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 كالتاريخ، الشركح، كتب: مثؿ مصادر أخرل مساعدة في معرفة المبيميف فيناؾ الكحيدة،
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ABSTRACT 

Praise is due to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon 

His Messenger who was sent as a mercy to the worlds, our master, our beloved and 

our leader Mohammed, and his family and companions, and those who followed him 

with righteousness until the Day of Judgment. To proceed: 

This is a study entitled “The Anonymous People Mentioned in the Texts of 

Hadiths Narrated in the Four Books of Sunan Considering the Derayah and 

Riwayah Aspects”, in which the author discussed the topic of anonymous people in 

Hadith according to the books of the Science of Hadith. This included the importance 

of this topic, its causes and types, the books written in this field, and how to identify 

the identity of  the anonymous people mentioned in Hadith. In this context, the study 

investigated the relevant narrations mentioned in the Four Books of Sunan. 

Thus, the aim of the study is to introduce the anonymous people in the Four 

Books of Sunan wherever possible, and to establish a glossary that includes them 

through the collection and investigation of all the related narrations. 

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

The introduction addressed the importance of the topic, the motives behind its 

selection, research objectives and methodology, the previous studies and finally 

research plan. 

The first chapter presented the science of anonymous people in Hadith from the  

Derayah point of view. 

The second chapter investigated the narrations of the anonymous people in the Four 

Books of Sunan in terms of their meanings and chain of narrators. 

Main results of the study: 

1. The science of the anonymous people in Hadith is an integral and important part 

of the Science of Hadith. 

2. One of the most important methods of identify of the anonymous people in 

Hadith is the use of follow-ups, mutaba’aat, and shawahed in the takhreej 

process. This is not the only method, since it is possible to achieve this aim 

through referring to the books of Hadith explanation, the books of history, and 

the biographies of the Companions and their successors. 

3. The forms that indicate ambiguity are numerous. This study traced 74 unique 

forms used to refer to 155 anonymous persons. 

Main recommendations of the study: 

1. To study the anonymous people mentioned in the chains of narrators of the 

Hadiths narrated in the Four Books of Sunan (Abu Dawood, Al-Nasa'i, Al-

Tirmidhi, Ibn Majah). 

2. Paying attention to books of Hadith explanation, history, biography, and lives of 

companions, without being limited to the science of takhreej in identifying the  

anonymous people. 
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 ْاإِلىَدْاءُ 
  ممي حيف إلى بؤًرة النكًر التي عبرت بي نحكى األمًؿ كاألماني الجميمة، كاتسع قمبيو ليحتكم حي

أجمي، كسار في ًحمكًة الدرب ليغرسى معاني النكًر ضاقت الدنيا، فرك ض الصعابى مف 
كالصفاًء في قمبي، كعٌممني معنى أف نعيشى مف أجؿ الحًؽ كالعمـً لنظٌؿ أحياءى حتى لك 
نا أجسادىنا، كلطالما تفطر قمبيو شكقان، كحنت عيناه الكضاءتاف إلى رؤيتي  فارقت أركاحي

 مىيا اآلف بيف يديو..) كالدم الحبيب(متقمدان شيادةى الماجستير كىا ىي قد أينعت أليقد
  الذم عاش مف أجًمنا، كمف أجؿ أف نحيا حياةن كريمةن في بيتو كريـو كفي أحضاف عمـو نافعو

 كريـ، كمف أجؿ أف أىٍمثيؿى اآلف بشيادتي التي تىٍعتىرؼي كؿي قصاصةو فييا بأنو سببي كجكًدىا
جزءان مف ك  إرضاؤؾ جزءان مف طمكحيذف ا، كقد كاف كسببي خمكًدىا في مدارؾ العمـ بإ

يدً  لي يا  ؾ كطيبى غرًسؾ، فكنت معنى الحياةى سيرم في طريؽ الماجستير حتى ترل ثمرةى جي
 أبتي، كقد أرضاني ا فيؾ يا أبتي، فيبل رضيت عني..  

  لى مف تتسابؽي الكمماتي لتخرجى معبرةن عف مكنكًف ذاًتيا، إلى التي تمتيف الحب  كتغًزؿي كا 
مؿى في قمبي، إلى أمي التي ميما كبرتي فسأبقى طفمىيا الذم يكتبي اسمىيا عمى دفتًر قمًبو األ

، لؾ يا كالدتي يا سيدةى  مًمو كعمًمو درجاتو زنو، كييتؼي بفضًميا حيف يتقدـي في حي ساعةى حي
 القمًب كالحياة، أىديؾ رسالتي لتيديني الرضا كالدعاء.

 ،لى التي صبرت عمي شيكران طكاالن كنت فييا معتكفان عمى البحًث كالدراسًة، فتحم مٍت  كا 
ىجرى الميالي، في غرًة حياًتنا الزكجية، زكجتي الغالية، التي كمما نظرتي إلييا استحضرتي 

، حينما أكرمني بيا، فنعـ الزكجةي الصالحة ىي.  عظمةى نعمًة ربي عمي 
 لى  الصالحات. مف ا جعميا ،"إلياـ" كريحانتي قمبي، ثمرة الحبيبة، ابنتي كا 
 لى  حياتي إخكاني كأخكاتي، حفظيـ ا. لحظاتً  أسعىد معيـ عشتي  مف كا 
 لى عمي الغالي" أبك مصباح"، ألبسو ا لباس الصحة  رأسي، كتاج حياتي مفخرة كا 

                                          كالعافية.
 لى  حفظيا ا.الغالية "الحاجة أـ يسرم"  يجدت الشٍّفاء كبمسـ اٍلحيبٍّ  كرمز الحناف نبع كا 
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 وتقديرٌ شكٌر 
ا يَْشُهُر ِِلَْفِسِّ ا مف قكلو تعالى: ﴿انطبلقن  ٍَ َْ يَْشُهْر فَإِجَّ ٌَ  [12﴾ ]لقماف: َو

شيخي كمشرفي ل ا مني بالفضؿ ألىمو أتقدـ بالشكر الجزيؿ كخالص التقديراعترافن 
 . حفظو ا  / "زكريا صبحي زيف الديف"الدكتكرفضيمة 

 ؛الذم حباني بكرمو كأفادني بعممو كسددني بتكجييو كلـ يبخؿ عمي بكقتو كنصحو
 فأساؿ ا تبارؾ كتعالى أف يحفظو كيبارؾ لو في عممو كيجزيو عني خير الجزاء.

ف تفضبل مذيٍ لا، لجنًة المناقشةً  عضكىم ستاذىٌم الكريمىيفألشكر كالتقدير أتقدـ بالكما 
ثرائيا بالممحكظات كالتكجييات  .بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كا 

 .حفظو ا تعالى إسماعيؿ سعيد رضكاف/   الدكتكر األستاذ فضيمة

 .حفظو ا تعالى  كليد أحمد عكيضة/   فضيمة الدكتكر

الجامعة اإلسبلمية كمخرجة العمماء إلى منارة العمـ  كر كخالص العرفافأتقدـ بالشُّ كما 
كعمادة  ،ناصر فرحات /رئيس الجامعة أ.دك  نصر المزيني، أ.د/ ممثمة برئيس مجمس األمناء

، كالشكر مكصكؿ لقسـ الحديث رياض قاسـ /كعميد كمية أصكؿ الديف د ،الدراسات العميا
 الكراـ. التدريسية ةييئالء كأعضانياد الثبلثيني، الشريؼ كعمكمو ممثبلن برئيسو فضيمة الدكتكر: 

، الذم / كليد الثبلثيني كالدم الكريميف، إلى الكالد الحبيب األستاذلكما أتقدـ بالشكر 
لى كالدتي ال، حب العمـ ذلؿ لي الصعاب كىيأ لي األسباب كغرس في   التي غمرتني  غاليةكا 

 الجزاء.عني خير  بحبيا كدعائيا، فأساؿ ا تعالى أف يحفظيما كيبارؾ فييما كيجزييما

-أستاذم كشيخي فضيمة األستاذ الدكتكر/ إسماعيؿ رضكاف كما كأتقدـ بالشكر إلى
فيك شيخي قبؿ أف أككف صيرهي، فيك بمثابة أبي الثاني، فمو مني كؿ الحب  ،-حفظو ا تعالى

 كالتقدير كاإلحتراـ.

 ،د الثبلثيني/ محمخكاني، كأخص بالذكر منيـ أخي الكبيرإكما كأتقدـ بالشكر إلى 
فضيمة د/ فيد الجمؿ،  ، كأخص بالذكر منيـأصدقائيكما كأتقدـ بالشكر إلى  حفظو ا تعالى.

خركا جيدنا في نصحي كتشجيعي حتى دٌ الذيف لـ ي كد/ محمد فكزم السرحي، كد/ أنس رضكاف،
  .أتممت ىذا البحث

 الباحث/ صييب الثلثيني
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 المقدمة
كنىٍستغفريه، كنعكذ با مف شركر أنفسنا، كمف سٌيئات إٌف الحمد  نحمديه، كنستعينو، 

أعمالنا، مف ييده اي فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال  ا كحده ال 
بياـ، كأكضح إؿ ببيانو كؿ ، الذم أزا شريؾ لو، كأشيد أف محمدان نبيو المرسؿ، كعبده األكمؿ

جمعيف أبي بكر كعمر كعثماف كعمي كعف سائر الصحابة أعف ساداتنا ؿ، كرضي ا شكاإكؿ 
 كمف تبعيـ بإحساف الى يكـ الديف.

  :أما بعد

ـي ، "المعمكـ بشرؼً  بالضركرةً  يتعمؽي  العمـً  شرؼى  إفف ًفيعي  الحديثً  فعم ـي  اٍلقىٍدًر، رى  شىًريؼي  اٍلفىٍخًر، عىًظي
، كيؿُّ  ًإال   ًبوً  يىٍعتىًني الى  الذٍٍّكًر، ٍبرو ، كيؿُّ  ًإال   ييٍحرىميوي  كىالى  حى اًسنيوي  تىٍفنىى كىالى  غىٍمرو مىى مىحى  مىمىرٍّ  عى
 ًبأىفٍ  كذلؾ ، نبيوً  سنةً  بحفظً  أيضان  تكفؿى  فقد العزيز، كتابوً  بحفظً   اي  تكفؿى  ككما ،(1)"الد ٍىرً 
ًفظيكا رجاالن  اأٍليم ةً  هً ًليىذً   الم وي  ىىي أى  ًكيىانىيىا ًدينييىا لىيىا حى  ًليىذىا خدمةن  اٍلعمـً  ًفي أىعمىارىىيـٍ  أىفىنىكا ال ًذيفى  كى

، ى ًمفٍ  فىًمنييـٍ  الدٍّيفى ا عيمىريهي  قىضى يىاةً  شىكىاًغؿً  عىفٍ  ميعىًرضن ىًذىىا، اٍلحى مىبلى  ًفي كيٌميىا أىكقىاتيوي  كىصرؼى  كى
ٍيًر، ـى  مف كمنيـ اٍلخى ىـً  بشرح قىا بىيىافً  المصطفىً  كىبلى  كىاٍلميتىشىابىو، اٍلميٍختىمىؼ فبيٌ  مف كمنيـ مرىاًدًه، كى
ًحيحى  فى بيٌ  مف كمنيـ ، الص  ـى ٍبيىـى  كىالس ًقي ، كىاٍلمي  .المختمفة الحديث عمكـ أنكاع مف كغيرىىا كىاٍلميٍيًمؿى

ـي  كييعدُّ   شريؼه  عمـه  فيك الز اًىرىًة، كىأىٍنكىاًعوً  اٍلبىاًىرىًة، الحديثً  عمكـً  أقساـً  مف اٍلميٍبيىمىاتً  ًعم
، الس مىؼي  بو اعتنىى  ، كمعرفتيوي  حسفه  بو كاالعتناءي  الصالحي  النبكيةً  السنةً  متكف في كرد فقد فضؿه
ى  المبيميف، مف كبيره  عدده  ٍعًرفىةي  كىالس اًمعً  ًلٍمقىاًرئً  دى بي  فىبلى ءً  مى مٍ  ف  فىإً ، اٍلميٍبيىمىٍيفً  ىىؤيالى  ًفي اٍلميٍبيىمىٍيفى  عى جى
تىٍعريفى  الن بىًكي ةً  الس نىةً  ًيدو  الى يىٍحتىاجي  يـكى شىاؽو  كىًبيرو  جي قع في يبياـ اإلك كقتان طكيبلن،  ، كيستغرؽي كى
ؿي فمذلؾ  ،معرفتوكما ال يمكف معرفتو كمف ىؤالء المبيميف ما يمكف  ك في المتف،أالسند   سىأىتىنىاكى
ـى عً  بىٍحًثي ًفي ديثً  ميٍصطىمىحً  كيتيبً  ًمفٍ  نىظىًري ةو  ًبدىر اسىةو  اٍلميٍبيىمىاتً  ٍم مً ، اٍلحى ـى  أىبىٍيفي  ـ  ثى  فٍ كى ٍبيىا  اٍلكىاًقعى  اإٍلً
مئةو كخمسًة كخمسيف كقد عثرت عمى ، اتىٍعًريفي اٍلبىاًحثي  ًاٍستىطىاعى  ال ًتي اأٍلىٍربىعىةً  الٌسنفً  ميتيكفً  ًفي

ركاية غير مكررة، بأكثر مف كثبلثى عشرةى  مئةن يـ ، كبمغت مركياتي األربعةً  في السنفً مبيمان 
 صيغة.

 .("ًركىايىةه ك  ًدرىايىةه " اأٍلىٍربىعىةً  الٌسنفً  ميتيكف ًفي اٍلميٍبيىميكفى ): ًبعيٍنكىافو  اٍلمىٍكسيكـً  اٍلبىٍحثً  ىىذىا خبلؿً  مف كذلؾ

 وًًل: أىمية البحث وبواعث اختياره:أ

                                                           

 (.32/ 1ج( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )1)
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 قاط التالية:ىمية البحث في النأتكمف 

 معرفة المبيمات مبحثه أصيؿ كميـ مف مباحث عمكـ الحديث. (1

االشتغاؿ في الركايات المبيمة كتخريجيا كدراستيا، يكرث الباحث دراية في عمـ  (2
 المبيمات، كممارسة التأصيؿ العممي لعمـك الحديث األصمية.

 عممية. رسالة في األربعةنف السُّ  في المبيميف ركايات جمع مف البحث ىذا يسبؽ لـ (3

 .زاده ا تعالى عممان  لنصيحة  شيخي الدكتكر زكريا زيف الديف، استجابة (4

 نف األربعة.السُّ  المبيميف في متكفضـ يجديد  بحثثراء المكتبة العممية، بإ (5

 أىداف البحث:ثانيًا: 
 ييدؼ ىذا البحث الى ما يمي:

 .إزالتوة يكيف، ك وفيمف صنؼ ك ، بياف أىمية عمـ المبيمات، كأقسامو، كأسبابو (1

 .ما أمكف تعريفو ربعةالتعريؼ بالمبيميف في السنف األ (2

، مف خبلؿ جمع المركيات في معجـ كاحد السنف األربعة متكف لمبيميف فيجمع ا (3
 كتخريجيا كدراستيا.

 منيج البحث وطبيعة عمل الباحث فيو: ثالثًا:

ستخدـ منيج االستنباط اا ، في جمع الركايات، كمالتاـ يئالباحث المنيج االستقرا اتبع
 .مؿ كالتفكير في فيـ دالالت النصكص النبكية كمعانيياأستدالؿ المبني عمى قكاعد التكاال

 تمثؿ طبيعة عمؿ الباحث في النقاط التالية:تك 
  وترتيبيا: حاديثيراد اْلإمنيج الباحث في  -1

 ترتيب األحاديث عمى األبكاب الفقيية. - أ

 لمبيـ بسنده كمتنو.إيراد الحديث الذم يشتمؿ عمى ا - ب

 ترقيـ األحاديث بأرقاـ متسمسمة. - ت

سنف  حسب أىميتيا عند العمماء كىي كالتالي)في كؿ مطمب ترتيب أحاديث الدراسة  - ث
 (.أبي داكد، سنف النسائي، سنف الترمذم، سنف ابف ماجو
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 ترتيب أحاديث كؿ كتاب مف السنف حسب تسمسميا في الكتاب األكؿ فاألكؿ. - ج
 لتخريج: منيج الباحث في ا -2

قاـ الباحث بتخريج أحاديث الدراسة مف الكتب التسعة، كالتكسع في ذلؾ عمى قدر  - أ
 ة، أك لبياف إبياـ.؛ إلزالة عمٌ الحاجة

ف العمؿ، أقتصر الباحث عمى صياغة صحيحان، كركاتو ثقات كخاؿو م إذا كاف الحديثي  - ب
 التخريج بطريقة عممية مختصرة.

، أحد ركاتو ليس ب - ت ذا كاف الحديثي ة، قاـ الباحث بصياغة ثقة، كيشتمؿ عمى عمٌ كا 
 التخريج بطريقة عممية مطكلة، المتابعة التامة فالتامة.

 قاـ الباحث في صياغة التخريج بالمقارنة بيف المتكف، مع ذكر لفظ اإلبياـ مف عدمو.  - ث

 غة التخريج، بترتيب مصادر التخريج عمى النحك التالي:اقاـ الباحث في صي - ج

  األىمية) صحيح البخارم، صحيح مسمـ، سنف أبي داكد، الكتب الستة حسب
 سنف النسائي، سنف الترمذم، سنف ابف ماجو(.

 .أما باقي مصادر التخريج فحسب سنكات الكفاة لممصنفيف 

 مرواة:ل ةترجمالمنيج الباحث في  -3

اعتمد الباحث في الترجمة لمركاة كالتعريؼ بيـ مف خبلؿ كتاب تقريب التيذيب البف  - أ
 حجر.

، التقريب كتابو ضع فييـ ابف حجر فيي كلـالذيف لـ يكثقىيـ لركاة ا سع في ترجمةالتك  - ب
حجر، سادسة( مف مراتب التعديؿ عند ابف كىـ أصحاب المرتبة)الرابعة، كالخامسة، كال

 يـ.لمكصكؿ إلى خبلصة القكؿ فيكذلؾ 

يف، كثـ أقكاؿ ليف، ثـ أقكاؿ المتكسطقاـ الباحث عند دراسة الركاة، بتقديـ أقكاؿ المعدٌ  - ت
 حيف، كترتيب ىذه األقكاؿ حسب سنكات كفياتيـ. المجرٌ 

 يـ ابف حجر في كتابو التقريب.قاـ الباحث باإلشارة لمركاة الذيف ضع فييـ أك لينٌ  - ث

  .في الحاشية مشيكريفالغير  لمصحابة الترجمةب قاـ الباحث - ج

شية، مع العمـ أف المشيكريف في الحاغير ؤلعبلـ المبيميف، ل قاـ الباحث بالترجمة - ح
  .منيـ مف لـ أجد لو ترجمة
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 : في التعامل مع عمل اْلحاديثمنيج الباحث  -4

، في الركاة كالكىـ كالخطأ بدراسة عمؿ اإلرساؿ كالتدليس كاالختبلط كالبدعةالباحث  قاـ
 المكصكفيف بذلؾ، سكاء كانكا ثقات، أك غيرىـ. 

 الحديث:إسناد منيج الباحث في الحكم عمى  -5

الحديث حسب قكاعد مصطمح الحديث كالجرح كالتعديؿ إسناد  الحكـ عمىاحث بقاـ الب
 .مستأنسان بحكـ العمماء عميو

 : ن والسنةنصوص القرآ خدمةمنيج الباحث في  -6

إلى  الرسالة متففي مع اإلشارة  ميزىا بالخط العريض،تنقؿ اآليات بالرسـ العثماني، ك  - أ
 كرقـ اآلية. السكرةسـ ا

 .كالكممات الميشكىمىةلفاظ األالباحث بضبط  قاـ  - ب

 .في الحاشية بياف غريب الحديثبالباحث  قاـ  - ت

 األسماء الميممة في حديث الدراسة، كذلؾ في الحاشية. بيافب الباحث قاـ  - ث
 التعريف باْلماكن والبمدان، واْلنساب: منيج الباحث في -7

 .في الحاشية كالبمداف باألماكف التعريؼبالباحث  قاـ - أ

 .في الحاشية األنساب فبيابالباحث  قاـ - ب
  منيج الباحث في التوثيق: -8

في تكثيؽ حديث الدراسة بذكر اسـ المصن ؼ، كاسـ مؤلفو، كاسـ الكتاب،  الباحث قاـ - أ
 كالباب، كالجزء كالصفحة كرقـ الحديث. 

بذكر اسـ المصن ؼ، كاسـ مؤلفو، كالجزء  عند تخريجو لحديث الدراسة كتفي الباحثا - ب
 .إف كجد كرقـ الحديث كالصفحة

 )ح(.بػ لحديث رقـ ا(، ك ص) صفحة بػ(، كالجبرمز ) جزءمل الباحث رمز - ت

، أك ذكر الجزء كالصفحةذكر بذكر اسـ المصن ؼ، كاسـ مؤلفو، ك  كتفي الباحثا - ث
 .باقي المصادرل ؛ كذلؾ عند التكثيؽ الصفحة فقط
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  الدراسات السابقة:المصنفات و رابعًا: 

لجميع مفردات ىذا البحث، كغاية ما كتب ىي عبارة  ةشامم لـ يعثر الباحث عمى دراسة عممية
 بحاث تتضمف جزئيات ىذا البحث.أعف كتب ك 

 كىي كالتالي:

 مف أىميافي عمـ المبيمات ك  تألف كتب  : 

ىػ (، أجمع 409كتاب الغكامض كالمبيمات لعبد الغني سعيد األزدم المصرم ) ت  -1
ت ىك عبد الغني سعيد بف عمي بف المصنفكف عمى أف  أكؿ مف صنؼ في عمـ المبيما

، فييعدي لو السبؽ في التأصيؿ ليذا العمـ، فقد تناكؿ في سعيد بف بشر األزدم المصرم
 .كتابو المبيمكف الكاردة في متكف السنة، فمـ يتناكؿ اإلبياـ الكاقع في األسانيد

 كتابو في ذكر ،ىػ( 463األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، لمخطيب البغدادم) ت -2
سىٍبًعيفى  ككاحدان  مائة ًديثنا، كى كبيذا  المبيـ، الشخص اليجاء في حركؼ عمى كتابو كرتب حى

 الكشؼ إلى يحتاج ال المبيـ باسـ العارؼ فإف منو، الفائدة الترتيب يصعب تحصيؿ
 .مظنتو، كىك لـ يتناكؿ المبيميف في األسانيد يدرم ال بو كالجاىؿ عنو،

كاقعة في متكف األحاديث الميسنىدة لمحافظ أبي القاسـ خمؼ غكامض األسماء المبيمة ال -3
مىعى  كىأىٍنفىسىوى  الن ٍكعً  ىذا ًفي كتابو  ، كيعد أكبرى ىػ (578بف عبد الممؾ بف بشككاؿ) ت ا  جى

ثىًمائىةو  ًفيوً  ؿ الفائدة منو عسيرة، كىك حديثنا، كلكنو غير مرتب، فتحصي كىعٍشريفى  ككاحدو  ثىبلى
 . .في األسانيد كؿ المبيميفلـ يتنا

  عمى النحك التالي ىناؾ بعض الرسائؿ العممية تناكلت اإلبياـ كىيكما أف: 

المبيمكف كمركياتيـ في مسند أبي داكد الطيالسي، لمباحث: فاضؿ إسماعيؿ خميؿ،  -1
المشرؼ : د/حارث سميماف الضارم، رسالة دكتكراه كمية العمـك اإلسبلمية)بغداد ، 

 ـ(.1998ىػ/1418

لمباحث:  عمى اإلبياـ كالتعديؿ عميو عند اإلماـ الشافعي في األحاديث المرفكعة،الركاية  -2
عبد الرزاؽ مكسى أبك البصؿ ، رسالة ماجستير ، جامعة أـ القرل ) مكة المكرمة، 

 ىػ(.1410

الفمكجي، مف  الحمداني عفاف طو : اإلبياـ في الكتاب كالسنة، لمدكتكرمقاؿ بعنكاف -3
 العراؽ، شبكة األلككة.
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 خامسًا: خطة البحث:
 يشتمل البحث عمى مقدمة وفصمين وخاتمة.

كمنيج البحث كطبيعة عمؿ  ىداؼ البحث،أختياره، ك اىمية البحث كبكاعث أالمقدمة : تتضمف 
  الباحث فيو، كالدراسات السابقة.

 
 ول:الفصل اْل 

 عمم المبيمات دراية.
 مباحث: خمسةكفيو 

 .قساموأبيام، وبيان ول: تعريف اإلالمبحث اْل 

 :افمبمط كفيو

 .بياـكؿ: تعريؼ اإلالمطمب األ

 بياـ.قساـ اإلأالمطمب الثاني: 
 .وِ غِ يَ بيام، وبيان صِ سباب اإلأالمبحث الثاني: 

 كفيو مطمباف:

 السند كالمتف. ، فيبياـسباب اإلأ: كؿالمطمب األ 

 بياـ، في السند كالمتف.المطمب الثاني: صيغ اإل 
 ىا.بيام، وفوائداإلالمبحث الثالث: طرق معرفة 

 كفيو مطمباف:

 بياـ.كؿ: طرؽ معرفة اإلالمطمب األ 

 .يفمعرفة المبيم المطمب الثاني: فكائد 
 

 .مناىج النقاد في التعامل مع الروايات المشتممة عمى اإلبيامالمبحث الرابع: 

 .لخامس: المصنفات في عمم المبيماتالمبحث ا
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 الفصل الثاني:
 ودراسة(. اً وتخريج اً )جمع ربعةنن اْل السُّ م في ومروياتيُ  ونالمبيم

 مرتبة عمى طريقة اْلبواب الفقيية.
 مباحث: ثمانيةكفيو 

 المبحث اْلول: كتاب العبادات.

 كفيو تسعة مطالب:

 .الطيارة كتاب: األكؿ المطمب

 .كالسجكد الرككع أبكاب كتفريع الصبلة، كتاب :الثاني المطمب

 .كالمساجد ااًلٍفًتتىاحً  كتاب: الثالث المطمب

 .السيك كتاب: الرابع المطمب

 .الجمعة كتاب: الخامس المطمب

 .الصكـ كتاب: السادس المطمب

 .الزكاة كتاب: السابع المطمب

 .الحج كمناسؾ المناسؾ كتاب: الثامف المطمب

 .الدعاء كتاب: التاسع المطمب
 حث الثاني: كتاب اْلحوال الشخصية.المب

 :مبافمط كفيو

 .النكاح تابك: األكؿ المطمب

 .الطبلؽ كتاب: الثاني المطمب
 .والجنائز الجياد كتاب :الثالث المبحث

 :بافممط كفيو

 .الجياد كتاب: األكؿ المطمب



8 

 .زالجنائ كتاب: الثاني المطمب
 :واًلستئذان دبواْل والصمة والبر المناقب كتاب :الرابع المبحث

 :أربعة مطالب كفيو

 .المناقب كتاب: األكؿ المطمب

 .مب الثاني: كتاب البر كالصمةالمط

 .المطمب الثالث: كتاب األدب

 .المطمب الرابع: كتاب االستئذاف
 .الدم وحرمة والقسامة، والديات حكام،واْل الحدود، كتاب :الخامس المبحث

 :مطالب أربعة كفيو

 .الحدكد كتاب: األكؿ المطمب

 .االحكاـ المطمب الثاني: كتاب

 .كالقسامة الديات كتاب: الثالث المطمب

 .الدـ تحريـ كتاب: الرابع المطمب
 .والوصايا القرآن كتاب :السادس المبحث

 :بافممط كفيو

 .القرآف كتاب: األكؿ المطمب

 .الكصايا كتاب: الثاني المطمب
 .واإلجارة والرضاع، والسفر، والنوم، واْلشربة، واْلطعمة، البيوع، كتاب :السابع المبحث

 :مطالب سبعة كفيو

 .البيكع كتاب: ألكؿا المطمب

 .األطعمة كتاب: الثاني المطمب

 .األشربة كتاب: الثالث المطمب

 .النكـ كتاب: الرابع المطمب
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 .كتاب السفر :خامسال المطمب

 .الرضاع كتاب :سادسال المطمب

 .كتاب اإلجارة :سابعال المطمب
 حث الثامن: أحاديث في كتب متنوعة.المب

 كفيو ثبلثة مطالب:

 .السير كالسنة، كالعمـ، الصحابة كفضائؿ اإليماف كتاب :األكؿ المطمب

 .كالضحايا كالعتؽ، األقضية، كتاب: الثاني المطمب

 .كالرقائؽ القيامة كصفة الفرائض، المطمب الثالث: كتاب

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 اْلول الفصل
 دراية المبيمات عمم
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 اْلول المبحث
 أقسامو وبيان اإلبيام، تعريف 

 

 اإلبيام تعريف: ولاْل  المطمب
 المغة: في اإلبيام: أوًلً 

ـى )قاؿ ابف فارس:"  ـي  كىاٍليىاءي  اٍلبىاءي ( بىًي ٍأتىى ييٍعرىؼي  الى  الش ٍيءي  يىٍبقىى أىفٍ : كىاٍلًمي  ييقىاؿي . ًإلىٍيوً  اٍلمى
ٍبيىـه  أىٍمره  ىىذىا ًمٍنوي . مي ٍخرىةي : اٍلبيٍيمىةي  كى ٍرؽى  الى  ال ًتي الص  ًبيىا ًفييىا، خى ؿي  شيبٍّوى  كى اعي  الر جي  ييٍقدىري  الى  ال ًذم الشُّجى
مىٍيوً  قىاؿى . طيًمبى  نىاًحيىةو  أىمً  ًمفٍ  عى مىاعىةي  اٍلبيٍيمىةي : قىٍكـه  كى ًمٍنوي . اٍلفيٍرسىافً  جى ـي  كى  الى  ال ًذم الم ٍكفي : اٍلبىًيي

اًلطيوي  ًمم ا: اٍلبىابى  كىأىٍبيىٍمتي . غىٍيرىهي  أىكٍ  كىافى  سىكىادنا غىٍيريهي، ييخى ـي : اٍلبىابً  ىىذىا عىفٍ  شىذ   أىٍغمىٍقتيوي، كى ٍبيىا  ًمفى  اإٍلً
ـي  اًبًع، كىاٍلبىٍي " ًصغىاري  اأٍلىصى  .(1)اٍلغىنىـً

شىارىاتً  أىٍسمىاءي  ًىيى  الن ٍحًكيٍّيفى  ًعٍندى ( اٍلميٍبيىمىةي ) كىاأٍلىٍسمىاءي  ـى )كى . اإٍلً مىٍيوً ( اٍستىٍبيى ـي  عى  اٍلكىبلى
 .(2)اٍستىٍغمىؽى 

ٍمعي : قاؿ ابف منظكر:" البييىـك  ٍـّ، بيٍيمىة، جى ـه . األيمكر ميشكبلت كىًىيى  ًبالض  كىبلى  الى : ميٍبيىـ كى
كذه  ًمٍنوي، ييٍؤتىى كىٍجو لىوي  عرىؼي يي  اًئطه  قىٍكًلًيـٍ  ًمفٍ  مىٍأخي ، ًفيوً  يىكيفٍ  لىـٍ  ًإذا ميٍبيىـ حى ـي  بابه ٍبيا  أىف: األىمر كا 

قىدٍ  كجييو، عرىؼي يي  فىبلى  يىٍشتىبو اًئطه . أىٍبيىمو كى  ييٍيتىدل الى  ميغمىؽ: ميٍبيىـ كبابه . ًفيوً  بىابى  الى : ميٍبيىـ كىحى
 .(3)أيٍغًمؽ" ًإذا لفتًحو

 عىفً  أيٍبًيمىت أًلىن يىا ميٍبيىمىة سيٌميت ميٍشًكمىة، كقاؿ ابف األثير:" مسألة مبيمة أم ميٍعًضمىة
مىٍييىا ييٍجعىؿ فىمىـٍ  اٍلبىيىافً  " عى  .(4)دىًليؿه

 فاإلبياـ في المغة: يدلؿ عمى خفاء األمر كعدـ كضكحو كبيانو.قمت 
 اًلصطلح: في اإلبيام: ثانياً 

ـى  قاؿ ابف الصبلح: "المبيـ ىك مىفٍ  ًديثً  ًفي ًذٍكريهي  أيٍبًي اؿً  ًمفى  اٍلحى كىالنٍّسىاًء" الرٍّجى
(5). 

                                                           

 (.211/ 1جمغة، ابف فارس )( مقاييس ال(1
 (.11( انظر: مختار الصحاح، زيف الديف الرازم )ص (2
 (.75/ 13ج( لساف العرب، ابف منظكر)(3
 (.161/ 1ج( انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )(4
 (.257( مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع عمـك الحديث، ابف الصبلح )ص (5
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ٍعًرفىةي  ـى  مىفٍ  كقاؿ السيكطي:" ىك مى ٍسنىادً  أىكً  ًف،اٍلمىتٍ  ًفي ًذٍكريهي  أيٍبًي اًؿ، ًمفى  اإٍلً  الرٍّجى
كىالنٍّسىاًء"
(1). 

 (2) كقاؿ العراقي:

َواةِ  َوُمـــــــْبَيمُ   ُيْســــــــم   َلـــــــمْ  َمــــــــا اْلـــــــرُّ
 

 َأْســــَما َوْىــــيَ  اْلَحــــْيضِ  ِفــــي َكـــاْمرََأةٍ 
 

 الَحـــــــــي   َذاكَ  َســـــــــي دَ  َرَقـــــــــى َوَمـــــــــنْ 
 

ــــــــــــي رَاقٍ  ــــــــــــِعْيدٍ  َأِب  الُخــــــــــــْدِري   َس
 

ــــــوُ  ــــــوُ  َوِمْن ــــــنِ  َنْح ــــــلَ  اْب ــــــوِ  ٍن،ُف  َعم 
 

ــــــــِو، ِت ــــــــِو، َعم  ــــــــنِ  َزْوَجِت ــــــــوِ  اْب  ُأم 
 

اران  ،الر اًكم ييسىم ى الى  أكٍ  ":ىك كقاؿ ابف حجر  أىٍخبىرىني: كقكًلو عنوي، الر اكم ًمف اخًتصى
، ، أىك فبلفه ، أىك شيخه يـ، أىك رجؿه  .(3)"فبلفو  ابفي  أىك بعضي

في سند الحديث أك متنو، سكاء  ـ  ييسٍ  لىـٍ ىك الشخص الذم  :االصطبلحفاإلبياـ في قمت 
 مف الرجاؿ أك النساء.

 الفرق بين المبيم والميمل:

 أك األب اسـ مع أك ااٍلٍسـً  ميت ًفًقي اٍثنىٍيفً  عىفٍ  قاؿ ابف حجر: الميمؿ ىك أف يركم الراكم
اًصوً  يتميزا، كلـ النسبة، مع أك الجد مع ًدًىمىا فىًباٍخًتصى  .(4)ؿي اٍلميٍيمى  يىتىبىٍيفي  ًبأىحى

ما ، زيد بف ادحمٌ  يككف أف فإما كيسكت، حماد، عف: يقكؿ مثاؿ/ كأف  أك ، سممة بف ادحمٌ  كا 
ما ، الثكرم سفياف يككف أف فإما سفياف، عف: يقكؿ  .ينةى يى عي  ابف كا 

 يتميز. لـ لكف باسمو رى كً ذي  راكو  ذكر باسمو، أما الميمؿ فيكفالمبيـ ىك راكو لـ يي 

  
 ات:اْلصل في معرفة المبيم

ا أىزىؿٍ  لىـٍ : ) عىب اسو  اٍبفً  قىٍكؿي  ًفيوً  قاؿ السخاكم:" كىاأٍلىٍصؿي  ًريصن مىى حى  عيمىرى  أىٍسأىؿى  أىفٍ  عى
ٍرأىتىٍيفً  عىفً  ا الم وي  قىاؿى  الم تىٍيفً  اٍلمى ِ  إَِل  َتخُٔبَا إِنْ ﴿ : لىييمى رىجى  أىفٍ  ًإلىى، [4: التحريـ﴾ ]اّللَّ ا، خى اجًّ  حى

                                                           

 (.172/ 3جم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )( تدريب الراك (1
 (.111( ألفية العراقي = التبصرة كالتذكرة، العراقي )ص (2
 (.137( نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر، ابف حجر )ص (3
 (.537/ 1ج( انظر: نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر، ابف حجر )(4
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رىٍجتي  ٍعنىا فىمىم ا مىعىوي، فىخى كين ا رىجى ةو  اأٍلىرىاؾً  ًإلىى عىدىؿى  الط ًريؽً  ًببىٍعضً  كى اجى قىٍفتي  لىوي، ًلحى ت ى لىوي  فىكى  فىرىغى  حى
ٍؤًمًنيفى  :فىقيٍمتي  مىعىوي  ًسٍرتي  ثيـ   تىا الم تىافً  مىفً  يىا أىًميرى اٍلمي مىى تىظىاىىرى  ىيمىا: قىاؿى  أىٍزكىاًجًو؟ ًمفٍ   الن ًبيٍّ  عى
ةي حى  كىعىاًئشىةي" ٍفصى

(1). 

 بياـ.إللعمـ ا ىك أصؿه  مير المؤمنيف عمر بف الخطاب ، ألكبذلؾ يككف سؤاؿ ابف عباس 
 

 :اإلبيام أقسام: الثاني المطمب
 ينقسـ اإلبياـ باعتبار حيثيات ثبلث:

 أوًلىما: اإلبيام باعتبار موضعو ومكانو:

 كىك عمى قسميف:

  السند: القسم اْلول: اإلبيام الواقع في

ألنو متكقؼ ؛ يـسند الحديث، كىذا القسـ ىك الم كىك أف يككف المبيـ راكيان مف ركاة
 ثقةن  كاف إف الراكم المبيـ معرفة الضعؼ، كذلؾ مف خبلؿ أك عميو الحكـ عمى الحديث بالصحة

ضعيفنا، كىك ما قيؿ فيو عف رجؿ أك عف شيخ أك عف أبيو أك أخيو أك عمو، أك نحكه، كغير  أك
 لؾ مف األمثمة الكثيرة المكجكدة في كتب السنة.ذ

  :نكعيف عمى كيككف

  ألف كذلؾ ؛تضرٌ  كال قادحة فإبيامو كجيالتو غير يان صحابٌ  المبيـ كاف إذا
ابىةً  عىدىالىةى  أًلىف  ك عدكؿ،  كميـ الصحابة  حى ٍعميكمىةه  ثىاًبتىةه  الص  ٍخبىاًرهً  لىييـٍ  الم ًو  ًبتىٍعًديؿً  مى  عىفٍ  كىاً 
ًتًيـٍ  ُ  رَِضَ  ىََلدْ  ﴿: قىٍكليوي  ذىًلؾى  فىًمفٍ ، اٍلقيٍرآفً  نىصٍّ  ًفي لىييـٍ  كىاٍخًتيىاًرهً ، طىيىارى َِ  اّللَّ ٌِِِيَ  َغ ْؤ ٍُ ْ  إِذْ  ال

َجَرةِ  ََتَْج  ُحتَايُِػََُٔم  ًَ  الشَّ ا َفَػيِ ًْ  ِف  ٌَ ِٓ ِ َُْزَل  كُئُب
َ
ِهيَِثَ  فَأ ًْ  السَّ ِٓ ًْ  َغيَيْ ُٓ ثَاَب

َ
 ﴾ يتًاكَرِ  َفخًْحا َوأ

 ( 2).[18: الفتح]

 

                                                           

 (.322/ 1ج( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، السخاكم )(1
 (.16( انظر: الكفاية في عمـ الركاية، الخطيب البغدادم )ص (2
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ذاك   سند عمى لمحكـ مدعاة الحالة فاإلبياـ ىنا قادح، كىذه يان،المبيـ صحابٌ  يكف لـ ا 
 عمى الحكـ ثـ كضبطو، الراكم عدالة لمعرفة اإلبياـ معرفة عميو يترتب كىذا بضعفو، الحديث
 (1)حكـ، كمدل اتصاؿ التمميذ بشيخو. مف يقتضيو بما اإلسناد

 (2)ث عبد الرزاؽ أبك البصؿ، أٌف اإلبياـ الكاقع في اإلسناد ينقسـ إلى قسميف كىما:الباح رألك 
 :ىك اإلبياـ عمى اإلبياـ، كالمراد بذلؾ أف يككف الراكم عف المبيـ غير  اإلبيام المركب

د ثىنىا :كمثاؿ ذلؾ معيف أٌم مبيـ مثمو. د ثىنىا ميسىد ده، حى ًؿ، ٍبفي  ًبٍشري  حى د   اٍلميفىض  اًلبه  ثىنىاحى  غى
،  (3).."َجد هِ  َعنْ  َأِبيِو، َعنْ  َرُجٍل، َعنْ  اٍلقىط افي

  كاحد في أٌم طبقة مف طبقات اإلسناد، بأٌم صيغة مف  : ىك إبياـ راكو مركبالغير اإلبيام
نىا :مثاؿ ذلؾ صيغ اإلبياـ. ، ٍبفي  ؽي اًإٍسحى  أىٍخبىرى د ثىنىا: قىاؿى  شىاًىيفو اًلده، حى ،الش ٍيبى  عىفً  خى  عىفً  اًنيٍّ

، ..." ًمفٍ  ،َرُجلٍ  َعنْ  الش ٍعًبيٍّ ٍضرىمىٍكتى  .(4)حى

 القسم الثاني: اإلبيام الواقع في المتن:

أف يككف المبيـ في متف الحديث، أٌم صاحب القصة أك الكاقعة، كىذا ال يترتب عميو 
 لحكـ عمى الحديث بالصحة أك الضعؼ، كىذا القسـ ىك مكضكع الدراسة.ا

 بيام باعتبار شّدتو ودرجتو:ثانييما: اإل

 كىك عمى أربعة أقساـ:
فً  أىكٍ ( 5)اْمرََأةٌ  َأوِ  القسم اْلول: َرُجلٌ  اؿه  أىكٍ  اٍمرىأىتىاًف، أىكً  رىجيبلى مف  عىدُّ : كىذا القسـ يي (6)ًنسىاءه  أىكٍ  ًرجى

  ـً األقساـ.أىٍبيى 

اًئشىةى  كحديث  .(7)الحديث( أيمٍّي.... ًإف  : فىقىاؿى    الن ًبي   أىتىى رىجيبلن  )أىف   عى

                                                           

 (.12-1/11ج( انظر: مقدمة المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي، تحقيؽ د/ عبدالرحمف البر)(1
كعة، ( تـ االستفادة مف بحث: الركاية عمى اإلبياـ كالتعديؿ عميو عند اإلماـ الشافعي في األحاديث المرف(2

 لمباحث: عبد الرزاؽ مكسى أبك البصؿ.
 (.3221/ح 121/ص2( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(3
 (.2121/ح11/ص 6( سنف النسائي، النسائي )ج(4
 (.256( انظر: مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع عمـك الحديث، ابف الصبلح )ص (5
 (.177/ 3ج( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )(6
 (، سيأتي تخريجو كبياف المبيـ فيو  في بابو.3515/ح216/ص3)ج( سنف ابف ماجو، ابف ماجو(7
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اًلؾو  ٍبفً  ككحديث أىنىسً  ًمٍنيىا،  فىأىكىؿى : مىٍسميكمىةو  ًبشىاةو   الم ًو  رىسيكؿى  أىتىتٍ  يىييكًدي ةن  اٍمرىأىةن  أىف   : )مى
 .(1)....الحديث(

كىافً  كىااًلٍبنىافً  كىاأٍليٍختي  كىاأٍلىخي  (2)َواْلِبْنتُ  القسم الثاني: اًِلْبنُ   .(3)اأٍليٍختً  كىاٍبفي  اأٍلىخً  كىاٍبفي  كىاأٍلىخى
يىا مىاتى  اٍبنىًتيىا عىفٍ  فىسىأىلىٍتوي    الن ًبي   أىتىتً  اٍمرىأىةن  أىف   سممة  أـ كحديث  ٍكجي قىاؿى  تىٍشتىًكي، كىًىيى  زى
:" ٍمىى اٍلبىٍعرىةى  تىٍرًمي ثيـ   الس نىةى، تىًحدُّ  ًإٍحدىاكيف   كىانىتٍ  قىد كٍ  رىٍأسً  عى ا ًؿ،اٍلحى ن مى  أىٍشييرو  أىٍربىعىةي  ًىيى  كىاً 

 .(4)"كىعىٍشرنا
نىٍحكيىيمىا،(5)َواْلَعم ةُ  القسم الثالث: اْلَعمُّ  اؿً  أىمٍ  ، كى الىةً  كىاٍلخى دٍّ  كىاأٍليٍـّ  كىاأٍلىبً  كىاٍلخى د ةً  كىاٍلجى  أىكٍ  كىاٍبفً  كىاٍلجى

ٍـّ  ًبٍنتً  اؿً  كىاٍلعىم ةً  اٍلعى الىةً  كىاٍلخى كىاٍلخى
(6). 

 يَْنَهْونِي، َوالن اسُ  َوأَْبِكي، َوْجِههِ  َعنْ  أَْكِشفُ  فََجعَْلتُ : قَالَ  أُُحدٍ  يَْومَ  قُتِلَ  أَبَاهُ  أَن   َجابٍِر  ديثكح

ِ  َوَرُسولُ  تِي َوَجعَلَتْ  يَْنَهانِي، لَ    ّللا  ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  تَْبِكيِه، َعم   َزالَتِ  َما تَْبِكيهِ  لَ : »  ّللا 

 .(7)«َرفَْعتُُموهُ  َحت ى بِأَْجنَِحتَِها تُِظلُّهُ  ئَِكةُ اْلَمَل 
لىدً  كىأيُـّ  كىاٍلعىٍبدي  (8):والزوجة الزوج القسم الرابع: اٍلكى

(9). 
ِ  َرُسولِ  َعْهدِ  َعلَى َزْوِجي َطل قَنِي: قَالَتْ  قَْيٍس  بِْنتِ  ةِ فَاِطمَ كحديث  ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  ، ّللا  :   ّللا 

  .(10)"نَفَقَةَ  َولَ  لَِك، ىُسْكنَ لَ "
ٍبيىـً  كًمفى كقاؿ السيكطي: " ا اٍلمي ر حٍ  لىـٍ  مى ا يىكيكفي  بىؿٍ  ًبًذٍكًرًه، ييصى ٍفييكمن ، ًسيىاؽً  ًمفٍ  مى ـً  كىقىٍكؿً  اٍلكىبلى

اًرمٍّ  قىاؿى  ":اٍلبيخى ، ذىًلؾى  لىوي  ،فىاٍلمىقيكؿي (11)سىاعىةن" نيٍؤًمفٍ  ًبنىا اٍجًمٍس :ميعىاذه  كى دي  ىيكى كى  مىٍطًكمٌّ " ٍبفي  اأٍلىٍسكى ؿو  .(12)ًىبلى

                                                           

 (، سيأتي تخريجو كبياف المبيـ في بابو.1711/ح152/ص1)جأبك داكد ( سنف أبي داكد، (1
 (.256( انظر: مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع عمـك الحديث، ابف الصبلح )ص (2
 (172/ 3جلراكم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )( انظر: تدريب ا(3
 (، سيأتي تخريجو كبياف المبيـ فيو  في بابو.2722/ح317/ص6)ج النسائي( سنف النسائي، (4
 (.256( انظر: مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع عمـك الحديث، ابف الصبلح )ص (5
 (.163/ 3ج( انظر: تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )(6
 (، سيأتي تخريجو كبياف المبيـ فيو  في بابو.1117/ح12/ص1)ج النسائي( سنف النسائي، (7
 (.256( انظر: مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع عمـك الحديث، ابف الصبلح )ص (8
 (.161/ 3ج( انظر: تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )(9

 (، سيأتي تخريجو كبياف المبيـ في بابو.3126/ح676/ص1)ج ابف ماجو( سنف ابف ماجو، (10
مىى اإًلٍسبلىـي  بيًنيى "  الن ًبيٍّ  قىٍكؿً  بىابي  ، كتاب اإليماف،( صحيح البخارم، البخارم(11 ٍمسو  عى  (.11ص/1ج" )خى
 (.167/ 3ج( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )(12
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 ثالثيما: اإلبيام باعتبار إمكانية بيانو:

 كىك عمى قسميف:

، كىذا كتبينو عرؼ المبيـتي  لالقسـ األكؿ: ما ال يتـ بيانو: كذلؾ لتعذر كجكد ركاية أخر 
 مما يبقى مبيمان، ال يستطيع أحد إزالة إبيامو، كىك األكثر.

إلبياـ التي ذكرىا و: كذلؾ مف خبلؿ إحدل طرؽ معرفة االقسـ الثاني: ما أمكف بيان
 عمماء المصطمح، كسيأتي بيانيا الحقان.

 رسم توضيحي ْلقسام اإلبيام:

                                                

               

 

 
 

 

 أقسام اإلبهام

 باعتبار إمكانية بيانه

 ما لم يبين

 ما أمكن بيانه

 باعتبار شّدته ودرجته

 رجل، امرأة

 ابن، بنت 

 عم، عمة

 خال، خالة

 باعتبار موضعه ومكانه 

 في السند

إذا كان المبهم 
 صحابيا  

 المبهم صحابي

المبهم ليس 
 صحابيا  

 إذا كان اإلبهام مركبا  

 اإلبهام مركب

اإلبهام غير 
 مركب

 في المتن

ينقسم اإلبهام بإعتبار حيثيات 
 ثلث
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 الثاني المبحث
 ِصَيِغوِ  وبيان اإلبيام، أسباب

 والمتن السند يف اإلبيام، أسباب: اْلول المطمب
 ذكرت سابقان أٌف اإلبياـ يقع في السند كفي المتف فمذلؾ البد أف يككف ليما أسباب.

 أوًًل: أسباب اإلبيام في السند: 
،  أك شيخ، مف أكثر عف الحديث المحدث يسمع كذلؾ أف: االختصار بسبب اإلبياـ (1 راكو

 .االختصار لغرض بعضيـ ييبيـ أك يحذؼك  بعضيـ، فيذكر
ـي : خاكمالسٌ  قاؿ ميٍبيى كىاةً  "كى اؿً  ًمفى  الرُّ ـ   لىـٍ  مىا كىالنٍّسىاءً  الرٍّجى ارنا ًإم ا؛  ...ييٍس  أىكٍ  شىكًّا أىكٍ  اٍخًتصى
" نىٍحكى   .(1)ذىًلؾى

 بسبب تيقنو لعدـ المبيـ االسـ أحيانان  الحديث راكم ييبيـ كذلؾ أف :الشؾ بسبب اإلبياـ (2
 .(2)خاكم كما سبؽ نصوكذكر ىذا السبب السٌ  فيو، كقع الذم الشؾ

 تدليسان. الراكم اسـ ذكر في الرغبة عدـ بسبب اإلبياـ (3
  (3):منياعدة  أنكاع عمى كىك

 ضعؼ الراكم المبيـ، أك الكبلـ فيو كفي مذىبو: ( أ
 كال عنو)أٌم عف عكرمة( يركم كاف سيريف ابف أف أحمد:" اإلماـ ما ذكره: مثاؿ ذلؾ
 .(4)كرأيو" مذىبو في طعنا يماأن إلى أحمد كأشار مالؾ، ككذلؾ يسميو،
 كىافى  "قائبلن  الككفي سيؿ أبي سالـ بف محمد ترجمة في البخارم اإلماـ ذكره ما :أخر كمثاؿ
ٍنوي  يركم الثكرم  اٍبف كىافى  ًفيوً  يتكممكف الش ٍعًبٌي، عىفً  رجؿ: قىاؿى  كربما سيؿ أىبيك فىيىقيكؿي  عى
ٍنوي" ينيى المبارؾ  .(5)عى

                                                           

 (.321/ 1جلٌسخاكم )( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ا(1
 .321/ 1المرجع السابؽ، ج( (2
( الركاية عمى اإلبياـ كالتعديؿ عميو عند اإلماـ الشافعي في األحاديث المرفكعة، عبد الرزاؽ مكسى أبك (3

 طو عفاف الحمداني، شبكة األلككة.(. كاإلبياـ في الكتاب كالسنة، لمدكتكر 71البصؿ)ص
 (.762/ 3جحنبمي )( شرح عمؿ الترمذم، ابف رجب ال(4
 (.117/ 1ج( التاريخ الكبير، البخارم )(5
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 مف الثاني بالقسـ النكع؛ ىذا المحدثكف يسمي :لو قرينان  لككنو أكالراكم  شيخ سف صغر ( ب
 تعميةن  بو، المشيكر خبلؼ عمى كنيتو أك الشيخ باسـ إتياف كىك ) تدليس الشيكخ(التدليس
 حالو. عمى لمكقكؼ كتكعيران  ألمره،

 كنحك الركاية عف تراجعيـ أك لو تكذيبيـ مف خكفان  األحياء عف التحديث في عدـ الرغبة ( ت
 قيد عمى عنو ثي د  حى يي  مف كاف إذا الحديث بسماع يرغب ال األئمة بعض أف   نرل بؿ ،ذلؾ

 الحياة.

؟ أىالى : ًلمش ٍعًبيٍّ  قيٍمتي : قىاؿى ، عىٍكفو  اٍبفى البغدادم "أٌف  الخطيب ذكره ما كمثاؿ ذلؾ: دٍّثيؾى : قىاؿى  أيحى
دٍّثيًني اأٍلىٍحيىاءً  أىعىفً : " الش ٍعًبيُّ  فىقىاؿى  ،  اأٍلىٍحيىاءً  عىفً  بىؿٍ  الى ، قيٍمتي : قىاؿى  اأٍلىٍمكىاًت؟ عىفً  أىـٍ  تيحى
دٍٍّثًني فىبلى  :قىاؿى   .(1)"اأٍلىٍحيىاءً  عىفً  تيحى

الجراح رحمو ا  بف ككيع ككاف تكثيقو، في كالمبالغة وً ثً دٍّ حى مي  أمر تفخيـ في الراكم رغبة ( ث
 . يفعمو تعالى

 مف كخاصة الركاة عند عنو بالركاية مشتيران  معركفان  لككنو يحدثو مف الراكم يبيـ أف (4
 .الزكجة أك الجدة أك األـ عف الراكية مثؿ عنده معركفان  يحدثيـ، أك لككنو

عف أمي، أك عف أبي، كغير ذلؾ مف األمثمة التي  :أمثمة ذلؾ كثيرة مثؿ أف يقكؿ الراكم
 يطكؿ ذكرىا.

 ثي حدي يى  كىك البشر، بني ةخصكصي مف خاصية النسياف: الشيخ اسـ نسياف بسبب اإلبياـ (5
 سنو. لكبر أك وي ثى د  حى  بمف سماعو ًقدـ بسبب النسياف عميو يطرأ إذ الحديث لركاة كثيران 

د ثىنىاقاؿ أحمد بف حنبؿ:  ركاه اإلماـ ما :مثاؿ ذلؾ ، حى د ثىنىا: قىاؿى  بىٍيزه د ثىنىا شيٍعبىةي، حى  النٍُّعمىافي  حى
، ٍبفي ا ، اْسَموُ  َأْحَفظُ  ًَل  ْنَساًنا،إِ  َسِمْعتُ : قىاؿى  سىاًلـو دٍّثي بىٍيرً  عىفٍ  ييحى ،.." ٍبفً  جي ميٍطًعـو

(2). 

 

 

 
                                                           

 (.122( الكفاية في عمـ الركاية، الخطيب البغدادم )ص (1
 (.16511/ح225/ص35( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(2
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 (1)المتن: في اإلبيام أسباب :ثانياً 

 فيركيو آخر راكو  يعرفو بينما باإلبياـ، الحديث فيركم لبلسـ المبيـ، الراكم معرفة عدـ (1
 المبيـ االسـ تذكر  التي الركايات عف البحث خبلؿ مف كجدتو ما كىذا بالتصريح،
 . بالتصريح

 بالتصريح غيره يجـز بينما باإلبياـ، أك بالشؾ فيركيو المبيـ، اسـ في كىمو أك الراكم شؾ (2
 .بو

 معيف شيء عمى لبلستدالؿ الحديث الراكم فيسكؽ االجتزاء، أك االختصار بسبب اإلبياـ (3
 فقط. بغرضو يفي ما الحديث مف فيركم

 ككصفو ذكرىا، يحب كال كقعت حادثة عف الحديث ككفي إذ المسمـ، عمى لمستر اإلبياـ (4
المرأة المخزكمية  قصة في الحديث: كمثالو ذلؾ كغير أك السرقة بالزنا، رميو أك بالنفاؽ

 .(3)، كقصة الرجؿ الذم زنا بامرأة، الحديث..."(2)التي سرقت، الحديث..."

جؿ مف أىؿ نجد الذم جاء قصة الر  :كمثالو اإلجبلؿ، أك التفخيـ أك التعظيـ ببسب اإلبياـ (5
 .(4)كسألو عف اإلسبلـ، الحديث...." لمنبي 

 الراكم. نفس في شخصي غرض بسبب اإلبياـ (6

 . المنافقيف أحاديث في كما كرد بو، االىتماـ كعدـ المبيـ لتحقير اإلبياـ (7

 بياف. إلى يحتاج ال أنو الراكم يظف بحيث المبيـ االسـ كضكح (8

فت إلى شيء جى دفع اليمـ إلى االجتياد كالت (9 ي كالبحث، فإف النفس إذا تشك   في تحصيمو. تٍ د  قصٍّ

 
 

                                                           

الركاية عمى ك (. 1/36جعبدالرحمف البر) :مقدمة المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، لمعراقي، تحقيؽ( (1
(. 71عبد الرزاؽ مكسى أبك البصؿ)ص بياـ كالتعديؿ عميو عند اإلماـ الشافعي في األحاديث المرفكعة،اإل
 ة. طو عفاف الحمداني، شبكة األلككاإلبياـ في الكتاب كالسنة، لمدكتكر ك 

 (، سيأتي تخريجو، كبياف المبيـ فيو في بابو.1125/ح53/ص1)ج ( سنف النسائي، النسائي(2
 (، سيأتي تخريجو، كبياف المبيـ فيو في بابو.1116/ح172/ص1د، أبك داكد )ج( سنف أبي داك (3
 (، سيأتي تخريجو، كبياف المبيـ فيو في بابو.171/ح336/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(4
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 المتن فياإلبيام  صيغ: الثاني المطمب
مف  لكثيرالصيغ التي تدؿ عمى اإلبياـ كثيرة كال تقؼ عند صيغة كاحدة، فيناؾ اإف  

حصر، مف ىذه الصيغ عمى سبيؿ المثاؿ ال ال ان الصيغ التي تكحي باإلبياـ، كسأذكر ىنا عدد
 مف الصيغ الكاردة معي في الدراسة التطبيقية.

ث  صيغ اإلبيام  :بيا ستدرس في الدراسة التطبيقية ؿي : ىذه األحاديث الميمى

م ى كىافى  قىدٍ  َرُجلٌ  :" فىمىر  رجل (1 مىى   الن بيٍّ  مىعى  صى اًر....الحديث" ًمفى  قىٍكـو  عى  .(1)اأٍلىٍنصى
اءي  اٍليىييكدى  : "ًإف  رجل، امرأة (2 م ى الن ًبيٍّ  ًإلىى كاجى مىٍيوً  اي  صى ، عى م ـى سى كا كى  ًمٍنييـٍ  َرُجًل  أىف   لىوي  فىذىكىري

نىيىا....الحديث" اْمرََأةً كى   .(2)زى
لىدىتٍ  :رجلن، زوجيا، شاب، كيل (3 فىاةً  بىٍعدى  اأٍلىٍسمىًمي ةي  سيبىٍيعىةي  "كى ، ًبًنٍصؼً  َزْوِجَيا كى  شىٍيرو

طىبىيىا اأى  َرُجَلنِ  فىخى ديىيمى ري  َشاب   حى  .(3)....الحديث"َكْيلٌ  كىاآٍلخى
اءى  َأْعرَاِبيًّا "أىف   :ياأعراب   (4 ؿى  ًإف  : فىقىاؿى   الم وً  رىسيكؿً  ًإلىى جى  .(4)ًلمذٍٍّكًر....الحديث" ييقىاًتؿي  الر جي
لىـٍ  نىٍفسييىا اٍفتيًمتىتٍ  ُأم ي :" ًإف  أمي (5  .(5)تيكًص.... الحديث" كى
ر تىٍيفً  أىف   :"َضر َتْينِ  (6 بىتٍ  ضى رى ، ًبعىميكدً  اأٍليٍخرىل ًإٍحدىاىيمىا ضى فىقىتىمىٍتيىا....الحديث" فيٍسطىاطو

(6). 
 نىٍأذىفي  الى  كىالم وً  :َلوُ  اْبنٌ  فىقىاؿى  ،"ًبالم ٍيؿً  اٍلمىسىاًجدً  ًإلىى ًلمنٍّسىاءً  اٍئذىنيكا":  الن ًبيُّ  :" قىاؿى ابن لو (7

....الحديث" لىييف 
(7). 

كا أىفٍ  اٍستىٍأذىنيكًني اٍلميًغيرىةً  ٍبفً  ًىشىاـً  بىًني :" ًإف  تيمابن (8 ًمي   اْبَنَتُيمْ  ييٍنًكحي  طىاًلبو  أىًبي ٍبفى  عى
 .(8)....الحديث"

اًدمىييـي  "فىكىانىتٍ  :العروس (9 ا تىٍدًرم :"قىالىتٍ  ،اْلَعُروُس  خى  .(9)....الحديث" الم وً  رىسيكؿى  سىقىٍيتي  مى

                                                           

 (.112/ح312/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(1
 (.1116/ح172/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(2
 (.2711/ح12/ ص6ائي )ج( سنف النسائي، النس(3
 (.3715/ح11/ص2( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(4
 (.3515/ح216/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(5
 (.1132/ح71/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(6
 (.761/ح177/ص1)ج ( سنف أبي داكد، أبك داكد(7
 (.1221/ح612/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(8
 (.1213/ح616/ص1ف ماجو )ج( سنف ابف ماجو، اب(9



21 

رىتً :" فى اْلُمَؤذ نُ  (10 ةي، حىضى اءى  الص بلى ، الن اسى  يىٍجمىعى  أىفٍ  فىأىمىرىهي  بىٍكرو  أىًبي ًإلىى اْلُمَؤذ نُ  فىجى ـٍ يىؤيم يي  كى
اءى   .(1)...الحديث" الم وً  رىسيكؿي  فىجى

فىٍفتي اليتيم، العجوز (11 مىٍيوً  :" كىصى كىرىاًئنىا...الحديث" ًمفٍ  َوالَعُجوزُ  كىرىاءىهي، َوالَيِتيمُ  أىنىا، عى
(2). 

قىٍعتى  أىن ؾى  عىٍنؾى  "بىمىغىًني :جارية بني فلن (12 مىى كى  .(3)...الحديث"ُفَلنٍ  َبِني َجاِرَيةِ  عى

ـى خالي (13 ٍمتي  ًإنٍّي ،الم ًو  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  َخاِلي :" فىقىا ـى  نيسيًكي عىج   كىأىٍىؿى  أىٍىًمي، أًليٍطًع
 .(4)دىاًرم....الحديث"

ٍكًجي :" طىم قىًنيزوجي (14 ٍيدً  مىىعى  زى سيٍكنىى  الى : الم ًو  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ، الم وً  رىسيكؿً  عى
 .(5)لىًؾ...الحديث"

 .(6)....الحديث"َرُسوًًل    الم وً  رىسيكؿي  :" فىأىٍرسىؿى رسوًلً  (15

فىةو  لىوي  فىأىمىرىتٍ  ،َضْيفٌ  ًبعىاًئشىةى  :" نىزىؿى ضيف (16 ٍفرىاءى...الحديث" لىيىا ًبًمٍمحى صى
(7). 

م ى الن ًبي   :" فىأىتىٍيتي نفلنة بنت فل  (17 مىٍيوً  الم وي  صى ، عى م ـى سى ك ٍجتي : فىقيٍمتي  كى  ِبْنتَ  ُفَلَنةَ  تىزى
 .(8)...الحديث"ُفَلنٍ 

مىعىوي  َعم ي :" لىًقيتي يم  عَ  (18 ؿو  ًإلىى   الم وً  رىسيكؿي  بىعىثىًني: »قىاؿى  تيًريدي؟ أىٍيفى : لىوي  فىقيٍمتي  رىايىةه، كى  رىجي
 .(9)أىًبيًو...الحديث" رىأىةى امٍ  نىكىحى 

ٍدتي  :" ًإنٍّيفلن (19 ، ًريحى  ُفَلنٍ  ًمفٍ  كىجى ـى  شىرىابو ًء...الحديث" شىرىابي  أىن وي  فىزىعى  .(10)الطٍّبلى

 
                                                           

 (.1112/ح2/ص2)ج ، النسائي( سنف النسائي(1
 (.321/ح171/ص1)ج ( سنف الترمذم، الترمذم(2
 (.1137/ح115/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(3
 (.1221/ح333/ص5( سنف النسائي، النسائي )ج(4
 (.3126/ح676/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(5
 (.3773/ح31/ص2داكد )ج ( سنف أبي داكد، أبك(6
 (.721/ح152/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(7
 (.1171/ح171/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(8
 (.1175/ح175/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(9

 (.7511/ح236/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(10
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، كىاٍستىاقيكا ،الر اِعيَ  :" فىقىتىميكااعيالر   (20 ًبؿى ...الحديث" فىقىط عى  طىمىًبًيـٍ  ًفي فىبىعىثى  اإٍلً أىٍيًديىييـٍ
(1.) 

ك جى  أىن وي  :"أختو (21 مىى الميٍسًمًميفى  ًمفى  رىجيبلن  ُأْخَتوُ  زى ٍيدً  عى ا ًعٍندىهي  فىكىانىتٍ  ،  الم وً  رىسيكؿً  عى  مى
 .(2)كىانىٍت...الحديث"

م ى الم وً  رىسيكؿً  ًإلىى أىٍىدىتٍ  ،َخاَلَتوُ  :" أىف  خالتو (22 مىٍيوً  اي  صى م ـى  عى سى بًّا، سىٍمننا،: كى  كىأىضي
 .(3)ديث"كىأىًقطنا...الح

 .(4)...الحديث"َلوُ  اْبَنةً  تىرىؾى  مىٍظعيكفو  ٍبفي  عيٍثمىافي  ىىمىؾى  ًحيفى  :" أىن وي ابنة (23

ٍمرىةى  : "رىمىىالحلق (24 عى  ثيـ   الن ٍحًر، يىٍكـى  اٍلعىقىبىةً  جى ٍنًزًلوً  ًإلىى رىجى ، فىدىعىا ًبًمننى مى ، ًبًذٍبحو  دىعىا ثيـ   فىذيًبحى
قِ   .(5)...الحديث"ِباْلَحل 

عىمىتٍ تيم  عَ  (25  .(6)تىٍبًكيًو...الحديث" الى  :  الم وً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  تىٍبًكيًو، َعم ِتي : "كىجى

اءىتٍ ة، سيدينَ يْ كِ سْ مِ  (26 اًر، ًلبىٍعضً  ِمْسِكيَنةٌ  :" جى مىى ييٍكًرىيًني َسي ِدي ًإف  : فىقىالىتٍ  اأٍلىٍنصى  عى
 .(7)اٍلًبغىاًء...الحديث"

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.1135/ح27/ص5( سنف النسائي، النسائي )ج(1
 (.3211/ح315/ص7ذم )ج( سنف الترمذم، الترم(2
 (.2522/ح272/ص2( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(3
 (.1151/ح611/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(4
 (.1211/ح312/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(5
 (.1117/ح12/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(6
 (.3211/ح321/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(7
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 الثالث المبحث
 وفوائدىا اإلبيام، رفةمع طرق 

 :مطمبان وفيو

 اإلبيام معرفة طرق: اْلول المطمب
 عدة: طرؽ يمكف معرفة المبيـ مف خبلؿ 

 .األخرل الركايات بعض في كركد المبيـ مسمًّى الطريقة اْلولى:

 .منو كثير عمى السٍّيىر أىؿ تنصيص الطريقة الثانية:

 .ذلؾ في المبيـ الراكم لذلؾ أيٍسًندى  ما لمعيف فيو أيٍسًندى  آخر حديث كركد الطريقة الثالثة:

ًفيوً : اٍلًعرىاًقيُّ "عمى ىذه الطريقة قائبلن  كعمؽ الحافظ ، كى كىازً  نىظىره قيكعً  ًلجى  .(1)اًلٍثنىٍيًف" اٍلكىاًقعىةً  ًتٍمؾى  كي

أٌف يككف لممبيـ عادة في إبياـ بعض شيكخو بمفظ معيف فيعرؼ مف خبلؿ  الطريقة الرابعة:
 .(2)و أنو يريد بو فبلنان إطبلقو ل

زالتو؛ كلكف ىناؾ  ىذه بعض الطرؽ التي ذكرىا أىؿ الحديث في كيفية معرفة اإلبياـ كا 
كىًثيره   ييكقىؼٍ  لىـٍ  ًمٍنييـٍ  الكثير مف المبيميف الذيف لـ يعرفكا كما زالكا مبيميف، فقاؿ ابف الصبلح:" كى

مىى " عى ـٍ اًئًي أىٍسمى
(3).(4) 

  

                                                           

 (.177/ 3جشرح تقريب النكاكم ) ( تدريب الراكم في(1
( انظر: الركاية عمى اإلبياـ كالتعديؿ عميو عند اإلماـ الشافعي في األحاديث المرفكعة، لمباحث: عبد الرزاؽ (2

 (.71صمكسى أبك البصؿ)
 (.257( مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع عمـك الحديث ، ابف الصبلح )ص (3
 (.171/ 3جرح تقريب النكاكم، لمسيكطي )( يستفاد مف: تدريب الراكم في ش(4
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 المبيمين: معرفة فوائد: الثاني المطمب
عمـ المبيمات مف أقساـ عمكـ الحديث الباىرة، كأنكاعو الزاىرة، فيك عمـ شريؼ يعتبر 

ف  اال عتنى بو السمؼ الصالح،ا  . وي فضؿه حسفه كمعرفتى  عتناء بوكا 
 فمن فوائد معرفة المبيمين في اإلسناد:

 ابف فبلف عف: سند في كرد إذا كما إسناد في إبيامان  رفع ما فيو ما " كأىـ:كىًثيرو  قاؿ اٍبفي 
 أك ثقة ىك فإذا أخرل، طريؽ مف المبيـ ىذا تسمية فكردت: أمو أك عمو، أك أبيو، عف أك فبلف،

 .(1)ىذا" في ما أنفع فيذا أمره، في يينظر ممف أك ضعيؼ،

فىاًئدىةي  عمـ ميًيٌـّ، كتعقبو السخاكم قائبلن: " كىىيكى  ٍنوي  اٍلبىٍحثً  كى كىاؿي  عى يى  زى بىري  يىًردي  ال ًتي الىةً اٍلجى  اٍلخى
ٍيثي  مىعىيىا، ـي  يىكيكفي  حى ٍبيىا ٍسنىاًد، أىٍصؿً  ًفي اإٍلً ًني: ييقىاؿى  كىأىفٍ  اإٍلً ؿه  أىٍخبىرى فه  أىكٍ  شىٍيخه  أىكٍ  رىجي  أىكٍ  فيبلى

، ـٍ يي بىرً  قىبيكؿً  شىٍرطى  أًلىف   بىٍعضي ـى  كىمىا -اٍلخى ًم مىفٍ  رىاًكيًو، عىدىالىةي  -عي ـى  كى ٍينيوي  تيٍعرىؼي  الى  ميوي اسٍ  أيٍبًي  فىكىٍيؼى  عى
لىكٍ  بىؿٍ !  عىدىالىتيوي؟ ٍنوي  الر اًكم تىٍعًديؿي  فيًرضى  كى مىى يىٍكًفي الى  ًإي اهي  ًإٍبيىاًموً  مىعى  لىوي  عى حٍّ  عى ا اأٍلىصى رى  كىمى  ًفي تىقىر 
ا بىاًبًو، مى ٍتفً  أىٍصؿً  ًفي يىقىعي  ًمم ا عىدىاهي  كى نىٍحًكهً  اٍلمى   .(2)ًو"ًفي قىاؿى  كى

 في المتن:اما فوائد معرفة المبيمين 

ٍدكىل قىًميؿي  "ًإن وي  :كىًثيرو  قاؿ اٍبفي    ٍعًرفىةً  ًإلىى ًبالنٍٍّسبىةً  اٍلجى ٍكـً  مى ًديًث، ًمفى  اٍلحي لىًكن وي  اٍلحى  شىٍيءه  كى
م ى دًٍّثيفى  ًمفى  كىًثيره  ًبوً  يىتىحى " اٍلميحى ـٍ ٍيًرًى كىغى

(3) . 

ـ بو مف جاء بعده مف العمماء، فكانكا يركف أىمية بياف مٍّ سى ير لـ يي كلكف قكؿ الحافظ ابف كث
 اإلبياـ سكاء كاف في السند أك في المتف.

ـي  يىكيكفى  أىفٍ  فىكىاًئًدهً  فقاؿ السخاكم: "كًمفٍ  ٍبًي ٍكـو  عىفٍ  سىاًئبلن  اٍلمي وي  حي ًديثه  عىارىضى ري  حى  فىييٍستىفىادي  ،آخى
ٍعًرفىًتوً  ـً  زىمىفي  عيًرؼى  ًإفٍ  وي كىعىدىمي  الن ٍسخي  ًبمى اًبيٍّ  ذىًلؾى  ًإٍسبلى حى كىافى  الص  ةو  عىفٍ  أىٍخبىرى  قىدٍ  كى  شىاىىدىىىا قىدٍ  ًقص 

ـه" كىىيكى  ميٍسًم
(4). 

  :ألخصيا بالنقاط اآلتية المبيمة األسماء تبييف فكائد العراقي الديف كلي الحافظ الشيخ كذكر

 .إليو متشكقة النفس فإف عميو، ىك ما عمى الشيء تحقيؽ (1
                                                           

 (.325( الباعث الحثيث إلى اختصار عمـك الحديث، ابف كثير )ص (1
 (.321/ 1ج( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، السخاكم )(2
 (.326( الباعث الحثيث إلى اختصار عمـك الحديث، ابف كثير )ص (3
 (.321 /1ج( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، السخاكم )(4
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 .فضيمتو بمعرفتو فيستفاد لو منقبة الحديث في يككف كأف (2

 عرؼ إف ناسخ ىك ىؿ بمعرفتو فيستفاد آخري  حديثه  وي ضى رى اى عى  ـو كٍ حي  عف سائبلن  يككف كأف (3
 .إسبلمو زمف

ف (4  أك بالصحة الحديث عمى ليحكـ ضعفو أك ثقتو تفيد فمعرفتو اإلسناد في المبيـ كاف كا 
 (1).غيرىا

 يم الحديث بمبيم القرآن:فوائد معرفة مب

ذكر الدكتكر عبدالرحمف البر أف ىناؾ عبلقة تشابو كاضحة بيف األمريف تتمثؿ في 
 (2):آلتيةالنقاط ا

  فائدة معرفة كؿ منيما أنو يعيف عمى فيـ المراد، كمعرفة الناسخ مف المنسكخ عند
 التعارض.

  ـ في القرآف إنما يككف بالسنة، فكؿ مبيـ القرآف جزءان مف مبيـ الحديث، إذ بياف اإلبيا دُّ عى يي
 مبيـ مف القرآف كالحديث يتضح بالحديث.

  ٌبلن منيما قد يتعدد بياف المراد في المبيـ فيو.في أف ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.23-1/21ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي)(1
 (.21-1/32ج( مقدمة المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، لمعراقي، تحقيؽ د/ عبدالرحمف البر)(2
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 الرابع المبحث
 اإلبيام عمى المشتممة الروايات مع التعامل في النقاد مناىج

ؼ العمماء في ىذه المسألة عمى ثبلثة اختم اإلبيام في السند: عمى أوًًل: الروايات المشتممة
 أقكاؿ:

 من قبيل المنقطع: ىو القول اْلول:

 ىذا مف التاسع " النكع الحديث: عمكـ معرفة مف التاسع النكع قاؿ الحاكـ أبك عبدا في  
 بينيما، يميز مف الحفاظ في يكجد ما كقؿ المرسؿ، غير كىك الحديث مف المنقطع معرفة العمـ

 :ثبلثة أنكاع عمى كالمنقطع

 النوع اْلول:

 بفا أيكب ثنا ببغداد، السماؾ بف أحمد بف عثماف عمرك أبك ما حدثناه منيا نكع فمثاؿ  
 عف حؽ، بف ىبلؿ ثنا،  ركح أبك البلحكني مكسى بف العزيز عبد ثنا،  السعدم سميماف
ٍيًرمُّ  رى يرً  ابف كىك العبلء أبي عف، اٍلجي  ،أىٍكسو  ٍبفً  شىد ادً  عف،  ةحنظم بني من رجمين عف ،الشٍّخٍّ

 األمكر في التثبت أسألؾ إني الميـ": صبلتو في يقكؿ أف أحدنا ـي مٍّ عى يي    ا رسكؿ كاف: قاؿ
 .(1)"...الحديثصادقان  كلسانان  سميمان  قمبان  كأسألؾ الرشد، كعزيمة

 بفا ءالعبل أبي بيف الرجميف لجيالة المنقطع مف لنكع مثؿ اإلسناد ىذا: الحاكـ قاؿ  
يرً   كثيرة. الحديث في كشكاىده أكس بف كشداد ،الشٍّخٍّ

 النوع الثاني:  

ما  :ذلؾ كمثاؿ بمنقطع، كليس مسمى، غير رجؿ إسناده كفي الحديث، يركل كقد  
 بفا محمد ثنا،  سيار بف أحمد ثنا بمرك، التاجر محبكب بف أحمد بف محمد العباس أبك أخبرنا
دي  اثن،  الثكرم سفياف ثنا كثير،  رسكؿ قاؿ: قاؿ ، ىريرة أبي عف ،شيخ ثنا ،ًىٍندى  أىًبي ٍبفي  دىاكي
 فميختر الزماف ذلؾ أدرؾ فمف كالفجكر، العجز بيف الرجؿ يخير زماف الناس عمى يأتي":  ا

                                                           

 ،(636ح/311ص)الدعاء كتاب في الطبراني أخرجو، ك (35: ص) عبدا أبك الحاكـ الحديث، عمـك معرفة ((1
ٍيًرمُّ  طريؽ مف رى  .بنحكه بو،، اٍلجي
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ت ابي  ركاه كىكذا ،(1)"الفجكر عمى العجز دي  عف ،ًبٍسطىاـ بف اليىي اجك  بىًشير ٍبفي  عى  ،ٍندى ىً  أىًبي ٍبفي  دىاكي
ذا  .الجدلي عمر أبك اسمو عمى يقفكا لـ الذم الرجؿ كا 

 قيس جزيرة نزلت: قاؿ ىند أبي بف داكد عف، عاصـ بف عمي ثـ ذكره بسنده إلى
)فذكر   ا رسكؿ قاؿ: يقكؿ ىريرة أبا سمعت: يقكؿ عمر أبك: لو يقاؿ أعمى شيخان  فسمعت

 الحديث(.

 في المتبحر الفيـ الحافظ إال عميو يقؼ ال لذما المنقطع مف النكع فيذا ":الحاكـ قاؿ  
 . (2)"ليا شاىدان  الكاحد ىذا جعمت كثيرة شكاىد كلو الصنعة،

 المنقطع: من الثالث النوع

 إلى الكصكؿ قبؿ الحديث عنو يركم الذم مف يسمع لـ راكو  ركايةي  اإلسناد في يككف أف  
 منقطع. لو يقاؿ إنما مرسؿ، الحديث مف النكع ليذا يقاؿ كال اإلرساؿ، مكضع ىك الذم التابعي

 أف كتيقف عمـ المنقطع مف ذكرناه ما تأمؿ مف " ككؿكختـ كبلمو في ىذا النكع قائبلن:
 .(3)المتعمـ" كالطالب المكفؽ، إال يستدركو ال الذم الدقيؽ مف العمـ ىذا

 القول الثاني: من قبيل المرسل: 

كيني فقاؿ بذلؾ أكثر األصكلييف، منيـ إماـ الحرمي صكر  كمف "حيث قاؿ: الجي
 أف غير مف الراكم فبلف عف أك  ا رسكؿ عف رجؿ أخبرني: الراكم يقكؿ أف المراسيؿ
 .(4)"يسميو

 فعمو قد صكؿألا كتب بعض عف المصنؼ ) ابف الصبلح(  ذكره كقاؿ العراقي:" كما
 زاد بؿ ،مرسبلن  وكيجعم الرجؿ فيو أبيـ ما بعضيا في فيركل ،المراسيؿ كتاب في داكد أبك

 كىذا ،مرسبلن  ـ  سى يي  لـ الصحابة مف رجؿو  عف التابعى ركاه ما فجعؿ سننو في ىذا عمى البييقي
 .(5)قريب" فيك الصحابة كمراسيؿ حجة كيجعمو ،مرسبلن  يسميو كاف إف إال الميـ بجيد منو ليس

                                                           

 المسند في يعمى أبك أخرجوك  ،(31: ص) عبدا أبك الحاكـ الحديث، عمـك معرفة ((1
 .بنحكه بو، ىند، أبي بف داكد طريؽ مف ،(6112ح/351ص/11ج)

 .(31: ص) عبدا أبك الحاكـ الحديث، عمـك معرفة ((2
 (.31-35ص ص د ا )( انظر معرفة عمـك الحديث، الحاكـ أبك عب(3
 (.313/ 1ج( البرىاف في أصكؿ الفقو، اماـ الحرميف الجكيني )(4
 (.51( التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح، العراقي )ص (5
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ٍسنىادً  ًفي ًقيؿى  كقاؿ ابف الصبلح:" ًإذىا ،: " اإٍلً فه ؿو رى  عىفٍ  فيبلى فو  عىفٍ  شىٍيخو  عىفٍ  أىكٍ  جي  أىكٍ "  فيبلى
، نىٍحكى  ـي  ذىكىرىهي  فىال ًذم ذىًلؾى اًك ٍعًرفىةً "  ًفي اٍلحى ميكـً  مى ًديثً  عي  كىىيكى  ميٍنقىًطعنا، بىؿٍ  ميٍرسىبلن  ييسىم ى الى  أىن وي "  اٍلحى
ن فىاتً  بىٍعضً  ًفي كؿً  ًفي اٍلميٍعتىبىرىةً  اٍلميصى ًؿ، أىٍنكىاعً  ًمفٍ  مىٍعديكده  اٍلًفٍقوً  أيصي " كىالم وي  اٍلميٍرسى أىٍعمىـي

(1). 

 
 مجيول: إسناده فيو  متصل القول الثالث: 

كثريف الحافظ رشيد الديف العطار في الغرر األ عف حكاه "كقد قاؿ بذلؾ األكثركف
 كنحكه رجؿو  عف الركام قكؿ أف كالتحقيؽحيث قاؿ: " العبلئى الحافظكاختاره ، (2)"المجمكعة
 يعرؼ لـ إذا منقطعان  يككف إنما ىذا إفٌ  ثـ ،بو االحتجاج لعدـ المنقطع حكـ حكمو لكفك  ؛متصؿ
 .(3)"مقبكالن  الرجؿ ذلؾ كاف إف بو كيحتج متصبلن  كاف عرؼ كمتى المبيـ الرجؿ ذلؾ

المبيـ ىذا  حتج بو إذا كافكيرل الباحث بأف إسناده متصؿ، متى عيًرؼ ىذا المبيـ، كيي 
ذا لـ ييعمقبكالن،   رؼي ىذا المبيـ فإسناده منقطع، كال ييحتج بو، كا تعالى أعمـ.كا 

 اإلبيام في المتن: عمى ثانيًا: الروايات المشتممة

ال يضر اإلبياـ الكارد في متف الحديث؛ ألنو ال يترتب عميو الحكـ عمى الحديث بالقبكؿ 
ىتـ العمماء القدامى ذا اناد كما سبؽ ذكره، كلكف كمع ىأك الرد، بخبلؼ اإلبياـ الكارد في اإلس

ا ليذا العمـ مف فكائد كأىمية كما مى كبعض المعاصريف ببياف المبيميف في متكف السنة النبكية، لً 
سبؽ ذكرىا، فألفكا المصنفات كالكتب التي أزالكا مف خبلليا اإلبياـ الكاردة في متكف السنة 

في المبحث  بيانو كتفصيمويأتي ، كىذا ما سعض منيا في األسانيد كالمتكف معان النبكية، كالب
 .اآلتي

 

 

 

 

                                                           

 (.72( مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع عمـك الحديث، ابف الصبلح )ص (1
 (.51عراقي )ص ( انظر: التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح، ال(2
 (.27( جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (3
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 الخامس المبحث
 المبيمات عمم في المصنفات

 (1):والمبيمات الغوامض كتاب (1

 .( ىػ409 ت)  المصرم األزدم سعيد الغني المؤلؼ: عبد
 المصنف في كتابو:منيج 

 عمي بف سعيد الغني عبد ىك المبيمات عمـ في صنؼ مف أكؿ أف   عمى المصنفكف أجمع -1
 المصرم. األزدم بشر بف سعيد بف

 ترتيب الكتاب: لـ يقـ الكاتب بترتيب كتابو عمى نحك معيف. -2

كمف ثـ  ،تخريجو لؤلحاديث: يذكر األحاديث التي تحتكم عمى ألفاظ اإلبياـ متتابعة كبسنده -3
يذكر لفظ اإلبياـ كتعريفو بأف يقكؿ ىك فبلف أك فبلنة، كمف ثـ يذكر الحجة كالدليؿ فيما 

 ياف اإلبياـ.قاؿ في ب

ككاف أكثر اعتماده في تعريؼ المبيـ عمى الركايات المرفكعة، فإف لـ يتيسر لو ذلؾ فإنو  -4
 يذكر مف قاؿ ذلؾ مف أىؿ األخبار كالسير.

كاف يأخذ مف مصدريف مف مصادر االخبارييف كىما: الزبير بف بكار، كالييثـ بف عدم،  -5
بف غساف الكبلبي، كابف قتيبة،  ككذا عف مصدريف مف مصادر المغكييف كىما: المفضؿ

 .(2)كلكف كاف ذلؾ قميؿ

فيقكـ ببياف المبيـ األكؿ صاحب  ،كاف يذكر بعض األحاديث التي فييا أكثر مف مبيـ -6
 .(3)خردكف أف يعكؿ عمى بياف المبيـ اآل القصة

 يشتمؿ كتابو عمى مبيمات المتكف فقط. -7

نماك مف كتب السنة،  معيفقتصر عمى مبيمات كتاب لـ ي -8  مف جميع كتب السنة. ا 

 .ان ف باباى، لسبعيف مبيمتناكؿ في كتابو سبعي -9

                                                           

( الكتاب مطبكع، كقاـ بتحقيقو د. حمزة أبك الفتح بف حسيف قاسـ محمد النعيمي، كنشرتو دار المنارة، كعثرت (1
 .PDFعميو نسخة 

 (.1/22ج) ( مقدمة، الغكامض كالمبيمات في الحديث النبكم، األزدم، تحقيؽ د/ حمزة النعيمي(2
 .1/21، جلمرجع السابؽ( ا(3
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 (1) :المحكمة اْلنباء في المبيمة اْلسماء (2

 ثابت بف ميدم بف أحمد بف ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك لحافظا: المؤلؼ
   (.ىػ 463ت)  البغدادم بالخطيب المعركؼ البغدادم،

 منيج المصنف في كتابو:

ت بى ترتيب الكتاب: ق -1 مىى ًكتىابىوي  اؿ السيكطي "رى كؼً  عى ، الش ٍخصً  ًفي اٍلحيري ٍبيىـً ًفي اٍلمي  تىٍحًصيؿً  كى
، ًمٍنوي  اٍلفىاًئدىةً  ٍنوي، اٍلكىٍشؼً  ًإلىى يىٍحتىاجي  الى  اٍلميٍبيىـً  ًباٍسـً  اٍلعىاًرؼى  فىًإف   عيٍسره اًىؿي  عى  يىٍدًرم الى  ًبوً  كىاٍلجى
مىًظن تىوي"
(2). 

يذكر  ـ  كمف ثى  ،ث: يذكر األحاديث التي تحتكم عمى ألفاظ اإلبياـ بسندهتخريجو لؤلحادي -2
يذكر الحجة فيما قاؿ، ككاف كمف ثىـ  لفظ اإلبياـ كتعريفو بأف يقكؿ ىك فبلف أك فبلنة، 

 يذكر أكثر مف ركاية لتعريؼ المبيـ.

 تقسيـ الكتاب:  -3

 (.68-1ف صفحة مف باب الخاء )م 39الجزء األكؿ: مف باب األلؼ حتى حديث رقـ 

 مف باب الظاء )مف  83 مف باب الخاء حتى حديث 40الجزء الثاني: مف حديث رقـ
 (.159 -69صفحة 

  مف باب العيف 117مف باب العيف حتى حديث رقـ  84الجزء الثالث: مف حديث رقـ
 (.231-161)مف صفحة

  لياء مف باب ا 163مف باب العيف حتى حديث رقـ  118الجزء الرابع: مف حديث رقـ
 (.326-232) مف صفحة 

  مف باب الياء  190مف باب الياء حتى حديث رقـ 164الجزء الخامس: مف حديث رقـ
 (.392-327) مف صفحة 

                                                           

( الكتاب مطبكع، كقاـ بتحقيقو د. عز الديف عمي السيد، مكتبة الخانجي بالقاىرة/مصر، كعثرت عميو نسخة (1
PDF. 

 (.172/ 3ج( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )(2
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  مف باب الياء، مف باب ذكر 191الجزء السادس كالسابع كالثامف: مف حديث رقـ 
مىى منيا كاحدة كؿ تشتمؿ التي القصص فحة األسماء ) مف ص مف فصاعدان  اسميف عى
 خر الكتاب(.آحتى -393

 يشتمؿ كتابو عمى مبيمات المتكف فقط. -1

نما مف جميع كتب السنة.ك مف كتب السنة،  معيفقتصر عمى مبيمات كتاب ي ـل -2  ا 

حسب ما ذكره المحقؽ، بينما السيكطي" ذكر أف الكتاب  ان حديث (238)يحتكم الكتاب عمى -3
 .(1)"ان حديث( 171) يحتكم عمى

 
 (2) :اإلشكال إيضاح (3

 ( . ىػ507 ت)  المقدسي طاىر بف محمد لمؤلؼ: الحافظا
 منيج المصنف في كتابو:

ٍقًدًسي طىاًىر قاؿ ابف -1 ابىة مف أىقكاـ أسامي "ىىًذه ا: رىحمىو اٍلمى حى ٍنييـ يركم الص  دىـ عى  كىالى  أىٍكالى
كىايىة ًفي يسمكف ًديث لىٍيسى  فٍ مى  عمى فيعسر ،الرٍّ  ،الرجؿ ؾذىلً  اٍسـ معرفىة صناعتو مف الحى
ار عمى اأٍلىٍجزىاء ىىًذه لىييـ أفردنا اًديثيـ ذكر دكف اٍخًتصى ؿ أىحى اجة ًإذٍ  كىااًلٍسًتٍدالى  تحصؿ اٍلحى
كىاب" اٍلميكفؽ كىا ،اٍلقدر ًبيىذىا  .(3)لمص 

 يذكر الحديث الذم فيو إبياـ سكاء في السند أك المتف، كأحيانان  تخريجو لؤلحاديث: أحيانان  -2
يراده دكف ذكر الحديثمبيـ يكتفي بذكر ال  .كا 

 العمة، كىكذا(.ك العـ، ك األـ، ك ترتيب الكتاب: رتب كتابو عمى األبكاب باب ) الجدة،  -3

 ضمف في كتابو مبيمات األسانيد كالمتكف. -4

مىعى  -5 ا ًفيوً  جى اٍلميٍبيىمىاتً  شىٍرطً  ًمفٍ  لىٍيسى  مى
 ال ًذم الزبيرنو كاف يضيؼ الميمؿ، مثؿ" ، حيث إ(4)

ًديث ركل د بف كىاًئؿ عىف ييكنيس بف ًعيسىى وحى    الن ًبي قتؿ :قىاؿى  الزبير عىف اٍلبىًيي عىف دىاكي

                                                           

 (.172/ 3ج( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )(1
 .PDF، كقاـ بتحقيقو د. باسـ الجكابرة، كنشرتو مكتبة المعبل/ الككيت، ك لـ أعثر عميو كنسخة  ( الكتاب مطبكع(2
ٍقًدًسي )ص (3  (.35( إيضاح اإلشكاؿ، ابف طىاًىر اٍلمى
 (.172/ 3ج( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )(4
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ـ   ،قيرىٍيش مف رجبلن  بدر يىٍكـ اًتـ أىبيك قىاؿى  "صبران  قيرىٍيش مف رجؿ اٍليىٍكـ بعد يقتمف الى  ":قىاؿى  ث  حى
 .(1)"َىالة أبي اْبن ُىوَ  َىَذا الزبير"

 .(2)فيو عتكس   نوأ إال حسنة، نفائس فيو جمع -6
 ج

 (3) :الُمسَندة اْلحاديث متون في الواقعة المبيمة اْلسماء غوامض (4

 ( .  ىػ578 ت) بشككاؿ بف الممؾ عبد بف خمؼ القاسـ كأب الحافظ: المؤلؼ

ف"  سبب التأليؼ: قاؿ ابف بشككاؿ:  ابنىا كىاً   بحثي كىٍثرىة عاينكا لما - الم و كفقيـ - أىٍصحى
مىٍييىا، كحرصي بيىا، اىتماميك  عىٍف المبيمات،  ليٍنظر يجمعيا، كتاب ًإلىي أضميا أىف سىأىليكًني عى

ا ًإلىى فأجبتيـ ًمٍنيىا، شىٍيء ًإلىى اٍحتىاجى  مف ًفيوً  ا ًإلىى ذىًلؾ مف كبادرت سىأىليكا، مى  أىف بعد أىحبُّكا، مى
سىأىلتو كيمو، ذىًلؾ ًفي - تىعىالىى - الم و استخرت  يجعمنا كىأىف كالتسديد، كالتكفيؽ ،كالتأييد العكف كى

مى ذىًلؾ عمى كالم و ًعٍنده، مف ككؿ ًبيىًدًه، ذىًلؾ ذىاتو، ًفي ًبوً  كعني لكجيو، اٍلعمـ تعمـ ًمم ف  كؿ كعى
 .(4)قدير" شىٍيء

 منيج المصنف في كتابو:

 كريذ ـ  ثى  كمف ،بسنده اإلبياـ ألفاظ عمى تحتكم التي األحاديث تخريجو لؤلحاديث: يذكر -1
بالسند، كأحيانان  رفةالمع   الركاية :أم ؛قاؿ فيما الحجة يذكر ثىـ   كمف كتعريفو، اإلبياـ لفظ

 .يؼ المبيـيذكر أكثر مف ركاية لتعر 

اع ف يككف في ذلؾ السند متيـ أك كض  إيراده لبعض الطرؽ الضعيفة أك الضعيفة جدان، كأ -2
 .(5)أك كذاب

قع مىا ىىذىا كتابي ًفي أذكر غمب ، فقاؿ: "فىًإنٍّييشتمؿ كتابو عمى مبيمات المتكف كىك األ -3  كى
اًديث متكف ًفي اٍلكىاًقعىة المبيمة اأٍلىٍسمىاء غكامض مف ًإلىيٌ   بيىا أخبرنىا ال ًتي المسندة، اأٍلىحى

                                                           

ٍقًدًسي )ص (1  (.176( إيضاح اإلشكاؿ، ابف طىاًىر اٍلمى
 (.1/22جمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )( ال(2
( الكتاب مطبكع، كقاـ بتحقيقو  محمكد مغراكم، كنشرتو دار األندلس الخضراء بجدة، كعثرت عميو نسخة (3

PDF. 
 (.1/1ج( غكامض األسماء المبيمة الكاقعة في متكف األحاديث الميسنىدة، ابف بشككاؿ )(4
 (.1/12جالمبيمة الكاقعة في متكف األحاديث الميسنىدة، تحقيؽ محمكد مغراكم )( مقدمة، غكامض األسماء (5
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ابنىا؛ مف اٍلحفاظ بيىا كذاكرنا شيييكخنىا، يٍحتىاج بيىا، يذاكر ًمم ا ًىيى  ًإذٍ  أىٍصحى تجب ًإلىٍييىا، كى  كى
مىٍعرفىتيىا"
 يذكر مبيمات في األسانيد. ، كأحيانان (1)

نما مف جميع كتب السنةك ، معيف كتاب مبيمات عمى قتصري لـ -4  .ا 

مىعى  كىأىٍنفىسيوي  الن ٍكعً  ىىذىا ًفي ًكتىابو  أىٍكبىري  عدد األحاديث: قاؿ السيكطي:" كىىيكى  -5 ثىًمائىةو  ًفيوً  جى  ثىبلى
دناك  ًديثنا" كىًعٍشًريفى  كىاحى كقاؿ محقؽ الكتاب "أنو يحتكم عمى ثبلثة كعشريف خبران  ،(2)حى

(، 319( مكرر في خبر رقـ)104كثبلثمائة كلكف منيـ خبراف متكرراف، كىما خبر رقـ)
، كبذلؾ يككف العدد الصحيح إلجمالي األحاديث (3)("311( في خبر رقـ)282كخبر رقـ)

  كما ذكر السيكطي. ان حديث 321

جزءان، كلكف لـ يقـ المصنؼ بترتيب الكتاب  اب عمى ثبلثة عشريحتكم الكت ترتيب الكتاب: -6
 . (4)بأم طريقة، كذكر ذلؾ السيكطي

كالغالب عمى تمؾ األقكاؿ  ،يذكر بعض األقكاؿ النقدية عقب األحاديث التي يسكقيا بأسانيده -7
 .(5)أنيا البف عبد البر

 :(6)الرسول  أحاديث في اْلصول جامع (5

 الشيباني الكريـ عبد بف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ سعاداتال أبك الديف مجد: المؤلؼ
 .(ىػ606: ت) األثير بف الجزرم

 منيج المصنف في كتابو:

المبيمات الكاردة في ىذا الكتاب ليس خاصان ببياف المبيمات، إنما قاـ المصنؼ بتحرير  -1
 نو أفردىا في باب خاص، كىك الباب الخامس مف الكتاب.كتابو، حيث إ

                                                           

 (.1/1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة الكاقعة في متكف األحاديث الميسنىدة، ابف بشككاؿ )(1
 (.172/ 3ج( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )(2
 (.1/16جفي متكف األحاديث الميسنىدة، تحقيؽ محمكد مغراكم ) ( انظر: غكامض األسماء المبيمة الكاقعة(3
 (.172/ 3ج( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )(4
 (.1/12ج( غكامض األسماء المبيمة الكاقعة في متكف األحاديث الميسنىدة، تحقيؽ محمكد مغراكم )(5
 -تحقيؽ بشير عيكف، كنشرتو مكتبة الحمكاني  التتمة -( الكتاب مطبكع، كقاـ بتحقيقو  عبد القادر األرنؤكط (6

 ، كالكتركنينا.PDFمكتبة دار البياف، كعثرت عميو نسخة  -مطبعة المبلح 
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 أسماؤىـ ترد كلـ ركاية أك ذكر ليـ جماعة ذكر في ":الخامس اؿ ابف األثير: البابق -2
 منيـ، عرفناه مف اسـ عمى الباب ىذا في فنبينا ،فييا ذكرىـ التي كرد األحاديث في مذككرة
  .(1)تعالى" ا بعكف فييا أسماؤىـ كردت التي المكاضع عمى نسؽ ذكره كسردنا

إف  ":فقاؿ  النبي إلى رجؿ جاء: قاؿ الحجرات، في  اءالبر  حديث مثاؿ عمى ذلؾ:
 .(3)التميمي حابس بف األقرع ىك الرجؿك  ،(2) "... زيف حمدم

 112تخريجو لؤلحاديث: يكتفي بذكر الشاىد فقط، كيحذؼ األسانيد كالمتكف، حيث ذكر  -3
 .ان حديث

 ( .1035( كينتيي بصفحة رقـ )1023يبدأ ىذا الباب مف صفحة رقـ) -4

 
  المبيمات: اْلسماء بيان إلى اراتاإلش (6

 ( .  ىػ676 ت)  محي الديف أبي بكر يحيى بف شرؼ الديف النككم اإلماـ: المؤلؼ 

 منيج المصنف في كتابو:

قىدً  -1 ٍرتي  قاؿ النككم: "كى ًطيًب، ًكتىابى  أىنىا اٍختىصى ت ٍبتيوي  كىىىذ ٍبتيوي  اٍلخى سىننا، تىٍرًتيبنا كىرى مىٍمتي  حى  ًإلىٍيوً  كىضى
"نى   .(4)فىاًئسى

 اختصاران  -تعالى ا رحمو-النككم زكريا أبك اإلماـ قاؿ العراقي: االختصار الذم قاـ بو -2
 لذلؾ الراكم الصحابي اسـ معتبران  المعجـ، حركؼ عمى كرتبو األسانيد، بحذؼ حسنان،

 لعدـ منو؛ الكشؼ يصعب قد ىذا متناكالن، كمع أقرب كىك يسيرة، أحاديث فيو كزاد الحديث،
 .(5)المبيمات مف كثير فاتو ككنو مع الحديث، ذلؾ صحابي اسـ استحضار

                                                           

 (.1132/ 13ج، ابف األثير )في أحاديث الرسكؿ ( جامع األصكؿ(1
رىاًت )ج(2 ًمٍف سيكرىًة الحيجي  كأخرجو ،(2365/ح215/ص7( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب كى

كياني ،(11171ح/365ص/11ج)الكبرل في النسائي  تاريخ في نعيـ كأبك ،(332ص/1ج) مسنده في كالرُّ
سىٍيفً : طريؽ مف(. 366ص/3ج)أصبياف  .بنحكه بو، كىاًقد، ٍبفً  الحي

 (.1131/ 13ج، ابف األثير )في أحاديث الرسكؿ ( جامع األصكؿ(3
 (.172/ 3جالسيكطي ) ( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم،(4
 (.1/22ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي، تحقيؽ د/ عبدالرحمف البر )(5
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 (1) واإلسناد: المتن مبيمات في المستفاد (7

  ( . ىػ762 ت)  العراقي الرحيـ عبد بف أحمد الديف كلي الحافظ :المؤلؼ 
 منيج المصنف في كتابو:

 كالنككم، كالخطيب بشككاؿ ابف ذكره ما جميع " كأكردتالعراقي:ابف محتكل الكتاب: قاؿ  -1
 اإلسناد، في الكاقعة المبيمات مف زدتو ما بيا، كأكثر الكريـ ا مف   عمييـ، زياداتو  مع
 .(2)غالبان" األبكاب آخر في كأكردتيا نفعان، كأكثر أىـ، كىي

ا أىٍحسىفي  " كىىيكى قاؿ السيكطي: -2 نٍّؼى  مى  .(3)الن ٍكًع" ىىذىا ًفي صي

الشاىد مف الحديث كىك لفظ اإلبياـ، فبل يذكر السند كال  لؤلحاديث: يكتفي بذكر تخريجو -3
 المتف، كما أنو ال يحدد لفظة اإلبياـ، كال يذكر الحجة فيما يقكؿ أم الركاية المعرفة لممبيـ.

ذكر المصنؼ مقدمة يسيرة عف عمـ المبيمات، تحدث فييا عف فكائد معرفة المبيمات،  -4
 كأىـ مف صنؼ في ىذا الفف.

ذاي تعريؼ المبيـ: قاؿ العراقي:ؼ فمنيج المصن -5  في إال المبيـ ذلؾ تفسير يكف لـ " كا 
 المبيـ، ذكر عند إعادتو عف الحديث عمى رقمو بذكر اكتفيت الكتب ىذه مف كاحدو  كتابو 
ف بو، أجـز فإني تفسيره، عمى كاتفقا فأكثر، كتابيف في كاف إذا ككذا  قكؿ ذكرت اختمفا كا 
 اتفقا بما أكالن  أجـز فإني اآلخر يحكو لـ قكالن  أحدىما حكى إذا ككذا رقمو، عقب كاحدو  كؿه 

: بقكلي ميزتو ترجمة أثناء في زدتو كما عقبو، كأكرده القكؿ، زاد الذم رقـ أذكر ثـ عميو،
 . (4)قمت"

 .كاحد مف كتب السنة، إنما مف جميع كتب السنة كتاب مبيمات عمى قتصري لـ -6

ذا اجت ،رمز لكؿ مصنؼ بحرؼ يدؿ عميو -7 خر رمز لو برمز يدؿ عميو، آمع مع مصنؼ كا 
: بشككاؿ ابف بو انفرد ، كما(خ: )الخطيب بو انفرد " فماالرمكز المستخدمة في الكتاب:

 بو انفرد كما ،(ؾ: )كالنككم بشككاؿ ابف عميو اتفؽ ، كما(ك: )النككم بو انفرد ، كما(ب)

                                                           

( الكتاب مطبكع، كقاـ بتحقيقو د/عبدالرحمف البر، كنشرتو دار األندلس الخضراء بجدة، كعثرت عميو نسخة (1
PDF. 

 (.1/22جلعراقي)( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، ا(2
 (.171/ 3ج( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، السيكطي )(3
 (.1/27ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي)(4
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 عميو اتفؽ كما ،(ع: )رطاى كابف بشككاؿ كابف الخطيب عميو اتفؽ كما ،(ط: )طاىر ابف
 عميو اتفؽ كما ،(خط: )طاىر كابف الخطيب عميو اتفؽ كما ،(ؽ: )بشككاؿ كابف الخطيب

 فات ىذا أف إلى إشارة(ؼ)، (1: )عمييـ زدتو كما ،(طب: )طاىر كابف بشككاؿ ابف
 .(1)النككم"

 .كالمتكف األسانيد مبيمات كتابو في ضمف -8

 عمى منو الكشؼ ليسيؿ الفقو، كذلؾ أبكاب ابو عمىترتيب الكتاب: قاـ المصنؼ بترتيب كت -9
 .(2)ذلؾ أراد مف

 كتاب - العمـ كتاب - اإليماف األبكاب الفقيية التي يحتكييا الكتاب مرتبة:) كتاب -10
 بعد تكمـ فيمف فصؿ آخره كفي الجنائز، كتاب- الجمعة باب الصبلة، كتاب - الطيارة
 تسمية آخره كفي الزكاة، كتاب-هكنحك  األكالد مكت عمى الصبر في كفصؿ المكت،
 باب األضحية، باب الحج، كتاب - القدر ليمة في فصؿ الصياـ، كتاب- المؤلفة

 باب المباس، باب التككؿ، باب كالرقي، الطب باب األكؿ، كآداب األشربة باب األطعمة،
 باب الزرع، كفضؿ كالمخابرة المزارعة باب الرىف، باب الربا، باب البيكع، كتاب - النذر

 المكت، إحياء باب المناضمة، باب الجعالة، باب الغصب، باب الشفعة، باب القرض،
 المماليؾ، كصحبة العتؽ باب الكصية، باب كنحكىما، كالعمرل اليبة باب المقطة، باب
 عشرة باب الزكج، حؽ باب الكليمة، باب النكاح، كتاب - الفرائض كتاب - الكتابة باب

 لحاؽ باب العدد، باب المعاف، باب الظيار، باب الطبلؽ، باب الخمع، باب النساء،
 كتاب - الحضانة باب[ الرضاع كتاب] - األيماف كتاب - القائؼ إثبات باب النسب،
 حد باب المحاربة، حد باب الشرب، حد باب السرقة، حد باب الزنا، حد باب الحدكد،
 فصؿ كالغنيمة، لفيءا في فصؿ السير، كتاب - الديات باب القصاص، كتاب - الساب
 -الزىد كتاب - األدب كتاب - كالشيادات القضاء كتاب - اإلمارة باب الشيداء، في

 كتاب - القراءة كأدب القرآف، كفضؿ القراءات كتاب - النزكؿ كأسباب التفسير كتاب
 النبكة عبلمات كتاب - كالذكر األدعية كتاب - الكالديف بر كتاب - الفتف كتاب - الرؤيا

 .(3)القيامة( ذكر كتاب -األكليف أخبار كتاب - المناقب ابكت -

                                                           

 (.1/21ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(1
 .1/22المرجع السابؽ، ج( (2
 .26-1/27نفسو، ج( المرجع (3
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 (1) :(الباري فتح مقدمة)  الساري ىدي (8

 ( . ىػ852 ت)العسقبلني حجر ابف الحافظ :المؤلؼ
 منيج المصنف في كتابو:

 البخارم مبيمات قس ـ ابف حجر المقدمة إلى عشرة فصكؿ، كخص  الفصؿ السابع لبياف -1
 ضاؼ ما ىك ميمؿ مف الركاة.الكاقعة في الصحيح، كأ

 إذا نسبيـ ىمؿأ الذيف شيكخو)شيكخ البخارم( تعريؼ قاؿ ابف حجر:" الفصؿ السابع:  في -2
 مف فيو ما جميع عمى الكبلـ كفيو كمسدد اشتراكو يقؿ مف ال كمحمد اشتراكيا يكثر كانت
 .(2)"مختصران  الكتاب سياؽ عمى كمبيـ ميمؿ

 في السند، كفي المتف. كاف يكضح ابف حجر اإلبياـ الكاقع -3

عمى نفس ترتيب  ػػػ رحمو ا ػػػػترتيب الفصؿ السابع الخاص بالمبيمات: سار ابف حجر -4
 البخارم في كتابو الجامع الصحيح، حيث بدأ بكتاب بدء الكحي كانتيى بكتاب التكحيد.

 كسننو   ا رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الكتاب خاص بمبيمات الجامع -5
 المشيكر )بصحيح البخارم(. أياموك 

يكرر بيانو أثناء الشرح في  كاف ابف حجر، يبيف المبيـ في مقدمتو ىدم السارم، كأحيانان  -6
 الفتح.

(، مف طبعة 345( كينتيي بصفحة رقـ)222يبدأ ىذا الفصؿ مف المقدمة مف صفحة رقـ) -7
 دار المعرفة ببيركت.

 

 

 

 

 
                                                           

تاب مطبكع، كقاـ بتحقيقو د/عبدالرحمف البر، كنشرتو دار األندلس الخضراء بجدة، كعثرت عميو نسخة ( الك(1
PDF. 

 (.1/ 1ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(2
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   (1) :الصحيح الجامع مبيمات في التوضيح (9

 ( . ىػ884 ت) الحمبي العجمي بف سبط الحافظ بف أحمد ذر كأب الديف مكفؽ الحافظ :المؤلؼ
 منيج المصنف في كتابو:

 كسننو   ا رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الكتاب خاص بمبيمات الجامع -1
 المشيكر )بصحيح البخارم(. كأيامو

ت الخطيب، كابف بشككاؿ، كالعبلمة محتكل الكتاب: قاؿ المصنؼ: " كجمعتو مف مبيما -2
النككم، كابف طاىر، كابف الميمقف، كابف البيمًقيني، كشيخ اإلسبلـ ابف حجر، كالشيخ كلي 

 .(2)الديف ابف العراقي"

ترتيب الكتاب: سار عمى نفس ترتيب الجامع الصحيح مف حيث األبكاب الفقيية، فبدأ  -3
 بكتاب بدء الكحي كانتيى بكتاب التكحيد.

ألقكاؿ مع العزك إلى أصحابيا، كأشار إلى أدلتيا، مع الجمع أك الترجيح في بسط ا -4
 .(3)الغالب

 يذكر اسـ الكتاب، كاألبكاب التي فييا مبيمات. -5

 ، قكلو: أك إلى امرأة ينكحيا.باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ ا  :مثاؿ عمى ذلؾ

 نيد كالمتكف.تخريجو لؤلحاديث: يكتفي بذكر الشاىد فقط، كيحذؼ األسا -6

ستطاع لممبيميف في صحيح البخارم الذيف اكاف يذكر في كتابو جميع مكاضع اإلبياـ  -7
 تعريفيـ كلـ يستطع تعريفيـ، فكاف يقكؿ ال يعرؼ اسمو.

 .(4)قكلو: " فدعا بترجمانو قاؿ ال يعرؼ اسمو" مثاؿ عمى ذلؾ:

 

                                                           

( الكتاب مطبكع، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو محمد فؤاد عبد الباقي، كقاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو (1
 ، ككرقينا.PDF، كعثرت عميو نسخة 1252بيركت،  -الخطيب، كنشرتو دار المعرفة محب الديف 

 (.1/11ج( التكضيح في مبيمات الجامع الصحيح، سبط ابف العجمي الحمبي )(2
( مقدمة، غكامض األسماء المبيمة الكاقعة في متكف األحاديث الميسنىدة، تحقيؽ محمكد مغراكم، ابف بشككاؿ (3

 (.1/13ج)
 (.1/12جكضيح في مبيمات الجامع الصحيح، سبط ابف العجمي الحمبي )( الت(4
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    (1)مسمم: صحيح بمبيمات المعمم تنبيو (10

 ( . ىػ884 ت) الحمبي العجمي ابف سبط الحافظ بف أحمد ذر كأب الديف مكفؽ الحافظ :المؤلؼ
 منيج المصنف في كتابو:

ا  رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح الكتاب خاص بمبيمات المسند -1
 .)المشيكر )بصحيح مسمـ 

 تخريجو لؤلحاديث: يكتفي بذكر الشاىد فقط، كيحذؼ األسانيد كالمتكف. -2

كتاب: سار عمى نفس ترتيب صحيح مسمـ مف حيث األبكاب الفقيية، فبدأ بكتاب ترتيب ال -3
 اإليماف كانتيى بكتاب التفسير.

بجمع المبيميف مف الرجاؿ كالنساء في كتابو، بؿ جمع أيضان األماكف، كالغزكات،  لـ يكتؼً  -4
 كالمكاييؿ، كاألحاديث كغيرىا.

 .(2)األحاديث ال أعرفيا قاؿ مثاؿ عمى ذلؾ: قكلو:" عيد لحديث كذا ككذا"،

ستطاع اكاف يذكر في كتابو جميع مكاضع اإلبياـ لممبيميف في صحيح مسمـ الذيف  -5
 ال يعرؼ اسمو أك ال أعرفو، أك ال أعرفيف. :تعريفيـ كلـ يستطع تعريفيـ، فكاف يقكؿ

 .(3)قاؿ ال أعرفو : قكلو:" فقاؿ كلده ناصح"مثاؿ عمى ذلؾ -6

، 70ف المبيـ مف غير دليؿ مثؿ خبر رقـعيٌ  لمبيـ، فتارةن ف ايتنكع أسمكب المصنؼ في تعي -7
ذكر مف عي ف المبيـ مف العمماء مف غير ذكر دليؿ  ،...كغيرىا، كتارةن 7382كخبر رقـ 

فص ؿ  (، كتارةن 85الدليؿ فحسب كما في خبر رقـ) ذكر (، كتارةن 105كما في خبر رقـ)
 .(4)(69ه كما في خبر رقـ)و مف العمماء الذيف سبقك ن  كذكر الدليؿ مع مف عيٍ 

                                                           

( الكتاب مطبكع، كقاـ بتحقيقو أبي عبيدة مشيكر بف حسف أؿ سمماف، كنشرتو دار الصميعي (1
 .PDFبالرياض/السعكدية، كعثرت عميو نسخة 

 (.1/23ج( تنبيو المعمـ بمبيمات صحيح مسمـ، سبط ابف العجمي الحمبي )(2
 .1/23ج ،مرجع السابؽ( ال(3
( انظر: مقدمة تنبيو المعمـ بمبيمات صحيح مسمـ، لمكفؽ أبي ذر الحمبي، تحقيؽ مشيكر بف حسف أؿ (4

 (.1/5جسمماف )
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ع الحصكؿ عمى مؤلفاتيـ، ستطكىناؾ البعض ممف صنؼ في ىذا الفف، كلكنني لـ ا ممحوظة:
يف في المصنف منياج بياف استطع لـ ؛ لذلؾ(PDF) كتابان مصكران  ال كرقينا، كال الكتركنينا، كال

 كتبيـ، كذكرتيـ عمى سبيؿ السرد، ال البياف كالتكضيح.

 والمبيم: الغامض إيضاح من معجمال عن اإلفصاح - أ

  ( . ىػ686 ت)  القسطبلني بف عمي بف أحمد بف محمد الديف قطب: المؤلؼ

 (1)بشكوال: ابن مبيمات مختصر - ب

 (. ىػ807ت)الممقف بف عمي الحسف كأب الديف نكر الحافظ :المؤلؼ
 (2)اإلبيام: من لمبخاري وقع بما اإلفيام - ت

 .(ىػ824ت)  البمقيني بف رسبلف بف عمر بف مفالرح عبد الديف جبلؿ اإلماـ :المؤلؼ

 (3)والمبيمات: الغوامض مختصر - ث

 ابف سبط الحمبي خميؿ محمد بف إبراىيـ الكفاء أبي الديف برىاف الحافظ :المؤلؼ
 ( .ىػ846 ت) العجمي

 

 

                                                           

 بياف منياج المصنؼ فيو. استطع، كال الكتركنينا، فمذلؾ لـ PDFالعثكر عميو كنسخة  استطع( الكتاب لـ (1
 بياف منياج المصنؼ فيو. استطع، كال الكتركنينا، فمذلؾ لـ PDFسخة العثكر عميو كن استطع( الكتاب لـ (2
 بياف منياج المصنؼ فيو. استطع، كال الكتركنينا، فمذلؾ لـ PDFالعثكر عميو كنسخة  استطع( الكتاب لـ (3
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 المبحث اْلول
 العبادات كتاب

 كتاب الطيارةالمطمب اْلول: 
 وفيو سبعة أحاديث:

 الحديث اْلول:

د ثىنىا اٍبفي اٍلميبىارىؾً : داكد كأب قاؿ (1) ، حى ًبيعي ٍبفي نىاًفعو د ثىنىا أىبيك تىٍكبىةى الر  حى
م ًد (1) ٍبًف ا، عىٍف ميحى

اؽى  اًبرو ًإٍسحى ، عىٍف جى اًبرو ًقيًؿ ٍبًف جى ، عىٍف عى دىقىةي ٍبفي يىسىارو د ثىًني صى رىٍجنىا مىعى  (2)، حى : خى ، قىاؿى
قىاعً  ) رىسيكًؿ الم ًو  يىٍعًني ًفي غىٍزكىًة ذىاًت الرٍّ

(3))  ، ؿو ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ؿه اٍمرىأىةى رىجي ابى رىجي فىأىصى
ت   مىؼى أىٍف الى أىٍنتىًييى حى رىجى يىٍتبىعي أىثىرى الن ًبيٍّ فىحى ، فىخى م دو اًب ميحى ا ًفي أىٍصحى ، فىنىزىؿى ى أيىىًريؽى دىمن

،  الن ًبيُّ  ؿه ًمفى  ؟(4)َفَقاَل: َمْن َرُجٌل َيْكَمُؤَنامىٍنزالن فىاٍنتىدىبى رىجيؿه ًمفى اٍلمييىاًجًريفى كىرىجي
اًر،  ًف ًإلىى فىـً الشٍٍّعبً ، «ُكوَنا ِبَفِم الش ْعبِ »َفَقاَل: اأٍلىٍنصى رىجى الر جيبلى : فىمىم ا خى قىاؿى

(5) 
عى  مٍّ  (6)اٍضطىجى اًرمُّ ييصى ـى اأٍلىٍنصى قىا ، كى وي عىرىؼى أىن وي ياٍلمييىاًجًرمُّ ؿي فىمىم ا رىأىل شىٍخصى ، كىأىتىى الر جي

ًبيئىةه  رى
اهي  (7) ، فىرىمى ًلٍمقىٍكـً

عىوي ًفيًو فىنىزىعىوي، (8) دى،  ًبسىٍيـو فىكىضى سىجى ، ثيـ  رىكىعى كى ثىًة أىٍسييـو اهي ًبثىبلى ت ى رىمى  حى
                                                           

 ( ابف المبارؾ: ىك عبد ا بف المبارؾ المركزم.(1
 . ( جابر بف عبدا (2
:ذىاًت الرٍّ  ( غىٍزكىةي (3 ـٍ  "قىاًع: قىاؿى اٍبفي ًىشىاـو قىاًع، أًلىن يي ا ًقيؿى لىيىا غىٍزكىةي ذىاًت الرٍّ ن مى أنيا كانت سنة أربع لميجرة، كىاً 

قىاًع، ك  رىةه ًبذىًلؾى اٍلمىٍكًضًع، ييقىاؿي لىيىا: ذىاتي الرٍّ قىاًع: شىجى : ذىاتي الرٍّ ييقىاؿي ، كى ـٍ ق عيكا ًفييىا رىايىاًتًي اؽى: قىاؿى اٍبفي رى إٍسحى
اؼى الن اسي  قىٍد خى ، كى ٍربه ـٍ حى ـٍ يىكيٍف بىٍينىيي لى ، كى ، فىتىقىارىبى الن اسي ا ًمٍف غىطىفىافى ٍمعنا عىًظيمن ا، فىمىًقيى ًبيىا جى ـٍ بىٍعضن يي بىٍعضي

م ى رىسيكؿي الم ًو  ت ى صى رىؼى ًبالن اسً   حى ٍكًؼ، ثيـ  اٍنصى ةى اٍلخى بلى ىشاـ، عبد الممؾ بف . سيرة ابف "ًبالن اًس صى
 (.311/ 3جىشاـ )

ءة:" األثير ابف قاؿ" يىٍكمىؤينىا ( قىٍكلو"(4  األثير ابف كاألثر، الحديث غريب في النياية". كالًحراسة الًحٍفظي : الًكبلى
 (.121/ 1ج)

بىؿ، كىجمعو شعاب". عمدة (5 القارم شرح صحيح ( قىٍكلو" الٌشعب" قاؿ العيني:" ًبكىٍسر الشيف كىك الط ًريؽ ًفي اٍلجى
 (.71/ 2جالبخارم، العيني )

ميكس".  ( قىٍكلو"(6 ، كالًجمسة ًمفى الجي اًع، كىىيكى الن ـك ٍجعىة ًباٍلكىٍسًر: ًمفى االٍضًطجى عى" قاؿ ابف األثير:" الضٍّ اٍضطىجى
 (.74/ 3النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج

": قاؿ الخطابي"(7 ىك الرقيب الذم يشرؼ عمى المرقب ينظر العدك مف أم كجو يأتي فينذر  ( قىٍكلو "ربيئة القـك
 (.51/ 1جأصحابو. معالـ السنف، الخطابي )

اًرٌم". عمدة القارم (8 ٍرفيكع يرجع ًإلىى اٍلميشرؾ، كالمنصكب ًإلىى اأٍلٍنصى ًمير اٍلمى اهي" قاؿ العيني: "الض  ( قكلو "فىرىمى
 .(71/ 2شرح صحيح البخارم، العيني )ج
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كا ًبوً  ـٍ قىٍد نىًذري اًحبيوي، فىمىم ا عىرىؼى أىن يي اًرمٍّ (1)ثيـ  اٍنتىبىوى صى لىم ا رىأىل اٍلمييىاًجًرمُّ مىا ًباأٍلىٍنصى ، كى ىىرىبى
افى الم ًو أىالى أىٍنبىٍيتىًني  : سيٍبحى ، قىاؿى : كيٍنتي ًمفى الد ـً ؿى مىا رىمىى، قىاؿى ـٍ  أىك  ؤيىىا فىمى ًفي سيكرىةو أىٍقرى

أيًحب  أىٍف أىٍقطىعىيىا
(2). 

 

  أوًًل: تخريج الحديث:

كالبىٍييىًقيٌ ، (4)كابف حباف، (3)أحمد أخرجو
كىك عنده في  من طريق: عبداهلل بن المبارك،، (5)

ؿه ًمفى  فظ"كفييـ نفس الم مختصرًا، عدا البييقيبنحوه،  ،(6)الجياد ؿه ًمفى اٍلمييىاًجًريفى كىرىجي رىجي
ارً   ".اأٍلىٍنصى

ؿه ًمفى اٍلمييىاًجًريفى كىرىجيؿه  كبنفس المفظ"سعد، بنحوه،  بن من طريق: إبراىيم، (7)أحمد أخرجوك  رىجي
ارً   ". ًمفى اأٍلىٍنصى

نفس كبمن طريق: سممة بن الفضل، بنحوه،  ،(9)كابف خزيمة، (8)في تاريخو الطبرم أخرجوك 
ارً  المفظ" ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى ؿه ًمفى اٍلمييىاًجًريفى كىرىجي  ".رىجي

كالبىٍييىًقٌي في  ،(12)المستدرؾ في عبدا أبك كالحاكـ ،(11)كالدارقطني ،(10)ابف خزيمة أخرجوك 
ؿه  كبنفس المفظ"من طريق: يونس بن بكير، بنحوه،  ،(14)كفي السنف الصغير، (13)الكبرل رىجي

ارً ًمفى اٍلمييىاًجرً  ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى   ". يفى كىرىجي

                                                           

 (.51/ 1( كقكلو" نذركا بو": أم شعركا بو كعممكا بمكانو. معالـ السنف، الخطابي )ج(1
كًء ًمفى الد ـً )ج(2  (.121/ح71/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب الطيارة، باب اٍلكيضي
 (.11511/ح71/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(3
 .(1126/ح257/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(4
 (.661/ح331/ص1( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(5
 (.112/ح112/ص1( الجياد البف المبارؾ، عبدا بف المبارؾ )ج(6
 (.11167/ح171/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.771/ص3( تاريخ الطبرم، الطبرم )ج(8
 (.26/ح31/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(9

 (.26/ح31/ص1)ج المرجع السابؽ( (10
 (.162/ح117/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(11
 (.775/ح371/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(12
 (.662/ح312/ص1( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(13
 (.11/ح31/ص1( السنف الصغير، البىٍييىًقٌي )ج(14
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 ، مختصرنا.معمقنا عمى جابر بف عبدا  (1)البخارمأخرجو ك 
براىيم سعد، وسممة بن الفضل، ويونس بن بكير( عن  بن أربعتيم )عبداهلل بن المبارك، وا 

 محمد بن إسحاق، بو.

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، عدا:
 المغازم، إماـ العراؽ نزيؿ المدني مكالىـ الميط ًمبي بكر أبك يسار بفا سحاق:إ بن محمد
 كيقاؿ كمائة خمسيف سنة مات الخامسة، صغار مف كالقدر، بالتشيع كرمي يدلس صدكؽ
  .(2)بعدىا

 أقوال النقاد في الراوي:

، كقاؿ في مكضع آخر: "صدكؽ في (3)شعبة بف الحجاج: "أمير المحدثيف"قاؿ 
ابف معيف: "ثقة كلكنو ليس  كقاؿ، (5)ابف سعد: "ثقػػة مف الناس مف يتكمـ فيو" ، كقاؿ(4)ث"الحدي
 كقاؿ، (7)الجكزجاني: "الناس يشتيكف حديثو ككاف يرمى بغير نكع مف البدع" كقاؿ ،(6)بحجة"

رب ، كذكره ابف حباف في الثقات، كزاد عمى ذلؾ فقاؿ: "لـ يكف أحد بالمدينة يقا(8)العجمي: "ثقة"
ا ا لؤلخبار، كأحسنيـ حفظن ابف إسحاؽ في عممو كال يكازيو في جمعو، كمف أحسف الناس سياقن 

نما أتي ما أتي؛ ألنو كاف يدلس عمى الضعفاء، فكقع المناكير في ركايتو مف قبؿ  لمتكنيا، كا 
 .(9)أكلئؾ، فأما إذا بيف السماع فيما يػػركيػػػو فيك ثبت يحتج بركايتػػو"

                                                           

اًبر16/ 1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1 ييٍذكىري عىٍف جى قىاًع فىريًميى   أىف  الن ًبي  ":  (. كى كىافى ًفي غىٍزكىًة ذىاًت الرٍّ
بلىًتوً  ى ًفي صى مىضى دى كى ـي، فىرىكىعى، كىسىجى فىوي الد  ، فىنىزى ؿه ًبسىٍيـو  ."رىجي

 (.165( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (2
 (.123/ 5( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(3
 (.361/ ص 5( المرجع السابؽ )ج(4
 (.5/322( الطبقات الكبرل، ابف سعد )ج(5
 (.2/337( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم، يحيى بف معيف )ج(6
 (.323( أحكاؿ الرجاؿ، الجكزجاني ) ص(7
 (.3/323( الثقات، العجمي )ج(8
 (. 5/212( الثقػػػات، ابف حبػػاف )ج(9
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أحمد:  كقاؿ، (2)كقػػاؿ في مكضع آخر: "صالح كسط" ،(1)ػدكؽ"صني: "ابف المدي كقاؿ
ابف عدم: "فتشت أحاديثو الكثيرة، فمـ  كقاؿ، (4)أبك زرعة: "صدكؽ" كقاؿ، (3)"حسف الحديث"

أجد في أحاديثو ما يتييأ أف يقطع عميو بالضعؼ، كربما أخطأ أك كىـ في الشيء بعد الشيء 
الذىبي:  كقاؿ، (5)لركاية عنو الثقات كاألئمة، كىك ال بأس بو"كما يخطئ غيره كلـ يتخمؼ في ا

"كاف صدكقنا مف بحكر العمـ كلو غرائب في سعة ما ركل تيستنكر، كاختمؼ في االحتجاج بو، 
، كقاؿ مرة: "أحد األعبلـ صدكؽ قكم الحديث إماـ ال (6)كحديثو حسف كقد صححو جماعة"

صالح الحديث، مالو عندم ذنب إال ما قد حشا في ، كقاؿ في الميزاف: "(7)سيما في السير"
 .(8)السيرة مف األشياء المنكرة"

، (10)، كقاؿ ابف معيف: "لـ يزؿ الناس يتقكف حديثو"(9)ؿ مف الدجاجمة"اجٌ كقاؿ مالؾ: "د
، كقاؿ أبك حاتـ: "ليس عندم في الحديث بالقكل ضعيؼ (11)كقاؿ مرة: "ليس بذاؾ ىك ضعيؼ"

 ،(13)كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم" ،(12)ف افمح بف سعيد يكتب حديثو"الحديث كىك أحب إلي م
 .(14)كذكره العقيمي في الضعفاء الكبير

 .كا تعالى أعمـ مدلس من الرابعة، ،ىو صدوق قمت خلصة القول في الراوي:

                                                           

 .(211ص  /5( المرجع السابؽ )ج(1
 (.12( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني، ابف المديني ) ص(2
 (.12( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم كغيره، أحمد بف حنبؿ ) ص(3
 (.5/123( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(4
 (.5/351( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )ج(5
 (.3/176( الكاشؼ، الذىبي )ج(6
 (.3/773في الضعفاء، الذىبي )ج( المغني (7
 (.2/162( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )ج(8
 (.5/122( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(9

 (.121/ص 5( المرجع السابؽ )ج(10
 (.121ص/5)ج، ( المرجع نفسو(11
 (.121ص/5)ج، ( المرجع نفسو(12
 (.21( الضعفاء كالمتركككف، النسائي )ص(13
 (.1/32عقيمي )ج( الضعفاء الكبير، ال(14
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، كلكف صرح بالسماع مف مف مراتب المدلسيف رابعةابف حجر في المرتبة الذكره ك 
دىقىة العبلئي في المراسيؿ، كلكف لـ يذكر أحد أنو  عٌده، ك (1)كما في حديث الدراسة اريىسى  ٍبف صى

دىقىةي ٍبفي يىسىارأرسؿ عف  التي رمي  كىذا الحديث ال يكافؽ بدعتو، (2)، بؿ كصرح بالسماع منوصى
 .بيا

 .(3)الرابعة مف مقبكؿ المدني، األنصارم ا عبد بف جابر: بن َعِقيلِ 

 راوي:أقوال النقاد في ال

 بف صدقة غير عنو ركل جيالة، ما " فيو، كقاؿ الذىبي:(4)"الثقات" كتاب ًفي ًحب اف ابفي  ذكره
 .(6)يعرؼ" ، كقاؿ في مكضع آخر: "ال(5)يسار"

 ابف حجر، كا تعالى أعمـ. كما قاؿ، مقبولخلصة القول في الراوي: قمت ىو 

ًقيؿً  جؿأل ضعيف؛إسناده لذا ف كىذا بنانء عمى شرط ابف  ؿ كلـ يتابع،جابر، فيك مقبك  بف عى
 حجر، كا تعالى أعمـ.

ًديثه  كقاؿ الحاكـ:" ىىذىا ًحيحي  حى ٍسنىاًد، صى اًديثً  ميٍسًمـه  اٍحتىج   فىقىدً  اإٍلً م دً  ًبأىحى اؽى، ٍبفً  ميحى  فىأىم ا ًإٍسحى
اًبرً  ٍبفي  عىًقيؿي  ٍبدً  ٍبفً  جى اًرمُّ  الم وً  عى االن  أىٍحسىفي  فىًإن وي  اأٍلىٍنصى ٍيوً  ًمفٍ  حى كى م دو  أىخى ميحى

ٍبدً  (7) الر ٍحمىفً  كىعى
(8)"(9) ،

 بف صدقة غير عنو يرك لـ جابر بف عقيؿ ضعيؼ، إسناد كىذا حسف، حديث "كقاؿ األرنؤكط:
 .(10)حباف" ابف غير يكثقو كلـ يسار

 
                                                           

 (.71( طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
 (.361( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.226( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (3
 .(353/ 7( الثقات، ابف حباف )ج(4
 (.11/ 2( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )ج(5
 (.351عفاء، الذىبي )ص ( ديكاف الض(6
( محمد: ابف جابر بف عبد ا األنصارم المدني، صدكؽ مف الخامسة. تقريب التيذيب، ابف حجر (7

 (.151)ص
( عبد الرحمف: ابف جابر بف عبد ا األنصارم أبك عتيؽ المدني، ثقة لـ يصب ابف سعد في تضعيفو، مف (8

 (.225الثالثة. تقريب التيذيب، ابف حجر )ص 
 (.371/ 1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبدا )ج(9

 (.121/ح113/ص1تحقيؽ األرنؤكط )ج ،أبك داكد ،( سنف أبي داكد(10
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

  .(اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َرُجلٍ  اْمرََأةَ  ،اْْلَْنَصار نَ مِ  َوَرُجلٌ  اْلُمَياِجِرينَ  ِمنَ  َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:

 .ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة
 .لـ أقؼ عمى أم ركاية عرفت المبيـ فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ا  الحارسيف المراد بالٌرجميف :قمت ، كلكف الرجؿ األنصارم بشر ْبنُ  َوَعب ادُ  َياِسر، ْبنُ  َعم ارُ ىيمى
ب ادي  الذم جيرح ىك ا أثناء الحراسة  ٍبفي  بشر، بينما عىم اري  ٍبفي  عى يىاًسر، ىك المياجرم الذم كاف نائمن

قيؿ ؿي  َحْزمٍ  ْبن عَماَرة عندما جيرح رفيقو األنصارم مف أحد المشركيف، كى  الم وي  شىاءى  ًإفٍ  أىٍثبىتي  كىاألىك 
ب ادي (3)كالعراقي ،(2)، كالعيني(1)تىعىالىى، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿ  ٍبفي  ، كلكف لـ يتميز لي مف ىك عى

بف كقش  عباد بف بشربشر، فقد ذيكر في كتب الصحابة اثناف مف األنصار بيذا االسـ كىما 
، كأما المراد بالسكرة التي كاف يقرأ بيا (4)بف قيظي األكسيٌ  عباد بف بشرك بف زغبة األشيمي، ا

كىانىت" العيني: الرجؿ األنصارم في صبلتو قاؿ   .(5)"اٍلكىٍيؼ سيكرىة كى

 كلـ أقؼ عمى اسـ الرجؿ الذم أصاب امرأة أحد المشركيف، كلـ أقؼ عمى اسـ ىذه المرأة أيضان.

 

     
 
 
 
 

                                                           

 (.122/ 1غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )جانظر: ( (1
 (.71/ 2عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )جانظر: ( (2
 (.3/1371المتف كاإلسناد، العراقي )جالمستفاد مف مبيمات انظر: ( (3
 (.111/ 2( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(4
 (.71/ 2( عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(5
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 الحديث الثاني:

ٍبدي الم ًو ٍبفي مىٍسمىمىةى  :داكد كأبقاؿ  (2) د ثىنىا عى حى
اًلؾو (1) ، عىٍف مى

مىٍيمىافى (3)، عىٍف نىاًفعو (2) ٍبًف  ، عىٍف سي
ٍكًج الن ًبيٍّ  ،يىسىار مىمىةى زى رىاؽي الدٍّمىاءى ، أىف  اٍمرىأىةن كىانىٍت تييٍ عىٍف أيٍـّ سى

ٍيًد رىسيكًؿ الم ًو  (4) مىى عى عى
 مىمىةى ِلَتْنُظْر ِعد َة الم َياِلي َواْْلَي اِم ال ِتي »َفَقاَل:  رىسيكؿى الم ًو   ، فىاٍستىٍفتىٍت لىيىا أيُـّ سى
َلَة َقْدَر َذِلَك ِمَن كَ  اَنْت َتِحيُضُين  ِمَن الش ْيِر َقْبَل َأْن ُيِصيَبَيا ال ِذي َأَصاَبَيا، َفْمَتْتُرِك الص 

 .(7)«ِبَثْوٍب، ُثم  ِلُتَصل  ِفيوِ  (6)َفْمَتْغَتِسْل، ُثم  ِلَتْسَتْثِفرْ  (5)الش ْيِر، َفِإَذا َخم َفْت َذِلكَ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

 ،(12)في المصنؼ شيبة أبي كابف ،(11)الرزاؽ كعبد، (10)كمالؾ، (9)، كابف ماجو(8)أخرجو النسائي
 ، (15)كالطبراني في المعجـ الكبير ،(14)كالطحاكم في شرح مشكؿ األثار، (13)كأحمد

                                                           

 ( عبد ا بف مسممة: ىك القعنبي.(1
 ( مالؾ: ىك ابف أنس.(2
 ( نافع: مكلى ابف عمر.(3
قىٍكليوي "كىانىٍت تيٍيرى (4 اؽي الدٍّمىاءى": ييًريدي أىن يىا كىانىٍت ًمٍف كىٍثرىًة الد ـً ًبيىا كىأىن يىا تيٍيًريقيوي. المنتقى شرح المكطأ، أبك الكليد ( ى

 (.137/ 1الباجي )ج
( قكلو: " فإذا خم فت ذلؾ " بتشديد البلـ، قاؿ العيني:" أم تركت قدر الميالي كاألياـ التي كانت تحيض فييف (5

؛ ألف قدر ذلؾ مف أياـ حيضيا فيما مضى، ىك حيضيا أيضان في ىذا الكقت، فإذا خرج ىذا فمتغتسؿ
 (.11/ 3خرجت ىي مف الحيض، كدخمت في حكـ االستحاضة". شرح أبي داكد، العيني )ج

( قكلو: " ثـ لتستثفر " قاؿ العيني:" لتشد فرجيا بخرقة عريضة، تكثؽ طرفيا في حقب تشده عمى كسطيا بعد (6
 (.13/ 3تحتشي كرسفان فيمتنع بذلؾ الدـ" . شرح أبي داكد، العيني )جأف 

ةى ًفي ًعد ًة اأٍلىي اـً  ي( سنف أب(7 بلى : تىدىعي الص  ٍف قىاؿى مى ، كى اضي ٍرأىًة تيٍستىحى داكد، أبك داكد، كتاب الطيارة، باب ًفي اٍلمى
 (.351/ح51/ص1ال ًتي كىانىٍت تىًحيضي )ج

 (.277/ح113/ص1ئي )ج( سنف النسائي، النسا(8
 (.632/ح311/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(9

 (.117/ح63/ص1( المكطأ، مالؾ بف أنس )ج(10
 (.1113/ح212/ص1( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(11
 (.1216/ح111/ص1( المصنؼ في األحاديث كاألثار، ابف أبي شيبة )ج(12
 (.36711/ح132/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(13
 (.3531/ح171/ص5( شرح مشكؿ األثار، الطحاكم )ج(14
 (.231/ح217/ص32( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(15
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 عناف ، من طريق:(4)كفي المعرفة ،(3)في الكبرل كالبىٍييىًقيٌ ، (2)كأبك نعيـ في الحمية، (1)كالدارقطني
بىٍيش". أىًبي اٍبنىةً  كفييـ لفظ" امرأة"، عدا الطحاكم فيو لفظ" فىاًطمىةى عمر، بنحوه،  ابن مولى  حي

بىٍيش"،  أىًبي بنت فيو لفظ" فىاًطمىةى  ،(5)الحميدم أخرجوو كالطبراني فيو لفظ" فىاًطمىةى"،  ،(6)أحمدحي
فيو لفظ" فىاًطمىةى"،  كالدارقطني ،(7)في المعجـ الكبير

بىٍيش"،  أىًبي بنت لفظ" فىاًطمىةى  ، فيو(8) من حي
 الس ْخِتَياِنّي، بنحوه. َأيُّوبُ  طريق:

 يسار، بو. بن الس ْخِتَياِنّي( عن سميمان عمر، َأيُّوبُ  ابن مولى كلىما )نافع

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
كمرسؿ  ،(9)ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف كلكف، مدلس مالك بن أنس:

 .(10)يذكر أحد أنو أرسؿ عف نافع مكلى ابف عمر لـكلكف 
 .(11)يسار بف سميماف أنو أرسؿ عف أحد يذكر لـمرسؿ كلكف نافع مولى ابن عمر: 

 . (12)أثبت لو السماع مف أـ سممة مرسؿ كلكف يسار:  بن سميمان

 .رجالو ثقات؛ ْلن يحإسناده صحفلذا 

 

                                                           

 (.112/ح112/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(1
 (.176/ص2( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ األصبياني )ج(2
 (.1756/ح122/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(3
 (.3151/ح171/ص3ثار، البييقي )جآلالسنف كا ( معرفة(4
 (.211/ح211/ص1( المسند، الحميدم )ج(5
 (.36511/ح233/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(6
 (.757/ح351/ص32( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(7
 (.522/ح211/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(8
 (.32يس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقد(9

 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (10
 (.337( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (11
 (.121( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (12
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مىى ًحيح عى اًرمٌ  شىرط كقاؿ النككم:" صى ميسمـ" البيخى كى
 شرط عمى صحيح ، كقاؿ األلباني:" إسناده(1)

 .(2)الشيخيف"

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة، (اْمرََأةً ) لفظ اإلبيام:
 أىًبي بنت فىاًطمىةى  )ا جاء في التخريج، كىي:فت المبيـ كمىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

بىٍيش  .( فىاًطمىةى  ،حي
 بيان اإلبيام:

ٍرأىًة التي استفتت ليا أـ سممة   َفاِطَمةَ في مسألة الحيض، ىي:  ، النبي قمت: المراد باٍلمى
  ، كما صرحت بيا بعض طرؽ الحديث.(3)ُحَبْيش َأِبي بنت

 (7)البغدادم، كالخطيب (6)، كفي االستيعاب(5)ر في التمييدالب، كابف عبد(4)كقاؿ بذلؾ ابف بطاؿ
 كا تعالى أعمـ. ،(10)، كابف حجر(9)، كالعراقي(8)كابف األثير

 
     

 
 

                                                           

 (.321/ 1( خبلصة األحكاـ، النككم )ج(1
 (.21/ 3األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (2
بف المطمب بف أسد بف عبد العزل ٍبف قصي القرشية األسدية. االستيعاب في  :فاطمة بنت أبي حبيش( (3

 (.1123/ 1معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج
 (.131/ 1( انظر: شرح صحيح البخارل، ابف بطاؿ )ج(4
 (.76/ 16( انظر: التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، ابف عبد البر )ج(5
 (.1123/ 1( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(6
 (.371/ 1( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(7
 (.311/ 5( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(8
 .(1/312( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(9

 (.351/ 1اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج( انظر: (10
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 الحديث الثالث:

نىا ميعىاًكيىةي  (3) ، أىٍخبىرى ًبيعي ٍبفي نىاًفعو د ثىنىا أىبيك تىٍكبىةى الر  قاؿ أبك داكد: حى
ٍف يىٍحيىى(1) نىا أىبيك ، أىٍخبى (2)، عى رى

ٍبًد الر ٍحمىفً  مىمىةى ٍبفي عى سى
ٍيرىةى (3) ط اًب  ، أىف  أىبىا ىيرى بىٍينىا ىيكى  أىٍخبىرىهي، أىف  عيمىرى ٍبفى اٍلخى

ؿه فىقىاؿى عيمىري  ؿى رىجي ميعىًة ًإٍذ دىخى :  يىٍخطيبي يىٍكـى اٍلجي ؿي ًة؟ فىقىاؿى الر جي : أىتىٍحتىًبسيكفى عىًف الص بلى
، فىقىاؿى عيمىري مىا ىي  ٍأتي ـٍ تىٍسمىعيكاكى ًإال  أىٍف سىًمٍعتي النٍّدىاءى فىتىكىض  ا، أىكى لى كءي أىٍيضن  : كىاٍلكيضي

 .(4)«ِإَذا َأَتى َأَحُدُكُم اْلُجُمَعَة َفْمَيْغَتِسلْ » َيُقوُل:   َرُسوَل الم ِو 

 أوًًل: تخريج الحديث:

، بنحكه كفيو لفظ" دخؿ عثماف بف (6)"، كمسمـ، بنحكه كفيو لفظ" رجؿ(5)أخرجو البخارم  
جميعيـ  ،(10)كالدارمي ،(9)كأحمد ،(8)كابف أبي شيبة في المصنؼ ،(7)"، كالطيالسيعفاف 

، بنحكه كفيو (12)دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كأبك يعمى ،، مختصران (11)كالبزار رجؿ"،" لفظ ـبنحكه كفيي
"، نحكه كفيو لفظ" دخؿ عثماف بف عفاف ، ب(13)"، كابف خزيمةلفظ" دخؿ عثماف بف عفاف 
، (15)دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كالبييقي في الكبرل، ، مختصران (14)كالطبراني في مسند الشاميف

                                                           

 ـ بالتشديد ابف أبي سبلـ.( معاكية: ىك ابف سبٌل (1
 ( يحيى: ىك ابف أبي كثير.(2
( أبك سممة بف عبد الرحمف: اختمؼ في اسمو فقيؿ عبد ا، كقيؿ إسماعيؿ، بف عبد الرحمف بف عكؼ، كىك (3

 مشيكر بكنيتو.
ميعىًة )ج( سنف أبي د(4  (.211/ح21/ص1اكد، أبك داكد ، كتاب الطيارة، باب ًفي اٍلغيٍسًؿ يىٍكـى اٍلجي
 (.113/ح2/ص3( صحيح البخارم، البخارم ) ج(5
 (.117/ح711/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(6
 (.73/ح76/ص1( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(7
 (.1226/ح122/ص1( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(8
 (.21/ح373/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.1711/ح263/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(10
 (.311/ح225/ص1( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(11
 (.371/ح331/ص1( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(12
 (.1511/ح137/ص2( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(13
 (.3131/ح22/ص1اميف، الطبراني )ج( مسند الش(14
 (.1115/ح112/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(15
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من "،  ، بنحكه كفيو لفظ" دخؿ عثماف بف عفاف (1)بنحكه كفيو لفظ" رجؿ"، كفي الصغير
 .ىريرة  ي: أبطريق

، بنحكه كفيو لفظ" (3)مف المياجريف"، كمسمـ ، بنحكه كفيو لفظ" رجؿ(2)كأخرجو البخارم
دكف ذكر لفظ اإلبياـ،  ،، مختصران (4)"، كالنسائي في الكبرلرجؿ مف أصحاب رسكؿ ا 

، (6)في المصنؼ عبد الرزاؽ"، ك  ، بنحكه كفيو لفظ" رجؿ مف أصحاب رسكؿ ا (5)كالترمذم
، بنحكه كفيو لفظ" عثماف بف (8)"، كالبزار، بنحكه كفيو لفظ" رجؿ(7)بنحكه كفيو لفظ" رجؿ"، كأحمد

، بنحكه كفيو لفظ" رجبلن مف المياجريف"، كابف (9)ثارآل"، كالطحاكم في شرح معاني اعفاف 
، (11)"، كالطبراني في مسند الشاميف، بنحكه كفيو لفظ" رجؿ مف أصحاب رسكؿ ا (10)حباف

في و"، ، بنحكه كفيو لفظ" عثماف (12)دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كالبييقي في الكبرل، مختصران 
 .من طريق: ابن عمر، بنحكه كفيو لفظ" رجؿ"، (13)المعرفة

، بنحكه (15)رثاآلدكف ذكر لفظ اإلبياـ، كالطحاكم في شرح معاني ا ،، مختصران (14)كأخرجو البزار
من  دكف ذكر لفظ اإلبياـ،، ، مختصران (16)كفيو لفظ" رجؿ"، كالطبراني في المعجـ األكسط

 .ق: ابن عباس طري

                                                           

 (.616/ح326/ص1( السنف الصغير، البييقي )ج(1
 (.151/ح3/ص3( صحيح البخارم، البخارم ) ج(2
 (.117/ح711/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(3
 (.1613/ح361/ص3( سنف النسائي الكبرل، النسائي )ج(4
 (.121/ح266/ص3م، الترمذم )ج( سنف الترمذ(5
 (.7323/ح127/ص2( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(6
 (.313/ح221/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.111/ح333/ص1( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(8
 (.516/ح111/ص1ثار، الطحاكم )جآل( شرح معاني ا(9

 (.1321/ح21/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(10
 (.1513/ح15/ص2( مسند الشاميف، الطبراني )ج(11
 (.7111/ح217/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(12
 (.3126/ح132/ص3( معرفة السنف كاألثار، البييقي )ج(13
 (.312/ح221/ص1( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(14
 (.511/ح115/ص1ثار، الطحاكم )جآل( شرح معاني ا(15
 (.7771/ح227/ص7األكسط، الطبراني )ج ( المعجـ(16
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 . عن عمر بن الخطاب ( ابن عباس ، و ابن عمرو  ،ىريرة  وأبثلثتيم )
 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 .(1)يذكر أحد أنو أرسؿ عف يحيى بف أبي كثير لـمرسؿ كلكف  م:ّل معاوية بن س

سممة بف عبد الرحمف بف  ييذكر أحد أنو أرسؿ عف أب لـلكف مرسؿ ك  يحيى بن أبي كثير:
 .(3)، كمدلس كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف(2)عكؼ

ىريرة  ييذكر أحد أنو أرسؿ عف أب لـمرسؿ كلكف  أبو سممة بن عبد الرحمن:
(4). 

 .رجالو ثقاتْلن  ؛إسناده صحيحفلذا 

 . (6)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط: ،(5)الشيخيف" شرط عمى صحيح هاأللباني:" إسناد كقاؿ
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة،) رجؿ مف المياجريف، رجؿ مف  ،)رجل( لفظ اإلبيام:
 (.أصحاب رسكؿ ا 

بف اخؿ عثماف د )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
 .( دخؿ عثماف ،عفاف 

 بيان اإلبيام:

، ىك أمير لممسجد أثناء خطبة الجمعة لعمر بف الخطاب  الد اًخؿً قمت: المراد بالرجؿ 
، (7)، كما صٌرحت بو بعض طرؽ الحديث، كقاؿ بذلؾ الخطابيعثمان بن عفان المؤمنيف 

                                                           

 (.313( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (1
 (.322ص المرجع السابؽ )( انظر: (2
 (.26( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (3
 (.312( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (4
 (.261/ح162/ص3األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (5
 (.211/ح377/ص1( سنف أبي داكد، تحقيؽ األرنؤكط، أبك داكد )ج(6
 (.116/ 1( انظر: معالـ السنف، الخطابي )ج(7
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، كا تعالى (5)، كالعيني(4)حجر ، كابف(3)، كابف الممقف(2)، كابف بشككاؿ(1)كالخطيب البغدادم
 أعمـ.

     
 الحديث الرابع:

ًصيفو  :النسائي قاؿ (4) ٍف أىًبي حى ، عى ، عىٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف عىي اشو نىا ىىن ادي ٍبفي الس ًرمٍّ أىٍخبىرى
، عىٍف (6)

ٍبًد الر ٍحمىفً  أىًبي عى
ًميٌّ  (7) : قىاؿى عى (8)قىاؿى

  كىانىًت اٍبنىةي الن ًبيٍّ  ،(9)اءن : كيٍنتي رىجيبلن مىذ تىٍحًتي  كى
ٍموي  ٍنًبي: سى اًلسو ًإلىى جى ؿو جى ِفيِو  »: فىسىأىلىوي فىقىاؿى  ،فىاٍستىٍحيىٍيتي أىٍف أىٍسأىلىوي، فىقيٍمتي ًلرىجي

 .(10)«اْلُوُضوءُ 

 :أوًًل: تخريج الحديث

بي حصين، بو، بنحوه، قدامة، عن أبن  زائدةمن طريق: ، (12)الطيالسيك ، (11)أخرجو البخارم
 ، كرجؿ".بنفس لفظ اإلبياـ" ابنة رسكؿ ا 

                                                           

 (.121/ 2( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(1
 (.61/ 1( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(2
 (.252/ 5( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )ج(3
 (.272/ 3( انظر: فتح البارم شرح صيح البخارم، ابف حجر )ج(4
 (.165/ 6( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(5
 ( أبك حصيف: ىك عثماف بف عاصـ بف حصيف األسدم.(6
  بف حبيب بف ربيعة السممي، مشيكر بكنيتو.( أبك عبد الرحمف: ىك عبد ا(7
 . ( عمي: ىك ابف أبي طالب (8
ًعٍندى ( قكلو " كيٍنتي رىجيبلن مىذ اءن" قاؿ ابف األثير: " أىٍم كىًثيرى المىٍذم، ىيكى البىمىؿ الم ًزج ال ًذم يىٍخريج ًمفى الذ كر (9

نىًجس يىجب غىٍسمو، كيىٍنقيض الكيضكء". النياية في غريب الحديث  ميبلعىبة النٍّسىاًء، كىالى يىجب ًفيًو الغيسؿ، كىىيكى 
(. كقاؿ النككم:" المذم: ماء أبيض دقيؽ لزج يخرج عند شيكة ال بشيكة كال 213/ 1كاألثر، ابف األثير )ج

دفؽ كال يعقبو فتكر كربما ال يحس بخركجو كيككف ذلؾ لمرجؿ كالمرأة كىك في النساء أكثر منو في 
 (.312/ 2المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم )ج الرجاؿ".

ٍذًم  كتاب الطيارة، ،( سنف النسائي، النسائي(10 مىا الى يىٍنقيضي اٍلكيضيكءى ًمفى اٍلمى ا يىٍنقيضي اٍلكيضيكءى كى باب مى
 (.173/ح26/ص1)ج

 (.362/ح63/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(11
 (.125/ح133/ص1كد الطيالسي )ج( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك دا(12
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 ابنتو، كالمقداد" لفظ كفيو، (2)كمسمـ، "األسكد بف كالمقداد ابنتو،" لفظ كفيو ،(1)كأخرجو البخارم
، "المقداد" لفظ كفيو ،(4)كأحمد ،"كرجبلن  ،فاطمة " لفظ كفيو ،(3)الطيالسي، ك "األسكد ابف

من  ،"كالمقداد ابنتو،" لفظ كفيو ،(6)كابف األعرابي في المعجـ، "المقداد" لفظ يو، كف(5)كأبكيعمى
 محمد بن الحنفية، بنحوه.طريق: 

عبدالرحمن بن أبي من طريق: ، (10)، كأبك يعمى(9)كأحمد ،(8)، كابف ماجو(7)الترمذم كأخرجو
 ف األسكد".دكف ذكر لفظ اإلبياـ، عدا أبي يعمى ففيو لفظ" المقداد بليمى، بنحوه، 

 من طريق: ،(15)كابف خزيمة ،(14)كأحمد ،(13)الطيالسي، ك (12)كالنسائي ،(11)أبك داكد كأخرجو
ىك مف  بنحكه، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، عدا ابف خزيمة ففيو" أف عمي َقِبيَصَة،  ْبنِ  ُحَصْينِ 

  .ًلمن ًبيٍّ  ذىًلؾى  ، حيث قاؿ فىذىكىٍرتي سأؿ النبي 

  ابنتو،" لفظ ، كفيو(17)، كالحميدم"كعمار بف ياسر ابنتو،" لفظ يو، كف(16)كأخرجو النسائي

 

                                                           

 (.123/ح21/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(1
 (.212/ح315/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ، )ج(2
 (.116/ح113/ص1( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(3
 (.611/ح71/ص3( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.171/ح271/ص1( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(5
 (.1111/ح731/ص3( معجـ ابف األعرابي، ابف األعرابي )ج(6
 (.111/ح122/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(7
 (.711/ح161/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(8
 (.663/ح21/ص3( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.211/ح366/ص1( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(10
 (.316/ح72/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(11
 (.122/ح111/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(12
 (.121/ح132/ص1( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(13
 (.161/ح312/ص3( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(14
 (.31/ح17/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(15
 (.171/ح26/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(16
 (.22/ح153/ص1يدم، الحميدم )ج( مسند الحم(17
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 من طريق:، "عمار"لفظ  ، كفيو(2)كأبك يعمى،  "كلعمارو  ابنتو،" لفظ كفيو ،(1)كأحمد، "كعمارنا
 عائش بن أنس، بنحوه.

  ،"المقداد "لفظ ، كفيو(4)النسائيك  ،"األسكد بف كأرسمنا المقداد "لفظ كفيو ،(3)كأخرجو مسمـ
كابف  ،"رجبلن  "لفظ ، كفيو(6)في المعجـ كأبك يعمى ،"األسكد بف أرسمنا المقداد "لفظ كفيو ،(5)كأحمد
 ، بنحوه.ابن عباس  من طريق: ،"األسكد بف المقداد "لفظ كفيو ،(7)خزيمة

لفظ  كفيو ،(9)في المصنؼ عبد الرزاؽ، ك "كقمت لممقداد ابنتو،"لفظ  ، كفيو(8)النسائي كأخرجو
 كفيو ،(11)كابف األعرابي في المعجـ، "فأمرت المقداد"لفظ  كفيو ،(10)كأحمد، "كقمت لممقداد و،ابنت"

 عروة بن الزبير، بنحوه. من طريق: ،"كالمقداـ بف عمرك ابنتو،"لفظ 

بن اَقِبيَصَة، وعائش  ْبنِ  جميعيم )عبدالرحمن بن أبي ليمى، ومحمد بن الحنفية، وُحَصْينِ 
 . وة بن الزبير( عن عمي بن أبي طالب ، وعر أنس، وابن عباس 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

  .(12)صحيح" ككتابو حفظو ساء كبر قاؿ ابف حجر: "مختمط كلما :َبْكِر ْبِن َعي اشٍ  وَأبِ 

 

                                                           

 (.11123/ح115/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(1
 (.176/ح271/ص1( المعجـ، أبك يعمى المكصمي )ج(2
 (.212/ح315/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(3
 (.121/ح311/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(4
 (.132/ح122/ص3( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.22/ح61/ص1يعمى المكصمي )ج ( المعجـ، أبك(6
 (.33/ح17/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(7
 (.172/ح26/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(8
 (.613/ح175/ص1( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(9

 (.1112/ح322/ص3( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ  )ج(10
 (.1121/ح511/ص3( معجـ ابف األعرابي، ابف األعرابي )ج(11
 (.631( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (12
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قبؿ زائدة بف قدامة) كىك ثقة ثبت( ، كلكف تكبع مف (1)كقاؿ برىاف الديف الحمبي: " اختمط بأخرة"
 كما سبؽ في التخريج.

 تحرير صاحبا ، كقاؿ(2)ربما دلس" ....قاؿ ابف حجر: " أبو َحِصين: عاصم بن عثمان
 معظميا أحاديث كمسمـ البخارم لو أخرج كلقد قاال، كما ، كىك(3)سمؼ" فييا لو ليس ":التقريب
 مف أمو  في بالسماع يصرح كلـ بالعنعنة وكيركي الحديث ىذا منيا بالعنعنة؛ فييا يركم

ًصيف أبي عنعنة عمى البخارم صحيح شٌراح مف أحد كال حجر ابف يعمؽ كلـ المتابعات،  مما حى
 يؤكدىا لـ كالتي دلس ربما التقريب في حجر ابف لقكؿ ينظر فبل مدلس غير ثقة ككنو عمى يدلؿ
 .مؤلفاتو مف أم في

عمي بف أبي طالب  مف سمع لعبلئي بأنومرسؿ، كلكف قاؿ ا :الرحمن عبد أبو
(4). 

 .رجالو ثقات؛ ْلن إسناده صحيحفلذا 

ًديثه  الترمذم: "ىىذىا كقاؿ سىفه  حى " حى ًحيحه  شرط عمى صحيح إسناده "كقاؿ األرنؤكط:، (5)صى
 . (6)البخارم"

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

، الن ًبيٍّ  اٍبنىةي ) ايات أخرل بنفس الصيغة،ككرد في رك ، (ِلَرُجلٍ  ، الن ِبي   اْبَنةُ ) لفظ اإلبيام:
 ، رجبلن(.) رجؿابنتو( ك

 فة:الروايات المعرّ 

ىناؾ ركايات (، فاطمة  (:كما جاء في التخريج، كىي بنة النبي افت ىناؾ ركايات عرٌ 
عمار بف ، فأمرت المقداد، األسكد بف أرسمنا المقداد :)كما جاء في التخريج، كىي الرجؿعرفت 

 .(المقداـ بف عمرك، عمار، رياس
                                                           

 (.213( االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، برىاف الديف الحمبي )ص (1
 (.211( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (2
 (.122/ص3تحرير التقريب، األرنؤكط كمعركؼ )ج ((3
 (.311( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (4
(. ىنا يحكـ عمى الحديث ال السند، مع العمـ بأف سند 111/ح121/ص1)ج ( سنف الترمذم، الترمذم(5

 الحديث عند الترمذم يختمؼ عف سند حديث الدراسة.
( ، كلكف ىذا السند يمتقي مع سند 1111/ح211/ص2( صحيح ابف حباف، تحقيؽ األرنؤكط، ابف حباف )ج(6

ًصيف.  الدراسة عند أبي حى
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   بيان اإلبيام:

، التي ، كرجؿ(، فأما المراد بابنة رسكؿ ا الن ًبيٍّ  كرد في الحديث مبيماف ) اٍبنىةي  قمت:
عف  )أٌم زكجتو(، التي استحى منيا أف يسأؿ رسكؿ ا  كانت تحت عمي بف أبي طالب 

فضؿ الصبلة كأتـ التسميـ، كما صٌرحت بذلؾ كعمى أبييا أ ،فاطمة بنت محمد المذم، ىي: 
،كأما المراد بالرجؿ  ىي زكج عمي بف أبي طالب  الركايات، ككما ىك معركؼ بأف فاطمة 

عف المذم فقد اختمؼ فيو، فقيؿ ىك:  أف يسأؿ النبي  الذم طمب منو عمي بف أبي طالب 
كابف  ،(1)الخطيب البغدادم ، كقاؿ بكبل القكليفاِسرٍ يَ  ْبنُ  َعم ارُ ، كقيؿ ىك: اَْلْسَودِ  ْبنُ  اْلِمْقَدادُ 
ابف األعرابي  ، كما في ركايةالمقدام بن عمرو، كقيؿ: ىك (4)كالعيني ،(3)كالعراقي، (2)بشككاؿ

 ابف فالمقداد ، كلعؿ ىذا تصحيؼ فيك المقداد كليس المقداـ، أما )ابف عمرك(في المعجـ
 ، كا تعالى أعمـ.(5)يغكث عبد ٍبف األسكد ًإلىى نسب عىٍمرك، كلكنو ٍبف المقداد ىيكى  األسكد،

 ولمجمع بين ىذه اْلقوال:

ؼً  ىىذىا بىٍيفى  ًحب افى  ابف قاؿ ابف حجر رحمو ا: " كىجمع ًميًّا ًبأىف   ااًلٍخًتبلى  ثيـ   يىٍسأىؿى  أىفٍ  عىم ارنا أىمىرى  عى
ٍمعه  ىيكى كى  ًبنىٍفًسوً  سىأىؿى  ثيـ   ًبذىًلؾى  اٍلًمٍقدىادى  أىمىرى  يٍّده  جى  ًإن وي  ًلقىٍكًلوً  ميغىاًيرنا ًلكىٍكًنوً  آًخًرهً  ًإلىى ًبالنٍٍّسبىةً  ًإال   جى

ٍمميوي  فىيىتىعىي في  فىاًطمىةى  أًلىٍجؿً  ًبنىٍفًسوً  السُّؤىاؿً  عىف استحيا مىى حى ازً  عى كىاةً  بىٍعضى  ًبأىف   اٍلمىجى  أىن وي  أىٍطمىؽى  الرُّ
ًبيىذىا ًبذىًلؾى  رى اآٍلمً  ًلكىٍكًنوً  سىأىؿى  ـى  كى زى اًعيًميُّ  جى ٍسمى يٍّدي  الن كىًكمُّ  ثيـ   اإٍلً ييؤى  كىعم ارنا اٍلًمٍقدىادً  ًمفى  كيبلًّ  أىمىرى  أىن وي  كى

ا ذىًلؾى  عىفٍ  ًبالسُّؤىاؿً  كىاهي  مى ٍبدي  رى ز اؽً  عى ًميٌّ  تىذىاكىرى  قىاؿى  أىنىسو  ٍبفً  عىاًئشً  طىًريؽً  ًمفٍ  الر   كىعىم اره  كىاٍلًمٍقدىادي  عى
ًميٌّ  فىقىاؿى  اٍلمىٍذمى  دي  فىسىأىلىوي   الن ًبي   ذىًلؾى  عىفٍ  فىاٍسأىالى  مىذ اءه  رىجيؿه  ًإن ًني عى مىٍيفً  أىحى ح حى  الر جي  ابف كىصى
ل ى ال ًذم أىف   بىٍشكيكىاؿى  مىى اٍلًمٍقدىادي  ىيكى  ذىًلؾى  عىفٍ  السُّؤىاؿى  تىكى  ذىًلؾى  عىفٍ  سىأىؿى  أىن وي  ًإلىى عىم ارو  فىًنٍسبىةي  ىىذىا كىعى
مىى مىٍحميكلىةه  ازً  عى ا اٍلمىجى دىهي  ًلكىٍكًنوً  أىٍيضن ل ى لىًكفٍ  قىصى " كىالم وي  ديكنىوي  اٍلًخطىابى  اٍلًمٍقدىادي  تىكى ـي أىٍعمى

(6). 
 

     
 

                                                           

 (.211/ 7جنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )األسماء المبيمة في األانظر: ( (1
 (.711/ 3جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (2
 (.1/127جالعراقي ) المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد،انظر: ( (3
 (.316/ 3جعمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )انظر: ( (4
 (.1111/ 1جبف عبد البر )( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ا(5
 (.211/ 1ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(6
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 الحديث الخامس: 

د ثىنىا يىحٍ  :النسائيقاؿ  (5) : حى نىا شيعىٍيبي ٍبفي ييكسيؼى قىاؿى ًني ( 2)، عىٍف ًىشىاـو (1)يىىأىٍخبىرى : أىٍخبىرى قىاؿى
مىمىةى (3)أىًبي ٍينىبى ًبٍنًت أيٍـّ سى ، عىٍف زى

(4)
 مىمىةى ٍف أيٍـّ سى ، عى

(5)  ًأىف  اٍمرىأىةن قىالىٍت: يىا رىسيكؿى الم و ، 
 ٍرأىًة غيٍسؿه ًإذىا ًىيى ا ، ًإف  الم وى مىى اٍلمى ؽٍّ، ىىٍؿ عى ٍحتىمىمىٍت؟الى يىٍستىٍحًيي ًمفى اٍلحى

(6)  : َنَعْم قىاؿى
مىمىةى ِإَذا رََأِت اْلَماءَ  ًحكىٍت أيُـّ سى ٍرأىةي؟ فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو   ، فىضى ـي اٍلمى َفِفيَم  : »فىقىالىٍت: أىتىٍحتىًم
 .(7)« ُيْشِبُيَيا اْلَوَلدُ 

  :أوًًل: تخريج الحديث

 في  عبد الرزاؽك  ،(12)كمالؾ ،(11)جوكابف ما ،(10)كالترمذم ،(9)كمسمـ ،(8)أخرجو البخارم    

 ، (16)كابف راىكيو ،(15)، كابف أبي شيبة في المصنؼ(14)، كالحميدم(13)المصنؼ
 

                                                           

 ( يىٍحيىى: ىك ابف سىًعٍيًد القىط اف.(1
 ( ىشاـ: ىك ابف عركة بف الزبير.(2
 ( أبي: أبك ىشاـ، كىك عركة بف الزبير بف العكاـ.(3
مىمىةى: ىي " زينب بنت أبي سممة(4 ٍينىبى ًبٍنًت أىًبي سى أميا أـ  ٍبف عبد األسد المخزكمية، ربيبة رىسيكؿ ا  ( زى

زينب". االستيعاب في معرفة األصحاب،  ، كىافى اسـ زينب برة، فسماىا رسكؿ ا سممة زكج الن ًبٌي 
 (.1/1177انظر ابف عبد البر )ج

 .: زكج النبي ( أـ سممة (5
ـي ًفي ( قىٍكليوي "اٍحتىمىمىٍت" قاؿ ابف حجر: " ااًلٍحتً (6 ـً كىىيكى ما يراه الن اًئ سيكيكًف البل  مىًة كى ٍـّ اٍلميٍيمى ٍمـً ًبضى ـي اٍفًتعىاؿه ًمفى اٍلحي بلى

اصٌّ ًمٍنوي كىىيكى اٍلًجمىاعي". فتح ا ـى ًباٍلفىٍتًح كىاٍحتىمىـى كىاٍلميرىادي ًبًو ىينىا أىٍمره خى مى لبارم شرح صحيح نىٍكًمًو ييقىاؿي ًمٍنوي حى
 (.212/ 1حجر )ج البخارم، ابف

ا يىرىل الر جيؿي (7 نىاًميىا مى ٍرأىًة تىرىل ًفي مى ( سنف النسائي، النسائي ، كتاب الطيارة، باب غىٍسًؿ اٍلمى
 (.125/ح111/ص1)ج

 (.313/ح61/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(8
 (.212/ح371/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.133/ح312/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(10
 (.611/ح125/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(11
 (.17/ح71/ص1( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(12
 (.1121/ح312/ص1( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(13
 (.211/ح212/ص1( مسند الحميدم، الحميدم )ج(14
 (.151/ح52/ص1( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(15
 (.1112/ح71/ص1( المسند، إسحاؽ بف راىكايو ) ج(16
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، (5)، كأبك عكانة(4)كالدكالبي في الكنى، (3)كأبك يعمى ،(2)كابف الجاركد في المنتقى ،(1)كأحمد
كفي المعجـ  ،(8)جـ الكبيرفي المع ، كالطبراني(7)كابف حباف ،(6)ثاراآل كالطحاكم في شرح مشكؿ

من  ،(12)، كفي السنف الصغير(11)في السنف الكبرلك ، (10)في المعرفة كالبىٍييىًقيٌ  ،(9)الصغير
اءىتٍ  طريق: ىشام بن عروة، بو، بنحوه، مىٍيـو  أيُـّ  كبمفظ مقارب" جى ةى، أىًبي اٍمرىأىةي  سي اءىتٍ  طىٍمحى  أيُـّ  جى

مىٍيـو  اءىتٍ  ًبيأى  بىًني أيُـّ  سيمىٍيـو  ، أيُـّ  سي ةى، جى مىٍيـو  أيُـّ  طىٍمحى ". ًبٍنتي  سي افى  ًمٍمحى

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

، (13)كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف مدلس ىشام بن عروة:
 .(14)يؤثر فيو شيء مف ذلؾالعبلئي مف القسـ الذم لـ اعتبره  ، كلكفكمختمط

 . (15) سممة أبي بنت زينبيذكر أحد أنو أرسؿ عف أمو  لـمرسؿ كلكف  عروة بن الزبير:

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

                                                           

 (.36752/ح311/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(1
 (.11/ح22/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(2
 (.5111/ح125/ص13( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(3
 (.3122/ح1167/ص2( الكنى كاألسماء، الدكالبي )ج(4
 (.127/ح311/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(5
 (.3661/ح11/ص5( شرح مشكؿ األثار، الطحاكم )ج(6
 (.1167/ح111/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(7
 (.521/ح211/ص32( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(8
 (.337/ح115/ص1( المعجـ الصغير، الطبراني )ج(9

 (.1113/ح162/ص1ثار، البييقي )جآل( معرفة السنف كا(10
 (.521/ح372/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(11
 (.127/ح61/ص1( السنف الصغير، البييقي )ج(12
 (.36( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (13
 (.136( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (14
 (.326( ، ك انظر: جامع التحصيؿ ،العبلئي )ص 112( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (15
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ًديثه  "ىىذىا الترمذم: كقاؿ سىفه  حى " حى ًحيحه  شرط عمى صحيح إسناده "كقاؿ األرنؤكط:، (1)صى
 . (2)الشيخيف"

 نو:ثالثًا: اإلبيام وبيا

 (.امرأة  ) ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة، (امرأة) لفظ اإلبيام:
اءىتٍ  )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ  مىٍيـو  أيُـّ  جى  سي

ةى  أىًبي اٍمرىأىةي  اءىتٍ  ،طىٍمحى مىٍيـو  أيُـّ  جى ةى  أىًبي بىًني أيُـّ  سيمىٍيـو  أيُـّ ، سي مىٍيـو  أيُـّ  اءىتٍ جى  ،طىٍمحى افى  ًبٍنتي  سي  .(ًمٍمحى

   بيان اإلبيام:

  (3)ِمْمَحانَ  ِبْنتُ  ُسَمْيمٍ  ُأمُّ عف االحتبلـ، ىي:  قمت: المراد بالمرأة التي سألت رسكؿ ا 
، كما صٌرحت بيا أغمب طرؽ الحديث، كقاؿ بذلؾ الخطيب مىاًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  أيُـّ  كىًىيى 

 كا تعالى أعمـ. ،(6)كالعراقي، (5)ي عياض، كالقاض(4)البغدادم

 
     

 

  

                                                           

 (. ىنا يحكـ عمى الحديث ال السند.133/ح312/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(1
 (.36712/ح111/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ األرنؤكط )ج(2
افى (3 مىٍيـو ًبٍنتي ًمٍمحى : اختمؼ ًفي اسميا، ككانت تحت مالؾ ٍبف النضر أبي أنس ٍبف مالؾ ًفي الجاىمية،  ( أيُـّ سي

مىى زكجيا، فغضب فكلد ت لو أنس ٍبف مالؾ، فمما جاء الم و باإلسبلـ أسممت مىعى قكميا كعرضت اإلسبلـ عى
اًرٌم، خطبيا مشركنا، فمما عمـ  عمييا، كخرج ًإلىى الشاـ، فيمؾ ىناؾ، ثـ خمؼ عمييا بعده أىبيك طمحة األىٍنصى

ككانت مف عقبلء النساء. االستيعاب في أنو ال سبيؿ لو إلييا إال باإلسبلـ أسمـ كتزكجيا كحسف إسبلمو، 
 (.1211/ 1معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج

 (.131/ 3( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم، )ج(4
 (115/ 3( انظر: إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض )ج(5
 (.1/116راقي )ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، الع(6



62 

 الحديث السادس:

د ثىنىا قيتىٍيبىةي  :الترمذمقاؿ  (6) اًلؾو (1)حى ، عىٍف مى
(2) : اؽي ٍبفي ميكسىى، قىاؿى اًرمُّ ًإٍسحى د ثىنىا األىٍنصى ، ح، كحى

د ثىنىا مىٍعفه  حى
د ثىنىا مىاًلؾه (3) : حى ، قىاؿى

ٍفكىافى ٍبفً (4) مىمىةى ًمٍف آًؿ اٍبًف  ، عىٍف صى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف سى مىٍيـو سي
ٍيرى  ٍبًد الد اًر أىٍخبىرىهي، أىن وي سىًمعى أىبىا ىيرى ًؽ، أىف  الميًغيرىةى ٍبفى أىًبي بيٍردىةى كىىيكى ًمٍف بىًني عى ،  ةى اأٍلىٍزرى

ؿه رىسيكؿى الم ًو  : سىأىؿى رىجي : يىا رىسيكؿى الم وً يىقيكؿي نىٍحًمؿي مىعىنىا  ، فىقىاؿى ، كى ، ًإن ا نىٍركىبي البىٍحرى
أي ًمفى اٍلبىٍحًر؟ فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو  ٍأنىا ًبًو عىًطٍشنىا، أىفىنىتىكىض  اًء، فىًإٍف تىكىض  ُىَو : » القىًميؿى ًمفى المى

 .(5)«الط ُيوُر َماُؤُه، الِحلُّ َمْيَتُتوُ 

  :أوًًل: تخريج الحديث

كابف أبي شيبة ، (9)الطيكر في سبلـ بف كالقاسـ ،(8)كابف ماجو، (7)كالنسائي ،(6)أبك داكد أخرجو
، (14)كابف خزيمة ،(13)كابف الجاركد في المنتقى، (12)كالدارمي ،(11)كأحمد ،(10)في المصنؼ

 أبك عبد ا كالحاكـ ،(17)كالدارقطني ،(16)كابف حباف ،(15)ثارآلا كالطحاكم في شرح مشكؿ
 

                                                           

 ( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ الثقفي.(1
 ( مالؾ: ىك ابف أنس.(2
 ( معف: ىك ابف عيسى القزاز.(3
 ( مالؾ: ىك ابف أنس.(4
اًء البىٍحًر أىن وي طىييكره )ج(5 اءى ًفي مى  (.62/ح111/ص1( سنف الترمذم، الترمذم ، أبكاب الطيارة، باب مىا جى
 (.12/ح31/ص1اكد )ج( سنف أبك داكد، أبك د(6
 (.72/ح71/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(7
 (.216/ح126/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(8
 (.321/ح322/ص1( الطيكر، القاسـ بف سبلـ )ج(9

 (.1223/ح133/ص1( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(10
 (.1527/ح212/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(11
 (.576/ح765/ص1)ج( سنف الدارمي، الدارمي (12
 (.12/ح32/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(13
 (.111/ح72/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(14
 (.1132/ح311/ص11ثار، الطحاكم )جآل( شرح مشكؿ ا(15
 (.1312/ح11/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(16
 (.11/ح15/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(17
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بىٍييىًقٌي في المعرفةكال ،(1)المستدرؾ في
من ، (4)ر، كفي السنف الصغي(3)السنف الكبرل كفي ،(2)

ابف أبي شيبة كفييـ لفظ" رجؿ"، عدا بو، بنحوه  ،(5)كىك في المكطأ طريق: مالك بن أنس،
 مختصرنا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ. كالطحاكم

 الطحاكم في شرح مشكؿك  بمثمو، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، ،(6)الطيكر في سبلـ بف القاسـ أخرجوك 
كفيو قصة، فيو  ،(8)المستدرؾ في عبدا أبك كفيو قصة، فيو لفظ" صياد"، كالحاكـ ،(7)ثارآلا

كالبىٍييىًقٌي في المعرفةلفظ "صياد"، 
كفيو  ،(10)السنف الكبرل كفيكفيو قصة، فيو لفظ "رجؿ"، ،(9)

 عيد بن سممة، بو.َكِثير عن س َأِبي من طريق: اْلُجَلحِ قصة، فيو لفظ" صياد"، 

 ْبنِ  َكِثير، عن اْلُمِغيَرةِ  َأِبي من طريق: اْلُجَلحِ  ،(12)كالدكالبي في الكنى ،(11)أحمد أخرجوك 
 كبنفس المفظ" ناسنا".ُبْرَدَة، بو، بنحوه،  َأِبي ْبنِ  َعْبِدالم وِ 

يب، من طريق: سعيد بن المس ،(14)المستدرؾ في عبدا أبك كالحاكـ ،(13)الدارقطني أخرجوك 
 سممة بن عوف. يوأب

ُبْرَدَة، عن  َأِبيْبن  الم و َعْبدِ  ْبن سممة بن عوف( تابعا اْلُمِغيَرةَ  كلىما )سعيد بن المسيب، وأبو
 .أبي ىريرة 

 

                                                           

 (.121/ح325/ص1لمستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج( ا(1
 (.165/ح333/ص1ثار، البييقي )جآل( معرفة السنف كا(2
 (.1/ح7/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(3
 (.123/ح11/ص1( السنف الصغير، البييقي )ج(4
 (.13/ح32/ص1( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(5
 (.323/ح321/ص1بف سبلـ )ج ( الطيكر، القاسـ(6
 (.1121/ح317/ص11ثار، الطحاكم )جأل( شرح مشكؿ ا(7
 (.122/ح321/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(8
 (.157/ح336/ص1ثار، البييقي )جأل( معرفة السنف كا(9

 (.3/ح6/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(10
 (.1213/ح216/ص11حنبؿ )ج( مسند أحمد، أحمد بف (11
 (.1625/ح227/ص2( الكنى كاألسماء، الدكالبي )ج(12
 (.13،ح11/ح11/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(13
 (.121،ح125/ح322/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(14
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 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كفيو: 
 .(1)السادسة مف النسائي، كثقو األزرؽ، ابف آؿ مف الَمْخُزوِمي َسمَمة: بن سعيد

  أقوال النقاد في الراوي:

: (5)، كالسيكطي(4)، كقاؿ الذىبي(3)"الثقات" كتاب ًفي ًحب اف ابفي  ، كذكره(2)"ثقة": الن سىائي قاؿ
 .(6)النسائي"، كقاؿ الذىبي في مكضع أخر: "صدكؽ" "كثقو

ٍنوي  يىٍركً  فىمىـٍ  كقاؿ ابف عبد البر: " ًمٍمتي  ًفيمىا عى مىٍيـو  ٍبفي  ٍفكىافي صى  ًإال   عى مىفٍ  أىٍعمىـي،...، كىالم وي  سي  كىانىتٍ  كى
الىوي  ىىًذهً  ةه  ًبوً  تىقيكـي  الى  مىٍجييكؿه  فىييكى  حى " حيج  ـٍ ًعٍندىىي

(7). 

بمجيكؿ، كما ذكر ابف  لتكثيؽ األئمة لو، كأنو ليس خلصة القول في الراوي: قمت: ىو ثقة
 كاؼو  كثير، كما سبؽ في التخريج، كىذا أبك جبلحكال سيميـ بف صفكاف عنو ركل عبد البر، فقد

 .عنو، كا تعالى أعمـ الجيالة رفع في
 كلي كقد النسائي، كثقو بعضيـ، كقمبو بردة أبي بف ا عبد ابف كيقاؿ بردة: أبي بن المغيرة
 .(8)المائة بعد مات الثالثة مف بالمغرب، الغزك إمرة

 أقوال النقاد في الراوي:

  .(11)، كقاؿ الذىبي: "كثؽ"(10)"الثقات" كتاب ًفي ًحب اف ابفي  ، كذكره(9)"ثقة": ئيالن سىا قاؿ

                                                           

 (.326( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (1
 (.111/ 11الرجاؿ، المزم )ج ( تيذيب الكماؿ في أسماء(2
 (.261/ 6( الثقات، ابف حباف )ج(3
 (.121/ 1( الكاشؼ، الذىبي )ج(4
 (.31( إسعاؼ المبطأ برجاؿ المكطأ، السيكطي )ص (5
 (.111/ 3( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )ج(6
 (.315/ 16( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، ابف عبد البر )ج(7
 (.713التيذيب، ابف حجر )ص  ( تقريب(8
 (.72/ 31( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(9

 (.111/ 7( الثقات، ابف حباف )ج(10
 (.172/ 1( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )ج(11
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 ًإن وي  ًقيؿى  ، كقاؿ ابف عبد البر: "(2)"معركؼ": داكد أبك ، كقاؿ(1)النسائي" كقاؿ السيكطي: "كثقو
ٍيري  كؼو  غى مىةً  ًفي مىٍعري مى " حى   . (3)اٍلًعٍمـً

بمجيكؿ، بؿ ىك معركؼ  لتكثيؽ األئمة لو، كأنو ليس خلصة القول في الراوي: قمت: ىو ثقة
كثير، كما سبؽ في  أبك المخزكمي كالجبلح سممة بف سعيد عنو ركل كما قاؿ أبك داكد، كقد

 .التخريج، كغيرىما، كا تعالى أعمـ
ـي  كقىاؿى  اًك ًديثً  ىىذىا ًمٍثؿى  كىأىف   ":اٍلحى يىالىةً  ييعىم ؿي  الى  اٍلحى مىى بيٍردىةى، أىًبي ٍبفً  كىاٍلميًغيرىةً  مىمىةى سى  ٍبفً  سىًعيدً  ًبجى  عى
ـى  أىف   يىالىةً  اٍس ٍنييمىا مىٍرفيكعه  اٍلجى اٍلميتىابىعىاًت" ًبيىًذهً  عى

4) . 
 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 أثبت ، بؿ ىك(5)أنس بف مالؾيذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ عيسى: بن معن
 .(6)مالؾ أصحاب

، (7)لس كمرسؿ، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيفمد مالك بن أنس:
 .(8)يذكر أحد أنو أرسؿ عف أبي سييؿ نافع بف مالؾ بف أبي عامر لـكما ك 

، كالراكم في ىذا الحديث لـ يدعي إلى بدعتو (9)بالقدر" رمي قاؿ ابف حجر:" ُسميم: بن صفوان
 التي ريمي بيا فبل يضيره ذلؾ.

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛سناده صحيحإفلذا 

م دنا )يعني البخارم( سىأىٍلتي : الترمذم كقاؿ ًديثه  "ىيكى : فىقىاؿى  عىٍف ىذا الحديث ميحى " حى ًحيحه ، (10)صى
ًديثه  "ىىذىا الترمذم: كقاؿ سىفه  حى " حى ًحيحه ألف  صحيح، ًعٍنًدم ، كقاؿ ابف عبد البر: "كىىيكى (11)صى

                                                           

 (.31( إسعاؼ المبطأ برجاؿ المكطأ، السيكطي )ص (1
 (.72/ 31( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(2
 (.311/ 16د لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، ابف عبد البر )ج( التميي(3
 (.121،ح125/ح322/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(4
 (.311( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (5
 (.713( انظر: تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (6
 (.32ؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعري(7
 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (8
 (.356( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (9

 (.11( العمؿ الكبير، الترمذم )ص (10
 (. 62/ح111/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(11
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، (2)ثقات" كميـ كرجالو صحيح، إسناده "كقاؿ األرنؤكط:، (1)ًبًو" كىاٍلعىمىؿً  لىوي  كؿً ًباٍلقىبي  تىمىق ٍكهي  اٍلعيمىمىاءى 
" الحكيني: "إسنادهي  كقاؿ  .(3)صحيحه

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

، رجبلن  )ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في التخريج كىي:، (رجل) لفظ اإلبيام:
 .صياد، ناسنا(

 فت المبيـ .ـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ ل فة:الروايات المعرّ 

   بيان اإلبيام:

 ىيكى  عف الكضكء مف ماء البحر، اختمؼ فيو: فقيؿ المراد بالرجًؿ الذم سأؿ النبيى  قمت:
، كقاؿ بذلؾ ابف عبد اْلَعَرِكّي، وقيل ُعَبْيد، كقيؿ ىك (4)، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿاْلُمْدِلِجيُّ  َعْبُدالم وِ 
 .(7)، كابف حجر(6)األثير ، كابف(5)بشككاؿ
 يشبو المفظة ىذه الكاؼ، آخرىا كفي الميممتيف كالراء العيف " بفتح"اْلَعَرِكيّ  السمعاني: كقاؿ

 فإف كىـ، األسماء في ذكره بأفٌ  الٌنككٌم:" ، كتعقبو"(8)النبي  سأؿ اٌلذم اسـ كىك النسبة،
 صٌياد أنو اليمف أىؿ عند أعرفو مكاٌلذ ":، كقاؿ ابف حجر(9)السفينة" مبلح كىك كصؼ، العركي
 . كا تعالى أعمـ.(10)العرككي" قالكا كربما السمؾ،

     
 

 

                                                           

 (.311/ 16ابف عبد البر )ج ( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد،(1
 (.1312/ح12/ص1( صحيح ابف حباف، تحقيؽ األرنؤكط، ابف حباف )ج(2
 (.55/ 3( نثؿ النباؿ بمعجـ الرجاؿ، الحكيني )ج(3
 (.776/ 3( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(4
 .777ص، ( انظر:  المرجع السابؽ(5
 (.711/ 2ة، ابف األثير )ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحاب(6
 (.315/ 7( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(7
 (.352/ 2( األنساب، السمعاني )ج(8
 (.315/ 7( اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(9

 (.7/315) ج( المرجع السابؽ(10
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 الحديث السابع:

د ثىنىاالترمذمقاؿ  (7) د ثىنىا: قىاؿى  ،(1)ىىن اده  : حى ميعىاًكيىةى  أىبيك حى
األىٍعمىشً  عىفٍ  ،(2)

ـى  عىفٍ  ،(3) ًإٍبرىاًىي
(4) ،

اًرًث، ٍبفً  ىىم اـً  عىفٍ  اؼى : قىاؿى  الحى اًئشىةى  (5)ضى فىةو  لىوي  فىأىمىرىتٍ  ،َضْيفٌ  عى ٍفرىاءى، ًبًمٍمحى ـى  صى  فىنىا
، ًفييىا، ـى ًبيىا ًبيىا ييٍرًسؿى  أىفٍ  فىاٍستىٍحيىا فىاٍحتىمى ، أىثىري  كى ـً اًء، ًفي فىغىمىسىيىا ااًلٍحًتبلى  ًبيىا، أىٍرسىؿى  ثيـ   المى
 َوُرب َما ِبَأَصاِبِعِو، َيْفُرَكوُ  َأنْ  َيْكِفيوِ  َكانَ  ِإن َما َثْوَبَنا؟ َمْيَناعَ  َأْفَسدَ  ِلمَ  : »َعاِئَشُة  َفَقاَلتْ 
 .(6)«ِبَأَصاِبِعي  الم وِ  َرُسولِ  َثْوبِ  ِمنْ  َفَرْكُتوُ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

اًرثً  ٍبفً  بنحكه، كفيو لفظ" ىىم اـً  ،(7)أخرجو أبك داكد "،  عىاًئشىةى  ًعٍندى  كىافى  أىن وي  اٍلحى
، بنحكه، كفيو لفظ "ضيؼ"، (9)مختصران، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كابف ماجو، (8)كالنسائي

ـى  بنحكه، كفيو لفظ" أىف   ،(10)كالطيالسي اًرثً  ٍبفى  ىىم ا مىى نىاًزالن  كىافى  اٍلحى اًئشىةى  عى "، عى
إلبياـ، كابف دكف ذكر لفظ ا مختصران، ،(12)كابف الجعدبنحكه، كفيو لفظ "ضيؼ"،  ،(11)كالحميدم
ىمام  من طريق:، بنحكه، كفيو لفظ "ضيؼ"، (14)كأحمدبنحكه، كفيو لفظ "ضيؼ"،  ،(13)راىكيو

 بن الحارث.

                                                           

 ( ىىن ادي: ىك ابفي الس ًرمٍّ التميمي.(1
 بف خاـز الضرير.( أبك معاكية: ىك محمد (2
 ( األعمش: ىك سميماف بف ميراف.(3
 ( إبراىيـ: ىك ابف يزيد النخعي.(4
ي ٍفتيو ًإذىا نىزى (5 لتو، كتىضى ٍفتيو ًإذىا أٍنزى لت ًبًو ًفي ًضيىافىة، كأىضى لت ( قكلو "ضاؼ" قاؿ ابف األثير: ًضٍفتي الرجؿى ًإذىا نىزى

لني. النياية  ي فىًني ًإذىا أٍنزى  (.112/ 2في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )جًبًو، كتىضى
 (.116/ح311/ص1( سنف الترمذم، الترمذم ، أبكاب الطيارة، باب ًفي المىًنيٍّ ييًصيبي الث ٍكبى )ج(6
 (.251/ح111/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(7
 (.321/ح176/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(8
 (.721/ح152/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(9

 (.1711/ح32/ص2( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(10
 (.116/ح371/ص1( مسند الحميدم، الحميدم )ج(11
 (.152/ح15/ص1( مسند ابف الجعد، عمي بف الجعد )ج(12
 (.1715/ح213/ص2( المسند، إسحاؽ بف راىكايو ) ج(13
 (.31171/ح115/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(14
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ًنيٍّ  عبدا بف شياب :قىاؿى  ، بنحكه، كفيو لفظ"(1)مسمـكأخرجو  ٍكالى مىى نىاًزالن  كيٍنتي  اٍلخى اًئشىةى  عى "، عى
 .ِني  اْلَخْوًَل  ِشَيابٍ  ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  من طريق:

 كابف، (7)ماجو كابف، (6)ترمذمكال، (5)كالنسائي ،(4)أبك داكدك ، (3)كمسمـ، (2)البخارمكأخرجو 
دكف سميمان بن يسار، بمعناه،  من طريق: ،(10)كابف الجاركد في المنتقى، (9)كأحمد ،(8)راىكيو

 ذكر لفظ اإلبياـ.

كابف ، (16)كأحمد ،(15)راىكيو كابف، (14)ماجو كابف، (13)كالنسائي ،(12)، أبك داكد(11)مسمـكأخرجو 
دكف ذكر لفظ اإلبياـ، عدا اْلسود بن يزيد، مختصرًا،  من طريق: ،(17)الجاركد في المنتقى

 مسمـ، بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ".

دكف الحارث بن نوفل، مختصرًا،  من طريق:، (20)كأحمد ،(19)راىكيو كابف، (18)النسائي كأخرجو
 ذكر لفظ اإلبياـ.

                                                           

 (.321/ح322/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.332/ح77/ص1) ج م( صحيح البخارم، البخار (2
 (.312/ح322/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(3
 (.252/ح113/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(4
 (.327/ح176/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(5
 (.115/ح311/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(6
 (.726/ح151/ص1ابف ماجو )ج ( سنف ابف ماجو،(7
 (.1121/ح761/ص3يو ) ج( المسند، إسحاؽ بف راىك (8
 (.31315/ح372/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.121/ح11/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(10
 (.311/ح321/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(11
 (.253/ح111/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(12
 (.211/ح176/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(13
 (.722/ح152/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(14
 (.1116/ح121/ص2يو ) ج( المسند، إسحاؽ بف راىك (15
 (.31161/ح51/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(16
 (.126/ح11/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(17
 (.326/ح176/ص1)ج ( سنف النسائي، النسائي(18
 (.1612/ح266/ص2( المسند، إسحاؽ بف راىكايو ) ج(19
 (.31251/ح122/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(20
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 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.عروة بن الزبير، بمعناه،  من طريق:، (2)كأحمد ،(1)كيوراى ابفكأخرجو 

بن اسميمان بن يسار، واْلسود ، اْلَخْوًَلِني   ِشَيابٍ  ْبنِ  ىمام بن الحارث، وَعْبِداهللِ ) جميعيم
 . عن عائشة ( يزيد، والحارث بن نوفل، وعروة بن الزبير

 : ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
، كىنا ركايتو عف األعمش (3)أحفظ الناس لحديث األعمش كقد ييـ في حديث غيره معاوية: يأب

 كليس عف غيره.
فمـ  كمرسؿ،، (4)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره مدلس  اْلعمش:

 .(5)إبراىيـ النخعي يذكر أحد أنو أرسؿ عف

 كمرسؿ،، (6)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره مدلس  إبراىيم النخعي:
 .(7)ىماـ بف الحارث فمـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

ًديثه  كقاؿ الترمذم: "ىىذىا سىفه  حى ًحيحه  حى  .(8)" صى

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 "رجؿ".كما جاء في التخريج كىي: ة أخرلككرد في ركايات أخرل بصيغ، (ضيف) لفظ اإلبيام:

اًرًث  ٍبفً  ىىم اـً ) فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ   اٍلحى
ًنيٍّ  عبدا بف شيابقىاؿى  ،عىاًئشىةى  ًعٍندى  كىافى  أىن وي  ٍكالى مى  نىازالن  كيٍنتي  اٍلخى  .(عىاًئشىةى  ىعى

 
                                                           

 (.751/ح112/ص3( المسند، إسحاؽ بف راىكايو ) ج(1
 (.36361/ح211/ص12( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(2
 (.157( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (3
 (.22المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات (4
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (5
 (.31( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (6
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (7
 (.116/ح311/ص1م، الترمذم )ج( سنف الترمذ(8
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 بيان اإلبيام:

 ْبن َىم اماختمؼ فيو، فقيؿ ىك  المراد بالضيؼ الذم كاف نازالن عند أـ المؤمنيف عائشة  قمت:
، شياب بن عبداهلل، كقيؿ ىك اْلَحاِرثِ  كما صرحت بو بعض طرؽ الحديث، كقاؿ  اْلَخْوًَلِني 

، كقاؿ بيذه األقكاؿ الثبلثة، ابف َنْوَفل ْبنُ  دُ اَْلْسوَ ، كقيؿ ىك (1)بكبل القكليف الخطيب البغدادم
 كا تعالى أعمـ. ،(4)كالعراقي، (3)، كابف الممقف(2)بشككاؿ

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.111/ 6( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(1
 (.26/ 1( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(2
 (.121-125/ 1( انظر: البدر المنير، ابف الممقف )ج(3
 (.1/123)ج العراقي، ( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد(4
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 : المطمب الثاني
 والسجود  الركوع أبواب ، وتفريعكتاب الصلة 
 وفيو تسعة أحاديث:

 الحديث اْلول:

د ثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي  (8) ًريره  قاؿ أبك داكد: حى د ثىنىا جى ، كىأىبيك ميعىاًكيىةى (1)أىًبي شىٍيبىةى، حى
ًف اأٍلىٍعمىشً (2) ، عى

(3) ،
اًىدو  عىٍف ميجى
ٍبدي الم ًو ٍبفي عيمىرى (4) : قىاؿى عى اْئَذُنوا ِلمن َساِء ِإَلى :»  َقاَل الن ِبيُّ :  ، قىاؿى

 ، كىالم ًو الى نىٍأذىفي (5)الى نىٍأذىفي لىييف  فىيىت ًخٍذنىوي دىغىبلن : كىالم ًو اْبٌن َلوُ  ، فىقىاؿى «اْلَمَساِجِد ِبالم ْيلِ 
: أىقيكؿي قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  قىاؿى ، كى : فىسىب وي كىغىًضبى ، قىاؿى تىقيكؿي الى نىٍأذىفي « اٍئذىنيكا لىييف  :»لىييف  كى

؟ لىييف 
(6). 

 أوًًل: تخريج الحديث:

، (8)كأخرجو الترمذم، من طريق: أبي معاويةلعبد ا بف عمر" ، كفيو لفظ" ابف (7)أخرجو مسمـ
 من طريق: عيسى بن يونس.كفيو لفظ" ابنو" 

 كلىما ) أبو معاوية، وعيسى بن يونس ( عن اْلعمش، بو، بنحوه.

 ، بنحكه، كفيو لفظ" ابف لو، يقاؿ لو (10)، مختصران، دكف لفظ اإلبياـ، كمسمـ(9)كأخرجو البخارم

                                                           

بٍّى.(1  ( جرير: ىك ابف عبدالحميد بف قيرط الضى
 ( أبك معاكية: ىك محمد بف خاـز الضرير.(2
 ( األعمش: ىك سميماف بف ميراف.(3
 ( مجاىد: ىك ابف جبر المكي.(4
: قاؿ النككم:" ىك بفتح الداؿ كالغيف المعجمة كىك الفساد كالخداع كالريبة". المنياج شرح صحي(5 ح ( دىغىبلن

ٍمتىؼُّ ال ًذم يىٍكميفي أىٍىؿي 163/ 1مسمـ بف الحجاج، النككم )ج ري المي ًؿ: الش جى (. كقاؿ ابف األثير:" كىأىٍصؿي الد غى
الفيو كييٍفسيده". النياية  ا ييخى ٍمتى ًفيًو مى ٍمتي ًفي ىىذا اأٍلىٍمًر ًإذىا أٍدخى في غريب الفىساًد ًفيًو، كقيؿى ىيكى ًمٍف قىكليـ أىٍدغى

 (.132/ 3ديث كاألثر، ابف األثير )جالح
كًج النٍّسىاًء ًإلىى اٍلمىٍسًجدً (6 ري اءى ًفي خي   ( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب الصبلة، باب مىا جى

 (.761/ح177ص /1)ج
 (.113/ح235/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.751/ح172/ص3( سنف الترمذم، الترمذم )ج(8
 (.122/ح6ص/3( صحيح البخارم، البخارم ) ج(9

 (.113/ح235/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(10
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، بنحكه، بمفظ" (2)، بمعناه، كفيو لفظ" ابف لعبد ا بف عمر"، كفي ركاية أخرل(1)دكاقد"، كأحم
 من طريق: مجاىد بن جبر.فقاؿ سالـ، أك بعض بنيو"، 

 بنحوه. من طريق: بلل بن عبد اهلل بن عمر، ، بنفس المفظ" ببلؿ "،(4)، كأحمد(3)كأخرجو مسمـ

بدكف ذكر ك  ،طريق: نافع مولى ابن عمر، بمعناهمن  ،(7)، كأحمد(6)، كمسمـ(5)كأخرجو البخارم
 .لفظ اإلبياـ

بنحكه، كفيو لفظ" ببلؿ بف عبد  (9)مختصران، بدكف ذكر لفظ اإلبياـ، كمسمـ (8)كأخرجو البخارم
بنحكه، كفيو لفظ" ابف لو"،  (11)بمعناه، بدكف ذكر لفظ اإلبياـ، كابف ماجو (10)ا "، كالنسائي

بنحكه، كفيو لفظ" فبلف بف  (13)ظ" ببلؿ بف عبد ا "، كالدارميبنحكه، كفيو لف (12)كأحمد 
 من طريق: سالم بن عبد اهلل بن عمر.عبدا"، 

بنحكه، كفيو لفظ" ابف لعبد ا  (15)بمعناه، بدكف ذكر لفظ اإلبياـ، كأحمد ،(14)كأخرجو أبك داكد
 من طريق: حبيب بن أبي ثابت. بف عمر"،ا

سالم بن و نافع مولى ابن عمر، ، و لل بن عبد اهلل بن عمربو  ،مجاىد بن جبرخمستيم ) 
 . (، عن ابن عمر حبيب بن أبي ثابتو  ،عبد اهلل بن عمر

                                                           

 (.1222/ح735/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(1
 (.7131/ح63/ص2( المرجع السابؽ )ج(2
 (.113/ح231/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(3
 (.7611/ح175/ص2( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.211/ح6/ص3( صحيح البخارم، البخارم ) ج(5
 (.113/ح235/ص1مسمـ، مسمـ )ج( صحيح (6
 (.1677/ح311/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.167/ح153/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(8
 (.113/ح235/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.516/ح13/ص3( سنف النسائي، النسائي )ج(10
 (.16/ح1/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(11
 (.6373/ح261/ص11بؿ )ج( مسند أحمد، أحمد بف حن(12
 (.16/ح1/ص1( سنف الدارمي، الدارمي )ج(13
 (.765/ح177/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(14
 (.7161/ح225/ص2( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(15
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  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
حمد بف قد تكبع مف قبؿ) أبك كريب مك ، (1)"لو أكىاـ" :قاؿ ابف حجرعثمان بن أبي شيبة: 

  ، كالمتابعة تنفي الكىـ.(2)العبلء( كىك ثقة، كما في ركاية مسمـ
، (4)"قيؿ كاف في آخر عمره ييـ مف حفظو :"قاؿ ابف حجر :(3)الَضب ى عبد الحميدبن  جرير

( كىك ثقة، كما في ركاية مسمـك  ، كالمتابعة تنفي (5)قد تكبع مف قبؿ )أبك معاكية محمد بف خاـز
 االختبلط.

 ىنا عف األعمش. ركيتو، ك (6)أحفظ الناس لحديث األعمش كقد ييـ في حديث غيره اوية:مع يأب
فمـ  كمرسؿ،، (7)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره س مدلٍّ  اْلعمش:

 :يقكلكف -البخارم -قمت لمحمد يعني :يذكر أحد أنو أرسؿ عف مجاىد بف جبر، كقاؿ الترمذم
لقد عددت لو أحاديث  ،ريح ليس بشيء :مش مف مجاىد إال أربعة أحاديث فقاؿلـ يسمع األع

 .(8)مف ثبلثيف أك أقؿ أك أكثر يقكؿ فييا حدثنا مجاىد ان كثيرة نحك 
الذم  "، كقاؿ البرديجيلـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف ابف عمر كلكف مرسؿ،  مجاىد بن جبر:

قيؿ أنو ك ، (9)"ك ىريرة عمى خبلؼ فيوابف عباس كابف عمر كأب  صح لمجاىد مف الصحابة 
تكبع مف قبؿ) ببلؿ بف عبد ا بف عمر، كسالـ بف عبد ا بف عمر،  كلكف (10)،خرةآاختمط ب

 كنافع مكلى ابف عمر، كحبيب بف أبي ثابت(، كما في التخريج.

                                                           

 (.216( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (1
 (.113/ح235/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
بٍّى: ىذه النسبة إلى ضبة، كىـ(3 جماعة، مثؿ قريش فييا ضبة بف الحارث بف فير بف مالؾ، كمثؿ  ( الضى

ىذيؿ فييا ضبة بف عمرك بف الحارث بف تميـ بف سعد بف ىذيؿ، فيـ جماعة ينسبكف إلى كؿ كاحد مف 
 (.211/ 1جىؤالء. انظر: األنساب، السمعاني )

 (.122( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (4
 (.113/ح235/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.157( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (6
 (.22( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (7
 (.112-111ص ص ( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )(8
 (.352( المرجع السابؽ )ص (9

 (.211لديف الحمبي )ص ( انظر: االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، برىاف ا(10
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 .ن رجالو ثقاتْل  ؛حيحإسناده صف لذا:

ًديثي  ًديثه  عيمىرى  اٍبفً  كقاؿ الترمذم:" حى " سىفه حى  حى ًحيحه  عمى صحيح ، كقاؿ األلباني:" إسناده(1)صى
 .(3)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:، (2)الشيخيف" شرط

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

ابف  ،ابنو)كما جاء في التخريج كىي: ككرد في ركايات أخرل بصيغ عدة، )ابن لو( لفظ اإلبيام:
 .(فبلف لعبد ا بف عمر، لعبد ا بف عمر

فقاؿ  ،فقاؿ ببلؿ)المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:فت ىناؾ ركايات عرٌ  فة:وايات المعرّ الر 
 .(فقاؿ ابف لو يقاؿ لو كاقد ،ببلؿ بف عبد ا

 بيان اإلبيام:

أك  سالمكقيؿ واقد نو إ :كقيؿبلل نو إ :، فقيؿ ختمؼ بالمراد بابف عبدا بف عمر ا قمت:
 بعض بنيو.

ماـ ، كممف قاؿ بأنو ببلؿ ككاقد، اإل(4)ببلؿ الخطيب البغدادمفممف اقتصر عمى أنو 
ركاية أخرل  ىناؾكعجبت مف الخطيب في اقتصاره عمى ببلؿ، مع أف  ":النككم، حيث أنو قاؿ

 .(6)، كذكر العراقي كبل القكليف(5)"أخرجيا اإلماـ مسمـ في صحيحو تذكر بأنو كاقد

كًد ذىًلؾى ًمٍف ًركىايىًتًو نىٍفًسًو كقاؿ ابف حجر: " كىالر اًجحي ًمٍف ىىذىا  ؿه ًلكيري ًة ًببلى اًحبى اٍلًقص  أىف  صى
كىايىةي اأٍلىًخيرىةي  مىٍيًيمىا ًفي ذىًلؾى كىأىم ا ىىًذًه الرٍّ ـٍ ييٍختىمىٍؼ عى لى ًمٍف ًركىايىًة أىًخيًو سىاًلـو كى كى
قيكًع  (7) ةه ًلكي كحى فىمىٍرجي

ـٍ أىرىهي مىعى ذى  لى اًىدو فىقىٍد الش ؾٍّ ًفييىا كى ًف اأٍلىٍعمىًش ميسىمًّى كىالى عىٍف شىٍيًخًو ميجى كىايىاًت عى ًلؾى ًفي شىٍيءو ًمفى الرٍّ
ـى ٍبًف مييىاًجرو ك  وي أىٍحمىدي ًمٍف ًركىايىًة ًإٍبرىاًىي اًىدو اأىٍخرىجى ـٍ عىٍف ميجى مىٍيـو كيمًٍّي لىٍيًث ٍبًف أىًبي سي بف أىًبي نىًجيحو كى

ًو أىحى  ـٍ ييسىمٍّ لى اًىدو مىٍحفيكظىةن ًفي تىٍسًميىًتًو كىاًقدنا  ،ده ًمٍنييـٍ كى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو عىٍف ميجى فىًإٍف كىانىٍت ًركىايىةي عى

                                                           

 ( .751/ح512/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(1
 (.755/ح117/ص2األـ، األلباني )ج -( صحيح أبي داكد (2
 (.761/ح137/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، تحقيؽ األرنؤكط )ج(3
 (.21/ 1جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (4
 (.1/216د مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي)ج( المستفا(5
 .1/216، ج( المرجع السابؽ(6
 ( المراد ييذه الركاية، ركاية عمرك بف دينار عف مجاىد، التي ذكر فييا كاقد.(7
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ا ٍجًمسىٍيًف كىأىجى قىعى ًمٍنوي ذىًلؾى ًإم ا ًفي مىٍجًمسو أىٍك ًفي مى كىاًقدو كى ؿو كى بف ابى فىيىٍحتىًمؿي أىٍف يىكيكفى كيؿٌّ ًمٍف ًببلى
كىابو يىًميؽي ًبًو" عيمىرى كيبلًّ  ا ًبجى  ًمٍنييمى

(1). 

يبقى االحتماؿ بيف ببلؿ أك كاقد، كبو قاؿ النككم كالعراقي، كلـ يقتصر عمى ببلؿ  قمت:
، عاد في إال الخطيب البغدادم، أما ابف حجر رغـ أنو رجح في بداية كبلمو أف يككف ببلالن 

 .آخر كبلمو العتبار أحد االحتماليف، كا تعالى أعمـ

     
 الحديث الثاني:

يىٍحيىى ٍبفي  (9) ، كى ًف الدٍّمىٍشًقيُّ ٍبًد الر ٍحمى سيمىٍيمىافي ٍبفي عى ، كى ـي ٍبفي عىم ارو د ثىنىا ًىشىا قاؿ أبك داكد: حى
د ثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي ميجى  ، حى اًتـه يىٍعًني اٍبفى ًإٍسمىاًعيؿى د ثىنىا حى ، قىاليكا: حى اًىدو أىبيك اٍلفىٍضًؿ السًٍّجٍستىاًنيُّ
ٍبًد الم   اًبرنا يىٍعًني اٍبفى عى : أىتىٍينىا جى اًمًت، قىاؿى ًليًد ٍبًف عيبىادىةى ٍبًف الص  ٍزرىةى، عىٍف عيبىادىةى ٍبًف اٍلكى ًو، قىاؿى حى

  ًٍّسٍرتي مىعى الن ًبي :  مىي  بيٍردىةه كىانىٍت عى مٍّي، كى ـى ييصى ًفي غىٍزكىةو، فىقىا
الً  (2) ؼي بىٍيفى ذىىىٍبتي أيخى

كىانىٍت لىيىا ذىبىاًذبي  ـٍ تىٍبميٍغ ًلي، كى فىٍييىا فىمى طىرى
فىنىك ٍستييىا (3)

فىٍييىا، ثيـ  (4) الىٍفتي بىٍيفى طىرى ، ثيـ  خى
تىكىاقىٍصتي 
ت ى قيٍمتي عىٍف يىسىاًر رىسيكًؿ الم ًو (5) مىٍييىا الى تىٍسقيطي، ثيـ  ًجٍئتي حى ذى ًبيىًدم   عى فىأىخى

ًميعنا، فىأىدىارى  ذىنىا ًبيىدىٍيًو جى ٍف يىسىاًرًه فىأىخى ـى عى ت ى قىا ، حى ٍخرو اءى اٍبفي صى ت ى أىقىامىًني عىٍف يىًميًنًو فىجى ًني، حى
عىؿى رىسيكؿي الم ًو  : كىجى ٍمفىوي، قىاؿى ت ى أىقىامىنىا خى يىٍرميقيًني  حى

كىأىنىا الى أىٍشعيري ثيـ  فىًطٍنتي ًبًو فىأىشىارى  (6)
 ، َقاَل: ُقْمُت: َلب ْيَك َيا «َيا َجاِبرُ  : »  َقالَ  ،أىٍف أىت ًزرى ًبيىا فىمىم ا فىرىغى: رىسيكؿي الم ًو  ًإلىي  

َذا َكاَن َضي ًقا َفاْشُدْدُه َعَمى »، َقاَل:  َرُسوَل الم ِو  ِإَذا َكاَن َواِسًعا َفَخاِلْف َبْيَن َطَرَفْيِو، َواِ 
 .(8)«(7)ِحْقِوَك 

                                                           

 (.211/ 3( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(1
 (.162/ 2نظر: شرح سنف أبي داكد، العيني )جالشممة المخططة، كقيؿ: كساء أسكد ميربع. اىي ( البيٍردة: (2
مىى الًبًسيا  :"ابف األثيرقاؿ ( ذباذب: (3 ر ؾي عى ، كىاًحديىىا ًذٍبًذبه ًباٍلكىٍسًر، سيمٍّيت بذلؾ ألنيا تىتىحى أىٍم أٍىدابه كىأىٍطرىاؼه

 (.171/ 3. النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج"ًإذىا مىشىى
 (.162/ 2أم: قمبتييا. شرح سنف أبي داكد، العيني )ج ( "فنكستييا "(4
5): : ال ًذم قىصيرتي عينيقيو ًخٍمقىةن  :"ابف األثيرقاؿ  ( تىكىاقىٍصتي ٍرت أليٍمًسكىيا بعينيقي. كاأٍلىٍكقىصي نىٍيت كتىقاصى . "أىًم اٍنحى

 (.311/ 7النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج
 (.111/ 11ي نظرا متتابعا. المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم )ج( يرمقني: أم ينظر إل(6
زىار لممجاكرة كىجمعو (7 زىار ثـ  سمى ًبًو اإٍلً زىار كىاأٍلىٍصؿ ًفيًو معقد اإٍلً كسرىىا اإٍلً اء اٍلميٍيممىة كى أىحىؽ ( حقكؾ: فىٍتح اٍلحى

 (.65/ 1كأحقاء. عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج
يٍّقنا يىت ًزري ًبًو )ج ي( سنف أب(8  (.621/ح151/ص1داكد، أبك داكد، ، كتاب الصبلة، باب ًإذىا كىافى الث ٍكبي ضى
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  : تخريج الحديث:أوًلً 
من طريق: ىارون بن معروف، ومحمد بن عباد، عن حاتم بن إسماعيل،  ،(1)أخرجو مسمـ

" ،مطوًلً  ٍخرو ب اري ٍبفي صى اءى جى  .كفيو لفظ" جى
اءى  ،بنحوه ،من طريق: ىارون بن معروف ،(2)كأخرجو ابف الجاركد في المنتقى كفيو لفظ" جى

" ٍخرو ب اري ٍبفي صى  .جى
  .إسماعيل، بوبن عن حاتم ( ومحمد بن عباد ، ون بن معروفىار كلىما )

 دكف ذكر لفظ اإلبياـ، ان،مختصر  ،(4)، كابف أبي شيبة في المصنؼ(3)كأخرجو ابف ماجو
 .من طريق: شرحبيل بن سعدبنحكه، فيو لفظ" صاحب لي"،  ،(5)كأحمد

 الزبير المكي، يبمن طريق: أ ،(8)، كأحمد(7)، كابف أبي شيبة في المصنؼ(6)كأخرجو مسمـ
 .دكف ذكر لفظ اإلبياـ ،مختصراً 

دكف ذكر  ،من طريق: سعيد بن الحارث، بنحوه ،(10)، كالبييقي في الصغير(9)كأخرجو البخارم
 .لفظ اإلبياـ

من ،(15)، كالبييقي في الكبرل(14)، كأحمد(13)، كعبد الرزاؽ(12)، كمسمـ(11)كأخرجو البخارم
 عدا عبد الرزاؽ مختصران. ذكر لفظ اإلبياـ،دكف  ،طريق: محمد بن المنكدر، بنحوه
                                                           

 (.2111/ح3211/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.153/ح73/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(2
 (.251/ح213/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(3
 (.1236/ح131/ص1ؼ في األحاديث كاألثار، ابف أبي شيبة )ج( المصن(4
 (.11126/ح251/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.711/ح262/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(6
 (.2113/ح355/ص1( المصنؼ في األحاديث كاألثار، ابف أبي شيبة )ج(7
 (.11131/ح31/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.261/ح11/ص1خارم، البخارم )ج( صحيح الب(9

 (.231/ح132/ص1( السنف الصغير، البييقي )ج(10
 (.273/ح11/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(11
 (.566/ح723/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(12
 (.1211/ح271/ص1( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(13
 (.11512/ح111/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(14
 (.2322/ح211/ص3كبرل، البييقي )ج( السنف ال(15
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 .دكف ذكر لفظ اإلبياـ ،من طريق: عاصم بن عبيد اهلل بن عاصم، مختصراً  (1)كأخرجو أحمد
محمد بن المنكدر، و سعيد بن الحارث، و المكي،  الزبير أبوو  ،شرحبيل بن سعدخمستيم ) 

 .عن جابر بن عبداهلل (  عاصم بن عبيد اهلل بن عاصمو 
 : دراسة رجال السند والحكم عميو:ثانياً 

، أىبيك الكليد الدمشقي، (2)بف نصير بف ميسرة بف أباف السممي، كييقاؿ: الظىفىرم ىشام بن عمار:
، صدكؽ مقرئ كبر فصار يتمقف فحديثو القديـ أصح، مف كبار (3)خطيب المسجد الجامع بيا

 .(5)ف، مات بدمشؽ آخر المحـر سنة خمس كأربعيف كمئتي(4)العاشرة
  أقوال النقاد في الراوي:

، كقاؿ أبك زرعة: "مف (7)خر: "كٌيس كٌيس"آ، كقػاؿ في مكضع (6)قاؿ ابف معيف: "ثقة"
: "ما كاف في (9)، كقاؿ عبداف الجكاليقي(8)فاتو ىشاـ يحتاج أف ينزؿ في عشرة آالؼ حديث"

، كذكره ابف (12)أس بو"، كقاؿ النسائي: "ال ب(11)، كقاؿ العجمي: "ثقة صدكؽ"(10)الدنيا مثمو"
 .(15)، كقاؿ السخاكم:" ثقة أميف عند أئمة الحديث"(14)، كقاؿ الخميمي: "ثقة"(13)حباف في الثقات

                                                           

 (.17121/ح226/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(1
( الظفرم: بفتح الظاء المعجمة كالفاء كفي آخرىا الراء الميممة، ىذه النسبة إلى ظفر، كىك بطف مف (2

 (.122/ 2األنصار، كىك كعب ابف الخزرج بف عمرك بف مالؾ بف األكس. األنساب، السمعاني )ج
 (.313/ 21( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(3
 (.752( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (4
 (.371/ 21( انظر: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(5
 (.225( سؤاالت ابػف الجنيد البػف معيف، يحيى بف معيف )ص(6
 (.2/66( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(7
 (.11/71يب التيذيب، ابف حجر )ج( انظر: تيذ(8
( عبداف الجكاليقي: ىك عبداف بف أحمد بف مكسى بف زياد، أبك محمد األىكازم الجكاليقي الحافظ، كاسمو: (9

فٍّؼ ككاف أحد الحفاظ األثبات ]  ىػ[. انظر، تاريخ اإلسبلـ، الذىبي  216: تعبد ا، فىخي
 (.111،117/ 5)ج

 (.21/312رجاؿ، المزم )ج( تيذيب الكماؿ في أسماء ال(10
 (.3/223( الثقات، العجمي )ج(11
 (.62( مشيخة النسائي، النسائي )ص(12
 (.2/322( الثقات، ابف حباف )ج(13
 (.1/117( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، الخميمي )ج(14
 (.711( جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، السخاكم )ص (15
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، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: (1)كقاؿ مسممة بف القاسـ: "تيكمـ فيو، كىك جائز الحديث صدكؽ"
غير ككمما دفع إليو ، كقاؿ أبك حاتـ: " لما كبر ت(3)، كقػػاؿ العجمي: "صدكؽ"(2)"طياش خفيؼ"

قرأه ككمما لقف تمقف، ككاف قديمنا أصح، كاف يقرأ مف كتابو"، كقاؿ في مكضع آخر: "صدكؽ"
(4) ،

 .(6)، كقاؿ الذىبي: "صدكؽ مكثر لو ما يينكر"(5)كقاؿ الدارقطني: "صدكؽ كبير المحؿ"

ألنو  ؛ماركقاؿ محمد بف مسمـ بف كارة الرازم:" عزمت زمانا أف أمسؾ عف حديث ىشاـ بف ع
 .(8)، كقاؿ البزار:" آفتو أنو ربما لقف أحاديث فذكرىا"(7)كاف يبيع الحديث"

 أعمم. تعالى ىو ثقة، واهللقمت خلصة القول في الراوي: 

 قد تابعو )ىاركف بف معركؼ كىكك  ،(9)ذكره العبلئي في المختمطيفكال يضير ما قيؿ فيو ف
، كما تكبع مف قبؿ )سميماف الدمشقي، كيحيى (10)مـ، كمحمد بف عباد( في ركاية اإلماـ مس(ثقة)

 السجستاني( كما في حديث الدراسة.
الدمشقي بف بنت شرحبيؿ أبك أيكب، صدكؽ  (11)بف عيسى التميميٌ  سميمان بن عبد الرحمن:

 .(12)مات سنة ثبلث كثبلثيف ،مف العاشرة ،يخطىء

 

 

                                                           

 (.173/ 13( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(1
 (.112) ص ، ركاية المركذم( العػمؿ كمعػػرفػػة الػػرجػػاؿ، أحمػد بف حنبؿ(2
 (.172( الثقػػات، العجمي )ص(3
 (.2/66( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(4
 (.311( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، الدارقطني )ص(5
 (.1/213( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )ج(6
 (.312/ 21ء الرجاؿ، المزم )ج( تيذيب الكماؿ في أسما(7
 (.173/ 13( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(8
 (.136المختمطيف، العبلئي )ص انظر: ( (9

 (.2111/ح3211/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(10
( التميمٌي: بفتح التاء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا كالياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف الميميف (11

لى زماننا ىذا. المكسكرتيف، ى ذه النسبة الى تميـ، كالمنتسب الييا جماعة مف الصحابة كالتابعيف كا 
 (.56/ 2األنساب، السمعاني )ج

 (.372( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (12
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 أقوال النقاد في الراوي:

دى:" ثقة يخط ئ كما يخطئ الناس، قمت: ىك حجة؟ قاؿ: الحجة أحمد بف قىاؿى أىبيك دىاكي
: " ًثقىةه" (1)حنبؿ" ًديثو ًإذا  ،(2)، كقاؿ يىٍعقيٍكبي الفىسىًكمُّ كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ:" يٍعتىبر حى

نىاًكير كىًثي عىفىاء كالمجاىيؿ فىًفييىا مى رىة الى اٍعًتبىار بيىا ركل عىف الثٍّقىات اٍلمىشىاًىير فىأىما ًركىايىتو عىف الضُّ
عىفىاء  ا يىقع السبر ًفي اأٍلىٍخبىار كىااًلٍعًتبىار باآلثار ًبًركىايىة اٍلعيديكؿ كالثقات دكف الضُّ ن مى كىاً 

ًف قىاؿى ًثقىة قمت أىلىٍيسى ًعٍنده(3)كالمجاىيؿ" ٍبًد الر ٍحمى مىٍيمىافي بفي عى :" سي قيٍطًنيٍّ ـي: قيٍمتي ًلمد ارى اًك  ، كقىاؿى الحى
نىاًكير قىاؿى يحدث بيىا عىف قكـ ضعفاء فىأىما ىيكى فىييكى ًثقىة" مى
، كقاؿ الذىبي:" لك لـ يذكره العقيمي (4)

 .(5)"في كتاب الضعفاء لما ذكرتو، فإنو ثقة مطمقان 

خر: " ليس بو بأس، كىشاـ بف عمار آ، كقاؿ في مكضع (6)كقاؿ ابف معيف:" ليس بو بأس"
قىاؿى في (7)أكيس منو" "، كى كًفيفى ًف اٍلمىٍعري د ثى عى  .(8)مكضع أخر:" لىٍيسى ًباٍلًمٍسًكيًف بىٍأسه ًإذىا حى

: قىاؿى يىٍعقيٍكبي الفىسىًكمُّ قىعى ًفيًو شىٍيءه فىًمفى الن ٍقًؿ" "كى ، فىًإٍف كى ؿي كٍّ ًحيحى اٍلًكتىاًب ًإال  أىن وي كىافى ييحى صى
(9).  

ديٍكؽه، ميٍستىًقيٍ  :" صى اًتـو كىافى كقىاؿى أىبيك حى ، كى عىفىاًء كىالمىٍجييٍكًلٍيفى لىًكن وي أىٍركىل الن اًس عىًف الضُّ ًدٍيًث، كى ـي الحى
" كىافى الى ييمىيٍّزي ، كى ـٍ ـٍ ييٍفيى ًدٍيثان لى عى لىوي حى دٍّ لىٍك أىف  رىجيبلن كىضى ًعٍنًدم ًفي حى
(10). 

                                                           

 (.21/ 13( تقريب التيذيب، ابف حجر )ج(1
 (.172/ 3( المعرفة كالتاريخ، يىٍعقيٍكبي الفىسىًكمُّ )ج(2
 (.351/ 1ف )ج( الثقات، ابف حبا(3
 (.315( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني، الدارقطني )ص (4
 (.312/ 3( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )ج(5
 (.132( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، يحيى بف معيف )ص (6
 (.132/ 1( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(7
 (.123/ 3( الضعفاء الكبير، العقيمي )ج(8

عمى ذلؾ الدكتكر بشار معركؼ قائبلن:)ال نعمـ مف أيف نقؿ المؤلؼ "المزم" عبارة معاكية بف صالح عف كعقب 
" فالذم كجدناه في ضعفاء العقيمي، مف ركاية معاكية بف  ٍكًفٍيفى ًف المىٍعري كىل عى يحيى بف معيف، "ًثقىةه ًإذىا رى

ف المعركفيف، كما سبؽ(، انظر: صالح عف يحيى بف معيف إنو قاؿ: ليس بالمسكيف بأس إذا حدث ع
 (.21/ 13تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج

 (.116/ 3( المعرفة كالتاريخ، يىٍعقيٍكبي الفىسىًكمُّ )ج(9
 (.132/ 1( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(10
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كلكنو يحدث عف ، كقاؿ صالح بف محمد البغدادم:" ال بأس بو (1)كقاؿ النسائي:" صدكؽ"
اًىٍيًؿ (2)الضعفى" ديٍكؽه، لىًكن وي لىًيجى ًبًركىايىًة الغىرىاًئًب عىًف المىجى ، كقاؿ الذىبي: "ىيكى ًفي نىٍفًسًو صى
عىفىاًء" كىالضُّ
(3). 

يخطئ إذا ركل عف الضعفاء كالمجاىيؿ، كثقة إذا ركل عف  خلصة القول في الراوي: ىو ثقة،
 أعمـ. عالىت اك  الثقات كالمعركفيف،
لـ أجد أقكاؿ لمنقاد في الراكم البتة ال ، ك (5)مقبكؿ مف العاشرة :(4)الِسِجْستانى يحيى بن الفضل
 .جرحان كال تعديبلن 

أنو صدكؽ حسف الحديث، فقد ركل عنو  "قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط ، كالدكتكر بشار معركؼ:
 .(6)"جمع، منيـ أبك داكد، كىك ال يركم إال عف ثقة عنده

القاعدة، كأبطؿ الخطيب  ىذه في كبلـ لو أقؼ عمى كلـ القاعدة ىذه عمى ينص لـ داكد أبا إف
ٍيًرهً  عىفٍ  الثٍّقىةً  ًركىايىةى  البغدادم ىذه القاعدة حيث قاؿ:" أىف   ، ككافؽ (7)..."لىوي  تىٍعًديبلن  لىٍيسىتٍ  غى

استعماؿ ىذه القاعدة ال يصح بحاؿ  حيث قاؿ:" ماىر الفحؿ الخطيب البغدادم مف المعاصريف
، كمف ثـ قبكؿ حديثو،  .(8)"...أك غيرىا مف قكاعد التكثيؽ اإلجمالي، في رفع مرتبة راكو

ف )الشيخ شعيب األرنؤكط ، كالدكتكر بشار معركؼ( بأنو "ركل عف يككما أف عبارة المحرر 
اكم الذيف ستقراء لـ أقؼ عمى عدد كبير مف التبلميذ ليذا الر جمع" فيي غير دقيقة فبعد اال

 عنو، ككما أنو قميؿ الحديث. ككفير 

                                                           

 (.21/ 13( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(1
 .21/ 13ج، ( المرجع السابؽ(2
 (.121/ 11( سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ج(3
( الًسًجٍستانى: بكسر السيف الميممة كالجيـ كسككف السيف األخرل بعدىا تاء منقكطة بنقطتيف مف فكؽ، ىذه (4

النسبة إلى سجستاف كىي إحدل الببلد المعركفة بكابؿ كاف بيا، كمنيا جماعة كثيرة مف العمماء 
ف أىؿ سجستاف أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف كالمحدثيف، كممف سكف البصرة م

شداد بف عمرك بف عمراف السجستاني، صاحب كتاب السنف، أحد أئمة الدنيا فقيا كعمما كحفظا كنسكا 
تقانا. األنساب، السمعاني )ج  (.11/ 5ككرعا كا 

 (.727( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (5
 (.1/21رنؤكط ،كالدكتكر بشار معركؼ )جخ شعيب األ( تحرير تقريب التيذيب، الشي(6
 (.12الكفاية في عمـ الركاية، الخطيب البغدادم )ص انظر: تتمة مناقشة لمف زعـ أف محتج بو، في ( (7
 (.1/231ث في المصطمح، ماىر الفحؿ )ج( انظر: بحك (8
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 كا تعالى أعمـ. دراسة،كقد تكبع كما في حديث ال ،مقبول ىوقمت خلصة القول في الراوي: 

المدني أبك إسماعيؿ الحارثي مكالىـ أصمو مف الككفة، صحيح الكتاب  حاتم بن إسماعيل:
ميعى (1)صدكؽ ييـ، مف الثامنة  مىادىل األكلى سنة سبع ، مىاتى لىٍيمىة اٍلجي ة لتٍسع لىيىاؿ مضيف مف جي

ًمائىة ثىمىاًنيفى كى كى
(2). 

 أقوال النقاد في الراوي:

، كقاؿ (4)، كقاؿ يحيى بف معيف: "ثقة" (3)قاؿ ابف سعد: "ككاف ثقة مأمكننا كثير الحديث"
قيٍطًنيُّ :" (6)، كذكره ابف حباف في الثقات (5)العجمي: "ثقة" قىاؿ الد ارى ٍقبيكلىةه" ، كى ًزيىادىتيوي مى ًثقىةه، كى

(7) ،
خر قاؿ: آ، كفي مكضع (9)خر قاؿ:" ثقة"آ، كفي مكضع (8)كقاؿ الذىبي:" ثقة مشيكر صدكؽ" 

 .(10)"كثقو جماعة"

كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "حاتـ أحب إلي مف الدراكردم، زعمكا أف حاتمان كاف رجبلن فيو 
خر قاؿ: "ليس بو آ ، كفي مكضع(12)" ليس بالقكل"، كقاؿ النسائي:(11)غفمة إال أف كتابو صالح"

، كقاؿ أبك جعفر البغدادم: "سألت أبا عبد ا عف حاتـ بف إسماعيؿ فقاؿ: (13)بأس"
 .(14)ضعيؼ"

 

                                                           

 (.111( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (1
 (.311/ 1( الثقات، ابف حباف )ج(2
 (.122/ 7( الطبقات الكبرل، ابف سعد )ج(3
 (.372/ 2( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(4
 (.111( الثقات، العجمي )ص (5
 (.311/ 1( الثقات، ابف حباف )ج(6
 (.161/ 3( عمؿ الدارقطني = العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، الدارقطني )ج(7
 (.131/ 1( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )ج(8
 (.211/ 1( الكاشؼ، الذىبي )ج(9

 (.711/ 1( سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ج(10
 (.372/ 2( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(11
 (.131/ 1( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )ج(12
 (.121/ 7( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(13
 (.361/ 2( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(14
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 أعمم. تعالى ، واهلليخطئ ىو ثقةقمت خلصة القول في الراوي: 

ف يعقكب بف كذكر العبلئي أنو مرسؿ كلكف ال يضير ارسالو، فمـ يذكر أحد أنو أرسؿ ع
 .(1)مجاىد

القاص يكنى أبا حزرة بفتح الميممة كسككف الزام كىك بيا أشير، صدكؽ،  يعقوب بن مجاىد:
ٍمًسيفى (3)، كقاؿ المزم: يقاؿ:" كنيتو أبك يكسؼ، كأبك حزرة لقب"(2)مف السادسة ، مىاتى سىنىةى خى

ًمائىةو  كى
(4). 

 أقوال النقاد في الراوي:

كقاؿ ابف معيف في  .(8)كذكره ابف حباف في الثقات، (7)، كالذىبي(6)ائي، كالنس(5)ابف معيف كثقو
كىافى قىًميؿى  ،(10)، كقاؿ أبك زرعة: "ال بأس بو"(9)خر:" ليس بو بأس"آمكضع  كقاؿ ابف سعد: "كى
ًديًث"  .(11)اٍلحى

 أعمم. تعالى ىو ثقة، واهللقمت  خلصة القول في الراوي:

 يضير ارسالو، فمـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف عبادة كلكف ال مف المرسميف؛العبلئي  عدهك 
ًليد ٍبف عيبادة(12)بف الكليدا ، بؿ كقاؿ البخارم أنو سىًمعى مف عيبادة ٍبف الكى

(13). 

 

                                                           

 (.175جامع التحصيؿ، العبلئي )ص ( انظر: (1
 (.611( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (2
 (.261/ 23( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(3
 (.1115/ 2( تاريخ اإلسبلـ، الذىبي )ج(4
 (.113/ 2( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم، ابف معيف )ج(5
 (.263 /23( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(6
 (.227/ 3( الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة، الذىبي )ج(7
 (.611/ 5( الثقات، ابف حباف )ج(8
 (151( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، يحيى بف معيف )ص (9

 (.317/ 2( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(10
 (.115( الطبقات الكبرل، ابف سعد )ص (11
 (.211جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (12
 (.226/ 1( التاريخ الكبير، البخارم )ج(13
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جؿ يحيى بف الفضؿ الًسًجٍستانى فيك مقبكؿ، كتكبع مف قبؿ)ىاركف بف أل ؛حسنسناده لذا فإ
كما تكبع مف قبؿ )ىشاـ بف عمار، سميماف ، ك (1)معركؼ كىك" ثقة"( كما في ركاية اإلماـ مسمـ

كباقي رجالو ثقات، كا  ،صحيح لغيرهفبذلؾ يرتقي السند إلى  الدمشقي( كما في حديث الدراسة،
 تعالى أعمـ.

 .(3)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط: ،(2)صحيح" األلباني:" إسناده كقاؿ

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 

 كما جاء في التخريج كىي: ة أخرلد في ركايات أخرل بصيغككر ، )ابن صخر( لفظ اإلبيام:
 .(صاحب لي )

ب اري ٍبفي )كىي: المبيـ كما جاء في التخريج،فت عرٌ  ةىناؾ ركاي فة:الروايات المعرّ  اءى جى جى
ٍخرو   .(صى

 بيان اإلبيام:

 ،(6)كاؿابف بشكك ، (5)، كقاؿ بذلؾ ابف عبد البر(4)َجب ار بن َصْخرالمراد بابف صخر ىك:  قمت:
 .(10)، كالعيني(9)كابف حجر ،(8)، كالعراقي(7)كابف األثير

 
     

 

                                                           

 (.2111/ح3211/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.611/ح122/ص2األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (2
 (.153/ 1داكد، تحقيؽ األرنؤكط، أبك داكد )ج ي( سنف أب(3
ب ار( (4 ٍخر بف جى خر بف أمية بف خنساء بف سناف، شيد العقبة، كبدرنا، كأحدنا، كالمشاىد ىك: جٌبار بف ص صى

 (.717/ 1. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج كميا مع رىسيكؿ الم ًو 
 (.331/ 1االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )جانظر: ( (5
 (.266/ 1)جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ انظر: ( (6
 (.717/ 1أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )جانظر: ( (7
 (.1/311المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )جانظر: ( (8
 (.772/ 1اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )جانظر: ( (9

 (.156/ 1( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(10
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 الحديث الثالث:

ءً قاؿ أبك داكد:  (10) م دي ٍبفي اٍلعىبلى د ثىنىا ميحى حى
(1) : ، قىاالى ًف الدٍّمىٍشًقيُّ ٍبًد الر ٍحمى مىٍيمىافي ٍبفي عى سي ، كى
ٍف يىٍحيىى نىا مىٍركىافي ٍبفي ميعىاًكيىةى، عى ، أىٍخبىرى ًف اٍلميسىك ًر ٍبًف يىًزيدى اأٍلىسىًدمٍّ  اٍلكىاًىًميٍّ  عى

اًلًكيٍّ  اٍلمى
(2) (3) أىف  رىسيكؿى الم ًو ، -  شىًيٍدتي رىسيكؿى الم ًو : ب مىا قىاؿى يىٍقرىأي  - قىاؿى يىٍحيىى كىري

: يىا رى  ؿه ـٍ يىٍقرىٍأهي، فىقىاؿى لىوي رىجي ًة فىتىرىؾى شىٍيئنا لى كىذىا، فىقىاؿى  سيكؿى الم وً ًفي الص بلى ، تىرىٍكتى آيىةى كىذىا كى
: «َىل  َأْذَكْرَتِنيَيا»: رىسيكؿي الم ًو  ًديًثًو: قىاؿى مىٍيمىافي ًفي حى  .(4)«كيٍنتي أيرىاىىا نيًسخىتٍ »، قىاؿى سي

 أوًًل: تخريج الحديث:

 ،(8)خزيمة كابف ،(7)المنذر كابف ،(6)حاد كالمثانيآلكابف أبي عاصـ في ا، (5)أخرجو أحمد
 ،(12)كأبك نعيـ في المعرفة، (11)، كالطبراني في المعجـ الكبير(10)كابف حباف ،(9)كابف قانع
بنحكه، بنفس لفظ اإلبياـ" من طريق: مروان بن معاوية، بو،  ،(13)في السنف الكبرل كالبىٍييىًقيٌ 
 رجؿ".

 

                                                           

 بف العبلء: ىك أبك كريب الككفي. ( محمد(1
( المالكي: قاؿ العيني: " كالمالكي ىذا نٍسبة إلى بطف مف بني أسد بف خزيمة. كفي الركاة: المالكي نسبة إلى (2

قبائؿ عدة، كالمالكي إلى الجد، كالمالكي إلى المذىب، كالمالكي إلى القرية المشيكرة عمى القراءة، ييقاؿ 
 (.16/ 13(، انظر: األنساب، السمعاني )ج131/ 1العيني )ج ،بي داكدليا: المالكية". شرح أ

يصمي. أسد الغابة   : األسدم ثيـ  المالكي يعد ًفي الككفييف، لىوي صحبة، شيد الن ًبٌي  ( اٍلميسىك ر ٍبف يىًزيدى (3
 (.151/ 7في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج

ًة ( سنف أبي داكد، أبك داكد، تفريع أبكا(4 بلى اـً ًفي الص  مى مىى اإٍلً ب الرككع كالسجكد، باب اٍلفىٍتًح عى
 (.215/ح321/ص1)ج

 (.16623/ح311/ص35( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.3622/ح161/ص7حاد كالمثاني، ابف أبي عاصـ )جآل( ا(6
 (.3151/ح337/ص1( األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ، ابف المنذر )ج(7
 (.1611/ح52/ص2بف خزيمة، ابف خزيمة )ج( صحيح ا(8
 (.2/11( معجـ الصحابة، ابف قانع )ج(9

 (.3311/ح13/ص6( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(10
 (.21/ح35/ص31( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(11
 (.6167/ح3771/ص7( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(12
 .(7513/ح211/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(13



85 

 :ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو

 ركاتو ثقات، كفيو:
 ثقة. ( كىك2سبقت دراستو في حديث رقـ)الرحمن التميمي:  عبد بن سميمان
الفزارم، مدلس، كمرسؿ، كلكف ال يضير تدليسو فذكره ابف حجر في المرتبة  :معاوية بن مروان

، كقد صرح بالسماع مف يحيى بف كثير الكاىمي؛ كذلؾ في ركاية (1)الثالثة مف مراتب المدلسيف
 .(3)ضير إرسالو فمـ يذكر أحد أنو ارسؿ عف يحيى بف كثير الكاىمي، كما كال ي(2)البييقي

 ركاتو ثقات، عدا:
 .(5) الخامسة" مف الحديث ليف"  : قاؿ ابف حجر(4)اْلَكاِىِميُّ  َكِثيرٍ  ْبنُ  َيْحَيى

، فيك ضعيؼ كثير بف يحيى ألجؿ ضعيف؛إسناده لذا ف   .ثقات رجالو كباقي ،اٍلكىاًىًميُّ
كىا د أىبيك هي قاؿ النككم:"رى ، كقاؿ (7)يتقكل" لكنو ضعيؼ، فالحديث ، كقاؿ ابف حجر:"(6)حسف" ًبًإٍسنىاد دىاكي
 .(8)ثقات" رجالو كباقي كثير، ابف كىك يحيى لضعؼ ضعيؼ إسناد كىذا لغيره، األرنؤكط:" حسف

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:
 )رجؿ(. التخريج كىي: كما جاء في بنفس الصيغةككرد في ركايات أخرل ، (رجل) لفظ اإلبيام:

 لـ أقؼ عمى أم ركاية عىر فىت المبيـ. الروايات المعرفة:
 بيان اإلبيام:

َقْيِس ُأَبيُّ ْبُن َكْعِب ْبِن  سىيٍّدي اٍلقير اءً  تركت آية كذا ككذا ىك قمت: المراد بالرجؿ الذم قاؿ لمنبي 
: أى  ،اَْلْنَصاِريُّ  ييقىاؿي  .(10)، كالعراقي(9)قاؿ بذلؾ الخطيب البغدادم .بىا الطُّفىٍيؿً ييٍكنىى أىبىا اٍلميٍنًذًر، كى

                                                           

 (.17ابف حجر )ص  ،( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس(1
 (.7513/ح211/ص2البييقي )ج ،(  السنف الكبرل(2
 (.111العبلئي )ص  ،( انظر: جامع التحصيؿ(3
: ىذه النسبة إلى بنى كاىؿ، كالمنتسب إليو أبك محمد سميماف بف ميرا(4 ف األعمش الكاىمي، مف ( اٍلكىاًىًميُّ

 (.23/ 11أئمة الككفة. األنساب، السمعاني )ج
 (.727ابف حجر )ص  ،( تقريب التيذيب(5
 (.711/ 1( خبلصة األحكاـ، النككم )ج(6
 (.512/ 2( المطالب العالية، ابف حجر )ج(7
 (.215/ح157/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج(8
 (.13/ 1الخطيب البغدادم )ج ،بيمة في األنباء المحكمةاألسماء المانظر: ( (9

 (.232/ 1العراقي )ج ،المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسنادانظر:  ((10
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 الحديث الرابع:

ٍفصي ٍبفي عيمىرى قاؿ أبك داكد:  (11) د ثىنىا حى د ثىنىا شيٍعبىةي (1)حى اؽى (2)، حى ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عىًف (3)، عى
دً  اأٍلىٍسكى
ٍبًد الم وً (4) ا بىًقيى قىرىأى سيكرى   ، " أىف  رىسيكؿى الم ًو (5) ، عىٍف عى مى دى ًفييىا، كى ةى الن ٍجـً فىسىجى

ى  ؿه ًمفى اٍلقىٍكـً كىفًّا ًمٍف حىصن ذى رىجي دى، فىأىخى ده ًمفى اٍلقىٍكـً ًإال  سىجى فىعىوي ًإلىى -أىٍك تيرىابو  -أىحى ، فىرى
ٍبدي الم وً  : يىٍكًفيًني ىىذىا "، قىاؿى عى قىاؿى  .(7)«َد َذِلَك ُقِتَل َكاِفرًاَفَمَقْد رََأْيُتُو َبعْ : »(6) كىٍجًيًو، كى

 أوًًل: تخريج الحديث:

، كابف أبي شيبة (11)كابف الجعد في المسند ،(10)كالنسائي ،(9)مسمـك  ،(8)أخرجو البخارم
كالطحاكم في شرح  ،(16)كأبك عكانة ،(15)كابف خزيمة ،(14)كالدارمي ،(13)كأحمد ،(12)في المصنؼ

من طريق: شعبة بن الحجاج،  ،(19)في الكبرل يٌ كالبىٍييىقً  ،(18)كابف حباف، (17)ثارآلمشكؿ ا

                                                           

اًرًث بًف سىٍخبىرىةى.(1  ( حفص بف عمر: ىك ابف الحى
 ( شعبة: ىك ابف الحجاج.(2
 إسحاؽ: ىك الس ًبيًعيُّ عمرك بف عبد ا بف عبيد. ك( أب(3
دى: ىك اٍبفى يىًزيد بف قيس.( اأٍلى (4  ٍسكى
ٍبًد الم و: ىك اٍبًف مىٍسعيكد (5  . ( عى
ٍبًد الم و: ىك اٍبًف مىٍسعيكد (6  .( عى
كدى (7 ـٍ سىٍجدىةن ًفي اٍلقيٍرآًف، باب مىٍف رىأىل ًفييىا السُّجي كى كًد، كى  ( سنف أبي داكد، أبك داكد، باب تىٍفًريًع أىٍبكىاًب السُّجي

 .(1116/ح72/ص3)ج
 (.1165/ح11/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(8
 (.756/ح117/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.272/ح161/ص3( سنف النسائي، النسائي )ج(10
 (.136/ح55/ص1( مسند ابف الجعد، ابف الجعد )ج(11
 (.1325/ح262/ص1( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(12
 (.1117/ح112/ص5( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(13
 (.1716/ح211/ص3سنف الدارمي، الدارمي )ج ((14
 (.772/ح351/ص2( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(15
 (.1271/ح733/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(16
 (.3151/ح272/ص1ثار، الطحاكم )جآل( شرح مشكؿ ا(17
 (.3561/ح162/ص6( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(18
 (.2512/ح117/ص3ج( السنف الكبرل، البييقي )(19
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ا"، عدا النسائي مختصرنا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كأحمد،بنحوه،  ابف حباف، ك  بمفظ مقارب "شيخن
 كالبييقي بمفظ" رجؿ". 

 أيمىي ةي  ... كىىيكى  رىجيبلن  "ًإال   كفيو لفظيونس، بنحوه،  بن من طريق: إسرائيل ،(1)أخرجو البخارمك 
"خى  اٍبفي   .مىؼو

سرائيل ، بو. إسحاق يونس ( عن أبي بن كلىما) شعبة بن الحجاج، وا   الس ِبيِعي 

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
اؽى  لـمرسؿ كلكف  شعبة بن الحجاج:  .(2)الس ًبيًعيُّ  يذكر أحد أنو أرسؿ عف أىًبي ًإٍسحى

، كمدلس مف (3)العبلئي في القسـ األكؿ مف المختمطيف عٌدهي  مختمط كلكف :س ِبيِعيُّ ال أبو إسحاق
دى بفصرح بالسماع مف  وكلكن، (4)الثالثة  .(6)مسمـك  ،(5)البخارم كما في ركايةيىًزيد  اأٍلىٍسكى
عبد ا بف مسعكد يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ كلكف  يزيد: بن اْلسود

 (7). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛صحيحإسناده لذا ف

 .(8)في صحيحييما" كمسمـ ىك أخرجو كقد البخارم، شرط عمى صحيح إسناده ":قاؿ األلباني
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

) رجبلن، كما جاء في التخريج كىي:عدة  بصيغككرد في ركايات أخرل ، )رجل( لفظ اإلبيام:
ا (.  كشيخن

 كىىيكى ...  رىجيبلن  ًإال   )بيـ كما جاء في التخريج، كىي:فت المعرٌ ة ىناؾ ركاي فة:الروايات المعرّ 
ي ةي  ( ٍبفي  أيمى مىؼو  .خى

                                                           

 (.1162/ح113/ص6( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.126( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.21( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (3
 (.13( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (4
دى(.1165/ح11/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(5 : سىًمٍعتي اأٍلىٍسكى اؽى، قىاؿى  (، )عىٍف أىًبي ًإٍسحى
 (.756/ح117/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(6
 (.115( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (7
 (.171/ 7األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (8
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 بيان اإلبيام:

كقاؿ  ُأَمي ُة ْبُن َخَمفٍ  فقيؿ: ىك اختمؼ المراد بالرجؿ الذم رفض السجكد مع النبي  قمت:
ًقيؿى ، (3)، كالعيني(2)، كابف حجر(1)بذلؾ ابف بشككاؿ ًقيؿى اْلُمِغيَرِة  اْلَوِليُد ْبنُ ىيكى  :كى ُعَيْيَنُة ْبُن  :كى

ٍيجو  كعزا ابف بشككاؿ كبل القكليف إلى ربيَعة رى ًف اٍبًف جي دى ًفي تىٍفًسيًرًه اٍلقيٍرآفى لىوي عى سنيد اٍبف دىاكي
(4) ،

كدً  بىابً  ًفي بىط اؿو  ابف كىجـز ا ابف حجر في الفت(5)اْلَوِليدُ  ًبأىن وي  اٍلقيٍرآفً  سيجي ، (6)ح، كقاؿ بذلؾ أيضن
ًقيؿى ، (7)كالعيني ٍعفىرو  يأىبكعزا ذلؾ ابف بشككاؿ إلى  َأُبو ُأَحْيَحَة َسِعيُد ْبُن اْلَعاِصيىيكى  :كى جى
اسي  ا ابف حجر في الفتح نقبلن عف(8)الن ح  ، كذكر العراقي (10)، كالعيني(9)الط بىًرمٌ  ، كقاؿ بذلؾ أيضن

 .(11)جميع األقكاؿ األربعة السابقة
، كقاؿ ابف حجر في الفتح" ُأَمي ُة ْبُن َخَمفما ذكره البخارم في صحيحو بأنو ىك  الراجح لي:

كدً  مىعى  ًمٍنوي  عىًجيبه  كىىيكى  ؛ فقاؿ"اْلَوِليدُ بىط اؿ بأنو جـز أنو  ، كرد عمى ابف(12)"اْلُمْعَتمد ُىوَ  َوَىَذا  كيجي
" ٍبفي  أيمىي ةي  ًبأىن وي  الت ٍصًريحً  مىؼو ًليد أىنو ، كقاؿ العيني قكؿ(13)خى  لـ أًلىن وي  نظر؛ " ًفيو اٍلميغيرىة بف اٍلكى

يىٍحتىًمؿي  (14)يقتؿ"  ًفي كالتعميـ يسجدكا لـ اأٍلىٍربىعىةي  يىكيكفى  أىفٍ  كقاؿ ابف حجر معقبنا عمى ذلؾ:" كى
ـ ا ًإلىى ًبالنٍٍّسبىةً  مىٍسعيكدو  ابف كىبلى مىٍيوً  اط مىعى  مى ًديث ًفي ال ًذم ييفىس ري  الى  كلىًكفٍ  .. عى  ًإال   مىٍسعيكدو  ابف حى
ا ًبأيمىي ةى  " كىالم وي  ذىكىٍرتيوي  ًلمى أىٍعمىـي

 كا تعالى أعمـ. .(16)وقال العراقي:" اْلصح بأنو أمية"، (15)

                                                           

 (.721/ 3( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(1
 (.365/ 1البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج( انظر: فتح (2
 (.27/ 5( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(3
 (.721/ 3( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(4
 (.617/ 1( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(5
 (.617/ 1)ج المرجع السابؽ( انظر: (6
 (.27/ 5ر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج( انظ(7
 (.721/ 3( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(8
 (.617/ 1( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(9

 (.27/ 5( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(10
 (.321/ 1اإلسناد، العراقي )ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف ك (11
 (.617/ 1( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(12
 (.617/ 1)ج المرجع السابؽ( (13
 (.27/ 5( عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(14
 (.617/ 1( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(15
 (.321/ 1قي )ج( المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العرا(16
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 :الخامس الحديث

نىا قيتىٍيبىةي  (12) قاؿ النسائي: أىٍخبىرى
اًلؾو (1) ، عىٍف مى

ٍف أىًبي سييىٍيؿو (2) ، عى
ٍف أىًبيوً (3) سىًمعى  ، أىن وي (4)، عى

ةى ٍبفى عيبىٍيًد الم ًو  ؿه ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو  طىٍمحى اءى رىجي : جى ثىاًئرى الر ٍأسً  (5)ًمٍف أىٍىًؿ نىٍجدو  يىقيكؿي
(6) 

ٍكًتوً  نىٍسمىعي دىًكم  صى
ـً  (7) ٍسبلى ت ى دىنىا، فىًإذىا ىيكى يىٍسأىؿي عىًف اإٍلً ا يىقيكؿي حى ـي مى َفَقاَل َلُو  كىالى نىٍفيى

؟ َقاَل: «. َخْمُس َصَمَواٍت ِفي اْلَيْوِم َوالم ْيَمةِ : » وُل الم ِو َرسُ  ًَل. »َقاَل: َىْل َعَمي  َغْيُرُىن 
ًَل. ِإًل  َأْن »َقاَل: َوِصَياُم َشْيِر َرَمَضاَن. َقاَل: َىْل َعَمي  َغْيُرُه؟ َقاَل: «. ِإًل  َأْن َتط و عَ 

ًَل. ِإًل  َأْن »الز َكاَة. َقاَل: َىْل َعَمي  َغْيُرَىا؟ َقاَل:   وُل الم ِو َوَذَكَر َلُو َرسُ «. َتط و عَ 
َفَأْدَبَر الر ُجُل َوُىَو َيُقوُل: َوالم ِو ًَل َأِزيُد َعَمى َىَذا َوًَل َأْنُقُص ِمْنُو. َقاَل َرُسوُل «. َتط و عَ 
 .(8)«َأْفَمَح ِإْن َصَدقَ : »الم ِو 

  الحديث:أوًًل: تخريج 

، كالنسكم في (13)كأحمد ،(12)، كالنسائي(11)، كأبك داكد(10)، كمسمـ(9)أخرجو البخارم
، كأبك نعيـ (17)، كابف حباف(16)، كالشاشي في المسند(15)، كابف الجاركد في المنتقى(14)األربعيف

                                                           

 ( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ الثقفي.(1
 ( مالؾ: ىك ابف أنس.(2
 ( أبك سييؿ: ىك نافع بف مالؾ بف أبي عامر األصبحي.(3
 ( أبيو: ىك مالؾ بف أبي عامر األصبحي.(4
 .(1321/ 1( نجد: مكضع باليمف. معجـ ما استعجـ مف اسماء الببلد كالمكاضع، أبك عبيد األندلسي )ج(5
 (.332/ 1( ثىاًئرى الر ٍأًس: أىٍم ميٍنتىشر شىعر الر ٍأًس. النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج(6
نىٍحًكًه". انظر: النياية في (7 : "ىك صىكت لىٍيسى ًباٍلعىاًلي، كصكًت الن حًؿ كى ٍكًتًو: قاؿ ابف األثير الد ًكمُّ ( دىًكم  صى

 (.112/ 3ألثير )جغريب الحديث كاألثر، ابف ا
ٍت ًفي اٍليىٍكـً كىالم ٍيمًة )ج(8 ـٍ فيًرضى  (.171/ح336/ص1( سنف النسائي ، النسائي، كتاب الصبلة، باب كى
 (.16/ح11/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(9

 (.11/ح11/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(10
 (.221/ح116/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(11
 (.7131/ح111/ص1ائي )ج( سنف النسائي، النس(12
 (.1221/ح12/ص2( المسند، أحمد بف حنبؿ )ج(13
 (.2/ح16/ص1( األربعيف، أبك العباس النسكم )ج(14
 (.111/ح17/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(15
 (.16/ح51/ص1( مسند الشاشي، أبك سعيد الشاشي )ج(16
 (.1531/ح11/ص7( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(17
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، كالبىٍييىًقٌي في المعرفة(1)في المعرفة
من ، (4)ر، كفي السنف الصغي(3)، كفي السنف الكبرل(2)

بنفس لفظ اإلبيام "رجل" عدا أحمد بمفظ" و بنحوه،  ، (5)ىك في المكطأك  طريق: مالك بن أنس،
 أعرابي".

 كابف بنحكه، (9)بنحكه، كالدارمي (8)مختصران، كالنسائي (7)بنحكه، كأبك داكد (6)كأخرجو البخارم
، بنفس جعفر من طريق: إسماعيل بن مختصران، (11)بنحكه، كأبك نعيـ في المعرفة (10)خزيمة

سماعيل بن جعفرو مالك بن أنس، كلىما )، لفظ اإلبيام " أعرابيًا " عن أبي سييل نافع بن ( ا 
 .مالك بن أبي عامر، بو

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

مدلس كمرسؿ، كلكف ذكره ابف حجر في  مالك بن أنس:ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في 
يذكر أحد أنو أرسؿ عف أبي سييؿ نافع بف  لـ، كما ك (12)ب المدلسيفالمرتبة األكلى مف مرات

 .(13)مالؾ بف أبي عامر

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

مىٍيًو" قاؿ النككم:" ميت فؽ  .(14)عى

 

                                                           

 (.221/ح111/ص1( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(1
 (.3323/ح152/ص3( معرفة السنف كاألثار، البييقي )ج(2
 (.1621/ح721/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(3
 (.371/ح111/ص1( السنف الصغير، البييقي )ج(4
 (.21/ح157/ص1( المكطأ، مالؾ بف أنس )ج(5
 (.1121/ح31/ص2( صحيح البخارم، البخارم )ج(6
 (.2373/ح332/ص2داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(7
 (.3121/ح131/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(8
 (.1612/ح216/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(9

 (.216/ح171/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(10
 (.221/ح111/ص1( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(11
 (.32المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص  طبقاتانظر: ( (12
 (.351جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (13
 (.312/ 1( خبلصة األحكاـ، النككم )ج(14
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 

 )كما جاء في التخريج كىي: ة أخرلككرد في ركايات أخرل بصيغ، )رجل( لفظ اإلبيام:
 .(ابيان أعر 

 فت المبيـ .لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ِضَماُم ْبُن َثْعَمَبَة عف اإلسبلـ ىك  المراد بيذا الرجؿ أك األعرابي الذم جاء كسأؿ النبي  قمت:
 كاختمؼ في ذلؾ. ،(3)، كالعراقي(2)شككاؿب، كقاؿ بذلؾ ابف (1)الس ْعِديُّ 

اءى رجؿ مف أىؿ نجد" ىيكى ضماـ بف ثىٍعمىبىة، كقىاؿى بذلؾ ابف فقاؿ ابف حجر: قى  ٍكلو "جى
تىبعوي ًعيىاض (4)بطاؿ كى

ًكٌم ًفي شرح  (5) قىاؿى الن كى ، كى كفى ري ٍنًذًرم كابف بأطيش كىآخى ًبٌي كىاٍلمي كابف اٍلعىرى
قىاؿى اٍلقيٍرطيًبٌي ًفي اٍلميٍفيـ اٍلمييىٌذب ًفيًو نظر، كى
تىبعوي شىيخنىا (6) ـ سراج الٌديف البيٍمًقيًنٌي  كى ٍسبلى شيخ اإٍلً

ؼ السياقيف  .(7)"الظ اًىر أىنو غىيره الٍخًتبلى

( تيشبو بقصة  كقاؿ الكشميرم كاعمـ أف ًقصة ىذا الرجؿ)السائؿ، في حديث طمحة 
 (8)(، فاختمفكا فيو أنيما كاقعتاف، أك كاقعة كاحدة. ًضماـ بف ثعمبة) مف حديث أنس 

ك بني سعد بف بكر، قىالىو القىاًضي كقاؿ العيني ) اءى رجؿ( : ىيكى ضماـ بف ثىٍعمىبىة أىخي جى
ًديث الم ٍيث، ييًريد مىا أخرجو ًفي بىاب اٍلًقرىاءىة، كىاٍلعرض عمى  اًرٌم سىم اهي ًفي حى مستدالن ًبأىف البيخى

ميكس ًفي اٍلمىٍسًجد، إً  ا نىحف جي : )بىٍينىمى ٍذ دخؿ رجؿ عمى جمؿ، اٍلميحدث عىف شريؾ عىف أنس قىاؿى
قىاؿى ًفيًو: )كىأىنا ضماـ بف ثىٍعمىبىة  ًديث، كى ذكر الحى م د؟( كى : أىٌيكيـ ميحى ـ  قىاؿى ًفيو )ث فأناخو ًفي اٍلمىٍسًجد( كى

                                                           

مىى الن ًبٌي ( ضماـ ٍبف ثعمبة السعدم (1  : أحد بني سعد ٍبف بكر، كقيؿ: التميمي، كليس بشيء، قدـ عى
م د ٍبف حبيب، كغيره، كقيؿ: سنة سبع، أرسمو إ ليو بنك سعد ٍبف بكر، قيؿ: كاف ذلؾ سنة خمس، قالو ميحى

 (.75/ 2كقيؿ: سنة تسع. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج
 (.77/ 1( غكامض األسماء المبيمة، ابف يشككاؿ )ج(2
 (.1/1ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(3
 (.116/ 1( شرح صحيح البخارل، ابف بطاؿ )ج(4
 (.317/ 1( إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض )ج(5
 (.175/ص1( اٍلميٍفيـ لما اشكؿ مف تمخيص مسمـ، القرطبي )ج(6
 (.371/ 1( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(7
 (.311/ 1رم )ج( فيض البارم عمى صحيح البخارم، الكشمي(8
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تىبعوي اٍبف بطاؿ كىغىيره  ًديث أنس ىىذىا لىوي، كى ة ىىذىا كىحى ًديث طىٍمحى ك بني سعد بف بكر( ، فىجعؿ حى أىخي
ًفيو نظر لتب مف بعده: كىاٍبف سعد كى اؽ كى ا فىًإف اٍبًف ًإٍسحى مىٍيًو اٍلقيٍرطيًبٌي، كىأىٍيضن ا نبو عى ايف ألفاظيما، كىمى

ًديث أنس. كا لضماـ غير حى كىاٍبف عبد اٍلبر لـ يذكري
(1) 

، ىك ضماـ بف ثعمبة السعدم، عمى (3)، كابف طاىر المقدسي(2)كقاؿ الخطيب البغدادم
 . ، ال مف حديث طمحة بف عبيد ا نس بف مالؾ اعتبار أف السائؿ مف حديث أ

، كحديث طمحة بف  بعض أىؿ الحديث اعتبر بأف حديث أنس بف مالؾ  قمت:
منيما  منيما بدكم )أعرابي(، ككبلن  ف كبلن ، ىما يتحدثاف عف نفس الكاقعة، كذلؾ ألا عبيد

مىى ىىذىا كىالى  )ختتـ حديثو "بقكلوا ، كبذلؾ يككف السائؿ )األعرابي( في ( أىٍنقيصي ًمٍنوي كىالم ًو الى أىًزيدي عى
كاقعتيف مختمفتيف، كذلؾ لتبايف  ىمانفس الحديثيف كاحد كىك )ضماـ بف ثعمبة(، كالبعض اعتبر 

في كبل الركايتيف، ففي  ان أسئمتيما، كاختبلؼ السياؽ، كبذلؾ ال يككف السائؿ) األعرابي( كاحد
أخرل أنو )ضماـ بف ثعمبة(، كأما حديث  يـ( في ركايةو عيٌرؼ ىذا الرجؿ)المب حديث أنس 

 كا تعالى أعمـ. ،لـ يعرؼ طمحة 

 

     
 :سادسالحديث ال

ـى  (13) اًعيؿى ٍبًف ًإٍبرىاًىي م دي ٍبفي ًإٍسمى نىا ميحى قاؿ النسائي: أىٍخبىرى
اؽي ٍبفي ييكسيؼى  (4) د ثىنىا ًإٍسحى : حى قىاؿى

اؽى  اأٍلىٍزرىؽي، عىٍف زىكىًري ا ٍبفً  ٍف أىًبي ًإٍسحى ًف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو  ،(5)أىًبي زىاًئدىةى، عى : قىاؿى   عى
َو  َقِدَم َرُسوُل الم ِو » اْلَمِديَنَة، َفَصم ى َنْحَو َبْيِت اْلَمْقِدِس ِست َة َعَشَر َشْيرًا، ُثم  ِإن ُو ُوج 

َعَمى َقْوٍم ِمَن اْْلَْنَصاِر َفَقاَل: َأْشَيُد َأن   َع الن بي  َفَمر  َرُجٌل َقْد َكاَن َصم ى مَ « ِإَلى اْلَكْعَبةِ 
َو ِإَلى اْلَكْعَبِة فَ   َرُسوَل الم ِو   (6)اْنَحِرُفوا ِإَلى اْلَكْعَبِة.َقْد ُوج 

 
                                                           

 (.365/ 1( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(1
 (.171/ 3( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(2
 (.111( انظر: إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (3
اًعيؿ بف إبراىيـ: ىك ابف مقسـ األسدم.(4 م د بف ًإٍسمى  ( ميحى
 ( أبك إسحاؽ: ىك السبيعي عمرك بف عبد ا بف عبيد.(5
 (.112/ح312/ص1( سنف النسائي ، النسائي، كتاب الصبلة، بىابي فىٍرًض اٍلًقٍبمىًة )ج(6
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  أوًًل: تخريج الحديث:

كياني(3)، كالنسائي(2)، كمسمـ(1)أخرجو البخارم ريق: سفيان من ط، (5)، كابف خزيمة(4)، كالرُّ
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.الثوري، مختصرًا، 

اْلحوص سلم بن سميم،  يمن طريق: أب (7)، كابف أبي شيبة في المصنؼ(6)كأخرجو مسمـ
 كفيو لفظ" رجؿ".بنحوه، 

كياني  دكف ذكر لفظ اإلبياـ.، من طريق: َعم اُر ْبُن ُرَزْيٍق، بنحوه، (9)، كأبك عكانة(8)كأخرجو الرُّ

بكر بن  يمن طريق: أب كفيو لفظ" رجؿ"،( 11)كفيو لفظ" آت"، كالدارقطني (10)ف ماجوكأخرجو اب
 عياش، بنحوه.

، كالبىٍييىًقٌي في (15)، كأبك عكانة(14)، كابف الجاركد في المنتقى(13)، كأحمد(12)كأخرجو البخارم
 كفيو لفظ" رجؿ".من طريق: زىير بن معاوية، بنحوه،  ،(17)، كفي السنف الصغير(16)الكبرل

 

                                                           

 (.1123/ح33/ص6( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.737/ح251/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.111/ح313/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(3
كياني )ج( (4 كياني، أبك بكر الرُّ  (.351/ح311/ص1مسند الرُّ
 (.131/ح333/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(5
 (.737/ح251/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(6
 (.2251/ح321/ص1( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(7
كياني )ج(8 كياني، أبك بكر الرُّ  (.325/ح311/ص1( المسند الرُّ
 (.1162/ح231/ص1بك عكانة اإلسفراييني )ج( المستخرج، أ(9

 (.1111/ح233/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(10
 (.1153/ح11/ص3( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(11
 (.11/ح15/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(12
 (.11126/ح172/ص21)ج ( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ(13
 (.167/ح71/ص1)ج( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد (14
 (.1167/ح231/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(15
 (.3121/ح1/ص3( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(16
 (.216/ح126/ص1( السنف الصغير، البىٍييىًقٌي )ج(17
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، كالبىٍييىًقٌي في الدالئؿ(4)، كابف حباف(3)، كأحمد(2)، كالترمذم(1)كأخرجو البخارم
، من طريق: (5)

 كفيو لفظ" رجؿ".إسرائيل بن يونس، بنحوه، 

بكر بن  وأبو َعم اُر ْبُن ُرَزْيٍق، و اْلحوص سلم بن سميم،  وأبو سفيان الثوري، جميعيم )
سرائيل بن و زىير بن معاوية، و عياش،   .عن أبي إسحاق السبيعي، بو( يونسا 

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 .(6)مدلس كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف زكريا بن أبي زائدة:

، كمدلس مف (7)لمختمطيفالعبلئي في القسـ األكؿ مف ا عٌدهي  مختمط كلكف إسحاق السبيعي: يأب
، كمرسؿ، كلكف لـ (9)كما في ركاية مسمـ كلكف صرح بالسماع مف البراء بف عازب  (8)الثالثة

 أبك سمع البرديجي" بكر أبك الحافظ ، بؿ قاؿيذكر أحد أنو أرسؿ عف البراء بف عازب 
 .(10)أرقـ..." بف كزيد البراء مف الصحابة مف إسحاؽ

 .رجالو ثقاتن ْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 

 .(آت )كما جاء في التخريج كىي: ة أخرلككرد في ركايات أخرل بصيغ، )رجل( لفظ اإلبيام: 

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 

                                                           

 (.222/ح11/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.211/ح162/ص3( سنف الترمذم، الترمذم )ج(2
 (.11515/ح627/ص21حمد بف حنبؿ )ج( المسند، أ(3
 (.1516/ح615/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(4
 (.751/ص3( دالئؿ النبكة، البىٍييىًقٌي )ج(5
 (.21طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (6
 (.21المختمطيف، العبلئي )ص انظر: ( (7
 (.13ات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص طبقانظر: ( (8
 (.737/ح251/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.317جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (10
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 بيان اإلبيام:

اٍلقٍبمىة حكلت، فقيؿ  اختمؼ في المراد بالرجؿ ال ًذم مر عمى قكـ مف األنصار كأخبرىـ أىف قمت:
، كابف طاىر (2)، كفي االستذكار(1)، كقاؿ بذلؾ ابف عبد البر في التمييدَعب اُد ْبُن ِبْشرٍ ىك: 

، (5)ابف الممقفك ، (4)كذكر ىذا االختبلؼ ابف بشككاؿ َعب اُد ْبُن َنِييك،كقيؿ ىك: ، (3)المقدسي
، (8)القكؿ ابف الممقف اكذكر ىذ  عباد بن وىبكقيؿ: ًإن و ، (7)، كالعيني(6)كابف حجر

 .(9)كالعيني

كاختمؼ في المراد بػ عباد بف بشر، ىؿ ىك ابف كقش بف زغبة األشيمي، أما ابف قيظي 
 األنصارٌم األكسٌي، مف بني حارثة.

قاؿ أىبيك نعيـ: "عباد ٍبف بشر ٍبف قيظي األنصارم، قيؿ: ىك المتقدـ مف بني عبد األشيؿ، يعني 
 .(10)ٍبف كقش الذم يأتي ذكره"عباد ٍبف بشر 

كقاؿ ابف األثير: "ىذا كبلـ أىًبي نعيـ، كلـ يقطع فيو بشيء كأما ابف منده فإنو قطع بأنيما اثناف، 
أحدىما ىذا)عباد بف بشر بف قيظي(، كالثاني عباد ٍبف بشر ٍبف كقش، الذم يأتي ذكره، كال يبعد 

قيظي، كليس في نسب الذم يأتي ذكره  أف يككنا اسميف، فإنو قد جعؿ في نسب ىذا بشر ٍبف
قيظي، حتى يقاؿ: قد نسب ًإلىى جده، ثـ جعؿ ىذا مف بني حارثة، كبنك حارثة ليسكا مف بني 

 ف عمرك ٍبف مالؾ ٍبف األكس، كعبدعبد األشيؿ، فإف حارثة ىك ابف الحارث ٍبف الخزرج بٍ 
 .(11)ٍبف األكس"األشيؿ ىك ابف جشـ ٍبف الحارث ٍبف الخزرج ٍبف عمرك ٍبف مالؾ 

 كقاؿ ابف حجر: " ككقع البف منده أنو مف بني الٌنبيت، ثـ مف بني عبد األشيؿ، كىك كىـ، فإف 

                                                           

 (.16/ 15التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، ابف عبد البر )جانظر: ( (1
 (.171/ 3بد البر )جاالستذكار، ابف عانظر: ( (2
 (.111إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (3
 (.331/ 1غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )جانظر: ( (4
 (.25/ 2التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )جانظر: ( (5
 (.25/ 1فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )جانظر: ( (6
 (.316/ 1القارم شرح صحيح البخارم، العيني )جعمدة انظر: ( (7
 (.25/ 2التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )جانظر: ( (8
 (.316/ 1عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )جانظر: ( (9

 (.111/ 2( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(10
 (.111/ 2ف األثير )ج( أسد الغابة في معرفة الصحابة، اب(11
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بني عبد األشيؿ مف كلد جشـ بف الحارث بف الخزرج أخكه حارثة بف الحارث، ككأنو التبس 
 .(1)"عميو بالذم بعده، كأراد أبك نعيـ أف يسمـ مف ىذا الكىـ فكٌحدىما فكىـ أيضان 

فكؿ مف قاؿ في تعريؼ المبيـ عمى أنو عباد بف بشر أراد عباد بف بشر ٍبف قيظي  قمت:
األنصارٌم األكسٌي، مف بني حارثة، عدا ابف بشككاؿ فاعتبره عباد بف بشر بف كقش بف زغبة. 

 كا تعالى أعمـ.
     

 :ابعالحديث الس

م دي ٍبفي بىش ارو  (14) د ثىنىا ميحى قاؿ الترمذم: حى
ٍعفىرو (2) م دي ٍبفي جى د ثىنىا ميحى : حى ، قىاؿى

د ثىنىا  (3) : حى قىاؿى
ٍمًرك ٍبًف مير ةى  ،(4)شيٍعبىةي  عىٍف عى

(5) ، ٍمًرك ٍبًف رىاًشدو ، عىٍف عى ًؿ ٍبًف يىسىاؼو َعْن َواِبَصَة ، عىٍف ًىبلى
(6)ْبِن َمْعَبدٍ ا

« لن ِبيُّ َأن  َرُجًل َصم ى َخْمَف الص ف  َوْحَدُه َفَأَمَرُه ا  َأْن ُيِعيَد
َلةَ   .(7)«الص 

 أوًًل: تخريج الحديث:

 ، (12)، كأحمد(11)، كابف أبي شيبة في المسند(10)، كابف الجعد(9)، كالطيالسي(8)أخرجو أبك داكد
 

                                                           

 (.126/ 2( اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(1
 ( محمد بف بشار: لقبو بندر.(2
 ( محمد بف جعفر: لقبو غندر.(3
 ( شعبة: ىك ابف الحجاج.(4
 ( عمرك بف مرة: ىك ابف عبد ا بف طارؽ.(5
ٍعبىد( (6 ة بف مى ٍعبىد بف عيتبة بف ا  كاًبصى ة بف مى لحارث بف مالؾ بف الحارث بف قيس بف كعب بف : ىك كاًبصى

قىة. انظر: معرفة الصحابة، أبك نيعىٍيـ  سعد بف الحارث بف ثعمبة، صحابي، يكنى: أبا سالـ، سكف الر 
 (.3531/ 7األصبياني )ج

ٍمؼى الص ؼٍّ كىٍحدىهي (7 ًة خى بلى اءى ًفي الص  ا جى ( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب الصبلة، باب مى
 (.321/ح111/ص1)ج

 (.613/ح113/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(8
 (.1325/ح737/ص3( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(9

 (.111/ح21/ص1( مسند ابف الجعد، عمي بف الجعد )ج(10
 (.572/ح361/ص3( المسند، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(11
 (.11117/ح723/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(12
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، كالبىٍييىًقٌي في (3)، كأبك نعيـ في المعرفة(2)، كابف قانع(1)حاد كالمثانيآلكابف أبي عاصـ في ا
 بنحوه، وبمفظ مقارب" رجًل، ورجل". طريق: عمرو بن راشد، من، (4)الكبرل

، (9)،  كأحمد(8)، كفي المسند(7)، كابف أبي شيبة في المصنؼ(6)، كابف ماجو(5)كأخرجو الترمذم
، كالبىٍييىًقٌي في المعرفة(12)، كابف قانع(11)حاد كالمثانيآل، كابف أبي عاصـ في ا(10)كالدارمي

(13)، 
 ، بنحوه، وبمفظ مقارب" رجًل، ورجل".من طريق: ىلل بن يساف

، (17)، كابف الجاركد في المنتقى(16)، كالدارمي(15)، كأحمد(14)في المصنؼ عبد الرزاؽكأخرجو 
، كالبىٍييىًقٌي في الكبرل(20)، كالدارقطني(19)، كابف قانع(18)كالدكالبي في الكنى

من طريق: زياد  (21)
 جل".بن أبي الجعد، بنحوه، وبمفظ مقارب" رجًل، ور ا

 .عن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبد  (زياد بن أبي الجعدو ىلل بن يساف، و  عمرو بن راشد،ثلثتيم )

                                                           

 (.1171/ح312/ص3حاد كالمثاني، ابف أبي عاصـ )جآل( ا(1
 (.2/111، ابف قانع )ج( معجـ الصحابة(2
 (.6717/ح3537/ص7( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(3
 (.7315/ح111/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(4
 (.1171/ح117/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(5
 (.1111/ح231/ص1اجو )ج( سنف ابف ماجو، ابف م(6
 (.26111/ح311/ص5( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(7
 (.573/ح372/ص3( المسند، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(8
 (.11111/ح723/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.1233/ح117/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(10
 (.1171/ح312/ص3حاد كالمثاني، ابف أبي عاصـ )جآل( ا(11
 (.2/111( معجـ الصحابة، ابف قانع )ج(12
 (.7131/ح113/ص1ثار، البييقي )جآل( معرفة السنف كا(13
 (.3113/ح72/ص3( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(14
 (.11112/ح721/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(15
 (.1232/ح116/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(16
 (.212/ح11/ص1ابف الجاركد )ج ( المنتقى مف السنف المسندة،(17
 (.1711/ح171/ص3( الكنى كاألسماء، الدكالبي )ج(18
 (.2/111( معجـ الصحابة، ابف قانع )ج(19
 (.1261/ح111/ص3( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(20
 (.7311/ح111/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(21
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  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:
 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف :

 .(1)يذكر أحد أنو أرسؿ عف عمرك بف مرة لـمرسؿ كلكف  شعبة بن الحجاج:
ف ىذا الحديث كذلؾ أل ؛، كال تضر ىذ البدعة) الرمي باإلرجاء((2)رجاءرمي باإل عمرو بن مرة:

 ال يدعك لبدعة اإلرجاء.
 .(3)يذكر أحد أنو أرسؿ عف عمرك بف راشد لـمرسؿ كلكف  ِىَلِل ْبِن َيَساف:
 (5)، أبك راشد الككفي، مقبكؿ، مف الثالثة.(4)األشجعي عمرو بن راشد:

 أقوال النقاد في الراوي:
:" ثقة، كثقو أحمد بف حنبؿ كغيره" ،(6)ابف حباف في الثقاتذكره   كقاؿ ، (7)كقاؿ ابف حـز

 .(8)الذىبي:" ثقة"
 ، كقد تكبع كما ىك مكضح في التخريج، كا تعالى أعمـ.ىو ثقة خلصة القول في الراوي:

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 
ًديثي  ةى  كقاؿ الترمذم: "حى ًديثه  كىاًبصى سى  حى "حى  .(9)فه
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغ كما جاء في التخريج كىي: )رجؿ، ، )رجًل( لفظ اإلبيام: 
 .رجبلن(

 ركاية اإلماـ أحمد بف حنبؿ) (10)المبيـ كىما: ؼي رٍّ عى كقفت عمى ركايتيف تي  فة:الروايات المعرّ 
  :كىي

                                                           

 (.126( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (1
 (.136التيذيب، ابف حجر )ص  ( انظر: تقريب(2
 (.327( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (3
 (.362/ 1( األشجعي: ىذه النسبة الى قبيمة ىي أشجع. األنساب، السمعاني )ج(4
 (.131( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (5
 (.157/ 7( الثقات، ابف حباف )ج(6
 (.251/ 3( المحمى باآلثار، ابف حـز )ج(7
 (.56/ 3ؼ، الذىبي )ج( الكاش(8
 (.321/ح115/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(9

( ممحكظة/ تعمدت ىنا ذكر جزء مف السند، مع متف الركاية المعرفة، عمى خبلؼ السياؽ العاـ المتبع في (10
 الرسالة كذلؾ؛ لعبلقة السند مع المتف في بياف كتكضيح ىذا  المبيـ. 
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ٍعًد، قى  ة"عىٍف ًزيىاًد ٍبًف أىًبي اٍلجى مىى كىاًبصى : أىقىامىًني عى ٍعبىد اؿى د ثىًني ىىذىا  ٍبف مى : حى م ى "، فىقىاؿى أىن وي صى
ٍمؼى الص ؼٍّ كىٍحدىهي، فىأىمىرىهي الن ًبيُّ  تىوي"  خى ماـ الدارقطني: "عىٍف كركاية اإل، (1)أىٍف ييًعيدى صىبلى

ةى  ، فىأىمىرىهي الكىاًبصى ٍمؼى الص ؼٍّ م ى خى ةى"":  ن ًبيُّ ، أىن وي صى  .((2)أىٍف ييًعيدى الص بلى
 بيان اإلبيام:

َواِبَصَة ْبِن أف يعيد الصبلة ىك  المراد بالرجؿ الذم صمى خمؼ الصؼ كأمره النبي  قمت:
(3)َمْعَبدٍ 

، ،كقاؿ  كما سبؽ في التخريج، راكم ىذا الحديث لما يدلؿ عميو ما سبؽ مف الركايتيف
 كا تعالى أعمـ.، (5)كالعراقي ،(4)بذلؾ الخطيب البغدادم

     
 :ثامنالحديث ال

اًرمُّ  (15) اؽي األىٍنصى د ثىنىا ًإٍسحى د ثىنىا مىٍعفه  (6)قاؿ الترمذم: حى : حى قىاؿى
اًلؾه  ،(7) د ثىنىا مى : حى قىاؿى

، عىٍف (8)
اًلؾو  ةى، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍبًد الم ًو ٍبًف أىًبي طىٍمحى اؽى ٍبًف عى د تىوي ميمىٍيكىةى : أىف  ًإٍسحى جى

 دىعىٍت رىسيكؿى  
نىعىٍتوي،  فىأىكىؿى ًمٍنوي،  الم ًو  :  ، َقاَل َأَنٌس «ُقوُموا َفْمُنَصل  ِبُكمْ »ُثم  َقاَل:  ًلطىعىاـو صى

 ِبالَماِء، َفَقاَم َعَمْيوِ  (9)َفُقْمُت ِإَلى َحِصيٍر َلَنا َقْد اْسَود  ِمْن ُطوِل َما ُلِبَس، َفَنَضْحُتوُ 
َوَصَفْفُت َعَمْيِو َأَنا، َوالَيِتيُم َورَاَءُه، َوالَعُجوُز ِمْن َورَاِئَنا، َفَصم ى ِبَنا  َرُسوُل الم ِو 

 .(10)َرْكَعَتْيِن، ُثم  اْنَصَرَف"

 
                                                           

 (.11112ح /721/ 32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(1
 (.1261ح/111ص/3ج( سنف الدارقطني، الدارقطني )(2
: مف بني أسد بف خزيمة، يكنى أبا شداد، كيقاؿ أبا قرصافة، سكف الككفة ثـ تحكؿ ًإلىى  كابصةي بف معبد( (3

أمر رىجيبل رآه يصمي خمؼ الصؼ  ، منيا أف رىسيكؿ الم ًو الرقة كمات بيا، كلو أحاديث عف النبي 
 (.1762/ 1ده أف يعيد الصبلة. االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )جكح

 (.231/ 1األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )جانظر: ( (4
 (.1/235المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج انظر:  ((5
  بف مكسى بف عبد ا بف يزيد.( إسحاؽ األنصارم: ىك إسحاؽ بف مكسى بف عبد ا(6
 ( معف: ىك ابف عيسى بف يحيى األشجعي.(7
 ( مالؾ: ىك ابف أنس.(8
زىالىًة". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج(9 ٍعنىى الغىٍسؿ كىاإٍلً : قاؿ ابف األثير: "ًبمى  (.51/ 7( الن ٍضحي

اؿي كىالنٍّسىاءي ( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب الصبلة، باب مى (10 مىعىوي الرٍّجى مٍّي كى ًؿ ييصى اءى ًفي الر جي ا جى
 (.321/ح171/ص1)ج
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 أوًًل: تخريج الحديث:

، (6)كأحمد، (5)، كالش اًفًعٌي في السنف المأثكر(4)، كمالؾ(3)، كالنسائي(2)، كمسمـ(1)أخرجو البخارم
من طريق: ، (9)، كأبك نعيـ في المعرفة(8)، كأبك الش ٍيخ األصبياني في أخبلؽ النبي(7)كالدارمي

الش ٍيخ األصبياني مختصران، دكف  اكبنفس المفظ" اليتيـ، كالعجكز" عدا أبمالك بن أنس، بنحوه، 
 ذكر لفظ اإلبياـ.
كفيو لفظ"  ،مختصراً  ن أبي سممة،من طريق: عبد العزيز بن عبد اهلل ب ،(10)كأخرجو أحمد

م ى ًبنىا رىسيكؿي الم ًو  " صى  .ًفي بىٍيًت أيٍـّ سيمىٍيـو

، كابف (15)، كابف الجاركد في المنتقى(14)أحمدك  ،(13)الحميدمك ، (12)، كالنسائي(11)كأخرجو البخارم
، كالبىٍييىًقٌي في الكبرل(18)، كأبك نعيـ في الحمية(17)، كأبك عكانة(16)خزيمة

ن طريق: م ،(19)
ٍمؼى الن ًبيٍّ  سفيان بن عيينة، مختصرًا، يىًتيـه خى م ٍيتي أىنىا كى ٍمفىنىا". كبمفظ مقارب" صى مىٍيـو خى  كىأيُـّ سي

                                                           

 (.211/ح16/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.671/ح175/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.111/ح17/ص3( سنف النسائي، النسائي )ج(3
 (.613/ح166/ص1( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(4
 (.75/ح171/ص1ر، الشافعي )ج( السنف المأثك (5
 (.13211/ح215/ص12( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(6
 (.1231/ح116/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(7
 (.127/ح37/ص2كآدابو، أبك الشيخ األصبياني )ج ( أخبلؽ النبي (8
 (.5112/ح2112/ص6( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(9

 (.13157/ح171/ص12نبؿ )ج( مسند أحمد، أحمد بف ح(10
 (.151/ح152/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(11
 (.162/ح111/ص3( سنف النسائي، النسائي )ج(12
 (.1331/ح216/ص3( المسند، الحميدم )ج(13
 (.13111/ح126/ص12( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(14
 (.211/ح15/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(15
 (.1722/ح12/ص2ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج( صحيح (16
 (.1717/ح111/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(17
 (.31/ص2( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ األصبياني )ج(18
 (.7331/ح171/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(19
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، مختصران، كفيو لفظ" (2)، بنحكه، كفيو لفظ" أـ سميـ كأـ حراـ خمفنا"، كالنسائي(1)كأخرجو أبك داكد
، (4)كر لفظ اإلبياـ، كابف أبي شيبة في المصنؼ، بنحكه، دكف ذ(3)اليتيـ، كأمي"، كالطيالسي

م ى ًبنىا رىسيكؿي الم ًو (5)مختصران، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كأحمد كىأىنىا   ، مختصران، كفيو لفظ" صى
ٍمًفنىا"، كأبك يعمى مىٍيـو ًمٍف خى عىمىًني عىٍف يىًميًنًو، كىأيـ  سي ، فىجى مىعىوي كىأيُـّ سيمىٍيـو
فظ" أمي بنحكه، كفيو ل (6)

 .، من طريق: ثابت البنانيكخالتي أـ حراـ"

ثابت و سفيان بن عيينة، و عبد العزيز بن عبد اهلل بن أبي سممة، و مالك بن أنس، أربعتيم )
 ، بو.عن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي طمحة (البناني

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

أبك  عنو ، بؿ قاؿ(7)يذكر أحد أنو أرسؿ عف مالؾ بف أنس لـمرسؿ كلكف  :بن عيسى  معن
 .(8) حاتـ: " ىك أثبت أصحاب مالؾ"

، (9)مدلس كمرسؿ، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف مالك بن أنس:
 .(10)يذكر أحد أنو أرسؿ عف إسحاؽ بف عبد ا بف أبي طمحة لـكما 
يذكر أحد أنو أرسؿ عف أنس بف  لـمرسؿ كلكف حاق بن عبد اهلل بن أبي طمحة: إس

مالؾ
(11). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

                                                           

 (.611/ح167/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(1
 (.113/ح16/ص3النسائي )ج ( سنف النسائي،(2
 (.3122/ح712/ص2( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(3
 (.1231/ح131/ص1( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(4
 (.12712/ح177/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.2231/ح52/ص6( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(6
 (.311ئي )ص ( انظر: جامع التحصيؿ، العبل(7
 (.713( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (8
 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (9

 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (10
 (.111)ص  المرجع السابؽ( انظر: (11
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ًديثي أىنىسو  " كقاؿ الترمذم حى ًحيحه سىفه صى ًديثه حى  . (1): "حى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 ة.الصيغ ككرد في ركايات أخرل بنفس، )اليتيم، والعجوز( لفظ اإلبيام:
م ى ًبنىا رىسيكؿي ) المبيـ كما جاء في التخريج، كىي: تٍ فى ر  ىناؾ ركايات عى  فة:الروايات المعرّ  صى

مىٍيـو  الم ًو  ٍمؼى الن ًبيٍّ ، ًفي بىٍيًت أيٍـّ سي يىًتيـه خى م ٍيتي أىنىا كى ٍمفىنىا صى مىٍيـو خى م ى ًبنىا رىسيكؿي الم ًو ، كىأيُـّ سي صى
   عىمىًني عىٍف يىًميًنًو، كى كىأىنىا مى ، فىجى ٍمًفنىاعىوي كىأيُـّ سيمىٍيـو مىٍيـو ًمٍف خى  (،أمي كخالتي أـ حراـ ،أيـ  سي

  بيان اإلبيام:
 (. ) اليتيـ، كالعجكز التي صمت خمؼ النبي  اكىم افيكجد في الحديث مبيم

، (2)َسْيِن ْبِن َعْبِد الم ِو ْبِن ضميَرة""ُضَمْيَرُة َجدُّ حُ ، فقاؿ ابف بشككاؿ ىيكى قمت اختمف المراد باليتيم
كفي  (4)، كنقؿ عنو ابف حجر في الفتح(3)ككذا قاؿ صاحب العمدة عبد الغني المقدسيٌ 

، كقاؿ ابف حجر: (8)، كالعيني(7)، كابف العطار(6)كقاؿ بذلؾ أيضان ابف دقيؽ العيد (5)اإلصابة
ٍكلىى رىسيك  مىٍيرىةى مى ًقيؿى   ًؿ الم ًو "كضميرة ىيكى بف أىًبي ضي ٍكحه كى ٍيرىةى فىًقيؿى رى مى كىاٍختيًمؼى ًفي اٍسـً أىًبي ضي

" ٍيري ذىًلؾى غى
ميرة، فقيؿ: اسمو ركح بف سىٍندىر، كقيؿ (9) ، كقاؿ العيني: " فقد اختمفكا في اسـ أبي ضي

ركح بف شيرزاد، كقاؿ أبك عمر عف البخارم: اسمو سعد الحٍميرم مف آؿ ذم يزف، كقاؿ أبك 
، كقاؿ النككم (10)د الحميرم ىك جد حسيف بف عبد ا بف ضميرة بف أبي ضميرة"يتـ: سعحا
 .(11)"كاليتيـ ىك ضمير بف سعد الحميرم"

 ، كىك غير منسكب، كقاؿ ابف بشككاؿ: " كىذىا ذىكىرى يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى الت ًميًميُّ وقيل: ىو ُسَمْيمٌ 

                                                           

 (.321/ح171/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(1
 (.151/ 1غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج( (2
 (.61( انظر: عمدة األحكاـ مف كبلـ خير األناـ، عبد الغني المقدسٌي )ص(3
 (.121/ 1( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(4
 (.112/ 2( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(5
 (.331/ 1مدة األحكاـ، ابف دقيؽ العيد )ج( انظر: إحكاـ األحكاـ شرح ع(6
 (.113/ 1( انظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكاـ البف العطار، ابف العطار )ج(7
 (.115/ 7( انظر: نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار، العيني )ج(8
 .(121/ 1( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(9

 (.115/ 7( نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار، العيني )ج(10
 (.161/ 7( المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم )ج(11



103 

ؿي ىيكى اٍلمىٍحفيكظي ًإٍف شىاءى الم وي تىعىالىى"كىأىٍخشىى أىٍف يىكيكفى تىٍصًحيفنا مىكى  مىٍيـه كىاألىك  افى يىًتيـو سي
، كذكر (1)

 .(2)العراقي كبل القكليف
، كقيؿ إلسحاؽ بف عبد  كاختمؼ في الٌضمير في قكلو: "جٌدتو"، فقيؿ ألنس بف مالؾ  قمت:

كيصح قكؿ أبي عمر بف عبد البر ا، كجـز ابف عبد البر بالثٌاني، كقٌكاه ابف األثير حيث قاؿ" 
أنيا جدة إسحاؽ، ألنو إسحاؽ بف عبد ا، كأـ عبد ا ىي أـ سميـ، كال يصح أف تككف أـ 

ألف أـ سميـ ىي أـ أنس بف مالؾ كليست بجدة لو، كلـ تكف ألنس جدة مف أبيو كال مف  ؛سميـ
 .(3)ا أعمـ"أمو مسممة، حتى يحمؿ عمييا، فما أقرب قكؿ أبي عمر مف الصحيح، ك 
، كقٌكاه ابف حجر حيث (4)كقاؿ ابف منده، كأبك نعيـ: ىي جدة أنس بف مالؾ، أم بالقكؿ األكؿ

قاؿ:" كالٌنفي اٌلذم ذكره ابف األثير، مردكد، فقد ذكر العدكٌم في نسب األنصار أٌف اسـ كالدة أـ 
خكتو: زيد، كحراـ، كعباد، كأـ س ،سميـ مميكة ميـ، كأـ حراـ، بنك ممحاف، كلفظو سميـ بف ممحاف كا 

كأٌميـ مميكة بنت مالؾ بف عدم بف زيد مناة بف عدم بف عمرك بف مالؾ بف الٌنٌجار، كظير 
ألنس، كىي جٌدتو أـ أٌمو، كبطؿ قكؿ مف جعؿ الٌضمير  (جٌدتو)بذلؾ أٌف الٌضمير في قكلو: 

 .(5)إلسحاؽ، كبنى عميو أٌف اسـ أـ سميـ مميكة. كالم و المكفؽ"
، وىي (6)إما: أم ُسَمْيٌم بنت ممحان :كبذلؾ يككف المراد بالعجكز التي صمت خمؼ النبي قمت 

، كىذا بناءن عمى أف الضمير في جدتو يعكد (7)كقاؿ بذلؾ النككم ،تكون أم أنس بن مالك 
يىًتيـه ًفي   إلسحاؽ بف عبد ا، كاستنادان لركاية ذكر فييا أىنىسو  فىٍفتي أىنىا كى ٍمؼى قىاؿى صى بىٍيًتنىا خى

ٍمفىنىا، ك   الن ًبيٍّ  مىٍيـه )ميمىٍيكىةى(. ىذاكىأيمٍّي أيُـّ سيمىٍيـو خى  يقتضي أف يككف اسـ أـ سي
ما: ُمَمْيَكَة بنت مالك بن عدي، وىي جدة أنس بن مالك  الظاىر مف سياؽ الكبلـ،  اكىذ ، وا 

، كمما يؤيد ذلؾ س بف مالؾ كمف قاؿ بيذا القكؿ استند عمى أف الضمير في جدتو يعكد ألن
د ًتي ًإلىى الن ًبيٍّ  قكؿ أىنىسو  مىٍتًني جى كىاٍسمييىا ميمىٍيكىةي ..."  " أىٍرسى

(8). 

                                                           

 (.1/151ألسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج( غكامض ا(1
 (.1/375( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(2
 (.372/ 5غابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج( أسد ال(3
 .372/ 5ج، المرجع السابؽ( (4
 (.231/ 1( اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(5
( أـ سميـ بنت ممحاف: بف خالد بف زيد بف حراـ بف جندب بف عامر بف غنـ بف عدم ٍبف النجار، اختمؼ ًفي (6

رميثة، كقيؿ مميكة، كيقاؿ الغميصاء أىًك الرميصاء. االستيعاب في اسميا، فقيؿ: سيمة، كقيؿ رميمة، كقيؿ 
 (.1211/ 1معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج

 (.161/ 7( انظر: المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم )ج(7
 (.112/ 1( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(8
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اؽى" "كقاؿ ابف حجر:  د ةى ًإٍسحى د ةى أىنىسو الى يىٍنًفي كىٍكنىيىا جى كىٍكفي ميمىٍيكىةى جى كى
، فيي جدة إسحاؽ مف (1)

بف، عبد ا، كىذا متعارؼ عميو بأف جدة األب تككف جدة لبل ناحيو أمو فتككف أـ إسحاؽ بف
 كا تعالى أعمـ.

     
 :تاسعالحديث ال

ٍجرو  (16) ًميُّ ٍبفي حي د ثىنىا عى ٍعفىرو (2)قاؿ الترمذم: حى نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي جى : أىٍخبىرى ، قىاؿى
، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف (3)

ًد ٍبًف رى  بل  ًميٍّ ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف خى دٍّهً عى ، عىٍف جى ًقيٍّ رى اًفعو الزُّ
ٍف ًرفىاعىةى ٍبًف رىاًفعو (4) ، عى

، أىف  (5)
ؿه   رىسيكؿى الم ًو  اءىهي رىجي نىٍحفي مىعىوي: ًإٍذ جى ا، قىاؿى ًرفىاعىةي كى اًلسه ًفي  المىٍسًجًد يىٍكمن بىٍينىمىا ىيكى جى

تىوي  م ى فىأىخىؼ  صىبلى ، فىصى مىى الن ًبيٍّ ، ثيـ  اٍنصى (6)كىالبىدىًكمٍّ م ـى عى ، فىسى :  َفَقاَل الن ِبيُّ  ، رىؼى
، َفَرَجَع َفَصم ى، ُثم  َجاَء َفَسم َم َعَمْيِو، َفَقاَل: «َوَعَمْيَك، َفاْرِجْع َفَصل  َفِإن َك َلْم ُتَصل  »
ِن َأْو َثَلثًا، ُكلُّ َذِلَك َيْأِتي الن ِبي  ، َفَفَعَل َذِلَك َمر تَيْ «َوَعَمْيَك، َفاْرِجْع َفَصل  َفِإن َك َلْم ُتَصل  »
    َفُيَسم ُم َعَمى الن ِبي  َُّفَيُقوُل الن ِبي ، «  َوَعَمْيَك، َفاْرِجْع َفَصل  َفِإن َك َلْم ُتَصل» ،

، َفقَ  اَل الر ُجُل ِفي آِخِر َفَخاَف الن اُس َوَكُبَر َعَمْيِيْم َأْن َيُكوَن َمْن َأَخف  َصَلَتُو َلْم ُيَصل 
َلِة »َذِلَك: َفَأِرِني َوَعم ْمِني، َفِإن َما َأَنا َبَشٌر ُأِصيُب َوُأْخِطُئ، َفَقاَل:  َأَجْل ِإَذا ُقْمَت ِإَلى الص 

ْأ َكَما َأَمَرَك الم ُو، ُثم  َتَشي ْد َفَأِقْم َأْيًضا، َفِإْن َكاَن َمَعَك ُقْرآٌن َفاْقرَْأ، ًل  َفاْحَمِد الم َو  َفَتَوض  َواِ 
م  َوَكب ْرُه َوَىم ْمُو، ُثم  اْرَكْع َفاْطَمِئن  رَاِكًعا، ُثم  اْعَتِدْل َقاِئًما، ُثم  اْسُجْد َفاْعَتِدْل َساِجًدا، ثُ 

نْ  اْنَتَقْصَت ِمْنُو  اْجِمْس َفاْطَمِئن  َجاِلًسا، ُثم  ُقْم، َفِإَذا َفَعْمَت َذِلَك َفَقْد َتم ْت َصَلُتَك، َواِ 
ِل، َأن ُو َمْن اْنَتَقَص «َشْيًئا اْنَتَقْصَت ِمْن َصَلِتكَ  ، َقاَل: َوَكاَن َىَذا َأْىَوَن َعَمْيِيْم ِمَن اَْلو 

 .(7)ِمْن َذِلَك َشْيًئا اْنَتَقَص ِمْن َصَلِتِو، َوَلْم َتْذَىْب ُكمَُّيا"
 

                                                           

 (.112/ 1ف حجر )ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، اب(1
: ىك ابف إياس السعدم المركزم.(2 ٍجرو ًميُّ ٍبفي حي  ( عى
 ( إسماعيؿ بف جعفر: ىك ابف أبي كثير األنصارم.(3
رقي.(4  ( جده: ىك يحيى بف خبلد بف رافع بف مالؾ بف العجبلف األنصارم الزي
صارم الزرقي، كأمو أـ مالؾ : بف مالؾ بف العجبلف بف عمرك بف عامر بف زريؽ األن ( رفاعة بف رافع (5

، كشيد معو بدرنا  بنت أبٌى بف سمكؿ، يكنى أبا معاذ، شيد بدرا كأحدا كسائر المشاىد مع رسكؿ ا 
أخكاه خبلد كمالؾ ابنا رافع، شيدكا ثبلثتيـ بدرنا، كاختمؼ في شيكد أبييـ رافع بف مالؾ بدرنا، كشيد رفاعة 

. االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف  ي أكؿ إمارة معاكية بف رافع مع عمي الجمؿ كصفيف، كتكفي ف
 (.125/ 3عبد البر )ج

ٍيثي ًإن و لـ يتميما". (6 كد ًبحى تىوي: قاؿ العيني: " فىالظ اًىر أىف ميعظـ إخفافو كىافى ًفي الرُّكيكع كىالسُّجي بلى ( أىخىؼ  صى
 (.61/ 6عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج

ًة )ج( سنف (7 بلى ٍصًؼ الص  اءى ًفي كى  (.213/ح113/ص3الترمذم، الترمذم، أبكاب الصبلة، باب مىا جى
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 أوًًل: تخريج الحديث:

سماعيؿ بف جعفر في كتاب حديث عمي بف ك ، (3)، كابف ماجو(2)لنسائياك ، (1)أخرجو أبكداكد ا 
، كابف (9)، كالبزار(8)، كالدارمي(7)، كأحمد(6)في المصنؼ كعبد الرزاؽ، (5)، كالطيالسي(4)حجر

، ( 13)، كابف حباف(12)ثارآل، كالطحاكم في شرح مشكؿ ا(11)، كابف خزيمة(10)الجاركد في المنتقى
ا ، كالحاكـ أبك عبد(16)، كالدارقطني(15)جرم في األربعيفآل، كا(14)لكبيركالطبراني في المعجـ ا

، كالبىٍييىًقٌي في المعرفة(18)، كأبك نعيـ في المعرفة(17)في المستدرؾ
، (20)، كفي السنف الكبرل(19)

يحيى بن خلد بن رافع، بو، بنحوه،  أبيو من طريق: عمي بن يحيى بن خلد بن رافع، عن
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.  مف " رجؿ، رجؿ كالبدكم"، عدا ابف ماجو مختصران ك كبنفس لفظ اإلبياـ

                                                           

 (.171/ح335/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(1
 (.1172/ح122/ص3( سنف النسائي، النسائي )ج(2
 (.161/ح176/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(3
ر المدني، إسماعيؿ بف جعفر المدني ( حديث عمي بف حجر السعدم عف إسماعيؿ بف جعف(4

 (.111/ح122/ص1)ج
 (.1162/ح511/ص3( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(5
 (.2522/ح251/ص3( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(6
 (.11225/ح222/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.1261/ح122/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(8
 (.2535،ح2536/ح155/ص2بحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج( ال(9

 (.121/ح71/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(10
 (.717/ح351/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(11
 (.6152/ح277/ص17ثار، الطحاكم )جآل( شرح مشكؿ ا(12
 (.1515/ح11/ص7( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(13
 (.1731/ح27/ص7معجـ الكبير، الطبراني )ج( ال(14
 (.31/ح132/ص1( األربعيف، األجرم )ج(15
 (.212/ح166/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(16
 (.111/ح261/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(17
 (.3511/ح1151/ص3( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(18
 (.1561/ح232/ص2ثار، البييقي )جآلفة السنف كا( معر (19
 (.2175/ح115/ص3( السنف الكبرل، البييقي )ج(20
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، كالطحاكم في شرح مشكؿ (3)، كأحمد(2)ابف أبي شيبة في المصنؼك ، (1)أخرجو أبكداكدك 
، كالبىٍييىًقٌي في المعرفة(5)كالطبراني في المعجـ الكبير ،(4)ثارآلا

من طريق: عمي بن يحيى ، (6)
بنفس لفظ اإلبياـ" رجؿ "، عدا ابف أبي ، بنحوه،  عن رفاعة بن رافع  بن خلد بن رافع،ا

 شيبة كالبييقي، مختصران. 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

  ركاتو ثقات عدا:

ًقيٍّ يحيى بن عمي رى ، مىاتى (8)، مقبكؿ، مف السادسة(7): بف يحيى بف خبلد بف رافع األنصارم الزُّ
ثى  ًمائىةسنة اٍثنىتىٍيًف كى ًثيفى كى بلى

(9). 

 أقوال النقاد في الراوي:

خر: "ال آ، كقاؿ في مكضع (11)، كقاؿ ابف القطاف: "مجيكؿ"(10)ذكره ابف حباف في الثقات 
 .(12)"يعرؼ إال بيذا الخبر، ركل عنو إسماعيؿ بف جعفر، كما عممت فيو ضعفان 

 .(13)"لكف فيو جيالة "كقاؿ الذىبي :

 ، كا تعالى أعمـ.مجيول ىو خلصة القول في الراوي:
                                                           

 (.175/ح336/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(1
 (.3736/ح331/ص1( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(2
 (.11227/ح231/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(3
 (.3312/ح12/ص6ثار، الطحاكم )جآل( شرح مشكؿ ا(4
 (.1736/ح21/ص7( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(5
 (.2113/ح11/ص2ثار، البييقي )جآل( معرفة السنف كا(6
: بضـ الزال كفتح الراء كفي آخرىا القاؼ، ىذه النسبة إلى بنى زريؽ كىـ بطف مف األنصار يقاؿ (7 ًقيٍّ رى ( الزُّ

 (.317/ 6ليـ بنك زريؽ. األنساب، السمعاني )ج
 (.721( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (8
 (.613/ 5( الثقات، ابف حباف )ج(9

 .613/ 5ج، المرجع السابؽ( (10
 (.212/ 13( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(11
 (.222/ 1( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )ج(12
 .222/ 1ج، ( المرجع السابؽ(13
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كقد تكبع مف قبؿ  مجيكؿجؿ يحيى بف عمي بف يحيى بف خبلد، فيك أل ؛إسناده ضعيفلذا ف
 يرتقي إلى حسن لغيره،أبيو عمي بف يحيى بف خبلد، كما ىك مكضح في التخريج، كبذلؾ 

 .كباقي رجالو ثقات

ًديثي ًرفىاعىةى ٍبًف رىاًفعو  ًديثه حى  :كقاؿ الترمذم حى ًديثي ًمٍف "حى ٍف ًرفىاعىةى ىىذىا الحى ًكمى عى قىٍد ري ، كى سىفه
ٍيًر كىٍجوو " غى
(1) . 

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:
ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغ كما جاء في التخريج كىي: ، )رجل كالبدوي( لفظ اإلبيام:

 رجبلن(.ك رجؿ كالبدكم، ك )رجؿ، 
 المبيـ كما جاء في التخريج، كلكف كجدت  تٍ فى ر  لـ أقؼ عمى أم ركاية عى  فة:الروايات المعرّ 
ىذا المبيـ ىك خبلد بف  يذكر ركاية عف ابف أبي شيبة في مسنده يكضح أفٌ  (2)ابف بشككاؿ

، كلكني لـ أقؼ عمييا في كتب ابف أبي شيبة، حسب (3)رافع، كنقؿ الركاية ابف حجر أيضان 
 اطبلعي.

 بيان اإلبيام:
بلى  قمت: ُد ْبُن رَاِفعٍ تىوي: ىك المراد باٍلميًسيًء صى راكم ىذا  ، كىك أخك رفاعة بف رافع (4)َخل 

 ،(7) كفي اإلصابة في الفتح حجر كابف ،(6)، كالعراقي(5)الحديث، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿ
 .(8)كالعيني

 

                                                           

 (.213/ح113/ص3( سنف الترمذم، الترمذم )ج(1
 (.712/ 3سماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج( غكامض األ(2
 (.355/ 3( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(3
( خبلد بف رافع: بف مالؾ بف العجبلف بف عمرك بف عامر بف زريؽ األنصارم الزرقي، شيد بدرا مع أخيو (4

ر، االستيعاب في معرفة رفاعة بف رافع الزرقي،  كقاؿ أىبيك عمر: يقكلكف: إنو لو ركاية. ابف عبد الب
مىى أىن وي عاش بعد الن ًبٌي 171/ 3األصحاب )ج . أسد الغابة في معرفة (. كقاؿ ابف األثير: كىذا يدؿ عى

 (.111/ 3الصحابة، ابف األثير )ج
 (.713/ 3غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج :( انظر(5
 (.1/315راقي )جالع ،المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد :( انظر(6
اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف  :انظر ،(355/ 3فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج :( انظر(7

 (.311/ 3حجر )ج
 (.15/ 6( عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(8
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 المساجداًِلْفِتَتاِح و كتاب : المطمب الثالث
 وفيو ثلثة أحاديث: 

 الحديث اْلول:

نىا عيبىٍيدي الم ًو ٍبفي سىًعيدو أى  :النسائيقاؿ  (17) ٍخبىرى
د ثىنىا  (1) : حى ٍيرو قىاؿى ٍبدي الم ًو ٍبفي نيمى د ثىنىا عى : حى قىاؿى

ـي ٍبفي عيٍركىةى، عىٍف أىًبيوً  ًىشىا
ُأِصيَب َسْعٌد َيْوَم اْلَخْنَدِق َرَماُه َرُجٌل »َقاَلْت:   ، عىٍف عىاًئشىةى (2)
َخْيَمًة ِفي اْلَمْسِجِد ِلَيُعوَدُه  َفَضَرَب َعَمْيِو َرُسوُل الم ِو  (3)ْكَحلِ ِمْن ُقَرْيٍش َرْمَيًة ِفي اْْلَ 

 .(4)«ِمْن َقِريبٍ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

اهي (6)، بنحكه، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كفي مكضع آخر(5)البخارم أخرجو ، كفيو لفظ" رىمى  ، مطكالن
ؿه  ، ًمفٍ  رىجي ٍيشو ، ٍبفي  ًحب افي  كىىيكى  العىًرقىةً  في بٍ  ًحب افي  لىوي  ييقىاؿي  قيرى اًمرً  ٍبفً  مىًعيصً  بىًني ًمفٍ  قىٍيسو  ٍبفً  عى

" ك  ، كفيو لفظ"(7)مسمـليؤىمٍّ اهي  ، مطكالن ؿه  رىمى ٍيشو  ًمفٍ  رىجي بنحكه،  ،(8)اٍلعىًرقىًة"، كأبك داكد اٍبفي  لىوي  ييقىاؿي  قيرى
اهي (9)كأحمد كفيو لفظ" رجؿ"، ٍيشو  ًمفٍ  ؿه رىجي  ، بنحكه، كفيو لفظ" رىمى اٍلعىًرقىًة"،  ٍبفي  ًحب افي : لىوي  ييقىاؿي  قيرى

، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، (10)كابف خزيمة اهي  ،(11)كأبك عكانة، مطكالن ؿه  بنحكه، كفيو لفظ" رىمى  ًمفٍ  رىجي
ٍيشو   مىاهي بنحكه، كفيو لفظ" رى  ،(12)ثارآلكالطحاكم في شرح مشكؿ ااٍلعىًرقىًة"،  ٍبفي  ًحب افي  :لىوي  ييقىاؿي  قيرى
ؿه  مختصرنا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ،  ،(13)كابف حبافاٍلعىًرقىًة"،  ٍبفي  ًحب افي : لىوي  ييقىاؿي  قيرىٍيشو  ًمفٍ  رىجي

                                                           

1).  ( ىك: أىبيك قيدىامىةى الس رىٍخًسيُّ
 ( أبيو: ىك عركة بف الزبير.(2
سىًط الذٍّرىاًع يىٍكثيري فىٍصديهي". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير ( األىٍكحى (3 : قاؿ ابف األثير: "ًعٍرؽ ًفي كى ؿي

 (.171/ 1)ج
ٍربي اٍلًخبىاًء ًفي اٍلمىسىاًجًد )ج(4  (.511/ح17/ص3( سنف النسائي، النسائي، كتاب المساجد، ضى
 (.162/ح111/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(5
 (.1133/ح113/ص7( المرجع السابؽ ) ج(6
 (.1562/ح1212/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.2111/ح116/ص2داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(8
 (.31321/ح226/ص11( المسند، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.1222/ح315/ص3( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(10
 (.6511/ح361/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(11
 (.7116/ح721/ص13ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(12
 (.5135/ح125/ص17( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(13
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، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كالبىٍييىًقيٌ  ،(1)كالطبراني في المعجـ الكبير  ،(2)السنف الكبرلفي  مطكالن
اهي  ، كفيو لفظ" رىمى ؿه  مطكالن ٍيشو  ًمفٍ  رىجي من طريق: ىشام بن عروة،  اٍلعىًرقىًة"،  ٍبفي  ًحب افي  :لىوي  قىاؿي يي  قيرى

 بو.

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب  مدلس ىشام بن عروة بن الزبير:
ىك مف القسـ الذم لـ يؤثر فيو "العبلئي فقاؿ تبلطو، ال يضير اخ ، كلكفكمختمط، (3)المدلسيف

 .(4)"شيء مف ذلؾ

بنت أبي بكر  عائشةيذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ كلكف  عروة بن الزبير بن العوام:
الصديؽ 

(5) . 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

  .(6)الشيخيف" شرط عمى صحيح إسناده "كقاؿ األرنؤكط:

 م وبيانو:ثالثًا: اإلبيا

 ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة .، (رجل) لفظ اإلبيام:

ؿه  رىمىاهي ) فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ   ًمفٍ  رىجي
، ٍيشو ، ٍبفي  ًحب افي  كىىيكى  العىًرقىةً  ٍبفي  ًحب افي  لىوي  ييقىاؿي  قيرى ، ٍبفً  اًمرً عى  ٍبفً  مىًعيصً  بىًني ًمفٍ  قىٍيسو اهي  ليؤىمٍّ  رىمى
ؿه  ٍيشو  ًمفٍ  رىجي اهي  اٍبفي  لىوي  ييقىاؿي  قيرى ؿه  اٍلعىًرقىًة، رىمى ٍيشو  ًمفٍ  رىجي  اٍلعىًرقىًة(. ٍبفي  ًحب افي : لىوي  ييقىاؿي  قيرى

 

                                                           

 (.7237/ح6/ص6( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(1
 (.11117/ح161/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(2
 (.36ابف حجر )ص  ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس،(3
 (.136( المختمطيف، العبلئي )ص (4
 (.326( ، ك انظر:  جامع التحصيؿ، العبلئي )ص 112( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (5
 (.31321/ح226/ص11( مسند أحمد، تحقيؽ األرنؤكط، أحمد بف حنبؿ )ج(6
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 بيان اإلبيام:

 ْبنُ  ِحب انُ في األكحؿ، اختمؼ فيو فقيؿ ىك  قمت: المراد بالرجًؿ الذم رىمى سعد بف معاذ 
،كابف (4)ابف بشككاؿ، ك (3)، كالبغكم(2)، كما صرحت الركايات، كقاؿ بذلؾ ابف عبد البر(1)ْلَعِرَقةِ ا

نقبلن عف  (7)ابف بشككاؿكقاؿ بذلؾ  اْلُجَشِميُّ  ُأَساَمةَ  َأُبوكقيؿ ىك  ،(6)كابف حجر ،(5)األثير
 بف حجر، كذكر ، كلعمو تصحيؼ عند االجشميّ  أمامة أبوىك  (8)الكاقدم، بينما قاؿ ابف حجر

 .(9)كبل القكليف كالعراقي
بأف القكؿ األكؿ ىك األكلى بالقبكؿ؛ كذلؾ لمتصريح باسـ الرامي في صحيح  والواضح لي 

 البخارم ، كا تعالى أعمـ.

       
 الحديث الثاني:

نىا قيتىٍيبىةي قاؿ النسائي:   (18) أىٍخبىرى
اًلؾو (10) ، عىٍف مى

ًف بٍ (11) ٍبًد الر ٍحمى ٍبًد ، عىٍف عى ٍبًد الم ًو ٍبًف عى ًف عى
ٍف أىًبيوً  عىةى، عى ٍعصى ًف ٍبًف أىًبي صى الر ٍحمى
ٍدًرمٍّ (12) ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ، أىف  رىجيبلن سىًمعى رىجيبلن  ، عى

اءى ًإلىى الن ًبيٍّ  وي يىٍقرىأي قيٍؿ ىيكى الم   ده ييرىدٍّديىىا، فىمىم ا أىٍصبىحى جى وي، فىقىاؿى رىسيكؿي فىذىكىرى ذىًلؾى لى   أىحى
 .(13)«َوال ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإن َيا َلَتْعِدُل ُثُمَث اْلُقْرآنِ : » الم ًو 

                                                           

ًة ىي قبلبة بنت سعيد بف سيـ بف عمرك بف ىصيص، كىذا قاؿ ابف عبد البر: " كاٍلعىًرقى  :اٍلعىًرقىةً  ٍبفي  ًحب افي  ((1
حباف ابنيا ىك ابف عبد مناؼ بف منقذ بف عمرك بف معيص بف عامر بف لؤم، كقيؿ: إف العرقة تكنى أـ 

نما قيؿ ليا العرقة لطيب ريحيا". االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج  (.612/ 3فاطمة، كا 
 (.613/ 3معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج ( انظر: االستيعاب في(2
 (.615/ 2( انظر: تفسير البغكم، البغكم )ج(3
 (.726/ 3( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(4
 (.161/ 3( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(5
 (.51/ 2( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(6
 (.725/ 3انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج( (7
 (.51/ 2( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(8
 (.3/1312العراقي )ج، ( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد(9

 ( قتيبة ىك ابف سعيد بف جميؿ بف طريؼ الثقفي.(10
 ( مالؾ: ىك مالؾ بف أنس.(11
 د ا ابف عبد الرحمف ابف أبي صعصعة.( أبيو: ىك عب(12
ده )ج(13  (.227/ح151/ص3( سنف النسائي، النسائي ، كتاب االفتتاح، باب اٍلفىٍضؿي ًفي ًقرىاءىًة قيٍؿ ىيكى الم وي أىحى
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 أوًًل: تخريج الحديث:

كالطحاكم في شرح مشكؿ  ،(4)كأحمد ،(3)في الكبرل كالنسائي ،(2)أبك داكدك  ،(1)أخرجو البخارم
 من طريق: مالك بن أنس، ،(8)صغيرفي الك  ،(7)رلفي الكب كالبىٍييىًقيٌ  ،(6)كابف حباف، (5)ثارآلا

"، عدا أحمد، فيو لفظ "أىف   سىًمعى  رىجيبلن  بنفس لفظ اإلبياـ" أىف   بو، بنحوه،، (9)كىك في المكطأ  رىجيبلن
ارنا ًلي ًإف   ،الم ًو  رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  رىجيبلن  "، عدا مالؾ، فيو لفظ يىقيكـي  جى ،ا سىًعيدو  "أىًبي الم ٍيؿى ٍدًرمٍّ  ٍلخي
 يىٍقرىأي". رىجيبلن  سىًمعى  أىن وي 

اك (13)كابف المقرئ ،(12)كأبك يعمى ،(11)كأحمد ،(10)أخرجو البخارمك  ح  ،  من طريق: الض  اْلِمْشَرِقي 
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ. بمعناه،

 في بٍ  قىتىادىةي  كفيو لفظ" بىاتى  من طريق: أبي الييثم سميمان بن عمرو، بنحوه، ،(14)أخرجو أحمدك 
 كيم وي". الم ٍيؿى  يىٍقرىأي  النٍُّعمىافً 

اك وكلىما )أب ح  ( عن أبي سعيد الخدري  الييثم سميمان بن عمرو، والض  ، اْلِمْشَرِقي 
 كيم وي". الم ٍيؿى  يىٍقرىأي  النٍُّعمىافً  ٍبفي  قىتىادىةي  بىاتى  كفيو لفظ"بنحوه، 

 :ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو

 قات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:ركاتو ث

 
                                                           

 (.6612/ح121/ص1( صحيح البخارم، البخارم، )ج(1
 (.1161/ح53/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(2
 (.1162/ح12/ص3ل، النسائي )ج( سنف النسائي الكبر (3
 (.11223/ح112/ص15( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.1315/ح371/ص2ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(5
 (.521/ح51/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(6
 (.1563/ح21/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(7
 (.251/ح212/ص1( السنف الصغير، البييقي )ج(8
 (.15/ح311/ص1مالؾ، مالؾ بف أنس )ج( مكطأ (9

 (.7117/ح112/ص6( صحيح البخارم، البخارم )ج(10
 (.11172/ح116/ص15( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(11
 (.11152/ح327/ص3( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(12
 (.161/ح161/ص1( معجـ ابف المقرئ، ابف المقرئ )ج(13
 (.11172ح/116/ص15( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(14
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  ،(1)كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف ،مدلس مالك بن أنس:

عف عبد الرحمف بف عبدا بف عبد الرحمف بف أبي لـ يذكر أحد أنو أرسؿ كلكف كمرسؿ، 
 .(2)صعصعة

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف
 .(3)صحيح" قاؿ األلباني:"

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:
كما جاء في التخريج  بعدة صيغككرد في ركايات أخرل ، (َرُجًل  َسِمعَ  َرُجًل  َأن  ) لفظ اإلبيام:

ارنا ًلي ًإف   ،الم ًو  رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  رىجيبلن  "أىف   كىي: ". يىقيكـي  جى  الم ٍيؿى
 سىًعيدو  أىًبي عىفٍ )جاء في التخريج، كىي:المبيـ كما  ؼعرٌ تاف ته ىناؾ ركاي فة:الروايات المعرّ 

، ٍدًرمٍّ  .كيم وي( الم ٍيؿى  يىٍقرىأي  النٍُّعمىافً  ٍبفي  قىتىادىةي  بىاتى يىٍقرىأي،  رىجيبلن  سىًمعى  أىن وي  اٍلخي
 بيان اإلبيام:

كرد مبيماف في ىذه الركاية )الرجؿ السامع، كالرجؿ القارئ( لآليات، فأما المراد بالمبيـ  قمت:
، كفي قكؿ آخر البف (4)، كقاؿ بذلؾ ابف حجرأبو سعيد الخدري كؿ الرجؿ السامع: ىك األ

" فىمـ الس امع حجر قاؿ: " كىأما   .(5)يسـ 
كا تعالى فة تؤكد كبلـ العمماء، بأف السامع ىك أبك سعيد كذلؾ لكجكد ركاية معرٌ  والواضح لي

 أعمـ.
 . (6)َقتَاَدة بن النُّْعَمان الظفري ىك كأما المراد بالمبيـ الثاني الرجؿ القارئ:

 

                                                           

 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.125/ 3)ج لباني( صحيح الترغيب كالترىيب، األ(3
 (.225/ 1( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(4
 (.231/ 1سابؽ )ج( المرجع ال(5
اًلؾ ٍبف األكس ( قىتىادىة ٍبف النعماف (6 اًمر ٍبف سكاد ٍبف ظفر ٍبف الخزرج ٍبف عىٍمرك ٍبف مى ٍيد ٍبف عى : ٍبف زى

ٍبد الم و، كىك أخك أىًبي سىًعيد  اًرٌم األكسي ثيـ  الظفرم يكنى أبا عىٍمرك، كقيؿ: أىبيك عيمىر، كقيؿ: أىبيك عى اأٍلىٍنصى
م ـى كأصيبت عينو، الخدرم ألمو،  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى شيد العقبة، كبدرنا، كأحدنا، كالمشاىد كميا مىعى الن ًبٌي صى

 (.251/ 1يىٍكـ بدر، كقيؿ: يىٍكـ أحد، كقيؿ: يىٍكـ الخندؽ. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج
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، (4)، ابف حجر(3)، كابف بشككاؿ(2)، كفي االستيعاب(1)كقاؿ بذلؾ ابف عبد البر في االستذكار
 ، كا تعالى أعمـ.(5)كالعراقي

     
 :لثالحديث الثا

نىا :النسائيقاؿ  (19) د ثىنىا: قىاؿى  (6)قيتىٍيبىةي  أىٍخبىرى بىٍيرً  أىًبي عىفٍ  ،(7)الم ٍيثي  حى اًبرو  عىفٍ  ،(8)الزُّ (9)جى
  قىاؿى :

م ى بىؿو  ٍبفي  ميعىاذي  صى اًبوً   جى ؿى  اٍلًعشىاء، أًلىٍصحى مىٍيًيـٍ  فىطىك  رىؼى  عى ؿه  فىاٍنصى  ميعىاذي  فىأيٍخًبرى  ًمن ا رىجي
ٍنوي، ؿى  ذىًلؾى  بىمىغى  فىمىم ا مينىاًفؽه، ًإن وي : فىقىاؿى  عى ؿى  الر جي مىى دىخى ا فىأىٍخبىرىهي    يٍّ الن بً  عى  ميعىاذه، قىاؿى  ًبمى
 ِبالش ْمسِ  َفاْقرَأْ  الن اَس  َأَمْمتَ  ِإَذا ُمَعاٌذ؟ َيا َفت اًنا َتُكونَ  َأنْ  َأُتِريدُ : »  الن ِبي   َلوُ  َفَقالَ 

 .(10)«كَ َرب   ِباْسمِ  َواْقرَأْ  َيْغَشى ِإَذا َوالم ْيلِ  اْْلَْعَمى َرب كَ  اْسمَ  َوَسب حِ  َوُضَحاَىا

 أوًًل: تخريج الحديث:

كفييـ  الميث بن سعد، بو، بنحوه، من طريق: ،(13)كأبك عكانة، (12)ماجو كابف، (11)مسمـ أخرجو
 نفس المفظ "رجؿ".

 

                                                           

 (.711/ 3( انظر: االستذكار، ابف عبد البر )ج(1
 (.1356/ 2: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج( انظر(2
 (.11/ 1( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(3
 (.225/ 1( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(4
 (.1751/ 2( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(5
 ف جميؿ الثقفي.( قتيبة: ىك ابف سعيد ب(6
7). ًف الفىٍيًميُّ ٍبًد الر ٍحمى : ىك ابفي سىٍعًد بًف عى  ( الم ٍيثي
8). م دي بفي ميٍسًمـً بًف تىٍدريسى  ( أبك الزبير: ىك ميحى
 . ( جابر بف عبد ا (9

اىىا  ( سنف النسائي، النسائي ، كتاب االفتتاح، باب اٍلًقرىاءىةي ًفي اٍلًعشىاء اآٍلًخرىًة ًبالش ٍمسً (10 حى كىضي
 (.221/ح153/ص3)ج

 (.167/ح211/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(11
 (.216/ح217/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(12
 (.1552/ح152/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(13
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 ،(3)، كأبك داكدبنحكه، كفيو لفظ" رجؿ"، (2)مسمـ، ك بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ"، (1)البخارم كأخرجو
 ، (5)ترمذمكال، "مف القكـ بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ، (4)كالنسائي، بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ"

، بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ" ،(6)كالش اًفًعٌي في السنف المأثكرمختصرنا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، 
مختصرنا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ،  ،(8)كابف الجعد مختصرنا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، ،(7)كالطيالسي

كابف ، "مف األنصار بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ ،(10)كالدارمي ،بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ"، (9)كأحمد
 بنحكه، كفيو لفظ" ، (12)كابف خزيمة، "رجؿ" بنحكه، كفيو لفظ ،(11)الجاركد في المنتقى

مختصرنا، دكف  ،(14)كابف حباف مختصرنا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، ،(13)كأبك عكانة، "مف القكـ رجؿ
 ،(16)كفي السنف الكبرل، بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ" ،(15)معرفةكالبىٍييىًقٌي في ال ذكر لفظ اإلبياـ،

عمرو من طريق: ، بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ" ،(17)كفي السنف الصغير، بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ"
 بن دينار.
 مف  كه، كفيو لفظ" رجؿػػػػػػبنح، (19)كالنسائي، ؿ"ػػػػظ" رجػػػو لفػػػكه، كفيػػػػبنح، (18)ارمػػػالبخ كأخرجو

 
                                                           

 (.511/ح111/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(1
 (.167/ح222/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.521/ح311/ص1، أبك داكد )جداكد ي( سنف أب(3
 (.127/ح113/ص3( سنف النسائي، النسائي )ج(4
 (.712/ح155/ص3( سنف الترمذم، الترمذم )ج(5
 (.5/ح116/ص1( السنف المأثكر، الشافعي )ج(6
 (.1111/ح351/ص2( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(7
 (.1611/ح313/ص1( مسند ابف الجعد، عمي بف الجعد )ج(8
 (.11215/ح312/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.1222/ح131/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(10
 (.235/ح12/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(11
 (.731/ح363/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(12
 (.1551/ح151/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(13
 (.1731/ح221/ص1صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج( (14
 (.1111/ح227/ص2( معرفة السنف كاألثار، البييقي )ج(15
 (.7111/ح131/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(16
 (.731/ح312/ص1( السنف الصغير، البييقي )ج(17
 (.511/ح111/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(18
 (.127/ح113/ص3( سنف النسائي، النسائي )ج(19
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بنحكه، كفيو لفظ"  ،(2)كابف الجعد، "مف األنصار بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ ،(1)كالطيالسي، "األنصار
، "غبلـ مف األنصاربنحكه، كفيو لفظ"  ،(3)كابف أبي شيبة في المصنؼ، " مف األنصاررجبلن 
كالبىٍييىًقٌي في المعرفة، "مف األنصار بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ، (4)كأحمد

مختصرنا، دكف ذكر  ،(5)
 .ِدثَار ْبنُ  ُمَحاِربُ  من طريق: ،بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ" ،(6)كفي السنف الكبرل فظ اإلبياـ،ل

من  ،(11)في الكبرل كالبىٍييىًقيٌ  ،(10)كابف حباف، (9)كابف خزيمة، (8)كأحمد ،(7)كأخرجو أبك داكد
 مختصرنا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ. ِمْقَسٍم، ْبنِ  اهللِ  ُعَبْيدِ  طريق:

 .ِمْقَسٍم( عن جابر بن عبد اهلل  ْبنِ  اهللِ  ِدثَار، وُعَبْيدِ  ْبنُ  و بن دينار، وُمَحاِربُ ثلثتيم )عمر 
 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
بىٍيرً  أىبييذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ كلكف  سعد: بن الميث م دي  الزُّ ميٍسًمـً  بفي  ميحى

(12) . 
 كركاتو ثقات، كفيو:

َبْيِر: َأُبو م دي  الزُّ  (13)األسدم الراء كضـ الميممة الداؿ كسككف المثناة تىٍدريسى بفتح بفً  ميٍسًمـً  بفي  ميحى
 .(14)ريفػػػػػكعش تػػػػس نةػس اتػػػم الرابعة، مف يدلس، أنو إال المكي، صدكؽ الزبير أبك مكالىـ

 

                                                           

 (.1111/ح351/ص2( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(1
 (.1611/ح313/ص1( مسند ابف الجعد، عمي بف الجعد )ج(2
 (.2113/ح355/ص1( المصنؼ في األحاديث كاألثار، ابف أبي شيبة )ج(3
 (.11215/ح312/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.1111/ح227/ص2قي )ج( معرفة السنف كاألثار، البيي(5
 (.7111/ح131/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(6
 (.722/ح162/ص1( سنف أبك داكد، أبك داكد )ج(7
 (.11311/ح112/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.1622/ح61/ص2( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(9

 (.3111/ح163/ص6( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(10
 (.7115/ح131/ص2كبرل، البييقي )ج( السنف ال(11
 (.361( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (12
( األسدم: بفتح األلؼ كالسيف الميممة كبعدىا الداؿ الميممة، ىذه النسبة الى أسد كىك اسـ عدة مف (13

لى أسد ابف خزيمة بف  القبائؿ، منيـ أسد بف عبد العزل بف قصي بف كبلب بف مرة بف كعب مف قريش، كا 
لى أسد بف ربيعة بف نزار. انظر: األنساب، السمعاني )ج  (.311/ 1مدركة بف الياس بف مضر، كا 

 (.716( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (14
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 أقوال النقاد في الراوي:

ًديًث" رباح: "أىٍحفىًظنىا أبي بف قاؿ عطاء ًديًث" كىًثيرى  ًثقىةن  ، كقاؿ ابف سعد:" كىافى (1)ًلٍمحى ، كقاؿ (2)اٍلحى
 ابف يعقكب ، كقاؿ(5)، كقاؿ العجمي: "ثقة"(4)ثىبت" "ثقو المديني: ، كقاؿ ابف(3)"ًثقىة" معيف: ابف
لى صدكؽ "ثقة: شيبة  مف "كىافى  حباف: قاؿ ابف، ك (7)"ثقة": النسائي ، كقاؿ(6)ىك" ما الضعؼ كا 

لـ ، (8)أىجمو" مف الٌتٍرؾ يٍستىحؽ لـ لنىفًسوً  اٍلكىٍزف ًفي استرجح مف أًلىف ًفيوً  قدح مف ينصؼ اٍلحفاظ كى
اًفظنا" "ًثقىةن  ، كقاؿ ابف عبد البر:(9)بو" بأس ال كثقة كقاؿ ابف عدم: "صدكؽ ، كقاؿ (10)حى

 .(11)ثقة" الذىبي: "حافظ

، كقاؿ في (13)بىٍأس" ًبوً  ، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "لىٍيسى (12)دعامة" إلى كقاؿ الشافعي: "يحتاج
)يعني ابف أبي  ركل عنو الناس قمت"أبك زرعة:  ، كقاؿ(14)ًبًو" كيحتج عىنوي  "يركم خر:آمكضع 
يكتب حديثو كال يحتج "قاؿ أبك حاتـ: ، ك (15)"يحتج بحديثو؟ قاؿ: انما يحتج بحديث الثقات حاتـ(

 في حجة "صدكؽ الساجي: ، كقاؿ(16)"ف أبى سفياف طمحة بف نافعبو كىك أحب إلى م
 .(17)األحكاـ"

                                                           

 (.33/ 3( المعرفة كالتاريخ، يعقكب بف سفياف الفسكم )ج(1
 (.21/ 6( الطبقات الكبرل، ابف سعد )ج(2
 (.125ف )ص ( تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي، ابف معي(3
 (.15( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني، عمي بف المديني )ص (4
 (.112( الثقات، العجمي )ص (5
 (.111/ 36( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(6
 (.112/ 36( المرجع السابؽ )ج(7
 (.273/ 7( الثقات، ابف حباف )ج(8
 (.322/ 5( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )ج(9

 (.112/ 13( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، ابف عبد البر )ج(10
 (.316/ 3( الكاشؼ، الذىبي )ج(11
 (.111/ 2( تيذيب التيذيب، ابف حجر )ج(12
 (.111/ 3( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية ابنو عبد ا، أحمد بف حنبؿ )ج(13
 (.12غيره، أحمد بف حنبؿ )ص ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ركاية المركذم ك (14
 (.56/ 1( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(15
 .56/ 1ج، المرجع السابؽ( (16
 (.112/ 2( تيذيب التيذيب، ابف حجر )ج(17
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 :، كقاؿ ىشيـ(1)يصمى؟" يحسف ال ىك الزبير أبي عف "تأخذ: العزيز عبد بف شعبة لسكيد كقاؿ
 أبي حديث تركت مالؾ: لشعبة ، كقيؿ(2)فمزقو" كتابي شعبة فأخذ الزبير أبي مف "سمعت
 كىاٍحتىمىميكهي، قـك عىنوي  "ركل ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ:(3)الميزاف" في يسترجحك  يزف "رأيتو: قاؿ الزبير؟

 في مكضع آخر: ،كقىاؿى (4)لينو" فىكىأىن وي  ليف ىيكى  قمت) يعني المركذم( عىنوي  يحدث لـ شيٍعبىة أىف ًإال  
كىافى  دثنىا يىقيكؿ أىيُّكب "كى  كىأىن وي  ألبي ابنو عبدا( قمت )يعني الزبير أىبيك الزبير كىأىبيك الزبير أىبيك حى
 .(5)نعـ" قىاؿى  ييضعفوي 

فترؾي شعبة لحديثًو ألنو يسترجح في الميزاف فيذا ليس  خلصة القول في الراوي: قمت ىو ثقة،
، كال (6)أىجمو" مف الٌتٍرؾ يٍستىحؽ لـ لنىفًسوً  اٍلكىٍزف ًفي استرجح مف اإلنصاؼ، فقاؿ ابف حباف "مف

، كقد صرح بالسماع مف (7)حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف يضير تدليسو، فعده ابف
، كما كذكر الميث بف سعد أف ما ركاه عف أبي (8)في ركاية عند ابف حباف جابر بف عبدا 

الزبير ىك مما سمعو أبك الزبير مف جابر بف عبد ا 
 ، كا تعالى أعمـ.(9)

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛صحيحإسناده لذا ف

 .(11)، كقاؿ األلباني: "صحيح"(10)حسف" كقاؿ ابف الممقف:" أخرجو النسائي ًبًإٍسنىاد

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

رجؿ مف ) ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في التخريج كىي:، (رجل) لفظ اإلبيام:
 .مف القكـ، غبلـ مف األنصار( رجؿ، األنصار

                                                           

 (.171/ 1( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(1
 .171/ 1ج، المرجع السابؽ( (2
 (.115/ 36( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(3
 (.73( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم كغيره، أحمد بف حنبؿ )ص (4
 (.713/ 1( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية ابنو عبد ا، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.273/ 7( الثقات، ابف حباف )ج(6
 .(17( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (7
اًبرى ٍبفى 1111/ح111/ص7( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(8 بىٍيًر، سىًمعىا جى ، كىأىًبي الزُّ (،)عىٍف عىٍمًرك ٍبًف ًدينىارو

ٍبًدالم ًو(.  عى
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (9

 (.162/ 1( تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج، ابف الممقف )ج(10
 (.11/ 1يادتو، األلباني )ج( صحيح الجامع الصغير كز (11
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ٍزـً  عىفٍ  )، كىي:(1)فت المبيـ كىي عند أبي داكدية كاحدة عرٌ كقفت عمى ركا فة:الروايات المعرّ   حى
، ٍبفً  أيبىيٍّ  ٍبفً ا بىؿو  ٍبفى  ميعىاذى  أىتىى أىن وي  كىٍعبو مٍّي كىىيكى  جى ةى  ًبقىٍكـو  ييصى بلى  ......(اٍلمىٍغًربً  صى

  بيان اإلبيام:

ؿً  م ى اٍعتىزىؿى الصبلة ال ًذم قمت: المراد بالر جي  ِمْمَحانَ  ْبنُ  َحرَامُ ، اختمؼ فيو فقيؿ كىٍحدىهي  كىصى
اًلؾو  بف أنس خاؿ  بن َأِبي ْبنُ  َحْزمُ  "، قاؿ ابف بشككاؿ: ىك(2)، كقاؿ بذلؾ الخطيب البغدادممى
ًقيؿى (3)"اْلَقْينِ  َأِبي ْبن َكْعب ًقيؿى (4)َحرَامٌ  اٍسميوي  ، كى ًقيؿى  :"، كقاؿ النككم(5)ُسَمْيمٌ  اٍسميوي  ، كى  اٍسميوي  كى
، كابف (9)، كقاؿ ابف عبد البرجميع األقكاؿ السابقة (8)، كالعيني(7)كذكر العراقي، (6)"حازم
 ."حـز كيقاؿ اْلنصاري كعب َأِبي ْبن حرام "ىك (10)األثير

كىأىن وي   فو، كأما قيؿ بأنوصحٌ  كناقش ابف حجر ىذه األقكاؿ، حيث قاؿ: مف سماه حازمنا كى

ـي  رىا افى فقد كرد مف طر  ٍبفي  حى ٍبدً ًمٍمحى يىٍيبو  ٍبفً  اٍلعىًزيزً  يؽ عى " أىنىًس  عىفٍ  صي ُـّ  ميعىاذي  كىافى  قىاؿى  يىؤي
ؿى  قىٍكمىوي  رىاـه"، كىنا لـ ينسب حراـ الحد، كلـ يذكر اسـ ابيو، فىظىف   فىدىخى ييـٍ  حى ـي  أىن وي  بىٍعضي رىا  ٍبفي  حى
افى  اؿي  ًمٍمحى ًبذىًلؾى  أىنىسو  خى ـى  كى زى ًطيبي  جى ييٍحتىمىؿي  اتً اٍلميٍبيىمى  ًفي اٍلخى ، كييكًمئ ًمفٍ  تىٍصًحيفنا يىكيكفى  أىفٍ  كى ٍزـو  حى
ًنيع ذىًلؾ ًإلىى ٍبدً  ابف صى ابىةً  ًفي ذىكىرى  فىًإن وي  اٍلبىرٍّ  عى ـى  الص حى رىا ذىكىرى  كىٍعبو  ٍبفً  أيبىيٍّ  ٍبفى  حى  اٍلًقص ةى  ىىًذهً  لىوي  كى
ٍبدً  ًلًركىايىةً  تىٍسًميىتىوي  كىعىزىا يىٍيبو  ٍبفً  اٍلعىًزيزً  عى لىـٍ  أىنىسو  عىفٍ  صي ٍبدً  ًركىايىةً  ًفي أىًقؼٍ  كى مىى اٍلعىًزيزً  عى  عى

كىأىن وي  أىًبيوً  تىٍسًميىةً  مىى بىنىى كى ح ؼى  اٍسمىوي  أىف   عى اًبره  كىاًحده  كىاأٍلىبي  تىصى ـٍ ييسىمٍّوً  سىم اهي جى لى ، أىنىسه  كى
كىأىن وي قيؿ بأن ماسيمىٍيـ فيذه ركاية مرسمة، ك  قيؿ بأنوكما  ٍمـه كى أىٍعمىـي  تىٍصًحيؼه كىالم وي  و سى

(11). 

                                                           

 (.521/ح311ج/ ص1( سنف أبي داكد، أبي داكد )ج(1
 (.71/ 1( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(2
 (.216/ 1( غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(3
 .215صؽ، ( انظر: المرجع الساب(4
 .211ص، ( انظر: المرجع نفسو(5
 (.1/361المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج( (6
 .361ص، ( انظر:  المرجع السابؽ(7
 (.115/ 2( انظر:  شرح أبي داكد، العيني )ج(8
 (.225/ 1( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(9

 (.511/ 1( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(10
 (.121/ 3نظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج( ا(11
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مىعى  ييـٍ  كقاؿ ابف حجر: "كىجى ؼً  ىىذىا بىٍيفى  بىٍعضي ا ااًلٍخًتبلى ؼً  ذىًلؾى  كىأىي دى  كىاًقعىتىافً  ًبأىن ييمى  ًبااًلٍخًتبلى
ةً  ًفي ؼً  اٍلمىٍغًربي  أىكً  اٍلًعشىاءي  ًىيى  ىىؿٍ  الص بلى ًبااًلٍخًتبلى بىتٍ  أىكً  اٍلبىقىرىةي  ًىيى  ىىؿٍ  رىةً السُّك  ًفي كى  اٍقتىرى

ؼً  ًبااًلٍخًتبلى ؿً  عيٍذرً  ًفي كى اءى  ًلكىٍكًنوً  فىقىطٍ  الت ٍطًكيؿً  أًلىٍجؿً  ىيكى  ىىؿٍ  الر جي  أىكٍ  تىٍعبىافه  كىىيكى  اٍلعىمىؿً  ًمفى  جى
اؼى  ًلكىٍكًنوً  أىكٍ  ذىاؾى  ًإذٍ  نىٍخمىوي  يىٍسًقيى  أىفٍ  أىرىادى  ًلكىٍكًنوً  مىى خى ا الن ٍخؿً  ًفي اٍلمىاءً  عى ًديثً  ًفي كىمى ٍيدىةى  حى  بيرى

ٍمعي  ىىذىا كىاٍستيٍشًكؿى  م ى أىن وي  ًبميعىاذو  ييظىفُّ  الى  أًلىن وي  اٍلجى مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى  ًإلىى يىعيكدي  ثيـ   ًبالت ٍخًفيؼً  يىٍأميريهي  كى
ابي  الت ٍطًكيؿً  ييجى بىتٍ  قىرىأى  نىيىاهي  فىمىم ا ًباٍلبىقىرىةً  أىك الن  قىرىأى  يىكيكفى  أىفٍ  ًباٍحًتمىاؿً  ذىًلؾى  عىفٍ  كى  طىًكيمىةه  كىًىيى  اٍقتىرى
ييٍحتىمىؿي  سىيىٍأًتي كىمىا ًبيىا يىٍقرىأى  أىفٍ  أىمىرىهي  ال ًتي السُّكىرً  ًإلىى ًبالنٍٍّسبىةً  قىعى  أىك الن  الن ٍييي  يىكيكفى  أىفٍ  كى  ييٍخشىى ًلمىا كى

ؿي  مىفٍ  ٍعضً بى  تىٍنًفيرً  ًمفٍ  ـً  ًفي يىٍدخي ٍسبلى أىن تٍ  لىم ا ثيـ   اإٍلً ـً  نيفيكسيييـٍ  اٍطمى ٍسبلى اًنعى  أىف   ظىف   ًباإٍلً  فىقىرىأى زىاؿى  اٍلمى
بىتٍ  ادىؼى  ًبالطُّكرً  اٍلمىٍغًربً  ًفي يىٍقرىأي    الن ًبي   سىًمعى  أًلىن وي  ًباٍقتىرى اًحبى  فىصى  .(1)الشٍُّغًؿ" صى

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.121/ 3( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(1
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 السيو، وفيو حديثًا واحداً كتاب  : المطمب الرابع
 

ٍبًد اأٍلىٍعمىى قاؿ النسائي: (20) ٍبدي اأٍلىٍعمىى ٍبفي عى د ثىنىا عى : حى ٍبًد الم ًو ٍبًف بىًزيعو قىاؿى م دي ٍبفي عى نىا ميحى أىٍخبىرى
(1) ،

ٍبدي الم ًو كىىيكى اٍبفي عيمىرى  د ثىنىا عى : حى قىاؿى
:    (4)، عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو (3)اًزـو ، عىٍف أىًبي حى (2) قىاؿى

اءى اٍلميؤىذٍّفي (5)ييٍصًمحي بىٍيفى بىًني عىٍمًرك ٍبًف عىٍكؼو    اٍنطىمىؽى رىسيكؿي الم وً  ةي، فىجى بلى رىًت الص  ، فىحىضى
اءى رىسيكؿي الم   ًإلىى أىًبي بىٍكرو  ، فىجى يىؤيم ييـٍ ت ى ًو فىأىمىرىهي أىٍف يىٍجمىعى الن اسى كى فيكؼى حى رىؽى الصُّ ، فىخى

ف حى  ، كىصى ـى ًفي الص ؼٍّ اٍلميقىد ـً قىا
كىافى أىبيك   ًلييٍؤًذنيكهي ًبرىسيكًؿ الم ًو    الن اسي ًبأىًبي بىٍكرو  (6) كى

ـى أىن وي قىٍد نىابىييـٍ    بىٍكرو  ًم كا عى ًة، فىمىم ا أىٍكثىري ، فىاٍلتىفىتى  شىٍيءه  (7)الى يىٍمتىًفتي ًفي الص بلى ـٍ ًتًي بلى ًفي صى
فىعى أىبيك بىٍكرو  ، فىأىٍكمىأى ًإلىٍيًو رىسيكؿي الم ًو فىًإذىا ىيكى ًبرىسيكًؿ الم ًو  ، فىرى يىدىٍيًو   أىٍم كىمىا أىٍنتى

مىٍيًو ًلقىٍكًؿ رىسيكًؿ الم ًو  ًمدى الم وى كىأىٍثنىى عى عى اٍلقىٍيقىرىلفىحى ، ثيـ  رىجى
تىقىد  (8)   ـى رىسيكؿي الم ًو ، كى

رىؼى قىاؿى  م ى، فىمىم ا اٍنصى فىقىاؿى  «َما َمَنَعَك ِإْذ َأْوَمْأُت ِإَلْيَك َأْن ُتَصم َي؟»:   أًلىًبي بىٍكرو    فىصى
افىةى أىبيك بىٍكرو  ا كىافى يىٍنبىًغي اًلٍبًف أىًبي قيحى : مى

ـ  رىسيكؿى الم ًو  (9) من اًس: لً    ، ثيـ  قىاؿى أىٍف يىؤي
ِإَذا َناَبُكْم َشْيٌء ِفي َصَلِتُكْم : » ،ثُم  َقالَ «َما َباُلُكْم َصف ْحُتْم؟ ِإن َما الت ْصِفيُح ِلمن َساءِ »

 .(10)«َفَسب ُحوا

                                                           

 ( عبد األعمى بف عبد األعمى: ىك البصرم.(1
: ىك عبيد ا بف عمر بف حفص بف عاصـ.(2 ٍبدي الم ًو كىىيكى اٍبفي عيمىرى  ( عى

 "عبد ا"، كىك خطأ، كالصكاب "عبيد ا" كما نصت عميو بعض الركايات. ممحكظة/ كقع في النسخ المطبكعة     
: ىك سممة بف دينار.(3  ( أبك حاـز
 . ( سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعد: ىك الس اًعًدمٍّ (4
دي قىًبيمىتىًي اأٍلىٍنصى (5 اًلًؾ ٍبًف اأٍلىٍكًس، كىاأٍلىٍكسي أىحى ا اأٍلىٍكسي ( "بني عىٍمرك بف عىٍكؼ": قاؿ ابف حجر" أىم ابف مى اًر كىىيمى

نىاًزليييـٍ ًبقيبىا ٍمًرك ٍبًف عىٍكؼو بىٍطفه كىًبيره ًمفى اأٍلىٍكًس ًفيًو ًعد ةي أىٍحيىاءو كىانىٍت مى بىنيك عى ٍزرىجي كى ء". فتح البارم شرح كىاٍلخى
 (.165/ 3صحيح البخارم، ابف حجر )ج

ف حى الن اس": قاؿ ابف األثير:" الت ٍصًفيح ك (6 ٍفحة الٌكؼٍّ ( " كىصى مىى صى ة الكىؼٍّ عى ٍفحى ٍرب صى الت صفيؽي كاحده. كىىيكى ًمٍف ضى
ًر". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج  (.21/ 2اآٍلخى

( " نابيـ": قاؿ ابف األثير:"  ناب فبلف كذا ككذا: أم عرض لو مرة بعد أخرل". جامع األصكؿ في أحاديث (7
 (.612/ 7الرسكؿ، ابف األثير )ج

ٍشيو".(8 ٍيًر أىٍف ييعيد كٍجيىو ًإلىى ًجية مى ٍمؼ ًمٍف غى عى اٍلقىٍيقىرىل": قاؿ ابف األثير" كىىيكى اٍلمىشيي ًإلىى خى النياية في  ( " ثيـ  رىجى
 (.132/ 1غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج

الحاء الميممة، كاسمو عثماف، أسمـ يـك ( "ما كاف ينبغي البف أبي قحافة" قاؿ القسطبلني:" بضـ القاؼ كتخفيؼ (9
نما لـ يقؿ الصديؽ: ما كاف لي، أك:  الفتح، كتكفي في الحـر سنة أربع عشرة، كىك ابف سبع كتسعيف سنة، كا 
 ما كاف ألبي بكر، تحقيرنا لنفسو كاستصغارنا لمرتبتو". إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، القسطبلني 

 (.261/ 3)ج
ًة  ( سنف النسائي،(10 بلى مىٍيًو ًفي الص  ٍمًد الم ًو كىالث نىاًء عى ٍفًع اٍليىدىٍيًف كىحى النسائي، كتاب السيك، باب رى

 (.1112/ح2/ص2)ج
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 أوًًل: تخريج الحديث:

لفظ"  ـبنحكه، كفييجميعيـ ، (4)كمالؾ في المكطأ ،(3)أبك داكدك  ،(2)مسمـك  ،(1)أخرجو البخارم
"، اءى فىجى  بنحكه، كفيو لفظ" فجاء  ،(6)كابف حبافمختصرنا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ،  ،(5)أحمدك  اٍلميؤىذٍّفي

 .مالك بن أنس من طريق:ببلؿ"، 

اءى  ،(8)كالنسائي ،(7)أخرجو البخارمك  يعقوب بن عبد  من طريق: ببلؿ"، بنحكه، كفييما لفظ" فىجى
 .الرحمن

اءى  بنحكه، كفيو لفظ" ،(9)أخرجو البخارمك   .عبد العزيز بن أبي حازم من طريق: ببلؿ"، فىجى

 ،(15)كابف حباف، (14)كأبك يعمى ،(13)كالدارمي ،(12)أحمدك  ،(11)كالنسائي ،(10)البخارم أخرجوك 
حماد  من طريق:بنحكه، كفييـ لفظ" فأذف ببلؿ"، عدا الدارمي، مختصريا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، 

 .بن زيدا

 .محمد بن جعفر من طريق:دكف ذكر لفظ اإلبياـ، مختصريا،  ،(16)أخرجو البخارمك 

 

                                                           

 (.611/ح125/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.131/ح216/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.211/ح315/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(3
 (.61/ح161/ص1ف أنس )ج( مكطأ مالؾ، مالؾ ب(4
 (.33173/ح711/ص25( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.3361/ح27/ص6( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(6
 (.1321/ح51/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(7
 (.511/ح55/ص3( سنف النسائي، النسائي )ج(8
 (.1311/ح63/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(9

 (.5121/ح51/ص2)ج المرجع السابؽ( (10
 (.522/ح13/ص3( سنف النسائي، النسائي )ج(11
 (.33116/ح152/ص35( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(12
 (.1111/ح161/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(13
 (.5731/ح712/ص12( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(14
 (.3361/ح22/ص6( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(15
 (.3622/ح112/ص2ارم )ج( صحيح البخارم، البخ(16
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 .سفيان الثوري من طريق:مختصريا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ،  ،(2)أحمدك  ،(1)أخرجو البخارمك 

 .أبي غسان محمد بن ُمَطر فِ  من طريق:بنحكه، كفيو لفظ" فجاء ببلؿ"،  ،(3)أخرجو البخارمك 

 .حماد بن سممة من طريق: بنحكه، كفيو لفظ" فأقـ ببلؿ"، ،(4)أحمد أخرجوك 

مختصريا، دكف ذكر لفظ  ،(6)كابف ماجوبنحكه، كفييـ لفظ" فأذف ببلؿ"،   ،(5)كأخرجو النسائي
 .سفيان بن عيينة من طريق:اإلبياـ، 

جميعيم)مالك بن أنس، ويعقوب بن عبد الرحمن، وعبد العزيز بن أبي حازم، وحماد بن زيد، 
حمد بن ُمَطر ِف، وحماد بن سممة، وسفيان بن عيينة( ومحمد بن جعفر، وسفيان الثوري، وم

 عن أبي حازم سممة بن دينار، بو.

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف: 
فقاؿ   ،سيؿ بف سعد فيك قد سمع مف مرسؿ كلكف ال يضير إرسالو، بن دينار: حازم يأب

اًظيُّ  يحيى الكيحى
ٍيرىة  :(7) اًزـ سمع أبكؾ مف أبي ىيرى دثىؾ أف أبي  :فىقىاؿى  سىأىلت اٍبف أبي حى مف حى

اب الن ًبي   .(8)فىبلى تصدقو غير سيؿ بف سعد سمع مف أحد مف أىٍصحى
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛صحيحإسناده فلذا 

 .(9)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:

 
                                                           

 (.1311/ح62/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.33173/ح127/ص25( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(2
 (.3621/ح113/ص2( صحيح البخارم، البخارم )ج(3
 (.33111/ح125/ص25( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.7112/ح312/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(5
 (.1127/ح221/ص1جو، ابف ماجو )ج( سنف ابف ما(6
اًظيُّ  يحيى( (7 ىك يحيى بف صالح الكحاظي بضـ الكاك كتخفيؼ الميممة. ابف حجر، تقريب التيذيب  :الكيحى

(. ىذه النسبة إلى كحاظة، كىك بطف مف حمير، كالمشيكر باإلنتساب إلييا جماعة، منيـ أبك 721)ص 
 (.316/ 12عاني )جزكريا يحيى بف صالح الكحاظى. األنساب، السم

 (.123( انظر: تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، العراقي )ص (8
 (.211/ح311/ص3( سنف أبي داكد، تحقيؽ األرنؤكط، أبك داكد )ج(9
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

اءى  كما جاء في التخريج كىي ةصيغالككرد في ركايات أخرل بنفس ، (َؤذ نُ اْلمُ ) لفظ اإلبيام:  فىجى

.  اٍلميؤىذٍّفي
فأذف  ) فجاء ببلؿ،فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 .( فأقـ ببلؿ  ،ببلؿ

 بيان اإلبيام:

دٍّيًؽ مى   بن رباح  ِبللىيكى  باٍلميؤىذٍّفً المراد  قمت: ، كما صرحت بذلؾ ٍكلىى أىًبي بىٍكرو الصٍّ
 أكثر الركايات كمف أىميا ركاية صاحبا الصحيحيف، كما سبؽ في التخريج.

ا   . كا تعالى أعمـ.(2)، كابف حجر في الفتح(1)العراقيكقاؿ بذلؾ أيضن

 
     

 

  

                                                           

 (.316/ 1المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )جأنظر: ( (1
 (.161/ 3فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )جأنظر: ( (2
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 نا، وفيو حديثكتاب الجمعة: المطمب الخامس
 الحديث اْلول:

د ثىنىا اٍلقىٍعنىًبيُّ  :داكد كأبقاؿ  (21) اًلؾو (1)حى ، عىٍف مى
ٍف نىاًفعو (2) ٍبًد الم ًو ٍبًف عيمىرى (3)، عى ، عىٍف عى

، أىف  (4)
ط ابً  م ةن ًسيىرىاءى  عيمىرى ٍبفى اٍلخى ، رىأىل حي

: يىا  -يىٍعًني  - (5) تيبىاعي ًعٍندى بىاًب اٍلمىٍسًجًد، فىقىاؿى
، ، لىًك اٍشتىرى  رىسيكؿى الم وً  مىٍيؾى ٍفًد ًإذىا قىًدميكا عى ًلٍمكى ميعىًة كى   َفَقاَل ٍيتى ىىًذًه فىمىًبٍستىيىا يىٍكـى اٍلجي
اءىٍت رىسيكؿى الم ًو «ِإن َما َيْمَبُس َىِذِه َمْن ًَل َخَلَق َلُو ِفي اآْلِخَرةِ : »َرُسوُل الم ِو   ، ثيـ  جى

م ةن، فىقى  ، فىأىٍعطىى عيمىرى حي مىؿه قىٍد قيٍمتى ًفي  : كىسىٍكتىًنييىا يىا رىسيكؿى الم وً  اؿى عيمىري ًمٍنيىا حي ، كى
م ة عيطىاًردى  :  (6)حي ا قيٍمتى  ، فىكىسىاىىا عيمىري «ِإن ي َلْم َأْكُسَكَيا ِلَتْمَبَسَيا: »  َفَقاَل َرُسوُل الم وِ مى

  ا لىوي ميٍشًركنا ًبمىك ةى أىخن
(7). 

 أوًًل: تخريج الحديث:

لفظ"  ـبنحكه، كفييجميعيـ  ،(11)كالنسائي ،(10)كأبك داكد ،(9)كمسمـ ،(8)خارمأخرجو الب
ا ،  ،(13)كمعمر بف راشد، بنحكه، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، (12)كابف ماجوميٍشًركنا"،  ًبمىك ةى  لىوي  أىخن مطكالن

                                                           

1). ٍسمىمىةى بًف قىٍعنىبو ٍبدي اً بفي مى : ىك عى  ( القىٍعنىًبيُّ
 ( مالؾ: ىك مالؾ بف أنس.(2
 ( نافع: ىك مكلى ابف عمر.(3
: ىك ابف الخطاب، صحابي (4 ٍبًد الم ًو ٍبًف عيمىرى  . ( عى
فىٍتًح الت ٍحتىاًني ًة ثيـ  رىاءو ثي (5 مىًة كى ًرير. فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر ( ًسيىرىاءى: ًبكىٍسًر اٍلميٍيمى ـ  مىدٍّ أىم حى

 (.251/ 3)ج
. انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر (6 اًجبو الت ًميًميُّ اًحبي اٍلحم ة كىيكى ابف حى ( كىعيطىاًرده: ىك صى

 (.251/ 3)ج
ميعىًة )ج( سنف أبي داكد، أبك داكد ، كتاب تفريع أبكاب الجمعة، باب المُّ (7  (.1156/ح313/ص1ٍبًس ًلٍمجي
" لفظ كفيو بنحكه، ،(51/ح22/ص1) جالمفرد األدب كفي، (116/ح1/ص3( صحيح البخارم، البخارم ) ج(8

 ."ميٍشًرؾو  أيمٍّوً  ًمفٍ  لىوي  أًلىخو 
 (.3161/ح1621/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.1111/ح16/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(10
 (.1213/ح26/ص2ئي، النسائي )ج( سنف النسا(11
 (.2721/ح1115/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(12
 (.12232/ح61/ص11( جامع معمر، معمر بف راشد )ج(13
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ا ،(1)كمالؾدكف ذكر لفظ اإلبياـ،  مختصرنا،  ،(2)بزاركالًبمىك ةى"،  ميٍشًركنا لىوي  بنحكه، كفيو لفظ" أىخن
بنحكه، كفيو  ،(4)كأبك عكانة، بنحكه، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، (3)كأبك يعمى دكف ذكر لفظ اإلبياـ،

ا مختصرنا، دكف  ،(5)ثارآلكالطحاكم في شرح معاني اميٍشًركنا"،  مىك ةى  أىٍىؿً  ًمفٍ  أيمٍّوً  ًمفٍ  لىوي، لفظ" أىخن
 ،(7)كابف حباف مختصرنا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، ،(6)ثارآلكفي شرح مشكؿ اذكر لفظ اإلبياـ، 

ا  نافع مولى ابن عمر. من طريق:ًبمىك ةى"،  ميٍشًركنا لىوي  بنحكه، كفيو لفظ" أىخن

 مىك ةى  أىٍىؿً  ًمفٍ  لىوي  أىخو  كفييـ لفظ "ًإلىى عبد اهلل بن دينار، بنحوه، من طريق: ،(8)أخرجو البخارمك 
" أىفٍ  قىٍبؿى  ـى  .ييٍسًم

كابف  ،(14)كأبك عكانة، (13)كأبك يعمى ،(12)كالبزار ،(11)كالنسائي، (10)كمسمـ ،(9)بخارمأخرجو الك 
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ. بنحوه،، سالم بن عبد اهلل بن عمر من طريق: ،(15)حباف

ثلثتيم )نافع مولى ابن عمر، وعبد اهلل بن دينار، وسالم بن عبد اهلل بن عمر( عن ابن عمر 
.بو ، 

 

 

                                                           

 (.11/ح215/ص3( المكطأ، مالؾ بف أنس )ج(1
 (.111/ح373/ص1( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(2
 (.7111/ح115/ص11( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(3
 (.1112/ح331/ص7( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(4
 (.6673/ح311/ص1ثار، الطحاكم )جآل( شرح معاني ا(5
 (.1121/ح215/ص13ثار، الطحاكم )جآل( شرح مشكؿ ا(6
 (.7122/ح377/ص13( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(7
 (.36/ح32/ص1) جالمفرد األدب كفي ،(3612/ح161/ص2( صحيح البخارم، البخارم) ج(8
 (.212/ح131/ص1) جالمفرد األدب كفي ،(211/ح16/ص3( صحيح البخارم، البخارم) ج(9

 (.3161/ح1622/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(10
 (.1761/ح111/ص2( سنف النسائي، النسائي )ج(11
 (.121/ح311/ص1( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(12
 (.322/ح317/ص1( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(13
 (.1127/ح336/ص7( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(14
 (.7112/ح711/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(15
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 ة رجال السند والحكم عميو: ثانيًا: دراس

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
مدلس كمرسؿ، كلكف ال يضير تدليس فذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف  مالك بن أنس:
حُّ ،" بؿ كمف (2)نافععف ال يضر إرسالو فمـ يذكر أحد أنو أرسؿ ك  ، كما(1)مراتب المدلسيف  أىصى

اًلؾه : كيمٍّيىا اأٍلىسىاًنيدً   ."(3) عيمىرى  اٍبفً  عىفً  نىاًفعو  عىفٍ  مى

مرسؿ كلكف ال يضير إرسالو، فمـ يذكر أنو أرسؿ عف ابف عمر : عمر ابن مولى نافع
(4). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ح؛صحيإسناده لذا ف

 .(6)صحيح" إسناده "كقاؿ األرنؤكط:، (5)الشيخيف" شرط عمى صحيح كقاؿ األلباني:" إسناده
 م وبيانو:ثالثًا: اإلبيا

ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في التخريج ، (ُمْشِرًكا َلوُ  َأًخا) لفظ اإلبيام:
ا)كىي: ، أيمٍّوً  ًمفٍ  لىوي  أًلىخو ميٍشًركنا،  ًبمىك ةى  لىوي  أىخن ا ميٍشًرؾو  .ميٍشًركنا( مىك ةى  أىٍىؿً  ًمفٍ  أيمٍّوً  ًمفٍ  لىوي، أىخن

 فت المبيـ.ركاية عرٌ  لـ أقؼ عمى أمٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ك ط اًب  ٍبفً  عيمىرى  قمت: المراد بػ أىخي كهي  ًبمىك ةى، ككاف مشركنا، ىيكى  كىافى  ال ًذم اٍلخى  ُعْثَمان أليمٍّوً  أىخي
َمِميُّ  اَْلْوَقصِ  ْبنِ  َحاِرَثةَ  ْبن ُأمي ة بن َحِكيم بن  .(8)كالعراقي، (7)، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿالسُّ

لىـٍ  قاؿ ابفك  مىى أىًقؼٍ  حجر:" كى ا ًإال   اأٍلىخً  ىىذىا تىٍسًميىةً  عى  نقبل المبيمات ًفي بشككاؿ ابف ذكره ًفيمى
ذ اءً  ابف عىف اؿً  ًفي اٍلحى ط أً  ًرجى ًكيـو  ٍبفي  عيٍثمىافي  اٍسميوي  فىقىاؿى  اٍلميكى مىًميُّ  ىيكى  الدٍٍّميىاًطيُّ  قىاؿى  حى ك السُّ  أىخي
ٍكلىةى  كً  ًبٍنتً  خى اًرثىةى  ٍبفً  أيمىي ةى  ٍبفً  يـً حى ك كىىيكى  قىاؿى  اأٍلىٍكقىصً  ٍبفً  حى ٍيدً  أىخي ط ابً  ٍبفً  زى  أىٍطمىؽى  فىمىفٍ  أًليمٍّوً  اٍلخى

                                                           

 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.16لصبلح = معرفة أنكاع عمـك الحديث، ابف الصبلح )ص ( مقدمة ابف ا(3
 (.337( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (4
 (.215/ح312/ص1األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (5
 (.1156/ح212/ص3( سنف أبي داكد ، تحقيؽ األرنؤكط، أبك داكد )ج(6
 (.111/ 1( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(7
 (.1/522العراقي )ج، ( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد(8
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مىٍيوً  ك أىن وي  عى ) ابف حجر( ييًصبٍ  لىـٍ  أًليمٍّوً  عيمىرى  أىخي ازً  ًبطىًريؽً  كىٍجوه  لىوي  بىؿٍ  قيٍمتي ييٍحتىمىؿي  اٍلمىجى  يىكيكفى  أىفٍ  كى
عى  مىري عي  ٍيدو  أىًخيوً  أيٍـّ  ًمفٍ  اٍرتىضى ا عيٍثمىافي  فىيىكيكفي  زى اعً  ًمفى  أًليمٍّوً  عيمىرى  أىخى ا الر ضى ٍيدو  كىأىخى  مف ألمو زى

لىـٍ  مىى أىًقؼٍ  الٌنسىب...، كى ابىةً  ًفي ًذٍكًرهً  عى حى ـى  كىافى  فىًإفٍ  الص  فٍ  فىٍمييٍستىٍدرىؾٍ  فىاتىييـٍ  فىقىدٍ  أىٍسمى  مىاتى  كىافى  كىاً 
كىافى  كىاًفرنا ـى  أىفٍ  قىٍبؿى  قىٍكليوي  كى ٍفييكـى  الى  ييٍسًم اؿً  ًفي كىافى  ًإلىٍيوً  اٍلبىٍعثى  أىف   اٍلميرىادي  بىؿً  لىوي  مى  قىٍطعً  مىعى  كيٍفًرهً  حى
" كىرىاءى  عىم ا الن ظىرً   .(1)ذىًلؾى

     
 الحديث الثاني:

نىا (22) د  : قىاؿى  ،(2)قيتىٍيبىةي  قاؿ النسائي: أىٍخبىرى م ادي  ثىنىاحى ، ٍبفي  حى ٍيدو  عىفٍ  ،(3)ًدينىارو  ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  زى
اًبرً  ٍبًدالم ًو  ٍبفً  جى ميعىةً  يىٍكـى  يىٍخطيبي   الن ًبيُّ  بىٍينىا: قىاؿى  ،عى اءى  ًإذٍ  اٍلجي ، جى ؿه  لىوي  فىقىاؿى  رىجي
،: قىاؿى  «َصم ْيَت؟»:  الن ًبيُّ   .(4)«َفاْرَكعْ  ُقمْ »: قىاؿى  الى

 تخريج الحديث:أوًًل: 

 ،(9)كأحمد، (8)كالش اًفًعٌي في السنف المأثكر ،(7)كابف ماجو ،(6)كمسمـ ،(5)أخرجو البخارم
 ،(13)كالطبراني في المعجـ الكبير ،(12)كابف خزيمة ،(11)كابف الجاركد في المنتقى ،(10)كالدارمي

ؿى كفييـ لفظ" رجؿ"، عدا ابف ماجو فيو لفمن طريق: سفيان بن عيينة، بنحوه،  مىٍيؾه  ظ" دىخى  سي
."  اٍلغىطىفىاًنيُّ

                                                           

 (.322/ 11( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(1
 ( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ الثقفي.(2
3).  ( عمرك بف دينار: ىك المكي أبك محمد األثـر
بلى (4 ـي يىٍخطيبي ( سنف النسائي، النسائي ، كتاب الجمعة، باب الص  ا مى اءى كىاإٍلً ميعىًة ًلمىٍف جى ًة يىٍكـى اٍلجي

 (.1112/ح115/ص2)ج
 (.221/ح13/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(5
 (.157/ح726/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(6
 (.1113/ح272/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(7
 (.11/ح133/ص1( السنف المأثكر، الشافعي )ج(8
 (.11212/ح313/ص33د بف حنبؿ )ج( مسند أحمد، أحم(9

 (.1726/ح253/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(10
 (.322/ح13/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(11
 (.1123/ح167/ص2( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(12
 (.6511/ح162/ص5( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(13
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 ،(6)كالدارمي ،(5)كأحمد ،(4)كابف الجعد في المسند ،(3)كالطيالسي ،(2)كالنسائي ،(1)كأخرجو مسمـ
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.من طريق: شعبة بن الحجاج، بمعناه،  ،(7)كالطبراني في المعجـ الكبير

 بعا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، بو.تا( شعبة بن الحجاجك سفيان بن عيينة،) كلىما

كالطبراني في  ،(11)ثاراآلفي شرح معاني  كالطحاكم ،(10)كأحمد ،(9)كابف ماجو ،(8)كأخرجو مسمـ
مىٍيؾه  كبمفظ مقارب" جاء بنحوه، من طريق: أبي سفيان طمحة بن نافع، ،(12)المعجـ الكبير  سي
."  اٍلغىطىفىاًنيُّ

في شرح معاني  كالطحاكم ،(16)كابف خزيمة ،(15)كأحمد ،(14)كابف ماجو ،(13)كأخرجو مسمـ
 بنحوه، ،من طريق: أبي الزبير محمد بن مسمم ،(18)كالطبراني في المعجـ الكبير ،(17)ثارآلا

مىٍيؾه  كبمفظ مقارب" جاء ". سي  اٍلغىطىفىاًنيُّ
الزبير محمد بن مسمم(  تابعا عمرو بن دينار عن  و، وأبسفيان طمحة بن نافع كلىما)أبو

 .ابر بن عبداهلل ج

                                                           

 (.157/ح726/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.1227/ح111/ص2( سنف النسائي، النسائي )ج(2
 (.1111/ح351/ص2( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(3
 (.1722/ح313/ص1( مسند ابف الجعد، ابف الجعد )ج(4
 (.11272/ح315/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.1723/ح251/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(6
 (.6511/ح163/ص5ير، الطبراني )ج( المعجـ الكب(7
 (.157/ح725/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.1111/ح272/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(9

 (.11117/ح325/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.3173/ح267/ص1ثار، الطحاكم )جآل( شرح معاني ا(11
 (.6625/ح161/ص5( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(12
 (.157/ح725/ص3ح مسمـ، مسمـ )ج( صحي(13
 (.1113/ح272/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(14
 (.11216/ح111/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(15
 (.1123/ح167/ص2( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(16
 (.3112/ح267/ص1ثار، الطحاكم )جآل( شرح معاني ا(17
 (.6511/ح162/ص5( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(18
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 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 .(1)"قيؿ إنو كاف ضريرنا كلعمو طرأ عميو ألنو صح أنو كاف يكتب قاؿ ابف حجر:" :حماد بن زيد

سفياف مف قبؿ كال يضير أنو كاف ضريران، كأنو يحتمؿ أف يككف قد طرأ عميو أم تغير، فقد تكبع 
 .(2)دينار بف عمرك يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـ، كىك مرسؿ كلكف ، كغيرهكىك ثقة بف عيينةا

، (3)مف مراتب المدلسيف األكلى ابف حجر في المرتبةكلكف ذكره  مدلس دينار: بن عمرو
 في عنو صح قاؿ العبلئي فقدك بؿ ، جابر بف عبدا فمـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف  كمرسؿ،

 .(4)كغيرىما جابر  كمف عمر  ابف مف بالسماع التصريح كثيرة اديثأح
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛صحيحإسناده لذا ف
ًديثه  الترمذم:" كىىىذىا كقاؿ سىفه  حى ًحيحه  حى  شرط عمى صحيح ، كقاؿ األلباني:" إسناده(5)" صى

 .(6)الشيخيف"
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .كما جاء في التخريج ةات أخرل بنفس الصيغككرد في ركاي، ( رجل)  لفظ اإلبيام:
مىٍيؾه  جاء) فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ   سي

اءى ، اٍلغىطىفىاًنيُّ  ؿه  جى مىٍيؾه  لىوي  ييقىاؿي  رىجي  .(غىطىفىافى  ًمفٍ  سي
 بيان اإلبيام:

ؿً  قمت: ميعىةً  يىٍكـى  الداخؿً  المرادي بالر جي  ْبنُ  ُسَمْيكُ  أف يركع، ىيكى  ، أثناء الخطبة، كأمره النبي اٍلجي
، كابف (9)، كابف األثير(8)، كابف بشككاؿ(7)، كقاؿ بذلؾ المازرمَىِدي ة اْلَغَطَفاِنيُّ  َعْمٍرو، وقيل بن

                                                           

 (.151( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (1
 (.165( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.33( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (3
 (.312( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص(4
 (.711/ح217/ص3( سنف الترمذم، الترمذم )ج(5
 (.1131/ح315/ص1األـ، األلباني )ج –ح أبي داكد ( صحي(6
 (.725/ 1( انظر:  المعمـ بفكائد مسمـ، المازرم )ج(7
 (.63/ 1( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(8
 (.722/ 3( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(9
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، كقاؿ َقْوَقلٍ  ْبن ىو النعمان، كبذلؾ صرحت الركايات، كما سبؽ في التخريج، كقيؿ (1)حجر
كقاؿ ابف حجر: كىـ مف سمى ىذا الرجؿ بكبل القكليف، ، (3)كالعراقي، (2)ادمالخطيب البغد

 .(4)بالنعماف، كركايتو شاذة التي اعتمد عمييا

، كما صرحت بو بعض طرؽ الحديث. بأنو والواضح لي مىٍيؾي اٍلغىطىفىاًنيُّ  سي
 

 

  

                                                           

 (.121/ 2( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(1
 (.255/ 7( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(2
 (.1/111( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(3
 (.115/ 3( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(4
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 لصومكتاب ا : المطمب السادس
 وفيو حديث واحد 

د ثىنىا (23) ٍبدي  قاؿ أبك داكد: حى مىٍسمىمىةى  ٍبفي  الم وً  عى
اًلؾو  عىفٍ  ،(1) مى

ًشيىابو  اٍبفً  عىفٍ  ،(2)
ٍيدً  عىفٍ  ،(3) مى  حي

ٍبًدالر ٍحمىفً  ٍبفً ا عى
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ،(4) افى  ًفي أىٍفطىرى  رىجيبلن  " أىف  ىيرى  ، الم وً  رىسيكؿي  فىأىمىرىهي  رىمىضى

قىبىةن، ييٍعًتؽى  أىفٍ  كـى  أىكٍ  رى ٍيفً  يىصي ـى  أىكٍ  ميتىتىاًبعىٍيًف، شىٍيرى  فىقىاؿى  أىًجدي، الى : قىاؿى  ًمٍسًكيننا، ًستٍّيفى  ييٍطًع
، ًفيوً  ًبعىرىؽو    الم وً  رىسيكؿي  فىأيًتيى  ،«اْجِمْس »:  الم وً  رىسيكؿي  لىوي   َىَذا ُخذْ »:  فىقىاؿى  تىٍمره

ده  مىا ،الم ًو  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  ،«ِبوِ  َفَتَصد قْ  ًحؾى  ًمنٍّي، كىجي أىحٍ  أىحى ت ى   الم وً  رىسيكؿي  فىضى  حى
قىاؿى  أىٍنيىابيوي، بىدىتٍ   .(5) "ُكْموُ : لىوي  كى

 تخريج الحديث:: أوًلً 

كابف ، (10)الترمذمك  ،(9)في الكبرل كالنسائي ،(8)أبك داكدك  ،(7)مسمـك  ،(6)أخرجو البخارم
  ،(15)، كأحمد(14)، كابف أبي شيبة في المصنؼ(13)كالحميدم، (12)، كمالؾ(11)ماجو

                                                           

1). ٍسمىمىةى: ىك القىٍعنىًبيُّ ٍبدي اً بفي مى  ( عى
 ( مالؾ: ىك مالؾ بف أنس.(2
 ( ابف شياب: ىك الزىرم.(3
 ( حميد بف عبد الرحمف: ىك ابف عكؼ الزىرم.(4
افى )ج(5 ٍف أىتىى أىٍىمىوي ًفي رىمىضى ، باب كىف ارىًة مى  (.3223/ح212/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب الصـك
 (.1226/ح23/ص2( صحيح البخارم، البخارم )ج(6
 (.1111/ح511/ص3سمـ )ج( صحيح مسمـ، م(7
 (.3221/ح212/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(8
 (.2111/ح211/ص2( سنف النسائي الكبرل، النسائي )ج(9

 (.531/ح22/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(10
 (.1651/ح721/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(11
 (.31/ح326/ص1( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(12
 (.1121/ح315/ص3، الحميدم )ج( مسند الحميدم(13
 (.2516/ح211/ص3( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(14
 (.11611/ح117/ص16( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(15
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من  ،(5)في المعرفةو ،(4)كالبييقي في الكبرل ،(3)كابف حباف ،(2)كابف خزيمة ،(1)كأبك يعمى
كجميعيـ بمفظ مقارب" رجؿ، كامرأتي"، عدا أحمد فيو  ابن شياب الزىري، بو، بنحوه، طريق:

 لفظ" أعرابيان، كأىمي".

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 
 ال يضير ما قيؿ في كؿ مف:ركاتو ثقات، ك 

، (6)كمرسؿ، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف مدلس مالك بن أنس:
 .(7)ابف شياب الزىرميذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكما ك 

، (8)ذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيفف كمرسؿ، مدلس :الزىري ابن شياب
يذكر  لـكما ك  كمرسؿ، ،(9)ركاية البخارمكما في  الرحمف عبد بف حميدع مف بالسماصرح كلكف 

 .(10)عكؼ بف الرحمف عبد بف حميد أحد أنو أرسؿ
أبي ىريرة  يذكر أحد أنو أرسؿ عف لكف لـك ، مرسؿ الرحمن بن عوف: عبد بن حميد

(11). 
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛صحيحإسناده ف لذا:

 .(12)الشيخيف" شرط عمى صحيح قاؿ األلباني:" إسناده
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

كما جاء في التخريج  بصيغة أخرلككرد في ركايات أخرل ، (وامرأتي  رجل،لفظ اإلبيام:) 
 .(أعرابيان، كأىمي )كىي:

                                                           

 (.6222/ح311/ص11( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(1
 (.1211/ح316/ص2( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(2
 (.2732/ح321/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(3
 (.1652/ح361/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(4
 (.3126/ح132/ص6( معرفة السنف كاألثار، البييقي )ج(5
 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (6
 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (7
 (.17ؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أى(8
ًف(.1226/ح23/ص2( صحيح البخارم )ج(9 ٍبًد الر ٍحمى ٍيدي ٍبفي عى مى ًني حي : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمٍّ  ( )عى

 (.362( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (10
 (.161( انظر: المرجع السابؽ )ص (11
 (.176/ 5ـ، األلباني )جاأل –( صحيح أبي داكد (12
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 .فت المبيـعرٌ  لـ أقؼ عمى أم ركاية فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ؿً بالمراد  قمت: ، كقاؿ بذلؾ (1) َسَمَمُة ْبُن َصْخٍر البياضيافى ىيكى اٍلميٍفًطر ًفي رىمىضى  الر جي
 ،(6)ابف الممقف، ك (5)، كابف بشككاؿ(4)كابف طاىر المقدسي، (3)، كابف عبد البر(2)عبدالغني األزدم

 .(9)، كلكف قاؿ ابف عبد البر" بأف سممة أصح": سممان، كقيؿ بأنو(8)كالعيني، (7)كالعراقي

مىى أىًقؼٍ  كقاؿ ابف حجر:" لىـٍ   ، أم الرجؿ الذم جامع امرأتو في نيار رمضاف.(10)تىٍسًميىًتًو" عى
فٌرؽ ابف حجر بيف الكاقعتيف، بأف سممة ىك الذم ظاىر امرأتو في رمضاف، كلكف ليس  قمت:

مىمىةي  ٍخرو ىك ٍبفي  ىك الذم جامعيا في نيار رمضاف، حيث قاؿ في اإلصابة:" بأف سى  اٌلذم صى
ةً  ًفي فىًإف   كىاًقعىتىافً  أىن ييمىا في الفتح:" كىالظ اًىري  ، كقاؿ(11)امرأتو" مف ظاىر اًمعً  ًقص  ًديثً  ًفي اٍلميجى  حى
اًئمنا كىافى  أىن وي  اٍلبىابً  ًفي سىيىٍأًتي كىمىا صى ةً  كى مىمىةى  ًقص  ٍخرو  ٍبفً  سى قىا لىٍيبلن  كىافى  ذىًلؾى  أىف   صى ـي  كىالى  فىاٍفتىرى  يىٍمزى
ا ًمفً  ةى  بىًني ًمفٍ  كىٍكًنًيمىا ًفي اٍجًتمىاًعًيمى ًفي بىيىاضى كىٍكًنيىا اٍلكىف ارىةً  ًصفىةً  كى ت بىةن  كى ًفي ميرى  ًمٍنييمىا كيؿٍّ  كىٍكفً  كى
مىى يىٍقًدري  الى  كىافى  اًليىا ًمفٍ  شىٍيءو  عى ادي  ًخصى سىنىٍذكيري  اتٍّحى تىٍيًف كى ا اٍلًقص  يٍّدي  مىا أىٍيضن  اٍلميغىاًيرىةى  ييؤى

ا.." بىينيمى
(12). 

 

                                                           

: ٍبف سمماف ٍبف الصمة ٍبف حارثة ٍبف الحارث ٍبف زيد مناة ٍبف حبيب ٍبف عبد حارثة ٍبف ( سممة ٍبف صخر (1
مالؾ ٍبف غضب ٍبف جشـ ٍبف الخزرج األنصارم الخزرجي لو حمؼ في بني بياضة، فقيؿ لو: البياضي، 

كقيؿ في اسمو، سمماف، كىذا أصح، كأكثر. أسد  كيجتمع كبياضة في عبد حارثة ٍبف مالؾ ٍبف غضب،
 (.737/ 3الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج

 (.131( انظر:  الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد )ص (2
 (.231/ 2( انظر: االستذكار، ابف عبد البر )ج(3
 (.111( انظر: إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (4
 (.311/ 1ض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج( انظر: غكام(5
 (.351/ 12( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )ج(6
 (.1/721( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(7
 (.315/ 32( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(8
 (.613/ 3ابف عبد البر )ج( االستيعاب في معرفة األصحاب، (9

 (.161/ 1( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(10
 (.135/ 2( اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(11
 (.161/ 1( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(12
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 كتاب الزكاة: مطمب السابعال
 نوفيو حديثا

 الحديث اْلول:

د ثىنىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى  (24) ، حى ر اًنيُّ د ثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي شيعىٍيبو اٍلحى قاؿ أبك داكد: حى
د ثىنىا (1) ، حى

ـي ٍبفي عيٍركىةى، ٍف أىٍسمىاءى (2)عىٍف أىًبيوً  ًىشىا ، عى
مىي  أي (3) مٍّي رىاًغبىةن ، قىالىٍت: قىًدمىٍت عى

ٍيًد  (4) ًفي عى
ٍيشو كىًىيى رىاًغمىةه  قيرى
: يىا رىسيكؿى الم ًو ( 5) ، كىًىيى رىاًغمىةه ميٍشًركىةه، فىقيٍمتي مىي  ، ًإف  أيمٍّي قىًدمىٍت عى
 .(6)«َنَعْم، َفِصِمي ُأم ِك :»   َقالَ  ميٍشًركىةه، أىفىأىًصمييىا؟

 أوًًل: تخريج الحديث: 

، كالحسيف بف حرب في البر (10)، كأحمد(9)، كابف راىكيو(8)، كالحميدم(7)أخرجو البخارم
،  كالبىٍييىًقٌي في المعرفة(12)، كالطبراني في المعجـ الكبير(11)كالصمة

من طريق: سفيان بن ، (13)
 .عيينة

 

                                                           

 ( عيسى بف يكنس: ىك ابف أبي إسحاؽ السبيعي.(1
 ( أبيو: ىك عركة بف الزبير.(2
 . ماء: ىي أسماء بنت أبي بكر الصديؽ ( أس(3
/ 3. النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج"أىٍم طاًمعىة تسأليني شىٍيئنا "( رىاًغبىةن: قاؿ ابف األثير:(4

325.) 
مىي  غىٍضبىى إلٍسبلمي كىٍجرتي ميتىسخٍّطة ألمٍ  "( رىاًغمىةه: قاؿ ابف األثير:(5 ًرم، أىٍك كاًرىة تيًريدي أىن يىا قىًدمت عى

ًقيؿى ىاًربة ًمٍف قكًميا ًة، كى اجى . النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير "مىجيئيا إلي  لكالى ًمسيسي اٍلحى
 (.322/ 3)ج

ًة )ج(6 مىى أىٍىًؿ الذٍّم  دىقىًة عى  (.1661/ح135/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب الزكاة، باب الص 
 (.7251/ح1/ص1لبخارم ) ج( صحيح البخارم، ا(7
 (.231/ح231/ص1( المسند، الحميدم )ج(8
 (.3315/ح122/ص7( المسند، إسحاؽ بف راىكايو ) ج(9

 (.36212/ح113/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.132/ح61/ص1( البر كالصمة، الحسيف بف حرب )ج(11
 (.311/ح52/ص31( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(12
 (.1711/ح312/ص6ثار، البييقي )جآلنف كا( معرفة الس(13



135 

 .من طريق: حماد بن أسامة ،(2)، كمسمـ(1)كأخرجو البخارم

 .من طريق: عبداهلل بن إدريس، (4)ير، كالطبراني في المعجـ الكب(3)كأخرجو مسمـ

 .من طريق: القعنبي، (6)، كأبك نعيـ في المعرفة(5)كأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير

 .من طريق: حاتم بن إسماعيل ،(7)كأخرجو البخارم

 .من طريق: حماد بن سممة، (9)، الطبراني في المعجـ الكبير(8)كأخرجو أحمد

 .(12)، وليث بن سعد(11)، وعبداهلل بن عقيل(10)رمن طريق: ابن نميكأخرجو أحمد 

 .من طريق: عبدالرحمن بن أبي الزناد، (13)كأخرجو الطيالسي

حاتم بن و القعنبي، و عبداهلل بن إدريس، و حماد بن أسامة، و  سفيان بن عيينة،جميعيم )
عبدالرحمن بن  ،وليث بن سعد ،وعبداهلل بن عقيل ،ابن نميرو حماد بن سممة، و إسماعيل، 

 كبنفس لفظ اإلبياـ " أمي".عن ىشام بن عروة، بو، بنحوه  (ي الزنادأب

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 ، (14)مف مراتب المدلسيف كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مدلس ىشام بن عروة بن الزبير:

                                                           

 (.3631/ح161/ص2( صحيح البخارم، البخارم ) ج(1
 (.1112/ح626/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.1112/ح626/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(3
 (.317/ح52/ص31( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(4
 (.312/ح51/ص31)ج المرجع السابؽ( (5
 (.5711/ح 2371/ص6نعيـ األصبياني )ج( معرفة الصحابة، أبك (6
 (.2112/ح112/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(7
 (.36221/ح717/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.315/ح52/ص31( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(9

 (.36211/ح717/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.36222/ح717/ص11( المرجع السابؽ )ج(11
 (.36211/ح113/ص11المرجع نفسو )ج ((12
 (.1511/ح313/ص2( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(13
 (.36( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (14



136 

ىك مف القسـ الذم لـ يؤثر فيو شيء مف " :العبلئيفقاؿ ، ال يضير اختبلطو ، كلكفكمختمط
 .(1)"ذلؾ

يذكر أحد أنو أرسؿ عف أمو أسماء بنت أبي بكر  لـمرسؿ كلكف  عروة بن الزبير بن العوام:
الصديؽ 

(2) . 
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف
 . (4)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:، (3)صحيح" األلباني:" إسناده كقاؿ

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:
 .ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة، )أمي( لفظ اإلبيام:

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
 بيان اإلبيام:

، (5)ُقَتْيَمُة ِبْنُت اْلُعز ي  ىي  قمت: المراد بػ أـ أسماء بنت أػبي بكر الصديؽ  : ًإن وي لىقىبه ًقيؿى ، كى
، كقاؿ بذلؾ كى  اًمًر ٍبًف ليؤىمٍّ ٍبًد أىٍسعىًد ٍبًف نىٍصًر ٍبًف مالؾ بف جسؿ ٍبًف عى ٍبدي اٍلعيز ل بف عى اٍسميوي: عى

، كقيؿ (10)، كابف حجر(9)، كابف األثير(8)، كابف عبد البر(7)، كابف بشككاؿ(6)الخطيب البغدادم
ٍبدي  قتمةأنيا:   .(11)اٍلعيز ل، كقاؿ بذلؾ ابف حجر بفتح أكلو كسككف المثناة الفكقانية، بنت عى

 ، كا تعالى أعمـ.قيتىٍيمىةي ًبٍنتي اٍلعيزٍّمٍّ أنيا والراجح 
                                                           

 (.136( المختمطيف، العبلئي )ص (1
 (.326انظر:  جامع التحصيؿ، كالعبلئي )ص ك ، ( 112( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (2
 1(1161/ح263/ص7األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (3
 (.1661/ح111/ص2( سنف أبي داكد، تحقيؽ األرنؤكط، أبكداكد )ج(4
كسى: ليس ( قيتىٍيمىةي ًبٍنتي اٍلعيزٍّمٍّ : أكردىا المستغفرٌم في الٌصحابيات، كقاؿ، تأخر إسبلميا، كلكف قاؿ أبك م(5

ليست تريد في اإلسبلـ، بؿ في الٌصمة، كلك كانت « راغبة»في شيء مف الركايات ذكر إسبلميا، كقكليا 
مسممة لما احتاجت أسماء أف تستأذف في صمتيا إال أف تككف أسممت بعد ذلؾ، كقاؿ ابف حجر: إف كانت 

 (.311/ 1بة، ابف حجر )جعاشت إلى الفتح فالٌظاىر أنيا أسممت. انظر: اإلصابة في تمييز الصحا
 (.355/ 1( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(6
 (.137/ 1( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(7
 (.1511/ 1( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(8
 (.322/ 5األثير )ج ( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف(9

 (.312/ 1( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(10
 (.312/ 1( انظر: المرجع السابؽ )ج(11
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 الحديث الثاني:

نىا قيتىٍيبىةي  (25) قاؿ النسائي: أىٍخبىرى
اؿً (1) د ثىنىا اٍبفي أىًبي الرٍّجى : حى ، عىٍف عيمىارىةى ٍبًف غىًزي ةى، عىٍف (2)، قىاؿى

ًف ٍبًف  ٍبًد الر ٍحمى ٍف أىًبيوً عى ، عى ٍدًرمٍّ ٍتًنيأىًبي سىًعيدو اٍلخي : سىر حى أيمٍّي ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو  (3)، قىاؿى
،فىاٍستىٍقبىمىًني ، قىعىٍدتي ، َوَمِن اْسَتَعف  :" َمِن اْسَتْغَنى: َأْغَناُه الم ُو  َوَقالَ  ، فىأىتىٍيتيوي كى

الم ُو  (4)َأَعف وُ 
، (5)، َوَمْن َسَأَل َوَلُو ِقيَمُة ُأوِقي ٍة َفَقْد أَْلَحفَ اُه الم ُو َوَمِن اْسَتْكَفى َكفَ  ، 

: نىاقىًتي اٍليىاقيكتىةي  ٍيره ًمٍف أيكًقي ةو (6)فىقيٍمتي ـٍ أىٍسأىٍلوي " (7)، خى لى ، كى ٍعتي فىرىجى
(8).  

 أوًًل: تخريج الحديث:

كه، كفيو لفظ" أمي"،  كابف ، بنح(10)، بنحكه، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كأحمد(9)أخرجو أبك داكد
 ، مختصران،(12)ثارآل، مختصران، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كالطحاكم في شرح معاني ا(11)خزيمة

، بنحكه، (14)، بنحكه، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كالدارقطني(13)دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كابف حباف
                                                           

 ( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ الثقفي.(1
 ( ابف أبي الرجاؿ: ىك عبد الرحمف بف أبي الرجاؿ.(2
ة(3 اجى شىًديدىة. عمدة القارم شرح صحيح البخارم،  ( قكلو: "سرحتني أمي" قاؿ العيني: يىٍعًني السألو مف حى

 (.12/ 2العيني )ج
قىكٍ (4 ًف السُّؤىاًؿ كى " أىٍم يىٍمتىًنعي عى ٍف يىٍستىًعؼ  ٍعنىى قىٍكًلًو "مى : مى قىاؿى اٍلقيٍرطيًبيُّ "  كى ٍف يىٍستىًعؼ  ليوي ييًعف وي الم وي أىٍم ًإن وي ( قكلو: "مى

مىى اٍسًتٍعفىاًفًو بً  اًزيًو عى قىٍكليوي ييٍغًنًو أىٍم ييجى ٍف يىٍستىٍغًف" أىٍم ًبالم ًو عىم ٍف ًسكىاهي كى مى قىٍكليوي "كى دىٍفًع فىاقىًتًو كى ًصيىانىًة كىٍجًيًو كى
يىٍخميٍؽ ًفي قىٍمًبًو اٍلًغنىى فىًإف  اٍلًغنىى ًغنىى الن ٍفًس. ف ًف السُّؤىاًؿ كى ا يىٍستىٍغًني ًبًو عى ارم شرح تح البفىًإن وي ييٍعًطيًو مى

 (.211/ 11صحيح البخارم، ابف حجر )ج
افا، ًإذىا ألىح  فييا كلىًزمىيىا، أىٍم بالىغى فً (5 ٍسأىلىًة ييٍمًحؼ ًإٍلحى ييىا". ( قكلو: "فقد ألحؼ" قاؿ ابف األثير:" أىٍلحىؼى ًفي اٍلمى

 (.325/ 1النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج
 "الياقكتة" اسـ تمؾ الناقة، كفيو جكاز تسمية البيائـ، كقد كاف خيؿ رسكؿ ا  ( قكلو:" ناقتي الياقكتة"(6

 (.267/ 6كغيرىا مف دكابو ليا أسماء. شرح أبي داكد، العيني )ج
 (.22/ 5( كىاأٍليكًقي ةي أىٍربىعيكفى ًدٍرىىمنا، كما كرد في بعض الركايات منيا ما في السنف الكبرل لمبييقي )ج(7
ًف اٍلميٍمًحؼي )ج( سنف الن(8  (.3727/ح21/ص7سائي، النسائي، كتاب الزكاة، باب مى
 (.1631/ح116/ص3داكد، أبك داكد )جي ( سنف أب(9

 (.11161/ح111/ص15( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.3115/ح111/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(11
 (.2131/ح31/ص3ثار، الطحاكم )جآل( شرح معاني ا(12
 (.2221/ح111/ص1ح ابف حباف، ابف حباف )ج( صحي(13
 (.1211/ح31/ص2( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(14
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ي"،  كالبىٍييىًقٌي في الكبرلكفيو لفظ" أم مختصران، ،(1)كفيو لفظ" أمي"،  كأبك نعيـ في المعرفة
(2) ،

اًلؾي ٍبفي ًسنىافو ... فىقىالىٍت ًلي أيمٍّي"" كفيو قصة، كفيو لفظ دو مى  ، من طريق:اٍستيٍشًيدى أىًبي يىٍكـى أيحي
 .عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري

، (8)، كمعمر بف راشد(7)، كالترمذم(6)، كالنسائي(5)كأبك داكد (4)، كمسمـ(3)كأخرجو البخارم
كالبىٍييىًقٌي في  ،(13)، كابف بشراف في األمالي(12)، كابف حباف(11)، كالدارمي(10)، كأحمد(9)كمالؾ

 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.بنحوه،  عطاء بن يزيد الميثي، ، من طريق:(15)، كفي الشعب(14)دابآلا

كم ، كالطحا(19)، كأحمد(18) ، كابف أبي شيبة في المصنؼ(17)، كابف الجعد(16)كأخرجو الطيالسي
،كالبىٍييىًقٌي في الشعب(21)، كأبك نعيـ في الحمية (20)في شرح معاني األثار

، من طريق: ىلل (22)
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.بن حصين، وفيو قصة، ا

                                                           

 (.5271/ح2713/ص6( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(1
 (.12311/ح21/ص5( السنف الكبرل، البييقي )ج(2
 (.1162/ح133/ص3( صحيح البخارم، البخارم ) ج(3
 (.1172/ح532/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(4
 (.1611/ح131/ص3داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(5
 (.3711/ح27/ص7( سنف النسائي، النسائي )ج(6
 (.3131/ح252/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(7
 (.31111/ح23/ص11( جامع معمر، معمر بف راشد )ج(8
 (.5/ح225/ص3( المكطأ، مالؾ بف أنس )ج(9

 (.11121ح/215/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.1616/ح1137/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(11
 (.2221/ح111/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(12
 (.667/ح321/ص1( األمالي، أبك القاسـ بف بشراف )ج(13
 (.575/ح216/ص1داب، البييقي )جآل( ا(14
 (.2335/ح172/ص7( شعب اإليماف، البييقي )ج(15
 (.3237/ح663/ص2داكد الطيالسي )ج( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك (16
 (.1311/ح127/ص1( مسند ابف الجعد، عمي بف الجعد )ج(17
 (.11612/ح136/ص3( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(18
 (.11111/ح111/ص15( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(19
 (.2111/ح16/ص3( شرح معاني األثار، الطحاكم )ج(20
 (.312/ص5ء، أبك نعيـ األصبياني )ج( حمية األكلياء كطبقات األصفيا(21
 (.2331/ح171/ص7( شعب اإليماف، البييقي )ج(22
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، كأبك نعيـ في (3)كالطبراني في المعجـ األكسط، (2)في المسند ، كأبك يعمى(1)كأخرجو أحمد
 يعمى مختصران. يدكف ذكر لفظ اإلبياـ، عدا أب، من طريق: عطاء بن يسار، بنحوه ،(4)الحمية

من طريق: ىلل ، (6)، كالطبراني في المعجـ األكسط(5)ثارآلكأخرجو الطحاكم في شرح معاني ا
 بن مره، بنحوه، دون ذكر لفظ اإلبيام.ا

 ىلل بن حصين،و  عطاء بن يزيد الميثي،و  ،عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريأربعتيم )
 .عن أبي سعيد الخدري ( عطاء بن يسارو 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 :كفيو ثقات، ركاتو
بكسر الراء ثـ جيـ كاسمو محمد بف عبد الرحمف بف عبد ا بف  الر َجال: عبد الرحمن بن أبي

 .(7)حارثة بف النعماف، األنصارم المدني، صدكؽ ربما أخطأ

   أقوال النقاد في الراوي:

خر قاؿ:" ليس بو آكفي مكضع  ،(9)خر قاؿ:" ثقة"آكفي مكضع  (8)معيف:" ثقة"قاؿ ابف 
، كقاؿ أىٍحمىد ٍبف حنبؿ:" ثقة"(10)بأس"

، كقاؿ (12)، كذكره ابفي ًحب اف في كتاب "الثقات"(11)
 .(14)، كقاؿ الذىبي:" كثقو جماعة"(13)الدارقطني:" ثقة مدني"

                                                           

 (.11127/ح35/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(1
 (.1121/ح 212/ص3( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(2
 (.2116/ح21/ص2( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(3
 (.251/ص1األصبياني )ج( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ (4
 (.2112/ح16/ص3( شرح معاني األثار، الطحاكم )ج(5
 (.3157/ح116/ص2( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(6
 (.211( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (7
 (.167/ 2( تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم، ابف معيف )ج(8
 (.21)ص المرجع السابؽ( (9

 (151ريا يحيى بف معيف، يحيى بف معيف )ص ( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زك(10
 (.311/ 7( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(11
 (.21/ 5( الثقات، ابف حباف )ج(12
 (.11( سؤاالت البرقاني لمدارقطني، الدارقطني )ص (13
 (.635/ 1( الكاشؼ، الذىبي )ج(14
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قىاؿ ابف حباف: " ريبمىا (1)يد بف أسمـ"كقاؿ أبك حاتـ: " صالح ىك مثؿ عبد الرحمف بف ز  ، كى
قىاؿ أىبيك عيبىيد اآلجرم:" ليس بو بأس"(2)أىخطىأ" ، كى

، (4)، كقاؿ ابف عدم:" كأرجك أنو ال بأس بو"(3)
 .(5)كقاؿ الذىبي: " مدني مشيكر صدكؽ كثقو غير كاحد"

قىاؿ سىًعيد ٍبف عىٍمرك البرذعي: قمت: يعني ألبي زرعة الرازم:" حارث ة كعبد الرحمف ابنا أبي كى
الرجاؿ؟ فقاؿ: حارثة كاىي، كعبد الر ٍحمىف أيضا يرفع أشياء ال يعرفيا غيره"
(6). 

 كا تعالى أعمـ. ىو ثقة،قمت  خلصة القول في الراوي:

بفتح المعجمة ككسر الزام بعدىا تحتانية ثقيمة، بف الحارث األنصارم المازني  :َغِزي ةَ  ْبنِ  ُعَماَرةَ 
 .(8) تكفي سنة أربعيف كمئة، (7)ني، ال بأس بوالمد

   أقوال النقاد في الراوي:

ًديًث" كىافى ًثقىةن كىًثيرى اٍلحى قاؿ ابف سعد: "كى
، كأبك زرعة (11)، كالعجمي(10)، قاؿ أحمد بف حنبؿ(9)

كقاؿ ، (15)في كتاب الثقات ابف حبافذكره ك : "ثقة"، (14)، كالذىبي(13)كالدارقطني ،(12)الرازم
 .(16)ي:" ليس بو بأس"النسائ

                                                           

 (.313/ 7( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(1
 (.23/ 5ف )ج( الثقات، ابف حبا(2
 (.21/ 15( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(3
 (.165/ 7( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )ج(4
 (.112( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، الذىبي )ص (5
أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة النبكية،  -( الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي (6

 (.133/ 3زرعة الرازم )جأبك 
 (.112( انظر: تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (7
 (.327( الطبقات الكبرل، ابف سعد )ص (8
 (.327)ص المرجع السابؽ ( (9

 (.261/ 6( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(10
 (.271( الثقات، العجمي )ص (11
 (.261/ 6( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(12
 (.72البرقاني لمدارقطني، الدارقطني )ص ( سؤاالت (13
 (.317/ 6( سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ج(14
 (.361/ 5( الثقات، ابف حباف )ج(15
 (.361/ 31( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(16



141 

، كقاؿ (2)، كقاؿ أبك حاتـ: "ما بحديثو بأس كاف صدكقان"(1)كقاؿ يحيى بف معيف:" صالح"
"، (3)الذىبي:" صدكؽ مشيكر" اًرمُّ كقاؿ الذىبي: "كىاٍحتىج  ًبًو ميٍسًمـه، كىاٍستىٍشيىدى ًبًو البيخى

(4). 

ـٍ ًمٍف مىر ةو،  كذكره العقيمي في الضعفاء، كقاؿ سفياف بف عيينة:" كيٍنتى  الىٍستى عيمىارىةى ٍبفى غىًزي ةى كى جى
ٍنوي شىٍيئنا" ـٍ أىٍحفىٍظ عى فىمى
: "ضعيؼ"(5) ـٍ ، (6)، كقاؿ ابف حـز لى ع فىو، كى ٍزـو فىضى كقاؿ الذىبي: "كىأىم ا اٍبفي حى

 .(7)ييًصٍب"

 كا تعالى أعمـ. ىو ثقة،قمت  خلصة القول في الراوي:

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛صحيحإسناده لذا ف

  .(9)حسف" إسناد كىذا صحيح، حديث "كقاؿ األرنؤكط:، (8)حسف" "إسناده األلباني: كقاؿ
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة .، )أمي( لفظ اإلبيام:

 .فت المبيـلـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ًمٍف بىًني عىًدمٍّ بف النجار، ىكذا  ُأَنْيَسُة ِبْنُت َأِبي َحاِرَثةَ سعيد الخدرم ىي: أبي ـ : المراد بػ أقمت
، كأسد الغابة في معرفة (10)ٌرفت في كتب الصحابة، االستيعاب في معرفة األصحابعي 

 .(13)، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿ(12)، كاإلصابة في تمييز الصحابة(11)الصحابة

                                                           

 (.261/ 6( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(1
 .رجع السابؽ( الم(2
 (.151/ 2( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )ج(3
 (.317/ 6( سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ج(4
 (.217/ 2( الضعفاء الكبير، العقيمي )ج(5
 (.132/ 5( تيذيب التيذيب، ابف حجر )ج(6
 (.317/ 6( سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ج(7
 (.325/ 1( سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، األلباني )ج(8
 (.1631/ح51/ص2حقيؽ األرنؤكط، أبك داكد )ج( سنف أبي داكد ت(9

 (.1651/ 1االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )جانظر: ( (10
 (.32/ 5أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )جانظر: ( (11
 (.25/ 1اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )جانظر: ( (12
 (.161/ 1ككاؿ )جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشانظر: ( (13
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 وكتاب مناسك الحج ،مناسككتاب ال : المطمب الثامن
 

 وفيو ستة أحاديث

 الحديث اْلول:

ميسىد ده  (26) ، كى ٍربو د ثىنىا سيمىٍيمىافي ٍبفي حى قاؿ أبك داكد: حى
م اده (1) د ثىنىا حى : حى د ثىنىا (2)، قىاالى ، ح كحى

ميسىد ده 
ٍبدي اٍلكىاًرثً (3) د ثىنىا عى ، حى

، عىٍف أىًبي الت  (4) ًديثي ميسىد دو ، عىٍف ميكسىى ٍبًف (5)ي احً ، كىىىذىا حى
مىمىةى  سى
ب اسو (6) ، َوَبَعَث َمَعُو   َقاَل: َبَعَث َرُسوُل الم ِو   ، عىًف اٍبًف عى ُفَلًنا اْْلَْسَمِمي 

 َتْنَحُرَىا، ثُم  » ، َعَمي  ِمْنَيا َشْيٌء َقاَل: (7)ِبَثَماِن َعْشَرَة َبَدَنًة، َفَقاَل: َأرََأْيَت ِإْن ُأْزِحفَ 
، ُثم  اْضِرْبَيا َعَمى َصْفَحِتَيا، َوًَل تَْأُكْل ِمْنَيا َأْنَت َوًَل َأَحٌد ِمْن (8)َتْصُبُغ َنْعَمَيا ِفي َدِمَيا

 . (10)«ِمْن َأْىِل ُرْفَقِتكَ  -َأْو َقالَ  -(9)َأْصَحاِبكَ 

 

                                                           

 ( مسدد: ىك ابف مسرىد بف مسربؿ.(1
 ( حماد: ىك ابف زيد بف درىـ األزدم.(2
 ( مسدد: ىك ابف مسرىد بف مسربؿ.(3
 ( عبد الكارث: ىك ابف سعيد بف ذككاف العنبرم.(4
بىعي.(5  ( أبك الت ي اًح: ىك يزيد بف حميد الضي
بٍّؽ الييذىلي(6  .( مكسى بف سممة: ىك ابف الميحى
، مضمكمة األلؼ، يقاؿ: زىحىؼ (7 ، كاألجكد أف يقاؿ: أيٍزًحؼى : قاؿ الخطابي: "يركيو المحدثكف: أىٍزحىؼى ( أيٍزًحؼى

نما منعو كأىؿ رفقتو أف يأكمكا منيا؛ لئبل يتخذكه ذريعة إلى  فىوي السفر، كا  البعير إذا قاـ مف اإلعياء، كأىٍزحى
 (.316/ 2نحرىا". غريب الحديث، الخطابي )ج

ريىىا، ثيـ  تىٍصبيغي نىٍعمىيىا ًفي دىًميىا": قاؿ المازرم: "أمره أف يىٍصبىغى قبلئدىا لييشًعر مف يراىا أنيا ىىٍدمه  ((8 "تىٍنحى
مىى الكجو الذم ينبغي". المعمـ بفكائد مسمـ، المازرم )ج  (.117/ 3فيستبيحيا عى

ده ًمٍف أىصٍ (9 ا نىيىاهي أف يأكؿ ( " كىالى تىٍأكيٍؿ ًمٍنيىا أىٍنتى كىالى أىحى " : قاؿ بعض العمماء: "إن مى ٍفقىًتؾى ، أىٍك قىاؿى ًمٍف أىٍىًؿ ري اًبؾى حى
/ 3منيا ىك كأىؿ رفقتو، حماية لمذريعة أٍف ييتىسىي ؿ في نىٍحًرىا قبؿ أكانو". المازرم، المعمـ بفكائد مسمـ )ج

العطب كالكقكؼ بالكمية". إكماؿ  (. كقاؿ القاضى عياض:" ما فى ىذا الحديث يدؿ أف المراد بو ىنا117
 (.112/ 1المعمـ بفكائد مسمـ، القاضى عياض )ج

 (.1562/ح111/ص3( سنف أبي داكد، أبكداكد، كتاب المناسؾ، باب ًفي اٍليىٍدًم ًإذىا عىًطبى قىٍبؿى أىٍف يىٍبميغى )ج(10
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 أوًًل: تخريج الحديث:

، كالبىٍييىًقٌي في الكبرل(2)، كابف حباف(1)أخرجو مسمـ
من طريق: عبد الوارث بن سعيد بن ، (3)

 كبنفس لفظ اإلبياـ" رجؿ". ذكوان، وفيو قصة، 

كفيو لفظ"  ،(5)، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كابف حباف(4)كأخرجو الحربي في غريب الحديث
 من طريق: حماد بن زيد، بنحوه. األسممي"،

، (9)كابف الجاركد في المنتقى ،(8)، كأحمد(7)، كالش اًفًعٌي في السنف(6)كأخرجو النسائي في الكبرل
، كالبىٍييىًقٌي في المعرفة(10)كابف األعرابي في المعجـ

من طريق: ِإْسَماِعيُل بن إبراىيم  ،(11)
 بنفس لفظ اإلبياـ" رجؿ".حوه، ن"المعروف بـ ابن ُعَمي َة"، ب

ْسَماِعيُل بن إبراىيم ، و حماد بن زيدو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، ثلثتيم ) عن أبي  (اِ 
 .، بوالت ي احِ 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

قيؿ إنو كاف ضريرنا كلعمو طرأ عميو ألنو : قاؿ ابف حجر:" (12)الجيضمي بف زيد األزدم حماد
أ عميو أم كال يضير أنو كاف ضريران، كأنو يحتمؿ أف يككف قد طر ، (13)"صح أنو كاف يكتب

                                                           

 (.255/ح263/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.1137/ح222/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(2
 (.11311/ح221/ص7( السنف الكبرل، البييقي )ج(3
 (.113/ص3( غريب الحديث، إبراىيـ الحربي )ج(4
 (.1131/ح223/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(5
 (.1133/ح311/ص1( السنف الكبرل، النسائي )ج(6
 (.111/ح271/ص1( السنف المأثكرة، الشافعي )ج(7
 (.1162/ح263/ص2( المسند، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.137/ح112/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(9

 (.735/ح311/ص1( معجـ ابف األعرابي، ابف األعرابي )ج(10
 (.11232/ح732/ص5( معرفة السنف كاألثار، البييقي )ج(11
محمة بالبصرة. ( الجيضمي: بفتح الجيـ كالضاد المنقكطة كسككف الياء، ىذه النسبة إلى الجياضمة كىي (12

 (.126-127/ 2األنساب، السمعاني )ج
 (.151( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (13
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كىك مرسؿ كلكف  كالمتابعة تنفي الخطأ، تغير، فقد تكبع مف قبؿ عبد الكارث بف سعيد كىك ثقة،
 .(1)يذكر أحد أنو أرسؿ عف يزيد بف حميد لـ

 .(3)قاؿ ابف حجر:" رمي بالقدر كلـ يثبت عنو" :(2)بف سعيد بف ذككاف العنبرم عبد الوارث

بىعىأبو الت ي اِح   . (5)يذكر أحد أنو أرسؿ عف مكسى بف سممة لـكف مرسؿ كل: (4)الضي

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 . (6)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

عدة كما جاء في التخريج  ككرد في ركايات أخرل بصيغ، لفظ اإلبيام:) ُفَلًنا اْْلَْسَمِمي  (
 .(األسممي، رجؿ)كىي:

 فت المبيـ .لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:لمعرّ الروايات ا

 بيان اإلبيام:

 .(7)ناجية ْبن جندب اْلسممي، فقيؿ ىك اختمؼ بالمراد بصاحب ىدم رىسيكؿ الم ًو  قمت:

 

                                                           

 (.165( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (1
( العنبرم: بفتح العيف الميممة كسككف النكف كفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالراء، ىذه النسبة إلى بنى العنبر، (2

ىـ جماعة مف بنى تميـ ينتسبكف إلى العنبر بف عمرك بف تميـ بف مرة ابف ك « بمعنبر»كتخفؼ فيقاؿ ليـ 
 (.213/ 2طابخة بف الياس بف مضر بف نزار. األنساب، السمعاني )ج

 (.265( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (3
بىعى: بضـ الضاد المعجمة كفتح الباء المنقكطة بكاحدة كفي آخرىا العيف الميممة، ىذه النسب(4 ة إلى بنى ( الضي

ضبيعة بف قيس بف ثعمبة..."، نزؿ أكثرىـ البصرة ككانت بيا محمة تنسب إلييـ يقاؿ ليا بنى ضبيعة، 
 (.256/ 1كالمنتسب إلى القبيمة أبك حبرة شيحة بف عبد ا الضبيعي. األنساب، السمعاني )ج

 (.271( انظر: تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، العراقي )ص (5
 (.1562/ح151/ص2أبي داكد، تحقيؽ األرنؤكط، أبكداكد )ج( سنف (6
كىىيكى ناجية ٍبف جندب ٍبف عمير ٍبف يعمر ٍبف داـر ٍبف عىٍمرك ٍبف كاثمة بف سيـ بف :  جندب ٍبف ناجية( (7

مازف ٍبف سبلماف ٍبف أسمـ ٍبف أفصى، معدكد ًفي أىؿ الحجاز، بؿ ًفي أىؿ المدينة، قىاؿى اٍبف عفير: ناجية 
ناجية، إذ نجا مف قريش. االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف   فى اسمو ذككاف، فسماه رىسيكؿ الم ًو كىا

 (.1733/ 1عبد البر )ج
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 . (3)، كابف األثير(2)ر، كابف عبد الب(1)كقاؿ بذلؾ الخطيب البغدادم 
ًقيؿى  َكْعٍب اَْلْسَمِميُّ  َناِجَيُة ْبُن َعْمِرو ْبنِ ىيكى  "كقاؿ ابف بشككاؿ: كقاؿ ابف األثير: ، (4)"اْلُخزَاِعيُّ كى

، جعمو أىٍحمىد ٍبف حنبؿ ًفي مسنده أىن وي صاحب بدف رىسيكؿ الم ًو ىو ناجية ْبن الحارث الخزاعي"
 "(5)، :كابف (6)، قاؿ بذلؾ الخطيب البغدادمذؤيب ْبن حبيب اْلسممي والد قبيصةكقيؿ ىك ،

 عف العثماني. (8)، قاؿ بذلؾ ابف بشككاؿُذَؤْيب ْبن حمحمة اْلُخَزاِعيّ كقيؿ ىك: ، (7)بشككاؿ

كاختمفكا فيو، ىؿ ىك شخص كاحد أـ اثناف، ففرؽ بينيما أبك حاتـ الرازم، حيث جعؿ ذؤيب بف 
، كخط أ ابف عبد البر مف (10)، كفٌرؽ أيضان ابف شاىيف بينيما(9)حبيب غير ذؤيب بف حمحمة

حيث قاؿ" كمف جعؿ ذؤيبا ىذا رجميف فقد أخطأ كلـ يصب، كالصكاب ما ذكرناه،  جعميما رجميف
 . (11)كا أعمـ"

قيؿ: َعْمرو الثماِلي، كقيؿ ىك:  قيؿ ىيكى ، قىاؿى ذىًلؾ اٍبف عفير رىحمىو الم واْسمو َذكوان كى ، ُمَعاِوَيةكى
 .(13)بقةكذكر العراقي جميع األقكاؿ السا، (12)قاؿ بيذه األقكاؿ ابف بشككاؿ

ركايات  مف كجميع اآلراء محتممة، ال يمكف الجـز بأحدىا لعدـ كركد بياف المبيـ في أحد قمت:
 الحديث، كا تعالى أعمـ.

     
 

                                                           

 (.221/ 7( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(1
 (.1733/ 1( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(2
 (.352/ 7نظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج( ا(3
 (.21/ 1( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(4
 (.311/ 7( أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(5
 (.221/ 7( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(6
 (.22/ 1سماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج( انظر: غكامض األ(7
 (.22/ 1)جالمرجع السابؽ( انظر: (8
 (.167/ 3( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(9

 (.271/ 3( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(10
 (.167/ 3( االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(11
 (.21/ 1ض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج( انظر: غكام(12
 (.1/216( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(13
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 الحديث الثاني:

د ثىنىا اٍلقىٍعنىًبيُّ  (27) اًلؾو (1)قاؿ أبك داكد: حى ، عىٍف مى
، أىًخي بى (3)، عىٍف نىاًفعو (2) ًني ، عىٍف نيبىٍيًو ٍبًف كىٍىبو

ٍبًد الد اًر، أىف  عيمىرى ٍبفى عيبىٍيًد الم ًو، أىٍرسىؿى ًإلىى أىبىافى ٍبًف عيٍثمىافى ٍبًف عىف افى  عى
يىٍسأىليوي كىأىبىافي  

، اٍبنىةى شىٍيبىةى  ةى ٍبفى عيمىرى اًف ًإنٍّي أىرىٍدتي أىٍف أيٍنًكحى طىٍمحى اجٍّ كىىيمىا ميٍحًرمى ًئذو أىًميري اٍلحى ٍبًف ايىٍكمى
: ًإنٍّي سىًمٍعتي أىًبي عيٍثمىافى ٍبفى جي  قىاؿى ، كى مىٍيًو أىبىافي رى ذىًلؾى فىأىٍنكىرى ذىًلؾى عى بىٍيرو فىأىرىٍدتي أىٍف تىٍحضي

ف افى  :  عى  .(4)«ًَل َيْنِكُح اْلُمْحِرُم َوًَل ُيْنِكحُ » َقاَل َرُسوُل الم ِو  يىقيكؿي

 أوًًل: تخريج الحديث:

دكف ذكر لفظ  ،، مختصران (6)كفيو لفظ " بنت شيبة بف جبير"، كالنسائي ،، بنحكه(5)أخرجو مسمـ
دكف ذكر لفظ  ،، مختصران (8) دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كابف ماجو ،، بنحكه(7)اإلبياـ، كالترمذم
، (10)كفيو لفظ" بنت شيبة بف جبير"، كالش اًفًعٌي في السنف المأثكر ،، بنحكه(9)اإلبياـ، كمالؾ

دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كابف  ،، مختصران (11)ابنة شيبة بف جبير"، كالطيالسي كفيو لفظ" ،بنحكه
دكف ذكر لفظ  ،، مختصران (13)دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كأحمد ،، مختصران (12)الجعد في المسند
دكف ذكر لفظ  ،، مختصران (15)دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كالبزار ،، مختصران (14)اإلبياـ، كالدارمي

                                                           

1). ٍسمىمىةى بًف قىٍعنىبو ٍبدي اً بفي مى : ىك عى  ( القىٍعنىًبيُّ
 ( مالؾ: ىك مالؾ بف أنس.(2
 ( نافع: ىك مكلى ابف عمر.(3
ك جي )ج( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب الم(4  (.1111/ح162/ص3ناسؾ، باب اٍلميٍحًرـً يىتىزى
 (.1112/ح1121/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.3113/ح123/ص7( سنف النسائي، النسائي )ج(6
 (.111/ح121/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(7
 (.111/ح121/ص2( سنف ابف ماجو، ابف ماجو  )ج(8
 .(51/ح211/ص1( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(9

 (.121/ح262/ص1( السنف المأثكر، الشافعي )ج(10
 (.51/ح51/ص1( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(11
 (.3521/ح112/ص1( مسند ابف الجعد، ابف الجعد )ج(12
 (.111/ح162/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(13
 (.1161/ح1112/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(14
 (.266/ح31/ص3مسند البزار"، البزار )ج ( البحر الزخار"(15
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كفيو  ،، بنحكه(2)خرآدكف ذكر لفظ اإلبياـ، كفي مكضع  ،، مختصران (1)داإلبياـ، كابف الجارك 
كفيو لفظ" بنت شيبة بف جبير"، كالطحاكم في  ،، بنحكه(3)لفظ "بنت شيبة بف جبير"، كأبك عكانة

 ،، مختصران (5)دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كفي شرح معاني األثار ،، مختصران (4)ثارآلشرح مشكؿ ا
، (7)خرآدكف ذكر لفظ اإلبياـ، كفي مكضع  ،، مختصران (6)كابف حباف دكف ذكر لفظ اإلبياـ،

دكف ذكر لفظ  ،، مختصران (8)في األكسط كفيو لفظ" ابنة شيبة بف جبير"، كالطبراني ،بنحكه
من طريق: نافع مولى ابن دكف ذكر لفظ اإلبياـ،  ،مختصران  ،(9)اإلبياـ، كتماـ الرازم في الفكائد

 .عمر

، (14)، كأحمد(13)، كابف أبي شيبة في المصنؼ(12)، كالحميدم(11)النسائي، ك (10)كأخرجو مسمـ
، (18)، كفي شرح معاني األثار(17)، كالطحاكم في شرح مشكؿ األثار(16)، كأبك عكانة(15)كالدارمي

 دكف ذكر لفظ اإلبياـ. ،من طريق: أيوب بن موسى، مختصراً ، (19)كابف حباف

 

                                                           

 (.111/ح116/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(1
 (.621/ح151/ص1)ج المرجع السابؽ( (2
 (.2111/ح366/ص3( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(3
 (.7522/ح716/ص11( شرح مشكؿ األثار، الطحاكم )ج(4
 (.1122/ح361/ص3كم )ج( شرح معاني األثار، الطحا(5
 (.3612/ح112/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(6
 (.1132/ح122/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(7
 (.5217/ح311/ص5( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(8
 (.111/ح121/ص1( فكائد تماـ، تماـ الرازم )ج(9

 (.1112/ح1121/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(10
 (.3111/ح123/ص7نسائي )ج( سنف النسائي، ال(11
 (.22/ح161/ص1( مسند الحميدم، الحميدم )ج(12
 (.13265/ح173/ص2( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(13
 (.166/ح711/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(14
 (.3311/ح1112/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(15
 (.2152/ح366/ص3( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(16
 (.7521/ح715/ص11شكؿ األثار، الطحاكم )ج( شرح م(17
 (.1312/ح361/ص3( شرح معاني األثار، الطحاكم )ج(18
 (.1136/ح127/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(19
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 .من طريق: سعيد بن ىلل ة بف جبير"،كفيو لفظ" بنت شيب ،، بنحكه(1)كأخرجو مسمـ
من طريق: مطر بن طيمان، ويعمى بن دكف ذكر لفظ اإلبياـ،  ،مختصران ، (2)كأخرجو النسائي

 .حكيم
من طريق: عبد الجبار بن نبيو، ، (4)، كابف حباف(3)ثارآلكأخرجو الطحاكم في شرح معاني ا

 دكف ذكر لفظ اإلبياـ. ،مختصراً 
دكف ذكر لفظ  ،من طريق: عبد اْلعمى بن نبيو، مختصراً ، (6)بف حباف، كا(5)كأخرجو الطبراني

 اإلبياـ.
مطر بن طيمان، ويعمى و  ،سعيد بن ىللو أيوب بن موسى، و  ،نافع مولى ابن عمرسبعتيم )

 ، بو.َوْىب ْبنِ  ُنَبْيوِ عن ( عبد اْلعمى بن نبيوو عبد الجبار بن نبيو، و  ،بن حكيما
 لحكم عميو: ثانيًا: دراسة رجال السند وا

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
، (7)مدلس كمرسؿ، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف مالك بن أنس:

 .(8)يذكر أحد أنو أرسؿ عف نافع مكلى ابف عمر لـكما ك 
 .(9)بف كىب نيبىٍيوً  أنو أرسؿ عف أحد يذكر لـمرسؿ كلكف نافع مولى ابن عمر: 

أنو أرسؿ عف أباف بف عثماف بف  أحد يذكر لـكلكف  مرسؿ :(10)العبدري ُنَبْيِو ْبِن َوْىب
 .(11)عفاف

                                                           

 (.1112/ح1121/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.2356/ح11/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(2
 (.1311/ح361/ص3ثار، الطحاكم )جآل( شرح معاني ا(3
 (.1131/ح121/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(4
 (.5261/ح323/ص5( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(5
 (.1137/ح121/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(6
 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (7
 (.351ص ( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )(8
 (.337( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (9

( العبدرم: بفتح العيف الميممة كسككف الباء المنقكطة بكاحدة كفتح الداؿ الميممة كفي آخرىا الراء، ىذه (10
النسبة إلى عبد الدار، كالمشيكر بالنسبة إلييـ عبد الحميد بف زكريا بف الجيـ العبدرم كأخكه عبد ا. 

 (.111-112/ 2السمعاني )ج األنساب،
 (.321( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (11
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 .ن رجالو ثقاتْل  ؛صحيحإسناده لذا ف
ًديثي  كقاؿ ًديثه  عيٍثمىافى  الترمذم: "حى سىفه  حى " حى ًحيحه ، (2)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:، (1)صى

 .(3)مسمـ" رطش عمى صحيح كقاؿ األلباني:" إسناده
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

بنت )كما جاء في التخريج كىي: ة أخرلككرد في ركايات أخرل بصيغ، )اْبَنَة َشْيَبَة( لفظ اإلبيام:
 .(شيبة بف جبير
 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
 بيان اإلبيام:

، كقاؿ أمة الحميدنكحيا طمحة بف عمر تسمى بػ: أف ي دالمراد بابنة شيبة بف جبير التي أرا قمت:
بىٍيري (7)، كالنككم(6)، كابف بشككاؿ(5)، كالقاضي عياض(4)بذلؾ المازرم ٍبفي ا، فيما ذيًكر عف الزُّ

 .(9)كذكر العراقي كبل القكليف ،(8)عمرة ِبْنت شيبة ْبن ُجَبْيرىي كقاؿ الخطيب البغدادم:، بىك ارو 
البر: أرل كا أعمـ أنو حصؿ تصحيؼ مف ناسخ النسخة التي أعتمد كقاؿ الدكتكر عبدالرحمف 

أىف   )عمييا محقؽ المطبكعة، )كتاب األسماء المبيمة(، فاعتمد عمى ركاية فييا بياف لممبيـ كىي 
بىٍيرو  ةى ًمٍف عىٍمرىةى ًبٍنًت شىٍيبىةى ٍبًف جي كٍّجى طىٍمحى ٍبفى اأىف  عيمىرى  )كالصكاب  (عيمىرى ٍبفى عيبىٍيًد الم ًو أىرىادى أىٍف ييزى

بىٍيرو  ةى بف عىٍمرى ًبٍنًت شىٍيبىةى ٍبًف جي كٍّجى طىٍمحى ، فٌصحؼ ) بف( إلى ) مف(، كٌصحؼ (عيبىٍيًد الم ًو أىرىادى أىٍف ييزى
 .(10)) عمر( إلى ) عمرة(

 ، فيك تصحيؼ عند الخطيبشيبة ًبٍنت عمرةبأنيا أمة الحميد، ىي ابنة شيبة، أما  والراجح 
 البغدادم.

                                                           

 (.111/ح121/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(1
 (.1111/ح322/ص2( سنف أبي داكد، تحقيؽ األرنؤكط، أبكداكد )ج(2
 (.1611/ح113/ص6األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (3
 (.125/ 3م )جالميٍعمـ بفكائد مسمـ، المازر انظر: ( (4
 (.772/ 1إكماؿ الميٍعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض )جانظر: ( (5
 (.363/ 1غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )جانظر: ( (6
 (.126/ 2المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم )جانظر: ( (7
 (.123 /5األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )جانظر: ( (8
 (.1/721( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(9

 (.1/723عبدالرحمف البر )جتحقيؽ ( انظر: حاشية المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، لمعراقي، (10
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 الحديث الثالث:

ءً  (28) م دي ٍبفي اٍلعىبلى د ثىنىا ميحى قاؿ أبك داكد: حى
ٍفصه (1) د ثىنىا حى ، عىًف اٍبًف (3)، عىٍف ًىشىاـو (2)، حى

اًلؾو (4)ًسيًريفى  " َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبِة َيْوَم الن ْحِر، ثُم   َأن  َرُسوَل الم ِو  ،، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى
ِق، َفَأَخَذ ِبِشق  رَْأِسِو اْْلَْيَمِن َرَجَع  ِإَلى َمْنِزِلِو ِبِمًنى َفَدَعا ِبِذْبٍح، َفُذِبَح، ُثم  َدَعا ِباْلَحل 

َمَقُو، َفَحَمَقُو َفَجَعَل َيْقِسُم َبْيَن َمْن َيِميِو الش ْعَرَة َوالش ْعَرَتْيِن، ُثم  َأَخَذ ِبِشق  رَْأِسِو اْْلَْيَسِر َفحَ 
 .(6) "(5)َفَدَفَعُو ِإَلى َأِبي َطْمَحةَ « َىا ُىَنا َأُبو َطْمَحةَ : »  َقالَ  ُثم  

  أوًًل: تخريج الحديث:

من طريق: حفص بن ، (9)، كالبييقي في الكبرل(8)، كابف أبي شيبة في المصنؼ(7)أخرجو مسمـ
 بنفس لفظ اإلبياـ " الحبلؽ"، ما عدا ابف أبي شيبة مختصران.غياث، بنحوه، 

، (13)، كالش اًفًعٌي في السنف المأثكر(12)، كالترمذم(11)، كالنسائي في الكبرل(10)خرجو مسمـكأ
، كالبىٍييىًقٌي في المعرفة(17)، كابف حباف(16)، كابف خزيمة(15)، كأحمد(14)كالحميدم

، كفي (18)
                                                           

1). ٍيبو اليىٍمدىاًنيُّ م دي بفي العىبلىًء: ىك أىبيك كيرى  ( ميحى
 عاكية النخعي.( حفص: ىك ابف غياث بف طمؽ بف م(2
 ( ىشاـ: ىك ابف حساف األزدم.(3
 ( ابف سيريف: ىك محمد بف سيريف األنصارم.(4
مىٍيـو كىاًلدىًة أىنىسو (5 ٍكجى أيٍـّ سي اًرم  زى ةى يىٍعًني اأٍلىٍنصى . فتح البارم شرح صحيح البخارم،  ( قاؿ ابف حجر: أىبيك طىٍمحى

 (.351/ 1ابف حجر )ج
ٍمًؽ كىالت ٍقًصيًر )ج( سنف أبي داكد، أبك د(6  (.1211/ح312/ص3اكد، كتاب المناسؾ، باب اٍلحى
 (.1217/ح215/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.11751/ح211/ص2ثار، ابف أبي شيبة )جآل( المصنؼ في األحاديث كا(8
 (.2111/ح161/ص7( البييقي، السنف الكبرل )ج(9

 (.1217/ح211/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(10
 (.1113/ح311/ص1لكبرل، النسائي )ج( السنف ا(11
 (.213/ح316/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(12
 (.111/ح271/ص1( السنف المأثكر، الشافعي )ج(13
 (.1371/ح211/ص3( مسند الحميدم، الحميدم )ج(14
 (.13123/ح111/ص12( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(15
 (.3231/ح322/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(16
 (.2152/ح121/ص2صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج ((17
 (.11112/ح231/ص5( معرفة السنف كاألثار، البييقي )ج(18
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 بمفظ إبياـ مقارب" الحبلؽ ، كالحالؽ"، ما عدامن طريق: سفيان بن عيينة، بنحوه، ، (1)الكبرل
 أحمد بمفظ" الحجاـ".

، من طريق: وىب بن (4)، كتماـ الرازم في الفكائد(3)، كابف الجاركد في المنتقى(2)كأخرجو أحمد
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ. ،جرير، مختصراً 

 كفيو لفظ" الحجاـ".من طريق: روح بن عبادة، بنحوه، ، (5)كأخرجو أحمد

 كف ذكر لفظ اإلبياـ.دمن طريق: حماد بن زيد، بنحوه، ، (6)كأخرجو أحمد

من طريق:  ، كفيو لفظ" الحبلؽ"،(8)، كفيو لفظ" الحجاـ"، كالنسائي في الكبرل(7)كأخرجو مسمـ
 .بنحوه، عبد اْلعمى بن عبد اْلعمى

بنفس لفظ إسحاق الفزاري، بنحوه،  يمن طريق: أب ،(10)كابف حباف ،(9)أبك يعمى كأخرجو
 اإلبياـ" الحبلؽ".

 كفيو لفظ" احمؽ".من طريق: عباد بن عباد، بنحوه، ، (11)أبك عكانة كأخرجو

حماد بن و روح بن عبادة، و وىب بن جرير، و سفيان بن عيينة، و حفص بن غياث، جميعيم )
عن ىشام بن  (عباد بن عبادو إسحاق الفزاري،  وأب، و عبد اْلعمى بن عبد اْلعمىو زيد، 

 .حسان، بو

                                                           

 (.21/ح22/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(1
 (.12313/ح171/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(2
 (.111/ح132/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(3
 (.1611/ح327/ص3اـ الرازم )ج( فكائد تماـ، تم(4
 (.12161/ح112/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.12617/ح371/ص31( المرجع السابؽ )ج(6
 (.1217/ح215/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.1115/ح121/ص1( السنف الكبرل، النسائي )ج(8
 (.3135/ح311/ص7( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(9

 (.1251/ح316/ص1ابف حباف )ج( صحيح ابف حباف، (10
 (.2331/ح211/ص3( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(11
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بنحكه، كفيو لفظ" ، (2)بياـ، كأبك عكانةكبدكف ذكر لفظ اإل ،، مختصران (1)كأخرجو البخارم
، من طريق: عبد اهلل بن ، بنحكه، كفيو لفظ" الحبلؽ"(3)كالطبراني في المعجـ األكسط ، الحبلؽ"
 .عون

كالبىٍييىًقٌي في الكبرل، (5)، كأبك عكانة(4)كأخرجو أحمد
من طريق: أيوب بن كيسان، بنحوه،  ،(6)

 كبمفظ إبياـ مقارب " الحبلؽ".
 عن ابن سيرين، بو. ( أيوب بن كيسانو عبد اهلل بن عون، ) كلىما

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:  

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
فقد تكبع مف ، كال يضيره ذلؾ، (7)"ثقة فقيو تغير حفظو قميؿ" قاؿ ابف حجر: حفص بن غياث:

كمدلس ، ف جرير،....إلخ( كما ىك في التخريجىب بك قبؿ) سفياف بف عيينة، كحماد بف زيد، ك 
 .(8)ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف ذكرهكلكف 

مف ابف سيريف كما في ركاية  صرح بالسماع كقد (9)مدلس مف الثالثة، :ىشام بن حسان
، كبذلؾ ال يضير (11)قاؿ عنو ابف حجر:" ثقة مف أثبت الناس في ابف سيريف"ك ، (10)مسمـ
أحد أنو أرسؿ عف ابف سيريف، بؿ ىك مف أثبت الناس  ريذك لـكىك مرسؿ أيضان كلكف ، يسوتدل

 .(12)في ابف سيريف، كما سبؽ

                                                           

 (.151/ح17/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.2323/ح212/ص3( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(2
 (.1321/ح323/ص1( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(3
 (.12617ح/371/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.2322/ح212/ص3( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(5
 (.1322/ح722/ص3( السنف الكبرل، البييقي )ج(6
 (.152( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (7
 (.31( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (8
 (.15( انظر: المرجع السابؽ )ص (9

، قاؿ) ،(1217ح/211ص/3ج)مسمـ مسمـ، صحيح( (10 ـى  سىًمٍعتي  سيٍفيىافي ، ٍبفى  ًىشىا س افى  اٍبفً  عىفً  ييٍخًبري  حى
 (.ًسيًريفى 

 (.753( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (11
 (.322( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (12
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يذكر أحد أنو أرسؿ عف أنس بف مالؾ  لـمرسؿ كلكف محمد بن سيرين: 
(1). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 . (3)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:، (2)الشيخيف" شرط عمى صحيح األلباني:" إسناده كقاؿ
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

، الحالؽ) ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في التخريج كىي:، )الحلق( لفظ اإلبيام:
 .(اـلحجا

  المبيـ . تٍ فى ر  لـ أقؼ عمى أم ركاية عى  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

، كقاؿ بذلؾ ابف خرَاش ْبن ُأمي ة اْلَكْمِبيُّ فقيؿ ىك  ؿ ا اختمؼ بالمراد بالحالؽ لرسك  قمت:
 .(7)ابف حجرك ، (6)ابف األثيرك  ،(5)ابف بشككاؿك ، (4)عبد البر

، كذكر ىذا االختبلؼ (8)، كقاؿ بذلؾ ابف طاىر المقدسيمعمر بن عبد اهلل اْلَعدويكقيؿ ىك 
 .(12) القكليف، كذكر العراقي كبل(11)، كالعيني(10)، كابف حجر(9)النككم

كليس بكاحد، فمف حمؽ لو يكـ الحديبة ىك خراش بف  بأنيما حالقاف لمنبي  والواضح لي 
أمية، كمف حمؽ لو يكـ النحر )حجة الكداع( ىك معمر العدكم، كما ذكر شٌراح الحديث منيـ 

                                                           

 (.361( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (1
 (.1521/ح332/ص6األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (2
 (.1211/ح321/ص2( سنف أبي داكد، تحقيؽ األرنؤكط، أبكداكد )ج(3
 (.117/ 3( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(4
 (.112/ 3( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(5
 (.161/ 3ثير )ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األ(6
 (.321/ 3( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(7
 (.111( انظر: إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (8
 (.71/ 2( انظر: المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم )ج(9

 (.351/ 1( انظر:  فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(10
 (.21/ 2لقارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج( انظر: عمدة ا(11
 (.1/621( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(12
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يىٍكـ   " خراش بف أمية ىيكى ال ًذم حمؽ رىأس رىسيكؿ ا :، كالعيني حيث قاؿ(1)ابف حجر
ٍيًبيىة دى ن مىا حمؽ لىوي يىٍكـ الن ٍحر معمر بف ، اٍلحي تو فقد كىـ، كىاً  فىمف ذكر أىنو حمؽ لىوي يىٍكـ الن ٍحر ًفي حج 

كىاب" ا تقدـ، كىىيكى الص  عبد ا اٍلعىدكم. كىمى
 كا تعالى أعمـ. ،(2)

فخراش  ،في ذلؾ فبل خبلؼى  ،فييا بأف الحجاـ ىك الذم حمؽ لمنبي  رى كً كأما الركايات التي ذي 
، كابف حجر في اإلصابة نقبلن عف ابف (3)بف أمية، كاف حبلقان كحجامان، قاؿ بذلؾ ابف األثيرا

 .(4)الكمبيٌ 
     

 الحديث الرابع:

د ثىنىا ميسىد ده  (29) قاؿ أبك داكد: حى
ٍبدي اٍلكىاًرثً (5) د ثىنىا عى ، كىحى

ؿً (6) اًمرو اأٍلىٍحكى ، عىٍف عى
ٍف بى (7) ٍكًر ٍبًف ، عى

ٍبًد الم وً  ًف اٍبًف عىب اسو (8)عى : أىرىادى رىسيكؿي الم ًو  ، عى ٍكًجيىا  قىاؿى ج  فىقىالىٍت: اٍمرىأىةه ًلزى اٍلحى
ًني مىعى رىسيكًؿ الم ًو  ًني  أىًحج  مىٍيًو، قىالىٍت: أىًحج  ًؾ عى ا أيًحجُّ : مىا ًعٍنًدم مى ، فىقىاؿى مىًمؾى مىى جى عى

مىًمؾى  مىى جى ًبيسه ًفي سىًبيًؿ الم ًو  عى : ذىاؾى حى ، قىاؿى فو : ًإف    ، فىأىتىى رىسيكؿى الم ًو  فيبلى فىقىاؿى
ًني مىعى  ، قىالىٍت: أىًحج  ج  مىعىؾى ن يىا سىأىلىٍتًني اٍلحى ـى كىرىٍحمىةى الم ًو، كىاً  مىٍيؾى الس بلى  اٍمرىأىًتي تىٍقرىأي عى

: مىا رىسيكًؿ الم ًو  ، ، فىقيٍمتي فو مىًمؾى فيبلى مىى جى ًني عى مىٍيًو، فىقىالىٍت أىًحج  ًؾ عى ًعٍنًدم مىا أيًحجُّ
ًبيسه ًفي سىًبيًؿ الم وً  : ذىاؾى حى َأَما ِإن َك َلْو َأْحَجْجَتَيا َعَمْيِو َكاَن ِفي »: َفَقالَ  ، فىقيٍمتي

ا يى « َسِبيِل الم ِو؟ ٍتًني أىٍف أىٍسأىلىؾى مى ن يىا أىمىرى : كىاً  ،قىاؿى ةن مىعىؾى ج  : » َفَقاَل َرُسوُل الم ِو  ٍعًدؿي حى
ًة َمِعي َيْعِني ُعْمَرًة ِفي « َأْقِرْئَيا الس َلَم َوَرْحَمَة الم ِو َوَبَرَكاِتِو، َوَأْخِبْرَىا َأن َيا َتْعِدُل َحج 

 .(9)َرَمَضانَ 

 
                                                           

 (.351/ 1( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(1
 (.21/ 2( عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(2
 (.161/ 3األثير )ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف (3
 (.321/ 3( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(4
5).  ( ميسىد دي: ىك ابف ميسىٍرىىًد بًف ميسىٍربىؿو األىسىًدمُّ
 ( عبد الكارث: ىك ابف سعيد بف ذككاف.(6
 ( عامر األحكؿ: ىك عامر بف عبد الكاحد األحكؿ البصرم.(7
 .( بكر بف عبد ا: ىك المزني(8
 (.1221/ح317/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب المناسؾ، باب اٍلعيٍمرىًة )ج(9
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 أوًًل: تخريج الحديث:

، (3)كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾ ،(2)كسط، كالطبراني في المعجـ األ(1)أخرجو ابف خزيمة
كالبىٍييىًقٌي كفي السنف الكبرل
كفيو لفظ" اٍمرىأىةه من طريق: بكر بن عبد اهلل المزني، بنحوه ، (4)

ٍكًجيىا"، عدا الطبراني مختصران، دكف ذكر لفظ اإلبياـ.  ًلزى
اًري ةً أًليٍـّ ًسنىافو اأٍلى كفيو لفظ" قاؿ ، ، بنحكه(5)كأخرجو البخارم ، ، بنحكه(6)كمسمـ"، أبك فبلف، ٍنصى

، أبي فبلف "، كفيو لفظ"  اًر، ييقىاؿي لىيىا: أيُـّ ًسنىافو ، مختصران، كفيو (7)كالنسائيقىاؿى اًلٍمرىأىةو ًمفى اأٍلىٍنصى
ارً لفظ" قاؿ  بة ، مختصران، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كابف أبي شي(8)"، كابف ماجواًلٍمرىأىةو ًمفى اأٍلىٍنصى

قىاؿى اًلٍمرىأىةو ًمفى كفيو لفظ" ، ، بنحكه(10)، مختصران، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كأحمد(9)في المصنؼ
ار، زكجيا"، براىيـ الحربي في غريب قىاؿى اًلٍمرىأىة"، ، مختصران، كفيو لفظ" (11)كالدارمي اأٍلىٍنصى كا 

كفيو ، ، بنحكه(13)في المنتقى كابف الجاركداٍمرىأىة، أبك فبلف"،  ، مختصران، كفيو لفظ"(12)الحديث
ار، زكجيا"،لفظ"  مىٍيـو ًإلىى ، مختصران، كفيو لفظ" (14)كابف حباف قىاؿى اًلٍمرىأىةو ًمفى اأٍلىٍنصى اءىٍت أيُـّ سي جى
تىرىكىاًني"،  الن ًبيٍّ  ةى كىاٍبنيوي كى ج  أىبيك طىٍمحى ، مختصران، دكف (15)كالطبراني في المعجـ الكبيرفىقىالىٍت: حى
اءىٍت أيُـّ ، مختصران، كفيو لفظ" (16)لفظ اإلبياـ، كأبك بكر اإلسماعيمي في أسامي الشيكخ ذكر جى

                                                           

 (.2155/ح261/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(1
 (.1131/ح271/ص1( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(2
 (.1552/ح671/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(3
 (.11212/ح351/ص6كبرل، البييقي )ج( السنف ال(4
 (.1162/ح12/ص2( صحيح البخارم، البخارم ) ج(5
 (.1376/ح215/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(6
 (.3111/ح121/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(7
 (.3221/ح226/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(8
 (.12131/ح171/ص2( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(9

 (.3137/ح162/ص2أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج ( مسند(10
 (.1211/ح1111/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(11
 (.127/ص3( غريب الحديث، إبراىيـ الحربي )ج(12
 (.711/ح122/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(13
 (.2622/ح13/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(14
 (.11322/ح113/ص11( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(15
 (.117/ص1( معجـ أسامي الشيكخ، أبك بكر اإلسماعيمي )ج(16
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مىٍيـو ًإلىى الن ًبيٍّ  تىرىكىاًني"، سي ةى كىاٍبنيوي كى ج  أىبيك طىٍمحى مختصران،  ،(1)كتماـ الرازم في الفكائد فىقىالىٍت: حى
دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كالبىٍييىًقٌي في الكبرل
ار، كفيو لفظ" ، ، بنحكه(2) قىاؿى اًلٍمرىأىةو ًمفى اأٍلىٍنصى

 .من طريق: عطاء بن أبي رباح زكجيا"،

 . عن ابن عباس  (عطاء بن أبي رباحو بكر بن عبد اهلل المزني، كلىما )

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:  

 ركاتو ثقات، عدا:
، كقاؿ (3)صرم، صدكؽ يخطىء، مف السادسةبف عبد الكاحد األحكؿ البا ىك عامر اْلحول: 

 .(4)ابف حباف "مات سنة ثبلثيف كمائة"
 أقوال النقاد في الراوي:

، كقاؿ أبك حاتـ: "ىك ثقة ال بأس بو قمت) عبد الرحمف بف أبي (5)قاؿ ابف معيف:" ليس بو بأس"
 .في "الثقات"، (8)فكابف شاىي ،(7)، كذكره ابفي ًحب اف(6)ال بأس بو"  :حاتـ( يحتج بحديثو؟ قاؿ

قىاؿ ابف عدم:" ال أرل بركاياتو بأسان  ًديثو شىٍيء"، (9)"كى كقىاؿ أىبيك  ،(10)كقاؿ أحمد بف حنبؿ:" ًفي حى
د السجستاني: "سمعتي أىٍحمىد ٍبف حنبؿ يضعفو" دىاكي
، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: " ليس بقكل في (11)

قىاؿ " :الحديث، كى ًعيؼ خآ، كقاؿ في مكضع (12)ليس حديثو بشيءو ر: " لىٍيسى ًباٍلقىًكٌم ضى
ًديث"   .(13)الحى

                                                           

 (.1671/ح371/ص3( فكائد تماـ، تماـ الرازم )ج(1
 (.1513/ح767/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(2
 (.311( انظر: تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (3
 (.311( مشاىير عمماء األمصار، ابف حباف )ص (4
 (.236/ 6تعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج( الجرح كال(5
 .235/ 6ج، المرجع السابؽ( (6
 (.122/ 7( الثقات، ابف حباف )ج(7
 (.177ابف شاىيف )ص  ،( تاريخ أسماء الثقات(8
 (.171/ 6( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )ج(9

 (.11/ 3أحمد بف حنبؿ ركاية ابنو عبد ا )ج ،( العمؿ كمعرفة الرجاؿ(10
 (.211الت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ، أبك داكد السجستاني )ص ( سؤا(11
 (.236/ 6( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(12
 (.113/ 3أحمد بف حنبؿ ركاية ابنو عبد ا )ج ،( العمؿ كمعرفة الرجاؿ(13
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قىاؿ الن سىائي:" ليس بالقكم" كى
ًعيؼ"(1) قىاؿ أبك بكر بف األسكد: "سألت (2)، كقاؿ ابف طاىر:" ضى ، كى

مىيد بف األىسكد، فىسأىلتيو، فىأىكىىنىوي" د ؾ حي مىي ة عف عامر األحكؿ؟ فقاؿ: سىؿ جى ابف عي
(3). 

 كا تعالى أعمـ.كما قاؿ ابف حجر، ، يخطئ صدوقىك  :خلصة القول في الراوي

 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
، كحديثو ال يدعك لبدعة (4)قاؿ ابف حجر:" رمي بالقدر كلـ يثبت عنو" :عبد الوارث بن سعيد

 القدر.
يذكر أحد أنو أرسؿ عف ابف عباس  لـ: مرسؿ كلكف بكر بن عبد اهلل المزني

(5). 

كالمتابعة تنفي الخطأ، كقد تكبع،  ،يخطئ صدكؽجؿ عامر األحكؿ فيك أل ؛حسنإسناده لذا ف
 .كباقي رجالو ثقات، صحيح لغيرهفبذلؾ يرتقي السند إلى 

ًديثه  ًحيحه  كقاؿ الحاكـ: "حى مىى صى ٍيًف" شىٍرطً  عى كىاهي (6)الش ٍيخى  ًبسىنىدو  ميسىد ده  ، كقاؿ البكصيرم:" رى
" ًحيحو  درجة إلى الحديث بيا يرقى شكاىد كلمحديث، حسف ندفالس ":، كقاؿ األلباني(7)صى
 .(8)الصحة"

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في التخريج ، ) اْمرََأٌة ِلَزْوِجَيا ( لفظ اإلبيام:
ار، زكجيا قاؿ)كىي: ارً  قاؿ ،اًلٍمرىأىةو ًمفى اأٍلىٍنصى  .(ٍمرىأىة اًل  قاؿ ،اًلٍمرىأىةو ًمفى اأٍلىٍنصى

أًليٍـّ ًسنىافو قاؿ  )ىناؾ ركايات عرفت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي: الروايات المعرفة:
اًري ةً  اًر، ييقىاؿي لىيىا: أيُـّ ًسنىافو ، أبي فبلف ،أبك فبلف، اأٍلىٍنصى مىٍيـو ، قىاؿى اًلٍمرىأىةو ًمفى اأٍلىٍنصى اءىٍت أيُـّ سي جى
ج  أىبيك فىقىالى  ًإلىى الن ًبيٍّ  تىرىكىاًنيٍت: حى ةى كىاٍبنيوي كى  .(طىٍمحى

                                                           

 (.65/ 11( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(1
 (.3716/ 7يرة الحفاظ، ابف طاىر المقدسي )ج( ذخ(2
 (.255/ 1( الضعفاء، العقيمي )ج(3
 (.265( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (4
 (.171( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (5
 (.1552/ح671/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبدا )ج(6
 (.3172/ح165/ص2شرة، البكصيرم )ج( إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد الع(7
 (.1715/ح22/ص6( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، األلباني )ح(8
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 بيان اإلبيام:

كرد في الحديث مبيماف، )المرأة التي أرادت الحج، كزكجيا(، فأما المراد بيذه المرأة فقد  قمت:
، بينما ذكر ابف بشككاؿ (1)اَْلْسِدي ِة" َمْعِقلٍ  ُأمُّ اختمؼ في اسميا، فقاؿ الخطيب البغدادم أنيا:" 

ًقيؿى  ،(3)اَْلْسِدي ةِ  َمْعِقلٍ  ُأمُّ ، كقيؿ ًإن يىا: (2)ِسَنانٍ  ُأمُّ ر مف قكؿ، فقيؿ ًإن يىا: أكث ، (4)ُسَمْيمٍ  ُأمُّ  ًإن يىا: كى
ًقيؿى   .(6)كذكر العراقي جميع األقكاؿ السابقة، (5)ُطَمْيقٍ  ُأمُّ  ًإن يىا: كى

ٍبدً  ابف كقاؿ ابف حجر:" كىزعـ ٍعًقؿو  أيـ   أىف   اٍلبىرٍّ  عى ًفيوً  كيٍنيىتىافً  لىيىا طىًميؽو  أيُـّ  ًىيى  مى ، كى  أىبىا أًلىف   نىظىره
ٍعًقؿو  ٍيدً  ًفي مىاتى  مى ت ى عىاشى  طىًميؽو  كىأىبىا   الن ًبيٍّ  عى ًبيبو  ٍبفي  طىٍمؽي  ًمٍنوي  سىًمعى  حى  ًصغىارً  ًمفٍ  كىىيكى  حى

مىى فىدىؿ   الت اًبًعيفى  يى  اٍلمىٍرأىتىٍيفً  تىغىاييرً  عى مىٍيوً  ديؿُّ كى ا السٍّيىاقىٍيفً  تىغىاييري  عى ٍعًدؿى  كىالى  أىٍيضن  المبيمة تىٍفًسيرً  عىفٍ  مى
ًديث ًفي مىٍيـو  أيُـّ  أىكٍ  ًسنىافو  أيُـّ  ًبأىن يىا عىب اسو  ابف حى ة ًفي لما سي ًديث ًفي ال ًتي اٍلًقص   عىب اسو  ابف حى
ةً  الت غىاييرً  ًمفى  دً  ًفي ال ًتي ًلٍمًقص   .(7)غىيره" يثً حى

 أنيا صحيح مسمـ في ثبت مىٍعًقؿ(، كلكف كقع )يقصد أـ بما المرادة إنيا: كقاؿ ابف حجر:" كيقاؿ
ما كنيتيا، في اختمؼ يككف أف فإما ًسنىاف، أـ  .(8)"اْلشبو وىو تعددت، القصة تككف أف كا 

ٍعًقؿ،  أـكأما المراد بزكجيا: فيك مختمؼ فيو حسب القصة، فإذا كانت القصة حصمت مع  مى
ف كانت أيُـّ (9)، قاؿ بذلؾ ابف بشككاؿَىْيَثمٌ  َواْسُموُ  َمْعِقل َأبوفزكجيا ىك  ، فزكجيا ىك ، كا  مىٍيـو  سي
 .(10)أبو َطْمَحةَ 

بأف القصة تعددت، كحصمت مع أكثر مف امرأة، فمذلؾ ىي قصة مغايرة كمختمفة،  الراجح: 
 أعمـ. كالمبيماف فييا مختمفاف حسب السياؽ، كا تعالى

     
                                                           

 (.211/ 1( األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(1
 (.123/ 1غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )جانظر: ( (2
 .123/ 1ج، المرجع السابؽانظر: ( (3
 .122/ 1ج، المرجع نفسوانظر: ( (4
 .121/ 1ج، المرجع نفسوانظر: ( (5
 (.1/612العراقي )ج، ( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد(6
 (.611/ 2( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(7
 (.152/ 1( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(8
 (.123/ 1ماء المبيمة، ابف بشككاؿ )جغكامض األسانظر: ( (9

 .122/ 1ج، المرجع السابؽانظر: ( (10
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 الحديث الخامس:

ًميٍّ  (30) ك ٍبفي عى نىا عىٍمري قاؿ النسائي: أىٍخبىرى
اًلده (1) د ثىنىا خى : حى د ثىنىا شيٍعبىةي (2)، قىاؿى : حى ، عىٍف (3)، قىاؿى

، عىٍف ميطىرٍّؼو (4)قىتىادىةى 
ٍف ًعٍمرىافى (5) ، عى

(6)
،  َأن  َرُسوَل الم ِو« ُم  َجَمَع َبْيَن َحجٍّ َوُعْمَرٍة، ث

 .(7)َقاَل ِفيِيَما َرُجٌل ِبرَْأِيِو َما َشاَء"« َلْم َيْنِزْل ِفيَيا ِكتَاٌب، َوَلْم َيْنَو َعْنُيَما الن ِبيُّ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

كفيو لفظ" رجؿ"، كابف أبي  ،، بنحكه(9)كفيو لفظ" رجؿ"، كمسمـ ،، مختصران (8)أخرجو البخارم
كفيو لفظ" رجؿ"،   ،، بنحكه(11)فيو لفظ" رجؿ"، كأحمدك  ،، بنحكه(10)عركبة في المناسؾ

، (14)ف ذكر لفظ اإلبياـ، كأبك عكانةك د ،، بنحكه(13)كفيو لفظ "رجؿ"، كالبزار ،، بنحكه(12)كالدارمي

                                                           

 ( عمرك بف عمي: ىك ابف بحر.(1
 ( خالد: ىك ابف الحارث بف عبيد بف سميـ.(2
 ( شعبة: ىك ابف الحجاج.(3
 ( قتادة: ىك ابف دعامة بف قتادة السدكسي.(4
المعجمة كتشديد ]الخاء[ المعجمة المكسكرة بعدىا  ( ميطىرٍّؼ: ىك ابف عبد ا بف الشخير بكسر الشيف(5

 تحتانية ساكنة ثـ راء.
ٍيف (6 مىؼ ٍبف عبد نيـ ٍبف سىاًلـ ٍبف غاضرة ٍبف سمكؿ ٍبف حبشية ٍبف سمكؿ  ( عمراف ٍبف حيصى :" ٍبف عيبىٍيد ٍبف خى

 .ٍبف كىٍعب ٍبف عىٍمرك الخزاعي الكعبي، يكنى أىبىا نجيد بابنو نجيد ٍبف ًعٍمرىافا
ٍيرىةى  ٍيف   أسمـ أىبيك ىيرى كفقيائيـ، يىقيكؿ  عاـ خيبر، ككاف مف فضبلء الصحابة  كعمراف ٍبف حيصى

م د ٍبف ًسيًريف: أفضؿ مف نزؿ  ت ى اكتكل، قاؿ ميحى ٍنوي أىؿ البصرة: إنو كىافى يرل الحفظة ككانت تكممو حى عى
ٍيف البصرة مف أصحاب رىسيكؿ الم ًو  ، سكف البصرة، كمات بيا سنة ثنتيف كخمسيف  ًعٍمرىاف ٍبف حيصى

ركل عىٍنوي جماعة مف تابعي أىؿ البصرة كالككفة" . االستيعاب في معرفة  ًفي خبلفة ميعىاًكيىة 
 (.2/1311األصحاب، ابف عبد البر )ج

 (.3535/ح112/ص7( سنف النسائي، النسائي، كتاب مناسؾ الحج، باب اٍلًقرىافي )ج(7
 (.1751/ح111/ص3، البخارم ) ج( صحيح البخارم(8
 (.1336/ح122/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.71/ح11/ص1( المناسؾ، ابف أبي عركبة )ج(10
 (.12111/ح55/ص22( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(11
 (.1171/ح1112/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(12
 (.2733/ح12/ص2( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(13
 (.2251/ح211/ص3مستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج( ال(14



160 

"رجؿ"، كالطبراني  كفيو لفظ ،، بنحكه(1)ثارآلكفيو لفظ" رجؿ"، كالطحاكم في شرح معاني ا ،بنحكه
من طريق: ف ذكر لفظ اإلبياـ، ك د ،، مختصران (3)معجـ األكسط، كفي ال(2)في المعجـ الكبير
 .، بوقتادة بن دعامة

ؿه ًبرىٍأًيًو مىا شىاءى يىٍعًني عيمىر (4)كأخرجو مسمـ ، (5)"، كابف ماجو، بنحكه كفيو لفظ" اٍرتىأىل رىجي
برا ،، بنحكه(6)كفيو لفظ "رجؿ"، كابف أبي شيبة في المصنؼ ،بنحكه ىيـ كفيو لفظ "قائؿ"، كا 

كفيو لفظ "رجؿ"،  ،، بنحكه(8)كفيو لفظ "رجؿ"، كأبك عكانة  ،، بنحكه(7)الحربي في غريب الحديث
من طريق: أبي العلء يزيد بن  كفيو لفظ "رجؿ"، ،، بنحكه(9)كالطبراني في المعجـ الكبير

 .الشخير

، (14)مد، كأح(13)، كابف أبي شيبة في المصنؼ(12)، كالطيالسي(11)، كالنسائي(10)كأخرجو مسمـ
كياني في مسنده كفي المعجـ  ،(17)، كالطبراني في المعجـ الكبير(16)، كابف حباف(15)كالرُّ

دكف ذكر لفظ اإلبياـ عدا الطبراني ففيو لفظ" بنحوه، ، من طريق: حميد بن ىلل، (18)األكسط
 رجؿ".

                                                           

 (.2662/ح112/ص3ثار، الطحاكم )جآل( شرح معاني ا(1
 (.321/ح115/ص11( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(2
 (.1723/ح111/ص3( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(3
 (.1336/ح121/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(4
 (.3251/ح221/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(5
 (.12113/ح161/ص2( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(6
 (.562/ص3( غريب الحديث، إبراىيـ الحربي )ج(7
 (.2253/ح211/ص3( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(8
 (.312/ح113/ص11( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(9

 (.1336/ح122/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(10
 (.3536/ح112/ص7نسائي )ج( سنف النسائي، ال(11
 (.166/ح166/ص3( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(12
 (.11321/ح312/ص2( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(13
 (.12122/ح65/ص22( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(14
كياني )ج(15  (.111/ح131/ص1( المسند، أبك بكر الرُّ
 (.2221/ح317/ص2)ج( صحيح ابف حباف، ابف حباف (16
 (.311/ح132/ص11( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(17
 (.1732/ح317/ص1( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(18
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 عن ُمَطر ف بن عبداهلل، بو. (حميد بن ىللو  ،العلء يزيد بن الشخير وأب) كلىما

، (3)كفيو لفظ" رجؿ"، كأحمد ،، بنحكه(2)كفيو لفظ" رجؿ"، كمسمـ ،، بنحكه(1)كأخرجو البخارم
كياني في مسنده ،، بنحكه(4)بنحكه، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كالبزار ، (5)كفيو لفظ" رجؿ"، كالرُّ

ن م، بنحكه، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، (6)دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كأبك نعيـ في الحمية ،مختصران 
 .َرَجاٍء اْلُعَطاِرِديُّ  أبيطريق: 

 من طريق: الحسن البصري، ،(9)ثارآل، كالطحاكم في شرح معاني ا(8)، كالبزار(7)كأخرجو أحمد
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.بنحوه، 

 . عن عمران بن حصين  ( الحسن البصريو  ،اْلُعَطاِرِديُّ  َرَجاء كلىما )أبو

 يو:  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عم

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 .(10)يذكر أحد أنو أرسؿ عف قتادة بف دعامة لـمرسؿ كلكف  :بن الحجاج شعبة

، كلكف (11)مف مراتب المدلسيفالثالثة  المرتبة ابف حجر في ، فذكرهمدلس :قتادة بن دعامة
رسؿ عف ميطىرٍّؼ بف يذكر أحد أنو أ لـ، كمرسؿ كلكف (12)صرح بالسماع في ركاية البخارم

 .(13)عبدا

 
                                                           

 (.1751/ح111/ص3( صحيح البخارم، البخارم ) ج(1
 (.1336/ح122/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.12122/ح65/ص22( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(3
 (.2733/ح12/ص2البزار"، البزار )ج ( البحر الزخار" مسند(4
كياني )ج(5  (.111/ح131/ص1( المسند، أبك بكر الرُّ
 (.31/ص2( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ األصبياني )ج(6
 (.12211/ح167/ص22( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.2726/ح32/ص2( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(8
 (.2651/ح111/ص3اني األثار، الطحاكم )ج( شرح مع(9

 (.126( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (10
 (.12( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (11
د ثىًني ميطىرٍّ  ، قاؿ(1751/ح 111/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(12 : حى (.)عىٍف قىتىادىةى، قىاؿى  ؼه
 (.371( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (13
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 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف
 .(1)صحيح" حديث كقاؿ ابف حجر: "ىذا
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .(قائؿ )كبصيغة أخرل كىي: ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة ، ) رجل ( لفظ اإلبيام:
اًتـو ًفي ي: )كى عىر فىت المبيـ كقفت عمى ركاية فة:الروايات المعرّ  عند مسمـ حيث قاؿ: اٍبفي حى

ؿه ًبرىٍأًيًو مىا شىاءى يىٍعًني عيمىرى   .(ًركىايىًتًو اٍرتىأىل رىجي
 بيان اإلبيام:

ًديًث ىيكى أىًمير اٍلميؤمًنيفى  قمت: ؿ اٍلميشىاري ًإلىٍيًو ًفي اٍلحى كقاؿ  ،ُعَمُر ْبُن اْلَخط اِب المراد بالر جي
 .(2)بذلؾ ابف بشككاؿ

اءو عىٍف ًعٍمرىافى  اًرمٍّ ًفي ًركىايىًة أىًبي رىجى قىعى ًفي اٍلبيخى ٍيًدمُّ أىن وي كى مى كىى اٍلحي قىاؿى  كقاؿ ابف حجر: " كىحى
: ييقىاؿي ًإن وي عيمىري  اًرمُّ ٍيفو  اٍلبيخى نىاهي ًعٍمرىافي ٍبفي حيصى ؿي ال ًذم عى ـٍ أىرى ىىذىا ًفي شىٍيءو  أىًم الر جي لى كى

اًرمٍّ كىذىًلؾى فىييكى عيمٍ ًمفى ال اًعيًميُّ عىًف اٍلبيخى ٍسمى اًرمٍّ لىًكٍف نىقىمىوي اإٍلً مىٍت لىنىا ًمفى اٍلبيخى دىةي طُّريًؽ ال ًتي ات صى
اًرم  أىشىارى ًبذىلً  كىأىف  اٍلبيخى ٍيريىيمىا كى ـى اٍلقيٍرطيًبيُّ كىالن كىًكمُّ كىغى زى ًبيىذىا جى ٍيًدمٍّ ًفي ذىًلؾى كى مى ؾى ًإلىى ًركىايىًة اٍلحي

ؿه ًبرىٍأًيًو مىا شىاءى يىٍعًني عيمىرى كىذىا ًفي اأٍلىٍصًؿ" ًريًرمٍّ عىٍف ميطىرٍّؼو فىقىاؿى ًفي آًخًرًه اٍرتىأىل رىجي اٍلجى
كا  ،(3)

 تعالى أعمـ.
     

 الحديث السادس:

نىا قيتىٍيبىةي  (31) قاؿ النسائي: أىٍخبىرى
د ثىنىا يىًزيدي كىىي (4) : حى ذ اءً ، قىاؿى اًلدو اٍلحى ، عىٍف خى ٍيعو رى كى اٍبفي زي

،عىٍف (5)
ًعٍكًرمىةى 
ب اسو (6) ٍف اٍبًف عى َبِني َىاِشٍم ( 7): َلم ا َقِدَم َمك َة، اْسَتْقَبَمُو ُأَغْيِمَمةُ َأن  الن ِبي   ،عى

 .(8)«َفَحَمَل َواِحًدا َبْيَن َيَدْيِو، َوآَخَر َخْمَفوُ » َقاَل:

                                                           

 (.1/351( مكافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، ابف حجر )ج(1
 (.523/ 3( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(2
 (.122/ 2( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(3
 .( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ الثقفي(4
 ( خالد الحذاء: ىك خالد بف ميراف.(5
 .( عكرمة: ىك أبك عبد ا مكلى ابف عباس (6
ٍيًممىة: قاؿ ابف األثير:(7 ًلذىًلؾى  "( أيغى بياف، كى ٍيًممىة الصٍّ ـ ًفي اٍلًقيىاًس، كييًريد باأليغى ٍمع غيبلى تىٍصغير أىٍغًممىة، جى

غ ريىـ  (.213/ 2ألثير )ج. النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف ا"صى
جٍّ )ج(8  (.3121/ح313/ص7( سنف النسائي، النسائي، كتاب مناسؾ الحج، باب اٍسًتٍقبىاؿي اٍلحى
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 ديث:أوًًل: تخريج الح

، (4)دابآل، كفي ا(3)، كالبييقي في الكبرل(2)كالطبراني في المعجـ الكبير (1)أخرجو البخارم
 .من طريق: ُمَسد ُد بُن ُمَسْرَىدِ ، (5)كالبغكم

  .من طريق: ُمَعم ى ْبُن َأَسد (6)كأخرجو البخارم

 .أبي بكر"  من طريق: المقدمي" محمد بن ،(8)دابآل، كفي ا(7)كأخرجو البييقي في الكبرل

 .من طريق: محمد بن المنيال، (9)كأخرجو البييقي في الكبرل

عن  (محمد بن المنيالو  ،محمد بن أبي بكرو ُمَعم ى ْبُن َأَسد، و ُمَسد ُد بُن ُمَسْرَىِد، أربعتيم )
 خر".آبنفس لفظ اإلبياـ" كاحد، ك بنحوه،  ،َيِزيُد ْبُن ُزَرْيع، بو

كفيو لفظ هلل بن المبارك، عن خالد الحذاء، بو، بنحوه، من طريق: عبدا، (10)كأخرجو أحمد
 خر".آ"كاحد، ك 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

، (12)مدلس، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف :(11)اءخالد الحذ  
كمختمط، كلكف لـ يتميز ، (13)عف عكرمة مكلى ابف عباس لـ يذكر أحد أنو أرسؿ كلكف كمرسؿ

                                                           

 (.7267/ح162/ص5( صحيح البخارم، البخارم ) ج(1
 (.11272/ح212/ص11( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(2
 (.11253/ح136/ص7( السنف الكبرل، البييقي )ج(3
 (.661/ح351/ص1ي )جداب، البييقاآل( (4
 (.3572/ح117/ص11( شرح السنة، البغكم )ج(5
 (.1521/ح5/ص2( صحيح البخارم، البخارم ) ج(6
 (.11253/ح136/ص7( السنف الكبرل، البييقي )ج(7
 (.661/ح351/ص1داب، البييقي )جآل( ا(8
 (.11253/ح136/ص7( السنف الكبرل، البييقي )ج(9

 (.3372/ح131ص/1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
( سمي بالحذاء قيؿ ألنو كاف يجمس عندىـ، كقيؿ ألنو كاف يقكؿ أحذ عمى ىذا النحك. انظر: تقريب (11

 (.121التيذيب، ابف حجر )ص 
 (.31( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (12
 (.151جامع التحصيؿ، العبلئي )ص  :( انظر(13
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ٍيع منو، ىؿ سمع منو قبؿ االختبلط أـ بعد االختبلط رى لي سماع تمميذه يزيد بف زي
، كلكف ال (1)

 كما في التخريج.فقد تكبع مف قبؿ عبدا بف المبارؾ  ذلؾيضيره 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة.، )َواِحدا، َوآَخَر( لفظ اإلبيام:

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

بيف يديو كخمفو  قاؿ الخطيب البغدادم: "أما أحد الغبلميف المذيف حمميما رىسيكؿ الم و  قمت:
الحسن بن عمّي ، كأما اآلخر: فاختمؼ ًفيًو، فقيؿ:   َأِبي َطاِلب َعْبد الم ِو ْبن َجْعَفر ْبنفيك 

 .(3)كقاؿ بذلؾ العراقي. "(2)َعْبد الم ِو ْبن َعب اس ْبن َعْبِد المطمب ، كقيؿ:   ْبن َأِبي َطاِلبا

 

     
 

  

                                                           

 (.161)ص  ابف الكياؿ( انظر: الككاكب النيرات، (1
 (.171/ 6( األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(2
 (.2/1215( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(3
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 ندعاء، وفيو حديثاكتاب ال: عالمطمب التاس
 الحديث اْلول:

د ثىنىا  :ابف ماجوقاؿ  (32) ًريره حى د ثىنىا جى : حى ًف اأٍلىٍعمىشً (1)ييكسيؼي ٍبفي ميكسىى اٍلقىط افي قىاؿى ، عى
(2) ،

اًلحو  ٍف أىًبي صى ٍيرىةى (3)عى ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو   ، عى :   قىاؿى ؿو َما َتُقوُل ِفي »ًلرىجي
َلِة؟ ن ةى،  «الص  : أىتىشىي دي ثيـ  أىٍسأىؿي الم وى اٍلجى ا أيٍحًسفي قىاؿى كىأىعيكذي ًبًو ًمفى الن اًر، أىمىا كىالم ًو، مى

، كىالى دىٍندىنىةى  دىٍندىنىتىؾى
 .(6)«ُنَدْنِدنُ  (5)َحْوَلَيا»:   ميعىاذو قىاؿى  (4)

 

 أوًًل: تخريج الحديث:

 من طريق: ،(9)الصغيرفي  كالبىٍييىًقيٌ  ،(8)كابف خزيمة ،(7)في مكضع آخر ابف ماجوأخرجو 

 كفييـ لفظ" رجؿ"، عدا ابف ماجو بمثمو.اْلَقط اُن، بنحوه،  ُموَسى نُ بْ  ُيوُسفُ 

 كفيو لفظ" رجؿ".بنحوه،  ،ُزَنْيجٌ  َعْمٍرو ْبنُ  ُمَحم دُ  من طريق: ،(10)ابف حباف أخرجوك 

 بو.، الحميد عبد عن جرير بن ( ُزَنْيجٌ  َعْمٍرو ْبنُ  ُمَحم دُ كاْلَقط اُن،  ُموَسى ْبنُ  ُيوُسفُ كبلىما ) 

 

 

                                                           

 ( جرير: ىك ابف عبد الحميد.(1
 ( األعمش: ىك سميماف بف ميراف.(2
 ىك ذككاف السماف الزيات.( أبك صالح: (3
تو كىالى ييٍفيىـ، كىىيكى أىٍرفى (4 ـً تيسمع نىٍغمى ؿي ًباٍلكىبلى عي ًمفى اٍليىٍينىمىًة ( دىٍندىنىةى: قاؿ ابف األثير: " الد ٍندىنىةي: أىٍف يتىكمـ الر جي

". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج بف خزيمة:" الد ٍندىنىةي:  (. كقىاؿى أىبيك بىٍكرو 125/ 3قىًميبلن
ـي ال ًذم الى ييٍفيىـي". صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج  (.271/ 1اٍلكىبلى

ًفي طىمى (5 ا نيدىٍنًدفي كى ٍكلىييمى ن ًة كىالن اًر: أىٍم حى ًميري فى حكليا ًلٍمجى : قاؿ ابف األثير:" كىالض  ٍكلىيىا نيدىٍنًدفي ا". النياية ( حى ًبًيمى
 (.125/ 3ث كاألثر، ابف األثير )جفي غريب الحدي

اًء )ج(6 كىاًمًع ًمفى الدُّعى  (.2115/ح1361/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، كتاب الدعاء، باب  اٍلجى
 (.1127/ح221/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(7
 (.772/ح351/ص2( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(8
 .(2512/ح117/ص3( السنف الكبرل، البييقي )ج(9

 (.3561/ح162/ص6( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(10
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  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، عدا:
 مات العاشرة، مف صدكؽ، بغداد، ثـ الرم نزيؿ الككفي يعقكب أبك :اْلَقط انُ  ُموَسى ْبنُ  ُيوُسفُ  

 .(1)كخمسيف ثبلث سنة
 أقوال النقاد في الراوي:

قىدٍ   ًبوً  كاحتج   بالثقة، ميكسىى ٍبف يكسؼ األئمة مف كاحد غير كصؼ قاؿ الخطيب البغدادم:" كى
 .(3)"الثقات" كتاب في حباف ابف ، كذكره(2)صحيحو" ًفي اٍلبيخارم
 .(6)بو" بأس صدكؽ، كقاؿ النسائي:" ال : ىك(5)حاتـ ، كأبك(4)معيف كقاؿ ابف

 كما قاؿ ابف حجر، كا تعالى أعمـ. خلصة القول في الراوي: ىو صدوق
 وًل يضير ما قيل في:

 عمره آخر في كاف قيؿ الكتاب صحيح ، قاؿ ابف حجر:" ثقة(7)الكيكفي الحميد: بدع جرير بن
، كلكف ال يضره ىذا الكىـ القميؿ، فقد تكبع في ركاية أخرل مف قبؿ زىاًئدىة بف (8)حفظو" مف ييـ

 .(9)قدامة
 كلكف كمرسؿ،، (10)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره مدلس  اْلعمش:

اًلحلـ   .(11)السماف يذكر أحد أنو أرسؿ عف أىًبي صى
                                                           

 (.613ابف حجر )ص  ،( تقريب التيذيب(1
 (.215/ 11( تاريخ بغداد كذيكلو، الخطيب البغدادم )ج(2
 (.313/ 2( الثقات، ابف حباف )ج(3
 (.215/ 11( تاريخ بغداد كذيكلو، الخطيب البغدادم )ج(4
 (.321 /2( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(5
 (.215/ 11( تاريخ بغداد كذيكلو، الخطيب البغدادم )ج(6
( الكيكفي: بضـ الكاؼ كفي آخرىا الفاء، ىذه النسبة إلى بمدة بالعراؽ، كىي مف أميات ببلد المسمميف، بنيت (7

في زماف عمر ابف الخطاب رضى ا عنو، خرج منيا جماعة مف العمماء كالمحدثيف قديما كحديثا، كفييـ 
 (.153/ 11السمعاني )ج ،رة استغنينا عف ذكرىـ لشيرتيـ. األنسابشي

 (.122ابف حجر )ص  ،( تقريب التيذيب(8
 (.17121/ح321/ص37أحمد بف حنبؿ )ج ،( مسند أحمد(9

 (.22ابف حجر )ص  ،( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس(10
 (.112-111لعبلئي )ص ا ،( انظر: جامع التحصيؿ(11
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ٍيرىةى  يذكر أحد أنو أرسؿ عفكلكف لـ  مرسؿ،السمان  صالح أبو ذكوان:  .(1) أىًبي ىيرى
م دي  ميكسىى ٍبفي  ييكسيؼي  ألجؿحسن؛ إسناده لذا ف  ٍبفي  اٍلقىط افي فيك صدكؽ، كلكف تكبع مف قبؿ ميحى
ك نىٍيجه  عىٍمرو  .رجالو ثقات، كباقي لصحيح لغيره فبذلؾ يرتقي السند( كىك ثقة،  ) زي

ًحيح ًإٍسنىاد قاؿ البكصيرم: "ىىذىا الو صى  .(3)"إسناده صحيح"كقاؿ األرنؤكط: ، (2)ًثقىات" ًرجى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 رجؿ. كىي: بنفس صيغة اإلبياـككرد في ركايات أخرل ، )رجل( لفظ اإلبيام:
 .عرفت المبيـة ركايعمى أم لـ أقؼ  الروايات المعرفة:

 بيان اإلبيام:
ا أيٍحًسفي دىٍندىنىتىؾى  المراد بالرجؿ الذم قاؿ لو النبي  قمت: ، كقاؿ (4) اْْلَْنَصاِريّ ُسَمْيٌم  ىك: مى

 ، كا تعالى أعمـ.(6)، كالعراقي(5)بذلؾ الخطيب البغدادم
     

 الحديث الثاني:

د ثىنىا قاؿ ابف (33) ًميُّ  ماجو: حى م دو  ٍبفي  عى ميحى
د ثىنىا: قىاؿى  (7) ًكيعه  حى كى

د ثىنىا: قىاؿى  (8) ٍيمىةى  أىبيك حى زى خي
 عىفٍ  ،(9)

، ٍبفً  أىنىسً  اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  ًسيًريفى  أىٍسأىليؾى  ًإنٍّي الم ييـ  : يىقيكؿي  َرُجًل    الن ًبيُّ  سىًمعى : قىاؿى  مى
ٍمدى، لىؾى  ًبأىف   ، ًإال   ًإلىوى  الى  اٍلحى ، شىًريؾى  الى  كىٍحدىؾى  أىٍنتى ، لىؾى ن افي  ذيك كىاأٍلىٍرًض، الس مىكىاتً  بىًديعي  اٍلمى

ؿً  بلى ، اٍلجى ٍكرىاـً  َأْعَطى، ِبوِ  ُسِئلَ  ِإَذا ال ِذي اْْلَْعَظِم، ِباْسِموِ  الم وَ  َسَألَ  َلَقدْ  »:  فىقىاؿى  كىاإٍلً
َذا  .(10)«َأَجابَ  ِبوِ  ُدِعيَ  َواِ 

 
                                                           

 (.151العبلئي )ص  ،( انظر: جامع التحصيؿ(1
 (.112/ 1( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو، البكصيرم )ج(2
 (.2115/ح56/ص3( سنف ابف ماجو ، تحقيؽ األرنؤكط، ابف ماجو )ج(3
اًرٌم: مف رىط معاذ بف جبؿ، يقاؿ اسـ أبيو الحارث. اإلصابة(4 مىٍيـه اأٍلىٍنصى في تمييز الصحابة، ابف حجر  ( سي

 (.113/ 2)ج
 (.116/ 3( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(5
 (.221/ 1( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(6
 ( عمى بف محمد: ىك ابف إسحاؽ الطنافسي.(7
 ( ككيع: ىك ابف الجراح.(8
 ك نصر بف مرداس.( أبك خزيمة: ى(9

 (.2171/ح1361/ص3ابف ماجو، كتاب الدعاء، بىابي اٍسـً الم ًو اأٍلىٍعظىـً )ج ،( سنف ابف ماجو(10
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 حديث:أوًًل: تخريج ال

كابف  ،(4)في األدب المفرد البخارمك  ،(3)كابف المبارؾ في الزىد ،(2)كالنسائي ،(1)داكد أبك أخرجو
 من طريق: ،(7)السنف الصغير في كالبىٍييىًقيٌ  ،(6)عبد ا في المستدرؾ ك، كالحاكـ أب( 5)حباف

 كفييـ لفظ" رجؿ". حفص ابن أخي أنس بن مالك، بنحوه،

 حفص بن عمر، بنحوه، من طريق: ،(9)ثارآلطحاكم في شرح مشكؿ اكال ،(8)أخرجو أحمدك 
 كفييـ لفظ" رجؿ".

 كفيو لفظ" رجؿ". ل وثابت البناني، بنحوه،عاصم اْلحو من طريق: ،(10)الترمذم أخرجوك 

ي اشو  ًبأىًبي الم ًو  رىسيكؿي  مىر  " لفظ كفيو ،(11)أخرجو أحمدك  ٍيدً  عى اًمتو  ٍبفً  زى ًقيٍّ  صى رى لطحاكم كا، "الزُّ
 كفيو لفظ" مىر   ،(13)في المعجـ الصغير كالطبراني، "رجؿ" لفظ كفيو ،(12)ثارآلفي شرح مشكؿ ا

ٍيدً  عىاًئشو  ًبأىًبي  الم وً  رىسيكؿي  اًمتً  ٍبفً  زى كفيو لفظ"  ،(14)كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾ"،  الص 
 إبراىيم بن عبيد بن رفاعة، بنحوه. من طريق:رجؿ"، 

                                                           

 (.1127/ح52/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(1
 (.1211/ح73/ص2( سنف النسائي، النسائي )ج(2
 (.1151/ح112/ص1( الزىد كالرقائؽ، ابف المبارؾ )ج(3
 (.517/ح316/ص1، البخارم )ج( األدب المفرد(4
 (.122/ح157/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(5
 (.1176/ح612/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(6
 (.161/ح111/ص1( السنف الصغير، البييقي )ج(7
 (.13611/ح61/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.157/ح161/ص1طحاكم )جثار، الآل( شرح مشكؿ ا(9

 (.2711/ح771/ص7( سنف الترمذم، الترمذم )ج(10
 (.12521/ح211/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(11
 (.151/ح161/ص1ثار، الطحاكم )جاآل( شرح مشكؿ (12
 (.1121/ح316/ص3( المعجـ الصغير، الطبراني )ج(13
 (.1175/ح612/ص1رم )ج( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابك (14
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 أىبىا أىف  " لفظ كفيو من طريق: أبان بن أبي عياش، بنحوه، ،(1)بك نعيـ في المعرفةأخرجو أك 
ي اشو  ". عى ًقي  رى  الزُّ

ل، وثابت البناني، عاصم اْلحوجميعيم )حفص ابن أخي أنس بن مالك، وحفص بن عمر، و 
براىيم بن عبيد بن رفاعة، وأبان بن أبي عياش( عن أنس بن مالك   . وا 

  رجال السند والحكم عميو: ثانيًا: دراسة

 رواتو ثقات، وفيو:

ٍيمة زى  .(2)السابعة كبار مف صدكؽ صالح، ، كقيؿًمرداس ٍبف نىصر اسمو البصرم العبدم :أبك خي
 أقوال النقاد في الراوي:

 .(3)حباف في كتابو الثقات ذكره ابف

 .(5)الذىبي:" صدكؽ" ، كقاؿ(4)بأس" بو ليس حاتـ:" كقاؿ أبك
  كما قاؿ ابف حجر، كا تعالى أعمـ.في الراوي: ىو صدوق، خلصة القول 

 .رجالو ثقات العبدم فيك صدكؽ، كباقي خزيمة أبي جؿأل حسن؛إسناده لذا ف

سناده  .(7)حسف" أما اإلسناد صحيح، ، كقاؿ األرنؤكط:" حديث(6)حسف" قاؿ ابف حجر:" كا 
 

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 رجؿ. كىي: بنفس صيغة اإلبياـكايات أخرل ككرد في ر ، )رجل( لفظ اإلبيام:

 الم ًو  رىسيكؿي  مىر   )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:عرٌ ات ىناؾ ركاي: فةالروايات المعرّ 
ٍيدً  عىي اشو  ًبأىًبي اًمتو  ٍبفً  زى ًقيٍّ  صى رى ٍيدً  عىاًئشو  ًبأىًبي   الم وً  رىسيكؿي  مىر  ، الزُّ اًمتً  ٍبفً  زى  بىاأى  أىف  ، الص 
ي اشو  ًقي   عى رى  (.الزُّ

                                                           

 (.3211/ح1156/ص2( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(1
 (.626ابف حجر )ص  ،( تقريب التيذيب(2
 (.167/ 6( الثقات، ابف حباف )ج(3
 (.111/ 1( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(4
 (.132/ 3( الكاشؼ، الذىبي )ج(5
 (.555/ 12ثمانية، ابف حجر )ج( المطالب العالية بزكائد المسانيد ال(6
 (.2171/ح36/ص7( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، تحقيؽ األرنؤكط )ج(7
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 بيان اإلبيام:

اِمتِ  ْبنُ  َزْيدُ  َعي اشٍ  َأُبو دعاءىه ىك: المراد بالرجؿ الذم سمع النبي  قمت:  اْْلَْنَصارِيُّ  الص 
َرِقيُّ  (1)الزُّ

. 

 ، كا تعالى أعمـ.(4)، كالعراقي(3)، كابف بشككاؿ(2)كقاؿ بذلؾ الخطيب البغدادم
 

     
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

: قاؿ ابف عبد البر: " ىك مشيكر بكنيتو، كأكثر أىؿ الحديث يقكلكف: اسـ أبي عياش (1 ًقيُّ رى ( أىبيك عىي اش الزُّ
ٍرًقٌي زيد ٍبف الصامت". االستيعاب في معرفة ا  .(1531/ 1بد البر )جألصحاب، ابف عالز 

 (7/216خر)جآ(، كفي مكضع 15/ 3األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )جانظر: ( (2
 (.211/ 1غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )جانظر: ( (3
 (.1631/ 2المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )جانظر: ( (4
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 الثاني المبحث
 الشخصية اْلحوال كتاب 

 :مطمبان وفيو

 ، وفيو ثمانية أحاديثالنكاح كتاب: اْلول المطمب

 الحديث األكؿ:
د ثىنىا اٍلقىٍعنىًبيُّ  (34) اًلؾو (1)قاؿ أبك داكد حى ، عىٍف مى

اًزـً ٍبًف ًدينىارو (2) ٍف أىًبي حى ، عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف (3)، عى
اءىٍتوي اٍمرىأىةه، فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى الم وً  كؿى الم ًو : أىف  رىسي سىٍعدو الس اًعًدمٍّ  ، ًإنٍّي قىٍد كىىىٍبتي  جى

: يىا رىسيكؿى الم وً  ، فىقىاؿى ؿه ـى رىجي ، فىقىا ، فىقىامىٍت ًقيىامنا طىًكيبلن ـٍ يىكيفٍ  نىٍفًسي لىؾى كٍٍّجًنييىا ًإٍف لى  ، زى
ةه، اجى ، َفَقاَل: َما «َىْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء ُتْصِدُقَيا ِإي اُه؟: » َفَقاَل َرُسوُل الم وِ  لىؾى ًبيىا حى

ِإن َك ِإْن َأْعَطْيَتَيا ِإزَاَرَك َجَمْسَت َوًَل ِإزَاَر َلَك : »ِعْنِدي ِإًل  ِإزَاِري َىَذا، َفَقاَل َرُسوُل الم ِو 
، َفاْلَتَمَس َفَمْم «ِمْس َوَلْو َخاَتًما ِمْن َحِديدٍ َفاْلتَ »، َقاَل: ًَل َأِجُد َشْيًئا، َقاَل: «َفاْلَتِمْس َشْيًئا

، َقاَل: َنَعْم ُسوَرُة َكَذا «َفَيْل َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن َشْيٌء؟: »َيِجْد َشْيًئا، َفَقاَل َلُو َرُسوُل الم ِو 
ْجُتكَ : »َوُسوَرُة َكَذا ِلُسَوٍر َسم اَىا، َفَقاَل َلُو َرُسوُل الم ِو  َيا ِبَما َمَعَك ِمَن َقْد َزو 

 .(4)«اْلُقْرآنِ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

، كابف (8)ثارآلفي شرح مشكؿ ا كالطحاكم ،(7)، كالترمذم(6)، كالنسائي(5)أخرجو البخارم
 .(10)، كىك في المكطأمن طريق: مالك بن أنس ،(9)حباف

                                                           

  بف مسممة بف قعنب.( القعنبي: ىك عبد ا(1
 ( مالؾ بف أنس.(2
: ىك سممة بف دينار.(3  ( أبك حاـز
ًؿ يىٍعمىؿي )ج(4 مىى اٍلعىمى  (.3111/ح326/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب النكاح، بىابه ًفي الت ٍزًكيًج عى
 (.3211/ح111/ص2( صحيح البخارم، البخارم )ج(5
 (.2272/ح132/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(6
 (.1111/ح112/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(7
 (.3151/ح353/ص6ثار، الطحاكم )جآل( شرح مشكؿ ا(8
 (.1122/ح112/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(9

 (.1/ح736/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(10
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في شرح  ، كالطحاكم(5)د، كابف الجارك (4)، كأحمد(3)، كالحميدم(2)، كالنسائي(1)أخرجو البخارمك 
من طريق: عبد ، (8)، كمسمـ(7)كأخرجو البخارم، من طريق: سفيان بن عيينة، (6)ثارآلمشكؿ ا

من طريق: يعقوب بن عبد ، (11)، كالنسائي(10)، كمسمـ(9)كأخرجو البخارم، العزيز بن أبي حازم
، (14)و أحمدكأخرج، من طريق: حماد بن زيد ،(13)، كالدارمي(12)كأخرجو البخارم، الرحمن

، من طريق: محمد بن مطرف ،(16)كأخرجو البخارم، من طريق: معمر بن راشد ،(15)كالطبراني
من طريق: زائدة بن  ،(18)في المعجـ الكبير ، كالطبراني(17)في المسند ابف أبي شيبة كأخرجو
براىيم بن و ، (19)من طريق: ىشام بن سعد في المعجـ الكبير كأخرجو الطبراني، قدامة ا 
 .(20)محمد

حماد بن و يعقوب بن عبد الرحمن، و عبد العزيز بن أبي حازم، و جميعيم: )سفيان بن عيينة، 
براىيم بن و ىشام بن سعد، و زائدة بن قدامة، و محمد بن مطرف، و معمر بن راشد، و زيد،  ا 

                                                           

 (.7112/ح31/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.2311/ح71/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(2
 (.275/ح151/ص3( مسند الحميدم، الحميدم )ج(3
 (.33521/ح171/ص25( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.516/ح152/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(5
 (.3156/ح356/ص6ثار، الطحاكم )جآل( شرح مشكؿ ا(6
 (.7115/ح6/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(7
 (.1137/ح1111/ص3مـ )ج( صحيح مسمـ، مس(8
 (.7121/ح123/ص6( صحيح البخارم، البخارم )ج(9

 (.1137/ح1111/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(10
 (.2222/ح112/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(11
 (.7132/ح123/ص6( صحيح البخارم، البخارم )ج(12
 (.3315/ح1113/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(13
 (.33123/ح115/ص25بؿ )ج( مسند، أحمد، أحمد بف حن(14
 (.7235/ح111/ص6( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(15
 (.7131/ح12/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(16
 (.113/ح12/ص1( المسند، ابف أبي شيبة )ج(17
 (.7211/ح127/ص6( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(18
 (.7571/ح122/ص6( المرجع السابؽ )ج(19
 (.7215/ح152/ص6( المرجع نفسو )ج(20
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 نفس لفظ اإلبياـ "امرأة، ـبنحكه، كفيي عن أبي حازم بن دينار، بو، أنس بن مالكمحمد( تابعوا 
 شاب".ك  عدا ابف أبي شيبة فيو بمفظ" امرأة، رجؿ"،ك 

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
، كمرسؿ (1)، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيفمدلس مالك بن أنس:

 .(2)حاـز سممة بف دينار ييذكر أحد أنو أرسؿ عف أب لكف لـك 

اًظيُّ  بن دينار: حازم يأب اًزـ  (3)مرسؿ كلكف ال يضير إرسالو، فقاؿ يحيى الكيحى سىأىلت اٍبف أبي حى
ٍيرىة  اب الن ًبي  سمع أبكؾ مف أبي ىيرى دثىؾ أف أبي سمع مف أحد مف أىٍصحى غير  فىقىاؿى مف حى

 .(4)فىبلى تصدقو سيؿ بف سعد

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

 .(6)"صحيح إسناده" :األرنؤكط، كقاؿ (5)"إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف"لباني: كقاؿ األ
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 (.امرأة، شاب ،امرأة، رجؿ) بصيغتيف، كما في التخريج كىي: ، ككردامرأة، رجل()لفظ اإلبيام: 

 المبيـ. تفعرٌ لـ أقؼ عمى أم ركاية  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ُأمُّ كقيؿ  ،َخْوَلُة ِبْنُت َحِكيمٍ  ، اختمؼ فييا فقيؿ ىيالمرأة الكاىبة نفسيا لمنبي : المراد بقمت
قاؿ األكثركف  "النككم: ، بينما قاؿ(7)، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿَمْيُموَنُة ِبْنُت اْلَحاِرثِ ، كقيؿ َشِريكٍ 

                                                           

 (.32طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص  ( انظر:(1
 (.351جامع التحصيؿ، العبلئي )ص  ( انظر:(2
: ىك يحيى بف صالح الكحاظي بضـ الكاك كتخفيؼ الميممة. ابف حجر، تقريب التيذيب (3 اًظيُّ ( يحيى الكيحى

حاظة، كىك بطف مف حمير، كالمشيكر باإلنتساب إلييا جماعة، منيـ أبك (. ىذه النسبة إلى ك 721)ص 
 (.316/ 12زكريا يحيى بف صالح الكحاظى. األنساب، السمعاني )ج

 (.123( انظر: تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، العراقي )ص (4
 (.211/ 6( صحيح أبي داكد، األـ، األلباني )ج(5
 (.3111/ح171/ص2رنؤكط، أبك داكد )جداكد، تحقيؽ األ ي( سنف أب(6
 (.661/ 3( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(7
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، (1)"، كقيؿ اسميا خكلة بنت حكيـابربنت ج، كقيؿ أم شريك َغِزي ُة وقيل ُغَزيَمُة بنت ُدوَدانىي 
 .(2)جميع األقكاؿ السابقة العراقيكذكر 

ٍكلىةي ًبٍنتي  :"كقاؿ ابف حجر اًع أىن يىا خى قىعى ًفي اأٍلىٍحكىاـً اًلٍبًف اٍلقىص  كى مىى اٍسًميىا كى ـٍ أىًقٍؼ عى ٍرأىةي لى كىىىًذًه اٍلمى
ًكيـو أىٍك أيُـّ شىًريؾو كىىىذىا نىٍقؿه ًمًف اسٍ  تَْج  : ـً اٍلكىاًىبىًة اٍلكىاًرًد ًفي قىٍكًلًو تىعىالىىحى َْ ةً ُمْؤًٌَِِث إِْن َو

َ
َواْمَرأ

َِِّب  ا لي َٓ  .[50:األحزاب] "(3)َجْفَس

، فالبعض ذكر أقكاؿ محتممة أف  بأنو والواضح لي لـ يرد أم تعيف ليذا المبيـ عمى سبيؿ الجـز
ىذه المرأة الكاىبة لنفسيا، كابف ابف حجر، تككف ىي المقصكدة، كالبعض تكقؼ عف بياف اسـ 

، حيث قالت ىناؾ أكثر مف امرأة كىبت نفسيا لمنبي  فكأرل في رأيو الصكاب، كذلؾ أل
اًئشىةى  ًئي كىىىبفى أىٍنفيسىييف  ًلمن ًبيٍّ  عى ًكيـو ًمفى البل  ٍكلىةي ًبٍنتي حى  ، كا تعالى أعمـ. "(4)" كىانىٍت خى

     
 لثاني:الحديث ا

نىا كىٍىبي ٍبفي بىيىافو  :قاؿ النسائي (35) أىٍخبىرى
د ثىنىا اٍبفي كىٍىبو (5) : حى ، قىاؿى

ًني ييكنيسي (6) : أىٍخبىرى ، قىاؿى
(7) ،

مىمىةى  ٍينىبى ًبٍنًت أىًبي سى د ثىوي عىٍف زى بىٍيًر، حى ، أىف  عيٍركىةى ٍبفى الزُّ ٍف اٍبًف ًشيىابو ، أىف  أيـ  (8) عى
ًبيبىةى  كٍ  حى  -تىٍعًني أيٍختىيىا  -، أىٍنًكٍح  ًبٍنتى أىًبي  ، قىالىٍت: يىا رىسيكؿى الم ًو جى الن ًبيٍّ ، زى

، لىٍستي لىؾى ًبميٍخًميىةو « َوُتِحب يَن َذِلِك؟: »َفَقاَل َرُسوُل الم ِو  ـٍ قىالىٍت: نىعى
 مىفٍ ، كىأىحىبُّ (9)

                                                           

 (.3/226لعراقي )جا( المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، (1
 (.3/226لعراقي )جا( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، (2
 (.316/ 2( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(3
 (.7112/ح13/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(4
 ( كىب بف بياف: ىك ابف حياف الكاسطي.(5
 ( ابف كىب: ىك عبد ا بف كىب بف مسمـ.(6
 ( يكنس : ىك يكنس بف يزيد بف أبي النجاد.(7
مىمىةى: ىي " زينب بنت أبي سممة ٍبف عبد األسد المخزكمية، ربيبة(8 ٍينىبى ًبٍنًت أىًبي سى ، أميا أـ رىسيكؿ ا  ( زى

زينب" انظر: االستيعاب في معرفة  ، كىافى اسـ زينب برة، فسماىا رسكؿ ا سممة زكج الن ًبٌي 
 (. ك أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير 1177-1/1171األصحاب، ابف عبد البر )ج

 (.123/ 5)ج
ٍكجات غىٍيرم. النياية في غريب الحديث ( لىٍستي لىؾى ًبميٍخًميىةو : قاؿ ابف األثير: أى (9 اًليان ًمفى الز  ـٍ أًجٍدؾ خى ٍم لى

 (.51/ 3كاألثر، ابف األثير )ج
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ٍيرو أيٍخًتي؟ (1)شىًركىٍتًني     ًبيبىةى: يىا « ِإن  َذِلَك ًَل َيِحلُّ : » وُل الم ِو َفَقاَل َرسُ  ًفي خى قىالىٍت أيُـّ حى
مىمىةى  د ٍثنىا أىن ؾى تىٍنًكحي دير ةى ًبٍنتى أىًبي سى رىسيكؿى الم ًو، كىالم ًو لىقىٍد تىحى
قىالىٍت « ِبْنُت ُأم  َسَمَمَة؟ »َفَقاَل: ،(2)

، ـٍ ًبيبىةى: نىعى ِفي َحْجِري َما  (3)َفَو الم ِو َلْو َأن َيا َلْم َتُكْن َرِبيَبِتي: »  ِو َقاَل َرُسوُل الم   أيُـّ حى
، َفَل َتْعِرْضَن َعَمي  (4)َحم ْت، ِإن َيا ًَلْبَنُة َأِخي ِمَن الر َضاَعِة، َأْرَضَعْتِني َوَأَبا َسَمَمَة ُثَوْيَبةُ 

 .(5)«َبَناِتُكن  َوًَل َأَخَواِتُكن  

 لحديث:أوًًل: تخريج ا

، بنحكه، كفيو لفظ" أنكح أختي بنت من طريق: عقيل بن خالد ،(7)، كالبييقي(6)أخرجو البخارم
 أبي سفياف".

بنحكه، كفيو  (9)"، كالنسائي؟بنحكه، كفيو لفظ " أنكح أختي بنت أبي سفياف (8)كأخرجو البخارم
أختي زينب بنت أبي  بنحكه، كفيو لفظ "أنكح (10)"، كالبييقي؟لفظ "أنكح أختي بنت أبي سفياف

 من طريق: شعيب بن دينار."، ؟سفياف

                                                           

ؼً (1 نىةو كىًخبلى مىى ميقىارى ا يىديؿُّ عى ديىيمى ًف، أىحى ( الشٍّيفي كىالر اءي كىاٍلكىاؼي أىٍصبلى ، ( شىًركىٍتًني: قاؿ ابف فارس )شىرىؾى  اٍنًفرىادو
ري يىدي  ؿي الشٍٍّركىةي، كىىيكى أىٍف يىكيكفى الش ٍيءي بىٍيفى اٍثنىٍيًف الى يىٍنفىًردي كىاآٍلخى مىى اٍمًتدىادو كىاٍسًتقىامىةو. فىاأٍلىك  ديىيمىا. ؿُّ عى ًبًو أىحى

ننا ًفي الش ٍيًء، ًإذىا ًصٍرتى شىًريكىوي. ابف فارس، مقاييس المغة )ج : شىارىٍكتي فيبلى ييقىاؿي  (. كفي ركاية367/ 2كى
ٍيرو أيٍخًتي" صحيح البخارم، البخارم )ج كىًني ًفي خى (. 7111/ح2/ ص5عند البخارم: " كىأىحىبُّ مىٍف شىارى

 . كالمراد ىنا مشاركة أختيا في خير النبي 
مىمىةى  أىًبي ًبٍنتى  دير ةى ( (2 كىي  ، بنت )امرأتو( أـ سممة زكج الن ًبٌي   ىي ربيبة الن ًبٌي  "قاؿ ابف عبد البر: :سى

. االستيعاب في "معركفة عند أىؿ العمـ بالسير كالخبر كالحديث ًفي بنات أـ سممة ربائب رىسيكؿ الم ًو 
 (.1127/ 1معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج

ٍيًر أىٍزكىاًجًيف  ال ًذيفى مىعىيٌف"(3 كجات ًمف غى بىاًئًب: يريدي بناًت الز  ًبيبىًتي: قاؿ ابف األثير:" الر  . النياية في غريب ( رى
 (.111/ 3الحديث كاألثر، ابف األثير )ج

ٍيبىةي : ىي مكالة أبي ليب أرضعت النبي (4 أختمؼ في إسبلميا. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف   ( ثيكى
 (.15/ 5األثير )ج

ٍمًع بىٍيفى اأٍليٍـّ كىاٍلًبٍنًت، ا(5 ـي اٍلجى  (.2317/ ح21/ص6لنسائي )ج( سنف النسائي، كتاب النكاح، باب تىٍحًري
 (.7253/ح65/ص5خر ) جآ( ، كفي مكضع 7115/ح11/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(6
 (.12231/ح362/ص5( السنف الكبرل، البييقي )ج(7
 (.7111/ح2/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(8
 (.2311/ح21/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(9

 (.3122/ح11/ص2(. كفي السنف الصغير )ج12232/ح363/ص5( السنف الكبرل، البييقي )ج(10
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بنحكه،  (2)"، كابف ماجو؟بنحكه، كفيو لفظ "ىؿ لؾ في أختي عزة بنت أبي سفياف (1)كأخرجو مسمـ
 من طريق: يزيد بن أبي حبيب."، ؟كفيو لفظ " أنكح أختي عزة بنت أبي سفياف

 ".؟فيو لفظ " أنكح أختي أبنة أبي سفياف، بنحكه ك من طريق: محمد بن عبداهلل (3)كأخرجو أحمد

 ".؟، بنحكه، كفيو لفظ " أنكح أختي بنت أبي سفيافمن طريق: معمر (4)كأخرجو عبد الرزاؽ

خمستيم: )عقيل بن خالد، وشعيب بن دينار، ويزيد بن أبي حبيب، ومحمد بن عبداهلل، 
 ومعمر( عن ابن شياب، بو. 

كفيو لفظ "ىؿ لؾ في ( 6)"، كمسمـ؟ي بنت أبي سفيافكفيو لفظ " ىؿ لؾ ف (5)كأخرجو البخارم
كفيو لفظ  (8)"، كعبد الرزاؽ؟كفيو لفظ " ىؿ لؾ في أختي(  7)"، كالنسائي؟أختي بنت أبي سفياف

"، ؟كفيو لفظ "ىؿ لؾ في دير ةى بنت أبي سفياف( 9)"، كالحميدم؟ىؿ لؾ في أختي أبنة أبي سفياف"
كفيو لفظ " ىؿ لؾ ( 11)أختي أبنة أبي سفياف"، كابف راىكيوكفيو لفظ " أنكح ( 10)كابف أبي شيبة

ٍمنىةى ًبٍنًت أىًبي سيٍفيىافى  (12)"، كالطبراني في معجمو الكبير؟في أختي "، ؟كفيو لفظ "ىىٍؿ لىؾى ًفي حى
 (14)"، كفي المعرفة؟كفيو لفظ "ىؿ لؾ في دير ةى بنت أبي سفياف (13)السنف الكبرلكالبييقي في 

 بنحوه . من طريق: ىشام بن عروة،"، ؟في أختي أبنة أبي سفيافكفيو لفظ "ىؿ لؾ 

                                                           

 (.1112/ح1152/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.1222/ح631/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(2
 (.35113/ح111/ص17( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(3
 (.12277/ح155/ص5( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(4
 (.7116/ح11/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(5
 (.1112/ح1153/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(6
 (.2315/ح26/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(7
 (.12215/ح157/ص5( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(8
 (.212/ح211/ص1( المسند، الحميدم )ج(9

 (.15113/ح712/ص2( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(10
 (.1272/ح152/ص1( المسند، إسحاؽ بف راىكيو )ج(11
 (.117/ح331/ص32( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(12
 (.17617/ح516/ص5خر)جآ(، كفي مكضع 12125/ح112/ص5( السنف الكبرل، البييقي )ج(13
 (.12111/ح11/ص11ثار، البييقي )جآل( معرفة السسف كا(14
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 دكف ذكر، امختصرً ، من طريق: عراك بن مالك ،(3)كأبي نعيـ (2)كالنسائي (1)كأخرجو البخارم
 .لفظ اإلبياـ

 بن الزبير، بو. عروة ( تابعا ابن شياب عنعراك بن مالكو  ىشام بن عروة،كلىما)

  حكم عميو:ثانيًا: دراسة رجال السند وال

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 .(4)ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيفكلكف ، مدلس ابن وىب:

بالسماع مف عركة بف الزبير كما صرح ، كلكف (5)مف المرتبة الثالثة ،مدلس :الزىري ابن شياب
 .(6)عف عركة بف الزبير أرسؿيذكر أحد أنو  كلكف لـ كمرسؿ، في حديث الدراسة،

 .(7)يذكر أحد أنو ارسؿ عف زينب بنت أبي سممة كلكف لـمرسؿ،  عروة بن الزبير:

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 أـ حديث مف صحيح" :األرنؤكط، كقاؿ (8)"إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف"كقاؿ األلباني: 
 .(9)"حبيبة

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في  ،أىٍنًكٍح  ًبٍنتى أىًبي تىٍعًني أيٍختىيىا( )ام:لفظ اإلبي 
ىؿ لؾ في بنت أبي ، أختي أبنة أبي سفياف أىٍنًكحٍ ، أختي بنت أبي سفياف أىٍنًكحٍ ) التخريج كىي:

ىؿ لؾ في ؟، ىؿ لؾ في أختي أبنة أبي سفياف؟، ىؿ لؾ في أختي بنت أبي سفياف؟، سفياف
 ؟.أختي

                                                           

 (.7132/ح11/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.7222/ح116/ص7( السنف الكبرل، النسائي )ج(2
 (.5632/ح2236/ص6( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(3
 (.33طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (4
 .17ص ، المرجع السابؽانظر: ( (5
 (.362جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (6
 .326ص ، المرجع السابؽانظر: ( (7
 (.211/ 6صحيح أبي داكد ، األـ، األلباني )ج ((8
 (.3176/ح2221/ص2داكد، تحقيؽ األرنؤكط، أبك داكد )ج ي( سنف أب(9
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ىؿ لؾ في أختي  )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
ىىٍؿ ؟، ىؿ لؾ في دير ةى بنت أبي سفياف، أختي عزة بنت أبي سفياف أىٍنًكحٍ ؟، عزة بنت أبي سفياف

ٍمنىةى ًبٍنًت أىًبي سيٍفيىافى   .(أنكح أختي زينب بنت أبي سفياف؟، لىؾى ًفي حى
 بيان اإلبيام:

ختمؼ في اسميا كما سبؽ في الركايات اـ حبيبة ىي بنت أبي سفياف، كلكف المراد بأخت أ قمت:
 المعرفة.

كقاؿ ابف ، (1)األخت ىي عزة بنت أبي سفياف، مستندان إلى ركاية مسمـ هفقاؿ العراقي بأف ىذ
بأنيا عزة، كىذا القكؿ أقكل مف " :لذىبيكقاؿ ا، (2)"كقىاؿى أىبيك ميكسىى اأٍلىٍشيىري ًفييىا عىز ةي  ":حجر
ٍنًذًرمُّ ًبأىف  ، (4)"األشير في بنت أبي سفياف أف أسميا عزة ":كقاؿ أبك عمر، (3)"غيره ـى اٍلمي زى كىجى

قىاؿى ًعيىاضه الى نىٍعمىـي ًلعىز ةى ًذٍكرنا ًفي بىنىاًت أىًبي سيٍفيىافى  ، كى ا ًفي الط بىرىاًنيٍّ ٍمنىةي كىمى ًإال  ًفي ًركىايىًة  اٍسمىيىا حى
ًبيبو    .(5)يىًزيدى ٍبًف أىًبي حى

وي  "كقاؿ ابف حجر: ٍيًدمٍّ كىىيكى كىمىا قىاالى قىٍد أىٍخرىجى مى اًرمُّ عىًف اٍلحي وي اٍلبيخى قاؿ أىبيك نيعىٍيـو كىاٍلبىٍييىًقيُّ أىٍخرىجى
قىعى  كىذىا كى ٍمدنا كى كىأىن وي عى ًذؼى ىىذىا ااًلٍسـي كى ٍنوي لىًكٍف حي ذىفىوي  عى مىمىةى كىحى ٍينىبي ًبٍنتي أيٍـّ سى كىايىًة زى ًفي ىىًذًه الرٍّ
كىابى دير ةه  مىى أىف  الص  ا ًمٍنيىا ثيـ  نىب وى عى اًرمُّ أىٍيضن   .(6)"اٍلبيخى

كالقكؿ بأنيا زينب بنت أبي سفياف مرجكح؛ كذلؾ الف زينب ىي امرأة عركة بف مسعكد الثقفي 
  قفي، أنو أسمـ كعنده نسكة منيف أربع مف قريش، فأمره النبي فركم عف عركة بف مسعكد الث

 .(7)أف يختار منيـ أربعا، فاختار أربعا منيـ زينب بنت أبي سفياف
المراد بقكؿ أـ حبيبة " أىٍنًكٍح  ًبٍنتى أىًبي )تىٍعًني أيٍختىيىا(" ىي عزة بنت أبي سفياف  والواضح لي بأن

مب األشير عند العمماء، كلـ يجـز أحد بذلؾ، كاألمر كما عند مسمـ كابف ماجو، كىك األغ
 مختمؼ فيو، كا تعالى أعمـ.

                                                           

 (.3/273( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(1
 (.112/ 2( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(2
 (.3/312( تجريد أسماء الصحابة، الذىبي )ج(3
 (.113/ 5( أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(4
 (.112/ 2( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(5
 (.112( المرجع السابؽ )ص(6
 (.123/ 5( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(7
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 الحديث الثالث:

د ثىنىا اٍبفي أىًبي عيمىرى  :قاؿ الترمذم (36) حى
كرو (1) اؽي ٍبفي مىٍنصي ٍسحى ، كىاً 

د ثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي (2) : حى ، قىاالى
، عىٍف عيٍركىةى  عييىٍينىةى، عىٍف الزٍُّىًرمٍّ
اًئشىةى ، عى (3) اءىٍت اٍمرىأىةي ًرفىاعىةى القيرىًظيٍّ  ٍف عى قىالىٍت: جى

(4) 
ٍبدى ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو  ك ٍجتي عى ًقي، فىتىزى ، فىقىالىٍت: ًإنٍّي كيٍنتي ًعٍندى ًرفىاعىةى فىطىم قىًني، فىبىت  طىبلى

ًبيرً  ًف ٍبفى الز  الر ٍحمى
مىا مىعىوي ًإال  ًمٍثؿي ىيٍدبىًة ال (5) َأُتِريِديَن َأْن َتْرِجِعي : » َفَقال ،(6)ث ٍكبً كى

 .(8) «(7)ِإَلى ِرَفاَعَة؟ ًَل، َحت ى َتُذوِقي ُعَسْيَمَتُو َوَيُذوَق ُعَسْيَمَتكِ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

، كابف من طريق: عمرو الناقد (10)، كمسمـمن طريق: عبداهلل بن محمد (9)أخرجو البخارم
 .كر بن أبي شيبةب يمن طريق: أب (11)ماجو

                                                           

.( ابف أبي عمر: ىك محمد بف يحيى بف أبي عمر العىدىنً (1  يُّ
 ( إسحاؽ بف منصكر: ىك ابف بيراـ.(2
 ( عركة: ىك ابف الزبير.(3
: ىك رفاعة ٍبف سمكاؿ كقيؿ: رفاعة ٍبف رفاعة القرظي مف بني قريظة، كىك خاؿ صفية  ( رفاعة القرظي(4

ا فإف أميا برة بنت سمكاؿ، كىك الذم طمؽ امرأتو ثبلثن   بنت حيٌي ٍبف أخطب أـ المؤمنيف، زكج الن ًبٌي 
مىى عيد رىسيكؿ الم ًو  فتزكجيا عبد الرحمف ٍبف الزبير. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف   عى

 (.312/ 3األثير )ج
بىٍير(5 ٍبد الر ٍحمىف ٍبف الزُّ : ىك ابف باطيا القرظي، صحابي. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف  ( عى

 (.113/ 2األثير )ج
تىو. كالمراد ىنا: أنيا ( ىيٍدبىة(6 ا يىًمي طير  ا لث ٍكًب : قاؿ ابف األثير:" ىيٍدبي الث كب، كىيٍدبىتيوي، كىيد ابيوي: طىرىؼي الث ٍكب ًمم 

ٍنيىا شىٍيئنا". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف  أرىادىٍت مىتىاعىو، كىأىن وي ًرٍخكه مثؿي طىرىؼ الث كب، الى ييٍغني عى
 (.312/ 7األثير )ج

يىذيكؽى عيسىٍيمىتى (7 ت ى تىذيكًقي عيسىٍيمىتىوي كى اًع ك دًؾ: قاؿ ابف األثير:" كناية عف ح( حى ث لذة الجماع، حيث شب و لذ ة اٍلًجمى
مىى إٍعطا : عى ًقيؿى ا أن ث أًلىن وي أىرىادى ًقٍطعىةن ًمفى العىسىؿ، كى ن مى ًئيا معنىى النٍُّطفة، بذىٍكًؽ العىسىؿ فاٍستىعارى لىيىا ذىٍكقان، كىاً 

ن مىا صغ ره ًإشىارىةن ًإلىى : عيسىٍيمىة، كىاً  ن ثنا قىاؿى غ ره ميؤى ن ث، فىمىٍف صى : العىسىؿ ًفي األٍصؿ ييذىك ر كييؤى ًقيؿى القىٍدر القىميؿ  كى
". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج  (.325/ 2ال ًذم يىٍحصؿ ًبًو الحؿُّ

ري فىييطىمٍّقييىا قىبٍ ( سنف ال(8 يىا آخى ك جي ثنا فىيىتىزى ٍف ييطىمٍّؽي اٍمرىأىتىوي ثىبلى اءى ًفيمى ؿى أىٍف ترمذم، الترمذم ، أبكاب النكاح، باب مىا جى
ؿى ًبيىا )ج  (.1111/ح111/ص2يىٍدخي

 (.3622/ح161/ص2( صحيح البخارم، البخارم )ج(9
 (.1122/ح1177/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(10
 (.1223/ح631/ص1بف ماجو، ابف ماجو )ج( سنف ا(11
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 ي، كأبمن طريق: محمد بن يوسف (2)، كالدارميمن طريق: إسحاق بن إبراىيم (1)كالنسائي
 .من طريق: إسحاق بن منصور (3)يعمى

سحاق بن إبراىيمو  ،أبو بكر بن أبي شيبةك، عمرو الناقدو  ،عبداهلل بن محمد)جميعيم ، ا 
 عن سفيان بن عيينة، بو،ر، ابن أبي عم ( تابعواإسحاق بن منصورك، محمد بن يوسفك

 لفظ" جاءت امرأة رفاعة". ـكفيي بنحوه،

، كفيو لفظ" أف رفاعة طمؽ امرأتو"، من طريق: معمر بن راشد (5)كالنسائي (4)كأخرجو البخارم
من  (7)"كمسمـ ، كفيو لفظ" أف امرأة رفاعة القرظي جاءت لمنبي من طريق: عقيل (6)كالبخارم

 .و لفظ" أف رفاعة القرظي طمؽ امرأتو"كفي ،طريق: يونس بن يزيد

ابن شياب عن  ،سفيان بن عيينة ( تابعوايونس بن يزيد ك، عقيلك، معمر بن راشد)ثلثتيم
 .الزىري، بو، بنحوه

، مختصران كفيو لفظ" سئؿ عف (9)، بنحكه كفيو لفظ" طمؽ رجؿ امرأتو"، كمسمـ(8)كأخرجو البخارم
، بنحكه كفيو لفظ" كانت امرأة مف بني قريظة يقاؿ ليا: (10)طاألكس المعجـ المرأة"، كالطبراني في

 من طريق: ىشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، بو. تميمة"،

، مختصران، كفيو من طريق: القاسم بن محمد، (13)، كالنسائي(12)، كمسمـ(11)كأخرجو البخارم
 لفظ" طمؽ رجؿ امرأتو".

                                                           

 (.2312/ح22/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(1
 (.3212/ح1176/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(2
 (.1132/ح225/ص5( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(3
 (.6111/ح33/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(4
 (.2112/ح116/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(5
 (.7361/ح13/ص5ح البخارم، البخارم )ج( صحي(6
 (.1122/ح1176/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.7367/ح52/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(8
 (.1122/ح1175/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.5162/ح362/ص5( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(10
 (.7361/ح12/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(11
 (.1122/ح1175/ص3سمـ )ج( صحيح مسمـ، م(12
 (.2113/ح111/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(13
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، بنحكه، كفيو من طريق: اْلسود بن يزيد ،(3)بة، كابف أبي شي(2)، كالنسائي(1)كأخرجو أبكداكد
 عف رجؿ طمؽ امرأتو". لفظ" سئؿ رسكؿ ا 

 . اْلسود بن يزيد( تابعا عروة بن الزبير عن عائشة و ، كلىما )القاسم بن محمد

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، عدا:
، نزيؿ مكة، كيقاؿ إف أبا عمر كنية (4)لعىدىًنيُّ " محمد بف يحيى بف أبي عمر ا ابن أبي عمر:

يحيى، صدكؽ صنؼ المسند ككاف الـز ابف عيينة، لكف قاؿ أبك حاتـ كانت فيو غفمة، مف 
ث (5)العاشرة  ة سنة ثىبلى ، كقاؿ البخارم "مىاتى ًبمىك ة إلحدل عشرىة لىٍيمىة بقيت مف ًذم اٍلحج 

ًمائىتىٍيًف" كىأىٍربىعيف كى
(6). 

 النقاد فيو: أقوال 

ٍرعىة الر ازم: "الحافظ"(8)، كقاؿ السمعاني: "كاف ثقة"(7)ذكره ابف حباف في الثقات ، (9)، كقاؿ أبك زي
" ـً رى اًفظي شىٍيخي الحى دٍّثي الحى ـي الميحى ا كقاؿ الذىبي:" اإًلمى
(10). 

و عف ابف ث با حدٌ ا مكضكعن ا ككاف بو غفمة كرأيت عنده حديثن  صالحن كقاؿ أبك حاتـ: " كاف رجبلن 
كقاؿ أحمد بف سيؿ اإلسفراييني قاؿ:" سمعت أحمد بف حنبؿ كسئؿ ، (11)عيينة، كىك صدكؽ"
 .(12)بى عمر"أما بمكة فابف أعمف نكتب؟ فقاؿ 

                                                           

 (.3212/ح321/ص3داكد، أبكداكد )جي ( سنف أب(1
 (.2115/ح116/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(2
 (.16211/ح711/ص2ابف أبي شيبة )ج ،( المصنؼ(3
ى بمدة مف ببلد اليمف يقاؿ ليا عدف. ( العدني: بفتح العيف كالداؿ الميممتيف كفي آخرىا النكف، نسبة إل(4

 (.312/ 2األنساب، السمعاني )ج
 (.712( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (5
 (.367/ 1( التاريخ الكبير، البخارم )ج(6
 (.21/ 2( الثقات، ابف حباف )ج(7
 (.221/ 11( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(8
 (.121/ 1ك زرعة الرازم )ج( الضعفاء في أجكبتو عمى أسئمة البرذعي، أب(9

 (.111/ 2( سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ج(10
 (.131/ 1( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(11
 .137/ 1ج، ( المرجع السابؽ(12
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 . (1)كقاؿ مسممة بف قاسـ: "ال بأس بو"
 أعمـ.تعالى  كا ىو صدوق،  خلصة القول في الر اوي:

 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 ،(2)ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف كلكف ،مدلس يينة:سفيان بن ع
في  العبلئيكلكف عٌده خرة، آكتغير حفظو ب ،(3)يذكر أحد أنو أرسؿ عف الزىرم لـمرسؿ، كلكف ك 

 .(4)القسـ األكؿ مف المختمطيف
بف الزبير كما ، كلكف صرح بالسماع مف عركة (5)مدلس مف المرتبة الثالثة ابن شياب الزىري:
 .(7)يذكر أحد أنو أرسؿ عف عركة بف الزبير لـمرسؿ، كلكف ك  ،(6)في ركاية ابف ماجو

يذكر أحد أنو أرسؿ عف عائشة  لـمرسؿ، كلكف ك  عروة بن الزبير:
(8). 

جؿ ابف أبي عمر فيك )صدكؽ(، كتكبع مف قبؿ إسحاؽ بف منصكر أل ؛إسناده حسنلذا ف
 .حيح لغيرهصكىك)ثقة( فيرتقي السند إلى 

ًحيحه "قاؿ الترمذم:  سىفه صى ًديثه حى اًئشىةى حى ًديثي عى  .(10)"صحيح "لباني:كقاؿ األ، (9)"حى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

دة صيغ كما جاء في ككرد في ركايات أخرل بع، (َجاَءْت اْمرََأُة ِرَفاَعَة الُقَرِظي  )لفظ اإلبيام: 
أف امرأة رفاعة القرظي جاءت لمنبي  ،ة طمؽ امرأتوأف رفاع ،جاءت امرأة رفاعة )التخريج كىي:

، سئؿ رسكؿ ا ، طمؽ رجؿ امرأتو  طمؽ امرأتو (11)عف رجؿ). 

                                                           

 (.221/ 11( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(1
 (.23حجر )ص  ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف(2
 (.116( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (3
 (.15( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (4
 (.17( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (5
: أىٍخبىرى 1223/ح631/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(6  ًني عيٍركىةي(.(. )عىًف الزٍُّىًرمٍّ قىاؿى
 (.362( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (7
 .326ص ، ( انظر: المرجع السابؽ(8
 (.1111/ح112/ص 2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(9

 (.325/ 6( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، األلباني )ج(10
 ( المراد بالرجؿ: ىك رفاعة القرظي.(11
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أة مف بني كانت امر  )لمبيـ كما جاء في التخريج، كىي:عرفت ا ةىناؾ ركاي الروايات المعرفة:
 .(قريظة يقاؿ ليا: تميمة

  بيان اإلبيام:

 :اآلتيالقرظي في كتب المبيمات، عمى النحك كقد جاء تعريؼ امرأة رفاعة 

 ابف ك  ،(2)، كالخطيب البغدادم(1)تميمة بنت كىب: كقاؿ بذلؾ أبك محمد عبد الغني األزدم
 .(4)، كابف بشككاؿ(3)رعبد الب

 تىًميمىة بنت أبي عبيد القرضية: كقاؿ بذلؾ ابف طاىر المقدسي
(5). 

 (6)سييمة بنت كىب: كقاؿ بذلؾ الخطيب البغدادم. 

 اًرًث: كقاؿ بذلؾ ابف طاىر المقدسي ٍيمىةي ًبٍنتي اٍلحى أيمى
(7). 

 (8)، باإلضافة إلى جميع األقكاؿ السابقةرحمف بف عتيؾ: كقاؿ بذلؾ العراقيعائشة بنت عبدال. 

ال تعارض بيف القكؿ األكؿ بأنيا تميمة بنت كىب، كالقكؿ الثاني بأنيا تىًميمىة بنت أبي  قمت:
" :ابف حجرعبيد القرضية، فقاؿ  كيٍنيىتىوي أىبيك عيبىٍيدو "فىمىعىؿ  اٍسمىوي كىٍىبه كى

، كأما القكؿ الثالث بأنيا (9)
سييمة فمعمو تصحيؼ في ركاية الخطيب البغدادم، كذلؾ بعد الرجكع لمركاية في مصنؼ 

ٍيمىةي ًبٍنتي  ما القكؿ الرابع بأنياأكىي بنفس السند فقاؿ بأنيا تىًميمىةي ًبٍنتي كىٍىًب، ك ، (10)عبدالرزاؽ أيمى
اًرًث، فركم ىذا الحديث مقمكبان عند أبي نعيـ في المعرفة سناد ىذا الحديث ضعيؼ (11)اٍلحى ، كا 

، كأما (12)ففيو محمد بف مركاف، كمحمد بف السائب، ككبلىما متيـ بالكذب كما قاؿ ابف حجر
                                                           

 (.116بيمات، عبدالغني بف سعيد )ص ( انظر: الغكامض كالم(1
 (.716/ 1( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(2
 (.1521/ 1( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(3
 (.3/611( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(4
 (.116 -117المقدسي )ص  ( انظر: إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر(5
 (.716/ 1( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(6
 (.116، 117( انظر: إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (7
 (.3/212( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(8
 (.161/ 2)ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر (9

 .(  11121ح/211ص/ 6ج)الصنعاني الرزاؽ عبد ،مصنؼال :انظر ((10
 (.2361/ 6( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(11
 (.152،716( انظر: تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (12
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بأف زكجة  راجحفال، كبناءن عمى ما سبؽ غير العراقي القكؿ األخير فمـ أقؼ عمى أحد ذكره
 ، كا تعالى أعمـ.(1)رفاعة القرظي ىي تميمة بنت كىب، كقاؿ بذلؾ ابف عبد البر

     
 الحديث الرابع:

،  :قاؿ ابف ماجو (37) اجو ج  ، عىٍف حى ٍفصي ٍبفي ًغيىاثو د ثىنىا حى : حى د ثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى قىاؿى حى
مىٍيمىافى  م ًد ٍبًف سي عىٍف ميحى
ٍثمىةى (2) ، عىٍف عىمًٍّو سىٍيًؿ ٍبًف أىًبي حى

(3)
 م ًد ٍبًف مىٍسمىمىةى ، عىٍف ميحى

(4) 
 :ت ى نىظىٍرتي ًإلىٍييىا ًفي نىٍخؿو لىيىا، فىًقيؿى لىوي ب أي لىيىا، حى عىٍمتي أىتىخى طىٍبتي اٍمرىأىةن، فىجى : خى ، قىاؿى

اًحبي رىسيكًؿ الم ًو  : سىًمٍعتي ؟ فى أىتىٍفعىؿي ىىذىا كىأىٍنتى صى ِإَذا َأْلَقى »، َيُقوُل: َرُسوَل الم ِو  قىاؿى
 .(5)«الم ُو ِفي َقْمِب اْمِرٍئ ِخْطَبَة اْمرََأٍة، َفَل َبْأَس َأْن َيْنُظَر ِإَلْيَيا

 أوًًل: تخريج الحديث:

 ، كفيو لفظ" جارية مف بني النجار" (7)في المعرفة نعيـ كأبك (6)عبد الرزاؽ في المصنؼ أخرجو

                                                           

 (.1521/ 1( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(1
 بي حثمة األنصارم.( محمد بف سميماف: ىك ابف أ(2
: يكنى أبا عبد الرحمف، كقيؿ: أبا يىٍحيىى، كقيؿ: أبا محمد، كاختمؼ في اسـ أبيو، ( سيؿ بف أبي حثمة (3

كىك ابف ثماف سنيف، كلكنو حفظ عنو فركل  بض رىسيكؿ الم ًو كلد سنة ثبلث مف اليجرة، كقىاؿى الكاقدم: قي 
 مف كلده يقكؿ: سيؿ بف أبي حثمة كاف ممف بايع رسكؿ ا كأتقف. كذكر أبك حاتـ الرازم أنو سمع رجبل

  تحت الشجرة، ككاف دليؿ النبي  ،ليمة أحد، كشيد المشاىد كميا إال بدرا، كالذم قالو الكاقدم أظير
 (. 661/ 3كا أعمـ. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج

اًرمٌ  ( محمد ٍبف مسممة (4 م د  : األىٍنصى ٍبد الم ًو، كىك ميحى ٍبد الر ٍحمىًف، كيقاؿ: بؿ يكنى أىبىا عى الحارثي، يكنى أىبىا عى
اًلؾ ا اًلد بف عدم بف مجدعة بف حارثة بف الحارث بف الخزرج ٍبف عىٍمرك ٍبف مى مىمىة ٍبف خى ٍبف مسممة ٍبف سى

مدينة، كلـ يستكطف غيرىا، ٍبف األكس، حميؼ لبني عبد األشيؿ، شيد بدرا كالمشاىد كميا، كمات بال
ككانت كفاتو بيا ًفي صفر سنة ثبلث كأربعيف، كقيؿ: سنة ست كأربعيف، كقيؿ: سنة سبع كأربعيف، كىىيكى 
كىاف ٍبف الحكـ، كىىيكى يكمئذ أمير عمى المدينة، ككاف مف فضبلء  مىٍيًو مىرى اٍبف سبع كسبعيف سنة، كصمى عى

انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر . ف األشرؼالصحابة، كىك أحد الذيف قتمكا كىٍعب بٍ 
 (.1255/ 2)ج

يىا (5 ك جى ( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، كتاب النكاح، باب الن ظىًر ًإلىى اٍلمىٍرأىًة ًإذىا أىرىادى أىٍف يىتىزى
 (.1161/ح722/ص1)ج

 (.11221/ح175/ص6( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني  )ج(6
 (.616/ح172/ص1، أبك نعيـ األصبياني )جصحابةال ( معرفة(7



185 

 من طريق: يحيى بن العلء.

اؾً  ًبٍنتي  ثيبىٍيتىةي  كفيو لفظ" (2)في الكبرل كالبىٍييىًقيٌ ، (1)سعيد بف منصكر في سننو أخرجوك  ح   الض 
ًبيرىةى  أىًبي أيٍختي   أبي شياب عبد ربو بن نافع. من طريق: " جى

ا ًبٍنتى  ثيبىٍيتىة كفيو لفظ" ،(3)المصنؼفي  شيبة أبي ابف أخرجوك  ح  أبي  من طريق: "، ؾً الض 
  معاوية محمد بن خازم.

من طريق: يزيد كفيو لفظ" ابنة الضحاؾ "،  ،(5)الكبير المعجـ كالطبراني في ،(4)أحمد أخرجوك 
اؾً  اٍبنىةى  ثبىيتىة ، كفيو لفظ"(6)أحمد أخرجوك  بن ىارون.ا ح  محمد بن  ، من طريق:" الض 

اؾً  اٍبنىةى  ثيبىٍيتىةي فيو لفظ" ، ك (7)أحمد أخرجوك  جعفر)غندر( ويحيى بن زكريا. ح  ًبيرىةى   أىًبي أيٍختى  الض   جى
اؾً  ٍبفً  ح   .اْلَعو امِ  ْبنُ  َعب ادُ من طريق:  " الض 

جميعيم)يحيى بن العلء، وأبو معاوية محمد بن خازم، ويزيد بن ىارون، ومحمد بن جعفر، 
 بنحوه.ويحيى بن زكريا( تابعوا حفص بن غياث عن حجاج بن أرطاة، بو، 

 ، (9)كالحاكـ في المستدرؾ ،كفيو لفظ" بنت الضحاؾ " (8)رالكبي المعجـ أخرجو الطبراني فيك 
اؾً  اٍبنىةي كفيو لفظ"  ح  ًميفىةى  ٍبفً  الض  متابعان لحجاج بف أرطاة، عف من طريق: يحيى بن سعيد، "،  خى

  محمد بف سميماف، بو، بنحكه.

  نعيـ كأبك ،(11)الكبير المعجـ في كالطبراني امرأة "، كفيو لفظ" ،(10)في مسنده الطيالسي أخرجوك 

                                                           

 (.712/ح153/ص1( سنف سعيد، سعيد بف منصكر )ج(1
 (.12121/ح126/ص5( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(2
 (.15221/ح33/ص1( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(3
 (.16131/ح111/ص37( مسند أحمد ، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.711/ح331/ص12( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(5
 (.15256/ح123/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(6
 (.15255/ح123/ص32)ج المرجع السابؽ( (7
 (.713/ح337/ص12( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(8
 (.7122/ح123/ص2( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا )ج(9

 (.313/ح715/ص3الطيالسي )جأبك داكد ( مسند الطيالسي ، (10
 (.717/ح336/ص12( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(11
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متابعان لمحمد  من طريق: محمد بن سيل،" ككبلىما بنفس المفظ "بنت الضحاؾ ،(1)في المعرفة
 بف سميماف، عف أبيو سيؿ بف أبي حثمة، بو، بنحكه.ا

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، عدا كؿ مف:
 ،صدكؽ ،أرطاة الككفي القاضي أحد الفقياء يأب (2)ثكر بف ىبيرة النخعي بف :اةن أرطبحجاج 

  .(3)مف السابعة مات سنة خمس كأربعيف ،كثير الخطأ كالتدليس

ميحمد أىٍرطىاةى، ٍبف حجاج عىف اكتبكا" قاؿ شعبة بف الحجاج: اؽ ٍبف كى ، (4)"حافظاف فإنيما ًإٍسحى
ٍبدي  قىاؿى ك  اًفظان  كىافى ": اشو ًخرى  بفي  الر ٍحمىفً  عى ًدٍيًث، حى كىافى  ًلٍمحى  ثقة عالـ" :الخميمي كقاؿ، (5)"ميدىلٍّسان  كى

ًطٍيبي  بىٍكرو  أىبيك قىاؿى ، ك (6)"لتدليسو ضعفكه كبير، دي ": الخى ًدٍيًث، العيمىمىاءً  أىحى ف اظً  ًبالحى  كذكره، (7)"لىوي  كىالحي
 .(8)"صدكؽ عندىـ ىك": كقاؿ "الثقات" في خمفكف ابف

الح خر:"آ، كقاؿ في مكضع (9)"بالقكم كليس صدكؽ" :معيف بفاكقاؿ  ًديث صى ، كقاؿ (10)"الحى
 منو الناس يعيب فإنما ....،تيو فيو ككاف ،... فقو لو ككاف الحديث، جائز" :لعجميا

  الضعفاء عف يدلس صدكؽ، كقاؿ أبك حاتـ: "(12)"مدلس صدكؽ": زرعة كؿ أباق، ك (11)"التدليس
ذا حديثو، يكتب  كال السماع، بيف إذا كحفظو صدقو في يرتاب ال صالح فيك، حدثنا: ؿقا كا 

                                                           

 (.611/ح161/ص1، أبك نعيـ األصبياني )جالصحابة ( معرفة(1
( النخعي: بفتح النكف كالخاء المعجمة بعدىا العيف الميممة، ىذه النسبة إلى النخع، كىي قبيمة مف العرب (2

 (.63/ 12نزلت الككفة. األنساب، السمعاني )ج
 (.173التيذيب، ابف حجر )ص ( تقريب (3
 (.731/ 3( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )ج(4
 (.61( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، الذىبي )ص (5
 (.216/ 2( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(6
 (.61( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، الذىبي )ص (7
 (.221/ 2( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(8
 (.37ابف شاىيف )ص  ( المختمؼ فييـ،(9

 (.56( مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ، يحيى بف معيف )ص (10
 (.115( الثقات، العجمي )ص (11
 (.176/ 2( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(12
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 صدكقان  ككاف ،مدلسان  كاف ":الساجي قاؿ، ك (2) "مدلسان  حافظان  كاف": البزار كقاؿ، (1)"بحديثو يحتج
ا " :عىًدم ابفي  قاؿ، ك (3)"فيو متكمـ الحفظ، سيء مىٍيوً  الن اس عاب ًإن مى   عفً  تدليسو، عى

 يكتب ممف كىىك فبل، الكذب يتعمد أف فأما ،الركايات ضبع في أخطأ كريبما غيره، فكع الزٍُّىرمٌ 
ٍكرً  ًمفٍ  كىافى " الذىبي: قاؿ، ك (4)"حديثو ، بيحي ـى  الًعٍمـً ًلتىٍدًليًسو، ًفٍيًو، (5)ًلبىٍأكو  ًفٍيوً  تيكيمٍّ ًلنىقصو  كى  ًفي قىًمٍيؿو  كى
لىـٍ  ًحٍفًظو،  .(7)"فيو ليفو  عمى عبلـاأل أحد خر:"آ، كقاؿ في مكضع (6) "ييٍترىؾٍ  كى

ٍبدى  كقاؿ  بف كمحمد أرطاة بف الحجاج": القطاف يحيى، كقاؿ (8)"ييدىلٍّسي  كىافى  ":اٍلميبىارىؾً  ٍبفى  الم وً  عى
 يىٍعمىى ٍبفى  يىٍحيىى، كقاؿ (9)"قط حديثان  عنو أكتب كلـ متعمدان  الحجاج كتركت سكاء، عندم إسحاؽ

اًرًبي   نىا": اٍلميحى ًديثى  نىٍتريؾى  أىفٍ  زىاًئدىةي  أىمىرى اجً  حى ج   في ضعيفا كاف، كقاؿ ابف سعد: "(10)"أىٍرطىاةى  ٍبفً  اٍلحى
اًلده ": مىًعيفو  بفا ، كقاؿ(11)"الحديث اجي  ميجى ج  ا ييٍحتىجُّ  الى  كىاٍلحى  خر:آ، كقاؿ في مكضع (12)"ًبًيمى

ٍنبىؿو  ٍبفي  أىٍحمىدي  سيًئؿى ، ك (13)"ضعيؼ" ًديثً  ييٍحتىجُّ  ":حى اجً  ًبحى ج  أحمد  قاؿ، ك (14) "الى : فىقىاؿى  أىٍرطىاةى؟ ٍبفً  حى
 .(15)"الحديث مضطرب": خرآفي مكضع 

  .(16)"حديثو في فيتثبت كغيره، كالزىرم يمقيـ لـ قكـ عف يركم كاف ":الجكزجاني كقاؿ

                                                           

 (.176/ 2( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(1
 (.215/ 2( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(2
 (.215/ 2لسابؽ )ج( المرجع ا(3
 (.735/ 3( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )ج(4
. مقاييس المغة، ابف فارس )(5 ، كىىيكى اٍلعيٍجبي  (.231/ 1ج( ًلبىٍأك: اٍلبىاءي كىاٍليىٍمزىةي كىاٍلكىاكي كىًممىةه كىاًحدىةه، كىىيكى اٍلبىٍأكي
 (.62/ 5( سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ج(6
 (.211/ 1ىبي )ج( الكاشؼ، الذ(7
 (.351/ 1( الضعفاء الكبير، العقيمي )ج(8
 (.177/ 2( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(9

 (.355/ 1( الضعفاء الكبير، العقيمي )ج(10
 (.213/ 6( الطبقات الكبرل، ابف سعد )ج(11
 (.311/ 1( الضعفاء الكبير، العقيمي )ج(12
 (.711/ 3( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )ج(13
 (.311/ 1( الضعفاء الكبير، العقيمي )ج(14
 (.177/ 2( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(15
 (.215/ 2( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(16
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قىاؿى  ًدٍيًث، كىاًىي ":شىٍيبىةى  بفي  يىٍعقيٍكبي  كى ًدٍيًثوً  ًفي الحى ، اٍضًطرىابه  حى ديٍكؽه، ىيكى كى  كىًثٍيره كىافى  صى دى  كى  أىحى
  .(1)"الفيقىيىاءً 

 أك (3)أنبا قاؿ فيما إال بو أحتج ال :"خزيمة بف بكر أبك كقاؿ، (2)"بالقكم لىٍيسى " :النسائي كقاؿ
اجى  نىٍأًتي كين ا ":ًإٍدًريسى  اٍبفي  قىاؿى ، ك (4)"سمعت ج  ت ى فىنىٍجًمسي  أىٍرطىأىةى  ٍبفى  اٍلحى  يخرج فبل الشمس تطمع حى
 ميدم كابف القطاف كيحيى المبارؾ بفا تركو، كقاؿ ابف حباف:" (5)"فتركو جماعة صبلة إلى

 بالقكم ليس ":الحاكـ أحمد أبك كقاؿ، (6)ا أجمعيف" رحميـ حنبؿ بف مدحكأ معيف بف كيحيى
 بف، كقاؿ ا(9)"اٍلكىٍىـً  كىًثيري  خر:"آ، كفي مكضع (8)"ًبوً  ييٍحتىجُّ  الى  :"الدارقطني، كقاؿ (7)"عندىـ

كؾي طاىر المقدسي:"  ٍتري ًديثً  مى  .(10)"اٍلحى

قىدٍ  رجى أ كى ًحيًحوً  ًفي لو مسمـ خى رى مقركنان  صى ًبآخى
(11). 

 ، كا تعالى أعمـ.وكثير التدليس واإلرسال، والخطأ ،ىو صدوق قمت: خلصة القول في الراوي:

، (12)مد بف سميمافما قيؿ فيو فيك مرسؿ، كلكف لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف محكال يضير 
 مف محمد بف سميماف.، كلـ يصرح بالسماع، (13)مدلس أيضان مف الرابعةك 

 .(14)مقبكؿ ،بف أبي حثمة األنصارم المدني :محمد بن سميمان

 

                                                           

 (.61( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، الذىبي )ص (1
 (.711/ 3( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )ج(2
 مف صيغ التحمؿ كاألداة، في مصطمح الحديث. أنبا: ىي لفظة اختصار لصيغة أنبانا( (3
 (.215/ 2( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(4
 (.111/ 2( تاريخ اإلسبلـ، الذىبي )ج(5
 (.337/ 1( المجركحيف، ابف حباف )ج(6
 (.215/ 2( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )ج(7
 (.215/ 7رقطني )ج( عمؿ الدارقطني = العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، الدا(8
 .132 /6ج، ( المرجع السابؽ(9

 (316( تذكرة الحفاظ =أطراؼ أحاديث كتاب المجركحيف البف حباف، ابف طاىر المقدسي )ص (10
 (.113/ 2( انظر: تاريخ اإلسبلـ، الذىبي )ج(11
 (.15( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (12
 (.12بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس (13
 (.111( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (14
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 .(2)، كقاؿ الذىبي:" كثؽ"(1)كثقو" ابف حباف"
كبع مف كثقو ابف حباف، كقد تكما قاؿ ابف حجر، ك  ،مقبولقمت: ىو  خلصة القول في الراوي:

 ، كما في التخريج، كا تعالى أعمـ.(3)كما قاؿ العجمي كىك)ثقة(قبؿ محمد بف سيؿ 

 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
  ، كال يضيره ذلؾ ، فالمعكؿ في ذلؾ ما قالو النقاد(4)ثقة فقيو تغير حفظو قميبل حفص بن غياث:

حيث ، ه أبي بكر بف أبي شيبةأف كتبو كانت عند تمميذ كقد ثبت، (5)إذا حدث مف كتابو فثبت
كىافى قاؿ الذىبي: "  ٍيثي  الن ٍفسً  قىًكم   بىٍكرو  أىبيك كى ًدٍيثان  اٍستىنكىرى  ًإن وي  ًبحى ، بفي  يىٍحيىى ًبوً  تىفىر دى  حى ًعٍيفو  عىفٍ  مى

ٍفصً  ، بفً  حى ، كيتيبي  فىيىًذهً  ىىذىا؟ لىوي  أىٍيفى  ًمفٍ : فىقىاؿى  ًغيىاثو ًدٍيثي ا ىىذىا ًفٍييىا مىا حىٍفصو  .(6)"لحى

شياب عبد ربو بف نافع، كيحيى بف زكريا،  يزيد بف ىاركف، كأبيككما أف حفص تكبع مف قبؿ 
 كمحمد بف جعفر....إلخ، كما ىك في التخريج .

ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب  ذكرهكلكف  مدلس،كال يضير ما قيؿ فيو فيك 
 .(7)المدلسيف

ف أرطاة فيك صدكؽ مدلس مف الرابعة كلـ يصرح بالسماع، ب حجاج جؿأل ؛إسناده ضعيفلذا ف
كباقي  ،حسن لغيرهإلى  سندفبذلؾ يرتقي ال (،ثبت كىك)ثقة، سعيد بف يحيىكقد تكبع مف قبؿ 

 .رجالو ثقات

ًعيؼ اٍلكيكًفي أىٍرطىأىة اٍبف كىىيكى  حجاج ًفيوً  ًإٍسنىاد ىىذىا" كقاؿ البكصيرم: قد كمدلس ضى كىاهي  كى  رى
 أبي ابف كىك سميماف بف محم د حاؿ لجيالة ،ضعيؼ إسناده "كقاؿ األرنؤكط:، (8)"بالعنعنة
 .(9)"عنعنو كقد مدلس، أرطأة ابف كىك كحجاج حثمة،

                                                           

 (.257/ 7( الثقات، ابف حباف )ج(1
 (.156/ 3( الكاشؼ، الذىبي )ج(2
 (.235/ 1( الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة، الس خاكم )ج(3
 (.152( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (4
 (.31العبلئي )ص  ( انظر: المختمطيف،(5
 (.137/ 11( سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ج(6
 (.31( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (7
 (.22/ 3( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو، البكصيرم )ج(8
 (.1161/ح66/ص2( سنف ابف ماجو ، تحقيؽ األرنؤكط، ابف ماجو )ج(9
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  ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

)جارية ي التخريج كىي:كما جاء ف ة أخرل،صيغبككرد في ركايات أخرل امرأة(، )لفظ اإلبيام:
 .مف بني النجار(

اؾً  ًبٍنتي  ثيبىٍيتىةي  )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:عرّ الروايات الم ح   الض 
ًبيرىةى  أىًبي أيٍختي  اؾً  ًبٍنتى  ثيبىٍيتىةى  ،جى ح  اؾً  اٍبنىةى  ثبىيتىة ،الض  اؾً  اٍبنىةى  ثيبىٍيتىةي  ، ابنة الضحاؾ،الض ح  ح   الض 
ًبيرىةى   أىًبي أيٍختى  اؾً  اٍبنىةي  ،الض ح اؾً  ٍبفً  جى ح  ًميفىةى  ٍبفً  الض   .(خى

 بيان اإلبيام:

 ِبْنتُ  ثَُبْيَتةُ ىي  لرؤيتيا حتى يخطبيا بالمرأة التي كانت يختبئ محمد بف مسممة المراد  قمت:
اكِ  ح   صرحت الركايات.، كما (1)الض 

 ،(6)كابف حجر ،(5)، كالعراقي(4)كابف بشككاؿ ،(3)كابف عبد البر ،(2)كقاؿ بذلؾ الخطيب البغدادم 
 كا تعالى أعمـ.، (7)كقاؿ النككم ىذا قكؿ أكثر العمماء

 
     

  

                                                           

عند أكثر العمماء ىكذا  ( ثبيتة بنت الضحاؾ: بف خميفة األنصارية األشيمية كلدت عمى عيد رسكؿ ا (1
 (.17/ 5ثبيتة، كقيؿ: بثينة. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج

 (.12/ 1( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(2
 (.1522/ 1االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج( انظر: (3
 (.532/ 3( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(4
 (.3/261( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(5
 (.61/ 1( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(6
 (.3/261العراقي )ج لمتف كاإلسناد،( انظر:  المستفاد مف مبيمات ا(7
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 الحديث الخامس:

ٍبدي الم ًو ٍبفي نىاًفعو  :قاؿ ابف ماجو (38) د ثىنىا عى : حى ـى الدٍّمىٍشًقيُّ قىاؿى ًف ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبدي الر ٍحمى د ثىنىا عى حى
ٍبدي ا د ثىًني عى : حى اًئغي قىاؿى ، عىٍف أىًبيوً الص  " أىن وي ًحيفى ىىمىؾى ، عىًف اٍبًف عيمىرى (1)لم ًو ٍبفي نىاًفعو

عيٍثمىافي ٍبفي مىٍظعيكفو 
َجِنيَيا َخاِلي ُقَداَمةُ  تىرىؾى اٍبنىةن لىوي، (2) ، َوُىَو (3)َقاَل اْبُن ُعَمَر: َفَزو 

َىا، َفَكرَِىْت ِنَكاَحُو، َوَأَحب ِت اْلَجاِرَيُة َأْن َعمَُّيا، َوَلْم ُيَشاِوْرَىا، َوَذِلَك َبْعَد َما َىَمَك َأُبو 
َجَيا اْلُمِغيَرَة ْبَن ُشْعَبةَ  َجَيا ِإي اُه "(4)ُيَزو   .(5)، َفَزو 

 أوًًل: تخريج الحديث:

، من طريق: عمي بن محمد بن معاوية، عن عبداهلل بن نافع الصائغ، بو، (6)أخرجو الدارقطني
 .بنحكه، كفيو لفظ" ابنتو"

                                                           

 مكلى ابف عمر. : ىك( نافع(1
: ىك ابف حبيب بف كىب بف حذافة بف جمح بف عمرك بف ىصيص القرشي  ( عثماف بف مظعكف(2

ذىافىة ٍبف جمح، كىي أـ السائب كعبد  مىًحٌي، يكنى أىبىا السائب، كأمو سخيمة ًبٍنت العنبس ٍبف أىباف ٍبف حي اٍلجي
اؽ: أسمـ عيٍثمىاف ٍبف مظعكف بعد ثبلثة عشر رجبلن قا، ك ا ، كقاؿ ، كىاجر اليجرتيف، كشيد بدران ؿ اٍبف ًإٍسحى

اؽ، كسالـ أىبيك الن ٍضر: كىافى عيٍثمىاف ٍبف مظعكف أكؿ رجؿ مات بالمدينة مف المياجريف بعد ما  اٍبف ًإٍسحى
 (.1172/ 2)ج انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر رجع مف بدر،

مىًحٌي، يكنى أىبىا عىٍمرك. (3 ( قدامة: ىك قدامة ٍبف مظعكف بف حبيب بف كىب بف حذافة بف جمح، القرشي اٍلجي
ٍبد الم ًو كحفصة ابني عيمىر ٍبف  كقيؿ أىبىا عيمىر. كاألكؿ أشير كأكثر، أمو امرأة مف بني جمح، كىىيكى خاؿ عى

ىاجر ًإلىى أرض الحبشة مع أخكيو  ،ت عمر بف الخطابالخطاب، ككانت تحتو صفية بنت الخطاب أخ
عيٍثمىاف ٍبف مظعكف، كعبد ا ٍبف مظعكف، ثيـ  شيد بدرا كسائر المشاىد، كاستعممو عيمىر ٍبف الخطاب رىًضيى 

ٍنوي عمى البحريف، ثيـ  عزلو، ككلى عيٍثمىاف ٍبف أىًبي اٍلعىاص. االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد  الم وي عى
 (.1355/ 2البر )ج

( اٍلميًغيرىة ٍبف شعبة: ىك ابف أبي عامر ٍبف مىٍسعيكد بف معتب بف مالؾ بف كعب بف عمرك بف سعد بف عكؼ (4
ٍبدالم ًو، كقيؿ: أبا ًعيسىى. كأمو امرأة مف بني نصر ٍبف معاكية. أسمـ عاـ الخندؽ، ا بف قيس، يكنى أبا عى

الحديبية. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر  كقدـ مياجرنا. كقيؿ: إف أكؿ مشاىده
 (.1117/ 1)ج

ييف  غىٍيري اآٍلبىاءً (5 كٍّجي غىاًر ييزى  ( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، كتاب النكاح، باب ًنكىاًح الصٍّ
 (.1151/ح611/ص1)ج

 (.2711/ح221/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(6
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كفيو لفظ"  (3)كفيو لفظ" ابنتي"، كالدارقطني (2)كفيو لفظ" ابنة لو"، كالمحاممي (1)كأخرجو أحمد
ٍينىبى ًبٍنتى عيٍثمىافى ٍبًف (4)خرآكفي مكضع  ابنتي"، ٍبدي الم ًو ٍبفي عيمىرى زى ك جى عى ، بنحكه كفيو لفظ" تىزى
" من كفيو لفظ" بنت أخيو"،  (6)بك نعيـكفيو لفظ" ابنتي"، كأ (5)كالحاكـ أبك عبدا ،مىٍظعيكفو

 ، بنحكه.طريق: عمر بن حسين بن عبداهلل

، بنحكه، كفيو لفظ" بنت من طريق: محمد بن إسحاق، (8)، كأبك نعيـ(7)كأخرجو الدارقطني
 أخيو".

كلىما) عمر بن حسين بن عبد اهلل، ومحمد بن إسحاق( تابعا عبد اهلل بن نافع، عن نافع 
 .مولى ابن عمر، بو

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، عدا :
 .(9)مكلى ابف عمر المدني، ضعيؼ مف السابعة، مات سنة أربع كخمسيف عبد اهلل بن نافع:

 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

، (10)"ثقة صحيح الكتاب في حفظو ليفقاؿ ابف حجر:"  عبد اهلل بن نافع بن أبي نافع الصائغ:
 متابعة قاصرة كما ىك مكضح مف خبلؿ التخريج. ،بع عبدا بف نافع الصائغتك  كلكف
جؿ عبدا بف نافع مكلى ابف عمر فيك ضعيؼ، كقد تكبع مف قبؿ أل ؛إسناده ضعيفلذا ف

حسن فبذلؾ يرتقي السند إلى  ؛ثقة(، كمحمد بف إسحاؽ كىك)صدكؽ(عمر بف حسيف كىك)
 .كباقي رجالو ثقات .لغيره

                                                           

 (.6126/ح311/ص11)ج ( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ(1

 (.211/ح237/ص1( أمالي المحاممي، راكية يحيى بف البيع )ج(2
 (.2715/ح221/ص1خر)جآ(، كفي مكضع 2717/ح231/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(3
 (.2712/ح221/ص1( المرجع السابؽ )ج(4
 (.3512/ح111/ص3( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا )ج(5
 (.7567/ح3215/ص1فة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج( معر (6
 (.2716/ح221/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(7
 (.7566/ح3215/ص1( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(8
 (.236( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (9

 (.236( المرجع السابؽ )ص (10
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ٍكقيكؼ، عبد ا بف نىاًفع مكلى اٍبف عمر ميت فؽ عمى "يرم: كقاؿ البكص ًعيؼ مى ىىذىا ًإٍسنىاد ضى
حديث صحيح، كىذا إسناد ضعيؼ لضعؼ عبد ا بف نافع "كقاؿ األرنؤكط: ، (1)"تىٍضًعيفو

 .(2)"المدني مكلى ابف عمر، كقد تكبع
  ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

عدة صيغ كما جاء في التخريج ككرد في ركايات أخرل ب (،اِرَيةُ اْبَنًة َلُو، اْلجَ  )لفظ اإلبيام:
 .(بنت أخيو ،ابنتي ،ابنتو:) كىي

ٍبدي الم ًو ٍبفي  )لمبيـ كما جاء في التخريج، كىي:فت اعرٌ  ةىناؾ ركاي فة:الروايات المعرّ  ك جى عى تىزى
ٍينىبى   .(ًبٍنتى عيٍثمىافى ٍبًف مىٍظعيكفو عيمىرى زى

 بيان اإلبيام:

، كما كرد في ركاية زينب بنت عثمان بن مظعونالمراد بابنة عثماف بف مظعكف ىي  قمت:
، كا (7)، كابف حجر(6)، كالعراقي(5)، كابف بشككاؿ(4)، كقاؿ بذلؾ الخطيب البغدادم(3)الدارقطني

 تعالى أعمـ.

 
     

 

 

 

 

 
                                                           

 (.112/ 3يرم )ج( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو، البكص(1
 (.1151/ح55/ص2( سنف ابف ماجو ، تحقيؽ األرنؤكط، ابف ماجو )ج(2
 (.2712/ح221/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(3
 (.731/ 1( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(4
 (.115/ 3( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(5
 (.3/275ر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، ، تحقيؽ د/ عبدالرحمف البر، العراقي )ج( انظ(6
 (.161/ 1( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(7
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 الحديث السادس:

ب ا :قاؿ ابف ماجو (39) م دي ٍبفي الص  د ثىنىا ميحى : حى اًزـو قىاؿى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىًبي حى نىا عى : أىٍخبىرى ًح قىاؿى
د ثىًني أىًبي ا أىبيك أيسىٍيدو الس اًعًدمُّ ، عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو الس اًعًدمٍّ (1)حى : دىعى      (2)، قىاؿى

اًدمىييـي  الم ًو  رىسيكؿى  ًإلىى عيٍرًسًو، فىكىانىٍت خى
(3) ، كسي  َرُسولَ     "َتْدِري َما َسَقْيُت  َقاَلْت: اٍلعىري

، َفَأْسَقْيُتُين  ِإي اُه " (4)؟ َقاَلْت: َأْنَقْعتُ الم ِو   .(5)َتَمرَاٍت ِمَن الم ْيِل، َفَمم ا َأْصَبْحُت َصف ْيُتُين 

 أوًًل: تخريج الحديث:

ـٍ  ، كفيو لفظ " فىكىانىتٍ من طريق: قتيبة بن سعيد، (7)، كمسمـ(6)أخرجو البخارم اًدمىيي اٍمرىأىتيوي خى
." كسي ، كىًىيى العىري ًئذو  يىٍكمى

".من طريق: عمي بن عبد اهلل، (8)كأخرجو البخارم اًدمىييـٍ كسي خى  ، كفيو لفظ " فىكىانىًت العىري
                                                           

 ( أبي: ىك أبك حاـز سممة بف دينار.(1
اًمر ٍبف عكؼ ٍبف حارثة   ( أبك أسيد الساعدم(2 ٍبف عىٍمرك ٍبف الخزرج : ىك مالؾ ٍبف ربيعة ٍبف البدف ٍبف عى

كما  ك أحدان  ٍبف ساعدة ٍبف كعب ٍبف الخزرج األنصارم الساعدم، أبك أسيد مشيكر بكنيتو، شيد بدران ا
أبيض الرأس كالمحية كثير الشعر،  بعدىا ككاف معو راية بني ساعدة يـك الفتح، كقاؿ الكاقدٌم: كاف قصيران 

ثمانيف، كىك آخر  :خمس كسبعيف، كقيؿ :اف، كقيؿككاف قد ذىب بصره، كمات سنة ستيف، كىك ابف ثم
مات في خبلفة عثماف سنة ثبلثيف قاؿ أبك عمر ىذا خبلؼ  :كقيؿ مات سنة أربعيف، كقيؿ، البدرييف مكتان 

(، اإلصابة في تمييز الصحابة، 31/ 7متبايف جدا. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج
 (.727،726/ 7كابف حجر )ج

ة ككاف ذلؾ قبؿ أف يفرض الحجاب، عمى أنو ليس في مجمكع ف: تقـك بخدمتيـ كتقدـ ليـ الضيا(خادميـ) ((3
طرؽ الحديث ما يدؿ عمى أنيا جمست معيـ. أك أظيرت ليـ الزينة أك مكاضعيا كعميو فبل إشكاؿ كال 

دخكؿ المرأة مجالس ممسؾ لذكم النفكس الضعيفة كالقمكب المريضة في مثؿ ىذه الحكادث إذ ال يمتنع 
. انظر: حاشية  الرجاؿ كخدمتيـ إذا كانت ىناؾ حاجة ككانت محتجبة بالحجاب الذم افترضو ا 

 (.7156/ح37/ص5صحيح البخارم، مصطفى البغا )ج
اًء ًمفى الم يؿ لييٍشرىب نى (أىٍنقىٍعتي )( (4 ا ييٍنقىعي ًفي اٍلمى ًباٍلعىٍكًس". النياية في ياران : قاؿ ابف األثير:" الن قيكعي ًباٍلفىٍتًح: مى ، كى

 (.112/ 7غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ج
ًة )ج(5 ًليمى  (.1213/ح616/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو ، كتاب النكاح، باب اٍلكى
 (.7156/ح37/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(6
 (.3116/ح1721/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.6617/ح122/ص1رم )ج( صحيح البخارم، البخا(8
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عمي بن عبد اهلل( تابعا محمد بن الصباح، عن عبد العزيز بن أبي و كلىما:) قتيبة بن سعيد، 
 بنحوه.، حازم

كيانيك  ،(3)، كأحمد(2)في المسند ، كابف أبي شيبة(1)ارمكأخرجو البخ من ، (5)، كأبك عكانة(4)الرُّ
".طريق: يعقوب بن عبد الرحمن كسي ًئذو كىًىيى اٍلعىري ـٍ يىٍكمى اًدمىيي  ، بنحكه، كفيو لفظ " فىكىانىًت اٍمرىأىتيوي خى

ٍعد(6)كأخرجو البخارم كيانيك  ،(7)، كابف الجى  في ، كالطبراني(10)كابف حباف ،(9)، كأبك عكانة(8)الرُّ

، بنحكه، غسان محمد بن مطرف يمن طريق: أب، (12)في الكبرل ، كالبييقي(11)الكبير المعجـ
."  كفيو لفظ " اٍمرىأىتيوي أيُـّ أيسىٍيدو

غسان محمد بن مطرف( تابعا عبد العزيز بن أبي  كلىما:) يعقوب بن عبد الرحمن، أبو
 ، بو.حازم، عن أبي حازم سممة بن دينار

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:
 ركاتو ثقات، كفيو:
باح: رىائىبف سفياف  ُمَحم د بن الص  ٍرجى الجى

 بجيميف مفتكحتيف بينيما راء ساكنة ثـ راء خفيفة،  (13)
 .(15)ئتيف بجرجرايا"ا، "مات سنة أربعيف كم(14)صدكؽ مف العاشرة، أبك جعفر التاجر،

                                                           

 (.7721/ح116/ص5خر)جآ( ، كفي مكضع 7112/ح36/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.117/ح25/ص1( المسند، ابف أبي شيبة )ج(2
 (.16163/ح163/ص37( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(3
كياني )ج(4 كياني، أبك بكر الرُّ  (.1121/ح125/ص3( مسند الرُّ
 (.1136/ح126/ص7انة اإلسفراييني )ج( المستخرج، أبك عك (5
 (.7113/ح36/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(6
ٍعد )جامسند  ((7 ٍعد، عمي بف الجى  (.3225/ح121/ص1بف الجى
كياني )ج(8 كياني، أبك بكر الرُّ  (.1121/ح312/ص3( مسند الرُّ
 (.1131/ح127ص/7خر )جآ( ، كفي مكضع 1313/ح67/ص2( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(9

 (.7227/ح315/ص13( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(10
 (.7521/ح116/ص6( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(11
 (15133/ح731/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(12
رىائى":(13 ٍرجى بالراء الساكنة بيف الجيميف المفتكحتيف كراء أخرل بعدىا، ىذه النسبة الى جرجرايا كىي بمدة  "( "الجى

ىي بمد مف أعماؿ  "(. كقاؿ الحمكم:311/ 2. األنساب، السمعاني )ج"قريبة مف الدجمة بيف بغداد ككاسط
النيركاف األسفؿ بيف كاسط كبغداد مف الجانب الشرقي، كانت مدينة كخربت مع ما خرب مف النيركانات 

 (.132/ 3ياقكت الحمكم )ج . معجـ البمداف،"كقد خرج منيا جماعة مف العمماء كالشعراء كالكٌتاب كالكزراء
 (.111( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (14
 (.215/ 37( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(15
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 ي:أقوال النقاد في الراو 

ابف ذكره ، ك (2)، كمحمد بف عبد ا بف سميماف الحضرمي "ميطىي ف"(1)كثقو أبك زرعة الرازم
ًديث (5)كقاؿ ابف معيف:" ليس بو بأس" .في الثقات (4)، ابف خمفكف(3)حباف ، كقاؿ:" حدث ًبحى

مٌي بف ثىابت" مينكر عىف عى
 .(7)، كقاؿ أبك حاتـ: "صالح الحديث "(6)

 كا تعالى أعمـ.ثقة،  قمت ىو اوي:خلصة القول في الر 

كلد سنة سبع  ،(8) : بف سممة بف دينار المدني، صدكؽ فقيو مف الثامنةعبد العزيز بن أبي حازم
ًمائىة فجأة بالمدينة يكـ الجمعة ًفي مىٍسًجًد الن ًبيٍّ  ثىمىاًنيفى كى كمائة، كمىاتى سنة أىربع كى

(9). 
 أقوال النقاد في الراوي:

 (13)، كالنسائي(12)، كالعجمي(11)ككثقو ابف نمير، (10)" صدكؽ ثقة ليس بو بأس"عيف:قاؿ ابف م
  .(14)خر" ليس بو بأس"آكقاؿ في مكضع 

 (16)كابف شاىيف ،(15)كذكره ابف حباف في "الثقات"

                                                           

 (.312/ 5( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(1
 (.217/ 2( تاريخ بغداد، الخطيب البغدادم )ج(2
 (.112/ 2( الثقات، ابف حباف )ج(3
ٍمفيكف ابفم كمسمـ، ( المعمـ بشيكخ البخار (4  (.311)ص  خى
 (.11/ 1ابف محرز )ج ،ابف معيف ركاية ،( تاريخ ابف معيف(5
 .217/ 1ج، ( المرجع السابؽ(6
 (.312/ 5( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(7
 (.276( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (8
 (.123/ 7( الطبقات الكبرل، ابف سعد )ج(9

 (.212/ 7حاتـ )ج ( الجرح كالتعديؿ، أبك(10
 (.221/ 6( تيذيب التيذيب، ابف حجر )ج(11
 (.211( تاريخ الثقات، العجمي )ص (12
 (.131/ 11( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(13
 (.131/ 11( المرجع السابؽ )ج(14
 (.115/ 5( الثقات، ابف حباف )ج(15
 (.163( تاريخ أسماء الثقات، ابف شاىيف )ص(16
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، كقاؿ في مكضع (2)، ككثقو الذىبي(1)كقاؿ ابف عبد البر" كاف مدار الفتكل في آخر زماف مالؾ"
كىافى مً  "أخر: احً كى حى ًدٍيثيوي ًفي الصٍّ ًدٍينىًة، حى  .(3)"ٍف أىًئم ًة الًعٍمـً ًبالمى

 .(5)"لىٍيسى ىيكى ًبًثقىة ًفي أىًبيو :"قىاؿى اٍبف مًعيفك ، (4)كقاؿ أبك حاتـ: "صالح الحديث" 

م د بف عيٍثمىاف قىاؿى سىًمعت أبي يىقيكؿ أرٍدت السماع مف عبد  كقاؿ عمي بف المديني: حدثنا ميحى
اًديث اٍلعى  اًتـ كىىيكى ًفي دكانو فىسىأىٍلنىاهي عىنوي فىقىاؿى قد ركل عىف أىًبيو أىحى اًزـ فىًجٍئنىا الى حى ًزيز بف أبي حى

ٍنيىا فىمـ يٍنتىو قىاؿى فىمـ نكتب عىنوي"  نييناه عى
(6). 

ك أىنو الى بىٍأس ًبوً أحمد بف حنبؿ:" قاؿ ك  مي: "ما رىأىيت عىب، ك (7)"أىٍرجي د الر حمىف بف قاؿ عىمرك بف عى
ديث"  د ث عف ابف أىبي حاًزـ ًبحى مىيدم حى
(8).  

قد لينو اٍبف سيد الن اس ميحدث تكنس"قاؿ الذىبي: ك  : في مكضع أخر قاؿ الذىبي، ك (9)"كثؽ كى
 .(10)"بؿ ىك ثقة حجة في أبيو كقد يككف غيره أقكل كأثبت منو"

يككف غيره أقكل كأثبت منو، كأثبت ، حجة في أبيو كقد ىو ثقة قمت: خلصة القول في الراوي:
لو السماع مف أبيو كما نص عمى ذلؾ بعض النقاد، كأيضان صرح ىك في حديث الدراسة قائبلن " 

 أعمـ.تعالى حدثني أبي" فبل يضير ذلؾ بشيء، كا 
 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

اًظيُّ  بن دينار: حازم يأب اًزـ  (11)مرسؿ كلكف ال يضير إرسالو، فقاؿ يحيى الكيحى  سىأىلت اٍبف أبي حى

                                                           

 (.131/ 11لكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج( تيذيب ا(1
 (.636/ 3( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )ج(2
 (.271/ 5( سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ج(3
 (.212/ 7( الجرح كالتعديؿ، أبك حاتـ )ج(4
 (.225/ 3( المغني في الضعفاء، الذىبي )ج(5
 (.121 ( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني، عمي بف المديني )ص(6
 (.331( سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد، أحمد بف حنبؿ )ص (7
 (.167/ 2( الضعفاء، العقيمي )ج(8
 (.225/ 3( المغني في الضعفاء، الذىبي )ج(9

 (.125/ 1( تذكرة الحفاظ، الذىبي )ج(10
سبؽ  (.721( ىك يحيى بف صالح الكحاظي بضـ الكاك كتخفيؼ الميممة. تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (11

 بيانيا.
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ٍيرىة  اب الن ًبي  سمع أبكؾ مف أبي ىيرى دثىؾ أف أبي سمع مف أحد مف أىٍصحى غير  فىقىاؿى مف حى
 .(1)فىبلى تصدقو سيؿ بف سعد

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛صحيحإسناده لذا ف

 .(2)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

كىانىًت فى  )دة صيغ كما جاء في التخريج كىي:ككرد في ركايات أخرل بع، (َعُروُس الْ )لفظ اإلبيام: 
اًدمىييـٍ  كسي خى اًدمىيي  ،العىري كسي فىكىانىٍت اٍمرىأىتيوي خى ، كىًىيى العىري ًئذو  .(ـٍ يىٍكمى

 .(اٍمرىأىتيوي أيُـّ أيسىٍيدو  )لمبيـ كما جاء في التخريج، كىي:عرفت ا ةىناؾ ركاي الروايات المعرفة:

 بيان اإلبيام:

، أم أسيد زكجتو ىي  المراد بالعركس التي كانت تخدـ في عرس أبي أسيد الٌساعدمٌ  قمت:
 ،(6)كابف حجر ،(5)كالعراقي، (4)كابف األثير ،(3)كما صرح بذلؾ البخارم، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿ

 .، كا تعالى أعمـ(7)"اسميا سبلمة بنت كىب"كقاؿ بأف 

 
     

 

 

 

 

                                                           

 (.123( انظر: تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، العراقي )ص (1
 (.1213/ح111/ص2( سنف ابف ماجو، تحقيؽ األرنؤكط ابف ماجو )ج(2
 (.711/ 1( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(3
 (.311/ 5( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(4
 (.3/251العراقي )ج، ظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد( ان(5
 (.276/ 1( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(6
 .113/ 1ج، المرجع السابؽ( (7



199 

 يث السابع:الحد

ٍبًدالم ًو  :قاؿ ابف ماجو (40) ، عىٍف عى : أىٍنبىأىنىا الم ٍيثي ٍبفي سىٍعدو م ادو اٍلًمٍصًرمُّ قىاؿى د ثىنىا ًعيسىى ٍبفي حى حى
ٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى، عىًف اٍلًمٍسكىًر ٍبًف مىٍخرىمىةى 
(1)

  سىًمٍعتي رىسيكؿى الم ًو : مىى قىاؿى ، كىىيكى عى
:يىقيك  اٍلًمٍنبىرً  ِإن  َبِني ِىَشاِم ْبِن اْلُمِغيَرِة اْستَْأَذُنوِني َأْن ُيْنِكُحوا اْبَنَتُيْم َعِمي  ْبَن َأِبي » ؿي

َطاِلٍب، َفَل آَذُن َلُيْم، ثُم  ًَل آَذُن َلُيْم، ُثم  ًَل آَذُن َلُيْم، ِإًل  َأْن ُيِريَد َعِميُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب 
، َوُيْؤِذيِني َما (2)َيْنِكَح اْبَنَتُيْم، َفِإن َما ِىَي َبْضَعٌة ِمن ي، َيِريُبِني َما رَاَبَياَأْن ُيَطم َق اْبَنِتي وَ 

 .(3)«آَذاَىا

 أوًًل: تخريج الحديث:
كأحمد في  ،(8)كالنسائي في الكبرل، (7)كالترمذم ،(6)، كأبك داكد(5)، كمسمـ(4)أخرجو البخارم

، كابف (12)ثارآلفي شرح مشكؿ ا، كالطحاكم (11)نة، كأبك عكا(10)، كفي الفضائؿ(9)المسند
 بنحكه، كفيو لفظ " اٍبنىًتي، ابنتيـ". بو، ميكة،من طريق: عبد اهلل بن أبي مُ ، (13)حباف

                                                           

ًر ٍبًف مىٍخرىمىةى (1 وي : ٍبف نكفؿ ٍبف أىيب ٍبف عبد مناؼ ٍبف زىرة القرشي الزٍُّىًرٌم، أىبيك عبد الرحمف، لى  ( اٍلًمٍسكى
صحبة، كأمو عاتكة بنت عكؼ أخت عبد الرحمف ٍبف عكؼ، كقيؿ: اسميا الشفاء، كلد بمكة بعد اليجرة 
كىافى فقييا مف أىؿ العمـ كالديف، كأقاـ بالمدينة ًإلىى أف قتؿ عثماف، ثيـ  سار ًإلىى مكة فمـ يزؿ ًبيىا  بسنتيف، كى

ت ى تكفي معاكية، ككره بيعة يزيد، كأقاـ مع ابف الز  ت ى قدـ الحصيف ٍبف نمير ًإلىى مكة ًفي حى بير بمكة، حى
جيش مف الشاـ لقتاؿ ابف الزبير بعد كقعة الحرة، فقتؿ المسكر، أصابو حجر منجنيؽ كىك يصمي ًفي 
كىافى عمره اثنتيف كستيف  مىٍيًو ابف الزبير، كى الحجر، فقتمو مستيؿ ربيع األكؿ مف سنة أربع كستيف، كصمى عى

 (.151/ 7في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج سنة. أسد الغابة
ا ييٍزعجيا". النياية في غريب (2 ا يىسيكءيىىا، كييٍزعجنى مى ( "يىًريبيًني مىا رىابىيىا": قاؿ ابف األثير:" أىٍم يىسيكءيًني مى

 (.315/ 3الحديث كاألثر، ابف األثير )ج
 (.1221/ح612/ص1)ج ( سنف ابف ماجو، ابف ماجو ، كتاب النكاح، باب اٍلغىٍيرىةً (3
 (.7321/ح25/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(4
 (.3112/ح1213/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.3151/ح336/ص3داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(6
 (.2165/ح621/ص7( سنف الترمذم، الترمذم )ج(7
 (.1166/ح171/ص5( السنف الكبرل، النسائي )ج(8
 (.11236/ح311/ص21ج( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )(9

 (.1231/ح576/ص3( فضائؿ الصحابة، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.1321/ح62/ص2( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(11
 (.1217/ح711/ص13ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(12
 (.6277/ح117/ص17( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(13
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اهلل  عبيد من طريق:،(3)في المستدرؾ، كالحاكـ (2)في المعجـ الكبير، كالطبراني (1)كأخرجو أحمد
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.، بنحكه، بن رافعا

، (9)، كأبك عكانة(8)، كفي الفضائؿ(7)، كأحمد(6)، كابف ماجو(5)، كمسمـ(4)خرجو البخارمكأ
، كالطبراني في (12)في الشريعة اآلجيرٍّمٌ ، ك (11)، كابف حباف(10)ثارفي شرح مشكؿ اآل كالطحاكم
ًمي  ٍبفى أىًبي طىالً ، بنحكه، كفيو لفظمن طريق: عمي بن الحسين، (13)الكبيرالمعجـ  بو " أىف  عى

، كىًعٍندىهي فىاًطمىةي ًبٍنتي الن ًبيٍّ  ٍيؿو طىبى ًبٍنتى أىًبي جى  ". خى

كلىما: )عبيد اهلل بن رافع، وعمي بن الحسين( تابعا عبد اهلل بن أبي مميكة، عن اْلِمْسَوِر 
  .ْبِن َمْخَرَمَة ا

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ؿ مف:ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في ك
 .(14)يذكر أحد أنو أرسؿ عف عبدا بف أبي مميكة لـكلكف  ،مرسؿ الميث بن سعد:

 . (15) مىٍخرىمىةى  ٍبفً  اٍلًمٍسكىرً يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ عبداهلل بن أبي مميكة:

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

                                                           

 (.11221/ح371/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(1
 (.21/ح37/ص31( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(2
 (.1515/ح153/ص2( المستدرؾ عمى الصحيحيف، أبك عبد ا الحاكـ )ج(3
 (.2532/ح33/ص7( صحيح البخارم، البخارم )ج(4
 (.3112/ح1211/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.1222/ح611/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(6
 (.11213/ح336/ص21حنبؿ )ج ( مسند أحمد، أحمد بف(7
 (.1232/ح576/ص3( فضائؿ الصحابة، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.1321/ح51/ص2( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(9

 (.1216/ح712/ص13ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(10
 (.6275/ح111/ص17( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(11
رٌٍّم، )ج(12  (.1612/ح3132ص/7( الشريعة، أبك بكر اآلجي
 (.11/ح11/ص31( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(13
 (.361( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (14
 (.311( انظر: المرجع السابؽ )ص (15
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ًحيحي اإٍلً "كقاؿ أبك عبدا الحاكـ:  ًديثه صى  .(2)"إسناده صحيح"كقاؿ األرنؤكط:  ،(1)"ٍسنىادً ىىذىا حى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 . بنفس الصيغة أخرل ركاياتككرد في ، بيام: ) اْبَنِتي، واْبَنَتُيْم(لفظ اإل
ًمي  ٍبفى أىًبي )المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:فت ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ  أىف  عى
طىبى  ، كىًعٍندىهي فىاًطمىةي ًبٍنتي الن ًبيٍّ طىاًلبو خى ٍيؿو  .(ًبٍنتى أىًبي جى
 بيان اإلبيام:

ببل خبلؼ  ،ىي فاطمة  التي كانت زكجة عمي بف أبي طالب  المراد بابنة النبي  قمت:
بنك ىشاـ بف المغيرة أف ينكحكىا عمي  كأما المراد بالمرأة التي أراد، كما صرحت بذلؾ الركايات

ببل خبلؼ كما صرحت بذلؾ الركايات، كلكف  ابنة أبي جيل، إنما ىي الب بف أبي طا
اْلَعْوَراُء ، بأنيا (6)، كالعراقي(5)، كابف بشككاؿ(4)، كابف طاىر(3)أختمؼ في اسميا فقاؿ األزدم

جويرية ، بأنيا (10)، كابف حجر(9)، كابف األثير(8)، كالعراقي(7)كقاؿ ابف طاىر، ِبْنُت َأِبي َجْيلٍ 
ـي ًفي ، أبي جيل بنت اًك كىل اٍلحى ٍيؿو فىرى كقاؿ ابف حجر في الفتح:" كىاٍختيًمؼى ًفي اٍسـً اٍبنىًة أىًبي جى

ًفي بعض الٌطرؽ اٍسميىا العكراء أخرجو ابف طىاًىرو ًفي اٍلميٍبيىمىاًت  ٍيًريىةي كىىيكى اأٍلىٍشيىري كى كى ٍكًميًؿ جي اإٍلً
ٍنفىاءي ذىكىرىهي اب ًقيؿى اٍسمييىا اٍلحى ًقيؿى اٍسميىا جميمىة ذكره كى كىاهي السُّيىٍيًميُّ كى ٍرىيمىةي حى ًقيؿى جي ًريرو الط بىًرمُّ كى ف جى

ك سىم   يىا سىٍيؿي ٍبفي عىٍمرو ك جى ًفي ةي تىزى ٍيؿو ًبٍنته تيسىم ى صى كىافى أًلىًبي جى اىىا شىيخنىا ابف اٍلميمىقًٍّف ًفي شىٍرًحًو كى
قىاؿى  ٍنفىاءي اٍلمىٍذكيكرىةي" ابف السٍّكٍّيًت كىغىٍيريهي كى ًىيى اٍلحى

(11). 
 ، كا تعالى أعمـ.(12)بأنيا جكيرية كلعؿ العكراء لقب ليا، كما قاؿ ابف حجر واْلشير

                                                           

 (.1515/ح153/ص2( المستدرؾ عمى الصحيحيف، أبك عبد ا الحاكـ )ج(1
 (.1221/ح167/ص2( سنف ابف ماجو ، تحقيؽ األرنؤكط، ابف ماجو )ج(2
 (.116( انظر: الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد )ص (3
 (.111( انظر: إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (4
 (.211/ 1( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(5
 (.3/251العراقي )ج، ( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد(6
 (.111ر المقدسي )ص ( انظر: إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاى(7
 (.3/251( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(8
 (.75/ 5( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(9

 (.53/ 1( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(10
 (.16/ 5( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(11
 (.372/ 1اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج ( انظر:(12
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 الحديث الثامن:

كـي ٍبفي  :قاؿ ابف ماجو (41) د ثىنىا مىٍرحي : حى ، قىاالى م دي ٍبفي بىش ارو ميحى ، كى مىؼو د ثىنىا أىبيك ًبٍشرو بىٍكري ٍبفي خى حى
اًلؾو عى  ميكسنا مىعى أىنىًس ٍبًف مى : كين ا جي ، قىاؿى د ثىنىا ثىاًبته : حى كىًعٍندىهي اٍبنىةه لىوي،   ٍبًد اٍلعىًزيًز قىاؿى

اءىًت اٍمرىأىةه ًإلىى الن ًبيٍّ   فىقىاؿى أىنىسه  مىٍيًو، فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى الم ًو، : جى ٍت نىٍفسىيىا عى ، فىعىرىضى
يىاءىىىا،ىىٍؿ لىؾى ًفي  حى  ا أىقىؿ  حى ةه؟ فىقىالىًت اٍبنىتيوي: مى ِىَي َخْيٌر ِمْنِك، َرِغَبْت ِفي »:  َقالَ  اجى
 .(1)«، َفَعَرَضْت َنْفَسَيا َعَمْيوِ َرُسوِل الم ِو 

 أوًًل: تخريج الحديث:

ومن طريق: مسدد ، بنحكه كفيو لفظ" بنت أنس"، (2)من طريق: عمي بن عبداهللأخرجو البخارم 
 ، بنحكه، كفيو لفظ" ابنتو".(3)ن مسرىدبا

من طريق: محمد بن المثنى، ، (7)، كالبزار(6)، كالدكالبي(5)، كفي الكبرل(4)كأخرجو النسائي
 بنحكه، كفيو لفظ" كعنده ابنة لو".

 ، بنحكه، كفيو لفظ" ابنة أنس".من طريق: محمد بن بشار، (9)، كفي الكبرل(8)كأخرجو النسائي

 ، بنحكه، كفيو لفظ" ابنة ألنس".من طريق: عمرو بن عمي، (10)كأخرجو النسائي

 ، بنحكه، كفيو لفظ" ابنتو".من طريق: عفان بن مسمم، (11)كأخرجو أحمد

 ، بنحكه، كفيو لفظ" ابنتو".من طريق: محمد بن أبي بكر المقدمي، (12)يعمى ككأخرجو أب

                                                           

 (.3111/ح617/ص1)ج ( سنف ابف ماجو، ابف ماجو ، كتاب النكاح، باب ال ًتي كىىىبىٍت نىٍفسىيىا ًلمن ًبيٍّ (1
 (.7131/ح12/ص5)ج المرجع السابؽ( (2
 (.6132/ح32/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(3
 (.2312/ح51/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(4
 (.7211/ح165/ص7( السنف الكبرل، النسائي )ج(5
 (.1176/ح127/ص3( الكنى كاألسماء، الدكالبي )ج(6
 (.6211/ح217/ص12( البحر الزخار، البزار )ج(7
 (.2371/ح52/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(8
 (.7213/ح161/ص7( السنف الكبرل، النسائي )ج(9

 (.11212/ح333/ص11( سنف النسائي، النسائي )ج(10
 (.12127/ح222/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(11
 (.2112/ح311/ص6( مسند، أبك يعمى المكصمي )ج/(12
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عمرو و  ،محمد بن بشارو محمد بن المثنى، و  ،مسدد بن مسرىدو  ،سبعتيم:)عمي بن عبد اهلل
بكر بن و  تابعوا محمد بن بشار، محمد بن أبي بكر المقدمي(و  ،عفان بن مسممو  ،بن عميا

 خمف عن مرحوم بن عبد العزيز، بو.
  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كفيو:
تىف بكر بن خمف: كفى بمكة سنة ، ت(2)المقرلء، أبك بشر صدكؽ، مف العاشرة، (1)البصرم خى
 .(3)أربعيف كمائتيف

 أقوال النقاد في الراوي:
 : "ثقة".(7)كالذىبي، (6)، كقاؿ مسممة بف القاسـ(5)كذكره ابف حباف في الثقات، (4)كثقو أبك حاتـ

قىاؿ أبك داكد: "قمت أًلىٍحمىد عىف مف أكتب ًبمىك ة قىاؿى أىبيك بشر  تىف المقرلءكى  .(8)"خى
 .(10)خر: "ما ًبًو بأس"آ، كفي قكؿ (9)كقاؿ ابف معيف: "صدكؽ"
 أعمـ.تعالى ، كا ىو ثقةقمت  خلصة القول في الر اوي:

 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
أنس بف مالؾ  يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكلكف ، مرسؿ، (11)البينىاًنيُّ  أىٍسمىـى  ٍبفي  ثَاِبُت:

(12).  
                                                           

ٍكجي اٍبنىًتًو.. انظر: مقاييس المغة، ابف فارس )ج(1 ٍيري كىىيكى زى ، كىىيكى الصٍّ تىفي (، ك تاج العركس مف 317/ 3( اٍلخى
 (.152/ 21جكاىر القامكس، الزبيدم )ج

 (.136( انظر: تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (2
 (.15/ 3( تاريخ ابف يكنس المصرل، عبد الرحمف الصدفي )ج(3
 (.217/ 3( انظر: الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )ج(4
 (.171/ 1( الثقات، ابف حباف )ج(5
 (.13/ 2( إكماؿ تيذيب الكماؿ ،مغمطام )ج(6
 (.351/ 1( الكاشؼ، الذىبي )ج(7
 (.325االت أبي داكد لئلماـ أحمد، أحمد بف حنبؿ )ص ( سؤ (8
 (.311/ 1( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )ج(9

 .311/ 1ج، ( المرجع السابؽ(10
ناني: بضـ الباء المنقكطة مف تحتيا بنقطة كالنكف المفتكحة، فيذه النسبة الى بنانة كىك بنانة بف سعد ( البي (11

كصارت بنانة محمة بالبصرة لنزكؿ ىذه القبيمة بيا. انظر: األنساب،  بف لؤٌم بف غالب، كمف ثـا
 (.3/232،221السمعاني )ج

 (.171( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (12
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" قاؿ  قاؿ العبلئيك ، (1)"البناني ثابت ثـ دةقتا ثـ الزىرم أنس أصحاب كأثبت :"قاؿ أبك حاتـك 
 .(2)سا"أبك حاتـ ثابت سمع أن

 .ف رجالو ثقاتأل ؛إسناده صحيحلذا ف
 .(3)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:
ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في التخريج  ،)اْمرََأة، اْبَنُتُو( لفظ اإلبيام:

 .(اٍمرىأىة، ابنة ألنس، اٍمرىأىة، بنت أنس ،أىة، كعنده ابنة لواٍمرى )كىي:
 .فت المبيـلـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
 بيان اإلبيام:

مـ أقؼ عمى (، فأما المراد بالمرأة ف) المرأة، كابنة أنس بف مالؾ الحديث مبيماف يكرد ف قمت:
ـى  " لـ:أم ركاية عرفت المرأة، فقاؿ ابف حجر ًتيىا ًمم ٍف تىقىد  اقؼ عمى تعينيا كىأىٍشبىوي مىٍف رىأىٍيتي ًبًقص 

ًذٍكري اٍسًمًيف  ًفي اٍلكىاًىبىاًت"
اٍسميىا" درى ، كقاؿ العيني:" لـ يي (4)

(5). 
ببل خبلؼ، كلكف لـ يصرح باسميا،   أما المراد بابنة لو، ىي إحدل بنات أنس بف مالؾ ك 

ـٍ أىًقؼٍ :فقاؿ ابف حجر مىى اٍسًميىا كىأىظينُّيىا  " لى ، كقاؿ ابف (7)العيني قاؿ ككذا.(6)ًبالت ٍصًغيًر"ُأَمْيَنُة عى
 .اْلنصارية مالك بن أنس بنت ةأمينبأنيا  (8):حجر في التيذيب

 
     

 

  

                                                           

 (.112/ 3)ج حاتـ أبي ابف كالتعديؿ، الجرح( (1
 (.171( جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.3111/ح165/ص2( سنف ابف ماجو ، تحقيؽ األرنؤكط، ابف ماجو )ج(3
 (.157/ 2( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(4
 (.112/ 31( عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(5
 (.157/ 2( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(6
 (.112/ 31( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )ج(7
 (.111/ 13حجر )ج ( انظر: تيذيب التيذيب، ابف(8
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 الطلق كتاب : المطمب الثاني
 وفيو ثمانية أحاديث

 الحديث اْلول:

د ثىنىا قاؿ أبك (42) مىٍيمىافي  داكد: حى دى  ٍبفي  سي د ثىنىا ،(1)اٍلعىتىًكيُّ  دىاكي ًريري  حى ، ٍبفي  جى اًزـو بىٍيرً  عىفً  حى  ٍبفً  الزُّ
، ٍبدً  عىفٍ  سىًعيدو ًميٍّ  ٍبفً  الم وً  عى دٍّهً  عىفٍ  ،(2)أىًبيوً  عىفٍ  ريكىانىةى، ٍبفً  يىًزيدى  ٍبفً  عى  اٍمرىأىتىوي  طىم ؽى  أىن وي : (3)جى
: َقالَ  آلم ِو،: َقالَ  ،«آلم ِو؟» :َقالَ  َواِحَدًة،: َقالَ  َأَرْدَت، َما: َفَقالَ   الم وً  رىسيكؿي  فىأىتىى اٍلبىت ةى،

 .(4)«َأَرْدتَ  َما َعَمى ُىوَ »

 أوًًل: تخريج الحديث: 

، كابف أبي شيبة في (7)، كالطيالسي في المسند(6)، كابف ماجو(5)أخرجو الترمذم
، كأبك يعمى (11)حاد كالمثانيعاصـ في اآل، كابف أبي (10)، كالدارمي(9)، كفي المصنؼ(8)المسند

                                                           

( العتكي: بفتح العيف الميممة كالتاء المنقكطة بنقطتيف مف فكؽ ككسر الكاؼ، ىذه النسبة إلى العتيؾ، كىك (1
بطف مف األزد، كىك عتيؾ بف النضر بف األزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف كيبلف بف عابر ابف شالخ 

 (.335/ 2بف أرفخشد بف ساـ بف نكح . األنساب، السمعاني )جا
ًميٍّ ٍبًف يىًزيدى ٍبًف ريكىانىةى.(2  ( أبيو: ىك عى
( جده: ىك المطمؽ كليس يزيد بف ركانة كما يتبادر لمذىف مف السياؽ، كىك ريكانة بف يزيد بف ىاشـ بف (3

ككاف مف مسممة الفتح، ككاف مف أشد الناس، كىك ، المطمب بف عبد مناؼ بف قصي القرشي المطمبي
م ـى   الذم سأؿ رسكؿ ا سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى أف يصارعو، كذلؾ قبؿ إسبلمو ففعؿ كصرعو رىسيكؿ الم ًو صى

مرتيف أك ثبلثا، كطمؽ امرأتو سييمة بنت عكيمر بالمدينة البتة...، كتكفي ركانة في أكؿ خبلفة معاكية 
 (.715/ 3جسنة اثنتيف كأربعيف. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )

 (.3311/ح362/ص3داكد، أبك داكد ، كتاب الطبلؽ، باب ًفي اٍلبىت ًة )ج ي( سنف أب(4
 (.1155/ح153/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(5
 (.3171/ح661/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(6
 (.1311/ح711/ص3( المسند، أبك داكد الطيالسي )ج(7
 (.727/ح31/ص3( المسند، ابف أبي شيبة )ج(8
 (.11123/ح21/ص1( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(9

 (.3211/ح1172/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(10
 (.112/ح232/ص1حاد كالمثاني، ابف أبي عاصـ )ج( اآل(11



206 

، كأبك نعيـ (5)، كالدارقطني(4)، كابف حباف(3)كالعقيمي في الضعفاء ،(2)، كفي المفاريد(1)في المسند
بنحكه،  من طريق: عمي بن يزيد بن ُركانة، بو،، (7)، كالبييقي في السنف الكبرل(6)في المعرفة

 ".سييىي ةى  طىم ٍقتي سميا" " امرأتي"، كالطيالسي معرفان بافظكفيو لفظ" امرأتو" عدا الترمذم فيو ل

، من طريق: عبداهلل بن عمي بن السائب، (9)، كالدارقطني(8)كأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير
 بنحكه، كفيو لفظ" امرأتو".

من طريق: عبداهلل بن ، (11)، كالحاكـ في المستدرؾ(10)كأخرجو سعيد بف منصكر في السنف
 ، بنحكه، كفيو لفظ" امرأتو".يزيدعمي بن 

، بنحكه، كفيو لفظ" طمقت من طريق: نافع بن عجير، (12)كأخرجو عبد الرزاؽ في المصنؼ
 امرأتي سييمة". 

ثلثتيم: )عبداهلل بن عمي بن السائب، وعبداهلل بن عمي بن يزيد، ونافع بن عجير( تابعوا  
 .عمي بن يزيد بن ُركانة، عن ُركانة بن عبد يزيد 

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، عدا كؿ مف:

 .(13)الحديث" ليف ، قاؿ ابف حجر:"الياشمي سميماف بف سعيد: بن الزبير

 
                                                           

 (.1725/ح115/ص2( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(1
 (.12/ح71/ص1( المفاريد، أبك يعمى المكصمي )ج(2
 (.371/ص2مي )ج( الضعفاء الكبير، العقي(3
 (.1351/ح25/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(4
 (.2211/ح61/ص7( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(5
 (.3111/ح1112/ص3( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(6
 (.12216/ح56/ص11(، كفي مكضع أخر )ج17111/ح761/ص5( السنف الكبرل، البييقي )ج(7
 (.1612/ح51/ص7طبراني )ج( المعجـ الكبير، ال(8
 (.2212/ح62/ص7( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(9

 (.1651/ح121/ص1( سنف سعيد بف منصكر، سعيد بف منصكر )ج(10
 (.3115/ح311/ص3( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبدا )ج(11
 (.11126/ح263/ص6( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(12
 (.311ف حجر )ص ( تقريب التيذيب، اب(13
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 .(1)الحديث" ليف قاؿ ابف حجر:" :ُركانة بن يزيد بن عمي بن اهلل عبد
 .(2)مستكر"" المطمبي قاؿ ابف حجر: يزيد عبد بف ريكانة بف يزيد بف : عميأبيو

 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 حاؿ في ثحد  يي  لـ : لو أكىاـ ، كمختمط، كلكف قاؿ ابف حجر"(3)األزدم زيد بف حازم: بن جرير

 .(5)، كمدلس، كلكف عٌده ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف(4")"واختبلط
ليف  )يزيد بف عمي بف ا كعبد (،ليف الحديث )سعيد  بف جؿ  الزبير؛ أللذا فإسناده ضعيف

 (.مستكر )يزيد بف أيضان، كعمي(الحديث
 بيتو أىؿي  ألنيـ ؛ثبلثان  امرأتىو طمؽ ريكانة أف: جيريج ابفً  حديث ًمف أصحُّ  كىذا": داكد أبك قاؿ
ـي  كىـ  .(6)"بو أعم

ًديثه  ىىذىا" :الترمذمكقاؿ  سىأى  الكىٍجًو، ىىذىا ًمفٍ  ًإال   نىٍعًرفيوي  الى  حى م دنا ٍلتي كى  ىىذىا عىفٍ  البخارم() ميحى
ًديًث،  .(7)"اٍضًطرىابه  ًفيوً : فىقىاؿى  الحى
 .(8)"ضعيفة" البٌتة" فييا التي الركاية ىذه إفاألثيكبي:" كقاؿ 
 كعبدا الياشمي، سعيد بف الزبير لضعؼ ضعيؼ إسناد كىذا حسف، حديث :"األرنؤكطكقاؿ 

 ابف غير يكثقو كلـ الياشمي، سعيد بف الزبير عنو يةبالركا تفرد ركانة بف يزيد بف عمي بفا
 كقاؿ ،اإلسناد مضطرب حديثو، عمى يتابع ال: العقيمي كقاؿ المجيكليف، عداد في فيك حباف،
 .(9)"الحاؿ مجيكؿ ركانة بف يزيد بف كعمي الحديث، لىيٍّفي : التقريب في حجر ابف

 .(10)"ليف إسناده "كقاؿ حسيف سميـ أسد:
                                                           

 (.211( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (1
 .116ص المرجع السابؽ، ( (2
( األزدم: ىذه النسبة الى ازد شنكءة بفتح األلؼ كسككف الزال ككسر الداؿ الميممة، كىك أزد بف الغكث بف (3

سخبرة األزدم.  نبت بف مالؾ بف زيد بف كيبلف بف سبإ، كالمشيكر بيذا االنتساب ابك معمر عبد ا بف
 (.111، 1/111األنساب، السمعاني )ج

 (.121( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (4
 (31( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (5
 (.3311/ح362/ص3( سنف أبك داكد، أبك داكد )ج(6
 (.153/ 2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(7
 (.352/ 31خيرة العقبى في شرح المجتبى، األثيكبي )ج( ذ(8
 (.3311/ح721/ص2( سنف أبي داكد، تحقيؽ األرنؤكط، أبك داكد )ج(9

 (.1725/ح115/ص2( المسند، تحقيؽ حسيف سميـ أسد، أبك يعمى المكصمي )ج(10
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 يام وبيانو:ثالثًا: اإلب

 .(امرأتي)كما جاء في التخريج كىي: ة أخرلصيغككرد ب ،(اْمرََأَتوُ ) لفظ اإلبيام:

 ،سييىي ةى  طىم ٍقتي  )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
 . طمقت امرأتي سييمة(

 بيان اإلبيام:

، كقاؿ الخطيب البغدادم: (1)أجداده عىف الش اًفًعي سىم اىىا المزنية سييمة : ىيابف طاىرقاؿ 
ًقيؿى ، اْلُمَزِني ةُ  ُعَوْيِمرَ  ِبْنتُ  ُسَيْيَمةُ ىي  حُّ  كىاألىك ؿي  ُعَوْيِمرَ  ِبْنتُ  ُسَفْيَحةُ  ، كقيؿ:ُسَيي ةُ : كى  كىالم وي  أىصى
ـي  أىٍعمى
، كقاؿ ابف (4)السابقة، كذكر العراقي جميع األقكاؿ (3)ُسَيْيَمةُ ، كقاؿ ابف بشككاؿ: ىي (2)

 بنت سييمةبأنيا  (7)، كابف حجر(6)ابف األثيرقاؿ ك ، (5)"عكيمر بنت سييمة: "ىي عبد البر
 .المزنية عمير

ثنا طىمقيىا ال ًتي يًزيد عبد بف ركىانىة اٍمرىأىةبالمراد  قمت: ، عمير ِبْنتُ  ُسَيْيَمةُ  ىي اٍسميىا )البتة( ثىبلى
 لى أعمـ.، كا تعاعويمر بنت :ويقال

 
     

 

 

 

 

 
                                                           

 (.117( إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (1
 (.112/ 3كمة، الخطيب البغدادم )ج( األسماء المبيمة في األنباء المح(2
 (.131/ 1( غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(3
 (.3/1112( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(4
 (.715/ 3( االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(5
 (.176/ 5( أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(6
 (.121/ 1( اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(7
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 الحديث الثاني:

د ثىنىا قاؿ أبك (43) مىؼو  أىًبي اٍبفي  داكد: حى د ثىنىا ،(1)خى ، عىفً  ،(2)سيٍفيىافي  حى  عىفٍ  ،(3)سىًعيدو  عىفٍ  الزٍُّىًرمٍّ
ٍيرىةى  أىًبي اءى : قىاؿى   ىيرى فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ   الن ًبيٍّ  ًإلىى َرُجلٌ  جى

اءىتٍ  ِتياْمرَأَ  ًإف  : فىقىاؿى  ،(4)  ِبَوَلدٍ  جى
،: قىاؿى  ،«ِإِبٍل؟ ِمنْ  َلكَ  َىلْ : »َفَقاَل  ،َأْسَودَ  ـٍ ،: قىاؿى  ،«أَْلَواُنَيا؟ َما» :قىاؿى  نىعى ٍمره  :قىاؿى  حي

 َأنْ  َعَسى: »َقالَ  ُترَاُه؟، َفَأن ى: َقالَ  َلُوْرًقا، ِفيَيا ِإن  : َقالَ  ،«؟(5)َأْوَرقَ  ِمنْ  ِفيَيا َفَيلْ »
 .(7)«ِعْرقٌ  َنَزَعوُ  َيُكونَ  َأنْ  َعَسى َوَىَذا: »َقالَ  ،(6)«ِعْرقٌ  َعوُ َنزَ  َيُكونَ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

اءى كفيو لفظ"  (8)أخرجو مسمـ ؿه  جى  بىًني ًمفٍ  رىجيبلن  أىف  كفيو لفظ"  (9)"، كالنسائي فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  رىجي
اءى كفيو لفظ"  (10)"، كالترمذم فىزىارىةى  ؿه  جى اءى كفيو لفظ" ( 11)"، كابف ماجو فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  رىجي ؿه  جى  رىجي
اءى كفيو لفظ" ( 12)"، كالحميدم فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  "، كابف الجاركد في فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  أىٍعرىاًبيٌّ  جى

اءى كفيو لفظ"  (14)كفيو لفظ" أف رجبلن"، كأبك عكانة (13)المنتقى  ،  " فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  أىٍعرىاًبيٌّ  جى

                                                           

 ( ابف أبي خمؼ: ىك محمد بف أحمد بف أبي خمؼ القطيعي.(1
 ( سفياف: ىك ابف عيينة.(2
 ( سعيد: ىك ابف المسيب.(3
قبيمة كىـ بنك فزارة بف ذبياف بف بغيض بف ريث بف غطفاف بف سعد بف قيس عيبلف بف مضر "( بنك فزارة: (4

 (.377/ 1. جميرة أنساب العرب، ابف حـز )ج"بف معد بف عدناف بف نزارا
ةً (5 امى مى ًمٍنوي ًقيؿى ًلٍمحى اًلؾو بىٍؿ يىًميؿي ًإلىى اٍلغىبىرىًة كى ٍرقىاءي". فتح البارم، ( قاؿ ابف حجر: "اأٍلىٍكرىؽي ال ًذم ًفيًو سىكىاده لىٍيسى ًبحى  كى

بؿ: الذم فيو لكف بياض إلى سكاد، كىك أطيب (، كقاؿ األصمعي: "األكرؽ مف اإل112/ 2ابف حجر )ج
 (.11/ 7اإلبؿ لحمنا كليس بمجيكد عندىـ في عممو كسيره". الشافي في شرح مسند الشافعي، ابف األثير )ج

ًإلىى  نزع ًإلىٍيًو ًفي الٌشبىو: ًإذا أشبيو. كالعرؽ: األىٍصؿ، كىأىن وي نزع ًفي الٌشبىو "قاؿ ابف الجكزم: (ًعٍرؽه  نىزىعىوي )( (6
(، كقاؿ 211/ 2. كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، ابف الجكزم )ج"أجداده مف ًجيىة اأٍلىب أىك اأٍلـي

 (.122/ 11النككم: "كالمراد بالعرؽ ىنا األصؿ مف النسب". شرح النككم عمى مسمـ، النككم )ج
لىًد  ي( سنف أب(7  (.3361/ح352/ص3)جداكد، أبك داكد ، كتاب الطبلؽ، باب ًإذىا شىؾ  ًفي اٍلكى
 (.1711/ح1125/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.2151/ح151/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(9

 (.3131/ح122/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(10
 (.3113/ح617/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(11
 (.1117/ح371/ص3( المسند، الحميدم )ج(12
 (.111/ح316/ص1جاركد )ج( المنتقى مف السنف المسندة، ابف ال(13
 (.1176/ح132/ص2( المستخرج، أبك عكانة اإلسفرائيني )ج(14
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اءى كفيو لفظ"  (1)كابف حباف ؿه  جى  كفيو لفظ" أف أعرابيان  (2)"، كالبييقي في المعرفة فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  رىجي
 بنحكه.  من طريق: سفيان بن عيينة، بو،"،  فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ 

ه كفيو لفظ" جاء( 5)كفييما لفظ" أف رجبلن"، كالبييقي في الكبرل( 4)، كأحمد(3)كأخرجو البخارم
 ، بنحكه.من طريق: مالك بن أنسأعرابي"، 

اءى  ، كفيو لفظ"(6)كأخرجو النسائي ؿه  جى  بىًني ًمفٍ  رىجيبلن  أىف  كفيو لفظ"  (7)"، كأحمدفىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  رىجي
 ، بنحكه.من طريق: معمر بن راشدكفيو لفظ" جاء رجؿ" ، ( 8)"، كأبك عكانةفىزىارىةى 

، من طريق: شعيب بن أبي حمزةكفييما لفظ" قاـ رجؿ"،  (10)، كأبك عكانة(9)كأخرجو النسائي
 بنحكه.

 ، بنحكه.من طريق: ابن أبي ذئبكفيو لفظ" أف رجبلن"،  (11)كأخرجو الطيالسي

أربعتيم ) مالك بن أنس، ومعمر بن راشد، وشعيب بن أبي حمزة، وابن أبي ذئب( تابعوا 
 سفيان بن عيينة عن ابن شياب الزىري، بو.

 

  اسة رجال السند والحكم عميو:ثانيًا: در 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 ، (12)ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف كلكف ،مدلس سفيان بن عيينة:

                                                           

 (.1116/ح116/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(1
 (.17112/ح162/ص11ثار، البييقي )ج( معرفة السنف كاآل(2
 (.6115/ح152/ص1(، كفي مكضع اخر )ج7217/ح72/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(3
 (.2321/ح151/ص17د، أحمد بف حنبؿ )ج( مسند أحم(4
 (.11312/ح277/ص5( السنف الكبرل، البييقي )ج(5
 (.2152/ح151/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(6
 (.5112/ح117/ص13( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.1175/ح132/ص2( المستخرج، أبك عكانة اإلسفرائيني )ج(8
 (.2111/ح152/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(9

 (.1537/ح316/ص2( المستخرج، أبك عكانة اإلسفرائيني  )ج(10
 (.3112/ح71/ص1( المسند، أبك داكد الطيالسي )ج(11
 (.23( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (12
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في  العبلئيكلكف عٌده كتغير حفظو بأخرة، ، (1)يذكر أحد أنو أرسؿ عف الزىرم لـمرسؿ، كلكف ك 
 .(2)طيفالقسـ األكؿ مف المختم

 سعيد بف المسيبصرح بالسماع مف  و، كلكن(3)مف المرتبة الثالثة ،مدلس :الزىريابن شياب 
 .(5)سعد بف المسيبؿ عف لـ يذكر أحد أنو أرس وكلكنكمرسؿ، ، (4)ركاية الحميدمكما في 

يذكر أحد أنو أرسؿ عف أبي ىريرة لـ  وكلكنمرسؿ،  :المسيب بن سعيد
 يحيىككما قاؿ ، (6) 

 ابف مرسبلت ":حنبؿ بف كقاؿ أحمد ،(7)"المسيب بف سعيد مراسيؿ المراسيؿ أصح" :معيف بفا
ٍكجى  كىافى ، كقاؿ الذىبي: "ى (8)"منيا أصح ترل ال صحاح المسيب ٍيرىةى، أىًبي ًبٍنتً  زى ـى  ىيرى  الن اسً  كىأىٍعمى
ًدٍيًثوً   .(9)"ًبحى

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛ذا فإسناده صحيحل

ًديثه  اىىذى " :الترمذم كقاؿ سىفه  حى ًحيحه  حى  شرط عمى صحيح إسناد، كقاؿ األلباني: "(10)"صى
 .(12) صحيح" "إسناده ، كقاؿ األرنؤكط:(11)"الشيخيف

 

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في  ،(ولد أسود ،اْمَرَأِتي، َرُجلٌ  َجاءَ لفظ اإلبيام:)
اءى  ،فىزىارىةى  بىًني فٍ مً  رىجيبلن  أىف   )التخريج كىي: ؿه  جى أف  ،فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  جاء أعرابي ،فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  رىجي

 .(فىزىارىةى  بىًني ًمفٍ  أعرابيان 

                                                           

 (.116( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (1
 (.15لعبلئي )ص ( انظر: المختمطيف، ا(2
 (.17( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (3
 (.371/ 3( مسند الحميدم، الحميدم )ج(4
 (.362( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (5
 .111ص ، ( انظر: المرجع السابؽ(6
 .15ص ، ( المرجع نفسو(7
 .15ص ، ( المرجع نفسو(8
 (.311/ 1( سير أعبلـ النببلء، الذىبي )ج(9

 (.3131/ح111/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(10
 (.1276/ح21/ص5األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (11
 (.3361/ح751/ص2( سنف ابف ماجو، تحقيؽ األرنؤكط، ابف ماجو )ج(12
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  .المبيـ تفعرٌ لـ أقؼ عمى أم ركاية  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

سألو، زكجة ىذا ك  كىـ)األعرابي الذم جاء لمنبي  كرد في الحديث أكثر مف مبيـ، قمت:
كسألو  الرجؿ) األعرابي( الذم جاء لمنبي كىك  بالمبيم اْلولالمراد  فأماالرجؿ، كالغبلـ(، 

، كابف (2)المقدسي ابف طاىر، ك (1)، كقاؿ بذلؾ عبد الغني األزدمضمضم بن قتادة ىك 
كسبط ابف  ،(7)، كفي الفتح(6)في اإلصابة كابف حجر ،(5)كالعراقي، (4)ابف األثيرك  ،(3)بشككاؿ
المرأة )زكجة ضمضـ بف قتادة(، فمـ أقؼ عمى كىي  بالمبيم الثاني كأما المراد، (8)العجمي

، كسبط ابف (9)فيا، سكل أنيا مف بني عجؿ، قاؿ بذلؾ العراقياسميا، كلـ أعثر عمى أحد عر  
. كا (11)الغبلـ فمـ أقؼ عمى اسمو قاؿ بذلؾ ابف حجر ككى بالمبيم الثالث، كأما (10)العجمي

 تعالى أعمـ.

      
 

 

  

 

 

                                                           

 (.167الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد )ص  :انظر( (1
 (.115إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص  :انظر( (2
 (.111/ 1غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج :انظر( (3
 (.61/ 2أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج :انظر( (4
 (.3/211المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج :انظر( (5
 (.111/ 2ابة، ابف حجر )جاإلصابة في تمييز الصح :انظر( (6
 (.112/ 2فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج :انظر( (7
 (.212لتكضيح لمبيمات الجامع الصحيح، سبط ابف العجمي )صا :انظر( (8
 (.3/211المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج :انظر( (9

 (.212ف العجمي )صالتكضيح لمبيمات الجامع الصحيح، سبط اب :انظر( (10
 (.112/ 2فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج :انظر( (11



213 

 الحديث الثالث:

د ثىنىا قاؿ أبك (44) ـى  ٍبفي  أىٍحمىدي  داكد: حى ًإٍبرىاًىي
اجو  عىفٍ  ،(1) ج  ٍيجو  اٍبفً  عىفٍ  ،(2)حى رى جي

ًني: قىاؿى  ،(3)  كىأىٍخبىرى
بىٍيرً  أىبيك اًبرى  سىًمعى  أىن وي  ،(4)الزُّ ٍبدً  ٍبفى  جى  اْْلَْنَصاِر، ِلَبْعضِ  ِمْسِكيَنةٌ  َجاَءتْ : " َيُقولُ    الم وً  عى

ٔا َوَل ":  َذِلكَ  ِفي َفَنَزلَ  (6)اْلِبَغاءِ  َعَمى ُيْكرُِىِني (5)َسي ِدي ِإن  : َفَقاَلتْ  ُْ  حُْلرِ
 ًْ    (8).[33النكر:] اْْلَِغاءِ  ََعَ (7)َفخََياحُِل

 أوًًل: تخريج الحديث:

عبد ا  يكىةي فقالت إف سيدم"، كالحاكـ أبميسىيٍ  كفيو لفظ" جاءت (9)أخرجو النسائي في الكبرل
خر آ، كفي مكضع (10)في المستدرؾ كفيو لفظ" جاء مسكيف لبعض األنصار فقاؿ إف سيدم"

بمفظ" كانت ميسىٍيكىةي لبعض األنصار فقالت إف سيدم"
من طريق: أبي الزبير محمد بن ، (11)

 ، بنحكه.مسمم

خر آ، كفي مكضع (12)لو" لجارية يقكؿ سمكؿ بف أبي بف ا كأخرجو مسمـ كفيو لفظ" كاف عبد
ٍيمىةي": ليا يقاؿ كأخرل ميسىٍيكىةي،: ليا يقاؿ سمكؿ بف أبي بف ا لعبد جارية أف بمفظ" أيمى

(13) ، 

                                                           

 ( أحمد بف إبراىيـ: ىك ابف كثير.(1
 ( حٌجاج: ىك ابف محمد األعكر.(2
 ( ابف جريج: كىك عبد الممؾ بف عبد العزيز.(3
 ( أبك الزبير: ىك محمد بف مسمـ بف تىدريس المكي.(4
مًيـ، كميتىحمٍّؿ قاؿ ابف ا (سىيًٍّدم)( (5 مىى الربٍّ كالماًلؾ، كالش ًريؼ، كالفاىًضؿ، كالكىًريـ، كالحى ألثير:" الس يٍّدي ييٍطمؽ عى

ًئيًس، كالمقد ـ. كىأىٍصميوي ًمٍف سىادى يىسيكدي فىييكى سىٍيًكد، فقيمبت اٍلكىاكي يىاءن ألٍجؿ الي كج، كىالر  اًء الس اًكنىة أذىل قىكًمو، كالز 
 (.111/ 3ثيـ  أيٍدًغمىٍت". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )جقىٍبمىيىا 

ٍرأىةي تىٍبًغي ًبغىاءن (الًبغىاء)( (6 مىى  -ًباٍلكىٍسرً  -: قاؿ ابف األثير: "ييقىاؿي بىغىًت اٍلمى عىميكا الًبغىاء عى ًإذىا زنىٍت، فىًييى بىًغٌي، جى
 ف  الٌزنىا عٍيب". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير ًزنىًة العييكب، كىاٍلًحرىاًف كالشٍّرىاد، أًلى 

 (.213/ 6(، كقاؿ ابف القيـ: "أم الزنى". عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ، ابف القيـ )ج111/ 1)ج
 (.213/ 6أم إمائكـ. عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ، ابف القيـ )ج :( )كال تكرىكا فتياتكـ((7
نىا )جد ي( سنف أب(8  (.3211/ح321/ص3اكد، أبك داكد ، كتاب الطبلؽ، باب ًفي تىٍعًظيـً الزٍّ
 (.11211/ح312/ص11( السنف الكبرل، النسائي )ج(9

 (.3111/ح332/ص3( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا )ج(10
 (.2713/ح123/ص3( المرجع السابؽ )ج(11
 (.2132/ح3231/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(12
 (.2132/ح3231/ص1( المرجع السابؽ)ج(13
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لجاريتو"، كأبك  يقكؿ سمكؿ بف أبي بف ا عبد كفيو لفظ" كاف( 1)كابف أبي شيبة في المصنؼ
 يقاؿ أبي بف ا لعبد جارية كانت ، كبلىما بمفظ"(3)عرفة، كأبك نعيـ في الم(2)يعمى في المسند

ميسىٍيكىةي"، كالبييقي في الكبرل ليا
 كأخرل ميسىٍيكىةي، ليا يقاؿ أبي بف ا لعبد جارية أف كفيو لفظ" (4)

ٍيمىةي"،  ليا يقاؿ  ، بنحكه.من طريق: أبي سفيان طمحة بن نافعأيمى

 .حة بن نافع( عن جابر بن عبداهللسفيان طم وأبالزبير محمد بن مسمم، و  كلىما ) أبو

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كفيو:
ما قيؿ فيو: فيك مدلس،  كال يضير (، وىو ثقة،26، في حديث رقم)سبق ترجمتو الزبير: أبو

اع مف جابر ، كلكف صرح بالسم(5)ه ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيفعد  كلكف؛ 
 كما في حديث الدراسة.  بف عبدا ا

 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
يصى محمد بن حجاج  لما عمره آخر في اختمط لكنو ثبت ثقة قاؿ ابف حجر:"اْلعور:  (6)الِمص 
 .(8)األكؿ مف المختمطيف القسـ ه العبلئي مفعدٌ  ، كلكف(7)مكتو" قبؿ بغداد قدـ
، كلكف صرح بالسماع عف أبي الزبير (9)مدلس، مف الثالثةجريج:  نالعزيز ب عبد بن الممك عبد

 .(10)كمرسؿ، كلكف لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف أبي الزبير، كما في حديث الدراسة
                                                           

 (.5113/ح21/ص1( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(1
 (.3211/ح122/ص1( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(2
 (.5176/ح2172/ص6( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(3
 (.17521/ح16/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(4
 (.17ريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص طبقات المدلسيف = تعانظر: ( (5
( الًمصٍّيصى: بكسر الميـ ك الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا بيف الصاديف الميممتيف األكلى مشددة، ىذه (6

، كقد استكلى اإلفرنج عمييا كىي في « المصيصة»النسبة إلى بمدة كبيرة عمى ساحؿ بحر الشاـ يقاؿ ليا 
دييـ إلى الساعة، كاختمؼ في اسميا، كالصحيح الصكاب مشددة بكسر الميـ. األنساب، السمعاني أي
 (.325/ 13)ج

 (.172( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (7
 (.12المختمطيف، العبلئي )ص انظر: ( (8
 .(11طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (9

 (.332جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (10
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 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحف لذا

ًديثه  ىىذىا: "لحاكـكقاؿ ا ًحيحه  حى مىى صى ، شىٍرطً  عى لىـٍ  ميٍسًمـو اهي  كى رٍّجى  إسناد" :أللبانيا، كقاؿ (1)"ييخى
 .(3)صحيح" "إسناده ، كقاؿ األرنؤكط:(2)"مسمـ شرط عمى صحيح

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

عدة ككرد في ركايات أخرل ب ،(َسي ِدي ِإن  : َفَقاَلتْ  اْْلَْنَصاِر، ِلَبْعضِ  ِمْسِكيَنةٌ  َجاَءتْ لفظ اإلبيام: )
 األنصار لبعض مسكيف جاء ،سيدم إف فقالت ميسىٍيكىةي  جاءت )صيغ كما جاء في التخريج كىي:

 .(سيدم إف فقالت األنصار لبعض ميسىٍيكىةي  كانت ،سيدم إف فقاؿ
 ا لعبد جارية أف) فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

ٍيمىةي : ليا يقاؿ كأخرل ، ميسىٍيكىةي : ليا يقاؿ سمكؿ بف أبي بف  يقاؿ أبي بف ا لعبد ةجاري كانت ،أيمى
 .(لجاريتو يقكؿ سمكؿ بف أبي بف ا عبد كاف ،ميسىٍيكىةي  ليا

 بيان اإلبيام:

بالرجؿ) سيد الجارية( الذم كاف المراد في الحديث مبيماف) سيد الجارية، كالجارية(، ف كرد قمت:
كقاؿ بذلؾ،  ، ببل خبلؼالمنافقيف رأس عبداهلل بن أبي بن سموليكره أمتيو عمى الزنا ىك 

 . (7)، كالعراقي(6)، كابف بشككاؿ(5)ابف طاىر، ك (4)الخطيب البغدادم
 ،معاذة "ؼ في اسميا، فقاؿ الخطيب البغدادم ىي:د بالجارية )المسكينة(، فقد اختمكأما المرا

 ُأَمْيَمة "ىي: ابف طاىر، كقاؿ ك (8)"خاصة مسيكة ًفي أنزلت اآلية إف ، كثـ قاؿمسيكةو 
قىاؿى  جريج اٍبف قىاؿى ، ك (10)"مَعاَذةو  ُأَمْيَمةو  ُمَسْيَكة "قاؿ ابف بشككاؿ ىي:ك  ،(9)"ومسيكة  غير كى

                                                           

(، كلكف يختمؼ معو في بعض 3111/ح332/ص3( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبدا )ج(1
 الركاة في السند.

 (.3111/ح11/ص5األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (2
 (.3211/ح612/ص2داكد ، تحقيؽ األرنؤكط، أبك داكد )ج ي( سنف أب(3
 (.711/ 1األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )جانظر: ( (4
 (.172إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (5
 (.216/ 1غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )جانظر: ( (6
 (.3/1711المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )جانظر: ( (7
 (.711،712/ 1المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج( األسماء (8
 (.172( إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (9

 (.216/ 1( غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(10
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اًىد كىافى  أبي ٍبف الم و عبد أمة ًفي نزلت ميجى  جكارو  ست في نزلت ":مقاتؿه  كقاؿ، (1)ُمعيَنة اٍسميىا كى
 وأميمة، سيكة،ومُ  ُمعاذة،: كىيفٌ  ،أجكرىف كيأخذ الزنا، عمى يكرىييف كاف أبي بف ا لعبد

بأنيا  "، كقاؿ ابف عبد البر:(3)كذكر العراقي جميع األقكاؿ السابقة ،(2)"وُقَتيمةُ  وأروى، وَعمَرة،
، (4)"تعالى الم و شاء معاذة إف ىيك  الزىرم شياب اٍبف قالو مىا كالصحيحمسيكة  :معاذة كقيؿ

اعتبرىما ابف عبد  ":ابف حجرقاؿ ك ، (5)"معاذة :كقيؿ، كمسيكة أميمة بأنيا ":ابف األثيركقاؿ 
 إمكاف مع ترجيح ال ثـ قاؿ الحافظ معقبان عمى ذلؾ: ،اسميا في كاختمؼ كاحدة، أٌنيما البر 

[ 33 :النكر] فىتىياًتكيـٍ : تعالى قكلو مف اآلية كظاىر التعٌدد، عمى الٌشعبي أثر دؿٌ  كقد الجمع،
 .(6)"كاحدة مف أزيد بأنو يشعر

ـ جميعان عمى يككاف يكرى ،أكثر مف جارية سمكؿ اف لعبد ا بف أبيىك أنو  ك والراجح عندي:
 .كا تعالى أعمـ أسمائيـ،الزنا، مع اختبلؼ 

     
 الحديث الرابع:

نىا :النسائيقاؿ  (45) م دي  أىٍخبىرى مىمىةى، ٍبفي  ميحى اًلؾو  عىفٍ  ،(7)اٍلقىاًسـً  اٍبفي  أىٍنبىأىنىا: قىاؿى  سى مى
 ،(9)نىاًفعو  عىفٍ  ،(8)

اًئضه  كىًىيى  اٍمرىأىتىوي  طىم ؽى  أىن وي :  عيمىرى  اٍبفً  فٍ عى   ٍبفي  عيمىري  فىسىأىؿى  ، الم وً  رىسيكؿً  عىٍيدً  ًفي حى
ط ابً  ، عىفٍ   الم وً  رىسيكؿى   اٍلخى  ِلُيْمِسْكَيا ُثم   َفْمُيرَاِجْعَيا، ُمْرهُ  : » الم وِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ذىًلؾى

نْ  َبْعُد، َأْمَسكَ  َشاءَ  ِإنْ  ُثم   َتْطُيَر، ثُم   ِحيَض،تَ  ُثم   َتْطُيَر، َحت ى  َأنْ  َقْبلَ  َطم قَ  َشاءَ  َواِ 
،  .(10)«الن َساءُ  َلَيا ُتَطم قَ  َأنْ  َوَجل   َعز   الم وُ  َأَمرَ  ال ِتي اْلِعد ةُ  َفِتْمكَ  َيَمس 

                                                           

 (.215/ 1ج( غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(1
 (.31/ 15( أسباب النزكؿ، أبك الحسف الكاحدم )ج(2
 (.3/1711المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )جر: انظ( (3
 (.1212/ 1( االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(4
 (.376/ 5( أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(5
 (.215/ 1( اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(6
 سـ بف خالد .( ابف القاسـ: ىك  عبد الرحمف بف القا(7
 .  بف أنسا : ىك( مالؾ(8
 . ( نافع: ىك مكلى ابف عمر (9

ٌؿ أىٍف تيطىم ؽى لى (10 ًؽ ًلٍمًعد ًة ال ًتي أىمىرى الم وي عىز  كىجى ٍقًت الط بلى يىا ( سنف النسائي، النسائي، كتاب الطبلؽ، بىابي كى
 (.2221/ح121/ص6النٍّسىاءي)ج
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 أوًًل: تخريج الحديث:

، ( 7)، كأحمد(6)، كمالؾ(5)، كابف ماجو(4)كالنسائي ،(3)، كأبك داكد(2)، كمسمـ(1)أخرجو البخارم
من طريق: "، اٍمرىأىًتي طىم ٍقتي "، عدا ابف ماجو ففيو لفظ"  اٍمرىأىتىوي  طىم ؽى ، بنفس المفظ" (8)كالدارمي

 نافع مولى ابن عمر، بو.

ق: طاوس بن من طري"،  اٍمرىأىتىوي  طىم ؽى ، بنفس المفظ" ( 11)، كأحمد(10)، كالنسائي(9)كأخرجو مسمـ
 كيسان.

، (17)، كابف ماجو(16)، كالترمذم(15)، كالنسائي(14)، كأبك داكد(13)، كمسمـ(12)كأخرجو البخارم
 طىم ٍقتي "، عدا مسمـ كالنسائي ففييما لفظ"  اٍمرىأىتىوي  طىم ؽى ، بنفس المفظ" (19)، كالدارمي( 18)كأحمد
 اجو مختصرًا .من طريق: سالم بن عبد اهلل بن عمر، عدا ابن م"، اٍمرىأىًتي

 

                                                           

 (.7371/ح11/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.1151/ح1122/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.3152/ح377/ص3داكد )ج كداكد، أب ي( سنف أب(3
 (.2212/ح125/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(4
 (.3112/ح671/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(5
 (.72/ح756/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(6
 (.1711/ح21/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.3211/ح1172/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(8
 (.1151/ح1125/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.2772/ح312/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(10
 (.6232/ح117/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(11
 (.1211/ح177/ص6( صحيح البخارم، البخارم )ج(12
 (.1151/ح1127/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(13
 (.3111/ح377/ص3داكد )ج كداكد، أب ي( سنف أب(14
 (.2221/ح121/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(15
 (.1156/ح151/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(16
 (.3132/ح673/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(17
 (.1512/ح111/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(18
 (.3212/ح1172/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(19
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، ( 7)، كأحمد(6)، كابف ماجو(5)، كالترمذم(4)، كالنسائي(3)، كأبك داكد(2)، كمسمـ(1)كأخرجو البخارم
 من طريق: يونس بن جبير."،  اٍمرىأىتىوي  طىم ؽى بنفس المفظ" 

من طريق: "،  اٍمرىأىتىوي  طىم ؽى ، بنفس المفظ" ( 11)، كأحمد(10)، كالنسائي(9)، كأبك داكد(8)كأخرجو مسمـ
 أبي الزبير محمد بن مسمم.

من طريق: عبداهلل دكف ذكر لفظ اإلبياـ،  (13)"، كمالؾ اٍمرىأىتىوي  طىم ؽى " كفيو لفظ (12)كأخرجو مسمـ
 بن دينار.ا

 من طريق: أنس بن سيرين."، طىم ٍقتييىا، بنفس المفظ" ( 15)، كأحمد(14)كأخرجو مسمـ

 من طريق: سعيد بن جبير."،  رىأىتىوي امٍ  طىم ؽى " كفيو لفظ (16)كأخرجو النسائي

جميعيم )طاوس بن كيسان، وسالم بن عبد اهلل بن عمر، ويونس بن جبير، وأبو الزبير 
محمد بن مسمم، وعبداهلل بن دينار، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير( تابعوا نافع مولى ابن 

 ، بنحوه. عمر، عن ابن عمر 

 

                                                           

 (.7371/ح13/ص6( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.1151/ح1126/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.3111/ح376/ص3داكد، أبي داكد )ج ي( سنف أب(3
 (.2222/ح111/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(4
 (.1157/ح151/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(5
 (.3133/ح671/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(6
 (.7137/ح65/ص2( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.1151/ح1121/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.3117/ح376/ص3داكد )ج كداكد، أب ي( سنف أب(9

 (.2223/ح122/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(10
 (.7731/ح251/ص2( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(11
 (.1151/ح1127/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(12
 (.52/ح715/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(13
 (.1151/ح1125/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(14
 (.211/ح227/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(15
 (.2221/ح111/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(16
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 :ميوثانيًا: دراسة رجال السند والحكم ع
 ركاتو ثقات كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 ،(1)كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف ،مدلس مالك بن أنس:
حُّ ،" بؿ كمف (2)نافع مكلى ابف عمر عف لـ يذكر أحد أنو أرسؿ كلكف كمرسؿ،  اأٍلىسىاًنيدً  أىصى

اًلؾه : كيمٍّيىا  ."(3) عيمىرى  اٍبفً  عىفً  نىاًفعو  عىفٍ  مى
كلكف لـ يذكر أنو أرسؿ عف ابف عمر  ،مرسؿ: عمر ابن مولى نافع

(4). 
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛ناده صحيحإسلذا ف
 .(6)صحيح" "إسناده ، كقاؿ األرنؤكط:(5)"الشيخيف شرط عمى صحيح هإسناد" :األلبانيكقاؿ 

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:
 طىم ؽى )عدة صيغ كما جاء في التخريج كىي:كايات أخرل بككرد في ر  ،(اْمرََأَتوُ  َطم قَ لفظ اإلبيام: )

 .(طىم ٍقتييىا، اٍمرىأىًتي طىم ٍقتي  ،اٍمرىأىتىوي 
 .المبيـ تفلـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
 بيان اإلبيام:

، كصاحب ىذا القكؿ غفار بنت آِمَنةُ التي طمقيا ىي  بزكجة عبدا بف عمر المراد  قمت:
ًكمُّ  قىاؿى اـ النككم رحمو ا ككؿ مف جاء بعده نقؿ عنو، ككذا قاؿ ابف حجر" اإلم  تىٍيًذيًبوً  ًفي الن كى

نىقىمىوي  ،(7)(بىاًطيشو  بف)ا قىالىو غفار بنت آًمنىةي  اٍسمييىا مىاعىةه  الن كىًكمٍّ  عىفً  كى  الذ ىىًبيُّ  ًمٍنييـي  بىٍعدىهي  ًمم فٍ  جى
ابىةً  تىٍجًريدً  ًفي حى  آًمنىةى  ًفي الذ ىىًبيُّ  كىأىٍكرىدىىىا الت ٍيًذيبً  ميٍبيىمىاتً  أىرىادى  فىكىأىن وي  ميٍبيىمىاًتوً  ًفي قىاؿى  ًكفٍ لى  الص 

كىٍسرً  ًباٍلمىدٍّ   .(8)"غفار كأبكىا نكف ثيـ   اٍلًميـً  كى

                                                           

 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.16( مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع عمـك الحديث، ابف الصبلح )ص (3
 (.337( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (4
 (.1123/ح216/ص6األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (5
 (.3152/ح717/ص2داكد ، تحقيؽ األرنؤكط، أبك داكد )ج ي( سنف أب(6
( ابف باطيش: ىك إسماعيؿ بفو ىبة ا بف سعيد، فقيو شافعٌي محٌدث، مف أىؿ المكصؿ، تفقو ببغداد كحمب (7

كدمشؽ، كتكفي بحمب، لو كتب، منيا )طبقات الفقياء( الشافعية، ك )المغني في غريب الميذب (، 
 (.231/ 1كغيرىا. انظر: األعبلـ، الزركمي )ج

 (.215/ 2البخارم، ابف حجر )ج( فتح البارم شرح صحيح (8
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 غفار في بنت آًمنىة :(2)، كعنو نقؿ ابف حجر في اإلصابة(1)الذىبي في التجريد بذلؾ قاؿ
 .برجعتيا فأمر طمقيا التي   عمر ابف امرأة ىي (الٌنككمٌ  ماتمبي)

 عفاف، بنت آًمنىة -األعرج الرحمف عبد عف لييعة، ابف سماىا": كقاؿ ابف حجر في اإلصابة
 .(3) "عفاف بنت آمنة  الم و رسكؿ عيد عمى  عمر ابف طمقيا التي المرأة: كقاؿ

ٍبدى  أىف   بؿ،كقاؿ ابف حجر أنو كرد في مسند أحمد بف حن اًئضه  كىًىيى  اٍمرىأىتىوي  طىم ؽى  الم وً  عى  فىقىاؿى  حى
ٍبدى  ًإف   الم وً  رىسيكؿى  يىا عيمىري  ييٍمًكفي " ، فقاؿ ابف حجر معقبان عمى ذلؾالن كىارى  اٍمرىأىتىوي  طىم ؽى  الم وً  عى  كى
ٍمعي  لىقىبييىا آًمنىةى  اٍسمييىا يىكيكفى  ًبأىفٍ  اٍلجى  .(4)"الن كىارى  كى

 كا تعالى أعمـ.، غفار بنت آِمَنةوالراجح عندي: أنيا 

 
     

 الحديث الخامس:

نىا (46) م دي  قاؿ النسائي: أىٍخبىرى مىمىةى، ٍبفي  ميحى اًرثي  سى ، ٍبفي  كىاٍلحى مىٍيوً  ًقرىاءىةن  ًمٍسًكيفو  كىالم ٍفظي  أىٍسمىعي  كىأىنىا عى
، م دو اًلؾو  عىفٍ  ،(5)اٍلقىاًسـً  اٍبفي  أىٍنبىأىنىا: قىاؿى  ًلميحى مى

ٍبدً  عىفٍ  ،(6) بٍّوً  عى ، ٍبفً  رى مىمىةى  أىًبي عىفٍ  سىًعيدو سى
،  اٍبفي  سيًئؿى : قىاؿى ، ب اسو ٍيرىةى، كىأىبيك عى ف ى عىفً  ىيرى يىا عىٍنيىا اٍلميتىكى ٍكجي ؟ كىًىيى  زى اًمؿه  اٍبفي  قىاؿى  حى

ب اسو  مىٍيًف، آًخري : عى قىاؿى  اأٍلىجى ٍيرىةى  أىبيك كى لىدىتٍ  ًإذىا: ىيرى م ٍت، فىقىدٍ  كى ؿى  حى مىمىةى  أىبيك فىدىخى  أيٍـّ  ًإلىى سى
مىمىةى، ، عىفٍ  فىسىأىلىيىا سى لىدىتٍ : فىقىالىتٍ  ذىًلؾى فىاةً  بىٍعدى  اأٍلىٍسمىًمي ةي  سيبىٍيعىةي  كى ٍكًجيىا كى ، ًبًنٍصؼً  زى  شىٍيرو
طىبىيىا فً  فىخى ديىيمىا رىجيبلى ري  شىابٌّ  أىحى ، كىاآٍلخى ، ًإلىى فىحىط تٍ  كىٍيؿه  تىٍحًمٍؿ، لىـٍ : اٍلكىٍيؿي  فىقىاؿى  الش ابٍّ
كىافى  ا غيي بنا، أىٍىمييىا كى اءى  ًإذىا فىرىجى كهي  أىفٍ  أىٍىمييىا جى اءىتٍ  ًبيىا، ييٍؤًثري  َقدْ : »َفَقالَ   الم وً  رىسيكؿى  فىجى
 .(7)«ِشْئتِ  َمنْ  َفاْنِكِحي َحَمْمتِ 

 
                                                           

 (.3/312( انظر: تجريد أسماء الصحابة، الذىبي )ج(1
 (.7/ 1( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(2
 .7/ 1ج، ( المرجع السابؽ(3
 (.215/ 2( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(4
 ( ابف القاسـ: ىك عبد الرحمف بف القاسـ.(5
 : ىك ابف أنس.لؾا( م(6
يىا )ج(7 ٍكجي ٍنيىا زى ف ى عى اًمًؿ اٍلميتىكى  (.2711/ح12/ ص6( سنف النسائي، النسائي ، كتاب الطبلؽ، باب ًعد ًة اٍلحى
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 أوًًل: تخريج الحديث:

ـى  ًمفٍ  اٍمرىأىةن  أىف  لفظ"  كفيو( 1)أخرجو البخارم ٍكًجيىا، تىٍحتى  كىانىتٍ  سيبىٍيعىةي، لىيىا ييقىاؿي  أىٍسمى  زى
فٍّيى  ٍنيىا تيكي ٍبمىى، كىًىيى  عى طىبىيىا حي  اأٍلىٍسمىًمي ةى  سيبىٍيعىةى  ًإف  كفيو لفظ" (2)"، كمسمـبىٍعكىؾو  ٍبفي  الس نىاًبؿً  أىبيك فىخى
فىاةً  بىٍعدى  نيًفسىتٍ  ٍكًجيىا كى فٍّيى كفيو لفظ" (3)كالنسائي "،زى ٍكجي  تيكي طىبىيىا: قىالىتٍ  ،... سيبىٍيعىةى  زى فً  فىخى  رىجيبلى
ط تٍ  ا ًإلىى ًبنىٍفًسيىا فىحى ًدًىمى عىتٍ  اأٍلىٍسمىًمي ةي  سيبىٍيعىةي كفيو لفظ" (4)خرآ"، كفي مكضع أىحى فىاةً  بىٍعدى  كىضى  كى
ٍكًجيىا عىتٍ  قىدٍ كفيو لفظ" (5)خرآ"، كفي مكضع ٍخطيبييىايى  ًفيمىفٍ  الس نىاًبؿً  أىبيك فىكىافى  ...،زى  سيبىٍيعىةي  كىضى

فىاةً  بىٍعدى  األىٍسمىًمي ةي  ٍكًجيىا كى عىتٍ  قىدٍ فيو لفظ" ك  (6)"،  كالترمذمزى فىاةً  بىٍعدى  األىٍسمىًمي ةي  سيبىٍيعىةي  كىضى ٍكًجيىا كى "، زى
لىدىتٍ كفيو لفظ" (7)كمالؾ فىاةً  بىٍعدى  اأٍلىٍسمىًمي ةي  سيبىٍيعىةي  كى ٍكًجيىا كى ، ًبًنٍصؼً  زى طىبىيىا شىٍيرو فً  فىخى ديىيمىا: رىجيبلى  أىحى
، ري  شىابٌّ ، كىاآٍلخى ط تٍ  كىٍيؿه فٍّيى  كفيو لفظ"(8)"، كأحمدالش ابٍّ  ًإلىى فىحى ٍكجي  تيكي اًرًث، ًبٍنتً  سيبىٍيعىةى  زى  ...،اٍلحى
طىبىيىا: قىاؿى  ًف، فىخى ط تٍ : قىاؿى  رىجيبلى ا لىىإً  ًبنىٍفًسيىا فىحى ًدًىمى  ًبٍنتى  سيبىٍيعىةى كفيو لفظ"  (9)"، كالدارميأىحى

اًرثً  ٍنيىا مىاتى  اأٍلىٍسمىًمي ةى  اٍلحى يىا، عى ٍكجي ، بىٍعدىهي  فىنىًفسىتٍ  زى ٍبدً  بىًني ًمفٍ  رىجيبلن  كىأىف   ًبمىيىاؿو  أىبىا ييكىن ى الد ارً  عى
طىبىيىا الس نىاًبؿً  عىٍت، سيبىٍيعىةى  أىف  كفيو لفظ" (10)ني"، كابف أبي عاصـ في األحاد كالمثاخى فىاةً  بىٍعدى  كىضى  كى
ٍكًجيىا ٍبدً  بىًني ًمفٍ  رىجيبلن  كىأىف   لىٍيمىةن، ًبأىٍربىًعيفى  زى طىبىيىا الس نىاًبؿً  أىبىا ييٍكنىى الد ارً  عى "، كابف الجاركد في خى
اًرثً  ًبٍنتى  سيبىٍيعىةى  أىف  كفيو لفظ" (11)المنتقى ٍنيىا مىاتى  ةى اأٍلىٍسمىًمي   اٍلحى يىا عى ٍكجي ، بىٍعدىهي  فىنىًفسىتٍ  زى  كىأىف   ًلمىيىاؿو
ٍبدً  بىًني ًمفٍ  رىجيبلن  طىبىيىا بىٍعكىؾى  ٍبفى  الس نىاًبؿً  أىبىا ييكىن ى الد ارً  عى  سيبىٍيعىةى  ًإف  كفيو لفظ" (12)"، كأبك عكانةخى
اًرثً  ًبٍنتى  فٍّيى  اٍلحى ٍنيىا تيكي يىا، عى ٍكجي عىتٍ  زى فىاًتوً  ٍعدى بى  فىكىضى ، كى ف   ًبمىيىاؿو ٍبدً  بىًني ًمفٍ  رىجيبلن  كىاً   ييٍدعىى الد ارً  عى

                                                           

 (.7211/ح76/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.1117/ح1133/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.2712/ح121/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(3
 (.2711/ح123/ص6جع السابؽ )ج( المر (4
 (.2716/ح122/ص6( المرجع نفسو)ج(5
 (.1121/ح121/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(6
 (.12/ح3/712( المكطأ، مالؾ بف أنس )ج(7
 (.36671/ح361/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.3237/ح1167/ص2( المسند، الدارمي )ج(9

 (.6173/ح111/ص1ـ )جحاد كالمثاني، ابف أبي عاص( اآل(10
 (.563/ح123/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(11
 (.1615/ح121/ص2( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(12
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طىبىيىا بىٍعكىؾى  ٍبفى  الس نىاًبؿً  أىبىا ، ًمفٍ  اٍمرىأىةن  أىف  كفيو لفظ" (1)"، كالطبراني في المعجـ األكسطخى ـٍ  ييقىاؿي  أىٍسمى
ٍكجو  تىٍحتى  كىانىتٍ  سيبىٍيعىةي : لىيىا فٍّ  لىيىا، زى ٍنيىا يى فىتيكي ، كىًىيى  عى اًمؿه طىبىيىا حى "، كفي بىٍعكىؾو  ٍبفي  الس نىاًبؿً  أىبيك فىخى

عىتٍ  اأٍلىٍسمىًمي ةى  سيبىٍيعىةى  أىف  كفيو لفظ" (2)المعجـ الكبير فىاةً  بىٍعدى  كىضى ٍكًجيىا كى "، كأبك نعيـ في زى
ًلدىتٍ كفيو لفظ" (3)المعرفة فى  بىٍعدى  اأٍلىٍسمىًمي ةي  سيبىٍيعىةي  كي ٍكًجيىا اةً كى طىبىيىا ًبشىٍيرو  زى ًف، فىخى كىٍيؿه  شىابٌّ  رىجيبلى "، كى

 عدا ابف أبي عاصـ كالطبراني مختصران. ،، بنحوهمن حديث أم المؤمنين: أم سممة 

 :ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو

رسؿ كم ،(4)مدلس، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف مالك بن أنس:
 .(5)عبد ربو بف سعيدلـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف  كلكف

 .ف رجالو ثقاتأل ؛إسناده صحيحلذا ف

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

ككرد في ركايات أخرل ، (َكْيلٌ  َواآْلَخرُ  َشاب   َأَحُدُىَما َرُجَلنِ  َفَخَطَبَياج سبيعة، َزو  )لفظ اإلبيام:
فٍّيى تي  )كما جاء في التخريج كىي: أخرل ةصيغب ٍكجي  كي طىبىيىا: قىالىتٍ  ،... سيبىٍيعىةى  زى فً  فىخى ط تٍ  رىجيبلى  فىحى

ا ًإلىى ًبنىٍفًسيىا ًدًىمى  .(أىحى

 ًبٍنتى  سيبىٍيعىةى  ًإف   )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
اًرثً  فٍّيى  اٍلحى ٍنيىا تيكي يىا، عى ٍكجي عىتٍ  زى فىاًتوً  بىٍعدى  فىكىضى ، كى ف   ًبمىيىاؿو ٍبدً  بىًني ًمفٍ  رىجيبلن  كىاً   أىبىا ييٍدعىى الد ارً  عى
طىبىيىا بىٍعكىؾى  ٍبفى  الس نىاًبؿً  ـى  ًمفٍ  اٍمرىأىةن  أىف  ، خى ٍكًجيىا، تىٍحتى  كىانىتٍ  سيبىٍيعىةي، لىيىا ييقىاؿي  أىٍسمى فٍّيى  زى ٍنيىا تيكي  عى
ٍبمىى، كىًىيى  طىبىيىا حي  .(بىٍعكىؾو  ٍبفي  اًبؿً الس نى  أىبيك فىخى

 بيان اإلبيام:

مذاف خطبا سبيعة يكجد في الحديث أكثر مف مبيـ كىـ ) زكج سبيعة األسممية، كالرجبلف ال قمت:
ف ى األسممية سيبىٍيعىةى المراد بزكج بعد كفاة زكجيا(، فأما  ٍنيىا اٍلميتىكى ، َخْوَلة بن سعد ىك ا رىًحمىوي  عى

                                                           

 (.1131/ح111/ص7( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(1
 (.716/ح361/ص32( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(2
 (.5661/ح2212/ص6ي )ج( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبيان(3
 (.32طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (4
 (.351جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (5
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 ،(4)كابف طاىر المقدسي، (3)كابف عبد البر ،(2)الخطيب البغدادم، ك (1)ابف بطاؿكقاؿ بذلؾ 
، (9)، كابف حجر في اإلصابة(8)النككم، ك (7)كابف األثير ،(6)كابف بشككاؿ، (5)كالقاضي عياض

 َعاِصمِ  اْبن البداح َأُبو كزاد ابف بشككاؿ قكالن أخر عف ابف جريج كىك أف المراد بو (10)كفي الفتح
 . (13)، كذكر العراقي كبل القكليف(12)، ككذلؾ قاؿ ابف عبد البر(11)ْنَصاِريُّ اْلَ  َعِديٍّ  ْبنِ 

 ال ًذم ىيكى  البداح أبك: بف عبد البر عمر أبي قكؿأنو سعد بف خكلة، فقاؿ ابف األثير: " والراجح
   ذكره كقد خكلة، بف سعد زكجيا عنيا تكفي سبيعة فإف ًمٍنو، كىـ األسممية سبيعة عف تكفي
نما كذلؾ، سبيعة ترجمة ًفي منده كابف عمر أبك  أخت يسار، بنت جميؿ زكج البداح أبك كىافى  كا 

 زكج اسـ أف المعركؼ لكف، كمما يؤكد ذلؾ أيضان قكؿ الحافظ ابف حجر: "ك (14) "يسار بف معقؿ
 عنيا، فتكفي سبيعة، زكج كاف أنو الصحيح في ثبت اٌلذم كىك خكلة، بف سعد ىك إنما سبيعة
 .(15)"أعمـ كتعالى سبحانو لم وكا. حامؿ كىي

ؿ كاألخر شاب كما سبؽ كأما المراد بالرجميف المذيف خطبا سبيعة بعد كفاة زكجيا، فأحدىما كي
 في الركاية.

                                                           

 (.351/ 2شرح صحيح البخارل البف بطاؿ، ابف بطاؿ )جانظر: ( (1
 (.113/ 3طيب البغدادم )جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخانظر: ( (2
 (.1172/ 1االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )جانظر: ( (3
 (.132إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص  انظر:  ((4
 (.61/ 7إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض )جانظر: ( (5
 (.165/ 1غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )جانظر: ( (6
 (.121/ 5أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )جانظر: ( (7
 (.11/ 11المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم )جانظر: ( (8
 (.151/ 1اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )جانظر: ( (9

 (.211/ 1فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج انظر:  ((10
 (.165/ 1المبيمة، ابف بشككاؿ )جغكامض األسماء انظر: ( (11
 (.1611/ 1االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )جانظر: ( (12
 (.3/1117المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )جانظر: ( (13
 (.31/ 6( أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(14
 (.13/ 5( اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(15
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، كابف (3)، كابف األثير(2)، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿ(1)َبْعَككٍ  ْبنُ  الس َناِبلِ  َأُبوفأما الكيؿ: فيك  
 أنو البرقي ابف كذكر ،سبيعة خطب ممف كاف أنو سعد ابف كذكر" حجر حيث قاؿ في اإلصابة

 .(4)"السنابؿ أبي بف سنابؿ كأكلدىا ذلؾ، بعد تزٌكجيا

 ، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿ نقبلن عفالد ار عبد بني مف اْلَحاِرث ْبن اْلُيْسر َأُبو ُىوَ  :الشابأما ك  
ابىة ًفي ىىذىا اٍلييٍسر بيكأى  يعرؼ كىالى  ، كقاؿ ابف بشككاؿ معقبان عمى ذلؾ"كضاح اٍبف حى  .(5) "الص 

يىا :"قىتىادىةي  قىاؿى ك  ك جى . كا تعالى (7)، كذكر العراقي جميع األقكاؿ السابقة(6)"عيمىٍيرو  ٍبفي  يىٍحيىى :تىزى
 أعمـ.

 
     

 
 
 

 
 
 

                                                           

( أىبيك السنابؿ: ىك أىبيك السنابؿ ٍبف بعكؾ ٍبف الحجاج ٍبف الحارث ٍبف السباؽ ابف عبد الدار ٍبف قصي القرشي (1
العبدرم، أمو عمرة بنت أكس، مف بنى عذرة ابف سعد ىذيـ، ىك مف مسممة الفتح، ككىافى شاعرنا . قيؿ: 

(. كقيؿ اسمو: 1611/ 1ابف عبد البر )ج اسمو حبة ٍبف بعكؾ. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب،
، كقيؿ لبيد ربو باإلضافة. انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر  عمرك، كقيؿ عامر، كقيؿ أصـر

 (.161/ 5)ج
 (.162/ 1غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )جانظر: ( (2
 (.662/ 1أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )جانظر: ( (3
 (.163/ 5( اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(4
 (.162/ 1( غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(5
 .162/ 1ج، المرجع السابؽ( (6
 (.3/1117( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(7
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 الحديث السادس:
نىا (47) م دي  قاؿ النسائي: أىٍخبىرى ٍبدً  ٍبفي  ميحى د ثىنىا: قىاؿى  ،(1)يىًزيدى  ٍبفً  الم وً  عى ، حى  ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ  سيٍفيىافي

ٍيدً  عىفٍ  ،(2)سىًعيدو  مى ، ٍبفً  حي ٍينىبى  عىفٍ  نىاًفعو مىمىةى  أىًبي ًبٍنتً  زى أيمٍّيىا ،عىفٍ سى
(3)

 :  أىتىتً  اٍمرىأىةن  أىف 
يىا مىاتى  اٍبنىًتيىا عىفٍ  فىسىأىلىٍتوي    الن ًبي   ٍكجي  ِإْحَداُكن   َكاَنتْ  َقدْ  :»َقاَل  تىٍشتىًكي، كىًىيى  زى
ن َما اْلَحْوِل، رَْأسِ  َعَمى اْلَبْعَرةَ  َتْرِمي ُثم   الس َنَة، (4)َتِحدُّ   .(6)«(5)َوَعْشرًا َأْشُيرٍ  َأْرَبَعةُ  ِىيَ  َواِ 

 أوًًل: تخريج الحديث:
 من طريق: شعبة بن الحجاج.، (10)، كأحمد(9)، كالنسائي(8)كمسمـ (7)أخرجو البخارم

، من طريق: عبداهلل بن أبي بكر بن (14)، كمالؾ(13)، كالترمذم(12)، كمسمـ(11)البخارمكأخرجو 
 محمد بن عمرو بن حزم.

                                                           

 ( محمد بف عبد ا بف يزيد: ىك المقرلء أبك يحيى المكي.(1
 بف سعيد: ىك ابف قيس األنصارم المدني.( يحيى (2
 . ، كزكج رسكؿ ا  ( أميا: ىي أـ المؤمنيف، أـ سممة (3
ٍرأىًة ًلمزٍّينىًة كيمٍّيىا مف المباس كالطيب كالحمي كىاٍلكيٍحًؿ  (تىًحدُّ  ًإٍحدىاكيف  ) ((4 ٍحدىادي فىتىٍرؾي اٍلمى ا اإٍلً قاؿ ابف عبد البر:" أىم 

ي في  ا تىتىزى مى د ًت الٍ كى ميًحدٌّ أًلىن وي ييقىاؿي أىحى ادٌّ كى ا ديٍمفى ًفي ًعد ًتًيف  ييقىاؿي لىيىا ًحينىًئذو اٍمرىأىةه حى د ٍت تيًحدُّ ًبًو النٍّسىاءي مى ٍرأىةي كىحى مى
ميًحدٌّ". االستذكار، ابف عبد البر )ج ادٌّ كى  (.321/ 6فىًييى حى

مىى رىٍأسً )( (5 ٍكؿً  ثيـ  تىٍرًمي اٍلبىٍعرىةى عى قاؿ النككم: "كمعناه ال تستكثرف العدة كمنع االكتحاؿ فييا فإنيا مدة  (اٍلحى
بعد أف كانت سنة كفي ىذا تصريح بنسخ االعتداد سنة  قميمة كقد خففت عنكف كصارت أربعة أشير كعشران 

الحديث قاؿ المذككر في سكرة البقرة في اآلية الثانية كأما رمييا بالبعرة عمى رأس الحكؿ فقد فسره في 
ىك  :بعض العمماء معناه أنيا رمت بالعدة كخرجت منيا كانفصاليا مف ىذه البعرة كرمييا بيا كقاؿ بعضيـ
ىيف  إشارة إلى أف الذم فعمتو كصبرت عميو مف االعتداد سنة كلبسيا شر ثيابيا كلزكميا بيتا صغيران 

بالبعرة". المنياج شرح صحيح مسمـ بف  بالنسبة إلى حؽ الزكج كما يستحقو مف المراعاة كما ييكف الرمي
 (.11/111الحجاج، النككم )ج

اد ًة )ج(6  (.2722/ح317/ص6( سنف النسائي، النسائي، كتاب الطبلؽ، باب الن ٍييي عىًف اٍلكيٍحًؿ ًلٍمحى
 (.7516/ح136/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(7
 (.1111/ح1137/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.2711/ح111/ص6، النسائي )ج( سنف النسائي(9

 (.36673/ح375/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.7226/ح72/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(11
 (.1111/ح1131/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(12
 (.1125/ح122/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(13
 (.112/ح725/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس ) ج(14
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 من طريق: أيوب بن موسى.، (2)ثارحاكم في شرح معاني اآل، كالط(1)كأخرجو النسائي

أيوب بن موسى( تابعوا يحيى و ثلثتيم )شعبة بن الحجاج، وعبداهلل بن أبي بكر بن محمد، 
يىا ،اٍبنىًتي ،اٍمرىأىةن كبمفظ إبياـ مقارب )سعيد عن حميد بن نافع، بو، بنحوه،  بنا ٍكجي (، عدا زى

اءىتً الطحاكم فجاء بمفظ"  ٍيشو  ًمفٍ  اٍمرىأىةه  جى اًتكىةي  اٍسمييىا قيرى اـً  ًبٍنتً  عى  ".  اً  رىسيكؿً  ًإلىى الن ح 
ٍبدً  ٍبفً  نيعىٍيـً  ًبٍنتى  أىف  ، كفيو لفظ" (3)ثاركأخرجو الطحاكم في شرح معاني اآل  أىتىتٍ  اٍلعىدىًكمٍّ  اً  عى

ٍبدً  ٍبفً  نيعىٍيـً  اٍبنىةى  أىف  ، كفيو لفظ" (4)في المعرفة نعيـ كأبك"،   اً  رىسيكؿى  ، اً  عى  أىتىًت  اٍلعىدىًكمٍّ
فٍّيى  اٍبنىًتي ًإف  : فىقىالىتٍ  ،  الن ًبي   يىا تيكي ٍكجي كىانىتٍ  زى كًميٍّ  ًغيرىةً اٍلمي  تىٍحتى  كى من طريق: القاسم "، اٍلمىٍخزي

 ، بو، بنحوه.بن محمد، عن زينب بنت أبي سممة ا
، كابف (6)، كأبك داكد(5)أخرجو مسمـ ،ة كأـ سممة رضي ا عنيمابكلو شاىد مف حديث أـ حبي

 ،ةن اٍمرىأى بنحكه، بمفظ إبياـ مقارب )، رضي ا عنيماأـ حبيبة ك  ، مف حديث : أـ سممة(7)ماجو
يىا ،اٍبنىًتي ٍكجي  (.زى

 :ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو
 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

، (8)ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف ، كلكفمدلس سفيان بن عيينة:
كتغير حفظو  ،(9)المقرلء محمد بف عبدا بف يزيدمرسؿ، كلكف لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف ك 

 .(10)في القسـ األكؿ مف المختمطيف العبلئيكلكف عٌده بأخرة، 
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 
                                                           

 (.2721/ح316/ص6النسائي )ج ( سنف النسائي،(1
 (.1761/ح57/ص2ثار، الطحاكم )ج( شرح معاني اآل(2
 (.1762/ح56/ص2( المرجع السابؽ )ج(3
 (.5561/ح2222/ص6( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(4
 (.1111/ح1136/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.3322/ح321/ص3داكد، أبي داكد )ج ي( سنف أب(6
 (.3111/ح652/ص1ماجو، ابف ماجو )ج( سنف ابف (7
 (.23( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (8
 (.116( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (9

 (.15( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (10
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ًديثي : "الترمذمكقاؿ  ٍينىبى  حى ًديثه  زى سىفه  حى ًحيحه  حى  .(1)"صى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل  ،(اْمرََأًة، اْبَنِتَيا، َزْوُجَيا) لفظ اإلبيام:
اءىتً  )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ   ًمفٍ  اٍمرىأىةه  جى

ٍيشو  اًتكىةي  اٍسمييىا قيرى اـً  ًبٍنتً  عى ٍبدً  ٍبفً  نيعىٍيـً  ًبٍنتى  أىف   ، اً  رىسيكؿً  ًإلىى الن ح   رىسيكؿى  أىتىتٍ  اٍلعىدىًكمٍّ  اً  عى
ٍبدً  ٍبفً  نيعىٍيـً  اٍبنىةى  أىف   ، اً  ، اً  عى فٍّيى  اٍبنىًتي ًإف  : فىقىالىتٍ  ، الن ًبي   أىتىتً  اٍلعىدىًكمٍّ يىا تيكي ٍكجي كىانىتٍ  زى  كى

كًميٍّ  اٍلميًغيرىةً  تىٍحتى   .(اٍلمىٍخزي
 بيان اإلبيام:

السائمة المرأة  في الحديث أكثر مف مبيـ كىـ ) الرجؿ المتكفى، كالمرأة السائمة، كابنة كرد قمت:
، كقاؿ الَمْخُزوِمي اْلُمِغيَرةُ  المراد بالرجؿ المتكفى رحمو ا ىكزكجة الرجؿ المتكفى(، فأما  ىي

كًميُّ  اٍلميًغيرىةي  كىأىم ا" :، كقاؿ ابف حجر(3)، كالعراقي(2)بذلؾ ابف بشككاؿ مىى أىًقؼٍ  فىمىـٍ  اٍلمىٍخزي  اٍسـً  عى
 .(4)"أىًبيوً 

، قاؿ اْلَعَدِويّ  ُنَعْيمٍ  ْبنِ  الم وِ  َعْبدِ  ِبْنتُ  َعاِتَكةُ  ًىيى  اٍبنىًتيىا عىفً   الن ًبيٍّ  السائمة أىةاٍلمىرٍ كأما المراد ب
 :"، كقاؿ ابف عبد البر بأنيا(8)كابف حجر ،(7)كالعراقي، (6)كابف األثير ،(5)بذلؾ ابف بشككاؿ

 أنيا عمر أبي قكؿ"ك  :ألثير، كىذا خبلؼ الصكاب، فقاؿ ابف ا(9)"اْلنصارية نعيم بنت عاتكة
 كىك النحاـ، بف ا عبد بف نعيـ ابنة كىي قريش، عدم عدكية، ىي إنما بشيء، ليس أنصارية
 .(11)"الٌصكاب كىك عدكٌية، نعيـ أبك كنسبيا" :كقاؿ ابف حجر ،(10)"الصكاب

                                                           

 عف سند الدراسة.( ، مع العمـ يختمؼ 1125/ح121/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(1
 (.272،271/ 1( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(2
 (.3/1173( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(3
 (.111/ 2( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(4
 (.272،271/ 1( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(5
 (.111/ 5ظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج( ان(6
 (.3/1173( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(7
 (.321/ 1( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(8
 (.1111/ 1( االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(9

 (.111/ 5لصحابة، ابف األثير )ج( أسد الغابة في معرفة ا(10
 (.321/ 1( اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(11
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لىـٍ "زكجة الرجؿ المتكفى" فمـ أقؼ عمى اسميا، كقاؿ ابف حجر كأما المراد بابنة المرأة " ـ   كى  تيسى
فٍّيى  ال ًتي اٍلًبٍنتي  يىا تيكي ٍكجي لىـٍ  زى ا تيٍنسىبٍ  كى قىٍفتي  ًفيمى مىٍيوً  كى  كا تعالى أعمـ. ،(1)"عى

 الحديث السابع:

د ثىنىا (48) د ثىنىا: قىاؿى  ،(2)قيتىٍيبىةي  قاؿ الترمذم: حى اًلؾي  حى ، ٍبفي  مى  ،عيمىرى  اٍبفً  عىفٍ  ،(3)نىاًفعو  عىفٍ  أىنىسو
عىفى : قىاؿى  ؿه  الى قَ  »،اٍمرىأىتىوي  رىجي  .(5)«(4)ِباُْلم   الَوَلدَ  َوأَْلَحقَ  َبْيَنُيَما،   الن ِبيُّ  َوَفر 

 أوًًل: تخريج الحديث: 

ؿو  بىٍيفى  الىعىفى    الن ًبي   ف  أ  كفيو لفظ"(6)أخرجو البخارم بلن  أىف    كفيو لفظ"(7)"، كمسمـكىاٍمرىأىًتوً  رىجي  رىجي
عىفى  مىى أىتىوي اٍمرى  الى ٍيدً  عى عىفى  رىجيبلن  أىف   كفيو لفظ" (8)"، كأبك داكد اً  رىسيكؿً  عى  زىمىافً  ًفي اٍمرىأىتىوي  الى
عىفى   كفيو لفظ" (9)"، كالنسائي  الم وً  رىسيكؿً  ؿو  بىٍيفى    الم وً  رىسيكؿي  الى  (10)"، كابف ماجوكىاٍمرىأىًتوً  رىجي

عىفى  رىجيبلن  أىف    كفيو لفظ" عىفى  رىجيبلن  أىف    كفيو لفظ"(11)كمالؾ كىك في المكطأ "،رىأىتىوي امٍ  الى  اٍمرىأىتىوي  الى
عىفى  رىجيبلن  أىف    كفيو لفظ"( 12)"، كأحمد الم وً  رىسيكؿً  زىمىافً  ًفي   كفيو لفظ" (13)كالدارمي "،اٍمرىأىتىوي  الى

                                                           

 (.111/ 2( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(1
 ( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ بف طريؼ الثقفي.(2
 ( نافع: ىك مكلى ابف عمر.(3
ؽى )( (4 لىدى  كىأىٍلحى عنيا  يقكؿ ابف عمر: كأحمؽ الكلد بالمرأة، فمعمـك أف األـ ال ينتفقاؿ ابف بطاؿ:"  (ًباأليٍـّ  الكى

كلدىا؛ ألنيا كلدتو كمعناه أنو لما انتفى عف أبيو بمعانيا ألحقو بأمو خاصة، كأنو ال أب لو، فبل يرث أباه 
نما ينسب إلى عصبة أمو، كعمى ىذا عمماء األمصار. كقيؿ: بؿ ألحقو  كال يرثو أبكه كال أحد ينسبو، كا 
نما يمحؽ كلد المبلعنة بأمو كال يدعى ألب ما داـ  بأمو، فجعؿ أمو لو كأبيو كأمو، كقاؿ الطبرل: كا 

ا، فإنو يمحؽ بو نسبو، كىذا  ،المبلعف مقيمنا عمى نفيو عف نفسو بعد االلتعاف فأما إف ىك أقر بو يكمن
 (.151/ 5إجماع مف العمماء". انظر: شرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ )ج

اءى ًفي المٍّعىاًف )ج( س(5  (.1312/ح711/ص2نف الترمذم، الترمذم، أبكاب الطبلؽ كالنكاح، باب مىا جى
 (.7217/ح76/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(6
 (.1121/ح1123/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.3372/ح351/ص3داكد )ج كداكد، أب ي( سنف أب(8
 (.2155/ح151/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(9

 (.3162/ح662/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(10
 (.27/ح765/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ )ج(11
 (.1735/ح131/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(12
 (.3351/ح1122/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(13
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ًعنىٍيفً  بىٍيفى   الم وً  رىسيكؿي  فىر ؽى  ك بن أنس، عن نافع مولى ابن عمر، بو،  من طريق: مال"، اٍلميتىبلى
 عدا مالؾ في المكطأ فيو قصة.بنحوه، 

عىفى كفيو لفظ"  (2)"، كمسمـ اٍمرىأىتىوي  رىمىى رىجيبلن  أىف    كفيو لفظ" (1)كأخرجو البخارم    اً  رىسيكؿي  الى
ؿو  بىٍيفى  ارً  ًمفى  رىجي  من طريق: عبيد اهلل بن عمر."، كىاٍمرىأىًتًو  اأٍلىٍنصى

ارً  ًمفى  رىجيبلن  أىف  ،كفيو لفظ" (3)كأخرجو البخارم  بنُ  ُجَوْيِرَيةُ "، من طريق: اٍمرىأىتىوي  قىذىؼى  األىٍنصى
 .ُعَبْيدٍ  بنِ  َأْسَماءَ 

( تابعا مالك بن أنس عن نافع مولى ُعَبْيدٍ  بنِ  َأْسَماءَ  بنُ  ُجَوْيِرَيةُ و  كلىما )عبيد اهلل بن عمر،
 ابن عمر ، بو، بنحوه.

كىمٍ  بىٍيفى    الن ًبيُّ  فىر ؽى   كفيو قصة، كفيو لفظ"(4)البخارم أخرجوك  كفيو (5)"، كمسمـالعىٍجبلىفً  بىًني أىخى
ًؿ، فىبىدىأى   قصة، كفيو لفظ" ٍرأىةً  ثىن ى ثيـ   ...، ًبالر جي  ، بنحكه ، كفيو لفظ"(6)خرآ"، كفي مكضع  ًباٍلمى

كىمٍ  بىٍيفى    اً  رىسيكؿي  فىر ؽى  فً  يبىنً  أىخى    اً  رىسيكؿي  فىر ؽى   بنحكه، كفيو لفظ" (7)"،  كأبك داكداٍلعىٍجبلى
كىمٍ  بىٍيفى  فً  بىًني أىخى كىمٍ  بىٍيفى    اً  رىسيكؿي  فىر ؽى   بنحكه، كفيو لفظ" (8)"، كالنسائي اٍلعىٍجبلى  بىًني أىخى

فً  ًؿ،ًبالر   فىبىدىأى ، كفيو قصة كفيو لفظ" (9)خرآ"، كفي مكضع  اٍلعىٍجبلى ٍرأىةً  ثىن ى ثيـ   ...، جي "،   ًباٍلمى
ٍرأىةً  ثىن ى ثيـ   ...، ،الرجؿ دعافى كفيو قصة كفيو لفظ"  (10)كالترمذم بنحكه، كفيو (  11)"، كأحمد ًباٍلمى

كىمٍ  بىٍيفى    اً  رىسيكؿي  فىر ؽى   لفظ" فً  بىًني أىخى  فىبىدىأى كفيو قصة كفيو لفظ" (12)كالدارمي "، اٍلعىٍجبلى
ًؿ،ًبال ٍرأىةً  ثىن ى ثيـ   ...، ر جي  . من طريق: سعيد بن جبير، عن ابن عمر "،  ًباٍلمى

 :ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

                                                           

 (.1511/ح111/ص6( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.1121/ح1123/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.7216/ح72/ص5البخارم، البخارم )ج( صحيح (3
 (.7211/ح77/ص5)ج المرجع السابؽ( (4
 (.1122/ح1121/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.1122/ح1123/ص3)ج المرجع السابؽ( (6
 (.3371/ح351/ص3داكد، أبي داكد )ج ي( سنف أب(7
 (.2155/ح151/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(8
 (.2152/ح157/ص6)ج المرجع السابؽ( (9

 (.1313/ح121/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(10
 (.1155/ح72/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(11
 (.3355/ح1121/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(12
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 ،(1)كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف ،مدلس مالك بن أنس:

حُّ ،" بؿ كمف (2)نافع مكلى ابف عمرعف حد أنو أرسؿ لـ يذكر أكلكف كمرسؿ،   اأٍلىسىاًنيدً  أىصى
اًلؾه : كيمٍّيىا  . "(3) عيمىرى  اٍبفً  عىفً  نىاًفعو  عىفٍ  مى

 . (4)يذكر أنو أرسؿ عف ابف عمر لـ مرسؿ كلكف : عمر ابن مولى نافع
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

ًديثه  كقاؿ الترمذم: "كىىذىا سى  حى ، فه حى ًحيحه مىى كىالعىمىؿي  صى " أىٍىؿً  ًعٍندى  ىىذىا عى  .(5)الًعٍمـً

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في التخريج (، )ًَلَعَن َرُجٌل اْمرََأَتوُ لفظ اإلبيام:
ؿو كىاٍمرىأىًتوً   أف  الن ًبي  ):كىي عى  ،الىعىفى بىٍيفى رىجي ٍيًد رىسيكًؿ اً أىف  رىجيبلن الى مىى عى أىف  ، فى اٍمرىأىتىوي عى

عىفى اٍمرىأىتىوي  ًعنىٍيفً   فىر ؽى رىسيكؿي الم ًو  ،رىجيبلن الى عىفى رىسيكؿي اً  ،بىٍيفى اٍلميتىبلى   أىف  رىجيبلن رىمىى اٍمرىأىتىوي الى
اًر كىاٍمرىأىًتوً  ؿو ًمفى اأٍلىٍنصى اًر قىذىؼى اٍمرىأىتىوي  أىف  رىجيبلن ًمفى  ،بىٍيفى رىجي ٍرأىةً  ،األىٍنصى ، ثيـ  ثىن ى ًبالمى ؿى ا الر جي  .(فىدىعى

 بىٍيفى    الن ًبيُّ  فىر ؽى  )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:عرٌ  ةىناؾ ركاي فة:الروايات المعرّ 
كىمٍ    .(العىٍجبلىفً  بىًني أىخى

 بيان اإلبيام:

، كقاؿ بذلؾ الخطيب اْلَعْجلِنيُّ  اْلَحاِرثِ  ْبنُ  ُعَوْيِمرُ : ىيكى  رىأىتىوي امٍ  العىفى بالرجؿ الذم المراد  قمت:
 .(8)"اٍلميٍعتىمىدي  ىيكى  كىىىذىا" :، كقاؿ ابف حجر(7)، كالعراقي(6)البغدادم

 

 
                                                           

 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
 (.351ص ( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )(2
 (.16( مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع عمـك الحديث، ابف الصبلح )ص (3
 (.337( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (4
 (.1312/ح711/ص2)ج ( سنف الترمذم، الترمذم(5
 (.311/ 2( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(6
 (.3/1127يمات المتف كاإلسناد، تحقيؽ د/ عبدالرحمف البر، العراقي )ج( انظر: المستفاد مف مب(7
 (.115/ 2( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(8
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 .اَْلْنَصاِريّ  العجلني أبيض ْبن عويمر أنو (3)، كابف حجر(2)، كابف األثير(1)كقاؿ ابف عبد البر
 لقب كأبيض. العجبلف بف الجدٌ  بف جابر بف زيد بف الحارث بف عكيمر ىك": يالطبران كقاؿ
. العجبلني أشقر بف عكيمر أنو القعنبي ركاية (المكٌطأ) في كقعكقاؿ ابف حجر:"  .(4)"آبائو ألحد
ف خطأ، إنو: كقيؿ  يمقب كاف العجبلني عكيمر آباء أحد كلعؿ، آخر ، رجؿأشقر بف عكيمر كا 

 .(5)"أشقر الراكمٌ  عميو فأطمؽ أبيض،
ٍيًمر اٍمرىأىةكأما المراد ب  كا تعالى أعمـ. ،(6)مقىاتؿ ذكره قيس بنت َخْوَلةىي  العنيا ال ًتي عيكى

ف) عكيمر، كامرأتو(، تتحدث عف نفس المبيمي ، كسيؿ بف سعد ممحكظة/ ركاية ابف عمر 
ات الثبلثة تتحدث عف المعاف، ف ىذه الركاي، كأحببت التنكيو ىنا أل بخبلؼ ركاية ابف عباس 

  .(7)كقاؿ بذلؾ ابف حجر
     

 الحديث الثامن:

د ثىنىا قاؿ ابف (49) د ثىنىا: قىاؿى  شىٍيبىةى  أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك ماجو: حى ًريره  حى ميًغيرىةى  عىفٍ  ،(8)جى
 عىفً  ،(9)

ةي  قىالىتٍ : قىاؿى  ،(10)الش ٍعًبيٍّ  (11)قىٍيسو  ًبٍنتي  فىاًطمى
 : ًٍكًجي يطىم قىن مىى زى ٍيدً  عى  ،الم وً  رىسيكؿً  عى

 .(12)«َنَفَقةَ  َوًَل  َلِك، ُسْكَنى ًَل : »  الم وِ  َرُسولُ  َفَقالَ 
                                                           

 (.1336/ 2( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(1
 (.211/ 1( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(2
 (.631/ 1بة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج( انظر: اإلصا(3
 (.631/ 1( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(4
 (.631/ 1)ج المرجع نفسو( (5
 (.211/ 1( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )ج(6
 .111/ 2ج، ( انظر: المرجع السابؽ(7
 ( جرير: ىك ابف عبد الحميد بف قرط.(8
بٍّى.( ال(9  مغيرة: ىك ابف ًمقسـ الضى

 ( الشعبي: ىك عامر بف شراحيؿ.(10
: بف خالد األكبر بف كىب بف ثعمبة بف كائمة بف عمرك بف شيباف بف محارب بف  ( فاطمة بنت قيس (11

فير القرشية الفيرية، أخت الضحاؾ بف قيس، قيؿ: كانت أكبر منو بعشر سنيف، ككانت مف المياجرات 
م ـى األكؿ، ليا عقؿ  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ككماؿ، كىي التي طمقيا أبك حفص بف المغيرة، فأمرىا رسكؿ ا صى

، كقدمت الككفة عمى أخييا الضحاؾ بف قيس، ككاف أميرا، فسمع منيا  أف تعتد في بيت ابف أـ مكتـك
 (.331/ 5الشعبي. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج

نىفىقىةه ( سنف ابف ماج(12 ثنا ىىٍؿ لىيىا سيٍكنىى كى و، ابف ماجو ، كتاب الطبلؽ، باب اٍلميطىم قىًة ثىبلى
 (.3126/ح676/ص1)ج
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 أوًًل: تخريج الحديث:

يىا طىم قىيىا بنحكه، كفيو لفظ" (1)أخرجو مسمـ ٍكجي يىا أىف   بنحكه، كفيو لفظ"( 2)كأبك داكداٍلبىت ةى"،  زى ٍكجى  زى
ف   كفيو لفظ" كفيو قصة، (3)ثنا"، كالنسائيثىبلى  طىم قىيىا ٍكًجي كىاً  ننا زى ًقي"،  ًإلىي   أىٍرسىؿى  فيبلى ( 4)كالترمذمًبطىبلى

ٍكًجي طىم قىًني كفيو قصة، كفيو لفظ" ثنا زى ٍكًجي بنحكه، كفيو لفظ" طىم قىًني (5)، كابف ماجو"ثىبلى ثنا"،  زى ثىبلى
ٍكجى  أىف   كفيو لفظ" كفيو قصة، (6)كأحمد يىا أىف   بنحكه، كفيو لفظ"( 7)، كالدارمي"طىم قىيىا يىازى ٍكجى  طىم قىيىا زى
ثنا"،   من طريق: عامر بن شرحبيل الشعبي، بو.ثىبلى

ٍمًرك أىبىا أىف   كفيو لفظ" كفيو قصة، كأخرجو مسمـ ٍفصو  ٍبفى  عى  أىبىا أىف   ، كفيو لفظ"(8)اٍلبىت ةى" طىم قىيىا حى
ٍفصً  كًمي   اٍلميًغيرىةً  ٍبفى  حى ثنا طىم قىيىا اٍلمىٍخزي يىا كفيو لفظ" أىف   كفيو قصة،( 10)كالترمذم ،(9)"ثىبلى ٍكجى  زى
ثنا"، كالنسائي طىم قىيىا ٍكًجي طىم قىًني كفيو لفظ" كفيو قصة، (11)ثىبلى ثنا"، كأبك داكد زى  كفيو قصة، (12)ثىبلى

ٍمًرك أىبىا أىف   كفيو لفظ" ٍفصو  ٍبفى  عى ٍفصً  أىبىا كىأىف  ت ةى"، كفي ركاية أخرل بمفظ "اٍلبى  طىم قىيىا حى  اٍلميًغيرىةً  ٍبفى  حى
ثً  آًخرى  طىم قىيىا ٍمًرك أىبىا أىف   كفيو لفظ" كفيو قصة،(14)، كمالؾ(13)"تىٍطًميقىاتو  ثىبلى ٍفصو  ٍبفى  عى  طىم قىيىا حى

ٍمًرك أىبىا أىف   كفيو لفظ" كفيو قصة، (15)اٍلبىت ةى"، كأحمد ٍفصو  ٍبفى  عى كفيو (16)اٍلبىت ةى"، كالدارمي طىم قىيىا حى
ؿو  تىٍحتى  كىانىتٍ  كفيو لفظ" أىن يىا قصة، ٍيشو  ًمفٍ  رىجي كـو  بىًني ًمفٍ  قيرى من طريق: أبي اٍلبىت ةى"،  فىطىم قىيىا مىٍخزي

 سممة بن عبد الرحمن.
                                                           

 (.1111/ح1111/ص3(، كفي مكضع اخر )ج1111/ح1115/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.3311/ح315/ص3داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(2
 (.2112/ح111/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(3
 (.1111/ح156/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(4
 (.3131/ح673/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(5
 (.35111/ح72/ص17( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(6
 (.3231/ح1162/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(7
 (.1111/ح1111/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.1111/ح1117/ص3( المرجع السابؽ )ج(9

 (.1127/ح122/ص2ف الترمذم، الترمذم )ج( سن(10
 (.2311/ح51/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(11
 (.3311/ح317/ص3داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(12
 (.3312/ح315/ص3( المرجع السابؽ )ج(13
 (.65/ح711/ص3( المكطأ، مالؾ بف أنس )ج(14
 (.35235/ح212/ص17( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(15
 (.3332/ح1223/ص2ي، الدارمي )ج( سنف الدارم(16



233 

يىا كفيو قصة، كفيو لفظ" أىف  ( 1)كأخرجو مسمـ ٍكجى ثنا"، كال طىم قىيىا زى  كفيو لفظ" أىف   كفيو قصة،(2)ترمذمثىبلى
يىا ٍكجى ثنا"، كالنسائي طىم قىيىا زى ٍكًجي ًإلىي   كفيو قصة، كفيو لفظ" أىٍرسىؿى  (3)ثىبلى ًقي"، كابف ماجو زى  (4)ًبطىبلى

ٍكًجي ًإلىي   كفيو قصة، كفيو لفظ" أىٍرسىؿى  (5)كفيو قصة، بدكف ذكر لفظ اإلبياـ، كأحمد  ٍبفي  عىٍمًرك أىبيك زى
ي اشى  اٍلميًغيرىةً  ٍبفً  ٍفصً حى  ًبيعىةى  أىًبي ٍبفى  عى ًقي رى  .من طريق: أبي بكر بن أبي اْلَجْيمِ  ،"ًبطىبلى

ٍكًجي(7)، كالنسائي(6)كأخرجو مسمـ ثنا"،  طىم قىًني ، مختصران، كفيو لفظ" زى من طريق: عروة بن ثىبلى
 الزبير.

ٍكًجي طىم قىًني بنحكه، كفيو لفظ"،(8)كأخرجو مسمـ ثنا"ثى  زى  ، من طريق: عبداهلل بن يسار" البيي".بلى
ٍكًجي طىم قىًني كفيو لفظ" كفيو قصة، ،(9)كأخرجو النسائي ثنا" زى ، من طريق: الحارث بن عبد ثىبلى

 الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
هلل بن وأبو بكر بن أبي اْلَجْيِم، وعروة بن الزبير، وعبدا ،جميعيم: )أبو سممة بن عبد الرحمن

يسار" البيي"، والحارث بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان(، تابعوا عامر بن 
 . شرحبيل الشعبي، عن فاطمة بنت قيس 
  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 ييـ عمره آخر في كاف قيؿ لكتابا صحيح قاؿ ابف حجر:" ثقة ،الكيكفي الحميد: عبد جرير بن

( كىك ثقة، كما في ىيشىٍيـ، كلكف ال يضره ىذا الكىـ القميؿ فقد تكبع مف قبؿ )(10)حفظو" مف
 .(11)ركاية مسمـ

                                                           

 (.1111/ح1112/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.1127/ح122/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(2
 (.2111/ح171/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(3
 (.1162/ح611/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(4
 (.35231/ح212/ص17( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.1113/ح1131/ص3مسمـ )ج ( صحيح مسمـ،(6
 (.2715/ح311/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(7
 (.1111/ح1131/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.2311/ح51/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(9

 (.122( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (10
 (.1111/ح1115/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(11
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بٍّى ِمقسم: المغيرة بن لـ يصرح بالسماع، ككاف أكثر تدليسو لكنو ، ك (1)مدلس مف الثالثة ،الضى
كال ، (2)كحده النخعي إبراىيـ عف حديثو ضعؼي أحمد بف حنبؿ عف إبراىيـ النخعي، ككاف

اًعيؿي يضير ذلؾ فقد تكبع مف قبؿ )  اًلد، أىًبي ٍبفي  ًإٍسمى د خى دىاكي بف أبي ىند،...إلخ( كىما ثقتاف،  كى
 .(3)كما في ركاية مسمـ

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

 .(4)"إسناده صحيح"كقاؿ األرنؤكط: 
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 طىم قىيىا )عدة صيغ كما جاء في التخريج كىي:ككرد في ركايات أخرل ب، (زكجي  ) اإلبيام: لفظ
يىا ٍكجي ٍكًجي طىم قىًني اٍلبىت ةى، زى ثنا زى ف   ،ثىبلى ٍكًجي كىاً  ننا زى ًقي، ًإلىي   أىٍرسىؿى  فيبلى يىا أىف   ًبطىبلى ٍكجى  .(طىم قىيىا زى

ٍمًرك أىبىا أىف   )المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:فت ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ   ٍبفى  عى
ٍفصو  ٍكًجي ًإلىي   أىٍرسىؿى  اٍلبىت ةى، طىم قىيىا حى ٍمًرك أىبيك زى ٍفصً  ٍبفي  عى ًبيعىةى  أىًبي ٍبفى  عىي اشى  اٍلميًغيرىًة، ٍبفً  حى  رى
ًقي ٍفصً  أىبىا أىف   ،ًبطىبلى كًمي   اٍلميًغيرىةً  ٍبفى  حى ثنا قىيىاطىم   اٍلمىٍخزي  .(ثىبلى

 بيان اإلبيام:
 َأِبي بن عياش ىك قيؿفقاؿ الخطيب البغدادم"  بنت قيس  فاطمة زكجبالمراد ب اختمؼقمت: 
: "ىذا خطاه فاحش؛ فإف النككم، كقاؿ (5)"المغيرة ْبن َحْفص َأُبو ىيكى  كقيؿ ،المخزومي َرِبيعة

يؤكد ذلؾ كبلـ ابف بشككاؿ فقاؿ: " ، ك (6)عياشان ليس زكجيا قطعان، إنما ىك رسكؿي زكجيا"
ًبيعىةى  أىًبي ٍبفي  عىي اشي  الم وي  شىاءى  ًإفٍ  ىيكى  قىٍيسو  ًبٍنتً  فىاًطمىةى  ًإلىى الر سيكؿي   ، كذكر العراقي ما سبؽ(7)"رى

، كأيضان مما يؤكد ذلؾ فطرؽ الحديث المخرجة لـ أعثر فييا عمى مف يقكؿ بأف زكج (8)مف أقكاؿ
ًبيعة أىًبي بف عياشك ى فاطمة بنت قيس   .رى

                                                           

 (.16التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ (1
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.1111/ح1115/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(3
 (.3126/ح127/ص2( سنف ابف ماجو، تحقيؽ األرنؤكط، ابف ماجو )ج(4
 (.226/ 6( األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(5
 (.3/1161( المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )ج(6
 (.155/ 1( غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ج(7
 (.3/1161لعراقي )جا( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، (8
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 عمرك بف حفص بف عمرك أىبيك: كيقاؿ، اْلُمِغيَرةِ  ْبن حفص ْبن َعْمرو َأُبو" ىك كقاؿ ابف عبد البر:
ٍفصً  أىبىا ًإف  ، كقاؿ في التمييد:" (1)"[ حفص ابف] طىأه  كىىيكى  اٍلميًغيرىةً  ٍبفى  حى كىابي  خى اًلؾه  قىالىوي  مىا كىالص   أىف   مى
ٍفصو  ٍبفى  كعىٍمرً  أىبىا ٍمًرك أىبيك كىىيكى  حى ٍفصً  ٍبفي  عى ٍبدً  ٍبفً  اٍلميًغيرىةً  ٍبفً  حى ٍمًرك ٍبفً  الم وً  عى كـو  ٍبفً  عى  ،(2)"مىٍخزي

، المغيرة بفا حفص أبك: كقيؿ الزبير، قالو المغيرة بف حفص بف عمرك أبك كقاؿ ابف األثير: "
 أبك، كقاؿ ابف حجر: " (3)"خزكميالم القرشي المغيرة بف عمرك بف حفص بف عمرك أبك: كيقاؿ
 بنت فاطمة زكج المخزكمي، القرشي مخزكـ بف عمر بف الم و عبد بف المغيرة بف حفص بف عمرك
 .(4)"المغيرة بف عمرك بف حفص أبك ىك: كقيؿ، قيس
، كعميو الجميكر المغيرة بن حفص بن عمرو أبو ىو أف زكج فاطمة بنت قيس  واْلرجح قمت:

 كقيؿ أحمد،: فقيؿ ، كلكف مختمؼ في اسمو(6)، ككما أخرجو مسمـ في صحيحو(5)كما قاؿ النككم
 . كا تعالى أعمـ.(8)، كابف حجر(7)، كما قاؿ ابف األثيركنيتو اسمو كقيؿ الحميد، عبد

 ، فييا أكثر مف مبيـ كىـ:(9)قد كرد في طرؽ الحديث ركاية عند النسائيممحوظة: 
  زكج فاطمة بنت قيس  بيانو كما سبؽ.: كقد تـ 
  كقكلو  ":نىةى  ًعٍندى  فىاٍعتىدٍّم  " .فيبلى
  كقكلو  ": ٍمىف طىبىًؾ؟ كى ؿه  ميعىاًكيىةي : فىقيٍمتي  خى ري  كىرىجي ٍيشو  ًمفٍ  آخى  ".قيرى
ييقىاؿ ،شريك أمالمراد  بفبلنة ىي  قمت:  عامر بف عمرك بف عكؼ ٍبف ودان ِبْنت غزية اسميا إف: كى
فاطمة بنت قيس  خطب ال ًذم ، كأما المراد بالرجؿغالب ٍبف لؤم ٍبف ًمرعىا ٍبف منقذ ٍبف ركاحة ابف
  كذكر (10)، كبذلؾ قاؿ الخطيب البغدادمالعدوي حذيفة ْبن َعاِمر الجيم َأُبو ىك :معاكية مىعى ،

 . كا تعالى أعمـ.(11)العراقي اسـ الرجؿ ، كلكف فاتو أف يذكر اسـ المرأة
 

                                                           

 (.1512/ 1( االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )ج(1
 (.125/ 12ف المعاني كاألسانيد، ابف عبد البر )ج( التمييد لما في المكطأ م(2
 (.331/ 6( أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )ج(3
 (.322/ 5( اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(4
 (.3/1161لعراقي )جا( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، (5
 ( راجع التخريج.(6
 (.331/ 6معرفة الصحابة، ابف األثير )ج( انظر: أسد الغابة في (7
 (.322/ 5( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )ج(8
 (.2311/ح51/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(9

 (.121/ 5( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )ج(10
 (.3/1161قي )ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العرا(11
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 المبحث الثالث
 والجنائز كتاب الجياد 

 وفيو مطمبان:
  كتاب الجياد : المطمب اْلول

 وفيو خمسة أحاديث:
 الحديث اْلول:

، عىٍف مىاًلؾو  :داكد كأبقاؿ  (50) ٍبدي الم ًو ٍبفي مىٍسمىمىةى اٍلقىٍعنىًبيُّ د ثىنىا عى حى
ٍبًد الم ًو ٍبًف أىًبي بىٍكًر (1) ، عىٍف عى

، عىٍف ا ٍزـو ٍمًرك ٍبًف حى م ًد ٍبًف عى اًرم  (2)عىب اًد ٍبًف تىًميـو ٍبًف ميحى أىٍخبىرىهي   (3)، أىف  أىبىا بىًشيرو اأٍلىٍنصى
ٍبديالم ًو ٍبفي  ًفي بىٍعًض أىٍسفىاًرًه، فىأىٍرسىؿى رىسيكؿي الم ًو  أىن وي كىافى مىعى رىسيكًؿ الم ًو  رىسيكالن قىاؿى عى

ًسٍبتي أىن وي قىاؿى كىالن اسي ًفي  أىًبي بىٍكرو  : : حى ـٍ ًبيًتًي ِمْن  ًَل َيْبَقَين  ِفي َرَقَبِة َبِعيٍر ِقَلَدةٌ »مى
: « ، َوًَل ِقَلَدٌة ِإًل  ُقِطَعتْ (4)َوَترٍ  اًلؾه  .(5)«أىرىل أىف  ذىًلؾى ًمٍف أىٍجًؿ اٍلعىٍيفً »قىاؿى مى

 

                                                           

 ( مالؾ: ىك مالؾ بف أنس.(1
: ىك ابف غزية األنصارم. ( عىب اد(2  ٍبًف تىًميـو
اًرٌم (3 اًرٌم الحازمي، ( أىبيك بشير األىٍنصى اًرٌم، كقيؿ األىٍنصى اًرٌم، كقيؿ: الساعدم األىٍنصى : قيؿ: المازني األىٍنصى

مىى اسـ صحيح، كال سماه مف يكثؽ بو كيعت مىٍيًو، كقد قيؿ: اسمو قيس ٍبف عبيد مف بني ال يكقؼ لو عى مد عى
: قيس ٍبف عبيد ٍبف الحارث ٍبف عمرك بف الجعد مف  النجار، كال يصح. كا أعمـ، كمف قىاؿى ذلؾ نسبو فىقىاؿى

ًف الن ًبٌي  . االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر بنى مازف بف النجار، لو صحبة كركاية عى
 (.1/1611ج)

دىةه )( (4 تىرو  ًمفٍ  ًقبلى ـي كطىمىبي الث ٍأًر، ييًريد اٍجعمكا ذىًلؾى الًزمان  (كى ٍمعي ًكٍتر ًباٍلكىٍسًر، كىىيكى الد  : جى قاؿ ابف األثير: كىاأٍلىٍكتىاري
تىر القىٍكس:  ٍمع كى : أىرىادى ًباأٍلىٍكتىاًر: جى ًقيؿى ئد ًلؤٍلىٍعنىاًؽ، كى أىٍم الى تىٍجعمكا ًفي أٍعناقيا لىيىا ًفي أىٍعنىاًقيىا ليزـك القىبلى

ًقيؿى  نىقىٍتيا، كى ارى فنىًشبىت اأٍلىٍكتىاري ًببىٍعًض شيعىبيا فىخى ا نىياىـ اأٍلىٍكتىارى فىتىٍختًنؽى، ألف  الخيؿى ريب مىا رعىت اأٍلىٍشجى : ًإن مى
ٍيًؿ ًباأٍلىٍكتىاًر يىدٍ  ـٍ كىانيكا يىٍعتًقدكف أىف  تىٍقميد اٍلخى ٍنيىا أًلىن يي ـٍ عى ٍنيىا اٍلعىٍيفى كاألذىل، فىتىكيكفي كالعيكذة لىيىا، فىنىيىاىي فع عى

ذىران. انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير  ران كىالى تىٍصرؼ حى رى  كأٍعمىمىيـ أىن يىا الى تىٍدفع ضى
 (.22/ 1ج)

يٍ (5  (.3773/ح31/ص2ًؿ ًباأٍلىٍكتىاًر )ج( سنف أبي داكد، أبك داكد،  كتاب الجياد، باب ًفي تىٍقًميًد اٍلخى
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 أوًًل: تخريج الحديث:

 ،(5)عاصـ أبي كابف ،(4)كأحمد ،(3)كابف أبي شيبة في المصنؼ ،(2)مسمـ، ك (1)البخارم أخرجو
  ،(7)كابف حباف ،(6)ثاركالطحاكم في شرح مشكؿ اآل

كالبىٍييىًقٌي في الكبرل ،(9)في المعرفة نعيـ كأبك ،(8)في األكسط كالطبراني
، (11)، كفي اآلداب(10)

كبنفس لفظ اإلبياـ" رسكال "، عدا  بو، بنحوه، ،(12)كىك في المكطأ من طريق: مالك بن أنس،
ٍيدنا  الم وً  رىسيكؿي  آلداب "فىأىٍرسىؿى البييقي في ا هي". زى  مىٍكالى

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

مدلس كمرسؿ، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب  مالك بن أنس:
 .(14)أبي بكر بف محمدعبدا بف يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـ، كما ك (13)المدلسيف

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

 .(16)"إسناده صحيح" قاؿ األرنؤكط:، ك (15)الشيخيف" شرط عمى صحيح كقاؿ األلباني:" إسناده

                                                           

 (.2117/ح72/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.3117/ح1653/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.22125/ح731/ص6( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(3
 (.31115/ح311/ص26( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.3172/ح152/ص1حاد كالمثاني، ابف أبي عاصـ )ج( اآل(5
 (.231/ح327/ص1ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(6
 (.1621/ح771/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(7
 (.1711/ح111/ص3( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(8
 (.3175/ح553/ص3( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(9

 (.11232/ح116/ص7( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(10
 (.622/ح361/ص1يىًقٌي )ج( اآلداب، البىيٍ (11
 (.22/ح225/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(12
 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (13
 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (14
 (.3211/ح217/ص5األـ، األلباني )ج –( صحيح أبي داكد (15
 (.3773/ح312/ص1بي داكد، أبكداكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج( سنف أ(16
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (رسوًل) لفظ اإلبيام:

ٍيدنا  الم وً  رىسيكؿي  فىأىٍرسىؿى )كىي:فت المبيـ رٌ عكاحدة عمى ركاية  كقفت فة:الروايات المعرّ  هي( زى  .مىٍكالى

 بيان اإلبيام:

كقاؿ  الم و  رىسيكؿ ، مكلىَزْيٌد بن حارثةىك  بالرسكؿ الذم أرسمو النبي المراد  قمت:
 .(2)، كنقؿ ذلؾ ابف حجر في الفتح عف ابف عبد البر(1)بذلؾ ابف بشككاؿ

     
 

 الحديث الثاني:

ًميٍّ  :داكد كأبقاؿ  (51) سىفي ٍبفي عى د ثىنىا اٍلحى د ثىنىا يىٍعمىى (3)حى : حى ٍعنىى، قىاالى ، كىعيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى اٍلمى
ًف اأٍلىٍعمىشً (4)ٍبفي عيبىٍيدو ا ، عى

ٍف أىًبي ظىٍبيىافى (5) ٍيدو (6)، عى د ثىنىا أيسىامىةي ٍبفي زى : بىعىثىنىا   ، حى ، قىاؿى
قىاتً   رىسيكؿي الم وً  رى سىًري ةن ًإلىى اٍلحي

: الى  (7) ، فىمىم ا غىًشينىاهي قىاؿى ٍكنىا رىجيبلن بيكا فىأىٍدرى كا ًبنىا فىيىرى فىنىًذري
ت ى قىتىٍمنىاهي فىذىكىٍرتيوي ًلمن ًبيٍّ  ٍبنىاهي حى رى َمْن َلَك ِبَل ِإَلَو ِإًل  الم ُو »:   فىقىاؿى   ًإلىوى ًإال  الم وي، فىضى

: يىا رىسيكؿى الم وً «. َم اْلِقَياَمِة؟َيوْ  ًح. قىاؿى  فىقيٍمتي افىةى السٍّبلى ا قىالىيىا مىخى َأَفَل َشَقْقَت »:  ، ًإن مى
فىمىا  «؟َعْن َقْمِبِو َحت ى َتْعَمَم ِمْن َأْجِل َذِلَك َقاَلَيا َأْم ًَل؟ َمْن َلَك ِبَل ِإَلَو ِإًل  الم ُو َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

ًئذو زى  ـٍ ًإال  يىٍكمى ـٍ أيٍسًم ًدٍدتي أىنٍّي لى ت ى كى اؿى يىقيكلييىا حى
(8). 

 

 
                                                           

 (.55/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(1
 (.111/ 6ج( انظر:  فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(2
مكاني.(3  ( الحسف بف عمي: ىك ابف محمد اليذلي أبك عمي الخبلؿ الحي
: ىك (4  ابف أبي أمية الككفي أبك يكسؼ الطنافسي.( يىٍعمىى ٍبفي عيبىٍيدو
 ( األعمش: ىك سميماف بف ميراف.(5
: ىك حصيف بف جندب بف الحارث.(6  ( أبك ظىٍبيىافى
مىى لفظ (7 معيىا عى يىٍينىة، كىجى ًإشىارىة ًإلىى بطيكف ًتٍمؾى « الحرقات»( الحرقات : قاؿ ابف الممقف:" اٍسـ قىبيمىة مف جي

سعد". البدر المنير، ابف الممقف )اٍلقىًبيمىة، كىما ًفي ا  (.753/ 1جألىٍصؿ حرقاف اٍبنا قيس بف )تغمب( تىًميـ كى
ا ييقىاتىؿي اٍلميٍشًركيكفى )ج(8 مىى مى  (.3612/ح11/ص2( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب الجياد، باب عى
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 أوًًل: تخريج الحديث:

في ك ، (4)مسندكابف أبي شيبة في ال، (3)كالنسائي في الكبرل ،(2)مسمـ، ك (1)البخارم أخرجو
كابف  ،(9)ثاركالطحاكم في شرح مشكؿ اآل، (8)كأبك عكانة  ،(7)كالبزار، (6)كأحمد ،(5)المصنؼ

، كالبىٍييىًقٌي في الكبرل(12)منده كابف ،(11)في الكبير كالطبراني ،(10)حباف
، كفي شعب (13)

ابف أبي شيبة في  كبنفس لفظ اإلبياـ" رجؿ"، عدا َظْبَياَن، بنحوه، من طريق: أبي، (14)اإليماف
. مسند، كابفال  منده، كالبييقي في الكبرل مطكالن

 ،(18)في الكبير كالطبراني ،(17)كالبزار ،(16)الدياتعاصـ في كابف أبي  ،(15)الطيالسي أخرجوك 
 كبنفس لفظ اإلبياـ" رجؿ". من طريق: أبي عبد الرحمن السممي، بنحوه،

 . َظْبَياَن، أبو عبد الرحمن السممي( عن أسامة بن زيد  كلىما)أبو

 

                                                           

 (.1362/ح111/ص7( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.26/ح25/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.1711/ح12/ص1( سنف النسائي الكبرل، النسائي )ج(3
 (.171/ح116/ص1( المسند، ابف أبي شيبة )ج(4
 (.31223/ح776/ص7( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(5
 (.31517/ح52/ص26( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(6
 (.3613/ح62/ص5( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(7
 (.121/ح61/ص1ة اإلسفراييني )ج( المستخرج، أبك عكان(8
 (.2335/ح363/ص1ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ األ(9

 (.1571/ح76/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(10
 (.211/ح161/ص1( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(11
 (.61/ح316/ص1( اإليماف، ابف منده )ج(12
 (.16111/ح223/ص1( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(13
 (.1227/ح323/ص5ب اإليماف، البىٍييىًقٌي )ج( شع(14
 (.661/ح11/ص3( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(15
 (.11/ص1( الديات، ابف أبي عاصـ )ج(16
 (.3611/ح61/ص5( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(17
 (.223/ح161/ص1( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(18
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 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ؿ مف:ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في ك

أسامة بف زيد يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لكف لـك مرسؿ  :َظْبَيانَ  أبو
(1). 

كلكف  كمرسؿ،، (2)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره مدلس  اْلعمش:
 .(3)ظىٍبيىافى  أبيلـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف 

( كىك الحسف بف عميمف قبؿ) قد تكبع ك ، (4)"لو أكىاـ" :قاؿ ابف حجرعثمان بن أبي شيبة: 
 حديث الدراسة.ثقة، كما في 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

 .(5)"إسناده صحيح "قاؿ األرنؤكط:

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (رجًل ) لفظ اإلبيام:

  .فت المبيـركاية عرٌ  أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

 اإلبيام:بيان 
ؿالمراد  قمت:  ٍقتيكؿي في بالر جي (6)ُنَيْيكٍ  ْبنُ  ِمْرَداُس  ىيكى  السرية تمؾ اٍلمى

 كقاؿ بذلؾ الخطيب ، 

                                                           

 (.166يؿ، العبلئي )ص ( انظر: جامع التحص(1
 (.22( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (2
 (.112-111ص ص ( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )(3
 (.216( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (4
 (.3612/ح352/ص1( سنف أبي داكد، أبكداكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج(5
ٌِِاً  : ًفيًو نزلت   رداس ٍبف نييؾ الفزارم( م(6 الَم لَْسَج ُمْؤ ًُ السَّ ىىْق إََِلُْل

َ
َْ أ ٍَ ِ ٔا ل ُ  اآلية  ... َول َتُلٔل

، كفييا أيسىامىة ٍبف [21]النساء:  م ـى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى مىٍيًو سرية رىسيكؿ الم ًو صى ، ككىافى يرعى غنما لىوي فيجمت عى
ٍيد، كأميرى : السبلـ عميكـ، أنا مؤمف، فحسب زى قىاؿى مىمىة ٍبف األككع، فمقيو أيسىامىة كألقى ًإلىٍيًو السبلـ، كى ا سى

ا يَا﴿ تعكذا، فقتمو، فأنزؿ ا عز كجؿأيسىامىة أىن وي ألقى ًإلىٍيًو السبلـ م َٓ حُّ
َ
ََ  أ ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ًْ  إِذَا آ بْخُ ِ  َسبِيوِ  ِف  ََضَ ٔا اّللَّ  ﴾...َفخَبَيَُِّ

 (.1216/ 2ج. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب ،ابف عبد البر )[21] النساء:  يةاآل
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، كابف حجر في (5)، كابف الممقف(4)، كابف األثير(3)، كابف بشككاؿ(2)، كابف عبد البر(1)البغدادم
 َعْمرو بن ىو مرداس :"ىر المقدسي، بينما قاؿ ابف طا(8)، كالعيني(7)، كفي اإلصابة(6)الفتح

 .(10)، كذكر العراقي كبل القكليف(9)"اْلِكْنِديّ 

     
 الحديث الثالث:

د ثىنىا ميسىد ده  :داكد كأبقاؿ  (52) حى
د ثىنىا يىٍحيىى(11) : حى ، قىاالى يىٍحيىى ٍبفي مىًعيفو ، كى

، عىٍف مىاًلؾو (12)
(13) ،

ٍيؿً  ًف اٍلفيضى ٍبًد الم ًو ٍبفً (14)عى ، عىٍف عيٍركىةى  ، عىٍف عى ًنيىارو
اًئشىةى (15) قىاؿى يىٍحيىى: ًإف     ، عىٍف عى

: «. اْرِجعْ : » ًلييقىاًتؿى مىعىوي فىقىاؿى   رىجيبلن ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى لىًحؽى ًبالن ًبيٍّ  ِإن ا »ثيـ  ات فىقىا فىقىاؿى
 .(16)«ًَل َنْسَتِعيُن ِبُمْشِركٍ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

 كفيو لفظ  فيو قصة،ك ، (18)كالنسائي في الكبرل "،رجؿ" كفيو لفظ فيو قصة،ك  ،(17)مسمـ أخرجو

                                                           

 (.175/ 5ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(1
 (.517/ 3ج( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )(2
 (.511/ 3جاؿ )( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشكك (3
 (.112/ 2ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )(4
 (.216/ 21ج( انظر:  التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(5
 (.371/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(6
 (.312/ 7ج( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )(7
 (.111/ 11جظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )( ان(8
 (.21( إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (9

 (.1/112ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(10
 ( مسدد: ىك ابف مسرىد.(11
 ( يحيى: ىك ابف سعيد الفطاف.(12
 ( مالؾ: ىك ابف أنس.(13
 بى عبد ا.( الفضيؿ: ىك ابف أ(14
 ( عركة: ىك ابف الزبير بف العكاـ.(15
ـي لىوي )ج(16  (.3523/ح57/ص2( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب الجياد، باب ًفي اٍلميٍشًرًؾ ييٍسيى
 (.1115/ح1112/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(17
 (.11726/ح211/ص11( سنف النسائي الكبرل، النسائي )ج(18
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 ،(2)كابف أبي شيبة في المصنؼ، "اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى  رىجيبلن "  لفظ كفيو بنحكه، ،(1)كالترمذم "،رجؿ"
، "اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى  رىجيبلن " لفظ كفيو ، فيو قصة،(3)مختصرنا، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كأحمد

"، " لفظ كفيو ، بنحكه،(5)كابف الجاركد في المنتقى "،رجؿكفيو لفظ " ، فيو قصة،(4)كالدارمي رىجيبلن
 كفيو بنحكه، ،(7)ثاركالطحاكم في شرح مشكؿ اآل "،رجؿكفيو لفظ " ، فيو قصة،(6)كأبك عكانة 

"،" لفظ كفيو بنحكه، ،(8)كابف حباف، "اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى  رىجيبلن " لفظ كالبىٍييىًقٌي في الكبرل رىجيبلن
، فيو (9)

 بن من طريق: الفضيل  "،رجؿكفيو لفظ " ، فيو قصة،(10)كفي المعرفة "،رجؿكفيو لفظ " قصة،
 اهلل. عبد أبى

 من طريق: عبد اهلل بن يزيد القرشي. دكف ذكر لفظ اإلبياـ،، بنحكه، (11)ابف ماجو أخرجوك 

من طريق:  دكف ذكر لفظ اإلبياـ،، اي مختصر ، (13)، كالدارمي(12)ابف راىكيو في المسند أخرجوك 
 .مالك بن أنس

َعْبِدالم ِو اهلل عن  عبد أبى بن كلىما)عبد اهلل بن يزيد القرشي، ومالك بن أنس( تابعا الفضيل
 ، بو.ْبِن ِنَيارا

 

 

                                                           

 (.1771/ح135/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(1
 (.22163/ح115/ص6( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(2
 (.37171/ح11/ص13( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(3
 (.3722/ح1631/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(4
 (.1111/ح363/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(5
 .(6211/ح222/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(6
 (.3757/ح111/ص6ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(7
 (.1536/ح31/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(8
 (.15155/ح62/ص2( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(9

 (.15612/ح122/ص12ثار، البىٍييىًقٌي )ج( معرفة السنف كاآل(10
 (.3123/ح217/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(11
 (.572/ح376/ص3بف راىكيو، اسحاؽ بف راىكيو )ج ( مسند اسحاؽ(12
 (.3722/ح1631/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(13
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  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

كمرسؿ  ،(1)لس، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيفمد مالك بن أنس:
 .(2)ا عبد أبى بف فضيؿ يذكر أحد أنو أرسؿ عف لكف لـك 

 .(3)رسؿ عف عركة بف الزبيرأأنو يذكر أحد  كلكف لـمرسؿ،  :َعْبِد الم ِو ْبِن ِنَيارٍ 

عائشة رسؿ عف أأنو يذكر أحد  كلكف لـمرسؿ،  عروة بن الزبير:
(4). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

 .(5)"إسناده صحيح "قاؿ األرنؤكط:ك 

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َرُجًل ) لفظ اإلبيام:

  .فت المبيـركاية عرٌ  أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:
ؿً راد الم قمت: " نىٍستىًعيفى  لىفٍ  ًإن ا"  الن ًبيُّ  لىوي  قىاؿى  ال ًذم بالر جي  َيَسافٍ  ْبنُ  ُخَبْيبُ ىيكى  ًبميٍشًرؾو

اَْلْنَصاِريُّ 
(6).  

 

                                                           

 (.32طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (1
 (.351جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (2
 .315ص ، المرجع السابؽانظر: ( (3
 .326ص ، المرجع نفسو: انظر( (4
 (.3523/ح267/ص1( سنف أبي داكد، أبكداكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج(5
بىٍيبي ٍبفي يىسىاؼو (6 : كيقىاؿى خبيب بف إساؼ، شيد بدرا كأحدا كالخندؽ، ككاف نازال في المدينة، كقىاؿى ( خي

م ى ا ع ميو كسمـ بدر، فمحقو في الكاقدم: " كاف خبيب بف يساؼ قد تأخر إسبلمو حتى خرج النبي صى
، كمات في خبلفة عثماف".  كالخندؽ كالمشاىد كميا مع رسكؿ ا  كأحدان  الطريؽ، فأسمـ كشيد بدران 

 (.112/ 3جاالستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )
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. كا (4)، كالعراقي(3)، كابف بشككاؿ(2)، كابف عبد البر(1)كقاؿ بذلؾ البخارم في التاريخ الكبير
 تعالى أعمـ.

      
 رابع:الحديث ال

كرو  :النسائيقاؿ  (53) م دي ٍبفي مىٍنصي نىا ميحى أىٍخبىرى
د ثىنىا سيٍفيىافي (5) : حى ك(6)، قىاؿى : (7)، عىٍف عىٍمرو ، قىاؿى

اًبرنا : أىرىأىٍيتى ًإٍف قيًتٍمتي ًفي سىًبيًؿ الم وً (8) سىًمٍعتي جى دو ؿه يىٍكـى أيحي : قىاؿى رىجي ، فىأىٍيفى  ، يىقيكؿي
 : ت ى قيًتؿى «َجن ةِ ِفي الْ »أىنىا؟ قىاؿى ، فىأىٍلقىى تىمىرىاتو ًفي يىًدًه، ثيـ  قىاتىؿى حى

(9). 

 أوًًل: تخريج الحديث:

كأبك ، (14)كأحمد ،(13)الحميدم، ك (12)كالنسائي في الكبرل ،(11)مسمـ، ك (10)البخارم أخرجو
، (19)كبرلكالبىٍييىًقٌي في ال، (18)كأبك نعيـ في الحمية ،(17)كابف حباف، (16)عكانة  كأبك، (15)يعمى

 كبنفس لفظ اإلبياـ" رجؿ". بو، بنحوه، سفيان بن عيينة من طريق:

                                                           

 (.312/ 2جالتاريخ الكبير، البخارم )انظر: ( (1
 (.112/ 3جبد البر )االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عانظر: ( (2
 (.311/ 13جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (3
 (.3/1331ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(4
 ( محمد بف منصكر: بف ثابت بف خالد الخزاعى.(5
 بف عيينة.ىك ا( سفياف: (6
7).  ( عمرك بف دينار: المكى، أبك محمد األثـر
 صحابي جميؿ. بف عبد ا ىك اابر: ( ج(8
ؿ  )ج(9 ٍف قيًتؿى ًفي سىًبيًؿ الم ًو عىز  كىجى  (.2171/ح22/ص6( سنف النسائي، النسائي، كتاب الجياد، باب ثىكىابي مى

 (.1116/ح27/ص7( صحيح البخارم، البخارم )ج(10
 (.1122/ح1712/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(11
 (.1215/ح322/ص1ائي )ج( سنف النسائي الكبرل، النس(12
 (.1316/ح222/ص3( المسند، الحميدم )ج(13
 (.11211/ح316/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(14
 (.1253/ح167/ص2( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(15
 (.5223/ح171/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(16
 (.1672/ح711/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(17
 (.212/ص2ية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ األصبياني )ج( حم(18
 (.15216/ح57/ص2( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(19
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  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 ،(1)ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف كلكف ،مدلس سفيان بن عيينة:

كلكف خرة، آكتغير حفظو ب ،(2)عمرك بف دينار المكي رسؿ عفيذكر أحد أنو أ لـمرسؿ، كلكف ك 
 .(3)في القسـ األكؿ مف المختمطيف العبلئيعٌده 

مف مراتب  كلىذكره ابف حجر في المرتبة األ كلكف ،مدلس، يالمك دينار: بن عمرو
 .(5)عمرك بف دينار المكي يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـمرسؿ، كلكف ك  ،(4)المدلسيف

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛صحيح إسنادهلذا ف

ًحيحه أبك نعيـ في الحميةقاؿ  مىٍيًو، ميت فىؽه  :" صى اهي  عى ًديثً  ًمفٍ  أىٍخرىجى ك" عىفٍ  سيٍفيىافى  حى  .(6)عىٍمرو

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:

  .مبيـفت الركاية عرٌ  أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ؿً المراد  قمت: ت ى قيًتؿى لقى التمرات مف يدًه، أ ال ًذم بالر جي  ُعَمْيرُ ىيكى الصحابي الجميؿ  ثيـ  قىاتىؿى حى
اَْلْنَصاِريُّ  اْلُحَمامِ  ْبنُ ا

، كابف عبد (9)كالخطيب البغدادم ،(8)، كقاؿ بذلؾ عبد الغني األزدم(7) 

                                                           

 (.23( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
 (.116( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.15العبلئي )ص  ( انظر: المختمطيف،(3
 (.33( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (4
 (.312( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (5
 (.271/ص2( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ األصبياني )ج(6
اـً (7 مى اًلد : ٍبف الجمكح بٍ  ( عيمىٍيري ٍبفي اٍلحي مىًمٌي، شيد بدرنا، كقتؿ بيا شييدنا، قتمو خى اًرٌم السُّ ٍيد ٍبف حراـ األىٍنصى ف زى

كىافى رسكؿ ا  اًرث، فقتبل يىٍكـ بدر جميعنا. االستيعاب   ٍبف األعمـ، كى قد آخى بينو كبيف عيبىٍيدىة ٍبف اٍلحى
 (.1311/ 2جفي معرفة األصحاب، ابف عبد البر )

 (.165لمبيمات، عبد الغني بف سعيد األزدم )ص ( انظر: الغكامض كا(8
 (.311/ 2ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(9
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، كابف (3)كابف بشككاؿ ،(2)ابف طاىر المقدسيك ، (1)إسحاؽ ابف ذكر فيما البر في االستذكار
 .(6)، كالعراقي(5)، كابف الممقف(4)األثير

في ركايتيف مختمفتيف، ففي حديث ، ىذه القصة كقعت لرجميف متغايريف بأفقمت: والواضح لي 
مف  كانت القصة يكـ أحد، كأما في الركاية األخرل الدراسة مف حديث جابر بف عبدا 

مىاـً  ٍبفي  كانت القصة يكـ بدر، فبل أظف أف عيمىٍيري  حديث أنس بف مالؾ  مف كقعت    اٍلحي
ٍيرى مع مىاـً  ٍبفى  و كبل القصتيف؛ كذلؾ الف عيمى أىؿ السير عمى  استشيد يكـ بدر، كاتفؽ اٍلحي

ديث ذلؾ، فكيؼ لو أف يبقى ليـك أحد كتحدث معو نفس القصة، كبذلؾ يككف الرجؿ الذم في ح
ٍيري  أنس بف مالؾ  اـً  ٍبفي  ىك عيمى مى ع تعريفو، المبيـ في حديث الدارسة فمـ أستط، كأما   اٍلحي
 كا تعالى أعمـ.

 :يومما يؤيد رأيّ 

  أنس  حديث كفي أحد، يكـ كاف ذلؾ أف:  جابر  حديث عبد الغني األزدم:" في وقال ما
 .(7)كاف" اليكميف أم أعمـ كا بدر، يكـ كاف: ىذا
ا ابف عبد البر:" كقىاؿ ؿى  أىظيفُّ  مى بىرً  ًفي ال ًذم الر جي اًبرو  خى ٍيري  ىيكى  جى اـً  ٍبفي  عيمى مى دو  يىٍكـى  ذىًلؾى  أًلىف   اٍلحي  أيحي

ًديثي  ٍيرو  كىحى " يىٍكـى  عيمى  .(8)بىٍدرو

ؿه  قىاؿى  قىٍكليوي  كقاؿ ابف حجر:" مىى أىًقؼٍ  لىـٍ  رىجي ٍيري  أىن وي  بىٍشكيكىاؿو  ابف كىزعـ اٍسًموً  عى اـً  ٍبفي  عيمى مى   اٍلحي
ٍـّ  كىىيكى  مىةً  ًبضى تىٍخًفيؼً  اٍلميٍيمى سىبىقىوي  اٍلًميـً  كى ًطيبي  ذىًلؾى  ًإلىى كى وي  ًبمىا كىاٍحتىج   اٍلخى ًديثً  ًمفٍ  ميٍسًمـه  أىٍخرىجى  حى
ٍيرى  أىف   أىنىسو  مىاـً  ٍبفى  عيمى عىؿى  تىمىرىاتو  أىٍخرىجى  اٍلحي ت ى أيٍحًييتي  أىنىا لىًئفٍ  قىاؿى  ثيـ   ًمٍنييف   يىٍأكيؿي  فىجى  تىمىرىاًتي آكيؿى  حى
يىاةه  ًإن يىا ىىًذهً  ت ى قىاتىؿى  ثيـ   طىًكيمىةه  لىحى قىعى  لىًكفٍ  قيٍمتي  قيًتؿى  حى ًديثً  ًفي الت ٍصًريحي  كى  يىٍكـى  كىافى  ذىًلؾى  أىف   أىنىسو  حى
ةي  بىٍدرو  قىعى  اٍلبىابً  ًفي ال ًتي كىاٍلًقص  ًديثً  ًفي ًريحي الت صٍ  كى اًبرو  حى دو  يىٍكـى  كىانىتٍ  أىن يىا جى  يىٍظيىري  فىال ًذم أيحي

                                                           

 (.123/ 7ج( انظر: االستذكار، ابف عبد البر )(1
 (.115( انظر:  إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (2
 (.116/ 1جؿ )( انظر:  غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككا(3
 (.351/ 1ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )(4
 (.172/ 31ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(5
 (.3/1332ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(6
 (.151( الغكامض كالمبيمات، عبد الغني بف سعيد األزدم )ص (7
 (.123/ 7ج( االستذكار، ابف عبد البر )(8
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ا تىافً  أىن ييمى قىعىتىا ًقص  مىٍيفً  كى ـي  كىالم وي  ًلرىجي ًفيوً  أىٍعمى ابىةي  كىافى  مىا كى حى مىٍيوً  الص  ـً  نىٍصرً  حيبٍّ  ًمفٍ  عى ٍسبلى  اإٍلً
اةً مى  اٍبًتغىاءى  الش يىادىةً  ًفي كىالر ٍغبىةً   .(1)الم ًو" ٍرضى

كىاب" ىيكى  كىىىذىا ًلرجمىٍيًف، كقعتا قضيتاف أىن ييمىا كقاؿ العيني: " فىالظ اًىر  .(2)الص 
     

 الحديث الخامس:

م دي ٍبفي بىش ارو  :الترمذمقاؿ  (54) د ثىنىا ميحى حى
د ثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو  (3) : حى ، (5)سيٍفيىافى  ، عىفٍ (4)قىاؿى

شيٍعبى  ، عىٍف أىًبي العىب اسً (6)ةى كى ًبيًب ٍبًف أىًبي ثىاًبتو ك(7)، عىٍف حى ٍبًد الم ًو ٍبًف عىٍمرو (8)، عىٍف عى
 

ؿه ًإلىى الن ًبيٍّ  اءى رىجي : جى ،  ،«أََلَك َواِلَداِن؟»:   يىٍستىٍأًذنيوي ًفي الًجيىاًد، فىقىاؿى  قىاؿى ـٍ : نىعى قىاؿى
 .(9)«َفِفيِيَما َفَجاِىدْ »:   قىاؿى 

 أوًًل: تخريج الحديث:

  ،(15)كعبد الرزاؽ ،(14)كالطيالسي ،(13)كالنسائي ،(12)داكد أبكك  ،(11)مسمـك  ،(10)البخارم أخرجو

                                                           

 (.271/ 5ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(1
 (.111/ 15ج( عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(2
: لقبو بندار.(3 م دي ٍبفي بىش ارو  ( ميحى
 ( يحيى بف سعيد: القطاف.(4
 بف سعيد الثكرما ىك ( سفياف:(5
 ف الحجاج.بىك ا( شعبة: (6
7). كخى  ( أىبيك العىب اًس: ىيكى الش اًعري األىٍعمىى المىكٍّيُّ كىاٍسميوي: الس اًئبي ٍبفي فىرُّ
ك:(8 ٍبًد الم ًو ٍبًف عىٍمرو  . بف العاص ا ىك ( عى
ٍيوً (9 تىرىؾى أىبىكى رىجى ًفي الغىٍزًك كى اءى ًفيمىٍف خى  ( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب الجياد، باب مىا جى

 (.1651/ح121/ص1)ج
 (.31/ح31/ص1)جالمفرد األدب كفي ،(2111/ح72/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(10
 (.3712/ح1257/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(11
 (.3732/ح15/ص2( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(12
 (.2112/ح11/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(13
 (.3261/ح12/ص1( مسند الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(14
 (.2311/ح157/ص7( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(15
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كابف ، (4)كأحمد ،(3)كابف أبي شيبة في المصنؼ ،(2)كابف الجعد في المسند ،(1)الحميدمك 
وخَ  ْبنُ  من طريق: الس اِئبُ  ،(5)حباف  اـ" رجؿ".، بنحكه، كبنفس لفظ اإلبيَفرُّ

 ،(11)كأحمد ،(10)الحميدمك  ،(9)كعبد الرزاؽ ،(8)ابف ماجوك  ،(7)كالنسائي ،(6)داكد أبك أخرجوك 
، كابف (14)ثاركالطحاكم في شرح مشكؿ اآل ،(13)كالبزار ،(12)في األدب المفرد البخارمك 

س ، بنحكه، كبنفمن طريق: السائب بن مالك ،(16)كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾ ،(15)حباف
 لفظ اإلبياـ" رجؿ".

وخَ  ْبنُ  الس اِئبُ كبلىما)  . العاص َعْمرو بن ْبنِ  الم وِ  عن َعْبدِ ( والسائب بن مالك ،َفرُّ

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:   

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 .(17)بتحبيب بف أبي ثايذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ كلكف  :بن الحجاج شعبة

 

                                                           

 (.726/ح122/ص1( المسند، الحميدم )ج(1
 (.711/ح21/ص1( مسند ابف الجعد، ابف الجعد )ج(2
 (.22175/ح715/ص1( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(3
 (.6711/ح113/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.211/ح31/ص3)ج ( صحيح ابف حباف، ابف حباف(5
 (.3731/ح15/ص2( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(6
 (.1162/ح112/ص5( سنف النسائي، النسائي )ج(7
 (.3513/ح221/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(8
 (.2317/ح157/ص7( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(9

 (.727/ح122/ص1( المسند، الحميدم )ج(10
 (.6121/ح21/ص11ؿ )ج( مسند أحمد، أحمد بف حنب(11
 (.12/ح11/ص1( األدب المفرد، البخارم )ج(12
 (.3112/ح211/ص6( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(13
 (.3133/ح266/ص7ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(14
 (.112/ح162/ص3( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(15
 (.5371/ح161/ص1سابكرم )ج( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا الني(16
 (.116( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (17
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مرسؿ ك  ، (1)مف مراتب المدلسيف الثانيةكلكف ذكره ابف حجر في المرتبة  مدلس، الثوري: سفيان
 .(2)حبيب بف أبي ثابتيذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف 
 ،(3)مف مراتب المدلسيف الثالثة كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة مدلس، ثابت: أبي بن حبيب

كخً  ٍبفً  س الس اًئبً بالسماع مف أبي العباكلكف صرح  مرسؿ كلكف ، ك (4)كما في ركاية البخارم فىرُّ
كخ ٍبفً  أبي العباس الس اًئبً يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـ  .(5)فىرُّ

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

ًديثه  " كىىىذىاقاؿ الترمذم: سىفه  حى " حى ًحيحه ًديث ، كقاؿ ابف الممقف:" ىىذىا(6)صى ًحيح الحى  أخرجو صى
افً  ا" ًفي الش ٍيخى ٍيًيمى ًحيحى صى

 .(8)عميو" ، كقاؿ ابف حجر:" متفؽ(7)

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:

  .فت المبيـركاية عرٌ  أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ًؿ الذم جاء يستأذف الالمراد  قمت:  ْبنِ  اْلَعب اسِ  ْبنُ  َجاِىَمةُ ىك  الًجيىادً في  نبي بالر جي
، كفي (11)، كابف حجر في اإلصابة(10)، كابف األثير(9)، كقاؿ بذلؾ ابف عبد البرِمْرَداسٍ 

                                                           

 (.23( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ابف حجر )ص (1
 (.126( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.25التدليس ابف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف ب(3
: سىًمٍعتي أىبىا العىب اًس 2111/ح72/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(4 ، قىاؿى ًبيبي ٍبفي أىًبي ثىاًبتو د ثىنىا حى (. )..حى

)  الش اًعرى
 (.171( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (5
ٍف (6 اءى ًفيمى ٍيًو ( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب الجياد، باب مىا جى تىرىؾى أىبىكى رىجى ًفي الغىٍزًك كى خى

 (.1651/ح121/ص1)ج
 (.11/ 2ج(  البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير، ابف الممقف )(7
 (.51(  التمييز في تمخيص تخريج أحاديث شرح الكجيز المشيكر بػ التمخيص الحبير، ابف حجر )المقدمة/ (8
 (.365/ 1جستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )( انظر: اال(9

 (.712/ 1ج( انظر: أسد الغابة، في معرفة الصحابة ابف األثير )(10
 (.771/ 1ج( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )(11



250 

، كقاؿ بذلؾ الّسمِميّ  جاىمة بن ُمَعاِوَية ، كقيؿ ىيكى (3)، كالعيني(2)، كفي التمخيص الحبير(1)الفتح
 .(5)ماجو ابف سنف ، كالسيكطي في شرح(4)يرابف حجر في التمخيص الحب

الوارد في  كتب المبيمات، واستطعت بيان المبيم ا أحد من مصنفيالرواية لم يذكرى هقمت: ىذ
 من خلل كتب الصحابة، وكتب الشروح.  الحديث

سيكطي: يؤيد ذلؾ، قكؿ اإلماـ ال، كمما  ِمْرَداسٍ  ْبنِ  اْلَعب اسِ  ْبنُ  َجاِىَمةُ أنو  والراجح عندي
اًبيٌ  كجاىمة ًفييىا ميٍختىمؼ صحبتو ميعىاًكيىة أًلىف ؛جاىمة الس اًئؿ فأ الظ ف عمى كىاٍلغىاًلب" حى  كىا صى

 .(6)أعمـ"

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 (.111/ 6ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(1
 أحاديث شرح الكجيز المشيكر بػ التمخيص الحبير، ابف حجر ( انظر: التمييز في تمخيص تخريج (2

 (.1511/ 1ج)
 (.371/ 11ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(3
 ( انظر: التمييز في تمخيص تخريج أحاديث شرح الكجيز المشيكر بػ التمخيص الحبير، ابف حجر (4

 (.1512/ 1ج)
 (.311، السيكطي )ص ( انظر: شرح سنف ابف ماجو كغيره(5
 .311ص ، ( المرجع السابؽ(6
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 كتاب الجنائز : المطمب الثاني
 :وفيو خمسة أحاديث

 الحديث األكؿ:

ًليًد الط  قاؿ أبك داكد:  (55) د ثىنىا أىبيك اٍلكى د ثىنىا شيٍعبىةي (1)اًلًسيُّ يى حى : (2)، حى ًؿ، قىاؿى ، عىٍف عىاًصـو اأٍلىٍحكى
سىًمٍعتي أىبىا عيٍثمىافى 
ٍيدو (3) ٍف أيسىامىةى ٍبًف زى مىٍت ًإلىٍيًو كىأىنىا  ، أىف  اٍبنىةن ًلرىسيكًؿ الم ًو  ، عى أىٍرسى

سىٍعده  مىعىوي، كى
، كىأىٍحسىبي أيبىيًّا(4)

ًضرى فىاٍشيىٍدنىا، فىأىٍرسىؿى ييٍقًرئي  -ًبٍنًتي  أىكٍ  -: أىف  اٍبًني (5) قىٍد حي
، فىقىاؿى  ـى مىٍت  «ُقْل ِلم ِو َما َأَخَذ، َوَما َأْعَطى َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه، ِإَلى َأَجلٍ »:  الس بلى فىأىٍرسى

ًبيُّ ًفي ًحٍجًر رىسيكًؿ الم ًو  مىٍيًو، فىأىتىاىىا فىكيًضعى الص  نى تيٍقًسـي عى ٍفسيوي تىقىٍعقىعي ، كى
ٍينىا  (6) ٍت عى فىفىاضى

ِإن َيا َرْحَمٌة، َوَضَعَيا الم ُو ِفي ُقُموِب »:  : مىا ىىذىا؟ قىاؿى  ، فىقىاؿى لىوي سىٍعده رىسيكًؿ الم ًو 
ن َما َيْرَحُم الم ُو ِمْن ِعَباِدِه الرَُّحَماءَ   .(7)«َمْن َيَشاُء، َواِ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

مىتٍ  ،(9)مسمـ"، ك الن ًبيٍّ  بىنىاتً  ًلبىٍعضً  اٍبفه  ، كفيو لفظ" كىافى (8)بخارمال أخرجو  كفيو لفظ "فىأىٍرسى
تيٍخًبريهي  تىٍدعيكهي، بىنىاًتوً  ًإٍحدىل ًإلىٍيوً  ًبيًّا أىف   كى ٍكًت"،  ًفي لىيىا اٍبننا أىكً  لىيىا، صى كفيو لفظ  ،(10)كالنسائياٍلمى

مىتٍ  " ك  ًلي اٍبننا أىف   ًإلىٍيوً   الن ًبيٍّ  ًبٍنتي  "أىٍرسى  بىنىاتً  ًلبىٍعضً  اٍبفه  كىافى " كفيو لفظ ،(11)ابف ماجوقيًبضى

                                                           

ًمًؾ.(1 ٍبًد المى ـي بفي عى : ىك ًىشىا ًلٍيًد الط يىاًلًسيُّ  ( أىبيك الكى
 بف الحجاج.ا ىك ( شعبة:(2
 ( أبك عثماف: النيدم ىك عبد الرحمف بف مٌؿ.(3
 .بف عبادة ىك ا( سعد: (4
 .( أبي: بف كعب (5
نىٍفسيوي تىقىٍعقىعي":(6 ـٍ يىٍمبىث أىٍف يىٍنتىًقؿ ًإلىى  ( "كى ارى ًإلىى حاؿو لى ، أىرىادى: كيم مىا صى ر ؾي تىتىحى قاؿ ابف األثير: "أىٍم تىٍضطىرب كى

 (.11/ 1جأيٍخرىل تيقىربو ًمفى اٍلمىٍكًت". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )
مىى اٍلمىيًٍّت )جداكد، كتاب الجنائز، باب ًفي اٍلبي  كداكد، أب ي( سنف أب(7  .(2137/ح122/ص2كىاًء عى
 أىف  " لفظ فيو(713/ح111/ص1)ج  المفرد األدب كفي ،(5111/ح122/ص2( صحيح البخارم، البخارم )ج(8

ًبيًّا ٍبنىةً  صى  ".  الم وً  رىسيكؿً  الى
 (.232/ح627/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.1161/ح31/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(10
 (.1711/ح716/ص1بف ماجو، ابف ماجو )ج( سنف ا(11



252 

مىتٍ   الم ًو، ًلرىسيكؿً  اٍبنىةن  كفيو لفظ " أىف   ،(1)كالطيالسي"، الم ًو  رىسيكؿً  كعبد اٍبنىيىا"،  أىف   ًإلىٍيوً  أىٍرسى
مىتً ،(2)الرزاؽ "،  اٍبنىًتي أىف    ًبيٍّ الن   اٍبنىةي  كفيو لفظ "فىأىٍرسى  ،(3)كابف أبي شيبة في المصنؼتيٍقبىضي

ٍينىبى  ًباٍبنىةً  أيًتيى " لفظ كفييما ،(4)سندفي المك  ٍيمىةى   الم وً  رىسيكؿي  ، كفيو لفظ" أيًتيى (5)، كأحمد"زى  ًبأيمى
"،  اٍبنىةً  ٍينىبى اءىهي  ،(6)كالبزارزى تىقيكؿي  ٍدعيكهي تى  بىنىاًتوً  ًإٍحدىل رىسيكؿي  كفيو لفظ " فىجى ًبيًّا ًإف  : كى  ًفي لىيىا صى

ٍكًت"،  ٍينىبى  كفيو لفظ" فىأىتىٍيتيوي  ،(7)كابف حبافاٍلمى  اْلحول سميمان بن "، من طريق: عاصمًباٍبنىًة زى

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:  

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 .(8)عاصـ األحكؿر أحد أنو أرسؿ عف يذك لـكلكف  ،مرسؿ :بن الحجاج شعبة

 .(9)النيدم أبي عثمافيذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ اْلحول: سميمان بن عاصم

أسامة بف زيد يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ مّل: بن الرحمن عبد
(10). 

 .ف رجالو ثقاتأل ؛إسناده صحيحلذا ف

 .(12)"إسناده صحيح"ألرنؤكط: قاؿ ا، ك (11)عميو" ابف حجر:" متفؽ قاؿك 
 

 

 
                                                           

 (.651/ح36/ص3( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(1
 (.6651/ح771/ص2( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(2
 (.13132/ح63/ص2( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(3
 (.176/ح131/ص1( المسند، ابف أبي شيبة )ج(4
 (.31552/ح112/ص26)ج( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ (5
 (.3722/ح11/ص5( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(6
 (.2171/ح132/ص5( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(7
 (.116( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (8
 .312ص ، ( انظر: المرجع السابؽ(9

 .335ص ، ( انظر:  المرجع نفسو(10
 (.2137/ح11/ص7األرنؤكط )ج داكد، تحقيؽ كداكد، أبي ( سنف أب(11
 (.1376/ 2ج( التمييز في تمخيص تخريج أحاديث شرح الكجيز المشيكر بػ التمخيص الحبير، ابف حجر )(12
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما ، (ِبْنِتي  َأوْ  -، اْبِنيالم ِو  ِلَرُسولِ  اْبَنةً ) لفظ اإلبيام:
ًبيًّا أىف   ،الن ًبيٍّ  بىنىاتً  ًلبىٍعضً  اٍبفه  كىافى  )جاء في التخريج كىي: ٍبنىةً  صى مىتٍ  ،الم وً  رىسيكؿً  الى  أىٍرسى

، ًلي اٍبننا أىف   ًإلىٍيوً   الن ًبيٍّ  ًبٍنتي  مىتً  قيًبضى ( اٍبنىًتي أىف    الن ًبيٍّ  اٍبنىةي  فىأىٍرسى  .تيٍقبىضي

ٍينىبى  ًباٍبنىةً  أيًتيى  )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ   ،زى
، اٍبنىةً  ٍيمىةى ًبأيمى   الم وً  رىسيكؿي  أيًتيى  ٍينىبى ٍينىبى  فىأىتىٍيتيوي  زى  .(ًباٍبنىًة زى

 بيان اإلبيام:

(   ، كابف أك بنت ابنة رسكؿ ا كرد في ىذه الركاية مبيماف، كىما ) ابنة رسكؿ ا  قمت:
َزْيَنُب بنت  ًإلىٍيًو خبر كفاة ابنيا أك بنتيا، ىي اٍلميٍرًسمىةي  فأما المراد بالمبيـ األكؿ ابنة رسكؿ ا 

، ككما بينت طرؽ التخريج (3)، كالعراقي(2)، كابف حجر(1)، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿرسول اهلل 
 ذلؾ.

قيؿ ُأَمْيَمةُ أم ابنة زينب، ىي  فأما المراد بالمبيـ الثاني بنت ابنة رسكؿ ا   ِبْنتِ  ُأَماَمة كى
ِبيعِ  ْبنِ  اْلَعاِصي َأِبي ، ككما بينت (6)، كالعراقي(5)، كابف الممقف(4)، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿالر 

 طرؽ التخريج ذلؾ.

كقد استشكؿ ىنا ىؿ ىك ابف أك "، قيًبضى  ًلي اٍبننا أف زينب قالت:" أىف  ركايات ال بعض ككرد في
 ؟بنت لزينب بنت رسكؿ ا 

 ْبنِ  اْلَعاصِ  َأِبي ْبنُ  يُّ َعمِ فًقيؿى ىك  ًلي" اٍبننا ًإف   قىٍكليوي" كقد أجاب ابف حجر عمى ىذا االستشكاؿ: 
ِبيِع من زينب ِبْنتِ  طٍّوً  الدٍٍّميىاًطيُّ  كعزاه ابف حجر إلى ما كىتىبىو،  الن ِبي   الر  اًشيىةً  ًفي ًبخى كقد ، اٍلحى

ًفيوً  دً  ىىذىا طيريؽً  ًمفٍ  شىٍيءو  ًفي ميسىمًّى يىقىعٍ  لىـٍ  أًلىن وي  ؛نىظىره  ضعؼ ابف حجر ىذا القكؿ كقاؿ كى  يثً اٍلحى
ا بىٍيري  ذىكىرى  فىقىدٍ  كىأىٍيضن ٍيريهي  بىك ارو  ٍبفي  الزُّ ًميًّا أىف   ًباأٍلىٍخبىارً  اٍلًعٍمـً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىغى ت ى عىاشى  اٍلمىٍذكيكرى  عى  نىاىىزى  حى
ميـى  م ى الن ًبي   كىأىف   اٍلحي مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى مىى أىٍردىفىوي  كى ًمٍثؿي  مىك ةى  فىٍتحً  يىٍكـى  رىاًحمىًتوً  عى قٍّوً  ًفي ييقىاؿي  الى  ىىذىا كى  حى

                                                           

 (.216/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(1
 (.176/ 2ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(2
 (.1/111جمات المتف كاإلسناد، العراقي )( انظر: المستفاد مف مبي(3
 (.216/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(4
 (.731/ 2ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(5
 (.1/111ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(6
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ًبيٌّ  فٍ  عيٍرفنا صى ازى  كىاً  ٍيثي  ًمفٍ  جى  ِبْنتِ  ُرَقي ةَ  ِمنْ  َعف انَ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  ِبنُ  وُ الم   َعْبدَ المُّغىًة، كًقيؿى ىك  حى
ذيًرمٍّ ًفي  الن ِبي   عىوي  اتى مى  اأٍلىٍنسىاًب، حيث أنو لىم ا كعزاه ابف حجر ًلٍمبىبلى  ًحٍجًرهً  ًفي  الن ًبيُّ  كىضى
قىاؿى  ـي  ًإن مىا كى مىاءى، كًقيؿى ىك  ًعبىاًدهً  ًمفٍ  الم وي  يىٍرحى  ِبْنتِ  َطاِلٍب من َفاِطَمةَ  َأِبي ْبنِ  َعِمي   ْبنُ  ُمْحِسنُ الرُّحى

قىدً  كمف ثـ قاؿ، إلى البزار في مسنده كعزاه ابف حجر الن ِبي    أىن وي  ًباأٍلىٍخبىارً  ٍلًعٍمـً ا أىٍىؿي  ات فىؽى  كى
ًغيرنا مىاتى  يىاةً  ًفي صى م ى الن ًبيٍّ  حى مىٍيوً  الم وي  صى م ـى  عى سى  أىف   ثىبىتى  ًإفٍ  ااًلٍبفي  ًبوً  ييفىس رى  أىفٍ  أىٍكلىى فىيىذىا كى

ةى  ًبيٍّ  كىانىتٍ  اٍلًقص  لىـٍ  ًلصى ٍينىبي  اٍلميٍرًسمىةى  أىف   يىٍثبيتٍ  كى  .زى

ىك المراد بالخبر، إنما المراد ىي ابنة  حجر، أف يككف ابنان لزينب بنت النبي  ابف فقد استثنى
كىابى  لىًكف   ، حيث أنو ضعؼ كؿ األقكاؿ السابقة، كقاؿ: زينب بنت النبي  ًديثً  ًفي الص   حى

ٍينىبي  اٍلميٍرًسمىةى  أىف   اٍلبىابً  لىدى  كىأىف   زى ًبي ةه. اٍلكى  صى

ٍينىبى  أىف   ًبالن سىبً  اٍلًعٍمـً  أىٍىؿي  ات فىؽى  و قىدً أن كأما االستشكاؿ الثاني: ًميًّا ًإال   اٍلعىاصً  أًلىًبي تىًمدٍ  لىـٍ  زى  عى
قىدً  فىقىطٍ  كىأيمىامىةى  ٍيثي  ًمفٍ  ذىًلؾى  اٍستىٍشكىؿى  كى مىى ات فىقيكا ًباأٍلىٍخبىارً  اٍلًعٍمـً  أىٍىؿى  ًإف   حى  أىًبي ًبٍنتى  أيمىامىةى  أىف   عى
ٍينىبى  فٍ مً  اٍلعىاصً  ت ى  الن ًبيٍّ  بىٍعدى  عىاشىتٍ   الن ًبيٍّ  ًبٍنتً  زى يىا حى ك جى ًميُّ  تىزى  بىٍعدى  طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  عى
فىاةً  ًميٍّ  ًعٍندى  عىاشىتٍ  ثيـ   فىاًطمىةى  كى ت ى عى ٍنيىا؟؟ قيًتؿى  حى  عى

ابي  قاؿ ابف حجر ييجى ًديثً  ًفي ًبقىٍكًلوً  اٍلميرىادى  ًبأىف   كى  ييٍقبىضى  أىفٍ  قىارىبى  أىمٍ  قيًبضى  ًلي اٍبننا ًإف   اٍلبىابً  حى
يىديؿُّ  مىى كى ًضرىٍت"، " أىف   قىدٍ  اٍبنىًتي "ًإف   الركايات التي فييا ذىًلؾى  عى "، ككما في ركاية  اٍبنىًتي حي تيٍقبىضي
ٍبدً  ، " قىاؿى  ٍبفً  الر ٍحمىفً  عى ٍينىبي  فىبىعىثىتٍ  اصً اٍلعى  أىًبي ًبٍنتً  ًبأيمىامىةى  اٍستيًعز   عىٍكؼو   الم وً  رىسيكؿً  ًبٍنتي  زى
قىٍكليوي  لىوي" تىقيكؿي  ًإلىٍيوً  كىايىةً  ىىًذهً  ًفي كى ٍـّ  اٍستيًعز   الرٍّ كىٍسرً  اٍلميثىن اةً  ًبضى مىةً  كى تىٍشًديدً  اٍلميٍيمى  ًبيىا اٍشتىد   أىمً  الز امً  كى

مىى كىأىٍشرىفىتٍ  اٍلمىرىضي  مىٍيوً  نبيو أٍكـر تىعىالىى الم وى  أىف   ٍظيىري يى  كىال ًذم اٍلمىٍكتً  عى ة عى ـ الص بلى م ـى  لىم ا كىالس بلى  سى
بٍّوً  أًلىٍمرً  ب رى  رى لىـٍ  اٍبنىتىوي  كىصى ٍينىٍيوً  ذىًلؾى  مىعى  يىٍمًمؾٍ  كى افىى ًبأىفٍ  كىالش فىقىةً  الر ٍحمىةً  ًمفى  عى  ًفي اٍبنىًتوً  اٍبنىةى  الم وي  عى
ٍقتً  ذىًلؾى  مىصىتٍ فى  اٍلكى اٍلميد ةى  كىعىاشىٍت ًتٍمؾى  الشٍّد ةً  ًتٍمؾى  ًمفٍ  خى

(1). 

ًبيًع،  ٍبفً  اٍلعىاًصي أىًبي ًبٍنتي  ، كىي أيمىامىةي أنيا ابنة زينب بنت رسكؿ ا  والراجح عندي: الر 
قىدٍ  كىذا بنانء عمى ما سبؽ، كحيث قاؿ ابف حجر: " كىابى  أىف   قىد ٍمنىا كى  الى  اٍبنىًتي اؿى قى  مىفٍ  قىٍكؿي  الص 

  ، كا تعالى أعمـ.(2)اٍبًني"
     

 
                                                           

 (.176/ 2جارم ، ابف حجر )، فتح البارم شرح صحيح البخبير( بتصرؼ ك(1
 (.176/ 2ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(2



255 

 الحديث الثاني:

د ثىنىا اٍلقىٍعنىًبيُّ قاؿ أبك داكد:  (56) اًلؾو (1)حى ، عىٍف مى
د ثىنىا ميسىد ده (2) ، ح كحى

ٍيدو (3) م ادي ٍبفي زى د ثىنىا حى ، حى
ٍعنىى، عىٍف أىيُّكبى  اٍلمى
، عى (4) م ًد ٍبًف ًسيًريفى مىٍينىا (5) ٍف أيٍـّ عىًطي ةى ، عىٍف ميحى ؿى عى ، قىالىٍت: دىخى

فٍّيىًت اٍبنىتيوي، فىقىاؿى  رىسيكؿي الم ًو  اْغِسْمَنَيا َثَلثًا، َأْو َخْمًسا، َأْو َأْكَثَر ِمْن َذِلَك »:  ًحيفى تيكي
َأْو َشْيًئا ِمْن َكاُفوٍر، َفِإَذا  ،(6)ِإْن رََأْيُتن  َذِلَك، ِبَماٍء َوِسْدٍر، َواْجَعْمَن ِفي اآْلِخَرِة َكاُفورًا

ٍقكىهي  «َفَرْغُتن  َفآِذن ِني فىمىم ا فىرىٍغنىا آذىن اهي فىأىٍعطىانىا حى
 .(9)«ِإي اهُ (8)َأْشِعْرَنَيا»:  ، فىقىاؿى (7)

 أوًًل: تخريج الحديث:

فٍّيىتٍ  ، كفيو لفظ"(10)البخارم أخرجو نىٍحفي  كفيو لفظ" ،(11)مسمـ"، ك  الن ًبيٍّ  بىنىاتً  ًإٍحدىل تيكي   نىٍغًسؿي  كى

                                                           

1). ٍسمىمىةى بًف قىٍعنىبو ٍبدي اً بفي مى : ىك عى  ( القىٍعنىًبيُّ
 ( مالؾ: ىك ابف أنس.(2
3).  ( ميسىد دي: ىك ابف ميسىٍرىىًد بًف ميسىٍربىؿو األىسىًدمُّ
 ياني.( أيكب: ىك ابف أبي تميمة السخت(4
: "ًفي ىىذىا نظر، ( أـ عطية األنصارية (5 : اسميا  نسبية بنت الحارث، كقيؿ نسيبة بنت كعب، قىاؿى أىبيك عيمىرى

ألف نسيبة بنت كعب أـ عمارة"، كتعد أـ عطية ًفي أىؿ البصرة، كانت مف كبار نساء الصحابة رضكاف 
، تمرض المرضى، كتداكم الجرحى، كشيدت ًو الم و عمييـ أجمعيف، ككانت تغزك كثيرنا مىعى رىسيكؿ الم  

كىافى جماعة مف الصحابة غسؿ ابنة رىسيكؿ الم ًو  ، كحكت ذلؾ فأتقنت. حديثيا أصؿ ًفي غسؿ الميت، كى
ًف الن ًبٌي  أحاديث ركل عنيا أنس ٍبف مالؾ،  كعمماء التابعيف بالبصرة يأخذكف عنيا غسؿ الميت، كليا عى

 صة بنت سيريف. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر كمحمد ٍبف سيريف، كحف
 (.1215/ 1ج)

مساكو، كمنعو (6 ( "كىاٍجعىٍمفى ًفي اآٍلًخرىًة كىافيكرنا" : قاؿ القاضي عياض: " كفائدة تخصيص الكافكر لتبريده كا 
ذا عدـ قاـ غيره م ف الطيب مقامو". إكماؿ سرعة التغيير، كلقكة رائحتو كسطكعيا، كغمبتيا عمى غيرىا، كا 

 (.216/ 2جالمعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض )
( "حٍقكىه": قاؿ ابف األثير:" الحقك في األصؿ: مىشد  اإلزار، ثـ جعؿ اإلزار نفسو حقكان". جامع األصكؿ، ابف (7

 (.221/ 5جاألثير )
، كىك ما يمي الجسد". جامع األصكؿ، ابف ( "أٍشًعٍرنيا": قاؿ ابف األثير:" اإلٍشعار ىاىنا: جعؿ الثكب ًشعاران (8

 (.221/ 5جاألثير )
 (.2113/ح125/ص2داكد، كتاب الجنائز، باب كىٍيؼى غيٍسؿي اٍلمىيًٍّت )ج كداكد، أب ي( سنف أب(9

 (.1371/ح51/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(10
 (.222/ح616/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(11
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فٍّيىتٍ  ،(2)كالنسائيدكف ذكر لفظ اإلبياـ،  ،(1)داكد أبكاٍبنىتىوي"، ك  "، الن ًبيٍّ  بىنىاتً  ًإٍحدىل كفيو لفظ" تيكي
فٍّيىتٍ  ،(3)كالترمذم نىٍحفي  كفيو لفظ" ،(4)ابف ماجو، ك "الن ًبيٍّ  بىنىاتً  ًإٍحدىل كفيو لفظ" تيكي  نيغىسٍّؿي  كى

فٍّيىتً  ًحيفى  ، كفيو لفظ"(5)، كمالؾ في المكطأ"كيٍمثيكـو  أيـ   ٍبنىتىوي ا  كفيو لفظ" ،(6)كعبد الرزاؽ، "اٍبنىتيوي  تيكي

فٍّيىتٍ  نىٍحفي  كفيو لفظ" ،(7)الحميدم، ك " الم وً  رىسيكؿً  ًبٍنتي  تيكي كابف أبي شيبة في ، "اٍبنىتىوي  نيغىسٍّؿي  كى
نىٍحفي  كفيو لفظ" ،(8)المصنؼ نىٍحفي (9)، كابف راىكيو في المسند"اٍبنىتىوي  سٍّؿي نيغى  كى  نيغىسٍّؿي  ، كفيو لفظ" كى

فٍّيىتٍ  ، كفيو لفظ"(10)، كأحمد"اٍبنىتىوي  نىٍحفي  كفيو لفظ" ،(11)كابف حباف، " الن ًبيٍّ  بىنىاتً  ًإٍحدىل تيكي  كى
 مختصرنا. ، عدا أبي داكد، بنحوهُمَحم د ْبِن ِسيِرينَ  من طريق: ،"اٍبنىتىوي  نيغىسٍّؿي 

فٍّيىتٍ  ، كفيو لفظ"(12)البخارم أخرجوك  اتىتٍ  لىم ا كفيو لفظ" ،(13)مسمـ"، ك  الن ًبيٍّ  بىنىاتً  ًإٍحدىل تيكي  مى
ٍينىبي  ، "اٍبنىًتوً  غيٍسؿً  ًفي لىييف   قىاؿى  الم ًو  رىسيكؿى  كفيو لفظ" أىف   ،(14)داكد أبك"، ك اً  رىسيكؿً  ًبٍنتي  زى

فٍّيىتٍ  ،(16)كالترمذم"،  الن ًبيٍّ  بىنىاتً  ًإٍحدىل ظ" مىاتىتٍ كفيو لف ،(15)كالنسائي  ًإٍحدىل كفيو لفظ" تيكي
اتىتٍ  لىم ا كفيو لفظ" ،(17)كابف أبي شيبة في المصنؼ ،"الن ًبيٍّ  بىنىاتً  ٍينىبي  مى ، "الم وً  رىسيكؿً  ًبٍنتي  زى

فٍّيىتٍ (18)كابف راىكيو في المسند  لىم ا ، كفيو لفظ"(19)، كأحمد" الن ًبيٍّ  اتً بىنى  ًإٍحدىل ، كفيو لفظ" تيكي
                                                           

 (.2115/ح121/ص2داكد )ج كداكد، أب ي( سنف أب(1
 (.1115/ح21/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(2
 (.221/ح216/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(3
 (.1171/ح161/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(4
 (.3/ح333/ص1( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(5
 (.6112/ح113/ص2( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(6
 (.262ح/272/ص1( المسند، الحميدم )ج(7
 (.11211/ح112/ص3( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(8
 (.3225/ح315/ص7( مسند اسحاؽ بف راىكيو، اسحاؽ بف راىكيو)ج(9

 (.31111/ح225/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.2123/ح213/ص5( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(11
 (.1362/ح57/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(12
 (.222/ح611/ص3مسمـ )ج ( صحيح مسمـ،(13
 (.2117/ح125/ص2داكد )ج كداكد، أب ي( سنف أب(14
 (.1117/ح21/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(15
 (.221/ح216/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(16
 (.11213/ح171/ص3( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(17
 (.3221/ح311/ص7( مسند اسحاؽ بف راىكيو، اسحاؽ بف راىكيو )ج(18
 (.31527/ح221/ص21ند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج( مس(19
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اتىتٍ  ٍينىبي  مى ، عدا أبي داكد ، بنحوهِسيِرينَ  حفصة بنت من طريق: ،" الم وً  رىسيكؿً  ًبٍنتي  زى
 .اي صر مخت

 . َعِطي ةَ  ُأم   َعنْ  (ِسيِرينَ  ، وحفصة بنتُمَحم د ْبِن ِسيِرينَ كلىما)

 يو:ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عم

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
، (1)مدلس كمرسؿ، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف مالك بن أنس:

 .(2)تميمةبف أبي  أيكبيذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكما ك 

أنو  كال يضير، (3)قيؿ إنو كاف ضريرنا كلعمو طرأ عميو ألنو صح أنو كاف يكتب :حماد بن زيد
كىك مالؾ بف أنس كاف ضريران، كأنو يحتمؿ أف يككف قد طرأ عميو أم تغير، فقد تكبع مف قبؿ 

 .(4)تميمة أبي بف أيكب يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكىك مرسؿ كلكف ، ثقة

مدلس كمرسؿ، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف  السختياني: تميمة أبي بن أيوب
 .(6)محمد بف سيريفيذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـك  ، كما(5)مراتب المدلسيف

أـ عطيةيذكر أحد أنو أرسؿ عف  فمـ كلكف ال يضير ارسالو مرسؿ، :سيرين بن محمد
(7). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

مىٍيًو" كقاؿ النككم:" ميت فؽ مىٍيًو" ، كقاؿ ابف حجر: "ميت فؽ(8)عى إسناده  "قاؿ األرنؤكط:، ك (9)عى
 .(10)"حصحي

 
                                                           

 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.151( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (3
 (.165( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (4
 (.12طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص  ( انظر:(5
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (6
 .361ص ، ( انظر: المرجع السابؽ(7
 (.2211/ح223/ ص3( خبلصة األحكاـ، النككم )ج(8
 (.373/ 3ج( التمخيص الحبير، ابف حجر )(9

 (.2113/ح61/ص7يؽ األرنؤكط، أبكداكد )ج( سنف أبي داكد، تحق(10



258 

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

فٍّيىتٍ  )ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في التخريج كىي:، (اْبَنُتوُ ) لفظ اإلبيام:  تيكي
نىٍحفي  ، الن ًبيٍّ  بىنىاتً  ًإٍحدىل  .(اٍبنىًتوً  غيٍسؿً  ًفي لىييف   قىاؿى  الم ًو  رىسيكؿى  أىف   اٍبنىتىوي، نىٍغًسؿي  كى

نىٍحفي ) فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:عرّ الروايات الم  اٍبنىتىوي  نيغىسٍّؿي  كى
اتىتٍ  لىم ا ، كيٍمثيكـو  أيـ   ٍينىبي  مى  .(اً  رىسيكؿً  ًبٍنتي  زى

 بيان اإلبيام:

ف اةي  بابنة النبي المراد  قمت: ةي  (1)َزْيَنب ا ىي رىًحمىيىا اٍلميتىكى ٍكجى ًبيًع، كقاؿ  ٍبفً  عىاصً الٍ  أىًبي زى الر 
 ، كذكر كبل عفاف  بف عثماف زكجة (3)ُكْمُثوم أم ، كقيؿ ًإن يىا(2)بذلؾ الخطيب البغدادم

 ، (8)كالعراقي ،(7)، كابف الممقف(6)، كابف بشككاؿ(5)، كابف عبد البر(4)بطاؿ مف: ابف القكليف كؿه 

                                                           

محبنا ًفييىا، أسممت كىاجرت حيف أبى زكجيا  : قاؿ أبك عمر: كاف رسكؿ ا ( زينب بنت رسكؿ ا (1
ا يقاؿ لو عمي، كجارية اسميا أمامة، كتكفيت  أىبيك العاص ٍبف الربيع أف يسمـ، كلدت مف أبي العاص غبلمن

انظر: االستيعاب في معرفة . سنة ثماف مف اليجرة ًفي حياة رىسيكؿ الم ًو  زينب بنت رىسيكؿ الم ًو 
 (.1171/ 1جاألصحاب، ابف عبد البر )

 (.21/ 3ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(2
ا( أـ كمثـك بنت رىسيكؿ الم ًو (3 ف إنما تزكج أـ كمثـك بعد رقية، : أميا خديجة بنت خكيمد، كلـ يختمفكا أف عيٍثمى

ت ى بعث الن ًبٌي  ، فمما بعث فارقيا بأمر أبيو إياه كانت أـ كمثـك تحت عتبة ٍبف أبي ليب، فمـ يبف بيا حى
كىافى نكاحو إياىا ًفي سنة ثبلث مف اليجرة بعد مكت  بذلؾ، ثـ تزكجيا عيٍثمىاف  بعد مكت أختيا رقية، كى

كىافى عيٍثمىاف إ مىٍيًو عيمىر ٍبف اٍلخىط اًب رقية، كى حفصة ابنتو ليتزكجيا، فسكت  ذ تكفيت رقية قد عرض عى
: أال أدؿ عيٍثمىاف  يذكرىا، فمما بمغ ذلؾ رىسيكؿ الم ًو  عنو ألنو قد كىافى سمع رىسيكؿ الم ًو  عيٍثمىاف  قىاؿى
  مىى مف ىيكى خير لىيىا مف عي مىى مف ىيكى خير لو منيا؟ كأدليا عى حفصة كزكج  ٍثمىاف؟ فتزكج رسكؿ ا عى

كىافى نكاحو لىيىا ًفي ربيع األكؿ، كبنى عمييا ًفي جمادل  ، فتكفيت عنده كلـ تمد منو، كى عيٍثمىاف أـ كمثـك
، اآلخرة مف السنة الثالثة مف اليجرة، كتكفيت ًفي سنة تسع مف اليجرة، كصمى عمييا أبكىا رىسيكؿ الم ًو 

كالفضؿ، كأسامة ٍبف زيد. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر  كنزؿ ًفي حفرتيا عمي
 (.1273/ 1ج)

 (.372/ 2ج( انظر: شرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ )(4
 (.6/ 2ج( انظر: االستذكار، ابف عبد البر )(5
 (.51/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(6
 (.311/ 1جمع الصحيح، ابف الممقف )( انظر: التكضيح لشرح الجا(7
 (.1/132ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(8
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 .(2)، كالعيني(1)حجركابف 
كما كرد في ركاية مسمـ، حيث أنو تعدد  ا  رسكؿ بنت ينببأنيا ز  قمت: والواضح لي

 ،التصريح بيا في أكثر مف ركاية، كىذا أكثر المركم عند أىؿ السير، بخبلؼ ركاية ابف ماجو
ييٍمًكفي  أـ غسؿ كحضرت زينب غسمت بأنيا بينيما كيمكف الجمع  كمثكـ، حيث قاؿ ابف حجر: " كى

ٍمعي  ٍبدً  ابف جـز ًميعنا، فقدجى  حضرتيما تككف ًبأىفٍ  اٍلجى ًتيىا ًفي الم وي  رىًحمىوي  اٍلبىرٍّ  عى مى  كىانىتٍ  ًبأىن يىا تىٍرجى
اًسمىةى  اٍلمىيٍّتىاًت" غى

 . كا تعالى أعمـ.(3)

     
 الحديث الثالث: 

: حى  :النسائيقاؿ  (57) ، قىاؿى د ثىنىا بىٍيزي ٍبفي أىسىدو : حى ك ٍبفي يىًزيدى، قىاؿى نىا عىٍمري ، عىٍف (4)د ثىنىا شيٍعبىةي أىٍخبىرى
اًبرو  م ًد ٍبًف اٍلميٍنكىًدًر، عىٍف جى ميحى
(5)

 عىٍمتي أىٍكًشؼي عىٍف كىٍجًيًو : فىجى دو قىاؿى ، أىف  أىبىاهي قيًتؿى يىٍكـى أيحي
عىمىٍت عىم ًتي تىٍبًكيًو، فىقى  كىأىٍبًكي، كىالن اسي يىٍنيىٍكًني، كىرىسيكؿي الم ًو  اؿى رىسيكؿي الم ًو الى يىٍنيىاًني، كىجى

« : ُ(6)«ًَل َتْبِكيِو َما زَاَلِت اْلَمَلِئَكُة ُتِظمُُّو ِبَأْجِنَحِتَيا َحت ى َرَفْعُتُموه. 

 أوًًل: تخريج الحديث: 

عىمىتٍ  ، كفيو لفظ" أبي،(7)البخارم أخرجو  كفيو لفظ" أبي، ،(8)مسمـتىٍبًكي"، ك  فىاًطمىةي  عىم ًتي فىجى

عىمىتٍ  ك، ًبٍنتي  ةي فىاًطمى  كىجى اءىتٍ  كفيو لفظ" أبي، ،(9)كالطيالسيتىٍبًكيًو"،  عىٍمرو مىٍيًو"، تىٍبًكي عىم ًتي كىجى   عى
عىمىتٍ  ، كفيو لفظ" أبي،(10)كأحمد ك ًبٍنتي  فىاًطمىةي  عىم ًتي فىجى كفيو لفظ"  ،(11)حباف كابف  تىٍبًكي"، عىٍمرو

                                                           

 (.131/ 2ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(1
 (.53/ 6ج( انظر: شرح أبي داكد، العيني )(2
 (.131/ 2ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(3
 بف الحجاج.ىك ا ( شعبة:(4
ٍبد الم ًو ٍبف عمرك ٍبف حراـا : ىك( جابر(5  .ٍبف عى
مىى اٍلمىيًٍّت )ج(6  (.1117/ح12/ص1( سنف النسائي، النسائي، كتاب الجنائز، باب ًفي اٍلبيكىاًء عى
 (.1311/ح53/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(7
 (.3151/ح1211/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.1115/ح311/ص2الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج ( مسند أبي داكد(9

 (.11115/ح27/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.5131/ح112/ص17( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(11
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عىمىتٍ  كفيو لفظ" أبي، ،(1)في الكبير كالطبراني  دكف ذكر المبيـ األخر"،أبي،   أيٍختيوي  فىاًطمىةي  فىجى
عىمىتٍ  ، كفيو لفظ" أبي،(2)في المعرفة نعيـ كأبك  ،"تىٍبًكيوً  ك ًبٍنتي  فىاًطمىةي  عىم ًتي فىجى  ،"تىٍبًكي عىٍمرو

كالبىٍييىًقٌي في الكبرل
عىمىتٍ  ، كفيو لفظ" أبي،(3) ، بن الحجاج شعبة من طريق: ،"تىٍبًكي عىم ًتي كىجى

 .هبنحو 
 من طريق: ،(9)كأبك يعمى، (8)كأحمد ،(7)الحميدمك  ،(6)كالنسائي ،(5)مسمـ، ك (4)البخارم أخرجوك 

ٍكتى  فىسىًمعى  ، كبمفظ مقارب" أبي،سفيان بن عيينة، بنحوه ةو، أىكٍ  بىاًكيىةو  صى اًئحى " ىىًذًه؟ مىفٍ ": فىقىاؿى  صى
ك، ًبٍنتي  فىقىاليكا ك".  أيٍختي  أىكٍ  عىٍمرو   عىٍمرو

 ، بو.ُمَحم ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ  َعنْ  (، وسفيان بن عيينةبن الحجاج عبةشكلىما)

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:  

 ركاتو ثقات، كفيو:
ٍيد أبك :َيِزيد ْبنُ  َعْمُرو ، صدكؽ، (10)اٍلجىرميٌ  بيرى   .(11) عشرة الحادية مف البىٍصرمُّ

 أقوال النقاد في الراوي:

ريبمىا أغرب" ": قاؿك  ،"الثقات" في حباف ابف ، كذكره(12)ة"ثق ": النسائى قاؿ
  ، كقاؿ الذىبي:(13)

 
                                                           

 (.217/ح261/ص31( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(1
 (.5527/ح2111/ص6( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(2
 (.6512/ح751/ص2البىٍييىًقٌي )ج ( السنف الكبرل،(3
 (.1322/ح11/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(4
 (.3151/ح1215/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.1113/ح11/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(6
 (.1321/ح211/ص3( المسند، الحميدم )ج(7
 (.11327/ح122/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.3131/ح11/ص1المكصمي )ج ( المسند، أبك يعمى(9

ٍرمٌي: بفتح الجيـ كسككف الراء الميممة، ىذه النسبة إلى جـر كىي قبيمة مف اليمف كىك جـر بف رباف (10 ( الجى
 (.371/ 2جبف عمراف بف الحاؼ بف قضاعة. األنساب، السمعاني )ا

 (.131( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (11
 (.211/ 33جمزم )( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، ال(12
 (.111/ 1ج( الثقات، ابف حباف )(13
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ث قىوي"(1)"كثؽ" ، كقاؿ الخزرجي:" كىكى
  .(3)" صدكؽ": حاتـ أبك كقاؿ، (2)

 كا تعالى أعمـ.ىو ثقة،  قمت خلصة القول في الراوي:

 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف: 

 .(4)محمد بف المنكدرذكر أحد أنو أرسؿ عف ي لـكلكف  ،مرسؿ :بن الحجاج شعبة

جابر بف عبد ا يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ :ُمَحم ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ 
(5). 

 ن رجالو ثقات.ْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

عىمىتٍ  أبي، )كىي:كما جاء في التخريج  ة أخرلصيغب ككرد، (وَعم ِتي َأَباُه،) لفظ اإلبيام:  كىجى
 .تىٍبًكي( عىم ًتي

عىمىتٍ  أبي، )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ   عىم ًتي فىجى
عىمىتٍ  أبي، ،تىٍبًكي فىاًطمىةي  ك، ًبٍنتي  فىاًطمىةي  كىجى عىمىتٍ  أبي، ،تىٍبًكيوً  عىٍمرو  ي،أب ،تىٍبًكيوً  أيٍختيوي  فىاًطمىةي  فىجى
عىمىتٍ  ك ًبٍنتي  فىاًطمىةي  عىم ًتي فىجى ٍكتى  فىسىًمعى  أبي، ،تىٍبًكي عىٍمرو ةو، أىكٍ  بىاًكيىةو  صى اًئحى  «ىىًذًه؟ مىفٍ : »فىقىاؿى  صى
ك، ًبٍنتي  فىقىاليكا ك أيٍختي  أىكٍ  عىٍمرو   . (عىٍمرو

 بيان اإلبيام:

 الم وِ  َعْبد ىك ف عبد ا جابر ب كالدالمراد بالمبيم اْلول كرد في الحديث مبيماف، فأما قمت: 
حرام اْلنصاري ْبن عمرو ْبنا

كأما عند أىؿ السير، كا تعالى أعمـ، كىذا ببل خبلؼ ، (6) 
، حراـ  ٍبف عمرك ٍبف الم وً  ، كأخت عىٍبد، كىك عمة جابر بف عبد ا المراد بالمبيم الثاني

البخارم، كمسمـ، كباقي الركايات كقاؿ ، كما صرح بذلؾ  حرَام بن َعْمرو بنت َفاِطَمةكىي 
                                                           

 (.21/ 3ج( الكاشؼ، الذىبي )(1
 (. كثقو يقصد بالنسائي.327( خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ، الخزرجي )ص (2
 (.351/ 6ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(3
 (.116( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (4
 (.351( انظر: المرجع السابؽ )ص (5
ٍبد الم و ٍبف عىٍمرك ٍبف حراـ (6 ٍبد الم و ( عى ٍبد الم و، كىافى عى اًبر ٍبف عى اًبر، بابنو جى :" ٍبف ثعمبة ٍبف حراـ، يكنى أبا جى

، كالبراء ٍبف معركر، ذكره عركة، كابف شياب، كمكسى ٍبف عقبة،  مىمة ىيكى عقبيا بدرينا نقيبنا، كىافى نقيب بني سى
اؽ، ك  غيرىـ فيمف شيد بدرنا كأيحدنا، كقتؿ يىٍكـ أحد". أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير كابف ًإٍسحى

 (.212/ 2ج)



262 

، (5)كالعراقي ،(4)كابف األثير ،(3)كابف بشككاؿ ،(2)ابف طاىر المقدسيك  ،(1)بذلؾ ابف عبد البر
 كا تعالى أعمـ. ،(8)، كالعيني(7)، كفي اإلصابة(6)كابف حجر في الفتح

     
 الحديث الرابع:

د ثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عى  :ابف ماجوقاؿ  (58) د ثىنىا ثىاًبته  (9)ٍبدىةى حى : حى ٍيدو قىاؿى م ادي ٍبفي زى : أىٍنبىأىنىا حى ، (10)قىاؿى
عىٍف أىًبي رىاًفعو 
ٍيرىةى (11) ، أىف  اٍمرىأىةن سىٍكدىاءى كىانىٍت تىقيُـّ  ، عىٍف أىًبي ىيرى

اٍلمىٍسًجدى، فىفىقىدىىىا  (12)
، فىقً رىسيكؿي الم ًو  ٍنيىا بىٍعدى أىي اـو اتىٍت، قىاؿى ، فىسىأىؿى عى ، (13)َفَيل  آَذْنُتُموِني»:  يؿى لىوي: ًإن يىا مى

 .(14)«َفَأَتى َقْبَرَىا، َفَصم ى َعَمْيَيا

  أوًًل: تخريج الحديث:

دى  رىجيبلن  ، كفيو لفظ" أىف  (15)البخارم أخرجو   اٍمرىأىةن  كفيو لفظ" أىف   ،(16)مسمـسىٍكدىاءى"، ك  اٍمرىأىةن  أىكً  أىٍسكى

                                                           

 (.1211/ 1ج( انظر:  االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )(1
 (.11( انظر: إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (2
 (.231/ 1ج)( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ (3
 (.331/ 5ج( انظر:  أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )(4
 (.3/1121ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(5
 (.162/ 2ج( انظر:  فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(6
 (.356/ 1ج( انظر:  اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )(7
 (.16/ 1جانظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )( (8
ٍبد الم ًو البىٍصًرٌم.ىك ا( أحمد بف عبدة: (9 ، أىبيك عى بٍّيُّ  بف مكسى الض 

10): .ىك ا ( ثىاًبتي ـى البينىاًنيُّ  بف أىٍسمى
 نفيع الصائغ. ىك ( أبك رافع:(11
: الكنس، كالقيمام(12 ( قاؿ ابف األثير: " القىـٌ  (.325/ 6جة: الكيناسة". جامع األصكؿ، ابف األثير )( )تىقيُـّ
 (.325/ 6ج( )آذنتمكني( قاؿ ابف األثير: " اإليذاف: اإلعبلـ باألمر". جامع األصكؿ، ابف األثير )(13
مىى اٍلقىٍبًر )ج(14 ًة عى بلى اءى ًفي الص   (.1735/ح112/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، كتاب الجنائز، باب مىا جى
 (.171/ح22/ص1البخارم، البخارم )ج( صحيح (15
 (.276/ح672/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(16
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"، كابف  أىكٍ  سىٍكدىاءى  اٍمرىأىةن  كفيو لفظ" أىف   ،(1)داكد أبكشىابًّا"، ك  أىكٍ  اٍلمىٍسًجدى  تىقيُـّ  انىتٍ كى  سىٍكدىاءى  رىجيبلن
اًريىةن"، كأحمد ، كفيو لفظ" أىف  (2)راىكيو في المسند "، سىٍكدىاءى أىكٍ  اٍمرىأىةن  ، كفيو لفظ" أىف  (3)جى  كابف رىجيبلن

دى"، رىجيبلن  أىكٍ  سىٍكدىاءى، رىأىةن،امٍ  ، كفيو لفظ" أىف  (4)المنذر  اٍمرىأىةن، ،كفيو لفظ" أىف  (5)كابف خزيمة أىٍسكى
سىٍكدىاءى"، كالبىٍييىًقٌي في الكبرل
رىجيبلن "، كالبىٍييىًقٌي في عذاب  أىكٍ  سىٍكدىاءى  اٍمرىأىةن  ، كفيو لفظ" أىف  (6)

دى  ًإٍنسىاننا ، كفيو لفظ" أىف  (7)القبر عدا من طريق: حماد بن زيد، بنحوه، سىٍكدىاءى"،  انىةن ًإٍنسى  أىكٍ  أىٍسكى
 ابف خزيمة بمثمو.  

دى  رىجيبلن  كفيو لفظ" أىف   ،(8)الطيالسي أخرجوك  من طريق: صالح بن رستم، سىٍكدىاءى"،  اٍمرىأىةن  أىكً  أىٍسكى
 بنحوه.

 َأْسَمَم، بو. كلىما)حماد بن زيد، وصالح بن رستم( عن ثَاِبت بن

 رجال السند والحكم عميو:  ثانيًا: دراسة 

كال يضير أنو ، (9)قيؿ إنو كاف ضريرنا كلعمو طرأ عميو ألنو صح أنو كاف يكتب :حماد بن زيد
كما صالح بف رستـ، كاف ضريران، كأنو يحتمؿ أف يككف قد طرأ عميو أم تغير، فقد تكبع مف قبؿ 

 .(10)ثابت البيناني يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكلكف  ،كىك مرسؿ
، أىٍسمىـى  ٍبفي  اِبُت:ثَ  أىًبي رىاًفعو  يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـمرسؿ كلكف  البينىاًنيُّ

(11). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

                                                           

 (.2312/ح311/ص2داكد )ج كداكد، أب ي( سنف أب(1
 (.27/ح112/ص1( مسند اسحاؽ بف راىكيو، اسحاؽ بف راىكيو)ج(2
 (.1621/ح311/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(3
 (.3713/ح137/ص7ف المنذر )ج( األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ، اب(4
 (.1322/ح353/ص3( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(5
 (.5113/ح55/ص1( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(6
 (.163/ح116/ص1( إثبات عذاب القبر، البىٍييىًقٌي )ج(7
 (.3761/ح121/ص1( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(8
 (.151حجر )ص  ( تقريب التيذيب، ابف(9

 (.165( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (10
 .171ص ، ( انظر: المرجع السابؽ(11
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كىاهي :المنذرم قاؿ اًرمٌ  " رى ميسمـ البيخى و كىاٍبف كى ًحيح" ًبًإٍسنىاد مىاجى ابف قدامة المقدسي:  ، كقاؿ(1)صى
مىٍيًو" "ميت فؽ  .(3)"إسناده صحيح"نؤكط: األر  ، كقاؿ(2)عى

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 )ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في التخريج كىي:، (َسْوَداءَ  اْمرََأةً  َأن  ) لفظ اإلبيام:
دى  رىجيبلن  أىف   اًريىةن  أىف   ،اشىابًّ  أىكٍ  اٍلمىٍسًجدى  تىقيُـّ  كىانىتٍ  سىٍكدىاءى  اٍمرىأىةن  أىف   ،سىٍكدىاءى  اٍمرىأىةن  أىكً  أىٍسكى  اٍمرىأىةن، أىف   ،جى

دى  ًإٍنسىاننا أىف   ،سىٍكدىاءى   .(سىٍكدىاءى  ًإٍنسىانىةن  أىكٍ  أىٍسكى
 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

رية، يؿ الجـز ال الشؾ، ككذا ابف راىكيو بأنيا جاذكر ابف ماجو المبيـ بأنو امرأة عمى سب قمت:
، كقاؿ حيث أنيـ  ف،بخبلؼ األخري ذكركا المبيـ بأنو رجؿ أك امرأة عمى سبيؿ الشؾ ال الجـز

كىاهي  ثىاًبتو أًلىن وي  ًمفٍ  ًفيوً  ابف حجر: " الش ؾُّ  ٍنوي  رى مىاعىةه  عى " أىًبي ًمفٍ  أىكٍ  ىىكىذىا، جى رىاًفعو
(4). 

ٍرأىة ا كقمت المراد بيذهوالواضح لي: بأنيا امرأة،    ُأمُّ  ِىيَ ، تىقيُـّ اٍلمىٍسًجدى  كانت ال ًتي لسكداءاٍلمى
، كابف رجب (7)، كابف األثير(6)كابف بشككاؿ ،(5)عبد الغني األزدم ، كقاؿ بذلؾِمْحَجن
 ، كقيؿ: أنيا(12)، كالسيكطي(11)، كالعيني(10)، كفي اإلصابة(9)، كابف حجر في الفتح(8)الحنبمي

                                                           

 (.131/ 1ج( الترغيب كالترىيب، المنذرم )(1
 (.211( المحرر في الحديث، ابف قدامة المقدسي )ص (2
 (.1735/ح116/ص3( سنف أبي داكد، تحقيؽ األرنؤكط، أبكداكد )ج(3
 (.772/ 1جحيح البخارم، ابف حجر )( فتح البارم شرح ص(4
 (.112( انظر: الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد )ص (5
 (.1/315ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(6
 (.211/ 5ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )(7
 (.271/ 2ج) ( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف رجب الحنبمي(8
 (.361-772/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(9

 (.153/ 1ج( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )(10
 (.321/ 1ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(11
 (.62/ 1ج( انظر: حاشية السيكطي عمى سنف النسائي، السيكطي )(12
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ذكر ك ، (3)، كابف حجر في اإلصابة(2)كابف األثير ،(1)ابف طاىر المقدسي، كقاؿ بذلؾ محجنة
 . كا تعالى أعمـ.(4)كبل القكليف العراقي

     
 الحديث الخامس:

م دي ٍبفي يىٍحيىى :ابف ماجو قاؿ (59) د ثىنىا ميحى حى
(5)  : م دو اٍلفىٍرًكمُّ قىاؿى اؽي ٍبفي ميحى د ثىنىا ًإٍسحى : حى قىاؿى

ٍبدي الم ًو ٍبفي  د ثىنىا عى عيمىرى حى
ٍف أىًبيوً (6) ، عى ٍحشو م ًد ٍبًف عىٍبًد الم ًو ٍبًف جى ـى ٍبًف ميحى ٍف ًإٍبرىاًىي ، عى

(7) ،
ٍحشو  ٍمنىةى ًبٍنًت جى ن ا (8) عىٍف حى ن ا ًلم ًو كىاً  كًؾ، فىقىالىٍت: رىًحمىوي الم وي، كىاً  ، أىن وي ًقيؿى لىيىا: قيًتؿى أىخي
، قىاليكا: قيًتؿى  ٍزنىاهي، فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو  ًإلىٍيًو رىاًجعيكفى ًؾ، قىالىٍت: كىاحي ٍكجي ْوِج ِمَن »:  زى ِإن  ِلمز 

 .(9)«اْلَمْرَأِة َلُشْعَبًة، َما ِىَي ِلَشْيءٍ 

  أوًًل: تخريج الحديث:

كالبىٍييىًقٌي في الكبرل ،(10)ا في المستدرؾالحاكـ أبك عبدأخرجو 
 ْبنِ  الم وِ  من طريق: ُعَبْيدِ ، (11)

، بنحكه، كبنفس بو د ا بف عمر، عف إبراىيـ بف محمد بف عبد ا بف جحش،بعمتابعنا لَمَر، عُ 
كًؾ، قيًتؿى  لفظ اإلبياـ" ًؾ". قيًتؿى  أىخي ٍكجي  زى

 

                                                           

 (.122إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص ( انظر: (1
 (.211/ 5ج( انظر:  أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )(2
 (.211/ 1ج( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )(3
 (.1/111ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(4
 لد الذىمي.( محمد بف يحيى: بف عبد ا بف خا(5
 ( عبد ا بف عمر: بف حفص العمرم.(6
 ( أبيو: ىك محمد بف عبد ا بف جحش صحابي صغير.(7
، كىي زكج مصعب بف عمير  : أخت زينب بنت جحش أـ المؤمنيف زكج النبي ( حمنة بنت جحش (8

ككانت مف  طمحة،، فكلدت لو محمدا كعمراف ابني فقتؿ عنيا يـك أحد، فتزكجيا طمحة بف عبيد ا 
كركل  المياجرات كشيدت أحدا فكانت تسقي العطشى، كتحمؿ الجرحى كتداكييـ، ركت عف النبي 

 (.51/ 5جعنيا ابنيا عمراف بف طمحة. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )
مىى(9 اءى ًفي اٍلبيكىاًء عى  (.1721/ح715/ص1اٍلمىيًٍّت )ج ( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، كتاب الجنائز، باب مىا جى

 (.6216/ح61/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(10
 (.5123/ح111/ص1( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(11
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 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:  

  ركاتو ثقات عدا:
 حفظو، فساء ؼ  كي  صدكؽ فركة، يأب بف ا عبد بف إسماعيؿ بف: (1)اْلَفرِوي ُمَحم د بن ِإْسَحاق

 .(2)العاشرة مف
 أقوال النقاد في الراوي:

 .(4)ثقة " " كاف:السمعاني كقاؿ، (3)ذكره ابف حباف في الثقات

كقاؿ  ،(5)صحيحة" ككتبو الحديث، لقف فربما بصره ذىب كلكنو صدكقنا كاف ":حاتـ كقاؿ أبك
 .(6)حديث" صاحب الجممة، في صدكؽ الذىبي:" كىك

، كقاؿ (8)بيا" تفرد أحاديث مالؾ عف ركل ليف فيو ":الساجي ، كقاؿ(7)ًبًثقىة" لىٍيسى  ؿ النسائي:"كقا
اءى  اًلؾو  عىفٍ  العقيمي: "جى اًديثى  مى مىٍييىا" ييتىابىعي  الى  كىًثيرىةو  ًبأىحى عى

 عنو؟ داكد أبا سألت اآلجرم:" ، كقاؿ(9)
 ، (12)ضعيؼ" البخارم، لذىبي: " سمع، كقاؿ ا(11)ضعيؼ" ، كقاؿ الدارقطني :"(10)جدان" فكىاه

 ضعيف، واهلل تعالى أعمم. قمت ىو خلصة القول في الراوي:

 المدني العمرم الرحمف عبد أبك الخطاب بف عمر بف عاصـ بف حفص بف :عمر بن اهلل عبد
 .(13)السابعة مف عابد، ضعيؼ

                                                           

يعقكب إسحاؽ ( اٍلفىرًكم : بفتح الفاء كسككف الراء الميممة، ىذه النسبة إلى الجد األعمى، كالمشيكر بيا أبك (1
 (.313/ 11جبف عبد ا بف أبى فركة الفركل القرشي. األنساب، السمعاني )بف محمد بف إسماعيؿ 

 (.113( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (2
 (.111/ 1ج( الثقات، ابف حباف )(3
 (.111/ 3ج( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )(4
 (.322/ 3ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(5
 (.122/ 1جتداؿ، الذىبي )( ميزاف االع(6
 (.11( الضعفاء كالمتركككف، النسائي )ص (7
 (.111/ 3ج( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )(8
 (.116/ 1ج( الضعفاء الكبير، العقيمي )(9

 (.111/ 3( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )(10
 (.153( سؤاالت حمزة لمدارقطني، الدارقطني )ص (11
 (.31ي )ص ( ديكاف الضعفاء، الذىب(12
 (.211( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (13
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 .(1)الخامسة مف صدكؽ، األسدم، :جحش بن الم وِ  َعبد بن ُمَحم د بن ِإْبرَاِىيم

 أقوال النقاد في الراوي:

ديكؽ":الخزرجي عبدا بف أحمد كقاؿ، (2)ذكره ابف حباف في الثقات  .(3)" صى

 كما قاؿ ابف حجر، كا تعالى أعمـ. ،صدوقىو  قمت خلصة القول في الراوي:

عيفاف، ض العمرم، فيما عمر بف ا كعبد الفركم، محم د بف إسحاؽ جؿأل ؛إسناده ضعيفلذا ف
 .كباقي رجالو ثقات

ًعيؼ" كىىيكى  اٍلعمرمٌ  عمر بف ا عبد ًفيوً  ًإٍسنىاد كقاؿ البكصيرم: "ىىذىا  ، كقاؿ األلباني: "كىذا(4)ضى
 عمر بف ا كعبد الفركم محم د بف إسحاؽ ضعيؼ، إسناده "قاؿ األرنؤكط:، ك (5)ضعيؼ" إسناد

 .(6)ضعيفاف" العمرم
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 ة. صيغال بنفسككرد في ركايات أخرل ، (َزْوُجكِ  ُقِتلَ  َأُخوِك، ُقِتلَ ) فظ اإلبيام:ل

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

حمنة بنت جحش، كزكج حمنة بنت جحش( فأما  كرد في ىذه الركاية مبيماف، كىما)أخك قمت:
جحش ْبن الم وِ  َعْبدالمقتكؿ ىك  حمنة بنت جحش  أخك بالمراد بالمبيم اْلولالمراد 

(7) ،

                                                           

 (.22( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (1
 (.5/ 1ج( الثقات، ابف حباف )(2
 (.31( خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ، الخزرجي )ص (3
 (.15/ 3ج( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو، البكصيرم )(4
 (.332/ 5جالسيئ في األمة، األلباني ) ( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا(5
 (.1721/ح37/ص3( سنف ابف ماجو، تحقيؽ األرنؤكط، ابف ماجو )ج(6
ٍحش (7 : بف رئاب ٍبف يعمر ٍبف صبرة ٍبف مير ةى بف كثير ابف غنـ بف دكداف بف أسد بف خزيمة ( عبد ا ٍبف جى

د شمس، كقيؿ: حميؼ لحرب ٍبف أيمىي ة...،كشيد األسدم، أمو أميمة ًبٍنت عبد المطمب، كىىيكى حميؼ لبني عب
بدرا، كاستشيد يىٍكـ أحد، يعرؼ بالمجدع ًفي ا، ألنو مثؿ ًبًو يىٍكـ أحد كقطع أنفو....، كىيكى أكؿ مف سف 

انظر:  بعد ذىًلؾى آية الخمس. مف قبؿ أف يفرض ا الخمس، فأنزؿ ا  الغنيمة لمنبي  الخمس مف
 (.152، 155،151/ص2جفة األصحاب، ابف عبد البر )االستيعاب في معر 
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كأما المراد ، (4)، كالعراقي(3)كابف األثير ،(2)ابف عبد البر، ك (1)الخطيب البغدادمكقاؿ بذلؾ 
كقاؿ بذلؾ الخطيب  ،عمير ْبن مصعبىك  حمنة بنت جحش  زكج بالمراد بالمبيم الثاني

 تعالى أعمـ.كا  .(6)، كالعراقي(5)البغدادم

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.711/ 5ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(1
 (.151/ 2ج( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )(2
 (.121/ 2ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )(3
 (.3/1321جفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )( انظر: المست(4
 (.711/ 5ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(5
 (.3/1321ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(6
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 المبحث الرابع
 كتاب المناقب والبر والصمة واْلدب واًلستئذان 
 وفيو أربعة مطالب:

 كتاب المناقب : المطمب اْلول
 ن:حديثا وفيو

 الحديث اْلول:

د ثىنىا قيتىٍيبىةي  :الترمذمقاؿ  (60) د ثىنىا الم ٍيثي  (1)حى بىٍيرً (2)قاؿ: حى ٍف أىًبي الزُّ اًبرو (3)، عى ، أىف   (4)، عىٍف جى
اًطًب ٍبًف أىًبي بىٍمتىعىةى  ٍبدنا ًلحى اءى رىسيكؿى الم ًو  (5)عى : يىا رىسيكؿى الم وً  جى اًطبنا فىقىاؿى   يىٍشكيك حى

: رىسيكؿي الم ًو  اًطبه الن ارى فىقىاؿى مىف  حى َكَذْبَت ًَل َيْدُخُمَيا َفِإن ُو َشِيَد َبْدرًا : »لىيىٍدخي
 .(6)«َواْلُحَدْيِبَيةَ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

 ، (10)حاد كالمثاني، كابف أبي عاصـ في اآل(9)، كأحمد(8)النسائي في الكبرل، ك (7)مسمـ أخرجو
 

                                                           

 ( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ الثقفي.(1
: ىك ابفي سىٍعًد ب(2 .( الم ٍيثي ًف الفىٍيًميُّ ٍبًد الر ٍحمى  ًف عى
3). م دي بفي ميٍسًمـً بًف تىٍدريسى  ( أبك الزبير: ىك ميحى
 . ( جابر بف عبد ا (4
ٍبد ( حاطب ٍبف أىًبي بمتعة (5 : كاسـ أىًبي بمتعة عمرك ٍبف عمير ٍبف سممة...، حميؼ بني أسد، ككنيتو أىبيك عى

م د، كقيؿ : إنو مف مذحج، كىك حميؼ لبني أسد ٍبف عبد العزل، ثـ لمزبير ٍبف العكاـ ٍبف الم ًو، كقيؿ: أىبيك ميحى
ٍبف أسد، كقيؿ: بؿ كاف مكلى لعبيد الم و ٍبف حميد ٍبف زىير ٍبف الحارث ٍبف أسد، فكاتبو، فأدل اخكيمد 

تعالى: }يىأىيُّيىا ال ًذيفى كتابتو يىٍكـ الفتح، كشيد بدرنا، كشيد الحديبية، كشيد الم و تعالى لو باإليماف في قكلو 
ـٍ أىٍكًليىاءى{ . انظر: ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة ) كي  (.672/ 1جآمىنيكا ال تىت ًخذيكا عىديكٍّم كىعىديك 

سىم  (6 مىٍيًو كى م ى الم وي عى ابى الن ًبيٍّ صى ـى ( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب المناقب، باب ًفيمىٍف سىب  أىٍصحى
 (.2161/ح625/ص7)ج

 (.3127/ح1213/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.1321/ح265/ص5( السنف الكبرل، النسائي )ج(8
 (.11111/ح262/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.226/ح375/ص1حاد كالمثاني، ابف أبي عاصـ )ج( اآل(10
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، كأبك نعيـ في (3)، كالحاكـ في المستدرؾ(2)كالطبراني في المعجـ الكبير ،(1)كابف حباف
َبْيِر ُمَحم دُ  من طريق: َأبي ،(6)الدالئؿ كالبىٍييىًقٌي في ،(5)في الحميةك  ،(4)المعرفة ُمْسِمِم،  بنُ  الزُّ
اءى بنحوه،  ٍبده  كبمفظ مقارب "جى اًطبً  عى  بىٍمتىعىةى ". أىًبي ٍبفً  ًلحى

 من طريق: أبي سفيان طمحة بن نافع، بنحوه،، (7)حاد كالمثانيابف أبي عاصـ في اآلكأخرجو 

ٍبدى  أىف  " لفظ كفيو اًطبو  عى  ."حى

َبْيِر ُمَحم دُ  بوكلىما) أ  .اهلل  عبد بن جابر سفيان طمحة بن نافع( عن وأبو، ُمْسِمم بنُ  الزُّ

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
م دي  الزُّبىٍيرً  أىبييذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـ وكلكن ،مرسؿ سعد: بن الميث ميٍسًمـً  بفي  ميحى

(8).  

َبْيِر: َأُبو م دي  الزُّ ،  بفً  ميٍسًمـً  بفي  ميحى  .وىو ثقة ،26رقـ حديثسبقت ترجمتو في تىٍدريسى

، كقد صرح بالسماع (9)كال يضير تدليسو، فعده ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف
عف أبي  ، كما كذكر الميث بف سعد أف ما ركاه(10)في ركاية عند أحمد مف جابر بف عبدا 

الزبير ىك مما سمعو أبك الزبير مف جابر بف عبد ا 
 ، كا تعالى أعمـ.(11)

 
 

                                                           

 (.1522/ح131/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(1
 (.2161/ح111/ص2الكبير، الطبراني )ج ( المعجـ(2
 (.7211/ح211/ص2( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبدا )ج(3
 (.17/ح2/ص1( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(4
 (.237/ص5( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ األصبياني )ج(5
 (.111/ص1( دالئؿ النبكة، البىٍييىًقٌي )ج(6
 (.227/ح376/ص1حاد كالمثاني، ابف أبي عاصـ )ج( اآل(7
 (.361( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (8
 (.17( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (9

بىٍيرً 11111/ح262/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10 ًني أىبيك الزُّ (.(،) أىٍخبىرى اًبرن  ، أىن وي: سىًمعى جى
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (11
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 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

ًحيحه  كقاؿ الترمذم:" سىفه صى ًديثه حى ًحيح"(1)"ىىذىا حى  .(2)، كقاؿ التبريزم:" صى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (َبْمَتَعةَ  َأِبي ْبنِ  ِلَحاِطبِ  َعْبًدا) لفظ اإلبيام:

 .فت المبيـعرٌ  ركاية أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ابف  :كقاؿ بذلؾ َسْعدٌ ، ىك لمنبي  بىٍمتىعىةى  أىًبي ٍبف بالعبد الذم شكا حاطبى  المراد قمت:
 .لو نسبنا ا مكلى لحاطب، كلكف لـ أجدىذ ان أف سعد والواضح لي، (4)، كالعراقي(3)بشككاؿ

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.2161/ح625/ص7( سنف الترمذم، الترمذم )ج(1
 (.1572/ 2ج( مشكاة المصابيح، التبريزم )(2
 (.371/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(3
 (.2/1511جاقي )( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العر (4
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 الحديث الثاني:

م دي ٍبفي بىش ارو  :الترمذمقاؿ  (61) د ثىنىا ميحى حى
ٍعفىرو (1) م دي ٍبفي جى د ثىنىا ميحى : حى ، قىاؿى

د ثىنىا  (2) : حى قىاؿى
: سىًمٍعتي قىتىادىةى (3)شيٍعبىةي  ٍف أىنىسو (4)، قىاؿى مىعى  (5) ، عى : جى نىاسنا ًمفى  رىسيكؿي الم ًو  قىاؿى

اًر فىقىاؿى  ، ًإال  اٍبفى أيٍختو لىنىا، فىقىاؿى «َىْل ِفيُكْم َأَحٌد ِمْن َغْيِرُكمْ : » األىٍنصى :  ؟ قىاليكا: الى
ِإن  ُقَرْيًشا َحِديٌث َعْيُدُىْم ِبَجاِىِمي ٍة : » ، ثيـ  قىاؿى «ِإن  اْبَن ُأْخِت الَقْوِم ِمْنُيمْ »
ن ي َأَرْدُت َأْن َأْجُبَرُىمْ (6)ِصيَبةٍ َومُ  ، َأَما َتْرَضْوَن َأْن َيْرِجَع الن اُس ِبالدُّْنَيا (8)َوَأتَأَل َفُيمْ  (7)، َواِ 

َلْو َسَمَك الن اُس : » ، َفَقاَل َرُسوُل الم ِو قىاليكا: بىمىى« َوَتْرِجُعوَن ِبَرُسوِل الم ِو ِإَلى ُبُيوِتُكْم؟
َوَسَمَكِت اَْلْنَصاُر َواِدًيا َأْو ِشْعًبا َلَسَمْكُت َواِدَي اَْلْنَصاِر َأْو  (9)ِشْعًبا َواِدًيا َأوْ 
 .(10)«ِشْعَبُيمْ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

لىنىا"،  أيٍختو  اٍبفى  "لفظ كفيو ، بنحكه،(12)اإلبياـ، كمسمـ لفظ ذكر دكف ، بنحكه،(11)أخرجو البخارم
اإلبياـ،  لفظ ذكر دكف بمعناه، ،(14)كالترمذم أيٍخت القكـ"، اٍبف مختصرنا، كفيو لفظ" ،(13)كالنسائي

                                                           

 ( محمد بف بشار: لقبو بندر.(1
 ( محمد بف جعفر: لقبو غندر.(2
 ( شعبة: ىك ابف الحجاج.(3
 ( قتادة: ىك ابف دعامة بف قتادة السدكسي.(4
 ( أنس: ىك ابف مالؾ.(5
". عمدة القارم شرح صحيح البخارم،(6 دىـٍ فتح ًببلى العيني  ( )كمصيبة( قاؿ العيني:" مف نىٍحك قتؿ أقاربيـ كى

 (.211/ 15ج)
ٍبر ضد اٍلكسر، ىىكىذىا(7 سيكيكف اٍلًجيـ كبالباء اٍلميكىحدىة كبالراء مف: اٍلجى ـٍ ( قاؿ العيني:" ًبفىٍتح اٍليمزىة كى  ( ) أىٍجبيرىىي

سيكيكف اٍليىا كسر اٍلًجيـ كى ـ أىكلو كى ًفي ًركىايىة الس رخًسٌي كىاٍلميٍستىٍمًمي ًبضى كؼ ًركىايىة اأٍلىٍكثىريف، كى ء آخر اٍلحيري
اًئزىة". عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )  (.211/ 15جكبالزام مف: اٍلجى

ـً رىٍغبة ًفيمى (8 ٍسبلى مىى اإٍلً ينىاسي ًليىٍثبيتيكا عى ـٍ ( قاؿ ابف األثير:" الت ًألُّؼ اٍلميدىارىاةي كىاإٍلً اًؿ". ( ) كىأىتىأىل فىيي ـٍ ًمفى اٍلمى ا يىًصؿي ًإلىٍيًي
 (.61/ 1جنياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )ال

( ) ًشٍعبنا ( قاؿ القاضي عياض:" الشعب: ىك الطريؽ فى الجبؿ". إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، القاضي (9
 (.611/ 2جعياض )

قيرىٍيشو )ج(10 اًر كى  (.2211/ح513/ص7( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب المناقب، باب ًفي فىٍضًؿ األىٍنصى
 (.1221/ح172/ص7( صحيح البخارم، البخارم )ج(11
 (.1172/ح527/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(12
 (.3611/ح116/ص7( سنف النسائي، النسائي )ج(13
 (.2215/ح517/ص7( سنف الترمذم، الترمذم )ج(14
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، "القكـ أيٍخت اٍبف" لفظ كفيو ، بنحكه،(2)كأبك يعمى أيٍخت القكـ"، كفيو لفظ" اٍبف ، بنحكه،(1)كأحمد
 دعامة. قتادة بن من طريق: أيٍخت القكـ"، ، مختصرنا، كفيو لفظ" اٍبف(3)كابف حباف

الت ي اِح  من طريق: َأِبي ،(7)كأبك يعمى ،(6)كابف الجعد في المسند، (5)سمـ، كم(4)كأخرجو البخارم
 اإلبياـ. لفظ ذكر كفييـ قصة، دكف يزيد بن حميد،

 من طريق: ،(11)كالدارمي، (10)كأحمد ،(9)كفي األدب ،(8)ابف أبي شيبة في المصنؼ كأخرجو

: ميقىرٍّفو  ٍبفً  النٍُّعمىافً  ًفي قىاؿى  أىن وي   الن ًبيٍّ  ظ" عىفً ، مختصرنا، كفيو لفِإَياسٍ  َأِبي ُقر ةَ  ْبنِ  ُمَعاِوَيةَ 
". ًمفٍ  أىكٍ  ًمٍنييـٍ  اٍلقىٍكـً  أيٍختً  اٍبفي " ـٍ  أىٍنفيًسًي

 .عن أنس بن مالك ( ُقر ةَ  ْبن ُمَعاِوَيةك دعامة، ويزيد بن حميد، قتادة بن ثلثتيم)

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف :ركاتو ثق

 .(12)يذكر أحد أنو أرسؿ عف قتادة بف دعامة لـكلكف  ،مرسؿ :بن الحجاج شعبة

، كلكف (13)مف مراتب المدلسيفالثالثة  المرتبة ابف حجر في ، فذكرهمدلس :قتادة بن دعامة
د أنو يذكر أح لـكلكف  ،، كمرسؿ(14)يعمى أبيفي ركاية  مف أنس بف مالؾ صرح بالسماع 

                                                           

 (.12212/ح265/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(1
 (.2113/ح276/ص7( مسند أبي يعمى، أبك يعمى المكصمي )ج(2
 (.1711/ح272/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(3
 (.2551/ح21/ص7( صحيح البخارم، البخارم )ج(4
 (.1172/ح527/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.1111/ح312/ص1( مسند ابف الجعد، ابف الجعد )ج(6
 (.2332/ح11/ص6( مسند أبي يعمى، أبك يعمى المكصمي )ج(7
 (.36112/ح211/ص7ابف أبي شيبة )ج( مصنؼ ابف أبي شيبة، (8
 (.312/ح321/ص1( األدب، ابف أبي شيبة )ج(9

 (.12231/ح13/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.3762/ح1612/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(11
 (.126( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (12
 (.12كصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب الم(13
(، )حدثنا قتادة، أخبرني أنس بف 2315/ح157/ص7( مسند أبي يعمى المكصمي، أبك يعمى المكصمي )ج(14

 مالؾ(.
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أنس بف مالؾ أرسؿ عف 
 أحد مف سمع قتادة أعمـ "ما بف حنبؿ رحمو ا أحمد ، بؿ قاؿ(1)

 ."(2)مالؾ بف أنس مف إال  النبي أصحاب مف

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

ًحيحه  كقاؿ الترمذم:" ًديثه صى  .(3)"ىىذىا حى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

" كما جاء في التخريج كىي: ة أخرلصيغبككرد في ركايات أخرل ، (َلَنا ُأْختٍ  اْبنَ ) لفظ اإلبيام:
 أيٍخت القكـ". اٍبف

 أىن وي   الن ًبيٍّ  عىفً  )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
( ًمفٍ  أىكٍ  ًمٍنييـٍ  اٍلقىٍكـً  أيٍختً  اٍبفي : ميقىرٍّفو  ٍبفً  النٍُّعمىافً  ًفي قىاؿى  ـٍ  .أىٍنفيًسًي

 بيان اإلبيام:

ار( "أخت القكـ ابف "بػ المراد قمت: (4)مقرن ْبن النعمان: ىيكى  يـمن أنو ذكركا ال ًذم )األىٍنصى
، 

كما عرفتو ركاية ابف أبي ذلؾ ، ك (7)، كالعراقي(6)، كابف بشككاؿ(5)كقاؿ بذلؾ الخطيب البغدادم
 .شيبة، كأحمد، كالدارمي، كا تعالى أعمـ

 

 

                                                           

 (.371( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (1
 .377ص ، المرجع السابؽ( انظر: (2
 (.2211/ح513/ص7( سنف الترمذم، الترمذم )ج(3
: كقيؿ: النعماف بف عىٍمرك بف مقرف بف عائذ بف ميجا بف ىجير بف نصر بف حبشية بف مقرف ( النعماف (4

بف كعب بف عبد بف ثكر بف ىدمة بف الطـ بف عثماف بف عمرك بف أد طابخة المزني، ككلد عثماف ىـ ا
كىافى معو لكاء مزينة يـك ا  لفتح، قىاؿى مصعب:مزينة نسبة إلى أميـ، يكنى أبا عىٍمرك، كقيؿ: أىبيك حكيـ، كى

مىى رسكؿ ا  : قدمنا عى ٍنوي أىن وي قىاؿى ًفي أربعمائة   ىاجر النعماف بف مقرف كمعو سبعة إخكة لىوي، ركل عى
راكب مف مزينة، ثيـ  سكف البصرة، كتحكؿ عنيا إلى الككفة، كقدـ المدينة بفتح القادسية ". أسد الغابة في 

 (.232/ 7جمعرفة الصحابة، ابف األثير )
 (.217/ 1ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(5
 (.112/ 3ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(6
 (.2/1252ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(7
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 كتاب البر والصمة : المطمب الثاني
 ن:وفيو حديثا

 الحديث اْلول: 

د ثىنىا اٍبفي أىًبي عيمىرى قاؿ الترمذم:  (62) حى
م ًد ٍبًف  (1) د ثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عىٍف ميحى : حى قىاؿى

بىٍيًر، عىٍف عىاًئشىةى  ٍنكىًدًر، عىٍف عيٍركىةى ٍبًف الزُّ مىى رىسيكًؿ الم ًو قىالىٍت: اٍستىٍأذى   المي ؿه عى  فى رىجي
، « ِبْئَس اْبُن الَعِشيَرِة َأْو َأُخو الَعِشيَرةِ : » كىأىنىا ًعٍندىهي فىقىاؿى  فى لىوي القىٍكؿى ثيـ  أىًذفى لىوي، فىأىالى

رىجى قيٍمتي لىوي: يىا رىسيكؿى الم وً  ، ثيـ  أىلىٍنتى لىوي القى  فىمىم ا خى ا قيٍمتى َيا : » ٍكؿى فىقىاؿى ، قيٍمتى لىوي مى
 .(2)«َعاِئَشُة، ِإن  ِمْن َشر  الن اِس َمْن َتَرَكُو الن اُس َأْو َوَدَعُو الن اُس ات َقاَء ُفْحِشوِ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

، (5)كأخرجو البخارم في الصحيح، َسِعيد ْبنُ  من طريق: ُقَتْيَبةُ ، (4)، كمسمـ(3)أخرجو البخارم
من طريق: أبي بكر بن ، (7)كأخرجو مسمـ، الَفْضلِ  ْبنُ  من طريق: َصَدَقةُ ، (6)كفي األدب المفرد

من طريق: مسدد ، (8)كأخرجو أبك داكد، أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزىير بن حرب، وابن نمير
كأخرجو البييقي في من طريق: عمي بن المديني، ، (9)كأخرجو ابف حباف، بن مسرىدا

 .بن زكريا المروزيمن طريق: يحيى ، (10)الكبرل

                                                           

1).  ( ابف أبي عمر: ىك محمد بف يحيى بف أبي عمر العىدىًنيُّ
اءى ًفي الميدىارىاًة )ج(2  (.1226/ح272/ص1( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب البر كالصمة، باب مىا جى
 (.6121/ح21/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(3
 (.3721/ح3113/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(4
 (.6171/ح15/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(5
 (.1211/ح111/ص1( األدب المفرد ، البخارم )ج(6
 (.3721/ح3113/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.1521/ح371/ص1داكد )ج ك( سنف أبي داكد، أب(8
 (.1721/ح111/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(9

 (.31171/ح117/ص11( السنف الكبرل، البييقي )ج(10
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الَفْضِل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزىير  ْبنُ  َسِعيد، وَصَدَقةُ  ْبنُ  جميعيم) ُقَتْيَبةُ 
بن حرب، وابن نمير، ومسدد بن مسرىد، وعمي بن المديني ( تابعوا ابن أبي عمر عن ا

 بن عيينة، بو، بنحوه، وبمفظ مقارب" رجل".اسفيان 

من طريق: ، (2)كأخرجو أبك نعيـ في الحمية، الَقاِسمِ  ْبنُ  من طريق: َرْوحُ ، (1)كأخرجو البخارم
 .مالك بن أنس

مالك بن أنس( تابعا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، بو، و  الَقاِسِم، ْبنُ  كلىما) َرْوحُ 
 بنحوه، وبمفظ مقارب" رجل".

: أبي سممة عبد الرحمن بن من طريق ،(4)في األدب المفرد، كالبخارم (3)أبك داكدكأخرجو 
من  (6)البغدادم إسحاؽ كأخرجو أبكمن طريق: عروة بن المغيرة، ، (5)كأخرجو الطيالسي، عوف

 .طريق: أبي يزيد المدني

جميعيم) أبو سممة عبد الرحمن بن عوف، وعروة بن المغيرة، وأبو يزيد المدني( تابعوا عروة 
" رجل"، عدا أبي إسحاق البغدادي ففيو لفظ ، بنحوه، وبمفظ مقارببن الزبير عن عائشة ا

 َنْوَفٍل". ْبنُ  َمْخَرَمةُ  "َجاءَ 

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

   ركاتو ثقات، عدا:

،ىك  ابن أبي عمر: ، كىك 36ترجمتو في حديث رقـ سبقت محمد بف يحيى بف أبي عمر العىدىًنيُّ
 .صدوق

 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
  ،(7)ر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفػػػذكره ابف حج كلكف ،مدلس عيينة: سفيان بن

                                                           

 (.6123/ح12/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (227/ص6( حمية األكلياء، أبك نعيـ األصبياني ج(2
 (.1523/ح371/ص1داكد )ج كف أبي داكد، أب( سن(3
 (.577/ح367/ص1( األدب المفرد ، البخارم )ج(4
 (.1712/ح22/ص2( مسند الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(5
 (.61( الجزء األكؿ مف أمالي أبي إسحاؽ، أبك إسحاؽ البغدادم )ص (6
 (.23مراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس ب :( انظر(7
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كلكف عٌده كتغير حفظو بأخرة،  ،(1)المنكدر بف محمديذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ، كلكف ك 
 .(2)في القسـ األكؿ مف المختمطيف العبلئي
 .(3)الزبير بف ةعرك  يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـمرسؿ، كلكف  :المنكدر بن محمد

يذكر أحد أنو أرسؿ عف عائشة  لـمرسؿ، كلكف  عروة بن الزبير:
(4). 

، كىك)ثقة( بة بف سعيدقيتىي جؿ ابف أبي عمر فيك )صدكؽ(، كتكبع مف قبؿأل ؛إسناده حسنلذا ف
 .صحيح لغيرهفيرتقي السند إلى كأخريف كما في التخريج، فبذلؾ 

ًديثه  قاؿ الترمذم:" ىىذىا سىفه  حى " حى ًحيحه ًحيحً  ًفي ":، كقاؿ الييثمي(5)صى كىاهي  الص  وي، رى  أىٍحمىدي، بىٍعضي
اليوي  اؿي  كىًرجى ًحيًح" ًرجى  .(6)الص 

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:
 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (رجل) لفظ اإلبيام:

اءى ج، كىي:)، كما جاء في التخريفت المبيـعرٌ كاحدة  عمى ركايةكقفت  فة:الروايات المعرّ   جى
( ٍبفي  مىٍخرىمىةي   .نىٍكفىؿو

 بيان اإلبيام:
ك أىكٍ  العىًشيرىةً  اٍبفي  "ًبٍئسى  بالرجؿ الذم قاؿ عنو رسكؿ ا  المراد قمت:  َمْخَرَمةَ العىًشيرىًة"، ىك  أىخي

َنْوَفِل  ْبنَ ا
حصن  ْبنُ  ُعَيْيَنةُ ، كقيؿ ىك (7)

 ي ػػػالغن دػػػػمف عب ؿه ػػػػػ، كقاؿ بكبل القكليف ك(8)
                                                           

 (.116( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (1
 (.15( انظر:  المختمطيف، العبلئي )ص (2
 (.351( انظر:  جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (3
 (.326)ص  المرجع السابؽ( انظر:  (4
 (.1226/ح272/ص1( سنف الترمذم، الترمذم)ج(5
 (.15/ 1جمنبع الفكائد، الييثمي )( مجمع الزكائد ك (6
: ٍبف أىيب ٍبف عبد مناؼ بف زىرة بف كبلب القرشي الزىرم، أمو رقيقة ًبٍنت أىًبي صيفي ( مخرمة ٍبف نكفؿ (7

كىافى لىوي سف كعمـ بأياـ ا ٍبف ىاشـ بف عبد مناؼ، كىك كالد المسكر ابف مخرمة، كىافى مف مسممة اٍلفىٍتح، كى
نٍ  ٍفكىاف. كقيؿ: أىبىا المسكر بابنو المسكر، قريش، كىافى يؤخذ عى كىافى أحد عمماء قريش، يكنى أىبىا صى وي النسب، كى

ٍفكىاف أكثر. االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )  (.1211/ 2جكقيؿ: أىبيك األسكد، كىأىبيك صى
ف ثعمبة ٍبف عدم ٍبف فزارة ٍبف ذبياف : ٍبف حذيفة ٍبف بدر ٍبف عىٍمرك ٍبف جكية ٍبف لكذاف بٍ ( عيينة ٍبف حصف (8

اًلؾ، أسمـ بعد الفتح، كقيؿ: ا ٍبف بغيض ٍبف ريث ٍبف غطفاف ٍبف سعد ٍبف قيس عيبلف الفزارم يكنى: أبا مى
ا، ككاف مف المؤلفة قمكبيـ، كمف األعراب  أسمـ قبؿ الفتح، كشيد الفتح مسممنا، كشيد حنيننا أىٍك الطائؼ أيضن

 (.211/ 1جي معرفة الصحابة، ابف األثير )الجفاة. أسد الغابة ف
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 ، كا تعالى أعمـ.(4)، كالعراقي(3)، كابف بشككاؿ(2)، كالخطيب البغدادم(1)األزدم

، كالنككم، قالكا بأنو : أف ابف بطاؿ، كالقاضي عياض، كالقرطبي(5)كذكر ابف حجر في الفتح
 نىٍكفىًؿ. ٍبفى  أنو مىٍخرىمىةى  (6)، بينما ذكر ابف األثيرًحٍصفو  ٍبفي  عييىٍينىةي 
 .(7)الت َعدُِّد" َعَمى َفُيْحَملُ : بأف ىذه القصة تحتمؿ التعدد، حيث قاؿ ابف حجر" ضح ليوالوا

ك أىكٍ  العىًشيرىةً  اٍبفي  ًبٍئسى "ىذا القكؿ  كيؼ يقكؿ النبي  وىنا استشكال، ، عف "العىًشيرىةً  أىخي
 ؟نىٍكفىؿً  ٍبفى  ًحٍصًف، أك مىٍخرىمىةى  ٍبفى  صحابي، سكاء كاف عييىٍينىةى 

ن مىا كأجاب : "كىاً  ميًقوً  ًفي كىافى  ًلمىا ًقيؿى  مىا مىٍخرىمىةى  ًفي ًقيؿى  ابف حجر عمى ذلؾ قائبلن  الشٍّد ةً  ًمفى  خي
ميوي  فىكىافى  عييىٍينىةي  كىأىم ا بىذىاءىةه  ًلسىاًنوً  ًفي ًلذىًلؾى  فىكىافى  ًعيفنا ًإٍسبلى كىافى  ضى ا فىكىافى  أىٍىكىجى  ذىًلؾى  مىعى  كى  ًفي ميطىاعن
 .(8)"قىٍكًموً 

 
     

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.25( انظر: الغكامض كالمبيمات، عبد الغني بف سعيد األزدم )ص (1
 (.252/ 7ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(2
 (.221/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(3
 (.2/1211جت المتف كاإلسناد، العراقي )( انظر: المستفاد مف مبيما(4
 (.172/ 11ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(5
 (.112/ 7ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )(6
 (.171/ 11ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(7
 .732/ 11ج، المرجع السابؽ( (8
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 الحديث الثاني:

م دي ٍبفي الميثىن ى :الترمذمقاؿ  (63) د ثىنىا ميحى حى
ٍبدي الم ًو ٍبفي عىٍبًد الر ٍحمىفً (1) ، كىعى

د ثىنىا يىٍحيىى (2) : حى ، قىاالى
د ثىنىا شيٍعبىةي ا : حى م ادو قىاؿى ٍيًؿ ٍبفً (3)ٍبفي حى ، عىٍف فيضى ٍف أىبىافى ٍبًف تىٍغًمبى ك، عىٍف  ، عى عىٍمرو

ـى  ًإٍبرىاًىي
ٍمقىمىةى (4) ، عىٍف عى

ٍبًد الم وً (5) ًف الن ًبيٍّ (6)، عىٍف عى :   ، عى ًَل َيْدُخُل الَجن َة َمْن »قىاؿى
ٍة َكاَن ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُل َذر ٍة ِمْن ِكْبٍر، َوًَل َيْدُخُل الن اَر ـ َيْعِني ـ َمْن َكاَن ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُل َذر  

سىنىةن، قىاؿى «ِمْن ِإيَمانٍ  نىٍعًمي حى سىننا كى : ًإن وي ييٍعًجبيًني أىٍف يىكيكفى ثىٍكًبي حى ؿه : فىقىاؿى لىوي رىجي  ، قىاؿى
« :  (9)«(8)َوَغَمَص الن اَس  (7)ِإن  الم َو ُيِحبُّ الَجَماَل، َوَلِكن  الِكْبَر َمْن َبَطَر الَحق.  

 أوًًل: تخريج الحديث:

 ،(14)ابف أبي شيبة في المصنؼ، ك (13)كابف ماجو ،(12)كالترمذم، (11)، كأبك داكد(10)سمـمأخرجو 
كالطحاكم في شرح ، (19)كأبك عكانة  ،(18)كأبك يعمى ،(17)كالبزار، (16)كأحمد ،(15)سندفي المك 

                                                           

م دي بفي (1 . ( ميحى  الميثىن ى: ىك أىبيك ميٍكسىى العىنىًزمُّ
 ( عبد ا بف عبد الرحمف: ىك ابف الفضؿ بف بيراـ.(2
 ( شعبة: ىك ابف الحجاج.(3
 بف يزيد النخعي.ا( إبراىيـ: ىك (4
 ( عمقمة: ىك ابف قيس النخعي.(5
 .( عبد ا: ىك ابف مسعكد (6
ؽ ( قاؿ النككم " ىك دف(7 نكاره ترفعنا كتجبرنا ". شرح النككم عمى مسمـ، النككم ( قكلو )بىطىرى الحى  عو كا 

 (.21/ 3ج)
( قاؿ النككم "ىك احتقارىـ". شرح النككم عمى مسمـ، النككم )(8  (.21/ 3ج( قكلو )كىغىمىصى الن اسى
اءى ًفي الًكٍبًر)ج(9  (.1222/ح261/ص1( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب البر كالصمة، باب مىا جى

 (.21/ح22/ص1ح مسمـ، مسمـ )ج( صحي(10
 (.1121/ح72/ص1داكد )ج ك( سنف أبي داكد، أب(11
 (.1221/ح261/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(12
 (.72/ح33/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(13
 (.36711/ح232/ص7( مصنؼ ابف أبي شيبة، ابف أبي شيبة )ج(14
 (.213/ح377/ص1)ج المرجع السابؽ( (15
 (.2212/ح21/ص5أحمد بف حنبؿ )ج( مسند أحمد، (16
 (.1713/ح232/ص1( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(17
 (.7166/ح155/ص1( مسند أبي يعمى المكصمي، أبك يعمى المكصمي )ج(18
 (.17/ح22/ص1( مستخرج أبي عكانة، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(19
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، َقْيس ْبنِ  َعْمَقَمةَ  من طريق:، (3)كالطبراني في المعجـ الكبير ،(2)كابف حباف ،(1)ثارمشكؿ اآل
 عكانة، بنحكه، كفييما لفظ" رجؿ".  كدكف ذكر لفظ اإلبياـ، عدا مسمـ، كأب، صرًامخت

من ، (6)كالطبراني في المعجـ الكبير ،(5)ثاركالطحاكم في شرح مشكؿ اآل، (4)أحمد كأخرجو
 كفييـ لفظ" رجؿ". بنحوه،، َجْعَدةَ  ْبنِ  طريق: َيْحَيى

 .مسعود  بن اهلل عبد عنْعَدَة(جَ  ْبنِ  وَيْحَيى ،َقْيس ْبنِ  كلىما)َعْمَقَمةَ 

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف :
 .(7)يذكر أحد أنو أرسؿ عف أىبىافى ٍبًف تىٍغًمبى  لـكلكف  ،مرسؿ :بن الحجاج شعبة

يضير في حديث الدراسة، الف ، كىذا ال (8)لمتشيع" فيو تكمـ قاؿ ابف حجر:" ثقة :َتْغِمبَ  ْبنُ  َأَبانُ 
 الحديث ال يدعك لبدعة التشيع.

، (9)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره  ؛مدلس إبراىيم النخعي:
 .(10)عمقمة بف قيس يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف لـ كمرسؿ،

عبد ا بف مسعكد  يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف لـ مرسؿ، قيس: بن عمقمة
(11). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

ًديثه  ىىذىا كقاؿ الترمذم:" سىفه  حى ًحيحه  حى " صى  .(12)غىًريبه
                                                           

 (.7771/ح152/ص11ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(1
 (.331/ح161/ص1حيح ابف حباف، ابف حباف )ج( ص(2
 (.11111/ح57/ص11( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(3
 (.2512/ح221/ص6( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.7772/ح116/ص11ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(5
 (.11722/ح331/ص11( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(6
 (.126)ص ( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي (7
 (.15( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (8
 (.31ابف حجر )ص  ،( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس(9

 (.111( انظر: العبلئي، جامع التحصيؿ )ص (10
 (.311)ص  المرجع السابؽ( انظر: (11
 (.1222/ح261/ص1)ج ( سنف الترمذم، الترمذم(12
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (رجل) لفظ اإلبيام:

 .فت المبيـعرٌ  ركاية أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

رجؿ الذم يحبي أف يككف ثكبو حسف، كنعمو حسف، فقد اختمؼ في اسمو كثيرنا، بال المراد قمت:
 (1) عديدة فقاؿ: اسمو أقكاالن  في بشككاؿ ابف ذكر فقد

  انىة أىبيك ىيكى ٍيحى  شىٍمعيكف.   كاٍسمو اٍلقرًشي رى

 ًبيعىةي  كقيؿ ىك اًمرو  ٍبفي  رى كىافً  عى مىاتى  ًبًفمىٍسًطيفى  كى ٍقًدًس، نقبلن  ًببىٍيتً  كى ًمياٍلمى . ٍبف  عف عى ًديًنيٍّ  اٍلمى

 ك ٍبفي  سىكىادي  ىيكى  :كقيؿ اًرمُّ  عىٍمرو  .األىٍنصى

 بىؿو  ٍبفي  ميعىاذي  ىيكى  :كقيؿ  .جى

 اًلؾي  :كقيؿ  .فىزىارىةى  اٍبفي  أىكً  الر ىىاًكمُّ  ميرىارىةى  ٍبفي  ىيك مى

 ٍبدي  :كقيؿ ٍمًرك ٍبف الم وً  ىيك عى  .اٍلعىاصً  ٍبفً  عى

 ـي  :كقيؿ ٍي رى  .األىٍسًدمُّ  فىاًتؾو  ٍبفي  ىيك خي

 عبد بف عمر أبك إليو كأشار عياض القاضي قالو الرىاكم مرارة بف مالؾ كقاؿ النككم:" ىك 
 ، جميع األقكاؿ السابقة.(3)، كذكر العراقي(2)ا" رحميما البر

نفس السؤاؿ، كا تعالى  بأف ىذه القصة متعددة ألكثر مف  رجؿ سائؿ النبي والواضح لي: 
 أعمـ.

     
 

 

 
                                                           

 (.311إلى356/ 1ج: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )( انظر(1
 (.23/ 3ج( شرح النككم عمى مسمـ، النككم )(2
 (.1/111ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(3
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 كتاب اْلدب: المطمب الثالث
 وفيو ثلثة أحاديث:

 الحديث األكؿ:

ًكيعه  :داكد كأبقاؿ  (64) د ثىنىا كى د ثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى حى
، عىٍف ًىشىاـو يىٍعًني اٍبفى عيٍركىةى، (1)

ٍف أىًبيوً  مىمىةى (2)عى ٍينىبى ًبٍنًت أيٍـّ سى ، عىٍف زى
ٍف أيٍـّ (3) مىمىةى ، عى سى

(4)
  أىف  الن ًبي ،  مىٍييىا ؿى عى دىخى

ن ثه  كىًعٍندىىىا ميخى
كىىيكى يىقيكؿي ًلعىٍبًد الم ًو أىًخييىا (5)

مىى (6) : ًإٍف يىٍفتىًح الم وي الط اًئؼى غىدنا دىلىٍمتيؾى عى
اٍمرىأىةو تيٍقًبؿي ًبأىٍربىعو 
تيٍدًبري ًبثىمىافو (7) ، كى

قىاؿى أىبيك « َأْخِرُجوُىْم ِمْن ُبُيوِتُكمْ » :، فىقىاؿى الن ًبيُّ (8)
دى:  ٍرأىةي كىافى لىيىا أىٍربىعي عيكىفو »دىاكي اٍلمى

 .(10)«ًفي بىٍطًنيىا (9)

 

 

                                                           

 ( ككيع: ىك ابف الجراح.(1
 ( أبيو: ىك عركة بف الزبير.(2
مىمىةى (3 ٍينىبى ًبٍنًت أيٍـّ سى  جمتيا في الحديث الخامس مف كتاب الطيارة، في مبحث العبادات.: سبؽ تر ( زى
 .: زكج النبي ( أـ سممة (4
ف كاف األشير الفتح، كىك الذم خمقو خمؽ النساء في (5 ( )المخنث( قاؿ ابف الممقف:" بكسر النكف أفصح، كا 

، سمي حركاتو كىيئاتو ككبلمو كنحك ذلؾ. ثـ مف يككف ذلؾ خمؽ فيو فبل ذـ  عميو كمف  تكمفو فيك المذمـك
مخنثنا النكسار كبلمو كلينو. يقاؿ: خنثت الشيء إذا عطفتو". التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف 

 (.152/ 31ج)
( أىًخييىا: الضمير يعكد ىنا إلى أـ سممة، كالمراد بأخييا ألـ سممة ىك عبد الم و بف أبي أمية. انظر: اإلصابة (6

 (.11/ 1جابف حجر ) في تمييز الصحابة،
(  )تيٍقًبؿ بأربع( قاؿ ابف األثير:" قكلو تقبؿ بأربع: أم أف ليا في بطنيا أربع عيكىف، فيي تيٍقًبؿ إذا أقبمت بيا". (7

 (.663/ 6ججامع األصكؿ، ابف األثير )
لؾ صفة ليا بالسٍّمىف". ( )كتيٍدًبر بثماف( قاؿ ابف األثير:" أراد بالثماف، أطراؼ العيكىف األربع مف الجانبيف، كذ(8

 (.663/ 6ججامع األصكؿ، ابف األثير )
( قكلو )عيكىفو ًفي بىٍطًنيىا( قاؿ ابف األثير:" العيكىف نيييكض كنيتيكٌّ عىٍف ميٍستىكل اٍلبىٍطًف". النياية في غريب الحديث (9

 (.15/ 7جكاألثر، ابف األثير )
ن ًثيفى )ج ( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب األدب، باب ًفي(10 ٍكـً ًفي اٍلميخى  (.1232/ح312/ص1اٍلحي
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   أوًًل: تخريج الحديث:

ابف أبي ك  ،(5)كالحميدم، (4)كابف ماجو ،(3)النسائي في الكبرل، ك (2)مسمـ، ك (1)أخرجو البخارم
 ، (9)كالطبراني في المعجـ الكبير ،(8)كأبك يعمى، (7)كأحمد ،(6)شيبة في المصنؼ

 ُأم   ِبْنتِ  َزْيَنبَ  َعنْ  الزبير، بن عروة من طريق:  ،(11)في المعرفةو ،(10)كالبييقي في الكبرل
 .بنحكه، كبمفظ مقارب) مخنث، كابنة غيبلف( ، بو،َسَمَمةَ 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ما قيؿ في كؿ مف:ركاتو ثقات، كال يضير 

كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب  ،مدلس ىشام بن عروة بن الزبير:
ىك مف القسـ الذم لـ يؤثر فيو "العبلئي فقاؿ ال يضير اختبلطو،  ، كلكفكمختمط، (12)المدلسيف

 .(13)"شيء مف ذلؾ

أـ سممةبنت  ينبز يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ عروة بن الزبير بن العوام:
(14) . 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

 .(15)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:
                                                           

 (.1231/ح176/ص7( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.3111/ح1517/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.2311/ح321/ص1( السنف الكبرل، النسائي )ج(3
 (.1213/ح612/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(4
 .(322/ح211/ص1( مسند الحميدم، الحميدم )ج(5
 (.36121/ح212/ص7( مصنؼ ابف أبي شيبة، ابف أبي شيبة )ج(6
 (.36622/ح326/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.6261/ح221/ص13( مسند أبي يعمى المكصمي، أبك يعمى المكصمي )ج(8
 (.525/ح213/ص32( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(9

 (.16211/ح221/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(10
 (.16512/ح211/ص13ثار، البييقي )ج( معرفة السنف كاآل(11
 (.36( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (12
 (.136( المختمطيف، العبلئي )ص (13
 (.326العبلئي )ص  ،انظر: جامع التحصيؿ ك(، 112( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (14
 (.3611/ح627/ص2نف ابف ماجو، ابف ماجو، تحقيؽ األرنؤكط )ج( س(15
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (اْمرََأةٍ  ُمَخن ٌث،) لفظ اإلبيام:

تخريج، بيميف، كما جاء في الأحد المفت عرٌ كاحدة  عمى ركايةكقفت  فة:الروايات المعرّ 
 كىي:)مخنث، كابنة غيبلف(.

   بيان اإلبيام:

ٍرأىةي  قمت: ، اٍلمى ن ثي  المراد بالمبيم اْلولباٍلحسًف(، فأما  المكصكفة كرد في الحديث مبيماف )اٍلميخى
ٍيج عييىٍينىةى كاٍبفي  ، كقاؿ بذلؾ اٍبفي ِىيتٌ المخنث، فقد اختمؼ فيو فقيؿ ىك  رى جي

، (2)بطاؿ ، كابف(1)
، (7)، كابف بشككاؿ(6)، كالقاضي عياض(5)، كالمازرم(4)، كابف عبد البر(3)دادمكالخطيب البغ
وقيل ىو: ماتع، أو  ،(12)كابف حجر، (11)كالعراقي ،(10)، كابف الممقف(9)، كالنككم(8)كابف األثير

  ،(16)، كالنككم(15)، كالقاضي عياض(14)، كابف عبد البر(13)كقاؿ بذلؾ كالخطيب البغدادممانع، 

 
                                                           

 (.176/ 7ج( انظر: صحيح البخارم، البخارم )(1
 (.263/ 5ج( انظر: شرح صحيح البخارل، ابف بطاؿ )(2
 (.125/ 5ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(3
 (.315/ 5ج( انظر: االستذكار، ابف عبد البر )(4
 (.723/ 2ج( انظر: المعمـ بفكائد مسمـ، المازرم )(5
 (.52/ 5ج( انظر: إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض )(6
 (.117/ 1ج( انظر:  غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(7
 (.227/ 7ج( انظر:  أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )(8
 (.162/ 11جى مسمـ، النككم )( انظر: شرح النككم عم(9

 (.111/ 31ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(10
 (.3/212ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(11
 (.221/ 1ج( انظر:  فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(12
 (.125/ 5جالخطيب البغدادم )( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، (13
 (.315/ 5ج( انظر: االستذكار، ابف عبد البر )(14
 (.52/ 5ج( انظر: إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض )(15
 (.162/ 11ج( شرح النككم عمى مسمـ، النككم )(16
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. (4)، كابف حجر(3)كقاؿ بذلؾ كالخطيب البغدادموقيل ىو: ىدم،  ،(2)كابف حجر، (1)كالعراقي
 .(6)، كقاؿ بذلؾ القاضي عياضوقيل ىو: أنة. (5)، كقاؿ بذلؾ القاضي عياضوقيل ىو: ىنب

مىى كىاأٍلىٍكثىري  حيث قاؿ ابف عبد البر:" والراجح في اسم ىذا المخنث ىو ِىيٌت،  اٍسمىوي  أىف   عى
"  .(9)ىيت" اسمو أف "كاألشير :، كقاؿ(8)، كناقش القاضي عياض ىذه األقكاؿ(7)ًىيته

ٍرأىةي المراد بالمبيم الثانيكأما  ، كما سبؽ في التخريج، ابنة غيلنباٍلحسًف( ىي  المكصكفة )اٍلمى
 ،(12)، كابف الممقف(11)، كابف بشككاؿ(10)، كقاؿ بذلؾ كالخطيب البغدادمَباِدَيُة ِبْنُت َغْيلنَ كاسميا 

                                                           

 (.3/212ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(1
 (.221/ 1جم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )( انظر: فتح البار (2
 (.125/ 5ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(3
 (.221/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(4
 (.52/ 5ج( انظر: إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض )(5
 (.52/ 5ج) المرجع السابؽ( انظر:  (6
 (.315/ 5ج( االستذكار، ابف عبد البر )(7
 (.52/ 5ج( انظر: إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض )(8
( قاؿ القاضي عياض:" كاختمؼ فى اسـ ىذا المخنث، كاألشير أف اسمو: " ىيت " بياء ساكنة باثنتيف تحتيا (9

الباء بكاحدة أخرل، قالو ابف درستكيو، كقاؿ: إف كآخره تاء باثنتيف فكقيا، كقيؿ: صكابو: " ىنب " بالنكف ك 
غير ىذا تصحيؼ، قاؿ: كالينب: األحمؽ، حكاه لنا أستاذنا أبك عبد ا بف سميماف النحكم، كجاء في 
خبر آخر أف قائؿ ىذا " ماتع " مكلى فاختة المخزكمية كىك بتاء باثنتيف فكقيا، قاؿ: ككاف ىك كىيت في 

ال يرل أنو يفطف لشيء مف أمر النساء، كذكر لو قصة ابنة غيبلف بنحك  ي ، ككاف النببيكت النبي 
فيو كما ىنا، كأنو غربيما معنا إلى الحمى،   حديث ىيت المتقدـ، كفيو زيادة "كشعر" ، كذكر قكؿ النبي 

كلـ  ذكر ذلؾ الكاقدم. كذكر أبك منصكر الباكردم نحك الحكاية عف مخنث، كاف بالمدينة يقاؿ لو: " أنة "
نفاه إلى حمراء األسد، كالمحفكظ  يسـ ابنو غيبلف كال عبد ا بف أبى أمية في حديثو، كذكر أف النبي 

 (.52/ 5جأنو لييت". إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض )
 (.121/ 5ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(10
 (.116/ 1جاء المبيمة، ابف بشككاؿ )( انظر:  غكامض األسم(11
 (.152/ 31ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(12
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كذكر ذلؾ ابف : بادنة، وقيل ،(3)، كابف حجر في االصابة(2)كابف حجر في الفتح ،(1)كالعراقي
 أم بادية، كا تعالى أعمـ. (6)أرجح" كىاأٍلكؿ ، كلكف قاؿ ابف حجر:"(5)، كابف حجر(4)الممقف

     
 الحديث الثاني:

د ثىنىاقاؿ أبك داكد:  (65) ٍبدي الم ًو ٍبفي مىٍسمىمىةى  حى عى
اًلؾو (7) ، عىٍف مى

ٍبدً ، عىٍف زى (8) ، عىٍف عى ـى الم ًو ٍيًد ٍبًف أىٍسمى
عيمىرى  ٍبفا

طىبىا، فىعىًجبى الن اسي (9) ًف ًمفى اٍلمىٍشًرًؽ، فىخى ـى رىجيبلى : قىًد يىٍعًني ًلبىيىاًنًيمىا  -، أىن وي قىاؿى
 .(11)«ِإن  َبْعَض اْلَبَياِن َلِسْحرٌ »ٍك أى  (10)«ِإن  ِمَن الَبَياِن َلِسْحرًا: » فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو  -

 تخريج الحديث:: أوًلً 

 ، (16)كأحمد ،(15)األدبابف أبي شيبة في ، ك (14)في المكطأ كمالؾ ،(13)كالترمذم ،(12)أخرجو البخارم

                                                           

 (.3/212ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(1
 (.215/ 1ج( انظر:  فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(2
 (.17/ 1جحجر ) ( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف(3
 (.152/ 31ج( انظر:  التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(4
 (.215/ 1ج( انظر:  فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(5
 (.215/ 1ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(6
7). ٍسمىمىةى: ىك القىٍعنىًبيُّ ٍبدي اً بفي مى  ( عى
 بف أنس. ( مالؾ: ىك مالؾ(8
ٍبدي اً بفي عمر بف الخطاب (9  . ( عى

ذى (10 كًد بأٍبمىغ لٍفظ، كىىيكى ًمفى الفٍيـ كى كىاًء القٍمب، ( قكلو)ًإف  ًمفى البىيىاًف لىًسٍحرنا( قاؿ ابف األثير:" البىيىاف ًإٍظيىاري اٍلمىٍقصي
ؿ يىكيكفي  ٍعنىاهي أف  الرجي ًقيؿى مى ٍصمو فيىٍقمب الحؽ   كىأىٍصميوي الكىٍشؼ كالظُّيكر. كى تو ًمٍف خى ج  ـي بحي مىٍيًو الحؽُّ كىىيكى أٍقكى عى

لىٍيسى بقىٍمب األٍعياف، أىالى تىرل أف   ٍنسىاًف، كى اٍلبىًميغى  ًببىيانو ًإلىى نٍفسو؛ ألف  معنىى السٍٍّحًر قٍمبي الش ٍيًء ًفي عىٍيف اإٍلً
ت ى يىٍصرؼ قيمكبى الس امعيف ًإلى  ت ى يىٍصًرفىيا ًإلىى بيٍغًضو". النياية في غريب يىٍمدىح إٍنسانا حى بًٍّو، ثيـ  يىذُّمُّو حى ى حي

 (.151/ 1جالحديث كاألثر، ابف األثير )
ـً )ج(11 اءى ًفي اٍلميتىشىدًٍّؽ ًفي اٍلكىبلى  (.7115/ح213/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب األدب، باب مىا جى
 (.157/ح213/ص1)جالمفرد األدب كفي ،(7116/ح12/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(12
 (.3131/ح256/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(13
 (.5/ح216/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(14
 (.53/ح163/ص1( األدب، ابف أبي شيبة )ج(15
 (.1671/ح357/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(16
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من  ،(4)كأبك نعيـ في الحمية، (3)كالطبراني في المعجـ األكسط ،(2)كابف حباف، (1)كأبك يعمى
كفييـ لفظ" رجبلف" ، عدا ، بنحوه، عن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب  ْسَمَم،َزْيد ْبِن أَ  طريق:

 دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كالطبراني فيو لفظ" قكمنا".مختصرنا، ابف أبي شيبة 
 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
، (5)ف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيفكمرسؿ، كلكف ذكره اب مدلس مالك بن أنس:

ـى  لـكما ك  ٍيًد ٍبًف أىٍسمى يذكر أحد أنو أرسؿ عىٍف زى
(6). 

 ،(7)مدلس، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف العدوي:  َزْيد ْبِن َأْسَمم
، كىذا الحديث (8)"يثيفحد إال عمر مف ابف سمع " ما :عيينة عنو بف سفياف كلكف قاؿ ،كمرسؿ

مما سمعو زيد بف أسمـ مف ابف عمر، كما يؤكد ذلؾ ما كرد في ركاية أحمد في المسند حيث 
ٍيدً  عىفٍ ) قاؿ ، ٍبفً  زى ـى ...( عيمىرى  اٍبفً  ًمفى  سىًمعىوي  أىٍسمى  .(9)قىاؿى

 .ف رجالو ثقاتأل ؛إسناده صحيحلذا ف 

اًح" قاؿ البغكم:" ًمفى  حى  إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:، (11)زم:" صحيح"، كقاؿ التبري(10)الصٍّ
 .  (12)متصؿ"

 

                                                           

 .(7622/ح13/ص11( مسند أبي يعمى، أبك يعمى المكصمي )ج(1
 (.7511/ح37/ص12( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(2
 (.251/ح327/ص1( المعجـ األكسط ، الطبراني )ج(3
 (.331/ص2( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ األصبياني )ج(4
 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (5
 (.351امع التحصيؿ، العبلئي )ص ( انظر: ج(6
 (.31( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (7
 (.151( جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (8
 (.7323/ح111/ص2( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.2512/ح211/ص2( مصابيح السنة، البغكم )ج(10
 (.1512/ح1271/ص2يح، التبريزم )ج( مشكاة المصاب(11
 (.7115/ح271/ص5( سنف أبي داكد، أبك داكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج(12
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (رجلن) لفظ اإلبيام:

   .فت المبيـعرٌ  ركاية أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

   بيان اإلبيام:

ميف المراد قمت: ا الم ذىيف بالر جي مىى قىًدمى طىبىا ىيمىا   الم وً  سيكؿً رى  عى ْبِرَقانُ  فىخى َبْدرٍ  ْبنُ  الز 
 َوُعَمرُ  ،(1)

  ،(6)، كابف الممقف(5)، كابف بشككاؿ(4)، كابف عبد البر(3)بطاؿ ، كقاؿ بذلؾ ابف(2) اَْلْىَتمِ  ْبنُ ا
مىى أىًقؼٍ  لىـٍ  "بينما قاؿ ابف حجر: ،(8)كالعيني، (7)كالعراقي ًريحن  تىٍسًميىًتًيمىا عى قىدٍ  اصى ـى  كى مىاعىةه  زىعى  جى
ٍبًرقىافً  أىن ييمىا ك بىٍدرً  بف الزٍّ ، استنادان إلى بعض األدلة، كلكف رد ابف حجر عمى  ٍبفي  كىعىٍمري اأٍلىٍىتىـً

" كىىىذىا ـي  الى  ىذه األدلة قائبلن ٍبًرقىافي  يىكيكفى  أىفٍ  ًمٍنوي  يىٍمزى ك الزٍّ ًديث الميرىاد ىما كىعىٍمري  ف  فىإً  عيمىرى  بف ًبحى
ـى  ا اٍلميتىكىمٍّ ك ىيكى  ًإن مى كىافى  كىٍحدىهي  اأٍلىٍىتىـً  ٍبفي  عىٍمري ميوي  كى عىًتوً  ًفي كىبلى ٍبًرقىافى  ميرىاجى ٍطبىةً  ًنٍسبىةي  يىًصحُّ  فىبلى  الزٍّ  اٍلخي
ا مىى ًإال   ًإلىٍيًيمى كًُّز" طىًريؽً  عى  ، كا تعالى أعمـ.(9)الت جى

                                                           

ٍبًرقىافي ٍبفي بىٍدرو (1 : بف امرئ القيس بف خمؼ بف بيدلة بف عكؼ بف كعب بف سعد بف زيد مناة بف تميـ ( الزٍّ
في قكمو، ككاف أحد ساداتيـ،   البيدلي السعدم التميمي، يكنى أبا عياش، كفد عمى رىسيكؿ الم وً 

نما سمي الزبرقاف  فأسممكا، كذلؾ في سنة تسع، كقيؿ: إف الزبرقاف بف بدر اسمو الحصيف بف بدر، كا 
االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد  انظر: لحسنو، شبو بالقمر، ألف القمر يقىاؿي لو الزبرقاف

 (.761،761/ص3جالبر)
اًلد ٍبف سمي، كيقاؿ: إنو : الت( عمرك ٍبف األىتـ (2 ميمي المقرم، أىبيك ربعي، كاألىتـ أبكه، كاسمو سناف اٍبف خى

اًرث، كىىيكى مقاعس ٍبف عىٍمرك بف كعب بف  سناف ٍبف سمي ٍبف سناف بف خالد بف منقر ابف عيبىٍيد ٍبف اٍلحى
مي باألىتـ، كيكنى سعد بف زيد مناة ابف تميـ. كيقاؿ: إف قىٍيس ٍبف عىاًصـ ضربو بقكس فيتـ فمو، فس

عىٍمرك ٍبف األىتـ أىبىا ربعي، ككاف خطيبا جميبل، يدعى المكحؿ لجمالو، بميغا شاعرا محسنا، يقاؿ: إف 
كىافى شريفا ًفي قكمو. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر  شعره كىافى حمبل منتشرة، كى

 (.1162/ 2ج)
 (.116/ 2جؿ )( انظر: شرح صحيح البخارل، ابف بطا(3
 (.775/ 1ج( انظر: االستذكار، ابف عبد البر )(4
 (.22/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(5
 (.712/ 35ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(6
 (.2/1221ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(7
 (.121/ 31جرم شرح صحيح البخارم، العيني )( انظر: عمدة القا(8
 (.325/ 11ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(9
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 الحديث الثالث:

د  قاؿ الترمذم:  (66) ثىنىا اٍبفي أىًبي عيمىرى حى
د ثىنىا سيٍفيىافي  (1) : حى مىٍيمىافى الت ٍيًميٍّ (2)قىاؿى ، عىٍف سي

، عىٍف (3)
اًلؾو  مىٍيًف عىطىسىا ًعٍندى الن ًبيٍّ  أىنىًس ٍبًف مى ، فىقىاؿى  ، أىف  رىجي رى ـٍ ييشىمًٍّت اآلخى لى دىىيمىا كى فىشىم تى أىحى

ـٍ ييشىمٍٍّتوي: يىا رىسي  ٍتًني، فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو  (4)شىم ت   كؿى الم ًو ال ًذم لى ـٍ تيشىمٍّ لى ِإن ُو : »ىىذىا كى
ن َك َلْم َتْحَمِد الم وَ   .(5)«َحِمَد الم َو َواِ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

من طريقو، متابًعا ًلبن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، ، (6)أخرجو الحميدم كىك في مسنده
، (8)، كفي األدب المفرد(7)كأخرجو البخارم في الصحيحلفظ" رجبلف"،  كفيو بنحوه،

، (11)كأخرجو البخارم، من طريق: شعبة بن الحجاج، (10)، كالطبراني في الدعاء(9)كالطيالسي
 طريق: حفص بن غياث، من  ، (13)مسمـكأخرجو  طريق: سفيان الثوري، من ، (12)كأبك داكد

 من طريق: زىير بن معاوية. ،(15)كالدارمي، (14)كأخرجو أبك داكد

                                                           

 ( ابف أبي عمر: ىك محمد بف يحيى بف أبي عمر العىدىًنيُّ (1
 ( سفياف: ىك ابف عيينة.(2
 ( سميماف: ىك بف طرخاف التيمي.(3
ٍير كالبىركًة". النياية في غريب ( قكلو )شىم ت  ىىذىا( قاؿ ابف األثير:" الت شٍ (4 ًميتي ًبالشٍّيًف كالسٍّيف: الدُّعاءي بالخى

 (.122/ 3جالحديث كاألثر، ابف األثير )
ٍمًد العىاًطًس (5 اًب الت ٍشًميًت ًبحى اءى ًفي ًإيجى ( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب األدب، باب مىا جى

 (.3513/ح11/ص7)ج
 (.1313/ح212/ص3( مسند الحميدم، الحميدم)ج(6
 (.6337/ح71/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(7
 (.221/ح231/ص1( األدب المفرد ، البخارم )ج(8
 (.3151/ح712/ص2( مسند الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(9

 (.1221/ح771/ص1( الدعاء، الطبراني )ج(10
 (.6331/ح12/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(11
 (.7122/ح212/ص1)ج داكد ك( سنف أبي داكد، أب(12
 (.3221/ح3323/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(13
 (.7122/ح212/ص1داكد )ج ك( سنف أبي داكد، أب(14
 (.3513/ح1511/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(15
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من طريق: يزيد بن  ،(3)األدبفي ك  ،(2)ابف أبي شيبة في المصنؼ، ك (1)ابف ماجو كأخرجو
 ،(6)ابف حباف كأخرجومن طريق: إسماعيل بن إبراىيم،  ،(5)كأبك يعمى، (4)أحمد كأخرجوىارون، 

 ابن أبي عدي. من طريق:

ويزيد بن  ،وزىير بن معاوية ،بن غياثوحفص  ،وسفيان الثوري ،جميعيم)شعبة بن الحجاج
سماعيل بن إبراىيم ،ىارون تابعوا سفيان بن عيينة، عن سميمان  (وابن أبي عدي ،وا 

 كبنفس لفظ اإلبياـ "رجبلف".التميمي، بو، بنحوه، 

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

  ركاتو ثقات، عدا:
،محمد بف يحيى بف أبي عمر الىك  ابن أبي عمر: ، كىك 36سبقت ترجمتو في حديث رقـ عىدىًنيُّ

 .صدوق

 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 ،(7)ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف كلكف ،مدلس سفيان بن عيينة:

كتغير حفظو بأخرة،  ،(8)التيمي طرخاف بف سميمافيذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ، كلكف ك 
 .(9)القسـ األكؿ مف المختمطيف في العبلئيكلكف عٌده 
ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب  كلكف ،مدلس: الت ْيِمي   بن طرخانُسَمْيَماَن 
أنس بف مالؾ يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ، كلكف ك  ،(10)المدلسيف

(11). 

                                                           

 (.2512/ح1332/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(1
 (.37252/ح361/ص7( مصنؼ ابف أبي شيبة، ابف أبي شيبة )ج(2
 (.217/ح212/ص1أبي شيبة )ج ( األدب، ابف(3
 (.13521/ح121/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.1152/ح131/ص5( مسند أبي يعمى، أبك يعمى المكصمي )ج(5
 (.611/ح261/ص3( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(6
 .(23طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص  :( انظر(7
 (.116( جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (8
 (.15( المختمطيف، العبلئي )ص (9

 (.22( انظر، طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (10
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (11
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، كما قة(كىك)ث الحميدم جؿ ابف أبي عمر فيك )صدكؽ(، كتكبع مف قبؿأل ؛إسناده حسنلذا ف
 .، كباقي رجالو ثقاتصحيح لغيرهفيرتقي السند إلى في التخريج، فبذلؾ 

ًحيحه قاؿ الترمذم:"  سىفه صى ًديثه حى مىٍيًو" كقاؿ التبريزم:" ميت فؽ ،(1)"ىىذىا حى  .(2)عى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (َرُجَمْينِ ) لفظ اإلبيام:

 .فت المبيـعرٌ  ركاية أم عمىلـ أقؼ  فة:عرّ الروايات الم

  بيان اإلبيام:

(، شمتو النبي  ، كالرجؿ الذميشمتو النبي  لـ كرد في الحديث مبيماف )الرجؿ الذم قمت:
بالمبيم كأما المراد  ،(3)الطفيل بن عامر، ىك يشمتو النبي لـ الذم بالمبيم اْلولفأما المراد 

، (5)وانفراد ببيان ىذين المبيمين الحافظ العراقي فقط، (4)امرع أخى ابن :شمتو الذم الثاني
 كا تعالى أعمـ.

     
  

                                                           

 (.3513/ح11/ص7( سنف الترمذم، الترمذم)ج(1
 (.1521/ح1222/ص2التبريزم )ج ( مشكاة المصابيح،(2
ٍعفىر ٍبف كبلب ٍبف ربيعة ٍبف عامر ٍبف صعصعة العامرم الجعفرم،   ( عامر ٍبف الطفيؿ(3 : ٍبف مالؾ ٍبف جى

كاف سيد بني عامر في الجاىمية، كقاؿ ابف األثير "فإف عامرنا لـ يختمؼ أىؿ النقؿ مف المتقدميف أىن وي مات 
 كافرنا، ىك كأربد ٍبف قيس، كقد دعا رىسيكؿ الم ًو   عاد مف عند رىسيكؿ الم ًو كافرنا، كىك الذم قاؿ: لما 

مىى أربد صاعقة، كأخذت عامرنا الغدة، فكاف  عمييما، كقاؿ: " الميـ اكفنييما بما شئت "، فأنزؿ الم و  عى
لطاعكف، مف يقكؿ: غدة كغدة البعير كمكت في بيت سمكلية". )غدة كغدة البعير( أم المكت بمرض ا

 خبلؿ ظيكر الغدة في االبط، كغيره مف الجسـ، انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير 
 (.131/ 2ج)

 ( ابف أخيو لعامر: لـ أقؼ عمى نسبو لو.(4
 (.2/1112ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(5
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 كتاب اًلستئذان: المطمب الرابع
 :وفيو حديث واحد

 الحديث اْلول:

م دي ٍبفي بىش ارو قاؿ الترمذم:  (67) د ثىنىا ميحى حى
ٍبدي الكىى اًب الث قىًفيُّ (1) د ثىنىا عى : حى ، قىاؿى

ٍيدو  ، عىفٍ (2) مى حي
(3)، 

ٍف أىنىسو   (5)َكاَن ِفي َبْيِتِو َفاط َمَع َعَمْيِو َرُجٌل َفَأْىَوى ِإَلْيِو ِبِمْشَقصٍ : »، أىف  الن ًبي  (4)عى
َر الر ُجلُ   .(6)«َفتََأخ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

، (10)فردالبخارم في األدب المو ،(9)كأحمد ،(8)دبكفي اآل ،(7)ابف أبي شيبة في المصنؼأخرجو 
 من طريق: حميد بن ،(13)في المعرفة، كالبييقي (12)كالطبراني في المعجـ األكسط ،(11)كأبك يعمى

 الطويل، بنحوه، وبمفظ مقارب" رجل".  حميد أبي

 

                                                           

 ( محمد بف بشار: لقبو بندر.(1
 اب: ىك ابف عبد المجيد بف الصمت الثقفي( عبد الكى(2
 ( حميد: ىك ابف أبي حميد الطكيؿ.(3
 . ( أنس: ىك ابف مالؾ (4
ا فىييكى الًمٍعبىمة". (5 ، فىًإذىا كافى عىًريضن : قاؿ ابف األثير:" نصؿي الس يـ ًإذىا كىافى طىًكيبلن غىٍيرى عىريضو ( اٍلًمٍشقىصي

 (.121/ 3جاألثير ) النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف
اءى ًفي الت ٍسًميـً قىٍبؿى ااًلٍسًتٍئذىاًف (6 ( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب االستئذاف كاآلداب، باب  مىا جى

 (.3511/خ61/ص7)ج
 (.36326/ح327/ص7( مصنؼ ابف أبي شيبة، ابف أبي شيبة )ج(7
 (.35/ح111/ص1دب، ابف أبي شيبة )ج( اآل(8
 (.13177/ح113/ص12حنبؿ )ج ( مسند أحمد، أحمد بف(9

 (.1153/ح261/ص1( األدب المفرد ، البخارم )ج(10
 (.2112/ح127/ص6( مسند أبي يعمى المكصمي، أبك يعمى المكصمي )ج(11
 (.6361/ح331/ص6( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(12
 (.15761/ح12/ص12ثار، البييقي )ج( معرفة السنف كاآل(13
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كالبخارم في  بنحكه، كفيو لفظ " رجؿ"، ،(2)كأحمد، "أعرابيا"  لفظ كفيو بنحكه،،(1)النسائيكأخرجو 
كالطبراني في  ،(4)ثاركالطحاكم في شرح مشكؿ اآلفيو لفظ" رجؿ"، ، بنحكه، ك (3)األدب المفرد
 ْبنِ  من طريق: ِإْسَحاقَ لفظ "أعرابيا"،  ـ، بنحكه، كفيي(6)كالبييقي في الكبرل ،(5)المعجـ الكبير

 َطْمَحَة. َأِبي ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ 

 ْبنِ  اهللِ  طريق: ُعَبْيدِ من ، (10)، كالبييقي في الكبرل(9)، كأبك داكد(8)، كمسمـ(7)كأخرجو البخارم
 َبْكر، بنحوه، وبمفظ مقارب" رجل". َأِبي

ْسَحاقَ حميد الطويل، و )ثتيمثل  َبْكر( عن أنس  َأِبي ْبنِ  اهللِ  َطْمَحَة، وُعَبْيدِ  َأِبي ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  ْبنِ  اِ 
 .بن مالك ا

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 :مف كؿ في قيؿ ما يضير ركاتو ثقات، كال

في القسـ األكؿ مف  العبلئيكلكف عٌده ، (11)تغير حفظو بأخرةثقة،  الوىاب الثقفي: عبد
 .(12)المختمطيف

صرح ي ـ، كل(13)مف مراتب المدلسيفالثالثة  المرتبة ابف حجر في ، فذكرهمدلس حميد الطويل:
  .مف أنس بف مالؾ بالسماع 

                                                           

 (.1171/ح61/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(1
 (.13217/ح321/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(2
 (.1162/ح265/ص1( األدب المفرد، البخارم )ج(3
 (.225/ح221/ص3ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(4
 (.521/ح371/ص1( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(5
 (.15671/ح715/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(6
 (.6313/ح71/ص1ارم )ج( صحيح البخارم، البخ(7
 (.3175/ح1622/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.7151/ح212/ص1داكد )ج ك( سنف أبي داكد، أب(9

 (.15671/ح715/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(10
 (.261( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (11
 (.52( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (12
 (.21التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ (13
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، كقد تكبع مف صرح بالسماعي ـكل الثالثة مفمدلس حميد الطكيؿ  جؿأل ؛ضعيفإسناده لذا ف
اؽى  ٍبًداً  ٍبفً  قبؿ ًإٍسحى ةى، أىًبي ٍبفً  عى بىٍكر، ككبلىما)ثقة(، فبذلؾ يرتقي السند  أىًبي ٍبفً  اً  كعيبىٍيدً  طىٍمحى

 رجالو ثقات.باقي  كلك صرح حميد بالسماع لكاف إسناده صحيح، ،حسن لغيرهإلى 

ًديثه  ىىذىا" قاؿ الترمذم: سىفه  حى ًحيحه  حى  .(1)"صى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .)أعرابينا(كما جاء في التخريج كىي: أخرل ةصيغبككرد في ركايات أخرل ، (َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:

 .عرفت المبيـ ركاية أم عمىلـ أقؼ  الروايات المعرفة:

 بيان اإلبيام:

، (2)اْلَعاصِ  َأِبي ْبنُ  اْلَحَكمُ  كى كىك في بيتو، ىي  قمت المراد بالرجؿ الذم اطمع عمى رسكؿ ا 
 ، كا تعالى أعمـ.(4)، كالعراقي(3)كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿ

 
     

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.3511/خ61/ص7( سنف الترمذم، الترمذم)ج(1
: بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي القرشي األمكم، عـ عثماف بف ( الحكـ بف أبي العاص (2

ة فنزؿ الطائؼ، فمـ مف المدين رسكؿ ا  طردهك عفاف، كأبك مركاف بف الحكـ، كاف مف مسممة الفتح، 
يزؿ الحكـ بالطائؼ إلى أف كلي عثماف، فرده عثماف إلى المدينة، كبقي فييا كتكفي في آخر خبلفة عثماف 

 (.272/ 1جاالستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر ). انظر: قبؿ القياـ عمى عثماف بأشير
 (.711/ 3ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(3
 (.3/1111ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(4
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 المبحث الخامس
 والديات والقسامة، وحرمة الدم. ،كتاب الحدود، واًلحكام

 وفيو أربعة مطالب:

 كتاب الحدود: المطمب اْلول
 خمسة أحاديث: وفيو

 الحديث اْلول:

د ثىنىا ميسىد ده  :داكد كأبقاؿ  (68) حى
د ثىنىا أىبيك عىكىانىةى (1) ، حى

، عىٍف سىًعيًد ٍبًف (2) ٍربو اًؾ ٍبًف حى ، عىٍف ًسمى
، عىًف اٍبًف عىب اسو  بىٍيرو : قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  جي اًلؾو  ، قىاؿى ًلمىاًعًز ٍبًف مى

َأَحق  َما َبَمَغِني : »(3)
مىا بىمىغىؾى عى « ؟َعْنكَ  : كى : قىاؿى « ؟َبَمَغِني َعْنَك َأن َك َوَقْعَت َعَمى َجاِرَيِة َبِني ُفَلنٍ »نٍّي؟ قىاؿى

، فىأىمىرى ًبًو فىريًجـى  ، فىشىًيدى أىٍربىعى شىيىادىاتو ـٍ : نىعى قىاؿى
(4). 

 أوًًل: تخريج الحديث: 

 بد الرزاؽعك ، (9)كالطيالسي ،(8)، كالترمذم(7)، كالنسائي في الكبرل(6)، كأبك داكد(5)أخرجو مسمـ
كالطبراني في المعجـ ، (13)عكانة كأبك ،(12)كأبك يعمى في المسند ،(11)، كأحمد(10)في المصنؼ

                                                           

 ( مسدد: ىك ابف مسرىد بف مسربؿ.(1
 ( أىبيك عىكىانىةى: ىك كضاح بف عبدا اليشكرم.(2
 ( ماعز بف مالؾ: سيأتي تعريفو، في بياف اإلبياـ. (3
اًعًز بٍ (4 اًلؾو )ج( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب الحدكد، باب رىٍجـً مى  (.1137/ح115/ص1ًف مى
 (.1622/ح1231/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.1136/ح115/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(6
 (.5122/ح112/ص6( السنف الكبرل، النسائي )ج(7
 (.1135/ح27/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(8
 .(3512/ح273/ص1( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(9

 (.12211/ح231/ص5( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(10
 (.3313/ح11/ص1، أحمد بف حنبؿ )جأحمد مسند ((11
 (.3711/ح172/ص1( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(12
 (.6355/ح132/ص1( المستخرج، أبك عكانة )ج(13



296 

كبمفظ مقارب" جارية، أمة من طريق: سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، بنحوه،  ،(1)الكبير
 أؿ فبلف". 

، (3)في الكبرلدكف لفظ اإلبياـ، كالنسائي ، بنحكه، (2)دكف لفظ اإلبياـ، كأبك داكدبنحكه، 
دكف ذكر لفظ مختصرنا،  ،(4)كابف أبي شيبة في المصنؼدكف ذكر لفظ اإلبياـ، مختصرنا، 
، بنحكه، كفيو (6)ثاركالطحاكم في شرح مشكؿ اآلدكف لفظ اإلبياـ، بنحكه،  ،(5)كأحمداإلبياـ، 

ف لفظ اإلبياـ، دك بنحكه،  ،(8)كفي األكسط ،(7)كالطبراني في المعجـ الكبيرلفظ" جارية أؿ فبلف"، 
بنحكه،  ،(10)كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾدكف ذكر لفظ اإلبياـ، مختصرنا،  ،(9)كالدارقطني

كالبىٍييىًقٌي في الكبرلدكف لفظ اإلبياـ، 
 مولى من طريق: عكرمةدكف لفظ اإلبياـ، بنحكه، ، (11)

 .عباس ابن

 .باس عباس ( عن ابن ع ابن مولى كلىما) سعيد بن جبير، وعكرمة

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، عدا: 
 عف كركايتو صدكؽ، المغيرة، أبك الككفي، البكرم، الذيىمي، خالد بف بف أكس :ِسَماِك ْبِن َحْرب

 ثبلث سنة مات ،الرابعة مف تمقف، ربما فكاف خرةبآ تغير كقد مضطربة، خاصة عكرمة
 .(12)كعشريف

 
                                                           

 (.13211/ح6/ص13( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(1
 (.1131/ح116/ص1جداكد، أبك داكد ) ي( سنف أب(2
 (.5121/ح111/ص6( السنف الكبرل، النسائي )ج(3
 (.31713/ح731/ص7( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(4
 (.3132/ح23/ص1( المسند، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.1212/ح163/ص13ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(6
 (.11217/ح211/ص11( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(7
 (.3771/ح11/ص2الطبراني )ج( المعجـ األكسط، (8
 (.2335/ح127/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(9

 (.1156/ح113/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(10
 (.16221/ح227/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(11
 (.377)ص  حجر ابف التيذيب، تقريب( (12
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 الراوي: أقوال النقاد في

 حباف في كتابو ، كذكره ابف(2)ثقة" صدكؽ ، كقاؿ أبك حاتـ:"(1)ثقة" ":معيف بف قاؿ يحيى
 كابف النيسابكرم، الحاكـ ، كذكره(4)ًثقىة" ، كقاؿ ابف شاىيف:"(3)كثيرا" يخطىء الثقات، كقاؿ"

ٍمفيكف  .(6)حفظو" ساء ثقة ، كقاؿ الذىبي:"(5)الثقات جممة في خى

 مضطربة خاصة عكرمة عف كركايتو سيٍفيىاف:" بف يعقكب ، كقاؿ(7)الحديث" زقاؿ العجمي:" جائ
 كثير حديث كلسماؾ عىًدم:" ابفي  ، كقاؿ(8)المتثبتيف" مف كليس صالح عكرمة غير في كىك

 حساف كأحاديثو الككفييف تابعي كبار مف كىىك األئمة، عنو حدث كقد كمو الم و شاء إف مستقيـ
 .(9)بو" بأس ال صدكؽ كىىك عنو، ركل عىم ف

قىاؿى (11)ضعيؼ" الث ٍكرٌم:" ، كقاؿ سفياف(10)يضعفو شيٍعبىة كافك  ًعيؼ اٍلميبىارؾ:" اٍبف ، كى  ضى
ًديث" قىاؿى (13)الحديث" مضطرب ":حنبؿ بف ، كقاؿ أحمد(12)الحى ًديثو "ًفي خرىاش: اٍبف ، كى  حى

، (16)شيء" حديثو كفي بأس بو ليس النسائي:" ، كقاؿ(15)يضعؼ" جزرة:" صالح ، كقاؿ(14)ليف"
 . (17)في جممة الضعفاء كذكره العقيمي

                                                           

 (.352/ 1جتـ )( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حا(1
 .311/ 1ج، المرجع السابؽ( (2
 (.222/ 1ج( الثقات، ابف حباف )(3
 (.115( تاريخ أسماء الثقات، ابف شاىيف )ص (4
 (.112/ 6ج( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )(5
 (.167/ 1ج( الكاشؼ، الذىبي )(6
 (.315( الثقات، العجمي )ص (7
 (.321/ 1ج( تيذيب التيذيب، ابف حجر )(8
 (.712/ 1ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )(9

 .711/ 1ج، المرجع السابؽ( (10
 .711/ 1ج، المرجع نفسو( (11
 (.317/ 1ج( المغني في الضعفاء، الذىبي )(12
 (.352/ 1ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(13
 (.317/ 1ج( المغني في الضعفاء، الذىبي )(14
 (.321/ 1ج( تيذيب التيذيب، ابف حجر )(15
 .321/ 1جالمرجع السابؽ، ( (16
 (.151/ 3ج( الضعفاء الكبير، العقيمي )(17
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كما قاؿ ابف  ،مضطربة خاصة عكرمة عف كركايتو ،ىو صدوق قمت خلصة القول في الراوي:
 حجر، كا تعالى أعمـ.

 ، كركايتو(1)سعيد بف جبير لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف كال يضير ما قيؿ فيو: فيك مرسؿ،
كىذه الركاية، ال يركم فييا سماؾ بف حرب عف عكرمة، إنما عف  ضطربة،م خاصة عكرمة عف

تمقف، كضٌعؼ ابف المبارؾ حديثو ليذا  ربما فكاف بأخرة تغير ، كقد(2)سعيد بف جبير، كمختمط
 منو سمع فيمف أنو نرل إنما المبارؾ ابف قالو حجر قائبلن:" كالذم ابف ، كلكف تعقبو(3)التغير
 عمره، آخر في لو كقع الذم التغير إلى تضعيفو إلى أشار مف كبلـ حمؿيي  ، كعميو(4)بآخره"
، كلـ يتميز لي ىؿ (5)مستقيـ صحيح عنو فحديثيـ كسفياف شعبة مثؿ قديما منو سمع كممف

سمع أبي عكانة كضاح بف عبد ا مف سماؾ بف حرب قديمان، أـ متأخران، كلكف ىناؾ بعض 
 منيا أف اإلماـ مسمـ أخرج لسماؾ في صحيحو.القرائف تدلؿ عمى صحة سماعو منو، ك 

 كال يضير ما قيؿ في:

 .(6) لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف ابف عباس كلكف : مرسؿجبير بن سعيد

 .رجالو ثقات كباقي فيك صدكؽ، جؿ سماؾ بف حرب،أل؛ حسنإسناده لذا ف

ًديثي  ب اسو  اٍبفً  كقاؿ الترمذم :"حى ًديثه  عى " حى سىفه  .(7)حى
 بيام وبيانو:ثالثًا: اإل

"، جارية أؿ فبلفككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة "، (جارية بني فلن)لفظ اإلبيام:
 .(أمة بني فبلف )كبصيغة أخرل كىي:

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أٌم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 

                                                           

  (.121جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (1
 (.12المختمطيف، العبلئي )ص انظر: ( (2
 (.317/ 1جالمغني في الضعفاء، الذىبي )انظر: ( (3
 (.321/ 1ج( تيذيب التيذيب، ابف حجر )(4
 (.321/ 1جلتيذيب، ابف حجر )تيذيب اانظر:  ((5
 (.113جامع التحصيؿ، العبلئي )ص  انظر: ((6
 (.1135/ح27/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(7
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 بيان اإلبيام:

، (2)األزدم ؿ بذلؾ عبدالغني، كقا(1)ىزال موًلة َفاِطَمةالمراد بالجارية المزني بيا ىي  قمت:
، (7)، كابف الممقف(6)، كابف األثير(5)، كابف بشككاؿ(4)، كابف طاىر المقدسي(3)كالخطيب البغدادم

 .(9)حجر ، كابف(8)كالعراقي

، كما ىك مٌعرؼ في ىذه الراكية، (10)بينما الرجؿ الذم زنا بيذه الجارية، ىك ماعز بف مالؾ
، مف حديث جابر بف (11)كاية، منيا ما كرد في سنف أبي داكدكلكنو جاء مبيما في أكثر مف ر 

  . عبد ا 

، أنا ماعز بف مالؾ زنا بامرأة، كلكف ىناؾ إضافة عمى (12)كجاء في ركاية أخرل عند ابف ماجو
رىعىوي  ىذه الركاية كىي" بىوي فىصى رى ، فىضى مىؿو م صرع "، فمف ىك ىذا الرجؿ الذفىمىًقيىوي رىجيؿه ًبيىًدًه لىٍحيي جى

 .(13)"ُأَنْيسٍ  ْبنُ  الم وِ  َعْبدُ  "ماعز؟، فقاؿ ابف بشككاؿ ىك:

     
 

                                                           

 ( لـ أجد ليا ترجمة.(1
 (.23الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد األزدم )ص انظر: ( (2
 (.126/ 5جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (3
 (.121إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (4
 (.317/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (5
 (.1136/ 13ج، ابف األثير )في أحاديث الرسكؿ  جامع األصكؿانظر: ( (6
 (.162/ 21جالتكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )انظر: ( (7
 (.3/1131جتفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )المسانظر: ( (8
 (.231/ 1جفتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )انظر: ( (9

اًلؾ: األسممي: قاؿ ابف عبد البر: "معدكد ًفي المدنييف، ككتب لو رسكؿ ا (10 كتابا بإسبلـ  ( ماعز ٍبف مى
كىافى محصنا فرجـ". االستيعاب في معرفة قكمو، كىىيكى ال ًذم اعترؼ عمى نفسو بالزنا تائ با منيبا، كى

(، كقاؿ ابف حجر:" كيقاؿ: إف اسمو غريب، كماعز لقب". اإلصابة 1217/ 2جالبر) عبد فاألصحاب، اب
 (.733/ 7جفي تمييز الصحابة، ابف حجر )

اءى 1121/ح111/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(11 ، فىاٍعتىرىؼى ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو (، " أىف  رىجيبلن ًمٍف أىٍسمىـى جى
نىا".  ًبالزٍّ

 (.3771/ح171/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو)ج(12
 (.317/ 1ج( غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(13



300 

 الحديث الثاني:

ٍبدي الم ًو ٍبفي مىٍسمىمىةى  :داكد كأب قاؿ (69) د ثىنىا عى حى
ٍف نىاًفعو (1) ، عى مىى ًماًلًؾ ٍبًف أىنىسو : قىرىٍأتي عى ، قىاؿى

(2) ،
ًف اٍبًف عيمىرى  عى

: ًإف  (3) اءيكا ًإلىى الن ًبيٍّ ، أىن وي قىاؿى ـٍ اٍليىييكدى جى كا لىوي أىف  رىجيبلن ًمٍنيي ، فىذىكىري
نىيىا، فىقىاؿى لىييـٍ رىسيكؿي الم ًو  َنا» كىاٍمرىأىةن زى فىقىاليكا: « ؟َما َتِجُدوَن ِفي الت ْورَاِة ِفي َشْأِن الز 

ٍبدي الم ًو ٍبفي سىبلى  ، فىقىاؿى عى ييٍجمىديكفى ييـٍ كى حي ، فىأىتىٍكا ًبالت ٍكرىاًة، (4)ـو نىٍفضى ـى ، ًإف  ًفييىا الر ٍج : كىذىٍبتيـٍ
ا بىٍعدىىىا، فىقىاؿى لى  مى ا قىٍبمىيىا كى عىؿى يىٍقرىأي مى ، ثيـ  جى مىى آيىًة الر ٍجـً ـٍ يىدىهي عى ديىي عىؿى أىحى كىىا فىجى وي فىنىشىري

فىعىيى  ، فىرى : اٍرفىٍع يىدىٍيؾى ـو ٍبدي الم ًو ٍبفي سىبلى م دي، ًفييىا عى دىؽى يىا ميحى ، فىقىاليكا: صى ا فىًإذىا ًفييىا آيىةي الر ٍجـً
 ،، ؿى ، قىاؿى عىٍبدي الم ًو ٍبفي عيمىرى َفُرِجَما َفَأَمَر ِبِيَما َرُسوُل الم ِو آيىةي الر ٍجـً : فىرىأىٍيتي الر جي

ارىةى  ٍرأىًة يىًقييىا اٍلًحجى مىى اٍلمى يىٍحًني عى
(5). 

 ريج الحديث:أوًًل: تخ

كا(6)أخرجو البخارم عى  كىاٍمرىأىةن  ًمٍنييـٍ  رىجيبلن  أىف   لىوي  ، بنحكه، كفيو لفظ" فىذىكىري نىيىا، فىكىضى ديىيـٍ  زى  يىدىهي  أىحى
مىى "، آيىةً  عى يىييكًدي ةو  ًبيىييكًدمٍّ  أيًتيى  اً  رىسيكؿى  أىف   ، بنحكه، كفيو لفظ"(7)مسمـك  الر ٍجـً نىيىا، قىدٍ  كى  زى
عى  مىى يىدىهي  يىٍقرىأي  ال ًذم اٍلفىتىى كىضى  أىتىكىا  بنحكه، كفيو لفظ" ،(8)النسائي في الكبرل، ك "الر ٍجـً  آيىةً  عى
ؿو  الن ًبي   اءيكا قىدٍ  كىاٍمرىأىةو  ًمٍنييـٍ  ًبرىجي نىيىا، كىجى "،  لىييـٍ  ًبقىاًرئو  زى  مختصرنا، كفيو لفظ" ،(9)كالترمذمأىٍعكىرى

ـى   وً الم   رىسيكؿى  أىف   يىييكًدي ةن"،  يىييكًديًّا رىجى ـى   الن ًبي   أىف   ، مختصرنا، كفيو لفظ"(10)كابف ماجوكى  رىجى

                                                           

1). ٍسمىمىةى: ىك القىٍعنىًبيُّ ٍبدي اً بفي مى  ( عى
 ( نافع: ىك مكلى ابف عمر.(2
ٍبًد الم ًو ٍبًف (3  . عيمىر بف الخطاب ( ابف عمر: ىك عى
اًرٌم، يكنى أىبىا ييكسيؼ، كىىيكى مف كلد ييكسيؼ ٍبف ( عبد ا ٍبف سبلـ (4 اًرث اإلسرائيمي، ثيـ  األىٍنصى : ٍبف اٍلحى

كىافى اسمو ًفي الجاىمية الحصيف، فمما أسمـ سماه  م ى ا عمييما، كىافى حميفا لؤلنصار، كى    يعقكب صى
د الم ًو، كتكفي بالمدينة ًفي خبلفة ميعىاًكيىة سنة ثبلث كأربعيف، كىىيكى أحد األحبار، أسمـ إذ عىبٍ  رىسيكؿ الم ًو 
 (.231/ 2جالمدينة. االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر ) قدـ الن ًبٌي 

 (.1116/ح172/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب الحدكد، باب ًفي رىٍجـً اٍليىييكًدي ٍيًف )ج(5
 (.6111/ح153/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(6
 (.1622/ح1236/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.5157/ح111/ص6( السنف الكبرل، النسائي )ج(8
 (.1126/ح12/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(9

 (.3776/ح171/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(10



301 

عى  كىاٍمرىأىةن  ًمٍنييـٍ  رىجيبلن  ، بنحكه، كفيو لفظ" أىف  (1)كمالؾيىييكًدي ٍيًف"،  نىيىا، فىكىضى ديىيـٍ  زى مىى يىدىهي  أىحى  آيىةً  عى
 ،" عى  كىاٍمرىأىةن  ًمٍنييـٍ  رىجيبلن  بنحكه، كفيو لفظ" أىف   ،(2)ي السنف المأثكركالش اًفًعٌي فالر ٍجـً نىيىا، فىكىضى  زى
ديىيـٍ  مىى يىدىهي  أىحى "، كالطيالسي آيىةً  عى يىييكًدي ةو  ًبيىييكًدمٍّ  ، بنحكه، كفيو لفظ" أيًتيى (3)الر ٍجـً ا قىدٍ  كى نىيىا، فىدىعى  زى
كًريىا، اٍبفى  عىؿى  صي ـى   الم وً  رىسيكؿى  أىف    مختصرنا، كفيو لفظ" ،(4)كالحميدميىٍقرىأي"،  فىجى يىييكًدي ةن"،  رىجى

ؿو  ، الن ًبي   ، بنحكه، كفيو لفظ" أىتىٍكا(5)كأحمد اءيكا قىدٍ  ًمٍنييـٍ  كىاٍمرىأىةو  ًبرىجي نىيىا، كىجى ، لىييـٍ  ًبقىاًرئو  زى  أىٍعكىرى
كًريىا"،  اٍبفي : لىوي  ييقىاؿي  اءيكا اٍليىييكدى، كه، كفيو لفظ" أىف  بنح ،(6)كالدارميصي  ًبرىجيؿو   الم وً  رىسيكؿً  ًإلىى جى
، ـٍ عى  قىدٍ  كىاٍمرىأىةو  ًمٍنيي نىيىا، فىكىضى مىى كىف وي، ًمٍنييـٍ  يىٍدريسييىا ال ًذم ًمٍدرىاسييىا زى "،  آيىةً  عى كابف الجاركد في الر ٍجـً
ـى  ،(7)المنتقى يىييكًدي ةن"،  ايىييكًديًّ  مختصرنا، كفيو لفظ" رىجى اءى (8)كأبك عكانة كى  ، بنحكه، كفيو لفظ" جى
ؿو   الم وً  رىسيكؿً  ًإلىى اٍليىييكدي  اءى  كىاٍمرىأىةو  ًبرىجي نىيىا، كىجى عىؿى  شىابٌّ  فىتنى لىييـٍ  قىاًرئه  زى كابف يىٍقرىأي"،  فىجى
ـى   الم وً  رىسيكؿى  بنحكه، كفيو لفظ" أىف   ،(9)حباف اءى  كىاٍمرىأىةن  رىجيبلن  يىييكًدي ٍيفً  رىجى نىيىا، كىجى ؿه  زى  ًمفى  رىجي
كًريىا اٍبفي : لىوي  ييقىاؿي  اٍليىييكدً  عى  أىٍعكىري  صي مىى يىدىهي  فىكىضى "، كالطبراني في المعجـ الكبير آيىةً  عى ، (10)الر ٍجـً

اءيكا اٍليىييكدى  بنحكه، كفيو لفظ" أىف   ؿو   الن ًبيٍّ  ًإلىى جى نىيىا، فىأيًتيى  قىدٍ  أىةو كىاٍمرى  ًمٍنييـٍ  ًبرىجي عى  ًبالت ٍكرىاةً  زى  فىكىضى
مىى كىف وي  ًمٍنييـٍ  دىرىسىيىا ال ًذم ًمٍدرىاسييىا "،  آيىةً  عى  .نافع مولى ابن عمر من طريق:الر ٍجـً

يىييكًدي ةو  ًبيىييكًدمٍّ   الم وً  رىسيكؿي  أيًتيى  ، بنحكه، كفيو لفظ"(11)كأخرجو البخارم ًميعنا، أىٍحدىثىا قىدٍ  كى  جى
عى  ديىيـٍ  فىكىضى مىى يىدىهي  أىحى  من طريق: عبد اهلل بن دينار. ،"الر ٍجـً  آيىةً  عى

نىى ًمن ا رىجيبلن  ، بنحكه، كفيو لفظ" ًإف  (12)كأخرجو أبك داكد من طريق: ، "شىابٍّ  ًبفىتنى فىأيًتيى  ًباٍمرىأىةو، زى
 .زيد بن أسمم

                                                           

 (.1/ح112/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(1
 (.771/ح225/ص1( السنف المأثكر، الشافعي )ج(2
 (.1265/ح211/ص2( مسند الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(3
 (.512/ح776/ص1( مسند الحميدم، الحميدم )ج(4
 (.1121/ح15/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.3265/ح1127/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(6
 (.133/ح312/ص1بف الجاركد )جا ،( المنتقى مف السنف المسندة(7
 (.6211/ح111/ص1( مستخرج أبي عكانة، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(8
 (.1127/ح311/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(9

 (.12115/ح211/ص13( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(10
 (.6112/ح167/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(11
 (.1112/ح177/ص1داكد )ج ك( سنف أبي داكد، أب(12
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 .ُعَمرَ  اْبنِ   ، عننافع مولى ابن عمربعا كلىما)عبد اهلل بن دينار، وزيد بن أسمم( تا

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
، (1)مدلس كمرسؿ، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف مالك بن أنس:

 .(2)يذكر أحد أنو أرسؿ عف نافع مكلى ابف عمر لـكما ك 
ابف عمر أنو أرسؿ عف أحد يذكر لـمرسؿ كلكف ع مولى ابن عمر: ناف

حُّ ،" بؿ كمف (3)  أىصى
اًلؾه : كيمٍّيىا اأٍلىسىاًنيدً   ."(4)عيمىرى  اٍبفً  عىفً  نىاًفعو  عىفٍ  مى

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

مىٍيًو" الحنبمي:" ميت فؽ الديف شمس كقاؿ  .  (6)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:، (5)عى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في ، (َأَحُدُىْم  َواْمرََأًة، ِمْنُيمْ  َرُجًل  ) لفظ اإلبيام:
يىييكًدي ةو  ًبيىييكًدمٍّ  أيًتيى  اً  رىسيكؿى  أىف   )التخريج كىي: نىيىا، قىدٍ  كى عى  زى مىى يىدىهي  يىٍقرىأي  ال ًذم اٍلفىتىى كىضى  عى

اءيكا ،الر ٍجـً  آيىةً  ، لىييـٍ  ًبقىاًرئو  كىجى ـى   الن ًبي   أىف   أىٍعكىرى اءيكا اٍليىييكدى، أىف  يىييكًدي ٍيًف،  رىجى        ًإلىى جى
ؿو  الم وً  رىسيكؿً  ، ًبرىجي ـٍ عى  قىدٍ  كىاٍمرىأىةو  ًمٍنيي نىيىا، فىكىضى مىى وي،كىف   ًمٍنييـٍ  يىٍدريسييىا ال ًذم ًمٍدرىاسييىا زى  آيىةً  عى
 ، اءى الر ٍجـً ؿو   الم وً  رىسيكؿً  ًإلىى اٍليىييكدي  جى اءى  كىاٍمرىأىةو  ًبرىجي نىيىا، كىجى عىؿى  شىابٌّ  فىتنى لىييـٍ  قىاًرئه  زى  .يىٍقرىأي( فىجى

 ًبيىييكًدمٍّ  أيًتيى  :)كما جاء في التخريج، كىي يفالمبيم أحد فتىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
يى  ا قىدٍ  ييكًدي ةو كى نىيىا، فىدىعى كًريىا، اٍبفى  زى عىؿى  صي اءيكا يىٍقرىأي، فىجى ، لىييـٍ  ًبقىاًرئو  كىجى كًريى  اٍبفي : لىوي  ييقىاؿي  أىٍعكىرى  .ا(صي

 بيان اإلبيام:

كرد في الحديث ثبلثة مبيميف، كىـ) الرجؿ الزاني، كالمرأة الزانية، كالشاب الذم كضع كفو  قمت:
 كا تعالى أعمـ. لـ أقؼ عمى تعريفيما،فأما المبيم اْلول والثاني التكراة( عمى أية الرجـ في 

                                                           

 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.337( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (3
 (.16( مقدمة ابف الصبلح = معرفة أنكاع عمـك الحديث، ابف الصبلح )ص (4
 (.632محرر في الحديث، شمس الديف الحنبمي )ص ( ال(5
 (.1116/ح127/ص6( سنف أبي داكد، أبك داكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج(6
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الشاب القارئ األعكر الذم كضع كفو عمى أية الرجـ كىك يقرأ في  المراد بالمبيم الثالثكأما 
، (2)، كما سبؽ في التخريج، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿ(1)اَْلْعَورُ  ُصوِريا ْبنُ  الم وِ  َعْبدُ التكراة ىيكى 
 . كا تعالى أعمـ.(5)، العيني(4)، كابف حجر(3)كالعراقي

     
 الحديث الثالث:

ك :داكد بكأقاؿ  (70) د ثىنىا عيبىٍيدي الم ًو ٍبفي عىٍمرو ، حى ك ٍبفي قيسىٍيطو الر قٍّيُّ د ثىنىا عىٍمري حى
ٍيًد ٍبًف (6) ، عىٍف زى

، عىٍف يى  ًزيدى ٍبًف اٍلبىرىاًء، عىٍف أىًبيوً أىًبي أينىٍيسىةى، عىٍف عىًدمٍّ ٍبًف ثىاًبتو
: لىًقيتي عىمٍّي  ، قىاؿى (7)

 : مىعىوي رىايىةه، فىقيٍمتي لىوي: أىٍيفى تيًريدي؟ قىاؿى ِإَلى َرُجٍل َنَكَح اْمرََأَة َأِبيِو،  َبَعثَِني َرُسوُل الم ِو »كى
 .(8)«َفَأَمَرِني َأْن َأْضِرَب ُعُنَقُو، َوآُخَذ َماَلوُ 

 يج الحديث:أوًًل: تخر 

 كالطحاكم في شرح  ،(12)كابف الجاركد في المنتقى، (11)كالدارمي، (10)كأحمد ،(9)أخرجو النسائي

                                                           

كًريا: كيقاؿ ابف صكر اإلسرائيمي، ككاف مف أحبار الييكد، يقاؿ: إنو أسمـ.(1 ٍبدي الم ًو ٍبفي صي  ( عى
ََ آحَ  كذكر الٌثعمبٌي عف الٌضٌحاؾ أف قكلو تعالى: ِي ُّ َحقَّ حاِلَوحِِّ اَّلَّ ًُ اىِْهخاَب َحخْئَُُ ُْ [ 131]البقرة:  يِْا

نزلت في عبد الم و بف سبلـ، كعبد الم و بف صكريا، كغيرىما. كذكر الٌسييمٌي عف الٌنٌقاش أنو أسمـ، كخبره 
في قٌصة الزانييف كالٌرجـ مشيكر مف حديث ابف عمر في الصحيحيف كغيرىما، كلكف ليس فيو ما يدٌؿ 

 (.117/ 1جى أنو أسمـ. اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )عم
 (.531/ 3ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(2
 (.3/1121ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(3
 (.715/ 12ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(4
 (.161/ 16جشرح صحيح البخارم، العيني ) ( انظر: عمدة القارم(5
ك: ىك ابف أبي الكليد الرقي.(6  ( عيبىٍيدي الم ًو ٍبفي عىٍمرو
 . ( أبيو: ىك البراء بف عازب (7
ًريًمًو )ج(8 ًؿ يىٍزًني ًبحى  (.1175/ح175/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب الحدكد، باب ًفي الر جي
 (.2223/ح112/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(9

 (.11611/ح753/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.3317/ح1121/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(11
 (.611/ح151/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(12



304 

كالحاكـ أبك ، (3)، كفي المعجـ األكسط(2)، كالطبراني في المعجـ الكبير(1)ثاراآل معاني
مرأة"، عدا أحمد ففيو كفييـ لفظ" عمي، كرجؿ، كا، بنحوه، َيِزيَد ْبِن اْلَبرَاءِ من طريق:  ،(4)اعبد

 لفظ" خالي، كرجؿ مف بني تميـ، كامرأة"، كالطحاكم فيو لفظ" خالو، كرجؿ، كامرأة".

اًلي ًبي ، كفيو لفظ" مىر  (6)، كفيو لفظ" خالي، كرجؿ، كامرأة"، كالترمذم(5)كأخرجو النسائي  أىبيك خى
، كرجؿ، كامرأة"، كابف ماجو ٍبفي  بيٍردىةى  ، كفيو (8)كأحمدخالي، كرجؿ، كامرأة"، ، كفيو لفظ" (7)ًنيىارو

اًرثي  عىمٍّي ًبي لفظ" مىر   ك، كرجؿ، كامرأة"، كابف أبي عاصـ في األحاد كالمثاني ٍبفي  اٍلحى ، (9)عىٍمرو
اًرثي  كفيو لفظ" عىمٍّي ك، كرجؿ، كامرأة"،  ٍبفي  اٍلحى الىوي  رىأىل كفيو لفظ" أىن وي  ،(10)كالبزارعىٍمرو بيٍردىةى،  أىبىا خى

اًرثي  ، كفيو لفظ"(11)ثاراآل معانيكالطحاكم في شرح ، كامرأة"، كرجؿ ك، كرجؿ،  ٍبفي  اٍلحى عىٍمرو
اًلي كفيو لفظ" ،(12)كابف حبافكامرأة"،  بيٍردىةى، كرجؿ، كامرأة"،  كالطبراني في المعجـ  أىبىا لقيت خى
، كفيو لفظ" (14)في المستدرؾأبك عبد ا ، كفيو لفظ" خالي، كرجؿ، كامرأة"، كالحاكـ (13)الكبير
اًلي  من طريق: عدي بن ثابت، بنحوه.بيٍردىةى، كرجؿ، كامرأة"،  أىبىا خى

 بن سميمان  من طريق: أبي الجيم، (17)اعبد أبك ، كالحاكـ(16)كأحمد، (15)داكد كأخرجو أبك
 كفييـ لفظ" رجؿ، كامرأة".الجيم، وفيو قصة، 

                                                           

 (.1116/ح171/ص2ثار، الطحاكم )ج( شرح معاني اآل(1
 (.1112/ح35/ص3( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(2
 (.2111/ح355/ص2لمعجـ الكبير، الطبراني )ج( ا(3
 (.1176/ح225/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(4
 (.2221/ح112/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(5
 (.1263/ح627/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(6
 (.3615/ح162/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(7
 (.11752/ح712/ص21، أحمد بف حنبؿ )ج( مسند أحمد(8
 (.3111/ح61/ص1حاد كالمثاني، ابف أبي عاصـ )ج( اآل(9

 (.2521/ح377/ص2( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(10
 (.1111/ح111/ص2ثار، الطحاكم )ج( شرح معاني اآل(11
 (.1113/ح132/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(12
 (.2115/ح351/ص2اني )ج( المعجـ الكبير، الطبر (13
 (.6671/ح523/ص2( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبدا النيسابكرم )ج(14
 (.1176/ح175/ص1داكد )ج ك( سنف أبي داكد، أب(15
 (.11611/ح751/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(16
 (.3551/ح312/ص3( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبدا النيسابكرم )ج(17



305 

يزيد بن البراء بن عازب، عن  ( تابعاالجيم بن سميمان  كلىما )عدي بن ثابت، وأبو الجيم
 . أبيو البراء بن عازب 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، عدا:
  .(2)كثبلثيف ثبلث سنة مات العاشرة، مف : صدكؽ،(1)ُقَسْيط الر ق يُّ  بن عمرو

 أقوال النقاد في الراوي:

 بف ا عبد تكفى قد كاف قدـ فمما ارمينية لىإ خرج عثماف بف عمرك دكف ىك حاتـ:" قاؿ أبك
 .(3)عمرك" بف ا عبيد كتب منيـ فأخذ عندىـ بيت ىؿأ إلى فبعث الرقي جعفر

 .(4)كذكره ابف حباف في كتابو الثقات
 كما قاؿ ابف حجر، كا تعالى أعمـ. ،خلصة القول في الراوي: ىو صدوق

 ركاتو ثقات، كفيو:ك 

 .(5)الثالثة مف ،صدكؽ الككفي، األنصارم عازب بف :اءِ َيِزيَد ْبِن اْلَبرَ 

 أقوال النقاد في الراوي:

 .(8)، كقاؿ الذىبي:" كثؽ"(7)الثقات كتاب ًفي ًحب اف ابفي  ، كذكره(6)قاؿ العجمي:" ًثقىة "
 ، كا تعالى أعمـ.ىو ثقة قمت خلصة القول في الراوي:

 
                                                           

: بفتح الراء كفي آخرىا القاؼ المشددة، ىذه النسبة إلى الرقة كىي بمدة عمى طرؼ الفرات مشيكرة مف (1 قٍّيُّ ( الر 
نما سميت الرقة ألنيا عمى شط الفرات، ككؿ أرض تككف عمى الشط فيي تسمى الرقة، خرج  الجزيرة، كا 

 (.176/ 6ج) منيا جماعة كثيرة مف العمماء في كؿ فف. األنساب، السمعاني
 (.137( تقريب التيذيب ابف حجر )ص (2
 (.376/ 6ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(3
 (.116/ 1ج( الثقات، ابف حباف )(4
 (.611ابف حجر )ص  ،( تقريب التيذيب(5
 (.261/ 3ج( الثقات، العجمي )(6
 (.721/ 7ج( الثقات، ابف حباف )(7
 (.211/ 3ج( الكاشؼ، الذىبي )(8
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 رواتو ثقات، وًل يضير ما قيل في كل من:
، فيذا الحديث ال يدعك لبدعة التشيع (1)بالتشيع رمي ثقة الككفي، األنصارم :ثابت بن ِدي  عَ 

 ، فمذلؾ ال ضير مف ىذه البدعة.عىًدمٍّ مي بيا التي ري 
 .كباقي رجالو ثقات صدكؽ،، فيك الر قٍّيُّ  قيسىٍيط بف عمركجؿ أل ؛حسنإسناده لذا ف

ًديثي كقاؿ الترمذم:"  ًديثه   البىرىاءً  حى سىفه  حى  ضعيؼ إسناده "كقاؿ األرنؤكط:، (2)"غىًريبه  حى
 .(3)"الضطرابو

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:
ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في التخريج ، (عمي، رجل، امرأة  ) لفظ اإلبيام:

 .(كامرأة كرجؿ، خالي،، كامرأة تميـ، بني مف كرجؿ خالي،، كامرأة كرجؿ، عمي،)كىي:
اًلي ًبي مىر  :(كما جاء في التخريج، كىي يفالمبيم أحد فتىناؾ ركايات عرٌ  فة:المعرّ الروايات   خى

، كرجؿ، كامرأة، ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك اًرثي  عىمٍّي ًبي مىر   ًنيىارو ك، كرجؿ، كامرأة، ٍبفي  اٍلحى الىوي  رىأىل أىن وي  عىٍمرو  خى
اًرثي بيٍردىةى، كرجؿ، كامرأة،  أىبىا  .ك، كرجؿ، كامرأة(عىٍمرو  ٍبفي  اٍلحى

 بيان اإلبيام:
لقتؿ الرجؿ الذم نكح  كرد في الحديث ثبلثة مبيميف، كىـ) الرجؿ الذم بعثو النبي  قمت:

الرجؿ الذم  فأما المراد بالمبيم اْلول:امرأة أبيو، الرجؿ الذم نكح امرأة أبيو، كالمرأة المتزكجة( 
 ْبنُ  اْلَحاِرثُ  ،عم البراء بن عازب ؿ ىك: لقتؿ الرجؿ الذم نكح امرأة أبيو، قي بعثو النبي 

، كابف (5)، كابف طاىر المقدسي(4)كما في حديث الدراسة، كقاؿ بذلؾ: الخطيب البغدادم َعْمٍرو،
كما كرد في بعض ِنَياٍر،  ْبنُ  ُبْرَدةَ  ، َأُبوخال البراء بن عازب ، كقيؿ ىك: (6)بشككاؿ

 ْبنِ  ُمَعاِوَيةَ  َجدُّ  ُقر ةَ  َأُبو ، كقيؿ ىيك:(8)، كابف بشككاؿ(7)الركايات، كقاؿ بذلؾ: ابف طاىر المقدسي

                                                           

 (.211ابف حجر )ص  ،قريب التيذيب( ت(1
 (.1263/ح627/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(2
 (.717/ 6ج( سنف أبي داكد، أبك داكد، تحقيؽ األرنؤكط )(3
 (.151/ 5جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (4
 (.51إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (5
 (.121/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )ظر: ان( (6
 (.51إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (7
 (.121/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (8
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ا(2)، كذكر العراقي جميع األقكاؿ السابقة(1)، كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿُقر ةَ   ، كقاؿ ابف بشككاؿ:" فىيىذى
قىعى  مىا ؿً  ىىذىا اٍسـً  ًفي ًإلىٍينىا كى ـي  كىالم وي  االٍخًتبلؼً  ًمفى  الر جي كى  أىٍعمى  .(3)كيمًٍّو" ذىًلؾى  ًمفٍ  ابً ًبالص 

 ْبن سيار ْبن زبان ْبن منظورالرجؿ الذم نكح امرأة أبيو، قيؿ ىك:  وأما المراد بالمبيم الثاني:
، كابف طاىر (6)، كالخطيب البغدادم(5)األزدم عبدالغني كقاؿ بذلؾ: ،(4)الفزاري َعْمرو

 .(10)، كالعراقي(9)، كابف األثير(8)، كابف بشككاؿ(7)المقدسي
ب اف سيار، ٍبف زباف ٍبف المرأة التي تزكجيا منظكر وأما المراد بالمبيم الثالث:  كىي امرأة أبيو، زى

، كابف (12)كقاؿ بذلؾ: ابف األثيرالمزنية،  خارجة بنت مميكة، كىي (11)عمرك بف سيار بف
 عمـ.، كلـ أقؼ عمى أٌم مصنؼ ذكرىا في كتب المبيمات، كا تعالى أ(14)، كالزركمي(13)حجر

 

 
                                                           

 (.122/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (1
 (.3/262جعراقي )المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، الانظر: ( (2
 (.311/ 1ج( غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(3
( منظكر ٍبف زباف ٍبف سيار ٍبف عىٍمرك: كىك العشراء ٍبف جابر ٍبف عقيؿ ٍبف ىبلؿ ٍبف سمي ٍبف مازف ٍبف فزارة (4

سىف ٍبف  خاؿ البراء ليقتمو، كىك جد الفزارم كىك ال ًذم تزكج امرأة أبيو، فأنفذ إليو الن ًبٌي  سىف ٍبف اٍلحى اٍلحى
م د ٍبف طمحة ذكره ابف  مٌي ٍبف أىًبي طالب ألمو، أمو خكلة بنت منظكر، كىي أيضا أـ ًإٍبرىاًىيـ ٍبف ميحى عى

ـٍ يكف مسمما لىما أمر رىسيكؿ الم ًو  مىى الكفر.   ماككال ىكذا، كلك لى بقتمو لنكاحو امرأة أبيو، كلكاف قتمو عى
 (.361/ 7جالصحابة، ابف األثير) أسد الغابة في معرفة

 (.161الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد األزدم )ص انظر: ( (5
 (.151/ 5جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (6
 (.116إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص  انظر:  ((7
 (.311/ 1جشككاؿ )غكامض األسماء المبيمة، ابف بانظر: ( (8
 (.361/ 7جأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير)انظر: ( (9

 (.3/262جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي ) انظر:  ((10
ب اف بف سيار بف عمرك: بف جابر الفزارم شاعر جاىمي غير قديـ، مف أىؿ المنافرات، عاش قبيؿ (11 ( زى

ت خارجة المزنية، كمات كىي شابة، فتزكجيا ابنو منظكر، كأسمـ ىذا ففرؽ اإلسبلـ كتزكج مميكة بن
 (.11/ 2جاإلسبلـ بينيما. األعبلـ، الزركمي )

 (.361/ 5جأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير)انظر:  ((12
 (.157/ 6جاإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر ) انظر: ((13
 (.11 /2جاألعبلـ، الزركمي )انظر: ( (14
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 الحديث الرابع:

د ثىنىا أىبيك اأٍلىٍحكىصً قاؿ أبك داكد:  (71) ، حى د ثىنىا ميسىد دي ٍبفي ميسىٍرىىدو حى
د ثىنىا ًسمىاؾه (1) ، حى

، عىٍف (2)
ـى  ًإٍبرىاًىي
ٍمقىمىةى (3) ، عىٍف عى

دً (4) ، كىاأٍلىٍسكى
ٍبدي الم وً (5) : قىاؿى عى ؿه ًإلىى الن ًبيٍّ (6) ، قىاالى اءى رىجي ، : جى

الىٍجتي  : ًإنٍّي عى ٍبتي ًمٍنيىا مىا ديكفى أىٍف أىمىس يىا اْمرََأةً فىقىاؿى ًدينىًة، فىأىصى ى اٍلمى ، فىأىنىا (7)ًمٍف أىٍقصى
، فىقىاؿى عيمىري  ا ًشٍئتى مىي  مى ـٍ عى ىىذىا، فىأىًق
ـٍ (8) ، فىمى مىى نىٍفًسؾى مىٍيؾى لىٍك سىتىٍرتى عى : قىٍد سىتىرى الم وي عى

مىيٍ  ، فىأىٍتبىعىوي الن ًبيُّ  ًو الن ًبيُّ يىريد  عى ؿي ،  شىٍيئنا، فىاٍنطىمىؽى الر جي  َفَدَعاُه، َفَتَل َعَمْيِو،رىجيبلن
 ِاليَّيْو ََ ارِ َوُزىًَفا ٌِ َٓ اَلةَ َطَرََفِ اِلَّ ًِ الصَّ ِ ك

َ
[ ًإلىى آًخًر اآٍليىًة، فىقىاؿى رىجيؿه ًمفى 114]ىكد: َوأ

: يىا رىسيكؿى ا ـٍ ًلمن اًس كىاف ةن؟ فىقىاؿى  لم وً اٍلقىٍكـً ةن أى اص   .(9)«ِلمن اِس َكاف ةً : » ، أىلىوي خى

  أوًًل: تخريج الحديث:

 ،(14)كأحمد ،(13)كابف أبي شيبة في المصنؼ، (12)، كالطيالسي(11)، كالترمذم(10)أخرجو مسمـ
كبمفظ  بنحوه، ،يزيد بن قيس واْلسود بن ، من طريق: عمقمة(16)حباف كابف ،(15)خزيمة كابف

                                                           

1). ًص: ىك سىبل ـي بفي سيمىٍيـو  ( أىبيك اأٍلىٍحكى
 ( سماؾ: ىك ابف حرب.(2
 ( إبراىيـ: ىك ابف يزيد النخعي.(3
 ( عمقمة: ىك ابف قيس النخعي.(4
 ( األسكد: ىك ابف يزيد النخعي.(5
 .( عبد ا: ىك ابف مسعكد (6
ٍبتي ًمٍنيىا مىا ديكفى أىٍف أىمىس يىا": قا(7 ـٍ ييجاًمٍعيا" النياية في غريب الحديث كاألثر، ( "فىأىصى ؿ ابف األثير:" ييًريدي أىن وي لى

 (.232/ 1جابف األثير )
 .  ( عمر: ىك ابف الخطاب (8
اًع، فىيىتيكبي قىٍبؿى أىٍف (9 ٍرأىًة ديكفى اٍلًجمى ًؿ ييًصيبي ًمفى اٍلمى ( سنف أبي داكد، أبك داكد،  كتاب الحدكد، باب ًفي الر جي

ـي )جيى  ا مى ذىهي اإٍلً  (.1161/ح161/ص1ٍأخي
 (.3562/ح3116/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(10
 (.2113/ح312/ص7( سنف الترمذم، الترمذم )ج(11
 (.312/ح332/ص1( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(12
 (.152/ح121/ص1( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(13
 (.1321/ح212/ص5خر)جآ(، كفي مكضع 1371/ح311/ص5، أحمد بف حنبؿ )جأحمد ( مسند(14
 (.212/ح163/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(15
 (.1531/ح16/ص7( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(16
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مقارب" رجؿ، امرأة، رجؿ مف القكـ"، عدا أحمد فيو لفظ" رجؿ، امرأة، فقاؿ عمر"، كفي مكضع 
 خر" رجؿ، امرأة، فقاؿ معاذ بف جبؿ".آ

 ،(6)كأحمد، (5)كابف ماجو، (4)، كالترمذم(3)، كالنسائي في الكبرل(2)، كمسمـ(1)كأخرجو البخارم
كبمفظ مقارب" رجؿ،  بنحوه،، الن ْيِدي   ُعْثَمانَ  ريق: َأِبي، من ط(8)حباف كابف ،(7)خزيمة كابف

 امرأة".
( عن عبد اهلل بن مسعود  ُعْثَمانَ  يزيد، وَأِبو بن قيس، واْلسود بن ثلثتيم)عمقمة  .الن ْيِدي 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، عدا:

 .صدوق ، كىك68رقـ  حديثترجمتو في سبؽ  :ِسَماِك ْبِن َحْرب

 ، كركايتو(9)النخعي إبراىيـ لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف كال يضير ما قيؿ فيو: فيك مرسؿ،
كىذه الركاية، ال يركم فييا سماؾ بف حرب عف عكرمة، إنما عف  مضطربة، خاصة عكرمة عف

طو، فقد تكبع تمقف، كال يضير اختبل ربما فكاف خرةآب تغير ، كقد(10)النخعي، كمختمط إبراىيـ
 التخريج. خ شيخو، كما في حديث الدراسة كفيمتابعة قاصرة في شي

، (11)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره مدلس  إبراىيم النخعي:
 .(12)عمقمة بف قيس لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عفك  كمرسؿ،

                                                           

 (.736/ح111/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.3562/ح3117/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.232/ح316/ص1( السنف الكبرل، النسائي )ج(3
 (.2111/ح321/ص7ف الترمذم، الترمذم )ج( سن(4
 (.1221/ح115/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(5
 (.1121/ح151/ص5، أحمد بف حنبؿ )جأحمد مسند ((6
 (.213/ح161/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(7
 (.1532/ح11/ص7( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(8
 .(377تقريب التيذيب، ابف حجر )ص  انظر:  ((9

 (.12المختمطيف، العبلئي )ص انظر: ( (10
 (.31طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (11
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (12
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بف مسعكد عبد ا  لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عفك  مرسؿ، قيس: بن عمقمة
(1). 

عبد ا بف مسعكد  لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عفك  مرسؿ،يزيد:  بن اْلسود
(2). 

متابعة قاصرة في شيخ شيخو كتكبع  فيك صدكؽ،جل سماك بن حرب، ؛ ْلحسنإسناده لذا ف
رجالو  ، كباقيصحيح لغيرهأم مف عمقمة بف قيس، كاألسكد بف يزيد(، فمذلؾ يرتقي السند إلى )

 .ثقات

ًديثه  ىىذىا ؿ الترمذم :"كقا سىفه  حى " حى ًحيحه  حسف إسناد كىذا صحيح، ، كقاؿ األرنؤكط:" حديث(3)صى
 .(4)ًسماؾ بف حرب" أجؿ مف

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

كما جاء في  ةصيغنفس الككرد في ركايات أخرل ب، (َرُجٌل، امرأة، رجل من القوم ) لفظ اإلبيام:
، امرأة، ر  )التخريج كىي: ؿه  .(جؿ مف القكـرىجي
رجؿ، امرأة،  كما جاء في التخريج، كىي: يفالمبيم أحد فتىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 .فقاؿ عمر، رجؿ، امرأة، فقاؿ معاذ بف جبؿ(
 بيان اإلبيام:

أنو أصاب مف امرأة  كرد في الحديث ثبلثة مبيميف، كىـ) الرجؿ الذم أخبر النبي  قمت:
ـٍ ًلمن اًس كىاف ةن ، ؿ النبي صاب منيا الرجؿ، الرجؿ الذم سأأ شيئان، المرأة التي ةن أى اص  ( أىلىوي خى

 ُبوأنو أصاب مف امرأة شيئان، قيؿ ىك: أ الرجؿ الذم أخبر النبي  فأما المراد بالمبيم اْلول:
 .(5)َعْمرو بن َكْعب اْلُيْسر

                                                           

 (.311)ص  جامع التحصيؿ، العبلئيانظر: ( (1
 .115ص السابؽ، المرجع انظر: ( (2
 (.2113/ح321/ص7، الترمذم )ج( سنف الترمذم(3
 (.1161/ح716/ص6( سنف أبي داكد، أبك داكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج(4
: ٍبف عباد ٍبف عىٍمرك ٍبف غزية ٍبف سكاد ٍبف غنـ بف كعب ٍبف سممة، أمو  ( أىبيك اليسر، كعب ٍبف عىٍمرك (5

ا بعد العقبة، فيك عقبي بدرم، نسيبة بنت األزىر ٍبف مرم ٍبف كعب ٍبف غنـ ٍبف كعب ٍبف سممة، شيد بدرن 
كىافى رىجيبل قصيرنا، كالعباس رىجيبل طكيبلن ضخمنا جميبلن  كىىيكى ال ًذم أسر العباس ٍبف عبد المطمب يـك بدر، كى

مىٍيًو ممؾ كريـ، كىىيكى ال ًذم انتزع راية المشركيف، ككانت بيد أبي عزيز ٍبف  فقاؿ لو النبي  : لقد أعانؾ عى
، يعد ًفي أىؿ المدينة، كبيا كانت كفاتو. خمس كخمسيف. ، ثـ شيد صفيف مىعى عمي عمير يـك بدر

 (.1556/ 1جاالستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )
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، كابف (3)طاىر المقدسي، كابف (2)، كالخطيب البغدادم(1)األزدم كقاؿ بذلؾ: عبدالغني
، كقيؿ ىك: (5)كقاؿ بذلؾ: ابف طاىر المقدسي اْْلْنَصاِرّي، غزي ة بن َعْمرو، كقيؿ ىك: (4)بشككاؿ
، كقاؿ بكبل القكليف: ابف اَْلْنَصاِريُّ  ُمِغيثٍ  اْبنُ ، كقيؿ ىك: ُمْقِبلٍ  َأُبو َوُكْنَيُتوُ  الت م ارُ  َنْبَيانُ 
المرأة التي أصاب منيا الرجؿ، لـ أقؼ عمى اسميا، كا  يم الثاني:وأما المراد بالمب ،(6)بشككاؿ

ـٍ ًلمن اًس كىاف ةن ، ؿ النبي الرجؿ الذم سأ وأما المراد بالمبيم الثالث:تعالى أعمـ،  ةن أى اص  ، أىلىوي خى
، كقيؿ (7)، كقاؿ بذلؾ: الخطيب البغدادمَعْمرو بن َكْعب اْلُيْسر ُبوقيؿ ىك: صاحب القصة، أ

كقاؿ بكبل القكليف: الخطيب  ،جبل  ْبن ُمَعاذُ كقيؿ ىك:  ،الخطاب  ْبن ُعَمرىك: 
 . كا تعالى أعمـ.(10)، ذكر العراقي جميع األقكاؿ السابقة(9)، كابف بشككاؿ(8)البغدادم

 

     
  

                                                           

 (.122الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد األزدم )ص انظر: ( (1
 (.121/ 6جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (2
 (.112إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص  انظر:  ((3
 (.321/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (4
 (.112إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (5
 (.327،326/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (6
 (.122/ 6جنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )األسماء المبيمة في األانظر: ( (7
 .122/ 6ج، المرجع السابؽانظر: ( (8
 (.321/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (9

 (.3/262جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (10



312 

 الحديث الخامس:

اًرثي : : قىاؿى النسائيقاؿ  (72) مىٍيوً  ًقرىاءىةن  ًمٍسًكيفو  ٍبفي  اٍلحى كىٍىبو  اٍبفً  عىفٍ  أىٍسمىعي، نىاكىأى  عى
: قىاؿى  ،(1)

ًني ًشيىابو  اٍبفً  عىفٍ  ،(2)ييكنيسي  أىٍخبىرى
اًئشىةى  عىفٍ  أىٍخبىرىهي، الزُّبىٍيرً  ٍبفى  عيٍركىةى  أىف   ،(3) عى

 أىف  : (4)
ٍيدً  ًفي سىرىقىتٍ  اْمرََأةً   ًفييىا فىكىم مىوي  ، الم وً  رىسيكؿي  ًبيىا فىأيًتيى  اٍلفىٍتًح، غىٍزكىةً  ًفي  الم وً  رىسيكؿً  عى
ٍيدو  ٍبفي  أيسىامىةي  زى

وي  فىمىم ا ،(5)  َأَتْشَفعُ : » الم وً  رىسيكؿي  فىقىاؿى .  الم وً  رىسيكؿً  كىٍجوي  تىمىك فى  كىم مى
، كىافى  افىمىم  . الم وً  رىسيكؿى  يىا ًلي اٍستىٍغًفٍر : أيسىامىةي  لىوي  فىقىاؿى  «الم ِو؟ ُحُدودِ  ِمنْ  َحدٍّ  ِفي  اٍلعىًشيُّ
ـى  مىى فىأىٍثنىى ، الم وً  رىسيكؿي  قىا  َىَمكَ  ِإن َما َبْعُد، َأم ا: »قىاؿى  ثيـ   أىٍىميوي، ىيكى  ًبمىا  الم وً  عى

َذا َتَرُكوُه، الش ِريفُ  ِفيِيمُ  َسَرقَ  ِإَذا َكاُنوا َأن ُيمْ  َقْبَمُكْم، الن اُس  ِعيفُ  ِفيِيمُ  َسَرقَ  َواِ   الض 
 َقَطْعتُ  َسَرَقتْ  ُمَحم دٍ  ِبْنتَ  َفاِطَمةَ  َلْو َأن   ِبَيِدِه، َنْفِسي َوال ِذي: »َقالَ  ُثم   «اْلَحد   َعَمْيوِ  َقاُمواأَ 

 .(6)«َيَدَىا

  أوًًل: تخريج الحديث:

  ،(12)كابف ماجو ،(11)كالترمذم ،(10)كالنسائي ،(9)أبك داكد ،(8)مسمـ، ك (7)أخرجو البخارم
                                                           

 ( ابف كىب: ىك عبد ا بف كىب بف مسمـ.(1
 يزيد بف أبي النجاد. ( يكنس : ىك يكنس بف(2
 ( ابف شياب: ىك الزىرم. (3
 .  : ىي أـ المؤمنيف، زكج النبي ( عائشة (4
: ٍبف حارثة ٍبف شراحيؿ ٍبف كعب ٍبف عبد العزل ٍبف زيد ٍبف امرئ القيس ٍبف عامر ٍبف ( أسامة ٍبف زيد (5

عذرة ٍبف زيد البلت ٍبف رفيدة ٍبف  النعماف ٍبف عامر ٍبف عبد كد ٍبف عكؼ ٍبف كنانة ٍبف بكر ٍبف عكؼ ٍبف
ثكر ٍبف كمب ٍبف كبرة الكمبي كقد ذكر ابف منده، كىأىبيك نعيـ في نسبو: ابف رفيدة ٍبف لؤم ٍبف كمب كىك 
م ـى فيك،  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى نما ىك ثكر ٍبف كمب، ال شؾ فيو، أمو أـ أيمف حاضنة الن ًبٌي صى تصحيؼ، كىاً 

م د، كقيؿ: أىبيك زيد، كقيؿ: أىبيك خارجة، كىك مكلى رىسيكؿ الم ًو كأيمف أخكاف ألـ   ، كيكنى أسامة: أبا ميحى
 (.121/ 1ج. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )مف أبكيو، ككاف يسمى: حب رىسيكؿ الم ًو 

ًؼ أىٍلفى (6 كًمي ًة ( سنف النسائي، النسائي، كتاب قطع السارؽ، باب ًذٍكري اٍخًتبلى بىًر الزٍُّىًرمٍّ ًفي اٍلمىٍخزي اًظ الن اًقًميفى ًلخى
قىٍت )ج  (.1213/ح51/ص1ال ًتي سىرى

 (.2157/ح157/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(7
 (.1611/ح1217/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.1252/ح123/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(9

 (.1127/ح53/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(10
 (.1121/ح25/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(11
 (.3715/ح171/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(12
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 كالطحاكم ،(6)كأبك عكانة ،(5)كابف الجاركد ،(4)كالدارمي، (3)أحمدك  ،(2)عبد الرزاؽك  ،(1)كالطيالسي
كالبىٍييىًقٌي في الكبرل ،(7)ثارفي شرح مشكؿ اآل

، من طريق: ابن شياب الزىري، بو، بنحوه، (8)
ٍرأىةي  كًمي ةي  كبمفظ مقارب" المى قىٍت". ال ًتي المىٍخزي  سىرى

 لحكم عميو: ثانيًا: دراسة رجال السند وا

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 .(9)ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيفكلكف ، مدلس ابن وىب:

بالسماع مف عركة بف الزبير كما صرح ، كلكف (10)مف المرتبة الثالثة ،مدلس :الزىري ابن شياب
 .(11)عف عركة بف الزبير ؿأرسيذكر أحد أنو  كلكف لـ كمرسؿ، في حديث الدراسة،

عائشة بنت أبي بكررسؿ عف أيذكر أحد أنو  كلكف لـمرسؿ،  عروة بن الزبير:
(12). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛صحيحإسناده لذا ف

اًح" كقاؿ البغكم:" ًمفى  حى ،(13)الصٍّ ًديثى مىٍيًو" ميت فىؽه  ، كقاؿ ابف حجر:" اٍلحى  .(14)عى

  

 

                                                           

 (.1771/ح63/ص2( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(1
 (.11121/ح311/ص11( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(2
 (.37325/ح156/ص13( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(3
 (.3211/ح1113/ص2ف الدارمي، الدارمي )ج( سن(4
 (.111/ح311/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(5
 (.6325/ح115/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(6
 (.1611/ح212/ص1( شرح مشكؿ األثار، الطحاكم )ج(7
 (.15335/ح161/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(8
 (.33مدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر، )ص طبقات الانظر: ( (9

 (.17المرجع السابؽ )ص  انظر:  ((10
 (.362جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (11
 .326ص  ،المرجع السابؽانظر: ( (12
 (.771/ 3ج( مصابيح السنة، البغكم )(13
 (.167 ( بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ، ابف حجر )ص(14
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

امرأة  )كما جاء في التخريج كىي: ةصيغنفس الككرد في ركايات أخرل ب، (اْمرََأةً ) :لفظ اإلبيام
 .(سرقت، المرأة المخزكمية التي سرقت

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أٌم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ٍرأىة قمت:  َأِبي ِبْنتُ  َفاِطَمةُ ىي:  بقطع يدىا، فىأمر  ا رىسيكؿ عيد ًفي سرقت ال ًتي المراد باٍلمى
مىمىةى  أىًبي أىًخي ًبٍنتي  اَْلَسدِ  ٍبدً  سى ٍبدً  ٍبفً  الم وً  عى ٍكجً  األىسىدً  عى مىمىةى، كقاؿ بذلؾ: عبدالغني أيٍـّ  زى  سى
، (6)حجر كابف، (5)كالعراقي ،(4)، كابف الممقف(3)، كابف بشككاؿ(2)، كابف طاىر المقدسي(1)األزدم
 لى أعمـ.كا تعا ،(7)كالعيني

      
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.111الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد األزدم )ص انظر:  ((1
 (.123إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (2
 (.116/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (3
 (.673/ 12جالتكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )انظر: ( (4
 (.3/1111جف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )المستفاد مانظر: ( (5
 (.221/ 1جفتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )انظر: ( (6
 (.61/ 16جعمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )انظر: ( (7
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 المطمب الثاني
 حكامكتاب اْل 

 :وفيو ثلثة أحاديث

 الحديث اْلول:

د ثىنىا قيتىٍيبىةي  :الترمذم قاؿ (73) ٍعفىرو  (1)حى اًعيؿي ٍبفي جى د ثىنىا ًإٍسمى : حى قىاؿى
ٍبًد (2) ًبيعىةى ٍبًف أىًبي عى ، عىٍف رى

الر ٍحمىفً 
ٍنبىًعثً (3) يىًنيٍّ ، عىٍف يىًزيدى مىٍكلىى المي اًلدو الجي ٍيًد ٍبًف خى ، عىٍف زى

  ، أىف  رىجيبلن سىأىؿى (4)
 َوِوَعاَءَىا (6)َعر ْفَيا َسَنًة، ُثم  اْعِرْف ِوَكاَءَىا: » ، فىقىاؿى (5)عىًف المُّقىطىةً  لم وً رىسيكؿى ا

،  ، فىقىاؿى لىوي: يىا رىسيكؿى الم وً «وِ َفَأد َىا ِإَليْ  ، ُثم  اْسَتْنِفْق ِبَيا، َفِإْن َجاَء َربَُّيا(7)َوِعَفاَصَيا
ال ةي الغىنىـً  : يىا رىسيكؿى «ُخْذَىا، َفِإن َما ِىَي َلَك َأْو ِْلَِخيَك َأْو ِلمذ ْئبِ : » ، فىقىاؿى (8)فىضى ، فىقىاؿى

: فىغىًضبى الن ًبيُّ  ال ةي اإًلًبًؿ، قىاؿى ت ى اٍحمىر ٍت كىٍجنىتىاهي، أىكٍ  الم ًو، فىضى  اٍحمىر  كىٍجييوي، فىقىاؿى  حى
« :(10)«َحت ى َتْمَقى َرب َيا (9)َما َلَك َوَلَيا؟ َمَعَيا ِحَذاُؤَىا َوِسَقاُؤَىا. 

                                                           

 ( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ الثقفي.(1
 ( إسماعيؿ بف جعفر: ىك ابف أبي كثير األنصارم.(2
 بف أبي عبد الر ٍحمىف: ىك المعركؼ بػ ربيعة الرأم. ( ربيعىة(3
: اختمؼ في كنيتو كفي كقت كفاتو كسنو اختبلفا كثيرا، كاف صاحب لكاء جيينة ( زيد بف خالد الجينٌي (4

، يـك الفتح. تكفي بالمدينة سنة ثماف كستيف كىك ابف خمس كثمانيف. كقيؿ: بؿ مات بمصر سنة خمسيف
 (.3/712جاالستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )انظر: . كغير ذلؾ مف األقكاؿ

مىى الش يء  "( المُّقىطىًة:(5 ٍمقيكط: أىًم المىٍكجكد. كاالٍلًتقاط: أىٍف يىٍعثير عى ـٌ البل ـ كفىٍتح اٍلقىاًؼ: اٍسـ المىاؿ المى كىًىيى بضى
ٍمتى  ـي المي : ًىيى اٍس ـٍ يي قىاؿى بىٍعضي ٍمقيكط فىييكى ًبسيكيكًف ًمٍف غيًر قىٍصد كطىمب، كى ا اٍلمىاؿي المى كة كالييمىزىة، فأم  قط، كالضُّحى

حُّ  ؿي أٍكثر كىأصى  (.361/ 1ج. النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )"اٍلقىاًؼ، كىاأٍلىك 
، كىغىٍيريىيمى  ": اٍلًككىاءي:(ًككىاءىىىا)( (6 ر ة كالًكيسي ٍيط ال ًذم تيشىدُّ ًبًو الصُّ . النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف "االخى

 (.333/ 7جاألثير )
يىا)( (7 ، ًمفى العىٍفص: كىىيكى ": (كىًعفىاصى ٍيًر ذىًلؾى الًعفىاص: الًكعاءي ال ًذم تككفي ًفيًو الن فىقةي ًمٍف ًجٍمد أىٍك ًخٍرقىةو أىٍك غى

 (.362/ 2جر ). النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثي"الث ٍنيي كالعىٍطؼ
ٍيًرهً  "( الضالة:(8 يىكاف كىغى ا ييٍقتىنىى ًمفى الحى اًئعىةي ًمٍف كيؿٍّ مى . النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير "كىًىيى الض 

 (.21/ 2ج)
ًسقىاؤيىىامىعىيىا ًحذىاؤيىىا )( (9 مىى المٍشي ك (كى مىى قىٍصد اٍلميىاه : الًحذىاء بالمىدٍّ: الن ٍعؿ، أرادى أىن يىا تىٍقكىل عى قىٍطع اأٍلىٍرًض، كىعى

ًف السٍّبىاع الميٍفتىًرسىة، شىب ييىا ًبمىف كىافى معىو ًحذىاء كًسقىاء ًفي سىفىره ر، كاالٍمًتناع عى كىىىكىذىا ، كىكيركًدىا كرىٍعي الش جى
ًمير. النياية في غريب الحدي ٍيؿ كالبقىر كالحى ث كاألثر، ابف األثير مىا كىافى ًفي مىٍعنىى اإلبًؿ ًمفى الخى

 (.1/275ج)
ال ًة اإًلًبًؿ كىالغىنىـً  الترمذم، ( سنف الترمذم،(10 اءى ًفي المُّقىطىًة كىضى أبكاب األحكاـ، باب مىا جى

 (.1253/ح615/ص2)ج



316 

   أوًًل: تخريج الحديث:

 ،(6)كمالؾ ،(5)في الكبرل كالنسائي ،(4)كابف ماجو ،(3)أبك داكدك  ،(2)مسمـ، ك (1)أخرجو البخارم
في شرح مشكؿ  كالطحاكم ،(10)كأبك عكانة ،(9)ف الجاركدكاب ،(8)أحمدك  ،(7)عبد الرزاؽك 
، كفييـ نفس المفظ" رجؿ"، الُمْنَبِعِث، بنحوه َمْوَلى َيِزيدَ  من طريق:، (12)كابف حباف ،(11)ثاراآل

 عدا عبد الرزاؽ، كأحمد فييـ لفظ" أعربي".
 ،(17)اجوكابف م ،(16)كالترمذم، (15)في الكبرل كالنسائي ،(14)أبك داكد، و(13)مسمـكأخرجو 

َسِعيد،  ْبنِ  ُبْسرِ  من طريق: ،( 21)كابف حباف ،(20)كأبك عكانة ،(19)كابف الجاركد ،(18)أحمدك 
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.، بنحوه

. َخاِلدٍ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  َسِعيد( ْبنِ  الُمْنَبِعِث، وُبْسرِ  َمْوَلى كلىما)َيِزيدَ   الُجَيِني 

                                                           

 (.21/ح21/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.1533/ح1216/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.1511/ح127/ص3جداكد، أبك داكد ) ي( سنف أب(3
 (.3711/ح126/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(4
 (.7511/ح232/ص7( السنف الكبرل، النسائي )ج(5
 (.16/ح575/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(6
 (.11613/ح121/ص11( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(7
 (.15161/ح323/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.666/ح165/ص1ف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج( المنتقى م(9

 (.6125/ح111/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(10
 (.1531/ح175/ص13ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(11
 (.1112/ح371/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(12
 (.1533/ح1212/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(13
 (.1516/ح127/ص3)جداكد، أبك داكد  ي( سنف أب(14
 (.7552/ح217/ص7( السنف الكبرل، النسائي )ج(15
 (.1252/ح611/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(16
 (.3715/ح121/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(17
 (.15116/ح352/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(18
 (.662/ح161/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(19
 (.6122/ح152/ص1لمستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج( ا(20
 (.1127/ح375/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(21
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 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
، (1)ف يزيد مكلى المنبعثرسؿ عأيذكر أحد أنو  كلكف لـمرسؿ،  الر ْحَمن: عبد أبي بن ربيَعة

 .(2)كىك مختمط، كلكف عٌده العبلئي في القسـ األكؿ مف المختمطيف

 ركاتو ثقات، كفيو:
 مدني مثمثة، بعدىا الميممة ككسر دةالمكح كفتح النكف كسككف الميـ بضـ المنبعث: مولى يزيد

 .(3)الثالثة مف صدكؽ،
 أقوال النقاد في الراوي:

   :" ثقة".(6)، كالذىبي(5)، كقاؿ الدارقطني(4)"الثقات" كتاب ًفي ًحب اف ابفي  ذكره

 .كا تعالى أعمـىو ثقة، قمت خلصة القول في الراوي: 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

ًديثه كقاؿ الترم سىفه  ذم:" حى " حى ًحيحه  الشيخيف، شرط عمى صحيح إسناده ":، كقاؿ االلباني(7)صى
 .  (9)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط: ،(8)كمتنو" بإسناده أخرجاه كقد

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

كما جاء في  صيغة أخرلبة، ك صيغنفس الككرد في ركايات أخرل ب، (رجل) لفظ اإلبيام:
 .(رجؿ، أعرابي )التخريج كىي:
 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أٌم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

                                                           

 (.111تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، العراقي )ص انظر: ( (1
 (.22المختمطيف، العبلئي )ص انظر: ( (2
 (.616( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (3
 (.722/ 7ج( الثقات، ابف حباف )(4
 (.11( سؤاالت البرقاني لمدارقطني، البرقاني )ص (5
 (.223/ 3ج( الكاشؼ، الذىبي )(6
 (.1253/ح615/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(7
 (.215/ 7جاألـ، االلباني ) –( صحيح أبي داكد (8
 (.1511/ح132/ص2( سنف أبي داكد، أبك داكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج(9
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 بيان اإلبيام:
، كقاؿ َرَباح ْبن اْلُمَؤذ ُن ِبَلل، عف المقطة، قيؿ ىك: المراد بالرجؿ الذم سأؿ النبي  قمت:

قيؿ ،اْلَجاُرود، كقيؿ ىك: (3)، كابف حجر(2)، كالعراقي(1)بذلؾ: ابف بشككاؿ  َمالك َواِلد رُعَميْ  كى
قيؿ  ، كا تعالى أعمـ.(4)نىفسو، كقاؿ بيذه األقكاؿ، ابف حجر َخاِلد بن زيد ىيكى  كى

      
 الحديث الثاني:

د ثىنىا أىبيك أيسىامىةى  :ابف ماجوقاؿ  (74) : حى د ثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى قىاؿى حى
ًليًد ٍبًف (5) ًف اٍلكى ، عى

م ًد ٍبًف كىٍعبو ، عىٍف مي (6)كىًثيرو  ٍبدى الم ًو ٍبفى كىٍعبو (7)حى اهي عى ، أىن وي سىًمعى أىخى
، أىف  أىبىا أيمىامىةى (8)

اًرًثي   د ثىوي، أىن وي سىًمعى رىسيكؿى الم ًو  (9) اٍلحى : حى ًَل َيْقَتِطُع َرُجٌل َحق  اْمِرٍئ ُمْسِمٍم »، يىقيكؿي
: يىا رىسيكؿى « َمْيِو اْلَجن َة، َوَأْوَجَب َلُو الن ارِبَيِميِنِو، ِإًل  َحر َم الم ُو عَ  ؿه ًمفى اٍلقىٍكـً ، فىقىاؿى رىجي

 : ٍف كىافى شىٍيئنا يىًسيرنا؟ قىاؿى ْن َكاَن ِسَواًكا ِمْن َأَراكٍ »الم ًو كىاً   .(10)«َواِ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

  ،(13)في المعجـ الكبيركالطبراني ، (12)عكانة كأبك ،(11)ابف أبي شيبة في المصنؼأخرجو 
 

                                                           

 (.127/ 3جلمبيمة، ابف بشككاؿ )غكامض األسماء اانظر: ( (1
 (.3/115جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (2
 (.373/ 1جفتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر ) انظر:  ((3
 .373/ 1ج، المرجع السابؽانظر: ( (4
 ( أىبيك أيسىامىةى: ىك حماد بف أسامة.(5
 أبك محمد المدني. ( الكليد بف كثير: ىك المخزكمي(6
 ( محمد بف كعب: ىك ابف مالؾ األنصارم.(7
 ( عبد ا بف كعب: ىك ابف مالؾ األنصارم.(8
اًرٌم (9 : اسمو إياس ٍبف ثعمبة، مف بني حارثة ٍبف الحارث ٍبف الخزرج. ( أىبيك أمامة ٍبف ثعمبة الحارثي األىٍنصى

مىى ، س ٍبف ثعمبةكقيؿ: اسمو ثعمبة، كقيؿ: سيؿ، كال يصح فيو غير إيا كىافى قد أجمع عى كلـ يشيد بدرنا، كى
مىى أمو، فرجع رىسيكؿ الم ًو  ، ككانت أمو مريضة، فأمره رىسيكؿ الم ًو الخركج إلييا مىعى الن ًبٌي  بالمقاـ عى

 ( 1/1611جمف بدر كقد تكفيت فصمى عمييا. االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر.) 
مىى يىًميفو فىاًجرىةو ًليىٍقتىًطعى ًبيىا مىاالن ( سنف ابف (10 مىؼى عى ماجو، ابف ماجو، كتاب األحكاـ، باب مىٍف حى

 (.3231/ح552/ص3)ج
 (.33113/ح163/ص1( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(11
 (.7252/ح15/ص1( مستخرج أبي عكانة، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(12
 (.522/ح351/ص1( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(13
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". ، بنحوه،ُمَحم ِد ْبِن َكْعب من طريق: ،(1)منده كابف  كبنفس لفظ اإلبياـ:" رجؿ مف القـك

 مشكؿكالطحاكم في شرح  ،(6)عكانة ، كأبك(5)كالدارمي، (4)كأحمد، (3)كمالؾ، (2)كأخرجو النسائي
 َكْعب، بنحوه، ْبنِ  طريق: َمْعَبدِ  من، (9)منده كابف ،(8)كالطبراني في المعجـ الكبير، (7)ثاراآل

   كبنفس لفظ اإلبياـ:" رجؿ".
 ، بو. َعْبَد الم ِو ْبَن َكْعبَكْعب( عن  ْبن ، وَمْعَبدَكْعب ُمَحم د ْبنكلىما)

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 .(10)مف مراتب المدلسيف ثانيةحجر في المرتبة ال مدلس، كلكف ذكره ابفحماد بن أسامة: 

 ركاتو ثقات، كفيو:
كًمي كثير: بن اْلَوِليد المىٍخزي

 رمي بالمغازم عارؼ صدكؽ، الككفي، ثـ المدني محمد أبك ،(11)
 .(12)كخمسيف إحدل سنة مات السادسة، مف الخكارج، برأم

 

 
                                                           

 (.752/ح621/ص3( اإليماف، ابف منده )ج(1
 (.7112/ح316/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(2
 (.11/ح535/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(3
 (.33322/ح756/ص26( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.3617/ح1626/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(5
 (.11/ح11/ص1يني )ج( مستخرج أبي عكانة، أبك عكانة اإلسفراي(6
 (.111/ح221/ص1( شرح مشكؿ األثار، الطحاكم )ج(7
 (.526/ح352/ص1( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(8
 (.755/ح621/ص3( اإليماف، ابف منده )ج(9

 (.21طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (10
كًمي: بفتح (11 الميـ كسككف الخاء المعجمة كضـ الزال، كفي آخرىا الميـ، ىذه النسبة إلى قبيمتيف، ( المىٍخزي

إحداىما تنسب إلى مخزـك بف عمرك، كاألخرل إلى مخزـك قريش كىك مخزـك بف يقظة بف مرة بف كعب 
، بف لؤٌم بف غالب، كالمشيكر بالنسبة إلييـ عبد ا بف عكرمة بف عبد الرحمف المخزكمي . األنسابا

 (.127،126/ 13جالسمعاني )
 (.712( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (12
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 أقوال النقاد في الراوي:

قىاؿ(1)"ثقة " ككىافى :ييكنيس ٍبف ًعيسىى قاؿ حريصا  لممغازم متبعا ثقة كىافى  ":سىٍعد ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ، كى
ًميٌ  قىاؿ(2)"عمميا عى قىاؿ(3)ثقة" معيف:" ابف ، كى د أىبيك ، كى ابفي  ، كذكره(4)"إباضي أنو إال ثقة ":دىاكي
ي مكضع ، كف(7)"، كقاؿ الذىبي:" ثقة(6)"ًثقىة ، كقاؿ ابف شاىيف:"(5)"الثقات" كتاب ًفي ًحب اف

 .(8)"صدكؽ خر:" ثقةآ

قىاؿ سيٍفيىاف لىًكن وي ،  أىبىاًضيًّا كىافى  :"عييىٍينىة ٍبف كى ديكقنا كىافى  كى قىاؿ(9)"صى  بو ليس معيف:" صالح ابف ، كى
 ،(12)"بو يحتج ثبت صدكؽ الساجي:" ، كقاؿ(11)"بأس بو خر:" ليسآ، كفي مكضع (10)"بأس

 قدرم لكنو الذىبي:" صدكؽ ، كقاؿ(13)"دكقاص كاف كلكنو أباضيا ككاف كقاؿ مرة أخرل:"
 .(14)"أباضي

 كا تعالى أعمـ.ىو ثقة، قمت خلصة القول في الراوي: 

 .(15)كال يضير ما قيؿ فيو، فيك مرسؿ، كلكف لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف محمد بف كعب

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

                                                           

 (.51/ 21ج( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم)(1
 (.11/ 2ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(2
 (.113/ 1جركاية ابف محرز ) ،( تاريخ ابف معيف، ابف معيف(3
 (.57/ 21ج( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )(4
 (.711/ 5ج( الثقات، ابف حباف )(5
 (.317( تاريخ أسماء الثقات، ابف شاىيف )ص (6
 (.271/ 3ج( الكاشؼ، الذىبي )(7
 (.217/ 1ج( ميزاف االعتداؿ، الذىبي )(8
 (.231/ 1ج( الضعفاء الكبير، العقيمي )(9

 (.16/ 1جركاية ابف محرز ) ،( تاريخ ابف معيف، ابف معيف(10
 .15/ 1ج، لسابؽ( المرجع ا(11
 (.111/ 11ج( تيذيب التيذيب، ابف حجر )(12
 .111/ 11ج، السابؽ ( المرجع(13
 (.121( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، الذىبي )ص (14
 (.225تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، العراقي )ص انظر: ( (15
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 . (1)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:

 إلبيام وبيانو:ثالثًا: ا

كما جاء  ة، كصيغة أخرلصيغنفس الككرد في ركايات أخرل ب، (رجل من القوم) لفظ اإلبيام:
 .(القكـ مف رجؿ، رجؿ )في التخريج كىي:

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أٌم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ٍف كىافى شىيٍ ، "المراد بالرجؿ الذم سأؿ النبي  قمت:  َماِلكٍ  ْبنِ  َكْعبِ  ْبنُ  ُمَحم دُ "، ىك: ئنا يىًسيرنا؟كىاً 
 ، كا تعالى أعمـ.(4)، كابف حجر(3)، كالعراقي(2)، كقاؿ بذلؾ: ابف بشككاؿاَْلْنَصاِريُّ 

     
 الحديث الثالث:

د ثىنىا أىبيك أيسىامىةى  :ابف ماجو قاؿ (75) : حى د ثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى قىاؿى حى
، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف (5)

عيٍركىةى، عىٍف أىًبيوً 
مىي  الن ًبيُّ  ، ، عىٍف عىاًئشىةى (6) ؿى عى ، قىالىٍت: كىانىٍت ًعٍنًدم اٍمرىأىةه، فىدىخى

 : ًتيىا، فىقىاؿى الن ًبيُّ « ؟َمْن َىِذهِ »فىقىاؿى بلى ـي تىٍذكيري ًمٍف صى نىةي، الى تىنىا : فيبلى َمْو، َعَمْيُكْم : »قيٍمتي
كىافى أىحىب  الدٍّيفى ًإلىٍيًو ال ًذم يىديكـي «الم ِو ًَل َيَملُّ الم ُو َحت ى َتَممُّوا َما ُتِطيُقوَن، َفوَ بِ  ، قىالىٍت: كى

اًحبيوي  مىٍيًو صى  .(7)عى
 

 

 

                                                           

 (.3231/ح111/ص2( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، تحقيؽ األرنؤكط )ج(1
 (.616/ 3جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ ) انظر:( (2
 (.3/1127جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (3
 (.35/ 6جاإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )انظر: ( (4
 ( أىبيك أيسىامىةى: ىك حماد بف أسامة.(5
 ( أبيو: ىك عركة بف الزبير.(6
مىى اٍلعىمىًؿ )ج( سنف ابف ماجو، ابف ما(7 ًة عى مى  (.1321/ح1116/ص3جو، كتاب األحكاـ، باب  اٍلميدىاكى
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 أوًًل: تخريج الحديث: 

، كابف (7)يعمىكأبك  ،(6)كأحمد ،(5)كمالؾ، (4)كالنسائي ،(3)أبك داكد، ك (2)مسمـ، ك (1)أخرجو البخارم
، كالبىٍييىًقٌي في السنف الكبرل(9)، كأبك نعيـ في المعرفة(8)حباف

، عروة بن الزبير من طريق:، (10)
ءى  كفييـ نفس المفظ" امرأة"، عدا مسمـ كابف حباف، فييما لفظ" بنحوه، ٍكالى ٍيتً  ًبٍنتى  اٍلحى ًبيبً  ٍبفً  تيكى  حى

ٍبدً  ٍبفً  أىسىدً  ٍبفً ا  أسد". بني مف امرأة ي يعمى فيو لفظ"اٍلعيز ل"، كعدا أب عى

، كأبك (16)، كابف حباف(15)كأبك يعمى ،(14)كأحمد، (13)كالنسائي، (12)مسمـ، ك (11)كأخرجو البخارم
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ. بنحوه، الرحمن، عبد بن سممة أبي من طريق: ،(17)نعيـ في الحمية

 دكف ذكر لفظ اإلبياـ. ا،مختصرً  محمد، بن القاسم من طريق: ،(19)كأحمد، (18)مسمـ كأخرجو

 .، عن عائشةعروة بن الزبير ( تابعامحمد بن والقاسم الرحمن، عبد بن سممة أبوكلىما)

 

                                                           

 (.12/ح15/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(1
 (.517/ح713/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.1252/ح12/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(3
 (.1613/ح311/ص2( سنف النسائي، النسائي )ج(4
 (.1/ح112/ص1س )ج( المكطأ، مالؾ بف أن(5
 (.31317/ح321/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(6
 (.1671/ح117/ص1( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(7
 (.3716/ح233/ص6( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(8
 (.5756/ح2322/ص6( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(9

 (.1521/ح36/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(10
 (.7161/ح177/ص5صحيح البخارم، البخارم ) ج( (11
 (.513/ح711/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(12
 (.563/ح61/ص3( سنف النسائي، النسائي )ج(13
 (.31711/ح15/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(14
 (.1511/ح331/ص1( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(15
 (.3751/ح212/ص6( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(16
 (.31/ص2حمية األكلياء كطبقات االصفياء، أبك نعيـ األصبياني )ج ((17
 (.512/ح711/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(18
 (.37215/ح121/ص13( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(19
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 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 .(1)سيفمف مراتب المدل ثانيةمدلس، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة الحماد بن أسامة: 

كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب  مدلس ىشام بن عروة بن الزبير:
الذم لـ يؤثر فيو  ألكؿ العبلئي مف القسـفعٌده  ال يضير اختبلطو، ، كلكفكمختمط، (2)المدلسيف

 .(3)شيء مف ذلؾ

عائشةيذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ كلكف  عروة بن الزبير بن العوام:
(4) . 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 . (5)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

كما جاء في  صيغة أخرلبة، ك صيغنفس الككرد في ركايات أخرل ب، (امرأة) لفظ اإلبيام:
 .(أسد بني مف امرأة )التخريج كىي:
ءى  )في التخريج، كىي:كما جاء  المبيـ فتىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ  ٍكالى ٍيتً  ًبٍنتى  اٍلحى  تيكى

ًبيبً  ٍبفً ا ٍبدً  ٍبفً  أىسىدً  ٍبفً  حى ٍكالءي  اٍلعيز ل، عى  .(اٍلحى
 بيان اإلبيام:

 ْبنِ  ُتَوْيتِ  ِبْنتُ  اْلَحْوًلءُ المراد بالمرأة األسدية، التي كانت ال تناـ لكثرت صبلتيا، ىي:  قمت:
كسبؽ ذلؾ في التخريج، كقاؿ بذلؾ:  كما جاء في ركاية مسمـ،، (6)اْلُعز ي   َعْبدِ  ْبنِ  َحِبيبِ 

                                                           

 (.21طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (1
 .36ص  ،انظر: المرجع السابؽ( (2
 (.136( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (3
 (.326جامع التحصيؿ، كالعبلئي )ص كانظر: ( ، 112( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (4
 (.1321/ح213/ص7( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، تحقيؽ األرنؤكط )ج(5
ًبيًب: ٍبف أسد ٍبف عبد العزل بٍ (6 ٍيًت ٍبًف حى ٍكالءي ًبٍنتي تيكى ف قصي القرشية األسدية، ىاجرت ًإلىى رىسيكؿ الم ًو ( اٍلحى

  ككانت مف المجتيدات ًفي العبادة، كفييا جاء الحديث أنيا كانت ال تناـ الميؿ. االستيعاب في معرفة ،
 (.1117/ 1جاألصحاب، ابف عبد البر )
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، (4)، كابف طاىر المقدسي(3)، كفي التمييد(2)، كابف عبد البر في االستذكار(1)الخطيب البغدادم
، كا (10)، كالعيني(9)حجر ، كابف(8)، كالعراقي(7)، كابف الممقف(6)رجب ، كابف(5)كابف بشككاؿ
 تعالى أعمـ.

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.63/ 1جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (1
 (.16/ 3جاالستذكار، ابف عبد البر )انظر: ( (2
 (.121/ 1جالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، ابف عبد البر )انظر: ( (3
 (.126إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (4
 (.151/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (5
 (.161/ 1جالبخارم، ابف رجب الحنبمي )فتح البارم شرح صحيح انظر: ( (6
 (.111/ 2جالتكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )انظر: ( (7
 (.1/216جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (8
 (.371/ 1جفتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )انظر: ( (9

 (.376/ 1جالعيني ) عمدة القارم شرح صحيح البخارم،انظر: ( (10



325 

 والقسامة الديات كتاب : المطمب الثالث
 :نوفيو حديثا 

 الحديث األكؿ:

اًرثً قاؿ أبك داكد:  (76) اًلدي ٍبفي اٍلحى د ثىنىا خى ، حى ًبيٍّ ًبيًب ٍبًف عىرى د ثىنىا يىٍحيىى ٍبفي حى حى
د ثىنىا (1) ، حى

ٍيدو (2)شيٍعبىةي  اًلؾو (3)، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف زى ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، أىف  اٍمرىأىةن يىييكًدي ةن أىتىٍت رىسيكؿى الم ًو  ، عى
  ًبشىاةو مىٍسميكمىةو: فىأىكىؿى ًمٍنيىا، فىًجيءى ًبيىا ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو :فىقىالىٍت ، ٍف ذىًلؾى ، فىسىأىلىيىا عى

، فىقىاؿى  :  أىكٍ « َما َكاَن الم ُو ِلُيَسم َطِك َعَمى َذِلكَ : » أىرىٍدتي أًلىٍقتيمىؾى مىي  »قىاؿى فىقىاليكا: أىالى « عى
 : ا ًزٍلتي أىٍعًرفييىا ًفي لىيىكىاتً « ًَل »نىٍقتيمييىا؟ قىاؿى فىمى

رىسيكًؿ الم ًو  (4)
(5). 

 أوًًل: تخريج الحديث:

، كالبىٍييىًقٌي في السنف (9)في األكسط كالطبراني ،(8)كأحمد، (7)مسمـك  ،(6)أخرجو البخارم
 اٍمرىأىةن  كبمفظ مقارب" شعبة بن الحجاج، بو، بنحوه، من طريق:، (11)، كفي الدالئؿ(10)الكبرل

 يىييكًدي ةن".

 

 
                                                           

اًرًث: ىك ابف عبيد بف سميـ اليجيمي أبك عثماف البصرم.(1 اًلدي ٍبفي اٍلحى  ( خى
 ( شعبة: ىك ابف الحجاج.(2
 ( ىشاـ بف زيد: ىك ابف أنس ابف مالؾ.(3
ى الفىـً  "( الم يىكىات:(4 مىات ًفي سىٍقؼ أٍقصى ٍمعي لىيىاة، كىًىيى الم حى ث كاألثر، ابف األثير . النياية في غريب الحدي"جى

 (.311/ 1ج)
ا أىٍك أىٍطعىمىوي فىمىاتى أىييقىادي ًمٍنوي (5 ( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب الديات، باب ًفيمىٍف سىقىى رىجيبلن سىمًّ

 (.1711/ح152/ص1)ج
 (.312/ح21/ص1)جالمفرد األدب فيك  (3615/ح162/ص2( صحيح البخارم، البخارم ) ج(6
 (.3121/ح1531/ص1ـ )ج( صحيح مسمـ، مسم(7
 (.12317/ح17/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.3115/ح12/ص2( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(9

 (.16117/ح13/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(10
 (.372/ص1( دالئؿ النبكة، البييقي )ج(11
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  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف :
 .(1)زيد بف ىشاـيذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ شعبة بن الحجاج:

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 . (2)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

كما جاء في  ة، كصيغة أخرلصيغنفس الككرد في ركايات أخرل ب، (َيُيوِدي ةً  اْمرََأةً ) لفظ اإلبيام:
 .(يىييكًدي ةن  اٍمرىأىةن ، ويىييكًدي ةن  )التخريج كىي:

 بيـ.فت الملـ أقؼ عمى أٌم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

  بيان اإلبيام:

، (3)اْلَحاِرثِ  ِبْنتُ  َزْيَنبُ في الشاة ىي:  المراد بالمرأة الييكدية التي دست السيـ لمنبي  قمت:
، (9)، كالعيني(8)حجر ، كابف(7)، كالعراقي(6)، كابف الممقف(5)، كالنككم(4)كقاؿ بذلؾ: ابف بشككاؿ

 كا تعالى أعمـ.
     

 
                                                           

 (.126( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (1
 (.1711/ح761/ص6د، تحقيؽ األرنؤكط )ج( سنف أبي داكد، أبك داك (2
، كقيؿ أنيا أسممت، (3 ـً ٍبًف ميٍشًكـو اًرًث: بف سبلـ، ىي أخت مرحب الييكدم، كىي اٍمرىأىةي سىبل  ٍينىبي ًبٍنتي اٍلحى ( زى

ا لبشر بف البراء، ألنو كاف أكؿ معو مف الشاة فتركيا النبٌي  ، كقيؿ: إنو قتميا، كقيؿ: إنما قتميا قصاصن
(، كفتح البارم، ابف 221/ 31جبعد حكؿ. انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف ) فمات

 (.177/ 1ج(، كاإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )5/125جحجر )
 (.163/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(4
 (.152/ 11ج، النككم )الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج( انظر: (5
 (.221/ 31ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(6
 (.2/1677ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(7
 (.125/ 5ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(8
 (.21/ 17ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(9
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 الحديث الثاني:

ٍبدي الر ٍحمىفً  :نسائيالقاؿ  (77) د ثىنىا عى : حى ، قىاؿى م دي ٍبفي بىش ارو نىا ميحى أىٍخبىرى
د ثىنىا سيٍفيىافي (1) : حى ، (2)، قىاؿى

كرو  عىٍف مىٍنصي
ـى (3) ٍف ًإٍبرىاًىي ، عى

ٍيمىةى (4) ٍف اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى (5)، عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف نيضى ، عى
: أىف  (6)

بىٍت إً  رى تىٍيًف ضى ر  ا اأٍليٍخرىل ًبعىميكًد فيٍسطىاطو ضى ٍحدىاىيمى
 ، فىقىتىمىٍتيىا، فىقىضىى رىسيكؿي الم ًو (7)

بىًة اٍلقىاًتمىةً  (8)ًبالدٍّيىةً  مىى عىصى : تيغىرٍّميًني مىٍف (9)عى ا ًفي بىٍطًنيىا ًبغير ةو، فىقىاؿى اأٍلىٍعرىاًبيُّ ى ًلمى قىضى ، كى
احى فى  ، كىالى صى اٍستىيىؿ  الى أىكىٍؿ، كىالى شىًربى

: (11)، فىًمٍثؿي ذىًلؾى ييطىؿ  (10) َسْجٌع َكَسْجِع »؟ فىقىاؿى
ا ًفي بىٍطًنيىا ًبغير ةو « اْلَجاِىِمي ِة؟ ى ًلمى قىضى كى

(12).(13) 

                                                           

 رحمف: ىك ابف ميدم بف حساف.( عبد ال(1
 ( سفياف: ىك ابف سعيد الثكرم.(2
 ( منصكر: ىك ابف المعتمر بف عبد ا السممي أبك عتاب.(3
 ( إبراىيـ: ىك بف يزيد النخعي.(4
ٍيمىةى: الخزاعي.(5  ( عيبىٍيًد ٍبًف نيضى
ف كعب ابف عمرك بف سعد بف عكؼ : ٍبف أبي عامر ٍبف مىٍسعيكد بف معتب بف مالؾ ب  ( اٍلميًغيرىة ٍبف شعبة(6

بف قيس، كىىيكى ثقيؼ الثقفي، أسمـ عاـ الخندؽ، كقدـ مياجرنا. كقيؿ: إف أكؿ مشاىده الحديبية، ككىافى رىجيبل 
 طكاالن ذا ىيبة أعكر أصيبت عينو يـك اليرمكؾ. االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر 

 (.1117/ 1ج)
 (.122/ 1جير:" الفسطاط الخيمة الكبيرة". جامع األصكؿ، ابف األثير )( )فسطاط( : قاؿ ابف األث(7
 (.112/ 1ج( )الدية( قاؿ ابف األثير:" ثمف القتؿ كأرش الجناية". جامع األصكؿ، ابف األثير )(8
( )عصبة القاتمة( قاؿ ابف األثير:" عصبة اإلنساف: أىمو مف قبؿ اآلباء كاألجداد، ال مف قبؿ األميات". (9

 (.161/ 2جع األصكؿ، ابف األثير )جام
(  )استيؿ( : قاؿ ابف األثير:" المكلكد: إذا بكى حيف يكلد، كاالستيبلؿ: رفع الصكت". جامع األصكؿ، ابف (10

 (.121/ 1جاألثير )
( )ييطىؿ( : قاؿ ابف األثير:" طيؿ دمو: إذا ىدر، كلـ يطمب بثأره، كمف ركاه بالباء فيك فعؿ ماض مف (11

 (.121/ 1ججامع األصكؿ، ابف األثير )البطبلف". 
( )غرة( قاؿ ابف األثير:" الغرة عند العرب: ىك العبد أك األمة، كىك عند الفقياء مف العبيد كاإلماء: ما بمغ (12

كنى بالغرة عف الجسـ جميعو، كالغرة: بياض يككف في كجو الفرس،  ثمنو نصؼ عشر الدية، كالنبي 
نما سمي غرة لبياضيا، فبل ي قبؿ في الدية عبد أسكد، أك جارية سكداء، كالغرة إنما تجب في الجنيف إذا كا 

 (.121/ 1جسقط ميتان، فإف سقط حيان ثـ مات، ففيو الدية كاممة". جامع األصكؿ، ابف األثير )
ٍف ًديىةي اأٍلىًجن ًة،(13 مىى مى ًذٍكري  ( سنف النسائي، النسائي، كتاب القسامة، باب ًصفىةي ًشٍبًو اٍلعىٍمًد كىعى ًشٍبوي اٍلعىٍمًد، كى كى

ًف اٍلميًغيرىًة )ج ٍيمىةى، عى ، عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف نيضى ـى بىًر ًإٍبرىاًىي ًؼ أىٍلفىاًظ الن اًقًميفى ًلخى  (.1132/ح71/ص1اٍخًتبلى
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 : أوًًل: تخريج الحديث

بىتً (1)مسمـأخرجو  رى تىيىا اٍمرىأىةه  ، كفيو لفظ" ضى ر  ٍبمىى، كىًىيى  فيٍسطىاطو  ًبعىميكدً  ضى : قىاؿى  يىا،فىقىتىمىتٍ  حي
ا ٍحدىاىيمى بىةً  ًمفٍ  رىجيؿه  فىقىاؿى  ًلٍحيىاًني ةه، كىاً   تىٍحتى  كىانىتىا اٍمرىأىتىٍيفً  ، كفيو لفظ" أىف  (2)اٍلقىاًتمىًة"، كأبك داكد عىصى

ؿو  ، ًمفٍ  رىجي بىتٍ  ىيذىٍيؿو رى دي : اأٍليٍخرىل، فىقىاؿى  ًإٍحدىاىيمىا فىضى مىٍيًف"،  أىحى بىتً ، كفيو ل(3)كالنسائيالر جي رى  فظ" ضى
تىيىا"،  ًلٍحيىافى  بىًني ًمفٍ  اٍمرىأىةه  ر  ر تىٍيًف، كىانىتىا اٍمرىأىتىٍيفً  كفيو لفظ" أىف   ،(4)كالترمذمضى ا فىرىمىتٍ  ضى  ًإٍحدىاىيمى

 ىيذىٍيؿو  ًمفٍ  رىجيبلن  كفيو لفظ" أىف   ،(6)كالطيالسي، بدكف ذكر لفظ اإلبياـ، (5)كابف ماجواأليٍخرىل"، 
ا فىرىمىتٍ  اٍمرىأىتىافً  لىوي  كىانىتٍ  بىتٍ  ،(7)في المصنؼ عبد الرزاؽك اأٍليٍخرىل"،  ًإٍحدىاىيمى رى ر ةه  كفيو لفظ" ضى  ضى
ر ةن  "، ك  فىقىاؿى ، لىيىا ضى  ،(9)كأحمدبدكف ذكر لفظ اإلبياـ،  ،(8)ابف أبي شيبة في المصنؼاأٍلىٍعرىاًبيُّ

رىبىتٍ  اٍمرىأىتىٍيفً  كفيو لفظ" أف   "،  ٍخرىل، قىاؿى اأٍلي  ًإٍحدىاىيمىا ضى  كفيو لفظ" أىف   ،(10)كالدارمياأٍلىٍعرىاًبيُّ
ؿو  تىٍحتى  كىانىتىا اٍمرىأىتىٍيفً  تىا رىجي بىتٍ  فىتىغىايىرى رى  كفيو لفظ" كىانىتٍ  ،(11)كابف حبافاأٍليٍخرىل"،  ًإٍحدىاىيمىا فىضى
ؿو  ًعٍندى  ا فىغىارىتٍ  اٍمرىأىتىاًف، ىيذىٍيؿو  ًمفٍ  رىجي مىى ًإٍحدىاىيمى ًليُّيىا"،  فىقىاؿى  أٍليٍخرىل،ا عى كالبىٍييىًقٌي في السنف كى

تىيىا، فىقىاؿى  قىتىمىتٍ  اٍمرىأىةن، كفيو لفظ" أىف   ،(12)الكبرل ر  بىًتيىا"، بىٍعضي  ضى  بن منصور من طريق: عىصى
 عدا، ابف ماجو، كابف أبي شيبة، مختصرنا.  المعتمر، بو، بنحوه،

 و:  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عمي

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

                                                           

 (.1613/ح1211/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.1761/ح121/ص1داكد )ج ك( سنف أبي داكد، أب(2
 (.1131/ح71/ص1ائي )ج( سنف النسائي، النس(3
 (.1111/ح31/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(4
 (.3622/ح152/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(5
 (.521/ح52/ص3( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(6
 (.11271/ح61/ص11( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(7
 (.32171/ح1ص/6( مصنؼ ابف أبي شيبة، ابف أبي شيبة )ج(8
 (.11121/ح61/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.3137/ح1721/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(10
 (.6116/ح251/ص12( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(11
 (.16261/ح111/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(12
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مرسؿ ك ، (1)مف مراتب المدلسيف الثانيةكلكف ذكره ابف حجر في المرتبة  مدلس، الثوري: سفيان
 .(2)المعتمر بف منصكر يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكلكف 

 .(3)إبراىيـ النخعي يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكلكف  ،مرسؿ المعتمر: بن منصور

، (4)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره  ،مدلس م النخعي:إبراىي
ٍيمىةى  ٍبفً  عيبىٍيدً  يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف لـ كمرسؿ،  .(5)نيضى

المغيرة بف شعبة  يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكلكف  ،مرسؿ :ُعَبْيِد ْبِن ُنَضْيَمةَ 
(6). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

ًديثه  ىىذىا :"الترمذمكقاؿ  سىفه  حى " حى ًحيحه  شرط عمى صحيح ، كقاؿ األرنؤكط:" إسناده(7)صى
 .(8)مسمـ"

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

س الصيغة، صيغ أخرل مشابية، بنفككرد في ركايات أخرل ، (اْْلَْعرَاِبيُّ  َضر َتْيِن،)  لفظ اإلبيام:
ر   كىانىتىا اٍمرىأىتىٍيفً  أىف   كىي:) ؿو  تىٍحتى  كىانىتىا اٍمرىأىتىٍيفً  أىف   )، ك، األعرابي(تىٍيفً ضى ، ًمفٍ  رىجي بىتٍ  ىيذىٍيؿو رى  فىضى
دي : اأٍليٍخرىل، فىقىاؿى  ًإٍحدىاىيمىا مىٍيفً  أىحى بىتً  (، ك)الر جي رى تىيىا ًلٍحيىافى  بىًني ًمفٍ  اٍمرىأىةه  ضى ر   .(ضى

 .فت المبيـعرٌ  ركاية أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

كرد في الحديث ثبلثة مبيميف، كىـ) المرأة التي ضربت ضرتيا فقتمتيا، المرأة ذات الجنيف  قمت:
في رحـ  كالتي ماتت مف ضربت ضرتيا، األعرابي الذم أعترض عمى دية الجنيف الذم مات

 ِبْنتُ  ِفيفٍ عَ  ُأمُّ المرأة التي ضربت ضرتيا فقتمتيا ىي:  فأما المراد بالمبيم اْلول:أمو(، 

                                                           

 (.23تدليس ابف حجر )ص طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالانظر: ( (1
 (.126جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (2
 .315ص ، المرجع السابؽانظر: ( (3
 (.31ابف حجر )ص  ،طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس انظر:( (4
 (.111جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (5
 .321ص ، المرجع السابؽانظر: ( (6
 (.1111/ح31/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(7
 (.11155/ح111/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
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المرأة ذات الجنيف كالتي ماتت مف ضربت ضرتيا، ىي:  وأما المراد بالمبيم الثاني:، َمْسُروحٍ 
، (3)، كابف عبد البر(2)، كالخطيب البغدادم(1)األزدم كقاؿ بذلؾ: عبدالغني ُعَوْيِمٍر، ِبْنتُ  ُمَمْيَكةُ 

 وأما المراد بالمبيم الثالث:، (7)حجر ، كابف(6)، كالعراقي(5)، كابف بشككاؿ(4)كابف طاىر المقدسي
، مسروح ْبن اْلَعلءُ األعرابي الذم أعترض عمى دية الجنيف الذم مات في رحـ أمو، فقيؿ ىك: 

 ، كابف(11)، كالعراقي(10)، كابف بشككاؿ(9)، كابف طاىر المقدسي(8)األزدم كقاؿ بذلؾ: عبدالغني
، (13)، كقاؿ بذلؾ: الخطيب البغدادمذليالي النابغة ْبن َماِلك ْبن حمل، كقيؿ ىك: (12)حجر

 ، كقاؿ بذلؾ: ابفمميَكة َأُخو ُعَوْيِمر بن عمرَان، كقيؿ ىك: (15)حجر ، كابف(14)كالعراقي
كجيىا ىيكى  اٍلقىاًئؿ أىف عمى ، كلكف قاؿ ابف حجر:" كىاأٍلىٍكثىر(16)حجر يٍحتىمؿ الن اًبغىة، بف حمؿ زى  كى
ييٍجمىعي  خر:"آ، كقاؿ في مكضع (17)اٍلقىاًئميف" تعدد ٍكجً  ًمفٍ  كيبلًّ  ًبأىف   بىٍينىييمىا كى ٍرأىةً  زى مىؿه  كىىيكى  اٍلمى  حى
ءي  كىىيكى  ىىاكىأىخك  مىٍيوً  مىعنا تىكىاريدنا ذىًلؾى  قىاؿى  اٍلعىبلى رى  ًلمىا عى  يىٍخريجي  ال ًذم ىيكى  ييكدىل ال ًذم أىف   ًعٍندىىيمىا تىقىر 
يًّا عىؿى  ذىًلؾى  الش ٍرعي  فىأىٍبطىؿى  لييكدى  فىبلى  السٍٍّقطي  كىأىم ا حى  . كا تعالى أعمـ.(18)غير ةن" ًفيوً  كىجى

 

                                                           

 (.126الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد األزدم )ص انظر: ( (1
 (.713/ 1جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (2
 (.256/ 1جحاب، ابف عبد البر )االستيعاب في معرفة األصانظر: ( (3
 (.122إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (4
 (.331/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (5
 (.3/1111جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (6
 (.232/ 1جفتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )انظر: ( (7
 (.126الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد األزدم )ص انظر: ( (8
 (.121إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (9

 (.331/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (10
 (.3/1111جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (11
 (.232/ 1جح صحيح البخارم، ابف حجر )فتح البارم شر انظر: ( (12
 (.713/ 1جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (13
 (.3/1111جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (14
 (.232/ 1جفتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )انظر: ( (15
 .232/ 1ج، انظر: المرجع السابؽ( (16
 (.232/ 1ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(17
 .311/ 11ج، السابؽ( المرجع (18
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 كتاب تحريم الدم: المطمب الرابع
 وفيو ثلثة أحاديث: 

 الحديث اْلول:

نىا (78) مىٍيمىافى  ٍبفي  أىٍحمىدي  قاؿ النسائي: أىٍخبىرى سي
د ثىنىا: قىاؿى  ،(1) م دي  حى د ثى : قىاؿى  ،(2)ًبٍشرو  ٍبفي  ميحى  نىاحى

بىةى  أىًبي عىفٍ  ،(4)أىيُّكبى  عىفٍ  ،(3)سيٍفيىافي  أىنىسو  عىفٍ  ،(5)ًقبلى
 ِمنْ  َنَفرٌ   الن ِبي   َأَتى: »قىاؿى  (6)

 َيْشَرُبونَ  (10)ِلَقاحٍ  َأوْ  (9)ِبَذْودٍ  -(8) اْلَمِديَنةَ  َواْجَتَوْوا - َلُيمْ  َفَأَمرَ  ُعَرْيَنَة، َأوْ  (7)ُعْكلٍ 
ِبَل، َواْستَاُقوا الر اِعَي، َفَقَتُموا َيا،َوَأْبَوالَ  أَْلَباَنَيا  َوَأْرُجَمُيْم، َأْيِدَيُيمْ  َفَقط عَ  َطَمِبِيمْ  ِفي َفَبَعثَ  اإلِْ
 (12)«(11)َأْعُيَنُيمْ  َوَسم رَ 

  

 
                                                           

 ( أحمد بف سميماف: ىك ابف عبد الممؾ أبك الحسيف الرىاكم.  (1
 ( محمد بف بشر: ىك العبدم أبك عبد ا الككفي.(2
 ( سفياف: ىك ابف سعيد الثكرم.(3
 مىة الٌسٍخًتيىاًنٌي.( أىيُّكب: ىك ابف أبي تىًمي(4
بىةى: ىك عبد ا بف زيد بف عمرك.(5  ( أىبك ًقبلى
   ( أنس: ىك ابف مالؾ (6
 (.211/ 2ج) السمعاني األنساب، ،"تيـ مف بطف ىك: "(عكؿ)( (7
ٍكا( قاؿ ابف األثير:" االجتكاء مثؿ االستيخاـ، تقكؿ: اجتكيت مكضع كذا، مثؿ استكخمتو ككرىت (8 ( )اٍجتىكى

 (.121/ 2جـ فيو". جامع األصكؿ، ابف األثير )المقا
 (.121/ 2ج( )بذكد( قاؿ ابف األثير:" الذكد مف اإلبؿ: مف الثبلثة إلى العشرة". جامع األصكؿ، ابف األثير )(9

(  )ًلقىاح( قاؿ ابف األثير:" المقاح: جمع لقحة، كىي ذكات المبف مف اإلبؿ، كقيؿ: ذكات المخاض". جامع (10
 (.121/ 2جاألثير ) األصكؿ، ابف

( قاؿ ابف األثير:(11 ـٍ سىم رى أىٍعيينىيي "سىمىري العيف: ىك أف تحمى ليا مسامير الحديد كتكحؿ ليذىب بصرىا".  ( )كى
 (.121/ 2ججامع األصكؿ، ابف األثير )

ا َجَزاءُ  :( سنف النسائي، النسائي،  كتاب تحريـ الدـ، باب تىٍأًكيؿي قىٍكًؿ الم ًو (12 ٍَ َ َورَُسََٔلُ  إِجَّ ََ ُُيَارِبَُٔن اّللَّ ِي اَّلَّ
َْ ِداَلٍف  ٌِ ًْ ُٓ رُْجيُ

َ
ًْ، َوأ يِْديِٓ

َ
َع أ ْو ُتَلطَّ

َ
ٔا أ ْو يَُصيَّتُ

َ
ٔا أ ْن ُحَلخَّيُ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ
َْٔن ِف اْْل رِْض  َويَْسَػ

َ
ََ اْْل ْٔا ٌِ ْو ُحَِْف

َ
]المائدة:  أ

ًؼ أى 22 ًذٍكري اٍخًتبلى لىٍت، كى ٍف نىزى ًفيمى اًلؾو ًفيًو )ج[ كى بىًر أىنىًس ٍبًف مى  (.1135/ح27/ص5ٍلفىاًظ الن اًقًميفى ًلخى
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 أوًًل: تخريج الحديث:

 ،(5)كابف أبي شيبة في المصنؼ ،(4)النسائيك ، (3)داكد أبكك  ،(2)، كمسمـ(1)البخارم أخرجو
 .من طريق: أبي قلبة ،(7)كأبك يعمى، (6)مدكأح

البىٍييىًقٌي في الكبرل، ك (11)كأحمد ،(10)كابف ماجو ،(9)النسائيك  ،(8)مسمـ كأخرجو
 من طريق:، (12)

 .حميد الطويل

كالبىٍييىًقٌي في الكبرل ،(14)كابف أبي شيبة في المصنؼ ،(13)مسمـ كأخرجو
عبد  من طريق: ،(15)

 العزيز بن صييب.

كأبك نعيـ في  ،(20)كأبك يعمى، (19)كأحمد ،(18)كالترمذم ،(17)النسائيك  ،(16)رمالبخا أخرجو
كالبىٍييىًقٌي في الكبرل ،(21)الحمية

 .دعامة بن قتادة من طريق: ،(22)
                                                           

 (.322/ح76/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(1
 (.1651/ح1326/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.1261/ح121/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(3
 (.1131/ح22/ص5( سنف النسائي، النسائي )ج(4
 (.26312/ح327/ص5كر بف أبي شيبة )ج( المصنؼ، أبك ب(5
 (.3226/ح365/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(6
 (.3116/ح125/ص7( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(7
 (.1651/ح1326/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.1131/ح27/ص5( سنف النسائي، النسائي )ج(9

 (.3751/ح161/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(10
 (.13113/ح25/ص12أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج ( مسند(11
 (.11111/ح111/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(12
 (.1651/ح1326/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(13
 (.23536/ح125/ص6( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(14
 (.11111/ح111/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(15
 .(1711/ح121/ص3( صحيح البخارم، البخارم ) ج(16
 (.217/ح171/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(17
 (.53/ح116/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(18
 (.13525/ح171/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(19
 (.3113/ح362/ص7( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(20
 (.357/ص6( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ األصبياني )ج(21
 (.15211/ح121/ص1ل، البييقي )ج( السنف الكبر (22
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 .من طريق: ثابت بن أسمم، (4)كأحمد ،(3)كالترمذم ،(2)النسائيك  ،(1)البخارم أخرجو

، وثابت بن أسمم( تابعوا دعامة بن تادةعبد العزيز بن صييب، وق، كأربعتيم )حميد الطويل
"، كلفظ كفييـ زيادة، كبمفظ مقارب" قتمكا راعي رسكؿ ا ، قلبة، عن أنس بن مالك  أبا

 أخرل" الرعاء".
 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:  

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 .(5)الثكرم سفياف أحد أنو أرسؿ عفيذكر  لـكلكف  ،مرسؿ ِبْشر: ْبنُ  ُمَحم دُ 

 ،مرسؿك ، (6)مف مراتب المدلسيف الثانيةكلكف ذكره ابف حجر في المرتبة  مدلس، الثوري: سفيان
تىًميمىة أبي بف أىيُّكب يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكلكف 

(7). 
، (8)لسيفمف مراتب المد األكلىكلكف ذكره ابف حجر في المرتبة  مدلس، َتِميَمة: أبي َأيُّوب بن

بىةى  أىًبي يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكلكف  ،مرسؿك   .(9)ًقبلى
 ،مرسؿك ، (10)مف مراتب المدلسيف األكلىكلكف ذكره ابف حجر في المرتبة  مدلس، :ِقَلَبةَ  َأبو

 بف مالؾ عف ، بؿ قاؿ العبلئي:" ركايتو(11)أنس بف مالؾ يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكلكف 
 .(12)أعمـ" كا الستة الكتب في كىي متصمة الضحاؾ بف بتكثا مالؾ بف كأنس الحكيرث

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

                                                           

 (.7617/ح132/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.1121/ح25/ص5( سنف النسائي، النسائي )ج(2
 (.53/ح116/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(3
 (.11161/ح111/ص31( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.363جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (5
 (.23المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ابف حجر )ص  طبقاتانظر: ( (6
 (.126جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (7
 (.12طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ابف حجر )ص انظر: ( (8
 (.111جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (9

 (.31المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس ابف حجر )ص  طبقاتانظر: ( (10
 (.311جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (11
 (.311)ص  المرجع السابؽ( (12
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .(، الرعاءبصيغة أخرل:) راعي رسكؿ اككرد في ركايات أخرل ، (الر اِعيَ ) لفظ اإلبيام:

 .فت المبيـعرٌ  ركاية أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

 اإلبيام:بيان 

كقاؿ بذلؾ: الخطيب  ،(1) الن ِبي مولى يَسار ، الذم قيتؿ، ىك:رسكؿ ا  راعيالمراد بقمت: 
 . (7)حجر ، كابف(6)، كالعراقي(5)، كابف الممقف(4)، كابف األثير(3)، كابف بشككاؿ(2)البغدادم

اليكا كرد مف طريؽ عبد العزيز بف صييب، قكلو" ثيـ   مىى مى "، بصيغة الجمع، بينما  الرٍّعىاءً  عى ـٍ فىقىتىميكىي
بصيغة اإلفراد، فجمع ابف حجر  (قتمكا الراعي)كرد في حديث الدراسة مف طريؽ أبي قبلبة 

دىقىةً  ًإًبؿى  أىفٍ  بينيما، فقاؿ في الفتح:" فىييٍحتىمىؿي  اةه  لىيىا كىافى  الص  ييـٍ  فىقيًتؿى  ريعى  المٍّقىاحً  رىاًعي مىعى  بىٍعضي
رى  كىاةً  ضي بىعٍ  فىاٍقتىصى مىى الرُّ ذىكىرى    الن ًبيٍّ  رىاًعي عى ييـٍ  كى ييٍحتىمىؿي  غىٍيرىهي  مىعىوي  بىٍعضي  بىٍعضي  يىكيكفى  أىفٍ  كى
كىاةً  ٍعنىى ذىكىرىهي  الرُّ كزي  ًباٍلمى ٍتيىافً  ًفي فىتىجي ٍمعً  ًبًصيغىةً  اإٍلً حي  كىىىذىا اٍلجى ابى  أًلىف   أىٍرجى  يىٍذكيٍر  لىـٍ  اٍلمىغىاًزم أىٍصحى
ده  ٍيرى  قىتىميكا أىن ييـٍ  ًمٍنييـٍ  أىحى " كىالم وي  يىسىارو  غى ـي أىٍعمى

(8). 

 

     
 

 

 

                                                           

، كىافى يرعى إبمو فقتمو العرنيكف، كسممكا عينو، كحمؿ ميتا إلى قباء،  ( يسار الراعي: مكلى رسكؿ ا (1
 (.152/ 7جالغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير)فدفف ىناؾ. أسد 

 (.227/ 7جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم ) انظر: ((2
 (.312/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (3
 (.152/ 7جأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )انظر: ( (4
 (.171/ 1جح الجامع الصحيح، ابف الممقف )التكضيح لشر انظر: ( (5
 (.3/1162جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (6
 (.727/ 6جاإلصابة في تمييز الصحابة ، ابف حجر )انظر: ( (7
 (.222/ 1ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(8
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 الحديث الثاني:

نىا (79) م دي  قاؿ النسائي: أىٍخبىرى ٍبدً  ٍبفي  ميحى د ثىنىا: قىاؿى  بىًزيعو  ٍبفً  الم وً  عى ٍيعو  اٍبفي  كىىيكى  يىًزيدي  حى رى  أىٍنبىأىنىا: قىاؿى  زي
دي  دىاكي
ـى  اْْلَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجلٌ  كىافى : ، قىاؿى عىب اسو  اٍبفً  عىفٍ  ،(2)ةى ًعٍكًرمى  عىفٍ  ،(1)  اٍرتىد   ثيـ   أىٍسمى
لىًحؽى  ـى  ثيـ   ًبالشٍٍّرًؾ، كى ميكا قىٍكًمًو، ًإلىى فىأىٍرسىؿى  تىنىد  اءى  تىٍكبىةو؟ ًمفٍ  ًلي ىىؿٍ :  الم وً  رىسيكؿى  ًلي سى  فىجى
ننا ًإف  : اليكافىقى   الم وً  رىسيكؿً  ًإلىى قىٍكميوي  ـى  قىدٍ  فيبلى ن وي  نىًد نىا كىاً   تىٍكبىةو؟ ًمفٍ  لىوي  ىىؿٍ : نىٍسأىلىؾى  أىفٍ  أىمىرى
ِْٓدي َنيَْف :" َفَنَزَلتْ  ُ  َح ا اّللَّ ًٌ ْٔ ًْ  َبْػدَ  َكَفُروا كَ آُِِ ٍَ  َغُفٔرٌ  قىٍكًلوً  ًإلىى [86: عمراف آؿ] إِي
 ًٌ  .(3)َفَأْسَممَ  ِإَلْيوِ  َفَأْرَسلَ "  [89: عمراف آؿ] رَِحي

  أوًًل: تخريج الحديث:

 ،(7)كابف حباف ،(6)ثارفي شرح مشكؿ اآل كالطحاكم، (5)أحمد، ك (4)أخرجو النسائي في الكبرل
 فيك ، (10)في الكبرل كالبىٍييىًقيٌ  ، ،(9)في المستدرؾ أبك عبد ا ، كالحاكـ(8)كابف المقرئ

بنحكه، كبمفظ  عباس، ابن لىىند، عن عكرمة مو  أبي داود بن من طريق: ،(11)الصغير
ؿه  مقارب" اًر". ًمفى  رىجي  اأٍلىٍنصى

اًرثى  أىف   "بمعناه، كفيو لفظمن طريق: أبي صالح السمان، ، (12)كأخرجو أبك نعيـ في المعرفة  اٍلحى
ٍيدً  ٍبفى ا اًمًت، ٍبفً  سيكى عى  الص  ". عىفً  رىجى ـً ٍسبلى  اإٍلً

 .( عن ابن عباس  عباس، وأبو صالح السمان ابن كلىما )عكرمة مولى

 
                                                           

 ( داكد: ىك ابف أبي ىند القشيرم.(1
 ىك مكلى ابف عباس.( عكرمة: (2
 (.1161/ح115/ص5( سنف النسائي، النسائي، كتاب تحريـ الدـ، باب تىٍكبىةي اٍلميٍرتىدٍّ )ج(3
 (.2715/ح111/ص2( السنف الكبرل، النسائي )ج(4
 (.3311/ح22/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.3162/ح215/ص5ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(6
 (.1155/ح232/ص11ابف حباف )ج( صحيح ابف حباف، (7
 (.1151/ح276/ص1( معجـ ابف المقرئ، ابف المقرئ )ج(8
 (.3631/ح171/ص3( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبدا النيسابكرم )ج(9

 (.16121/ح213/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(10
 (.2151/ح311/ص2( السنف الصغير، البييقي )ج(11
 (.3161/ح555/ص3أبك نعيـ األصبياني )ج( معرفة الصحابة، (12
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 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:  

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 .(1) عباس ابفيذكر أحد أنو ارسؿ عف  كلكف لـمرسؿ،  عباس: ابن عكرمة مولى

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 .(3)إلسناد"ا األلباني:" صحيح كقاؿ، (2)صحيح " كقاؿ ابف حجر:" إسناد
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 ة.صيغنفس الككرد في ركايات أخرل ب، (اْْلَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:

اًرثى  أىف   )فت المبيـ، كىي:ىناؾ ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ  ٍيدً  ٍبفى  اٍلحى اًمًت، ٍبفً  سيكى عى  الص   رىجى
( عىفً  ـً ٍسبلى  .اإٍلً

  بيان اإلبيام:

اِمِت  ْبنِ  ُسَوْيدٍ  ْبنُ  اْلَحاِرثُ لمراد بالرجًؿ الذم ارتد، ثـ أسمـ، ثـ ارتد، ثـ أسمـ، ىك ا قمت: الص 
كابف ، (6)كابف بشككاؿ ،(5)، كما سبؽ في التخريج، كقاؿ بذلؾ: ابف عبد البر(4)اَْلْنَصاِريُّ 

كلكف قاؿ ابف  ،(10)"مخزكمي" :، كقاؿ ابف عبد البر أنو(9)حجر ، كابف(8)كالعراقي ،(7)األثير
 كا تعالى أعمـ. .(11)أنصارٌم" أنو "كالمشيكر :حجر

                                                           

 (.322جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (1
 (.777/ 11ج( المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية، ابف حجر )(2
 (.117/ 5ج( سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، األلباني )(3
الً  ( الحارث ٍبف سكيد ٍبف الصامت(4 د ٍبف عطية ٍبف خكط ٍبف حبيب ٍبف عمرك ٍبف عكؼ ٍبف مالؾ ٍبف : ٍبف خى

 األكس األنصارم األكسي ثـ مف بني عمرك ٍبف عكؼ. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير 
 (.612/ 1ج)

 (.211/ 1جاالستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )انظر: ( (5
 (.252/ 1جبشككاؿ )غكامض األسماء المبيمة، ابف انظر: ( (6
 (.613/ 1جأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير)انظر: ( (7
 (.2/1172جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (8
 (.653/ 1جاإلصابة في تمييز الصحابة ، ابف حجر )انظر: ( (9

 (.211/ 1ج( االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )(10
 (.653/ 1ج( اإلصابة في تمييز الصحابة ، ابف حجر )(11
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 الحديث الثالث:

نىا قاؿ النسائي: (80) ، ٍبفي  ىىن ادي  أىٍخبىرى ميعىاًكيىةى  أىًبي عىفٍ  الس ًرمٍّ
اأٍلىٍعمىشً  عىفٍ  ،(1)

 اٍبفً  عىفٍ  ،(2)
ي افى  ٍيدً  عىفٍ  ،(3)يىًزيدى  يىٍعًني حى ـى  ٍبفً  زى أىٍرقى

رى " : قىاؿى  (4)  ،اْلَيُيودِ  ِمنَ  َرُجلٌ   الن ًبي   سىحى
ا، ًلذىًلؾى  فىاٍشتىكىى مىٍيوً  ًجٍبًريؿي  فىأىتىاهي  أىي امن ـي  عى  َلكَ  َعَقدَ  َسَحَرَك، اْلَيُيودِ  ِمنَ  َرُجًل  ِإن  : فىقىاؿى  الس بلى
 َرُسولُ  َفَقامَ  ِبَيا، َفِجيءَ  َىا،َفاْسَتْخَرُجو  ، الم وِ  َرُسولُ  َفَأْرَسلَ  َوَكَذا، َكَذا ِبْئرِ  ِفي ُعَقًدا
، ِلَذِلكَ  َذِلكَ  َذَكرَ  َفَما ،(5)ِعَقالٍ  ِمنْ  ُنِشطَ  َكَأن َما  الم وِ   .(6)"َقطُّ  َوْجِيوِ  ِفي َرآهُ  َوًَل  اْلَيُيوِدي 

  :أوًًل: تخريج الحديث

مشكؿ  في شرح كالطحاكم ،(9)كأحمد ،(8)في المسندك  ،(7)ابف أبي شيبة في المصنؼأخرجو 
كأبك الش ٍيخ األصبياني في أخبلؽ النبي  ،(11)كالطبراني في المعجـ الكبير ،(10)ثاراآل

(12)، 
رى حيان، بنحوه،  بن يزيد من طريق: ؿه   الن ًبي   كفييـ نفس المفظ" سىحى  اٍليىييكًد". ًمفى  رىجي

 

                                                           

 ( أبك معاكية: ىك محمد بف خاـز الضرير.(1
 ( األعمش: ىك سميماف بف ميراف.(2
 ( يزيد بف حياف: التيمي الككفي.(3
ف : ٍبف زيد ٍبف قيس بف النعماف ٍبف مالؾ األغر ٍبف ثعمبة ٍبف كعب ٍبف الخزرج ٍبف الحارث بٍ ( زيد ٍبف أرقـ (4

 غير ذلؾ،الخزرج ٍبف ثعمبة األنصارم الخزرجي ثـ مف بني الحارث ٍبف الخزرج، كنيتو أىبيك عمر، كقيؿ: 
كيقاؿ: إف أكؿ مشاىده المريسيع، كسكف الككفة، كابتنى بيا دارنا في كنده، كتكفي بالككفة سنة ثماف 

 (.213/ 3جأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير). انظر: كستيف
ا نىًشطى ًمٍف ًعقاؿ)( (5 ، إنما الصحيح  (كىأىن مى ًحيحو لىٍيسى ًبصى كىايىًة بيذه الصيغة، كى ا يىجيء ًفي الرٍّ كىًثيرنا مى فىكىأىن مىا )كى

مىٍمتىيا (أيٍنًشطى ًمٍف ًعقاؿ : نىشىٍطتي العٍقدة، ًإذىا عىقىدتىيا، كأىٍنشىٍطتييىا كاٍنتىشىٍطتييىا، ًإذىا حى ،  ييقىاؿي . انظر: أىٍم حيؿ 
 (.75/ 7جالنياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )

رىةي أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب )ج(6  (.1111/ح113/ص5( سنف النسائي، النسائي، كتاب تحريـ الدـ، باب سىحى
 (.32711/ح11/ص7( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(7
 (.712/ح271/ص1( المسند، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(8
 (.12365/ح11/ص23أحمد بف حنبؿ )ج( مسند أحمد، (9

 (.7227/ح111/ص17ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(10
 (.7116/ح111/ص7( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(11
 (.52/ح371/ص1كآدابو، أبك الشيخ األصبياني )ج ( أخبلؽ النبي (12
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ؿه  كفيو لفظ" كىافى  ،(1)كالطبراني في المعجـ الكبير  ؿي  رىجي مىى يىٍدخي م ى الن ًبيٍّ  عى مىٍيوً  اي  صى م ـى، عى سى  كى
ؿه  كفيو لفظ" افى  ،(2)كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾعيقىدنا"،  لىوي  فىعىقىدى  ؿي  رىجي مىى يىٍدخي م ى الن ًبيٍّ  عى  صى
مىٍيوً  اي  م ـى  عى سى رىهي  كى كالبىٍييىًقٌي في الدالئؿعيقىدنا"،  لىوي  فىعىقىدى  رىجيؿه  فىسىحى

ؿه  فيو لفظ" كىافى ك  ،(3)  ًمفى  رىجي
ارً  ؿي  اأٍلىٍنصى مىى يىٍدخي يىٍأتىًمنيوي، ، الن ًبيٍّ  عى قىدى  كىأىن وي  كى ، كفيو ُعْقَبةَ  ْبنِ  ُثَماَمةَ  من طريق:عيقىدنا"،  لىوي  عى
 قصة.

 .ُعْقَبَة ( عن زيد بن أرقم  ْبنِ  حيان، وُثَماَمةَ  بن كلىما ) يزيد

 لحكم عميو: ثانيًا: دراسة رجال السند وا

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 .(4)أحفظ الناس لحديث األعمش كقد ييـ في حديث غيره أبو معاوية:

كلكف  كمرسؿ،، (5)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره  ،مدلس اْلعمش:
 .(6)يزيد بف حياف لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 في سحره كقصة ،أرقـ  بف زيد حديث مف صحيح بإسناد النسائي ركاه ":العراقي كقاؿ
 ىذه بغير صحيح حديث "كقاؿ األرنؤكط:، (7)آخر" بمفظ ،عائشة  حديث مف الصحيحيف
 . (8) السياقة"

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

كصيغ أخرل،  ات أخرل بنفس الصيغة،ككرد في ركاي، (اْلَيُيودِ  ِمنَ  َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:
ؿه )كىي: اًر، رجؿ، رجؿ مف الييكد ًمفى  رىجي  .(اأٍلىٍنصى

                                                           

 (.7111/ح152/ص7( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(1
 (.1151/ح11/ص1الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج( المستدرؾ عمى الصحيحيف، (2
 (.212/ص1( دالئؿ النبكة، البىٍييىًقٌي )ج(3
 (.157( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (4
 (.22طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (5
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (6
 (.1167/ 2ج( تخريج أحاديث إحياء عمـك الديف، العراقي كأخركف )(7
 (.12365/ح11/ص23( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ األرنؤكط )ج(8
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 .فت المبيـعرٌ  لـ أقؼ عمى أٌم ركاية فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

كقاؿ بذلؾ: ابف  اَْلْعَصِم، ْبنُ  َلِبيدُ ، ىك المراد بالرجؿ الييكدم الذم سحر النبي  قمت:
، (6)، كابف الممقف(5)، كابف األثير(4)، كابف بشككاؿ(3)، كالمازرم(2)د البر، كابف عب(1)بطاؿ

 ، كا تعالى أعمـ. (9)، كالعيني(8)حجر ، كابف(7)كالعراقي

 

     
 

 
  

                                                           

 (.251/ 7ج( انظر: شرح صحيح البخارل، ابف بطاؿ )(1
 (.161/ 1ج( انظر: االستذكار، ابف عبد البر )(2
 (.151/ 2ج( انظر: المعمـ بفكائد مسمـ، المازرم )(3
 (.661/ 3ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(4
 (.131/ 13ج( انظر: جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، ابف األثير )(5
 (.611/ 32ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(6
 (.2/1661ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(7
 (.327/ 1جنظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )( ا(8
 (.352/ 31ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(9
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 المبحث السادس
 كتاب القرآن والوصايا 

 وفيو مطمبان:

 كتاب القرآن : المطمب اْلول
 عشر حديثًا: اثنا وفيو

 الحديث اْلول:

م اده  :داكد كأبؿ قا (81) د ثىنىا حى ، حى د ثىنىا ميكسىى يىٍعًني اٍبفى ًإٍسمىاًعيؿى حى
، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، (1)

عىٍف عيٍركىةى 
ٍكتىوي ًباٍلقيٍرآًف فىمىم ا َرُجًل ، أىف  ، عىٍف عىاًئشىةى (2) فىعى صى ـى ًمفى الم ٍيًؿ فىقىرىأى فىرى ، قىا

َيْرَحُم الم ُو ُفَلًنا َكاِئْن ِمْن آَيٍة َأْذَكَرِنيَيا الم ْيَمَة ُكْنُت َقْد : »م ًو أىٍصبىحى قىاؿى رىسيكؿي ال
 .(3)«ُأْسِقْطُتَيا

 أوًًل: تخريج الحديث: 
كالبىٍييىًقٌي في الكبرل ،(6)عكانة ، كأبك(5)، كمسمـ(4)أخرجو البخارم

من طرق: حماد بن ، (7)
 .أسامة

من طريق: َعْبَدُة بن ، (11)، كابف حباف(10)، كالنسائي في الكبرل(9)، كمسمـ(8)كأخرجو البخارم
 .سميمان

 
                                                           

 ( حماد: ىك بف سممة بف دينار.(1
 ( أبيو: ىك عركة بف الزبير.(2
كًؼ كىاٍلًقرىاءىاًت )ج(3 ري  (.2251/ح21/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب اٍلحي
 (.7121/ح121/ص6البخارم، البخارم )ج ( صحيح(4
 (.511/ح712/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.2135/ح172/ص3( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(6
 (.153/ح11/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(7
 (.6227/ح52/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(8
 (.511/ح712/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.5273/ح372/ص5برل، النسائي )ج( السنف الك(10
 (.115/ح211/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(11
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 .خازم بن من طريق: محمد، (2)، كابف حباف(1)كأخرجو مسمـ

 .(5)قدامة بن ، وزائدة(4)ُمْسِير ْبنُ  ، وَعِميّ (3)من طريق: عيسى بن يونسكأخرجو البخارم، 

 .من طريق: وكيع بن الجراح، (6)كأخرجو أحمد

 ْبنُ  خازم، وعيسى بن يونس، وَعِميُّ  بن )حماد بن أسامة، وَعْبَدُة بن سميمان، ومحمدسبعتيم
قدامة، ووكيع بن الجراح( تابعوا حماد بن سممة عن ىشام بن عروة، بو،  بن ُمْسِير، وزائدة

 كفييـ نفس المفظ، عدا البخارم ففيو لفظ" قارئان". بنحوه،

 : ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
، فقد تكبع مف قبؿ عدد مف الثقات منيـ ال يضير اختبلطو ، كلكف(7)مختمط سممة: بن حماد

 حماد بف أسامة، كغيره كما سبؽ في التخريج. 
كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب  ،مدلس ىشام بن عروة بن الزبير:

الذم لـ يؤثر فيو  ألكؿ العبلئي مف القسـفعٌده  ال يضير اختبلطو، ، كلكفمطكمخت، (8)المدلسيف
 .(9)شيء مف ذلؾ

 . (10) عائشةيذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ عروة بن الزبير بن العوام:

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 . (11)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:
                                                           

 (.511/ح712/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.115/ح211/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(2
 (.3677/ح153/ص2( صحيح البخارم، البخارم ) ج(3
 (.7113/ح121/ص6( المرجع السابؽ )ج(4
 (.7125/ح122/ص6)ج المرجع نفسو( (5
 (.31227/ح221/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(6
 (.136( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (7
 (.36( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (8
 (.161( انظر: الككاكب النيرات في معرفة مف الركاة الثقات، ابف الكياؿ )ص (9

 (.326انظر: جامع التحصيؿ، كالعبلئي )ص ك ( ، 112( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (10
 (.2251/ح22/ص6( سنف أبي داكد، أبك داكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج(11
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 ة.صيغنفس الككرد في ركايات أخرل ب، (َرُجًل ) اإلبيام:لفظ 

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

(1)اْلَخْطِميُّ  َيِزيد ْبن الم وِ  َعْبدالمراد بالرجؿ اٍلقىاًرئ، ىك  قمت:
 كقاؿ بذلؾ: عبد الغني ،

، كقيؿ (6)، كالعراقي(5)كابف بشككاؿ ،(4)اىر المقدسيابف ط،  ك (3)، كالخطيب البغدادم(2)األزدم
 ، كا تعالى أعمـ.(7)، كذكر ذلؾ ابف بشككاؿالم وِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعب ادُ ىك: 

ٍبد بأنو ىك والواضح لي ، كا تعالى أعمـ. يىًزيد ٍبف الم وً  عى ٍطًميُّ  اٍلخى

 
     

 

 

 

 

 

                                                           

ٍبد الم و ٍبف يىًزيدى (1 اًرمٌ ( عى اًلؾ ٍبف األكس اأٍلىٍنصى  : ٍبف حصف ٍبف عىٍمرك ٍبف الحارث ٍبف خطمة ٍبف جشـ اٍبفي مى
األكسي ثيـ  الخطمي، يكنى أبا ميكسىى كىك ككفي كلو بيا دار، شيد الحديبية، كىك اٍبفي سبع عشرة سنة، 
مىى الككفة، كشيد مىعى عمٌي ٍبف أىًبي طىاًلب الجمؿ، كصفيف،  بىٍير عى ٍبد الم و ٍبف الزُّ كشيد ما بعدىا، كاستعممو عى

 (.112/ 2جألثير)كالنيركاف. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف ا
 (.75( انظر: الغكامض كالمبيمات، عبد الغني بف سعيد األزدم )ص (2
 (.2/151ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(3
 (.111( انظر: إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (4
 (.277/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(5
 (.2/1756ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(6
 (.277/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(7
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 الحديث الثاني: 

د ثىنىا  :الترمذمقاؿ  (82) دى حى د ثىنىا أىبيك دىاكي : حى فى قىاؿى مىٍحميكدي ٍبفي غىٍيبلى
د ثىنىا شيٍعبىةي  ،(1) : حى ، عىٍف (2)قىاؿى

اؽى  : سىًمٍعتي اٍلبىرىاءى (3)أىًبي ًإٍسحى ، قىاؿى
: بىٍينىمىا  (4) يىٍقرىأي سيكرىةى الكىٍيًؼ ًإٍذ رىأىل دىاب تىوي  َرُجلٌ يىقيكؿي

، فىنىظىرى فىًإذىا ًمٍثؿي  ابىًة، فىأىتىى رىسيكؿى الم ًو تىٍركيضي ًة أىًك الس حى امى ذىًلؾى لىوي، فىقىاؿى ، فىذىكىرى الغىمى
 .(5)«ِتْمَك الس ِكيَنُة َنَزَلْت َمَع الُقْرآِن، َأْو َنَزَلْت َعَمى الُقْرآنِ : »الن ًبيُّ 

  أوًًل: تخريج الحديث:
كياني في  ،(10)كأحمد ،(9)الطيالسيك ، (8)، كالنسائي في الكبرل(7)، كمسمـ(6)أخرجو البخارم  كالرُّ

 ،(15)كأبك نعيـ في الحمية، (14)، كابف حباف(13)عكانة ، كأبك(12)في المسند كأبك يعمى ،(11)مسنده
 كفييـ نفس المفظ" رجؿ". السبيعي، بو، بنحوه، إسحاق من طرق: أبي

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 كؿ مف: ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في

                                                           

 ( أبك داكد: ىك سميماف بف داكد الطيالسي.(1
 ( شعبة: ىك ابف الحجاج.(2
 ( أبك إسحاؽ: ىك السبيعي عمرك بف عبد ا بف عبيد.(3
 .راء بف عازب ( البراء: ىك الب(4
اءى ًفي فىٍضًؿ سيكرىًة الكىٍيًؼ (5 ( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب فضائؿ القراف، باب مىا جى

 (.3117/ح161/ص7)ج
 (.2611/ح311/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(6
 (.527/ح715/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.11122/ح363/ص11( السنف الكبرل، النسائي )ج(8
 (.512/ح11/ص3داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج ( مسند أبي(9

 (.11151/ح131/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
كياني )ج(11 كياني، أبك بكر الرُّ  (.237/ح321/ص1( مسند الرُّ
 (.1533/ح 365/ص2( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(12
 (.2221/ح115/ص3( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(13
 (.562/ح16/ص2صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج( (14
 (.213/ص1( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ األصبياني )ج(15
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ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب ف ، كال يضير تدليسو،مدلسداود الطيالسي:  أبو
 .(1)المدلسيف

 .(2)السبيعي إسحاؽ أبييذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ :بن الحجاج شعبة

دلس مف ، كم(3)العبلئي في القسـ األكؿ مف المختمطيف عٌدهي  مختمط كلكف أبو إسحاق السبيعي:
حديث الدراسة، كمرسؿ، كلكف لـ كما في  كلكف صرح بالسماع مف البراء بف عازب  (4)الثالثة

 أبك سمع البرديجي:" بكر أبك الحافظ ، بؿ قاؿيذكر أحد أنو أرسؿ عف البراء بف عازب 
 .(5) أرقـ..." بف كزيد البراء مف الصحابة مف إسحاؽ
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف
ًديثه  :" ىىذىاالترمذم ؿقا سىفه  حى " حى ًحيحه  (.6)صى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:  
 .ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة، ()رجل لفظ اإلبيام: 

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
 بيان اإلبيام:

ُحَضْيرِ  ْبنُ  ُأَسيدُ المراد بالرجؿ اٍلقىاًرئ، ىك  قمت:
(7).  

                                                           

 (.22( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
 (.126( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.21عبلئي )ص ( انظر: المختمطيف، ال(3
 (.13( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (4
 (.317( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (5
 (.3117/ح161/ص7( سنف الترمذم، الترمذم )ج(6
ا، ىك أسيد ٍبف حضير ٍبف سماؾ بٍ ( أسيد بف حضير (7 ف عتيؾ ٍبف امرئ القيس ٍبف : أسيد بضـ اليمزة أيضن

زيد ٍبف عبد األشيؿ ٍبف جشـ ٍبف الحارث ٍبف الخزرج ٍبف عمرك ٍبف مالؾ ٍبف األكس األنصارم األكسي 
األشيمي، ككاف أبكه حضير فارس األكس في حركبيـ مع الخزرج، ككاف لو حصف كاقـ، ككاف رئيس األكس 

مىى ي د مصعب ٍبف عمير بالمدينة، ككاف إسبلمو بعد العقبة يىٍكـ بعاث، كأسمـ أسيد قبؿ سعد ٍبف معاذ عى
، يكرمو كال يقدـ عميو كاحدنا، كشيد العقبة الثانية، ككاف األكلى، كقيؿ: الثانية، ككاف أىبيك بكر الصديؽ، 

، بينو كبيف زيد ٍبف ثابت ٍبف حارثة كآخى رىسيكؿ الم ًو ، نقيبنا لبني عبد األشيؿ، كقد اختمؼ في شيكده بدرنا
 (.311/ 1جأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير ). انظر: ككاف مف أحسف الناس صكتنا بالقرآف
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، كابف حجر في (4)، كالعراقي(3)، كابف الممقف(2)، كابف بشككاؿ(1)قاؿ بذلؾ: الخطيب البغدادمك 
 ، كا تعالى أعمـ.(5)الفتح

     
 

 الحديث الثالث:

ٍيدو : الترمذمقاؿ  (83) مى ٍبدي ٍبفي حي د ثىنىا عى حى
ـي ٍبفي القىاًسـً  ،(6) د ثىنىا اليىاًش : حى قىاؿى

ًؾ ٍبفً (7) ٍف الميبىارى  ، عى
سىفً  ٍف الحى الىةى، عى ٍعًقًؿ ٍبًف يىسىارو (8)فىضى ك جى (9) ، عىٍف مى  ُأْخَتُو َرُجًل ِمَن الُمْسِمِمينَ ، أىن وي زى

ٍيًد رىسيكًؿ الم ًو  مىى عى ت ى عى ـٍ ييرىاًجٍعيىا حى ، فىكىانىٍت ًعٍندىهي مىا كىانىٍت، ثيـ  طىم قىيىا تىٍطًميقىةن لى
ًت الًعد ةي، فى  طىبىيىا مىعى الخيط اًب، فىقىاؿى لىوي: اٍنقىضى َيا ُلَكُع َأْكَرْمُتَك ِبَيا »يىًكيىيىا كىىىًكيىٍتوي، ثيـ  خى

ْجُتَكَيا َفَطم ْقَتَيا، َوالم ِو ًَل َتْرِجُع ِإَلْيَك َأَبًدا آِخُر َما َعَمْيكَ  : «َوَزو  تىوي »، قىاؿى اجى ـى الم وي حى فىعىًم
تىيىا إً  اجى ََّ  : ، فىأىٍنزىؿى الم وي «لىى بىٍعًميىاًإلىٍييىا، كىحى ُٓ َجيَ

َ
ََ أ ًُ اىنَِّساَء َفتَيَْغ ]البقرة:  ِإَوذَا َطيَّْلخُ

ٍُٔنَ  –ًإلىى قىٍكًلًو  -[231 ًْ َل َتْػيَ جْخُ
َ
: 216]البقرة:  َوأ ٍعًقؿه قىاؿى َسْمًعا »[ فىمىم ا سىًمعىيىا مى

ُجَك َوُأْكِرُمكَ : »، ثيـ  دىعىاهي فىقىاؿى «ِلَرب ي َوَطاَعةً   .(10)«ُأَزو 

 
                                                           

 (.7/ 1ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(1
 (.513/ 3ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(2
 (.172/ 7جابف الممقف ) ( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح،(3
 (.2/1751ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(4
 (.322/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(5
ٍيد: ىك عبد الحميد بف نصر الكشي.(6 مى ٍبدي ٍبفي حي  ( عى
 النضر مشيكر بكنيتو. ( ىاشـ بف القاسـ: ىك ابف مسمـ الميثي مكالىـ البغدادم أبك(7
 ( الحسف: ىك ابف أبي الحسف البصرم كاسـ أبيو يسار.(8
ٍبد الم ًو ٍبف معبر ٍبف حراؽ ٍبف ألم ٍبف كعب ٍبف عبد ٍبف ثكر ٍبف ىذمة ٍبف الطـ ( معقؿ ٍبف يسار (9 : ٍبف عى

ٍبد الم وً ا مٌي، ٍبف عثماف ٍبف عىٍمرك ٍبف أد ٍبف إلياس ٍبف مضر المزني، يكنى أبا عى ، كقيؿ: أىبيك يسار، كىأىبيك عى
كيقاؿ: لكلد عثماف كأكس ابني عىٍمرك مزينة نسبكا ًإلىى أميـ مزينة بنت كمب ٍبف كبرة، صحب رىسيكؿ الم ًو 
لىٍيًو ينسب نير معقؿ ال ًذم بالبصرة، كتكفي  م ـى كشيد بيعة الرضكاف، كسكف البصرة، كىاً  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى صى

آخر خبلفة معاكية، كقد قيؿ: إنو تكفي أياـ يزيد ٍبف معاكية. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف ًبيىا 
 (.331/ 7جاألثير)

ًمٍف سيكرىًة البىقىرىًة )ج(10  (.3211/ح315/ص7( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب كى
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  أوًًل: تخريج الحديث:

كفيو  ،(2)كالطبراني في المعجـ الكبير، كفيو لفظ" أخت لي، ابف عـ لي"، (1)أخرجو الطيالسي
 َفَضاَلَة، بنحوه. ْبنِ  الُمَباَركِ  من طريق: لفظ" أختو، رجؿ"،

كالطبراني  ،(5)ـ في األحاد كالمثاني، كابف أبي عاص(4)كالنسائي في الكبرل، (3)كأخرجو البخارم
كالبىٍييىًقٌي كفي السنف الكبرل ،(7)كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾ ،(6)في المعجـ الكبير

من ، (8)
"، بنحكه. يونس بن عبيد، طريق:  كفييـ لفظ" أختنا لي، رجبلن

 ،(12)المعجـ الكبير كالطبراني في، (11)كالطيالسي، (10)كالنسائي في الكبرل، (9)كأخرجو أبك داكد
كالبىٍييىًقٌي كفي الكبرل
 بنحكه. كفييـ لفظ" أخت لي، ابف عـ لي"، رَاِشد، ْبنُ  َعب ادُ  من طريق:، (13)

كالبىٍييىًقٌي كفي  ،(16)كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾ  ،(15)حباف ، ابف(14)كأخرجو البخارم
 " أختو، رجؿ"، بنحكه.، كفييـ لفظدعامة بن قتادة من طريق:، (17)السنف الكبرل

، عن َفَضاَلةَ  ْبنَ  ُمَباَركَ دعامة ( تابعوا ال بن رَاِشد، وقتادة ْبنُ  ثلثتيم) يونس بن عبيد، وَعب ادُ 
 الحسن بن أبي الحسن، بو. 

                                                           

 (.253ح/312/ص3( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(1
 (.155/ح311/ص31( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(2
 (.7121/ح16/ص5( صحيح البخارم، البخارم ) ج(3
 (.11257/ح22/ص11( السنف الكبرل، النسائي )ج(4
 (.112/ح232/ص3حاد كالمثاني، ابف أبي عاصـ )ج( اآل(5
 (.165/ح311/ص31( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(6
 (.3512/ح121/ص3حيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج( المستدرؾ عمى الصحي(7
 (.12571/ح311/ص5( السنف الكبرل، البييقي )ج(8
 (.3115/ح321/ص3( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(9

 (.11251/ح23/ص11( السنف الكبرل، النسائي )ج(10
 (.253/ح312/ص3( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(11
 (.161/ح311/ص31ـ الكبير، الطبراني )ج( المعج(12
 (.12726/ح165/ص5( السنف الكبرل، البييقي )ج(13
 (.7221/ح71/ص5( صحيح البخارم، البخارم ) ج(14
 (.1151/ح252/ص2( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(15
 (.3512/ح121/ص3( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(16
 (.12727/ح165/ص5برل، البييقي )ج( السنف الك(17
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  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، عدا:
 كيسكم، يدلس صدكؽ البصرم، فضالة أبك ،المعجمة كتخفيؼ الفاء بفتح :ْبِن َفَضاَلةَ  ُمَباَركال
 .(1)الصحيح عمى كستيف ست سنة مات السادسة، مف

 أقوال النقاد في الراوي:
 أبك ، كقاؿ(3)ًبًو" يٍحتىج اٍلحسف عىف ركل مىا ، كقاؿ أحمد بف حنبؿ:"(2)ًثقىة" معيف:" قاؿ ابف
ددىا أبك ، كقاؿ(4)ثقة" فيك حدثنا: قاؿ فإذا كثيرا، يدلس ":زرعة  فىييكى  حدثىنا ميبىارؾ قاؿ إذا :"كي
كىافى  الثقات"، كقاؿ"" كتاب في حباف ابف ، كذكره(5)ثبت" :"  ٍبفي  كقاؿ عىف افي  ،(6)يخطىء" كى ميٍسًمـو
 .(8)األدب"" في لو كركل ،"الصحيح" في البخارم بو ، استشيد(7)ثقة" مبارؾ كاف

 صبيح، بف الربيع ":ؿ في مكضع أخر، كقا(9)بالكذكب" يكف بأس لـ بو ليس معيف:" كقاؿ ابف
الح المديني:" ، كقاؿ عمي بف(10)صالحاف" فضالة بف كالمبارؾ  ال العجمي:" ، كقاؿ(11)كسط" صى

 .(12)بو" بأس
كىافى  سعد:" ابف كقاؿ " ًفيوً  كى ٍعؼه ًعيؼ ، قاؿ ابف معيف:"(13)ضى  ًفي صبيح بف الٌربيع مثؿ ىيكى  ضى

د أبك ، كقاؿ(15)مناكير" أحاديث مبارؾ دعن المديني:" بف عمي ، كقاؿ(14)الضٍعؼ"  كىافى  :"دىاكي
                                                           

 (.712( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (1
 (.12/ 1جبف معيف، ركاية الدكرم )ا( تاريخ ابف معيف، (2
 (.12( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، أحمد بف جنبؿ، ركاية المركذم كغيره )ص (3
 (.222/ 1ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(4
 (.311م أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ، أبك داكد السجستاني )ص ( سؤاالت أبي عبيد اآلجر (5
 (.713/ 5ج( الثقات، ابف حباف )(6
 (.355/ 5ج(، كانظر: الطبقات الكبرل، ابف سعد )222/ 1ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(7
 (.121/ 35ج( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )(8
 (112/ 1جبف معيف، ركاية ابف محرز )ا، ( تاريخ ابف معيف(9

 (.352/ 17ج( تاريخ بغداد، الخطيب البغدادم)(10
 (.72( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني، عمي بف المديني )ص (11
 (.112( الثقات، العجمي )ص (12
 (.355/ 5ج( الطبقات الكبرل، ابف سعد )(13
 (.11/ 2جنو عبد ا )( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، أحمد بف حنبؿ، ركاية اب(14
 (.352/ 17ج( تاريخ بغداد، الخطيب البغدادم)(15



348 

الة ٍبف ميبارؾي  ًعيؼ"(1)"التدليس شديدى  فىضى ك(2)، كقاؿ النسائي:" ضى ًميٍّ  ٍبفي  ، كقاؿ عىٍمري  كىافى  ":عى
ٍبدي  يىٍحيىى دٍّثىافً  الى  الر ٍحمىفً  كىعى " عىفٍ  ييحى ميبىارىؾو

 تبريع بصرم الخطأ كثير ، كقاؿ الدارقطني:" ليف(3)
 .(4)بو"

كما قاؿ ابف حجر، كا تعالى مدلس مف الثالثة، ىو صدوق، قمت خلصة القول في الراوي: 
 أعمـ.

، (5)رسؿ عف الحسف بف أبي الحسفأفيك مرسؿ، كلكف لـ يذكر أحد أنو  كال يضير ما قيؿ فيو:
أحمد بف الحسف، كلكف قاؿ  أبي بف الحسفصرح بالسماع مف لـ يكلكف  (6)مدلس مف الثالثةك 

، فيذا يدلؿ عمى حدكث السماع بيف المبارؾ (7)"ًبوً  يٍحتىج اٍلحسف عىف ركل المبارؾ مىا "حنبؿ:
 كالحسف، كلكف لـ أعثر عمى ىذه الركاية التي تؤكد السماع بينيما.

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
يسار  بف معقؿ مف اعسم لمحسف يصح لـ حاتـ أبك فيك مرسؿ، كقاؿ الحسن: أبي بن الحسن

 أشبو يسار بف معقؿ فقاؿ سناف بف معقؿ أك يسار بف معقؿ عف الحسف زرعة أبك كلكف سيئؿ
مدلس ، ك (8)يسار بف معقؿ مف السماع تثبيتو يقتضي كىذا جدان  بعيد سناف بف معقؿ عف كالحسف
 ، فبل يضير تدليسو.(9)نيةمف الثا
دعامة،  بف قتادة ، فيك)صدكؽ(، كقد تكبع مف قبؿالىةى ٍبًف فىضى  ميبىارىؾال جؿأل ؛حسنإسناده لذا ف

 .ثقات كباقي رجالوصحيح لغيره،  كىك ثقة، فبذلؾ يرتقي السند إلى

ًحيحه كقاؿ الترمذم:"  سىفه صى ًديثه حى   .(10)"ىىذىا حى

 
                                                           

 (.311( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ، أبك داكد السجستاني )ص (1
 (.21( الضعفاء كالمتركككف، النسائي )ص (2
 (.331/ 1ج( الضعفاء الكبير، العقيمي )(3
 (.61ي لمدارقطني، البرقاني )ص ( سؤاالت البرقان(4
 (.352( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (5
 (.12( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (6
 (.12العمؿ كمعرفة الرجاؿ، أحمد بف جنبؿ، ركاية المركذم كغيره )ص  ((7
 (.161ي )ص ( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئ(8
 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (9

 (.3211/ح315/ص7( سنف الترمذم، الترمذم)ج(10
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 

عدة صيغ كما جاء في أخرل بككرد في ركايات ، (الُمْسِمِمينَ  ِمنَ  َرُجًل  ُأْخَتُو،) لفظ اإلبيام:
 .) أختو، رجؿ، أخت لي، ابف عـ لي(التخريج كىي:

 لـ أقؼ عمى أم ركاية عرفت المبيـ. :المعرفة الروايات

 بيان اإلبيام:

قمت: كرد في ىذا الحديث مبيماف) أخت معقؿ بف يسار، كزكج أخت معقؿ بف يسار(، فأما 
ًقيؿى  ،َيَسارٍ  ِبْنتُ  ُمَصغ رٌ  ِباْلِجيمِ  ُجَمْيلٌ  اٍسمييىا أخت معقؿ بف يسار، قيؿ:بالمبيم اْلول المراد   كى
ًقيؿى  ،َلْيَمى اٍسمييىا ًقيؿى (2)، كالعيني(1)كذكر ىذه األقكاؿ ابف حجر في الفتحَفاِطَمُة،  كى اٍسمييىا  ، كى
، َسارٍ يَ  ُجَمْيٌل ِبْنتُ  ، عمى ذكر أف اسميا(4)، كاقتصر العراقي(3)، كقاؿ بذلؾ: ابف بشككاؿُجْملٌ 

يىٍحتىًمؿي  ":حجر كلكف قاؿ ابف لىقىبه  اٍسمىافً  لىيىا يىكيكفى  ًبأىفٍ  الت عىدُّدي  كى " لىقىبىافً  أىكٍ  كى كىاٍسـه
. كا تعالى (5)

 أعمـ.
زكج أخت معقؿ بف يسار، الذم طمقيا، كرفض معقؿ أف يرجعيا لو،  بالمبيم الثانيكأما المراد 

، (8)، كالعراقي(7)، كابف األثير(6)، كقاؿ بذلؾ: ابف بشككاؿَعِديٍّ  ْبنِ  َعاِصمِ  ْبنُ  اْلَبد احِ  َأُبوىك 
 الذٍُّىًميُّ  " كىاٍستىٍشكىمىوي :، كلكف قاؿ ابف حجر(11)، كالعيني(10)، كفي اإلصابة(9)كابف حجر في الفتح

مىى تىاًبًعيٌّ  اٍلبىد احى  ًبأىف   كىابً  عى اًبيًّا يىكيكفى  أىفٍ  فىيىٍحتىًمؿي  الص  حى ـى  رى آخى  صى زى ًريفى  بىٍعضي  كىجى  ًبأىن وي  اٍلميتىأىخٍّ
كيٍنيىتيوي  عىاًصـو  ٍبفي  اٍلبىد احي  ك أىبيك كى ك فىييكى  مىٍحفيكظنا كىافى  فىًإفٍ  عىٍمرو " اٍلبىد احً  أىخي  ، كقيؿ ىك: (12)الت اًبًعيٍّ

                                                           

 (.116/ 2ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(1
 .(131/ 31ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، كالعيني )(2
 (.322/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(3
 (.3/222ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(4
 (.116/ 2ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(5
 (.322/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(6
 (.31/ 6جالصحابة، ابف األثير ) ( انظر: أسد الغابة في معرفة(7
 (.3/222ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(8
 (.116/ 2ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(9

 (.21/ 5ج( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )(10
 (.131/ 31ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، كالعيني )(11
 (.116/ 2ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(12
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 ، كا تعالى أعمـ.(1)، كذكر ذلؾ ابف حجر في الفتحَرَواَحةَ  ْبنُ  الم وِ  َعْبدُ 

ًفي:ككرد في بعض الركايات بأف زكج أخت معقؿ بف يسار، ىك ابف عـ لو، كقاؿ ابف حجر  " كى
ٍعًقؿى  أًلىف   نىظىره  ىىذىا ًنيٌّ  يىسىارو  ٍبفى  مى اًرم البداح كىأىبيك ميزى  ًمفى  أىكٍ  أًليمٍّوً  عىمٍّوً  بف أىنو فىيٍحتىمؿ أىٍنصى

ًة" اعى  .(2)الر ضى
     

 :الحديث الرابع

د ثىنىا قيتىٍيبىةي  :مذمالتر قاؿ  (84) ٍف اٍبًف ًشيىابو  ،(3)حى ، عى د ثىنىا الم ٍيثي ٍبفي سىٍعدو : حى قىاؿى
، عىٍف عيٍركىةى (4)

بىٍيرً  د ثىوي أىف  عىٍبدى الم ًو ٍبفى الزُّ بىٍيًر، أىن وي حى ٍبًف الزُّ
د ثىوي أىف  (5) ـى  َرُجًل ِمَن اَْلْنَصارِ ، حى اصى خى

بىٍيرى  الزُّ
ر ةً ًفي  (6) ًشرىاًج الحى

(7)  ، : سىرًٍّح المىاءى يىميرُّ اًرمُّ ال ًتي يىٍسقيكفى ًبيىا الن ٍخؿى فىقىاؿى األىٍنصى
ميكا ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو  مىٍيًو، فىاٍختىصى بىٍيًر:  ، فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو فىأىبىى عى اْسِق َيا ُزَبْيُر »ًلمزُّ

: يىا رىسيكؿى الم وً  «.َوَأْرِسِل الَماَء ِإَلى َجاِركَ  قىاؿى اًرمُّ كى ، أىٍف كىافى اٍبفى  فىغىًضبى األىٍنصى
؟ فىتىغىي رى كىٍجوي رىسيكًؿ الم ًو  : عىم ًتؾى َيا ُزَبْيُر اْسِق َواْحِبِس الَماَء َحت ى َيْرِجَع ِإَلى »، ثيـ  قىاؿى

ىٍحًسبي « الُجُدرِ  :" كىالم ًو ًإنٍّي ألى بىٍيري لىٍت ًفي ذىًلؾى  ،فىقىاؿى الزُّ فاََل َوَرّبَِم َل ىىًذًه اآليىةى نىزى
 ًْ ُٓ ا َشَجَر ةَيَِْ ٍَ َٔك فِي ٍُ ٌَُِِٔن َحَّتَّ ُُيَّهِ  .(8) ["65]النساء: يُْؤ

 

                                                           

 (.116/ 2ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(1
 .116/ 2جالسابؽ، ( المرجع (2
 ( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ الثقفي.(3
 ( ابف شياب: ىك الزىرم. (4
بىٍير (5    كناه  ف خكيمد بف أسد بف عبد العزل بف قصي القرشي األسدم،: ٍبف العكاـ بٍ ( عبد ا ٍبف الزُّ

أمو أىٍسمىاء ًبٍنت أىًبي  ، كسٌماه باسمو. ىاجرتباسـ جده أىًبي أمو أبى بكر الصديؽ  رىسيكؿ الم ًو 
بىٍير، فكلدتو ًفي سنة اثنتيف مف اليجرة بعشر بىٍكر ٍبد الم ًو ٍبف الزُّ يف شيرا ، مف مكة، كىي حامؿ بابنيا عى

مف التاريخ. كقيؿ: إنو كلد ًفي السنة األكلى، كىىيكى أكؿ مكلكد ًفي اإلسبلـ مف المياجريف بالمدينة. انظر: 
 (.217/ 2جاالستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )

بىٍير: ىك ابف العكاـ ٍبف خكيمد.(6  ( الزُّ
رة(: الحرة: األرض ذات الحجارة السكد، ك)(7 زف ( )شراج الحى الًشراج( : جمع شىرجة كىي مسيؿ الماء مف الحى

 (.311/ 11جإلى السيؿ. جامع األصكؿ، ابف األثير )
ًمٍف سيكرىًة النٍّسىاًء )ج(8  (.2135/ح321/ص7( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب كى
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   أوًًل: تخريج الحديث:

، (7)أحمدك  ،(6)كابف ماجو ،(5)كالترمذم ،(4)كالنسائي ،(3)أبك داكدك  ،(2)مسمـ، ك (1)أخرجو البخارم
كالطبراني في المعجـ  ،(10)كابف حباف ،(9)ثارفي شرح مشكؿ اآل كالطحاكم، (8)ىكأبك يعم
كالبىٍييىًقٌي في الكبرل ،(11)الكبير

 ، بو، بنحوه،الم ْيُث ْبُن َسْعد من طريق:، (13)الصغير فيك  ،(12)
 كبمفظ مقارب" رجؿ مف األنصار".

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:  

 ير ما قيؿ في كؿ مف:ركاتو ثقات، كال يض

 .(14)ابف شياب الزىرميذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ الميث بن سعد:

بالسماع مف عركة بف الزبير كما صرح ، كلكف (15)مف المرتبة الثالثة ،مدلس :الزىري ابن شياب
 .(16)عف عركة بف الزبير أرسؿيذكر أحد أنو  كلكف لـ كمرسؿ، في حديث الدراسة،

 .(17)الزبير عبد ا بفرسؿ عف أيذكر أحد أنو  كلكف لـمرسؿ،  زبير:عروة بن ال

                                                           

 (.3272/ح111/ص2( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.3275/ح1132/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.2625/ح217/ص2داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(3
 (.7116/ح317/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(4
 (.1262/ح626/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(5
 (.17/ح5/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(6
 (.16116/ح11/ص36( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.6111/ح112/ص13( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(8
 (.622/ح27/ص3ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(9

 (.31/ح312/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(10
 (.361/ح115/ص12( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(11
 (.11171/ح372/ص6( السنف الكبرل، البييقي )ج(12
 (.3311/ح223/ص3( السنف الصغير، البييقي )ج(13
 (.361ؿ، العبلئي )ص ( انظر: جامع التحصي(14
 (.17( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (15
 (.362( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (16
 .326ص ، ( انظر: المرجع السابؽ(17



352 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .كما جاء في التخريج ةصيغال بنفسككرد في ركايات أخرل ، (اَْلْنَصارِ  ِمنَ  َرُجًل ) لفظ اإلبيام:

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

بىٍيرى المراد بالرجؿ األنصارم، الذم  قمت: ـى الزُّ اصى ًقيؿى َبْمَتَعةَ  َأِبي ْبنُ  َحاِطبُ  ًإن وي  ، ًقيؿى  خى  ، كى
، كابف حجر في (2)، كالعراقي(1)، كقاؿ بذلؾ: ابف بشككاؿاَْلْنَصاِريُّ  َشم اسٍ  ْبنِ  َقْيسِ  ْبنُ  ثَاِبتُ 
ًقيؿى (4)، كالعيني(3)الفتح ، كابف حجر في (5)، كقاؿ بذلؾ: ابف عبد البراْلنصاريّ  حميد، كى
قيؿ(7)، كالعيني(6)الفتح  كا تعالى أعمـ. ،(8)، كقاؿ بذلؾ: العينيَحاِطب بن َثْعَمَبة ًإن و: ، كى

اًطبي  كاستبعد ابف حجر أف يككف المراد بيذا الرجؿ ىك اطً  أًلىف كذلؾ ؛بىٍمتىعىةى  أىًبي ٍبفي  حى  لىٍيسى  بناحى
اًريًّا  .(9)أىٍنصى

     
 

 

 

 
 

                                                           

 (.752/ 3ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(1
 (.2/1275جف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )( انظر: المستفاد م(2
 (.313/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(3
 (.311/ 13ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(4
 (.517/ 3ج( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )(5
 (.313/ 1جخارم، ابف حجر )( انظر: فتح البارم شرح صحيح الب(6
 (.311/ 13ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(7
 .311/ 13ج، ( انظر: المرجع السابؽ(8
 (.313/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(9
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 :لخامسالحديث ا

ٍيدو  :الترمذمقاؿ  (85) مى ٍبدي ٍبفي حي د ثىنىا عى حى
ٍبدي العىًزيًز ٍبفي أىًبي ًرٍزمىةى، عىٍف  (1) د ثىنىا عى : حى قىاؿى

ًإٍسرىاًئيؿى 
، عىٍف ًسمىاؾو (2)

، عىٍف ًعٍكًرمىةى (3)
ٍف اٍبًف عىب اسو (4) : " مىر   ، عى َرُجٌل ِمْن َبِني  ، قىاؿى

مىى نىفىرو  ُسَمْيمٍ  اًب رىسيكًؿ الم ًو  (5)عى م ـى  ًمٍف أىٍصحى ـٍ قىاليكا: مىا سى مىٍيًي م ـى عى نىـه لىوي، فىسى مىعىوي غى كى
نىمىوي  ذيكا غى ـٍ فىقىاميكا فىقىتىميكهي كىأىخى ذى ًمٍنكي ـٍ ًإال  ًليىتىعىك  مىٍيكي . َفَأْنَزَل الم ُو  ، َفَأَتْوا ِبَيا َرُسوَل الم وِ عى

 : ًُ ىىَْق إََِلُْل
َ
َْ أ ٍَ ِ ٔا ل ُ ٔا َوَل َتُلٔل ِ َفخَبَيَُِّ ًْ ِف َسبِيِو اّللَّ بْخُ ٔا إِذَا ََضَ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
يَا أ

ًِا اَلَم لَْسَج ُمْؤٌِ  .(6)[ "94]النساء:  السَّ

   أوًًل: تخريج الحديث:

كابف ، (9)الدياتكابف أبي عاصـ في  ،(8)كأحمد ،(7)ابف أبي شيبة في المصنؼأخرجو  
كالبىٍييىًقٌي في  ،(12)كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾ ،(11)في الكبير كالطبراني ،(10)حباف
ؿه  " لفظ كفييـ عباس، بنحوه، ابن من طريق: عكرمة مولى ،(13)الكبرل ". بىًني ًمفٍ  رىجي  سيمىٍيـو

 

                                                           

ٍيد: ىك عبد الحميد بف نصر الكشي.(1 مى ٍبدي ٍبفي حي  ( عى
 ف أبي إسحاؽ السبيعي.( إسرائيؿ: ىك ابف يكنس ب(2
ٍرب.(3  ( ًسمىاًؾ: ىك اٍبف حى
 ( عكرمة: ىك مكلى ابف عباس.(4
ة (5 مىاعة ًمفى الرٍّجاؿ خاص  مىى جى ، يىقىع عى ٍمعو ٍنسىاًف كعىًشيرتو، كىيك اٍسـي جى ( )نفر(: قاؿ ابف األثير:" كىيـ رىٍىط اإٍلً

ثىًة ًإلىى العىشىرة، كىالى كاحدى لىوي  ا بىٍيفى الث بلى  ًمٍف لىٍفظو". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير  مى
 (.22/ 7ج)

ًمٍف سيكرىًة النٍّسىاًء )ج(6  (.2121/ح311/ص7( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب كى
 (.31211/ح775/ص7( المصنؼ في األحاديث كاألثار، ابف أبي شيبة )ج(7
 (.3132/ح165/ص2( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.12/ص1( الديات، ابف أبي عاصـ )ج(9

 (.1573/ح72/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(10
 (.11521/ح351/ص11( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(11
 (.323/ح376/ص3( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(12
 (.11365/ح121/ص2( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(13
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، (5)كالصنعاني في التفسير ،(4)النسائي في الكبرلك  ،(3)اكدد أبكك  ،(2)مسمـ، ك (1)كأخرجو البخارم
، كالبىٍييىًقٌي في الكبرل(6)حاتـ في التفسير أبي كابف

 من طريق: عطاء بن أبي رباح، بنحوه، ،(7)
 رىجيبلن". " لفظ كفييـ

 .عباس، وعطاء بن أبي رباح( عن ابن عباس  ابن كلىما)عكرمة مولى

 والحكم عميو:  ثانيًا: دراسة رجال السند 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

ٍرب ٍبفً  ًسمىاؾً  يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكلكف  ،مرسؿ يونس: إسرائيل بن  .(8)حى

 .(9) عباس ابفرسؿ عف أيذكر أحد أنو  كلكف لـمرسؿ،  عباس: ابن عكرمة مولى

  ركاتو ثقات، عدا:

 .صدوق ، كىك68رقـ سبؽ ترجمتو في حديث  :ِسَماِك ْبِن َحْرب

 ابف عكرمة مكلى لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف كال يضير ما قيؿ فيو: فيك مرسؿ،
تمقف، كال يضير اختبلطو، فقد تكبع مف قبؿ  ربما فكاف بأخرة تغير ، كقد(11)، كمختمط(10)عباس

كىذه الركاية،  مضطربة، خاصة عكرمة عف عطاء بف أبي رباح، كما في التخريج، كركايتو
 يركم فييا سماؾ بف حرب عف عكرمة.

                                                           

 (.1721/ح15/ص6( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.2137/ح3212/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(2
 (.2251/ح23/ص1داكد )ج كداكد، أب ي( سنف أب(3
 (.1726/ح11/ص1( السنف الكبرل، النسائي )ج(4
 (.637/ح153/ص1( تفسير عبد الرزاؽ، عبد الرزاؽ الصنعاني)ج(5
 (.7137/ح1122/ص2بف أبي حاتـ)ج( تفسير القرآف العظيـ، ا(6
 (.11366/ح121/ص2( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(7
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (8
 .322ص ، المرجع السابؽ( انظر: (9

 (.377( انظر: تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (10
 (.12( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (11
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خاصة، كقد تكبع مف  عكرمة عف ركايتو حرب، في بف ًسمىاؾو  ضطرابال ؛ضعيفإسناده لذا ف
 كباقي ،حسن لغيرهقبؿ عطاء بف أبي رباح، كىك)ثقة( كما في التخريج، فبذلؾ يرتقي السند إلى 

 .رجالو ثقات

ًديثه  كقاؿ الترمذم:" ىىذىا " حى سىفه ًديثه  لحاكـ:" ىىذىا، كقاؿ ا(1)حى ًحيحي  حى ٍسنىاًد، صى لىـٍ  اإٍلً اهي" كى رٍّجى  .(2)ييخى

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

صيغة أخرل بة، ك صيغال بنفسككرد في ركايات أخرل ، (ُسَمْيمٍ  َبِني ِمنْ  َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:
(.كىي:  ) رجبلن

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

  بيام:بيان اإل

مىٍيـ، كقتمو الصحابة، كأخذكا غنمو، ىك   ْبنُ  َعامرقمت: المراد بالرجؿ الذم ىك مف بني سي
 ،(7)، كالعراقي(6)، كابف األثير(5)، كابف بشككاؿ(4)، كقاؿ بذلؾ: ابف عبد البر(3)اَْلْشَجِعيُّ  اَْلْضَبطِ 

 . كا تعالى أعمـ. (8)كابف حجر في الفتح

 
      

 
 

 
                                                           

 (.2121/ح311/ص7( سنف الترمذم، الترمذم)ج(1
 (.376/ 3ج( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )(2
: ىذه النسبة الى قبيمة ىي أشجع. األنساب، السمعاني )(3 ًعيُّ  (.362/ 1ج( األىٍشجى
 (.517/ 3ج( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )(4
 (.166/ 1جابف بشككاؿ ) ( انظر: غكامض األسماء المبيمة،(5
 (.112/ 2ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )(6
 (.2/1161ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(7
 (.213/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(8
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 :سادسللحديث اا

، عىٍف اٍبًف أىًبي زىاًئدىةى : الترمذمقاؿ  (86) ـى د ثىنىا يىٍحيىى ٍبفي آدى : حى ًكيعو قىاؿى د ثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي كى حى
(1) ،

، عىٍف أىًبيوً  بىٍيرو ًمًؾ ٍبًف سىًعيًد ٍبًف جي ٍبًد المى ، عىٍف عى م ًد ٍبًف أىًبي القىاًسـً عىٍف ميحى
ٍف اٍبًف (2) ، عى

ب اسو  :  عى ، مىعى تىًميـو الد اًرمٍّ ، قىاؿى ؿه ًمٍف بىًني سىٍيـو رىجى رىجي خى
كىعىًدمٍّ ٍبًف بىد اءو  (3)

، فىمىاتى (4)
امنا ا (5)الس ٍيًميُّ ًبأىٍرضو لىٍيسى ًبيىا ميٍسًمـه، فىمىم ا قىًدٍمنىا ًبتىًركىًتًو فىقىديكا جى ك صن ةو ميخى  (6)ًمٍف ًفض 

ٍينىاهي ًمٍف عىًدمٍّ «الم ِو  َفَأْحَمَفُيَما َرُسولُ »ًبالذ ىىًب،  : اٍشتىرى ـى ًبمىك ةى، فىًقيؿى ا ديكا اٍلجى ، ثيـ  كىجى
ؽُّ ًمٍف شىيىادىًتًيمىا،  مىفىا ًبالم ًو لىشىيىادىتينىا أىحى ، فىحى ًف ًمٍف أىٍكًليىاًء الس ٍيًميٍّ ـى رىجيبلى ، فىقىا تىًميـو كىأىف  كى

ًفيًيـٍ  : كى ، قىاؿى ـٍ اًحًبًي اـى ًلصى لىتٍ  الجى ًْ  نىزى اَدةُ ةَيُِِْل َٓ ٔا َش ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
 .(7) [106]المائدة: يَا أ

 

 

                                                           

 ليمداني.( ابف أبي زائدة: ىك يحيى بف زكريا بف أبي زائدة ا(1
 ( أىًبيو: ىك سعيد بف جبير.(2
بف دراع بف عدٌل بف الدار بف ىاني بف ف أكس بف خارجة بف سكد بف جذيمة : كىك تميـ ب( تميـ الدارم (3

حبيب بف نمازه بف لخـ بف عدم، ينسب إلى الدار، كىك بطف مف لخـ، يكنى أبا رقية بابنة لو تسمى رقية 
ا، ككاف إسبلمو في سنة تسع مف اليجرة، ككاف يسكف المدينة، ثـ انتقؿ لـ يكلد لو غيرىا، كاف نصرانين 
 (.122/ 1ج. االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )منيا إلى الشاـ بعد قتؿ عثماف 

( عدم بف بٌداء: بتشديد الداؿ قبميا مكحدة مفتكحة، لو ذكر في قصة تميـ الٌدارٌم في نزكؿ قكلو تعالى: يا (4
ـي اٍلمىٍكتي ]المائدة: أىيُّ  دىكي رى أىحى ـٍ ًإذا حىضى [ ، كأما عدٌم فقاؿ ابف حباف: لو 116يىا ال ًذيفى آمىنيكا شىيادىةي بىٍيًنكي

صحبة، كأخرجو ابف مندة، فأنكر عميو ذلؾ أبك نعيـ، كقاؿ: ال يعرؼ لو إسبلـ، كقاؿ ابف عطٌية: ال يصح 
ة، كال كجو لذكره عندم فييـ، كقٌكل ذلؾ ابف األثير لعدم عندم صحبة، كقد كضعو بعضيـ في الصحاب

 أف يستحمفكا عدٌيا بما يعظـ عمى أىؿ دينو. بأف السياؽ عند ابف إسحاؽ: فأمرىـ رسكؿ الم و 
نما أخرجتو في ىذا القسـ، لقكؿ ابف حباف، فقد يجكز أف يككف أطمع عمى أنو أسمـ بعد  قمت)ابف حجر(: كا 

اتؿ بعد أف ساؽ القصة بطكليا: فقاؿ النبٌي صمى الم و عميو كسٌمـ لتميـ: ذلؾ، ثـ كجدت في تفسير مق
، فأسمـ كحسف إسبلمو. كمات عدم بف بٌداء نصرانيا. انظر: «كيحؾ يا تميـ، أسمـ يتجاكز الم و عنؾ»

 (.215/ 1جاإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )
اما(: قاؿ العيني" كالجاـ ىيكى الكأ(5  (.56/ 11جس" عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )( قىٍكلو: )جى
ٍنقيكشنا ًفيًو خطكط دقاؽ طكاؿ كالخكص، كىىيكى كرؽ الٌنخؿ" عمدة (6 ٍعنىاهي: مى ( قىٍكلو: )مخكصان( قاؿ العيني" مى

 (.56/ 11جالقارم شرح صحيح البخارم، العيني )
مً (7 اًئدىًة )ج( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب  كى  (.2161/ح372/ص7ٍف سيكرىًة المى
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   أوًًل: تخريج الحديث:

الحسن بن  من طريق: ،(2)أبك داكدكأخرجو ، عمي بن عبد اهلل من طريق:، (1)أخرجو البخارم
 .عمي بن المديني ن طريق:م ،(3)الصغيركأخرجو البييقي في ، عمي

م)عمي بن عبد اهلل، والحسن بن عمي، وعمي بن المديني( تابعوا سفيان بن وكيع عن ثلثتي
ؿه  يحيى بن أدم، بو، بنحوه، فً  بىًني ًمفٍ  كفييـ نفس المفظ" رىجي ، رىجيبلى ". أىٍكًليىاءً  ًمفٍ  سىٍيـو  الس ٍيًميٍّ

في المعجـ كالطبراني  ،(5)في شرح مشكؿ األثار كالطحاكم، (4)في المسند أبك يعمىكأخرجو 
، كالبىٍييىًقٌي في المعرفة(8)كأبك نعيـ في المعرفة، (7)كالدارقطني ،(6)الكبير

َعْبِد  من طريق: ،(9)
من ، (11)كالدارقطني ،(10)ثارفي شرح مشكؿ اآل الطحاكم أخرجوك ، الَمِمِك ْبِن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيرٍ 

 عطاء بن السائب. طريق:

 ، وعطاء بن السائب( عن سعيد بن جبير، بو، بنحوه،ْبِن ُجَبْير َعْبِد الَمِمِك ْبِن َسِعيدِ ا )كلىم
ؿه  فً  بىًني ًمفٍ  كفييـ نفس المفظ" رىجي ، رىجيبلى ". أىٍكًليىاءً  ًمفٍ  سىٍيـو  الس ٍيًميٍّ

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:  

 ركاتو ثقات، عدا:

 بكراقو ابتمي أنو إال ،صدكقان  كاف الككفي، الرؤاسي محمد أبك الجراح بف وكيع: بن سفيان
 .(12)العاشرة مف حديثو، فسقط يقبؿ فمـ فنصح حديثو، مف ليس ما عميو فأدخؿ

                                                           

 (.3511/ح12/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.2616/ح215/ص2داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(2
 (.2212/ح176/ص1( السنف الصغير، البييقي )ج(3
 (.3171/ح 221/ص1( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(4
 (.1716ح/175/ص11ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(5
 (.13712/ح57/ص13( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(6
 (.1211/ح325/ص7( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(7
 (.7715/ح3125/ص1( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(8
 (.12212/ح311/ص11( معرفة السنف كاألثار، البييقي )ج(9

 (.1715/ح175/ص11ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(10
 (.1212/ح321/ص7( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(11
 (.317( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (12
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  أقوال النقاد في الراوي:

ًكيع بف سيٍفيىاف عىف سيًئؿى أحمد بف حنبؿ نوي  يٍكتب أقؿ، أىك عشرىة بأياـ يىميكت أىف قبؿ كى " عى  نعـ فىقىاؿى
 .(1) خيرا" ًإال   أعمـ مىا

 جممة في شاىيف ابف ، كذكره(2)بكراقو" ابتمي أنو إال صدكقا فاضبل شيخا كاف حباف:" ابف قاؿك 
 .(3)الثقات

 النسائي:" ، كقاؿ(5)" ليف":حاتـ ، كقاؿ أبك(4)بالكذب يتيـ بو، ككاف ييشتغؿ ال: زرعة أبك كقاؿ
ٍيمة" فإف   ، كقاؿ ابف(7)بشيء" ليس آخر:" مكضع في كقاؿ ،(6)بثقة" ليس زى ؿى  كر اقو خي  عميو أدخى

، ٍرتي  عنيا، يىٍرًجعٍ  فمـ ككم مناه، فركاىا، أحاديثى  مسممة ، كقاؿ(8)عنو" الركايةى  كترٍكتي  اى، فاستخى
 فيو يتكممكف ، كقاؿ ابف عدم:"(9)الحديث" ضعيؼ "ككفي: «الصمة» كتاب في القاسـ بف

نما كثير ثحدي ككيع ٍبف كلسفياف ، كقاؿ مرة أخرل:"(10)لقنكه" ألشياء  ما يتمقف كاف أنو ببلؤه كا 
 في يبدؿ أك فيكصمو مرسؿ كحديث يرفعو مكقكؼ حديث مف يمقنو كراؽ لو كاف: كيقاؿ لقف

 .(11)ذكرتيا" التي األخبار ىذه في منو طرفا بينت كما قكـ بدؿ قكما اإلسناد

، :كقاؿ الدارقطني  كراؽ لو ككاف ضعفكه، ":(اإلرشاد) في الخميمي ، كقاؿ(12)فيو" تىكم مكا "لىيٍّفه
 عنو ركل شيخنا، كابف شيخنا أفسدت كيحؾ الككفيكف لو فقاؿ لو ليس ما حديثو في أدخؿ
ؿى  لو بكر اؽو  ابتيًميى  ، فقد(14)ضعيؼ" ، كقاؿ الذىبي:"(13)ترككا حديثو" ثـ الحفاظ  كتًبوً  في أدخى

                                                           

 (.15/ 3ج( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، أحمد بف حنبؿ، ركاية ابنو عبد ا )(1
 (.131/ 1ج( تيذيب التيذيب، ابف حجر )(2
 (.116( تاريخ أسماء الثقات، ابف شاىيف )ص (3
 (.321/ 1جابف أبي حاتـ ) ( انظر: الجرح كالتعديؿ،(4
 .323/ 1ج، المرجع السابؽ( (5
 (.131/ 1ج( تيذيب التيذيب، ابف حجر )(6
 (.77( الضعفاء كالمتركككف، النسائي )ص (7
 (.126/ 1ج( عمؿ الحديث، ابف أبي حاتـ )(8
 (.131/ 7ج( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )(9

 (.152/ 1ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )(10
 .113/ 1ج، المرجع السابؽ( (11
 (.111( سؤاالت السممي لمدارقطني، السممي )ص (12
 (.131/ 7ج( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )(13
 (.112/ 1ج( الكاشؼ، الذىبي )(14
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، أحاديثى  وي  مناكيرى ٍيمة، كابفي  الرازمُّ  حاتـو  أبك كنصحى زى  أيٍدًخؿى  ما يميٍّز كيؼ حاتـ أبك لو فكبي   خي
ذٍ  فمـ عميو،  .(1) ركاياتيوي  فسقىطىتٍ  ًبنيٍصحو، يأخي

 فمـ شأنيا في ككيٌمـ أحاديث عميو أدخؿ اقوكرٌ  ، فإفخلصة القول في الراوي: قمت: ىو ضعيف
 عنو، كا تعالى أعمـ. الركاية فتركت عنيا يرجع

 .(2)السادسة مف بو، بأس ال الككفي، مكالىـ األسدم :ُجَبير ْبن َسِعيد ْبن اْلممك َعْبد

 أقوال النقاد في الراوي:

 .(5)صدكؽ" ، كقاؿ الذىبي:"(4)بو" بأس ال ":حاتـ ، كقاؿ أبك(3)كتاب الثقات في حباف ابف ذكره

 ، كا تعالى أعمـ. قمت: ىو صدوق خلصة القول في الراوي:

 كركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 .(6)زىاًئدىة أبي بف زىكىًري ا بف يحيى لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف ،مرسؿ آدم: بن يحيى

م ًد ٍبًف أىًبي القىاًسـً  كلكف ،مرسؿ زَاِئَدة: أبي بن َزَكِري ا بن يحيى لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف ميحى
(7).  

 .(8) لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف ابف عباس كلكف ،: مرسؿجبير بن سعيد

ككيع، فيك ضعيؼ، كقد تكبع مف قبؿ عمي بف المديني،  بف جؿ سفيافأل ؛ضعيفإسناده لذا ف
 ٍبف اٍلممؾ عىٍبد عدا رجالو ثقات، كباقي حسن لغيره،كغيره، كىك )ثقة(، فبذلؾ يرتقي السند إلى 

بىير ٍبف سىًعيد  فيك صدكؽ. جي

دً كقاؿ الترمذم:"  سىفه غىًريبه كىىيكى حى ًديثه حى  .(9)"يثي اٍبًف أىًبي زىاًئدىةى ىىذىا حى
                                                           

 (.127/ 1ج( انظر: عمؿ الحديث، ابف أبي حاتـ )(1
 (.262( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (2
 (.27 /5ج( الثقات، ابف حباف )(3
 (.273/ 7ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(4
 (.661/ 1ج( الكاشؼ، الذىبي )(5
 (.326( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (6
 (.212( انظر: تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، العراقي )ص (7
 (.113( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (8
 (.2161/ح372/ص7( سنف الترمذم، الترمذم )ج(9
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .ةصيغال بنفسككرد في ركايات أخرل ، (ُسَمْيٍم، َرُجَلنِ  َبِني ِمنْ  َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

  بيان اإلبيام:

لس ٍيًميٍّ الذم مات في أرض ليس بيا كرد في الحديث أكثر مف مبيـ، كىـ ) الرجؿ اقمت: 
(، فأما المراد الرجؿ الس ٍيًميٍّ الذم مات بالمبيم اْلول  مسمـ، كالرجبلف مف أكلياء ىذا الس ٍيًميٍّ

، (3)كذكر ابف حجر ،(2)، كالعراقي(1)كقاؿ بذلؾ: ابف بشككاؿ َماِري َة، َأِبي ْبنُ  ُبَدْيلُ  قيؿ: ىيكى 
 .ُبَزْيلٌ  قاال قيؿ ىك:، ذلؾ القكؿ، ك (4)كالعيني

 َأِبي ْبنُ  َواْلُمَطم بُ  اْلَعاصِ  ْبنُ  َعْمُروقيؿ ىما:  ،أىٍكًليىاًئوً  ًمفٍ  كالر جيبلفً  بالمبيم الثاني كأما المراد
، َوَداَعةَ   ،  كا تعالى أعمـ. (7)، كالعيني(6)، كالعراقي(5)كقاؿ بذلؾ: ابف بشككاؿ الس ْيِميُّ

 

     
 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.225/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(1
 (.2/1111ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(2
 (.111/ 7ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(3
 (.56/ 11ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(4
 (.221/ 1جكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )( انظر: غ(5
 (.2/1111ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(6
 (.56/ 11ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(7
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 :ابعالس الحديث

د ثىنىا أىبيك كيرىٍيبو  :الترمذمقاؿ  (87) حى
ٍبدىةي ٍبفي سيمىٍيمىافى  (1) د ثىنىا عى : حى قىاؿى

م دي ٍبفي  (2) د ثىنىا ميحى : حى قىاؿى
ك مىمىةى  (3)عىٍمرو د ثىنىا أىبيك سى : حى قىاؿى

ٍيرىةى (4) : قىاؿى  ، عىٍف أىًبي ىيرى ًدينىًة:  َيُيوِدي   ، قىاؿى ًبسيكًؽ المى
فىعى الى كىا : فىرى مىى البىشىًر، قىاؿى ؾ  ًبيىا  َرُجٌل ِمَن اَْلْنَصارِ ل ًذم اٍصطىفىى ميكسىى عى يىدىهي فىصى

ًفينىا نىًبيُّ الم ًو  : تىقيكؿي ىىذىا كى ٔرِ فََصػَِق  " :؟ فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو  كىٍجيىوي، قىاؿى َوُُفَِخ ِف الصُّ
َْ ِف ا ٌَ اَواِت َو ٍَ َْ ِف السَّ ًْ قِيَاٌم ٌَ ُْ ْدَرى فَإِذَا 

ُ
ًَّ ُُفَِخ فِيِّ أ ُ ُث َْ َشاَء اّللَّ ٌَ رِْض إِلَّ 

َ
ْل

َل َمْن َرَفَع رَْأَسُو، َفِإَذا ُموَسى آِخٌذ ِبَقاِئَمٍة ِمْن َقَواِئِم [ 68]الزمر:  َحُِْظُرونَ  َفَأُكوُن َأو 
ِمم ْن اْسَتْثَنى الم ُو؟ َوَمْن َقاَل: َأَنا َخْيٌر ِمْن  الَعْرِش، َفَل َأْدِري َأَرَفَع رَْأَسُو َقْبِمي، َأْم َكانَ 

 .(5)"ُيوُنَس ْبِن َمت ى َفَقْد َكَذبَ 

 :أوًًل: تخريج الحديث 

، كفيو لفظ" (7)، كفيو لفظ" رجؿ مف الييكد، كرجؿ مف األنصار"، كأحمد(6)أخرجو ابف ماجو
دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كابف ، (8)ثار، كالطحاكم في شرح مشكؿ اآلييكدم، كرجؿ مف األنصار"

 عمرو بن بن محمد من طريق:كفيو لفظ" رجؿ مف الييكد، كرجؿ مف األنصار"،  ،(9)حباف
 .عمقمة

، كفييـ من طريق: ابن شياب الزىري، (13)، أحمد(12)، كأبك داكد(11)، كمسمـ(10)كأخرجو البخارم
 نفس المفظ" رجؿ مف الييكد، كرجؿ مف المسمميف".

                                                           

1). م دي بفي العىبلىًء اليىٍمدىاًنيُّ  ( أىبيك كيرىٍيب: ىك ميحى
 بي أبك محمد الككفي.( عبدة بف سميماف: ىك الكبل(2
 ( محمد بف عمرك: ىك ابف عمقمة بف كقاص.(3
 ( أبك سممة: اختمؼ في اسمو فقيؿ عبد ا، كقيؿ إسماعيؿ، بف عبد الرحمف بف عكؼ، كىك مشيكر بكنيتو.(4
ًمٍف سيكرىًة الزُّمىًر)ج(5  (2317/ح252/ص7( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب كى
 (.1351/ح1131/ص3بف ماجو، ابف ماجو )ج( سنف ا(6
 (.2131/ح712/ص17( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.7271/ح217/ص12ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(8
 (.5211/ح211/ص16( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(9

 (.3111/ح131/ص2( صحيح البخارم، البخارم ) ج(10
 .(3252/ح1111/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ، )ج(11
 (.1651/ح315/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(12
 (.5716/ح32/ص12( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(13
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 عمقمة، وابن شياب( عن أبي سممة بن عبد الرحمن، بو، بنحوه. عمرو بن بن كلىما)محمد

من  ،(5)كالطبراني في مسند الشاميف، (4)، كأحمد(3)، كأبك داكد(2)، كمسمـ(1)كأخرجو البخارم
كفييـ نفس المفظ" رجؿ مف الييكد، كرجؿ مف المسمميف"، عدا  طريق: عبد الرحمن بن اْلعرج،

 ؿ مف الييكد، كالمسمـ".أبي داكد فيو لفظ" رج
، كفييـ نفس من طريق: سعيد بن المسيب ،(7)كالطبراني في مسند الشاميف، (6)كأخرجو البخارم

 المفظ" رجؿ مف الييكد، كرجؿ مف المسمميف".
سممة بن عبد الرحمن، عن أبي  عرج، وسعيد بن المسيب( تابعا أباكلىما)عبد الرحمن بن اْل

 ، بنحوه.ىريرة 
 راسة رجال السند والحكم عميو:  ثانيًا: د

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 مات السادسة، مف أكىاـ، لو صدكؽ المدني، الميثي كقاص، بف عمقمة بف عمرو: بن محمد
  .(8)الصحيح عمى كأربعيف خمس سنة

 أقوال النقاد في الراوي:
 ، كذكره(11)" ثقة":النسائي ، كقاؿ(10)قة"ث كىافى  المديني:" بف عمي ، كقاؿ(9)ثقة" معيف:" قاؿ ابف

كىافى " الثقات" كتاب في حباف ابف  ، (13)"الثقات" جممة في شاىيف ابف ، كذكره(12)ييخطئ" كقاؿ "كى

                                                           

 (.3111/ح131/ص2( صحيح البخارم، البخارم ) ج(1
 (.3252/ح1111/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ، )ج(2
 (.1651/ح315/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(3
 (.5716/ح32/ص12( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.2135/ح151/ص1( مسند الشاميف، الطبراني )ج(5
 (.2111/ح175/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(6
 (.2135/ح151/ص1( مسند الشاميف، الطبراني )ج(7
 (.122( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (8
 (.115/ 1ج( تاريخ ابف معيف، ابف معيف، ركاية ابف محرز )(9

 (.21بف المديني، عمي بف المديني )ص ( سؤاالت ابف أبي شيبة ال(10
 (.315/ 36ج( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )(11
 (.255/ 5ج( الثقات، ابف حباف )(12
 (.311( تاريخ أسماء الثقات، ابف شاىيف )ص (13



363 

 .(1)الباقكف بو كاحتج المتابعات، في كمسمـ بغيره، مقركنا البخارم لو كركل
 الناس ليس بأحفظ صالح رجؿ "القطاف: يىٍحيى ، كقىاؿ(2)بأس" بو يكف لـ ":المبارؾ ابف كقاؿ

 بو ليس ":النسائي ، كقاؿ(4)شيخ" كىك حديثو يكتب الحديث صالح حاتـ:" ، كقاؿ أبك(3)لمحديث"
م دً (5)بأس" ًلميحى ٍمقىمىةى  ٍبفً  عىٍمرك ٍبفً  ، كقاؿ ابف عدم:" كى ًديثه  عى اًلحه  حى قىدٍ  صى د ثى  كى ٍنوي  حى مىاعىةه  عى  ًمفى  جى
ٍنوي  يىٍنفىًردي  ًمٍنييـٍ  كىاًحدو  كيؿُّ  الثٍّقىاتً  ةو  عى يىٍغريبي  ًبنيٍسخى ييـٍ  كى مىى بىٍعضي كىل بىٍعضو  عى ٍنوي  كىرى اًلؾه  عى ٍيرى  مى ًديثو  غى  حى
ط إً  ًفي ٍيريهي  اٍلميكى ك كىغى ، كقاؿ (7)بو" يحتج كال حديثو يكتب ":الخميمي ، كقاؿ(6)بو" بأس ال أىن وي  كىأىٍرجي

ًديث" الذىبي:" حسف  .(9)مكضع أخر:" صدكؽ"، كقاؿ في (8)الحى
كىافى  ًديثً  كىًثيرى  كقاؿ ابف سعد:" كى " اٍلحى  يتقكف الناس زاؿ ما معيف:" ، كقاؿ ابف(10)ييٍستىٍضعىؼي

 رأيو بالشئ سممة أبى عف مرة يحدث عمرك بف محمد كاف: قاؿ ذلؾ؟ عمة كما لو حديث، كقيؿ
كىافى  المديني:" بف عمي ، كقاؿ(11)ىريرة" أبي عف سممة أبي عف أخرل مرة بو يحدث ثـ  يحيى كى
 كيشتيى الحديث بقكم ليس ، كقاؿ الجكزجاني:"(12)الضٍعؼ" بعض ييضعفوي  سعيد بف

لى كسط ىك "":الفحؿ مسنده" شيبة في بف يعقكب ، كقاؿ(13)حديثو"  ، كقاؿ(14)ىك" ما الضعؼ كا 
 ، كذكره(16)ًبشىٍيء" لىٍيسى  ىىذىا القيسراني:" ، كقاؿ ابف(15)عندىـ" بالحافظ ليس ":الحاكـ أحمد أبك
 .(17)كالمتركككف" في "الضعفاء الجكزم ابف

                                                           

 (.315/ 36ج( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )(1
 .(211/ 11ج( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )(2
 (.176/ 5ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )(3
 (.21/ 1ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(4
 (.315/ 36ج( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )(5
 (.171/ 5ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )(6
 (.211/ 11ج( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )(7
 (.631/ 3جالذىبي ) ( المغني في الضعفاء،(8
 (.167( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، الذىبي )ص (9

 (.262ابف سعد)ص ، ( الطبقات الكبرل(10
 (.21/ 1ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(11
 (.21( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني، عمي بف المديني )ص (12
 (.312( أحكاؿ الرجاؿ، الجكزجاني )ص (13
 (.211/ 11جكماؿ، مغمطام )( إكماؿ تيذيب ال(14
 .211/ 11ج، ( المرجع السابؽ(15

 (.3513/ 7ج( ذخيرة الحفاظ، ابف القيسراني )(16
 (.11/ 2ج( الضعفاء كالمتركككف، ابف الجكزم )(17
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كقد تكبع مف قبؿ ابف  كما قاؿ ابف حجر،، أوىام لو ىو صدوققمت  خلصة القول في الراوي:
 شياب الزىرم، كىك )ثقة( فبذلؾ ينتفي عمة الكىـ، كيبقى صدكؽ، كا تعالى أعمـ. 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

ىريرة  ييذكر أحد أنو أرسؿ عف أب لـكلكف  ،مرسؿ بو سممة بن عبد الرحمن:أ
(1). 

عمقمة، فيك صدكؽ لو أكىاـ، كقد تكبع مف قبؿ  بف عمرك بف محمد جؿأل ؛حسنإسناده لذا ف
، صحيح لغيرهفبذلؾ يرتقي السند إلى  ، كالمتابعة تنفي الكىـ،ابف شياب الزىرم، كىك )ثقة(

 .رجالو ثقاتكباقي 

ًحيحه قاؿ الترمذم:"  سىفه صى ًديثه حى  .(2)"ىىذىا حى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

،) لفظ اإلبيام: كصيغة  ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة،، (اَْلْنَصارِ  ِمنَ  وَرُجلٌ  َيُيوِدي 
 .ك) رجؿ مف الييكد، كرجؿ مف األنصار( (المسمميف ، رجؿ مفلييكد) رجؿ مف اكىي: أخرل

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:رّ الروايات المع

 بيان اإلبيام:

ؿي  قمت: ـى  األنصارم ال ًذم كرد في ىذا الحديث مبيماف)الر جي (، فأما  كىٍجوى  لىطى ، كاٍليىييكًدمٍّ اٍليىييكًدمٍّ
ؿي  بالمبيم اْلولالمراد  ـى  األنصارم ال ًذم الر جي ، ىك  كىٍجوى  لىطى د يقِ ا َبْكرٍ  َأُبواٍليىييكًدمٍّ ، كقاؿ  لص 

، كىنا تعارض بيف أف ىذا (6)حجر ، كابف(5)، كالعراقي(4)، كابف الممقف(3)بذلؾ: ابف بشككاؿ
الرجؿ ىك مف األنصار، كما في حديث الدراسة، كبيف مف قاؿ بأف ىذا الرجؿ الذم لطـ 

مى ذلؾ بكر الصديؽ مف المياجريف، كلكف أجاب ع ، كمع العمـ أف أباالييكدم ىك أبك بكر 

                                                           

 (.312( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (1
 (2317/ح252/ص7( سنف الترمذم، الترمذم)ج(2
 (.211/ 1جابف بشككاؿ ) ( انظر: غكامض األسماء المبيمة،(3
 (.617/ 32ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(4
 (.2/1161ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(5
 (.111/ 6ج( انظر: فتح البارم شرح صيح البخارم، ابف حجر )(6
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ارً  باحتماؿ أف يككف اٍلميرىادي  "ابف حجر حيث قاؿ : ٍعنىى ًباأٍلىٍنصى ـ   اٍلمى دٍّيؽى  بىٍكرو  أىبىا فىًإف   اأٍلىعى  الصٍّ
 ٍارً  ، ًمف رىهي  مىفٍ  رىٍأسي  ىيكى  بىؿٍ  قىٍطعنا ، الم وً  رىسيكؿً  أىٍنصى ميقىد ميييـٍ  نىصى سىاًبقيييـٍ  كى  .(1)"كى

، قيؿ ىيكى ثاني بالمبيم الكأما المراد  ، نقبلن عف ابف (2)، كقاؿ بذلؾ: ابف بشككاؿِفْنَحاٌص  اٍليىييكًدمٍّ
لىـٍ  ، بينما قاؿ ابف حجر"(3)إسحاؽ، كابف الممقف مىى أىًقؼٍ  كى اٍليىييكًدٌم" ىىذىا اٍسـً  عى

، كا تعالى (4)
 أعمـ.

     
 :ثامنالحديث ال

سى : الترمذم قاؿ (88) د ثىنىا أىبيك عىم ارو الحي د ثىنىا الفىٍضؿي ٍبفي ميكسىىحى : حى ٍيثو قىاؿى رى ٍيفي ٍبفي حي
، عىٍف (5)

اؽى  ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى سىٍيًف ٍبًف كىاًقدو الحي
ٍف البىرىاًء ٍبًف عىاًزبو (6) ََ ، ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى:  ، عى ِي إِنَّ اَّلَّ

ًْ َل َحْػلِئُنَ  ُْ ْكََثُ
َ
َْ َوَراءِ احُلُجَراِت أ َِاُدوََُم ٌِ ـى 4]الحجرات: ُح : يىا َرُجٌل [ قىاؿى قىا فىقىاؿى

ف  ذىمٍّي شىٍيفه   رىسيكؿى الم وً  ٍيفه كىاً  ٍمًدم زى ًإف  حى
َوَجل  : »، فىقىاؿى الن ًبيُّ (7)  .(8)«َذاَك الم ُو َعز 

  أوًًل: تخريج الحديث:

كياني في مسنده، ك (9)النسائي في الكبرل أخرجو  من طريق:، (11)اريخكأبك نعيـ في الت ،(10)الرُّ
  كبنفس المفظ "رجؿ".، بو، بنحوه، الُحَسْيِن ْبِن َواِقد

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

                                                           

 .111/ 6ج، المرجع السابؽ( (1
 (.211/ 1جالمبيمة، ابف بشككاؿ ) ( انظر: غكامض األسماء(2
 (.617/ 32ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(3
 (.112/ 6ج( فتح البارم شرح صيح البخارم، ابف حجر )(4
 ( الفضؿ بف مكسى: ىك السيناني، أبك عبد ا المركزم.(5
 ( أبك إسحاؽ: ىك السبيعي عمرك بف عبد ا بف عبيد.(6
 (.262/ 3جيف( قاؿ ابف األثير الشيف:" الذـ كالعيب". جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، )( )ش(7
رىاًت )ج(8 ًمٍف سيكرىًة الحيجي  (.2365/ح215/ص7( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب كى
 (.11171/ح365/ص11( السنف الكبرل، النسائي )ج(9

كياني، أبك بكر الرُّ (10  (.332/ص1كياني )ج( المسند الرُّ
 (.366/ص3( تاريخ أصبياف، أبك نعيـ األصبياني )ج(11
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 .(1)األكلى مف مراتب المدلسيف ، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبةمدلس :الُحَسْيِن ْبِن َواِقد

، كمدلس (2)العبلئي في القسـ األكؿ مف المختمطيف عٌدهي  كلكف ،مختمط إسحاق السبيعي: يأب
، كمرسؿ، كلكف لـ يذكر أحد أنو صرح بالسماع مف البراء بف عازب لـ يكلكف  (3)مف الثالثة

 مف إسحاؽ أبك سمع ":البرديجي بكر أبك الحافظ ، بؿ قاؿأرسؿ عف البراء بف عازب 
 .(4) .."أرقـ. بف كزيد البراء مف الصحابة

صرح بالسماع مف كلـ يمدلس مف الثالثة ، فيك إسحاؽ السبيعي يأبجؿ أل ؛ضعيفإسناده لذا ف
بالسماع  ، صرحإسحاؽ السبيعي اأب، كلتحسيف الترمذم ليذا الحديث، فمعؿ البراء بف عازب 

 .، في ركاية لـ أعثر عمييامف البراء بف عازب 
ًديثه  :" ىىذىاالترمذم قاؿ سىفه  حى "غى  حى  .(5)ًريبه
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:  
 .ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة، )رجل( لفظ اإلبيام: 

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
 بيان اإلبيام:

ف  ذىمٍّي شىٍيفه المراد بالرجؿ الذم قاؿ"  قمت: ٍيفه كىاً  ٍمًدم زى ، الت ِميِميُّ  سٍ َحابِ  ْبنُ  اَْلْقَرعُ "، ىك: ًإف  حى
، كابف األثير في أسد (8)كابف بشككاؿ ،(7)، كابف عبد البر(6)كقاؿ بذلؾ: الخطيب البغدادم

                                                           

 (.31( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
 (.21( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (2
 (.13تدليس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بال(3
 (.317( جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (4
 (.2365/ح215/ص7( سنف الترمذم، الترمذم)ج(5
 (.11/ 1ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(6
 (.112/ 1ج( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )(7
 (.275/ 1جالمبيمة، ابف بشككاؿ ) ( انظر: غكامض األسماء(8
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ابف ، كذكر ذلؾ: الصم ة ْبن ُدَرْيد، كقيؿ ىك: (3)، كالعراقي(2)، كفي جامع األصكؿ(1)الغابة
 .(5)، كالعراقي(4)بشككاؿ

اًبس، ك  ٍبفي  األىٍقرىعي  بأنو والواضح لي ذلؾ لكجكد أكثر مف شاىد يدلؿ عمى أنو ىك القائؿ، كا حى
 تعالى أعمـ.

     
 ع:تاسالحديث ال

د ثىنىا أىبيك كيرىٍيبو : الترمذمقاؿ  (89) حى
ًكيعه  (6) د ثىنىا كى : حى قىاؿى

، عىٍف أىًبي (7) ٍيًؿ ٍبًف غىٍزكىافى ، عىٍف فيضى
اًزـو  ٍيرىةى (8)حى ٍف أىًبي ىيرى ـٍ يىكيٍف ًعٍندىهي ًإال   َن اَْلْنَصارِ َرُجًل مِ :" أىف    ، عى ٍيؼه فىمى بىاتى ًبًو ضى

قيكتي ًصٍبيىاًنًو، فىقىاؿى  قىرًٍّبيًِلْمرََأِتوِ قيكتيوي كى ، كى ٍبيىةى، كىأىٍطًفًئي السٍّرىاجى ًمي الصٍّ ْيفِ  : نىكٍّ مىا  ِلمض 
لىٍت ىىًذًه اآليىةى:  جُْفِسِٓ ًعٍندىًؾ"، فىنىزى

َ
ًْ َدَصاَصثٌ َويُْؤثُِروَن ََعَ أ ْٔ ََكَن ةِِٓ َ ًْ َول

 
 .(9)"[9]الحشر:

  أوًًل: تخريج الحديث:

  ،(13)كابف أبي شيبة في المصنؼ، (12)كالنسائي في الكبرل ،(11)مسمـك  ،(10)البخارم أخرجو
 

                                                           

 (.361/ 1ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )(1
 (.1131/ 13ج( انظر: جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، ابف األثير)(2
 (.2/1737ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(3
 (.275/ 1جبشككاؿ ) ( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف(4
 (.2/1737ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(5
6). م دي بفي العىبلىًء اليىٍمدىاًنيُّ  ( أىبيك كيرىٍيب: ىك ميحى
 ( ككيع: ىك ابف الجراح.(7
: ىك سمماف األشجعي.(8  ( أبك حاـز
مً (9 ٍشًر)ج( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب كى  (.2211/ح112/ص7ٍف سيكرىًة الحى

 (.511/ح371/ص1)جالمفرد األدب كفي (2521/ح21/ص7( صحيح البخارم، البخارم )ج(10
 (.3171/ح1631/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(11
 (.11711/ح327/ص11( السنف الكبرل، النسائي )ج(12
 (.21517/ح135/ص5( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(13
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كالبىٍييىًقٌي في الكبرل ،(3)كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾ ،(2)كابف حباف، (1)كأبك عكانة
في ك  ،(4)

كابف أبي  كفيو قصة، عدا مسمـ، كالنسائي،اْلشجعي، بو،  َأِبي َحاِزمٍ  من طريق: ،(5)الشعب
تو، كالضيؼ )رجبل("، عدا أبي عكانة ففيو أ، بنحكه، كبمفظ مقارب" رجؿ مف األنصار، كامر شيبة

ةى، أىبىا لفظ" أىف   اؼى  طىٍمحى ". أىضى  رىجيبلن
  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ميـ ثقات.ركاتو ك
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

ًحيحه :" الترمذمكقاؿ  سىفه صى ًديثه حى  .(6) "ىىذىا حى

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 

ْيفِ  ًِلْمرََأِتِو، اَْلْنَصاِر، ِمنَ  َرُجًل ) لفظ اإلبيام:  ة.ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغ، (ِلمض 

ةى، أىبىا أىف   )فت أحد المبيميف، كىي:كقفت عمى ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ  اؼى  طىٍمحى ( أىضى  .رىجيبلن

 بيان اإلبيام:

قمت: كرد في الحديث أكثر مف مبيـ كىـ )رجؿ مف األنصار استضاؼ عنده ضيؼ رسكؿ ا 
 بالمبيم اْلول، امرأة ىذا الرجؿ، الضيؼ الذم نزؿ عند رجؿ مف األنصار(، فأما المراد 

، كقاؿ بذلؾ: (7)اْْلَْنَصاِريّ  شماس ْبن قيس ْبن ثابتالضيؼ قيؿ ىك: الرجؿ الذم استضاؼ 

                                                           

 (.311/ص7نة اإلسفراييني )ج( المستخرج، أبك عكا(1
 (.5361/ح371/ص16( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(2
 (.5156/ح117/ص1( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(3
 (.5113/ح211/ص1( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(4
 (.2312/ح122/ص7( شعب اإليماف، البييقي )ج(5
 (.2211/ح112/ص7ترمذم )ج( سنف الترمذم، ال(6
: بف شماس بف ظيير بف مالؾ بف امرئ القيس بف مالؾ األغر بف ثعمبة بف كعب بف  ( ثابت بف قيس(7

م د ٍبد الرحمف، ككاف خطيب األنصار، كيقاؿ ، الخزرج، كأمو امرأة مف طي، يكنى أبا ميحى كقيؿ: يكنى أبا عى
، شيد أحدنا كما بعدىا مف المشاىد. كقتؿ يـك لنبي كما يقاؿ الحٌساف شاعر ا  لو خطيب رسكؿ ا 

البر  االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبدانظر: . اليمامة شييدنا في خبلفة أبي بكر الصديؽ 
 (.1/311ج)
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، (5)، كابف حجر في الفتح(4)، كالعراقي(3)، كابف الممقف(2)، كابف بشككاؿ(1)الخطيب البغدادم
،  (8)، كالعراقي(7)، كقاؿ بذلؾ: ابف بشككاؿَسْيلٌ  ْبن زيد َطْمَحة َأُبو، كقيؿ ىك: (6)كالعيني
، كلكف لـ يحدد مف ىك أبك (10)، كقاؿ بذلؾ: الخطيب البغدادمَطْمَحة َأُبوكقيؿ ىك: ، (9)كالعيني

طمحة، كىكذا عيٌرؼ في ركاية أبي عكانة، كما في التخريج، كقاؿ ابف حجر معقبان عمى كبلـ 
كىأىن وي  اأى  كىٍجيىٍيفً  ًمفٍ  ذىًلؾى  اٍستىٍبعىدى  الخطيب البغدادم في عدـ تحديد مف ىك أبك طمحة: "كى ديىيمى  أىف   حى

ةى  أىبىا ٍيدى  طىٍمحى ـى  ًفيوً  ييقىاؿى  أىفٍ  يىٍحسيفي  الى  مىٍشييكره  سىٍيؿو  ٍبفى  زى ؿه  فىقىا ةى  أىبيك لىوي  ييقىاؿي  رىجي  أىف   كىالث اًني طىٍمحى
ةً  ًسيىاؽى  ا ًعٍندىهي  يىكيفٍ  لىـٍ  ًبأىن وي  ييٍشًعري  اٍلًقص  ت ى كىأىٍىميوي  ىيكى  ًبوً  يىتىعىش ى مى  اٍلًمٍصبىاحً  ًإٍطفىاءً  ًإلىى ٍحتىاجى ا حى
ةى  كىأىبيك ٍيدي  طىٍمحى اًرمٍّ  أىٍكثىرى  كىافى  سىٍيؿو  ٍبفي  زى ًدينىةً  أىٍنصى فىةً  ًبًتٍمؾى  يىكيكفى  أىفٍ  فىيىٍبعيدي  مىاالن  ًباٍلمى  الت قىمُّؿً  ًمفى  الصٍّ

ييٍمًكفي  كىابي  كى " كىالم وي  ااًلٍسًتٍبعىادىٍيفً  عىفً  اٍلجى ـي أىٍعمى
: ًقيؿى ، كى (11) ، كقاؿ بذلؾ: ابف َرَواَحة بن الم وِ  َعْبدُ  ىيكى

ًقيؿى (15)، كالعيني(14)، كابف حجر في الفتح(13)، كالعراقي(12)بشككاؿ : ، كى  رىاًكم ُىَرْيَرَة  َأُبو ىيكى
ًديًث، كذكر بذلؾ: ابف حجر في الفتح ابف حجر معقبان عمى ىذه األقكاؿ ، كلكف قاؿ (16)اٍلحى

كىابي " ٍزـي  يىتىعىي في  ًذمال   كىالص  ًديثً  ًفي ًبوً  اٍلجى ٍيرىةى  أىًبي حى قىعى  مىا ىيرى م دً  طىًريؽً  ًمفٍ  ميٍسًمـو  ًعٍندى  كى  ٍبفً  ميحى

                                                           

 (.222/ 6ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(1
 (.176/ 1جف بشككاؿ )( انظر: غكامض األسماء المبيمة، اب(2
 (.255/ 31ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(3
 (.2/1712ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(4
 (.112/ 5ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(5
 (.361/ 16ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(6
 (.176/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(7
 (.2/1712ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(8
 (.361/ 16ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(9

 (.222/ 6ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(10
 (.131/ 5ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(11
 (.175/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(12
 (.2/1712ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(13
 (.131/ 5ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(14
 (.361/ 16جصحيح البخارم، العيني )( انظر: عمدة القارم شرح (15
 (.131/ 5ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(16
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ٍيؿً  اًرمٍّ  ًبًإٍسنىادً  أىًبيوً  عىفٍ  غىٍزكىافى  ٍبفً  فيضى ـى  اٍلبيخى ؿه  فىقىا ارً  ًمفى  رىجي ةى  أىبيك لىوي  ييقىاؿي  اأٍلىٍنصى ًبذىًلؾى  طىٍمحى ـى  كى زى  جى
ًطيبي  ةى  أىًبي غىٍيرى  أىظينُّوي  قىاؿى  لىًكن وي  اٍلخى ٍيدً  طىٍمحى اٍلمىٍشييكًر" سىٍيؿو  ٍبفً  زى

 كا تعالى أعمـ. (1)

كىك امرأة ىذا الرجؿ: لـ أقؼ عمى اسميا، كتختمؼ باختبلؼ ىذا  بالمبيم الثانيكأما المراد  
د رجؿ مف األنصار لـ أقؼ عمى كىك الضيؼ الذم نزؿ عنبالمبيم الثالث، الرجؿ، كأما المراد 

 اسمو. كا تعالى أعمـ.

     
 

  : عاشرالحديث ال

د ثىنىا اٍبفي أىًبي عيمىرى  :الترمذمقاؿ  (90) حى
د ثىنىا سيٍفيىافي  ،(2) : حى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو (3)قىاؿى ، (4)، عىٍف عى

نىًفي ًة، عىٍف عيبىٍيدً  م دو ىيكى اٍبفي الحى سىًف ٍبًف ميحى ًمي   عىٍف الحى : سىًمٍعتي عى ، قىاؿى الم ًو ٍبًف أىًبي رىاًفعو
: بىعىثىنىا رىسيكؿي الم ًو  ٍبفى أىًبي طىاًلبو  بىٍيرى  يىقيكؿي أىنىا كىالزُّ

دً  (5) كىالًمٍقدىادى ٍبفى األىٍسكى
:  فىقىاؿى  (6)

ِكتَاٌب، َفُخُذوُه ِمْنَيا َفْأُتوِني  َفِإن  ِبَيا َظِعيَنًة َمَعَيا (7)اْنَطِمُقوا َحت ى تَْأُتوا َرْوَضَة َخاخٍ »
ةى، فىًإذىا نىٍحفي ًبالظ ًعينىًة فىقيٍمنىا: أىٍخًرًجي «ِبوِ  ٍكضى ت ى أىتىٍينىا الر  ٍيمينىا حى رىٍجنىا تىتىعىادىل ًبنىا خى ، فىخى

، قيٍمنىا: لىتيٍخًرًجف  الًكتىابى أىٍك لىتيمٍ  ، فىقىالىٍت: مىا مىًعي ًمٍف ًكتىابو : الًكتىابى ، قىاؿى ًقًيف  الثٍّيىابى
ٍتوي ًمٍف ًعقىاًصيىا فىأىٍخرىجى
: فىأىتىٍينىا ًبًو رىسيكؿى الم ًو  (8) اًطًب ٍبًف أىًبي قىاؿى  ، فىًإذىا ىيكى ًمٍف حى

                                                           

 .131/ 5ج، المرجع السابؽ( (1
2).  ( ابف أبي عمر: ىك محمد بف يحيى بف أبي عمر العىدىًنيُّ
 ( سفياف: ىك ابف عيينة.(3
4).  ( عمرك بف دينار: ىك المكي أبك محمد األثـر
 .بف العكاـىك ا:  ( الزبير(5
: نسب ًإلىى األسكد ٍبف عبد يغكث بف كىب بف عبد مناؼ ٍبف زىرة الزىرم، ألنو كىافى ( المقداد ٍبف األسكد (6

عمبة بف مالؾ بف ربيعة بف تبناه كحالفو في الجاىمية، فقيؿ المقداد ابف األسكد، كىىيكى المقداد ٍبف عىٍمرك ٍبف ث
عد اليراكٌم، مف بيراء بف عمرك بف الحاؼ ابف قضاعة. كقيؿ: بؿ ىيكى بف مطركد بف عمرك بف سثمامة 

 (.1111/ 1جكندم مف كندة. االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )
اخو )( (7 ًدينىًة". النياية في غريب الحديث (خى متيف: مىٍكًضعه بىٍيفى مىك ةى كىاٍلمى اءىٍيف ميٍعجى : قاؿ ابف األثير:" ًىيى بخى

 (.16/ 3جثر، ابف األثير )كاأل
: ىيكى الخٍيط ال ًذم تيٍعقىصي ًبًو (8 ًقيؿى ة. كى ة أىٍك ًعٍقصى ٍمع عىًقيصى فىاًئًرىىا، جى ( )ًعقىاًصيىا( قاؿ ابف األثير:" أىٍم ضى

ؿي الكىٍجو". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )  (.356/ 2جأىٍطرىاؼي الذ كائب، كىاأٍلىك 



371 

ـٍ ًببىٍعًض أىٍمًر الن ًبيٍّ   َىَذا َيا  َما: » فىقىاؿى   بىٍمتىعىةى ًإلىى أينىاسو ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ًبمىك ةى ييٍخًبريىي
ـٍ أىكيٍف ًمٍف « َحاِطُب؟ لى ٍيشو كى قنا ًفي قيرى مىي  يىا رىسيكؿى الم ًو، ًإنٍّي كيٍنتي اٍمرىأن ميٍمصى ٍؿ عى : الى تىٍعجى قىاؿى

ـٍ ًبمىك   ـٍ كىأىٍمكىالىيي ـٍ قىرىابىاته يىٍحميكفى ًبيىا أىٍىًميًي كىافى مىٍف مىعىؾى ًمفى المييىاًجًريفى لىيي ةى، فىأىٍحبىٍبتي ًإٍذ أىٍنفيًسيىا، كى
مىا فىعىٍمتي ذىًلؾى كيٍفرنا كى  ـٍ يىدنا يىٍحميكفى ًبيىا قىرىابىًتي، كى ـٍ أىٍف أىت ًخذى ًفيًي اٍرًتدىادنا فىاتىًني ذىًلؾى ًمٍف نىسىبو ًفيًي

ا ًبالكيٍفًر. فىقىاؿى الن ًبيُّ  ٍف ًديًني كىالى ًرضن دىؽى : »عى ط ابً «صى : دىٍعًني يىا  ، فىقىاؿى عيمىري ٍبفي الخى
ِإن ُو َقْد َشِيَد َبْدرًا، َفَما ُيْدِريَك َلَعل  الم َو : " رىسيكؿى الم ًو أىٍضًرٍب عينيؽى ىىذىا اٍلمينىاًفًؽ، فىقىاؿى الن ًبيُّ 

ًفيوً  اط َمَع َعَمى َأْىِل َبْدٍر، َفَقاَل: اْعَمُموا َما ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكمْ  : كى َيا أيٍنًزلىٍت ىىًذًه السُّكرىةي } ". قىاؿى
ُكْم َأْوِلَياَء ُتْمُقوَن ِإَلْيِيْم ِباْلَمَود ةِ   .(1)"[1{ ]الممتحنة:َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا ًَل َتت ِخُذوا َعُدو ي َوَعُدو 

 

  أوًًل: تخريج الحديث:

  .(4)الحميدي، و (3)، وعمي بن عبد اهلل(2)قتيبة بن سعيد من طريق:أخرجو البخارم،  

سحاق بن إبراىيم، وأبو بكر  من طريق:، (5)كأخرجو مسمـ  عمرو الناقد، وزىير بن حرب، وا 
 بن أبي شيبة.ا

 .مسدد: من طريق، (6)كأخرجو أبك داكد

 .أحمد بن أبان القرشي من طريق:، (7)كأخرجو البزار

وزىير بن حرب، جميعيم) قتيبة بن سعيد، وعمي بن عبد اهلل، والحميدي، وعمرو الناقد، 
سحاق بن إبراىيم، وأبو بكر بن أبي شيبة ( تابعوا ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة،  وا 

 بنحكه، كفييـ نفس المفظ" الظعينة". بو،

 

                                                           

ًمٍف سيكرىًة الميٍمتىًحنىًة )ج( سنف ا(1  (.2217/ح112/ص7لترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب كى
 (.1351/ح117/ص7( صحيح البخارم، البخارم )ج(2
 (.2115/ح72/ص1)ج المرجع السابؽ( (3
 (.1121/ح112/ص6)ج المرجع نفسو( (4
 (.3121/ح1211/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.3671/ح15/ص2ك داكد )ج( سنف أبي داكد، أب(6
 (.721/ح163/ص3( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(7
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، عن عمي  الر ْحَمنِ  َعْبدِ  من طريق: َأِبي ،(3)كابف حباف، (2)كأحمد ،(1)البخارم أخرجوك  َمِمي  السُّ
 ييـ نفس المفظ "امرأة".ف، بنحوه، بن أبي طالب ا

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

   ركاتو ثقات، عدا:
، ابن أبي عمر:  .صدوق، كىك 36سبقت ترجمتو في حديث رقـ العىدىًنيُّ

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
  ،(4)يفذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلس كلكف ،مدلس سفيان بن عيينة:

كلكف عٌده كتغير حفظو بأخرة،  ،(5)عمرك بف ديناريذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ، كلكف ك 
 .(6)في القسـ األكؿ مف المختمطيف العبلئي
 ،(7)مف مراتب المدلسيف األكلىذكره ابف حجر في المرتبة  كلكف ،مدلس المكي: دينار بن عمرو

 .(8)بف محمد" ابف الحنفية" الحسفيذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ، كلكف ك 
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحفلذا 

ًحيحه :" الترمذمكقاؿ  سىفه صى ًديثه حى  .(9)"ىىذىا حى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 

 .ة، كصيغة أخرل كىي:)امرأة(ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغ، (َظِعيَنةً ) لفظ اإلبيام:

 فت المبيـ.عرٌ  لـ أقؼ عمى أم ركاية فة:الروايات المعرّ 

 
                                                           

 (.121/ح176/ص1)جالمفرد األدب كفي (2111/ح56/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.135/ح127/ص3( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(2
 (.5112/ح75/ص16( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(3
 (.23المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات (4
 (.116( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (5
 (.15( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (6
 (.33( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (7
 (.312حصيؿ، العبلئي )ص ( انظر: جامع الت(8
 (.2217/ح111/ص7( سنف الترمذم، الترمذم)ج(9
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 بيان اإلبيام:

بعض أصحابو، ككانت حاممة لكتاب  المراد بيذه الظعينة التي أرسؿ إلييا رسكؿ ا  قمت:
، (1)، كقاؿ بذلؾ: عبد الغني األزدمِلُقَرْيشٍ  َمْوًلةٌ  َسار ةَ  ُأمُّ حاطب بف أبي بمتعة، قيؿ ىي: 

، (4)، كقاؿ بذلؾ: ابف بشككاؿَسار ةُ ىي: قيؿ ك  ،(3)ابف طاىر المقدسي، ك (2)كالخطيب البغدادم
 . (5)كذكر العراقي كبل القكليف

 
     

 :حادي عشرالحديث ال

د ثىنىا اٍبفي أىًبي عيمىرى : الترمذمقاؿ  (91) حى
د ثىنىا سيٍفيىافي ، (6) : حى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو (7)قىاؿى ، (8)، عىٍف عى

ٍبًد الم وً  اًبرى ٍبفى عى : كي   سىًمعى جى ٍكفى أىن يىا غىٍزكىةي  بىًني  -ن ا ًفي غىزىاةو يىقيكؿي : يىرى قىاؿى سيٍفيىافي
الميٍصطىًمؽً 
: يىا  (9) اًر، فىقىاؿى المييىاًجًرمُّ فىكىسىعى رىجيؿه ًمفى المييىاًجًريفى رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

اًر، فىسىًمعى ذىًلؾى الن   : يىا ًلؤلىٍنصى اًرمُّ قىاؿى األىٍنصى :  ًبيُّ ًلٍممييىاًجًريفى كى  َما َباُل َدْعَوى »فىقىاؿى

                                                           

 (.57( انظر: الغكامض كالمبيمات، عبد الغني بف سعيد األزدم )ص (1
 (.132/ 3ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(2
 (.121( انظر: إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (3
 (.372/ 1جظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )( ان(4
 (.2/1673ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(5
6).  ( ابف أبي عمر: ىك محمد بف يحيى بف أبي عمر العىدىًنيُّ
 ( سفياف: ىك ابف عيينة.(7
8).  ( عمرك بف دينار: ىك المكي أبك محمد األثـر
ـى رىسيكؿي الم ًو ( غىٍزكىةي بىنً (9 اؽى: فىأىقىا ٍقتييىا( : قىاؿى اٍبفي إٍسحى بنا،  ي اٍلميٍصطىًمًؽ:)كى مىادىل اآٍلًخرىًة كىرىجى ًدينىًة بىٍعضى جي ًباٍلمى

.  ثيـ  غىزىا بىًني اٍلميٍصطىًمًؽ ًمٍف خيزىاعىةى، ًفي شىٍعبىافى سىنىةى ًستٍّ
ٍزًك الر سيكؿ لىييـ( : قىاؿى اٍبفي  اؽى: بىمىغى رىسيكؿى الم ًو )سىبىبي غى اًرثي  إٍسحى ـٍ اٍلحى قىاًئديىي أىف  بىًني اٍلميٍصطىًمًؽ يىٍجمىعيكفى لىوي، كى

ٍكًج رىسيكؿ ا ا اًرًث، زى ٍيًريىةى ًبٍنًت اٍلحى كى ،  ، فىمىم ا سىًمعى رىسيكؿي الم ًو ٍبفي أىًبي ًضرىارو أىبيك جي ـٍ رىجى إلىٍيًي ـٍ خى ًبًي
ت ى لىًقيى  ٍيًسيعي، ًمٍف نىاًحيىًة قىًديدو إلىى الس اًحًؿ، فىتىزىاحىؼى الن اسي كىاٍقتىتىمي حى ـٍ ييقىاؿي لىوي: اٍلميرى مىى مىاءو لىيي ـٍ عى ـى الم وي يي كا، فىيىزى

نىف ؿى رىسيكؿي الم ًو  ، كى ـٍ ٍف قيًتؿى ًمٍنيي قيًتؿى مى ـٍ كى  بىًني اٍلميٍصطىًمًؽ، كى ًنسىاءىىي ـٍ كى مىٍيًو. السيرة أىٍبنىاءىىي ـٍ عى ، فىٍأفىاءىىي ـٍ أىٍمكىالىيي
 (.312،321/ 3جالنبكية البف ىشاـ، عبد الممؾ بف ىشاـ)
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ؿه ًمفى المييىاًجًريفى كىسىعى « الَجاِىِمي ِة؟ قىاليكا: رىجي
اًر، فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو  (1) َدُعوَىا : »رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

: أى «َفِإن َيا ُمْنِتَنةٌ  ، فىقىاؿى ميكؿى ٍبدي الم ًو ٍبفي أيبىيٍّ اٍبفي سى ٍعنىا ًإلىى ، فىسىًمعى ذىًلؾى عى قىٍد فىعىميكىىا؟ كىالم ًو لىًئٍف رىجى كى
، فىقىاؿى عيمىري  ف  األىعىزُّ ًمٍنيىا األىذىؿ  ًدينىًة لىييٍخًرجى المى
، دىٍعًني أىٍضًرٍب عينيؽى ىىذىا  : يىا رىسيكؿى الم وً (2)

 .(3)«َحم ًدا َيْقُتُل َأْصَحاَبوُ َدْعُو ًَل َيَتَحد ُث الن اُس َأن  مُ : »المينىاًفًؽ، فىقىاؿى الن ًبيُّ 

  أوًًل: تخريج الحديث:

في  عبد الرزاؽ، ك (7)كالطيالسي، (6)، كالنسائي في الكبرل(5)، كمسمـ(4)أخرجو البخارم
في  كالبىٍييىًقيٌ  ،(12)كابف حباف، (11)في المسند كأبك يعمى ،(10)، كأحمد(9)كالحميدم ،(8)المصنؼ
 المييىاًجًريفى  ًمفى  رىجيؿه  كبمفظ مقارب" المكي، بو، بنحوه، ناردي بن من طريق: عمرو ،(13)الكبرل
اًر". ًمفى  رىجيبلن   األىٍنصى

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:
 ركاتو ثقات، عدا:
، ابن أبي عمر:  .صدوق، كىك 36سبقت ترجمتو في حديث رقـ العىدىًنيُّ

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

                                                           

رىب ديبيرىه بيىده" النياية في (1 ٍرب الدُّبيًر، أىٍم ضى قيؽ، ًمفى الكىٍسع كىىيكى ضى ": قاؿ ابف األثير:" الر  ( " كىسىعى رىجيبلن
 (.152/ 1جغريب الحديث كاألثر، ابف األثير )

 . ( عمر: ىك ابف الخطاب (2
ًمٍف سيكرىًة المينىاًفًقيفى )ج(3  (.2217/ح115/ص7( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب كى
 (.1217/ح171/ص6( صحيح البخارم، البخارم )ج(4
 (.3711/ح1221/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.1113/ح126/ص1( سنف النسائي الكبرل، النسائي )ج(6
 (.1111/ح352/ص2( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(7
 (.11111/ح161/ص2( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(8
 (.1357/ح235/ص3( مسند الحميدم، الحميدم )ج(9

 (.11623/ح162/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(10
 (.1131/ح 276/ص2( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(11
 (.7221/ح221/ص12( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(12
 (.15166/ح77/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(13
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 ،(1)ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف كلكف ،مدلس يينة:سفيان بن ع
كلكف عٌده كتغير حفظو بأخرة،  ،(2)عمرك بف ديناريذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ، كلكف ك 

 .(3)في القسـ األكؿ مف المختمطيف العبلئي
 ،(4)مف مراتب المدلسيف األكلىذكره ابف حجر في المرتبة  كلكف ،مدلس المكي: دينار بن عمرو

جابر يف عبد ا يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ، كلكف ك 
(5).  

 .ن رجالو ثقاتًل  ؛إسناده صحيحلذا ف
ًحيحه :" الترمذمكقاؿ  سىفه صى ًديثه حى  .(6)"ىىذىا حى

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 
 ة.ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغ، (اَْلْنَصارِ  ِمنَ  َرُجًل  الُمَياِجِريَن، ِمنَ  َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
 بيان اإلبيام:

المراد بالمبيم كرد في الحديث مبيماف، كىما) الرجؿ المياجرم، كالرجؿ األنصارم(، فأما  قمت:
المراد ، كأما (7)َمْسُعودٍ  ْبنُ  َجْيَجاهُ كىك الرجؿ المياجرم الذم كسع األنصارم، فقيؿ ىك:  اْلول

 .(8)اْلُجَيِنيُّ  َوْبرٍ  ْبنُ  ِسَنانُ كىك الرجؿ األنصارم، فقيؿ ىك:  بالمبيم الثاني

                                                           

 (.23( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
 (.116( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.15( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (3
 (.33( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (4
 (.312( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (5
ًمٍف سيكرىًة المينىاًفًقيفى )ج(6  (.2217/ح115/ص7( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب كى
جاه بف مسعكد، كيقاؿ ابف سعيد بف سعد بف حراـ بف غفار، يقاؿ: إنو شيد ( جيجاه الغفارم: مدني، كىك جي(7

غزكة المريسيع، ككاف يكمئذ أجيرنا لعمر بف  بيعة الرضكاف تحت الشجرة، ككاف قد شيد مع رسكؿ ا 
، ككقع بينو كبيف سناف بف كبرة الجيني في تمؾ الغزاة شر، فنادل جيجاه الغفارم: يا الخطاب 
ٍبد ا لممياجريف ! كنادل سناف يا لؤلنصار! ككاف حميفنا لبني عكؼ بف الخزرج، فكاف ذلؾ سبب قكؿ عى

ٍعنىا ًإلىى المدينة ليخرجف األعٌز منيا األذؿ، مات بعد عثماف ا  بف أبى بف سمكؿ في تمؾ الغزكة: لىًئٍف رىجى
 (.361/ 1جعنو بيسير. االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر )

: قاؿ ابف عبد البر: ىك سناف بف تيـ الجيني، حميؼ لبني عكؼ بف الخزرج. كيقىاؿى ( (8 يىًنيُّ ٍبرو اٍلجي ًسنىافي ٍبفي كى
م ـى المريسيع، كىي غزكة بني المصطمؽ،  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى سناف بف كبرة الجيني، غزا مع رىسيكؿ الم ًو صى

 (.676/ 3جستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر)ككاف شعارىـ يكمئذ يا منصكر، أمت أمت. اال
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، كابف حجر في (4)، كالعراقي(3)، كابف األثير(2)، كابف بشككاؿ(1)كقاؿ بذلؾ: ابف عبد البر 
 ، كا تعالى أعمـ.(5)اإلصابة

     
 

 عشر:ثاني الحديث ال

ٍيدو  :الترمذم قاؿ (92) مى ٍبدي ٍبفي حي د ثىنىا عى حى
م دي ٍبفي الفىٍضؿً  ،(6) د ثىنىا ميحى : حى قىاؿى

د ثىنىا ثىاًبتي  (7) : حى قىاؿى
ٍف ًعٍكًرمىةى (8)ٍبفي يىًزيدى ا ، عى ب ابو ًؿ ٍبًف خى ب اسو (9)، عىٍف ًىبلى ٍف اٍبفى عى ٍف الن ًبيٍّ  ، عى :  ، عى قىاؿى
؟ اْمرََأةٌ ، فىقىالىٍت «(10)اًة ُغْرًلً ُتْحَشُروَن ُحَفاًة ُعرَ » نىا عىٍكرىةى بىٍعضو : أىييٍبًصري أىٍك يىرىل بىٍعضي

 : ٌن ُحْغِِيِّ « َيا ُفَلَنةُ »قىاؿى
ْ
ئٍِذ َشأ ٌَ ْٔ ًْ يَ ُٓ ْ ِ اْمرٍِئ ٌِِ

 . (11) "[37]عبس: ىُِكّ
 أوًًل: تخريج الحديث: 

  ،(16)ابف أبي شيبة في المصنؼك  ،(15)، كالحميدم(14)النسائيك  ،(13)كمسمـ ،(12)أخرجو البخارم

                                                           

 (.361/ 1ج( انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، ابف عبد البر)(1
 (.113/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(2
 (.751/ 1ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير)(3
 (.3/1213جمتف كاإلسناد، العراقي )( انظر: المستفاد مف مبيمات ال(4
 (.172/ 2ج( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )(5
ٍيد: ىك عبد الحميد بف نصر الكشي.(6 مى ٍبدي ٍبفي حي  ( عى
 ( محمد بف الفضؿ: ىك السدكسي أبك النعماف البصرم.(7
 ( ثىاًبتي ٍبفي يىًزيدى: ىك األحكؿ أبك زيد البصرم.(8
 مكلى ابف عباس. ( عكرمة: ىك(9

ٍمعي األىٍغرىؿ، كىىيكى األٍقمىؼ. كالغيٍرلىة: القيٍمفة". النياية في غريب الحديث  (غيٍرالن )( (10 قاؿ ابف األثير:" الغيٍرؿ: جى
 (.263/ 2جكاألثر، ابف األثير )

ًمٍف سيكرىًة عىبىسى )ج(11  (.2223/ح123/ص7( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب تفسير القراف، باب كى
 (.6737/ح112/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(12
 (.3161/ح3121/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(13
 (.3111/ح111/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(14
 (.112/ح122/ص1( مسند الحميدم، الحميدم )ج(15
 (.21227/ح16/ص5( المصنؼ في األحاديث كاألثار، ابف أبي شيبة )ج(16
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سعيد  من طريق: ،(5)في الكبير كالطبراني ،(4)كابف حباف ،(3)كأبك يعمى ،(2)كالدارمي ،(1)كأحمد
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.    ، ، مختصرًابن جبير، عن ابن عباس 

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كفيو:
 مف بأخرة، تغير صدكؽ، المدائف، نزيؿ البصرم، العبلء أبك مكالىـ العبدم :ِىَلِل ْبِن َخب ابٍ 

 .(6)كأربعيف أربع سنة مات الخامسة،
 أقوال النقاد في الراوي:

 بف ا عبد بف محمد ، كقاؿ(8)ثقة" حنبؿ:" شيخ بف ، كقاؿ أحمد(7)ثقة" ":معيف بف يحيى قاؿ
 ىك؟ فثقة: ليحيى بف معيف قمت الجنيد:" اؿ ابف، كق(9)ثقة" ":الغبلبي غساف بف عمار، كالمفضؿ

، أىن وي  ًإال   ًثقىةه  اٍلمىدىاًئفى  يىٍنًزؿي  الفسكم:" كىافى  ، كقاؿ يعقكب بف سفياف(10)مأمكف" قاؿ: ثقة  عىًمؿى  تىغىي رى
" ًفيوً   في حباف ابف ، كذكره(13)صدكؽ" ثقة حاتـ:" ، كقاؿ أبك(12)، كقاؿ مرة أخرل:" ثقة"(11)السٍّفُّ
الؼ" يخطئ ":كقاؿ الثقات، ابكت ييخى كى

(14). 

                                                           

 (.1212/ح227/ص2)ج( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ (1
 (.3111/ح1115/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(2
 (.3226/ح317/ص1( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(3
 (.5211/ح211/ص16( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(4
 (.13771/ح12/ص13( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(5
 (.757( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (6
(، كفي تاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص 12/ 1جيى بف معيف، ركاية الدكرم )( تاريخ ابف معيف، يح(7

332.) 
 (.57/ 2ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(8
 (.56-57/ 11ج( تاريخ بغداد كذيكلو، الخطيب البغدادم )(9

 (.213( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، يحيى بف معيف )ص (10
 (.21/ 2جكالتاريخ، يعقكب بف سفياف الفسكم )( المعرفة (11
 .121/ 2ج، المرجع السابؽ( (12
 (.57/ 2ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(13
 (.751/ 5ج( الثقات، ابف حباف )(14
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 .(3)ًبًو" بأس ال أنو ، كقاؿ ابف عدم:" كأرجك(2)ثقة" ، كقاؿ الذىبي:"(1)ًثقىة" كقاؿ ابف شاىيف:" 

 بالشيء يحدث فكاف عمره آخر في اختمط ممف كاف حباف:" فقاؿ ابف كال يضير ما قيؿ فيو:
 أف أرجك محتج بو احتج فإف الثقات كافؽ فيما اكأم انفرد إذا بو االحتجاج يجكز ال التكىـ عمى
 خباب، بف ىبلؿ عف معيف بف يحيى سألت الجنيد:" ، كلكف قاؿ ابف(4)ذلؾ" فعمو في يجرح ال

 ما ال،": معيف يحيى بف فقاؿ كاختمط، يمكت أف قبؿ تغير أنو يزعـ القطاف يحيى إف: كقمت
 .(5)مكف"مأ قاؿ: ثقة ىك؟ فثقة: ليحيى قمت ،"تغير كال اختمط

 كا تعالى أعمـ.ىو ثقة، قمت خلصة القول في الراوي: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 يدرل ال كاف حتى كتغير عمره، آخر في اختمط ":حباف ابف قاؿ الفضل السدوسي: بن محمد

ذا المناكير، حديثو في فكقع الحديث ما  بشيء يحتج كلـ الكؿ، ترؾ ىذا مف ىذا يعمـ لـ كا 
سراؼ غمك، ، كلكف اعترض العبلئي عمى قكؿ ابف حباف حيث قاؿ:" ىذا(6)منو"  ابف مف كا 

 كالناس، حميد، بف كعبد حنبؿ، بف كأحمد الصحيح، في الكثير البخارم عنو ركل فقد حباف،
 كىك منكر، حديث اختبلطو بعد لو ظير كما بأخرة، تغير: الدارقطني فيو كقاؿ. مسمـ بو كاحتج
 .(7)أعمـ" كا حباف، ابف لقكؿ معارض ذافي. ثقة

  .(8) عباس ابفرسؿ عف أيذكر أحد أنو  كلكف لـمرسؿ،  عباس: ابن عكرمة مولى
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف
ًحيحه :" الترمذمكقاؿ  سىفه صى ًديثه حى  .(9)"ىىذىا حى

  ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 
 ة إبياـ.صيغى أم لـ أقؼ عم، (اْمرََأةٌ ) لفظ اإلبيام:

                                                           

 (.372( تاريخ أسماء الثقات، ابف شاىيف )ص (1
 (.211/ 3ج( الكاشؼ، الذىبي )(2
 (.121/ 1ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )(3
 (.15/ 2ج( المجركحيف، ابف حباف )(4
 (.213( سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، يحيى بف معيف )ص (5
 (.116( المختمطيف، العبلئي )ص (6
 .115ص ، المرجع السابؽ( (7
 (.322( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (8
 (.2223/ح123/ص7( سنف الترمذم، الترمذم)ج(9
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 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
 بيان اإلبيام:

؟ ،"المراد بالمرأة التي قالت لمنبي  قمت: نىا عىٍكرىةى بىٍعضو  ُأمُّ "، قيؿ ىي: أىييٍبًصري أىٍك يىرىل بىٍعضي
ًقيؿى  ،بكر أبي ِبْنتُ  َعاِئَشةُ  اْلُمْؤِمِنينَ  : كى ، كقاؿ بذلؾ: ابف َزْمَعةَ  ِبْنتُ  ةُ ْؤِمِنيَن َسْوداْلمُ  ُأمُّ  ًىيى
 كا تعالى أعمـ. ،(2)، كالعراقي(1)بشككاؿ

  

                                                           

 (.311/ 1جانظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )( (1
 (.2/1562ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(2
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 كتاب الوصايا: المطمب الثاني
 :وفيو حديث واحد

 الحديث اْلول:

اؽي ٍبفي مىٍنصيكرو : ابف ماجوقاؿ  (93) د ثىنىا ًإٍسحى حى
د ثىنىا أىبيك أيسىامىةى  ،(1) : حى قىاؿى

ٍبًف  ، عىٍف ًىشىاـً (2)
عيٍركىةى، عىٍف أىًبيوً 
: ًإف   أىتىى الن ًبي  َرُجًل أىف    ، عىٍف عىاًئشىةى (3) اٍفتيًمتىٍت نىٍفسييىا ُأم يفىقىاؿى

(4) 
؟ فىقى  ًليى أىٍجره ٍنيىا كى د ٍقتي عى د قىٍت، فىمىيىا أىٍجره ًإٍف تىصى نٍّي أىظينُّيىا لىٍك تىكىم مىٍت لىتىصى ـٍ تيكًص، كىاً  لى  ؿى اكى

« : ْ(5)«َنَعم. 

 أوًًل: تخريج الحديث:

كابف أبي شيبة في  ،(10)كمالؾ، (9)كالنسائي، (8)كأبك داكد ، (7)، كمسمـ(6)أخرجو البخارم
 ،(15)ابف خزيمة ك،(14)في المسند كأبك يعمى ،(13)كأحمد، (12)كابف راىكيو في المسند،(11)المصنؼ

                                                           

 ( إسحاؽ بف منصكر: ىك ابف بيراـ.(1
 ( أىبيك أيسىامىةى: ىك حماد بف أسامة.(2
 ( أبيو: ىك عركة بف الزبير.(3
: اٍفتىمىتىوي ًإذىا اٍستىمىبو. كاٍفتيًمتى ( )ًإف  أمٍّي اٍفتيًمتىٍت نفسييا( قا(4 اتىٍت فىجأة كأيًخذىت نٍفسييا فىٍمتىة. ييقىاؿي ؿ ابف األثير:" أىٍم مى

 (.165/ 2جفبلفه ًبكىذىا ًإذىا فيكجئ ًبًو قىٍبؿى أىٍف يىٍسًتعٌد لىوي. النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )
د ؽي عىٍنوي ( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، كتاب ال(5 ـٍ ييكًص ىىٍؿ ييتىصى لى كصايا، باب مىٍف مىاتى كى

 (.3515/ح216/ص3)ج
 (.1211/ح113/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(6
 (.1111/ح626/ص3( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(7
 (.3111/ح111/ص2داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(8
 (.2612/ح371/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(9

 (.72/ح561/ص3لؾ بف أنس )ج( المكطأ، ما(10
 (.13155/ح71/ص2( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(11
 (.571/ح371/ص3( مسند اسحاؽ بف راىكيو، اسحاؽ بف راىكيو)ج(12
 (.31371/ح327/ص11( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(13
 (.1121/ح 111/ص5( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(14
 (.3122/ح131/ص1ج( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )(15
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كبمفظ  ، بنحوه،من حديث عائشة ، (3)كبرل، كالبىٍييىًقٌي في ال(2)، كابف حباف(1)عكانة كأبك
   مقارب" رجؿ، كأمي". 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
مف مراتب  ثانيةذكره ابف حجر في المرتبة الف ال يضير تدليسو،مدلس، ك حماد بن أسامة: 

 .(4)المدلسيف

ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف ف ال يضير تدليسو،ك  ،دلسم ىشام بن عروة بن الزبير:
الذم لـ  ألكؿ العبلئي مف القسـفعٌده  ال يضير اختبلطو، ، كلكفكمختمط، (5)مراتب المدلسيف

 .(6)يؤثر فيو شيء مف ذلؾ

عائشة بنت أبي بكر يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ عروة بن الزبير بن العوام:
الصديؽ

(7).  
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 . (8)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 ة.صيغنفس الككرد في ركايات أخرل ب، (امرأة) لفظ اإلبيام:

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 

 
                                                           

 (.7131/ح121/ص2( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(1
 (.2272/ح111/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(2
 (.5112/ح113/ص1( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(3
 (.21( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (4
 (.36)ص  المرجع السابؽظر: ( ان(5
 (.136( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (6
 (.326انظر: جامع التحصيؿ، كالعبلئي )ص ك ( ، 112( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (7
 (.3515/ح31/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، تحقيؽ األرنؤكط )ج(8
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  بيان اإلبيام:

، عف شأف أمو، كأـ ىذا الرجؿ م جاء يسأؿ النبي ) الرجؿ الذكرد في الحديث مبيماف، قمت:
 ثَاِبتٍ  َأُبو، كىك الرجؿ، قيؿ ىك: بالمبيم اْلولالذم ماتت فجأة قبؿ أف تكصي(، فأما المراد 

، كابف حجر في (3)، كالعراقي(2)، كابف عبد البر(1)كقاؿ بذلؾ: الخطيب البغدادم، ُعَباَدةَ  ْبنُ  َسْعدُ 
 عْمَرةكىك أـ ذلؾ الرجؿ، كىي أـ سعد بف عبادة، قيؿ ىي: لمبيم الثاني، با، كأما المراد (4)الفتح
قيؿ:(5)َعْمرو بن سعد بنت النجار،  بني مف كىًىي َعْمرو بن قيس بن َمْسُعود بنت عْمَرة ، كى

 ، كا تعالى أعمـ.(6)كقاؿ بذلؾ: ابف حجر في الفتح

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.112/ 3جب البغدادم )( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطي(1
 (.375/ 5ج( انظر: االستذكار، ابف عبد البر )(2
 (.1/121ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(3
 (.351/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(4
لنجار أـ سعد بف عبادة كذا : بف زيد مناة بف عدم بف عمرك بف مالؾ بف ا  ( عمرة بنت سعد بف عمرك(5

سماىا المستغفرم، كقيؿ: عمرة بنت سعد بف قيس، كقاؿ أبك عمر: عمرة بنت مسعكد بف قيس بف عمرك 
بف زيد مناة بف عدم بف عمرك أـ سعد بف عبادة، تكفيت سنة خمس مف اليجرة، كحديثيا مشيكر، كلـ ا

 (.122/ 5جر )تسـ في الحديث. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثي
 (.351/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(6
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 المبحث السابع
 ة، واْلشربة، والنوم، والسفر، والرضاع، واإلجارة.كتاب البيوع، واْلطعم

 وفيو سبعة مطالب:

 كتاب البيوع : المطمب اْلول
 :وفيو حديث واحد
 الحديث اْلول:

نىا قيتىٍيبىةي : النسائيقاؿ  (94) أىٍخبىرى
اًلؾو (1) ، عىٍف مى

، عىٍف اٍبًف كىٍعمىةى اٍلًمٍصًرمٍّ (2) ـى ٍيًد ٍبًف أىٍسمى ، عىٍف زى
ري ًمفى اٍلًعنىًب، قىاؿى اٍبفي عىب اسو   ٍبفى عىب اسو أىن وي: سىأىؿى ا   َرُجٌل : أىٍىدىل  عىم ا ييٍعصى
ٍمرو  ًلرىسيكًؿ الم ًو  رىاًكيىةى خى

َىْل َعِمْمَت َأن  الم َو َعز  َوَجل  : »، فىقىاؿى لىوي الن ًبيُّ (3)
ـٍ مىا سىار  كىمىا«َحر َمَيا؟ ـٍ أىٍفيى لى ، كى ٍنًبًو، فىقىاؿى لىوي الن ًبيُّ  ، فىسىار  ، فىسىأىٍلتي ًإٍنسىاننا ًإلىى جى أىرىٍدتي

« : ٍرتىوي ـى سىارى : أىمىٍرتيوي أىٍف يىًبيعىيىا، فىقىاؿى الن ًبيُّ «ًب ِإن  ال ِذي َحر َم ُشْرَبَيا، َحر َم : »، قىاؿى
، فىفىتىحى اٍلمىزىادىتىٍيفً «َبْيَعَيا

ا فً  (4) ت ى ذىىىبى مى يًيمىاحى
(5). 

  أوًًل: تخريج الحديث: 

 ، (11)يعمى كأبك ،(10)، كالدارمي(9)أحمدك  ،(8)، كمالؾ(7)، كالنسائي في الكبرل(6)أخرجو مسمـ
 

                                                           

 ( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ الثقفي.(1
 ( مالؾ: ىك ابف أنس.(2
ٍمرو )( (3 اًء، كاحدىتييا رىاًكيىةه، فشب ييا ًبيىا (رىاًكيىةى خى كامؿي ًلٍممى ًبًؿ: الحى كىايىا ًمفى اإٍلً ًمٍنوي سيميت قاؿ ابف األثير:" الر  . كى

ًقيؿى بالعىٍكس". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )  (.352/ 3جاٍلمىزىادىةي رىاًكيىة. كى
: قاؿ ابف األثير:" المىزىادىًة ىك الٌظرؼ الذل يحمؿ فيو الماء، كالٌركاية كالًقٍربىًة كالس ًطيحة، كالجمعي: (اٍلمىزىادىتىٍيفً )( (4

ـي زىاًئدىةه". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير)المىزىاًكدي. كىا  (.231/ 1جٍلًمي
ٍمًر)ج(5  (.1661/ح215/ص5( سنف النسائي، النسائي، ًكتىابي اٍلبيييكًع، باب بىٍيعي اٍلخى
 (.1752/ح1316/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(6
 (.6317/ح11/ص6( السنف الكبرل، النسائي )ج(7
 (.13/ح116/ص3ف أنس )ج( مكطأ مالؾ، مالؾ ب(8
 (.3111/ح111/ص2( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.3111/ح1227/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(10
 (.3721/ح163/ص1( مسند أبي يعمى، أبك يعمى المكصمي )ج(11
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، كالبىٍييىًقٌي في الكبرل(2)حباف كابف ،(1)عكانة كأبك
 ، بنحوه،اْبِن َوْعَمَة اْلِمْصِري   من طريق:، (3)

ًديؽه   الم وً  ًلرىسيكؿً  كىافى  "كالدارمي، ففييما لفظكفييـ نفس المفظ" رجؿ"، عدا أحمد،   ًمفٍ  صى
 ."دىٍكسو  ًمفٍ  أىكٍ  ثىًقيؼو 

دكف ، َشد اد، جزًء منو ْبنِ  اهللِ  من طريق: َعْبدِ  ،(5)كفي األكسط ،(4)في الكبير الطبرانيكأخرجو 
 ذكر لفظ اإلبياـ.

 .َشد اد( عن ابن عباس  ْبنِ  اهللِ  ، وَعْبدِ َوْعَمَة اْلِمْصِري   اْبنُ كلىما) 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كفيو:
 مف صدكؽ، المصرم، الميممة، كسككف الكاك بفتح كعمة بف الرحمف عبد :َوْعَمَة اْلِمْصِري   اْبنُ 

 .(6)الرابعة

 أقوال النقاد في الراوي:

، كقاؿ (10)"الثقات" في كتاب حباف ابف كرهثقة، كذ :(9)كالنسائي ،(8)كالعجمي ،(7)معيف ابف قاؿ
 أىؿ مف التابعيف ثقات في سفياف بف يعقكب ، ذكره(11)مصر" أىؿ ثقات خر:" مفآفي مكضع 

 .(13)شيخ" حاتـ:" ، كقاؿ أبك(12)مصر

 كا تعالى أعمـ.خلصة القول في الراوي: قمت: ىو ثقة، 
                                                           

 (.5216/ح111/ص7( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(1
 (.1213/ح215/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(2
 (.11113/ح12/ص6( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(3
 (.11113/ح222/ص11( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(4
 (.5211/ح61/ص1( المعجـ األكسط ، الطبراني )ج(5
 (.273( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (6
 (.326/ 7ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(7
 (.211( الثقات، العجمي )ص (8
 (.322/ 6جتيذيب التيذيب، ابف حجر ) ((9

 (.117/ 7ج( الثقات، ابف حباف )(10
 (.127( مشاىير عمماء األمصار، ابف حباف )ص (11
 (.321/ 6ج( تيذيب التيذيب، ابف حجر )(12
 (.326/ 7ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(13
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 كركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 ،(1)مدلس، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف مالك بن أنس:

ـى  لـ كلكف ،كمرسؿ ٍيًد ٍبًف أىٍسمى يذكر أحد أنو أرسؿ عف زى
(2). 

 ،(3)مدلس، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف العدوي:  َزْيد ْبِن َأْسَمم
 .(4)لرحمف بف كعمة المصرمعبد ا يذكر أحد أنو أرسؿ لـ كلكف ،كمرسؿ

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 

 ًلرىسيكؿً  كىافى  )صيغة أخرل كىي:ببنفس الصيغة، ك ككرد في ركايات أخرل ، (َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:
ًديؽه   الم وً   .(دىٍكسو  ًمفٍ  أىكٍ  ثىًقيؼو  ًمفٍ  صى

 .فت المبيـعرٌ  ركاية أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

   بيان اإلبيام:

ؿً المراد بقمت:  ٍمرى ًلرىسيكؿ الم وً  الر جي ، أبو رقية تميم بن َأْوٍس الد اِريُّ  ، قيؿ ىك: ال ًذم أىٍىدىل اٍلخى
قيؿ ىيكى  ،(5)الخطيب البغدادم كبل القكليف:كقاؿ ب ،َرُجٌل ِمْن َثِقيٍف ُيْكَنى َأَبا َتم امٍ  كقيؿ ىك:  :كى

قيؿ ىيكى  اِفُع ْبُن َكْيَساَن الد َمْشِقيُّ نَ  ، (6)ابف بشككاؿ كبل القكليف:كقاؿ ب ،َأُبو َعامر الث َقِفيّ  :كى
 .(7)جميع األقكاؿ السابقة كذكر العراقي

        
 

 

 
                                                           

 (.32التدليس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف ب(1
 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.31( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (3
 (.7323/ح111/ص2( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.265/ 7جدادم )( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغ(5
 (.1/11ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(6
 (.1/623ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(7
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 كتاب اْلطعمة: المطمب الثاني
 ن:وفيو حديثا

 الحديث اْلول:

ٍفصي ٍبفي عيمى  :داكد كأبقاؿ  (95) د ثىنىا حى رى حى
د ثىنىا شيٍعبىةي (1) ٍف أىًبي ًبٍشرو (2)، حى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف (3)، عى

، عىًف اٍبًف عىب اسو  بىٍيرو بًّا، أىٍىدىٍت ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو َخاَلَتوُ ، أىف   جي : سىٍمننا، كىأىضي
(4) ،

كىأىًقطنا
(5) ،«، لىٍك « َتَقذُّرًا َفَأَكَل ِمَن الس ْمِن، َوِمَن اَْلِقِط، َوَتَرَك اْْلَُضب  مىى مىاًئدىًتًو كى كىأيًكؿى عى

مىى مىاًئدىًة رىسيكًؿ الم وً  ا أيًكؿى عى رىامنا مى  .(6) كىافى حى

 أوًًل: تخريج الحديث:

فىٍيدو  أيُـّ  ، كفيو لفظ" أىٍىدىتٍ (7)أخرجو البخارم الىةي  حي ب اسو  اٍبفً  خى "، كفي مكضع الن ًبيٍّ  ًإلىى عى
فىٍيدو  أيـ   ف  ، كفيو لفظ" أى (8)أخر اًرثً  ًبٍنتى  حي ، ٍبفً  الحى ٍزفو كفيو  ،(9)كمسمـ"، الن ًبيٍّ  ًإلىى أىٍىدىتٍ  حى

فىٍيدو  أيُـّ  لفظ" أىٍىدىتٍ  فىٍيدو  أيُـّ  ، كفيو لفظ" أىٍىدىتٍ (10)كالنسائي"، الم ًو  رىسيكؿً  ًإلىى حي الم ًو  رىسيكؿً  ًإلىى حي
 ،"فىٍيدو  أيُـّ  كفيو لفظ" أىٍىدىتٍ  ،(11)كالطيالسي كفيو لفظ" ،(12)كابف الجعد"، الم ًو  رىسيكؿً  ًإلىى حي

فىٍيدو  أيُـّ  أىٍىدىتٍ  الىتىوي  أىف   كفيو لفظ" ،(13)كأحمد"،  الن ًبيٍّ  ًإلىى حي ، أيـ   خى فىٍيدو "، الم وً  رىسيكؿً  الىى أىٍىدىتً  حي

                                                           

اًرًث بًف سىٍخبىرىةى.(1  ( حفص بف عمر: ىك ابف الحى
 ( شعبة: ىك ابف الحجاج.(2
 ( أبك بشر: ىك جعفر بف إياس.(3
ٌبان( قاؿ ا(4 ٌب". جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، ابف األثير ( )أىضي : جمع قٌمة لمض  بف األثير:" األىضيبُّ

 (.5/131ج)
( )أىًقطا( قاؿ ابف األثير:" األقط: لبف جامد يابس". جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، ابف األثير (5

 (.5/131ج)
 (.2522/ح272/ص2ض بٍّ )ج( سنف أبي داكد، أبك داكد، كتاب األطعمة، باب ًفي أىٍكًؿ ال(6
 (.3757/ح177/ص2( صحيح البخارم، البخارم )ج(7
 (.5271/ح111/ص2( المرجع السابؽ )ج(8
 (.1215/ح1711/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.1212/ح122/ص5( سنف النسائي، النسائي )ج(10
 (.3511/ح211/ص1( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(11
 (.1511/ح371/ص1ف الجعد، عمي بف الجعد )ج( مسند اب(12
 (.3322/ح111/ص1( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(13
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فىٍيدو  أيـ   كفيو لفظ" أىف   ،(1)خركفي مكضع آ ارً  ًبٍنتى  حي ، ٍبفً  ثً اٍلحى ٍزفو الىةى  حى ، اٍبفً  خى  أىٍىدىتٍ  عىب اسو
     إلى الحارث ابنة خالتي حفيد أـ ، كفيو لفظ" أىدت(2)في المسند كأبك يعمى"،  ًلمن ًبيٍّ 
الىًتي ، كفيو لفظ" أىٍىدىتٍ (3)كأبك عكانة "، ا  رسكؿ ، أيُـّ  خى فىٍيدو كابف "، الم ًو  رىسيكؿً  ًإلىى حي
فىٍيدو  أيُـّ  يو لفظ" أىٍىدىتٍ كف ،(4)حباف الىًتي حي اًرثً  ًبٍنتي  خى  في كالطبراني"، الم ًو  رىسيكؿً  ًإلىى اٍلحى

فىٍيدو  أيُـّ  كفيو لفظ" أىٍىدىتٍ  ،(5)الكبير المعجـ الىًتي حي ، (6)كأبك نعيـ في المعرفة"، اً  رىسيكؿً  ًإلىى خى
الىًتي كفيو لفظ" أىٍىدىتٍ  فىٍيدو  أيُـّ  خى  أيُـّ  كفيو لفظ" أىٍىدىتٍ  ،(7)في الكبرل كالبىٍييىًقيٌ "، اً  رىسيكؿً  ًإلىى حي

فىٍيدو  الىةي  حي ب اسو  اٍبفً  خى  إياس، بو، بنحوه. بن جعفر بشر أبي من طريق:"، اً  رىسيكؿً  ًإلىى عى

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 .(8)إياس بف جعفر يذكر أحد أنو أرسؿ عف أىًبي ًبٍشرو  لـكلكف  ،مرسؿ لحجاج:شعبة بن ا

 .(9) لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف ابف عباس كلكف ،: مرسؿجبير بن سعيد

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 .  (10)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:

 

 

                                                           

 (.2111/ح161/ص7( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(1
 (.3227/ح332/ص1( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(2
 (.5517/ح22/ص7( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(3
 (.7332/ح36/ص13ج( صحيح ابف حباف، ابف حباف )(4
 (.13111/ح12/ص13( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(5
 (.2111/ص6( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(6
 (12115/ح712/ص2( السنف الكبرل، البييقي )ج(7
 (.126( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (8
 .113ص ، ( انظر: المرجع السابؽ(9

 (.2522/ح613/ص7تحقيؽ األرنؤكط )ج( سنف أبي داكد، أبك داكد، (10
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .ةصيغنفس الككرد في ركايات أخرل ب، (ْىَدْت ِإَلى َرُسوِل الم ِو أَ  َخاَلَتوُ ) لفظ اإلبيام:

فىٍيدو  أيُـّ  أىٍىدىتٍ  )كما جاء في التخريج، كىي: المبيـ، فتىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ   حي
الىةي  فىٍيدو  أيـ   أىف   ،الن ًبيٍّ  ًإلىى عىب اسو  اٍبفً  خى اًرثً  ًبٍنتى  حي ، ٍبفً  الحى ٍزفو  أيُـّ  أىٍىدىتٍ  ،الن ًبيٍّ  ًإلىى أىٍىدىتٍ  حى
فىٍيدو  الىتىوي  أىف   ،الم ًو  رىسيكؿً  ًإلىى حي ، أيـ   خى فىٍيدو فىٍيدو  أيـ   أىف   ،الم ًو  رىسيكؿً  الىى أىٍىدىتً  حي اًرثً  ًبٍنتى  حي  اٍلحى

، ٍبفً ا ٍزفو الىةى  حى ، اٍبفً  خى   ا(. رسكؿ إلى الحارث ابنة خالتي حفيد أـ أىدت ،ًلمن ًبيٍّ  أىٍىدىتٍ  عىب اسو
 بيان اإلبيام:

الىًة اٍبًف عىب اسو المراد ب قمت: الخطيب  ، بعض الطعاـ، قاؿالتي أىدت رسكؿ ا  ، خى
ب اسو ىىًذًه: " :البغدادم الىًة اٍبًف عى : ُىَزْيَمةُ اٍسـي خى ًقيؿى تيٍكنىى: أيُـّ عىًقيؽو  ُحَفْيَدُة ِبْنُت اْلَحاِرثِ ، كى ، كى

فىٍيدو  : أيُـّ حي ًقيؿى الىةي اٍبًف عىب اسو ًىيى " :كقاؿ ابف بشككاؿ ،(1)"كى فىٍيفو كىأيُـّ  ،ُأمُّ َحِفيدٍ خى ييقىاؿي لىيىا أيُـّ حي
 . (3)كبل القكليف العراقيذكر ك ، (2)"عيفىٍيفو قىاؿى اٍلبىاًىًمٌي اٍسميىا ىزيمة

ًفيدو ، ىي بأف خالة ابف عباس والواضح لي:  اًرث بنت ، كاسميا ىزيمةأيُـّ حى ، كما سبؽ (4)اٍلحى
 كا تعالى أعمـ.، (5)ذلؾ في التخريج، ككما قاؿ ابف حجر في الفتح

 
      

 

 

 

                                                           

 (.271/ 7ج( األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(1
 (.711/ 3ج( غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(2
 (.1/662جالعراقي )، ( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد(3
يمة بنت الحارث اليبللية كىي أخت ميمكنة بنت الحارث : ىي أـ حفيد كاسميا ىز   ( ىزيمة بنت الحارث(4

أـ المؤمنيف، كىي أيضا خالة ابف عباس، كخالد بف الكليد، كىي التي أىدت السمف كاألقط كاألضب إلى 
، ككانت تسكف ، فأكؿ السمف كاألقط، كلـ يأكؿ الضباب، تركيا تقذرا، كأكمت عمى مائدتو رسكؿ ا 

 (.216/ 5جي معرفة الصحابة، ابف األثير)البادية. أسد الغابة ف
 (.223/ 12ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر)(5
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 الحديث الثاني:

د ثىنىا مىٍعفه  :الترمذمقاؿ  (96) : حى اًرمُّ قىاؿى اؽي ٍبفي ميكسىى األىٍنصى د ثىنىا ًإٍسحى حى
د ثىنىا  ،(1) : حى قىاؿى

اًلؾه  مى
، عىٍف أىًبيوً  ، عىفٍ (2) اًلحو سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى

ٍيرىةى (3)  ، أىف  رىسيكؿى الم ًو  ، عىٍف أىًبي ىيرى
افىوي  ، ثيـ  أيٍخرىل فىشىًربىوي، ثيـ   ، فىأىمىرى لىوي رىسيكؿي الم ًو َضْيٌف َكاِفرٌ ضى ًمبىٍت فىشىًربى ًبشىاةو، فىحي

بى  ت ى شىًربى ًحبلى ، فىأىمىرى لىوي  أيٍخرىل فىشىًربىوي، حى ـى    سىٍبًع ًشيىاهو، ثيـ  أىٍصبىحى ًمفى الغىًد، فىأىٍسمى
بىيىا رىسيكؿي الم ًو  ًمبىٍت فىشىًربى ًحبلى ًبشىاةو، فىحي

ـٍ يىٍستىًتم يىا، فىقىاؿى رىسيكؿي (4) ، ثيـ  أىمىرى لىوي ًبأيٍخرىل فىمى
 .(5)«الَكاِفُر َيْشَرُب ِفي َسْبَعِة َأْمَعاءٍ الُمْؤِمُن َيْشَرُب ِفي ِمًعى َواِحٍد، وَ : »الم ًو 

 أوًًل: تخريج الحديث:

، (11)حباف كابف ،(10)عكانة كأبك ،(9)كأحمد ،(8)، كمالؾ(7)، كالنسائي في الكبرل(6)أخرجو مسمـ
ٍيؼه السمان، بنحوه صالح من طريق: َأِبي ". ، كفييـ نفس المفظ" ضى  كىاًفره

  ،(16)كأحمد،(15)كالطيالسي،(14)كابف ماجو،(13)لكبرل، كالنسائي في ا(12)كأخرجو البخارم
 

                                                           

 ( معف: ىك ابف عيسى بف يحيى األشجعي.(1
 ( مالؾ: ىك ابف أنس.(2
 ( أبيو: ىك أبك صالح ذككاف السماف.(3
أراد بو المبف الذم ىك قدر ًحبلبيا". جامع ( )ًحبلبيا( قاؿ ابف األثير:" الًحبلب: اإلناء الذم يحمىب فيو، ك (4

 (.115/ 5جاألصكؿ في أحاديث الرسكؿ، ابف األثير )
، كىالكىاًفري يىٍأكيؿي ًفي (5 اءى أىف  الميٍؤًمفى يىٍأكيؿي ًفي ًمعنى كىاًحدو ( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب األطعمة، باب مىا جى

 (.1112/ح365/ص1سىٍبعىًة أىٍمعىاءو )ج
 (.3162/ح1623/ص2ح مسمـ، مسمـ )ج( صحي(6
 (.6166/ح211/ص6( السنف الكبرل، النسائي )ج(7
 (.11/ح231/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(8
 (.1152/ح162/ص11( المسند، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.1131/ح312/ص7( المستخرج، أبك عكانة )ج(10
 (.163/ح252/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(11
 (.7225/ح53/ص5خارم، البخارم )ج( صحيح الب(12
 (.6511/ح351/ص6( السنف الكبرل، النسائي )ج(13
 (.2376/ح1111/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(14
 (.3612/ح377/ص1( مسند الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(15
 (.2255/ح331/ص17( المسند، أحمد بف حنبؿ )ج(16



390 

دكف ذكر لفظ اإلبياـ، عدا البخارم،  مختصرًا، ،اْلشجعي َحاِزمٍ  من طريق: َأِبي، (1)عكانة كأبك
 ."  فيو لفظ" رجبلن
 ىرمز بن الرحمن عبد من طريق:، (5)حباف كابف ،(4)كأحمد ،(3)، كمالؾ(2)كأخرجو البخارم
 ذكر لفظ اإلبياـ.  دكف اْلعرج، مختصرًا،

من طريق: أبي  ،(9)عكانة كأبك ،(8)كالدارمي، (7)كأحمد ،(6)ابف أبي شيبة في المصنؼكأخرجو 
 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.  الرحمن، مختصرًا، عبد بن سممة

صالح السمان،  ( تابعوا أباالرحمن عبد بن أبو سممةو واْلعرج،  ،اْلشجعي َحاِزم ثلثتيم)َأبو
 . عن أبي ىريرة 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
، بؿ كقاؿ أبك (10)يذكر أحد أنو أرسؿ عف مالؾ بف أنس لـكلكف  ،مرسؿ :معن بن عيسى

 .(11)"ىك أثبت أصحاب مالؾ" حاتـ:

مدلس كمرسؿ، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب  أنس: مالك بن
اًلحو  لـ، كما ك (12)المدلسيف يذكر أحد أنو أرسؿ عف سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى

(13). 

 
                                                           

 (.1131/ح311/ص7( المستخرج، أبك عكانة )ج(1
 (.7226/ح53/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(2
 (.2/ح231/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(3
 (.5125/ح161/ص13( المسند، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.161/ح251/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(5
 (.31711/ح112/ص7( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(6
 (.2631/ح212/ص17( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.3116/ح1322/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(8
 (.1135/ح311/ص7( المستخرج، أبك عكانة )ج(9

 (.311( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (10
 (.713( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (11
 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (12
 (.351انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص ( (13
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ٍيرىةى  يذكر أحد أنو أرسؿ عفكلكف لـ  مرسؿ،السمان  ذكوان صالح: أبو  .(1) أىًبي ىيرى

 :عداركاتو ثقات، ك 
 لو ركل بأخرة، حفظو تغير صدكؽ، المدني، يزيد أبك السماف، ذككاف: ُسَيْيِل ْبِن َأِبي َصاِلح

 .(2)المنصكر خبلفة في مات السادسة، مف كتعميقا، مقركنا البخارم
 أقوال النقاد في الراوي: 

كىافى  ابف ، كقاؿ(3)الحديث" في ثبتا صالح أبي ٍبف سييؿ نعد كنا عييىينة:" ٍبف سفياف قىاؿ  سعد:" كى
ًديًث" كىًثيرى  ًثقىةه  الح ، كقاؿ يحيى بف معيف:" أىبيك(4)اٍلحى ثىة لىوي  كىافى  السماف صى  بف سييىٍيؿ بىًنيفى  ثىبلى
الح أىبى الح أىبى بف كىعباد صى الح صى الح أىبى بف كىصى ، (6)، كقاؿ العجمي:" ثقة"(5)ًثقىة" كميـ صى

كىافى  كتاب في حباف ابف ، كذكره(7)ثقة" كقاؿ النسائي:" كذكره ابف  ،(8)يخطىء" الثقات، كقاؿ:" كى
ا ت ًقيفى اٍلمي  مفشاىيف في "الثقات" كقاؿ:  ن مى ًديثو غمط ًفي تكقي كىاً  ذ ًمم ف حى  ، كقاؿ(9)عىنوي" يىٍأخي

 أف اال كالشكاىد األصكؿ في عنو الركاية مسمـ أكثر كقد الحديث، أركاف أحد سييؿ الحاكـ:"
 ، كقاؿ الذىبي:"(12)ثقة" ":البر عبد ابف ، كقاؿ(11)ثقة" ":الخميمي ، كقاؿ(10)الشكاىد" في غالبيا
ابف  ، كقاؿ(14)منو" أقكل كغيره الثقات العمماء أحد خر:"آ، كقاؿ في مكضع (13)حفظو" تغير ًثقىة

 .(15)ثقة" ":حجر
                                                           

 (.151( انظر: العبلئي، جامع التحصيؿ )ص (1
 (.372( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (2
 (.732/ 1ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )(3
 (.217( الطبقات الكبرل، ابف سعد )ص (4
 (.113/ 2ج( تاريخ ابف معيف، يحيى بف معيف، ركاية الدكرم )(5
 .113/ 2ج، المرجع السابؽ( (6
 (.173/ 6ج( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )(7
 (.111/ 6ج( الثقات، ابف حباف )(8
 (.111( تاريخ أسماء الثقات، ابف شاىيف )ص (9

 (.361/ 1ج( تيذيب التيذيب، ابف حجر )(10
 (.171/ 6ج( إكماؿ تيذيب الكماؿ، مغمطام )(11
 .173/ 6ج، المرجع السابؽ( (12
 (.312/ 1جالمغني في الضعفاء، الذىبي ) ((13
 (.26( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، الذىبي)ص (14
 (.311/ 5ج( لساف الميزاف، ابف حجر )(15
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 ، كقاؿ(2)بو" يحتج كال حديثو يكتب ":، كقاؿ أبك حاتـ(1)حديثو" اصمح ما ":حنبؿ بف أحمد قاؿ
 عبلءال أك إليؾ أحب ىك صالح أبي بف سييؿ عف زرعة أبا سألت ":حاتـ أبي بف الرحمف عبد
 بو ليس ":النسائي ، كقاؿ(3)قميبل" أشير كأبكه كأشير أشبو سييؿ: فقاؿ عبدالرحمف؟ بفا

 الرجؿ كعمى ثقة عمى يدؿ كىذا أبيو عف جماعة، عف سييؿ ، كقاؿ ابف عدم:" كحدث(4)بأس"
 سمي مف سمع ما كبيف أحد أبيو كبيف بينو ليس أبيو مف سمع ما بيف كتمييز الرجؿ تمييز

 الفتح أبك ، كقاؿ(5)بأس بو" ال ثبت األخبار مقبكؿ عندم كسييؿ األئمة مف يرىماكغ كاألعمش
 ، كقاؿ الذىبي:"(6)حديثو" بعض فذىب عمره آخر في برساـ أصابو أنو إال صدكؽ، األزدم:"
 .(7)حفظو" ساء مشيكر صدكؽ

، ٍيًمحه كى ًفيوً  قاؿ يحيى بف معيف:" صي " كى  مف قريب ديثوح سييؿ خر:"آ، كقاؿ في مكضع (8)ًليفه
ًميُّ  ، كقىاؿى (9)الحديث" في بالقكم كليس ىذا مف قريب أك بحجة ليس حديثو السكاء  بفي  عى
ًدٍيًنيٍّ  دى ، ًلسييىٍيؿو  أىخه  مىاتى  ":المى مىٍيوً  فىكىجى ًدٍيًث" ًمفى  كىًثٍيران  فىنىًسيى ، عى  .(10)الحى

 .(11)بغيره مقركنا البخارم لو كركل

العبلئي في القسـ األكؿ مف  عٌدهي  كلكف خرة،آب حفظو ركال يضير ما قيؿ فيو: فقد تغي 
ًقٍيؿى  ،(12)المختمطيف اًلكان  ًإف  : كى ذى  ًإن مىا مى ٍنوي  أىخى  .(13)الت غىيُّرً  قىٍبؿى  عى

 كا تعالى أعمـ.، صدوققمت: ىو  خلصة القول في الراوي:

                                                           

 (.315/ 1ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(1
 (.311( الثقات، العجمي )ص (2
 (.315/ 1ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(3
 (.335/ 13جالرجاؿ، المزم ) ( تيذيب الكماؿ في أسماء(4
 (.736/ 1ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )(5
 (.361/ 1ج( تيذيب التيذيب، ابف حجر )(6
 (.373( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، الذىبي)ص (7
 (.177/ 3ج( الضعفاء الكبير، العقيمي )(8
 (.732/ 1ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )(9

 (.153/ 6جـ النببلء، الذىبي)( انظر: سير أعبل(10
 (.736/ 1ج( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم )(11
 (.71( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (12
 (.153/ 6ج( انظر: سير أعبلـ النببلء، الذىبي)(13
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 .ترجالو ثقا جؿ سييؿ بف أبي صالح فيك صدكؽ، كباقيأل ؛حسنإسناده لذا ف

ًديًث سييىٍيؿو  قاؿ الترمذم:" سىفه غىًريبه ًمٍف حى ًديثه حى  .(1)"ىىذىا حى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

، كما جاء في التخريج ةككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغ، (َكاِفرٌ  َضْيفٌ ) لفظ اإلبيام:
(كىي: )كصيغة أخرل،   .رجبلن

 .ـفت المبيعرٌ  لـ أقؼ عمى أم ركاية فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

َأُبو َبْصَرَة  ختمؼ فيو، فقيؿ ىك:، أالمراد بالضيؼ الكافر الذم ضاؼ عند رسكؿ ا  قمت:
 ، كقيؿ ىك:(4)كابف بشككاؿ ،(3)الخطيب البغدادم، ك (2)عبدالغني األزدم كقاؿ بذلؾ:، اْلِغَفاِريُّ 

ُثَماَمُة  ، كقيؿ ىك:(6)كابف بشككاؿ، (5)زدم، كقاؿ بذلؾ: عبدالغني األَنْضَمُة ْبُن َعْمٍرو اْلِغَفاِريُّ 
ًقيؿى  ،ْبُن َأثَالٍ ا ٍيؼي  :"ابف بشككاؿ، كقاؿ (7)ابف بشككاؿ كقاؿ بذلؾ:، َأُبو َغْزَوانَ  كى ىىذىا الض 

جميع األقكاؿ  العراقي ذكرك ، (8)"َجْيَجاٌه اْلِغَفاِريُّ اٍلمىٍذكيكري اٍختيًمؼى ًفيًو كىًثيرنا فىًقيؿى كىىيكى األىٍكثىري ًإن وي 
 ، كا تعالى أعمـ.(9)السابقة

 

        
 

  

                                                           

 (.1112/ح365/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(1
 (.177( انظر: الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد )ص (2
 (.212/ 7ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(3
 (.1/321ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(4
 (.177( انظر: الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد )ص (5
 (.1/321ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(6
 .1/323ج، ابؽ( انظر: المرجع الس(7
 .1/331ج، ( المرجع نفسو(8
 (.1/616ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(9
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 كتاب اْلشربة : المطمب الثالث
 ن:وفيو حديثا 

 الحديث اْلول:

ٍف اٍبًف اٍلقىاًسـً : النسائيقاؿ  (97) مىٍيًو كىأىنىا أىٍسمىعي، عى ، ًقرىاءىةن عى اًرثي ٍبفي ًمٍسًكيفو : اٍلحى قىاؿى
(1) : ، قىاؿى

اًلؾه  د ثىًني مى حى
ٍف اٍبًف ًشيىابو ، (2) عى

(4)، عىٍف الس اًئًب ٍبًف يىًزيدى (3)
 أىن وي أىٍخبىرىهي أىف  عيمىرى ٍبفى ،

ط اًب  :  اٍلخى ، فىقىاؿى ـٍ مىٍيًي رىجى عى ِإن ي َوَجْدُت ِمْن ُفَلٍن ِريَح َشرَاٍب، َفَزَعَم َأن ُو َشرَاُب »خى
ط اًب «ْن َكاَن ُمْسِكرًا َجَمْدُتوُ ، َوَأَنا َساِئٌل َعم ا َشِرَب، َفإِ (5)الط َلءِ  مىدىهي عيمىري ٍبفي اٍلخى  ،، فىجى

د  تىامًّا  .(6)اٍلحى
 أوًًل: تخريج الحديث: 

ٍدتي  ، كفييما لفظ" ًإنٍّي(8)كمالؾ ،(7)أخرجو النسائي في الكبرل فو  ًمفٍ  كىجى "،  ًريحى  فيبلى عبد ك شىرىابو
دٍ  كفيو لفظ" ًإنٍّي ،(9)في المصنؼ الرزاؽ كابف أبي  "،الش رىابً  ًريحى  عيمىرى  ٍبفً  الم وً  عيبىٍيدً  ًمفٍ  تي كىجى

ابىوي  الم ًو، عيبىٍيدى  أىف   ًلي كفيو لفظ" ذيًكرى  ،(10)شيبة في المصنؼ في  كالطحاكمشىرىابنا"،  شىًربيكا كىأىٍصحى
ٍدتي  كفيو لفظ" ًإنٍّي ،(11)ثارشرح معاني اآل ٍبدً  ًمفٍ  آًنفنا كىجى كالطبراني الش رىاًب"،  ًريحى  رى عيمى  ٍبفً  اً  عى

                                                           

 ( ابف القاسـ: ىك عبد الرحمف بف القاسـ.(1
 ( ممؾ: ىك ابف أنس.(2
 ( ابف شياب: ىك الزىرم. (3
ائب ٍبف يىًزيدى ٍبف سىًعيد ٍبف عائد ٍبف األسكد ٍبف : ٍبف سىًعيد ٍبف ثمامة ٍبف األسكد كقيؿ: الس( السائب ٍبف يىًزيدى (4

ٍبد الم ًو ٍبف الحارث، كىك المعركؼ بابف أخت نمر، يكنى أبا يزيد، قيؿ: إنو كناني ليثي، كقيؿ: أزدم،  عى
كقيؿ: كندم، كقاؿ ابف شياب: ىك مف األزد، كعداده في بني كنانة، كقيؿ: إنو ىذلي، كىك حميؼ أمية ٍبف 

 (.111/ 3جلد في السنة الثانية مف اليجرة. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير)عبد شمس، ك 
ء( قاؿ ابف األثير:" ًباٍلكىٍسًر كالمدٍّ: الش رابي المطبكخي ًمٍف عىًصير الًعنىب". النياية في غريب الحديث (5 ( )الطٍّبلى

 (.125/ 2جكاألثر، ابف األثير )
تاب األشربة، باب ًذٍكري اأٍلىٍخبىاًر ال ًتي اٍعتىؿ  ًبيىا مىٍف أىبىاحى شىرىابى السٍُّكًر ( سنف النسائي، النسائي، ك(6

 (.7511/ح236/ص1)ج
 (.7121/ح116/ص7( السنف الكبرل، النسائي )ج(7
 (.113/ص3( مكطأ مالؾ، مالؾ بف أنس )ج(8
 (.15131/ح331/ص2( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(9

 (.32576/ح61/ص7بي شيبة )ج( المصنؼ، ابف أ(10
 (.333/ص1ثار، الطحاكم )ج( شرح معاني اآل(11
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ٍدتي  قىدٍ  كفيو لفظ" ًإنٍّي ،(1)في مسند الشاميف "،  ًريحى  عيمىرى  ٍبفً  الم وً  عيبىٍيدً  ًمفٍ  آًنفنا كىجى شىرىابو
ٍدتي  ، كفيو لفظ" ًإنٍّي(2)كالدارقطني فو  ًمفٍ  كىجى "،  ًريحى  فيبلى كالبىٍييىًقٌي في الكبرلشىرىابو

كفيو لفظ"  ،(3)
ٍدتي  ًإنٍّي فو  ًمفٍ  كىجى "،  ًريحى  فيبلى  .من طريق: ابن شياب الزىري، بو، بنحوهشىرىابو

 :ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو

كمرسؿ  ،(4)مدلس، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف مالك بن أنس:
 .(5)الزىرم شياب ابفلـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف  كلكف

،  يىًزيدى  ٍبف السائببالسماع مف صرح ، كلكف (6)مف المرتبة الثالثة ،مدلس :زىريال ابن شياب
عف  أرسؿيذكر أحد أنو  كلكف لـ ، كمرسؿ،(7)ثارركاية الطحاكم في شرح معاني اآلكما في 

 .(8) الس اًئًب ٍبًف يىًزيدى 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 .(9)ثقات" إسناده قاؿ الصنعاني:" كرجاؿ
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .كما جاء في التخريج ةصيغنفس الككرد في ركايات أخرل ب، (ُفَلنٍ ) لفظ اإلبيام:

ٍدتي  ًإنٍّي )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ   ًمفٍ  كىجى
ابىوي  الم ًو، عيبىٍيدى  أىف   ًلي ذيًكرى ، الش رىابً  ًريحى  عيمىرى  ٍبفً  الم وً  عيبىٍيدً  ٍدتي  ًإنٍّي ،شىرىابنا شىًربيكا كىأىٍصحى  آًنفنا كىجى
ٍبدً  ًمفٍ   .(الش رىابً  ًريحى  عيمىرى  ٍبفً  اً  عى

 

 
                                                           

 (.3221/ح172/ص1( مسند الشاميف، الطبراني )ج(1
 (.1617/ح117/ص7( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(2
 (.15211/ح713/ص1( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(3
 (.32المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص  ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب(4
 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (5
 (.17( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (6
د ثىًني الس اًئبي بٍ 333/ 1جثار، الطحاكم )( شرح معاني اآل(7 : حى  في يىًزيدى(.(. )عىًف الزٍُّىًرمٍّ قىاؿى
 (.362( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (8
 (.1651/ 2ج( فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار، الصنعاني )(9
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 بيان اإلبيام:

ٍنوي المراد بفبلف  قمت: ًديثً ، عمر بف الخطاب ال ًذم كىن ى عى ، ألنو كجد منو ريح ًفي ىىذىا اٍلحى
ابف ك  ،(1)الخطيب البغدادم كقاؿ بذلؾ ، الم ِو ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَخط ابِ  ُعَبْيدُ  الشراب، ىك

 كمما يؤكد ذلؾ ما سبؽ في التخريج، كا تعالى أعمـ. ،(3)، كالعراقي(2)بشككاؿ

 

      
 الحديث الثاني:

نىا قيتىٍيبىةي  :النسائيقاؿ  (98) أىٍخبىرى
ٍبدي اٍلعىًزيزً (4) د ثىنىا عى : حى ٍف أىًبي  ،(5)، قىاؿى عىٍف عيمىارىةى ٍبًف غىًزي ةى، عى

بىٍيرً  اًبرو (6)الزُّ ـى فىسىأىؿى رىسيكؿى الم ًو َرُجًل ِمْن َجْيَشانَ ، أىف  (7)، عىٍف جى ًف، قىًد ٍيشىافي ًمفى اٍليىمى ، كىجى
  ًمفى الذُّرىًة ييقىاؿي لىوي اٍلًمٍزري ، ـٍ بيكنىوي ًبأىٍرًضًي عىٍف شىرىابو يىٍشرى

َأُمْسِكٌر : »ؿى الن ًبيُّ ، فىقىا(8)
، قىاؿى رىسيكؿي الم ًو «؟ُىوَ  ـٍ : نىعى ُكلُّ ُمْسِكٍر َحرَاٌم، ِإن  الم َو َعز  َوَجل  َعِيَد ِلَمْن : »، قىاؿى

بىا« َشِرَب اْلُمْسِكَر، َأْن َيْسِقَيُو ِمْن ِطيَنِة اْلَخَبالِ  ا ًطينىةي اٍلخى مى  ًؿ؟، قىاؿى قىاليكا: يىا رىسيكؿى الم ًو كى
« : َِعَرُق َأْىِل الن ار» :  .(9)«ُعَصاَرُة َأْىِل الن ارِ »، أىٍك قىاؿى

 

 

                                                           

 (.321/ 2ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(1
 (.351/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(2
 (.3/1175جالعراقي )، انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد( (3
 ( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ الثقفي.(4
 ( عبد العزيز: ىك ابف محمد بف عبيد الدراكردل.(5
6). م دي بفي ميٍسًمـً بًف تىٍدريسى  ( أبك الزبير: ىك ميحى
 . ( جابر: ىك ابف عبد ا (7
( قاؿ ابف ا(8 : ًمفى الش ًعير أىًك الًحٍنطىًة". النياية في ( )الًمٍزري ًقيؿى ذي ًمفى الذُّرىة. كى ألثير:" الًمٍزري ًباٍلكىٍسًر: نبيذه ييت خى

 (.231/ 1جغريب الحديث كاألثر، ابف األثير )
ؿ  ًلشىاًرًب اٍلميٍسكً (9 ا أىعىد  الم وي عىز  كىجى ، كىاٍليىكىاًف، كىأىًليـً ( سنف النسائي، النسائي، كتاب األشربة، ًذٍكري مى ًر، ًمفى الذُّؿٍّ

 (.7512/ح235/ص1اٍلعىذىاًب )ج
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  أوًًل: تخريج الحديث: 

في  كالطبراني ،(5)كابف حباف، (4)كأبك عكانة  ،(3)كأحمد ،(2)في الكبرل كالنسائي ،(1)أخرجو مسمـ
كالبىٍييىًقٌي في الكبرل ،(6)األكسط

 ُمَحم دِ  بن العزيز عبد من طريق:، (8)، كفي شعب اإليماف(7)
". ًمفٍ  رىجيبلن  أىف   كبمفظ مقارب" الد راَوْرِدّي، بو، بنحوه، ٍيشىافى  جى

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 :كفيو ثقات، ركاتو
م دً  بف :العزيز عبد ٍرًدٌم، أبك عيبىيد بف ميحى  افك صدكؽ، المدني، مكالىـ الجيني، محمد الد راكى

  .(9)كثمانيف سبع أك ست سنة مات الثامنة، مف فيخطىء، غيره كتب مف يحدث

 أقوال النقاد في الراوي: 

، كقاؿ (11)الدراكردم" يكثؽ أنس بف مالؾ ":الزبيرم ، كقاؿ مصعب(10)ًثقىة" معيف:" قاؿ ابف
كىافى ، كذكره ابف حباف في كتاب "الثقات"(13)، كقاؿ أبك حاتـ:" محدث"(12)ًثقىة" العجمي:"  ، كقاؿ" كى
 .(14)يخطىء"

 

                                                           

 (.3113/ح1715/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.7122/ح116/ص7( سنف النسائي الكبرل، النسائي )ج(2
 (.11111/ح163/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(3
 .(5272/ح113/ص7( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(4
 (.7261/ح112/ص13( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(5
 (.1116/ح315/ص1( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(6
 (.15261/ح715/ص1( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(7
 (.7121/ح111/ص5( شعب اإليماف، البىٍييىًقٌي )ج(8
 (.271( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (9

 (.131ف، ركاية الدارمي )ص ( تاريخ ابف معيف، يحيى بف معي(10
 (.227/ 7ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(11
 (.216( الثقات، العجمي)ص (12
 (.226/ 7ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(13
 (.116/ 5ج( الثقات، ابف حباف )(14
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كىافى  ًديثً  كىًثيرى  كقاؿ ابف سعد:" كى ، كقاؿ أحمد بف (2)ًبًو" بىٍأس الى  معيف:" ، كقاؿ ابف(1)يىٍغمىطي" اٍلحى
ذا بالطمب، معركفا حنبؿ:" كاف ذا صحيح، فيك كتابو مف حدث كا   كىـ، الناس كتب مف حدث كا 

، (3)عمر" بف ا عبيد عف يركيو العمرل ا دعب حديث قمب كربما فيخطئ، كتبيـ مف يقرأ كاف
ديكؽ  .(4)ًمٍنوي" أقكل غىيره كقاؿ الذىبي:" صى

 .(5)فيخطئ" الشئ حفظو مف حدث فربما الحفظ سيئ زرعة الرازم:" أبك كقاؿ

ذا، كتابو مف حدث إذا ىك ثقةخلصة القول في الراوي: قمت  الناس فيك  كتب مف حدث كا 
 كا تعالى أعمـ. ،وقصدكعميو فالراكم  ضعيؼ،

 .(6)غىًزي ةى  ٍبفً  عيمىارىةى  كال يضير ما قيؿ فيو: فيك مرسؿ، كلكف لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف
 .وىو ثقة، 17سبقت ترجمتو في حديث رقـ :َغِزي ةَ  ْبنِ  ُعَماَرةَ 

َبْيِر: َأُبو م دي  الزُّ ، بفً  ميٍسًمـً  بفي  ميحى  .وىو ثقة، 26سبقت ترجمتو في حديث رقـ تىٍدريسى

، كلـ يصرح بالسماع مف (7)ىك مدلس، فعده ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيفك 
 .جابر بف عبدا 

َبْيرِ  َأبيجل ؛ ْلضعيفإسناده لذا ف م دي  الزُّ ، مدلس مف الثالثة، بفي  ميحى  بالسماع يصرح كلـ ميٍسًمـً
 .عبدا بف جابر مف

 يصرح لـ الزبير أبك مسمـ، شرط عمى إسناده ، كقاؿ األرنؤكط:"(8)"لغيره كقاؿ األلباني:" صحيح
 .(9)بالتحديث"

 

 
                                                           

 (.131/ 7ج( الطبقات الكبرل، ابف سعد )(1
 (.151رمي )ص ( تاريخ ابف معيف، يحيى بف معيف، ركاية الدا(2
 (.226/ 7ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(3
 (.222/ 3ج( المغني في الضعفاء، الذىبي )(4
 (.226/ 7ج( الجرح كالتعديؿ، ابف أبي حاتـ )(5
 (.331( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (6
 (.17بف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ا(7
 (.612/ 3ج( صحيح الترغيب كالترىيب، األلباني )(8
 (.11111/ح163/ص32( المسند، أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ األرنؤكط )ج(9
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة .، (َجْيَشانَ  ِمنْ  َرُجًل ) لفظ اإلبيام:

 .فت المبيـلـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

، ىكلرجؿ الذم سأؿ النبي المراد با قمت: ابف  كقاؿ بذلؾ ،َدْيَمٌم اْلَجْيَشاِنيُّ  ، عف شراب الًمٍزري
 كا تعالى أعمـ. ،(2)، كالعراقي(1)بشككاؿ

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.737/ 3ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(1
 (.1/511جالعراقي )، ( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد(2
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 كتاب النوم : المطمب الرابع
 ن:وفيو حديثا 

 الحديث اْلول:

د ثىنىا اٍبفي اٍلميثىن ى :داكد كأبقاؿ  (99) حى
د ثى (1) ٍعفىري ٍبفي يىٍحيىى (2)نىا أىبيك عىاًصـو ، حى د ثىًني جى : حى ، قىاؿى

، أىف  أىبىا الطُّفىٍيؿً ا نىا عيمىارىةي ٍبفي ثىٍكبىافى ، أىٍخبىرى ٍبًف عيمىارىةى ٍبًف ثىٍكبىافى
: رىأىٍيتي (3)  ، أىٍخبىرىهي، قىاؿى

ا ًباٍلًجًعر انىةً  ـي لىٍحمن يىٍقًس
كًر، ، قىاؿى أىبيك الطُّفىٍيًؿ: كى (4) زي ـى اٍلجى ـه أىٍحًمؿي عىٍظ ًئذو غيبلى ْذ إً »أىنىا يىٍكمى

: مىٍف «، َفَبَسَط َلَيا ِرَداَءُه، َفَجَمَسْت َعَمْيوِ َأْقَبَمِت اْمرََأٌة َحت ى َدَنْت ِإَلى الن ِبي   ، فىقيٍمتي
عىٍتوي  ؟ فىقىاليكا: ىىًذًه أيمُّوي ال ًتي أىٍرضى ًىيى
(5). 

  أوًًل: تخريج الحديث:

  ،(8)كالبزار ،(7)حاد كالمثانيعاصـ في اآلابف أبي ، ك (6)البخارم في األدب المفردأخرجو 
 

                                                           

 ىك محمد بف المثنى بف عبيد.( ابف المثنى: (1
 ( أبك عاصـ: ىك الضحاؾ بف مخمد.(2
: عامر بف كاثمة بف عبد ا بف عمير بف جابر بف حميس بف جدم بف سعد بف ليث بف ( أىبيك الطُّفىٍيًؿ (3

ثماني سنيف،  بكر بف عبد مناة بف كنانة الميثي، أبك الطفيؿ، غمبت عميو كنيتو، أدرؾ مف حياة النبي 
: إنو آخر مف مات ممف رأل النبي كا ، كقد ركل ف مكلده عاـ أحد، كمات سنة مائة أك نحكىا. كيقىاؿى

، ككاف مف أصحابو في مشاىده، ككاف ثقة مأمكنا يعترؼ بفضؿ نحك أربعة أحاديث، ككاف محبا لعمي 
ألصحاب، ابف عبد الشيخيف، إال أنو كاف يقدـ عميا، تكفي سنة مائة مف اليجرة. االستيعاب في معرفة ا

 (.522،ص521/ص3البر )ج
ًكيف ( اٍلًجًعر انىًة: قاؿ ابف األثير:" كىىيكى مىٍكًضعه قىًريبه ًمٍف مىك ةى، كىًىيى ًفي الًحٌؿ، كًميقاته لئًلٍحراـ، كىًىيى ًبتىسٍ (4

قىٍد تيٍكسىر اٍلعىٍيفي كتيشٌدد الر اءي". النياية في غريب الحديث  (.356/ 1جكاألثر، ابف األثير ) العىيف كالت ٍخًفيؼ كى
، باب ًفي ًبرٍّ اٍلكىاًلدىٍيًف )ج(5  (.7111/ح225/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد، أبكاب النـك
 (.1327/ح111/ص1( األدب المفرد ، البخارم )ج(6
 (.216/ح112/ص3حاد كالمثاني، ابف أبي عاصـ )ج( اآل(7
 (.3511/ح311/ص5( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(8
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كأبك  ،(3)،  كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾ(2)في المعجـ األكسط كالطبراني ،( 1)كابف حباف
كالبىٍييىًقٌي في الدالئؿ ،(4)نعيـ في المعرفة

خمد، بو، م بن الضحاك َعاِصم من طريق: َأبي ،(5)
 كفييـ نفس المفظ" امرأة". بنحوه،

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، عدا:
 .(6)الثامنة مف : مقبكؿ،ثوبان بن َيْحَيى بن جعفر

  أقوال النقاد في الراوي:

، كذكره ابف حباف في (7)عاصـ" أبي غير عنو يرك لـ مجيكؿ شيخ ":المديني بف عمي قاؿ
 .(9)جيالة" ، كقاؿ الذىبي:" فيو(8)ثقات"كتاب" ال

لحكـ ابف حجر،  ، استنادان لين الحديثىك مقبكؿ كلـ يتابع، فيك قمت خلصة القول في الراوي: 
 عمى أصحاب ىذه المرتبة، كا تعالى أعمـ.

 .(10)الخامسة مف مستكر، حجازم، :ُعَماَرُة ْبُن َثْوَبانَ 

 لين الحديثمقبكؿ كلـ يتابع، فيك  ، فيكثكباف بف يىىيىحٍ  بف جعفرجؿ أل ؛إسناده ضعيفلذا ف
 .كباقي رجالو ثقات، مستور فيك َثْوَبانَ  ْبنِ  ُعَماَرةِ  جؿألك 

 .(11)عمارة" كعمو يحيى بف جعفر لجيالة ضعيؼ إسناد كىذا بشكاىده، كقاؿ األرنؤكط:" حسف

 
                                                           

 (.1323/ح11/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(1
 (.3131/ح17/ص2( المعجـ األكسط، الطبراني )ج(2
 (.6727/ح515/ص2( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(3
 (.7126/ح3161/ص1( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(4
 (.112/ص7يىًقٌي )ج( دالئؿ النبكة، البىيٍ (5
 (.111( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (6
 (.116/ 7ج( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )(7
 (.121/ 6ج( الثقات، ابف حباف )(8
 (.326/ 1ج( الكاشؼ، الذىبي )(9

 (.111( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (10
 (.7111/ح175/ص5( سنف أبي داكد، أبك داكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج(11
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.أخرل  ككرد في ركايات، (اْمرََأةٌ ) لفظ اإلبيام:

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

عىٍتوي رداءه فجمست عميو، ىي  المراد بيذه المرأة التي بسط ليا النبي قمت:  ، أيمُّوي ال ًتي أىٍرضى
كابف حجر في  ،(2)عراقيكال، (1)كقاؿ بذلؾ ابف بشككاؿ، َحِميَمُة ِبْنُت ُذَؤْيٍب الس ْعِدي ةِ كىي 

 .(3)اإلصابة
ـٍ ": قىاؿى رىسيكؿي الم ًو كأرضعتو ثكيبة مكالة ألبي ليب، كما كرد، حيث قمت:  فىكى الم ًو لىٍك أىن يىا لى

مىمىةى  عىٍتًني كىأىبىا سى ًة، أىٍرضى اعى ٍبنىةي أىًخي ًمفى الر ضى م ٍت، ًإن يىا الى ٍجًرم مىا حى ًبيبىًتي ًفي حى ٍيبىةي، فىبلى  تىكيٍف رى ثيكى
كىاًتكيف   مىي  بىنىاًتكيف  كىالى أىخى ، كقد سبؽ تخريجو كدراستو، في الحديث الثاني مف كتاب (4)"تىٍعًرٍضفى عى

مف خيبر، كىذه القصة بالجعرانة  النكاح، كلكف ثكيبة ماتت سنة سبع عندما رجع النبي 
 كا تعالى أعمـ.كانت سنة تسع، فالمراد بيذه المرضعة ىنا ىي حميمة، 

 
     

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.571/ 3ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(1
 (.3/1112جالعراقي )، ( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد(2
 (.11/ 1ج( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )(3
 (.2317/ ح21/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(4
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 الحديث الثاني:

ًريره  :داكد كأبقاؿ  (100) د ثىنىا جى د ثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى حى
ًف اأٍلىٍعمىشً (1) ، عى

، عىًف (2)
: رىأىٍيتي أىبىا ذىرٍّ  ، قىاؿى ٍيدو كًر ٍبًف سيكى بىذىةً   اٍلمىٍعري ًميظه كى (3)ًبالر  مىٍيًو بيٍرده غى ًمًو ًمٍثميوي، كىعى مىى غيبلى عى

: فىقىاؿى اٍلقىٍكـي: يىا أىبىا ذىرٍّ  مىى  قىاؿى ٍذتى ال ًذم عى عىٍمتىوي مىعى ىىذىا فىكىانىٍت  ُغَلِمكَ ، لىٍك كيٍنتى أىخى فىجى
م ةن  : فىقىاؿى أىبيك ذىرٍّ  (4)حي ٍيرىهي، قىاؿى مىؾى ثىٍكبنا غى كىسىٍكتى غيبلى كىانىٍت  ًل َرجُ ًإنٍّي كيٍنتي سىابىٍبتي   كى كى

ًمي ةن، فىعىي ٍرتيوي  :   ، فىشىكىاًني ًإلىى رىسيكًؿ الم وً ِبُأم وِ أيمُّوي أىٍعجى َيا َأَبا َذرٍّ ِإن َك اْمُرٌؤ ِفيَك »فىقىاؿى
: « (5)َجاِىِمي ةٌ  َمُكُم الم ُو َعَمْيِيْم، َفَمْن َلْم ُيَلِئْمُكمْ إً »قىاؿى َفِبيُعوُه َوًَل  (6)ن ُيْم ِإْخَواُنُكْم َفض 

 .(7)«ُتَعذ ُبوا َخْمَق الم وِ 

 أوًًل: تخريج الحديث:

دكف ذكر ، جزء منو، كمف (9)كابف ماجو، بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ، أمو، غبلمو"، (8)أخرجو مسمـ
 .الجراح بن وكيع من طريق:بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ، أمو"،  ،(10)كالبزارلفظ اإلبياـ، 

 ،(12)في المصنؼ عبد الرزاؽك ، بنحكه، كفيو لفظ" غبلمو"، (11)المفرد في األدب أخرجو البخارمك 
 القطان. يحيى من طريق:بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ، أمو، غبلمو"، 

                                                           

بٍّى. ( جرير: ىك ابف عبدالحميد بف قيرط(1  الضى
 ( األعمش: ىك سميماف بف ميراف.(2
ًدينىًة، ًبيىا قىٍبر أى (3 كفىةه قيٍرب اٍلمى ا: قىٍرية مىٍعري بىذىةي ًبالت ٍحًريًؾ أىٍيضن بىذىًة( قاؿ ابف األثير:" كالر  ًبي ذىٌر الًغفاًرم". ( )ًبالر 

 (.112/ 3جالنياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير )
م ة((4 م ة: ثكباف مف جنس كاحد ييمبساف معان". جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، ابف  ( )حي قاؿ ابف األثير:" الحي

 (.71/ 1جاألثير )
اًىًمي ةه )( (5 ٍيؿ ًبالم ًو كرىسيكلو (جى ؛ ًمفى الجى ـً ٍسبلى مىٍييىا اٍلعىرىبي قىٍبؿى اإٍلً اؿي ال تي كىانىٍت عى : قاؿ ابف األثير:" كىًىيى اٍلحى

شى  " النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير كى ٍيًر ذىًلؾى بُّر كىغى رة ًباأٍلىٍنسىاًب كالًكٍبًر كالت جى رىاًئًع الدٍّيف، كالمفاخى
 (.232/ 1ج)

قىيـ كيقكلكف: ىذا ال ييبلئمني، (6 : إذا أصمحت بينيـ كجمعت متفرٍّ ( )ييبلئمكـ( قاؿ ابف األثير:" الءىمت بيف القـك
 (.71/ 1جافقني". جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، ابف األثير )أم: ال ييك 

ٍمميكًؾ)ج(7 ؽٍّ اٍلمى ، بىابه ًفي حى  (.7175/ح211/ص1( سنف أبي داكد، أبك داكد، أىٍبكىابي الن ٍكـً
 (.1661/ح1313/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.2621/ح1316/ص3( سنف ابف ماجو، ابف ماجو )ج(9

 (.2223/ح111/ص2ند البزار"، البزار )ج( البحر الزخار" مس(10
 (.121/ح55/ص1( األدب المفرد، البخارم ) ج(11
 (.15267/ح115/ص2( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(12
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بنحكه، كفيو  ،(2)في الكبرل بنحكه، كفيو لفظ" رجؿ، أمو، غبلمو"، كالبىٍييىًقيٌ  ،(1)أخرجو أبك عكانةك 
 .نمير بن اهلل عبد من طريق: لفظ" غبلمو"،

 ، بنحكه، كفيو لفظ" غبلمو".يونس بن عيسى من طريق:، (3)أبك داكد أخرجوك 

يونس ( تابعوا  بن نمير، وعيسى بن اهلل القطان، وعبد الجراح، ويحيى بن أربعتيم) وكيع
 ، عن اْلعمش.عبد الحميدبن  جرير

 ،(9)بك عكانةكأ ،(8)كالبزار ،(7)كأحمد، (6)الترمذم، ك (5)كمسمـ ،(4)في الصحيح أخرجو البخارمك 
، بمعناه، كفيو لفظ" رجؿ، أمو، غبلمو"، عدا اَْلْحَدبُ  َواِصلٌ  من طريق: ،(10)في الكبرل كالبىٍييىًقيٌ 

 دكف ذكر لفظ اإلبياـ.كمف الترمذم، جزء منو، 
 ، بو.اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْيدٍ  اَْلْحَدُب ( عن َواِصلٌ و  كلىما) اْلعمش،

  م عميو:ثانيًا: دراسة رجال السند والحك

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
قد ، ك (11)"قيؿ كاف في آخر عمره ييـ مف حفظو :"قاؿ ابف حجر :الَضب ى عبد الحميدبن  جرير

 ، كغيره مف الثقات كما في التخريج.( كىك ثقةالجراح بف ككيعتكبع مف قبؿ )

 كمرسؿ،، (12)راتب المدلسيفابف حجر في المرتبة الثانية مف مكلكف ذكره  ،مدلس اْلعمش:
 .(13)المعركر بف سكيدلـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف 

                                                           

 (.6161/ح52/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(1
 (.17557/ح11/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(2
 (.7171/ح211/ص1داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(3
 (.112/ح56/ص1) ج المفرد األدب كفي (21/ح17/ص1( صحيح البخارم، البخارم ) ج(4
 (.1661/ح1312/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.1217/ح221/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(6
 (.31123/ح211/ص27( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(7
 (.2226/ح113/ص2( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(8
 (.6151/ح52/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(9

 (.17555/ح13/ص1( السنف الكبرل، البييقي )ج(10
 (.122( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (11
 (.22( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (12
 (.111،112عبلئي )ص ( انظر: جامع التحصيؿ، ال(13
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 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 .(1)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .صيغ كما جاء في التخريجال نفسككرد في ركايات أخرل ب، (غلمو أمو، رجل،) لفظ اإلبيام:

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:المعرّ  الروايات

 بيان اإلبيام:

، كأـ ىذا الرجؿ، كرد في الحديث أكثر مف مبيـ، كىـ) الرجؿ الذم شتمو أبك ذر  قمت:
 ِبَلل بن ، ىكالرجؿ الذم شتمو أبك ذر  بالمبيم اْلول(، فأما المراد كغبلـ أبي ذر 

، (4)العراقيك  ،(3)، كابف الممقف(2)ذلؾ ابف بشككاؿ، كقاؿ بالصديؽ مكلى أبي بكر ، رباح
، كأما المراد أم بلل بن رباحأـ ىذا الرجؿ، ىي  بالمبيم الثانيكأما المراد  ،(5)كابف حجر

ـي ، غبلـ أبي ذربالمبيم الثالث ـ   لىـٍ  اٍلمىٍذكيكرً  ذىرٍّ  أىًبي ، قاؿ ابف حجر:" كىغيبلى يىٍحتىًمؿي  ييسى  أىفٍ  كى
ٍكلىى ميرىاًكحو  اأىبى  يىكيكفى  ًديثيوي  ذىرٍّ  أىًبي مى ٍنوي  كىحى ٍيفً  ًفي عى ًحيحى ذىكىرى  الص   اٍسمىوي  أىف   اٍلكينىى ًفي ميٍسًمـه  كى
 .(6)سىٍعده"

 
     

 

 

 

 

                                                           

 (.7175/ح166/ص5( سنف أبي داكد، أبك داكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج(1
 (.111/ 3ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(2
 (.31/ 2ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(3
 (.3/152جالبر ، لمعراقي ) ( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، تحقيؽ د/ عبدالرحمف(4
 (.16/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(5
 .16/ 1ج، المرجع السابؽ( (6
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 كتاب السفر : المطمب الخامس
 :وفيو حديث واحد

 الحديث اْلول:

د  : الترمذمقاؿ  (101) : حى فى قىاؿى د ثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي غىٍيبلى دى حى ثىنىا أىبيك دىاكي
: أىٍنبىأىنىا شيٍعبىةي (1) ، عىٍف (2)، قىاؿى

األىٍعمىشً 
(3): سىًمٍعتي أىبىا كىاًئؿو  ، قىاؿى

: سىأىؿى (4) ٍبدى الم وً  َرُجلٌ ، قىاؿى ٍرًؼ (5)عى َغْْيِ ، عىٍف ىىذىا الحى
 ٍَ ٍيرى ىىذى «يىاًسفو »[ أىٍك 15]محمد:  آِس : كيؿ  القيٍرآًف قىرىٍأتى غى : ًإف  ؟ قىاؿى ، قىاؿى ـٍ : نىعى ا؟ قىاؿى

كنىوي نىٍثرى الد قىؿً  ا يىٍقرىءيكنىوي يىٍنثيري قىٍكمن
اًكزي تىرىاًقيىييـٍ (6) ، الى ييجى

ىٍعًرؼي السُّكىرى الن ظىاًئرى ال ًتي (7) ، ًإنٍّي ألى
ٍمقىمىةى فىسىأىلىوي  رىسيكؿي الم ًو  كىافى  ٍرنىا عى : فىأىمى ، قىاؿى : يىٍقريفي بىٍينىييف  ِعْشُروَن ُسوَرًة ِمَن »، فىقىاؿى

ِل َكاَن الن ِبيُّ   .(8)«َيْقُرُن َبْيَن ُكل  ُسوَرَتْيِن ِفي َرْكَعةٍ  الُمَفص 

 أوًًل: تخريج الحديث: 

اءى (9)أخرجو مسمـ ؿه  ، كفيو لفظ" جى "،  ٍبفي  نىًييؾي  لىوي  ييقىاؿي  رىجي كفيو لفظ" رجؿ"،  ،(10)كالطيالسيًسنىافو
اءى  ،(11)ة في المسندكابف أبي شيب ؿه  كفيو لفظ" جى "،  ٍبفي  نىًييؾي  لىوي  ييقىاؿي  رىجي كفيو  ،(12)كأحمدًسنىافو

اءى  ٍبدً  ًإلىى رىجيؿه  لفظ" جى "، كأبك يعمى في  ٍبفي  نىًييؾي : لىوي  ييقىاؿي  بىًجيمىةى، بىًني ًمفٍ  الم ًو، عى ًسنىافو

                                                           

 ( أبك داكد: ىك سميماف بف داكد الطيالسي.(1
 ( شعبة: ىك ابف الحجاج.(2
 ( األعمش: ىك سميماف بف ميراف.(3
 ( أبك كائؿ: ىك شقيؽ بف سممة.(4
 . ابف مسعكد  ( عبد ا: ىك(5
 ( )الد قىًؿ( قاؿ ابف األثير:" ىك ردئ الت مر كياًبسيو". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير (6

 (.135/ 3ج)
ٍمعي تىٍرقيكىة، كىًىيى العىٍظـ ال ًذم بىٍيفى ثيٍغرة الن حر كا(7 ( قاؿ ابف األثير:" الت رىاًقي: جى ـٍ اكز تىرىاًقيىيي ا ل( )الى ييجى عىاًتؽ. كىىىم 

مكقى  ـٍ تتىجاكز حي تىاف ًمفى الجاًنبىيف، كىاٍلمىٍعنىى أف  ًقراءتيـ الى يرفعييا الم وي كىالى يىقبىميا، فىكىأىن يىا لى ييـ.  النياية في تىٍرقيكى
 (.115/ 1جغريب الحديث كاألثر، ابف األثير )

ا ذيًكرى فً (8 ٍكعىةو )( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب السفر، باب مى تىٍيًف ًفي رى  (.613/ح121/ص3جي ًقرىاءىًة سيكرى
 (.711/ح262/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(9

 (.1325/ح737/ص3( مسند أبي داكد الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(10
 (.572/ح361/ص3( المسند، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(11
 (.11131/ح31/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(12
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"، كأبك ٍبفي  نىًييؾي  اءى ، كفيو لفظ" جى (2)خزيمة ، كفيو لفظ" رجؿ"، كابف(1)المسند ، كفيو (3)عكانة ًسنىافو
اءى  ؿه  لفظ" جى "،  ٍبفي  نىًييؾي  لىوي  ييقىاؿي  رىجي  من طريق: اْلعمش، بنحوه.ًسنىافو

 ،(10)كالبزار ،(9)كأحمد ،(8)كابف الجعد ،(7)كالطيالسي، (6)، كالنسائي(5)، كمسمـ(4)كأخرجو البخارم
، ُمر ةَ  ْبنِ  َعْمِرو من طريق: ،(13)في المعجـ الكبير كالطبراني، (12)حباف ، كابف(11)عكانة كأبك

 ."رجؿ" لفظ كفييـ بنحوه،
 مختصرًا، سيار، أبي بن من طريق: َسي ارٌ  ،(15)كالطبراني في المعجـ الكبير ،(14)أحمد كأخرجو
 ."رجؿ" لفظ كفييما

 شقيق بن سممة، بو. سيار( عن أبي وائل أبي بن وَسي ارٌ  ،ُمر ةَ  ْبنِ  ثلثتيم) اْلعمش، وَعْمِرو
  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب ف ، كال يضير تدليسو،مدلسداود الطيالسي:  أبو

 .(16)المدلسيف
 

                                                           

 (.3711/ح172/ص1د، أبك يعمى المكصمي )ج( المسن(1
 (.212/ح163/ص1( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(2
 (.6355/ح132/ص1( المستخرج، أبك عكانة )ج(3
 (.736/ح111/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(4
 (.3562/ح3117/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.232/ح316/ص1( سنف النسائي، النسائي )ج(6
 (.1325/ح737/ص3طيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج( مسند ال(7
 (.111/ح21/ص1( مسند ابف الجعد، عمي بف الجعد )ج(8
 (.11131/ح31/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.2535،ح2536/ح155/ص2( البحر الزخار" مسند البزار"، البزار )ج(10
 (.6355/ح132/ص1( المستخرج، أبك عكانة )ج(11
 (.1531/ح16/ص7ف، ابف حباف )ج( صحيح ابف حبا(12
 (.13211/ح6/ص13( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(13
 (.11131/ح31/ص33( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(14
 (.13211/ح6/ص13( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(15
 (.22( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (16
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 .(1)األعمش يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكلكف  ،مرسؿ :بن الحجاج شعبة

كلكف  كمرسؿ،، (2)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره  ،مدلس اْلعمش:
 .(3)أبي كائؿ شقيؽ بف سممةلـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف 

عبد ا بف مسعكد لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف  مرسؿ، سممة: بن أبو وائل شقيق
(4). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛صحيح إسنادهلذا ف

ًديثه  :" ىىذىاالترمذم قاؿ سىفه  حى " حى ًحيحه  .(5)صى
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 

 .ككرد في ركايات أخرل بنفس الصيغة، )رجل( لفظ اإلبيام: 

اءى  )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:عرٌ ة ىناؾ ركاي فة:الروايات المعرّ  ؿه  جى  لىوي  ييقىاؿي  رىجي
اءى ، ًسنىافو  ٍبفي  نىًييؾي  ؿه  جى ٍبدً  ىًإلى  رىجي  .(ًسنىافو  ٍبفي  نىًييؾي : لىوي  ييقىاؿي  بىًجيمىةى، بىًني ًمفٍ  الم ًو، عى

 بيان اإلبيام:

ٍرًؼ المراد بالرجؿ الذم سأؿ ابف مسعكد  قمت: ٍَ عىٍف ىىذىا الحى  نييك، ىك [15]محمد:  َغْْيِ آِس
، (9)كابف حجر (8)راقيكالع، (7)كابف بشككاؿ ،(6)الخطيب البغدادم كقاؿ بذلؾالَبجِمّي،  ِسَنان بن

 كا تعالى أعمـ. ،(10)كالعيني
     

 

                                                           

 (.126انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص ( (1
 (.22( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (2
 (.112-111ص ص ( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )(3
 .125ص ، ( انظر: المرجع السابؽ(4
 (.613/ح121ج/ص3( سنف الترمذم، الترمذم)(5
 (.211/ 1جسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )( انظر: األ(6
 (.16/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(7
 (.1/216جالعراقي )، ( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد(8
 (.361/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(9

 (.11/ 6جم شرح صحيح البخارم، العيني )( انظر: عمدة القار (10
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 كتاب الرضاع: المطمب السادس
 :وفيو حديث واحد

 الحديث اْلول:

ٍجرو : الترمذمقاؿ  (102) ًميُّ ٍبفي حي د ثىنىا عى ـى (1)حى اًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي د ثىنىا ًإٍسمى : حى ، قىاؿى
، عىٍف (2)

ٍبًد الم ًو (3)أىيُّكبى  ، عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف ، عىٍف عى ـى ٍريى د ثىًني عيبىٍيدي ٍبفي أىًبي مى : حى ٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى، قىاؿى
اًرًث  الحى

ك ٍجتي  (4) : تىزى ًديًث عيبىٍيدو أىٍحفىظي، قىاؿى لىًكنٍّي ًلحى سىًمٍعتيوي ًمٍف عيٍقبىةى كى : كى ، اْمرََأةً قىاؿى
اءىٍتنىا  ا، فىأىتىٍيتي الن ًبي  ، فىقىالىٍت: ًإنٍّ اْمرََأٌة َسْوَداءُ فىجى ٍعتيكيمى نىةى ي قىٍد أىٍرضى ك ٍجتي فيبلى : تىزى ، فىقيٍمتي

 : ٍعتيكيمىا، كىًىيى كىاًذبىةه، قىاؿى اءىٍتنىا اٍمرىأىةه سىٍكدىاءي، فىقىالىٍت: ًإنٍّي قىٍد أىٍرضى ، فىجى فو ًبٍنتى فيبلى
: فىأىتىٍيتيوي ًمٍف ًقبىًؿ كىٍجيً «َفَأْعَرَض َعن ي» : ًإن يىا ، قىاؿى ًو، فىأىٍعرىضى عىنٍّي ًبكىٍجًيًو، فىقيٍمتي

 .(5)«َوَكْيَف ِبَيا َوَقْد َزَعَمْت َأن َيا َقْد َأْرَضَعْتُكَما، َدْعَيا َعْنكَ : » كىاًذبىةه، قىاؿى 

 أوًًل: تخريج الحديث: 

 ، بنحكه، كفييـ لفظُعَبْيُد ْبُن َأِبي َمْرَيمَ  من طريق: ،(8)كأحمد ،(7)كالنسائي، (6)البخارم أخرجو
 سىٍكدىاءي". اٍمرىأىةه  "اٍمرىأىةن،

                                                           

: ىك ابف إياس السعدم المركزم.(1 ٍجرو ًميُّ ٍبفي حي  ( عى
مىي ةى.(2 اًعيؿي بف إبراىيـ: ىك المعركؼ بػ ابف عي  ( ًإٍسمى
 ( أيكب: ىك ابف أبي تميمة السختياني.(3
ٍبد مناؼ ٍبف قصي اٍلقي ( عقبة ٍبف الحارث (4 ًشٌي النكفمي يكنى أبا سركعة، كأمو : ٍبف عىاًمر ٍبف نكفؿ ٍبف عى رى

ًبٍنت عياض ٍبف رافع اٍمرىأىة مف خزاعة، سكف مك ة ًفي قكؿ مصعب، كىك قكؿ أىؿ الحديث، كأم ا أىؿ 
النسب، فإنيـ يقكلكف: إف عقبة ىىذىا ىيكى أخك أىًبي سركعة، كأنيما أسمما جميعنا يىٍكـ الفتح، كىك أصح، قىاؿى 

بىٍير: ىيكى ال    ًذم قتؿ خبيب ٍبف عدم، يعني أبا سركعة. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير الزُّ
 (.11/ 1ج)

اًع (5 اءى ًفي شىيىادىًة المىٍرأىًة الكىاًحدىًة ًفي الر ضى ( سنف الترمذم، الترمذم، أبكاب الرضاع، باب مىا جى
 (.1171/ح171/ص2)ج

 (.7111/ح11/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(6
 (.2221/ح112/ص6( سنف النسائي، النسائي )ج(7
 (.16111/ح51/ص36( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
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ك جى  ، كفيو لفظ" أىن وي (1)البخارم أخرجوك  ٍيزو  ٍبفً  ًإىىابً  أًلىًبي اٍبنىةن  تىزى اٍمرىأىةه"، كفي مكضع  فىأىتىٍتوي  عيزى
ك جى  ، كفيو لفظ" أىن وي (2)خرآ ، أىًبي ًبٍنتى  يىٍحيىى أيـ   تىزى اءى : قىاؿى  ًإىىابو في  كالنسائيسىٍكدىاءي"،  أىمىةه  تٍ فىجى

ك جى  أىن وي كفيو لفظ " ،(3)الكبرل ، ًإىىابو  أىًبي اٍبنىةى  تىزى اءىتٍ  الت ًميًميٍّ ةه  فىجى مىك ةى"،  أىٍىؿً  ًمفٍ  مىٍكالى
ك ٍجتي  ،(4)الطيالسيك  مىى ًإىىابو  أىًبي ًبٍنتى  كفيو لفظ" تىزى اءىتٍ  ، الم وً  رىسيكؿً  عىٍيدً  عى  سىٍكدىاءي"، ةه أىمى  فىجى
، أىًبي ًبٍنتى  يىٍحيىى أيـ   نىكىحى  كفيو لفظ" أىن وي  ،(5)في المصنؼ عبد الرزاؽك  سىٍكدىاءي"،  اٍمرىأىةه  فىقىالىتً  ًإىىابو
ك ٍجتي  ،(6)الحميدمك  ، أىًبي اٍبنىةى  كفيو لفظ" تىزى اءىتً  ًإىىابو كابف أبي شيبة في  سىٍكدىاءي"، اٍمرىأىةه  فىجى

ك ٍجتي  ،(8)سندالمفي ك  ،(7)المصنؼ اءىتٍ  ،الت ًميًميٍّ  ًإىىابو  أىًبي اٍبنىةى  كفييما لفظ" تىزى ةه  جى  أًلىٍىؿً  مىٍكالى
مىك ةى"، كأحمد
ك جى (9) ، أىًبي اٍبنىةى  يىٍحيىى أيـ   ، كفيو لفظ" تىزى اءىتٍ  ًإييىابو  ،(10)كالدارميسىٍكدىاءي"،  اٍمرىأىةه  فىجى

ك ٍجتي  ، أىًبي ًبٍنتى  كفيو لفظ" تىزى اءىتٍ  ًإىىابو ك جى  كفيو لفظ" أىن وي  ،(11)كابف حباف سىٍكدىاءي"، أىمىةه  فىجى  اٍبنىةن  تىزى
، ٍبفً  ًإىىابً  أًلىًبي ك جى  ،(12)كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾ اٍمرىأىةه"، فىأىتىٍتوي  عىًزيزو  أيـ   كفيو لفظ" تىزى
، أىًبي ًبٍنتى  يىٍحيىى اءىتٍ  ًإىىابو ك جى  ، كفيو لفظ" أىن وي (13)في المعرفة نعيـ ٍيبىةي"، كأبكثيكى  أيمُّوي  فىجى  أيـ   تىزى
، أىًبي ًبٍنتى  يىٍحيىى مىتٍ  ًإىىابو مىٍيًيـٍ  فىدىخى  ، بنحوه.َعْبِد الم ِو ْبِن َأِبي ُمَمْيَكةَ  من طريق: سىٍكدىاءي"، عى

 . (، عن عقبة بن الحارث َكةَ َأِبي ُمَميْ  الم و ْبن َعْبدُ ، و ُعَبْيُد ْبُن َأِبي َمْرَيمَ كلىما) 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

                                                           

 (.11/ح32/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.3672/ح152/ص2( المرجع السابؽ )ج(2
 (.7212/ح113/ص7( سنف النسائي الكبرل، النسائي )ج(3
 (.1121/ح653/ص3( مسند الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(4
 (.17126/ح221/ص1( المصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج(5
 (.721/ح122/ص1( المسند، الحميدم )ج(6
 (.26121/ح316/ص5( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(7
 (.216/ح215/ص3( المسند، ابف أبي شيبة )ج(8
 (.16172/ح57/ص36( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(9

 (.3211/ح1116/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(10
 (.1311/ح23/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(11
 (.7123/ح121/ص2( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(12
 (.7117/ح3171/ص1( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(13
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مدلس كمرسؿ، كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب  تميمة: أبي بن أيوب
ٍبًد الم ًو ٍبًف أىًبي ميمىٍيكى  لـ، كما ك (1)المدلسيف  .(2)ةى يذكر أحد أنو أرسؿ عف عى

ـى  ٍبفً  يذكر أحد أنو أرسؿ عف عيبىٍيدً  لكف لـمرسؿ، ك  :َعْبِد الم ِو ْبِن َأِبي ُمَمْيَكةَ  ٍريى أىًبي مى
(3). 

 ركاتو ثقات، كفيو:  
 .(4)الثالثة مف مقبكؿ، المكي، :ُعَبْيُد ْبُن َأِبي َمْرَيمَ 

 أقوال النقاد في الراوي:

 البخارم، لو ، كقاؿ المزم:" ركل(6)كثؽ" الذىبي:" ، كقاؿ(5)"الثقات" كتاب في حباف ابف ذكره
 .(7)عنو" بعمك لنا كقع كقد كاحدا، حديثا كالنسائي كالترمذم، داكد، كأبك

ٍبًد الم ًو ٍبًف أىًبي ميمىٍيكىةى ىك مقبكؿ، كلكف تكبع مف قبؿ  قمتخلصة القول في الراوي:  ، كىك عى
 ، كا تعالى أعمـ.ثقةبذلؾ  يصبح ذكرىا)ثقة(، كباإلضافة إلى بعض القرائف، التي سبؽ 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

ًحيحه  :"الترمذمقاؿ  سىفه صى ًديثه حى اًرًث حى ٍقبىةى ٍبًف الحى ًديثي عي  .(8) "حى

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

صيغ كما جاء  في ركايات أخرل بعدةأحد المبيميف ككرد ، (َسْوَداءُ  اْمرََأةٌ  اْمرََأًة،) لفظ اإلبيام:
اءىتٍ  ، اٍمرىأىةه  فىأىتىٍتوي  )في التخريج كىي: اءىتٍ  ،سىٍكدىاءي  أىمىةه  فىجى ةه  فىجى  اٍمرىأىةه  فىقىالىتً  ،مىك ةى  أىٍىؿً  ًمفٍ  مىٍكالى

مىتٍ  ،سىٍكدىاءي  مىٍيًيـٍ  فىدىخى  .(سىٍكدىاءي  عى

                                                           

 (.12يس، ابف حجر )ص ( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدل(1
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (2
 (.112( انظر: المراسيؿ، ابف أبي حاتـ )ص (3
 (.251( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (4
 (.125/ 7ج( الثقات، ابف حباف )(5
 (.623/ 1ج( الكاشؼ، الذىبي )(6
 (.322/ 12ج( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم )(7
 (.1171/ح171/ص2سنف الترمذم، الترمذم)ج ((8
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ك جى  أىن وي  )كىي: كما جاء في التخريج، يفالمبيم أحد فتىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ   تىزى
ٍيزو  ٍبفً  ًإىىابً  أًلىًبي اٍبنىةن  ك جى  أىن وي  ،عيزى ك جى  أىن وي  ،ًإىىابو  أىًبي ًبٍنتى  يىٍحيىى أيـ   تىزى ، ًإىىابو  أىًبي اٍبنىةى  تىزى  الت ًميًميٍّ
ك جى  ك جى  ،ًإييىابو  أىًبي اٍبنىةى  يىٍحيىى أيـ   تىزى ، يأىبً  ًبٍنتى  يىٍحيىى أيـ   تىزى اءىتٍ  ًإىىابو ٍيبىةي  أيمُّوي  فىجى  .(ثيكى

 بيان اإلبيام:
، كالمرأة السكداء كرد في الحديث مبيماف كىما) المرأة التي تزكجيا عقبة بف الحارث  قمت:

زكجة عقبة بف  بالمبيم اْلولالتي أخبرت عقبة بأف زكجتو ىي أختو في الرضاعة(، فأما المراد 
، كما سبؽ ِبْنُت َأِبي ِإَىاٍب َواْسُمَيا َغِني ُة ِبْنُت َأِبي ِإَىاِب ْبِن َعِزيزِ ُأمُّ َيْحَيى ًىيى  ،الحارث 

، (4)كابف الممقف ،(3)كابف األثير، (2)ابف بشككاؿك ، (1)الخطيب البغدادم في التخريج، كقاؿ بذلؾ
 م الثانيبالمبي، كأما المراد (8)، كالعيني(7)، كفي اإلصابة(6)كابف حجر في الفتح ،(5)كالعراقي

مىى أىًقؼٍ  لىـٍ  اٍلمىٍذكيكرىةي  المرأة السكداء، قاؿ ابف حجر:" كىاأٍلىمىةي  اٍسًميىا" عى
لـ(9)  ، ككذا قاؿ العيني:" كى

اٍسميىا" يدر
(10). 

، كما سبؽ ذلؾ في  أىًبي ًبٍنتي  يىٍحيىى أيُـّ  ، ىيبأف زكجة عقبة بف الحارث  والواضح لي: ًإىىابو
ء السابقيف، كأما ىذه المرأة السكداء، فمـ أقؼ عمى أحد مف العمماء التخريج، كفي أقكاؿ العمما

اءىتٍ   يعرفيا، كلكف جاءت معرفة في ركاية الحاكـ في المستدرؾ كما سبؽ في التخريج، كىي" فىجى
ٍيبىةي"، كا تعالى أعمـ. أيمُّوي   ثيكى

     
 

 
                                                           

 (.716/ 1ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(1
 (.171/ 1ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(2
 (.11/ 1ج( انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )(3
 (.111/ 2جالصحيح، ابف الممقف )( انظر: التكضيح لشرح الجامع (4
 (.3/1111ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد ، تحقيؽ د/ عبدالرحمف البر، العراقي )(5
 (.361/ 7ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(6
 (.376/ 1ج( انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )(7
 (.166/ 11جرح صحيح البخارم، العيني )( انظر: عمدة القارم ش(8
 (.361/ 7ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(9

 (.22/ 31ج( عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(10
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 كتاب اإلجارة : المطمب السابع
 :وفيو حديث واحد 

 ول:الحديث اْل 

ٍبدي الم ًو ٍبفي مىٍسمىمىةى : داكد كأبقاؿ  (103) د ثىنىا عى حى
اًلؾو (1) ، عىٍف مى

ٍبًد الم ًو ٍبًف ًدينىارو (2) ًف (3)، عىٍف عى ، عى
اٍبًف عيمىرى 
: أىن وي ييٍخدىعي ًفي اٍلبىٍيًع، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي الم ًو  ،، ذىكىرى ًلرىسيكًؿ الم ًو َرُجًل  ، أىف  (4)

بىة"« (5)اَيْعَت َفُقْل ًَل ِخَلَبةَ ِإَذا بَ » : الى ًخبلى ؿي ًإذىا بىايىعى يىقيكؿي فىكىافى الر جي
(6). 

 أوًًل: تخريج الحديث:

في  عبد الرزاؽ،ك (11)كالطيالسي ،(10)،كمالؾ(9)كالنسائي ،(8)مسمـ، ك (7)البخارم أخرجو
من طريق: ، (16)في الكبرلكالبىٍييىًقٌي  ،(15)حباف كابف، (14)كأبك عكانة، (13)كأحمد ،(12)المصنؼ

 كبمفظ مقارب" رجؿ". دينار، بنحوه، بن اهلل عبد

                                                           

 ( عبد ا بف مسممة: ىك القعنبي.(1
 ( مالؾ: ىك ابف أنس.(2
 ( عبد ا بف دينار: العدكم، ىك مكلى ابف عمر.(3
ٍبًد الم ًو ٍبًف عيمىرى بف الخطاب، صحابي ( ابف عمر(4  .: ىك عى
بىةى )( (5 قاؿ ابف األثير:" أىٍم الى ًخدىاعى". النياية في غريب الحديث كاألثر، ابف  (ًإذىا ًبٍعتى فىقيٍؿ الى ًخبلى

 (.3/71جاألثير)
ًؿ يىقيكؿي ًفي اٍلبى (6 بىةى )ج( سنف أبي داكد، أبك داكد، أبكاب اإلجارة، باب ًفي الر جي  (.2711/ح313/ص2ٍيًع الى ًخبلى
 (.3115/ح67/ص2( صحيح البخارم، البخارم )ج(7
 (.1722/ح1167/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.1111/ح373/ص5( سنف النسائي، النسائي )ج(9

 (.21/ح617/ص3( المكطأ، مالؾ بف أنس )ج(10
 (.1222/ح113/ص2( مسند الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(11
 (.17225/ح213/ص1لمصنؼ، عبد الرزاؽ الصنعاني )ج( ا(12
 (.7126/ح52/ص2( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(13
 (.1221/ح351/ص2( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(14
 (.7171/ح123/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(15
 (.11175/ح111/ص7( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(16
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كالحاكـ  ،(3)كالدارقطني، (2)ثاركالطحاكم في شرح مشكؿ اآل ،(1)أخرجو ابف الجاركد في المنتقىك 
من  ،(6)رفي السنف الصغي ، كالبىٍييىًقيٌ (5)في المعرفة نعيـ كأبك ،(4)أبك عبد ا في المستدرؾ

ب افى  مطكالن، عدا ابف الجاركد بنحكه، كفييـ لفظ" أىف   فع مولى ابن عمر،طريق: نا ". ٍبفى  حى  ميٍنًقذو

 .دينار، ونافع مولى ابن عمر( عن ابن عمر  بن اهلل كلىما)عبد

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
كمرسؿ  ،(7)ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره ، مدلس مالك بن أنس:

ٍبًد الم ًو ٍبًف ًدينىار لـكلكف   .(8)يذكر أحد أنو أرسؿ عف عى

ابف عمر يذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿدينار:  بن اهلل عبد
(9). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 .(10)"إسناده صحيح "قاؿ األرنؤكط:ك 
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .كما جاء في التخريج ةصيغال نفسككرد في ركايات أخرل ب، (َرُجًل ) لفظ اإلبيام:

ب افي  )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:عرٌ  ةىناؾ ركاي فة:الروايات المعرّ  ٍنًقذو  ٍبفي  حى  .(مي

 

 

                                                           

 (.765/ح116/ص1ف المسندة، ابف الجاركد )ج( المنتقى مف السن(1
 (.1171/ح221/ص13ثار، الطحاكم )ج( شرح مشكؿ اآل(2
 (.2111/ح5/ص1( سنف الدارقطني، الدارقطني )ج(3
 (.3311/ح36/ص3( المستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج(4
 (.3321/ح111/ص3( معرفة الصحابة، أبك نعيـ األصبياني )ج(5
 (.1151/ح313/ص3( السنف الصغير، البييقي )ج(6
 (.32( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (7
 (.351( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (8
 .311ص ، ( انظر: المرجع السابؽ(9

 (.2711/ح272/ص7( سنف أبي داكد، أبكداكد، تحقيؽ األرنؤكط)ج(10
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  بيان اإلبيام:

بىةى"، قيؿ ىك الى  فىقيؿٍ  بىايىٍعتى  ًإذىا "قمت: المراد بالرجؿ الذم قاؿ لو النبي  ، ُمْنِقُذ ْبُن َعْمٍرو ًخبلى
، كابف عبد (2)، كالخطيب البغدادم(1)، كقاؿ بكبل القكليف: ابف بطاؿَحب اُن ْبُن ُمْنِقذٍ كقيؿ ىك 

 ، كابف(8)، كالعراقي(7)، كابف الممقف(6)النككم، ك (5)، كابف بشككاؿ(4)، كالقاضي عياض(3)البر
، كقاؿ بذلؾ َحب اُن ْبُن ُمْنِقذٍ  ، كىناؾ مف انفراد بقكؿ أف ىذا الرجؿ ىك(10)لسيكطي، كا(9)حجر

بطاؿ بأف األكؿ أصح أم أف المراد بو  ، كلكف قاؿ ابف(12)كابف طاىر المقدسي، (11)الخطابي
ؿي (13)ىك منقذ حُّ  ، كقاؿ ابف عبد البر:" كىاأٍلىك  ٍنًقذه  أىن وي  ًفيوً  كىأىٍثبىتي  أىصى ، (14)تىعىالىى" الم وي  شىاءى  ًإفٍ  هي أىبيك  مي

 كا تعالى أعمـ.
         

 

 

 

 

 

                                                           

 (.316/ 6ج( انظر: شرح صحيح البخارل ، ابف بطاؿ )(1
 (.261/ 7ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(2
 (.721/ 6ج( انظر: االستذكار، ابف عبد البر )(3
 (.167/ 7ج( انظر: إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض )(4
 (.111/ 1جاء المبيمة، ابف بشككاؿ )( انظر: غكامض األسم(5
 (.321/ 11ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(6
 (.361/ 11ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(7
 (.3/552ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(8
 (.311/ 1جابف حجر )البخارم،  يح( انظر: فتح البارم شرح صح(9

 (.151( انظر: شرح سنف ابف ماجو، السيكطي كغيره )ص (10
 (.121/ 2ج( انظر: معالـ السنف، الخطابي )(11
 (.111( انظر: إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص (12
 (.316/ 6ج( انظر: شرح صحيح البخارل، ابف بطاؿ )(13
 (.721/ 6ج( االستذكار، ابف عبد البر )(14
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 المبحث الثامن
 أحاديث في كتب متنوعة 

 وفيو ثلثة مطالب:
 : اْلول المطمب

 .السير والسنة، والعمم، الصحابة وفضائل اإليمان كتاب 
 ن:حديثا ، وفيوكتاب اإليمان وفضائل الصحابة

 الحديث اْلول:

د ثىنىا قاؿ ابف (104) م دي  ماجو: حى ب احً  ٍبفي  ميحى  أىًبي عىفٍ  عييىٍينىةى، ٍبفي  سيٍفيىافي  أىٍنبىأىنىا: ، قىاؿى (1)الص 
بىٍيرً  اًبرً  عىفٍ  ،(2)الزُّ ٍبدً  ٍبفً  جى ًباٍلًجٍعرىانىةً :  الم وً  رىسيكؿي  كىافى : قىاؿى  ،الم ًو  عى

 يىٍقًسـي  كىىيكى  (3)
التٍٍّبرى 
(4) ، ـى ؿو  ًحٍجرً  ًفي ىيكى كى  كىاٍلغىنىاًئ م دي  يىا اٍعًدؿٍ : َرُجلٌ  فىقىاؿى  ،ًببلى فىقىاؿى  تىٍعًدٍؿ، لىـٍ  فىًإن ؾى  ميحى
« :،عيمىري  فىقىاؿى  «َأْعِدْل؟ َلمْ  ِإَذا َبْعِدي َيْعِدلُ  َوَمنْ  َوْيَمَك :الم وً  رىسيكؿى  يىا دىٍعًني  ت ى  حى

 َلُو، ُأَصْيَحابٍ  َأوْ  َأْصَحاٍب، ِفي َىَذا ِإن  : » الم وً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  اٍلمينىاًفًؽ، ىىذىا عينيؽى  أىٍضًربى 
 ِمنَ  الس ْيمُ  َيْمُرقُ  َكَما الد ينِ  ِمنَ  (6)َيْمُرُقونَ  ،(5)َترَاِقَيُيمْ  ُيَجاِوزُ  ًلَ  اْلُقْرآنَ  َيْقَرُءونَ 
 .(7)«الر ِمي ةِ 

                                                           

م دمي  ((1 باح بف حى رىائى سفياف ابف ىك: الص  ٍرجى  ..الجى
2). م دي بفي ميٍسًمـً بًف تىٍدريسى  ( أبك الزبير: ىك ميحى
 ًبتىٍسًكيف كىًىيى  لئًلٍحراـ، كًميقاته  الًحٌؿ، ًفي كىًىيى  مىك ةى، ًمفٍ  قىًريبه  مىٍكًضعه  كىىيكى :" األثير ابف قاؿ: اٍلًجًعر انىةً  ((3

قىدٍ  ؼكالت ٍخًفي العىيف  (.356/ 1) األثير ابف كاألثر، الحديث غريب في النياية". الر اءي  كتيشٌدد اٍلعىٍيفي  تيٍكسىر كى
ة الذ ىىبي  ىيكى :" األثير ابف قاؿ( التٍٍّبر) ((4 بىا أىفٍ  قىٍبؿى  كالًفض  ، دىنىاًنيرى  ييٍضرى ـى دىرىاًى ًربىا فىًإذىا كى ٍينان، كىانىا ضي قىدٍ  عى  ييطمؽ كى

ا مىىعى  التٍٍّبر اسً  المٍعًدني ات ًمفى  غىٍيًرًىمى ًديد كىالنُّحى اص، كالحى ًمٍنييـٍ . ًبالذ ىىبً  اٍخًتصاصو كىأىٍكثىري  كالر صى  يجعميو مىفٍ  كى
ًفي أىٍصبلن  الذىىب ًفي ٍيًرهً  كى ازا فىٍرعا غى  (.152/ 1ج) األثير ابف كاألثر، الحديث غريب في النياية". كمجى

اكز الى ) ((5 ٍمعي : الت رىاًقي:" األثير ابف قاؿ( يىييـٍ تىرىاقً  ييجى ا. كالعىاًتؽ الن حر ثيٍغرة بىٍيفى  ال ًذم العىٍظـ كىًىيى  تىٍرقيكىة، جى  كىىىم 
تىاف ٍعنىى الجاًنبىيف، ًمفى  تىٍرقيكى مكقىييـ تتىجاكز لىـٍ  فىكىأىن يىا يىقبىميا، كىالى  الم وي  يرفعييا الى  ًقراءتيـ أف   كىاٍلمى  في ايةالني.  حي
 (.115/ 1ج) األثير ابف كاألثر، الحديث غريب

ا الدٍّيفً  ًمفى  يىٍمريقيكفى ) ((6 ـي  يىٍمريؽي  كىمى ًمي ةً  ًمفى  الس ٍي كليـ أىف   ييريدي :" األثير ابف قاؿ( الر  يـ ثيـ   اإلٍسبلىـ ًفي ديخي كجى  خيري
، ًمٍنوي  يىتىمىس ككا لىـٍ  ًمٍنوي  ؿ ال ًذم كالس يـ ًبشىٍيءو رىج ًفييىا نىفىذ ثيـ   الر مي ةً  ًفي دخى لىـٍ  ًمٍنيىا كخى ". شيءه  ًمٍنيىا ًبوً  يىٍعمىؽٍ  كى

 (.112/ 3ج) األثير ابف كاألثر، الحديث غريب في النياية
كىاًرجً  ًذٍكرً  ًفي باب كالعمـ، الصحابة كفضائؿ اإليماف كتاب ماجو، ابف ماجو، ابف سنف ((7  اٍلخى

 (.153ح/61ص/1ج)
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 أوًًل: تخريج الحديث: 

، (4)كسعيد بف منصكر في سننو ،(3)الحميدمك  ،(2)لالنسائي في الكبر ك  ،(1)مسمـ أخرجو
كابف ، (8)، كالفريابي(7)كابف أبي عاصـ في السنة ،(6)في األدب المفرد البخارمك  ،(5)كأحمد

كأبك الش ٍيخ األصبياني في ، (11)كاآلجيرٍّمُّ في الشريعة ،(10)كابف حباف ،(9)الجاركد في المنتقى
َبْيرِ  َأِبي من طريق: ،(13)كتماـ في الفكائد ،(12)أخبلؽ النبي كفييـ  ُمْسِمِم، بنحوه، بنِ  ُمَحم دِ ، الزُّ

 الن اًس". ًمفى  ًإٍنسىافه  لفظ" رجؿ"، عدا ابف حباف، ففيو لفظ" فىقىاؿى 
كالبىٍييىًقٌي في الدالئؿ ،(16)كأبك نعيـ في الحمية ،(15)كابف حباف، (14)البخارم أخرجوك 

من  ،(17)
 ففيو لفظ" أعرابي". نعيـ يأب كفييـ لفظ" رجؿ"، عدا ،مختصراً طريق: عمرو بن دينار، 

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كفيو:

باح:  .ثقة ، كىك39ترجمتو في حديث رقـسبقت  ُمَحم د بن الص 

َبْيِر: َأُبو م دي  الزُّ ،  بفً  ميٍسًمـً  بفي  ميحى  .وىو ثقة، 26سبقت ترجمتو في حديث رقـتىٍدريسى
                                                           

 (.1162/ح511/ص3مسمـ، مسمـ )ج( صحيح (1
 (.1122/ح316/ص5( السنف الكبرل، النسائي )ج(2
 (.1211/ح211/ص3( المسند، الحميدم )ج(3
 (.3213/ح252/ص3( سنف سعيد، سعيد بف منصكر )ج(4
 (.11111/ح113/ص32( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(5
 (.551/ح351/ص1( األدب المفرد، البخارم )ج(6
 (.212/ح172/ص3بكر بف أبي عاصـ )ج أبك ،( السنة(7
(.112ح/371ص/1ج) الفريابي القرآف، فضائؿ( (8 اًبرن بىٍيًر، أىن وي: سىًمعى جى ًني أىبيك الزُّ  (،) أىٍخبىرى
 (.1112/ح353/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(9

 (.1112/ح115/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(10
 (.26/ح231/ص1بكر اآلجيرٍّمُّ )جأبك  ،( الشريعة(11
 (.53/ح311/ص1كآدابو، أبك الشيخ األصبياني )ج ( أخبلؽ النبي (12
 (.1263/ح122/ص3( فكائد تماـ، تماـ الرازم )ج(13
 (.2121/ح21/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(14
 (.111/ح212/ص1( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(15
 (.271/ص2، أبك نعيـ األصبياني )ج( حمية األكلياء كطبقات األصفياء(16
 (.116/ص7( دالئؿ النبكة، البىٍييىًقٌي )ج(17
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، كقد صرح بالسماع (1)كال يضير تدليسو، فعده ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف
 ، كا تعالى أعمـ.(2)في ركاية عند الفريابي مف جابر بف عبدا 

 كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 ،(3)ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف كلكف ،مدلس سفيان بن عيينة:

 العبلئيكلكف عٌده كتغير حفظو بأخرة،  ،(4)أبي الزبيريذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـمرسؿ، كلكف ك 
 .(5)في القسـ األكؿ مف المختمطيف

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف 

 . (6)"إسناده صحيح "كقاؿ األرنؤكط:
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

ٍنسىافه )ما جاء في التخريج كىي:ك ة أخرلككرد بصيغ، (َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:  ًمفى  أعرابي، كاً 
  .(الن اسً 

 .فت المبيـعرٌ  ركاية أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

م دي  يىا اٍعًدؿٍ  بالرجؿ الذم قاؿ لمنبي  المراد قمت:  رىجيؿه  ،اْلُخَوْيِصَرةِ  ُذو تىٍعًدٍؿ، ىك لىـٍ  فىًإن ؾى  ميحى
،تىًمي بىًنى ًمفٍ   ،  (10)، كالمازرم(9)كابف عبد البر ،(8)الخطيب البغدادم، ك (7)ابف بطاؿ بذلؾ كقاؿ ـو

 
                                                           

 (.17( انظر: طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (1
ا112ح/371ص/1ج) الفريابي القرآف، فضائؿ( (2 بىٍيًر، أىن وي: سىًمعى جى ًني أىبيك الزُّ (.(،) أىٍخبىرى  ًبرن
 (.23( انظر، طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص (3
 (.116( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (4
 (.15( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (5
 (.153/ح112ص/1ج( سنف أبك داكد، تحقيؽ األرنؤكط، أبك داكد )(6
 (.221/ 2جرل، ابف بطاؿ )( انظر: شرح صحيح البخا(7
 (.51/ 3ج( انظر: األسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )(8
 (.232/ 32ج، ابف عبد البر ) كاألسانيد المعاني مف المكطأ في لما التمييد( انظر: (9

 (.737/ 1ج( انظر: المعمـ بفكائد مسمـ، المازرم )(10
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ًقيؿى اٍسميوي (4)، كالعيني(3)كابف حجر ،(2)ابف الممقفك  ،(1)ابف بشككاؿك   كقاؿ ُزَىْير، ُحْرُقوٌص بن ، كى
ًقيؿى (7)، كالعيني(6)كابف حجر ،(5)ابف بشككاؿبذلؾ   كقاؿ اْلخَوْيِصَرة، ِذي بن الم وِ  َعْبدُ  ًإن وي  ، كى
ًقيؿى  ،(9)كابف حجر ،(8)ابف بشككاؿبذلؾ  كذكر  ،(10)، كانفرد بذلؾ ابف بشككاؿالت ِميِميُّ  َماِنعٌ  ًإن وي  كى

 ، كا تعالى أعمـ.(11)العراقي جميع األقكاؿ السابقة
      

 الحديث الثاني:

م دو  :قاؿ ابف ماجو (105) ًميُّ ٍبفي ميحى د ثىنىا عى حى
د ثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى  (12) : حى قىاؿى

د ثىنىا  (13) : حى قىاؿى
اأٍلىٍعمىشي 
مىمىةى (14) ٍف تىًميـً ٍبًف سى ، عى

بىٍيًر، عىٍف عىاًئشىةى (15) ، قىالىٍت: " ، عىٍف عيٍركىةى ٍبًف الزُّ
اءىًت  ، لىقىٍد جى ًسعى سىٍمعيوي اأٍلىٍصكىاتى ٍمدي ًلم ًو ال ًذم كى ، كىأىنىا ًفي نىاًحيىًة لىى الن ًبيٍّ إً  اْلُمَجاِدَلةُ اٍلحى

، فىأىٍنزىؿى الم وي َزْوَجَيااٍلبىٍيًت، تىٍشكيك  ا تىقيكؿي ا أىٍسمىعي مى مى َْٔل اىََِّّت ُُتَادِلَُم  : ، كى ُ كَ ٍَِع اّللَّ كَْد َس
ا َٓ  .(16)["1]المجادلة:  ِف َزوِْج

 

                                                           

 (.711/ 3ج، ابف بشككاؿ )( انظر: غكامض األسماء المبيمة(1
 (.113/ 11ج( انظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(2
 (.321/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(3
 (.63/ 17ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(4
 (.711/ 3ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(5
 (.321/ 1ج( انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(6
 (.63/ 17ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(7
 (.711/ 3ج( انظر: غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(8
 (.321/ 1ج( فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )(9

 (.711/ 3جابف بشككاؿ )( انظر: غكامض األسماء المبيمة، (10
 (.3/1323ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(11
 بف إسحاؽ الطنافسي.ىك ا( عمي بف محمد: (12
 .أبك معاكية الضرير ،محمد بف خاـز ىك ( أبك معاكية:(13
 ( األعمش: ىك سميماف بف ميراف.(14
مىمىةى: ىك ٍبفً  تىًميـً ( (15  السممي الككفي. سى
ٍيًمي ةي (16 ًت اٍلجى ا أىٍنكىرى ( ابف ماجو، سنف، كتاب اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، بىابه ًفيمى

 (.111/ح65/ص1)ج
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 أوًًل: تخريج الحديث:

كفيو لفظ" خكلة بنت ثعمبة، زكجيا"، ، (2)، زكجيا"، كابف ماجوكفيو لفظ" خكلة ،(1)أخرجو النسائي
كفيو لفظ" المجادلة"، كابف أبي ، (4)كفيو لفظ" خكلة، زكجيا"، كأحمد، (3)كابف راىكيو في المسند

كفيو لفظ" خكلة بنت ثعمبة، زكجيا"، كاآلجيرٍّمُّ في ، (6)كفيو لفظ" امرأة"، كأبك يعمى، (5)عاصـ
 كفيو لفظ، (8)لفظ" خكلة، زكجيا"، كأبك الش ٍيخ األصبياني في العظمةكفيو ، (7)الشريعة

كفيو لفظ" خكلة بنت ثعمبة، زكجيا"، كالبىٍييىًقٌي ، (9)المجادلة"، كالحاكـ أبك عبد ا في المستدرؾ"
، كفييـ نفس الفظ " المجادلة"، (12)، كفي السنف الصغير(11)، كفي السنف الكبرل(10)في المعرفة

 اْلعمش سميمان بن ميران، عن تميم بن سممة، بو، بنحوه. طريق:مف 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 .(13)أحفظ الناس لحديث األعمش كقد ييـ في حديث غيره أبو معاوية:

كلكف  كمرسؿ،، (14)يفابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسكلكف ذكره مدلس  اْلعمش:
مىمىةى  لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف تىًميـً ٍبًف سى

(15). 

                                                           

 (.2161/ح161/ص6( النسائي، سنف النسائي )ج(1
 (.3162/ح666/ص1( ابف ماجو، سنف ابف ماجو )ج(2
 (.521/ح333/ص3اسحاؽ بف راىكيو، اسحاؽ بف راىكيو )ج ( مسند(3
 (.31127/ح331/ص11أحمد بف حنبؿ )ج ،أحمد مسند( (4
 (.637/ح351/ص1أبك بكر بف أبي عاصـ )ج ،( السنة(5
 (.1511/ح311/ص1مسند، أبك يعمى المكصمي )جال( (6
 (.661/ح1117/ص2أبك بكر اآلجيرٍّمُّ )ج ،( الشريعة(7
 (.726/ص3أبك الشيخ األصبياني )ج ،( العظمة(8
 (.2521/ح732/ص3الحاكـ أبك عبدا )ج ،( المستدرؾ عمى الصحيحيف(9

 (.11262/ح117/ص11البييقي )ج، ثار( معرفة السنف كاآل(10
 (.17313/ح631/ص5البييقي )ج ،( السنف الكبرل(11
 (.3521/ح121/ص2البييقي )ج ،( السنف الصغير(12
 (.157( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (13
 (.22بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس انظر: ( (14
 (.111جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (15
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يذكر أحد أنو أرسؿ عف عائشة  لـمرسؿ، كلكف  عروة بن الزبير:
(1). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 .(2)صحيح" كقاؿ األرنؤكط:" إسناده
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.كرد في ركايات أخرل ك ، (زوجيا المجادلة،) لفظ اإلبيام:

 .(خكلة بنت ثعمبة، زكجيا)كىي:يف، المبيم أحد فتعرٌ  عمى ركايةكقفت  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

تشكك كزجيا، زكج ىذه  كرد في الحديث مبيماف) المجادلة التي جاءت لمنبي  قمت:
، (3)"خولةؼ فييا، فقاؿ ابف بشككاؿ ىي "ختم، المجادلة، فأبالمبيم اْلول المجادلة(، فأما المراد

خولة كقاؿ ابف الممقف ىي:"  ،(4)"خويمد بنت َخْوَلةىي:"  ابف طاىر المقدسيقاؿ ك كلـ ينسبيا، 
    أمة كانت: كقيؿ ،الصامت بنت: كقيؿ أنصارية، ،ثعمبة بنت: كقيؿ ،دليج خويمد أو بنت
ـٍ  ىيكاتيٍكرً  كىالى : }فييا نزؿ التي كىي ،أبي بن اهلل لعبد ، كذكر (5)"[33: النكر{ ]اٍلًبغىاءً  عمى فىتىيىاًتكي

، كذكر ابف حجر فييا أقكاؿ عديدة، كناقش كؿ قكؿ عمى (6)خويمد خولة بنت العراقي بأنيا ىي
مىى ييٍحمىؿي  كلكنو قاؿ كىىىذىا ،َثْعَمَبةَ  ْبنِ  َماِلكِ  ِبْنتِ  ُخَوْيَمةَ حدا، فقيؿ ىي  ، كىافى كذلؾ اٍسمىيىا أىف   عى

دٍّىىا، نيًسبىتٍ  لعميا تىكيكفي  ، كلكنو قاؿَثْعَمَبةَ  ِبْنتُ  َخْوَلةُ  صغر، كقيؿ ىي ريبمىا كلكف  كقيؿ ىي ًلجى
ديلىٍيحه  ،ُدَلْيحٍ  ِبْنتُ  َخْوَلةُ  مىتىٍيفً  كلكنو قاؿ كى غ ره  ًبميٍيمى كلكنو  َجِميَمَة،أىٍجدىاًدىىا، كقيؿ ىي  ًمفٍ  لىعىم وي  ميصى

اِمتِ  ِبْنتُ  َخْوَلةُ  لىقىبىيىا، كقيؿ ىي كىافى  قاؿ فىمىعىم وي  ٍبدً  أىمىةي  ميعىاذىةي  كىأيمُّيىا ،الص  ، ٍبفً  الم وً  عى  نىزىؿى  ال ًتي أيبىيٍّ
قىٍكليوي  اٍلبغاء، عمى فىتىيىاًتكيـٍ  تيٍكًرىيكا كىالى  ًفييىا اًمتً  ًبٍنتي  كلكنو قاؿ كى طىأه  الص  اًمتى  فىًإف   خى  كىاًلدي  الص 

ٍكًجيىا تىٍسًميىةي  شىٍيءه  ًمٍنوي  سىقىطى  فىمىعىم وي  سيأتي، مىاكى  زى بعضان مف  العيني، كأيضان ذكر (7)غىًريبه  أيمٍّيىا كى
، جميَمة ، كقيؿ ىيَثْعَمَبة بنت َخْوَلة ، كقيؿ ىيدليج بنت ُخَوْيَمةىذه األقكاؿ، فقاؿ قيؿ ىي 

                                                           

 (.326جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (1
 (.111/ح121/ص1( سنف ابف ماجو، ابف ماجو، تحقيؽ األرنؤكط )ج(2
 (.361/ 1ج( غكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )(3
 (.125طاىر المقدسي )ص ( إيضاح اإلشكاؿ، ابف (4
 (.212/ 37ج( التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )(5
 (.3/212ج( انظر: المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )(6
 (.251/ 12ج: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )انظر ((7
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اِمت بنت َخْوَلةكقيؿ ىي  ، كىك زكج ىذه المرأة المجادلة، فقيؿ نيبالمبيم الثا، كأما المراد (1)الص 
اِمت بن َأْوُس  ىك  ابف طاىر، ك (3)ابف يشككاؿ، ك (2)ابف عبد البركقاؿ بذلؾ  ، الص 

 .(6)العيني، ك (5)كابف حجر ،(4)المقدسي
ٍكلىةي  بأف ىذه المجادلة ىي والواضح لي:  كىذا الراجح،  كما سبؽ في التخريج،، ثىٍعمىبىةى  ًبٍنتي  خى

تىٍسًميىةي حيث قاؿ  اًدلىةً  ابف حجر:" كى ٍكلىةي  أىن يىا الر اًجحى  كىأىف   ًمٍنيىا ظىاىىرى  ال ًتي كىًىيى  اٍلميجى  ثىٍعمىبىةى  ًبٍنتي  خى
" ًفي كىافى  ًظيىارو  أىك ؿي  كىأىن وي  ـً ٍسبلى اًمت  بف أىٍكسي  ، كال خبلؼ عمى أف زكجيا ىك(7)اإٍلً  ، فىكىافى الص 
ؿي  ، كا تعالى أعمـ. يفً  ظىاىىرى  مىفٍ  أىك  ـً ٍسبلى  اإٍلً

     
 :السنة، وفيو حديث واحد كتاب 

 الحديث اْلول:

د ثىنىا قاؿ أبك (106) ًإٍسمىاًعيؿى  ٍبفي  ميكسىى داكد: حى
د ثىنىا ،(8) م اده  حى  عىفٍ  ،(10)ثىاًبتو  عىفٍ  ،(9)حى

أىنىسو 
 فىمىم ا «الن ارِ  ِفي َأُبوكَ : »قىاؿى  أىًبي؟ أىٍيفى  ،الم ًو  رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  َرُجًل  أىف   ،(11)
 .(13)«الن ارِ  ِفي َوَأَباكَ  َأِبي ِإن  : »قىاؿى  (12)قىف ى

 

                                                           

 .(333/ 12ج( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )(1
 (.71/ 6ج) البر عبد ابف انظر: االستذكار،( (2
 (.361/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (3
 (.125إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (4
 (.251/ 12ج: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )انظر ((5
 (.333/ 12جي )( انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العين(6
 (.122/ 2جفتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر ) ((7
اًعيؿى  ٍبفي  ميكسىى ((8  التبكذكي. سممة أبك ىك: ًإٍسمى
 بف سممة بف دينار.ا( حماد: ىك (9

10): .ا ىك ( ثىاًبتي ـى البينىاًنيُّ  ٍبف أىٍسمى
 .مالؾ  ابف ىك: أنس ((11
ٌليان، ذىىب أىمٍ  :"األثير ابف قاؿ( قىف ى فىمىم ا) ((12 كىأىن وي  ميكى  غريب في النياية". كظىٍيره قىفىاه أىٍعطىاهي  أىمٍ : القىفا ًمفى  كى

 (.21/ 1ج) األثير ابف كاألثر، الحديث
 (.1511ح/321ص/1ج) اٍلميٍشًرًكيفى  ذىرىاًرمٍّ  ًفي باب السنة، كتاب داكد، أبك داكد، أبي سنف ((13
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 أوًًل: تخريج الحديث:

، (6)منده ، كابف(5)، كابف حباف(4)عكانة كأبك ،(3)، كأبك يعمى في المسند(2)كأحمد ،(1)مسمـكأخرجو 
كالبىٍييىًقٌي في الكبرل
كبمفظ مقارب"  من طريق: حماد بن سممة، بو، بنحوه، ،(8)في الدالئؿ، ك (7)

 رجؿ".
 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

 سممة بف حماد :" حنبؿ بف ، فقاؿ أحمدال يضير اختبلطو ، كلكف(9)مختمط سممة: بن حماد
 .(11)ثابت" في الناس سممة أثبت بف ، كقاؿ ابف حجر:" حماد(10)بثابت" الناس أعمـ

ـى  ٍبفي  ثَاِبُت: ، مرسؿ، أىٍسمى أنس بف مالؾ  يذكر أحد أنو أرسؿ عف لـكلكف  البينىاًنيُّ
، بؿ (12)

"قاؿ  قاؿ العبلئيك ، (13)"البناني ثابت ثـ قتادة ثـ الزىرم أنس أصحاب كأثبت :"قاؿ أبك حاتـك 
 .(14)أبك حاتـ ثابت سمع أناسا"

 .رجالو ثقات نْل  ؛حإسناده صحيلذا ف

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 بنفس الصيغة.ككرد في ركايات أخرل ، (َرُجًل  َأن  ) لفظ اإلبيام:
                                                           

 .(312/ح121/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(1
 (.13123/ح331/ص12( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(2
 (.2716/ح332/ص6( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(3
 (.312/ح22/ص1( المستخرج، أبك عكانة )ج(4
 (.751/ح211/ص3( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(5
 (.236/ح151/ص3( اإليماف، ابف منده )ج(6
 (.11151ح/211/ص5( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(7
 (.121/ص1( دالئؿ النبكة، البىٍييىًقٌي )ج(8
 (.136( انظر: المختمطيف، العبلئي )ص (9

 (.111/ 2ج) حاتـ أبي ابف كالتعديؿ، الجرح( (10
 (.151)ص  حجر ابف التيذيب، تقريب ((11
 (.171جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (12
 (.112/ 3ج) حاتـ أبي ابف كالتعديؿ، الجرح( (13
 (.171( جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (14
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 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ؿً  قمت:  اْلُمْنَتِفقِ  ْبنُ  َلِقيطُ  َرِزينٍ  َأُبو، عف مصير أبيو، قيؿ ىك الذم سأؿ النبي  المراد بالر جي
ًقيؿى (1)اْلَعِقيِميُّ  َعاِمرٍ  ْبنِ ا ابف  ، كقاؿ بذلؾ(2)ُحَصْينٍ  ْبنُ  ِعْمرَانَ  َأُبو ُعَبْيدٍ  ْبنُ  ُحَصْينُ  ىيكى  ، كى

 ، كا تعالى أعمـ.(4)، كالعراقي(3)يشككاؿ
     

 :، وفيو حديث واحدكتاب السير

 الحديث األكؿ:

د ثىنىا (107) د ثىنىا: قىاؿى  ،(5)ٍيبىةي قيتى  قاؿ الترمذم: حى ٍبدً  ٍبفً  بيكىٍيرً  عىفٍ  ،(6)الم ٍيثي  حى  عىفٍ  ،(7)الم وً  عى
مىٍيمىافى  ، ٍبفً  سي ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  يىسىارو ، ًفي  الم وً  رىسيكؿي  بىعىثىنىا: قىاؿى  ىيرى  ِإنْ : »فىقىاؿى  بىٍعثو
 ًحيفى   الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى  ثيـ   ،«ِبالن ارِ  َفَأْحِرُقوُىَما ُقَرْيشٍ  ِمنْ  ِلَرُجَمْينِ  َوُفَلًنا ُفَلًنا َوَجْدُتمْ 
ٍدنىا كجى  أىرى ري ن   ِبالن ارِ  َوُفَلًنا ُفَلًنا ُتْحِرُقوا َأنْ  َأَمْرُتُكمْ   ُكْنتُ  ِإن ي: »الخي  ِبَيا ُيَعذ بُ  ًَل  الن ارَ  َواِ 
 .(8)«اَفاْقُتُموُىمَ  َوَجْدُتُموُىَما َفِإنْ  الم ُو، ِإًل  

                                                           

اًمر ٍبف لقيط( (1 اًمر ٍبف المنتفؽ ٍبف: عى اًمر ٍبف كعب ٍبف عقيؿ ٍبف عى  لىوي  العقيمي، رزيف أىبيك صعصعة ٍبف عى
مىى ككفادة صحبة ييقىاؿ الم و رىسيكؿ عى اًمر ٍبف لقيط: عيمىر أىبيك كقىاؿى  منده، اٍبف قالو صبرة، ٍبف لقيط: كى  عى
ا كىك رزيف، أىبيك ي،العقيم مىٍيوً  غمبت ممف أيضن ييقىاؿ كنيتو، عى ٌده، ًإلىى نسبة صبرة، ٍبف لقيط: كى  لقيط كىك جى
اًمر ٍبف ٍبد ٍبف صبرة ٍبف عى ييقىاؿ المنتفؽ، ٍبف الم و عى  ًإلىى نسبو صبرة، ٍبف لقيط: قىاؿى  فمف المنتفؽ، ٍبف لقيط: كى

ٌده، اًمر ٍبف لقيط كىك جى ٍبد ٍبف صبرة ٍبف عى ًبيعة ٍبف كعب ٍبف عقيؿ ٍبف عميٌ  ٍبف المنتفؽ ٍبف الم و عى  ٍبف رى
اًمر قىدٍ   الم و رىسيكؿ ًإلىى المنتفؽ بني كافد كىك صعصعة، ٍبف عى اًمر ٍبف لقيط إف: قيؿ كى  ٍبف لقيط غير عى
 (.121/ 1ج)األثير ابف الصحابة، معرفة في الغابة بشيء. أسد كليس صبرة،

 صحيح بإسناد كالنسائي أحمد فركل إسبلمو، في اختمؼ عمراف، كالد الخزاعي خمؼ بف: عبيد بف حصيف( (2
 الحديث،...  يسمـ أف قبؿ كسٌمـ عميو الم و صٌمى النبي أتى حصينا أفٌ  -حصيف بف عمراف عف ربعي، عف
 (.56/ 3ج) حجر ابف الصحابة، تمييز في اإلصابة. أسمـ حصينا إف ثـ: كفيو

 (.111/ 1جألسماء المبيمة، ابف يشككاؿ )غكامض اانظر: ( (3
 (.1/121جالعراقي )، المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسنادانظر: ( (4
 ( قتيبة: ىك ابف سعيد بف جميؿ بف طريؼ الثقفي.(5
6). ًف الفىٍيًميُّ ٍبًد الر ٍحمى : ىك ابفي سىٍعًد بًف عى  ( الم ٍيثي
 .مخزـك نيب مكلى األشج، ابف ىك: ا عبد بف بكير( (7
 (.1751ح/125ص/1ج)الباب اسـ يذكر لـ السير، أبكاب الترمذم، الترمذم، سنف ((8
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 أوًًل: تخريج الحديث: 

كابف ، (4)أحمد، ك (3)كسعيد بف منصكر في سننو ،(2)كالنسائي في الكبرل ،(1)أخرجو البخارم
 اْْلََشج، بو، اهلل عبد بن من طريق: بكير، (6)في الكبرل كالبىٍييىًقيٌ  ،(5)الجاركد في المنتقى
ٍدتيـٍ  ًإفٍ  بنحكه، كفييـ لفظ" ننا كىجى ننا فيبلى فيبلى مىٍيفً  كى ". ًمفٍ  ًلرىجي  قيرىٍيشو

فو  ظىًفٍرتيـٍ  ، كفييما لفظ" ًإفٍ (8)كالدارمي ،(7)المصنؼفي  شيبة أبي ابف أخرجوك  "،  ًبفيبلى فو فيبلى كابف كى
دً  ٍبفى  ىىب ارى  لىًقيتيـٍ  كفيو لفظ" ًإذىا ،(9)حباف نىاًفعى  اأٍلىٍسكى ٍبدً  ٍبفى  كى  ِإْسَحاقَ  َأِبي من طريق:اٍلقىٍيًس"،  عى
، عن َأِبيالد    ، بنحوه.ُىَرْيَرَة  ْوِسي 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
 . (10)اأٍلىشىج ا عبد بف بكيريذكر أحد أنو أرسؿ عف  لـكلكف  ،مرسؿ سعد: بن الميث

 .(11)يسار بف عف سميماف يذكر أحد أنو أرسؿ لـكلكف  ،مرسؿ اْْلََشج: اهلل عبد بن بكير

ىريرة أثبت لو السماع مف أبيكلكف  ،مرسؿيسار:  بن سميمان
(12). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

ًديثي  ٍيرىةى  أىًبي كقاؿ الترمذم: "حى ًديثه  ىيرى سىفه  حى ًحيحه  حى مىى كىالعىمىؿي  صى  .(13)"الًعٍمـً  أىٍىؿً  ًعٍندى  ىىذىا عى

                                                           

 (.3271/ح12/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(1
 (.1772/ح33/ص1( السنف الكبرل، النسائي )ج(2
 (.3617/ح317/ص3( سنف سعيد، سعيد بف منصكر )ج(3
 .(1161/ح132/ص12( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(4
 (.1175/ح367/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(5
 (.11162/ح133/ص2( السنف الكبرل، البىٍييىًقٌي )ج(6
 (.22113/ح117/ص6( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(7
 (.3711/ح1722/ص2( سنف الدارمي، الدارمي )ج(8
 (.7611/ح137/ص13( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(9

 (.361التحصيؿ، العبلئي )ص  ( انظر: جامع(10
 (.22)ص  العراقي المراسيؿ، ركاة ذكر في التحصيؿ انظر: تحفة( (11
 (.121( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (12
 (.1751ح/125ص/1ج)الباب اسـ يذكر لـ السير، أبكاب الترمذم، الترمذم، سنف ((13
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

كما جاء  ة أخرلككرد في ركايات أخرل بصيغ، (ُقَرْيشٍ  ِمنْ  ِلَرُجَمْينِ  َوُفَلًنا ُفَلًنا) ظ اإلبيام:لف
فو  ظىًفٍرتيـٍ  ًإفٍ  )في التخريج كىي: فو  ًبفيبلى فيبلى  .(كى

 ٍبفى  ىىب ارى  لىًقيتيـٍ  ًإذىا )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:عرٌ  ةىناؾ ركاي فة:الروايات المعرّ 
دً اأٍلى  نىاًفعى  ٍسكى ٍبدً  ٍبفى  كى  .(اٍلقىٍيسً  عى

 بيان اإلبيام:

 َوَناِفعُ ، اَْلْسَودِ  ْبنُ  َىب ارُ  بحرقيما بالنار، فقيؿ ىما: المراد بالرجميف المذيف أمر النبي  قمت: 
، (5)، كالعراقي(4)، كابف الممقف(3)، كابف بشككاؿ(2)، كقاؿ بذلؾ الخطيب البغدادم(1)َعْمرو عبد بن
دي (7)، كفي الفتح(6)في اإلصابة بف حجركا ، كقاؿ (8)اَْلْسَودِ  ْبنُ  َىب ارُ  الرجميف ىك ىىذىٍيفً  ، كقيؿ أىحى

 كا تعالى أعمـ. ،(10)كالعيني، (9)ابف األثيربذلؾ 

                                                           

 المحكمة، األنباء في المبيمة األسماء" قيس بف ًفعنىا ىك" البغدادم الخطيب قاؿ: عىٍمرك عبد بف نىاًفعي ( (1
كىاب:" حجر ابف قاؿ كلكف ،(5/161ج) البغدادم الخطيب  عىامر بف لىًقيط بف قيس عبد بف نىاًفع كىالص 
 (.321/ 1ج) حجر ابف البخارم، صحيح شرح البارم فتح" عقبىة كىاًلد كىىيكى  الًفيرم

 (.161/ 5جالمحكمة، الخطيب البغدادم )األسماء المبيمة في األنباء انظر: ( (2
 (.112/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (3
 (.61/ 11جالتكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )انظر: ( (4
 (.3/1321جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (5
 (.111/ 6ججر )اإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حانظر: ( (6
 (.321/ 1جفتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )انظر: ( (7
اًمر بنت فاختة كأمو القرشي، قصي بف العزل عبد بف أسد بف المطمب بف: األسكد بف ىبار( (8  قرط بف عى

 بف يبالمس بف سعيد جد ىيكى  ىىذىا كحزف المخزكمياف، كىب أبي ابنا كحزف ىبيرة، ألمو كأخكاه القشيرية،
 حيف قريش، سفياء مف نفر ًفي  ا رسكؿ بنت لزينب عرض ال ًذم ىيكى  كىبار أيضا، صحبة كلو حزف،
 حامبل ككانت الراحمة، كنخس ىكدجيا، كضرب ىبار، إلييا فأىكل المدينة، إلى العاص أىبيك زكجيا أرسميا

 إال بالنار يعذب ال فإنو اقتمكه:" قىاؿى  ثيـ   ،"بالنار فأحرقكه ىىذىا ىبارا لقيتـ إف:"  ا رسكؿ فقاؿ فأسقطت،
 إلى قدـ ًلمىا ىبارا إف: الزبير  الن ًبيٌ  كصحب إسبلمو كحسف الفتح، بعد أسمـ ثيـ   يمقكه، فمـ ،"النار رب

ٍنوي  فانتيكا ،"سبؾ مف سب:" فقاؿ  ا لرسكؿ ذىًلؾى  فذكر يسبكنو، جعمكا المدينة  معرفة في الغابة أسد. عى
 (.7/261ج)األثير ابف حابة،الص

 (.261/ 7جأسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير )انظر: ( (9
 (.331/ 11جعمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني )انظر: ( (10
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 المطمب الثاني
 كتاب اْلقضية، والعتق، والضحايا.

 :وفيو حديث واحد، اْْلَْقِضَيةِ  ِكتَاب
 الحديث اْلول:

م دي ٍبفي ًعيسىى :داكد كأبقاؿ  (108) د ثىنىا ميحى حى
د ثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى (1) ، حى

د ثىنىا اأٍلىٍعمىشي (2) ، حى
، عىٍف (3)

ًف اأٍلىٍشعىثً (4)شىًقيؽو  بىٍيفى (5) ، عى : كىافى بىٍيًني كى دىًني َرُجٍل ِمَن اْلَيُيودِ ، قىاؿى حى  أىٍرضه فىجى

: « أََلَك َبي َنٌة؟: »ؿى ًلي الن ًبيُّ ، فىقىافىقىد ٍمتيوي ًإلىى الن ًبيٍّ  ، قىاؿى ًلٍميىييكًدمٍّ : الى قيٍمتي
يىٍذىىبي ًبمىاًلي، فىأىٍنزىؿى الم وي «اْحِمفْ » : يىا رىسيكؿى الم ًو، ًإذنا يىٍحًمؼي كى ََ   ، قيٍمتي ِي إِنَّ اَّلَّ

ًِا كَيِياًل  ٍَ ًْ ثَ آُِِ ٍَ ْح
َ
ِ َوأ ِْٓد اّللَّ وَن ةَِػ  .(6)[ ًإلىى آًخًر اآٍليىةً 77عمراف:  ]آؿ يَْشََتُ

  أوًًل: تخريج الحديث:
في المعجـ  كالطبراني ،(8)كأحمدبمثمو، كفيو لفظ" رجؿ مف الييكد"،  ،(7)أخرجو ابف ماجو

 .شقيق بن سممة من طريق:بنحكه، كفييما لفظ" رجؿ"،   ،(9)الكبير
                                                           

 .الطباع بف جعفر أبك نجيح ابف ىك: عيسى بف محمد ((1
 ( أبك معاكية: ىك محمد بف خاـز الضرير.(2
 ف بف ميراف.( األعمش: ىك سميما(3
 بف سممة.ا( شقيؽ: ىك (4
 ٍبف معاكية ٍبف الحارث ٍبف ربيعة ٍبف عدم ٍبف جبمة ٍبف معاكية ٍبف كرب معدم ٍبف: قيس  ٍبف األشعث ((5

 كرب معدم: كاسمو األشعث،: الكمبي ىشاـ ذكره كالذم نعيـ، كىأىبيك منده، ابف نسبو ساؽ كذا الكندم ثكر
 ٍبف األكرميف معاكية ٍبف ربيعة ٍبف عدم ٍبف جبمة ٍبف معاكية ٍبف كرب ممعد ٍبف األشج كىك قيس، ٍبف

 ٍبف معاكية ٍبف عمرك كاسمو مرتع، ٍبف ثكر ٍبف معاكية ٍبف األكبر الحارث ٍبف معاكية ٍبف األصغر الحارث
نما كندة، ىك عفير ابف كثكر عفير، ٍبف ثكر  عمر أىبيك هذكر  كىكذا النعمة، أباه كند ألنو كندة،: لو قيؿ كىاً 

ا، م د، أىبيك: ككنيتو الصحيح، كىك أيضن  ككانكا كندة، كفد في اليجرة مف عشر سنة  الن ًبيٌ  ًإلىى كفد ميحى
 أمنا، نقفك ال كنانة ٍبف النضر بنك نحف: فقاؿ منا، أنت:  الم و لرسكؿ األشعث كقاؿ فأسممكا، راكبنا ستيف
 كلما جمدتو، إال كنانة ٍبف النضر مف قريشنا ينفي بأحد أكتى ال: يقكؿ األشعث فكاف أبينا، مف ننتفي كال

 معرفة في الغابة أسد. اليمف ًإلىى كعاد ذلؾ، ًإلىى فأجيب الصديؽ، بكر أىًبي أخت فركة أـ خطب أسمـ
 (.312/ 1ج)األثير ابف الصحابة،

مىٍيوً  عىىاٍلميد   كىافى  ًإذىا بىابه  اأٍلىٍقًضيىةً  ًكتىاب داكد، أبك داكد، أبي سنف ((6  (.2631ح/213ص/2ج)أىيىٍحًمؼي  ًذمٍّيًّا عى
 (.3233/ح551/ص3ابف ماجو )ج ،( سنف ابف ماجو(7
 (.31113/ح162/ص26أحمد بف حنبؿ )ج ،( مسند أحمد(8
 (.612/ح327/ص1الطبراني )ج ،( المعجـ الكبير(9
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 ًمفٍ  كىرىجيبلن  ًكٍندىةى، ًمفٍ  رىجيبلن  أىف  لفظ " مابمعناه، كفيي ،(2)كالنسائي في الكبرل ،(1)أبك داكدأخرجو ك 
ٍضرىمىٍكتى  مىا حى دكف ذكر مختصران،  ،(3)كابف أبي شيبة في المصنؼ "، الم وً  رىسيكؿً  ًإلىى اٍختىصى

 بمعناه، ،(5)كابف الجاركد في المنتقى دكف ذكر لفظ اإلبياـ،مختصران،  ،(4)كأحمد لفظ اإلبياـ،
ٍضرىمىٍكتى  ًمفٍ  كىرىجيبلن  ًكٍندىةى، ًمفٍ  بلن رىجي  أىف  " لفظ كفيو مىا حى كالدكالبي في  ،" الم وً  رىسيكؿً  ًإلىى اٍختىصى
بمعناه، كفيو  ،(7)ثاراآل كالطحاكم في شرح مشكؿ دكف ذكر لفظ اإلبياـ،مختصران،  ،(6)الكنى
ٍضرىمىٍكتى  ًمفٍ  كىرىجيبلن  ًكٍندىةى، ًمفٍ  رىجيبلن  أىف  لفظ " مىا حى  ،(8)كابف حباف، " الم وً  رىسيكؿً  لىىإً  اٍختىصى

 ًمفٍ  رىجيبلن  أىف  بمعناه، كفيو لفظ " ،(9)في المعجـ الكبير كالطبرانيدكف ذكر لفظ اإلبياـ، مختصران، 
ٍضرىمىٍكتى  ًمفٍ  كىرىجيبلن  ًكٍندىةى، مىا حى  ،(10)المستدرؾ في عبدا أبك كالحاكـ ،" الم وً  رىسيكؿً  ًإلىى اٍختىصى

 .العباس بن كردوس من طريق: دكف ذكر لفظ اإلبياـ، مختصران،

ذكر لفظ  دكفمختصران،  ،(12)كفي المعجـ الصغير ،(11)في المعجـ الكبير الطبرانيأخرجو ك 
 الشعبي. من طريق: بنحكه، كفيو لفظ" رجبلن"، ،(13)المستدرؾ في عبدا أبك كالحاكـاإلبياـ، 

 . الشعبي( عن اْلشعث بن قيس ، و العباس بن كردوسثلثتيم)شقيق بن سممة، و 

 

                                                           

 (.2311/ح331/ص2أبك داكد )ج ،داكد ي( سنف أب(1
 (.7272/ح121/ص7)ج النسائي ،( السنف الكبرل(2
 (.33115/ح162/ص1أبك بكر بف أبي شيبة )ج ،( المصنؼ(3
 (.31112/ح161/ص26أحمد بف حنبؿ )ج ،( مسند أحمد(4
 (.1117/ح371/ص1ابف الجاركد )ج ،( المنتقى مف السنف المسندة(5
 (.151/ح366/ص1الدكالبي )ج ،( الكنى كاألسماء(6
 (.1152/ح227/ص11الطحاكم )ج ،ثار( شرح مشكؿ اآل(7
 (.7111/ح117/ص11ابف حباف )ج ،( صحيح ابف حباف(8
 (.625/ح322/ص1الطبراني )ج ،( المعجـ الكبير(9

 (.5117/ح231/ص1الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج ،( المستدرؾ عمى الصحيحيف(10
 (.622/ح321/ص1الطبراني )ج ،( المعجـ الكبير(11
 (.1772ح/177/ص3الطبراني )ج كسط،( المعجـ األ(12
 (.5116/ح231/ص1الحاكـ أبك عبد ا النيسابكرم )ج ،( المستدرؾ عمى الصحيحيف(13
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  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

مف مراتب  الثالثةابف حجر في المرتبة كلكف ذكره  ،مدلس نجيح: بن عيسى بن محمد
د ثىنىا أىبيك ميعىاكً ) كقد صرح بالسماع مف أبي معاكية حيث قاؿ ،(1)المدلسيف ( كما في حديث يىةى حى
 الدراسة.

 .(2)أحفظ الناس لحديث األعمش كقد ييـ في حديث غيره أبو معاوية:

كلكف  كمرسؿ،، (3)ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيفكلكف ذكره  ،مدلس اْلعمش:
مىمىةى  لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف شىًقيًؽ ٍبًف سى
(4). 

عبد ا بف مسعكد لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف ف كلك مرسؿ،: َشِقيِق ْبِن َسَمَمةَ 
(5). 

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 .(6)"صحيح إسناده :"األرنؤكط قاؿو

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 

ككرد في ركايات أخرل بعدة صيغ كما جاء في التخريج ، (اْلَيُيودِ  ِمنَ  َرُجلٍ ) لفظ اإلبيام:
ٍضرىمىٍكتى  ًمفٍ  كىرىجيبلن  ًكٍندىةى، ًمفٍ  رىجيبلن  أىف   رجؿ،)كىي: مىا حى  .( الم وً  رىسيكؿً  ًإلىى اٍختىصى

 المبيـ. تفعرٌ لـ أقؼ عمى أم ركاية  فة:لمعرّ الروايات ا

 

 

 
                                                           

 (.11طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (1
 (.157( تقريب التيذيب، ابف حجر )ص (2
 (.22تب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراانظر: ( (3
 (.111( انظر: جامع التحصيؿ، العبلئي )ص (4
 .125ص، انظر: المرجع السابؽ( (5
 (.2631ح/151ص/ 7ج) األرنؤكط تحقيؽ داكد، أبك داكد، أبي سنف ((6
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  بيان اإلبيام:

خبلؼ عمى أرض، ىك  قمت: المراد بالرجؿ الذم كاف بينو كبيف األشعث بف قيس 
، كابف (4)، كابف بشككاؿ(3)، كابف عبد البر(2)غدادم، كقاؿ بذلؾ الخطيب الب(1)اْلَجْفِشيُش 

كا تعالى  ،(9)، كفي اإلصابة(8) حجر في الفتح كابف ،(7)كالعراقي ،(6)كابف الممقف ،(5)األثير
 أعمـ.

     
 

 

   

 

 

 
                                                           

 أبا يكنى اء،كبالخ كبالحاء بالجيـ فيو يقاؿ الحضرمي، كيقاؿ الكندم،:" البر عبد ابف قاؿ: الجفشيش ((1
م ى النبي عمى قدـ معداف، بف جرير اسمو يقاؿ الخير، م ـى  الم وي  صى سى  في رجؿ إليو كخاصمو كندة، كفد في كى
 قىاؿى  ىكذا الجفشيش، يمقب ككاف: قىاؿى  معداف بف جرير عف الشعبي عف حديثو في عكف ابف سماه أرض
م ى النبي إلى أرض في رجبل خاصـ أنو: بالجيـ ، عميو ا صى م ـى سى  يا: فقاؿ أحدىما، عمى اليميف فجعؿ كى
 بالم و حمؼ إف فإنو دعو: كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ فقاؿ أرضي، إليو دفعت حمؼ إف ا رسكؿ
 كابف الكمبيٌ  ابف كقاؿ ،(356/ 1ج) البر عبد ابف األصحاب، معرفة في االستيعاب". لو ا يغفر لـ كاذبنا
 تمييز في اإلصابة". األسكد بف ثمامة بف يكرب معد بف األسكد بف معداف كاسمو لقبو، ىك:" سعد

 (.725/ 1ج) حجر ابف الصحابة،
 (.313/ 7جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (2
 (.356/ 1ج) البر عبد ابف األصحاب، معرفة في االستيعابانظر:  ((3
 (.751/ 3جاء المبيمة، ابف بشككاؿ )غكامض األسمانظر: ( (4
 (.715/ 1ج) األثير ابف الصحابة، معرفة في الغابة انظر: أسد( (5
 (.221/ 17جالتكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )انظر: ( (6
 (.3/1112جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (7
 (.313/ 1جم، ابف حجر )فتح البارم شرح صحيح البخار انظر: ( (8
 (.1/725جاإلصابة في تمييز الصحابة، ابف حجر )انظر: ( (9
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 :، وفيو حديث واحدالعتق كتاب

 الحديث اْلول:

د ثىنىاقاؿ أبك داكد:  (109) ، ٍبفي  أىٍحمىدي  حى ٍنبىؿو د   حى ىيشىٍيـه  ثىنىاحى
ٍبدً  عىفٍ  ،(1) ، أىًبي ٍبفً  اٍلمىًمؾً  عى مىٍيمىافى  سي

ٍسمىاًعيؿى  ،(2)عىطىاءو  عىفٍ  ، أىًبي ٍبفً  كىاً  اًلدو مىمىةى  عىفٍ  خى ، ٍبفً  سى اًبرً  عىفٍ  ،(3)عىطىاءو  عىفٍ  كييىٍيؿو  جى
ٍبدً  ٍبفً  لىـٍ  ،(4)ًمٍنوي  ديبيرو  عىفٍ  َلوُ  ُغَلًما أىٍعتىؽى  َرُجًل  أىف   ،الم وً  عى ٍيريهي، مىاؿه  لىوي  يىكيفٍ  كى  َفَأَمرَ » غى
 .(5)«ِماَئةِ  ِبِتْسعِ  َأوْ  ِماَئةِ  ِبَسْبعِ  َفِبيعَ   الن ِبيُّ  ِبوِ 

   أوًًل: تخريج الحديث:

كبدكف ذكر لفظ  بمعناه، رباح، أبي بن عطاء من طريق: ،(7)كابف ماجو ،(6)أخرجو البخارم
 اإلبياـ.

كسعيد بف منصكر  ،(12)كالحميدم ،(11)كابف ماجو ،(10)كالترمذم ،(9)مسمـك  ،(8)أخرجو البخارمك 
كابف الجاركد في  ،(16)كالدارمي ،(15)كأحمد ،(14)كابف أبي شيبة في المصنؼ، (13)في سننو

                                                           

ـي: ىك ((1  بىًشير. اٍبفي  ىيشىٍي
 رباح. أبي ابف عطاء: ىك ((2
 رباح. أبي ابف عطاء: ىك ((3
ٍعنىاهي :" العيني قاؿ( دبر عىف)قىٍكلو ((4  البخارم، صحيح شرح القارم عمدة". مكتى بعد حر أىٍنت: لعىٍبًدهً  قىاؿى  مى

 (.312/ 13ج) العيني
ٍدًبرً  بىٍيعً  ًفي باب العتؽ، كتاب داكد، أبك داكد، أبي سنف ((5  (.2277ح/35ص/1ج) اٍلمي
 (.1165/ح11/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(6
 (.111/ح121/ص2( سنف ابف ماجو، ابف ماجو  )ج(7
 (.1165/ح11/ص3( صحيح البخارم، البخارم )ج(8
 (.756/ح117/ص1مـ، مسمـ )ج( صحيح مس(9

 (.111/ح121/ص2( سنف الترمذم، الترمذم )ج(10
 (.111/ح121/ص2( سنف ابف ماجو، ابف ماجو  )ج(11
 (.22/ح161/ص1( مسند الحميدم، الحميدم )ج(12
 (.712/ح153/ص1( سنف سعيد، سعيد بف منصكر )ج(13
 (.1325/ح262/ص1( المصنؼ، ابف أبي شيبة )ج(14
 (.1117/ح112/ص5بف حنبؿ )ج ( مسند أحمد، أحمد(15
 (.1716/ح211/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(16
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كبمفظ مقارب" رجؿ مف  عمرو بن دينار، بنحوه، من طريق: ،(2)، كابف حباف(1)المنتقى
 األنصار، كغبلـ لو".

ؿه  لفظ "أىٍعتىؽى  كفيو ،(3)مسمـ أخرجوك  ٍبدنا عيٍذرىةى  بىًني ًمفٍ  رىجي ، عىفٍ  لىوي  عى ـي  فىاٍشتىرىاهي  ديبيرو ٍبدً  ٍبفي  نيعىٍي  اً  عى
 ،" ، كفيو لفظ "أىف   ،(4)كأبك داكداٍلعىدىًكمُّ ارً  ًمفى  رىجيبلن ا أىٍعتىؽى  مىٍذكيكرو  أىبيك لىوي : ييقىاؿي  اأٍلىٍنصى من  لىوي  غيبلى

، لىوي  ييقىاؿي  ـي  فىاٍشتىرىاهي  يىٍعقيكبي ٍبدً  ٍبفي  نيعىٍي "،  ٍبفً  الم وً  عى اـً  ًمفى  رىجيبلن  كفيو لفظ "أىف   ،(5)كالنسائيالن ح 
ارً  ا أىٍعتىؽى  مىٍذكيكرو  أىبيك: لىوي  ييقىاؿي  اأٍلىٍنصى من ، فىاٍشتىرىاهي : لىوي  ييقىاؿي  ديبيرو  عىفٍ  لىوي  غيبلى ـي  يىٍعقيكبي      ٍبفي  نيعىٍي

ٍبدً  ٍمميككنا أىٍعتىؽى  رىجيبلن  ، كفيو لفظ "أىف  (6)الطيالسي في المسندالم ًو"، ك  عى ، عىفٍ  لىوي  مى "،  فىاٍشتىرىاهي  ديبيرو نيعىٍيـه
ؿه  كفيو لفظ " دىب رى  ،(7)كالحميدم منا، رىجي ـي  فىاٍشتىرىاهي  غيبلى "، كأحمد ٍبفي  نيعىٍي اـً  ، كفيو لفظ "أىف  (8)الن ح 

ارً  ًمفى  رىجيبلن  ا أىٍعتىؽى  مىٍذكيكرو  أىبيك: لىوي  ؿي ييقىا اأٍلىٍنصى من ، فىاٍشتىرىاهي : لىوي  ييقىاؿي  لىوي  غيبلى ـي  يىٍعقيكبي ٍبدً  ٍبفي  نيعىٍي  عى
"،  الم وً  ـي ا منا دىب رى  مىٍذكيكرو  أىبيك لىوي  ييقىاؿي  رىجيبلن  كفيو لفظ "أىف   ،(9)كابف حبافالن ح  لىـٍ  لىوي، غيبلى  لىوي  يىكيفٍ  كى
ٍيريهي، مىاؿه  ـً  ييقىاؿي  كىافى كى  غى ،: ًلٍمغيبلى ؿه  فىاٍشتىرىاهي  يىٍعقيكبي "، كابف المقرئ ٍبفً  عىًدمٍّ  بىًني ًمفٍ  رىجي ، (10)كىٍعبو

ا أىٍعتىؽى  رىجيبلن  كفيو لفظ "أىف   من  . أبي الزبير محمد بن مسمم، بنحوه من طريق: لىوي"، غيبلى
 . ن جابر بن عبد اهلل رباح، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير( ع أبي بن ثلثتيم: )عطاء

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:  
 ركاتو ثقات، كفيو:

 المفتكحة، كبالزام الراء كسككف الميممة بفتح العرزمي، : ميسرةُسَمْيَمانَ  َأِبي ْبنُ  اْلَمِمكِ  ْبدُ عَ 
 ذم مف العاشر في تكفي أنو عمى ، كقاؿ ابف سعد:" اجتمعكا(11)الخامسة مف أكىاـ، لو صدكؽ
 .(12)جعفر" أبي خبلفة في كمائة كأربعيف خمس سنة الحجة

                                                           

 (.137/ح112/ص1( المنتقى مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج(1
 (.3561/ح162/ص6( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(2
 (.756/ح117/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(3
 (.3151/ح336/ص3داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(4
 (.272/ح161/ص3نف النسائي، النسائي )ج( س(5
 (.1311/ح711/ص3( المسند، أبك داكد الطيالسي )ج(6
 (.22/ح161/ص1( مسند الحميدم، الحميدم )ج(7
 (.16623/ح311/ص35( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(8
 (.3561/ح162/ص6( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(9

 (.1151/ح276/ص1( معجـ ابف المقرئ، ابف المقرئ )ج(10
 (.262)ص  حجر ابف التيذيب، تقريب ((11
 (.225/ 6ج)سعد ابف الكبرل، الطبقات ((12
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  أقوال النقاد في الراوي:

مىٍيمىاف أبي بف اٍلممؾ عبد الث ٍكرٌم:" قاؿ سيٍفيىاف  ثقة ، كقاؿ ابف سعد:" ككاف(1)اٍلعمـ" ًفي ميزانا سي
 أبي بف الممؾ عبد: قمت معيف، بف الدارمي سألت يحيى سعيد بف ، كقاؿ عثماف(2)ثبتا" مأمكنا
 ، كقاؿ في مكضع أخر:" ًثقىةه (3)ثقتاف" كبلىما ":فقاؿ جريج، ابف أك إليؾ أحب سميماف
ديكؽه"  ، كقاؿ العجمي:" ثقة،(6)اٍلحفاظ" مف ، كقاؿ مرة أخرل:"(5)ًثقىة" حنبؿ:" بف ، كقاؿ أحمد(4)صى

حباف  ، كذكره ابف(9)ثقة" ":النسائي ، كقاؿ(8)، قاؿ يعقكب بف سفياف:" ثقة"(7)الحديث" في ثبت
 .(10)أىخطىأ" ريبمىا في كتاب الثقات، كقاؿ"

مىٍيمىاف أبي بف اٍلممؾ عبد أًلىٍحمىد كقاؿ أبك داكد:" قمت  كىافى  نعـ قىاؿى  يخطيء قمت ًثقىة قىاؿى  سي  مف كى
اًديث رفع أىنو اال اٍلكيكفىة أىؿ أحفظ  .(12)بو" بأس ال ":زرعة أبك ، كقاؿ(11)عىف عطاء" أىحى

 في اثبت سميماف أبي بف الممؾ كعبد ضعيؼ سميماف أبي بف الممؾ عبد ":معيف بف يحيىكقاؿ 
 .(13)سعد" بف قيس مف عطاء

 مف عمى كىاٍلغىاًلب حباف:" كا تعالى أعمـ، كقاؿ ابف خلصة القول في الراوي: قمت: ىو ثقة،
يحدث يحفظ لىٍيسى  ييـ أىف حفظو مف كى اؼ مف كى ٍنصى ًديث ترؾ اإٍلً  عىدىالىتو صحت ثىبت شيخ حى
لىك ًركىايىتو ًفي ييـ بأكىاـ ًديث ترؾ لمزمنا المسمؾ ىىذىا سمكنا كى  كىالث ٍكرم جريج كىاٍبف الزٍُّىًرمٌ  حى
شٍعبىة تقاف حفظ أىؿ ألىنيـ كى كىانيكا كا  لـ حفظيـ مف يحدثيكفى  كى ت ى معصكميف يىكيكنيكا كى  ييمكا الى  حى
كىايىات ًفي ا قبيكؿ ىىذىا مثؿ ًفي كىاأٍلكلىى ااًلٍحًتيىاط بؿ الرٍّ ترؾ مف الثبت يٍركل مى كىايىات كى ا الرٍّ ح   مى  صى

                                                           

 (.576)ص  الترمذم الصغير، العمؿ ((1
 (.225/ 6ج)سعد ابف الكبرل، الطبقات ((2
 (.261/ 7ج) حاتـ أبي ابف كالتعديؿ، الجرح ((3
 (.221/ 11ج)البغدادم الخطيب كذيكلو، بغداد تاريخ ((4
 (.112/ 1ج) ا عبد ابنو ركاية حنبؿ، بف أحمد الرجاؿ، كمعرفة لعمؿا ((5
 .721/ 1ج، المرجع السابؽ ((6
 (.212)ص  العجمي الثقات، ((7
 (.21/ 2ج) سفياف بف يعقكب كالتاريخ، المعرفة ((8
 (.231/ 11ج) المزم الرجاؿ، أسماء في الكماؿ تيذيب ((9

 (.25/ 5ج) حباف ابف الثقات، ((10
 (.326)ص  حنبؿ بف أحمد أحمد، لئلماـ داكد أبي ؤاالتس ((11
 (.261/ 7ج) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح ((12
 .265/ 7جالمرجع السابؽ،  ((13
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ا ًفييىا كىـ أىن وي  ت ى ًمٍنوي  ذىًلؾ يفحش لـ مى كىابو عمى يغمب حى  الٌتٍرؾ اٍستحؽ كىذىًلؾ كىافى  فاف صى
"  .(1)ًحينىًئذو

 .(2)رباح أبي بف طاءع لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف ،كال يضير ما قيؿ فيو، فيك مرسؿ

 كركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
ٍبدً  لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف ،مرسؿ َبِشير: ْبنُ  ُىَشْيمُ   ، كال عف أىًبي ٍبفً  اٍلمىًمؾً  عى  سيمىٍيمىافى

ٍبدً  كلكف صرح بالسماع مف، (4)كمدلس مف الثالثة، (3)خالد أبي بف إسماعيؿ  يأىبً  ٍبفً  اٍلمىًمؾً  عى
، كما في سنف مىٍيمىافى  .(5)منصكر بف سعيد سي

مىمىةى  لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف ،مرسؿ خالد: أبي بن إسماعيل كييىٍيؿ ٍبفً  سى
، كمدلس، (6)

 .(7)مف مراتب المدلسيف الثالثة كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة
ا  جابر بف عبد لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف كلكف ،مرسؿ رباح: أبي بن عطاء

(8). 
 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 .(9)صحيح" كقاؿ األرنؤكط:" إسناده
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

كما جاء في  ةصيغال بنفسككرد في ركايات أخرل ، (َلوُ  ُغَلًما َأْعَتقَ  َرُجًل  َأن  ) لفظ اإلبيام:
 .(رجؿ مف األنصار، كغبلـ لو )صيغة أخرل كىي:ب، ك التخريج

                                                           

 (.25،21/ 5ج) حباف ابف الثقات، ((1
 (.332جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (2
 .321ص ، انظر: المرجع السابؽ( (3
 (.15تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص طبقات المدلسيف = انظر: ( (4
ٍبدي  أنا: قىاؿى  ىيشىٍيـه، نا:" قىاؿى  ،(111ح/172ص/1ج) منصكر بف سعيد منصك، بف سعيد سنف ((5 ًمؾً  عى  ،"اٍلمى

 .أخبرنا لػ اختصار( أنا) كرمز حدثنا، لػ اختصار( نا) كرمز
 (.117جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (6
 (.31طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (7
 (.325جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (8
 (.2277/ح11/ص6( سنف أبي داكد، أبك داكد، تحقيؽ األرنؤكط )ج(9
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ؿه  أىٍعتىؽى )كما جاء في التخريج، كىي: المبيـ، فتىناؾ ركايات عرٌ  فة:وايات المعرّ الر   بىًني ًمفٍ  رىجي
ٍبدنا عيٍذرىةى  ، عىفٍ  لىوي  عى ـي  فىاٍشتىرىاهي  ديبيرو ٍبدً  ٍبفي  نيعىٍي ،  اً  عى ، أىف  اٍلعىدىًكمُّ ارً  ًمفى  رىجيبلن  أىبيك لىوي : ييقىاؿي  اأٍلىٍنصى

مناغي  أىٍعتىؽى  مىٍذكيكرو  ، لىوي  ييقىاؿي  لىوي  بلى ـي  فىاٍشتىرىاهي  يىٍعقيكبي ٍبدً  ٍبفي  نيعىٍي ( ٍبفً  الم وً  عى اـً  .الن ح 
  بيان اإلبيام:

قمت: كرد في الحديث مبيماف، كىما) الرجؿ الميٍعًتؽ لغبلمو، كالغبلـ اٍلميٍعتؽ(، فأما المراد 
الغبلـ  بالمبيم الثانيأما المراد ، ك مذكور َأُبوالرجؿ الذم أعتؽ غبلمو، ىك  بالمبيم اْلول
، كابف طاىر (2)، كالخطيب البغدادم(1)األزدم ، كقاؿ بذلؾ عبدالغنيَيْعُقوباٍلميٍعتؽ، ىك 

حجر  ، كابف(8)، كالعراقي(7)كابف الممقف ،(6)، كالنككم(5)، كابف األثير(4)، كابف بشككاؿ(3)المقدسي
 ما سبؽ ذلؾ في التخريج، كا تعالى أعمـ.، كك(11)، كالعيني(10)، كفي اإلصابة(9) في الفتح

 ككرد في طرؽ الحديث مبيـ أخر ثالث، كىك )المشترم ليذا الغبلـ(، فالمراد بو، قيؿ ىك نعيـ
ٍبدً  ٍبفا ، (13)، كابف طاىر المقدسي(12)النحاـ، كقاؿ بذلؾ الخطيب البغدادم ٍبف الم وً  عى

 لؾ في التخريج، كا تعالى أعمـ.، ككما سبؽ ذ(15) حجر في الفتح ، كابف(14)كالعراقي

 
      

                                                           

 (.65،61الغكامض كالمبيمات، عبدالغني بف سعيد األزدم )ص انظر: ( (1
 (.131/ 6جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (2
 (.22إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (3
 (.157/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (4
 (.357/ 6ج) األثير ابف الصحابة، معرفة في الغابة انظر: أسد( (5
 (.111/ 11جج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، النككم )المنياانظر: ( (6
 (.273/ 11جالتكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقف )انظر: ( (7
 (.3/151جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (8
 (.311/ 1جفتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )انظر: ( (9

 (.6/351جلصحابة، ابف حجر )اإلصابة في تمييز اانظر: ( (10
 (.312/ 13جعمدة القارم شرح صحيح البخارم، كالعيني )انظر: ( (11
 (.131/ 6جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (12
 (.22إيضاح اإلشكاؿ، ابف طاىر المقدسي )ص انظر: ( (13
 (.3/151جعراقي )المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، الانظر: ( (14
 (.311/ 1جفتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حجر )انظر: ( (15
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 :، وفيو حديث واحدالضحايا كتاب

 الحديث اْلول:

نىا قاؿ (110) ، ٍبفي  ىىن ادي  النسائي: أىٍخبىرى  عىفٍ  ،(2)أىًبي أىٍنبىأىنىا: قىاؿى  ،(1)زىاًئدىةى  أىًبي اٍبفً  عىفٍ  الس ًرمٍّ
ًفرىاسو 
اًمرو  عىفٍ  ،(3) ا ٍبفً  اٍلبىرىاءً  عىفٍ  ،(4)عى دي  كىأىٍنبىأىنىا ح ،ًزبو عى ، أىًبي ٍبفي  دىاكي  عىفٍ  ًىٍندو

، ا، فىذىكىرى  ،اٍلبىرىاًء  عىفٍ  الش ٍعًبيٍّ ديىيمى ا أىحى ري  يىٍذكيرً  لىـٍ  مى ـى : قىاؿى  اآٍلخى  يىٍكـى   الم وً  رىسيكؿي  قىا
ى، وَ  َمنْ : »فىقىاؿى  اأٍلىٍضحى  َحت ى َيْذَبحْ  َفَل  ُسَكَنانُ  َوَنَسكَ  َصَلَتَنا، َوَصم ى ِقْبَمَتَنا، َوج 

ـى  ،«ُيَصم يَ  ٍمتي  ًإنٍّي الم ًو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  َخاِلي فىقىا ـى  نيسيًكي عىج   أىكٍ  دىاًرم كىأىٍىؿى  أىٍىًمي، أًليٍطًع
نىاؽى  ًعٍنًدم فىًإف  : قىاؿى  ،«آَخرَ  ِذْبًحا َأِعدْ : » الم وً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  كىًجيرىاًني، أىٍىًمي  (5)لىبىفو  عى
، شىاتىيٍ  ًمفٍ  ًإلىي   أىحىبُّ  ًىيى   َتْقِضي َوًَل  َنِسيَكَتْيَك، َخْيرُ  َفِإن َيا اْذَبْحَيا،: » قىاؿى  لىٍحـو

 .(6)«َبْعَدكَ  َأَحدٍ  َعنْ  َجَذَعةٌ 

 :أوًًل: تخريج الحديث

اؿي  ًنيىارو  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك كفيو لفظ" فىقىاؿى  ،(7)أخرجو البخارم كىافى  ،(8)كمسمـ"، البىرىاءً  خى  أىبيك كفيو لفظ" كى
"، ك  قىدٍ  ًنيىارو  ٍبفي  بيٍردىةى  ـى  ،(9)أبك داكدذىبىحى "،  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك كفيو لفظ" فىقىا ، كفيو لفظ (10)كالنسائيًنيىارو
"، ك  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك "فىذىبىحى  ـى (11)الترمذمًدينىارو اًلي "،  ، كفيو لفظ" فىقىا ـى كف ،(12)كالطيالسيخى  يو لفظ" فىقىا
اًلي "،  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك خى ؿه  كفيو لفظ" فىقىاؿى  ،(13)كابف الجعدًنيىارو ارً  ًمفى  رىجي بيٍردىةى "،  أىبيك لىوي  ييقىاؿي  اأٍلىٍنصى

                                                           

 ( ابف أبي زائدة: ىك يحيى بف زكريا بف أبي زائدة اليمداني.(1
 .اليمداني زائدة أبي بف أىًبي: ىك زكريا ((2
 .اليمداني يحيى ابف ىك: فراس ((3
 .الشعبي شراحيؿ ابف ىك: عامر ((4
 ترضع، بعد أنيا: أم المبف، إلى كأضافيا المعز، كلد مف األنثى العناؽ،:" األثير ابف قاؿ(: لبف عناؽ) ((5

 (.211/ 2ج)األثير ابف الرسكؿ، أحاديث في األصكؿ جامع". المرعى ال المبف عمى متربية فيي
ًحي ةً  ذىٍبحي  باب الضحايا، كتاب النسائي، النسائي، سنف ((6 اـً  قىٍبؿى  الض  مى  (1221ح/333ص/5ج) اإٍلً
 (.277/ح15/ص3( صحيح البخارم، البخارم ) ج(7
 (.1261/ح1772/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(8
 (.3111/ح26/ص2( سنف أبي داكد، أبك داكد )ج(9

 (.1762/ح113/ص2( سنف النسائي، النسائي )ج(10
 (.1711/ح22/ص1( سنف الترمذم، الترمذم )ج(11
 (.552/ح115/ص3( مسند الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(12
 (.712/ح11/ص1( مسند ابف الجعد، عمي بف الجعد )ج(13
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ذىبىحى  ،(1)كأحمد اًلي كفيو لفظ" كى  ًنيىارو  ٍبفى  بيٍردىةى  أىبىا كفيو لفظ" أىف   ،(2)كالدارميًنيىارو "،  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك خى
ى ح  مٍّيى "، كأبك يعمى في المسند أىفٍ  قىٍبؿى  ضى البراء"،  خاؿ نيار بف بردة أبك ، كفيو لفظ" فقاؿ(3)ييصى

كياني في مسنده ـى  ،(4)كالرُّ ، ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك كفيو لفظ" فىقىا قىدٍ  ًنيىارو "،  كى كابف الجاركد في ذىبىحى
ـى  ،(5)المنتقى "،  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك اًليخى  ًإلىٍيوً  كفيو لفظ" فىقىا  كفيو لفظ" ذىبىحى  ،(6)كالدكالبي في الكنىًنيىارو
اًلي "، كابف ٍبفي  ىىاًنئي  خى "، كأبك عكانة ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك ، كفيو لفظ" فىقىاؿى (7)خزيمة ًنيىارو ، كفيو (8)ًنيىارو

ـى  "،  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك لفظ" فىقىا "، كأبك نعيـ في  ًنيىارو  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك افى كفيو لفظ" كى  ،(9)كابف حبافًنيىارو ذىبىحى
ـى (10)الحمية اًلي ، كفيو لفظ" فىقىا "،  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك خى  الدكالبي ، بنحكه، عداالشعبي من طريق:ًنيىارو

 مختصران.

 بيٍردىةى  أىبيك " ذىبىحى كفيو لفظ ،(12)كمسمـالص بلىًة"،  قىٍبؿى  بيٍردىةى  أىبيك كفيو لفظ" ذىبىحى  ،(11)كأخرجو البخارم
ًة"،  قىٍبؿى   قىٍبؿى  بيٍردىةى  أىبيك كفيو لفظ" ذىبىحى  ،(14)كأحمدبيٍردىةى "،  أىبيك كفيو لفظ" ذىبىحى  ،(13)كالطيالسيالص بلى

ًة"، كأبك "،  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك ، كفيو لفظ" ذىبىحى (15)عكانة الص بلى اًليى  كفيو لفظ" أىف   ،(16)كابف حبافًنيىارو  خى
"، ذى   عكانة مختصران. أبي بنحكه، عدا ُجَحْيَفَة، من طريق: َأِبيبىحى

 . ُجَحْيَفَة ( عن البراء بن عازب  كلىما) الشعبي، وأبو

                                                           

 (.11111/ح123/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(1
 (.3117/ح1311/ص3( سنف الدارمي، الدارمي )ج(2
 (.1663/ح337/ص2( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(3
كياني )ج(4  (.261/ح315/ص1( المسند، أبك بكر الرُّ
 (.211/ح331/ص1مف السنف المسندة، ابف الجاركد )ج( المنتقى (5
 (.115/ح15/ص1( الكنى كاألسماء، الدكالبي )ج(6
 (.1135/ح211/ص3( صحيح ابف خزيمة، ابف خزيمة )ج(7
 (.5112/ح66/ص7( المستخرج، أبك عكانة )ج(8
 (.7216/ح335/ص12( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(9

 (.111/ص5، أبك نعيـ األصبياني )ج( حمية األكلياء كطبقات االصفياء(10
 (.7775/ح111/ص5( صحيح البخارم، البخارم )ج(11
 (.1261/ح1771/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(12
 (.511/ح111/ص3( مسند الطيالسي، أبك داكد الطيالسي )ج(13
 (.11621/ح632/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(14
 (.5111/ح51/ص7( المستخرج، أبك عكانة )ج(15
 (.2221/ح317/ص2صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج ((16
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 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو: 

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:
زائدة،  أبي بف زكريا أبيو أنو أرسؿ عف لـ يذكر أحد كلكف ،مرسؿ زَاِئَدة: أبي بن َزَكِري ا بن يحيى
دي  كال عف  .(1)ًىٍند أىًبي ٍبفي  دىاكي
 .(2)كلكف ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف ،مدلس زَاِئَدة: أبي بن َزَكِري ا

 :ركاتو ثقات، كفيو

 مات السادسة، مف ـ،كى ربما صدكؽ الميٍكًتب، الككفي يحيى اٍليىمدىاًني، أبك َيْحَيى: ْبن فراس
 .(3)كعشريف تسع سنة

 أقوال النقاد في الراوي:

 حنبؿ:" ٍبف أىٍحمىد كقاؿ ،(5)ثقة" معيف:" ، كقاؿ ابف(4)ا" شاء إف ثقة قاؿ ابف سعد:" ككاف
كقاؿ  ،(7)الحديث" بكثير ليس الشيكخ عداد في الشعبي أصحاب مف " ثقة:، كقاؿ العجمي(6)ثقة"

كىافى  ":يىٍعقيٍكبي الفىسىًكمُّ  ًفي مىكٍّيًّا، كى ًديًثوً  كى ، حى  ثقة معمما كاف شيخ حاتـ:" كقاؿ أبك ،(8)"ًثقىةه  كىىيكى  ًليفه
ابف  ، كذكره(11)(الثقات) كتاب في حباف ابف ، كذكره(10)ثقة" ":، كقاؿ النسائي(9)بأس" بحديثو ما

 .(12)عمار ابف قىالىو ًثقىة" الثقات، كقاؿ" شاىيف في

                                                           

 (.212تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، العراقي )ص انظر: ( (1
 (.21طبقات المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص انظر: ( (2
 (.111)ص  حجر ابف التيذيب، تقريب ((3
 (.222/ 6ج)سعد ابف الكبرل، الطبقات ((4
 (.76)ص  الدارمي ركاية معيف، بف يحيى معيف، ابف تاريخ ((5
 (.111)ص  داكد أبك كالتعديؿ، الجرح في السجستاني داكد أبا اآلجرم عبيد أبي سؤاالت ((6
 (.213)ص  العجمي الثقات، ((7
 (.23/ 2ج( المعرفة كالتاريخ، يىٍعقيٍكبي الفىسىًكمُّ )(8
 (.21/ 5ج) حاتـ أبي ابف كالتعديؿ، الجرح ((9

 (.172/ 32ج) المزم الرجاؿ، أسماء في الكماؿ تيذيب ((10
 (.233/ 5ج) حباف ابف الثقات، ((11
 (.115)ص  شاىيف ابف الثقات، أسماء تاريخ ((12
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ٍنوي  بمغني " ما:القطاف يحيى كقاؿ مىا عى مىٍيوً  أنكرت شىٍيء، كى ًديثو مف عى ًديث إال شيئنا حى  حى
 .(1)االستبراء"

 كا تعالى أعمـ. ىو ثقة، قمت: خلصة القول في الراوي:

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف
 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 .كما جاء في التخريج ةصيغال نفسككرد في ركايات أخرل ب، (َخاِلي) لفظ اإلبيام:

 ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك فىقىاؿى  )فت المبيـ كما جاء في التخريج، كىي:ىناؾ ركايات عرٌ  فة:الروايات المعرّ 
اؿي  ًنيىارو  كىافى  ،البىرىاءً  خى ـى  ،ذىبىحى  قىدٍ  ًنيىارو  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك كى  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك فىذىبىحى  ،ًنيىارو  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك فىقىا

 ، ـى ًدينىارو اًلي فىقىا ؿه  فىقىاؿى  ،ًنيىارو  ٍبفي  بيٍردىةى  أىبيك خى ارً  ًمفى  رىجي ذىبىحى  ،بيٍردىةى  أىبيك لىوي  ييقىاؿي  اأٍلىٍنصى اًلي كى  أىبيك خى
ى ًنيىارو  ٍبفى  بيٍردىةى  أىبىا أىف   ،ًنيىارو  ٍبفي  بيٍردىةى  ح  مٍّيى  أىفٍ  قىٍبؿى  ضى اًلي ذىبىحى  ،ييصى  أىبيك ذىبىحى  ،يىارو نً  ٍبفي  ىىاًنئي  خى
 (.الص بلىةً  قىٍبؿى  بيٍردىةى  أىبيك ذىبىحى  ، بيٍردىةى 

  بيان اإلبيام:
كما كرد في بعض الركايات، ِنَياٍر،  ْبنُ  ُبْرَدةَ  ىو َأُبو ،قمت: المراد بخاؿ البراء بف عازب 

 .(6)حجر ابفك ، (5)، كالعراقي(4)، كابف الممقف(3)، كابف بشككاؿ(2)كقاؿ بذلؾ: الخطيب البغدادم
 كا تعالى أعمـ.

     
 

  

                                                           

 (.113)ص  داكد أبك كالتعديؿ، الجرح في السجستاني داكد أبا اآلجرم عبيد أبي سؤاالت ((1
 .(236/ 1ج) البغدادم الخطيب المحكمة، األنباء يف المبيمة األسماءانظر: ( (2
 (.175/ 1جغكامض األسماء المبيمة، ابف بشككاؿ )انظر: ( (3
 (.52/ 1ج) الممقف ابف الصحيح، الجامع لشرح التكضيحانظر: ( (4
 (.1/662جالمستفاد مف مبيمات المتف كاإلسناد، العراقي )انظر: ( (5
 (.366/ 1ج) حجر ابف خارم،الب صحيح شرح البارم فتحانظر: ( (6
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 الثالث المطمب
 صفة القيامة والرقائقو  كتاب الفرائض،

   :، وفيو حديث واحدكتاب الفرائض

 الحديث اْلول:

د ثىنىا أىبيك بىٍكرو  :داكد كأبقاؿ  (111) ، حى كري ٍبفي أىًبي ميزىاًحـو د ثىنىا مىٍنصي حى
اؽى (1) ، عىًف (2)، عىٍف أىًبي ًإٍسحى

اءى  بىرىاًء ٍبًف عىاًزبو الٍ  :" جى : يىا رىسيكؿى الم ًو، يىٍستىٍفتيكنىؾى ًفي ًإلىى الن ًبيٍّ  َرُجلٌ ، قىاؿى ، فىقىاؿى
لىةي؟ قىاؿى  ا اٍلكىبلى لىًة فىمى ْيفِ : » اٍلكىبلى اؽى: ىيكى مىٍف مىاتى « ُتْجِزيَك آَيُة الص  فىقيٍمتي أًلىًبي ًإٍسحى

لىدنا كىالى  ـٍ يىدىٍع كى لى :  كى  .(3)«َكَذِلَك َظنُّوا َأن ُو َكَذِلكَ »كىاًلدنا؟ قىاؿى

  أوًًل: تخريج الحديث:
 من طريق: شعبة بن الحجاج. ،(6)، كأبك داكد(5)، كمسمـ(4)أخرجو البخارم
 بن يونس. من طريق: ِإْسرَاِئيل ،(8)كابف أبي شيبة في المصنؼ، (7)كأخرجو البخارم

ْسرَ كلىما) شعبة بن الحجاج ،   إسحاق بكر بن عياش عن أبي اِئيُل بن يونس( تابعا أباواِ 
 مختصران، دكف ذكر لفظ اإلبياـ.السبيعي، بو، 

 ،(13)كالترمذم، (12)كالنسائي في الكبرل ،(11)، كأبك داكد(10)، كمسمـ(9)كأخرجو البخارم
 

                                                           

 .سالـ بف عياش ابف ىك: بكر أبك ((1
 ( أبك إسحاؽ: ىك السبيعي عمرك بف عبد ا بف عبيد.(2
لىده  لىوي  لىٍيسى  كىافى  مىفٍ  باب الفرائض، كتاب داكد، أبك داكد، أبي سنف ((3 لىوي  كى كىاته  كى  (.3112ح/131ص/2ج) أىخى
 (.1617/ح71/ص6( صحيح البخارم، البخارم )ج(4
 (.1611/ح1326/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(5
 (.3111/ح131/ص2داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(6
 (.6511/ح172/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(7
 (.21312/ح115/ص6( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(8
 (.6511/ح172/ص1( صحيح البخارم، البخارم )ج(9

 (.1611/ح1325/ص2( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(10
 (.3111/ح131/ص2داكد، أبك داكد )ج ي( سنف أب(11
 (.11111/ح111/ص11( السنف الكبرل، النسائي )ج(12
 (.2113/ح312/ص7( سنف الترمذم، الترمذم )ج(13
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كياني في مسنده ،(2)كأحمد ،(1)كابف أبي شيبة في المصنؼ  ، (4)دفي المسن كأبك يعمى ،(3)كالرُّ
مختصران، دكف ذكر لفظ اإلبياـ، عدا السبيعي، بو،  إسحاق من طريق: أبي ،(5)عكانة كأبك

 الترمذم، كأحمد، كأبك عكانة، بنحكه، كفييـ لفظ" رجؿ".

  ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في كؿ مف:

، كقد تكبع مف قبؿ شعبة بف الحجاج (6)"بأخرة اختمط أنو قاؿ البخارم:" عياش: بن بكر أبي
 كىك ثقة، كما سبؽ في التخريج، فبذلؾ ال يضير اختبلطو.

، كمدلس مف (7)العبلئي في القسـ األكؿ مف المختمطيف عٌدهي  مختمط كلكف إسحاق السبيعي: يأب
سؿ، كلكف ، كمر (9)البخارم كما في ركاية كلكف صرح بالسماع مف البراء بف عازب  (8)الثالثة

لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف البراء بف عازب 
 سمع ":البرديجي بكر أبك الحافظ ، بؿ قاؿ(10)

 .(11)أرقـ..." بف كزيد البراء مف الصحابة مف إسحاؽ أبك

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

 مف عياش ابف كىك بكر أبي سماع ألف ضعيؼ، إسناد كىذا لغيره، "صحيح كقاؿ األرنؤكط:
 .(12)حاتـ" أبك ذكر فيما القكم بذاؾ ليس السبيعي ا عبد بف عمرك كىك إسحاؽ بيأ

 
                                                           

 (.27117/ح361/ص5( المصنؼ، أبك بكر بف أبي شيبة )ج(1
 (.11712/ح771/ص21( مسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ج(2
كياني، (3 كياني )ج( مسند الرُّ  (.213/ح311/ص1أبك بكر الرُّ
 (.1676/ح 316/ص2( المسند، أبك يعمى المكصمي )ج(4
 (.7617/ح111/ص2( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(5
 (.213)ص  الحمبي الديف برىاف باالختبلط، الركاة مف رمي بمف االغتباط ((6
 (.21المختمطيف، العبلئي )ص انظر: ( (7
 (.13ت المدلسيف = تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، ابف حجر )ص طبقاانظر: ( (8
اؽى، أىًبي عىفٍ ) ،(1617/ح71/ص6)ج البخارم البخارم، صحيح( (9  .(البىرىاءى  سىًمٍعتي  ًإٍسحى

 (.317جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (10
 .317ص ، انظر: المرجع السابؽ( (11
 (.3112/ح716/ص1األرنؤكط، أبك داكد )ج ( سنف أبي داكد، تحقيؽ(12
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 ثالثًا: اإلبيام وبيانو: 

 ة.الصيغ بنفس ككرد في ركايات أخرل، )رجل( لفظ اإلبيام: 

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

، كقاؿ بذلؾ  ُعَمَر ْبَن اْلَخط ابِ  عف أية الكبللة، ىك  المراد بالرجؿ الذم سأؿ النبي قمت:
 كا تعالى أعمـ. ،(3)، كالعراقي(2)، كالخطيب البغدادم(1)الخطابي

     
 ن:، وفيو حديثاصفة القيامة والرقائق كتاب

 الحديث اْلول:

ٍبدي الم ًو ٍبفي أىٍحمىدى ٍبفً  :الترمذمقاؿ  (112) ًصيفو عى د ثىنىا أىبيك حى ٍبثىري ٍبفي  حى د ثىنىا عى : حى ييكنيسى كيكًفيٌّ قىاؿى
، عىٍف اٍبًف عىب اسو  بىٍيرو ٍبًد الر ٍحمىًف، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي ٍيفه ىيكى اٍبفي عى د ثىنىا حيصى : حى  القىاًسـً قىاؿى

 ٍّلىم ا أيٍسًرمى ًبالن ًبي : مى  ، قىاؿى عىؿى يىميرُّ ًبالن ًبيٍّ كىالن ًبي ٍيًف كى عىييـي القىٍكـي كىالن ًبيٍّ كىالن ًبي ٍيًف جى
مىعىييـي الر ٍىطي  كى
(4)  : ، فىقيٍمتي ت ى مىر  ًبسىكىادو عىًظيـو ده حى لىٍيسى مىعىييـٍ أىحى َمْن »كىالن ًبيٍّ كىالن ًبي ٍيًف كى

: «َىَذا لىكىًف اٍرفىٍع رىٍأسىؾى فىاٍنظيٍر. قىاؿى قىٍكميوي كى : ميكسىى كى ا ُىَو َسَواٌد َعِظيٌم َقْد َسد  َفِإذَ »؟ ًقيؿى
اُْلُفَق ِمْن َذا الَجاِنِب َوِمْن َذا الَجاِنِب، َفِقيَل َىُؤًَلِء ُأم ُتَك َوِسَوى َىُؤًَلِء ِمْن ُأم ِتَك َسْبُعوَن 

ـٍ ييفىسٍٍّر لىييـٍ «أَْلًفا َيْدُخُموَن الَجن َة ِبَغْيِر ِحَسابٍ  لى ـٍ يىٍسأىليكهي كى لى ؿى كى ،  ، فىدىخى ـٍ فىقىاليكا: نىٍحفي ىي
رىجى الن ًبيُّ  ، فىخى ـً مىى الًفٍطرىًة كىاإًلٍسبلى ًلديكا عى ـٍ أىٍبنىاءي ال ًذيفى كي : ىي قىاؿى قىاًئميكفى :  كى  فىقىاؿى

 

                                                           

 (.21/ 1جمعالـ السنف، الخطابي )انظر: ( (1
 (.121/ 2جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (2
 (.2/1157جالعراقي )، المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسنادانظر: ( (3
مىعىييـي ) ((4 اؿً  ًمفى  كالر ٍىطي . كأىيمو الرجيؿ عىًشيرةي  كىيـ:"  راألثي ابف قاؿ(  الر ٍىطي  كى ا الرٍّجى ًقيؿى . العىًشرة ديكف مى  ًإلىى كى

ـي  تككفي  كىالى  األٍربعيف مىى كيجمعي  لىٍفًظًو، ًمفٍ  لىوي  كاحدى  كىالى  امرأةه، ًفيًي ، أىٍرىيط عى ".  الجٍمع ٍجمعي  كأىرىاًىطي  كأىٍرىىاطو
 (.312/ 3ج)األثير بفا كاألثر، الحديث غريب في النياية
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ـى « ُمونَ َوَعَمى َرب ِيْم َيَتَوك   (2)َوًَل َيَتَطي ُرونَ  (1)ُىُم ال ِذيَن ًَل َيْكَتُووَن َوًَل َيْسَتْرُقونَ »       فىقىا
فو  :  (3)عيك اشىةي ٍبفي ًمٍحصى : أىنىا ًمٍنييـٍ يىا رىسيكؿى الم ًو؟ قىاؿى ـى «َنَعمْ »فىقىاؿى : أىنىا  آَخرُ ، ثيـ  قىا فىقىاؿى

 : ؟ فىقىاؿى ـٍ  .(4)«َسَبَقَك ِبَيا ُعك اَشةُ »ًمٍنيي

 أوًًل: تخريج الحديث:

خر"، آبنحكه، كفيو لفظ" فقاـ رجؿ ، (6)كمسمـخر"، آبنحكه، كفيو لفظ" فقاـ  ،(5)أخرجو البخارم
 ،(8)كابف أبي شيبة في المصنؼ"، آخربنحكه، كفيو لفظ" فقاـ رجؿ ، (7)كالنسائي في الكبرل

الدنيا في  أبي دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كابفمختصران،  ،(9)كأحمددكف ذكر لفظ اإلبياـ،  بنحكه،

                                                           

قىي أىف  :"  األثير ابف قاؿ( يىٍستىٍرقيكفى  كىالى ) ((1 ا ًمٍنيىا ييٍكرىه الرُّ ًبٌي، المٍّساف ًبغىٍيرً  كىافى  مى ًبغىٍيرً  العىرى  تىعىالىى الم وً  أىٍسمىاءً  كى
لة، كيتيبو ًفي ككبلًمو كًصفاتو ٍقيىا أىف   يىعتىقد كىأىفٍ  المينىز  مىٍييىا، فىي ًتكؿ مىحالة الى  ناًفعىة الرُّ ي اىىا عى  مىا» ًبقىٍكًلوً  أىرىادى  كىاً 
ك ؿى  ا ًمٍنيىا ييٍكره كىالى  «اٍستىٍرقىى مىفً  تىكى ؼً  ًفي كىافى  مى ؛ ًخبلى اءً  بالقيرآف كالت عىٌكذ ذىًلؾى  في النياية". تىعىالىى الم وً  كىأىٍسمى
 (.377/ 3ج) األثير ابف كاألثر، الحديث غريب

كفيتى ) ((2  أك سفر، في خرجكا إذا كانكا العرب أف: كأصمو بالشيء، التشاـؤ: التطيُّر:" األثير ابف قاؿ( طىي ري
ركا: عمؿ عمى عزمكا  عمؿ، أك قكؿ مف: فعمكه أنفسيـ في كقىًكم ظنيـ عمى غمب فما بو، تفاؤالن  الطائر زىجى

 أحسف كما األمر، في االستخارة ذلؾ ؿبد ليـ كجعؿ كقدره، ا لقضاء تسميمان  عنو، الشرع كنيى ترؾ، أك
 (.112/ 7ج)األثير ابف الرسكؿ، أحاديث في األصكؿ جامع". البدؿ ىذا

 األسدم، خزيمة بف أسد بف دكداف بف غنـ بف كثير بف مرة بف قىٍيس ٍبف حرثاف ٍبف: محصف  ٍبف عكاشة ((3
 كانكسر حسنا، ببلء فييا كأبمى بدرا شيد الصحابة، فضبلء مف كىافى  محصف، أىبىا يكنى أيمىي ة، لبني حميؼ
 كسائر كالخندؽ، أحدا، كشيد يكمئذ، سيفا بيده فصار عكدا، أك عرجكنا  الم وً  رىسيكؿ = فأعطاه سيفو،

 يىٍكـ األسدم، خكيمد قتمو بزاخة، يىٍكـ ، الصديؽ بىٍكر أىًبي خبلفة ًفي كتكفي ، ا رسكؿ مع المشاىد
مىٍيمىاف إال الردة، أىؿ أخبار ًفي السير أىؿ جميكر قىاؿى  ىكذا الردة، يفً  أقـر ٍبف ثىاًبت قتؿ  فإنو التيمي، سي
، ٍبف ثىاًبت كقتؿ طميحة، فقتمو خزيمة، بني إلى  ا رسكؿ بعثيا سرية ًفي قتؿ عكاشة أف ذكر  كلـ أقـر
مىٍيمىاف يتابع   الن ًبيٌ  تكفي يىٍكـ عكاشة فككا الردة، ًفي مشيكرة عكاشة كقصة. القكؿ ىىذىا عمى التيمي سي
 عكاشة، ًفي الكاؼ يشدد بعضيـ سمعت: سىٍعد اٍبف كقاؿ. بسنة ذىًلؾى  بعد كقتؿ سنة، كأربعيف أربع اٍبف

كىافى  يخففيا، كبعضيـ  (.1111/ 2ج) البر عبد ابف األصحاب، معرفة في االستيعاب. الرجاؿ أجمؿ مف كى
 (.3116ح/621ص/1ج)الباب اسـ يذكر لـ كالكرع، كالرقائؽ قيامةال صفة أبكاب الترمذم، الترمذم، سنف ((4
 (.7573/ح121/ص5( صحيح البخارم، البخارم ) ج(5
 (.331/ح122/ص1( صحيح مسمـ، مسمـ )ج(6
 (.5761/ح26/ص5( السنف الكبرل، النسائي )ج(7
 (.32631/ح72/ص7( المصنؼ في األحاديث كاألثار، ابف أبي شيبة )ج(8
 (.3273/ح111/ص7أحمد بف حنبؿ )ج( مسند أحمد، (9
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ـى (1)التككؿ ؿه  ، بنحكه، كفيو لفظ" فىقىا ري آ رىجي "، ك  ًمفى  خى بنحكه، كفيو لفظ"  ،(2)أبك عكانةاٍلمييىاًجًريفى
 ،(4)كالطبراني في المعجـ الكبيرخر"، آبنحكه، كفيو لفظ" فقاـ رجؿ  ،(3)كابف حبافخر"، آفقاـ 

 بن سعيد من طريق:خر"، آ، كفيو لفظ" فقاـ رجؿ (5)منده دكف ذكر لفظ اإلبياـ، كابفمختصران، 
 جبير، بو.

 ة رجال السند والحكم عميو: ثانيًا: دراس

 ركاتو ثقات، كال يضير ما قيؿ في: 
 .(6) لـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف ابف عباس كلكف ،: مرسؿجبير بن سعيد

 .ن رجالو ثقاتْل  ؛إسناده صحيحلذا ف

" ًحيحه سىفه صى ًديثه حى  .(7)كقاؿ الترمذم:" ىىذىا حى

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

كما جاء  صيغة أخرل،بة، ك صيغبنفس الككرد في ركايات أخرل ، (آَخرُ  َقامَ  ُثم  ) لفظ اإلبيام:
ـى  )في التخريج كىي: ري  رىجيؿه  فىقىا  .(اٍلمييىاًجًريفى  ًمفى  آخى

 فت المبيـ.لـ أقؼ عمى أم ركاية عرٌ  فة:الروايات المعرّ 

   بيان اإلبيام:

سعد بن  (، قيؿ ىكك اشىةي سىبىقىؾى ًبيىا عي ) ،األخر الذم قاؿ لو النبي  المراد بالرجؿ قمت:
عبادة

كلكف استبعد أىؿ العمـ أف يككف  ،(10)، كالعراقي(9)الخطيب البغدادم كقاؿ بذلؾ، (8)
 ممف يكف لـ الثاني الرجؿ "إف :، فقاؿ القاضي عياض ىذا الرجؿ ىك سعد بف عبادة 

                                                           

 (.67/ص1)ج التككؿ عمى ا، ابف أبي الدنيا( (1
 (.312/ح13/ص1( المستخرج، أبك عكانة اإلسفراييني )ج(2
 (.6121/ح222/ص11( صحيح ابف حباف، ابف حباف )ج(3
 (.22/ح32/ص11( المعجـ الكبير، الطبراني )ج(4
 (.211/ح211/ص3( اإليماف، ابف منده )ج(5
 (.113جامع التحصيؿ، العبلئي )ص انظر: ( (6
 (.3116ح/621ص/1ج)الترمذم الترمذم، سنف ((7
 .22سبقت ترجمتو في حديث رقـ : عبادة  ٍبف سعد ((8
 (.116/ 3جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (9

 (.1/532جالعراقي )، المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسنادانظر: ( (10
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  النبي جابوفأ منافقا كاف بؿ كقيؿ عكاشة بخبلؼ أىميا بصفة كاف كال المنزلة تمؾ يستحؽ
 كقيؿ العشرة حسف مف عميو  كاف لما منيـ لست بأنؾ لو التصريح  ير كلـ محتمؿ بكبلـ
 الخطيب ذكر كقد قمت لآلخر ذلؾ يحصؿ كلـ فيو يجاب أنو بكحي عكاشة سبؽ يككف قد

 صح فإف  عبادة بف سعد ىك الرجؿ ىذا إف يقاؿ أنو المبيمة األسماء في كتابو في البغدادم
ابف كقاؿ  ،(1)أعمـ" كا األخير القكؿ ىك المختار كاألظير منافؽ أنو زعـ مف قكؿ طؿب ىذا

اءى  :حجر وي  عيبىادىةى  ٍبفي  سىٍعدي  أىن وي  كىاًىيىةو  طىًريؽو  ًمفٍ  "كىجى ًطيبي  أىٍخرىجى  أىًبي طىًريؽً  ًمفٍ  اٍلميٍبيىمىاتً  ًفي اٍلخى
ذىٍيفىةى  اؽى  حي اًرمٍّ  ًبٍشرو  ٍبفً  ًإٍسحى دً أى  اٍلبيخى عىفىاءً  حى اًىدو  عىفٍ  لىوي  طىًريقىٍيفً  ًمفٍ  الضُّ .."،  الم وً  رىسيكؿى  أىف   ميجى

ٍعًفوً  مىعى  "كىىىذىا كمف ثـ قاؿ: ٍرسىاًلوً  ضى لىةً  ًجيىةً  ًمفٍ  ييٍستىٍبعىدي  كىاً  بلى  مىٍحفيكظنا كىافى  فىًإفٍ  عيبىادىةى  ٍبفً  سىٍعدً  جى
ري  فىمىعىم وي  ٍزرى  سىيٍّدً  ًباٍسـً  آخى ًنٍسبىًتوً  أىًبيوً  كىاٍسـً  جً اٍلخى ابىةً  ًفي فىًإف   كى حى رى  كىذىًلؾى  الص   ٍبفً  ًبًقيٍّ  ميٍسنىدً  ًفي لىوي  آخى
ٍخمىدو  ًديثه  مى ًفي حى ابىةً  كى حى اًرمُّ  ًعمىارىةى  ٍبفي  سىٍعدي  الص  ـى  فىمىعىؿ   اأٍلىٍنصى " أىًبيوً  اٍس ر ؼى  ، كا تعالى أعمـ.(2)تىحى

     
 :الحديث الثاني

ًميٍّ  :الترمذمقاؿ  (113) ك ٍبفي عى د ثىنىا عىٍمري حى
د ثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو القىط افي  ،(3) : حى د ثىنىا  ،قىاؿى : حى قىاؿى

اًلؾو  : سىًمٍعتي أىنىسى ٍبفى مى ، قىاؿى : قىاؿى  الميًغيرىةي ٍبفي أىًبي قير ةى الس ديكًسيُّ : يىا رىسيكؿى َرُجلٌ ، يىقيكؿي
؟ قىاؿى الم ًو أىٍعًقمي  ك ؿي ، أىٍك أيٍطًمقييىا كىأىتىكى ك ؿي  .(4)«اْعِقْمَيا َوَتَوك لْ : » يىا كىأىتىكى

 أوًًل: تخريج الحديث: 

 ،(7)كأبك نعيـ في الحمية ،(6)أمثاؿ الحديث كأبك الش ٍيخ في ،(5)الدنيا في التككؿ أبي أخرجو ابف
كالبىٍييىًقٌي في األداب
، بنحكه، كفييـ نفس ُقر ةَ  َأِبي ْبنِ  لُمِغيَرةِ ا ، من طريق:(9)، كفي الشعب(8)

 المفظ" رجؿ".
                                                           

 (.12/ 2ج) النككم الحجاج، بف مسمـ صحيح شرح المنياج( (1
 .(113/ 11ج) حجر ابف البخارم، صحيح شرح البارم فتح( (2
 .كنيز بف بحر ابف ىك: عمى بف عمرك  ((3
 (.3715ح/661ص/1ج) الباب اسـ يذكر لـ كالكرع، كالرقائؽ القيامة صفة أبكاب الترمذم، الترمذم، سنف ((4
 (.11ح/71/ص1)ج تككؿ عمى ا، ابف أبي الدنياال( (5
 (.13/ح52/ص1أبك الشيخ األصبياني )ج أمثاؿ الحديث،( (6
 (.221/ص1( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، أبك نعيـ األصبياني )ج(7
 (.551/ح217/ص1( األداب، البييقي )ج(8
 (.1161/ح131/ص3( شعب اإليماف، البييقي )ج(9



446 

 ثانيًا: دراسة رجال السند والحكم عميو:  

 ركاتو ثقات، عدا:
 .(2)الخامسة مف مستكر، :(1)الس ُدوِسيُّ  ُقر ةَ  َأِبي ْبنُ  الُمِغيَرةُ 

 .رجالو ثقاتباقي قير ةى، فيك مستكر، ك  أىًبي ٍبفي  ألجؿ الميًغيرىةي  ؛ضعيفإسناده لذا ف

ًديثه ميٍنكىره  ":القطاف قىاؿى يىٍحيىىك  ًديًث ، كقاؿ الترمذم:" (3)"كىىىذىا ًعٍنًدم حى ًديثه غىًريبه ًمٍف حى كىىىذىا حى
 .(4)"أىنىسو الى نىٍعًرفيوي ًإال  ًمٍف ىىذىا الكىٍجوً 

 ثالثًا: اإلبيام وبيانو:

 الصيغة. بنفسككرد في ركايات أخرل ، (َرُجلٌ ) لفظ اإلبيام:

  .فت المبيـركاية عرٌ  أم عمىلـ أقؼ  فة:الروايات المعرّ 

 بيان اإلبيام:

ك ؿي  ، عف أمر الناقة،قمت: المراد بالرجؿ الذم سأؿ النبي  ، أىٍك أيٍطًمقييىا كىأىتىكى ك ؿي ، قيؿ أىٍعًقمييىا كىأىتىكى
ْمِريُّ  ىك  ، كا تعالى أعمـ.(7)، كالعراقي(6)دادمالخطيب البغ ، كقاؿ بذلؾ(5)َعْمَرو ْبَن ُأَمي َة الض 

 

  
                                                           

 إلى النسبة ىذه مفتكحة، أكالىما الميممتيف السينيف بيف كالكاك الميممة الداؿ بضـ" السمعاني ؿقا: السىديكسى ((1
 (.113/ 5ج) السمعاني األنساب،". ربيعة في كىك بكر بف شيباف بف سدكس منيا قبائؿ، جماعة

 (.712)ص  حجر ابف التيذيب، تقريب ((2
 (.3715ح/661ص/1ج)الترمذم الترمذم، سنف ((3
 (.3715ح/661ص/1ج) مرجع السابؽال ((4
ٍبد ٍبف خكيمد ٍبف: أيمىي ة  ٍبف عمرك ((5  ضمرة ٍبف جدم ٍبف كىٍعب ٍبف ناشرة ٍبف  عيبىٍيد ٍبف ًإيىاس ٍبف الم وً  عى

 ابف كقاؿ كغيرىـ، كالفضؿ، الم و، كعبد جعفر،: أكالده عنو ركل أحاديث، لو مشيكر، صحابيٌ  الضمرم،
 عامر فأسره معكنة، بئر مشاىده أكؿ ككاف شجاعا، ككاف أحد، مف المشرككف انصرؼ حيف أسمـ: سعد
لى حبيبة، أـ زكاج في النجاشي إلى النبٌي  كبعثو كأطمقو، ناصيتو، كجزٌ  الطفيؿ، بف  فحمؿ مكة، كا 

 خبلفة إلى كعاش كنجدة، جزأة العرب رجاؿ مف ككاف مكاطف، عدة في ذكر كلو خشبتو، مف خبيبا
 (.126/ 1ج) حجر ابف الصحابة، تمييز في اإلصابة. بالمدينة فمات معاكية،

 (.313/ 2جاألسماء المبيمة في األنباء المحكمة، الخطيب البغدادم )انظر: ( (6
 (.1/521جالعراقي )، المستفاد مف مبيمات المتف كاإلسنادانظر: ( (7
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 الخاتمة
 آلو كعمى ، ا رسكؿ عمى كالسبلـ كالصبلة الصالحات، تتـ بفضمو الذم  الحمد

 :بعد أما الديف، يكـ إلى بإحساف تبعيـ كمف كصحبو

 مع الدٍّراسة، خبلؿ مف إلييا تكصمت التي النتائج أبرز الرسالة، خاتمة في أعرض
 .كالسداد التكفيؽ ا كأسأؿ بيا، القياـ المؤمؿ التكصيات أىـ عمى صالتنصي

 :النتائج: أوًًل 
 .الحديث عمكـ مباحث مف كميـ أصيؿ مبحثه  اإلبياـ عمـ .1

ـى  مىفٍ  فىةي مىٍعر  ىك اإلبياـ .2 ، كلقد اختصت سىاءً كىالن ،الرجاؿ مف ادنى ساإل أك ،المىتف يف ًذٍكريهي  أيٍبًي
 الرسالة بمبيمات المتكف.

فت إلى معرفة المبيميف ي .3 ي كالبحث، فإف النفس إذا تشك  دفع اليمـ إلى االجتياد كالتقصٍّ
د ٍت في تحصيمو  .شيء جى

تىا الم تىافً  مىفً  ، الخطاب بف عمر المؤمنيف ألمير ، عباس ابف سؤاؿييعتبر  .4  تىظىاىىرى
مىى  .اإلبياـ لعمـ أصؿه  ىك أىٍزكىاًجًو؟ ًمفٍ  ، الن ًبيٍّ  عى

 .اإلبياـ كصيغ أقساـ أبيـ مف ىي امرأة أك رجؿ صيغة .5

 كىناؾ بيانو، أمكف ما فيناؾ بيانو، يمكف مبيميف مف األربعة السنف في كرد ما كؿ ليس .6
 ، مع العمـ بأف الرسالة تناكلت ما أمكف بيانو.بيانو تعذر ما

 لراكما اسـ ذكر في الرغبة كعدـ كالشؾ، االختصار،: )السند في اإلبياـ أسباب أىـ مف .7
 (.الشيخ اسـ كنسياف تدليسان،

 كغرض التفخيـ، أك كالتعظيـ كالشؾ، االختصار،:) المتف في اإلبياـ أسباب أىـ مف .8
 (.لممبيـ التحقير الراكم، نفس في شخصي

 الدراسةً ي ف كردى  فقد ،كاحدةو  صيغةو  عند تقؼي  كال كثيرةه  اإلبياـً  عمى تدؿي  التي الصيغى  إف   .9
مئةو كخمسةو كخمسيفى مبيمان، في مئةو لػ ،مكررةى  غيرى  إبياـ صيغةى  عكفى أربعه كسب التطبيقيةً 

 .كثبلثى عشرةى ركاية
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 الطريقة ىي ليست كلكف كالشكاىد؛ بالمتابعات التخريج ىي اإلبياـ معرفة طرؽ أىـ مف .10
 كتبكتب المبيمات، : مثؿمساعدة في معرفة المبيميف  أخرل مصادر فيناؾ الكحيدة،
 .كالسير كالتراجـ الصحابة ككتب ريخ،التا كتب الشركح،

ضعيؼ بسبب أنو لـ يتبيف االتصاؿ كلـ يعرؼ  إسناده: مبيـ راكو  فيو الذم اإلسناد حكـ .11
ذا عرؼ المبيـ في السند أمكف معرفة االتصاؿ كدرجة الراكم.   درجة الراكم كا 

 األزدم الغني عبد ىك المبيمات عمـ في صنؼ مف أكؿ أف   عمى المصنفكف أجمع .12
 في كتابو الغكامض كالمبيمات. لمصرما

 أك متف إبياـ سكاء السنة، في الكارديف المبيميف كؿ مؤلفو فيو يجمع كتاب عمى أعثر لـ .13
 .إسناد

 ان حديث39:) كالتالي كىـ حديثنا، عشر كثبلثة مئة الرسالة ىذه في الدراسة أحاديث بمغت .14
 ابف عند ان حديث15  ترمذم،ال عند ان حديث 32 النسائي، عند ان حديث 27 داكد، أبي عند
 (.ماجو

 ما ،ان حديث( 86) لذاتو بالصحيح الباحث إسنادىا عمى حكـ التي األحاديث عدد بمغت .15
 .الدارسة أحاديث مف% 76.10 نسبتو

 أحاديث،( 9)  لغيره بالصحيح الباحث إسنادىا عمى حكـ التي األحاديث عدد بمغت .16
% مف أحاديث 7.96ا نسبتو ( م87، 83، 71، 66، 62، 36،  32، 29، 9) :كىي

 الدراسة. 

: كىي أحاديث،( 4) لذاتو بالحسف الباحث إسنادىا عمى حكـ التي األحاديث عدد بمغت .17
 .الدارسة أحاديث مف% 3.53 نسبتو ما ،(96،33،68،70)

: كىي أحاديث،( 6) لغيره بالحسف الباحث إسنادىا عمى حكـ التي األحاديث عدد بمغت .18
 .الدارسة أحاديث مف% 5.30 نسبتو ما ،(16،37،38،67،85،86)

 يتابعكا، كلـ جيالتيـ أك ركاتيا لضعؼ الباحث أسانيدىا ضعؼ التي األحاديث عدد بمغت .19
 أحاديث،( 8)العمة، تعالج كلـ اختبلط، أك تدليس أك انقطاع عمة كانت سكاء فييا لعمة أك

 .ارسةالد أحاديث مف% 7.079 نسبتو ما ،(1،10،42،59،88،98،99،113: )كىي

 

 



449 

 : التوصيات :ثانًيا
 العمـ نيؿ أرادكا إف حياتيـ؛ تفاصيؿ جميع في تعالى ا بتقكل كافة العمـ طمبة يأكص

ٔا: ﴿تعالى لقكلو َ  َواتَُّل ًُ  اّللَّ ُل ٍُ ِ ُ  َوُيَػيّ  :اآلتية باألمكر أكصي ثـ ،[282: البقرة﴾ ]اّللَّ

 اكد، النسائي، الترمذم، ابف ماجو(.دراسة اإلبياـ الكاقع في أسانيد السنف األربعة) أبك د .1

) صحيح البخارم، صحيح كىي: عمؿ معجـ لممبيميف في أسانيد، كمتكف الكتب الستة .2
مسمـ، سنف أبي داكد، سنف النسائي، سنف الترمذم، سنف ابف ماجو(؛ كذلؾ بعد الدراسة 

 التطبيقية.

عدـ االقتصار عمى كالتراجـ، كالصحابة، ك االىتماـ بكتب الشركح، كالتاريخ، كالسير،  .3
 التخريج في بياف اإلبياـ.

 عمؿ معجـ لممبيميف في أسانيد، كمتكف جميع كتب السنة. .4

 

ادىًة الًعٍمًمي ًة  ٍمًع المى اطىًة ًفي جى ٍيًد كىاإًلحى ٍسًعًو ًمفى الجى ا ًفي كي ى البىاًحثي مى كىأًخيرنا فىقىًد اٍستىٍقصى
مىى  كىايىاًت الميٍشتىًممىًة عى ٍكؿى الرٍّ بىٍعدى ذىًلؾى فىًإن ًني أىٍسأىؿي اى حى  –اإًلٍبيىاـً ًفي ميتيكًف السُّنىًف األىٍربىعىًة، كى

فٍٍّقتي  -تىعىالىى ، فىًإٍف كي ةن ًفي طىًريًؽ البىٍحًث الًعٍمًميٍّ ٍطكىةن نناًجحى كىىىذىا مىا  -أىٍف تىكيكفى ىىًذًه الدٍّرىاسىةي خى
كهي  ٍف كىانى  -أىٍرجي  ًت األيٍخرىل فىًمٍف نىٍفًسي: فىًمفى اً، كىاً 

ـــــــــرُ  ـــــــــي َبَش ـــــــــي ِإن ِن ـــــــــر ُئ َنْفِس ـــــــــا ُأَب  َوَم
 

ــــَدرُ   ــــي َق ــــْم َيْحِمِن  َأْســــُيو َوُأْخِطــــُئ َمــــا َل
 

 َوًَل تَـــــــــَرى ُعـــــــــْذرًا َأْوَلـــــــــى ِبـــــــــِذي َزَلـــــــــلٍ 
 

ــــــي َبَشـــــــُر   ــــــرًّا ِإَنـن  ــــــوَل ُمِق ــــــْن َأْن َيُق  ِم
 

      

 هلل الذي بفضمو تتم الصالحات، والصلُة والسلُم عمى نبي اليدى والرحمات.والحمد 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

تاريخ االطبلع: ، طو عفاف الحمداني الفمكجي، سنةاإلبياـ في الكتاب كال .1
  /http://majles.alukah.net/t6093ـ، الرابط: 37/13/3115

سعدم ، زرعة الرازمأبك  كتاب الضعفاء في أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة النبكية .3
غير منشكرة(، الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة،  )رسالة ماجستير بف ميدم الياشمي

 ـ.1213

، أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة .2
تقديـ: فضيمة  ،بف إسماعيؿ بف سميـ بف قايماز بف عثماف البكصيرم الكناني الشافعي

، الرياض: دار 1، طؽ: دار المشكاة لمبحثالشيخ الدكتكر أحمد معبد عبد الكريـ، تحقي
 ـ.1222الكطف لمنشر، 

ٍكًجردم إثبات عذاب القبر كسؤاؿ الممكيف .1 ٍسرى ، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
، دار الفرقاف، عماف، 3طتحقيؽ: شرؼ محمكد القضاة، ، الخراساني، أبك بكر البييقي

 ق.1117

دار ض، الريا، 1طتحقيؽ: باسـ الجكابرة،  ، أبك بكر بف أبي عاصـ،اآلحاد كالمثاني .7
 ـ.1221الراية، 

مطبعة السنة  )د.ط(، السعكدية: ، ابف دقيؽ العيد،إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ .6
 ، )د.ت(.المحمدية

، تحقيؽ:  بف يعقكب ، أبك إسحاؽ إبراىيـأحكاؿ الرجاؿ .5 اًنيٍّ ٍكٍزجى بف إسحاؽ السعدم الجي
، العظيـ البى  العميـ عبد عبد  : )د.ف(: )د.ت(.باكستاف)د.ط(، ٍستىًكمٍّ

، أبك محمد عبد ا بف محمد بف جعفر بف حياف األنصارم أخبلؽ النبي كآدابو .1
دار ، )د.ـ(: 1طتحقيؽ: صالح بف محمد الكنياف، ، المعركؼ بأًبي الشيخ األصبياني

 .ـ1221المسمـ لمنشر كالتكزيع، 

http://majles.alukah.net/t6093/
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ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر ، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ااآلداب .2 ٍسرى لخي
مؤسسة الكتب الثقافية، ، بيركت، 1طتحقيؽ: أبك عبد ا السعيد المندكه،  ،البييقي
 ـ. 1211

، 2طالباقي،  بف إسماعيؿ البخارم، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد ، محمداألدب المفرد .11
 ـ. 1212، دار البشائر اإلسبلميةبيركت: 

كر بف أبي شيبة، عبد ا بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف ابف أبي شيبة، أبك ب ،األدب .11
، دار البشائر اإلسبلمية، لبناف: 1طتحقيؽ: محمد رضا القيكجي، ، بف خكاستي العبسي

 ـ.1222

بدر  ، تحقيؽ:، أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد ا اآلجيرٍّمُّ البغدادماألربعكف حديثا .13
 ـ. 3111، أضكاء السمؼدار ، الرياض: 3طبف عبد ا البدر، 

، أبك العباس الحسف بف سفياف بف األربعيف كىك ثالث األربعينيات في الحديث الشريؼ .12
عامر بف عبد العزيز بف النعماف بف عطاء الشيباني الخراساني النسكم، تحقيؽ كتعميؽ: 

 ىػ. 1111دار البشائر اإلسبلمية، ، بيركت، 1طمحمد بف ناصر العجمي، 

 :مصر ،5ط ، أبك العباس شياب الديف القسطبلني،رح صحيح البخارمإرشاد السارم لش .11
 ق.1232المطبعة الكبرل األميرية، 

، أبك يعمى الخميمي، تحقيؽ: محمد سعيد عمر إدريس، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث .17
 ق.1112مكتبة الرشد،  :الرياض، 1ط

زىير  :ف األلباني، إشراؼ، محمد ناصر الديإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ .16
 ـ.1217-ق1117المكتب اإلسبلمي،  :بيركت، 3طالشاكيش، 

، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، أسباب النزكؿ .15
 ، القاىرة: دار الفكر، )د.ت(.1ط تحقيؽ: ماىر الفحؿ.

اصـ النمرم ، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاالستذكار .11
دار الكتب ، بيركت: 1طمحمد عمي معكض، ك القرطبي، تحقيؽ: سالـ محمد عطا، 

 ـ.3111 ،العممية
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، أبك عمر بف عبد البر القرطبي، تحقيؽ: عمي محمد االستيعاب في معرفة األصحاب .12
 ـ.1223-ق1113دار الجيؿ،  :بيركت، 1طالبجاكم، 

ف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد ، أبك الحسف عمي بأسد الغابة في معرفة الصحابة .31
الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير، تحقيؽ: عمي محمد 

  ـ.1221 دار الكتب العممية،، بيركت: 1طعادؿ أحمد عبد المكجكد، ، ك معكض

، 3طعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي،  ،إسعاؼ المبطأ برجاؿ المكطأ .31
 ـ.3117، المكتبة التجارية الكبرل: القاىرة

، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف األسماء المبيمة في األنباء المحكمة .33
مكتبة الخانجي ، القاىرة: 2طميدم الخطيب البغدادم، تحقيؽ: عز الديف عمي السيد، 

 .ق 1115

بد المكجكد ، ابف حجر العسقبلني، تحقيؽ: عادؿ أحمد عاإلصابة في تمييز الصحابة .32
 ق.1117دار الكتب العممية،  :بيركت، 1كعمي محمد عكض، ط

، 15الدمشقي، ط الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف ، خيراألعبلـ .24
 ـ.2002لممبلييف،  )د.ـ(: دار العمـ

، برىاف الديف الحمبي سبط ابف العجمي، تحقيؽ: االغتباط بمف ركم مف الركاة باالختبلط .37
 ـ.1211دار الحديث،  :القاىرة، 1طالديف عمي رضا، عبلء 

، 1ط، القاضي عياض أبك الفضؿ، تحقيؽ: يحيى إسماعيؿ، إكماؿ الميعًمـ بفكائد مسمـ .36
 ق.1112دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  :مصر

، أبك عبد ا عبلء الديف مغمطام بف قميج بف إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .35
الفاركؽ الحديثة ، القاىرة: 1طأسامة بف إبراىيـ، ، ك ، تحقيؽ: عادؿ بف محمدعبد ا

 .ـ3111، لمطباعة كالنشر

، إبراىيـ بف عبد الصمد بف مكسى بف محمد بف إبراىيـ بف محمد بف أمالي أبي إسحاؽ .31
عمي بف عبد ا بف العباس بف عبد المطمب القرشي الياشمي، أبك إسحاؽ البغدادم، 
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: الجامعة السعكدية، 1ط ،اسة: الدكتكر عبد الرحيـ محمد بف أحمد القشقرمتحقيؽ كدر 
 ـ. 1222 -ىػ  1131 اإلسبلمية، 

، أبك عبد ا البغدادم الحسيف بف إسماعيؿ بف محمد بف إسماعيؿ بف أمالي المحاممي .32
تحقيؽ: حمدم عبد المجيد ، سعيد بف أباف الضبي المحاممي، ركاية ابف الصمت القرشي

 ـ. 3116 ، دار النكادر، )د.ـ(: 1طفي، السم

، 3ط، أبك الشيخ األصبياني، تحقيؽ: عبد العمي عبد الحميد حامد، األمثاؿ في الحديث .21
 ـ.1215الدار السمفية،  :اليند

، عبد الكريـ بف محمد السمعاني، تحقيؽ: عبد الرحمف المعممي اليماني، األنساب .21
 ـ.1263لعثمانية، مجمس دائرة المعارؼ ا :اليند، 1طكآخريف، 

بف المنذر  بف إبراىيـ ، أبك بكر محمداألكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ .23
 ،دار طيبة ، الرياض:1ط بف محمد حنيؼ، النيسابكرم، تحقيؽ: أبي حماد صغير أحمد

 ـ.1217

، أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني، إيضاح اإلشكاؿ .22
 .ق1111، مكتبة المعبل، الككيت: 1طسراني، تحقيؽ: باسـ الجكابرة، المعركؼ بابف القي

ٍندىه العبدماإليماف البف منده .21 ، ، أبك عبد ا محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيى بف مى
 ق.1116، مؤسسة الرسالة، بيركت: 3طتحقيؽ: عمي بف محمد بف ناصر الفقييي، 

ابف كثير، تحقيؽ: عمي بف حسف  لحافظا ،الباعث الحثيث شرح اختصار عمكـ الحديث .27
 .ـ1226 ،. الرياض: مكتبة المعارؼ1بف عمي الحمبي. ط

 ، )د.ـ(: )د.ف(، )د.ت(.1، طبحكث في المصطمح، ماىر ياسيف الفحؿ .26

، سراج الديف ابف البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة  في الشرح الكبير .25
دار اليجرة،  :الرياض، 1طكآخركف،  الممقف المصرم، تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط،

 ـ.3111



455 

، أبك عبد ا الحسيف بف الحسف بف حرب السممي المركزم، تحقيؽ: محمد البر كالصمة .21
 ق.1112دار الكطف ، الرياض: 1طسعيد بخارم، 

، لعبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ بف محمد الجكيني، أبك البرىاف في أصكؿ الفقو .22
تحقيؽ: صبلح بف محمد بف عكيضة، ، مقب بإماـ الحرميفالمعالي، ركف الديف، الم

 ـ.1225، دار الكتب العممية، بيركت: 1ط

ابف حجر العسقبلني، تحقيؽ: سمير بف أميف الزىرم،  بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ، .11
 ق.1131دار الفمؽ،  :الرياض، 5ط

حققيف، ، مرتضى الزبيدم، تحقيؽ: مجمكعة مف المتاج العركس مف جكاىر القامكس .11
 دار اليداية، )د.ت(. :)د.ـ()د.ط(، 

أبك زكريا يحيى بف معيف، تحقيؽ: محمد كامؿ  تاريخ ابف معيف )ركاية ابف محرز(، .13
 ـ.1217مجمع المغة العربية،  :دمشؽ، 1القصار، ط

أبك زكريا يحيى بف معيف، تحقيؽ: أحمد محمد نكر  تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(،  .12
حياء التراث اإلسبلمي، مركز  :مكة، 3طسيؼ،   ـ.1252البحث العممي كا 

أبك زكريا يحيى بف معيف، تحقيؽ: أحمد محمد  تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي(، .11
 دار المأمكف لمتراث، )د.ت(. :دمشؽ)د.ط(، نكر سيؼ، 

بيركت، دار الكتب ، 1ط، عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس، تاريخ ابف يكنس المصرم .17
 ق.1131العممية، 

، 1طبف شاىيف، تحقيؽ: صبحي السامرائي،  ، أبك حفص عمرتاريخ أسماء الثقات .16
 ـ.1211، الدار السمفيةالككيت: 

بف  بف إسحاؽ بف أحمد ا بف عبد ، أبك نيعيـ أحمدتاريخ أصبياف، ذكر أخبار أصبياف .15
دار الكتب ، بيركت: 1طبف ميراف األصبياني ، تحقيؽ: سيد كسركم حسف،  مكسى
 ـ.1221 ، يةالعمم
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دار  :)د.ـ(، 1طشمس الديف الذىبي، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ،  تاريخ اإلسبلـ، .11
 ـ.3112الغرب اإلسبلمي،  

دار ، )د.ـ(: 1ط، أبك الحسف أحمد بف عبد ا بف صالح العجمى الككفى، تاريخ الثقات .94
 ـ1211-ىػ1117الباز، 

دار الكتب ، بيركت: 1ط، ، أبك جعفر محمد بف جرير الطبرمتاريخ الرسؿ كالممكؾ .71
 ق.1115، العممية

، أبك بكر أحمد بف أبي خيثمة زىير بف حرب بف شداد، تحقيؽ: صبلح التاريخ الكبير .71
 ـ. 3111، الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، القاىرة: 1طبف فتحي ىمؿ، 

، 1ط، أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفي البخارم  التاريخ الكبير .73
 ـ. 3117، دار الكتب العمميةبيركت: 

أبك بكر الخطيب البغدادم، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا،  تاريخ بغداد )كذيكلو(، .72
 ق.1115دار الكتب العممية،  :بيركت، 1ط

، أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي التبصرة كالتذكرة .71
مكتبة دار ، الرياض: 3طكدراسة: العربي الفرياطي،  بكر بف إبراىيـ العراقي، تحقيؽ

 . ق1131المنياج لمنشر كالتكزيع، 

، ، محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي أبك عبد ا شمس الديفتجريد أسماء الصحابة .77
 ، بيركت: دار المعرفة لمنشر، )د.ت(.1ط

عمي بف بف أحمد  ،تحرير تقريب التيذيب لمحافظ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني .76
شعيب األرناؤكط، ، ك بشار عكاد معركؼ، ك حجر العسقبلني شياب الديف أبك الفضؿ

 ـ.1225  مؤسسة الرسالة، ، بيركت: 1ط

، زيف الديف العراقي، تحقيؽ: عبد ا نكارة، تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ .75
 مكتبة الرشد، )د.ت(.)د.ط(، )د.ـ(: الرياض، 
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، ابف الممقف سراج الديف منياج )عمى ترتيب المنياج لمنككم(تحفة المحتاج إلى أدلة ال .71
أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم، تحقيؽ: عبد ا بف سعاؼ 

 ق.1116، دار حراء، مكة المكرمة: 1طالمحياني، 

، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي، تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم .72
 ، )د.ت(.دار طيبة، )د.ـ(: 1طقتيبة نظر محمد الفاريابي، تحقيؽ: أبك 

(، أبك الفضؿ محمد بف تذكرة الحفاظ )أطراؼ أحاديث كتاب المجركحيف البف حباف .61
طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني، المعركؼ بابف القيسراني، تحقيؽ: حمدم 

 ـ. 1221ع، دار الصميعي لمنشر كالتكزي، الرياض: 1طعبد المجيد السمفي، 

-ق1112دار الكتب العممية،  :بيركت، 1، شمس الديف الذىبي، طتذكرة الحفاظ .61
 ـ.1221

، لعبد العظيـ بف عبد القكم بف عبد ا، أبك الترغيب كالترىيب مف الحديث الشريؼ .63
دار الكتب ، بيركت: 1طمحمد، زكي الديف المنذرم، تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف، 

 ق.1115، العممية

ابف حجر  أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس )طبقات المدلسيف(، تعريؼ .62
، 1مكتبة المنار، ط: عماف، 1طالعسقبلني، تحقيؽ: عاصـ بف عبد ا القريكتي، 

 ـ.1212-ق1112

، عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم، تحقيؽ: أسعد محمد الطيب، تفسير القرآف العظيـ .61
 ق.1112ز، مكتبة نزار البا :السعكدية، 2ط

دار الرشيد،  :سكريا، 1ط، ابف حجر العسقبلني، تحقيؽ: محمد عكامة، تقريب التيذيب .67
 ق.1116

، زيف الديف عبد الرحيـ بف التقييد كاإليضاح لما أطمؽ كأغمؽ مف مقدمة ابف الصبلح .66
 ـ. 1221، المطبعة العممية، حمب: 1طالحسيف العراقي، 

حجر  بف عمي ابف ، ألحمدعي الكبيرالتمخيص الحبير في تخريج أحاديث الراف .65
 ـ.1212 -ىػ 1112دار الكتب العممية، ، القاىرة: 1طالعسقبلني، 
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بف  بف محمد ا بف عبد ، أبك عمر يكسؼالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد .61
الكبير  بف أحمد العمكم، كمحمد عبد البر النمرم األندلسي، تحقيؽ: مصطفى عبد

 ـ.1265 ،كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةلمغرب: ، ا1طالبكرم، 

، أبك التمييز في تمخيص تخريج أحاديث شرح الكجيز المشيكر بػ التمخيص الحبير .62
الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني، تحقيؽ: الدكتكر محمد 

 ـ. 3115 -ىػ  1131دار أضكاء السمؼ، ، )د.ـ(: 1طالثاني بف عمر بف مكسى، 

الحافظ مكفؽ الديف أبي ذر أحمد بف الحافظ سبط  ،تنبيو المعمـ بمبيمات صحيح مسمـ .51
دار . )د.ـ(: 1ط، تحقيؽ: أبي عبيدة مشيكر بف حسف أؿ سمماف، ابف العجمي الحمبي

 ق.1117الصميعي، 

مطبعة دائرة المعارؼ النظامية،  :اليند، 1ط، ابف حجر العسقبلني، تيذيب التيذيب .51
 ق.1232

، يكسؼ بف عبد الرحمف المزم، تحقيؽ: بشار عكاد تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .53
 ـ.1211-ق1111مؤسسة الرسالة،  :بيركت، 1طمعركؼ، 

، ابف الممقف الشافعي المصرم، تحقيؽ: دار الفبلح التكضيح لشرح الجامع الصحيح .52
 ـ.3111دار النكادر، :دمشؽ، 1طلمبحث العممي كتحقيؽ التراث، 

الحافظ مكفؽ الديف أبي ذر أحمد بف الحافظ سبط  ح لمبيمات الجامع الصحيح،التكضي .51
بيركت، دار  ، تحقيؽ: أبي المنذر النقاش أشرؼ صبلح عميو،ابف العجمي الحمبي
 ـ.3111 -ق1133، 1الكتب العممية، ط

، أبك بكر عبد ا بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم التككؿ عمى ا .57
لقرشي المعركؼ بابف أبي الدنيا، دراسة كتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، األمكم ا

 ـ. 1222 -ىػ  1112مؤسسة الكتب الثقافية،، بيركت: 1ط

، أبك الفداء زيف الديف قاسـ بف قيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًني الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة .56
مركز ، اليمف: 1طنعماف، الجمالي الحنفي، تحقيؽ: شادم بف محمد بف سالـ آؿ 

 ـ. 3111 -ىػ  1123 ، النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية
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ٍعبدى التميمي، أبك حاتـ الثقات .55 ، لمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
 ـ.1252 -1222كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية، ، اليند: 1، طالبيستي

ؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ الثقات= معرفة الثقات مف رجاؿ أى .51
 ـ.1217-ق1117مكتبة الدار،  :المدينة المنكرة، 1، أبك الحسف العجمي، طكأخبارىـ

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف  جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، .52
القادر محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير، تحقيؽ : عبد 

 . ق1212، مكتبة الحمكاني، حمب: 1طاألرناؤكط، 

، أبك سعيد بف خميؿ بف كيكمدم أبك سعيد العبلئي، جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ .11
 -1115عالـ الكتب العربية، بيركت: حمدم عبد المجيد السمفي،  تحقيؽ: ، 3ط

 .ـ1216

كة البصرم، نزيؿ اليمف، ، لمعمر بف أبي عمرك راشد األزدم مكالىـ، أبك عر الجامع .11
 ىػ. 1112، تكزيع المكتب اإلسبلمي، بيركت: 3طتحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، 

دار إحياء التراث  :بيركت، 1ط، عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم، الجرح كالتعديؿ .13
 ـ.1273العربي، 

بد ا ، أبك القاسـ عبد الممؾ بف محمد بف عجزء فيو سبعة مجالس مف أمالي ابف بشراف .12
بف بٍشراف بف محمد بف بٍشراف بف ميراف البغدادم، مخطكط نيشر في برنامج جكامع 

 ، )د.ت(.الكمـ التابع لمكقع الشبكة اإلسبلمية

، عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني المصرم الشافعي، جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء .11
، دمشؽ: 1طمحسف خرابة، ك  ،أبك الحسف، عمـ الديف السخاكم، تحقيؽ:  مركاف العطي ة

 ـ. 1225 -ىػ  1111 ،دار المأمكف لمتراث

، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي جميرة أنساب العرب .17
-1112 ،دار الكتب العممية، بيركت: 1طتحقيؽ: لجنة مف العمماء،  ،الظاىرم
 ق.1212
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المبارؾ بف كاضح الحنظمي، التركي  الجياد البف المبارؾ، أبك عبد الرحمف عبد ا بف .16
 ـ.1253، الدار التكنسيةتكنس: تحقيؽ: نزيو حماد، ، 1طثـ المٍركزم، 

مكتبة  :حمب، 1ط، أبك الحسف نكر الديف السندم، حاشية السندم عمى سنف النسائي .15
 ـ.1216-ق1116المطبكعات اإلسبلمية، 

سماعيؿ بف جعفر بف ، إلحديث عمي بف حجر السعدم عف إسماعيؿ بف جعفر المدني .11
كيكني أيضا: أبا إبراىيـ،  -أبي كثير األنصارم الزرقي مكالىـ، أبك إسحاؽ المدني 

 ،مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع ، الرياض:1ط تحقيؽ: عمر بف رفكد بف رفيد الٌسفياني،
 ـ. 1221 -ىػ  1111

 .بعة السعادةمط: مصر)د.ط(، ، أبك نعيـ األصبياني، حمية األكلياء كطبقات األصفياء .12
 ـ.1251-ق1221

، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف خبلصة األحكاـ في ميمات السنف كقكاعد اإلسبلـ .21
 -ىػ 1111 ،مؤسسة الرسالة، لبناف: 1ط: حسيف إسماعيؿ الجمؿ، تحقيؽ شرؼ النككم،

 ـ.1225

خبلصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )كعميو إتحاؼ الخاصة بتصحيح  .21
ألحمد بف  لمعبلمة الحافظ البارع عمي بف صبلح الديف الكككباني الصنعاني(، الخبلصة

عبد ا بف أبي الخير بف عبد العميـ الخزرجي األنصارم الساعدم اليمني، صفي 
، مكتب المطبكعات اإلسبلمية، حمب: 7طالديف، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، 

 ق. 1116

دار الكتب  :بيركت، 1طؽ: عبد المعطي قمعجي، ، أبك بكر البييقي، تحقيدالئؿ النبكة .23
 ـ.1211-ق1111العممية، 

، أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني، الديات .22
 ـ.1227ة، إدارة القرآف كالعمـك اإلسبلمي، كراتشي: 1ط
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بف  ف أحمدب ، محمدديكاف الضعفاء كالمترككيف كخىٍمؽه مف المجيكليف كثقات فييـ ليف .21
، مكتبة النيضة الحديثة، مكة: 3طبف محمد األنصارم،  عثماف الذىبي، تحقيؽ: حماد

 .ـ3111

، أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسي الشيباني، ذخيرة الحفاظ .27
 ـ.1226-1116 ،دار السمؼالرياض:  ،1ط تحقيؽ:  عبد الرحمف الفريكائي،

بد ع عميو عند اإلماـ الشافعي في األحاديث المرفكعة،الركاية عمى اإلبياـ كالتعديؿ  .26
 ، جامعة أـ القرلالسعكدية: ، غير منشكرة(رسالة ماجستير )الرزاؽ مكسى أبك البصؿ 

 .ىػ1111

أبك عبد الرحمف عبد ا بف المبارؾ بف كاضح الحنظمي، التركي ثـ ، الزىد كالرقائؽ .25
 ـ.3111ة، دار الكتب العممييركت: ، ب1طالمٍركزم، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، 

، لمحافظ جبلؿ الديف السيكطي السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير .21
العبلمة محمد ناصر الديف األلباني، رت بو كعمؽ عميو: عصاـ مكسى ىادم، دار 

 ـ. 3112 -ىػ  1121مؤسسة الرياف،  بيركت: ،2، طالصديؽ

، محمد ناصر الديف األلباني، يء مف فقييا كفكائدىاسمسمة األحاديث الصحيحة كش .22
 ـ.3113-ق1133مكتبة المعارؼ،  : الرياض، 1ط

، محمد ناصر الديف سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة .111
 ـ.1223 -ىػ 1113مكتبة المعارؼ، ، الرياض: 1طاأللباني، 

ف يزيد القزكيني، تحقيؽ: شعيب ، ابف ماجو أبك عبد ا محمد بسنف ابف ماجو .111
 ق.1121دار الرسالة العالمية،  :)د.ـ(، 1طاألرناؤكط، 

، أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، سنف ابف ماجو .113
 ، )د.ت(.دار إحياء الكتب العربية. بيركت: 1ط

قيؽ: شعيب األرناؤكط، ، أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني، تحسنف أبي داكد .112
 ق.1121دار الرسالة العالمية،  :)د.ـ( ،1ط كآخريف،
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أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك  سنف أبي داكد، .111
المكتبة ، بيركت: 1طتحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد،  ،األزدم السًٍّجٍستاني

 )د.ت(.العصرية، 

محمد بف عيسى الترمذم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، ، أبك عيسى سنف الترمذم .117
 ـ.1257مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي،  :مصر ،2ط كآخريف،

، أبك بف عمر الد ارىقيٍطًنيٍّ، كبذيمو التعميؽ المغني عمى الد ارىقيٍطًنيٍّ  سنف الد ارىقيٍطًنيٍّ، لعمي .116
المنعـ  نؤكط، كحسف عبدالطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم، تحقيؽ: شعيب األر 

 ،  -ىػ 1131 ،مؤسسة الرسالة، بيركت: 1طشمبي، كعبد المطيؼ حرز ا، كأحمد برىـك
 ـ.3111

 ، أبك محمد الدارمي، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد، السعكدية،سنف الدارمي=مسند الدارمي .115
 ـ.3111-ق1113دار المغني لمنشر كالتكزيع، بيركت:  ،1ط

 :باكستاف، 2طبييقي، تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، أبك بكر ال السنف الصغير، .111
 ـ.1212-ق1111جامعة كراتشي اإلسبلمية، 

بيركت، دار ، 2، أبك بكر البييقي، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، طالسنف الكبرل .112
 ـ.3112-ق1131الكتب العممية، 

، 1ط ، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي، تحقيؽ: حسف شمبي،السنف الكبرل .111
 ـ.3111-ق1131مؤسسة الرسالة،  :بيركت

تحقيؽ:  ،، إلسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ، أبك إبراىيـ المزنيالسنف المأثكرة لمشافعي .111
 ق.1116 ،دار المعرفة، بيركت: 1طعبد المعطي أميف قمعجي، 

، بشرح جبلؿ الديف السيكطي، كحاشية اإلماـ السندم، اعتنى بو: سنف النسائي .113
 ـ.1216 -ىػ 1116 ،مكتب المطبكعات اإلسبلمية، حمب: 3طبك غدة، الفتاح أ عبد

 ،1ط ، سعيد بف منصكر، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي،سنف سعيد بف منصكر .112
 ـ.1217دار الكتب العممية، بيركت: 



463 

، أبك زكريا يحيى بف معيف، تحقيؽ: أحمد سؤاالت ابف الجنيد أبك زكريا يحيى بف معيف .111
 ـ.1211-ق1111مكتبة الدار،  رة:مدينة المنك ال، 1محمد نكر سيؼ، ط

، أحمد بف حنبؿ، سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ .117
 ق.1111مكتبة العمـك كالحكـ،  :المدينة المنكرة، 1طتحقيؽ: زياد منصكر، 

ماف بف ، أبك داكد سميسؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ .116
الجامعة : المدينة المنكرة ،1ط األشعث السجستاني، تحقيؽ: محمد عمي قاسـ العمرم،

 ـ.1212-ق1112اإلسبلمية، 

أحمد بف محمد البرقاني، تحقيؽ: عبد  سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ركاية الكرجي عنو(، .115
 ق.1111كتب خانو جميمي،  :باكستاف، 1طالرحمف القشقرم، 

قيٍطًنيٍّ في الجرح كالتعديؿ، تحقيؽ:سؤاالت الحاكـ الن .111 بف  ا بف عبد مكفؽ يسابكرم لمد ارى
 ـ.1211 -ىػ 1111مكتبة المعارؼ ، الرياض: 1طالقادر،  عبد

، عمي بف عبد ا المديني، سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني .112
 ق.1111ارؼ، مكتبة المع :الرياض، 1طتحقيؽ: مكفؽ عبد ا عبد القادر، 

-ق1135دار الحديث،  : القاىرة)د.ط(، ، شمس الديف الذىبي، سير أعبلـ النببلء .131
 ـ.3116

عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد، جماؿ  السيرة النبكية، .131
براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي،  ، القاىرة: 3طالديف، تحقيؽ: مصطفى السقا كا 

 ـ.1277 -ق1257، طبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالدهشركة مكتبة كم

اًفعي الٍبًف األًثيرٍ  .133 اًفي فٍي شىرٍح ميٍسنىد الش  ، لمجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الش 
بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير، تحقيؽ: أحمد بف 

المممكة العربية  ض:الريا، 1طكتىبةى الرٍُّشًد، أبي تميـ يىاسر بف إبراىيـ، مى ، ك سميماف
 ـ. 3117 -ىػ  1136السعكدية، 

تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، كمحمد زىير  ،بف مسعكد البغكم شرح السنة، لمحسيف .132
 ـ.1212 -ىػ 1112 ،المكتب اإلسبلمي، دمشؽ: 3طالشاكيش، 
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قديمي كتب  :باكستاف )د.ط(، ، جبلؿ الديف السيكطي، كآخركف،شرح سنف ابف ماجو .131
 خانو، )د.ت(.

، 1ط، بدر الديف العيني، تحقيؽ: خالد بف إبراىيـ المصرم، شرح سنف أبي داكد .137
 ـ.1222-ق1131مكتبة الرشد،   :الرياض

لمحمد بف عمي بف آدـ  ،«ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»شرح سنف النسائي المسمى  .136
ل ًكم،   .)د.ت(لدكلية لمنشر، دار المعراج ا، )د.ـ(: 1طبف مكسى اإلثيكبي الكى

 :الرياض، 3، أبك الحسف ابف بطاؿ، تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ، طشرح صحيح البخارم .135
 ـ.3112-ق1132مكتبة الرشد، 

، 3طشرح عمؿ الترمذم، البف رجب الحنبمي ، تحقيؽ: ىماـ عبد الرحيـ سعيد،  .131
 ـ.3111 -ق1131، مكتبة الرشدالرياض: 

بف سبلمة الطحاكم، تحقيؽ: شعيب  بف محمد ، أبك جعفر أحمدشرح مشكؿ اآلثار .132
 ـ.1121 -ىػ 1117 ،مؤسسة الرسالة، بيركت: 1طاألرنؤكط، 

، 1ط، أبك جعفر الطحاكم، تحقيؽ: محمد زىرم النجار، كآخريف، شرح معاني اآلثار .121
 ـ.1221-ق1111عالـ الكتب،  :)د.ـ(

ادم، تحقيؽ: عبد ا بف ، أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد ا اآلجيرٍّمُّ البغدالشريعة .121
 ـ.1222 -ق1131، دار الكطف، الرياض: 3طعمر بف سميماف الدميجي، 

مكتبة الرشد  :الرياض، 1، أبك بكر البييقي، تحقيؽ: عبد العمي حامد، طشعب اإليماف .123
 ـ.3112-ق1132بالتعاكف مع الدار السمفية في اليند، 

،  بف ًحب افى  حمد، أبك حاتـ مبمباف ًحب افى بترتيب ابف صحيح ابف .122 بف أحمد التميميٍّ البيٍسًتيٍّ
 ـ.1222 -ىػ 1111: مؤسسة الرسالة، بيركت ،3طتحقيؽ: شعيب األرنؤكط، 

ٍيمىةى السممي النيسابكرم، تحقيؽ:  بف إسحاؽ ، أبك بكر محمدخيزىٍيمىةى  صحيح ابف .121 زى بف خي
 ، )د.ت(.المكتب اإلسبلمي)د.ط(، بيركت: محمد مصطفى األعظمي، 
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األـ، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي  – أبي داكد صحيح .127
 -ىػ  1132مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، ، الككيت: 1طبف آدـ، األشقكدرم األلباني، 

 ـ. 3113

صحيح البخارم المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا صمى  .126
لمحمد بف إسماعيؿ أبك عبد ا البخارم الجعفي، تحقيؽ:  ،ا عميو كسمـ كسننو كأيامو

 .ق1133، دار طكؽ النجاة، بيركت: 1طمحمد زىير بف ناصر الناصر، 

المكتب ، بيركت: 2ط، لمحمد ناصر الديف األلباني، صحيح الجامع الصغير كزيادتو .125
 ـ.1211 -ىػ 1111، اإلسبلمي

)د.ط(، : محمد فؤاد عبد الباقي، ، مسمـ بف الحجاج النيسابكرم، تحقيؽصحيح مسمـ .121
 دار إحياء التراث العربي، )د.ت(. :بيركت

 ، القاىرة:3، ط، سعدم الياشميالضعفاء أبك زرعة الرازم كأجكبتو عمى أسئمة البرذعي .122
 ـ.1212 -ىػ 1112 ، دار الكفاء

: بيركت، 1ط، أبك جعفر العقيمي، تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، الضعفاء الكبير .111
 ـ.1211-ق1111المكتبة العممية، دار 

 :بيركت، 1ط، أبك جعفر العقيمي، تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، الضعفاء الكبير .111
 ـ.1211-ق1111دار المكتبة العممية، 

 :بيركت ،1ط ، أبك الفرج ابف الجكزم، تحقيؽ: عبد ا القاضي،الضعفاء كالمتركككف .113
 ق.1116دار الكتب العممية، 

، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي، كككفالضعفاء كالمتر  .112
 ىػ.1226 ،دار الكعي ، حمب:1ط تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد،

، أبك عبد ا محمد بف سعد البغدادم، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، الطبقات الكبرل .111
 ـ.1221-ق1111دار الكتب العممية،  :بيركت، 1ط
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، بلـ، أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد ا اليركم البغدادملمقاسـ بف س الطيكر .117
، مكتبة التابعيف :جدة، 1طتحقيؽ: مشيكر حسف محمكد سمماف، مكتبة الصحابة، 

 ـ.1221 -ىػ1111

لعمي بف إبراىيـ بف داكد بف سمماف بف  العدة في شرح العمدة في أحاديث األحكاـ، .116
دار البشائر اإلسبلمية ، بيركت: 1طعطار، سميماف، أبك الحسف، عبلء الديف ابف ال

 ـ. 3116 -ىػ  1135لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 

، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عمؿ الترمذم الكبير .115
، 1طتحقيؽ: صبحي السامرائي، أبك المعاطي النكرم، محمكد خميؿ الصعيدم،  ،عيسى

 .ق1112 ،عالـ الكتببيركت: 

، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، تحقيؽ: العمؿ الصغير .111
 ، )د.ت(.دار إحياء التراث العربي، بيركت: 1طأحمد محمد شاكر كآخركف، 

ٍكًذمٍّ كغيره بف محمد العمؿ كمعرفة الرجاؿ عف اإلماـ أحمد .112 ، بف حنبؿ، ركاية اٍلمىرُّ
 ـ. 1211 -ىػ 1111الدار السمفية ند: ، الي1طبف محمد عباس،  ا تحقيؽ: كصى

ا، تحقيؽ:  ركاية ابنو عبد  ،بف حنبؿ بف محمد العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد .171
 ـ.3111 -ىػ 1133، دار الخاني، الرياض: 3طبف محمد عباس،  ا كصي

البف أبي حاتـ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي،  ،العمؿ .171
مطابع ، بيركت: 1ط ،، الرازم ابف أبي حاتـ، تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيفالحنظمي

 ـ. 3116 -ىػ  1135الحميضي، 

، عبد الغني بف عبد الكاحد بف عمي بف سركر المقدسي الجماعيمي عمدة األحكاـ الكبرل .173
، 1طتحقيؽ: الدكتكر سمير بف أميف الزىيرم،  ،الدمشقي الحنبمي، أبك محمد، تقي الديف

 ـ. 3112 -ىػ  1121مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض  الرياض:

دار إحياء  :، محمكد بف أحمد العينى،)د.ط(، بيركتعمدة القارم شرح صحيح البخارم .153
 التراث العربي، )د.ت(.
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، كمعو حاشية ابف القيـ، أبك عبد الرحمف العظيـ كدأبي داعكف المعبكد شرح سنف  .171
 ق.1117لعممية، دار الكتب ا :بيركت، 3طآبادم، 

، إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ، تحقيؽ:  سميماف إبراىيـ محمد غريب الحديث .177
 .ق1117مكة المكرمة،  -جامعة أـ القرل ، مكة المكرمة: 1طالعايد، 

، 1ط، أبك الفرج ابف الجكزم، تحقيؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، غريب الحديث .176
 ـ.1217-ق1117دار الكتب العممية،  :بيركت

بف إبراىيـ الخطابي البستي، تحقيؽ:  بف محمد ، أبك سميماف حمدغريب الحديث .175
 ـ.3111 -ىػ 1133جامعة أـ القرل، ، السعكدية: 3طالكريـ إبراىيـ العزباكم،  عبد

، أبك القاسـ خمؼ بف عبد غكامض األسماء المبيمة الكاقعة في متكف األحاديث المسندة .171
زرجي األنصارم األندلسي، تحقيؽ: عز الديف عمي الممؾ بف مسعكد بف بشككاؿ الخ

 ق.1115، عالـ الكتببيركت:  ،1ط محمد كماؿ الديف عز الديف،ك السيد ، 

، أبك محمد عبد الغني بف سعيد بف عمي بف الغكامض كالمبيمات في الحديث النبكم .172
بشر بف مركاف األزدم المصرم، تحقيؽ: حمزة أبك الفتح بف حسيف قاسـ محمد 

 ـ. 3111 -ىػ  1131، 1ي، دار المنارة، طالنعيم

، ابف حجر العسقبلني، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، فتح البارم شرح صحيح البخارم .161
 ق.1252دار المعرفة، )د.ط(،  :بيركت)د.ط(. كآخريف، 

، الحسف بف أحمد بف يكسؼ بف محمد بف فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار .161
، )د.ـ(: 1طتحقيؽ: مجمكعة بإشراؼ الشيخ عمي العمراف،  ،الصنعانيأحمد الرُّباعي 
 ىػ. 1135 ،دار عالـ الفكائد

، شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .163
ىػ(، تحقيؽ: عمي 213محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم )المتكفى: 

 ـ3112 -ق1131، بة السنةمكت، القاىرة: 1طحسيف عمي، 
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، أبك بكر جعفر بف محمد بف الحسف بف الميٍستىفاض الًفٍرياًبي، تحقيؽ فضائؿ القرآف .162
ىػ  1112مكتبة الرشد، ، الرياض: 1طكتخريج كدراسة: يكسؼ عثماف فضؿ ا جبريؿ، 

 ـ. 1212 -

جنيد البجمي ، أبك القاسـ تماـ بف محمد بف عبد ا بف جعفر بف عبد ا بف الالفكائد .161
 ،مكتبة الرشد، الرياض: 1طحمدم عبد المجيد السمفي،  :الرازم ثـ الدمشقي، تحقيؽ

 ق.1113

، محمد أنكر شاه بف معظـ شاه الكشميرم اليندم ثـ فيض البارم عمى صحيح البخارم .167
 1136، دار الكتب العممية،  بيركت: 1طتحقيؽ: محمد بدر عالـ الميرتيي،  .الديكبندم

 ـ. 3117 -ىػ 

، شمس الديف الذىبي، تحقيؽ: محمد عكامة، الكاشؼ في مف لو ركاية في الكتب الستة .166
 ـ.1223-ق1112دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية،  :جدة، 1ط

أبك أحمد بف عدم الجرجاني، تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد  الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، .165
 ـ.1225-ق1111الكتب العممية، دار  :بيركت، 1طكعمي محمد معكض، 

، أبك الفرج بف الجكزم، تحقيؽ: عمي حسيف كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف .161
 .ت(.)ددار الكطف، : الرياض)د.ط(، البكاب، 

، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الكفاية في أصكؿ عمـ الركاية .162
ط(، المدينة )د.الخطيب البغدادم، تحقيؽ: أبك عبدا السكرقي، إبراىيـ حمدم المدني، 

  ، )د.ت(.المكتبة العمميةالمنكرة، 

تحقيؽ: أبي قتيبة نظر ،  بف حماد الدُّكٍأبك بف أحمد الكنى كاألسماء، أبك ًبٍشر محمد .151
 ـ.3111 -ىػ 1131 ،حـز دار ابف، بيركت: 1طمحمد الفاريابي، 

بد القيـك ، زيف الديف ابف الكياؿ، تحقيؽ: عالككاكب النيرات في معرفة مف الركاة الثقات .151
 ـ.1211دار المأمكف،  :بيركت ،1ط عبد رب النبي،

 ،، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارملساف العرب .153
 .ق1111 ،دار صادر، بيركت: 2ط
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، 1طالفتاح أبك غدة،  بف حجر العسقبلني، تحقيؽ: عبد بف عمي أحمد لساف الميزاف، .152
 ـ.3113 -ىػ 1132  ،بلميةدار البشائر اإلسبيركت: 

)رسالة ، فاضؿ إسماعيؿ خميؿ، المبيمكف كمركياتيـ في مسند أبي داكد الطيالسي .151
 .ـ1221ىػ/1111 دكتكراه غير منشكرة( بغداد، كمية العمـك اإلنسانية،

أبك حاتـ بف حباف البستي، تحقيؽ:  المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف، .157
 ق.1226، دار الكعي :حمب ، 1ط محمكد إبراىيـ زايد،

أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف مجمع الزكائد كمنبع الفكائد،  .156
ىػ،  1111مكتبة القدسي، ، القاىرة: 1طالييثمي، تحقيؽ: حساـ الديف القدسي، 

 ـ.1221

، لشمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادم الحنبمي، تحقيؽ: المحرر في الحديث .155
، 2طبد الرحمف المرعشمي، محمد سميـ إبراىيـ سمارة، جماؿ حمدم الذىبي، يكسؼ ع
 ـ.3111 -ىػ 1131 ،دار المعرفةلبناف: 

 .)د.ت(دار الفكر،  :بيركت)د.ط(، المحمى باآلثار، أبك محمد بف حـز األندلسي،  .151

، 7ط، زيف الديف أبك عبد ا الرازم، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، مختار الصحاح .152
 ـ.1222-ق1131المكتبة العصرية،  :بيركت

، صبلح الديف العبلئي، تحقيؽ: رفعت فكزم عبد المطمب كعمي عبد الباسط المختمطيف .111
 ـ.1226-ق1115مكتبة الخانجي،  :القاىرة، 1طمزيد، 

، أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف المختمؼ فييـ .111
تحقيؽ: عبد الرحيـ بف محمد بف أحمد القشقرم،  ،فأزداذ البغدادم المعركؼ بابف شاىي

 ـ.1222ىػ / 1131مكتبة الرشد، ، الرياض: 1ط

بف إدريس الحنظمي، الرازم،  بف أبي حاتـ محمد الرحمف ، أبك محمد عبدالمراسيؿ .113
 ـ.1221 -ىػ 1111مؤسسة الرسالة، ، بيركت: 3طا قكجاني،  ا نعمة تحقيؽ: شكر
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، عكانة يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ النيسابكرم اإلسفراييني ، أبكمستخرج أبي عكانة .112
 ـ.1221 -ىػ1112 ،دار المعرفة، بيركت: 1طتحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي، 

، أبك عبد ا الحاكـ النيسابكرم، تحقيؽ: مصطفى عبد المستدرؾ عمى الصحيحيف .111
 ـ.1221-ق1111دار الكتب العممية،  :بيركت، 1طالقادر عطا، 

، أبك زرعة أحمد بف عبد الرحيـ العراقي، تحقيؽ: تفاد مف مبيمات المتف كاإلسنادالمس .117
 -ىػ  1111دار األندلس الخضراء، ، )د.ـ(: 1طعبد الرحمف عبد الحميد البر، 

 ـ.1221

بف  بف أبي شيبة، تحقيؽ: عادؿ بف محمد ا ، أبك بكر عبدأبي شيبة مسند ابف .116
 ـ.1225 -ىػ 1111 ،دار الكطف ، الرياض:1طبف فريد،  يكسؼ، كأحمد

ٍعد ، أبك الحسف عميالجعد مسند ابف .115 ٍكىىرم، تحقيؽ: عامر أحمد  بف الجى بف عيبيد الجى
 ـ.1221 -ىػ 1111  ،مؤسسة نادر، بيركت: 1طحيدر، 

، أبك داكد سميماف بف داكد الطيالسي، تحقيؽ: محمد عبد مسند أبي داكد الطيالسي .111
 ـ.1222-ق1112جر، دار ى :مصر، 1طالمحسف التركي، 

دار  :دمشؽ، 1ط، أبك يعمى المكصمي، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد، مسند أبي يعمى .112
 ـ.1211-ق1111المأمكف لمتراث، 

 تحقيؽ:، أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، مسند أحمد .121
 .ـ1222 -ق1131مؤسسة الرسالة، ، بيركت: 3طشعيب األرنؤكط كآخركف، 

، أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ "ابف راىكيو، تحقيؽ: محمد ند إسحاؽ بف راىكيومس .121
 ـ.3113-ق1132دار الكتاب العربي،  :)د.ـ(، 1طمختار ضرار المفتي، 

، أبك بكر البزار، تحقيؽ: محفكظ الرحمف زينة ا، كآخركف، مسند البزار=البحر الزخار .123
 ـ.3112 ،مكتبة العمكـ كالحكـ :المدينة المنكرة، 1ط

بف الزبير القرشي الحميدم، تحقيؽ: حسف سميـ أسد  ا ، أبك بكر عبدمسند الحميدم .122
 ـ. 1226 ،دار السقا، دمشؽ: 1طالد ارىانٌي، 
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كيٍاًنيٍّ  .121 ، تحقيؽ: أيمف عمي أبك يماني، ، أبك بكر محمدمسند الرُّ كٍياًنيٍّ  ،1ط بف ىاركف الرُّ
 ـ. 1227 -ىػ 1116، مؤسسة قرطبةالقاىرة: 

تحقيؽ: ، ، أبك سعيد الييثـ بف كميب بف سريج بف معقؿ الشاشي الًبٍنكىثيمسند الشاشي .127
 ق.1111، مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، 1طمحفكظ الرحمف زيف ا، 

، 1ط، أبك القاسـ الطبراني، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، مسند الشامييف .126
 ـ.1211-ق1117مؤسسة الرسالة،  :بيركت

، بف ًحب اف البيستي ، أبك حاتـ محمدمشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقياء األقطار .125
 ـ.1221 -ىػ 1111 ،دار الكفاء ، المنصكرة: 1ط قيؽ: مرزكؽ عمى ابراىيـ،تح

ا الخطيب التبريزم، تحقيؽ: محمد ناصر الديف  ، لمحمد بف عبدمشكاة المصابيح .121
 ـ.1252 -ىػ 1222 ،سبلميالمكتب اإل، بيركت: 3طاأللباني، 

، تحقيؽ: الشريؼ حاتـ بف مشيخة أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي .122
 .ق1132دار عالـ الفكائد ػ ،  مكة المكرمة: 1طعارؼ العكني، 

محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم  مصابيح السنة، .311
عبد الرحمف المرعشمي، محمد سميـ إبراىيـ سمارة،  تحقيؽ: الدكتكر يكسؼ، الشافعي

 -ىػ  1115دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ، بيركت: 1، طجماؿ حمدم الذىبي
 ـ.1215

، أبك بكر بف أبي شيبة، مصنؼ ابف أبي شيبة=الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار .311
 ق.1117، 1تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، الرياض، مكتبة الرشد، ط

، 3ط، عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، المصنؼ .313
 ق.1112لمجمس العممي، : االيند

، 1. طبف حجر العسقبلني بف عمي ألحمد المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية، .312
 ىػ.1112 ،دار العاصمةالرياض: 
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يي السنة ، أبك محمد الحسيف بف ، محمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم .311
، بيركت: 1طتحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم،  ،مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي

 ق.1131، دار إحياء التراث العربي

 ـ.1223-ق1217المطبعة العممية،  :حمب، 1ط، أبك سميماف الخطابي، معالـ السنف .317

رؽ بف عكض ا كعبد المحسف ، أبك القاسـ الطبراني، تحقيؽ: طاالمعجـ األكسط .316
 دار الحرميف، )د.ت(. :القاىرة )د.ط(، الحسيني،

 ق.1227دار صادر،  :بيركت، 3ط، شياب الديف ياقكت الحمكم، معجـ البمداف .315

، أبك الحسيف عبد الباقي بف قانع، تحقيؽ: صبلح بف سبلـ المصراتي، معجـ الصحابة .311
 ق.1111، مكتبة الغرباء األثرية :المدينة المنكرة، 1ط

، 3ط، أبك القاسـ الطبراني، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، المعجـ الكبير .312
 مكتبة ابف تيمية، )د.ت(. :القاىرة

 ، )د.ت(.دار الدعكة، )د.ـ(: 2ط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط .311

ف إسماعيؿ ، أبك بكر أحمد بف إبراىيـ بالمعجـ في أسامي شيكخ أبي بكر اإلسماعيمي .311
، المدينة 1طبف العباس بف مرداس اإلسماعيمي الجرجاني، تحقيؽ: زياد محمد منصكر، 

 .ق1111مكتبة العمكـ كالحكـ، المنكرة: 

الرحمف  بف إبراىيـ األصبياني، تحقيؽ: أبي عبد ، أبي بكر محمدالمقرئ المعجـ البف .313
 ـ.1221 -ىػ 1112 ،مكتبة الرشد، الرياض: 1طبف سعد،  عادؿ

، أبك عبيد عبد ا بف عبد العزيز بف جـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضعمع .312
 ىػ. 1112عالـ الكتب، ، بيركت: 2طمحمد البكرم األندلسي، 

تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ، ، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريامعجـ مقاييس المغة .311
 .ـ1252 - ق1222دار الفكر، ، بيركت: 1طىاركف، 

بف األعرابي، تحقيؽ:  بف بشر بف زياد بف محمد أبك سعيد أحمد، المعجـ .317
 الجكزم. دار ابف، السعكدية: 1طبف أحمد الحسيني،  بف إبراىيـ المحسف عبد
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، تحقيؽ: إرشاد الحؽ األثرم،  بف عمي ، أبك يعمى أحمدالمعجـ .316 ٍكًصًميٍّ بف المثينى المى
 ىػ.1115العمـك األثرية،  :فيصؿ آباد، 1ط

أبك  ،ات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـمعرفة الثق .315
عبد العميـ عبد العظيـ  ، تحقيؽ:الحسف أحمد بف عبد ا بف صالح العجمى الككفى

 1217 – 1117  ،مكتبة الدار، المدينة المنكرة: 1طالبستكم، 

، 1طميف قمعجي، ، أبك بكر البييقي، تحقيؽ: عبد المعطي أمعرفة السنف كاآلثار .311
 ـ. 1221-ق1113جامعة الدراسات اإلسبلمية،  :باكستاف

 :الرياض، 1ط، أبك نعيـ األصبياني، تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم، معرفة الصحابة .312
 ـ.1221-ق1112دار الكطف، 

الرحمف الشيرزكرم،  بف عبد الصبلح أبي عمرك عثماف ، ابفمعرفة أنكاع عمـ الحديث .331
 ،دار الكتب العممية، بيركت: 1طاليميـ، كماىر ياسيف الفحؿ،  المطيؼ تحقيؽ: عبد

 ـ.3113 -ىػ 1132

، أبك عبد ا الحاكـ محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو معرفة عمكـ الحديث .331
 -النيسابكرم المعركؼ بابف البيع، تحقيؽ: السيد معظـ حسيف، دار الكتب العممية

 ـ.1255 -ق1225، 3بيركت، ط 

: بيركت، 3ط، يعقكب بف سفياف الفسكم، تحقيؽ: أكـر ضياء العمرم، كالتاريخالمعرفة  .333
 ـ.1211-ق1111مؤسسة الرسالة، 

تحقيؽ: أبك عبد  ،، أبك بكر محمد بف إسماعيؿ بف خمفكفالمعمـ بشيكخ البخارم كمسمـ .332
  ـ.3111، دار الكتب العممية، بيركت: 1طالرحمف عادؿ بف سعد، 

ك عبد ا محمد بف عمي بف عمر الت ًميمي المازرم المالكي، ، أبالميعٍمـ بفكائد مسمـ .331
  .ـ1211، الدار التكنسية، تكنس: 3طتحقيؽ: فضيمة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، 

األخبار )مطبكع المغني عف حمؿ األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء مف  .337
الرحيـ بف الحسيف بف عبد أبك الفضؿ زيف الديف عبد  بيامش إحياء عمكـ الديف(،

، ، بيركت: 1ط ،الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي  -ىػ 1136دار ابف حـز
 ـ.3117
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 بف عثماف الذىبي، تحقيؽ: نكر الديف عتر، بف أحمد ، محمدالميٍغًني في الضعفاء .336
 ، )د.ت(.إدارة إحياء التراث اإلسبلمي )د.ط(، قطر:

، أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف ميو كسمـالمفاريد عف رسكؿ ا صمى ا ع .335
، 1طيحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي، المكصمي، تحقيؽ: عبد ا بف يكسؼ الجديع، 

 ق.1117 مكتبة دار األقصىالككيت: 

ـى المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ .331 ، أبك العب اس أحمىدي بفي عيمىرى بًف إبراىي
، )د.ـ(: 1، تحقيؽ: محي الديف مستك، كأحمد السيد، طبيُّ الحافظ، األنصارمُّ القرط

 ـ1226)د.ف(، 

، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ أك صالح الحديث .332
، )د.ـ(: 1طتحقيؽ: عبد ا بف ضيؼ ا الرحيمي،   ،عثماف بف قىاٍيماز الذىبي

    ـ. 3117 -ىػ 1136)د.ف(، 

أبك زكريا يحيى بف  زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ركاية طيماف(، مف كبلـ أبي .321
 دار المأمكف لمتراث، )د.ت(. :دمشؽ)د.ط(، معيف، تحقيؽ: أحمد محمد نكر سيؼ، 

، 1طبف أبي عركبة العدكم، تحقيؽ: عامر حسف صبرم،  ، أبك النضر سعيدالمناسؾ .321
 ـ.3111 -ىػ 1131دار البشائر اإلسبلمية، بيركت: 

مطبعة السعادة،  :مصر، 1طأبك الكليد سميماف بف خمؼ الباجي،  تقى شرح المكطأ،المن .323
 ق.1223

أبك محمد عبد ا بف الجاركد، تحقيؽ: عبد ا عمر  المنتقى مف السنف المسندة، .322
 ـ.1211-ق1111مؤسسة الكتاب الثقافية،  :بيركت، 1طالباركدم، 

دار  :بيركت، 3طؼ النككم، ، يحيى بف شر المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج .321
 ق.1223إحياء التراث العربي، 

، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد مكافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر .327
صبحي السيد جاسـ ك حمدم عبد المجيد السمفي،  تحقيؽ:بف أحمد بف حجر العسقبلني، 

 ـ. 1222 -ىػ  1111 ،يعمكتبة الرشد لمنشر كالتكز ، الرياض: الرياض: 3طالسامرائي، 
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دار إحياء )د.ط(، بيركت: الباقي،  بف أنس، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد ، مالؾالمكطأ .326
 ـ.1217 -ىػ 1116 ي،التراث العرب

، 1ط، شمس الديف الذىبي، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ .325
 ـ.1262-ق1213دار المعرفة،   :بيركت

، لرجاؿ الذيف ترجـ ليـ فضيمة الشيخ المحدث أبك إسحاؽ الحكينينثؿ النباؿ بمعجـ ا .321
ىػ 1122دار ابف عباس، ، مصر: 1ط: أبك عمرك أحمد بف عطية الككيؿ، يبرتتجمع ك 

 ـ. 3113 -

ك محمد محمكد بف ب، أنخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار .322
تحقيؽ: أبك تميـ  ،نفى بدر الديف العينىأحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الح

 ـ.3111 -ىػ  1132 ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ، قطر:1طياسر بف إبراىيـ، 

، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر .311
ديث، دار الح، القاىرة: 7طعماد السيد، ، ك تحقيؽ: عصاـ الصبابطي ،حجر العسقبلني

 ـ. 1225 -ىػ  1111

بف  بف محمد بف عمي ، أحمدنزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر .311
  ،مطبعة سفير، الرياض: 1طا الرحيمي،  بف ضيؼ ا حجر العسقبلني، تحقيؽ: عبد

 ـ.3111 -ىػ 1133

األثير،  ابف بف محمد الجزرم أبك السعادات المبارؾ النياية في غريب الحديث كاألثر، .313
دار إحياء التراث )د.ط(، بيركت: تحقيؽ: محمكد محمد الطناحي، كطاىر أحمد الزاكم، 

 ، )د.ت(.العربي

دار مصر ، القاىرة: 1طالبف حجر العسقبلني،  ىدم السارم مقدمة فتح البارم، .312
 ، )د.ت(. لمطباعة
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 فيرس اآليات القرآنيةأوًًل: 
 الصفحة رقميا آليةا

 البقرة

﴿  ََ ِي ًُ  اَّلَّ ُْ ُّ  اىِْهخاَب  آحَيِْا  303 121  ﴾حاِلَوحِِّ  َحقَّ  َحخْئَُُ

ًُ  ِإَوذَا ﴿ ََ  اىنَِّساءَ  َطيَّْلخُ ََّ  َفتَيَْغ ُٓ َجيَ
َ
 345 231  ﴾أ

َ َويُػَ ﴿ ٔا اّللَّ ُ َواتَُّل ًُ اّللَّ ُل ٍُ ِ  449 282    ﴾يّ

 آؿ عمراف

ِْٓدي َنيَْف  ﴿ ُ  َح ا اّللَّ ًٌ ْٔ ًْ  َبْػدَ  َكَفُروا كَ ِٓ ِ اُ ٍَ  335 86   ﴾ إِي

ََ  إِنَّ ﴿ ِي ْٓدِ  ونَ يَْشََتُ  اَّلَّ ِ  ةَِػ ًْ  اّللَّ ِٓ ِ اُ ٍَ ْح
َ
ًِا َوأ ٍَ  427 77   ﴾كَيِياًل  َث

 ٌَغُفٔر  ًٌ     89 335رَِحي

 النساء

ٌُِِٔنَ  َل  َوَرّبَِم  فاََل ﴿ ٔكَ  َحَّتَّ  يُْؤ ٍُ ا ُُيَّهِ ٍَ ًْ  َشَجرَ  فِي ُٓ  350 65   ﴾ةَيَِْ

ٌِِاً ﴿ الَم لَْسَج ُمْؤ ًُ السَّ ىىْق إََِلُْل
َ
َْ أ ٍَ ِ ٔا ل ُ  240 94   ﴾...َول َتُلٔل

ا يَا﴿ َٓ حُّ
َ
ََ  أ ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ًْ  إِذَا آ بْخُ ِ  َسبِيوِ  ِف  ََضَ ٔا اّللَّ ٔا َوَل  َفخَبَيَُِّ ُ  240، 353 94   ﴾...َتُلٔل

 المائدة

ا﴿ ٍَ ََ  َجَزاءُ  إِجَّ ِي َ  ُُيَارِبُٔنَ  اَّلَّ ْٔنَ  َورَُسََٔلُ  اّللَّ رِْض  ِف  َويَْسَػ
َ
 331 33   ...﴾  فََساًدا اْْل

ا يَا﴿ َٓ حُّ
َ
ََ  أ ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ادَ  آ َٓ ًْ  ةُ َش  356 106  ﴾ةَيُِِْل

 ىكد

جِيُب ﴿
ُ
ُْج ِإَوََلِّْ أ ََّٔكَّ ِ َغيَيِّْ حَ ْٔفِيىِق إِلَّ ةِاّللَّ ا حَ ٌَ   ج 88   ﴾َو

 لقماف

ا يَْشُهُر ِِلَْفِسِّ ﴿ ٍَ َْ يَْشُهْر فَإِجَّ ٌَ   خ 12   ﴾َو

 األحزاب

ةً ﴿
َ
ٌَِِثً  َواْمَرأ َتْج  إِنْ  ُمْؤ َْ ا َو َٓ َِِّب  َجْفَس  174 50   ﴾لي
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 الصفحة رقميا آليةا

 الزمر

ٔرِ  ِف  َوُُفِخَ ﴿ َْ  فََصػِقَ  الصُّ اَواتِ  ِف  ٌَ ٍَ َْ  السَّ ٌَ   ِف  َو
َ
  إِلَّ  رِْض اْل

 َْ ٌَ ...﴾   68 361 

 محمد

ٍَ  َغْْيِ  ﴿  408، 406 15   ﴾آِس

 الفتح

ُ  رَِضَ  ىََلدْ ﴿ َِ  اّللَّ ٌِِِيَ  َغ ْؤ ٍُ ْ َجَرةِ  ََتَْج  ُحَتايُِػََُٔم  إِذْ  ال ًَ  الشَّ  13 18   ﴾... اٌَ  َفَػيِ

 الحجرات

ََ  إِنَّ  ﴿ ِي َِاُدوََُم  اَّلَّ َْ  ُح ًْ  احُلُجَراتِ  َوَراءِ  ٌِ ُْ ْكََثُ
َ
 365 4    ﴾َحْػلِئُنَ  َل  أ

 المجادلة

ٍِعَ  كَدْ ﴿ ُ  َس َْٔل  اّللَّ ا ِف  ُُتَادِلَُم  اىََِّّت  كَ َٓ  419 1    ﴾َزوِْج

 الحشر

ًْ  ََعَ  َويُْؤثُِرونَ ﴿ ِٓ جُْفِس
َ
ْٔ  أ َ ًْ  ََكنَ  َول ِٓ ِ  367 9 ﴾َدَصاَصثٌ  ة

 التحريـ

ِ  إَِل  َتخَُٔبا إِنْ  ﴿  12 4   ﴾اّللَّ
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 لنبوية واآلثارفيرس اْلحاديث اثانيًا: 
 

 األثرالحديث أك                      ـ
رقـ 
 الحديث

 رقـ    
 الصفحة

 422 106 أىبيكؾى ًفي الن ارً  1

 113 19 أىتيًريدي أىٍف تىكيكفى فىت اننا يىا ميعىاذه؟ 2

ديكًد الم وً  3 دٍّ ًمٍف حي  312 72 ؟أىتىٍشفىعي ًفي حى

ٍينىةى  أىتىى الن ًبي   4  331 78 نىفىره ًمٍف عيٍكؿو أىٍك عيرى

تىوي  5 بلى م ى فىأىخىؼ  صى ، فىصى ؿه كىالبىدىًكمٍّ اءىهي رىجي  104 16 ًإٍذ جى

ميعىةى فىٍميى  6 ـي اٍلجي ديكي  51 3 ٍغتىًسؿٍ ًإذىا أىتىى أىحى

 184 37 ًإذىا أىٍلقىى الم وي ًفي قىٍمًب اٍمًرئو ًخٍطبىةى اٍمرىأىةو  7

بىةى  8  413 103 ًإذىا بىايىٍعتى فىقيٍؿ الى ًخبلى

ٍيري نىًسيكىتىٍيؾى  9  436 110 اٍذبىٍحيىا، فىًإن يىا خى

ج   أىرىادى رىسيكؿي الم ًو  10  154 29 اٍلحى

اًرؾى  11 بىٍيري كىأىٍرًسًؿ المىاءى ًإلىى جى  350 84 اٍسًؽ يىا زي

ٍندىؽً  12  108 17 أيًصيبى سىٍعده يىٍكـى اٍلخى

تى  13 ك ؿٍ اٍعًقٍميىا كى  445 113 كى

ٍمسنا، أىٍك أىٍكثىرى  14 ثنا، أىٍك خى  255 56 اٍغًسٍمنىيىا ثىبلى

 59 5 ًإف  الم ًو الى يىٍستىٍحًيي ًمفى اٍلحىؽٍّ  15

أىف  اٍمرىأىةن سىٍكدىاءى كىانىٍت تىقيُـّ  16
 262 58 اٍلمىٍسًجدى  

 325 76 ًبشىاةو مىٍسميكمىةو  أىف  اٍمرىأىةن يىييكًدي ةن أىتىٍت رىسيكؿى الم ًو  17

ًإف  أيمٍّي اٍفتيًمتىٍت نىٍفسييىا 18
ـٍ تيكصً   لى  380 93 كى

 199 40 ٍأذىنيكًنيًإف  بىًني ًىشىاـً ٍبًف اٍلميًغيرىًة اٍستى  19
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 األثرالحديث أك                      ـ
رقـ 
 الحديث

 رقـ    
 الصفحة

منا لىوي عىٍف ديبيرو ًمٍنوي  20  431 109 أىف  رىجيبلن أىٍعتىؽى غيبلى

افى  ًفي أىٍفطىرى  رىجيبلن  أىف   21  131 23 رىمىضى

 315 73 عىًف المُّقىطىةً  رىسيكؿى الم ًو  أىف  رىجيبلن سىأىؿى  22

ٍمؼى الص ؼٍّ كىٍحدىهي  23 م ى خى  96 14 أىف  رىجيبلن صى

ٍيؼه  24 اًر بىاتى ًبًو ضى  367 89 أىف  رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

دى ًفييىاقىرى   أىف  رىسيكؿى الم ًو  25  86 11 أى سيكرىةى الن ٍجـً فىسىجى

بىٍت ًإٍحدىاىيمىا اأٍليٍخرىل ًبعىميكًد فيٍسطىاطو  26 رى تىٍيًف ضى ر   327 77 أىف  ضى

ٍرأىًة لىشيٍعبىةن، مىا ًىيى ًلشىٍيءو  27 ٍكًج ًمفى اٍلمى  265 59 ًإف  ًلمز 

 286 65 ًإف  ًمفى البىيىاًف لىًسٍحرنا 28

ا ًبالن ارً  29 ٍيشو فىأىٍحًرقيكىيمى مىٍيًف ًمٍف قيرى ننا ًلرىجي فيبلى ننا كى ٍدتيـٍ فيبلى  424 107 ًإٍف كىجى

 282 64 ًإٍف يىٍفتىًح الم وي الط اًئؼى غىدنا 30

 241 52 ًإن ا الى نىٍستىًعيفي ًبميٍشًرؾو  31

 62 6 ًإن ا نىٍركىبي البىٍحرى  32

ٍمًرك ٍبًف عىٍكؼو   اٍنطىمىؽى رىسيكؿي الم ًو  33  120 20 ييٍصًمحي بىٍيفى بىًني عى

ت ى  34 اخو اٍنطىًمقيكا حى ةى خى ٍكضى  370 90 تىٍأتيكا رى

ؽى لىوي ًفي اآٍلًخرىةً  35 بلى  124 21 ًإن مىا يىٍمبىسي ىىًذًه مىٍف الى خى

ـٍ تىٍحمىًد الم وى  36 ن ؾى لى ًمدى الم وى كىاً   289 66 ًإن وي حى

  42 205رىأىتىوي اٍلبىت ةى، فىأىتىى رىسيكؿي الم ًو أىن وي طىم ؽى امٍ  37

ى اٍلمىًدينىةً  38 الىٍجتي اٍمرىأىةن ًمٍف أىٍقصى  308 71 ًإنٍّي عى

فو ًريحى شىرىابو  39 ٍدتي ًمٍف فيبلى  394 97 ًإنٍّي كىجى

ؿه لً  40 ٍمرو  رىسيكًؿ الم ًو أىٍىدىل رىجي  383 94 رىاًكيىةى خى

 71 8 اٍئذىنيكا ًلمنٍّسىاًء ًإلىى اٍلمىسىاًجًد ًبالم ٍيؿً  41
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 األثرالحديث أك                      ـ
رقـ 
 الحديث

 رقـ    
 الصفحة

ننا اأٍلىٍسمىًمي    بىعىثى رىسيكؿي الم ًو  42  142 26 فيبلى

ؿو نىكىحى اٍمرىأىةى أىًبيوً   بىعىثىًني رىسيكؿي الم وً  43  303 70 ًإلىى رىجي

؟ 44 فو اًريىًة بىًني فيبلى مىى جى قىٍعتى عى ٍنؾى أىن ؾى كى  295 68 بىمىغىًني عى

ك العىًشيرىةً  45  275 62 ًبٍئسى اٍبفي العىًشيرىًة أىٍك أىخي

ميعىةً  ا الن ًبيُّ بىٍينى  46  127 22 يىٍخطيبي يىٍكـى اٍلجي

فىاةن عيرىاةن غيٍرالن  47 كفى حي  376 92 تيٍحشىري

لىٍت مىعى القيٍرآفً  48  343 82 ًتٍمؾى الس ًكينىةي نىزى

ؿه ًإلىى الن ًبيٍّ  49 اءى رىجي  247 54 ٍأًذنيوي ًفي الًجيىادً يىٍستى  جى

ًظيٍّ  50 اءىٍت اٍمرىأىةي ًرفىاعىةى القيرى  179 36 جى

ارً  51 اءىٍت ًمٍسًكينىةه ًلبىٍعًض اأٍلىٍنصى  213 44 جى

جٍّ كىعيٍمرىةو  52 مىعى بىٍيفى حى  159 30 جى

مىعى رىسيكؿي الم ًو  53 ارً  جى  272 61 نىاسنا ًمفى األىٍنصى

ًسعى سىٍمعيوي اأٍلىٍصكىاتى  54 ٍمدي ًلم ًو ال ًذم كى  419 105 اٍلحى

ؿه ًمٍف بىًني سىٍيـو  55 رىجى رىجي  356 86 خى

رىٍجنىا مىعى  56 قىاعً  رىسيكًؿ الم ًو  خى  42 1 ) يىٍعًني ًفي غىٍزكىًة ذىاًت الرٍّ

مىكىاتو ًفي اٍليىٍكـً كىالم ٍيمىةً  57 ٍمسي صى  89 12 خى

ا أىبيك أيسىٍيدو الس اًعًدمُّ رىسيكؿى الم ًو  58  194 39 ًإلىى عيٍرًسوً  دىعى

ؿ   59 كىجى  365 88 ذىاؾى الم وي عىز 

ا ًباٍلًجًعر انىةً  رىأىٍيتي  60  400 99 يىٍقًسـي لىٍحمن

ٍمرىةى اٍلعىقىبىًة يىٍكـى الن ٍحرً  61 مىى جى  150 28 رى

رى الن ًبي   62 ؿه ًمفى الٍ  سىحى  337 80 يىييكدً رىجي

 75 9 ًفي غىٍزكىةو  ًسٍرتي مىعى الن ًبيٍّ  63
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 األثرالحديث أك                      ـ
رقـ 
 الحديث

 رقـ    
 الصفحة

ةً  - شىًيٍدتي رىسيكؿى الم ًو  64 بلى  84 10 يىٍقرىأي ًفي الص 

اًئشىةى  65 اؼى عى ٍيؼه  ضى  67 7 ضى

افىوي ضى  66  389 96 ٍيؼه كىاًفره ضى

ؿ 67 كفى سيكرىةن ًمفى الميفىص   406 101 ًعٍشري

ًمفى األىًقطً  68  386 95 فىأىكىؿى ًمفى الس ٍمًف، كى

اًلي قيدىامىةي  69 ًنييىا خى ك جى  191 38 فىزى

ًبيبىًتيفىكى  70 ـٍ تىكيٍف رى  174 35 الم ًو لىٍك أىن يىا لى

دو  71 ؿه يىٍكـى أيحي  244 53 قىاؿى رىجي

ًدينىةً  72  361 87 قىاؿى يىييكًدمٌّ ًبسيكًؽ المى

مىٍمًت فىاٍنًكًحي مىٍف ًشٍئتً  73  220 46 قىٍد حى

 225 47 قىٍد كىانىٍت ًإٍحدىاكيف  تىًحدُّ الس نىةى  74

ـى رىسيكؿي الم ًو  75  92 13 اٍلمىًدينىةى  قىًد

مىي  أيمٍّي رىاًغبىةن  76  134 24 قىًدمىٍت عى

ذى، كى  77  251 55 مىا أىٍعطىىقيٍؿ ًلم ًو مىا أىخى

ؿٍّ ًبكيـٍ  78  99 15 قيكميكا فىٍمنيصى

ؿو ًمفى اٍليىييكًد أىٍرضه  79 بىٍيفى رىجي  427 108 كىافى بىٍيًني كى

لىًحؽى ًبا 80 ـى ثيـ  اٍرتىد  كى اًر أىٍسمى ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى  335 79 لشٍٍّرؾً كىافى رىجي

ـي التٍٍّبرى كىافى رىسيكؿي الم ًو  81 : ًباٍلًجٍعرىانىًة كىىيكى يىٍقًس
ـى    416 104 كىاٍلغىنىاًئ

ؿه فىأىٍىكىل ًإلىٍيًو ًبًمٍشقىصو  82 مىٍيًو رىجي  292 67 كىافى ًفي بىٍيًتًو فىاط مىعى عى

رىاـه  83  396 98 كيؿُّ ميٍسًكرو حى

 54 4 كيٍنتي رىجيبلن مىذ اءن  84

فىٍعتيميكهي  85 ت ى رى ًتيىا حى ًئكىةي تيًظمُّوي ًبأىٍجًنحى  259 57 الى تىٍبًكيًو مىا زىالىًت اٍلمىبلى
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 األثرالحديث أك                      ـ
رقـ 
 الحديث

 رقـ    
 الصفحة

 231 49 كىالى نىفىقىةى الى سيٍكنىى لىًؾ،  86

دىةه  87 قىبىًة بىًعيرو ًقبلى الى يىٍبقىيىف  ًفي رى
تىرو    236 50 ًمٍف كى

ن ةى مىٍف كىافى ًفي قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي ذىر ةو ًمٍف ًكٍبرو  88 ؿي الجى  279 63 الى يىٍدخي

ؽ  اٍمًرئو ميٍسًمـو ًبيىًميًنوً الى يىٍقتى  89 ؿه حى  318 74 ًطعي رىجي

 146 27 الى يىٍنًكحي اٍلميٍحًرـي كىالى ييٍنًكحي  90

ؿه اٍمرىأىتىوي  91 عىفى رىجي  228 48 الى

 48 2 ًلتىٍنظيٍر ًعد ةى الم يىاًلي كىاأٍلىي اـً  92

 167 33 لىقىٍد سىأىؿى الم وى ًباٍسًمًو اأٍلىٍعظىـً  93

ٍيًممىةي  94 ـى مىك ةى، اٍستىٍقبىمىوي أيغى  162 31 لىم ا قىًد

اًىًمي ًة؟ 95  373 91 مىا بىاؿي دىٍعكىل الجى

نىا؟ مىا 96  300 69 تىًجديكفى ًفي الت ٍكرىاًة ًفي شىٍأًف الزٍّ

ًة؟ 97 بلى  165 32 مىا تىقيكؿي ًفي الص 

مىى نىفىرو  98 مىٍيـو عى ؿه ًمٍف بىًني سي  353 85 مىر  رىجي

 216 45 ًسٍكيىاميٍرهي فىٍمييرىاًجٍعيىا، ثيـ  ًلييمٍ  99

 137 25 مىًف اٍستىٍغنىى: أىٍغنىاهي الم وي  100

 236 51 مىٍف لىؾى ًببلى ًإلىوى ًإال  الم وي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة؟ 101

، فىكى الم ًو الى يىمىؿُّ  102 ـٍ ًبمىا تيًطيقيكفى مىٍيكي ٍو، عى مُّكا مى ت ى تىمى  318 75 الم وي حى

 171 34 ىىٍؿ ًعٍندىؾى ًمٍف شىٍيءو تيٍصًدقييىا ًإي اهي؟ 103

؟ 104  209 43 ىىٍؿ لىؾى ًمٍف ًإًبؿو

ـي ال ًذيفى الى يىٍكتىكيكفى كىالى يىٍستىٍرقيكفى  105  445 112 ىي

ٍيره ًمٍنًؾ، رىًغبىٍت ًفي رىسيكًؿ الم ًو  106   41 202ىيى خى

 110 18 كىال ًذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ًإن يىا لىتىٍعًدؿي ثيميثى اٍلقيٍرآفً  107
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 األثرالحديث أك                      ـ
رقـ 
 الحديث

 رقـ    
 الصفحة

عىتٍ  108 قىٍد زىعىمىٍت أىن يىا قىٍد أىٍرضى كىٍيؼى ًبيىا كى  409 102 كيمىاكى

اًىًمي ةه  109 ؤه ًفيؾى جى  403 100 يىا أىبىا ذىرٍّ ًإن ؾى اٍمري

اًطبه الن ارى  يىا رىسيكؿى الم ًو  110 مىف  حى  265 60 لىيىٍدخي

ك ٍجتيكىيى  111 ٍمتيؾى ًبيىا كىزى  345 83 ا فىطىم ٍقتىوى يىا ليكىعي أىٍكرى

ننا كىاًئٍف ًمٍف آيىةو  112 ـي الم وي فيبلى  340 81 يىٍرحى

لىةي؟ 113 ا اٍلكىبلى لىًة فىمى  440 111 يىٍستىٍفتيكنىؾى ًفي اٍلكىبلى
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 فيرس الصحابة المترجمينثالثًا: 
 

 رقم الصفحة رقم الحديث الصحابياسم  م

  . 22 194أبك أسيد الساعدم   1

  . 16 220أىبيك السنابؿ ٍبف بعكؾ   2

  . 22 400أىبيك الطُّفىٍيًؿ   3

  . 51 308أىبيك اليسر كعب ٍبف عىٍمرك  4

  . 51 318أىبيك أمامة ٍبف ثعمبة  5

اًرٌم   6   . 71 236أىبيك بشير األىٍنصى

ًزيفو لىًقيطي ٍبفي اٍلميٍنتىًفًؽ  7   . 116 422أىبيك رى

ًقيُّ  8 رى ي اشو الزُّ  . 22 167 أىبيك عى

  . 53 312أسامة ٍبف زيد   9

ٍيًر  10   . 13 343أيسىيدى ٍبفى حيضى

  . 111 427األشعث ٍبف قيس  11

مىٍيـه بنت ممحاف 12  . 17 99 أـ سي

  . 76 255أـ عطية األنصارية  13

  . 76 255أـ كمثكـ بنت رىسيكؿ الم ًو  14

  . 16 356تميـ الدارم  15

  . 12 367ثابت بف قيس  16

  . 25 184ثبيتة بنت الضحاؾ   17

ب ا 18 ٍخر جى  . 2 75 ر بف صى

اهي ٍبفي مىٍسعيكدو  19 ٍيجى   . 21 373جى
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 رقم الصفحة رقم الحديث الصحابياسم  م

اًمًت  20 ٍيدو ٍبًف الص  اًرثي ٍبفي سيكى   . 52 335اٍلحى

  . 61 265حاطب ٍبف أىًبي بمتعة  21

 . 15 108 عىًرقىةً ًحب افي ٍبفي الٍ  22

ٍيفي ٍبفي عيبىٍيدو  23   . 116 422حيصى

ـي ٍبفي أىًبي اٍلعىاًص  24 كى   . 65 292اٍلحى

  . 72 265حمنة بنت جحش  25

ٍيًت  26 ٍكالءي ًبٍنتي تيكى   . 57 318اٍلحى

بىٍيبي ٍبفي يىسىاؼو  27   . 73 241خي

دي ٍبفي رىاًفعو  28 بل   . 16 104 خى

 . 26 179رفاعة القرظي  29

 . 16 104رفاعة بف رافع  30

  . 13 205ريكانة بف يزيد   31

ٍبًرقىافي ٍبفي بىٍدرو  32   . 66 289الزٍّ

  . 11 337زيد ٍبف أرقـ  33

  . 52 315زيد بف خالد الجينٌي  34

مىمىةى  35 ٍينىبى ًبٍنًت أيٍـّ سى  . 7 59زى

  . 76 255زينب بنت رسكؿ ا  36

  . 25 394السائب ٍبف يىًزيدى  37

ٍخرو البياضي  38 مىمىةي ٍبفي صى  . 32 131سى

اًرمٌ   39 مىٍيـه اأٍلىٍنصى  . 23 165سي

يىًنيُّ  ًسنىافي ٍبفي  40 ٍبرو اٍلجي   . 21 373كى
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 رقم الصفحة رقم الحديث الصحابياسم  م

  . 25 184سيؿ بف أبي حثمة  41

ـي ٍبفي ثىٍعمىبىةى الس ٍعًدمُّ  42 ا  . 13 89ًضمى

  . 66 289عامر بف الطفيؿ  43

ٍبد الر ٍحمىف ٍبف الزُّ  44  . 26 179بىٍير عى

بىٍير  45   . 11 340عبد ا ٍبف الزُّ

ٍحش  46   . 72 265عبد ا ٍبف جى

  . 62 300عبد ا ٍبف سبلـ  47

ٍبد الم و ٍبف عىٍمرك ٍبف حراـ  48   . 75 259عى

ٍطًميُّ  49 ٍبد الم ًو ٍبف يىًزيد اٍلخى   . 11 340عى

  . 21 191عثماف بف مظعكف   50

  . 113 409عقبة ٍبف الحارث  51

  . 113 445عكاشة ٍبف محصف  52

ٍيف  53  . 21 159عمراف ٍبف حيصى

  . 22 380عمرة بنت سعد بف عمرك  54

  . 67 286عمرك ٍبف األىتـ  55

  . 112 445عمرك ٍبف أيمىي ة  56

مىاـً  57 ٍيري ٍبفي اٍلحي   . 72 244عيمى

  . 63 275عييىٍينىةي ٍبفي حصف  58

بىٍيش 59  . 3 48 فىاًطمىةى بنت أىًبي حي

  . 12 231فاطمة بنت قيس   60

 . 11 110قىتىادىة بف النٍُّعمىاف  61
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 رقم الصفحة رقم الحديث الصحابياسم  م

 . 31 134 مىةي ًبٍنتي اٍلعيزٍّمٍّ قيتىيٍ  62

  . 21 191قدامة ٍبف مظعكف   63

اًلؾ  64   . 61 295ماعز ٍبف مى

  . 25 184محمد ٍبف مسممة  65

  . 63 275مىٍخرىمىةى ٍبفى نىٍكفىًؿ  66

  . 71 236ًمٍردىاسي ٍبفي نييىٍيؾو  67

ًر ٍبًف مىٍخرىمىةى   68   . 11 199اٍلًمٍسكى

 . 11 84اٍلميسىك ر ٍبف يىًزيدى  69

  . 12 345معقؿ ٍبف يسار  70

  . 55 327ميًغيرىة ٍبف شعبة الٍ  71

  . 90 370المقداد ٍبف األسكد  72

  . 51 303منظكر ٍبف زباف  73

 . 26 142ناجية ٍبف جندب  74

  . 115 424نىاًفعي بف عبد عىٍمرك  75

  . 61 272النعماف بف مقرف  76

ًد  77   . 115 424ىىب اري ٍبفي األىٍسكى

  . 27 386ىزيمة بنت الحارث  78

ٍعبىدو  79 ةى ٍبًف مى  . 11 96 كىاًبصى

  . 51 331ًبي يسىار مكلى الن   80
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  فيرس الرواة واْلعلم المترجمينرابعًا: 
 

 رقم الصفحة الراوي أو العمم م

بد الم وً  1 م د بف عى  267 ًإٍبرىاًىيـ بف ميحى

 179 ابف أبي عمر 2

 219 ابف باطيش  3

 384 اٍبًف كىٍعمىةى اٍلًمٍصًرمٍّ   4

بىٍيرً  5  115 أىبيك الزُّ

 167 أبك خزيمة 6

م د اٍلفى  7 اؽ بف ميحى  266 رًكمًإٍسحى

 203 بكر بف خمؼ 8

ـى   9  203 ثىاًبتي ٍبفي أىٍسمى

ٍيبىةي  10  175  ثكى

 401 جعفر بف يىٍحيىى بف ثكباف 11

 430 الجفشيش 12

 81 حاتـ بف إسماعيؿ 13

 186 حجاج بف أرطاة 14

ب اف بف سيار  15  307 زى

اًرثً   16 ٍينىبي ًبٍنتي اٍلحى  326 زى

ممىة 17  64 سعيد بف سى

 357 سفياف بف ككيع  18

 78 سميماف بف عبد الرحمف 19
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 رقم الصفحة الراوي أو العمم م

ٍرب  20 اًؾ ٍبًف حى  296 ًسمى

اًلح  21  391 سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى

 154 عامر األحكؿ 22

اؿ 23  139 عبد الرحمف بف أبي الرٍّجى

 196 عبد العزيز بف أبي حاـز  24

م دً   25  397 عبد العزيز بف ميحى

مىٍيمىافى   26 ًمًؾ ٍبًف أىًبي سي ٍبًد اٍلمى  432  عى

بىير  27 ٍبد اٍلممؾ ٍبف سىًعيد ٍبف جي  359 عى

 77 عبداف الجكاليقي 28

ـى   29 ٍريى  411 عيبىٍيدي ٍبفي أىًبي مى

 356 عدم بف بٌداء  30

ًقيًؿ بف جابر 31  46 عى

 140 عيمىارىةى ٍبًف غىًزي ةى   32

 98 عمرك بف راشد 33

 305 عمرك بف قيسىٍيط  34

ك ٍبفي يىًزيد  35  260 عىٍمري

 438 فراس ٍبف يىٍحيىى  36

الىةى   37 ًؾ ٍبًف فىضى  347 الميبىارى

 44 محمد بف إسحاؽ 38

باح  39 م د بف الص   195 ميحى

 188 محمد بف سميماف بف أبي حثمة  40
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 رقم الصفحة الراوي أو العمم م

 362 محمد بف عمرك بف عمقمة  41

 64 المغيرة بف أبي بردة 42

 77 ىشاـ بف عمار 43

ب ابو   44 ًؿ ٍبًف خى  377 ًىبلى

ًليد بف كثير  45  318 اٍلكى

اًظيُّ  46  122 يحيى الكيحى

 80 يحيى بف الفضؿ الًسًجٍستانى 47

 106 يحيى بف عمي 48

 85 يىٍحيىى ٍبفي كىًثيرو اٍلكىاًىًميُّ  49

 305 اًء بف عازبيىًزيدى ٍبًف اٍلبىرى   50

 317 يزيد مكلى المنبعث  51

 82 يعقكب بف مجاىد 52

 166 ييكسيؼي ٍبفي ميكسىى اٍلقىط افي  53
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 فيرس أعلم المبيمينخامسًا: 
 

 رقم الصفحة رقم الحديث لفظ اإلبيام  اسم العمم م

ٍكلىى أىًبي ذىرٍّ سعد 1  403 100 غبلمو أىبىا ميرىاًكحو مى

اًرمُّ  2 ؿه  اٍبفي ميًغيثو األىٍنصى  308 71 رىجي

 127 22 رجؿ اًنيُّ ابف ىىًدي ة اٍلغىطىفى  3

ةى سىًعيدي ٍبفي اٍلعىاًصي.   4 ٍيحى  86 11 رجؿ أىبيك أيحى

 108 17 رجؿ أىبيك أيسىامىةى اٍلجيشىًميُّ  5

اًصـً ٍبًف عىًدمٍّ  6 أىبيك البداح اٍبف عى
اًرمُّ   األىٍنصى

ٍكًجيىا  220 46 زى

 345 83 رىجيبلن ًمفى الميٍسًمًميفى  أىبيك اٍلبىد اًح ٍبفي عىاًصـً ٍبًف عىًدمٍّ  7

ري كىٍيؿه  أىبيك الس نىاًبًؿ ٍبفي بىٍعكىؾو  8  220 46 كىاآٍلخى

اًرث 9 ديىيمىا شى  أىبيك اٍلييٍسر ٍبف اٍلحى  220 46 ابٌّ أىحى

 303 70 عمي أىبيك بيٍردىةى ٍبفي ًنيىارو  10

اًلي أىبيك بيٍردىةى ٍبفي ًنيىارو  11  436 110 خى

ٍيؼه كىاًفره  أىبيك بىٍصرىةى اٍلًغفىاًرمُّ  12  389 96 ضى

دٍّيًؽ أىبيك بىكٍ  13 ارً  رو الصٍّ ؿه ًمفى األىٍنصى  361 87 رىجي

ٍفص ٍبف المغيرة 14  231 49 زكجي أىبيك حى

ًزيفو لىًقيطي ٍبفي اٍلميٍنتىًفؽً  15 بلن  أىبيك رى  422 106 أىف  رىجي

ؿه  أبك رقية تميـ بف أىٍكسو الد اًرمُّ  16  383 94 رىجي

انىة اٍلقرًشي شىٍمعيكف 17 ٍيحى  279 63 رجؿ أىبيك رى

 110 18 رجبلن سمع أبك سعيد الخدرم. 18

ة زيد ٍبف سىٍيؿه  19 ارً  أىبيك طىٍمحى  367 89 رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

ةى.  20  154 29 زكجيا أبك طىٍمحى
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 رقم الصفحة رقم الحديث لفظ اإلبيام  اسم العمم م

ؿه  أىبيك عىامر الث قىًفيٌ  21  383 94 رىجي

 231 49 زكجي أىبيك عىٍمرك ٍبف حفص ٍبف اٍلميًغيرىةً  22

اًمتً  23 ٍيدي ٍبفي الص  ي اشو زى  167 33 رجؿ أىبيك عى

ٍيؼه كىاًفره  أىبيك غىٍزكىافى  24  389 96 ضى

دُّ ميعىاًكيىةى ٍبًف قير ةى  25  303 70 عمي أىبيك قير ةى جى

 431 109 رىجيبلن  أىبيك مذككر 26

ٍعًقؿ.  27  154 29 زكجيا أىبك مى

ٍيرىةى  28 ارً  أىبيك ىيرى  367 89 رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

 84 10 رجؿ أيبىيُّ ٍبفي كىٍعًب.  29

 213 44 ًمٍسًكينىةه  أركل 30

دي ٍبفي نىٍكفىؿ. 31  67 7 ضيؼ األىٍسكى

ٍيرً أيسىيدى بٍ  32  343 82 رجبل فى حيضى

اًبسو  33  365 88 رجؿ األىٍقرىعي ٍبفي حى

كسي  أـ أسيد سبلمة بنت كىب 34  194 39 اٍلعىري

 403 100 أمو أـ ببلؿ بف رباح 35

ٍيشو أيُـّ سىار ةى مىٍكالةه ًلقي  36  370 90 ظىًعينىةن  رى

مىٍيـه بنت ممحاف.  37  99 15 العجكز أـ سي

38 . افى مىٍيـو ًبٍنتي ًمٍمحى  59 5 امرأة أيُـّ سي

39  . مىٍيـو  154 29 اٍمرىأىة أيُـّ سي

 171 34 ةامرأ أيُـّ شىًريؾو  40

 154 29 اٍمرىأىة أيُـّ طيمىٍيؽو.  41

كحو  42 ًفيؼو ًبٍنتي مىٍسري تىٍيًف "القاتمة" أيُـّ عى ر   327 77 ضى
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 رقم الصفحة رقم الحديث لفظ اإلبيام  اسم العمم م

 255 56 اٍبنىتيوي  أـ كيٍمثيـك بنت رسكؿ ا  43

فأيُـّ ًمحٍ  44  262 58 اٍمرىأىةن سىٍكدىاءى  جى

ٍعًقؿو األىٍسًدي ًة.  45  154 29 اٍمرىأىة أيُـّ مى

 251 55 أىٍك ًبٍنًتي -اٍبًني  أيمىامىة ًبٍنًت أىًبي اٍلعىاًصي 46

 216 45 اٍمرىأىتىوي  آمنة بنت عفاف 47

48  . مىؼو  86 11 رجؿ أيمىي ةي ٍبفي خى

 213 44 ًمٍسًكينىةه  أيمىٍيمىة 49

 251 55 أىٍك ًبٍنًتي -اٍبًني  أيمىٍيمىةي ًبٍنًت أىًبي اٍلعىاًصي 50

اًرثً  51  179 36 ًرفىاعىةى  اٍمرىأىةي  أيمىٍيمىةي ًبٍنتي اٍلحى

 202 41 اٍبنىتيوي  أمينة بنت أنس 52

ن ثه  أنة 53  282 64 ميخى

اًرثىةى.  54  137 25 أمي أينىٍيسىةي ًبٍنتي أىًبي حى

اًمت  55  419 105 زكجيا أىٍكسي بف الص 

 282 64 اٍمرىأىةو  بادنة ًبٍنتي غىٍيبلفى  56

 282 64 اٍمرىأىةو  بىاًديىةي ًبٍنتي غىٍيبلفى  57

اًري ةى  58 ؿه  بيدىٍيؿي ٍبفي أىًبي مى  356 86 سىٍيـو  بىًني ًمفٍ  رىجي

ٍيؿه ٍبفي  59 اًري ةى  بيزى ؿه  أىًبي مى  356 86 سىٍيـو  بىًني ًمفٍ  رىجي

بىاح 60 ؿ ٍبف رى  315 73 رجؿ ًببلى

 120 20 اٍلميؤىذٍّفي  ًببلؿ بف رباح  61

ؿ بف رباح 62  403 100 رجؿ ًببلى

 71 8 ابف لو ا بف عمر.ببلؿ بف عبد  63

 179 36 اٍمرىأىةي ًرفىاعىةى  تميمة بنت كىب 64
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 رقم الصفحة رقم الحديث لفظ اإلبيام  اسم العمم م

ارً  ثابت ٍبف قيس 65  367 89 رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

ارً  ثىاًبتي ٍبفي قىٍيسً  66  350 84 رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

اؾً  67 ح   184 37 امرأة ثيبىٍيتىةي ًبٍنتي الض 

اًطب 68 ارً  ثىٍعمىبىة بف حى  350 84 رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

ٍيؼه كىاًفره  ثيمىامىةي ٍبفي أىثىاؿو  69  389 96 ضى

كد 70 اري  315 73 رجؿ اٍلجى

اًىمىةي ٍبفي اٍلعىب اسً  71 ؿه  جى  247 54 رىجي

ٍخر 72 ب ار بف صى  75 9 ابف صخر . جى

ٍرىيمىةي  73  199 40 اٍبنىتىييـٍ  جي

ٍفًشيشي جرير بف معداف 74 ؿو ًمفى اٍليىييكدً  اٍلجى  427 108 رىجي

ٍمؿه ًبٍنتي يىسىارو  75  345 83 أيٍختىوي  جي

مىٍيؿه ًبٍنتي يىسىارو  76  345 83 أيٍختىوي  جي

 199 40 اٍبنىتىييـٍ  جميمىة 77

ًميمىةى  78  419 105 المجادلة  جى

يٍ  79 اهه اٍلًغفىاًرمُّ جى ٍيؼه كىاًفره  جى  389 96 ضى

اهي ٍبفي مىٍسعيكدو  80 ٍيجى ؿه ًمفى المييىاًجًريفى  جى  373 91 رىجي

 199 40 اٍبنىتىييـٍ  جكيرية بنت أبي جيؿ 81

اًرثي  82 ٍيدو  ٍبفي  اٍلحى اًمتً  ٍبفً  سيكى ارً رى  الص  ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى  335 79 جي

ك 83 اًرثي ٍبفي عىٍمرو  303 70 عمي اٍلحى

 113 19 رجؿ حاـز 84

اًطبي ٍبفي أىًبي بىٍمتىعىةى  85 ارً  حى  350 84 رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

 108 17 رجؿ اٍلعىًرقىةً  ًحب افي ٍبفي  86
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 رقم الصفحة رقم الحديث لفظ اإلبيام  اسم العمم م

ب افي ٍبفي ميٍنًقذو  87  413 103 رىجيبلن  حى

 113 19 رجؿ حراـ ٍبف أىًبي كعب. 88

89 . افى ـي ٍبفي ًمٍمحى رىا  113 19 رجؿ حى

ٍرقيكصه بف زيىىٍير 90  416 104 ؿه رىجي  حي

ٍزـي ٍبفي أىًبي بف كىٍعب. 91  113 19 رجؿ حى

ر الحسف بف عمٌي ٍبف أىًبي طىاًلب.   92  162 31 كىآخى

ٍيفي ٍبفي عيبىٍيدو  93 بلن  حيصى  422 106 أىف  رىجي

فىٍيدىةي  94 اًرثً حي الىتىوي  ًبٍنتي اٍلحى  386 95 خى

ـي ٍبفي أىًبي اٍلعىاصً  95 كى ؿه  اٍلحى  292 67 رىجي

ٍيبو الس ٍعًدي ةً  96 ًميمىةي ًبٍنتي ذيؤى  400 99 اٍمرىأىةه  حى

 327 77 اأٍلىٍعرىاًبيُّ  حمؿ ٍبف مىاًلؾ 97

ٍمنىةي بنت أبي سفياف 98  174 35 ًبٍنتى أىًبي حى

ارً  حميد األنصارمٌ  99  350 84 رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

ٍيتً  100 ٍكالءي ًبٍنتي تيكى  318 75 امرأة اٍلحى

بىٍيبي ٍبفي يىسىاؼو  101  241 52 فى اٍلميٍشًرًكيفى رىجيبلن مً  خي

102  .  150 28 الحبلؽ خرىاش ٍبف أيمي ة اٍلكىٍمًبيُّ

ـي ٍبفي فىاًتؾو األىٍسًدمُّ  103 ٍي رى  279 63 رجؿ خي

104 . دي ٍبفي رىاًفعو بل   104 16 رجؿ كالبدكم خى

ٍكلىة بنت الصامت  105  419 105 المجادلة خى

ٍكلىة بنت ثعمبة 106  419 105 المجادلة خى

ًكيـو  107 ٍكلىةي ًبٍنتي حى  171 34 امرأة خى

ٍكلىة بنت خكيمد 108  419 105 المجادلة خى
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ٍكلى  109  228 48 اٍمرىأىتىوي  ة بنت قيسخى

اًلًؾ ٍبًف ثىٍعمىبىةى   110 ٍيمىةى ًبٍنًت مى كى  419 105 المجادلة خي

 174 35 ًبٍنتى أىًبي دير ةه بنت أبي سفياف 111

ٍيد ٍبف الصم ة 112  365 88 رجؿ ديرى

ٍيشىاًنيُّ  113 ٍيشىافى  دىٍيمىـه اٍلجى  396 98 رىجيبلن ًمٍف جى

ٍيًصرىةً  114 كى ؿه  ذيك اٍلخي  416 104 رىجي

ننا ذؤيب ٍبف حبيب األسممي. 115  142 26 فيبلى

زىاًعٌي. 116 ننا ذيؤىٍيب ٍبف حمحمة اٍلخي  142 26 فيبلى

ًبيعىةي ٍبفي عىاًمرو  117  279 63 رجؿ رى

اـو  118 ؿه ًمٍف ثىًقيؼو ييٍكنىى أىبىا تىم  ؿه  رىجي  383 94 رىجي

ٍبًرقىافي ٍبفي بىٍدرو  119  286 65 رجبلف ، ك عيمىري ٍبفي األىٍىتىـً الزٍّ

ٍيده بف حارثة 120  236 50 رسكال زى

اًلد 121  315 73 رجؿ زيد بف خى

 174 35 ًبٍنتى أىًبي زينب بنت أبي سفياف 122

اًرثً  123 ٍينىبي ًبٍنتي اٍلحى  325 76 اٍمرىأىةن يىييكًدي ةن  زى

ٍينىب بنت رسكؿ ا  124  255 56 اٍبنىتيوي  زى

ٍينىبي بنت رسكؿ ا  125   55 251اٍبنىةن ًلرىسيكًؿ الم ًو  زى

اًريىةي  زينب بنت عثماف بف مظعكف 126  191 38 اٍبنىةن لىوي، اٍلجى

 71 8 ابف لو عمر.سالـ بف عبدا بف  127

اًطًب ٍبًف أىًبي  سعد  128 ٍبدنا ًلحى عى
 بىٍمتىعىةى 

60 265 

ٍكلىة 129 ٍكًجيىا سعد بف خى  220 46 زى

 380 93 رجبل سىٍعدي ٍبفي عيبىادىةى  130
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ري ثيـ  قى  سعد بف عبادة 131 ـى آخى  445 112 ا

ٍيًمرى  132 ةي ًبٍنتي عيكى  205 42 اٍمرىأىتىوي  سيفىٍيحى

ٍخرو البياضي  133 مىمىةي ٍبفي صى  131 23 رجؿ سى

ك 134  127 22 رجؿ سيمىٍيؾي ٍبفي عىٍمرو

 113 19 رجؿ سيمىٍيـ 135

اًرٌم  136 مىٍيـه اأٍلىٍنصى  165 32 رجؿ سي

137  . مىٍيـه  99 15 اليتيـ سي

يىًنيُّ  138 ٍبرو اٍلجي ارً  ًسنىافي ٍبفي كى  373 91 رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

 205 42 اٍمرىأىتىوي  سييىي ةي  139

ٍيًمرى كقيؿ بنت عمير 140  205 42 اٍمرىأىتىوي  سييىٍيمىةي ًبٍنتي عيكى

 179 36 اٍمرىأىةي ًرفىاعىةى  سييمة بنت كىب 141

ك 142  279 63 رجؿ سىكىادي ٍبفي عىٍمرو

 376 92 اٍمرىأىةه    ٍمعىةى سىٍكرىةي ًبٍنتي زى  143

ـي ٍبفي ثىٍعمىبىةى. 144 ا  89 12 رجؿ ًضمى

ؿه  ضمضـ بف قتادة  145  209 43 رىجي

مىٍيرىةي.  146  99 15 اليتيـ ضي

ٍبًد الم ًو ٍبًف  147 اًتكىةي ًبٍنتي عى  225 47 اٍمرىأىةن  نيعىٍيـو عى

 225 47 اٍمرىأىةن  عاتكة بنت نعيـ  148

ًعيُّ  149 مىٍيـو  عىامر ٍبفي األىٍضبىًط األىٍشجى ؿه ًمٍف بىًني سي  353 85 رىجي

مىٍيفً  عامر بف الطفيؿ، ك ابف أخى عامر 150  289 66 رىجي

اًئشىةي ًبٍنتي أبي بكر 151  376 92 اٍمرىأىةه  عى

 179 36 اٍمرىأىةي ًرفىاعىةى  عائشة بنت عبدالرحمف 152
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ار عىب ادي ٍبفي بشر  153 ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى  42 1 رىجي

 92 13 رجؿ .عىب ادي ٍبفي ًبٍشرو   154

ٍبًد الم وً  155  340 81 رىجيبلن  عىب ادي ٍبفي عى

 92 13 رجؿ عىب ادي ٍبفي نىًييؾ. 156

 92 13 رجؿ عىب ادي بف كىب.  157

ًكٌي. 158  62 6 رجؿ عبد اٍلعىرى

كؾً  عىٍبد الم ًو ٍبف جحش 159  265 59 أىخي

ٍعفىر ٍبف أىًبي طىاًلب.  160  162 31 كىاًحدا عىٍبد الم ًو ٍبف جى

ٍيًصرىة 161 ٍبدي الم ًو بف ًذم اٍلخكى ؿه  عى  416 104 رىجي

كى  162 ٍبدي الم ًو بف رى ةعى ارً  احى  367 89 رىجيبلن ًمفى األىٍنصى

ةى  163 كىاحى ٍبدي الم ًو ٍبفي رى  345 83 رىجيبلن ًمفى الميٍسًمًميفى  عى

كًريا األىٍعكىري  164 ٍبدي الم ًو ٍبفي صي ـٍ  عى ديىي  300 69 أىحى

ر اس.عىٍبد الم ًو ٍبف عىب    165  162 31 كىآخى

ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً  166 ٍبدي الم ًو ٍبًف عى  279 63 رجؿ عى

 259 57 أىبىاهي  عىٍبد الم ًو ٍبف عمرك ٍبف حراـ 167

 340 81 رىجيبلن  عىٍبد الم ًو ٍبف يىًزيد 168

169 . ٍدًلًجيُّ ٍبديالم ًو اٍلمي  62 6 رجؿ عى

 213 44 سىيًٍّدم عبدا بف أبي بف سمكؿ 170

171 . ًنيٍّ ٍكالى ٍبًداً ٍبًف ًشيىابو اٍلخى  67 7 ضيؼ عى

ط اًب  172 فو في  عيبىٍيدي الم ًو ٍبفي عيمىرى ٍبًف اٍلخى  394 97 بلى

ًكيـ 173 ا لىوي ميٍشًركنا عيٍثمىاف بف حى  124 21 أىخن

 51 3 رجؿ عثماف بف عفاف.  174
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 174 35 ًبٍنتى أىًبي عزة بنت أبي سفياف 175

 327 77 اأٍلىٍعرىاًبيُّ  اٍلعىبلءي ٍبف مسركح 176

ؿه ًمفى اٍلمييىاًجًريفى  عىم اري ٍبفي يىاًسر  177  42 1 رىجي

178  .  54 4 رجؿ عىم اري ٍبفي يىاًسرو

 308 71 رجؿ مف القـك عيمىر ٍبف الخطاب  179

ط ابً  180  440 111 رجؿ  عيمىرى ٍبفى اٍلخى

ط اًب.  181  159 30 رجؿ عيمىري ٍبفي اٍلخى

ٍيًمر 182  327 77 اأٍلىٍعرىاًبيُّ  عمرىاف بف عيكى

 213 44 ًمٍسًكينىةه  عىمرىة 183

 380 93 أمي عٍمرىة بنت سعد بف عىٍمرك 184

بىٍير.  185  146 27 بابنة شيبة عمرة ًبٍنت شيبة ٍبف جي

 380 93 أمي عٍمرىة بنت مىٍسعيكد 186

ننا عىٍمرك الثماًلي. 187  142 26 فيبلى

ك ٍبفي اٍلعىاًص كىاٍلميطىمٍّبي ٍبفي  188 أىًبي  عىٍمري
دىاعىةى الس ٍيًميُّ   كى

ًف ًمٍف أىٍكًليىاًء  رىجيبلى
 الس ٍيًميٍّ 

86 356 

ٍمًرمُّ  189 ك ٍبفى أيمىي ةى الض  ؿه  عىٍمرى  445 113 رىجي

ؿه  عىٍمرك بف غزي ة 190  308 71 رىجي

مى  191 ؿه    اـً عيمىٍيري ٍبفي اٍلحي  244 53 رىجي

 315 73 رجؿ عيمىٍير كىاًلد مىالؾ 192

ٍيؿو  193  199 40 اٍبنىتىييـٍ  اٍلعىٍكرىاءي ًبٍنتي أىًبي جى

ؿه  عكيمر ٍبف أبيض 194  228 48 رىجي

ا 195 ٍيًمري ٍبفي اٍلحى ؿه  ًرثً عيكى  228 48 رىجي

ًبيعة 196  231 49 زكجي عياش بف أىًبي رى
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 275 62 رجؿ عييىٍينىةي ٍبفي حصف  197

 86 11 رجؿ عييىٍينىةي ٍبفي ربيعىة. 198

ًني ةي ًبٍنتي أىًبي ًإىىاًب ٍبًف  199  409 102 اٍمرىأىةن  عىًزيزً غى

 199 40 اٍبنىًتي فاطمة  200

 312 72 اٍمرىأىةن  فىاًطمىةي ًبٍنتي أىًبي األىسىدً  201

بىٍيش.   202  48 2 امرأة فىاًطمىةى بنت أىًبي حي

 259 57 عىم ًتي ٍمرك بف حرىاـ فىاًطمىة بنت عى  203

 54 4 اٍبنىةي الن ًبيٍّ  فاطمة بنت محمد.  204

 345 83 أيٍختىوي  فىاًطمىةي ًبٍنتي يىسىارو  205

 295 68 جارية بني فبلف فىاًطمىة مكالة ىزاؿ 206

اصه فً  207  361 87 يىييكًدمٌّ  ٍنحى

 110 18 رجبلن يقرأ قىتىادىة بف النٍُّعمىاف. 208

ٍبدي اٍلعيز ل  209  134 24 أمي قتمة بنت عى

 213 44 ًمٍسًكينىةه  قيتىيمةي  210

.قيتىٍيمىةي ًبٍنتي ا  211  134 24 أمي ٍلعيزٍّمٍّ

ؿه  كىٍعب بف عىٍمرك 212  308 71 رىجي

 308 71 رجؿ مف القـك كىٍعب بف عىٍمرك 213

ـً  214 ؿه ًمفى اٍليىييكدً  لىًبيدي ٍبفي األىٍعصى  337 80 رىجي

 171 34 رجؿ لـ أجده 215

 345 83 أيٍختىوي  لىٍيمىى ًبٍنتي يىسىارو  216

ن ثه  ماتع 217  282 64 ميخى

اًلؾي ٍبفي ميرىارىةى  218  279 63 رجؿ مى
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ن ثه  مانع 219  282 64 ميخى

اًنعه  220 ؿه  الت ًميًميُّ مى  416 104 رىجي

 262 58 اٍمرىأىةن سىٍكدىاءى  محجنة 221

م دي ٍبفي كىٍعبً  222  318 74 رجؿ مف القـك ميحى

مىةى ٍبفى نىٍكفىًؿ  223  275 62 رجؿ مىٍخرى

 236 51 رجبلن  رك اٍلًكٍنًدمٌ مرداس بف عىمٍ  224

 236 51 رجبلن  ًمٍردىاسي ٍبفي نييىٍيؾو  225

 213 44 ًمٍسًكينىةه  مسيكة 226

ؾً  مصعب ٍبف عمير 227 ٍكجي  265 59 زى

بىؿو  228  279 63 رجؿ ميعىاذي ٍبفي جى

 308 71 رجؿ مف القـك ميعىاذي ٍبف جبؿ  229

 213 44 ًمٍسًكينىةه  معاذة 230

ؿه  ميعىاًكيىة بف جاىمة 231  247 54 رىجي

ننا ميعىاًكيىة. 232  142 26 فيبلى

 150 28 الحبلؽ بد ا اٍلعىدكم.معمر بف ع  233

 213 44 ًمٍسًكينىةه  ميعينىة 234

كًمي 235 يىا اٍلميًغيرىةي المىٍخزي ٍكجي  225 47 زى

ًد.  236  54 4 رجؿ اٍلًمٍقدىادي ٍبفي األىٍسكى

 54 4 رجؿ .المقداـ بف عمرك 237

 303 70 امرأة مميكة بنت خارجة 238

ٍيًمرو  239 تىٍيًف "المقتكلة" ميمىٍيكىةي ًبٍنتي عيكى ر   327 77 ضى

 99 15 العجكز ميمىٍيكىةى بنت مالؾ. 240
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 209 43 اٍمرىأىًتي مف بني عجؿ 241

 303 70 رجؿ منظكر ٍبف زباف 242

ك 243  413 103 رىجيبلن  ميٍنًقذي ٍبفي عىٍمرو

اًرثً  244  171 34 امرأة مىٍيميكنىةي ًبٍنتي اٍلحى

ننا ناجية ٍبف الحارث الخزاعي. 245  142 26 فيبلى

ننا ناجية ٍبف جندب األسممي.  246  142 26 فيبلى

247  . ٍمًرك األىٍسمىًميُّ ننا نىاًجيىةي ٍبفي عى  142 26 فيبلى

ؿه  نىاًفعي ٍبفي كىٍيسىافى الدٍّمىٍشًقيُّ  248  383 94 رىجي

ؿه  الت م اري  نىٍبيىافي  249  308 71 رىجي

ك 250 ٍيؼه كىاًفره  نىٍضمىةي ٍبفي عىٍمرو  389 96 ضى

 127 22 رجؿ النعماف ٍبف قىٍكقىؿو  251

 272 61 اٍبفى أيٍختو لىنىا النعماف ٍبف مقرف 252

 406 101 رجؿ نىاف البىجًميٌ نييؾ بف سً  253

نىاًفعي بف عبد عىٍمرك 254 ًد، كى ننا ىىب اري ٍبفي األىٍسكى فيبلى ننا كى  424 107 فيبلى

ن ثه  ىدـ 255  282 64 ميخى

ٍيمىةي  256 الىتىوي  ىيزى  386 95 خى

اًرًث.   257 اـً ٍبًف اٍلحى  67 7 ضيؼ ىىم 

ن ثه  ىنب 258  282 64 ميخى

ن ثه  ًىيته  259  282 64 ميخى

ٍعبىد.  260 ةى ٍبًف مى  96 14 رجبلن  كىاًبصى

 71 8 ابف لو كاقد بف عبدا بف عمر.  261

ًليدي ٍبفي اٍلميًغيرىًة. 262  86 11 رجؿ اٍلكى
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ًليدي. 263  86 11 رجؿ اٍلكى

ديىيمىا شىابٌّ  يىٍحيىى ٍبفي عيمىٍيرو  264  220 46 أىحى

 331 78 الر اًعيى  يسىار مكلى الن ًبي  265

ا يىٍعقيكب 266 من  431 109 غيبلى
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 فيرس اْلنساب والبمدانسادسًا: 
 

 الصفحة الكممة م  الصفحة الكممة م

بىعى 18  207 األزدم 1  144  الضي

بٍّى 19  115 األسدم 2  73  الضى

ًعيُّ  3  77  الظىفىرم 20  98 األىٍشجى

 148  العبدرم 21  203 البينىاًنيُّ  4

 205 اٍلعىتىًكيُّ  22  209 بنك فزارة 5

 181 العىدىًنيُّ  23  78  التميميٌ  6

رىائى 7 ٍرجى  331 عكؿ 24  195 الجى

رميٌ  8  144   العنبرم 25  260 اٍلجى

 266 اٍلفىرًكم 26  400 اٍلًجًعر انىةً  9

 85  اٍلكىاًىًميُّ  27  143 الجيضمي 10

 166 الكيكفي 28  163  الحذاء 11

قىاًت  12 رى اًلًكيٍّ  29  238 اٍلحي  84  اٍلمى

بىذىةً  13 كًمي 30  403 الر   319 المىٍخزي

يصى 31  305 الر قٍّيُّ  14  214 الًمصٍّ

ًقيٍّ  15 رى  89  نىٍجدو  32  106  الزُّ

 186 النخعي 33  80  الًسًجٍستانى 16

اًظيُّ الكي  34  446 السىديكسى 17  122 حى
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 فيرس غريب الحديثسابعًا: 
 

 الصفحة الكممة م  الصفحة الكممة م

 279 بىطىرى  18  272 أىٍجبيرىىيـٍ  1

 213 الًبغىاء 19  59 اٍحتىمىمىتٍ  2

 327 ًبغير ةو  20  262 آذنتمكني 3

 174 ًبميٍخًميىةو  21  142 أيٍزًحؼى  4

 292 ًبًمٍشقىصو  22  327 استيؿ 5

 416 التٍٍّبر 23  255 أٍشًعٍرنيا 6

ٌبان  7  225 تىًحدُّ  24  386 أىضي

 406 تىرىاًقيىييـٍ  25  42 اضطجع 8

ٍيًممىةي  9  251 تىقىٍعقىعي  26  162 أيغى

 262 تىقيُـّ  27  380 اٍفتيًمتىتٍ  10

 48 تييىرىاؽي  28  386 أىًقطا 11

ؿً  12  75 تىكىاقىٍصتي  29  108 اأٍلىٍكحى

 89 ثىاًئرى الر ٍأسً  30  194 ٍنقىٍعتي أى  13

 48 ثيـ  ًلتىٍستىٍثًفرٍ  31  137 أيكًقي ةو  14

اما 32  327 ًبالدٍّيىةً  15  356 جى

اًىًمي ةه  33  331 ًبذىٍكدو  16  403 جى

 315 ًحذىاؤيىىا 34  75 بيٍردىةه  17
 

 

 



507 

 الصفحة الكممة م  الصفحة الكممة م

رة 35  42 ربيئة القـك 52  350 الحى

 442 الر ٍىطي  53  75 ًحٍقًكؾى  36

ٍتًني 54  255 حٍقكىه 37  137 سىر حى

 213 سىيًٍّدم 55  389 ًحبلبيا 38

م ة 39  124 ًسيىرىاءى  56  403 حي

اخو  40  350 شراج  57  370 خى

 175 شىًركىٍتًني 58  194 خادميـ 41

تىف 42  42 الشٍٍّعبً  59  203 خى

 272 ًشٍعبنا 60  71 دىغىبلن  43

 289 شىم ت    61  406 الد قىؿً  44

 365 شيف 62  165 دىٍندىنىةى  45

ٍكًتوً  46 ف حى  63  89 دىًكم  صى  120 صى

اؼى  64  75 ذىبىاًذبي  47  67 ضى

ء 65  134 رىاًغبىةن  48  394 الطٍّبلى

بىةً  66  134 رىاًغمىةه  49  327 عىصى

 370 ًعقىاًصيىا 67  383 رىاًكيىةى  50

ًبيبىًتي 51  282 عيكىفو  68  175 رى
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 الصفحة الكممة م  الصفحة الكممة م

 282 المخنث 86  436 عناؽ لبف 69

 356 مخكصان  87  376 غيٍرالن  70

ٍبتي  71  54 مىذ اءن  88  308 فىأىصى

 383 اٍلمىزىادىتىٍيفً  89  213 فتياتكـ 72

اهي  73  396 الًمٍزري  90  42 فىرىمى

 272 ميًصيبىة 91  327 فيٍسطىاطو  74

ال ةي  75  120 نىابىييـٍ  92  315 فىضى

ٍحتيوي  76 كا ًبوً  93  99 فىنىضى  43 نىًذري

 209 نىزىعىوي ًعٍرؽه  94  75 فىنىك ٍستييىا 77

 353 نىفىر 95  422 قىف ى 78

 179 ىيٍدبىًة الث ٍكبً  96  120 اٍلقىٍيقىرىل 79

 272 كىأىتىأىل فىييـٍ  97  374 كىسىعى  80

بىةى  81 ٍكا 98  413 الى ًخبلى  331 كىاٍجتىكى

تىرو  99  187 ًلبىٍأك 82  236 كى

سىم رى أىٍعيينىييـٍ  100  331 ًلقىاحو  83  331 كى

يىا 101  315 المُّقىطىة 84  315 كىًعفىاصى

 279 كىغىمىصى  102  325 لىيىكىاتً  85
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 الصفحة الكممة م  الصفحة الكممة م

 75 يىٍرميقيًني 108  315 ًككىاءىىىا 103

 199 يىًريبيًني 109  443 قيكفى كىالى يىٍستىرٍ  104

يىذيكؽى عيسىٍيمىتىؾً  105  327 ييطىؿ 110  179 كى

 42 يىٍكمىؤينىا 111  137 اٍليىاقيكتىةي  106

كف 107  403 ييبلئمكـ 112  443 يتىطىي ري

 
 
 
 

 

 

 




