة. ،(19)الدارقطنيأكرده ، ك (18)كالبييقي ،(17)، كالطبراني(16)حباف

 .سممة ، كبلىما مف طريؽ حماد بف(21)، كابف حباف(20)كأخرجو أحمد

                                                           

 [.1970: رقـ الحديث 303/ ص5]ابف حباف البيستي: صحيح ابف حباف، ج (1)
 [.10: رقـ سؤاؿ183/ ص 1]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (2)

 [.257/ ص 6]أبك نعيـ األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج(3) 
قبؿ  في الثناء عمى ا، كالصبلة عمى النبي  ]الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب السفر، باب ما ذكر (4)

 [.593: رقـ الحديث 732/ص 1الدعاء، ج
 [.4255: رقـ الحديث 287/ ص 7]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (5)
 [.13: رقـ الحديث 65/ ص 1، جمسند البزار]البزار:  (6)
 [.5059: رقـ الحديث 472ص  / 8]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج (7)
 [.7067: رقـ الحديث 542ص  /15]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج (8)
 [.101/ ص33]ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، ج (9)

 (.10: رقـ السؤاؿ183/ ص 1]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (10)
 [.4255: رقـ الحديث 287/ ص 7]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (11)
 [.341،398: رقـ الحديث 230/ ص1]ابف أبي شيبة: مسند ابف أبي شيبة، ج (12)
 [.1831: رقـ الحديث 225/ ص 5]البزار: مسند البزار، ج (13)
 [.5058: رقـ الحديث 471/ ص 8]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج (14)
 [.5343: رقـ الحديث 956/ ص 3]ابف أبي حاتـ: تفسير ابف أبي حاتـ، ج (15)
 [.7067: رقـ الحديث 543/ ص 15]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج (16)
 [.8417: رقـ الحديث 68/ ص9]الطبراني: المعجـ الكبير، ج (17)
 [.232: رقـ الحديث 321/ ص1]أبك بكر البييقي: الدعكات الكبير، ج (18)
 [.10: رقـ السؤاؿ183/ ص 1]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (19)
 (4340: رقـ الحديث 359ص /7]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (20)
 [.1970: رقـ الحديث 303ص /5]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج (21)
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ثبلثتيـ ]أبك بكر بف عياش، كزاجدة بف قدامة، كحماد بف سممة[، عف عاصـ بف أبي 
 بو. كدالنَّج

، أفَّ أبا بكر، كعمر ، عف زر بف حبيش، عف عبد المَّو كدعاصـ بف أبي النَّج الوجو الثالث:
 .بشراه 

طريؽ أبي بكر بف ، أربعتيـ مف (4)، كابف حباف(3)، كالبزار(2)، كأحمد(1)ماجوابف أخرجو 
 عياش عف عاصـ بف أبي النجكد بو.

 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:
 ، عف زر بف حبيش، مرسبلن.كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول: 

 كما أفاد الدارقطني: ]حماد بف سممة[.كد ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النَّج
مكلى لبني تميـ، متفؽ عمى تكثيقو، ، أبك سممة، ىك (5)، البصرمحماد بن سممة بن دينار -

قاؿ ابف حجر: "ثقو عابد، أثبت الناس في ثابت، كتغير حفظو بأخرة، مف كبار الثامنة، 
 .(6)مات سنة سبع كستيف"

 ، مرفكعان.، عف زر بف حبيش، عف عبد المَّو كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثاني: 
الدارقطني: ]أبك بكر بف عياش،  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد

 كزاجدة بف قدامة[، ككجدتو مف طريؽ ]حماد بف سممة[.
، ابف سالـ، األسدم، الككفي، المقرلء، مشيكر بكنيتو كاألصح أنيا أبو بكر بن عياش -

 ، قاؿ ابف حجر: "ثقة عابد، إال أنو لما كبر ساء حفظو، ككتابو صحيح، مف السابعة، اسمو
 

                                                           

:             49/ ص 1، ج، فضؿ ابف مسعكد   ]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، فضاجؿ أصحاب رسكؿ الٌمو (1)
 [.138رقـ الحديث 

 [.35: رقـ الحديث 211/ ص1]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (2)
 [.12: رقـ الحديث 65ص/ 1ج]البزار: مسند البزار،  (3)
 [.7066: رقـ الحديث 542/ ص15]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج (4)
دة كسككف الصاد الميممة كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة الى البصرة، يقاؿ ليا قبة البىٍصًرل: بفتح الباء المكح 5))

 (.253ص /2اإلسبلـ كخزانة العرب. السمعاني، األنساب )ج
                (،282ص /7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج178ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (6)

       (، الذىبي، 590ص /1(، الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج42ص /3ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج
 (.96(، سبط ابف العجمي، االغتباط )ص446ص /7سير أعبلـ النببلء )ج
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 .(1)كتسعيف، كقيؿ قبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيف، كقد قارب الماجة"مات سنة أربع 

أبك الصمت، الككفي، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة  ،(2)الثقفي زائدة بن قدامة، -
 .(3)ثبت، صاحب سنة، مف السابعة، مات سنة ستيف كقيؿ بعدىا"

 ، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بأخرة". الكجو األكؿتقدمت ترجمتو في  حماد بن سممة: -
 ، أفَّ أبا بكر، كعمر، عىف زر بف حبيش، عف عبد المَّو كدعاصـ بف أبي النَّج الوجو الثالث:

 رضى ا عنيما بشراه.
 ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]أبك بكر بف عياش[.

كىك "ثقة عابد، إال أنو لمَّا كبر ساء الكجو الثاني، تقدمت ترجمتو في  أبو بكر بن عياش: -
 حفظيو، ككتابو صحيح".

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن جود:

الحديث مف كجيو الثاني ىك الصكاب، حيث يركيو عف عاصـ بف أبي النجكد ثبلثة مف 
 [،مة، كحماد بف سممةأصحابو الثقات، ككبار الحفاظ كىـ: ]أبك بكر بف عياش، كزاجدة بف قدا

 كقاؿ البزار:  ، (4)فقاؿ الترمذم: "حسف صحيح" ،ىذا الكجو القبكؿ كالصحة مف العمماء يكما لق
ًديثي  ا"كىذ ـي  الى  اٍلحى كىاهي  نىٍعمى ، عىفٍ  ،اأٍلىٍعمىش عف رى ، عىفٍ  عىاًصـو ٍبدً  عىفٍ  ًزرٍّ ٍبدي  ًإالَّ  المَّوً  عى  المَّوً  عى

ٍبدً  ٍبفي   .كقاؿ الدارقطني: "ىك صحيح عف عبد ا"، ( 5)"اٍلقيد كسً  عى

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:
 .إسناده حسفالحديث مف الكجو المحفكظ، كىك الكجو الثاني: 

                                                           

(، 360ص /6(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج624ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
(، 492(، العجمي، الثقات )ص480ص /2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )ج أحمد بف حنبؿ،

(، العقيمي، الضعفاء 46ص /5ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ)ج (،669ص /7ابف حباف، الثقات)ج
 (.35ص /12(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج412ص /2(، الذىبي، الكاشؼ )ج189ص /2الكبير)ج

             : بفتح الثاء المثمثة كالقاؼ كالفاء، ىذه النسبة إلى ثقيؼ، كىك ثقيؼ بف منبو. السمعاني، قىفيٌ الثَّ  2))
 (.139/ ص 3األنساب )ج

(، المزم، 367ص /1(، انظر ترجمتو في: العجمي، الثقات )ج213ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3)
 (.277 - 273/ 9تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج

قبؿ الدعاء  ]الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب السفر، باب ما ذكر في الثناء عمى ا، كالصبلة عمى النبي  (4)
 .[593: رقـ الحديث732/ ص 1ج،

 .[226ص/ 5، جالبزار مسندالبزار: ] ((5
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 مسند
 عثمان بن عفان 

 ( الحديث )
، َعْن ُحْمرَاَن، َعنْ  َعِن   ُعْثَمانَ  َوُسِئَل َعْن َحِديِث ُمْسِمِم ْبِن َيَساٍر َأِبي َعْبِد الم ِو اْلَبْصِري 

 الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم ِفي ِصَفِة اْلُوُضوِء َوَفْضِل َذِلَك.
مىمىةى: مَّادي ٍبفي سى ٍنوي؛ فىقىاؿى حى ةى، كىاٍختيًمؼى عى كىاهي عىاًصـي ٍبفي بىٍيدىلىةو، عىٍف ميكسىى ٍبًف طىٍمحى :... كىرى عىٍف  فىقىاؿى

، عىٍف ميكسىى  ، عىٍف عىاًصـو ، عىًف اٍلميسىيًَّب ٍبًف رىاًفعو كىاهي عىٍف عىاًصـو الىفىوي أىبيك عىكىانىةى، فىرى ةى. كىخى ٍبًف طىٍمحى
كىابً  قىٍكؿي أىًبي عىكىانىةى أىٍشبىوي ًبالصَّ ، كى ٍمرىافى ةى، عىٍف حي ميكسىى ٍبًف طىٍمحى
(1) . 

 أواًل: أوجو الختالف:
، عمى كجييف كدالحديث عف عاصـ بف أبي النَّجذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا 

 كىما:
مراف بف أباف، عف عثماف كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول:  ، عف مكسى بف طمحة، عف حي

 . بف عفافا
، عف المسيب بف رافع، عف مكسى بف طمحة، عف حمراف كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثاني: 

 . بف أباف، عف عثماف بف عفافا
 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

، عف مكسى بف طمحة، عف حمراف بف أباف، عف عثماف كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول: 
 . بف عفافا

 ( 4)، كالبييقي(3)الدارقطني ، كأكردهعف حماد بف سممة،(2)أخرجو أبك داكد الطيالسي
 بو.  كدبف أبي النَّج ، عف عاصـمف طريقو كبلىما

، عف المسيب بف رافع، عف مكسى بف طمحة، عف حمراف كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثاني: 
 . بف أباف، عف عثماف بف عفافا

                                                           

 [.262: رقـ السؤاؿ23/ ص3( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.77: رقـ الحديث 76/ ص 1داكد الطيالسي: مسند الطيالسي،ج( ]أبك (2
 [.262: رقـ السؤاؿ23/ ص3( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(3
 [.2473: رقـ الحديث 250ص/ 4، جاإليماف شعب]البييقي:  ((4
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، كبلىما مف طريؽ أبي عكانة، عف عاصـ بف أبي (2)، كالبزار(1)أخرجو اإلماـ أحمد
 بو. كد النَّج

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

، عف مكسى بف طمحة، عف حمراف بف أباف، عف عثماف كدالنَّجعاصـ بف أبي الوجو األول: 
 . بف عفافا

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف              
كد: ]حماد بف سممة[.  أبي النَّجي

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بأخرة". تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة:  -

، عف المسيب بف رافع، عف مكسى بف طمحة، عف حمراف كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثاني: 
 . بف أباف، عف عثماف بف عفافا

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف        
.] كد: ]أبك عكانة الكضاح اليىٍشكيًرم   أبي النَّجي

الكاسطي البزاز، أبك عكانة، مشيكر بكنيتو، ، (3)عبد ا اليىٍشكيًرم  كضاح بف أبو عوانة،  -
متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت، مف السابعة، مات سنة خمس أك ست 

    .(4)كسبعيف"

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجود:

حمراف بف أباف، عف عثماف عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف مكسى بف طمحة، عف الوجو األول: 
 . بف عفافا

الحديث مف ىذا الكجو يركيو عف عاصـ بف أبي النجكد، حماد بف سممة كىك ثقة عابد، 
  .عكانة يظو بأخرة، كما أنو خالؼ الثقة أبتغير حف

                                                           

 [.484: رقـ الحديث 521/ ص1( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(1
 [.428: رقـ الحديث 79/ ص2،جمسند البزار( ]البزار: (2
: بفتح  الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا، كسككف الشيف المعجمة كضـ الكاؼ كفي آخرىا الراء،  3)) اليىٍشكيًرم 

 (.509/ ص13تنسب  إلى ىذه القبيمة كىي يشكر جماعة. السمعاني، األنساب )ج
(، 211/ ص7تو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(، انظر ترجم580ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4)

        (، الذىبي، الكاشؼ 638/ ص15(، الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج464العجمي، الثقات )ص
 (.349/ ج2)ج
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عاصـ بف أبي النَّجكد، عف المسيب بف رافع، عف مكسى بف طمحة، عف حمراف الوجو الثاني: 
 . عثماف بف عفافبف أباف، عف ا

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن جود؛ ألمور عدة:

 ركل الحديث مف ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد، الكضاحي اليشكرم، كىك ثقة ثبت. .1

 عاصـه ،  :ًإنَّمىا ييٍركىلد سجؿ أبي حاتـ عف نفس الحديث فقاؿ: "قفالعمماء ىذا الكجو، رجح  .2
ًف النبيٍّ  عف عىٍف ميكسىى بف طىٍمحة، ، عى ٍمراف، عىٍف عيٍثمىافى البزار: "ىذا الحًديث كقاؿ "،  حي

قاؿ ك ، (1)حدَّث بو حماد بف سممة، عف عاصـ بف بيدلة، فمـ يكصمو كما كصمو أبك عكانة"
 ىذا الكجو رجاؿك "كقاؿ الشيخ شعيب: ، (2)قكؿ أبي عكانة أشبو بالصكاب" الدارقطني: "

كعميو تيقدَّـ ركاية  الكضاح اليشكرم عمى ركاية  ،( 3)ثقات رجاؿ الشيخيف غير عاصـ"
 حماد بف سممة.

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 . حسفالحديث مف الكجو المحفكظ، كىك الكجو الثاني: إسناده 
  

                                                           

 (.79/ ص2)ج المرجع السابؽ،( (1
 .[262: رقـ السؤاؿ 23/ ص3ج، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية :الدارقطني]( (2
 .(521/ ص1ج )مسند أحمدل ، انظر: كبلـ المحقؽأحمد بف حنبؿ ((3
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 مسند
 عمي بن أبي طالب 

 ( الحديث )
، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم؛ َأن ُو َأَمَر أن  َعِمي  َوُسِئَل َعْن َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد، َعْن 

تقرأوا َكَما َعِمْمُتْم؟. َفَقاَل: ُىَو َحِديٌث َيْرِويِو َعاِصُم ْبُن َأِبي الن ُجوِد، َعْن ِزر  ْبِن ُحَبْيٍش، َعْن 
 َعْبِد الم ِو.

مى  كىاهي سي ، فىرى ٍسرىاًجيؿي ٍبفي كىاٍختيًمؼى عىٍف عىاًصـو ، كىاً  شىٍيبىافي النٍَّحًكم  ، كى ًني  اًلدو الدَّاالى ، كىأىبيك خى ٍيمىافي اأٍلىٍعمىشي
مىمىةى، كىأىبىافي ٍبفي يىًزيدى اٍلعىطَّ  مَّادي ٍبفي سى ٍنًذًر، كىحى ـي أىبيك اٍلمي سىبلَّ ، كى يَّاشو ، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي عى اًر، كىأىبيك ييكنيسى

ـي ٍبفي عىكىانىةى، كىعىٍمري  ـٍ ىىمَّا الىفىيي ٍبًد المًَّو. كىخى ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ ، فىاتَّفىقيكا عىٍف عىاًصـو ك ٍبفي أىًبي قىٍيسو
، كىك  : عىٍف ًزرٍّ ٍبًد المًَّو، كىاٍلقىٍكؿي مىٍف قىاؿى ، عىٍف عى ، عىٍف أىًبي كىاًجؿو كىاهي عىٍف عىاًصـو يىٍحيىى، فىرى

 .(1)الصكاب
 أواًل: أوجو الختالف:

ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجكد، عمى 
 كجييف:

بىٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو األول:    .عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حي

 .عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني: 

 الختالف: ثانيًا: تخريا أوجو

بىٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو    .األكؿ: عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حي

، ثبلثتيـ مف طريؽ سميماف بف (5)، كالطبراني(4)كابف حباف، (3)البزار، (2)أخرجو أحمد
 .، كبلىما مف طريؽ حماد بف سممة(7)، كالخطيب البغدادم(6)ًمٍيراف، كأخرجو أحمد

                                                           

 [.290: رقـ السؤاؿ  71/ ص3]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
 [.832: رقـ الحديث 199/ ص2]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (2)
 [.449: رقـ الحديث 99ص/ 2، جالبزار مسند]البزار: ((3

 [.746: رقـ الحديث 21/ ص3]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج (4)
 [.3418: رقـ الحديث 365/ ص3]الطبراني: المعجـ الكبير، ج (5)
 [.4322: رقـ الحديث 345/ ص7]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (6)
 [.202/ ص3]الخطيب البغدادم: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، ج (7)
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كأخرجو الطبراني، . ، كبلىما مف طريؽ شيباف النحكم(2)شاشي، كال(1)أبك عبيدكأخرجو 

 .(3)مف طريؽ أبي خالد الداالني
. ، ثبلثتيـ مف طريؽ إسراجيؿ بف يكنس(6)، كالحاكـ(5)، كابف حباف(4)كأخرجو ابف أبي شيبة

 . ، كبلىما مف طريؽ أبي بكر بف عياش(8)، كاآلجرم(7)كأخرجو أبك يعمي
 .، كبلىما مف طريؽ شريؾ(10)، كابف بطة(9)اآلجرمكأخرجو 

سبعتيـ ]سميماف بف ميراف، كحماد بف سممة، كشيباف النحكم، كأبك خالد الداالني،  
سراجيؿ، كأبك بكر بف عياش، كشريؾ[، عف عاصـ بف أبي النَّجكد بو.  كا 

 .عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني: 

كد بو  .(11)أخرجو اإلماـ أحمد، مف طريؽ ىماـ عف عاصـ بف أبي النَّجي
 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

بىٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو    .األكؿ: عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حي

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]سميماف اأٍلىٍعمىش، كحٌماد 
ـ        ا سراجيؿ بف يكنس، كأبك بكر بف عيَّاش، كسبلَّ نٌي، كاً  بف سممة، كشىيباف النَّحكم، كأبك خالد الدَّاالى

كلكني لـ أجده إال مف ، أبك المنذر، كأباف بف يزيد العطَّار، كأبك عكانة، كعمرك بف أبي قيس[
طريؽ ستة منيـ كىـ: ]سميماف األعمش، كحماد بف سممة، كشيباف النحكم، كأبك خالد الداالني، 

سراجيؿ بف يكنس، كأبك بكر بف عياش[ كما كجدتو مف طريؽ شريؾ بف عبد ا النخعي.  كا 

                                                           

 [.351]القاسـ بف سبلـ: فضاجؿ القرآف، ص (1)
 [.627: رقـ الحديث 105/ ص2]الييثـ بف كميب: المسند لمشاشي،ج (2)
 [.3418: رقـ الحديث 365/ ص3]الطبراني: المعجـ األكسط، ج (3)
 [.318: رقـ الحديث 215/ ص1]ابف أبي شيبة: مسند ابف أبي شيبة، ج (4)
 [.747: رقـ الحديث23/ ص3]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج (5)
 [.2885: رقـ الحديث 243/ ص2]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، ج (6)

 [.5057: رقـ الحديث 470/ ص8]أبي يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى،ج(7) 
 [.146: رقـ الحديث 472/ ص1]أبك بكر اآلجرم: الشريعة لآلجرم، ج (8)
 (.474/ ص1المرجع السابؽ، )ج (9)

 [.802: رقـ الحديث 617/ ص 2]ابف بطة: اإلبانة الكبرل، ج (10)
 [.3803: رقـ الحديث 40/ ص4]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (11)
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مف الخامسة، متفؽ ، أبك محمد، الككفي، األعمش، (1) اٍلكىاًىًميٍّ  ،سميمان بن ميران األسدي -

، كقد ذكره       (2)عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة حافظ عارؼ بالقراءات كرع لكنو يدلس"
ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب التدليس، كىك ممف احتمؿ األجمة تدليسو، كأخرجكا 

 .(3)لو في الصحيح؛ إلمامتو، كقمة تدليسو
 ضر؛ ألنو مف المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف.ثقة، كتدليسو ال ي خالصة القول فيو:

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة".  تقدمت ترجمتو في حديث ) حماد بن سممة: -

، مكالىـ النحكم، أبك معاكية البصرم، نزيؿ الككفة، (4) الت ِميِمي  شيبان بن عبد الرحمن  -
السابعة مات سنة أربع  متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة، صاحب كتاب، مف

 . (5)كستيف"
 .(7)، الككفي، اسمو يزيد بف عبد الرحمف، مف السابعة، األسدي(6) الد ااَلِنيُّ أبو خالد  -

 

 

 

                                                           

: ىذه النسبة إلى بنى كاىؿ، كالمنتسب إليو أبك محمد سميماف بف ميراف األعمش الكاىمي، مف اٍلكىاًىًميٍّ  1))
 (.32/ ص11أجمة الككفة. األنساب لمسمعاني )ج

 (.254ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (2)
 (.33-13انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص  (3)
: بفتح التاء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف الميميف المكسكرتيف، التًَّميًميٍّ 4) )

لى ىذه النسبة الى تميـ ابف مرة بف أدبف طابخة بف إلياس، كالمنتسب  الييا جماعة مف الصحابة كالتابعيف كا 
 (.76ص /3زماننا ىذا. السمعاني، األنساب )ج

(، 377/ ص6(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج269ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(5) 
ء (، الذىبي، سير أعبلـ النببل487/ ص13)ج مسند البزار(، البزار، 163/ ص4الترمذم، سنف الترمذم )ج

 (. 406/ ص 7)ج
ًني   6)) : بفتح الداؿ المشددة الميممة كفي آخرىا النكف، ىذه النسبة إلى بنى داالف، كىي قبيمة مف ىمداف. الدَّاالى

 (297/ ص5السمعاني، األنساب )ج
 (.636ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7)
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: "ليس بو النَّسىاجيك  ،(3) ، كأحمد(2)ك قاؿ ابف معيف ،(1)، كزاد: "صدكؽ"أبك حاتـكثقو 
كقاؿ الذىبي: "لو  ،(5)بالصدؽ كاإلتقاف" ، كقاؿ الحاكـ: "إف األجمة المتقدميف شيدكا لو(4)س"بأ

كقاؿ مرة: "مشيكر حسف  ،(7)، كقاؿ في مكضع آخر: "محدث مشيكر"(6)أكىاـ كىك صدكؽ"
 ،: "صدكؽ يخطىء كثيرامرة، كقاؿ (9)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ في حفظو شيء"(8)الحديث"

عبد السبلـ بف حرب، ، كقاؿ ابف عدم: "لو أحاديث صالحة، كأركل الناس عنو (10)ككاف يدلس"
: "كاف كثير اٍلخطأ فاحش (12)ابف حباف ، كقاؿ(11)كفي حديثو ليف، ًإال أنو مع لينو يكتب حديثو"

الكىـ يخالؼ الثقات في الركايات ال يجكز االحتجاج بو، كتعقب الدارقطني  ابفى حباف بأنو خمط 
، كقاؿ ابف سعد: (13)ع الحديث"بيف أبي خالد الداالني، كالكاسطي الذم كاف كذابان، مشيكران بكض

 .(14)"منكر الحديث"
في المرتبة الثالثة مف مراتب ابف حجر صدكؽ يخطئ كيدلس، كعده  خالصة القول فيو:

 التي ال يقبؿ حديثيا إال بالتصريح بالسماع. ،(15)المدلسيف
 
 

                                                           

 (.277/ ص9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (1)
 (.86)ص  (طيماف ركاية)أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ ابف معيف، مف كبلـ (2)
 (.210/ ص3ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج (3)
 (.275/ ص33م، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )جز الم (4)
 .(632ص/ 4ج) الصحيحيف عمى المستدرؾ الحاكـ،  (5)

 (.782/ ص2الذىبي، المغني في الضعفاء )ج(6) 
 (.432/ ص4الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (7)
 (.751/ ص2الذىبي، المغني في الضعفاء )ج (8)
 (.606/ ص10ابف حجر، فتح البارم )ج (9)

 (.636ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (10)
 (.168/ ص9ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(11) 
 (.105/ ص3ابف حباف، المجركحيف )ج (12)
 (.284الدارقطني، تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف البف حباف )ص  (13)
 (.226/ ص7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (14)
 (13ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص (15)
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، اليمداني، أبك يكسؼ، الككفي، متفؽ عمى (1)بف أبي إسحاؽ السبيعي إسرائيل بن يونس -
تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة، تيكمـ فيو ببل حجة، مف السابعة مات سنة ستيف كقيؿ 

 .(2)بعدىا"

(، كىك "ثقة عابد، إال أنو لمَّا كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو بكر بن عياش: -
 حفظيو، ككتابو صحيح".

، ثـ الككفة، أبك عبد ا، كاف عادالن (3)الككفي القاضي بكاسط شريك بن عبد ا النخعي: -
           فاضبلن عابدان شديدان عمى أىؿ البدع، مات سنة سبع أك ثماف كسبعيف كماجة، 

 .(4)ركل لو البخارم تعميقان، كمسمـ، كأصحاب السنف األربعة

، كقاؿ في مكضع (5")قاؿ ابف المبارؾ: "شريؾ أعمـ بحديث الككفييف مف سفياف الثكرم
، كقاؿ في مكضع (8)، كزاد: مف يسأؿ عنو؟(7)ابف معيف كثقو، (6)"ليس بحديثو شيء" آخر:

      ، كقاؿ مرة: (9)آخر: "ثقة، إال أنو كاف ال يتقف كيغمط، كيذىب بنفسو عمى سفياف كشعبة"
، ككثقو العجمي كزاد: "حسف (10)، إال إذا خكلؼ فغيره أحب إلينا منو"ة"ىك صدكؽ ثق

، كقاؿ ابف سعد: "ثقة مأمكف، كثير الحديث، (12)النساجي: "ليس بو بأس" ، كقاؿ (11)الحديث"
                                                           

السىًبيعي: بفتح السيف الميممة ككسر الباء المكحدة كسككف الياء المنقكطة مف تحتيا باثنتيف كفي آخرىا  1))
 (.68ص /7النسبة إلى سبيع كىك بطف مف ىمداف. السمعاني، األنساب )ج العيف الميممة، ىذه

 (.104ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2)
( كاسط: ىذا اسـ يقع عمى عدة مكاضع؛ فكاسط: مدينة الحٌجاج التي بنى، بيف بغداد كالبصرة، سٌميت بذلؾ (3

بينيا كبيف المداجف مثؿ ذلؾ. ككاسط أيضا: ألٌف بينيا كبيف الككفة فرسخا، كبينيا كبيف البصرة مثؿ ذلؾ. ك 
بحمى ضرٌية، في ببلد بنى كبلب بالبادية، ككاسط حصف بنى الٌسميف، كىك الذم يقاؿ لو: مجدؿ، كأنشد 
لؤلعشى: أك مجدؿ شٌيد بنيانو ... يزٌؿ عنو ظفر الطاجر. أبك عبيد البكرم، معجـ ما استعجـ مف اسماء الببلد 

 (.1363/ ص4كالمكاضع )ج
 (.266( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4
 (.366ص /4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(5
 (.11/ ص5( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(6
 (.36( يحيي بف معيف، مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص (7
 (.367/ ص4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(8
 (.284/ ص9البغدادم، تاريخ بغداد )ج( الخطيب (9

 (.284/ ص9)ج،( المرجع السابؽ(10
 (.453ص /1( العجمي، الثقات )ج(11
 (.472/ ص12( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(12
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كقيؿ البف معيف: "شريؾ أحب إليؾ في أبي إسحاؽ أك اسراجيؿ؟ فقاؿ  ،(1)ككاف يغمط كثيران"
، كىك أقدـ، فقيؿ: شريؾ أحب إليؾ في منصكر أبك األحكص؟، فقاؿ: شريؾ  شريؾ أحب إلىَّ

. كقاؿ أحمد بف حنبؿ: (3)آخر: "إسراجيؿ أثبت حديثا مف شريؾ"، كقاؿ في مكضع (2)أعمـ بو"
بي إسحاؽ قديمان، كشريؾ في أبي إسحاؽ أثبت مف زىير، كاسراجيؿ، أمف  ان "سمع شريك

. كقاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ، (5)، كقاؿ مرة: شريؾ عف أبي إسحاؽ، قاؿ: كاف ثبتان فيو"(4)كزكريا
(6)كقد كاف لو أغاليط"

،
رعة عف شريؾ (7)خر: "ال يحتس بحديثو"كقاؿ في مكضع آ  ، كسجؿ أبك زي

يحتس بحديثو ؟ قاؿ: "كاف كثير الخطأ، صاحب كىـ، كىك يغمط أحيانا"، فقاؿ لو فضؿ 
، كقاؿ (8)الصاجغ: "إف شريؾ حدث بكاسط بأحاديث بكاطيؿ"، فقاؿ أبك زرعة: "ال تقؿ بكاطيؿ"

كالذم يقع في حديثو مف النكرة إنما أتي فيو "الغالب عمى حديثو الصحة كاالستكاء،  ابف عدم:
مف سكء حفظو، ال أنو يتعمد في الحديث شيجان، مما يستحؽ أف ينسب فيو إلى شيء مف 

، كقاؿ صالح جزرة: "شريؾ صدكؽ، كلما كلي القضاء اضطرب حفظو، كقمما (9)الضعؼ"
م فيما يتفرد بو، كالمَّو ليس بالقك " ، كقاؿ الدارقطني:(10)يحتاج إليو في الحديث الذم يحتس بو"

، (12)صدكؽ يخطىء كثيرا، تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة"" ، كقاؿ ابف حجر:(11)أعمـ"
، كقاؿ ابف معيف: "أتيتو بالككفة فإذا ىك (13)قاؿ يحيى القطاف: "رأيت تخميطا في أصكؿ شريؾ"

إلى نفسو، ال يرجع أبك الكليد الطيالسي: "كاف شريؾ يحدث بشيء يسبؽ كقاؿ ، (14)ال يدرم"

                                                           

 (.356/ ص6( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(1
 (.367/ ص4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(2
 (.65/ ص4ركاية الدكرم )ج ( يحيي بف معيف، تاريخ(3
 (.366/ ص4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(4
 (.251ص /1( أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )ج(5
 (.367/ ص4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(6
 (.107/ ص22( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(7
 (.367/ ص4الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، (8
 (.35/ ص 5( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(9

 (.384/ ص10( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(10
 (.150/ ص2( الدارقطني، سنف الدارقطني )ج(11
 (.266( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (12
 (.10/ ص5( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(13
 (.384/ ص10البغدادم، تاريخ بغداد )ج( الخطيب (14
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كذكره ابف  .(2)، كقاؿ إبراىيـ بف سعيد الجكىرم: "أخطأ شىًريؾ في أربع ًمجىة حديث"(1)إلى كتاب"
ككاف ًفي آخر " ، كضابط اختبلطو كما قاؿ ابف حباف:(3)حجر في المرتبة الثانية مف المدلسيف

سمعكا منو بكاسط ليس  أمره يخطىء فيما يركم تغير عميو حفظو، فسماع المتقدميف عنو الذيف
سحاؽ األزرؽ، كسماع المتأخريف عنو بالككفة فيو أكىاـ  فيو تخميط مثؿ: يًزيد بف ىاركف كاً 

 . (4)كثيرة"
 صدكؽ يخطىء كثيران؛ تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة. خالصة القول فيو:

 .عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني: 
ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]ىماـ بف يحيى بف 

 دينار[.
مٍّي(5)العىٍكذم ،ىمام بن يحيى بن دينار - ، المىحى

، مكالىـ، أبك عبد ا، أك أبك بكر، (6)
"ثقة ربما كىـ، مف السابعة مات سنة أربع أك خمس ، قاؿ ابف حجر: ثقةالبصرم، 

 .(7)كستيف"
 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن جود:

بىٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو األول:    .عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حي

 

                                                           

 (.384/ ص10( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(1
 (.12/ ص5( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(2
 (.33( ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص (3
 (.444/ ص6( ابف حباف، الثقات )ج(4
المعجمة، ىذه النسبة إلى بنى عكذ. السمعاني،  : فتح العيف الميممة كسككف الكاك كفي آخرىا الذاؿالعىٍكذم 5))

 (401/ ص9األنساب )ج
مٍّيٌ  6)) : بفتح الميـ كالحاء الميممة كالبلـ المشددة، ىذه النسبة إلى المحمة، كىي بمدة مف ديار مصر بيف المىحى

 (.119/ ص12الفسطاط كاإلسكندرية، السمعاني، األنساب )ج
(، 237ص /8(، انطر ترجمتو في: البخارم، التاريخ الكبير)ج574ابف حجر: تقريب التيذيب )ص (7)

 مسند البزار(. البزار، 63(، ابف المديني، سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص 461العجمي، الثقات )ص
دم، الكامؿ في (، ابف ع586ص /7)ج (، ابف حباف، الثقات166(، الترمذم، العمؿ الكبير )ص 96ص /1)ج

(، المزم، 368ص /1)ج (، أبك عبد ا الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف447ص /8ضعفاء الرجاؿ )ج
 (.7ص /7)ج الذىبي، سير أعبلـ النببلء (،302ص /30تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
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 :ور عدة؛ ألمىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود

الثقات، ككبار الحفاظ كىـ: ]سميماف بف ميراف، كشيباف النحكم، ركاه غير كاحد مف  .1
سراجيؿ بف يكنس، كأبك بكر بف عياش، كحماد بف سممة، كشريؾ النخعي[.  كا 

قكؿ البزار: "ىذا الحديث قد ركاه غير كاحد عف عاصـ، عف زر، عف عبد ا بف مسعكد،  .2
مش إال يحيى بف سعيد كأعمي مف ركاه عف عاصـ األعمش، كال  نعمـ ركاه عف األع

 .(1)األمكم"

، كىك الصكاب". .3  تصكيب اإلماـ الدارقطني ليذا الكجو، حيث قاؿ: القكؿ مف قاؿ: "عف ًزرٍّ
 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني: 

ة ربما ىك ثقك ركل الحديث مف ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد، ىماـ بف يحيى 
كىـ، كلعؿ ىذا مف أكىامو؛ ألنو تفرد في ركايتو كلـ يتابع، كما أف ىماـ بف يحيى خالؼ جمعان 
مف الثقات كبار الحفاظ الذيف رككا ىذا الحديث بالكجو األكؿ، كعميو فإف الحديث مف ىذا الكجو 

 ال يصح كا أعمـ.

 الحكم عمى الحديث:

سناده   .حسفالحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو األكؿ: كا 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 (.99ص /3)ج مسند البزارالبزار،  (1)
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 ( الحديث )
رضى ا  َوُسِئَل َعْن َحِديِث َأِبي ُجَحْيَفَة، َعْن َعِمي  خير ىذه األمة بعد نبييا أبو بكر ُثم  ُعَمرُ 

ٍنوي؛  .عنيما : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي بىٍيدىلىةى كىاٍختيًمؼى عى رٍّ ٍبًف فىقىاؿى ، عىٍف عىاًصـو عىٍف زى ٍيدو مَّادي ٍبفي زى كىاهي حى فىرى
مىمىةى. كىالى يىًصح .  مَّاًد ٍبًف سى اًج ٍبًف ًمٍنيىاؿو عىٍف حى جَّ كىذىًلؾى ًقيؿى عىٍف حى ٍيفىةى. كى ، عىٍف أىًبي جيحى بىٍيشو حي

، كىأىبيك بىٍكًر بٍ  شىًريؾه اًزـو كى ًريري ٍبفي حى الىفىوي زىاًجدىةي كىجى ٍيفىةى. كىخى حى ٍف أىًبي جي ، عى ٍكهي عىٍف عىاًصـو كى في عىيَّاشو فىرى
اًلحي ٍبفي ميكسىى الطٍَّمًحي  عىٍف عىاًصـو عىٍف ًزرٍّ عىٍف  ، كىصى كىاهي نىٍصري ٍبفي طىًريؼو كا ًفيًو ًزرًّا. كىرى ـٍ يىٍذكيري لى

كا ًفيوً عى  ـٍ يىٍذكيري لى ٍيدي  ًميٍّ كى الىفىوي زى ، كىخى قىاًف عىٍف شيٍعبىةى عىٍف عىاًصـو ٍبرى دي ٍبفي الزٍّ كىاهي دىاكي كىذىًلؾى رى ٍيفىةى. كى أىبىا جيحى
، عىٍف  كىابي قىٍكؿي مىٍف قىاؿى عىٍف عىاًصـو ٍيفىةى. كىالصَّ ، عىٍف أىًبي جيحى كىاهي عىٍف شيٍعبىةى عىٍف عىاًصـو ٍبفي يىٍحيىى فىرى

ٍيفىةى، كى  كىاهي أىًبي جيحى اؽى. كىرى ٍيفىةى كىاٍختيًمؼى عىٍف أىًبي ًإٍسحى ، عىٍف أىًبي جيحى اؽى السًَّبيًعي  كىاهي أىبيك ًإٍسحى رى
ٍيفىةى. كىىي  ، عىٍف أىًبي جيحى مىمىةي ٍبفي كييىٍيؿو سى ـي كى كى ٍيفىةى كىاٍلحى حى ى كىعىٍكفي ٍبفي أىًبي جي ، كىأىبيك الض حى كى األىٍعمىشي

، عىٍف أىًبي جي  ًحيحه ٍيفىةى صى  . (1) حى
 أواًل: أوجو الختالف:

، عمى ثبلثة كدذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّج
 أكجو:

 .، عف زر، عىف أبي جحيفة، عف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول: 
 .، عف أبي جحيفة، عف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثاني: 
 .، عىٍف زر، عف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثالث: 

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:
 .، عف زر، عىف أبي جحيفة، عف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول: 

كأخرجو ابف أبي . حماد بف زيد ، كبلىما مف طريؽ(3)أبك نعيـ، ك (2)أخرجو أحمد
، أربعتيـ مف طريؽ حماد بف (7)، كابف عساكر(6) أبك نعيـ، ك (5)بكر اإلسماعيمي ك، كأب(4)عاصـ

 بو. كدعاصـ بف أبي النَّج سممة، كبلىما ]حماد بف زيد، كحماد بف سممة[، عف
                                                           

 [.315: رقـ سؤاؿ123/ ص3النبكية، ج( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث (1
 [.833: رقـ الحديث200/ ص2( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد،ج(2
 [.359/ ص8( ]أبك نعيـ األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج(3
 [.1203: رقـ الحديث 571/ ص2( ]أبك بكر بف أبي عاصـ الشيباني: السنة البف أبي عاصـ، ج(4
 [.420/ ص1اإلسماعيمي: معجـ أسامي شيكخ، ج( ]أبي بكر (5
 [.359/ ص8( ]أبك نعيـ األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج(6
 [.155/ ص 39( ]ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، ج(7
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 .، عف أبي جحيفة، عف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثاني: 
، كأخرجو ابف أبي (2)و، كابف أبي عاصـ مف طريق(1)عف شريؾ أخرجو ابف أبي شيبة

،      (3)عاصـ، مف طريؽ حماد بف سممة ، كأكرده الدارقطني، مف طريؽ زاجدة، كجرير بف حاـز
، كأبك (4)كأبي بكر بف عياش، كشعبة ، ستتيـ ]شريؾ، كحماد بف سممة، كزاجدة، كجرير بف حاـز

 بو.كد عاصـ بف أبي النَّج شعبة[، عفك بكر بف عياش، 
 .، عىٍف زر، عف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثالث: 

  ،أبك نعيـ، كأخرجو (5)أكرده الدارقطني، مف طريؽ نصر بف طريؼ، كصالح بف مكسى

، ثبلثتيـ ]نصر بف طريؼ، كصالح بف مكسى، كشعبة بف (6)شعبة بف الحجاجمف طريؽ 
 بو.كد الحجاج[، عف عاصـ بف أبي النَّج

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 .، عف زر، عىف أبي جحيفة، عف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول: 

حماد بف ك لدارقطني: ]حماد بف زيد، ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد ا
 .سممة[

، أبك إسماعيؿ، البصرم، متفؽ عمى (8)، الجيضمي(7)بف درىـ، األزدم حماد بن زيد -
تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت فقيو، قيؿ: إنو كاف ضريران، كلعمو طرأ عميو؛ ألنو صح أنو 

 .(9)كثمانكف سنة"كاف يكتب، مف كبار الثامنة، مات سنة تسع كسبعيف كلو إحدل 
                                                           

 [.31951: رقـ الحديث351/ ص 6( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(1
 [.1202: رقـ الحديث 570/ ص2( ]ابف أبي عاصـ: السنة البف أبي عاصـ، ج(2
 (.1203: رقـ الحديث571/ص2( المرجع السابؽ، )ج(3
 [.315: رقـ السؤاؿ123/ ص3( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(4
 (.123/ ص3ج ،)( المرجع السابؽ(5
 [.200/ ص7( ]أبك نعيـ األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج(6

: ىذه النسبة الى ازد شنكءة، كىك أزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف زيد بف كيبلف بف سبإ، (7) األىٍزًدم 
 (.180/ ص1كالمشيكر بيذا االنتساب أبك معمر عبد ا بف سخبرة األزدم. السمعاني، األنساب )ج

: بفتح الجيـ كالضاد المنقكطة كسككف الياء، ىذه النسبة إلى(8)  ًمى  ٍيضى الجياضمة كىي محمة بالبصرة،  الجى
كىذه المحمة نسبت إلى الجياضمة كىك بطف مف األزد كىـ ينسبكف إلى جيضـ بف عكؼ بف مالؾ بف فيـ. 

 (.436ص /3انظر: السمعاني، األنساب )ج
(، 210ص /7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج178ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (9)

 (.456ص /7بلـ النببلء )جالذىبي، سير أع
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 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بأخرة". تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة:  -

 .، عف أبي جحيفة، عف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثاني: 

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]شريؾ، كزاجدة، كجرير بف 
، كأبك بكر بف عياش،  طريؽ مف  ككجدتوشعبة[، كلكني لـ أجده إال مف طريؽ شريؾ، ك حاـز

 بف سممة.حماد 
(، كىك" صدكؽ يخطىء كثيران؛  تقدمت ترجمتو في حديث ) شريك بن عبد ا النخعي: -

 و منذ كلي القضاء بالككفة".تغير حفظ
  (، كىك" ثقة ثبت، صاحب سنة". تقدمت ترجمتو في حديث ) زائدة بن قدامة الثقفي: -
، أبك النضر، كالد جرير بن حازم  بن زيد بن عبد ا،  - ، البصرم  ، األىٍزًدم  ًمى  ٍيضى الجى

كثقو ابف  ، ككذا(2)، كقاؿ في مكضع: "كاف ييـ في الشيء"(1)كثقو يحي القطاف .كىب
، (6): "كاف صاحب كتاب"كقاؿ مرة، (5)"ليس بو بأس" ، كقاؿ مرة:"(4)، كابف معيف(3)سعد

في  زادك ، (12)، كالذىبي(11)، كالدارقطني(10)، كالساجي(9)، كالبزار(8)، كأبك حاتـ(7)كالعجمي
، كابف حجر، كزاد: "في حديثو عف قتادة ضعؼ، كلو أكىاـ إذا حدث (13): "مشيكر"مكطف
     ، (14)مات سنة سبعيف، بعد ما اختمط لكف لـ يحدث في حاؿ اختبلطو "، ظومف حف

                                                           

 (347ص /4يحيي بف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج(1) 
 (71ص /2ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (2)

 (278ص /7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(3) 
 (87يحيي بف معيف، تاريخ ركاية الدارمي )ص (4) 
 (10ص /3أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )ج (5)
 (505ص /2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (6)

 (266/ ص1العجمي، الثقات )ج(7) 
 (506ص /2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(8) 
 (262ص /13)ج مسند البزارالبزار، (9) 
 (71ص /2ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (10)

 (291ص /1ابف حجر، التمخيص الحبير )ج(11) 
 .(291ص /1الذىبي، الكاشؼ )ج (12)
 .(58الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص   (13)
 .(138ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (14)
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. (1): "كاف يخطىء؛ أف أكثر ما كاف يحدث مف حفظو"زادكذكره ابف حباف في "الثقات"، ك 
بعد أف  ، كقاؿ أحمد(2)كقاؿ البخارم: "ىك صحيح الكتاب، إال أنو ربما كىـ في الشيء"

: كقاؿ مرة ،(5)"في بعض حديثو شيء"، كقاؿ مرة: (4)بأس"ليس بو ": (3)نعتو مرة بالحفظ
، كقاؿ أيضان: "يركم (7)، كقاؿ أيضان: "حدث بالكىـ بمصر، كلـ يكف يحفظ"(6)"كثير الغمط"

 .(8)عف أيكب السختياني عجاجب"
، كقاؿ النساجي: "ليس بو (10)، كأبك حاتـ: "صدكؽ"، كزاد "صالحه "(9)كقاؿ أبك زرعة 
: "صدكؽ"، زاد الساجي: "حدث بأحاديث كىـ فييا، كىي (12)، كاألزدم(11)اجيالسقاؿ بأس"، ك 

 مقمكبة"، كزاد األزدم: "خرج عنو بمصر أحاديث مقمكبة، كلـ يكف بالحافظ".
 مور ثالث:أمتكمم فيو في جرير بن حازم وعميو فإن 

 الوىم:  .1
ابف حجر قيد كممف نص عمى ذلؾ: القطاف، كأحمد، كالبخارم، كاألزدم ، كالساجي، لكف 

في إشارة إلى أف  "صحيح الكتاب" :، لذلؾ قاؿ البخارم(13)ىذا الكىـ حاؿ تحديثو مف حفظو
"اغتفرت أكىامو في سعة  :يا قمية؛ بدليؿ ما قالو الذىبياألكىاـ إنما ىي مف حفظو، كيظير ان

 .(14)ما ركل"
 

                                                           

 .(145ص /6ابف حباف، الثقات )ج(1) 
(، كعند ابف الجكزم: ربما ييـ كىك صدكؽ. انظر: ابف الجكزم، العمؿ 131الترمذم، العمؿ الكبير )ص (2)

 (.393ص /1(، كعند الذىبي: ربما ييـ في الشيء. انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ)ج467ص /1المتناىية )ج
 (.95أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم )ص  (3)

 (72المرجع السابؽ،)ص (4) 
 (95أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم )ص  (5)
 (.71ص /2ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (6)
 (.71ص /2)ج،المرجع السابؽ (7)
 (.786/ ص2ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )ج (8)

 (.507ص /2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(9) 
 (.505)ص السابؽ، المرجع(10) 
 (.71ص /2ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(11) 
 (.71ص /2)ج، المرجع السابؽ(12) 
 (138ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (13)
 (100ص /7الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (14)
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 االختالط: .2
،       (1)الرحمف بف ميدمذكر بعض العمماء أف جرير بف حاـز قد اختمط، منيـ: عبد 

 .(5)، كابف حجر(4)، كالذىبي(3)، كالبزار(2)كابف سعد
عف الناس لما جب ابناجو لو حلألنو لـ يحدث بعد االختبلط،  ؛كىذه التيمة غير مؤثرة

 .(6)اختمط، كمف أجؿ ىذا ذكره العبلجي في القسـ األكؿ
 التدليس: .3

لكف ابف حجر لـ يعتبر ىذا القكؿ كذكره في المرتبة  (7)الًحمَّانيرماه بالتدليس يحيي 
 .(8)التي لـ يقع التدليس منيا إال نادران  األكلي

ثقة، لكف في حديثو عف قتادة ضعؼ، كلو أكىاـ إذا حدث مف حفظو، كحديثو  خالصة القول: 
 بمصر فيو شيء، كلـ يحدث حاؿ اختبلطو.

ىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء (، ك  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -
 .حفظو ككتابو صحيح"

، أبك بسطاـ األزدم، البصرم، متفؽ عمى تكثيقو، (9)العىتىًكي  شعبة بن الحجاج بن الورد،  -
 .(10)قاؿ ابف حجر: "ثقة، حافظ متقف، السابعة مات سنة ستيف"

 بآخرة". (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة:  -

 .عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عف زر، عف عمي بف أبي طالب الوجو الثالث: 

                                                           

 (505ص /2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (1)
 (278ص /7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (2)
 (262/ص13)ج مسند البزارالبزار،  (3)
 (129ص /1الذىبي، المغني في الضعفاء )ج (4)
 (138ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (5)
 (17العبلجي، المختمطيف )ص  (6)
يحيى الًحمَّاني: ىك يحيي بف عبد الحميد بف عبد الرحمف الحماني، الككفي، الحافظ، إال أنيـ اتيمكه بسرقة  (7)

 (.593، مات سنة ثماف كعشريف.  ابف حجر، تقريب التيذيب )ص الحديث، مف صغار التاسعة
 (.20ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص (8) 
( العتكٌي: ىذه النسبة إلى العتيؾ، كىك بطف مف األزد، كىك عتيؾ بف النضر. السمعاني، األنساب               (9
 (.227/ ص9)ج
(، 207ص /7في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(، انظر ترجمتو 266( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(10

 (.202ص /7(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج244ص /4البخارم، التاريخ الكبير )ج
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ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]شعبة بف الحجاج، 
 كنصر بف طريؼ، كصالح الطمحي[.

 ، كىك "ثقة حافظ متقف". الكجو الثانيتقدمت ترجمتو في شعبة بن الحجاج:  -

، البصرم، مىاتى سنة سبعيف كماجة، متفؽ (2)، الباىمي(1)أبك جزء، القصابنصر بن طريف،  -
عمى تضعيفو، قاؿ ابف حجر:" كلـ يتخمؼ أحد عف ذكره في الضعفاء كال أعمـ فيو 

 .(3)تكثيقا"
 : متركؾ.خالصة القول فيو

محي، الككفي، بف عبد ا بف إسحاؽ بف طمحة بف عبيد ا التيمي، الطصالح بن موسى،  -
 .(4)متفؽ عمى تضعيفو، قاؿ ابف حجر: "متركؾ، مف الثامنة"

 رابعًا : الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجود:

كد، عف زر، عىف أبي جحيفة، عف عمي بف أبي طالب الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

بف أبي النجكد  الحديث مف ىذا الكجو إسناده حسف، كرجالو ثقات، فقد ركاه عف عاصـ
اثناف مف أصحابو الثقات كىما ]حماد بف زيد، كحماد بف سممة[ إال أف عاصـ بف أبي النجكد، 

 بالرغـ مف ذلؾ استبعد الدارقطني الحديث مف ىذا الكجو حيث قاؿ: "كال يصح"ك  .صدكؽ

                                                           

اب: بفتح القاؼ كتشديد الصاد الميممة، كفي آخرىا الباء المنقكطة بكاحدة، ىذه النسبة إلى بيع المحـ  1)) القىصَّ
لى اٌلذم يذبح الشياه كيبيع لحميا.   (.430ص /10السمعاني، األنساب )جكا 

الباىمي: بفتح الباء المنقكطة بكاحدة ككسر الياء كالبلـ، ىذه النسبة الى باىمة كىي باىمة بف اعصر ككاف  2))
              العرب يستنكفكف مف االنتساب الى باىمة كأنيا ليست فيما بينيـ مف األشراؼ. السمعاني، األنساب 

 (.70/ ص2)ج
(، 209ص /7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج155/ ص6حجر، لساف الميزاف )ج( ابف (3

(، البخارم، التاريخ 144ص/ 4ج(، كركاية الدكرم )62ص /1يحيي بف معيف، تاريخ ركاية ابف محرز )ج
          كف(، النساجي، الضعفاء كالمتركك466ص /8(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج105/ ص8الكبير )ج

(، 282ص /8(، ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج52/ ص3(، ابف حباف، المجركحيف )ج101)ص 
 (.531/ ص4الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

                 بف معيف، تاريخ ركاية الدكرم ا(، انظر ترجمتو في: 274( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4
،             (113(، الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص 291ص /4الكبير )ج (، البخارم، التاريخ225ص /3)ج

                (،415ص /4(، ابف أبي حاتـ الجرح كالتعديؿ )ج57النساجي، الضعفاء كالمتركككف لمنساجي )ص 
 (.231/ ص7(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج369ص /1ابف حباف، المجركحيف )ج
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 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي جحيفة، عف عمي بف أبي طالب الوجو الثاني:  
 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن َأبي الن ُجود؛ ألمور عدة: 

]شريؾ، كزاجدة، كجرير  ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد ستة مف أصحابو كىـ: لرك  .1
، كأبك بكر بف عياش، كشعبة، كحماد بف سممة[ كميـ ثقات إال شريؾ بف عبد ا ا بف حاـز

 ابو الثقات يتقكل حديثو.النخعي فيك" صدكؽ يخطىء كثيران"؛ كبمتابعة أصح

كاب قكؿ مف قاؿ:  رجح الدارقطني ركاية عاصـ عف أبي جحيفة فقاؿ:" .2 عف عاصـ، "كالصَّ
ٍيفىة حى : "، ثـ ساؽ الدارقطني متابعة لعاصـ تؤكد ركايتو عف أبي جحيفة، فقاؿعف أبي جي

يفة" حى كىاهي  أبك إسحاؽ السًَّبيًعي ، عف أبي جي كىاهي األعمش، كأبك الض حى كعكف بف  ...،كرى كىرى
ٍيفىةى  حى ًحيحه عىٍف أىًبي جي ٍيفىةى. كىىيكى صى ٍف أىًبي جيحى ، عى مىمىةي ٍبفي كييىٍيؿو سى ـي كى كى ٍيفىةى كىاٍلحى  (1) ".أبي جيحى

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف زر، عف عمي بف أبي طالب الوجو الثالث: 
 جدان، كفيو عمؿ ثبلث، كىي عمى النحك التالي: الحديث مف ىذا الكجو إسناده ضعيؼ

         ، كخبلصة أقكاؿ أىؿ العمـ فيو أنو: "متركؾ"، فقاؿ الشديد ضعؼ نصر بف طريؼ  .1
كقاؿ ابف عدم: "أف الغالب عمى ركاياتو أنو يركم ، (2)"ابف حباف: "الى يجكز االحتجاج بو

الضعؼ، كقد أجمعكا عمى ما ليس بمحفكظ كينفرد عف الثقات بمناكير، كىك بيف 
كبلميما يفيد سبر  ؛ ألففي ىذا الراكم . ككبلـ ابف عدم كابف حباف معتبر(3)ضعفو"

 . (4)كقاؿ ابف حجر:" كلـ يتخمؼ أحد عف ذكره في الضعفاء كال أعمـ فيو تكثيقان"مركياتو، 

     "،         ، كخبلصة أقكاؿ أىؿ العمـ فيو أنو: "متركؾالشديد ضعؼ صالح بف مكسى .2
، كقاؿ ابف حباف: "كاف (6)"ال تحؿ الراكية عنو"، أم: (5)كقاؿ البخارم: "منكر الحديث"

 .(7)يركم عف الثقات ما ال يشبو حديث اأٍلثبات، كال يجكز االحتجاج بو"

                                                           

 [.315: رقـ سؤاؿ123/ ص3الكاردة في األحاديث النبكية، ج( ]الدارقطني: العمؿ (1
 (.52ص /3( ابف حباف، المجركحيف )ج(2
 (.282ص /8( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(3
 (.155ص /6( ابف حجر، لساف الميزاف )ج(4
 (.291ص /4( البخارم، التاريخ الكبير )ج(5
 .(6ص/ 1ج) االعتداؿ الذىبي، ميزاف ((6
 (.369ص /1بف حباف، المجركحيف )ج( ا(7
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تخطجة أىؿ العمـ ليذا الكجو، قاؿ أبك نعيـ األصبياني: "غريب مف حديث شعبة، عف  .3
  (1)الزبرقاف"عاصـ، تفرد بو داكد بف 

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:
 الحديث مف الكجو المحفكظ: كىك الكجو الثاني: إسناده حسف.

  

                                                           

 (.200ص /7( أبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء )ج(1
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 ( الحديث )
، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم: ِلُكل  َنِبي  حواري وحواري ، َعْن َعِمي    (1)َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر 

مَّادي   الزبير. ، كىحى فقاؿ: ىك حديث يركيو أصحاب عاصـ بف بيدلة: زاجدة، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو
كىاهي عىفٍ  ـه أىبيك اٍلميٍنًذًر، فىرى ـٍ سىبلَّ الىفىيي . كىخى ًميٍّ ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ ، عىٍف عىاًصـو ـٍ مىمىةى، كىغىٍيريىي  ٍبفي سى

ًف ا ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف أىًبي عى ًديثي ًزرٍّ عىاًصـو . كىاٍلمىٍحفيكظي حى ًميٍّ ، عىٍف عى مىًميٍّ لس 
(2). 

 أواًل: أوجو االختالف:
، عمى كدذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّج

 كجييف:
، عىٍف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول:   .، عف ًزرٍّ
 .، عف أبي عبد الرحمف السيممي، عف عمي كدأبي النَّجعاصـ بف الوجو الثاني: 

 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف:
، عىٍف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول:   .، عف ًزرٍّ

، أربعتيـ مف طريؽ (6)كابف أبي عاصـ ،(5)ابف أبي شيبةك  ،(4)كأحمد ،(3)أخرجو الترمذم
 ، أربعتيـ مف(10)، كالحاكـ(9)، كاآلجرم(8)، كابف أبي عاصـ(7)زاجدة بف قدامة، كأخرجو أحمد

 .طريؽ حماد بف سممة
                                                           

ـ: الزبير اٍبف عىمَّتي كحكارم مف أمًتي. ييقىاؿ: ًإف أصؿ  1)) مىٍيًو السَّبلى ًديث النًَّبي عى قىاؿى أىبيك عبيد: ًفي حى حكر: كى
نَّمىا سمكا ح مى نىبينىا؛ كىاً  مىٍيًو كعى ٍريىـ صمكىات ا عى اب ًعيسىى بف مى كارييف؛ ىىذىا كىا أعمـ ًإنَّمىا ىيكى مف الحكراييف أىٍصحى

يـ كىانيكا يغسمكف الثٍّيىاب، أىم: يحكركنيا، كىىيكى التبييض. ييقىاؿ: حكرت الشٍَّيء، ًإذا بيضتو، كجرل ىىذىا عمى ألىن
ا بمغنى  ار مثبلن لكؿ نىاًصر، فىقيؿ: حكاًرم ًإذا كىافى مبالغان ًفي نصرتو، تىٍشًبييا بأكلجؾ ىىذىا كىمى تَّى صى ا، أىٍلًسنىة النَّاس حى

ٍبدي  قىاؿى ، ك (15/ ص2ـ بف سبلـ غريب الحديث )جسكىا أعمـ، القا  سىًمٍعتي : أىًبي قىاؿى : بف أحمد بف حنبؿ اً  عى
كىاًرم  : " يىقيكؿي  سيٍفيىافى   (.99/ ص 2ج)مسند أحمد،  ،أحمد بف حنبؿ ،"النَّاًصري : اٍلحى
 [.361: رقـ  السؤاؿ 200/ ص3( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية،ج(2
 [.3744: رقـ الحديث 646/ ص5( ]سنف الترمذم: أبكاب المناقب، باب، ج(3
 [.681: رقـ الحديث 99/ ص 2( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(4
 [.32168: رقـ الحديث 377/ ص6( ]أبك بكر بف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(5
 [.1389: رقـ الحديث 610/ ص2( ]أبك بكر بف أبي عاصـ الشيباني:  السنة البف أبي عاصـ، ج(6
 [.799 : رقـ الحديث181/ ص2( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(7
 [.1388: رقـ الحديث 610/ ص2( ]أبك بكر بف أبي عاصـ الشيباني: السنة البف أبي عاصـ، ج(8
: الشريعة لآلجرم، ج(9  [.2528/ ص5( ]أبك بكر اآلجيرٍّم 

 [.5579: رقـ الحديث 414/ ص3عمى الصحيحيف، ج ( ]أبك عبد ا الحاكـ: المستدرؾ(10
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، ستتيـ (6)كأبك نعيـ ،(5)، كالحاكـ(4)، كاآلجرم(3)، كالطبراني(2)، كالبزار(1)كأخرجو أحمد 
 .مف طريؽ سفياف الثكرم

، خمستيـ مف (11)كأبك نعيـ، (10)كابف شاىيف ،(9)، كاآلجرم(8)، كالطبراني(7)كأخرجو البزار 
 .طريؽ أبي بكر بف عياش

، خمستيـ مف (16)أبك نعيـ، ك (15)، كالحاكـ(14)، كاآلجرم(13)، كالطبراني(12)كأخرجو البزار
 .طريؽ شريؾ

 .(19)عنو كالطيالسي ،مف طريؽ شيباف النحكم ،(18)أبك نعيـك  ،(17)كأخرجو أحمد
بف قدامة، كحماد بف ، سبعتيـ ]زاجدة (20)كأخرجو الطبراني، مف طريؽ الحسيف بف كاقد

عف  سممة، كسفياف الثكرم، كأبك بكر بف عياش، كشريؾ، كشيباف النحكم، كالحسيف بف كاقد[،
 عاصـ بف أبي النَّجكد بو.

                                                           

 [.1273: رقـ الحديث 737/ ص2( ]أحمد بف حنبؿ: فضاجؿ الصحابة، ج(1
 [.559: رقـ الحديث 181/ ص2، جمسند البزار :( ]البزار(2
 [.243: رقـ الحديث 123/ ص1المعجـ الكبير، ج :( ]الطبراني(3
: الشريعة لآلجرم،(4  [.1771: رقـ الحديث 2290/ ص5ج ( ]أبك بكر اآلجيرٍّم 
 [.5580: رقـ الحديث414/ ص3( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف،ج(5
 [.108: رقـ الحديث 103( ]أبك نعيـ األصبياني: فضاجؿ الخمفاء الراشديف، ص (6
 [.556: رقـ الحديث 179/ ص2، جمسند البزار :( ] البزار(7
 [.228: رقـ الحديث 119/ ص1( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(8
: الشريعة، ج(9  [.1771: رقـ الحديث 2290/ ص5( ]أبك بكر اآلجيرٍّم 

 [.159: رقـ الحديث 244( ]ابف شاىيف: شرح مذاىب أىؿ السنة، ص(10
 [. 108: رقـ الحديث 103( ]أبك نعيـ األصبياني: فضاجؿ الخمفاء الراشديف، ص(11
 [.559ـ الحديث : رق181/ ص2ج، ( ]البزار: البحر الزخار(12
 [.243: رقـ الحديث 123/ ص1( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(13
: الشريعة، ج(14  [.1771: رقـ الحديث2290/ ص5( ]أبك بكر اآلجيرٍّم 
 [.5580: رقـ الحديث 414/ ص3( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، ج(15
 [.108رقـ الحديث : 103( ]أبك نعيـ األصبياني: فضاجؿ الخمفاء الراشديف، ص(16
 [.680: رقـ الحديث 98/ ص2( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(17
 [.186/ ص4( ]أبك نعيـ األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج(18
 [.158: رقـ الحديث 137/ ص1( ]أبك داكد الطيالسي: مسند الطيالسي، ج(19
 [.7072 : رقـ الحديث130/ ص7( ]الطبراني، المعجـ األكسط، ج(20
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، عف أبي عبد الرحمف السيممي، عف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثاني: 
. 

 .(1)بوكد عف عاصـ بف أبي النَّج ،الحنفي سبلـ بف سميـ مف طريؽأخرجو الطبراني، 

 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:
، عىٍف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول:   .، عف ًزرٍّ

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
: ]زاجدة بف قدامة، كحماد بف سممة، كسفياف الثكرم، كأبك بكر بف عياش، كشريؾ، كدالنَّج

 كشيباف النحكم، كالحسيف بف كاقد[.  

 (، كىك" ثقة ثبت، صاحب سنة". ) تقدمت ترجمتو في حديث زَاِئَدَة بن قدامة: -

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بأخرة". تقدمت ترجمتو في حديث ) حماد بن سممة: -

، أبك عبد ا، الككفي، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ       (2)سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري -
ابف حجر: "ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة، مف رؤكس الطبقة السابعة، ككاف ربما دلس، 

 . (3)مات سنة إحدل كستيف كلو أربع كستكف"
 لذلؾ ذكره ابف حجر  ،مغتفر لقمتو ثقة ثبت حجة إماـ، كتدليسو خالصة القول فيو:

 . (4)التي ال يؤثر تدليسيامف المرتبة الثانية  كتدليسو

(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو بكر بن عياش: -
 حفظو ككتابو صحيح"

صدكؽ يخطىء كثيران؛ "(، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) شريك بن عبد ا النخعي: -
 ."كلي القضاء بالككفة تغير حفظو منذ

                                                           

 .[7377: رقـ الحديث 237/ ص7جاألكسط،  ]الطبراني: المعجـ( (1
الثكرٌم: بفتح الثاء المنقكطة بثبلث كفي آخرىا الراء، ىذه النسبة الى بطف مف ىمداف. السمعاني، األنساب  2))

 (.152/ ص3)ج
(، 350/ ص6)ج (، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل244ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3)

(، العبلجي، جامع التحصيؿ 123(، النساجي، ذكر المدلسيف )ص92/ ص4التاريخ الكبير)ج البخارم،
 (.32(، ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص106،186)ص

 (.32ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص4) )
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 ".(، كىك "ثقة صاحب كتاب : تقدمت ترجمتو في حديث )شيبان التميمي -

، أبك عبد ا، القاضي، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة الحسين بن واقد المروزي -
 . (1)لو أكىاـ، مف السابعة، مات سنة تسع كيقاؿ سبع كخمسيف"

، عف أبي عبد الرحمف السيممي، عف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثاني: 
. 

بف أبي مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني، تبيف أنو يركيو عف عاصـ 
كد: ]سبلـ بف سميـ  [.        الحنفي النَّجي

متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر:    الككفي، األحكص، أبك مكالىـ ،الحنفي سميم بن سالم -
 .(2)"كسبعيف تسع سنة مات السابعة، مف حديث، صاحب متقف، ثقة، "

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن جود:

، عف عمي بف أبي طالب كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول:   .، عف ًزرٍّ

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي النجود؛ ألمور عدة:

مف أصحابو الثقات كىـ: ]زاجدة بف قدامة،  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد سبعة .1
كحماد بف سممة، كسفياف الثكرم، كأبك بكر بف عياش، كشريؾ، كشيباف النحكم، كالحسيف 
بف كاقد[، كشريؾ بف عبد ا النخعي صدكؽ يخطىء كثيران؛ تغير حفظو منذ كلي القضاء 

 بالككفة، كلكف  تابعو عدد مف الثقات األثبات؛ فيتقكل حديثو.

، مف غير كجو، كال نعمـ  : "ىذا الحديث قد ركم عف عميىذا الكجو فقاؿ جح البزارر  .2
" ، كركاه غير كاحد عف عاصـ، عف ًزرٍّ           ، (3)يركل إال مف حديث عاصـ، عف ًزرٍّ

"كقاؿ   .الدارقطني "كالمحفكظ حديث ًزرٍّ
 

 

                                                           

       الرجاؿ أسماء في الكماؿ انظر ترجمتو في: المزم، تيذيب (.169( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1
 . (491ص/ 6ج)

 .(261ص) التيذيب تقريبابف حجر،  ((2
 (.179ص /2)ج مسند البزار( البزار، (3
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عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أبي عبد الرحمف السيممي، عف عمي بف أبي طالب الوجو الثاني: 
. 

الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو سبلـ أبك المنذر، عف عاصـ بف أبي النجكد، كسبلـ  
عطاء بف  أبك المنذر صدكؽ ييـ، كقاؿ الطبراني بعد أف أخرجو: "لـ يرك ىذا الحديث عف

مَّد بف عيٍثمىاف ٍبف مىٍخمد، عىف أىًبيو الرحمف إال سبلـ، تفرد بوي عبد أب عاصـ، عفك  الساجب ، ميحى
، عف عميٍّ  كركاه النَّاس، عف عاصـ، عف ًزرٍّ

، كبذلؾ خالؼ سبلـ أبك المنذر الثقاًت (1)
 األثباًت عف عاصـ بف أبي النجكد، في ركاية الحديث مف ىذا الكجو. 

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .حسفجو المحفكظ، كىك الكجو األكؿ: إسناده الحديث مف الك 
 
 

  

                                                           

 (.237ص /7( الطبراني، المعجـ األكسط )ج(1
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 مسند
  عبد ا بن مسعود

 (6الحديث )
وسئل عن حديث زر بن حبيش، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم، َقاَل: ْمَن 

 ِفي ُكل  َلْيَمٍة َمَنَعُو َذِلَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر. (1)َقرََأ: }َتَباَرَك ال ِذي ِبَيِدِه اْلُمْمُك{
كىاهي  ٍنوي؛ فىرى ٍبًد المًَّو كىاٍختيًمؼى عى ، عىٍف عى بىٍيشو كًد، عىٍف ًزرٍّ ٍبًف حي : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي  فىقىاؿى

بٍ  ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ ٍبًد اٍلكىاًحًد، عىٍف عىاًصـو ةي ٍبفي عى : كينَّا ًفي عىٍيًد رىسيكًؿ المًَّو عىٍرفىجى قىاؿى ًد المًَّو، كى
بٍ  كىاهي عى ٍنوي؛ فىرى اًلحو كىاٍختيًمؼى عى دَّثى ًبًو سييىٍيؿي ٍبفي أىًبي صى مَّـى نسمييا المانعة، حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دي صى

ٍبًد المًَّو اٍلعيمىًرم   ـي ٍبفي عى قىاًس ، كى اًزـو ةى ٍبًف اٍلعىًزيًز ٍبفي أىًبي حى ، عىٍف عىٍرفىجى اًلحو ، عىٍف سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى
، عىٍف سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي  اًزـو ًف اٍبًف أىًبي حى : عى ٍنبيكرو مَّدي ٍبفي زي قىاؿى ًفيًو ميحى ، كى ٍبًد اٍلكىاًحًد، عىٍف عىاًصـو عى

ٍبًد اٍلكىاًحًد. كىاٍلقىٍكؿي  ةى ٍبًف عى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عىٍرفىجى اًلحو كىاهي شيٍعبىةي، صى كىاًب. كىرى ؿي أىٍشبىوي ًبالصَّ اأٍلىكَّ
ٍبدً  ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ ٍيدي ٍبفي أىًبي أينىٍيسىةى، عىٍف عىاًصـو مىمىةى، كىزى مَّادي ٍبفي سى ، كىأىبيك عىكىانىةى، كىحى ًمٍسعىره  المًَّو، كى

ٍكقيكفنا. كىىيكى المحفكظ مى
(2). 
 أواًل: أوجو الختالف:

أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجكد، عمى  ذكر الدارقطني
 كجييف:

بىٍيش، عف عبد ا بف مسعكدالوجو األول:   .مرفكعان ،  عاصـ بف أبي النَّجكد، عف ًزٌر بف حي

بىٍيش، عف عبد ا بف مسعكدالوجو الثاني:   .كقكفان م،  عاصـ بف أبي النَّجكد، عف ًزٌر بف حي

 تخريا أوجو االختالف:ثانيًا: 

 .مرفكعان ،  عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد ا بف مسعكدالوجو األول: 

، كبلىما مف طريؽ سفياف الثكرم عف (4)الشيخ األصبياني ك، كأب(3)ضريسالأخرجو ابف 
 عاصـ بف أبي النجكد بو.  

                                                           

 [.1]الممؾ:  1))
 [.700: رقـ السؤاؿ53/ ص5( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 [.232: رقـ الحديث 105القرآف، ص ( ]ابف الضريس: فضاجؿ (3
 [.10/ ص4( ]أبك الشيخ األصبياني: طبقات المحدثيف، ج(4
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 .مكقكفان ،  عف عبد ا بف مسعكد عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حبيش،الوجو الثاني: 

 .، كبلىما مف طريؽ عىرفجة بف عبد الكاحد(2)، كالطبراني(1)أخرجو النساجي
 .، كبلىما مف طريؽ شعبة بف الحجاج(4)، كالبييقي(3)كأخرجو الطبراني 
، كأكرده الدارقطني، مف طريؽ أبي (5)، مف طريؽ مسعر بف كداـأبك نعيـ كأخرجو 
 .(6)سممة كحماد بف عكانة،

 .(8)، كمف طريؽ زيد بف أبي أنيسة(7)كأخرجو الًفٍرياًبي، مف طريؽ عمى بف مسير
مف طريؽ حماد بف زيد، كأخرجو الطبراني، مف طريؽ  (10)، ك الًفٍرياًبي(9)كأخرجو الطبراني

 .(11)زاجدة بف قدامة
، (14)، كأخرجو الحاكـ-(13)كمف طريقو الطبراني- (12)كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني 
 .، أربعتيـ مف طريؽ سفياف الثكرم(15)كالبييقي

جميعيـ ]عىرفجة بف عبد الكاحد، كشعبة بف الحجاج، كًمٍسعىر بف كداـ، كأبك عكانة، 
كحماد بف سممة، كزيد بف أبي أنيسة، كعمى بف مسير، كحماد بف زيد، كزاجدة بف قدامة، كسفياف 

 الثكرم[، عف عاصـ بف أبي النجكد بو. 
 

                                                           

 [.10479: رقـ الحديث 262/ ص 9( ]النساجي: السنف الكبرل، ج(1
 [.10254: رقـ الحديث 142/ ص10( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(2
 [.8653: رقـ الحديث131/ ص9( المرجع السابؽ، ج(3
 [.149: رقـ الحديث 99]البييقي: إثبات عذاب القبر، ص( (4
 [.248ج/ ص7( ]أبك نعيـ: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، (5
 [.53/ ص5( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(6
 [.31: رقـ الحديث141( ]الفريابي: فضاجؿ القرآف، ص (7
 (.32ح /142( المرجع السابؽ، )ص (8
 [.8654: رقـ الحديث131/ ص9]الطبراني: المعجـ الكبير، ج ( (9

 [.29: رقـ الحديث139( ]الفريابي: فضاجؿ القرآف، ص (10
 [.8652: رقـ الحديث131/ ص9( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(11
 [.6025: رقـ الحديث 379/ ص 3( ]الصنعاني: مصنؼ عبد الرزاؽ، ج(12
 [.8651: رقـ الحديث 131ص /9( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(13
 [.3839: رقـ الحديث 540/ ص2( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، ج(14
 [.2279: رقـ الحديث 125/ ص4( ]أبك بكر البييقي: شعب اإليماف، ج(15
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 راسة أوجو الختالف:ثالثًا: د

كد، عف زر بف حبيش، عف عبد ا بف مسعكدالوجو األول:   .مرفكعان ،  عاصـ بف أبي النَّجي

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد:]سفياف الثكرم[.  النَّجي

 ".حجة إماـ(، كىك "ثقة ثبت  تقدمت ترجمتو في حديث) سفيان الثوري: -
 .مكقكفان  ، عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش، عف عبد ا بف مسعكدالوجو الثاني: 

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]عىرفجة بف عبد الكاحد، 
كشعبة بف الحجاج، كمسعر بف كداـ، كأبك عكانة، كحماد بف سممة، كزيد بف أبي أنيسة[، كلكني 
لـ أجده إال مف طريؽ أربعة منيـ كىـ: ]عىرفجة بف عبد الكاحد، كشعبة بف الحجاج، كمسعر بف 

طريؽ ]عمى بف مسير، ك حماد بف زيد، كزاجدة بف  كما كجدتو مفزيد بف أبي أنيسة[،  كداـ، ك
 قدامة، كسفياف الثكرم[.

، كقاؿ ابف حجر: (2)، ذكره ابفي ًحبَّاف ًفي كتاب "الثقات"(1)األسدم َعْرَفجة بن عبد الواحد، -
 .(3)"مقبكؿ"

 .مقبكؿ خالصة القول فيو:

 (، كىك "ثقة حافظ متقف". حديث ) تقدمت ترجمتو فيشعبة بن الحجاج:  -

، أبك سممة الككفي، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: (4) الِياَلِلي ِمسعر بن كدام بن ظيير -
 .(5)"ثقة ثبت فاضؿ، مف السابعة، مات سنة ثبلث أك خمس كخمسيف"

- : اح بن عبد ا الَيْشُكِري   ".ثبت(، كىك "ثقة  تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو عوانة، وض 
                                                           

 (،18ص /7(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ)ج65/ ص7( انظر ترجمتو في: البخارم، التاريخ الكبير )ج(1
 (.559/ ص19يب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )جالمذم، تيذ

 (.297/ ص7( ابف حباف، الثقات )ج(2
 (.389( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(3
        الًيبلىًلي: بكسر الياء، ىذه النسبة إلى بنى ىبلؿ، كىي قبيمة نزلت الككفة، السمعاني، األنساب4))

 (440ص  /13)ج
(، 345/ ص6انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(، 528( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(5

(، ابف حباف، الثقات 368/ ص8(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج13/ ص8البخارم، التاريخ الكبير )ج
 (.577/ ص6(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج507/ ص7)ج
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 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة".1تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة:  -

قاؿ ابف  ،(2)أبك أسامة، أصمو مف الككفة ثـ سكف الرىا، (1)زيد بن أبي أنيسة الجزري -
حجر: "ثقة لو أفراد، مف السادسة، مات سنة تسع عشرة كقيؿ سنة أربع كعشريف كلو ست 

 . (3)كثبلثكف سنة"

، القرشي، أبك الحسف الككفي، قاضي المكصؿ، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف بن مسير عمي -
 .(4)حجر: "ثقة، مف الثامنة، مات سنة تسع كثمانيف"

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن زيد:  -
  (، كىك "ثقة ثبت، صاحب سنة". تقدمت ترجمتو في حديث ) زائدة بن قدامة الثقفي: -

 ".(، كىك "ثقة ثبت حجة إماـ تقدمت ترجمتو في حديث) سفيان الثوري: -

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن جود:

 .رفكعان م،  عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد ا بف مسعكدالوجو األول: 

النجكد، ك سفياف ـ بف أبي الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو سفياف الثكرم عف عاص
 ،شاذةمف ىذا الكجو لحديث ة ابركايتو لمحديث مرفكعان، فركاي خالؼ غيره مف الثقات الثكرم

سفياف بؿ مف الركاة عنو؛ ألنو صح عف سفياف أنو  مفأف ىذا الكىـ ليس  كا أعمـيظير ك 
 ثقات.فان كما في الكجو اآلخر مكافقا لمركاه مكقك 

 

                                                           

ًرٌل: بفتح الجيـ كالزال ككسر الراء، ىذه النسبة إلى (1 زى الجزيرة كىي إلى عدة ببلد مف ديار بكر، كاسـ ( الجى
                       خاص لبمدة كاحدة يقاؿ ليا جزيرة ابف عمر،  كىي ببلد بيف الدجمة كالفرات. السمعاني، األنساب

 (.269ص  /3)ج
 الذم باسـ سميت فراسخ ستة بينيما كالشاـ المكصؿ بيف بالجزيرة مدينة: كالقصر كالمٌد، أٌكلو، ضـب( الرىا: (2

 .(106ص/ 3ج) البمداف ، معجـالحمكم .دعر ابف مالؾ بف البمندل بف الرىاء كىك استحدثيا،
(، البخارم، 334/ ص7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج222( تقريب التيذيب )ص: (3

(، ابف حجر، تيذيب 18/ ص10(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج388/ ص3التاريخ الكبير)ج
 (.397/ ص3التيذيب )ج

(، 361/ ص6(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج405( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(4
(، المذم، تيذيب الكماؿ في 251/ ص3(، العقيمي، الضعفاء الكبير )ج297/ ص6البخارم، التاريخ الكبير)ج

 (.434/ ص7سير أعبلـ النببلء )ج(، الذىبي، 135/ ص21أسماء الرجاؿ )ج
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 .مكقكفان ،  النَّجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد ا بف مسعكدعاصـ بف أبي الوجو الثاني: 

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن جود؛ ألمور عدة:
الحديث مف ىذا الكجو ركاه عف عاصـ بف أبي النجكد عشرة مف أصحابو الثقات، كىـ:                           .1

بف كداـ، كأبك عكانة، كحماد بف سممة، ]عىرفجة بف عبد الكاحد، كشعبة بف الحجاج، كمسعر 
كزيد بف أبي أنيسة، كعمى بف مسير، ك حماد بف زيد، كزاجدة بف قدامة، كسفياف الثكرم[، 

 إال عرفجة فيك مقبكؿ، كبمتابعة الثقات لو يرتقي حديثو.
ترجيح األجمة ليذا الكجو فقاؿ الدارقطني: "ركم عف عاصـ، عف زر، عف عبد المَّو،  .2

كقاؿ  ،(2)، كقاؿ الحاكـ: "ىذا حديثه صحيح اإلسناد كلـ ييخرٍّجاه"(1)ىك المحفكظ"مكقكفان، ك 
كعميو فالحديث مف كجيو ىذا ىك المحفكظ ، (3") شعيب األرنؤكط: "عف سفياف بالكقؼ أصح

 عف عاصـ بف أبي النجكد. 
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .حسفالحديث مف كجيو المحفكظ، كىك الكجو الثاني: إسناده 
    

  

                                                           

 (.53/ ص5( الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج(1
 [.3839: رقـ الحديث 540/ ص2( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، ج(2
 (.354/ ص13أحمد بف حنبؿ، انظر: كبلـ المحقؽ لمسند أحمد )ج 3))
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 ( الحديث )
، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو عميو وسمم، قال: اَل َيُموُت  َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر 

 ِلُمْسِمٍم َثاَلَثٌة ِإال  َكاُنوا َلُو ِحَجاًبا ِمَن الن اِر.
، عىٍف حماد بف زيد، عف   ـى اٍلمىٍكًصًمي  كىاهي أىٍحمىدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍنوي؛ فىرى : يىٍرًكيًو عىاًصـه، كىاٍختيًمؼى عى فىقىاؿى

ًبيًع، كىاٍلقىكىا الىفىوي أىبيك الرَّ . كىخى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيٍّ صى ٍبًد المًَّو، عى ، ًريًرم  عاصـ، عف زر، عىٍف عى
، عىٍف عى  مَّادو ، عىٍف حى اؽي ٍبفي أىًبي ًإٍسرىاًجيؿى كىذىًلؾى قىاؿى ًإٍسحى ٍكقيكفنا. كى ، مى ٍيدو مَّاًد ٍبًف زى يىاهي عىٍف حى كى ، فىرى اًصـو

، كىاًلدي عيٍثمىافى بٍ  ٍيـو اٍلبىٍصًرم  كىاهي زىاًجدىةي، كىىىٍيثىـي ٍبفي جى ٍبًد المًَّو، مىٍكقيكفنا. كىرى ، عىٍف عى ًف اٍليىٍيثىـً عىٍف ًزرٍّ
لىعىؿَّ عىاًصمنا  ٍبًد المًَّو، مىٍرفيكعنا. كى ، عىٍف عى ، عىٍف أىًبي كىاًجؿو ًفظى اٍلميؤىذًٍّف، ًثقىةه، الى بىٍأسى ًبًو، عىٍف عىاًصـو حى

ٍنييمىا، كا أعمـ عى
(1). 

 أواًل: أوجو االختالف:

النَّجيكد، عمى ثبلثة  ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي
 أكجو:

بٍيش، عف عبد المَّو الوجو األول:   .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حي

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 

 مرفكعان.، عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو  الوجو الثالث:

 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف:

 .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد المَّو الوجو األول: 

، كبلىما مف طريؽ أحمد بف إبراىيـ المكصمي، (3)الدارقطنيأكرده ، ك (2)أخرجو الطبراني  
 عف حماد بف زيد، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.

 ، مكقكفان.اصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد المَّو بف مسعكد عالوجو الثاني: 

 .(4)حماد بف زيد عف عاصـ بف أىبي النَّجكد بو مف طريؽالدارقطني  أكرده

 ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثالث: 
                                                           

 [.703: رقـ السؤاؿ58/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
 [.10240: رقـ الحديث139/ ص10]الطبراني: المعجـ الكبير، ج (2)

 [.703: رقـ السؤاؿ58/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(3) 
 .(703: رقـ السؤاؿ58/ ص5جالمرجع السابؽ، ) (4)
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، أربعتيـ مف طريؽ زاجدة (4)الدارقطني دهأكر ك  ،(3)كأبك يعمى ،(2)البزارك ، (1)أخرجو النساجي
 .بف قدامة

 .، كبلىما مف طريؽ ىيثـ بف جيـ(6)ده الدارقطنيأكر ، ك (5)كأخرجو الطبراني
 .، مف طريؽ حماد بف سممة(7)كأخرجو  أحمد

ثبلثتيـ ] زاجدة بف قدامة، كىيثـ بف جيـ، كحماد بف سممة[، عف عاصـ بف أبي النَّجكد 
 بو.

 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:

ٍبًد المًَّو الوجو األول:  بىٍيش، عىٍف عى  .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عىٍف ًزرٍّ بف حي

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد:  حماد بف زيد[.] النَّجي

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". حديث )تقدمت ترجمتو في حماد بن زيد:  -

ٍبًد المًَّو الوجو الثاني:  بىٍيش، عىٍف عى  ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجكد، عىٍف ًزرٍّ بف حي

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد:  حماد بف زيد[.]النَّجي

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن زيد:  -

 ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أبي كاجؿ، عىٍف عبد المَّو الوجو الثالث: 

                  مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثالث تبيف أنو يركيو عف عاصـ 
كد:ا       طريؽ  ككجدتو مف، كما أفاد الدارقطني، [زاجدة بف قدامة، كىيثـ بف جيـ] بف أبي النَّجي

 .حماد بف سممة عف عاصـ

                                                           

 [.40، ص النساجي إمبلء مف ]النساجي: جزء فيو مجمساف (1)
 [.1729: رقـ الحديث 139/ ص5، جمسند البزار]البزار:  (2)
 [.5085: رقـ الحديث 18/ ص9]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج (3)
 [.703: رقـ السؤاؿ58/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (4)
 [.6076: رقـ الحديث 158/ ص6]الطبراني: المعجـ األكسط، ج (5)
 [.703: رقـ السؤاؿ58/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (6)
 [.3995: رقـ الحديث 101/ ص7]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (7)
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 (، كىك "ثقة ثبت، صاحب سنة".  تقدمت ترجمتو في حديث ) زائدة بن قدامة الثقفي: -

 حديثو في رى أى  قاؿ أبك حاتـ: "لـ ،(1) البصرم اْلَيْيَثم بن جيم بن حسان بن اْلُمْنذر، -
 .(4)كذكره ابف حباف في الثقات، (3)ال بأس بو"" ، كزادلدارقطنيكثقو ا"، (2)"مكركىان 

 . ثقة، ال بأس بو خالصة القول:     

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة". : تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة -

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن جود:

بىٍيش، عف عبد المَّو الوجو األول:   .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عف ًزرٍّ بف حي

، عف حماد بف زيد، عف  ٍكًصًمي  الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو أحمدي بف إبراىيـ المى
 ، كيظير أف الكىـ في الرفع مف تمميذ حماد(5)كأحمد بف ابراىيـ المكصمي: صدكؽ ،عاصـ بو

 كىك أحمد المكصمي. بف زيد
قاؿ ابف حجر: "صدكؽ، مف  اد،، المكصمي، أبك عمي، نزيؿ بغدأحمد بن إبراىيم بن خالد -

 . (6)العاشرة، مات سنة ست كثبلثيف"

، عف عبد المَّو الوجو الثاني:  بىٍيشو  ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجكد، عف ًزرٍّ بف حي

 انفرد الدارقطني بذكره. 
ٍبًد المًَّو الوجو الثالث:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أبي كاجؿ، عىٍف عى

 الوجو محفوظ عن عاصم بن َأبي الن جود؛ ألمور عدة:ىذا 

، كىـ: ]زاجدة بف قدامة، كىيثـ بف الثقات ثة مف أصحاب عاصـ بف أبي النجكديركيو ثبل .1
 [.جيـ، كحماد بف سممة

 المؤذف عثماف ركاه حديث عف أبي سألت"حاتـ:  أبي ابف فقاؿ الحفاظ ىذا الكجو، رجح .2
 قمت . النبي  أف.. كاجؿ أبي عف عاصـ عف حماد ركاه: أبي قاؿ فذكره؟...  أبيو عف

                                                           

 (.235/ ص9ابف حباف، الثقات )ج (1)
 .(83ص/ 9ج) كالتعديؿ الجرح حاتـ، أبي ابف ((2

 (.58/ ص5ج ) العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية ،الدارقطني (3)
 (.235/ ص9ابف حباف، الثقات )ج (4)
 (.77ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (5)
 (.77)ص  المرجع السابؽ،6) )
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، ككذلؾ (1)"مكصكالن  الركاية ىذه في جيـ بف الييثـ تكبع قد: قاؿ الصحيح؟ أييما: ألبي
 .(2)الييثـ" بف عثماف عف معركؼ الحديث أف يظير : "لكففقاؿ األلباني فعؿ

 الحديث مف ىذا الكجو مكجكد في العديد مف كتب السنة. .3
 الحكم عمى الحديث: خامسًا:

 .حسفالحديث مف الكجو المحفكظ، كىك الكجو الثالث: إسناده 
  

                                                           

 .(508ص/ 3ج) الحديث ابف أبي حاتـ، عمؿ ((1
 .(1306ص/ 7ج) الصحيحة األحاديث األلباني، سمسمة ((2
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 ( الحديث )
، َعْن َعْبِد الم ِو؛ َكاَن َرُسوُل الم ِو َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم َيُصوُم ِمْن ُغر ةِ   ُكل  َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر 

 رََأْيُتُو ُمْفِطرًا َيْوَم اْلُجُمَعِة.َشْيٍر َثاَلَثَة َأي اٍم َوَما 
ٍمزىةى الس كَّ   ، كىأىبيك حى قىٍيسه ، كى كىاهي شىٍيبىافي ٍنوي؛ فىرى كًد، كىاٍختيًمؼى عى : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي . فىقىاؿى ًرم 

مَّى ٍبًد المًَّو، عىًف النًَّبيٍّ صى : عىًف الثكرم، عف عاصـ، عف زر، عىٍف عى ًقيؿى قىفىوي  كى . كىكى مَّـى سى مىٍيًو كى المَّوي عى
. ًحيحه ٍفعيوي صى ، كىرى ميعىًة، أًلىفَّ  شيٍعبىةي، عىٍف عىاًصـو ٍكـً اٍلجي اًلفىةه ًلغىٍيًرىىا ًفي صى ًبيًع ميخى ًركىايىةي قىٍيًس ٍبًف الرَّ كى

مي  كـي يىٍكـى اٍلجي ـٍ أىرىهي يىصي لى ًبيًع قىاؿى ًفي ًركىايىًتًو: كى ميعىًة.قىٍيسى ٍبفى الرَّ ـٍ أىرىهي ييٍفًطري يىٍكـى اٍلجي لى ٍيريهي: كى  عىًة. كىغى
كرو  مًَّد ٍبًف مىٍنصي ًف ٍبفي ميحى ٍبدي الرٍَّحمى ، حدثنا عى اؽى اٍلمىٍركىًزم  مًَّد ٍبًف ًإٍسحى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى  حى

، كىذىا قىاؿى  ، حدثنا عبيد ا بف مكسى، حدثنا سيٍفيىافي اًرًثي  ، عىٍف  اٍلحى ، عىٍف ًزرٍّ ، عىٍف عىاًصـو سيٍفيىافي
، ؿو ثىةى أىيَّاـو ًمٍف كيؿٍّ ًىبلى كـي ثىبلى مَّـى يىصي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : كىافى رىسيكؿي المًَّو صى ٍبًد المًَّو، قىاؿى قىؿَّ مىا  عى كى

ميعىًة. اٍلمىٍشييكري شىٍيبىافي  ييٍفًطري يىٍكـى اٍلجي
(1). 

 الختالف:أواًل: أوجو 
ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجيكد، عمى 

 كجييف:
بٍيش، عف عبد المَّوالوجو األول:  كد، عف زر بف حي  ، مرفكعان. عاصـ بف أبي النَّجي
بٍيش، عف عبد المَّوالوجو الثاني:  كد، عىٍف زر بف حي  .، مكقكفان  عاصـ بف أبي النَّجي

 نيًا: تخريا أوجو الختالف:ثا
بٍيش، عف عبد المَّوالوجو األول:  كد، عف زر بف حي  ، مرفكعان. عاصـ بف أبي النَّجي

 ، (6)-عف شيباف -الطيالسيك ، (5)، كأحمد(4)، كابف ماجو(3)، كالترمذم(2)أخرجو أبك داكد
 

                                                           

 [.704: رقـ السؤاؿ 59/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
ث مف كؿ شير، ج (2) ٍكـ، باب في صـك الثَّبلى : رقـ الحديث 328/ ص2]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب الصَّ

2450.] 
، باب ما جاء في صـك يـك الجمعة، ج (3) ـك : رقـ 109/ ص3]الترمذم: سنف الترمذم، كتاب أبكاب الصَّ

 [.742الحديث
: رقـ الحديث 549/ ص1]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، كتاب الصياـ، باب في صياـ يـك الجمعة، ج (4)

1725.] 
 [.3860: رقـ الحديث 406/ ص6]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (5)
 [.280/ ص1]الطيالسي: مسند أبي داكد الطيالسي، ج (6)
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، (6)كالطبرم، (5)، كابف حباف(4)شاشي، كال(3)، كابف خزيمة(2)، كأبك يعمى(1)كالبزار
 .، جميعيـ مف طريؽ شيباف بف عبد الرحمف النٍَّحكم(8)، كالبغكم(7)كالبييقي

حمزة محمد بف  ي، ثبلثتيـ مف طريؽ أب(11)، كالبييقي(10)بف حبافاك  ،(9)كأخرجو النساجي
 .ميمكف السكرم

، كأخرجو الطبراني مف طريؽ (12)كأخرجو ابف أبي شيبة، مف طريؽ عبيد ا بف مكسى
 .(13)بف الربيعقيس 

قىبىةى  كأخرجو ابف شاىيف، مف طريؽ رى
، (16)الفخر ابف البخارم، ك (15)كأخرجو ابف منده  ،(14)

عبيد ا بف مكسى، كأبك و، جميعيـ ]شيباف بف عبد الرحمف، الثكرممف طريؽ سفياف  كبلىما
قىبىةى ، حمزة السكرم، كقيس بف الربيع  النجكد بو.عف عاصـ بف أبي [، سفياف الثكرم، و كرى

بٍيش، عف عبد المَّوالوجو الثاني:  كد، عىٍف زر بف حي  .، مكقكفان  عاصـ بف أبي النَّجي

   ، كبلىما مف طريؽ شعبة بف الحجاج، عف عاصـ (18)، كالدارقطني(17)أخرجو الترمذم
 بف أبي النجكد بو.ا

                                                           

 [.1818: رقـ الحديث 215/ ص5، جمسند البزار]البزار:  (1)
 [.5305: رقـ الحديث 206/ ص9]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج (2)
 [.2129: رقـ الحديث 303/ ص3]ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة، ج (3)
 [.637: رقـ الحديث 112/ ص2شاشي، ج]الييثـ بف كميب: المسند لم (4)
 [.3641: رقـ الحديث403/ ص8]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج (5)
 [.1223،1224: رقـ الحديث862/ ص2]الطبرم: تيذيب اآلثار مسند عمر، ج (6)
 [.8439: رقـ الحديث 485/ ص4]البييقي: السنف الكبرل، ج (7)
 [.1803قـ الحديث : ر 358/ ص6]البغكم: شرح السنة لمبغكم، ج (8)
 [.2689: رقـ الحديث 180/ ص3]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج (9)

 [.3645: رقـ الحديث 407/ ص8]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج (10)
 [.3564: رقـ الحديث370/ ص5]البييقي: شعب اإليماف، ج (11)
 [.349: رقـ الحديث 235/ ص1]ابف أبي شيبة: مسند ابف أبي شيبة، ج (12)
 [.10232: رقـ الحديث 137/ ص10]الطبراني: المعجـ الكبير، ج (13)
 [.327]ابف شاىيف: ناسخ الحديث كمنسكخو، ص  (14)
 [.0]ابف منده: أمالي ابف منده، ركاية البزاني، ص:  (15)
 [.953/ ص2]ابف البخارم: مشيخة ابف البخارم، ج (16)
ٍكـ، باب ما جاء في صـك يـك الجمعة،ج (17) : رقـ الحديث 110/ ص3]الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب الصَّ
742.] 
 [.704: رقـ السؤاؿ59/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (18)
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 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كد، عف الوجو األول:  بٍيش، عف عبد المَّوعاصـ بف أبي النَّجي  ، مرفكعان. زر بف حي

عبد الرحمف، ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:] شيباف بف 
قيس بف الربيع، كسفياف الثكرم[، كما كجدتو مف طريؽ ]عبيد ا بف كأبك حمزة السكرم، ك 

 رقبة العبدم[.ك مكسى، 

 (، كىك ثقة صاحب كتاب.  ترجمتو في حديث ): تقدمت شيبان بن عبد الرحمن التميمي -

، الككفي، أبك محمد، متفؽ عمى تكثيقو، (1)، العبسيعبيد ا بن موسى بن أبي المختار -
 . (2)قاؿ ابف حجر: "ثقة كاف يتشيع، مف التاسعة، مات سنة ثبلث عشرة"

تكثيقو، قاؿ ، أبك حمزة السكرم، متفؽ عمى (3)محمد بف ميمكف المركزم أبو حمزة السكري، -
 .(4)ابف حجر: "ثقة فاضؿ مف السابعة مات سنة سبع أك ثماف كستيف"

، أبك محمد، الككفي، صدكؽ تغير لما كبر كأدخؿ عميو ابنو ما (5)قيس بن الربيع األسدي -
، قاؿ ابف سعد: "كاف (6)مف السابعة، مات سنة بضع كستيف ،ليس مف حديثو فحدث بو

كَّاؿ " يقاؿ لقيس: ، كذكره البخارم في الضعفاء كقاؿ: "كاف ككيع (7)لكثرة سماعو كعممو" اٍلجى

                                                           

ف الباء المكحدة،  ككسر السيف الميممة، كىذه النسبة إلى عبس بف بغي، كىي العبسٌي: بفتح العيف الميممة كسكك  1))
 .(199/ ص9القبيمة المشيكرة التي ينسب إلييا العبسيكف بالككفة، كليـ بيا مسجد. األنساب، السمعاني  )ج

   (، انظر ترجمتو في: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ375( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2
          (، الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ217/ ص8(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج164/ ص19)ج

 (.50ص/ 7جتيذيب التيذيب )، ابف حجر، (131)ص 
المركىزل: بفتح الميـ كالكاك بينيما الراء الساكنة كفي آخرىا الزال، ىذه النسبة إلى مرك الشاىجاف ، خرج 3) )

 (.207/ ص12قديما كحديثا مف أىؿ العمـ كالحديث. السمعاني، األنساب )جمنيا جماعة كثيرة 
       (،234/ ص1)ج (، كانظر ترجمتو في: البخارم، التاريخ الكبير510ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4)

بك يعمى الخميمي، اإلرشاد أ(، 420/ ص7(، ابف حباف، الثقات )ج81/ ص8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج
(، 546/ ص26(، المزم، تيذيب الكماؿ )ج34/ ص4(، الخطيب البغدادم،  تاريخ بغداد )ج884/ ص3ج)

 (.168/ ص1الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج
األسدم: بفتح اليمزة كسككف السيف الميممة كبعدىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة الى األزد فيبدلكف السيف مف  5))

 (.213ص  /1األنساب )ج ،لسمعانياالزام. 
 (.457ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (6)
 (.355/ ص6ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (7)
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، كقاؿ في مكضع آخر: "ضعيؼ الحديث ال (2)، كقاؿ ابف معيف:" ليس بشيء"(1)يضعفو"
، (4)، كقاؿ أبك حاتـ:" ليس بقكم كمحمو الصدؽ يكتب حديثو كال يحتس بو"(3)يساكم شيجا"

، كقاؿ (5)خؿ ابنو ما ليس مف حديثو فحدث بو"كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ تغير لما كبر أد
: "قد سبرت أخبار قيس بف الٌربيع مف ركاية القدماء كالمتأخريف كتتبعتيا فرأيتو ابف حباف

صدكقا مأمكنا حيث كاف شابا فمما كبر ساء حفظو كامتحف بابف سكء فكاف يدخؿ عميو 
يح حديثو كلـ يتميز استحؽ الحديث فيجيب فيو ثقة منو بابنو فمما غمب المناكير عمى صح

مجانبتو عند االحتجاج فكؿ مف مدحو مف أجمتنىا كحث عميو كاف ذلؾ منيـ لما نظركا ًإلى 
األشياء المستقيمة التي حدث بيا عف سماعو ككؿ مف كىاه منيـ فكاف ذلؾ لما عممكا مما 

اس يذكركف في حديثو مف المناكير التي أدخؿ عميو ابنو كغيره قاؿ عفاف كنت أسمع النَّ 
قيسا فىمـ أدر ما عمتو فمما قدمنا الككفة أتيناه فجمسنا إليو فجعؿ ابنو يمقنو كيقكؿ لو حصيف 
فيقكؿ حصيف فيقكؿ رجؿ آخر كمغيرة فيقكؿ كمغيرة فيقكؿ آخر كالشيباني فيقكؿ كالشيباني 

ًإف أخبرنا مكحكؿ قاؿ سمعت جعفر بف أباف يقكؿ سألت بف نمير عف قيس بف الٌربيع فقاؿ 
النَّاس قد اٍختمفيكا ًفي أمره ككاف لو ابف فكاف ىك آفتو نظر أصحاب الحديث في كتبو فأنكركا 

 .(6)حديثو كظنكا أىف ابنو غيرىا"
ىك كما قاؿ ابف حجر: "صدكؽ تغير لما كبر أدخؿ ابنو ما ليس مف  خالصة القول فيو:
 حديثو فحدث بو".

ا، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة ، الككفي، أبك عبد رقبة بن مصقمة العبدي -
 .(7)مأمكف، ككاف يمزح، مف السادسة، مات سنة تسع كعشريف"

 ".(، كىك "ثقة ثبت حجة إماـ تقدمت ترجمتو في حديث) سفيان الثوري: -
                                                           

 (.115البخارم، الضعفاء الصغير )ص  (1)
 (.192ابف معيف، تاريخ ركاية الدارمي )ص:  (2)
 (.290/ ص3ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج (3)
 (.218/ ص2ابف حباف، المجركحيف )ج (4)
 (.457ريب التيذيب )ص ابف حجر، تق (5)
 (.218/ ص2ابف حباف، المجركحيف )ج (6)
(، انظر ترجمتو في: أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة ركاية ابنو عبد ا 210( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(7
(، المزم، تيذيب 161(، العجمي، الثقات )ص522ص /3(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج486/ ص2)ج

(، الذىبي، سير 264(، ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص 220/ ص9أسماء الرجاؿ )جالكماؿ في 
 (.398/ ص1(، الذىبي، الكاشؼ )ج156/ ص6أعبلـ النببلء )ج
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بٍيش، عف عبد المَّوالوجو الثاني:   .، مكقكفان  عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف زر بف حي

 اصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:] شعبة بف الحجاج[. ركل ىذا الكجو عف ع
 (، كىك "ثقة حافظ متقف". تقدمت ترجمتو في حديث )شعبة بن الحجاج:  -

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن جود:

بٍيش، عف عبد المَّوالوجو األول:   ، مرفكعان. عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حي

 محفوظ عن عاصم بن أبي الن جود؛ ألمور عدة:ىذا الوجو 

ركاه عف عاصـ بف أبي النجكد ستة مف أصحابو، كىـ: ]شيباف بف عبد الرحمف، كعبيد ا  .1
سفياف الثكرم[، كميـ ثقات ما ، ك بف مكسى، كأبك حمزة السكرم، كقيس بف الربيع، ك رىقىبىةى ا

 ي حديثو.متابعة الثقات لو يرتقكبعدا قيس بف الربيع "صدكؽ"، 
قاؿ: ف الدارقطني كصححو، (1)فقد حسنو الترمذم ؛مف العمماء الترجيحىذا الكجو  يلق .2

 ، يعنى بذلؾ أف الصكاب ركاية شيباف. (2)"كرفعو صحيح، كقكلو: المشيكر شيباف"
تقديـ العمماء لسفياف الثكرم في الحفظ  كاإلتقاف كالضبط عمى شعبة فقاؿ ابف ميدم: "كاف  .3

إلي مف شعبة  ب، كقاؿ يحيى القطاف: "ليس أح(3)سفياف في الحفظ عمى مالؾ"كىيب يقدـ 
ذا خالفو سفياف أخذت بقكؿ سفياف" ، كقاؿ الدكرم: "رأيت يحيى بف (4)كال يعدلو أحد عندم كا 

، كقاؿ  (5)معيف ال يقدـ عمى سفياف في زمانو أحدا في الفقو كالحديث كالزىد ككؿ شيء"
، كقاؿ اآلجرم عف (6)اآلجرم عف أبي داكد عف ككيع:" قىاؿى شيٍعبىة: كىافى سيٍفيىاف أحفظ مني"

أبي داكد: "ليس يختمؼ في سفياف كشعبة في شيء إال يظفر سفياف"، كقاؿ أبك داكد: 
. كعميو (7)ما خالؼ أحد سفياف في شيء إال كاف القكؿ قكؿ سفياف" :"بمغني عف ابف معيف

لثكرم أقكم مف شعبة لذا قاؿ الدارقطني: "كرفعو صحيح". كعميو فالحديث مف ىذا فإف ا
 ذلؾ. ترجحرة لمحديث كالشي ،الكجو ىك المحفكظ، فالعدد، كالقكة

 
                                                           

 (.110/ ص3( الترمذم، سنف الترمذم )ج(1
 [.704: رقـ السؤاؿ  59/ ص5]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية ج (2)
 (.63/ ص1حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي (3
 (.195( أبك داكد، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد )ص (4
 (.96/ ص3( ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج(5
 (.195( أبك داكد، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد )ص (6
 (.113/ ص4( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(7
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بٍيش، عف عبد المَّوالوجو الثاني:   .، مكقكفان عاصـ بف أبي النَّجكد، عىٍف زر بف حي
 ،شعبة مف الحجاج عف عاصـ بف أبي النجكد مف ىذا الكجو مكقكؼ تفرد بركايتوالحديث 

، فركايتو لمحديث مف الثقات بركايتو لمحديث مكقكفان بف الحجاج ثقة، كلكنو خالؼ غيره كشعبة 
 كا أعمـ. ،ركاية شاذة

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .حسفالحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو األكؿ: إسناده 

  



 81 
 

 ( الحديث )
، َعْن َعْبِد الم ِو، قال رسول ا صمى ا عميو وسمم: ِإن  الم َو َلُيَؤي ُد الد يَن َوُسِئَل َعْن  َحِديِث ِزر 

 .(1)ِبالر ُجِل اْلَفاِجر
ٍفًرمٍّ   دى اٍلحى ٍف أىًبي دىاكي ، عى زَّازي ًبيًع اٍلخى ٍيدي ٍبفي الرَّ مى كىاهي حي ٍنوي؛ فىرى ًكيًو عىاًصـه كىاٍختيًمؼى عى : ٍيرى ، عىًف فىقىاؿى

كىذىًلؾى قىاؿى  مَّـى. كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍبًد المًَّو، عىًف النًَّبيٍّ صى الثكرم، عف عاصـ، عف زر، عىٍف عى
ك، عىفٍ  نىاًجًر، عىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف عىٍمرو كىذىًلؾى قىاؿى اٍبفي أىًبي اٍلحى . كى ـي ٍبفي ىىرىاسىةى، عىًف الثٍَّكًرمٍّ ةى،  زىاًجدى ًإٍبرىاًىي

، عىٍف أىًبي  مىمىةى، عىٍف عىاًصـو مَّاًد ٍبًف سى كىاهي عىٍف حى ، فىرى دي ٍبفي عىاًمرو شىاذىافي الىفىوي أىٍسكى . كىخى عىٍف عىاًصـو
ٍيري مىٍرفيكعو  ٍبًد المًَّو، قىٍكليوي غى ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ ٍبًد المًَّو قىٍكلىوي. كىاٍلمىٍحفيكظي عىٍف عىاًصـو ، عىٍف عى دَّثىنىا . حى كىاًجؿو

، كأبك صالح األصبياني، كآخركف، قالكا: حدثنا حميد بف الربيع،  اًمًمي  سىٍيفي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى اٍلمىحى اٍلحي
مَّى ٍبًد المًَّو، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ ، عىٍف عىاًصـو ، عىٍف سيٍفيىافى ٍفًرم  دى اٍلحى  حدثنا أىبيك دىاكي

مىٍيوً  دَّثىنىا أىبيك اٍلعىبَّاًس بف سعيد، حدثنا محمد بف  المَّوي عى ًؿ اٍلفىاًجًر. حى يٍّدي الدٍّيفى ًبالرَّجي : ًإفَّ المَّوى لىييؤى مَّـى سى كى
دَّثىنىا أىبي  ـي ٍبفي ىىرىاسىةى، عىٍف سيٍفيىافى ًبيىذىا مىٍرفيكعنا. كىحى مىٍينىا ًإٍبرىاًىي : أىٍممىى عى ف ك سيؿ بعبيد ٍبًف عيٍتبىةى، قىاؿى

 .(2)زياد، حدثنا تمتاـ، حدثنا عيبىٍيدي المًَّو اٍلعىٍبًسي  ًبذىًلؾى 

 أواًل: أوجو الختالف:

ثبلثة  ، عمىكدذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّج
 :أكجو

 . ، عف النبي عاصـ بف أىبي النَّجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد ا الوجو األول: 

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد ا بف مسعكد  الوجو الثاني:

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد ا بف مسعكد الوجو الثالث: 

 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف:

 . ، عف النبي  عاصـ بف أىبي النَّجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد االوجو األول: 

                                                           

ف أخرت فالكفؿ فاجر، كلذلؾ قيؿ لمكاذب فاجر  1)) اٍلفىاًجر: ىك الماجؿ كالفجكر اٍلميؿ قىاؿ لبيد: مف الٌطًكيؿ كاً 
 (250/ ص1ألنىو ماؿ عف الصدؽ. ابف قتيبة، غريب الحديث )ج

 [.705: رقـ السؤاؿ 60/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (2)
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ميد بف الرَّبيع ، كبلىما مف طريؽ(2)، كالدارقطنى(1)أخرجو ابف حباف سفياف  ، عفحي
، كبلىما ]سفياف الثكرم، زاجدة بف قدامة[، عف (3)الثكرم، كأخرجو الدينكرم، مف طريؽ زاجدة

 بو. كدعاصـ بف أبي النَّج
 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد ا بف مسعكد  الوجو الثاني:

 .(4)عف حماد بف سممة، عف عاصـ بو مف طريؽ ،الدارقطنيأكرده 
 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد ا بف مسعكد الوجو الثالث: 

الثكرم، عف عاصـ بف أبي أخرجو الطبراني مف طريؽ الفضيؿ بف دكيف، عف سفياف 
 ، كىك ما أفاده الدارقطني دكف ذكر مف ركاه عف عاصـ.(5)النجكد بو

 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:

 . ، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد ا الوجو األول: 

الثكرم، كزاجدة  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]سفياف  
 بف قدامة الثقفي[.

 ".(، كىك "ثقة ثبت حجة إماـ تقدمت ترجمتو في حديث)سفيان الثوري:  -

 (، كىك "ثقة ثبت، صاحب سنة". تقدمت ترجمتو في حديث) زائدة بن قدامة الثقفي: -

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد ا بف مسعكد  الوجو الثاني:

ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]حماد بف سممة بف ركل 
 دينار[.

(، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو  تقدمت ترجمتو في حديث ) حماد بن سممة بن دينار -
     بآخرة". 

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد ا بف مسعكد الوجو الثالث: 

                                                           

 [.4518: رقـ الحديث 377/ ص10ابف حباف، ج]ابف حباف: صحيح  (1)
 [.705: رقـ السؤاؿ 60/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية،ج (2)
 [.192/ ص8]أبك بكر الدينكرم: المجالسة كجكاىر العمـ، ج (3)

 [.705: رقـ السؤاؿ 60/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية،ج(4) 
 [.8913: رقـ الحديث185/ ص9]المعجـ: المعجـ الكبير، ج5) )
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الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد: ]سفياف الثكرم[، كىك ما أفاده الدارقطني دكف ركل ىذا 
 .ذكر مف ركاه عف عاصـ

 ".(، كىك "ثقة ثبت حجة إماـ تقدمت ترجمتو في حديث)سفيان الثوري:  -

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن جود:
بىٍيش، عف عبد المَّو الوجو األول:  كد، عىٍف ًزرٍّ بف حي   .، عف النبي  عاصـ بف أبي النَّجي

بيع كىك كذاب، كقاؿ ابف عدم الحديث مف ىذا الكجو ال يصح؛ ألف في إسناده حميد الر 
، (1)كاف يسرؽ الحديث كيرفع أحاديث كركل أحاديث عف أجمة الناس غير محفكظة عنيـ"" عنو:

. (2)"كىذا الحديث بيذا اإًلسناد عف الثكرم غير محفكظ ليس يركيو غير حميد"ك قىاؿ ابف عدم: 
: " كىذا بيذا اإًلسناد غير محفكظ، ال يركيو غير -المعركؼ بابف القيسراني–ابف طاىر قاؿ 

 . (3)حميد بف الربيع، كىك كذاب"
 مكقكفان. ،عاصـ بف أبي النجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد ا بف مسعكد الوجو الثاني: 

لـ أجد مف خرج ىذا الكجو، كلكف أفاد الدارقطني أف حماد بف سممة ركاه عف عاصـ بف 
مف ركاه مف ىذا الكجو  كلـ أجدثقة عابد، كتغير حفظو بآخره،  :أبي النجكد، كحماد بف سممة

بركايتو لمحديث مف مف ىك أكلي منو كىك سفياف الثكرم اآلتي في الكجو الثالث  غيره، ك خالؼ
 ىذا الكجو.

 ، مكقكفان. عاصـ بف أبي النجكد، عف زر بف حبيش، عف عبد ا بف مسعكدالوجو الثالث: 

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن جود؛ ألمور عدة:

كىك اكثؽ  اصـ بف أبي النجكدالحديث مف ىذا الكجو محفكظ؛ ركاه سفياف الثكرم عف ع .1
 مف حماد بف سممة.

 .ـ بف أبي النجكد فيك صدكؽعاصسكل لو ثقات رجا .2
 ."ىك المحفكظقاؿ : "الدارقطني قبؿ العمماء ىذا الكجو منيـ  .3

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .حسف: إسناده لثالحديث مف الكجو المحفكظ، كىك الكجو الثا
                                                           

 (.89/ ص3ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج 1))
 (.90/ ص3المرجع السابؽ، )ج 2))
 (.601/ ص2ابف حجر، ذخيرة الحفاظ )ج 3))
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 (  الحديث )
، َعْن َعْبِد الم ِو، َعِن الن ِبي  َصم ى الم وُ  ًدا  َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر  عميو وسمم: من َكَذَب َعَمي  ُمَتَعم 

 َفْمَيَتَبو ْأ َمْقَعَدُه ِمَن الن اِر.
، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي  ٍيدو مَّادي ٍبفي زى مىمىةى، كىحى مَّادي ٍبفي سى كىاهي حى ٍنوي؛ فىرى : يىٍرًكيًو عىاًصـه كىاٍختيًمؼى عى ،      فىقىاؿى عىيَّاشو

مٍ  ، كىالثٍَّكًرم ، كىأىبيك عىكىانىةى، كىأىبيك حى مىٍيمىافى ٍفصي ٍبفي سي ، كىحى اًزـو ًريري ٍبفي حى ، كىجى شىٍيبىافي ، كىزىاًجدىةي، كى زىةى الس كًَّرم 
الىفى  ٍبًد المًَّو. كىخى ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ ـٍ عىٍف عىاًصـو ، كيم يي ، كىعىًف اأٍلىٍعمىًش، كىعىٍف فيمىٍيحو : عىٍف شىًريؾو ًقيؿى ييـٍ كى

ٍبًد أىبىافي اٍلعى  ، عىٍف عى ٍف أىًبي كىاًجؿو ، عى ٍكهي عىٍف عىاًصـو كى ، فىرى ًليدي ٍبفي أىًبي ثىٍكرو ، كىاٍلكى ٍيـو ، كىىىٍيثىـي ٍبفي جى طَّاري
دَّ  ًميعنا. حى ًف جى حَّ اٍلقىٍكالى ، فىصى ، كىأىًبي كىاًجؿو ، عىٍف ًزرٍّ ، عىٍف عىاًصـو ك ٍبفي أىًبي قىٍيسو كىاهي عىٍمري ثىنىا المًَّو. كىرى

مَّدي بف جعفر بف رميس، حدثنا محمد بف شداد، حدثنا أبك نعيـ، حدثنا سفياف، عف عاصـ، ميحى 
مىٍيًو كسمـ: مف كذب عمي متعمدا فميتبكأ  مَّى المَّوي عى عف زر، عف عبد المًَّو، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

، عى  مىؼو الد كًرم  كىذىًلؾى قىاؿى ىىٍيثىـي ٍبفي خى ةى، عىٍف أىًبي نعيـمقعده ًمفى النَّاًر. كى  .(1)ٍف يىٍحيىى ٍبًف طىٍمحى
 أواًل: أوجو الختالف:

ثبلثة ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجيكد، عمى 
 :أكجو

، عف عبد المَّو الوجو األول:  بىٍيشو  .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عف ًزرٍّ بف حي
 .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 
، كأبي كاجؿ معان، عف عبد المَّو  الوجو الثالث:  .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عف ًزرٍّ

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:
، عالوجو األول:  بىٍيشو  .، عف النبي ف عبد المَّو عاصـ بف أبي النَّجكد، عف ًزرٍّ بف حي

، (6)، كالقضاعي(5)، كالطبراني(4)، كابف األعرابي(3)شاشيكال ،(2)أخرجو الترمذم
 .، ستتيـ مف طريؽ أبي بكر بف عياش(7)كالخطيب

                                                           

 [.706:  رقـ سؤاؿ 61/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1) 
 ، باب ما جاء في تعظيـ الكذب عمى رسكؿ ا سنف الترمذم، أبكاب العمـ عف رسكؿ اً ]الترمذم:  (2)
 [.2659: رقـ الحديث  332/ ص4،ج
 [.643: رقـ الحديث 116/ ص2]الييثـ بف كميب، المسند لمشاشي، ج (3)
 [.845: رقـ الحديث433/ ص 2]ابف األعرابي، معجـ ابف األعرابي، ج (4)
 [.37: رقـ الحديث 60/ ص1طرؽ حديث مف كذب عمي متعمدا، ج]الطبراني،  (5)
 [.547: رقـ الحديث 324/ ص1]القضاعي، مسند الشياب القضاعي، ج (6)
 [.17/ص 5]الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (7)
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، (6)شاشيكال، (5)، كالطحاكم(4)، كأبك يعمى(3)، كالبزار(2)، كالطيالسي(1)كأخرجو أحمد
 .ثمانيتيـ مف طريؽ حماد بف سممة، (8)، كالقطيعي(7)كالطبراني

، خمستيـ مف (13)، كالقطيعي(12)، كالطبراني(11)شاشيكال، (10)، كالبزار(9)كأخرجو أحمد
اح  .طريؽ أبي عكانة الكضَّ

، ثبلثتيـ مف طريؽ شيباف بف عبد الرحمف (16)، كالطبراني(15)شاشيكال، (14)كأخرجو أحمد
  .(17)البصرمالنٍَّحكم، كأخرجو أحمد، مف طريؽ جرير بف حاـز 

، كأخرجو ابف األعرابي، مف طريؽ (18) كأخرجو ابف أبي شيبة، مف طريؽ زاجدة بف قدامة
 .(19)زىير بف معاكية 

، ثمانيتيـ ]أبك بكر بف عياش، كحماد بف (20)، مف طريؽ األعمشئكأخرجو ابف المقر  
بف  كزىير بف حاـز كزاجدة بف قدامة ،سممة، كأبك عكانة، كشيباف بف عبد الرحمف، كجرير 

 معاكية الككفي، كاألعمش[، عف عاصـ بف أبي النَّجكد بو.
 

                                                           

 [. 3847: رقـ الحديث 398/ ص6]أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، ج (1)
 [.360: رقـ الحديث 281/ ص1، ج]الطيالسي، مسند أبي داكد الطيالسي (2)

 [.1815: رقـ الحديث 211/ ص5، ج : مسند البزار]البزار(3) 
 [.5251: رقـ الحديث 162/ ص9مسند أبي يعمى، ج :]أبك يعمى المكصمي (4)
 [.391: رقـ الحديث 358/ ص1شرح مشكؿ اآلثار، ج :]الطحاكم (5)
 [.643: رقـ الحديث 116/ ص2المسند لمشاشي، ج :]الييثـ بف كميب (6)
 [.35: رقـ الحديث59/ ص1طرؽ حديث مف كذب عمي متعمدا، ج :]الطبراني (7)
 [.324: رقـ الحديث 476/ ص1]أبك بكر القطيعي، جزء األلؼ دينار، ج (8)
 [.4338: رقـ الحديث 358/ ص7مسند أحمد، ج :]أحمد بف حنبؿ (9)

 [.1814: رقـ الحديث 211/ ص5، جارمسند البز  :]البزار (10)
 [.647: رقـ الحديث 118/ ص2المسند لمشاشي، ج :]الييثـ بف كميب (11)
 [.38: رقـ الحديث60/ ص1طرؽ حديث مف كذب عمي متعمدا )ج :]الطبراني (12)
 [.326رقـ الحديث  477/ ص1جزء األلؼ دينار لمقطيعي، )ج :]القطيعي (13)
 [.3847: رقـ الحديث 398/ ص6مسند أحمد، ج :]أحمد بف حنبؿ (14)
 (.642: رقـ الحديث116/ ص2]الييثـ بف كميب، المسند لمشاشي،  ج (15)
 [.36: رقـ الحديث 59/ ص1]الطبراني: طرؽ حديث مف كذب عمي متعمدا، ج (16)
 [.3814: رقـ الحديث  364/ ص 6]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (17)
 [.284: رقـ الحديث 193/ ص1بف أبي شيبة، ج]ابف أبي شيبة: مسند ا (18)
 [.1155:رقـ الحديث 586/ ص2]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي، ج (19)
 [.931: رقـ الحديث289/ ص1]ابف المقرئ: معجـ ابف المقرئ، ج (20)
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 .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 

، ثبلثتيـ مف طريؽ الكليد بف عبد ا بف أبي (3)، كالخطيب(2)، كالطبراني(1)أخرجو البزار
 .ثكر اليىٍمداني

 .، ثبلثتيـ مف طريؽ أباف بف يزيد العطار(6)، كالخطيب(5)، كالقطيعي(4) شاشيالكأخرجو 
 .، ثبلثتيـ مف طريؽ الييثـ بف جيـ(9)، كالشامكخي(8)، كالغطريفي(7)كأخرجو الطبراني

ثبلثتيـ ]الكليد بف عبد ا، أباف بف يزيد العطار، كالييثـ بف جيـ[، عف عاصـ بف أبي 
 النَّجكد بو.

، كأىًبي كاجؿ معان، عف عبد المَّو  الوجو الثالث:  .، عف النبي عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ

عف  ،، كبلىما مف طريؽ عمرك بف أبي قيس الرازم(11)، كالدارقطني(10)أخرجو الطبراني
 عاصـ بف أىبي النَّجكد بو.

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

، عف عبد المَّو الوجو األول:  بىٍيشو كد، عف ًزرٍّ بف حي  .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجي
ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]حماد بف سممة، كحماد 
 ، ، كزاجدة، كشيباف، كجرير بف حاـز بف زيد، كأبك بكر بف عياش، كأبك عكانة، كأبك حمزة الس كًَّرم 

كلكف لـ أجده إال مف طريؽ سبعة  ،فيمىيح[ كشريؾ، كاألعمش، ك ،سميماف، كالثٍَّكًرم  كحفص بف 
]أبك بكر بف عياش، كحماد بف سممة، كأبك عكانة، كشيباف بف عبد الرحمف، كجرير  منيـ، ىـ:

، كزاجدة بف قدامة ، كاألعمش[، كما كجدتو مف طريؽ زىير بف معاكية الككفي.ا  بف حاـز

                                                           

 [.1721: رقـ الحديث133/ ص5، جمسند البزار]البزار:  (1)
 [.41: رقـ الحديث61/ ص1مدا، ج]الطبراني: طرؽ حديث مف كذب عمي متع (2)
 [.609/ ص15]الخطيب البغدادم: تاريخ بغداد، ج (3)
 [.598: رقـ الحديث 80/ ص2]الييثـ بف كميب: المسند لمشاشي، ج (4)
 [.325: رقـ الحديث 477/ ص1]القطيعي: جزء األلؼ دينار لمقطيعي، ج (5)
 [.452/ ص16]الخطيب  البغدادم، تاريخ بغداد، ج (6)
 [.40: رقـ الحديث61/ ص1]الطبراني: طرؽ حديث مف كذب عمي متعمدا، ج (7)
 [.46: رقـ الحديث 89/ ص1]ابف غطريؼ لمجرجاني: جزء ابف الغطريؼ، ج (8)
 [.2: رقـ الحديث 22/ ص1]أبك عمي الشامكخي: أحاديث الشامكخي، ج (9)

 .[39ديث ح: رقـ ال60/ ص1ج، طرؽ حديث مف كذب عمي متعمدا: الطبراني] (10)
 [.706:  رقـ سؤاؿ 61/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (11)
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(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -
 حفظو ككتابو صحيح"

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة". تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة:  -
 ".(، كىك "ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو عوانة، وضاح بن عبد ا اليشكري: -
(، كىك "ثقة صاحب  : تقدمت ترجمتو في حديث )بد الرحمن التميميشيبان بن ع -

 ".كتاب
ثقة، لكف لو أكىاـ إذا حدث مف  (، كىك تقدمت ترجمتو في حديث ) جرير بن حازم: -

 حفظو، كحديثو بمصر فيو شيء، كلـ يحدث حاؿ اختبلطو.
 سنة".(، كىك "ثقة ثبت، صاحب  تقدمت ترجمتو في حديث ) زائدة بن قدامة الثقفي: -
(، كىك "ثقة، كتدليسو ال يضر؛  : تقدمت ترجمتو في حديث)سميمان بن ميران، األعمش -

 ألنو مف المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف".
، أبك خيثمة، الجعفي، الككفي، نزيؿ الجزيرة، متفؽ عمى تكثيقو، زىير بن معاوية بن حديا -

ؽ بأخرة، مف السابعة، مات سنة قاؿ ابف حجر: " ثقة ثبت، إال أف سماعو عف أبي إسحا
 .(1)اثنتيف أك ثبلث أك أربع كسبعيف، ككاف مكلده سنة ماجة"

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن زيد:  -
 ".(، كىك "ثقة تقدمت ترجمتو في حديث )أبو حمزة السكري:  -

القارلء، صاحب عاصـ، كييقاؿ ، أبك عمر، البزاز، الككفي، (2)حفص بن سميمان، األسدي -
فيص، مف الثامنة، مات سنة ثمانيف كلو تسعكف  -ككرر التكثيؽ – (4)كثقو أحمد .(3)لو حي

، ك"ضعفو"، ابف المديني: (6)بأس"و ، كقاؿ في مكضع: "ما كاف ب(5)"ىك صالح"كقاؿ مرة: 

                                                           

 (218ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1))
األسدم: بفتح اليمزة كسككف السيف الميممة كبعدىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة الى األزد فيبدلكف السيف مف  2))

 (.213ص /1الزام. السمعاني، األنساب )ج
 (.172ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3)
 (.526/ ص2أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج (4)
 (.64/ ص9الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (5)
 (.64/ ص9)ج،المرجع السابؽ (6)
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كقاؿ الترمذم: ، (4)، كالبييقي(3)، كابف حباف(2)أبك زرعةك ، (1)تركتو عمى عمد"كزاد" 
، كقاؿ في مكضع: "كاف حفص (6)، كقاؿ أحمد: "متركؾ الحديث"(5)"يضعؼ في الحديث"
، كقاؿ أبك حاتـ: "ال يكتب حديثو، كىك ضعيؼ، ال يصدؽ، متركؾ (7)يستعير كتب النَّاس"

: (11)، كقاؿ مسمـ(10)، كقاؿ في مكضع: "سكتكا عنو"(9)كقاؿ البخارم: "ترككه"، (8)الحديث"
.  كقاؿ صالح (13)، كقاؿ في مكضع: "ليس بثقة"(12)"متركؾ"، كقاؿ ابف معيف: "كاف كذابان"

، كقاؿ النساجى: "ليس (14)بف محمد البغدادم: "ال يكتب حديثو، ك أحاديثو كميا مناكير"ا
، كقاؿ بف ًخرىاش: "كذاب (16)، كقاؿ في مكضع: "متركؾ الحديث"(15)بثقة، كال يكتب حديثو"

، (18)، كقاؿ الساجى: "حفص ممف ذىب حديثو؛ عنده مناكير"(17)ديث"متركؾ يضع الح
كقاؿ في مكضع: "يحدث عف سماؾ، كعمقمة بف مرثد، كقيس بف مسمـ، كعاصـ أحاديث 

 ،(20)، كقاؿ الجكزجاني: "قد فرغ منو مف دىر"(19)بكاطيؿ"

                                                           

 (.64/ ص9الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (1)
 (.502ص/ 2أبي زرعة، الضعفاء )ج(2) 
 (195/ ص6الثقات، البف حباف )ج (3)
 (.49/ ص6البييقي، شعب اإليماف )ج (4)
 (.2905ح /21ص /5الترمذم، سنف الترمذم )ج (5)
 (380/ ص2أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج (6)

 (.503/ ص2المرجع السابؽ، )ج(7) 
 (.174/ ص3أبي حاتـ )ج ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ البف (8)
 (32البخارم، الضعفاء الصغير )ص  (9)

 (.268/ ص3ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (10)
 (540/ ص1مسمـ، الكنى كاألسماء )ج (11)
 (.268/ ص3ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (12)
 (97ابف معيف، تاريخ ركاية الدارمي )ص (13)
 (.14ص  /7المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (14)
 (.14ص  /7)ج،المرجع السابؽ (15)
 (.31النساجي، الضعفاء كالمتركككف )ص (16)
 (.15/ ص7المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (17)
 .(.15/ ص7)ج،المرجع السابؽ (18)
 (. 64/ ص9الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج (19)
 (185الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص  (20)
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كيرفع كاف يقمب األسانيد : "كقاؿ، (1)كقاؿ ابف عدم: "عامة أحاديثو غير محفكظة" 
كقاؿ ابف تيمية:  ،(2)المراسيؿ ككاف يأخذ كتب النَّاس فينسخيا كيركييا مف غير سماع"

، كقاؿ الذىبي: (3)"اتىفؽ أىؿ العمـ بالحديث عمى الطعف في حديث حفص ىذا دكف قراءتو"
، كقاؿ في مكضع: "ككاف ثبتا في القراءة كاىيا في (4)"ثبت في القراءة كاىي الحديث"

ال فيك في نفسو صادؽ" الحديث، ألنو ، (5)كاف ال يتقف الحديث كيتقف القرآف كيجكده، كا 
 .(6)كقاؿ ابف حجر: "متركؾ الحديث، مع إمامتو في القراءة"

 .متركؾ الحديث، مع إمامتو في القراءةخالصة القول فيو:      

 ".(، كىك "ثقة ثبت حجة إماـ تقدمت ترجمتو في حديث) سفيان الثوري: -

(، كىك "صدكؽ يخطىء كثيرا،  تقدمت ترجمتو في حديث ) ا النخعي:شريك بن عبد  -
 تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة".

، أبك يحيى المدني، كيقاؿ فميح لقب كاسمو عبد بن أبي المغيرة اْلُخزَاِعيُّ ان ُفَمْيُح بن سميم -
، كقاؿ (8)الثقاتذكره ابف حباف في  .(7)الممؾ، مف السابعة، مات سنة ثماف كستيف كماجة

     كقاؿ ابف عدم: ،(11)"ضعفو" يحيي بف معيفك "،"ليس بالقكم :(10)النساجي، ك (9)أبك حاتـ
يركم عف نافع، عًف ابف عيمىر نسخة، كيركم عف ىبلؿ  ،كلفميح أحاديث صالحة يركييا"

ًف ٍبًف أىًبي عمرة، عىف أىًبي ىريرة أحاديث، كيركم عف ساجر الشيكخ  بد الرٍَّحمى بف عمي عىٍف عى
كقد اعتمده البيخاًرٌم ًفي  ،مف أىؿ المدينة مثؿ أىًبي النضر كغيره أحاديث مستقيمة كغراجب

                                                           

 (.276/ ص3ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (1)
 (.255/ ص1ابف حباف، المجركحيف )ج (2)
 (.217/ ص27ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج (3)
 (.341/ ص1الذىبي، الكاشؼ )ج (4)
 (.558/ ص1ميزاف االعتداؿ )جالذىبي،  (5)
 (.172)صتقريب التيذيب ابف حجر،  (6)

 (.448)ص  المرجع السابؽ، 7))
 (.324/ ص7ابف حباف، الثقات البف حباف )ج 8))
 (.85/ ص7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج 9))
 (.87النساجي، الضعفاء كالمتركككف )ص  10))
 (.69/ ص1ابف معيف، تاريخ  ركاية ابف محرز )ج 11))
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ل عنو زيد بف أىًبي أنيسة، كىىك عندم ال بأس بوصحيحو، كركل عنو الكثير، كقد رك 
(1) ،

  ،(2)"صدكؽ كثير الخطأكقاؿ ابف حجر: "
 .صدكؽ يخطئخالصة القول فيو: 

 .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 
عاصـ بف أبي مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف 

كد: ]الكليد بف عبد ا، أباف بف يزيد العطار، كالييثـ بف جيـ[  .النَّجي
، اليمداني، الككفي، كقد ينسب لجده، متفؽ عمى تضعيفو، الوليد بن عبد ا بن أبي ثور -

 .(3)قاؿ ابف حجر: " ضعيؼ، مف الثامنة، مات سنة اثنتيف كسبعيف"
يزيد، ثقة لو أفراد، مف السابعة ، مات في حدكد ، البصرم، أبك أبان بن يزيد العطار -

 .(4)الستيف
 .(، كىك "ثقة، ال بأس بو" تقدمت ترجمتو في حديث ) اْلَيْيَثم بن جيم: -

، كأبي كاجؿ معان، عف عبد المَّو  الوجو الثالث:  .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عف ًزرٍّ

الثالث تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو 
كد: ]عمرك بف أىبي قيس[.  النَّجي

، (6)ابف معيف، كثقو (5)، الرازم، األزرؽ، ككفي، نزؿ الرم، مف الثامنةعمرو بن أبي َقْيس -
، كقاؿ (9)أكىاـ" كلو كثؽكقاؿ الذىبي: " ،(8)، في "الثقات"(7)كابف خمفكف كذكره ابف حباف،

                                                           

 (.144/ ص7ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج 1))
 (.448ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  2))

 (582)ص المرجع السابؽ، (3)
/ 1(، انظر ترجمتو في: ابف معيف، تاريخ ركاية ابف محرز )ج87ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4)
           (، ابف حباف، الثقات 199ص/ 1(، العجمي، الثقات )ج382(، ابف معيف، سؤاالت ابف الجنيد )ص 88ص
 (.25/ ص2(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج68/ ص6)ج
 (426ابف معيف، تقريب التيذيب )ص  (5)
 (.359/ ص4ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج (6)
 (.249/ ص10مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج (7)
 (.220/ ص7ابف حباف، الثقات )ج (8)
 (.86/ ص2لذىبي، الكاشؼ )ج( ا(9
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عثماف بف أبى شيبة: "ال بأس بو كاف ييـ في كقاؿ  ،(1)"كاف مف أكعية الحديث" مرة:
، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ لو ( 3)، كقاؿ أبك بكر البزار: "مستقيـ الحديث"(2)الحًديث قميبلن"

 .(5)كاستشيد بو البخارم ،(4)أكىاـ"
 ثقة لو أكىاـ.خالصة القول فيو:     

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أِبي الن جود: 
، عف عبد المَّو الوجو األول:  بىٍيشو  .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجكد، عف ًزرٍّ بف حي

ىـ: ]حماد بف سممة، كحماد بف زيد، ك يركيو عدد مف أصحابو الثقات، كما أفاد الدارقطني  .1
يَّاش، كأبك عكانة، كأبك حمز  ، كأبك بكر بف عى ة الس كَّرم، كزاجدة، كشيباف، كجرير بف حاـز

 فيمىيح[. كحفص بف سميماف، كالثٍَّكًرم ، كشريؾ، كاألعمش، ك
 كتب السنة.الحديث مف ىذا الكجو مكجكد في العديد مف   .2

 .، عف النبي  عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو، عاصـ بف أبي النَّجكدالوجو الثاني: 
ف كاف مف ركاية  .1  قد تابعو الثقة أباف بف يزيد.ف، -كىك ضعيؼ -الكليد بف أبي ثكرفإنو كا 
 .الحديث مف ىذا الكجو مكجكد في العديد مف كتب السنة .2

محفوظين وراجحين عن عاصم بن أبي النجود، وا األول والثاني وعميو فكال الوجيين 
 أعمم. 

، كأىًبي كاجؿ معان، عف عبد المَّو  الوجو الثالث:  .، عف النبي عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ
الحديث مف ىذا الكجو إسناده ضعيؼ؛ حيث تفرد بركاية ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي 

الرازم، كىك  ميدمحمد بف حلو أكىاـ، كما أف في إسناده  ثقةالنجكد، عمرك بف أبي قيس، كىك 
 ضعيؼ.

 مف فيو الرأم حسف معيف ابف ككاف ،ضعيؼ ،حافظ ،الرازم ،حيان بن حميد بن محمد-
 .(6)كأربعيف ثماف سنة مات العاشرة

                                                           

 (.469/ ص4الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج (1)
 (152ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص  (2)
 (.125/ ص4)ج مسند البزارالبزار،  (3)
 (.426ابف حجر تقريب التيذيب )ص (4)
 (205/ ص22المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج (5)
 .(475ص) التيذيب تقريبابف حجر،  ((6
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 خامسًا: الحكم عمى الحديث: 
، كالثاني: حسف إسناده صحيح لغيرهاألكؿ: ف، محفكظي األكؿ كالثاني كجو الالحديث مف 

لغيره. كقد صحح الدارقطني كبل الكجييف.
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 (  الحديث )
ن  َصاِحَبكُ  ، َعْن َعْبِد الم ِو، َقاَل: ِإن  الم َو ات َخَذ ِإْبرَاِىيَم َخِمياًل، َأاَل َواِ  ْم َخِميُل َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر 

: يىٍرًكيًو أىبيك بىٍكًر ٍبفي . (1)الم ِو، ُثم  َقرََأ: }َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا{ ، كىزىاًجدىةي فىقىاؿى عىيَّاشو
، عىٍف عى  كىاهي اٍلمىٍسعيكًدم  ٍبًد المًَّو. كىرى ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ ، ٍبفي قيدىامىةى، عىٍف عىاًصـو ، عىٍف أىًبي كىاًجؿو اًصـو

ٍيفً  عىفٍ  ًحيحى ًف صى ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى اٍلقىٍكالى ٍبًد المًَّو. كى عى
(2). 

 أواًل: أوجو الختالف:
، عمى كدي أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجذكر الدارقطن

 كجييف:
بٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجكد، عىٍف زر بف حي
 .عاصـ بف أبي النَّجكد، عىف أىبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:
بٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجكد، عىٍف زر بف حي

         أخرجو الطحاكم، مف طريؽ أبي بكر ك  .(3) أخرجو السراج، مف طريؽ زاجدة بف قدامة
، (7)، كاآلجرم(6)، كأخرجو الطبراني(5)كأخرجو الخطيب، مف طريؽ حماد بف سممة .(4)بف عياشا

أبك بكر بف عياش، كحماد بف ك كبلىما مف طريؽ قيس بف الرَّبيع، أربعتيـ ]زاجدة بف قدامة، 
كد بو.  سممة، كقيس بف الربيع[، عف عاصـ بف أبي النَّجي

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عىف أىبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 
ثبلثتيـ مف طريؽ المسعكدم، عف ، (10)، كاآلجرم(9)، كابف أبي شيبة(8)أخرجو الطيالسي

 عاصـ بف أبي النجكد بو.
                                                           

 [.79]اإلسراء:  1))
 [.707: رقـ السؤاؿ62/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (2)
 [.2633: رقـ الحديث 237/ ص3]السراج: حديث السراج، ج (3)
 [.1021: رقـ الحديث 51/ ص3]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج (4)
 [.6746حديث : رقـ ال298/ ص12]الخطيب: تاريخ بغداد، ج (5)
 [.10256: رقـ الحديث142/ ص10]الطبراني: المعجـ الكبير، ج (6)
 [.1095: رقـ الحديث 1606/ ص4]أبك بكر اآلجرم، الشريعة لآلجرم، ج (7)
 [.249: رقـ الحديث 203/ ص1]أبك داكد الطيالسي: مسند أبي داكد، ج (8)
 [.333: رقـ الحديث 225/ ص1]ابف أبي شيبة: مسند ابف أبي شيبة، ج (9)

 [.1094: رقـ الحديث 1606/ ص4]أبك بكر اآلجرم: الشريعة لآلجرم، ج (10)
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 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:

كد، عفالوجو األول:  بٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكد  عاصـ بف أبي النَّجي  .زر بف حي

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]زاجدة بف قدامة، كأبك بكر 
 دتو مف طريؽ ]حماد بف سممة، كقيس بف الربيع[.بف عياش،[ ككجا

 (، كىك "ثقة ثبت، صاحب سنة". تقدمت ترجمتو في حديث ) زائدة بن قدامة: -
(، كىك "ثقة عابد، إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو بكر بن عياش: -

 حفظو ككتابو صحيح".
 عابد، تغير حفظو بآخرة". (، كىك "ثقة تقدمت ترجمتو في حديث ) حماد بن سممة: -
"صدكؽ تغير؛ لما كبر أدخؿ ابنيو  (، كىك تقدمت ترجمتو في حديث ) قيس بن الربيع: -

 ما ليس مف حديثو، فحدَّث بو".
 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 

عف عاصـ بف        مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو 
كد: ]عبد الرحمف المسعكدم[.  أبي النَّجي

، الككفي، المسعكدم، مف عبد الرحمن بن عبد ا بن عتبة بن عبد ا بن مسعود -
، كيحيى بف (2)."كثقو" ابف سعد(1)السابعة، مات سنة ستيف كقيؿ سنة خمس كستيف

      ، (7)، كأبك بكر األثـر(6)شيبة، كيعقكب بف (5)، كالعجمي(4)، كعمي بف المديني(3)معيف
، كقاؿ (10)قاؿ الذىبي: "مف كبار العمماء"ك  ،(9)ككميـ كصفكه "باالختبلط" ،(8)كابف نمير

أحمد: "صالح الحديث، كمف أخذ عنو في أكؿ فيك صالح األخذ، اختمط ببغداد كمف سمع 

                                                           

 (.344ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1)
 (.346/ ص6ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج (2)

 (.54ؿ )صابف معيف، مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجا(3) 
 (.480/ ص11الخطيب البغدادم،  تاريخ بغداد )ج (4)
 (.220ج/ ص10المرجع السابؽ، ) (5)
 (.480/ ص11المرجع السابؽ، )ج (6)
 (.480/ ص11)ج ،المرجع السابؽ (7)
 (.633/ ص1الذىبي، الكاشؼ )ج (8)
 .(747ص/ 2ج) الترمذم عمؿ شرح، ابف رجب، (72 ص) المختمطيفلمتفصيؿ انظر: العبلجي،  ((9

 (.633/ ص1الذىبي، الكاشؼ )ج(10) 
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أنو اختمط في آخر،  ، كقاؿ ابف حباف: "كاف صدكقان إال(1)بالككفة كالبصرة، فسماعو جيد"
عمره اختبلطان شديدان؛ حتى ذىب عقمو، ككاف يحدٍّث بما يحب، فحمؿ عنو، كلـ يتميز؛ 

، كقاؿ ابف (3)، كقاؿ العقيمي: "تغير في آخر عمره، في حديثو اضطراب"(2)فاستحؽ الترؾ"
 .(4)حجر "صدكؽ"

ايتو مردكدة، كمف ركل ثقة، اختمط ببغداد، فمف ركل عنو ببغداد فرك خالصة القول فيو:      
 عنو قبميا فركايتو مقبكلة.

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجود:
بٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر بف حي

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن جود؛ ألمور عدة:
كىـ: ]أبك بكر بف  ،الثقات وغير كاحد مف أصحابالحديث مف ىذا الكجو محفكظ؛ ركاه  .1

قيس بف الربيع[، إال قيس فيك صدكؽ، ك عياش، كزاجدة بف قدامة، كحماد بف سممة، 
 كبمتابعة الثقات لو؛ يرتقي حديثو.

فيك احتماؿ ال يفيد الجـز أما قكؿ الدارقطني: "كييحتمؿي أف يككف القكالف صحيحٍيًف"،  .2
 بترجيح كبل الطريقيف.

مف أربع في الكجو األكؿ ؛ فقد جاء راكو كمرتبة كؿ ح ىذا الكجو بالعدد، ككثرة الطرؽ، ييرجَّ  .3
الكجو الثاني فقد جاء مف طريؽ كاحد، كعميو يككف الكجو األكؿ ىك  بخبلؼطرؽ، 

 كا أعمـ.، المحفكظ 
 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أىبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 

الحديث مف ىذا الكجو غير محفكظ، تفرد بركايتو عبد الرحمف المسعكدم، عف عاصـ بف 
، (5)ثقة، اختمط قبؿ مكتو، ككاف يغمط فيما يحدث عف عاصـ بف بيدلةكالمسعكدم: أبي النجكد، 

 شاذة، كا أعمـ. فييخالؼ غيره مف الثقات بركايتو لمحديث مف ىذا الكجو، ك 
 الحديث:خامسًا: الحكم عمى 

إسناده حسف.الحديث مف كجيو المحفكظ، كىك الكجو األكؿ: 

  

                                                           

 .(164ص) ألحمد الرجاؿ كمعرفة أحمد بف حنبؿ، العمؿ(1) 
 (.48/ ص2ابف حباف، المجركحيف )ج (2)
 (.336/ ص2العقيمي، الضعفاء الكبير)ج (3)
 (.344ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4)
 (.748/ ص2( ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )ج(5
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 (  الحديث )

، َعْن َعْبِد الم ِو؛ َكاَن َرُسوُل الم ِو َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم ُيَصم ي، َفِإَذا سَ  َجَد َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر 
َفَمم ا َصم ى َوَضَعُيَما ِفي ِحْجرِِه، َفَقاَل: َمْن َأَحب ِني َفْمُيِحب  َوَثَب اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َعَمى َظْيرِِه، 

 َىَذْيِن.
ًمي  ٍبفي  كىاهي عى ٍنوي؛ فىرى ٍبًد المًَّو كىاٍختيًمؼى عى ، عىٍف عى كًد، عىٍف ًزرٍّ : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي اًلًح فىقىاؿى صى

، ا ، عىٍف عىاًصـو ٍيثو رى ك ٍبفي حي ، كىعىٍمري مَّادي ٍبفي شيعىٍيبو ، كىحى رٍّ اًبري ٍبفي اٍلحي ، كىجى مىٍيمىافي ٍبفي قىٍرـو سي بف حي، كى
اًلحو اأٍلى  ًف ٍبفي صى ٍبدي الرٍَّحمى كىاهي عى ، فىرى ٍبًد المًَّو. كىاٍختيًمؼى عىٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف عىيَّاشو ، عىٍف عى ، ٍزًدم  عىٍف ًزرٍّ

ٍبًد المًَّو. ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ ، عىٍف عىاًصـو ، عىٍف أىًبي بىٍكرو ٍيؽو الطَّيىًكم  رى سىفي ٍبفي زي ، كىحى ييكسيؼي اٍلقىطَّافي  كى
 : ييقىاؿي . كى ، الى يذكر فيو ابف مىٍسعيكدو ٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف عىيَّاشو ميٍرسىبلن كىاهي عى ـٍ رى دَّثى إكىغىٍيريىي  فَّ أىبىا بىٍكرو حى

، يًصميوي مىرَّةن كيرسمو  ، كىىىذىا ييٍشًبوي أىٍف يىكيكفى ًمٍف عىاًصـو ـٍ يىٍذكيٍر ًفيًو اٍبفى مىٍسعيكدو ًبًو ًببىٍغدىادى فىمى
 .(1)أخرل

 أواًل: أوجو االختالف:
ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجيكد، عمى 

 كجييف:
بىٍيش، عف عبد المَّو عاصـ الوجو األول:   ، مرفكعان.بف أبي النَّجكد، عىف ًزرٍّ بف حي
بىٍيش، مرسبلن. الوجو الثاني:  عاصـ بف أبي النَّجكد، عىف ًزرٍّ بف حي

 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف: 
بىٍيش، عف عبد المَّو الوجو األول:  كد، عف ًزرٍّ بف حي  ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

، (6)كابف خزيمة، (5)، كأبك يعمى المكصمي(4)، كالبزار(3)ابف أبي شيبة، ك (2)يأخرجو النساج
 ، سبعتيـ مف طريؽ عمي بف صالح.(8)، كاآلجيرٍّم  (7)شاشيكال

                                                           

 [.709: رقـ السؤاؿ 64/ ص5]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
 [.8114: رقـ الحديث318/ ص7]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج 2))
 [.397: رقـ الحديث 264/ ص1]ابف أبي شيبة: مسند ابف أبي شيبة، ج 3))
 [.1834: رقـ الحديث226/ ص5، جمسند البزار]البزار:  4))
 [. 5017: رقـ الحديث 434/ ص8]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج 5))
 [.887: رقـ الحديث 48/ ص2]ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة، ج 6))
 [.638: رقـ الحديث 113/ ص2]الييثـ بف كميب: المسند لمشاشي، ج 7))
 [.1646: رقـ الحديث 2159/ ص5]أبك بكر اآلجرم: الشريعة لآلجرم، ج 8))
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، (2). كأخرجو ابف حباف(1)ابف أبي الدنيا، مف طريؽ الحكـ بف ظييير كأخرجو 
، خمستيـ مف طريؽ أبي بكر بف عياش. (6)ف النقكركاب، (5)، كالبييقي(4)أبك نعيـ ك ، (3)كالطبراني

، مف طريؽ حماد بف شعيب ، أربعتيـ ]عمي بف صالح، كالحكـ بف ظيير، (7)كأخرجو اآلجيرٍّم 
 كأبك بكر بف عياش، كحماد بف شعيب[، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.

بىٍيش، مرسبلن. الوجو الثاني: كًد، عف ًزرٍّ ٍبًف حي  عاصـ بف أبي النَّجي

عاصـ  مف طريؽ أبي بكر بف عياش، عف كبلىما ، (9)البييقيك ، (8)أبي شيبة أخرجو ابف
 بف أبي النَّجكد بو.ا

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

بىٍيش، عف عبد المَّو الوجو األول:  كد، عىف ًزرٍّ بف حي  ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

]عمي بف صالح، كسميماف  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني
ٍيث[، كلكني لـ أجده إال مف طريؽ  رى ، كحماد بف شيعىٍيب، كعمرك بف حي رٍّ بف قىٍرـ، كجابر بف اٍلحي

 عمي بف صالح، كحماد بف شعيب، ككجدتو أيضان مف طريؽ الحكـ بف ظييير.
   ، أبك محمد الككفي، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ   عمي بن صالح بن صالح بن حي اليمداني -

 .(10)ابف حجر: "ثقة عابد، مف السابعة، مات سنة إحدل كخمسيف، كقيؿ بعدىا"
 
 

                                                           

 [.216: رقـ الحديث 381/ ص1]ابف أبي الدنيا: النفقة عمى العياؿ، ج 1))
 [.6970: رقـ الحديث 426/ ص15]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج 2))
 [.2644: رقـ الحديث 47/ ص3( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج3)
 [.305/ ص8( ]األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج4)
 [.3424: رقـ الحديث 373/ ص2ف الكبرل، ج( ]البييقي: السن5)
: الفكاجد الحساف البف النقكر، ص 6)  (.23: رقـ الحديث66( ]ابًف النَّق ٍكًر البىٍغدىاًدم 
 [.1639: رقـ الحديث 2151/ ص5]أبك بكر: الشريعة لآلجرم، ج7) )
 [.32174: رقـ الحديث 378/ ص6]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج 8))
 [.3424: رقـ الحديث 373/ ص2]البييقي: السنف الكبرل لمبييقي، ج 9))
          (، كانظر ترجمتو في: البخارم، التاريخ الكبير لمبخارم 402ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  10))

(، المزم، 208/ ص7(، ابف حباف، الثقات )ج190/ ص6(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج280/ ص6)ج
 (.332/ ص7(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج464/ ص20في أسماء الرجاؿ )ج تيذيب الكماؿ
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 ،(1)، أبك داكد، البصرم، النحكم، كمنيـ مف ينسبو إلى جدهسميمان بن َقْرم بن معاذ -
بٍّي      ، (4)، كذكره ابف حباف "في الثقات منسكبان إلى جده"(3)، مف السابعة(2) التميمي الضَّ

، كذكر ابف أبي حاتـ السبب (5)"تفرد أبك داكد الطيالسي بتسمية أبيو معاذان"ابف حجر:  كقاؿ
، كذكر عبد الغني بف (6)ي ال يفطف لو"كو إلى جده، قاؿ: "تالذم دفع أبا داكد إلى نسب

سعيد: "أف تفرقة مف فرؽ بيف سميماف بف قـر كسميماف بف معاذ خطأ قاؿ: كىما كاحد، 
            ، قاؿ ابف معيف،(7)كالدارقطني، كالبللكاجي كغيرىـ"كبنحكه قالو ابف أبي حاتـ، 

:(9)، كقاؿ ابف معيف أيضا: "كاف ضعيفان"(8)كابف الجاركد: "ليس بشيء"  ، كقاؿ ابف المديًنيَّ

، كقاؿ عبد المَّو بف أحمد بف حنبؿ: "كاف أبي يتبع حديث (10)لـ يكف بالقكم كىك صالح""
، كيزيد بف عبد العزيز بف سياه كقاؿ: "ىؤالء قكـ قطبة بف عبد العزيز، كسميماف  بف قـر

ف كاف سفيىاف كشعبة أحفظ  ثقات، كىـ أتـ حديثان مف سفياف كشعبة، ىـ أصحاب كتب، كا 
، كقاؿ (12)"ال أرل بو بأسان، كلكنَّو كاف يفرط في التشىيع" ، كقاؿ في مكضع آخر:(11)منيـ"

، كقاؿ في (14)، كضعفو النساجي(13")بالقكمأبك زرعة: "ليس بذاؾ"، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس 
في "الضعفاء"، كقاؿ  (17)كابف الجكزم ،(16)، كذكره العقيمي(15)مكضع آخر: "ليس بالقكم"

                                                           

 (.253( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(1
 (.51/ ص12( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(2
 (.253( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(3
 (.392/ ص6( ابف حباف، الثقات )ج(4
 (.687/ ص8( ابف حجر، فتح البارم )ج(5
 (.136/ ص4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(6
 (81/ ص6( مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ )ج(7
 (.128( ابف معيف، تاريخ ركاية الدارمي )ص(8
 (.411/ ص3( ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج(9

 (.169( عمي بف المديني، سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص (10
 (.52/ ص12الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( المزم، تيذيب (11
 (.136/ ص2( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(12
 (.137/ ص4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(13
 (.53/ص12( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(14
 (.49( النساجي، الضعفاء كالمتركككف )ص (15
 (.136/ ص2( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(16
 (. 23/ ص2( ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج(17



 99 
 

: "ىك ضعيؼ، لكف لـ يحتٌس بو مسمـ، بؿ ذكره متابعة" ، كقاؿ الذىبي: "صالح (1)النككم 
كقاؿ في مكضع آخر:  ،(3)، كقاؿ ابف حجر: "سيء الحفظ يتشيع"(2)الحديث، شيعي مفرط"

 .(4)"ضعيؼ اٍلحفظ"
 .ضعيؼ الحديث خالصة القول فيو:    

تكمـ فيو إال ما نقمو الذىبي عف األزدم حيث قاؿ:  ان ، لـ أجد أحد(5)، النَّخًعيٌ جابر بن اْلُحر   -
 .(6)"يتكممكف فيو"

 .جيكؿ الحاؿمخالصة القول فيو: 

، متفؽ (7)شعيب، كىك حماد بف أبي زياد، الككفي، أبك حماد بن شعيب التميمي الحماني -
 .(8)عمى تضعيفو، كقاؿ الذىبي: "ضعيؼ"

 لـ أجد لو ترجمة.: عمرو بن حريث -

(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -
 .حفظو ككتابو صحيح"

 

 

                                                           

 (.188/ ص16( النككم، شرح النككم عمى مسمـ )ج(1
 (.400/ ص4( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج(2
 (.253( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(3
 (.687/ ص8( ابف حجر، فتح البارم )ج(4
 (.375/ ص1ابف حجر، تعجيؿ المنفعة )ج5))
 (.377/ ص1العتداؿ )جالذىبي، ميزاف ا 6))
 (.611/ ص4( الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج(7
         (. انظر ترجمتو في: ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم 306/ ص1( الذىبي، المقتنى في سرد الكنى )ج(8
(، أبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي 25/ ص3(، البخارم، التاريخ الكبير لمبخارم )ج485-333/ ص3)ج

(، 311/ ص1(. العقيمي، الضعفاء الكبير)ج31(. النساجي، الضعفاء كالمتركككف )ص436ص/ 2زرعة )ج
(. الذىبي، 233/ ص1(. ابف الجكزم،  الضعفاء كالمتركككف )ج142/ ص3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج

 (.189/ ص1المغني في الضعفاء )ج
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ليمى، كيقاؿ: أبك خالد، متفؽ عمى ، الفزارم، أبك محمد، ككنية أبيو أبك الحكم بن ُظَيْير -
  (1)"تضعيفو، قاؿ ابف حجر: "متركؾ، رمي بالرفض، مف الثامنة، مات قريبان مف سنة ثمانيف

بىٍيش، مرسبلن. الوجو الثاني: كًد، عف ًزرٍّ بف حي  عاصـ بف أبي النَّجي

 ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني ]أبك بكر بف عياش[.
(، كىك "ثقة عابد، إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -

 .حفظو ككتابو صحيح"

 :ودرابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ج

بىٍيش، عف عبد المَّو كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول:   ، مرفكعان.، عف ًزرٍّ بف حي

 :ودالن جىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي 

، ركاه عف عاصـ بف أبي النجكد سبعة مف أصحابو، كىـ:                      الحديث مف ىذا الكجو مكصكؿ .1
ٍيث،     رى ، كحماد بف شيعىٍيب، كعمرك بف حي رٍّ ]عمي بف صالح، كسميماف بف قىٍرـ، كجابر بف اٍلحي

 قميؿه.كأبك بكر بف عياش، كالحكـ بف ظييىٍير[، كالكىـ مف قبؿ الجماعة 

 . (2)قاؿ البزار: "كىذا الحديث ال نعمـ ركاه بيذا المفظ، عف عاصـ إال عمي بف صالح" .2

قاؿ ابف حجر: "لو شاىد في السنف، كصحيح ابف خزيمة عف بريدة، كفي معجـ البغكم  .3
 .(3)نحكه بسند صحيح عف شٌداد بف الياد"

 

 

                                                           

                    (، انظر ترجمتو في: ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم175ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1))
                     (، البخارم، التاريخ الكبير لمبخارم 214/ ص2(، البخارم، التاريخ األكسط )ج276/ ص3)ج
(، النساجي، 60الرجاؿ )ص (، الجكزجاني، أحكاؿ43(، البخارم، الضعفاء الصغير )ص345/ ص2)ج

(، ابف حباف، المجركحيف البف 118/ ص3(، ابف أبي حاتـ،  الجرح كالتعديؿ )ج30الضعفاء كالمتركككف )ص
(، المزم، تيذيب الكماؿ في 489/ ص2(، ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج250/ ص1حباف )ج

                (، ابف حجر، تيذيب التيذيب604/ ص4(، الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج99/ ص7أسماء الرجاؿ )ج
 (.427/ ص2)ج
 (227/ ص5)ج مسند البزارالبزار،  2))
 (.63/ ص2ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )ج3) )
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بىٍيش، مرسبلن. ي النَّجيكد، عف ًزرٍّ بفأبعاصـ بف الوجو الثاني:   حي

 أبك بكر بف عياش، ، عفإبراىيـ بف مجشرالحديث مف ىذا الكجو مرسبلن، تفرد بركايتو 
 عامةى أصحاب خالؼكبذلؾ فقد ، -(1)لو أحاديث منكرة مف قبؿ اإلسناد -بو، كابراىيـ بف مجشر
مف ىذا لـ يتابعو أحد في ركايتو لمحديث كما ، كؿعاصـ في الكجو األ أبك بكر بف عياش عف

  .الكجو
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 . حسفالحديث مف الكجو المحفكظ، كىك الكجو األكؿ: إسناده 
 

 

 

  

                                                           

 .(442ص/ 1ج) الرجاؿ ضعفاء في الكامؿابف عدم،  ((1
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 (  الحديث )
، َعْن َعْبِد الم ِو، َقاَل: ِإن  الم َو َنَظَر ِفي ُقُموِب اْلِعَباِد َفاْختَاَر ُمَحم ًدا،  َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر 

آْخرِِه َفَما َرآُه اْلُمْسِمُموُن َحَسًنا َفُيَو ِعْنَد الم ِو َحَسٌن، َوَما رََأْوُه َسي ًئا َفُيَو ِعْنَد الم ِو اْلَحِديَث، َوِفي 
ٌء.  َسي 

 ، ، عىٍف ًزرٍّ ، كىاٍبفي عييىٍينىةى، عىٍف عىاًصـو كىاهي أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو ٍنوي، فىرى : يركيو عاصـ كىاٍختيًمؼى عى فىقىاؿى
، عىٍف    عىفٍ  ٍف أىًبي كىاًجؿو ، عى يىاهي عىٍف عىاًصـو كى ، فىرى يَّاتي ٍمزىةي الزَّ ، كىحى ا اٍلمىٍسعيكًدم  الىفىييمى ٍبًد المًَّو. كىخى  عى

ميٍسمً  ، كى ، عىًف اٍلميسىيًَّب ٍبًف رىاًفعو كىاهي عىٍف عىاًصـو ٍيري ٍبفي أىًبي اأٍلىٍشعىًث، رى الىفىييـٍ نيصى ٍبًد المًَّو. كىخى في ـي بٍ عى
، عىًف اأٍلىٍعمىًش،  ٍربو ـً ٍبفي حى ٍبدي السَّبلى ٍنوي؛ فىقىاؿى عى ٍبًد المًَّو. كركاه األعمش، كىاٍختيًمؼى عى ، عىٍف عى بىٍيحو صي
ٍبًد  اًرًث، عىٍف عى اًلًؾ ٍبًف اٍلحى قىاؿى اٍبفي عييىٍينىةى: عىًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف مى ٍبًد المًَّو. كى عىٍف شىًقيؽو، عىٍف عى

 .(1)المَّوً 

 أواًل: أوجو الختالف:

كًد، عمى ثبلثة  ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجي
 أكجو:

كًد، عف زر، عف عبد ا بف مسعكد  الوجو األول:  .عاصـ بف أىًبي النَّجي

كًد، عف أبي كاجؿ، عف عبد ا مسعكد  الوجو الثاني:  .عاصـ بف أىًبي النَّجي

 .عاصـ بف أبي النجكد، عف المسيب بف رافع، كمسمـ بف صبيح، عف عبد ا  :الوجو الثالث

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف: 

كًد، عف زر، عف عبد ا الوجو األول:   .عاصـ بف أىًبي النَّجي

أبي ، خمستيـ مف طريؽ (6)، كالحاكـ(5)، كاآلجرم(4)، كالطبراني(3)، كالبزار(2)أخرجو أحمد
كد بكر بف  بو. عياش، عف عاصـ بف أبي النَّجي

                                                           

 [. 711: رقـ السؤاؿ66/ ص5( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.3600: رقـ الحديث 84/ ص6( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(2
 [.1816: رقـ الحديث 212/ ص5، جمسند البزار( ]البزار: (3
 [.8582: رقـ الحديث 112/ ص9( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(4
 (.1146، 1144:رقـ الحديث 1675/ ص4اآلجرم: الشريعة لآلجرم، ج ( ]أبك بكر(5
 [.4465: رقـ الحديث 83/ ص3( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، ج(6
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 .عبد ا  ي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عفبعاصـ بف أالوجو الثاني: 

    ، (5)، كالبييقي(4)، كأبك نعيـ (3)، كالطبراني(2)، كابف األعرابي(1)أخرجو الطيالسي
كًد بو.، ستتيـ مف طريؽ عبد الرحمف المسعكدم، عف (6)كالخطيب البغدادم  عاصـ بف أبي النَّجي

عاصـ بف أبي النجكد، عف المسيب بف رافع، كمسمـ بف صبيح، عف عبد ا الوجو الثالث: 
. 

 .(7)عف عاصـ بف أبي النجكد ،نصير بف أبي األشعثمف طريؽ، الدارقطني أكرده 
 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كد، عف زر، عفالوجو األول:   .عبد ا  عاصـ بف أبي النَّجي

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]أبك بكر بف عياش،      
 كلكني لـ أجده إال مف طريؽ أبي بكر بف عياش.، كابف عيينة[

(، كىك "ثقة عابد؛ إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -
 .حفظو ككتابو صحيح"

بف أبي عمراف، ميمكف اليبللي، أبك محمد، الككفي، المكي، متفؽ عمى  عيينةسفيان بن  -
تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إال أنو تغير حفظو بأخرة، ككاف ربما دلس 
لكف عف الثقات، ككاف أثبت الناس في عمرك بف دينار، مف رؤكس الطبقة الثامنة، مات 

 .(8)إحدل كتسعكف سنة بمكة" في رجب سنة ثماف كتسعيف كلو

 
                                                           

 [.243: رقـ الحديث 199/ ص1( ]أبك داكد الطيالسي: مسند أبي داكد، ج(1
 [.862: رقـ الحديث 444/ ص2( ]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي، ج(2
 [.8583: رقـ الحديث 112/ ص9]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج ((3
 [.48: رقـ الحديث 19/ ص1( ]ألبي نعيـ األصبياني: معرفة الصحابة، ج(4
 [.49: رقـ الحديث 114( ]البييقي: المدخؿ إلى السنف الكبرل لمبييقي، ص(5
 (.422/ ص1( ]الخطيب البغدادم: الفقيو كالمتفقو،  )ج(6
 [.711: رقـ السؤاؿ66/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج( (7
(، 41/ ص6(. انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج245( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(8

(، ابف حجر، طبقات 186(، العبلجي، جامع التحصيؿ )ص 244/ ص10الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج
 (.32ص المدلسيف )
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كًد، عف أبي كاجؿ، عىٍف عبد ا الوجو الثاني:   .عاصـ بف أىًبي النَّجي

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]المسعكدم، كحمزة 
 الزيات[ كلكني لـ أجده إال مف طريؽ المسعكدم.

(، كىك" ثقة، اختمط ببغداد، فمف   تقدمت ترجمتو في حديث ) عبد الرحمن المسعودي: -
 ركل عنو ببغداد فركايتو مردكدة، كمف ركل عنو قبميا فركايتو مقبكلة".

القارمء، أبك عمارة، الككفي، التيمي مكالىـ، مف السابعة، مات  حمزة بن حبيب الزيات، -
 . (1)سنة ست أك ثماف كخمسيف، ككاف مكلده سنة ثمانيف

كذكره  ،(4)، كالعجمي، كزاد: "رجؿ صالح، صاحب سنة"(3)، كأحمد(2)و" ابف معيف"كثق
،. (6)كقاؿ الذىبي: "حافظ لمحديث"، كقاؿ النساجي: "ليس بو بأس" ،(5)ابف حباف في "الثقات"

       ، (7)كقاؿ ابف سعد: "كاف رجبلن صالحان، عنده أحاديث، ككاف صدكقان، صاحب سنة"
، كقاؿ الساجي، كاألزدم: "صدكؽ سيء الحفظ، ليس (8)ربما كىـ" كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ

، كقاؿ الساجي كاألزدم أيضان: "يتكممكف في قراءتو كينسبكنو إلى حالة (9)بمتقف في الحديث"
       ، كقاؿ ابف حباف:(11)، فردَّ عمييما الثكرم فقاؿ: "ما قرأ حمزة حرفنا إالَّ ًبأىثىر"(10)مذمكمة"

الككفة، ككاف مف عمماء أىؿ زمانو بالقراءات، ككاف مف خيار عباد ا ركل عنو أىؿ "
 .(12)عبادة كفضبلن ككرعان كنسكان"

 .صدكؽخالصة القول فيو:     

 

                                                           

 (.179( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1
 (.334/ ص3( ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج(2
 (.210/ ص3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(3
 (322/ ص1( العجمي، الثقات )ج(4
 (.228/ ص6( ابف حباف، الثقات )ج(5
 (316/ ص7( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(6
 (.359/ ص6سعد، الطبقات الكبرل )ج( ابف (7
 (.179( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (8
 (.28/ ص3( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(9

 (.28/ ص3)ج، ( المرجع السابؽ(10
 (.530/ ص6( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج(11
 (. 228/ ص6( ابف حباف، الثقات )ج(12
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 .عاصـ بف أبي النجكد، عف المسيب بف رافع، كمسمـ بف صبيح، عف عبد ا الوجو الثالث: 

 [.الدارقطني: ]نيصير بف أبي األشعثركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد 

، القيرىادمنصير بن أبي األشعث -
، متفؽ عمى (3)، أبك الكليد، الككفي الكناسي(2)، األسدم(1)

 .(4)تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة مف السابعة"
 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجوِد:

كًد، عف زر، عف عبد ا الوجو األول:   .عاصـ بف أىًبي النَّجي
أخرجو البزار في مسنده ثـ أشار إلى تفرد أبي بكر بف عياش حيث قاؿ: "كىذا الحديث، 
، عف عبد المَّو ال نعمـ ركاه إال أبك بكر، كركاه غير أبي بكر، عف عاصـ،  عف عاصـ، عف ًزرٍّ

طني أفاد: "بأف سفياف بف عيينة قد تابع أبا بكر بف ، كلكف الدارق(5)عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو"
عياش عف عاصـ بف أبي النجكد مف ىذا الكجو، كابف عيينة ثقة إال أنو تغير حفظو بأخرة، 

 ككاف ربما دلس، كلكف عف الثقات.
لقي ىذا الكجو القبكؿ كالتصحيح مف العمماء؛ فقاؿ الشيخ أحمد شاكر: "إسناده ك 
 (. 8)، كشعيب األرنؤكط(7)األلباني، كحسَّنو (6)صحيح"

 
 

                                                           

القيرادل: بضـ القاؼ كفتح الراء كفي آخرىا الداؿ الميممة بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى قراد، كالمشيكر  1))
 (356/ ص10بالنسبة إليو نصير بف أبى األشعث القرادم، الككفي. السمعاني، األنساب )ج

األزد فيبدلكف السيف مف  األسدم: بفتح اليمزة كسككف السيف الميممة كبعدىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة الى 2))
 (.213ص  /1الزام. السمعاني ،األنساب )ج

الكيناسى: بضـ الكاؼ كفتح النكف بعدىما األلؼ كالسيف الميممة في آخرىا، ىذه النسبة إلى الكناسة ، كىي  3))
 (.149ص  /11محمة بالككفة يباع بيا الدكاب، منيا نصير بف أبى األشعث الكناسي. السمعاني،  األنساب )ج

               (، انظر ترجمتو في: البخارم، التاريخ الكبير لمبخارم 561( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(4
(، ابف أبي حاتـ، الجرح 151(، أبك داكد السجستاني ، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد )ص115/ ص8)ج

ب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (، المزم، تيذي543/ ص7(، ابف حباف، الثقات )ج492/ ص8كالتعديؿ )ج
 (.320/ 2(، الذىبي، الكاشؼ )368/ ص29)ج
 (.213/ ص5)ج مسند البزار( البزار، (5
 (.505/ ص3أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد )ج 6))
 (.17ص/ 2جاأللباني، سمسمة األحاديث الضعيفة ) 7))
 (.84/ ص6أحمد بف حنبؿ، انظر: كبلـ المحقؽ لمسند أحمد )ج 8))
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كًد، عف أبي كاجؿ، عىٍف عبد ا الوجو الثاني:   .عاصـ بف أىًبي النَّجي

، كىك ثقة، اختمط بأخرة، لكف  ىذا الكجو يركيو عف عاصـ بف أبي النجكد، المسعكدم 
ابف رجب الراكم عنو ىنا أبك داكد الطيالسي، كسماعو منو قبؿ االختبلط، كما أفاد بذلؾ 

، كقاؿ الحاكـ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه، كلو شاىد أصح منو، إال أف (1)الحنبمي
، كأفاد الدارقطني أف حمزة الزيات قد تابع المسعكدم في ركاية ىذا الكجو، كلـ (2)فيو إرساالن"

الصحيحة عف . كقد تابع عاصـى بف أبي النجكد في الركاية (3)أقؼ عمى مف أخرج ىذا الكجو
 .(5)، كالبزار(4)أبي كاجؿ عبدي السبلـ بف حرب كأخرج ىذه المتابعة: الطبراني

 . (7)كالسخاكم ،(6)لقي ىذا الكجو القبكؿ مف العمماء: فقد حسنو ابف حجر
 كعميو فكبل الكجييف األكؿ كالثاني محفكظيف كراجحيف عف عاصـ بف أبي النجكد، كا أعمـ. 

بف أبي النجكد، عف المسيب بف رافع، كمسمـ بف صبيح، عف عبد ا عاصـ الوجو الثالث: 
.مكقكؼ ، 

ي، تفرد بركايتو عف عاصـ بف أبي النجكد، نصيري بف أبي األشعث، كما أفاد الدارقطن
 ، لذلؾ لـ أرجحو.كىك ثقة، كلـ أقؼ عمى إسناده
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

صحيح  ماالكجو األكؿ كالكجو الثاني: إسنادىالحديث مف الكجييف المحفكظيف: كىما 
 لغيره.

 
  

                                                           

 (.748/ ص2الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )ج ( ابف رجب(1
 (.83/ ص3الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج 2))

 (. 711سؤاؿ /66/ ص5( الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج(3
 (.8593ح /115/ ص9( الطبراني، المعجـ الكبير )ج(4
 (.1702ح /119/ ص5)ج مسند البزار( البزار، (5
 (.435/ ص2مكافقة الخبر في تخريس أحاديث المختصر )ج( ابف حجر، (6
 (.581( السخاكم، المقاصد الحسنة )ص (7
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 (  الحديث )
ُروا َفِإن  ِفي  ، َعْن َعْبِد الم ِو، قال رسول ا صمى ا عميو وسمم: َتَسح  َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر 

 الس ُحوِر َبَرَكًة.
كىاهي   ٍنوي؛ فىرى : يىٍرًكيًو عىاًصـه، كىاٍختيًمؼى عى ، عىٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف فىقىاؿى ًف ٍبًف مىٍيًدمٍّ ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى بيٍندىاره

 ، كىاهي أىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى ٍكقيكفنا. كىرى ، مى ٍيريهي يىٍرًكيًو، عىًف اٍبًف مىٍيًدمٍّ ، مىٍرفيكعنا. كىغى ، عىٍف عىاًصـو يَّاشو عىٍف عى
كىاهي غى  فىعىوي. كىرى ، فىرى ٍكقيكؼي أىًبي بىٍكًر ٍبًف عىيَّاشو قىفيكهي. كىاٍلمى ، فىكى ، عىٍف أىًبي بىٍكرو اًب أىًبي بىٍكرو ٍيريهي ًمٍف أىٍصحى

ًحيحي   .(1)الصَّ
 أواًل: أوجو االختالف:

، عمى الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجيكدذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا 
 كجييف:

 ، مرفكعان.و عاصـ بف أبي النجكد، عىٍف زر، عف عبد المَّ الوجو األول: 

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 

 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف:

 ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النجكد، عف زر، عف عبد المَّو الوجو األول: 

، (7)كالخطيب، (6)، كأبك نعيـ (5)، كأبك عكانة(4)، كأبك يعمى(3)، كالبزار(2)أخرجو النساجي
 .عبد الرحمف بف ميدمعف  -بيٍندىار -عف محمد بف بشارتيـ تس

 
 
 

                                                           

 [.712: رقـ السؤاؿ67/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
 [.2144: رقـ الحديث 140/ ص4]النساجي: سنف النساجي، كتاب الصياـ، الحث عمى السحكر، ج (2)
 [.1821: رقـ الحديث 217/ ص5، جمسند البزار]البزار:  (3)
 [.5073: رقـ الحديث 7/ ص9]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج (4)

 [.2745:رقـ الحديث 178/ ص2]أبك عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج(5) 
 [.34/ ص 9]األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج (6)
 [.385: رقـ الحديث 458/ ص2تاريخ بغداد، ج]الخطيب البغدادم:  (7)
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        ، (5)، كالطبراني(4)، كابف األعرابي(3)، كأبك عكانة(2)، كابف خزيمة(1)كأخرجو البزار 
كأخرجو القضاعي، مف طريؽ أحمد بف عبد  أحمد بف يكنس،يـ مف طريؽ تست ،(6)كأبك نعيـ

]عبد الرحمف بف ميدم، كأحمد بف يكنس، كأحمد بف عبد الجبار[، عف أبي  ، ثبلثتيـ(7)الجبار
 بكر بف عياش، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجكد، عف زر، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 

 .(8)عبد الرحمف بف ميدمعف  ،سعيد عيبيد المَّو بفعف  أخرجو النساجي،
: ]عبد الرحمف بف ميدم، كبلىما، (9)طريؽ العطاردممف أبك عكانة،  كأخرجو

 كالعطاردم[، عف أبي بكر بف عياش عف عاصـ بو.

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كدع الوجو األول: ، عف عبد المَّو رضى ا عنو، مرفكعان.اصـ بف أبي النَّجي  ، عف ًزرٍّ

(، كىك ثقة عابد، إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو بكر بن عياش: -
 حفظو ككتابو صحيح.

 :كبالرجكع لتبلميذ أبي بكر بف عياش مف ىذا الكجو، كىـ 
، العىٍنبرم مكالىـ، أبك سعيد، البصرم، متفؽ عمى عبد الرحمن بن ميدي بن حسان -

 تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت حافظ عارؼ بالرجاؿ كالحديث، قاؿ ابف المديني: ما
 .(10)رأيت أعمـ منو، مف التاسعة، مات سنة ثماف كتسعيف كماجة"

                                                           

 [.1822: رقـ الحديث 217/ ص5، جمسند البزار]البزار:  (1)
 [.1936: رقـ الحديث 213ج/ ص3]ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة،  (2)

 [.2746: رقـ الحديث 178/ ص2]أبك عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج(3) 
 [.1217: رقـ الحديث 615/ ص2]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي، ج (4)
 [.10235: رقـ الحديث 138/ ص10]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج (5)
 [.305/ ص8]األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج (6)
 [.676: رقـ الحديث 395/ ص1]القضاعي: مسند الشياب القضاعي، ج (7)
 [.2145: رقـ الحديث 141/ ص4]النساجي: سنف النساجي، كتاب الصياـ، الحث عمى السحكر، ج (8)
 [.2747: رقـ الحديث 178/ ص2]أبك عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج (9)

 (.351ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (10)
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، الككفي، متفؽ (1)بف عبد ا بف قيس، التميمي، اليربكعي أحمد بن عبد ا بن يونس -
عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة حافظ، مف كبار العاشرة، مات سنة سبع كعشريف كىك 

 .(2)ابف أربع كتسعيف سنة"

، الجبارأحمد بن عبد  - أبك عمر، الككفي، متفؽ عمى تضعيفو، قاؿ       بف محمد العيطىاًرًدم 
ابف حجر: "ضعيؼ، كسماعو لمسيرة صحيح، مف العاشرة، مات سنة اثنتيف كسبعيف كلو 

 . (3)خمس كتسعكف سنة"

  :كبالترجمة لتمميذ ابف ميدم مف الكجو األكؿ 

ر، بندار، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ        ، البصرم، أبك بكمحمد بن بشار بن عثمان العبدي -
 .(4)ابف حجر: "ثقة، مف العاشرة، مات سنة اثنتيف كخمسيف، كلو بضع كثمانكف سنة"

، عف عبد المَّو الوجو الثاني:  كًد، عف ًزرٍّ  ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجي

كبر ساء  (، كىك "ثقة عابد، إال أنو لما : تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش -
 حفظو ككتابو صحيح".

 :كبالرجكع لتراجـ تبلميذ أبي بكر بف عياش مف ىذا الكجو كىـ 

(، كىك "ثقة ثبت حافظ عارؼ   تقدمت ترجمتو في حديث ) عبد الرحمن بن ميدي: -
 بالرجاؿ كالحديث".

، أبك الفضؿ، الككفي، صدكؽ لو غراجب، مف عمقمة بن عمرو بن الحصين، العطاردي -
 .(6). كقاؿ الذىبي: "كثؽ"(5)عشرة، مات سنة ست كخمسيفالحادية 

 

 
                                                           

المنقكطة بنقطة كفي آخرىا كعي: بفتح الياء المنقكطة بنقطتيف مف تحتيا كسككف الراء كضـ الباء بي رٍ اليى  1))
العيف الميممة، كىذه النسبة إلى بنى يربكع كىك بطف مف تميـ، كالمشيكر بيذه النسبة مسركؽ بف أكس 

 (.488/ ص13اليربكعي. السمعاني ، األنساب )ج
 (.81ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2)
 (.81)ص، المرجع السابؽ (3)
 (.469المرجع السابؽ، )ص  (4)
 (.397جر، تقريب التيذيب )صابف ح (5)
 (.34/ ص2الذىبي، الكاشؼ )ج (6)
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 :كبترجمة تمميذ عبد الرحمف بف ميدم مف الكجو الثاني 
متفؽ عمى  ، أبك قدامة، السرخسي، نزيؿ نيسابكر،(1)عبيد ا بن سعيد بن يحيى الَيْشُكِري   -

 .(2)"كأربعيفثقة مأمكف سني، مف العاشرة، مات سنة إحدل " تكثيقو قاؿ ابف حجر:
 :الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجودرابعًا: الوجو 
، ععاص الوجو األول: كد، عف ًزرٍّ  ، مرفكعان. ف عبد المَّوـ بف أبي النَّجي

الحديث مف ىذا الكجو ركاه محمد بف بشار بندار، عف عبد الرحمف بف ميدم عف عاصـ 
عامة أصاحب ابف ميدم الذيف رككه بف أبي النجكد مرفكعان، كبذلؾ قد خالؼ ابفي بشار ا

 كىك ثقة مأمكف. اليىٍشكيًرمٌ سعيد  بالكقؼ، منيـ عبيد ا بف

، عف عبد المَّو الوجو الثاني:  كًد، عف ًزرٍّ  ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجي

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود؛ ألمور عدة:

األكؿ، فعبد الرحمف بف ميدل أكثؽ مف أحمد بف رجاؿ الكجو الثاني أكثؽ مف رجاؿ الكجو  .1
يكنس كمف تابعو، كقاؿ المزم: "عبيد ا اليشكرم أثبت عندنا مف ابف بشار، كحديثو أكلى 

 .(3)بالصكاب"

أخرجو البزار في مسنده ثـ قاؿ: "ىذا الحديث قد ركاه غير كاحد، عف عبد الرحمف، عف      .2
عمـ أحدان أسنده عف عبد الرحمف، عف أبي بكر إال محمد أبي بكر بيذا اإًلسناد مكقكفا، كال ن

 .(4)بف بشار، كقد ركاه أحمد بف يكنس، عف أبي بكر مرفكعان"ا

 . (5)تصحيح العمماء لمحديث مف ىذا الكجو، حيث قاؿ الدارقطني: "كالمكقكؼ الصحيح" .3

أبي، كسألتو  ركل الخطيب بسنده عف عبد المَّو بف عمي بف عبد المَّو المديني، قاؿ: "سمعت .4
، عف       عف حديث ركاه بندار، عف ابف ميدم، عف أبي بكر بف عياش، عف عاصـ، عف ًزرٍّ

                                                           

اليشكرم: بفتح  الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا، كسككف الشيف المعجمة كضـ الكاؼ كفي آخرىا الراء،  1))
 (.509/ ص13تنسب إلى ىذه القبيمة، كىي يشكر جماعة. السمعاني، األنساب )ج

 (.371ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (2)
 (.26/ ص7المزم، تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ )ج  (3)
 (.218/ ص5)ج مسند البزارالبزار،   (4)
 (.712ؤاؿ/ س67/ ص5الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج  (5)
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: تسحركا فإف في السحكر بركة"؟ فقاؿ: ىذا كذب، قاؿ: حدثني  عبد المَّو، عف النًَّبي قىاؿى
 . (1)أبك داكد مكقكفا، كأنكره أشد اإلنكار"

: "حدثنا بندار ]بخبر غريب غريب[، ثنا قاؿ -ابف حجر ه إليوعزافيما  -ذكر ابف خزيمة  .5
 .(2)عبد الرحمف بف ميدم، عف أبي بكر بف عياش، عف عاصـ ..."

كعميو يتضح جميان أف بنداٌرا قد كىـ في رفعو عف عبد الرحمف بف ميدم، كأف أبا داكد   
 .(3)قد كافؽ الركاية الراجحة عف ابف ميدل، كما أفاد الخطيب في تاريخو

 امسًا: الحكم عمى الحديث:خ

 .حسفكجو المحفكظ، كىك الكجو الثاني: إسناده الالحديث مف 
  

                                                           

 (.458/ ص2تاريخ بغداد )جالخطيب،   (1)
(. كما بيف المعككفتيف زيادة، ذكرىا ابف حجر، كلـ أعثر عمييا 189/ ص10ابف حجر، إتحاؼ الميرة )ج  (2)

نما ذكره باسمو: محمد بف بشار. ينظر: صحيح  في صحيح ابف خزيمة، بؿ لـ يذكر ابف خزيمة بنادران بالمقب، كا 
 (.1936ح /213ص /3ابف خزيمة )ج

 .(458ص/ 2جتاريخ بغداد )الخطيب،   (3)
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 (  الحديث )
، َعْن َعْبِد الم ِو، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو عميو وسمم في الت َشيُِّد.  َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر 

كًد  : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي ، فىقىاؿى ، عىٍف ًزرٍّ ، عىٍف عىاًصـو ـي ٍبفي ظييىٍيرو كى كىاهي اٍلحى ٍنوي؛ فىرى كىاٍختيًمؼى عى
كىاهي أىبىافي اٍلعى  ٍبًد المًَّو. كىرى ، عىٍف عى ، أىٍك أىًبي كىاًجؿو ، عىٍف ًزرٍّ كىاهي ... عىٍف عىاًصـو ٍبًد المًَّو. كىرى ، عىٍف عى طَّاري

ـي بٍ  ٍبرىاًىي ، كىاً  سيٍفيىافي كىًعٍمرىافي اٍلقىطَّافي اًرًث، كى ٍعفىري ٍبفي اٍلحى مىمىةى، كىأىبيك اأٍلىٍشيىًب جى مَّادي ٍبفي سى ، كىحى في طىٍيمىافى
، عىٍف عىاصً  ٍيدو كىاهي سىًعيدي ٍبفي زى ، عىٍف عىٍبًد المًَّو. كىرى ٍف أىًبي كىاًجؿو ٍنوي، عى اًلدو اٍلقيرىًشيٍّ عى ، ًمٍف ركاية أبي خى ـو

بٍ  ، عىٍف عى ٍف أىًبي كىاًجؿو ارىًة ًفي اأٍلىٍمًر عى ًديثي ااًلٍسًتخى رى أىٍغرىبى ًفيًو، كىىيكى حى ًديثنا آخى ًد المًَّو. كىزىادى ًفيًو حى
ًة. تىفىرَّدى ًبذىًلؾى سىعً  ـى ًفي الصَّبلى ا يينىاًفي التٍَّسًمي دٍّثى ًفي أىٍمرو أىٍك مى ًديثي أىٍف ييحى اًء ًفيًو، كىحى يدي ٍبفي كىالد عى

، عىٍف عىاصً  ٍيدو ارىةً زى ًديثى ااًلٍسًتخى ، أىٍعًني حى  .(1)ـو
 أواًل: أوجو الختالف:

، عمى ثبلثة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجيكدذكر الدارقطني أف الركاة 
 أكجو:

بيش، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو األول:  كد، عف زر بف حي  ، مرفكعان. عاصـ بف أبي النَّجي

بيش، أك أبي كاجؿ، عف عبد المَّوعاصـ الوجو الثاني:  كد، عف زر بف حي ،  بف أبي النَّجي
 مرفكعان.

كًد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثالث:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

بيش، عف عبد المَّو بفالوجو األول:  كد، عف زر بف حي  ، مرفكعان.مسعكد  عاصـ بف أبي النَّجي

، كبلىما مف طريؽ الحكـ بف ظييير، عف عاصـ (3)، كأكرده الدَّارقطني(2)أخرجو ابف عدم
 بف أبي النجكد. ا

بيش، أك أبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو الثاني:  كد، عف زر بف حي ، عاصـ بف أبي النَّجي
 مرفكعان.

                                                           

 [.713: رقـ السؤاؿ68/ ص5( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.492/ ص2]ابف عدم: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ج 2))

 [.713: رقـ السؤاؿ68/ ص5( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(3
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راشد، عف  كبلىما مف طريؽ معمر بف، (2)، كالطبراني(1)أخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني
 بو. عاصـ بف أبي النَّجيكد

كًد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو الثالث:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

ف طريؽ زاجدة بف قدامة، كأخرجو       ثبلثتيـ م ،(5)كالطبراني  ،(4)، كالسَّرَّاجي (3)أخرجو البزار
،   (7)، كأخرجو الطبراني، مف طريؽ حماد بف سممة(6)أبي بكر بف عياشأبك اسحاؽ، مف طريؽ 

، كمف (10)، كمف طريؽ سعيد بف زيد(9)، كمف طريؽ جعفر الحارث(8)كمف طريؽ ىماـ بف دينار
، سبعتيـ ]زاجدة بف قدامة، كأبك بكر بف عياش، كحماد بف سممة، كىماـ (11)طريؽ سفياف الثكرم

كًد بو.كسفياف الثكرم[، عف عاصـ بف أب الحارث، كسعيد بف زيد،بف دينار، كجعفر بف ا  ي النَّجي

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:
بيش، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو األول:  كد، عف زر بف حي  ، مرفكعان.عاصـ بف أىًبي النَّجي

أبي  مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف
كد: ]الحكـ بف ظيير[.  النَّجي

 (، كىك" متركؾ، رمي بالرفض".  : تقدمت ترجمتو في حديث )الحكم بن ُظيير -

بيش، أك أبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو الثاني:  كد، عف زر بف حي ، عاصـ بف أبي النَّجي
 مرفكعان.

                                                           

 [.3064رقـ الحديث : 200/ ص2( ]الصنعاني: مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، ج(1
 [.9898: رقـ الحديث 43/ص 10( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(2
 [.1725: رقـ الحديث 136/ ص5، جمسند البزار( ]البزار: (3
 [.713: رقـ الحديث 172/ ص2( ]السراج: حديث السراج، ج(4
 [.9899: رقـ الحديث 44/ ص 10( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(5
 [.100: رقـ الحديث 60البغدادم: الجزء األكؿ مف أمالي أبي إسحاؽ، ص  ( ]أبك إسحاؽ(6
 [.9894: رقـ الحديث 42/ ص10( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(7
 (.9895ح /43/ ص 10( المرجع السابؽ، )ج(8
 (.9896ح /43/ ص10( المرجع السابؽ، )ج(9

 (.9897ح /43ص  /10( المرجع السابؽ، )ج(10
 (.9900ح /44/ ص10رجع السابؽ، )ج( الم(11
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صـ بف أبي مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عا
كد: ]معمر بف راشد[.  النَّجي

نزيؿ اليمف، متفؽ عمى تكثيقو،                ، مكالىـ، أبك عركة، البصرم ، األزدممعمر بن راشد -
قاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت فاضؿ، إال أف في ركايتو عف ثابت كاألعمش، كعاصـ بف أبي 

، مف كبار السابعة، مات سنة النجكد، كىشاـ بف عركة شيجان، ككذا فيما حدث بو بالبصرة
 . (1) أربع كخمسيف كىك ابف ثماف كخمسيف سنة"

: ثقة ثبت؛ إال أف حديثو بالبصرة فيو اضطراب كثير، كحديثو باليمف خالصة القول فيو
، كقاؿ ابف رجب: "كاف يضعؼ حديثو عف أىؿ العراؽ خاصة"، كقاؿ ابف أبي (2)جيد

حدثؾ معمر عف العراقييف فخفو، إال عف الزىرم خيثمة: سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: "إذا 
 .(3)كابف طاكس فإف حديثو عنيما مستقيـ، فأما أىؿ الككفة كالبصرة فبل"

 ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو الثالث: 

عاصـ بف أبي مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثالث تبيف أنو يركيو عف 
كد: ]زاجدة بف قدامة، أبك بكر بف عياش، كحماد بف سممة، كىماـ بف دينار، كجعفر بف  النَّجي

 الحارث، كسعيد بف زيد، كسفياف الثكرم[.
(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  : تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش -

 حفظو ككتابو صحيح".
 (، كىك "ثقة ثبت، صاحب سنة". تقدمت ترجمتو في حديث ) زائدة بن قدامة الثقفي: -

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة -

 (، كىك" ثقة ربما كىـ". : تقدمت ترجمتو في حديث )ىمام بن يحيى بن دينار -
 
 

                                                           

 (.541( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(1
 (.766/ ص2( ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )ج (2
 (.774/ ص2)ج المرجع السابؽ،(  (3
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مف الطبقة ر الخطأ، كىذا الكاسطي، أبك األشيب، صدكؽ كثي جعفر بن الحارث، -
، كقاؿ أبك حاتـ: "شيخ ليس بحديثو (2)، قاؿ أبك زرعة: "ال بأس بو عندم"(1)السابعة
"" ، كقاؿ ابف معيف:(3)بأس" ًعيؼه قىاؿى ميرَّةي: "ليس (5)، كفي مكضع آخر: "ليس بثقة"(4)ضى ، كى

عَّفيكهي"(7)، كقاؿ النساجي: "ضعيؼ"(6)حديثو بشيء" البخارم: ، كقاؿ (8)، كقاؿ الذىبي: "ضى
ًديث" "مينكر الحى
قَّؼى اٍبفي ًحبَّافى ًفي تىٍضًعيًفًو كقاؿ: "كىافى يخطىء(9) تىكى طؤيهي  ،، كى ـٍ يكثر خى لى كى

لكنو ًممَّف الى يٍحتىس ًبًو ًإذىا اٍنفىرد كىىيكى مف الثٍّقىات  ًقيقىة كى كحيف ًفي اٍلحى تَّى يصير مف اٍلمىٍجري حى
 .(11)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ كثير الخطأ"(10)يًو"يقرب كىىيكى ًممَّف أستخير المَّو فً 

 يخطىء.صدكؽ  خالصة القول فيو:
مي، أبك الحسف البصرم، أخك حماد، مف السابعة، سعيد بن زيد بن درىم األزدي - ٍيضى ، الجى

، (16)، كأبك زرعة(15)، كالعجمى(14)، كابف سعد(13)ابف معيف كثقو .(12)مات سنة سبع كستيف
قىاؿى أىٍحمد: "ليس  ، قاؿ ابف عدل: "كليس (18)، كقاؿ البخارم: "صدكؽ حافظ"(17)بو بأس"كى

                                                           

 (.140( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1
 (.476/ ص2( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(2
 (.476ص/ 2)ج، ( المرجع السابؽ(3
 (.399/ ص4( ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج(4
 (.406/ ص3( المرجع السابؽ، )ج(5
 (.487/ ص3( المرجع السابؽ، )ج(6
 (.28( النساجي، الضعفاء كالمتركككف )ص (7
 (.770/ ص2( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج(8
 (.24( البخارم، الضعفاء الصغير )ص  (9
 (.212/ ص1البف حباف )ج ( ابف حباف، المجركحيف(10
 (.140( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(11
 (.236)ص المرجع السابؽ،(  (12
 (.184/ ص4( ابف معيف، تاريخ  ركاية الدكرم )ج(13
 (.211/ ص7( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(14
 (.184( العجمي، الثقات )ص (15
 (.872/ ص3( أبك زرعة الرازم، الضعفاء ألبي زرعة )ج(16
 (.524ص/ 2جأحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )( (17
 (.472/ ص3( البخارم، التاريخ الكبير)ج(18
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ابف كقؿ ، (1)بو غيره، كىك عندل في جممة مف ينسب إلى الصدؽ" يلو منكر ال يأت
: "صدكؽ لو أكىاـ"، كقاؿ ابف حباف: "ككاف صدكقان حافظان ممف كاف يخطىء في (2)حجر

، كقاؿ يحيى بف سعيد: (3)فرد بو إذا انفرد"األخبار كييـ ًفي اآلثار حتى ال يحتس بو إذا ان
: "ليس بالقكم"، (7)، كالنساجي(6)، كقاؿ أبك حاتـ(5)، كقاؿ ابف معيف: "ضعيؼ"(4)"ضعؼ"

 .(8)فقاؿ: "ليس بشيء" ؟ داكد اكقاؿ اآلجرم: سألت أب
 صدكؽ لو أكىاـ. خالصة القول فيو:

 ".حجة إماـ (، كىك "ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في حديث ) سفيان الثوري: -

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي النجود:

بيش، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو األول:  كد، عف زر بف حي  ، مرفكعان.عاصـ بف أىًبي النَّجي

الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو الحكـ بف ظيير، عف عاصـ بف أبي النجكد، كالحكـ 
جو، كقاؿ ابف عدم أحد في ركايتو لمحديث مف ىذا الك بف ظيير متركؾ الحديث، كلـ يتابعو ا

تي ذكرتيا كميا غير م الَّ دٌ لو حديث التشيد: "ىذه األحاديث، عف عاصـ، كعف السي  بعد أف أخرج
مىٍحفيكظىة
 كا أعمـ. ،مف ىذا الكجوغير محفكظ ؛ كعميو فالحديث (9)

بيش، أالوجو الثاني:  كد، عف زر بف حي ك أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف عاصـ بف أىًبي النَّجي
 ، مرفكعان.مسعكد

الحديث مف ىذا الكجو ركاه معمر بف راشد كىك ثقة ثبت فاضؿ؛ لكف ركايتو عف أىؿ  .1
عاصـ بف أبي النجكد  عفركايتو في قاؿ: "إال أف  زاد ابف حجر ،الككفة فييا شيء

                                                           

 (.425/ ص4( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(1
 (.236( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  (2
 (.320/ ص1( ابف حباف، المجركحيف البف حباف )ج(3
 (.21/ ص4الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، (4
 (.105/ ص2( العقيمي، الضعفاء الكبير )ج(5
 (.21/ ص4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(6
 (.53( النساجي، الضعفاء كالمتركككف )ص (7
 (.356( أبك داكد، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني )ص (8
 (.492ص/ 2( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(9
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حدثؾ معمر عف "، كقاؿ ابف أبي خيثمة: سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: "إذا (1)شيجان 
ٍفوي، إال عف الزىرم كابف طاكس؛ فإف حديثو عنيما مستقيـ، فأما أىؿ الككفة  العراقييف فىخى

 .(2)كالبصرة فبل"
 مف األثبات عف عاصـ بف أبي النجكد في الكجو الثالث. ان قد خالؼ معمر بف راشد عدد  .2
كفيو دليؿ  ،"عف عاصـ  عف زر أك عف أبي كاجؿ": كقعت ركاية معمر عمى الشؾ بمفظ .3

  نو لـ يضبطو".أعمى 
 كعميو فالحديث مف ىذا الكجو ال يصح  كا أعمـ.    

كًد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو الثالث:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي
 ؛ ألمور عدة:محفوظ عن عاصم بن أبي الن جود ىذا الوجو

جماعة مف أصحاب عاصـ بف أبي النجكد كىـ: ]زاجدة بف قدامة، ك أبك بكر بف  يركيو .1
عياش، كحماد بف سممة، كىماـ بف دينار، كجعفر بف الحارث، كسعيد بف زيد، كسفياف 

 الثكرم[.  
كأخرج ىذه  .تابع عاصـ بف أبي النجكد في الركاية الصحيحة عف أبي كاجؿ، األعمشي  .2

، كلو أيضا عدد مف المتابعات كما قاؿ          (5)، كابف أبي شيبة(4)كأحمد، (3)المتابعة البخارم
ابف عبد البر: "كىك حديث ككفي ركاه أجمة أىؿ الككفة فممف ركاه منصكر، كاألعمش عف      

 .(6)أبي كاجؿ عف ابف مسعكد"
 خامسًا: الحكم عمى الحديث: 

 .لغيره ه صحيحالحديث مف الكجو المحفكظ، كىك الكجو الثالث: إسناد
  

                                                           

 (.541( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1
 (.774/ ص2( ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )ج (2
 [.831: رقـ الحديث 166/ ص1( ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب التشيد في اآلخرة، ج(3
 [.3622: رقـ الحديث 121/ ص6( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(4
 [.239: رقـ الحديث 166/ ص1شيبة: مسند ابف أبي شيبة، ج( ]ابف أبي (5
 [.187/ ص16( ]ابف عبد البر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، ج(6
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 (  الحديث )
، َعْن َعْبِد الم ِو، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ـُو َعَمْيـِو َوَسـم َم: َأيَُّمـا َأْىـِل َبْيـٍت ا ت َخـُذوا َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر 

 َكْمًبا َلْيَس ِبَكْمِب َصْيٍد َواَل َماِشَيٍة َنَقَص ِمْن ُأُجورِِىْم ُكل  َيْوٍم ِقيرَاٌط.
دي ٍبػػػفي   دىاكي ٍبػػػًد اٍلػػػكىاًرًث، كى ًد ٍبػػػفي عى ػػػمى ٍبػػػدي الصَّ فىعىػػػوي عى ٍفًعػػػًو، فىرى ٍنػػػوي ًفػػػي رى ـه كىاٍختيًمػػػؼى عى اًصػػػ : يىٍرًكيػػػًو عى  فىقىػػػاؿى

. اًصػػػـو ػػػٍف عى ػػػٍف شيػػػٍعبىةى، عى ، عى ـى ػػػٍف  ًإٍبػػػرىاًىي ، عى ٍيػػػدو ػػػادي ٍبػػػفي زى مَّ كىاهي حى ػػػذىًلؾى رى كى ػػػٍف شيػػػٍعبىةى. كى ػػػا عى ٍيريىيمى قىفىػػػوي غى كى كى
قىػػاؿى يىًزيػػدي ٍبػػفي  . كى ٍرعو ٍيػػرىةى: أىٍك كىٍمػػبى زى ػػٍف أىبًػػي ىيرى ، عى ػػاًلحو ػػٍف أىبًػػي صى ، عى ػػرى ، كىزىادى ًفيػػًو ًإٍسػػنىادنا آخى اًصػػـو عى

: قمت لحماد بف زيد: كرفعو كفى ػٍف  ؟ ىىاري قىفىػوي شىػٍيبىافي أىبيػك ميعىاًكيىػةى، عى ًلمًَّتي أىىىابىػوي كى قاؿ: ًإنَّوي لىمىٍرفيكعه كى
ٍكقيكؼي أىٍشيىري  عىاًصـو  فىعىوي. كىاٍلمى ، فىرى ٍبزىةى، عىٍف عىاًصـو ـي ٍبفي أىًبي خى كىاهي سىبلَّ ا. كىرى  . (1)أىٍيضن

 أواًل: أوجو الختالف:

، عمى أىًبي النَّجيكد فكا في ىذا الحديث عف عاصـ بذكر الدارقطني أف الركاة اختمف
 كجييف:

كد، عف زً الوجو األول:  بىٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكدعاصـ بف أىًبي النَّجي  ، مرفكعان.رٍّ بف حي

بىٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو الثاني:   ، مكقكفان.عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ بف حي

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

بىٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو األول:  كد، عف ًزرٍّ ٍبًف حي  ، مرفكعان.عاصـ بف أىًبي النَّجي

، ثبلثتيـ مف طريؽ سبلـ بف (4)بكر اإلسماعيمي ك، كأب(3)، كابف عدم(2)أخرجو أبك يعمى
 .أبي خبزة
ـ بف أىبي خبزة، ك شعبة  كبلىما .(5)كأكرده الدارقطني، مف طريؽ شعبة بف الحجاج  ]سبلَّ

كًد بو.ا  بف الحجاج[، عف عاصـ بف أىًبي النَّجي
 

 

                                                           

 [.714: رقـ السؤاؿ69/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
 [.5025لحديث : رقـ ا439/ ص8]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج (2)
 [.315/ ص4]ابف عدم: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ج (3)
 [.380: رقـ الحديث 765/ ص3]أبك بكر اإلسماعيمي: معجـ أسامي شيكخ ، ج (4)

 [.714: رقـ السؤاؿ69/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(5) 
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بىٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكد النَّجيكد، عف ًزرٍّ بف عاصـ بف أبيالوجو الثاني:   ، مكقكفان.حي
، كأكرده الدارقطني، عف شعبة بف (1)أخرجو ابف أبي شيبة، مف طريؽ سفياف الثكرم

 .(2)الحجاج، كشيباف بف أبي معاكية
شعبة بف الحجاج ، كشيباف بف أبي معاكية[، عف عىاصـ بف ك ثبلثتيـ ]سفياف الثكرم،  

كد بو.أىبي   النَّجي
 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

بىٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو األول:  كد، عف ًزرٍّ بف حي  ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]سبلـ بف أبي خبزة، 
 كشعبة بف الحجاج[. 

، (3)، كيقاؿ سبلـ أبك عبد ا، كىك كالد سعيد بف سبلـالبصريسالم بن أبي خبزة العطار  -
 .(4)متفؽ عمى تضعيفو، قاؿ الذىبي: ىالؾ

 "متركؾ الحديث".  خالصة القول فيو:    

 (، كىك "ثقة حافظ متقف". : تقدمت ترجمتو في حديث )شعبة بن الحجاج -

كًد، الوجو الثاني:   ،، مكقكفان.زر، عف عبد ا عف عاصـ بف أبي النَّجي

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]شعبة بف الحجاج، 
]سفياف :كشيباف بف أبي معاكية[، كما كجدتو مف طريؽ سفياف الثكرم، كىـ عمى النحك التالي

 .شعبة بف الحجاج[ك الثكرم، كشيباف بف أبي معاكية، 

 ".كىك "ثقة ثبت حجة إماـ(،  تقدمت ترجمتو في حديث) سفيان الثوري: -

 (، كىك "ثقة حافظ متقف". : تقدمت ترجمتو في حديث )شعبة بن الحجاج -
                                                           

 [.19943رقـ الحديث : 264/ ص4]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج (1)
 [.714: رقـ السؤاؿ69/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2) 
 (.260/ ص4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (3)
(،  134/ ص4(، انظر ترجمتو في: البخارم، التاريخ الكبير )ج175/ ص2الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج (4)

              (، النساجي، الضعفاء كالمتركككف 283أبك داكد، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني )ص 
                  (، 340/ ص1حيف )ج(، ابف حباف، المجرك 261/ ص4(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج47)ص

(، 156/ ص2(، الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج316/ ص4ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج
 (.98/ ص4(، ابف حجر، لساف الميزاف )ج270/ ص1الذىبي، المغني في الضعفاء )ج
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 (، كىك" ثقة، صاحب كتاب". ) تقدمت ترجمتو في حديث شيبان بن عبد الرحمن: -

 ي الن ُجوِد:: الوجو الراجح عن عاصم بن أبرابعاً 

كد، عف ًزرٍّ بف حي الوجو األول:   ، مرفكعان.بىٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكدعاصـ بف أىًبي النَّجي

كمتفؽ عمى  -متركؾ كىك -ألف في إسناده سبلـ بف أبي خبزة غير محفكظ؛ ىذا الكجو 
  ثبات، عف عاصـ بف أبي النجكد كليذا يضعؼ حديثو.يفو، كقد خالؼ الركاة  الثقات األتضع

  مكقكفان ألنو يكافؽ الثقات. كأما ركاية شعبة فالصحيح ما أكرده الدارقطني في الكجو الثاني

بىٍيش، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو الثاني:   ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ بف حي

 :رينعن عاصم بن أبي الن ُجوِد؛ ألمىذا الوجو محفوظ 

              عاصـ بف أبي النجكد ثبلثة مف أصحابو الثقات، ككبار الحفاظ كىـ:عف يركيو  .1
 ]سفياف الثكرم، كشعبة، كشيباف[.

ترجيح اإلماـ الدارقطني حيث قاؿ: "كالمكقكؼ أشير"، كشيرة الحديث كانتشاره مف طريؽ  .2
 يدؿ عمى غمط مف ركاه مف طريؽ آخر.

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 حسف. الحديث مف الكجو المحفكظ: كىك الكجو الثاني: إسناده
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 (  الحديث )
، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َجاَء َرُجٌل، َفَقاَل: َيا َرُسوَل الم ِو، ِإن  اْبَنَة َعم ي ُتْعِجُبنِ  ي َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر 
َقاُل يُ َوِىَي َعاِقٌر، َقاَل: اَلْمرََأٌة َسْوَداُء َوُلوٌد َوُدوٌد َأَحبُّ ِإَلي  ِمْنَيا، ِإن ي ُمَكاِثٌر َيْوَم اْلِقَياَمِة، وَ 

  ، ... اْلَحِديَث.(1)اً طئنْ بَ ُمحْ ِلمس ْقِط: اْدُخِل اْلَجن َة َفَيَظلُّ 
ـٍ ييسىمٍّوً  ، عىٍف رىجيؿو لى ، عىٍف عىاًصـو كىاهي أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو ٍنوي؛ فىرى : يىٍرًكيًو عىاًصـه كىاٍختيًمؼى عى ، فىقىاؿى

سَّافي ٍبفي ًسيى  كىاهي حى ٍبًد المًَّو. كىرى ًحيحي قىٍكؿي أىًبي عىٍف عى ٍبًد المًَّو. كىالصَّ ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ اهو، عىٍف عىاًصـو
 .(2)بىٍكًر ٍبًف عىيَّاشو 

 أواًل: أوجو الختالف:

، عمى ي النَّجيكدذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أب
 كجييف:

كد، الوجو األول:   .رجؿ لـ ييسىمٍّو، عف عبد المَّو بف مسعكد عف عاصـ بف أبي النَّجي

، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني:   .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

كد، الوجو األول:   .رجؿ لـ ييسىمٍّو، عف عبد المَّو بف مسعكد عف عاصـ بف أبي النَّجي

 .(3)عف عاصـ بف أبي النجكد بو ،بكر بف عياش يأكرده الدارقطني مف طريؽ أب

، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني:   .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ

، عف عاصـ ًسيىاهكبلىما، مف طريؽ حساف بف  (5)، كأكرده الدارقطني(4)أخرجو ابف عدم
 بف أبي النجكد بو.ا

 

                                                           

ممتنع امتناع طمبة، ال امتناع إباء. ( المحبنطئ: باليمز كتركو، المتغضٍّب المستبطىء لمشيء. كقيؿ ىك ال(1
بىٍنطىى: اٍلقىًصيري البىطيف.  أم أنو يأبى أف يدخؿ الجنة إال كمعو أبكاه.               يقاؿ: احبنطأت، كاحبنطيت. كالحى

 (.331/ ص1ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج
 [.717: رقـ السؤاؿ 73/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (2)
 (.73/ ص5ج، )المرجع السابؽ (3)
 [.252/ ص3]ابف عدم: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ج (4)
 [.717: رقـ السؤاؿ 73/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (5)
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 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كد، الوجو األول:   .رجؿ لـ ييسىمٍّو، عف عبد المَّو بف مسعكد عف عاصـ بف أبي النَّجي

 . ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]أبك بكر بف عياش[

(، كىك ثقة "عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث) أبو بكر بن عياش: -
 حفظو ككتابو صحيح". 

، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني:   .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ

 . ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]حساف بف سياه[
يركم عف ثابت البناني، كأىؿ البصرىة، مينكر الحديث سيل اْلَبْصِري،  ، أبوِسَياهحسان بن  -

: لو أحاديث غير ما (2)قاؿ ابف عدم. (1)ث األثبات، يأتي عف الثٍّقىات بما ال يشبو حديجدان 
نعيـ عامتيا ال يتابعو غيره عميو كالضعؼ يتبيف عمى ركاياتو كحديثو. كقاؿ أبك ذكرتو كى 

 : في الضعفاء كالمترككيف.(4): ضعيؼ، كذكره الدارقطني(3)صبيانياأل
 .مجمع عمى ضعفوخالصة القول فيو :      

 عاصم بن َأِبي الن ُجود:رابعًا: الوجو الراجح عن 

كد، الوجو األول:  ـٍ ييسىمٍّو، عف عبد المَّو بف مسعكد عف عاصـ بف أبي النَّجي  .رجؿ لى

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود؛ ألمور عدة:
 ركاه  الثقة أبك بكر بف عياش عف عاصـ بف أبي النجكد. .1
كفي قكلو ىذا إشارة إلى تفرد ، (5)سياه"قكؿ ابف عدم: "ال يركيو عف عاصـ غير حساف بف  .2

 مما يفيد ضعؼ ىذا الطريؽ. ؛مف ىذا الكجو -مجمع عمى ضعفوكىك  –حساف 
 تصحيح الدارقطني ليذا الكجو حيث قاؿ: "كالصَّحيح قكؿ أبي بكر بف عيَّاش". .3
 

 
                                                           

 (.267/ ص1ابف حباف، المجركحيف )ج (1)
 (.253/ ص3ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (2)
 (.75أبي نعيـ األصبياني، الضعفاء )ص  (3)
 (.150/ ص2الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف )ج (4)

 (.252/ ص3ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(5) 
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، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني:  كد، عىٍف ًزرٍّ  .عاصـ بف أىبي النَّجي

ياه كىك متركؾ، كقد الحديث مف ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد حساف بف سركل  .1
 بكر بف عياش. بكخالؼ الثقة أ

، (1)قاؿ ابف عدم: حديث حساف بف سياه، عف عاصـ بف بيدلة، كغيره مما ال يتابعكه عميو .2
 كعميو فإف ىذا الكجو ال يصح كا أعمـ.

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 الحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو األكؿ: إسناده ضعيؼ لجيالة بحاؿ المبيـ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 (.248/ ص3ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (1)
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 (  الحديث )
وسئل عن حديث شقيق، عن َعْبِد الم ِو، َأن  َرُسوَل الم ِو َصم ى الم ُو عميو وسمم، َقاَل ِلَرُجٍل: َلْواَل 

،  َعاِصُم ْبُن َأِبي الن ُجوِد َواْخُتِمَف َعْنُو؛َأن َك َرُسوٌل َلَقَتْمُتَك، َفَقاَل: َيْرِويِو  كىاهي الثٍَّكًرم  فىرى
ٍبًد المًَّو. كخالفيـ أبك بكر بف  ، عىٍف عى ٍف أىًبي كىاًجؿو ، عى ـه أىبيك اٍلميٍنًذًر، عىٍف عىاًصـو سىبلَّ ، كى كىاٍلمىٍسعيكًدم 

ـٍ عياش، فركاه عف عاصـ، عف أبي كاجؿ، عف أبي معيز ، السٍَّعًدمٍّ  مىٍيًي ، زىادى عى ًف اٍبًف مىٍسعيكدو ، عى
دَّثىنىا اٍلعىبَّاسي ٍبفي زيٍ عى مي ًفي إسناده رجبل ىك ابف  ، أىٍك أىًبي، كىالى ييٍعرىؼي ىىذىا ًإالَّ ًفي ىذا الحديث. حى

ٍكىىًرم ، حدثنا إبراىيـ بف ىاني النيسابكرم، حدثنا أىبيك  ، اٍلعىبَّاًس ٍبًف اٍلميًغيرىًة اٍلجى ، عىٍف سيٍفيىافى عىاًصـو
مَّـى، يىقيكؿي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : سىًمٍعتي النًَّبيَّ صى ٍبًد المًَّو، قىاؿى ، عىٍف عى ، عىٍف أىًبي كىاًجؿو اًلٍبًف عىٍف عىاًصـو

دَّثى بً  قىاؿى كىحى . كى ٍبتي عينيقىؾى رى ًة: لىٍكالى أىنَّؾى رىسيكؿه لىقىتىٍمتيؾى أىٍك لىضى ، عىٍف النَّكَّاحى بىًر: ىىٍيثىـه الد كًرم  يىذىا اٍلخى
كىابي عىًف  ذىًلؾى كىٍىـه، كىالصَّ ، كى ٍف أىًبي كىاًجؿو ، عىًف اأٍلىٍعمىًش، عى ًف الثٍَّكًرمٍّ ، عى شىٍيخو لىوي، عىٍف أىًبي عىاًصـو

، عىٍف عىاًصـو   .(1)الثٍَّكًرمٍّ

 أوجو الختالف:

، عمى حديث عف عاصـ بف أبي النَّجيكدىذا ال ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في
 كجييف:

كدالوجو األول:    .، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكدعاصـ بف أبي النَّجي

كدالوجو الثاني:  ، عف عبد المَّو يٍ عى ، عىٍف أبي كاجؿ، عف أبي مي عاصـ بف أبي النَّجي  .ز السٍَّعًدمٍّ

 تخريا أوجو الختالف:

كًد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد عاصـ بفالوجو األول:    .أبي النَّجي

 ،(7)كابف حباف ،(6)، كابف الجاركد(5)كأبك يعمى ،(4)، كالبزار(3)أحمدك ، (2)أخرجو النساجي

                                                           

 [.734: رقـ السؤاؿ88/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
 [.8623: رقـ الحديث 53/ ص8]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج (2)
 [.3855: رقـ الحديث 403/ ص6]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (3)
 [.1733: رقـ الحديث 142/ ص5، جمسند البزار]البزار:  (4)

 (.5260، 5247: رقـ الحديث 160/ ص9يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج ]أبك(5) 
 [.262]ابف الجاركد: المنتقى البف الجاركد، ص (6)
 [.4878: رقـ الحديث 235/ ص11]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج (7)
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، (3)كأخرجو أحمد .ثمانيتيـ مف طريؽ سفياف الثكرم ،(2)، كالبييقي(1)كالدارقطني 
 .أربعتيـ مف طريؽ عبد الرحمف بف عبد ا المسعكدم، (6)، كالبييقي(5)شاشيكال ،(4)كالطيالسي

]سفياف الثكرم، كالمسعكدم، سبلـ  ثبلثتيـ، مف طريؽ سبلـ أبي المنذر، (7)كأخرجو أبك يعمى
 أبي المنذر[، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.

، عف عبد المَّو الوجو الثاني:  كًد، عف أبي كاجؿ، عف أبي معيز السٍَّعًدمٍّ  .عاصـ بف أبي النَّجي

، أربعتيـ مف طريؽ أبي بكر (11)، كالخطيب(10)، كالطحاكم(9)، كالدارمي(8)أخرجو أحمد
 بف عياش، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.ا

 دراسة أوجو الختالف:

كًد، عف الوجو األول:    .أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكدعاصـ بف أبي النَّجي

]سفياف الثكرم،  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:
 كالمسعكدم، كسبلـ بف سميماف المزني[.

 ".(، كىك "ثقة حافظ فقيو حجة : تقدمت ترجمتو في حديث )سفيان الثوري -

كىك" ثقة، اختمط ببغداد، فمف (،   تقدمت ترجمتو في حديث ) عبد الرحمن المسعودي: -
 ركل عنو ببغداد فركايتو مردكدة، كمف ركل عنو قبميا فركايتو مقبكلة".

 

                                                           

 [.734: رقـ السؤاؿ88/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
 [.18778: رقـ الحديث 356/ ص9قي: السنف الكبرل، ج]البيي (2)
 [.3708: رقـ الحديث 240/ ص6]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (3)
 [.248: رقـ الحديث 202/ ص1]أبك داكد الطيالسي: مسند أبي داكد، ج (4)
 [.748: رقـ الحديث 182/ ص2]الييثـ الكمبي: المسند لمشاشي، ج (5)
 [.332/ ص5]البييقي: دالجؿ النبكة، ج (6)

 [.5097: رقـ الحديث 31/ ص9]أبك يعمي المكصمي: مسند أبي يعمى، ج(7) 
 [.3838: رقـ الحديث 388/ ص6( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 8)
 [.2545: رقـ الحديث 1626/ ص3( ]الدارمي: سنف الدارمي، ج 9)
 [.298/ ص7]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج ( 10)
 [.186/ ص3]الخطيب البغدادم: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، ج ( 11)
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، أبك المنذر، القارلء، النحكم، البصرم، نزيؿ الككفة، قرأ عمى سالم بن سميمان المزني -
، كمرة : (2)، قاؿ ابف معيف : "ال بأس بو"(1)عاصـ، مف السابعة، مات سنة إحدل كسبعيف

، كقاؿ أبك حاتـ: "صدكؽ صالح (3)ىك؟ قاؿ: "ال" ، كمرة : "يحتمؿ لصدقو" سجؿ أثقة
قاؿ أبك داكد: "ليس ك ، (5)، قاؿ البخارم: "أحفظ لحديث عاصـ مف حماد بف زيد"(4)الحديث" 
، (8)"صدكؽ ييـكقاؿ ابف حجر: "، (7)، كقاؿ ابف حباف: "صدكؽ كاف يخطئ"(6)بو بأس"

 .(9)بع عمى حديثو"كقاؿ العقيمي: "ال يتا
 صدكؽ ييـ. خالصة القول فيو:    

، عف عبد المَّو الوجو الثاني:  كًد، عف أبي كاجؿ، عف أبي معيز السٍَّعًدمٍّ  .عاصـ بف أبي النَّجي

 ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]أبك بكر بف عياش[. 
(، كىك "ثقة عابد، إال أنو لمَّا كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو بكر بن عياش: -

 حفظيو، ككتابو صحيح".
 :الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجودالوجو 

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو األول:    .عاصـ بف أبي النَّجي

 ؛ ألمور عدة:محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود ىذا الوجو

ىـ: ]سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم، ك  ،ثبلثة مف أصحاب عاصـ بف أبي النجكد ركاه .1
 كعبد الرحمف المسعكدم، كسبلـ بف سميماف المزني[.

 رجاؿ إسناده مف رجاؿ الصحيحيف. .2

                                                           

 (.261ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(1) 
 (.177/ ص2ميزاف االعتداؿ )ج (2)
 (.285-284ص /4ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج (3)
 (.259ص /4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4)
 (.134/ ص4البخارم، التاريخ الكبير لمبخارم )ج (5)

 (.309أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص (6) 
 (.417/ ص6ابف حباف، الثقات )ج (7)

 (.261ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(8) 
 (.160/ ص2العقيمي، الضعفاء الكبير )ج (9)
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، كعميو (1)قاؿ: "الصكاب عف الثكرم، عف عاصـ" جيح اإلماـ الدارقطني ليذا الكجوتر  .3
  .كظفالحديث مف ىذا الكجو ىك المحف

، عف عبد المَّو الوجو الثاني:  كًد، عف أبي كاجؿ، عف أبي معيز السٍَّعًدمٍّ  .عاصـ بف أبي النَّجي

ف كاف ثقةن  ؛ىذا الكجو تفرد بركايتو أبك بكر بف عياش لما كبير  ؛فقد ساء حفظو ؛فإنو كا 
 .(2)رجؿ صالح، كلكنو كثير الكىـ فكقع في أكىاـ كىذه منيا، كلذلؾ أشار ابف رجب بقكلو

"خالفيـ أبك بكر بف  قكؿ الدارقطني: لكىـ مخالفتو لعدد مف أصحاب عاصـكيؤكد ىذا ا
، عف ابف مسعكد، زاد عمييـ  عياش، فركاه عف عاصـ، عف أبي كاجؿ، عف أبي معيز، السٍَّعًدمٍّ

 .(3)الحديث" ىك ابف معيز، أك أبي، كال يعرؼ ىذا ًإال في ىذا في إسناده رجبلَّ 

  خامسًا: الحكم عمى الحديث:
 .حسفالحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو األكؿ: إسناده 

  

                                                           

 [.734: رقـ السؤاؿ88/ ص5]الدارقطنى: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
 (.405/ ص1( ابف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ج(2

 [.734: رقـ السؤاؿ88/ ص5]الدارقطنى: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (3)
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 (  الحديث )
نا َفَرُطُكْم َعَمى أَوُسِئَل َعْن َحِديِث َشِقيٍق، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو عميو وسمم: 

 اأْلَْعَمُش، َوُمِغيَرُة، َوَعاِصٌم، َعْن َأِبي َواِئٍل.اْلَحْوِض. َفَقاَل: َيْرِويِو 
 ، ، عىٍف عىاًصـو ٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف عىيَّاشو ، عى ًكيعو سيٍفيىافي ٍبفي كى كىاهي أىبيك ... ، كى ، فىرى كىاٍختيًمؼى عىٍف عىاًصـو

، عىٍف ًزرٍّ  كىاهي عىٍف عىاًصـو ، فىرى ا أىبيك ًىشىاـو الىفىييمى . كىخى مىمىةى، عىٍف عف أبي كىاًجؿو ، كىأىبيك سى كىاهي عىفَّافي . رى
، عىٍف عىاصً  مَّادو كىاهي عىٍف حى ، فىرى الىفىييمىا عيبىٍيدي المًَّو اٍلعىٍبًشي  . كىخى ٍف أىًبي كىاًجؿو ، عى ، عىٍف عىاًصـو مَّادو ، حى ـو

، عىٍف عىا قيدىامىةى ٍبًف سىٍعدو ، كى ًكمى عىٍف ًإٍسرىاًجيؿى كىذىًلؾى ري . كى ، عىٍف ًزرٍّ ، عىٍف أىًبي كىاًجؿو ٍيفه كىاهي حيصى . كىرى ًصـو
ًديثي اأٍلىٍعمىًش، كىاٍلميًغيرىةً  ًحيحي حى ذىٍيفىةى. كىالصَّ عىٍف حي
 (1). 

 أواًل: أوجو الختالف:

كًد، عمى  ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عىاصـ بف أىًبي النَّجي
 كجييف:

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد عاصـ بف أىًبي النَّ الوجو األول:   .جي

، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني:   .عاصـ بف أىبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ
 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف: 

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو األول:   .عاصـ بف أىًبي النَّجي
، كبلىما (4)شاشيكال ،(3)، كأخرجو أحمد(2)بكر بف عياش يأخرجو أحمد، مف طريؽ أب

 .مف طريؽ شىٍيبىاف
]أبك بكر بف   ، كبلىما مف طريؽ حماد بف دينار، ثبلثتيـ(6)، كالطبراني(5)كأخرجو أحمد

كد بو. عياش، ك شيباف بف عبد الرحمف، كحماد بف دينار[،  عف عاصـ بف أىًبي النَّجي
، عىٍف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني:   .عاصـ بف أىبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ

 

                                                           

 [.741السؤاؿ : رقـ95/ ص5( ]الدارقطنى: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.3866، ك3812: رقـ الحديث 362/ ص6( ]أحمد ف حنبؿ: مسند أحمد، ج(2
 (.3850/ح400/ ص6( المرجع السابؽ، )ج(3
 [.516: رقـ الحديث 40/ ص2( ]الييثـ بف كميب: المسند لمشاشي، ج(4
 [.4332: رقـ الحديث 352/ ص7( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(5
 [.10409: رقـ الحديث 187/ ص10الكبير، ج( ]الطبرانى: المعجـ (6
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، مف طريؽ أبي بكر بف شاشيال ، كأخرجو(1)أخرجو ابف أبي عاصـ، مف طريؽ إسراجيؿ
، كبلىما مف طريؽ حماد بف سممة، كأكرده (4)الخطيبك  ،(3)، كأخرجو الدارقطني(2)عياش

]إسراجيؿ، كأبك بكر بف عياش، كحماد بف سممة،  الدىارقطني مف طريؽ قدامة بف سعد، أربعتيـ
 كقدامة بف سعد[، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو األول:   .عاصـ بف أىًبي النَّجي

                بف  مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ
كد: ]أبك بكر بف عياش،   [.سممةبف عبد الرحمف التميمي، ك حماد شيباف ك أبي النَّجي

(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -
 حفظو ككتابو صحيح".

 ."ثقة صاحب كتاب"(، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )َشيبان بن عبد الرحمن التميمي -

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بأخرة". تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة:  -

، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني:   .عاصـ بف أىبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد  سراجيؿ بف يكنس، ك أبك بكر بف عياش، كحماد بف سممة، ك قدامة بف سعد[.إ] :النَّجي

 .(، كىك "ثقة تيكمـ فيو ببل حجة" تقدمت ترجمتو في حديث) اسرائيل بن يونس: -

(، كىك "ثقة عابد، إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث)أبو بكر بن عياش:  -
 حفظو ككتابو صحيح".

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بأخرة". جمتو في حديث)تقدمت تر حماد بن سممة:  -

                                                           

 (.354/ ص2( ابف أبي عاصـ، السنة البف أبي عاصـ )ج(1
 (.658ح /122ص/ 2ج( الييثـ ابف كميب، المسند لمشاشي )(2
 (.741ؤاؿ/ س95ص/ 5جالدارقطنى، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية ) ((3
 (.458ص/ 4جالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد ) ((4
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الكاىمي، الثقفي، الككفي، مف السادسة، فما فكقيا، يركم عف  ،قدامة بن سعد بن زائدة -
كًد ركل عنو ابنو زاجدة بف قدامة، كذكره ابف حباف في الثقات . (1)عاصـ بف أبي النَّجي

 مقبكؿ. خالصة القول فيو:

 عن عاصم بن أبي الن ُجوِد:رابعًا: الوجو الراجح 

ٍبًد المًَّو بف مسعكد الوجو األول:  كًد، عف أبي كاجؿ، عىٍف عى  .عاصـ بف أبي النَّجي

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود؛ ألمور عدة:
كىـ: ]أبك بكر بف  جكدالثقات، ككبار الحفاظ عف عاصـ بف أبي الن الركاةيركيو عدد مف  .1

 عياش، كشيباف بف عبد الرحمف التميمي، كحماد بف سممة[.
بف أبي النجكد في الركاية الصحيحة عف أبي كاجؿ المغيرة كأخرج ىذه المتابعة  ان تابع عاصم .2

أيضان في ىذه الركاية  ان ، كتابع عاصم(5)، كالبزار(4)، كابف أبي عاصـ(3)، كأحمد(2)البخارم
، (8)، كابف أبي عاصـ(7)، كابف أبي شيبة(6)حمدأه المتابعة، اإلماـ مش، كأخرج ىذاألع

 .(9)كالبزار

: "تابعو عاصـ عف أبي كاجؿ كقاؿ: حصيف عف كالدارقطني، فقد قاؿ األكؿ البخارم رجحيا .3
، كركاه األعمش، عف أبي كاجؿ شقيؽ، عف عبد المَّو، عف أبي كاجؿ عف حذيفة عف النبي 

إلي  ابف حجر، كأشار (11): "الصحيح حديث األعمش كالمغيرة"ثانيؿ الا، كق(10)"النبي 

                                                           

 .(21/ ص9( ابف حباف، الثقات )ج(1
( ]البخارم: كتاب الفتف، صحيح البخارم، باب ما جاء في قكؿ المَّو تعالى: }كىاتَّقيكا ًفٍتنىةن الى تيًصيبىفَّ الًَّذيفى (2

ةن{ ]األنفاؿ:  اصَّ ـٍ خى ذٍّري 25ظىمىميكا ًمٍنكي مَّـى ييحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىا كىافى النًَّبي  صى : رقـ 46/ ص9ًمفى الًفتىًف، ج[ كى
 [.7049الحديث 

 (.4180ح /239/ ص7( أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد )ج(3
 (.354/ ص2( ابف أبي عاصـ، السنة )ج(4
 (.1710ح /125/ ص5)ج مسند البزار( البزار، (5
 (.3639ح /148/ ص6( أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد )ج(6
 (.235ح /163ص/ 1( ابف أبي شيبة، مسند ابف أبي شيبة )ج(7
 (.736ح /342/ ص2( ابف أبي عاصـ، السنة )ج(8
 (.1685ح /106/ ص5)ج مسند البزار( البزار، (9

 (.292/ ص2( ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج(10
 (.741ؤاؿ/ س95/ ص5( الدارقطنى، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج(11
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: "صنيع البخارم يقتضي ترجيح قكؿ مف قاؿ عف أبي كاجؿ عف عبد ترجيح البخارم بقكلو
 .(1)المَّو"

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 الحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو األكؿ: إسناده صحيح.
 

  

                                                           

 (.469/ ص11البارم )ج ( ابف حجر، فتح(1
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 (  الحديث)
شقيق عن عبد ا قال وذكر مقتل عمر رضي ا َعْنُو َوَبَكى َفَقاَل ِإن ا وسئل عن حديث 

: يىٍرًكيًو عىاًصـه  اْجَتَمْعَنا َأْصَحاُب ُمَحم ٍد صمى ا عميو وسمم َفَأم ْرَنا َخْيَرَنا َذا ُفَوٍق. فىقىاؿى
مىمىةى، كى  مَّادي ٍبفي سى كىاهي زىاًجدىةي، كىحى ٍنوي؛ فىرى ، كىاٍختيًمؼى عى ، عىٍف أىًبي كىاًجؿو ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلميٍختىاًر عىٍف عىاًصـو عى

ًف اٍبًف مىٍسعيكدو  ، عى كىاهي عىٍف عىاًصـو عىًف اٍلميسىيًَّب ٍبًف رىاًفعو الىفىييـٍ أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو فىرى كىخى
(1). 

 

 أواًل: أوجو الختالف:

ث عف عاصـ بف أبي النَّجيكد، عمى ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحدي
 كجييف:

كًد، عف أبي كاجؿ، عىٍف عبد المَّو الوجو األول:   ، مكقكفان.عاصـ بف أىبي النَّجي
 ، مكقكفان.عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عف المسيب بف رافع، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

كًد، عف أبي كاجؿ، عىٍف عبد المَّو بف مسعكد الوجو األول:   ، مكقكفان.عاصـ بف أىبي النَّجي
، أربعتيـ مف طريؽ حماد (5)، كالطبراني(4)كأبك بكر الخبلؿ ،(3)ةبٌ ابف شك ، (2)أخرجو أحمد

، (7)المختار بف ، كمف طريؽ عبد ا(6)بف سممة، كأخرجو الطبراني، مف طريؽ زاجدة بف قدامةا
كد، بف ثبلثتيـ ]حماد بف سممة، ك زاجدة بف قدامة، كعبد ا  المختار[، عف عاصـ بف أبي النَّجي

 بو.
ٍف المسيب بف رافع، عف عبد المَّو الوجو الثاني:  كد، عى  ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجي

 ، كبلىما مف طريؽ أبك بكر بف عياش، عف عاصـ بف أىًبي(9)، كابف بطة(8)أخرجو أحمد
كد، بو.  النَّجي

                                                           

 [.742: رقـ السؤاؿ96/ ص5( ]الدارقطنى: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.759: رقـ الحديث 467/ ص1( ]أحمد بف حنبؿ: فضاجؿ الصحابة،  ج(2
 [.957/ ص3( ]ابف شبة: تاريخ المدينة البف شبة، ج(3
 [.554: رقـ الحديث 389ص/ 2( ]ابف الخبلؿ: السنة ألبي بكر بف الخبلؿ، ج(4
 [.8836: رقـ الحديث 169/ ص9( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(5
 (.8835/ح168/ ص9( المرجع السابؽ، )ج(6
 (.8837/ح169/ ص9( المرجع السابؽ، )ج(7
 [.391: رقـ الحديث 296/ ص1( ]أحمد بف حنبؿ: فضاجؿ الصحابة، ج(8
 [.8: رقـ الحديث 93/ ص8ج( ]ابف بطة: اإلبانة الكبرل البف بطة، (9
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 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو األول:   ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجي

              مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف 
مَّاد بف سممة، كزاجدة بف ق كد: ]حى  المختار[.بف دامة الثقفي، كعبد ا أبي النَّجي

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة".  تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة:  -

 (، كىك "ثقة ثبت، صاحب سنة". تقدمت ترجمتو في حديث ) زائدة بن قدامة الثقفي: -

حباف  فكذكره اب ،(2)، كالنساجي(1)معيف "كثقو: "مف السابعة ،عبد ا بن المختار البصري -
   :(6)، كابف حجر(5)كقاؿ أبك حاتـ، (4)كالدارقطني ضمف جماعة مف الثقات، (3)في الثقات

 ".ال بأس بو"
 ال بأس بو.خالصة القول فيو: 

كد، عىٍف المسيب بف رافع، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني:  ، عاصـ بف أبي النَّجي
 مكقكفان.

                 مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ 
كد: بفا  ]أبك بكر بف عياش[. أبي النَّجي
(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -

 حفظو ككتابو صحيح".
 الن ُجود:رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي 

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو األول:   ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجي

 
                                                           

 (.112/ ص16(، المزم، تيذيب الكماؿ )ج171/ ص5( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(1
 المرجع السابؽ.( (2
 (.54/ ص7( ابف حباف، الثقات )ج(3
 (.123/ ص2( الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج(4
 (.112/ ص16(، المزم، تيذيب الكماؿ )ج171/ ص5يؿ )ج( انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعد(5
 (.322( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(6
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 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود؛ ألمور عدة:

يركيو عدد مف الثقات، ككبار الحفاظ عف عاصـ بف أبي النجكد، كما أفاد الدارقطني كىـ:  .1
كبمتابعة  المختار[، كعبد ا ال بأس بوبف قدامة، عبد ا ]حماد بف سممة، كزاجدة بف 

 .الثقات لو يرتقي حديثو

الحديث مف ىذا الكجو تكافرت فيو شركط الصحة، مف اتصاؿ السند، كعدالة الركاة،  .2
 كضبطيـ كنفي الشذكذ كالعمة.

ٍف المسيب بف رافع، عف عبد المَّو بف مسعكد الوجو الثاني:  كد، عى ، عاصـ بف أبي النَّجي
 مكقكفان.

ف كاف ثقةن فقد ساء  ؛ىذا الكجو تفرد بركايتو أبك بكر بف عياش حفظو لما كبير فإنو كا 
كيؤكد  ،(1)رجؿ صالح، كلكنو كثير الكىـ منيا، كلذلؾ أشار ابف رجب بقكلو فكقع في أكىاـ كىذا

 ىذا الكىـ مخالفتو لعدد مف أصحاب عاصـ.
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .حسفالحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو األكؿ: اسناده 
 

  

                                                           

 (.405/ ص1( ابف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ج(1
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 (  الحديث)
ُيَسم ُم َعْن َوُسِئَل َعْن َحِديِث َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد الم ِو؛ َكاَن َرُسوُل الم ِو َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم 

 َيِميِنِو َوَعْن َيَسارِِه َحت ى ُيَرى َبَياُض َخد ِه الس اَلُم َعَمْيُكْم َوَرْحَمُة الم ِو.
ٍبًد المًَّو، كىاٍختي  ، عىٍف عى ، عىٍف أىًبي كىاًجؿو مىٍيمىافي اأٍلىٍعمىشي سي ، كى ـه بىيَّاعه السَّاًبًرم  كىاهي ميٍسًم : رى ًمؼى عىًف فىقىاؿى

، عىفٍ اأٍلىٍعمى  ٍف أىًبي كىاًجؿو ًف اأٍلىٍعمىًش، عى ًمٌي: عى مًَّد ٍبًف عيبىٍيًد المًَّو اٍلعىٍرزى ًف ٍبفي ميحى ٍبدي الرٍَّحمى  ًش؛ فىقىاؿى عى
ٍمقىمىةى، كىا ، عىٍف عى ـى ٍف ًإٍبرىاًىي كىاهي عىًف اأٍلىٍعمىًش، عى ، فىرى ـى الىفىوي ًعٍكًرمىةي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبًد المًَّو. كىخى ًد، عىٍف أٍلى عى ٍسكى

 ، ٍف أىًبي كىاًجؿو ، عى كىاهي أىبيك عىكىانىةى، عىٍف عىاًصـو كًد؛ فىرى اًصـً ٍبًف أىًبي النَّجي ٍبًد المًَّو. كىاٍختيًمؼى عىٍف عى عىٍف عى
 ، ، عىٍف ًزرٍّ ، عىٍف عىاًصـو ٍعدىافى ًليًد ٍبًف مى ًمًؾ ٍبفي اٍلكى ٍبدي اٍلمى كىاهي عى ٍبًد المًَّو، مىٍكقيكفنا. كىرى ، عىٍف عى كىأىًبي كىاًجؿو

بًَّر، عى  قىاؿى بىدىؿي ٍبفي اٍلميحى ٍنوي كى ًبيًع السَّمَّافي عى ا، قىاؿى ذىًلؾى سىًعيدي ٍبفي أىًبي الرَّ ٍبًد المًَّو، مىٍرفيكعن ٍبًد عى ٍف عى
كىاهي أىبيك سى  ٍبًد المًَّو، مىٍرفيكعنا. كىرى ، كىٍحدىهي، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ ًمًؾ، عىٍف عىاًصـو ٍف أىًبي اٍلمى ، عى ٍعدو اٍلبىقَّاؿي

نىا عمي بف الفضؿ  . أىٍخبىرى ٍبًد المًَّو، مىٍكقيكفنا. كىأىٍشبىوى ذىًلؾى قىٍكؿى أىًبي عىكىانىةى، عىٍف عىاًصـو ، عىٍف عى كىاًجؿو
ٍف أىًبي سىًعيدو ييقىاؿي لىوي  ، عى ـٍ شىدَّاده عىٍف زيفىرى دَّثىكي اًمرو ًقرىاءىةن حى مَّدي ٍبفي عى ، عىٍف  أنبأنا ميحى سىًعيده اأٍلىٍعكىري

مىٍيكيـٍ  ـي عى ٍف يىسىاًرًه السَّبلى مٍّـي عىٍف يىًميًنًو كىعى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو أىنَّوي كىافى ييسى  كىرىٍحمىةي المًَّو أىًبي كىاًجؿو عىٍف عى
مٍّـي عىٍف يىًميًنًو  ًميٌّ ييسى كىافى عى ـٍ كىرىٍحمىةي المًَّو كى مىٍيكي ـي عى ـٍ السَّبلى مىٍيكي ـي عى كىعىٍف يىسىاًرًه السَّبلى

(1). 

 أواًل: أوجو الختالف:

ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عمى ثبلثة 
 أكجو:

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو األول:   ، مكقكفان.عاصـ بف أىًبي النَّجي

 ، مرفكعان.عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش، كأبي كاجؿ، عف عبد المَّو  الوجو الثاني:

 ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو الثالث: 

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو األول:   ، مكقكفان.بف مسعكدعاصـ بف أبي النَّجي

 .(2)اليشكرم عف عاصـ بف أبي النجكد ةعكان يأب مف طريؽالدَّارقطني  أكرده

 
                                                           

 [.746: رقـ السؤاؿ100/ ص5( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 .(100/ ص5ج ،)المرجع السابؽ( (2
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 ، مرفكعان.عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش، كأبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو الثاني: 

معداف، عف الكليد بف طريؽ عبد الممؾ بف مف كبلىما  ،(2)كالطبراني ،(1)أخرجو البزار
كد بو.عاصـ بف أىب  ي النَّجي

 ، مرفكعان.عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو الثالث: 

، كبلىما مف طريؽ عبد الممؾ بف الكليد بف معداف، عف (4)، كابف بشراف(3)أخرجو الفاكيي
كد بو.  عاصـ بف أبي النَّجي

 الختالف:ثالثًا: دراسة أوجو 

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو األول:   ، مكقكفان.عاصـ بف أىًبي النَّجي

]أبك عكانة الكضاح بف  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي الجكد، كما افاد الدارقطني:
 عبد ا اليشكرم[.

 ".ك "ثقة ثبت(، كى تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو عوانة، وضاح بن عبد ا اليشكري: -

 ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش، كأبي كاجؿ، عف عبد المَّو  الوجو الثاني:
ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي الجكد، كما افاد الدارقطني:]عبد الممؾ بف الكليد بف 

 معداف[.
عمى تضعيفو، ، الضبعي، البصرم، كقد ينسب لجده، متفؽ عبد الممك بن الوليد بن معدان -

 . (5)قاؿ ابف حجر: "ضعيؼ، مف السابعة"
 .ضعيؼخالصة القول فيو: 

 

                                                           

 [1844، 1731: رقـ الحديث 141/ ص5، جالبزارمسند ( ]البزار: (1
 [.5768، 2845: رقـ الحديث 176/ ص 3( ]الطبراني: المعجـ األكسط، ج(2
 .[127ديث ح: رقـ ال317ص ، فكاجد أبي محمد الفاكيي :محمد الفاكيي كأب]( (3
 .[1141:رقـ الحديث  100/ ص 2ج، األمالي :ابف بشراف]( (4
                  (، انظر ترجمتو في: ابف معيف، تاريخ ركاية ابف محرز366)ص ب( ابف حجر، تقريب التيذي(5
(، 374/ ص5(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج436/ ص5(، البخارم، التاريخ الكبير )ج92/ ص1)ج

             (، 432/ ص18(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج135/ ص2ابف حباف، المجركحيف )ج
 (.259الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص
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 ، مرفكعان.عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو الثالث: 

]عبد الممؾ بف الكليد بف  فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي الجكد، كما 
 معداف[.

، كىك الكجو الثاني مف الحديث: تقدمت ترجمتو في عبد الممك بن الوليد بن معدان  -
 ."ضعيؼ"

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجود:

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو األول:   ، مكقكفان.عاصـ بف أىًبي النَّجي

 ألمور عدة: ؛الن ُجودىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن َأِبي 

الحديث مف ىذا الكجو صحيح، حيث ركاه أبك عكانة كضاح بف عبد ا اليشكرم، كىك "ثقة  .1
 ثبت"، عف عاصـ بف أبي النجكد.

 : "كأشبو ذلؾ قكؿ أبي عىكانة، عف عاصـ".ليذا الكجو حيث قاؿ الدارقطنيترجيح  .2
 ، مرفكعان.عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش، كأبي كاجؿ، عف عبد المَّو  الوجو الثاني:

الحديث مف ىذا الكجو ضعيؼ؛ ألف في إسناده عبد الممؾ بف الكليد بف معداف كىك 
 البزاركأشار إلى ىذا التفرد ، مف ىذا الكجو ضعيؼ، كقد تفرد بو عف عاصـ بف أبي النجكد

: "ىذه األحاديث ال نعمـ ركاىا، عف عاصـ، عف أبي كاجؿ، كىًزرٍّ فجمعيما إال عبد الممؾ فقاؿ
              "لـ يرك ىذا الحديث عف عاصـ، عف ًزرٍّ  :قاؿ ثحي الطبراني كذا فعؿ، ك (1)بف الكليد"ا

عؼ كاالضطراب الكاقع في ىذا الكجو دليؿ عمى ض، (2)ًإال عبد الممؾ بف الكليد بف معداف"
 الراكم.

 ، مرفكعان.عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش، عف عبد المَّو بف مسعكدالوجو الثالث: 

 كالكبلـ عمى ىذا الكجو ىك عيف الكبلـ في الكجو السابؽ.

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 حسف.الحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو األكؿ: إسناده 
  

                                                           

 (.233/ ص5( البزار، البحر الزخار )ج(1
 (.53/ 6( الطبراني، المعجـ األكسط )(2
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 (  الحديث)
شقيق، َعْن َعْبِد الم ِو، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو عميو وسمم، قال: اْلُمَياِجُروَن،  وسئل عن حديث

  ِخَرِة.َواأْلَْنَصاُر، َوالطَُّمَقاُء ِمْن ُقَرْيٍش، َواْلُعَتَقاُء ِمْن َثِقيٍف َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ِفي الدُّْنَيا َواآْل 
: يىٍرًكيًو عىاًصـي  ٍف أىًبي فىقىاؿى ، عى ، عىٍف عىاًصـو ـى كىاهي ًعٍكًرمىةي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍنوي؛ فىرى ٍبفي بىٍيدىلىةى كىاٍختيًمؼى عى

ٍبًد المَّوً  ًريًر ٍبًف عى ، عىٍف جى ٍف أىًبي كىاًجؿو ، عى كىابي عىٍف عىاًصـو ـى ًفيًو، كىالصَّ ٍبًد المًَّو، كىكىًى ، عىٍف عى . كىاًجؿو
ٍبًد المًَّو، عىًف النًَّبيٍّ ًقيؿى لىوي: فىًإفَّ يىٍحيىى  ، عىٍف شىًقيؽو، عىٍف عى ، عىٍف عىاًصـو كىاهي عىٍف ًإٍسرىاًجيؿى ـى رى ٍبفى آدى

كىاهي اٍلحيسىٍيفي ٍبفي كىاقً  ، كىرى ، عىٍف ًإٍسرىاًجيؿى ـى : كىذىا قىاؿى يىٍحيىى ٍبفي آدى . قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، عىًف صى دو
ٍكقيكفنااأٍلىٍعمىًش، عىٍف شى  ٍبًد المًَّو، مى ًقيؽو، عىٍف عى

(1) . 

 أواًل: أوجو االختالف:

كًد، عمى  ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أىًبي النَّجي
 كجييف:

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد االوجو األول:   . عاصـ بف أبي النَّجي

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف جرير بف عبد ا الوجو الثاني: 

 .عف جرير  كأبي كاجؿ، عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش،ووجدت وجيًا ثالثًا وىو: 

  ثانيًا: تخريا أوجو االختالف: 

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد االوجو األول:   . عاصـ بف أبي النَّجي

           أخرجو ك  .سراجيؿ بف يكنسإكبلىما مف طريؽ  ،(3)، كالبزار(2)أخرجو ابف أبي عاصـ
بف  سراجيؿإ] براىيـ األزدم، كبلىماإكبلىما مف طريؽ عكرمة بف  ،(5)، كالطبراني(4)أبك يعمى

 عف عاصـ بف أبي النَّجكد بو.[ براىيـ األزدمإعكرمة بف ، ك يكنس

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف جرير بف عبد ا الوجو الثاني: 

 
                                                           

 [.749: رقـ السؤاؿ 103/ ص5( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.1787: رقـ الحديث 378/ ص3( ]أبك بكر بف أبي عاصـ، اآلحاد كالمثاني، ج(2
 [.1726: رقـ الحديث 137/ ص5]البزار، البحر الزخار: ج ((3
 [.5033: رقـ الحديث 446/ ص8( ]أبك يعمي المكصمي: مسند أبي يعمى المكصمي، ج(4
 [.10408: رقـ الحديث 187/ ص10( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(5
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كأخرجو الطيالسي، مف طريؽ  .(1)أخرجو أحمد، مف طريؽ شريؾ بف عبد ا النخعي
 .(2)سميماف بف معاذ

أربعتيـ مف طريؽ أبي  (6)كابف المقرئ ،(5)، كاآلجيرٍّم(4)، كالطبراني(3)كأخرجو ابف حباف
 .بكر بف عياش
أبك عركبة ك  ،(8)كأخرجو الطبراني .(7)مف طريؽ عمرك بف أبي قيس الطبراني،كأخرجو 

 .، كبلىما مف طريؽ قيس بف الربيع(9)الحراني
كبلىما مف طريؽ كرقاء بف ، (11)كابف المقرئ، (10)غيبلنيال أبك بكر الشافعيأخرجو ك  

 .عمر
عمرك بف ك بكر بف عياش،  ككأب ،]شريؾ بف عبد ا النخعي، سميماف بف معاذ ستتيـ 

كد بو. أبي قيس،  كقيس بف الربيع، ك كرقاء بف عمر[ عف عاصـ بف أىًبي النَّجي

 .عف جرير  كأبي كاجؿ، عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش،الوجو الثالث: 

كد  ، مف طريؽ أبي بكر بف عياش، عف عاصـ بف أبي النَّجي أخرجو أبك بكر اآلجيرٍّم 
 .(12)بو

 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد االوجو األول:   . عاصـ بف أبي النَّجي

                                                           

 [.19215: رقـ الحديث 547/ ص31( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(1
 [.706: رقـ الحديث 57/ ص2( ]الطيالسي: مسند أبي داكد الطيالسي، ج(2
 [.7260: رقـ الحديث 250/ ص16( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج(3
 [.2310: رقـ الحديث 314/ ص2( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(4
 [.1114: رقـ الحديث 1639/ ص4( ]اآلجرم: الشريعة لآلجرم، ج(5
 [.584: رقـ الحديث 190المقرئ: معجـ ابف المقرئ، ص  ( ]ابف(6
 [.2311: رقـ الحديث 315/ ص2( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(7
 .(2284: رقـ الحديث 309/ ص2( المرجع السابؽ، )ج(8
 [.32: رقـ الحديث 33( ]الحراني: جزء أبي عركبة الحراني بركاية األنطاكي، ص (9

 [.372رقـ الحديث :359/ ص1بكر الشافعي: الفكاجد الشيير بالغيبلنيات، ج ك( ]أب(10
 [.444: رقـ الحديث 155( ]ابف المقرئ: معجـ ، ص (11
 [.1115: رقـ الحديث 1640/ ص4( ]اآلجرم: الشريعة، ج(12
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مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد:  عكرمة بف ابراىيـ[.ك  ،سراجيؿ بف يكنسإ] النَّجي

 ، كىك "ثقة تيكمـ فيو ببل حجة".( تقدمت ترجمتو في حديث ) اسرائيل بن يونس: -

، القاضي، أبك عبد المَّو، الككفي، نزيؿ البصرة، كقد كلي قضاء عكرمة بن إبراىيم اأَلْزِديُّ  -
 .(2)، متفؽ عمى تضعيفو، قاؿ الذىبي: "ميجمع عمى ضعفو"(1)الرَّم

 ضعيؼ. خالصة القول فيو:

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف جرير بف عبد ا الوجو الثاني: 
مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 

كد: عمرك بف أبي ك بكر بف عياش،  ك]شريؾ بف عبد ا النخعي، سميماف بف معاذ، كأب النَّجي
 .كرقاء بف عمر[ك قيس، كقيس بف الربيع، 

(، كىك "صدكؽ يخطىء كثيرا،  تقدمت ترجمتو في حديث ) شريك بن عبد ا النخعي: -
 تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة".

ضعيؼ الحديث، شيعي " (، كىك تقدمت ترجمتو في حديث ) :سميمان بن َقْرم بن معاذ -
 ".غاؿ

ا كبر ساء (، كىك "ثقة عابد إال أنو لم تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو بكر بن عياش: -
 حفظو ككتابو صحيح".

 .لو أكىاـ" ثقة (، كىك "  تقدمت ترجمتو في حديث ) عمرو بن أبي قيس: -

(، كىك "صدكؽ تغير لما كبر أدخؿ ابنو ما  تقدمت ترجمتو في حديث) قيس بن الربيع: -
 ".ليس مف حديثو فحدث بو

 

                                                           

 (.461/ ص4(، الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج191/ ص14( الخطيب، تاريخ بغداد )ج(1
      (، كانظر ترجمتو في: ابف معيف، تاريخ ركاية الدارمي438/ ص2في الضعفاء )ج ( الذىبي، المغني(2

(، أبك داكد السجستاني، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد 71/ ص1(، كركاية ابف محرز )ج148)ص
(، النساجي، الضعفاء 377/ ص3(، العقيمي، الضعفاء الكبير)ج252السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص

(، الذىبي، المغني في الضعفاء 150تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )ص ،(، ابف شاىيف85ركككف )ص كالمت
 (.438/ ص2)ج
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يحيي بف ك  ،(3)الجراحككيع بف  "كثقة"، (2)بشر الخكارزمي ، أبك(1)اليشكري ورقاء بن عمر -
، كقاؿ في (7)أحمدك  ،(6)"صالح"كقاؿ مرة:  ،(5)"ليس بو بأس" ، كقاؿ في مكضع:(4)معيف
ثقة ال سيما في  أبي الزناد  لينو "، كقاؿ في مكضع: (9)الذىبيك ، (8)"صاحب سنة"ع: مكض

 في ، كذكره ابف حباف(11)"مشيكر"ابف رجب، كزاد: ك  ،(10)"يحيي القطاف ككثقو الناس
كقاؿ ابف حجر:  ،(13)"شعبة يثنى عميو، ككاف صالح الحديث"، كقاؿ أبك حاتـ: (12)"الثقات"
 . (14)"في حديثو عف منصكر ليف ،صدكؽ"

ثقة، فيو ليف عف منصكر كىنا ال يضر؛ ألف الحديث لـ يركه عف  خالصة القول فيو:  
 .منصكر

 .عف جرير  كأبي كاجؿ، عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف زر بف حبيش،الوجو الثالث: 

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثالث تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي  
كد:  .بكر بف عياش[ ك]أب النَّجي

(، كىك" ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء 1تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو بكر بن عياش: -
 حفظو ككتابو صحيح".

 

                                                           

، كيقاؿ مف مرٍك، كيقاؿ مف الككفة، سكف (1 : ىذه النسبة إلى فبيمة يشكر، ككرقاء أصمو مف خكارـز ( اليٍشكيًرم 
 (512، 509/ ص13المداجف كحدث بيا، انظر: السمعاني، األنساب )ج

 (.188/ ص8( البخارم، التاريخ الكبير )ج(2
 (.246( ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات )ص (3
 (379/ ص8( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(4
 (.82/ ص1( ابف معيف، تاريخ ركاية ابف محرز )ج(5
 (.51/ ص9( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(6
 (.51/ ص9جالمرجع السابؽ، )((7
 (.491/ ص13( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(8
 (.719/ ص2( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج(9

 (.182( الذىبي، الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ )ص (10
 (.807/ ص2( ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )ج(11
 (.565/ ص7( ابف حباف، الثقات )ج(12
 (.51/ ص9الجرح كالتعديؿ )ج( ابف أبي حاتـ، (13
 (.580( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(14
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 أبي الن ُجود: رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن
كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد االوجو األول:   .، مرفكعان بف مسعكد  عاصـ بف أبي النَّجي

سراجيؿ بف يكنس كىك ثقة تيكمـ فيو ببل إىذا الكجو يركيو عف عاصـ بف أبي النجكد، 
 .حجة، كعكرمة بف ابراىيـ كىك ضعيؼ

"كىذا الحديث  البزار قاؿ: إليوأشار  سراجيؿ بف يكنس عف عاصـ فييا خطأإأما ركاية 
أحسب أف إسراجيؿ أخطأ فيو إذ ركاه عف  عاصـ، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو، ألف أصحاب 

 .(1)عاصـ يرككنو، عف عاصـ، عف أبي كاجؿ، عف جرير"
: "ركاه ولك قبالدارقطني  إليوكىـ، أشار  فيياكما أف ركاية عكرمة بف ابراىيـ عف عاصـ 

 .ـ فيو"ىً كى إبراىيـ، عف عاصـ، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو، كى عكرمة بف 

 ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف جرير بف عبد ا الوجو الثاني: 
 ألمور عدة: ؛ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن َأبي الن ُجود

]شريؾ بف عبد  ىـ: ،يركيو جماعة مف أصحاب عاصـ بف أبي النجكد، كاألغمب أنيـ أثبات .1
عمرك بف أبي قيس، كقيس بف الربيع، ك بكر بف عياش،  كسميماف بف معاذ، كأبك ا النخعي، 

 ككرقاء بف عمر[.

 كاجؿ، عف جرير بف عبد المَّو".  يب عف عاصـ، عف أبالصكا": لو بقكلوالدارقطني تصكيب  .2
 ركاية الجماعة أحفظ كأضبط كأصح  كأكلى. .3
، (2)أبي كاجؿ، سممة بف كييؿبف أبي النجكد في الركاية المحفكظة عف  ان تابع عاصم .4

 .(3)الطبرانييا كأخرج
كيؤكد صحة ىذا الكجو ما جاء في الكجو الثالث مف طريؽ أبي بكر بف عياش عف عاصـ  .5

 .عف جرير  كأبي كاجؿ، عف زر بف حبيش،
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .صحيح لغيرهالمحفكظ: الكجو الثاني، كىك: إسناده  والحديث مف كجي
  

                                                           

 (.137/ ص5)ج مسند البزار( البزار، (1
، أبك يحيى، الككفي، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: ثقة، ]يتشيع[، مف سممة بن كييل الحضرمي( (2

 (.248الرابعة ، ابف حجر، تقريب التيذيب )ص
 [.2302: رقـ الحديث 313/ ص2الكبير لمطبراني، ج( ]الطبراني: المعجـ (3
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 (  الحديث)

ف ِة َفَوَجُدوا ِفي ِمْئَزرِهِ   َوُسِئَل َعْن َحِديِث َأِبي َواِئٍل، َعْن َعْبِد الم ِو َأن  َرُجاًل َماَت ِمْن َأْىِل الصُّ
 َفَقاَل: َكي تَاِن. ِديَناَرْيِن، َفُذِكَر ِلمن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم،

ٍبًد  ، عىٍف عى ٍف أىًبي كىاًجؿو ، عى ، عىٍف عىاًصـو ٍيدو مَّادي ٍبفي زى كىاهي حى ٍنوي؛ فىرى : يىٍرًكيًو عىاًصـه كىاٍختيًمؼى عى  المًَّو.فىقىاؿى
، كىأىٍحمىدي ٍبفي  اؽي ٍبفي أىًبي ًإٍسرىاًجيؿى ٍسحى ، كىاً  مىؼي ٍبفي ًىشىاـو ، عىٍف قىاؿى ذىًلؾى ميسىدَّده، كىخى ٍبدىةى، كىاٍلميقىدًَّمي  عى

ًني : اٍبفي مى قىاؿى . كى ٍبدي المًَّو ٍبفي أىٍحمىدى ًمٍثؿى ذىًلؾى ٍنوي عى ، كىاٍختيًمؼى عىًف اٍلقىكىاًريًرمٍّ ، فىقىاؿى عى مَّادو ٍنوي، عىٍف حى عو عى
 ، ، عىٍف ًزرٍّ كىاهي زىاًجدىةي، عىٍف عىاًصـو . كىرى ، عىٍف ًزرٍّ بىدىالن ًمٍف أىًبي كىاًجؿو فَّافي تىابىعىوي عى ٍبًد المًَّو. كى عىٍف عى

ًديثى صحيح، عف شقيؽ،  لىعىؿَّ اٍلحى ٍبًد المًَّو. كى ، عىٍف عى ، عىٍف ًزرٍّ : عىٍف عىاًصـو مىمىةى، فىقىاؿى مَّاًد ٍبًف سى حى
 .(1)كعف زر جميعا

 أواًل: أوجو االختالف:

عىاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عمى ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 
 كجييف:

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

بىٍيش، عف عبد المَّو  الوجو الثاني:  .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ بف حي

 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف: 

كد، عف أبي كاجؿ،الوجو األول:   .عف عبد المَّو  عاصـ بف أبي النَّجي

، أربعتيـ مف طريؽ (5)، كابف حباف(4)، كأبك يعمى المكصمي(3)، كالبزار(2)أخرجو أحمد
 حماد بف زيد، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.

بىٍيش، عف عبد المَّو  الوجو الثاني:  .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف ًزرٍّ بف حي

 

                                                           

 [.753: رقـ السؤاؿ 107/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج1) )
 [.4367: رقـ الحديث 377/ ص7أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 2))
 [.1716: رقـ الحديث 130/ ص5]البزار: البحر الزخار، ج3) )
 [.5037: رقـ الحديث 451/ ص8: مسند أبي يعمى، ج]أبك يعمى المكصمي 4))
 [.3263: رقـ الحديث 54/ ص8]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج 5))
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كأخرجو  .ثبلثتيـ مف طريؽ حماد بف سممة ،(3)، كالبزار(2)، كابف أبي شيبة(1)أخرجو أحمد
 .، ثبلثتيـ مف طريؽ زاجدة(6)، كأبك يعمي(5)كابف أبي شيبة ،(4)أحمد

 .، كبلىما مف طريؽ حماد بف زيد(8)، كالبييقي(7)كأخرجو الطيالسي 
عاصـ بف أبي النَّجكد  ]حماد بف سممة، زاجدة بف قدامة، كحماد بف زيد[، عف  ثبلثتيـ 

 بو.

  دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

كد، عف أبي كاجؿ، عف عبد المَّو الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

                   مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ 
كد: ]حماد بف زيد[. بفا  أبي النَّجي
 ثبت فقيو".(، كىك "ثقة  تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن زيد:  -

بىٍيش، عف عبد المَّو  الوجو الثاني: كًد، عف ًزرٍّ بف حي  .عاصـ بف أىًبي النَّجي

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد: ]حماد بف سممة، زاجدة بف قدامة، كحماد بف زيد[.  النَّجي

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة". تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة:  -

 (، كىك "ثقة ثبت، صاحب سنة". : تقدمت ترجمتو في حديث )زائدة بن قدامة الثقفي -

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن زيد:  -

 

 

                                                           

 [.3914: رقـ الحديث 30/ ص7]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 1))
 [.381: رقـ الحديث 255/ ص1]ابف أبي شيبة: مسند ابف أبي شيبة، ج 2))
 [.1716: رقـ الحديث 130/ ص5]البزار، البحر الزخار،ج 3))
 [.3943: رقـ الحديث 56/ ص7]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 4))
 [.209: رقـ الحديث 151/ ص1]ابف أبي شيبة: مسند ابف أبي شيبة، ج 5))
 [.4997: رقـ الحديث 415/ ص8]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج 6))
 [.355: رقـ الحديث 279/ ص1]أبك داكد: مسند أبي داكد الطيالسي، ج 7))
 [.6563: رقـ الحديث 218/ ص9]البييقي: شعب اإليماف، ج 8))
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  رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن َأِبي الن ُجود:

كبل الكجييف محفكظ ألف األكؿ كالثاني مف ركاية عند دراسة أكجو االختبلؼ تبيف أف 
حماد بف زيد كىك ثقة فيككف حدث بو تارة عف أبي كاجؿ شقيؽ كتارة عف زر بف حبيش، كيفيـ 

: "ىذا الحديث ركاه حماد بف زيد، عف عاصـ، عف مف كبلـ البزار ترجيحو لكبل الكجييف؛ قاؿ
، ككذا (1)ف عاصـ، عف زر، عف عبد المَّو"أبي كاجؿ، عف عبد المَّو، كركاه حماد بف سممة، ع

 .(2)": "لعؿ الحديث صحيح، عف شقيؽ، كعف زر جميعان جـز الدارقطني قاؿ

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

سنادىما   .حسفالحديث مف كجييو المحفكظ: الكجو األكؿ كالثاني: كا 
 
 
 

  

                                                           

 (.130/ ص5البزار، البحر الزخار )ج 1))
 (753ؤاؿس /107/ 5العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )2) )
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 (  الحديث)
الم ِو، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم: اْلَعْيَناِن َتْزِنَياِن، َوُسِئَل َعْن َحِديِث َمْسُروٍق، َعْن َعْبِد 

 ... اْلَحِديَث.
كىاهي ىىمَّاـه، عىٍف عىاًصـو  ٍنوي؛ فىرى ى، كىاٍختيًمؼى عى كًد، عىٍف أىًبي الض حى : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي فىقىاؿى

كىاهي أىبيك عى  ، عىًف مىٍرفيكعنا. كىرى يَّاشو ٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف عى ًكمى عى كىذىًلؾى ري ٍكقيكفنا. كى كىانىةى، عىٍف عىاًصـو مى
ح   ٍكقيكؼي أىصى ٍكقيكفنا. كىاٍلمى ى مى اأٍلىٍعمىًش، عف أبي الض حى
(1). 

 أواًل: أوجو الختالف:

، عمى النَّجيكدعف عىاًصـي ٍبفي أىًبي ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث 
 كجييف:

كد، عف أبي الضحى، عف مسركؽ، عف عبد ا الوجو األول:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

، عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي الضحى، عف مسركؽ، عف عبد ا الوجو الثاني: 
 مكقكفنا.

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

كد، الوجو األول:  ، عف -كىك: مسمـ بف صبيح -عف أبي الضحىعاصـ بف أبي النَّجي
 ، مرفكعان.، عف عبد ا -كىك: ابف االجدع -مسركؽ

، كأبك (7)، كالطبراني(6)شاشيكال ،(5)، كالطحاكم(4)، كأبك يعمى(3)، كالبزار(2)أخرجو أحمد
 عف عاصـ بف أبي النجكد بو.، ، سبعتيـ مف طريؽ ىماـ بف يحيي(8)نعيـ

، عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي الضحى، عف مسركؽ، عف عبد ا الوجو الثاني: 
 مكقكفنا.

                                                           

 [.856: رقـ السؤاؿ  246/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
 [.3912: رقـ الحديث 28/ ص7]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (2)
 [.1956: رقـ الحديث 332/ ص5]البزار، البحر الزخار، ج (3)
 [.5364: رقـ الحديث 246/ ص9]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى،ج (4)
 [.2711: رقـ الحديث  137/ ص7]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج (5)
 [.372،373: رقـ الحديث  382/ ص1مسند لمشاشي، ج]لييثـ بف كميب: ال (6)
 [.10303: رقـ الحديث 155/ ص10]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج (7)
 [.98/ ص2]األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج (8)
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الدارقطني مف أكرده ، ك (1)أخرجو الطبراني، مف طريؽ حماد بف زيد، كحماد بف سممة
عف عاصـ بف أبي  كأبك عكانة[، كحماد بف سممة، ]حماد بف زيد،ثبلثتيـ ، (2)عكانة يطريؽ أب

كد بو.  النَّجي
 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

كًد، عف أبي الضحى، عف مسركؽ، عف عبد ا الوجو األول:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

 .ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:]ىماـ بف يحيى العكذم[ 
 (، كىك "ثقة ربما كىـ". : تقدمت ترجمتو في حديث )ىمام بن يحيى بن دينار -

 ، مكقكفنا.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي الضحى، عف مسركؽ، عف عبد ا وجو الثاني: ال

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:]أبك عكانة الكضاح 
 اليشكرم[، كلكني لـ أجده، ككجدتو مف طريؽ حماد بف زيد كحماد بف سممة.

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". ) تقدمت ترجمتو في حديثحماد بن زيد:  -

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة". تقدمت ترجمتو في حديث ) حماد بن سممة: -

ثقة ثبت، حيث " (، كىك تقدمت ترجمتو في حديث ) :أبو عوانة، وضاح بن عبد ا  -
 ."كثقو أكثر أىؿ العمـ

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجوِد:

كد، عف أبي الضحى، عف مسركؽ، عف عبد ا الوجو األول:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

ماـ بف يحيى تفرد بركايتو عف عاصـ بف أبي النجكد، ىالحديث مف ىذا الكجو مرفكعان، 
: "ىذا الحديث ال نعمـ ركاه عف عاصـ، عف إلى تفرده مف ىذا الكجو فقاؿ البزار، كأشار العكذم

، كقد خالفو مف ىك أكثؽ منو كما (3)ؽ، عف عبد المَّو مرفكعا إال ىماـ"أبي الض حى، عف مسرك 
 ىك في الكجو الثاني.

 

 
                                                           

 [.8661: رقـ الحديث 134/ ص9]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج (1)
 [.856: رقـ السؤاؿ  246/ ص5عمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج]الدارقطني: ال (2)
 (.333/ ص5)ج مسند البزارالبزار،  (3)
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 ، مكقكفنا.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي الضحى، عف مسركؽ، عف عبد ا الوجو الثاني: 

 ألمور عدة:  ؛ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود

كد ثبلثة مف أصحابو الثقات ركاه عف عاصـ بف أبي النجالحديث مف ىذا الكجو مكقكؼ،  .1
 .أبك عكانة الكضاح اليشكرم[ك  ،كحماد بف سممة ،حماد بف زيد] كىـ:

، ثـ ساؽ الدارقطني متابعة لعاصـ (1)"كالمكقكؼ أصح رجح ركاية الكقؼ الدارقطني فقاؿ:" .2
أبي الض حى  ككذلؾ ركم عف أبي بكر بف عياش، عف األعمش، عف : "تؤكد الكقؼ، فقاؿ

 .(2) "، كىذه المتابعة التي أشار ليا الدارقطني أخرجيا الحاكـمكقكفا

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 صحيح لغيره.: إسناده ثانيالكجو الكىك  ،الحديث مف الكجو المحفكظ
 
 
 

  

                                                           

 [.856: رقـ السؤاؿ  246/ ص5]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
 [.3751: رقـ الحديث 510/ ص2( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ج(2
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 (  الحديث)
، َعْن َعْبِد الم ِو: خط رسول ا صمى ا  ، ثم خط حول عميو وسمم خطاً َوُسِئَل َعْن َحِديِث ِزر 

 ، فقال: ىذا الصراط وىذه السبل، فما منيا سبيل إال عمييا شيطان يدعو إليو.الخط خطوطاً 
، عىٍف  ٍف أىًبي بىٍكرو كىاهي أىٍحمىدي بف يكنس، كأبك ىشاـ، عى ٍنوي؛ فىرى : يىٍرًكيًو عىاًصـه، كىاٍختيًمؼى عى فىقىاؿى

، عف عبد ا.  ، عىٍف ًزرٍّ ، عىٍف عىاًصـو ، عىٍف عىاًصـو ٍف أىًبي بىٍكرو كىاهي عى كخالفيما أسكد بف عامر، فىرى
أبي كاجؿ. كتابعو مسمـ بف سبلـ، عف أبي بكر. ككذلؾ ركاه أبك جعفر الرازم، كعمرك بف أبي 
ٍنييمىا،  ، عف عبد ا. كلعؿ عاصما حفظو عى ٍف أىًبي كىاًجؿو ، عى ، عىٍف عىاًصـو ٍيدو قيس، كحماد ٍبفي زى

ـي كىا لمَّوي أىٍعمى
(1) . 

 أواًل: أوجو الختالف:

ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجيكد، عمى 
 كجييف:

كد، عف زر، عف  عبد ا بف مسعكدالوجو األول:   . عاصـ بف أبي النَّجي

 . بف مسعكد عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف  عبد االوجو الثاني: 

 . عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف زر، عف أبي كاجؿ، عف  عبد اووجدت وجيًا ثالثًا: 

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

كد، عف زر، عف  عبد ا بف مسعكدالوجو األول:   . عاصـ بف أبي النَّجي

خمستيـ مف طريؽ  (6)كالحاكـ، (5)، كابف بطة(4)كاآلجيرٍّم   ،(3)المركزمك  ،(2)النساجي أخرجو
 .بكر بف عياش يأب

  .(8)عكانةي أب ، كمف طريؽ(7)كأخرجو ابف بطة، مف طريؽ حماد بف زيد  
                                                           

 [.3161: رقـ السؤاؿ267/ ص13]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج( (1
 [.11110: رقـ الحديث 95/ ص10( ]النساجي، السنف الكبرل لمنساجي، ج(2
 [.12: رقـ الحديث 10( ]أبك عبد ا المركزم، السنة لممركزم، ص(3
 .[11: رقـ الحديث 290/ ص1( ]اآلجرم: الشريعة لآلجرم، ج(4
 [.126: رقـ الحديث 292/ ص1( ]ابف بطة: اإلبانة الكبرل البف بطة، ج(5
 [.2938: رقـ الحديث 261/ ص2( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ج(6
 [.127: رقـ الحديث 293/ ص1( ]ابف بطة: اإلبانة الكبرل البف بطة، ج(7
 [.128رقـ الحديث : 294/ ص1( ]ابف بطة: اإلبانة الكبرل البف بطة، ج(8
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 ]أبك بكر بف عياش، كحماد بف زيد، كأبك عكانة[، عف عاصـ بف أبي النجكد بو. ثبلثتيـ
 ، مرفكعان. مسعكدعاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف  عبد ا بف الوجو الثاني: 

، (5)كسعيد بف منصكر ،(4)كالطيالسي ،(3)كالدارمي ،(2)أحمدك ، (1)أخرجو النساجي
، (12)، كأبك نعيـ(11)، كالحاكـ(10)كاآلجرم ،(9)كابف حباف ،(8)شاشيكال ،(7)، كالمركزم(6)كالبزار

  .جميعيـ مف طريؽ حماد بف زيد
كأخرجو ابف  .بكر بف عياش ي، كبلىما مف طريؽ أب(14)، كالحاكـ(13)أخرجو أحمدك 
كأخرجو الطبرم، مف طريؽ حماد بف  .(15)، مف طريؽ سعيد بف درىـالقرطبي الكضاح

 ،سعيد النقاش ككأخرجو أب .(17)كأخرجو ابف أبي حاتـ، مف طريؽ عمرك بف أبي قيس .(16)سممة
 .(18)جعفر الرازم يمف طريؽ أب
بف عياش، كحماد بف زيد، كسعيد بف درىـ، كحماد بف سممة، عمرك بف بكر ]أبك  ستتيـ

 أبي قيس، كأبك جعفر الرازم[، عف عاصـ بف أبي النجكد بو. 
 

                                                           

 [.11109: رقـ الحديث 95/ ص10( ]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج(1
 [.4142: رقـ الحديث 207/ ص7( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(2
 [.208: رقـ الحديث 285/ ص1( ]الدارمي: سنف الدارمي، ج(3
 [.241: رقـ الحديث 197/ ص1( ]أبك داكد، مسند أبي داكد الطيالسي، ج(4
 [.935: رقـ الحديث 112/ ص5( ]سعيد ابف منصكر: التفسير مف سنف سعيد بف منصكر، ج(5
 [.1718: رقـ الحديث 131/ ص5( ]البزار، البحر الزخار، ج(6
 [.11: رقـ الحديث 9( ]أبك عبد ا المركزم، السنة لممركزم، ص (7
 [.537، 536، 535:رقـ الحديث 48/ ص2( ]الييثـ بف كميب: المسند لمشاشي، ج(8
 [.6: رقـ الحديث 180/ ص1( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج(9

 [.12: رقـ الحديث 292/ ص1( ]اآلجرم: الشريعة لآلجرم، ج(10
 [.3241: رقـ الحديث 348/ ص2( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ج(11
 [.263/ ص6( ]األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج(12
 [.4437: رقـ الحديث 436/ ص7( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(13
 [.3241: رقـ الحديث 348/ ص2( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ج(14
 [.75: رقـ الحديث 67/ ص1( ]ابف كضاح القرطبي: البدع البف كضاح، ج(15
 [.671/ ص9( ]الطبرم: تفسير الطبرم، ج(16
 [.8102: رقـ الحديث 1422/ ص5ابف أبي حاتـ، ج( ]ابف أبي حاتـ: تفسير (17
 [.23: رقـ الحديث 24( ]أبك سعيد النقاش: ثبلثة مجالس مف أمالي أبي سعيد النقاش، ص (18
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 ، مرفكعان. عاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عف زر، عف أبي كاجؿ، عف  عبد ا الوجو الثالث: 

 .(1)جكد بوأخرجو ابف بطة، مف طريؽ حماد بف زيد، عف عاصـ بف أبي الن
  ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كًد، عف زر، عف  عبد ا بف مسعكدالوجو األول:   ، مرفكعان. عاصـ بف أىًبي النَّجي

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]أبك بكر بف عياش[، 
 عكانة[. يجدتو مف طريؽ ]حماد بف زيد، ك أبكك 

(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -
 حفظو ككتابو صحيح"

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". تقدمت ترجمتو في حديث)حماد بن زيد:  -

 ".(، كىك "ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو عوانة، وضاح بن عبد ا اليشكري: -

 ، مرفكعان. بي كاجؿ، عف  عبد ا بف مسعكدعاصـ بف أىبي النَّجيكد، عف أالوجو الثاني: 

     ]أبك بكر بف عياش،  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد، كما أفاد الدارقطني
]سعيد بف درىـ،  ماد بف زيد[، ككجدتو مف طريؽحعمرك بف أبي قيس، ك كأبك جعفر الرازم، ك 

 .حماد بف سممة[ك 

(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  ) تقدمت ترجمتو في حديثأبو بكر بن عياش:  -
 حفظو ككتابو صحيح"

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". تقدمت ترجمتو في حديث)حماد بن زيد:  -

 لو أكىاـ". ثقة" (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث)عمرو بن أبي َقْيس -

 ، كىك "صدكؽ لو أكىاـ". (  : تقدمت ترجمتو في حديث)سعيد بن زيد -

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة". تقدمت ترجمتو في حديث)حماد بن سممة:  -

، التميمي مكالىـ، مشيكر بكنيتو، كاسمو عيسى بف أبي عيسى، عبد ا أبو جعفر الرازي -
بف ماىاف، كأصمو مف مرك، ككاف يتجر إلى الرم، مف كبار السابعة، مات في حدكد ا

                                                           

 [.127: رقـ الحديث 293/ ص1( ]ابف بطة: اإلبانة الكبرل البف بطة، ج(1
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كزاد: "يغمط ًفيمىا يركم عىف  ،(4)كابف معيف ،(3)كابف المديني ،(2)كثقو ابف سعد ،(1)الستيف
ميغيرىة"
كأبك حاتـ  ، (7)خر: "صالح"آ، كقاؿ في مكضع  (6): "ليس بو بأس"مرة، كقاؿ (5)

كقاؿ  ،(10)الحاكـ، كابف عبد البرك ، (9)ابف عمارك ، (8)صدكؽ، صالح الحديث"الرازم كزاد: "
صالحة، كقد ركل عنو الناس، ، كقاؿ ابف عدم:" لو أحاديث (11)أبك زرعة: "صدكؽ"

، كقاؿ الساجي:" صدكؽ ليس (12)كأحاديثو عامتيا مستقيمة، كأرجك أنو ال بأس بو"
، كقاؿ أحمد بف (14)، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ سيء الحفظ خصكصا عف مغيرة"(13)بمتقف"

، كقاؿ ابف حباف: (17)، كالعجمي(16)قاؿ النساجي كذا، ك (15)حنبؿ:" ليس بقكل في الحديث"
ينفرد عف المشاىير بالمناكير، كال يعجبنى االحتجاج بحديثو إال فيما كافؽ الثقات، كىالى  "كاف

الؼ اأٍلىٍثبىات" ا لـ ييخى يجكز ااًلٍعًتبىار بركايتو ًإالَّ ًفيمى
(18) . 

 : صدكؽ لو أكىاـ.خالصة القول فيو

 

 
                                                           

 (.629( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1
 (.380/ ص7ج( ابف سعد، الطبقات الكبرل )(2
 (.122( ابف أبي شيبة، سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص (3
 (99/ ص1( ابف معيف، تاريخ ركاية ابف محرز )ج(4
 (.358/ ص4( ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج(5
 (.50( ابف معيف، مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص (6
 (.461/ ص12)ج ( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد(7
 (.281/ ص6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ج(8
 (.461/ ص12( الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج(9

 (.56/ ص12( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(10
 (.127/ ص5( المرجع السابؽ، )ج(11
 (.448/ ص6( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(12
 (.461/ص12، تاريخ بغداد )ج( الخطيب البغدادم(13
 (.629( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (14
 (.133/ ص3( أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )ج(15
 (.258/ ص 3( النساجي، سنف النساجي)ج(16
 قات.، كلـ أعثر عمى قكؿ العجمي في كتابو معرفة الث(56/ ص12( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(17
 (.120/ ص2( ابف حباف، المجركحيف البف حباف )ج(18
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 ، مرفكعان. اعاصـ بف أبي النَّجيكد، عف زر، عف أبي كاجؿ، عف  عبد الوجو الثالث: 
تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي  لثمف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثا

كد:]حماد بف زيد[.  النَّجي
 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". تقدمت ترجمتو في حديث)حماد بن زيد:  -

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن جود:
كد، تبيف أف اليعند  دراسة أكجو االختبلؼ  حديث مف كجيو األكؿ: عاصـ بف أبي النَّجي
         ، محفكظ رجالو ثقات كىـ: ]أبك بكر بف عياش،  عف زر، عف عبد ا بف مسعكد

: "حديث صحيحي لذلؾ قاؿ الحاكـ لما أخرجو مف ىذا الكجوكأبك عكانة، كحماد بف زيد[، 
 .  (1)اإلسناد، كلـ يخرجاه"

كد، عف أبي كاجؿ، عف         أما بالنسبة لمحديث مف كجيو الثاني: عىاصـ بف أىًبي النَّجي
محفكظ أيضان؛ فرجالو ثقات إال أبك جعفر الرازم، ك عمرك بف أبي فيك ،  عبد ا بف مسعكد

قيس، ك سعيد بف درىـ، فيـ في مرتبة صدكؽ لو أكىاـ، كبمتابعة الثقات ليـ، يزكؿ عنيـ 
ٍسناد الكىـ،  كيحسيف حديثيـ، كلذلؾ صحح العمماء الحديث، قاؿ الحاكـ: "ىذا حديث صحيح اإٍلً

 .محفكظ عف عاصـ بف أبي النجكد فكجييكبل الفالحديث مف  عميوك ، (2)«كلـ يخرجاه

حَّحو الحاكـ كما رأيت مف الطَّريقىٍيف، " اؿ: إلي صحة الكجييف فقابف كثير  لمحكأ  قىد صى
عف عاصـ بف أىبي النَّجيكد عف ًزرٍّ كعف أبي كاجؿ شقيؽ بف سممة، كبلىما كلعؿَّ ىذا الحديث 

 : "لعؿ عاصمان لما قاؿ الدارقطنيكسبقو إلى ىذا الترجيح ، (3)عف ابف مسعكد بو كا أعمـ"
حفظو عىٍنييمىا، كىالمَّو أىعمـ"
، كيؤكد صحة الكجييف ما جاء في الكجو الثالث مف طريؽ حماد (4)

 .ر، عف أبي كاجؿ، عف  عبد ا بف مسعكدز  عف عاصـ عف
كأخرج ىذه  أبي كاجؿ، األعمشتابع عاصـ بف أبي النجكد في الركاية المحفكظة عف كقد 

 .(5)البزار في مسنده المتابعة
 

                                                           

 (.261/ ص2( الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(1
 (.348/ ص2( المرجع السابؽ،)ج(2
 (.329/ ص3( ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج(3
 [.3161: رقـ السؤاؿ 267/ ص13( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(4
 [.1694: رقـ الحديث 113/ ص5]البزار: البحر الزخار، ج( (5
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 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 سناده الثاني:ا  ه األكؿ: حسف، ك سنادا  ك   -األكؿ، كالثاني -الحديث مف كجييو الراجحيف
 صحيح لغيره.
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 مسند
 معاذ بن جبل 

 (  الحديث)
َوُسِئَل َعْن َحِديِث ُعْرَوَة ْبِن الن ز اِل، َعْن ُمَعاٍذ، ُقْمُت: َيا َرُسوَل الم ِو، َأْخِبْرِني ِبَعَمٍل ُيْدِخُمِني 

ن ُو َلَيِسيٌر َعَمى َمْن  َيس َرُه الم ُو، َتْعُبُدُه اَل ُتْشِرُك ِبِو اْلَجن َة، َقاَل: َبٍخ، َلَقْد َسأَْلَت َعْن َعِظيٍم، َواِ 
 َشْيًئا... اْلَحِديَث. َوِفيِو: َأاَل َأُدلَُّك َعَمى َرْأِس اأْلَْمِر َوَعُموِدِه َوُذْرَوِة َسَناِمِو ... اْلَحِديَث.

ٍنوي؛ كًد، كىاٍختيًمؼى عى ًديثى عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي كىل ىىذىا اٍلحى : ... كىرى ،  فىقىاؿى ، عىٍف عىاًصـو كىاهي مىٍعمىره فىرى
مَّاًد  قىٍكؿي حى . كى ، عىٍف ميعىاذو كىاهي عىٍف شىٍيرو مىمىةى، فىرى مَّادي ٍبفي سى الىفىوي حى . كىخى ، عىٍف ميعىاذو ٍبًف عىٍف أىًبي كىاًجؿو

مىى ا ، عى كؼه ًمٍف ًركىايىًة شىٍيرو ًديثى مىٍعري كىاًب، أًلىفَّ اٍلحى مىمىةى أىٍشبىوي ًبالصَّ ٍنوي ًفيًو، كىأىٍحسىنييىا سى ؼو عى ٍخًتبلى
كىل  . كىرى ، عىٍف ميعىاذو ٍنـو ًف اٍبًف غى ، عى ٍف تىابىعىوي، عىٍف شىٍيرو مى ، كى ًميًد ٍبًف ًبٍيرىاـو ٍبًد اٍلحى ًديثي عى ىىذىا ًإٍسنىادنا حى

كىافى ضى  ًف ٍبفي أىًبي بىٍكًر ٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى كى ٍبدي الرٍَّحمى ًديثى محمد بف عى ًعيفنا، عىًف اٍلميثىنَّى ٍبًف اٍلحى
، كىالى ييٍثبىتي  دًٍّه، عىٍف ميعىاذو ٍمًرك ٍبًف شعيب، عف أىًبيًو، عىٍف جى بَّاًح، عىٍف عى  .(1)الصَّ

 أواًل: أوجو الختالف:

كًد، عمى  ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عىاصـ بف أىًبي النَّجي
 كجييف:

 .أبي النَّجكد، عف أبي كاجؿ، عف معاذ بف جبؿ  : عاصـ بفالوجو األول

 .: عاصـ بف أبي النَّجكد، عف شير بف حكشب، عف معاذ بف جبؿ الوجو الثاني

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

كد، عف أبي كاجؿ، عف معاذ بف جبؿ الوجو األول  .: عاصـ بف أبي النَّجي

 
 

                                                           

 [.988: رقـ السؤاؿ 79-73/ ص6( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
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، (5)يشحميد الكبف كعبد  ،(4)كأحمد ،(3)وكابف ماج، (2)كالنساجي ،(1)أخرجو الترمذم
مف طريؽ معمر بف راشد، عف عاصـ بف أبي ثمانيتيـ  ،(8)، كالبييقي(7)كالقضاعي ،(6)المركزمك 

كد  بو. النَّجي
كدالوجو الثاني  .عف شير بف حكشب، عف معاذ بف جبؿ  ،: عاصـ بف أبي النَّجي

مف طريؽ حماد بف سممة بف دينار،  ثبلثتيـ، (11)، كالطبراني(10)كالطبرل ،(9)أخرجو أحمد
كد بو.  عف عاصـ بف أىًبي النَّجي
 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كًد، عف أبي كاجؿ، عف معاذ بف جبؿ الوجو األول  .: عاصـ بف أبي النَّجي

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد:   د[.معمر بف راش]النَّجي

 فيييتحرل  ونأإال  ،(، كىك" ثقة  تقدمت ترجمتو في حديث ) :معمر بن راشد، األزدي -
 ".رةركايتو عف أىؿ الككفة كالبص

 .: عاصـ بف أبي النَّجيكد، عىف شير بف حكشب، عف معاذ بف جبؿ الوجو الثاني

أبي مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف 
كد:]حماد بف سممة[.  النَّجي

                                                           

: رقـ الحديث 11/ ص5( ]الترمذم: سنف الترمذم، كتاب أبكاب اإليماف، باب ما جاء في حرمة الصَّبلة، ج(1
2616.] 

 [.11330: رقـ الحديث 379/ ص5كبرل لمنساجي، ج( ]النساجي: السنف ال(2
: رقـ الحديث 116/ ص5: سنف ابف ماجو، كتاب أبكاب الفتف ، باب كؼٍّ المٍّساف في الفتنة، جو( ]ابف ماج(3

3973.] 
 [.22016: رقـ الحديث 344/ ص36( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(4
 [.112: رقـ الحديث 68الحميد، ص ي: المنتخب مف مسند عبد ش( ]عبد بف حميد الك(5
 [.196: رقـ الحديث 219/ ص1( ]المركزم: تعظيـ قدر الصبلة لمحمد بف نصر المركزم، ج(6
 [.104: رقـ الحديث95/ ص1( ]القضاعي: مسند الشياب القضاعي، ج(7
 [.3079: رقـ الحديث50/ ص5( ]البييقي: شعب اإليماف، ج(8
 [.22133، 22103، 22022: رقـ الحديث 351/ ص36ج( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، (9

 [.182/ ص20( ]الطبرم: جامع البياف،ج(10
 [.200: رقـ الحديث 103/ ص20( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(11
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(، كىك" ثقة عابد، تغير حفظو  : تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة بن دينار -
 بآخرة".

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجود:

كد، عف أبي كاجؿ، عف معاذ بف جبؿ الوجو األول  .: عاصـ بف أبي النَّجي

ثقة ثبت  معمرك  ،معمر بف راشد :عاصـ بف أبي النجكدعف الحديث مف ىذا الكجو ركاه  .1
عاصـ  عفكايتو في ر  " ؛ لذلؾ قاؿ ابف حجر:لكف ركايتو عف أىؿ الككفة فييا شيءه  ؛فاضؿ

، كقاؿ ابف أبي خيثمة: "سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: إذا حدثؾ (1)بف أبي النجكد شيجا"ا
طاكس فإف حديثو عنيما مستقيـ، فأما أىؿ و، إال عف الزىرم كابف فٍ خى معمر عف العراقييف فى 
 .(2)الككفة كالبصرة فبل"

: "لـ يثبت سماع قاؿ ابف رجبنص عمى ذلؾ   ،معاذ كأبي كاجؿ االنقطاع باإلسناد بيف  .2
ف كاف قد أدركو بالسف ككاف معاذ بالشاـ، كأبك كاجؿ بالككفة، كما زاؿ  أبي كاجؿ مف معاذ، كا 

كمع نفي ابف رجب لمسماع  ،(3)ى انتفاء السماع بمثؿ ىذا"األجمة كأحمد كغيره يستدلكف عمى 
"أبك كاجؿ أدرؾ معاذان بالسف، كفي  قاؿ المنذرم:إدراؾ أبي كاجؿ لمعاذ، كبنحكه  تإال أنو أثب

، لكف األلباني نازع (4)سماعو عندم نظر، ككاف أبك كاجؿ بالككفة، كمعاذ بالشاـ، كا أعمـ
: "كفيما قالو رحمو ا نظر: حيث أنو السماع بالكمية قاؿابف رجب في قصة اإلدراؾ كنفي 

لـ يثبت سماع أبى كاجؿ مف معاذ، ك حكى أبك زرعة الدمشقى عف قكـ أنيـ تكقفكا في 
 .(5)سماع أبى كاجؿ مف عمر أك نفكه فسماعو مف معاذ أبعد"

 

 .: عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف شير بف حكشب، عف معاذ بف جبؿ الوجو الثاني

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود:

حماد بف سممة كىك ثقة عابد تغير  عف عاصـ بف أبي النجكد، الحديث مف ىذا الكجو ركاه .1
 كىك مف أصحاب عاصـ الثقات. حفظو بآخرة،

                                                           

 (.541ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  1))
 (.774/ ص2( ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )ج (2
 (.135/ ص2امع العمـك كالحكـ )ج( ابف رجب الحنبمي، ج(3
 (.529/ ص3( المنذرم، الترغيب كالترىيب لممنذرم )ج(4
 (.139/ ص2( انظر: األلباني، إركاء الغميؿ )ج(5
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الحميد بف  عبدي  :تابع عاصـ بف أبي النجكد في الركاية المحفكظة عف شير بف حكشب .2
، كتابعو أيكب بف عبد ا بف (3)، كالطبراني(2)، كأحمد(1)بيراـ كأخرج ىذه المتابعة ابف ماجو

ز  . (4)المتابعة الطحاكم هكأخرج ىذ ميكىرٍّ

، كشير مختمؼ في تكثيقو (5)أخرجيا أحمد قاؿ ابف رجب: "ركاية شير عف معاذ مرسمة يقينان  .3
: قاؿ ستعرض طرقوً االدارقطني الركاية عف شير بف حكشب بعد أف رجح  ، ك(6)كتضعيفو"

. كقاؿ (7)ألف الحديث معركؼ مف ركاية شير" ؛"قكؿ حماد بف سممة أشبو بالصكاب
 بف غنـ عف معاذ بف جبؿ بو مختصران اؽ شير حدثنا ي، مف طر (8)كصميا أحمداأللباني: "

 .(9)كمطكالن 
  خامسًا: الحكم عمى الحديث:

سناده ك : الكجو الثانيكىك  ،كجو المحفكظالالحديث مف   .صحيح لغيرها 
  

                                                           

 [.72: رقـ الحديث 28/ ص1، سنف ابف ماجو، جو( ]ابف ماج(1
 [.22063: رقـ الحديث 383/ ص36( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(2
 [.116: رقـ الحديث 64/ ص20معجـ الكبير لمطبراني، ج( ]الطبراني: ال(3
 [.116/ ص4( ]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج(4
 [.22133: رقـ الحديث 447/ ص36( ]أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، ج(5
 (.135/ ص2( ابف رجب الحنبمي، جامع العمـك كالحكـ )ج(6
 [.988: رقـ السؤاؿ 79-73/ ص6ج( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، (7
، 22106، 22073، 22063، 22051: رقـ الحديث 375/ ص36( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(8

22122.] 
 (.139/ ص2( انظر: األلباني، إركاء الغميؿ )ج(9
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 (  الحديث)
ي َوُسِئَل َعْن َحِديِث َأِبي اْلَمِميِح، َعْن ُمَعاٍذ، َوَأِبي ُموَسى، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم: ِإن  

 ِبالم ِو َشْيًئا.َجاِعٌل ِفي َشَفاَعِتي َمْن َماَت اَل ُيْشِرُك 
، عىًف عاصـ، عف   يَّاشو كىاهي أىبيك بىٍكًر ٍبفي عى ٍنوي؛  فىرى كًد، كىاٍختيًمؼى عى : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي فىقىاؿى

، عىٍف أىًبي  ـي ٍبفي يىٍحيىى، عىٍف عىاًصـو كىاهي ىىمَّا . كىرى ًميًح، عىٍف ميعىاذو ًميًح، عىٍف أبي بيٍردىةى، عىٍف أىًبي اٍلمى اٍلمى
ٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف  كىاهي أىٍحمىدي ٍبفي عبد الجبار، عى ٍف أىًبي بيٍردىةى. كىرى : عى ٍف قىاؿى كىابي قىٍكؿي مى . كىالصَّ ميعىاذو

ـٍ يىقيٍؿ: عىٍف أىًبي بيٍردىةى، كىزىادى  ، لى ميعىاذو ًميًح، عىٍف أىًبي ميكسىى، كى ٍف أىًبي اٍلمى ، عى ، عىٍف عىاًصـو يَّاشو ًفيًو،  عى
، ثيَـّ  كفى مَّـى إذا سافر سفرا كىافى الًَّذم يىميكنىوي اٍلمييىاًجري سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى : كى  قىاالى
، قاؿ: حدثنا أحمد بف عبد الجبار،  اؽى اٍلمىٍركىًزم  مًَّد ٍبًف ًإٍسحى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىاهي عى . حى اري اأٍلىٍنصى

: حد ، كىأىًبي ميكسىى، قىاالى بىؿو ًميًح، عىٍف ميعىاًذ ٍبًف جى ، عىٍف أىًبي اٍلمى ، عىٍف عىاًصـو ثنا أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو
مَّـى ًبذىًلؾى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
(1). 

 أواًل: أوجو الختالف:

كًد، عمى ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث  عف عاصـ بف أبي النَّجي
 كجييف:

كد، عف أبي بردة، عف أبي المميح، عف معاذ، كأبي مكسىالوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

 . عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي المميح، عف معاذ، كأبي مكسىالوجو الثاني: 

 . مكسى عاصـ بف أبي النجكد، عف أبي بردة، عف أبيووجدت وجيًا ثالثًا: 

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

كد، عف أبي بردة، عف أبي المميح، عف معاذ، كأبي مكسىالوجو األول:   عاصـ بف أبي النَّجي

، كبلىما مف طريؽ أبي بكر بف عياش، عف عاصـ بف أبي (3)، كالطبراني(2)حمدأأخرجو 
 النجكد بو. 

 

 
                                                           

 [.998: رقـ السؤاؿ 85/ ص6]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
 [.22025: رقـ الحديث 354/ ص36]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (2)
 [.342: رقـ الحديث 163/ ص20]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج (3)
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 . المميح، عف معاذ، كأبي مكسىعاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي الوجو الثاني: 
الدارقطني، مف طريؽ ىماـ بف  أكرده، ك (1)أخرجو البزار، مف طريؽ أبي بكر بف عياش

 ، كبلىما ]أبك بكر بف عياش، كىماـ بف يحيي[، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.(2)يحيي

 . عاصـ بف أبي النجكد، عف أبي بردة، عف أبي مكسى الوجو الثالث:

 ، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.(3)مف طريؽ حماد بف سممةأخرجو أحمد، 

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كد، عف أبي بردة، عف أبي المميح، عف معاذ، كأبي مكسىالوجو األول:    عاصـ بف أبي النَّجي

 ]أبك بكر بف عياش[. ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:
(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -

 .حفظو ككتابو صحيح"

 . عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي المميح، عف معاذ، كأبي مكسىالوجو الثاني: 

]أبك بكر بف عياش،  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:
 ي[.كىماـ بف يحي

(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -
 .حفظو ككتابو صحيح"

 (، كىك "ثقة ربما كىـ". : تقدمت ترجمتو في حديث )ىمام بن يحيى بن دينار -

 . عاصـ بف أبي النجكد، عف أبي بردة، عف أبي مكسى الوجو الثالث:

 ]حماد بف سممة[. أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف 
 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة".  تقدمت ترجمتو في حديث ) حماد بن سممة: -

 

 

 
                                                           

 [.119/ ص7]البزار، البحر الزخار، ج (1)
 [.998: رقـ السؤاؿ 85/ ص6]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (2)
 [.19618: رقـ الحديث 394/ ص32، مسند أحمد:ج]أحمد بف حنبؿ 3))
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 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجود:

كد، عف أبي بردة، عف أبي المميح، عف معاذ، كأبي مكسىالوجو األول:    عاصـ بف أبي النَّجي

 ألمور عدة: ؛ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي النجود
كد كيو عفير  .1 ثبت في ركايتو عف صاحبو  ، كىكأبك بكر بف عياش، عاصـ بف أبي النَّجي

بكر بف عياش مف ىذا الكجو، األسكد بف  ي، كقد ركاه عف أب(1)عاصـ بف أبي النجكد
 .(3)، كعبد ا بف أباف(2)عامر

مف طريؽ أبي بكر بف عياش، مختصران بقصة الشفاعة في أخرج الطبراني ىذا الكجو  .2
 .(4)آخره

، كيؤكد صحة : "الصكاب قكؿ مف قاؿ: عف أبي بردة"كلوقبيذا الكجو ل الدارقطنيتصكيب  .3
 أبي بردة بو.عف ىذا الكجو ما جاء في الكجو الثالث مف طريؽ حماد بف سممة عف عاصـ 

 . أبي المميح، عف معاذ، كأبي مكسىعاصـ بف أبي النَّجيكد، عف الوجو الثاني: 

بكر بف عياش،  ي، عف أب(5)الحديث مف ىذا الكجو ركاه أحمد بف عبد الجبار العطاردم
عف عاصـ بف أبي النجكد بو، كالعطاردم ضعيؼ، كبذلؾ قد  خالؼ العطاردم عامة أصاحب 

 .ابف عياش الذيف رككه بالكجو األكؿ

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:
سناده ك الحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو األكؿ:   حسف.ا 

  

                                                           

 (.46/ ص5ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (1)
( األسكد بف عامر، الشامي، نزيؿ بغداد، يكنى أبا عبد الرحمف، كيمقب شاذاف، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف (2

 (.111التيذيب )ص تقريب ابف حجر، حجر: "ثقة مف التاسعة مات في أكؿ سنة ثماف كماجتيف ع". 
( عبد ا بف عمر بف محمد بف أباف بف صالح بف عمير األمكم، مكالىـ كيقاؿ لو الجعفي نسبة إلى خالو (3

 ابف حجر،  حسيف بف عمي، أبك عبد الرحمف، الككفي، صدكؽ فيو تشيع، مف العاشرة مات سنة تسع كثبلثيف.
 (.315تقريب التيذيب )ص

 [.343: رقـ الحديث 163/ص 20ير لمطبراني، ج]الطبراني، المعجـ الكب (4)
أحمد بف عبد الجبار بف محمد العطاردم، أبك عمر، الككفي، متفؽ عمى تضعيفو، قاؿ ابف حجر:  5))

"ضعيؼ، كسماعو لمسيرة صحيح، مف العاشرة، لـ يثبت أف أبا داكد أخرج لو، مات سنة اثنتيف كسبعيف كلو 
 (.81تقريب التيذيب )ص:  ابف حجر،  خمس كتسعكف سنة".
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 مسند 
  أبي مسعود األنصاري

 (  الحديث)
، َقاَل -عقبة بن عمرو األنصاري -َوُسِئَل َعْن َحِديِث َعْمَقَمَة ْبِن َقْيٍس، َعْن َأِبي َمْسُعودٍ 

 اآْلَيَتْيِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلَبَقَرِة ِفي َلْيَمٍة َكَفتَاُه.َرُسوُل الم ِو َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم: َمْن َقرََأ 
، عىٍف زً  ، عىٍف عىاًصـو ًليدي ٍبفي عىبَّادو كىاهي اٍلكى ٍنوي؛ فىرى كًد، كىاٍختيًمؼى عى كىاهي عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي : رى رٍّ ٍبًف فىقىاؿى

ًقي . كى ٍف أىًبي مىٍسعيكدو ٍمقىمىةى، عى ، عىٍف عى بىٍيشو ، عىٍف حي يَّاشو ، عىٍف أىبىافى ٍبًف أىًبي عى بَّادو ًليًد ٍبًف عى : عىًف اٍلكى ؿى
 . ٍمقىمىةى، عىٍف أىًبي مىٍسعيكدو ، عىٍف عى ، عىًف اٍلميسىيًَّب ٍبًف رىاًفعو كىاهي عىٍف عىاًصـو ، فىرى الىفىوي شىًريؾه . كىخى عىاًصـو

ٍفصي ٍبفي سيمى  مىمىةى، كىحى مَّادي ٍبفي سى الىفىييمىا حى ، كىخى ٍمقىمىةى، عىٍف أىًبي مىٍسعيكدو ، عىٍف عى يىاهي عىٍف عىاًصـو كى ، فىرى ٍيمىافى
قىفىاهي،... كى دنا، كى ـٍ يىٍذكيرىا بىٍينىييمىا أىحى لى
(1). 

 أواًل: أوجو الختالف:
ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجيكد، عمى ثبلثة 

 أكجو:
كد، عف زر بف حيبيش، عف عمقمة، عف أبي مسعكدالوجو األول:  ، عاصـ بف أبي النَّجي

 مرفكعان.
، عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف الميسيب بف رافع، عف عمقمة، عف أبي مسعكدالوجو الثاني: 

 مرفكعان.
 مكقكفان. ،عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف عمقمة، عف أىًبي مسعكدالوجو الثالث: 

 الختالف:ثانيًا: تخريا أوجو 
كد، عف زر بف حيبيش، عف عمقمة، عف أبي مسعكدالوجو األول:  ، عاصـ بف أبي النَّجي

 مرفكعان.
مف طريؽ أباف بف عياش، كأكرده  ،-(3)سيميكمف طريقو ال-، (2)أخرجو ابف عدم

]أباف بف أبي عياش، كالكليد بف عباد[، عف  مف طريؽ الكليد بف عباد، كبلىما، (4)الدارقطني
كد بو.   عاصـ بف أبي النَّجي

                                                           

 [.1049: رقـ السؤاؿ171/ ص6( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.369/ ص8( ]ابف عدم: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ج(2
 [.268الجرجاني: تاريخ جرجاف، صالسيمي ( ](3
 [.1049ـ السؤاؿ: رق171/ ص6( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(4
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كدالوجو الثاني:  ، عف الميسيب بف رافع، عف عمقمة، عف أبي مسعكد ،عاصـ بف أبي النَّجي
 مرفكعان.

مف طريؽ شريؾ بف عبد ا النخعي، عف عاصـ  ، كبلىما(2)، كالطبراني(1)أخرجو أحمد
كد بو.  بف أبي النَّجي

 ،مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف عمقمة، عف أبي مسعكدالوجو الثالث: 

، كبلىما مف طريؽ حماد بف سممة، كأكرده (4)، كالطبراني(3)أخرجو ابف الضريس
]حماد بف سممة، كحفص بف سميماف[، عف  مف طريؽ حفص بف سميماف، كبلىما، (5)الدارقطني

كد بو.  عاصـ بف أبي النَّجي
 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

كد، عف زر بف حيبيش، عف عمقمة، عف أبي مسعكدالوجو األول:  ، عاصـ بف أبي النَّجي
 مرفكعان.

                   مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ 
كد:ا  الكليد بف عبَّاد، كأباف بف أبي عياش[.] بف أبي النَّجي

اًعيؿ ك ،(6)، ذكره ابف حباف في الثقاتبن عب اد اأْلَْزِديّ  الوليد - ٍنوي ًإٍسمى قاؿ ابف عدم: "يحدث عى
"شيخ، مىٍجييكؿ" كقاؿ الذىبي:، (7)بف عياش ليس بمستقيـ"

كقاؿ في  ،(9)أم: مجيكؿ الحاؿ ،(8)
 .(11)أم: ال يعرؼ حالو، (10)مكضع آخر: "ال يعرؼ"

                                                           

 [.17068: رقـ الحديث 300/ ص28مسند أحمد، ج :( ]أحمد بف حنبؿ(1
 [.541: رقـ الحديث 202/ ص17( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(2
 [.173: رقـ الحديث 86( ]ابف الضريس، فضاجؿ القرآف البف الضريس، ص (3
 [.542: رقـ الحديث 203ص/ 17( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(4
 [.1049: رقـ السؤاؿ171/ ص6( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(5
 (.551/ ص7( ابف حباف، الثقات )ج(6
 (.368/ ص8( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(7
  (.340/ ص4( الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج(8
 (.3/ ص1المرجع السابؽ، )ج ((9

 (.426الذىبي، ديكاف الضعفاء )ص (  (10
 (.3/ ص1)جالذىبي، ميزاف االعتداؿ  ((11
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حباف متساىؿ، كمف عادتو تكثيؽ المجاىيؿ؛  فبل عبرة ىك ضعيؼ، كابف خالصة القول فيو:  
 في ذكره في الثقات مالـ يرد تكثيؽ مف العمماء المعتبريف.

كاسمو فيركز، البصرم، أبك إسماعيؿ، العبدم، متفؽ عمى تضعيفو، أبان بن أبي عياش،  -
 .(1)كقاؿ ابف حجر: "متركؾ، مف الخامسة، مات في حدكد األربعيف"

 متركؾ.خالصة القول فيو: 

كد، عف الميسيب بف رافع، عف عمقمة، عف أبي مسعكدالوجو الثاني:  ، عاصـ بف أبي النَّجي
 مرفكعان.

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد:  ]شريؾ بف عبد ا النخعي[. النَّجي

(، كىك "صدكؽ يخطىء كثيرا،  ت ترجمتو في حديث )تقدم شريك بن عبد ا النخعي: -
 تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة".

كًد، عف عمقمة، عف أىًبي مسعكدالوجو الثالث:   ،مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجي

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:]حماد بف سممة بف دينار، 
 جده إال مف طريؽ حماد بف سممة.أ كحفص بف سميماف[، لكني لـ

(، كىك" ثقة عابد، تغير حفظو  : تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة بن دينار -
 بآخرة".

(، كىك "متركؾ الحديث، مع إمامتو في   : تقدمت ترجمتو في حديث )حفص بن سميمان -
 ".القراءة

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجود:

كًد، عف زر بف حيبيش، عف عمقمة، عف أبي مسعكدالوجو األول:  ، عاصـ بف أبي النَّجي
 مرفكعان.

                                                           

(، 146/ ص4(.انظر ترجمتو في: ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج87( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1
(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ 173(، الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ )ص 454/ ص1البخارم، التاريخ الكبير)ج

(، 19/ ص2(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج96/ ص1المجركحيف )جابف حباف، (، 295/ 2)
 (. 97/ ص1(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج207/ ص1الذىبي، الكاشؼ )ج
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اثناف ممف ركاه حيث كفي إسناده عدة عمؿ:  ؛الحديث مف ىذا الكجو مردكد غير مقبكؿ
الكليد بف عبَّاد كىك مجيكؿ غير معركؼ، كأباف بف أبي عياش كىك  :يضعؼ حديثيـ، ىما

ىذا الحديث مف ركاية أباف، عف " : -مشيران إلي نكارة ىذا الكجو -ابف عدم قاؿمتركؾ الحديث، 
عياش صاحب أىنىس، كأباف عف عاصـ ال أعمـ يركل إال ىذا الحديث  عاصـ كأباف ىك بف أبي

 .(1)كحديثا آخر

، عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف الميسيب بف رافع، عف عمقمة، عف أبي مسعكدالوجو الثاني: 
 مرفكعان.

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود:

كما  .ثيران ركل الحديث مف ىذا الكجو شريؾ بف عبد ا النخعي كىك صدكؽ يخطىء ك
 أف باقي رجاؿ اإلسناد ثقات رجاؿ الشيخيف غير عاصـ بف أبي النجكد.

كًد، عف عمقمة، عف أىًبي مسعكدالوجو الثالث:   قكفان.مك  ،عاصـ بف أبي النَّجي

 الحديث مف ىذا الكجو ال يصح؛ لعمتيف: 

عف عاصـ، عف  ياهأفاد الدارقطني في عممو: أف حماد بف سممة، كحفص بف سميماف قد رك  .1
 د انقطاع في السند.ك بكج مما يشي ،المسيبعمقمىة، عف أبي مسعكد، كلـ يذكرا بينيما 

كحفص عادتو يقمب ركل الحديث مف ىذا الكجو حفص بف سميماف كىك متركؾ الحديث،  .2
      كقاؿ، (2)"غير محفكظة" :األسانيد كيرفع المراسيؿ كعامة أحاديثو كما قاؿ ابف عدم

كييا : "كاف يقمب األسانيد كيرفع المراسيؿ، ككاف يأخذ كتب الناس فينسخيا كير ابف حباف
 ، كقاؿ ابف تيمية: "اتفؽ أىؿ العمـ بالحديث عمى الطعف في حديث حفص(3)مف غير سماع
 .(4)ىذا دكف قراءتو"

  خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .حسفالكجو الثاني: إسناده ىك ك كجو المحفكظ: الالحديث مف 
  

                                                           

 (.369/ ص8( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(1
 (.276/ ص3)جلمرجع السابؽ،ا (2)
 (.255ص /1ابف حباف، المجركحيف )ج (3)
 (.217/ ص27ابف تيمية، مجمكع الفتاكل )ج (4)
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 مسند
 معاوية بن أبي سفيان

 (  الحديث)
َوُسِئَل َعْن َحِديِث َأِبي َصاِلٍح َذْكَواَن، َعْن معاوية، عن النبي صمى ا عميو وسمم: ِإَذا َشِرَب 

 اْلَخْمَر َفاْجُمُدوُه. 
، كىأىبىافي ٍبفي يىًزيدى  كىاهي سيٍفيىافي الثٍَّكًرم  ٍنوي؛ فىرى كًد، كىاٍختيًمؼى عى : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي ،  فىقىاؿى اٍلعىطَّاري

 ، اًلحو ، عىٍف أىًبي صى مىمىةى، عىٍف عىاًصـو مَّادي ٍبفي سى ، كىحى ـي ٍبفي أىًبي ميًطيعو سىبلَّ كبىةى، كى سىًعيدي ٍبفي أىًبي عىري كى
، عىٍف  ٍيبو ، كىأىبيك كيرى ـو ـي ٍبفي سىبلَّ كىاهي ميٍسًم ، فىرى ٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف عىيَّاشو أىًبي بىٍكًر عىٍف ميعىاًكيىةى. كىاٍختيًمؼى عى
ٍف أىًبي بى  كىاهي عى ، فىرى بَّاًر اٍلعيطىاًرًدم  ٍبًد اٍلجى ـٍ أىٍحمىدي ٍبفي عى الىفىيي . كىخى ، عىٍف عىاًصـو كىذىًلؾى ، عىٍف ٍبًف عىيَّاشو ٍكرو

ـى ًفيوً  ٍيرىةى، كىكىًى ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ، عىٍف أىًبي صى  .(1)عىاًصـو
 أواًل: أوجو الختالف:

كدأف الذكر الدارقطني  ، عمى ركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجي
 كجييف:

كد، عف أبي صالح، عف معاكية بف أبي سفياف الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي
 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف: 
كد، عف أبي صالح، عف معاكية بف أبي سفياف الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

كأخرجو  ،أباف بف يزيد العطار مف طريؽ ،-(3)البييقيكمف طريقو  -،(2)أخرجو أبك داكد
، خمستيـ مف طريؽ (8)كالطبراني ،(7)الصنعانيعبد الرزاؽ ، ك (6)، كأحمد(5)كالنساجي ،(4)الترمذم

                                                           

 [.1222: رقـ السؤاؿ 70/ ص7( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
: رقـ الحديث 164/ ص4( ]أبك داكد: سنف أبي داكد أكؿ كتاب الحدكد، باب إذا تتايىعى في شرب الخمر، ج(2

4482.] 
 [.17501: رقـ الحديث 544/ ص8الكبرل لمبييقي، ج( ]البييقي: السنف (3
: رقـ الحديث 48/ ص4( ]الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب الحدكد، باب ما جاء مف شرب الخمر فاجمدكه، ج(4

1444.] 
 [.5278: رقـ الحديث 141/ ص5( ]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج(5
 [.16869الحديث : رقـ 83/ ص28( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(6
 [.17087، 13550: رقـ الحديث 380/ ص7( ]عبد الرزاؽ الصنعاني: مصنؼ عبد الرزاؽ، ج(7
 [.767: رقـ الحديث 334/ ص19( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(8
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، (4)، كابف شاىيف(3)الفضؿ الزىرمأبك ، ك(2)كأبك يعمي ،(1)كأخرجو الترمذم .سفياف الثكرم
 .بكر بف عياش يأربعتيـ مف طريؽ أب

ستيـ مف ، خم(9)كالحاكـ ،(8)، كالطبراني(7)، كابف حباف(6)، كالطحاكم(5)كأخرجو ابف ماجو
 .طريؽ سعيد بف أبي عركبة

، (11)طريؽ شيباف بف عبد الرحمف، كمف (10)حمد مف طريؽ شعبة بف الحجاجأكأخرجو 
كسعيد بف أبي عركبة، كشعبة بف  ،]أباف بف يزيد، كسفياف الثكرم، كأبك بكر بف عياش ستتيـ

كد بو.  الحجاج، كشيباف بف عبد الرحمف[، عف عاصـ بف أبي النَّجي
 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

 (13)الممقب بقاضي المارستاف ، كمحمَّد بف عبد الباقي األنصارم(12)أخرجو ابف البخترم
كًد بو. يكبلىما مف طريؽ أب  بكر بف عياش، عف عاصـ بف أبي النَّجي

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كد، عف أبي صالح، عف معاكية بف أبي سفياف الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

سفياف الثكرم، كأباف بف ] النجكد كما أفاد الدارقطني:أبي ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف 
يزيد العطار، كسعيد بف أبي عركبة، كسبلـ بف أبي مطيع، كحماد بف سممة[، كلكني لـ أجده إال 

                                                           

: رقـ الحديث 48/ ص4( ]الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب الحدكد، باب ما جاء مف شرب الخمر فاجمدكه، ج(1
1444.] 

 [.7363: رقـ الحديث 349/ ص13( ]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج(2
 [.156: رقـ الحديث 197( ]أبك الفضؿ: حديث أبي الفضؿ الزىرم، ص (3
 [.527: رقـ الحديث 403( ]ابف شاىيف: ناسخ الحديث كمنسكخو، ص (4
: رقـ الحديث 859/ ص2مرارا، ج( ]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، كتاب الحدكد، باب مف شرب الخمر (5

2573.] 
 [.4920: رقـ الحديث 159/ ص3( ]الطحاكم: شرح معاني اآلثار، ج(6
 [.4446: رقـ الحديث 295/ ص10( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج(7
 [.768: رقـ الحديث 334/ ص19( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(8
 [.8117: رقـ الحديث 413/ ص4لمحاكـ، ج( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف (9

 [.16859: رقـ الحديث 74/ ص28( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(10
 [.16926: رقـ الحديث 124/ ص28( ]المرجع السابؽ، ج(11
 [.321: رقـ الحديث 284( ]ابف البخترم، مجمكع فيو مصنفات أبي جعفر ابف البخترم، ص (12
 [.150: رقـ الحديث 627/ ص2: مشيخة قاضي المارستاف، جاألنصارممحمَّد بف عبد الباقي ( ](13
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سفياف الثكرم، كسعيد بف أبي عركبة[، كما ك ]أباف بف يزيد العطار،  :ىـك  ،طريؽ ثبلثة منيـ مف
 بكر بف عياش، كشعبة بف الحجاج، كشيباف بف عبد الرحمف[. يكجدتو مف طريؽ أب

 (، كىك "ثقة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )أبان العطار -

 إماـ". (، كىك "ثقة حافظ فقيو حجة تقدمت ترجمتو في حديث ) سفيان الثوري: -

(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -
 .ككتابو صحيح" حفظو

، مكالىـ، أبك النضر، البصرم، ثقة حافظ لو (1)، ميراف، اليشكرمسعيد بن أبي عروبة -
تصانيؼ، لكنو كثير التدليس كاختمط ككاف مف أثبت الناس في قتادة، مف السادسة، مات 

كاف ثقة كثير الحديث ثـ اختمط بعد في ". قاؿ ابف سعد: (2)سنة ست كقيؿ سبع كخمسيف
بى عركبة قبؿ أف يختمط ثقة، ككاف أعمـ الناس أسعيد بف "، كقاؿ أبك حاتـ: (3)"آخر عمره

، كحدد ابف حباف مدة اختبلطو فقاؿ: "كاف قد اختمط سنة خمس كأربعيف (4)"بحديث قتادة
أف ال يحتس بو إال بما ركل عنو القدماء  يَّ ًإل كأحبٌ  ،خمس سنيف في اختبلطو يكماجة كبق

المبارؾ كيزيد بف زريع كذكييما كيعتبر بركاية اٍلمتأٌخريف عنو دكف بف اقبؿ اختبلطو مثؿ 
 .(5)االحتجاج بيما"

تدليسو ال يضر، حيث عىدَّه ابف حجر مف أصحاب المرتبة الثانية،  ،ثقةخالصة القول فيو: 
ما أ، (6)، كأخرج ليـ في الصحيح يدلس إال عف ثقة، ألنو ال كىـ مف احتمؿ األجمة تدليسيـ

تحرل ركاية المتأخريف عنو، ألنو كما قاؿ ابف حباف: في سماع المتأخريف عنو يفاختبلطو 
 .( 8)(7)مناكير كأكىاـ كثيرة

 (، كىك "ثقة حافظ متقف". تقدمت ترجمتو في حديث )شعبة بن الحجاج بن الورد،  -
                                                           

، كيقاؿ مف مرٍك، كيقاؿ مف الككفة، سكف (1 : ىذه النسبة إلى فبيمة يشكر، ككرقاء أصمو مف خكارـز ( اليٍشكيًرم 
 (512 -509/ ص13المداجف كحدث بيا، انظر: السمعاني، األنساب )ج

 (، 66/ ص4انظر ترجمتو في: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج، (239( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2
 (.202/ ص7( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(3
 (.66/ ص4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج (4
 (.360/ ص6( ابف حباف، الثقات )ج(5
 (31( ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص (6
 (.249( ابف حباف، مشاىير عمماء األمصار )ص (7
 .(743ص/ 2ج) الترمذم عمؿ شرح، ابف رجب، (41ص) المختمطيفلمتفصيؿ انظر: العبلجي،  ((8
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 ".(، كىك "ثقة صاحب كتاب : تقدمت ترجمتو في حديث )شيبان بن عبد الرحمن التميمي -

، مكالىـ، البصرم،  أبي مطيع، سالم بن - زىاًعي  متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف أبك سعيد، اٍلخي
ثقة صاحب سنة، في ركايتو عف قتادة ضعؼ، مف السابعة، مات سنة أربع كستيف حجر: "

 .  (1)"كقيؿ بعدىا
 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة".  تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة:  -

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة : الوجو الثاني
 [. أبك بكر بف عياش :]ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني

(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -
 .حفظو ككتابو صحيح"

 :ودبن أبي الن جرابعًا: الوجو الراجح عن عاصم 
 .، عف أبي صالح، عف معاكية بف أبي سفياف كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول: 

 :ودىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ج
، كىـ: ]أباف بف يزيد كديركيو عدد مف الثقات، ككبار الحفاظ عف عاصـ بف أبي النَّج .1

كشعبة بف الحجاج،  ،كسعيد بف أبي عركبة ،سفياف الثكرم، كأبك بكر بف عياشك العطار، 
 كشيباف بف عبد الرحمف، كسبلـ بف أبي مطيع، كحماد بف سممة[.

يقكؿ: حديث أبي  -البخارم– : "سمعت محمدان كنقؿ الترمذم ترجيح البخارم ليذا الكجو فقاؿ .2
في ىذا أصح، مف حديث أبي صالح، عف أبي ىريرة،  صالح، عف معاكية، عف النبي 

: "ىذا طريؽ في نياية الصحة"كذا ، ك (2)النبي صمى المَّو عميو كسمـ"عف   ،(3)قاؿ ابف حـز

                                                           

         (، 134/ ص4(.انظر ترجمتو في: البخارم، التاريخ الكبير )ج261( ابف حجر،  تقريب التيذيب )ص(1
كيىو، رجاؿ صحيح 259/ ص4ابف أبي حاتـ، كالجرح كالتعديؿ )ج ٍنجي (، 282/ ص1مسمـ )ج(، أبك بكر ابف مى

(، 298/ ص12(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج7/ ص2ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج
 (.630/ ص4الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج

 (.49/ ص4( الترمذم: سنف الترمذم )ج(2
 (.368/ ص12، المحمى باآلثار)جبف حـز( ا(3
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عنو، فقاؿ عف معاكية (1)ك قاؿ ابف حجر: "أخرجو الترمذم عف أبي كريب محمد بف العبلء
 .(2)بدؿ أبي سعيد كىك المحفكظ"

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 
بكر بف  ي، عف أب(3)أحمد بف عبد الجبار العطاردمتفرد بركايتو الحديث مف ىذا الكجو 

الدارقطني: "ركاه أحمد بف  لذلؾ قاؿ عياش، عف عاصـ بف أبي النجكد بو، كالعطاردم ضعيؼ،
عبد الجبار العطاردم، عف أبي بكر، عف عاصـ، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة، ككىـ 

مف ىذا الكجو، مما يفيد ضعؼ  -كىك ضعيؼ -إلى كىـ كتفرد العطاردممنو شارة إ، في (4)فيو"
خالؼ العطاردم عامة أصاحب ابف عياش الذيف رككه بالكجو األكؿ، ىذا الطريؽ، كعميو فقد 

  . منيـ أبك كريب محمد بف العبلء كىك ثقة حافظ
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .حسف: إسناده الحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو األكؿ
  

                                                           

محمد بف العبلء بف كريب، اليمداني، أبك كريب، الككفي، مشيكر بكنيتو، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف  1))
حجر" ثقة حافظ مف العاشرة مات سنة سبع كأربعيف كىك ابف سبع كثمانيف سنة. ابف حجر، تقريب التيذيب 

 (.500)ص 
 (.79/ ص12( ابف حجر، فتح البارم )ج(2
محمد العطاردم، أبك عمر، الككفي، متفؽ عمى تضعيفو، قاؿ ابف حجر: أحمد بف عبد الجبار بف  3))

"ضعيؼ، كسماعو لمسيرة صحيح، مف العاشرة، لـ يثبت أف أبا داكد أخرج لو، مات سنة اثنتيف كسبعيف كلو 
 (.81تقريب التيذيب )صابف حجر، خمس كتسعكف سنة". 

 (.1222ؤاؿ س /70ص /7جالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )الدارقطني، ( (4
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 مسند
 المغيرة بن شعبة 

 (  الحديث)
َم: َنْيُيُو َوُسِئَل َعْن َحِديِث َور اٍد َوُىَو َكاِتُب اْلُمِغيَرِة، َعِن اْلُمِغيَرِة، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم  

َضاَعِة اْلَماِل، َوَكْثَرِة السَُّؤاِل.َعْن َوْأِد اْلَبَناِت، َوُعُقوِق اأْلُم َياِت، َوَمْنٍع َوَىاِت،   َوِقيَل َوَقاَل، َواِ 
يٍ  كىاهي زى ٍنوي؛ فىرى كًد، كىاٍختيًمؼى عى دَّثى ًبًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي ، حى : يىٍرًكيًو الشٍَّعًبي  عىٍف كىرَّادو دي ٍبفي أىًبي فىقىاؿى

، عىٍف عىاًصـو  ٍمزىةى الس كًَّرم  مَّدي ٍبفي ًعيسىى أينىٍيسىةى، كىأىبيك حى ، قىاؿى ميحى كىذىًلؾى . كى ، عىٍف كىرَّادو ، عىًف الشٍَّعًبيٍّ
، عىٍف كىرَّادو ا اًلدو عىًف الشٍَّعًبيٍّ ميجى ، كى ، عىٍف عىاًصـو ٍيدو مَّاًد ٍبًف زى ٍيريهي، عىٍف  . ٍبًف الطَّبَّاًع، عىٍف حى قىاؿى غى كى

، عىًف  ، عىٍف عىاًصـو ٍيدو مَّاًد ٍبًف زى ، حى كىذىًلؾى قىاؿى أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو ، عىًف اٍلميًغيرىًة. كى الشٍَّعًبيٍّ ميٍرسىبلن
 ، ، عف حماد بف زيد، عف عاصـ، عف الشٍَّعًبيٍّ ـى ٍبًف ًإٍشكىابو سىٍيفي ٍبفي ًإٍبرىاًىي كىاهي حي . كىرى عىٍف عىاًصـو

: كىتىبى ميعىاًكيىةي ًإلىى اٍلميًغيرى  اًرًث، قىاؿى ًف اٍلحى مَّى المَّوي عى ًة اٍكتيٍب ًإلىيَّ ًبشىٍيءو سىًمٍعتىوي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو صى
: نىيىى عىٍف كىٍأًد الٍ  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو صى قىاؿى مَّـى فىدىعىا كىرَّادنا، كى سى مىٍيًو كى ًديثى عى  .بىنىاًت اٍلحى

اًرًث. ـى ًفي ًذٍكًر اٍلحى كى  كىكىًى ٍبًد ا كى مَّدي ٍبفي عى كىاهي ميحى . كىرى ، عىٍف كىرَّادو ًف الشٍَّعًبيٍّ اًلده، عى كىاهي ميجى ذىًلؾى رى
، مٍّ العى  ، عىٍف أىًبي كىاًجؿو ، عىٍف عىاًصـو ٍكًح ٍبًف اٍلقىاًسـً ي بصرم كقع إلى الرىا يخطيء كىًثيرنا، عىٍف رى

ـى ًفي ًذٍكًر أىًبي كىاًجؿو  كىًى ًف اٍلميًغيرىًة. كى ًديثي الشٍَّعًبيٍّ عى ًحيحي حى ، كىالصَّ
(1). 

 أواًل: أوجو الختالف:

، عمى خمسة كدذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّج
 أكجو:

، عف المغيرة كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول:  ، عف كىرَّادو  .، عف الشٍَّعًبيٍّ

، عف المغيرة كدالنَّجعاصـ بف أبي الوجو الثاني:  ، عف كىرَّادو  .، كميجالد، كبلىما عف الشٍَّعًبيٍّ

 .، عف الشٍَّعًبيٍّ مرسبلن، عف المغيرة كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثالث: 

، عف الحارث، عف كراد، عف المغيرة كدعاصـ بف أبي النَّج الوجو الرابع:  .، عف الشٍَّعًبيٍّ

 . ، عف أبي كاجؿ، عف المغيرةكدالنَّج عاصـ بف أبي الوجو الخامس:

  

                                                           

 [. 1245: رقـ السؤاؿ119-118/ ص7( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
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 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

، عف المغيرة كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول:  ، عف كىرَّادو  .، عف الشٍَّعًبيٍّ

، كأكرده الدارقطني، مف طريؽ زيد بف أبي (1)أخرجو الطبراني، مف طريؽ شيباف التميمي
]شيباف التميمي، ك زيد بف أبي أينىيسة، كأبك حمزة  ، ثبلثتيـ(2)حمزة السكرم يأينىٍيسىةى، كأب

[، عف عاصـ بف أبي النَّج  بو. كدالس كًَّرم 

، عف المغيرة الوجو الثاني:  ، عف كىرَّادو كد، كميجالد، كبلىما عف الشٍَّعًبيٍّ  .عاصـ بف أبي النَّجي

 .(3)حماد بف زيد، عف عاصـ بف أبي النجكد بو مف طريؽالدارقطني أكرده 

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف الشٍَّعًبيٍّ مرسبلن، عف المغيرة الوجو الثالث: 

، كبلىما مف طريؽ حماد بف زيد، كأكرده (5)، كأكرده الدارقطني(4)أخرجو ابف حباف
عف  بكر بف عياش[، ]حماد بف زيد، كأبك ، كبلىما(6)بكر بف عياش يالدارقطني مف طريؽ أب

كد بو.  عاصـ بف أبي النَّجي
، عف الحارث، عف كراد، عف المغيرة  الوجو الرابع: كد، عف الشٍَّعًبيٍّ  .عاصـ بف أبي النَّجي

 .(7)حماد بف زيد، عف عاصـ بف أبي النجكد بو مف طريؽالدارقطني أكرده 

 . عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف المغيرة الوجو الخامس:

 .(8)ركح بف القاسـ، عف عاصـ بف أبي النجكد بوأكرده الدارقطني مف طريؽ 

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

، عف المغيرة الوجو األول:  ، عف كىرَّادو كد، عف الشٍَّعًبيٍّ  .عاصـ بف أبي النَّجي

                                                           

 [.902: رقـ الحديث 385/ ص20( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(1
 [.1245: رقـ السؤاؿ119-118/ ص7( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
  .(119-118/ ص7ج،)مرجع السابؽ( ال(3
 [.5556: رقـ الحديث 367/ ص12( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج(4
 [.1245: رقـ السؤاؿ119-118/ ص7( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(5
 .(119-118/ ص7ج،)( المرجع السابؽ(6
 .(119-118/ ص7ج،)( المرجع السابؽ(7
 .(119-118/ ص7ج،)المرجع السابؽ( (8
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     ]زيد بف أىًبي أينىيسة،  النجكد كما أفاد الدارقطني: ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي
[، كلكني كجدتو مف طريؽ ]شيباف التميمي[. ٍمزىةى الس كًَّرم   كأبك حى

(، كىك "ثقة صاحب  : تقدمت ترجمتو في حديث )شيبان بن عبد الرحمن التميمي -
 ".كتاب

 ثقة لو أفراد".(، كىك "  تقدمت ترجمتو في حديث ) :زيد بن أبي أنيسة الجزري -

 ".(، كىك "ثقة تقدمت ترجمتو في حديث ): السكرم أبو حمزة -

، عف كىرَّاد، عف المغيرة الوجو الثاني:  كد، كميجالد، كبلىما عف الشٍَّعًبيٍّ  .عاصـ بف أبي النَّجي

 [.حماد بف زيد] :ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". ترجمتو في حديث )تقدمت حماد بن زيد:  -

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف الشٍَّعًبيٍّ مرسبلن، عف المغيرة الوجو الثالث: 

حماد بف زيد، كأبك بكر ] :ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني
 [.بف عياشا

 فقيو". (، كىك "ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن زيد:  -

إال أنو لما كبر ساء  ؛(، كىك "ثقة عابد تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -
 .ككتابو صحيح" ،حفظو

، عف الحارث، عف كراد، عف المغيرة  الوجو الرابع: كد، عف الشٍَّعًبيٍّ  .عاصـ بف أبي النَّجي

 [.بف زيدحماد ] :ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن زيد:  -

 . عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف المغيرة الوجو الخامس:

 [.ركح بف القاسـ] :ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني
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، أىبيك روح بن القاسم التميمي،  - ًغيىاث، البصرم، ثقة حافظ، مف السادسة، مات سنة العىٍنبىًرم 
 . (1)إحدل كأربعيف

 :ودرابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ج

، عف المغيرة الوجو األول:  ، عف كىرَّادو كد، عف الشٍَّعًبيٍّ  .عاصـ بف أبي النَّجي

ىذا الكجو يركيو عدد مف الثقات، ككبار الحفاظ عف عاصـ بف أبي النجكد، كىـ:             
 .رجماعة نادمف ال]زيد بف أبي أينيسة، كأبك حمزة الس كرم، كشيباف التميمي[، كالكىـ 

، بف المعتمر منصكر :الشعبيبف أبي النجكد في الركاية الصحيحة عف  ان تابع عاصم
 .(2)البخارمكأخرج ىذه المتابعة: 

، عف المغيرة الوجو الثاني:  ، عف كىرَّادو كد، كميجالد، كبلىما عف الشٍَّعًبيٍّ  .عاصـ بف أبي النَّجي

 .فاتعف حماد بف زيد، كىما ثق ،بف الطباع ىركاه محمد بف عيس :الحديث مف ىذا الكجو
 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف الشٍَّعًبيٍّ مرسبلن، عف المغيرة الوجو الثالث: 

ركاه اثناف مف الثقات مف أصحاب عاصـ بف أبي النجكد كىما،  :الحديث مف ىذا الكجو
كأبك بكر بف عياش ىك مف مشيكرم  ،ثقة ثبت فقيوكحماد حماد بف زيد، كأبك بكر بف عياش، 

، أما قكؿ (3)عاصـ بف أبي النجكد، كىك صاحبو كمف المختصيف بالركاية عف ،مشايخ الككفة
اؿ ابف حباف: "سمع الشعبي ىذا عف كرَّادو عف د قعف المغيرة، فق ركاه الشعبي مرسبلن  :الدارقطني

المغيرة"، كقاؿ شعيب األرنؤكط: "كقد ثبت سماع عامر بف شراحيؿ مف المغيرة، كغيره مف 
 .(4)الصحابة"

محفوظة عن عاصم بن أبي النجود عن الشعبي بو، كما ألوجو الثالثة األولى اوعميو ف
 .قال الدارقطني: "والصحيح حديث الشعبي"، وأن أصحيا الوجو األول

                                                           

                   (، انظر ترجمتو في: ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم211( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1
(، 495/ ص3(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج309/ ص3(، البخارم، التاريخ الكبير )ج237/ ص4)ج

(، 252/ ص9(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج305/ ص6ابف حباف، الثقات البف حباف )ج
 (.399/ ص1الذىبي، الكاشؼ )ج

الديكف كالحجر كالتٍَّفميس، باب ما ينيى عف ( ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب في االستقراض كأداء (2
 [.2408: رقـ الحديث 120/ ص3إضاعة الماؿ، ج

 (.46/ ص5ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج (3)
 (.368/ ص12ابف حباف، صحيح ابف حباف )ج 4))
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، عف الحارث، عف كرَّ  الوجو الرابع: كد، عف الشٍَّعًبيٍّ  .اد، عف المغيرة عاصـ بف أبي النَّجي

زيد، عف عاصـ، عف براىيـ بف إشكاب، عف حماد بف إقاؿ الدارقطني: "ركاه حسيف بف 
، كليذا الكىـ استبعدت الحديث مف ىذا (1)الشعبي، عف الحارث، كقاؿ: ككىـ في ذكر الحارث" 

 الكجو.
 . عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف المغيرة الوجو الخامس:

أف في إسناده كمف خبلؿ النظر في طرؽ التخريس تبيف الحديث مف ىذا الكجو ضعيؼ، 
نسبو إلي أبي كاجؿ، كىك مشيكر كقد كىـ في ، (2)ي، كىك ليف الحديثعبد ا العمٌ محمد بف 

: "ركاه محمد بف عبد ؛ حيث قاؿلدارقطنيكيؤكد ىذا الخطأ كالكىـ ما أشار إليو اعف الشعبي، 
ا العمي، يخطيء كىًثيرنا، عف ركح بف القاسـ، عف عاصـ، عف أبي كاجؿ، عف المغيرة، ككىـ 

 كاجؿ". في ذكر أبي
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .الكجو األكؿ: إسناده صحيحكىك  ،كجو المحفكظالالحديث مف 
 

  

                                                           

 [.1245: رقـ السؤاؿ119-118/ ص7( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 (.491ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  2))
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 (  الحديث)
َصَرَف َوُسِئَل َعْن َحِديِث َور اٍد، َعِن اْلُمِغيَرِة، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم؛ َأن ُو َكاَن ِإَذا انْ 

 اَل ِإَلَو ِإال  الم ُو َوْحَدُه ... اْلَحِديَث.ِمْن َصاَلِتِو َقاَل 
. ًف الشٍَّعًبيٍّ كىاهي عىاًصـي ٍبفي بىٍيدىلىةى، عى ٍنوي؛ فىرى ، كىاٍختيًمؼى عى ، عىٍف كىرَّادو : يىٍرًكيًو الشٍَّعًبي   فىقىاؿى

، عىًف  ، عىٍف عىاًصـو ٍمزىةى الس كًَّرم  ، فىقىاؿى أىبيك حى ، كىاٍختيًمؼى عىٍف عىاًصـو ، قىاؿى شىٍيبىافى ، عىٍف كىرَّادو الشٍَّعًبيٍّ
نٍ  اًلده، عىًف الشٍَّعًبيٍّ كىاٍختيًمؼى عى ميجى كىاهي ميًغيرىةي، كى . كىرى ـٍ يىٍذكيًر الشٍَّعًبيَّ ، لى ، عىٍف كىرَّادو ييمىا؛ عىٍف عىاًصـو

، عىٍف كىرَّا ًف الشٍَّعًبيٍّ ، عىٍف ميًغيرىةى، عى ًمي  ٍبفي عىاًصـو كىاهي عى ميًغيرىةى، فىرى ، كى اًلدو تىابىعىوي ىيشىٍيـه، عىٍف ميجى . كى دو
، عىٍف ميًغيرىةى، ، عىًف الشٍَّعًبيٍّ كىاهي عىٍف ميًغيرىةى، عىٍف ًشبىاؾو الىفىييمىا أىبيك عىكىانىةى، فىرى . كىخى كىزىادى  عىًف الشٍَّعًبيٍّ

 .(1)...،ًفيًو ًشبىاكنا، كىأىٍسقىطى كىرَّادنا
 أواًل: أوجو االختالف:

، عمى كدذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّج
 كجييف:

، عف المغيرة بف شعبة كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول:   .، عىٍف الشعبي، عىف كىرَّادو

، عف المغيرة بف شعبة كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو الثاني:   .، عف كىرَّادو

 االختالف:ثانيًا: تخريا أوجو 

، عف المغيرة بف شعبة كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول:   .، عف الشعبي، عف كىرَّادو

حمزة السكرم،  يمف طريؽ أب (3)مف طريؽ شيباف، كأكرده الدارقطني (2)أخرجو الطبراني
 كبلىما ]شيباف التميمي، كأبك حمزة السكرم[، عف عاصـ بف أبي النَّجكد بو.

، عف المغيرة بف شعبة الوجو الثاني:   .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف كىرَّادو

 .(4)عف عاصـ بف أبي النَّجكد بو ،شيباف التميمي أكرده الدارقطني مف طريؽ،

 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:
كدالوجو األول:  ، عف المغيرة بف شعبة  ، عىفعاصـ بف أبي النَّجي  .الشعبي، عىف كىرَّادو

                                                           

 [.1247: رقـ السؤاؿ121/ ص7( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.899،902: رقـ الحديث 383/ ص20( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(2
 [.1247: رقـ السؤاؿ121/ ص7( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(3
 .(121/ ص7ج، )المرجع السابؽ( (4
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في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي مف خبلؿ النظر 
كد: ]شيباف التميمي، كأبك حمزة السكرم[.  النَّجي

 ".(، كىك "ثقة صاحب كتاب : تقدمت ترجمتو في حديث )شيبان بن عبد الرحمن التميمي -
 ".(، كىك "ثقة تقدمت ترجمتو في حديث )أبو حمزة السكري:  -

، عف المغيرة بف شعبة  عاصـ بفالوجو الثاني:   .أبي النَّجيكد، عف كىرَّادو
كد:               مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي النَّجي

 ".(، كىك "ثقة صاحب كتاب : تقدمت ترجمتو في حديث )شيبان بن عبد الرحمن التميمي -
 :ودأبي الن ج رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن

، عف المغيرة بف شعبة الوجو األول:  كد، عىٍف الشعبي، عىف كىرَّادو  .عاصـ بف أبي النَّجي
 رين:ألم ؛ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي النجود

ركاه عف عاصـ بف أبي النجكد اثناف مف كقد  متصؿ اإلسناد، الحديث مف ىذا الكجو .1
 التميمي، كأبك حمزة السكرم[.]شيباف  أصحابو الثقات، كىما:

ثـ ساؽ متابعةن لعاصـ تؤكد ىذا الطريؽ،  و،جالحديث مف ىذا الك أكرد الدارقطني في عممو  .2
، كىذه المتابعة التي أشار ليا الدارقطني (1)"عف ميغيرة، عف الشَّعبي، عف كرَّادفقاؿ: "

 .الثقة أبك حمزة السكرم :تابع شيباف في ركاية الحديث عف عاصـ، كما (2)أخرجيا البخارم
، عف المغيرة بف شعبة الوجو الثاني:   .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف كىرَّادو

م عنو مرة ك لحديث مف ىذا الكجو ركاه عف عاصـ بف أبي النجكد شيباف التميمي، فري ا
يذكر ، كأفاد الدارقطني في عممو أف شيباف ركاه عف عاصـ عف كرَّاد، كلـ ، كمرة مرسبلن متصبلن 
 ، كما أنو لـ ييتابع، في ركاية الحديث مف ىذا الكجو. (3)الشعبي

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:
 .الكجو األكؿ: إسناده صحيحكىك  ،كجو المحفكظالالحديث مف 

  

                                                           

 [.1247: رقـ السؤاؿ121/ ص7( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
قاؽ، باب ما يكره مف قيؿ كقاؿ(2 : رقـ الحديث 100 ص /8، ج ( ]البخارم، صحيح البخارم، كتاب الرٍّ

6473]. 
 [.1247: رقـ السؤاؿ121/ ص7النبكية، ج( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث (3
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 مسند

 أبي ىريرة 
 (  الحديث)

وسمم: اْلِقْنَطاُر اْثَنا َوُسِئَل َعْن َحِديِث َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ىريرة، عن النبي صمى ا عميو 
 َعَشَر أَْلِف ُأوِقي ٍة، ُكلُّ ُأوِقي ٍة َخْيٌر ِمم ا َبْيَن الس َماِء ِإَلى اأْلَْرِض.

ٍبًد اٍلكىاًرًث، كىأىبيك ًد ٍبفي عى مى ٍبدي الصَّ كىاهي عى كًد، كىاٍختيًمؼى عنو؛ فىرى : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي ًميٍّ  فىقىاؿى عى
ٍف أىًبي اٍلحى  ، عى اًلحو ، عىٍف أىًبي صى مىمىةى، عىٍف عىاًصـو مَّاًد ٍبًف سى ٍبًد اٍلمىًجيًد، عىٍف حى نىًفي  عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عى

مىمىةى مىٍكقيكفنا. مَّاًد ٍبًف سى ًف النًَّبيٍّ صمى ا عميو كسمـ. كغيره يركيو، عف حى ٍيرىةى، عى كىذىًلؾى قىاؿى  ىيرى كى
مَّادي ٍبفي زى  ٍكقيكؼي أىٍشبىوي حى ، كىاٍلمى ، عىٍف عىاًصـو  .(1)ٍيدو

 أواًل: أوجو االختالف:

، عمى كدذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّج
 كجييف:

 .  ، عف النًَّبيٍّ  ، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول: 

 ، مكقكفان.، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة كدأبي النَّج عاصـ بفالوجو الثاني: 

 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف:

 .  ، عف النًَّبيٍّ ، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة كدعاصـ بف أبي النَّجالوجو األول: 

مف طريؽ  أربعتيـ ، (5)الدارقطني أكرده، ك (4)، كابف حباف(3)، كأحمد(2)أخرجو ابف ماجو
 سممة، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.حماد بف 

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

                                                           

 [.1486: رقـ السؤاؿ 169/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
 [.3660: رقـ الحديث1207/ ص2]سنف ابف ماجو: أبكاب األدب، باب بر الكالديف، ج (2)
 [.8758: رقـ الحديث 366/ ص14]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج (3)
 [.2573: رقـ الحديث 312/ ص6ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج] (4)

 [.1486: رقـ السؤاؿ 169/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(5) 
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، (2)، كأخرجو الطبرم(1)أخرجو الدارمي، مف طريؽ حماد بف سممة، كأباف العطار
كحماد بف ]حماد بف سممة، كأباف العطار،  ، كبلىما مف طريؽ حماد بف زيد، كبلىما(3)كالبييقي

 زيد[، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.
 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .  ، عف النًَّبيٍّ  عاصـ بف أبي النَّجي

 [.سممة بف ]حماد ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:
 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة".  حديث )تقدمت ترجمتو في  حماد بن سممة: -

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

، كحماد بف ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:]حماد بف سممة
 .كجدتو مف طريؽ أباف العطاركما [، زيد
 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بأخرة".  تقدمت ترجمتو في حديث ) حماد بن سممة: -

 (، كىك "ثقة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )أبان العطار -

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو". تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن زيد:  -

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن جود:

 .  ، عف النًَّبيٍّ بي صالح، عف أبي ىريرة عاصـ بف أبي النَّجكد، عف أالوجو األول: 

عف عاصـ بف أبي النجكد، كحماد  ،الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو حماد بف سممة
في  مف ىـ أكثؽ منوحماد بف سممة  خالؼعميو فقد ك كلكنو لـ ييتابع؛ ثقة عابد تغير بأخرة، 

تقاف حماد بف زيد ، الكجو الثاني "كليس ىك في  :عمى ابف سممة فقاؿكأشار الذىبي لتفكؽ كا 
 . (4)اإًلتقاف كحماد بف زيد"

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

                                                           

 [.2177/ ص4]الدارمي: سنف الدارمي: كتاب فضاجؿ القرآف، باب كـ يككف القنطار،ج (1)
 [.244/ ص6]الطبرم: جامع البياف، ج (2)
، ج (3) داؽ كثير أك قؿَّ داؽ، باب ال كقت في الصَّ : رقـ الحديث 380/ ص7]السنف الكبرل لمبييقي، كتاب الصَّ

14338.] 
 (.446/ ص7الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج (4)
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 :رينألم ؛ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن جود

]حماد بف  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النَّجكد، ثبلثة مف أصحابو الثقات كىـ: .1
 ر. جماعة نادالسممة، كأباف بف يزيد، كحماد بف زيد[، كالكىـ في 

قاؿ: حينما ابف كثير ، ككذا فعؿ " كالمكقكؼ أشبو"رجح ركاية الكقؼ الدارقطني فقاؿ: .2
، ثـ ساؽ الدارقطني متابعة لحماد بف سممة تؤكد الكقؼ، فقاؿ: (1)"المكقكؼ ىذا أصح"

 .(2)ـ""ككذلؾ قاؿ حماد بف زيد، عف عاص

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .حسفىك الكجو الثاني: إسناده ك  ،الحديث مف الكجو المحفكظ
 

  

                                                           

 (.20ص /2ابف كثير، تفسير ابف كثير )ج  1))
 [.1486: رقـ السؤاؿ 169/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (2)
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 (  الحديث)
َوُسِئَل َعْن َحِديِث َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َدَخَل الن ِبيُّ َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم اْلَمْسِجَد 

  ، َفَغِضَب ... اْلَحِديَث.(1)اآْلِخَرِة، َوُىْم ِعُزونَ ِلَصاَلِة اْلِعَشاِء 
مَّادي ٍبفي شي  ، كىحى كىاهي أىبيك بىٍكًر ٍبفي عىيَّاشو ٍنوي؛ فىرى كًد، كىاٍختيًمؼى عى : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي ، فىقىاؿى عىٍيبو

، اًلحو ، عىٍف أىًبي صى ٍيدي ٍبفي أىًبي أينىٍيسىةى، عىٍف عىاًصـو ك ٍبفي قىٍيسو  كىزى الىفىييـٍ عىٍمري ٍيرىةى. كىخى عىٍف أىًبي ىيرى
ًفظىوي ًمٍنييمىا، كىالمَّ  لىعىؿَّ عىاًصمنا حى ٍيرىةى، كى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ًزيفو ٍف أىًبي رى ، عى كىاهي، عىٍف عىاًصـو ًجي  رى وي اٍلميبلى

ـي  أىٍعمى
(2). 

 أواًل: أوجو االختالف:

، عمى كدىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّج ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في
 كجييف:

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي رزيف، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف:

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

، ثبلثتيـ مف طريؽ حماد بف سممة، كأخرجو (5)، كالطحاكم(4)، كالدارمي(3)أخرجو أحمد
           ثبلثتيـ ،(7)مف طريؽ شيباف بف عبد الرحمفك  ،(6)بكر بف عياش يمف طريؽ أب ،أحمد

 بف عبد الرحمف[، عف عاصـ بف أبي النَّجكد بو.]حماد بف سممة، كأبك بكر بف عياش، كشيباف 
 

 
                                                           

        كالفرقة مف النَّاس، كالجمع عزكف. ابف منظكر، لساف العرب  ة( أم متفرقكف، كالعزة: عصبة كالجماع(1
 (.53/ ص15)ج
 [.1503سؤاؿ: رقـ ال190/ ص8( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 [.9383: رقـ الحديث 224/ ص15( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(3
 [.1248: رقـ الحديث 774/ ص2( ]سنف الدارمي: كتاب الصبلة، باب ما يستحب مف تأخير العشاء )ج(4
 [.1004: رقـ الحديث 169/ ص1( ]الطحاكم: شرح معاني اآلثار، ج(5
 [.10803، 8903: رقـ الحديث 468/ ص16( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(6
 (.10935: رقـ الحديث 546/ ص16( المرجع السابؽ، )ج(7
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 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي رزيف، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

 . (1)أخرجو الطبراني، مف طريؽ عمرك بف قس، عف عاصـ بف أبي النَّجكد بو
 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

كد كما أفاد الدارقطني: ]أبك بكر بف عياش،  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النَّجي
كما  بكر بف عياش، يكحماد بف شعيب، كزيد بف أبي أنيسة[، كلكني لـ أجده إال مف طريؽ أب

ف عدد الذيف رككه أحمف، كبذلؾ يتضح حماد بف سممة، كشيباف بف عبد الر كجدتو مف طريؽ 
 كىـ: ،مف ىذا الكجو خمسة

 ."ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة "(، كىك تقدمت ترجمتو في حديث)حماد بن سممة:  -

 ".(، كىك "ثقة صاحب كتاب : تقدمت ترجمتو في حديث )شيبان بن عبد الرحمن التميمي -

"ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) أبو بكر بن عياش: -
  حفظو ككتابو صحيح".

 .(، كىك "ضعيؼ"12تقدمت ترجمتو في حديث ) : :حماد بن شعيب التميمي الحماني -

 ضعيؼ. خالصة القول فيو:       

 . (، كىك "ثقة لو أفراد" تقدمت ترجمتو في حديث ) زيد ابن أبي أنيسة الجزري: -

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي رزيف، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد: ]عمرك بف أبي قيس[ .  النَّجي

المبلجي، أبك عبد ا الككفي، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة  عمرو بن أبي قيس -
  (.2)متقف، عابد، مف السادسة، مات سنة بضع كأربعيف كماجة"

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي النجود: 

                                                           

 [.7551: رقـ الحديث299/ ص7( ]الطبراني، المعجـ األكسط، ج(1
    (، انظر ترجمتو في: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 426( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2
 (.200/ ص22)ج
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كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

 ؛ ألمور عدة:بن أبي النجودوجو محفوظ عن عاصم ىذا ال

             كىـ: ]أبك بكر ، الثقات ويركيو عف عاصـ بف أبي النجكد عدد مف أصحاب .1
             بف عياش، كحماد بف شعيب، كزيد بف أبي أنيسة، كحماد بف سممة، كشيباف بف ا

 كبمتابعة الثقات لو يرتقي حديثو. ؛عبد الرحمف[، إال أف حماد بف شعيب، ضعيؼ

: "ركاه النَّاس عف عاصـ، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة ليذا الكجو، قاؿ ترجيح الطبراني .2
 كشيرة الحديث كانتشاره مف طريؽ؛ إشارة إلى غمط مف ركاه مف طريؽ آخر. ،(1) "

كأخرج ىذه  صالح، األعمش،تابع عاصـ بف أبي النجكد في الركاية الصحيحة عف أبي  .3
 .(2)البخارم المتابعة:

يعني ذلؾ أف الكجو الثاني محفكظ، فبل حفظو منيما؛  كلعؿ عاصمان  :قكؿ الدارقطنيكأما 
حكـ ألكثرىـ حفظان كثبتان ..... كيي فقاؿ: " ؟فقد سيجؿ الدَّارقطني عف الحديث إذا اختمؼ فيو الثٍّقات

ف ، كقاؿ الدَّارقطني في حديث: "كاجتماع ىؤالء األربعة عمى خبلؼ ما ركاه اب(3)عمى مف دكنو"
 .(4)أبي كثير يدؿ  عمى ضبطيـ لمحديث"

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي رزيف، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

عف عاصـ  ،عمرك بف قيسعف ، (5)تفرد بركايتو الحكـ بف بشير ىذا الكجولحديث مف ا
عف عاصـ عف  : "لـ يرك ىذا الحديثفقاؿ الطبراني  أشار إلى ىذا التفردى بف أبي النجكد بو، ك ا

 . (6)أبي رزيف إال عمرك بف قيس، تفرد بو الحكـ بف بشير"
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .ىك الكجو األكؿ: إسناده صحيحك  ،الحديث مف الكجو المحفكظ
                                                           

 [.182/ ص7المعجـ األكسط، ج]الطبراني، ( (1
: رقـ الحديث 132/ ص1( ]البخارم: صحيح البخارم كتاب األذاف، باب فضؿ العشاء في الجماعة ج(2

657.] 
 (.689/ ص2النكت عمى كتاب ابف الصبلح )جابف حجر، ( (3
 (.472/ ص3جسنف الدارقطني )الدارقطني، ( (4
الحكـ بف بشير بف سمماف، النيدم، أبك محمد، بف أبي إسماعيؿ، الككفي، صدكؽ، مف الثامنة. ابف حجر،  5))

 (.174تقريب التيذيب )ص 
 (.182/ ص7( الطبراني، المعجـ األكسط )ج(6
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 (  الحديث)
َعز  َوُسِئَل َعْن َحِديِث َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ىريرة، عن النبي صمى ا عميو وسمم، ِفي َقْوِلِو 

: }الِبِثيَن ِفيَيا َأْحَقاًبا{  ، َقاَل: اْلُحْقُب َثَماُنوَن َعاًما. (1)َوَجل 
ٍنوي؛ كًد، كىاٍختيًمؼى عى : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي ، عىٍف  فىقىاؿى ، عىٍف عىاًصـو كىاهي أىبىافي ٍبفي يىًزيدى اٍلعىطَّاري فىرى

ٍيرىةى، ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ٍبًد اٍلكىاًرًث،  أىًبي صى ًد ٍبفي عى مى ٍبدي الصَّ ، قىالىوي عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيٍّ صى عى
قىفيكهي. كى  ، فىكى يَّاشو ٍبًد الرٍَّحمىًف، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي عى شىٍيبىافي ٍبفي عى مىمىةى، كى مَّادي ٍبفي سى الىفىوي حى ٍنوي. كىخى كىاهي ىىمَّاـه، عى رى

اجي بٍ عىٍف عىاًصـو  جَّ دَّثي أىفَّ اٍليىٍكـى كىقىٍدًر سىاًجًر الد ٍنيىا، فىقىاؿى حى : كينَّا نىتىحى قىاؿى ٍفًع، كى ا ًبًو نىٍحكى الرَّ في ، فىنىحى
مىٍيًو  مَّى المَّوي عى ٍيرىةى، عىًف النًَّبيٍّ صى ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ، عىٍف أىًبي صى ، عىٍف عىاًصـو ، عىٍف ىىمَّاـو ٍيرو نيصى

مَّ  سى ٍفعيوي الى يىٍثبيتي كى ، كىرى ـى
(2). 

 أواًل: أوجو االختالف:

، عمى كدذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّج
 كجييف:

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .  ، عف النًَّبيٍّ  عاصـ بف أبي النَّجي

 .، مكقكفان عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف:

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .  ، عف النًَّبيٍّ  عاصـ بف أبي النَّجي

، (4)، كأكرده الدارقطني مف طريؽ ىماـ بف يحيي(3)أخرجو الطبرم مف طريؽ أباف بف يزيد
كد بو.  كبلىما ]أباف بف يزيد، كىماـ بف يحيي[، عف عاصـ بف أبي النَّجي

 .، مكقكفان عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

 

 

                                                           

 [.23]النبأ:  1))
 [.1519: رقـ السؤاؿ 209/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (2)
 [.7957: رقـ الحديث 244/ ص8]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج 3))

 [.1519: رقـ السؤاؿ 209/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(4) 
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أكرده مف طريؽ حماد بف سممة، ك  كبلىما، (2)الدارقطنيأكرده ك  ،(1)أخرجو أبك حاتـ
أكرده ، ك (4)بف السرلىناد ، كأخرجو (3)الرحمفطريؽ شيباف بف عبد ، مف الدارقطني

        ،]حماد بف سممة، ك شيباف بكر بف عياش، ثبلثتيـ ي، كبلىما مف طريؽ أب(5)دارقطنيال
كد بو.ك   أبك بكر بف عياش[، عف عاصـ بف أبي النَّجي

 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .  ، عف النًَّبيٍّ  عاصـ بف أبي النَّجي

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:]أباف بف يزيد العطار، 
 كىماـ بف يحيي[.

 ثقة لو أفراد ". (، كىك "  : تقدمت ترجمتو في حديث )أبان العطار -

 (، كىك" ثقة ربما كىـ". ترجمتو في حديث ): تقدمت ىمام بن يحيى بن دينار -

 ، مكقكفا.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:]حماد بف سممة بف دينار، 
 أبك بكر بف عياش[.ك ك شيباف بف عبد الرحمف التميمي، 

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة". تقدمت ترجمتو في حديث ) :حماد بن سممة -

 .(، كىك "ثقة صاحب كتاب" تقدمت ترجمتو في حديث ) شيبان بن عبد الرحمن: -

(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -
 حفظو ككتابو صحيح".

 أبي الن ُجود:رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن 

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .  ، عف النًَّبيٍّ  عاصـ بف أبي النَّجي

                                                           

 (.53أبي حاتـ، الزىد ألبي حاتـ )ص  (1)
 [.1519: رقـ السؤاؿ 209/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (2)
 (209/ ص8ج ،)المرجع السابؽ (3)
 [.219: رقـ الحديث159/ ص1ج ،بف السرم: الزىدىناد ] (4)
 [.1519: رقـ السؤاؿ 209/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (5)
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 الحديث مف ىذا الكجو ركاه عف عاصـ بف أبي النجكد، أباف بف يزيد كىك ثقة لو أفراد،
 ، كقكؿثقة ربما كىـعف عاصـ بو، كىماـ ىماـ بف يحيي ، عف (1)كركاه الحجاج بف نصير

اشارة إلي  كقكؿ البزار فيو، (2)البزار: "ال نعمـ أحدنا رفعو إال الحجاج عف ىماـ، كغيره يكقفو"
 عف ىماـ بف يحيي؛ مما يفيد ضعؼ ىذا الطريؽ. -كىك ضعيؼ -تفرد الحجاج بف نصير

 ، مكقكفا.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو الثاني: 

 :  رينألم ؛عن عاصم بن أبي الن ُجود محفكظىذا الوجو 

ركاه غير كاحد مف الثقات، ككبار الحفاظ عف عاصـ، كىـ: ]حماد بف سممة، شيباف  .1
 .النحكم، كأبك بكر بف عياش[

 .(3)رفعو ال يثبت": "بعدـ ثبكت المرفكع مف ىذا الكجو فقاؿجـز الدارقطني  .2
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

سناده ك الحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو الثاني:   حسف.ا 
  

                                                           

بضـ النكف الفساطيطي، بفتح الفاء بعدىا ميممة، القيسي، أبك محمد، البصرم، متفؽ حجاج بف نصير، 1) )
عمى تضعيفو، قاؿ ابف حجر: "ضعيؼ، كاف يقبؿ التمقيف، مف التاسعة مات سنة ثبلث عشرة أك أربع عشرة". 

 (.153ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 
 .[78/ ص3ج، األستار عف زكاجد البزاركشؼ  :البزار] ( 2)
 [.1519: رقـ السؤاؿ 209/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج ( 3)
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 (  الحديث)
َوُسِئَل َعْن َحِديِث َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ىريرة، قال رسول ا صمى ا عميو َوَسم َم: ِنْعَم 

رامة َفَيُقوُل: َيا َرب  الش ِفيُع اْلُقْرآُن ِلَصاِحِبِو َيْوَم اْلِقَياَمِة، فيقول: يا رب أكرمو فيمبس تاج الك
 ِزْدُه َفَيْمِبَس ُحم َة اْلَكرَاَمِة ... اْلَحِديَث.

كىاهي أىبيك ٍنوي؛ فىرى كىاهي شيٍعبىةي، كىاٍختيًمؼى عى ٍنوي؛ فىرى كًد، كىاٍختيًمؼى عى : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي قيتىٍيبىةى  فىقىاؿى
مى  ٍبدي الصَّ ـي ٍبفي قيتىٍيبىةى كىعى ٍم ٍيرىةى مىٍرفيكعنا، سى ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ، عىٍف أىًبي صى ًد، عىٍف شيٍعبىةي، عىٍف عىاًصـو

ٍيدي ٍبفي أىًبي أينىٍيسىةى، عىٍف عىاًصـو  كىاهي زىاًجدىةي ٍبفي قيدىامىةى كىزى كىذىًلؾى رى ، عىٍف شيٍعبىةى. كى قىفىوي غيٍندىره كى مىٍكقيكفنا، كى
كىابي  كىىيكى الصَّ
(1). 

 أوجو االختالف:أواًل: 

، عمى كدذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّج
 كجييف:

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

 تخريا أوجو االختالف:ثانيًا: 

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

، أربعتيـ مف طريؽ شعبة عف (5)كالبييقي، (4) كأبك نعيـ ،(3)، كالحاكـ(2)أخرجو الترمذم
 عاصـ بف أبي النَّجكد بو.

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

 

                                                           

 [.1950: رقـ السؤاؿ158/ ص10( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.2915رقـ الحديث  :28/ ص5ج، ، باب( ]سنف الترمذم: أبكاب فضاجؿ القرآف عف رسكؿ ا (2
 [.2029: رقـ الحديث 738/ ص1المستدرؾ عمى الصحيحيف،ج( ]الحاكـ: (3
 [.206/ ص7( ]االصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج(4
 [.1841: رقـ الحديث 379/ ص3( ]البييقي: شعب اإليماف، ج(5
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، كبلىما مف طريؽ شيعبة، كأخرجو الدارمي مف (2)الدارقطنيأكرده ، ك (1)أخرجو الترمذم
، كبلىما مف طريؽ زاجدة (5)، كابف الضريس(4)، كأخرجو ابف أبي شيبة(3)طريؽ زيد بف أبي أينيسة

  عف عاصـ بف أبي النَّجكد بو.، كزيد بف أبي أينيسة، زاجدة بف قدامة[ ]شيعبة، بف قدامة، ثبلثتيـا
 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

أنو يركيو عف عاصـ بف أبي  :مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف
كد:]شعبة بف الحجاج[   .النَّجي

 (، كىك "ثقة حافظ متقف". تقدمت ترجمتو في حديث ) شعبة بن الحجاج: -

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

اصـ بف أبي مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف ع
كد: ٍيد بف أبي أينيسة ،]زاجدة بف قدامة النَّجي  .[كشيعبة ،كزى

  (، كىك "ثقة ثبت، صاحب سنة". تقدمت ترجمتو في حديث ) زائدة بن قدامة الثقفي: -
 ثقة لو أفراد"." (، كىك تقدمت ترجمتو في حديث ) :زيد بن أبي أنيسة الجزري -
 ثقة حافظ متقف". "(، كىك تقدمت ترجمتو في حديث ) شعبة بن الحجاج: -

  رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجود:

كد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

عف شعبة، عف عاصـ بف أبي  بف قتيبة، الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو سالـ
           "غريب مف حديث شعبة، تفرد بو سالـ، كتابعو  في ىذا الحديث: أبك نعيـالنجكد، كقاؿ 

                                                           

: رقـ الحديث 28/ ص5، باب، ج( ]الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب فضاجؿ القرآف عف رسكؿ ا (1
2915.] 

 [.1950: رقـ السؤاؿ158/ ص10( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 [.3354: رقـ الحديث 2087/ ص4]الدارمي: سنف الدارمي، ج 3))

 [.30047: رقـ الحديث 130/ ص6( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(4
 [.101: رقـ الحديث 61( ]ابف الضريس: فضاجؿ القرآف، ص (5
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ىذا حديث باطؿ، ركاه عف شعبة، " ، كقاؿ الجكرقاني:(1)عبد الصمد عميو في بعض ألفاظو"
 . (2)عبد الصمد بف عبد الكارث، فخالؼ فيو سالـ بف قتيبة"

 كفان.، مكقعاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود، ألمور عدة:
]شيعبة، كزيد بف  الثقات، ككبار الحفاظ عف عاصـ بف أبي النجكد، كىـ: يركيو ثبلثة مف .1

  أبي أينيسة، كزاجدة بف قدامة[.
ألنو يكافؽ الثقات،  ؛فالصحيح ما أكرده الدارقطني في الكجو الثاني مكقكفان  ؛أما ركاية شعبة .2

ىذا أصح مف حديث عبد الصمد، عف " :فقاؿ إلي ترجيح ىذا الكجو الترمذمكأشار 
: بقكلو الذىبي كأكده، (4)الدارقطني: "عف عاصـ مكقكفنا، كىك الصكاب" ككذا قاؿ، (3)شيعبة"

 .(5)أشبو" المكقكفة"

الترمذم كالدارقطني الحديث الترجيح بالنظر إلى أصحاب شعبة المقدميف فيو، فقد أكرد  .3
، مف طريؽ غندر عف شعبة عف عاصـ بو، كمف دالجؿ ىذه القرينة قكؿ ابف مكقكفان 

، كقاؿ العجمي في (6)المبارؾ: "إذا اختمؼ النَّاس في حديث شعبة، فكتاب غيٍندر حكـ بينيـ"
، كقكؿ ابف عدم: "أصحاب (7)ترجمة غندر: "ككاف مف أثبت الناس في حديث شعبة"

، بف الحارث كيحيى القطاف كغندر، اسمو محمد بف جعفرا بة: معاذ بف معاذ كخالدشع
 .(8)كىك ثقة حافظ ، كأبك داكد خامسيـ"

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .حسف ىك الكجو الثاني: إسناده، ك الحديث مف الكجو المحفكظ
  

                                                           

 [.206ص /7( ]أبك نعيـ االصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج(1
 (.345/ ص2( الجكرقاني، األباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير)ج(2
: رقـ الحديث 28/ ص5، باب، ج( ]الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب فضاجؿ القرآف عف رسكؿ ا (3

2915.] 
 [.1950: رقـ السؤاؿ158/ ص10في األحاديث النبكية، ج( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة (4
 (.74( الذىبي، أحاديث مختارة )ص (5
 (.8/ ص25المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج 6))
 (.402العجمي، الثقات )ص  7))
             (، ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم278/ ص4ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج 8))

 (.703/ ص2)ج
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 (  الحديث)
َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ىريرة، قال رسول ا صمى ا عميو َوَسم َم: َلْو َلْم َيْبَق َوُسِئَل َعْن َحِديِث 

َل الم ُو ِتْمَك الم ْيَمَة.  ِمَن الدُّْنَيا ِإال  َلْيَمًة َلَطو 
كًد، كىاٍختيًمؼى عنو؛ فركاه أىبيك شىٍيبىةى يىًزيدي بٍ  : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي في ميعىاًكيىةى، كىاٍبفي عييىٍينىةى، فىقىاؿى

ٍف أى  ، عى اًلحو ٍف أىًبي صى ، عى ، عىٍف عىاًصـو ـى أىبيك ًشيىابو اٍلًكنىاًني  مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ميحى مىمىةى، كى مَّادي ٍبفي سى ًبي كىحى
، عىٍف أىًبيًو، عىًف الثٍَّكًرمٍّ  اـو مَّدي ٍبفي ًعصى كىاهي ميحى ٍيرىةى، مىٍرفيكعنا. كىرى كىاهي أبك حصيف، عف ىيرى ، مىٍكقيكفنا. كىرى

ـٍ يىٍذكيٍرىىا عىاًصـه كرفعو محفكظ  ٍكقيكفنا، كىزىادى أىٍلفىاظنا لى ٍيرىةى مى  .(1)أبي صالح، عف أبي ىيرى
 أواًل: أوجو االختالف: 

ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عىاصـ بف أىًبي النَّجيكد، عمى 
 :يفكجي

كد، عف ذككاف أبالوجو األول:   ، مرفكعان.صالح، عف أبي ىريرة  يعاصـ بف أبي النَّجي

 ، مكقكفان.صالح، عف أبي ىريرة  يعاصـ بف أبي النَّجيكد، عف ذككاف أبالوجو الثاني: 

 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف:

كد، عف ذككاف أبالوجو األول:   ، مرفكعان.ة صالح، عف أبي ىرير  يعاصـ بف أبي النَّجي

 ، كبلىما مف طريؽ عاصـ بف أبي النَّجكد بو.(3)، كأبك عمرك الداني(2)أخرجو ابف حباف
 ، مكقكفان.صالح، عف أبي ىريرة  يعاصـ بف أبي النَّجيكد، عف ذككاف أب الوجو الثاني:

 .(4)عف عاصـ بف أبي النَّجكد بو ،أخرجو الترمذم، مف طريؽ سفياف بف عيينة
 دراسة أوجو االختالف:ثالثًا: 

كد، عف ذككاف أبالوجو األول:   ، مرفكعان.صالح، عف أبي ىريرة  يعاصـ بف أبي النَّجي

                                                           

 [.1952: رقـ السؤاؿ160/ ص10( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.5953: رقـ الحديث 283/ ص13( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج(2
 [.572: رقـ الحديث 1054/ ص5( ]الداني: السنف الكاردة في الفتف لمداني، ج(3
 [.2231: رقـ الحديث 75/ ص4ف، باب ما جاء في الميدم، ج( ]سنف الترمذم: كتاب أبكاب الفت(4
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]أبك شيبة يزيد بف  فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي الجكد، كما 
معاكية، كابف عيينة، كحماد بف سممة، كمحمد بف إبراىيـ أبك شياب الكناني[، كلكني لـ أجده إال 

 شياب الكناني. يبراىيـ أبإمف طريؽ محمد بف 
يركم عف عاصـ بف بيدلة، ركل عنو ميسىدَّد بف محمد بن إبراىيم أبو شياب الكناني،  -

ميسىٍرىىد
كقاؿ أبك حاتـ الرازم: "ليس بالمشيكر، يكتب  ،(2)"الثقات" ذكره ابف حباف في ،(1)
قاؿ البخارم:(3)حديثو"  .(4)"سمع عاصـ بف بيدلة سمع منو مسدد" ، كى

 صدكؽ.: خالصة القول فيو    

كذكره ابف ، (6)، تمييز(5)، مف الثامنة، أبك شيبة، الخراساني، الككفييزيد بن معاوية -
   ،(9)"صالح"قاؿ أبك زرعة: ، ك(8) "ال بأس بو"، ك قاؿ ابف حجر: (7)حباف في الثقات
 .(10)"منكر الحديث، ليس بالقكم"كقاؿ أبك حاتـ: 

 ال بأس بو. القول فيو:خالصة  
 ".(، كىك "ثقة حافظ فقيو حجة  : تقدمت ترجمتو في حديث )سفيان بن عيينة -

 عابد، تغير حفظو بآخرة".(، كىك "ثقة  تقدمت ترجمتو في حديث )حماد بن سممة:  -

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف ذككاف أبك صالح، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد: ]سفياف بف عيينة[.   النَّجي

                                                           

(، 185/ ص7(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج25/ ص1( انظر ترجمتو: البخارم، التاريخ الكبير)ج(1
 (.39/ ص9ابف حباف، الثقات )ج

 (.39/ ص9( ابف حباف، الثقات)ج(2
 (.185/ ص7( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(3
 (25/ ص1ارم، التاريخ الكبير)ج( البخ(4
 (. 605( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (5
 ( أم لـ يخرج لو أحد مف الكتب الستة.(6
 (.627/ ص7( ابف حباف، الثقات )ج(7
 (.605( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (8
 (.955/ ص3( أبك زرعة، الضعفاء )ج(9

 (.287/ ص9( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(10
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 ".ثقة حافظ فقيو حجة" كىك، (  : تقدمت ترجمتو في حديث ) سفيان بن عيينة -

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجود:

كد، عف ذككاف أبك صالح، عف أبي ىريرة الوجو األول:   ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

 :؛ ألمرينىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود

أبك شيبة يزيد بف معاكية، كابف  عف عاصـ بف أبي النجكد أربعة مف أصحابو ىـ:] يركيو .1
عيينة، كحماد بف سممة، كمحمد بف إبراىيـ أبك شياب الكناني[ اثناف منيـ متفؽ عمى 

 .كبالمتابعة يرتقي حديثيماتكثيقيـ، كيزيد بف معاكية ال بأس بو، كمحمد الكناني مقبكؿ، 

في الركاية الصحيحة عف  ان ، كتابع عاصمقاؿ: "كرفعو محفكظ" ركاية الرفع الدارقطنيرجح  .2
 . (1)وعثماف بف عاصـ، كأخرج ىذه المتابعة ابف ماج :أبي صالح

 ، مكقكفان.عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف ذككاف أبك صالح، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

ركل الحديث مف ىذا الكجو سفياف بف عيينة كىك ثقة حافظ فقيو حجة، ربما دلس، كلكنو 
مف أصحاب عاصـ بف أبي النجكد في ركاية الحديث مف ىذا الكجو، كلـ يتابعو  ان خالؼ عدد

 أحد.

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

سناده ك  ،الكجو المحفكظ: ىك الكجو األكؿ الحديث مف  .صحيح لغيرها 
 
 

 

 

 

  

                                                           

: رقـ الحديث 70/ ص4]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، أبكاب الجياد، باب ذكر الدَّيمـ كفضؿ قزكينس( (1
2779.] 
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 (  الحديث)
َقاَل: َأَمَرِني َرُسوُل الم ِو َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوُسِئَل َعْن َحِديِث اأْلَْسَوِد ْبِن ِىاَلٍل، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، 

 َوَسم َم ِبَثاَلٍث: َنْوٌم َعَمى ِوْتٍر َواْلُغْسُل َيْوَم اْلُجُمَعِة َوَصْوُم َثاَلَثِة َأي اٍم ِمْن ُكل  َشْيٍر.
كىاهي   ٍنوي؛ فىرى كًد، كىاٍختيًمؼى عى : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي ٍبًد  فىقىاؿى شىٍيبىافي ٍبفي عى ٍمزىةى الس كًَّرم  كى أىبيك حى

، ًكمى عىٍف أىًبي عىكىانىةى، عىٍف عىاًصـو ٍيرىةى. كىري ، عىٍف أىًبي ىيرى ؿو ًد ٍبًف ًىبلى ، عىًف اأٍلىٍسكى  الرٍَّحمىًف، عىٍف عىاًصـو
ٍيرىةى  كركم، عف  ٍف أىًبي ىيرى ، عى ؿو ًد ٍبًف ًىبلى ًف اأٍلىٍسكى ، عى ؿو أبي عكانة، عف عاصـ، عف عىٍف رىجي

كىابً  شىٍيبىافي أىٍشبىوي ًبالصَّ ٍمزىةى كى قىٍكؿي أىًبي حى ٍيرىةى. كى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ؿو ًد ٍبًف ًىبلى  .(1)اأٍلىٍسكى
 أواًل: أوجو االختالف:

ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجيكد، عمى 
 :كجييف

كد، عف األسكد بف ىبلؿ، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف رجؿ، عف األسكد بف ىبلؿ، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

 ثانيًا: تخريا أوجو االختالف:

كد، عف األسكد بف ىبلؿ، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

، (4)، كأحمد(3)، كأخرجو النساجي(2)طريؽ محمد بف ميمكف السكرممف  أخرجو النساجي،
، (5)أبي عكانة  مف طريؽالدارقطني كأكرده  كبلىما مف طريؽ شيباف بف عبد الرحمف التميمي،

[، عف عاصـ أبي عكانةك ، يـ]محمد بف ميمكف السكرم، كشيباف بف عبد الرحمف التميميثبلثت
 بف أبي النَّجكد بو.

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف رجؿ، عف األسكد بف ىبلؿ، عف أبي ىريرة  الثاني:الوجو 

 .(6)أخرجو النساجي، مف طريؽ كضاح اليشكرم عف عاصـ بف أبي النَّجكد بو
                                                           

 [.2030: رقـ السؤاؿ313/ ص10]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (1)
ياـ، باب صـك ثبلثة أياـ مف الشير،ج(2  [.2405: رقـ الحديث 218/ ص4( ]سنف النساجي: كتاب الصٍّ
 (. 2407( المرجع السابؽ، )رقـ الحديث (3
 [.8384: رقـ الحديث  117/ ص4( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(4

 [.2030: رقـ السؤاؿ313/ ص10]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج (5)
مىٍيوً (6 مَّى اي عى ٍكـي النًَّبيٍّ صى ، صى يىاـً مَّـى بىأًبي ىيكى كىأيمٍّي، ج ( ]سنف النساجي: كتاب الصٍّ سى : رقـ الحديث 204/ 4كى

2369.] 
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 ثالثًا: دراسة أوجو االختالف:

كد، عف األسكد بف ىبلؿ، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

شيباف ك عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني:]محمد بف ميمكف السكرم،  يركيو
 .[ ، كأبك عكانةبف عبد الرحمف التميمي

 ".(، كىك "ثقة تقدمت ترجمتو في حديث)أبو حمزة السكري:  -

 ".(، كىك "ثقة صاحب كتاب : تقدمت ترجمتو في حديث)شيبان بن عبد الرحمن التميمي -

 ".(، كىك "ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في حديث) :اليٍشكيًرم  أبو عوانة، وضاح بن عبد ا  -

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف رجؿ، عف األسكد بف ىبلؿ، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني: ]أبك عكانة كضاح بف 
 عبد ا اليشكرم[. 

 ".(، كىك "ثقة ثبت تقدمت ترجمتو في حديث) :اليٍشكيًرم  أبو عوانة، وضاح بن عبد ا  -

 :ودرابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ج

كد، عف األسكد بف ىبلؿ، عف أبي ىريرة الوجو األول:   .عاصـ بف أبي النَّجي

 رين:عن عاصم بن أبي الن ُجود، ألمىذا الوجو محفوظ 

]محمد  كىـ: بف أبي النجكد،مف أصحاب الثقات، ككبار الحفاظ عف عاصـ  ثبلثةيركيو  .1
 .[ ، كأبك عكانةشيباف بف عبد الرحمف التميميك بف ميمكف السكرم، ا

أحمد  حجر ك  ،اؿ: "قكؿ أبي حمزة، كشيباف، أشبو بالصكاب"فق الدارقطني ىذا الكجو صكب .2
لكني أرل أف راكييف ثقتيف، ىما أبك معاكية كأبك حمزة السكرم  ":ىذا الطريؽ فقاؿ شاكر

الظاىر أف ىذه ": قاؿف يكبيثاإل آدـالشيخ محمد  كذا فعؿ، ك (1)"أكلى بالترجيح مف كاحد
 .(2)الطريؽ أرجح؛ التفاؽ أبي حمزة، كأبي معاكية عمييا، فأسقطا الكاسطة، كركايتيما أرجح

 .عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف رجؿ، عف األسكد بف ىبلؿ، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

                                                           

 .[549/ ص6ج، ( ]أحمد بف حنبؿ، انظر: كبلـ المحقؽ لمسند أحمد(1
 (.330، 276/ ص21يكبي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )جث( اإل(2
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عددان مف أصحاب كىك ثقة ثبت، كلكنو خالؼ  أبك عكانةركل الحديث مف ىذا الكجو 
كأشار إلى ىذه ، بيف عاصـ بف أبي النجكد كاألسكد بف ىبلؿ زيادة الرجؿ المبيـفي  عاصـ
ركاية أخرل تؤيد زيادة الرجؿ المبيـ بيف عاصـ كاألسكد، بؿ لـ أجد " :فقاؿ أحمد شاكر الزيادة

، كعميو (1)!لـ يذكر في التيذيب كفركعو في باب المبيمات!، فبل أدرم كيؼ فاتيـ ىذا؟
 فالصحيح ما أكرده الدارقطني مف ركاية أبي عكانة في الكجو األكؿ؛ ألنو يكافؽ الثقات.

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

سناده ك  ،و المحفكظالحديث مف الكج  .حسفىك الكجو األكؿ: كا 
 

  

                                                           

 (.549/ ص6( ]أحمد بف حنبؿ، انظر: كبلـ المحقؽ لمسند أحمد )ج(1
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 مسند
 صدى بن عجالن 

 (  الحديث)
ب، عن َأِبي ُأَماَمَة، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو وسمم؛ في شَ وْ ر بن حَ يْ وسئل عن حديث شَ 

 فضل الصالة، وفي فضل الوضوء.
أنيسة، مف ركاية يزيد بف سناف عنو، فقاؿ: ...كاختمؼ عف عاصـ بف بيدلة: فركاه زيد بف أبي 

كىاهي عىٍف زيد، عف عاصـ، عف شير، كلـ  ك، فىرى الىفىوي عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو عف عاصـ، عف ًشٍمًر. كىخى
. ككذلؾ ركاه أبك بكر بف عياش، كزاجدة، كأبك األشيب جعفر بف الحارث، يذكر بينيما: شمران 

حسيف إبراىيـ بف نىًشٍيطو الكىٍعبلىًني  كحده. كاتفقكا كميـ عف عاصـ، عف شير. كركاه عف ابف أبي 
عمى قكؿ كاحد أف شيرا ركاه عف أبي أمامة، كزاد عمييـ ابف أبي حسيف في حديثو عف شير: 
ٍيًد ٍبًف أبي أنيسة، عف عاصـ،  ك، عىٍف زى قاؿ: حدثني أبك أمامة. ككذلؾ قاؿ عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عىٍمرو

ني أبك أمامة. كركاه زرعة بف إبراىيـ القرشي، عف شير، فأدخؿ بينو كبيف عف شير، قاؿ: حدث
أبي أمامة عبد الرحمف بف غنـ، كلـ يصنع شيجا. كالصكاب حديث شير، عف أبي أمامة؛ سمعو 
ٍعًد، عىٍف  منو. كعند زيد بف أبي أنيسة فيو إسناد آخر: عف عدم بف ثابت، عىٍف سىاًلـً ٍبًف أىًبي اٍلجى

 .(1)مة، كىك إسناد حسف غريبأىًبي أما
 أواًل: أوجو الختالف:

ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجيكد، عمى 
 كجييف:

كد، عف ًشٍمر بف عطية، عف  شير، عف أبي أمامةالوجو األول:   .  عاصـ بف أبي النَّجي

 . بف حكشب، عف أبي أمامة عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف  شيرالوجو الثاني: 

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

كد، عف شمر بف عطية، عف  شير، عف أبي أمامةالوجو األول:    عاصـ بف أبي النَّجي
 .(2)أخرجو النساجي، مف طريؽ زيد بف أبي أنيسة، عف عاصـ بف أبي النجكد بو 

 . عف أبي أمامةعاصـ بف أبي النَّجيكد، عف  شير بف حكشب، الوجو الثاني: 
                                                           

 [.2696: رقـ السؤاؿ263/ ص12العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج( ]الدارقطنى: (1
 [.10575: رقـ الحديث 297/ ص9( ]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج(2
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، ك أبك عيبيد القاسـ بف (2)، كأخرجو أحمد(1)بكر بف عياش يمف طريؽ أب أخرجو أحمد،
أخرجو أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ، مف ك ثبلثتيـ مف طريؽ زاجدة بف قدامة،  (4)، كالطبراني(3) سبٌلـ

مف طريؽ ك  ،(6)، كأخرجو الطبراني، مف طريؽ جعفر بف الحارث(5)طريؽ زيد بف أبي أنيسة
]أبك بكر بف عياش، كزاجدة بف قدامة، كزيد بف أبي أنيسة، كجعفر  ، خمستيـ(7)الحكـ بف عيتيبة

 بف الحارث، كالحكـ بف عيتيبة[، عف عاصـ بف أبي النجكد بو. 

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كد، عف شمر بف عطية، عف  شير، عف أبي أمامةالوجو األول:    عاصـ بف أبي النَّجي

 ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني]زيد بف أبي أنيسة[.
 ثقة لو أفراد"." (، كىك تقدمت ترجمتو في حديث) زيد ابن أبي أنيسة: -

 . عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف  شير بف حكشب، عف أبي أمامةالوجو الثاني: 

بيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني ت
كد: ]أبك بكر بف عياش، كزاجدة بف قدامة، كزيد بف أبي أنيسة، كجعفر بف الحارث، كالحكـ  النَّجي

 بف عيتيبة[.ا
(، كىك "ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء  تقدمت ترجمتو في حديث )أبو بكر بن عياش:  -

 حفظو ككتابو صحيح"
  (، كىك "ثقة ثبت، صاحب سنة". تقدمت ترجمتو في حديث ) زائدة بن قدامة الثقفي: -

  ثقة لو أفراد"." (، كىك تقدمت ترجمتو في حديث ) زيد بن أبي أنيسة: -

 يخطىء".(، كىك" صدكؽ   تقدمت ترجمتو في حديث )جعفر بن الحارث:  -

                                                           

 [.17021: رقـ الحديث 177/ ص1حمد بف حنبؿ: مسند أحمد، جأ( ](1
 [.22281، 22275: رقـ الحديث 608/ ص36، جالمرجع السابؽ( ](2
 [.21: رقـ الحديث 115ـ: الطيكر لمقاسـ بف سبلـ، ص: ( ]ابف سبل(3
 [.7565: رقـ الحديث 124/ ص8( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(4
 [.20: رقـ الحديث 113( ]ابف سبلـ: الطيكر لمقاسـ بف سبلـ، ص: (5
 [.7566: رقـ الحديث 124/ ص8( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(6
 [.1505: رقـ الحديث 139/ ص2، ج( ]الطبراني: المعجـ األكسط(7
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بعدىا أبك محمد الكندم، الككفي، مف الخامسة، مات سنة ثبلث عشرة أك الحكم بن عتيبة،  -
، ككصفو النساجي (2)إال أنو ربما دلس" ،. قاؿ ابف حجر: "ثقة ثبت فقيو(1)كلو نيؼ كستكف

 . (3)كالدارقطني "بالتدليس"، كعدَّه ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف

 .و ال يضرتدليسك قة، ث خالصة القول فيو:

 :جو الراجح عن َعاصم بن أبي الن ُجودرابعًا: الو 

كد، عف شمر بف عطية، عف  شير ، عف أبي أمامةالوجو األول:    عاصـ بف أبي النَّجي

الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو زيد بف أبي أينيسة عف عاصـ بف أبي النجكد، كزيد 
، في الكجو الثاني الثقاتعامةى أصحاب عاصـ  خالؼكبذلؾ فقد ، -ثقة لو أفراد- بف أبي أينيسة

كا  ،كعميو فركايتو لمحديث ركاية شاذة ؛أحد في ركايتو لمحديث مف ىذا الكجولـ يتابعو كما 
  .أعمـ

 . عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف  شير بف حكشب، عف أبي أمامةالوجو الثاني: 

 :رينألم ؛ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود

الحديث مف ىذا الكجو ركاه عف عاصـ بف أبي النجكد خمسة مف أصحابو الثقات، كىـ:                 .1
أبك بكر بف عياش، كزاجدة بف قدامة، كزيد بف أبي أنيسة، كجعفر بف الحارث، كالحكـ بف ]

 عيتيبة[، إال جعفر بف الحارث فيك صدكؽ، كبمتابعة الثقات لو يرتقي حديثو.

، فالصحيح ما أكرده الدارقطني في الكجو الثاني؛ ألنو يكافؽ ف أبي أينيسةزيد بأما ركاية  .2
 الثقات، كذكرتيا كتب السنة.

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 . حسف: إسناده ثانيىك الكجو ال، ك الحديث مف الكجو المحفكظ
 

                                                           

(، 324/ص6(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج175( ابف حجر، التقريب التيذيب )ص(1
           (، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ127(، العجمي، الثقات )ص 332/ ص2البخارم، التاريخ الكبير)ج

                     (، الذىبي، الكاشؼ 114/ ص7الرجاؿ )ج (، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء125/ص 3)ج
 (.432/ ص2(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج344/ ص1)ج
 (.175( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(2
 (.30( ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص(3
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 مسند
  جرير بن عبد ا البجمي  

 
 (  الحديث)

عن النبي صمى ا عميو وسمم، قال: المياجرون وسئل عن حديث أبي وائل، عن جرير، 
 واألنصار َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ِفي الدُّْنَيا َواآْلِخَرِة.
ٍنوي؛ كًد، كىاٍختيًمؼى عى : يىٍرًكيًو عىاًصـي ٍبفي أىًبي النَّجي  فىقىاؿى

أبي قيس، فركاه أبك بكر بف عياش، ككرقاء، كقيس بف الربيع، كسميماف بف معاذ، كعمرك بف 
ًريًر. ، عىٍف جى ، عىٍف أىًبي كىاًجؿو  عىٍف عىاًصـو

 كركاه إسراجيؿ بف يكنس، عف عاصـ، عف أبي كاجؿ، عف ابف مسعكد، ككىـ فيو.
 .(1)كالصكاب جرير

عبد ا بن (، في مسند   قمت: سبقت دراسة ىذا الحديث بالتفصيل في حديث رقم )
 .لغيرهصحيح ، والحكم عمى الحديث: إسناده مسعود

  

                                                           

 [.3333: رقـ السؤاؿ 442/ ص13( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
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 مسند
 أم المؤمنين عائشة رضي ا عنيا

 (  الحديث)
وسئل عن حديث مسروق، َعْن َعاِئَشَة، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو وسمم في الييود أنيم 
يعذبون في قبورىم، وأن عذاب القبر حق، وأنو صمى ا عميو وسمم كان يتعوذ من عذاب 

 القبر.
فقاؿ: يركيو أبك كاجؿ، كاختمؼ عنو؛ فركاه عاصـ بف بيدلة، كاختمؼ عنو؛ فركاه كرقاء، كعمرك 

كؽو، عف عاجشة ا ، عىٍف مىٍسري ، عىٍف أىًبي كىاًجؿو براىيـ بف طيماف، عىٍف عىاًصـو بف أبي قيس، كا 
، عىٍف عاجشة. ك  ٍف أىًبي كىاًجؿو ، عى كىاهي عىٍف عىاًصـو ٍف أىًبي كخالفيـ حماد بف سممة؛ فىرى ركاه اأٍلىٍعمىًش، عى

كىاهي كرقاء، كعمرك  ٍنوي؛ فىرى كري ٍبفي اٍلميٍعتىًمًر، كىاٍختيًمؼى عى كىاهي مىٍنصي كؽو، عىٍف عاجشة. كىرى ، عىٍف مىٍسري كىاًجؿو
كؽو، عف عاجشة ا ، عىٍف مىٍسري ، عىٍف أىًبي كىاًجؿو بف أبي قيس، كأسباط بف نصر، عىٍف مىٍنصيكرو

ى، عىٍف  كخالفيـ إبراىيـ بف طيماف، كحماد بف شعيب، ركياه عف منصكر، عىٍف أىًبي الض حى
كؽو،  كؽو، عىٍف عىاًجشىةى. كالصحيح عف منصكر، كاألعمش، كعاصـ، عف أبي كاجؿ، عىٍف مىٍسري مىٍسري

 .(1)عىٍف عىاًجشىةى 
 أواًل: أوجو الختالف:

النَّجيكد، عمى  ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي
 كجييف:

كد، عف أبي كاجؿ، عف مسركؽ، عف عاجشة رضى ا عنيا.الوجو األول:   عاصـ بف أبي النَّجي

 عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف عاجشة رضى ا عنيا.الوجو الثاني: 

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

كد، عف أبي الوجو األول:   كاجؿ، عف مسركؽ، عف عاجشة رضى ا عنيا.عاصـ بف أبي النَّجي

 

                                                           

 [.3623: رقـ السؤاؿ281/ ص14]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج ((1
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ًرم  ابف ، ك (3)، كابف المقرئ(2) الشيخكأبك  ،(1)أخرجو أبك بكر الشافعي ، أربعتيـ مف (4)الشَّجى
، (5)بف طيمافاالدراقطني، مف طريؽ عمرك بف قيس، كابراىيـ  كرده، كأاليٍشكيًرم   طريؽ كرقاء

 بف أبي النجكد بو.  كابراىيـ بف طيماف[، عف عاصـ ثبلثتيـ ]كرقاء اليشكرم، كعمرك بف قيس،
 عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف عاجشة رضى ا عنيا.الوجو الثاني: 

 .  (6)أخرجو ابف راىكيو، مف طريؽ حماد بف سممة، عف عاصـ بف أبي النجكد بو
 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كد، عف أبي كاجؿ، عف مسركؽ، عف عاجشة رضى ا عنيا.عاصـ بف أبي الوجو األول:   النَّجي

، كعمرك بف اليٍشكيًرم  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني ]كرقاء 
براىيـ بف طيماف[، لكني لـ أجده إال مف طريؽ كرقاء اليشكرم.  قيس، كا 

 (، كىك "صدكؽ".  ) تقدمت ترجمتو في حديث: اليْشُكِريُّ  عمرورقاء بن  -

 لو أكىاـ". ثقة (، كىك "  ) : تقدمت ترجمتو في حديثَعْمُرو بن أبي قيس -

الخراساني، أبك سعيد، سكف نيسابكر، ثـ مكة، ثقة يغرب، كتكمـ فيو  إبراىيم بن طيمان، -
 .(7)لئلرجاء، كيقاؿ رجع عنو، مف السابعة، مات سنة ثماف كستيف

كقاؿ أبك حاتـ: ، (9)آخر قاؿ:" ليس بو بأس" ، كفي مكضع(8)كثقو يحيى بف معيف 
 .(10)"صدكؽ حسف الحديث"

                                                           

 [.360/ ص1( ]أبك بكر الشافعي: الفكاجد الشيير بالغيبلنيات ألبي بكر الشافعي، ج(1
 [.10/ ص2األصبياني: طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا، جأبك الشيخ ( ](2
 [.305عجـ ابف المقرئ، ص ( ]أبك سعيد بف المقرئ: م(3
 [.423/ ص2( ]الشجرم الجرجاني: ترتيب األمالي الخميسية لمشجرم،ج(4
 [.3623: سؤاؿ281/ ص14( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(5
 [.1647:رقـ الحديث 945/ ص3( ]ابف راىكيو: مسند إسحاؽ بف راىكيو، ج(6
ابف (، 294ص/ 1ج) التاريخ الكبير البخارم، انظر ترجمتو في:. (90 تقريب التيذيب )ص: ابف حجر،( (7

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ المزم، (، 13ص/ 7جتاريخ بغداد )الخطيب، (، 27ص/ 6جالثقات )حباف، 
 .(108ص/ 2ج)

 (.354ص/ 4جركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف ابف معيف، ( (8
 (.77ة الدارمي )ص ركاي -تاريخ ابف معيف ابف معيف، ( (9

 (.107ص/ 2جالجرح كالتعديؿ ) ،( ابف أبي حاتـ(10
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، كقاؿ ابف (2)، كقاؿ الجكزجاني: "كاف فاضبلن يرمي باإلرجاء"(1)كقاؿ العجمي: "ال بأس بو" 
الح" الجكزم: كضعفو البعض بسبب اإلرجاء أمثاؿ محمد بف عبد ا بف عمار . (3)"رجؿ صى

، كلكنو تضعيؼ ضعيؼ، حيث ذكر الحسف  (4)مضطرب الحديث"المكصمي حينما قاؿ: " ضعيؼ 
بف إدريس أنو نقؿ تضعيؼ محمد بف عبد ا بف عمار المكصمي إلى الحافظ صالح جزرة، فقاؿ: 

حديث إبراىيـ؟ إنما كقع إليو حديث إبراىيـ في الجمعة، يعني الحديث ابف عمار مف أيف يعرؼ 
اف عف إبراىيـ عف محمد بف زياد عف أبي ىريرة: "أكؿ الذم ركاه ابف عمار عف المعافى بف عمر 

قاؿ صالح جزرة: "كالغمط فيو مف غير إبراىيـ ألف جماعة رككه عنو عف  ،(5)جمعة جمعت بجكاثان"
أبي جمرة عف ابف عباس، ككذا ىك في تصنيفو، كىك الصكاب كتفرد المعافى بذكر محمد بف زياد 

 . (6)فعمـ أف الغمط منو ال مف إبراىيـ"
ليا ترككه  ان فقاثقة، يقبؿ حديثو إذا كاف غير مكافؽ لبدعتو، أما إف كاف مك  فيو:خالصة القول 

 ألجميا.

 عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي كاجؿ، عف عاجشة رضى ا عنيا.الوجو الثاني: 

 ]حماد بف سممة[. ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني
 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة". تقدمت ترجمتو في حديث)حماد بن سممة:  -

 :ودرابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ج

كد، عف أبي كاجؿ، عف مسركؽ، عف عاجشة رضى ا عنيا.الوجو األول:   عاصـ بف أبي النَّجي

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود؛ ألمور عدة:
الحديث مف ىذا الكجو ركاه عف عاصـ بف أبي النجكد ثبلثة مف أصحابو، كىـ:                 .1

براىيـ بف طيماف[.  ] كرقاء اليشكرم، كعمرك بف قيس، كا 

                                                           
 (.52 )صالثقات لمعجمي العجمي، ( (1
 (.356أحكاؿ الرجاؿ )ص  ،لجكزجانيا( (2
 (.36ص/ 1جالضعفاء كالمتركككف )ابف الجكزم، ( (3
 (.130ص/ 1جتيذيب التيذيب )ابف حجر، (، 36ص/ 1جالضعفاء كالمتركككف ) ،( ابف الجكزم(4
ٍبًد اً ٍبًف 1667/ح258ص/ 2جالسنف الكبرل لمنساجي )النساجي، ( (5 مَّدي ٍبفي عى نىا ميحى (، حيث قاؿ النساجي: أىٍخبىرى

ٍيرىةى  ، عىٍف أىًبي ىيرى ًد ٍبًف ًزيىادو مَّ ، عىٍف ميحى ـى ٍبًف طىٍيمىافى دَّثىنىا اٍلميعىافىى، عىٍف ًإٍبرىاًىي : حى ، قىاؿى : عىمَّارو ميعىةو ، قىاؿى ؿى جي "ًإفَّ أىكَّ
كىاثىا ًباٍلبى  مٍّعىٍت ًبجي ، ًبمىكَّةى جي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مٍّعىٍت مىعى رىسيكًؿ اً صى ميعىةو جي مٍّعىٍت بىٍعدى جي ٍيًف قىٍريىةو ًلعىٍبًد اٍلقىٍيس".جي  ٍحرى

 (.130ص/ 1جتيذيب التيذيب )ابف حجر، ( (6
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تابع عاصـ بف أبي النجكد في ركايتو لمحديث عف أبي كاجؿ عف مسركؽ كما أفاد  .2
 .(2)المعتمر، كمنصكر بف (1)الدارقطني في عممو سميماف بف مٍيراف

الحديث مف ىذا الكجو متصؿ اإلسناد، كقد صححو اإلماـ الدارقطني حيث قاؿ: كالصحيح  .3
اًجشىةى  كؽو، عىٍف عى  .(3)عف منصكر، كاألعمش، كعاصـ، عف أبي كاجؿ، عىٍف مىٍسري

 يـ مف غيرىـأعمـ بحديث كيرجح ىذا أيضا ما عرؼ بترجيح مركم الراكم في أىؿ بمده ألنو .4
]كرقاء  ىؿ الككفة كىماأف عاصـ بف أبي النجكد اثناف مف أصحابو مف ، حيثي ركاه ع

كعميو فالحديث مف ىذا الكجو ىك المحفكظ، فالعدد، كأىؿ  ، كعمرك بف قيس[.اليٍشكيًرم  
 البمد، يؤيداف ذلؾ.

 ، مرفكعان. ، عف أبي كاجؿ، عف عاجشة كدعاصـ بف أبي النَّج الوجو الثاني:
 فقد اتضح بعد تتبع الطرؽ، بيف أبي كاجؿ كعاجشة منقطع اإلسنادالحديث مف ىذا الكجو  .1

 مسركؽ،  فمـ ييذكر مسركؽ بينيما في ىذا الكجو.أف الكاسطة 
، فقاؿ ابف أبي رضي ا عنيا كاجؿ مف عاجشةى  يسماع أب لـ يجـز أحمد بف حنبؿ صحةى  .2

ًمي  بف أبي طاىر: حدثنىا أحمد بف محمد ا حاتـ:                       ألثـر قاؿ: قمت"كتىبى ًإلىيَّ عى
ما أدرم، ربما أدخؿ بينو كبينيا مسركؽ  :ألبي عبد المَّو: أبك كاجؿ سمع مف عاجشة؟ قاؿ

في غير شيء، كقاؿ ابف أبي حاتـ: قمت ألبي: كاف يدلس؟ قاؿ: ال، ىك كما يقكؿ أحمد 
 .(4)بف حنبؿ

النجكد حماد بف سممة كىك بصرم، تفرد بركاية الحديث مف ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي  .3
بيف أبي كاجؿ  ان فأسقط مسكق ،ونخرة، كلعمو أخطأ في الركاية عأثقة عابد، تغير حفظو ب

   ، كلـ يتابع، كعميو يضعؼ حديثو، كليذا استبعدت ىذا الكجو.كعاجشة
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 . لغيرهصحيح ىك الكجو األكؿ: إسناده ك  ،كجو المحفكظالالحديث مف 

                                                           

 [.24178: رقـ الحديث 209/ ص40ج ( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد،(1
: رقـ الحديث 78/ ص8( ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب الدعكات، باب التعكذ مف عذاب القبر، ج(2

[، ك]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ، باب استحباب التعكذ مف عذاب 6366
: 281/ ص14اردة في األحاديث النبكية، ج[. ]الدارقطني، العمؿ الك 586: رقـ الحديث 411/ ص1القبر،]ج

 [.3623رقـ السؤاؿ
 [.3623: رقـ السؤاؿ281/ ص14( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(3
 (.363/ ص4(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج88( ابف أبي حاتـ، المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص (4
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 (  الحديث)
 يصوم َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َكانَ  عائشة، عن ،اْلُخزَاِعيُّ  سواء حديث عن وسئل
 .والخميس االثنين
 .(2) ؛....(1) َعْنوُ  َواْخُتِمفَ  َبْيَدَلَة، ْبنُ  َعاِصمُ  َيْرِويوِ : َفَقالَ 

 أواًل: أوجو الختالف:
أشار الدارقطني إلى اختبلؼ الركاة في ىذا الحديث عمى عاصـ بف أبي النجكد دكف تفصيؿ، 

 كقد كقفت عمى كجييف: 
، عف سىكىاء  عاصـ بف أبي النَّجيكد، عفالوجو األول:  زىاًعي  عاجشة رضى ا عنيا. كىك ما اٍلخي

قاؿ: يركيو عاصـ. ييفيـ مف خبلؿ كبلـ الدارقطني حيف سيجؿ عف حديث سكاء عف عاجشة؟ ف
 أم: يركيو عاصـ عف سكاء عف عاجشة مرفكعان.

كد، عفالوجو الثاني:  زىاًعي ، عف سىكىاء  عف المسيب بف رافع، عاصـ بف أبي النَّجي عاجشة اٍلخي
 رضى ا عنيا.

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:
كد، عفالوجو األول:  ، عف سىكىاء  عاصـ بف أبي النَّجي زىاًعي   عاجشة رضى ا عنيا.اٍلخي

 تخريس لو.أكرده الدارقطني، كلـ أعثر عمى 
كد، عفالوجو الثاني:  زىاًعي ، عف سىكىاء  عف المسيب بف رافع، عاصـ بف أبي النَّجي عاجشة اٍلخي
 رضى ا عنيا.

، ثبلثتيـ مف طريؽ سفياف الثكرم، عف (5)، كالطكسي(4)، كابف خزيمة(3)أخرجو النساجي
 النجكد بو.عاصـ بف أبي 

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كد، عفالوجو األول:  ، عف سىكىاء  عاصـ بف أبي النَّجي زىاًعي   عاجشة رضى ا عنيا.اٍلخي

 ، كقد أىمؿ الدارقطني ًذٍكر اسـ الراكم عف عاصـ بف أبي النجكد.تخريس لولـ أعثر عمى 
                                                           

 [.3854: رقـ السؤاؿ 84/ ص15األحاديث النبكية، ج( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في (1
 ىكذا في المطبكع، كىك سقط كما أشار المحقؽ د. محفكظ الرحمف زيف ا السمفي.( (2
ياـ، صـك النًَّبيٍّ (3 : رقـ الحديث 203/ ص4بأبي ىك كأمي، ج ( ]النساجي: سنف النساجي، كتاب الصٍّ

2364.] 
 [.2116: رقـ الحديث 298/ ص3ج ( ]ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة،(4
 [.690: رقـ الحديث 394ص /3( ]الطكسي: مختصر األحكاـ، ج(5
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كد، عفالوجو الثاني:  زىاًعي ، عف سىكىاء  عف المسيب بف رافع، عاصـ بف أبي النَّجي عاجشة اٍلخي
 رضى ا عنيا.

عاصـ بف        مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف 
كد: ]  سفياف الثكرم[.أبي النَّجي

 

 ".(، كىك "ثقة ثبت حجة إماـ تقدمت ترجمتو في حديث) سفيان الثوري: -
 

 الراجح عن َعاصم بن أبي الن ُجود:رابعًا: الوجو 
كد،  عند دراسة أكجو االختبلؼ استبعدت الحديث مف كجيو األكؿ: عاصـ بف أبي النَّجي

، عف سىكىاء  عف زىاًعي  عاجشة رضى ا عنيا، كذلؾ ألنني لـ أعثر عمى مف أخرجو  مف ىذا اٍلخي
 ىذا الكجو. الكجو، كإلىماؿ الدارقطني اسـ الراكم ككأنو يشير إلى إعبلؿ

كد، عفكالذم يركيو سفياف الثكرم عف و الثاني: يكجأما الحديث مف   عاصـ بف أبي النَّجي
، عف سىكىاء  عف المسيب بف رافع، زىاًعي  عاجشة رضى ا عنيا، فقد أخرجو النساجي كغيره، اٍلخي

 مف طريؽ يحيي بف يماف عف سفياف الثكرم بو، كلكنو مختمؼ عمى سفياف الثكرم.

فيركيو يحيي بف يماف عف سفياف عف عاصـ عف المسيب عف سكاء عف عاجشة رضى ا  -
 عنيا.

كيركيو يحيي مرةن أخرل عف سفياف عف عاصـ عف المسيب عف سكاء عف حفصة رضى  -
 .-كما سيأتي ذكره في الحديث التالي -ا عنيا، بمثؿ حديث عاجشة رضي ا عنيا

 كثيران، ييخطىء عابد ف يماف تمميذ سفياف؛ فإنو صدكؽ،كعميو فاالضطراب ناشيءه مف يحيي ب
 ، كيبدك أف ىذا مف أكىامو، كا أعمـ. (1)تغيَّر كقد

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:
مضطرب، كالراجح ىك حديث : إسناده ثانيالكجو الكىك  ،كجو المحفكظالالحديث مف 

 .-كما سيأتي ذكره في الحديث التالي -حفصة رضي ا عنيا،
 

  

                                                           

 (.598( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(1
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 مسند
 أم المؤمنين حفصة رضي ا عنيا

 (  الحديث)
وسئل عن حديث سواء اْلُخزَاِعيُّ أخي مغيث، عن حفصة، َكاَن َرُسوُل الم ِو َصم ى الم ُو َعَمْيِو 

 َوَسم َم يصوم ثالثة أيام من كل شير االثنين والخميس واالثنين من الجمعة األخرى.
ٍنوي؛ فركاه حماد بف سممة، عف عاصـ، عف سكاء، عف فىقىاؿى يىٍرًكيًو عىاًصـي  ٍبفي بىٍيدىلىةى، كىاٍختيًمؼى عى

حفصة. كتابعو إبراىيـ بف طيماف؛ كخالفيما الثكرم، كأبك مالؾ عبد الممؾ بف الحسيف النخعي، 
فقاال: عف عاصـ، عف المسيب بف رافع، عف سكاء، عف حفصة. كتابعيما قيس بف الربيع، 

ر: عف عاصـ، عف معبد بف خالد، عف سكاء، عف حفصة،  كقاؿ أبك أيكب كقاؿ أباف العطا
اإلفريقي: عف عاصـ، عف المسيب بف رافع، كمعبد بف خالد، عف جارية بف كىب، عف حفصة، 
كيشبو أف يككف عاصـ سمعو مف ابف المسيب، كمف معبد جميعا. حدثنا الحسيف بف إسماعيؿ، 

مَّ  ، قاؿ: حدثنا عمي بف قاؿ: حدثنا عمي بف حرب، كحدثنا ميحى ؼي سىٍيًف اٍلعىبلَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلحي دي ٍبفي عى
حرب، قاؿ: حدثنا القاسـ بف يزيد، قاؿ: حدثنا سفياف، عف عاصـ، عف المسيب بف رافع، عف 

، إذا أخذ مض مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، عف حفصة، قالت: كىافى رىسيكؿي المًَّو صى زىاًعي  جعو، سكاء اٍلخي
كضع كفو اليمنى تحت خده األيمف، قالت: ككانت يمينو لطعامو كطيكره، ككانت شمالو لما 

 .(1)سكل ذلؾ

 أواًل: أوجو الختالف:

ة أربعذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عاصـ بف أبي النَّجيكد، عمى 
 أكجو:

كد، عف سىكىاء، عفالوجو األول:   حفصة رضي ا عنيا. عاصـ بف أبي النَّجي

كد، عىٍف المسيب بف رافع، عف سىكىاء، عف حفصة رضي ا الوجو الثاني:  عاصـ بف أبي النَّجي
 عنيا.

كد، عىٍف معبد بف خالد، عف سىكىاء، عف حفصة رضي ا الوجو الثالث:  عاصـ بف أبي النَّجي
 عنيا.

                                                           

 [.3946: رقـ السؤاؿ 199/ ص15( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
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كد، عىٍف المسيب، كمعالوجو الرابع:  بد بف خالد، عف جارية، عف حفصة عاصـ بف أبي النَّجي
 رضي ا عنيا.

كد، عىٍف المسيب بف رافع، عف حفصة رضي ا ووجدت وجيًا خامسًا:  عاصـ بف أبي النَّجي
 عنيا.

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

كد، عف سىكىاء، عف حفصة رضي ا عنيا.الوجو األول:   عاصـ بف أبي النَّجي

سحاؽ بف راىكيو(3)، كأحمد(2)كالنساجي، (1)أخرجو أبك داكد ، (5)كأبك يعمى ،(4)، كا 
 ، سبعتيـ مف طريؽ حماد بف سممة، عف عاصـ بف أبي النجكد بو. (7)كالبييقي ،(6)كالطبراني

كد، عىٍف المسيب بف رافع، عف سىكىاء، عف حفصة رضي ا الوجو الثاني:  عاصـ بف أبي النَّجي
 عنيا.

، كبلىما مف طريؽ سفياف الثكرم، كأخرجو (9)الدارقطنيأكرده ، ك (8)أخرجو النساجي
]سفياف الثكرم، كقيس بف الربيع[، عف عاصـ  مف طريؽ قيس بف الربيع، كبلىما (10)الطبراني

 بف أبي النجكد بو.  ا

كد، عىٍف معبد بف خالد، عف سىكىاء، عف حفصة رضي ا الوجو الثالث:  عاصـ بف أبي النَّجي
 عنيا.

                                                           

، باب مف قاؿ االثن(1 : رقـ الحديث  328/ ص2يف كالخميس، ج( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب الصـك
2451.] 

: رقـ الحديث 203/ ص4بأبي ىك كأمي، ج ( ]النساجي: سنف النساجي، كتاب الصياـ، باب صـك النًَّبيٍّ (2
2366.] 

 [.26464، 26463: رقـ الحديث 64/ص 44( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(3
 [.1987: رقـ الحديث 190ص/ 4( ]ابف راىكيو: مسند إسحاؽ بف راىكيو، ج(4
 [.7059: رقـ الحديث 476/ ص12( ]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى،ج(5
 [.352: رقـ الحديث 204/ ص23( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(6
 [.3567: رقـ الحديث 372/ ص5( ] البييقي: شعب اإليماف، ج(7
 [.2685: رقـ الحديث 178/ ص3( ]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج(8
 [.3946: رقـ السؤاؿ 199/ ص15( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(9

 [.353: رقـ الحديث204/ ص23( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(10
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، أربعتيـ مف طريؽ أباف العطار، (4)، كالطبراني(3)، كأحمد(2)، كالنساجي(1)بك داكدأخرجو أ
 عف عاصـ بف أبي النجكد بو.  

كد، عىٍف المسيب، كمعبد بف خالد، عف جارية، عف حفصة الوجو الرابع:  عاصـ بف أبي النَّجي
 رضي ا عنيا.

، أربعتيـ مف طريؽ               (8)كالبييقي، (7)، كالطبراني(6)، كأبك يعمى(5)أخرجو أبك داكد
 أيكب اإلفريقي، عف عاصـ بف أبي النجكد بو. يأب

كد، عىٍف المسيب بف رافع، عف حفصة رضي ا عنيا.الوجو الخامس:   عاصـ بف أبي النَّجي

أربعتيـ مف طريؽ زاجدة ، (12)كأبك يعمى ،(11)كابف أبي شيبة ،(10)، كأحمد(9)أخرجو النساجي
 بف قدامة، عف عاصـ بف أبي النجكد بو.  ا

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

كد، عف سىكىاء، عف حفصة رضي ا عنيا.الوجو األول:   عاصـ بف أبي النَّجي

براىيـ  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني ]حماد بف سممة، كا 
 حماد بف سممة.بف طيماف[، لكني لـ أجده إال مف طريؽ ا

 (، كىك "ثقة عابد، تغير حفظو بآخرة".1تقدمت ترجمتو في حديث)حماد بن سممة:  -

                                                           

،  ج(1 ، باب ما يقاؿ عند النـك  [.5045: رقـ الحديث 310/ ص4( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، أبكاب النَّـك
 [.10530: رقـ الحديث280/ ص9( ]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج(2
 [.26465: رقـ الحديث 65/ ص44( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(3
 [.398: رقـ الحديث 217/ ص23( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(4
: رقـ 8/ ص1الذكر باليميف في االستبراء، ج( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب الطيارة، باب كراىية مسٍّ (5

 [.32الحديث 
 [.7060، 222: رقـ الحديث191( ]أبك يعمى المكصمي: معجـ أبي يعمى، ص (6
 [.346: رقـ الحديث 203/ ص23( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(7
 [.547: رقـ الحديث 181/ ص1( ]البييقي: السنف الكبرل لمبييقي، ج(8
ياـ ، باب صـك النًَّبيٍّ (9 : رقـ الحديث 203/ ص4بىأًبي ىيكى كأيمي، ج ( ]النساجي: سنف النساجي، كتاب الصٍّ

2367.] 
 [.26461: رقـ الحديث 62/ ص44( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(10
 [.9228: رقـ الحديث 300/ ص2( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(11
 [.7037: رقـ الحديث 466/ ص12مسند أبي يعمى، ج ( ]أبك يعمى المكصمي:(12
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ثقة، يقبؿ حديثو إذا كاف غير " (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث) :إبراىيم بن طيمان -
 ."ليا ترككه ألجميا ان فقامكافؽ لبدعتو، أما إف كاف مك 

كد، عىفٍ الوجو الثاني:  المسيب بف رافع، عف سىكىاء، عف حفصة رضي ا  عاصـ بف أبي النَّجي
 عنيا.

]سفياف الثكرم، كأبك مالؾ  ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني
مالؾ النخعي، ككجدتو مف طريؽ  يالنخعي، كقيس بف الربيع[، كلكني لـ أجده مف طريؽ أب

 قيس بف الربيع.

ثقة ثبت حجة (، كىك "5تقدمت ترجمتو في حديث) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: -
 ".إماـ

(، كىك "صدكؽ تغير لما كبر أدخؿ 8: تقدمت ترجمتو في حديث)قيس بن الربيع األسدي -
 ابنو ما ليس مف حديثو فحدث بو".

عبادة بف  :أبك مالؾ، النخعي، الكاسطي، اسمو عبد الممؾ، كقيؿعبد الممك بن الحسين،  -
، قاؿ ابف حجر:             متركؾابف ذر،  :الحسيف، كيقاؿ لو بف أبيا :الحسيف، كقيؿ

 . (1)"متركؾ، مف السابعة" 

كد، عىٍف معبد بف خالد، عف سىكىاء، عف حفصة رضي ا الوجو الثالث:  عاصـ بف أبي النَّجي
 عنيا.

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد:  ]أباف بف يزيد العطار[. النَّجي

 (، كىك "ثقة لو أفراد".10: تقدمت ترجمتو في حديث)أبان بن يزيد العطار -

ٍف المسيب، كمعبد بف خالد، عف جارية، عف حفصةالوجو الرابع:  كد، عى ، عاصـ بف أىًبي النَّجي
 مرفكعان. 

                                                           

                     التاريخ الكبير لمبخارم  انظر ترجمتو في: البخارم، (.670)ص ( ابف حجر: تقريب التيذيب(1
(، 134/ ص2(، ابف حباف، المجركحيف )ج347/ ص5(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج411/ ص5)ج

(، 148/ ص2(، ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج527/ ص6اء الرجاؿ )جابف عدم، الكامؿ في ضعف
 (. 445/ ص4)ج (، الذىبي، تاريخ اإلسبلـ302/ ص18المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
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عف عاصـ بف أبي  مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الرابع تبيف أنو يركيو
كد:  ]أبك أيكب اإلفريقي[. النَّجي

. قيؿ البف معيف: (1)أبك أيكب اإلفريقي، ثـ الككفي، مف السادسةعبد ا بن عمي األزرق،  -
، كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ (3)، كذكره ابف حباف في الثقات(2)"ىك ثقة؟" قاؿ: "نعـ، ليس بو"

 . (5)بالمتيف، في حديثو إنكار، ىك ليف". كليَّنىوي أبك زرعة فقاؿ: "ليس (4)يخطىء"
 صدكؽ لو أكىاـ.خالصة القول فيو: 

 عاصـ بف أبي النَّجكد، عىٍف المسيب بف رافع، عف حفصة رضي ا عنيا.الوجو الخامس: 
مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الرابع تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 

كد:  ي[.]زاجدة بف قدامة الثقف النَّجي
 (، كىك "ثقة ثبت، صاحب ستة".1تقدمت ترجمتو في حديث)زائدة بن قدامة الثقفي:  -

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجود:

 رضي ا عنيا.  عاصـ بف أبي النَّجكد، عف سىكىاء، عف حفصةالوجو األول: 

           الحديث مف ىذا الكجو منقطع اإلسناد، فعند تخريس الحديث اتضح لي أف بيف عاصـ  .1
زىاًعي  راكيا ما المسيب بف رافع، أك معبد بف خالد، فعاصـ لـ إ ان،بف أبي النجكد كسكاء اٍلخي

زىاًعي  في ىذا الكجو. ان يذكر أيَّ   منيما بينو كبيف سكاء اٍلخي
فقاؿ في ترجمة سكاء إف كاف الطريؽ محفكظان  سماعالصحة إلي اشتراط  المزم أشار .2

زىاًعي   ، (6)إف كاف محفكظنا"رضي ا عنيما، ركل عف حفصة أـ المؤمنيف، كعاجشة " :اٍلخي
 كىذا فيو إشارة إلى عدـ الجـز بالسماع.

، فقب سنادضعؼ اإل  .3 زىاًعي  شعيب األرنؤكط: "كىذا اإلسناد  د قاؿجيالة حاؿ الراكم سكاء اٍلخي
، فقد ركل عنو اثناف" ؛ضعيؼ زىاًعي  لجيالة حاؿ سىكىاء اٍلخي

كعميو فالحديث مف كجيو ىذا  ،(7)
 . ضعيؼ اإلسناد

                                                           

 (.314( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1
 (.467/ ص4( ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج(2
 (.28/ ص7حباف )ج( ابف حباف، الثقات البف (3
 (.314( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4
 (.116/ ص5( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(5
 (.230/ ص12( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(6
 (.60/ ص44( أحمد بف حنبؿ، انظر كبلـ المحقؽ لمسند أحمد )ج(7
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ٍف المسيب بف رافع، عف سىكىاء، عف حفصةالوجو الثاني:  كد، عى  ، مرفكعان.عاصـ بف أبي النَّجي

 لمعمؿ التي تعتريو كىي:الحديث مف كجيو ىذا ضعيؼ اإلسناد؛ 
ضعؼ قيس بف الربيع فيك ك فيك متركؾ الحديث،  الشديد ضعؼ عبد الممؾ النخعي .1

الحديث عف عاصـ بف أبي  افيركيكىما مختمؼ عميو كأكثر العمماء عمى تضعيفو، 
 .مف ىذا الكجو النجكد

فيك مختمؼ عميو، الذم ركل الحديث عف الثكرم، كسجؿ يحيى  (1)كفيو يحيي بف اليماف .2
حاديث غيره عف أفقاؿ: "ال يشبو حديثو عف الثكرم  ؟يمافبف البف معيف عف يحيى ا

فقاؿ ككيع: كأف ىذا ليس سفياف الذل سمعنا  ،الثكرم، كذكر لككيع حديثو عف الثكرم
 .(2)نحف منو"

 ث عف قيس بف الربيع.، الذم يركم الحدي(3)ضعؼ يحيى الًحمَّاني .3
كد، عف معبد بف خالد، عف سكاء، عف حفصة رضي ا الوجو الثالث:  عاصـ بف أبي النَّجي

 عنيا.

ركل الحػػديث مػػف ىػػذا الكجػػو عػػف عاصػػـ بػػف أبػػي النجػػكد أبػػاف العطػػار كىػػك ثقػػة لػػو أفػػراد، 
صحيح لغيره، كىذا : "كلعؿ ىذا مف أفراده، ألنو تفرد في ركايتو كلـ يتابع. كقكؿ شعيب األرنؤكط

ػػػعؼ إسػػػناده لمجيالػػػة بحػػػاؿ سػػػكاء (4)إسػػػناد ضػػػعيؼ" ، أم صػػػحيح المػػػتف، ضػػػعيؼ اإلسػػػناد، كضي
، كعميو فإف الحديث مف ىذا الكجو ال يصح كا أعمـ. زىاًعي   اٍلخي

كد ، عف المسيب، كمعبد بف خالد، عف جارية، عف حفصة الوجو الرابع:    عاصـ بف أبي النَّجي
 رضي ا عنيا.

                                                           

              في: ابف معيف، تاريخ ركاية ابف محرز(، انظر ترجمتو 598( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(1
(، الخطيب 199/ ص9(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج360/ ص2(، العجمي، الثقات )ج68/ ص1)ج

 (.206/ ص3(، ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف )ج183/ ص16البغدادم، تاريخ بغداد )ج
 (.199/ ص9( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(2
(، 374/ ص6(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج593( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3

(، ابف عدم، الكامؿ 170ص/ 9(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج291/ ص8البخارم، التاريخ الكبير )ج
 (.251/ ص16(، الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد )ج95/ ص9في ضعفاء الرجاؿ )ج

 (.387ص/ 7جانظر كبلـ المحقؽ لسنف أبي داكد )بك داكد، أ( (4
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ىذا  ي، كلق(1)، حيث ركاه البخارم في كتابو التاريخ الكبيرالحديث من ىذا الوجو محفوظ
 ان الطريؽ مف العمماء القبكؿ كالصحة كالترجيح، فقاؿ اإلماـ الدارقطني: "كيشبو أف يككف عاصم

، كقاؿ أبك الفضؿ الصنعانٌي: "ركاية أبى أيكب (2)"سمعو مف ابف المسيب، كمف معبد جميعان 
 ، فإف ىذا الكجو ىك الراجح كا أعمـ.(3)أكصؿ الطرؽ إذ زاد جارية بيف المسيب كحفصة"فيي 

 عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف المسيب بف رافع، عف حفصة رضي ا عنيا.الوجو الخامس: 

النقطاعو، فعند تخريس الحديث اتضح لي أف بيف ؛ الحديث مف ىذا الكجو إسناده ضعيؼ
، كالمسيب بف رافع لـ يذكر  كىك سكاء ان،صة بنت عمر راكيالمسيب بف رافع، كحف زىاًعي  سكاء  ااٍلخي

زىاًعي  في ىذا الكجو، كالمسيب بف رافع لـ يسمع مف حفصة، فقاؿ ابف معيف: لـ يسمع  اٍلخي
، كقاؿ ابف حجر: (4)إالَّ البراء بف عازب بف رىافع مف أحد مف أصحاب النًَّبي ااٍلمسيب 

، كعميو (5)أرسؿ عف حفصة كأـ حبيبة كسعد بف أبي كقاص رضي ا عنيـ" "المسيب بف رافع
   يضعؼ حديثو، كليذا استبعدت ىذا الكجو.

 خامسًا: الحكم عمى الحديث: 

 .الكجو الرابع: إسناده حسفكىك  ،كجو المحفكظالالحديث مف 
 

 

  

                                                           

 [.45: رقـ الحديث 8/ ص9( ]البخارم، التاريخ الكبير لمبخارم، ج(1
 [.3946: رقـ السؤاؿ 199/ ص15( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 (.1310/ ص3( أبك الفضؿ الصنعانٌي، نزىة األلباب في قكؿ الترمذم )ج(3
          (، ابف العراقي، تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ 19/ ص4( ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج(4

 (.304)ص 
 (.153ص/ 10ج(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )280( العبلجي، جامع التحصيؿ )ص(5
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 مسند
 أم حبيبة ضي ا عنياأم المؤمنين 

 (  الحديث)
َعْنَبَسَة ْبِن َأِبي ُسْفَياَن، َعْن ُأم  َحِبيَبَة، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم، ِفي وسئل عن حديث 

 تطوع النيار والميل من الصموات.

ٍنوي: ، كىاٍختيًمؼى عى اًلحو مَّادي ٍبفي  فقاؿ: كركاه عاصـ بف بيدلة، عف أىًبي صى مىمىةى، كىحى مَّادي ٍبفي سى كىاهي حى فىرى
، كركح بف القاسـ، كعمر بف زياد اليبللي، عف عاصـ، عف أبي صالح، عف أـ حبيبة.  ٍيدو زى

. كركل عف كخالفيـ زاجدة بف قدامة، فركاه عف عاصـ، عف أبي صالح، عف أـ حبيبة مكقكفان 
 .(1)ان أيض زاجدة، عف عاصـ، عف المسيب بف رافع، عف أـ حبيبة، مكقكفان 

  أواًل: أوجو الختالف:

كًد، عمى ثبلثة ذكر  الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف عىاصـ بف أىًبي النَّجي
 أكجو:

كد، عف أبي صالح ذككاف، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، الوجو األول:  عاصـ بف أبي النَّجي
 مرفكعان.

عنيا، عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح ذككاف، عف أـ حبيبة رضي ا الوجو الثاني: 
 مكقكفان.

عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف المسيب بف رافع، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، الوجو الثالث: 
 مكقكفان.

عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف زر، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، وىو:  ًا رابعًا،ووجدت وجي
 مرفكعان.

 ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

كد، عف أبي صالح ذككاف، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، عاصـ بف أبي النَّ الوجو األول:  جي
 مرفكعان.

                                                           

 [.4026السؤاؿ : رقـ 280-273/ ص15( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
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تيـ مف طريؽ أربع، (4)كالدارقطني ،(3)كالعقيمي ،(2)، كأبك يعمى المكصمي(1)أخرجو النساجي
 .حماد بف سممة

 ،(9)، كالطبراني(8)في تاريخو ، كالبخارم(7)، كابف راىكيو(6)، كأحمد(5)كأخرجو النساجي
مف طريؽ ركح بف القاسـ، كعمر بف (10)الدارقطني كردهخمستيـ مف طريؽ حماد بف زيد، كأ

]حماد بف سممة، كحماد بف زيد، كركح بف القاسـ، كعمر بف زياد[، عف عاصـ بف  زياد، أربعتيـ
كًد بو.   أىًبي النَّجي
ي ا عنيا، عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح ذككاف، عف أـ حبيبة رضالوجو الثاني: 

 مكقكفان.

زاجدة بف  مف طريؽالدارقطني كأكرده  مف طريؽ حماد بف سممة، ،(11)أخرجو النساجي
 .(12) عف عاصـ بف أبي النجكد بو [،زاجدة بف قدامةك  ،حماد بف سممةكبلىما ]قدامة 

عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف المسيب بف رافع، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، الوجو الثالث: 
 مكقكفان.

 .(13) عف عاصـ بف أبي النجكد بو ،زاجدة بف قدامة مف طريؽالدارقطني  أكرده

                                                           

               ( ]النساجي: سنف النساجي، كتاب قياـ المَّيؿ كتطكع النَّيار، االختبلؼ عمى إسمعيؿ بف أبي خالد،(1
 [.1809: رقـ الحديث 264/ ص3ج
 [.7138: رقـ الحديث 60/ ص13( ]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى المكصمي، ج(2
 [.52/ ص1قيمي، ج( ]العقيمي: الضعفاء الكبير لمع(3
 [.4026: رقـ السؤاؿ 280-273/ ص15( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(4
         ( ]النساجي: سنف النساجي، كتاب قياـ المَّيؿ كتطكع النَّيار، االختبلؼ عمى إسمعيؿ بف أبي خالد، (5
 [.1808: رقـ الحديث 264/ ص3ج
 [.26768: رقـ الحديث 351/ ص44حمد، ج( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أ(6
 [.2054: رقـ الحديث 242/ ص4( ]ابف راىكيو: مسند إسحاؽ بف راىكيو، ج(7
 [.37/ ص 7( ]البخارم: التاريخ الكبير لمبخارم،ج(8
 [.480: رقـ الحديث 241/ ص23( ]الطبراني، المعجـ الكبير لمطبراني، ج(9

 [.4026: رقـ السؤاؿ 280-273/ ص15األحاديث النبكية، ج( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في (10
             (]النساجي: سنف النساجي، كتاب قياـ المَّيؿ كتطكع النَّيار، االختبلؼ عمى إسمعيؿ بف أبي خالد،(11
 [.1810: رقـ الحديث 264/ ص3ج

 (.1810: رقـ الحديث 264/ ص3جالمرجع السابؽ، )( (12
 (.1810: رقـ الحديث 264ص/ 3ج،)( المصدر السابؽ(13
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كد، عف زر، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، مرفكعان.الوجو الرابع:   عاصـ بف أبي النَّجي

كبلىما مف طريؽ عمر بف زياد، عف عاصـ بف  ،(2)، كتمَّاـ الرازم(1)أخرجو ابف عدم
 أبي النجكد بو.

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:
كد، عف أبي صالح ذككاف، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، الوجو األول:  عاصـ بف أبي النَّجي

 مرفكعان.

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد: ]حماد بف سممة، كحماد بف زيد، كركح بف القاسـ، كعمر بف  زياد[. النَّجي

(، كىك" ثقة عابد، تغير حفظو 1: تقدمت ترجمتو في حديث)حماد بن سممة بن دينار -
 بآخرة".

 (، كىك "ثقة ثبت فقيو".4تقدمت ترجمتو في حديث)حماد بن زيد:  -

 ".ثقة حافظ" (، كىك30تقدمت ترجمتو في حديث) :روح بن القاسم التميمي -

كقاؿ أبك زرعة: "ليس  ،(3) بف حباف في "الثقات"ذكره ا عمر بن زياد، َأُبو َحْفص اْلِياَلِلي، -
، قاؿ البخارم: "يعرؼ كينكر (5)، كقاؿ ابف عدم: "ككفي ال بأس بو كبركاياتو"(4)بو بأس"

 .(8)، كقاؿ العقيمي: "ال يتابع عميو"(7)، كقاؿ الذىبي: "ليس بالمتيف"(6)مف حديثو"

 .صدكؽ: خالصة القول فيو

النَّجيكد، عف أبي صالح ذككاف، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، عاصـ بف أبي الوجو الثاني: 
 مكقكفان.

                                                           

 [.106/ ص6( ]ابف عدم: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ج(1
 [.1569: رقـ الحديث217/ ص2فكاجد تماـ، جأبك القاسـ تماـ بف محمد، ( ](2
 (.174ج/ ص7( ابف حباف، الثقات )(3
 (.109/ ص6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(4
 (.108/ ص6)ج( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (5
 (.156/ ص6( البخارم، التاريخ الكبير )ج(6
 (.193/ ص1( الذىبي، المقتنى في سرد الكنى )ج(7
 (.161/ ص3( العقيمي، الضعفاء الكبير لمعقيمي )ج(8
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زاجدة حماد بف سممة، ك  ] ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني
 بف قدامة[.

(، كىك" ثقة عابد، تغير حفظو 1: تقدمت ترجمتو في حديث)حماد بن سممة بن دينار -
 بآخرة".

  (، كىك ثقة ثبت، صاحب سنة.1تقدمت ترجمتو في حديث) الثقفي:زائدة بن قدامة  -

عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف المسيب بف رافع، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، الوجو الثالث: 
 مكقكفان.

 ]زاجدة بف قدامة[. ركل ىذا الكجو عف عاصـ بف أبي النجكد كما أفاد الدارقطني

  (، كىك "ثقة ثبت، صاحب سنة".1و في حديث)تقدمت ترجمت زائدة بن قدامة الثقفي: -

كد، عف زر، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، مرفكعان.الوجو الرابع:   عاصـ بف أبي النَّجي

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الرابع تبيف أنو يركيو عف عاصـ بف أبي 
كد:]عمر بف زياد[.  النَّجي

كىك"  في الكجو األكؿ، يثنفس الحدتقدمت ترجمتو في  عمر بن زياد، َأُبو َحْفص اْلِياَلِلي، -
 مقبكؿ".

 رابعًا: الوجو الراجح عن عاصم بن أبي الن ُجود:

كد، عف أبي صالح ذككاف، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، الوجو األول:  عاصـ بف أبي النَّجي
 مرفكعان.

 ىذا الوجو محفوظ عن عاصم بن أبي الن ُجود؛ ألمور عدة:
مف ىذا الكجو ركاه عف عاصـ بف أبي النجكد أربعة مف أصحابو الثقات كىـ: الحديث  .1

زياد فيك  ف]حماد بف سممة، كحماد بف زيد، كركح بف القاسـ، كعمر بف زياد[ إال عمر ب
 كبمتابعة الثقات يتقكل حديثو. ؛مقبكؿ

ركاه البخارم في كتابو التاريخ الكبير، كقاؿ بعد أف ذكر ىذا الكجو بسنده مف طريؽ حماد   .2
، كقاؿ ابف أبي حاتـ: قاؿ أبي: حماد بف سممة، ركل عف عاصـ، عف (1)بف زيد: ىذا مرسؿ

، كالحديث بأـ حبيبة أشبو، كيدخمكف بيف أبي صالح  أبي صالح، عف أـ حبيبة، عف النبيٍّ
، قمت ألىبي: مف الذم يدخؿ بيف أبي صالح كأٍـّ حبيبة؟ قاؿ: يدخؿ بينيـ جبلن كأٍـّ حبيبة ر 

                                                           

 (.37/ ص7( البخارم، التاريخ الكبير )ج(1
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عنبسة بف أبي سفياف، كمنيـ مف يدخؿ بينيـ: أبك صالح، عف عمرك بف أكس، عف 
ًبيبىةى، عف النبيٍّ  ٍنبىسىة عنبسة، عف أٍـّ حى ـ  حًبيبة ىي أختي عى  . (1)، كأ

ة أن الوجو األول ىو المحفوظ عن عاصم بن تبين لمباحث من خالل التخريا والدراسوي
 أبي النجود، حيث رواه البخاري في كتابو التاريخ وصححو األلباني.

عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف أبي صالح ذككاف، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، الوجو الثاني: 
 مكقكفان.

فيك صدكؽ كقد الحديث مف كجيو ىذا الكجو مقبكؿ أيضان، حيث رجالو ثقات، إال عاصـ 
 ،حماد بف سممةكىما: "عف عاصـ بف أبي النجكد  اثناف مف الثقات كثقو آخركف، كقد ركاه

 ".زاجدة بف قدامةك 
عاصـ بف أبي النَّجيكد، عف المسيب بف رافع، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، الوجو الثالث: 

 مكقكفان.
بف قدامة كىك ثقة ثبت كلكنو الحديث مف ىذا الكجو ركاه عف عاصـ بف أبي النجكد زاجدة 

 خالؼ أصحاب عاصـ بف أبي النجكد بركايتو لمحديث عف عاصـ عف المسيب بف رافع.
كد، عف زر، عف أـ حبيبة رضي ا عنيا، مرفكعان.الوجو الرابع:   عاصـ بف أبي النَّجي

الحديث مف كجيو ىذا ال يصح؛ ألف في إسناده عمر بف ًزيىاد فيك "يعرؼ كينكر مف 
، كبيذا يضعؼ الحديث (3)"القيسراني: "كىذا بيذا اإلسناد غير محفكظطاىر ، قاؿ ابف (2)ثو"حدي

 مف كجيو الرابع كا أعمـ بالصكاب.
  خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 : إسنادىما حسف.ثانيالكجو األكؿ كالكىك  ،كجو المحفكظالالحديث مف 

  

                                                           

 (.322/ ص2( ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )ج(1
 (.156/ ص6)ج( البخارم، التاريخ الكبير (2
 (.2320/ ص4( ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج(3
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 :رابعالفصل ال 

 مرويات المام محمد بن سيرين
 الُمعمة باالختالف
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 مسند
 أبو بكر 

 (  الحديث)
د يِق: َأن  الن ِبي  َصم ى الم ُو  َوُسِئَل َعْن َحِديٍث آَخَر ِمْن َحِديِث اْبِن َعب اٍس، َعْن َأِبي َبْكٍر الص 

ْأ. (1)َعَمْيِو َوَسم َم: َنَيَس   َكِتًفا، َوَصم ى، َوَلْم َيَتَوض 
. قىالىوي ميكسىى ٍبفي فىقىاؿى يىٍرًكيًو  ، عف ابف سيريف، عف ابف عباس، عف أىًبي بىٍكرو ـي ٍبفي ًمصىؾٍّ سىا حي

، كىأىٍشعىثي ٍبفي سى  سَّافى ـي ٍبفي حى ، كىًىشىا الىفىوي أىي كبي السٍَّخًتيىاًني  ٍنوي. كىخى بىاًب عى ٍيدي ٍبفي اٍلحي دى، كىزى ، دىاكي كَّارو
كيكهي عف ابف سيريف، ، فىرى ـٍ كا  كىغىٍيريىي ـٍ يىٍذكيري لى مَّـى، كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، عىًف النًَّبيٍّ صى عىًف اٍبًف عىبَّاسو

، كالقكؿ قكليـ سىاـو ـٍ أىٍثبىتي ًمٍف حي ، كىىي ًفيًو أىبىا بىٍكرو
(2 ). 

 أواًل: أوجو الختالف:

 ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى كجييف:
 . محمد بف سيريف، عف ابف عباس، عف أبي بكر الوجو األول:

 .رضي ا عنيما محمد بف سيريف، عف ابف عباس الوجو الثاني:

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 . ، عف أبي بكررضي ا عنيما محمد بف سيريف، عف ابف عباس الوجو األول:

ثبلثتيـ مف طريؽ حساـ بف مصؾ، عف ، (5)، كأبك يعمى(4)، كالمركزم(3)أخرجو البزار
 محمد بف سيريف بو.

 .رضي ا عنيما محمد بف سيريف، عف ابف عباس الوجو الثاني:

 

                                                           

ميعيا األٍخذ: كالنٍَّيش. األٍسناف ًبأىٍطرىاؼً  المَّحـ أٍخذ: النٍَّيسي  ((1  كاألثر الحديث غريب في ، النيايةابف األثير .ًبجى
 .(136ص/ 5ج)

 [.18لسؤاؿ: رقـ ا211/ ص1( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 [.19: رقـ الحديث 72/ ص1( ]البزار: البحر الزخار،ج(3
 [.33: رقـ الحديث 82( ]المركزم: مسند أبي بكر الصديؽ، ص(4
 [.24: رقـ الحديث 32/ص 1( ]أبك يعمى: مسند أبي يعمى المكصمي،ج(5
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،  (3)، كبلىما مف طريؽ أيكب السختياني، كأخرجو أحمد(2)، كالطبراني(1)أخرجو البخارم
                   ،(6)البزارثبلثتيـ مف طريؽ ىشاـ بف حساف، كأخرجو  ،(5)، كالطبراني(4)كالبزار

، (9)، كالطبراني(8)، كبلىما مف طريؽ أشعث بف عبد الممؾ، كأخرجو المحاممي(7)كابف األعرابي
]أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف، كأشعث بف  كبلىما مف طريؽ أشعث بف سكار، أربعتيـ

 عف محمد بف سيريف بو. عبد الممؾ، كأشعث بف سكار[،
 وجو الختالف:ثالثًا: دراسة أ

 . ، عف أبي بكررضي ا عنيما محمد بف سيريف، عف ابف عباس الوجو األول:

 .]حساـ بف مصؾ[ فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 
البصرم،  سيؿ، أبك األزدم، مثقمة، كاؼ بعدىا الميممة كفتح الميـ بكسر ،ِمَصكّ  بن ُحَسام -

 . (10)السابعة" مف يترؾ أف يكاد "ضعيؼ ابف حجر:متفؽ عمى تضعيؼ، قاؿ 

 .محمد بف سيريف، عف ابف عباس الوجو الثاني:

فاد الدارقطني: ]أيكب السختياني، كىشاـ بف أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 
 ككجدتو مف طريؽ أشعث بف عبد الممؾ. حساف، كأشعث بف سكار[،

 

                                                           

: رقـ الحديث 73ص/ 7( ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب األطعمة، باب النَّيس كانتشاؿ المَّحـ، ج(1
5404.] 

 [.12865: رقـ الحديث 192/ ص12( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني ، ج(2
 [.3312: رقـ الحديث 338/ ص5( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(3
 [.19: رقـ الحديث 72/ ص1( ]البزار: البحر الزخار،ج(4
 [.12866لحديث : رقـ ا193/ص 12( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني،ج(5
 [.19: رقـ الحديث 72/ ص1( ]البزار: البحر الزخار،ج(6
 [.2084: رقـ الحديث 979/ ص3( ]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي، ج(7
 [.273: رقـ الحديث 273( ]المحاممي: أمالي المحاممي ركاية ابف يحيى البيع، ص (8
 [.12867رقـ الحديث  :193/ص 12( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(9
(، 209/ص7(، انظر ترجمتو: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج157ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 10))

 (.5/ص6المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
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متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف  البصرم، بكر، أبك ،(1)السختياني كيساف، تميمة أبي بن أيوب -
 كثبلثيف إحدل سنة مات الخامسة، مف العباد، الفقياء كبار مف حجة، ثبت حجر: "ثقة

 . (2)كستكف" خمس كلو كماجة
البصرم، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف  ا، عبد ، أبك(3)القرديكسي األزدم، ،حسان بن ىشام -

 ألنو مقاؿ؛ كعطاء الحسف عف ركايتو كفي سيريف، ابف في الناس أثبت مف "ثقة، حجر:
، كذكره       ابف (4)كأربعيف" ثماف أك سبع سنة مات السادسة، مف عنيما، يرسؿ كاف قيؿ:

 . (5)حجر في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيف

 مف فقيو، ثقة، ىانئ، أبا يكنى بصرم، الميممة، بضـ الحمراني الممك، عبد بن أشعث -
 .(6)كأربعيف ست سنة كقيؿ كأربعيف ثنتيف سنة مات السادسة،

األىكاز، متفؽ عمى  قاضي ،(8)التكابيت صاحب الككفي، ،(7)الكندم ،َسو ار بن أشعث -
 .(9)كثبلثيف" ست سنة مات السادسة، مف "ضعيؼ، تضعيفو، قاؿ ابف حجر:

                                                           

                 ىذه النسبة إلى عمؿ السختياف كبيعيا، كىي الجمكد الضأنية ليست بأدـ، السمعاني، األنساب 1))
 (.96ص /7)ج
(، 183/ ص7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج117ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  2))

(، المزم، تيذيب الكماؿ 409/ ص1(، البخارم، التاريخ الكبير )ج54ابف معيف، تاريخ ركاية الدارمي )ص 
 (.196/ ص6(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج457/ ص3في أسماء الرجاؿ )ج

بعد الكاك، ىذه النسبة  القيرديكسي: بضـ القاؼ كسككف الراء كضـ الداؿ الميممتيف كالسيف الميممة في آخرىا 3))
 (.368/ ص10إلى درب القراديس بالبصرة، ك باب الفراديس  بالفاء بدمشؽ. السمعاني، األنساب )ج

(، ابف عدم، 566/ ص7ت )ج(، انظر ترجمتو في: ابف حباف، الثقا572ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 4))
 (.181/ ص30(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج415/ ص8الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج

 (.47ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص  5))
(، 204/ص7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج113ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 6))

 (.378/ص6(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج277/ص3ء الرجاؿ )جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسما
الًكندم: بكسر الكاؼ كسككف النكف كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى كندة، كىي قبيمة مشيكرة   7))

 (.161/ ص11مف اليمف. السمعاني، األنساب )ج
ف ثالث الحركؼ أكالىما مفتكحة ، ىذه النسبة إلى عمؿ الٌتابيكًتٌي: باأللؼ كالباء المكحدة كالكاك بيف التاءي  8))

 (.2/ ص3التابكت، كالمشيكر بيذه النسبة أشعث بف سكار الككفي السمعاني، األنساب )ج
(، 341/ ص6(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج113ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 9))

 (.430/ ص1البخارم، التاريخ الكبير )ج
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 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 . ، عف أبي بكررضي ا عنيما محمد بف سيريف، عف ابف عباس األول:الوجو 

و  كىك متفؽ عمى تضعيف ،الحديث مف ىذا الكجو منكر؛ ألف في إسناده حساـ بف مصؾ
ؿ اإلماـ الترمذم: "ال يصح حديث أبي بكر في ىذا مف قبؿ إسناده، إنما اقك ، إلي حد الترؾ

                  ابف عباس، عف أبي بكر الصديؽ،ركاه حساـ بف مصؾ، عف ابف سيريف، عف 
عف النبي 

في ك كفقد خالؼ حساـ الثقات ككبار الحفاظ بركايتو لمحديث مف ىذا الكجو، ، "( 1)
 ستبعدت ىذا الكجو.ا إكىك صدكؽ يخطئ، ليذ ،(2)زيد بف الحباب عمة أخرل كىي إسناده

 رضي ا عنيما. محمد بف سيريف، عف ابف عباس الوجو الثاني:

 ألمور عدة: ؛ىذا الوجو محفوظ عن محمد بن سيرين

الحديث مف ىذا الكجو ركاه عف محمد بف سيريف عدد مف أصحابو الثقات، كىـ:               .1
إال أشعث ، ]أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف، كأشعث بف عبد الممؾ كأشعث بف سكار[

 يرتقي حديثو. كبمتابعة الثقات لوفيك ضعيؼ؛ بف سكار 

 لعمماء ليذا الطريؽ منيـ:ترجيح ا .2

، ىكذا ركل  اإلماـ الترمذم: "الصحيح إنما ىك: عف ابف عباس، عف النَّبي اؿق. أ
ًكمى مف غير كجو عف ابف سيريف، عف ابف عباس، عف النَّبي  ...، كلـ الحفاظ، كىري

 .(3)"يذكركا فيو عف أبي بكر كىذا أصح

حيث قاؿ:" ركاه أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف، كأشعث الدارقطني ليذا الكجو قاؿ . ب
بف سكار، كغيرىـ عف ابف سيريف عف ابف عباس، كلـ يذكركا أبا بكر، كىـ أثبت مف 

 .(4)حساـ، كالقكؿ قكليـ"

                                                           

 (.136/ ص1لترمذم: سنف الترمذم )ج( ا(1
 (.222( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2
 (.136/ ص1( الترمذم: سنف الترمذم )ج(3
 [.18: رقـ السؤاؿ211/ ص1( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(4
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ف ذكر الحديث: "كحساـ فميس بالقكم عمى أف محمد بف سيريف لـ أقاؿ البزار بعد . ت
أحاديث محمد "قاؿ شعبة:  ،ابف المدينيقاؿ  ،(1)"رضي ا عنيما يسمع مف ابف عباس

 .(2)عكرمة" مف سمعيا إنما عباس ابفبف سيريف عف 

 ، كما سبؽ بالتخريس.جو الحديث مف ىذا الكجو في صحيحوصححو البخارم، بإخرا .3
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 ىك الكجو الثاني: إسناده صحيح.ك  ،الحديث مف الكجو المحفكظ
  

                                                           

 [.19: رقـ الحديث 72/ ص1( ]البزار: البحر الزخار،ج(1
 (.187المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص ( ابف أبي حاتـ، (2
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 مسند
 عمر بن الخطاب 

 (  الحديث)
 َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  َمعَ  َخَرجَ  َأن وُ  ُعَمرَ  َعنْ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  َناِفٍع، َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ 
 ُتَباُع.( 1)ِسَيرَاءَ  ُحم ةً  َفرََأى َوَسم مَ 
كىاهي : فىقىاؿى  ، يىٍحيىى ٍبفي  اٍلقىاًسـي  رى ًمي   اٍلميقىدًٍّمي  ، ٍبفي  كىعى ، كىاٍبفي  ميٍسًيرو سىًعيدي  نيمىٍيرو ، ٍبفي  كى          عىفٍ  بىًشيرو
، ٍبفً  المَّوً  عيبىٍيدً  ، عىفٍ  عيمىرى ، اٍبفً  عىفً  نىاًفعو ، عىفٍ  المًَّو، عيبىٍيدً  عىفٍ  يىٍرًكيوً  كىغىٍيريىيـٍ  .عيمىرى  عىفٍ  عيمىرى  نىاًفعو
رىجى  عيمىرى  أىفَّ  عيمىرى  اٍبفً  عىفً  ، ٍبفً  ميٍسنىدً  ًمفٍ  فىيىًصيري  .الس كؽً  ًإلىى خى كىذىًلؾى  عيمىرى كىاهي  كى اًلؾي  رى  ٍبفي  مى

، ، أىًبي كىاٍبفي  أىنىسو ابي  ًذٍجبو ، كىأىٍصحى ، اٍبفً  عىفً  نىاًفعو كىذىًلؾى  .عمر أىفَّ  عيمىرى كىاهي  كى ٍبدي  سىاًلـه، رى  ٍبفي  المَّوً  كىعى
، ، اٍبفً  عىفً  ًدينىارو كىابي  كىىيكى  .عيمىرى  أىفَّ  عيمىرى ًكمى  .الصَّ ، اٍبفً  عىفً  كىري كىاهي  كىاٍختيًمؼى  ًسيًريفى ٍنوي؛ فىرى ـي  عى  ًىشىا

، ٍبفي  سَّافى ، حى ، اٍبفً  عىفً  كىأىي كبي ، اٍبفً  عىفً  ًسيًريفى مىوي  أىي كبى  عىفٍ  كىاٍختىمىؼى  .عيمىرى  أىفَّ  عيمىرى مَّادي  فىأىٍرسى  حى
، ٍبفي  ٍيدو ، عىفٍ  زى ، عىفٍ  أىي كبى مَّدو كىاهي  .عيمىرى  ٍبفى  يىٍذكيٍر  لىـٍ  عيمىرى  أىفَّ  ميحى مىٍيعو  أىبيك كىرى ـي  جي ، ٍبفي  سىاًل   عىفً  رىاًشدو
، اٍبفً  ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى ، أىفَّ  ىيرى ـى  عيمىرى ٍيرىةى، أىًبي ًذٍكرً  ًفي كىكىًى ًديثي  ىيرى ، كىحى ح   كىأىي كبى  ًىشىاـو  .(2)أىصى

 الختالفأوجو أواًل: 

 :ثبلثة أكجو، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 

، محمد بف سيريف، عف ابف عمر رضي ا عنيما، أف عمر بف الخطاب  الوجو األول:
 متصبلن.
 ، مرسبلن.محمد بف سيريف، أف عمر بف الخطاب  :لثانيا الوجو

 محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة، أف عمر بف الخطاب رضي ا عنيما. الوجو الثالث:

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

                                                           

( السٍّيىرىاء: بكسر السيف كفتح الياء كالمًد: نكع مف البركد يخالطو حرير كالس يكر، فيك فعبلء مف السير: القد. (1
قىاؿى بعض المتأخريف: إنما ىك حمة سيراء عمى اإلضافة، كاحتس بأف سيبكيو قاؿ: لـ يأت فعبلء صفة، كلكف  كى

          راء بالحرير الصافي، كمعناه حمة حرير. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر اسما. كشرح السي
 (.433/ ص2)ج
 [.85: رقـ السؤاؿ 11/ ص2( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
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، محمد بف سيريف، عف ابف عمر رضي ا عنيما، أف عمر بف الخطاب  :الوجو األول
 متصبلن.

، كبلىما مف طريؽ ىشاـ بف حساف، عف محمد بف (2)، كابف عبد البر(1)أخرجو أحمد
  بو.سيريف 
 ، مرسبلن.محمد بف سيريف، أف عمر بف الخطاب  :لثانيا الوجو

 .(3)أخرجو ابف األعرابي مف طريؽ يزيد بف ابراىيـ، عف محمد بف سيريف بو
 .، أف عمر بف الخطاب محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثالث:

ميع سالـ بف راشد،  أبي، ثبلثتيـ مف طريؽ (6)، كابف األعرابي(5)، كالبزار(4)أخرجو أحمد جي
 عف محمد بف سيريف بو.

 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

، محمد بف سيريف، عف ابف عمر رضي ا عنيما، أف عمر بف الخطاب  :الوجو األول
 متصبلن.

ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني: ]ىشاـ بف حساف، كأيكب 
 إال مف طريؽ ىشاـ بف حساف.السختياني[، كلكني لـ أجده 

 ."ثقة" (، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث حسان: بن ىشام -

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )يوب السختيانيأ -

 ، مرسبلن.محمد بف سيريف، أف عمر بف الخطاب  :لثانيا الوجو
ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كمػا أفػاد الػدارقطني: ]أيػكب السػختياني[، كلكنػي لػـ 
أجده مف طريقو، ككؿ ما كقفت عميو مف طريؽ أيكب عف نافع، كليس عف ابػف سػيريف، ككجدتػو 

 براىيـ التسترم.إمف طريؽ يزيد بف 
                                                           

 [.5545: رقـ الحديث 381/ ص9( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(1
 [.241/ ص14تمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، ج( ]ابف عبد البر: ال(2
 [.930: رقـ الحديث 480/ ص2( ]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي، )ج(3
 [.8444: رقـ الحديث 161/ ص14( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ح(4
 [.10008: رقـ الحديث 288/ ص 17( ]البزار: البحر الزخار، ج(5
 [.929: رقـ الحديث 480/ ص2معجـ ابف األعرابي، )ج( ]ابف األعرابي: (6
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 البصرة، نزيؿ راء، ثـ مثناةال كفتح الميممة كسككف المثناة بضـ :التُّْسَتِري ،إبراىيم بن يزيد -
 كبار مف ليف، ففييا قتادة عف ركايتو في إال ثبت، متفؽ عمى تكثيقو، ثقة سعيد، أبك

 .(1)الصحيح عمى كستيف ثبلث سنة مات السابعة،

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )يوب السختيانيأ -

 .، أف عمر بف الخطاب محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثالث:

 جيميع سالـ بف راشد[. ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني: ]أبك
ميع، راشد، أبك ابف أك ،دينار بن سالم -              ، كثقو (2)الثامنة مف البصرم، القزاز، جي

شيء يسير مف ، كقاؿ أحمد: "أرجكا أف ال يككف بو بأس، كلـ يكف عنده إال (3)ابف معيف
، كقاؿ أبك داكد: (5)، كقاؿ أبك زرعة: "ليف الحديث"(4)الحديث"، كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ"

 .(7)، كقاؿ الدارقطني: "ليس بمتركؾ"(6)"شيخ"
: مقبكؿ.خالصة القول فيو

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 ، متصبلن.ف عمر محمد بف سيريف، عف ابف عمر رضي ا عنيما، أ الوجو األول:

 :محمد بن سيرين؛ ألمور عدةىذا الوجو محفوظ عن 

ا: ]ىشاـ مف أصحابو الثقات، كىممحمد بف سيريف اثناف الحديث مف ىذا الكجو ركاه عف  .1
 مف سيريف ابف في أثبت أحد "ليس ابف المديني: [، كقاؿأيكب السختيانيابف حساف، ك 

 .(9)سيريف" ابف في الناس أثبت مف ثقة، كقاؿ ابف حجر: "كىشاـ بف حساف:(8)"أيكب

                                                           

(، 205ص /7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج599ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1))
 (.660ص /6(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج77ص /32المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج

 (.226( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(2
 (.237( ابف معيف، تاريخ الدارمي )ص(3
 (.226( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (4
 (.181/ ص4( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(5
 (.139/ ص10( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(6
 (.55ص  /10( الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج(7
 (.688/ ص2عمؿ الترمذم )جابف رجب الحنبمي، شرح  8))
 (.572ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  9))
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 .(1)أصح" كأيكب ىشاـ، " كحديثحيث قاؿ: ،اإلماـ الدارقطني ليذا الكجوحيح تص .2
، (2)المتابعات الصحيحة لمحمد بف سيريف، فقد ركاه البخارم في صحيحو مف طريؽ نافع .3

 .ابف عمر رضي ا عنيما، أف عمر عف  ،(3)كسالـ بف عبد ا

 ، مرسبلن.محمد بف سيريف، أف عمر بف الخطاب  :لثانيا الوجو

، سيريف كعمر بف الخطاب  ابف بيف انقطاع لكجكداستبعدت الحديث مف ىذا الكجو؛ 
 أف محمد، عف أيكب، عف زيد، بف حماد أرسمونو، حيث قاؿ اإلماـ الدارقطني:" فمـ يسمع م

ككجو ذلؾ:  ؛(5)عمر" مف يسمع لـ سيريف ابف، كقاؿ ابف كثير: "(4)عمر" ابف يذكر كلـ عمر،
 .(6)، أم: سنة ثبلث كثبلثيفعثماف  خبلفة مف بقيتا لسنتيف أف محمد بف سيريف كلد

 .، أف عمر بف الخطاب محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثالث:

الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو سالـ أبك جميع عف ابف سيريف، كسالـ مقبكؿ 
 ىريرة أبي عف، سيريف ابف عف، جميع أبك سالـ ركل نعمـ : "كالالبزار في مسنده الحديث، كقاؿ

  ،عف، محمد عف، سالـ غير كركاه،  سيريف ابف عف، ركاه غيره نعمـ ال، الحديث ىذا إال 
 ليذا استبعدت ىذا الكجو.؛ (7)عنيما" ا رضي، عمر ابف

 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

سناده صحيح.ك : األكؿالكجو ىك  ،المحفكظالحديث مف كجيو   ا 
  

                                                           

 [.85: رقـ السؤاؿ 11/ ص2( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.886: رقـ الحديث 4/ ص2( ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب يمبس أحسف ما يجد،ج(2
: رقـ الحديث 16/ ص2الجمعة، باب في العيديف كالتجمؿ فيو، ج( ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب (3

948.] 
 [.85: رقـ السؤاؿ 11/ ص2( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(4
 (.151/ ص2( ابف كثير، مسند الفاركؽ )ج(5
 (.215/ ص9( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(6
 [.10008رقـ الحديث : 288/ ص 17( ]البزار: البحر الزخار، ج(7
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 (  الحديث)

ْن َسَمَب اْلَبرَاُء َقْد َبَمَغ  ( 1)َوُسِئَل َعْن َحِديِث َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن ُعَمَر ُكن ا اَل ُنَخم ُس الس َمبِ  َواِ 
 َمااًل َوَأَنا َخاِمُسُو.

، افقاؿ: يركيو  سَّافى ـي ٍبفي حى ، كىًىشىا .بف عىٍكفو كىاهي ىيشىٍيـه، عىًف  عىًف اٍبًف ًسيًريفى عىٍف أىنىسو عىٍف عيمىرى كىرى
. ًف اٍبًف ًسيًريفى ميٍرسىبلن عىٍف عيمىرى ، عى ، كىًىشىاـه كىأىٍشعىثي ييكنيسي ، كى ًحيحه كىالمَّوي  اٍبًف عىٍكفو كىاٍلميتًَّصؿي صى

 .(2)أعمـ

 أواًل: أوجو الختالف:

 في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى كجييف:ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا 
 . ، عف عمر بف الخطاب محمد بف سيريف، عف أنس بف مالؾ الوجو األول:

 .مرسبلن  . محمد بف سيريف ، عف عمر بف الخطاب الوجو الثاني:

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 . الخطاب، عف عمر بف  محمد بف سيريف، عف أنس بف مالؾ الوجو األول:

،              (4)، كأخرجو ابف أبي شيبة(3)أخرجو ابف أبي شيبة، مف طريؽ عبد ا بف عكف
، (7)، ثبلثتيـ مف طريؽ ىشاـ بف حساف، كأخرجو أبك عكانة(6)، كالبييقي(5)كابف المنذر
حساف، ، كبلىما مف طريؽ أيكب السختياني، ثبلثتيـ ]عبد ا بف عكف، كىشاـ بف (8)كالطحاكم

 كأيكب السختياني[، عف محمد بف سيريف بو.

 مرسبلن  .محمد بف سيريف، عف عمر بف الخطاب الوجو الثاني:

                                                           

( السَّمىب: كىك ما يأخذه أحد القرنيف في الحرب مف قرنو مما يككف عميو كمعو مف سبلح كثياب كدابة (1
 (.387/ ص2كغيرىا. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج

 [.152: رقـ السؤاؿ 119/ ص2( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 [.33088: رقـ الحديث 478/ ص6( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(3
 [.33088: رقـ الحديث 478/ ص6( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(4
 [.6513: رقـ الحديث 126/ ص11( ]ابف المنذر: األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ، ج(5
 [.12786: رقـ الحديث 506/ ص6( ]البييقي: السنف الكبرل لمبييقي، ج(6
 [.6659: رقـ الحديث 243/ ص4( ]أبك عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج(7
 [.5200: رقـ الحديث 229/ ص3( ]الطحاكم: شرح معاني اآلثار، ج(8
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، كبلىما مف طريؽ يكنس بف عبيد، (2)، كسعيد بف منصكر(1)بف سبلـالقاسـ أخرجو 
مف  ، ثبلثتيـ(5)زنجكيو ، كابف(4)، كسعيد بف منصكر(3)بف سبلـلقاسـ كىشاـ بف حساف، كأخرجو ا

، أربعتيـ ]يكنس بف (6)طريؽ عبد ا بف عكف، كأخرجو الطبراني، مف طريؽ أيكب السختياني
 بف حساف، كعبد ا بف عكف، كأيكب السختياني[، عف محمد بف سيريف بو.اعبيد، كىشاـ 

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 .، عف عمر بف الخطاب محمد بف سيريف، عف أنس بف مالؾ  الوجو األول:

]عبد ا بف عكف، كىشاـ بف  فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 
 حساف[ ككجدتو مف طريؽ أيكب السختياني.

 "ثقة البصرم، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: عكف، أبك ،أىٍرطىبىاف بف عون بن ا عبد -
 خمسيف سنة مات السادسة مف كالسف، كالعمؿ، العمـ، في أيكب أقراف مف فاضؿ، ثبت
 . (7)الصحيح" عمى

 (، كىك "ثقة".  تقدمت ترجمتو في حديث ) :ىشام بن حسان -

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 .مرسبلن  ، محمد بف سيريف، عف عمر بف الخطاب الوجو الثاني:

فاد الدارقطني: ]عبد ا بف عكف، كيكنس بف أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 
عبيد، كىشاـ بف حساف، كأشعث[، كلكني لـ أجده مف طريؽ أشعث، كما ككجدتو مف طريؽ 

أيكب السختياني.

                                                           

 [.781: رقـ الحديث 389( ]القاسـ بف سبلـ: األمكاؿ لمقاسـ بف سبلـ، ص (1
 [.2708: رقـ الحديث 308/ ص2( ]ابف منصكر: سنف سعيد بف منصكر، ج(2
 [.781: رقـ الحديث 389( ]القاسـ بف سبلـ: األمكاؿ لمقاسـ بف سبلـ، ص (3
 [.2708: رقـ الحديث 308/ ص2( ]ابف منصكر: سنف سعيد بف منصكر، ج(4
 [. 1158: رقـ الحديث 687/ ص2( ]ابف زنجكيو: األمكاؿ البف زنجكيو، ج(5
 [.1180: رقـ الحديث 27/ ص2ي، ج( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبران(6
  (، 193/ ص7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج317ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 7))

(، العجمي، الثقات 163/ ص5(، البخارم، التاريخ الكبير )ج161/ ص4ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج
        (، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 130/ ص5(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج270)ص
 (.394/ ص15)ج
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 البصرم، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: عبيد، أبك العبدم، دينار، بن عبيد بن يونس -
 .(1)كثبلثيف" تسع سنة الخامسة، مات مف كرع، فاضؿ ثبت"ثقة، 

 (، كىك "ثقة".  تقدمت ترجمتو في حديث ) :ىشام بن حسان -

 ثقة ثبت"."(، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 "ثقة، فقيو".  (، كىك  في حديث )تقدمت ترجمتو أشعث بن عبد الممك:  -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 .، عف عمر بف الخطاب محمد بف سيريف، عف أنس بف مالؾ  الوجو األول:

 :مرينأل ؛ىذا الوجو محفوظ عن محمد بن سيرين

الحديث مف ىذا الكجو متصؿ، كقد ركاه عف محمد بف سيريف، عدد مف أصحابو الثقات  .1
 كىـ: ]عبد ا بف عكف، كىشاـ بف حساف، كأيكب السختياني[.

 .(2)كالمَّو أعمـ" ،"المتصؿ صحيح ترجيح اإلماـ الدارقطني ليذا الكجو حيث قاؿ: .2

 .مرسبلن  ، محمد بف سيريف، عف عمر بف الخطاب الوجو الثاني:

انقطاع بيف محمد بف سيريف كعمر بف  لكجكداستبعدت الحديث مف ىذا الكجو؛ 
  كما بينت بالحديث السابؽ. ، الخطاب

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 ىك الكجو األكؿ: إسناده صحيح.ك  ،الحديث مف الكجو المحفكظ
  

                                                           

  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (، انظر ترجمتو في: المزم،613ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  1))
 (.442/ ص11(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج384/ 6(،  الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج517/ 32)ج
 [.152: رقـ السؤاؿ 119/ ص2( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
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 (  الحديث)
، اْلَعْجَفاءِ  َأِبي َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ  َمِمي   َلوْ  َفِإن َيا ِنَساِئُكْم، ُمُيورِ  ِفي ُتَغاُلوا اَل : َقالَ  ُعَمَر، َعنْ  السُّ
 ِمنْ  اْمرَأةً  (1)َأْصَدقَ  َما َوَسم َم، َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  ِبَيا َأْواَلُكمْ  َكانَ  الم وِ  ِعْندَ  ُمَكر َمةً  َكاَنتْ 

 .(2)َأْوِقي ةً  َعْشَرةَ  ِثْنَتيْ  ِمنْ  َأْكَثرِ  َعَمى َبَناِتوِ  ِمنْ  َأْنَكحَ  َواَل  ِنَساِئِو،

ًف اٍبًف ًسيًريفى ًفيًو؛ ٍنوي، كىاٍختيًمؼى عى مَّدي ٍبفي ًسيًريفى عى كىاهي ميحى ًديثه رى : ىيك حى كىاهي أىي كبي  فىقىاؿى فىرى
 ، ، كىأىٍشعىثي ٍبفي سىكَّارو كري ٍبفي زىاذىافى مىٍنصي ، كى سَّافى ـي ٍبفي حى ، كىًىشىا ، كىاٍبفي عىٍكفو مىطىره اٍلكىرَّاؽي، السٍَّخًتيىاًني  كى

 ، اًعيؿي ٍبفي ميٍسًمـو ٍسمى ، كىاً  ، كىعىٍكؼه اأٍلىٍعرىاًبي  اًرم  ك اأٍلىٍنصى مَّدي ٍبفي عىٍمرو ميحى ، كى ٍمتي ٍبفي ًدينىارو كىالصَّ
، اًلدو الشَّنٍّي  ، كىعيٍقبىةي ٍبفي خى سَّافى ًبيدىةي ٍبفي حى بىٍيًر، كىعى اعىةي ٍبفي الز  ميجَّ يىٍحيىى ٍبفي  كى رَّةى،  كى ًتيًؽ، كىأىبيك حي عى

، عىٍف أىًبي اٍلعىٍجفىاًء. مًَّد ٍبًف ًسيًريفى كهي، عىٍف ميحى مىيَّةى،  كىأىخي ، كىاٍبفي عي ٍيدو مَّادي ٍبفي زى فىاتَّفىؽى اٍبفي عييىٍينىةى، كىحى
مَّادي ٍبفي  ، كىحى مىٍعمىره ، كى ٍبدي اٍلكىىَّاًب الثَّقىًفي  ، كىعى اًرثي ٍبفي عيمىٍيرو مىمىةى، عف أيكب.كىاٍلحى ك  سى ـٍ عىٍمري الىفىيي كىخى

ٍف أىًبيًو. ، عىًف اٍبًف أىًبي اٍلعىٍجفىاًء، عى ًف اٍبًف ًسيًريفى ، عى ٍف أىي كبى كىاهي عى مىمىةي ٍبفي  ٍبفي أىًبي قىٍيسو فىرى كىاهي سى كىرى
: نيًبٍجتي عىٍف أىًبي اٍلعىٍجفىاًء، فىًفي رً  ، قىاؿى ًف اٍبًف ًسيًريفى ٍمقىمىةى، عى ٍمقىمىةى تىٍقًكيَّةه ًلًركىايىًة عى مىمىةى ٍبًف عى كىايىًة سى

. ، عىٍف أىي كبى ٍمًرك ٍبًف أىًبي قىٍيسو ، عىًف اٍبًف  عى ، عىٍف أىي كبى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي ثىاًبًت ٍبًف ثىٍكبىافى كىاهي عى كىرى
، ميٍرسىبلن عىٍف عمر. ًف اٍبفً  ًسيًريفى ، عى اًزـو ًريري ٍبفي حى تىابىعىوي جى . كى ًف اٍبًف  ًسيًريفى : عى قىاؿى ميعىاذي ٍبفي ميعىاذو كى

. ، عىٍف أىًبي اٍلعىٍجفىاًء، أىًك اٍبًف أىًبي اٍلعىٍجفىاًء، عىٍف عيمىرى ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى كري بف  عىٍكفو قىاؿى مىٍنصي كى
ك ٍبفي أىًبي قىٍيسو  زاذاف: عف ابف سيريف، حدثنا أىبيك اٍلعىٍجفىاًء. : كىافى عىٍمري ، قىاؿى ٍف أىي كبى ًفظىوي عى ، حى

ًفظىوي عىًف اٍبًف أىًبي اٍلعىٍجفىاًء، عىٍف أىًبي ًو، فىييٍشًبوي أىٍف يىكيكفى اٍبفي ًسيًريفى سىًمعىوي ًمٍف أىًبي اٍلعىٍجفىاًء، كىحى
ـي. كًر ٍبًف زىاذىافى كىىيكى مف الثقات الحفاظ، عف ابف سيريف، كىالمَّوي أىٍعمى ذىًلؾى ًلقىٍكًؿ مىٍنصي حدثنا أىبيك  كى

، عىٍف أىًبي اٍلعىٍجفىاًء، كىالمَّوي أىٍعمىـي. كىاهي عىًف اٍبًف ًسيًريفى ٍف تىابىعىوي ًممٍَّف رى ًلكىٍثرىًة مى كىالى يىًصح  ..، اٍلعىٍجفىاًء، كى
ٍف أىًبي اٍلعىٍجفىاًء  ، عى ًديثي ًإالَّ  .(3)..،ىىذىا اٍلحى

 أوجو الختالف:أواًل: 

 :ثبلثة أكجو، عمى محمد بف سيريفاختمفكا في ىذا الحديث عف  ذكر الدارقطني أف الركاة
                                                           

النياية في غريب ، دىاؽ. انظر: ابف األثيرأصدؽ: كىك مير المرأة، أىم ما ييؤىدل ًإلىى األزكاج عند الصَّ  1))
 (.18/ ص3الحديث كاألثر )ج

األىكىاًقٌي: جمع أكقية، بضـ اليمزة كتشديد الياء، كالجمع يشدد كيخفؼ، ككانت األكقية قديما عبارة عف  2))
أربعيف درىما، كىي في غير الحديث نصؼ سدس الرطؿ، كىك جزء مف اثني عشر جزء كتختمؼ باختبلؼ 

 (.80/ ص1النياية في غريب الحديث كاألثر )ج، طبلح الببلد. ابف األثيراص
 [.241: رقـ السؤاؿ239-233/ ص2]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية،ج 3))
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 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي العجفاء، عف عمر بف الخطاب الوجو األول: 

محمد بف سيريف، عف ابف أبي العجفاء، عف أبي العجفاء، عف عمر بف الخطاب  :لثانيا الوجو
.مرفكعان ، 

 .مرسبلن  ،محمد بف سيريف، عف عمر بف الخطاب  :لثالوجو الثا

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 مرفكعان. ،محمد بف سيريف، عف أبي العجفاء، عف عمر بف الخطاب الوجو األول: 
 ،(6)الحميدم، ك (5)الرزاؽ ، كعبد(4)كأحمد ،(3)كالنساجي، (2)الترمذم، ك (1)أخرجو أبك داكد

، جميعيـ مف (11)كالمزم، (10)، كالبييقي(9)كالطحاكم ،(8)أبي خيثمةكابف ، (7)كسعيد بف منصكر
 .أيكب السختيانيطريؽ 
 ، (15)شيبة أبي ، كابف(14)منصكر ابف كسعيد ،(13)ماجو ، كابف(12)النساجي كأخرجو 

 .عكف بف ا عبد ، سبعتيـ مف طريؽ(18)كالحاكـ ،(17)حباف ، كابف(16)كالطحاكم 

                                                           

داؽ، ج 1))  [.2106: رقـ الحديث 235/ ص2]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب النٍّكاح، باب الصَّ
 [.1114: رقـ الحديث 414/ ص2، بىابه ًمٍنوي، جم، أىٍبكىابي النٍّكىاح عف رسكؿ ا ]الترمذم: سنف الترمذ 2))
 [.3349: رقـ الحديث117/ ص6]النساجي: سنف النساجي، كتاب النٍّكاح، القسطي في األصدقة، ج 3))
 [.340: رقـ الحديث419/ ص1]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 4))
 [.10399: رقـ الحديث 175/ ص6]الصنعاني: مصنؼ عبد الرزاؽ، ج 5))
 [.23: رقـ الحديث 159/ ص1]الحميدم: مسند الحميدم، ج  6))
 [.595: رقـ الحديث 192/ ص1]ابف منصكر: سنف سعيد بف منصكر، ج 7))
 [.406: رقـ الحديث 433]ابف بي خيثمة: أخبار المكييف مف تاريخ ابف بي خيثمة، ص 8))
 [.5047: رقـ الحديث 49/ ص13]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 9))
 [.14347: رقـ الحديث 382/ ص7]البييقي: السنف الكبرل لمبييقي، ج 10))
 [.80 -79ص /34]المزم: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، ج 11))
 [.3349حديث: رقـ ال117/ ص6]النساجي: سنف النساجي، كتاب النٍّكاح، القسطي في األصدقة، ج 12))
 [.1887: رقـ الحديث 607/ ص1]ابف ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب النٍّكاح، باب صداؽ النٍّساء، ج 13))
 [.597: رقـ الحديث 194/ ص1]ابف منصكر: سنف سعيد بف منصكر، ج 14))
 [.16372: رقـ الحديث 493/ ص3]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج 15))
 [.5046: رقـ الحديث 49/ ص13]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 16))
 [.4620: رقـ الحديث 480/ ص10]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج 17))
 [.2725: رقـ الحديث 191/ ص2]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، ج 18))
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كأخرجو  .، كبلىما مف طريؽ منصكر بف زاذاف(2)منصكر، كسعيد بف (1)كأخرجو الدارمي 
 .(3)الطيالسي، مف طريؽ سعيد بف عبد الرحمف الرقاشي

 ، كابف(5)منصكر بف سعيد ، كأخرجو(4)كأخرجو عبد الرزاؽ مف طريؽ عاصـ بف األحكؿ 
سبعتيـ مف ، (11)، كالطحاكم(10)، كالبييقي(9)، كالحاكـ(8)، كالطبراني(7)حباف كابف ،(6)شيبة أبي

 .البصرم حساف بف طريؽ ىشاـ
سماعيؿ بف إمف طريؽ كأبك نعيـ  ،(12)مف طريؽ أشعث بف سكار شيبة، أبي كأخرجو ابف

 .(14)، كالبييقي مف طريؽ حبيب بف الشييد(13)مسمـ
عكف، كمنصكر بف زاذاف، سعيد بف عبد الرحمف  بف ا ، كعبدأيكب السختيانيجميعيـ ]

البصرم، كأشعث بف سكار، اسماعيؿ بف مسمـ،  حساف بف األحكؿ، كىشاـالرقاشي، كعاصـ بف 
 كحبيب بف الشييد[، عف محمد بف سيريف بو.

محمد بف سيريف، عف ابف أبي العجفاء، عف أبي العجفاء، عف عمر بف الخطاب  :لثانيا الوجو
.مرفكعان ، 

      ، عف محمد السختياني ، كبلىما مف طريؽ أيكب(16)، كالخطيب(15)البييقي أخرجو
 بف سيريف بو. ا

                                                           

 [.2246: رقـ الحديث 1411/ ص3]الدارمي: سنف الدارمي، ج 1))
 [.596: رقـ الحديث 193/ ص1عيد بف منصكر، ج]ابف منصكر: سنف س 2))
 [.64: رقـ الحديث 64/ ص1]أبك داكد الطيالسي: مسند أبي داكد، ج 3))
 [.10400: رقـ الحديث 175/ ص6]عبد الرزاؽ: مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، ج 4))
 [.597: رقـ الحديث 194/ ص1]ابف منصكر: سنف سعيد بف منصكر، ج 5))
 [.16371ص: رقـ الحديث 492/ 3: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج]ابف أبي شيبة 6))
 [.4620: رقـ الحديث 480/ ص10]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج 7))
 [570: رقـ الحديث 179/ ص1]الطبراني: المعجـ األكسط، ج 8))
 [.2725: رقـ الحديث 191/ ص2]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، ج 9))
 [.14347: رقـ الحديث 382/ ص7]البييقي: السنف الكبرل لمبييقي، ج 10))
 [.5047: رقـ الحديث 49/ ص13]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 11))
 [.16371: رقـ الحديث 492/ ص3]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج 12))
 [.111/ ص7]األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج 13))
 [.14347: رقـ الحديث 382/ ص7قي: السنف الكبرل لمبييقي، ج]البيي 14))
 .(12911: رقـ الحديث 540/ ص6ج)، المرجع السابؽ 15))
 [.418/ ص4]الخطيب البغدادم: تاريخ بغداد، ج 16))
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 .مرسبلن  ،محمد بف سيريف، عف عمر بف الخطاب  :لثالوجو الثا
أكرده الدارقطني مف طريؽ، أيكب عف ابف سيريف بو، كذكر الدارقطني أف جرير بف حاـز 

 .(1)تابعو

 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 
 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي العجفاء، عف عمر بف الخطاب الوجو األول: 

كابف عكف،  أيكب السَّخًتيىاًني،ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني: ]
مت بف دينار،  كىشاـ بف حساف، كمنصكر بف زاذاف، كأشعث بف سىكَّار، كمطر الكرَّاؽ، كالصَّ

سماعيؿ بف مسمـ، كمجاعة بف الزبير، كعبيدة  كمحمد بف عمرك األنصارم، كعكؼ األعرابي، كا 
، بف حساف، كعقبة رَّة، كأخكه بف خالد الشَّنٍّي  كلكني لـ أجده إال مف [، كيحيى بف عتيؽ، كأبك حي

عكف، ك منصكر بف زاذاف، سعيد بف  بف ا ، كعبدأيكب السختيانيثمانية منيـ كىـ: ] طريؽ
البصرم، كأشعث بف سكار، اسماعيؿ بف مسمـ[، كما  حساف بف عبد الرحمف الرقاشي، كىشاـ

 كجدتو مف طريؽ ]عاصـ بف األحكؿ، كحبيب بف الشييد[.
 ثقة ثبت حجة"." (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) :تميمة أبي بن أيوب -

 ثبت". ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة الثقفي، المغيرة، أبك ،(2)الكاسطيمنصور بن زَاَذان،  -
 . (3)الصحيح" عمى كعشريف تسع سنة مات السادسة، مف عابد، ثبت

 

 

                                                           

 [.241: رقـ السؤاؿ239-233/ ص2]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية،ج 1))
ٍمسىة مىكىاًضع أىكل 2)) بعدىىا طاء ميٍيممىة ىىًذه النٍٍّسبىة ًإلىى خى كسر السٍّيف كى سيكيكف اأٍللؼ كى يىا الكىاًسًطٌي: ًبفىٍتح اٍلكىاك كى

اًمس كىاًسط بىمخ. ابف األثير،   كىاًسط اٍلعرىاؽ، كىالثَّاًني كىاًسط الرقة، كىالثَّاًلث كىاًسط نكقاف، كىالرَّاًبع كىاًسط مرزاباذ، كىاٍلخى
 (.347/ ص3المباب في تيذيب األنساب )ج

(، 226/ ص7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج546ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 3))
(، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ 298/ ص2(، العجمي، الثقات )ج346/ ص7البخارم، التاريخ الكبير)ج

              (، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 474/ ص7(، ابف حباف، الثقات )ج172/ ص8)ج
 (.158/ ص6(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج741/ ص3(، الذىبي، تاريخ اإلسبلـ )ج523/ ص28)ج
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رَّة، أبك ،الرحمن عبد بن واصل -  ككاف عابد، صدكؽ، ، البصرمبضـ الميممة كتشديد الراء حي
أحمد بف  "كثقو". (1)كعشريف" اثنتيف سنة مات السابعة، كبار مف الحسف، عف يدلس،
كقاؿ مرة  ،(4)ليس بو بأس"" ، كقاؿ النساجي:(3)، كذكره ابف حباف في الثقات(2)حنبؿ

 كقاؿ، (7)عابد" قاؿ ابف حجر: "صدكؽك  ،(6)الناس" أصدؽ "ىك: شعبة كقاؿ ،(5)ضعيؼ""
بف كا، (9)ابف سعد "كضعفو"، (8)فأذكره" منكران  حديثا حديثو ًفي أجد كلـ" ابف عدم:

، كالنساجي في مكضع (12)كعمى بف المديني، (11)بالقكم" ىك ليسكقاؿ مرة: " ،(10)معيف
 صاحب البصرمابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف كقاؿ:" ، ككضعو(13)آخر

  (14)بالتدليس" كالدارقطني أحمد كصفو القطاف، سعيد بف يحيى كعنو الحسف،
 صدكؽ، ككاف ييدىلٍّس عف الحسف.  خالصة القول فيو:   
رَّة بصرم، قيؿ ليحيي بف سعيد في سعيد بف سعيد بن عبد الرحمن الرقاشي،  - أخك أبي حي

قاؿ  ؟ىك أثبت شيخ بالبصرة"أف عبد الرحمف بف ميدم يقكؿ:  :عبد الرحمف أخي أبي حرة
أبي سعيد أخك أبي حرة أتقف مف "قاؿ أبك حاتـ: ، ك (15)"يحيى: أيش أقكؿ لؾ؟ كأنو يضعفو

                                                           

(. كقاؿ محقؽ كتاب تيذيب الكماؿ د. بشار معركؼ: "فيؤالء عند 579ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  1))
ا". المزم، تيذيب الكماؿ في ابف أىبي حاتـ كالمزم كاحد كما يظير مف فحكل الترجمة، كىك األصكب إف شاء 

 (208/ ص7أسماء الرجاؿ )ج
 (.525/ ص2أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ج 2))
 (.559/ ص7ابف حباف، الثقات )ج 3))
 (.408/ ص30المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج 4))

 (408/ ص30ج المرجع السابؽ،) ((5
 (.31/ ص9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج 6))
(. كقاؿ محقؽ كتاب تيذيب الكماؿ د. بشار معركؼ: "فيؤالء عند 579ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  7))

ابف أىبي حاتـ كالمزم كاحد كما يظير مف فحكل الترجمة، كىك األصكب إف شاء ا". المزم، تيذيب الكماؿ في 
 (208/ ص7أسماء الرجاؿ )ج

 (.374/ ص8ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج 8))
 .(203/ ص7ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج ((9

 .(144/ ص4ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج ((10
 (.288/ ص4)ج المرجع السابؽ، 11))
 .(55ابف المديني، سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص 12) )

 (.408/ ص30لرجاؿ )جالمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء ا ((13
 (.48ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص  14))
 (.41/ ص4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج 15))
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،إل :يعني ،كسعيد أحبيـ ،، كىـ ثبلثة إخكةحرة كمف الربيع بف برة ، (1)"كما بحديثو بأس يَّ
، كقاؿ العجمي: "ثقة،  (2)"حدثنا سعيد بف عبد الرحمف أخك أبي حرة، ككانثقة"قاؿ ككيع: 

 .(4)جماعة ، كقاؿ الذىبي: "ككثقو(3)كىك أرفع مف أبي حرة"
 ثقة.خالصة القول فيو:     

 البصرم، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: الرحمف، عبد أبك ،األحول سميمان بن عاصم -
 .(5)أربعيف" سنة بعد مات القطاف، إال فيو يتكمـ لـ الرابعة، مف "ثقة،

 "ثقة". (، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 "ضعيؼ". (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )أشعث بن سوار -

 "ثقة البصرم، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: محمد، أبك األزدم، ،الشييد بن حبيب -
 . (6)كستيف" ست ابف كىك كأربعيف خمس سنة مات الخامسة مف ثبت

 صدكؽ البصرة، سكف الخراساني، مكالىـ، السممي، رجاء، أبك ،الوراق طيمان مطر بن -
 كيقاؿ: كعشريف، خمس سنة مات السادسة، مف ضعيؼ، عطاء عف كحديثو الخطأ، كثير
 . (7)تسع سنة

 صدكؽ.خالصة القول فيو:    
 
 

                                                           

 (.41/ ص4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج1) )
 (.187/ ص21ابف عساكر، تاريخ دمشؽ )ج 2))
 (.186العجمي، الثقات )ص  3))
 (.148/ ص2الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج 4))
(، 190/ ص7(ػ انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج285ابف حجر، تقريب التيذيب )ص:  5))

(، المزم، تيذيب 409/ ص6(، ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج237/ ص5ابف حباف، الثقات )ج
 (.42/ ص5(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج485/ ص13الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج

(، 320/ ص2(، انظر ترجمتو في: البخارم، التاريخ الكبير )ج151قريب التيذيب )ص ابف حجر، ت 6))
 (.185/ ص2(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج378/ ص5المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج

(، المزم، تيذيب 189/ ص7(، ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج534ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  7))
 (.167/ ص10(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج51/ ص28ء الرجاؿ )جالكماؿ في أسما
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ْمت - بكنيتو، متفؽ  مشيكر المجنكف، شعيب أبك البصرم، ،(1)اليناجي األزدم، ،دينار بن الص 
 . (2)السادسة" مف ناصبي، "متركؾ عمى تضعيفو، قاؿ ابف حجر:

 في كاختمؼ بكنيتو، مشيكر البصرم، سيؿ، أبك ،(3)الكاقفي ،عمرو األنصاري بن محمد -
 .  (5)"(4)تمييز السابعة، مف متفؽ عمى تضعيفو، قاؿ ابف حجر: "ضعيؼ جده، اسـ

مف ، كبالتشيع ،رمي بالقدر ،ثقة ،البصرم ،(6)العبدم ،األعرابي، عوف بن أبي جميمة -
 .(7)مات سنة ست أك سبع كأربعيف كلو ست كثمانكف ،السادسة

القاضي، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ       البصرم، محمد، أبك العبدم، ،مسمم بن إسماعيل -
 . (8)السادسة" مف "ثقة، ابف حجر:

اعة بن الزبير -  .(9)نفسو" في بأس بو يكف "لـعبيدة، قاؿ أحمد: أبك اٍلعىتًكي، ،ُمج 

                       ، (10)الثقات" عف الحديث "مستقيـ كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:
 

                                                           

          اليناجى: بضـ الياء كفتح النكف، ىذه النسبة إلى ىناءة  بف مالؾ بف فيـ. السمعاني، األنساب  1))
 (.429/ ص13)ج
(، 206/ ص7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج277ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  2))

 (.434/ ص4(،  ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج221/ ص13المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج
الكاقفي: بفتح الكاك  ككسر القاؼ كالفاء بعده ، ىذه النسبة إلى بطف في  األكس مف األنصار، يقاؿ لو:  3))

 (.272/ ص13بنك كاقؼ، كاسـ كاقؼ بف امرئ القيس منيـ. السمعاني، األنساب )ج
تمييز: أم مف ليست لو ركاية  عف األجمة الستة ، كىي إشارة  ليتميز عف غيره. ابف حجر، تقريب  4))

 (.76التيذيب )ص
 (.500ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 5))
العبدٌم: بفتح العيف كسككف الباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة إلى عبد القيس،  6))

 (190/ ص9السمعاني، األنساب )ج
(، 191/ ص7(، انظر ترجمتو: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج433ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 7))

(، اليبي، 437/ ص22تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(، المزم، 429/ ص3العقيمي، الضعفاء الكبير )ج
 (.166/ ص8(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج559/ ص17سير أعبلـ النببلء )ج

      (، انظر ترجمتو في: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 110ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 8))
 (.331/ ص1(، ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج196/ ص3)ج
 (.420/ ص8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج 9))
 (.517/ ص7ابف حباف، الثقات )ج 10))



 238 
 

 .(2)الدارقطني ، كضعفو(1)حديثو" كيكتب يحتمؿ "ممفكقاؿ ابف عدم:
 ضعيؼ. خالصة القول فيو:    

 .(5)سنجار أىؿ مف ،(4)اٍلعنبرم ،(3)الرحمف عبد بف ،عبيدة بن حسان -
 ضعيؼ جدان. خالصة القول فيو:    

 كقاؿ الحاكـ أبك عبد ا: "مف ،(7)الثقات، ذكره ابف حباف في (6)الش ن ي ُعْقَبة بن خالد -
العشرىة" تماـ فبل يبمغ حديثو يجمع الحديث، عزيز كىك كعبادىـ، البصرييف ثقىات

، كقاؿ (8)
 .(9)ثقة"الذىبي: "

 ثقة.خالصة القول فيو: 

 مف متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة، ، البصرم،(10)الطفاوي ،عتيق بن يحيى -
 . (11)أيكب" مف أصغر ككاف أيكب، قبؿ مات السادسة،

                                                           

 (.174/ ص8ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج 1))
 (.128/ ص1الدارقطني، سنف الدارقطني) ج 2))
/ 6(، انظر ترجمتو في: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج189/ ص2ابف حباف، المجركحيف )ج 3))

 (.105/ ص3(، مف تكمـ فيو الدارقطني )ج421/ ص2(، الذىبي، المغني في الضعفاء )ج92ص
نى العنبر. العنبرم: بفتح العيف الميممة كسككف النكف كفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالراء، ىذه النسبة إلى ب 4))

 (.382ص/ 9جاألنساب لمسمعاني )
بكسر السيف كسككف النكف كفتح الجيـ كالراء. السمعاني،  -الًسٍنجارل: ىذه مدينة بالجزيرة يقاؿ ليا: سنجار 5))

 (.255/ ص7السمعاني، األنساب )ج
القيس. ( الشٌَّني: بفتح الشيف المعجمة ككسر النكف المشددة، ىذه النسبة إلى شٌف كىك بطف مف عبد (6

 (.161/ ص8السمعاني، األنساب )ج
 (.247/ ص7( ابف حباف، الثقات )ج(7
 (.192/ ص1( الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف )ج(8
 المرجع السابؽ.( (9
الطفاكم: بضـ الطاء الميممة كفتح الفاء كفي آخرىا كاك بعد األلؼ، ىذه النسبة إلى طفاكة مف قيس  10))

 (.77/ ص9جعيبلف. السمعاني، األنساب )
(، 188/ ص7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج594ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 11))

       (، 456/ ص31(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج295/ ص8البخارم، التاريخ الكبير)ج
 (.255/ ص11ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج
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محمد بف سيريف، عف ابف أبي العجفاء، عف أبي العجفاء، عف عمر بف الخطاب  :لثانيا الوجو
.مرفكعان ، 

  [.أيكب السختيانيركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني: ]

 حجة". ثبت ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :السختياني أيوب -

 .مرسبلن  ،محمد بف سيريف، عف عمر بف الخطاب  :لثالوجو الثا

، كجرير ابف أيكب السختيانيركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني: ]
.]   حاـز

 حجة". ثبت ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :السختياني أيوب -

لكف لو أكىاـ إذا حدث مف  (، كىك "ثقة، تقدمت ترجمتو في حديث ) جرير بن حازم: -
 حفظو، كحديثو بمصر فيو شيء، كلـ يحدث حاؿ اختبلطو".

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي العجفاء، عف عمر بف الخطاب الوجو األول: 

 :محمد بن سيرين؛ ألمور عدةىذا الوجو محفوظ عن 

مف أصحابو  عدد ف محمد بف سيريفع األكثر كاألحفظ، فقد ركاهىذا الكجو مف ركاية  .1
أيكب السختياني، كابف عكف، كىشاـ بف حساف، كمنصكر بف ] الثقات الحفاظ األثبات كىـ:

مت بف دينار، كمحمد بف عمرك األنصارم،  زاذاف، كأشعث بف سىكَّار، كمطر الكرَّاؽ، كالصَّ
سماعيؿ بف مسمـ، كمجاع بف  ة بف الزبير، كعبيدة بف حساف، كعقبةكعكؼ األعرابي، كا 

، رَّة، خالد الشَّنٍّي  كهي ك  كيحيى بف عتيؽ، كأبك حي  ، كعاصـ بف األحكؿ، كحبيب بف الشييد[.أىخي

، عف ابف سيريف عمى الكجييف األكؿ كالثاني، لكف متابعة الكجو السختيانيتيكبع أيكب  .2
 األكؿ كثيرة، كمف طرؽ عف الثقات الحفاظ.

ث مف ىذا الكجو عدد مف الثقات مف أصحاب أيكب كمنيـ حماد بف زيد، كحماد ركل الحدي .3
 كؿ مف أكبر أيكب في زيد بف "حماد: حرب بف سميماف أثبت الناس في أيكب، حيث قاؿ

 كمف زيد، بف حماد مف أيكب في أثبت أحد ليس: معيف ابف أيكب"، كقاؿ عف ركل مف
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 أحسب السجستاني: "ما داكد ، كقاؿ أبك(1)قكلو" فالقكؿ أيكب في جميعان  الناس مف خالفو
 . (2)"بأيكب النَّاس أعمـ إال حمادنا

فيشبو أف يككف ابف سيريف سمعو مف أبي أما ترجيح اإلماـ الدارقطني لمكجييف في قكلو: " .4
"، فقد عمؽ ترجيحو لمكجييف عمى حفظ العجفاء، كحفظو عف ابف أبي العجفاء، عف أبيو

عمرك بف أبي قيس، حفظو عف أيكب، فيشبو أف يككف ابف سيريف كاف "إف : عمرك، قاؿ
" كمف خبلؿ ركاة الكجو (3)سمعو مف أبي العجفاء، كحفظو عف ابف أبي العجفاء، عف أبيو

 األكؿ عف أيكب عف ابف سيريف  يتضح أف عمرك بف قيس  لـ يحفظ ىذا الكجو عف أيكب.
ء، عف أبي العجفاء، عف عمر بف الخطاب محمد بف سيريف، عف ابف أبي العجفا :لثانيا الوجو
.مرفكعان ، 

 سيريف ابف ، عفالسختيانيالحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو عمرك بف قيس عف أيكب  .1
عمر، كبذلؾ خالؼ ابف قيس عامة أصحاب أيكب  عف أبيو عف العجفاء أبي ابف عف

 أكىاـ.  لو الثقات األثبات، كابف قيس صدكؽ
، عف ابف سيريف في الكجو الثاني، فقد تابعو سممة بف عمقمة حيث السختيانيتيكبع أيكب  .2

، كقاؿ الدارقطني:" ففي ركاية سممة بف عمقمة تقكية لركاية (4)قاؿ: "نبجت عف أبي العجفاء"
عمرك بف أبي قيس، عف أيكب، عف ابف سيريف. كلو متابعة أخرم تردد فييا كىي مف 

مراف عف ابف عكف ، كأما الكجو األكؿ (6)كىك صدكؽ يخطيء قميبلن  ،(5)طريؽ عبد ا بف حي
مىيَّوى عف أيكب.  فمف طريؽ الثقة الحافظ إسماعيؿ بف عي

 .محمد بف سيريف مرسبلن، عف عمر بف الخطاب  :لثالوجو الثا
 ىذا الكجو قد انفرد الدارقطني بذكره. 

 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 
 . صحيح لغيره: إسناده ألكؿالكجو ا ، كىككجو المحفكظال الحديث مف

  

                                                           

 (.699/ ص2ابف رجب، شرح عمؿ الترمذم )ج 1))
 (.268أبك داكد، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني )ص  2))
 [.241: رقـ السؤاؿ239-233/ ص2]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 3))
 [.3349: رقـ الحديث 117/ ص6]النساجي، سنف النساجي، كتاب النٍّكاح، القسط في األصدقة، ج 4))
 [.5050: رقـ الحديث  51/ ص13شرح مشكؿ اآلثار، ج ]الطحاكم: 5))
 (.300ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 6))
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 مسند
  الزُّبير بن العو ام

 (  الحديث)
، َعِبيَدةَ  َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ  ْمَماِني  َبْيِر، َعنِ  الس   َلوُ  َماتَ  من: َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنِ  الزُّ
 .اْلَوَلدِ  ِمنَ  َثاَلَثةٌ 
ًديثه  ىيكى : فىقىاؿى  مَّدي  يىٍرًكيوً  حى ، ٍبفي  ميحى ٍنوي  كىاٍختيًمؼى  ًسيًريفى كىاهي  ًفيًو، عى ٍبدي  فىرى ًكيـً  عى ، ٍبفي  اٍلحى كرو  عىفٍ  مىٍنصي
، ٍبفً  ييكنيسى  ، اٍبفً  عىفً  عيبىٍيدو ًبيدىةى، عف ًسيًريفى بىٍيرً  عىفً  عى الىفىوي  .اٍلعىكَّاـً  ٍبفً  الز  اًلدو  ٍبفي  ًعٍمرىافي  كىخى  خى

، زىاًعي  كىاهي  اٍلخي ، اٍبفً  عىفً  فىرى ًبيدىةى، عىفٍ  ًسيًريفى بىٍيرً  اٍبفً  عىفً  عى كىاهي  .الز  ، أىي كبي  كىرى  اٍبفً  عىفً  السٍَّخًتيىاًني 
، ًبيدىةى  عىفٍ  ًسيًريفى كىذىًلؾى  .ميٍرسىبلن  عى كىاهي  كى ٍبدي  رى ، ٍبفي  المَّوً  عى يىٍحيىى عىٍكفو  .ًسيًريفى  اٍبفً  عىفً  عىًتيؽو، ٍبفي  كى
، ٍبفً  شىاـً ىً  عىفٍ  كىاٍختيًمؼى  سَّافى كىاهي  حى اؽي  فىرى ٍيًؼ، ٍبفي  ًإٍسحى ، أىًبي عىفٍ  الضَّ ، عىفٍ  عىاًصـو  اٍبفً  عىفً  ًىشىاـو
، ًبيدىةى، عىفٍ  ًسيًريفى ًميٍّ  عىفٍ  عى ٍيريهي  .عى ًميًّا ًفيوً  يىٍذكيري  كىالى  عىاًصـو  أىًبي عىفٍ  يىٍرًكيًو، كىغى  كىاأٍلىٍشبىوي  .عى

كىابً  كىل .اٍلميٍرسىؿي  ذىًلؾى  ًمفٍ  ًبالصَّ ٍبدً  ٍبفً  أىٍشعىثى  عىفٍ  كىرى ًمًؾ، عى ، كىعىفٍ  اٍلمى ، اٍبفً  عىفً  عىٍكؼو  عىفٍ  ًسيًريفى
ٍيرىةى  أىًبي ًحيحي  .ىيرى ، اٍبفً  عىفً : قىاؿى  مىفٍ  قىٍكؿي  كىالصَّ ًبيدىةى  عىفٍ  ًسيًريفى  . (1)مرسبل عى

 أوجو الختالف:أواًل: 
 :ثبلثة أكجو، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 

اًنيٍّ  محمد بف سيريف، عف عبيدة الوجو األول: ٍممى  .عف النبي ، ، الزبير بف العكاـ السَّ
اًنيٍّ  محمد بف سيريف، عف عبيدة :لثانيا الوجو ٍممى  .، عف النبي ، عف ابف الزبير السَّ
اًنيٍّ  محمد بف سيريف، عف عبيدة :لثالثاالوجو  ٍممى  . عف النبي ، مرسبلن،السَّ
  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

اًنيٍّ  محمد بف سيريف، عف عبيدة الوجو األول: ٍممى  .، عف النبي، الزبير بف العكاـالسَّ
 .(2)مف طريؽ،  يكنس بف عبيد ركاه عف  محمد بف سيريف بوالدارقطني  أكرده

اًنيٍّ  محمد بف سيريف، عف عبيدة :لثانيا الوجو ٍممى  .عف النبي ،، عف ابف الزبير السَّ

 .(3)عمراف بف خالد الخزاعي، عف محمد بف سيريف بو ،مف طريؽالدارقطني  أكرده

                                                           

 [.539: رقـ السؤاؿ243/ ص4]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
 (.243/ ص4ج) ،المرجع السابؽ 2))
 .(243/ ص4ج) ،المرجع السابؽ3) )
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اًنيٍّ  محمد بف سيريف، عف عبيدة :لثالوجو الثا ٍممى  .، مرسبلن، عف النبيالسَّ

أيكب السختياني، كعبد ا بف عكف، كيحيي بف عتيؽ، عف مف طريؽ، الدارقطني  أكرده
 .(1)محمد بف سيريف بو

 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 
اًنيٍّ  محمد بف سيريف، عف عبيدة الوجو األول: ٍممى  . عف النبي ، ، الزبير بف العكاـالسَّ

 ]يكنس بف عبيد[. ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:

 (، كىك" ثقة ثبت، فاضؿ، كرع".  : تقدمت ترجمتو في حديث )يونس بن عبيد -

اًنيٍّ  محمد بف سيريف، عف عبيدة :لثانيا الوجو ٍممى عف  ، ، عف ابف الزبير بف العكاـالسَّ
 .النبي

.] زىاًعي   ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:] عيمراف اٍلخي

 أىؿ عىنوي  ركل البناني ثابت عف يرًكم البصرة، أىؿ مف ،اْلُخزَاِعيُّ خالد  بن عمران -
          ، كقاؿ (4)الحديث" متركؾ"، كقاؿ ابف حنبؿ:(3)ضعيؼ""قاؿ أبك حاتـ: .(2)اٍلبىٍصرىة

 االحتجاج يجكز فبل الثقات حديث يشبو ال كما العجاجب البصرة أىؿ عنو ركلابف حباف:"
 .(5)الركايات" مف انفرد بما

 ضعيؼ.خالصة القول فيو: 

اًنيٍّ  محمد بف سيريف، عف عبيدة :لثالوجو الثا ٍممى  .، مرسبلن، عف النبي السَّ

 ا ، كعبدأيكب السختيانيركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني: ]
 [.كيحيى بف عتيؽ عكف، بف

 حجة". ثبت ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :السختياني أيوب -

 ثبت". ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

                                                           

 [.539: رقـ السؤاؿ243/ ص4األحاديث النبكية، ج]الدارقطني: العمؿ الكاردة في 1) )
 (.124/ ص2ابف حباف، المجركحيف )ج 2))
 (.297/ ص6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج 3))
 (.477/ ص2الذىبي، المغني في الضعفاء )ج 4))
 (.124/ ص2ابف حباف، المجركحيف )ج 5))
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 ثقة""(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :عتيق بن يحيى -

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

اًنيٍّ  محمد بف سيريف، عف عبيدة الوجو األول: ٍممى  .عف النبي، ، الزبير بف العكاـالسَّ

ركاه عف يكنس  ،لـ أقؼ عمى إسناده، كلكف الدارقطني أفاد أف عبد الحكيـ بف منصكر
 بف الحكيـ عبد بو تفردبف عبيد، كابف منصكر متركؾ الحديث كلـ يتابع، كقاؿ الدارقطني:ا

 . (1)يكنس عف منصكر،

 ابف كذبو متركؾ، الكاسطي، سفياف، أبك أك سيؿ، أبك الخزاعي، ،منصور بن الحكيم عبد -
 . (2)السابعة مف معيف،

اًنيٍّ  محمد بف سيريف، عف عبيدة :لثانيا الوجو ٍممى  .، عف النبي، عف ابف الزبير بف العكاـالسَّ
            محمد عف لـ أقؼ عمى إسناده ، كلكف الدارقطني أفاد أف عمراف بف خالد الخزاعي، ركاه 

 بف سيريف، كالخزاعي ضعيؼ.ا
اًنيٍّ  سيريف، عف عبيدةمحمد بف  :لثالوجو الثا ٍممى  .عف النبي ، مرسبلن،السَّ

 :ألمرين ؛محمد بن سيرينىذا الوجو محفوظ عن 

كيحيي  ،لـ أقؼ عمى إسناده، كلكف الدارقطني أفاد أف أيكب السختياني كعبد ا بف عكف .1
يككف ىذا  كبذلؾ  .(3)رككه عف محمد بف سيريف بو األثبات الحفاظ مف كغيرىـبف عتيؽ،ا

 ، كاألحفظ.الكجو مف ركاية الثقات
 ابف عف: قاؿ مف قكؿ ترجيح كتصحيح اإلماـ الدارقطني ليذا الكجو؛ حيث قاؿ: "كالصحيح .2

 .  (4)مرسبل" عبيدة عف سيريف،
 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

 .نقطاعوضعيؼ اإلسناد ال: لثالثالكجو ا ، كىككجو المحفكظال الحديث مف
  

                                                           

 (.126/ ص8الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج 1))
 (332ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  2))
 (.125/ ص8الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج 3))
 (.243/ ص4)جالرجع السابؽ،  4))
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 مسند
  أيوب اأَلنصاري يأب

 (  الحديث)
 َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  رََأْيتُ : َقالَ  َأيُّوَب، َأِبي َعنْ  َأيُّوَب، َأِبي َمْوَلى َأْفَمحَ  َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ 
 .اْلُخف ْينِ  َعَمى َيْمَسحُ  َوَسم مَ 
ٍنوي، ًسيًريفى  اٍبفي  يىٍرًكيوً : فىقىاؿى  كىاهي  كىاٍختيًمؼى  عى ٍنوي؛ فىرى ٍمتي  عى ، أىبيك ًدينىارو  ٍبفي  الصَّ ، اٍبفً  عىفً  شيعىٍيبو  ًسيًريفى
ًقيؿى  .أىٍفمىحى  عىفٍ  ، ٍبفً  مىٍنصيكرً  عىفٍ : كى كىاهي  .كىذىًلؾى  ًسيًريفى  اٍبفً  عىفً  زىاذىافى ، أىبيك كىرى ؿو  اٍبفً  عىفً  ًىبلى

، ، ًسيًريفى ، أىًبي عىفٍ  ميٍرسىبلن لىـٍ  أىي كبى ـي  كىالمَّوي  يىٍرفىٍعوي، كى أىٍعمى
(1). 

 أوجو الختالفأواًل: 

 :كجييف، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 

 ، مرفكعان. محمد بف سيريف، عف أفمح مكلى أبي أيكب، عف أبي أيكب الوجو األول:

 . محمد بف سيريف، مرسبلن عف أبي أيكب :لثانيا الوجو

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 
 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أفمح مكلى أبي أيكب، عف أبي أيكب  الوجو األول:

، أربعتيـ مف طريؽ (5)، كالبييقي(4)، كالطبراني(3)، كالشاشي(2)أخرجو ابف أبي شيبة
        ، كبلىما مف طريؽ الصمت (7)، كالخطيب البغدادم(6)منصكر بف زاذاف، كأخرجو الطبراني

 بف دينار، كبلىما ]منصكر بف زاذاف، كالصمت بف دينار[، عف محمد بف سيريف بو. ا

 .محمد بف سيريف، مرسبلن عف أبي أيكب :لثانيا الوجو

                                                           

 [.1010: رقـ السؤاؿ 110/ ص6( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.1854: رقـ الحديث 161/ ص1( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(2
 [.1115: رقـ الحديث 66/ ص3( ]الييثـ بف كميب: المسند لمشاشي، ج(3
 [.3982: رقـ الحديث 152/ص 4( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(4
 [.1396: رقـ الحديث 438/ص 1( ]البييقي: السنف الكبرل، ج(5
 [.3983: رقـ الحديث 153/ ص4( ]المرجع السابؽ، ج(6
 [.370/ص 1( ]البغدادم: الفقيو كالمتفقو لمخطيب البغدادم، ج(7
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   ، كبلىما مف طريؽ أيكب السختياني، كأخرجو (2)، كابف أبي شيبة(1)أخرجو عبد الرزاؽ
( 5)، كأخرجو ابف أبي أسامة مف طريؽ أبي ىبلؿ(4)طريؽ عبد ا بف عكف، مف (3)ابف أبي شيبة

             ، كبلىما مف طريؽ زكريا بف حكيـ، أربعتيـ(7)، كابف المقرئ(6) الشيخأبك ، كأخرجو 
 ]أيكب السختياني، كعبد ا بف عكف، أبي ىبلؿ، كزكريا بف حكيـ[، عف محمد بف سيريف بو.

 أوجو الختالف:دراسة ثالثًا: 

 ، مرفكعان. محمد بف سيريف، عف أفمح مكلى أبي أيكب، عف أبي أيكب الوجو األول:

]منصكر بف زاذاف، كالصمت  ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:
 بف دينار[.ا
 (، كىك "ثقة ثبت عابد".  تقدمت ترجمتو في حديث )منصور بن زاذان:  -

 ".متفؽ عمى تضعيفو" (، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :دينار بن الصمت -

 .محمد بف سيريف، مرسبلن عف أبي أيكب :لثانيا الوجو

ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:]أبك ىبلؿ[، ككجدتو مف طريؽ 
 أيكب السختياني، كعبد ا بف عكف، كزكريا بف حكيـ.

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك  ترجمتو في حديث ): تقدمت يوب السختيانيأ -

 ثقة ثبت"." (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -

 مف مكفكفان، كاف قيؿ البصرم، مكحدة، ثـ بميممة الراسبي ،ىالل أبو سميم بن محمد -
 .(8)ذلؾ قبؿ كقيؿ كستيف سبع سنة آخر في مات السادسة،

                                                           

 [.769: رقـ الحديث 198/ ص1( ]عبد الرزاؽ: مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، ج(1
 [.1903: رقـ الحديث 165/ص 1( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(2
 [.1903: رقـ الحديث 165/ص 1أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج( ]ابف (3
 [.1903: رقـ الحديث 165/ص 1( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(4
 [.81: رقـ الحديث 218/ ص1: مسند الحارث، جأبك محمد الحارث الخصيب( ](5
 [.159/ ص4جالشيخ األصبياني: طبقات المحدثيف بأصبياف كالكارديف عمييا،ك أب]( (6
 [.1063: رقـ الحديث 326( ]ابف المقرئ: معجـ ابف المقرئ، ص(7
 (.481ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 8))
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كقاؿ  ، (3)"صدكؽ" كفي مكضع آخر:، (2)"ليس بو بأس"قاؿ ابف معيف: ك ، (1)ككثقو أبك داكد
 فيو صدكؽ، كىككقاؿ ابف حجر: "، (4)المتيف" بذاؾ يكف لـ الصدؽ، أبك حاتـ: "محمو

كقاؿ ابف ، (7)كقاؿ النساجي: "ليس بالقكم" ،(6)كقاؿ الذىبي: "كىك حسف الحديث"، (5)"ليف
 .(8)سعد: "فيو ضعؼ"
 صدكؽ فيو ليف. :خالصة القول فيو

حكيـ، متفؽ عمى  بف زكريا كقيؿ كالمكحدة، الميممة بفتح الحبطي ،عدي بن زكريا -
 .(9)تمييز" السابعة مف تضعيفو، قاؿ ابف حجر: "ضعيؼ،

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أفمح مكلى أبي أيكب، عف أبي أيكب  الوجو األول:

 :محمد بن سيرين؛ ألمرينىذا الوجو محفوظ عن 

ف محمد بف سيريف، اثناف مف أصحابو كىما منصكر بف ع الحديث مف ىذا الكجو ركاه .1
 ، كقد تابعو الثقة منصكر بف زاداف.ضعيؼزاذاف، كالصمت بف دينار 

 الحديث مف ىذا الكجو متصؿ اإلسناد، كىك مكجكد في العديد مف كتب السنة. .2

 . محمد بف سيريف، مرسبلن عف أبي أيكب :لثانيا الوجو

ابف سيريف يركم عف أبي أيكب كلـ يسمع منو، فالحديث مف ىذا الكجو منقطع اإلسناد، 
 كلـ أيكب، أبي عف ،مرسبلن  سيريف، ابف عف ىبلؿ، أبك : "ركاهلذلؾ فقاؿ الدارقطني كأشار
 أرسؿ كقد منو سماعنا سيريف البف أعمـ :" كالالصنعاني أبك الفضؿقاؿ  كذلؾ ، ك(10)يرفعو"

                                                           

 (.574/ ص3الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج 1))
 (.49ابف معيف، مف كبلـ أبي زكريا )ص  2))
 (.49ابف معيف، تاريخ الدارمي )ص  3))
 (.274/ ص7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج 4))
 (.481ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 5))
 (.193/ ص1الذىبي، العبر في خبر مف غبر )ج 6))
 (.90النساجي، الضعفاء كالمتركككف  )ص  7))
 (.205/ ص7ابف سعد، الطبقات الكبرل   )ج 8))

 (.216( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(9
 [.1010: رقـ السؤاؿ 110/ ص6لعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج( ]الدارقطني، ا(10
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سناد(1)أيكب" أبى عف كفاتو تأخرت عمف  حكيـ بف زكريا في إسنادهىذا الكجو ضعيؼ؛ ف ، كا 
 الحديث؛ كعميو فالحديث مف ىذا الكجو ضعيؼ اإلسناد إلنقطاعو. ضعيؼ كىك الحبطي

 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 
 حسف.إسناده : األكؿالكجو كىك  ،الحديث مف كجيو المحفكظ

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 (.322/ ص1( أبك الفضؿ الصنعاني، نزىة األلباب في قكؿ الترمذم )ج(1
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 مسند
  أبي مسعود عقبة بن عمرو األنصاري

 (  الحديث)
 َرُسولَ  َيا: ُقْمَنا: َقالَ  َمْسُعوٍد، َأِبي َعنْ  َمْسُعوٍد، ْبنِ  ِبْشرِ  ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ 
اَلةُ  َوَكْيفَ  َعَرْفَناُه، َفَقدْ  َعَمْيَك، الس اَلمُ  ِإن َما الم ِو،  ُمَحم دٍ  َعَمى َصل   الم ُيم  : ُقوُلوا: َقالَ  َعَمْيَك، الص 
 .اْلَحِديثَ ...  ِإْبرَاِىيمَ  َعَمى َصم ْيتَ  َكَما
مَّدي  يىٍرًكيوً : فىقىاؿى  ، ٍبفي  ميحى ٍنوي؛ فركاه كىاٍختيًمؼى  ًسيًريفى         عف سيريف، ابف عف حساف، بف ىشاـ عى
ٍبدً  ، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى  ذىًلؾى  قىاؿى  .كسمـ عميو ا صمى النبي عف األنصارم، مىٍسعيكدو  أىًبي عىفٍ  ًبٍشرو
ٍبدي  ، اٍلكىىَّابً  عى الىفىوي  .ًىشىاـو  عىفٍ  الثَّقىًفي  ٍبدي  كىخى كىاهي  اأٍلىٍعمىى، عى ، عىفٍ  فىرى ، اٍبفً  عىفً  ًىشىاـو قىاؿى  ًسيًريفى : كى
ٍبدً  عىفٍ  ، ٍبفً  ًبٍشرً  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى مَّى النًَّبيٍّ  عىفً  مىٍسعيكدو مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى كىذىًلؾى  .كى كىاهي  كى  أىي كبي  رى

، ، كىاٍبفي  السٍَّخًتيىاًني  ، اٍبفً  عىفً  عىٍكفو ٍبدً  عىفٍ  ًسيًريفى ، ٍبفً  ًبٍشرً  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى مَّى النًَّبيٍّ  عىفً  مىٍسعيكدو  صى
مىٍيوً  المَّوي  ، عى مَّـى سى كىابي  كىىيكى  كى  . (1)الصَّ

 أوجو الختالف:أواًل: 

 :كجييف، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 
 .محمد بف سيريف، عف عبد الرحمف بف بشر، عف أبي مسعكد، عف النبي  الوجو األول:

 .محمد بف سيريف، عف عبد الرحمف بف بشر مرسبلن، عف النبي :لثانيا الوجو

   تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 .محمد بف سيريف، عف عبد الرحمف بف بشر، عف أبي مسعكد، عف النبي  الوجو األول:

مف طريؽ ىشاـ بف حساف،  تيـثبلث ،(4)، كابف عبد اٍلبىرٍّ (3)، كالطبراني(2)أخرجو النساجي
 محمد بف سيريف بو. عف

 .محمد بف سيريف، عف عبد الرحمف بف بشر مرسبلن، عف النبي  :لثانيا الوجو

                                                           

 [.1056: رقـ السؤاؿ184/ ص6]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
: رقـ الحديث 47/ ص3، ج]النساجي: سنف النساجي، كتاب السيك، باب كيؼ الصبلة عمى النبي 2))

1286.] 
 [.696: رقـ الحديث250/ ص17]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج 3))
: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، ج 4))  [.195-194/ص 16]ابف عبد اٍلبىرٍّ
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عكف.       بف ا مف طريؽ عبد ، كبلىما(2)كأبك إسحاؽ األزدم، (1)النساجي أخرجو
 ،(4) أبك إسحاؽ األزدم ، كأخرجو(3)سيريف ابف عف مف طريؽ ىشاـ ،أبك إسحاؽ األزدم كأخرجو
السٍَّخًتيىاني، ثبلثتيـ ]عبد ا بف عكف، كىشاـ بف حساف،  أيكب ، كبلىما مف طريؽ (5)كالطبرم

 محمد بف سيريف بو. عفكأيكب السختياني[، 
 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

 . محمد بف سيريف، عف عبد الرحمف بف بشر، عف أبي مسعكد، عف النبي الوجو األول:

 ]ىشاـ بف حساف[.ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني: 

 "ثقة". (، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 .محمد بف سيريف، عف عبد الرحمف بف بشر مرسبلن، عف النبي :لثانيا الوجو

عكف، كىشاـ بف  بف ا ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني: ]عبد
 [.أيكب السختيانيك  حساف،

 ثبت". ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 "ثقة". (، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 حجة". ثبت ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :السختياني أيوب -

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 .مسعكد، عف النبيمحمد بف سيريف، عف عبد الرحمف بف بشر، عف أبي  الوجو األول:

           الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو عبد الكىاب الثقفي عف ىشاـ بف حساف عف 
 بذلؾكال أعمـ مف ركاه مف ىذا الكجو غيره، ك بف سيريف، كعبد الكىاب ثقة تغير قبؿ مكتو، ا

 خالؼ كبار الثقات بركايتو لمحديث مف ىذا الكجو.

                                                           

 [.9796: رقـ الحديث 27/ ص9]النساجي، السنف الكبرل لمنساجي، ج 1))
 [.72: رقـ الحديث 67، ص  : فضؿ الصبلة عمى النبيأبك إسحاؽ األزدم]2) )
 .(73: رقـ الحديث 68ص )، المرجع السابؽ 3))
 .(71ديث ح: رقـ ال67، )ص المرجع السابؽ 4))
 [.321ص /20]الطبرم، جامع البياف، ج 5))
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 مكتو قبؿ تغير ثقة، البصرم، محمد، أبك الثقفي، الصمت، بف المجيد عبد بف الكىاب عبد -
 .  (1)سنة ثمانيف مف نحك عف كتسعيف أربع سنة مات الثامنة، مف سنيف، بثبلث

 .محمد بف سيريف، عف عبد الرحمف بف بشر مرسبلن، عف النبي  :لثانيا الوجو

 :ألمور عدة ؛محمد بن سيرينىذا الوجو محفوظ عن 

: ]ىشاـ مف أصحابو الثقات، كىـ ثبلثة محمد بف سيريفالحديث مف ىذا الكجو ركاه عف  .1
 [.أيكب السختيانيك  عكف، بف ا بف حساف، كعبدا

 تيكبع ىشاـ بف حساف عف ابف سيريف في الكجو الثاني فقد تابعو اثناف مف الثقات.  .2
كعميو فإف ىذا  ؛(2)الصكاب" ترجيح كتصكيب اإلماـ الدارقطني ليذا الكجو حيث قاؿ: "كىك .3

 الكجو ىك المحفكظ عف محمد بف سيريف كا أعمـ.
 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

 .نقطاعوضعيؼ اإلسناد ال: لثانيالكجو ا ىكك  كجو المحفكظ:ال الحديث مف
 








  

                                                           

 (.368بف حجر، تقريب التيذيب )صا 1))
 (.1056سؤاؿ /184/ ص6الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج 2))
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 مسند
 المغيرة بن ُشعبة

 (  الحديث)
، َوْىبٍ  ْبنِ  َعْمِرو َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ   َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنِ  شعبة، بن المغيرة عن الث َقِفي 
 .اْلَمْسحِ  ِفي َوَسم مَ 
مَّدي  يىٍرًكيوً : فىقىاؿى  ، ٍبفي  ميحى كىاهي  كىاٍختيًمؼى  ًسيًريفى ٍنوي؛ فىرى ، أىي كبي  عى قىتىادىةي، السٍَّخًتيىاًني  ًبيبي  كى  الشًَّييًد، ٍبفي  كىحى

ـي  ، ٍبفي  كىًىشىا سَّافى ، كىعىٍكؼه  حى ٍبدً  ٍبفي  كىأىٍشعىثي  اأٍلىٍعرىاًبي  ًمًؾ، عى رَّةى، كىأىبيك اٍلمى مَّدً  عىفٍ  حي ، ٍبفً  ميحى  ًسيًريفى
، ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  ، ٍبفً  ييكنيسى  عىفٍ  كىاٍختيًمؼى  .اٍلميًغيرىةً  عىفً  كىٍىبو كىاهي  عيبىٍيدو ٍيـه، فىرى ، عىفٍ  ىيشى  عىفً  ييكنيسى
، اٍبفً  ، ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  ًسيًريفى تىابىعىوي  .اٍلميًغيرىةً  عىفً  كىٍىبو ، كى ، عىفً  اٍلًفٍريىاًبي   .ييكنيسى  عىفٍ  الثٍَّكًرمٍّ

الىفىييمىا ةي، كىخى ، عىفً  قىًبيصى ، عىفٍ : فىقىاؿى  الثٍَّكًرمٍّ ، اٍبفً  عىفً  ييكنيسى ك كىأىٍسقىطى  اٍلميًغيرىًة، عىفً  ًسيًريفى  ٍبفي  عىٍمري
كىاهي  .كىٍىبو  مَّادي  كىرى ، ٍبفي  حى ٍيدو ، عىفٍ  زى ، اٍبفً  عىفً  أىي كبى ؿو  عىفٍ  ًسيًريفى ٍبدً  أىبىا كىنَّاهي  رىجي  عىٍمًرك عىفٍ  المَّوً  عى
، ٍبفً  تىابىعىوي  .اٍلميًغيرىةً  عىفً  كىٍىبو ًريري  كى اًزـو  ٍبفي  جى ، اٍبفً  بىٍيفى  رىجيبلن  ًذٍكًرهً  ًفي حى بىٍيفى  ًسيًريفى  ٍبفً  عىٍمًرك كى

قىاؿى  ييكىنًٍّو، لىـٍ  أىنَّوي  ًإالَّ  كىٍىبو  ، يىًزيدي : كى ، اٍبفً  عىفً  الت ٍستىًرم  اًبًو، بىٍعضً  عىفٍ  ًسيًريفى  .اٍلميًغيرىةً  عىفً  أىٍصحى
قىاؿى  ـي  كى سىا ، ٍبفي  حي ؾٍّ مَّدي  سىٍيؿو  كىأىبيك اٍلًمصى ك ٍبفي  ميحى ، عىٍمرو اًرم  ٍبدي  اأٍلىٍنصى  اٍلميسىاًكًر، أىًبي ٍبفي  اأٍلىٍعمىى كىعى
، اٍبفً  عىفً  لىـٍ  اٍلميًغيرىًة، عىفً  ًسيًريفى ا يىٍذكيٍر  كى ك بىٍينىييمى ، ٍبفى  عىٍمرى ، قىٍكؿي  فىاٍلقىٍكؿي  كىٍىبو قىتىادىةى  أىي كبى مىفٍ  كى  كى

تىابىعىييمىا
(1). 
 أوجو الختالف:أواًل: 

 :ثبلثة أكجو، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 

 .  محمد بف سيريف، عف عمرك بف كىب، عف المغيرة  الوجو األول:

 .  محمد بف سيريف، عف أبي عبد ا، عف عمرك بف كىب، عف المغيرة  :لثانيا الوجو

 .  محمد بف سيريف، عف المغيرة  الوجو الثالث:

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 .  محمد بف سيريف، عف عمرك بف كىب، عف المغيرة  الوجو األول:

                                                           

 [.1237: رقـ السؤاؿ108ص /7]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
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    ، (5)كالبغكم ،-(4)الدارقطني طريقو كمف-، (3)الشافعيك  ،(2)، كأحمد(1)النساجي أخرجو
يـ مف تعتس، (10)البر ، كابفي عبد(9)، كالبييقي(8)، كالطحاكم(7)، كابف خزيمة(6)شيبة أبي كابفي 

 طريؽ أيكب السختياني.
 ، ثبلثتيـ مف طريؽ يكنس بف عبيد.(13)، كالطبراني(12)، كابف خزيمة(11)كأخرجو النساجي

، كبلىما مف طريؽ ىشاـ بف حساف، كأخرجو الدارمي، (15)، كالطبراني(14)كأخرجو أحمد 
، كبلىما مف (18)، كمف طريقو الطبراني(17)، كأخرجو الطيالسي(16)مف طريؽ جرير بف حاـز

 حرة. يطريؽ أب
   ، (21)، كعكؼ األعرابي(20)، كأشعث بف سكار(19)ادةكأخرجو الطبراني مف طريؽ قت

، كأبك (22)كحبيب بف الشييد ، جميعيـ ]أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف، كجرير بف حاـز
                                                           

 [.168: رقـ الحديث 141/ ص1]النساجي: السنف الكبرل، ج 1))
 [.18134: رقـ الحديث 59/ص30د أحمد، ج]أحمد بف حنبؿ: مسن 2))
 [.79: رقـ الحديث32/ص1]الشافعي: مسند الشافعي، ج 3))
 [.737:رقـ الحديث  353/ ص 1]الدارقطني: سنف الدارقطني، ج 4))
 [.451/ص1]أبك محمد البغكم: شرح السنة لمبغكم، ج 5))
 [.240: رقـ الحديث  30/ ص1]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج 6))
 [.1064: رقـ الحديث 135/ ص 2]ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة، ج 7))
 [.132: رقـ الحديث 30/ ص1]الطحاكم: شرح معاني اآلثار، ج 8))
 [.618: رقـ الحديث 274/ ص1]البييقي: معرفة السنف كاآلثار، ج 9))
 [.131/ ص1]ابف عبد البر: االستذكار، ج 10))
 [.109: رقـ الحديث 77/ ص1]النساجي: سنف النساجي كتاب الطَّيارة، كيؼ المسح عمى العمامة، ج 11))
 [.1645: رقـ الحديث  72/ص3]ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة، ج 12))
 [.1031: رقـ الحديث 426/ ص20]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج  13))
 [.18164: رقـ الحديث 101/ ص30]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 14))
 [.369: رقـ الحديث 229/ ص 1]الطبراني: المعجـ الصغير، ج 15))
 [.687: رقـ الحديث 524/ ص1]الدارمي: سنف الدارمي، ج 16))
 [.734: رقـ الحديث  75/ ص2]الطيالسي: مسند أبي داكد، ج 17))
 [.1389: رقـ الحديث 102/ ص 2سط، ج]الطبراني: المعجـ األك  18))
 [.2684: رقـ الحديث 43ص  /4]الطبراني: مسند الشامييف، ج 19))
 [.1033رقـ الحديث  : 427ص  /20]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج 20))
 (.1036رقـ الحديث  :428/ص 20المرجع السابؽ، )ج 21))
 (.3448رقـ الحديث  :377/ ص3المرجع السابؽ، )ج 22))
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محمد بف  عف حبيب بف الشييد[،ك قتادة، كأشعث بف سكار، كعكؼ األعرابي، ك كيكنس بف عبيد، 
 سيريف بو.

 .  محمد بف سيريف، عف أبي عبد ا، عف عمرك بف كىب، عف المغيرة  :لثانيا الوجو

، كبلىما (3)، كالطبراني(2)، كأخرجو أحمد(1)أخرجو النساجي، مف طريؽ عبد ا بف عكف
، كأخرجو الطبراني، مف طريؽ يزيد التسترم  ،(5)، كأخرجو الطبراني(4)مف طريؽ جرير بف حاـز

، كيزيد ك أيكب، أربعتيـ ]عبد ا بف عكف،  طريؽ مف ، كبلىما(6)كالبييقي جرير بف حاـز
 التسترم، كأيكب السختياني[، عف محمد بف سيريف بو.

 .  محمد بف سيريف، عف المغيرة  الوجو الثالث:

 . (7)أخرجو الطحاكم، مف طريؽ عبد ا بف عكف، عف محمد بف سيريف بو
 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

 .  محمد بف سيريف، عف عمرك بف كىب، عف المغيرة  الوجو األول:

ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني ]أيكب السختياني، كىشاـ بف 
حبيب بف ك عبيد، كقتادة، كأشعث بف سكار، كعكؼ األعرابي،  حساف، كأبك حرة، كيكنس بف

.  الشييد[ كما كجدتو مف طريؽ جرير بف حاـز

 حجة". ثبت ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :السختياني أيوب -

 "ثقة". (، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

(، كىك "ثقة، لكف لو أكىاـ إذا حدث مف  تقدمت ترجمتو في حديث ) جرير بن حازم: -
 حفظو، كحديثو بمصر فيو شيء، كلـ يحدث حاؿ اختبلطو".

                                                           

 [.82: رقـ الحديث 63/ص 1]النساجي: سنف النساجي، كتاب الطَّيارة، غسؿ الكىفٍَّيف، ج 1))
 [.18165: رقـ الحديث 102/ ص 30]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 2))
 [.1040: رقـ الحديث 429/ ص 20]الطبراني: المعجـ الكبير، ج 3))
 (.1041: رقـ الحديث 429/ 20المرجع السابؽ، ) 4))
 (.1039: رقـ الحديث 429ص  /20]الطبراني: المعجـ الكبير، ج 5))
 [.269: رقـ الحديث 97ص  /1]البييقي: السنف الكبرل )ج 6))
 [.5653: رقـ الحديث 327ص /14]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 7))
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"صدكؽ، ككاف ييدىلَّس عف  (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) :الرحمن عبد بن واصل -
 الحسف". 

 كرع". فاضؿ، ثبت، ثقة "(، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) :عبيد بن يونس -

متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ  ، أبك الخطاب، البصرم،(1)، السدكسيقتادة بن دعامة بن قتادة -
،(2)"الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرةثقة ثبت، يقاؿ كلد أكمو، كىك رأس ابف حجر: "

في المرتبة الثالثة مف مراتب  ابف حجر كعدهكغيره،  النساجي بو كصفو بالتدليس مشيكر
 .(3)المدلسيف

 فقيو".  "ثقة، (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) الممك: عبد بن أشعث -

رافضي، كال تضر ثقة، قدرم، " (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث )األعرابي: عوف  -
 بدعتاه في ىذا الحديث".

 "ثقة ثبت". (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) :الشييد بن حبيب -

 .  محمد بف سيريف، عف أبا عبد ا، عف عمرك بف كىب، عف المغيرة  :لثانيا الوجو

، كأيكب  ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:]جرير بف حاـز
 .كيزيد التسترم[، ككجدتو أيضان مف طريؽ عبد ا بف عكف السختياني،

 ثبت". ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

(، كىك "ثقة، لكف لو أكىاـ إذا حدث مف  تقدمت ترجمتو في حديث ) جرير بن حازم: -
 حفظو، كحديثو بمصر فيو شيء، كلـ يحدث حاؿ اختبلطو".

 ثقة ثبت"." (، كىك  قدمت ترجمتو في حديث ): تيزيد بن إبراىيم -

                                                           

السىديكسى: بضـ الداؿ الميممة كالكاك بيف السينيف الميممتيف أكالىما مفتكحة، ىذه النسبة إلى جماعة قباجؿ،  1))
منيا سدكس بف شيباف بف بكر كىك في ربيعة، كىك سدكس بف شيباف بف ذىؿ بف ثعمبة بف عكابة بف صعب 

مالؾ بف حنظمة، منيا أبك الخطاب بف عمى بف بكر بف كاجؿ، كقاؿ ابف حبيب: في تميـ سدكس بف داـر بف ا
 قتادة بف دعامة.

(، 171ص /7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج453ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  2))
(، 498/ص 23(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج185ص /7البخارم، التاريخ الكبير لمبخارم )ج

 (.269ص  /5)جالذىبي، سير أعبلـ النببلء 
 (.43ابف حجر، طبقات المدلسيف )ص 3))
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 حجة".  ثبت ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :السختياني أيوب -

 .  محمد بف سيريف، عف المغيرة  الوجو الثالث:

 سيؿ كأبك المصؾ، بف ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني: ]حساـ
المساكر[، كلكني لـ أجده عنيـ ككجدتو مف  أبي بف األعمى كعبد األنصارم، عمرك بف محمد

 طريؽ عبد ا بف عكف.

 ثبت". ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 "ضعيؼ يكاد أف يترؾ".  (، كىك : تقدمت ترجمتو في حديث )حسام بن ِمصكّ  -

 ضعيؼ". "(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :عمرو األنصاري بن محمد -

 الككفي، كراءيف، بالجيـ الجرار، مسعكد أبك مكالىـ، الزىرم، ،المساور أبي بن األعمى عبد -
 السابعة، مف معيف، ابف كذبو "متركؾ، المداجف، متفؽ عمى تضعيفو، قاؿ ابف حجر: نزؿ
 .(1)الستيف" بعد مات

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 . محمد بف سيريف، عف عمرك بف كىب، عف المغيرة  الوجو األول:

 :؛ ألمور عدةمحمد بن سيرينىذا الوجو محفوظ عن 
مف أصحابو الثقات الحفاظ األثبات كىـ:           تسعة محمد بف سيريفركل ىذا الكجو عف  .1

عبيد، قتادة،  ]أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف، جرير بف حاـز ، كأبك حرة، كيكنس بف
كلكف  تابعو عدد كأشعث بف سكار، كعكؼ األعرابي، حبيب بف الشييد[، كأبك حرة صدكؽ، 

 مف الثقات األثبات فيتقكل حديثو.
 .(2)تابعيما" كمف كقتادة أيكب، قكؿ ترجيح اإلماـ الدارقطني ليذا الكجو حيث قاؿ: "فالقكؿ .2

 صححو ابف عبد البر حيث قاؿ: "كحديثفقد ىذا الطريؽ مف العمماء القبكؿ كالصحة،  يلق .3
 بف حماد حديث مف عنو سيريف ابف عف أيكب، ركاية مف صحيح الثقفي، كىب بف عمرك
 ركاية مف ،البغكم كأخرجو صحيح، حديث ، كقاؿ البغكم: "ىذا(3)كغيرىما" عمية كابف يزيد

                                                           

       (، انظر ترجمتو في: المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 332ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1))
 (.366ص /16)ج
 (.108ص /7الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج 2))
 (130ص /11ابف عبد البر، التمييد )ج 3))
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قاؿ شعيب األرنؤكط: ك  ،(2)اإلسناد" ، كقاؿ األلباني: "صحيح(1)"النبي عف أمية، بف عمرك
 .كا أعمـ ،، كعميو فإف ىذا الكجو ىك المحفكظ عف محمد بف سيريف(3)صحيح"إسناده "

 .  محمد بف سيريف، عف أبي عبد ا، عف عمرك بف كىب، عف المغيرة  :لثانيا الوجو

مف أصحابو  أربعة محمد بف سيريفركاه عف  مقبكؿ، حيث الحديث مف ىذا الكجو
، كيزيد التسترم، كأيكب السختياني[، الثقات، كىـ    كسجؿ : ]عبد ا بف عكف، جرير بف حاـز

، لكف ىذا الكبلـ فيو (4)بينيما رجؿ :فقاؿ ؟بف معيف عف محمد بف سيريف عف عمرك بف كىبا
 ،(6)أثبت البخارم سماعو منوكما  ،(5)التصريح بالمقاء بينيما في ركاية أحمد كردحيث  ؛نظر

سمع الحديث مف رجؿ، عف عمرك، ثـ لقيو،  لعمو ابف سيريفأف عيب األرنؤكط كقد ذكر ش
 .(8)قاؿ أبك زرعة: ىذا ىك الصحيح، ك (7)فسمع منو

 .  محمد بف سيريف، عف المغيرة  الوجو الثالث:

 سيؿ كأبك المصؾ، بف ، حساـألف في إسناده كؿ مف الضعفاء ؛استبعدت ىذا الكجو
الثقات  ىؤالء الضعفاء،كقد خالؼ  المساكر، أبي بف األعمى كعبد األنصارم، عمرك بف محمد

 ـ.كليذا يضعؼ حديثي ؛محمد بف سيريفعف الذيف رككه بالكجو األكؿ  االثبات
 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

 . إسناده صحيح: ألكؿالكجو ا ىك كجو المحفكظ:ال الحديث مف
  

                                                           

 (.451ص /1البغكم، شرح السنة لمبغكم )ج 1))
 (.253ص /1األلباني، صحيح كضعيؼ سنف النساجي )ج 2))
 (.60ص /30انظر: أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد )ج 3))
 (.216ص /9ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج 4))
 (.18164/ح101ص /30أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد )ج 5))
 (377ص /6البخارم، التاريخ الكبير  )ج 6))
 (.61ص /30مسند أحمد )جانظر كبلـ المحقؽ لأحمد بف حنبؿ،  7))
 (.409ص /1ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث )ج 8))
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 مسند
  بن مسروح  َواْسُمُو ُنَفْيعٌ  ،أبي بكرة

 (  الحديث)
َمَر ْبِن َأْحَمَد بن َمْيِدي  اْلَحاِفُظ اْلَعْدُل الد اَرُقْطِنيُّ عَوُسِئَل الش ْيُخ اْلَجِميُل َأُبو اْلَحَسِن َعِميُّ ْبُن 

َصم ى الم ُو  َرِحَمُو الم ُو َعْن َحِديِث َعْبِد الر ْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكَرَة، َعْن َأِبيِو، َقاَل: َرِكَب َرُسوُل الم وِ 
َىَذا؟  َعَمْيِو َوَسم َم رَاِحَمَتُو َفَخَطَب الن اَس، َوَقاَل: َأيُّ َيْوٍم َىَذا؟ َقاُلوا: َيْوٌم َحرَاٌم، َقاَل: َفَأيُّ َبَمدٍ 

َأْمَواَلُكْم َعَمْيُكْم َحرَاٌم َقاُلوا: َبَمٌد َحرَاٌم، َقاَل: َفَأيُّ َشْيٍر َىَذا؟ َقاُلوا: َشْيٌر َحرَاٌم، َقاَل: َفِإن  ِدَماَءُكْم وَ 
 ... اْلَحِديَث.

مًَّد ٍبًف ًسي ، عىٍف ميحى ٍبدي المًَّو ٍبفي عىٍكفو كىاهي عى ٍنوي؛ فىرى ، كىاٍختيًمؼى عى مَّدي ٍبفي ًسيًريفى : يىٍرًكيًو ميحى ، فىقىاؿى ًريفى
ـى ًفييىا،  ذىكىرى ًفي آًخًرًه أىٍلفىاظنا كىًى ًديًث أىًبي بىٍكرىةى، كىىيكى قىٍكليوي: ثيَـّ قىاؿى كىأىتىى ًبًو ًبطيكًلًو، كى يىا ًفي حى فىأىٍدرىجى

لىٍيسى ىىًذًه اٍلكىًممى  ثىةى، كى عىؿى ييقىسٍّمييىا بىٍيفى النَّاًس الشَّاةى، كىالشَّاتىٍيًف، كىالثَّبلى ًديًث ًإلىيَّ غينىٍيمىاته فىجى اتي ًمٍف حى
مَّ  كىاىىا ميحى نَّمىا رى كىاىىا أىي كبي السٍَّخًتيىاًني ، أىًبي بىٍكرىةى، كىاً  ٍف أىنىًس ٍبًف مالؾ. كىذىًلؾى رى ، عى دي ٍبفي ًسيًريفى

ًف ٍبفي أىًبي بىٍكرىةى، كىرى  كىغىٍيريهي. ٍبدي الرٍَّحمى ًني عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ، عىٍف ميحى اًلدو كىاهي قيرَّةي ٍبفي خى ؿه كىرى جي
ؿي ًفي نىٍفًسي ًمٍف عى  ٍبًد أىٍفضى ٍيًد ٍبًف عى مى : كىعىٍف حي ٍف قيرَّةى، فىقىاؿى ، عى ٍبًد الرٍَّحمىًف، فىسىمَّاهي أىبيك عىاًمرو اٍلعىقىًدم 

كىاهي أىي كبي السٍَّخًتيىانً  ٍـّ يىٍحيىى اٍلقىطَّافى ًفي ًركىايىًتًو عىٍف قيرَّةى. كىرى ـٍ ييسى لى ، كى ًف اٍلًحٍميىًرمٍّ مًَّد الرٍَّحمى ، عىٍف ميحى ي 
ًف اٍبًف أى بٍ  ، عى مَّدو ، عىٍف ميحى ٍف أىي كبى ، عى ٍبدي اٍلكىىَّاًب الثَّقىًفي  ، فىقىاؿى عى . كىاٍختيًمؼى عىٍف أىي كبى ًبي ًف ًسيًريفى

ًف ٍبفً  ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى مَّدو ، عىٍف ميحى ، عىٍف أىي كبى زَّاًؽ، عىٍف مىٍعمىرو ٍبدي الرَّ قىاؿى عى أىًبي  بىٍكرىةى، عىٍف أىًبيًو. كى
لىًد أىًبي بىٍكرىةى، عىٍف أىًبيًو،  كى  ، عىٍف بىٍعًض كى ، عىٍف أىي كبى ـي ٍبفي طىٍيمىافى قىاؿى ًإٍبرىاًىي ٍف أىًبيًو. كى ، عى قىاؿى بىٍكرو

ٍف نىبَّ  ـٍ يىٍذكيٍر مى لى : أيٍنًبٍجتي عىٍف أىًبي بىٍكرىةى، كى ، قىاؿى مَّدو ، عىٍف ميحى ٍف أىي كبى ، عى ٍيدو مَّادي ٍبفي زى قىاؿى اٍبفي حى أىهي، كى
كى  دنا. كى ـٍ يىٍذكيٍر بىٍينىييمىا أىحى لى ، عىٍف أىًبي بىٍكرىةى، كى مَّدو ، عىٍف ميحى ٍف أىي كبى ٍبدي اٍلكىاًرًث، عى مىيَّةى، كىعى كىاهي عي ذىًلؾى رى

ٍخمىدي بٍ  كىاهي مى ، عىٍف أىًبي بىٍكرىةى. كىرى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ، عىٍف ميحى ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف ييكنيسي ٍبفي عيبىٍيدو في حيسىٍيفو
ـى ًفي قىٍكًلًو: أىبيك بىٍكرىةى أًلىنَّيي  دَّثىنىا أىبيك بىٍكرىةى، كىكىًى : حى ، قىاالى سىًف، كىاٍبًف ًسيًريفى ، عىًف اٍلحى سَّافى ـٍ حى مىا لى

يىًزيدي ٍبفي  يَّاطي، كى ـه اٍلخى سىاًل ، كى كىل أىٍشعىثي ٍبفي سىكَّارو ، عىٍف يىٍسمىعىاهي ًمٍنوي. كىرى مَّدو ـى الت ٍستىًرم  عىٍف ميحى ًإٍبرىاًىي
 . ًديًث اٍبًف عىٍكفو قيرَّةى ًإالَّ مىا بىيَّنىاهي ًفي آًخًر حى ، كى ًديثي اٍبًف عىٍكفو ًديثي حى . كىاٍلحى دَّثىنىا أىًبي بىٍكرىةى ميٍرسىبلن حى

، قاؿ: حدثنا أىبيك عيقىٍيؿو يى  مًَّد ٍبًف سىًعيدو ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا أسباط بف عى ، قىاؿى حى ًبيبو ٍحيىى ٍبفي حى
طىبىنىا رىسيكؿي  محمد، : خى ٍف أىًبي بىٍكرىةى، قىاؿى ، عى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ، عىٍف ميحى قاؿ: حدثنا اأٍلىٍشعىثي ٍبفي سىكَّارو

مَّـى يىٍكـى النٍَّحًر، أىٍحسىبيوي قاؿ عمى ناقة، فكاف سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يتكمـ ىاىنا كىاىنا ًعٍندى كيؿٍّ  المًَّو صى
ٍيرى اسمو، فقاؿ: أليس ىذا شيرا حراـ تَّى ظىنىنَّا أىنَّوي ييسىمٍّيًو غى : أىم  يىٍكـو ىىذىا؟ فىسىكىٍتنىا حى ، ثيَـّ قىاؿى ، قىٍكـو
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ـٍ عى  كي ـٍ كىأىٍعرىاضى ـٍ كىأىٍمكىالىكي : فىًإفَّ ًدمىاءىكي ـٍ أليس ىذا بمدا حراـ فىقيٍمنىا: بىمىى قىاؿى ًة يىٍكًمكي ٍرمى رىاـه كىحي ـٍ حى مىٍيكي
ـٍ قىاؿى فىٍمييبىمًٍّغ الشَّاًىدي اٍلغىاًجبى  بَّكي ـٍ ىىذىا ًإلىى يىٍكـً تىٍمقىٍكفى رى ـٍ ىىذىا ًفي بىمىًدكي ىىذىا ًفي شىٍيًركي
(1). 

 أواًل: أوجو الختالف:

 أكجو: ثبلثةى ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عم
 .  بف أبي بكرة، عف أبي بكرة امحمد بف سيريف، عف  الوجو األول:

، كرجؿ حميد  أبي بكرة ،عف أبي بكرةبف محمد بف سيريف، عف عبد الرحمف  الوجو الثاني:
 بف عبد الرحمف الحميرم، كرجؿ أفضؿ في نفسي مف عبد الرحمف، فسماه أبك عامر العقدم.

 .محمد بف سيريف، قاؿ: أنبجت أنا أبا بكرة  الوجو الثالث:

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 . محمد بف سيريف، عف ابف أبي بكرة، عف أبي بكرة  الوجو األول:

 ،(6)، كابف أبي عاصـ(5)ابف أبي شيبةك ، (4)أبك داكدك ، (3)، كمسمـ(2)أخرجو البخارم
 .مف طريؽ أيكب السختياني ،تيـثماني ،(9)، كالطبراني(8)كابف حباف ،(7)البزارك 

  
 
 

                                                           

 [.1265:رقـ السؤاؿ  154-151/ ص7]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
: رقـ الحديث 107/ص 4ج ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب ما جاء في سبع أرضيف، 2))

3197.] 
]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالدٍّيات، باب تغميظ تحريـ الدٍّماء كاألعراض  3))

 [.1679: رقـ الحديث 1305/ ص 3كاألمكاؿ، ج
، ج 4))  [.1948: رقـ الحديث 196/ ص 2]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب األشير الحـر
 [.37164: رقـ الحديث 453/ ص7]ابف أبي شيبة:  مصنؼ ابف أبي شيبة، ج 5))
 [.1565: رقـ الحديث 208/ ص3]أبك بكر الشيباني: اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ، ج6) )
 [.3616: رقـ الحديث 86/ ص9الزخار، ج]البزار: البحر  7))
 [.5974:رقـ الحديث  312/ ص 13]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج 8))
 [.60/ح 319]الطبراني: األحاديث الطكاؿ، ص 9))
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، ستتيـ (6)الطحاكم ،(5)الدارميك  ،(4)أحمد، ك (3)النساجيك  ،(2)، كمسمـ(1)أخرجو البخارمك 
 .مف طريؽ عبد ا بف عكف
 ، ثبلثتيـ مف طريؽ قيرَّة بف خالد، ثبلثتيـ(9)كالخطيب ،(8)، كالبييقي(7)كأخرجو كالطيالسي

 عبد ا بف عكف،  كقرة بف خالد[، عف محمد بف سيريف بو. ك  ،]أيكب السختياني
، كرجؿ حميد أبي بكرة ،عف أبي بكرةبف محمد بف سيريف، عف عبد الرحمف  :نيالوجو الثا

 الرحمف، فسماه أبك عامر العقدم. بف عبد الرحمف الحميرم، كرجؿ أفضؿ في نفسي مف عبد

تيـ، مف طريؽ قرة بف أربع، (13)ابف بطةك ، (12)وابف ماجك ، (11)، كمسمـ(10)أخرجو البخارم
 .خالد

]قرة بف خالد، عبد ا بف عكف[،  ، كبلىما(14)كأخرجو أحمد، مف طريؽ عبد ا بف عكف
 عف محمد بف سيريف بو.

 

 
                                                           

             ]البخارم: صحيح البخارم، باب قكؿ النَّبي صمى ا عميو كسمـ: )ربَّ ميبمَّغ أكعى مف سامع(،  1))
 [.67رقـ الحديث : 24/ ص1ج
]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالدٍّيات، باب تغميظ تحريـ الدٍّماء كاألعراض  2))

 [.1679: رقـ الحديث 1306/ ص3كاألمكاؿ،ج
 [.5820: رقـ الحديث 365/ ص5]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج 3))
 [.20387رقـ الحديث  :28/ ص34]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 4))
 [.1957: رقـ الحديث 1220/ ص2]الدارمي: سنف الدارمي، ج 5))
 [.43: رقـ الحديث 34/ ص1]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 6))
 [.899: رقـ الحديث 190/ ص2]الطيالسي: مسند أبي داكد، ج 7))
 [.5103: رقـ الحديث 344/ ص7]البييقي: شعب اإليماف، ج 8))
 [.16]البغدادم: شرؼ أصحاب الحديث لمخطيب البغدادم، ص  9))
 [.1741: رقـ الحديث 176/ ص2]البخارم: صحيح البخارم، كتاب الحس، باب الخطبة أياـ منى، ج 10))
]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالدٍّيات ، باب تغميظ تحريـ الدٍّماء كاألعراض  11))

 [.1679: رقـ الحديث 1307/ص3كاألمكاؿ، ج
 [.233: رقـ الحديث 85/ ص1]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، باب مف بمغ عمما، ج 12))
 [.1021: رقـ الحديث 740/ ص2]ابف بطة: اإلبانة الكبرل البف بطة، ج 13))
 [.20407: رقـ الحديث 47/ ص34]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 14))
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 .محمد بف سيريف، قاؿ: أنبجت أنا أبا بكرة  :ثالثالوجو ال

تيـ، مف ، خمس(5) ابف مندهك  ،(4)حاتـ، كابف أبي (3)، كأحمد(2)، كالنساجي(1)أخرجو أبك داكد
 .طريؽ أيكب السختياني

، كبلىما مف طريؽ أشعث بف سىكَّار، كأخرجو  الطبراني، (7)، كالدارقطني(6)كأخرجو أحمد 
 .(8)مف طريؽ سالـ الخياط

 ]أيكب السختياني، كأشعث بف سكار، كسالـ الخياط[، عف محمد بف سيريف بو.  ثبلثتيـ

 أوجو الختالف:ثالثًا: دراسة 

 . محمد بف سيريف، عف ابف أبي بكرة، عف أبي بكرة  الوجو األول:

عبد ا ك  ،]أيكب السختياني ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:
 ، كقرة بف خالد[.بف عكفا
 ثقة ثبت حجة"." (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 ثقة ثبت"." (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -

، البصرم، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة، ضابط، مف قرة بن خالد السدوسي -
 .(9)السادسة مات سنة خمس كخمسيف"

، كرجؿ حميد بف محمد بف سيريف، عف عبد الرحمف أبي بكرة ،عف أبي بكرة :نيالوجو الثا
 أفضؿ في نفسي مف عبد الرحمف، فسماه أبك عامر العقدم.عبد الرحمف الحميرم، كرجؿ 

                                                           

، ج]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب ا 1))  [.1947: رقـ الحديث 195/ ص2لمناسؾ، باب األشير الحـر
 [.4130: رقـ الحديث127/ ص7]النساجي: سنف النساجي، كتاب تحًريـً الدَّـ، تحريـ القتؿ، ج 2))
 [.20386: رقـ الحديث23/ ص34]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 3))
 [.10099حديث: رقـ ال791/ ص6]ابف أبي حاتـ: تفسير ابف أبي حاتـ ، ج 4))
 [.40:رقـ الحديث  158/ ص1]ابف منده: التكحيد البف منده، ج 5))
 [.20419: رقـ الحديث 62/ ص34]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 6))
 [.1265: رقـ السؤاؿ 154-151/ ص7]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج7) )
 [.963: رقـ الحديث292/ ص1]الطبراني: المعجـ األكسط، ج 8))
(،  203ص /7(، انظر ترجمتو في: ابف سعيد، الطبقات الكبرل )ج455ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 9))

 (.577ص /23(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج183/ ص7البخارم، التاريخ الكبير )ج
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ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:] قرة بف خالد[، كما كجدتو مف 
 طريؽ، عبد ا بف عكف.

 "ثقة، ضابط". " الكجو الثاني الذم سبؽ، كىك : تقدمت ترجمتو فيقرة بن خالد السدوسي -

 ثقة ثبت"." (، كىك  ترجمتو في حديث ): تقدمت عبد ا بن عون -

 .محمد بف سيريف، قاؿ: أنبجت أنا أبا بكرة  :ثالثالوجو ال

يػكنس بػف ك  ،أيػكب السػختياني] ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:
أيػػػكب مػػػف طريػػػؽ إال عبيػػػد، أشػػػعث بػػػف سػػػكار، كسػػػالـ الخيػػػاط، كيزيػػػد التسػػػترم[، لكنػػػي لػػػـ أجػػػده 

 .كسالـ الخياط ،أشعث بف سكار ،السختياني
 ثقة ثبت حجة"." (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 "ضعيؼ". (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )أشعث بن سوار -

 :كزاد، كثقو أحمد بف حنبؿ، (1)البصرم، نزؿ مكة، مف السادسة سالم بن عبد ا الخياط، -
، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس بقكم، (3)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ سيء الحفظ" ،(2)"ليس بو بأس"

، كقاؿ النساجي: " ليس (5)، قاؿ الدارقطني: " ليف الحديث"(4)ييكتب حديثو كال يحتس بو"
، كقاؿ ابف حباف: يقمب األخبار، كيزيد فييا (7)، كقاؿ يحيي بف معيف: "ليس بشيء"(6)بثقة"

 .(8)ما ليس منيا...، كال يحتس بو"
 صدكؽ سيئ الحفظ. خالصة القول فيو:

 ثقة ثبت"." (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )يزيد بن إبراىيم -

 (، كىك" ثقة ثبت، فاضؿ، كرع".  : تقدمت ترجمتو في حديث )يونس بن عبيد -

                                                           

 (.226ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  1))
 (.140ص /3أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ )ج 2))
 (.226ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  3))
 (.185/ ص4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج 4))
 (.111/ ص2الذىبي، ميزاف االعتداؿ )ج 5))
 (.46النساجي، الضعفاء كالمتركككف لمنساجي )ص  6))
 (.122حيي بف معيف، تاريخ ركاية الدارمي )ص ي 7))

 .(342ص/ 1ج) ابف حباف، المجركحيف ((8
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 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:
 سيرين؛ ألمور عدة:محفوظ عن محمد بن ، والىو الصواب ولالحديث من وجيو األ 

ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف ثبلثة مف أصحابو الثقات الحفاظ األثبات كىـ:           .1
 عبد ا بف عكف، كقرة بف خالد[.ك  ،أيكب السختياني]

 .(1)"كالحديث حديث ابف عكف، كقرة" ترجيح اإلماـ الدارقطني ليذا الكجو حيث قاؿ: .2

 كاألضبط.أنو مف ركاية األكثر كاألحفظ  .3

 تخريس الشيخيف لو. .4

 المتابعات التي تعضده كتقكيو إضافة إلى قكتو. .5
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 : متفؽ عميو.كؿالحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو األ
  

                                                           

 (.1265سؤاؿ /154-151ص /7الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج 1))
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 (  الحديث)
 ُثم   َخَطبَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َأن   َأِبيوِ  َعنْ  َبْكَرَة، َأِبي ْبنِ  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َوُسِئلَ 

َلى َفَذَبَحُيَما (1)َأْمَمَحْينِ  َكْبَشْينِ  ِإَلى اْنَصَرفَ   .َبْيَنَنا َفَقس َمَيا َغَنمٍ  َواِ 
، اٍبفي  يىٍرًكيوً : فىقىاؿى  ، اٍبفً  عىفً  عىٍكفو ٍبدً  عىفٍ  ًسيًريفى ـى  .أىًبيوً  عىفٍ  بىٍكرىةى، أىًبي ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى  ًفيًو، كىكىًى
ا نَّمى كىاهي  كىاً  ، اٍبفي  رى اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  ًسيًريفى كىاهي  كىذىًلؾى  .مى ، رى ، اٍبفً  عىفً  كىًىشىاـه، أىي كبي  كىىيكى  ًسيًريفى

كىابي   .(2)الصَّ

 أواًل: أوجو الختالف:

 ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى كجييف:
 .ة ، عف أبي بكر عبد الرحمف بف أبي بكرةمحمد بف سيريف، عف  الوجو األول:

 .أنس بف مالؾ محمد بف سيريف، عف  الوجو الثاني:

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 .ة ، عف أبي بكر عبد الرحمف بف أبي بكرةالكجو األكؿ: محمد بف سيريف، عف 

 بف عكف عف محمد بف سيريف بو.امف طريؽ  ، كبلىما(4)، كالخطيب(3)أخرجو مسمـ
 .أنس بف مالؾمحمد بف سيريف، عف  الوجو الثاني:

 

 

 

 

                                                           

سىكىاد بىيىاض ًفيوً  الًَّذم األممح أممحيف: ((1 يككف كى            الحديث القاسـ بف سبلـ، غريب .أىكثر اٍلبيىاض كى
 .(206ص/ 2ج)

 [.1268: رقـ الحديث 157/ ص7( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالدٍّيات، باب تغميظ تحريـ الدٍّماء كاألعراض  3))

 [.1679: رقـ الحديث 1306/ ص3كاألمكاؿ، ج
 [.747/ ص2الفصؿ لمكصؿ المدرج في النقؿ، ج( ]الخطيب: (4
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،                    (5)، كأبك عكانة(4)، كأبك يعمى(3)، كابف ماجو(2)، كالنساجي(1)أخرجو البخارم
، سبعتيـ  مف طريؽ أيكب، كأخرجو أبك عكانة، مف طريؽ ىشاـ (7)، كالبييقي(6)كابف األعرابي

 محمد بف سيريف بو.، كبلىما ]أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف[، عف (8)بف حسافا
 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

ركل ىذا  .ة ، عف أبي بكر عبد الرحمف بف أبي بكرةمحمد بف سيريف، عف  الوجو األول:
 [عبد ا بف عكف] فاد الدارقطني:أالكجو عف محمد بف سيريف، كما 

 ثقة ثبت"."(، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -

 . أنس بف مالؾمحمد بف سيريف، عف  الوجو الثاني:

ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني: ]أيكب السختياني، كىشاـ بف 
 [.حساف

 (، كىك "ثقة ثبت حجة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 (، كىك "ثقة".  تقدمت ترجمتو في حديث ) :ىشام بن حسان -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 محفوظ عن محمد بن سيرين؛ ألمور عدة:، والالحديث من وجيو الثاني ىو الصواب
 

                                                           

 بكبشيف أقرنيف، كيذكر سمينيف،  كتاب األضاحي، باب في أضحية النَّبي ( ]البخارم: صحيح البخارم،(1
 [.5554: رقـ الحديث 100/ ص7ج 
           :   193/ ص 3( ]النساجي: سنف النساجي، كتاب صبلة العيديف، ذبح اإلماـ يـك العيد كعدد ما يذبح ج(2

 [.1588رقـ الحديث 
( ]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، كتاب األضاحي، باب النَّيي عف ذبح األضحية، قبؿ الصبلة،                  (3
 [.3151: رقـ الحديث 1053/ ص 2ج
 [.2826: رقـ الحديث 209/ ص5( ]أبك يعمى: مسند أبي يعمى المكصمي، ج(4
 [.7838: رقـ الحديث 73/ ص5ة، ج( ]أبك عكانة: مستخرج أبي عكان(5
 [.525: رقـ الحديث 280/ ص1( ]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي، ج(6
 [.18879: رقـ الحديث 10/ ص14( ]البييقي: معرفة السنف كاآلثار، ج(7
 [.7838: رقـ الحديث 73/ ص5( ]أبك عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج(8
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: اأصحابو الثقات، كىمكما أفاد الدارقطني اثناف مف سيريف  ىذا الكجو عف محمد بف ركل .1
 .(1)الثٍّقة" في بيما [، كقكؿ الدارقطني فييما: "كحسبؾ]أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف

 مالؾ، بف أنس عف إال أعممو، كالقكؿ حماد بف زيد بعد أف ركاه عف أيكب السختياني: " .2
 . (2)مالؾ" بف أنس عف محمد، عف كىشاـ،

حديث مف لمصححو البخارم، بإخراجو لقي ىذا الكجو القبكؿ كالتصحيح مف العمماء؛ فقد  .3
 أيكب، ركاه ، كصكب اإلماـ الدارقطني ىذا الكجو حيث قاؿ: " كذلؾىذا الكجو في صحيحو

 .(3)الصكاب" كىك سيريف، ابف عف كىشاـ،

   عف سيريف، ابف عف عكف، فقد كىمو الدارقطني قاؿ: "كركاه ابف ؛الكجو األكؿضعؼ  .4
 .فيو" ككىـ ،أبيو عف بكرة، أبي بف الرحمف عبد

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 الحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو الثاني: إسناده صحيح.

 





 
 

  

                                                           

 [.1451: رقـ السؤاؿ 127/ ص8األحاديث النبكية، ج( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في (1
 [.73/ ص5( ]أبك عكانة، مستخرج أبي عكانة، ج(2
 [.1268: رقـ الحديث 157/ ص7( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(3
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 مسند
 بالل بن رباح 

 (  الحديث)
أَ  َأن وُ  ِباَللٍ  َعنْ  ِحزَاٍم، ْبنِ  َحِكيمِ  َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ               رََأْيتُ : َوَقالَ  ِخَمارِِه، َعَمى َوَمَسحَ  َتَوض 
 .َذِلكَ  َيْفَعلُ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ 

ًكيـً ٍبفً  ًمًؾ ٍبًف سىًعيدو عىٍف حى ٍبًد اٍلمى ٍبًد المًَّو، عىٍف عى ، عىٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف عى ٍيسو رى : يىٍرًكيًو اٍبفي جي ،  فىقىاؿى ًحزىاـو
 ، ًديثي ًكمى ىىذىا اٍلحى ًمًؾ، كىىيكى كىًىـه...، كىري ٍبًد اٍلمى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف عى ٍيسو رى : عىًف اٍبًف جي ًقيؿى عف ببلؿ. كى
ٍنوي  ، كىاٍختيًمؼى عى مَّدي ٍبفي ًسيًريفى ٍنوي ميحى دَّثى ًبًو عى ، حى ؿو ك، عىٍف ًببلى ٍندىًؿ ٍبًف سييىٍيًؿ ٍبًف عىٍمرو ٍف أىًبي جى  ؛عى

. ؿو ، عىٍف ًببلى ٍندىؿو ، عىٍف أىًبي جى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى كىاهي قىتىادىةي، عىٍف ميحى ٍنوي. فىرى اًمرو عى الىفىوي  قىالىوي عيمىري ٍبفي عى كىخى
. ؿو اًبًو، عىٍف ًببلى ، عىٍف بىٍعًض أىٍصحى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى كىاهي عىٍف ميحى ، عىًف  ًىشىاـه، فىرى ًريًرمٍّ : عىًف اٍلجى ًقيؿى كى

. الن ؿو رىأىل ًببلى ، عىٍف رىجي ؿو ميٍرسىبلن  اٍبًف ًسيًريفى كىاهي يكنس بف عبيد، عف ابف سيريف، عف ًببلى كىرى
(1). 

 أوجو الختالف:أواًل: 

 :ثبلثة أكجو، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 

 .ؿ محمد بف سيريف، عف أبي جندؿ، عف ببل الوجو األول:

 .محمد بف سيريف، عف بعض أصحابو، عف ببلؿ  :لثانيا الوجو

 ، مرسبلن. محمد بف سيريف، عف ببلؿ الوجو الثالث:

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 .محمد بف سيريف، عف أبي جندؿ، عف ببلؿ  الوجو األول:

، ثبلثتيـ مف طريؽ قتادة بف دعامة عف محمد (4)، كالطبراني(3)الشاشيك ، (2)خرجو البزارأ
 بف سيريف بو. ا

 .محمد بف سيريف، عف بعض أصحابو، عف ببلؿ  :لثانيا الوجو

                                                           

 [.1285: رقـ الحديث 179-178/ ص7]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
 [.1379: رقـ الحديث 213/ ص4]البزار، البحر الزخار، ج 2))
 [.969: رقـ الحديث 365/ ص2]الييثـ بف كميب، المسند لمشاشي، ج 3))
 [.1111: رقـ الحديث  362/ ص1]الطبراني: المعجـ الكبير، ج 4))
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 بف سعيد ، كأكرده الدارقطني مف طريؽ(1)أخرجو عبد الرزاؽ، مف طريؽ ىشاـ بف حساف
  .سيريف بو، كبلىما] ىشاـ بف حساف، كسعيد الجريرم[، عف محمد بف (2)الجريرم إياس

 مرسبلن. محمد بف سيريف، عف ببلؿ  الوجو الثالث:

 .(3)محمد بف سيريف بو عف يكنس بف عبيد، مف طريؽ ،الدارقطنيأكرده 
 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

 .محمد بف سيريف، عف أبي جندؿ، عف ببلؿ  الوجو األول:

 ]قتادة بف دعامة[.ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني: 

 ".ثقة ثبت" (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) :قتادة بن دعامة -

 .محمد بف سيريف، عف بعض أصحابو، عف ببلؿ  :لثانيا الوجو

 ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني: ]ىشاـ بف حساف،
 [.الجريرمك 
 "ثقة". (، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث حسان: بن ىشام -

البصرم، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ        مسعكد أبك الجيـ، بضـ :الجريري إياس بن سعيد -
.(4)كأربعيف" أربع سنة مات سنيف، بثبلث مكتو قبؿ اختمط الخامسة، مف ابف حجر: "ثقة،

 مرسبلن. محمد بف سيريف، عف ببلؿ  الوجو الثالث:
 الدارقطني: ]يكنس بف عبيد[.ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد 

 كرع". فاضؿ، ثبت، ثقة "(، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) :عبيد بن يونس -
 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 .محمد بف سيريف، عف أبي جندؿ، عف ببلؿ  الوجو األول:

                                                           

 [.733: رقـ الحديث  187/ ص1]عبد الرزاؽ: مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، ج 1))
 [.1285: رقـ الحديث 179-178/ ص7ني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج]الدارقط 2))
 المرجع السابؽ. 3))
(، 193ص /7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج233ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  4))

أسماء الرجاؿ (، المزم، تيذيب الكماؿ في 351/ص6(، ابف حباف، الثقات )ج181العجمي، الثقات )ص
 (.16(، العبلجي، المختمطيف )ص 153/ص6(، الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج338/ ص10)ج
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عامر عف الحديث مف ىذا الكجو إسناده ضعيؼ؛ تفرد بركايتو سالـ بف نكح عف عمر بف 
 ركل نعمـ ال[ صدكؽ لو أكىاـ، كقاؿ البزار: "قتادة، بو، ككبلىما ]سالـ بف نكح، كعمر بف عامر

 ابف عف قتادة حديث مف غريب، كقاؿ الدارقطني:"(1)عامر" بف عمر إال قتادة عف الحديث، ىذا
 بف سالـ بو كتفرد عنو، البصرة قاضي عامر بف عمر بو تفرد ببلؿ، عف جندؿ ابف عف سيريف
 .(2)عمر" عف نكح
 سنة مات السادسة، مف أكىاـ، لو صدكؽ قاضييا، البصرم، السممي، عامر بف عمر -

 .(3)بعدىا كقيؿ كثبلثيف خمس
 التاسعة، مف أكىاـ، لو صدكؽ العطار، سعيد، أبك البصرم، عطاء، أبي بف نكح بف سالـ -

 .(4)الماجتيف بعد مات
 .محمد بف سيريف، عف بعض أصحابو، عف ببلؿ  :لثانيا الوجو

 :محمد بن سيرين؛ ألمور عدةىذا الوجو محفوظ عن 

: ]ىشاـ بف مف أصحابو الثقات، كىـ اثناف محمد بف سيريفالحديث مف ىذا الكجو ركاه عف  .1
 [.الجريرمسعيد بف إياس  حساف،

 .(5)سيريف ابف في الناس أثبت مف ثقةىشاـ بف حساف: .2
 تيكبع ىشاـ بف حساف عف ابف سيريف في الكجو الثاني فقد تابعو الثقة سعيد الجريرم.  .3

 مرسبلن. محمد بف سيريف، عف ببلؿ  الوجو الثالث:

 ىذا الكجو لـ أقؼ عميو مف خبلؿ التخريس. 
 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

بحاؿ الرجؿ إسناده ضعيؼ؛ لمجيالة : لثانيالكجو ا ىكك  ،كجو المحفكظال الحديث مف
  .المبيـ

  

                                                           

 (.214/ ص4البزار، البحر الزخار )ج 1))
 (.282ص/ 2جالدارقطني، أطراؼ الغراجب كاألفراد ) 2))
 (.414ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 3))
 (.227)ص المرجع السابؽ، 4))
 (.572)ص المرجع السابؽ،5))
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 مسند
 أبي ىريرة 

 (  الحديث)

 َعَمْيوِ  الم وُ  صمى النبي أن ُىَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  ِسيِريَن، ْبنِ  ُمَحم دِ  َعنْ  ُيْرَوى َحِديثٍ  َعنْ  َوُسِئلَ 
 .َفِريَضةً  َثاَلثًا ِلْمُجُنبِ  َوااِلْسِتْنَشاقَ  اْلَمْضَمَضةَ  َجَعلَ  َوَسم مَ 

مَّدً  ٍبفي  بىرىكىةي  يىٍرًكيوً : فىقىاؿى  ٍيدو  ٍبفً  ميحى ، زى مىًبي  ًقيؿى  اٍلحى ،: كى اًرم  ، ٍبفً  ييكسيؼى  عىفٍ  اأٍلىٍنصى  عىفً  أىٍسبىاطو
، اًلدو  عىفٍ  الثٍَّكًرمٍّ ذَّاًء، خى ، اٍبفً  عىفً  اٍلحى ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى مَّى النًَّبيٍّ  عىفً  ىيرى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  .كى

مىٍيمىافي  تىابىعىوي كى  ًبيعً  ٍبفي  سي ، ٍبفً  ىىمَّاـً  عىفٍ  النٍَّيًدم  ...  الرَّ ، عىفً  ميٍسًمـو ا الثٍَّكًرمٍّ ىيمى ًكبلى ، كى كؾه  كىىيكى  مىٍتري
كىابي  كىٍىـه، كىاهي  مىا كىالصَّ ًكيعه، رى ، عىفً  كىغىٍيريهي، كى اًلدو  عىفٍ  الثٍَّكًرمٍّ ذَّاًء، خى ، ًسيًريفى  اٍبفً  عىفً  اٍلحى  أىفٌ  ميٍرسىبلن
مَّى النًَّبيَّ  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى نىابىةً  ًفي ااًلٍسًتٍنشىاؽً  ًفي سىفَّ : كى ثنا، اٍلجى بىرىكىةي  ثىبلى مىًبي   كى كؾه  اٍلحى ٍتري مى

(1). 
 أواًل: أوجو الختالف:

 ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى كجييف:
 .عف النبي ، أبي ىريرة محمد بف سيريف، عف  األول:الوجو 

 .عف النبي  مرسبلن، محمد بف سيريف الوجو الثاني:

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 .عف النبي ، أبي ىريرة محمد بف سيريف، عف  الوجو األول:

، أربعتيـ مف طريؽ خالد (5)، كابف عساكر(4)، كالبييقي(3)، كالدارقطني(2)أخرجو ابف عدم
 محمد بف سيريف بو.الحذاء عف 

 .عف النبي  مرسبلن، محمد بف سيريف الوجو الثاني:

                                                           

 [.1428: رقـ السؤاؿ 104/ ص8( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.224/ ص2( ]ابف عدم: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ج(2
 [.409: رقـ الحديث 207/ ص1( ]الدارقطني: سنف الدارقطني، ج(3
 [.1443: رقـ الحديث 485/ ص1( ]البييقي: معرفة السنف كاآلثار، ج(4
 [.8/ ص31( ]ابف عساكر: تاريخ دمشؽ البف عساكر، ج(5
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، ثبلثتيـ مف طريؽ خالد الحذاء عف (3)، كالبييقي(2)، كالدارقطني(1)أخرجو ابف أبي شيبة
 محمد بف سيريف بو.

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 .عف النبي ، أبي ىريرة محمد بف سيريف، عف  الوجو األول:

 ]خالد بف ميراف الحذاء[. فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 

 الحذاء، البصرم، الزام، ككسر بضميا، كقيؿ: الميـ، بفتح المنازؿ، أبك ،ميران بن خالد -
 كاف ألنو كقيؿ: عندىـ، يجمس كاف ألنو ذلؾ لو قيؿ المعجمة، الذاؿ كتشديد الميممة بفتح
  مف يرسؿ، ثقة متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "كىك النحك، ىذا عمى أحذ يقكؿ

 عميو كعاب الشاـ، مف قدـ لما تغير حفظو أف إلى زيد بف حماد أشار كقد الخامسة،
 . (4)السمطاف" عمؿ في دخكلو بعضيـ

 .عف النبي  مرسبلن، محمد بف سيريف الوجو الثاني:

 ]خالد بف ميراف الحذاء[. فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 

 يرسؿ". "ثقة كىكالكجو األكؿ مف ىذا الحديث، تقدمت ترجمتو في : ميران الحذاء بن خالد -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 .عف النبي ، أبي ىريرة محمد بف سيريف، عف  الوجو األول:

 استبعدت الحديث من ىذا الوجو؛ ألسباب عدة، وىي:

بركة بف محمَّد الحمبي، كسميماف بف الربيع النيدم،  هفي إسناد الحديث مف ىذا الكجو .1
 .(5)ككبلىما متركؾ

 

                                                           

 [.736: رقـ الحديث 68/ ص1( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(1
 [.407،410: رقـ الحديث 206/ ص1( ]الدارقطني: سنف الدارقطني، ج(2
 [.1442: رقـ الحديث 484/ ص1( ]البييقي: معرفة السنف كاآلثار، ج(3
(، 192/ص 7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج191ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 4))

 (.177/ ص8(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج173/ ص3البخارم، التاريخ الكبير لمبخارم )ج
 [.1428: رقـ السؤاؿ 104/ ص8( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(5
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 ركم كقد ىذا، بركة غير اإلسناد بيذا مكصكالن  يركه لـ الحديث قاؿ ابف عدم: "ىذا .2
  .(1)مرسبلن"

 العمماء ليذا الكجو: تضعيؼ كتكىيـ  .3
، كقاؿ أيضان بعد أف ذكر الحديث في (2)ىك كىـ"لدارقطني ليذا الكجو، حيث قاؿ: "ا. أ

  .(3)"كبركة ىذا يضع الحديثبركة،  إال بو يحدث كلـ باطؿ سننو: "ىذا
 أحاديث أسباط بف يكسؼ عف يركم الحمًبي محمد بف قاؿ الحاكـ في المدخؿ: "بركةك . ب

 .(4)مكضكعة"
 .(5)فيو" شؾ ال مكضكع حديث الجكزم بعد ذكر ىذا الكجو: "ىذا قاؿ ابفك . ت

 .عف النبي  مرسبلن، محمد بف سيريف الوجو الثاني:

 :ىذا الوجو محفوظ عن محمد بن سيرين
ىكذا ركاه الحديث مف ىذا الكجو لقي التصكيب كالترجيح مف العمماء؛ حيث قاؿ البزار:" 

، كقاؿ الدارقطني: (6)"الحذَّاء عف ابف سيريف مرسبلن الثقات عف سفياف الثكرم عف خالد 
، ثبلثا الجنابة في االستنشاؽ ، سىفَّ  النًَّبيَّ  أىفَّ  سيريف ابف عف، ككيع مرسبلن  حديث "كالصكاب

 .(7)كغيره مكسى بف المَّو عبيد كتابع ككيعنا
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 .إلرسالو ضعيؼ؛: إسناده ثانيىك الكجو الك  ،الحديث مف الكجو المحفكظ
  

                                                           

 (.224/ ص2( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(1
 [.1428: رقـ السؤاؿ 104/ ص8( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 [.409: رقـ الحديث 207/ ص1( ]الدارقطني: سنف الدارقطني، ج(3
 (.125( الحاكـ، المدخؿ إلى الصحيح )ص(4
 (.81/ ص2كزم )ج( ابف الجكزم، المكضكعات البف الج(5
 (.484/ ص1( البييقي، معرفة السنف كاآلثار )ج(6
 (.207/ ص1( الدارقطني، سنف الدارقطني )ج(7
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 (  الحديث)
  ، َعِن الن ِبي  رضي ا عنو َوُسِئَل َعْن َحِديٍث ُيْرَوى َعْن ُمَحم ِد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُىَرْيَرةَ 

ْبَياِن   .(1)ِباْلُقَمارِ َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم: ُكلُّ َشْيٍء َنَيى الم ُو َعْنُو ِكبيٌر، َحت ى ِلْعُب الص 
ا كىاهي شىٍيخه أًلىٍىًؿ اٍلبىٍصرىًة، ييقىاؿي لىوي: مىعىافي أىبيك صى ٍنوي؛ فىرى ، كىاٍختيًمؼى عى : يىٍرًكيًو اٍبفي ًسيًريفى ، عىٍف فىقىاؿى ًلحو

سى  مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍيرىةى، عىًف النًَّبيٍّ صى ، عىٍف أىًبي ىيرى ًف اٍبًف ًسيًريفى رَّةى، عى كىابي أىًبي حي ـى ًفيًو، كىالصَّ ، كىكىًى مَّـى
، عىًف اٍبًف عىبَّاسو قىٍكليوي  ًف اٍبًف ًسيًريفى  .(2)عى

 أواًل: أوجو الختالف:

 ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى كجييف:

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 ، مكقكفان.رضي ا عنيما محمد بف سيريف، عف ابف عباس الوجو الثاني:

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 حرة، عف محمد بف سيريف بو.  ي، كبلىما مف طريؽ أب(4)، كابف الجكزم(3)أخرجو العقيمي
 ، مكقكفان.رضي ا عنيما محمد بف سيريف، عف ابف عباس الوجو الثاني:

، كالبييقي، مف طريؽ يحيي بف (5)كأيكب السختياني ،أخرجو الطبرم، مف طريؽ منصكر
]منصكر بف زاذاف، كأيكب السختياني، كيحيي بف عتيؽ،  أربعتيـ ،(6)عتيؽ، كىشاـ بف حساف

 .عف محمد بف سيريف بو كىشاـ بف حساف[،

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:
                                                           

ٍبياف لىًعبي  حتَّى الميسر، مف قمار: فىييكى  ((1 ة الصٍّ بي   ،بالكيجَّ ـ كىالتٍَّشًديًد: ليٍعبة. كىيك أىٍف يىأخذ الصَّ ة بالضَّ الكيجَّ
ةً  ، ًإذىا لىًعب بالكيجَّ بي  كف ًبيىا، ككىسَّ الصًّ كىافى ًخٍرقةن فيىٍجعىميا كىأىنَّيىا كيرىة، ثيَـّ يتىقىامىري كر ًعٍندىـ الميسر ، كى زي  الًَّذم اٍلجى

مىٍيًو. يقامركف ًميدم ابف أبي عى ،       (91ص) كمسمـ البخارم الصحيحيف في ما غريب نصر، تفسيرانظر: الحى
 .(297ص/ 5ج) كاألثر الحديث غريب في ابف األثير، النياية

 [.1429: رقـ السؤاؿ 105/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 2))
 [.257/ ص 4]العقيمي: الضعفاء الكبير، ج 3))
 [.117/ ص3المكضكعات البف الجكزم، جالجكزم: ابف ] 4))
 [.9201: رقـ الحديث 244ص/ 8البياف، ج ]الطبرم: جامع 5))
 [.6749: رقـ الحديث 349/ ص9]البييقي: شعب اإليماف، ج 6))
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 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  ول:الوجو األ 

 ]أبك حرة[. فاد الدارقطني:أ، كما محمد بف سيريفركل ىذا الكجو عف 
(، كىك "صدكؽ، ككاف   : تقدمت ترجمتو في حديث )ة، واصل بن عبد الرحمنر  أبو حُّ  -

 ييدىلَّس عف الحسف". 
 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف ابف عباس الوجو الثاني:

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف محمد بف سيريف: 
 ]منصكر بف زاذاف، كأيكب السختياني، كيحيي بف عتيؽ، كىشاـ بف حساف[.

 (، كىك "ثقة ثبت عابد".  تقدمت ترجمتو في حديث )منصور بن زاذان:  -

 ة ثبت حجة".ثق"(، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 ثقة""(، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )يحيى بن عتيق -

(، كىك "ثقة".  تقدمت ترجمتو في حديث ) :ىشام بن حسان -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

أبك صالح  كذلؾ لتفرد معاف ؛الكجوعند دراسة أكجو اإلختبلؼ استبعدت الحديث مف ىذا 
قيمي: "معاف ىذا عف ابف سيريف بو، قاؿ العي  في ركايتو لمحديث، عف كاصؿ بف عبد الرحمف،

، كقاؿ ابف حباف: معاف بف رفاعة السبلمي، مينكر الحديث يركم (1)يحدث عف الثقىات، بمناكير
فمما صار الغالب عمى  ؛ال يشبو حديثو حديث األثبات ،مراسيؿ كثيرة كيحدث عف أقكاـ مجاىيؿ

"كىذا، كقاؿ ابف عدم بعد أف أكرد الحديث: ،(2)استحؽ ترؾ االحتجاج ؛ركايتو ما تنكر القمكب
رَّة يركيو معاف ىذا، كمعاف ىذا ليس ىك معركؼ، كال أعرؼ لو ركاية غير ما  عف أىًبي حي

أبك صالح، عف أبي حرَّة،  البصرة، يقاؿ لو: معاف ، كقاؿ الدارقطني: "ركاه شيخ ألىؿ(3)ذكرت"
، كقاؿ ابف الجكزم: "ىذا حديث (4)، ككىـ فيو" عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة، عف النبي

                                                           

 (.257/ ص 4العقيمي، الضعفاء الكبير )ج 1))
 (36/ ص3ابف حباف، المجركحيف )ج 2))
 (.38/ ص8ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج 3))
 (.1429/ سؤاؿ105/ ص8الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج 4))
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، كعميو فإف الحديث مف ىذا الكجو ال يصح (1)مكضكع، ككاف معاف يحدث عف الثقاة بالمنكرات"
 كا أعمـ.

 ، مكقكفان.رضي ا عنيما محمد بف سيريف، عف ابف عباس الوجو الثاني:

 ىذا الوجو محفوظ عن محمد بن سيرين، ألمور عدة:

الحديث مف ىذا الكجو ركاه عف محمد بف سيريف عدد مف أصحابو الثقات، كىـ: ]منصكر  .1
 بف زاذاف، كأيكب السختياني، كيحيي بف عتيؽ، كىشاـ بف حساف[.ا

 .(2)بف سيريفاثقة مف أثبت الناس في كىشاـ بف حساف: .2

"كىذا يركل عف ابف سيريف، عف ابف عباس،  ىذا الكجو القبكؿ كالترجيح فقاؿ العقيمي: يلق .3
 .(4)، كقاؿ الدارقطني: "كالصكاب عف ابف سيريف، عف ابف عباس قكلو"(3)مكقكؼ

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 إسناده صحيح. ىك الكجو الثاني:ك  ،الحديث مف الكجو المحفكظ
 
 
 
 

  

                                                           

 (.117/ ص3ابف الجكزم، المكضكعات )ج 1))
 (.572ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  2))
 (.257/ ص 4العقيمي، الضعفاء الكبير )ج3) )
 (.105/ ص8الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج 4))
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 (  الحديث)
 ِإَذا: َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنِ  ُىَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  ِسيِريَن، ْبنِ  ُمَحم دِ  َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ 

َناِء، ِفي َيَدهُ  َيْغِمْس  َفاَل  َنْوِمِو، ِمنْ  َأَحُدُكمْ  اْسَتْيَقظَ   .َثاَلثًا َيْغِسَمَيا َحت ى الِْ
ٍفًعوً  ًفي اٍختيًمؼى : فىقىاؿى  مىى رى ، اٍبفً  عى كىل ًسيًريفى ـي  فىرى ، ٍبفً  ًىشىا سَّافى مَّدً  عىفٍ  حى ، ٍبفً  ميحى  أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى

ٍيرىةى، مَّى النًَّبيٍّ  عىفً  ىيرى مىٍيوً  المَّوي  صى ، عى مَّـى سى كىاهي  اٍبفً  عىفً  كىاٍختيًمؼى  كى ؛ فىرى ، ٍبفي  أىٍشيىؿي  عىٍكفو اًتـو  اٍبفً  عىفً  حى
، مَّدً  عىفٍ  عىٍكفو ، ٍبفً  ميحى ، ٍبفً  كىاٍلقىاًسـً  ًسيًريفى مَّدو ـى  ميحى ٍبرىاًىي ، كىاً  ًعيٍّ ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  النَّخى  ًإذىا: قىاؿى  ىيرى
، اٍستىٍيقىظى  ـٍ ديكي لىـٍ  أىحى رٍّحٍ  كى الىفىوي  .ًبالرٍَّفعً  ييصى اًلدي  كىخى اًرثً  ٍبفي  خى كىاهي، اٍلحى ، اٍبفً  عىفً  فىرى  عىفٍ  بىمىغىوي  أىنَّوي  عىٍكفو

ٍيرىةى  أىًبي ٍكقيكفنا، ىيرى ٍفعيوي  مى ًحيحه  كىرى ًقيؿى  .صى اًلدو  عىفٍ : كى ذَّاًء، خى ، اٍبفً  عىفً  اٍلحى ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى  عىفً  ىيرى
 .(1)كسمـ عميو ا صمى النبي
 أوجو الختالف:أواًل: 

 :كجييف، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 
 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

           ىشاـ طريؽ  ، أربعتيـ مف(5)، كالبزار(4)، كابف أبي شيبة(3)، كأحمد(2)خرجو مسمـأ
، (7)مف طريؽ سالـ الخياط ،الطبرانيأخرجو ، ك (6)، كأخرجو أحمد، مف طريؽ عكؼبف حسافا

 ثبلثتيـ ]ىشاـ بف حساف، عكؼ األعرابي، سالـ الخياط[، عف محمد بف سيريف بو. 

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو

 
                                                           

 [.1441: رقـ السؤاؿ115/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
 [.278: رقـ الحديث 233/ ص1]مسمـ، صحيح مسمـ، ج 2))
 [.10589: رقـ الحديث  346/ ص16]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 3))
 [.1049: رقـ الحديث 94/ ص1بي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج]ابف أ 4))
 [.10013: رقـ الحديث 290/ ص17]البزار: البحر الزخار، ج 5))
 [.9139: رقـ الحديث 71/ ص15]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 6))
 [.945: رقـ الحديث 290/ ص1]الطبراني: المعجـ األكسط، ج 7))
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 .(1)أكرده الدارقطني مف طريؽ، عبد ا بف عكف، عف محمد بف سيريف بو
 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

 .، عف النبيمحمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:
]ىشاـ بف حساف، كخالد  فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 

         الحذاء[، كلكني لـ أجده إال مف طريؽ ىشاـ بف حساف، ككجدتو مف طريؽ عكؼ األعرابي، 
 كسالـ الخياط.

 "ثقة". (، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 ".ثقة، قدرم، رافضي" (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث )األعرابي: عوف  -

 ."صدكؽ سيئ الحفظ" كىك(،   تقدمت ترجمتو في حديث ) :الخياطسالم بن عبد ا  -

 يرسؿ". "ثقة (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ): ميران الحذاء بن خالد -

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو
 ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني: ]عبد ا بف عكف[.

 ثبت". ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 
 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 :محمد بن سيرين؛ ألمور عدةىذا الوجو محفوظ عن 
مف أصحابو  عدد ف محمد بف سيريفع ىذا الكجو مف ركاية األكثر كاألحفظ، فقد ركاه .1

: ]ىشاـ بف حساف، كعكؼ األعرابي، كسالـ الخياط، كخالد الثقات الحفاظ األثبات كىـ
 الحذاء[.

 .(2)سيريف بفا في الناس أثبت مف ثقةىشاـ بف حساف: .2
 .رجماعة نادالالكىـ في  .3
 صحيح". رفعوالدارقطني ليذا الكجو حيث قاؿ: "ترجيح اإلماـ  .4
 ىذا الكجو. ركاية اإلماـ مسمـ ليذا الحيث مف .5

                                                           

 (.1441/ سؤاؿ115/ ص8في األحاديث النبكية )جالدارقطني، العمؿ الكاردة  1))
 (.572ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  2))
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 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو

عف لـ أقؼ عمى إسناده، كلكف الدارقطني أفاد أف أشيؿ بف حاتـ ركاه عف ابف عكف 
 .(1)محمد بف سيريف، كأشيؿ بف حاتـ صدكؽ يخطئ

 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 
 إسناده صحيح.: ألكؿالكجو ا ، كىككجو المحفكظال الحديث مف

 
 
 
 

 

 

  

                                                           

 .(113ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  1))
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 (  الحديث)
ِد َوُسِئَل الش ْيُخ َأُبو اْلَحَسِن َعِميُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحاِفُظ اْلَعْدُل َرِحَمُو الم ُو، َعْن َحِديٍث ُيْرَوى َعْن ُمَحم  

َناِء، َقاَل: ِو َوَسم َم؛ ِفي اْلِير  َيمَ ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَميْ ا ُغ ِفي الِْ
 ُيْغَسُل َمر ًة، َأْو َمر َتْيِن.

ٍنوي؛ ، كىاٍختيًمؼى عى اًلدو كىاهي قيرَّةي ٍبفي خى ، رى مىى اٍبًف ًسيًريفى : اٍختىمىؼى ًفيًو عى ،  فىقىاؿى كىاهي أىبيك عىاًصـو النًَّبيؿي فىرى
ٍيرىةى مىرٍ  ٍف أىًبي ىيرى ، عى ًف اٍبًف ًسيًريفى ٍف قيرَّةى، عى : كىاٍلًير  عى مَّـى قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا ًإلىى النًَّبيٍّ صى فيكعن

تىٍيًف. ٍكقيكفنا. مىرَّةن، أىٍك مىرَّ كىاهي عىٍف قيرَّةى مى اًمرو اٍلعىقىًدم  فىرى الىفىوي أىبيك عى ـى،  كىخى ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي كىاهي ميٍسًم كىذىًلؾى رى كى
ٍف قيرَّةى. ؛كىاٍختيًمؼى عىٍف أى  عى ًديًث  ي كبى السٍَّخًتيىاًنيٍّ رٍٍّح ًفي اٍلحى ـٍ ييصى فىعىوي فىمى ، كىرى ٍف أىي كبى ، عى كىاهي ميٍعتىًمره فىرى

كىاهي  ذىكىرى اٍلًيرَّةى. ٍكقيكفنا، رى ٍف أىي كبى مى ٍكهي، عى كى ، كىالثَّقىًفي  رى مىٍعمىره مىيَّةى، كى ، كىاٍبفي عي ٍيدو مَّادي ٍبفي زى الىفىوي حى كىخى
ٍفًعًو. شىؾَّ ًفي رى ، كى ، عىٍف ًىشىاـو ٍيؿو ٍيرىةى ًفي اٍلًيرٍّ  النٍَّضري ٍبفي شيمى قىفىوي عىٍف أىًبي ىيرى ًحيحي قىٍكؿي مىٍف كى كىالصَّ

ةن. اصَّ ٍيرىةى، قىٍكليوي  خى ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ٍف أىًبي صى ًميعنا، عى بىٍيًر جى ، كىأىًبي الز  ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو كىل عىٍف عى : كىرى
اًلحو  ا ييٍغسىؿي ًمفى اٍلكىٍمًب، كىالى يىًصٌح عىٍف أىًبي صى ، كىمى ييٍغسىؿي ًمفى اٍلًيرٍّ
(1). 

 أواًل: أوجو الختالف:

 ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى كجييف:
 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :الوجو الثاني

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

، أربعتيـ مف طريؽ أيكب (5)، كابف عساكر(4)، كالبييقي(3)، كالطحاكم(2)أخرجو الترمذم
 .السختياني

                                                           

 [.1443/ سؤاؿ117/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
: 150/ ص1في سٍؤر الكٍمب، ج ، باب ما جاء]الترمذم: سنف الترمذم، أبكاب الطَّيارة عف رسكؿ ا  2))

 [.91رقـ الحديث 
 [.2650: رقـ الحديث 68/ ص7]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 3))
 [.1171: رقـ الحديث 375/ ص1]البييقي: السنف الكبرل، ج 4))
 [.111/ ص52]ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، ج 5))
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، ثبلثتيـ مف طريؽ قيرَّة بف خالد، (3)كالدارقطني، (2)، كابف المقرئ(1)كأخرجو الطحاكم 
 ]أيكب السختياني، كقرة بف خالد[،عف محمد بف سيريف بو. كبلىما

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:
، -(7)كمف طريقو ابف المنذر-، (6)، كعبد الرزاؽ(5)بف سبلـلقاسـ ، كا(4)أخرجو أبك داكد

 ،(9)مف طريؽ أيكب السختياني، كأخرجو ابف المنذرتيـ أربع، (8)الدارقطنيأكرده ك 
، كأخرجو بف خالد مف طريؽ قرةأربعتيـ ، (12)، كالبييقي(11)، كالحاكـ(10)الدارقطنيك 

]أيكب السختياني، كقرة بف  ، مف طريؽ ىشاـ بف حساف، ثبلثتيـ(14)، كالدارقطني(13)الطحاكم
 بف سيريف بوعف محمد  خالد، كىشاـ بف حساف[،

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:
 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو األكؿ تبيف أنو يركيو عف محمد بف سيريف:
 ]أيكب السختياني، كقرة بف خالد[.

 ثبت حجة".(، كىك "ثقة   : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 (، كىك "ثقة، ضابط".   : تقدمت ترجمتو في حديث )قرة بن خالد السدوسي -

                                                           

 [. 2649:رقـ الحديث  67/ ص7]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 1))
 [.34: رقـ الحديث  41]ابف المقرئ: معجـ ابف المقرئ، ص 2) )
 [.205: رقـ الحديث 112/ ص1]الدارقطني: سنف الدارقطني، ج 3))
 [.72: رقـ الحديث 19/ ص1]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب الطَّيارة، باب الكضكء بسؤر الكمب، ج 4))
 [.217الحديث : رقـ 280]ابف سبلـ: الطيكر لمقاسـ بف سبلـ، ص 5))
 [.344: رقـ الحديث 99/ ص1]عبد الرزاؽ الصنعاني: مصنؼ عبد الرزاؽ، ج 6))
 [.217: رقـ الحديث 300/ ص1]ابف المنذر: األكسط في السنف،ج 7))
 [.201: رقـ الحديث 111/ ص1]الدارقطني: سنف الدارقطني، ج 8))
 [.216: رقـ الحديث 300/ ص1]ابف المنذر: األكسط في السنف، ج 9))
 [.206: رقـ الحديث 113/ ص1]الدارقطني: سنف الدارقطني، ج 10))
 [.573: رقـ الحديث 265/ ص1]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف، ج 11))
 [.1170: رقـ الحديث 375/ ص1]البييقي: السنف الكبرل، ج 12))
 [.2650: رقـ الحديث 70/ ص7ؿ اآلثار، ج]الطحاكم: شرح مشك 13))
 [.199: رقـ الحديث 111/ ص1]الدارقطني: سنف الدارقطني، ج 14))
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 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف محمد بف سيريف: 
 ]أيكب السختياني، كقرة بف خالد، ك ىشاـ بف حساف[.

 (، كىك "ثقة ثبت حجة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )يوب السختيانيأ -

 (، كىك ""ثقة، ضابط".   : تقدمت ترجمتو في حديث )قرة بن خالد السدوسي -

 (، كىك "ثقة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )ىشام بن حسان -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 حفوظ عن محمد بن سيرين؛ ألمور عدة:الحديث من وجيو الثاني ىو الصواب، والم
]أيكب  ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف ثبلثة مف أصحابو الثقات الحفاظ األثبات كىـ: .1

 .رجماعة نادالالسختياني، كقرة بف خالد، ك ىشاـ بف حساف[، كالكىـ في 
ىشاـ بف حساف: ثقة مف أثبت ، ك تابع قرة عمى الكقؼ: أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف .2

 .(1)بف سيريفاالناس في 
مف ركاية مف لو عناية كاختصاص بحديث أيكب كحماد بف زيد المقدـ في أيكب ىذا الكجو  .3

مية الذم قدمو بعضيـ في أيكب عمى كؿ أحد(2)عمى كؿ أحد سماعيؿ بف عي  .(3)، كا 
الدارقطني:" كالصحيح نص العمماء عمى رجحاف الكجو الثاني المكقكؼ حيث قاؿ اإلماـ  .4

  ، كقاؿ اإلماـ البييقي: "كأما حًديث محمد (4)قكؿ مف كقفو عف أبي ىريرة في الير خاصة
فقىد أدرجو بعض الركاة في حديثو،  "،إذا كلغ الير غسؿ مرة"بف سيريف، عف أبي ىريرةى: ا

كفي كلكغ ، في كلكغ الكمب ككىمكا فيو، الصحيح أنو في كلكغ الكمب مرفكع، عف النبي 
 .(5)"الير مكقكؼ

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:
 : إسناده صحيح.ثانيىك الكجو الك  ،الحديث مف الكجو المحفكظ

  
                                                           

 (.572ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  1))
 (.268سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )صأبك داكد،  2))
 (.264/ ص1أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )ج 3))
 (.1443/ سؤاؿ117/ ص8الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج 4))
 (.1785ح  /70/ ص2البييقي، معرفة السنف كاآلثار )ج 5))
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 (  الحديث)
ن  َوُسِئَل َعْن َحِديِث ُمَحم ِد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِن الن ِبي  َصم ى ا عميو َوَسم َم: اَل َيُبولَ 

 َأَحُدُكْم ِفي اْلَماِء الد اِئِم، ُثم  َيْغَتِسُل ِمْنُو.
ٍيرى  ، عىٍف أىًبي ىيرى ًف اٍبًف ًسيًريفى ًتيؽو، عى كىاهي يىٍحيىى ٍبفي عى مىى اٍبًف ًسيًريفى ًفي ًرٍفًعًو؛ فىرى : اٍختيًمؼى عى ةى فىقىاؿى

فىعىوي زىاجً  ، رى سَّافى قىفىوي ىيشىٍيـه، عىٍف مىٍرفيكعنا. كىاٍختيًمؼى عىٍف ًىشىاـً ٍبًف حى ٍنوي، كىكى ، عى ـى مىكٍّي  ٍبفي ًإٍبرىاًىي دىةي، كى
، عىٍف  ًكمى عىٍف مىٍعمىرو ، فىري ٍف أىي كبى ٍيرىةى. كىاٍختيًمؼى عى ، عىٍف ... أىًبي ىيرى ًف اٍبًف ًسيًريفى ، عى ييكنيسي ، كى ًىشىاـو

ٍبدي اٍلكىىَّاًب الثَّقىًفي   قىفىوي عى  .(1)، عف أيكبأىي كبى مىٍرفيكعنا، كىكى
 أواًل: أوجو الختالف:

 ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى كجييف:

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  األول:الوجو 

، ستتيـ (7)كالطحاكم ،(6)، كأبك يعمى(5)، كالدارمي(4)، كأحمد(3)، كأبك داكد(2)أخرجو مسمـ
، كبلىما مف طريؽ عكؼ، (9)، كابف حباف(8)مف طريؽ ىشاـ بف حساف، كأخرجو النساجي

 .يحيي بف عتيؽ، كبلىما مف طريؽ (11)، كالطبراني(10)كأخرجو النساجي
                                                           

 [.1446رقـ السؤاؿ :121/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
: رقـ الحديث 235/ ص1]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الطيارة، باب النيي عف البكؿ في الماء الراكد، ج 2))

282.] 
 [.69: رقـ الحديث18/ ص1]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب الطيارة، باب البكؿ في الماء الراكد، ج 3))
 [.8740: رقـ الحديث 353/ ص14]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 4))
 [.757: رقـ الحديث 568/ ص1]الدارمي: سنف الدارمي، ج 5))
 [.6076: رقـ الحديث 461/ ص10]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج 6))
 [.15: رقـ الحديث 14/ ص1]الطحاكم: شرح معاني اآلثار، ج 7))
 [.57: رقـ الحديث 49/ ص1اجي، كتاب الطيارة، باب الماء الداجـ، ج]النساجي: سنف النس 8))
 [.1251: رقـ الحديث 60/ ص4]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج 9))
 [.58: رقـ الحديث 49/ ص1]النساجي: سنف النساجي، كتاب الطيارة، باب الماء الداجـ، ج 10))
 [.9245: رقـ الحديث 99/ ص9]الطبراني: المعجـ األكسط، ج 11))
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، (5)أبك عكانةك  ،(4)، كابف خزيمة(3)ابف الجاركدك ، (2)الحميدمك  ،(1)كأخرجو عبد الرزاؽ
يحيي بف عتيؽ، ك عكؼ، ك ]ىشاـ بف حساف،  خمستيـ مف طريؽ أيكب السختياني، أربعتيـ

 عف محمد بف سيريف بو. أيكب السختياني[،ك 
 مكقكفان.، محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

لقاسـ     ا كأخرجو، ، كبلىما مف طريؽ أيكب السختياني(7)البييقيك ، (6)أخرجو النساجي
،  كأخرجو ابف أبي شيبة (9)مف طريؽ يكنس بف عبيدك  ،(8)بف سبلـ، مف طريؽ ىشاـ بف حسافا

]أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف، كيكنس بف عبيد،  ، أربعتيـ(10)مف طريؽ سممة بف عمقمة
 كسممة بف عمقمة[، عف محمد بف سيريف بو

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:
 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

]ىشاـ بف حساف، كيحيي بف  ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني:
 عتيؽ، كأيكب السختياني[، ككجدتو مف طريؽ عكؼ األعرابي.

 (، كىك "ثقة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )حسانىشام بن  -

 (، كىك "ثقة"  : تقدمت ترجمتو في حديث )يحيى بن عتيق -

ثقة، قدرم، " (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث )عوف بن أبي جميمة األعرابي:  -
 ".ضيراف

 (، كىك "ثقة ثبت حجة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -
                                                           

 [.300: رقـ الحديث 89/ ص1]الصنعاني: مصنؼ عبد الرزاؽ، ج 1))
 [.1000: رقـ الحديث 196/ ص2]الحميدم: مسند الحميدم، ج 2))
 [.54: رقـ الحديث 25]ابف الجاركد: المنتقى، ص  3))
 [.66: رقـ الحديث 37/ ص1]ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة، ج 4))
 [.781: رقـ الحديث 232/ ص1]أبك عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج 5))
 ]النساجي: سنف النساجي، كتاب الغسؿ كالتيمـ ،باب ذكر نيي الجنب عف االغتساؿ في الماء الداجـ،    6))
 [.400: رقـ الحديث 197/ ص1ج
 [.1135: رقـ الحديث 364/ ص1]البييقي: السنف الكبرل، ج 7))
 [.162: رقـ الحديث 223يكر لمقاسـ، ص]ابف سبلـ: الط 8))
 [.162: رقـ الحديث 223المرجع السابؽ، )ص 9))
 [.1502: رقـ الحديث 131/ ص1]أبك بكر ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج 10))
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 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

]أيكب السختياني، كىشاـ بف  ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني:
 حساف، كيكنس بف عبيد[، ككجدتو مف طريؽ سممة بف عمقمة.

 (، كىك "ثقة ثبت حجة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 (، كىك "ثقة".  ترجمتو في حديث ): تقدمت ىشام بن حسان -

 (، كىك" ثقة ثبت، فاضؿ، كرع".  : تقدمت ترجمتو في حديث )يونس بن عبيد -

ثقة، مف متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "التميمي، أبك بشر، البصرم،  سممة بن عمقمة، -
 .(1)"السادسة، مات سنة تسع كثبلثيف

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 الوجيين صحيحان عن محمد بن سيرين؛ ألمور عدة:كال 

كبل الكجييف مف ركاية أصحاب ابف سيريف المقدميف فيو، الكجو األكؿ: ]ىشاـ بف حساف،  .1
]أيكب السختياني،  عكؼ األعرابي، يحيي بف عتيؽ، أيكب السختياني[، كالكجو الثاني:

 كىشاـ بف حساف، كيكنس بف عبيد، كسممة بف عمقمة[.

                فيك مرفكع، قاؿ الطحاكم:، سيريف بأف كؿ ما ركاه عف أبي ىريرة  تصريح ابف .2
؟  "محمد بف سيريف قد كاف إذا أكقؼ أحاديث أبي ىريرة فىسيجؿ عنيا أىي عًف النبي

 ."(2)فيقكؿ: كؿ حديث أبي ىريرة عف النبي 

رساؿ المكصكؿ لشدة تكقيو، قاؿ الدارقطني: "أف  .3    ابف سيريف عريؼ عنو كقؼ المرفكع كا 
، كتارة يتكقؼ عمى حسب يءابف سيريف مف تكقيو كتكرعو، تارة يصرح بالرفع، كتارة يؤم

، كقاؿ: "كقد عرفت عادة ابف سيريف أنو ربما تكقؼ عف رفع الحديث (3)نشاطو في الحاؿ"

                                                           

(، 192/ ص7(، انظر ترجمتو في: ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج248ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1))
               (، ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ197(، العجمى، الثقات )ص82/ ص4البخارم، التاريخ الكبير )ج

              ريخ اإلسبلـ (، الذىبي، تا300/ ص11(، المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج167/ ص4)ج
  (.666/ ص3)ج
 (.70/ ص7الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار )ج 2))
 (.25/ ص10الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج 3))
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ألف ابف سيريف كاف يفعؿ مثؿ ىذا،  ؛فرفعو صحيح كمف كقفو فقد أىصاب، كقاؿ:" (1)تكقينا"
 . (2)يرفع مرة كيكقؼ أخرل"

رساؿ المكصكؿ لشدة تكقيو، قاؿ سفياف:  .4 ككذا أيكب السختياني عيرؼ عنو كقؼ المرفكع كا 
إنما ينتيي بيذا الحديث إلى أىبي ىريرة. فقاؿ: إف  ان "قالكا ليشاـ يعني ابف حساف: إف أيكب

 .(4()3)لـ يرفعو" لك استطاع أف ال يرفع حديثان  ان كبأي

 تكبع ىشاـ بف حساف كأيكب السختياني عمى الكقؼ كالرفع. .5
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 صحيح. ماالكجو األكؿ كالثاني: إسنادى ،يفالحديث مف كجييو المحفكظ
 

  

                                                           

 (.28/ ص10ج ) الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية 1))
 (.29/ ص10المرجع السابؽ، )ج 2))
 (.400: رقـ الحديث197/ ص1النساجي )جالنساجي، سنف 3) )
ا لمنسبة ًإلىى النبي قاؿ السندم شارحا لقكؿ ىشاـ: "لك استطاع أف ال يرفع حديثان  4)) ، كخكفا  لـ يرفعو" تعظيمن

مف أىف يقع منو فييا خطأ فيقع في الكذب عميو كا تعالى أعمـ؛ كمقصكد ىشاـ أىف كقؼ أيكب ال يضر ًفي 
 (.198/ ص1ٌرفع بطريؽ آخر عمى كجيو"، السندم، حاشية السندم عمى سنف النساجي )جالرفع ًإذا ثبت ال



 285 
 

 (  الحديث)
 َىم   َمنْ : َوَسم مَ  عميو ا َصم ى الن ِبي   َعنِ  ُىَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  ِسيِريَن، ْبنِ  ُمَحم دِ  َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ 
 سبع إلى أمثاليا بعشر لو ُكِتَبتْ  َفَعِمَمَيا، ِبَحَسَنةٍ  َىم   َوَمنْ  َحَسَنٌة، َلوُ  ُكِتَبتْ  َيْعَمْمَيا، َوَلمْ  ِبَحَسَنةٍ 
 .اْلَحِديثَ ...  ِبَسي َئةٍ  َىم   َوَمنْ  َأْمثَاِلَيا، َوَسْبعِ  مئة،
ٍفًعوً  ًفي اٍختىمىفيكا: فىقىاؿى  ، اٍبفً  عىفً  رى فىعىوي  ًسيًريفى ـي  فىرى ، ٍبفي  ًىشىا سَّافى قىفىوي  حى ، اٍبفي  كىكى  .(1)عىٍنوي  عىٍكفو

 أواًل: أوجو الختالف:

 ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى كجييف:
 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

، ستتيـ (7)كالبييقي، (6) كأبك نعيـ ،(5)، كابف منده(4)، كابف حباف(3)كأحمد، (2)أخرجو مسمـ
              ، كبلىما مف طريؽ (9) أبك نعيـ ، ك(8)ف، كأخرجو البزارىشاـ بف حسا طريؽمف 

، كمف طريؽ أيكب (10)عبد ا بف عكف كأخرجو الطبراني، مف طريؽ منصكر بف زاذاف
]ىشاـ بف حساف، كعبد ا بف عكف، كمنصكر بف زاذاف، كأيكب  ، أربعتيـ(11)السختياني

 عف محمد بف سيريف بو.السختياني[، 
                                                           

 [.1447: رقـ السؤاؿ122/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
ذا ىـ بسيجة لـ تكتب،  2))             ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب إذا ىـ العبد بحسنة كتبت، كا 
 [.130: رقـ الحديث118ص /1ج
 [.7196: رقـ الحديث 123/ ص12]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 3))
 [.384: رقـ الحديث 107/ ص2]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج 4))
 [.379: رقـ الحديث 493/ ص1]ابف منده: اإليماف، ج 5))
 [.336رقـ الحديث  :198/ ص1]األصبياني: المسند المستخرج عمى صحيح مسمـ ألبي نعيـ، ج 6))
 [.6641: رقـ الحديث 267/ ص9]البييقي: شعب اإليماف، ج 7))
 [.9928: رقـ الحديث 248/ ص17]البزار: البحر الزخار، ج 8))
 [.345/ ص1]األصبياني: تاريخ أصبياف أخبار أصبياف، ج 9))
 [.4140رقـ الحديث  : 260/ ص4]الطبراني: المعجـ األكسط، ج 10))
 [.150: رقـ الحديث 100/ ص1]الطبراني: مسند الشامييف، ج 11))
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 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

عبد ا بف عكف  أشار إلي أف لـ أجد مف أخرجو مف ىذا الكجو، إال أف الدارقطني
 .(1)ابف سيريف        أكقفو عف 

 دراسة أوجو الختالف: ثالثًا:
 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

كجدتو كما ، [ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني:]ىشاـ بف حساف
 ]عبد ا بف عكف، كمنصكر بف زاذاف، كأيكب السختياني[ :مف طريؽ

 كىك "ثقة".(،   : تقدمت ترجمتو في حديث )ىشام بن حسان -

 ثبت". ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 (، كىك "ثقة ثبت عابد".  تقدمت ترجمتو في حديث )منصور بن زاذان:  -

 (، كىك "ثقة ثبت حجة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

 [.عبد ا بف عكفالكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني:] ركل ىذا

 ثبت". ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 :ألمور عدة ؛محمد بن سيرينىذا الوجو محفوظ عن 

 مف أصحابو الثقات الحفاظ األثبات عدد ف محمد بف سيريفع الحديث مف ىذا الكجو ركاه .1
 ]ىشاـ بف حساف، كعبد ا بف عكف، كمنصكر بف زاذاف، كأيكب السختياني[. كىـ:

 جو الحديث مف ىذا الكجو في صحيحو، كما سبؽ في التخريس.صححو مسمـ، بإخرا .2

سيريف، منصكر بف زاذاف، كأيكب السختياني، كعبد ا بف  عف ابفىشاـ بف حساف  ابعت .3
 عكف.

                                                           

 [.1447: رقـ السؤاؿ122/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
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 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

جد مف خرجو، كلذلؾ لـ أتمكف مف دراسة إسناده، كالحكـ أالحديث مف ىذا الكجو لـ 
 عميو.

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

سناده ك  :الكجو األكؿ  ، كىكالمحفكظ والحديث مف كجي  صحيح.ا 
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 (  الحديث)
 اْلِعَنبَ  ُتَسمُّوا اَل : َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َعنِ  ُىَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  ِسيِريَن، اْبنِ  َعنِ  َوُسِئلَ  

 َرْفِعِو؛ ِفي ِسيِرينَ  اْبنِ  َعَمى ِفيوِ  اْخُتِمفَ : َفَقالَ  .اْلَكْرمَ 
كىاهي  ، عىٍكؼه  فىرى ، كىاٍبفي  اأٍلىٍعرىاًبي  ، عىٍكفو ، ٍبفي  كىًعٍمرىافي  كىاأٍلىٍكزىاًعي  اًلدو ، اٍبفً  عىفً  خى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى  ىيرى

كىاهي  .مىٍرفيكعنا مَّدً  عىفٍ  عىًتيؽو، ٍبفي  يىٍحيىى كىرى ، ٍبفً  ميحى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى قىاؿى  مىٍكقيكفنا، ىيرى رىًشي   كى  اٍلحى
مَّدي  مَّادً  عىفٍ  ميكسىى، ٍبفي  ميحى ، ٍبفً  حى ٍيدو ٍيرىةى  أىًبي عف سيريف، ابف عف عتيؽ، ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ  زى  نىيىى: ىيرى

ا، اٍلًعنىبي  ييسىمَّى أىفٍ  ا كىٍرمن كىل .الرٍَّفعً  نىٍحكى  فىنىحى          عىفً  السختياني، أيكب عىفٍ  اأٍلىٍعمىًش، عىفً  كىرى
، اٍبفً  ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى مَّى النًَّبيٍّ  عىفً  ىيرى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى كىاهي  .كى ، كىرى ٍكقيكفنا أىييكبى  عىفٍ  الثَّقىًفي  مى

(1). 

 أواًل: أوجو الختالف:

 ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى كجييف:
 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

، (7)األعرابيابف ك ، (6)، كالطحاكم(5)، كالدكالبي(4)، كأبك يعمي(3)، كأحمد(2)مسمـ أخرجو
 .فىشاـ بف حسا طريؽمف ، سبعتيـ (8)كالبييقي
 
 

                                                           

 [.1449: رقـ السؤاؿ124/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
: رقـ الحديث 1763/ ص4]مسمـ: صحيح مسمـ، األلفاظ مف األدب كغيرىا، كراىة تسمية العنب كرما، ج 2))

2247.] 
 [.10367: رقـ الحديث 239/ ص16]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد،ج 3))
 [.120: رقـ الحديث 119]أبك يعمى المكصمي: معجـ أبي يعمى، ص  4))
 [.2039: رقـ الحديث 1168/ ص3، ج]الدكالبي: الكنى كاألسماء لمدكالبي 5))
 [.1481: رقـ الحديث 122/ ص4]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 6))
 [.2431: رقـ الحديث 1127/ ص3]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي، ج 7))
 [.7289: رقـ الحديث 203/ ص5]البييقي: معرفة السنف كاآلثار، ج 8))
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                  ، -(3)مسمـ :كمف طريؽ عبد الرزاؽ ،(2)أحمدكعنو  - (1)كأخرجو عبد الرزاؽ 
  .تيـ مف طريؽ أيكب السختياني، ثبلث(5)، كالطبراني(4)أبك يعميك 

، (8)كأخرجو أحمد .األعرابي، كبلىما مف طريؽ عكؼ (7)، كالطبراني(6)كأخرجو أحمد
 .، كبلىما مف طريؽ خالد بف ميراف(9)كالطبراني

مص ك، كأب(10)كأخرجو البزار   .مف طريؽ عبد ا بف عكف ، كبلىما(11)طاىر المخى
، كبلىما مف طريؽ حبيب بف الشييد، كالطبراني مف (13)، كالطبراني(12)كأخرجو أبك يعمي

 .(14)ىبلؿ الراسبي، كأشعث بف عبد الممؾ، كعمراف الخزاعي يأب طريؽ
]ىشاـ بف حساف، كأيكب السختياني، كعكؼ األعرابي، كخالد بف ميراف، كعبد  تسعتيـ

 عمراف الخزاعي[،ك ا بف عكف، كحبيب بف الشييد، كأبك ىبلؿ الراسبي، كأشعث بف عبد الممؾ، 
  عف محمد بف سيريف بو.

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

 .كبلىما مف طريؽ يحيي بف عتيؽ، (16)أكرده الدارقطنيك  ،(15)أخرجو الخطيب
 

                                                           

 [.20937: رقـ الحديث 436/ ص11]معمر: جامع معمر بف راشد، ج 1))
 [.7682: رقـ الحديث 110/ ص13]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 2))
: 1763/ ص4]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب األلفاظ مف األدب كغيرىا ،باب كراىة تسمية العنب كرما، ج3) )

 [.2247رقـ الحديث 
 [.120: رقـ الحديث 119يعمى، ص  ]أبك يعمى المكصمي: معجـ أبي 4))
 [.6888: رقـ الحديث 72/ ص7]الطبراني: المعجـ األكسط، ج 5))
 [.9137: رقـ الحديث 70/ ص15]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 6))
 [.2035: رقـ الحديث 565]الطبراني: الدعاء لمطبراني، ص 7))
 [.10479: رقـ الحديث 290/ ص16]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 8))
 [.2036: رقـ الحديث 565]الطبراني: الدعاء لمطبراني، ص  9))
 [.9927: رقـ الحديث 247/ ص17]البزار: البحر الزخار، ج 10))
مص، المخمصيات، ج 11))  [.201/ ص1]أبي الطاىر المخى
 [.120: رقـ الحديث 119]أبك يعمى المكصمي: معجـ أبي يعمى، ص  12))
 [.2034: رقـ الحديث 564ني، ص]الطبراني: الدعاء لمطبرا 13))
 [.2036: رقـ الحديث 565المرجع السابؽ، )ص  14))
 [.2019: رقـ الحديث 159/ ص5]الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج 15))
 [.1449: رقـ السؤاؿ124/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 16))
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يي بف عتيؽ، أيكب ، كبلىما ]يح(1)كأكرده الدارقطني مف طريؽ أيكب السختياني
 ابف سيريف بو. السختياني[،  عف

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 عكف، كابف األعرابي، ]عكؼ :ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني
خالد، كأيكب السختياني[، كما كجدتو مف طريؽ، ىشاـ بف حساف، كخالد  بف كعمراف كاألكزاعي،

 عبد الممؾ[.بف ميراف، كحبيب بف الشييد، أبك ىبلؿ الراسبي، كأشعث بف 

 (، كىك "ثقة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )ىشام بن حسان -

 (، كىك "ثقة ثبت حجة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 ".م، رافضيثقة، قدر " (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث )األعرابي:  عوف -

 يرسؿ". "ثقة (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ): ميران الحذاء بن خالد -

 ثبت". ثقة"(، كىك  ) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 "ثقة ثبت". (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) ،الشييد بن حبيب -

 فقيو".  "ثقة، (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) الممك: عبد بن أشعث -

 ضعيؼ الحديث"." (، كىك48تقدمت ترجمتو في حديث ) عمران بن خالد الخزاعي: -

الفقيو، متفؽ عمى تكثيقو،  عمرك، أبك ،(2)األوزاعي عمرو أبي بن عمرو بن الرحمن عبد -
 .(3)كخمسيف" سبع سنة مات السابعة، مف جميؿ، "ثقة قاؿ ابف حجر:

 "صدكؽ فيو ليف". (، كىك  تقدمت ترجمتو في حديث ) :ىالل أبو سميم بن محمد -

 

 
                                                           

 [.1449: رقـ السؤاؿ124/ ص8]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 1))
األكزاعي: بفتح األلؼ كسككف الكاك كفتح الزال في آخرىا العيف الميممة، ىذه النسبة الى األكزاع، كىي  2))

ألكزاع  كىك الصحيح، قرل متفرقة بالشاـ فجمعت، كقيؿ ليا األكزاع، كقيؿ انيا قرية تمى باب دمشؽ يقاؿ ليا ا
 (.387/ ص1ينسب الييا أبك أيكب مغيث بف سمى األكزاعي. السمعاني، األنساب )ج

 (.347ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  3))
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 مكقكفان.، محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

يحيي بف عتيؽ، كأيكب  ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني:]
 ، كلكني لـ أجده مف طريؽ أيكب السختياني.[السختياني

 ثقة""(، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )يحيى بن عتيق -

 ثقة ثبت حجة"."(، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:رابعًا: 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 :محمد بن سيرين؛ ألمرينىذا الوجو محفوظ عن 
مف أصحابو  عدد ف محمد بف سيريفع ىذا الكجو مف ركاية األكثر كاألحفظ، فقد ركاه .1

السختياني، كعكؼ األعرابي، كخالد :]ىشاـ بف حساف، كأيكب الثقات الحفاظ األثبات كىـ
بف ميراف، كعبد ا بف عكف، كحبيب بف الشييد، كأبك ىبلؿ الراسبي، كأشعث بف عبد 

 الممؾ، عمراف الخزاعي[.
 جو الحديث مف ىذا الكجو في صحيحو، كما سبؽ في التخريس.صححو مسمـ، بإخرا .2

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

اثناف مف أصحابو المتقدميف فيو  ف محمد بف سيريفع الحديث مف ىذا الكجو ركاه
 جده إال مف طريؽ يحيي بف عتيؽ.يؽ، كأيكب السختياني[، كلكني لـ أكىما:] يحيي بف عت

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

سناده ك  :الكجو األكؿ ،المحفكظ والحديث مف كجي  صحيح .ا 
 

  



 292 
 

 (  الحديث)
 ( 1)اْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِن الن ِبي  صمى ا عميو وسمم َقاَل: َوَصبُ وسئل عن حديث 

 اْلُمْؤِمِن َكف اَرٌة ِلَخَطاَياُه.

دَّثى ًبوً  ٍيرىةى، حى ، عىٍف أىًبي ىيرى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ٍبدي المًَّو ٍبفي المختار، عىٍف ميحى ًديثه يىٍرًكيًو عى : ىيكى حى  فىقىاؿى
ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلميٍختىاًر ًفي مىٍكًضعىٍيًف ًفي قىٍكًلًو عىٍف أىب ـى ًفيًو عى قىٍد كىًى ، كى ٍنوي ًإٍسرىاًجيؿي ٍبفي ييكنيسى ٍيرىةى، ي ىي عى رى
كىاهي أىي كبي السٍَّخًتيىا ًحيحي ًمٍف ذىًلؾى مىا رى . كىالصَّ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍفًعًو ًإلىى النًَّبيٍّ صى ًفي رى ـي كى ، كىًىشىا ًني 

جىاًب كىاٍسميوي مي ا ، عىٍف أىًبي الرٍّ ٍسبيؾى ًبًيمىا ًفي الثٍّقىًة، عىًف اٍبًف ًسيًريفى ، كىحى سَّافى اًلؾو ٍبفي حى طىرٍّؼي ٍبفي مى
ًديثو طىًكيؿو  ، عىٍف أىًبي الدٍَّردىاًء ًمٍف قىٍكًلًو ًفي حى  .(2)اٍلقيشىٍيًرم 

 أواًل: أوجو الختالف:

 ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى ثبلثة أكجو:
 ، مرفكعان. محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي الرجاب، عف أبي الدرداءالوجو الثالث: 

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 ، مرفكعان. محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 .(3)محمد بف سيريف بو أخرجو البزار، مف طريؽ عبد ا بف المختار، عف
 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

 
 
 

                                                           

ٍبتي رىسيكؿى المَّو(1 اًجشىةى "أنىا كىصَّ ًديثي عى : ًفي حى : دكاـ الكجع كلزكميو، ( كىصىبى ًبو، كاٍلكصىبي " أم مرَّضتيو في كصى
قىٍد 190/ ص5تيو ًمف المىرىض: أىٍم دىبٍَّرتيو ًفي مىرًضو. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )جكىمٌرضٍ  (. كى

مىى التَّعىب، كالفيتيكًر ًفي البىدىف.  ييٍطمؽ اٍلكىصىبي عى
 [.1451: رقـ السؤاؿ 127/ ص8( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 [.9989: رقـ الحديث 280/ ص17لبحر الزخار، ج( ]البزار: ا(3
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يـ مف طريؽ عبد ا أربعت، (4)، كالبييقي(3)، كالحاكـ(2)البزارك ، (1)أخرجو ابف أبي الدنيا
 بف المختار، عف محمد بف سيريف بوا

 ، مكقكفان.الدرداءمحمد بف سيريف، عف أبي الرجاب، عف أبي الوجو الثالث: 

 .(5)مف طريؽ أيكب السختياني، عف محمد بف سيريف بو أخرجو البييقي،
 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 ، مرفكعان. محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 ]عبد ا بف المختار[. فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 

 ال بأس بو"." (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )المختار البصريعبد ا بن  -

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

 ]عبد ا بف المختار[. فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 

 أس بو".ال ب" (، كىك  : تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن المختار البصري -

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي الرجاب، عف أبي الدرداءالوجو الثالث: 

]أيكب السختياني، كىشاـ بف  فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 
 حساف[، كلكني لـ أجده إال مف طريؽ أيكب السختياني.

 ثبت حجة". (، كىك "ثقة  : تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 (، كىك "ثقة".  : تقدمت ترجمتو في حديث )ىشام بن حسان -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 ، مرفكعان. محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

                                                           

 [.58: رقـ الحديث 63( ]ابف أبي الدنيا: المرض كالكفارات البف أبي الدنيا، ص (1
 [.9988: رقـ الحديث 280/ ص17( ]البزار: البحر الزخار، ج(2
 [.1282: رقـ الحديث 498/ ص1( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ج(3
 [.  9375: رقـ الحديث 264/ ص12ي: شعب اإليماف، ج( ]البييق(4
 [.9436: رقـ الحديث 306/ ص12( ]البييقي: شعب اإليماف، ج(5
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      الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو إسراجيؿ بف يكنس عف عبد ا بف المختار، عف 
كال نعمـ ركل ىذه األحاديث، عف عبد المَّو مختار البأس بو، كقاؿ البزار: "ابف سيريف، كابف ال

، كقاؿ الدارقطني:" كقد كىـ فيو (1) ، إال إسراجيؿ.."بف المختار، عف محمد، عف أبي ىريرة 
 ؛            "(2)عبد المَّو بف المختار في مكضعيف في قكلو عف أبي ىريرة، كفي رفعو ًإلى النَّبيٍّ 

 ليذه األسباب استبعدت ىذا الكجو.
 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو الثاني:

 كالكبلـ عمى ىذا الكجو ىك عيف الكبلـ في الكجو السابؽ.
 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي الرجاب، عف أبي الدرداءالوجو الثالث: 

 عدة:ىذا الوجو محفوظ عن محمد بن سيرين؛ ألمور 
ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف كما أفاد الدارقطني اثناف مف أصحابو الثقات، كىما:    .1

]أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف[، كأيكب السختياني أثبت الناس في ابف سيريف، لقكؿ 
، كقاؿ الدارقطني: "كحسبؾ بيما (3)ابف المديني: "ليس أحد أثبت في ابف سيريف مف أيكب

 .(4)"في الثٍّقة
قاؿ ابف أبي حاتـ: "كسألت أبي عف حديث ركاه عبيد ا بف مكسى، عف ًإسرىاًجيؿ، عف  .2

نما ىك ما ركاه أيكب  عبد ا بف المختار، عف ابف سيريف ؟ قاؿ أبي: ىذا حديث كىـ؛ كا 
، كقاؿ أبي:"(5)السختياني عف ابف سيريف عف الرَّباب القيشيرم، عف أبي الدرداء، مكقكفان"

 .(6)أستغرب ىذا الحديث، فنظرتي فإذا ىك كىـ" كنتي 
الصَّحيح مف ذلؾ ما ركاه أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف، كحسبؾ قاؿ الدارقطني: " .3

جىاب كاسمو مطرؼ بف مالؾ اٍلقيشيًرم، عف  بيما في الثٍّقة، عف ابف سيريف، عف أىبي الرٍّ
 .(7)"أبي الدرداء مف قكلو في حديث طكيؿ

 عمى الحديث:خامسًا: الحكم 

 ىك الكجو الثالث: إسناده صحيح. ،الحديث مف الكجو المحفكظ

                                                           

 [.9989: رقـ الحديث 280/ ص17( ]البزار: البحر الزخار، ج(1
 [.1451: رقـ السؤاؿ 127/ ص8( ]عمؿ الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 (.688/ ص2ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )ج 3))

 [.1451: رقـ السؤاؿ 127/ ص8( عمؿ الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(4
 (.530/ ص3( ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث البف أبي حاتـ )ج(5
 (.292/ ص5( المرجع السابؽ، )ج(6
 [.1451: رقـ السؤاؿ 127/ ص8ديث النبكية، جعمؿ الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحا]( (7
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 (63لحديث)ا
َوُسِئَل َعْن َحِديِث ُمَحم ِد ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِن الن ِبي  َصم ى ا عميو َوَسم َم: َمَع 

 َوَأِميُطوا َعْنُو اأْلََذى.اْلُغاَلِم َعِقيَقُتُو، َفَأِريُقوا َعْنُو الد َم، 
ًف ا ٍيرىةى، عى ٍف أىًبي ىيرى ، عى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلميٍختىاًر، عىٍف ميحى ًديثه يىٍرًكيًو عى : ىيكى حى لنًَّبيٍّ فىقىاؿى

كىاهي  ًحيحي ًمٍف ذىًلؾى مىا رى ـى ًفيًو. كىالصَّ . ًإنَّوي كىًى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فَّاظي  صى ابي اٍبًف ًسيًريفى اٍلحي أىٍصحى
مًَّد بٍ  ، عىٍف ميحى ـٍ ٍيريىي يىٍحيىى ٍبفي عىًتيؽو، كىغى قىتىادىةي، كى ، كىًىشىاـه، كى : أىي كبي السٍَّخًتيىاًني  ٍنوي، ًمٍنييـٍ ، عى ًف ًسيًريفى

مىٍيوً  مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيٍّ صى ، عى بٍّيٍّ اًمرو الضَّ ٍممىافى ٍبًف عى مَّـى  عىٍف سى سى كى
(1). 

 أواًل: أوجو الختالف:
 ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى كجييف:

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف سمماف بف عامر الضبي  الوجو الثاني:

  الختالف:ثانيًا: تخريا أوجو 
 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

، كبلىما مف طريؽ عبد ا بف المختار، عف محمد بف (3)، كابف عبد البر(2)أخرجو البزار
 .سيريف بو

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف سمماف بف عامر الضبي  الوجو الثاني:
، (9)، كابف عبد البر(8)، كالطبراني(7)، كالطحاكم(6)كأحمد ،(5)، كالنساجي(4)أخرجو البخارم

 .ستتيـ مف طريؽ كؿ مف أيكب السختياني، كحبيب بف الشييد، كقتادة
                                                           

 [.1452: رقـ السؤاؿ 127/ ص 8( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.9988: رقـ الحديث 280/ ص17( ]البزار: البحر الزخار، ج(2
 (.308/ ص 4( ]ابف عبد البر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج(3
بيٍّ في العقيقة، ج( (4 : رقـ 84/ ص7]البخارم: صحيح البخارم كتاب العقيقة، باب إماطة األذل عف الصَّ

 [.5471الحديث 
 [.4214: رقـ الحديث 164/ص 7( ]النساجي: سنف النساجي كتاب العقيقة، العقيقة عف الغبلـ، ج(5
 [. 16236: رقـ الحديث 172/ ص26( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(6
 [.1048: رقـ الحديث 72/ ص3]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج ((7
 [.6201: رقـ الحديث 274/ ص6( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(8
 (.308/ ص 4( ]ابف عبد البر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج(9
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 .، ثبلثتيـ مف طريؽ ىشاـ بف حساف(3)، كابف عبد البر(2)، كالطحاكم(1)كأخرجو البخارم
، خمستيـ (8)كابف عبد البر، (7)، كالطبراني(6)، كالطحاكم(5)، كأحمد(4)كأخرجو النساجي 

 .مف طريؽ يكنس بف عبيد
، كأخرجو الطبراني، مف طريؽ يحيي بف (9)كأخرجو أحمد مف طريؽ عبد ا بف عكف

 .(10)عتيؽ
قتادة بف دعامة، كىشاـ بف حساف، ك سبعتيـ ]أيكب السختياني، كحبيب بف الشييد، 

 مد بف سيريف بو.كيكنس بف عبيد، كعبد ا بف عكف، كيحيي بف عتيؽ[، عف مح

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 ]عبد ا بف المختار[. فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 

 ال بأس بو"." (، كىك20: تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن المختار البصري -

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف سمماف بف عامر الضبي  الثاني:الوجو 

]أيكب السختياني، كىشاـ بف  فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 
     حساف، قتادة، يحيي بف عتيؽ[، كما كجدتو مف طريؽ يكنس بف عبيد، كحبيب بف الشييد، 

 كعبد ا بف عكف.
 (، كىك "ثقة ثبت حجة".44قدمت ترجمتو في حديث ): تأيوب السختياني -

                                                           

بيٍّ في العقيقة، ج ( ]البخارم: صحيح البخارم كتاب العقيقة، باب إماطة األذل عف(1 : رقـ 84/ ص7الصَّ
 [.5471الحديث 

 [.1048: رقـ الحديث 72/ ص3( ]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج(2
 (.308/ ص 4( ]ابف عبد البر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج(3
 [.4214الحديث : رقـ 164/ص 7( ]النساجي: سنف النساجي كتاب العقيقة، العقيقة عف الغبلـ، ج(4
 [. 16236: رقـ الحديث 172/ ص26( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(5
 [.1048: رقـ الحديث 72/ ص3( ]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج(6
 [.6201: رقـ الحديث 274/ ص6( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(7
 (.308/ ص 4سانيد )ج( ]ابف عبد البر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاأل(8
 [.16240: رقـ الحديث 175/ص 26( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(9

 [.6201: رقـ الحديث 274/ ص6( ]الطبراني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج(10
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 "ثقة ثبت". (، كىك47، تقدمت ترجمتو في حديث )حبيب بن الشييد -

 (، كىك "ثقة ثبت".51تقدمت ترجمتو في حديث ) قتادة بن دعامة: -

 (، كىك "ثقة".44: تقدمت ترجمتو في حديث )ىشام بن حسان -

 كىك" ثقة ثبت، فاضؿ، كرع".(، 46: تقدمت ترجمتو في حديث )يونس بن عبيد -

 ثقة ثبت"."(، كىك46: تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -

 ثقة""(، كىك47: تقدمت ترجمتو في حديث )يحيى بن عتيق -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

                الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو إسراجيؿ بف يكنس عف عبد ا بف المختار، عف 
كال نعمـ ركل ىذه األحاديث، عف عبد المَّو ابف سيريف، كابف المختار البأس بو، كقاؿ البزار: "

بعد أف ذكر  ، كقاؿ الدارقطني( 1) ، إال إسراجيؿ.."بف المختار، عف محمد ، عف أبي ىريرة ا
ـى ًفيًو"" و مف طريؽ عبد ا بف المختار:ىذا الكج كىًى

(2). 
 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف سمماف بف عامر الضبي  الوجو الثاني:

 :رينحفوظ عن محمد بن سيرين؛ ألمىذا الوجو م

ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف عدد مف أصحابو الحفاظ الثقات، كىـ: ]أيكب  .1
السختياني، كحبيب بف الشييد، كقتادة، كىشاـ بف حساف، كيكنس بف عبيد، كعبد ا بف 

 عكف، كيحيي بف عتيؽ[.
، كما سبؽ في تخريجو حديث مف ىذا الكجو في صحيحوالصححو البخارم، بإخراجو  .2

كاهي أصحابي ابف سيريف " حيث قاؿ:تصحيح اإلماـ الدارقطني ك  الصحيحي مف ذلؾ ما رى
 .. (3)، عف النبي الحفاظ عنو، عف سمماف بف عامر الضبي 

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:
 ىك الكجو الثاني: إسناده صحيح.ك  ،الحديث مف الكجو المحفكظ

  

                                                           

 [.9988: رقـ الحديث 280/ ص17( ]البزار: البحر الزخار، ج(1
 [.1452: رقـ السؤاؿ 127ص  /8( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 المرجع السابؽ.( (3
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 (64الحديث)

الن ِبي  َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم؛ َأن ُو َنَيى َأْن وسئل عن حديث اْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِن 
 ي اِم.ُيَخص  َلْيَمُة اْلُجُمَعِة ِبِقَياٍم ِمْن َبْيِن الم َياِلي، َوَأْن ُيَخص  َيْوُم اْلُجُمَعِة ِبِصَياٍم ِمْن َبْيِن اأْلَ 

، عى  ًديثه يىٍرًكيًو عىٍكؼه اأٍلىٍعرىاًبي  : ىيكى حى ًف النبي صمى ا فىقىاؿى ٍيرىةى، عى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ًف اٍبًف ًسيًريفى
ٍيرىةى، عىفً  ، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف زىاًجدىةى، عىٍف ىشاـ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى ٍعًفي  سىٍيفه اٍلجي تىابىعىوي حي . كى مَّـى سى  عميو كى

ىيمىا كىٍىـه.  ًكبلى مَّـى، كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى .النًَّبيٍّ صى مىى اٍبًف ًسيًريفى ـي ًفيًو ًمٍنوي عى ، فىاٍلكىٍى ًديثي عىٍكؼو  كىأىمَّا حى
مىى زىاًجدىةى، أًلىفَّ زىاًجدىةى ًمفى اأٍلىٍثبىاًت الى  ٍعًفيٍّ عى ـي ًفيًو ًمٍف حيسىٍيفو اٍلجي ، فىاٍلكىٍى ًديثي ًىشىاـو  يىٍحتىًمؿي كىأىمَّا حى

ك، عى  كىاهي ميعىاًكيىةي ٍبفي عىٍمرو ، أىفَّ ىىذىا. كىرى كىاًب، عف ىشاـ، عف محمد ابف ًسيًريفى مىى الصَّ ٍف زىاًجدىةى عى
اًجمنا، فى  ميعىًة صى ًديثى ًبطيكًلًو، فىرىأىل أىبىا الدٍَّردىاًء يىٍكـى اٍلجي ٍممىافى زىارى أىبىا الدٍَّردىاًء، فىذىكىرى اٍلحى نىيىاهي عىٍف سى

مَّى المَّ  ، فىاٍرتىفىعىا ًإلىى النًَّبيٍّ صى مَّـى: ذىًلؾى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍيًو، فىقىاؿى النًَّبي  صى ا عى ، فىقىصَّ مَّـى سى مىٍيًو كى وي عى
ًف ابٍ  ًديًث شىٍيخه ًمٍف أىٍىًؿ الثٍَّغًر، عى دَّثى ًبيىذىا اٍلحى ، ثيَـّ ذىكىرى ذىًلؾى كىحى ٍممىافي أىٍفقىوي ًمٍنؾى ، سى ٍيًمري ًف عيكى

مى  ـى ًفيًو عى ٍيرىةى، عف النبي صمى عييىٍينىةى، فىكىًى ٍف أىًبي ىيرى ، عى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ، عىٍف ميحى ٍف أىي كبى : عى ٍيًو، فىقىاؿى
اًفظي ًمفٍ  دَّثىنىاهي أىبيك طىاًلبو اٍلحى . حى ًديثى ميعىًة ... اٍلحى ، أىنَّوي نىيىى أىٍف ييخىصَّ يىٍكـي اٍلجي مَّـى سى  ا عميو كى

ابي، حدثنا الحسف بف عيسى الحربي بإذنو، حدثنا سيٍفيىافي أىٍصًمًو، حدثنا جعفر بف محمد الفري
، عىٍف أىًبي الدٍَّردىاًء، عىًف ا ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى ٍيريهي، عىٍف أىي كبى ًحيحي عىًف اٍبًف عييىٍينىةى، كىغى . كىالصَّ لنًَّبيٍّ ًبذىًلؾى

كىاهي الثٍَّكًرم   كىذىًلؾى رى . كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، عىٍف أىًبي صى ًؿ، عىًف اٍبًف ًسيًريفى اًصـو اأٍلىٍحكى ، عىٍف عى
كىابي  الدٍَّردىاًء، كىىيكى الصَّ
 (1). 
 أواًل: أوجو الختالف:

 :كجييفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى 

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي الدرداء  الثاني:الوجو 

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

                                                           

 [.1453: رقـ السؤاؿ128/ ص8( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1



 299 
 

، (6)، كالحاكـ(5)، كابف حباف(4)عكانة ك، كأب(3)، كابف خزيمة(2)، كالنساجي(1)أخرجو مسمـ
 .بف حساف، سبعتيـ مف طريؽ ىشاـ (7)كالبييقي

، كأخرجو الدارقطني، مف طريؽ أيكب (8)كأخرجو أحمد، مف طريؽ عكؼ األعرابي
 .(9)السختياني

 ثبلثتيـ ]ىشاـ بف حساف، كعكؼ األعرابي، كأيكب السختياني[، عف محمد بف سيريف بو.

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي الدرداء  الوجو الثاني:

 .، ثبلثتيـ مف طريؽ عاصـ األحكؿ(12)كابف شاىيف، (11)، كالنساجي(10)أخرجو أحمد

مف كبلىما  ،(15)، كابف شاىيف-(14)كمف طريقو الطبراني-، (13)كأخرجو عبد الرزاؽ 
 .طريؽ أيكب السختياني

، ثبلثتيـ ]عاصـ األحكؿ، كأيكب (16)كأخرجو الدارقطني، مف طريؽ ىشاـ بف حساف
 السختياني، كىشاـ بف حساف[، عف محمد بف سيريف بو.

                                                           

ياـ، باب كراىة صياـ يـك الجمعة منفردنا، ج(1 : رقـ الحديث 801/ ص2( ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الصٍّ
1144.] 

 [.2764: رقـ الحديث 206/ ص3لمنساجي، ج( ]النساجي: السنف الكبرل (2
 [.1176: رقـ الحديث 198/ ص2( ]ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة، ج(3
 [.2923: رقـ الحديث 221/ ص2( ]أبي عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج(4
 [.3613: رقـ الحديث 377/ ص8( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج(5
 [.1172: رقـ الحديث 455/ ص1لمحاكـ، ج( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف (6
 [.8490: رقـ الحديث 497/ ص4( ]البييقي: السنف الكبرل لمبييقي، ج(7
 [.9127: رقـ الحديث 64/ص 15( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(8
 [.1453: رقـ السؤاؿ128/ ص8( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(9

 [.27507: رقـ الحديث 499/ ص45سند أحمد، ج( ]أحمد بف حنبؿ: م(10
 [.2765: رقـ الحديث 206/ ص3( ]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج(11
 [.385: رقـ الحديث 326( ]ابف شاىيف: ناسخ الحديث كمنسكخو البف شاىيف، ص(12
 [.7803: رقـ الحديث 279/ ص4( ]عبد الرزاؽ: مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، ج(13
 [.6056: رقـ الحديث 218/ص 6اني: المعجـ الكبير لمطبراني، ج( ]الطبر (14
 [.386: رقـ الحديث 326( ]ابف شاىيف: ناسخ الحديث كمنسكخو، ص (15
 [.1453: رقـ السؤاؿ128/ ص8( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(16



 311 
 

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

]ىشاـ بف حساف، كعكؼ  فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 
 األعرابي، كأيكب السختياني[.

 (، كىك "ثقة".44تقدمت ترجمتو في حديث ) :ىشام بن حسان -

 ".ضيثقة، قدرم، راف" (، كىك47تقدمت ترجمتو في حديث )عوف األعرابي:  -

 (، كىك "ثقة ثبت حجة".44: تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي الدرداء  الوجو الثاني:

]عاصـ األحكؿ، كأيكب  فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 
 كىشاـ بف حساف[.السختياني، 

 (، كىك "ثقة".47: تقدمت ترجمتو في حديث )عاصم األحول -

 (، كىك "ثقة ثبت حجة".44: تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 (، كىك "ثقة".44تقدمت ترجمتو في حديث ) :ىشام بن حسان -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 . ، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

كىـ: ]ىشاـ بف حساف، كعكؼ  مف الثقات ثبلثة ،الكجو عف محمد بف سيريفىذا كل ر  .1
حديث ىشاـ، فالكىـ فيو مف حسيف الدارقطني: "قكؿ األعرابي، كأيكب السختياني[، فأما 

 مف رجاؿ مسمـ، حسيف الجعفيك  .ة مف األثبات ال يىٍحتىًمؿي ىذا"ألف زاجد ؛الجعفيٍّ عمى زاجدة
 .(1)أيضا مف األثبات الحفاظكىك 

 .(2)في صحيحو الحديث مف ىذا الكجومسمـ، بإخراجو حو صح .2
 تابع عكؼ االعرابي عف ابف سيريف، ىشاـ بف حساف، كأيكب السختياني. .3

                                                           

 أربع أك ثبلث سنة مات التاسعة، مف عابد، ثقة المقرلء، الككفي، الجعفي، الكليد بف عمي بف الحسيف ((1
 .(167 ص) التيذيب سنة. ابف حجر، تقريب كثمانكف خمس أك أربع كلو كماجتيف

ياـ، باب كراىة صياـ يـك الجمعة منفردنا، ج(2 : رقـ الحديث 801/ ص2( ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب الصٍّ
1144.] 
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 .، عف النبي محمد بف سيريف، عف أبي الدرداء  الوجو الثاني:

ركاه عف محمد بف سيريف عدد مف أصحابو الثقات المتقدميف فيو الحديث مف ىذا الكجو  .1
كىـ: ]عاصـ األحكؿ، كأيكب السختياني، كىشاـ بف حساف[.

تصحيح كتصكيب كترجيح العمماء ليذا الكجو؛ حيث قاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة:" إنما ىك:  .2
يكب، كىشاـه ... ميرسىؿ ، ليس فيو ذكر أبي ىريرة؛ ركاه أ عف ابف سيريف، عف النبيٍّ 

كغيريىما كذا ... ميرسىؿن 
، كقاؿ اإلماـ الدارقطني: "كركاه معاكية بف عمرك، عف زاجدة عمى (1)

الصكاب، عف ىشاـ، عف محمد بف سيريف، أف سمماف زار أبا الدرداء"، كقاؿ:" كالصحيح 
ذلؾ "، ككعف ابف عيينة، كغيره، عف أيكب، عف ابف سيريف، عف أبي الدرداء، عف النَّبيٍّ 

 .(2) ركاه الثَّكرم، عف عاصـ األحكؿ، عف ابف سيريف، عف أبي الدرداء، كىك الصكاب"
كقاؿ الييثمي: "ركاه ( 3)لقي ىذا الكجو القبكؿ مف العمماء؛ فقاؿ المنذرم: "إسناده جيد" .3

، كقاؿ شعيب األرنؤكط: (4)الطبراني في الكبير، كىك مرسؿ، كرجالو رجاؿ الصحيح"
إسناد ضعيؼ النقطاعو، محمد بف سيريف لـ يسمع مف أبي الدرداء،  "صحيح لغيره، كىذا

 .(5)كرجاؿ اإلسناد ثقات رجاؿ الشيخيف"

 ، وا أعمم. محمد بن سيرينوعميو فكال الوجيين محفوظين وراجحين عن 

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

سنادك الثاني: األكؿ ك ىك الكجو ، الحديث مف الكجو المحفكظ  االكؿ: صحيح، كالثاني: ا 
 إلنقطاعو. ؛ضعيؼ

  

                                                           

 (.532/ ص2)ج ( ابف أبي حاتـ، انظر: عمؿ الحديث البف أبي حاتـ(1
 [.1453: رقـ السؤاؿ128/ ص8( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 (.81/ ص2( المنذرم، الترغيب كالترىيب لممنذرم )ج(3
 (.200/ ص3( مجمع الزكاجد كمنبع الفكاجد )ج(4
 (.499/ ص45( أحمد بف حنبؿ، انظر: كبلـ المحقؽ لمسند أحمد )ج(5
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 (65الحديث)
 اْلِفْقوُ : َقالَ  وسمم، عميو ا صمى النبي عن ىريرة، َأِبي َعنْ  َسَمَمَة، َأِبي َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ 
 .َيَماِنَيةٌ  َواْلِحْكَمةُ  َيَمانٌ 

مَّدي  يىٍرًكيوً : فىقىاؿى   ٍنوي؛  كىاٍختيًمؼى  ًسيًريفى  ٍبفي  ميحى كىاهي عى ، ٍبفً  أىٍشعىثى  عىفٍ  زىاًجدىةى، أىًبي اٍبفي  فىرى  اٍبفً  عىفً  سىكَّارو
، مىمىةى، أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  سى الىفىوي  .ىيرى ، أىي كبي  كىخى ، كىاٍبفي  السٍَّخًتيىاًني  ، عىٍكفو ييكنيسي ، كى ًبيبه  كىحى
مىٍنصيكري  كىًىشىاـه، ، ٍبفي  كى ؿو  كىأىبيك زىاذىافى ، ًىبلى ٍكهي  الرَّاًسًبي  كى ، اٍبفً  عىفً  رى ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى  كىىيكى  ىيرى
اٍلمىٍحفيكظي 
(1). 

 أوجو الختالف:أواًل: 

 :كجييف، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 
 .محمد بف سيريف، عف أبي سممة، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 .محمد بف سيريف، عف أبي سممة، عف أبي ىريرة  الوجو األول:
، كبلىما مف طريؽ أشعث بف سكار عف (3)القيسرانيطاىر ابف ك ، (2)أخرجو ابف عدم
 محمد بف سيريف بو. 

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 [.1796: رقـ السؤاؿ327/ ص9]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج1) )
 [.43/ ص2]ابف عدم: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ج 2))
 [.3694: رقـ الحديث 1651/ ص3]ابف القيسراني: ذخيرة الحفاظ، ج 3))
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                 ، (5)، كابف حباف(4)، كالطحاكم(3)، كابف أبي عاصـ(2)، كأحمد(1)أخرجو مسمـ
 .، سبعتيـ مف طريؽ أيكب السختياني(7)، كالقضاعي(6)كابف المقرئ

، (12)، كالطبراني(11)، كالطحاكم(10)، كابف أبي عاصـ(9)أحمدك  ،(8)كأخرجو مسمـ
 .، سبعتيـ مف طريؽ عبد ا بف عكف(14)، البييقي(13)القضاعيك 

، كبلىما (17)، كأبك نعيـ(16)كأخرجو أحمد .(15)كأخرجو أحمد، مف طريؽ جرير بف حاـز
 .مف طريؽ حبيب

، أربعتيـ مف طريؽ (21)، كالقضاعي(20)، كالطحاكم(19)، كعبد الرزاؽ(18)كأخرجو أحمد 
 .ىشاـ بف حساف

                                                           

/ 1ىؿ اليمف فيو، ج]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب تفاضؿ أىؿ اإليماف فيو، كرجحاف أ 1))
 [.52: رقـ الحديث 71ص
 [.7627: رقـ الحديث 66/ ص13]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 2))
 [.2272: رقـ الحديث 262/ ص4]ابف أبي عاصـ: اآلحاد كالمثاني، ج 3))
 [.799: رقـ الحديث 269/ ص2]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 4))
 [.7300: رقـ الحديث 289/ ص16]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج 5))
 [.1263: رقـ الحديث 387]ابف المقرئ: معجـ ابف المقرئ، ص  6))
 [.161: رقـ الحديث 128/ ص1]القضاعي: مسند الشياب، ج 7))
: 72/ ص1]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب تفاضؿ أىؿ اإليماف فيو، كرجحاف أىؿ اليمف فيو، ج8))

 [.52رقـ الحديث 
 [.7202: رقـ الحديث 133/ ص12]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد ، ج 9))
 (.2273: رقـ الحديث 262/ ص4]ابف أبي عاصـ: اآلحاد كالمثاني، ج 10))
 [.799: رقـ الحديث 269/ ص2]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 11))
 [.534: رقـ الحديث 322/ ص1]الطبراني: المعجـ الصغير، ج 12))
 [.161: رقـ الحديث 128/ ص1لشياب، ج]القضاعي: مسند ا 13))
 [.227: رقـ الحديث 157/ ص1]البييقي: معرفة السنف كاآلثار، ج 14))
 [.10328: رقـ الحديث 219/ ص16]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 15))
 [.10983: رقـ الحديث 579/ ص16]المرجع السابؽ، ج  16))
 [.179: رقـ الحديث 138/ ص1ي نعيـ، ج]األصبياني: المسند المستخرج عمى صحيح مسمـ ألب 17))
 [.7723: رقـ الحديث 156/ ص13]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 18))
 [.3726: رقـ الحديث 471/ ص3]عبد الرزاؽ الصنعاني: تفسير عبد الرزاؽ، ج 19))
 [.798: رقـ الحديث 269/ ص2]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 20))
 [.160: رقـ الحديث 128/ ص1]القضاعي: مسند الشياب، ج 21))
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كأخرجو أبك نعيـ، مف طريؽ  .(1)كأخرجو ابف أبي عاصـ، مف طريؽ عكؼ األعرابي 
عبد ا بف عكف، كجرير بف ك ]أيكب السختياني،  ثمانيتيـ .(3)، كمنصكر بف زاذاف(2)مطر الكراؽ

، كحبيب بف الشييد، كىشاـ بف حساف، كعكؼ األعرابي، كمطر الكراؽ، كمنصكر بف  حاـز
 زاذاف[، عف محمد بف سيريف بو. 

 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

 .محمد بف سيريف، عف أبي سممة، عف أبي ىريرة  الوجو األول:
 سكار[. بف ]أشعث افاد الدارقطني:ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 

 "ضعيؼ". (، كىك1: تقدمت ترجمتو في حديث )أشعث بن سوار -

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو
عبد ا ك  ]أيكب السختياني، فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 

زاذاف، كأبك ىبلؿ الراسبي[، كلكني منصكر بف ك ىشاـ بف حساف، ك بف عكف، كيكنس، كحبيب، ا
ىشاـ ك عبد ا بف عكف، كحبيب، ك  لـ أجده إال مف طريؽ خمسة منيـ كىـ: أيكب السختياني،

، ك بف حساف، ا عكؼ األعرابي، ك منصكر بف زاذاف، كما ككجدتو مف طريؽ جرير بف حاـز
 كمطر الكراؽ.

 بت حجة".ثقة ث" (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -
 ثقة ثبت"." (، كىك46: تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -
(، كىك "ثقة، لكف لو أكىاـ إذا حدث مف 4تقدمت ترجمتو في حديث ) جرير بن حازم: -

 حفظو، كحديثو بمصر فيو شيء، كلـ يحدث حاؿ اختبلطو".
 "ثقة ثبت". (، كىك47تقدمت ترجمتو في حديث ) ،الشييد بن حبيب -
 "ثقة". (، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 ".ثقة، قدرم، رافضي" (، كىك47تقدمت ترجمتو في حديث )األعرابي: عوف  -
 صدكؽ"." (، كىك47تقدمت ترجمتو في حديث )مطر الوراق:  -
 (، كىك "ثقة ثبت عابد".47تقدمت ترجمتو في حديث )منصور بن زاذان:  -
 كرع". فاضؿ، ثبت، ثقة "(، كىك46تقدمت ترجمتو في حديث ) :عبيد بن يونس -

                                                           

 [.2274: رقـ الحديث 262/ ص4]ابف أبي عاصـ: اآلحاد كالمثاني، ج 1))
 [.281/ ص2األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، جأبك نعيـ ] 2))
 (.60/ ص3المرجع السابؽ، )ج 3))
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 "صدكؽ فيو ليف". (، كىك49تقدمت ترجمتو في حديث ) :ىالل أبو سميم بن محمد -

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 .محمد بف سيريف، عف أبي سممة، عف أبي ىريرة  الوجو األول:
الحديث مف ىذا الكجو إسناده ضعيؼ، فقد تفرد بركايتو أشعث بف سكار عف محمد بف 

ركاه أشعث بف  ،حديث: اٍلًفٍقو يمافسيريف، كأشعث متفؽ عمى تضعيفو، كقاؿ ابف القيسراني" 
كالحديث يعد في أفراد أشعث، كىك  ،عف ابف سيريف، عف أبي سممة، عف أبي ىريرة ،سكار

، في ركاية محمد بف سيريفالثقات األثبات عف أشعث بف سكار  ، كبذلؾ خالؼ(1)"ضعيؼ
 الحديث مف ىذا الكجو. 

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو

 :ألمور عدة ؛محمد بن سيرينىذا الوجو محفوظ عن 
عبد ا بف عكف، ك ]أيكب السختياني،  :مف الثقات، كىـ عدد محمد بف سيريفركاه عف  .1

 ، صكر بف زاذاف، منك مطر الكراؽ، ك ىشاـ بف حساف، كعكؼ، ك حبيب، ك كجرير بف حاـز
 كيكنس، كأبك ىبلؿ[.

 في أثبت أحد "ليس: كقاؿ صحاح"، محمد عف حساف بف ىشاـ "أحاديث: المديني ابف قاؿ .2
ذا اتفقا، إذا عكف، كابف أيكب، مف سيريف ابف  خالد مف أثبت كىشاـ أثبت، فأيكب اختمفا كا 

 .(2)ثبت" ككميـ سيريف، ابف في الحذاء
ٍكه .3 كى ، ابف عف ترجيح الدارقطني ليذا الكجو فقاؿ: "رى  كىك ىريرة، أبي عف ًسيًريفى

 .(3)المحفكظ"
 .(4)سيريف بفا في الناس أثبت مف ثقةكقاؿ ابف حجر: "كىشاـ بف حساف: .4

 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

 إسناده صحيح.: لثانيالكجو ا ىك ،كجو المحفكظال الحديث مف
  

                                                           

 (.3694: رقـ الحديث 1651/ ص3ابف القيسراني، ذخيرة الحفاظ )ج 1))
 (.688/ ص2ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )ج 2))
 [.1796: رقـ السؤاؿ327/ ص9]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج3) )
 (.572ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  4))
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 (66الحديث)
 َأَتْيُتمُ  ِإَذا: َوَسم مَ  عميو ا صمى ا رسول قال ىريرة، أبي عن سيرين، ابن حديث عن وسئل
اَلةَ   .َفاْقُضوا َفاَتُكمْ  َوَما َفَصمُّوا َأْدَرْكُتمْ  َفَما الس ِكيَنُة، َوَعَمْيُكمُ  َفْأُتوَىا الص 
ٍفًعًو، ًفي اٍختىمىؼى : فىقىاؿى  ، اٍبفً  عىفً  رى كىاهي  ًسيًريفى ، ٍبفي  ييكنيسي  فىرى ـي  عيبىٍيدو ، ٍبفي  كىًىشىا سَّافى  اٍبفً  عىفً  حى

، اؽي  قالو .مرفكعان  ىريرة أبي عىفٍ  ًسيًريفى ، اٍبفي  كىىيكى  شىاًىيفى  ٍبفي  ًإٍسحى ، أيبىيٍّ  ىيشىٍيـو  عىفٍ  كىًعٍمرىافي
ٍنييمىا كىذىًلؾى  .عى كىاهي  كى ًمي   رى ، ٍبفي  عى اًلدو  عىفٍ  عىاًصـو ذَّاًء، خى كىاهي  .مىٍرفيكعنا كىًىشىاـو  اٍلحى مَّادي  كىرى ، ٍبفي  حى ٍيدو  عىفٍ  زى
الىفىوي  .مىٍكقيكفنا كىًىشىاـو  أىي كبى  مَّادي  كىخى مىمىةى، ٍبفي  حى كىاهي  كىاٍختيًمؼى  سى ٍنوي؛ فىرى مَّدي  عى ، ميٍصعىبو  ٍبفي  ميحى  اٍلقىٍرقىسىاًني 
مَّادً  عىفٍ  مىمىةى، ٍبفً  حى ، عىفٍ  سى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  اأٍلىٍعرىًج، عىفً  أىي كبى الىفىوي  .مىٍرفيكعنا ىيرى ابي  كىخى مَّادً  أىٍصحى  ٍبفً  حى

مىمىةى  ، عىفٍ  رككه سى مَّادو ، عىفٍ  حى ، اٍبفً  عىفً  أىي كبى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى ا مىٍرفيكعنا ىيرى قىفىوي  .أىٍيضن ـي  كىكى ٍم  ٍبفي  سى
، اٍبفً  عىفً  الذَّيَّاؿً  أىًبي بَّمىا أىنَّوي  سيريف ابف عادة عرفت كقد صحيح، كرفعو .ىريرة أبي عىفٍ  ًسيًريفى  ري

قَّؼى  ٍفعً  عىفٍ  تىكى ًديثً  رى قٍّينا اٍلحى تىكى
(1). 

 أوجو الختالفأواًل: 
 :كجييف، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:
 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو
  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:
 ،(7)كابف األعرابي ،(6)، كالطحاكم(5)، كأبك عكانة(4)أحمدك ، (3)، كمسمـ(2)أخرجو البخارم

 .، ثمانيتيـ مف طريؽ ىشاـ بف حساف(9)، كالبييقي(8) كأبك نعيـ 

                                                           

 [.1830:رقـ السؤاؿ28/ ص10ألحاديث النبكية، ج( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في ا(1
 [.119: رقـ الحديث 47( ]البخارم: القراءة خمؼ اإلماـ، ص (2
ة بكقار كسكينة، كالنَّيي ، كتاب المساجد كمكاضع الصَّبلة، مسمـ، صحيح مسمـ]( (3 بلى باب استحباب إتياف الصَّ

 [.602ديث ح: رقـ ال421/ ص1ج ،عف إتيانيا سعيا
 .[9514ديث ح: رقـ ال315/ ص15ج، مسند أحمد :بف حنبؿ أحمد]( (4
 .[1274: رقـ الحديث  355/ ص1ج، مستخرج أبي عكانة :أبك عكانة]( (5
 [.2316: رقـ الحديث 396/ ص1( ]الطحاكم: شرح معاني اآلثار، ج(6
 [.1309: رقـ الحديث 658/ ص2( ]ابف األعرابي: المعجـ، ج(7
 [.274/ ص6ء كطبقات األصفياء، ج( ]األصبياني: حمية األكليا(8
 [.3629: رقـ الحديث 423/ ص2( ]البييقي: السنف الكبرل، ج(9
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، (3)كأخرجو البخارم. (2)، كيكنس بف عبيد(1)ىبلؿ يكأخرجو البخارم، مف طريؽ أب 
، (5)كأخرجو أحمد، مف طريؽ عكؼ األعرابي. ، كبلىما مف طريؽ أيكب السختياني(4)كالطحاكم

 .(6)خالد الحذاءك 
، سبعتيـ ]ىشاـ بف حساف، أبك (7)كأخرجو ابف األعرابي، مف طريؽ عبد ا بف عكف 

ىبلؿ، كيكنس بف عبيد، كأيكب السختياني، كعكؼ األعرابي، كخالد الحذاء، كعبد ا بف 
 عكف[،عف محمد بف سيريف بو. 

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو

 . (8)بو ،مف طريؽ أيكب السختياني، عف محمد بف سيريف أخرجو ابف أبي شيبة،

 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 
 .محمد بف سيريف، عف أبي سممة، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

ىشاـ بف ك فاد الدارقطني: ]يكنس بف عبيد، أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 
ىبلؿ، كعكؼ األعرابي،  ككجدتو أيضان مف طريؽ أبيخالد الحذاء، كأيكب السختياني[، ك حساف، 

 كعبد ا بف عكف. 

 "ثقة". (، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 "صدكؽ فيو ليف". (، كىك49تقدمت ترجمتو في حديث ) :ىالل أبو سميم بن محمد -

 كرع". فاضؿ، ثبت، ثقة "(، كىك46تقدمت ترجمتو في حديث ) :عبيد بن يونس -

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 

                                                           

 [.118: رقـ الحديث 46( ]البخارم: القراءة خمؼ اإلماـ لمبخارم، ص (1
 [.119: رقـ الحديث 47( ]المراجع السابؽ، ص (2
 [.120: رقـ الحديث 47( ]المراجع السابؽ، ص (3
 [.2317: رقـ الحديث 396/ ص1معاني اآلثار، ج ( ]الطحاكم: شرح(4
 [.8967: رقـ الحديث 525/ ص14( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(5
 [.13558: رقـ الحديث 182/ ص21( ]المرجع السابؽ، ج(6
 [.1309: رقـ الحديث 658/ ص2( ]ابف األعرابي: المعجـ، ج(7
 [.7403رقـ الحديث  :138/ ص2( ]ابف أبي شيبة، المصنؼ ابف أبي شيبة، ج(8



 318 
 

 ثقة، قدرم، رافضي"." (، كىك47تقدمت ترجمتو في حديث )األعرابي: عوف  -

 يرسؿ". "ثقة (، كىك55تقدمت ترجمتو في حديث ): ميران الحذاء بن خالد -

 ثقة ثبت"." (، كىك46: تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو
كىشاـ بف  ]أيكب السختياني، فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 

 سالـ بف أبي الذياؿ[، كلكني لـ أجده إال مف طريؽ أيكب السختياني.ك حساف، 
 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 "ثقة". (، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 قميؿ "ثقة، البصرم، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: عجبلف ،الذ ي ال أبي بن َسْمم -
(1)كاحد" حديث مسمـ في لو السابعة، مف الحديث،

.

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 ألمور عدة:كال الوجيين صحيحان عن محمد بن سيرين؛ 

            ىشاـ بف حساف، مف ركاية أصحاب ابف سيريف المقدميف فيو، الكجو األكؿ: ] ىماكبل .1
أبك ىبلؿ، كيكنس بف عبيد، كأيكب السختياني، كعكؼ األعرابي، كخالد الحذاء، كعبد ا ك 

كما سالـ بف أبي الذياؿ[ ك كىشاـ بف حساف،  ]أيكب السختياني، [، كالكجو الثاني:بف عكف
أف الذم ركاه عف أيكب السختياني في الكجو الثاني حماد بف زيد، كحماد مقدـ في أيكب 

 . (2)عمى كؿ أحد
رساؿ المكصك  .2 عرفت ؿ لشدة تكقيو، قاؿ الدارقطني: "ابف سيريف عريؼ عنو كقؼ المرفكع كا 

ؼ ككذا أيكب السختياني عير . (3)عادة ابف سيريف أنو ربما تكقؼ عف رفع الحديث تكقينا"
رساؿ المكصكؿ لشدة تكقيو، قاؿ سفياف: "قالكا ليشاـ يعني ابف حساف:  عنو كقؼ المرفكع كا 
إف أيكب إنما ينتيي بيذا الحديث إلى أىبي ىريرة. فقاؿ: إف أيكب لك استطاع أف ال يرفع 

 .(4)لـ يرفعو" حديثان 
                                                           

 (.245( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (1
 (.268أبك داكد، سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص 2))
 [.28/ ص10]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج 3))
 (.400/ح 197/ ص1النساجي، سنف النساجي )ج4) )
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 تكبع ىشاـ بف حساف كأيكب السختياني عمى الكقؼ كالرفع. .3

 الحديث: الحكم عمىخامسًا: 

سنادىك الكجو األكؿ كالثاني:  ،يفالحديث مف كجييو المحفكظ  صحيح . ماا 
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 (67الحديث)
 ِإن  : َوَسم مَ  عميو ا صمى ا رسول قال ىريرة، أبي عن سيرين، ابن حديث عن وسئل
 .اْلَحِديثَ ...  َواأْلَْرَض  الس َماَواتِ  الم وُ  َخَمقَ  َيْومٍ  َكَيْيَئةِ  اْسَتَدارَ  َقدِ  الز َمانَ 
مىى ًفيوً  اٍختيًمؼى : فىقىاؿى  ، اٍبفً  عى كىاهي  ًسيًريفى ٍبدً  ٍبفي  أىٍشعىثي  فىرى ًمًؾ، عى مَّدً  عىفٍ  اٍلمى ، ٍبفً  ميحى  أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى
ٍيرىةى  مَّدي  ًبوً  تىفىرَّدى  .ىيرى ، مىٍعمىرو  ٍبفي  ميحى ، عىفٍ  اٍلبىٍحرىاًني  ٍكحو كىاهي  .أىٍشعىثى  عىفٍ  رى ، أىي كبي  كىرى  السٍَّخًتيىاًني 

كىاهي  كىاٍختيًمؼى  ٍنوي؛ فىرى ، عى ٍبدً  عىفٍ  مىٍعمىره ، اٍلكىىَّابً  عى ، عىفٍ  الثَّقىًفيٍّ ، اٍبفً  عىفً  أىي كبى  أىًبي اٍبفً  عىفً  ًسيًريفى
، عىفٍ  يىٍرًكيًو، كىغىٍيريىيـٍ  .بىٍكرىةى  أىًبي عىفٍ  بىٍكرىةى، ، اٍبفً  عىفً  أىي كبى ًديثي  .بىٍكرىةى  أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى ًديثي  كىاٍلحى  حى
بىٍكرىةى  أىًبي

(1). 
 أوجو الختالفأواًل: 

 :ثبلثة أكجو، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 
 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:
 .  محمد بف سيريف، عف ابف أبي بكرة، عف أبي بكرة  الوجو الثاني:
 .محمد بف سيريف، عف أبي بكرة  الوجو الثالث:

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 
 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 ، كبلىما مف طريؽ أشعث، عف محمد بف سيريف بو.(3)كالييثمي، (2)أخرجو الطبرم

 . محمد بف سيريف، عف ابف أبي بكرة، عف أبي بكرة  الوجو الثاني:

 ،(1)، كابف أبي عاصـ(7)ابف أبي شيبةك ، (6)أبك داكدك ، (5)، كمسمـ(4)أخرجو البخارم 
                                                           

 [.1842: رقـ الحديث40/ ص10قطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج( ]عمؿ الدار (1
 [.16685: رقـ الحديث 235/ ص14( ]أبك جعفر الطبرم: تفسير الطبرم، ج(2
 [.1142: رقـ الحديث 35/ ص2( ]الييثمي: كشؼ األستار، ج(3
: رقـ الحديث 107/ص 4ج ]البخارم: صحيح البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب ما جاء في سبع أرضيف، 4))

3197.] 
]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالدٍّيات، باب تغميظ تحريـ الدٍّماء كاألعراض  5))

 [.1679: رقـ الحديث 1305/ص 3كاألمكاؿ، ج
، ج 6))  [.1948: رقـ الحديث 196/ص 2]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب األشير الحـر
 [.37164: رقـ الحديث 453/ ص7]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج 7))
 [.1565: رقـ الحديث 208/ ص3] ابف أبي عاصـ: اآلحاد كالمثاني، ج1) )
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أخرجو ك  .تيـ، مف طريؽ أيكب السختيانيثماني، (3)كالطبراني ،(2)كابف حباف ،(1)البزارك  
ستتيـ  مف طريؽ عبد ، (9)الطحاكمك  ،(8)الدارميك ، (7)أحمدك ، (6)النساجيك  ،(5)، كمسمـ(4)البخارم

 .ا بف عكف
 .، ثبلثتيـ مف طريؽ قيرَّة بف خالد(12)كالخطيب ،(11)، كالبييقي(10)كأخرجو الطيالسي

 عبد ا بف عكف، كقرة بف خالد[، عف محمد بف سيريف بو. ك  ،]أيكب السختياني

 .محمد بف سيريف، عف أبي بكرة  الوجو الثالث:

، (17) ابف مندهك  ،(16)، كابف أبي حاتـ(15)، كأحمد(14)، كالنساجي(13)أخرجو أبك داكد
 .طريؽ أيكب السختياني

 

                                                           

 [.3616: رقـ الحديث 86/ص9]البزار: البحر الزخار، ج 1))
 [.5974: رقـ الحديث 312/ص 13]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج 2))
 [.60: رقـ الحديث 319ي: األحاديث الطكاؿ، ص]الطبران 3))
           ]البخارم: صحيح البخارم، باب قكؿ النَّبي صمى ا عميو كسمـ: )ربَّ ميبمَّغ أكعى مف سامع(،  4))
 [.67: رقـ الحديث 24/ ص1ج
ماء كاألعراض ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالدٍّيات، باب تغميظ تحريـ الدٍّ  5))

 [.1679: رقـ الحديث 1306/ص3كاألمكاؿ، ج
 [.5820: رقـ الحديث 365/ص5]النساجي: السنف الكبرل، ج 6))
 [.20387: رقـ الحديث 28/ص34]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 7))
 [.1957: رقـ الحديث 1220/ص2]الدارمي: سنف الدارمي، ج 8))
 [.43: رقـ الحديث 34/ص1]الطحاكم: شرح مشكؿ اآلثار، ج 9))
 [.899: رقـ الحديث 190/ص2]الطيالسي: مسند أبي داكد ، ج 10))
 [.5103: رقـ الحديث 344/ص7]البييقي: شعب اإليماف، ج 11))
 (.16البغدادم: شرؼ أصحاب الحديث لمخطيب البغدادم )ص  12))
، ج]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب المن 13))  [.1947: رقـ الحديث 195/ص2اسؾ، باب األشير الحـر
 [.4130: رقـ الحديث 127/ص7]النساجي: سنف النساجي، كتاب تحًريـً الدَّـ، تحريـ القتؿ، ج 14))
 [.20386: رقـ الحديث 23/ ص34]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 15))
 [.10099: رقـ الحديث 791/ ص6]ابف أبي حاتـ: التفسير، ج 16))
 [.40: رقـ الحديث 158/ ص1]ابف منده: التكحيد، ج 17))
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كأخرجو   .، كبلىما مف طريؽ أشعث بف سىكَّار(2)الدارقطنيأكرده ، ك (1)كأخرجو أحمد 
]أيكب السختياني، كأشعث بف سكار، كسالـ  ، ثبلثتيـ(3)الطبراني، مف طريؽ سالـ الخياط
 الخياط[، عف محمد بف سيريف بو. 

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 .[أشعث بف عبد الممؾ] ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:

 فقيو".  "ثقة، (، كىك44تقدمت ترجمتو في حديث ) الممك: عبد بن أشعث -

 .  محمد بف سيريف، عف ابف أبي بكرة، عف أبي بكرة  الوجو الثاني:

كجدتو مف  ]أيكب السختياني[، كما ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:
 ، كقرة بف خالد.عبد ا بف عكف ،طريؽ

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

  ثقة ثبت"." (، كىك46: تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -

 "."ثقة، ضابط "(، كىك52تقدمت ترجمتو في حديث ) :قرة بن خالد السدوسي -

 .محمد بف سيريف، عف أبي بكرة  الوجو الثالث:
كجدتو ك  ]أيكب السختياني[، ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:

 .كسالـ الخياط ،أشعث بف سكار ،مف طريؽ
 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 "ضعيؼ". (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )أشعث بن سوار -

 ."صدكؽ سيئ الحفظ" (، كىك52تقدمت ترجمتو في حديث ) :سالم بن عبد ا الخياط -

 

 

                                                           

 [.20419: رقـ الحديث 62/ ص34]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج 1))
 [.1842: رقـ الحديث40/ ص10( ]عمؿ الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 [.963: رقـ الحديث 292/ ص1]الطبراني: المعجـ األكسط، ج 3))
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 عن محمد بن سيرين:رابعًا: الوجو الراجح 

 محفوظ عن محمد بن سيرين؛ ألمور عدة:، والىو الصواب لثانيالحديث من وجيو ا

أنو ال ييركل عف أبي ىريرة إال مف  لي تبيفالحديث تخريس مف خبلؿ النظر في طرؽ  .1
مف ىذا الكجو محمد بف معمر البحراني، عف ركح أشار البزار إلى تفرد فقد ، الوجو األول

نعممو عف أبي ىريرة إال مف ىذا الكجو، كركاه ابف عكف، كقرَّة، كابف سيريف، عف قاؿ: "ال ف
عبد الرحمف بف أبي بكرة، عف أبيو، كال نعمـ ركاه عف أبي ىريرة إال ركح، كلـ نسمعو إال 

قاؿ الدارقطني: "تفرد بو محمد بف معمر البحراني، عف ركح، ككذلؾ . (1)مف ابف معمر"
 .(3)ف القيسراني: "تفرد بو محمد بف معمر عف ركح عف أشعث عنو"قاؿ اب، ك (2)عف أشعث"

 .(4)"أبي بكرة"كالحديث حديث  ترجيح اإلماـ الدارقطني ليذا الكجو حيث قاؿ: .2

 أنو مف ركاية األكثر كاألحفظ كاألضبط. .3

 تخريس الشيخيف لو. .4

 المتابعات التي تعضده كتقكيو إضافة إلى قكتو. .5
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 متفؽ عميو. الثانيالحديث مف الكجو المحفكظ: ىك الكجو 
 

  

                                                           

 [.1142: رقـ الحديث 35/ ص2مي: كشؼ األستار، ج( ]الييث(1
 [.1842: رقـ الحديث40/ ص10( ]عمؿ الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
 (.246/ ص5( ابف القيسراني، أطراؼ الغراجب كاألفراد )ج(3
 [.1842الحديث: رقـ 40/ ص10( ]عمؿ الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(4
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 (68الحديث)

 ِإن  : َفَقالَ  َرُجٌل، َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبي   َأَتى: ىريرة أبي عن سيرين ابن حديث عن وسئل
ْساَلمُ  َأْدَرَكوُ  َكِبيرٌ  َشْيخٌ  َأِبي  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َفَقالَ  الر اِحَمِة، َعَمى َيْسَتْمِسكُ  َواَل  َواْلَحاُّ  الِْ
مىى ًفيوً  اٍختيًمؼى : فىقىاؿى  .َأِبيكَ  َعنْ  ِحا  : َوَسم مَ  َعَمْيوِ  ، اٍبفً  عى كىاهي  ًسيًريفى اجً  أىًبي ٍبفي  يىٍحيىى فىرى جَّ  اٍلحى

، عىٍكؼو  عىفٍ  شيخ، الخاقاني، أيكب أبك كىك اٍلبىٍصًرم   ، اٍبفً  عىفً  اأٍلىٍعرىاًبيٍّ ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى  ىيرى
ـى  كىاهي  .ًفيوً  كىكىًى ، كىرى اًلؾه ، أىي كبى  عىفٍ  مى ، اٍبفً  عىفً  السٍَّخًتيىاًنيٍّ ؿو  عىفٍ  ًسيًريفى  المَّوً  عيبىٍيدً  عىفٍ  ييسىمًٍّو، لىـٍ  رىجي
بَّاسو  ٍبفً  ًقيؿى  عى ٍبدي : كى بَّاسو  ٍبفي  المَّوً  عى كىاهي  .عى ـي  كىرى ، ٍبفي  ًىشىا سَّافو ، اٍبفً  عىفً  حى  أىًبي ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ  ًسيًريفى

اؽى، مىٍيمىافى  عىفٍ  ًإٍسحى ، ٍبفً  سي بَّاسو  اٍبفً  عىفً  يىسىارو قىٍكؿي  .عى كىابً  أىٍشبىوي  ًىشىاـو  كى  .(1)ًبالصَّ
 أوجو الختالفأواًل: 

ثبلثة ، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 
 :أكجو

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 بف ا عبد: كقيؿ عباس بف ا ، عف عبيدوً محمد بف سيريف، عف رجؿ لـ يسم :لثانيا الوجو
 عباس رضى ا عنيما.

محمد بف سيريف، عف يحيي بف أبي إسحاؽ، عف سميماف بف يسار، عف الفضؿ  الوجو الثالث:
 .بف عباس ا

 . ، أف رجبلن أتي النبي محمد بف سيريف، عف ابف عباس   ووجدت وجيًا رابعًا وىو:

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

، ثبلثتيـ مف طريؽ عكؼ األعرابي، عف (4)، كالحاكـ(3)، كابف عدم(2)أخرجو ابف خزيمة
 محمد بف سيريف بو.

                                                           

 [.1844:رقـ السؤاؿ 44/ ص10( ]عمؿ الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.3038: رقـ الحديث 1423/ ص2( ]ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة، ج(2
 [.67/ ص9( ]ابف عدم: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ج(3
 [.1767الحديث : رقـ 654/ ص1( ]الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، ج(4
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 بف ا عبد: كقيؿ عباس بف ا محمد بف سيريف، عف رجؿ لـ يسمو، عف عبيد :لثانيا الوجو
 عباس رضى ا عنيما.

 .(1)مف طريؽ، أيكب  السختياني، عف محمد بف سيريف بوالدارقطني  أكرده

محمد بف سيريف، عف يحيي بف أبي إسحاؽ، عف سميماف بف يسار، عف الفضؿ  الوجو الثالث:
 .بف عباس ا

، خمستيـ مف (6)، كابف حـز(5)، كالطبراني(4)، كالطحاكم(3)البزارك ، (2)أخرجو النساجي
 طريؽ ىشاـ بف حساف، عف محمد بف سيريف بو.

 . ، أف رجبلن أتي النبيمحمد بف سيريف، عف ابف عباس   الوجو الرابع:

 .(7)بييقي مف طريؽ مالؾ، عف أيكب السختياني، عف محمد بف سيريف بوأخرجو ال
 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني: ]عكؼ األعرابي[.
 ".ضيثقة، قدرم، راف" (، كىك47تقدمت ترجمتو في حديث )األعرابي: عوف  -

 بف ا عبد: كقيؿ عباس بف ا محمد بف سيريف، عف رجؿ لـ يسمو، عف عبيد :لثانيا الوجو
 عباس رضى ا عنيما.

 ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني: ]أيكب السختياني[.

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

                                                           

 [.1844: رقـ السؤاؿ44/ ص10( ]عمؿ الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 [.2643: رقـ الحديث 119/ ص5( ]النساجي: سنف النساجي، كتاب مناسؾ الحس، حس الرجؿ عف المرأة، ج(2
 [.5291: رقـ الحديث 432/ ص11( ]البزار: البحر الزخار، ج(3
 [.2537: رقـ الحديث 366/ ص6: شرح مشكؿ اآلثار، ج( ]الطحاكم(4
 [.758: رقـ الحديث 295/ ص18( ]الطبراني: المعجـ الكبير، ج(5
: حجة الكداع ، ص (6  [.133: رقـ الحديث  188( ]ابف حـز
 [.9149: رقـ الحديث 15/ ص7( ]البييقي: معرفة السنف كاآلثار، ج(7
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محمد بف سيريف، عف يحيي بف أبي إسحاؽ، عف سميماف بف يسار، عف الفضؿ  الوجو الثالث:
 .بف عباس ا

 ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني: ]ىشاـ بف حساف[.

 "ثقة". (، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 . النبي، أف رجبلن أتي محمد بف سيريف، عف ابف عباس   الوجو الرابع:

محمد بف تبيف أنو يركيو عف  لرابعمف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو ا
 ]أيكب السختياني[. :سيريف

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 .محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

يحيي   :عف عكؼ األعرابي توً الحديث مف ىذا الكجو إسناده ضعيؼ؛ حيث تفرد بركاي  
 .(1)"ككىـ فيو يحيى بف أبي الحجاج"بف أبي الحجاج كىك ليف الحديث، قاؿ الدارقطني: ا

 .(2)التاسعة مف الحديث، ليف البصرم، أيكب أبك ا عبد أبيو كاسـ الحجاج، أبي بف يحيى -
 بف ا عبد: كقيؿ عباس بف ا محمد بف سيريف، عف رجؿ لـ يسمو، عف عبيد :لثانيا الوجو

 عباس رضى ا عنيما.

أيكب ركاه عف ابف  لـ أجد مف خرَّج الحديث مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد أف
كلمجيالة بحاؿ الراكم استبعدت ىذا الكجو  ؛سيريف عف رجؿ لـ يسمو عف عبيد ا بف عباس

 كالحديث مف كجيو ىذا ضعيؼ اإلسناد لمجيالة بحاؿ الراكم، كا تعالى أعمـ.
محمد بف سيريف، عف يحيي بف أبي إسحاؽ، عف سميماف بف يسار، عف الفضؿ  الوجو الثالث:

 .بف عباس ا
 
 
 

                                                           

 [.1844: رقـ السؤاؿ44/ ص10األحاديث النبكية، ج( ]عمؿ الدارقطني: العمؿ الكاردة في (1
 (.589( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (2
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 ؛ ألمور عدة:محمد بن سيرينىذا الوجو محفوظ عن 

بف كىشاـ  محمد بف سيريفعف ىشاـ  بف حساف ث مف ىذا الكجو محفكظ؛ فقد ركاه الحدي .1
 .(1)سيريف ابف في الناس أثبت مف ثقةحساف:

  :كبل مف يحيي بف أبي إسحاؽعف  ،في الركاية الصحيحة محمد بف سيريفتابع  .2

 .(2)النساجي كأخرج ىذه المتابعة: شعبة بف الحجاج. أ

 .(3)أحمد كأخرج ىذه المتابعة: شيـ كىي  . ب

 .(4)الطحاكمكأخرج ىذه المتابعة:  حماد بف زيدك  . ت

 .(5)"أشبو بالصكاب ىشاـتصحيح العمماء ليذا الكجو، فقاؿ اإلماـ الدارقطني: "قكؿ  .3

 . ، أف رجبلن أتي النبيمحمد بف سيريف، عف ابف عباس   الوجو الرابع:

 عف ابف عباس، قيؿالحديث مف كجيو ىذا ركاه أيكب السختياني عف محمد بف سيريف 
 ، كقاؿ أحمد(6)عكرمة" مف سمع ،"ال فقاؿ: عباس؟ ابف مف سمع سيريف ابف :ليحيى بف معيف

، (7)عبىاس ابف عف نبجت كميا في يقكؿ كاف عباس ابف مف سيريف بف محمد يسمع لـ حنبؿ: بفا
 .(8)المديني" كابف معيف ابف فنفاه عباس ابف مف سيريف ابف سماع في "كاختمؼ كقاؿ ابف حجر:

 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

سنادك : الثالثالكجو ىك  ،الحديث مف كجيو المحفكظ  بيف انقطاع لكجكد ضعيؼ؛ ا 
 .الياشمي العباس بف كالفضؿ اليبللي، يسار بف سميماف

  

                                                           

 (.572ابف حجر، تقريب التيذيب )ص 1))
 (.5395ح /229/ ص8( النساجي، سنف النساجي )ج(2
 (.1813ح /322/ ص3( أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد )ج(3
 (.2538ح /368/ ص6( الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار )ج(4
 (.1844سؤاؿ /44/ ص10( عمؿ الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج(5
 (.132/ ص1( ابف معيف، تاريخ ركاية ابف محرز )ج(6
 (.186( ابف أبي حاتـ، المراسيؿ )ص (7
 (50/ ص2( ابف حجر، الدراية في تخريس أحاديث اليداية )ج(8
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 (69الحديث)

 الن اُس : َوَسم مَ  عميو ا صمى ا رسول قال ىريرة، أبي عن سيرين، ابن حديث عن وسئل
، اْلَخْيرِ  ِفي َمَعاِدنُ   .فقيوا إذا السالم في خيارىم الجاىمية في ِخَياُرُىمْ  َوالش ر 

ٍفًعوً  ًفي اٍختيًمؼى : فىقىاؿى  مىى رى ، اٍبفً  عى فىعيوي  ًسيًريفى ، اٍبفي  فىرى ، عىفٍ  عىطىاءو ، اٍبفً  عىفً  ييكنيسى   عىفٍ  ًسيًريفى
ٍيرىةى  أىًبي ٍيريهي  .ىيرى ٍنوي  يىٍرفىعيوي  الى  كىغى فىعىوي  .عى اًلدو  عىفٍ  بىًقيَّةى، ٍبفي  كىٍىبي  كىرى ، خى كىاهي  .عىٍكفو  اٍبفً  عىفً  اٍلكىاًسًطيٍّ  كىرى
ٍبدي  ، عىفٍ  الثَّقىًفي   اٍلكىىَّابً  عى شىؾَّ  أىي كبى كىاهي  ًفي كى ٍفًعًو، كىرى مَّادي  رى ، ٍبفي  حى ٍيدو ٍكقيكفنا، أىي كبى  عىفٍ  زى قىفىوي  مى  كىكى

ًبيبي  ، اٍبفً  عىفً  الشًَّييًد، ٍبفي  حى كىابي  ًسيًريفى  .(1)المرفكع كىالصَّ
 أوجو الختالفأواًل: 

 :كجييف ، عمىمحمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 مكقكفان. ،محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

، (4)الشيخ األصبياني ي، كأب(3)،  كأخرجو ابف حباف(2)أخرجو أبك يعمى، مف طريؽ أيكب
الشيخ األصبياني، مف طريؽ  ك، ثبلثتيـ مف طريؽ ىشاـ بف حساف، كأخرجو أب(5)كالقضاعي

يكنس بف عبيد[، مف طريؽ محمد بف ك ىشاـ بف حساف، ك ، ثبلثتيـ ]أيكب السختياني، (6)يكنس
 سيريف بو.

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو

محمد بف  كه عفك ر  أيكب السختياني، كحبيب بف الشييد مف طريؽالدارقطني  أكرده
 .سيريف بو

                                                           

 [.1849: رقـ السؤاؿ47/ ص10نبكية، ج( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث ال(1
 [.6070: رقـ الحديث 457/ ص10( ]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج(2
 [.92: رقـ الحديث 294/ ص1( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج(3
 [.178: رقـ الحديث 217( ]أبك الشيخ األصبياني: أمثاؿ الحديث ألبي الشيخ، ص (4
 [.196: رقـ الحديث 145/ ص1الشياب القضاعي، ج( ]القضاعي: مسند (5
 [.158: رقـ الحديث 193( ]أبك الشيخ األصبياني: أمثاؿ الحديث ألبي الشيخ، ص(6
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 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  األول: الوجو

عبد ا ك فاد الدارقطني: ]يكنس بف عبيد، ذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أركل ى
أيكب السختياني[، كلـ أجده مف طريؽ ابف عكف، ككجدتو مف طريؽ ىشاـ بف ك بف عكف، ا

 حساف. 

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )يوب السختيانيأ -

 "ثقة". (، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 كرع". فاضؿ، ثبت، ثقة "(، كىك46تقدمت ترجمتو في حديث ) :عبيد بن يونس -

 ثقة ثبت"." (، كىك46: تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو
ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني: ]أيكب السختياني، كحبيب 

 بف الشييد[، كلكني لـ أجده.ا

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -
 "ثقة ثبت". (، كىك47تقدمت ترجمتو في حديث ) ،الشييد بن حبيب -

 :سيرينمحمد بن الوجو الراجح عن رابعًا: 
 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

                                       ؛ ألمور عدة:محمد بن سيرينىذا الوجو محفوظ عن 
 دميف فيو كىـ:قَّ عدد مف أصحابو الم ف محمد بف سيريفع الحديث مف ىذا الكجو ركاه .1

 عبيد، كعبد ا بف عكف[.]السختياني، كىشاـ بف حساف، كيكنس بف 

 .(1)المرفكع" الصكابتصحيح العمماء ليذا الكجو، فقاؿ اإلماـ الدارقطني: " .2

 

 

                                                           

 [.1849: رقـ السؤاؿ47/ ص10( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
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كأخرج   (1)عمار أبي بف عمار ىريرةأبي في الركاية الصحيحة عف  محمد بف سيريفتابع  .3
  (. 2)اإلماـ أحمد في مسندهىذه المتابعة: 

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو

أيكب كحبيب رككه عف  لـ أجد مف خرَّج الحديث مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد أف
 ابف سيريف مكقكفان.

 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

إسناده صحيح، كأصمو عف أبي ىريرة : األكؿالكجو ىك ك  ،الحديث مف كجيو المحفكظ
  .(3)الصحيحيفمرفكعان في 

  

                                                           

 عمرك، أبك عمر، أبك الحارث، بني مكلى: ىاشـ، كيقاؿ بني مكلى عمار أبي بف عمار ((1
تقريب التيذيب ابف حجر، العشريف.  بعد مات الثالثة، مف أخطأ، ربما صدكؽ ا، عبد أبك كيقاؿ
 .(408)ص
 .[10296: رقـ الحديث 201/ ص16ج ،أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد]( (2
نىاًقًب، باب قكؿ المَّو تعالى: }يا أي يىا (3 ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى ( البخارم، صحيح البخارم، كتاب المى مىٍقنىاكي النَّاسي ًإنَّا خى

{ ]الحجرات:  ـٍ ـٍ ًعٍندى المًَّو أىٍتقىاكي فيكا ًإفَّ أىٍكرىمىكي قىبىاًجؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي (. مسمـ، 3493/ح178/ ص4[ )ج13كىجى
 (.2526/ح1958/ ص4)جصحيح مسمـ، كتاب فضاجؿ الصحابة رضي ا تعالى عنيـ، باب خيار النَّاس 
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 (70الحديث)

  ،(1)الن ِقيرِ  َعنِ  َأْنَياُكمْ : اْلَقْيسِ  َعْبدِ  ِلَوْفدِ  َقالَ  َأن وُ  ُىَرْيَرَة، أبي عن سيرين، ابن حديث عن وسئل
 .اْلَحِديثَ ...  (3)َوالدُّب اءِ  ،(2)َواْلَحْنَتمِ 

مىى ًفيوً  اٍختيًمؼى : فىقىاؿى  كىاهي  ًسيًريفى  اٍبفً  عى ، اٍبفي  فىرى كىاهي  كىاٍختيًمؼى  عىٍكفو ٍنوي؛ فىرى ، ٍبفي  نيكحي  عى            قىٍيسو
ٍبدي  ًميدً  كىعى ، ٍبفي  اٍلحى مىٍيمىافى بىكَّاره  سي ، كى ، اٍبفً  عىفً  السٍّيًريًني  ، اٍبفً  عىفً  عىٍكفو ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى  .ىيرى

مىوي  ، ٍبفي  ميعىاذي  كىأىٍرسى ، اٍبفً  عىفً  ميعىاذو ٍيرىةى  أىبىا لىنىا يىٍذكيٍر  لىـٍ  ًسيًريفى  اٍبفً  عىفً  عىٍكفو كىاهي  .ىيرى ـي  كىرى  ٍبفي  ًىشىا
سَّافو  ـي  حى ، أىبيك ًىشىاـو  أىًبي ٍبفي  كىًىشىا ، اٍبفً  عىفً  اٍلًمٍقدىاـً ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى كىاهي  .ىيرى ًريري  كىرى ، ٍبفي  جى اًزـو  حى
ٍصميوي  .ميٍرسىبلن  ًسيًريفى  اٍبفً  عىفً  ًحيحه  كىكى  .(4)صى

 أوجو الختالفأواًل: 

 :كجييف، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 
 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 محمد بف سيريف، مرسبلن. :لثانيا الوجو

 محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة، كابف عمر رضى ا عنيما، مرفكعان. ووجدت وجيًا ثالثًا:

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

  

                                                           

( النًَّقير: أصؿ النخمة ينقر كسطو ثـ ينبذ فيو التمر، كيمقى عميو الماء ليصير نبيذا مسكران. ابف األثير، (1
 (.104/ ص5النياية في غريب الحديث كاألثر )ج

ٍنتىـي: ًجرىار مدىكنة خيٍضر كانت تيحمؿ الخمر فييا إلى المدينة ثـ ات سع فييا فقيؿ ل(2 مخزؼ كمو حنتـ، ( الحى
ٍنتىمة. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج  (.448/ ص1كاحدتيا حى

( الد بَّاءي: القىٍرع، كاحدىا ديبَّاءىة، كانكا يٍنتبذيكف فييا فتيسرع الٌشٌدةي في الشَّراب. ابف األثير، النياية في غريب (3
 (.96/ ص2الحديث كاألثر )ج

 [.1853: رقـ السؤاؿ51/ ص10الكاردة في األحاديث النبكية، ج( ]الدارقطني: العمؿ (4
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، (6)، كالدارقطني(5)، كابف حباف(4)كأبك عكانة ،(3)، كأبك يعمى(2)، كأبك داكد(1)أخرجو مسمـ
، (10)، كأبك عكانة(9)، كأحمد(8)مف طريؽ ابف عكف، كأخرجو النساجيسبعتيـ  ،(7)كالبييقي

، (13)، خمستيـ مف طريؽ ىشاـ بف حساف، كأخرجو النساجي(12)، كابف حباف(11)كالطحاكم
   ]عبد ا بف عكف، ىشاـ بف حساف،  ، كبلىما مف طريؽ يزيد النحكم، ثبلثتيـ(14)كالطبراني

 بو. مف طريؽ محمد بف سيريف يزيد النحكم[،
 محمد بف سيريف، مرسبلن. :لثانيا الوجو

، مف طريؽ ،الدارقطني أكرده محمد بف سيريف  عف عبد ا بف عكف، كجرير بف حاـز
 .(15)بو

 محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة، كابف عمر رضى ا عنيما، مرفكعان. الوجو الثالث:
السختياني، عف محمد بف ، كبلىما مف طريؽ أيكب (17)، كأبك عكانة(16)أخرجو أحمد

 سيريف بو.
 

                                                           

( ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب األشربة، باب النيي عف االنتباذ في المزفت كالدباء كالحنتـ كالنقير، كبياف أنو (1
 [.1993: رقـ الحديث 1578/ ص3منسكخ، كأنو اليـك حبلؿ ما لـ يصر مسكرنا، ج

 [.3693: رقـ الحديث 331/ ص3، كتاب األشربة، باب في األكعية، ج( ]أبك داكد: سنف أبي داكد(2
 [.6077: رقـ الحديث 463/ ص10( ]أبك يعمى المكصمي: مسند أبي يعمى، ج(3
 [.8097: رقـ الحديث 128/ ص5( ]أبك عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج(4
 [.5405: رقـ الحديث 226/ ص12( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج(5
 [.4674: رقـ الحديث 465/ ص5]الدارقطني: سنف الدارقطني، ج( (6
 [.17474: رقـ الحديث 536/ ص8( ]البييقي: السنف الكبرل، ج(7
 [.5646: رقـ الحديث 309/ ص8( ]النساجي: سنف النساجي، كتاب األشربة، اإلذف في االنتباذ، ج(8
 [.10373: رقـ الحديث 242/ ص16( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(9

 [.8103: رقـ الحديث 129/ ص5( ]أبك عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج(10
 [.6523: رقـ الحديث 226/ ص4( ]الطحاكم: شرح معاني اآلثار، ج(11
 [.5401: رقـ الحديث 222/ ص12( ]ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج(12
 [.6808: رقـ الحديث 290/ ص6( ]النساجي: السنف الكبرل، ج(13
 ([.1711: رقـ الحديث 200/ ص2المعجـ األكسط، ج( ]الطبراني: (14
 [.1853: رقـ السؤاؿ51/ ص10( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(15
 [.9354: رقـ الحديث 206/ ص15( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(16
 [.8099: رقـ الحديث 129/ ص5( ]أبك عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج(17
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 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:
ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:]عبد ا بف عكف، كىشاـ بف 

ىشاـ، ككجدتو مف طريؽ حساف، كىشاـ بف أبي ىشاـ[، كلكني لـ أجده مف طريؽ ىشاـ بف أبي 
 يزيد النحكم.

 ثقة ثبت"." (، كىك46: تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -
 "ثقة". (، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

المركزم، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ  مكالىـ القرشي، الحسف، أبك ،النحوي سعيد أبي بن يزيد -
 .(1)كثبلثيف" إحدل سنة ظمما قتؿ السادسة، مف عابد، "ثقة ابف حجر:

، كىك ىشاـ بف أبي ىشاـ، أبك المقداـ، كيقاؿ لو أيضا ىشاـ ىشام بن زياد بن أبي يزيد -
 .(2)"متركؾ، مف السادسة" ، متفؽ عمى تضعيفو، قاؿ ابف حجر:بف أبي الكليد ،المدنيا
 محمد بف سيريف، مرسبلن. :لثانيا الوجو

بف سيريف، كمػا افػاد الدارقطني:]عبػد ا بػف عػكف، كجريػر بػف  ركل ىذا الكجو عف محمد
.]  حاـز

 ثقة ثبت"." (، كىك46: تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -

(، كىك "ثقة، لكف لو أكىاـ إذا حدث مف 4تقدمت ترجمتو في حديث ) جرير بن حازم: -
 حفظو، كحديثو بمصر فيو شيء، كلـ يحدث حاؿ اختبلطو".

 محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة، كابف عمر رضى ا عنيما، مرفكعان. الثالث:الوجو 

تبيف أنو يركيو عف محمد بف  لثمف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثا
 يزيد التسترم[.ك ]أيكب السختياني، سيريف: 

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )يوب السختيانيأ -

 ثقة ثبت"." (، كىك45: تقدمت ترجمتو في حديث )التستري إبراىيميزيد بن  -

 

                                                           

 (.601تقريب التيذيب )ص ( ابف حجر، (1
 (.572( المرجع السابؽ، )ص (2
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 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:
                                       ؛ ألمور عدة:محمد بن سيرينىذا الوجو محفوظ عن 

ميف فيو كىـ:           قدَّ عدد مف أصحابو الم ف محمد بف سيريفع ركاهالحديث مف ىذا الكجو  .1
 ]عبد ا بف عكف، كىشاـ بف حساف، كيزيد النحكم، كىشاـ بف أم ىشاـ[.

 الحميد بف كعبد قيس، بف ركاه عف عبد ا بف عكف ثبلثة مف أصحابو كىـ: ]نكح .2
 السيريني[. كبكار سميماف،

 .(1)صحيح" ككصموقاؿ اإلماـ الدارقطني: "تصحيح العمماء ليذا الكجو،  .3
 بف أبي صالح سييؿي  أبي ىريرةفي الركاية الصحيحة عف  محمد بف سيريفقد تابع  .4

 .(2) اإلماـ مسمـكأخرج ىذه المتابعة: 
 محمد بف سيريف، مرسبلن. :لثانيا الوجو

ابف عكف كجرير بف  لـ أجد مف خرَّج الحديث مف ىذا الكجو، كلكف الدارقطني أفاد أف
عف ابف سيريف مرسبلن، كأفاد أف معاذ ركاه عف ابف عكف، كبذلؾ فقد خالؼ معاذ بف  حاـز ركياه

 معاذ عامة أصحاب ابف عكف الذيف رككه مكصكالن.

 محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة، كابف عمر رضى ا عنيما، مرفكعان. الوجو الثالًث:

ف محمد بف سيريف اثناف مف أصحابو كىما: ع ركاه، فقد مف ىذا الكجو صحيح الحديث
 ]أيكب السختياني، كيزيد التسترم[.

 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

 إسناده صحيح.: األكؿالكجو ىك ، ك الحديث مف كجيو المحفكظ
  

                                                           

 [.1853: رقـ السؤاؿ51/ ص10( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
( ]مسمـ، صحيح مسمـ ، كتاب األشربة، باب النيي عف االنتباذ في المزفت كالدباء كالحنتـ كالنقير، كبياف أنو (2

 [.1993: رقـ الحديث 1578/ ص3ما لـ يصر مسكرنا، جمنسكخ، كأنو اليـك حبلؿ 
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 (71الحديث)
 َلنْ  ِإن ُكمْ : َوَسم مَ  عميو ا َصم ى الن ِبي   َعنِ  ُىَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  ِسيِريَن، ْبنِ  ُمَحم دِ  َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ 
ن   اْنَتَظْرُتُموَىا، َما َصاَلةٍ  ِفي َتزَاُلوا هُ  ِفي َدامَ  َما َأَحِدُكمْ  َعَمى ُتَصم ي اْلَماَلِئَكةَ  َواِ   الم ُيم  : ُمَصال 
 .ُيْحِدثْ  َلمْ  َما اْرَحْموُ  الم ُيم   َلوُ  اْغِفرْ 
مىى اٍختيًمؼى : فىقىاؿى  كىاهي  اٍبفً  عى ؛ فىرى ، ٍبفي  ييكنيسي  ًسيًريفى ، اٍبفً  عىفً  عيبىٍيدو ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى : قىٍكليوي  ىيرى
ـٍ  ةو، ًفي تىزىاليكا لىفٍ  ًإنَّكي بلى مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  صى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ًجكىةي : كى مٍّي اٍلمىبلى مىى تيصى ـٍ  عى ًدكي  ًإلىى أىحى
الىفىوي  .آًخًرهً  ، أىي كبي  كىخى ـي  السٍَّخًتيىاًني  ، ٍبفي  كىًىشىا سَّافو ، كىاٍبفي  حى ، كىًعٍمرىافي  عىٍكفو اًلدو  ٍبفي  كىًعٍمرىافي  اٍلقىًصيري  خى

، زىاًعي  قىفىوي  اٍلخي مىى فىكى ، اٍبفً  عى فىعيكا أىًبي عىفٍ  ًسيًريفى ٍيرىةى، كىرى مَّى النًَّبيٍّ  ًإلىى اٍلقىًصيرى  ىيرى مىٍيوً  المَّوي  صى  عى
، مَّـى سى كىابي  كىىيكى  كى  .(1)الصَّ

 أوجو الختالفأواًل: 

 :كجييف، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 
 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  الوجو األول:

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :لثانيا الوجو

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :ألولا الوجو
، -(5)عكانة مف طريؽ عبد الرزاؽ أبي، ك (4)أحمد كعنو-، (3)، كعبد الرزاؽ(2)أخرجو مسمـ
 .مف طريؽ أيكب السختياني ثبلثتيـ، (6)كالخطيب البغدادم

 
 

                                                           

 [.1856: رقـ الحديث 54/ ص10( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 ( ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ، باب فضؿ صبلة الجماعة كانتظار الصبلة، (2
 [.649: رقـ الحديث 459/ ص1ج
 [.2210: رقـ الحديث 580/ ص1مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، ج ( ]الصنعاني:(3
 [.7614: رقـ الحديث 55/ ص13( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(4
 [.1315: رقـ الحديث 364/ ص1( ]أبك عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج(5
 [.418( ]الخطيب البغدادم: الكفاية في عمـ الركاية، ص(6
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، أربعتيـ مف طريؽ (4)، كابف عساكر(3) أبك نعيـ، ك (2)، كابف األعرابي(1)كأخرجو أحمد 
، ثبلثتيـ مف طريؽ ىشاـ بف (7) كأبك نعيـ ،(6)، كأبك عكانة(5)عمراف القصير، كأخرجو النساجي

، (10)، كتماـ(9)، كأخرجو ابف األعرابي(8)حساف، كأخرجو النساجي، مف طريؽ يكنس بف عبيد
ي، كعمراف القصير، كىشاـ بف كبلىما مف طريؽ عبد  بف عكف، خمستيـ ]أيكب السختيان

  حساف، كيكنس بف عبيد، كعبد ا بف عكف[، عف محمد بف سيريف بو.
 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :ثانيالوجو ال

كبلىما مف طريؽ عبد ا بف عكف، كأخرجو   ،(12)، كابف أبي شيبة(11)أخرجو النساجي
]عبد ا بف عكف، أيكب السختياني[، عف  كبلىما، (13)النساجي، مف طريؽ أيكب السختياني

 محمد بف سيريف بو.
 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

 ، مرفكعان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :ألولا الوجو

]يكنس بف سيريف، كعمراف  فاد الدارقطني:أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 
 السختياني، كىشاـ بف حساف، كعبد ا بف عكف.القصير[، ككجدتو أيضان مف طريؽ أيكب 

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )يوب السختيانيأ -

                                                           

 [.112: رقـ الحديث 21مد بف حنبؿ، ص ( ]أحمد بف حنبؿ: الزىد ألح(1
 [.111: رقـ الحديث 76/ ص1( ]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي، ج(2
 [.180/ ص6( ]أبك نعيـ األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج(3
 [.5/ ص53( ]ابف عساكر: تاريخ دمشؽ، ج(4
 [.11880: رقـ الحديث 413/ ص10( ]النساجي: السنف الكبرل، ج(5
 [.1315: رقـ الحديث 364/ ص1( ]أبك عكانة: مستخرج أبي عكانة، ج(6
 [.18/ ص2( ]أبك نعيـ األصبياني: تاريخ أصبياف، ج(7
 [.11881: رقـ الحديث 413/ ص10( ]النساجي، السنف الكبرل، ج(8
 (.2129/ح998/ ص3( ]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي )ج(9

 [.122: رقـ الحديث55/ ص1فكاجد تماـ، ج( ]أبك القاسـ تماـ: (10
 [.11883: رقـ الحديث 413/ ص10( ]النساجي: السنف الكبرل، ج(11
 [.4073: رقـ الحديث354/ ص1( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(12
 [.11882: رقـ الحديث 414/ ص10( ]المرجع السابؽ، ج(13
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 صدكؽ البصرم، القصير، بكر أبك النكف، كسككف الميـ بكسر الِمْنَقري، ُمْسِمم، بن ِعْمرَان -
 مف مكي كىك غيره، ىك بؿ :كقيؿ ،دينار بف ا عبد عف ركل الذم ىك قيؿ، كىـ ربما

كقاؿ: أبك حاتـ ، (5)كقاؿ الذىبي، (4)، كأبك داكد(3)، كأحمد (2)معيفابف  كثقو، (1)السادسة
           قاؿ يحيى بف سعيد، كعبد الرحمف بف ميدم:ك بو"،   بأس ال:"(7)، كالنساجي(6)الرازم

نما الحديث، ، كقاؿ ابف عدم: "حسف( 8)الحديث" "مستقيـ  ال أشياء يركم أنو ألجؿ ذكرتو كا 
  .(9)حديثو" يكتب ممف كىك ، األحاديث بتمؾ قكـ عنو كيتفرد ، غيره يركييا

 ، ربما كىـ.صدكؽ خالصة القول:

 "ثقة". (، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

كرع". فاضؿ، ثبت، ثقة "(، كىك46تقدمت ترجمتو في حديث ) :عبيد بن يونس -

 ثقة ثبت"." (، كىك46تقدمت ترجمتو في حديث ): عبد ا بن عون -

 ، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف أبي ىريرة  :ثانيالوجو ال

 بف كىشاـ السختياني، فاد الدارقطني: ]أيكبأركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما 
جده إال مف طريؽ أالخزاعي[ كلكني لـ  خالد بف كعمراف القصير، كعمراف عكف، كابف حساف،

 عبد ا بف عكف، كأيكب السختياني.

 ثقة ثبت"." (، كىك46: تقدمت ترجمتو في حديث )عبد ا بن عون -

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )يوب السختيانيأ -

 "ثقة". (، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 صدكؽ ربما كىـ"." (، كىك71) تقدمت ترجمتو في حديث :عمران القصير -
                                                           

 (.430( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(1
 (.104/ ص4ف، تاريخ ركاية الدكرم )ج( ابف معي(2
 (.297/ ص2( أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )ج(3
 (.352/ ص22( المزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج(4
 (.480/ ص2( الذىبي، المغني في الضعفاء )ج(5
 (.304/ ص6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(6
 (.352/ ص22مزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )ج( ال(7
 (.304/ ص6( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(8
 (.533( ابف عدم، مختصر الكامؿ في الضعفاء )ص (9
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 "ضعيؼ الحديث". (، كىك48) تقدمت ترجمتو في حديث: عمران الخزاعي -

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 ىو الصواب، والمحفوظ عن محمد بن سيرين؛ ألمور عدة: ولالحديث من وجيو األ 
كىـ:           قدميف فيو عدد مف أصحابو الم ف محمد بف سيريفع الحديث مف ىذا الكجو ركاه .1

]أيكب السختياني، كعمراف القصير، كىشاـ بف حساف، كيكنس بف عبيد، كعبد ا بف 
 عكف[، بخبلؼ الكجو الثاني فقد ركاه عنو اثناف فقط كىـ ]ابف عكف ، كأيكب[.

ركاه عدد مف الثقات مف أصحاب أيكب كمنيـ حماد بف  الحديث مف ىذا الكجو مرفكع، .2
كأما الكجو الثاني فقد  (، 47كما سبؽ بيانو في حديث ) في أيكب، زيد، كحماد أثبت الناس

 تفرد بركايتو مكقكفان إسماعيؿ بف عمية عف أيكب السختياني. 
 ا عميو صمى النبي إلى القصير "كرفعكاحيث قاؿ:  ،اإلماـ الدارقطني ليذا الكجوكيب تص .3

 (1)الصكاب" كىك كسمـ،
 .(2)ىذا الكجوركاية اإلماـ مسمـ ليذا الحيث مف  .4

 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

 إسناده صحيح.: األكؿالكجو ىك ك  ،الحديث مف كجيو المحفكظ
 

  

                                                           

 [.1856: رقـ الحديث 54/ ص10( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
           ضع الصبلة ، باب فضؿ صبلة الجماعة كانتظار الصبلة،( ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكا(2
 [.649: رقـ الحديث 459/ ص1ج
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 (72الحديث)
َوُسِئَل َعْن َحِديِث ُمَحم ِد ْبِن ِسيِريَن، َعْن أبي ىريرة، قال رسول ا صمى ا َعَمْيِو َوَسم َم: َمَع 

 َعْنُو َدًما َوَأِميُطوا َعْنُو اأْلََذى. اْلُغاَلِم َعِقيَقُتُو، َفَأْىِريُقوا
ِبي  َفَقاَل: َيْرِويِو ِإْسرَاِئيُل، َعْن َعْبِد الم ِو ْبِن اْلُمْختَاِر، َعِن اْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِن الن  

 َصم ى الم ُو َعَمْيِو َوَسم َم، َوَوِىَم ِفيِو.
، عىفٍ  مىٍيوً  كالصكاب عف اٍبًف ًسيًريفى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيٍّ صى ، عى بٍّيٍّ اًمرو الضَّ ٍممىافى ٍبًف عى مَّـى  سى سى كى

(1). 
سناده صحيح.63سبقت دراسة ىذا الحديث بالتفصيل في حديث)  (، في مسند أبي ىريرة، وا 

 
 
 
 

  

                                                           

 [.1864: رقـ السؤاؿ 60/ ص10( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
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 مسند
 أنس بن مالك 

 (73الحديث)
 الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  َعنْ  الصامت، بن وعبادة أنس َعنْ  ِسيِريَن، ْبنِ  ُمَحم دِ  َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ 
 ... بالذىب والذىب بالورق، الورق: َوَسم مَ  َعَمْيوِ 
 عف كغيرىما، منياؿ، بف كحجاج األنصارم، عنو؛ فركاه كاختمؼ صبيح، بف الربيع يركيو: فقاؿ

 الربيع، عف: عياش بف بكر أبك كقاؿ .الصامت بف كعبادة أنس، عف سيريف، ابف عف الربيع،
  .كعبادة أنس، عف الحسف، عف

مىمىةى  فركاه :سيريف ابف عمى فيو كاختمؼ ٍمقىمىةى، ٍبفً  سى ، اٍبفً  عىفً  عى  عف يسار، بف مسمـ عىفٍ  ًسيًريفى
 بف عبادة عف حسنة، بف شرحبيؿ عف سيريف، ابف عف الشني، خالد بف عقبة كركاه .عبادة

 .(1)بالصكاب أشبو عمقمة بف سممة كقكؿ .الصامت
 أوجو الختالفأواًل: 

 :ثبلثة أكجو، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 

 رضى ا عنيما. عف أنس، كعبادة بف الصامتمحمد بف سيريف،  الوجو األول:

 .الصامت  بف عبادة : محمد بف سيريف، عف مسمـ بف يسار، عفلثانيا الوجو

 .الصامت  بف عبادة عف حسنة، بف محمد بف سيريف، عف شرحبيؿ :لثالثا الوجو
 ووجدت وجهين آخرين:

 . عبادة محمد بف سيريف، عف مسمـ بف يسار، كعبد ا بف عبيد، عف الوجو الرابع:

 . عبادة محمد بف سيريف، عف مسمـ بف يسار، عف أبي األشعث، عف الوجو الخامس:

  أوجو الختالف:تخريا ثانيًا: 

 رضى ا عنيما. عف أنس، كعبادة بف الصامتمحمد بف سيريف،  الوجو األول:
 
 
 

                                                           

 [.2626: رقـ السؤاؿ 208/ ص12( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
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عف محمد  الربيع بف صبيح، كبلىما مف طريؽ (2)، كالبزار(1)الطيالسيأبك داكد أخرجو 
  بف سيريف بو.ا

 .                الصامت  بف عبادة : محمد بف سيريف، عف مسمـ بف يسار، عفلثانيا الوجو

، (4)، كأخرجو الحميدم(3)مف طريؽ سممة بف عمقمةالطيالسي أبك داكد أخرجو 
، (6)، مف طريؽ أيكب السختيانيأبك نعيـكأخرجو   .، كبلىما مف طريؽ عمي بف زيد(5)الشاشيك 

 ]سممة بف عمقمة، كعمي بف زيد، كأيكب السختياني[، عف محمد بف سيريف بو. ثبلثتيـ
 .الصامت  بف عبادة عف حسنة، بف محمد بف سيريف، عف شرحبيؿ :لثالثا الوجو

 .(7)عقبة بف خالد الشني،  عف محمد بف سيريف بو ، مف طريؽالدارقطني أكرده
 . عبادة محمد بف سيريف، عف مسمـ بف يسار كعبد ا بف عبيد، عف الوجو الرابع:

، أربعتيـ مف طريؽ سممة بف (11)كالشاشي، (10)، كأحمد(9)، كابف ماجو(8)أخرجو النساجي
 .عمقمة

 
 
 

                                                           

 [.2257: رقـ الحديث 602/ ص3داكد الطيالسي، مسند أبي داكد، ج( ]أبك (1
 [.6745: رقـ الحديث 239/ ص13( ]البزار: البحر الزخار، ج(2
 [.582: رقـ الحديث 474/ ص1( ]أبك داكد الطيالسي: مسند أبي داكد، ج(3
 [.394: رقـ الحديث 376/ ص1( ]الحميدم: مسند الحميدم، ج(4
 [.1246: رقـ الحديث 166/ ص3المسند لمشاشي، ج( ]الييثـ بف كميب: (5
 [.297/ ص2( ]أبك نعيـ األصبياني: حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ج(6
 (.2626/سؤاؿ 208/ ص12( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(7
 [.4560ديث : رقـ الح274/ ص7( ]النساجي: سنف النساجي، كتاب البيكع، بيع البر بالبر، ج(8
: 757/ ص2( ]ابف ماجو: سنف ابف ماجو كتاب التجارات، باب الصرؼ كما ال يجكز متفاضبل يدا بيد، ج(9

 [.2254رقـ الحديث 
 [.22729: رقـ الحديث 398/ ص37( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(10
 [.1245: رقـ الحديث 165/ ص3( ]الييثـ بف كميب: المسند لمشاشي، ج(11
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، ثبلثتيـ مف طريؽ أيكب السختياني، (3)، كالبييقي(2)، كالطبراني(1)كأخرجو الطحاكم
، ثبلثتيـ ]سممة بف عمقمة، كأيكب السختياني، (4)مف طريؽ ىشاـ بف حساف كأخرجو الشاشي،

 كىشاـ بف حساف[، عف محمد بف سيريف بو.
 . عبادة محمد بف سيريف، عف مسمـ بف يسار، عف أبي األشعث، عف الوجو الخامس:

 (.5)أخرجو الطحاكم، مف طريؽ أيكب السختياني عف محمد بف سيريف بو
 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

 رضى ا عنيما. عف أنس، كعبادة بف الصامتمحمد بف سيريف،  الوجو األول:

   تبيف أنو يركيو عف محمد بف سيريف األكؿمف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو 
 الربيع بف صبيح[.] :

 صنؼ مف أكؿ ىك" الراميرمزم: قاؿ البصرم، السعدم، الميممة، بفتح بيحصَ  بن الربيع -
، (8)ابف معيف في ركاية كثقو .(7)ستيفماجة ك  سنة مات السابعة، مف ،(6)"بالبصرة الكتب
 :(12)، كالعجمي(11)أحمدقاؿ ك ، (10)كقاؿ مرة: "ضعيؼ" ،(9)"بو بأس ال" :في مكضع  كقاؿ
 جدان  منكران  حديثان  لو أر كلـ مستقيمة صالحة أحاديث "لمربيع بو"، كقاؿ ابف عدم: بأس "ال

 أحب فضالة بف كمبارؾ صالح قاؿ أبك حاتـ: "رجؿ، ك (13)كبركاياتو" بو بأس ال أنو كأرجك

                                                           

 [.5482: رقـ الحديث 4/ ص4م: شرح معاني اآلثار، ج( ]الطحاك (1
 [.2655: رقـ الحديث 115/ ص3( ]الطبراني: المعجـ األكسط، ج(2
 [.11021: رقـ الحديث 33/ ص8( ]البييقي: معرفة السنف كاآلثار، ج(3
 [.1248: رقـ الحديث 167/ ص3( ]الييثـ بف كميب: المسند لمشاشي، ج(4
 [.5484: رقـ الحديث 4/ ص4اآلثار، ج( ]الطحاكم: شرح معاني (5
 (611ص) كالكاعي الراكم بيف الفاصؿ الراميرمزم، المحدث ((6
 (.206( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(7
 (.83/ ص4( ابف معيف، تاريخ ركاية الدكرم )ج(8
 (.111( ابف معيف، تاريخ ركاية الدارمي )ص: (9

 (.10/ ص3ابنو عبد ا )ج ( أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية(10
 (.412/ ص1( أحمد بف حنبؿ، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا )ج(11
 (.248/ ص3( ابف حجر، تيذيب التيذيب )ج(12
 (.332( ابف عدم، مختصر الكامؿ في الضعفاء )ص (13
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 سيء ، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ(2)صدكؽ" صالح شيخ"، كقاؿ أبك زرعة: (1)منو" إلىَّ 
 كقاؿ ابف حباف: "كاف ،(5)كالنساجي ،(4)، كضعفو ابف سعد(3)"مجاىدان  عابدان  ككاف الحفظ،

 يركم فيما ييـ فكاف صناعتو مف يكف لـ الحديث أف إال كزىادىـ البصرة أىؿ عباد مف
 ( 6)".انفرد إذا بو االحتجاج يعجبني ال يشعر ال حيث مف المناكير حديثو في كقع حتى كثيران 

 .الحفظ سيء صدكؽ خالصة القول فيو:    

 .الصامت  بف عبادة : عف مسمـ بف يسار، عفلثانيا الوجو

: مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف محمد بف سيريف
 ]سممة بف عمقمة، كعمي بف زيد، كأيكب السختياني[.

 ".ثقة" (، كىك59تقدمت ترجمتو في حديث ) سممة بن عمقمة، -

 أصمو البصرم، التيمي، جدعاف، بف ا عبد بف زىير ا بف عبد بف زيد بن عمي -
متفؽ عمى  جده، جد إلى أبكه ينسب جدعاف، بف زيد ابف بعمي المعركؼ كىك حجازم،

 .(7)قبميا" كقيؿ كثبلثيف إحدل سنة مات الرابعة، مف تضعيفو، قاؿ ابف حجر: "ضعيؼ،

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )يوب السختيانيأ -

 .الصامت  بف عبادة عف حسنة، بف محمد بف سيريف، عف شرحبيؿ :لثالثا الوجو

 ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:]عقبة بف خالد الشني[.
 " ثقة"(، كىك47تقدمت ترجمتو في حديث ) :الشني خالد بن عقبة -

 . عبادة محمد بف سيريف، عف مسمـ بف يسار كعبد ا بف عبيد، عف الوجو الرابع:

 :تبيف أنو يركيو عف محمد بف سيريف لرابعمف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو ا
 ]سممة بف عمقمة، كأيكب السختياني، كىشاـ بف حساف[.

                                                           

 (.465/ ص3( ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ )ج(1
 (.465/ ص3)جالمرجع السابؽ، ( (2
 (.206( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3
 (.205/ ص7( ابف سعد، الطبقات الكبرل )ج(4
 (.38/ ص4( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(5
 (.296/ ص1( ابف حباف، المجركحيف )ج(6
 (.401( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (7
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 ".ثقة" (، كىك59تقدمت ترجمتو في حديث ) سممة بن عمقمة، -

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )يوب السختيانيأ -

 "ثقة". (، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 مف . عبادة محمد بف سيريف، عف مسمـ بف يسار، عف أبي األشعث، عف الوجو الخامس:

            :في الكجو الثاني تبيف أنو يركيو عف محمد بف سيريف خبلؿ النظر في طرؽ الحديثمف 
 ]أيكب السختياني[.

 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )يوب السختيانيأ -

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 رضى ا عنيما. عف أنس، كعبادة بف الصامتمحمد بف سيريف،  الوجو األول:

الحفظ،  سيء صدكؽ مف ىذا الكجو ركاه عف ابف سيريف الربيع بف صبيح كىكالحديث 
ًبيع أنس عف محمد، عف ركاه نعمـ ال الحديث كقاؿ البزار: "كىذاكضٌعفو جماعة،   بف إال الرَّ

نما صبيح عميو ك  ،(1)عبادة" عف يسار بف مسمـ عف محمد عف الربيع حديث غير مف يعرؼ كا 
 كليذا يضعؼ حديثو. محمد بف سيريف ثبات عفالركاة  الثقات األ الربيع بف صبيح قد خالؼف

 .الصامت  بف عبادة : محمد بف سيريف، عف مسمـ بف يسار، عفلثانيا الوجو

 :ألمور عدة ؛محمد بن سيرينىذا الوجو محفوظ عن 

قدميف فيو كىـ: عدد مف أصحابو الم ف محمد بف سيريفع الحديث مف ىذا الكجو ركاه .1
 عمقمة، كعمي بف زيد، كأيكب السختياني[.]سممة بف 

 أشبو عمقمة بف سممة "كقكؿ حيث قاؿ: ،اإلماـ الدارقطني ليذا الكجوكيب تص .2
 .(2)بالصكاب"

، فقد تابع سممة بف عمقمة في ىذا الكجو عمي بف زيد كأيكب رجماعة نادال مفالكىـ  .3
 .(1)أيكب" مف سيريف ابف في أثبت أحد " ليس:المديني ابف السختياني، كقاؿ

 
                                                           

 (.6745/ ح 239/ ص13( البزار، البحر الزخار )ج(1
 (.2626سؤاؿ  /208/ ص12العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج ( الدارقطني،(2
 (.688/ ص2ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )ج 1))
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 (1)عبادة" عف يسار بف مسمـ عف محمد عف يعرؼ الحديث إنما قكؿ البزار: "كىذا .4
 .الصامت  بف عبادة عف حسنة، بف محمد بف سيريف، عف شرحبيؿ :لثالثا الوجو

 ىذا الكجو لـ أجد مف خرجو، كلـ أقؼ عميو مف خبلؿ التخريس. 

 . عبادة محمد بف سيريف، عف مسمـ بف يسار، كعبد ا بف عبيد، عف الوجو الرابع:

 مؤمؿ بف إسماعيؿ عف أيكب السختياني كمؤمؿ صدكؽ الحديث مف ىذا الكجو ركاه
 ىرمز عف مسمـ، عف محمد، عف أيكب، عف الحديث ىذا يرك الحفظ، كقاؿ الطبراني: "لـ سيء
 الكجو. كليذا استبعدت الحديث مف ىذا، (2) مؤمؿ" إال
 صدكؽ مكة، نزيؿ الرحمف، عبد أبك البصرم، إسماعيؿ، ابف بيمزة، محمد بكزف ،لمّ ؤَ مُ  -

 .(3)كماجتيف ست سنة مات التاسعة، صغار مف الحفظ، سيء

 . عبادة محمد بف سيريف، عف مسمـ بف يسار، عف أبي األشعث، عف الوجو الخامس:

، عف أيكب السختياني (4)طيماف بف إبراىيـ الحديث مف ىذا الكجو ال يصح، حيث ركاه
 يغرب رمي باإلرجاء، فمعؿ ىذا مف غراجبو، كليذا استبعدت الحديث مف ىذا الكجو. كابراىيـ ثقة
 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

سنادك : الثانيالكجو ىك ك  ،الحديث مف كجيو المحفكظ  بف مسمـ بيف انقطاع لكجكد ضعيؼ؛ ا 
 .الحديث ضعيؼ كىك القرشي زيد بف عمي كفيو األنصارم، الصامت بف كعبادة البصرم يسار

  

                                                           

 (.6745/ ح 239/ ص13( انظر: البزار، البحر الزخار )ج(1
 .[2655ديث ح: رقـ ال115/ ص3ج، المعجـ األكسط :الطبراني]( (2
 (.555( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص (3
( إبراىيـ بف طيماف، الخراساني، أبك سعيد، سكف نيسابكر، ثـ مكة، ثقة يغرب، كتكمـ فيو لئلرجاء كيقاؿ (4

 (.90رجع عنو، مف السابعة مات سنة ثماف كستيف. المرجع السابؽ، )ص
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 سندم
 عبد ا بن عمر  رضى ا عنيما.

 (74الحديث)
 َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولِ  َعنْ  حفظت: عمر ابن َعنْ  ِسيِريَن، ْبنِ  ُمَحم دِ  َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ 
 وركعتين الظير، بعد وركعتين الظير، قبل وركعتين الفجر، قبل ركعتين: ركعات عشر َوَسم مَ 
 .العشاء بعد وركعتين المغرب، بعد
مىى ًفيوً  اٍختيًمؼى  فىقىاؿى  كىاهي  اٍبفً  عى ؛ فىرى  عبد بف كأشعث األحكؿ، كعاصـ عبيد، بف يكنس ًسيًريفى

 عكف؛ فركاه ابف عف كاختمؼ .زاذاف بف منصكر كتابعيـ .عمر ابف عف: سيريف ابف عف الممؾ،
 اٍبفً  عىفً  ىاركف، بف كيزيد إبراىيـ، بف كمكي الخفاؼ، الكىاب كعبد يكنس، بف كعيسى ىشيـ،
، ، اٍبفً  عىفً  عىٍكفو ، عىًف اٍبًف  .عمر ابف عىفٍ  ًسيًريفى كقاؿ معاذ بف معاذ، كىكذة: عىًف اٍبًف عىٍكفو

، عىٍف رجؿ لـ يسمو، عف ابف عمر. مر، كالنضر كقاؿ حماد بف مسعدة، كعثماف بف ع ًسيًريفى
، عىٍف المغيرة بف سمماف، عف ابف عمر. ًف اٍبًف ًسيًريفى ، عى ككذلؾ  بف شميؿ، كركح: عىًف اٍبًف عىٍكفو

مًَّد ٍبًف سيريف، عف المغيرة بف سمماف، عف ابف عمر. ، عىٍف ميحى ـى الت ٍستىًرم   ركاه يىًزيدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي
مف المغيرة بف سمماف في بيت محمد بف سيريف، كركاه أيكب السختياني، كقتادة: أنيما سمعاه 

، عىٍف المغيرة بف سمماف، عف ابف  عف ابف عمر. : عىًف اٍبًف ًسيًريفى ٍف قىاؿى كالصكاب قىٍكؿي مى
 .(1)عمر

 أواًل: أوجو الختالف:
 :ثبلثة أكجوذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى 

 . ابف عمرمحمد بف سيريف، عف  الوجو األول:

 . ابف عمرعف  عف رجؿ لـ يسمو، محمد بف سيريف، الوجو الثاني:

 . ابف عمرعف عف المغيرة بف سمماف، محمد بف سيريف، الوجو الثالث: 

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 . ابف عمرمحمد بف سيريف، عف  الوجو األول:

                                                           

 [.3097: رقـ السؤاؿ 207/ ص13( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
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، كأخرجو الطبراني، مف (1)أحمد، مف طريؽ منصكر بف زاذاف، كعبد ا بف عكف أخرجو
مف   ،أبك نعيـ ، كأخرجو(4)، كيكنس بف عبيد(3)، كعاصـ األحكؿ(2)طريؽ الصمت بف دينار

، ستتيـ ]منصكر بف زاذاف، كعبد ا بف عكف، كالصمت بف دينار، كعاصـ (5)طريؽ قتادة
  عف محمد بف سيريف بو.األحكؿ، يكنس بف عبيد، كقتادة[، 

 . ابف عمرعف  عف رجؿ لـ يسمو، محمد بف سيريف، الوجو الثاني:

 هياأف معاذ بف معاذ كىكذة رك  و، إال أف الدارقطني أفادلـ أجد مف أخرجو مف ىذا الكج
 .(6)عف ابف عكف عف ابف سيريف بو

 . ابف عمرعف عف المغيرة بف سمماف، محمد بف سيريف، الوجو الثالث: 

ف عكأخرجو الطيالسي،  ، كبلىما مف طريؽ ابف عكف.(8)، كأبك يعمى(7)أخرجو النساجي
 عف محمد بف سيريف بو. ]عبد ا بف عكف، كيزيد التسترم[، كبلىما ،(9)يزيد التسترم

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 . ابف عمرمحمد بف سيريف، عف  الوجو األول:
: ]يكنس بف عبيد، عاصـ ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني 

جده مف طريؽ أشعث أاألحكؿ، أشعث بف عبد الممؾ، منصكر بف زاذاف، ابف عكف[، كلكني لـ 
 الصمت  بف دينار، كقتادة.بف عبد الممؾ، ككجدتو مف طريؽ ا
 (، كىك "ثقة ثبت عابد".47تقدمت ترجمتو في حديث )منصور بن زاذان:  -
 ثبت". ثقة"(، كىك46) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 ".متفؽ عمى تضعيفو" (، كىك47) تقدمت ترجمتو في حديث :دينار بن الصمت -

                                                           

 [.6260: رقـ الحديث 372/ ص10مسند أحمد، ج ( ]أحمد بف حنبؿ:(1
 [.7799: رقـ الحديث 10/ ص8( ]الطبراني: المعجـ األكسط، ج(2
 [.13988: رقـ الحديث 246)ص  14، 13( ]الطبراني، المعجـ الكبير لمطبراني جػ (3
 (.13989/ح247( المرجع السابؽ، )ص (4
 [.221ص/ 1( ]األصبياني: تاريخ أصبياف، أخبار أصبياف، ج(5
 [.3097: رقـ الحديث 207/ ص13( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(6
 [.389: رقـ الحديث 231/ ص1( ]النساجي: السنف الكبرل، ج(7
 [.5776: رقـ الحديث 155/ ص10( ]أبك يعمى المكصمي، مسند أبي يعمى، ج(8
 [.19789الحديث : رقـ 391/ ص3( ]الطيالسي: مسند أبي داكد، ج(9
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 "ثقة". (، كىك47) تقدمت ترجمتو في حديث :األحول عاصم -

 كرع". فاضؿ، ثبت، ثقة "(، كىك46تقدمت ترجمتو في حديث ) :عبيد بن يونس -

 ".ثقة ثبت" (، كىك51تقدمت ترجمتو في حديث ) :قتادة بن دعامة -

 فقيو".  "ثقة، (، كىك44تقدمت ترجمتو في حديث ) الممك: عبد بن أشعث -

 . ابف عمرعف  عف رجؿ لـ يسمو، محمد بف سيريف، الوجو الثاني:
 : ]عبد ا بف عكف[.ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني

 ثبت". ثقة"(، كىك46) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 . ابف عمرعف عف المغيرة بف سمماف، محمد بف سيريف، الوجو الثالث: 

التسترم، عبد ا بف يزيد ] :ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني
 عكف[.

 ثقة ثبت"." (، كىك45: تقدمت ترجمتو في حديث )بن ابراىيم التسترييزيد  -

 ثبت". ثقة"(، كىك46) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 . ابف عمرمحمد بف سيريف، عف  الوجو األول:
سناده مف عمؿ، حيث ركل ىذا الكجو إلما اعترل  ؛ضعيؼ جدان الحديث مف ىذا الكجو 

اثناف ممف يضعؼ حديثيـ، كىما الصمت بف دينار كىك "متركؾ، ناصبي" كمتفؽ عمى تضعيفو، 
           القيسراني: ابف ، كقاؿ(1)كغيره عبيد بف يكنس عف بالبكاطيؿ المختار، كىك يحدث بف كعمر

 ابف عف سيريف، ابف عف عبيد، بف يكنس عف أبيو، عف: البصرم المختار بف عمر ركاه"
 تفرد يكنس، حديث مف غريب حديث كىذا: "الحماميكقاؿ ابف ، (2)ضعيؼ" ىذا كعمر عمر،

 استبعدت ىذا الكجو، ليذا (3)"عنو أبيو عف مختار، بف عمر بف عمار بو
 . ابف عمرعف  عف رجؿ لـ يسمو، محمد بف سيريف، الوجو الثاني:

  و.الكجو لـ أجد مف خرجىذا 
                                                           

 (.67/ ص6الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج( ابف عدم، (1
 (.1255/ ص3القيسراني، ذخيرة الحفاظ )جابف ( (2
 (.76مجمكع فيو مصنفات أبي الحسف بف الحمامي كأجزاء حديثية أخرل )ص  ابف الحمامي،( (3
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 . ابف عمرعف عف المغيرة بف سمماف، محمد بف سيريف، الوجو الثالث: 

 :ألمور عدة ؛محمد بن سيرينىذا الوجو محفوظ عن 
ا: ]يزيد التسترم، مف الثقات الحفاظ األثبات كىم ف محمد بف سيريف اثنافع ىذا الكجو ركاه .1

 كعبد ا بف عكف[.
عف ابف سيريف، "حيث قاؿ: كالصكاب قىٍكؿ مف قاؿ:  ،الدارقطني ليذا الكجواإلماـ كيب تص .2

 .(1)"عف المغيرة بف سمماف، عف ابف عمر
 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

سنادهك  : ثالثالكجو الكىك  ،المحفكظ والحديث مف كجي  .صحيح ا 
 

  

                                                           

 [.3097الحديث : رقـ 207/ ص13( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
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 (75الحديث)
 وسمم َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ : ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  ِسيِريَن، ْبنِ  ُمَحم دِ  َحِديثِ  َعنْ  َوُسِئلَ 
 .الميل آخر من ركعة والوتر مثنى، مثنى الميل صالة
مىى اٍختيًمؼى : فىقىاؿى   عف الخياط، كسالـ عكف، كابف عبيد، بف يكنس ًرٍفًعًو؛ فركاه ًفي ًسيًريفى  اٍبفً  عى
، اٍبفً  عىفً  سيريف، ابف مَّى النًَّبيٍّ  عىفً  عيمىرى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى كىاهي  .كى ، أىي كبي  كىرى  كىاٍختيًمؼى  السٍَّخًتيىاًني 

ٍنوي؛ فرفعو  عف شبة، بف عمر ككقفو .سيريف ابف عف أيكب، عف الكىاب، عبد عف البسرم، عى
 ابف عف سيريف، ابف عف جميع، أبكك  كسالـ، الممؾ، عبد بف أشعث ركاه الكىاب، ككذلؾ عبد

 .(1)صحيح كرفعو .مكقكفا عمر،
 أواًل: أوجو الختالف:

 :كجييفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى 
 .، عف النبي ابف عمرمحمد بف سيريف، عف  الوجو األول:

 ، مكقكفان. ابف عمرعف  محمد بف سيريف، الوجو الثاني:

 مرسبلن.محمد بف سيريف، ووجدت وجيًا آخر وىو: 

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 .، عف النبي ابف عمرمحمد بف سيريف، عف  الوجو األول:

بف حساف، امف طريؽ ىشاـ  ثبلثتيـ ،(4)كابف أبي شيبة ،(3)، كأحمد(2)النساجي أخرجو
طريؽ ىاركف ، كبلىما مف (7)، كالطبراني(6)كأخرجو أحمد ،(5)عف ىشاـ عبد الرزاؽكأخرجو 

 .، كبلىما مف طريؽ أيكب السختياني(9)، كالبزار(8)عبد الرزاؽ  أخرجواألىكازم، ك 

                                                           

 .[3099: رقـ السؤاؿ 209/ ص13( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية ، ج(1
 [.1386: رقـ الحديث 150/ ص2( ]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج(2
 [.4878: رقـ الحديث 480/ ص8( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(3
 [.6709: رقـ الحديث 81/ ص2( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(4
 [.4675: رقـ الحديث 28/ ص3( ]عبد الرزاؽ الصنعاني: مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، ج(5
 [.5549: رقـ الحديث 385/ ص9( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(6
 [.8414: رقـ الحديث 207/ ص8( ]الطبراني: المعجـ األكسط، ج(7
 [.4676: رقـ الحديث 28/ ص3الرزاؽ الصنعاني، ج( ]عبد الرزاؽ الصنعاني: مصنؼ عبد (8
 [.5367: رقـ الحديث 7/ ص12( ]البزار: البحر الزخار، ج(9
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كأخرجو ابف  .، كبلىما مف طريؽ يكنس بف عبيد(2)، كالراميرمزم(1)كأخرجو البزار 
 .، كبلىما مف طريؽ سالـ الخياط(4)، كالطبراني(3)األعرابي

، (6)مف طريؽ ابف عكف كأخرجو الراميرمزم .(5)كأخرجو الطبراني، مف طريؽ خالد الحذاء 
سبعتيـ ]ىشاـ بف حساف، كىاركف األىكازم، كأيكب السختياني، كيكنس بف عبيد، كسالـ 

  عف محمد بف سيريف بو.الخياط، كخالد الحذاء، كعبد ا بف عكف[، 
 ، مكقكفان. ابف عمرعف  محمد بف سيريف، الوجو الثاني:

ـي  الممؾ، عبد بف طريؽ، أيكب، كأشعثمف الدارقطني  أكرده ، أىبيك كسىاًل مىٍيعو عف ابف  جي
 .(7)سيريف بو

 مرسبلن.محمد بف سيريف، الوجو الثالث: 

، كبلىما مف طريؽ أشعث بف عبد الممؾ. كأخرجو ( 9)، كابف عبد البر(8)أخرجو النساجي
عف خالد السممي[، ،كبلىما ]أشعث بف عبد الممؾ، ك (10)ابف أبي شيبة مف طريؽ خالد السممي

 محمد بف سيريف بو.

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 .، عف النبي ابف عمرمحمد بف سيريف، عف  الوجو األول:
: ]يكنس بف عبيد، كابف عكف، ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني

كأيكب السختياني، كخالد كسالـ الخياط[، ككجدتو مف طريؽ ىشاـ بف حساف، كىاركف األىكازم، 
 الحذاء.

                                                           

 [.5366: رقـ الحديث 7/ ص12( ]البزار: البحر الزخار، ج(1
 [.482( ]الراميرمزم: المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي لمراميرمزم، ص (2
 [.90: رقـ الحديث 64/ ص1بي، ج( ]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرا(3
 [.961: رقـ الحديث 292/ ص1المعجـ األكسط، ج :( ]الطبراني(4
 [.3893: رقـ الحديث 172/ ص4( ]الطبراني: المعجـ األكسط، ج(5
 [.482( ]الراميرمزم: المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي لمراميرمزم، ص (6
 (.3097/ح207/ ص13النبكية )ج( الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث (7
 [.1386: رقـ الحديث 150/ ص2( ]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، ج(8
 [.258/ ص13: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، جبف عبد البر( ]ا(9

 [.6714: رقـ الحديث 81/ ص2( ]ابف أبي شيبة:  مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(10
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 "ثقة". (، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -
 مف محمد، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: "ثقة"، أبك ،األىوازي إبراىيم بن ىارون -

 .(1)السابعة
 حجة". ثبت ثقة"(، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :السختياني أيوب  -

 كرع". فاضؿ، ثبت، ثقة "(، كىك46تقدمت ترجمتو في حديث ) :عبيد بن يونس -

 ."صدكؽ سيئ الحفظ" (، كىك52تقدمت ترجمتو في حديث ) :سالم بن عبد ا الخياط -

 يرسؿ". "ثقة (، كىك55تقدمت ترجمتو في حديث ): ميران الحذاء بن خالد -

 ثبت". ثقة"(، كىك46) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 ، مكقكفان. ابف عمرعف  محمد بف سيريف، الوجو الثاني:

 بف : ]أيكب السختياني، كأشعثركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني
 كسالـ الخياط[. الممؾ، عبد

 حجة". ثبت ثقة"(، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :السختياني أيوب -

 فقيو".  "ثقة، (، كىك44حديث )تقدمت ترجمتو في  الممك: عبد بن أشعث -

 ."صدكؽ سيئ الحفظ" (، كىك52تقدمت ترجمتو في حديث ) :سالم بن عبد ا الخياط -

 مرسبلن.محمد بف سيريف، الوجو الثالث: 

 :محمد بف سيريفتبيف أنو يركيو عف لثالث مف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو ا
 ]خالد الحذاء، كاألشعث ابف عبد الممؾ[.

 يرسؿ". "ثقة (، كىك55تقدمت ترجمتو في حديث ): ميران الحذاء بن خالد -

 فقيو".  "ثقة، (، كىك44تقدمت ترجمتو في حديث ) الممك: عبد بن أشعث -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 .، عف النبي ابف عمرمحمد بف سيريف، عف  الوجو األول:

 :ألمرينمحمد بن سيرين؛ ىذا الوجو محفوظ عن 

                                                           

 (.   568يب )ص( ابف حجر، تقريب التيذ(1
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:          مف أصحابو الثقات الحفاظ األثبات كىـ ف محمد بف سيريف عددع ىذا الكجو ركاه .1
أيكب السختياني، كيكنس بف عبيد، كسالـ الخياط، كخالد ك ىاركف، ك ]ىشاـ بف حساف، 

كبمتابعة الثقات لو ، صدكؽ سيئ الحفظالحذاء، كعبد ا بف عكف[، إال سالـ الخياط  فيك 
 حديثو.يرتقي 

 .(1)صحيح" "كرفعو حيث قاؿ: ،اإلماـ الدارقطني ليذا الكجوحيح تص .2

 ، مكقكفان. ابف عمرعف  محمد بف سيريف، الوجو الثاني:

  و.ىذا الكجو لـ أجد مف خرج
 مرسبلن.محمد بف سيريف، الوجو الثالث: 

 .استبعدت ىذا الكجوليذا ك ، نو مرسؿ أل ؛الحديث مف ىذا الكجو إسناده ضعيؼ

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

 صحيح.إسناده  : كؿالكجو األ ، كىكالمحفكظ والحديث مف كجي
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 مسند
 عائشة رضى ا عنيا

 (76الحديث)
َوُسِئَل َعْن َحِديِث َعْبِد الم ِو ْبِن َشِقيٍق، عن عائشة قالت: َكاَن َرُسوُل الم ِو َصم ى الم ُو َعَمْيِو 

 نسائو. (1)لحف َوَسم َم ال يصمي في
ٍنوي؛ ، كىاٍختيًمؼى عى : يىٍرًكيًو اٍبفي ًسيًريفى كىاهي أبك ىانئ أشعث بف عبد الممؾ الحمراني، عىٍف  فىقىاؿى فىرى

ٍبًد المًَّو بف شقيؽ، عف عاجشة، قاؿ ذلؾ عنو خالد بف الحارث كمعاذ بف  ، عىٍف عى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ميحى
األنصارم ككذلؾ ركاه ابف عكف، عف ابف سيريف كخالفيـ معاذ، كغندر، كمحمد بف عبد ا 

فركاه عف أشعث، عف الحسف، عف عبد ا بف شقيؽ، عف عاجشة ككىـ في  النضر بف شميؿ؛
فركاه كىيب، عف سممة، عف ابف سيريف،  كركاه سممة بف عمقمة، كاختمؼ عنو؛ قكلو: الحسف.
عف ابف سيريف، عف عاجشة كالقكؿ قكؿ فركاه عف سممة،  كخالفو بشر بف المفضؿ؛ عف عاجشة؛

، قاؿ: حدثنا أبك حاتـ، قاؿ: حدثنا  أشعث عف ابف سيريف. مًَّد ٍبًف سىًعيدو ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى حى
ٍبًد المًَّو بف شقيؽ، عف عاجشة،  ، عىٍف عى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى أشعث بف عبد الممؾ أبك ىانئ، عىٍف ميحى

مَّـى ال يصمي في لحفنا.كىافى رىسيكؿي المَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى حدثنا أبك بكر بف أبي شيبة، قاؿ:  ًو صى
حدثنا رجاء بف المرجى، قاؿ: حدثنا النضر بف شميؿ، قاؿ: أخبرنا األشعث، عف الحسف، عف 

 .(2)عبد ا بف شقيؽ، عف عاجشة، كاف النبي صمى ا عميو كسمـ ال يصمي في لحفنا

 و الختالف:أوجأواًل: 

 :كجييف، عمى محمد بف سيريفذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف 
 ؽ، عف عاجشة رضى ا عنيا.يمحمد بف سيريف، عف عبد ا بف شق الوجو األول:

 محمد بف سيريف، عف عاجشة رضى ا عنيا.  :لثانيا الوجو

 .: محمد بف سيريف مرسبلن، عف النبي ووجدت وجيًا ثالثًا وىو

  تخريا أوجو الختالف:ثانيًا: 

 ؽ، عف عاجشة رضى ا عنيا.يمحمد بف سيريف، عف عبد ا بف شق الوجو األول:

                                                           

فىةي  ((1 ءىةي  ًىيى  ًباٍلكىٍسرً  ليحيؼ: اٍلًمٍمحى ٍرأىةي  ًبيىا تىٍمتىًحؼي  الًَّتي اٍلميبلى اؼي  اٍلمى ٍمعي  ًبوً  ييتىغىطَّى ثىٍكبو  كيؿ   كىالمٍّحى  ًمٍثؿي  ليحيؼه  كىاٍلجى
كيتيبو  ًكتىابو  افنا السَّاًجؿي  كىأىٍلحىؼى  كى  .(550ص/ 2ج) الكبير الشرح غريب في المنير ، المصباحالحمكم  .أىلىحَّ  إٍلحى
 [.3720: رقـ السؤاؿ372/ ص14( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
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 ،(6)، كالبغكل(5)البييقي، ك (4)، كابف حباف(3)، كالنساجي(2)، كالترمذم(1)أخرجو أبك داكد
 .طريؽ أشعث بف عبد الممؾسبعتيـ مف  ،(7)كأكرده الدارقطني

عبد ،و، كبلىما ]أشعث بف عبد الممؾ(8)كأركده الدارقطني، مف طريؽ عبد ا بف عكف
 محمد بف سيريف بو. عف[،ا بف عكف

 محمد بف سيريف، عف عاجشة رضى ا عنيا.  :لثانيا الوجو

، (11)كأخرجو أحمد، كبلىما مف طريؽ ىشاـ بف حساف. (10)، كالبييقي(9)أخرجو أبك داكد
، ثبلثتيـ مف طريؽ سممة، كأخرجو ابف راىكيو، مف طريؽ سعيد بف (13)، كالحربي(12)كالبييقي

محمد  عف[، سعيد بف أبي صدقةك ، ثبلثتيما] ىشاـ بف حساف، كسممة بف عمقمة، (14)أبي صدقة
 بف سيريف بو.ا

 .محمد بف سيريف مرسبلن، عف النبيالوجو الثالث: 
 .(15)طريؽ قتادة عف محمد بف سيريف بوأخرجو أحمد، مف 

                                                           

: رقـ الحديث 174/ ص1النساء، ج( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتىاب الطيارة، باب الصبلة في شعر (1
645.] 
: رقـ 738/ ص1( ]الترمذم: سنف الترمذم أبكاب السفر، باب في كراىية الصبلة في لحؼ النساء،ج(2

 [.600الحديث 
 [.9722: رقـ الحديث 466/ ص8( ]النساجي: السنف الكبرل لمنساجي، كتاب الزينة، المحؼ، ج(3
 [.2330: رقـ الحديث 100ص/ 6( ]ابف حباف، صحيح ابف حباف، ج(4
 [.4124: رقـ الحديث 574/ ص2( ]البييقي، السنف الكبرل لمبييقي، ج(5
 [.520: رقـ الحديث 429/ ص2( ]البغكم: شرح السنة لمبغكم، ج(6
 [.3720: رقـ السؤاؿ372/ ص14( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(7
 [.3720: رقـ السؤاؿ372/ ص14ي األحاديث النبكية، ج( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة ف(8
: رقـ الحديث 101/ ص1( ]أبك داكد: سنف أبي داكد، كتىاب الطيارة، باب الصبلة في شعر النساء، ج(9

368.] 
 [.4125: رقـ الحديث 574/ ص2( ]البييقي: السنف الكبرل لمبييقي، ج(10
 [.24698الحديث : رقـ 227/ ص41( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(11
 [.4125: رقـ الحديث 574/ ص2( ]البييقي: السنف الكبرل لمبييقي، ج(12
 [.143/ ص1( ]الحربي: غريب الحديث إلبراىيـ الحربي، ج(13
 [.1343: رقـ الحديث 735/ ص3( ]ابف راىكيو: مسند إسحاؽ بف راىكيو، ج(14
 [.24979: رقـ الحديث 445/ ص41( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(15
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 دراسة أوجو الختالف:ثالثًا: 

 ؽ، عف عاجشة رضى ا عنيا.يمحمد بف سيريف، عف عبد ا بف شق الوجو األول:

ركل ىػذا الكجػو عػػف محمػد بػػف سػيريف، كمػػا افػاد الدارقطني:]أشػػعث بػف عبػػد الممػؾ، كعبػػد 
 ا ابف عكف[، كلـ اجده مف طريؽ ابف عكف.

 فقيو".  "ثقة، (، كىك44تقدمت ترجمتو في حديث ) الممك: عبد بن أشعث -

 ثبت". ثقة"(، كىك46) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 محمد بف سيريف، عف عاجشة رضى ا عنيا.  :لثانيا الوجو

ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني: ]سممة بف عمقمة[، ككجدتو مف 
 .سعيد بف أبي صدقةطريؽ ىشاـ بف حساف، ك 

 ".ثقة" (، كىك59تقدمت ترجمتو في حديث ) سممة بن عمقمة، -

 "ثقة". (، كىك44) تقدمت ترجمتو في حديث :حسان بن ىشام -

 مف "ثقة، قرة، متفؽ عمى تكثيقو، قاؿ ابف حجر: أبك البصرم، صدقة، أبي بن سعيد -
 .(1)السادسة"

 .سيريف مرسبلن، عف النبيمحمد بف الوجو الثالث: 

تبيف أنو يركيو عف محمد بف سيريف:  لثمف خبلؿ النظر في طرؽ الحديث في الكجو الثا
 ]قتادة بف دعامة[.

 ".ثقة ثبت" (، كىك51تقدمت ترجمتو في حديث ) :قتادة بن دعامة -

 :محمد بن سيرينالوجو الراجح عن رابعًا: 

 ؽ، عف عاجشة رضى ا عنيا.يبف شق محمد بف سيريف، عف عبد ا الوجو األول:

 :محمد بن سيرين؛ ألمور عدةىذا الوجو محفوظ عن 

:]أشعث مف أصحابو الثقات، كىـ اثناف محمد بف سيريفالحديث مف ىذا الكجو ركاه عف  .1
 عكف[. بف ا بف عبد الممؾ، كعبدا

                                                           

 (.237( ابف حجر، تقريب التيذيب )ص(1
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 .(1)سيريف" قاؿ: "كالقكؿ قكؿ أشعث عف ابفحيث  يذا الكجولح اإلماـ الدارقطني يجتر  .2

 محمد بف سيريف، عف عاجشة رضى ا عنيا.  :لثانيا الوجو

رضى ا  كعاجشة سيريف، بف محمد بيف نقطاعلبل ضعيؼ؛ الحديث مف ىذا الكجو إسناده .1
 .(2)شيجا" عاجشة مف يسمع لـ سيريف ابف يقكؿ أبي عنيا، حيث قاؿ ابف أبي حاتـ: "سمعت

عبد ىك  الكاسطة بيف محمد بف سيريف كعاجشةكمف خبلؿ النظر في طرؽ التخريس تبيف أف  .2
 كما ىك في الكجو األكؿ. ا بف شقيؽ

عنو  ، أم ابف سيريفكسمعت سعيد بف أبي صدقة قاؿ: سألت محمدان ": بف زيد حماد كؿق .3
فمـ يحدثني، كقاؿ: سمعتو منذ زماف، كال أدرم ممف سمعتو، كال أدرم أسمعتو مف ثبت أك 

 ، كليذا استبعدت ىذا الكجو.(3)"ال، فسمكا عنو
 .محمد بف سيريف مرسبلن، عف النبيالوجو الثالث: 

الحديث مف ىذا الكجو رجالو ثقات، إال أنو منقطع اإلسناد، حيث تفرد بركايتو قتادة بف 
 ضعيؼ إسناد "كىذا شعيب األرنؤكط:دعامة عف ابف سيريف مرسبلن ، ك قد ضعفو العمماء فقاؿ 

 .(4)إلرسالو"
 الحكم عمى الحديث:خامسًا: 

 .إسناده صحيح: ألكؿالكجو ا ىك كجو المحفكظ:ال الحديث مف
 
 
 
 

  

                                                           

 [.3720: رقـ السؤاؿ372/ ص14( ]الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(1
 (.188( ابف أبي حاتـ، المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص(2
 [.1343: رقـ الحديث 735/ ص3( ]ابف راىكيو: مسند إسحاؽ بف راىكيو،ج(3
 (.446/ص 41كبلـ المحقؽ لمسند أحمد )ج( أحمد بف حنبؿ، انظر: (4
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 (77الحديث)
 َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َكانَ  عائشة عن أذينة، بن الرحمن عبد أم دقرة حديث عن وسئل
 .(1)قضبو ثيابنا في الصميب ىذا رأى إذا َوَسم مَ 
مَّدي  يىٍرًكيوً : فىقىاؿى  ، ٍبفي  ميحى ٍنوي؛ فركاه كىاٍختيًمؼى  ًسيًريفى  عكف، ابف عف الشماؿ، أبي بف محمكد عى

 عىفٍ  ركاه عمية، ابف عاجشة؛ كخالفو، عف دقرة، حدثتني: قاؿ سيريف، ابف عف عمقمة، بف كسممة
مىمىةى  ٍمقىمىةى، ٍبفً  سى ، اٍبفً  عىفً  عى كىابي  كىىيكى  عىاًجشىةى، عىفٍ  دقرة، عف نبجت: قىاؿى  ًسيًريفى  .(2)الصَّ

 أواًل: أوجو الختالف:

 الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى كجييف: 
 . ، عف عاجشة بنت غالب الراسبيةحدثتني دقرة : قاؿمحمد بف سيريف،  الوجو األول:

 .، عف عاجشة بنت غالب الراسبيةدقرة  عف نبجت: قاؿمحمد بف سيريف،  الوجو الثاني:

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:

 .، عف عاجشة بنت غالب الراسبيةحدثتني دقرة : قاؿمحمد بف سيريف،  الوجو األول:

، كأخرجو ابف عدم، مف طريؽ عبد ا بف (3)أحمد، مف طريؽ ىشاـ بف حسافأخرجو  
عبد ا بف عكف، كسممة بف عمقمة[، ك ، كبلىما ]ىشاـ بف حساف، (4)عكف، كسممة بف عمقمة
 عف محمد بف سيريف بو.

 .، عف عاجشة بنت غالب الراسبيةدقرة عف نبجت : قىاؿى محمد بف سيريف،  الوجو الثاني:

عف محمد بف سيريف ، كبلىما مف طريؽ سممة بف عمقمة، (6)، كالبييقي(5)أحمدأخرجو 
 .بو

 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 . ، عف عاجشة بنت غالب الراسبيةحدثتني دقرة : قاؿمحمد بف سيريف،  الوجو األول:
                                                           

 (.76/ ص4( القضب: القىٍطع. ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر )ج(1
 [.3781: رقـ السؤاؿ432/ ص14( الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية )ج(2
 [.25091: رقـ الحديث16/ ص42( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(3
 (.473/ ص7عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج( ابف (4
 [.25810: رقـ الحديث13/ص43( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(5
 [.5708: رقـ الحديث 211/ ص8( ]البييقي: شعب اإليماف، ج(6
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]عبد ا بف عكف، كسممة بف  ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:
 عمقمة[، ككجدتو مف طريؽ ىشاـ بف حساف.

 (، كىك "ثقة".44: تقدمت ترجمتو في حديث )ىشام بن حسان -

 ثبت". ثقة"(، كىك46) تقدمت ترجمتو في حديث :عون بن ا عبد -

 ".ثقة" (، كىك59تقدمت ترجمتو في حديث ) سممة بن عمقمة، -

، عف عاجشة بنت غالب الراسبية البصريةدقرة عف نبجت : قاؿمحمد بف سيريف،  الوجو الثاني:
. 

 [.ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما افاد الدارقطني:]سممة بف عمقمة

 ".ثقة" (، كىك59تقدمت ترجمتو في حديث ) سممة بن عمقمة، -

 الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:رابعًا: 

 . ، عف عاجشة بنت غالب الراسبيةحدثتني دقرة : قاؿمحمد بف سيريف،  الوجو األول:

الشماؿ، عف ابف عكف كسممة بف  أبي بف محمد الحديث مف ىذا الكجو تفرد بركايتو
 ليس ىذا الشماؿ أبي بف : "محمدحديثىذا ال لو كقاؿ ابف عدم بعد أف أخرج، عمقمة

، كليذا استبعدت الحديث مف (1)صدقو" مف ضعفو يتبيف ما الحديث مف لو أر كلـ بالمعركؼ،
 ىذا الكجو.

 .عف عاجشة  ،بنت غالب الراسبيةدقرة عف نبجت : قاؿمحمد بف سيريف،  الوجو الثاني:

 :محمد بن سيرين؛ ألمرينىذا الوجو محفوظ عن 
 بف عمقمة[.الثقة: ]سممة ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف  .1
 .(2)الصكاب" كىك"ترجيح كتصكيب اإلماـ الدارقطني ليذا الكجو حيث قاؿ:  .2

 خامسًا: الحكم عمى الحديث:

ضعيؼ لبلنقطاع بيف ابف سيريف : إسناده ثانيىك الكجو ال ،الحديث مف الكجو المحفكظ
 .دقرة ك

  
                                                           

 (.473/ ص7( ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )ج(1
 [.3781: رقـ السؤاؿ432ص/ 14( ]الدارقطني: العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج(2
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 (78الحديث)

َعاِئَشَة، َعِن الن ِبي  َصم ى الم ُو وسئل عن حديث صفية بنت الحارث أم طمحة  الطمحات، َعْن 
 َعَمْيِو وسمم: ال يقبل ا صالة الحائض إال بخمار.

ٍنوي؛ فركاه، قتادة، عف ابف سيريف. كاختمؼ عف قتادة،  ، كىاٍختيًمؼى عى مَّدي ٍبفي ًسيًريفى : يىٍرًكيًو ميحى فىقىاؿى
نت الحارث، عىٍف عىاًجشىةى، عىًف فأسنده حماد بف سممة، عف قتادة، عف ابف سيريف، عف صفية ب

مىٍيًو كسمـ؛ كخالفو شعبة، كسعيد بف بشير، فركياه عف قتادة، مكقكفا. كركاه  مَّى المَّوي عى النًَّبيٍّ صى
أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف، عف ابف سيريف، مرسبل، عف عاجشة أنيا نزلت عمى صفية 

 .(1)يكب، كىشاـ، أشبو بالصكاببنت الحارث حدثتيا بذلؾ، كرفعا الحديث، كقكؿ أ

 :أواًل: أوجو الختالف

ذكر الدارقطني أف الركاة اختمفكا في ىذا الحديث عف محمد بف سيريف، عمى ثبلثة 
 أكجو:

 .محمد بف سيريف، عف صفية، عف عاجشة رضى ا عنيا، عف النًَّبي  الوجو األول:
 عف عاجشة رضى ا عنيا، مكقكفان.محمد بف سيريف، عف صفية بنت الحارث،  الوجو الثاني:
 .محمد بف سيريف، مرسبلن، عف عاجشة رضى ا عنيا، عف النًَّبي  الوجو الثالث:

  ثانيًا: تخريا أوجو الختالف:
 .محمد بف سيريف، عف صفية، عف عاجشة رضى ا عنيا، عف النًَّبي  الوجو األول:

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 [.3780: رقـ السؤاؿ 431/ ص14العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج :( ]الدارقطني(1
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                ، كابف (5)، كابف الجعد(4)، كأحمد(3)كابف ماجو، (2)، كالترمذم(1)أخرجو أبك داكد
، (11)، كالحاكـ(10)، كابف األعرابي(9)، كابف خزيمة(8)، كابف الجاركد(7)كابف راىكيو  ،(6)أبي شيبة
 .جميعيـ مف طريؽ قتادة، (12)كالبييقي

، ثبلثتيـ (14)، كأيكب السختياني(13)كأخرجو ابف األعرابي، مف طريؽ ىشاـ بف حساف
 أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف[، عف محمد بف سيريف بو.ك ]قتادة، 

 محمد بف سيريف، عف صفية بنت الحارث، عف عاجشة رضى ا عنيا، مكقكفان. الوجو الثاني:

في عممو أف شعبة، كسعيد بف بشير، ركياه عف قتادة، عف ابف  ذكر الدارقطني
 . (15)سيريف

 محمد بف سيريف، مرسبلن، عف عاجشة رضى ا عنيا. الوجو الثالث:

 

                                                           

 [.641: رقـ الحديث173/ص 1( ]أبك داكد: سنف أبي داكد كتاب الصبلة، باب المرأة تصمي بغير خمار، ج(1
ب ما جاء ال تقبؿ صبلة الحاجض إال بخمار، ، با( ]الترمذم: سنف الترمذم أبكاب الصبلة عف رسكؿ المَّو (2
 [.377: رقـ الحديث 215/ ص2ج
( ]ابف ماجو: سنف ابف ماجو، كتاب الطيارة كسننيا، باب إذا حاضت الجارية لـ تصؿ إال بخمار،             (3
 [.655: رقـ الحديث 215/ ص1ج
 [.25167: رقـ الحديث 87/ ص42( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(4
 [.3308: رقـ الحديث 478( ]ابف الجعد: مسند ابف الجعد، ص (5
 [.6223: رقـ الحديث 40/ ص2( ]ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، ج(6
 [.1284: رقـ الحديث 687/ ص3( ]ابف راىكيو: مسند إسحاؽ بف راىكيو، ج(7
 [.173: رقـ الحديث 53( ]ابف الجاركد: المنتقى البف الجاركد، ص (8
 [.775: رقـ الحديث 380/ ص1]ابف خزيمة: صحيح ابف خزيمة، ج( (9

 [.1994: رقـ الحديث 940/ ص3( ]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي، ج(10
 [.917: رقـ الحديث 380/ ص1( ]الحاكـ: المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ، ج(11
 [.3254: رقـ الحديث 330/ ص2( ]البييقي: السنف الكبرل لمبييقي، ج(12
 [.1995: رقـ الحديث 940/ ص3( ]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي، ج(13
 [.1996: رقـ الحديث 940/ ص3( ]ابف األعرابي: معجـ ابف األعرابي، ج(14
 [.3780: رقـ السؤاؿ 431/ ص14العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج :( ]الدارقطني(15
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، (3)، كبلىما مف طريؽ أيكب السختياني، كأخرجو أبك داكد(2)، كأحمد(1)أخرجو أبك داكد
ىشاـ بف حساف[، عف محمد بف سيريف ك ]أيكب السختياني،  مف طريؽ ىشاـ بف حساف، كبلىما

 بو.
 ثالثًا: دراسة أوجو الختالف:

 .محمد بف سيريف، عف صفية، عف عاجشة رضى ا عنيا، عف النًَّبي  الوجو األول:

فاد الدارقطني:]قتادة بف دعامة[، ككجدتو مف أركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما  
 طريؽ أيكب السختياني، كىشاـ بف حساف.

 (، كىك "ثقة ثبت".51تقدمت ترجمتو في حديث ) قتادة بن دعامة: -
 ثقة ثبت حجة"." (، كىك44تقدمت ترجمتو في حديث ): أيوب السختياني -
 (، كىك "ثقة".44تقدمت ترجمتو في حديث ) :ىشام بن حسان -

 محمد بف سيريف، عف صفية بنت الحارث، عف عاجشة رضى ا عنيا، مكقكفان. الوجو الثاني:

 ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني:]قتادة بف دعامة[.
 (، كىك "ثقة ثبت".51تقدمت ترجمتو في حديث ) بن دعامة:قتادة  -

 محمد بف سيريف، مرسبلن، عف عاجشة رضى ا عنيا. الوجو الثالث:

ىشاـ بف ك ركل ىذا الكجو عف محمد بف سيريف، كما أفاد الدارقطني:]أيكب السختياني،  
 حساف[.

 ة".ثقة ثبت حج" (، كىك44: تقدمت ترجمتو في حديث )أيوب السختياني -
 (، كىك "ثقة".44تقدمت ترجمتو في حديث ) :ىشام بن حسان -

 رابعًا: الوجو الراجح عن محمد بن سيرين:

 .محمد بف سيريف، عف صفية، عف عاجشة رضى ا عنيا، عف النًَّبي  الوجو األول:
الحديث مف ىذا الكجو ركاه حماد بف سممة عف قتادة، كحماد يخطئ كثيران في حديث 

أف حماد بف سممة اذا حدث عف غير ثابت كحديثو عف ذكر مسمـ في كتابو :"قتادة، حيث 

                                                           

 [.642: رقـ الحديث173/ ص1المرأة تصمي بغير خمار، ج( ]أبك داكد: سنف أبي داكد كتاب الصبلة، باب (1
 [.24646: رقـ الحديث 189/ص 41( ]أحمد بف حنبؿ: مسند أحمد، ج(2
 [.642: رقـ الحديث173/ ص1( ]أبك داكد: سنف أبي داكد كتاب الصبلة، باب المرأة تصمي بغير خمار، ج(3



 353 
 

قتادة كأيكب كيكنس كداكد بف أبي ىند كالجريرم كيحيى بف سعيد كعمرك بف دينار كأشباىيـ 
كبذلؾ ، (1)، كغير حماد في ىؤالء أثبت عندىـ كحماد بف زيد"فإنو يخطىء في حديثيـ كثيران 

 أصحاب أيكب الثقات األثبات، الذيف رككه في الكجو الثالث.فقد خالؼ حماد بف سممة 
 محمد بف سيريف، عف صفية بنت الحارث، عف عاجشة رضى ا عنيا، مكقكفان. الوجو الثاني:

 ىذا الكجو لـ أقؼ عميو مف خبلؿ التخريس. 
 .محمد بف سيريف، مرسبلن، عف عاجشة رضى ا عنيا، عف النًَّبي  الوجو الثالث:
 الوجو محفوظ عن محمد بن سيرين، ألمور عدة: ىذا

الحديث مف ىذا الكجو ركاه اثناف مف الثقات مف أصحاب محمد بف سيريف كىما، أيكب  .1
السختياني، كىشاـ بف حساف، كقاؿ ابف المديني: "ليس أحد أثبت في ابف سيريف مف 

 .(3)يريفبف ساثقة مف أثبت الناس في ، كقاؿ ابف حجر: "كىشاـ بف حساف:(2)أيكب
ركم الحديث مف ىذا الكجو عف أيكب السختياني  حماد بف زيد ، كحماد أثبت الناس في  .2

 بخبلؼ مف ركاه عف أيكب في الكجو األكؿ.(. 47) كما سبؽ بيانو عند حديث رقـأيكب، 
 .(4)تصكيب اإلماـ الدارقطني ليذا الكجو حيث قاؿ: "كقكؿ أيكب، كىشاـ، أشبو بالصكاب" .3

 عمى الحديث: خامسًا: الحكم

سناده ضعيؼك الحديث مف كجيو المحفكظ: ىك الكجو الثالث:                 قاؿ ، ألنو منقطع ا 
قاؿ األلباني: "إسناده لذلؾ ، "(5)أبك حاتـ الرازم: "لـ يسمع محمد بف سيريف، مف عاجشة شيجان 

 .(6)ضعيؼ؛ فيك منقطع"

  

                                                           

 (.218( مسمـ بف الحجاج، التمييز لمسمـ )ص (1
 (.688/ ص2ب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم )جابف رج 2))
 (.572ابف حجر، تقريب التيذيب )ص  3))

 [.3780: رقـ السؤاؿ 431/ ص14العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، ج :( ]الدارقطني(4
 (.188( ابف أبي حاتـ، المراسيؿ )ص (5
 (224/ ص 1( األلباني، ضعيؼ أبي داكد، األـ )ج(6
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 الخاتمة

اهي كىأىٍدًخٍمًني رىبٍّ أىٍكًزٍعًني أىٍف أىٍشكيرى ﴿ ا تىٍرضى اًلحن مىى كىاًلدىمَّ كىأىٍف أىٍعمىؿى صى مىيَّ كىعى ًنٍعمىتىؾى الًَّتي أىٍنعىٍمتى عى
اًلًحيفى  ًتؾى ًفي ًعبىاًدؾى الصَّ   .(1)﴾ًبرىٍحمى

ـي الذم بفضمً  ً  الحمدي  ، لمعالميف رحمةن  المبعكثً  ىكالسبلـ عم ، كالصبلةً الصالحاتي  و تت
 الديف، أما بعد: يكـً  ىإل يـ بإحسافو عى كمف تبً  كصحبوً  كعمي آلوً 

ليس  مضي كقتو  السنة النبكية، كبعد تبً كي  ىذه الجكلة العممية في رحابً  فإنني كبعد
ان تبحثان كدرس ىا:، ككتب العمؿ كالحديث كالرجاؿ كغيرً يَّ نً طٍ قي ارى الدَّ  ككتابً  العمؿً  مع عمـً  باليسيرً 

 مف النتاجس كالتكصيات، كأىميا: جممةو  ىككتابةن، تكصمت إل
 النتائا : -أوالً 
ـى  .1 أكثػر فػي  منػو حػذره أشػد كحيطػةه  يا، كىذا يمػزـي ، كأدقً الحديثً  عمكـً  مف أصعبً  العمؿً  أف عم

 كالترجيح كالحكـ. الدراسةً 
ـى أ .2 الحديث،  بعمكـً  كالمعرفةً  يـً كالفى  في الحفظً  ىا تعال مف آياتً  آيةه  يَّ نً طٍ قي ارى الدَّ  ف اإلما

 األكىاـً  مف بعضً  ـٍ مى سٍ يى  ـٍ فالدارقطني لى  ،كحدىه الكماؿ  العمؿ؛ لكفَّ   في عمـً   كالبراعةً 
 .بما أبدع فيو مقارنةن  عد شيجان التي ال تي   كاألخطاءً 

و و كطرقً أحاديثً  ثرةً حجمو، ككى  رً بى لكً  العمؿ؛ في عمـً   مكسكعةن  يعد   لمدارقطني العمؿً  كتابى  فَّ أ .3
 .الحديث عنو لطالبً  ىده، فبل غناجً كفك 

ـى اإل فَّ أ .4 ىـ: جمعان كحفظان كمف بعدً  مف الصحابة كالتابعيف المكثريف مف الركايةً  بأحاديثً  ىتما
 كدراية. : ركايةن الحديثً  في عمـً  مف الجيدً  الكثيرى  المرءً  ىعم يختصري  كدراسةن،

يـ زيادة البحث كالتنقيب أحكامً ينبغي لمف ترجح  لديو بالقراجف مخالفة العمماء السابقيف في  .5
 الحكـ . إصدارً  قبؿى  لكقراجف أخر  عف أدلةً 

فإف استكل  الركاة  باألقكل، الترجيحي  :عند االختبلؼً  الترجيح بيف الركاياتً  قكاعدً  مف أىـً  .6
ال فبقراجف أخر  في ذلؾ فباألكثر،  .لكا 

ماجتيف  ـ خبلليا دراسةي ت، ف حديثان يةن كسبعيثمان في ىذه الرسالةً  الدراسةً  بمغت أحاديثي  .7
، ككجدتيا في ىا الدارقطني  رٍ كي ذٍ كثيران مف الكجكه التي لـ يى  كأضفتي  كجيان تقريبان، خمسيفك 

 كتب السنة.
 خمسي : )عاصـ بف أبي النجكد يا عند اإلماـً التي درستي  المركياتً  ىعم األحكاـً  بمغت عددي  .8

 فً اكعشركف كجيان حسنان، ككجي كسته  ه،لغيرً  صحيحه  كجكهو  صحيحة، كعشرةي  كجكهو 
                                                           

 [.19( ]النمؿ: (1
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كاحد  وه ككج صحيحان، ان كجي كعشركف ةأربع): سيريفمحمد بف  (، كعند اإلماـً فاضعيف
 (.ضعيفة كجكهو  ةتسع، ك كاحد حسف وجك ك  ه،لغيرً  صحيحه 

كمع ذلؾ ىك الكجو  و صحيحان فقد يككف ضعيفان الذم تـ ترجيحي  الكجوي  أف يككفى ليس شرطان  .10
 .عند المحدثيف المحفكظ كالمعركؼ

بو فقد  اضطراب الحديث كسقكط االحتجاجً  معناه ليس بالضركرةً  بيف ركايتيفً  االختبلؼي . 11
 .، فيصحي الكجياف معان الحديث في صحةً  قادحةو  أحيانان غيري  االختبلؼً   تككف عمةي 

السنة، مما يجعؿ ىذا  عمييا في كتبً  عدة لـ أعثٍر  كركاياتو  طرؽو  مىع العمؿً  اشتمؿ كتابي . 12
 .حديثية مكسكعةن  الكتابى 

 
 عدد األحاديث تصنيؼ األحاديث

 78 عدد األحاديث التي قاـ الباحث بدارستيا
 59 عمى أكجو االختبلؼ في أحكامو الدارقطني فييا مكافقة تـ عدد األحاديث التي

 7 عمى أكجو االختبلؼ فييا مخالفة الدارقطني في أحكاموتـ التي عدد األحاديث 
 12 عدد األحاديث التي سكت الدارقطني عنيا كتبيف لي الكجو الراجح حسب الدراسة

 2 األحاديث المكررةعدد 
 29 الصحيحةاألحاديث عدد 
 11 األحاديث الصحيحة لغيرهعدد 

 27 حسنةعدد األحاديث ال
 11 عدد األحاديث الضعيفة
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 :التوصيات -ثانياً 
 العمؿً   بكتابً   االىتماـً  و، بضركرةً كعمكمً  بالحديثً  ، كخاصة المشتغميفى العمـً  أكصي طمبةى  -1

مف العناية،  لمزيدو  تحقيقان متميزان؛ لكنو ما زاؿ بحاجةو  ؽى قً فقد حي  ،تحقيقان كدراسة لمدارقطني:
اإللكتركنية المتميزة   البحثً   كساجؿً  ، كاستحداثً كثير مف المخطكطاتً  خاصة بعد ظيكرً 

، الكتاب عمييا محقؽي  التي لـ يقؼٍ  كالركاياتً  كثيران مف الطرؽً  كالشمكؿ، فقد كجدتي  بالسرعةً 
ـٍ دراستي كما أكصي بإت كذلؾ مف خبلًؿ دراسة مركياتيـ المعٌمة  ،يـماـً الركاة الذيف لـ تت

  .باالختبلًؼ عمييـ
ـي  -2  المخطكطة.المطبكعة ك  ه في الكتبً كجكدً  فً او كمظككتبً  العمؿً  بعمـً  االىتما
ـي  -3  المفيدة في الترجيحً  كالغراجب، فيي مميجة بالركاياتً  الحديثية كالفكاجدً  األجزاءً  بكتبً  االىتما

 .عند االختبلؼً 
ـي  -4 كدعمان لمعامميف عمييا  ،كتصحيحان  ، كنقدان،مراجعةن  المحكسبة: كالمكسكعاتً  بالكتبً  االىتما

بما تكفره مف  خاصة، عامة، كعمـ العمؿً  الحديثً  عمكـً  بير في خدمةً ك ؛ لما ليا مف دكرو 
الحديث اليكـ  مف  كلك قميبلن ما يعانيو أىؿي  مما يعالسي  في البحث؛ كشمكليةو  كسيكلةو  سرعةو 

 السابقيف. الحديثً  بو أىؿي  الشديد الشامؿ الذم تميزَّ   الحفظً  ىإل االفتقارً 
أقكاؿ  العمماء  يا، كدراسةً عف عممً  دكف البحثً  عمي األحاديثً  في الحكـً  مف التسرعً  ذري الح  -5

 فييا.
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 الفيارس العامة
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 فيرس المصادر والمراجع
ابف األثير، عز الديف، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد 

: . تحقيؽأسد الغابة في معرفة الصحابة .ـ( 1994 -ىػ 1415) .الكاحد الشيباني الجزرم
 .بيرزيت: دار الكتب العممية.1كآخريف. طعمي محمد معكض 

. تحقيؽ كتخريس: عبد معجـ ـ(. 1997 - ىػ 1418) ابف األعرابي، أبك سعيد أحمد بف محمد.
 . السعكدية: دار ابف الجكزم.1المحسف بف إبراىيـ بف أحمد الحسيني. ط

 .(ـ1998 -ىػ1419)النيسابكرم. إبراىيـ بف إسحاؽ بف يعقكب عكانة اإلسفراييني، أبك
 المعرفة. . بيركت: دار1الدمشقي. ط عارؼ بف أيمف: . تحقيؽعكانة أبي مستخرج

 - ىػ1410) ميراف. بف مكسى بف إسحاؽ بف أحمد بف ا عبد بف أحمد نعيـ األصبياني، أبك
. 1غازم. ط عمر بف ساعد: . تحقيؽاألصبياني نعيـ أبي أمالي مف مجمس. (ـ 1989

 طنطا: دار الصحابة.
-ىػ 1410) ميراف. بف مكسى بف إسحاؽ بف أحمد بف ا عبد بف أحمد نعيـ األصبياني، أبك

 العممية. الكتب . بيركت: دار1حسف. ط كسركم سيد: . تحقيؽأصبياف تاريخ. (ـ1990
 المعاني مف المكطأ في لما . التمييد(ىػ 1387) البر. عبد بف يكسؼ عمر أبك األندلسي،

 البكرم. د. ط. المغرب: الكبير عبد محمد،  العمكم أحمد بف مصطفى: كاألسانيد. تحقيؽ
 اإلسبلمية. كالشؤكف األكقاؼ عمكـ كزارة
 التاريخق(. 1986-ق1407المغيرة. .) بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف ا محمد عبد أبك البخارم،

 العممية.. د. ط. بيركت: دار الكتب الكبير
الصغير.  الضعفاء.(ىػ1396)المغيرة. بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف ا محمد عبد أبك البخارم،

 . حمب: دار الكعي.1زايد. ط إبراىيـ محمكد: تحقيؽ
-لمدارقطني البرقاني سؤاالتىػ(. 1404 غالب.) بف أحمد بف محمد بف بكر أحمد أبك البرقاني،

 خانو كتب .باكستاف:1القشقرم. ط أحمد محمد الرحيـ عبد: . تحقيؽ-ركاية الكرخي عنو
 جميمي.

 -ـ1988العتكي) ا عبيد بف خبلد بف الخالؽ عبد بف عمرك بف أحمد بكر أبك البزار،
 ا، زيف الرحمف محفكظ الزخار. تحقيؽ:  البحر باسـ المنشكر البزار مسند ـ(.2009

 كالحكـ.المنكرة: مكتبة العمكـ  . المدينة1كآخريف.ط
 المجركحيف .(ىػ1396)مىٍعبدى. بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف حاتـ محمد أبك البيستي،
 الكعي. دار . حمب:1زايد. ط إبراىيـ . تحقيؽ: محمكدكالمترككيف كالضعفاء المحدثيف مف
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 1991 - ىػ 1411) مىٍعبدى. بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف حاتـ محمد أبك البيستي،
. 1ابراىيـ. ط عمى مرزكؽ: . تحقيؽاألقطار فقياء كأعبلـ األمصار عمماء مشاىير .(ـ

 . كالتكزيع كالنشر لمطباعة الكفاء المنصكرة: دار
 1988 - ىػ 1408) مىٍعبدى. بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف حاتـ محمد أبك البيستي،
 بمباف. تحقيؽ:  بف الديف عبلء األمير حباف بترتيب ابف صحيح تقريب في اإلحساف.(ـ

  الرسالة. . بيركت: مؤسسة1األرنؤكط. ط شعيب
ٍعبدى. بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف حاتـ محمد أبك البيستي،  - ق1405) مى

 مكتبة: . السعكدية: الناشر1البستكم. ط العظيـ عبد العميـ عبد . تحقيؽ:الثقات. (ـ1985
  الدار.
ٍعد بف عمي البغدادم، ٍكىىرم. عبيد بف الجى . الجعد ابف مسند . (ـ1990 –ق 1410) الجى

 نادر. . بيركت: مؤسسة1حيدر. ط أحمد عامر: تحقيؽ
مسند أبي داكد  ـ(. 1999 - ىػ 1419 )الطيالسي، أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد.

 .. مصر: دار ىجر1محمد بف عبد المحسف التركي. ط ؽ:يحقت. الطيالسي
 2002 - ىػ1422) الخطيب. ميدم بف أحمد بف ثابت بف عمي بف أحمد بكر البغدادم، أبك

 اإلسبلمي. الغرب دار . بيركت:1معركؼ. ط عكاد بشار: بغداد. تحقيؽ . تاريخ(ـ
. ا عبد بف الحسيف بف محمد بكر البغدادم، أبك .  الشريعة. (ـ 1999 - ىػ 1420)اآلجيرٍّم 
 الكطف. دار . السعكدية:2الدميجي. ط سميماف بف عمر بف ا عبد تحقيؽ:

 الطيكر. (ـ 1994 - ىػ 1414) اليركم. ا عبد بف سبٌلـ بف القاسـ عيبيد أبك البغدادم،
 . جدة: مكتبة1سمماف. ط محمكد حسف مشيكر: أحاديثو كخرج . حققوسبلـ بف لمقاسـ

 الصحابة.
. المسند لمشاشي .(ىػ1410) الشاشي. معقؿ بف سريس بف كميب بف الييثـ سعيد الًبٍنكىثي، أبك
 . كالحكـ العمكـ مكتبة . المدينة:1ا. ط زيف الرحمف محفكظ: تحقيؽ
. (ـ 1993 - ىػ1413) الخراساني. مكسى بف عمي بف الحسيف بف بكر أحمد البييقي، أبك
: لو قدـالحاشدم.  محمد بف ا عبد: عميو كعمؽ أحاديثو كخرج . حققوكالصفات األسماء
 السكادم. . السعكدية: مكتبة1الكادعي. ط ىادم بف مقبؿ الشيخ فضيمة
. شعب اإليماف. ـ( 2003 -ىػ 1423)الخراساني. عمي بف الحسيف بف بكر أحمد البييقي، أبك

. الرياض: مكتبة 1.طحققو كراجع نصكصو كخرج أحاديثو: عبد العمي عبد الحميد حامد
 الراشد.
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. السنف الكبرل. ـ( 2003 -ىػ 1424)الخراساني. عمي بف الحسيف بف بكر أحمد البييقي، أبك
 .دار الكتب العممية . بيركت: 3. طؽ: محمد عبد القادر عطايحقت

 السنفـ(. 1989 -ىػ 1410البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي الخراساني.) 
 . باكستاف: جامعة الدراسات اإلسبلمية.1الصغير. تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي. ط

 المحمدية الشماجؿ. (ـ1993 - ىػ1413) سىٍكرة. بف عيسى بف محمد عيسى أبك الترمذم،
 التجارية. . مكة المكرمة: المكتبة1عباس. ط بف سيد: . تحقيؽالمصطفكية كالخصاجؿ

الجامع الصحيح كىك . (ـ 1975 - ىػ 1395) سىٍكرة. بف عيسى بف محمد عيسى أبك الترمذم،
 كمطبعة مكتبة . مصر: شركة2شاكر، كآخريف.ط محمد أحمد :. تحقيؽالترمذم سنف

 الحمبي. البابي مصطفى
 عمى الكبير. رتبو الترمذم . عمؿ(ق1409) سىٍكرة. بف عيسى بف محمد عيسى أبك الترمذم،
 . بيركت: عالـ1كآخريف. ط، السامراجي صبحي: تحقيؽالقاضي.  طالب أبك: الجامع كتب
 العربية.  النيضة مكتبة، الكتب

: تحقيؽ يعمى. أبي مسند. (ـ1984 – 1404) المثينى. بف عمي بف أحمد يعمى التميمي، أبك
 لمتراث. المأمكف . دمشؽ: دار1أسد.ط سميـ حسيف
. الفتاكل مجمكع. (ـ1995/ىػ1416) الحراني. تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العباس تيمية، أبك

 فيد. الممؾ . السعكدية: مجمع3قاسـ. ط  بف محمد بف الرحمف تحقيؽ: عبد
 مف المنتقى. (ـ1988 – ق1408) النيسابكرم. عمي بف ا عبد محمد أبك الجاركد، ابف

 الثقافية. الكتاب مؤسسة . بيركت:1الباركدم.ط عمر ا عبد: . تحقيؽالمسندة السنف
 ىػ1413)القطاف.  بف مبارؾ ابف محمد بف ا عبد بف عدم بف ا عبد أحمد الجرجاني، أبك

الحديث.  كعمؿ المحدثيف ضعفاء معرفة في الكامؿ مف الساقطة التراجـ .(ـ1993 -
 تيمية. ابف . مصر: مكتبة1الحسيني.ط المحسف عبد الفضؿ أبك: كتحقيؽ استدراؾ

القطاف.  بف مبارؾ ابف محمد بف ا عبد بف عدم بف ا عبد أحمد الجرجاني، أبك
المكجكد، كآخريف.  عبد أحمد عادؿ: . تحقيؽالرجاؿ ضعفاء في الكامؿ.(ـ1997ىػ1418)
 العممية. الكتب . بيركت:1ط

 - ىػ1416).  الدمشقٌي. ثـ السمعكني، مكىب، بف أحمد بف صالح بف الجزاجرم، طاىر
 . حمب:1غدة. ط أبك الفتاح عبد: تحقيؽاألثر.  أصكؿ إلى النظر تكجيو.  (ـ1995
 اإلسبلمية. المطبكعات مكتبة
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 ابف سؤاالت.  (ـ1988 ىػ،1408).  البغدادم. عكف بف معيف بف يحيى زكريا معيف، أبك بفا
 المنكرة : . المدينة1سيؼ. ط نكر محمد أحمد تحقيؽ :معيف.  بف يحيى زكريا ألبي الجنيد
 الدار. مكتبة

 عبد: تحقيؽ الرجاؿ. أحكاؿ السعدم. إسحاؽ بف يعقكب بف إسحاؽ إبراىيـ أبكالجكزجاني، 
 اكادمي. البىستكم. د. ط. باكستاف: حديث العظيـ عبد العميـ

 الرحمف عبد: . تحقيؽالمكضكعاتعمي بف الجكزم.  بف الرحمف عبد الديف ابف الجكزم، جماؿ
 . السمفية المكتبة صاحب المحسف عبد محمد المنكرة: . المدينة1عثماف. ط محمد

 العمؿ. (ـ1981/ىػ1401) عمي بف الجكزم. بف الرحمف عبد الديف ابف الجكزم، جماؿ
 العمـك . باكستاف: إدارة2األثرم. ط الحؽ إرشاد . تحقيؽ:الكاىية األحاديث في المتناىية
 األثرية.

. كالمتركككف لضعفاءا. (ق1406)عمي بف الجكزم.  بف الرحمف عبد الديف ابف الجكزم، جماؿ
 العممية. الكتب دار . بيركت: 1القاضي. ط ا عبد تحقيؽ:
 - ىػ 1408) الشيباني. أسد بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد ا عبد أبك ابف حنبؿ،

. كغيره حنبؿ ركاية المركذم بف ألحمد الرجاؿ كمعرفة العمؿ في . الجامع(ـ 1988
 السمفية. . اليند: الدار1عباس. ط محمد بف ا تحقيؽ: كصى

 - ىػ 1422) الشيباني. أسد بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد ا عبد أبك ابف حنبؿ،
عباس.  محمد بف ا تحقيؽ: كصى الرجاؿ، ركاية ابنو عبد ا. كمعرفة العمؿ.  (ـ 201

 الخاني. . الرياض: دار2ط
العمؿ كمعرفة ـ(.   201 -ىػ  1422) حنبؿ.ابف حنبؿ، أبك عبد ا أحمد بف محمد بف 

. الرياض: دار 2كصى ا بف محمد عباس. طتحقيؽ: . الرجاؿ، ركاية ابنو عبد ا
 الخاني.

ـ(.  2001-ق1422الحنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السبلمي. )
تحقيؽ: شعيب األرناؤكط . جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف حديثانمف جكامع الكمـ

 . بيركت: مؤسسة الرسالة.7كآخريف. ط
ـ(.  1996-ق1417الحنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السبلمي. )

. تحقيؽ: محمكد بف شعباف بف عبد المقصكد. كآخريف. فتح البارم شرح صحيح البخارم
 . المدينة المنكرة: مكتبة الغرباء األثرية.1ط
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ىماـ عبد الرحيـ : ـ(. تحقيؽ2001-ق1421. )شرح عمؿ الترمذم لحنبمي، ابف رجب.ا
 . الرياض: مكتبة الرشد.2سعيد.ط

السنف الحنفي، ركاية أبي جعفر الطحاكم عف خالو إسماعيؿ بف يحيي المزني تمميذ الشافعي. 
ميف تحقيؽ:عبد المعطي أ ـ(.1986-ق1406.)المأثكرة لئلماـ محمد بف إدريس الشافعي

 . بيركت: دار المعرفة.1قمعجي. ط

ـ(. 1987) كتاب األمثاؿ في الحديث النبكم.ابف حياف، أبك محمدعبد ا بف محمد بف جعفر. 
 . اليند: الدار السمفية.2تحقيؽ: عبد العمي عبد الحميد حامد.ط

مكاـر األخبلؽ كمعالييا كمحمكد  الخراجطي، أبك بكر محمد بف جعفر بف سيؿ السامرم.
.القاىرة : دار اآلفاؽ 1ـ(. تحقيؽ: أيمف عبد الجابر البحيرم.ط1999-ق1419. )راجقياط

 العربية.
. بيركت: دار الجيؿ 1. طالمسند الجامعـ(.  1993-ق1413خميؿ، محمكد محمد خميؿ. )

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع. الككيت: الشركة المتحدة لتكزيع الصحؼ كالمطبكعات.
اإلرشاد في معرفة ق(.  1409ميمي بف عبد ا بف أحمد بف الخميؿ. )الخميمي، أبك يعمي الخ

 .الرياض:مكتبة الرشد.1. تحقيؽ: محمد سعيد بف عمر إدريس.طعمماء الحديث
التاريخ الكبير المعركؼ بتاريخ ابف أبي ـ(.  2006-ق1427ابف أبي خيثمة ، أبكبكر أحمد. )

 رة : الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر.. القاى1. تحقيؽ: صبلح بف فتحي ىبلؿ. ط خيثمة
. العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية ـ(.1985-ق1405الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر.)

  طيبة. . الرياض: دار1تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف ا السمفي. ط
. اإللزامات كالتتبع لمدارقطني ـ(.1985-ق1405الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر.)

. بيركت: دار الكتب 1تحقيؽ: الشيخ أبي عبد الرحمف مقبؿ بف ىادم الكداعي. ط
 العممية.

. تحقيؽ: عمي بف محمدبف النزكؿـ(. 1983-ق1403الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر. )
 .1ناصر الفقييي.ط

. 1. تحقيؽ: عبد ا الغنيماف .طالصفاتق(.  1402الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر. )
 لمدينة المنكرة: مكتبة الدار.ا
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. تحقيؽ: د. المؤتمؼ كالمختمؼـ(.  1986-ق1406الدارقطني، أبكالحسف عمي بف عمر. )
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.1مكفؽ بف عبد ا بف عبد القادر.ط

تعميقات الدارقطني عمي ـ(.  1994-ق1414الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر. )
  الحديثة. الفاركؽ . القاىرة:1ط.العربي محمد بف خميؿ: . تحقيؽفالمجركحيف البف حبا

تحقيؽ:  الضعفاء كالمترككيف.ـ(. 1980-ق1400الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر. )
 . بيركت: المكتب اإلسبلمي.1محمد بف لطفي الصباغ .ط

شعيب . تحقيؽ: سنف الدارقطنيـ(.  2004-ق1424الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1األرنؤكط كآخريف . ط

 الرد عمي الجيمية.ـ(.  1995-ق1416الدارمي السجستاني، أبك سعيد عثماف بف سعيد. )
 . الككيت: دار األثير.2تحقيؽ: بدر بف عبد ا البدر.ط

المعركؼ مسند الدارمي ـ(.  2000-ق1421الدارمي، أبك محمد عبد ا بف عبد الرحمف. )
 . الرياض: دار المغني.1. تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الدارني.طبسنف الدارمي

تحقيؽ: صبلح بف  الصبلة. ـ(. 1996-ق1417) .ابف دكيف، أبك الفضؿ بف عمرك بف حماد
 . السعكدية: مكتبة الغرباء األثرية.1عياض الشبلحي.ط

بو التاريخ. تحقيؽ: د. ـ(.  يحيي بف معيف ككتا1979-ق1399الدكرم، عباس بف محمد. )
حياء التراث اإلسبلمي.1أحمد محمد نكر سيؼ. ط  . مكة المكرمة: مركز البحث العممي كا 

. تحقيؽ: الكني كاألسماءـ(.  2000-ق1421الدكالبي، أبك بشر محمدبف أحمد بف حماد. )
.1أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي.ط  . بيركت: دار ابف حـز

ـ(.  2008-ق1429حمد بف عبد الرحمف بف العباس البغدادم. )الذىبي، أبك طاىر المخمص م
. قطر: كزارة األكقاؼ 1. تحقيؽ: نبيؿ سعد الديف جرار.طالمخمصيات كأجزاء  أخرم

 كالشؤكف اإلسبلمية.
ـ(.  1985-ق1405الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز. )

. 3كعة مف المحققيف: بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط. طتحقيؽ: مجم سير أعبلـ النببلء.
 مؤسسة الرسالة. 
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ـ(.  2003-ق1424). الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز
. بيركت: دار 1بشار عكاد معركؼ .ط :تحقيؽتاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ. 

 الغرب اإلسبلمي.
 1967 - ىػ 1387 يف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز.)الذىبي، شمس الد

. تحقيؽ: حماد بف ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليفـ(. 
 . مكة المكرمة: مكتبة النيضة الحديثة.2محمد األنصارم. ط

ماز.المغني في الضعفاء. الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قاي
 . قطر: التراث اإلسبلمي.1تحقيؽ: نكر الديف عتر، إدارة إحياء. ط

 ـ(. 1992-ق1413الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز. )
. 1. تحقيؽ: محمد عكامة، كآخريف . طالكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة

 كمؤسسة  عمـك القرآف. جدة: دار القبمة،
ـ(.  2005-ق1426الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز. )

 .1. تحقيؽ:عبد ا بف ضيؼ ا الرحيمي.طمف تكمـ كىك كمكثؽ أك صالح الحديث
ـ(.  1963-ق1382الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز. )

 . بيركت: دار المعرفة.1. تحقيؽ: عمي محمد البجاكم. طميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ
ق(. 1407الرازم، أبك بشر محمد بف أحمد بف حماد بف سعيد بف مسمـ األنصارم الدكالبي. )

 .الككيت: الدار السمفية.1الذرية الطاىرة النبكية. تحقيؽ: سعد المبارؾ الحسف. ط
الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، ابف أبي  الرازم، أبك محمد عبد

تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية  العمؿ البف حاتـ. ـ(.2006-ق1427حاتـ. )
 . مطابع الحميضي.1د. سعد بف عبد ا الحميد، كآخريف.ط

. عمؿ ف أبي حاتـالرازم، عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، اب
تحقيؽ: جزء مف عمؿ ابف حاتـ: بعض الجناجز، البيكع كامبلن، جزء مف النكاح، الحديث. 

(. )رسالة الدكتكراة(، تحقيؽ: 1239( إلي نياية المسألة رقـ )1089مف أكؿ مسألة رقـ)
 عمي الصياح.
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بي زرعة الرازم سؤاالت البرذعي ألـ(.  2009الرازم، أبك زرعة  عبيد ا بف عبد الكريـ. )
.القاىرة:الفاركؽ 1. تحقيؽ: أبك عمرمحمد بف عمي األزىرم.طكمعو كتاب أسامي الضعفاء

 الحديثة لمطباعة كالنشر.
الرازم، أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس بف المنذر التميمي 

 . بيركت: دار إحياء التراث العربي. 1. طالجرح كالتعديؿالحنظمي.

جزء فيو عكالي   ـ(.1992-ق1413، أبك مسعكد أحمد بف الفرات بف خالد الضبي. )الرازم
تحقيؽ: أبك عمار عبد ا بف  منتقاة مف جزء أبي مسعكد أحمد بف الفراف،انتقاء الذىبي.

 . اإلمارات: دار الرياف.1ضيؼ ا العامرم الشمراني. ط

. تحقيؽ: معجـ مقاييس المغةـ(.  1979-ق1399الرازم، أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني. )
 عبد السبلـ محمد ىاركف. دار الفكر.

الركض البساـ بترتيب كتخريس فكاجد ـ(.  1987-ق1408الرازم، تماـ بف محمد بف عبد ا. )
 . بيركت: دار البشاجر اإلسبلمية.1. طتماـ

ـ(. 1988-ق1418الرازم، أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس الحنظمي.)
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.2تحقيؽ: شكر ا نعمة ا قكجاني. ط المراسيؿ.

 تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ.ق(.  1410الربعي، أبك سميماف محمد بف عبد ا بف أحمد. )
 . الرياض: دار العاصمة.1تحقيؽ: عبد ا أحمد سميماف الحمد. ط

. 1ط اإلماـ أبك الحسف الدارقطني كآثاره العممية.ق(.  1420الرحيمي، عبد ا بف ضيؼ ا. )
 جدة: دار األندلس الخضراء.

-ق1422الرزاز، أبك جعفرمحمد بف عمرك بف البخترم بف مدرؾ بف سميماف البغدادم. )
يف . تحقيؽ: نبيؿ سعد الدمجمكع فيو مصنفات أبي جعفر  ابف البخترل ـ(.2001
 . لبناف: دار البشاجر اإلسبلمية.1جرار.ط

. بيركت: دار العمـ 5. طاألعبلـ ـ(. 2002محمد. ) بف محمكد بف الديف الزركمي، خير
 لممبلييف. 

. تحقيؽ: عمي محمد الطبقات الكبيرـ(.  2001-ق1421الزىرم، محمد بف سعد بف منيع. )
 . القاىرة: مكتبة الخانجي. 1عمر. ط



 366 
 

الدر الثميف في أسماء  ـ(. 2009-ق1430السَّاعي، تاج الديف عمي بف أنجب بف عثماف. )
 . تكنس: دار الغرب اإلسبلمي.1. تحقيؽ كتعميؽ: أحمد شكقي بنيف. طالمصنفيف

. تحقيؽ: طبقات الشافعية الكبرلالسبكي، أبك نصر عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي. 
 دار إحياء الكتب العربية.محمكد محمد الطناحي، كآخريف. 

سؤاالت أبي داكد سميماف بف ـ(. 1994-ق1414السجستاني، أبكداكد سميماف بف األشعث. )
السجستاني، لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ. تحقيؽ: د. زياد األشعث 

 .المدينة المنكرة: مكتبة العمـك كالحكـ.1محمد منصكر.ط

سؤاالت أبي ـ(. 1997-ق1418رم أبك داكد سميماف بف األشعث. )السجستاني، أبك عبيد اآلج
.                   عبيد اآلجرم أبا داكد سميماف بف األشعث في معرفة الرجاؿ كجرحيـ كتعديميـ

 . مكتبة دار االستقامة. 1تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البستكل.ط

.حكـ عمي سنف أبي داكدق(. 1424ث. )السجستاني، أبك عبيد اآلجرم أبك داكد سميماف األشع
أحاديثو كآثاره: محمد ناصر الديف األلباني، كاعتني بو: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ 

 . الرياض: مكتبة المعارؼ. 2سمماف.ط

التحفة المطيفة ـ(. 1993-ق1414السخاكم، شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف. )
 كت: الكتب العممية. .بير 1.طفي تاريخ المدينة الشريفة

فتح ـ(. 2003-ق1424السخاكم، شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد. )
 .تحقيؽ:عمي حسيف عمي. دار اإلماـ الطبرم. المغيث بشرح ألفية الحديث لمعراقي

. األنسابـ(.1988-ق1408السمعاني،أبك سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي. )
 . بيركت: دار الجناف. 1ا عمر الباركدم. ط تحقيؽ: عبد

الثقات ممف لـ يقع في ـ(. 2011-ق1432الس كديكنى، أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف قطمكبغا. )
.اليمف: مركز 1. دراسة كتحقيؽ: شادم بف  محمد بف سالـ آؿ نعماف.طالكتب الستة

 ترجمة.النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيؽ التراث كال

سنف النساجي،بشرح ـ(. 1986-ق1406السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر. )
. حمب: مكتب 2.اعتني بو:عبد الفتاح أبك غدة .طجبلؿ الديف كحاشية اإلماـ السندم

 المطبكعات اإلسبلمية.
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تدريب الراكم في شرح ـ(. 1996-ق1417السيكطي، جبلؿ اليف عبد الرحمف بف أبي بكر. )
 .بيركت:دار الكتب العممية.1تحقيؽ: صبلح بف محمد بف عكيضة.طقريب النكاكم. ت

.                    أسماء المدلسيفـ(. 1992-ق1412السيكطي، جبلؿ اليف عبد الرحمف بف أبي بكر. )
 . بيركت: دار الجيؿ.1تحقيؽ: محمكد محمد محمكد حسف نصار.ط

. تحقيؽ: رفعت اختبلؼ الحديثـ(. 2001-ق1422الشافعي، أبك عبد ا محمد بف إدريس. )
 .المنصكرة : دار الكفاء. 1فكزم عبد المطمب.ط

شرح ـ(. 1983-ق1403الشافعي، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم. )
 . بيركت: المكتب اإلسبلمي. 2. تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، كآخريف.طالسنة

تحقيؽ:            التبيف ألسماء المدلسيف.ـ(. 1986-ق1406الشافعي،سبط ابف العجمي. )
 . بيركت: دار الكتب العممية. 1يحيي شفيؽ.ط

الباعث الحثيث شرح  ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم،
 . بيركت: دار الكتب العممية. 2تحقيؽ: أحمد محمد شاكر .ط اختصار عمـك الحديث.

جزء فيو فضاجؿ سيدة ق(. 1411بكحفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أيكب. )ابف شاىيف، أ
. القاىرة 1. تحقيؽ: أبك إسحاؽ الحكيني األثرم.طالنساء بعد مريـ فاطمة بنت رسكؿ ا

 مكتبة التربية اإلسبلمية.

ـ(. 2009-ق1430ابف شاىيف، أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أيكب البغدادم. )
. تحقيؽ: أبك عمر محمد بف عمي الضعفاء كالكذابيف كالمترككيفتاريخ أسماء 

 .القاىرة: الفاركؽ الحديثة لمطباعة. 1األزىرم.ط

ناسخ ـ(. 1988-ق1408ابف شاىيف، أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف البغدادم. )
 .الزرقاء: مكتبة المنار. 1. تحقيؽ: سمير بف أميف الزىيرم.طالحديث كمنسكخو

مقدمة ابف الصبلح كمحاسف الشيركزل، ابف الصبلح أبك عمرك عثماف بف عبد الرحمف. 
 . تحقيؽ: د. عاجشة عبد الرحمف. القاىرة: دار المعارؼ. االصطبلح

ق(. 1400الشيباني، أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد. )
 ركت: المكتب اإلسبلمي. . بي1: تحقيؽ:محمد ناصر الديف األلباني. طالسنة

خبلصة تيذيب تيذيب الكماؿ في أسماء ق(. 1416صفي الديف، أحمد بف عبد ا بف أبي.)
 . حمب: مكتب المطبكعات اإلسبلمية. 5. تحقيؽ:عبد الفتاح أبك غدة .طالرجاؿ
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.             مسند عمر بف الخطابـ(. 1985-ق1405ابف الصمت، يعقكب بف شيبة. )
 . بيركت: مؤسسسة  الكتب الثقافية.1يكسؼ الحكت.طتحقيؽ: كماؿ 

 المصنؼ.ق(. 1403الصنعاني، أبك بكر عبد الرازؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني. )
  العممي. . اليند: المجمس2األعظمي.ط الرحمف حبيب: تحقيؽ

. تحقيؽ: معجـ الشيكخـ(. 1985-ق1405الصيداكم،أبك الحسيف محمد بف أحمد بف جميع. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 1عمر عبد السبلـ تدمرم.ط

ـ(.                  1999-ق1420الطاجي، أبك بكر أحمد بف محمد بف ىاني اإلسكافي. )
 . 1تحقيؽ: عبد ا بف حمد المنصكر.ط ناسخ الحديث كمنسكخو.

الركض طرؽ حديث مف كذب عمي ق(. 1410الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد. )
 . عماف: المكتب اإلسبلمي. 1. تحقيؽ: عمي حسف عمي عبد الحميد. طمتعمدان 

الركض الداني إلي المعجـ ـ(. 1985-ق1405الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد. )
 .بيركت: المكتب اإلسبلمي. 1. تحقيؽ: محمد شككر محمكد الحاج أمرير.طالصغير

. تحقيؽ: حمدم مسند الشامييف ـ(.1989-ق1409الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 1بف عبد المجيد السمفي.ط

. تحقيؽ: حمدم بف المعجـ الكبيرـ(. 1989-ق1404الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد. )
 . القاىرة: مكتبة ابف تيمية. 2عبد المجيد السمفي .ط

تحقيؽ: طارؽ المعجـ األكسط. ـ(. 1995-ق1415الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد. )
 بف عكض ا بف محمد كآخريف. القاىرة: دار الحرميف. 

منتقي مف ـ(. 2006-ق1426ابف طبرزد، أبك حفص عمر بف محمد بف معمر المؤدب. )
. مكتبة 1. تحقيؽ: ىشاـ بف محمد الكدش .طحديث ابف مخمد كغيره:ركاية ابف طبرزد

 التكعية اإلسبلمية. 

. -الجزء المفقكد-تيذيب اآلثارـ(. 1955-ق1416الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير.)
 .دمشؽ:دار المأمكف لمتراث.1تحقيؽ: عمي رضا بف عبد ا بف عمي رضا.ط

ـ(. تحقيؽ: عمي رضا 1955-ق1416) تيذيب اآلثار.الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير. 
 أمكف لمتراث.. دمشؽ: دار الم1بف عبد ا بف عمي رضا.ط
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. جامع البياف في تأكيؿ القرآف ـ(.2000-ق1420الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير. )
 . مؤسسة الرسالة. 1تحقيؽ: أحمد محمد شاكر .ط

. شرح مشكؿ اآلثارـ(. 1494-ق1415الطحاكم، أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة. 1تحقيؽ: شعيب األرنؤكط .ط

. شرح معاني اآلثارـ(. 1994-ق1414حاكم، أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة. )الط
 .بيركت.عالـ الكتب. 1تحقيؽ: محمد زىرم النجار. كآخريف. ط

مف كبلـ أبي زكريا يحيي بف ـ(. 2008-ق1429طيماف الدقاؽ، أبك خالد يزيد بف الييثـ. )
. القاىرة: الفاركؽ الحديثة 1. تحقيؽ: أبك عمر بف عمي األزىرم .طمعيف في الرجاؿ
 لمطباعة كالنشر. 

تحقيؽ: أبك صييب  حجة الكداع. ق(.1988الظاىرم، أبك محمد عمي بف أحمد. )
 . الرياض: بيت األفكار الدكلية لمنشر. 1الكرمي.ط

صؿ أحمد الجكابرة . تحقيؽ: د. باسـ فياآلحاد كالمثانيـ(. 1991-ق1411ابف أم عاصـ. )
 . الرياض: دار الراية. 1.ط

بياف الكىـ (. 1997-ق1418عبد الممؾ، ابف القطاف الفاسي أبك الحسف عمي بف محمد. )
 . الرياض: دار طيبة. 1. تحقيؽ: الحسيف آيت سعيد.طكاإليياـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ

الكتاب ـ(. 1989-ق1409العبسي، أبك بكر عبد ا بف محمد بف أبي شيبة الككفي. )
 . بيركت: دار التاج. 1تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت.طالمصنؼ في اآلحاديث كاألثار. 

االغتباط بمف ـ(. 1988-ق1408العجمي، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف محمد بف خميؿ سبط. )
 لحديث.. القاىرة: دار ا1طرمي باالختبلط.

تحقيؽ: رفعت فكزل المدلسيف. ـ(. 1995-ق1415العراقي، أبك زرعة أحمد بف عبد الرحيـ. )
 . المنصكرة: دار الكفاء. 1عبد المطمب، كآخريف.ط

تاريخ ـ(. 1995-ق1415ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة ا بف عبد ا. )
 بيركت: دار الفكر.تحقيؽ: عمرك بف غرامة العمركم. مدينة دمشؽ. 

. تحقيؽ:عبد الفتاح لساف الميزافـ(. 2002-ق1423العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي. )
 . بيركت: دار البشاجر اإلسبلمية. 1أبك غدة.ط
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نزىة النظر في تكضيح نخبة ـ(. 2000-ق1421العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي. )
 . دمشؽ: مطبعة الصباح.3ف عتر.ط. تحقيؽ: نكر الديالفكر في مصطمح أىؿ األثر

.تحقيؽ:  المطالب العالية بزكاجد المسانيد الثمانية العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي.
رسالة جامعية. تنسيؽ: سعد بف ناصر بف  عبدالعزيز  17مجمكعة مف الباحثيف في 

 دار الغيث لمنشر كالتكزيع.-.دار العاصمة لمنشر كالتكزيع1الشترم.ط

تعجيؿ المنفعة بزكاجد رجاؿ األجمة ـ(. 1996-ق1416ي، أبك الفضؿ أحمد بف عمي. )العسقبلن
 . بيركت:دار البشاجر.1إكراـ ا إمداد الحؽ.ط :. تحقيؽاألربعة

: . تحقيؽاإلصابة في تمييز الصحابة ىػ(. 1415 العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي.)
 العممية. الكتب يركت: دار. ب1معكض .ط محمد كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿ

النكت ـ(. 1994-ق1415العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر.)
 . الرياض: دار الراية.3. تحقيؽ: ربيع بف ىادم عمير.طعمي كتاب ابف الصبلح

ق(.              1325العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر.)
 . اليند: مطبعة داجرة المعارؼ النظامية.1.طالتيذيبتيذيب 

 

العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر.                  
طبقات المدلسيف أك تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف ـ(. 1983-ق1403)

 المنار. . األردف: مكتبة1. تحقيؽ: د. عاصـ بف عبد ا القريكتي. طبالتدليس

العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي.بف محمد بف أحمد بف حجر.                  
 . سكريا: دار الرشيد.3. تحقيؽ: محمد عكامة.طتقريب التيذيبـ(. 1991-ق1411)

جامع التحصيؿ في أحكاـ ـ(. 1986-ق1407العبلجي، أبك سعيد خميؿ بف كميكمدم. )
 . بيركت: عالـ الكتب.2يد السمفي.ط. تحقيؽ: حمدم عبد المجالمراسيؿ

المحدث الفاصؿ ق(. 1404الفارسي، أبك محمد الحسف بف عبد الرحمف بف خبلد الراميرمزم. )
 . بيركت: دار الفكر.3. تحقيؽ: محمد عجاج الخطيب. طبيف الراكم كالكاعي

ديـ أخبار مكة في قق(. 1414الفاكيي، أبك عبد ا محمد بف إسحاؽ بف العباس المكي.)
 . بيركت: دار خضر.2عبد الممؾ عبد ا دىيش .ط. تحقيؽ: الدىر كحديثو
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ميدم المخزكمي، آخريف.   دار كمكتبة  ف أحمد بف عمرك. العيف. تحقيؽ:الفراىيدم، الخميؿ ب
 اليبلؿ.

. تحقيؽ: أكـر ضياء المعرفة كالتاريخ ق(.1410الفسكم، أبك يكسؼ يعقكب بف سفياف )
 ة المنكرة : مكتبة الدار البيضاء.. المدين1العمرم. ط

. تحقيؽ:              القامكس المحيطـ(. 2005-ق1426فيركزآبادم، محمد بف يعقكب.)
. بيركت: 8مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة. بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسكسى.ط

 مؤسسة الرسالة .

تحقيؽ: صبلح بف سالـ  معجـ الصحابة.ق(. 1418ابف قانع، أبك الحسيف عبد الباقي.)
 . المدينة المنكرة: مكتبة الغرباء األثرية.1المصراتي.ط

ق(. 1998ابف قدامة، مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد الشيير بابف قدامة المقدسي.)
. 1. تحقيؽ: أبي معاذ طارؽ بف عكض ا بف محمد .طالمنتخب مف العمؿ لمخبلؿ

 الرياض: دار الراية.

ـ(.               2005-ق1426عبد ا محمد بف أحمد المصنعي العنسي. )قرظو، أبك 
.كقدـ لو: محمد بف عبد مصباح األريب في تقريب الركاة الذيف ليسكا في تقريب التيذيب

 . اليمف: مكتبة صنعاء األثرية.1الكىاب الكصابي.ط

فؤادعبد الباقي. دار إحياء تحقيؽ: محمد  سنف ابف ماجو.القزكيني، أبك عبد ا محمد بف يزيد. 
 الكتب العربية.

القضاعي، أبك عبد ا محمد  بف سبلمة بف جعفر بف عمي بف حكمكف.              
 .بيركت:1. تحقيؽ:حمدم بف عبد المجيد  السمفي.طمسند الشياب ـ(.1986-ق1407)

 مؤسسة الرسالة.

-ق1414البغدادم.) القطيعي، أبك بكر أحمد بف جعفر بف حمداف بف مالؾ بف شبيب
.           جزء األلؼ دينار كىك الخامس مف الفكاجد المنتقاة كاألفراد الغراجب الحسافـ(.1993

 . الككيت: دار النفاجس.1تحقيؽ: بدر بف عبد ا البدر.ط

ابف قيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية.            
. تحقيؽ: مشيكر بف حسف بف محكد بف ركسيةالفـ(. 1993-ق1414)

 .السعكدية: دار األندلس.1سمماف.ط
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. تحقيؽ: مختصر األحكاـق(.1415كردكش، أبك عمي الحسف بف عمي بف نصر الطكسي.)
 . السعكدية: مكتبة الغرباء األثرية.1أنيس بف أحمد بف طاىر األندكنكسي.ط

المنتخب مف مسند عبد ـ(.2002-ق1423الكىسي، أبك محمد عبد الحميد بف حميد بف نصر.)
 .)د.ـ(:دار بمنسية لمنشر كالتكزيع.2. تحقيؽ: الشيخ مصطفي العدكم.طبف حميدا

الككفي، أبك السرم ىناد بف السرم بف مصعب بف أبي بكر بف شبر بف صعفكؽ بف عمرك بف 
. تحقيؽ: عبد الرحمف عبد الزىدق(.1406زرارة بف عدس بف زيد التميمي الدارمي.)

 .الككيت: دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي.1لجبار الفريكاجي.طا

معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ الككفي، أبك الحسف أحمد بف عبد ا بف صالح العجمي.
. تحقيؽ:عبد العميـ عبد العظيـ البستكم. كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـ

 المدينة المنكرة: مكتبة الدار.

أبك عبد ا البغدادم الحسيف بف إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ بف سعيد بف أباف  المحاممي،
.         1. تحقيؽ: حمدم عبد المجيد السمفي.طأمالي المحامميـ(.2006-ق1427الضبي.)

 دار النكادر.

ـ(. سؤاالت الترمذم لمبخارم حكؿ 2003-ق1424المدني، يكسؼ بف محمد الدخيؿ النجدم.)
عمادة البحث العممي بالجامعة  . السعكدية:1مع الترمذم.طأحاديث في جا

 اإلسبلمية،المدينة المنكرة.

سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي  ـ(.1984-ق1404المديني، عمي بف المديني.)
. الرياض: مكتبة 1تحقيؽ: مكفؽ ابف عبد القادر.طبف المديني في الجرح كالتعديؿ. 

 المعارؼ.

. تحقيؽ: سالـ السنةق(. 1804د ا محمد بف نصر بف الحجاج المركزم.)المركزم، أبك عب
 . بيركت: مؤسسة الكتب الثقافية.1أحمد السمفي.ط

مسند اسحاؽ ابف ـ(. 1991-ق1412المركزم، اإلماـ إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد الحنظمي.)
 كرة .. المدينة المن1.تحقيؽ: عبد الغفكر عبد الحؽ حسيف بر البمكشي.ط راىكيو

. تحقيؽ:  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿـ(. 1983-ق1403المزم، أبك الحجاج يكسؼ. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة .2بشار عكاد معركؼ.ط
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. تحقيؽ:          معرفة الرجاؿـ(. 1985-ق1405ابف معيف، أبك زكريا يحيي بف معيف.)
تحقيؽ: -القاسـ بف محرز ركاية أحمد بف محمدبف-محمد كامؿ القصار، الجزء الثاني:
 . دمشؽ: مجمع المغة العربية .1محمد مطيع الحافظ، كغزكة بدير.ط

إكماؿ تيذيب ـ(. 2001-ق1422مغمطام، مغمطام بف قميس بف عبد ا البكجرم الحنفى،)
. الفاركؽ 1تحقيؽ: أبي عبد الرحمف عادؿ بف محمد، كآخريف.ط الكماؿ في أسماء الرجاؿ.

 النشر.الحديثة لمطباعة ك 

ذخيرة الحفاظ المخرج عمي الحركؼ ـ(. 1996-ق1416المقدسي، محمد بف طاىر. )
 . اليند: دار الدعكة.1. تحقيؽ: عبد الرحمف بف عبد الجبار الفريكاجي.طكاأللفاظ

ابف المقرئ، أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف عمي بف عاصـ بف زاذاف األصبياني الخازف، 
تحقيؽ: أبي عبد الرحمف عادؿ بف المعجـ.  ـ(.1988-ق1419المشيكر بابف المقرئ .)

 .الرياض: مكتبة الرشد.1سعد.ط

المصباح المنير في ـ(.2000-ق1421ابف المقرئ، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي المقرم.)
 .القاىرة: دار الحديث.1.طغريب الشرح الكبير

ف بف شافع ابف عبد المطمب المكي، الشافعي أبك عبد ا محمد بف إدريس بف بالعباس بف عثما
. رتبو عمي مسند اإلماـ الشافعيـ(.1951-ق1370بف عبد مناؼ المطمبي القرشي.)

األبكاب الفقيية: محمد عابد السندم،عرؼ لمكتاب كترجـ لممؤلؼ: محمد زاىد بف الحسف 
الككثرم،تكلي نشره كتصحيحو كمراجعةأصكلو عمي نسختيف مخطكطتيف: السيد يكسؼ 

 الحسني، كآخريف.)د.ط(. بيركت: دار الكتب العممية. عمي الزكاكم

المكي، أبك جعفر محمد بف عمرك بف مكسي بف حماد العقيمي.                        
. بيركت:             1. تحقيؽ:عبد المعطي أميف قمعجي .طالضعفاء الكبيرـ(. 1984-ق1404)

 دار المكتبة العممية.

ي أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف حكيـ المديني كيعرؼ بإبف ابف ممؾ، أبك عمرك األصبيان
جزء فيو قكؿ النبي صمي ا عميو كسمـ"نضر ا امرأ سمع مقالتي ـ(. 1994ممؾ.)
.1. تحقيؽ: بدر بف عبد ا  البدر.طفأداىا"  . بيركت: دار ابف حـز
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            ابف منده، أبك عبد ا محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيي بف العبدم.  
. حققو كقدـ لو كعمؽ عميو: عامر حسف معرفة الصحابة البف مندهـ(. 2005-ق1426)

 .)د.ـ(: مطبكعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة .1صبرم.ط

ابف منده، أبك عبد ا محمد بف  إسحاؽ بف محمدبف يحيي بف العبدم.              
.  بيركت: 2محمد بف ناصر الفقييي.ط. تحقيؽ: عمي بف اإليمافـ(. 1985-ق1406)

 مؤسسة الرسالة .

ابف منظكر، أبك الفضؿ، جماؿ الديف محمد بف مكـر بف عمي األنصارم الركيفعي اإلفريقي. 
 بيركت: دار صادر.لساف العرب. 

تسمية مشايخ ـ(.2003-ق1424النساجي، أبك عبد الرحمف أحمد شعيب بف عمي الخراساني.)
 . بيركت: دار البشاجر اإلسبلمية.1.طبف شعيب بف عمي النساجيأبي عبد الرحمف أحمد 

السنف الكبرم. ـ(.2001-ق1421النساجي، أبك عبد الرحمف أحمد شعيب بف عمي الخرساني.)
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.1تحقيؽ: حسف عبد المنعـ شمبي. بإشراؼ: شعيب األرنؤكط. ط

الضعفاء ـ(. 1985-ق1405النساجي، أبك عبد الرحمف أحمد شعيب بف عمي الخرساني.)
 . بيركت: مؤسسة الكتب العممية.1تحقيؽ: بكراف الضناكم، كآخريف.طكالمترككيف. 

ق(. 1386النميرم، أبك زيد عمر بف شبة ك)اسمو زيد( بف عبيدة بف ريطة النميرم البصرم)
 محمد شمتكت. إيراف: دار الفكر.. تحقيؽ: فييـ تاريخ المدينة

مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف ـ(. 1997-ق1417النكرم، السيد أبك المعاطي،كآخركف. )
 .)د.ـ(:عالـ الكتب.1.طحنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو

التقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير ـ(.1985-ق1417النككم، محيي الديف بف شرؼ.)
 . بيركت: دار الكتاب العربي.1لخشت.طتحقيؽ: محمد عثماف االنذير. 

األكسط في السنف ـ(.1985-ق1405النيسابكرم، أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر.)
. الرياض: دار 1. تحقيؽ: أبي حماد صغير أحمد بف محمد حنيؼ.طكاإلجماع كاالختبلؼ

 طيبة.

مف كافقت ـ(. 1988-ق1409النيسابكرم، أبك الحسف محمد بف عبد الو زكريا بف حيكيو. )
.              1. تحقيؽ: مشيكر حسف محمكد سمماف.طكنيتو كنية زكجو مف الصحابة
 الدماـ: دار ابف القيـ لمنشر كالتكزيع.
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. معرفة عمكـ الحديثـ(. 1977-ق1397النيسابكرم، أبك عبد ا محمد بف عبد ا الحاكـ. )
 لمكتبة العممية.. المدينة المنكرة: ا1السيد معظـ حسيف.ط تحقيؽ: 

(. المستدرؾ عمي ـ1997-ق1417النيسابكرم، أبك عبد ا محمد بف عبد ا الحاكـ. )
 . تحقيؽ: مقبؿ بف ىادم الكداعي.)د.ط(. القاىرة: دار الحرميف.الصحيحيف

سؤاالت مسعكد بف ـ(. 1988-ق1408النيسابكرم، أبك عبد ا محمد بف عبد ا الحاكـ. )
بد ا بف عبد . تحقيؽ: مكفؽ بف عأسجمة البغدادييف عف أحكاؿ الركاة عمي السجزم، مع

 دار الغرب اإلسبلمي. :. بيركت1القادر.ط

صحيح مسمـ. ـ(. 19991-ق1412النيسابكرم، أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم.)
 . دار الغرب اإلسبلمي.1تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي.ط

تحقيؽ: محمد صحيح ابف خزيمة. إسحاؽ بف خزيمة السممي. النيسابكرم، أبك بكر محمد بف
 بيركت: المكتب اإلسبلمي. مصطفي األعظمي.)د.ط(.

أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة النبكية ـ(. 1982-ق1402الياشمي، سعدم بف ميدم.)
ألبي زرعة الرازم الرسالة العممية .)رسالة ماجستير(.)د.ط(. المدينة  :كتاب الضعفاء

 كرة:عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة النبكية.المن

ـ(.             1979-ق1399الييثمي، نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سمماف الييثمي. )
. بيركت: مؤسسة 1. تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمى.طكشؼ األستار عف زكاجد البزار

 الرسالة.

نثؿ النباؿ بمعجـ الرجاؿ الذيف ترجـ ليـ فضيمة  .ـ(2012-ق1433الككيؿ، أبك عمرك أحمد.)
  . مصر: دار ابف عباس.1.طالشيخ أبك إسحاؽ الحكيني
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 فيرس األحاديث النبوية واآلثار

 الحديث أو األثر
 رقم الصفحة رقم الحديث

ـي السًَّكينىةي  مىٍيكي ةى فىٍأتيكىىا كىعى بلى  306 "66حديث " ًإذىا أىتىٍيتيـي الصَّ

ـٍ ًمٍف نىٍكًموً ًإذىا  ديكي  275 "  حديث " اٍستىٍيقىظى أىحى

ٍمرى فىاٍجميديكهي   166 "  حديث " ًإذىا شىًربى اٍلخى

مىى ًكٍترو  : نىٍكـه عى ثو ـى ًبثىبلى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًني رىسيكؿي المًَّو صى  193 "  حديث " أىمىرى

ًميبلن  ـى خى ذى ًإٍبرىاًىي  93 "  حديث " ًإفَّ المَّوى اتَّخى

ًؿ اٍلفىاًجر يٍّدي الدٍّيفى ًبالرَّجي  81 " حديث " ًإفَّ المَّوى لىييؤى

مَّدنا  102 "  حديث " ًإفَّ المَّوى نىظىرى ًفي قيميكًب اٍلًعبىاًد فىاٍختىارى ميحى

ةن  أف النبي  ثنا فىًريضى نيًب ثىبلى ةى كىااًلٍسًتٍنشىاؽى ًلٍمجي عىؿى اٍلمىٍضمىضى  269 "  حديث " جى

 219 "  حديث " نىيىسى كىًتفنا أىفَّ النًَّبيَّ 

ٍيفً  ًرًه ًدينىارى ديكا ًفي ًمٍجزى فًَّة فىكىجى  143 "  حديث " أىفَّ رىجيبلن مىاتى ًمٍف أىٍىًؿ الص 

: لىٍكالى أىنَّؾى رىسيكؿه لىقىتىٍمتيؾى  ؿو مَّى المَّوي عميو كسمـ، قىاؿى ًلرىجي  124 "  " حديث أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

ٍكضً  مىى اٍلحى ـٍ عى  128 "  حديث " إنا فىرىطيكي

ٍفنىاهي  ، فىقىٍد عىرى مىٍيؾى ـي عى ا السَّبلى  248 "  حديث " ًإنَّمى

ًمٍمتيـٍ     45 " حديث " أىنَّوي أىمىرى أف تقرأكا كىمىا عى
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اًرهً  مىى ًخمى مىسىحى عى أى كى  266 "  حديث " أىنَّوي تىكىضَّ

ًتًو قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىٍحدىهي أىنَّوي كىافى ًإذىا  بلى رىؼى ًمٍف صى  176 "  حديث " اٍنصى

اًعؿه ًفي شىفىاعىًتي مىٍف مىاتى الى ييٍشًرؾي ًبالمًَّو شىٍيجنا  159 "  حديث " ًإنٍّي جى

اًشيىةو  ٍيدو كىالى مى ذيكا كىٍمبنا لىٍيسى ًبكىٍمًب صى ا أىٍىًؿ بىٍيتو اتَّخى  118 "  حديث " أىي مى

، لىقىٍد سىأىٍلتى عىٍف عىًظيـو   155 "  حديث " بىخو

كًر بىرىكىةن  كا فىًإفَّ ًفي السَّحي ري  107 "  حديث " تىسىحَّ

اًقره  : يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ اٍبنىةى عىمٍّي تيٍعًجبيًني كىًىيى عى ، فىقىاؿى ؿه اءى رىجي  121 "  حديث " جى

انيكفى عىامنا ٍقبي ثىمى  184 "  حديث " اٍلحي

 149 "  حديث " خط رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ خطا، ثـ خط حكؿ الخط خطكطا

ييمىا ٍيًف فىذىبىحى رىؼى ًإلىى كىٍبشىٍيًف أىٍممىحى  263 "  حديث " خىطىبى ثيَـّ اٍنصى

 53 " حديث " خير ىذه األمة بعد نبييا أبك بكر ثيَـّ عيمىري 

مَّى  ؿى النًَّبي  صى ًة اٍلًعشىاًء اآٍلًخرىةً دىخى بلى ـى اٍلمىٍسًجدى ًلصى مَّ سى مىٍيًو كى  181 "  حديث " المَّوي عى

فٍَّيفً  مىى اٍلخي مَّـى يىٍمسىحي عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  244 "  حديث " رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى

مَّـى رىاًحمىتىوي  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  257 "  حديث " فىخىطىبى النَّاسى  رىًكبى رىسيكؿي المًَّو صى

 146 "  حديث " اٍلعىٍينىاًف تىٍزًنيىافً 

مىى ظىٍيًرهً  سىٍيفي عى سىفي كىاٍلحي ثىبى اٍلحى دى كى  96 "  حديث " فىًإذىا سىجى

مَّةن ًسيىرىاءى  فىرىأىل حي
 224 "  حديث " تيبىاعي  

 112 "  حديث " في التَّشىي دً 

 251 "  حديث " ًفي اٍلمىٍسحً 
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نىاءً   278 "  حديث " ًفي اٍلًيرٍّ يىٍمغي ًفي اإٍلً

 200 "  حديث " في الييكد أنيـ يعذبكف في قبكرىـ، كأف عذاب القبر حؽ

 213 "43حديث " ًفي تطكع النيار كالميؿ مف الصمكات

فىٍضًؿ ذىًلؾى  كًء كى  42 " حديث " ًفي ًصفىًة اٍلكيضي

 196 "  حديث " في فضؿ الصبلة، كفي فضؿ الكضكء

 178 "  حديث " اٍلًقٍنطىاري اٍثنىا عىشىرى أىٍلًؼ أيكًقيَّةو 

مىا رىأىٍيتيوي ميٍفًطرنا يىٍكـى  كىافى رىسيكؿي المًَّو  ثىةى أىيَّاـو كى كـي ًمٍف غيرًَّة كيؿٍّ شىٍيرو ثىبلى يىصي
ميعىةً   اٍلجي

 " حديث "
75 

مىٍيًو  مَّى المَّوي عى ٍف يىسىاًرهً كىافى رىسيكؿي المًَّو صى مٍّـي عىٍف يىًميًنًو كىعى مَّـى ييسى سى  135 "  حديث " كى

مَّـى يصـك االثنيف كالخميس سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  204 "41حديث " كىافى رىسيكؿي المًَّو صى

مَّـى يصـك ثبلثة أياـ مف كؿ شير سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  206 "42حديث " كىافى رىسيكؿي المًَّو صى

ٍنوي ًكبيره   272 "  حديث " كيؿ  شىٍيءو نىيىى المَّوي عى

مٍّسي السَّمىبً   228 "  حديث " كينَّا الى نيخى

 288 "  حديث " الى تيسىم كا اٍلًعنىبى اٍلكىٍرـى 

 231 "  حديث " الى تيغىاليكا ًفي ميييكًر ًنسىاًجكيـٍ 

اًء الدَّاًجـً  ـٍ ًفي اٍلمى ديكي  281 "  حديث " الى يىبيكلىفَّ أىحى

 350 "  حديث " ال يقبؿ ا صبلة الحاجض إال بخمار

ابنا ًمفى النَّارً  ثىةه ًإالَّ كىانيكا لىوي ًحجى  71 " حديث " ال يىميكتي ًلميٍسًمـو ثىبلى
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 61 " حديث " ًلكيؿٍّ نىًبيٍّ حكارم كحكارم الزبير

ـٍ يىٍبؽى ًمفى الد ٍنيىا ًإالَّ لىٍيمىةن  ؿى المَّوي ًتٍمؾى المٍَّيمىةى لىٍك لى  190 "  حديث " لىطىكَّ

ا أيٍنًزؿى   مىٍف سىرَّهي أىٍف يىٍقرىأى اٍلقيٍرآفى كىمى
 38 " حديث "

ٍف قىرىأى اآٍليىتىٍيًف ًمٍف آًخًر سيكرىًة اٍلبىقىرىًة ًفي لىٍيمىةو كىفىتىاهي   162 "  حديث " مى

ذىاًب اٍلقىٍبرً ٍمفى قىرىأى: }تىبىارىؾى الًَّذم ًبيىًدًه  { ًفي كيؿٍّ لىٍيمىةو مىنىعىوي ذىًلؾى ًمٍف عى  66 " حديث " اٍلميٍمؾي
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ٍقعىدىهي ًمفى النَّارً  مىيَّ ميتىعىمٍّدنا فىٍميىتىبىكٍَّأ مى  84 "  حديث " مف كىذىبى عى

لىدً  ثىةه ًمفى اٍلكى  241 "  حديث " مف مىاتى لىوي ثىبلى

ـٍ  لى سىنىةو كى َـّ ًبحى ٍف ىى سىنىةه مى ٍميىا، كيًتبىٍت لىوي حى  285 "  حديث " يىٍعمى

ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو ًفي الد ٍنيىا كىاآٍلًخرىةً  يي  199 "  حديث " المياجركف كاألنصار بىٍعضي

، كىالط مىقىاءي ًمٍف قيرىٍيشو  اري ، كىاأٍلىٍنصى كفى  138 "  حديث " اٍلمييىاًجري

احً  ـى الشًَّفيعي اٍلقيٍرآفي ًلصى ةً ًنٍع  187 "  حديث " ًبًو يىٍكـى اٍلًقيىامى

قىاؿى  ًقيؿى كى مىٍنعو كىىىاًت، كى ٍف كىٍأًد اٍلبىنىاًت، كىعيقيكًؽ اأٍليمَّيىاًت، كى  171 "  حديث " نىٍيييوي عى

مَّدو   كذكر مقتؿ عمر ابي ميحى ٍعنىا أىٍصحى بىكىى فىقىاؿى ًإنَّا اٍجتىمى  132 "  حديث "  كى

طىايىاهي كىصىبي اٍلميٍؤًمًف   292 "  حديث " كىفَّارىةه ًلخى

ٍنوي اأٍلىذىل ، كىأىًميطيكا عى ـى ٍنوي الدَّ ًقيقىتيوي، فىأىًريقيكا عى ـً عى  295 "  حديث " مىعى اٍلغيبلى

ميعىًة ًبًقيىاـو ًمٍف بىٍيًف المَّيىاًلي  298 "  حديث " أىنَّوي نىيىى أىٍف ييخىصَّ لىٍيمىةي اٍلجي

اًنيىةه اٍلًفٍقوي يىمىافه   302 "  حديث " كىاٍلًحٍكمىةي يىمى

مىؽى المَّوي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى   310 "67حديث " ًإفَّ الزَّمىافى قىًد اٍستىدىارى كىيىٍيجىًة يىٍكـو خى

 314 "68حديث " ًحسَّ عىٍف أىًبيؾى 

ٍيًر كىالشَّرٍّ   318 "69حديث " النَّاسي مىعىاًدفي ًفي اٍلخى

ـٍ  ًف النًَّقيرً أىٍنيىاكي  321 "70حديث " عى

ا اٍنتىظىٍرتيميكىىا ةو مى بلى ـٍ لىٍف تىزىاليكا ًفي صى  325 "71حديث " ًإنَّكي

ًقيقىتيوي  ـً عى  329 "72حديث " مىعى اٍلغيبلى

 330 "73حديث " الكرؽ بالكرؽ، كالذىب بالذىب
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 336 "74حديث " عشر ركعات، ركعتيف قبؿ الفجر كركعتيف قبؿ الظير، كركعتيف بعد الظير

 340 "75حديث " صبلة الميؿ مثنى مثنى، كالكتر ركعة مف آخر الميؿ

مَّـى ال يصمي في لحؼ نساجو سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  344 "76حديث " كىافى رىسيكؿي المًَّو صى

مَّـى إذا رأل ىذا الصميب في ثيابنا  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  348 "77حديث " قضبوكىافى رىسيكؿي المًَّو صى
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 فيرس الرواة واألعالم
 رقم الحديث ممَ الراوي أو العَ 

 "  حديث " أباف بف أبي عياش

 "  حديث " أباف بف يزيد العطار

 "  حديث " إبراىيـ بف طيماف

 " حديث " أبك بكر بف عياش

 " حديث " أبك حمزة السكرم 

 " حديث " أبك عكانة كضاح اليىٍشكيًرم  

 "  حديث " أحمد بف عبد الجبار

 "  حديث " أحمد بف عبد ا بف يكنس

 " حديث " إسراجيؿ بف يكنس

 "  حديث " إسماعيؿ بف مسمـ

 "  حديث " أشعث بف سكار

 "  حديث " أشعث بف عبد الممؾ

 "  حديث " أيكب السختياني

رٍّ النَّخًعيٌ   "  حديث " جابر بف اٍلحي

 " حديث " جرير بف حاـز

 "  حديث " جعفر بف الحارث

 "  حديث " حبيب بف الشييد

 "  حديث " حيسىاـ بف ًمصىؾٌ 

 "  حديث " حساف بف سياه

 " حديث " الحسيف بف كاقد المركزم
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 "  حديث " حفص بف سميماف

 "  حديث " الحكـ بف ظييىٍير

 " حديث " حماد بف زيد بف درىـ

 " حديث " حماد بف سممة

 "  حديث " حماد بف شعيب التميمي الحماني

 "  حديث " حمزة بف حبيب الزيات

 "  حديث " خالد بف ميراف الحذاء

 "73حديث " صبيح بف الربيع

 " حديث " رقبة بف مصقمة العبدم

 "  حديث " ركح بف القاسـ التميمي العنبرم

 " حديث " زاجدة بف قدامة

 "  حديث " زكريا بف عدم

 "  حديث " بف معاكية بف حديسزىير 

 " حديث " زيد بف أبي أنيسة

 "  حديث " سالـ بف دينار

 "  حديث " سالـ بف عبد ا الخياط

 "76حديث " صدقة أبي بف سعيد

 "  حديث " سعيد بف أبي عركبة

 "  حديث " سعيد بف إياس الجريرم

 "  حديث " سعيد بف زيد بف درىـ األزدم

 "  حديث " الرحمف الرقاشيسعيد بف عبد 
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 " حديث " سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم

 "  حديث " سفياف بف عيينة

 "  حديث " سبلـ بف أبي خبزة العطار

 "5حديث " الحنفي سبلـ بف سميـ

 "18حديث " سبلـ بف سميماف المزني

ٍمـ  "66حديث " الذَّيَّاؿ أبي بف سى

 "  حديث " سممة بف عمقمة

 "  حديث " بف قىٍرـ بف معاذ سميماف

 " حديث " سميماف بف ميراف

 " حديث " شريؾ بف عبد ا النخعي

 " حديث " شعبة بف الحجاج بف الكرد

 " حديث " شيباف بف عبد الرحمف التميمي

 " حديث " صالح بف مكسى التميمي

ٍمت بف دينار  "  حديث " الصَّ

 "  حديث " عاصـ األحكؿ

 "  حديث " بف أبي المساكرعبد األعمى 

 "  حديث " عبد الرحمف بف عبد ا بف عتبة

 "  حديث " عبد الرحمف بف عمرك األكزاعي

 "  حديث " عبد الرحمف بف ميدم بف حساف

 "  حديث " عبد ا بف المختار البصرم

 "  حديث " عبد ا بف عمي األزرؽ
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 "  حديث " عبد ا بف عكف

 "  حديث " الحسيف عبد الممؾ بف

 "  حديث " عبد الممؾ بف الكليد بف معداف

 "  حديث " عبيد ا بف سعيد بف يحيى اليىٍشكيًرمٍّ 

 " حديث " عبيد ا بف مكسى بف أبي المختار

 "  حديث " عبيدة بف حساف

ٍرفىجة بف عبد الكاحد  " حديث " عى

 "  حديث " عقبة بف خالد

 "  حديث " األىٍزًدم  عكرمة بف إبراىيـ 

 "  حديث " عمقمة بف عمرك بف الحصيف

 "73حديث " زيد بف عمي

 "  حديث " عمي بف صالح بف صالح

 " حديث " عمي بف مسير

 "  حديث " عمر بف زياد

 "  حديث " عمراف بف خالد الخزاعي

 "  حديث " ميٍسًمـ القصير بف ًعٍمرىاف

 "  " حديث عمرك بف أبي قىٍيس الرازم

 "  حديث " عمرك بف أبي قيس المبلجي

 "  حديث " عمرك بف حريث

 "  حديث " عكؼ بف أبي جميمة األعرابي

 "  حديث " عيسى بف أبي عيسى
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 "  حديث " فميح بف سميماف

 "  حديث " قتادة بف دعامة

 "  حديث " قدامة بف سعد

 "  حديث " قرة بف خالد السدكسي

 " حديث " األسدمقيس بف الربيع 

 "  حديث " مجاعة بف الزبير

 "  حديث " محمد بف إبراىيـ أبك شياب الكناني

 "  حديث " محمد بف بشار بف عثماف العبدم

 "  حديث " محمد بف سميـ أبك ىبلؿ

 "  حديث " محمد بف عمرك األنصارم

 " حديث " ًمسعر بف كداـ بف ظيير

 "  حديث " مطر بف طيماف الكراؽ

 "  حديث " معمر بف راشد

 "  حديث " منصكر بف زىاذىاف

 " حديث " نصر بف طريؼ

 "  حديث " نصير بف أبي األشعث

 "75حديث " األىكازم إبراىيـ بف ىاركف

 "  حديث " ىشاـ بف حساف

 "70حديث " ىشاـ بف زياد

 " حديث " ىماـ بف يحيى بف دينار

 " حديث " اٍليىٍيثـى بف جيـ

 "  حديث " بف عبد الرحمفكاصؿ 
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 "  حديث " كرقاء بف عمر اليشكرم

 "  حديث " الكليد بف عبَّاد اأٍلىٍزًدمٌ 

 "  حديث " الكليد بف عبد ا بف أبي ثكر

 "  حديث " يحيى بف عتيؽ

 "  حديث " يزيد بف إبراىيـ

 "70حديث " سعيد أبي بف يزيد

 " حديث " يزيد بف عبد الرحمف

 "  حديث " معاكيةيزيد بف 

 "  حديث " يكنس بف عبيد
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 فيرس األنساب واأللقاب والصفات
 رقم الحديث الكممة
 " حديث " األىٍزًدم  

 " حديث " األسدم

 " حديث " الباىمي

 " حديث " البىٍصًرل

 " حديث " التميميٌ 

 " حديث " الثقفيٌ 

 " حديث " الثكرمٌ 

ًرلٌ  زى  " حديث " الجى

ًمى   ٍيضى  " حديث " الجى

 " حديث " الدَّاالنى

 " حديث " الرىا

 " حديث " السىًبيعي

 " حديث " العبسيٌ 

 " حديث " العىتىًكي  
 "  حديث " العطاردم
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 " حديث " العكذم
 " حديث " الغىٌض 
 "  حديث " القيرىادم

 " حديث " القىصَّاب

 " حديث " الكاًىمى
 "  حديث " الكناسي

 " حديث " المحمى

 " حديث " المركىزل

 " حديث " اليبللي

 " حديث " اليشكرم
 

 

 

 

 

 

 

 




