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 كم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ف
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 َحيَّان ومروياته يف الكتب الستة  ُسَلِيَمان ِبن

 "مجّعا وخترجًيا ودراّسة"مسند أمحد  و
 

 : إعداد الطالبة
 السمريي إبراهيمصباح عواد 

 
 

 : إشراؼ األستاذ الدكتكر
 أبو شعريل خلطالب محاد 

 
 

 املاجستري يف احلديث الشريف وعلومه من كلية أصول الدين "حبث تكميلي لنيل درجة
 باجلامعة اإلسالمية يف غزة"
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 اإلعداء

 ب 

 

 

 اإلهداء
 

 
 إيمانان بو كتصديقان لو..... ر  ؿ اهلل إلى معممي كقدكتي 

 فسيح ًجنانو................ ارىًحمييما اهلل كأسكنيم  الدي  أخيإلى ركح 

خ تي.. .،إلى مف أديف ليـ بالفضؿ  فيـ جزء مني كدكمان بجانبي.،  الدتي  ا 

 ي زمفو ساده الصمت......إلى كؿ مف كاف صرخةن مدكية ف

 ......كأضاؤا بدمائيـ قناديؿ السكر الحزيف، إلى كؿ مف عشقكا تراب ىذا الكطف

 إلى الذيف عممكنا كيؼ نخط الكممات عمى تمؾ السطكر.......
 …… يدائنا األبرار

 ......إلى كؿ الجئ يحمـ بالعكدة لكطنو السميب

 ......ادـ عمييا الزمافلتبقى صكرة الكطف محفكرة في الكجداف ميما تق
 البا ث 

 

 
 
 



 اضذصرػواضتقدغر

 ج 

 

 الشكر والتقدير
 .[ُِأية: سكرة لقماف] َ ْ ُكْر َفِإنََّما َ ْ ُكُر ِلَنْفِ وِ َ َمْف : انطبلقنا مف قكلو تعالى

، كأصػحابوككفاءن مني ألىؿ الفضػؿ ، كدينان ال بيٌد مف قضائو، لىمَّا كاف الشُّكر حقِّا ال بيٌد مف أدائو
 -حفظػو اهلل -أبػك شػعر دير لممشرؼ الفاضؿ األستاذ الدكتكر/ طالب حمػادقكالت الشكرفإني أتكجو ب

، خطػػكةبكالػػذم عايشػػني جميػح مراحميػػا خطػػكةن ، الرسػالةالػذم تفضػػؿ أكالن بقبػػكؿ اإلشػراؼ عمػػى ىػػذه ك 
مػػاال يجازيػػو ، أفػػادني مػػف عممػوك ، كجيػده، كبػذؿ مػػف كقتػػو، يكجػو كينصػػح كيسػػدد، كقرأىػا حرفنػػا حرفنػػا

كجعمػػو فػػي ميػػزاف ، خيػػر الجػػزاء الشػػريؼ عمػػـ الحػػديث ةفجػػزاه اهلل عنػػي كعػػف طمبػػ، إال اهلل عميػػو 
 : كال يزاؿ الشكر مكصكالن لمشيخيف الكريميف، حسناتو يكـ ال ينفح ماؿه كال بنكف

 .-  فظو اهلل -الز اف   اؽإ رمضاف فض م  الدكت ر/

 .- فظو اهلل -ى اـ م م د زق ت فض م  الدكت ر/ 

جزاىما اهلل عني ، كتكٌمفا التعب كالنصب بقراءتيا، ٌرما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالةحيث تك
، كما أتكجو بالشكر كالتقدير إلي الجامعة اإلسبلمية ىذا الصرح العممي الشامخ، خير الجزاء

كما أتكجو  ،سمو كلقبوبا يؼ كعمكمو ممثبلن في أساتذتي كبلن كأخص بالذكر قسـ الحديث الشر 
تقدير إلى جامعتي األـ جامعة األقصى كأخص بالذكر قسـ الدراسات اإلسبلمية ممثبلن بالشكرك ال

كأخص بالذكر أختي نجاح عكاد ، األعزاء تيإخك  ىمتناف إلكما أتكجو بالشكر كاال بأساتذتي فيو،
التي شجعتني كلـ تأؿي جيدان في  ىجامعة األقص، السميرم األستاذ المشارؾ بقسـ عمـ النفس

كال يفكتني ، خير الجزاءعني فجزاىا اهلل ، فميما فعمت فمف أكفييا حقيا، تماـ دراستيمساعدتي إل
محيسف أبك عمرة الذم قاـ بتدقيؽ الرسالة مف كماؿ  األستاذ:متناف إلى اأف أسجؿ رسالة شكر ك 

، كؿ مف ساعدني كلك بكممة في إنجاح ىذا العمؿإلى ية، كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ الناحية المغك 
 كأسأؿ اهلل العمي العظيـ أف يجزؿ ليـ جميعان المثكبة كالعطاء إنو عمى كؿ شيء قدير. 

 

 



 اضُطقَِّدَطة

 ُ 

 الُمقَِّدَم 

كنعػػػػكذ بػػػػاهلل مػػػػف شػػػػركر أنفسػػػػنا كمػػػػف سػػػػيئات ، كنسػػػػتغفره، نحمػػػػده كنسػػػػتعينو، الحمػػػػد هلل إف
حػػده ال كأشػػيد أف ال إلػػو إال اهلل ك ، كمػػف يضػػمؿ فػػبل ىػػادم لػػو، مػػف ييػػده اهلل فػػبل مضػػؿ لػػو، أعمالنػػا

 : كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو أما بعد، شريؾ لو

كالمصػدر الثػاني ، نابح مف ككنيػا أشػرؼ العمػكـ، مما ال شؾ فيو أف االىتماـ بالسنة النبكية
المقيػػػدة ، والمفٌصػػػمة لمجممػػػ، يػػػي المبي نػػػة لػػػوف، مػػػف مصػػػادر التشػػػريح اإلسػػػبلمي بعػػػد القػػػر ف الكػػػريـ

فحػػافظكا عمػػى ، تـ عممػػاء المسػػمميف بيػػا حفظنػػا كتحمػػبلن كأداءن فقػػد اىػػ، المخصصػػة لعمكمػػو، ولمطمقػػ
، جرحػػػػان ، نػػػػكا أحػػػػكاؿ الػػػػركاةكبيَّ ، كدافعػػػػك عنيػػػػا كمٌيػػػػزكا الصػػػػحيح مػػػػف السػػػػقيـ  أحاديػػػػث رسػػػػكؿ اهلل

، داكد أبػػػيك ، ابػػػف ماجػػػوك  ،كمسػػػمـ، كالبخػػػارم، أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿاإلمػػػاـ كمػػػف ىػػػؤالء األئمػػػة ، كتعػػػديبلن 
ستفاد منػو فػي دراسػة لعمـ الجرح كالتعديؿ مف أىمية بالغة عند المحدثيف يي  كًلمىاكالنسائي، ، كالترمذم

ػػػ يَّػػػاف، بطيـ. كمػػػف ىػػػؤالء الػػػركاةالمركيػػػات كمعرفػػػة أحػػػكاؿ الػػػركاة كضى ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى فقػػػد ركل لػػػو ، سي
. لػػػذا كقػػػح اختيػػػارم عمػػػى ىػػػذا النيقِّػػػادمػػػح اخػػػتبلؼ فػػػي درجتػػػو عنػػػد ، السػػػتة كهيػػػرىـالكتػػػب  أصػػػحاب
كتكمػـ ، جماعػة قػةي فقػد كثَّ ، فػي مرتبتػو النيقِّػادراسة الراكم كدراسػة مركياتػوح حيػث اختمػؼ لد، المكضكع

كالكقػكؼ عمػى مرتبتػو عنػد ، فيػو جرحػان كتعػديبلن بالتفصػيؿ النيقِّػادمما يدعك لدراسة أقكاؿ ، فيو  خركف
يَّػاف فػي الكتػب السػتة كمسػند أح ػمىٍيمىاف ٍبػف حى كالتػي بمغػت ، مػدالمحدثيف. كقد اخترت جمح مركيػات سي

صػػحيح كفػػي  ( ركايػػة، ُٕ) مسػػند أحمػػد منيػػا فػػي، ( بغيػػر المكػػررُّٓك)، ( ركايػػة بػػالمكررُٕٓ)
كفػي سػنف  ( ركاية،ِٕ) ابف ماجوكفي سنف ، ( ركايةّٓ) كفي صحيح مسمـ، ( ركاياتٓالبخارم )
كذلػػػؾ ، ( ركايػػػةُٔ) سػػػنف النسػػػائي فػػػيك ، ( ركايػػػةُٔسػػػنف الترمػػػذم ) فػػػيك ، ( ركايػػػةُٗأبػػػي داكد )

 درجػػةمػػح الكقػػكؼ عمػػى ، لدراسػػة مسػػكهات ركايػػة اإلمػػاـ البخػػارم كاإلمػػاـ مسػػمـ لػػو فػػي الصػػحيحيف
 أحاديثو مقارنة بركاية الثقات األثبات.

 أىم   الم ض ع  أ باب اخت اره.: أ لً 
ا لدراسة المركيات مف أىمية بالغة في معرفة عمؿ الحديث كضبط الركاة كحفظيـ فقد ، ًلمى

يَّاف، في مكضكع  ثرت الكتابة  : كذلؾ لؤلسباب اآلتية مركيات سيمىٍيمىاف ٍبف حى

يَّاف النيقِّاداختبلؼ  -ُ مىٍيمىاف ٍبف حى كانتقاده في بعض مركياتو ، في الجرح كالتعديؿ في مرتبة سي
  .عف األئمة



 اضُطقَِّدَطة

 ِ 

كىك ممف قيؿ فيو ، ركيات أحد الركاة الذيف فييـ عمةككف ىذا المكضكع ييتـ بجمح م -ِ
 . طىءيخ صدكؽ

 كمسمـ لو في الصحيحيف مما يدعك لمكشؼ عف مسكهات التخريج لو، إخراج البخارم-ّ
 .فييما

يَّاف في الكتب الستة كمسند أحمد تساعد في  الدراسة التطبيقية لمركيات -ْ مىٍيمىاف ٍبف حى سي
 حفظو كضبطو لمحديث.  درجةمعرفة 

 : أىداؼ الب ث: ثان اً 

مىٍيمى  -ُ يَّاف مف خبلؿ الدراسة التطبيقية مقارنة بأقكاؿ بياف الدرجة الحديثية لسي  .النيقِّاداف ٍبف حى

 الدفاع عف الصحيحيف ضد الطاعنيف في ركايتيما لو. -ِ

 خدمة السنة النبكية مف خبلؿ دراسة أحاديث الراكم كتخريجيا كالحكـ عمييا.  -ّ

 التسييؿ عمى الباحثيف مف خبلؿ معرفة صحيح مركياتو مف ضعيفيا. -ْ

 الحديث كخاصة كتب الجرح كالتعديؿ بيذا المكضكع.إثراء مكتبة  -ٓ

 الدرا ات ال ابق :ثالثًا:

لـ أقؼ عمى دراسة تناكلت  مركز المممؾ فيصؿ لمدراسات كالبحكث، مراسمة، ك بعد البحث 
 ىذا المكضكع.

 : المنيج المتبع في الب ث: رابعاً 
 : تياآلالبا ث  المنيج  تتتبع

 مح األحاديث التي بينيى عمييا ىذا البحث.مف خبلؿ ج: االستقراء كالتتبح -ُ

 إلى الحكـ عمى رجاؿ اإلسناد حسب قكاعد الجرح كالتعديؿ.تكصمت كمف خبللو : النقدم -ِ

 كتاريخ حياتيـ.، كسيرىـ، كيتـ مف خبللو الترجمة لؤلعبلـ: التاريخي  -ّ

 



 اضُطقَِّدَطة

 ّ 

 :  تتمثؿ طب ع  عمؿ البا ث  في اآلتي
 : ت  ترت بياجمع الر ا امنيج البا ث  في ( ٔ)

يَّاف مف خبلؿ التتبح كاالستقراء في الكتب الستة كمسند  جمح -أ  مىٍيمىاف ٍبف حى مركيات سي
 كاالستعانة بالمكتبات اإللكتركنية.، أحمد

صحيح : عمى النحك التالي، المصنفات الحديثيةكركدىا في األحاديث حسب  ترتيب -ب 
، ابف ماجوسنف ، سنف النسائي، ذمسنف الترم، داكد أبيسنف ، صحيح مسمـ، البخارم

 مسند أحمد. 

 : ةفي الترجم  لمر ا البا ث  منيج( ٕ)

 أترجـ إال لغير المشيكريف منيـ ـالصحابة رضكاف اهلل عمييـ كميـ عدكؿ لذا ل - أ
 .ختصاربا

كالطبقة إف كجد في كتب ، كتاريخ الكفاة، كالنسب، كالكنية، بذكر االسـ الترجمة لمركام - ب
 التراجـ.

بقكؿ ابف حجر في تقريب  فاكتفيت، في الراكم المتفؽ عميو تكثيقان كتضعيفان صار االخت - ت
ف كاف مختمفان فيو فى ، التيذيب الصحيحيف  أما ركاه، في ترجمتو حسب الحاجة تمصِّ كا 

 .الحاشيةفي لـ أترجـ ليـ كاكتفيت بالتعريؼ بيـ 

د الراكم ذكرت فإف تكرر كرك ، الترجمة لمراكم في أكؿ مكضح يذكر فيواالكتفاء ب - ث
 البحث.في مكضعو األكؿ إلى ثـ أحيمو ، خبلصة القكؿ فيو

 التعريؼ بالبمداف كاألماكف كاألنساب التي ترد في األحاديث. - ج

 : في التخر ج البا ث  منيج( ٖ)

ك ذكرت اختبلؼ األلفاظ ، كالتكسح عند الحاجة، المتكف مف الكتب التسعة تخريج -أ 
  باختصار.

 كاف أما ما، مرتبة حسب الكتب التسعة، التامة ثـ الناقصةات بالمتابعالتخريج  بدأت -ب 
 الكفاة. ةرتبتو حسب سن ياخارج

 ."ت بالقكؿ "لـ أجد لو تخريجان ياكتف، عمى تخريجلو أعثر لـ  الحديث الذم - ب

 



 اضُطقَِّدَطة

 ْ 

 : في ال كـ عمى إ ناد ال د ث البا ث  منيج( ٗ)

ثـ ذكرت ، كمسمـ لو ارمبتصحيح البخ تيتفكَّ اخرجان في الصحيحيف إذا كاف الحديث مي  -أ 
ذا كاف في هيرىما، لو تيمامسكهات ركاي ، اإلسنادرجاؿ أحكـ عميو مف خبلؿ دراسة  كا 

 .أقكاؿ األئمة لبلستئناس بيا تكنقم، الجرح كالتعديؿعمـ كبحسب قكاعد 

 .عف جابر لوبحثت ، يفان إذا كاف إسناد الحديث ضع -ب 
 : في الت ث ؽ البا ث  منيج( ٘)

كذلؾ في  يةكرقـ اآل، بذكر السكرة، في كتاب اهللر نية إلى مكاضعيا زك اآليات القعى  - أ
 .متف الرسالة

 إلى مصادرىا األصمية. النبكية زك األحاديث عى   - ب

ذا تكرر كركد الحديث أشير إليو بنجمة )*(، األحاديث الكاردة بأرقاـ تسمسمية ترقيـ  - ت  كا 
 أحيمو إلى مكضعو السابؽ في البحث. ثـ 

، اسـ الكتاب: ت عف الكتاب عند ذكره أكؿ مرة عمى النحك التاليالمعمكما تكثيؽ  - ث
ثـ ذكرت بيانات المصدر  كالرمز لو ب)ح(، ،رقـ الحديث، الصفحة، الجزء، المؤلؼ

 .كاممة في قائمة المصادر كالمراجح حتى ال أثقؿ الحكاشي

 ككتب المغة.، ككتب الشركح، األلفاظ الغريبة مف كتب هريب الحديثتفسير   - ج

 ككذلؾ الركاة.، المراجح حسب حركؼ اليجاء دكف اعتبار ألؿ التعريؼ تيبتر   - ح

 : خط  الب ث: خام اً 
 .تشتمؿ ىذه الخطة عمى مقدمة كفصميف كخاتمة

 : قدم المُ 
كالمنيج المتبح في ، كأىداؼ البحث، كبكاعث اختياره، كتشتمؿ عمى )أىمية المكضكع

 كالدراسات السابقة(.، البحث
ان مجةتر): انفصم األول

َّ
ي
َ
ه ح

ْ
ان ب

َ
م

ْ
ي
َ
ه
ُ
 يه(وأقىال عهماء اجلرح وانتعديم ف، س
 كيشتمؿ عمى مبحثيف: 

يَّاف ترجمة: المب ث األ ؿ مىٍيمىاف ٍبف حى  .سي

 : مطمباف كفيو
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 .كفاتوك ، ككالدتو، كنسبو، ككنيتو، اسمو: المطمب األ ؿ

 كتبلميذه.، شيكخو: المطمب الثاني

يَّاف. فيكالتعديؿ أقكاؿ عمماء الجرح : انيالمب ث الث  سيمىٍيمىاف ٍبف حى

 كفيو مطمباف.
يَّاف.: المطمب األ ؿ مىٍيمىاف ٍبف حى  أقكاؿ العمماء المكثقيف لسي
يَّاف: المطمب الثاني مىٍيمىاف ٍبف حى  .أقكاؿ العمماء المجرحيف لسي

ان يف انكتب انستة: انفصم انثاوي
َّ
ي
َ
ه ح

ْ
ان ب

َ
م

ْ
ي
َ
ه
ُ
 ومسىد أمحد.، مرويات س

 : مبحثيف كيشتمؿ عمى
يَّاف في الصحيحيف: المب ث األ ؿ كمسكهات ركاية البخارم كمسمـ ، مركيات سيمىٍيمىاف ٍبف حى

 لو.
 : كفيو مطمباف

يَّاف في صحيح البخارم : المطمب األ ؿ مىٍيمىاف ٍبف حى  مركيات سي
يَّاف في صحيح مسمـ.: المطمب الثاني مىٍيمىاف ٍبف حى  مركيات سي

يَّاف في مىٍيمىافمركيات سي : الثانيالمب ث   . حنبؿ أحمد بف كمسند، السنف األربعة ٍبف حى
 : كفيو خمسة مطالب
يَّاف في سنف : المطمب األ ؿ مىٍيمىاف ٍبف حى   داكد. أبيمركيات سي
يَّاف في سنف الترمذم: المطمب الثاني مىٍيمىاف ٍبف حى  .مركيات سي
يَّاف في سنف ال: المطمب الثالث مىٍيمىاف ٍبف حى   نسائي.مركيات سي

يَّاف في سنف : الرابع المطمب مىٍيمىاف ٍبف حى  .ابف ماجومركيات سي
يَّاف في مسند أحمد بف حنبؿ.: المطمب الخامس مىٍيمىاف ٍبف حى   مركيات سي

 : الخاتم :  اد اً 
 : تشتمؿ عمى ما يميك 

 .أىـ النتائج: أ لً    
 التكصيات.ثان ًا: 
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 .الفيارس العام :  ابعاً 
 : ميكتشتمؿ عمى ما ي

 أكالن: فيرس اآليات القرأنية.
 ثانيان: فيرس األحاديث النبكية.

 ثالثان: فيرس تراجـ الركاة.
 رابعان: فيرس األماكف كالبمداف.

 خامسان: قائمة المراجح.
 سادسان: جداكؿ تفصيمية، مبلحؽ لمبحث.

 سابعان: فيرس المكضكعات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .اضفصلػاألول:ػػترجطةػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّان،ػوأشوالػرضطاءػاضجرحػواضتعدغلػسغه

 ٕ 

. 

 
 

 

 انفصم األول:  
 
َ
م

ْ
ي
َ
ه
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ان، وأقىال ترمجة س

َّ
ي
َ
ه ح

ْ
ان ب

 عهماء اجلرح وانتعديم فيه.
 انفصم األول:  ترجمة ُسهَْيَمان ْبه َحيَّان، وأقوال عهماء انجرح وانتعديم فيه.

 : كيشتمؿ عمى مبحثيف

 .ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف  ترجم: المب ث األ ؿ

 : كفيو مطمباف

 (.فاتوك ك ، ككالدتو، كنسبو، ككنيتو، )اسمو: المطمب األكؿ

 كتبلميذه.، شيكخو: المطمب الثاني
 ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف. فيأق اؿ عمماء الجرح  التعد ؿ : المب ث الثاني

 كفيو مطمباف.

يَّاف.: المطمب األكؿ مىٍيمىاف ٍبف حى  أقكاؿ العمماء المكثقيف لسي

يَّافالغير مكثقيف أقكاؿ العمماء : المطمب الثاني مىٍيمىاف ٍبف حى  .لسي

 

 



َحغَّان،ػوأشوالػرضطاءػاضجرحػواضتعدغلػسغهػاضفصلػاألول:ػػترجطةػُدَضْغَطانػْبن . 
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ػاضطبحثػاألول
ػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػةترجطػ

 كفيو مطمباف: 
 فاتو(.ك : )اسمو، ككنيتو، كنسبو، ككالدتو، ك المطمب األ ؿ
 : شيكخو، كتبلميذه.المطمب الثاني
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   فاتو.،   لدتو،  ن بو،  كن تو، ا مو: األ ؿ المطمب
يَّاف: اْ ُموُ  مىٍيمىافي ٍبف حى ٍعفىًرم، كًفيٌ اٍلكي ،(ُ)اأٍلىٍزًدمٌ  سي   .(ّ)الثامنة  مف الطبقة، (ِ)اٍلجى

 . (ْ) الدخى أبك : كن تو
 .(ٓ)ىذه النسبة إلى الككفة بمدة بالعراؽ: اٍلكيكًفيٌ : ن بو
يَّاف بجرجاف سنة أربح عشرة كمائة لميجرة:  لدتو مىٍيمىاف ٍبف حى كلد سي

(ٔ). 
                    ،(ٗ)كخميفػػػػػػػة بػػػػػػػف خيػػػػػػػاط ،(ٖ)كالترمػػػػػػػذم، (ٕ)ابػػػػػػػف سػػػػػػػعد :اختمػػػػػػػؼ فػػػػػػػي سػػػػػػػنة كفاتػػػػػػػو فقػػػػػػػاؿ:  فاتػػػػػػػو

 ."سنة تسح كثمانيف كمائة لميجرة، في شكاؿمات "  (ُُ)كالذىبي ،(َُ)كابف حباف
 ."كمائة لميجرة يففي سنة تسعمات ، "(ُّ)، كابف حجر(ُِ)ىاركف بف يزيدكقاؿ:

 .تسح كثمانيف كمائة لميجرةتيرجح الباحثة إنو تكفي سنة 
 
 
 
 

                                                 
 .(َُٖ/ ُ) ،ىذه النسبة إلى أزد شنكءة، األنساب لمسمعانياأْلَْزِدّي:  (ُ)
 ، كاآلخر ابف عـ رسكؿ اهلل ىذه النسبة إلى رجميف أكليما جعفر بف أبي طالب الطيار اْلَجْعَفِري:  (ِ)
 (.ِٖٖ/ ّقاسـ بف كعب الجعفرم، المصدر نفسو، ) 
 (.َِٓ، البف حجر )ص: تقريب التيذيب (ّ)
ىي صفة لمرجؿ الذم فيو الحمرة، كاشتير بيا جماعة، منيـ أبك خالد األحمر. األنساب، لمسمعاني، أْلَْ َمر: ا (ْ)
(ُ /ُِّ.) 
  ،المصدر المشيكر بأرض بابؿ في العراؽ، معجـ البمداف، لمحمكمالك ف : (، ُِٕ/ُُاألنساب، لمسمعاني ) (ٓ)
 (، بتصرؼ.َْٗ/ ْ)
 (.ِٖ/ َُدم، )تاريخ بغداد، لمخطيب البغدا (ٔ)
 (.ُّٗ/ٔالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ٕ)
 (.ّٓٗ/ٕالتعديؿ كالتجريح، لؤلندلسي،) (ٖ)
 (.ِّٗ/ُالطبقات، لخميفة بف خياط،) (ٗ)
 (.ّٓٗ/ٔالثقات، البف حباف، ) (َُ)
 .(ْٖٓ/ٕلمذىبي،)، ميزاف االعتداؿ (ُُ)
 .(ِٓ/ٗ)تاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم، (ُِ)
 .(ِِٕ، البف حجر )ص: تقريب التيذيب (ُّ)
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 َُ 

ػ ت م ذه.،    خو: مطمب الثانيال

 :    خو: أ لً 
ٍيػد المٍَّيثًػيٌ ، اأٍلىٍجمىح بف عبػد اٍلًكٍنػًدمٌ : عف ر ي اًلػدًإٍسػمى ، أيسىػامىة ٍبػف زى ، البجمػي اًعيؿ ٍبػف أىبًػي خى

ػًغيرىةى القشػيرم، (ُ)اٍلًكٍنًدمٌ  ٍشعىث ٍبف سىكَّارأ ـي ٍبفي أىًبي صى اًت ٍبػًد الػرٍَّحمىفً ، حى ػاًرث ٍبػف عى  ذبػاب أبػيٍبػف ا اٍلحى
ػاًج ٍبػػًف أىٍرطىػػأىةى  جَّ ًعػيٌ ، حى بىٍيػػًد المَّػػًو النَّخى سىػف ٍبػػف عي ػػٍيف اٍلميعىمّْػػـ، اٍلحى سى ٍيػػد الطًَّكيػؿ، حي مى د ٍبػػف أىبًػػي ، حي ، ٍنػػدىً دىاكي

د ٍبػػػػػػًف قىػػػػػػٍيس اٍلفىػػػػػػرَّاء يىنػػػػػػي، دىاكي ًبيػػػػػػب الجي ًزيػػػػػػف ٍبػػػػػػف حى اؽ، رى ػػػػػػٍعد ٍبػػػػػػف ًإٍسػػػػػػحى ٍجػػػػػػرىة ٍبػػػػػػف كىٍعػػػػػػب سى  ، ٍبػػػػػػف عي
ػػػػػػٍعد ٍبػػػػػػف طىػػػػػػاًرؽ ًعيّْ  كأىبػػػػػػ، سى اًلػػػػػػؾ اأٍلىٍشػػػػػػجى كبىػػػػػػة، مى ػػػػػػًعيد ٍبػػػػػػف أىبًػػػػػػي عىري يَّػػػػػػاف اٍلييػػػػػػذىًلي، سى ػػػػػػًميـ ٍبػػػػػػف حى  ، سى

ػػػمىٍيمىاف ػػػش سي ػػػمىٍيماف بػػػف رخػػػاف التٍَّيًمػػػيٌ ، اأٍلىٍعمى ػػػاج، سي جَّ ػػػاف اٍلًحزىاًمػػػيا، شيػػػٍعبىةى ٍبػػػف اٍلحى ٍثمى اؾ ٍبػػػف عي ػػػحَّ ، لضَّ
اًصػػػػػػػػػػػـ اأٍلىحػػػػػػػػػػػكؿ ًمٍيػػػػػػػػػػػدً ، عى ٍبػػػػػػػػػػػدي الحى ٍعفىػػػػػػػػػػػرً  عى ٍبػػػػػػػػػػػد اهلل، بػػػػػػػػػػػفي جى ٍبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرٍَّحمىف الطَّػػػػػػػػػػػاًئًفيعى  ،  ٍبػػػػػػػػػػػف عى
ٍبد اهلل ٍبف عكف ٍبد اٍلمىًمؾ ٍبػف عبػد العزيػز ، ٍبف أٍرطىباف عى ٍيجبف عى ػرى طَّػاب، جي ػر بػًف الخى بىٍيػد اهلل بػف عيمى ، عي

ًنيػػػػؼ ًكػػػػيـ ٍبػػػػف حى ػػػػاف ٍبػػػػف حى ٍثمى ػػػػٍركىاف، عي كؽ، أٍلىٍسػػػػمىًميا عىطىػػػػاء ٍبػػػػف أىبًػػػػي مى ػػػػٍرزي مػػػػٌي بػػػػف ىىاشػػػػـ بػػػػف مى  ، عى
ػػػر  ًميفىػػػة اٍلعىٍبػػػًدمعيمى ٍمػػػًرك ٍبػػػف قىػػػٍيس اٍلميبلئًػػػي ،ٍبػػػف خى ٍيػػػد اأٍلىٍسػػػمىًمي، عى ًثيػػػر ٍبػػػف زى ػػػمىٍيـ لىٍيػػػث ٍبػػػًف أىبًػػػي، كى  ، سي

ػػػػًعيد اٍليىٍمػػػػدىاًنيٌ ، المثنػػػػى بػػػػف سػػػػعيد الطػػػػائي اًلػػػػد ٍبػػػػف سى اؽ كىػػػػك مػػػػف تبلميػػػػذه، ميجى ػػػػد بػػػػف ًإٍسػػػػحى مَّ  ، ميحى
ف ٍجػػػػػبلى ػػػػد ٍبػػػػػف عى مَّ ػػػػػكر ، محمػػػػػد بػػػػف كريػػػػػب، ميحى ػػػػػًدممىٍنصي يَّػػػػاف اأٍلىسى رىشػػػػػىٌ ، ٍبػػػػػف حى ػػػػػاـ ٍبػػػػػف اٍلغىازالجي  ، ًىشى

سَّػػػاف اأٍلىٍزًدمٌ  ػػػاـ ٍبػػػف حى ػػػٍعد، ًىشى ػػػاـ ٍبػػػف سى ػػػٍركىة، ًىشى ػػػاـ ٍبػػػف عي ػػػًعيد ، كىاًثمىػػػة بػػػف اأٍلىٍسػػػقىح، ًىشى يىٍحيىػػػى ٍبػػػف سى
اًرمّْ   .(ِ) يىًزيدى ٍبًف ًسنىافو الرَّىىاًكمّْ ، األىٍنصى

 : ت م ذه: ثان اً 
اًتـ الطًَّكيؿأىحٍ : عنو ر ي   ٍنبىؿ، أىٍحمىد ٍبف ًعٍمرىاف اأٍلىٍخنىًسي، مىد ٍبف حى مَّد بف حى  ، أىٍحمد بف ميحى

ٍنظىًميٌ ،  دىـ ٍبف أبي ًإيىاس ـى اٍلحى اؽ ٍبف ًإٍبرىاًىي ًإٍسحى
ٍبد المَّو اٍلكيكًفيٌ ، (ّ) زَّاز أىبيك عى ًميؿ اٍلخى اًعيؿ ٍبف اٍلخى ، ًإٍسمى

ائً  اًعيؿ ٍبف سىاًلـ الصَّ  ، سىد ٍبف ميكسىى األيمىًكمأى ، إسحاؽ بف راىكيو، (ْ)غًإٍسمى
كد ٍبف ميعىاذ التٍّْرًمًذم اري ٍضرىًمي، اٍلجى مَّاد اٍلحى سىف ٍبف حى بّْيٌ ، اٍلحى مَّاد الضَّ سىف ٍبف حى  ، اٍلحى

ـي ٍبف اٍلميبىارىؾ اٍلبىاًىًميٌ  كى ًبيح المٍَّخًميٌ ، اٍلحى ٍيد ٍبف الرَّ مى اء ٍبف السٍّْنًدمٌ ، يالٌربيح بف نىاًفح الحمب، حي ، رىجى
ٍسفىرىاًييًنيٌ أى  النٍَّيسىابيكًرم مَّد اإٍلً ٍيؽ، بيك ميحى زى ٍيج ٍبف ييكنيس البغدادم، زىكىًريا بف ري ٍبد المَّو ، سيرى سىًعيد عى

رَّاح، األىشىج ًكيًح ٍبف اٍلجى ًكيـ اأٍلىٍنطىاًكي، سيٍفيىاف ٍبف كى الح بف حى دىقىة ٍبف اٍلفىٍضؿ، سيؿ بف صى      ،صى
                                                 

 (.ّْٗ/ُُ) ،تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم (ُ)
 (. ّٓٗ/ ُُ، )المصدر نفسو (ِ)
 (. ّٓٗ/ ُُ، ) السابؽ المصدر (ّ)
 (.ّٓٗ/ ٔالثقات، البف حباف، ) (ْ)
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 ُُ 

دو التٍَّيًميٌ  رى افأ، ًضرار بف صي ًكيـ اأٍلىسىًدمٌ ، بيك نعيـ الطَّحَّ ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف عيبىٍيد المَّو ٍبف حى  ، عى
اًلحو القرشي  ـً ٍبفي صى ٍبدي السَّبلى ٍمتً كني أبا المي عى ًكمٌ  الصَّ الح، اٍليىرى ـ بف صى  ، اٍلقرًشي عبد السَّبلى

ٍبد المَّو ٍبف عيمىر ٍبف أىبىاف مَّد ٍبف أىًبي شىٍيبىةى ، عى ٍبد المَّو ٍبف ميحى مَّد ، عى  ، الجزرمعىبد المًَّو ٍبف ميحى
مىدً ع ٍبًد الصَّ مَّد الناقد، ٍبدي اٍلكىاًرًث ٍبفي عى عىٍمرك ٍبف ميحى

عمى بف بحر  ، ٍثمىاف ٍبف أىًبي شىٍيبىةع، (ُ)
ًمي ، رقىٍنًدمٌ عمٌي ٍبف حكيـ ٍبف زاىر السَّمى ، عمي بف الحسف أبك الشعثاء، القطاف عمي ٍبف عثاـ ٍبف عى

كًتيٌ ، اٍلمٍنقرم عمرىاف ٍبف ميسرىة، العامرم الًكبلبي ك ٍبف ىىاًشـ اٍلبىٍيري عىٍمري
مىؼ، (ِ) مَّد ٍبف أىًبي خى ، ميحى

يًصيٌ  مَّد ٍبف  دىـ اٍلًمصّْ اؽ، ميحى مَّد بف ًإٍسحى اًعيؿ ٍبف أىًبي سىًمينى ، كىك مف شيكخو ميحى مَّد ٍبف ًإٍسمى ، ةميحى
ء مَّد ٍبف اٍلعىبلى ٍير، ميحى مَّدي ٍبف نيمى ـو البىٍيكىٍندلٌ ، ميحى مَّد ٍبفي سىبلَّ مَّد ٍبف طىًريؼ، ميحى ًميٌ  ميحى  ، اٍلبىجى

فىاًعٌي أىبيك ًىشىاـ مَّد ٍبف يىًزيدى الرّْ مَّد بف ييكسيؼ اٍلفٍريىاًبيٌ  ،ميحى مىٍمًسينى، ميحى ٍخمىد ٍبف مىاًلؾ السى  ، مى
ٍعًفيٌ ، كىٍىب ٍبف بىًقيَّة اٍلكىاًسًطيٌ ، ًرمٌ ىىنَّاد ٍبف السَّ  مىٍيمىاف اٍلجي اًلد ٍبف ميرىشَّؿ، يىٍحيىى ٍبف سي ، يىًزيد ٍبف خى

 .(ّ)ييكسيؼ ٍبف ميكسىى اٍلقىطَّاف

                                                 
 (.ّٔٗ/ ُُتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ّٔٗ/ ُُ(، )ِّٔ/ َِ) انظر:(،ِٕٔ/ ُ) بكربف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، ألبك (ِ)
 (.ّٔٗ/ ُُتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػاضطبحثػاضثاظي:
 أشوالػرضطاءػاضجرحػواضتعدغلػسيػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّان.

 
 كفيو مطمباف.

يَّاف.أقكاؿ العالمطمب األ ؿ:  مىٍيمىاف ٍبف حى  مماء المكثقيف لسي
يَّاف.الغير مكثقيف أقكاؿ العمماء المطمب الثاني:  اف ٍبف حى مىٍيمى  لسي
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 ُّ 

 أق اؿ العمماء الم ثق ف لُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف.: المطمب األ ؿ

يَّػػاف القػػكؿ النيقِّػػادأطمػػؽ جماعػػة مػػف  ػػمىٍيمىافي ٍبػػف حى : فقػػاؿ وإسػػحاؽ بػػف راىكيػػ، مػػنيـ: بتكثيػػؽ سي
 "ثقػػة كثيػػر: ابػػف سػػعدكقػػاؿ ، (ُ)"كأبػػك خالػػد ممػػف يسػػأؿ عنػػو   ": فقػػاؿ، سػػألت ككيعػػان عػػف أبػػي خالػػد

كذكػره ابػػف حبػػاف ، (ٓ)""ثبػػت كفػي قػػكؿ  خػر زاد، (ْ)عجمػػيكال، (ّ)عمػي بػػف المػدينىكثَّقػػوي ك ، (ِ)الحػديث"
كقػػاؿ ، (ٖ)دار قطنػػي: "ثقػػة"كقػػاؿ الػػ،  (ٕ)"الثقػػة المػػأمكف" بػػف يزيػػد الرفػػاعيكقػػاؿ محمػػد ، (ٔ)فػػي الثقػػات

 .(ٗ) سفياف:"رجؿ صالح"

ا                    حدثن: فنقؿ العقيمى عف محمد بف أحمد قاؿ: متعددة فيوبف معيف أقكاؿ كال
كفي إحدل الركايتيف ، (َُ)سمعت يحيى يقكؿ "أبك خالد ثقة كليس يثبت": صالح قاؿ معاكية بف
"ليس بو بأس : ركاية ابف محرز فيك ، (ُِ)"ليس بو بأس" :ركاية أخرل فيك ، (ُُ)"ثقة": لمدارمى قاؿ

قاؿ الذىبي:"مف متقي أىؿ ك ، (ُٓ)ككذا ابف شاىيف، (ُْ)"ليس بو بأس": كقاؿ النسائي، (ُّ)ثقة ثقة"

                                                 
 (.ّٔٗ/ ُُتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُّٗ/ٔالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ِ)
 (.َُٕ/ْالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ّ)
 (.ِْٕ/ُمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ْ)
 (.ُِٖ/ْتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٓ)
 (.ّٓٗ/ ٔالثقات، البف حباف، ) (ٔ)
 .(َُٕ/ْ، )أبي حاتـ الجرح ك التعديؿ، البف (ٕ)
 .(ُٕٔ/ّالسنف، لمدار قطني،) (ٖ)
 .(ُٖٔ/ٗالمنتظـ، البف الجكزم، ) (ٗ)
صالح عف ابف معيف فقاؿ ثقة  (. مبلحظو: ذكر الذىبي قكؿ معاكية بفُِْ/ ِالضعفاء الكبير، العقيمي ) (َُ)

(، كسير أعبلـ َٖٔ/ ْتاريخ اإلسبلـ، لمذىبي، ) انظر:كليس بثبت، كليس كما قاؿ العقيمى ثقة كليس يثبت، 
 (، كلـ أجد أحد عمؽ عمى ذلؾ، قمت لعمو كقح تصحيؼ فكتب يثبت بدؿ ثبت.ْٖٓ/ ٕالنببلء، )

 (.ُِٗتاريخ ابف معيف، ركاية عثماف الدرامي، )ص (ُُ)
 (.ُِْ، ُٓٓالمصدر نفسو، )ص (ُِ)
 (.ٖٓ/ ُتاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز ) (ُّ)
 (.ّٕٗ/ ُُتيذيب الكماؿ، لممزم، ) (ُْ)
 (.ََُتاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، )ص:  (ُٓ)



َطانػْبنػَحغَّان،ػوأشوالػرضطاءػاضجرحػواضتعدغلػسغهاضفصلػاألول:ػػترجطةػُدَضْغ . 

 ُْ 

كقاؿ مرة: "كاف مكصكفان بالخير كالديف كلو  ،(ِ)" إماـ كفي مرة قاؿ: "صدكؽ، (ُ) الككفة ككاف ثبتان"
           بغدادم:" كاف سفياف ثكرم يعيب عمى أبي خالد خركجو محكقاؿ الخطيب ال (ّ)ىفكة"

 .(ْ)كأما أمر الحديث فمـ يكف يطعف عميو فيو إبراىيـ بف عبد عبد اهلل بف حسف،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .(َِٕمشاىير عمماء األمصار، لمذىبي،)(ُ)
 (.ْٖٓ/ُالكاشؼ، لمذىبي، ) (ِ)
 (.َِ/ٗ)، لمذىبي، سير أعبلـ النببلء (ّ)
 (.ِٖ/ُتاريخ بغداد ، لمخطيب ) (ْ)
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 ُٓ 

 لُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف. الغ ر م ثق ف أق اؿ العمماء: المطمب الثاني

ديكؽه ييـ": فقاؿ الترمذم: منيـسميماف بف حياف  في النيقِّادتكمـ بعض   كقاؿ ابف ، (ُ)"صى
سىمعتي يىٍحيى ٍبف مىًعيف : سىمعتي عباس الدكرم يقكؿ: مد ٍبف مكسى الحمكاني يقكؿمحى   عدل سمعت

  ،  سئؿ سفياف عف أبي خالد فقاؿ:"نعـ الرجؿ(ِ)"أبك خالد األحمر "صدكؽ ليس بحجة ":يقكؿ
 .(ّ)أبك ىشاـ كعبد اهلل بف نمير

"ليس ممف يمـز زيادتو حجةح : فقاؿ أبك بكر البزارمنيـ جرحو  فيالقكؿ  النيقِّادؿ بعض صَّ فى 
، (ْ)كهيره لـ يتابح عمييا"، ركل أحاديث عف األعمش، التفاؽ أىؿ العمـ بالنقؿ أنو لـ يكف حافظان 

نما أتى مف سكء حفظو فيغمط كيخطئ، " لو أحاديث صالحة: كقاؿ ابف عدل كىك في األصؿ ، كا 
  .(ٓ)صدكؽ كليس بحجة": ا قاؿ ابف معيفكم

 فيك ، (ٕ)"زاد لو أكىاـ": قكؿ  خر فيك ، (ٔ)"مشيكر ثقة": أقكاؿ الذىىًبٌي فيو فقاؿ تعددتك  
محتج بو  في الكتب  ": قاؿ مرة فيك ، (ٖ)ييـ كغيره"، كىك مكثر، "مف رجاؿ الكتب الستة: مرة قاؿ
 "صدكؽ: قاؿ ابف حجرك ، (ٗ)"كة في شيبتوكلو ىف، ما ىك بالثبت مثؿ يىحيى القىطافالستة 
 .(َُ)"يخطيء

 .ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف فيخ    الق ؿ 

يَّاف فأطمؽ جماعة مف  فياألقكاؿ تعددت  مىٍيمىاف ٍبف حى كتكسط  خركف ، القكؿ بتكثيقو النيقِّادسي
لػػػيس ؽ صػػدك كالػػبعض" ، ""صػػدكؽ ييػػـفقػػالكا "صػػدكؽ" كانتقػػده  خػػركف لسػػكء الحفػػظ كالػػػكىـ : فقػػالكا
ح " يغمط كيخطئ" لذا: كالبعض قاؿ، " ليس حافظان": كالبعض قاؿ، بحجو"  "صػدكؽإنػو الباحثة  تيرجّْ

 .كاهلل أعمـ" يخطىء
                                                 

 (.ْٓالعمؿ الكبير، لمترمذم، )ص:  (ُ)
 (.ِٖٕ/ ْالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم ) (ِ)
 .(َُٖ/ِالمعرفة كالتاريخ ، لمفسكم،)  (ّ)
 (.ُِٖ/ ْتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ْ)
 (.َِٖ/ ْالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدل، ) (ٓ)
 (. ِٖٕ/ ُغني في الضعفاء، لمذىبي )الم (ٔ)
 (.ِّٗذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، لمذىبي )ص:  (ٕ)
 (.ََِ/ ّميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ٖ)
 (. ُٕٓ/ ُِتاريخ اإلسبلـ، لمذىبي ) (ٗ)
 (.َْٔ، البف حجر، )ص انظر: تقريب التيذيب (َُ)
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 و مسىد أمحد.، انستة
 مسىد أحمد. مرويات ُسهَْيَمان ْبه َحيَّان في انكتب انستة، و: انفصم انثاوي

 كيشتمؿ عمى مبحثيف: 

يَّاف في الصحيحيف، كمسكهات ركاية البخارم المب ث األ ؿ:  مىٍيمىاف ٍبف حى مركيات سي
 كمسمـ لو.

يَّاف في السنف األربعة، كمسند أحمد بف حنبؿ. المب ث الثاني مىٍيمىاف ٍبف حى  : مركيات سي
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ػ:اضطبحثػاألول
ػوطدوزاتػػنػَحغَّانػسيػاضصحغحغنطروغاتػُدَضْغَطانػْب

ػ.رواغةػاضبخاريػوطدضمػضه
 :  ف و مطمباف 

يَّاف في صحيح البخارم: المطمب األ ؿ مىٍيمىاف ٍبف حى   .مركيات سي
يَّاف في صحيح مسمـ.: المطمب الثاني مىٍيمىاف ٍبف حى  مركيات سي
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 ُٖ 

 مر  ات ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف في    ح البخاري.: المطمب األ ؿ
 ( ٔ: د ث رقـ )
 (ٔ)َ دََّثَنا َ َدَقُ  ْبُف اْلَفْضِؿ َقاَؿ َأْخَبَرَنا ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّاَف َقاَؿ َ دَّثََنا ُعَبْ ُد المَّو: قاؿ ا ماـ البخاري 

 .(ٗ)ُو(ْفَعمُ  النَِّبيَّ  رََأْ تُ  َ َقاؿَ ، ُ َ مِّي ِإَلى َبِع رِهِ  (ٖ)رََأْ ُت اْبَف ُعَمر)َقاؿَ  (ٕ)َعْف َناِفعٍ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 

جميعيـ ، (ٗ)يكالدارم، (ٖ)كأحمد بمعناه، (ٕ)كالترمذم، (ٔ)بمفظو داكد ككأب، (ٓ)أخرجو مسمـ
يَّاف مىٍيمىاف ٍبف حى  كبلىما مف طريؽ ، (ُُ)كمسمـ، (َُ)كأخرجو البخارم، مف طريؽ سي
ًمر بف سيمىٍيمىافميٍعتى  أخرجو أحمد عفك ، ميٍعتىًمر بف سيمىٍيمىاف التٍَّيًمي بمعناه

قيرَّاف ٍبف تىمىاـ  كعف، (ُِ)
يَّاف ، (كقيراف، كبلىما )ميٍعتىًمر، (ُّ)اأٍلىسىًدم مىٍيمىاف ٍبف حى بىٍيد المَّو ٍبف عيمىر عي  ركايتو عف فيتابعا سي
ٍيًريىة بف أىٍسمىاء مف طريؽ البخارمكأخرجو ، كمعناه بإسناده كى بىًعي جي   مف طريؽك ، (ُْ)الضُّ

القيرىًشيٌ  ٍقبىةميٍكسىى بف عي 
(ُٓ).  

                                                 
ٍفص ٍبف عاصـ بٍ ُعَب د المَّو  (ُ)  ف عيمىر ٍبف الخطاب.ٍبف عيمىر ٍبف حى
ٍبد المًَّو ٍبف عيمىر ٍبف الخطاب القرشي العدكم.نافع  (ِ)  مكلى عى
طَّاًب.اْبَف ُعَمَر:  (ّ) ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ٍبًف اٍلخى  عى
فيو دليؿه عمى جكاز فائدة: (. َّْ/ْٗ/ُصحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب الصبلة في مكاضح اإلبؿ، ) (ْ)

فإنيا مكركىة لؤلحاديث الصحيحة في النيي مرابض اإلبؿ لبعير، بخبلؼ الصبلة في أعطاف اإلبؿ، الصبلة بقرب ا
 (.ُِٖ/ ْعف ذلؾ، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككم، )

 (.ُٕٓٓ/ْٖٔ/ُصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب الصبلة إلى الراحمة، ) (ٓ)
 (.ِٗٔ/حُْٖ/ ُى الراحمة، )سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب الصبلة إل (ٔ)
 (.ِّٓ/حُّٖ/ ِسنف الترمذم، كتاب الصبلة، باب ما جاء في الصبلة إلى الراحمة، ) (ٕ)
 (.َُٕٔ/حِْٖ/ َُمسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، ) (ٖ)
 (.ُِْٓ/حٖٖٓ/ ِسنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب الصبلة إلى الراحمة، ) (ٗ)
 (َٕٓ/حُّٓ/ُصحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب الصبلة إلى الراحمة، كالشجر، كالرحؿ) (َُ)
 (. َُِٓ/حٓٓ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب الصبلة إلى الراحمة، ) (ُُ)
 (.َْْٕ، ْْٗٔ/حْْ/ٖ، )ـ مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر (ُِ)
 (.ْٔٓٗ/حُٗ/ ٗالمصدر نفسو، ) (ُّ)
 (.َََُ/حِٓ/ ِصحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب الكتر في السفر ) (ُْ)
 (.َُٓٗ/ ح ْْ/ِالمصدر نفسو، كتاب الصبلة، باب صبلة التطكع عمى الدابة كحيثما تكجيت بو، ) (ُٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٗ 

طىس أأخرجو ك   ف األىٍف بلى ٍج ف عى ـ ٍب ًل ا   كأخرجو مالؾ عف، (ُ)حمد مف طريؽ سى
ٍبًف عيمىرامىٍكلىى  نىاًفح

ٍيًريىة أربعتيـ، (ِ) كى  في تابعكا عيبىٍيد اهلل بف عيمىر، كمالؾ(، كسىاًلـ، كميٍكسىى، )جي
ٍبد اهلل بف ًدٍينىار  طريؽ كأخرجو النسائي مف، بإسناده كمعناه ركايتو عف نىاًفح القيرىًشيٌ عى

كأخرجو ، (ّ)
بىٍير الكيكفي أحمد مف طريؽ  ركايتو عف فيكعىٍبد اهلل( تابعا نىاًفح ، )سىًعٍيدكبلىما ، (ْ)سىًعٍيد بف جي

 بمعناه.بو  اٍبًف عيمىر 

 :  ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّامف طريؽ صحيح البخارم  فيالحديث  مىٍيمىاف ٍبف حى في ركاية تامة  ةمتابع تكبح، فسي
، التخريج فيكما ىك مبيف  كهيره، في ركاية البخارمكمتابعات ناقصة ، كهيرىما كمسمـ، البخارم

 .الصحة درجةإلى كىذه المتابعات تقكيو كترفعو 
 

 ( ٕ:  د ث رقـ) 
َنا َأُب  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػُر َأْخَبَرَنػا َأْخَبرَ  (٘)ُمَ مٌَّد ُىَ  اْبُف َ َ ـٍ  -َ دََّثِني : قاؿ ا ماـ البخاري 

(ٚ)َقاَؿ َ أَْلُت َأَنً ا (ٙ)ُ َمْ د
  ِ َعْف ِ َ اـ النبى ( َفَقػاَؿ َمػا ُكْنػُت ُأِ ػبن َأْف َأرَاُه ِمػْف ال َّػْيِر َ ػاِئًما

َ َل  (ٛ) َخػزَّةً  رََأْ تُػُو َ َل َناِئًمػا ِإلَّ رََأْ تُػُو َ َل َمِ ْ ػتُ ِإلَّ رََأْ ُتُو َ َل ُمْفِطرًا ِإلَّ رََأْ ُتُو َ َل ِمػْف المَّْ ػِؿ َقاِئًمػا ِإلَّ 

                                                 
  انظر:(، ُْٖٓ/ ح ُُِ/ ٖ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ُ)
 (.ِِْٔ/حَّٓ/ َُح(، ) َِْٔ/ِّٖ/ ٖ)
ة النافمة في السفر، كالصبلة عمى الدَّابة،  (ِ)  مكطأ مالؾ، كتاب قصر الصَّبلة في السَّفر، باب صبلى
 (.ِِ/حَُٓ/ ُ)
 (.ْٗٗ/حْٔٓ/ُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصبلة، باب الحاؿ الىتي يجكز فييا استقباؿ هير اٍلًقبمة، ) (ّ)
  انظر:(، ُْْٕ/ ح ّّٕ/ ٖمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر، )مسند أح (ْ)
 (.ْْٕٔ/ح ٓ/ ٖ)
مىًمٌي.ُمَ مَّد  (ٓ)  بف سىبلىـ بف الفىرىج السُّ
.ُ َمْ ُد  (ٔ)  الطًَّكيؿي
اًلؾً  َنُس أ (ٕ)  بف النضر بف النىجار. ٍبفي مى
ز ثيىاب تنسج مف صكؼ، النياية في هريخزه:  (ٖ)  (.ِٖ/ ِب الحديث كاألثر، البف األثير، )الخى



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِ 

 َأْطَ َب رَاِئَ ً  ِمْف رَاِئَ ػِ  َرُ ػ َؿ المَّػوِ  َ َل َعْنَبَرةً  َ َل َ ِممت ِمْ َك ً  َرُ  َؿ المَِّو  َكؼِّ  أَْلَ ف ِمف َ ِر َرةً 
)(ٔ). 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 

ٍعفىر األىٍنصاًرم ثبلثتيـ ، (ْ)كأحمد، (ّ)مسمـ ك ، (ٕ)البخارمأخرجو  مَّد ٍبف جى مف طريؽ ميحى
اًرم بمفظو أخرجو الترمذم مف طريؽك ، مختصران  ٍعفىر األىٍنصى كأخرجو النسائي مف ، (ٓ) ًإٍسمىاًعٍيؿ بف جى

مىًميٌ  مف طريؽ ٍكف السُّ يىًزٍيد بف ىىاري
مَّد ٍبف ًإٍبرىاًىيـكأخرجو أحمد مف طريؽ ، (ٙ) مىًميٌ  ميحى ، (ٚ) السُّ

مَّد) جميعيـ ٍسمىاًعٍيؿك ، ميحى مَّدك ، يىًزٍيدك ، اً  يَّاف تابعا ، (ميحى مىٍيمىاف ٍبف حى ٍيد الطكيؿ  فيسي مى ركايتو عف حي
ثبلثتيـ مف ، (َُ) بمفظو الدارميك ، (ٗ)كأحمد مختصران ، (ٖ)زيادةكأخرجو مسمـ ب، لفظو كبنحك بإسناده

مي  بو بنحك لفظو. بف مالؾ أىنىس ركايتو عف فيد طريؽ ثىاًبت اٍلبينىاًنٌي تابح حي

 : ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

ػػمىٍيمىاف ٍبػػف صػػحيح البخػػارم فػػيالحػػديث  يَّػػاف مػػف طريػػؽ سي صػػحيح  فػػيتامػػة  ةمتابعػػ تكبػػح، حى
كىذه المتابعات تقكيػو ، التخريج فيكما ىك مبيف ، صحيح مسمـ فيناقصة  متابعةك ، كهيره البخارم

 .الصحةكترفعو إلى درجة 
 

 
                                                 

فطاره، ) (ُ) ا يذكر مف صـك النبي كا  ، باب مى  (.ُّٕٗ/حِٕ/ ِصحيح البخارم، كتاب الصـك
 (.ُُُْ/حِٓ/ ِ، )، كتاب الجمعة، باب قياـ النبي المصدر نفسو (ِ)
 (.ُّٔٓ/ح َُٓ/ِ، )صحيح مسمـ كتاب المناقب، باب صفة النبي  (ّ)
 (.ُُُْ/ِٓ/ِ، ) ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾمسند أحمد (ْ)
ـك عىف رىسكؿ المَّو  (ٓ) ، )سنف الترمذم، كتاب الصَّ ـك  (.ٕٗٔ/ ُُّ/ّ، بىاب ما جاء في سىرد الصَّ
 (.ُِّٓ/ُِٔ/ِ، ) السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب ذكر صبلة الرسكؿ (ٔ)
 (.َُُِِ/حَٕ/ُٗ، )أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ مسند (ٕ)
 (.ُِْٔ/حُٖ/ْكليف كفو، )صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب طيب رائحة النبي  (ٖ)
( ُّٖٓٓ/حٕٔٗ/ ٓ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ (ٗ)

 (.ُِّٖٓ/حُُّّٖ/ُِ)انظر:
 (.ِٔ/حَِٓ/ ُ، )مي، كتاب الصياـ، باب ًفي حيسف النَّبي سنف الدار  (َُ)



انػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّ . 

 ُِ 

 (ٖ:  د ث رقـ)
ػػُد ْبػػُف َعْبػػِد الػػرَِّ  ـِ :  البخػػاريقػػاؿ ا مػػاـ    ، (ٕ)َ ػػدََّثَنا ُمَعاِ َ ػػُ  ْبػػُف َعْمػػٍر ، (ٔ)َ ػػدََّثَنا ُمَ مَّ

، (ٙ)ٍس َعػِف اْبػِف َعبَّػا، (٘)َعْف َ ِع ِد ْبِف ُجَبْ ر، (ٗ)َعْف ُمْ ِمـٍ الَبِط فِ ، َعِف اأَلْعَمشِ ،(ٖ)َ دََّثَنا زَاِئَدةُ 
َأَفَأْقِضػ ِو ، َ َعَمْ َيػا َ ػْ ـُ َ ػْيرٍ  َ ػا َرُ ػ َؿ المَّػِو ِإفَّ ُأمِّػي َماتَػت: َفَقػاؿَ ، َجاَء َرُجٌؿ ِإَلػى النَِّبػيِّ ِ : َقاؿَ 

 -، (ٚ)َم ُ َ َ ػػمَ ، َفَقػػاَؿ الَ َكػػـُ : َقػػاَؿ ُ ػػَمْ َمافُ ، َفػػَدْ ُف المَّػػِو َأَ ػػؽن َأْف ُ ْقَضػػى": َقػػاؿَ ، " َنَعػػـْ : َعْنَيػػاق َقػػاؿَ 
ـٌ ِبَيػَذا الَ ػِد ِث   َعػْف ، َ ػْذُكُر َىػَذا، (ٛ)َ ػِمْعَنا ُمَجاِىػًدا: َقػالَ  -َ َنْ ُف َجِم ًعا ُجمُػ ٌس ِ ػ َف َ ػدََّث ُمْ ػِم

، ُكَيْ ػؿٍ  َ َ َمَمَ  ْبػفِ ، َ ُمْ ِمـٍ الَبِط فِ ، َعِف الَ َكـِ ، َ دََّثَنا اأَلْعَمُش ، َ ُ ْذَكُر َعْف َأِبي َخاِلدٍ ، اْبِف َعبَّاسٍ 
، ِإفَّ ُأْخِتػي َماتَػتْ :  َقاَلػِت اْمػرََأٌة ِلمنَِّبػيِّ ِ : َعػْف اْبػِف َعبَّػاسٍ ، َ ُمَجاِىدٍ ، َ َعَطاءٍ ، َعْف َ ِع ِد ْبِف ُجَبْ رٍ 

: ْبػِف َعبَّػاسٍ َعػْف ا، َعػْف َ ػِع ِد ْبػِف ُجَبْ ػرٍ ، َعْف ُمْ ػِمـٍ ، َ دََّثَنا اأَلْعَمُش : َ َأُب  ُمَعاِ َ  َ ، (ٜ)َ َقاَؿ َ ْ َ ى
َعػْف ، َعػِف الَ َكػـِ ، َعػْف َزْ ػِد ْبػِف َأِبػي ُأَنْ َ ػ َ : َ َقاَؿ ُعَبْ ُد المَّوِ ، ِإفَّ ُأمِّي َماَتتْ :  َقاَلِت اْمرََأٌة ِلمنَِّبيِّ ِ 
َ َقػاَؿ ، َمْ َيػا َ ػْ ـُ َنػْذرٍ ِإفَّ ُأمِّػي َماتَػْت َ عَ :  َقاَلػِت اْمػرََأٌة ِلمنَِّبػيِّ ِ : َعْف اْبِف َعبَّػاسٍ ، َ ِع ِد ْبِف ُجَبْ رٍ 

ػػي َ َعَمْ َيػػا َ ػػْ ـُ : َقاَلػػِت اْمػػرََأٌة ِلمنَِّبػػيِّ : َعػػْف اْبػػِف َعبَّػػاسٍ ، (ٓٔ)َ ػػدََّثَنا ِعْكِرَمػػ ُ ، َأُبػػ  َ ِر ػػزٍ  َماتَػػْت ُأمِّ
 .(ٔٔ)َخْمَ َ  َعَ َر َ ْ ًما

 

                                                 
ٍبًد الرًَّحٍيـً بًف أىًبي زيىىٍيرو القيرشى. ُمَ مَُّد  (ُ)  بفي عى

 بف عىٍمرك بف اٍلمييمب اأٍلىٍزًدٌم اٍلبىٍغدىاًدٌم.ُمَعاِ َ    (ِ)
.َزاِئَدُة  (ّ) ٍمًت الثَّقىًفيُّ  بفي قيدىامىةى أىبيك الصَّ
ـُ  (ْ)  ٍبفي ًعٍمرىافى اٍلبىًطيف. ُمْ ِم
.َ ِعْ ُد  (ٓ) بىٍيًر األىسىًدمُّ  بفي جي
ٍبًد اٍلميطًَّمًب.َعْبُد اهلِل  (ٔ)  ٍبفي عىبَّاًس ٍبًف عى
.َ َمَمُ   (ٕ) ٍضرىًميُّ  بفي كييىٍيًؿ الحى
دي.ُمَجاِىُد  (ٖ) اًج المىكّْيُّ األىٍسكى جَّ ٍبرو أىبيك الحى  بفي جى
.ال بفي سىًعٍيدً َ ْ َ ى  (ٗ)  قىطَّافي
كًمي.ِعْكِرَم   (َُ) اًلد المىٍخزي  بف خى
(ُُ) ( ، ، باب مف مات، كعميو صـك فيو جكاز الصدقة فائدة:  (.ُّٓٗ/حّٓ/ ّصحيح البخارم، كتاب الصـك

 (.َّٗ/ ٓعمى الميت كأف ذلؾ ينفعو بكصكؿ الثكاب إليو، فتح البارم، البف حجر، )



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِِ 

 : ا  ناد جاؿتراجـ ر : أ لً 

مىٍيمىاف ٍبػف ًمٍيػرىاف األى : * اأَلْعَمش مَّػدسي ييٍكنىػى أىبىػا ميحى مػف الخامسػة ، ثقػ  لكنػو  ػدلس، سىػًدٌم الكػاىمي كى
  .(ٔ)مات سنة سبح كأربعيف أك ثماف كأربعيف كمائة

 تدليسو اليضر. ، (ٕ)الثانية مف المدلسيفالطبقة ذكره ابف حجر في 

مَّد اأب الميكني * الَ َكـ بف ُعَتْ َب  مػات سػنة ، ل أنػو ربمػا دلػسثق  ثبت فق و إ، الكػكفي اٍلًكٍنًدمٌ  ميحى
 .(ْ)ذكره ابف حجر في الثانية مف طبقات المدلسيف، (ّ)ثبلث عشرة كمائة أك بعدىا
  تدليسو ال يضر.، مف الطبقة الثانية، ثقة يدلسترجح البا ث  إنو 

بىاحا: ىك َعَطاء* ًشٌي  بف بف أىًبي رى مات ، ؿإماـ ثق  فق و فاضؿ لكنو كث ر ا ر ا، الفيرمأىٍسمىـ القيرى
 . (ِ)ر ذلؾ منوكثي كلـ يى ، إنو تغ ر بآخرة:  ق ؿ، سنة أربح عشرة كمائة لميجرة

 .(ٓ)بالنسبة لئلرساؿ فمـ يذكر أحد أنو أرسؿ عف ابف عباس: قمت

لػـ ، كقيس بف سعد تركا عطاء بآخره، "كاف ابف جريج: الذىبي قكؿ ابف المدينينقؿ كبالنسبة لتغيره 
ال فعطػػاء ثبػػت"، نػػي أنيمػػا بطػػبل الكتابػػة عنػػوبػػؿ ع، يعػػف التػػرؾ االصػػطبلحي كمػػا أف البخػػارم ، (ٔ)كا 
 ركل لو مقركنان بالثقات.

 . ر ؿ، ثق نو إ: ح البا ث ُترجِّ 

ًمػػيى كىػػك صػػغير مػػف كبػػار: َ َأُبػػ  ُمَعاِ َ ػػ *  ػػرير الكيػػٍكًفٌي عى ػػاًزـو الضى مَّػدي بػػفي خى مػػات سػػنة  التاسػػعة، ميحى
 .(ٕ)لميجرة ةخمس كتسعيف كمائ

، " كػؿ حػديث أقػكؿ فيػو حػدثنا فيػك مػا حفظتػو مػف ًفػيّْ المحػدث: ك معاكيػة عػف نفسػوقاؿ أب
كمػػا قمػػت كذكػػر فػػبلف فيػػك مػػا لػػـ أحفظػػو مػػف ًفيػػو كقػػرئ عمػػي مػػف كتػػاب فعرفتػػو فحفظتػػو ممػػا قػػرئ 

                                                 
 (.ّٕ/ ْالتاريخ الكبير، لمبخارم ) (ُ)
 (.ّّ/ُبقات المدلسيف، ابف حجر، )ط (ِ)
 (.ِّٔ، البف حجر، )ص انظر: تقريب التيذيب(، َٕ/َِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (. َّّ/ ّْطبقات المدلسيف، ابف حجر، )  (ْ)
 (.ِّٕ/ُجامح التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لمعبلئي، ) (ٓ)
 (.َٕ/ّميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ٔ)
 (.َْٖ/ُ، البف حجر، )انظر: تقريب التيذيب، (ُِّ/ِٓ)تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم (ٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِّ 

كقػاؿ ، (ِ)ركل أبك معاكية عػف عبيػد اهلل بػف عمػر أحاديػث منػاكير"": كقاؿ يحيى بف معيف، (ُ)عمي"
 أحمػداإلمػاـ  ىػذا مػا أكػدهك ، (ّ)"معاكية مػف أثبػت أصػحاب األعمػش بعػد سػفياف كشػعبة"بأف أبا : مرة
 كقاؿ، (ْ)""أبك معاكية الضرير في هير حديث األعمش مضطرب ال يحفظيا حفظان جيدان : فقاؿ

"ثقػػة : كقػػاؿ ابػػف حجػػر، (ٔ)هيػػره فيػػو اضػػطراب" فػػي"صػػدكؽ كىػػك فػػي األعمػػش ثقػػة ك : (ٓ)بػػف خػػراشا
 .(ٕ)عمش كقد ييـ في حديث هيره" أحفظ الناس لحديث األ
كاهلل ، كمػػا قػػاؿ ابػػف حجػػر كهيػػره،  يػػـ فػػي غ ػػر  ػػد ث األعمػػش، ثقػػ إنػػو : تُػػرجح البا ثػػ 

 .ركل ىنا عف األعمش أعمـ
ًرٌم أىبيك أيسىامىة َزْ ِد ْبِف َأِبي ُأَنْ َ  َ *  زى ٍيد الجى مػف السادسػة مػات سػنة ، ثق  لػو أفػراد، الرُّىىاًكمٌ ، اسمو زى

 .(ٖ)ة كقيؿ سنة أربح كعشريف لميجرةتسح عشر 
سىٍيف اأٍلىٍزًدمٌ : َأُب  َ ِر ز*  ٍبد المَّو ٍبف اٍلحي  .(ٗ)مف الطبقة السادسة، عى

، (ُِ)يكتب حديثو"، "حسف الحديث: كقاؿ أبك حاتـ ،(ُُ) أبك زرعة ، (َُ)ابف معيف قوي كثَّ 
ديكؽ": كقاؿ ابف حباف  .(ُْ)"يخطىء "صدكؽ: كقاؿ ابف حجر، (ُّ)" صى

 
 

                                                 
 (. ُِّ/ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ّْٗ/ّتاريخ ابف معيف ركاية، الدكرم، ) (ِ)
 (.ُِٗ/ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (. ّٖٕ/ُ، لئلماـ أحمد، )العمؿ كمعرفة الرجاؿ (ْ)
 عبد الرحمف بف يكسؼ المركزم.ابف خراش:  (ٓ)
 (.ُِّ/ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٔ)
 (.َْٖ/ُ، البف حجر، )تقريب التيذيب (ٕ)
 (.َّٓالمصدر نفسو، )ص:  (ٖ)
 (.ََّالبف حجر، )ص: ، انظر: تقريب التيذيب(، َِْ/ ُْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٗ)
 (.ّٓ/ ٓ) ،الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ (َُ)
 (.ٖٖٖ/ِألبي زرعة، ) ،الضعفاء (ُُ)
 .نفسو المصدر (ُِ)
 (.ِٓ/ ٕالثقات، البف حباف، ) (ُّ)
 (.ََّ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ُْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِْ 

 (ّ)اليتابعػو عميػو أحػد"و "عامػة مايركيػ: كقػاؿ ابػف عػدم، (ِ)كالنسػائي، (ُ) ضعفو ابف معػيفك 
ػػػانيكقػػػاؿ  كزىجى : كقػػػاؿ أحمػػػد، (ٓ)" لػػػيس بػػػالقكم": النسػػػائيكقػػػاؿ ، (ْ)"هيػػػر محمػػػكد فػػػي الحػػػديث": الجي

 .(ٕ)" ليس حديثو بشئ": داكد ككقاؿ أب، (ٔ)"حديثو منكر"
ح الباحثة   ا قاؿ ابف حجر.كميخطىء   د ؽ نوإتيرجّْ

 : تخر ج ال د ث: ثان اُ 

يَّػػافمػػف طريػػؽ ثبلثػػتيـ  ،(ٓٔ)ابػػف ماجػػوك ، (ٜ)كالترمػػذم، (ٛ)أخرجػػو مسػػمـ ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى بنحػػك  سي
ػػػاًزـ كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ ، (ٕٔ)كأحمػػػد، (ٔٔ)داكد أبػػػك كأخرجػػػو، لفظػػػو ػػػد بػػػف خى مَّ ميعىاًكيىػػػة  اأىبػػػالميكنػػػي ميحى

، (٘ٔ)، كالنسػػائي(ٗٔ)كأخرجػو مسػمـ، (ٖٔ)السَّػًبيًعيٌ  ٍبػف ييػكنيسًعيسىػػى كأخرجػو مسػمـ مػف طريػؽ  ،الكيػٍكًفي
ػة الثَّقىًفػيٌ ، ثبلثتيـ مف طريؽ (ٙٔ)كأحمد مػف كبلىمػا  (ٛٔ)كأحمػد، (ٚٔ)داكد كأبػكأخرجػو  ، زىاًئدىة بف قيدىامى

                                                 
 (.ِٔٔ/ ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم، ) (ُ)
 (.ُٔلمنسائي، )ص:  الضعفاء كالمتركككف، (ِ)
 (.ِٔٔ/ ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدل، ) (ّ)
انيأحكاؿ الرجاؿ،  (ْ)  (.ُٓٓ/ُ، )الجيكزىجى
 (.ُٖٖ/ ٓتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٓ)
 (.ِّٕ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، لئلماـ أحمد، ) (ٔ)
 (.ِِْ/ُْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (.ُٓٓ/ حَْٖ/ ِمـ، كتاب الصياـ، باب قضاء الصياـ عف الميت، )صحيح مس (ٖ)
، باب ما جاء في الصـك عف الميت، ) (ٗ)  (.ُٕٔ/حٕٖ/ ِسنف الترمذم، كتاب الصـك
 (.ُٖٕٓ/حٗٓٓ/ ُ، كتاب الصياـ، باب مف مات كعميو صياـ، )ابف ماجوسنف  (َُ)
 ف مات كعميو صياـ صاـ عنو كليو، سنف أبي داكد، كتاب األيماف كالنذكر، باب ما جاء فيم (ُُ)
 (.َُّّ/حِّٕ/ ّ)
 (.َُٕٗ/حّْْ/ ّ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ُِ)
 (.ُْٓ/حَْٖ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب قضاء الصياـ عف الميت، ) (ُّ)
 .(ُٓٓ/ حَْٖ/ ِالمصدر نفسو، ) (ُْ)
 ي، كتاب الصياـ، باب صـك الحي عف الميت كذكر اختبلؼ الناقميف لمخبر في ذلؾ، السنف الكبرل، لمنسائ (ُٓ)
 .(ِِٓٗ/حِٓٓ/ ّ)
 (.ِّّٔ/حُٕٓ/ ْ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ُٔ)
  سنف أبي داكد، كتاب األيماف كالنذكر، باب ما جاء فيمف مات كعميو صياـ صاـ عنو كليو، (ُٕ)
 (.َُّّ/حِّٕ/ ّ)
 (.ََِٓ/حْٕٓ/ ّ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ُٖ)
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 ِٓ 

ػػػػػػػػػًعٍيد القىطَّػػػػػػػػافطريػػػػػػػػؽ   كبلىمػػػػػػػػا مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ ، (ٕ)كأحمػػػػػػػػػد، (ٔ)كأخرجػػػػػػػػو النسػػػػػػػػائي، يىٍحيىػػػػػػػػى بػػػػػػػػف سى
رَّاًنيٌ رجو النسائي مف طريؽ كأخ، شعبة بنحك لفظو ميٍكسىى بف أىٍعيىف الحى

 كأخرجو أحمد عف ، (ٖ)

ٍيػػر ٍبػػد اهلل بػػف نيمى عى
ػػدكشػػعبة، كزىائًػػدىة، عيسػػى، جمػػيعيـ )، (ٗ) مَّ ٍبػػد اهلل( تػػابعكا ، كميٍكسىػػى، كيىٍحيىػػى، ميحى كعى

مىٍيمىاف بف ًمٍيرىاف األىٍعمىش يَّاف في ركايتو عف سي مىٍيمىاف ٍبف حى مف كأخرجو مسمـ ، كبنحك لفظو بإسناده سي
ػػػش ػػػمىٍيمىاف بػػػف ًمٍيػػػرىاف األىٍعمى ٍعفىػػػر بػػػف ًإيىػػػاس ، (٘)بنحػػػك لفظػػػو طريػػػؽ سي كأخرجػػػو النسػػػائي مػػػف طريػػػؽ جى

ـي ٍبػػػفي ، (ٔ)اليىٍشػػػكيًرمٌ  ٍسػػػًم بىٍيػػػر ًعٍمػػػرىافى اٍلبىًطػػػيفي فػػػي ركايتػػػو عػػػف تػػػابح مي ػػػًعيد ٍبػػػف جي  ، (ٕ)كأخرجػػػو مسػػػمـ، سى
ػػػػر يـ مػػػػف طريػػػػؽجمػػػػيع، (ٗ)كمالػػػػؾ، (ٖ)داكد ككأبػػػػ بىٍيػػػػد المَّػػػػو ٍبػػػػف عيمى  كأخرجػػػػو النسػػػػائي مػػػػف طريػػػػؽ ، عي

بىاح بنحك لفظو عىطىاء بف أىًبي رى
اًلػد، (َُ)  ػة ٍبػف خى كمف طريػؽ ًعٍكًرمى

بىٍيػد المَّػو)جمػيعيـ، (ُُ) ، كعىطىػاء، عي
اًىد بَّاس، كًعٍكًرمىة(، كميجى ٍبدى المَّو ٍبف عى بىٍير في ركايتو عف عى   بو بنحك لفظو.  تابعكا سىًعيد ٍبف جي

 : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػػاف تكبػػػح متابعػػػة تامػػػة فػػػي ركايػػػة  ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى الحػػػديث فػػػي صػػػحيح البخػػػارم مػػػف طريػػػؽ سي
كىذه المتابعػات ، كهيره كما ىك مبيف في التخريج، كمتابعات ناقصة في ركاية مسمـ، البخارم كهيره
 .الصحة درجةإلى تقكيو كترفعو 

                                                 
السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب اإليماف كالنذكر، باب صـك الحي عف الميت كذكر اختبلؼ الناقميف لمخبر في  (ُ)

 .(ُّٖٔ/حَِ/ ٕذلؾ، )
 (.ُّّٖ/حِّٕ/ ٓ، )حابة، مسند عبد اهلل بف عباس مسند أحمد، مسند المكثريف مف الص (ِ)
 السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصياـ، باب صـك الحي عف الميت كذكر اختبلؼ الناقميف لمخبر في ذلؾ،  (ّ)
 (.ِِٖٗ/حِٔٓ/ ّ)
 (.َِّْ/حّْٗ/ ٓ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ْ)
 (.ُْٓ/حَْٖ/ ِ، كتاب الصياـ، باب قضاء الصياـ عف الميت، )صحيح مسمـ (ٓ)
 (.َّّٖ/حِّٕ/ ّالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب اإليماف كالنذكر، باب في قضاء النذر عف الميت، ) (ٔ)
، باب قضاء الصياـ عف الميت، ) (ٕ)  (.ِٔٔٔ/حُٔٓ/ ّصحيح مسمـ، كتاب الصـك
 (.َّّٕ/حِّٔ/ ّ، باب في قضاء النذر عف الميت، )سنف أبي داكد، كتاب اإليماف كالنذكر (ٖ)
 (.ُ/حِْٕ/ِمكطأ مالؾ، أبكاب الصبلة، باب الرجؿ يمكت كعميو نذر ) (ٗ)
، باب صـك الحي عف الميت كذكر االختبلؼ فيو ) (َُ) / ِٔٓ/ ّالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصـك
 (.ِِٕٗح
 (.ِِٗٗ/حِٕٓ/ ّالمصدر نفسو، ) (ُُ)



حطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأ . 

 ِٔ 

: ظ سػػميماف بػف حيػػاف أختػػي ماتػت كعمييػػا صػػـك شػيريف متتػػابعيف بػػالقكؿأعػؿ ابػػف حجػر لفػػ
        كقػػػػد تفػػػػرد أبػػػػك خالػػػػد، "رجػػػػاؿ ىػػػػذا اإلسػػػػناد رجػػػػاؿ الصػػػػحيح إال أف فيػػػػو اختبلفػػػػا كثيػػػػرا فػػػػي إسػػػػناده

كخػػالؼ فيػػو الحفػػاظ كالحػػديث ، سػػميماف بػػف حيػػاف بمفػػظ أختػػي ماتػػت كعمييػػا صػػـك شػػيريف متتػػابعيف
 .(ُ)أكرده البخارم معمقان"

ػػف أبػػي  ابػػف ماجػػوكى ، كالترمػػذمٌ ، ركاه مسػػمـ: كقػػاؿ ابػػف حجػػر فػػي تعميػػؽ التغميػػؽ ًفػػي كتػػبيـٍ عى
سعيد اأٍلىشىج ًبيذا اإلسناد سقط الحكـ ًفي ركاية التٍّْرمذم فىقىط كىأما ميسمـ فىمـ يسؽ المتف بػؿ أحػاؿ بًػًو 

اًلػد مػف  الفىػة كلتفػرد أبػي خالػد أىيضػػا عمػى حػديث زىائػدة كىىػك هيػر جيػد لمػا ًفػي مػػتف ًركىايىػة أبػي خى اٍلميخى
كىاهي الترمًذم ركل أىبك معاكية كهير كاحػد عػف األىعمػش عػف مسػًمـ ، بيذىا السّْياؽ فقاؿ البخاًرٌم ًفيمىا حى

عػف سػػعيد ابػػف جبيػػرو عػػًف ابػف عٌبػػاس كلػػـ يػػذكركا سػػممة بػػف كييػؿ عػػف عطػػاء كال مسػػمـ البطػػيف عػػف 
" جػػكده أىبػػك خالػػد كاستحسػػنو : بخػػارم أىنػػو سػػأىلىو عنػػو فقىػػاؿلكػػف نقػػؿ الترمػػذم فػػي اٍلعمػػؿ عػػف ال مجاىػػد
 .(ٕ)جدا" 

االضػطراب فػي ًإسػناد ىػذا الحػػديث كمتنػو كبيػر جػدا كاالضػطراب مكجػب لمضػػعؼ أضػاؼ ك 
ػػجّْ ري ًإذا تسػػاكت كجػػكه االضػػطراب لكػػف اعتمػػد الشػػيخاف ركايػػة زائػػدة لحفظػػو فى  ت عمػػى بػػاًقي الركايػػات حى

 .(ٖ) الفضؿ بف الحسيف يقكؿ لما سأىلتو عنو شيخنا الحافظ أىبا ىكذا سمعتي 

ػ ": كنقؿ الترمػذم عػف البخػارم لمػا سػألو عػف ىػذا الحػديث فقػاؿ ىػذا الحػديث  د أىبػك خالػدكٌ جى
 .(ْ)أىبك خالد " ركل بعض أصحاب األعمش مثؿ ما ركل: كاستحسف حديثو جدان"كقاؿ

  :تبيف لمباحثة مف خبلؿ جمح طرؽ الحديث كاختبلؼ ألفاظيا ما يمي

حيػث ركاه بمفػظ "أختػي ماتػت كعمييػا صػياـ ، خالؼ أبك خالد األحمػر أكثػر الػركاه عػف األعمػش -ُ
ػػػػػػػػاًزـ: كأكثػػػػػػػػر الػػػػػػػػركاة، شػػػػػػػػيريف متتػػػػػػػػابعيف" ػػػػػػػػد بػػػػػػػػف خى مَّ ػػػػػػػػى ٍبػػػػػػػػف ييػػػػػػػػكنيس السَّػػػػػػػػًبيًعيٌ ك ، ميحى  ، ًعيسى

رَّانًػيٌ  ك، يىٍحيىى بف سىػًعٍيد القىطَّػافك   بمفػظ"، عنػوكشػعبة فػي بعػض الركايػات ، ميٍكسىػى بػف أىٍعػيىف الحى
ٍكـي شىٍير مىٍييىا صى اتىٍت كىعى  ". أيمّْي مى

                                                 
 (.ُٓشرح مقدمة صحيح البخارم، البف حجر، )ص: ىدم السارم  (ُ)
 (.ُِٗ/ ّتغميؽ التعميؽ، البف حجر، ) (ِ)
 (.ُِِّٗ/حُْ/ ُِ(، المعجـ الكبير، لمطبراني، )ِِٕٓ/حّٓٓ/ ْمسند أبي داكد الطيالسي، ) (ّ)
 (.ُُْالعمؿ الكبير، لمترمذم، )ص:  (ْ)
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 ِٕ 

بمفػػظ  حيػػث تابعػػو فػػي بعػػض الركايػػات عػػف شػػعبة عػػف األعمػػش، لػػـ يتفػػرد أبػػك خالػػد بيػػذا المفػػظ -ِ
ػػٍيرناكفػػي ركايػػات أخػػرل بمفػػظ )، "أمػػي ماتػػت كعمييػػا صػػـك شػػير" ػػكـى شى ، (ُ)(أيٍختىيىػػا نىػػذىرىٍت أىٍف تىصي

ػػٍيرنارىكً خػػر بمفػػظ )كفػػي بعضػػيا اآل ػػكـى شى ػػكـى  بىػػًت اٍمػػرىأىةه اٍلبىٍحػػرى فىنىػػذىرىٍت أىٍف تىصي اتىػػٍت قىٍبػػؿى أىٍف تىصي ، فىمى
ٍنيىا) اهلل  كذكرت ذلؾ لرسكؿ، فىأىتىٍت أيٍختييىا النًَّبيَّ  كـى عى  .(ٕ) (فىأىمىرىىىا أىٍف تىصي

اتىػتٍ ركاية البخارم لحديث أبي خالد بمفظ ) -ّ كردت مكصػكلة ك ، ( معمقػة بصػيغة التمػريضأيٍخًتي مى
 كما قاؿ ابف حجر في تغميؽ التعميؽ سابقان.

فػػي كتابػػو العمػػؿ أنػػو سػػأؿ البخػػارم ، الترمػػذم بعػػد ركايتػػو لحػػديث أبػػي خالػػد بػػالمفظ المػػذككر نقػػؿ -ْ
ػػ " عػػف ىػػذا الحػػديث " ركل بعػػض أصػػحاب األعمػػش : كقػػاؿ، كاستحسػػف حديثػػو جػػدان" ده أىبػػك خالػػدكٌ جى

 ."أىبك خالد مثؿ ما ركل

خػػارم دقيػػؽ جػػدان حيػػث لػػـ يتفػػرد أبػػك خالػػد بيػػذا المفػػظ كمػػا بينػػاه فػػي المبلحظػػو قمػػت كػػبلـ الب
  الثانية.

 
 )ال د ث رقـ: *(

ػٌد ُىػَ  اْبػُف َ ػَ ـٍ  -َ ػدََّثِني : قاؿ ا ماـ البخاري  َأْخَبَرَنػا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػُر َأْخَبَرَنػا  ُمَ مَّ
َفَقػاَؿ َمػا ُكْنػُت ُأِ ػبن َأْف َأرَاُه ِمػْف ال َّػْيِر َ ػاِئًما ِإلَّ ) اـ النبػى ِ َعػْف ِ ػ َ  َقاَؿ َ أَْلُت َأَنً ػا ُ َمْ د

 َ َل َ ِر ػَرةً  َخػزَّةً  َ َل َمِ ْ ػتُ  رََأْ ُتُو َ َل ُمْفِطرًا ِإلَّ رََأْ ُتُو َ َل ِمْف المَّْ ػِؿ َقاِئًمػا ِإلَّ رََأْ تُػُو َ َل َناِئًمػا ِإلَّ رََأْ تُػوُ 
 ( َأْطَ ػَب رَاِئَ ػً  ِمػْف رَاِئَ ػِ  َرُ ػ َؿ المَّػوِ  َ َل َعْنَبػَرةً  َ َل َ ػِممت ِمْ ػَك ً  َرُ  َؿ المَّػِو  َكؼِّ  ف ِمفأَْل َ 
(ّ). 

 .ِ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

 
 

                                                 
 (.ُِِّٗ/ْٔ/ُِالكبير، لمطبراني، )(، كالمعجـ ِِٕٓ/ ّٓٓ/ْمسند أبي داكد الطيالسي، ) (ُ)
 (.ُّّٖ/حِّٕ/ ٓ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ِ)
 (.ُُُْ/حِٓ/ ِبالميؿ مف نكمو، كما نسخ مف قياـ الميؿ)صحيح البخارم كتاب الجمعة باب قياـ النبي  (ّ)



انػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَط . 

 ِٖ 

 ( ٗ:  د ث رقـ)ال
: َقػػاؿَ ، ِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ َأُبػػ  َخا َ ػػدََّثَنا، (ٔ)ُ  ُ ػػُؼ ْبػػُف ُم َ ػػى َ ػػدََّثَنا: قػػاؿ ا مػػاـ البخػػاري 

ـَ ْبَف ُعْرَ ةَ  ِإفَّ ُىَنػا ، َ ػا َرُ ػ َؿ المَّػوِ : َقػاُل ا: َقاَلتْ ، (ٖ)َعْف َعاِئَ  َ ، (ٕ)َعْف َأِب وِ ، ُ َ دِّثُ ، َ ِمْعُت ِىَ ا
ـْ ِبِ ػػْرؾٍ  ـَ المَّػػ، (ٗ)ِبُمْ َمػػافٍ  َ ْأُت َنػػا، َأْقَ اًمػػا َ ػػِد ٌث َعْيػػُدُى ـْ َلق َقػػاؿَ َل َنػػْدِري َ ػػْذُكُر َف اْ ػػ : ِو َعَمْ ِيػػا َأ
ـَ المَِّو َ ُكُم ا( ـُ اْ  )اْذُكُر ا َأْنُت
 (ٔ)َ ُأَ اَمُ  ْبُف َ ْفٍص. ، َ الدَّرَاَ ْرِدين ، تَاَبَعُو ُمَ مَُّد ْبُف َعْبِد الرَّْ َمفِ  (٘)

 : تخر ج ال د ث: أ لً 
يَّاف  مىٍيمىاف ٍبف حى اضر المعنىك أخرجو أبك داكد مف طريؽ سي ميحى

مف  البخارم كأخرجو، (ٕ)
ٍبد الرٍَّحمىفطريؽ  مَّد ٍبف عى ٍفص اٍلمدًني، (ٖ)الطَّفىاًكم ميحى كمف طريؽ أيسىامىة بف حى

 كأخرجو ، (ٗ)
داكد مف طريؽ مىاًلؾ بف أنس كأب

كأخرجو النسائي ، (ُُ)ميٌ يضى زيد الجَّ اد بف يى مَّ طريؽ حى  كمف، (َُ)
ٍيؿ النٍَّضر ٍبف مف طريؽ شيمى

  كبلىما مف طريؽ، (ُْ)كالدرامي، (ُّ)ماجو ابفكأخرجو ، (ُِ)
                                                 

 بف رىاشد اٍلقطَّاف. بف ميكسىىُ  ُ ؼ  (ُ)
بىٍيرُعْرَ ة (ِ)  بف العكاـ اٍلقيرىًشي األسدم. ٍبف الزُّ
اًمًر ٍبف عىٍمًرك ٍبًف كىٍعًب ٍبًف سىٍعًد ٍبًف تىٍيـً بف مرة. َعاِئَ  ُ (ّ) افىةى ٍبف عى دّْيًؽ ٍبًف أبي قيحى  ًبٍنتي أبي بىٍكرو الصّْ
ـك ليٍحمىاف، مختار ِبُمْ َماف (ْ)  (.َِٖالصحاح، لمرازل، )ص: : المٍَّحـ المىعركؼ، كالجىمح ًلحاـ ك ليحي
 (ّٖٕٗ/حُُٗ/ ٗصحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب السؤاؿ بأسماء اهلل تعالى كاالستعاذة بيا، ) (ٓ)
 (.َِٖ/ ْالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدل، ) (ٔ)
 (.ِِٖٗ/حَُْ/ ّسنف أبي داكد، كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكؿ المحـ أذكر اسـ اهلل عميو أـ ال ) (ٕ)
 (.َِٕٓ/حْٓ/ ّصحيح البخارم، كتاب البيكع، باب مف لـ ير الكساكس كنحكىا مف الشبيات، ) (ٖ)
 (.َٕٓٓ/حِٗ/ ٕصحيح البخارم، كتاب الذبائح كالصيد، باب ذبيحة األعراب كنحكىـ، )(ٗ)
 ـ ال  ، سنف أبي داكد، كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكؿ المحـ ال يدرل أذكر اسـ اهلل عميو أ (َُ)
(ّ /َُْ/ِِٖٗ.) 
 سنف أبي داكد، كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكؿ المحـ ال يدرل أذكر اسـ اهلل عميو أـ ال  ،  (ُُ)
(ّ /َُْ/ِِٖٗ.) 
(، ُْٕٔ/حُِْ/ ٕ)انظر:(، َُّْ/حّّٔ/ّالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب النعكت، باب بسـ اهلل كباهلل، ) (ُِ)
 (. ُْٕٔ/حُِْ/ٕ)
 (.ُّْٕ/حَُٗٓ/ ِ، كتاب الذبائح، باب التسمية عند الذبح، )ماجو ابفسنف  (ُّ)
 سنف الدارمي، كتاب السنة في األضحية، باب المحـ يكجد فبل يدرل أذكر اسـ اهلل عميو أـ ال ،  (ُْ)
يستفاد منو كؿ ما يكجد في أسكاؽ المسمميف محمكؿ عمى الصحة، ككذا ما ذبحو أعراب فائدة: ( َُِٗ/حُ/ ٔ)

 (. ّٓٔ/ ٗف ألف الغالب أنيـ عرفكا التسمية، فتح البارم، البف حجر، )المسممي
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 ِٗ 

مىٍيماف الرَّاًزم ٍبد الرَّحمف ٍبف سي مَّد، عى اًلؾ، كأيسىامىة، جميعيـ )ميحى اضر، كمى ، كالنٍَّضر، كحمَّاد، كميحى
ٍبد الرَّحمف( تابعكا سيمىٍيمىاف ٍبف حيَّاف   ركايتو عف ًىشىاـ ٍبف عيٍركىة بإسناده كبمفظو. فيكعى

 : مى ا  نادال كـ ع: ثان اً 

يَّػػاف البخػػارمصػػحيح  فػػيالحػػديث  ػػمىٍيمىافي ٍبػػف حى فػػي ركايػػة تامػػة  ةمتابعػػتكبػػح ، مػػف طريػػؽ سي
 .متابعات تقكيو كترفعو إلى درجة الصحةكىذه ال، التخريج فيكما ىك مبيف كهيره ، البخارم

 
  (٘:  د ث رقـ)ال

عػف ،  ػدثنا  م ػد، (ٕ) ُزَىْ ػر  ػدثنا، (ٔ) ِإْ ػَماِع ؿُ  َماِلُؾ ْبفُ  دثنا :  قاؿ ا ماـ البخاري
 أبػػ  خالػػد ، (ٗ)اْلَفػػزاِرّي أخبرنػػا : (ٖ) ُمَ مَّػػدح   ػػدثني : قػػاؿ -ناقػػ    كػػاف لمنبػػي ِ  -أنػػس 
َعَمػى َقُعػ د  َفَجػاَء َأْعرَاِبػي  ، َل ُتْ ػَبؽُ  (٘)َكاَنػِت اْلَعْضػَباءُ : قاؿ، سنَ عف أَ ،   ؿ د الطً مَ عف  ُ ، األ مر
)ِإفَّ :  ِِ  اهلل فَقػاَؿ َرُ ػ ؿُ ، ُ ِبَقِت اْلَعْضَباءُ : َقاُل ا، َفاْ َتدَّ َذِلَؾ عمى اْلُمْ ِمِم فَ ، َفَ َبَقَيا، َفَ اَبَقَيا

 .(ٙ)ِمَف الدنْنَ ا َ ْيٌء ِإلَّ َ َضَعُو( َ قًّا َعَمى المَِّو َأْف َل َ ْرَتِفعَ 
 : تخر ج ال د ث: أ لً 

، بػػػف ميعىاًكيىػػػة زيىىٍيػػػر كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ، (ٖ)مختصػػػران داكد  ككأبػػػ، (ٕ)بمفظػػػو البخػػػارم أخرجػػػو
اًرث كأخرجو النسائي مف طريؽ اًلد بف الحى مف طريؽ ًإٍبرىاًىيـ ٍبف أىٍحمىد  البخارمكأخرجو ، (ٗ)بمفظو خى

ٍكًصًميّْ مختصران  اٍلمى
مَّد الفىزىاًرٌم  كمف طريؽ، (َُ) اؽ  اأىبالميكنى ًإٍبرىاًىٍيـ بف ميحى أحمػد  كأخرجػو، (ُُ)ًإٍسحى

                                                 
.َماِلُؾ  (ُ) اًعيؿي النىيدم أبيك هىسَّافى  ٍبفي ًإٍسمى
ٍعًفٌي.ُزَىْ ر  (ِ)  بف ميعىاًكيىة اٍلجه
 بف سىبلـ بف الفرج السيممي.ُمَ مَّد  (ّ)
ارث اٍلفىزاًرٌم، أىبيك عَمْرَ اف  (ْ) : بد اهلل الككفي، بف ميعىاًكيىة بف الحى ىذه النسبة إلى قبيمة فزارة، األنساب، اْلَفَزاِريَّ

 (.ُِِ/ َُلمسمعاني، )
 (.ُِٓ/ ّمىٍشقيكقة األذيف، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )الَعْضَباء:  (ٓ)
الزىد ًفي الدُّنيا،  فيو الحث عمىفائدة: (، َُٓٔ/حَُٓ/ ٖصحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، باب التكاضح، ) (ٔ)
ميؽ النَّبي   ٍسف خي دكر أىصحابو عمى التَّكىاضح كفيو داللو عمى حي ، فتح  البارم ،البف كتىكاضيعو كعظمىتيو في صي

 . (ْٕ/ٔحجر)
 (.ِِٕٖ/ِّ/ ْصحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، باب التكاضح، )ج (ٕ)
 (.َّْٖ/حِْٓ/ ْر كتاب اأٍلىدىًب، )سنف أبي داكد، كتاب األدب، باب كراىية الرفعة في األمك  (ٖ)
 (.ّٖٖٓ/حِِٕ/ٔلنسائي، كتاب اٍلخٍيؿ، باب السىبىؽ، )اسنف  (ٗ)
 (.ُِٕٖ/حِّ/ ْ، )صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير، باب ناقة النبي  (َُ)
 (.ُِٕٖ/حِّ/ْ، )المصدر نفسو، كتاب الجياد كالسير، باب ناقة رسكؿ اهلل  (ُُ)
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 َّ 

ػػمىمٌي بمفظػػو ػػًدٌم السُّ ػػد ٍبػػف أىبًػػي عى مَّ عػػف ميحى
ػػركافك ، زيىىٍيػػرجمػػيعيـ )، (ُ) اًلػػد، مى ٍبػػرىاًىيـك ، كخى ػػد اً  ، ٍبػػف أىٍحمى

ػػػد مَّ ػػػػد(، ًإٍبػػػرىاًىٍيـ بػػػػف ميحى مَّ يَّػػػػاف ، كميحى ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى ميػػػد بإسػػػػناده فػػػيتػػػػابعكا سي  كأخرجػػػػو، ركايتػػػػو عػػػػف حي
ميػػد ، مػػف طريػػؽ ثىابًػػت اٍلبينىػػاًنٌي مطػػكالن ثبلثػػتيـ ، (ْ)كأحمػػد ،(ّ)داكد بػػكأك ، (ِ)البخػػارم ركايتػػو  فػػيتػػابح حي
 بو.  عف أنس

 : ال كـ عمى ا  ناد: ثان اَ 
يَّػػاف البخػػارمصػػحيح  فػػيالحػػديث  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى فػػي ركايػػة متابعػػات تامػػة تكبػػح ، مػػف طريػػؽ سي

بمحمػػػد بػػػف مػػػركاف  ان ركل لػػػو مقركنػػػ البخػػػارم كمػػػا أف، التخػػػريج فػػػيكمػػػا ىػػػك مبػػػيف  ، كهيػػػرهالبخػػػارم
 متابعات تقكيو كترفعو إلى درجة الصحة. كىذه ال، الفزارم

   
 )ال د ث رقـ: *( 

ػُد ْبػػُف ُعَبْ ػِد المَّػػوِ :  البخػاريقػاؿ ا مػػاـ  ، َ ػدََّثَنا ُأَ ػػاَم  بػف َ ْفػػص اْلمػػدِني، َ ػػدََّثَنا ُمَ مَّ
ِـّ ، َعْف َأِب وِ ، ِىَ اـِ ْبِف ُعْرَ ةَ  ِإفَّ َقْ ًما َ ْأُت َنا ، َ ا َرُ  َؿ المَّوِ : َأفَّ َقْ ًما َقاُل ا، اْلُمْؤِمِن فَ  َعْف َعاِئَ َ  ُأ

ـْ َلق َفَقاؿَ  ـُ المَِّو َعَمْ ِو َأ ـْ َ ُكمُػ ا): ِبالمَّْ ـِ َل َنْدِري َأُذِكَر اْ  َ َكػاُن ا َ ػِد َث َعْيػٍد ِبَجاِىِم َّػٍ   .(َ ػمن ا َأْنػُت
 .(٘) الطفا ي،  تابعو أب  خالد، عف الدرا ردي، تابعو عمي

 .ْ: حديث رقـفي سبؽ تخريجو 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.ََُُِ/حٖٔ/ ُٗ، )د اٍلمكثًريف ًمفى الصحابة، مسند أنس بف مالؾ مسند أحمد، مسنى  (ُ)
 (.ِِٕٖ/حِّ/ ْ، )صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير، باب ناقة النبي  (ِ)
 .(ُّْْ/حِِّ/ْ) انظر:( ، َِْٖ/حِّٓ/ ْسنف أبي داكد، كتاب األدب، باب في كراىية الرفعة في األمكر، ) (ّ)
 (.ُّٗٓٔ/حِّْ/ُِ، ، )ٍلمكثًريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ مسند أحمد، مسند ا (ْ)
 (.َٕٓٓ/حِٗ/ ٕصحيح البخارم، كتاب البيكع، باب مف لـ ير الكساكس كنحكىا مف الشبيات ) (ٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُّ 

 مر  ات ُ َمْ َماُف ْبف َ  َّاف في    ح م مـ.: لمطمب الثانيا
 (ٙ:  د ث رقـ)ال
ِلػٍد َ ْعِنػي َ دََّثَنا َأُب  َخا، ْبِف ُنَمْ ٍر اْلَيْمَداِنين  َ دََّثَنا ُمَ مَُّد ْبُف َعْبِد اهللِ : قاؿ ا ماـ م مـ   

َعِف ، َعِف اْبِف ُعَمر، (ٕ)َعْف َ ْعِد ْبِف ُعَبْ َدةَ ، (ٔ)َعْف َأِبي َماِلٍؾ اأَلْ َجِعيِّ ، َماَف ْبَف َ  َّاَف اأَلْ َمرَ ُ َم ْ 
دَ ، َعَمى َخْمَ  ٍ  )ُبِنَي اِ ْ َ ـُ : َقاؿَ ، النَِّبيِّ  َ ةِ ، المَّوُ  َعَمى َأْف ُ َ  َّ َقاـِ ال َّ َ ِ َ اـِ ، تَاِء الزََّكاةِ َ اِ  ، َ اِ 

.، َرَمَضافَ  ـُ َرَمَضافَ ، اْلَ جن : َفَقاَؿ َرُجؿٌ  َ اْلَ جِّ ـُ َرَمَضػافَ ، لَ : َقاؿَ ، َ ِ َ ا َ اْلَ ػجن َىَكػَذا َ ػِمْعُتُو ، ِ َ ا
 .(ٖ)(ِمْف َرُ  ِؿ اهللِ 

  :تخر ج ال د ث: أ لً 

كىًريَّػػا يَّػػاف ، (ْ)نى بمفظػػواليمػػدىا أخرجػػو مسػػمـ مػػف طريػػؽ يىٍحيىػػى ٍبػػفي زى ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى  فػػيتػػابح سي
ػػٍعد ٍبػػف طىػػاًرؽ ًعيٌ  ركايتػػو عػػف سى ثبلثػػتيـ مػػف ، (ٕ)كالنسػػائي، (ٔ)كالترمػػذم، (ٓ)أخرجػػو البخػػارمك ، األىٍشػػجى

اًلػػد بمفظػو ػة ٍبػف خى ًنٌي  أخرجػو مسػػمـ مػف طريػؽ ك، طريػؽ ًعٍكًرمى ػكالى كأخرجػػو  (ٖ)طىػاكس بػػف كيسىػاف اٍلخى
بً  ػػػػػػًدم بمفظػػػػػػوالترمػػػػػػذم مػػػػػػف طريػػػػػػؽ حى   كأخرجػػػػػػو أحمػػػػػػد مػػػػػػف طريػػػػػػؽ، (ٗ)ٍيػػػػػػب بػػػػػػف أىبًػػػػػػي ثىابًػػػػػػت اأٍلىسى
ػػر بمفظػػو، (َُ)يىًزيػػد ٍبػػف ًبٍشػػر السٍَّكسىػػًكي ٍبػػد اهلل بػػف عيمى ٍيػػد بػػف عى ػػد بػػف زى مَّ كمػػف طريػػؽ ميحى

جمػػيعيـ ، (ُُ)
بيػػػػب، كطػػػػاكس، )ًعٍكًرمػػػػة ػػػػد(، كيىًزيػػػػد، كحى مَّ ػػػػمىًمي ، كميحى ه السُّ بىٍيػػػػدو ػػػػٍعد بػػػػف عي   عػػػػف ركايتػػػػو فػػػػيتػػػػابعكا سى

ٍبد المَّو ٍبف عيمىر   .عى
 
 

 
                                                 

. َأِبي َماِلٍؾ:  (ُ) ًعيُّ ـى اأٍلىٍشجى  سىٍعدي ٍبفي طىاًرًؽ ٍبًف أىٍشيى
.َ ْعُد  (ِ) مىًميُّ  ٍبفي عيبىٍيدىةى السُّ
 (.ُٗ/حّْ/ ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بني اإًلسبلىـ عمى خمس، ) (ّ)
 (.ُٗ/حّْ/ ُالمصدر نفسو، ) (ْ)
 (.ٖ/حُُ/ ُبني اإلسبلـ عمى خمس، ) صحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب قكؿ النبي  (ٓ)
 (.ََِٗٔ/جَُّ/ ْسنف الترمذم، كتاب اإليماف، باب ما جاء في بني اإًلسبلىـ عمى خمس، ) (ٔ)
 (.ََُٓ/حَُٕ/ ٖلنسائي، كتاب اإليماف كشرائعو، عمى كـ بيًني اإًلسبلـ، )اسنف  (ٕ)
 (.ِِ/حّْ/ ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بني اإًلسبلىـ عمى خمس، ) (ٖ)
 (.ََِٗٔح/َُّ/ ْسنف الترمذم، كتاب اإليماف، باب ما جاء في بني اإًلسبلىـ عمى خمس، ) (ٗ)
 (.ْٖٕٗ/حُْٕ/  ٖ، )مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر مسند أحمد، (َُ)
 (.َُٓٔ/حُِّ/ َُالمصدر نفسو، ) (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِّ 

  ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف فيالحديث  كما ، كناقصة، تامة اتمتابعتكبح ، صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
  .الصحة درجة إلىكىذه المتابعات تقكيو كترفعو ، التخريج فيىك مبيف 

 
 (ٚ:  د ث رقـ)

اُف َ ػدََّثَنا َمػْر َ : َقػالَ ، (ٕ)َ اْبػُف َأِبػي ُعَمػرَ ، (ٔ)ُ َ ْ ُد ْبػُف َ ػِع دٍ  َ دََّثَنا : قاؿ ا ماـ م مـ 
َل ِإَلػػَو ِإلَّ : َ قُػػ ُؿ َمػػْف َقػػاؿَ ،  َ ػػِمْعُت َرُ ػػ ؿ: َقػػاؿَ ، (ٖ)َعػػْف َأِب ػػوِ ، َعػػْف َأِبػػي َماِلػػؾٍ ، َ ْعِنَ ػاِف اْلَفػػزَاِريَّ 

َأُبػ  َبْكػِر ْبػُف َأِبػي   َ ػدََّثَنا َ ِ َ اُبُو َعَمى المَّػِو.، َ َدُموُ ، َماُلوُ  َ ُرـَ ، ِبَما ُ ْعَبُد َمْف ُد ِف اهللِ  َ َكَفرَ ، المَّوُ 
ِكَ ُىَمػا ، (ٙ)َ ِز ُد ْبُف َىاُر فَ  َ دََّثَنا، (٘)َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمُر)ح( َ َ دََّثِن ِو ُزَىْ ُر ْبُف َ ْربٍ ، (ٗ)َ ْ َب َ 
َد المََّو...:  ق ؿ  َأنَُّو َ ِمَع النَِّبيَّ ، َأِب وِ  َعفْ ، َماِلؾٍ  َأِبي َعفْ  ّـَ َذَكرَ ، َمْف َ  َّ  .(ٚ)ِبِمْثِموِ ، هُث
  :تخر ج ال د ث: أ لً 

كأخرجػو أحمػد عػف ، كبلىما مف طريؽ مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة الفىزىاًرم، (ٗ)كأحمد، (ٖ)أخرجو مسمـ
ػػػمىًمي ػػػٍركىاف(، كبلىمػػػا )يىًزيػػػد، (َُ)يزيػػػد بػػػف ىػػػاركف السُّ يَّػػػاف ، كمى ػػػمىٍيمىافي ٍبػػػف حى        ركايتػػػو عػػػف فػػػيتابعػػػا سي

ًعيٌ بإسناده كبمثمو. كأخرجو أحمد  معمقان بمفظو. (ُُ)سىٍعد ٍبف طىاًرؽ اأٍلىٍشجى

 

 
                                                 

. ُ َ ْ ُد بُف َ ِعْ دِ  (ُ) ، األىٍنبىاًرمُّ دىثىاًنيُّ  الحى
مَّد ٍبف يحيى ٍبف أىبي عيمىر العدني.ابف َأبي ُعَمر (ِ)  ، ىك: ميحى
ـى أب و:  (ّ) .طىاًرًؽ ٍبًف أىٍشيى ًعيّْ  اأٍلىٍشجى
مَّد بف أبي شىيبىة.َأُب  َبْكِر  (ْ) ٍبد المَّو بف ميحى  ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى ىك: عى
ٍيثىمىةى النسائي.ُزَىْ ُر  (ٓ) رىًشيُّ أىبيك خى ٍرًب الحى  بفي حى
.َ ِزْ ُد  (ٔ) مىًميُّ ٍكفى السُّ  بفي ىىاري
 (.َْ، ّٗ/حّٓ/ُقكلكا ال إلو إال اهلل، )صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب األمر بقتاؿ الناس حتى ي (ٕ)
 (. ّٔ/ح ّٔ/ ُالمصدر نفسو، ) (ٖ)
 (.ُِِّٕ/حُٖٗ/ ْٓمسند أحمد، مسند المكييف، مسند طارؽ بف أشيـ األشجعي، ) (ٗ)
 (.ُٕٖٓٓ/ح ُُِ/ ِٓالمصدر نفسو، ) (َُ)
 (.ُِِِٕ/حُٖٖ/ْٓ)انظر:(، ُٖٕٖٓ/حُِْ/ ِٓالمصدر السابؽ، ) (ُُ)



تة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضد . 

 ّّ 

 :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف  فيالحديث  ، مسمـفي ركاية متابعة تامة تكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
المتابعات ال األصكؿ كما ىك  فيالحديث أكرده اإلماـ مسمـ ك ، التخريج فيك مبيف كأحمد كما ى

 .كاضح مف الحديث
 

 (ٛ:  د ث رقـ)ال 
َ َ ػدََّثَنا ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػُر ح، َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبػُف َأِبػي َ ػْ َب َ : قاؿ ا ماـ م مـ 

ْ َ ا، َأُب  ُكَرْ بٍ  ، (ٕ)َعػْف َأِبػي ِظْبَ ػافَ ، َعػِف اأْلَْعَمػشِ ، ِكَ ُىَمػا َعػْف َأِبػي ُمَعاِ َ ػ َ ، (ٔ)ُؽ ْبػُف ِإْبػرَاِى ـَ َ اِ 
، (ٙ)ِمػْف ُجَيْ َنػ َ  (٘)اْلُ َرَقػاتِ  َفَ ػبَّْ َنا، (ٗ)ِفي َ ػِر َّ ٍ   اهلل)َبَعَثَنا َرُ  ُؿ : َقاؿَ  (ٖ)َعْف ُأَ اَمَ  ْبِف َزْ دٍ 

 َفَقاَؿ َرُ  ؿُ ، َفَذَكْرُتُو ِلمنَِّبيِّ ، ِفي َنْفِ ي ِمْف َذِلؾَ  َفَ َقعَ  َفَطَعْنُتوُ ، َل ِإَلَو ِإلَّ اهللُ : َقاؿَ َفَأْدَرْكُت َرُجً  فَ 
: ؿَ َقػا، ِإنََّمػا َقاَلَيػا َخْ ًفػا ِمػَف ال ِّػَ ح، َ ػا َرُ ػ َؿ اهللِ : ُقْمػتُ : َأَقاَؿ َل ِإَلَو ِإلَّ اهلُل َ َقَتْمَتُوق َقػاؿَ : اهلل 

ُرَىا َعَميَّ َ تَّى َتَمنَّْ ُت َأنِّي َأْ َمْمُت َ  ْ  )َأَفَ  َ َقْقتَ  ـْ َلق َفَما زَاَؿ ُ َكرِّ ـَ َأَقاَلَيا َأ ، َمِئذٍ َعْف َقْمِبِو َ تَّى َتْعَم
ـْ : َقاَؿ َرُجؿٌ : َقاؿَ ، ِني ُأَ اَم َ َ عْ  (ٚ)ْقُتَمُو ُذ  اْلُبَطْ فِ  ى َل َأْقُتُؿ ُمْ ِمًما َ تَّ َ َأَنا َ اهللِ : َفَقاَؿ َ ْعدٌ : َقاؿَ  أََلػ

ـْ َ تَّػػى َل َتُكػػ َف : َ ُقػػِؿ اهللُ  [ق َفَقػػاَؿ ٜٖ: األنفػػاؿ ػػ رة  ] َ َ ُكػػ َف الػػدِّ ُف ُكمنػػُو ِلمَّػػوِ  (ٛ)ِفْتَنػػ ٌ َ َقػػاِتُم ُى
 .(ٜ)َأْف ُتَقاِتُم ا َ تَّى َتُك َف ِفْتَنٌ (َ َأْنَت َ َأْ َ اُبَؾ ُتِر ُد َف ، َقْد َقاَتْمَنا َ تَّى َل َتُك َف ِفْتَن ٌ : َ ْعدٌ 

 

 

 
                                                 

ٍنظىًمي.بف ِإْ َ اؽ  (ُ)  ًإٍبرىاًىيـ اٍلحى
ٍنًبي الكيٍكًفي. َأُب  َظْبَ اف (ِ) ٍنديب، أىبيك ظىٍبيىاف الجى ٍيف بف جي  ىك: حيصى
: أىبيك حارثة.ُأَ اَمُ   (ّ) ييقىاؿي : أىبيك محمد، كى ييقىاؿي اًرثىةى بًف شىرىاًحٍيؿى اٍلكىٍمًبيُّ كمكاله، أىبيك زيد، كى ٍيًد بًف حى  بفي زى
ٍفيىة، تيذيب المغة، لميركم، ) ىي:َ ِر ٍَّ   (ْ)  (.ّٗ/ ُّجماعة مف الجيش سميت سىًرٌيةن ألنيا تسرل ليبلن في خي
 (.ُِٗ/ ًْنٍسبىةن ًإلىى قبيمة الحرقة بطف بجيينة، األنساب، لمسمعاني، )اْلُ َرَقاِت:  (ٓ)
 (.َُُ/ ًُّىيى اسـ قىًبيمىةه، لساف العرب، البف منظكر، )ُجَيْ َنَ :  (ٔ)
 (.َُ/ ِ: ىك أسامة بف زيد، كسمى بذلؾ ألنو كانت لىوي بىٍطفه ميٍندىحّّ أىٍم ميتًَّسح، المصدر نفسو، )اْلُبَطْ فِ ُذ   (ٕ)
 (.َُْ/ ّ، )السابؽاالٍمًتحاًف كاالٍخًتبار، المصدر الفتن :  (ٖ)
 (.َُٗ/ ٔٗ /ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة اإليماف، كاإلسبلـ، كالقدر، ك عبلمة الساعة، ) (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ّْ 

  :تخر ج ال د ث: أ لً 

ػًرير، (ِ)يكالنسائ، (ُ)أخرجو مسمـ   ػاًزـ الضَّ مَّد ٍبف خى داكد  ككأخرجػو أبػ، كبلىما مف طريؽ ميحى
بىٍيػػد الطَّنىاًفًسػػيٌ  بىٍيػػد الطَّنىاًفًسػػ، (ّ)مػػف طريػػؽ يىٍعمىػػى ٍبػػف عي كبلىمػػا ، (ْ)يٌ كأخرجػػو أحمػػد عػػف يىٍعمىػػى ٍبػػف عي

ػػػػد مَّ يَّػػػػاف ، ك يىٍعمىػػػػى(، )ميحى ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى كأخرجػػػػو ، ركايتػػػػو عػػػػف األعمػػػػش بإسػػػػناده كلفظػػػػو فػػػػيتابعػػػػا سي
ػػػممي كبلىمػػػا، (ٔ)كمسػػػمـ، (ٓ)البخػػػارم ػػػيـ بػػػف بشػػػير السُّ كأخرجػػػو النسػػػائي مػػػف طريػػػؽ ، مػػػف طريػػػؽ ىيشى

ٍكر بف  ػٍكرك ، ىيشىػيـكبلىما)، (ٕ)أبػي األسػكدمىٍنصي ػ اتابعػ (مىٍنصي ركايتػو  فػي مىٍيمىاف بػف ًمٍيػرىاف األىٍعمىػشسي
ٍنديب  عف ٍيف بف جي  ظىٍبيىاف بإسناده كمعناه. اأىبالميكنى حيصى
  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف  فيالحديث    في ركاية تامة ةمتابعتكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
  .الصحة بعات تقكيو كترفعو إلي درجةالمتا كىذه، مالبخار في ركاية ناقصة  ةكمتابع، داكد يأب

 

 (ٜ:  د ث رقـ)ال
       َعػِف ، (ٜ)َعػْف ِىَ ػاـٍ ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأَلْ َمػرُ ، (ٛ)َ ػدََّثَنا َأُبػ  ُكَرْ ػبٍ : قاؿ ا ماـ م ػمـ 

ّـَ  َ  اهلل َقاَؿ َرُ  ؿُ : َقاؿَ ، (ٔٔ)َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، (ٓٔ)اْبِف ِ  ِر فَ  ـْ َ ْعَمْمَيا )َمْف َى ُكِتَبْت َلػُو ، ِبَ َ َنٍ  َفَم

                                                 
 . (َُٗ/ ٔٗ/ ُ، )صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة اإليماف، كاإلسبلـ، كالقدر، ك عبلمة الساعة، (ُ)
 (.َْٖٓ/حُّ/ ٖالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب السير، باب قكؿ المشرؾ ال إلو إال اهلل، ) (ِ)
 (.ِّْٔ/حْْ /ّسنف أبي داكد، كتاب الجياد، باب عمى ما يقاتؿ المشرككف، ) (ّ)
يد (ْ)  (.َُِِٖ/حُّّ/ّٔ، )مسند أحمد، تتمة مسند األىنصار، حديث أيسىامة بف زى
أسامة بف زيد إلى الحرقات مف جيينة  صحيح البخارم، كتاب المغازم، باب بعث النبي  (ٓ)
 (.ِٕٖٔح/ْ/ٗ)سكرة المائدة(. )كمف أحياىاكتاب الديات، باب قكؿ اهلل تعالى:  انظر:(، ِْٗٔ/حُْْ/ٓ)
 (.َُٗ/ح ٔٗ/ ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب تحريـ قتؿ الكافر إف قاؿ ال إلو إال اهلل، ) (ٔ)
 (.ُْٖٓ/حُّ/ ٖالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب السير، باب قكؿ المشرؾ ال إلو إال اهلل، ) (ٕ)
مَّد بف العبلء اليمداني الككفي.َأُب  كر ب:  (ٖ)  ميحى
ـُ  (ٗ) سَّ ِىَ ا .بفي حى ٍبًد اهلًل القيٍرديٍكًسيُّ  افو أىبيك عى
مَّد بف سيريف األىٍنصاًرٌم. اْبِف ِ  ِر فَ  (َُ)  ىك: ميحى
. َأُب  ُىَرْ َرة (ُُ) ٍخرو ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي صى اًنٌي اسمو قيؿ عى  الدكسي اٍليىمى



وغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطر . 

 ّٓ 

ّـَ ، َ َ َن ً  ـْ ، (ٔ)ُكِتَبػْت َلػُو َعْ ػرًا ِإَلػى َ ػْبِع ِمَئػِ  ِضػْعؼٍ ، ِبَ َ ػَنٍ  َفَعِمَمَيػا َ َمػْف َىػ ّـَ ِبَ ػ َِّئٍ  َفَمػ َ َمػْف َىػ
ـْ ُتْكَتبْ ، َ ْعَمْمَيا ْف َعِمَمَيا ُكِتَبْت(، َل  .(ٕ)َ اِ 

 .تخر ج ال د ث:  لً أ
ٍعفىػػػر الييػػػذىًليٌ  ػػػد بػػػف جى مَّ أخرجػػػو أحمػػػد عػػػف ميحى
يَّػػػاف ، (ّ) ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى   ركايتػػػو عػػػف فػػػيتػػػابح سي

ػػاـ بػػف حسػػاف بإسػػناده كلفظػػو كبلىمػػا مػػف طريػػؽ ، (ٓ)كمسػػمـ بمعنػػاه، (ْ)كأخرجػػو البخػػارم بنحػػكه، ًىشى
ػػػػػػػػػػػٍنعىاًنيٌ  نىٌبػػػػػػػػػػػػو الصَّ ػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػف مي  يػػػػػػػػػػػػؽ كبلىمػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف طر ، (ٕ)كأحمػػػػػػػػػػػد، (ٔ)كأخرجػػػػػػػػػػػػو البخػػػػػػػػػػػارم، ىىمَّ

ػػػز األىٍعػػرىج بزيػػػادة ٍبػػد الػػػرٍَّحمىف ٍبػػف ىيٍرمي ًقػػٌي بمفظػػػو، عى رى ٍبػػد الػػػرٍَّحمىف اٍلخى كأخرجػػو مسػػػمـ مػػف طريػػػؽ عى
(ٖ) ،

ػػػيّْب بمفظػػػو، (َُ)كأحمػػػد، (ٗ)كأخرجػػػو الترمػػػذم ػػػًعيد ٍبػػػف اٍلميسى كأخرجػػػو النسػػػائي ، كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ سى
ػػاًلح سيػػيىٍيؿ ٍبػػف أىبًػػ كبلىمػػا مػػف طريػػؽ، (ُِ)كأحمػػد بزيػػادة، (ُُ)بمفظػػو كأخرجػػو أحمػػد مػػف ، السَّػػمَّافي صى
ٍبػػد الػػرٍَّحمىف الزٍُّىػػًرٌم مختصػػران  يأىبػػ طريػػؽ ػػمىمىة بػػف عى سى

ٍبػػد اهلل ، (ُّ)          المكنػػيكمػػف طريػػؽ ذىٍكػػكىاف بػػف عى
اًلح السَّمَّاف بمعناه اأىب ٍبػد الػرٍَّحمىفك ، كاألىٍعرىج، ىىمَّاـجميعيـ)، (ُْ)صى ػمى  يكأىبػ، كسيػيىٍيؿ، كسىػًعيد، عى ، مىةسى
اًلح( يكأىبي  مَّد بف ًسٍيًرٍيف ، صى  بو.  ىريرة أبيركايتو عف  فيتابعكا ميحى

 

                                                 
 (.ٖٗ/ ّمثمى األجر، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )ِضْعؼ:  (ُ)
ـٍ تيكتب، )ص (ِ) ذا ىىـ بسىيئة لى سنة كيتبت، كىاً  يمىاف، باب ًإذا ىىـ اٍلعىبد بحى  (.َِٔ/حُُٖ/ ُحيح مسمـ، كتاب اإٍلً
 (. ُٕٔٗ/حُِّ/ ُِ، )مسند أحمد مسند المكثريف مف الصحابة/ مسند أبك ىريرة  (ّ)
 (.ِْ/حُٕ/ ُصحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب حسف إسبلـ المرء ) (ْ)
 (.َِٓ/حُُٕ/ ُمسمـ، كتاب اإليماف، باب حسف إسبلـ المرء ) صحيح (ٓ)
/ ٗ(، )ُٓ، )سكرة الفتح: يريدكف أف يبدلكا كبلـ اهللصحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب قكؿ اهلل تعالى:  (ٔ)

 (.َُٕٓ/حُْْ
 (.ِٕٔٗ/ُْٓ/ُِ، )مسند أحمد مسند المكثريف مف الصحابة/ مسند أبك ىريرة  (ٕ)
ـٍ تيكتب، )صحيح مس (ٖ) ذا ىىـ بسىيئة لى سنة كيتبت، كىاً  يمىاف، باب ًإذا ىىـ اٍلعىبد بحى  (.َِٓ/حِٖ/ُمـ، كتاب اإٍلً
ـك عف رسكؿ اهلل  (ٗ) ، )سنف الترمذم، أىبكىاب الصَّ  (.ٕٔ/حُِٖ/ ِ، باب ما جاء في فضؿ الٌصـك
حابىة، مسند أبي ىريرة (َُ) / ُّ)انظر:(.ّّٔٗ/حُِْ/ ُٓ، )مسند أحمد، مسنىد الميكثريف مف الصَّ

 (.َٕٕٔ/حْٗ
نىائز، باب ًذكر ااًلختبلؼ، )ا سنف (ُُ)  (.ُِِٓ/حُِٔ/ ْلنسائي، كتاب الجى
حابىة، مسند أبي ىريرة (ُِ)  (.َٕٕٔ/حْٗ/ ُّ، )مسند أحمد، مسنىد الميكثريف مف الصَّ
 (.ََُْٓ، حَُُِٔ/حَُّْ/ ْ، ) نفسوالمصدر  (ُّ)
 (.ِّْ/ح ُِّ/ُِ، )المصدر  السابؽ (ُْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ّٔ 

  ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 
يَّػاف  فيالحديث  ػميماف بػف حى ، أحمػد فػي ركايػة تامػة متابعػةتكبػح صحيح مسػمـ مػف طريػؽ سي
المتابعػات  كىػذه، جالتخػري فػيكمػا ىػك مبػيف كهيرىمػا ، كمسػمـ، البخػارمفػي ركايػة كمتابعات ناقصة 

  .الصحة تقكيو كترفعو إلي درجة
  

 (ٓٔ:  د ث رقـ)ال
ْعِنػي ُ ػَمْ َماَف  َ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلػدٍ ، ْبُف َعْبِد اهلِل ْبِف ُنَمْ رٍ َ دََّثَنا ُمَ مَُّد : قاؿ ا ماـ م مـ 

ـْ : َفَقػاؿَ ، (ٖ)ُكنَّػا ِعْنػَد ُعَمػرَ : َقػاؿَ ، (ٕ)ُ َذْ َفػ َ َعػْف ، (ٔ)َعػْف ِرْبِعػي  ، َعْف َ ْعِد ْبِف َطاِرؽٍ ، ْبَف َ  َّافَ  َأ نُكػ
ـْ َتْعُن َف ِفْتَنَ  الرَُّجِؿ ِفػي َأْىِمػِو َ َجػارِِه : َفَقاؿَ ، َنْ ُف َ ِمْعَناهُ : َ ِمَع َرُ  َؿ َ ْذُكُر اْلِفَتَفق َفَقاَؿ قْ ـٌ  َلَعمَُّك

ػَ ةُ ِتْمػَؾ ُتَكفُِّرَىاال: َقػاؿَ ، َأَجؿْ : ق َقاُل ا ػَ اـُ ،  َّ ػَدَق ُ ، َ ال ِّ ـْ َ ػِمَع النَِّبػيَّ ، َ ال َّ َ ػْذُكُر الَِّتػي  َ َلِكػْف َأ نُكػ
َ ػِمْعُت : مَّػِو َأُب َؾ.َقػاَؿ ُ َذْ َفػ ُ َأْنَت لِ : َقاؿَ ، َأَنا: َفُقْمتُ ، َفَأْ َكَت اْلَقْ ـُ : َمْ َج اْلَبْ ِر ق َقاَؿ ُ َذْ َف ُ  َتُم جُ 

، َفػػَأين َقْمػػٍب ُأْ ػػِرَبَيا، (ٗ)ُعػػ ًدا ُعػػ ًدا اْلِفػػَتُف َعَمػػى اْلُقمُػػ ِب َكاْلَ ِ ػػ ر ُتْعػػَرُض ): َ قُػػ ؿُ  َرُ ػػ َؿ اهللِ 
َعَمػى ، َ تَّػى َتِ ػ َر َعَمػى َقْمَبػْ فِ ، ُنِكَت ِف ِو ُنْكَتٌ  َبْ َضػاءُ ، َ َأين َقْمٍب َأْنَكَرَىا، ِف ِو ُنْكَتٌ  َ ْ َداءُ  (٘)ُنِكتَ 

فَ  ، (ٚ)َكػاْلُك ز (ٙ)َ اآلَخػُر َأْ ػَ ُد ُمْرَبػادًّا، َفَ  َتُضرنُه ِفْتَنٌ  َما َداَمِت ال َّػَماَ اُت َ اأَلْرُض  اَأْبَ َض ِمْثِؿ ال َّ
ً ا َنػَؾ َأفَّ َب ْ ، َ َ دَّْثُتوُ : َقاَؿ ُ َذْ َف ُ  ِإلَّ َما ُأْ ِرَب ِمْف َىَ اُه(.، َ َل ُ ْنِكُر ُمْنَكرًا، َل َ ْعِرُؼ َمْعُر ًفا (ٛ)ُمَجخِّ

: ُقْمػتُ ، َأَكْ رًا َل َأَبا َلَؾ ق َفَمْ  َأنَُّو ُفِتَح َلَعمَُّو َكاَف ُ َعادُ : َقاَؿ ُعَمرُ ، َ َبْ َنَيا َباًبا ُمْغَمًقا ُ  ِ ُؾ َأْف ُ ْكَ رَ 
: َقػاَؿ َأُبػ  َخاِلػدٍ  اأَلَغػاِل ِط.َأْ  َ ُمػ ُت َ ػِد ثًا َلػْ َس بِ ، َرُجػٌؿ ُ ْقَتػؿُ َ َ دَّْثتُػُو َأفَّ َذِلػَؾ اْلَبػاَب ، َل َبْؿ ُ ْكَ رُ 

                                                 
 بف ًحرىاش الغىطىفىاًنٌي.ِرْبِعّي  (ُ)
.ُ َذْ َفُ   (ِ) اًف العىٍبًسيُّ  بفي اليىمى
طَّاًب.ُعَمُر  (ّ)  ٍبفي اٍلخى
 أل مرة بعد مرة، كىك ما ينسج بو الحصير. النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير ، ُع ًدا ُع ًدا: (ْ)
(ّ /ُّٖ.) 
 (. ُُْ/ ًٓميؿه كالنٍُّقطة، شبو الكسىخ في الًمر ة كالسَّيؼ. المصدر السابؽ، )مف )نكت( أىم أثىر قى النكت : (ٓ)
كيربد، كاربداد القمب مف حيث المعنى ال الصكرة أم لكف القمب يميؿ إلى السكاد، النياية في مربدًا:  (ٔ) مف اربد. ى

 (.َُٕ/ ّ، )لساف العرب، البف منظكر انظر: (.ُّٖ/ ِهريب الحديث كاألثر، البف األثير، )
 (.َّْ/ ٓكؿ ًإنىاءً بعيٍركىة، لساف العرب، البف منظكر، ) اْلُك ز: ى  (ٕ)
ي:  (ٖ)  (.ِِْ/ ُالمائؿ عف االستقامة. النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )الُمَجخِّ
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 ّٕ 

َفَمػا اْلُكػ ُز : ُقْمػتُ : َقػاؿَ ، ِ ػدَُّة اْلَبَ ػاِض ِفػي َ ػَ ادٍ : َمػا َأْ ػَ ُد ُمْرَبػاد ق َقػاؿَ ، َ ػا َأَبػا َماِلػؾٍ : دٍ َفُقْمُت ِلَ عْ 
ً اق َقاؿَ   .(ٔ)َمْنُك ً ا: ُمَجخِّ

  :تخر ج ال د ث: أ لً 

ػػٍركاف الفىػػز  ػػمىمي، (ِ)ارمأخرجػػو مسػػمـ مػػف طريػػؽ مى كف السُّ كأخرجػػو أحمػػد عػػف يىًزيػػد ٍبػػف ىىػػاري
(ّ) ،

ػٍركاف يَّػاف ، كيزيػػد(، كبلىمػا )مى ػػمىٍيماف بػف حى ًعٌي بإسػػناده  فػػيتابعػا سي ركايتػو عػػف سىػٍعد بػف طػػارؽ األٍشػجى
ًعيٌ ، كلفظػػػػػػػػػػػػػو  تػػػػػػػػػػػػػابح ، (ْ)كأخرجػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػمـ مػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػؽ نيعىػػػػػػػػػػػػػٍيـ ٍبػػػػػػػػػػػػػف أىبًػػػػػػػػػػػػػي ًىٍنػػػػػػػػػػػػػد األىٍشػػػػػػػػػػػػػجى

ًعٌي  ػػٍعد بػػػف طػػػارؽ األٍشػػػجى ، (ٓ)البخػػػارمكأخرجػػػو ، ركايتػػػو عػػػف ًرٍبًعػػٌي بػػػف ًحػػػرىاش بإسػػػناده كلفظػػػو يفػػػسى
ػمىمىة أىبيػك كىائًػؿ اأٍلىسىػًدٌم بإسػناده ، (ٖ)ابف ماجوك ، (ٕ)نسائيكال، (ٔ)كمسمـ جميعيـ مف طريؽ شىًقيؽ ٍبػف سى
ػاًمح ٍبػف أىبًػي رىاًشػد اٍلكىػاًىًميٌ  البخارمكأخرجو ، لفظو كبنحك مف طريؽ جى

مػف طريػؽ  كأخرجػو مسػمـ، (ٜ)
اًمح ٍبف أىًبي رىاًشد مىٍيمىاف ٍبفي ًمٍيرىاف اأٍلىٍعمىش، جى كسي

كأخرجو الترمذم مف طريػؽ عىاًصػـ بػف بىٍيدىلىػة ، (ٓٔ)
ػػمىٍيمىاف الكيػػٍكًفيٌ  ػػاد بػػف أىبًػػي سي مَّ كحى
ػػًقيؽ، (ُُ) ػػاًمح، جمػػيعيـ )شى ػػش، كجى اًصػػـ، كاأٍلىٍعمى ػػاد( تػػابعكا ، كعى مَّ كحى

طَّابركايتو ع فيًرٍبًعٌي بف ًحرىاش  ذىٍيفىة بف اٍليىمىاف عف عيمىر ٍبف اٍلخى  بمفظو. بإسناده  ف حي

 

                                                 
أل قمب  مف نكس:منك  ا: (. ِٖٔ/حٖٗ/ ُصحيح مسمـ، كتاب الفتف، باب عرض الفتف عمى القمكب، ) (ُ)

 .(ُِْ/ ٔالشيء عمى رأسو، لساف العرب، البف منظكر، )
اًف، باب عرض الفتف عمى القمكب، ) (ِ)  .(ِٖٖ/حَٗ/ ُصحيح مسمـ، كتاب اإًليمى
ًف النًَّبيّْ  (ّ) اًف عى ذىٍيفىةى ٍبًف اٍليىمى ًديثي حي  .(َِّْْ/حِّْ/ ّٖ) مسند أحمد، حى
 (.ُْْ/حَُّ/ ُيماف، كاإلسبلـ، كالقدر، ك عبلمة الساعة، )صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب معرفة اإل (ْ)
كتاب الصبلة،  انظر:(، َٕٔٗ/ْٓ/ ٗصحيح البخارم، كتاب الفتف، باب الفتنة التي تمكج كمكج البحر، )ج (ٓ)

  انظر:(، ُّْٓ/حُُّ/ ِ(، كتاب الزكاة، باب الصدقة تكفر الخطيئة، )ِٓٓ/حُُُ/ ُباب الصبلة كفارة، )
 (.ِٓٓ/حُُُ/ ُ)
  انظر:(، ُّٕٕ/حُّٕ/ ٖصحيح مسمـ، كتاب الفتف، باب الفتنة التي تمكج كمكج البحر. ) (ٔ)
 (.ّّٕٕ/حُْٕ/ ٖ(، )ِّٕٕ/حُّٕ/ ٖ)
ًة، باب تكفير الصبلة ) (ٕ) بلى  (.ِّْ/حَِٕ/ ُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصَّ
ا يىكيكفي ًمفى اٍلًفتى ابف ماجوسنف  (ٖ)  (.ّٓٓٗ/حَُّٓ/ ًِف، )، كتاب الفتف، بىابي مى
، باب الصـك كفارة (ٗ)  (. ُٖٓٗ/حِٓ/ ّ) ،صحيح البخارم، كتاب الصـك
 (.ّّٕٕ/حُْٕ/ ٖصحيح مسمـ، كتاب الفتف، باب الفتنة التي تمكج كمكج البحر، ) (َُ)
اؿً  (ُُ) اءى ًفي ًفٍتنىًة الدَّجَّ  (.ِِٖٓ/حْٗ/ ْ) ،سنف الترمذم، كتاب الفتنو، بابي مىا جى
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 ّٖ 

  :دال كـ عمى ا  نا: ثان اً 

يَّػػاف  فػػيالحػػديث  ػػميماف بػػف حى  مسػػمـفػػي ركايػػة تامػػة  متابعػػةتكبػػح صػػحيح مسػػمـ مػػف طريػػؽ سي
 كىػػػذه، التخػػػريج فػػػيكمػػػا ىػػػك مبػػػيف  هيرىمػػػاك ، مسػػػمـ، البخػػػارم فػػػي ركايػػػةناقصػػػة  متابعػػػةك ، كهيػػػره

  .الصحة لمتابعات تقكيو كترفعو إلي درجةا
 

 (ٔٔ:  د ث رقـ)
َ ْعِنػي اْبػَف ، َ ػدََّثَنا ُ ػَمْ َمافُ ، َ ػدََّثَنا َعْبػُد اهلِل ْبػُف َمْ ػَمَمَ  ْبػِف َقْعَنػبٍ : قاؿ ا مػاـ م ػمـ 

َأنََّيا َ ػِمَعْت َعاِئَ ػَ  َزْ َج النَِّبػيِّ ، فِ َعْف َعْمَرَة ِبْنِت َعْبِد الرَّْ مَ ، (ٔ)َ ُىَ  اْبُف َ ِع د، َعْف َ ْ َ ى، ِبَ ؿٍ 
  ُاهلل  َلػػْ  َأفَّ َرُ ػػ ؿَ : َتقُػػ ؿ  َالنَِّ ػػاُء َلَمػػَنَعُيفَّ اْلَمْ ػػِجَد َكَمػػا ُمِنَعػػْت ِنَ ػػاُء َبِنػػي  (ٕ)رََأى َمػػا َأْ ػػَدث

.: َمْ ِجَد ق َقاَلتْ َأِنَ اُء َبِني ِإْ رَاِئ َؿ ُمِنْعَف الْ : َفُقْمُت ِلَعْمَرةَ : ِإْ رَاِئ َؿ َقاؿَ  ـْ  َنَع
)ح( َقػاؿَ ، َ دََّثَنا ُمَ مَُّد ْبُف اْلُمَثنَّى ، َ َ ػدََّثَنا َعْمػٌر  النَّاِقػدُ : َ دََّثَنا َعْبػُد اْلَ ىَّػاِب َ ْعِنػي الثََّقِفػيَّ
  َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمُر)ح( ،َ َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ : َ دََّثَنا ُ ْفَ اُف ْبُف ُعَ ْ َنَ  )ح( َقاؿَ 

ـْ َعػْف َ ْ َ ػى ْبػِف َ ػِع دٍ ، (ٗ)َأْخَبَرَنا ِع َ ى ْبػُف ُ ػ ُنَس : َقاؿَ ، (ٖ)َ َ دََّثَنا ِإْ َ اُؽ ْبُف ِإْبرَاِى ـَ : َقاؿَ  ، ُكمنُيػ
 .(٘)ِبَيَذا اِ ْ َناِد ِمْثَموُ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 
اًلػػؾ بػػف أىنىػػس، (ٚ)داكد كأبػػك، (ٙ)أخرجػػو البخػػارم ، (ٛ)أخرجػػو البخػػارمك ، كبلىمػػا مػػف طريػػؽ مى

ػػػًعيدبػػػف يىٍحيىػػػى ثبلثػػػتيـ مػػػف طريػػؽ ، (ٓٔ)كأحمػػػد ، (ٜ)داكد ككأبػػ  كأخرجػػػو أحمػػػد مػػػف طريػػػؽ، القنطَّػػاف سى

                                                 
 بف سىًعيد القىطَّاف.ى َ ْ  َ  (ُ)
 (.ُّٓ/ ُالحدث األمر المبتدع، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )أ دث:  (ِ)
 بف ًإٍبرىاًىيـ الحنظمي. إ  اؽ  (ّ)
 بفي ييٍكنيس السًَّبٍيًعٌي.ِعْ َ ى  (ْ)
 (.ُّٗ، َّٗ/ح ّْ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب منح نساء بني إسرائيؿ المسجد، ) (ٓ)
 (.ٖٗٔ/حّٕ/ُصحيح البخارم، كتاب األذاف، باب خركج النساء لممساجد في أخر الميؿ، ) (ٔ)
 (.ٗٔٓ/حُٓٓ/ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب التشديد في ذلؾ، ) (ٕ)
 (.ٖٗٔ/حّٕ/ُصحيح البخارم، كتاب األذاف، باب خركج النساء لممساجد في أخر الميؿ، ) (ٖ)
 (.ٗٔٓ/حُٓٓ/ُتاب الصبلة، باب التشديد في ذلؾ، )سنف أبي داكد، ك (ٗ)
 (.َِٗٔٓ/حَّٗ/ّْ، )مسند أحمد، مسند النساء، مسند عائشة  (َُ)
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 ّٗ 

ػػػػميٌ  ػػػػاد بػػػػف يىًزيػػػػد الجىيضى مَّ ػػػػمىٍيمىافي ، (ٔ)حى ٍبػػػػدي اٍلكىىَّػػػػابً ك ، جمػػػػيعيـ )سي ػػػػىك ، سيػػػػٍفيىافي ك ، عى ، مالػػػػؾك ، ًعٍيسى
يَّاف حمادك، ىيىٍحيى ك  مىٍيمىاف ٍبف حى  .بإسناده كلفظو األنصارم سىًعيدبف يىٍحيىى ركايتو عف  في( تابعكا سي

 : ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 
يَّاف فيالحديث  ، فػي ركايػة مسػمـ ةمتابعات تامػ تكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى

مـ فػػي المتابعػػات ال األصػػكؿ كمػػا ىػػك كالحػػديث أكرده اإلمػػاـ مسػػ، التخػػريج فػػيكمػػا ىػػك مبػػيف كهيػػره 
 كاضح مف الحديث.

 
 (ٕٔ:  د ث رقـ)ال

، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد َ ْعِنػي اأْلَْ َمػرَ ، َ دََّثَنا ُمَ مَُّد ْبُف َعْبِد اهلِل ْبِف ُنَمْ رٍ : قاؿ ا ماـ م مـ 
 َأْخَبَرَنػػػػػا : َقػػػػػاؿَ  -َ المَّْفػػػػػُظ َلػػػػُو  -ِإْبػػػػػرَاِى ـَ َ ػػػػػدََّثَنا ِإْ ػػػػػَ اُؽ ْبػػػػُف : ح َقػػػػاؿَ ، َعػػػػْف ُ َ ػػػػػْ ٍف اْلُمَعمِّػػػػػـِ 

َعػػْف ، (ٗ)َعػػْف َأِبػػي اْلَجػػْ زَاءِ ، (ٖ)َعػػْف ُبػػَدْ ِؿ ْبػػِف َمْ َ ػػَرةَ ، َ ػػدََّثَنا ُ َ ػػْ ٌف اْلُمَعمِّػػـُ ، (ٕ)ِع َ ػػى ْبػػُف ُ ػػ ُنَس 
ػَ َة ِبػ َ ْ ػَتْفِتحُ  اهلل )َكػاَف َرُ ػ ؿُ : َقاَلػتْ ، َعاِئَ  َ  ، اْلَ ْمػُد ِلمَّػِو َربِّ اْلَعػاَلِم فَ ب، . َ اْلِقػرَاَءةِ التَّْكِب رِ ال َّ

ـْ ُ ْ ِخْص  َ َكاَف ِإَذا َرَكَع َل
ْبوُ ، رَْأَ وُ  (٘) ـْ ُ َ  ِّ َ َل

 َ َكػاَف ِإَذا َرَفػَع رَْأَ ػُو ِمػَف الرنُكػ عِ ، َ َلِكْف َبْ َف َذِلػؾَ  (ٙ)
ـْ َ ْ ُجدْ  ـْ َ ْ ػُجْد َ تَّػى َ ْ ػَتِ َي َجاِلً ػا، َفػَع رَْأَ ػُو ِمػَف ال َّػْجَدةِ َ َكػاَف ِإَذا رَ ، َ تَّى َ ْ ػَتِ َي َقاِئًمػا، َل ، َلػ

َ َكػاَف َ ْنَيػى ، َ َكاَف َ ْفِرُش ِرْجَمُو اْلُ ْ ػَرى َ َ ْنِ ػُب ِرْجَمػُو اْلُ ْمَنػى، َ َكاَف َ ُق ُؿ ِفي ُكؿِّ َرْكَعَتْ ِف التَِّ  َّ َ 

                                                 
 (.َِٗٔٓ/حَّٗ/ّْ، )مسند أحمد، مسند النساء، مسند عائشة (ُ)
..ِعْ َ ى (ِ)  بفي ييٍكنيسى السًَّبٍيًعيُّ
. ُبَدْ ُؿ  (ّ)  ٍبفي مىٍيسىرىةى اٍلعيقىٍيًميُّ
.  ُب  الَجْ َزاءِ أَ  (ْ) بىًعيُّ البىٍصًرمُّ ٍبًد اهلًل الرَّ  ىك: أىٍكسي بفي عى
 لساف العرب، البف منظكر  انظر:شيخيكص البصر ارتفاع األجفاف إلى فكؽ كالمراد ىنا رفح رأسو،  َّْخص:  (ٓ)
(ٕ /ْٓ.) 
ْبُو:  (ٔ)  بف الحجاج، لمنككم،  لـ يخفضو خفضان بميغان بؿ يعدؿ في ذلؾ. المنياج شرح صحيح مسمـُ َ  ِّ
(ْ /ُِّ .) 



سيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػ . 

 َْ 

ـُ (ٖ)ال َّػػُبعِ  (ٕ)َ ْفتَػػِرَش الرَُّجػػُؿ ِذرَاَعْ ػػِو اْفِتػػرَاَش ال َّػػْ َطاِف.َ َ ْنَيى َأْف (ٔ)ْف ُعْقَبػػ ِ عػػ ػػَ َة  ، َ َكػػاَف َ ْخػػِت ال َّ
)  .(ٗ)ِبالتَّْ ِم ـِ

  :تخر ج ال د ث: أ لً 

ػػػػى بػػػػف ييػػػػكنيس ػػػػبيعي أخرجػػػػو مسػػػػمـ مػػػػف طريػػػػؽ ًعيسى   داكد مػػػػف طريػػػػؽ ككأخرجػػػػو أبػػػػ، (ٓ)السّْ
ٍبد اٍلكىاًرث ٍبػف سىػًعيد التٍَّيًمػي عى
ػٍركىاف ٍبػف ميعىاًكيىػة اٍلفىػزىاًرم لنسػائياكأخرجػو ، (ٔ) مػف طريػؽ مى

كأخرجػو ، (ٕ)
كف الٌسػػػػػػػمًميٌ  ابػػػػػػػف ماجػػػػػػػو مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ يًزيػػػػػػػد بػػػػػػػف ىىػػػػػػػاري

اؽ األىٍزرىؽ، (ٖ)               ،كأخرجػػػػػػػو أحمػػػػػػػد عػػػػػػػف ًإٍسػػػػػػػحى
ػػػًعيد اٍلقىطَّػػػاف ٍعفىػػػر اٍلييػػػذًليٌ ، (ٗ)كيىٍحيىػػػى ٍبػػػف سى ػػػد بػػػف جى مَّ كعػػػف ميحى

ػػػى، (َُ) ٍبػػػد ا، جمػػػيعيـ )ًعيسى ، ٍلػػػكىاًرثكعى
ػػٍركىاف اؽ، كيًزيػػد، كمى ٍسػػحى يَّػػاف  (كيىٍحيىػػى، كاً  ػػمىٍيمىافي ٍبػػف حى ػػٍيف اٍلميعىمّْػػـ بإسػػناده  فػػيتػػابعكا سي سى ركايتػػو عػػف حي
ٍكبىةى كأخرجو الدارمي مف طريؽ ، كلفظو سىًعٍيدي بفي أىًبي عىري

ٍيسىرىة، (ُُ) ركايتو  فياٍلعيقىٍيًمٌي  تابح بيدىٍيؿ ٍبف مى
ٍكزىاءً  يعف أىب  . بو بنحك لفظو  عف عائشة الجى

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف  فيالحديث  ، مسػمـفػي ركايػة متابعات تامػة تكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
 . الصحة المتابعات تقكيو كترفعو إلى درجة كىذه، التخريج فيكما ىك مبيف  كهيره

 

                                                 
ح أٍليتيو عمى عقبيو بيف السجدتيف، أكأف يترؾ عقبتيو هير مغسكلتيف في الكضكء، المصدر السابؽ ُعْقَب :  (ُ) يىضى
(ّ /ِٖٔ.) 
 (. ِْٗ/ ّيبسط ذراعيو في السجكد كال يرفعيما عف األرض، المصدر السابؽ، )اْفِتَراش:  (ِ)
 (.ّّٕ/ ِذئاب كالنمكر، المصدر السابؽ، )األسد كالال َُّبع:  (ّ)
فيو فائدة: (. َِْ/حّٕٓ/ ُصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب ما يجمح صفة الصبلة كما يفتتح بو كيختتـ، ) (ْ)

المنياج شرح صحيح  ،، كفيو أيضان دليؿ عمى كجكب التسميـإثبات التكبير في أكؿ الصبلة، ألنو ثبت عف النبي 
 (. ُِٓ، ُِْ/ ْنككم، )مسمـ بف الحجاج، لم

 (. َِْ/حّٕٓ/ ُصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب ما يجمح صفة الصبلة كما يفتتح بو كيختتـ، ) (ٓ)
ًف الرًَّحيـً »سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب مف لـ ير الجير ًب  (ٔ)  (.ّٖٕ/حَِٖ/ ُ« )ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى
 (.َُُٖ/حْٕٖ/ ُد، باب القراءة في ركعتي الفجر، )السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المساج (ٕ)
 (.ّٖٗ/حِٖٖ/ ُ، كتاب الصبلة، باب الجمكس بيف السجدتيف، )جابف ماجوسنف  (ٖ)
 (.َِِْٗ/حّْ/ َْ، )مسند أحمد، مسند النساء، مسند السيدة عائشة  (ٗ)
 (.َُِّْ/حّْ/ َْالمصدر نفسو، ) (َُ)
 (.ُِِٕ/حٕٖٕ/ِتاح الصبلة، )سنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب افت (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُْ 

 ) د ث رقـ: *( 

َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد : َقػالَ ، َ اْبػُف ُنَمْ ػرٍ ، َنا َأُبػ  َبْكػِر ْبػُف َأِبػي َ ػْ َب َ َ ػدَّثَ : قاؿ ا ماـ م ػمـ 
 َكاَف ُ َ مِّي ِإَلى رَاِ َمِتِو. َأفَّ النَِّبيَّ : َعِف اْبِف ُعَمرَ ، َعْف َناِفعٍ ، َعْف ُعَبْ ِد اهللِ ، اأَلْ َمرُ 

 .(ُ)ِإَلى َبِع رٍ  َ مَّى ِإفَّ النَِّبيَّ : َ َقاَؿ اْبُف ُنَمْ رٍ 

 .ُ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 (ٖٔ:  د ث رقـ)ال
ـُ ْبػػػػػػػػُف ُم َ ػػػػػػػػى اْلَقْنَطػػػػػػػػِرين : قػػػػػػػػاؿ ا مػػػػػػػػاـ م ػػػػػػػػمـ  َ ػػػػػػػػدََّثِني اْلَ َكػػػػػػػػ

 َ ػػػػػػػػدََّثَنا ، (ٕ)
، (ْ) َ َأُبػ  ُأَ ػاَم َ ، ُبػ  َخاِلػدٍ َ ػدََّثَنا أَ ، َ َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ : ح َقاؿَ ، (ٖ)َعْبُد اهلِل ْبُف اْلُمَباَرؾِ 
ػػدٍ  َجِم ًعػػا َعػػْف ِىَ ػػاـٍ  )َأنَّػػُو َنَيػػى َأْف ُ َ ػػمَِّي الرَُّجػػُؿ  َعػػِف النَِّبػػيِّ ، َعػػْف َأِبػػي ُىَرْ ػػَرةَ ، (٘) َعػػْف ُمَ مَّ

 .(ٙ) ُمْخَتِ رًا(

  تخر ج ال د ث: أ لً 
يَّاف الدارميأخرجو  مىٍيمىافي ٍبف حى مف طريؽ سي

يىٍحيىػى ٍبػف سىػًعيد  بخػارم مػف طريػؽأخرجو ال، (ٕ)
 ، (ٖ)اٍلقىطَّاف

                                                 
 (.َُّٓ/حٓٓ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب الصبلة إلى الراحمة، ) (ُ)
(ِ)  : لى رأس القنطرة، كىي القناطر عمى المكاضح لمعبكر، كتنسب الى عدة اْلَقْنَطِرين ىذه النسبة إلى القنطرة، كا 

 (.ْٖٗ/ َُعاني، )لمسم  مكاضح منيا قنطرة برداف كىي محمو ببغداد، األنساب،

ٍنظىًمي.عبد اهلل  (ّ)  بف اٍلميبىارؾ اٍلحى
مَّاد بف أيسىامىة بف زيد القرشي.أُب  ُأَ اَمَ :  (ْ)  ىك حى
 بف سيريف.ُمَ مَّد  (ٓ)
(. ْٔ/حّٕٖ/ُصحيح مسمـ، كتاب المساجد، كمكاضح الصبلة، باب كراىة االختصار في الصبلة، ) (ٔ)

يده يتكئ عمييا. أك أف يقرأى مف  خر السكرة  ية أك  يتيف كال يقرأ السكرة بكامميا في ميٍختىصران: يعنى أف يأخذ عصا ب
(. فائدة: ّٔ/ ِفىرضو، أىك يصمي كىىك كاضح يده عمى خصره. النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير )ج

مف فعؿ إبميس. المنياج شرح نىيى الرسكؿ عف االختصار في الصبلة ألنو مف فعؿ الييكد أك مف فعؿ الشيطاف، أك 
 (.ّٔ/ ٓصحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككم، )

ة ،سنف الدارمي (ٕ)  (.ُْٖٔ/حٖٓٗ/ ِ)،كتاب الصبلة باب، النٍيًي عف االختصار في الصبلى
 (.َُِِ/حٕٔ/ِة، باب الخصر في الصبلة، )عمصحيح البخارم، كتاب الج (ٖ)



لػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفص . 

 ِْ 

ٍنظىًمػػي، (ِ)يالنسػػائك  ،(ٔ)كأخرجػػو مسػػمـ بىػػارىؾ الحى ٍبػػد اهلًل بػػف المي            كأخرجػػو، كبلىمػػا مػػف طريػػؽ عى
ػػػػػػػػػػمىمىة كأبػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف سى مَّ رَّانًػػػػػػػػػػػي داكد مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ ميحى   كأخرجػػػػػػػػػػػو الترمػػػػػػػػػػػذم مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ، (ّ)الحى

ػػامىة  ػػاد بػػف أيسى مَّ ػػامىة اٍلكيػػكًفي المكنػػى أبػػاحى أيسى
ًميػػد، (ْ) ٍبػػد اٍلحى ًريػػر ٍبػػف عى  كأخرجػػو النسػػائي مػػف طريػػؽ جى

بّْيٌ  ٍبد اهللً ، (ٔ)كأخرجو أحمد مف طريؽ زىاًئدىة بف قدامو الثَّقىًفي، (ٓ)الضَّ مَّد، كيىٍحيىى، جميعيـ )عى ك ، كميحى
مَّاد ًرير، حى يَّاف ، ك زىاًئدىة(، ك جى مىٍيمىافي ٍبف حى سَّػاف بإسػناده كلفظػوركاي فػيتابعكا سي ، تػو عػف ًىشىػاـ ٍبػف حى

سَّػػػاف ، (ٕ)كأخرجػػػو البخػػػارم مػػػف طريػػػؽ أيػػػكب السػػػختيانى بمفظػػػو ػػػاـ ٍبػػػف حى      ركايتػػػو عػػػف فػػػيتػػػابح ًىشى
مَّد ٍبف ًسيًريف عف   بو. ىريرة أبيميحى

 :  ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 
يَّػػػاف  فػػػيالحػػػديث  ػػػميماف بػػػف حى  فػػػي ركايػػػة تامػػػةمتابعػػػات تكبػػػح صػػػحيح مسػػػمـ مػػػف طريػػػؽ سي

كىػػػذه ، التخػػػريج فػػيكمػػا ىػػػك مبػػػيف  البخػػػارم فػػي ركايػػػةكمتابعػػػة ناقصػػػة ، كهيرىمػػا، مسػػػمـ، البخػػارم
 .الصحة إلى درجةالمتابعات تقكيو كترفعو 

 
 (ٗٔ:  د ث رقـ)ال

َ َ ػدََّثَنا : اؿَ )ح( قَ (َُ)َعِف اْبِف َعْجَ فَ ، (ٗ)َ دََّثَنا َلْ ثٌ ، (ٖ)َ دََّثَنا ُقَتْ َب ُ : قاؿ ا ماـ م مـ 
 َعػػػْف ، َعػػػِف اْبػػػِف َعْجػػػَ فَ ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػػ  َخاِلػػػٍد اأَلْ َمػػػرُ : َقػػػاؿَ ، َ المَّْفػػػُظ َلػػػوُ ، َأُبػػ  َبْكػػػِر ْبػػػُف َأِبػػػي َ ػػػْ َب َ 

َبْ رِ   َ ػَدُه اْلُ ْمَنػى َ َضػعَ ، ِإَذا َقَعَد َ ػْدُع  اهلل َكاَف َرُ  ؿُ ): َقاؿَ ، َعْف َأِب وِ ، َعاِمِر ْبِف َعْبِد اهلِل ْبِف الزن

                                                 
 (.ْٔ/حّٕٖ/ُاب كراىة االختصار في الصبلة، )صحيح مسمـ، كتاب المساجد، كمكاضح الصبلة، ب (ُ)
 (.َٖٗ/حُِٕ/ ِلنسائي، كتاب االفتتاح، باب النيى عف التخصر في الصبلة، ) سنف (ِ)
 (.ْٕٗ/حِْٗ/ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب الرجؿ يصمي مخصران، ) (ّ)
 (.ّّٖ/حِِِ/ ِالصَّبلة، )سنف الترمذم كتاب الصبلة، باب مىا جاء في النٍيًي عف االٍختصار ًفي  (ْ)
 (.َٖٗ/حُِٕ/ ِكتاب االفتتاح، باب النيى عف التخصر في الصبلة، ) ،نسائيال سنف (ٓ)
حابة، مسند أىبي ىريرىة  (ٔ)  (.ُُٖٗ/جٕٗ /ُٓ )،مسند أحمد، ميسند المكثريف مف الصَّ
 (. ُُِٗ/حٔٔ/ ِصحيح البخارم، كتاب صبلة الجمعة، باب الخصر في الصبلة ) (ٕ)
 قيتىٍيبىةي بفي سىًعٍيًد الثَّقىًفٌي. (ٖ)
 لىٍيثه بف سعد. (ٗ)
ًشٌي. فائدة: الحديث يدؿ عمى استحباب كضح اليديف عمى الركبتيف حاؿ الجمكس لمتشيد، (َُ) مَّد بف عىٍجبلىف القيرى  ميحى

 (.ِّٖ/ ِنيؿ األكطار، لمشككاني، )انظر:(، ُٖ/ ٓالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككم، )



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ّْ 

َ َ َضَع ِإْبَياَمُو َعَمػى ، َ َأَ اَر ِبِإْ َبِعِو ال َّبَّاَب ِ ، َ َ َدُه اْلُ ْ َرى َعَمى َفِخِذِه اْلُ ْ َرى، َعَمى َفِخِذِه اْلُ ْمَنى
 .(ٕ)َكفَُّو اْلُ ْ َرى ُرْكَبَتُو( (ُ)َ ُ ْمِقـُ ، ِإْ َبِعِو اْلُ ْ َطى

  :تخر ج ال د ث: أ لً 
مػف طريػؽ ثبلثػتيـ  ،(ٓ)أحمػد، (ْ)النسػائي كأخرجػو، (ّ)و مسػمـ مػف طريػؽ لىٍيػث بػف سىػٍعدأخرج

ػػػػػًعيد اٍلقىطَّػػػػاف يَّػػػػاف  اتابعػػػػ، (يىٍحيىػػػػػى ك، لىٍيػػػػػث)كبلىمػػػػػا، يىٍحيىػػػػى ٍبػػػػػف سى ػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػف حى  ركايتػػػػػو عػػػػػف  فػػػػػيسي
ٍجػػػبلىف بإسػػػناده ػػػد بػػػف عى مَّ  مػػػف طريػػػؽ ثػػػتيـثبل، (ٖ)كأحمػػػد، (ٕ)داكد كأبػػػك ، (ٔ)مسػػػمـكأخرجػػػو ، كلفظػػػو ميحى

مَّد بف عىٍجبلىف  ًكيـ األىٍنصاًرٌم تابح ميحى بىٍيػرً  فيعيٍثمىاف بف حى ٍبػًد اهلًل ٍبػًف الزُّ اًمًر ٍبًف عى  عػف ركايتو عف عى
ٍبد اهلل ٍبف الزبير   بمفظو.بو عى

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف فيالحديث  ، مسػمـ فػي ركايػة متابعات تامػة تكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
ات تقكيو كترفعو كىذه المتابع، التخريج فيكما ىك مبيف ، دك دا يأب في ركاية كمتابعة ناقصة، هيرهك 

 .الصحة إلى درجة
 

 (٘ٔ:  د ث رقـ)ال
َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  : َقػػالَ ، (ٜ)َ اْبػػُف ُنَمْ ػػرٍ ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب َ : قػػاؿ ا مػػاـ م ػػمـ 

ـَ  َكاَف النَِّبػين ): َقاَلتْ ، َعْف َعاِئَ  َ ، (ٔٔ)َعْف َعْبِد اهلِل ْبِف اْلَ اِرثِ ، (ٓٔ)َعْف َعاِ ـٍ ، ُمَعاِ َ  َ  ِإَذا َ ػمَّ

                                                 
ـُ:  (ُ)  (.ُٖ/ ٓعطؼ األصابح عمى الركبة، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككم، )ُ ْمِق
 (.ُِْٔ/َٗ/ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب صفة الجمكس في الصبلة، ) (ِ)

 (.َٗٗ/حَْٖ/ ِ، )المصدر نفسو (ّ)
 (.ُِْٓ/حَٗ/ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب صفة الجمكس في الصبلة، ) (ْ)
 (.َُّٓٔ/حْٖٔ/ ٔ) مسند أحمد، مسند الزبير بف العكاـ،  (ٓ)
 (.ُِْٓ/حَٗ/ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب الجمكس في الصبلة، ) (ٔ)
 (.ٖٖٗ/حِٗٓ/ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب اإلشارة في التشيد، ) (ٕ)
 (.ََُُٔ/حِٓ/ِٔ)مسند أحمد، مسند الزبير بف العكاـ،  (ٖ)
 بف عىبد المًَّو ٍبف نمير اليمداني. ُمَ مَّد (ٗ)
ؿ.َعاِ ـ  (َُ) مىٍيمىاف اأٍلىٍحكى  ٍبف سي
اًرث األىٍنصاًرٌم.َعبد المَِّو  (ُُ)  بف اٍلحى
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 ْْ 

ـْ َ ْقُعْد ِإلَّ ِمْقَداَر َما َ ُق ؿُ  ـُ َ ِمْنَؾ ال ََّ ـُ : َل ّـَ َأْنَت ال ََّ  .َ ِفػي ِرَ اَ ػ ِ َتَباَرْكَت َذا اْلَجَ ِؿ َ اِ كْ ، المَُّي           رَاـِ
.)  اْبِف ُنَمْ ٍر َ ا َذا اْلَجَ ِؿ َ اِ ْكرَاـِ

َ ػا َذا اْلَجػَ ِؿ : َ َقػاؿَ  .ِبَيَذا اِ ْ ػَنادِ ، َعْف َعاِ ـٍ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد َ ْعِني اأَلْ َمرَ ، َ َ دََّثَناُه اْبُف ُنَمْ رٍ  
.  َ اِ ْكرَاـِ

ػػَمدِ َ َ ػػدََّثَنا َعْبػػُد        َعػػفْ ، َعػػْف َعاِ ػػـٍ ، (ٕ)َ ػػدََّثَنا ُ ػػْعَب ُ ، َ ػػدََّثِني َأِبػػي، (ٔ)اْلػػَ اِرِث ْبػػُف َعْبػػِد ال َّ
َقػػاَؿ  َأفَّ النَِّبػيَّ ، ِكَ ُىَمػا َعػْف َعاِئَ ػػ َ ، َعػْف َعْبػػِد اهلِل ْبػِف اْلَ ػػاِرثِ ، (ٖ)َ َخاِلػد، َعْبػِد اهلِل ْبػِف اْلَ ػػاِرثِ 

 .(ٗ)َ ا َذا اْلَجَ ِؿ َ اِ ْكرَاـ: ُو َكاَف َ ُق ؿُ َغْ َر َأنَّ ، ِبِمْثِموِ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 

ػػػاج بمثمػػػو، (ٔ)كالنسػػػائي، (ٓ)أخرجػػػو أبػػػك داكد جَّ كأخرجػػػو ، كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ شيػػػٍعبىة بػػػف الحى
ػًرير، (ٖ)ابف ماجوك ، (ٕ)مسمـ ػاًزـ الضَّ مَّػد ٍبػف خى مػف طريػؽ  ابػف ماجػوكأخرجػو ، كبلىمػا مػف طريػؽ ميحى
ٍبػػػػػػػػػػػد الكىاًحػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف ًزيىػػػػػػػػػػػاد العىٍبػػػػػػػػػػػًدم عى

  كبلىمػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػف، (ُُ)الػػػػػػػػػػػدارميك ، (َُ)كأخرجػػػػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػػػػد، (ٗ)
كف الٌسػػػمًمٌي. كأخرجػػػو أحمػػػد مػػػف طريػػػؽ سيػػػٍفيىاف الثَّػػػٍكًرمٌ  يًزيػػػد بػػػف ىىػػػاري
      ، ميحمػػػدك ، جميعيـ)شيػػػٍعبىة، (ُِ)

ٍبد الكىاًحد يَّاف ك ، كيًزيد، كعى مىٍيمىافي ٍبف حى ؿ بإسناده كلفظو ركايتو عف فيسيٍفيىاف( تابعكا سي ، عىاًصـ اأٍلىٍحكى
ػػًرير الكيػػك  ػػاًزـ الضَّ ػػد ٍبػػف خى مَّ ؿ تػػابح ، (ُّ)بمفظػػو فيكأخرجػػو الترمػػذم مػػف طريػػؽ ميحى اًصػػـ اأٍلىٍحػػكى  فػػيعى

                                                 
. َعْبِد اْلَ اِرثِ  (ُ) ًد التَّنُّكًرمُّ مى ٍبًد الصَّ  ٍبًف عى
.ُ ْعَبُ   (ِ) اًج األىٍزًدمُّ جَّ  بفي الحى
ذَّاء، أى  َخاِلد بف ِمْيَراف (ّ)  بيك المنازؿ البىٍصًرٌم. اٍلحى
(. ُِْٕ/حْٗ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب استحباب الذكر بعد الصبلة كبياف صفتو، ) (ْ)
 (.ُِٕٓ/حٓٗ/ِ)
 (.ُُِٓ/حْٖ/ِسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب ما يقكؿ الرجؿ إذا سمـ، ) (ٓ)
 (.ُّّٖح/ٗٔ/ ّلنسائي، كتاب السيك، باب الذكر بعد االستغفار، )ا سنف (ٔ)
 (.ُِْٕ/حْٗ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب استحباب الذكر بعد الصبلة كبياف صفتو، ) (ٕ)
 (.ِْٗ/ح ِٖٗ/ ُ، كتاب إقامة الصبلة، كىالسنو، باب ما يقاؿ بعد التسميـ، )ابف ماجوسنف  (ٖ)
 المصدر نفسو. (ٗ)
 (.ِٕٗٗٓ/حُِْ/ّْ، )مسند أحمد، مسند النساء، مسند عائشة  (َُ)
 (.ُّٕٖ/حَٖٓ/ِسنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب القكؿ بعد السبلـ، ) (ُُ)
 (.ِّّْٖ/حّْٗ/َْ، )مسند أحمد، مسند النساء، مسند عائشة  (ُِ)
 (.ِٖٗ/حّٕٖ/ ُ، باب ما يقكؿ ًإذا سمـ، )سنف الترمذم، كتاب الصبلة عف رسكؿ اهلل  (ُّ)
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 ْٓ 

ػػػػػػاًرٌم  ػػػػػػاًرث اأٍلىٍنصى ٍبػػػػػػد المَّػػػػػػو ٍبػػػػػػف اٍلحى ػػػػػػذَّاء، ركايتػػػػػػو عػػػػػػف عى اًلػػػػػػد اٍلحى              ،كأخرجػػػػػػو مسػػػػػػمـ مػػػػػػف طريػػػػػػؽ خى
ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرث بمفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكعى  كأخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ، (ُ) حى

ة اٍليىٍمػػدىاًنٌي  ٍبػػد الػػرٍَّحمىف ٍبػػف عىٍكسىػػجى عى
ػػذَّاء بمفظػػو، (ِ) اًلػػد اٍلحى  كبلىمػػا، (ّ) كأخرجػػو أحمػػد مػػف طريػػؽ خى

ٍبد الرٍَّحمىف اًرث ، )عى ٍبد المَّو ٍبف اٍلحى اًلد( تابعا عى  . بنحك لفظو بو ركايتو عف عائشة  فيك خى

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّػاف  فيالحديث  ػميماف بػف حى  مسػمـفػي ركايػة متابعػات تامػة تكبػح صحيح مسمـ مف طريؽ سي
المتابعػات تقكيػو  كىػذه، التخػريج فػيكمػا ىػك مبػيف كهيره ، الترمذم في ركاية كمتابعة ناقصة، كهيره

 صكؿ كما ىك كاضح مفالمتابعات ال األ فيالحديث أكرده اإلماـ مسمـ ك ، الصحة كترفعو إلى درجة
 الحديث.

 
 (ٙٔ:  د ث رقـ)ال
، ِكَ ُىَما َعْف َأِبي َخاِلػدٍ ، (ٗ)َ َأُب  َ ِع ٍد اأَلَ جن ، َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ : قاؿ ا ماـ م مـ  

 َعػػػْف ، (٘)ِإْ ػػػَماِع َؿ ْبػػػِف َرَجػػػاءٍ َعػػػْف ، َعػػػِف اأَلْعَمػػػشِ ، َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َخاِلػػػٍد اأَلْ َمػػػرُ : َقػػػاَؿ َأُبػػػ  َبْكػػػرٍ 
ـْ ِلِكتَػاِب ): َقػاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقػاؿَ ، َعػْف َأِبػي َمْ ػُع ٍد اأَلْنَ ػاِريِّ ، (ٙ)َأْ ِس ْبِف َضػْمَعجٍ  َ ػُؤـن اْلَقػْ ـَ َأْقػَرُؤُى

ـْ ِبال نػنَّ ِ ، َفِإْف َكاُن ا ِفي اْلِقرَاَءِة َ ػَ اءً ، اهللِ  ، َفَأْقػَدُمُيـ ِىْجػَرةً ، ي ال نػنَِّ  َ ػَ اءً َفػِإْف َكػاُن ا ِفػ، َفػَأْعَمُمُي
ـْ ِ ػْمًما، َفِإْف َكاُن ا ِفي اْلِيْجَرِة َ َ اءً  َ َل َ ْقُعػْد ِفػي ، (ٚ)َ َل َ ػُؤمَّفَّ الرَُّجػُؿ الرَُّجػَؿ ِفػي ُ ػْمَطاِنوِ ، َفَأْقػَدُمُي

 .(ٗ) ِإلَّ ِبِإْذِنِو((ٛ)َبْ ِتِو َعَمى َتْكِرَمِتوِ 
 

                                                 
 (.ُِْٕ/حْٗ/ِ) صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب الذكر بعد الصبلة، (ُ)
 (.ِْٖٗ/حِْ/ ٗالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصبلة، باب عىمؿ اليـك كالميمة ) (ِ)
 (.َِٕٓٓ/حِّٓ/ ِْ، )مسند أحمد، مسند النساء، مسند السيدة عائشة بنت الصديؽ  (ّ)
ٍبد المَّو ٍبف سىًعيد األىشىج. َأُب  َ ِع د (ْ)  عى
اًء الزُّ ِإْ َماِع ُؿ  (ٓ) .ٍبفي رىجى  بىٍيًدمُّ
.َأْ ُس  (ٔ) ٍضرىًميُّ ٍمعىجى اٍلحى  ٍبفي ضى
مّْو، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككل، )ُ ْمَطاِنِو:  (ٕ) مىحى (. كقاؿ ابف رجب ىك: مىا ُّٕ/ ٓبىٍيًتو كى

 (.ُّٔ/ ٔ، )تح البارميتصرؼ ًفيًو بأمره كنييو، ف
مكس اتكرمتو:  (ٖ) لرجؿ مف ًفراش أىك سىرير، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف التٍَّكًرمىة: المكضح الخاص ًلجي

 (.ُٖٔ/ ْاألثير، )
(ٗ) ( ،  (.ُْٕٕ/حُّّ/ِصحيح مسمـ، كتاب بدء األذاف، باب مف يـؤ القـك



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ْٔ 

 :ل د ثتخر ج ا: أ لً 

بػد المَّػػًو ٍبػف نيميػػر بػػد المَّػًو ٍبػػف نيميػػرمػػف  الترمػذمك ، (ُ)أخرجػو أبػػك داكد مػف طريػػؽ عى ، طريػؽ عى
ػػاًزـك  ػػد ٍبػػف خى مَّ ميحى

ػػًرير، (ْ)كأحمػػد، (ّ)كأخرجػػو الترمػػذم، (ِ) ػػاًزـ الضَّ ػػد ٍبػػف خى مَّ ، كبلىمػػا مػػف طريػػؽ ميحى
ػػٍيؿ بػػف ًعيىػػاض التًَّميًمػػي النسػػائيأخرجػػو ك  بػػد المَّػػوً )، (ٓ)مػػف طريػػؽ فيضى ػػد، جمػػيعيـ عى مَّ ػػٍيؿ( ، كميحى كفيضى

يَّػػاف  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ، (ٕ)داكد ككأبػػ، (ٔ)كأخرجػػو مسػػمـ، ركايتػػو عػػف األعمػػش بإسػػناده كلفظػػو فػػيتػػابعكا سي
ػػػػػػػػػػاج جمػػػػػػػػػػيعيـ، (َُ)كأحمػػػػػػػػػػد، (ٗ)ابػػػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػػػوك ، (ٖ)نسػػػػػػػػػػائيكال جَّ  ، مػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ شيػػػػػػػػػػٍعبىة بػػػػػػػػػػف الحى

 

ػػػدَّاد المٍَّيثًػػػيٌ جمػػػيعيـ مػػػف طريػػػؽ ، (ُّ)ابػػػف ماجػػػوك ، (ُِ)كالنسػػػائي، (ُُ)كأخرجػػػو مسػػػمـ ٍبػػػد اهلل بػػػف شى ، عى
ٍبد اهللك ، شيٍعبىةكبلىما) اء بإسناده كلفظو فيتابح األعمش ( عى اًعيؿ ٍبف رىجى  .ركايتو عف ًإٍسمى

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 
يَّػػػاف  فػػػيالحػػػديث  ػػػميماف بػػػف حى       فػػػي ركايػػػةمتابعػػػات تامػػػة تكبػػػح صػػػحيح مسػػػمـ مػػػف طريػػػؽ سي

المتابعػػات  كىػػذه، التخػػريج فػػيىػػك مبػػيف كمػػا ، مسػػمـفػػي ركايػػة كمتابعػػات ناقصػػة ، هيػػرهك ، دداك  يأبػػ
 الصحة. تقكيو كترفعو إلى درجة

 
  
 
 

                                                 
 (.ِٖٓ/حُٗٓ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب مف أىحؽ باإلمىامة، ) (ُ)
 (.ِّٓ/حْٖٓ/ ُ، باب مف أىحؽ باإلمىامة، )سنف الترمذم، كتاب الصبلة عف رسكؿ اهلل  (ِ)
 (.ِّٓ/حْٖٓ/ ُالمصدر نفسو، ) (ّ)
 (.َِِّْ/حُّ/ ّٕ) مسند أحمد، مسند الشامييف، بقية حديث أبي مسعكد األنصارم،  (ْ)
 (.ٕٖٓ/حُْٖ/ ُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المساجد، باب مف أحؽ باإلمامة، ) (ٓ)
، )صحيح مسمـ، كتاب الصبلة،  (ٔ)  (.ُْْٕ/ح ُّّ/ ِباب مف يـؤ القـك
 (.ِٖٓ/حُٗٓ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب مف أىحؽ باإلمىامة ) (ٕ)
 (.ّٖٕ/حٕٕ/ ِالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المساجد، باب مف أحؽ باإلمامة، ) (ٖ)
 (.َٖٗ/حُّّ/ ُ، كتاب ًإقامة الصَّبلة، كىالسنة فييا باب مف أحؽ باإلمامة)ابف ماجوسنف  (ٗ)
 (، َُِٕٗ/حَِّ/ ِٖمسند أحمد، مسند الشامييف، بقية حديث أبي مسعكد األنصارم، ) (َُ)
 (.َُٕٗٗ/حِّٓ/ ِٖ)
قامتيا، ) (ُُ)  (.ُِّْ/حُُٔ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب تسير بو الصفكؼ كا 
 (.ٖٖٖ/حُّْ/ُو الصفكؼ، )السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المساجد، باب ما يقكؿ اإلماـ إذا تقدـ في تسكي (ُِ)
 (.ٕٔٗ/حُِّ/ ُ، كتاب ًإقامة الصَّبلة، كىالسنة فييا باب مف يستحب أف يمي اإلماـ، )ابف ماجوسنف  (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ْٕ 

 ( ٚٔ:  د ث رقـ)
 َعفْ ، (ٖ)َعْف َقتَاَدةَ ، (ٕ)َ دََّثَنا َأُب  َعَ اَن َ ، (ٔ)َ دََّثَنا ُقَتْ َبُ  ْبُف َ ِع دٍ : قاؿ ا ماـ م مـ 

ـْ َأَ ػُدُىـْ ): َقػاَؿ َرُ ػ ُؿ : َقػاؿَ ، (٘)َعْف َأِبي َ ِع ٍد اْلُخػْدِريِّ ، (ٗ)ْضَرةَ َأِبي نَ   ُي ، ِإَذا َكػاُن ا َثَ ثَػً  َفْمَ ػُؤمَّ
ـْ ِباِ َماَمِ  َأْقَرُؤُىـْ   .(َ َأَ قنُي

ػػػػػُد ْبػػػػػُف َب َّػػػػػار  )ح( َ َ ػػػػػدََّثَنا  (ٛ)َب ُ َ ػػػػػدََّثَنا ُ ػػػػػعْ ، (ٚ)َ ػػػػػدََّثَنا َ ْ َ ػػػػػى ْبػػػػػُف َ ػػػػػِع د، (ٙ)َ َ ػػػػػدََّثَنا ُمَ مَّ
 َعػػْف َ ػػِع ِد ْبػػِف َأِبػػي َعُر َبػػَ  )ح( َ َ ػػػدََّثِني ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ ، َأُبػػ  َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب 

ِبَيػَذا ، ـْ َعػْف َقتَػاَدةَ ُكمنُيػ، (ٔٔ)َ دََّثِني َأِبػي، (ٓٔ)َ ُىَ  اْبُف ِىَ اـٍ ، َ دََّثَنا ُمَعاذٌ ، (ٜ)َأُب  َغ َّاَف اْلِمْ َمِعين 
 .(ٕٔ)اِ ْ َناِد ِمْثَموُ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 
ًلٍيػد السَّػكيٍكًنيٌ طريؽ أخرجو أحمد مف  اع بػف الكى شيػجى

ٍعفىػر ، (ُّ) مَّػد بػف جى ٍنػدىر ميحى كمػف طريػؽ هي
الييذىًليٌ 
مَّػد بػف بىٍكػر البيٍرسىػاًنيٌ ، (ُْ) كمف طريؽ ميحى

اع، (ُٓ) مَّػد بػف، )شيػجى ٍعفىػ كميحى مَّػد بػف بىٍكػرك ، رجى  (ميحى
يَّػػاف  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى كبىػػةى بإسػػناده كلفظػػو فػػيتػػابعكا سي ػػًعيًد ٍبػػًف أىبًػػي عىري ، (ُٔ)كأخرجػػو مسػػمـ، ركايتػػو عػػف سى

                                                 
.ُقَتْ َبُ   (ُ)  بفي سىًعٍيًد الثَّقىًفيُّ
ٍبد اهلل اليىٍشكيًرٌم. َأُب  َعَ اَن :  (ِ) اح بف عى  الكىضَّ
 بف دعامو السدكسي. َقَتاَدَة:  (ّ)
اًلؾ اٍلعىٍبًدٌم. َأُب  َنْضَرة (ْ)  ، اٍلميٍنًذر ٍبف مى
ىذه النسبة إلى خدرة، كاسمو األبجر بف عكؼ بف الحارث بف الخزرج بف حارثة، قبيمة مف األنصار، اْلُخْدِرّي:  (ٓ)

 (.َٔ/ ٓاألنساب، لمسمعاني )
. ُمَ مَّدُ  (ٔ)  بفي بىشَّاًر أىبيك بىٍكرو العىٍبًدمُّ
 سىًعيد القطاف. ٍبف  َ ْ َ ى (ٕ)
 بف الحجاج.ُ ْعَب   (ٖ)
ٍبًد اٍلكىاًحًد َأُب  َغ َّافَ  (ٗ) اًلؾي ٍبفي عى  : مى
 بفي ًىشىاـً الدٍَّستيكىاًئٌي.ُمَعاُذ  (َُ)
ٍبد اهلل الدٍَّستيكىاًئٌي. َأِبي (ُُ)  : ًىشىاـ بف أىًبي عى
(ُِ) ( ،  (.ُْٕٓ، حُْْٕ/حُّّ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب مف يـؤ القـك
 (.ُُْْٓ/حّٕ/ ُٖ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم  (ُّ)
 (.ََْ/ ُٕالمصدر نفسو، ) (ُْ)
 (.ُُُْٖ/حٖٓ/ ُٖ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم (ُٓ)
(ُٔ) ( ،  (ُْْٕ/حُّّ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب مف يـؤ القـك
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 ْٖ 

ٍبػػػد اهلل اليىٍشػػػكيًرمٌ  كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ، (ُ)كالنسػػػائي ػػػاح بػػػف عى ، (ّ)نسػػػائيكال، (ِ)كأخرجػػػو مسػػػمـ، الكىضَّ
ػػػاـ الدَّ ، (ْ)كأحمػػػد ػػػاج، ٍسػػػتيكىاًئيٌ جمػػػيعيـ مػػػف طريػػػؽ ًىشى جَّ ، (ٓ)كأخرجػػػو مسػػػمـ مػػػف طريػػػؽ شيػػػٍعبىة بػػػف الحى

ػػػػػػػػػاـ الدٍَّسػػػػػػػػػتيكىاًئٌي كشػػػػػػػػػعبة كأخرجػػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ ًىشى
 مػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ  يكأخرجػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػدارم، (ٔ)

مًّْمػػػػػػػػػػيٌ  ػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػف يىٍحيىػػػػػػػػػػى الميحى ىىمَّ
ػػػػػػػػػػاح، (ٕ) ػػػػػػػػػػاـ، جمػػػػػػػػػػيعيـ )الكىضَّ ػػػػػػػػػػاـك ، كشيػػػػػػػػػػٍعبىة، كًىشى  ( تػػػػػػػػػػابعكا ىىمَّ

كبىةى   ركايتو عف قىتىادىة بف ًدعىامىة السَّديٍكًسٌي بإسناده كلفظو. في سىًعيد ٍبف أىًبي عىري
  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّػػاف  فػػيالحػػديث  ػػميماف بػػف حى أحمػػد ة تكبػػح متابعػػة تامػػة فػػي ركايػػصػػحيح مسػػمـ مػػف طريػػؽ سي
 .التخريج فيكما ىك مبيف  مسمـ في ركايةكمتابعة ناقصة ، هيرهك 

 بعات ال األصكؿ كما ىك كاضح مف الحديث.المتا فيأكرده اإلماـ مسمـ 
 

  (*) د ث رقـ: 
      َعْف ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمرُ ، َ َ دََّثَناُه َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ : قاؿ ٌا ماـ م مـ  
َيْت ِبوِ َكاَف ُ َ مِّ  َأفَّ النَِّبيَّ : َعِف اْبِف ُعَمرَ ، َعْف َناِفعٍ ، ُعَبْ ِد اهللِ   .(ٛ)ي َعَمى رَاِ َمِتِو َ ْ ُث َتَ جَّ

 .ُ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 (ٛٔ:  د ث رقـ)ال
       َعػػفْ ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب َ : قػػاؿ ٌا مػػاـ م ػػمـ 

َ ْقػرَُأ ِفػي  اهللَكاَف َرُ ػ ُؿ : َقاؿَ ، (ُُ)َعِف اْبِف َعبَّاسٍ ، (ٓٔ)َ َ ار َعْف َ ِع ِد ْبفِ ، (ٜ)ُعْثَماَف ْبِف َ ِك ـٍ 
                                                 

 (.َْٖ/حَُّ/ ِلنسائي، كتاب اإلمامة، باب الجماعة إذا كانكا ثبلثة، )اسنف  (ُ)
(ِ) ( ،  (. ُْٕٓ، حُْْٕ/حُّّ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب مف يـؤ القـك
 (.ِٖٕ/حٕٕ/ ِلنسائي، كتاب اإلمامة، باب اجتماع القـك في مكضح ىـ فيو، )ا سنف (ّ)
 (.ُُُّْ/حُْٔ/ ُٕ، )صحابة، مسند أبي سعيد الخدرم مسند أحمد، مسند المكثريف مف ال (ْ)
(ٓ) ( ،  (.ُْٕٓ، ُْْٕ/حُّّ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب مف يـؤ القـك
 (. َُُُٗ/حِٖٓ/ ُٕ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم  (ٔ)
 (.ُِٖٗ/حٕٕٗ/ ِسنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب مف أحؽ باإلمامة، ) (ٕ)
 (.ُٕٓٓ/حُْٗ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب صبلة النافمة عمى الدابة في السفر حيث تكجيت ) (ٖ)
(ٗ) . ، اٍلكيكًفيُّ ًنيؼو بَّاًد ٍبًف حى ًكيـً ٍبًف عى  عيٍثمىافي ٍبفي حى
(َُ) . بىاًب المىدىًنيُّ  سىًعيدي ٍبفي يىسىارو أىبيك اٍلحي
 عىبَّاس بف عبد اٍلمطمب بف ىىاشـ بف عبد منىاؼ اٍلمىكٌّْي. اٍبًف عىبَّاس: عبد اهلل بف (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ْٗ 

 (ٔ)َتَعاَلْ ا ِإَلى َكِمَمػٍ  َ ػَ اءٍ  (ٖٙٔ: )  رة البقرة، ُق ُل ا آَمنَّا ِبالمَِّو َ َما ُأْنِزَؿ ِإَلْ َنا: َرْكَعَتِي اْلَفْجرِ 
َبْ َنَنا َ َبْ َنُكـْ 

 .(ٙٗ: آِؿ ِعْمرَاف) (ِ)

  :تخر ج ال د ث: ثان اً 
      داكد مف طريؽ كأخرجو أبك ، (ّ) أخرجو مسمـ مف طريؽ ًعٍيسىى بف ييٍكنيس السًَّبٍيًعيٌ 

ٍعًفي زيىىٍير بف ميعىاًكيىة اٍلجي
مف طريؽ مىٍركىاف ٍبف ميعىاًكيىة كبلىما  (ٔ)النسائيك ، (ٓ)ـمسم أخرجوك ، (ْ)

، كيىٍعمىى(، مىٍركىافك ، كزيىير، ًعٍيسىىجميعيـ )، (ٕ)ٍيد الطَّنىاًفًسييىٍعمىى بف عيبى  كأخرجو أحمد عف، اٍلفىزىاًرم
يَّاف  تابعكا مىٍيمىاف ٍبف حى اًرٌم بإسناده كلفظو فيسي ًكيـً األىٍنصى ، (ٖ)كأخرجو مسمـ، ركايتو عف عيٍثمىاف ٍبف حى
بىٍيرسىًعٍيد جميعيـ مف طريؽ ، (ُِ)ابف ماجوك ، (ُُ)كالنسائي، (َُ)كالترمذم، (ٗ)داكد كأبك  الكىاًلًبيٌ  بف جي
 بإسناده كلفظو. سىًعيد ٍبف يىسىار المىدىًنيٌ  تابح
  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف  فيالحديث  ، مسػمـركايػة  فػي متابعات تامػةتكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
المتابعػػات كىػػذه ، التخػػريج فػػيكمػػا ىػػك مبػػيف ، كمتابعػػات ناقصػػة فػػي ركايػػة أبػػي داكد كهيػػره، كهيػػره

 . الصحةإلى درجة تقكيو كترفعو 
 
 

                                                 
د اهلل، فبل نشرؾ بو شيئنا. جامح البياف، لمطبرم  (ُ)  كممة سكاء: يعني إلى كممة عدؿ، ككممة العدؿ، ىي أف نكحّْ
(ٔ /ّْٖ.) 
 (.ُّٕٔ/حَُٔ/ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب القراءة في ركعتي الفجر، ) (ِ)
 (.ُّٖٔ/حُُٔ/ ِ، )نفسوالمصدر  (ّ)
 (ُِٗٓ/حَِ/ِسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب ركعتي الفجر، ) (ْ)
 (، ُّٖٔ/حُُٔ/ُصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب القراءة في ركعتي الفجر، ) (ٓ)
 (.َُُٖ/حْٕٖ/ُ/حْٕٖ/ُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المساجد، باب القراءة في ركعتي الفجر، ) (ٔ)
(، َِٓٗ/حٕٗ/ٓ) انظر:(، َِْٓ/حّْٖ/ّ، )حمد، مسند بني ىاشـ، مسند عبد اهلل بف عباس مسند أ (ٕ)
 (.َّْٗ/حُُِ/ٓ(، )َّّٗ/حُْٔ/ٓ)
 (.ٕٖٗ/حٗٗٓ/ِصحيح مسمـ، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ يـك الجمعة، ) (ٖ)
 (.َُْٕ/حِِٖ/ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب ما يقرأ في صبلة الصبح يـك الجمعة، ) (ٗ)
 (َِٓ/حّٖٗ/ِسنف الترمذم، أبكاب الجمعة، باب ما جاء فيما يقرأ في صبلة الصبح يـك الجمعة، ) (َُ)
 (.ََُّ/حُْٗ/ُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المساجد، باب القراءة في الصبح يـك الجمعة، ) (ُُ)
 (.ُِٖ/حِٗٔ/ُـ الجمعة، )، كتاب إقامو الصبلة كالسنة فييا، باب القراءة في الفجر يك ابف ماجوسنف  (ُِ)



حطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأ . 

 َٓ 

 (ٜٔ:  د ث رقـ)ال
ػػػُد ْبػػػُف َعْبػػػِد اهلِل ْبػػػِف ُنَمْ ػػػرٍ : قػػػاؿ ا مػػػاـ م ػػػمـ                َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َخاِلػػػٍد َ ْعِنػػػي، َ ػػػدََّثَنا ُمَ مَّ

: َقػاؿَ ، (ٕ)َعْف َعْمِر  ْبػِف َأْ سٍ ، (ٔ)ِف َ اِلـٍ َعِف الننْعَماِف بْ ، َعْف َداُ َد ْبِف َأِبي ِىْندٍ ، ُ َمْ َماَف ْبَف َ  َّافَ 
        َ ػػِمْعتُ : َقػػاؿَ ، ِفػػي َمَرِضػػِو الَّػػِذي َمػػاَت ِف ػػِو ِبَ ػػِد ٍث َ َتَ ػػارن ِإَلْ ػػوِ ، َ ػػدََّثِني َعْنَبَ ػػُ  ْبػػُف َأِبػػي ُ ػػْفَ افَ 

ّـَ َ ِب َب َ  ُبِنػَي ، ى اْثَنَتْي َعْ َرَة َرْكَعً  ِفي َ ْ ـٍ َ َلْ َمػ ٍ )َمْف َ مَّ : َ ُق ؿُ ، اهللَ ِمْعُت َرُ  َؿ : َتُق ؿُ ، (ٖ)ُأ
 .(ْ)َلُو ِبِيفَّ َبْ ٌت ِفي اْلَجنَِّ (

 : تخر ج ال د ث: أ لً 
  داكد مػػػػػف طريػػػػػؽ ككأخرجػػػػػو أبػػػػػ، (ٓ)مػػػػػف طريػػػػػؽ ًبٍشػػػػػر ٍبػػػػػف اٍلفىٍضػػػػػؿ البىجًمػػػػػيٌ  أخرجػػػػػو مسػػػػػمـ  

اًعٍيؿ بػف ًإٍبػػرىاًىٍيـ األىسىػًدمٌ  ػػمىًمي، (ٔ)مىيَّػػة اٍبػف عي  الميكنػػى ًإٍسػمى ، (ٕ)كأخرجػو أحمػد عػػف ىيشىػٍيـ بػػف بىًشػٍير السَّ
اًعٍيؿ، ثبلثػػػػػػػػػػػتيـ )ًبٍشػػػػػػػػػػػر ٍسػػػػػػػػػػػمى يَّػػػػػػػػػػػاف ، كاً  ػػػػػػػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػػػػػػػف حى ػػػػػػػػػػػٍيـ( تػػػػػػػػػػػابعكا سي  ركايتػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػف  فػػػػػػػػػػػيكىيشى

د بػػف أبػػي ىنػػد القيشػػيرل بإسػػناده كلفظػػو ، (َُ)كأحمػػد بزيػػادة، (ٗ)نسػػائيكال، (ٖ)كأخرجػػو مسػػمـ بمثمػػو، دىاكي
ػػاجأربعػػتيـ ، (ُُ)بمفظػػو الػػدارميك  جَّ د ٍبػػف أىبًػػي ًىٍنػػد  تػػابح، مػػف طريػػؽ شيػػٍعبىة ٍبػػف اٍلحى ركايتػػو عػػف  فػػيدىاكي

ػػػػاًلـ ػػػػاف ٍبػػػػف سى اؽ اٍليىٍمػػػػدىاًنٌي  النسػػػػائيكأخرجػػػػو ، بإسػػػػناده كلفظػػػػو النٍُّعمى كف أىبًػػػػي ًإٍسػػػػحى مػػػػف طريػػػػؽ ىىػػػػاري
ػػاًلـ ، (ُِ)بمفظػػو ػػاف ٍبػػف سى ٍمػػًرك ٍبػػف أىٍكس الثَّ  فػػيتػػابح النٍُّعمى كأخرجػػو ، قىًفػػٌي بإسػػناده كبزيػػادهركايتػػو عػػف عى

                                                 
.الننْعماف  (ُ)  ٍبف سالـ الطائفيُّ
.َعْمُر  (ِ) ذىٍيفىةى الثَّقىًفيُّ ، كاسمو حي  ٍبفي أىٍكًس ٍبًف أىًبي أىٍكسو
ـن َ ِب َبَ   (ّ) .ُأ ٍبًد شىٍمسو  ًبٍنتي أىًبي سيٍفيىافى بف عى
 (ُُْٔ/حُُٔ/ ِليمة، )صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب مف صمى اثنتي عشرة ركعة في يـك ك  (ْ)
 (.ِٖٕ/حَّٓ/ ُالمصدر نفسو، ) (ٓ)
 (.َُِٓ/حُٖ/ ِسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب تفريح أبكاب التطكع كركعات السنة، ) (ٔ)
 (.ِّٕٓٗ/حّٖٗ/ ْٓ، )مسند أحمد، مسند النساء، حديث أـ حبيبة بنت أبي سفياف  (ٕ)
 (.ُّْٔ/ح ُُٔ/ِي عشرة ركعة، )صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب مف صمي اثنت (ٖ)
(ٗ ،  ( السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصبلة، باب ثكاب مف حافظ عمى ثنتى عشرة ركعة في كؿ يـك
 (. ُْٗ/حَِٕ/ ُ)
 (.ُِٖٕٔ/حّٔٔ/ ْْ( مسند أحمد، مسند النساء، حديث أـ حبيبة بنت أبي سفياف ؾ، )َُ)
 (.ُْٖٕ/حَِٗ/ ِسنة، )سنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب التطكع في ال (ُُ)
 السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب ذكر االختبلؼ عمى أبي إسحاؽ،  (ُِ)
 (.ُْٕٔ/حُّٖ/ ِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٓ 

ػػػيَّب ٍبػػف رىاًفػػح بإسػػػناده ، (ْ)كأحمػػد، (ّ)ابػػػف ماجػػوك ، (ِ) نسػػائيكال، (ُ)الترمػػذم أربعػػػتيـ مػػف طريػػؽ اٍلميسى
ػاًلح بمفظػو اأىبًػ الميكنػى ذىٍكػكىاف السَّػمَّاف مػف طريػؽكبلىمػا ، (ٔ)كأحمد، (ٓ) النسائيكأخرجو ، كلفظو ، صى

يَّة التًَّميًمي بزيادةمف طريؽ يىعٍ  النسائيكأخرجو  مىى ٍبف أيمى
اًلح، ثبلثتيـ )اٍلميسىيَّب، (ٕ) كيىٍعمىى( ، كأىًبي صى

ٍمًرك ٍبف أىٍكس تا ٍنبىسىػة فػيبعكا عى ًشػٌي بإسػناده ركايتػو عػف عى مػف  النسػائيكأخرجػو ، ٍبػف أىبًػي سيػٍفيىاف اٍلقيرى
ٍكشىب األىٍشعًرٌم  طريؽ ٍنبىسىةي ٍبػفي  تابح، (ٖ)شىٍير بف حى  أـ حبيبػة ركايتػو عػف  فػيأىبًػي سيػٍفيىافى  فييا عى

 .بمفظو بو

   :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّػػػاف فػػػيالحػػػديث  ػػػميماف بػػػف حى كمتابعػػػات ، متابعػػػات تامػػػة تكبػػػح صػػػحيح مسػػػمـ مػػػف طريػػػؽ سي
 المتابعػػات تقكيػػو كترفعػػو إلػػى درجػػة كىػػذه، التخػػريج فػػيىػػك مبػػيف ، هيػػرهك ، مسػػمـفػػي ركايػػة ناقصػػة 
 .الصحة

 
 

 

                                                 
، باب ما جاء فيمف صمى في يـك كليمة ثنتى عشرة ركعة مف سنف الترمذم، أبكاب مف صبلة رسكؿ اهلل  (ُ)

 (.ُْٓ/حِْٕ/ ِالسنة، )
 ائي، كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب ثكاب مف صمى ثنتى عشرة ركعة سكل المكتكبة، لنسف اسن (ِ)
( َُْٖ/حِّٔ/ ّاالختبلؼ عمى إسماعيؿ بف أىبي خالد، ) كتاب الصبلة، باب انظر:(، َُّٖ/حِّٔ/ ّ)
 (.ُّْٖ/حُٖٔ/ ِاالختبلؼ عمى إسماعيؿ بف أىبي خالد، ) كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار، بابك 
 (.ُُْ/حُّٔ/ ُ، كتاب الصبلة، باب إقامة الصبلة كالسنة فييا ثنتى عشرة ركعة، )ابف ماجوسنف  (ّ)
 (ِٕٗٔٔ/حِّٓ/ ْْ، )مسند أحمد، مسند النساء، حديث أـ حبيبة بنت أبي سفياف  (ْ)
(، َُٖٖ/حِْٔ/ ّلنسائي، كتاب الصبلة، باب االختبلؼ عمى إسماعيؿ بف أىبي خالد، )ا سنف (ٓ)

 (.َُُٖ/حِْٔ/ ّ(. )َُٕٖ/حِّٔ/ّ):انظر
 انظر(، ِٖٕٔٔ/حُّٓ/ ْْ، )مسند أحمد، مسند النساء، حديث أـ حبيبة بنت أبي سفياف  (ٔ)
 (.ِّٕٓٗ/حّٖٗ/ ْٓ)
(ٕ)  ،  السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصبلة، باب ثكاب مف حافظ عمى ثنتى عشرة ركعة في كؿ يـك
 (.ّْٗ/حَِٕ/ ُ)
  ،قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب ثكاب مف صمى ثنتى عشرة ركعة سكل المكتكبة، كتاب المصدر نفسو(ٖ)
 (.ُْٕٓ/حُِٖ/ ِ)



انػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَط . 

 ِٓ 

 (ٕٓ:  د ث رقـ)ال
 فع، َعْف َناِفعٍ ، َقرَْأُت َعَمى َماِلؾٍ : َقاؿَ ، (ٔ)َ دََّثَنا َ ْ َ ى ْبُف َ ْ َ ى: قاؿ ا ماـ م مـ 

ِبػػؿِ اْلُمَعقََّمػػ ، ِإنََّمػػا َمثَػػُؿ َ ػػاِ ِب اْلقُػػْرآف: َقػػاؿَ  هللَأفَّ َرُ ػػ َل ، َعْبػػِد اهلِل ْبػػِف ُعَمػػرَ  ِإْف ، (ٕ)َكَمثَػػِؿ ا ِْ
ْف َأْطَمَقيػػػػاَ ، َعَمْ َيػػػػا َأْمَ ػػػػَكَيا(ٖ)َعاَىػػػػدَ  ػػػػُد ْبػػػػُف اْلُمَثنَّػػػػى، َذَىَبْت.َ ػػػػدََّثَنا ُزَىْ ػػػػُر ْبػػػػُف َ ػػػػْربٍ  َ اِ                     َ ، َ ُمَ مَّ

َ ػدََّثَنا ، ْ َب َ َ دََّثَنا َ ْ َ ى َ ُى  اْلَقطَّاُف )ح(  َ دََّثَنا َأُب  َبْكػِر ْبػُف َأِبػي َ ػ: َقاُل ا، (ٗ)ُعَبْ ُد اهلِل ْبُف َ ِع دٍ 
ـْ َعْف ُعَبْ ِد اهلِل )ح(  َ دََّثَنا اْبػُف َأِبػي ، (ٙ)َ دََّثَنا َأِبي، (٘)َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمُر )ح(  َ دََّثَنا اْبُف ُنَمْ رٍ  ُكمنُي

زَّاؽِ ، ُعَمرَ  َ ػدََّثَنا ، (ٓٔ)ُقَتْ َبػُ  ْبػُف َ ػِع دٍ  ا)ح(  َ ػدََّثنَ  (ٜ)َعػْف َأ نػ بَ  (ٛ)َأْخَبَرَنا َمْعَمرٌ ، (ٚ)َ دََّثَنا َعْبُد الرَّ
َ ْعِني ، َ دََّثَنا َأَنٌس ، (ٕٔ)ُمَ مَُّد ْبُف ِإْ َ اَؽ اْلُمَ  َِّبين  )ح(  َ دََّثَنا (ٔٔ)َ ْعِني اْبَف َعْبِد الرَّْ َمفِ ، َ ْعُق بُ 

َعػِف النَِّبػيِّ ِبَمْعَنػى ، َعػِف اْبػِف ُعَمػر ،ُكؿن َىُؤَلِء َعْف َناِفعٍ ، َجِم ًعا َعْف ُم َ ى ْبِف ُعْقَب َ ، اْبَف ِعَ اضٍ 
 َ ِد ِث َماِلٍؾ.

ـَ َ اِ ُب اْلُقْرآِف َفَقرََأُه ِبالمَّْ ؿِ : َ زَاَد ِفي َ ِد ِث ُم َ ى ْبِف ُعْقَب َ  َذا َقا ـْ ِبِو ، َ النََّياِر َذَكَرهُ ، َ اِ  ـْ َ ُق َذا َل َ اِ 
 .(ٖٔ)َنِ َ وُ 

 

 

                                                 
ٍنظىًمي.َ ْ َ ى  (ُ)  بفي يىٍحيىى اٍلحى
 (.ُِٖ/ ّالمشدكدة بالعقاؿ، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )المعمق :  (ِ)
، فتح البارم، البف حجر، )جعاىد: (ّ)  (.ٕٗ/ ٗبمعنى داـك
 اهلل بف سىًعيد اٍليىٍشكيًرم.ُعَب د (ْ)
  .بف نميرم مد  (ٓ)
.َعْبُد (ٔ)  المًَّو ٍبفي نيمىٍيرو اٍليىٍمدىاًنيُّ
ٍنعىاًنٌي.َعْبُد (ٕ) اـً الصَّ زَّاًؽ بفي ىىمَّ  الرَّ
. َمْعَمُر بُف َراِ دٍ  (ٖ)  األىٍزًدمُّ
 السٍّْختًياًنيُّ َأ ن ُب  (ٗ)
 د الثَّقىًفٌي.بف سىًعيٍ ُقَتْ َب   (َُ)
 بف عبد الرٍَّحمىف اٍلقىارئ.َ ْعُق ب  (ُُ)
(ُِ)  :  (.ِٖٔ/ ُِىذه النسبة إلى الجد األعمى، األنساب، لمسمعاني، )اْلُمَ  َِّبين
 (.َُٕٗ/حُُٗ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب مثؿ صاحب القر ف كمثؿ اإلبؿ ) (ُّ)
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 ّٓ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 

مَّد بف عيبىٍيد بف أىًبي أيمىيَّة الطَّنىاًفًسيٌ  أخرجو أحمد عف ميحى
، كعىٍبد اهلل، يىىثبلثتيـ )يىحٍ ، (ُ)

مَّد( يَّاف  كميحى مىٍيمىاف ٍبف حى ، (ِ)كأخرجو مسمـ ، ركايتو عف عيبىيد اهلل بف عمر فيتابعكا سي
، (ٓ)البخارمكأخرجو ، ثبلثتيـ مف طريؽ ميكسىى ٍبف عيٍقبىة اٍلقيرىًشيٌ ، (ْ)ابف ماجوك ، (ّ)نسائيكال

 كأخرجو أحمد مف طريؽ، أربعتيـ مف طريؽ مىالؾ بف أنس، (ٖ)كأحمد، (ٕ)نسائيكال، (ٔ)كمسمـ
عيبىيد اهلل بف عيمىر العيمىرمميحمد بف 

 في( تابعكا عيبىيد اهلل كميحمد، مىالؾك ، ثبلثتيـ )ميكسىى، (ٗ)
 ركايتو عف نىاًفح مكلى بف عيمىر بإسناده كلفظو.

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف  فيالحديث  ، مسػمـفػي ركايػة متابعات تامػة تكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
ت كىػذه المتابعػا، التخػريج فػيكهيرىمػا كمػا ىػك مبػيف ، كمسػمـ، البخػارمكمتابعات ناقصة فػي ركايػة 

 الصحة. تقكيو كترفعو إلى درجة

 .كما ىك كاضح مف الحديث المتابعات ال األصكؿ فيالحديث أكرده مسمـ 
 

 

 

 

 

                                                 
 (. ْْٖٓ/حْٓٓ/ ٖ، )عبد اهلل بف عمر مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند  (ُ)
 (.ِِٔ/حُُٗ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب مثؿ صاحب القر ف كمثؿ اإلبؿ. ) (ِ)
 (.ٖٕٗٗ/حِٖٔ/ ٕالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب فضائؿ القر ف، باب فضؿ القر ف، ) (ّ)
 (.ّّٖٕ/حُِّْ/ ِ، كتاب اآلداب، باب ثكاب القر ف، )ابف ماجوسنف  (ْ)
 (.َُّٓ/حُّٗ/ٔصحيح البخارم، كتاب فضائؿ القر ف، باب استذكار القر ف كتعاىده ) (ٓ)
 (.ٖٕٗ/حّْٓ/ ُصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب مثؿ صاحب القر ف كمثؿ اإلبؿ، ) (ٔ)
 (. َُُٔ/حْٖٔ/ ُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المساجد، باب جامح ما جاء في القر ف، ) (ٕ)
 (ِّٗٓ/حُِٓ/ َُ، )المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  مسند أحمد، مسند (ٖ)
 (. ْٓٔٔ/حُِٗ/ ٖ(، )ْْٖٓ/حْٓٓ/ ٖ) انظر:(، ْٕٗٓ/حّٖٕ/ ٖالمصدر نفسو، ) (ٗ)
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 ْٓ 

  (ٕٔ:  د ث رقـ) 
اْبَنػػا َأِبػػي َ ػػْ َبَ  )ح(  َ ػػدََّثِني َعْمػػٌر  ، َ ُعْثَمػػافُ ،  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َبْكػػرٍ : قػػاؿ ا مػػاـ م ػػمـ 

َعػْف َأِبػي ، (ٕ)ْف َأِبػي َ ػاِزـٍ َعػ، (ٔ)َعْف َ ِز ػَد ْبػِف َكْ َ ػافَ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمرُ : َقاُل ا َجِم ًعا، النَّاِقدُ 
 .(٘)َل ِإَلَو ِإلَّ المَّوُ (ٗ)َمْ تَاُكـْ  (ٖ)َلقُِّن ا: اهلل َقاَؿ َرُ  ؿُ : َقاؿَ ، ُىَرْ َرةَ 

  :تخر ج ال د ث: أ لً 

يَّاف بإسناده ابف ماجو أخرجو  كأخرجو ابف منده مف ، (ٔ)كلفظو مف طريؽ سيميماف بف حى

ػػػػػػػػػػٍركىاف بػػػػػػػػػػف ميعىاًكيىػػػػػػػػػػ   كأخرجػػػػػػػػػػو الطبرانػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ، (ٕ)ة الفىػػػػػػػػػػزىاًرٌم بمفظػػػػػػػػػػوطريػػػػػػػػػػؽ مى
ٍبد الرٍَّحمىف الزٍُّىًرمٌ  يبأى  مىمىة بف عى سى

كبلىما مف ، (َُ)كالطبراني بمفظو، (ٗ)كأخرجو ابف حباف بزيادة، (ٖ)
مىمىة يكأىبي ، جميعيـ)مىٍركىاف، ميٍسًمـ اٍلمىدىًنيٌ  اأىبالميكني ، طريؽ األىهىرٌ   بو ىريرة  أبيكاألىهىٌر( عف ، سى

 .لفظوبنحك 

 :  ثان ًا: ال كـ عمى ا  ناد

يَّػػػاف    ػػػميماف بػػػف حى      فػػػي ركايػػػةمتابعػػػة ناقصػػػة تكبػػػح الحػػػديث فػػػي صػػػحيح مسػػػمـ مػػػف طريػػػؽ سي
، ىػػذه المتابعػات تقكيػو كترفعػػو إلػى درجػػة كالطبرانػػي، كهيػرىـ كمػػا ىػك مبػيف فػػي التخػريج، ابػف حبػاف
 .الصحة

 

                                                 
.َ ِز ُد  (ُ)  ٍبفي كىٍيسىافى اٍليىٍشكيًرمُّ ي
ٍكلىى عىزَّةى اأٍلىٍشجى َأُب  َ اِزـٍ  (ِ) ٍممىافي مى ًعيُّ كىاٍسميوي سى  ًعيًَّة.اأٍلىٍشجى
 (.ُِٗ/ ٔذكركىـ، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككم، )َلقُِّن ا:  (ّ)
(ْ)  : ـْ مىى المىٍكت هريب الحديث، لمخطابي، )َمْ َتاُك  (، مىف حضره المكت، المنياج شرح ِّٖ/ ُمىٍف أشرؼى عى

 (.ُِٗ/ ٔصحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككم )
 (.َُِٖ/حّٕ/ ّب لقنكا مكتاكـ الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي ، )صحيح مسمـ، كتاب الجنائز، با (ٓ)
 (. ُْْْ/حْْٔ/ ُ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تمقيف الميت ال إللو إال اهلل، )ابف ماجوسنف  (ٔ)
ـٍ الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي : »قكؿ النبيالتكحيد، البف منده،  (ٕ) ٍف كىافى  ًخري « لىقّْنيكا أىٍمكىاتىكي مى ًمًو الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي ) كى / ِكىبلى

 (.ُّٖ/حْْ
 (.ُُْْ/حّْٖالدعاء، لمطبراني، )ص:  (ٖ)
 (.ََّْ/حِِٕ/ ٕصحيح ابف حباف، كتاب الجنائز، ذكر العمة التي مف أجميا أيًمر بيذا األمر، ) (ٗ)
 (. ُُُٗ/حِْٓ/ ِالمعجـ الصغير، لمطبراني، ) (َُ)
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 ٓٓ 

 (ٕٕ:  د ث رقـ)
 )ح(  َ ػػػػدََّثَنا  (ٕ)َأْخَبَرَنػػػػا ُىَ ػػػػْ ـٌ ، (ٔ)َ ػػػػدََّثَنا َ ْ َ ػػػػى ْبػػػػُف َ ْ َ ػػػػىْ : م ػػػػمـ  قػػػػاؿ ا مػػػػاـ
ػُد ْبػُف اْلُمَثنَّػى، َ دََّثَنا َ ْفُص ْبُف ِغَ اثٍ ، َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ  ، َ َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمُر )ح(  َ دََّثَنا ُمَ مَّ
ـْ َعػػػْف َداُ د، (٘)َ َعْبػػػُد اأَلْعَمػػػى، (ٗ)َ اْبػػػُف َأِبػػػي َعػػػِدي  ، (ٖ)َ ػػػدََّثَنا َعْبػػػُد اْلَ ىَّػػػابِ  ُكمنُيػػػ

      )ح(  َ ػػػدََّثِني (ٙ)
 َعػْف ، (ٚ)َعػِف ال َّػْعِبيِّ ، َأْخَبَرَنػا َداُ دُ ، َ ػدََّثَنا ِإْ ػَماِع ُؿ ْبػُف ِإْبػرَاِى ـَ : َقػاؿَ ، َ المَّْفػُظ َلػوُ ، ُزَىْ ُر ْبُف َ ػْربٍ 
ـُ اْلُمَ ػػدِّؽُ : اهلل  َقػاَؿ َرُ ػػ ؿُ : َقػػاؿَ ، (ٛ)اهللِ َجِر ػِر ْبػػِف َعْبػِد  )ِإَذا َأتَػاُك

ـْ  (ٜ) ـْ َ ُىػَ  َعػػْنُك َفْمَ ْ ػُدْر َعػػْنُك
 .(َُ)رَاٍض(

 : تخر ج ال د ث: أ لً 
اًعيؿ ٍبػػػف ًإٍبػػػرىاًىيـ النسػػػائيأخرجػػػو  ىٍسػػػًدمٌ  مػػػف طريػػػؽ ًإٍسػػػمى     كأخرجػػػو أحمػػػد مػػػف طريػػػؽ، (ُُ) األى
كف يىًزيػػػد ٍبػػػف ىىػػػاري
ػػػًدمٌ ، (ُِ) ػػػد ٍبػػػف أىبًػػػػي عى مَّ كعػػػف ميحى

ٍفػػػص، (ُّ) ػػػٍيـ، جمػػػيعيـ )حى ٍبػػػد اأٍلىٍعمىػػػػى، كىيشى  ، كعى
ٍبػػػػدي اٍلكىىَّػػػػابك  اًعيؿك ، عى ٍسػػػػمى يَّػػػػاف ، يىًزيػػػػدك ، اً  ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى ػػػػًدٌم( تػػػػابعكا سي         ركايتػػػػو عػػػػف فػػػػيكاٍبػػػػف أىبًػػػػي عى

د بػػف أىبػػي ىنػػد بإسػػناده كلفظػػو ، (ُٔ)كأحمػػد بمفظػػو، (ُٓ)ماجػػوابػػف كأخرجػػو ، (ُْ)كأخرجػػو الترمػػذم، دىاكي

                                                 
 ٍنظىًمي.بفي يىٍحيىى اٍلحى َ ْ َ ى  (ُ)
مىًمي.ُىَ ْ ـ  (ِ)  بف بىًشٍير السَّ
مَّد الثَّقىًفٌي اٍلبىٍصًرمٌ  َعْبُد اْلَ ىَّاب(ّ) ٍبد اٍلمىًجيد، أىبيك ميحى  ٍبف عى
مىًمٌي.ُمَ مَّد  (ْ)  ٍبف ًإٍبرىاًىيـ ٍبف أىًبي عىًدٌم السُّ
، ا َعْبد اأْلَْعَمى (ٓ) مَّد السَّاًميُّ ٍبد اأٍلىٍعمىى، أىبيك ميحى  لقيرىشٌي.ٍبف عى
 بف أىبي ىند كاسمو دينار ٍبف عذافر.َداُ د  (ٔ)
.َعاِمر  (ٕ)  ٍبفي شيرىٍحًبيؿى الشٍَّعًبيُّ
ًمٌي.َجِر ر  (ٖ) ٍبد المَّو اٍلبىجى  ٍبف عى
ة (، الًَّذم يىٍأخذ صدىقىات اٍلغىنىـ. النيايَّْ/ ّككيؿ الفيقىراء في القىبض، مقاييس المغة، البف فارس، )اْلُمَ دِّؽ:  (ٗ)

 (.ُٖ/ ّفي هريب الحديث كاألثر البف األثير، )
 (.ُِْٔ/حُُّ/ ّصحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب إرضاء المصدؽ، ) (َُ)
 (.ُِْٔ/حُّ/ ٓلنسائي، كتاب الزكاة، باب إذا جاكز في الصدقة، )ا سنف (ُُ)
 (. ُُٕٖٗ/حِّٓ/ُّ، )مسند أحمد، أكؿ مسند الككفييف، مف حديث جرير بف عبد اهلل (ُِ)
 (.ُُٖٗٗ/حّٓٓ/ُّالمصدر نفسو، ) (ُّ)
دّْؽ عنكـ كىك راض، ) (ُْ)  (.ْٕٔ/حَّ/ ّسنف الترمذم، كتاب الزكاة، باب ليرجح اٍلميصى
دّْؽ مف اإلبؿ، )ابف ماجوسنف  (ُٓ)  (.َُِٖ/حٕٔٓ/ُ، كتاب الزكاة، باب ما يأخذ اٍلميصى
 (ُِْٔٗ/حٕٔٓ/ُّظر)ان(. ُُٕٖٗ/حِّٓ/ُّ)، مسند أحمد، أكؿ مسند الككفييف، مف حديث جرير بف عبد اهلل  (ُٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ٓٔ 

اًمر أربعتيـ مف طريؽ، (ُ)بنحكه الدارميك  د بف أىبي ىند  تابح، الشٍَّعًبيٌ  يؿبشرح عى ركايتو عػف  فيدىاكي
ًميٌ  ٍبد المَّو اٍلبىجى ًرير ٍبف عى  بو. جى

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 
يَّاف  فيالحديث  ، مسػمـركايػة  فػي ةمتابعات تامػتكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى

اإلمػػاـ  كمػػا ركل لػػو، التخػػريج فػػيكمػػا ىػػك مبػػيف  كهيػػره الترمػػذمركايػػة  فػػيكمتابعػػات ناقصػػة ، هيػػرهك 
ٍفص ٍبف ًهيىاثمسمـ مقركنان ب  .حى

 
 (ٖٕ:  د ث رقـ) 

َعػْف ، (ٕ)َ ػدََّثَنا ِإْ ػَماِع ُؿ ْبػُف ِإْبػرَاِى ـَ ،  ػدثنا َ ػدََّثَنا ُزَىْ ػُر ْبػُف َ ػْربٍ : قاؿ ا ماـ م مـ 
َعػِف اْبػِف َمْ ػُع ٍد ، (ٖ)َعْف َأِبي ُعْثَمػافَ ، ُ َمْ َماَف التَّْ ِميِّ 

)َل َ ْمػَنَعفَّ : اهلل َقػاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقػاؿَ ، (ٗ) 
ـْ َأَذاُف ِبػػَ ؿٍ  ، ِبَمْ ػػؿٍ ، يَأْ  َقػػاَؿ ُ َنػػادِ ، َفِإنَّػػُو ُ ػػَؤذِّفُ ، ِمػػْف ُ ػػُ  رِهِ  -ِبػػَ ٍؿ  (٘)َأْ  َقػػاَؿ ِنػػَداُء ، َأَ ػػًدا ِمػػْنُك

( َ َقاؿَ ، (ٙ)ِلَ ْرِجَع َقاِئَمُكـْ  ـْ بَ ، َلْ َس َأْف َ قُػ َؿ َىَكػَذا َ َىَكػَذا: َ ُ  ِقَظ َناِئَمُك َ تَّػى ، َ ػَدُه َ َرَفَعَيػا (ٚ)َ َ ػ َّ
َعػْف ُ ػَمْ َماَف ، ْعِنػي اأْلَْ َمػرَ َ دََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد  َ ، (ٛ)َ َفرََّج َبْ َف ِإْ َبَعْ و.  َ دََّثَنا اْبُف ُنَمْ رٍ ، َ ُق َؿ َىَكَذا

ْ ػػَنادِ  ّـَ ، َ َجَمػػَع َأَ ػػاِبَعوُ  -)ِإفَّ اْلَفْجػػَر َلػػْ َس الَّػػِذي َ قُػػ ُؿ َىَكػػَذا : َغْ ػػَر َأنَّػػُو َقػػاؿَ ، التَّْ ِمػػّيِ ِبَيػػَذا ا ِْ ثُػػ
. (َعَمػى اْلُمَ ػبَِّ ِ  َ َمػدَّ َ َدْ ػوِ (ٓٔ)َ  َ َ َ َضَع اْلُمَ بِّ  -َ َلِكِف الَِّذي َ ُق ُؿ َىَكَذا  -ِإَلى اأْلَْرِض  (ٜ)َنَكَ َيا

 َأْخَبَرَنػا، ح َ َ ػدََّثَنا ِإْ ػَ اُؽ ْبػُف ِإْبػرَاِى ـَ ، َ ػدََّثَنا ُمْعَتِمػُر ْبػُف ُ ػَمْ َمافَ ، َ َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ 
 .(ٖٔ)بيذا ا  ناد، (ٕٔ)َ اْلُمْعَتِمَر ْبَف ُ َمْ َمافَ ، (ٔٔ)َجِر ر 

                                                 
دّْؽ عنكـ كىك راض، ) (ُ)  (.ُُِٕ/حََُْ/ ِسنف الدارمي، كتاب الزكاة، باب ليرجح اٍلميصى
مىيَّةى ِإْ َماِع َؿ  (ِ) كًؼ ًباٍبًف عي ـى األىسىًدمّْ اٍلمىٍعري  ٍبًف ًإٍبرىاًىي
 ٍبف سىنىة اٍلخيزىاًعٌي. َأُب  ُعْثَماف (ّ)
 بف مىٍسعيٍكد الييذىًلٌي.َعْبد اهلل  (ْ)
 (.ّٕ/ ٓلنياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )ااألذاف بالصبلة ، نداء:  (ٓ)
ـُ:  (ٔ)  (.َِِ/ ِىك الذم يصمى صبلة الميؿ، المصدر نفسو، )القائ
ب  ده (ٕ) يا، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )َ  َّ فىضى  (.ٕٓ/ ّ: أىم خى
 بف نمير. دم م (ٖ)
مىى رىٍأًسًو، مختار الصحاح، لمرازمنك يا:  (ٗ) نكىسى أم الشٍَّيءى قىمىبىوي عى  .( ُّٗ)ص:  ،مف ى
 (.ِْٗ/ َِالسباية، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، لمعيني، )الم ب  :  (َُ)
بٌّْي.َجِر ر  (ُُ) ًميد الضَّ ٍبد اٍلحى  ٍبف عى
 (.َُِ/ ّ، )سمعانيمف هافؽ بمصر، األنساب، لم ىذه النسبة الى تيـ، كىك بطفالت مي:  (ُِ)
في فائدة:  (.َِٗٓ، َُّٗ/حٕٗٔ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب بياف أف الدخكؿ في الصكـ يحصؿ بطمكع الفجر، ) (ُّ)

 (.ِّّ/ ٓاستحباب إيقاظ النكاـ في  خر الميؿ باآلذاف كنحكه مف الذكر. فتح البارم، البف رجب، ) الحديث تنبيو عمى



تة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضد . 

 ٕٓ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 
ٍيػػػػحو  البخػػػػارمأخرجػػػػو  رى ميعىاًكيىػػػػةى  الميكنػػػػى أبػػػػامػػػػف طريػػػػؽ يىًزٍيػػػػد بػػػػف زي

       ،(ِ)البخػػػػارم كأخرجػػػػو، (ُ)
ػػػػػًعٍيد القىطَّػػػػػافثبلثػػػػػتيـ ، (ْ)نسػػػػػائيكال، (ّ)داكد كأبػػػػػك   ،(ٓ)البخػػػػػارمكأخرجػػػػػو ، مػػػػػف طريػػػػػؽ يىٍحيىػػػػػى بػػػػػف سى
ػػػػػػٍرب كبلىمػػػػػػا (ٔ) داكد كأبػػػػػػك  ًشػػػػػػيٌ  مػػػػػػف طريػػػػػػؽ زيىىٍيػػػػػػر ٍبػػػػػػف حى رى  طريػػػػػػؽ مػػػػػػف  كأخرجػػػػػػو أبػػػػػػك داكد، الحى

اًعيؿى  ـى  ًإٍسػػػمى ٍبػػػًف ًإٍبػػػرىاًىي
ػػػمىٍيمىاف، (ٗ)نسػػػائيكال، (ٖ)كأخرجػػػو مسػػػمـ، (ٕ) ، كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ ميٍعتىًمػػػر ٍبػػػف سي

ػػػٍرب داكد مػػػف طريػػػؽ بػػػككأخرجػػػو أ ًشػػػيٌ  زيىىٍيػػػر ٍبػػػف حى رى الحى
، (ُِ)نسػػػائيكال، (ُُ)داكد ككأخرجػػػو أبػػػ، (َُ)

      ، مػف طريػؽ يىٍحيىػى بػف سىػًعٍيد القىطَّػاف ابػف ماجػوكأخرجػو ، بػف سىػًعٍيد القىطَّػافيىٍحيىػى  كبلىما مف طريػؽ
ػػػػػػػًدمٌ  ػػػػػػػد ٍبػػػػػػػف أىبػػػػػػػي عى مَّ كميحى
ػػػػػػػد ٍبػػػػػػػف كأخرجػػػػػػػو أحمػػػػػػػد مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ، (ُّ) مَّ ػػػػػػػًدمٌ  ميحى  كعػػػػػػػف ، (ُْ)أىبػػػػػػػي عى

ًرير، (ُٓ)يىٍحيىى بف سىًعٍيد القىطَّاف اًعيؿى ، كميٍعتىًمر، جميعيـ )جى ٍسمى مَّػد(، كيىٍحيىػى، ٍيػركزيىى ، كيىًزٍيد، كاً  ، كميحى
يَّاف  مىٍيمىاف ٍبف حى مىٍيمىافى التٍَّيًميّْ بإسناده كبنحك  فيتابعكا سي  .لفظوركايتو عف سي

 
 
 
 

                                                 
كتاب األذاف،  انظر:(، ِٖٗٓ/حِٓ/ ٕصحيح البخارم، كتاب الطبلؽ، باب اإلشارة في الطبلؽ كاألمكر، ) (ُ)

 (.ِٔ/حُِٕ/ُباب األذاف قبؿ الفجر، )
 (.ِْٕٕ/ح ٕٖ/ٗ)صحيح البخارم، كتاب أخبار اآلحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الكاحد الصدكؽ في اآلذاف كالصبلة،  (ِ)
، باب كقت السحكر، )سنف أبي داك  (ّ)  (.ِّْٕ/حَّّ/ِد، كتاب الصـك
 (.َُِٕ/حُْٖ/ ْلنسائي، كتاب الجنائز، باب كيؼ الفجر، )ا سنف (ْ)
 (.ُِٔ/حُِٕ/ُصحيح البخارم، كتاب األذاف، باب األذاف قبؿ الفجر، ) (ٓ)
، باب كقت السحكر، ) (ٔ)  (.ِّْٕ/حَّّ/ِسنف أبي داكد، كتاب الصـك
 (.َِٖٓ/حُِٗ/ ّتاب الصياـ، باب األكؿ كالشرب حتى األذاف الثاني لمفجر، )المصدر السابؽ، ك (ٕ)
 (.َُِٓ/حُِٗ/ّصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب بياف أف الدخكؿ في الصـك يحصؿ بطمكع الفجر، ، )(ٖ)
 (.ُْٔ/حُُ/ِلنسائي، كتاب األذاف، باب األذاف في هير كقت الصبلة، )ا سنف (ٗ)
، باب كقت السحكر، )سنف أبي داكد، كتاب  (َُ)  (.ِّْٕ/حَّّ/ِالصـك
 المصدر نفسو. (ُُ)
 (.َُِٕ/حُْٖ/ ْلنسائي، كتاب الجنائز، باب كيؼ الفجر، )اسنف  (ُِ)
 (.ُٔٗٔ/حُْٓ/ُ، كتاب الصياـ، باب ما جاء في تأخير السحكر، )ابف ماجوسنف  (ُّ)
 (.ُّٕٕ/حِٖٓ/ ٔ) ،مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد (ُْ)
 (.ّْٓٔ/حُٔٔ/ٔ)المصدر نفسو، (ُٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ٖٓ 

 :  ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّػػػاف  فػػػيالحػػػديث  ػػػميماف بػػػف حى ، فػػػي ركايػػػةمتابعػػػات تامػػػة تكبػػػح صػػػحيح مسػػػمـ مػػػف طريػػػؽ سي
المتابعػػػات تقكيػػػو كترفعػػو إلػػػى درجػػػة كىػػذه ، التخػػػريج فػػػيف كمػػػا ىػػػك مبػػي، كهيرىمػػاكمسػػػمـ ، البخػػارم
 .الصحة

 الحديث.مف المتابعات ال األصكؿ كما ىك كاضح  فيأكرده اإلماـ مسمـ 

 

 (ٕٗ:  د ث رقـ) 
َعػػْف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ ،  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب َ : قػػاؿ ا مػػاـ م ػػمـ 

 َأفَّ َأْ َ اَب َرُ ػ ؿِ ، َأْخَبَرِني (ٕ)َفُقْمُت ِإفَّ َأَنً ا: َقاؿَ ، َأِعدْ : َفَقاُل ا ِلي، َخَرْجُت َفُ ْمتُ : َقاؿَ ، (ٔ)دٍ ُ َم ْ 
اِئـُ ، َكاُن ا ُ َ اِفُر فَ ،  اهلل (، َعَمى اْلُمْفِطرِ  َفَ  َ ِع ُب ال َّ اِئـِ  .(ٖ)َ َل اْلُمْفِطُر َعَمى ال َّ

 :  د ثتخر ج ال: أ لً 

اًلػػؾ ٍبػػف أىنىػػس البخػػارمأخرجػػو  مػػف طريػػؽ مى
كأخرجػػو مسػػمـ مػػف طريػػؽ زيىىٍيػػر بػػف ميعىاًكيىػػة ، (ٗ)

ٍعًفػػػػيٌ             كأخرجػػػػو أحمػػػػد مػػػػف طريػػػػؽ، (ٔ)داكد مػػػػف طريػػػػؽ زىائًػػػػدىة ٍبػػػػف قدامػػػػو الثَّقىًفػػػػيٌ  أبػػػػككأخرجػػػػو ، (ٓ)الجي
سَّػػػػػػاف القىرديسػػػػػػيٌ  ػػػػػػاـ بػػػػػػف حى اًلػػػػػػؾأخرجػػػػػػو ك ، (ٚ)ًىشى مى

اًلػػػػػػؾك ، كزىائًػػػػػػدىة، ىىٍيػػػػػػرجمػػػػػػيعيـ )زي ، (ٛ)                 تػػػػػػابعكا، (مى
يَّػػػاف  ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى ميػػػد بإسػػػناده كبنحػػػك فػػػيسي ، (َُ)كمسػػػمـ، (ٜ)كأخرجػػػو البخػػػارم، لفظػػػو ركايتػػػو عػػػف حي

                                                 
 الطكيؿ. ُ م د (ُ)
 بف مالؾ. أنس (ِ)
 (. َِٗٓ/حُّْ/ ّصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب الصـك في السفر كاإلفطار، ) (ّ)
 (.ٖٗٔ/حُّٕ/ ُصحيح البخارم، كتاب األذاف، باب خركج النساء إلى المساجد بالميؿ كالغمس، ) (ْ)
 (.ِٖٗٓ/حُّْ/ ّسمـ، كتاب الصياـ، باب فضؿ شير رمضاف، )صحيح م (ٓ)
، باب الصـك في السفر، ) (ٔ)  (.َِْٓ/حُّٔ/ ِسنف أبي داكد، كتاب الصـك
 (.ُِِٗٔ/ح ِٖٖ/ ُٗ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ (ٚ)
 (. ُٓ/حُٖٗ/ ُلمسجد، )مكطأ مالؾ، كتاب القبمة، باب ما جاء في خركج النساء إلى ا (ٖ)
 (.َِٖٗ/حّٓ/ْصحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير، باب فضؿ الخدمة في الغزك، ) (ٗ)
، باب المفطر أخر الميؿ، ) (َُ)  (.ُُُٗ/حٖٖٕ/ِصحيح مسمـ، كتاب الصـك



وغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطر . 

 ٓٗ 

ٍيد تابح ميكىرَّؽ اٍلعىٍجًميٌ مف طريؽ ثبلثتيـ ، (ٔ)كالنسائي مى  فػي ركايتػو عػف أنػس بػف مالػؾالطكيػؿ  حي
 .بو بمعناه

 : ال كـ عمى ا  ناد :ثان اً 

يَّاف  فيالحديث  ، البخارمفي ركاية متابعة تامة تكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
 كىذه المتابعات تقكيو كترفعو إلى درجة الصحة.، التخريج فيكمالؾ كما ىك مبيف ، مسمـ

 ) د ث رقـ: *(

َعػػْف ، ْبػػُف َعِمػػي   َ ػػدََّثَنا ُ َ ػػْ فُ ،  ِعين  َ ػػدََّثِني َأْ َمػػُد ْبػػُف ُعَمػػَر اْلػػَ كِ : قػػاؿ ا مػػاـ م ػػمـ 
َجػاَء َرُجػٌؿ : َقاؿَ ،  َعِف اْبِف َعبَّاٍس ، َعْف َ ِع ِد ْبِف ُجَبْ رٍ ، َعْف ُمْ ِمـٍ اْلَبِط فِ ، َعْف ُ َمْ َمافَ ، زَاِئَدةَ 

َلػْ  : َأَفَأْقِضػ ِو َعْنَيػا ق َفَقػاؿَ ، ْ ـُ َ ػْيرٍ ِإفَّ ُأمِّي َماَتْت َ َعَمْ َيػا َ ػ، َ ا َرُ  َؿ اهللِ : اؿَ َفقَ ، ِإَلى النَِّبيِّ 
 َفَدْ ُف اهلِل َأَ ؽن َأْف ُ ْقَضى.: َقاؿَ ، َنَعـْ : ْنَت َقاِضَ ُو َعْنَيا ق َقاؿَ َأكُ ، َكاَف َعَمى ُأمَِّؾ َدْ فٌ 

، ِبَيػَذا اْلَ ػِد ثِ  ِ  َف َ دََّث ُمْ ػِمـٌ  َ َنْ ُف ُجُم ٌس ، َ َمَمُ  ْبُف ُكَيْ ٍؿ َجِم ًعا َ ، َفَقاَؿ اْلَ َكـُ : َقاَؿ ُ َمْ َمافُ 
 َ ػػػػدََّثَنا ، َثَنا َأُبػػػػ  َ ػػػػِع ٍد اأَلَ ػػػػجن  َ ػػػػدَّ  َ ػػػػْذُكُر َىػػػػَذا َعػػػػِف اْبػػػػِف َعبَّػػػػاٍس.، َ ػػػػِمْعَنا ُمَجاِىػػػػًدا: َفَقػػػػالَ 

َعػْف ، َ ُمْ ػِمـٍ اْلَبِطػ فِ ، ُعَتْ َبػ َ َ اْلَ َكػـِ ْبػِف ، َعْف َ َمَمَ  ْبػِف ُكَيْ ػؿٍ ، َ دََّثَنا اأَلْعَمُش ، رُ َأُب  َخاِلٍد اأَلْ مَ 
 .(ِ)ِبَيَذا اْلَ ِد ثِ  َعِف النَِّبيِّ  َعِف اْبِف َعبَّاٍس ، َ َعَطاءٍ ، َ ُمَجاِىدٍ ، َ ِع ِد ْبِف ُجَبْ رٍ 

 (ّ): حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 (ٕ٘:  د ث رقـ)
: َقػاَؿ َأُبػ  َبْكػرٍ ، َجِم ًعػا َعػْف َأِبػي َخاِلػدٍ (ٖ)َ اْبػُف ُنَمْ ػرٍ ،  َ َ دَّثََنا َأُب  َبْكِر ْبػُف َأِبػي َ ػْ بَ : قاؿ ا ماـ م مـ 

ّـَ َقبَّػَؿ َ ػَدهُ ، اْلَ َجػَر ِبَ ػِدهِ  َ ْ ػَتِمـُ  (ٙ)َرَأْ ػُت اْبػَف ُعَمػر: َقػاؿَ ، (٘)َعػْف َنػاِفعٍ ، (ٗ)َعْف ُعَبْ ِد اهللِ ، َ دَّثََنا َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمرُ  ، ثُػ
 .(ٚ)َ ْفَعُموُ  اهللُو ُمْنُذ َرَأْ ُت َرُ  َؿ َما َتَرْكتُ : َ َقاؿَ 

                                                 
 (.َِْٔ/حُْٓ/ّالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصياـ، باب فضؿ اإلفطار في السفر عمى الصياـ، ) (ُ)
(ِ) ( ،  (.ِٓٔٔ، ِْٔٔ/حُٓٓ/ ّصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب مف مات كعميو صـك
.اْبُف ُنَمْ ر (ّ) ٍبدي المًَّو ٍبفي نيمىٍيرو اٍليىٍمدىاًنيُّ مد عى  : ميحى
ٍفص ٍبف عاصـ ٍبف عيمىر ٍبف الخطاب.ُعَب د المَّو (ْ)  ٍبف عيمىر ٍبف حى
ٍبد المًَّو ٍبف عيمىر ٍبف الخ نافع م لى (ٓ)  طاب.عى
 .اٍبفى عيمىر بف الخطاب  عبد اهلل (ٔ)
(ٕ) ( ،  (.ََّْ/حٔٔ/ ْصحيح مسمـ، كتاب الحج، باب ما يمبس المحـر



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َٔ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 

يَّػػػػػػػػاف ػػػػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػػػػف حى أخرجػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػد مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ سي
  مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ البخػػػػػػػػارم كأخرجػػػػػػػػو، (ُ)

ٍيًمػيٌ  النسائيكأخرجو ، (ٕ) يىٍحيىى بف سىًعٍيد القىطَّاف اًرث الييجى اًلد بف الحى مف طريؽ خى
كأخرجػو أحمػد ، (ّ)

ػمىًميٌ عف ىيشىٍيـ  اًلػد، يىٍحيىػى) ثبلثػتيـ، (ْ)بػف بىًشػٍير السَّ يَّػاف ، خى ػمىٍيمىاف ٍبػف حى ركايتػو  فػيكىيشىػٍيـ( تػابعكا سي
ػػر بإسػػناده كمعنػػاه بىٍيػػد اهلل بػػف عيمى مػػف جمػػيعيـ ، (ٕ)داكد ككأبػػ، (ٔ)كمسػػمـ، (ٓ)البخػػارم كأخرجػػو، عػػف عي

يج التىيمػػػيٌ  ػػػرى ٍبػػػًد ، طريػػػؽ عيبىيػػػد بػػػف جي كَّادكأخرجػػػو أحمػػػد مػػػف طريػػػؽ عى اٍلعىًزيػػػز ٍبػػػف أىبًػػػي رى
 كأخرجػػػو، (ٖ)

                 جمػػػػػػػػػػيعيـ مػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ ، (ُّ)كأحمػػػػػػػػػػد، (ُِ)كالنسػػػػػػػػػػائي، (ُُ)داكد ككأبػػػػػػػػػػ، (َُ)كمسػػػػػػػػػػمـ، (ٗ)البخػػػػػػػػػػارم
ٍبًد اٍلعىًزيزك ، )عيبىيد جميعيـ اهلل سىاًلـ بف عىبد  نافح في ركايتو عف ابف عمر بمعناه.تابعكا، كسىاًلـ(، عى

 :  نادال كـ عمى ا : ثان اً 
يَّاف ، النسػائيفي ركاية  متابعة تامة تكبح الحديث في صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى

كىػذه المتابعػات تقكيػو كترفعػو ، أحمػد كمػا ىػك مبػيف فػي التخػريج فػي ركايػة كمتابعػة ناقصػة، هيرهك 
 إلى درجة الصحة.

 
 
 
 

                                                 
 (.ٕٖٓٓ/حُُْ/ َُ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ُ)
 .(َُٔٔ/حُُٓ/ّصحيح البخارم، كتاب الحج، باب الرمؿ في الحج كالعمرة، ) (ٕ)
 (.ِْٖٗ/ُِّ/ ٓلنسائي، كتاب مناسؾ الحج، باب استبلـ الركنيف في كؿ طكاؼ، )ا سنف (ّ)
 (ّْْٔ/حّٓ/ ٖ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ْ)
 (.ُٔٔ/حْْ/ُصحيح البخارم، كتاب الكضؤ، باب هسؿ الرجميف في النعميف كال يمسح عمى النعميف، ) (ٓ)
 (.ِٖٖٕ/حٗ/ ْ(صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب إىبلؿ النبي (ٔ)
 .ُِٕٕ/ح(َُٓ/ِسنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب في كقت اإلحراـ، ) (ٕ)
 (.ْٕٕٕ/حُِِٔ/ِ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ٖ)
 (.َُٗٔ/ح ُُٓ/ِنيف اليمانييف، )صحيح البخارم، كتاب الحج، باب مف لـ يستمـ إال الرك (ٗ)
 (.َّّٔ/ح ٓٔ/ْالحج، باب استبلـ الحجر كالركف، ) بصحيح مسمـ، كتا (َُ)
 (.ُْٕٖ/حُٕٓ/ِسنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب استبلـ األركاف، ) (ُُ)
 (.ّٕٕ/ّٖٓ/ُالسنف الكبرل، لمننسائي، كتاب المساجد، باب الصبلة في الكعبة، ) (ُِ)
 (.َُٕٔ/حُِْ/َُ، ) مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر مسند أحمد،  (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٔ 

 ) د ث رقـ: *( 
َعػػْف ، َ ػػدََّثَنا ُ َ ػػْ ُف ْبػػُف َعِمػػي  ، ْبػػُف ُعَمػػَر اْلػػَ ِك ِعين   َ ػػدََّثِني َأْ َمػػدُ : قػػاؿ ا مػػاـ م ػػمـ 

َجػاَء َرُجػٌؿ : َقاؿَ ،  َعِف اْبِف َعبَّاٍس ، َعْف َ ِع ِد ْبِف ُجَبْ رٍ ، َعْف ُمْ ِمـٍ اْلَبِط فِ ، َعْف ُ َمْ َمافَ ، زَاِئَدةَ 
َلػْ  : َأَفَأْقِضػ ِو َعْنَيػا ق َفَقػاؿَ ، اَتْت َ َعَمْ َيػا َ ػْ ـُ َ ػْيرٍ ِإفَّ ُأمِّي مَ ، َ ا َرُ  َؿ اهللِ : َفَقاؿَ ، ِإَلى النَِّبيِّ 

 َفَدْ ُف اهلِل َأَ ؽن َأْف ُ ْقَضى.: َقاؿَ ، َنَعـْ : َأُكْنَت َقاِضَ ُو َعْنَيا ق َقاؿَ ، َكاَف َعَمى ُأمَِّؾ َدْ فٌ 
ـٌ ِبَيػَذا اْلَ ػِد ثِ ، اَ َ َمَمُ  ْبُف ُكَيْ ٍؿ َجِم عً ، َفَقاَؿ اْلَ َكـُ : َقاَؿ ُ َمْ َمافُ  ، َ َنْ ُف ُجُم ٌس ِ  َف َ دََّث ُمْ ػِم

َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد ،  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َ ػػِع ٍد اأَلَ ػػجن  َ ػػْذُكُر َىػػَذا َعػػِف اْبػػِف َعبَّػػاٍس.، َ ػػِمْعَنا ُمَجاِىػػًدا: َفَقػػالَ 
 َعػػػفْ ، َ ُمْ ػػػِمـٍ اْلَبِطػػػ فِ ، َ اْلَ َكػػػـِ ْبػػػِف ُعَتْ َبػػػ َ ، َعػػػْف َ ػػػَمَمَ  ْبػػػِف ُكَيْ ػػػؿٍ ، َ ػػػدََّثَنا اأَلْعَمػػػُش ، اأَلْ َمػػػرُ 

 .(ُ)ِبَيَذا اْلَ ِد ثِ َعِف النَِّبيِّ  َعِف اْبِف َعبَّاٍس ، َ َعَطاءٍ ، َ ُمَجاِىدٍ ، َ ِع ِد ْبِف ُجَبْ رٍ  
 (.ّ): حديث رقـسبؽ تخريجو في 

 
 (ٕٙ:  د ث رقـ)

َ اْبػػُف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ ، َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب َ  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  : قػػاؿ ا مػػاـ م ػػمـ 
َبْ رِ ، (ٖ)َعِف اْبِف ُجَرْ جٍ ، (ٕ)ِإْدِر َس   (ٙ)اْلَجْمػَرةَ   اهلل )َرَمى َرُ  ؿِ : َقاؿَ ، (٘)َعْف َجاِبرٍ ، (ٗ)َعْف َأِبي الزن

 ال َّْمُس.(ٚ)َ َأمَّا َبْعُد َفِإَذا زَاَلتِ ، َ ْ ـَ النَّْ ِر ُضً ى
َبْ ػػر، َأْخَبَرَنػػا اْبػػُف ُجػػَرْ جٍ ، (ٛ)َأْخَبَرَنػػا ِع َ ػػى،  َ ػػدََّثَناه َعِمػػين ْبػػُف َخْ ػػَرـٍ   َأنَّػػُو َ ػػِمعَ ، َأْخَبَرِنػػي َأُبػػ  الزن

 .(ٜ)ِبِمْثِموِ ، َكاَف النَِّبين : َ ُق ؿُ ، َجاِبَر ْبَف َعْبِد اهللِ  
                                                 

 (.ِٓٔٔ، ِْٔٔ/حُٓٓ/ ّصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب مف مات كعميو صـك ) (ُ)
اًئٌي.  اْبُف ِإْدِرْ َس  (ِ) ٍكحى مَّد الرَّ ًمٌي بف ميحى  ىك: عى
ٍبد اٍلعىًزيًز ٍبف ابف ُجَرْ ج (ّ) ًمؾ ٍبف عى ٍيج.  ىك: عىبد المى رى  جي
مَّد بف ميسمـ أىبيك الزيبير اٍلمىكٌّْي.  َأُب  الزب ر (ْ)  ىك: ميحى
 بف عبد المَّو األنصارٌم السممٌي.جابر  (ٓ)
؛ (ٔ) ًقيؿى ًمٍف أىٍجمىر أل أىٍسرىعى.  ِجَمار اْلَ جِّ ٍف نىاكىأىا، كى مىى مى الحىصى الًَّتي ييٍرمىى ًبيىا. كىًىيى بمعنى اٍجتماع القىبيمة عى
، بدائح الصنائح في ترتيب اْلَجْمَرةُ  (.ِِٗ/ُلنياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )ا ًغيري ري الصَّ جى : ًىيى اٍلحى

 (.ُّٕ/ ِ، )يالشرائح، لمكاسان
 (.ُْٓ/ ْ: هابت الشمس مف  خرىا، شرح صحيح البخارم، البف بطاؿ )زاَلتِ  (ٕ)
 ييٍكنيس السًَّبٍيًعٌي.ِعْ َ ى بُف  (ٖ)
سنة الرمى أياـ التشريؽ فائدة: (. َُِّ، ُُّٗ/حَٖ/ ْصحيح مسمـ، كتاب الحج، باب بياف كقت الرمي ) (ٗ)

 (. َُِّ/حُْٓ/ ْالثبلثة، كال تجكز إال بعد الزكاؿ، شرح صحيح البخارم، البف بطاؿ )
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 ِٔ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 
كأخرجو ، مف طريؽ ًعٍيسىى بفي ييٍكنيس السًَّبٍيًعٌي بمفظو كبلىما، (ِ)لترمذمكا، (ُ)أخرجو مسمـ 

ػػػػػػػًعيد اٍلقىطَّػػػػػػػاف بمعنػػػػػػػاه كأبػػػػػػػ   مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ النسػػػػػػػائيكأخرجػػػػػػػو ، (ّ)داكد مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ يىٍحيىػػػػػػػى ٍبػػػػػػػف سى
ػػاًئيٌ  ٍكحى ػػد الرَّ مَّ ًمػػٌي بػػف ميحى عى
د اهلل بػػف ميٍكسىػػى العىٍبًسػػيٌ مػػف طريػػؽ عيبىيػػ الػػدارميكأخرجػػو ، (ْ)

مػػيعيـ ج، (ٓ)
ًميٌ ، يىٍحيىىو، ِعْ َ ى) يَّاف، كعى مىٍيمىاف ٍبف حى مَّد بف ميسمـ في كعيبىٍيد اهلل( تابعكا سي  المكنػى ركايتو عف ميحى
 .الزيبير اٍلمىكٌّْي بإسناده كبمفظو اأىب
ح باى ي رى بً اء بف أن طَّ جميعيـ مف طريؽ عى ، (ٗ)كأحمد، (ٖ)كالنسائي، (ٕ)داكد كأبك، (ٔ)كأخرجو البخارم 
مَّد بف ميسمـبح تا  .بو بنحك لفظو جابر بف عبد المَّوفي ركايتو عف  الزيبير اٍلمىكّْيٌ الميكنى أبا  ميحى

 : ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 
يَّػاف فيالحديث  ػميماف بػف حى ، مسػمـفػي ركايػة متابعػة تامػة  تكبػح صحيح مسػمـ مػف طريػؽ سي

  ركل لػػػػػػػو مسػػػػػػػمـ مقركنػػػػػػػان  كمػػػػػػػا ،كىػػػػػػػذه المتابعػػػػػػػات تقكيػػػػػػػو كترفعػػػػػػػو إلػػػػػػػى درجػػػػػػػة الصػػػػػػػحة، كهيػػػػػػػره
اًئيٌ ب ٍكحى مَّد الرَّ  .كارد في الحديث كما ىك، عىًمٌي بف ميحى

 
 (ٕٚ:  د ث رقـ)ال 

، (ٕٔ))ح(  َ ػدََّثَنا اْبػُف ُنَمْ ػرٍ (ٔٔ)َ ػدََّثَنا ُىَ ػْ ـٌ ، (ٓٔ)َ دََّثَنا َ ْ َ ػى ْبػُف َأ نػ بَ : قاؿ ا ماـ م مـ
 َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد اأَلْ َمػػػػُر )ح(  َ ػػػػدََّثَنا ، ُبػػػػ  َبْكػػػػِر ْبػػػػُف َأِبػػػػي َ ػػػػْ َب َ َ ػػػػدََّثَنا َ ِك ػػػػٌع )ح(  َ ػػػػدََّثَنا أَ 

                                                 
 (.َُّ/حّْٗ/ ِ)انظر:(، ُُّٗ/حَٖ/ ْصحيح مسمـ، كتاب الحج، باب بياف كقت الرمي، ) (ُ)
ى، ) (ِ)  (.ْٖٗ/حِّّ/ ِسنف الترمذم، كتاب الحج، باب ما جاءفي رمى يـك النحر ضيحن
 (.َُٕٗ/حَُِ/ِسنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب في رمى الجمار، ) (ّ)
 (. َّّٔ/حَِٕ/ ٓلنسائي، كتاب مناسؾ الحج، كقت رمى جمرة القبة يـك النحر )اسنف،  (ْ)
 (.ُّٕٗ/حَُِٔ/ ِفي جمرة القبة أم ساعة تيٍرمىى، ) سنف الدارمي، كتاب المناسؾ، باب (ٓ)
 (.ُٕٓٓ/حَُْ/ِ)صحيح البخارم، كتاب الحج، باب مف أىؿ في النبي (ٔ)
 (.ُٖٕٗ/حُٔٓ/ِسنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب في إفراد الحج، ) (ٕ)
(ٖ)  ،  (.َُّٕ/حُٓ/ْ)السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المناسؾ، باب الحج بغير نية شىء يقصده المحـر
 (.ُِْٕٗ/حُّٖ/ِِ)مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابو، مسند جابر بف عبد اهلل  (ٗ)
قىاًبًرٌم. َ ْ َ ى (َُ)  ٍبفي أىيُّكب اٍلمى
مىًمي.ُىَ ْ ـ  (ُُ)  بف بىًشٍير السَّ
 بف نيمىٍير. م مد (ُِ)
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 ّٔ 

ػُد ْبػػُف اْلُمَثنَّػػى َعػػْف َ ِز ػػَد ْبػػِف َأِبػػي ، (ٔ)َعػػْف َعْبػِد اْلَ ِم ػػِد ْبػػِف َجْعَفػػر، َنا َ ْ َ ػػى َ ُىػػَ  اْلَقطَّػػافُ َ ػػدَّثَ ، ُمَ مَّ
)ِإفَّ َأَ ػؽَّ : اهلل َقػاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقػاؿَ ، (ٕ)َعػْف ُعْقَبػَ  ْبػِف َعػاِمرٍ ، اْلَ َزِنػيِّ  ْبِف َعْبػِد اهللِ  َعْف َمْرَثدِ ، َ ِب بٍ 
 .(ْ)بِو اْلُفُر جَ  (ٖ)َما اْ َتْ َمْمُتـْ ، ِبوِ  فيَأْف ُ    ال َّْرطِ 

 :تخر ج ال د ث: أ لً 

               ف طريػؽكأخرجػو مسػمـ مػ، يىٍحيىى اٍلقىطَّافكبلىما مف طريؽ ، (ٔ)نسائيكال، (ٓ)أخرجو مسمـ
ػمىًمي ػرَّاح مػف طريػؽ أخرجػو الترمػذمك ، (ٕ)ىيشىٍيـ بف بىًشٍير السَّ ًكٍيػح بػف الجى         كأخرجػو أحمػد عػف، (ٖ) كى

رَّاح ًكٍيح بف الجى جمػيعيـ ، (َُ)سػاموأي  اأبػ حماد بف سممة الميكنى مف طريؽ ابف ماجوكأخرجو ، (ٗ)كى
ػػػٍيـ ًكٍيػػػح، )ىيشى ػػػامىة(، ككى يَّػػػاف ، كأىبيػػػك أيسى ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى عٍ  فػػػيتػػػابعكا سي ًمٍيػػػد بػػػف جى ٍبػػػد الحى فىػػػر ركايتػػػو عػػػف عى

ػػػاًرٌم بإسػػػناده كلفظػػػو ، (ُْ)كأحمػػػد، (ُّ)نسػػػائيكال، (ُِ)دداك  ككأبػػػ، (ُُ)البخػػػارمأخرجػػػو ك ، األىٍنصى
كبلىمػػا ، (ُٓ)مػف طريػػؽ سىػًعيد ٍبػف أىبًػػي أىيُّػكب النسػػائيأربعػتيـ مػف طريػػؽ المٍَّيػث بػػف سىػٍعد. كأخرجػو 

ػػًعيد(ك ، ث)المٍَّيػػ ٍعفىػػر  تابعػػا، سى ًمٍيػػد بػػف جى ٍبػػد الحى ًبٍيػػب األىٍزًدٌم بإسػػناده  فػػيعى ركايتػػو عػػف يىًزٍيػػد بػػف أىبًػػي حى
 كلفظو.

 
                                                 

اًرم.َعْبُد اْلَ ِم ِد (ُ) ٍعفىرو األىٍنصى  ٍبفي جى
 الجينٌي. بف عامرعقب  (ِ)
(ّ)  : ال. مختار الصحاح، زيف الديف الرازم، )ص: اْ َتْ َمْمتـُ  .(ٕٗاٍستحؿَّ الشٍَّيء عده حىبلى
 (.ّْٔٓ/حَُْ/ ْصحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب الكفاء بالشركط في النكاح، ) (ْ)
 المصدر نفسو. (ٓ)
 (.ُُْٔٔ/حّٓٓ/َُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب النكاح، باب الشركط في النكاح، ) (ٔ)
 (.ّْٔٓ/حَُْ/ ْصحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب الكفاء بالشركط في النكاح، ) (ٕ)
 (. ُُِٕ/حِْٔ/ ّسنف الترمذم، أبكاب النكاح، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، ) (ٖ)
 (.َُِّٕ/حّٔٓ/ ِٖمسند أحمد، مسند الشامييف، حديث عقبة بف عامر الجينى، ) (ٗ)
 (.ُْٓٗ/حِٖٔ/ ُ، كتاب النكاح، باب الشرط في النكاح، )ابف ماجو سنف (َُ)
 انظر:(، ُِِٕح  /َُٗ/ ّصحيح البخارم، كتاب الشركط، باب الشركط في المير عند عقدة النكاح، ) (ُُ)

 (.ُُٓٓ/َِ/ ٕ)ج ،كتاب النكاح، باب الشركط في النكاح
 (.ُِّٗح  /ِْْ/ِدارىا، ) سنف أبي داكد، كتاب النكاح، باب في الرجؿ يشترط ليا (ُِ)
 (.ُِّٖح  /ِٗ/ ٔلنسائي، كتاب النكاح، باب الشركط في النكاح، )ا سنف (ُّ)
 (.ُّٕٕٔ ح /َّٔ/ِٖمسند أحمد، مسند الشامييف، حديث عقبة بف عامر الجينى، ) (ُْ)
 (. ِِّٖ/حّٗ/ ٔلنسائي، كتاب النكاح، باب الشركط في النكاح، )ا سنف (ُٓ)



سيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػ . 

 ْٔ 

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف  فيالحديث   مسمـفي ركاية متابعات تامة تكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
المتابعات تقكيو  كىذه، التخريج فيكما ىك مبيف  كهيره مالبخار في ركاية كمتابعات ناقصة ، كهيره

 الصحة. كترفعو إلى درجة
 

 (ٕٛ:  د ث رقـال)
 َعػػػْف ، َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َخاِلػػػٍد اأَلْ َمػػػر، (ٔ)َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َ ػػػِع ٍد اأَلَ ػػػجن : قػػػاؿ ا مػػػاـ م ػػػمـ 

ِعَبػاِدِه آتَػاُه المَّػُو )ُأِتَي المَُّو ِبَعْبػٍد ِمػْف : َقاؿَ ، (ٖ)ُ َذْ َف َ  َعفْ ، َعْف ِرْبِعيِّ ْبِف ِ رَاشٍ ، (ٕ)َ ْعِد ْبِف َطاِرؽٍ 
، َ ػا َربِّ آَتْ َتِنػي َماَلػؾَ : َقػاؿَ ، االمَّػَو َ ػِد ثً  َ َل َ ْكُتُمػ فَ : َعِمْمػَت ِفػي الػدنْنَ ا ق َقػاؿَ َمػاَذا : َفَقاَؿ َلوُ ، َمالً 

: وُ َفَقاَؿ المَّ ، اْلُمْعِ ر (٘)َ ُأْنِظر، َفُكْنُت َأَتَ  َُّر َعَمى اْلُم ِ رِ ، (ٗ)ْلُم ِ رِ َ َكاَف ِمْف ا، َفُكْنُت ُأَباِ ُع النَّاَس 
َ َأُبػػػ  َمْ ػػػُع ٍد ، (ٙ)َفَقػػػاَؿ ُعْقَبػػػُ  ْبػػػُف َعػػػاِمٍر اْلُجَيِنػػػين ، َتَجػػػاَ ُز ا َعػػػْف َعْبػػػِدي(، َأَنػػػا َأَ ػػػؽن ِبػػػَذا ِمْنػػػؾَ 

ْف ِفي َرُ  ِؿ اهلِل َىَكَذا َ ِمْعَناُه مِ ، (ٚ)اأَلْنَ اِرين 
 (ٛ). 

 :تخر ج ال د ث: أ لً 

ػػػػمىًميٌ  ٍكف السُّ أخرجػػػػو أحمػػػػد عػػػػف يىًزٍيػػػػد بػػػػف ىىػػػػاري
يَّػػػػاف ، (ٗ) ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى   ركايتػػػػو عػػػػف فػػػػيتػػػػابح سي

ًعٌي بإسػػناده كلفظػػوسىػٍعد ٍبػػف طىػػارً  ، (ُِ)ابػػف ماجػػوك ، (ُُ)كمسػمـ، (َُ)بمعنػػاه البخػػارمأخرجػو ك ، ؽ اأٍلىٍشػجى

                                                 
 ٍبد المَّو ٍبف سىًعيد األىشىج.عى  َأُب  َ ِع د (ُ)
 ٍبف طىاًرؽ األشجعي.َ ْعد  (ِ)
 بف اليىماف. ُ َذْ َف َ  (ّ)
 (.ُّٓ/ ُالتساىؿ كالتسامح في البيح كالشراء كاالقتضاء. النياية في هريب الحديث كاألثر )اْلَجَ اُز:  (ْ)
ْنَظاُر:  (ٓ)  (.ٖٕ/ ٓالتأخير كاالنتظار كاإلمياؿ. المصدر نفسو، )ا ِْ
 (.ّْٗ/ ّىذه النسبة إلى قبيمة جيينة، األنساب، لمسمعاني )الُجَيِنّى:  (ٔ)
 بف ثىعمنبة بف عمرك األنصارم. َعمًقم  (ٕ)
 (. َََْ، ََُْ/ ح ّّ/ ٓصحيح مسمـ، كتاب البيكع، باب النيى عف بيح المبلمسة، كالمنابذة، ) (ٖ)
 (.َُْٕٔ/حِٔٗ/ِٖ)، مسند أحمد، مسند األنصار، حديث حذيفة بف اليماف (ٗ)
 ،صحيح البخارم، كتاب في االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس، باب حسف التقاضي (َُ)
 (.ُِّٗ/حُُٔ/ ّ)
 (. ّٗٗٗ، ّٖٗٗ/حِّ/ ٓفضؿ إنظار المعسر، )صحيح مسمـ، كتاب البيكع، باب  (ُُ)
 (.َِِْ/حَٖٖ/ ِ، كتاب الصدقات، باب إنظار المعسر، )ابف ماجوسنف  (ُِ)
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 ٔٓ 

ٍبد اٍلمىًمؾ ،(ُ)لفظو كأحمد بنحك ًشػٌي بإسػناده أربعتيـ مف طريؽ عى ٍيػر القيرى ، (ِ)البخػارمكأخرجػو ، ٍبف عيمى
ػ، (ْ)الدارميك ، (ّ)كمسمـ ػكر ٍبػف اٍلميٍعتىًمػر السُّ كأخرجػو مسػمـ مػف ، مىًمٌي بمعنػاهجمػيعيـ مػف طريػؽ مىٍنصي

ًمػػػػػػػػػػػؾ)ثبلثػػػػػػػػػػػتيـ ، (ٓ)نيعػػػػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػػػػف أىبػػػػػػػػػػػي ىنػػػػػػػػػػػد  طريػػػػػػػػػػػؽ ٍبػػػػػػػػػػػد اٍلمى ػػػػػػػػػػػكر، عى  بعكا كنيعػػػػػػػػػػػيـ( تػػػػػػػػػػػا، كمىٍنصي
ػػػػٍعد ٍبػػػػف طىػػػػاًرؽ    كأخرجػػػػو أحمػػػػد مػػػػف طريػػػػؽ، كمعنػػػػاه ًرٍبًعػػػػيّْ ٍبػػػػًف ًحػػػػرىاشو بإسػػػػنادهركايتػػػػو عػػػػف  فػػػػيسى

اًرٌم تابح ٍمًرك اأٍلٍنصى ٍقبىةي بفي عى ذىٍيفىة بف اٍليىمىاف فيًرٍبًعيّْ ٍبًف ًحرىاشو  عي  . (ٔ)بزيادةبو  ركايتو عف حي

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّػاف صحيح مسػ فيالحديث  ػميماف بػف حى ، أحمػدفػي ركايػة متابعػة تامػة تكبػح مـ مػف طريػؽ سي
كىػذه المتابعػات تقكيػو كترفعػو ، التخريج فيكما ىك مبيف البخارم كهيره في ركاية كمتابعات ناقصة 

 .الصحةلى درجة إ
   

  (ٜٕ:  د ث رقـ) 
َعػػْف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ ،  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب َ : قػػاؿ ا مػػاـ م ػػمـ 

،  تُ )َمػا ِمػْف َنْفػٍس َتُمػ: َقػاؿَ   َعػِف النَِّبػيِّ ، َعْف َأَنِس ْبػِف َماِلػؾٍ ، (ٜ)َ ُ َمْ دٍ ، (ٛ)َعْف َقتَاَدةَ ، (ٚ)ُ ْعَب َ 
نَُّو َ َتَمنَّى َفإِ ، ِإلَّ ال َِّي د، ا الدنْنَ ا َ َما ِف َياَليَ  َ َل َأفَّ ، َيا َتْرِجُع ِإَلى الدنْنَ اَأنَّ  َ ُ رنَىا، َلَيا ِعْنَد اهلِل َخْ ر

 .(َُ)َفُ ْقَتَؿ ِفي الدنْنَ ا ِلَما َ َرى ِمْف َفْضِؿ ال ََّياَدِة(، َأْف َ ْرِجعَ 

 

 
                                                 

 (.ِّّْٖ/حّٕٗ/ ّٖ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ  (ُ)
 (.َِٕٕ/حٕٓ/ ّمكسرا، ) انظر:صحيح البخارم، كتاب البيكع، باب  (ِ)
 (.ّٓٗٗ/حِّ/ ٓصحيح مسمـ، كتاب المساقاة، باب فضؿ إنظار المعسر، ) (ّ)
 (.ِٖٖٓ/حُٖٓٔ/ّسنف الدارمي، كتاب البيكع، باب في السماحة، ) (ْ)
 (.ّٕٗٗك ّٔٗٗ/ حِّ/ ٓصحيح مسمـ، كتاب البيكع، باب فضؿ إنظار المعسر) (ٓ)
 (.ِّّّٓ/حّٕٓ/ ّٖمسند أحمد، مسند األنصار، حديث حذيفة، ) (ٔ)
اج. ُ ْعَب  (ٕ)  بف اٍلحجَّ
 ٍبف ًدعىامىة السَّديكًسٌي.َقَتاَدة  (ٖ)
 الطكيؿ. ُ َمْ د (ٗ)
: ًفيو عظـ فضؿ الشَّيىادىة، عمدة فائدة( َُْٗ/حّٓ/ ٔباب فضؿ الشيادة، ) صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، (َُ)

 (.ٔٗ/ ُْالقارم شرح صحيح البخارم، البف بطاؿ، )



لػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفص . 

 ٔٔ 

  :تخر ج ال د ث: أ لً 

ػػػػػػػػد اٍلفىػػػػػػػػزاًرٌم بمفظػػػػػػػػو مَّ أخرجػػػػػػػػو البخػػػػػػػػارم مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ ًإٍبػػػػػػػػرىاًىيـ بػػػػػػػػف ميحى
 كمػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ ، (ُ)

اًلػػ يمػػيٌ خى ػػاًرث الييجى د بػػف الحى
عفىػػر، (ِ) مػػد بػػف جى كأخرجػػو مسػػمـ مػػف طريػػؽ ميحى

كأخرجػػو الترمػػذم مػػف ، (ّ)
ػػاًرٌم بمفظػو طريػؽ ٍعفىػػر األىٍنصى اًعٍيؿ بػفي جى ًإٍسػػمى

اًلػػد، ًإٍبرىاًىيـكبلىمػػا)، (ْ) مػد، كخى اًعٍيؿك ، كميحى ٍسػػمى  تػػابعكا (اً 
يَّػ مىٍيمىاف ٍبف حى ٍيػد سي مى مػف كبلىمػا  (ٔ)الترمػذمك ، (ٓ)مسػمـ كأخرجػو، سػنادهبإالطكيػؿ اف فػي ركايتػو عػف حي

، (ٕ)كأخرجػو البخػارم، بػف دعامػة السدكسػي قىتىػادىةى عػف  ركايتػو فػيشيٍعبىة  تابح، طريؽ ًىشىاـ الدٍَّستيكىاًئيٌ 
ػاج بإسػناده كلفظػو مػف طريػؽ أربعػتيـ، (ٗ)الػدارميك ، (ٖ)كأحمػد ، (َُ)النسػػائي كأخرجػو، شيػػٍعبىة بػف اٍلحجَّ
ٍيد كقىتىادىةى ، ىما مف طريؽ ثىاًبت اٍلبينىاًنيٌ كبل، (ُُ)كأحمد  مى   بػف مالػؾ عف أنس ماركايتي فيتابح حي

 بمفظو. بو
  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف فيالحديث   البخػارم فػي ركايػةمتابعة تامػة  تكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
المتابعػػات تقكيػػو  كىػػذه، التخػػريج فػػي كمػػا ىػػك مبػػيف، النسػػائي فػػي ركايػػة كمتابعػػات ناقصػػة، مسػػمـك 

 .الصحة كترفعو إلى درجة
 

                                                 
صحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير باب الحكر العيف، كصفتيف يحار فييا الطرؼ، شديدة سكاد العيف، شديدة  (ُ)

 (.ِٕٓٗ/حُٕ/ ْبياض العيف، )
 (.ّّّْ/حُّّ/ْنفسو، كتاب أحاديث األنبياء، باب خمؽ أدـ صمكات اهلل عميو، )المصدر  (ِ)
 (.َِْٗ/حّٓ/ٔصحيح مسمـ، كتاب الجياد، باب ما يقكؿ بعد الجياد) (ّ)
 (.ُّْٔ/حُٕٕ/ ْسنف الترمذم، كتاب فضائؿ الجياد، باب ما جاء في ثكاب الشييد، ) (ْ)
 (.ُٕٖٕ/حُّْ/ٖر الفداء، )صحيح مسمـ، كتاب التكبة، باب طمب الكاف (ٓ)
 (.ُُٔٔ/حُٕٖ/ْسنف الترمذم، أبكاب فضائؿ الجياد، باب ما جاء في ثكاب الشييد، ) (ٔ)
كتاب  انظر:(،ُِٕٖ/حِِ/ ْصحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير، باب تمني المجاىد أف يرجح إلى الدنيا، ) (ٕ)

 (..َِْٗ/حّٓ/ ٔالجياد، باب فضؿ الجياد، )
 (.ُُِٖٓ/حَِٗٔ/ ْ، )د، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ مسند أحم (ٖ)
 (.ِّْٓ/حَُٔٓ/ ّسنف الدرامي، كتاب الجياد، باب ما يتمنى الشييد مف الرجعة إلى الدنيا، ) (ٗ)
 (.ّّْٓ/ح ِٔٗ/ْالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الجياد، باب ما يتمنى أىؿ الجنة، ) (َُ)
 انظر:(، ُِّٖٔ/حِِٕ/ُِ، )المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ مسند أحمد، مسند  (ُُ)
(، َُُْٖ/حُُّٗ/ ٓ(، )ُُِٕٕ/حُُٕ/ َِ(، )ُِٖٔٗ/حُٕٗ/ ٓ(، )َُّْٖ/ُْٔ/ ِ)
 (.َُُْٖ/حُُّٗ/ ٓ(. )ُِٖٔٗ/حُٕٗ/ ٓ( )ُِّٖٔ/حِِٕ/ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ٕٔ 

 (ٖٓ:  د ث رقـ) 
 َعػػػْف ، (ٔ)َ ػػػدََّثَنا َماِلػػػؾٌ ، َ ػػػدََّثَنا َعْبػػػُد اهلِل ْبػػػُف َمْ ػػػَمَمَ  ْبػػػِف َقْعَنػػػبٍ : قػػػاؿ ا مػػػاـ م ػػػمـ 

، َعػْف ُعَمػَر ْبػِف اْلَخطَّػابِ ، (ٗ)َ  ْبػِف َ قَّػاصٍ َعػْف َعْمَقَمػ، (ٖ)َعْف ُمَ مَِّد ْبػِف ِإْبػرَاِى ـَ ، (ٕ)َ ْ َ ى ْبِف َ ِع دٍ 
نََّمػػا ِلْمػػِرٍئ َمػػا َنػػَ ى، ِإنََّمػػا اأَلْعَمػػاُؿ ِبالنِّ َّػػ ِ : اهللَقػػاَؿ َرُ ػػ ُؿ : َقػػاؿَ  َفَمػػْف َكاَنػػْت ِىْجَرتُػػُو ِإَلػػى اهلِل ، َ اِ 

ُجَيػاَ َمػْف َكاَنػْت ِىْجرَ ، َفِيْجَرُتُو ِإَلى اهلِل َ َرُ  ِلوِ ، َ َرُ  ِلوِ  َفِيْجَرتُػُو ، تُػُو ِلػُدْنَ ا ُ ِ ػ ُبَيا َأِ  اْمػرََأٍة َ َتَز َّ
ػػُد ْبػػُف ُرْمػػِح ْبػػِف اْلُمَيػػاِجرِ  ِب ػػِع  (٘)َأْخَبَرَنػػا المَّْ ػػثُ ، ِإَلػػى َمػػا َىػػاَجَر ِإَلْ ِو.َ ػػدََّثَنا ُمَ مَّ )ح(  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  الرَّ

ػُد ْبػُف اْلُمَثنَّػى َ دََّثَنا َ مَّاُد اْبػُف َزْ ػدٍ ، (ٙ)اْلَعَتِكين  َ ػدََّثَنا َعْبػُد اْلَ ىَّػاِب َ ْعِنػي الثََّقِفػيَّ ، )ح(  َ ػدََّثَنا ُمَ مَّ
           َأْخَبَرَنػػػا َأُبػػػ  َخاِلػػػٍد اأَلْ َمػػػُر ُ ػػػَمْ َماُف ْبػػػُف َ  َّػػػاَف )ح(  َ ػػػدََّثَنا ، (ٚ))ح(  َ ػػػدََّثَنا ِإْ ػػػَ اُؽ ْبػػػُف ِإْبػػػرَاِى ـَ 

ػػُد ْبػػُف َعْبػػدِ                          َ َ ِز ػػُد ْبػػُف َىػػاُر َف )ح(  َ ػػدََّثَنا ، َ ْعِنػػي اْبػػَف ِغَ ػػاثٍ ، َ ػػدََّثَنا َ ْفػػٌص ، اهلِل ْبػػِف ُنَمْ ػػرٍ  ُمَ مَّ
، (ٓٔ)َ افُ َ ػدََّثَنا ُ ػفْ ، (ٜ))ح(  َ دََّثَنا اْبُف َأِبي ُعَمر (ٛ)َ دََّثَنا اْبُف اْلُمَباَرؾِ ، ُمَ مَُّد ْبُف اْلَعَ ِء اْلَيْمَداِنين 

ـْ َعْف َ ْ َ ى ْبِف َ ِع دٍ ُكمن   .(ٔٔ)ِبِإْ َناِد َماِلٍؾ َ َمْعَنى َ ِد ِثوِ ، ُي

 .َ ِمْعُت ُعَمَر ْبَف اْلَخطَّاِب َعَمى اْلِمْنَبِر ُ ْخِبُر َعِف النَِّبيِّ : َ ِفي َ ِد ِث ُ ْفَ افَ 
 : تخر ج ال د ث: أ لً 

ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى  النسػػػػائيأخرجػػػو   ، (ُْ)داكد ككأبػػػػ، (ُّ)البخػػػػارمأخرجػػػػو ك ، (ُِ)يَّػػػػافمػػػػف طريػػػػؽ سي
 

                                                 
 بف أنس.َماِلُؾ  (ُ)
 بف سىًعيد األىٍنصاًرٌم. َ ْ َ ى  (ِ)
 ًإٍبرىاًىيـ التٍَّيًمٌي.  بفُمَ مَّد  (ّ)
 بف كقاص الميثي.عمقم  (ْ)
ًف الفيمي.َلْ ث  (ٓ) ٍبد الرٍَّحمى   بف سىٍعد بف عى
د اٍلعىتًكي. ُ َمْ َماف  (ٔ)  بف دىاكي
ٍنظىًمي.ِإْ َ اؽ  (ٕ)  بف ًإٍبرىاًىيـ اٍلحى
ٍنظىًمي.اْبُف اْلُمَباَرؾِ  (ٖ)  : عبد اهلل بف اٍلميبىارؾ اٍلحى
مَّد ٍبف يحيى ٍبف أىبي عيمىر العدني.َمرابف َأبي عُ  (ٗ)  ، ىك: ميحى
 بف عييىٍينىة. ُ ْفَ اف (َُ)
 (.ّْٔٗ/حِْٔٗ/ْٖ/ ٔصحيح مسمـ، كتاب الجياد، باب إنما األعماؿ بالنية، ) (ُُ)
 (. ّْٕٗ/حُّ/ ٕسنف النسائي، كتاب األيماف كالنذكر، باب النية في اليميف، ) (ُِ)
كتاب العتؽ، باب الخطأ كالنسياف في العتاقة كالطبلؽ كنحكه، كال عتاقة إال صحيح البخارم صحيح البخارم  (ُّ)

 (.ِِٗٓ/حُْٓ/ ّ)، لكجو اهلل
(ُْ) ( ،  (.َُِ/حِِٔ/ ِسنف أبي داكد، كتاب الطبلؽ باب ما هنى بو الطبلؽ كالنياتى



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ٖٔ 

ػػػػٍنعىاًنيٌ  ًثٍيػػػػر الصَّ ػػػػد بػػػػف كى مَّ  كبلىمػػػػا مػػػػف طريػػػػؽ، (ِ)كالترمػػػػذم، (ُ)البخػػػػارمكأخرجػػػػو ، كبلىمػػػػاعف ميحى
ٍبػػػػػػػد اٍلكىىَّػػػػػػػاب الثَّقىًفػػػػػػػيٌ   مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽثبلثػػػػػػػتيـ ، (ٓ)الترمػػػػػػػذمك ، (ْ)داكد ككأبػػػػػػػ، (ّ)البخػػػػػػػارمكأخرجػػػػػػػو ، عى

كبلىمػا ، (ٖ)كالنسػائي، (ٕ)كأخرجػو البخػارم، (ٔ)جو أحمػد عػف سيػٍفيىاف بػف عييىٍينىػةأخر ك ، سيٍفيىاف بف عييىٍينىة
اًلػػػػػؾ بػػػػػف أىنىػػػػػس ػػػػػعد مػػػػػف طريػػػػػؽ المٍَّيػػػػػث ابػػػػػف ماجػػػػػوكأخرجػػػػػو ، مػػػػػف طريػػػػػؽ مى                     كمػػػػػف طريػػػػػؽ، (ٗ)بػػػػػف سى
ػػػػػػػػمىًميٌ  ٍكف السُّ يىًزٍيػػػػػػػػد بػػػػػػػػف ىىػػػػػػػػاري
  كبلىمػػػػػػػػا مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ، (ُِ)نسػػػػػػػػائيكال، (ُُ)البخػػػػػػػػارمكأخرجػػػػػػػػو ، (َُ)

ػػػاد بػػػف مَّ ٍيػػػد حى بىٍيػػػر مػػػف طريػػػؽ البخػػػارمكأخرجػػػو ، األىٍزًدمٌ  زى ٍبػػػد اهلل بػػػف الزُّ ميػػػدم عى ، (ُّ)المعػػػركؼ بالحي
ٍنظىًمػيٌ  النسائيكأخرجو  بد المَّو ٍبػف اٍلميبىػارىؾ الحى مف طريؽ عى

اًلػؾ بػف أنػس، (ُْ) كأخرجػو مى
جمػيعيـ ، (ُٓ)

اًلػػػػؾي  ػػػػاد، كالمٍَّيػػػػث، )مى مَّ ػػػػد، كحى مَّ ٍبػػػػد اٍلكىىَّػػػػ، كميحى ٍيػػػػًدمٌ ، كسيػػػػٍفيىاف، كيىًزٍيػػػػد، ابكعى مى بىػػػػارىؾً ، كالحي       ، ك اٍبػػػػفي اٍلمي
يَّاف  مىٍيمىاف ٍبف حى  ركايتو عف يىٍحيىى بف سىًعيد األىٍنصاًرٌم بإسناده كلفظو. فيكابف القىاًسـ( تابعكا سي

 
 
 

                                                 
 (. ٖٗٔٔ/حَُْ/ ٖصحيح البخارم، كتاب األيماف كالنذكر، باب النية في األيماف، ) (ُ)
 (. ُْٕٔ/حُٕٗ/ ْسنف الترمذم، كتاب فضائؿ الجياد، باب ما جاء فيمف يقاتؿ رياء كلمدنيا، ) (ِ)
 أانظر: كتاب العتؽ، باب الخط(، ُ/ حٔ/ ُصحيح البخارم، كتاب بدء الكحي، باب النية في األيماف، ) (ّ)

 .(ِِٗٓ/حُْٓ/ ّ)، كالنسياف في العتاقة كالطبلؽ كنحكه، كال عتاقة إال لكجو اهلل
(ْ) ( ،  (.َُِ/حِِٔ/ ِسنف أبي داكد، كتاب الطبلؽ باب ما هنى بو الطبلؽ كالنياتى
 (. ُْٕٔ/حُٕٗ/ ْسنف الترمذم، كتاب فضائؿ الجياد، باب ما جاء فيمف يقاتؿ رياء كلمدنيا، ) (ٓ)
مىفىاًء الرَّاًشًديفى ميسنىد عيمر بف (ٔ)  (. َُٕ/حُِٖ/ ُ، )الخطَّاب  مسند أحمد، مسند الخمفاء الراشديف، مميٍسنىدي اٍلخي
 (.ََٕٓ/حّ/ ٕصحيح البخارم، كتاب النكاح، باب مف ىاجر أك عمؿ خيرا لتزكيج امرأة فمو ما نكل، ) (ٕ)
 انظر:(، ّّْٕ/حُٖٓ/ ٔالسنف، لمنسائي، كتاب الطبلؽ، باب الكبلـ إذا قصد بو فيما يحتمؿ معناه، ) (ٖ)
 (.ٕٓ/حٖٓ/ ُب النية في الكضكء، )كتاب الطيارة، با انظر:(، َُٔٓ/حِٕٔ/ ٓ)
 (.ِِْٕ/حُُّْ/ ِ، كتاب الزىد، باب النية، )ابف ماجوسنف  (ٗ)
 المصدر نفسو. (َُ)
 (. ّٖٖٗ/حٔٓ/ ٓكأصحابو إلى المدينة، ) ييب المناقب، باب ىجرة النبصحيح البخارم، كتا (ُُ)
 (.ٖٕ/حَُُ/ ُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الطيارة، باب النية في الكضكء، ) (ُِ)
 (. ُ/حٔ/ ُصحيح البخارم، كتاب المناقب، باب بدء الكحى، ) (ُّ)
 (. ٖٕ/حَُُ/ ُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الطيارة، باب النية في الكضكء، ) (ُْ)
 (.ّٖٗ/حُّْمكطأ مالؾ، أبكاب الصبلة، باب النكادر، ) (ُٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ٔٗ 

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 
يَّاف  فيالحديث  ، البخارمفي ركاية تامة  متابعة تكبحصحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى

 التخريج. فيكما ىك مبيف  كهيرىما، كمسمـ
  الحديث.مف المتابعات ال األصكؿ كما ىك كاضح  فيأكرده اإلماـ مسمـ 

 
 )ٖٔ:  د ث رقـ) 

  َمػػػػرُ َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد اأَل ْ ، ُبػػػػ  َبْكػػػػِر ْبػػػُف َأِبػػػػي َ ػػػػْ َب َ َ ػػػػدََّثَنا أَ : قػػػاؿ ا مػػػػاـ م ػػػػمـ 
، ا ِلَعِمػيِّ ْبػِف َأِبػي َطاِلػبٍ ُقْمَنػ: َقػاؿَ ، (ٕ)َعْف َأِبي الطنَفْ ػؿِ ، (ٔ)َعْف َمْنُ  ِر ْبِف َ  َّافَ ، ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّافَ 

ي َ ػػِمْعُتُو َ َلِكنِّػ، النَّػاَس  )َمػػا َأَ ػرَّ ِإَلػيَّ َ ػْ ًئا َكَتَمػػوُ : َفَقػاؿَ ، اهلل  ِإَلْ ػػَؾ َرُ ػ ؿُ  َأْخِبْرَنػا ِبَ ػْيٍء َأَ ػرَّهُ 
َ َلَعػَف ، المَُّو َمْف َلَعَف َ اِلَدْ وِ َ َلَعَف ، (ٖ)َ َلَعَف المَُّو َمْف آَ ى ُمْ ِدثًا، ُو َمْف َذَبَح ِلَغْ ِر اهللِ المَّ  َلَعفَ : َ ُق ؿُ 

 .(ٗ)المَُّو َمْف َغ ََّر اْلَمَنارَ 
  :تخر ج ال د ث: أ لً 

ػٍركىاف اٍلفىػزاًرٌم ، (ٓ)أخرجو أحمد مف طريؽ سميماف بف حياف بمفظو كأخرجو مسمـ مف طريؽ مى
كىًريَّػػػا اٍليىمػػػدىاًني بنحػػػك النسػػػائيكأخرجػػػو ، (ٔ) لفظػػػو بنحػػػك كبلىمػػػا ، (ٕ) لفظػػػو مػػػف طريػػػؽ يىٍحيىػػػى ٍبػػػف زى

يَّاف ، يىٍحيىى(ك ، )مىٍركىاف مىٍيمىاف ٍبف حى يَّػاف بإسػنادهركايتو  فيتابعا سي ػكر ٍبػف حى كأخرجػو مسػمـ ، عف مىٍنصي
يَّػاف ، مف طريؽ اٍلقىاًسـ بف أبي بزَّة اٍلمىكّْيٌ كبلىما ، (ٗ)كأحمد بمفظو ،(ٖ)بزياده ػكر ٍبػف حى  فػيتابح مىٍنصي

                                                 
ٍيف، األىسىدٌم.َمْنُ  ر  (ُ) يَّاف بف حيصى  بف حى
اًمر ٍبف كىاًثمىة المٍَّيًثٌي.   الطنَفْ ؿ: َأبُ  (ِ)  عى
الحدث األمري الحاًدث المينكىر الذم ليس بمعتاد كال معركؼ في السُّنَّة. كىك اأٍلىمر الميٍبتىدع، النياية في ُمْ ِدثًا:  (ّ)

 (.ُّٓ/ ُهريب الحديث كاألثر، البف األثير، )
: األعبلـ. اْلَمَنار(. ُٕٔٓ/حْٖ/ ٔلغير اهلل تعالى كلعف فاعمو، ) صحيح مسمـ، كتاب األضاحي، باب تحريـ الذبح (ْ)

(. أك ىي العبلمة تجعؿ بيف الحديف، لساف العرب، البف ّٖٔ/ ْالنياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )
كىاز ًكتىابىة اٍلعمـ. عمدة القارم شرح صحيح البخارم، لمعينى، )فائده: (، ُِْ/ ٓمنظكر، )  (.ِّْ /َُجى

 (.ٖٓٓ/حُِِ/ِ، )مسند أحمد مسند العشرة المبشريف بالجنة، مسند عمى بف أبي طالب  (ٓ)
اًحي، باب لعف اهلل مف ذبح لغير اهلل ) (ٔ)  (. ُٔٔٓ/حْٖ/ٔصحيح مسمـ، كتاب األىضى
 (.ِِْْ/حِِّ/ ٕلنسائي، كتاب الضحايا، باب نـ ذبح لغير اهلل عزكجؿ، )اسنف  (ٕ)
 (.ُٖٔٓ/حٖٓ/ٔتاب العتؽ، باب مف تكلى قكما بغير إذف مكاليو، )صحيح مسمـ، ك (ٖ)
 (.ْٓٗ/حِْٔ/ ِ) مسند أحمد مسند العشرة المبشريف بالجنة، مسند عمى بف أبي طالب (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َٕ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًمر ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػف كىاًثمىػػػػػػػػػػػػػػػػة بإسػػػػػػػػػػػػػػػػناده  ، (ِ)كمسػػػػػػػػػػػػػػػػمـ، (ُ) البخػػػػػػػػػػػػػػػػارمكأخرجػػػػػػػػػػػػػػػػو ، ركايتػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػف عى
ػػمىٍيمىاف جمػػيعيـ مػػف طريػػؽ، (ْ)كالترمػػذم، (ّ)داكد ككأبػ ، (ٔ)سػػائيك الن، (ٓ)كأخرجػػو البخػػارم، التٍَّيًمػػيٌ  سي

ٍبػػػد اهلل السُّػػػكىاًئيٌ  مػػػف طريػػػؽجمػػػيعيـ ، (ٕ)كالػػػدارمي ، (ٗ)نسػػػائيكال، (ٖ)دداك  ككأخرجػػػو أبػػػ، كىٍىػػػب بػػػف عى
ًعػػػػػػػػػػػػػيٌ  كبلىمػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػؽ، (َُ)كأحمػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػاًرث النَّخى الػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػف الحى  ، األىٍشػػػػػػػػػػػػػتىرالميكنػػػػػػػػػػػػػى  مى

بَّاد اٍلقىٍيًسيٌ  كأحمػد ، (ُِ)النسػائيجػو كأخر ، (ُُ)مف طريؽ األشتر منفردا النسائيكأخرجو ، كقىٍيس ٍبف عى
ٍيد التٍَّيًمػػػيٌ  كبلىمػػػا، (ُّ) ػػػاًرث ٍبػػػف سيػػػكى ػػػمىٍيمىاف)أربعػػػتيـ ، مػػػف طريػػػؽ اٍلحى ، كقىػػػٍيس، كاألىٍشػػػتىر، كىٍىػػػبك ، سي

اًرث( اًمر بٍ تابعكا ، كاٍلحى  بو بزيادة.  مىٌ ركايتو عف عى  في كىاًثمىة المٍَّيًثي فعى

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف صحيح مسمـ  فيالحديث  ، مسػمـفػي ركايػة متابعات تامػة تكبح مف طريؽ سيميماف بف حى
 كىػػػذه، التخػػػريج فػػػيكمػػػا ىػػػك مبػػػيف يرىمػػػا كهكمسػػػمـ ، البخػػػارمفػػػي ركايػػػة كمتابعػػػات ناقصػػػة ، هيػػػرهك 

 .الصحة المتابعات تقكيو كترفعو إلى درجة

 
 

                                                 
كتاب الجزية، باب إثـ مف عاىد ثـ هدر،  انظر:(، َُٕٖ/حَِ/ّصحيح البخارم، باب حـر المدينة، ) (ُ)
 (.ٕٓٓٔ/حُْٓ/ ٖكتاب الفرائض، باب إثـ مف تبرأ مف مكاليو، )(، كتاب الحج، ُّٕٗ/َُِ/ْ)
 (.ّٖٕٔ/حُِٕ/ ْصحيح مسمـ، كتاب األضاحي، باب تحريـ الذبح لغير اهلل تعالى كلعف فاعمو، ) (ِ)
 (. َِّْ/حُِٔ/ ِسنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب في تحريـ المدينة، ) (ّ)
 (.ُِِٕ/ حٔ/ ْب ما جاء فيمف تكلى هير مكاليو، )سنف الترمذم، كتاب الكالء كاليبو، با (ْ)
كتاب الجياد كالسير، باب فكاؾ  انظر:(، ُُٓ/حّّ/ُصحيح البخارم، كتاب العمـ، باب كتابة العمـ، ) (ٓ)

 (.َُْْ/حٗٔ/ْاألسير، )
 (.َِٗٔ/حّّْ/ٔالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب القسامة، باب سقكط القكد مف المسمـ الكافر، ) (ٔ)
 (.ََِْ/حُُِٓ/ّسنف الدرمي، كتاب الديات، باب ال يقتؿ مسمـ كافر، ) (ٕ)
 (.َّْٓ/حَُٖ/ ْسنف أبي داكد، كتاب الديات، باب أيقاد المسمـ بالكافر، ) (ٖ)
 (. َُٗٔ/حَّّ/ ٔلمنسائي، كتاب القسامة، باب القكد بيف األحرار كالمماليؾ في النفس، ) ،السنف الكبرل (ٗ)
 (. ّٗٗ/حِٖٔ/ ِ، )العشرة المبشريف بالجنة، مسند عمى بف أبي طالب مسند أحمد مسند  (َُ)
 (.ِٖٖٔ/حٔٓ/ ٖلمنسائي، كتاب السير، باب إعطاء العبد األماف، ) ،السنف الكبرل (ُُ)
 (. ِّْٔ/حِٖٓ/ ْالمصدر نفسو، كتاب المناسؾ، باب منح الدجاؿ مف المدينة، ) (ُِ)
 (.ُِٖٗ/حِْٖ/ِ، ) نة، مسند عمى بف أبي طالبمسند أحمد مسند العشرة المبشريف بالج (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٕ 

 (ٕٖ:  د ث رقـ)
، (ٔ)َعػْف ِىَ ػاـٍ ، َثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأَلْ َمػرُ َ ػدَّ ،  َ ُب  َبْكِر ْبػُف َأِبػي َ ػْ بَ َ دََّثَنا أَ : قاؿ ا ماـ م مـ

َبْ ػِر ِإَلػى النَِّبػي: َقاَلتْ ، َعْف َعاِئَ  َ ، (ٕ)َعْف َأِب وِ  َفَعػزَّ ، َفَطَمْبَنػا َتْمػَرةً ، (ٖ)ُ َ نُِّكػوُ  ِجْئَنا ِبَعْبِد اهلِل ْبػِف الزن
 .(ٗ)َعَمْ َنا َطَمُبَيا

 : تخر ج ال د ث:  لً أ

ػػًعٍيد القىطَّػػاف بخػػارمالأخرجػػو  ٍبػػد المَّػػو ٍبػػف اأٍلىٍجمىػػًح ، (ٓ)مػػف طريػػؽ يىٍحيىػػى بػػف سى كمػػف طريػػؽ عى
ٍيػػػر بزيػػػاد، (ٔ)بزيػػػادة ٍبػػػد المَّػػػو ٍبػػػف نيمى                     د مػػػف طريػػػؽداك  كأبػػػكأخرجػػػو ، (ٕ) ةكأخرجػػػو مسػػػمـ مػػػف طريػػػؽ عى

ػػد بػػف مَّ ػػٍيؿ ميحى ػػبّْيٌ  فيضى ػػا، (ٖ)الضَّ ػػاد بػػف أيسى مَّ مىة الكيػػٍكًفيٌ كمػػف طريػػؽ حى
مػػف طريػػؽ  النسػػائيكأخرجػػو ، (ٗ)

ػػرَّاح ابػػف ماجػػوكأخرجػػو ، (َُ)مالػػؾ بػػف أنػػس بمعنػػاه ًكيػػح ٍبػػف اٍلجى مػػف طريػػؽ كى
مػػف كأخرجػػو أحمػػد ، (ُُ)

ًكيػػح بمعنػػاهطريػػؽ يىٍحيىػػى ك  كى
نىػػٍيس الكػػكفٌي بزيػػادة، (ُِ) ٍبػػد اٍلقيػػدُّكس ٍبػػف بىٍكػػر ٍبػػف خي ، (ُّ)كمػػف طريػػؽ عى

                                                 
بير. ِىَ اـ  (ُ)  بف عيٍركىة بف الزُّ
بير بف اٍلعكَّاـ.  ُعْرَ ة (ِ)  بف الزُّ
 (.ُْٔ/ َُدليكو، لساف العرب، البف منظكر، )َ نُِّكُو:  (ّ)
ة المكلكد حيف : جكاز تسميفائدة(، ُٕٔٓ/حُٕٔ/ٔصحيح مسمـ، كتاب االستئذاف، باب تسمية المكلكد، ) (ْ)

يكلد، كبعد ذلؾ بميمة كليمتيف كما شاء إذا لـ ينك األب العقيقة عنو يـك سابعة، فإف أراد أف ينسؾ عنو فالسنة أف 
استحباب تحنيؾ المكلكد  (.ّّٕ/ ٓشرح صحيح البخارم، البف بطاؿ )، عمدة القارم يؤخر تسميتو إلى يـك النسؾ

 (.ُِِ/ُْمسمـ بف الحجاج، لمنككل، ) عند كالدتو ًبتىٍمر، المنياج شرح صحيح
(، ْٖٔٓ/حْٖ/ ٕصحيح البخارم، كتاب العقيقة، باب تسمية المكلكد هداة يكلد، لمف لـ يعؽ عنو، كتحنيكو ) (ٓ)

 ( ََِٔ/ٖ/ ٖكتاب األدب، باب كضح الصبي في الحجر، ) انظر:
 (.ّٓٓٔ/حٕٔ/ ٖ) ،سيـصحيح البخارم كتاب الدعكات باب الدعاء لمصبياف بالبركة، كمسح رءك  (ٔ)
كتاب  انظر:(.ٖٖٓ/حُّٔ/ ُصحيح مسمـ، كتاب الطيارة، باب صب الماء عمى البكؿ إذا أصاب الثكب، ) (ٕ)

كـ بكؿ الطفؿ الرضيح ككيفية هيسمو، )  (.َُُ/حِّٕ/ ُالطيارة، باب حي
 (.َُٔٓ/حِّٖ/ْسنف أبي داكد، كتاب األدب، باب في الصبي يكلد فيؤذف في أيذنو ) (ٖ)
 (.َّّ/حُٕٓ/ ُلنسائي، كتاب الطيارة، باب بكؿ الصبى إذا لـ يأكؿ الطعاـ، )ا سنف (ٗ)
 المصدر نفسو. (َُ)
 .(ِّٓ/حُْٕ/ُ، كتاب الطيارة، باب ما جاء في بكؿ الصبى الذل لـ يطعـ، )ابف ماجوسنف  (ُُ)
 (.ِِْٔٓ/حََّ/ َْ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند السيدة عائشة  (ُِ)
 (.ُِٕٕٓ/حَٖٓ/ِْالمصدر نفسو، ) (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٕ 

ٍبػػػػػػد المَّػػػػػػك ، يىٍحيىػػػػػػى)جمػػػػػػيعيـ  ٍيػػػػػػرك ، و ٍبػػػػػػف اأٍلىٍجمىػػػػػػحً عى ٍبػػػػػػد المَّػػػػػػو ٍبػػػػػػف نيمى ػػػػػػد، عى مَّ ػػػػػػادك ، كميحى مَّ ًكيػػػػػػح، حى  ، ككى
ٍبد اٍلقيدُّكس( يَّاف ، كعى مىٍيمىاف ٍبف حى  ركايتو عف ًىشىاـ بف عيٍركىة بإسناده. فيتابعكا سي

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف  فيالحديث  ، مسػمـفػي ركايػة تامػة  متابعاتتكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
 .الصحة المتابعات تقكيو كترفعو إلى درجة كىذه، التخريج فيكما ىك مبيف  كهيره

 
 (ٖٖ:  د ث رقـ) 

، (ٔ)َعػْف ِىَ ػاـٍ ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ ، َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبػُف َأِبػي َ ػْ َب َ : قاؿ ا ماـ م مـ
 (ٗ)رََأْت َكْمًبػا ِفػي َ ػْ ـٍ َ ػار  ُ ِط ػؼُ  (ٖ))َأفَّ اْمػرََأًة َبِغ ًّػا:  َعػِف النَِّبػيِّ ، َأِبػي ُىَرْ ػَرةَ  َعفْ ، (ٕ)َعْف ُمَ مَّدٍ 

 .(ٚ)َفُغِفَر َلَيا( (ٙ)َفَنَزَعْت َلُو ِبُم ِقَيا، ِلَ اَنُو ِمَف اْلَعَطشِ  (٘)َقْد َأْدَلعَ ، ِبِبْئرٍ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 

ػمىًميٌ أخرجو أحمد مف طريؽ  ٍكف السُّ يىًزٍيػد بػف ىىػاري
يَّػاف ، (ٖ) ػمىٍيمىاف ٍبػف حى ركايتػو  فػيتػابح فييػا سي

ػػػػػػػػػػػػ سَّػػػػػػػػػػػػاف بإسػػػػػػػػػػػػناده كبنحػػػػػػػػػػػػكعػػػػػػػػػػػػف ًىشى  مػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ  البخػػػػػػػػػػػػارمأخرجػػػػػػػػػػػػو ك ، لفظػػػػػػػػػػػػو اـ ٍبػػػػػػػػػػػػف حى
ػبَّاًح الكىاًسػًطيٌ  سىف بػف الصَّ مػف طريػؽ كبلىمػا ، (ُُ)مسػمـك ، (َُ)البخػارم كأخرجػو، (ٗ)لفظػو بنحػك، الحى

                                                 
 بف حساف. ِىَ اـ (ُ)
 بف سيريف. ُمَ مَّد (ِ)
 (.ُْْ/ ُ)البف األثير،: فاًجرة، النياية في هريب الحديث كاألثر، َبِغ ًّا (ّ)
ٍكلو. لساف العرب، البف منظكر، )ُ ِط ؼُ  (ْ)  (.ِِٓ/ ٗ: يحكـى حى
مٍ َأْدَلعَ  (ٓ)  (.َُّ/ ِرتو، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، ): ييٍخًرجو حتَّى تيرل حي
، فارسٌي ميعرَّب. المصدر السابؽ، )الُم ؽُ   (ٔ)  (.َِّ/ّ: اٍلخؼّْ
 (.ُْٓ/حُُٕٔ/ ْصحيح مسمـ، كتاب السبلـ، باب فضؿ ساقي البيائـ، ) (ٕ)
 (.َُّٖٓ/حّّْ/ُٔ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند الصحابية عائشة  (ٖ)
 (.ّْٕٔ/حُّٕ/ْصحيح البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب الغار، ) (ٗ)
كتاب  انظر:(، ُّٕ/حْٓ/ ُ) ،المصدر نفسو، كتاب الكضكء، باب الماء الذم يغسؿ بو شعر اإلنساف (َُ)

لـ يتأذ كتاب المظالـ كالغصب، باب اآلبار عمى الطرؽ إذا ك (، ِّّٔ/حُُُ/ ّالمساقاة، باب فضؿ سقي الماء )
 (.ََٗٔ/حٗ/ ٖ) ،كتاب األدب، باب رحمة الناس كالبيائـك (، ِْٔٔ/حُِّ/ ّبيا، )

 (.ِّٗٓ/حْٓ/ ٕصحيح مسمـ، كتاب الحيكاف، باب في كؿ كبدو رطبة أجر، ) (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ّٕ 

سىفكبلىما ، يىاًنٌي بزيادةأىيُّكب السٍّْختً  سَّاف ، أىيُّكب(ك ، )الحى ركايتو عف اٍبف ًسيًريف  فيتابعا ًىشىاـ ٍبف حى
        جمػػػيعيـ مػػػف طريػػػؽ، (ٓ)كمالػػػؾ، (ْ)كأحمػػػد، (ّ)دداك  ككأبػػػ، (ِ)كمسػػػمـ، (ُ)البخػػػارمكأخرجػػػو ، بإسػػػناده

ٍبد اهلل اًلح السَّمَّاف  اأىب المكني ذىٍككىاف بف عى مَّد تابح صى  بػو ىريػرة أبػيعػف فػي ركايتػو  بف سيريفميحى
 .بمعناه
  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف فيالحديث  ، أحمػدفػي ركايػة متابعات تامػة  تكبح صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
المتابعػات  كىػذه، التخػريج فػيكمػا ىػك مبػيف كهيرىمػا ، كمسػمـ، البخػارمفػي ركايػة كمتابعات ناقصة 
 .الصحة درجةتقكيو كترفعو إلى 

 
 (ٖٗ:  د ث رقـ)

، (ٙ)َ دََّثَنا َجِر ػر: َقالَ ، َ ُعْثَماُف ْبُف َأِبي َ ْ َب َ ، َ دََّثَنا ُزَىْ ُر ْبُف َ ْربٍ : قاؿ ا ماـ م مـ 
 َدَخْمَنػػػػػػػػػػػا َعَمػػػػػػػػػػػى : َقػػػػػػػػػػػاؿَ ، (ٜ)َعػػػػػػػػػػػْف َمْ ػػػػػػػػػػػُر ؽٍ ، (ٛ)َعػػػػػػػػػػػْف َ ػػػػػػػػػػػِق ؽٍ ، (ٚ)َعػػػػػػػػػػػِف اأَلْعَمػػػػػػػػػػػشِ 
ـَ ُمَعاِ َ  ُ  (ٓٔ)َعْبِد اهلِل ْبِف َعْمٍر  ـْ َ ُكػْف َفاِ ً ػا : َفَقػاؿَ  اهللِإَلى اْلُك َفػِ  َفػَذَكَر َرُ ػ َؿ  (ٔٔ) ِ  َف َقِد َلػ

ً ا ـْ َأْخَ ًقػا. (ٕٔ)ِإفَّ ِمػْف ِخَ ػاِرُكـْ : َقاَؿ َرُ  ؿُ : َ َقاؿَ  َ َل ُمَتَف ِّ ـَ َمػَع : َقػاَؿ ُعْثَمػافُ  َأَ اِ ػَنُك ِ ػ َف َقػِد

                                                 
صحيح البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب إذا كقح الذباب في شراب أحدكـ فميغمسو، فإف في إحدل جناحيو داء  (ُ)

 (.ُِّّ/َُّ/ ْخرل شفاء )كفي األ
 (.ِّٗٓ/حْٓ/ ٕصحيح مسمـ، كتاب الحيكاف، باب في كؿ كبدو رطبة أجر، ) (ِ)
 (.َِٓٓ/حِْ/ّسنف أبي داكد، كتاب الجياد، باب ما يؤمربو مف القياـ عمى الدكاب كالبيائـ، ) (ّ)
/ ُْ)انظر:، (َُِٕٓ/حّْٖ/ُٔ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ْ)

 (.ْٕٖٖ/حُْٔ
 (.ّّْٓ/حِٕٔ/ُُّٔ/ ٓ)المكطأ، لمالؾ بف أنس (ٓ)
ًمٌي.َجِر ر  (ٔ) ٍبد المَّو اٍلبىجى  ٍبف عى
 ٍبف ًمٍيرىاف الكاىمي. ُ َمْ َماف (ٕ)
مىمىة أىبيك كىاًئؿ األىسىًدٌم الكيٍكًفٌي.َ ِقْ ؽ  (ٖ)  بف سى
 بف األىٍجدىع اليىٍمدىاًنٌي. َمْ ُرْ ؽ  (ٗ)
 ٍبف عىٍمًرك ٍبف اٍلعىاص.ْبد المَّو عَ  (َُ)
. ُمَعاِ َ ُ :  (ُُ) ، المىكّْيُّ  بفي أىًبي سيٍفيىافى األيمىًكمُّ
 ( بتصرؼ.ُٗ/ ِأفضمكـ، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )خ اركـ:  (ُِ)



حطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأ . 

 ْٕ 

          َ َ ِك ػػٌع )ح( َ َ ػػدََّثَنا ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  ُمَعاِ َ ػػ َ ، ُبػػ  َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب َ َ َ ػػدََّثَناُه أَ  ِ .ُمَعاِ َ ػػَ  ِإَلػػى اْلُك َفػػ
ـْ َعػفِ ، ُبػ  َخاِلػٍد َ ْعِنػي اأَلْ َمػرَ َ ػدََّثَنا أَ ، َ دََّثَنا َأِبي )ح( َ َ دََّثَنا َأُبػ  َ ػِع ٍد اأَلَ ػجن ، (ٔ)اْبُف ُنَمْ ر  ُكمنُيػ

 .(ٕ)اأَلْعَمِش ِبَيَذا اِ ْ َناِد ِمْثَموُ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 

ًعػػػيُّ  فػػػص ٍبػػػف ًهيػػػاث النَّخى ػػػكف كمػػػف طريػػػؽ، (ّ)أخرجػػػو البخػػػارم مػػػف طريػػػؽ حى ٍيمي ػػػد بػػػف مى مَّ  ميحى
ػاج كبلىمػا مػف طريػؽ، (ٔ)كالترمذم، (ٓ)كأخرجو البخارم، (ْ)السُّكًَّرمُّ   كأخرجػو أحمػد، شيػٍعبىة بػف اٍلحجَّ
اًزـ مف ط مَّد ٍبف خى ػرَّاح ، (ٕ)معاكية الميكنى أباريؽ ميحى ًكيػح ٍبػف اٍلجى كمف طريػؽ كى

ًريػر)جمػيعيـ ، (ٖ) ، جى
ًكيػح ٍبػد المَّػو، ككى فػصك ، كعى مَّػد حى مَّػد، كشيػٍعبىة، كميحى ػاًزـ كميحى يَّػاف ٍبػػف خى ػمىٍيمىاف ٍبػف حى ركايتػػو  فػي( تػابعكا سي

 عف األعمش بإسناده كمثمو. 

  :ا  نادال كـ عمى : ثان اً 

يَّاف  قي ركاية متابعات تامة تكبح  الحديث في صحيح مسمـ مف طريؽ سيميماف بف حى
أكرده اإلماـ مسمـ في المتابعات ال األصكؿ ، كما ىك مبيف في التخريجكهيرىما ، كمسمـ، البخارم

 .كما ىك كاضح مف الحديث
 

  
 
 
 

                                                 
 ٍبفي عبد اهلل ٍبفي نيمىٍير. م مد (ُ)
 (.َُْٔ، َُّٔ/حٖٕ/ ٕ، )حيائو  ، باب فيصحيح مسمـ، كتاب فضائؿ النبى  (ِ)
 (.َّٓٔ/حُّ/ ٖصحيح البخارم، كتاب األدب، باب حسف الخمؽ كالسخاء، كما يكره مف البخؿ، ) (ّ)
 (.ّٗٓٓ/حُٖٗ/ ْ، )المصدر نفسو، كتاب المناقب، باب صفة النبي  (ْ)
 (.َِٗٔ/حُِ/ ٖالمصدر السابؽ، كتاب األدب، باب لـ يكف النبي فاحشا كال متفحشا ) (ٓ)
ًش، ) (ٔ)  (.ُٕٓٗ/حّْٗ/ ْسنف الترمذم كتاب البر، باب ما جاء في الفيحش، كالتَّفىحُّ
 (.ّٔٗٔ/حٗٔٓ/ّمسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابو، مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص ، ) (ٕ)
 (.َْٓٔ/حْٗ/ُُالمصدر نفسو، ) (ٖ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ٕٓ 

 (ٖ٘:  د ث رقـ)
َ المَّْفػُظ َلػُو )ح( ، (ٕ)َعػْف َداُ دَ ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػدٍ ، (ٔ)ُف ُنَمْ ػرَ دََّثَنا اْبػ: قاؿ ا ماـ م مـ 

       َعػػفْ ، (ٖ)َعػػْف َأِبػػي َنْضػػَرةَ ، َعػػْف َداُ دَ ، َ ػػدََّثَنا ُ ػػَمْ َماُف ْبػػُف َ  َّػػافَ ، َ َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب َ 
)َل :  اهلل َفَقػاَؿ َرُ ػ ؿِ ، َ ػأَُل ُه َعػِف ال َّػاَع ِ ، (٘)ِمػْف َتُبػ ؾَ   ِبػين َلمَّا َرَجَع النَّ : َقاؿَ ، (ٗ)َأِبي َ ِع دٍ 

 .(ٙ)َ َعَمى اأَلْرِض َنْفٌس َمْنُف َ ٌ  اْلَ ْ ـَ ، تَْأِتي ِمَئُ  َ َن ٍ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 
يَّػاف سيميماف بف مف طريؽثبلثتيـ   ،(ٜ) ابف حبافك  ، (ٛ)كابف أبي شيبة ،(ٚ)الترمذم أخرجو ، حى

يَّافتابح ، (ٓٔ)كأخرجو الطبراني مف طريؽ يىحيى بف زىكىريا بف أًبي زىاًئدة  في ركايتو عف سيميماف بف حى
د بف أىبي ىند  . بإسناده كنحك لفظو دىاكي

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 
يَّاف الحديث في صحيح مسمـ قي ركاية متابعات تامة تكبح  مف طريؽ سيميماف بف حى

محديث شكاىد مف ركاية جابربف عبد اهلللك ، ي كهيره كما ىك مبيف في التخريجالطبران
كمف ، (ٔٔ)

ميٌ   .(ٕٔ)  ركاية عى
 

 

                                                 
 بف عبد اهلل ٍبفي نيمىٍير.  م مد (ُ)
 أىبي ىند كاسمو دينار ٍبف عذافر. بفَداُ د  (ِ)
اًلؾ اٍلعىٍبًدٌم.َأُب  َنْضَرة (ّ)  ، اٍلميٍنًذر ٍبف مى
 سعد ٍبف مالؾ ٍبف سناف األىٍنصاًرٌم. أب  َ ِع د الُخْدِريّ  (ْ)
، معجـ البمداف، مكضح بيف كادم القرل كالشاـ كىك حصف بو عيف كنخؿ كحائط ينسب إلى النبي، تب ؾ:  (ٓ)

 (.ُْ /ِلمحمكم، )
 (.ٕٕٓٔ/ُٕٖ/ٕصحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة، باب في انقضاء القرف األكؿ، ) (ٔ)
 (.ّّْْ/حُْْ/ٓسنف الترمذم، أبكاب تفسير القرأف، باب كمف سكرة الميؿ، ) (ٕ)
 (.َّٕٔٓ/حَِٓ/ٕمصنؼ بف أبي شيبة، ذكر فتنة الدجاؿ، ) (ٖ)
 (.ِٖٔٗ/حِّٓ/ ٕح بو بعض المعطمة، )صحيح ابف حباف، كتاب الجنائز، باب ذكر خبر شن (ٗ)
 (.ْٕ/حّٔ/ُالمعجـ الصغير، لمطبراني، ) (َُ)
 (.ُُِْٖ/حُٖٔ/ِِ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل  (ُُ)
 (.ّّْْ/ح ْْٔ/ٓسنف الترمذم، أبكاب تفسير القرأف، باب كمف سكرة الميؿ، ) (ُِ)



انػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَط . 

 ٕٔ 

 (ٖٙ:  د ث رقـ)
 َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد َ ْعِنػػػػي ، َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َبْكػػػػِر ْبػػػػُف َأِبػػػػي َ ػػػػْ َب َ : قػػػػاؿ ا مػػػػاـ م ػػػػمـ 
، (ٖ))ح(  َ دََّثِني َأُب  َ ِع ٍد اأَلَ جن  (ٕ)َ دََّثَنا َأُب  ُمَعاِ َ  َ ، (ٔ)َثَنا اْبُف ُنَمْ رُ َمْ َماَف ْبَف َ  َّاَف )ح( َ َ دَّ 

ـْ َعػػػػػػْف ِىَ ػػػػػػاـٍ ، َ ْعِنػػػػػػي اْبػػػػػػَف ِغَ ػػػػػػاثٍ ، َ ػػػػػػدََّثَنا َ ْفػػػػػػٌص  ُكمنُيػػػػػػ
 )ح(  َ ػػػػػػدََّثِني َأُبػػػػػػ  َخْ َثَمػػػػػػ َ  (ٗ)

  َعػػػػفْ ، َعػػػػْف ِىَ ػػػػاـِ ْبػػػػِف َ  َّػػػػافَ ، َماِع ُؿ ْبػػػػُف ِإْبػػػػرَاِى ـَ َ ػػػػدََّثَنا ِإْ ػػػػ، َ المَّْفػػػػُظ َلػػػػوُ ، ُزَىْ ػػػػُر ْبػػػػُف َ ػػػػْربٍ 
ال َّػْمُس ِمػْف ، َمػْف تَػاَب َقْبػَؿ َأْف َتْطمُػعَ :  اهلل َقاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقاؿَ ، َأِبي ُىَرْ َرةَ  َعفْ ، ُمَ مَِّد ْبِف ِ  ِر فَ 

 .(٘)تَاَب المَُّو َعَمْ وِ ، َمْغِرِبَيا

 : تخر ج ال د ث: أ لً 
اًعيؿ ٍبػػف ًإٍبػػرىاًىيـأخرجػػو أ ٍكف  عػػفك ، ميػػواألسػػدم المعػػركؼ بػػابف عي  حمػػد عػػف ًإٍسػػمى يىًزٍيػػد بػػف ىىػػاري

ػػمىًميٌ  ػػدجمػػيعيـ ، (ٔ)السُّ مَّ فػػصك ، )ميحى اًعيؿ، حى ٍسػػمى يَّػػاف  تػػابعكا، يىًزٍيػػد(ك ، كاً  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ركايتػػو عػػف  فػػيسي
ػػػػػاـ ٍبػػػػػ سَّػػػػػاف األزدل بإسػػػػػناده كلفظػػػػػوًىشى   كبلىمػػػػػا مػػػػػف طريػػػػػؽ، (ٖ)أحمػػػػػدك ، (ٕ)كأخرجػػػػػو النسػػػػػائي، ف حى

ػػػ ًميمىػػػةى العبػػػدمى عى  ثبلثػػػتيـ مػػػف طريػػػؽ ، (ُُ)ك أحمػػػد، (َُ)كالترمػػػذم، (ٗ)أخرجػػػو مسػػػمـك ، ٍكؼ ٍبػػػف أىبًػػػي جى
ٍيح العىػػدىًكمٌ ًزيىػػاد  ػػٍكؼثبلثػػتيـ ، (ُِ)كأخرجػػو أحمػػد مػػف طريػػؽ أىيُّػػكب الٌسػػٍخًتيىاًنيٌ ، بػػف مىطىػػر بػػف شيػػرى ، )عى
سَّاف  تابعكا ًىشىاـ ٍبف كأىيُّكب(، كًزيىاد أخرجػو مسػمـ ، مَّد ٍبف ًسيًريف بإسناده كلفظػوميحى  ركايتو عف فيحى

                                                 
 ٍبفي نيمىٍير. م مد (ُ)
اًزـ السٍَّعًدٌم الكيٍكًفٌي. (ِ) مَّد بف خى  ميحى
ٍبد المَّو ٍبف سىًعيد األىشىج. َأُب  َ ِع د (ّ)  عى
 بف حساف القردكسي.ِىَ اـ  (ْ)
 (.َٔٗٔ/حّٕ/ ٖصحيح مسمـ، كتاب الدعكات، باب في التكبة، ) (ٓ)
، (َٗٓٗ/حُّّ/ُٓ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ٔ)
 (. َُُٖٓ/حِّْ/ُٔ)نظر:ا
بّْؾى الى يىٍنفىحي السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب التفسير، باب فاتحو الكتاب، قىٍكليوي تىعىالىى:  (ٕ) يىٍكـى يىٍأًتي بىٍعضي  يىاًت رى

ـٍ تىكيٍف  مىنىٍت ًمٍف قىٍبؿي  انييىا لى  (ُُُُٓ/حٕٗ/ َُ) نىٍفسنا ًإيمى
  انظر:(.َٗٓٗ/حُّّ/ ُٓ، )لصحابة، مسند أبك ىريرة مسند أحمد، مسند المكثريف مف ا (ٖ)
 (.َُّٗ/حٔٔ/ ُٓ)
 (.ِْٗ/حُّٕ/ ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف الزمف الذل ال يقبؿ فيو إيماف، ) (ٗ)
 (.َِّٕ/حِْٔ/ ٓكتاب التفسير، باب مف سكرة األنعاـ، ) ،سنف الترمذم (َُ)
 (.ُُٕٕ/حُّٖ/ ُّ، )مسند أبك ىريرة  مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، (ُُ)
 (.ِٖٔٓ/حُِٕٗ/ ّالمصدر نفسو، ) (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ٕٕ 

ًعيٌ الميكنػػى أبػػا مػػف طريػػؽ سػػممىاف  ػػاًزـ اأٍلىٍشػػجى        كبلىمػػا مػػف طريػػؽ، (ّ)كأحمػػد، (ِ)كأخرجػػو مسػػمـ، (ُ)حى
ٍبػد الػػرٍَّحمىف ٍبػػف  ػػز األىٍعػػرىج بمعنػػاهعى ، (ٕ)ابػػف ماجػػوك ، (ٔ)يكالنسػػائ، (ٓ)دداك  ككأبػػ، (ْ)كأخرجػو مسػػمـ، ىيٍرمي

ًمػػػػػػػػػػػيٌ جمػػػػػػػػػػػيعيـ مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ أىبيػػػػػػػػػػػ ٍمػػػػػػػػػػػر البىجى ػػػػػػػػػػػةى بػػػػػػػػػػػف عى ٍرعى   كأخرجػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػمـ مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ، ك زي
ٍنبًػػػو ػػػاـ ٍبػػػف مي ىىمَّ
، )سػػػممىافجمػػػيعيـ ، (ٗ)كأخرجػػػو أحمػػػد مػػػف طريػػػؽ ًزيىػػػاد ٍبػػػف ريىػػػاح القىٍيسػػػي بمعنػػػاه، (ٖ)

ٍرعىةى  يكأىبي ، كاألىٍعرىج  .بمفظو بو ىريرة  أبيعف ركايتو  تابعكا محمد بف سيريف فيكًزيىاد( ، كىىمَّاـ، زي
 : ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّػاف  فيالحديث  ػميماف بػف حى مسػمـ فػي ركايػة متابعػات تامػة تكبػح صحيح مسمـ مف طريؽ سي
كىػذه المتابعػات تقكيػو ، التخػريج فػيكمػا ىػك مبػيف  هيػرهك ، مسػمـ فػي ركايػة متابعات ناقصػةك ، هيرهك 

 .الصحة درجةإلي ترفعو 
 

 (ٖٚ:  د ث رقـ)
 ، (ٓٔ)َ ُ ػػػَ ْ ُد ْبػػػُف َ ػػػِع دٍ ،  ْبػػػُف ُمَعػػػاٍذ اْلَعْنَبػػػِرين َ ػػػدََّثَنا ُعَبْ ػػػُد اهللِ : قػػػاؿ ا مػػػاـ م ػػػمـ 

َؿ َقػا: َقاؿَ ، اْلُمْعَتِمُر ْبُف ُ َمْ َمافَ  َ دََّثَنا، َقاَؿ اْبُف ُمَعاذٍ ، َجِم ًعا َعِف اْلُمْعَتِمرِ ، ُمَ مَُّد ْبُف َعْبِد اأَلْعَمى َ 
، ْ ِد ْبِف َعْمِر  ْبػِف ُنَفْ ػؿٍ َ َ ِع ِد ْبِف زَ ، َمَ  ْبِف َزْ ِد ْبِف َ اِرَث َ َعْف ُأَ ا، (ٕٔ)َ دََّثَنا َأُب  ُعْثَمافَ ، (ٔٔ)َأِبي

ِمػػَف  َعَمػى الرَِّجػاؿِ  َأَضػر َمػا َتَرْكػُت َبْعػِدي ِفػي النَّػػاِس ِفْتَنػ ً : َأنَّػُو َقػػاؿَ  اهلل  َأنَُّيَمػا َ ػدَّثَا َعػْف َرُ ػ ؿِ 
 النَِّ اِء.

                                                 
 (.ِْٗ/حُّٕ/ ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف الزمف الذل ال يقبؿ فيو إيماف، ) (ُ)
 (.ِْٗ/حُّٕ/ ُالمصدر نفسو، ) (ِ)
 (.َُُُّ/حُّْٓ/ْ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ّ)
 (.ِْٗ/حُّٕ/ ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف الزمف الذل ال يقبؿ فيو إيماف، ) (ْ)
 (.ُِّْ/حُُٓ/ ْسنف أبي داكد، كتاب المبلحـ، باب أمارات الساعة، ) (ٓ)
بّْؾى الى يىٍنفىحي يىٍكـى يىٍأًتي بىٍعضي لمنسائي، كتاب التفسير، باب فاتحو الكتاب، قىٍكليوي تىعىالىى:  ،السنف الكبرل (ٔ)  يىاًت رى

ـٍ تىكيٍف  مىنىٍت ًمٍف قىٍبؿي  انييىا لى  (.ُُُُِ/حٔٗ/ َُ، )نىٍفسنا ًإيمى
 (.َْٖٔ/حُِّٓ/ ِ، كتاب الفتف، باب طمكع الشمس مف مغربيا، )ابف ماجوسنف  (ٕ)
 (.ِْٗ/حُّٕ/ ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف الزمف الذل ال يقبؿ فيو إيماف، ) (ٖ)
 (.َُْٗ/حَّّٔ/ ّ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ٗ)
.ُ َ ْ ُد  (َُ) ًكمُّ مَّدو اليىرى  بفي سىًعٍيًد أىبيك ميحى
 التٍَّيًمٌي. ُ َمْ ماف (ُُ)
 النٍَّيدم عبد الرٍَّحمف بف ميؿ. أب  ُعْثماف (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ٕٖ 

  ٍد اأَلْ َمػػػُر )ح( َ َ ػػػدََّثَناَ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َخاِلػػػ: َقػػػالَ ، (ٔ)َ َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َبْكػػػِر ْبػػػُف َأِبػػػي َ ػػػْ َبَ  َ اْبػػػُف ُنَمْ ػػػرٍ 
ـْ َعػْف ، (٘)ا َجِر ػرٌ َأْخَبَرَنػ، (ٗ))ح( َ َ دََّثَنا ِإْ َ اُؽ ْبُف ِإْبرَاِى ـَ  (ٖ)َأْخَبَرَنا ُىَ ْ ـٌ ، (ٕ)َ ْ َ ى ْبُف َ ْ َ ى ُكمنُيػ
 .(ٙ)ِبَيَذا اِ ْ َناِد ِمْثَموُ ، ُ َمْ َماَف التَّْ ِميِّ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 

اج  البخارمأخرجو    كأخرجو مسمـ مف طريؽ، (ٕ)مف طريؽ شيٍعبىة بف اٍلحجَّ
مىٍيمىافك  سيٍفيىافي بفي عييىٍينىةى  مف طريؽ ثبلثتيـ ، (َُ)كأحمد، (ٗ)ذمكأخرجو الترم، (ٖ)التٍَّيًميٌ  ميٍعتىمر بف سي

مىٍيمىاف التٍَّيًميٌ  مر بفميٍعتى  مىٍيمىافطريؽ سيٍفيىافي بفي عييىٍينىةى ك كأخرجو مسمـ مف ، سي  ميٍعتىمر بف سي
مىًميٌ ، (ُُ)التٍَّيًميٌ            ، (ُّ)النسائيكأخرجو ، (ُِ)كأخرجو أحمد مف طريؽ ىيشىٍيـ بف بىًشٍير السَّ

ٍبد الكىاًرث بف سىًعٍيدكبلى، (ُْ)ابف ماجوك          مف طريؽ النسائيكأخرجو ، العىٍنبىًرمٌ  ما مف طريؽ عى
ًمٌي الفىبلَّس ك ٍبف عى ٍيح العىٍيًشيٌ ، عىٍمري رى ، جميعيـ )ىشيـ، (ُٓ)كيىٍحيىى ٍبف سىًعيد اٍلقىطَّاف، كيىًزيد ٍبف زي

ٍبد الكىاًرث(، كميٍعتىمر، كسيٍفيىافي ، شيٍعبىة، كجرير يَّاف تابعكا ، كعى مىٍيمىاف ٍبف حى مىٍيماف  فيسي ركايتو عف سي
 التٍَّيًمٌي بإسناده كمثمو.

 
 

                                                 
 بف نمير. ُمَ مَّد (ُ)
 ٍنظىًمي.بفي يىٍحيىى اٍلحى  َ ْ َ ى (ِ)
مىًمي.ُىَ ْ ـ  (ّ)  بف بىًشٍير السَّ
 ٍبف ًإٍبرىاًىيـ الطَّاٍلقىاًنٌي.ِإْ َ اؽ  (ْ)
 عبد الحميد الضبى.َجِر ٌر بف  (ٓ)
 (.َْٕٕ، َْٕٔ/حَِٖٗ/ ْصحيح مسمـ، كتاب الرقاؽ، باب أكثر أىؿ النار النساء كبياف الفتنة بالنساء، ) (ٔ)
 (.َٔٗٓ/حٖ/ ٕما يتقى مف شـؤ المرأة ) صحيح البخارم، كتاب النكاح. باب (ٕ)
 (.ٕٗ/حَِٕٗ/ْصحيح مسمـ، كتاب الرقاؽ، باب أكثر أىؿ النار النساء كبياف الفتنة بالنساء، ) (ٖ)
 (.َِٖٕ/حَُّ/ ٓسنف الترمذم، كتاب األدب، باب ماجاء في تحذير فتنة النساء، ) (ٗ)
 (.ُِْٕٔ/ حٕٓ/ ّٔ، )مسند أحمد، تتمة مسند األىنصار، حديث أسامو بف زيد (َُ)
 (.ٕٗ/حَِٕٗ/ْصحيح مسمـ، كتاب الرقاؽ، باب أكثر أىؿ النار النساء كبياف الفتنة بالنساء، ) (ُُ)
 (.ُِْٕٔ/حٕٓ/ّٔ، )مسند أحمد، تتمة مسند األىنصار، حديث أسامو بف زيد (ُِ)
مىى أى  ،السنف الكبرل (ُّ) ؼ عى ًديث )لمنسائي، باب عشرة النساء، باب ًذكر ااًلٍخًتبلى اء ًفي ىىذىا اٍلحى  (.َُٖٗ/حِٓٓ/ ًٖبي رىجى
 (.ّٖٗٗ/حُِّٓ/ ِ، كتاب الفتف، باب فتنو النساء، )ابف ماجوسنف  (ُْ)
ًديث ) ،السنف الكبرل (ُٓ) اء ًفي ىىذىا اٍلحى مىى أىًبي رىجى ؼ عى  (. ِِٓٗ/حَِّ/ ٖلمنسائي، باب عشرة النساء، باب ًذكر ااًلٍخًتبلى



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ٕٗ 

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّػػػاف فػػػيالحػػػديث  ػػػميماف بػػػف حى فػػػي ركايػػػة متابعػػػات تامػػػة تكبػػػح ، صػػػحيح مسػػػمـ مػػػف طريػػػؽ سي
ال األصػكؿ  المتابعػات فػيأكرده اإلمػاـ مسػمـ ، التخػريج فػيكما ىك مبيف كهيرىما ، كمسمـ، البخارم

 كما ىك كاضح مف الحديث.

 

 (ٖٛ:  د ث رقـ) 

 ْف َعػػػ، (ٔ)َ ػػػدََّثَنا َ ْ َ ػػػى ْبػػػُف َ ػػػِع دٍ ، َ ػػػدََّثِني ُزَىْ ػػػُر ْبػػػُف َ ػػػْربٍ   : قػػػاؿ ا مػػػاـ م ػػػمـ 
: َقاَلػتْ ، َعاِئَ ػ َ  َعػفْ ، (ٖ)َعػِف اْلَقاِ ػـِ ْبػِف ُمَ مَّػد، (ٕ)َ ػدََّثِني اْبػُف َأِبػي ُمَمْ َكػ َ ، َ اِتـِ ْبػِف َأِبػي َ ػِغ َرةَ 

َ ػا َرُ ػ َؿ : ُقْمػتُ  (ٙ)ُغػْرلً (٘)النَّػاُس َ ػْ ـَ اْلِقَ اَمػِ  ُ َفػاًة ُعػرَاةً  (ٗ)ُ ْ َ ػرُ : َ قُػ ؿُ ،  اهلل )َ ِمْعُت َرُ  ؿَ 
ـْ ِإَلى َبْعضٍ النَِّ اُء َ الرَِّجاُؿ َجِم ًعا  َ ، اهللِ  اأَلْمُر َأَ دن ِمػْف  َ ا َعاِئَ  ُ :  اهلل َرُ  ؿَ  َقاؿَ ، ْنُظُر َبْعُضُي

ـْ ِإَلى َبْعٍض(.  َأْف َ ْنُظَر َبْعُضُي

                          ْف َعػػػػ، َثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد اأَلْ َمػػػػرُ َ ػػػػدَّ : َقػػػػالَ ، (ٚ)َ اْبػػػػُف ُنَمْ ػػػػرٍ ، ُبػػػػ  َبْكػػػػِر ْبػػػػُف َأِبػػػػي َ ػػػػْ َب َ َ َ ػػػػدََّثَنا أَ 
ـْ َ ْذُكْر ِفي َ ِد ِثوِ ، ِبَيَذا اِ ْ َنادِ ، َ اِتـِ ْبِف َأِبي َ ِغ َرةَ   .(ٛ)ُغْرلً : َ َل

 

 

                                                 
 لقىطَّاف.بف سىًعيد اَ ْ َ ى  (ُ)
 ٍبف عيبىيد المًَّو ٍبف أىبي مميكو.َعبد المَّو  (ِ)
مَّد بف أىبي بكر الصديؽ القرشي. القا ـ  (ّ)  بف ميحى
 (.ّٖٗ/ ُيجمح، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، بتصرؼ، )   ر:  (ْ)
يفقد منيـ شيء حتى الغمفة تككف  جمح حافي كالمقصكد أنيـ يحشركف كما خمقكا ال شيء معيـ كالال فاة:  (ٓ)

 (. ُّٗ/ ُٕمعيـ، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككم، )
ىي: اٍلًجٍمدىة الَّتي تيٍقطح ًفي القمف  ( ِّٔ/ ّاألٍقمىؼ، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )اأَلْغَرؿ:  (ٔ)

 (. ُّٗ/ ُٕ، )اٍلختاف، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككل
 ٍبفي نيمىٍير. عبد اهلل (ٕ)
 (.َُّٕ، ََّٕ/حُٔٓ/ ٖصحيح مسمـ، كتاب صفة النار، باب صفة الحشر، ) (ٖ)
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 َٖ 

  : تخر ج ال د ث: أ لً 

يَّػػػػاف مػػػػف طريػػػػؽ ابػػػػف ماجػػػػو أخرجػػػػو ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى سي
، (ّ)نسػػػػائيكال، (ِ)البخػػػػارمكأخرجػػػػو ، (ُ)

ٍيًمػػػيٌ  ػػػاًرث الييجى اًلػػػد بػػػف الحى      مػػػف طريػػػؽ كبلىمػػػا، (ٓ)كأحمػػػد، (ْ)النسػػػائيكأخرجػػػو ، كبلىمػػػامف طريػػػؽ خى
ػػػػػًعيد القىطَّػػػػػافيىٍحيىػػػػػى ٍبػػػػػ اًلػػػػػدكبلىمػػػػػا ، ف سى يَّػػػػػاف ك ، )خى ػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػف حى   ركايتػػػػػو عػػػػػف فػػػػػييىٍحيىػػػػػى( تػػػػػابعكا سي

ػػػػػػًغيرىة ػػػػػػاًتـ ٍبػػػػػػف أىبًػػػػػػي صى             كبلىمػػػػػػا مػػػػػػف طريػػػػػػؽ، (ٕ)كأحمػػػػػػد، (ٔ)النسػػػػػػائيكأخرجػػػػػػو ، بإسػػػػػػناده كمثمػػػػػػو حى
مَّد  بىٍير تابح القىاًسـ ٍبف ميحى  بمفظو. بو ركايتو عف عائشة  فيعيٍركىة ٍبف الزُّ

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّػػػاف  فػػػيالحػػػديث  ػػػميماف بػػػف حى فػػػي ركايػػػة متابعػػػات تامػػػة تكبػػػح صػػػحيح مسػػػمـ مػػػف طريػػػؽ سي
 .التخريج فيكما ىك مبيف كهيرىما ، كمسمـ، البخارم

 المتابعات ال األصكؿ كما ىك كاضح مف الحديث. فيأكرده اإلماـ مسمـ 
 

 (ٜٖ:  د ث رقـ) 
ػػػػػػػُد ْبػػػػػػػُف اْلُمَثنَّػػػػػػػى، (ٛ)َ ػػػػػػػدََّثَنا ُزَىْ ػػػػػػػُر ْبػػػػػػػُف َ ػػػػػػػْربٍ : اـ م ػػػػػػػمـ قػػػػػػػاؿ ا مػػػػػػػ  ، َ ُمَ مَّ

َأْخَبَرِنػػي ، (ٔٔ)َعػػْف ُعَبْ ػػِد اهللِ ، (ٓٔ)َ ػػدََّثَنا َ ْ َ ػػى َ ْعُنػػ َف اْبػػَف َ ػػِع دٍ : َقػػاُل ا، (ٜ)ُعَبْ ػػُد اهلِل ْبػػُف َ ػػِع دٍ   

                                                 
 (.ِْٕٔ/حُِْٗ/ ِسنف ابف ماجو، كتاب الزىد، باب ذكر البعث، ) (ُ)
 (.ِٕٓٔ/حَُٗ/ ٖصحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، باب كيؼ الحشر ) (ِ)
[ ْٕ]الكيؼ: كحشرناىـ كلـ نغادرمنيـ أحداي، كتاب التفسير، باب بقكلو تعالى: السنف الكبرل، لمنسائ (ّ)
 (.ُُُِْ/حُٖٓ/َ
 (.ُُِٗٓ/حِّٕ/ َُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب التفسير، باب فاتحة الكتاب، ) (ْ)
 (.ِِْٓٔ/حَّٗ/ َْ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ٓ)
 (. َِّٖ/حُُْ/ ْسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب التفسير، باب فاتحة الكتاب، )ال (ٔ)
 (. ِِْٓٔ/حَّٗ/ َْ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ٕ)
ٍيثىمىةى النسائي.ُزَىْ ُر  (ٖ) رىًشيُّ أىبيك خى ٍرًب الحى  بفي حى
 اهلل بف سىًعيد اٍليىٍشكيًرم.ُعَب د (ٗ)
 بف سىًعيد القىطَّاف.َ ْ َ ى  (َُ)
 .بف عبد اهلل اٍبفى عيمىر بف الخطاب ُعَب د المَّو  (ُُ)



تة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضد . 

 ُٖ 

، [ٙ: المطففػ ف ػ رة ] ْ ـَ َ قُػ ـُ النَّػاُس ِلػَربِّ اْلَعػاَلِم فَ َ ػ : َعِف النَِّبيِّ ، َعِف اْبِف ُعَمرَ ، (ٔ)َناِفعٌ 
ـْ ِفي َرْ ِ وِ : َقاؿَ  )َ ُق ـُ َأَ ُدُى

 ِإَلى َأْنَ اِؼ ُأُذَنْ ِو(. (ٕ)
ػػػػػُد ْبػػػػػُف ِإْ ػػػػػَ اَؽ اْلُمَ ػػػػػ َِّبين    ي اْبػػػػػَف ِعَ ػػػػػاٍض )ح(  َ ػػػػػدََّثِنيَ ْعِنػػػػػ، َ ػػػػػدََّثَنا َأَنػػػػػٌس ، َ ػػػػػدََّثَنا ُمَ مَّ

ُبػ  أَ  )ح( َ َ ػدََّثَنا (٘)ِكَ ُىَمػا َعػْف ُم َ ػى ْبػِف ُعْقَبػ َ ، (ٗ)َ دََّثَنا َ ْفُص ْبُف َمْ َ َرَة ، (ٖ)ْبُف َ ِع دٍ  ُ َ ْ دُ 
)ح(  َ ػدََّثِني  (ٚ)َعِف اْبػِف َعػْ فٍ ، (ٙ)َ ِع َ ى ْبُف ُ  ُنَس ، َثَنا َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمرُ َ دَّ ، َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ 

ػػارُ  (ٜ)َ ػدََّثَنا َماِلػؾٌ ، (ٛ)َ ػدََّثَنا َمْعػػفٌ ، هلِل ْبػُف َجْعَفػِر ْبػػِف َ ْ َ ػىاَعْبػُد  ، (ٓٔ))ح(  َ ػػدََّثِني َأُبػ  َنْ ػٍر التَّمَّ
َعػْف َ ْعقُػ َب ، (ٖٔ)َ َعْبػُد ْبػُف ُ َمْ ػدٍ ، (ٕٔ))ح( َ َ دََّثَنا اْلُ ْمَ اِنين  (ٔٔ)َعْف َأ ن بَ ، دََّثَنا َ مَّاُد ْبُف َ َمَم َ  َ 
ـَ ْبِف َ ْعدٍ بْ  ، (ٚٔ)َعػِف اْبػِف ُعَمػرَ ، (ٙٔ)ُكػؿن َىػُؤَلِء َعػْف َنػاِفعٍ ، (٘ٔ)َعْف َ اِلحٍ ، (ٗٔ)َ دََّثَنا َأِبي، ِف ِإْبرَاِى 

َعِف النَِّبي
(ٔٛ). 

 

                                                 
ٍبد المًَّو ٍبف عيمىر ٍبف الخطاب.نافع  (ُ)  مكلى عى
قو، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )رْ ِ ِو:  (ِ)  (. ِِْ/ ِعىرى
.بفي سىًعٍيًد بًف سىٍيًؿ بًف شى ُ َ ْ ُد  (ّ) ًكمُّ مَّدو اليىرى يىارى أىبيك ميحى  ٍيرى
ٍيسىرىة اٍلعيقىٍيًمٌي.َ ْفص  (ْ)  ٍبف مى
. ُمْ َ ى  (ٓ)  بفي عيٍقبىةى بًف أىًبي عىيَّاشو القيرىًشيُّ
 بفي ييٍكنيس السًَّبٍيًعٌي.ِعْ َ ى  (ٔ)
ًنٌي. َعْبُد اهلل  (ٕ)  بف عىٍكف الميزى
. بفي ًعٍيسىىَمْعُف  (ٖ) ًعيُّ  اأٍلىٍشجى
 بف أنس.َماِلُؾ  (ٗ)
: ىذه النسبة لبيح التمر، األنساب، لمسمعاني، َأُب  َنْ ٍر التَّمَّارُ  (َُ) ٍبد اٍلعىًزيًز القشيرم، التَّمَّاري ًمؾ ٍبف عى : ىكعىبد المى
(ّ/ِٕ.) 
 بف أبي تىًميمىة الٌسٍخًتيىاًنٌي.َأ ن ب  (ُُ)
ؿي اْلُ ْمَ اِنين  (ُِ) بلَّ ًمي  اٍلخى سىفي ٍبفي عى  (.ُِّ/ ْ، ىذه النسبة إلى بمدة حمكاف، األنساب، لمسمعاني، )ىك: اٍلحى
 الطكيؿ. ُ َمْ د (ُّ)
 ٍبف سعد ٍبف ًإٍبرىاًىيـ الزٍُّىًرٌم.ِإْبَراِى ـ  (ُْ)
دىًنٌي.َ اِلح  (ُٓ)  بف كىٍيسىاف المى
ٍبد المًَّو ٍبف عيمىر ٍبف الخطاب.نافع  (ُٔ)  مكلى عى
 .ـ اٍبفى عيمىر بف الخطاب عبد اهلل (ُٕ)
 (.ِِٖٔ/حُِٓٗ/ ْصحيح مسمـ، كتاب الجنة ك صفة نعيميا كأىميا. باب في صفو يـك القيامو، ) (ُٖ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٖ 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 

ػػػػى بػػػػفي ييػػػػٍكنيس السَّػػػػًبٍيًعيٌ  ابػػػػف ماجػػػػوأخرجػػػػو  يَّػػػػاف كًعٍيسى ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى مػػػػف طريػػػػؽ سي
  تػػػػابح، (ُ)

يَّػػاف  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ٍبػػدي اهلل بػػف فػػيسي نًػػٌي بإسػػناده كلفظػػو ركايتػػو عػػف عى ػػٍكف الميزى ، (ِ)البخػػارمكأخرجػػو ، عى
ػػػػػػى بػػػػػػفي ييػػػػػٍكنيس كبلىمػػػػػػا، (ّ)نسػػػػػائيكال   مػػػػػػف طريػػػػػػؽ البخػػػػػػارمكأخرجػػػػػػو ، السَّػػػػػػًبٍيًعي مػػػػػػف طريػػػػػػؽ ًعٍيسى

اًلػػؾي بػػفي أىنىػػسً  مى
ػػ النسػػائيكأخرجػػو ، (ْ) ػػاًلح بػػف كىٍيسىػػاف المى ، (ٔ)النسػػائيكأخرجػػو ، (ٓ)دىًنيٌ مػػف طريػػؽ صى

كبلىما مف طريؽ ، (ٗ)كأحمد ، (ٖ)كأخرجو الترمذم ، يد المَّو ٍبف عيمىرمف طريؽ عيبى  كبلىما، (ٕ)كأحمد
ٍيًريىػػػػػػػػػػػػة، اًنيٌ أىيُّػػػػػػػػػػػػكب الٌسػػػػػػػػػػػػٍخًتيى  كى ػػػػػػػػػػػػٍخر ٍبػػػػػػػػػػػػًف جي  ، (َُ)التًَّمٍيًمػػػػػػػػػػػػيٌ  كأخرجػػػػػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ صى

بىٍيػػد اهلل جمػػيعيـ اًلػػؾه ، ٍيسىػػىكعً ، )عي ػػاًلح، كمى ػػٍخر( تػػابعكا، كأىيُّػػكب، ميكسىػػىك ، كصى ػػٍكف  كصى ٍبػػدي اهلل بػػف عى عى
ًني   بمعناه.بو   ركايتو عف نافح عف ابف عمر فيالميزى

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّػاف م فيالحديث  ػميماف بػف حى  .السَّػًبٍيًعي قركنػان بًعٍيسىػى بػفي ييػٍكنيسصحيح مسمـ مػف طريػؽ سي
 .التخريج فيكما ىك مبيف ، كمسمـ، البخارمركاية في متابعات تامة تكبح ك 

 المتابعات ال األصكؿ كما ىك كاضح مف الحديث. فيأكرده اإلماـ مسمـ 
 

 

                                                 
 (. ِْٖٕ/حَُّْ/ِسنف ابف ماجو، كتاب الزىد، باب ًذكر البىعث ) (ُ)
أال يظف أكلئؾ أنيـ مبعكثكف ليـك عظيـ يـك يقـك الناس صحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، باب قكؿ اهلل تعالى:  (ِ)
 (.ُّٓٔ/حُُُ/ٖ[، )ٓ]سكرةالمطففيف:  ب العالميفلر 
 (.ُُّٗٓ/حِّٖ/ َُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب التفسير فاتحة الكتاب سكرة المطففيف، ) (ّ)
 (.ّْٖٗ/حُٕٔ/ٔ[، )ٔ]المطففيف:  صحيح البخارم، كتاب تفسير القر ف، باب يـك يقـك الناس لرب العالميف (ْ)
 (.ُُّٗٓ/حِّٖ/ َُي، كتاب التفسير، باب فاتحة الكتاب سكرة المطففيف، )لمنسائ ،السنف الكبرل (ٓ)
 المصدر نفسو. (ٔ)
 (.ُّْٔ/حِِٗ/ ٖ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ٕ)
(ٖ) ( ، ٍيؿه ًلٍمميطىفًّْفيفى كتاب الزىد باب ما  انظر:(، ّّّٓ/حّْْ/ ٓسنف الترمذم، كتاب التفسير، باب كمف سكرة كى

 (.ِِِْ/حُٓٔ/ ْجاء في شأف الحساب كالقصاص، )
 (.ُّٖٓ/حِِٗ/ ٗ) انظر:(، ّٖٖٓ/حِٖٔ/ ٗ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ٗ)
 (.ِّٖٓ/حّٖ/ َُ، )المصدر نفسو (َُ)



وغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطر . 

 ّٖ 

 (ٓٗ:  د ث رقـ)
، اثٍ َ ُىَ  اْبُف ِغ َ ، َ دََّثَنا َ ْفٌص ، ْبُف َعْبِد اهلِل ْبِف ُنَمْ رٍ َ دََّثِني ُمَ مَُّد : قاؿ ا ماـ م مـ 

ـْ َأَ دَ  (ٔ)َفَ مَّتَ ، َرُجَ فِ  ِعْنَد النَِّبيِّ  )َعَطَس : َقاؿَ ، َعْف َأَنِس ْبِف َماِلؾٍ ، يِّ َماَف التَّْ مِ َعْف ُ َم ْ  ُىَما َ َل
ْتوُ ، ُ َ مِِّت اآلَخرَ  ـْ ُ َ مِّ ـْ تُ ، َعَطَس ُفَ ٌف َفَ مَّتَّوُ : َفَقاَؿ الَِّذي َل ْتِنيَ َعَطْ ُت َأَنا َفَم َىػَذا  ِإفَّ : َقاؿَ ، َ مِّ

ـْ َتْ َمِد المََّو(.، َ ِمَد المَّوَ  نََّؾ َل  َ اِ 

َعػِف النَِّبػيِّ ، َعػْف َأَنػسٍ ، َعػْف ُ ػَمْ َماَف التَّْ ِمػيِّ ، َ دََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد َ ْعِنػي اأَلْ َمػرَ ، (ٕ)َ َ دََّثَنا َأُب  ُكَرْ بٍ 
 ، ِِبِمْثِمو(ٖ). 

 : تخر ج ال د ث: أ لً 
مػػف  البخػػارمكأخرجػػو ، مػػف طريػػؽ سيػػٍفيىاف الثَّػػٍكًرمٌ  ىمػػاكبل، (ٓ)رمػػذمكالت، (ْ)البخػػارمأخرجػػو 

ػػػاج جَّ ػػػمىٍيمىاف التٍَّيًمػػػيٌ  النسػػػائيكأخرجػػػو ، (ٔ)طريػػػؽ شيػػػٍعبىة بػػػف الحى مػػػف طريػػػؽ ميٍعتىًمػػػر بػػػف سي
     كأخرجػػػو، (ٕ)

ػمىًميٌ  مػف طريػؽ ابف ماجػو ٍكف السُّ يىًزٍيػد بػف ىىػاري
ػمىٍيمى  أخرجػوك ، (ٖ) ، (ٗ)اف التٍَّيًمػيٌ أحمػد عػف ميٍعتىًمػر بػف سي

اًعٍيؿ بػػف ًإٍبػػرىاًىٍيـ األىسىػػًدمٌ  كعػػف ًإٍسػػمى
ٍعًفػػيٌ  مػػف طريػػؽ الػػدارميكأخرجػػو ، (َُ) زيىىٍيػػر بػػف ميعىاًكيىػػة الجي

(ُُ) ،
اًعٍيؿ، كيىًزٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد، ميٍعتىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك ، كشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعبىة، جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعيـ )سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفيىاف ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  زيىىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر( تػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعكا ك ، كاً 

يَّاف مىٍيمىاف ٍبف حى مىٍيمىا في سي  ف التٍَّيًمٌي بإسناده كلفظو.ركايتو عف سي

 
 

                                                 
 (.ُِٔ/ ِ، )ممخشر الدُّعىاء كالتبريؾ، الفائؽ في هريب الحديث، لمز الت م ت:  (ُ)
مَّد بف العبلء اليمداني الككؼ. َأُب  ُكَرْ ب (ِ)  ميحى
ًمد اهلل ) (ّ)  (.ٕٔٗٓ، ٕٓٗٓ/حِِِٗ/ ْصحيح مسمـ، كتاب الرقاؽ، باب تشميت العاطس إذا حى
 (.ُِِٔ/حْٗ/ ٖصحيح البخارم، كتاب األدب، باب الحمد لمعاطس، ) (ْ)
 (.ِِْٕ/حْٖ/ ٓإيجاب التشميت بحمد العاطس، ) سنف الترمذم، أبكاب األدب، باب ما جاء (ٓ)
 (.ِِٓٔ/حَٓ/ ٖصحيح البخارم، كتاب األدب، باب الحمد لمعاطس، ) (ٔ)
 (. ٕٗٗٗ/حّٗ/ٗالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الزينة، باب ما يقكؿ إذا عطس، ) (ٕ)
 (. ُّّٕ/حُِِّ/ ِ، كتاب األدب، باب تشميت العاطس، )ابف ماجوسنف  (ٖ)
 (.ُُِٔٗ/حِٔ/ُٗ، )أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ  مسند (ٗ)
 (.ُِٖٕٗ/حُُٗ/ َِالمصدر نفسو، ) (َُ)
 (.َِِٕ/حَُْٕ/ ّسنف الدارمي، كتاب االستئذاف، باب ال يشمت العاطس إذا لـ يحمد اهلل ) (ُُ)
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 ْٖ 

  :ال كـ عمى ا  ناد: ثان اً 

يَّاف الحديث في صحيح مسمـ مف طر  ، مسمـفي ركاية تامة  متابعةتكبح يؽ سيميماف بف حى
 .التخريج فيكما ىك مبيف  كهيره

 أكرده اإلماـ مسمـ في المتابعات ال األصكؿ كما ىك كاضح مف الحديث.

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ػ:ػياضطبحثػاضثاظ
ػسيػاضدظنػاألربعةػػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػطروغات

ػوطدظدػأحطدػبنػحظبل.
 :  ف و خم   مطالب

يَّاف : المطمب األ ؿ مىٍيمىاف ٍبف حى  د.داك  أبيفي سنف مركيات سي
يَّاف في سنف الترمذم: المطمب الثاني مىٍيمىاف ٍبف حى  .مركيات سي
يَّاف: المطمب الثالث مىٍيمىاف ٍبف حى  في سنف النسائي. مركيات سي
يَّاف في سنف: المطمب الرابع مىٍيمىاف ٍبف حى  .ابف ماجو مركيات سي

يَّاف في مسند أحمد: المطمب الخامس مىٍيمىاف ٍبف حى    حنبؿ.بف  مركيات سي
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 ٖٔ 

 دا د. أبيمر  ات ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف في  نف : المطمب األ ؿ
 ( ٔٗ: د ث رقـ)

ـَ اْلِم ِّ ِ ػين َ ػدَّ : قاؿ ا ماـ أب  دا د  ػُد ْبػُف آَد َثَنا ُمَ مَّ
َعػِف اْبػِف ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػدٍ ، (ُ)

ـُ : َقػاؿَ  َعْف َأِبي ُىَرْ َرَة َعِف النَِّبػيِّ ، َعْف َأِبي َ اِلحٍ ، َعْف َزْ ِد ْبِف َأْ َمـَ ، َعْجَ فَ  َمػا )ِإنََّمػا ُجِعػَؿ ا ِْ
ّـَ  َذا َقػرََأ َفَأْنِ ػُت اِبػِو( ِبَيػَذا اْلَخَبػِر زَ (ٕ)ِلُ ْؤَت َذا َقػرََأ َفَأْنِ ػُت ا( : َقػاَؿ َأُبػ  َداُ دَ ، (ٖ)اَد )َ اِ  َ ػاَدُة )َ اِ  "َ َىػِذِه الزِّ

ـُ ِعْنَدَنا ِمْف َأِبي َخاِلٍد(  .(ْ) "َلْ َ ْت ِبَمْ ُف َظٍ  اْلَ ْى

 : ترجم  رجاؿ ا  ناد: أ لً 

يًصيُّ ُمَ مَّد  * ـى بف سيميماف اٍلًمصّْ  .(ٓ)لميجرة مات سنة خمسيف كمائتيف، مف العاشرة ،ٍبفي  دى

"صػػدكؽ ال : مػػرة يسػػائكقىػػاؿ النَّ ، (ٖ)قػػاتالثُّ  فػػيكذكػػره ابػػف حبػػاف ، (ٕ)كالػػذىبي، (ٔ) يسػػائالنَّ  قػػوه كثَّ 
 .(ُُ)ككذا قاؿ ابف حجر، (َُ)"صدكؽ": كقاؿ أبك حاتـ، (ٗ)بو" بأس

 . د ؽ قكؿ ابف حجر ح الباحثةتيرجّْ 

ٍبػد لمَّػو بف عىٍجبلى ُمَ مَّد *  ييكىنَّػى أىبىػا عى ٍبد شىٍمس. كى ًبيعىة ٍبف عى ًليد ٍبف عيتبة ٍبف رى ٍكلىى فىاًطمىة ًبٍنت اٍلكى ف مى
 .(ُِ)لميجرة ةكأربعيف كمائ مات سنو ثمافو ، مف الخامسة

                                                 
ليا المصيصة، األنساب لمسمعاني، : ىذه النسبة إلى بمدة كبيرة عمى ساحؿ بحر الشاـ يقاؿ الِم ِّ  ى (ُ)
، معجـ البمداف،الَم ِّ َ  : (. ِٕٗ/ُِ)  كىي مدينة عمى شاطئ جيحاف مف ثغكر الشاـ بيف أنطاكية كببلد الرـك

 (.ُْٓ/ ٓ) لمحمكم،
(ِ)  : ّـَ  (.ِِيقتدم بو، مختار الصحاح، لمرازم، )ص: ِلُ ْؤَت
 (.ِٔ/ ٓلحديث كاألثر، البف األثير، )أىًم استًمعكا، النياية في هريب اَأْنِ ُت ا:  (ّ)
 (.َْٔ/حُٓٔ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب اإلماـ يصمى مف قعكد، ) (ْ)
 (.ْٕٔ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ٓ)
 (.ّّٗ/ ِْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٔ)
 (.ُٔٓ/ ِالكاشؼ، لمذىبي، ) (ٕ)
 (. ْٗ/ ٗالثقات، البف حباف، ) (ٖ)
 (.َٓتسمية الشيكخ، لمنسائي، )ص:  (ٗ)
 (.َِٗ/ ٕالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (َُ)
 (.ْٕٔحجر، )ص:  البف،تقريب التيذيب (ُُ)
 (.ْٔٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، َُُ/ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم، ) (ُِ)
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 كػذاك ، (ْ)ابػف معػيفك ، (ّ)أحمػدك ، (ِ) يينػةكابػف عي ، (ُ)ابػف سػعد: مطمقان منيـ النيقِّادقوي بعض كثَّ 
قػكؿ  فػي أحمدكقاؿ اإلماـ ، (ٗ)يالدارقطن كذاك ، (ٖ)زرعة يكأب، (ٕ)حاتـ يكأب، (ٔ)نسائيكال، (ٓ)عجميال
                 كقػػاؿ، (ُِ)كسػػط الصػػدؽ" أىػػؿ مػػف ىػػك: (ُُ)السػػاجيزكريػػا  كقػػاؿ، (َُ)" لػػيس بػػو بػػأس": خػػر 

 ."صدكؽ": (ُْ)كالذىبي، (ُّ)شيبة أبي يعقكب بف

المتأخركف مف أئمتنا في سكء حفظو  " تكمـ: فقاؿ كـالحا: كانتقده البعض لسكء حفظو منيـ  
"كػػاف ابػػف عجػػبلف مضػػطرب الحػػديث فػػي حػػديث : افالقطِّػػ يحيػػى بػػف سػػعيدعػػف  قيمػػيٌ العي نقػػؿ ك ، (ُٓ)"

 . (ُٕ)اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة"صدكؽ ": ابف حجر قاؿك ، (ُٔ)نافح"

عيد المقبػرم يحػدث ؿ كػاف سػ"ال أعمػـ إال أنػي سػمعت ابػف عجػبلف يقػك : كقاؿ يحيػى القطػاف
ىريػرة  أبػيعػف كميػا فجعمتيػا ، ميٌ فاختمطت عى ، ىريرة أبيكعف رجؿ عف ، ىريرة أبيعف ك ، عف أبيو

 ألف الصػحيفة، ممػا يػكىف بػو اإلنسػافكلػيس ىػذا " : بعػد أف ركل ىػذه القصػة كقاؿ ابف حباف، (ُٖ)"
مػؿ عنػو قػديماىريرة فذاؾ م أبيفما قاؿ ابف عجبلف عف سعيد عف ، نفسيا صحيحة فيكميا  ، ما حي

                                                 
 (.َّْ/ُالطبقات الكبرم، البف سعد، ) (ُ)
 (.ٖٗٔ/ ُالمعرفة كالتاريخ، لمفسكم، ) (ِ)
 (.ُْٓ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، لئلماـ أحمد، ) (ّ)
 (.ُٓٗ/ّتاريخ ابف معيف، ركايو الدكرم، ) (ْ)
 (.ِْٕ/ِمعرفة الثقات، لمعجمى، ) (ٓ)
 (.َّْ/ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٔ)
 (.ْٗ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٕ)
 (.ِّٗ/ّالضعفاء، ألبي زرعة، ) (ٖ)
 (.ُِّ ُالسنف، لمدار قطنى، )ص (ٗ)
 (.َِٓسؤاالت أبي داكد، لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ، )ص:  (َُ)
. زكرّ ا (ُُ) د، أىبيك يىٍعمىى الًمٍنقىرٌم الٌساجٌي البىٍصرمُّ  ٍبف يحيى ٍبف خبلى
 (.َّْ/ِٔمزم، )تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لم (ُِ)
 (.ِّْ/ َّالمصدر نفسو، ) (ُّ)
 (.ْْٔ/ّميزاف اإلعتداؿ، لمذىبي، ) (ُْ)
 المصدر نفسو. (ُٓ)
 (.ُِْٕ/ ْالضعفاء الكبير، لمعقيمي، ) (ُٔ)
 (.ْٔٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ُٕ)
 (.ّٖٔ/ٕ(، الثقات، البف حباف)ُٕٗ/ُالتاريخ الكبير، لمبخام) (ُٖ)
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منيػػا فػػبل أًلىنِّػػوي أسػػقط أبػػاه منقطػػح كبعضػػيا ، صػػحيح متصػػؿبعضػػيا ىريػػرة  أبػػيكمػػا قػػاؿ سػػعيد عػػف 
ىريػرة  أبػيالكػؿ سػعيد عػف  فػيفمػك قػاؿ  ىريػرة عنو عف سعيد عف أبيػو عػف أبػي يحتج إال بما يركم

  .(ُ)لكاف كاذبا"
 .فيو دالنيقِّاحيث لخص أقكاؿ  ق ؿ ابف  جرح الباحثة تيرجّْ 

طَّابً َزْ ُد  * ٍكلىى عيمىرى ٍبًف اٍلخى ييكىنَّى أىبىا أيسىػامىةى ، بفي أىٍسمىـ مى مػات سػنة سػت ، مػف الرابعػة، ثق   ر ؿ، كى
 .(ِ)لميجره كثبلثيف كمائة

اًلح السَّمَّافَذْكَ اف  *  .(ّ)لميجرة مات سنة إحدل كمائة، ثق  ثبت، الثالثة مف، الزيات أىبيك صى

 : ل د ثتخر ج ا: ثان اً 

يَّػػاف بمفظػػو. كأخرجػػو  (ٓ)كأحمػػد، (ْ)ابػػف ماجػػوأخرجػػو  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى مػػف  النسػػائيمػػف طريػػؽ سي
ػػٍعد األىٍنصػػاًرمٌ  طريػػؽ ػػد ٍبػػػف سى مَّ يَّػػػاف ، (ٔ) ميحى ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ٍجػػػبلىف  ركايتػػو عػػػف فػػيتػػػابح سي ػػد بػػف عى مَّ ميحى

مَّػد داكد مػف طريػؽ أبػك كأخرجو، لفظوك بإسناده  ٍيػد بػف أىٍسػمىـتػابح ، (ٕ) اٍلعىٍبػدىًرمٌ  ميٍصػعىب ٍبػف ميحى  فػي زى
ٍكػػػػػػػػكىافركايتػػػػػػػػو عػػػػػػػػف  ػػػػػػػػاًلح اأىبػػػػػػػػ الميكنػػػػػػػػى ذى   مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ البخػػػػػػػػارمكأخرجػػػػػػػػو ، بإسػػػػػػػػناده كبنحػػػػػػػػكه صى

ػػػػػز األىٍعػػػػػرىج ٍبػػػػػد الػػػػػرٍَّحمىف ٍبػػػػػف ىيٍرمي ػػػػػاـ ٍبػػػػػف مينىبّْػػػػػو، عى كمػػػػػف طريػػػػػؽ ىىمَّ
  كأخرجػػػػػو مسػػػػػمـ مػػػػػف طريػػػػػؽ، (ٖ)

بىٍيػػػػػػػر ػػػػػػػمىٍيـ بػػػػػػػف جي   كبلىمػػػػػػػا مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ، (ُُ)يكالػػػػػػػدارم، (َُ)ابػػػػػػػف ماجػػػػػػػوخرجػػػػػػػو كأ، (ٗ) الدٍَّكًسػػػػػػػيٌ  سي

                                                 
 (.ِّْ/ِبف حباف، )الثقات، ال (ُ)
 (.ُٗٓ، البف حجر، )ص انظر: تقريب التيذيب(، ُِ/ َُتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ِ)
 (.َِّ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُّٓ/ ٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ْٖٔ/حِٕٔ/ ُإذا قرأ اإلماـ فأنصتكا، )، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب ابف ماجوسنف  (ْ)
 (.ّْٖٗ/حِٕٓ/ ُٓ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ٓ)
ميكفى  ،لنسائي، كتاب االفتتاح، باب تأكيؿ قكلو ا سنف (ٔ) ـٍ تيٍرحى ذىا قيًرئى اٍلقيٍر في فىاٍستىًمعيكا لىوي كىأىٍنًصتيكا لىعىمَّكي   كىاً 

 (.ُّٗ/حْٖٔ/ ّ[ )َِْاألعراؼ: أيو ة]سكر 
 (.ُْٔ/ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب اإلماـ يصمى قعكد، ) (ٕ)
كتاب األذاف، باب  انظر:(، ّْٕ/ُْٕ/ ُصحيح البخارم، كتاب األذاف باب إيجاب التكبير، كافتتاح الصبلة ) (ٖ)

 (.ِِٕ/حُْٓ/ ُإقامة الصؼ مف تماـ الصبلة، )
 (.ٖٓٔ/حَِ/ِالصبلة، باب ًإنما جيعؿ اإلماـ لييٍؤتـ بو، ) صحيح مسمـ، كتاب (ٗ)
 (.ُِّٗ/حّّٗ/ ُ، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو، )ابف ماجوسنف  (َُ)
 (.َُّٓ/حِٖٖ/ ِسنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب القكؿ بعد رفح الرأس مف الرككع ) (ُُ)
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مىمىة أبي ٍبد سى ٍبد الرَّحٍ )جميعيـ ، الرٍَّحمىف الزٍُّىًرمٌ  بف عى مىٍيـ، كىىمَّاـ، مىفعى مىمىة( تػابعكا ذىٍكػكىاف  يكأىب، كسي سى
اًلح  اأىبالميكنى السَّمَّاف   بو مطكالن.  ىريرة يعف أبركايتو  فيصى

 مف طريؽ ابف عجبلف. نسائيكال، داكد أبيركاية  فيقرأ فأنصتكا( إال  )إذا كلـ ترد الزيادة
 .ضع ؼ إ ناده: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى مَّػد ٍبػف سىػٍعد األىٍنصػاًرمٌ  تامة تكبح متابعة، صدكؽ سي ركايػة  فػي، مف ميحى
 فػػػيكمػػػا ىػػػك مبػػػيف  كهيرىمػػػا، مـكمسػػػ، البخػػػارمة ركايػػػ فػػػيمػػػف الثقػػػات كمتابعػػػات ناقصػػػة ، لنسػػػائيا

 التخريج.

مَّد بف عىٍجبلىف: كفيو مػف  ناقصػة ةتكبح متابع، صدكؽ اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة ميحى
أصػؿ الحػديث  فػيكذلػؾ ، التخػريج فػيكما ىك مبػيف  اكمسمـ كهيرىم، البخارم ةركاي في قبؿ الثقات

، ـ كاألعرج كأبك سممة بدكف الزيادة المػذككرةكالحديث مف طريؽ ىما، ىذه الزيادة فيكلـ يتابعوي أحد 
 ىريرة. أبيىذا الحديث عف  فيكلعؿ ابف عجبلف اختمط 

ٍيد بف: كفيو  . ىريرة أبيعف  صالح أبيبكاسطة  زيد ركاهىذا  كالحديث ،أىٍسمىـ ثقة يرسؿ زى
ليسػت  (تكاإذا قػرأ فأنصػ): كىػذه الزيػادة": فقػاؿ أىبػك داكد: أعؿ أكثر العمماء ىذه الزيادة مػنيـ

 ".خالد أبيبمحفكظة الكىـ عندنا مف 
ٍجػػبلف"ىػػذا الحػػديث ال نعمػػـ ركاه أحػػدان قػػاؿ فيػػو : (ُ)كقػػاؿ البػػزار ، فػػإذا قػػرأ فأنصػػتكا إالَّ ابػػف عى

يد عف أبي صالح يد إالَّ أىبيك خالد، كالى نىعمـ ركاه عىف ابف عىٍجبلف، عىف زى مد بػف سىػٍعد كقػد ، عىف زى كميحى
 .(ِ)" يثما المَّ خالفيي 

ذا قرأ فأنصتكا"، " ال نعمـ أف أحدان تابح ابف عىجبلف: سائيكقاؿ النَّ   .(ّ)عمى قكلو كا 
( ًإذىا قىػرىأى فىأىٍنًصػتيكا): ابف عجػبلف فيكقاؿ اإلماـ عباس الدكرل سمعت يحيى بف معيف يقكؿ 

 .(ْ)ثبتو ككىنو"" ليس بشىء كلـ يي 
 .(ٓ)تىخاليط ابف عجبلف"ىى مف ، " ليس ىذه الكممة محفكظة: كقاؿ أبك حاتـ

                                                 
 الخالؽ العتكي المعركؼ بالبزار.بف عمرك بف عبد  أ مد (ُ)
 (.ّّٗ/ ُٓمسند البزار، ) (ِ)
 (.ْٕٔ/ ُالسنف الكبرل، لمنسائي، ) (ّ)
 (.ْٓٓ/ّتاريخ ابف معيف، ركاية الدكرل، ) (ْ)
 (.ّٓٗ/ ِعمؿ الحديث، البف أبي حاتـ، ) (ٓ)
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، الحػػديث فػػي د أجمػػح الحفػػاظ عمػػى خطػػأ ىػػذه المفظػػة" كقػػ: كقػػاؿ أحمػػد بػػف الحسػػف البييقػػي
 .(ُ)حاتـ كأبي، يحيى بف معيف: منيـ بمحفكظةكأنيا ليس 

ذا قػػػرأ ، ىريػػػرة أبػػػيفصػػػحح ىػػػذه الزيػػػادة حينمػػػا سيػػػئؿ عػػػف حػػػديث ، كخػػػالؼ اإلمػػػاـ مسػػػمـ )كا 
" ليس كؿ : صحيحو بقكلو فيكأجاب عف عدـ إيراده لمحديث ، "" ىك عندل صحيح: فأنصتكا( فقاؿ

 .(ِ) شىء عندل صحيح كضعتو ىا ىنا إنما ىا ىنا ماأجمعكا عميو"
ح الباحثػػػة إف  كلعميػػػا مػػػف تخػػػاليط ابػػػف ، )إذا قػػػرأ فأنصػػػتكا( هيػػػر صػػػحيحة ىػػػذه الزيػػػادةتيػػػرجّْ

 ترجمتو. فيكما كرد  عجبلف
     ألف، خالػػػد" أبػػػيىـ عنػػػدنا مػػػف " الػػػك : دة حيػػػث قػػػاؿفػػػي تعميمػػػو ليػػػذه الزيػػػاداكد  أبػػػاأخػػػالؼ ك 

مَّد ٍبف سىٍعد األىٍنصاًرمٌ  نما العمػة مػف ابػف عجػبلف حيػث تفػرد بيػا، تابعو عمى ىذه الزيادة، ميحى كلػـ ، كا 
     عمػػى تػػػكىيـ  لبػػػانيكقػػد اعتػػػرض الشػػيخ األ، ىريػػػرة أبػػيأحاديػػػث  فػػيكىػػك يخمػػػط ، يتابعػػو عمييػػا أحػػػد

 .(ّ)"ىذا سند صحيح": كقاؿ، ككر سابقان خالد بالكبلـ المذ أبي
 

  ) د ث رقـ: *( 
           َ ، َ اْبػػُف َأِبػػي َخَمػػؼٍ ، َ َ ْىػػُب ْبػػُف َبِق َّػػ َ ، َ ػػدََّثَنا ُعْثَمػػاُف ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب َ : قػػاؿ ا مػػاـ أبػػ  دا د  

َأفَّ ، َعػِف اْبػِف ُعَمػرَ ، َعػْف َنػاِفعٍ ، َ دََّثَنا ُعَبْ ُد المَّػوِ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلدٍ : َقاَؿ ُعْثَمافُ ، َعْبُد المَِّو ْبُف َ ِع دٍ 
 .(ٗ))َكاَف ُ َ مِّي ِإَلى َبِع ر( النَِّبيَّ 

 .ُ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

 (ٕٗ:  د ث رقـ) 
َعػْف ، ْبػِف َعْجػَ فَ َعِف ا، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلدٍ ، َ دََّثَنا ُمَ مَُّد ْبُف اْلَعَ ءِ : قاؿ ا ماـ أب  دا د 

)ِإَذا َ ػػمَّى : َقػػاَؿ َرُ ػػ ؿُ : َعػػْف َأِب ػػو َقػػاؿَ ، َعػػْف َعْبػػِد الػػرَّْ َمِف ْبػػِف َأِبػػي َ ػػِع ٍد اْلُخػػْدِريِّ ، َزْ ػػِد ْبػػِف َأْ ػػَمـَ 
ـْ َفْمُ َ ؿِّ ِإَلى ُ ْتَرةٍ  َأَ ُدُك
 .(ٙ)َ ْلَ ْدُف ِمْنَيا(، (٘)

                                                 
 (.ٕٓ/ ّمعرفة السنف كاآلثار، لمبييقى، ) (ُ)
 (.َْْ/حَّْ/ُنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو، )صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب إ (ِ)
 (.ُُِ/ ِإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لؤللباني، ) (ّ)
 (.ِٗٔ/حُْٖ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب الصبلة إلى الراحمة، ) (ْ)
 (.ّٖٗ/ُسارية أك عصا أك رمح، فإف لـ يجد فميخط خطان، فيض القدير، لممناكم، )ُ ْتَرة:  (ٓ)
ْلَ ْدف: (. ٖٗٔ/حُٖٔ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب ما يؤمر المصمى أف يدرأ عف الممر بيف يديو، ) (ٔ)

 (.َِٔ/ ّليقرب منيا، شرح سنف أبي داكد، لمعيني، )



لػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفص . 

 ُٗ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

ء بف كي بف ُمَ مَّد  * مػف العاشػرة مػات سػنة سػبح ، ثقػ ، اٍلكيػكًفي كريب اٍليىمػدىاًني اأىب الميكنى يبرن اٍلعىبلى
 .(ٔ) لميجرة كمائتيف كأربعيف

: حػديث رقػػـ فػيسػبقت ترجمتػو ، ىر ػرة أبػياختمطػت عم ػو أ اد ػػث  ػد ؽ : عىٍجػبلىف بػف ُمَ مَّػد* 
ُْ. 
  ، كيقػػاؿ أبػػك جعفػػر، أبػػك حفػػص، يالخزرجػػ مسػػعد بػػف مالػػؾ بػػف سػػناف األنصػػار  ٍبػػفَعْبػػد الػػرَّْ َمف  *
ٍدًرمٌ  بفا  .(ٕ)مات سنة اثنتى عشرة كمائة لميجرة ، مف الثالثة، ثق ، أىًبي سىًعيد اٍلخي

  .ُْ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ، ثق   ر ؿ: بف أىٍسمىـ َزْ د *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػػاف ابػػف ماجػػوأخرجػػو  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ، (ٓ)كأبػػك داكد، (ْ)كأخرجػػو مسػػمـ ، (ّ)بمفظػػو مػػف طريػػؽ سي
اًلػػػػػػؾ ٍبػػػػػػف أىنىػػػػػػس، (ٕ)الػػػػػػدارميك ، (ٔ)نسػػػػػػائيكال   مػػػػػػف طريػػػػػػؽ كأخرجػػػػػػو أحمػػػػػػد، جمػػػػػػيعيـ مػػػػػػف طريػػػػػػؽ مى

د ٍبػػػػػػف قىػػػػػػٍيس اٍلفىػػػػػػرَّاء دىاكي
اًلػػػػػػؾكبلىمػػػػػػا )، (ٖ) دك ، مى ٍجػػػػػػبلىف  اتابعػػػػػػ (دىاكي ػػػػػػد بػػػػػػف عى مَّ   ركايتػػػػػػو عػػػػػػف فػػػػػػيميحى
ٍيػػػػد ٍبػػػػف أىٍسػػػػمىـ بإسػػػػناده ك  ، (ُِ)كأحمػػػػد، (ُُ)داكد ككأبػػػػ، (َُ)كمسػػػػمـ، (ٗ)البخػػػػارمجػػػػو كأخر ، بنحػػػػك لفظػػػػوزى

ٍبػػػد اهلل السَّػػػمَّاف ػػػاًلحأبػػػا  الميكنػػػى جمػػػيعيـ مػػػف طريػػػؽ ذىٍكػػػكىاف بػػػف عى         كأخرجػػػو أبػػػك داكد مػػػف طريػػػؽ، صى
ٍبر ٍبف نىٍكؼ اٍلًبكىاًليٌ  دَّاؾ اأىبالميكنى  جى اٍلكى

ٍيد المٍَّيًثيٌ  كمف طريؽ، (ُّ)   النسػائيكأخرجو ، (ُْ)عىطىاء ٍبف زى
                                                 

 (.ََٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِّْ/ ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُّْ/ُ، البف حجر، )انظر: تقريب التيذيب(، ُّْ/ُٕب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، )تيذي (ِ)
 (.ْٓٗ/حَّٕ/ ُ، كتاب الصبلة، باب ادرأ ما استطعت، )ابف ماجوسنف  (ّ)
مّْي، ) (ْ)  (.َُّٔ/حٕٓ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب منح المار بيف يدًم اٍلميصى
مّْي أف يدرأ عف الممر بيف يدييما، )سنف أبي داكد، باب ييؤمر  (ٓ)  (.ََٕ/حُٖٔ/ ُاٍلميصى
مّْي ) (ٔ)  (.ّٖٓ/حَُْ/ ُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصبلة، باب في أف بمر أحد بيف يدم اٍلميصى
مّْي السُّترة، ) (ٕ)  (.ُُْٓ/حٖٖٓ/ ِسنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب في دنك اٍلميصى
 (.َُُْٓ/حََُ/ ُٖمف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم، ) مسند أحمد، مسند المكثريف (ٖ)
 (.َٗٓ/حَُٕ/ ُصحيح البخارم، كتاب الصبلة، باب يرد المصمي مف مر بيف يديو، ) (ٗ)
مّْي، ) (َُ)  (.َُْٔ/حٕٓ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب منح المار بيف يدًم اٍلميصى
مّْي أف يدرأ (ُُ)  (.ٕٗٔ/حُٖٓ/ ُعف الممر بيف يدييما ) سنف أبي داكد، باب ييؤمر اٍلميصى
 (. َُُٕٔ/حُُٓ/ُٖ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم  (ُِ)
 (.َِٕ/حُُٗ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب مف قاؿ: ال يقطح الصبلة شىء، ) (ُّ)
 (.ٗٗٔ/حُٖٔ/ ُالمصدر نفسو، ) (ُْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٗ 

ػػػػػػػػػػارمػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػاًلحجمػػػػػػػػػػيعيـ )، (ُ)عىطىػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػف يىسى ٍبػػػػػػػػػػرك ، أىبيػػػػػػػػػػك صى ٍيػػػػػػػػػػدك ، جى  ، عىطىػػػػػػػػػػاء ٍبػػػػػػػػػػف زى
ػػٍدًرمٌ ( تػػابعكا عىطىػػاء بػػف يىسىػػارك  ػػًعيد اٍلخي ػػٍدًرٌم عػػف أىبًػػي سى ػػًعيد اٍلخي ٍبػػد الػػرٍَّحمىف ٍبػػف أىبًػػي سى بنحػػك  بػػو عى

 لفظو.
  .إ ناده    ح لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف صػدكؽ مىٍيمىافسي : فيو  مسػمـك ، البخػارم ركايػة فػي مػف الثقػاتناقصػة  ةتكبػح متابعػ، ٍبف حى
 .التخريج فيىكمبيف  كما كهيرىما

مَّػد بػف عىٍجػبلىف صػدكؽ: كفيو مػف تامػة  ةتكبػح متابعػ، ىريػرة أبػياختمطػت عميػو أحاديػث  ميحى
 أحاديػػث فػيالختبلطػو فيػػك أمػا بالنسػػبو ، التخػػريج فػيكمػا ىػػك مبػيف كهيػػره ، مسػمـركايػػة  فػي الثقػات

 . الخدرمسعيد  أبيأحاديث  فيكليس ، ىريرة أبي

ٍيد بف أىٍسمىـ ثقػة يرسػؿ: كفيو ػٍدًرٌم. ركاه زيػد بكاسػطة: قمػت، زى ٍبػد الػرٍَّحمىف ٍبػف أىبًػي سىػًعيد اٍلخي  عى
 .(ِ)كصححو الشيخ األلباني

 
 (ٖٗ:  د ث رقـ) 

َعػْف ، َعِف اْبػِف َعْجػَ فَ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلدٍ ، دن ْبُف اْلَعَ ءِ َ دََّثَنا ُمَ مَّ : قاؿ ا ماـ أب  دا د 
ـْ ِفػي : َقاَؿ َرُ  ؿُ : َقاؿَ ، َعْف َأِبي َ ِع ٍد اْلُخْدِريِّ ، َعْف َعَطاِء ْبِف َ َ ارٍ ، َزْ ِد ْبِف َأْ َمـَ  )ِإَذا َ ؾَّ َأَ ػُدُك
ـَ َ ػَجَد َ ػْجَدَتْ فِ ، اْلَ ِق فِ  َ ْلَ ْبِف َعَمى، ال َّؾَّ (ٖ)َ َ ِتِو َفْمُ ْمؽِ  َفػِإْف َكاَنػْت َ ػَ ُتُو ، َفِإَذا اْ ػَتْ َقَف التََّمػا

ػػً  َكاَنػػِت الرَّْكَعػػُ  َناِفَمػػ ً  ْف َكاَنػػْت َناِقَ ػػً  َكاَنػػِت الرَّْكَعػػُ  َتَماًمػػا ِلَ ػػَ ِتوِ ، َ ال َّػػْجَدتَافِ  (ٗ)تَامَّ َ َكاَنػػِت ، َ اِ 
ـُ ْبُف َ ْعدٍ : َقاَؿ َأُب  َداُ دَ ، ال َّْ َطافِ  (٘)ال َّْجَدتَاِف ُمْرِغَمَتيِ  ، َعػْف َزْ ػدٍ ، َ ُمَ مَُّد ْبُف ُمَطرِّؼٍ ، َرَ اُه ِىَ ا
 .(ٔ)َعِف النَِّبيِّ َ َ ِد ُث َأِبي َخاِلٍد َأْ َبو، َعْف َأِبي َ ِع ٍد اْلُخْدِريِّ ، َعْف َعَطاِء ْبِف َ َ ار

                                                 
 (.ِْٖٔ/حُٔ/ ٖامة، باب مف اقتص كأخذ حقو دكف السمطاف، )لنسائي، كتاب القساسنف،  (ُ)
 (.ِصحيح كضعيؼ سنف أبي داكد، لؤللباني، )ص:  (ِ)
، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )َفْمُ ْمِؽ:  (ّ)  (.ِٖٔ/ ْليتيًرؾى
 (.ُٓ/ ِما زىاد عمى الفىرىائض، هريب الحديث، لمخطابي، )َناِفَمً :  (ْ)
 (.ُّّ/ ٕمغيظتيف لىوي كمذلتيف لىوي"، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، لمعيني، )ْرِغَمَتِي: مُ  (ٓ)
(. َُِْ/حِٗٔ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب إذا شؾ في الثنتيف كالثبلث مف قاؿ يمقى الشؾ، ) (ٔ)

مىى اٍليىًقيًف عند الشؾ في ركعات الصبلة،فائدة:  كًب اٍلًبنىاًء عى ، مالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، لمنكك  ًفيو كيجي
(ٓ /ٖٓ.) 



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ّٗ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

ء ُمَ مَّد *  .ِْ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ، ثق : ٍبف اٍلعىبلى

ػػد* ٍجػػبلىف ُمَ مَّ : حػػديث رقػػـ فػػيت ترجمتػػو سػػبق، ىر ػػرة أبػػياختمطػػت عم ػػو أ اد ػػث   ػػد ؽ: بػػف عى
ُْ. 
  .ُْ: حديث رقـ فيت ترجمتو سبق، ثق   ر ؿ: بفي أىٍسمىـ َزْ دُ *

ًلػػٌي َعَطػػاء  * ػػد الٍ  اأىبًػػالميكنػػى ٍبػػف يىسىػػار اٍلًيبلى مَّ ػػدىًنيٌ ميحى مػػات سػػنة أربػػح كتسػػعيف ، الثانيػػةمػػف ، ثقػػ ، مى
 .(ُ)كقيؿ بعد ذلؾلميجرة 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػػػاف بمفظػػػو ابػػػف ماجػػػوأخرجػػػو  ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى مػػػف طريػػػؽ سي
  مػػػف طريػػػؽ النسػػػائيكأخرجػػػو ، (ِ)

ٍيًمػػيٌ  ػػاًرث الييجى اًلػػد بػػف الحى خى
يَّػػاف تػػابح ، (ّ) ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ٍجػػبلىف بإسػػناده عػػف ميحى  ركايتػػو فػػيسي ػػد بػػف عى مَّ

ػمىٍيمىاف بػف بًػبلىؿ التٍَّيًمػيٌ  .(ٓ)كأحمد، (ْ)كأخرجو مسمـ، كلفظو مػف  كأخرجػو مسػمـ، كبلىمػا مػف طريػؽ سي
د ٍبػػػف قىػػػٍيس اٍلفىػػػرَّاء طريػػػؽ دىاكي

       مػػػف طريػػػؽ جمػػػيعيـ .(ٗ)الػػػدارميك ، (ٖ)كأحمػػػد، (ٕ)النسػػػائي كأخرجػػػو، (ٔ)
مىمىو  ٍبد اٍلعىًزيز ٍبف أىًبي سى مَّػد ٍبػف قىػٍيس الميكنػى يىٍحيىػى ٍبػف  مػف طريػؽ النسائيكأخرجو ، اٍلمىاًجشيكفعى ميحى

ٍيػػػػػػػػر اأىبػػػػػػػػ ػػػػػػػػدىًنيٌ ، (َُ)زيكى ػػػػػػػػد بػػػػػػػػف ميطىػػػػػػػػرّْؼ المى مَّ كأخرجػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػد مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ ميحى
  كمػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ، (ُُ)

                                                 
 (. ِّٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُِٓ/ َِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
/ ُ، كتاب إقامة الصبلة، باب ما جاء فيمف شؾ في صبلتو فرجح إلى اليقيف، )ابف ماجوسنف  (ِ)

 (.َُُِ/حِّٖ
ذا شؾ، )لنساا سنف (ّ)  (.ُِّٖ/حِٕ/ّئي، كتاب السيك، باب إتماـ المصمى عمى ماذكرا 
 (. ُٕٓ/حََْ/ ُصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب السيك في الصبلة كالسجكد لو. ) (ْ)
 (. ُُِٖٕ/حَّٓ/ ُٖ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم  (ٓ)
 (. ُٕٓ/حََْ/ ُالسيك في الصبلة كالسجكد لو. )صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب  (ٔ)
ذا شؾ، ) (ٕ)  (.ُِّٗ/حِٕ/ ّالسنف، لمنسائي، كتاب السيك، باب إتماـ المصمى عمى ماذكرا 
 (.ُُْٕٗ/حُّٗ/ ُٖ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم  (ٖ)
 (.ُّٔٓ/حّٕٗ/ِأثبلثان صمى أـ أربعان، )سنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب الرجؿ ال يدرل  (ٗ)
 (. .ٖٗٓ/حَّٕ/ ُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب السيك، باب تماـ المصمى عمى ما ذكر إذا شؾ، ) (َُ)
 (. ُُِٖٕ/حَّٓ/ ُٖ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم  (ُُ)
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 ْٗ 

زىاًعػػػيٌ  ػػػمىٍيمىاف الخي فيمىػػػٍيح بػػػف سي
ػػػمىٍيمىاف، (ُ) ٍبػػػد اٍلعىًزيػػػز، كيىٍحيىػػػى، جمػػػيعيـ )سي ػػػد، كعى مَّ د، كميحى ػػػاـ، دىاكي ، كًىشى

مَّد بف عىٍجبلىف  ٍيػد بػف أىٍسػمىـ بإسػناده كلفظػوو ركايتػ فيكفيمىٍيح( تابعكا ميحى ، (ِ)ابػف ماجػوكأخرجػو ، عػف زى
ػػًعٍيد بػػف الميسىػػيّْبكبلىمػػا مػػف طريػػؽ ، (ّ)كأحمػػد  ، (ٔ)نسػػائيكال، (ٓ)الترمػػذمك ، (ْ) داكد كأخرجػػو أبػػك، سى
ؿ ٍبػػف ًعيىػػجمػػيعيـ مػػف طريػػؽ ، (ٕ)كأحمػػد ػػًعٍيد)كبلىمػػا ، اضًىػػبلى ؿك ، سى عىطىػػاء ٍبػػف يىسىػػار  ( تابعػػاًىػػبلى
ًليٌ  ٍدًرمٌ  ركايتو عف في اٍلًيبلى  بو كبنحك لفظو. أىًبي سىًعيد اٍلخي

 ه.   ح لغ ر  إ ناده: ال كـ عمى ا  ناد

يَّاف صدكؽ: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى ػاًرث ، سي اًلػد بػف الحى ركايػة  فػيكىػك ثقػة تكبػح متابعػة تامػة مػف خى
 .النسائي

مَّد بف عىٍجبلىف صدكؽ: كفيو تكبح مف قبؿ الثقات كما ، ىريرة اختمطت عميو أحاديث أبك ميحى
 حػػديث  فػػيكلػػيس ، ىريػػرة أبػػيأحاديػػث  فػػيفيػػك  وبخصػػكص اختبلطػػ أمػػا، التخػػريج فػػيىػػك مبػػيف 

 . الخدرمسعيد  أبي

ٍيد: كفيو  .بكاسطة عىطىاء ٍبف يىسىار زيد ركاه: قمت، أىٍسمىـ ثقة يرسؿ بف زى

"إسػػناده حسػػف : لبػػانيقػػاؿ األك ، (ٖ)"إسػػناده صػػحيح عمػػى شػػرط مسػػمـ": قػػاؿ شػػعيب األرنػػؤكط

 .(ٜ)صحيح"
 

 

                                                 
 (.ُُٖٗٔ/حُِِ/ ُٖالمصدر نفسو، ) (ُ)
 (. ُْٓ/حُُٕ/ ُ، كتاب الطيارة كسننيا، باب ال كضؤ إال مف حدث، )ابف ماجوسنف  (ِ)
(، ُُُِٗ/حَْٔ/ُٖ، )م مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدر  (ّ)

 (.ُُُّٗ:)حانظر
 (.َُِٗ/حَِٕ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب مف قاؿ: يتـ عمى أكبر ظنو، ) (ْ)
 (.ّٔٗ/حِّْ/ ِمذم، أبكاب الصبلة، باب فيمف يشؾ في الزيادة كالنقصاف، )سنف التر  (ٓ)
 انظر:(، ُٗٓ/حَّٖ/ ُلمنسائي، كتاب السيك، باب تماـ المصمى عمى ما ذكر إذا شؾ، ) ،السنف الكبرل (ٔ) 

 (.ْٗٓ/حَّٗ/ ُكتاب السيك، باب ذكر اإلختبلؼ عمى األكزاعي في ىذا الحديث، )
 (.َُُِٖ/حُْْ/ ُٕ، )المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرممسند أحمد، مسند  (ٕ)
 (.ّّٖ/ ٔحاشية صحيح ابف حباف، ) (ٖ)
 (.ُٖ/ ْصحيح سنف أبي داكد، لؤللباني، ) (ٗ)
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 ٗٓ 

 (ٗٗ:  د ث رقـ)
ِب ُع ْبُف َناِفعٍ : قاؿ ا ماـ أب  دا د    ، َ دََّثَنا ُ َمْ َماُف َ ْعِني اْبَف َ  َّػافَ ، َ دََّثَنا َأُب  َتْ َبَ  الرَّ

َكػاَف ُ َكبِّػُر  )َأفَّ النَِّبػيَّ ، (ِ)َعػْف َجػدِّهِ ، َعْف َأِب وِ ، َعْف َعْمِر  ْبِف ُ َعْ بٍ ، (ُ)اِئِفيِّ َعْف َأِبي َ ْعَمى الطَّ 
ّـَ َ ْقػػرَأُ ، ِفػػي اْلِفْطػػِر اأْلُ َلػػى َ ػػْبًعا ّـَ ُ َكبِّػػرُ ، ثُػػ ّـَ َ قُػػ ـُ َفُ َكبِّػػُر َأْرَبًعػػا، ثُػػ ّـَ َ ْقػػرَأُ ، ثُػػ ّـَ َ ْرَكػػُع(، ثُػػ               َقػػاؿَ ، (ٖ)ثُػػ

 .َ ْبًعا َ َخْمً ا: َقاَل ، َ اْبُف اْلُمَباَرؾِ ، َرَ اُه َ ِك عٌ : َأُب  َداُ دَ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

ِبْ ع  * مىًبٌي نزيؿالرَّ  مف العاشرة مات سنة إحدل كأربعيف، ثق ، (ٗ)طرسكس بف نىاًفح أىبيك تىٍكبىة الحى
 .(٘)كمائتيف لميجرة

ٍبد الرٍَّحمىفً  ٍبفَعبد المَّو  *  .(ٔ)مف السابعة، أىبيك يىٍعمىى الثقفي، الطَّاًئًفيّْ بف يىٍعمىى بف كعب  عى

 فػػيكذكػػره ابػػف حبػػاف ، (ٖ)كابػػف المػػديني، (ٕ)عجمػػيال: القػػكؿ بتكثيقػػو مػػنيـ النيقِّػػادأطمػػؽ بعػػض 
ٍمػػػرك بػػػف شيػػػعىيب أحاديثػػػو مسػػػتقيمة: كقػػػاؿ ابػػػف عػػػدل، (ٗ)الثقػػػات  كىىػػػك ممػػػف يكتػػػب، " يػػػركم عػػػف عى
  ،(ُِ)ٌم"" لػػػػػػػيس بػػػػػػػالقىك : النسػػػػػػػائيكقػػػػػػػاؿ ، (ُُ)" فيػػػػػػػو نظػػػػػػػر": اإلمػػػػػػػاـ البخػػػػػػػارمكقػػػػػػػاؿ ، (َُ)حديثػػػػػػػو"

                                                 
(ُ)  : (، َِٕ/ ِىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى الطَّاًئؼ مدينو بالحجاز، المباب في تيذيب األنساب، البف األثير )جالطَّاِئِفيِّ
بميدة صغيرة عمى طرؼ كاد كىي محٌمتاف: إحداىما عمى ىذا الجانب يقاؿ ليا طائؼ ثقيؼ كاألخرل عمى طائؼ: ال

 (.ٗ/ ْىذا الجانب يقاؿ ليا الكىط، معجـ البمداف، لمحمكل، )
ٍبد المَّو ٍبف عىٍمًرك ٍبف العاص بف كائؿ بف ىاشـ بف سعيد القرشٌي الٌسيمي.َجدِّه:  (ِ)  عى
 (.ُُِٓ/حِٗٗ/ُكد، كتاب الصبلة، باب التكبير في العيديف، )سنف أبي دا (ّ)
 (. َّ/ ْبمد بالشاـ مشرفة عمى البحر قرب المرقب كعٌكا، معجـ البمداف، لمحمكم، )َطَرُط س:  (ْ)
 (.َِٕ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ٓ)
 (.ُُّ، البف حجر، )ص: التيذيبانظر: تقريب (، ِِٔ/ ُٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٔ)
 (.ْٓ/ِمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ٕ)
 (. ِٗٗ/ ٓتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٖ)
 (. َْ/ ٕالثقات، البف حباف ) (ٗ)
 (.ِٕٕ/ ٓالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدل، ) (َُ)
 (.ِٗٗ/ ٓتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ُُ)
 (.ُٔص: الضعفاء، كالمتركككف لمنسائي، ) (ُِ)
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 ٗٔ 

ٍيًمح"" كقػاؿ مػرة ، (ُ)حديثػو" " لػيس بػو بػأس يكتػب: ابػف معػيف قػاؿ ك ػكى ػًعيؼ ": مػرةقػاؿ ك ، صي ، (ِ)"ضى
 .(ّ)ىك ليف الحديث"، "ليس بقكم: كقاؿ مرة، "صالح": أبك حاتـ كقاؿ

، (ْ)"ضػػعيؼ": ةك مػر ، "لػيس بػذاؾ القػػكم": ةمػػر  قػاؿك ، "صػالح": فقػػاؿ فيػو اىيفابػػف شػ أقػكاؿتعػددت  
 .(ٓ)كييـ" صدكؽ": قاؿ ابف حجرك 

ح الباحثة  .حيث لخص أقكاؿ العمماء فيو ق ؿ ابف  جر تيرجّْ
ٍمػػرك بػػف اٍلعىػػاصً  َعْمػػر  بػػف ُ ػػَعْ ب* ٍبػػد المَّػػو ٍبػػف عى ػػد ٍبػػف عى مَّ  مػػات سػػنة ثمػػاني عشػػرة كمائػػة، بػػف ميحى

 .(ٔ)ةلميجر 
"لػػيس بػػو : ةكقػػاؿ مػػر ، (ٗ)النسػػائيككػػذا ، (ٖ) ةأبػػك زرعػػك ، (ٕ)عجمػػيال: مػػنيـ النيقِّػػادبعػػض  قػػوي كثَّ 

 .(َُ)بأس
"إذا حػدث عمػرك بػف شػػعيب : مػرة قػاؿ فػيك ، (ُُ)" ثقػػة": فيػو فقػاؿ ابػف معػيفتعػددت أقػكاؿ ك 

ا جػاء كىك يقكؿ أبي عف جدم فمف ىا ىنػ، ىك عمرك بف شعيب، (ُِ)عف أبيو عف جده فيك كتاب"
ذا حدث عف سعيد بف المسيب، ضعفو : كقػاؿ مػرة، (ُّ)"أك عػركة فيػك ثقػة ، أك سميماف بف يسػار، كا 

 . (ُٓ)"صدكؽ": كقاؿ ابف حجر، (ُْ)" يكتب حديثو كليس بذاؾ"

                                                 
 (.ِٕٔ/ٓتاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم،  (ُ)
 (.ُُْتاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص:  (ِ)
 (. ٕٗ/ ٓالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ّ)
 (.ّٕ/ٖتاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، ) (ْ)
 (. ُُّ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ٓ)
 (. ِّْ، البف حجر، )ص انظر: تقريب التيذيب(، ْٔ/ِِلرجاؿ، لممزم )تيذيب الكماؿ في أمساء ا (ٔ)
 (.ْٓ/ِمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ٕ)
 (.ِّٖ/ٔالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٖ)
 (.ِٕ/ِِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٗ)
 (.ِٕ/ِِالمصدر نفسو، ) (َُ)
 (.ِْٕ/ْتاريخ ابف معيف، ركايو الدكرم، ) (ُُ)
سير أعبلـ النببلء  انظر:يقصد بالكتاب: كتاب عبد اهلل بف عمرك بف العاص المسمى بػ"الصحيفة الصادقة". ) (ُِ)

 (.ُٕٔ/ٓلمذىبي، )
 (. ِْٔ/ْتاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم، ) (ُّ)
 (.ِّٖ/ٔالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ُْ)
 (.ِْٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ُٓ)
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 ٕٗ 

" لػو أشػياء منػاكير : اإلمػاـ أحمػد قػاؿك ، (ُ)"حديثػوي عنػدنا كاه": كقاؿ يحيى بػف سػعيد القطػاف
نما يكتب حديثو فأما أف ي كربمػا ، كربمػا احتججنػا بػو، أنا أكتب حديثػو: مرة كقاؿ، (ِ)ككف حجة فبلكا 
ما أقكؿ فيو  : نو  فغضب كقاؿ"سألت ابف معيف ع: كقاؿ أبك حاتـ، (ّ)كجس في القمب منو شيء "

 .(ٓ)" ليس بقكم يكتب حديثو كما ركل عنو الثقات فيذاكر بو": كقاؿ مره، (ْ)ركل عنو األئمة"

"مػػا أعمػػـ أحػػدنا : قػػاؿف اإلمػػاـ أحمػػد: ركايتػػو عػػف أبيػػو عػػف جػػده مػػنيـ فػػي دالنيقِّػػاكتكمػػـ بعػػض 
يحػتج بحػديث عمػرك بػف شػعيب مػا كػاف : قيػؿ لػو، ترؾ حديث عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده

 "أصػػػػػحاب الحػػػػػديث إذا شػػػػػاءكا احتجػػػػػكا بحػػػػػديث : مػػػػػرة كقػػػػػاؿ، (ٔ)ال أدرم": عػػػػػف هيػػػػػر أبيػػػػػو  قػػػػػاؿ
ذا ، عمػػرك بػػف شػػعيب عػػف أبيػػو عػػف جػػده : عمػػؽ الػػذىبي عمػػى ىػػذه الركايػػة بػػالقكؿ، (ٕ)شػػاءكا تركػػكه"كا 

كنقػػؿ ، (ٖ)ال أنيػػـ يفعمػػكف ذلػػؾ عمػػى التشػػيي"، "ىػػذا محمػػكؿ عمػػى أنيػػـ يتػػرددكف فػػي االحتجػػاج بػػو
 ، كالحميػػػػػػػدم، كعمػػػػػػػي بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل، "رأيػػػػػػػت أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف حنبػػػػػػػؿ: الترمػػػػػػػذم عػػػػػػػف البخػػػػػػػارم القػػػػػػػكؿ

سحاؽ بف إبراىيـ يحتجكف بحديث عمرك بف شعيب ع  الترمذمكبلـ  عمى الذىبيعمؽ ، (ٗ)ف أبيو"كا 
ال ، كأخػػػاؼ أف يكػػكف أبػػػك عيسػػػى كىػػػـ، البخػػػارم" اسػػػتبعد صػػػدكر مثػػؿ ىػػػذه األلفػػػاظ مػػف : بػػالقكؿ كا 

" إذا ركل عػف الثقػات فيػك ثقػة : كقاؿ يحيى بف سعيد القطػاف، (َُ)جامعو" فيلـ يحتج بو  البخارمف
كال ، ال: حجػة  قػاؿ "عمػرك عػف أبيػو عػف جػده: دداك  بيكقاؿ أبك عبيد األجرل قيؿ أل، (ُُ)يحتج بو

كلَّ عػػف أيػػكب كابػػف جػػريج فػػذلؾ كمػػو صػػحيح: كقػػاؿ ابػػف المػػديني، (ُِ)نصػػؼ حجػػة كمػػا ركل ، "مػػا ري
 " ركل عنو الثقػات إنمػا أنكػركا: كقاؿ أبك زرعة، (ُّ)عف أبيو عف جده فذلؾ كتاب جده فيك ضعيؼ

                                                 
 (.ُٔٔ/ٓ، )مذىبيسير أعبلـ النببلء، ل (ُ)
 (.ٖٔ/ِِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ِ)
، ألحمد بف حنبؿ، ) (ّ)  (.ّٗ/ُسؤاالت األثـر
 (.ِّٖ/ٔالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ْ)
 المصدر نفسو. (ٓ)
 (. ُِّسؤاالت أبي داكد، لئلماـ أحمد، )ص  (ٔ)
 (.َّالمصدر نفسو، )ص (ٕ)
 (. ُٖٔ/ٓسير أعبلـ النببلء، لمذىبي، ) (ٖ)
 (.ِّْ/ٔالتاريخ الكبير، لمبخارم، ) (ٗ)
 (.ُٕٔ/ٓسير أعبلـ النببلء، لمذىبي، ) (َُ)
 (.ُٔٔ/ٓالمصدر نفسو، ) (ُُ)
 (.ّٕ/ِِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُِ)
 (.َُْ/ُ، البف المديني، )ةسؤاالت ابف أبي شيب (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ٖٗ 

عػف ، حػديث عمػرك بػف شػعيب: د قمت البف معيفكقاؿ ابف الجني، (ُ)عميو ركايتو عف أبيو عف جده"
 .(ِ)"كأنو ليس بذاؾ": ضعيؼ  فقاؿ، أبيو عف جده
فيما يركل عف أبيو عف جده قاؿ كذا يقكؿ أصحاب ، عمرك بف شعيب ليحيى بف معيف قيؿ
           عػػػػػف حػػػػػديثً  الػػػػػدارقطني "سػػػػػألتي : قػػػػػاؿ السػػػػػممي، (ّ)لػػػػػو كانػػػػػت صػػػػػحيفة قػػػػػاؿ نعػػػػػـ تالحػػػػػديث قمػػػػػ
ػػدّْه، شيػػعىيبو عىمػػًرك بػػًف  ػػدّْه": إذا قػػاؿ: فقػػاؿ   "عػػف أبيػػو عػػف جى يػػكىـ أف يكػػكف جػػده  "عػػف أىبيػػو عػػف جى

 " ثبػػػت سػػػماعو مػػػف : كقػػػاؿ الػػػذىبي، (ْ) فػػػإذا بػػػيَّف فيػػػك صػػػحيح، ييبػػػيّْفٍ  األعمػػػى أك جػػػده األدنػػػى مػػػالـ
 .(ٓ)عبد اهلل بف عمر

الخػػبلؼ ضػعفو نػػاس ىػذا  فػي"خبلصػة القػػكؿ : فيػو فقػػاؿ النيقِّػادأقػػكاؿ  ابػػف حبػافكقػد لخػص 
الصحيفة فإذا قاؿ  فيدلس ما ، ركايتو عف أبيو عف جده فيكضعفو البعض ، ككثقو البعض، مطمقاى 

ذا أبيحدثني  عبداهلل الجد األعمى كقد صح سماعو  ىقاؿ عف أبيو عف جده إنما يعن فبل ريب فيو كا 
  .(ٔ)ميح الركاة"ج فيكأما اشتراط بعضيـ أف يككف الراكم عنو ثقة فيذا شرط معتبر ، منو
  .حيث ذكر خبلصة أقكاؿ العمماء فيو، ترجح البا ث  ق ؿ ابف  جر  د ؽ  
ٍمًرك ٍبف العاص بف كائؿ بف ىاشـ بف سعيد بف سيـُ َعْ ب : أب و* ٍبد المَّو ٍبف عى مَّد ٍبف عى  ، بف ميحى

 .(ٗ)مف جده ثبت سماعو، كقاؿ ابف حجر صدكؽ، (ٖ)"صدكؽ": لذىبيقاؿ ا، (ٕ)مف الطبقة الثالثة
 "ركل عػػػػػػػػف جػػػػػػػػده : سػػػػػػػػماعو مػػػػػػػػف جػػػػػػػػده فقػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػف سػػػػػػػػعد فػػػػػػػػيتعػػػػػػػػددت أقػػػػػػػػكاؿ العممػػػػػػػػاء 

 سمح مف جده عبد اهلل بف عمرك.، (ُِ)داكد ككأب، (ُُ)البخارمكقاؿ ، (َُ)عبد اهلل بف عمرك"

                                                 
 (. ِّٗ/ٔ، )البف أبي حاتـح كالتعديؿ، الجر  (ُ)
 (. ُّْ/ُسؤاالت ابف الجنيد، البف معيف، ) (ِ)
 (.ْٖركاية طيماف، البف معيف، )ص:  مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ (ّ)
 (.ُِٔسؤاالت السممي، لمدارقطني، )ص:  (ْ)
 (.ِٔٔ/ّذىبي، )ميزاف اإلعتداؿ، لم (ٓ)
 (.ْٔ/ٖبف حجر، )تيذيب التيذيب، ال (ٔ)
 (. ِٕٔالبف حجر، )ص  ،انظر: تقريب التيذيب(، ّْٓ/ُِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (. ْٖٖ/ُالكاشؼ، لمذىبي، ) (ٖ)
 (. ِٕٔ، البف حجر، )ص تقريب التيذيب (ٗ)
 (.ُٖٖ/ٓالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (َُ)
 (.ُِٖ/ْالتاريخ الكبير، لمبخارم، ) (ُُ)
 (.ُٕٓسؤاالت أبي داكد، لئلماـ أحمد، )ص:  (ُِ)



حطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأ . 

 ٗٗ 

، كلػيس ذلػؾ عنػدم بصػحيح، إنو سمح مػف جػده عبػد اهلل بػف عمػرك: "يقاؿ: كقاؿ ابف حباف
 .(ُ)ال يصح سماعو مف عبد اهلل بف عمرك"، عف أبيويركل : كقاؿ في مكضح  خر

شػعيب قػد سػمح  ": رمػذمتقػاؿ الك ، (ِ)"كىػك قػكؿ مػردكد": بػالقكؿعمى ذلػؾ كعقب ابف حجر 
كاألصػح أنػو سػمح مػف ، " الخبلؼ فيػو مشػيكر ىػؿ حديثػو مرسػؿ أـ ال: كقاؿ العبلئى، (ّ) مف جده"

 .(ْ)جده 
 بػف عمػر سػألو " أف رجػبلن أتػى عبػد اهلل: عػف أبيػو كقاؿ المزم بعد أف ركل لػو ىػذا الحػديث  

 قاؿ شػعيب، فقاؿ اذىب إلى ذاؾ فاسألو  مرأتو فأشار إلى عبد اهلل بف عمرعف محـر كقح عمى ا
كىػػػذا إسػػػناد صػػػحيح فيػػػو  "بطػػػؿ حجػػػؾ": فقػػػاؿ،  لػػػـ يعرفػػػو الرجػػػؿ فػػػذىبت معػػػو فسػػػأؿ ابػػػف عمػػػر 
 .(ٓ) تصريح بسماع شعيب مف جده عبد اهلل بف عمر 

 .(ٔ)"صح سماع شعيب مف جده عبد اهلل بف عمر: كقاؿ أبك بكر بف زياد النيسابكرم
 .كما قاؿ ابف حجر مف جده ثبت  ماعوُ   د ؽ نوإ: ح الباحثةتيرجَّ 

ؤىاًسػػٌي َ ِكْ ػع *  ػًدٌم الرُّ ًمػٍيح بػف عى ػرَّاح بػػف مى التاسػعة مػات فػػي مػف ، ثقػػ ، (ٕ)أبػك سػفياف الكػكفيبػف الجى
 .(ٖ)لميجرة كمائة سبح كتسعيف خر سنة ست كأكؿ سنة 

ٍنظىًمػػيٌ : اْبػػف اْلُمَبػػاَرؾ*  بىػػارىؾ بػػف كىاًضػػح الحى ٍبػػد اهلل بػػف المي مػػف الثامنػػة مػػات سػػنة ، ثقػػ  ثبػػت فق ػػو، عى
 .(ٗ) لميجرة كمائة كثمانيف إحدل
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

بىػػػارىؾ مختصػػػرا ابػػػف ماجػػػوأخرجػػػو  ٍبػػػد اهلل بػػػف المي مػػػف طريػػػؽ عى
  ،(ُُ)جػػػوابػػػف ما كأخرجػػػو، (َُ)

 
                                                 

 (. ّْٕ/ٔالثقات، البف حباف، ) (ُ)
 (. ُُّ/ْتيذيب التيذيب البف حجر، ) (ِ)
 (.َُٖالعمؿ الكبير، لمترمذم )ص:  (ّ)
 (. ُٔٗجامح التحصيؿ، لمعبلئى، )ص (ْ)
 (. ّٓٓ/ُِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (. ُٕٔ/ٓبلء، لمذىبي، )سير أعبلـ النب (ٔ)
 (. ّْٔ/ َّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (ُٖٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ّْٔ/ َّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٖ)
 . (َِّ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ٓ/ُٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٗ)
 (.ُِٖٕ/حَْٕ/ ُ، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب ما جاء في كـ يكبر اإلماـ، )ابف ماجوسنف  (َُ)
 (. ُِِٗ/حَُْ/ ُالمصدر نفسو، باب ما جاء في الصبلة قبؿ صبلة العيد كبعدىا، ) (ُُ)
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 ََُ 

ػػرَّاح بمفظػػو كبلىمػػا، (ُ)أحمػػدك  ًكٍيػػػح بػػف الجى كبلىمػػا مػػػف ، (ّ)كالػػدارقطني، (ِ)داكد ككأخرجػػػو أبػػ، عػػف كى
ػػػػمىٍيمىاف التٍَّيًمػػػػيٌ طريػػػػؽ            ، كأخرجػػػػو الػػػػدارقطني مػػػػف طريػػػػؽ(ْ)، كأخرجػػػػو ابػػػػف الجػػػػاركد، اٍلميٍعتىًمػػػػر ٍبػػػػف سي

ػػر العىٍبػػًدمٌ  ػاف بػػف عيمى ٍثمى ػػٍيفالفىٍضػػؿ بػػف دي طريػؽ  مػػف عي ، مػػف يكأخرجػػو الػػدارقطن، (ٓ) نيعىػػٍيـ اأىبػالميكنػػى  كى
بىٍيػػػػر  طريػػػػؽ ٍبػػػػد المَّػػػػو ٍبػػػػف الزُّ ػػػػد ٍبػػػػف عى مَّ بىٍيػػػػًرمٌ  اأىبػػػػالميكنػػػػى ميحى ػػػػد الزُّ أىٍحمى

ٍبػػػػد اهلل) جمػػػػيعيـ(ٔ)  ًكٍيػػػػح، عى ، ككى
ػػػػػػػػػد كي ، اٍلميٍعتىًمػػػػػػػػػرك  مَّ ػػػػػػػػػافك ، ميحى ٍثمى يَّػػػػػػػػػافكا تػػػػػػػػػابع (الفىٍضػػػػػػػػػؿك ، عي ػػػػػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػػػػػف حى                                عػػػػػػػػػف ركايتػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي سي

ٍبػػػػػػػػد اهلل ٍبػػػػػػػػف ٍبػػػػػػػػ عى                     كأخرجػػػػػػػػو عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرزاؽ عػػػػػػػػف ، كبنحػػػػػػػػك لفظػػػػػػػػو بإسػػػػػػػػناده فيالطػػػػػػػػائ د الػػػػػػػػرٍَّحمىفعى
ٍبد الرٍَّحمىف بف يىٍعمىى بد المَّو ٍبف عى  .(ٕ)بإسناده مختصران  عى

 خالد. أبيركاية  في"أربعان" إال  كلـ يرد لفظ
 : إ ناده ضع ؼ: عمى ا  ناد ال كـ: ثالثاً 

ػػمىٍيمىاف: فيػػو يَّػػاف صػػدكؽ سي  ابػػف ماجػػو ركايػػة فػػيمػػف قبػػؿ الثقػػات  تامػػة ةتكبػػح متابعػػ، ٍبػػف حى
 التخريج.  فيكما ىك مبيف ، كهيره

 أحد. كلـ يتابعو، صدكؽ يخطىء كييـالطَّاًئًفٌي يىٍعمىى  يأىبً : فيوك 

 .يما أحدكلـ يتابعصدكؽ كبلىما ، شعيب بف محمدك ، عمرك بف شعيب: كفيو

 . (ٖ)كييـ" صدكؽ": كفي التقريبلطائفي ليس بالذم يحتج بركايتو ""ا: أعمو الطحاكم بقكلو

 . (ٗ)"ىذا ال يصح" : داكد كرد لفظ أبيابف حـز بعد أف أ قىاؿى 

                                                 
 (. ٖٖٔٔ/حِّٖ/ُُ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص  (ُ)
 (. ُُُٓ/حِٗٗ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب التكبير في العيديف، ) (ِ)
 (. ُِ/حْٖ/ ِسنف الدارقطني، كتاب العيديف، ) (ّ)
 (. ِِٔ/حٕٔالمنتقى البف الجاركد، كتاب الصبلة، باب ما جاء في العيديف )ص:  (ْ)
  (.ُِٖٕ/حّٖٔ/ ِسنف الدارقطني، كتاب العيديف، ) (ٓ)
 (.ُِٖٕ/حّٖٔ/ ِسنف الدارقطني، كتاب العيديف ، ) (ٔ)
 مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، كتاب صبلة العيديف، باب التكبير في الصبلة يـك العيديف،  (ٕ)
 (. ٕٕٔٓ/حِِٗ/ ّ)
 (.َُٗ/ ّإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لؤللباني، ) (ٖ)
 (. ٕٓ/ ٓالبدر المنير، البف الممقف، ) (ٗ)



ْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَض . 

 َُُ 

كػػؿ ذلػػؾ داللػػو عمػػى خطػػأ  فػػيبمفػػظ" سػػبعان كخمسػػان" "ك : بعػػد أف أكرد مػػف ركاه البييقػػيقػػاؿ ك 
ػػػػمىٍيمىاف ركايػػػػو يَّػػػػاف سي ٍبػػػػد اهلل عػػػػف ٍبػػػػف حى  فػػػػي كأىربعنػػػػا ىػػػػذا الحػػػػديث سػػػػبعان فػػػػي األكلػػػػى فػػػػي الطَّػػػػاًئًفيٌ  عى
 . (ُ)الثانية"

ىك ، يبدك أنو مف سميماف بف حياف، أربعان. خطأ: لكف قكلو ىنا إسناد حسف ": لبانيقاؿ األ
 .(ِ)" كما في" التقريب، فإنو مح ككنو مف رجاؿ الشيخيفح فإنو كاف يخطئ، أبك خالداألحمر

 .(ّ)" " خمسان : " كالصكاب " أربعان : حسف صحيح دكف قكلو: كقاؿ مرة

 خالد. أبيركاية  فيلـ يرد لفظ "أربعان" إال : قمت

كلمحػػػديث ، بمجمػػكع ىػػذه الطػػرؽلحسػػف لغيػػره كيرتقػػي إلػػى اكالحػػديث تعػػددت طرقػػو فيتقػػكل 
 .(ْ)شاىد مف طريؽ عبد اهلل بف مسعكد بمفظ "أربعان"

 
 (٘ٗ: قـ د ث ر ) 

ِب ُع ْبُف َناِفٍع َأُب  َتْ َبػ َ : قاؿ ا ماـ أب  دا د  َعػْف ، َ ػدََّثَنا ُ ػَمْ َماُف ْبػُف َ  َّػافَ ، َ دََّثَنا الرَّ
ـْ ِمػَف : اهلل َقػاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقػاؿَ ، َعػْف َأِبػي ُىَرْ ػَرةَ ، َعِف اْبِف ِ ػ ِر فَ ، ِىَ اـِ ْبِف َ  َّافَ  ـَ َأَ ػُدُك )ِإَذا َقػا

 .(٘)َفْمُ َ ؿِّ َرْكَعَتْ ِف َخِف َفَتْ ِف(، ؿِ المَّ ْ 

 : ترجم  رجاؿ ا  ناد: أ لً 

ِب ُع  *   .ْْ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ، ثق : ٍبفي نىاًفحو أىبيك تىٍكبىةى الرَّ

سَّػػػػاف األىٍزًدٌم اٍلقيٍرديكًسػػػػيٌ ِىَ ػػػػاـ *             ثقػػػػ  مػػػػف أثبػػػػت النػػػػاس فػػػػي، (ٔ)أبػػػػك عبػػػػد اهلل البصػػػػرم، ٍبػػػػف حى
مػات ، مػف السادسػة، عف ال  ف  عطاء مقاؿ ألنو ق ؿ كاف  ر ؿ عنيمػا ر ا توابف   ر ف  في 

 .(ٕ)لميجرة  سنة سبح كأربعيف كمائة
                                                 

 (. َْْ/ ّالسنف الكبرل، لمبييقي، ) (ُ)
 (.ُّٓ/ ْصحيح أبي داكد، لؤللباني، ) (ِ)
 (.ِصحيح كضعيؼ سنف أبي داكد )ص:  (ّ)
 (.ُِّّ/حّٔ/ ِسنف أبي داكد، الصبلة، باب افتتاح صبلة الميؿ بركعتيف، ) (ْ)
 (.ُِّّ/حّٔ/ ِالمصدر نفسو، ) (ٓ)
 (.ْٓ/ ٗ) الجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، (ٔ)
 (.ِٕٓالبف حجر، )ص  انظر: تقريب التيذيب(، ُُٖ/ َّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُِ 

مػات سػنة ، الثالثػة مػف، عابػد كػاف ال يػرل الركايػة بػالمعنى ثق  ثبت، األنصارم ٍبف ًسيًريفُمَ مَّد  *
 .(ٔ)لميجرة عشر كمائة

 
 :  تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػامىة اٍلقرًشػيأ ػػاد بػف أيسى مَّ أيسىػامىة  ابػػأى  المنكنػى خرجػو مسػمـ مػػف طريػؽ حى
كأخرجػػو أحمػد مػػف ، (ِ)

ػػػػػو الثَّقىًفػػػػػيٌ  طريػػػػػؽ زىائًػػػػػدىة بػػػػػف قيدىامى
ػػػػػاـ الًحٍميىػػػػػًرمٌ ، (ّ) زَّاؽ بػػػػػف ىىمَّ ٍبػػػػػدي الػػػػػرَّ   جمػػػػػيعيـ، (ْ)كمػػػػػف طريػػػػػؽ عى

ػمىٍيمى ، كزىاًئدىة، أيسىامىة )أىبيك زَّاؽ( تػابعكا سي ٍبدي الرَّ يَّػاف كعى سَّػاف بإسػناده  فػياٍف ٍبػف حى ركايتػو عػف ًىشىػاـ ٍبػف حى
مىمىة، داكد مف طريؽ أىيٍُّكب السٍّْخًتيىاًنيٌ  ككأخرجو أب، كلفظو مَّاد بف سى كزيىىٍير بف ميعىاًكيىة ، كمف طريؽ حى
ٍعًفيٌ  سَّاف، مَّادكحى ، )أىيٍُّكبثبلثتيـ ، (ٓ)الجي مَّػد ٍبػف ًسػيًريف  عػف ركايتػو فػي كزيىىٍير( تابعكا ًىشىاـ ٍبف حى ميحى
 بو بزيادة.ىريرة  يعف أب
 :    ح لغ ره إ ناده: ا  نادال كـ عمى : ثالثاً 

ػػمىٍيمىاف: فيػػو يَّػػاف صػػدكؽ سي  فػػي ك، مسػػمـركايػػة  فػػيمػػف قبػػؿ الثقػػات  تامػػة ةتكبػػح متابعػػ، ٍبػػف حى
 التخريج.  فيكما ىك مبيف  يالنسائركاية  فيناقصة  متابعةك ، أحمدركاية 

سَّاف ثقة مف أثبت الناس في ابػف سػيريف كفػي : كفيو عػف الحسػف كعطػاء  ركايتػوًىشىاـ ٍبف حى
 .ىنا عف ابف سيريفركل ، مقاؿ ألنو قيؿ كاف يرسؿ عنيما

 
 ( ٙٗ:  د ث رقـ)

ػػػػػػاـٍ ، َ ػػػػػػدََّثَنا ُمَ ػػػػػػدَّدٌ : قػػػػػػاؿ ا مػػػػػػاـ أبػػػػػػ  دا د    ح  َ ػػػػػػدََّثَنا، َأْخَبَرَنػػػػػػا قُػػػػػػرَّاُف ْبػػػػػػُف َتمَّ
َعػْف ، ْبػِف َ ْعَمػى الػرَّْ َمفِ َعػْف َعْبػِد المَّػِو ْبػِف َعْبػِد ، َ َىػَذا َلْفُظػوُ ، َأْخَبَرَنا َأُب  َخاِلدٍ ، ِو ْبُف َ ِع دٍ َعْبُد المَّ 

: اؿَ َقػ َأْ ُس ْبػُف ُ َذْ َفػ َ : َقاَؿ َعْبُد المَِّو ْبُف َ ِع ٍد ِفي َ ِد ِثػوِ  َعْف َجدِّهِ ، ُعْثَماَف ْبِف َعْبِد المَِّو ْبِف َأْ سٍ 
َ َأْنػَزَؿ َرُ ػ ُؿ ، َعَمػى اْلُمِغ ػَرِة ْبػِف ُ ػْعَب َ  َفَنَزَلِت اأْلَْ ػَ ؼُ : َقاؿَ ، ِفي َ ْفِد َثِق ؼٍ اهللَقِدْمَنا َعَمى َرُ  ؿِ 

ِمػْف  لمَّػِو الَِّذ َف َقِدُم ا َعَمى َرُ ػ ِؿ ا َ َكاَف ِفي اْلَ ْفدِ : َقاَؿ ُمَ دَّدٌ  -َلُو  (ٙ)َبِني َماِلٍؾ ِفي ُقبَّ ٍ المَِّو 
                                                 

 (. ّْٖالبف حجر، )ص  انظر: تقريب التيذيب(، ّْْ/ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُٕٕٓ/حُْٖ/ ِصحيح مسمـ كتاب الصبلة، باب الذكر كالدعاء في صبلة الميؿ ) (ِ)
 (.ُِٖٗ/ٖٗ/ُٓ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة  (ّ)
 (. ْٖٕٕ/حُِٕ/ ُّالمصدر نفسو، ) (ْ)
 (. ُِّْ/حّٔ/ ِسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب صبله الميؿ بركعتيف، ) (ٓ)
 (.ّ/ ْثير، )بيت صغير مستدير، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األُقبَّ :  (ٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُّ 

)َقاِئًمػا َعَمػى ِرْجَمْ ػِو َ تَّػى : َ َقػاَؿ َأُبػ  َ ػِع دٍ ، )َكاَف ُكؿَّ َلْ َمٍ  َ ْأِت َنا َبْعَد اْلِعَ ػاِء ُ َ ػدِّثَُنا(: َقاؿَ  -َثِق ؼٍ 
ّـَ َ قُػ ؿُ ، ِو ِمْف قُػَرْ شٍ َ َأْكَثُر َما ُ َ دِّثَُنا َما َلِقَي ِمْف َقْ مِ  -َبْ َف ِرْجَمْ ِو ِمْف ُط ِؿ اْلِقَ اـِ (ٔ)ُ رَاِ حُ  )َل : ثُػ

ػػا َخَرْجَنػػا ِإَلػػى اْلَمِد َنػػ ِ  َقػػاَؿ ُمَ ػػدٌَّد ِبَمكَّػػَ . - ُمْ ػػَتَذلِّ فَ  ُمْ َتْضػػَعِف فَ  َ ػػَ اَء ُكنَّػػا  (ٕ)َكاَنػػْت ِ ػػَجاؿُ ، َفَممَّ
ـْ َ ُ َداُل َف َعَمْ َنا(ٖ)ُنَداؿُ ، اْلَ ْرِب َبْ َنَنا َ َبْ َنُيـْ  ا َكاَنْت َلْ َمً  َأْبَطَأ َعِف اْلَ ْقِت الَِّذي َكاَف َ ْأِت َنا َفَممَّ ، َعَمْ ِي

َفَكرِْىػُت َأْف َأِجػيَء َ تَّػى ، َعَمػيَّ ُجْزِئػي ِمػَف اْلقُػْرآفِ  )ِإنَّػُو َطػرَأَ : َقػاؿَ ، َلَقْد َأْبَطْأَت َعنَّا المَّْ َمػ َ  َفُقْمَنا، ِف وِ 
ُبػػ فَ   اهلل َرُ ػػ ؿِ  )َ ػػأَْلُت َأْ ػَ ابَ : َقػػاَؿ َأْ ٌس ، ُأِتمَّػوُ  ، َ َخْمػػٌس ، ثَػػَ ثٌ : َقػػاُل ا، اْلقُػْرآفَ  (ٗ)َكْ ػػَؼ ُ َ زِّ
ْ َدى َعْ َرةَ ، َ ِتْ عٌ ، َ َ ْبعٌ  ؿِ ، َ َثَ َث َعْ َرةَ ، َ اِ  )َ َ ػِد ُث َأِبػي : َقاَؿ َأُب  َداُ دَ ، َ ْ َدهُ  (٘)َ ِ ْزُب اْلُمَف َّ

ـن(  .(ٙ)َ ِع ٍد َأَت
 : ادتراجـ رجاؿ ا  ن: أ لً 
ٍبد العزيز كمسدد كمسرىد لقباف ٍبف ميسىٍرىىدُمَ دَّد  * بد المىًمؾ ٍبف عى مػات ، مػف العاشػرة، ثق ، اسمو عى

 .(ٚ)كمائتيف لميجرة سنة ثماف كعشريف
 .(ٖ)لميجرة ةسنة إحدل كثمانيف كمائمات ، اأٍلىسىًدمُّ اٍلكيكًفيُّ مف الثامنة ٍبف تىمَّاـ ُقرَّاف*

 : ثقاتػػػػو كقػػػػاؿ فػػػػيكذكػػػره ابػػػػف حبػػػػاف ، (ُُ)ككػػػػذا الػػػػدارقطني، (َُ)بػػػػف معػػػػيفكا، (ٗ)أحمػػػػد قػػػوي كثَّ 
 
 

                                                 
كالميرىاكحة بيف القدميف: أف يطيؿ القياـ، فيعتمد عمى إحدل رجميو مرة، كعمى الثانية أخرل. المصدر ُ َراِ ُح:  (ُ)

 (.ِْٕ/ ِالسابؽ، )
 (. ّْْ/ ِمرة بعد مرة، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )ِ َجاُؿ:  (ِ)
دىالىة: الغمبة ك ُنَداُؿ:  (ّ)  (.ُُْ/ ِىك بمعنى نيًصٍرنا عمييـ، النياية في هريب الحديث كاألثر )اإٍلً
 ما يجعمو الرجؿ عمى نفسو مف قراءة أك صبلة كالكرد، النياية في هريب الحديث كاألثر، ال زب ى :  (ْ)
(ُ /ّٕٔ .) 
ؿ، ى :  (ٓ) ، هريب الحديث، ما يمي المثانى مف قصار السكر كسميت مفصبللقصرىا، ككثره الفصكؿ فييااْلُمف َّ

 (. ِّْ/ ُالبف قتيبة، )
 (. ُّّٗ/حٓٓ/ ِسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب تحزيب القر ف، ) (ٔ)
 .(ِٖٓانظر: تقريب التيذيب، البف حجر، )ص: ( ٓٓ/ ّٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (.ِٖٓ، البف حجر، )ص: ب التيذيبانظر: تقري(، ٗٓٓ/ ِّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٖ)
 (.ُْٗ/ ُِتاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم، ) (ٗ)
 (.ُٓ/ ْتاريخ ابف معيف، ركاية الدكرل، ) (َُ)
 (.ُٔٓ/ِّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُْ 

 .(ِ)"ليس بو بأس": كقاؿ أحمد، (ُ) "يخطىء"
 كقػػاؿ، (ّ)"عنػػده حػػديث كمػػنيـ مػػف يستضػػعفوكػػاف  ": فقػػاؿ ابػػف سػػعد: كانتقػػده الػػبعض مػػنيـ

 . (ٓ)"الحديث ليفشيخ " : كقاؿ أبك حاتـ، (ْ)" صدكؽ ربما أخطأ": ابف حجر
ح الباحثة تير      كاهلل أعمـ.،  د ؽنو إجّْ
ٍيف الًكٍنًدٌم أىبيك سىًعٍيد ىك: ٍبفي سىًعيدو َعْبُد المَِّو  * مات سنة سبح ، مف العاشرة، ثق ، األىشىجٌ  بف حيصى

 .(ٔ)كمائتيف لميجرة كخمسيف
ٍبد الرٍَّحمىفً َعبد المَِّو *  .ْْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ،  د ؽ: الطَّاًئًفيّْ  ٍبف عى
ذىٍيفىة الطَّاًئًفيُعْثَماف *  ٍبد المَّو ٍبًف أىٍكس بف أىبي كاسمو حي ذكره ابف حباف  (ٕ)مف الثالثة، مقب ؿ، ٍبف عى
 .(ٖ)الثقات في
ٍيفىػػػػة الثَّقىًفػػػػٌي ًقيػػػػؿ: جػػػػده* ذى نىػػػػزىة : أىٍكس ٍبػػػػف حي ػػػػمىمىة ٍبػػػػف عى ًبيعىػػػػة ٍبػػػػف أىبًػػػػي سى ٍيفىػػػػة ٍبػػػػف رى ذى  ىيػػػػك أىٍكس ٍبػػػػف حي
 .(ٗ)مف الصحابة في كفد ثقيؼ كىك ممف نزؿ الطائؼ مىى النًَّبٌي كفد عى ، ٍبف عىٍكؼا

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
  ف طريؽمثبلثتيـ ، (ُِ)مكالطحاك ، (ُُ)ةشيب أبيكابف ، (َُ)ابف ماجوأخرجو 

مىٍيمىاف  يَّافى بٍ سي  دىاكيد سيمىٍيمىاف بف كبلىما مف طريؽ، (ُْ)يكاألصبيان، (ُّ)كأخرجو الطيالسى، فى حى

                                                 
 (. ّْٔ/ٕالثقات، البف حباف، ) (ُ)
 (.ّٕٔة كتعديميـ، )ص: سؤاالت أبي داكد، لئلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركا (ِ)
 (. ّٖٗ/ ٔالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ّ)
 (. ََٖ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ْ)
 (.ُْْ/ ٕالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٓ)
 (.َّٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(.ِٕ/ ُٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٔ)
 (.ٓٔٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، َُْ/ ُٗفي أسماء الرجاؿ، لممزم، )تيذيب الكماؿ  (ٕ)
 (. ُٖٗ/ ٕالثقات، البف حباف، ) (ٖ)
 (. ُّٔ/ ُالبف األثير، ) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة (ٗ)
 (.ُّْٓ/حِْٕ/ ُ، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب كـ يستحب يختـ القر ف، )ابف ماجوسنف  (َُ)

 (.ّٗٓ/حِٗ/ ِمسند ابف أبي شيبة، ) (ُُ)
 في المفضؿ مف القر ف ما ىك،  شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكل، ما ركم عف رسكؿ اهلل  (ُِ)
 (. ُّّٕ/حََْ/ ّ)

 (.َُِْ/حِّْ/ ِمسند أبي داكد الطيالسي، أكس بف حذيفة الثقفي، ) (ُّ)
 .(ّْٖ/ ُ، )يحمية األكلياء كطبقات األصفياء، لؤلصبيان (ُْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُٓ 

د اأىبالميكنى ، اًلًسيٌ الطَّيى  ٍيًدٌم العىٍنبىًرمٌ  .دىاكي ٍبد الرٍَّحمىف بف مى كأخرجو أحمد عف عى
، (ِ)ةشيب أبيابف  ،(ُ)

، (ْ)قيرَّاف ٍبفي تىمَّاـ مف طريؽ الطبرانيكأخرجو ، كبلىما مف طريؽ ككيح بف الجراح، (ّ)الطبرانيك 
دسيمى  كبلىما مف طريؽ، (ٔ)يكاألصبيان، (ٓ)كأخرجو الطيالسى  اأىبالميكنى ، الطَّيىاًلًسيٌ  ٍيمىاف بف دىاكي

د ًليد ٍبف ميٍسًمـ مف طريؽكأخرجو الطبراني ، دىاكي كبلىما ، (ٗ)الطبرانيك ، (ٖ)الطحاكمكأخرجو ، (ٕ) اٍلكى
بد المَّو ٍبف الزبير مف طريؽ البييقيكأخرجو ، الفىٍضؿ بف ديكىٍيفمف طريؽ  مَّد ٍبف عى  اأىب الميكنى ميحى
ٍبد الرٍَّحمىفجميعيـ)، (َُ) بىٍيًرمٌ أىٍحمىد الزُّ  ًليدك ، داكد كأبي، قيرَّافك ، ككيحك ، عى مَّدك ، الفىٍضؿك ، اٍلكى ، (ميحى
يَّاف تابعكا  مىٍيمىاف ٍبف حى ٍبد الرٍَّحمىف الطائفي ركايتو عف فيسي كىي ، بإسناده كلفظو عىبد المَّو ٍبف عى

ٍبد الرٍَّحمىف اعبد اهلل متابعات ضعيفة لضعؼ  .لطائفي ٍبف عى
 إ ناده ضع ؼ.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف صدكؽ: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  التخريج. فيتابعة عدد مف الثقات كما ىك مبيف ، سي

ٍبد الرٍَّحمىف الطائفي: كفيو بد المَّو ٍبف عى  تابح.ي ييـ كلـ صدكؽ عى

ٍبد المَّو ٍبًف أىٍكس مقبكؿ كلـ : كفيو  .(ٔٔ)يعفو الشيخ األلبانض ك ،تابحيعيٍثمىاف ٍبف عى
 

 
                                                 

 (.ُُٔٔٔ/حٖٖ/ ِٔمسند أحمد، مسند الككفييف، حديث أكس بف حذيفة، ) (ُ)
 مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب صبلة التطكع كاإلمامة، أبكاب متفرعة في القر ف في كـ يختـ ،  (ِ)
 (.ّٖٖٓ/حِِْ/ ِ)
 (.ٗٗٓ/حَِِ/ ُلمطبراني، باب في فضؿ قراءة القر ف، ) ،المعجـ الكبير (ّ)
 (.ٗٗٓ/حَِِ/ ُ) المصدر نفسو، (ْ)
 (.َُِْ/حِّْ/ ِمسند أبي داكد الطيالسي، ) (ٓ)
 (.ّْٖ/ ُ، )يحمية األكلياء كطبقات األصفياء، لؤلصبيان (ٔ)
 (.ٕٖ/حُْ/ ُٕالمعجـ الكبير، لمطبراني، باب في فضؿ قراءة القر ف، ) (ٕ)
 ر ف ما ىك، في المفصؿ مف الق شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكل، باب ما ركم عف رسكؿ اهلل  (ٖ)
 (.ُُّٕ/حّٗٗ/ ّ)
 (.ٗٗٓ/حَِِ/ ُالمعجـ الكبير، لمطبراني، باب في فضؿ قراءة القر ف، ) (ٗ)
 شعب اإليماف، لمبييقى، كتاب تعميـ القر ف، باب فصؿ في مقدار ما يستحب فيو القراءة،  (َُ)
 (.ُٖٖٗ/حّْٖ/ ّ)
 (.ِصحيح كضعيؼ سنف أبي داكد، لؤللباني، )ص:  (ُُ)



سيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطدػاضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّان . 

 َُٔ 

 (ٚٗ:  د ث رقـ)
 َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد َ ْعِنػػػػي ، َ ػػػػدََّثَنا ُعْثَمػػػػاُف ْبػػػػُف َأِبػػػػي َ ػػػػْ َب َ : قػػػػاؿ ا مػػػػاـ أبػػػػ  دا د 

، (ُ)َعبَّػاسٍ  َعػِف اْبػفِ ، َعْف ِعْكِرَمػ َ ، َعْف ُعَمَر ْبِف َعَطاءٍ ، َعِف اْبِف ُجَرْ جٍ ، ُ َمْ َماَف ْبَف َ  َّاَف اأْلَْ َمرَ 
ْ َ ـِ  (ٕ))َل َ ُر َرةَ : َقاَؿ َرُ  ؿُ : َقاؿَ   .((ٖ)ِفي ا ِْ
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
ػػٍيبىةى ُعْثَمػػاُف *  ػػاف اٍلعىٍبًسػػي: ٍبػػفي أىبًػػي شى ٍثمى ػػد بػػف ًإٍبػػرىاًىيـ بػػف عي مَّ ػػاف بػػف ميحى ٍثمى مػػف ،  لػػو أ ىػػاـ، ثقػػ ، عي

 .(ْ)يجرةلم مات سنة تسح كثبلثيف مائتيف، العاشرة
ٍيج كيي : ابف ُجَر ج ى * رى ٍبد اٍلعىًزيزً ٍبف جي ٍبد اٍلمىًمؾ ٍبف عى ،  ػدلس   ر ػؿ، ثقػ  فق ػو، كنػى أبػا الكليػدعى

 .(ٔ)المرتبة الثالثة مف المدلسيف فيذكره ابف حجر ، (ٓ)لميجرة مات سنة خمسيف كمائة
  .(ٕ)ضعيؼ، السادسة مف الطبقة، ٍبف عىطىاء ٍبف كىرىاز حجازمُعَمر *

ٍبػػد اهللِعْكِرَمػػ  * بَّػػاس أىبيػػك عى ٍبػػد المَّػػو ٍبػػف عى ػػٍكلىى عى  لػػـ يثبػػت تكذيبػػو عػػف  ثقػػ  ثبػػت عػػالـ بالتف ػػ ر، مى
 .(ٖ)لميجرة  مات سنة أربح كمائة، مف الثالثة، ابف عمر كال تثبت عنو بدعة

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
يَّػػافأخرجػػو الحػػاكـ مػػف طريػػؽ  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ػػد بػػف بىٍكػػػر  و أحمػػدأخرجػػ، (ٗ)بمفظػػو سي مَّ عػػف ميحى

ػػاًنيٌ  ػػاًنيٌ ، (ُِ)يكالبييقػػ، (ُُ)كأخرجػػو الحػػاكـ، (َُ)البيٍرسى ػػد بػػف بىٍكػػر البيٍرسى مَّ تػػابح ، كبلىمػػا مػػف طريػػؽ ميحى

                                                 
ًشٌي أىبيك اٍلعىبَّاس اٍليىاشمي.اسابف َعبَّ  (ُ) ٍبد مىنىاؼ القيرى ٍبد المطمب بف ىىاًشـ بف عى ٍبد المَّو ٍبف عىبَّاس ٍبف عى  : عى
 (.ِِ/ ّالتَّبتَّؿ كتىرؾ الًنكىاح، النياية في هريب الحديث كاألثر، ال بف األثير )الَ ُر َرة:  (ِ)
 (. ُِٕٗ/حُُْ/ ِي اإلسبلـ، )سنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب الى صركرة ف (ّ)
 (.ٖٔٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ْٖٕ/ُٗتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
 (.ُُِ، البف حجر، )صانظر: تقريب التيذيب(، ّّٖ/ ُٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (.ُْ/ُطبقات المدلسيف، البف حجر، ) (ٔ)
 (.ُْٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ّْٔ/ُِيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، )تيذ (ٕ)
 (.ّٕٗ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب  (ٖ)
 (. ُْْٔ/حُٕٔ/ ُالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب المناسؾ، ) (ٗ)
  انظر:(، ِْْٖ/حِْ/ ٓ) ،مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة مسند عبداهلل بف عباس  (َُ)
(ٓ /ِِْ/ُُّْ.) 
 (. ِّٕٔ/حُّٕ/ ِالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب النكاح، ) (ُُ)
 (.ٖٕٔٗ/حِٗٔ/ ٓالسنف الكبرل، لمبييقي، كتاب الحج، باب مف كره أف يقاؿ لمذم لـ يحج صركرة، ) (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُٕ 

يَّػػاف ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ٍبػػد العزيػػز فػػي سي ًمػػؾ ٍبػػف عى ٍبػػد اٍلمى ٍيج بإسػػناده ركايتػػو عػػف عى ػػرى كأخرجػػو ، كبمفظػػو بػػف جي
عيمىر  كبلىما مف طريؽ، (ّ)الطبرانيك ، (ِ)مالطحاك  كأخرجو، (ُ)ٍبف ًدينىارعىٍمًرك  الطحاكم مف طريؽ

ػكىار ٍمػًرككبلىمػا )، ٍبف عىطىاء ٍبف أىًبي اٍلخي ػر ٍبػف عىطىػاء ٍبػف كىرىاز تابعػا، (عيمىػرك ، عى ركايتػو عػف  فػي عيمى
اًلد بَّاس عف  ًعٍكًرمىة ٍبف خى ٍبد المَّو ٍبف عى  بو بمفظو. عى

 .إ ناده   ف لغ ره:  نادال كـ عمى ا : ثالثاً 
يَّػػػاف صػػػدكؽ: كفيػػػو  ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى ٍمػػػًرك ٍبػػػف ًدينىػػػارناقصػػػة مػػػف  تكبػػػح متابعػػػة، سي  ركايػػػة فػػػي عى
كىاركمف ، الطحاكم  .التخريج فيركاية الطبراني كما ىك مبيف  في عيمىر ٍبف عىطىاء ٍبف أىًبي اٍلخي

، ركايػة أحمػد فػيبالسػماع  صػرح، الثالثػة مػفمػدلس ، رسػؿمك ، دلسمػ، ابف جػريج ثقػة: كفيو
عػػػف  عمػػػر ٍبػػػف عىطىػػػاء ٍبػػػف كىرىازركاه ابػػػف جػػػريج بكاسػػػطة قمػػػت : إلرسػػػاؿبخصػػػكص امػػػا أ، كالحػػػاكـ
 . عكرمة

ٍمػػًرك ٍبػػف ًدينىػػارتكبػػح متابعػػة تامػػة مػػف  ضػػعيؼ باالتفػػاؽ عمػػر ٍبػػف عىطىػػاء ٍبػػف كىرىاز: كفيػػو ، عى
ػػػر ٍبػػػف عىطىػػػاء ٍبػػػف أىبًػػػي اك ، ركايػػػة لمطحػػػاكم فػػػيكىػػػك ثقػػػة  ػػػكىارعيمى ، ركايػػػة لمطحػػػاكم فػػػيكىػػػك ثقػػػة ، ٍلخي

 .(٘)األرنؤكط  كشعيب، (ْ)لبانيضعفو األك ، مطبرانيلك 
 

 (ٛٗ:  د ث رقـ)
َعػِف اْبػِف ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ ، َ دََّثَنا ُعْثَماُف ْبُف َأِبي َ ْ َب َ : قاؿ ا ماـ أب  دا د 

َبْ ػرِ ، ُجَرْ جٍ  َ َأْ ػَ اَبُو  .)َأفَّ النَِّبػيَّ ، َ َأْخَبَرِنػي َعْبػُد الػرَّْ َمِف ْبػُف َ ػاِبطٍ ، (ٙ)ْف َجػاِبرَعػ، َعْف َأِبػي الزن
 .(ٓٔ)اْلُ ْ َرى َقاِئَمً  َعَمى َما َبِقَي ِمْف َقَ اِئِمَيا((ٜ)َمْعُق َل َ (ٛ)اْلَبَدَن َ (ٚ)َكاُن ا َ ْنَ ُر فَ 

                                                 
كرة في اإلسبلـ "  مف، باب بياف مشكؿ ما ركم عف رسكؿ مشرح مشكؿ اآلثار، لمطحاك  (ُ)   قكلو: " الى صىري
 (.ُِْٖ/حُّٕ/ ّ)
 (.ُِّٖ/حُّٓ/ ّ) المصدر نفسو، (ِ)
 (.ُُٓٗٓ/حِّْ/ ُُالمعجـ الكبير، لمطبراني، عكرمة عف ابف عباس، ) (ّ)
 (. َُّ/ ِ)لؤللبانيسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة،  (ْ)
 .(ّْ/ ٓحاشية مسند أحمد ) (ٓ)
اًرٌم.َجاِبر  (ٔ) ٍبد اهلًل ٍبًف ًرئىاب ٍبف النٍُّعمىاف ٍبف ًسنىاف ٍبف عيبىٍيد السُّمىًمٌي اأٍلىٍنصى  ٍبف عى
 (.ِٕ/ ٓالذَّبح، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )الن ر:  (ٕ)
مؿ كالناقة، كالبقرة كىى باإلبؿ أشبو. كسميت بدنالَبَدَن :  (ٖ) و ًلًعظىًميا كًسٍمنىيا.، النياية في هريب تىقىح عمى الجى

 (.َُٖ/ ُالحديث كاألثر، البف األثير، )
 (. ُِٗ/ ٓمربكطة، عكف المعبكد شرح سنف أبك داككد، كحاشية ابف القيـ، لمعباد، )َمْعُق َلَ :  (ٗ)
باب نحر اإلبؿ فيو استحفائدة: (. ُٕٕٔ/حُْٗ/ ِسنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب كيؼ تنحر البدنو، ) (َُ)

ف كاف مباحا. عمدة القارم شرح  عمى الصفة المذككرة. كفيو تعميـ الجاىؿ كعدـ السككت عمى مخالفة السنة كا 
 (. ُٓ/ َُصحيح البخارم، )



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُٖ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

  .ْٕ: حديث رقـ فيت ترجمتو سبق، ثق  لو أ ىاـ: ٍيبىةى أىًبي شى  ٍبف *ُعْثَماف

 .ْٕ: حديث رقـ يت ترجمتو فسبق، مف الطبقة الثالثة،  دلس   ر ؿ، ثق : ابف ُجَر ج *

َبْ ػػر  * ػػد ٍبػػف ميٍسػػًمـ ٍبػػف تىػػٍدريس األىسىػػًدمٌ : اٍلمىكّْػػيٌ َأُبػػ  الزن مَّ كعشػػريف  سػػتة ةمػػات سػػن مػػف الثالثػػة، ىػػك ميحى
 .(ُ)كمائو لميجرة

، (ّ)ابػػػػػف معػػػػػيفك ، (ِ)" كزاد كثيػػػػػر الحػػػػػديث": ابػػػػػف سػػػػػعد: مطمقػػػػػان مػػػػػنيـ النيقِّػػػػػادقػػػػػوي بعػػػػػض كثَّ 
 ،(ٖ)كابف عدل، (ٕ)والدوالبي، (ٔ)كالنسائي، ، (ٓ)ابف المديني ككذا، (ْ)العجميك 

قػاؿ ك ، ثيقاتييمػافػي  (ُِ)كابػف شػاىيف، (ُُ)ابػف حبػاف كذكره، (َُ)كالذىبي، (ٗ)ابف عبد البَّر ك 
كل عنػو قػد رى ، ة فػي األحكػاـجَّ صدكؽ حي ": اجيزكرٌيا ٍبف يحيى السَّ كقاؿ ، (ُّ)بو بأس" " ليس: أحمد

 .(ُٓ)"صدكؽ": الذىبيكقاؿ ، (ُْ)"وحديثكا بمكه كاحتجُّ بً قؿ كقى أىؿ النَّ 

ػعؼ مػا ، "ثقة صدكؽ: فقاؿ بعبارات ال تسمـ مف الجرح يعقكب بف أبي شيبةقوي ككثَّ  إلى الضَّ
 .(ُٔ)ىك"

                                                 
 (.ٖٓٗالبف حجر)ص انظر: تقريب التيذيب(، َِْ/ ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.َّ/ٔالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ِ)
 (.َِّ، ُٕٗتاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي، )ص (ّ)
 (.َُّ/ِمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ْ)
 (. ٕٖسؤاالت ابف أبي شيبة، لعمي بف المديني، )ص  (ٓ)
 (.َْٗ/ِٔلممزم، )، في أسماء الرجاؿ تيذيب الكماؿ (ٔ)
 ْٔٗ/ّكاألسماء، لمدكالبي، ) الكنى (ٕ)
 (.ُُِ/ٔالبف عدل، ) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، (ٖ)
 (.ّ/ٓالتمييد لما في المكطأ مف المعانى كاألسانيد، البف عبد البر، ) (ٗ)
 (. ُِٔ/ِالكاشؼ، لمذىبي، ) (َُ)
 (.ُّٓ/ٓالثقات، البف حباف، ) (ُُ)
 (. ُٖٗتاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف)ص  (ُِ)
 (. ِّٖ ِّ/ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، لئلماـ أحمد، ) (ُّ)
 (.ّْْ/ٗالتيذيب، البف حجر، ) تيذيب (ُْ)
 (.ٔٗ/ّ، )مذىبيالكاشؼ، ل (ُٓ)
 (.َْٖ/ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم ) (ُٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُٗ 

كالمقصػػكد أٌف فيػػو ، (ُ)"امػػةعى أبػػك الزبيػػر يحتػػاج إلػػى دً ": فقػػاؿ يالشػػافع: ـانتقػػده جماعػػة مػػني
 يحػتجُّ : ابػف أبػي حػاتـ وي رعة حينما سألى أبك زي  دهي كأيَّ ، بوً  حتجُّ كال يي ، حديثو يكتبي  ": كقاؿ أبك حاتـ، ليننا

 .(ِ)"قاتالثّْ  بحديثً  حتجُّ ما يي إنَّ :   قاؿبحديثوً 
 كشعبة.، (ْ)كابف عييىٍينىة، (ّ)نيأيكب السٍَّخًتيىا ـ فيوكمَّ كتى 

ػػػو ر ه ال يحسػػػف يي بأنَّػػػحػػػتج كا، وؾ حديثىػػػفتػػػرى ، أمػػػا شػػػعبة ح فػػػي رجً تى ٍسػػػف كيى زً و ر ه يىػػػكبأنَّػػػ، يمّْ صى
 .(ٓ)كىك حاضر، و فافترل عميوبى كبأف رجبل أهضى ، الكزف

كؽ " صػد: كقاؿ ابف حجػر، (ٔ)وقى فأخذ شعبة كتابي فمزَّ ، سمعت مف أبي الزبير: يـشى كقاؿ ىي 
 .(ٕ)يتشيح"

" لػـ ينصػؼ مػف قػدح فيػوح ألف مػف مػف : فقػاؿ ابف حباف منيـكرد العمماء عمى مف ضعفو 
 .(ٖ) الكزف لنفسو لـ يستحؽ الترؾ ألجمو" فياسترجح 

 .(ٗ)حفظ بنا كال سكءى ذً عميو كى  -يعني شعبة-كلـ يذكر: رجب قاؿ ابفي 
ركايتػو إال مػا صػرح  مػف قبػؿي الػذل ال، (َُ)مػف المدلسػيفالطبقػة الثالثػة ذكره ابف حجػر فػي 

سماعو مف  فإف أبا الزبير ميزلو، الزبير عف جابر أبيف إال ما ركاه الميث بف سعد ع، بالسماع فييا
 .أك بكاسطة، جابر مباشرة
  . دلس،  د ؽ وي نَّ إ: تيرجح الباحثةك 

مَّد  بف كيقاؿ بف عبد اهلل بف سابط كىك الصحيح كيقاؿ ٍبفي سىاًبطو َعْبُد الرَّْ َمِف  * ٍبد المَّو بف ميحى عى
مىًحيٌ  اٍلجي
 .(ُِ)لميجرة مات سنة ثماني عشرة كمائو، مف الثالثة، ثق  كث ر ا ر اؿ (ُُ)

                                                 
 (. ُِِ)ص ، ألبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم، ابف أبي حاتـ، داب الشافعي كمناقبو (ُ)
 (.ٕٓ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ِ)
 (.ٕٔٓ/ٓ، )مترمذملصغير، لالعمؿ ا (ّ)
 (.ُْ/ِ، )مالمعرفة كالتاريخ، لمفسك  (ْ)
 (.ٕٓ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٓ)
 (.ٕٓ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، )(ٔ)

 (..ٖٓٗ، البف حجر، )صتقريب التيذيب(ٕ)

 (..ُّٓ/ٓالثقات، البف حباف، ) (ٖ)

 .(ُٕٓ/ِشرح عمؿ الترمذم، البف رجب، ) (ٗ)
 (.ْٓطبقات المدلسيف، البف حجر، )ص (َُ)

 (.ِّٔ/ ّىذه النسبة إلى بني جمح، األنساب، لمسمعاني، )اْلُجَمِ ّي:  (ُُ)
 (.ٕٗٓ(، قريب التيذيب، البف حجر، )ص: ُُِّ/ُٕتيذيب الكماؿ في اسماء الرجاؿ، لمنزم، ) (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُُ 

 تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػمىٍيمىافمػػف طريػػؽ ، (ِ)البييقػػيك ، (ُ)أخرجػػو ابػػف السػػراج يَّػػاف سي كأخرجػػو ، كبمفظػػوبإسػػناده  ٍبػػف حى
 .(ّ) سبلن بمفظومر  عف عبد الرحمف بف سابط ةشيب أبيابف 

  .إ ناده ضع ؼ: ا  ناد ال كـ عمى: ثالثاً 

مىٍيمىافى : فيو يَّافى  سي  .و أحدابعيتصدكؽ كلـ : ٍبفى حى

 ككبلىما لـ يصرح بالسماع.، مف الطبقة الثالثة، ثقة يدلسكبلىما ، كابف جريج، الزبير أبي: كفيو

ٍبد: كفيو  .يتابعة أحد كىك مرسؿ عف النبىكلـ ، الرٍَّحمىف ٍبف سىاًبط ثقة كثير اإلرساؿ عى

 إسناد ىذا الحديث ىؿ ىك مرسؿ أـ مكصكؿ. فيتعددت أقكاؿ العمماء 

بَّػػػاس الػػػدكرم ًفػػػي ًكتىابػػػو ػػػًمعت يحيػػػى بػػػف مًعػػػيف يىقيػػػكؿ: قىػػػاؿى عى ػػػدثًني : "قىػػػاؿى اٍبػػػف جػػػريج: سى  حى
ابر  قىاؿى : قيؿ لىوي ، عبد الرٍَّحمىف بف سابط ىيكى ميٍرسؿ"، الى : سمح مف جى

(ْ). 

 إسػػناده عػػف جػػابر مكصػػكؿ عمػػى شػػرط مسػػمـح إال أف ابػػف جػػريج كأبػػا الزبيػػر: يقػػاؿ األلبػػان
)كأخبرنػي( إنمػا ىػك : كالقائؿ، ةمرسؿح ألف ابف سابط تابعي ثق: خركاآل، كقد عنعناه، كبلىما مدلس

 .(ٓ)فيك مرسؿ صحيح، ابف جريج

 .ل اآلخرفأحدىما يقك ، الزبير أبيكأما المكصكؿ ففيو عنعنة ابف جريج ك  

فيػذا معنػاه مػا قمتػو   يأف النبػ، كأخبرنى عبد الرحمف بف سػابط ": افطَّ قاؿ أبك الحسف القى 
 كأخبرنػػػػػػػػػػى : الزبيػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػابر ثػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػاد فقػػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػػيمػػػػػػػػػػف أف ابػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػريج قػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػف 

 ، الزبيػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػييركيػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػف  ىػػػػػػػػػك ابػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػريج، كالصػػػػػػػػػكاب فيػػػػػػػػػو، عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػابط
  .(ٔ)" يير عف جابر عف النبكعبد الرحمف بف سابط قاؿ أبك الزب

                                                 
 (.ُُُٔ/حّٖٗ/ ِحديث السراج، البف السراج، ) (ُ)
 ل، لمبييقي، كتاب الحج، باب نحر اإلبؿ قياما هير معقكلة أك معقكلة اليسرل السنف الكبر  (ِ)
 (. َُُِٗ/حَّٗ/ ٓ)

 (َُّْٕ/حُْٔ/ ّمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب المناسؾ، باب كيؼ تعقؿ البدنو ) (ّ)
 (. ٕٖ/ ّتاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم، ) (ْ)
 (.ُٓ/ ٔصحيح أبي داكد، لؤللباني، ) (ٓ)
 (.َّ/ ِكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ، لمقطاف، )بياف ال (ٔ)



طدظدػأحطدػاضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػو . 

 ُُُ 

الزبيػػر عػػف جػػابر عػػف  أبػػيخالػد األحمػػر عػػف ابػػف جػػريج عػف  أبػػي"يقػػاؿ عػػف : قػاؿ البخػػارم
 .(ُ)كال يصح" ، النبى

 مكصكؿ.، أبي الزبيركمف ركاية ، الحديث مف ركاية عبد الرحمف بف سابط مرسؿك 

  ثػػػػو عػػػػفالزبيػػػػر عػػػػف جػػػػابر مكصػػػػكؿ كحدي أبػػػػيحػػػػديث ابػػػػف جػػػػريج عػػػػف  ": قػػػػاؿ البييقػػػػي
الزبيػر كابػف جػريج  أبػيالزبيػر المكصػكؿ فيػو تػدليس  أبػيحػديث ك ، (ِ)عبػد الػرحمف بػف سػابط مرسػؿ"

 كلـ يصرحا بالسماع.
 

 ( ٜٗ:  د ث رقـ) 
      َ ػدََّثَنا: َ َعْبػُد المَّػِو ْبػُف َ ػِع ٍد اْلَمْعَنػى َقػاَل ، َ ػدََّثَنا َعِمػين ْبػُف َبْ ػرٍ : قاؿ ا ماـ أب  دا د 

، َعػْف َعاِئَ ػ َ ، َعػْف َأِب ػو، َعػْف َعْبػِد الػرَّْ َمِف ْبػِف اْلَقاِ ػـِ ، َعْف ُمَ مَِّد ْبِف ِإْ ػَ اؽَ ، ُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ أَ 
ّـَ َرَجَع ِإَلى ِمًنى، ِمْف آِخِر َ ْ ِمِو ِ  َف َ مَّى الظنْيرَ   اهللَرُ  ُؿ  )َأَفاَض : َقاَلتْ  َفَمَكَث ِبَيا َلَ ػاِلَي ، ُث

، ُ َكبُِّر َمَع ُكؿِّ َ َ اةٍ ، ِبَ ْبِع َ َ َ اتٍ  (٘)ال َّْمُس ُكؿن َجْمَرةٍ (ٗ)ِإَذا زَاَلتِ ، َ ْرِمي اْلَجْمَرةَ  (ٖ)اـِ التَّْ ِر ؽِ َأ َّ 
 .(ٙ)َدَىا(َ َ ْرِمي الثَّاِلَثَ  َ َل َ ِقُؼ ِعنْ ، َ َ َتَضرَّعُ ، َ الثَّاِنَ ِ  َفُ ِط ُؿ اْلِقَ اـَ ، َ َ ِقُؼ ِعْنَد اأْلُ َلى

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

سىف الفىاًرًسيٌ  بف بىٍحرَعِمّي  *  مات سنة أربح كثبلثيف، مف العاشرة، ثق  فاضؿ، بف بىرٌّْم أىبيك الحى
 .(ٕ)مائتيف لميجرة

                                                 
 (.َِّ/ ٓلمبخارم ) ،التاريخ الكبير (ُ)
 (.ِّٕ/ ٓالسنف الكبرل، لمبييقي، ) (ِ)
ثبلثة أياـ تمي عيد النحر كسميت بذلؾ مف تشريؽ المحـ كىكتقديده كبسطو في الشمس، النياية أ اـ الت ر ؽ:  (ّ)

 (. ْْٔ/ ِثير )في هريب الحديث كاألثر، البف األ
 (.ُْٕ/ ِٗتاج العركس، لمزبيدل، )، زالت الشمس أم مالت عف كبد السماءزالت:  (ْ)
الحجر الصغير، كسميت جمرة ألنيا ترمى بالجمار، كقيؿ ألنيا ترمى تيٍرمى بالًجمىار النياية في هريب جمرة:  (ٓ)

 (.ِِٗ/ ُالحديث كاألثر، البف األثير، )
(.فائدة: فيو استحباب نحر اإلبؿ ُّٕٗ/حَُِ/ ِالمناسؾ، باب في رمى الجمار، )سنف أبي داكد، كتاب  (ٔ)

عمى الصفة المذككرة في الحديث كفيو أيضان: تعميـ الجاىؿ كعدـ السككت عمى السنة. عمدة القارم شرح صحيح 
 (. ُٓ/ َُالبخارم، )

 (.ّٖٗ، البف حجر، )ص: تيذيبانظر: تقريب ال(، ِّٓ/ َِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُِ 

ٍعنىى ٍبف سىًعيد َعْبُد المَّو *  .ْٔ: حديث رقـ فيت ترجمتو سبق، ثق : اٍلمى

اؽُمَ مَّد  * ٌي  بف: ٍبف ًإٍسحى يىسىار مىٍكلىى قىٍيس ٍبف مىٍخرىمىة ٍبف اٍلميطًَّمب بف عبد مناؼ بف قيصى
 .(ُ)مات سنو خمسيف كمائة لميجرة، مف الخامسة، المطًَّمًبيٌ 

 .(ِ)"محمد ابف إسحاؽ أمير المحدثيف بحفظو": شعبة بف الحجاج قاؿ

" : كقاؿ اإلماـ أحمد، (ْ)ثقاتو فيكذكره ابف حباف ، (ّ)ابف معيف: منيـ النيقِّادبعض  كثِّقوي 
  "كيؼ حديث: ت عمي بف المديني قمتسأل: يعقكب بف أبي شيبةكقاؿ ، (ٓ)ىك حسف الحديث"

"  فقاؿ  .(ٔ)حديثو عندم صحيح"، " نعـ: محمد بف إسحاؽ عندؾ صحيحه

، (ٕ)كنحكىا" المغازم أم األحاديث ىذه عنو تكتب رجؿ": فقاؿفيو أقكاؿ متعددة  بف معيفالك 
: كقاؿ مرة، (ٗ)حديثو عف الزىرم" في"ليس بو بأس ضعيؼ : كقاؿ مرة، (ٖ)"ةليس بحجثقة  ": كقاؿ

             قاؿك ، (ُُ)"ليس بو بأس": ابف عدلقاؿ ك ، (َُ)"ىك عندل سقيـ ليس بالقكل": كقاؿ، "ضعيؼ"
           ، " صدكؽ ": كقاؿ شعبة، ةككذا أبك زرع، "صدكؽ": ةك قاؿ مر ، "يكتب حديثو": أبك حاتـ

"إذا حدث عف مف سمح منو مف : محمد بف نميركقاؿ ، (ُِ)"صدكؽ ليس بحجة": كقاؿ ابف معيف
قاؿ ك "صدكؽ" : (ُٓ)كأبك زرعة، (ُْ)كقاؿ أبك حاتـ، (ُّ)المعركفيف فيك حسف الحديث صدكؽ"

                                                 
 ( . ْٕٔ، البف حجر، )صانظر: تقريب التيذيب(، َْٔ/ِْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُْٕ/ِْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ِ)
 (.ُِٗ/ٕالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ّ)
 (ِِٖ/ٕالثقات، البف حباف، ) (ْ)
 (.ْٗ/ ُمعرفة الرجاؿ، ألحمد، ركاية المركزل، )العمؿ ك  (ٓ)
 (.ِِ/ِتاريخ بغداد لمخطيب، البغدادم، ، ) (ٔ)
 (. َٔ/ّتاريخ ابف معيف، ركايو الدكرم، ) (ٕ)
 (.ِِٓ/ّالمصدر نفسو، ) (ٖ)
 (.ّْص (الدارمي، عثماف معيف، ركاية ابف تاريخ (ٗ)
 (.ِّ/ ِتاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم، ) (َُ)
 (.ُُِ/ٔامؿ في الضعفاء، البف عدل، )الك (ُُ)
 (. ُِٗ/ٕالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ُِ)
 (.ُْٗ/ِْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُّ)
 (.ُُٗ/ٕالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ُْ)
 المصدر نفسو. (ُٓ)



غاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطرو . 

 ُُّ 

: ابف حجرقاؿ ك ، (ُ)كحديثو حسف "، كلو هرائب في سعة ما ركل تستنكر، " صدكقا: الذىبي
"كاف كثير الحديث كقد كتب عنو العمماء : كقاؿ ابف سعد، (ِ)"كالقدر بالتشيح كرمي يدلس صدكؽ"

نما ، " ال يحتج بو: يكقاؿ الدارقطن، (ْ)"ليس بحجة": اإلماـ أحمد كقاؿ، (ّ)كمنيـ مف يستضعفو كا 
يركل عف  ةدجاؿ مف الدجاجم ": مالؾكقاؿ ، (ٔ) "كذاب ": عركة بف ىشاـكقاؿ ، (ٓ)يعتبر بو

، (ٗ)" ليس بالقكل ضعيؼ الحديث": كقاؿ أبك حاتـ، (ٖ)" ليس بالقكل": النسائيكقاؿ ، (ٕ)"الييكد
حتجاج بركايات ابف اسحاؽ هير كاحد مف العمماء "كقد أمسؾ عف اال: الخطيب البغدادلكقاؿ 

ذكره ابف حجر في الطبقة ، (َُ)حديثو" فيكيدلس ، كينسب إلى القدر، أنو كاف يتشيح: ألسباب منيا
 .(ُُ)بعة مف طبقات المدلسيفالرا

فمـ أجد فييا ما يقطػح عميػو قد فتشت أحاديثو الكثيرة ": عمى مف ضعفو بالقكؿ ابف عدلرد 
الركايػػػة عػػػف الثقػػػات  فػػػيأخطػػػأ كمػػػا أخطػػػأ هيػػػره كلػػػـ يتخمػػػؼ فالشػػػيء  فػػػيأك كربمػػػا كىػػػـ ، الضػػػعؼ
  .(ُِ)"كاألئمة

نما كاف ينكر عميو تتبعو كا  ، كلـ يكف مالؾ يقدح فيو ألجؿ الحديث": حباف ك قاؿ ابف
  .(ُّ)"هزكات الرسكؿ 

  .عف الضعفاء  دلس خا  ً   د ؽنو إإلي : تميؿ الباحثة

                                                 
 (. ُٔٓ/ِ، )مذىبيالكاشؼ، ل (ُ)
 (. ِِْ، البف حجر، )ص تقريب التيذيب (ِ)
 (. ُْٓ/ٓالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ّ)
 (. َِّ، ِِّ/ُتاريخ بغداد لمخطيب البغدادم. ) (ْ)
 (. ٖٓ/ُسؤاالت البرقانى، لدار قطنى، ) (ٓ)

 (. ِّ/ْالكبير، لمعقيمي، ) الضعفاء (ٔ)

 (ُُِ/ٔالكامؿ في الضعفاء، البف عدل، ) (ٕ)
 المصدر نفسو.  (ٖ)

 (. ُْٗ/ٕأبي حاتـ، )الجرح كالتعديؿ، البف  (ٗ)
 (. َِّ/ُتاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم، ) (َُ)
 (.ُٓطبقات المدلسيف، البف حجر، )ص:  (ُُ)
 (.ُُِ/ٔالكامؿ في الضعفاء، البف عدل، ) (ُِ)
 (.ِّٖ/ ٕالثقات، البف حباف، ) (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُْ 

دّْيؽ التٍَّيًميٌ  ٍبف اٍلقىاًسـَعْبد الرَّْ َمف  * مَّد ٍبف أىًبي بىٍكر الصّْ مَّد المىدىًنيٌ ، ٍبف ميحى مف ، ثق ، أىبيك ميحى
  .(ُ)كقيؿ بعدىا كمائة لميجرة السادسة مات سنة ست كعشريف

مَّداْلَقاِ ـ : َأِب و * دّْيؽ ٍبف ميحى مات سنة ست كمائة عمى ، الثالثةمف ، ثق ، ٍبف أىًبي بىٍكر الصّْ
 .(ِ)الصحيح

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
، (ٕ)كالطحاكم، (ٔ)ابف خزيمةك ، (ٓ)كأبك يعمى، (ْ)كابف الجاركد، (ّ)أخرجو أحمد

مىٍيمىاف، (ٖ)رقطنيكالدا يَّاف مف طريؽ سي   كأخرجو ابف حباف مف طريؽ، لفظو كبنحك ٍبف حى
سىًعٍيد األيمىًكمٌ  يىٍحيىى بف

، (َُ)كأخرجو الحاكـ، ىذه الركاية فيبإسناد ضعيؼ صرح بالسماع  (ٗ)
اًلد اٍلكىٍىًبيٌ  كبلىما مف طريؽ، (ُُ)يكالبييق  تابعا  (أىٍحمىدك ، يىٍحيىى) ىماكبل، أىٍحمىد ٍبف خى

يَّا مىٍيمىاف ٍبف حى اؽ بإسناده كبنحك فيف سي مَّد بف ًإٍسحى  .لفظو ركايتو عف ميحى
  .إ ناده   ف: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف صدكؽ: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى   .التخريج فيكما ىك مبيف ، الحاكـركاية  فيتابعو الثقات ، سي
اؽ صدكؽ: كفيو مَّد بف ًإٍسحى      ركاية فيصرَّح بالسماع ، مف الطبقة الرابعة، يدلس ميحى
 .و ثقاتلكباقى رجا، لـ يتابعو أحدك ، التخريج فيكما ىك مبيف ابف حباف 

                                                 
 (.ّْٓجر، )، البف حانظر: تقريب التيذيب(، ّْٕ/ُٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُْٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب( ِْٕ/ِّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ِ)
 (.ِّْٗٓ/َُْ/ُْ، )مسند احمد، مسند النساء، مسند السيدة عائشة  (ّ)
 (. ُُّالمنتقى البف الجاركد، كتاب الحج، باب المناسؾ، )ص:  (ْ)
 (.ْْْٕ/حُٕٖ/ ٖسند السيدة عائشة، )مسند أبي يعمى المكصمي، م (ٓ)
باب المناسؾ، باب التكبير  انظر:(. ِٔٓٗ/حُُّ/ْصحيح ابف خزيمة، كتاب الحج، باب البيتكتو بمنى، ) (ٔ)

 (.ُِٕٗ/حُّٕ/ ْمح كؿ حصاه يرمى بيا، )
 ، لفجرشرح معاني اآلثار، لمطحاكل، كتاب مناسؾ الحج، باب رمى جمرة العقبة ليمة النحر قبؿ طمكع ا (ٕ)
 (.ّّٗٗ/حَِِ/ ِ)
 (.َِٖٔ/حِّٔ/ ّسنف الدارقطني، كتاب الحج، باب المكاقيت، ) (ٖ)
 (.ّٖٖٔ/حَُٖ/ ٗصحيح ابف حباف، كتاب الحج، باب رمى جمرة العقبة، ) (ٗ)
 (.ُٕٔٓ/حُٓٔ/ ُالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب المناسؾ، ) (َُ)
،  السنف الكبرل، لمبييقي، كتاب الحج، باب (ُُ)  الرجكع إلى منى أياـ التشريؽ، كالرمي بيا كؿ يـك
 (.ُٔٔٗ/حُِْ/ ٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُٓ 

قمت ىذه لمفظة  (ُ)حيف صمى الظير.. فيك منكرح: صحيحح إال قكلو": قاؿ الشيخ األلباني
 في ركاية ابف حباف.  يىٍحيىى بف سىًعٍيد األيمىًكمٌ مف  تكبح عمييا

  
 ( ٔ٘:  د ث رقـ)

َ ػدََّثَنا : َقػاَل ، َ َعْبػُد المَّػِو ْبػُف َ ػِع دٍ ، َ دََّثَنا ُعْثَماُف ْبُف َأِبػي َ ػْ َب َ : ـ أب  دا د قاؿ ا ما
، َعػْف َجػدِّهِ ، َعػْف َأِب ػوِ ، َعْف َعْمػِر  ْبػِف ُ ػَعْ بٍ ، َعِف اْبِف َعْجَ فَ ، َأُب  َخاِلٍد َ ْعِني ُ َمْ َماَف ْبَف َ  َّافَ 

ـُ اْمرََأًة َأِ  اْ َتَرى َخاِدًمػا: َقاؿَ  َعِف النَِّبّي ِ  ّـَ ِإنِّػي َأْ ػأَُلَؾ َخْ َرَىػا َ َخْ ػَر ، )ِإَذا َتَز ََّج َأَ ُدُك َفْمَ ُقػِؿ المَُّيػ
َذا اْ ػػَتَرى َبِع ػػرًا، َ َأُعػػ ُذ ِبػػَؾ ِمػػْف َ ػػرَِّىا َ ِمػػْف َ ػػرِّ َمػػا َجَبْمَتَيػػا َعَمْ ػػوِ ، َعَمْ ػػوِ (ٕ)َمػػا َجَبْمَتَيػػا  َفْمَ ْأُخػػذْ  َ اِ 

ّـَ ِلَ ْأُخػْذ ِبَناِ ػَ ِتَيا، زَاَد َأُبػ  َ ػِع دٍ : . َقػاَؿ َأُبػ  َداُ دَ (٘)َ ْلَ ُقػْؿ ِمْثػَؿ َذِلػَؾ( (ٗ)َ َناِموِ (ٖ)ِبِذْرَ ةِ  َ ْلَ ػْدُع (ٙ)ثُػ
 .ِباْلَبَرَكِ  ِفي اْلَمْرَأِة َ اْلَخاِدـِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .ْٕ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ، ىاـثق  لو أ  : أىًبي شىٍيبىةى  ٍبف *ُعْثَماف

 .ْٔ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ، ثق : ٍبف سىًعيدَعْبد المَّو *

 .ُْ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ، اختمطت عم و أ اد ث أب  ىر رة  د ؽ: اْبِف َعْجَ فَ *

 .ْْ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ،  د ؽ: بف شيعىٍيبَعْمر  *

  .ْْ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ، ثبت  ماعو مف جده،  د ؽ: مَّدشيعىٍيب بف ميحى : َأِب وِ *

 

 
                                                 

 (.ُِّ/ٔصحيح سنف ابي داككد، اللباني، ) (ُ)
مقت كطيبعت عميو. النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )جبمتيا:  (ِ)  (ِّٔ/ ُأم خي
 (.ُٗٓ/ ِديث كاألثر، البف األثير، )أعمى البعير كذركة كؿ شيء أعبله،.النياية في هريب الحذر ة:  (ّ)
(سناـ اإلبؿ الحدبة في ظيكرىا، حاشية السندم عمى َْٗ/ ِالمصدر نفسو، )، سناـ كؿ شىء أعبله نامو:  (ْ)

 (.ّّ/ ِسنف ابف ماجو، )
 (. َُِٔ/حِْٖ/ ِسنف أبي داكد، كتاب النكاح، باب في جامح النكاح، ) (ٓ)
شعر المسترسؿ عمى الجبية، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، لمعيني مقدمو الرأس، أكىي الالنا   :  (ٔ)
(ُْ/ُّْ .) 



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُٔ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػػػاف بمفظػػػو ابػػػف ماجػػػوأخرجػػػو  ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى مػػػف طريػػػؽ سي
          طريػػػؽ مػػػف النسػػػائيكأخرجػػػو ، (ُ)

زىاًعٌي بمفظو سىًعٍيد بف أىًبي أىيٍُّكب جمػيعيـ ، (ٓ)البييقػيك ، (ْ)يكابػف السػن، (ّ)ابػف ماجػوكأخرجػو ، (ِ)الخي
ٍرًدٌم  كأخرجػػػو الطبرانػػػي مػػػف طريػػػؽ، الثَّػػػٍكًرٌم بنحػػػكه مػػػف طريػػػؽ سيػػػٍفيىاف ػػػد الػػػدَّرىاكى مَّ ٍبػػػد العىًزٍيػػػز بػػػف ميحى عى

 كبلىمػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػؽ ، (ٖ)بنحػػػػػػػػػػػػكه البييقػػػػػػػػػػػػيك ، (ٕ)كأخرجػػػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػػػاكـ بمفظػػػػػػػػػػػػو، (ٔ)مختصػػػػػػػػػػػػران 
ػػػػػػػًعٍيد القىطَّػػػػػػػاف بإسػػػػػػػناده ػػػػػػػمىٍيمىافجمػػػػػػػيعيـ ، يىٍحيىػػػػػػػى بػػػػػػػف سى ػػػػػػػ، )سي  تػػػػػػػابعكا ، (كيىٍحيىػػػػػػػى، كسيػػػػػػػٍفيىاف، ًعٍيدكسى

مىٍيمىاف يَّاف سي مَّد بف عىٍجبلىف عف ركايتو في ٍبف حى  بإسناده. ميحى
 .إ ناده   ف: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

مىٍيمىاف: فيو يَّاف  سي زىاًعيٌ  تكبح متابعة تامة مف، صدكؽٍبف حى كىك ، سىًعٍيد بف أىًبي أىيٍُّكبى الخي
 .نسائيالركاية  فيثقة 

مَّد بف عىٍجبلىف صدكؽ: كفيو       كحديثو ىنا عف، ىريرة أبياختمطت عميو أحاديث ، ميحى
 .عبد اهلل بف عمرك بف العاص

 .عميو تابحيكلـ ، صدكؽ عىٍمرك بف شيعىٍيب: كفيو

 .(ٗ) لبانياألالشيخ حسنو ك 
 

 
 

                                                 
 (.ِِِٓ/حٕٕٓ/ِ، كتاب التجارات، باب شراء الرقيؽ، )ابف ماجوسنف  (ُ)
 (.ََُُِ/حَُٖ/ ٗالسنف الكبرل، لمنسائي كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ما يقكؿ إذا أفاد امرأة، ) (ِ)
 (.ُُٖٗ/حُٕٔ/ ُالنكاح، باب ما يقكؿ إذا نكح امرأة كدخؿ بيا، )، كتاب ابف ماجوسنف  (ّ)
 (.ََٔ/حّٓٓ، )صيعمؿ اليـك كالميمة، البف السن (ْ)
 (.ُّّٖٖ/ح ِّٗ/ ٕالسنف الكبرل، لمبييقي، كتاب النكاح، باب ما يقكؿ إذا نكح امرأة كدخؿ بيا، ) (ٓ)
 (.ِِٗ)ص: الدعاء، لمطبراني، باب القكؿ عند بناء الرجؿ بأىمو،  (ٔ)
 (.ِٕٕٓ/حَِِ/ ِالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب النكاح، ) (ٕ)
 (.ُّّٖٗ/ح ِّٗ/ ٕالسنف الكبرل، لمبييقي، كتاب النكاح، باب ما يقكؿ إذا نكح امرأة كدخؿ بيا، ) (ٖ)
 (.ّّٕ/ ٔصحيح أبي داكد، لؤللباني، ) (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُٕ 

 ( ٕ٘:  د ث رقـ)
َعْف ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ ، ْبُف َعْبِد المَِّو ْبِف ُنَمْ رٍ َ دََّثَنا ُمَ مَُّد : قاؿ ا ماـ أب  دا د 

ػاٍر ِفػي اْلَ ػْ ـِ الَّػِذي ُ َ ػؾن ِف ػوِ : َقػاؿَ  َعػْف ِ ػَم َ ، َعْف َأِبي ِإْ ػَ اؽَ ، َعْمِر  ْبِف َقْ سٍ  ، (ٔ)ُكنَّػا ِعْنػَد َعمَّ
ػػػى ػػػارٌ َفَقػػػا، َبْعػػػُض اْلَقػػػْ ـِ  (ٕ)َفػػػَأَتى ِبَ ػػػاٍة َفَتَن َّ ـَ َىػػػَذا اْلَ ػػػْ ـَ : (ّ)َؿ َعمَّ َأَبػػػا  َفَقػػػْد َعَ ػػػى، )َمػػػْف َ ػػػا

 .(ٗ)(اْلَقاِ ـِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

ػػػد  * ٍبػػػد اهللُمَ مَّ ٍيػػػر اليىٍمػػػدىاًنيٌ  بػػػف عى  كمػػػائتيف مػػػات سػػػنة أربػػػح كثبلثػػػيف، العاشػػػرة مػػػف، ثقػػػ ، بػػػف نيمى
 .(٘)لميجرة

ٍبد المَّو الكيٍكًفيٌ أىبيك ، لميبلىًئيٌ ا بفي قىٍيسَعْمُر   * مػات سػنة بضػح ، السادسػة مػف، عابػد، ثق  مػتقف، عى
 .(ٔ)كمائة لميجرة كأربعيف

ٍبػًد اهلل: أب  إ  اؽ ىػ * ك ٍبػفي عى ٍمػري سػنة مػات ، مػف الثالثػة، آخرهاخػتمط بػ، مكثػر، ثقػ ، السَّػًبٍيًعيُّ  عى
 .(ٕ) تسح كعشريف كمائة لميجرة

 عػػفكنقػػؿ الفسػػكم ، (ٖ) ت زيػػف الػػديف بػػف الكيػػاؿبركػػا: مػػنيـ خػػتبلطاال أثبػت لػػو الػػبعض عمػػة
 .(ٗ)"كاف قد اختمط": بعض أىؿ العمـ قكليـ

 
                                                 

 (.ِّٕ/ ٔليبلؿ كلـ يثبت رؤيتو، عكف المعبكد، لمعيني، )اليـك الذم يتحدث فيو الناس برؤيتو ا ـ  ال ؾ:  (ُ)
ى:  (ِ)  أىم اعتىزىؿ كىاحترز عىف أىكمو. المصدر نفسو.َفَتَن َّ
اًمر العىٍنًسٌي.  َعمَّار ْبف َ اِ ر(ّ)  ٍبف عى
، رسكؿكيٍنيىة لَأَبا اْلَقاِ ـ: ( ِّّْ/حََّ/ ِسنف أبي داكد، كتاب الصياـ، باب كراىية صـك يـك الشؾ، ) (ْ)

فيو دليؿ عمى تحريـ صياـ يـك الشؾ، فتح البارم، البف حجر، فائدة: (، ِٕٗ/ ّ، )مباركفكرمتحفة األحكذم، لم
(ْ /ُِ.) 
ىي منسكبة إلى ىمداف، كىي قبيمة مف اليمف الَيْمَداِنّي: ( ٔٔٓ/ ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)

 (.َْٗ، البف حجر، )ص: : تقريب التيذيبانظر(، ُْٗ/ ُّاألنساب، لمسمعاني، )
 (.ِْٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ََِ/ ِِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٔ)
 (.ّٕٗ/ُ، البف حجر، )انظر: تقريب التيذيب(، َُِ/ِِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (.ٖٔصالككاكب النيرات، البف الكياؿ، ) (ٖ)
 (. ّٗ/ُالمختمطيف، لمعبلئي، ) (ٗ)



َحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطدػاضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبن . 

 ُُٖ 

 .(ُ) "أبك إسحاؽ السبيعي اختمط ": كقاؿ ابف الصبلح
"لػػـ يعتبػػر أحػػد مػػف األئمػػة مػػا ذكػػر مػػف اخػػتبلط أبػػي : فقػػاؿ لعمػػةا عنػػو ىػػذه العبلئػػى فػػيكن

كاعتبػره مػف القسػـ ، يختمط في شيء مف حديثو احتجكا بو مطمقا كذلؾ يدؿ عمى أنو لـ كقد، إسحاؽ
كقػاؿ فػي ، (ّ)" شػاخ كنسػى كلػـ يخػتمط " : الميزاف فقػاؿ في ىذه العمة فين الذىبيككذلؾ ، (ِ)األكؿ"

كعمؽ عمى ىػذه العبػارة بػالقكؿ التغيػر هيػر "ثقة تغير قبؿ مكتو مف الكبر كساء حفظو": مكضحو  خر
  .(ٓ)ـ الذىبي ىذا في تعميقو عمى كبلـ ابف الصبلح السابؽكأقر الحافظ العراقي كبل، (ْ)االختبلط"

 .(ٔ)ذكره ابف حجر في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيف
ح الباحثة إنو   .ثق   دلستيرجّْ

حدكد  فيمات ، مف الثانية، ثق ، تابعي، أىبيك بكر الكيٍكًفيٌ : كييقاؿ، العىٍبًسيٌ  ِ َم  بف ُزَفر*
 .(ٕ)السبعيف

 :  ج ال د ثتخر : ثان اً 
 ، (ُّ)كأبػػك يعمػػى، (ُِ)البػػزارك ، (ُُ)الػػدارميك ، (َُ)ابػػف ماجػػوك ، (ٗ)نسػػائيكال، (ٖ)أخرجػػو الترمػػذم

 

                                                 
 (.ِّٕ/ ُاالهتباط بمف رمي باالختبلط لمسبط بف العجمي، ) (ُ)
 (.ْٗ/ُالمختمطيف، لمعبلئي، ) (ِ)
ىك  فة تصيب العقؿ فتؤثر في اإلدراؾ، كالتغير يختمؼ قاؿ الخت ط: (. ِّْ/ ِميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ّ)

ف عركة: الحافظ قد يتغٌير حفظو إذا كىبير، كتنقيص ًحٌدة ذىنو، فميس ىك في شيخكختو، الذىبي: في ترجمتو ليشاـ ب
نما الذم يضٌر االختبلط  كيك في شبييتو، كما ثىـٌ أحد بمعصـك مف السيك كالنسياف، كما ىذا التغير بضارو أصبلن كا 

 " المصدر نفسو.
  (.َِٖ/ ُذكر أسماء مف تيكٌمـ فيو كىك مكثؽ، لمذىبي، ) (ْ)
 (.ْْٓ/ُالتقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصبلح، لمعراقي، ) (ٓ)
 (.ِْ/ُطبقات المدلسيف، البف حجر) (ٔ)
 (.ِٖٕ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِِّ/ُّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
(ٖ) ( ، ، باب ما جاء ال تقدمكا الشير بصـك  (.ٖٔٔ/حُٔ/ ّسنف الترمذم، أبكاب الصـك
 .(ُِٖٖ/ح ُّٓ/ْالسنف، لمنسائي، كتاب الجنائز، باب صياـ يـك الشؾ، ) (ٗ)
، باب ما جاء في صياـ يـك الشؾ، )ابف ماجوسنف  (َُ)  (.ُْٓٔ/حِٕٓ/ ُ، كتاب الصـك
، باب في النيى عف صياـ الشؾ، ) (ُُ)  (.ُِْٕ/حَُْٕ/ ِسنف الدارمي، كتاب الصـك
 (.ُّْٗ/حُِّ/ ْ، )ابف ياسر مسند البزار، مسند عمار  (ُِ)
(ُّ) ( ،  (. ُْْٔ/حَِٖ/ ّمسند أبي يعمى المكصمي، كتاب الصـك



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُٗ 

يَّػاف بإسػناده  (ْ)كالبغكل، (ّ)كالحاكـ، (ِ)كالدار قطنى، (ُ)كابف خزيمة        ػمىٍيمىاف ٍبػفى حى مػف طريػؽ سي
 كلفظو.

 .إ ناده ضع ؼ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

مىيٍ  فيو يَّافسي   .كلـ يتابح عميو، صدكؽ مىاف ٍبف حى
 .مف الركايات مأ في يصرح بالسماعمدلس مف الطبقة الثالثة كلـ ، أبك إسحاؽ ثقة: كفيو

             كضعفو، كىذا الحديث ال نعمـ ركاه عف عمرك بف قيس إال أبك خالد ": قاؿ البزار
 .(ٔ)شعيب األرنؤكط كالشيخ، (ٓ)ابف حجر

 
 ( ٖ٘: رقـ د ث ) 

َعِف اْبِف ، َعْف ِىَ اـٍ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلدٍ ، َ دََّثَنا َعْبُد المَِّو ْبُف َ ِع دٍ : قاؿ ا ماـ أب  دا د 
ـْ َفْمُ ِجبْ  (ٚ))ِإَذا ُدِعيَ : َقاَؿ َرُ  ُؿ : َقاؿَ  َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، ِ  ِر فَ  ، َفِإْف َكاَف ُمْفِطرًا َفْمَ ْطَعـْ ، أَ ُدُك

) ْف َكاَف َ اِئًما َفْمُ َ ؿِّ َ ةُ : َقاَؿ ِىَ اـٌ ، (ٛ)َ اِ   َرَ اهُ : الدنَعاُء" َقاَؿ َأُب  َداُ دَ : "َ ال َّ
.، َ ْفُص ْبُف ِغَ اثٍ   َأْ ًضا َعْف ِىَ اـٍ

 : رجاؿ ا  ناداجـ تر : أ لً 

 .ْٔ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ، ثق : بف سىًعٍيد الًكٍنًدمٌ َعْبد اهلل *

                                                 
 (ُُْٗ/حَِْ/ ّصحيح ابف خزيمة ) (ُ)
 (.َُِٓ/حٗٗ/ ّسنف الدارقطني، كتاب الصياـ، ) (ِ)
(ّ) ( ،  (.ُِْٓ/حٖٓٓ/ ُالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب الصـك
، باب كراىية صـك الشؾ، )شرح السنة، لمبغكم، كتاب  (ْ)  (.ُِّٕ/ حُِْ/ ٔالصـك
 (.ُُْ/ ّتغميؽ التعميؽ، البف حجر، ) (ٓ)
 (.ُّٓ/ ٖحاشية صحيح ابف حباف، ) (ٔ)
 (. ٓٗ/ ٕأىًم الدَّعكة فىٍميىطعـ: أىٍم فميأكؿ ندبٌا كقيؿ كجكبا عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ، )ُدِعَي:  (ٕ)
، ب (ٖ) فيو ال بأس مف فائدة: (.َِْٔ/حُّّ/ ِاب في الصائـ ييٍدعىى إلى كليمو، )سنف أبي داكد، كتاب الصـك

إظيار نكافؿ العبادة مف الصـك كالصبلة، كالمستحب إخفائيا. كفيو اإلرشاد إلى حسف المعاشرة كالتأليؼ بيف القمكب، 
 (. ٔٗ/ ٕكحسف االعتذار عند سببو، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ، لمعظيـ أبادل، )



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُِ 

سَّاف األىٍزًدمٌ  اـِى َ *  ثق  مف أثبت الناس في ابف   ر ف  في ر ا تػو عػف ال  ػف  عطػاء : ٍبف حى
 .ْٓ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ، مقاؿ ألنو ق ؿ كاف  ر ؿ عنيما

مَّد ٍبف ًسيًريف: ابف   ر ف*   .ْٓ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتة ، ثق ، األنصارم ميحى
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ًعػػػػػيٌ  مػػػػػف طريػػػػػؽأخرجػػػػو مسػػػػػمـ  ٍفػػػػػص بػػػػػف ًهيىػػػػػاث النَّخى             مػػػػػف طريػػػػػؽ النسػػػػػائيأخرجػػػػػو ك  .(ُ)حى
اًعٍيؿ بػػف ًإٍبػػرىاًىٍيـ األىسىػػًدمٌ  ًإٍسػػمى
ػػمىًميٌ (ِ) ٍكف السُّ .كأخرجػػو أحمػػد عػػف يىًزٍيػػد بػػف ىىػػاري

ٍفػػص ثبلثػػتيـ، (ّ) ، )حى
اًعٍيؿك  ٍسمى يَّافى  كاكيىًزٍيد( تابع، اً  مىٍيمىافى ٍبفى حى ، بإسػناده كلفظػو سَّػاف األىٍزًدمٌ شىػاـ ٍبػف حى عػف ىً  ركايتو فيسي

سَّػاف ، (ٓ)كأحمد، (ْ)كأخرجو الترمذم  ركايتػو فػيكبلىما مف طريؽ أىيٍُّكب السٍّْخًتيىاًنٌي تابح ًىشىػاـ ٍبػف حى
ػػد بػػف ًسػػ مَّ ، (ٗ)ابػػف ماجػػوك ، (ٖ)كالترمػػذم، (ٕ)كأبػػك داكد، (ٔ)كأخرجػػو مسػػمـ، يًريف بإسػػناده كلفظػػوعػػف ميحى

ٍبػػػػد الػػػػرَّحٍ ، (ُُ)دارميالػػػػك ، (َُ)كأحمػػػػد ػػػػز األىٍعػػػػرىج بمفظػػػػوجمػػػػيعيـ مػػػػف طريػػػػؽ عى       كأخرجػػػػو، مىف ٍبػػػػف ىيٍرمي
ػػػػػػػػػػػائغ اأىبػػػػػػػػػػػالميكنػػػػػػػػػػػي ف نيفىٍيػػػػػػػػػػػح كبلىمػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػ، (ُّ)كأحمػػػػػػػػػػػد، (ُِ)أبػػػػػػػػػػػك داكد  كبلىمػػػػػػػػػػػا ، رىاًفػػػػػػػػػػػح الصَّ
ٍبد الرٍَّحمى  مَّد بف ًسيًريف تابعا رىاًفح( يكأىبي ، ف)عى  بمفظو.بو  ىريرة  أبيعف  ركايتو في ميحى

  إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 
ػػػمىٍيمىاف: فيػػػو يَّػػػاف صػػػدكؽ سي ، أحمػػػد، ركايػػػة مسػػػمـ فػػػيمػػػف الثقػػػات متابعػػػة تامػػػة تكبػػػح ، ٍبػػػف حى

 التخريج. فيكهيره كما ىك مبيف  مسمـركاية  فيناقصة  ةكمتابع

سَّاف األىٍزًدمٌ : كفيو ـي ٍبف حى كفػي ركايتػو عػف الحسػف ثقة مف أثبت الناس فػي ابػف سػيريف  ًىشىا
 .حديثو ىنا عف ابف سيريف: قمت، عنيما كعطاء مقاؿ ألنو قيؿ كاف يرسؿ

                                                 
 (.َّْٓ/حُّٓ/ْصحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب األمر بإجابو الداعى، ) (ُ)
 (.ِّٕٓ/حّٓٓ/ّالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصياـ، باب في الصائـ إذا ديًعي ) (ِ)
 (.َُٖٓٓ/حّْْ/ ُٔ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ّ)
 (.َٖٕ/حُُْ/ ّا جاء في إجابة الصائـ الدعكة، )سنف الترمذم، كتاب الصياـ، باب م (ْ)
 (. َُّْٗ/حِِٗ/ ُٔ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ٓ)
 (.ُٗٓ/ح َٖٓ/ِصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب الصائـ ييٍدعىى لطعاـ فميقؿ: إني صائـ ) (ٔ)
 (. ُِْٔ/حُّّ/ ًِإذىا ديًعيى ًإلى الطَّعاـ، ) سنف أبي داكد، كتاب الصياـ، باب ما يقكؿ الصائـ (ٕ)
 (.ُٖٕ/حُُْ/ ّسنف الترمذم، كتاب الصياـ، باب ما جاء في إجابة الصائـ الدعكة، ) (ٖ)
 (. َُٕٓ/حٔٓٓ/ ُ، كتاب الصياـ، باب مف ديعي إلى طعاـ كىك صائـ، )ابف ماجوسنف  (ٗ)
 (.َّْٕ/حِّٓ/ ُِ، )ريرة مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ى (َُ)
 (.ُٖٕٕ/حَُٖٔ/ ِسنف الدارمي، باب مف ديعي إلى الطعاـ كىك صائـ فميقؿ: إني صائـ ) (ُُ)
 (.َُٗٓ/حّْٖ/ ْسنف أبي داكد، كتاب الصياـ، باب في الرجؿ ييٍدعىى أيككف ذلؾ إذنو، ) (ُِ)
 (.َُْٖٗ/حَِٓ/ ُٔ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ُّ)



ْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطدػاضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطان . 

 ُُِ 

  ) د ث رقـ: *(
، ح  َ ػدََّثَنا اْلَقْعَنِبػين ، َ ػدََّثَنا َ مَّػاد، َ ػدََّثَنا ُم َ ػى ْبػُف ِإْ ػَماِع ؿَ : قاؿ ا مػاـ أبػ  دا د 

 َعػػْف ، َ ُمَ اِضػػٌر اْلَمْعَنػػى، َ ػػدََّثَنا ُ ػػَمْ َماُف ْبػػُف َ  َّػػافَ ، ىح  َ ػػدََّثَنا ُ  ُ ػػُؼ ْبػػُف ُم َ ػػ، َعػػْف َماِلػػؾٍ 
ـْ َ ْذُكرَا َعْف َ مَّػادٍ ، َعْف َعاِئَ  َ ، َعْف َأِب وِ ، ِىَ اـِ ْبِف ُعْرَ ةَ  ـْ َقػاُل ا، َ َماِلػؾٍ ، َ َل َ ػا : َعػْف َعاِئَ ػَ  َأنَُّيػ

ـْ َرُ  َؿ المَِّو ِإفَّ َقْ ًما َ ِد ُث  َعْيػٍد ِبالْ  ـْ َلػ ـَ المَّػِو َعَمْ َيػا َأ َجاِىِم َّػِ  َ ػْأُت َف ِبُمْ َمػاٍف َل َنػْدِري َأَذَكػُر ا اْ ػ
 .(ٔ))َ من ا المََّو َ ُكُم ا(: َأَفَنْأُكُؿ ِمْنَياق َفَقاَؿ َرُ  ؿُ ، َ ْذُكُر ا

 .ْ: حديث رقـ في سبؽ تخريجو
 

 ( ٗ٘:  د ث رقـ) 
َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد َ ْعِنػػي ، ا َعْبػػُد المَّػػِو ْبػػُف َ ػػِع ٍد اْلِكْنػػِدين َ ػػدََّثنَ : قػػاؿ ا مػػاـ أبػػ  دا د 

، (ٖ)َخْ َبػرَ  المَُّو َعَمػى َنِب ِّػِو  (ٕ)َلمَّا َأَفاءَ ): َقاؿَ ، َعْف ُبَ ْ ِر ْبِف َ َ ارٍ ، َعْف َ ْ َ ى ْبِف َ ِع دٍ ، ُ َمْ َمافَ 
َ َمػا َ ْنػِزُؿ (٘)َفَعػَزَؿ ِنْ ػَفَيا ِلَنَ اِئِبػوِ ، َجَمَع ُكؿن َ ْيـٍ ِماَئػَ  َ ػْيـٍ ، (ٗ)َقَ َمَيا َعَمى ِ تٍَّ  َ َثَ ِث َف َ ْيًما

َفَقَ ػػَمُو َبػػْ َف اْلُمْ ػػِمِم َف ، َ َعػػَزَؿ النِّْ ػػَؼ اآْلَخػػرَ ، َمَعُيَمػػا (ٛ)َ َمػػا ُأِ  ػػزَ ، (ٚ)َ اْلُكَتْ َبػػ َ (ٙ)اْلَ ِط َ ػػ َ ، ِبػػوِ 
ـُ َرُ  ؿِ ، ُأِ  َز َمَعُيَماَ َما ، (ٓٔ)َ النََّطاةَ  (ٜ)ال ِّؽَّ    .(ٔٔ)ِف َما ُأِ  َز َمَعُيَما( َ َكاَف َ ْي

                                                 
 سنف أبي داكد، كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكؿ المحـ ال يدرل اذكر اسـ اهلل عميو أـ ال   (ُ)
 (.ِِٖٗ/حَُْ/ ّ)
ٍرب كىالى ًجياد. كأٍصؿ الفىٍيء: الرُّجيكعي. النيايالفيء:  (ِ) ٍيًر حى ؿى ًلٍمميٍسًمًميفى ًمٍف أىٍمكىاًؿ اٍلكيفَّاًر ًمٍف هى في  ةكىىيكى مىا حىصى

 (. ِْٖ/ ّهريب الحديث كاألثر، البف األثير، )
، كىي ناحية عمى ثمانية برد مف المدينة لمف يريد الشاـ، يطمؽ ىذا المكضح المذككر في هزاة النبيَخ بُر:  (ّ)

 (.َْٗ/ ِاالسـ عمى الكالية، معجـ البمداف، لمحمكم. )
(ْ)  : ـً  (ِْٖ/ ِالحديث كاألثر، البف األثير، ) سيمّْي كيؿ نىصيب سىٍيمان، النياية في هريبَ ْي
 (.ُِّ/ ٓما ينكب اإلنساف أم ينزؿ بو مف الميمات كالحكادث، المصدر نفسو، )ِلَنَ اِئِبِو:  (ٓ)
( كىك حصف مف حصكف خيبر، المصدر السابؽاْلَ ِط ِح:  (ٔ) طىحى  (َِّ/ ٓ) ،مف )كى
 ف مف حصكف خيبر، معجـ البمداف، لمحمكم، القطعة مف الجيش ألنيا اجتمعت: كىك حصاْلُكَتْ َب :  (ٕ)
(ْ /ّْٕ.) 
 ، مالجمح كضـ الشيء، ككؿ مف ضـ شيئان إلى نفسو مف ماؿ أك هير ذلؾ. تاج العركس، لمزبيدُأِ  ز:  (ٖ)
(ُٓ /َُِ.) 
 (.ُْٗ/ ِالنياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )، : الًقٍطعةال ِّؽَّ  (ٗ)
 (.ُِٗ/ ٓاسـ ألرض خيبر، النطاه حصف بخيبر، معجـ البمداف، لمحمكم، )قيؿ ىك النََّطاَة:  (َُ)
 (.َُّّ/حُٗٓ/ ّسنف أبي داكد، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، باب ماجاء في حكـ أرض خبير، ) (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

  .ْٔ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتة ، ثق : ٍبفي سىًعيدو اٍلًكٍنًدمٌ َعْبُد المَِّو  *

ػاًرمٌ  َ ْ َ ى * ك األىٍنصى ٍمػرو  مػات سػنة أربػح كأربعػيف الخامسػة مػف، ثقػ  ثبػت، بف سىًعٍيًد بػف قىػٍيس بػف عى
 .(ٔ)أك بعدىا كمائة لميجرة

اًرًثيٌ  ٍبف يىسىارَبِ  ر  * ًديًنيٌ  اٍلحى ىيـ اٍلمى اًرٌم مىٍكالى  .(ِ)مف الثالثة، ثق ، اأٍلٍنصى

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػمىٍيمىاف بػػف بًػػبلىؿ التٍَّيًمػػيٌ  أخرجػو أبػػك داكد مػػف طريػػؽ سي
يَّػػاف تػػابح، (ّ) ػمىٍيمىاف ٍبػػف حى  ايتػػورك  فػػي سي

اًرٌم بإسناده كلفظو.عف   يىٍحيىى ٍبف سىًعيد األىٍنصى
 .إ ناده    ح لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى ػمىٍيمىاف بػف بًػبلىؿمػف تكبػح متابعػة تامػة  صدكؽ سي  ركايػة فػيكىػك ثقػة ، سي
 . داكد بيأل

  .(ْ)لبانيصححو األك 

 (٘٘:  د ث رقـ) 
، َعػْف ِىَ ػاـٍ ، َ ػدََّثَنا ُ ػَمْ َماُف َ ْعِنػي اْبػَف َ  َّػافَ ، َ دََّثَنا َأُب  َتْ َبػ َ :   دا د قاؿ ا ماـ أب 
 .(ٖ)ِل ٌؼ( (ٚ)َ ْ ُ َىا(ٙ)َرُ  ِؿ ِمْف َأَدـٍ  (٘))َكاَنْت ِضْجَع ُ : َقاَلتْ ،  َعْف َعاِئَ َ  ، َعْف َأِب وِ 

 

                                                 
 (.ُٗٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ّْٔ/ ُّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُِٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ّْٔ/ ُّب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، )تيذي (ِ)
ٍكـ أرض، ) (ّ)  (.َُّْ/حَُٔ/ّسنف أبي داكد، كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء، باب ما جاء في كىاٍلفىٍيًء حي
 (.ِصحيح كضعيؼ سنف أبي داكد، لؤللباني، )ص:  (ْ)

، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )مف االضطجاعِضْجَعُ :  (ٓ)  (.ْٕ/ ّ، كىك النـك
(ٔ)  :  (.ُِْ/ ٕ، )مباركفكرماسـ لجمح األديـ كىك الجمد المدبكغ، تحفة األحكذم، لمأ َدـٍ
، كالقيٍطًف، تاج العركس، لمزبيدل، )ال   :  (ٕ) ٍيًرىا بشيءو  ( ُّْ/ ّٕمؿءي الًكسادىًة كهى
 : ليؼ النخؿ، عكف المعبكد كحاشيةل ؼ (.ُْْٕ/حُٕ/ْتاب المباس، باب في الفرش، )سنف أبي داكد، ك (ٖ)
 (.ُّٔ/ ُُابف القيـ، لمعظيـ أبادل، ) 



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِّ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .ْْ: حديث رقـ في سبقت ترجمتة،  ثق: َأُب  َتْ َب َ  *

بىٍيػػر ٍبػػف اٍلعىػػكَّاـِىَ ػػاـ  * ػػٍركىةى ٍبػػف الزُّ سػػنة خمػػس أك سػػت كأربعػػيف مػػات ، مػػف الطبقػػة الخامسػػة، ٍبػػف عي
 .(ِ)الطبقة األكلى مف طبقات المدلسيف فيذكره ابف حجر ، (ُ)ربما دلس، ثق  فق و، لميجرة كمائة

بىٍير ٍبف اٍلعىك ا بف عيركةى : أب و  .(ّ)لميجرة مات سنة أربح كتسعيف، الثالثةمف ، ثق ، اـ اٍلقرًشيلزُّ

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ٍبدىه بف سي كبلىما، (ٓ)الترمذمك ، (ْ)أخرجو مسمـ داكد  ككأخرجػو أبػ، مىٍيمىاف الًكبلىًبيٌ مف طريؽ عى
اًزـ الكيٍكًفيٌ  مَّد بف خى مف طريؽ ميحى
كأخرجػو أحمػد ، (ٕ)مف طريؽ عمػى بػف مسػير الترمذمكأخرجو ، (ٔ)

ٍبػػػدىه أربعػػػتيـ، (ٖ)مػػػف طريػػػؽ عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي الزنػػػاد ػػػد، )عى مَّ كا تػػػابعكعبػػػدالرحمف( ، كعمػػػى، كميحى
يَّافى سم  عف ًىشىاـ ٍبف عيٍركىة بإسناده كلفظو.ركايتي فيٍيمىافى ٍبفى حى

 :إ ناده    ح لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف صدكؽ: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كهيرة كما ىك  مسمـركاية  فيمف الثقات ، كبح متابعة تامةت، سي
 مبيف في التخريج.

 .(ٗ)ياأللبانالشيخ صححو ك  
 

  
 

                                                 
 (.ّٕٓ، البف حجر، )ص انظر: تقريب التيذيب(، ِِّ/ َّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)

 (.ِٔ/ُطبقات المدلسيف، البف حجر، ) (ِ)
 (.ّٖٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ْٗ/ ّٓاؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، )تيذيب الكم (ّ)
 (. ْٕٗٓ/حُْٓ/ ٔصحيح مسمـ كتاب المباس، باب الكسائد كالفرش، ) (ْ)
 (.ِْٗٔ/حْْٔ/ ْسنف الترمذم، باب ما جاء في صفة أكانى الحكض، ) (ٓ)
 (.ُْْٔ/حُٕ/ْسنف أبي داكد، كتاب المباس، باب في الفرش، ) (ٔ)
 (. ُُٕٔ/حِّٕ/ْ، )سنف الترمذم كتاب المباس، باب ما جاء في فراش النبى  (ٕ)
 (.ِْٖٕٔ، ُِْْٓ/حَٖٓ/َْ، )   مسند أحمد، مسند السيدة عائشة (ٖ)
 (.ُٕ/ْصحيح سنف أبي داكد، لؤللباني، ) (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِْ 

 ( ٙ٘:  د ث رقـ)
ِب ُع ْبُف َناِفٍع َأُب  َتْ َبػ َ : قاؿ ا ماـ أب  دا د  َعػْف ، َ ػدََّثَنا ُ ػَمْ َماُف ْبػُف َ  َّػافَ ، َ دََّثَنا الرَّ

: َفَقػاؿَ ، َ ْ ػُك  َجػاَرهُ  َجػاَء َرُجػٌؿ ِإَلػى النَِّبػيِّ : َقػاؿَ ، َعػْف َأِبػي ُىَرْ ػَرةَ ، َعػْف َأِب ػوِ ، ْجَ فَ ُمَ مَِّد ْبِف عَ 
)اْذَىْب َفاْطَرْح َمتَاَعَؾ ِفػي الطَِّر ػِؽ( َفَطػَرَح َمتَاَعػُو ِفػي : َفَقاؿَ ، )اْذَىْب َفاْ ِبْر( َفَأتَاُه َمرََّتْ ِف َأْ  َثَ ثًا

ـْ َخَبَرهُ  ،الطَِّر ؽِ  ، َ َفَعؿَ ، َ َفَعؿَ  ،َفَعَؿ المَُّو ِبوِ : (ٔ)َفَجَعَؿ النَّاُس َ ْمَعُن َنوُ ، َفَجَعَؿ النَّاُس َ ْ أَُل َنُو َفُ ْخِبُرُى
 .(ٕ)اْرِجْع َل َتَرى ِمنِّي َ ْ ًئا َتْكَرُىوُ : َفَجاَء ِإَلْ ِو َجاُرُه َفَقاَؿ َلوُ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .ْْ: حديث رقـسبقت ترجمتة في ، ثق :   َتْ َب َ َأبُ  *

فُمَ مَّد *   .ُْ:حديث رقـت ترجمتة في سبق، ىر ره أبياختمطت عم و أ اد ث  د ؽ : ٍبًف عىٍجبلى

ٍبد شىٍمسَعْجَ ف  * ًبيعىةى ٍبف عى ٍتبىة ٍبف رى ٍكلىى فىاًطمىة ًبٍنت عي  قاؿك ، (ٖ)الرابعة ال بأس بو، الطبقة مف مى
(ْ)" ال بأس بو ": النسائيكقاؿ  يركعنو إال ابنو محمد" لـ :" داكد أبك

 .(ٓ)قاتوثي  في حباف ابف كذكره، 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّاف مف طريؽ أخرجو أبك يعمى المكصمي مىٍيمىاف ٍبف حى سي
، (ٖ)يالبييقػك ، (ٕ)الحاكـ كأخرجو، (ٔ) 

ػػػػػػى الزٍُّىػػػػػػًرمٌ كبلىمػػػػػػا  ػػػػػػٍفكىاف بػػػػػػف ًعٍيسى ػػػػػػمى  تػػػػػػابح مػػػػػػف طريػػػػػػؽ صى يَّػػػػػػاف سي                       ركايتػػػػػػو عػػػػػػف فػػػػػػيٍيمىاف ٍبػػػػػػفى حى
ف  مَّد ٍبف عىٍجبلى  بإسناده كلفظو. ميحى

 . ناده ضع ؼإ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبفى حى ٍفكىاف بف ًعٍيسىى تابعو، صدكؽ سي  .التخريج فيكما ىك مبيف  صى

                                                 
عاء، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف الطٍَّرد كاإلٍبعاد مفى رحمو المَّو، كمف الخمؽ، السَّب كالدُّ المَّعف:  (ُ)

 (.ِٓٓ/ ْاألثير، )
 (.ُّٓٓ/حّّٗ/ ْسنف أبي داكد، كتاب األدب، باب في حؽ الجار، ) (ِ)
 (.ّٕٖ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب( ُُٔٓ/ُٗتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ُّْ/ ٕتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ْ)
 (.ِِٕ/ ٓالثقات، البف حباف، ) (ٓ)
 (.َّٔٔ/حَٔٓ/ ُُ، )مسند أبي يعمى المكصمي، مسند أبي ىريرة  (ٔ)
 (.َِّٕ/ُّٖ/ ْالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب البر كالصمة، ) (ٕ)
 (. ََُٗ/حٓٗ/ ُِشعب اإليماف، لمبييقي، كتاب اكراـ الجار، ) (ٖ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٓ 

كلػـ يتػابح ، قمػت تفػرد بػو، ىريرة أبياديث اختمطت عميو أح صدكؽ محمد بف عجبلف: كفيو
 .عميو

 
 ( ٚ٘:  د ث رقـ) 

َعػْف َأِبػي ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمػرُ ، َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ : قاؿ ا ماـ أب  دا د 
َعَمْ ػػَؾ : َفُقْمػػتُ  َأَتْ ػُت النَِّبػػيَّ : َقػػاؿَ ، ُيَجْ ِمػػيِّ َعػػْف َأِبػػي ُجػَري  الْ ، (ٔ)َعػػْف َأِبػػي َتِم َمػَ  اْلُيَجْ ِمػػيِّ ، ِغَفػارٍ 

ـُ َ ا َرُ  َؿ المَّوِ  ـُ َتِ  َُّ  اْلَمْ َتى(، )َل َتُقْؿ َعَمْ َؾ ال ََّ ـُ : َقاؿَ ، ال ََّ  َفِإفَّ َعَمْ َؾ ال ََّ 
(ٕ). 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
ػػٍيبىةى َأُبػػ  َبْكػػِر  * بػػد ا: ٍبػػفي أىبًػػي شى ػػٍيبىةعى ػػد ٍبػػف أىبػػي شى مَّ خمػػس  مػػات سػػنة، مػػف العاشػػرة، ثقػػة، هلل ٍبػػف ميحى

 .(ٖ)لميجرة  كثبلثيف كمائتيف
 ، (ٗ)السادسة مف، البىٍصًرمٌ  أك ابف سىعيد الطائٌي أىًبك ًهفىار ديالميثنَّى بف سىعً : ِغَفار  َأبِ  *

، "لػػيس بػػو بػػأس": (ٛ)بػػف حجػػركا، (ٚ)بػػف عمػػي الفػػبلسعمػػرك قػػاؿ  ، (ٙ)كالبػػزار، (٘)كثَّقػػوي اإلمػػاـ أحمػػد
(ٓٔ)" صالح الحديث": كقاؿ أبك حاتـ، (ٜ)مشيكر"": كقاؿ ابف معيف

. 
 .ثق تيرجح الباحثة إنو 

اًلد: ىك ي َتِم َمَ  اْلُيَجْ ِميِّ أبِ * ٍيًمٌي اٍلبىٍصًرمٌ ، طىًريؼ ٍبف ميجى  مات، ثق ، مف الثالثة، أىبيك تىًميمىة اٍلييجى
 .(ُُ)يا أك بعدىاأك قبملميجرة سبح كتسعيف سنو 

                                                 
(ُ)  :  (.ّٖٔ/ ُّى محمة بالبصرة، األنساب لمسمعاني، )ىذه النسبة إلاْلُيَجْ ِميِّ
فيو دليؿ عمى فائدة: (. َِٗٓ/حّّٓ/ ْسنف أبي داكد، كتاب األدب، باب كراىية أف يقكؿ: عميؾ السبلـ، ) (ِ)

التساكم بيف األحياء كاألمكات في السبلـ، عكف المعبكد شرح سنف أبك داككد كحاشية ابف القيـ، لمعظيـ أبادم، 
(ُُ /ّٗ .) 
 (.َِّالبف حجر، )ص:  انظر: تقريب التيذيب(، ٖٗ/ ّّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ُٗٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُٗٗ/ ِٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
 (.ْٕٔ/ ِالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، لئلماـ أحمد، ) (ٓ)
 (.ّْ/َُحجر، ) تيذيب التيذيب، البف (ٔ)
 (.ِّٓ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٕ)
 (.ُٗٓ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ٖ)
 (.ِّٓ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٗ)
 (.ِّٓ/ٖالمصدر نفسو) (َُ)
 (.ِِٖ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ََِ/ ِٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُُ)



صتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاض . 

 ُِٔ 

ٍمػػػرك بػػػف تمػػػيـ: َأِبػػػ  ُجػػػَري  اْلُيَجْ ِمػػػيِّ *  : اختمػػػؼ ًفػػػي اسػػػمو فقيػػػؿ، ىػػػك منسػػػكب إلػػػى اليجػػػيـ بػػػف عى
مىٍيـ مىٍيـ بف جابر: كقيؿ، جابر بف سي  .عداده ًفي أىؿ البصرة، سي

كقػػػاؿ أىبيػػػك أحمػػػد ، جػػػابر ٍبػػػف سػػميـ": "أصػػػح شػػيء عنػػػدنا فػػػي اسػػػـ أىبًػػي جػػػرم: قػػاؿ البخػػػارم
 .(ِ)صحابي معركؼ، (ُ)سكف البصرة"، كاهلل أعمـ، "سميـ ٍبف جابر أصح :العسكرم

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
ػػػػًعٍيد القىطَّػػػػاف           أخرجػػػػو الترمػػػػذم مػػػػف طريػػػػؽك ، (ّ)أخرجػػػػو أبػػػػك داكد مػػػػف طريػػػػؽ يىٍحيىػػػػى بػػػػف سى

ػػامىة ػػاد بػػف أيسى مَّ ػػامىة بػػاأى  الميكنػػى حى ، (ٓ)ييػػٍكنيس السَّػػًبٍيًعيٌ  مػػف طريػػؽ ًعٍيسىػػى بػػف النسػػائيكأخرجػػو ، (ْ) أيسى
مَّادك ، يىٍحيىى)جميعيـ  يَّػاف ، حى ػمىٍيمىاف ٍبػف حى المكنػي ركايتػو عػف الميثنَّػى بػف سىػًعيد  فػيكًعٍيسىى( تابعكا سي

 .بإسناده كبنحكهًهفىار  اأىب
   ناده    ح لغ ره.إ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػاف : فيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ، داكد كهيػػره أبػػيركايػػة  فػػيمػػف الثقػػات ، امػػةتكبػػح متابعػػة ت، صػػدكؽسي
 كباقى رجالو ثقات.

 .(ٔ)لبانيكصححو األ
 

 ( ٛ٘:  د ث رقـ)
 ح  َ ػػػدََّثَنا ، َ ػػػدََّثَنا َ ِز ػػػُد َ ْعِنػػي اْبػػػَف ُزَرْ ػػػعٍ ، َ ػػػدََّثَنا َأُبػػ  َكاِمػػػؿٍ : قػػاؿ ا مػػػاـ أبػػػ  دا د 

ػػاٌد اْلمَ ، ُم َ ػػى ْبػػُف ِإْ ػػَماِع ؿَ  ػػُد ْبػػُف َعْمػػٍر ، ْعَنػػىَ ػػدََّثَنا َ مَّ                  َعػػفْ ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َ ػػَمَم َ ، َ ػػدََّثِني ُمَ مَّ
ْف َأَبػْت ، َفػِإْف َ ػَكَتْت َفُيػَ  ِإْذُنَيػا، ِفػي َنْفِ ػَيا اْلَ ِت َمػ ُ  (ٚ))ُتْ تَْأَمرُ : َقاَؿ َرُ  ؿُ : َقاؿَ ، َأِبي ُىَرْ َرةَ  َ اِ 

                                                 
 (. ْٖ/ ٔأسد الغابة في معرفة الصحابة، البف األثير، ) (ُ)
 (.ِٖٔ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ِ)
 (.َْْٖ/حٔٓ/ ْسنف أبي داكد، كتاب المباس، باب ما جاء في إسباؿ اإلزار، ) (ّ)
 سنف الترمذم، أبكاب االستئذاف كاآلداب، باب ما جاء في كراىية أف يقكؿ عميؾ السبلـ،  (ْ)
 (. ِِِٕ/حِٕ/ ٓ)
 (.ََُٕٕ/حُِٕ/ ٗلمنسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب عكنؾ يا رب عمى ما بقى مف السبلـ، ) ،السنف الكبرل (ٓ)
 (.ِصحيح كضعيؼ سنف أبي داكد، لؤللباني، )ص:  (ٔ)
ستشار، المنياج (، كقاؿ النككل: تٖٖ/ ٔتستأذف، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ، لمعظيـ أبادل، )ت تأمر:  (ٕ)

 (.َِِ/ ٗشرح صحيح مسمـ بف الحجاج ، )



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٕ 

 َعػْف ، ُ ُمَعػاُذ ْبػُف ُمَعػاذٍ ، َ َكػَذِلَؾ َرَ اُه َأُبػ  َخاِلػٍد ُ ػَمْ َماُف ْبػُف َ  َّػافَ : َأُب  َداُ دَ  َقاؿَ  (ٔ)َفَ  َجَ اَز َعَمْ َيا
 .(ٕ)ُمَ مَِّد ْبِف َعْمٍر 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
ػة البىٍصػًرٌم : َأُب  َكاِمؿٍ  * سىػٍيف بػف طىٍمحى ٍيؿ بػف الحي ٍحػدىًرمٌ  اأبػالميكنػى فيضى مػف العاشػرة ، قػ ث، كىاًمػؿ الجى

  .(ٖ)كمائتيف لميجرة  مات سنة سبح كثبلثيف
ٍيػػح العىٍيًشػػٌي َ ِزْ ػػد  * رى مػػات سػػنة اثنتػػيف ، مػػف الثامنػػة، ثقػػ  ثبػػت، ميعىاًكيىػػة البىٍصػػًرمٌ  اأبػػ الميكنػػىبػػف زي

 .(ْ)لميجرة كثمانيف
اًعٍيؿ الًمٍنقىػػًرمٌ ُمْ َ ػػى  * ػػمىمىة التَّبيػػٍكذىًكيٌ مػػكالىـ ، بػػف ًإٍسػػمى أىبيػػك سى

التاسػػعة مػػات سػػنة  مػػف، ثقػػ  ثبػػت، (ٓ)
 .(ٔ)كمائتيف لميجرة ثبلث كعشريف

مىمىةَ مَّاد  * مىمىة بف سى    تغ ر  فظو، ثق  عابد أثبت الناس في ثابت، بف ًدٍينىار البىٍصًرٌم أىبيك سى
 .(ٕ)كمائة لميجرةمات سنة سبح كستيف ، مف الثامنة، بآخرة

ػػد  ٍمػػرك*ُمَ مَّ قػػا بػػف عى ػػة بػػف كى ٍمقىمى ػػدني، ص المٍَّيثًػػيُّ بػػف عى مػػات سػػنة خمػػس كأربعػػيف ، مػػف السادسػػة، المى
 .(ٖ)كمائة لميجرة

، (ُِ)ابػػف عػػدم ك قػػاؿ ، (ُُ)" لػيس بػػو بػػأس" : كقػػاؿ مػػرة، (َُ)نسػػائيكال، (ٗ)ابػػف معػػيف: قػوي كثَّ 
" : الػذىبيكقػاؿ ، (ُْ)"صالح الحديث يكتػب حديثػو": حاتػـأبك  قاؿك ، " " ليس بو بأس(ُّ)ابف المبارؾك 

                                                 
، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ، لمعظيـ أبادل، )َفَ  َجَ اَز َعَمْ َيا:  (ُ) مىٍييىا كىالى ًإٍجبىارى  (. ّٖ/ ٔفىبلى تعدم عى
 (. َِّٗ/حُِّ/ ِسنف أبي داكد، كتاب النكاح، باب في اإلستئمار، ) (ِ)
 (. ْْٕ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِٗٔ/ ِّي أسماء الرجاؿ، لممزم، )تيذيب الكماؿ ف (ّ)
 (.َُٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُِْ/ ِّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
 (.ُِ/ ِٗتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (.ْٗٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُِ/ِٗمزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لم (ٔ)
 (.ِٖٔ/ُالبف حجر) انظر: تقريب التيذيب(. ِّٓ/ ٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (.ْٗٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، َُٔ/ ِِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٖ)
 (.َُٕ/ُكاية ابف محرز، )تاريخ ابف معيف، ر  (ٗ)
 (. ُِٕ/ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (َُ)
 (. ّّْ/ٗتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ُُ)
 (.ِِْ/ٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم، ) (ُِ)
 (. ّّْ/ٗتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ُّ)
 (. ُّ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ُْ)



اضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطدػاضفصل . 

 ُِٖ 

  كػػػػػػػاف، " ثقػػػػػػػة: عمػػػػػػػي بػػػػػػػف المػػػػػػػدينيقػػػػػػػاؿ ك  (ِ)"صػػػػػػػدكؽ": مػػػػػػػرة كقػػػػػػػاؿ، (ُ)لحػػػػػػػديث "شػػػػػػػيخ حسػػػػػػػف ا
  .(ّ)يضعفو بعض الضعؼ"  القطاف يحيى بف سعيد

، (ْ)" يستضػعؼ": فقػاؿ ابػف سػعد: بعبارات تدؿ عمى ضعفو منيـ النيقِّادككصفو جماعة مف 
اني إبراىيـ بف يعقكبكقاؿ  كزىجى "مػا زاؿ النػاس : ابػف معػيفكقػاؿ ، (ٓ)"يشػتيى حديثػو "لػيس بقػكم: الجي

لى الضعؼ مػػ، "ىك كسط: يعقكب بف أبي شيبةكقاؿ ، (ٔ)"يتقكف حديثو  ابػف حبػافذكػره ك ، (ٕ)ىػػك"ا كا 
 .(ٗ)لو أكىاـ"صدكؽ " : ابف حجر قاؿك ، (ٖ)"كاف يخطئ": ثقاتو كقاؿ في

ح الباحثة    . د ؽ لو أ ىاـقكؿ ابف حجر تيرجّْ
ٍبػػد الػػرٍَّحمى  َأُبػػ  َ ػػَمَم *  ػػٍكؼ الزٍُّىػػًرمٌ بػػف عى مػػات سػػنة أربػػح ، الثالثػػةمػػف ، قػػ  مكثػػرث، المػػدنى ف بػػف عى

 .(َُ)لميجرة كتسعيف أك أربح كمائة

سَّػػاف التًَّمٍيًمػػيٌ  نىٍصػػر بػػف ميعىػػاذ بػػفُمَعػػاذ  *  مػػف، ثقػػ  مػػتقف، البىٍصػػًرمٌ ، أىبيػػك الميثىنَّػػى العىٍنبىػػًرمٌ ، بػػف حى
 .(ُُ)لميجرة التاسعة مات سنة ست كتسعيف كمائة

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
ٍبد اهلل بف ًإٍدًرٍيس األىٍكًدمٌ      أخرجو الترمذم مف طريؽك ، (ُِ)أخرجو أبك داكد مف طريؽ عى

ٍرًدمٌ  مَّد الدَّرىاكى ٍبد العىًزٍيز بف ميحى عى
، (ُْ) القىطَّاف يىٍحيىى بف سىًعٍيدمف طريؽ  النسائيكأخرجو ، (ُّ)

ٍبد العىًزٍيز، عىٍبد اهللك ، كميعىاذ، جميعيـ )يىًزٍيد، (ُٓ) القىطَّاف يىٍحيىى بف سىًعٍيد كأخرجو أحمد عف ، كعى
                                                 

 (.ِّٖ/ٔالعتداؿ، لمذىبي، )ميزاف ا (ُ)
 (.ُٓٔ/ُذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، لمذىبي، ) (ِ)
 (. ْٗ/ُسؤاالت ابف أبي شيبة، لعمي بف المديني، ) (ّ)
 (.ّّٓ/ٓالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ْ)
 (. ِّْ/ُ، )يأحكاؿ الرجاؿ، لمجكزجان (ٓ)
 (. ُّ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٔ)
 (.ّٕٕ/ٗتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٕ)
 (.ّٕٕ/ٕالثقات، البف حباف، ) (ٖ)
 (.ْٖٖ/ُ، البف حجر، )تقريب التيذيب (ٗ)
 (.ْٓٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(. َّٕ/ ّّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (َُ)
 (.ّٔٓ، البف حجر، )ص: قريب التيذيبانظر: ت(. ُِّ/ ِٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُُ)
 (.َِْٗ/ حُِّ/ ِسنف أبي داكد، كتاب النكاح، باب في اإلستئمار، ) (ُِ)
 (.َُُٗ/حَْٗ/ ّسنف الترمذم، كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة عمى التزكيج، ) (ُّ)
 (.َّٔٓ/حُْٕ/ ٓرىو، )السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب النكاح، باب البكر يزكجيا أبكىا كىى كا (ُْ)
 (.َُُْٔ/حُّّ/ ُٔ، ))مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ُٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٗ 

يَّاف ك  مىٍيمىاف ٍبف حى مَّد بف عىمٍ  فييىٍحيىى( تابعكا سي كأخرجو ، رك المٍَّيًثيُّ بإسناده كبمفظوركايتو عف ميحى
، (ٖ)الدارميك ، (ٕ)ابف ماجوك ، (ٔ)كأحمد ،(ٓ)نسائيالك ، (ْ)الترمذمك ، (ّ)داكد ككأب، (ِ)ـكمسم، (ُ)البخارم

مَّد بف عىٍمر             ركايتو عف فيك المٍَّيًثٌي جميعيـ مف طريؽ يىٍحيىى بف أىًبي كىًثٍير الطَّاًئٌي تابح ميحى
مىمىةى عىٍبد اهلل بف  يأىبي  ٍبد الرٍَّحمىف الزٍُّىًرٌم عفسى  بو بنحكه.  ىريرة أبي عى

 إ ناده    ح لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 
 . التخريج فيكما ىك مبيف ، تابعة الثقات، لو أكىاـصدكؽ  ُمَ مَّد بف َعْمر : فيو
  .التخريج فيتابعة الثقات كما ىك مبيف ، بآخرهتغير حماد بف سممو ثقة : كفيو
يَّاف : كفيو مىٍيمىاف ٍبف حى كمتابعات ، ركاية أبي داكد فيتابعو الثقات متابعات تامة ، صدكؽسي

 التخريج. فيا كما ىك مبيف كمسمـ كهيرىم، مالبخار ركاية  فيناقصة 
  .(ٜ) لبانيكصححو الشيخ األ

 
 ( ٜ٘:  د ث رقـ) 

َعػِف  َ اْبػُف ُنَمْ ػر، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػدٍ ، َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ػْ َب َ : قاؿ ا ماـ أب  دا د 
، )َمػػػا ِمػػػْف ُمْ ػػػِمَمْ ِف َ ْمَتِقَ ػػػافِ : َقػػػاَؿ َرُ ػػػ ؿُ : َقػػػاؿَ ، (ٓٔ)َعػػػِف اْلَبػػػرَاءِ ، َعػػػْف َأِبػػػي ِإْ ػػػَ اؽَ ، اأْلَْجَمػػػحِ 

 .(ُُ)ِإلَّ ُغِفَر َلُيَما َقْبَؿ َأْف َ ْفَتِرَقا( َفَ َتَ اَفَ افِ 
 

                                                 
 انظر:(، ُّٔٓ/حُٕ/ ٕصحيح البخارم، كتاب النكاح، باب ال ينكح األب كهيره البكر كالثيب إال برضاىا، ) (ُ)

 . (َٕٗٔ/حِٓ/  ٗ(، )ٖٔٗٔ/حِٓ/  ٗكتاب الحيؿ، باب في النكاح، )
 (.ّْٖٓ، ّْٕٓ/حَُْ/ ْصحيح مسمـ، كتاب النكاح، باب الكفاء بالشركط في النكاح، ) (ِ)
 (. َِِٗ/حُِّ/ ِسنف أبك داكد، كتاب النكاح، باب في اإلستئمار، ) (ّ)
 (.َُُٕ/حَْٕ/ ّسنف الترمذم، كتاب النكاح، باب في، باب استئمار البكر كالثيب، ) (ْ)
باب إذف البكر،  انظر:(، َِّٕ/حٕٖ/ ٔح، باب البكر يزكجيا أبكىا كىى كارىو، )لنسائي، كتاب النكاا سنف (ٓ)
 (.ِّٕٔ/حٖٔ/ ٔ)
  انظر:(، ِِّّ، َْْٕ/ ح ّٕٔ/ ُِ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ٔ)
 (.َُُْٔ/حُّّ/ ُٔ)
 (.ُُٕٖ/حَُٔ/ ُ، كتاب النكاح، باب استئمار البكر كالثيب، )ابف ماجوسنف  (ٕ)
 (.ِِِّ/حُّٖٗ/ ّسنف الدارمي، كتاب النكاح، باب في، باب استئمار البكر كالثيب، ) (ٖ)
 (. ِصحيح كضعيؼ سنف أبي داكد، لؤللباني، )ص:  (ٗ)
اًرًث ٍبًف عىًدمّْ بف حارثة بف الحارث ٍبف الخزرج. اْلَبَراِء ى :  (َُ) اًزًب ٍبًف اٍلحى  اٍلبىرىاءي ٍبفي عى
 (.ُِِٓ/حّْٓ/ ْبي داكد، كتاب األدب، باب في المصافحة، )سنف أ (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُّ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 . ٕٓ: حديث رقـسبقت ترجمتة في ، ثق : ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى َأُب  َبْكِر  *
مَّ : اْبُف ُنَمْ ر * ٍبد المَّوميحى  .ِٓ: حديث رقـسبقت ترجمتة في ، ثق ، د ٍبف عى
يَّػة: ىك اأْلَْجَمحِ * جى يَّة اٍلًكٍنًدٌم اٍلكيكًفٌي ييقىاؿ اٍسميو يىٍحيىى أىبيك حي جى ٍبد المَّو ٍبف حي السػابعة  مػف، أىٍجمىح ٍبف عى

 .(ُ)مات سنة خمس كأربعيف مائة لميجرة
 ك، (ْ) اؿ ابػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػكؿ أخػػػػػػػػػػركقػػػػػػػػػػ، (ّ)عجمػػػػػػػػػػيكال، (ِ)بػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػيف "كثقػػػػػػػػػػو" ا  

" لػيس بػو : (ٕ)الػدارقطنيقاؿ:ك  ." مستقيـ الحػديث صػدكؽ": (ٔ)بف عدمكا، (ٓ)عمرك بف عمي الفبلس
 .بأس"

" ال بػػأس بحديثػػو كلينػػو : كقػػاؿ الػػذىبي، (ٖ)"لػػيف الحػػديث"ثقػػة : فقػػاؿ سػػكمفال: مػػنيـ تقػػده جماعػػةكانٌ  
 .صدكؽ شيعي"" : (ُُ)ابف حجرك ، (َُ)كقاؿ الذىبي، (ٗ)بعضيـ"

، (ُّ)"كػػاف لػػو رأم سػػكءو لػػيس بػػذاؾ القػػكل  ": النسػػائي قػػاؿك ، (ُِ)" ضػػعيؼ": داكدك أبػػكقػػاؿ 
" ال يػػدرل مػػا : كقػػاؿ ابػػف حبػػاف، (ُْ)"يكتػػب حديثػػو كال يحػػتج بػػولػػيس بػػالقكل ، "لػػيف: أبػػك حػػاتـكقػػاؿ 
انيكقاؿ ، (ُٓ)كيقمب االسامي"، يقكؿ كزىجى  .(ُٔ)ل"مفتر  ": الجي

                                                 
 (.ٔٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (.ّّ/ ّٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (. ِٗٔ/ ّ، ركاية الدكرم، )معيفتاريخ ابف  (ِ)
 (.ُِِ/ ُمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ّ)
 (.ْْٓ/ ّرم، )، ركاية الدك معيفتاريخ ابف  (ْ)
 (.ِٕٕ/ِتيذيب الكماؿ، في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (.َُْ/ِالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم، ) (ٔ)
 (.َْ/ُسؤاالت البرقانى لمدار قطنى، ) (ٕ)
 (.َُْ/ ّالمعرفة كالتاريخ، لمفسكم، ) (ٖ)
 (.ِّ/ ُالمغني في الضعفاء، لمذىبي، ) (ٗ)
 (.ّْو كىك مكثؽ، لمذىبي، )ص: ذكر أسماء مف تكمـ في (َُ)
 (. َُِ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ُُ)
 (.ُٖٕسؤاالت أبي عبيد اهلل اآلجرم، ألبي داكد السجستانى، )ص:  (ُِ)
 (.َِْ/ ّالسنف الكبرل، لمنسائي، ) (ُّ)
 (.ّْٕ/ ِالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ُْ)
 (.ُٕٓ/ ُككيف، البف حباف، )المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمتر  (ُٓ)
 (.ٗٓأحكاؿ الرجاؿ، لمجكزجاني، )ص:  (ُٔ)



أحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػ . 

 ُُّ 

كمػػػا قػػػاؿ  مػػػـ يكػػػف داعيػػػان إلػػػى بدعتػػػو"ف"، وأمػػػا بالنسػػػبة لتشػػػيع،  ػػػد ؽ نػػػوإ: ح الباحثػػػةتيػػػرجّْ 
 .(ُ)مالمز 
  .ِٓ: حديث رقـت ترجمتة في سبق، (ِ)الثالثة مف الطبقة ، ثق  مدلس: ِإْ َ اؽَ   َأب*

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػاف مف طريػؽ، (ْ)ةشيب أبيبف كا، (ّ)ابف ماجوأخرجو  ػمىٍيمىاف ٍبػفى حى ٍبػد المَّػ ك سي ٍيػرعى ، و ٍبػف نيمى
ٍيػػػػػػر مػػػػػػف طريػػػػػػؽ، (ٓ)كأخرجػػػػػػو الترمػػػػػػذم ٍبػػػػػػد المَّػػػػػػو ٍبػػػػػػفي نيمى   كأخرجػػػػػػو أحمػػػػػػد عػػػػػػف، بمفظػػػػػػوك بإسػػػػػػناده  عى
ٍيػػر ٍبػػد المَّػػو ٍبػػفي نيمى عى
يَّػػاف تػػابح ، (ٔ) ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ٍبػػد المَّػػو بإسػػناده ركايتػػو فػػيسي ، مفظػػوبك  عػػف أىٍجمىػػح ٍبػػف عى

ٍبػًد اهلل عػف ركايتػو فػياألجمػح  تػابح، ًبٍيػحمف طريػؽ قىػٍيس بػف الرَّ ، (ٕ)ابف شاىيف كأخرجو ك ٍبػفي عى ٍمػري  عى
اؽ اأىبًػػ الميكنػػى السػػبيعى ٍبػػد اهلل بػػف يىًزٍيػػد  البخػػارمكأخرجػػو ، لفظػػو بنحػػكك بإسػػناده  ًإٍسػػحى مػػف طريػػؽ عى
ٍطًمػػػػػيٌ  ، (ُّ)البييقػػػػػيك ، (ُِ)يعمػػػػػى ككأبػػػػػ ،(ُُ)كالركيػػػػػاني ،(َُ)يكالطيالسػػػػػ، (ٗ)داكد ككأخرجػػػػػو أبػػػػػ، (ٖ)الخى

ػػػػػـ اٍلعىنىػػػػػًزمٌ ؽ جمػػػػػيعيـ مػػػػػف طريػػػػػ كى ٍيػػػػػد أىبًػػػػػي اٍلحى د كأخرجػػػػػو الطبرانػػػػػي مػػػػػف طريػػػػػؽ ، زى ػػػػػمىٍيمىاف بػػػػػف دىاكي سي
ٍبػد اهللجمػيعيـ )، (ُٓ)مف طريؽ العىبلء بػف شىػخير، (ُْ)الطَّيىاًلًسيٌ  ٍيػدك ، عى ػمىٍيمىاف، زى  كاالعىػبلء( تػابعك ، كسي

ٍبد اهلل اٍليىمدىاًني ك ٍبف عى اؽ  اأىبالميكنى  عىٍمري  ف اٍلبىرىاء ٍبف عىاًزب بو بنحكه. ع ركايتو فيًإٍسحى

                                                 
 (.ِٕٕ/ِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ِْ/ُطبقات المدلسيف، البف حجر) (ِ)
 (.َّّٕ/حَُِِ/ ِ، كتاب األدب، باب في المصافحة، )ابف ماجوسنف  (ّ)
 (. ُِٕٕٓ/حِْٔ/ ٓصافحة عند السبلـ، مف رخص فييا، )مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب األدب، في الم (ْ)
 (.ِِٕٕ/حْٕ/ ٓسنف الترمذم، أبكاب العمـ، باب في المصافحة، ) (ٓ)
 (.ُٖٗٗٔ/حِٗ/ َّ)انظر:(، ُْٕٖٓ/حُٕٓ/ َّمسند أحمد، مسند الككفييف، مسند البراء بف عازب ) (ٔ)
 (.ِْٗ/حُِٔفحة لئلخكاف، )ص الترهيب في فضائؿ األعماؿ، البف شاىيف، باب فضؿ المصا (ٕ)
 (. ُٕٗاألدب المفرد، لمبخارم، باب في المصافحة ) (ٖ)
 (.ُُِٓ/ح ّْٓ/ ْسنف أبي داكد، كتاب األدب، باب في المصافحة، ) (ٗ)
 (.ٕٖٕ/حُُّ/ِ، )يمسند أبك داكد الطيالس (َُ)
 (.ِْٖ/حِٕٖ/ُالمسند، لمركياني، ) (ُُ)
 (.ُّٕٔ/ِّْ/ّ، )اء ابف عازب ، مسند البر يمسند أبك يعمى المكصم (ُِ)
 (.ُّٗٔٓ/حَُٔ/ٕالسنف الكبرل، لمبييقي، كتاب النكاح، باب في مصافحة الرجؿ الرجؿ، ) (ُّ)
 (.ِٕٔ/ ِّْ/ ُ، )يمسند الشامييف، لمطبران (ُْ)
 (. ّّٖٗ/حُِٖ/ ٖالمعجـ األكسط، لمطبراني، ) (ُٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِّ 

 إ ناده ضع ؼ. : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كتابعو ، كىك ثقة، بعبد اهلل بف نمير ركل لو أبك داكد مقركنان ، صدكؽ سي
 .التخريج فيكما ىك مبيف  الترمذمركاية  في

اؽ ثقة كأىبً : كفيو ، أل مف الركايات فيكلـ يصرح بالسماع ، ثةمف الطبقة الثال، مدلس، ًإٍسحى
 .رم كهيره كما ىك مبيف في التخريجفي ركاية البخا ةتابعو الثقات متابعة تام

، صحيح لغيرهإلي الجمكع ىذه الطرؽ يرتقي بم، كأصمو في صحيح البخارمالحديث تعددت طرقو 
  .(ِ)كالتبريزم، (ُ)كقد صححو الشيخ األلباني

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ًحيح الترهيب كالترىيب، لؤللباني، ) (ُ)  (.ِِ/ ّصى
 (.ُِّٔ/ ّكاة المصابيح، لمتبريزم، )مش (ِ)



َضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُد . 

 ُّّ 

 المطمب الثاني: مر  ات ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف في  نف الترمذي.
 ( ٓٙ) د ث رقـ: 

 َقػػػػاَؿ: َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد اأَلْ َمػػػػُر، َعػػػػْف  َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  ُكَرْ ػػػػبٍ : قػػػػاؿ ا مػػػػاـ الترمػػػػذي 
، َعػْف َأِب ػِو، َقػاَؿ: ُكْنػُت َمػَع َأِبػي (ٔ)ُخزَاِعػيّ َداُ َد ْبِف َقْ ٍس، َعْف ُعَبْ ِد المَِّو ْبِف َعْبِد المَّػِو ْبػِف اأَلْقػَرـِ ال

ـٌ ُ َ ػػػػمِّي(، َقػػػػاَؿ: )َفُكْنػػػػُت َأْنُظػػػػُر ِإَلػػػػى  ، َفَمػػػػرَّْت َرَكَبػػػػٌ ، َفػػػػِإَذا )َرُ ػػػػ ؿُ (ٖ)ِمػػػػْفَ ِمػػػػَرةَ (ٕ)ِبالَقػػػػاعِ  َقػػػػاِئ
 .(٘)ِإِبَطْ ِو ِإَذا َ َجَد، َأَرى َبَ اَضُو((ٗ)ُعْفَرَتيْ 

  :رجاؿ ا  ناداجـ أ ًل: تر 

 .ِْ، سبقت ترجمتة في حديث رقـ: ثق : َأُب  ُكَرْ ب *

ػػػمىٍيمىاف كأىبىػػػ (ٔ)اٍلفىػػػرَّاء الػػػدَّبَّاغ ٍبػػػف قىػػػٍيسَداُ د  * أبػػػي  مػػػف الخامسػػػة مػػػات فػػػي خبلفػػػة، ثقػػػ القيرشػػػى،  سي
 .(ٕ)جعفر

ٍبًد المَّوً ُعَبْ ِد المَِّو  * ـً ا ٍبًف عى زىاًعيٌ ٍبًف األىٍقرى  .(ٖ)مف الثالثة، ثق ، لخي

ـْبػِد المَّػػو عَ  * يػػد بػف ٍبػػًف األىٍقػػرى زىاًعػيٌ  زى بػد المَّػػو ٍبػف أقػػـر، أبػػك سػػعيد، الخي قػػاؿ  كىيػك كالػػد عيبىيػد المَّػػو ٍبػػف عى
ػػػػفركل لػػػػو صػػػػحبة : كأبػػػػك حػػػػاتـ، البخػػػػارمٌ  ػػػػًديث كاحػػػػد النَّبًػػػػٌي : عى أحمػػػػد كالنسػػػػائي لػػػػو كركل ، حى
 .(ٗ)كالترمذم

 

 

                                                 
 (.ُُٔ/ ٓ: ىذه النسبة إلى خزاعة، األنساب، لمسمعاني، )الُخَزاِعيّ  (ُ)
 (. ُِّ/ ْ: قاؿ ابف األثير: "القاع المىكىاف الميٍستىًكم" النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )القاع (ِ)
كقيؿ: نمرة الجبؿ عف يمينؾ إذا خرجت مف المأزميف تريد المكقؼ، معجـ ، : ناحية بعرفة نزؿ بيا النبيَنِمَرةَ  (ّ)

 (. َّْ/ ٓالبمداف، لمحمكم، )
 (.ُِٔ/ ّبياضه لىٍيسى بالنَّاصح، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )الُعْفَرة:  (ْ)
 (.ِْٕ/حِٔ/ ِسنف الترمذم، أبكاب الصبلة، باب التجافي في السجكد، ) (ٓ)
 (.ََّ/ ٓىذه النسبة إلى دباهة الجمد، األنساب، لمسمعاني، )الدَّبَّاغ:  (ٔ)
 (.ُٗٗ(، تقريب التيذيب، البف حجر، )ص: ّْٗ/ ٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (.ِّٕ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ٕٗ/ُٗتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٖ)
 (.ٗ/ ْابة في تمييز الصحابة، البف حجر )اإلص (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُّْ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

اًرٌم  مف طريؽ النسائيأخرجو  ٍعفىر األىٍنصى اًعٍيؿ بف جى ، (ِ)ابف ماجو أخرجوك ، (ُ)مختصران ًإٍسمى
رَّاحكبلىما  .(ّ)كأحمد ًكٍيح بف الجى  مػف طريػؽكبلىمػا ، (ٓ)أحمػد ك ، (ْ)ابػف ماجػو كأخرجػو، مف طريؽ كى

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف مىٍيًدمٌ  ػٍفكىاف ٍبػف ًعيسىػى مف طريؽ ابف ماجو. كأخرجو عى أخرجػو أحمػد ك ، (ٔ) الزٍُّىػًرمٌ  صى
ػػػٍيفعػػػف  اًعٍيؿ)جمػػػيعيـ(ٕ)أىبيػػػك نيعىػػػٍيـ  الميكنػػػى الفىٍضػػػؿ بػػػف ديكى ًكٍيػػػحك ، ًإٍسػػػمى ٍبػػػدالرٍَّحمىفك ، كى ػػػػٍفكىافك ، عى ، صى

يَّاف  كاتابع (الفىٍضؿك  مىٍيمىاف ٍبفى حى د ٍبف قىيس الفىٌراء بإسناده فيسي  .كبنحكلفظو ركايتو عف دىاكي

  لغ رهإ ناده    ح : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  فػيكهيػره كمػا ىػك مبػيف  ابػف ماجػوركايػة  فػيتابعػو الثقػات ، صػدكؽسي
  التخريج.

 .(ٖ)لبانيكصححو الشيخ األ
 

  ) د ث رقـ: *(
 َعػػْف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ : َ ػػدََّثَنا ُ ػػْفَ اُف ْبػػُف َ ِك ػػٍع َقػػاؿَ : الترمػػذي  قػػاؿ ا مػػاـ

َ َكػاَف  -َأْ  رَاِ َمِتػِو  -َ مَّى ِإَلػى َبِع ػرِِه  )َأفَّ النَِّبيَّ ، َعْف اْبِف ُعَمرَ ، َعْف َناِفعٍ ، َبْ ِد المَِّو ْبِف ُعَمرَ عُ 
َيْت ِبِو(  .(ٜ)ُ َ مِّي َعَمى رَاِ َمِتِو َ ْ ُث َما َتَ جَّ

 .ُ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

 

                                                 
 (.َُُٖ/ُِّ/ ِنسائي، كتاب التطبيؽ، باب صفة السجكد، )، ال سنف (ُ)
 (.ُٖٖ/حِٖٓ/ ُ، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب السجكد، )ابف ماجوسنف  (ِ)
(ّ) ( ،  (.َُُٕٔ/حِّٕ/ ِٔمسند أحمد، ميسند المدنيّْيف، عبد اهلل بف قـر
 (.َّّٕ/حَُِِ/ ِ، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب السجكد، )ابف ماجوسنف  (ْ)
(ٓ) ( ،  (.َُُْٔ/حِّٕ/ ِٔمسند أحمد، ميسند المدنيّْيف، عبد اهلل بف قـر
 (.َّّٕ/حَُِِ/ ِ، كتاب األدب، باب في المصافحة، )ابف ماجوسنف  (ٔ)
(ٕ) ( ،  (.َُّْٔ/حِّٖ/ ِٔ)انظر:(. َُُْٔ/حِّٕ/ ِٔمسند أحمد، ميسند المدنيّْيف، عبد اهلل بف قـر
 (.ِْٕ/ ُصحيح كضعيؼ سنف الترمذم، لؤللباني، ) (ٖ)
 (ِّٓ/حُّٖ/ ِسنف الترمذم، أبكاب الصبلة، باب ما جاء في الصبلة إلى الراحمة، ) (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُّٓ 

 ( ٔٙ:  د ث رقـ)
 ، َ ػػػدََّثَنا َعْبػػػَدُة ْبػػػُف ُ ػػػَمْ َمافَ : َقػػػاؿَ ، َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َ ػػػِع ٍد اأَلَ ػػػجن : ترمػػػذي قػػػاؿ ا مػػػاـ ال

ػػِد ْبػػِف ِإْ ػػَ اؽَ ، َ َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ  ِإَذا ): َقػػاؿَ  َعػػِف النَِّبػػيِّ ، َعػػِف اْبػػِف ُعَمػػر، َعػػْف َنػػاِفعٍ ، َعػػْف ُمَ مَّ
ـْ َ ْ ـَ الُجُمَعِ  َفمْ  (ٔ)َنَعَس  ؿْ َأَ ُدُك  .(ٕ)(َذِلؾَ  ِمْف َمْجِمِ وِ  َ َتَ  َّ
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ْٔ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ، ثق : األىشىجٌ َأُب  َ ِع د  *
ػػمىٍيمىافَعْبػَدة * مػػات سػنة سػبح كثمػػانيف كمػائتيف لميجػرة كقيػػؿ ، مػف الثامتػة، ثقػ  ثبػػت: الًكبلىبًػيٌ  بػف سي

 .(ّ) بعدىا
 .ْٖ: حديث رقـ فيت ترجمتو سبق، مف الطبقة الرابعة،  د ؽ  دلس: اؽٍبف ًإٍسحى ُمَ مَِّد  *
ًشٌي اٍلعىدىًكمٌ  َناِفع * طَّاب اٍلقيرى ٍبد المَّو ٍبف عيمىر ٍبف اٍلخى ٍكلىى عى مػات سػنة سػبح ، مف الثالثػة، ثق  ثبت، مى

 .(ْ) عشرة كمائة لميجرة
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ٍبػػػدىة بػػػف ػػػمىٍيمىاف بنحػػػك أخرجػػػو أبػػػك داكد مػػػف طريػػػؽ عى مػػػف طريػػػؽ  كأخرجػػػو أحمػػػد، (ٓ) لفظػػػو سي
ػػػػػػٍعد الزٍُّىػػػػػػًرمٌ    كعػػػػػػف، ىػػػػػػذه الركايػػػػػػة فػػػػػػيبالسػػػػػػماع محمػػػػػػد بػػػػػػف اسػػػػػػحاؽ كصػػػػػػرح ، (ٔ) ًإٍبػػػػػػرىاًىٍيـ بػػػػػػف سى

بىٍيػد الطَّنىاًفًسػٌي بمفظػو ػمىًميٌ عػف كأخرجػو أحمػد ، (ٕ) يىٍعمىى بف عي ٍكف السُّ يىًزٍيػد بػف ىىػاري
الحػاكـ أخرجػو ك ، (ٖ)

ػػمىًميٌ يىزً  مػػف طريػػؽ ٍكف السُّ مػػيعيـ ج، (َُ)كمػػف طريػػؽ عيسػػى بػػف يػػكنس بنحػػك لفظػػو ، (ٗ) ٍيػػد بػػف ىىػػاري
ٍبدىة) ٍبػرىاًىٍيـ، كيىٍعمىػى، عى يَّػاف ، كاً  ػمىٍيمىاف ٍبػف حى اؽ بإسػناده ركايتػو فػيكيىًزٍيػد( تػابعكا سي مَّػد ٍبػف ًإٍسػحى  عػف ميحى

                                                 
، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )َنَعَس:  (ُ)  (.ُٖ/ ٓأكؿ النـك
 فائدة: (. ِٔٓ/حٗٓٔ/ ُ، كتاب الصبلة، باب فيمف ينعس يـك الجمعة أنو تحكؿ مف مجمسو، )سنف الترمذم (ِ)

، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، لمعيني، ) مىبىة الٌنـك ة ًعٍند هى بلى  (.ُُُ/ ًّفيًو اأٍلىمر ًبقطح الصَّ
 (.ّٗٔبف حجر، )ص: ، الانظر: تقريب التيذيب(، ُٓ/ ّٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ٗٓٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(.ِٖٗ/ ِٗتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
 (.ُُُٗ/حِِٗ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب الرجؿ ينعس كاإلماـ يخطب، ) (ٓ)
 (.ُٕٖٔ/حِّٖ)انظر:(، ُْْٕ/حِٔ/ ٖمسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند ابف عمر، ) (ٔ)
 (.ُٕٖٔ/حِّٖ/ ٖ) المصدر نفسو، (ٕ)
 (.ْٕٖٓ/حْٕٗ/  ٖ، )السابؽالمصدر  (ٖ)
 (.َُٕٓ/حِْٖ/  ُالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب الجمعة، ) (ٗ)
 (.َُٕٓ/حِْٖ/  ُالمصدر نفسو، ) (َُ)
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ػػػػػًعيد اأٍلىنٍ مػػػػػف طريػػػػػؽ  البييقػػػػػيكأخرجػػػػػو ، كبنحػػػػػك لفظػػػػػو ػػػػػاًرمٌ يىٍحيىػػػػػى ٍبػػػػػف سى   تػػػػػابح، (ُ) لفظػػػػػو بنحػػػػػك صى
اؽ مَّد ٍبف ًإٍسحى  بو بنحك لفظو.  عف نافح عف ابف عمر ركايتو في ميحى

  .إ ناده    ح لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػػاف : فيػػػو ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى كمػػػا ركل لػػػو ، كهيػػػره، داكد يأبػػػركايػػػة  فػػػيتابعػػػو الثقػػػات ، صػػػدكؽسي
 .التخريج فيكما ىك مبيف  كىك ثقة، مىٍيمىافبعىٍبدىة بف سي  الترمذم مقركنان 

اؽ: فيو مَّد ٍبف ًإٍسحى ة أحمػد ركايػ فػيصػرح بالسػماع ، مػف الطبقػة الرابعػة، صدكؽ يػدلس، ميحى
 التخريج. فيكما ىك مبيف تكبح متابعة تامة في ركاية البييقي 

ًحيح ": الترمذمقاؿ  سىف صى   .(ّ) األلبانيحسنو ك ، (ِ) "حى
 

  : *() د ث رقـ 
َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد : َ دََّثَنا َأُب  َ ِع ٍد َعْبُد المَِّو ْبُف َ ِع ٍد اأَلَ جن َقػاؿَ : قاؿ ا ماـ الترمذي 

ػاِر ْبػِف َ اِ ػٍر : َقاؿَ ، َعْف ِ َمَ  ْبِف ُزَفرَ ، َعْف َأِبي ِإْ َ اؽَ ، َعْف َعْمِر  ْبِف َقْ سٍ ، اأَلْ َمرُ  ُكنَّا ِعْنَد َعمَّ
ػى َبْعػُض الَقػْ ـِ ، ُكمُػ ا: َفَقػاؿَ ، َي ِبَ اٍة َمْ ػِم َّ ٍ َفُأتِ  ـَ : َفَقػاَؿ َعمَّػارٌ ، ِإنِّػي َ ػاِئـٌ : َفَقػاؿَ ، َفَتَن َّ )َمػْف َ ػا

) الَ ْ ـَ الَِّذي َ ُ ؾن ِف ِو النَّاُس َفَقْد َعَ ى َأَبا الَقاِ ـِ
(ٗ). 

 .ِٓ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

  ) د ث رقـ: *( 
َعػػْف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ : َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َ ػػِع ٍد اأَلَ ػػجن َقػػاؿَ : الترمػػذي  مػػاـقػػاؿ ا 

َعػْف اْبػِف ، َ ُمَجاِىػدٍ ، َ َعَطػاءٍ ، َعْف َ ِع ِد ْبػِف ُجَبْ ػرٍ ، َ ُمْ ِمـٍ الَبِط فِ ، َعْف َ َمَمَ  ْبِف ُكَيْ ؿٍ ، اأَلْعَمشِ 

                                                 
 (.ِٖٗٓ، ِٔٗٓ/حّّٔ/  ّة، )السنف الكبرل، لمبييقي، كتاب الصبلة، باب النعاس في المسجد يـك الجمع (ُ)
 (.ٗٓٔ/ ُسنف الترمذم، ) (ِ)
 (. ِِٖ/ ْصحيح أبي داكد، لؤللباني، ) (ّ)
، باب ما جاء في كراىية صـك يـك الشؾ، ) (ْ)  (.ٖٔٔ/حُٔ/ ّسنف الترمذم، أبكاب الصـك
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 ُّٕ 

، ِإفَّ ُأْخِتػي َماتَػْت َ َعَمْ َيػا َ ػْ ـُ َ ػْيَرْ ِف ُمَتتَػاِبَعْ فِ : َفَقاَلػتْ ، ٌة ِإَلػى النَِّبػيِّ َجاَءْت اْمرَأَ : َعبَّاٍس َقاؿَ 
 (ٔ))َفَ ؽن المَِّو َأَ ؽن(: َقاؿَ ، َنَعـْ : َقاَلتْ ، َلْ  َكاَف َعَمى ُأْخِتِؾ َدْ ٌف َأُكْنِت َتْقِض َنُو( )َأرََأْ تِ : َقاؿَ 

 .ّ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

 ( ٕٙ:  د ث رقـ) 
 َعػػْف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ : َقػػاؿَ  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َ ػػِع ٍد اأَلَ ػػجن : الترمػػذي  قػػاؿ ا مػػاـ

اِج ْبِف َأْرَطاةَ  َأْ   )َمْف َأَكػؿَ : اهللَقاَؿ َرُ  ُؿ : َقاؿَ  َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َعْف اْبِف ِ  ِر فَ ، َعْف َقتَاَدةَ ، َ جَّ
ـٌ َفَ  ُ ْفِطرْ   .(ِ)َفِإنََّما ُىَ  اْلِفْطُر َناِ ً ا(، َ ِرَب َناِ ً ا َ ُىَ  َ اِئ

  : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .ْٔ: حديث رقـ في ت ترجمتوسبق، ثق : األىشىجٌ َأُب  َ ِع ٍد  *

ػػاج * ًعػػيٌ َ جَّ لسػػابعة مػػات سػػنة مػػف ا، خًعػػٌي اٍلكيػػكًفيأىبيػػك أىٍرطىػػاة النَّ ، بػػف أىٍرطىػػاة بػػف ثىػػٍكر بػػف ىيبىٍيػػرىة النَّخى
 .(ّ)لميجرة ةخمس كأربعيف كمائ

" جػائز الحػديث إال أنػو صػاحب إرسػاؿ فإنمػا يعيػب : فقاؿ عجميال: منيـ النيقِّادانتقده بعض 
فأمػػا أف  يكتػػب حديثػػو، بعػػض الركايػػات فػػي" ربمػػا أخطػػأ : كقػػاؿ ابػػف عػػدل، (ْ)النػػاس منػػو التػػدليس"
عػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد اهلل  كقػػػػاؿ ابػػػػف معػػػػيف " صػػػػدكؽ لػػػػيس بػػػػالقكل يػػػػدلس ،(ٓ)"يتعمػػػػد الكػػػػذب فػػػػبل

كقػػاؿ زكريػػا ، (ٕ)"كػػاف مدلسػػان كثيػػر الحػػديث": كقػػاؿ عبػػد الػػرحمف بػػف يكسػػؼ بػػف خػػراش، (ٔ)"العزرمػػي
 :كقػػػػػػػػاؿ، (ٖ)األحكػػػػػػػػاـ كالفػػػػػػػػركع" فػػػػػػػػي" صػػػػػػػػدكؽ مػػػػػػػػدلس سػػػػػػػػيء الحفػػػػػػػػظ لػػػػػػػػيس بحجػػػػػػػػة : السػػػػػػػػاجي

                                                 
 (.ُٕٔ/حٖٔ/ ّ، باب ما جاء في الصـك عف الميت، )المصدر نفسو (ُ)
 (. ُِٕ/حُٗ/ ّب الصياـ، باب ما جاء في الصائـ يأكؿ أك يشرب ناسيان، )، أبكاالسابؽالمصدر  (ِ)
 (.ُِٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب( ُِْ، َِْ/ٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (. ِْٖ/ ُمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ْ)
 (.َُٕالكامؿ في الضعفاء، البف عدم، )ص (ٓ)
 (.ُٔٓ/ّيؿ، البف أبي حاتـ، )الجرح كالتعد (ٔ)
 (. ِْٔ/ ٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (.ُٖٗ/ ِتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٖ)



انػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّ . 

 ُّٖ 

" : كقػاؿ أبػك حػاتـ، (ُ)"ضطراب كثير كىك صدكؽكاىي الحديث في حديثو ا ": يعقكب بف أبي شيبة
ذا قاؿ، يكتب حديثو، صدكؽ يدلس عف الضعفاء كقػاؿ ، (ِ) صػدقو كحفظػو " فػيحدثنا ال يرتػاب : كا 

 .(ّ)" صدكؽ كثير الخطأ كتدليس": أبكزرعة

 " ليس: كقاؿ مرة، (ٓ)كابف معيف، (ْ) البخارم: بالضعؼ منيـ النيقِّادو جماعة مف كصف
ليف  "أحد األعبلـ عمى: الذىبيكقاؿ ، "ليس بالقكل"، (ٖ) كابف شاىيف، (ٕ) النسائيكقاؿ ، (ٔ)بشىء"

ذكره ك . (ُُ)كيدلس"كثير الخطأ " صدكؽ : كقاؿ ابف حجر، (َُ) "ال يحتج بو": كقاؿ الحاكـ، (ٗ)فيو"
 .(ُِ)الطبقة الرابعة مف المدلسيف " في": ابف حجر

ح الباحثة   كاؿ العمماء فيو.حيث لخص أق، ق ؿ ابف  جرتيرجّْ

طَّاب البىٍصًرمٌ  بف ًدعىامىة بف قىتىادىة السَّديٍكًسيٌ َقتَاَدة  * الرابعة مػات سػنة بضػح  مف، ثق  ثبت، أىبيك الخى
 .(ُْ)ذكره ابف حجر في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسيف، (ُّ)لميجرة عشرة

 .ْٓحديث  في ت ترجمتوسبق، ثق : اْبِف ِ  ِر فَ  *

 

 

                                                 
 (.ِْٕ/ ٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُٔٓ/ّالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ِ)
 (.َْ/ُالضعفاء، ألبي زرعة، ) (ّ)
 (.ٕٓء الصغير، لمبخارم، )صالضعفا (ْ)
 (.ِِٔ/ُالمجركحيف، البف حباف، ) (ٓ)
 (.ْٖ/ُتاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز، ) (ٔ)
 (.ِْٕ/ ٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (َُِتاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، )ص (ٖ)
 (.َّٓ/ُ، )مذىبيالكاشؼ، ل (ٗ)
 (. َٗ/ُ، لمحاكـ، )مسؤاالت السجز  (َُ)
 (. ُٖٔ، البف حجر، )صانظر: تقريب التيذيب (ُُ)
 (. ْٗ/ُطبقات المدلسيف، البف حجر، ) (ُِ)
 (.ّْٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ْٗٗ/ ِّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُّ)
 (. ّْ/ُطبقات المدلسيف، البف حجر، ) (ُْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُّٗ 

 : ج ال د ثتخر : ثان اً 

كالػػدار ، (ٔ)خزيمػػةكابػػف ، (ٓ)الػػدارميك ، (ْ)كأحمػػد ، (ّ)نسػػائيكال، (ِ)مسػػمـك ، (ُ)البخػػارم أخرجػػو
سَّاف القيٍرديٍكًسػٌي بإسػناده كلفظػو، (ٗ)البييقيك ، (ٖ)كابف حباف، (ٕ)قطنى ، جميعيـ مف طريؽ ًىشىاـ بف حى

سَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ككأخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حى  ، ًتيىاًنيٌ كأىيُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ ، داكد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ًىشى
ًبيػػػػػػػب ٍبػػػػػػػف الشَّػػػػػػػًييد كىحى
ػػػػػػػاـ(َُ) ًبيػػػػػػػب( تػػػػػػػابعكا قتػػػػػػػادة ، أىيُّػػػػػػػكبك ، .)جمػػػػػػػيعيـ ًىشى  عػػػػػػػف  ركايتػػػػػػػو فػػػػػػػيكىحى

ػػػػد بػػػػف ًسػػػػٍيًرٍيف مَّ ػػػػًرمٌ ، ميحى ك اليىجى ٍمػػػػرو   مػػػػف طريػػػػؽ النسػػػػائيأخرجػػػػو ك ، لفظػػػػوك بإسػػػػناده  ك ًخػػػػبلىس بػػػػف عى
ًف الزٍُّىػػًرمٌ  يأىبيػػ ٍبػػد الػػرٍَّحمى ػػمىمىة بػػف عى سى

 كبلىمػػا مػػف طريػػؽ، (ُّ)ابػػف ماجػػوك ، (ُِ)رمػػذمكأخرجػػو الت، (ُُ)
ًمٍيمىة األىٍعرىاًبيٌ  ثبلثػتيـ ، (ُْ)رافػح الصػائغ اأىبػالميكنػى  كأخرجو أحمد مػف طريػؽ نيفىٍيػح، عىٍكؼ بف أىًبي جى

مىمىة مَّد بف ًسٍيًرٍيف، عىٍكؼ ك، )أىبيك سى  بو بمفظو. ىريرة أبيركايتو عف  في، كأىبيك رافح( تابعا ميحى
 .إ ناده ضع ؼ: ـ عمى ا  نادال ك: ثالثاً 

يَّػػاف : فيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ، كمسػػمـ، البخػػارمركايػػة  فػػيتابعػػو الثقػػات متابعػػة ناقصػػة ، صػػدكؽسي
 التخريج. فيكهيرىما كما ىك مبيف 

                                                 
، باب (ُ)  (.ُّّٗ/ ُّ/ّالصائـ إذا أكؿ أك شرب ناسيان، ) صحيح البخارم، كتاب الصـك
، باب مف أكؿ أك شرب ناسينا، ) (ِ)  (.ِٖٔٔ/حَُٔ/ ّصحيح مسمـ، كتاب الصـك
ناًسينا، ) (ّ) ، باب في الصائـ يأكؿ ى  (. ِِّٔ، ِّّٔ/حّٔٓ/ ّالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصـك
 (، َُّٗٔ/حَِْ/ُٔ، ) ريرةمسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ى (ْ)
 (.َُٓٔٔ/حّٖٗ/ ُٔ)
، باب مف أكؿ أك شرب ناسينا، ) (ٓ)  (.ُٕٕٔ/حَُٕٕ/ ِسنف الدارمي، كتاب الصـك
 (.ُٖٗٗ/ ح ِّٖ/ّصحيح ابف خزيمة، ذكر البياف أف األكؿ كالشارب ناسيان، ) (ٔ)
، باب الشيادة عمى رؤية اليبلؿ، ) (ٕ)  (.ِِِْ/ح ُُْ/ِسنف الدار قطنى، كتاب الصـك
 (.ُّٗٓ/حِٖٔ/ٖصحيح ابف حباف، باب ذكر إيجاب القضاء عف األكؿ كالشارب، ) (ٖ)
 (.ِٕٖٗ/ُِٔ/ُٕالسنف الكبرل، لمبييقي، كتاب الصياـ، باب مف أكؿ أك شرب ناسيان، ) (ٗ)
، باب مف أكؿ ناسيان، ) (َُ)  (.ِّٖٗ/حُّٓ/ ِسنف أبي داكد، كتاب الصـك
ناًسينا، )السنف الكبرل، لمنسائي،  (ُُ) ، باب في الصائـ يأكؿ ى  (. ِّْٔ/حّٕٓ/ ّكتاب الصـك
، باب ما جاء في الصائـ يأكؿ أك يشرب نىاًسينا، ) (ُِ)  (.ِِٕ/حُٗ/ ّسنف الترمذم، كتاب الصـك
، باب ما جاء فيمف أفطر ناسيا، )ابف ماجوسنف  (ُّ)  (.ُّٕٔ/حّٓٓ/ ُ، كتاب الصـك
 (.َُّْٖ/ حِِٗ/ ُٔ، )بة، مسند أبك ىريرةمسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحا (ُْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُْ 

اج بف أىٍرطىاة صدكؽ: كفيو جَّ  أل فػيكلػـ يصػرح بالسػماع ، مػف الطبقػة الرابعػة، دلسم كثير الخطأ حى
 .مف الركايات

ػةقى :  ف و امى كلػـ يصػرح بالسػماع فػي أم ، مػدلس مػف الطبقػة الثالثػة، ثقػة ثبػت، السَّديٍكًسػيٌ  تىادىة بف ًدعى
 كباقى رجالو ثقات.، مف الركايات
فيتقػػكل الحػػديث كيرتقػػي  كمسػػمـ. كتعػػددت طرقػػو البخػػارمالحػػديث أصػػمو فػػي صػػحيح : قمػػت

 .(ُ)صححو الشيخ األلبانيقد ك ، ىذه الطرؽ لصحيح لغيرهبمجمكع 
 

 ( ٖٙ:  د ث رقـ) 
، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأَلْ َمػرُ : َقػاَل  َ َأُبػ  َ ػِع ٍد اأَلَ ػجن ، َ ػدََّثَنا ُقَتْ َبػ ُ :  يقاؿ ا ماـ الترمذ

: اهلل َقاَؿ َرُ  ؿُ : َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف َمْ ُع ٍد َقاؿَ ، َعْف َ ِق ؽٍ ، َعْف َعاِ ـٍ ، َعْف َعْمِر  ْبِف َقْ سٍ 
، الَ ِد ػػدِ  َخَبػػثَ  (ٖ)َكَمػػا َ ْنِفػػي الِك ػػرُ  الَفْقػػَر َ الػػذنُن بَ  َفِإنَُّيَمػػا َ ْنِفَ ػػافِ ، (ٕ)َ الُعْمػػَرةِ  َبػػْ َف الَ ػػجِّ  اِبُع ا)تَػػ

ِ  الَمْبُر َرةِ ، َ الِفضَّ ِ ، َ الذََّىبِ   .(٘)َثَ اٌب ِإلَّ الَجنَُّ ( (ٗ)َ َلْ َس ِلْمَ جَّ
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
ػاء البىٍمًخػيٌ َتْ َب  قُ *  ًمٍيؿ الثَّقىًفٌي أىبيػك رىجى مػات سػنة ، مػف العاشػرة، ثقػ  ثبػت، البىٍغبلىنًػيٌ ، بف سىًعٍيد بف جى

  .(ٙ)كمائتيف لميجرة أربعيف
 .ْٓحديث  فيسبقت ترجمتة ، ثق : األىشىجٌ َأُب  َ ِع ٍد * 
 .ِٓحديث  فيسبقت ترجمتة ، ثق : ٍبًف قىٍيسَعْمِر  * 
ٍكد األىسىًدمٌ بى  بف َعاِ ـ*  كعشريف ثماف سنةمات ، مف السادسة، أىبيك بىكر اٍلميٍقًرئ، ٍيدىلىة بف أىًبي النَّجي

 .(ٕ)لميجرة  كمائة

                                                 
 (.ّْٓ/ِإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث السبيؿ، لؤللباني، ) (ُ)
 (.ِٕٗ/ ّزيارة البيت الحراـ بشركط مخصكصة، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )الُعْمَرِة:  (ِ)
الذم ينفخ بو النار، النياية في هريب الحديث كاألثر،  ًكير الحداد، كىك مبنى مف الطيف، كقيؿ الزؽالك ر:  (ّ) 

 (.ُِٕ/ ْالبف األثير، )
المىقبكؿ كقيؿ الَّذم ال ييخالطو شيء مف اإًلثـ، تحفة األحكذم بشرح جامح صحيح الترمذم، المبر ر:  (ْ)
 (. ْْٓ/ ّ، )مباركفكرملم
 (.َُٖ/ُٔٔ/ ّ) سنف الترمذم، كتاب الحج، باب ما جاء في ثكاب الحج كالعمرة، (ٓ)
 (.ْْٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِّٓ/ ِّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٔ)
 (.ِٖٓ، البف حجر، )انظر: تقريب التيذيب(، ّْٕ/ُّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُْ 

، (ِ)ككذا النسائي، معيف ابفك ، (ُ) أحمداإلماـ : القكؿ بتكثيقو منيـ النيقِّادأطمؽ بعض 
 .(ٔ)الثقات في حباف ابف ذكره، (ٓ)زرعة أبكك ، (ْ)حاتـ أبيك ، (ّ) كالعجمي

 كثير كاف" ثقة : فقاؿ سعد ابف: بعبارات التسمـ مف الجرح منيـ النيقِّادجماعة مف  قوي كثَّ 
" محمو الصدؽ : حاتـ كأب كقاؿ، (ٖ)حديثة اضطراب" في"" ثقة : كقاؿ يعقكب بف سفياف، (ٕ)الخطأ"

 .(ٗ)صالح الحديث كلـ يكف بذاؾ الحافظ"

" ليس : ابف معيف فقاؿ: منيـ دؿ عمى ضعؼ فيوبعبارات ت النيقِّادة مف ككصفو جماع
الحديث دكف الثبت  في"ىك : الذىبيكقاؿ ، (ُِ)"نكرة حديثو "في (ُُ)ابف خراشكقاؿ ، (َُ)بالقكل"

 .(ُْ)لو أكىاـ " صدكؽ ": ابف حجركقاؿ ، (ُّ) حسف الحديث"، صدكؽ ييـ

  كقاؿ ،(ُٓ)"شيء حفظو في ": فقاؿ الدارقطنيحفظو منيـ  قده جماعة لسكءتى كانٌ 
"كاف : ابف رجبكقاؿ ، (ُٔ) " ما كجدت رجبلن اسمو عاصـ إال كجدتو ردلء الحفظ": يحيى القطاف
  .(ُٕ)حفظو سيئان"

                                                 
 (. َُّ، ّ، َِْ/ ُالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، لئلماـ أحمد، ) (ُ)
 (.ْٕٕ/ ُّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ِ)
 (.ٔ/ِمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ّ)
 (.َّٔ/ ٔالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ْ)
 (.ٖٖٓ/ّالضعفاء، ألبي زرعة، ) (ٓ)
 (. ِٔٓ/ٕالثقات، البف حباف، ) (ٔ)
 (.ُّٔ/ ٔالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ٕ)
 (. ْٕٕ/ُّماء الرجاؿ، لممزم، )تيذيب الكماؿ في أس (ٖ)
 (.ُّْ/ٔالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٗ)
 (. ِِٖ/ِٓتاريخ دمشؽ، البف عساكر، ) (َُ)
ًزٌم.ابف خراش:  (ُُ) ًف بف ييٍكسيؼ المىٍركى ٍبد الرٍَّحمى  عى
 (.ِِٖ/ِٓتاريخ دمشؽ، البف عساكر، ) (ُِ)
 (.ّٕٓ/ ِميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ُّ)
 (.ِٖٓ، البف حجر، )تقريب التيذيبانظر:  (ُْ)
 (.ْٖٕ/ُّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُٓ)
 (.ِْٖ/ُالمصدر نفسو، ) (ُٔ)
 (. ّّٗشرح عمؿ الترمذم، البف رجب، )ص (ُٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِْ 

 . د ؽ لو أ ىاـقكؿ ابف حجر الباحثة  تيرجّْح

مىمىةَ ِقْ ؽ *  .(ُ)مف الثانية، ثق ، أىبيك كىاًئؿ األىسىًدٌم الكيٍكًفيٌ  بف سى

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

، (ٕ)خزيمةكابف ، (ٔ)يعمى ككأب، (ٓ)كالبزار، (ْ)ةشيب أبيكابف ، (ّ)أحمدك ، (ِ)النسائي أخرجو
يَّاف بمفظو.  جميعيـ مف طريؽ سيمىٍيمىاف ٍبف حى

  .ضع ؼإ ناده ال د ث : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  .يتابح عميو كلـ، صدكؽسي

 كلـ يتابح عميو. ،صدكؽ ييـ، بىٍيدىلىةبف عىاًصـ ك 

 .(ٖ)حسنو الشيخ األلباني

مسعكد فكمف طريؽ عبد اهلل ب، (ٗ)شكاىد مف ركاية عبد اهلل ابف عباس  لمحديث : قمت
(َُ) ،

كمف طريؽ عمر بف الخطاب 
 .لعؿ األلباني حسنو ألجؿ ذلؾ، (ُُ)

 
 

                                                 
 (.ِٖٔ، البف حجر )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ْٖٓ/ ُِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُِّٔ/حُُٓ/ ٓ، كتاب مناسؾ الحج، باب فضؿ المتابعة بيف الحج كالعمرة، )سنف النسائي (ِ)
 (.ّٗٔٔ/حُٖٓ/ ٔمسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد، ) (ّ)
 انظر:(، ُِّٖٔ/حَُِ/ ّمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الحج، باب ما قالكا في ثكاب الحج، ) (ْ)
(ُ /ُْْ/ُٗٓ.) 
 (. ُِِٕ/حُّْ/ٓ، )د البزار، مسند عبد اهلل ابف مسعكد مسن (ٓ)
  انظر:(، ْٕٔٗ/حّٖٗ/ ٖ، )مسند أبي يعمى المكصمي، مسند عبد اهلل ابف مسعكد  (ٔ)
 (.(.ِّٔٓ/حُّٓ/ ٗ)
 (.ُِِٓ/حَُّ/ ْصحيح ابف خزيمة، كتاب المناسؾ، باب األمر بالمتابعة بيف الحج كالعمرة، ) (ٕ)
 (.ُٕٗ/ِلصحيحة، لؤللباني، )سمسمة األحاديث ا (ٖ)
 (.ّٔٗٓ/ٗ/ْالسنف، لمنسائي، كتاب المناسؾ، باب فضؿ العمرة، ) (ٗ)
 (.ّٕٗٓ/ٗ/ْالمصدر نفسو، باب المتابعة بيف الحج كالعمرة، ) (َُ)
 (.َُٕ/حَّّ/ُ، )مسند أحمد، مسند الخمفاء الراشديف، مسندعمر بف الخطاب  (ُُ)
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 ُّْ 

 ( ٗٙ:  د ث رقـ)
: َقػػاؿَ ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ : َقػػاؿَ ، َ ػػجن َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َ ػػِع ٍد األَ : قػػاؿ ا مػػاـ الترمػػذي 

اجُ  َأُبػ  َخاِلػٍد  َ َقػاؿَ ، الَقْبػرَ  َكاَف ِإَذا ُأْدِخَؿ اْلَم ِّتُ   َأفَّ النَِّبيَّ ، َعِف اْبِف ُعَمرَ ، َعْف َناِفعٍ ، َ دََّثَنا الَ جَّ
: َ َقػاَؿ َمػرَّةً ، َرُ ػ ِؿ اهللِ  (ِ)َ َعَمػى ِممَّػ ِ ، ِبْ ـِ اهلِل َ ِبالمَّػوِ : ةً َقاَؿ َمرَّ ، (ٔ)ِإَذا ُ ِضَع اْلَم ُِّت ِفي َلْ ِدهِ : َمرَّةً 

اهلل ِبْ ـِ اهلِل َ ِبالمَِّو َ َعَمى ُ نَِّ  َرُ  ِؿ 
(ّ). 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: ا لً 

  .ْٔ: حديث رقـ في ت ترجمتوسبق، ثق : األىشىجٌ َأُب  َ ِع د  *

اج * حديث  في سبقت ترجمتو، (ْ)لطبقة الرابعة مف ا،  دلس  كث ر الخطأ   د ؽ: بف أىٍرطىاة الَ جَّ
ِٔ. 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّاف بمفظو.، (ٔ)ةشيب أبيكابف ، (ٓ)ابف ماجوأخرجو  مىٍيمىاف ٍبف حى  كبلىما مف طريؽ سي

مىٍيـ ابف ماجوكأخرجو  اج ٍبف أىٍرطىاة ، (ٕ)مف طريؽ لىٍيث ٍبف أىًبي سي جَّ بو  عف نىاًفح ركايتو فيتابح اٍلحى
                 ، (ُِ)يعمى أبيك ، (ُُ) ةشيب أبيكابف ، (َُ)أحمد ك ، (ٗ)نسائيكال، (ٖ)داكد أبك كأخرجو، بمفظو

                                                 
نب القبر لمكضح الميتح ألنو أيًميؿ عف كسط القبر إلى جانبو، هريب الحديث الشؽ الذل يعمؿ في جاالمَّْ د:  (ُ)

 (.ِّٔ/ ْكاألثر، البف األثير، ))
 طريقتو كدينو، السنة كالممة بمعنى كاحد، المصدر نفسو. ر  ؿ اهلل:   مم (ِ)
 . (َُْٔ/حّٓٓ/ ِسنف الترمذم، كتاب الجنائز، باب ما يقكؿ إذا أيٍدًخؿ الميت القبر، ) (ّ)
 (. ْٗ/ُطبقات المدلسيف، البف حجر، ) (ْ)
 (.َُٓٓ/حْْٗ/ ُ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في إدخاؿ الميت القبر، )ابف ماجوسنف  (ٓ)
 (.ُُُٕٖ/حِّٗ/ ّمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب ما قالكا إذا كضح الميت في قبره ) (ٔ)
 (.َُٓٓ/حْْٗ/ ُي إدخاؿ الميت القبر، )، كتاب الجنائز، باب ما جاء فابف ماجوسنف  (ٕ)
 (. ُِّّ/حُِْ/ ّسنف أبي داكد، كتاب األقضية، باب الرأل في القضاء، ) (ٖ)
 (.ََُٖٔ/حٗٗ/ ٗالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ما يقكؿ إذا كضح الميتفي المحد ) (ٗ)
 انظر:(، ْٖٗٗ /ِْٗ/ ٖ)،  بد اهلل بف عمر مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند ع (َُ) 
 (.ُُُٔ/حِٖٔ/ َُ(، )َّٕٓ/حُِٕ/ ٗ(، )ِّّٓ/حُٖٖ/ ٗ(، )َْٗٗ/حِْ/ ٗ)
 (. ُٓٗٔ، ُُْٗٔ/حُٖ/ ّمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب ما قالكا إذا كضح الميت في قبره، ) (ُُ)
 (.ٕٓٓٓ/حُِٗ/ َُ، )مسند أبي يعمى المكصمي، مسند عبد اهلل ابف عمر  (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُْْ 

ك  جميعيـ مف طريؽ، (ْ)كالحاكـ ،(ّ)كابف حباف ،(ِ)الطبرانيك ، (ُ)كابف الجاركد بىٍكر ٍبف عىٍمرو
دّْيؽ النَّ  اأىبي الميكنى  اٍلمعىاًفًرم   مف طريؽ كبلىما، (ٔ)البييقيك ، (ٓ)ابف ماجوكأخرجو ، اًجيٌ الصّْ

بىاح مف طريؽ الطبراني كأخرجو. سىًعٍيد بف الميسىيّْب دّْيؽ) ثبلثتيـ، (ٕ) عىطىاء بف أىًبي رى ، أىبيك الصّْ
 .نحك لفظوبو ب  عف عبد اهلل بف عمر ركايتو فينافح  كاعىطىاء( تابعك ، سعيد بف المسيبك 

 .ال د ث ضع ؼ بيذا ا  ناد: عمى ا  نادال كـ : ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى ػمىٍيـمى لتابعة متابعة ناقصة ا، صدكؽسي  فػيكىػك ضػعيؼ ، ٍيػث ٍبػف أىبًػي سي
 التخريج. فيكما ىك مبيف  ابف ماجوركاية 

ػػػاجي بػػػف أرطػػػاة: كفيػػػو جَّ كلػػػـ يصػػػرح ، مػػػف الطبقػػػة الرابعػػػة، يػػػدلسك كثيػػػر الخطػػػأ ن  صػػػدكؽ: الحى
مىٍيـ تابعو، أل مف الركايات في بالسماع كتكبػح متابعػات ، متابعة تامة بإوسناد ضػعيؼ لىٍيث ٍبف أىًبي سي

 .ناقصة في ركاية أبي داكد كهيره

قمػػت الحػػديث تعػػددت طرقػػو ، (ٖ)" ىػػذا حػػديث حسػػف هريػػب مػػف ىػػذا الكجػػو : قػػاؿ الترمػػذم
 .حسف لغيرهال إلىيرتقي بمجمكع ىذه الطرؽ قكل ك يت

 
 (٘ٙ: ـ د ث رق) 

َعػػِف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ : َقػػاؿَ ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َ ػػِع ٍد اأَلَ ػػجن : قػػاؿ ا مػػاـ الترمػػذي 
اِؾ ْبِف ُعْثَمافَ  َل : َقػاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقػاؿَ  َعػِف اْبػِف َعبَّػاسٍ ، َعػْف ُكَرْ ػبٍ ، َعْف َمْخَرَمػَ  ْبػِف ُ ػَمْ َمافَ ، الضَّ َّ

 .(ٜ)َلى َرُجٍؿ َأَتى َرُجً  َأْ  اْمرََأًة ِفي الدنُبرَ ْنُظُر المَُّو إِ 

                                                 
 (.ْٖٓ/حُِْالمنتقى، البف الجاركد، كتاب الجنائز )ص:  (ُ)
 (.َُِٕ/حّّٔالدعاء، لمطبراني، باب القكؿ عند تدليو الميت في قبره )ص:  (ِ)
 (.َُُّ/حّٕٔ/ ٕصحيح ابف حباف، كتاب الجنائز، باب ذكراألمر لمف دلى ميتان في حفرتو، ) (ّ)
 (.ُّّٓ/حَِٓ/ ُ)انظر:(، ُّْٓ/حّٔٔ/ ُجنائز، )المستدرؾ، لمحاكـ، كتاب ال (ْ)
 (.َُٓٓ/حْْٗ/ ُ)، ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في إدخاؿ الميت القبرابف ماجوسنف  (ٓ)
 (.َُٕٔ/حُٗ/ ْالسنف الكبرل، لمبييقي، كتاب الجنائز، باب ما يقاؿ اذا ادخؿ الميت قبره، ) (ٔ)
 (.ُُّّٔ/حْْْ/ ُِ، )ابف عمر  المعجـ الكبير، لمطبراني، مسند عبد اهلل (ٕ)
 (.ّٓٓ/ ِسنف الترمذم، ) (ٖ)
 (. ُُٓٔ/حَْٔ/ ِسنف الترمذم، أبكاب النكاح، باب ما جاء في كراىية إتياف النساء في أدبارىف، ) (ٗ)
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 ُْٓ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ْٔ: حديث رقـ في سبقت ترجمتو، ثق : األىشىجٌ َأُب  َ ِع د  *
اؾ *  اًلد بف ًحزىاـ اٍلقيرًشػيالضَّ َّ ػدني، الًحًزاًمػي ألسىػدما ٍبف عيٍثمىاف بف عىبد اهلل بف خى ، أبػك عثمػاف المى
 .(1)لميجرة مات سنو ثبلث كخمسيف كمائة، لسابعةامف 

، (ْ)كابػػف معػػيف، (ّ)كأحمػػد، (ِ) "زاد كثيػػر الحػػديث" ابػػف سػػعد: مػػنيـ النيقِّػػادمػػف جماعػػة  قػػوي كثَّ 
 عبػد اهلل قػاؿك ، (ٖ)الثقػات فػيكذكػره ابػف حبػاف ، (ٕ) كيػرابػف بي ك ، (ٔ)الدار قطنػىك ، (ٓ)ككذا ابف المدينى

، (ُُ) قػاؿ أبػك حػاتـك ، (َُ)" جػائز الحػديث": عجمػيكقػاؿ ال، (ٗ)الحػديث"" ال بأس بو جائز : ابف نمير
 ." صدكؽ": (ُِ)الذىبيك 

         حديثػػػػو ضػػػػعؼ كلينػػػػو فػػػػي"صػػػػدكؽ : قػػػػاؿف ةشػػػػيب أبػػػػييعقػػػػكب بػػػػف : كانتقػػػػده جماعػػػػة مػػػػنيـ
 .(ُْ)"يكتب حديثو كال يحتج بو": كقاؿ أبك حاتـ، (ُّ)ابف القطاف"

، (ُٕ)" كثيػر الخطػأ لػيس بحجػة": (ُٔ)ابػف عبػد البػر كقػاؿ، (ُٓ)" لػيس بقػكل": ةكقاؿ أبك زرع
 .(ُٖ)ييـ" " صدكؽ: حجركقاؿ ابف 

                                                 
 (.ِٕٗ، البف حجر، )صانظر: تقريب التيذيب(، ِِٕ/ ُّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (. ْْٗ/ٓكبرل، البف سعد، )الطبقات ال (ِ)
، لئلماـ أحمد بف حنبؿ، )ص:  (ّ)  (.ِٓسؤاالت أبي بكر األثـر
 (.َْٔ/ ْالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ْ)
 (. ٖ/ ُٕتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٓ)
 (. ّٖسؤاالت البرقاني، لمدار قطنى، )ص:  (ٔ)
 يحيى ٍبف عىبد المَّو ٍبف بكير الًمٍصًرم. : ابف بك ر(، ٖ/ ُٕتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٕ)
 (.ِْٖ/ ٔالثقات، البف حباف، ) (ٖ)
 (.ٖ/ ُٕتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٗ)
 (.ُْٕ/ ُمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (َُ)
 (.ِْٕ/ ُّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُُ)
 (. ْْْ/ ّميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، لمذىبي، ) (ُِ)
 (..ِْٕ/ ُّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُّ)
 (.َْٔ/ ْالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ُْ)
 المصدر نفسو. (ُٓ)
ًرٌم أىبيك عيمىر. اْبف َعْبد الَبرّ  (ُٔ) ٍبد اهلل النَّمى  ييٍكسيؼ بف عى
 (.ٖ/ ُٕتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ُٕ)
 (.ِٕٗ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ُٖ)



طدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػ . 

 ُْٔ 

ح الباحثة   .قكؿ ابف حجر حيث لخص أقكاؿ العمماء فيوتيرجّْ
مىٍيمىاف الكىاًلًبيٌ َمْخَرَم  * بف سي

 .(ُ)كمائة لميجرة مات سنة ثبلثيف، مف الخامسة، ثق ، األى سدل 

ػاًزمٌ بف أىًبي ميٍسًمـ اليى ُكَرْ ب  * ثمػاف  سػنة مػات قبػؿ المائػة، مػف الثالثػة، ثق ، اًشًمٌي أىبيك ًرٍشًدٍيف الًحجى
 .(ِ)لميجرة كتسعيف

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

جمػيعيـ  (ٕ)كابف حباف، (ٔ)كابف الجاركد، (ٓ)يعمى ككأب، (ْ)ةشيب أبيكابف ، (ّ)النسائيأخرجو 
يَّافمف طريؽ  مىٍيمىاف ٍبف حى  بمفظو.بإسناده  سي

  ناده ضع ؼ.إ: ال كـ عمى ا  ناد: ثاً ثال
يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  .أحدو تابعيكلـ  صدكؽ، سي

اًؾ ٍبًف عيٍثمىافى : كفيو حَّ  .أحد وتابعي كلـ، صدكؽ ييـ: الضَّ
سىف هىًريب": قاؿ الترمذم  .(ٗ)كحسنو الشيخ األلباني، (ٖ)"حى

الحديث لو شكاىد مػف ركايػة أبػي ىريػرة ك 
لعػؿ ، (ُُ) بػد اهلل بػف عمػر كمػف طريػؽ ع، (َُ)

 األلباني حسنو ألجؿ ذلؾ.
 

 
                                                 

 (.ِّٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(. ِّٖ/ ِٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُْٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(. ُِٕ/ ِْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ِ)
 س فيو كاختبلؼ ألفاظ الناقميف عميو، السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب عشرة النساء، باب ذكر حديث ابف عبا (ّ)
 (.ِٖٓٗ/حُٕٗ/ ٖ)
 (. َُّٖٔ/حِٗٓ/ّمصنؼ ابف أبي شيبة ) (ْ)
 (.ِّٖٕ/حِٔٔ/ْ، )مسند أبي يعمى المكصمي، مسند عبد اهلل ابف مسعكد  (ٓ)
 (.ِٕٗ/حُُٖالمنتقى، البف الجاركد، كتاب النكاح، ) (ٔ)
 إتياف المرء امرأة في هير مكضح الحرث. صحيح ابف حباف، كتاب النكاح، ذكر الزجر عف (ٕ)
 .(َِّْ/حُٕٓ/ ٗ)
 .( ُْٔ/ ّحاشية سنف الترمذم ) (ٖ)
 (.ّٓٗ/ِمشكاة المصابيح، لمتبريزم، ) (ٗ)
 (.ُِّٗ/حُٗٔ/ُ، كتاب النكاح، باب النيي عف اتياف النساء في أعجازىف، )ابف ماجوسنف  (َُ)
 (.ٓٓٗٔ/حْٓٓ/ُُ، )عبد اهلل بف عمر مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند  (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُْٕ 

 ( ٙٙ:  د ث رقـ) 
، َأْخَبَرَنا اْبُف َأِبي زَاِئَدةَ : الُك ِفين َقاؿَ  َ دََّثَنا َعِمين ْبُف َ ِع ٍد الِكْنِدين : قاؿ ا ماـ الترمذي 

اجِ  : َقاؿَ  (ٔ)َ ِمْعُت اْبَف َمْ ُع دٍ : َقاؿَ ، اِلؾٍ َعْف َخْ ِؼ ْبِف مَ ، َعْف َزْ ِد ْبِف ُجَبْ رٍ ، َعْف الَ جَّ
، َ ِعْ ِر َف َبِني َمَخاٍض ُذُك رًا، (ٗ)ِعْ ِر َف ِبْنَت َمَخاضٍ  الخطأ (ٖ)ِفي ِدَ  ِ  َرُ  ُؿ (ٕ)َقَضى

: ُب  ِىَ اـٍ الرَِّفاِعين َقاؿَ َأْخَبَرَنا أَ  (ٚ)َ ِعْ ِر َف ِ قَّ ً ، (ٙ)َ ِعْ ِر َف َجَذَع ً ، (٘)َ ِعْ ِر َف ِبْنَت َأْخَبَرَنا َلُب فٍ 
اِج ْبِف َأْرَطاَة َنْ َ هُ ، َ َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمرُ ، اْبُف َأِبي زَاِئَدةَ   .(ٛ)َعِف الَ جَّ

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

كؽ اٍلًكٍنػػًدٌم أىبيػػك اٍلحسػػف اٍلكيػػكًفيع د َعمػػّي بػػف َ ػػ * ٍسػػري  مػػف العاشػػرة مػػات سػػنة تسػػح كأربعػػيف، بػػف مى
 .(ٜ) ئتيف لميجرةكما

ٍبػػد المَّػػًو الحضػػرميك ، (ٓٔ)يالنسػػائ قػػةي كثَّ  ػػد ٍبػػف عى مَّ ميحى
ال ": النسػػائي فػػي قػػكؿ  خػػر كقػػاؿ، (ٔٔ) 

 ".صدكؽ": (٘ٔ)ك ابف حجر، (ٗٔ)كقاؿ أبك حاتـ ، (ٖٔ)ثقاتو فيابف حباف  كذكره، (ُِ)"بأس بو

                                                 
 ٍبف مىٍسعيكد.  َعْبد المَّو (ُ)
ؿ.النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير. )َقَضى:  (ِ)  (. ٖٕ/ ْحكىـ كفىصى
 (.َُٔ، )ص: يالماؿ الذم ىك بدؿ النفس، التعريفات، لمجكزجانالد  :  (ّ)
مخاض: ما دخؿ في السنة الثانية. النياية في هريب الحديث  اسـ لمنكؽ الحكامؿ كبنت مخاض كابفالمخاض:  (ْ)

 (.َّٔ/ ْكاألثر، البف األثير، )
ما أتى عميو سنتاف كدخؿ في الثالثة فصارت أمو لبكنا، أم ذات لبف، ألنيا حممت حمبل أخر ككضعتو، لب ف:  (ٓ)

 (.ِِٖ/ ْالمصدرنفسو، )
 (. ُُّ/ ّالسنة.المصدر السابؽ، )ىي األنثى مف أكالد المعز ما لـ يتـ الجذع :  (ٔ)
 (. ُْٓ/ ُىي مف اإلبؿ ما دخؿ في الرابعة، المصدر السابؽ، )ال ق :  (ٕ)
 (. ُّٖٔ/حِٔ/ ّسنف الترمذم، أبكاب الديات، باب ما جاء في الدية كـ ىي مف اإلبؿ، ) (ٖ)
 (. َُْالبف حجر )ص: ، انظر: تقريب التيذيب(، َْٓ/َِتتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٗ)
 (.ُْٓ/ َِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (َُ)
 (. ِٓ، ِْ/ ِٕالمصدر نفسو، ) (ُُ)
 (.ٗٓتسمية الشيكخ، النسائي، )ص:  (ُِ)
 (.ْٕٓ/ ٖالثقات، البف حباف، ) (ُّ)
 (.َُٗ/ٔالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ُْ)
 (.َُْ، البف حجر )ص: تقريب التيذيب (ُٓ)



اتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغ . 

 ُْٖ 

 . د ؽ ح الباحثة قكؿ ابف حجرتيرجّْ 

مػات سػنة ثػبلث أك ، مف كبار التاسعة ثق  متقف، اًئدىة أىبيك سىًعيد الككفيبف زىكىًريَّا بف أىًبي زى َ ْ َ ى  *
 .(ٔ)أربح كثمانيف كمائة

اج * حػديث  فػي سػبقت ترجمتػو، مػف الطبقػة الرابعػة،  ػدلس   الخطػأ كث ر  د ؽ، بف أرطاة الَ جَّ
ِٔ.  

بىٍير الطَّاًئيٌ َزْ د  *  .(ٖ)مف الرابعة، ثق ، الكيٍكًفيٌ  (ٕ)بف جي

اًلؾ الطَّاًئٌي  ِخْ ؼ *  .(ٗ)مف الثانية، الككفيٍبف مى

كقػػػاؿ  .(ٚ)"لػػػيس بػػػذاؾ : "كقػػػاؿ األزدم، ،(ٙ)الثقػػػات فػػػيذكػػػره ابػػػف حبػػػاف ك ، (٘)النسػػػائي قػػػوي كثَّ 
 (ٛ)" كثؽ": الذىبي

ح الباحثة إنو  .ثق  تيرجّْ

ًثٍيػر بػف ًرفىا: (ٜ)َأُب  ِىَ اـ الرَِّفاِعيّ  * مَّػد بػف كى مَّد بػف يىًزٍيػد بػف ميحى ػة الًعٍجًمػيٌ ميحى فىػاًعيٌ ، عى ، الكيػٍكًفيٌ ، الرّْ
 .(َُ)مائتيف ثماف كأربعيف ةمف الطبقة العاشرة مات سن

 .""ما أرل بو بأسا: (ٕٔ)عجميالك ، (ٔٔ)يحيى بف معيفقاؿ 

                                                 
 .(َٗٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(. َّٓ/ ُّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُِ/ ٗىذه النسبة إلى طيّْئ، األنساب، لمسمعاني، )الطَّاِئّي:  (ِ)
 (.ِِِ، البف حجر، )صانظر: تقريب التيذيب(، ِّ/ َُتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ُّٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِْٗ/ ٖب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، )تيذي (ْ)
  (.ُّٗ، البف حجر، )ص انظر: تقريب التيذيب(، ِْٗ/ ٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (.ُِْ/ ْالثقات، البف حباف، ) (ٔ)
 .(ُِْ/ ّتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٕ)
 (.ِّٕ/ ُ، )مذىبيشؼ، لالكا (ٖ)
 (. ِِِ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ٗ)
 (ُْٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(. ِٓ، ِْ/ ِٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (َُ)
 (.ٓٗٓ/ْتاريخ بغداد، لمخطيب، ) (ُُ)
 (. ّْْ/ِمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُْٗ 

 ضػػػػعفوك ، (ٔ)"" رأيػػػػتيـ مجمعػػػػيف عمػػػػى ضػػػػعفو: فقػػػػاؿ البخػػػػارم: مػػػػنيـ النيقِّػػػػادضػػػػعفو بعػػػػض 
" : كقاؿ ابف حباف، (ٗ)" ضعيؼ يتكممكف فيو": كقاؿ أبك حاتـ، (ٖ)"ليس بثقة ": ةكقاؿ مر ، (ٕ)النسائي

ثػػـ سػػألت عثمػػاف أنػػا كجػػدم عػػف أبػػي ىشػػاـ الرفػػاعي : قىػػاؿى حسػػيف بػػف إدريػػسك  .(٘)يخطػػئ كيخػػالؼ"
قػاؿ عبػد اهلل بػف نميػر، (ٙ)""ال تخبرعف ىؤالء أنػو يسػرؽ حػديث هيػره فيركيػو: فقاؿ " كػاف أضػعفنا : كى

 .(ٗ)"" ليس بالقكم: كقاؿ ابف حجر، (ٖ)" لو مناكير جمة": اؿ الذىبيك ق، (ٕ)طمبا كأكثرنا هرائب"
ح الباحثة إ  نو ضعيؼ.تيرجّْ

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ٍبد الكىاًحد بف ًزيىاد العىٍبًدمٌ بأخرجو أ ك داكد مف طريؽ عى
، (ُِ)كأحمد، (ُُ)النسائيكأخرجو ، (َُ)

ػاًرب  ابػف ماجػوكأخرجو  دىة.كبلىما مف طريؽ يىٍحيىى بف زىكىًريَّا بف أىًبي زىائً  ػبَّاح ٍبػف ميحى مػف طريػؽ الصَّ
ػػػاجصػػػرح ، (ُّ)التَّيًمػػػٌي  جَّ       مػػػف طريػػػؽ أىبيػػػك ميعىاًكيىػػػة  الػػػدارميكأخرجػػػو ، ىػػػذه الركايػػػة فػػػيبالسػػػماع  الحى

اًزـ السٍَّعًدمٌ  مَّد بف خى ميحى
ٍبد الكىاًحد ثبلثتيـ، (ُْ) ػبَّاح(، ك يىٍحيىػى، )عى ػمىٍيمىاف ٍبػ، الصَّ يَّػاف تػابعكا سي  فػيف حى

اجي عف و ركايت جَّ ػاًمر بػف مػف طريػؽ ةشػيب أبػيكأخرجػو بػف ، بف أرطاة بإسناده كبمفظػو الحى  ٍيؿبً حشىػر  عى
 .(ُٓ)بو بنحكلفظو عف ابف مسعكدالشٍَّعًبٌي 

                                                 
 (.ِٔٓ/ ٗحجر، ) تيذيب التيذيب، البف (ُ)
 (.ٓٗالضعفاء كالمتركككف، لمنسائي، )ص:  (ِ)
 (.ْٕتسمية الشيكخ، لمنسائي، )ص:  (ّ)
 (.ُِٗ/ ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ْ)
 (.َُٗ/ ٗالثقات، البف حباف، ) (ٓ)
 (.ٓٗٓ/ْتاريخ بغداد، لمخطيب الغدادم، ) (ٔ)
 (.ُْٕ/ ْالمصدر نفسو، ) (ٕ)
 (.ْٖٕف تكمـ فيو كىك مكثؽ، لمذىبي، )ص: ذكر أسماء م (ٖ)
 (.ُْٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ٗ)
 (. ْْٓٓ/حُْٖ/ ْسنف أبي داكد، كتاب الجنائز، باب الدية كـ  ) (َُ)
 (.َِْٖ/حّْ/ ٖالسنف، لمنسائي، كتاب القسامة، باب ذكر أسناف دية الخطأ، ) (ُُ)
 (. َّّْ/حِّٖ/ ٕ، )حابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد مسند أحمد، مسند المكثريف مف الص (ُِ)
 (.ُِّٔ/حٕٖٗ/ ِ، كتاب الجنائز، باب دية الخطأ، )ابف ماجوسنف  (ُّ)
 (.ِّٕٔ/حِْٓ/ ِسنف الدارمي، كتاب الجنائز، باب كيؼ العمؿ في أخذ دية الخطأ، ) (ُْ)
 (.ُِِّٔ/ْٕ/ِ، كتاب الديات، باب دية العمد كـ ىى، )ةمصنؼ بف أبي شيب (ُٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُٓ 

 .  ف لغ ره إ ناده: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

اج: فيو جَّ صػرح بالسػماع  ك، بعػةمػف الطبقػة الرا، يػدلسك ، كثير الخطأ بف أرطاة صدكؽ الحى
اًمر بف شىرىًحٍيؿ الشٍَّعًبيٌ تابعو ، ابف ماجوركاية  في  .ةشيب أبيبف  ركاية فيناقصة  متابعة عى

مَّد بف يىًزٍيد الرفاعى ضػعيؼ: فيو داكد كهيػره كمػا ىػك مبػيف  ركايػة أبػي فػيناقصػة  متابعػةتكبػح ، ميحى
  .التخريج في

كمػػا ركل لػػو ، داكد كهيػػره فػػي ركايػػة أبػػي بعػػة تامػػةتكبػػح متا، صػػدكؽ: سػػميماف بػػف حيػػاف ىػػك: كفيػػو
 كباقى رجالو ثقات. مقركنان. الترمذم

 .(ُ) لبانيكممف ضعفو الشيخ األ

 .(ِ)"الحجاج بف أرطاة ضعيؼ ال يحتج بو": بعد إيراده الحديث النسائيكقاؿ   
 

 ( ٚٙ:  د ث رقـ)
َعػػْف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ : َقػػاؿَ  جن َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َ ػػِع ٍد اأَلَ ػػ: الترمػػذي  قػػاؿ ا مػػاـ
اِج ْبِف َأْرَطاةَ  َ ػِمْعُت : َعْف ُعَمَر ْبِف الَخطَّاِب َقاؿَ ، َعْف َجدِّهِ ، َعْف َأِب وِ ، َعْف َعْمِر  ْبِف ُ َعْ بٍ ، الَ جَّ

 .(ٗ)الَ اِلُد ِبالَ َلِد((ٖ))َل ُ َقادُ : َ ُق ؿُ  َرُ  َؿ 
 : اؿ ا  نادتراجـ رج: أ لً 
 .ْٔ: حديث رقـ في ت ترجمتوسبق، ثق : األىشىجٌ  َأُب  َ ِع د *
: حديث رقـ في ت ترجمتوسبق، مف الطبقة الرابعة،  دلس  ، كث ر الخطأ  د ؽ: بف أىٍرطىاة َ جَّاج*

ِٔ. 
 : جػػػػػػده، ثبػػػػػػت سػػػػػػماعو مػػػػػػف جػػػػػػده، صػػػػػػدكؽ شيػػػػػػعىٍيب: أب ػػػػػػو  ، صػػػػػػدكؽ: بػػػػػػف شيػػػػػػعىٍيبَعْمػػػػػػر  * 

 .ْْ: حديث رقـ فيسبقكا  عبد اهلل بف عمرك
 
 

                                                 
 (.ُٕٓضعيؼ سنف الترمذم، لؤللباني، )ص:  (ُ)
 (.ّٔٓ/ ٔالسنف الكبرل، لمنسائي، ) (ِ)
 (.ُُٗ/ ْالًقصاص كقىٍتؿ القاًتؿ بىدؿ القىتيؿ. النياية في هريب الحديث كاألثر، البف ا ألثير، )الَقَ ُد:  (ّ)
 (.ََُْ/حُٖ/ ْمنو أـ ال، ) سنف الترمذم، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجؿ يقتؿ ابنو ييقىاد (ْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُٓ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
يَّػاف كبلىمػا مػف طريػؽ، (ٕ) كابف حميػد، (ٔ) ابف ماجوأخرجو  ػمىٍيمىاف ٍبػف حى  ،بمفظػو بإسػناده سي

بَّ  ةشيب أبيكأخرجو ابف  يَّػافاد بف العىكَّاـ الًكبلىبًػٌي ك مف طريؽ عى ػمىٍيمىاف ٍبػف حى سي
كأخرجػو الػدارقطني ، (ٖ)

بَّا يَّاف ، (ْ)د بف العىكَّاـمف طريؽ عى مىٍيمىاف ٍبف حى اجي بفي أىٍرطىاةى بإسناده فيتابح سي جَّ ، مطكالن  ركايتو عف حى
بد المَّو ٍبف لىًييعىة كعف ك ، (ٓ)كأخرجو أحمد مف طريؽ عى ًميٌ  أىسىد ٍبف عيمىرى كأخرجو الطبراني مف ، (ٔ)اٍلبىجى

ػػػػػػػبَّاح طريػػػػػػػؽ اٍلميثىنَّػػػػػػػى ٍبػػػػػػػف الصَّ
           مػػػػػػػا مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽكبلى .(ٗ)البييقػػػػػػػيك ، (ٖ)نػػػػػػػىكأخرجػػػػػػػو الػػػػػػػدار قط، (ٕ)

ٍجػػبلىف مَّػد بػػف عى بػػد المَّػو، ميحى ػػد( تػػابعكا، اٍلميثىنَّػػىك ، أىسىػػدك ، ثبلثػػتيـ )عى مَّ ػاجي بػػفي أىٍرطىػػاةى  كميحى جَّ ركايتػػو  فػػيحى
 .مطكالن عف عىٍمرك بف شيعىٍيب بإسناده ك 

بَّػػاس ريػػؽثبلثػػتيـ مػػف ط، (ُِ)البييقػػيك ، (ُُ)كالحػػاكـ، (َُ)الطحػػاكمكأخرجػػو  ٍبػػد اهلل بػػف عى ، عى
ػػًعٍيدكبلىمػػا ) ٍبػػد اهللك ، سى طَّػػاب عػػف  فػػي ركايتػػو بػػف عمػػرك  تابعػػا عبػػد اهلل( عى ػػر ٍبػػف اٍلخى بػػو  عيمى
 مطكالن.
 إ ناده ضع ؼ. : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػاف: فيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى بَّػػاد بػػف العىػػكَّاـتابعػػو ، صػػدكؽ سي ا ىػػك فػػي ركايػػة أحمػػد كمػػ ثقػػة كىػػك، عى
 مبيف في التخريج. 

                                                 
 (.ِِٔٔ/حٖٖٖ/ ِ، كتاب الديات، باب ال يقتؿ كالد بكلده، )ابف ماجوسنف  (ُ)
 (.ُْ/حٓٗ/ ُالمنتخب مف مسند عبد بف حميد، ) (ِ)
 (.ِّٖٕٗ/حُْٓ/ ٓمصنؼ ابف أبي شيبة، ) (ّ)
 (. ِّّٕ/حُٔٔ/ ْالسنف، لمدارقطني، كتاب الحدكد كالديات كهيره، ) (ْ)
 انظر:(. ُْٕ/حِِٗ/ُ، )ند أحمد، مسند الخمفاء الراشديف، مسند عمر بف الخطاب مس (ٓ)
 (.َُٓ/حُِٔ/ ُ)
 (.ّْٔ/حِّْ/ ُالمصدر نفسو، ) (ٔ)
 (.َٖٔٗ/حُّٕ/ ٖالمعجـ األكسط، لمطبراني، ) (ٕ)
 (.ُِّٖ/حُُٕ/ ْ) انظر:(، ِّْٕ/حُٕٔ/ ْسنف الدارقطني، كتاب الحدكد كالديات كهيره، ) (ٖ)
 (.ُٖٕٗٓ/حَْ/ ُِ) كتاب الجراح، باب الرجؿ يقتؿ ابنو، رفة السنف كاآلثار، لمبييقي،مع (ٗ)
 (.ِّٗٓ/حُّٔ/ ُّشرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم، بياف مشكؿ ما اختمؼ الناس فيو مف أسناف اإلبؿ، ) (َُ)
 (.ِٖٔٓ/حِّْ/ ِ، )المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، مسند عبد اهلل ابف مسعكد  (ُُ)
 (.ُٓٔٗٓ/حٓٔ/ ٖنف الكبرل، لمبييقي، كتاب الجراح، باب الرجؿ يقتؿ ابنو، )الس (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٓ 

اج بف: كفيو جَّ كلـ يصرح بالسػماع ، مف الطبقة الرابعة، يدلسك كثير الخطأ أىٍرطىاةى صدكؽ  حى
 كباقى ركاتو ثقات.، خريجتتابعو جماعة كما ىك مبيف في الفي أل مف الركايات 

 .قمت الحديث تعددت طرقو لعؿ األلباني صححو ألجؿ ذلؾ، (ُ)كصححو الشيخ األلباني
 

  (ٛٙ:  د ث رقـ)
َ ػدََّثَنا : َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمػُر َقػاؿَ : َقاؿَ  َ دََّثَنا َأُب  َ ِع ٍد اأَلَ جن : قاؿ ا ماـ الترمذي 

ـْ َفمْ (ٕ)َأَمػ ُ  )ِإَذا َزَنػتْ : َقػاَؿ َرُ ػ ُؿ : َقػاؿَ  َعػْف َأِبػي ُىَرْ ػَرةَ ، َعْف َأِبي َ ػاِلحٍ ، اأَلْعَمُش   َ ْجِمػْدَىاَأَ ػِدُك
 .(ٖ)َ َلْ  ِبَ ْبٍؿ ِمْف َ َعٍر(، َفِإْف َعاَدْت َفْمَ ِبْعَيا، َثَ ثًا ِبِكتَاِب المَّوِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ْٔ: حديث رقـ في ت ترجمتوسبق، ثق : األىشىجٌ  َأُب  َ ِع د *
  .ّ: حديث رقـ في سبقت ترجمتو، مف الطبقة الثانية، ثق   دلس: األعمش* 
اًلح السَّمَّافَذْكَ اف  *  .ُْ: حديث رقـ في سبقت ترجمتو، ثق  ثبت، الزٌيات أىبيك صى

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
يَّػػػػػػاف النسػػػػػػائيأخرجػػػػػػو  ػػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػػف حى مػػػػػػف طريػػػػػػؽ سي

             ،(ٔ)كمسػػػػػػمـ، (ٓ) البخػػػػػػارمكأخرجػػػػػػو ، (ْ)
ٍقبيػػًرٌم بإسػػناده كبنحػػكأىبًػػي  جمػػيعيـ مػػف طريػػؽ، (ٗ)كأحمػػد، (ٖ)نسػػائيكال، (ٕ)كأبػػك داكد ػػًعٍيد المى ، لفظػػو سى

                                                 
 (.ََْ/ّصحيح كضعبؼ سنف الترمذم، ) (ُ)
 (.َِٗ/ ّ، )مالمىمميككىة، الكشاؼ عف حقائؽ هكامض التنزيؿ، لمزمخشر األم :  (ِ)
َ ْبؿ ِمْف َ َعر: (. َُْْ/حْٔ/ ْسنف الترمذم، أبكاب الحدكد، باب ما جاء في إقامة الحد عمى اإلماء، ) (ّ)

دخاؿ بعضو في بعض، فتح البارم شرح صحيح البخارم، البف حجر. ) كفيو فائده: (. ُّٔ/ ُِنسج الشعر كا 
كجكب حد الزنى عمى اإلماء كالعبيد، كفيو جكاز أف يقيـ السيد الحد عمى عبده أك أمتو المنياج شرح صحيح مسمـ 

 (. ُُِ/ ُُبف الحجاج، لمنككم، )
 السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الرجـ، باب إقامة الرجؿ الحد عمى كليدتو إذا ىى زنت،  (ْ)
 (. َِٕٓ/حُْٓ/ ٔ)انظر:(، َِْٕ/حُْٓ/ ٔ)
باب بيح الميدبَّر، انظر:(، ُِِٓ/حُٕ/ ّصحيح البخارم، كتاب البيكع، باب بيح العبد الزانى، ) (ٓ)
 (. ّٖٗٔ/حُِٕ/ ٖ، )تُْنفيمة إذا زنت كال (، كتاب الحدكد، باب ال يثرب عمى األِِّْ/حّٖ/ّ)
 (. ْْْٔ/حُِّ/ ٓصحيح مسمـ، كتاب الحدكد كالديات، باب إذا زنت األمة ) (ٔ)
 (ُْْٕ/حَُٔ/ ْسنف أبي داكد، كتاب الحدكد، باب في األمة تزني كلـ تحصف، ) (ٕ)
 (. َِٕٕ/حُْٓ/ ٔإذا ىى زنت، )السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الرجـ، باب إقامة الرجؿ الحد عمى كليدتو  (ٖ)
 (. ََُْٓ/حِٓٓ/ ُٔ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة  (ٗ)



َحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػ . 

 ُّٓ 

ٍقبيػػًرمٌ  ا مػػف طريػػؽكبلىمػػ، (ِ)كأحمػػد، (ُ) النسػػائيكأخرجػػو  ػػًعٍيد المى  ابػػف ماجػػوك ، (ّ)البخػػارم كأخرجػػو، سى
ٍبػػػػػػػػد اهلل الييػػػػػػػػذىًليٌ  كبلىمػػػػػػػػا، (ْ) بىٍيػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػف عى ػػػػػػػػًعٍيد، مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ عي ػػػػػػػػًعٍيد، )جمػػػػػػػػيعيـ أىبًػػػػػػػػي سى  ، كسى

اًلح تابعكا أىبي ، )كعيبىٍيد اهلل  بو بمفظو. ىريرة أبيعف  وركايت فيك صى
 إ ناده    ح لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كمسمـ كهيرىما كمػا ، البخارمركاية  فيح متابعة ناقصة تكب، صدكؽسي
 .التخريج فيىك مبيف 

 .سو ال يضرتدلي، مف الطبقة الثانية مف المدلسيف، األعمش ثقة يدلس: فيوك  

 .(ٕ)كاأللباني، (ٔ)كالذىبي، (ٓ)صححو الترمذمك باقى ركاتو ثقات. 
 

 (ٜٙ:  د ث رقـ) 
 َعػػػػػْف ، َ ػػػػػدََّثَنا َأُبػػػػػ  َخاِلػػػػػٍد اأَلْ َمػػػػػرُ : َقػػػػػاؿَ  َ ػػػػػدََّثَنا ُقَتْ َبػػػػػ ُ : قػػػػػاؿ ا مػػػػػاـ الترمػػػػػذي 

َفَقػاَؿ اْبػُف ، َل َ الَكْعَبػ ِ : َ ػِمَع َرُجػً  َ قُػ ؿُ  ْبَف ُعَمرَأفَّ ا، َعْف َ ْعِد ْبِف ُعَبْ َدةَ ، الَ َ ِف ْبِف ُعَبْ ِد المَّوِ 
 .(ٛ)ِبَغْ ِر المَِّو َفَقْد َكَفَر َأْ  َأْ َرَؾ( )َمْف َ َمؼَ : َفِإنِّي َ ِمْعُت َرُ  ؿَ ، َل ُ ْ َمُؼ ِبَغْ ِر المَّوِ : ُعَمرَ 
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
ًميٍ ُقَتْ َب   * مػف العاشػرة ، ثقػ  ثبػت، البىٍغبلىنًػيٌ ، أىبيك رجػاء البىٍمًخػيٌ ، ؿ بف طىًرٍيؼ الثَّقىًفيٌ بف سىًعٍيد بف جى

 .(ٜ)كمائتيف لميجرة  مات سنة أربعيف

                                                 
 السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الرجـ، باب إقامة الرجؿ الحد عمى كليدتو إذا ىى زنت،  (ُ)
 (.ُُِٕ/حّْٓ/ ٔ(، )ُِْٕ/حْْٓ/ ٔ)انظر:(، َِٖٕ/حِْٓ/ ٔ)
 (. ٖٖٖٔ/حْٖٔ/ ُْ، )د، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة مسند أحم (ِ)
كتاب الحدكد،  انظر:(، ِٓٓٓ/حَُٓ/ ّصحيح البخارم، كتاب العتؽ، باب كراىيو التطاكؿ عمى الرقيؽ، ) (ّ)

 (.ّٕٖٔ/حُُٕ/ ٖباب إذا زنت األمة، )
 (.ِٓٔٓ/حٕٖٓ/ ِ)، كتاب الحدكد، باب إقامة الحدكد عمى اإلماء، ابف ماجوسنف  (ْ)
 (.ْٔ/ ْسنف الترمذم، ) (ٓ)
 (. ُِٓ/ ِتنقيح التحقيؽ، لمذىبي، ) (ٔ)
 (.َُُٓ/ ٔسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا. لؤللباني، ) (ٕ)
 (.ُّٓٓ/حَُّ/ ْسنف الترمذم، أبكاب النذكر، باب ما جاء في كراىية الحمؼ بغير اهلل، ) (ٖ)
 (..ْْٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِّٓ/ِّأسماء الرجاؿ، لممزم، ) تيذيب الكماؿ في (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُْٓ 

ػػٍركىةالَ َ ػػف  * ًعػػٌي أىبيػػك عي ػػٍركىة النَّخى بىٍيػػد اهلًل بػػف عي مػػات سػػنة تسػػح ، مػػف السادسػػة، ثقػػ ، فيالكيػػك  بػػف عي
 .(ٔ)ثبلثكقيؿ بعدىا ب، لميجرة كمائة كثبلثيف

مىًميٌ  عد  * ٍمزىة اٍلكيكًفيٌ  (ٕ)بف عيبىٍيدة السُّ مف الثالثػة مػات فػي كاليػة عمػر بػف ىبيػرة عمػى ، ثق ، أىبيك حى
 .(ٖ)العراؽ

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػػػػػاف أخرجػػػػػو أحمػػػػػد مػػػػػف طريػػػػػؽ ػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػف حى   كأخرجػػػػػو أبػػػػػك داكد مػػػػػف طريػػػػػؽ، (ٗ)بنحػػػػػكه سي
ٍبػػػد اهلل بػػػف ًإٍدًرٍيػػػس األىٍكدً  يَّػػػاف  تػػػابح، (ٓ)مٌ عى ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى ًعػػػي فػػػيسي بىٍيػػػد اهلل النَّخى ػػػف بػػػف عي سى  ركايتػػػو الحى

بإسػػػناده ك  ، (َُ)الػػػدارميك ، (ٜ)نسػػػائيكال، (ٛ)الترمػػػذمك ، (ٚ)كمسػػػمـ، (ٙ) البخػػػارمكأخرجػػػو ، بنحػػػك لفظػػػوٌّ
ػػػػػػػػر جمػػػػػػػػيعيـ مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ، (ُُ)كمالػػػػػػػػؾ ػػػػػػػػٍكلىى اٍبػػػػػػػػف عيمى  مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ  النسػػػػػػػػائيكأخرجػػػػػػػػو ، نىػػػػػػػػاًفح مى
ػػػاًلـ ٍبػػػ ػػػرسى ٍبػػػد اهلل ٍبػػػف عيمى ف عى

جمػػػيعيـ مػػػف ، (٘ٔ)كأحمػػػد ، (ٗٔ)نسػػػائيكال، (ٖٔ) البخػػػارمكأخرجػػػو ، (ٕٔ) 

                                                 
 (.ُِٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُٗٗ/ ٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
َمِمّي:  (ِ)  (.ُٕٗ/ ٕ، كىك كاف مف  بائو كأجداده سمـ، األنساب، لمسمعاني، )هىذه النسبة إلى جدال ن
 (.ِِّ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، َِٗ/ َُتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.َِٕٔ/حِْٗ/َُ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبداهلل بف عمر  (ْ)
 (.ُِّٓح/ِِّ/ ّسنف أبي داكد، كتاب األيماف كالنذكر، باب في كراىية الحمؼ باآلباء، ) (ٓ)
كتاب األيماف كالنذكر،  انظر:(، ِٕٗٔ/حَُٖ/ ّصحيح البخارم، كتاب الشيادات، باب كيؼ يستحمؼ، ) (ٔ)

 (. ْٔٔٔ/حُِّ/ ٖ)، باب ال تحمفكا بأبائكـ
 (.ُْٔٔ/حُِٕٔ/ ّصحيح مسمـ، كتاب النذكر كاأليماف، باب النيى عف الحمؼ بغير اهلل، ) (ٕ)
 (.ُّْٓ/حَُّ/ ْاأليماف، باب ما جاء في كراىيو الحمؼ بغير اهلل )سنف الترمذم، أبكاب النذكر ك  (ٖ)
 (.ُٕٔٔ/حُِْ/ ٕ)، السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب النعكت، باب الحمؼ باألباء (ٗ)
 (.ِّٖٔ/حَُُٓ/ ّسنف الدارمي كتاب األيماف كالنذكر، باب النيى عف أف يحمؼ بغير اهلل، ) (َُ)
 (.ُْ/حَْٖ/ ِذكر، باب جامح األيماف، )مكطأ مالؾ، كتاب األيماف كالن (ُُ)
 انظر:(، ّٕٓٔ/حْ/ ٕالسنف، لمنسائي، كتاب األيماف كالنذكر، باب التشديد في الحمؼ بغير اهلل تعالى، ) (ُِ)

 (.ّٕٔٔ/حْ/ ٕباب الحمؼ باألباء )
اًىًميَّةً  كتاب مناقب األنصار، باب أياـ الجاىميو، صحيح البخارم (ُّ)  انظر:(، ّّٖٔ/حِْ/ ٓ) بىابي أىيَّاـً الجى

 (.َُْٕ/حَُِ/ ٗكتاب التكحيد، باب السؤاؿ بأسماء اهلل تعالى كاإلستعاذه بيا، )
 (.ْٕٖٔ/حِّْ/ ْالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب األيماف كالنذكر، باب التشديد في الحمؼ بغير اهلل، ) (ُْ)
 انظر:(، َّْٕ/حِّٕ/ ٖ)، مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبداهلل بف عمر  (ُٓ)
 (.ّٕٔٓ/حِٖ/ َُ(، )ِْٔٓ/حّّْ/ ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٓٓ 

ٍبد اهلل ٍبف ًدينىارطريؽ  ٍبد اهللك ، سىاًلـك ، نىاًفح)ثبلثتيـ ، عى بىٍيػد كاتابع( عى ػمىًميٌ  هسىػٍعد بػف عي ركايتػو  فػي السُّ
ٍبد المَّو ٍبف عيمىر  فظو.بنحك لبو   عف عى

 .   ح لغ ره إ ناده: ا  ناد ال كـ عمى: ثالثاً 

يَّاف فيو  مىٍيمىاف ٍبف حى ٍبد اهلل بف ًإٍدًرٍيس تابعو ، صدكؽسي ، كىك ثقة، داكد ركاية أبي فيعى
 كمسمـ كهيرىما كما ىك مبيف في التخريج.، البخارمركاية  فيكتكبح متابعات ناقصة 

 .(ٔ)ىذا حديث حسف " ": الترمذمقاؿ اإلماـ 

 .(ٕ) يلبانكصححو الشيخ األ
 

 ( ٓٚ:  د ث رقـ) 
َعػِف اْبػِف ، َ دََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأَلْ َمػرُ : َقاؿَ ، َ دََّثَنا َأُب  َ ِع ٍد اأَلَ جن : قاؿ ا ماـ الترمذي 

َخْ ٌر  (ٗ) ٌ َأْ  َرْ  َ ، ِفي َ ِب ِؿ اهللِ  (ٖ)َغْدَ ةٌ ) َعِف النَِّبيّ ، َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َعْف َأِبي َ اِزـٍ ، َعْجَ فَ 
 .(٘)(ِمَف الدنْنَ ا َ َما ِف َيا

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .ْٖ: حديث رقـ في ت ترجمتوسبق، ثق : األىشىجٌ َأُب  َ ِع ٍد  *

 . ُْ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتة ، اختمطت عم و أ اد ث أب  ىر رة  د ؽ: اْبِف َعْجَ فَ  *

ًعيٌ َ ْمَماُف  * اًزـ األىٍشجى  .(ٔ)مات عمى رأس المائة، مف الثالثة، ثق ، الكيٍكًفيٌ  أىبيك حى

 

 

                                                 
 (.َُّ/ ْسنف الترمذم، أبكاب النذكر، باب ما جاء في كراىية الحمؼ بغير اهلل، ) (ُ)
 (.ُٖٗ/ ٖإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لؤللباني، ) (ِ)
 (.ُُٔ/ ُأكؿ النَّيىار، فتح البارم، البف حجر، )َغْدَ ٌة:  (ّ)
 (ُٗ/ ُْمف طمكع الشمس إلى الزكاؿ، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )الرْ َ ٌ :  (ْ)
 سنف الترمذم، أبكاب فضائؿ الجياد، باب ما جاء في فضؿ الغدك كالركاح في سبيؿ اهلل،  (ٓ)
 (.ُْٗٔ/حِِّ/ ّ)
 (..ِْٔالبف حجر، )ص: ، انظر: تقريب التيذيب(، ِٗٓ/ ُُتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٓٔ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػػػػػػػاف ابػػػػػػػف ماجػػػػػػػوأخرجػػػػػػػو  ػػػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػػػف حى مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ سي
  كأخرجػػػػػػػو مسػػػػػػػمـ مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ، (ُ)

ٍبد اهلل السَّمَّاف ذىٍككىاف بف عى
ٍكشىػب األىٍشػعًرمٌ  ابػف ماجػوكأخرجو ، (ِ) كأخرجػو ، (ّ)مػف طريػؽ شىػٍير بػف حى

ػػػػػـ ٍبػػػػػف ًمينىػػػػػاء األىٍنصػػػػػاًرمٌ  أحمػػػػػد كى ػػػػػٍير، جمػػػػػيعيـ )ذىٍكػػػػػكىاف، (ْ)مػػػػػف طريػػػػػؽ اٍلحى ػػػػػـ( تػػػػػابعكا، ك شى كى   كاٍلحى
مَّد بف عىٍجبلىف  ًعيٌ  فيميحى اًزـ األىٍشجى ٍممىاف أىبيك حى  .بنحك لفظو بو  ىريرة أبي عف ركايتو عف سى

 ا ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

مىٍيمىاف ٍبف: فيو يَّاف  سي كمػا ىػك  ركايػة مسػمـ كهيػره فػيتابعة الثقػات متابعػة ناقصػة ، صدكؽحى
 مبيف في التخريج.

ٍممىاف  كىكىنا ركاه مف طريؽ، اختمطت عميو أحاديث أبك ىريرة صدكؽ، اٍبف عجبلف: كفيو سى
ًعيٌ  أىبيك اًزـ األىٍشجى حديث  يياعداد الطرؽ التى اختمط ف فيكلـ يذكر ىذا الطريؽ  ىريرة أبيعف  حى

كهيػػره كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي  مسػػمـتامػػة فػػي ركايػػة  تابعػػو الثقػػات متابعػػة، ىريػػرة أبػػيف ابػػف عجػػبلف عػػ
 .الخريج

 .(ٔ) األلبانيالشيخ  صححوك ، (ٓ)" حسف هريب": قاؿ الترمذم
 

 ( ٔٚ:  د ث رقـ)
          َعػػفْ ، َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  : َقػػاؿَ  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َ ػػِع ٍد اأَلَ ػػجن : قػػاؿ ا مػػاـ الترمػػذي 

َمػا َبػْ َف  )َمػْف َ َقػاُه المَّػُو َ ػرّ  : َقػاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقػاؿَ ، َعػْف َأِبػي ُىَرْ ػَرةَ ، َعػْف َأِبػي َ ػاِزـٍ ، اْبِف َعْجػَ فَ 
 .(ٜ)َدَخَؿ الَجنََّ ( (ٛ)َ َ رَّ َما َبْ َف ِرْجَمْ وِ ، (ٚ)َلْ َ ْ وِ 

                                                 
 (. ِٖٕٗ/حّٓٗ/ ِ، كتاب الجياد، باب فضؿ الغدكة كالركحة في سبيؿ اهلل، )ابف ماجوسنف  (ُ)
 (.ُْْ/حََُٓ/ ّصحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب فضؿ الغدكة كالركحة في سبيؿ اهلل، ) (ِ)
 (.ِٕٓٓ/حُِٗ/ ِ)، كتاب الجياد، باب فضؿ الغدكة كالركحة في سبيؿ اهلل، ابف ماجوسنف  (ّ)
 (.ََُٗ/حِْٓ/ ُٔ) انظر:(، َُّٖٖ/حُّٓ/ ُٔ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ْ)
 (. ُْٗ/ ْ) ، لؤللباني،صحيح كضعيؼ سنف الترمذم (ٓ)
 (. ْ/  ٓإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لؤللباني، ) (ٔ)
 (.ٓٔ/ ٓ، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، لمقرطبى، )المّْسىافِلْ َ ْ ِو:  (ٕ)
 اٍلفىٍرج، المصدر نفسو. ِرْجَمْ و:  (ٖ)
 (.َِْٗ/حَٔٔ/ ْسنف الترمذم، أبكاب الزىد، باب ما جاء في حفظ المساف، ) (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٕٓ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .ْٔ: حديث رقـ فيسبؽ ، ثق : سىًعيدو األىشىجُّ َأُب   *

 . ُْحديث  فيسبقت ترجمتة ، اختمطت عم و أ اد ث أب  ىر رة  د ؽ: ْبِف َعْجَ فَ *ا

 .َٕ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتة ، ثق : األشجعى َأُب  َ اِزـ*

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّاف كبلىما مف طريؽ، (ِ)ابف حبافك ، (ُ)يعمى كأب أخرجو مىٍيمىاف ٍبف حى  بإسناده كلفظو. سي

مػف طريػػؽ  كبلىمػا، (ٓ)البييقػيك ، (ْ)الحػػاكـ كأخرجػو، (ّ)عبػػد اهلل بػف لييعػةكأخرجػو البػزار مػف طريػؽ 
ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ثىٍكبىاف مَّد ٍبف عى ًعيَّة ، عبد اهللكبلىما )، ميحى ٍكلىى عىزَّة اأٍلىٍشجى ٍممىاف مى ٍبد الرٍَّحمىف( تابعا سى كعى

 بمفظو.ىريرة  أبيركايتو عف  في
  إ ناده ضع ؼ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػػػػػػػػػاف : فيػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػػػػػػف حى                    تابعػػػػػػػػػػو، كىػػػػػػػػػػك ضػػػػػػػػػػعيؼ تابعػػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػػف لييعػػػػػػػػػػة، صػػػػػػػػػػدكؽسي
ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ثىٍكبىاف مَّد ٍبف عى  كمػا ىػك، بإسناد ضػعيؼ البييقيك ، الحاكـمتابعة ناقصة في ركاية  ميحى

  التخريج. فيظاىر 

ٍجػػبلىفى : كفيػػو ػػٍممىاف  ركاه ىنػػا مػػف طريػػؽ، ىريػػرة أبػػياختمطػػت عميػػو أحاديػػث صػػدكؽ  اٍبػػف عى سى
ًعيٌ  أىبيػػك ػػاًزـ األىٍشػػجى ٍبػػد الػػرٍَّحمىف ٍبػػف ثىٍكبىػػافتابعػػو ، ىريػػرة أبػػيعػػف  حى ػػد ٍبػػف عى مَّ متابعػػة ناقصػػة فػػي  ميحى

 . البييقيك ، ركاية الحاكـ

 .(ٔ)حسف هريب"": الترمذمقاؿ 
 

                                                 
 (.ََِٔ/حْٔ/ ُُ، )مسند أبي يعمى المكصمي، مسند أبي ىريرة  (ُ)
 تاب الحظر كاإلباحة، باب ذكر البياف بأف مف عيصـ مف فتنو فمو كفرجو، صحيح ابف حباف، ك (ِ)
 (.َّٕٓ/حٗ/ ُّ)
 (. ُٖٖٗ/حّْٖ/ ُٓ، )مسند البزار، مسند انس ابف مالؾ  (ّ)
 (. َٖٖٓ/حّٕٗ/ ْالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب الحدكد، ) (ْ)
 (. َِّٓ/حِٖٗ/ ٕ) عفؼ،تحريـ الخركج، ما يجب مف الت شعب اإليماف، لمبييقي، (ٓ)
 (.َٔٔ/ ْسنف الترمذم، ) (ٔ)



ضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػا . 

 ُٖٓ 

 (ٕٚ:  د ث رقـ)
 َعػػْف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ : َقػػاؿَ  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َ ػػِع ٍد اأَلَ ػػجن : قػػاؿ ا مػػاـ الترمػػذي 

: اؿَ ُ َ مِّي َفَجاَء َأُبػ  َجْيػٍؿ َفَقػ،  َكاَف النَِّبين : َقاؿَ  َعْف اْبِف َعبَّاسٍ ، َعْف ِعْكِرَم َ ، َداُ َد ْبِف َأِبي ِىْندٍ 
ـْ َأْنَيػَؾ َعػْف َىػَذاق )َفاْنَ ػَرَؼ النَِّبػين  ـْ َأْنَيَؾ َعْف َىَذاق أََل ـْ َأْنَيَؾ َعْف َىَذاق أََل َفَقػاَؿ َأُبػ  ، (ٔ)َفَزَبػَرهُ أََل

ـُ َمػا ِبَيػا َنػاٍد َأْكثَػُر ِمنِّػي: َجْيؿٍ  َباِنَ ػ َ  َ ػَنْدعُ (ٕ)َفْمَ ػْدُع َناِدَ ػوُ : َفػَأْنَزَؿ المَّػوُ ، ِإنَّػَؾ َلػَتْعَم (ٖ)الزَّ
 [  ػ رة 

 .(ٗ))َ المَِّو َلْ  َدَعا َناِدَ ُو أَلََخَذْتُو َزَباِنَ ُ  المَِّو(: [ َفَقاَؿ اْبُف َعبَّاسٍ ٛٔ: العمؽ
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ْٖ: حديث رقـ في سبقت ترجمتو، ثق : سىًعيد األىشىجَأُب   *
مف الخامسػة مػات ، ثقة متقف كاف ييـ بأخرة، و ًدٍينىار بًف عيذىاًفركاسم، القيشىيرم، بف أبي ًىٍندَداُ د * 

 .(ٓ)لميجرة  كمائة سنة أربعيف
 .ْٕ: حديث رقـ في سبقت ترجمتو: القيرىًشيٌ  ِعْكِرَم  *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
يَّػػػاف مػػػف طريػػػؽ، (ٕ) كأحمػػػد، (ٔ)النسػػػائيأخرجػػػو  ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى كأخرجػػػو الحػػػاكـ مػػػف ، بمفظػػػو سي

ػػػػػاًرًبٌي بمفظػػػػػوطريػػػػػ ػػػػػد الميحى مَّ ٍبػػػػػد الػػػػػرٍَّحمىف بػػػػػف ميحى ؽ عى
يَّػػػػػاف ، (ٖ) ػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػف حى   عػػػػػف وركايتػػػػػ فػػػػػيتػػػػػابح سي

د ٍبف أىًبي ًىٍند بإسناده كبنحك ، (ُِ)كأحمػد، (ُُ)يالنسػائك ، (َُ)الترمػذمك ، (ٗ)البخػارمكأخرجو ، لفظو دىاكي

                                                 
 (.ِّٗ/ ِ: ٍنيىره.النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )َزَبَرهُ  (ُ)
 (.ُٔٗ/ ٗ، )مباركفكرم: عشيرتو كأىمو، تحفة األحكذم، لمَناِدَ وُ  (ِ)
َباِنَ  َ  (ّ) ًئكىةى، تحفة األحكذم، لمالزَّ  (.ُٔٗ /ٗ، )مباركفكرم: اٍلمىبلى
 (. ّّْٗ/حْْْ/ ٓسنف الترمذم، أبكاب التفسير، باب كمف سكرة اقرأ اسـ ربؾ، ) (ْ)
 (.ََِ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(.ُْٔ/ ٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (.َُُِٔ/حَّْ/ َُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب التفسير، باب سكرة العمؽ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، ) (ٔ)
  انظر:(، ُِِّ/حُْٔ/ ْ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبداهلل ابف عىباس  (ٕ)
 (.ّّْٖ/حّْٕ/ ٓ)
 (.َّٖٗ/حَّٓ/ ِالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب التفسير، ) (ٖ)
ـٍ يىٍنتىوً } صحيح البخارم، كتاب تفسير القرأف، باب (ٗ) اًطئىةو{، كىبلَّ لىًئٍف لى   لىنىٍسفىعىٍف ًبالنَّاًصيىًة نىاًصيىةو كىاًذبىةو خى
(ٔ /ُْٕ.) 
(َُ) ( ،) بّْؾى  (.ّّْٖ/حّْْ/ ٓسنف الترمذم، أبكاب تفسير القرأف، باب كمف سكرة أىٍبكىابي تىٍفًسيًر اٍلقيٍر ًف )اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى
 (.ُُُِٔ/حّْ/ َُاهلل الرحمف الرحيـ، ) السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب التفسير، باب سكرة العمؽ بسـ (ُُ)
 (.ِِِٓ/حٖٗ/ ْ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابو، مسند عبد اهلل ابف عباس  (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٓٗ 

ًرٌم بمفظػػوجمػػيعيـ  ػػزى ػػًرٍيـ الجى ٍبػػد الكى ػػة ٍبػػف  وركايتػػ فػػيأبػػي ًىٍنػػد  تػػابح داكد بػػف، مػػف طريػػؽ عى عػػف ًعٍكًرمى
اًلد  .بإسناده كمثمو خى

  ناده    ح لغ ره إال د ث : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 
يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كهيػره كمػا ، البخػارمركايػة  فػيتابعػو الثقػات متابعػة ناقصػة ، صدكؽسي
 التخريج. فيىك مبيف 

د بف أبي ًىٍند: كفيو  .البخارمركاية  فيتابعو الثقات ، ثقة ييـ دىاكي
 ." ىذا حديث حسف صحيح هريب": مذمقاؿ التر 

   
 ( ٖٚ:  د ث رقـ) 

َ ػدََّثَنا : َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمػُر َقػاؿَ : َقاؿَ  َ دََّثَنا َأُب  َ ِع ٍد اأَلَ جن : قاؿ ا ماـ الترمذي 
ِـّ َ َمَمو: تْ َقالَ ، َ دََّثْتِني َ ْمَمى: َقاؿَ ، َرِز فٌ  : َمػا ُ ْبِك ػِؾق َقاَلػتْ : َفُقْمػتُ ، َ ِىػَي َتْبِكػي، (ٔ)َدَخْمُت َعَمى ُأ

: َقػاؿَ ، َما َلَؾ َ ا َرُ  َؿ المَّوِ : َفُقْمتُ ، َ َعَمى رَْأِ ِو َ ِلْ َ ِتِو التنرَابُ ، َتْعِني ِفي الَمَناـِ ، اهللرََأْ ُت َرُ  َؿ 
 . (ٕ)ا(َ ِيْدُت َقْتَؿ الُ َ ْ ِف آِنفً »

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ْٗ: حديث رقـ في ت ترجمتوسبق، ثق : سىًعيدو األىشىجٌ َأُب   *
يىنػػػي َرِز ػػػف * ًبيػػػب الجي البػػػزاز بيػػػاع : كييقػػػاؿ، التمػػػار: كييقػػػاؿ، البكػػػرم الكػػػكفي الرمػػػاني: كييقػػػاؿ ٍبػػػف حى
اآلخػر مجيػكؿ ككبلىمػا مػف كالجيني ىك الذم أخرج لو الترمػذم ككثقػو أحمػد كابػف معػيف ك ، نماطاأل

 .(ّ)السابعة
ٍممىى اٍلبىٍكًريَّة: ىي َ ْمَمى *  .(ْ)ال تعرؼ مف الثالثة، مف بكر بف كائؿ مكالة ليـ، سى
 
 
 

                                                 
ـن َ َمَمو  (ُ) ذىٍيفىةى ٍبًف اٍلميًغيرىًة. معرفة الصحابة، ألبي نعيـ، )ُأ  (.ُِّٖ/ ٔىي: ًىٍندي ًبٍنتي أىًبي أيمىيَّةى ٍبًف أىًبي حي
، مناقب أبي محمد الحسف بف عمى بف أبي طالب كالحسيف بف نف الترمذم، أبكاب المناقب عف رسكؿ اهلل س (ِ)

 (. ُّٕٕ/حٕٓٔ/ ٓ، )   عمى بف أبي طالب
 (.َِٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُٖٔ/ ٗتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ُّٕٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُٔٗ/ ّٓلممزم، ) تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، (ْ)



ظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثا . 

 َُٔ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّاف بمفظو. مف طريؽ، (ّ)كالحاكـ ، (ِ)كاألجرل، (ُ)أخرجو الطبراني مىٍيمىاف ٍبف حى  سي
 إ ناده ضع ؼ : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  .يتابعة أحد كلـ صدكؽسي

ٍممىى اٍلبىٍكًريَّةك   .يا أحدتابعيمجيكلة كلـ ، سى

 .(ٓ)لبانيضعفو األك ، (ْ)"ىذا حديث هريب": قاؿ الترمذم  
 

 ( ٗٚ:  د ث رقـ) 
 َعػػػػْف ،   َخاِلػػػػٍد اأَلْ َمػػػػرُ َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ: َقػػػػاؿَ  َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  ُكَرْ ػػػػبٍ : قػػػػاؿ ا مػػػػاـ الترمػػػػذي 

َل َ ػْ َؿ : )َأْكِثْر ِمػْف َقػْ ؿِ  اهللَقاَؿ ِلي َرُ  ُؿ : َقاؿَ ، َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، ْف َمْكُ  ؿٍ ع، ِىَ اـِ ْبِف الَغاز
َ ػػْ َؿ َ َل قُػػ ََّة ِإلَّ ِبالمَّػػِو َ َل َفَمػػْف َقػػاَؿ َل ، َقػػاَؿ َمْكُ ػػ ؿٌ  (اْلَجنَّػػ ِ  َفِإنََّيػػا ِمػػْف َكْنػػز، (ٙ)َ َل قُػػ ََّة ِإلَّ ِبالمَّػػوِ 

رّ  (ٛ)َكَ َؼ َعْنُو َ ْبِع َف َباًبا: ِمَف المَِّو ِإلَّ ِإَلْ وِ (ٚ)َمْنَجى  .(ٓٔ)الَفْقرُ  (ٜ)َأْدَناُىفَّ  ِمَف الضن

 

 

                                                 
 (.ِٖٖ/حّّٕ/ ِّالمعجـ الكبير، لمطبراني، ) (ُ)
 (.ُٓٔٔ/حُِْٕ/ ٓ، باب إخبار النبى بقتؿ الحسيف، )لحسيفالشريعة لآلجرم، كتاب فضائؿ الحسف كا (ِ)
 (.ْٕٔٔ/حَِ/ ْأـ المسمميف أـ سممة، ) المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب معرفة الصحابة، ذكر (ّ)
 (.ُّٕٕ/حٕٓٔ/ ٓسنف الترمذم، ) (ْ)
 (.َٖٓضعيؼ سنف الترمذم، لؤلبانى، )ص:  (ٓ)
الحركة، كالمعنى ال حركة كال قكة إال بمشيئة اهلل، كقيؿ الحكؿ الحيمة، النياية في هريب الحديث كاألثر، ال  ؿ:  (ٔ)
(ُ /ِْٔ.) 
 (.ْْ/ َُ، )مباركفكرمخبلص، تحفة األحكذم بشرح جامح، لم ال ميرب، كالَمْنَجى:  (ٕ)
 نكعان، المصدر نفسو.َباًبا:  (ٖ)
 مف أدنى بمعنى أحط، المصدرالسابؽ.َأْدَناُىّف:  (ٗ)
الفق ر: (، َُّٔ/حَٖٓ/ ٓسنف الترمذم، أبكاب الدعكات، باب ما جاء إف هلل سياحيف في األرض مبلئكة، ) (َُ)

 (.ِْٔ/ ّة في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )الذل ال شيء لو، النياي



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُٔ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

رىًشيٌ ِىَ اـ * ًبٍيعىة الجي مػات سػنة ، مػف السػابعة، ثق نزيؿ بغداد  (ُ)الشنامى اٍلعىبَّاسأبك  بف الغىاز بف رى
 .(ِ)كمائة لميجرة بضح كخمسيف

  .ِْ: حديث رقـ وسبقت ترجمت، ثق : َأُب  ُكَرْ ب *

ٍبد اهللالشنامى  َمْكُ ْ ؿ*  لميجرة مف الخامسة مات سنة بضح عشرة كمائة، ثق  كث ر ا ر اؿ، أىبيك عى
 .(ْ)المدلسيف ذكره ابف حجر في الطبقة الثالثة مف طبقاتك ، (ّ)

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

، (َُ)البييقػػػػػيك ، (ٗ)كالحػػػػاكـ، (ٖ)كابػػػػف الجعػػػػد، (ٕ)يكالطيالسػػػػػ، (ٔ)دأحمػػػػك ، (ٓ)النسػػػػائي أخرجػػػػو
ػػػػػٍكف األىٍكًدٌم  جمػػػػػيعيـ ٍيمي ك بػػػػػف مى ٍمػػػػػري                   مػػػػػف طريػػػػػؽ ابػػػػػف ماجػػػػػوكأخرجػػػػػو ، بنحػػػػػك لفظػػػػػومػػػػػف طريػػػػػؽ عى

ػػػػػػػز األىٍعػػػػػػػرىج ٍبػػػػػػػد الػػػػػػػرٍَّحمىف بػػػػػػػف ىيٍرمي عى
ٍبػػػػػػػد اهلل السَّػػػػػػػمَّاف، (ُُ) ٍكػػػػػػػكىاف بػػػػػػػف عى   الميكنػػػػػػػى، كمػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ ذى

ك ثبلثػػتيـ .(ُِ)صػػالح  اأبػػ ٍمػػري ٍبػػد الػػرٍَّحمىف، )عى ػػكؿ الشَّػػاًمي ذىٍكػػكىاف ك، ك عى ركايتػػو عػػف  فػػي( تػػابعكا مىٍكحي
 .بنحك لفظو ىريرة أبي

 

                                                 
ىذه النسبة إلى الشأـ باليمزة فمٌيف كقيؿ: الً امي: (، ْٓٔ/ ِٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)

 (.ّٔ/ ٖالشامي، كىي ببلد بيف الجزيرة كالغكر، األنساب، لمسمعاني، )
 (.ّٕٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ِ)
 (.ْٓٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِٖٓ/ َّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (. ْٔ/ُطبقات المدلسيف، ابف حجر) (ْ)
 (ٕٕٓٗ/حَُ/ٗسنف النسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ما ال لمف قاؿ ال حكؿ كال قكة اال باهلل، ) (ٓ)

  انظر:(، ٕٔٔٗ/حّْٓ/ ُّ، )ريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة مسند أحمد، مسند المكث (ٔ)
 (. ِّّٗ/حُِٖ/ ُٓ(، ك)ّٕٖٓ/حّّٔ/ ُْ(، ك)َٖٔٔ/ِٕٗ/ ُْ(، ك)ِْٖٔ/ُْٗ/ ُْ)
 (.ُِٔٔ/حِّْ/ ْمسند أبي داكد الطيالسي، ) (ٕ)
 (.َُٕٕ/حِٕٓمسند ابف الجعد، )ص:  (ٖ)
 (.ْٓ/حُٕ/ ُيف أـ سممة )المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، ذكر أك المؤمن (ٗ)
 (.َُٗ/حُّٕ/ ُ، )شعب اإليماف، لمبييقى، القدر خيره كشره مف اهلل  (َُ)
 (.ّٖٖٔ/حُِٖٕ/ ِ، كتاب الدعاء، باب ما يدعك بو الرجؿ إذا خرج مف بيتو، )ابف ماجوسنف  (ُُ)
 (.ّٖٖٓ/حُِٖٕ/ ِالمصدر نفسو، ) (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٔ 

 ف و انقطاع.، ضع ؼ ناده إ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

مىٍيمىاف ٍبف حى : فيو ركايػة أحمػد كهيػره كمػا  فػيتابعو عمرك بف ميمكف كىك ثقة ، صدكؽيَّاف سي
 التخريج. فيىكمبيف 

ػػػكؿ الشَّػػػاًمي ثقػػػة مرسػػػؿ: كفيػػػو ، أمػػػا بخصػػػكص، (ُ)ىريػػػرة أبػػػيعػػػف يرسػػػؿ ، كمػػػدلس، مىٍكحي
تكبػػح متابعػػات تامػػة فػػي ركايػػة ، أل مػػف الركايػػات فػػي يصػػرح بالسػػماع كلػػـ، التػػدليس فيػػك مػػف الثالثػػة

 .ك مبيف في التخريجكهيره كما ى

أبػي  ىذا حديث إسػناده لػيس بمتصػؿ. مكحػكؿ لػـ يسػمح مػف ": (ّ)لبانياألك ، (ِ)قاؿ الترمذم
  .(ْ)"ضعيؼ": قاؿ الحديثثـ ، "ىريرة

 
 ( ٘ٚ:  د ث رقـ) 

 ، َ ػػػدََّثَنا َ ْفػػػُص ْبػػػُف ِغَ ػػػاثٍ : َقػػػاؿَ  َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َ ػػػِع ٍد اأَلَ ػػػجن : قػػػاؿ ا مػػػاـ الترمػػػذي 
اِج ْبِف َأْرَطاةَ ، َأُب  َخاِلٍد اأَلْ َمرُ  َ  َعػْف اْبػِف َأِخػي َأِبػي : َقػاَؿ َ ْفػٌص  -َعػْف ِرَ ػاِح ْبػِف َعِب ػَدةَ ، َعْف َ جَّ

ِإَذا َأَكػَؿ َأْ  ، َكػاَف النَِّبػيّ : َقػاؿَ  (٘)َعػْف َأِبػي َ ػِع دٍ  -َعػْف َمػْ ًلى أِلَِبػي َ ػِع ٍد :  َقػاَؿ َأُبػ  َخاِلػدٍ ، َ ِع دٍ 
 .(ٙ))الَ ْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْطَعَمَنا َ َ َقاَنا َ َجَعَمَنا ُمْ ِمِم َف(: اؿَ َ ِرَب قَ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .ْٗ: حديث رقـ في ت ترجمتوسبق، ثق : األىشىجٌ َأُب  َ ِع ٍد  *

ػر الكيػكفي، (ٕ) النخعػي بفي ًهيىاًث بف طىٍمؽ بػف ميعىاًكيىػةَ ْفُص *  تغيػر حفظػو قميػؿ ثقػة فقيػو ، أبػك عيمى
 .(ٖ)في اآلخر مف الطبقة الثامنة مات سنة أربح أك خمس كتسعيف كمائو لميجرة

                                                 
 (.ِٖٓ/ ُجامح التحصيؿ لمعبلئي، ) (ُ)
 (.َُّٔ/حَٖٓ/ ٓالترمذم، )سنف  (ِ)
 (. َُُ/ ٖصحيح كضعيؼ سنف الترمذم، لؤللباني، ) (ّ)
 (.ِِْ/ ُضعيؼ الترهيب كالترىيب، لؤللباني، ) (ْ)
 الخدرم. َأِب  َ ِع د (ٓ)
 (.ّْٕٓ/حَٖٓ/ ٓسنف الترمذم، أبكاب الدعكات، باب مايقكؿ إذا فرغ مف الطعاـ، ) (ٔ)
(ٕ)  :  (.ِٔ/ ُّالنخح، كىي قبيمة مف العرب نزلت الككفة، األنساب، لمسمعاني، ) ىذه النسبة إلىالنََّخِعين
 (.َِٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ٔٓ/ٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٖ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُّٔ 

كىذا التغير أقرب إلى سكء الحفظ منو إلى معنػى االخػتبلط المصػطمح عميػو ، قاؿ أبك زرعة
 .(ٔ)ممختمطيف"ل

ػػاِج *  سػػبقت ، لمدلسػػيفلطبقػػة الرابعػػة مػػف امػػف ا،  ػػدلس، كث ػػر الخطػػأ  ػػد ؽ: ٍبػػًف أىٍرطىػػاةى ىػػكَ جَّ
 .ِٔ: حديث رقـ في وتترجم

 .(ٕ)مف الرابعة، ثق ، بصرم، مكالىـ، ٍبف عيبىٍيدىة اٍلبىاًىًميٌ ِرَ اح  *

 .ةلـ أقؼ لو عمى ترجم: بف َأِخي َأِبي َ ِع د *

 .(ٖ)إنو لـ يسـ لبانيقاؿ األ ك، ةرجملـ أقؼ لو عمى ت: م لى أِلَِبي َ ِع د *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػاف بمفظػو ابف ماجوو أخرج ػمىٍيمىاف ٍبػف حى مف طريؽ سي
، (ٙ)يالنسػائك ، (٘)كأخرجػو أبػك داكد .(ٗ)

اًعيؿ ٍبػػػػػف ثبلثػػػػػتيـ ، (ٚ)كأحمػػػػػد ػػػػػاًج ٍبػػػػػًف أىٍرطىػػػػػاةى ، ريػػػػػاحمػػػػػف طريػػػػػؽ ًإٍسػػػػػمى جَّ                     عػػػػػف ركايتػػػػػو فػػػػػيتػػػػػابح حى
ًبيػدىة صػرح ، (ٛ)مسػعيد الخػدر  أبػيأخػى مػف طريػؽ ابػف  البخػارمكأخرجػو ، بإسػناده كلفظػو ًريىاح ٍبف عى

 تابعػػػا ، (ٜ)سػػػعيد بػػػيمػػػف طريػػػؽ مػػػكلى أل ابػػػف ماجػػػوكأخرجػػػو ، ىػػػذه الركايػػػة فػػػيبالسػػػماع حجػػػاج   
ًبيدىة  بو بنحك لفظو. مسعيد الخدر  أبيعف  ًريىاح ٍبف عى

 ضع ؼ   نادهال د ث إ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى ٍفص بتابعو ، صدكؽسي ، ضػعيؼ بإسػناد داكد ركاية أبػي في ف ًهيىاثحى
ٍفص بف ًهيىاثكما أنو ركل لو مقركنأ ب  كىك ثقة. حى

                                                 
 (.ْٗاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، البف سبط العجمي، )ص:  (ُ)
 (.ُُِ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِٗٓ/ٗجاؿ، لممزم، )تيذيب الكماؿ في أسماء الر  (ِ)
 (.َِٕ/ ُْ) ، لؤللباني،سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة (ّ)
 (. ِّّٖ/حَُِٗ/ِ، كتاب األطعمة، باب ما يقاؿ إذا فرغ مف الطعاـ، )ابف ماجوسنف  (ْ)
 (.َّٖٓ/حّٔٔ/ ّاب مايقكؿ الرجؿ إذا طعـ، )سنف أبي داكد، كتاب األطعمة، ب (ٓ)
 ،  السنف الكبرل، لمنسائي كتاب عمؿ اليـك كالمَّيمة، باب بياف ذكر االختبلؼ عمى أبي سعيد الخدرم (ٔ)
 (.ََُْٖ/حُُٔ/ ٗ( )ََُْٕ/حُُٔ/ ٗ)انظر:(، ََُْٖ/حُُٔ/ ٗ)
 (.ُُِٕٔ/حّٕٓ/ ُٕ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم  (ٕ)
 (.ُُُٓ/ّّٓ/ُالتاريخ الكبير، لمبخارل، ) (ٖ)
 (ِّّٖ/َُِٗ/ِ، كتاب األطعمة، باب ما يقاؿ إذا فرغ مف الطعاـ، )ابف ماجوسنف  (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُْٔ 

اج ٍبف أىٍرطىاة ىك: كفيو جَّ  فػيصػرح بالسػماع ، مػف الرابعػة، يػدلسيخطىء كثيران ك  صدكؽ: حى
اًعيؿ ٍبف كىًثيرتابعو  التاريخ الكبير. في البخارمركاية   .داكد كهيره ركاية أبي فيكىكمجيكؿ ، ًإٍسمى

 .(ٔ) لبانياألضعفو الشيخ ك 
  

                                                 
 (.ْْٖضعيؼ سنف الترمذم، لؤللباني، )ص:  (ُ)



انػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَط . 

 ُٔٓ 

 مر  ات ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف في  نف الن ائي.: المطمب الثالث
 ( ٙٚ:  د ث رقـ)

ػػػػُد ْبػػػػُف اْلَعػػػػَ ءِ :  الن ػػػػائيقػػػػاؿ ا مػػػػاـ   َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد َ ُىػػػػَ  : َقػػػػاؿَ  َأْخَبَرَنػػػػا ُمَ مَّ
َعػْف ، (ٔ)َعْف َعْبػِد اهللِ ، َعْف َعْمَقَم َ ، َعْف ِإْبرَاِى ـَ ، َعِف اْلَ َكـِ ، َعْف ُ ْعَب َ ، ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّاَف اأْلَْ َمرُ 

َ ةِ  ِفي )ِإفَّ : َقاؿَ   اهللَرُ  ِؿ   .(ٕ)ُ ْغً ( ال َّ
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

ء* ُمَ مَّد   .ِْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبف اٍلعىبلى
ػػػاجبػػػف اٍلحُ ػػػْعَب   * كمائػػػو  مػػػات سػػػنة سػػػتيف، مػػػف السػػػابعة، ثقػػػ ، بػػػف اٍلػػػكٍرد أىبيػػػك بسػػػطىاـ اٍلعىتًكػػػي جَّ

 .(ّ)لميجرة
 .ّ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، إل أنو ربما دلس، ثق  ثبت فق و: بف عيتىٍيبىة اْلَ َكـ *
ًعػػػٌي أىبيػػك ًعٍمػػػرىاف الكيػػٍكًفيٌ  بػػػف يىًزٍيػػدِإْبػػرَاِىْ ـ  * د النَّخى مػػػف ، ثقػػػ  إل أنػػػو  ر ػػؿ كث ػػػراً  ،قىػػػٍيس بػػف األىٍسػػكى

 . (ْ)ستو كتسعيف لميجرة  مات سنو الخامسة
ًعيٌ َعْمَقَم   * ٍبد المَّو النَّخى كقيػؿ بعػد ، مػات بعػد السػتيف، مف الثانيػة، ثق  ثبت، الكيٍكًفيٌ  ٍبف قىٍيس ٍبف عى

 .(٘)السبعيف
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػؿ ا النسائيأخرجو  يَّػافتػابح  (ٙ)لرَّقىاًشػٌي مف طريؽ ًبٍشر بػف الميفىضَّ ػمىٍيمىاف ٍبػف حى فػي ركايتػو  سي
ػػػػػػػػػػػػػػػاج عػػػػػػػػػػػػػػػف  ،(ٛ)كمسػػػػػػػػػػػػػػػمـ ، (ٚ) البخػػػػػػػػػػػػػػػارمكأخرجػػػػػػػػػػػػػػػو ، بإسػػػػػػػػػػػػػػػناده كلفظػػػػػػػػػػػػػػػو شيػػػػػػػػػػػػػػػٍعبىة بػػػػػػػػػػػػػػػف اٍلحجَّ

                                                 
 بف مسعكد. عبد اهلل (ُ)
الصبلة، كما ال ينقضيا، باب رد السبلـ باإلشارة في  السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب السيك، ذكر ما ينقض (ِ)

كظيفتو أف يشتغؿ بصبلتو فيتدبر ما يقكلو، كال يعرج عمى هيرىا، شرح سنف  غً : (، ّٖٓ/حِْٗ/ ُالصبلة، )
 (.ُٕٓ/ ْأبي داكد، لمعيني، )

 (. ِٔٔ، )، البف حجرانظر: تقريب التيذيب(. ِِٔ/ُِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (. ُُٖ/ُالبف حجر) انظر: تقريب التيذيب(، َّٕ/ِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ. لممزم، ) (ْ)
 (.ّٕٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ََّ/َِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ. لممزم، ) (ٓ)
كما ال ينقضيا رد السبلـ باإلشارة في السنف الكبرل، لمنسائي، ، كتاب السيك، باب ًذكر ما ينقض الصبلة،  (ٔ)

 (.ُْٓ/حُِٗ/ُ) انظر:(، َْٓ/حَِٗ/ ُالصبلة، )
كتاب  انظر:(، ُُٗٗ/حِٔ/ ِصحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب ما ينيى عنو مف الكبلـ في الصبلة، ) (ٕ)

 (.ّٕٖٓ/حَٓ/ ٓالمناقب، باب ىجرة الحبشة، )
 ، باب تحريـ الكبلـ في الصبلة، كنسخ ما كاف مف إباحتو، صحيح مسمـ، كتاب المساجد ك مكاضح الصبلة (ٖ)
 (.ّْ/حِِٓ/ُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٔٔ 

مىٍيمىاف بف ًمٍيرىاف األىٍعمىش تابح، (ٕ)كأحمد، (ٔ)داكد ككأب كىـ بف عيتىٍيبىة بإسناده  جميعيـ مف طريؽ سي الحى
ػمىمى ثبلثػتيـ مػف طريػؽ ، (ٓ)كأحمػد، (ْ)كالنسػائي ،(ّ)داكد كأخرجػو أبػك، كلفظو  اأىبىػ و الميكنػىشىػًقٍيؽ بػف سى

ػػػػػػػػػًدمٌ  ًعيٌ  مػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ ابػػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػػوكأخرجػػػػػػػػػو ، كىائًػػػػػػػػػؿ األىسى اًلػػػػػػػػػؾ األىٍشػػػػػػػػػجى ػػػػػػػػػٍكؼ بػػػػػػػػػف مى  الميكنػػػػػػػػػى  عى
زاًعػٌي ، كيمثيػػكـ بػف الميصػػطىًمؽ ك أخرجػػو النسػائي مػػف طريػؽ، (ٙ) األحػكصأبػا  ػػًقٍيؽثبلثتيـ)، (ٚ)الخي ، شى
ًعيٌ ( تابعكا كيمثيكـك ، عىٍكؼك  ٍمقىمىة ٍبف قىٍيس النَّخى  بو بنحك لفظو. عى

 إ ناده    ح لغ ره. : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 
يَّػػػػاف : فػػػػي إسػػػػناده ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى ػػػػؿتابعػػػػو ، صػػػػدكؽسي   ةفػػػػي ركايػػػػ ةكىػػػػك ثقػػػػ ًبٍشػػػػر بػػػػف الميفىضَّ

 .كما ىك مبيف في التخريج كهيره، ناقصة في ركاية البخارم كتابعو الثقات متابعة، داكد أبي
كىـ بف عيتىٍيبىة: كفيو  ال يضر. وتدليس، ربما دلس مف الطبقة الثانية، ثقة، الحى

ًعيٌ : كفيو ٍمقىمىةى  ركاه ىنا بكاسطة: قمت، (ٖ)عف ابف مسعكد ثقة يرسؿ، ًإٍبرىاًىٍيـ بف يىًزٍيد النَّخى بف ا عف عى
 كباقي رجالو ثقات.، مسعكد

  .(ٗ)كصححو الشيخ األلباني
 

  ) د ث رقـ: *(
، َ دََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ : َقاؿَ ، َأْخَبَرَنا اْلَجاُر ُد ْبُف ُمَعاٍذ التِّْرِمِذين :  الن ائيقاؿ ا ماـ 

ػِد ْبػُف َعْجػػَ فَ   َؿ َرُ ػػ ؿُ َقػا: َعػْف َأِبػي ُىَرْ ػػَرَة َقػاؿَ ، َعػْف َأِبػي َ ػػاِلحٍ ، ْف َزْ ػِد ْبػػِف َأْ ػَمـَ  َ عػ، َعػْف ُمَ مَّ
ّـَ ِبػوِ : اهلل ـُ ِلُ ػْؤَت َما َذا َقػرََأ َفَأْنِ ػُت ا، َفػِإَذا َكبَّػَر َفَكبِّػُر ا، " ِإنََّما ُجِعَؿ ا ِْ َذا َقػاَؿ َ ػِمَع المَّػُو ِلَمػْف ، َ اِ   َ اِ 

                                                 
 (.ِّٗ/حِّْ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب رد السبلـ في الصبلة، ) (ُ)
 انظر:(، ّْٖٖ/حِْٖ/ ٔ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد  (ِ)
(ٕ/ٕٓ/ّْٗٓ.) 
 (.ِْٗ/حِّْ/  ُ، كتاب الصبلة، باب رد السبلـ في الصبلة، )سنف أبي داكد (ّ)
 (.ُُْٓ/ْٓ/ِالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المساجد، باب الكبلـ في الصبلة، ) (ْ)
 (.ُْْٓ/حَُِ/  ٕ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد  (ٓ)
 (.َُُٗ/حِّٓ/  ُنة فييا، باب المصمى يسمـ عميو كيؼ يرد، )، كتاب إقامة الصبلة كالسابف ماجوسنف  (ٔ)
 السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب السيك ذكر ما ينقض الصبلة، باب ًذٍكر ما نسخ مف الكبلـ في الٌصبلة،  (ٕ)
 ( ّٔٓ/حِٖٗ/  ُ)
 (.ُُْجامح التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لمعبلئي، )ص:  (ٖ)
 (.ِْٕ/ُ، لؤللباني، )صحيح الجامح الصغير كزياداتو (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٕٔ 

 

ّـَ َربََّنا َلَؾ اْلَ ْمد: َ ِمَدُه َفُق ُل ا  .(ٔ)المَُّي
 .ُْ:حديث رقـسبؽ تخريجو في 

 
 ( ٚٚ:  ث رقـ د) 

 َعػػػػْف ، َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد اأْلَْ َمػػػػرُ : َقػػػػاؿَ  َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  ُكَرْ ػػػػبٍ : الن ػػػػائي قػػػػاؿ ا مػػػػاـ 
)َخَرْجَنػػا َمػػَع : َقػػاؿَ ، َعػػِف اْلَبػػرَاِء ْبػػِف َعػػاِزبٍ ، َعػػْف زَاَذافَ ، َعػػِف اْلِمْنَيػػاِؿ ْبػػِف َعْمػػٍر ، َقػػْ سٍ  َعْمػػِر  ْبػػفِ 

 .(ٕ)َكَأفَّ َعَمى ُرُء ِ َنا الطَّْ َر(، َ َجَمْ َنا، َفَجَمَس  َفاْنَتَيْ َنا ِإَلى اْلَقْبر، اَزةٍ ِفي ِجنَ  اهلل ِ َرُ  ؿ 
 : ا  نادتراجـ رجاؿ : أ لً 
  .ِْسبقت ترجمتو في حديث، ثق : َأُب  ُكَرْ ب *
  .ِٓت ترجمتو في حديث سبق، ثق : ٍبف قىٍيسَعْمِر  *
كاْلِمْنَيػػاؿ *  ٍمػػرو ػػة اٍلكيػػكًفي أىبيػػك: ٍبػػف عى ٍيمى زى ك األىسىػػًدمُّ أىسػػد بػػف خي ٍمػػرو بضػػح  سػػنو مػػات، الخامسػػةمػػف  عى

 .(ّ)لميجرة عشرة كمائة
، (ٔ)عجمػػػػيكال، (ٓ)ابػػػػف معػػػػيفك ، (ْ)اإلمػػػػاـ أحمػػػػد: القػػػػكؿ بتكثيقػػػػو مػػػػنيـ النيقِّػػػػادأطمػػػػؽ بعػػػػض 

ال  ": لجػكزماكقػاؿ ابػف ، (ٗ)" صػدكؽ": يقػاؿ الػدارقطنك ، (ٖ)الثقات فيكذكره ابف حباف ، (ٕ)كالنسائي
 .(ُُ)لـ يضعفو أحد" ": كقاؿ الذىبي، (َُ)نعرؼ فيو قدحا"

                                                 
ميكفى  :سنف النسائي، كتاب االفتتاح، باب تىٍأًكيؿ قىٍكًلًو  (ُ) ـٍ تيٍرحى ذىا قيًرئى اٍلقيٍر في فىاٍستىًمعيكا لىوي كىأىٍنًصتيكا لىعىمَّكي ]سكرة  كىاً 

 (.ُِٗ/حُُْ/ ِ[ )َِْاألعراؼ: 

فيو مشركعية فائدة: ُْٗٓ/حْْٗ/ ُقابر، )، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجمكس في المابف ماجوسنف  (ِ)
 (.ْ/ ُالسككف كالسككت عند دفف المكتى مف أجؿ العظة كاالعتبار، المفصؿ في عمـك الحديث، )

 (.ْٕٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ٖٔٓ/ ِٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ّّٕ/َٔتاريخ دمشؽ، البف عساكر، ) (ْ)
 (.َْٕ/ ّيحيى بف معيف ككتابو التاريخ، ركاية الدكرم، ) (ٓ)
 (.ُٕٓ/ ِٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٔ)
 (. َِّ/َُالمصدر نفسو، ) (ٕ)
 (. َِٓ/ ٖالثقات، البف حباف ) (ٖ)
 (.ّّٕ/َٔتاريخ دمشؽ، البف عساكر، ) (ٗ)
 (.ُُْ/ ّالضعفاء كالمترككيف، البف الجكزل، ) (َُ)
 (.َٖٔ/ ِالمغني في الضعفاء، لمذىبي، ) (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٖٔ 

اني إبراىيـ بف يعقكب: منيـ النيقِّادمف كانتقده جماعة  كزىجى ، (ُ)سيء المذىب" ": قاؿف الجي
قراءة بألحاف نو سمح صكت إ" : ك قاؿ أبك حاتـ، (ِ)يضعفو" ابف حـز"كاف : الحسف بف القطافكقاؿ 

حاتـ بالقكؿ فبل  يأبـ عمؽ ابف القيـ عمى ذلؾ بعد أف ذكر كبل ك ، (ّ)"جؿ ذلؾأمف فكره السماع منو 
أنيـ سمعكا صكت : كهاية ما قيؿ فيو، قد كثقو جماعة": قاؿ ...ثـ رد حديث الثقات بيذا كأمثالويي 

وي بذلؾ، طنبكر مف بيتو ٍرحى  جرابف ح كقاؿ. (ْ)"صحيحوكاحتجَّ بو البخارم في ، كلـ يقبؿ العمماء جى
 .(ٓ)"ربما ييـ"صدكؽ 
 . د ؽ نوإتيرجح الباحثة ك 

ًرٍيري ، (ٔ)البىزَّازي ، الكيٍكًفيُّ ، كيقاؿ أىبيك عيمىر الًكٍنًدمٌ ، زىاذىاف أىبك عىبد اهلل: زَاَذاف * مف الثانية مات ، الضَّ
 .(ٕ)سنة اثنتيف كثمانيف لميجرة 

كالخطيب ، (ُُ)ساكرابف عكذا ك ، (َُ)كابف شاىيف ، (ٗ)عجميالك ، (ٖ)كثقو ابف سعد 
أحاديثو ال بأس بيا  ": كقاؿ ابف عدل، (ُْ)"ليس بو بأس ": النسائيقاؿ ك ، (ُّ)كالذىبي، (ُِ)البغدادم

                                                 
 (.ّٕ، )ص: يأحكاؿ الرجاؿ، لمجكزجان (ُ)
 (.ِّٔ/ّبياف الكىـ كاإليياـ، لمقطاف، ) (ِ)
 (.ُّٓ/ ُالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ّ)
 (. ْٗٗ/ ِابف قيـ الجكزية كجيكده في خدمة السنة النبكية كعمكميا، ) (ْ)
 (.ْٕٗالبف حجر، )ص:  ،انظر: تقريب التيذيب (ٓ)
 (.ُْٔ/ ُ) األنساب لممسعاني، ىذه النسبة لمف يبيح البز كىك الثياب،الَبزَّاُز:  (ٔ)
 (. ُِّ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(. ِّٔ/ ٗتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (.ُٖٕ/ٔالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ٖ)
 (.ّٔٔ/ ُمي، )معرفة الثقات، لمعج (ٗ)
 (. ْٗتاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، )ص:  (َُ)
 (.ُِٖ/ ُٖتاريخ دمشؽ، البف عساكر، ) (ُُ)
 (.ْٕٖ/ٖتاريخ بغداد، لمخطيب البغدادم، ) (ُِ)
 (.ََْ/ ُالكاشؼ، لمذىبي، ) (ُّ)
 (.ُُٔ/ ٓسير أعبلـ النببلء، لمذىبي، ) (ُْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٔٗ 

قىاؿ الحاكـ، (ِ)"يخطئ كثيرا ": كقاؿ، في ثقاتوابف حباف كذكره ، (ُ)"إذا ركل عنو ثقة ليس  ": كى
 .(ْ)"صدكؽ يرسؿ فيو تشيح ": قاؿ ابف حجر، (ّ)"بالمتيف

 . د ؽنو أح الباحثة تيرجّْ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

جميعيـ مف طريؽ ، (ٖ)كالحاكـ، (ٕ)ةشيب أبيكابف ، (ٔ)بنحك لفظو كأحمد، (ٓ)أبك داكد  أخرجو
مىٍيمىاف بف ًمٍيرىاف األىٍعمىش ًمٍيمىة األىٍعرىاًبيٌ ، بنحكه سي ، (ٗ)كأخرجو الطبراني مف طريؽ عىٍكؼ بف أىًبي جى

بَّاب  كبلىما، (ُُ) بزيادة أحمدك ، (َُ)ناه بمع ابف ماجو كأخرجو  ثبلثتيـمف طريؽ ييكنيس ٍبف خى
مىٍيمىاف ٍمًرك ٍبف قىٍيس الميبلًَّئي  كاييكنيس( تابع ك، كعىٍكؼ، )سي عف  عف الًمٍنيىاؿ بف عىٍمرك ركايتو فيعى

 زىاذىاف أىبيك عيمىر الًكٍنًدٌم عف اٍلبىرىاء ٍبف عىاًزب مطكالن.
 إ ناده   ف.:   نادال كـ عمى ا: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كهيػره كمػا ، داكد يأبػتابعو الثقات متابعة ناقصة فػي ركايػة ، صدكؽ سي
 باقي رجالو ثقات.، ىك مبيف في التخريج

ك: كفيو  كلـ يتابح.، صدوق اٍلًمٍنيىاؿ ٍبف عىٍمرو

                                                 
 (.َُِ/ ْالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدل، ) (ُ)
 ( ِٓٔ/ ْالثقات، البف حباف، ) (ِ)
 (.َّّ/ّتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ّ)
 (ُِّ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ْ)
كتاب  انظر:(، ّْٕٓ/حِّٗ/ ْسنف أبي داكد، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر كعذاب القبر، ) (ٓ)

 (.ُِِّ/حُِّ/ ّالجنائز، باب الجمكس عند القبر، )
 (.ُّْٖٓ/حْٗٗ/َّ، )مسند أحمد، مسند الككفييف، حديث البراء ابف عازب  (ٔ)
باب مف رخص في  انظر:(.َُِِّ/حُٓ/ ّمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الجنائز، في عذاب القبر كمـ ىك ) (ٕ)

 انظر:، باب في نفس المؤمف كيؼ تخرج كنفس الكافر انظر:(، ُُِّٓ/حْ/ ّأف يجمس قبؿ أف تكضح، )
 (.َُِٗٓ/حْٓ/ ّ)
 (. ُْْ/حَِٖ/ ُالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب العمـ، فصؿ في تكقير العالـ، ) (ٖ)
 (. ّْٗٗ/حُٕ/ ْالمعجـ األكسط، لمطبراني، ) (ٗ)
 (.ُْٖٓ/حْْٗ/ُ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجمكس عمى المقابر، )ابف ماجوسنف  (َُ)
 (.ُُْٖٔ/حٕٔٓ/ َّحديث البراء بف عازب، ) مسند أحمد، مسند الككفييف، (ُُ)



ْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطدػاضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطان . 

 َُٕ 

قػد ك ، صػحيح لغيػرهإلػي الرتقػي قكل كيتفي،  قوطر الحديث  تعددت ، كلـ يتابح، صدوق، زَاَذاف: كفيو 
 .(1) صححو الشيخ األلباني

 
 (ٛٚ:  د ث رقـ) 

ػػػػُد ْبػػػػُف اْلَعػػػػَ ِء َقػػػػاؿَ :  الن ػػػػائيقػػػػاؿ ا مػػػػاـ   َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد َعػػػػْف : َأْخَبَرَنػػػػا ُمَ مَّ
ػػِد ْبػػِف َعْمػػٍر  َعػػْف َأِبػػي َ ػػَمَمَ  َعػػِف اْبػػِف َعبَّػػاٍس َقػػاؿَ  َل َتَتَقػػدَُّم ا ال َّػػْيَر ): هلل ا َقػػاَؿ َرُ ػػ ؿ: ُمَ مَّ

 .(ِ) (ِبِ َ اـِ َ ْ ـٍ َ َل َ ْ َمْ ِف ِإلَّ َأْف ُ َ اِفَؽ َذِلَؾ َ ْ ًما َكاَف َ ُ  ُمُو َأَ ُدُكـْ 
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
ءُمَ مَّد *  .ِْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبف اٍلعىبلى
 .ٖٓ: حديث رقـقت ترجمتو في سب،  د ؽ: بف عىٍمركُمَ مَّد *
 .ٖٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق :  ممو  َأبِ *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
ٍكزسىًعٍيد أخرجو مسمـ مف طريؽ  ، (ْ)كأخرجو مسمـ، (ّ) البىٍختىًرمٌ  الميكنى بأبي الطَّاًئيٌ  بف فىٍيري

ٍيػػػػػ جمػػػػػيعيـ مػػػػػف طريػػػػػؽ، (ٕ)كالنسػػػػػائي، (ٔ)الترمػػػػػذمك ، (ٓ)داكد بػػػػػككأ ٍسػػػػػًمـكيرى  أخرجػػػػػو ك ، ب بػػػػػف أىبًػػػػػي مي
  مػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽجمػػػػػػػػػػيعيـ  .(ُِ)الػػػػػػػػػػدارميك ، (ُُ)كأحمػػػػػػػػػػد، (َُ)كالنسػػػػػػػػػػائي، (ٗ)الترمػػػػػػػػػػذمك ، (ٖ)دداك  بػػػػػػػػػػكأ

                                                 
 (. ُْٗٓ/حْْٗ/ ُ، )ابف ماجوسنف  (ُ)
السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الجنائز، باب ذكر االختبلؼ عمى يحيى بف أبي كثير كمحمد بف عمرك عمى أبي  (ِ)

يمـز أف تقكؿ  فيو جكاز إطبلؽ رمضاف عمى الشير دكف إضافة، يعني مافائدة: (، ِْٓٗ/حُُٖ/ ّسممو فيو)
 (. ٗ/ ُٔشير رمضاف، إنما يجكز أف تقكؿ جاء رمضاف. شرح بمكغ المراـ، عبد الكريـ الخضير، )

 (.َُٖٖ/حٕٔٔ/  ِصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب أنو ال اعتبار بكبر اليبلؿ كصغره، ) (ّ)
 يبلؿ ببمد ال يثبت حكمو، المصدر نفسو، كتاب الصياـ، باب بياف أف لكؿ بمد رؤيتيـ كأنيـ إذا رأكا ال (ْ)
 (.َُٕٖ/ح ٕٓٔ/ ِ)
، باب إذاً ريئى اليبلؿ في بمد قبؿ اآلخريف، ) (ٓ)  (.ِِّّ/حِٗٗ/  ِسنف أبي داكد، كتاب الصـك
، باب ما جاء لكؿ أىؿ بمد رؤيتيـ، ) (ٔ)  (.ّٗٔ/حٕٔ/  ّسنف الترمذم، أبكاب الصـك
 (.ِِّْ/حٖٗ/  ّأىؿ األفاؽ في الرؤية، ) السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصياـ، باب اختبلؼ (ٕ)
، باب مف قاؿ: فإف هـ عميكـ فصكمكا ثبلثيف، ) (ٖ)  (. ِِّٕ/حِٖٗ/ ِسنف أبك داكد، كتاب الصـك
، باب ما جاء أف الصـك لرؤية اليبلؿ كاإلفطار لرؤيتو، ) (ٗ)  (.ٖٖٔ/ّٔ/ّسنف الترمذم، أبكاب الصـك
، ذكر االختبلا سنف(َُ)  (.ُِْٓ/حَُّ/ّؼ عمى منصكر في ركايتو عف ربعى، )لنسائي، كتاب الصـك
 (.ُٖٓٗ/حْْٓ/  ّ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس (ُُ)
، باب في النيى عف صـك الشؾ، ) (ُِ)  (. ُِٕٓ/حَُْٖ/  ِسنف الدرامي، كتاب الصـك



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُٕ 

اًلػػد ػػة ٍبػػف خى ًعٍكًرمى
ٍيػػد الػػدّْيًميٌ  كأخرجػػو مالػػؾ مػػف طريػػؽ.،. النسػػائي مػػف طريػػؽ  كأخرجػػو، (ُ) ثىػػٍكر ٍبػػف زى
ػػًعٍيد) جمػػيعيـ(ِ)عمػػرك بػػف دينػػار ٍيػػبك ، سى ػػك ، كيرى ك، ةًعٍكًرمى ٍمػػري ًمػػيٌ ، كعى  فػػيأبػػك سػػممو  كاكثىػػٍكر( تػػابع، كعى

ٍبد اهلًل بف العىبَّاس بو بنحك  .لفظو ركايتو عف عى
    ح لغ ره. ال د ث إ ناده: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى تابعو الثقػات متابعػة ناقصػة فػي ركايػة مسػمـ كهيػره كمػا ىػك ، صدكؽسي
 .(ٖ)كصححو الشيخ األلباني، صحيح مسمـالحديث أصمو في ك  .مبيف في التخريج

 
 ) د ث رقـ: *( 

َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد : َ دََّثَنا َأُب  َ ِع ٍد َعْبُد المَِّو ْبُف َ ِع ٍد اأَلَ جن َقػاؿَ :  الن ائيقاؿ ا ماـ 
ػاِر ْبػِف َ اِ ػٍر : َقاؿَ ، َمَ  ْبِف ُزَفرَ َعْف  ِ ، َعْف َأِبي ِإْ َ اؽَ ، َعْف َعْمِر  ْبِف َقْ سٍ ، اأَلْ َمرُ  ُكنَّا ِعْنَد َعمَّ

ػى َبْعػُض الَقػْ ـِ ، ُكمُػ ا: َفَقػاؿَ ، َفُأِتَي ِبَ اٍة َمْ ػِم َّ ٍ  ـَ : َفَقػاَؿ َعمَّػارٌ ، ِإنِّػي َ ػاِئـٌ : َفَقػاؿَ ، َفَتَن َّ )َمػْف َ ػا
(الَ ْ ـَ الَِّذي َ ُ ؾن ِف ِو النَّاُس َفَقْد َعَ ى َأَبا الَقا ِ   .(ٗ)ـِ

 .ِٓ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

  ) د ث رقـ: *( 
، َ ػدَّثََنا اأْلَْعَمػُش : َقػاؿَ ، َ ػدَّثََنا َأُبػ  َخاِلػدٍ : َقػاؿَ ، َأْخَبَرَنا َعْبُد اهلِل ْبُف َ ِع دٍ :  الن ائيقاؿ ا ماـ 

َجػاَءِت اْمػرََأٌة : َقػاؿَ ، اْبػِف َعبَّػاسٍ  َعػفِ ، َ ُمَجاِىػدٍ ، َطػاءٍ َ عَ ، َعْف َ ِع ِد ْبػِف ُجَبْ ػرٍ ، َ ُمْ ِمـٍ ، َ اْلَ َكـِ ، َعْف َ َمَم َ 
ـُ َ ػْيَرْ فِ : َفَقاَلتْ  ِإَلى النَِّبيِّ  )َأرََأْ ػِت َلػْ  َكػاَف َعَمػى ُأْختَػِؾ : َقاؿَ ، ُمَتتَاِبَعْ فِ  ِإفَّ ُأْخِتي َماَتْت َ َعَمْ َيا ِ َ ا

 .(٘))َفَ ؽن اهلِل َأَ ؽن(: َقاؿَ ، َنَعـْ : َدْ ٌف َأُكْنِت َتْقِض َنُوقَقاَلتْ 

 .ّ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

                                                 
، )مكطأ مالؾ، كتاب الصياـ، باب ما جاء في رؤية اليبلؿ  (ُ)  (. ّ/ ِٕٖ/ُلمصـك
 (.ُِّْ/ُّٓ/ْالسنف، لمنسائي، ذكر االختبلؼ عمى منصكر في ركايتو عف ربعى، ) (ِ)
 (. ُّٖ/ ٓصحيح كضعيؼ، سنف النسائي، ) (ّ)
 (.َِٗٓ/حُِّ/ ّالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصياـ، باب صياـ يـك الشؾ، ) (ْ)
 (.ِِٔٗ/حِٓٓ/ّختبلؼ الناقميف لمخبر في ذلؾ، )المصدر نفسو، باب صـك الحي عف الميت كذكر ا (ٓ)
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 ُِٕ 

  ) د ث رقـ: *( 
ـَ اْلَمْرَ ِزين َقاؿَ :  الن ائيقاؿ ا ماـ  َ دََّثَنا : َأْخَبَرَنا ُمَ مَُّد ْبُف َ ْ َ ى ْبِف َأ ن َب ْبِف ِإْبرَاِى 

َعػْف َ ػِق ٍؽ َ ُىػَ  ، َعػْف َعاِ ػـٍ َ ُىػَ  اْبػُف َبْيَدَلػ َ ، ِر  ْبِف َقػْ سٍ َعْف َعمْ ، ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّاَف َأُب  َخاِلدٍ 
)تَػاِبُع ا َبػْ َف اْلَ ػجِّ َ اْلُعْمػَرِة؛ َفِإنَُّيَمػا َ ْنِفَ ػاِف اْلَفْقػَر : اهلل َقاَؿ َقاَؿ َرُ ػ ؿُ ، َعْف َعْبِد اهللِ ، اْبُف َ َمَم َ 

 .(ٔ)َ َلْ َس ِلْمَ جِّ اْلَمْبُر ِر َثَ اٌب ُد َف اْلَجنَِّ (، اْلَ ِد ِد َ الذََّىِب َ اْلِفضَّ ِ  َ الذنُن َب َكَما َ ْنِفي اْلِك ُر َخَبثَ 

 .ّٔ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

  ) د ث رقـ: *( 
: َقػاؿَ ، َأْخَبَرَنا ُ ػَمْ َماُف ْبػُف َ  َّػافَ : َقاؿَ ، َأْخَبَرَنا ِإْ َ اُؽ ْبُف ِإْبرَاِى ـَ : قاؿ ا ماـ الن ائي 
ػػػػِد ْبػػػػِف ِإْبػػػػرَاِى ـَ ، َأْخَبَرَنػػػػا َ ْ َ ػػػػى ْبػػػػُف َ ػػػػِع دٍ   َعػػػػْف ، َعػػػػْف َعْمَقَمػػػػَ  ْبػػػػِف َ قَّػػػػاٍص المَّْ ِثػػػػيِّ ، َعػػػػْف ُمَ مَّ

نََّما ِلْمِرٍئ َما َنَ ى، )ِإنََّما اأْلَْعَماُؿ ِبالنِّ َّ ِ : َقاؿَ َعِف النَِّبيِّ ، ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّابِ  َنْت ِىْجَرُتُو َفَمْف َكا، َ اِ 
ُجَيػا ، ِإَلى اهلِل َ َرُ  ِلِو َفِيْجَرُتُو ِإَلى اهلِل َ َرُ  ِلوِ  َ َمْف َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى ُدْنَ ػا ُ ِ ػ ُبَيا َأِ  اْمػرََأٍة َ َتَز َّ

 .(ٕ)َفِيْجَرُتُو ِإَلى َما َىاَجَر ِإَلْ ِو(

 .ُّ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 ( ٜٚ:  د ث رقـ) 
ػػػػُد ْبػػػػُف اْلَعػػػػَ ءِ :  الن ػػػػائياؿ ا مػػػػاـ قػػػػ  َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد َ ُىػػػػَ  : َقػػػػاؿَ  َأْخَبَرَنػػػػا ُمَ مَّ

َقػاَؿ : َقػاؿَ ، َعْف اْبِف َعبَّػاسٍ ، َعْف ِعْكِرَم َ ، َعْف َأ ن بَ ، َعْف َ ِع ِد ْبِف َأِبي َعُر َب َ ، ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّافَ 
 .(ٗ)َكاْلَعاِئِد ِفي َقْ ِئِو( (ّ)اْلَعاِئُد ِفي ِىَبِتوِ ، َمَثُؿ ال َّْ ءِ )َلْ َس َلَنا : اهلل َرُ  ؿُ 

 

                                                 
 (.ّٕٗٓ/حٗ/ ْالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المناسؾ، باب فضؿ المتابعة بيف الحج كالعمرة، ) (ُ)
 (.ُْٕٕ/حّْْ/ ْ، كتاب اإليماف كالنذكر، باب النية في اليميف، )المصدر نفسو (ِ)
 (.ُِّ/ ٓض، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )العطية الخالية عف األعكاض كاألهراِىَبِتو:  (ّ)
فيو فائدة: (، ّٖٗٔ/حِٔٔ/ ٔ) سنف النسائي، كتاب اليبة، باب ذكر االختبلؼ لخبر عبد اهلل بف عباس  (ْ)

(، قاؿ النككم: في ىذا تحريـ ُُْ/ ٕأف اليبة تجرل مجرل الصدقة كالصمة، شرح صحيح البخارم، البف بطاؿ )
 (.ِّٗ/ ٗع في اليبة كالصدقة، عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ، العظيـ  بادم، )الرجك 



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُّٕ 

 : تراجـ ر اة ا  ناد: أ لً 
ءُمَ مَُّد  *  .ِْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبفي اٍلعىبلى

كبىػػةى * َ ػػِع ِد  ، دل سكث ػػر التػػ، ثقػػ ، مػػكالىـ أبػػك النضػػر البصػػرم، ميػػراف اليىشػػكيرم بػػف ٍبػػًف أىبًػػي عىري
 .(ُ)لميجرة سبح كخمسيف كمائة: مات سنة ست كقيؿ، ككاف مف أثبت الناس في قتادة،  اختمط

 .(ِ)مف طبقات المدلسيف الثانية طبقةالفي ذكره ابف حجر 
مػف الخامسػة ، ثقػ  ثبػت  جػ ، أىبيك بكر البىٍصػًرمٌ ، كىٍيسىاف السٍّْخًتيىاًني كاسمو: بف أىًبي تىًمٍيمىةَأ نْ ب  *

 .(ّ)لميجرة ة إحدل كثبلثيف كمائةمات سن
 .ْٕ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ِعْكِرَم َ  *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
ٍبػػد الكىىَّػػاب الثَّقىًفػػيٌ  أخرجػػو الترمػػذم مػػف طريػػؽ عى
يَّػػاف تػػابح، (ْ) ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى  فػػي ركايتػػو عػػف سي

كبىة النسػائي  كأخرجػو، (ٓ)طريؽ سيٍفيىاف الثَّػٍكًرمٌ  كأخرجو البخارم مف، بإسناده كلفظو سىًعيد ٍبف أىًبي عىري
ٍيًمػػػيٌ  ػػػاًرث الييجى اًلػػػد بػػػف الحى مػػػف طريػػػؽ خى
ػػػًدمٌ ، (ٔ) اًعٍيؿ بػػػف ًإٍبػػػرىاًىٍيـ األىسى كأخرجػػػو أحمػػػد عػػػف ًإٍسػػػمى

(ٕ) ،
اًلدك ، سيٍفيىاف)جميعيـ اًعٍيؿ ك، خى كبىػة فػي (ًإٍسمى ، اًنيٌ ركايتػو عػف أىيُّػٍكب السّْػٍخًتيى  تػابعكا سىػًعيد ٍبػف أىبًػي عىري

ػػًعٍيد بػػف الميسىػػيّْب جمػػيعيـ مػػف طريػػؽ، (ُُ)كأحمػػد، (َُ)ابػػف ماجػػوك ، (ٗ)كالنسػػائي ، (ٖ)كأخرجػػو مسػػمـ  ، سى
                                                 

 (.ِّٗ، البف حجر، )ص انظر: تقريب التيذيب(، ٓ/ ُُتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم، ) (ُ)
 (.ُّطبقات المدلسيف تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس، البف حجر، )ص:  (ِ)
 (.ُُٕ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(. ْٕٓ/  ّالكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، )تيذيب  (ّ)
 (.ُِٖٗ/ح ّْٕ/ْسنف الترمذم، أبكاب الكالء كاليبة، باب ما جاء في كراىية الرجكع في اليبة، ) (ْ)
 (.ِِِٔ/حُْٔ/ ّصحيح البخارم، كتاب الحيؿ، باب ال ألحد أف يرجح في ىبتو كصدقتو، ) (ٓ)
 (، ّّٗٔ/حِٔٔ/ ٔ، )السنف، لمنسائي، كتاب اليبة، باب ذكر االختبلؼ اخبر عبد اهلل بف عباس  (ٔ)
 (. ََّٕ/حِٕٔ/ ٔ)
 (.ُِٕٖ/حّٓٔ/ ّ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ٕ)
  انظر:(، َُْٖ/حْٔ/ ٓصحيح مسمـ، كتاب الفرائض، باب مثؿ الذم يرجح في صدقتو، ) (ٖ)
 (.ُْٕ، ُِٖٗ/حْٖٓ/ّ)، (، ك كتاب البيكع، باب ما جاء في الرجكع في اليبةُّْٖ/حْٔ/ ٓ(، )ُُْٖ/حْٔ/ ٓ)
(، ّّٗٔ/حِٔٔ/ ٔ، )سنف النسائي، كتاب اليبة، باب ذكر االختبلؼ اخبر عبد اهلل بف عباس  (ٗ)

 (.ّٕٗٔح/ِٔٔ/ ٔ(، )ّٔٗٔ/حِٔٔ/ ٔ(، )ّٓٗٔ/حِٔٔ/ٔ(، )ّٓٗٔ/حِٔٔ/ٔ)انظر:
كتاب اليبات، باب الرجكع  انظر:(، ُِّٗ/حٕٗٗ/ ِ، كتاب الصدقات، باب الرجكع في الصدقة، )ابف ماجوسنف  (َُ)

 (.ِّٖٓ/حٕٕٗ/ ِ)، في اليبة
 انظر:(، ِْٔٔ/حّْٗ/ ْ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ُُ)
 (،ِِٗٓ/حَِّ/ ْ(، )ِّٗٔ/حُِّ/ٓ(، )ُِِّ/حِّٖ/ٓ(، )ُّٖٕ/حِٗٓ/ٓ(، )ُّْٔ/حُِْ/ ٓ)
 (.ِِِٔ/حّٖٕ/ ْ)
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 ُْٕ 

 ، (ّ)كالنسػائي، (ِ)كالترمػذم، (ُ)داكد ككأبػ، كأخرجػو البخػارم، كأخرجو البخارم عػف سىػًعٍيد بػف الميسىػيّْب
ػػػػػػػػػػػاف، (ْ)كأحمػػػػػػػػػػػد  د مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ كأخرجػػػػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػػػػ، جمػػػػػػػػػػػيعيـ مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ طىػػػػػػػػػػػاكيٍكس بػػػػػػػػػػػف كىٍيسى

بىٍير كًمي في ، كطىاكيٍكس، )سىًعٍيدثبلثتيـ، (ٓ)سىًعٍيد بف جي اًلد المىٍخزي بىٍير( تابعكا ًعٍكًرمىة بف خى كسىًعٍيد بف جي
بَّاس عف ركايتو ٍبد اهلل بف عى  بو بمفظو.  عى

 ال د ث إ ناده    ح لغ ره : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: في إسناده مىٍيمىاف ٍبف حى ، تكبح متابعات ناقصة مف الثقات في ركاية البخارم، صدكؽ سي
 كهيرىما كما ىك مبيف في التخريج.، كمسمـ

كناقصة في ركاية ، تابعو الثقات متابعات تامة، عركبة ثقة مختمط أبيسعيد بف : فيو
يَّاف حى ، كهيرىما، كالنسائي، البخارم مىٍيمىاف ٍبف حى كركل ، تبلطث عنو بعد االخدَّ كلـ يذكر أحد أف سي

كبىةى  خالد عف أبياإلماـ مسمـ مف طريؽ  سىًعيد ٍبف أىًبي عىري
(ٔ). 

  .(ٕ)الشيخ األلبانيكصححو  
 

 ( ٓٛ:  د ث رقـ) 
ػػػػُد ْبػػػػُف اْلَعػػػػَ ءِ :  الن ػػػػائيمػػػػاـ  قػػػػاؿ ا   َعػػػػفْ ، َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػدٍ : َقػػػػاؿَ ، َأْخَبَرَنػػػػا ُمَ مَّ

َبْ رِ َعْف ، َداُ َد ْبِف َأِبي ِىْندٍ   .(ٓٔ)ِلَمْف ُأْرِقَبَيا( (ٗ))الرنْقَبى: َقاؿ: َقاؿَ  (ٛ)َعْف َجاِبرٍ ، َأِبي الزن

                                                 
 (.ّّٖٓ/حُِٗ/ ّسنف أبي داكد، كتاب البيكع، باب الرجكع في اليبة، ) (ُ)
 (.ُِِّ/حِْْ/ ْسنف الترمذم، أبكاب البيكع، باب ما جاء في الرجكع في اليبة، ) (ِ)
أبي الزبير، ذكر اإلختبلؼ عمى طاككس في الراجح في سنف النسائي، كتاب الرقبى، باب ذكر اإلختبلؼ عمة  (ّ)

 (.َُّٕ/حِٗٔ/ٔ(، )َِّٕ/حِٕٔ/ٔ)انظر:(، َُّٕ/حِٕٔ/ ٔىبتو، )
 (.َِِٓ/حُُْ/ ْ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ْ)
 (.ُّٕٕ/حِٖٓ/ ٓالمصدر نفسو، ) (ٓ)
 (.ُُُِ/ ّْٓ/ِالصبلة، باب مف أحؽ باإلمامة، )صحيح مسمـ، كتاب المساجد، مكاضح  (ٔ)
 (.ِٔ/ ٔإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لؤللباني، ) (ٕ)
 بف عبد اهلل.َجاِبر  (ٖ)
ٍقبىى: ىك أف يقكؿ الرجؿ لمرجؿ قد كىبت لؾ ىذه الدار، فإف مت قبمي رجعت إلى، فإف مت قبمؾ فيي لؾ،  (ٗ) الرُّ

 (.ِْٗ/ ِيث كاألثر، البف األثير، )النياية في هريب الحد
 (. ّْٓٔ/حُٓٗ /ٔالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الرقى، باب ذكر اختبلؼ ألفاظ الناقميف لخبر جابر في العمرم، ) (َُ)



صتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاض . 

 ُٕٓ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .ِٕ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق   يـ: ٍبف أىًبي ًىٍندَداُ د *

َبْ ِر اْلَمكِّين *  .ْٖ:ديث رقـحسبقت ترجمتو في ، مف الطبقة الثالثة، ثق   دلس: َأُب  الزن

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

  جمػػػػػػيعيـ مػػػػػػف طريػػػػػػؽ، (ْ)ابػػػػػػف ماجػػػػػػوك ، (ّ)كالنسػػػػػػائي، (ِ)الترمػػػػػػذمك ، (ُ)أخرجػػػػػػو أبػػػػػػك داكد
ػػػمىًمٌي بإسػػػناده كبنحػػػك ػػػٍيـ بػػػف بىًشػػػٍير السَّ ػػػٍيـ بػػػف بىًشػػػٍير  عػػػف كأخرجػػػو أحمػػػد، لفظػػػو ىيشى كأخرجػػػو ، (ٓ)ىيشى

ٍيًميٌ  النسائي اًرث الييجى اًلد بف الحى مف طريؽ خى
اًلد( تابع، )ىيشىٍيـ كبلىما، (ٔ) يَّػاف  اكخى مىٍيمىاف ٍبف حى  فػيسي

دى ٍبًف أىًبي ًىٍنػد بإسػناده كبنحػك ركايتو بىٍيػر اٍلمىكّْػيٌ  كقػد صػرح، لفظػو عف دىاكي بالسػماع فػي ركايػة  أىبيػك الزُّ
ػػرَّاح مػػف طريػػؽ، مسػػمـ كأخرجػػو، النسػػائي ًكٍيػػح بػػف الجى كى

مػػف  كبلىمػػا، (ٗ)كأحمػػد، (ٖ)مسػػمـ كأخرجػػو، (ٕ)
ًكٍيػػػػػح) كبلىمػػػػػا، زيىىٍيػػػػػر بػػػػػف ميعىاًكيىػػػػػةطريػػػػػؽ  د ٍبػػػػػف أىبًػػػػػي ًىٍنػػػػػد ( تابعػػػػػازيىىٍيػػػػػرك ، كى                   فػػػػػي ركايتػػػػػو عػػػػػف دىاكي

مَّد ٍبف ميٍسًمـ بٍ  مػف ثبلثػتيـ  .(ُِ)كمالػؾ، (ُُ)مسػمـ ك ، (َُ)البخػارم كأخرجػو، بإسناده كلفظو تىٍدريس فميحى
ٍبػػد الػػرٍَّحمىف بػػف أبػػيطريػػؽ  ػػمىمىة بػػف عى ػػٍكؼ سى مػػف طريػػؽ كبلىمػػا ، (ُْ)كأحمػػد ، (ُّ)كأخرجػػو مسػػمـ، عى

                                                 
 (.ّٖٓٓ/حِٓٗ/ ّسنف أبي داكد، كتاب البيكع، باب في الرقبى، ) (ُ)
 (.ُُّٓ/حِٓٔ/ ّ) سنف الترمذم، أبكاب األحكاـ، باب ما جاء في الرقبى، (ِ)
 السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب العمرم، باب اختبلؼ ألفاظ الناقميف لخبر جابر في العمرم،  (ّ)
 (.ّّٖٕ/حِْٕ/ ٔ)
 (.ٕٕٗ/ِ، كتاب اليبات، باب الرقبى، )ابف ماجوسنف  (ْ)
 (.ُِْْٓ/حُٖٓ/ِِ، )مسند أحمد، المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل  (ٓ)
السنف الكبرل، لمنسائي، السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب العمرم، باب اختبلؼ ألفاظ الناقميف لخبر جابر في  (ٔ) 

 (.ّّٖٕ/حِْٕ/ ٔالعمرم، )
 (.ُِْٕ/ّصحيح مسمـ، كتاب اليبات، باب العمرم، ) (ٕ)
 (.ُِْٔ/ّالمصدر نفسو، ) (ٖ)
  انظر:(، ُُّْْ/ح ِْْ/ِِ، )اهلل مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابو، مسند جابر بف عبد (ٗ)
 (.ِِٓٔ/حُٓٔ/  ّصحيح البخارم، كتاب اليبة كما قيؿ في فضميا، باب ما قيؿ في الرقبى كالعمرل، ) (َُ)
 (.ِْ/حُِْٔ/ّ(، )ُِْٓ/ّ) انظر:(، َِ/حِْٓ//ّصحيح مسمـ، كتاب اليبات، باب العمرم، ) (ُُ)
 (.ّْ/حٕٔٓ/ِعمرل، )مكطأ مالؾ، كتاب األقضية، باب القضاء في ال (ُِ)
 (.َِْٗ/حٗٔ/ ٓصحيح مسمـ، كتاب الفرائض، باب العمرم، ) (ُّ)
 انظر:(، ُُْٕٓ/حُُْْٕ/حُٖ/ ِِ، )مسند أحمد، المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل  (ُْ)
 (.ُُِِٓ/حّّٖ/ ِّ(، )ُْٖٖٔ/حُٔٔ/ ِّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٕٔ 

بىػػػػػػػػػاح بإسػػػػػػػػػناده  ػػػػػػػػػمىمىة)كبلىمػػػػػػػػػا  .وكبنحػػػػػػػػػك لفظػػػػػػػػػعىطىػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػف أىبًػػػػػػػػػي رى   اتابعػػػػػػػػػػ (عىطىػػػػػػػػػاءك ، أىبيػػػػػػػػػك سى
مَّد ٍبف ميٍسمً   بو بمفظو.  ىريرة أبيعف  ركايتو فيٍبف تىٍدريس  ـميحى

 .   ح لغ ره إ ناده: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف  :في إسناده مىٍيمىاف ٍبف حى كالنسػائي كهيرىمػا ، داكد أبػيفػي ركايػة  تابعو الثقػات، صدكؽسي
 كما ىك مبيف في التخريج.

د ٍبف أىًبي ًىٍند: كفيو   تابعو الثقات في ركاية مسمـ كهيره كما ىك مبيف في التخريج.، ثقة ييـ: دىاكي

بىٍيػػر اٍلمىكّْػػيٌ : كفيػػو كبػػاقي ، صػػرح بالسػػماع فػػي ركايػػة النسػػائي، لثالثػػةمػػف الطبقػػة ا، ثقػػة يػػدلس، أىبيػػك الزُّ
 رجالو ثقات.

 
 (ٔٛ:  د ث رقـ) 

 َأْنَبَأَنػػػػػػػػػا : َقػػػػػػػػػاؿَ ، َأْخَبَرَنػػػػػػػػػا ِإْ ػػػػػػػػػَ ُؽ ْبػػػػػػػػػُف ِإْبػػػػػػػػػرَاِى ـَ :  الن ػػػػػػػػػائيقػػػػػػػػػاؿ ا مػػػػػػػػػاـ 
َقَضى ِباْلِقَ اِص ِفي   اهلل َرُ  ؿُ  َأفَّ : (ُ)َعْف َأَنسٍ ، َ دََّثَنا ُ َمْ دٌ : ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّاَف َقاؿَ  َأُب  َخاِلدٍ 

 .(ِ)ِكتَاُب المَِّو اْلِقَ اُص(): ال ِّفِّ َ َقاَؿ َرُ  ُؿ اهلل

 : ا  نادرجاؿ تراجـ : أ لً 

ٍبػد اهلل بػف مىطىػرِإْ َ اؽ  * ٍخمىػد بػف ًإٍبػرىاًىٍيـ بػف عى ٍنظىًمػيٌ ، بػف ًإٍبػرىاًىٍيـ بػف مى  ثقػ ، (ّ)نىًزيػؿ نىٍيسىػابيٍكر، الحى
 .(ْ)كمائتيف لميجرة مات سنة ثماف كثبلثيف، د أنو تغ ر قبؿ م تو ب   رذكر أب  دا  

ٍيػد الطًَّكٍيػؿ: ىكُ َمْ د *  مى ٍيد بف أىبًػي حي مى بىٍيػدىة، حي ٍيػو. كقيػؿ.أبيػو اسػـ فػي البىٍصػًرٌم اختمػؼ أىبيػك عي كى : تىٍيرى
ٍيػػو: ،تىٍيػػر كقيػػؿ ٍيػػو: ،زىاذىكى  نة ثػػبلث كأربعػػيف كمائػػةمػػات سػػ، مػػف الخامسػػة، مػػدلسثقػػ  ، قيػػؿ اٍبػػف زىاذىكى

 .(ٔ)الثالثة مف طبقات المدلسيف الطبقةذكره ابف حجر في  .(ٓ)لميجرة
                                                 

 بف مالؾ. أَنس (ُ)
ىك أف يفعؿ بو مثؿ الق اص: (، ِْٕٓ/ِٔ/ ٖب القصاص في السف، )السنف، لمنسائي، كتاب القسامة، با (ِ)

 (.ِٕ/ ْفعمو، مف قيؿ، أك قطح، أك ضرب، أك قصاص، في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )
ًدينىة قديمىة مف مدف خيرىاسىاف، األربعيف البمدانية، ابف عساكر )ص: َنْ َ اُبْ ر (ّ)  (.ٕٕ: مى
 (.ٗٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ّّٕ/ ِاء الرجاؿ، لممزم، )تيذيب الكماؿ في أسم (ْ)
 (.ُُٖ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ّٓٓ/ ٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (.ّٖ/ُطبقات المدلسيف، البف حجر، ) (ٔ)



اضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطدػاضفصل . 

 ُٕٕ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
ػػػٍركىاف بػػف ميعىاًكيىػػػة الفىػػػزىاًرمٌ  البخػػػارمأخرجػػو  مػػف طريػػػؽ مى

ٍبػػػد المَّػػو ٍبػػػف بىٍكػػػر ، (ُ) كمػػف طريػػػؽ عى
مػػف  دأبػػك داك كأخرجػػو ، (ّ)  األنصػػارممػػف طريػػؽ محمػػد بػػف عبػػد اهلل البخػػارمكأخرجػػو  .(ِ) السَّػػٍيًميٌ 

مىٍيمىاف التٍَّيًميٌ  طريؽ اٍلميٍعتىًمر ٍبف سي
ٍيًميٌ  النسائيكأخرجو ، (ْ) اًرث الييجى اًلد بف الحى مف طريؽ خى

كمف ، (ٓ)
ػػػؿ الرَّقىاًشػػػيٌ  طريػػػؽ ًبٍشػػػر بػػػف الميفىضَّ

  كأخرجػػػو، بالسػػػماع فػػػي ىػػػذه الركايػػػة حميػػػد الطكيػػػؿ صػػػرح، (ٙ) 
ػػػًدمٌ مػػػف طريػػػؽ  ابػػػف ماجػػػو ػػػد ٍبػػػف أىبػػػي عى مَّ ػػػاًرث، ميحى اًلػػػد بػػػف الحى  كأخرجػػػو أحمػػػد مػػػف طريػػػؽ ، (ٕ) ك خى

ػػًدمٌ  ػػد ٍبػػف أىبػػي عى مَّ ميحى
ػػد ٍبػػف اٍلميثىنَّػػى، (ٖ) مَّ كمػػف طريػػؽ ميحى

ػػٍركىاف، (ٗ) ٍبػػد المَّػػو، جمػػيعيـ )مى ، كاٍلميٍعتىًمػػر، كعى
اًلد مَّد، كبشر، كخى ػمىٍيمى ، كميحى مَّد ٍبػف اٍلميثىنَّػى( تػابعكا سي يَّػاف ك ميحى ٍيػد بػف أىبًػي  فػياف ٍبػف حى مى ركايتػو عػف حي

ٍيد الطًَّكٍيؿ بإسناده كبنحك مى جميعيـ مف طريػؽ ، (ُِ)كأحمد، (ُُ)كالنسائي، (َُ)مسمـ  كأخرجو، لفظو حي
ػاًرمٌ ، ثىاًبت البينىاًنيٌ  ٍيػد األىٍنصى كًىشىػاـ( تابعػا ، ابًػتكبلىمػا )ثى ، (ُّ)كأخرجػو مسػمـ مػف طريػؽ ًىشىػاـ ٍبػف زى

ٍيد مى اًلؾال حي  .لفظو بو بنحك طًَّكٍيؿ عف أىنىس بف مى
  إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى فػي ركايػة كمتابعػات ناقصػة ، هكهيػر  تابعو الثقػات فػي ركايػة البخػارم، صدكؽسي
  .كما ىك مبيف في التخريج مسمـ كهيره

                                                 
اصي ًفي القىٍتمىى الحيرُّ يىا أىيُّيىا الَّ صحيح البخارم، كتاب تفسير القر ف، باب  (ُ) ـي الًقصى مىٍيكي ًذيفى  مىنيكا كيًتبى عى

رّْ   (. ُُْٔ/حِٓ/ ٔ[، )َُ]سكرةالبقرة:  عىذىابه أىًليـه [ ًإلىى قىٍكًلًو ُٖٕ]البقرة: ًبالحي
 (.ََْٓ/حِْ/ ٔالمصدر نفسو، ) (ِ)
 (.َِّٕ/حُٖٔ/ ّية، )كتاب الصمح، باب الصمح في الد انظر:(، ْْٗٗ/حِْ/ ٔالمصدر السابؽ، ) (ّ)
 (.ْٓٗٓ/حُٕٗ/ ْسنف أبي داكد، كتاب الديات، باب القصاص في السف، ) (ْ)
 (. ْٕٕٓ/حِٕ/ ٖالسنف، لمنسائي، كتاب القسامة، باب القصاص مف الثنية، ) (ٓ)
 (.ِّٗٔ/حّّٖ/  ٔالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب القسامة، القصاص في الثنية، ) (ٔ)
 (.ِْٗٔ/حْٖٖ/ ِب الديات، باب القصاص في السف، )، كتاابف ماجوسنف  (ٕ)
 (.َُِِّ/حُّْ/ ُٗ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ  (ٖ)
 (.َُِْٕ/حُِٗ/ َِالمصدر نفسو، ) (ٗ)
 (.ّْٖٗ/حَُٓ/ ٓصحيح مسمـ، كتاب الحدكد، باب القصاص كتاب اهلل، ) (َُ)
 (. ْٕٓٓ/حِٔ/ ٖباب القصاص في السف، ) سنف النسائي، كتاب القسامة، (ُُ)
 (. َُِْٖ، َُِْٖ/حِْٓ/ ُِ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ (ُِ)
 (. ّْٕٔ/حَُّ/ ٓصحيح مسمـ، كتاب القصاص، باب القصاص في القتؿ بالحجر كقتؿ الرجؿ بالمرأة، ) (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٕٖ 

ٍيد الطًَّكٍيؿ: كفيو مى  .صرح بالسماع في ركاية النسائي، مف الطبقة الثالثة ،ثقة يدلس، حي

 كالحديث أصمو في الصحيحيف. ، باقي رجالو ثقات

 .(ُ)حو الشيخ األلبانيصحك 
 

  ) د ث رقـ: *( 

ػػػػُد ْبػػػػُف اْلَعػػػػَ ِء َقػػػػاؿَ :  الن ػػػػائيقػػػػاؿ ا مػػػػاـ   َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد َعػػػػْف : َأْخَبَرَنػػػػا ُمَ مَّ
)َل َتَتَقدَُّم ا ال َّْيَر ِبِ ػَ اـِ : اهلل َقاَؿ َرُ  ؿُ : ْمٍر  َعْف َأِبي َ َمَمَ  َعِف اْبِف َعبَّاٍس َقاؿَ عَ  ْبفِ  ُمَ مَّدِ 

) ـْ  .(ِ)َ ْ ـٍ َ َل َ ْ َمْ ِف ِإلَّ َأْف ُ َ اِفَؽ َذِلَؾ َ ْ ًما َكاَف َ ُ  ُمُو َأَ ُدُك

 .ٖٕ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

 ( ٕٛ:  د ث رقـ)
، ِع ؿَ اَ َعػْف ِإْ ػم، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػدٍ : َقػاؿَ ، َأْخَبَرَنا ُمَ مَُّد ْبػُف اْلَعػَ ءِ :  الن ائيقاؿ ا ماـ 

َفُقِتمُػػ ا ، ِبال نػػُج دِ  َفاْ َتْعَ ػػُم ا، (ْ)ِإَلػػى َقػػْ ـٍ ِمػػْف َخػػْثَعـَ  (ٖ)َبَعػػَث َ ػػِر َّ ً   اهللَأفَّ َرُ ػػ ُؿ : َعػْف َقػػْ سٍ 
ّـَ َقػاَؿ : َ َقاؿَ  (٘)ِبِنْ ِؼ اْلَعْقؿِ   هللا َفَقَضى َرُ  ؿُ  )َأَل : ِإنِّي َبِريٌء ِمْف ُكؿِّ ُمْ ِمـٍ َمػَع ُمْ ػِرٍؾ( ثُػ

 .(ٙ)َل َترَاَءى َنارَاُىَما(

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لُ 

ءُمَ مَّد  *   .ِْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبف اٍلعىبلى

                                                 
 (.ِٖٔ/  ِ) صحيح الجامح الصغير كزيادتو، لؤللباني، (ُ)
السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الصياـ، باب ذكر اختبلؼ يحيى بف أبي كثير كمحمد بف عمرك عمى أبي سممو  (ِ)
 (.ِْٓٗ/حُُٖ/ ّ)
 : ىي الطائفة مف الجيش يبمغ أقصاىا أربعمائة، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير ال ر   (ّ)
(ِ /ّّٔ.) 
(ْ)  : ـَ  (.ُٓ/ ٓأىؿ الككفة، األنساب، لمسمعاني، )قـك مف َخْثَع
 (.ِٖٕ/ ّالدّْية، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )العقؿ:  (ٓ)
ال يمـز المسمـ َل َتَراَءى: (، ٔٓٗٔ/حّْٕ/ ٔالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب القسامة، باب القكد بغير حديده، ) (ٔ)

 (.ُٕٕ/ ِلمشرؾ، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )كيجب عميو أف يباعد منزلو عف منزؿ ا



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٕٗ 

الً ِإْ َماِعْ ؿ * ًميٌ بف أىًبي خى كمائػة  مػات سػنة سػت كأربعػيف، مف الرابعة، ثق  ثبت، األىٍحمىًسيٌ  (ٔ)د البىجى
 .(ٕ)لميجرة

ػػاًزـ*َقػػْ س  ًمػػيٌ  بػػف أىبًػػي حى ٍبػػد اهلل الكيػػٍكًفيٌ  البىجى مػػات بعػػد ، الثانيػػةمػػف ، كيقػػاؿ لػػو رؤيػػة، ثقػػ ، أىبيػػك عى
 . (ْ)حجة كاد أف يككف صحابيا، (ّ)تغير التسعيف أك قبميا كقد جاز المائة

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػػٍركىاف ٍبػػػف ميعىاًكيىػػػة كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ، (ٔ) البييقػػػيك ، (ٓ)أخرجػػػو الشػػػافعيك  ابػػػف  وأخرجػػػك ، مى
ػػػػػمىٍيمىاف التٍَّيًمػػػػػيٌ  ًكيػػػػػح عػػػػػف ةشػػػػػيب أبػػػػػيابػػػػػف أخرجػػػػػو ك ، (ٕ)منصػػػػػكر مػػػػػف طريػػػػػؽ اٍلميٍعتىًمػػػػػر ٍبػػػػػف سي ، (ٖ) كى

ػػٍركىافك ، اٍلميٍعتىًمػرثبلثتيـ) ًكيػحك ، مى ػمى  عكاتػػاب( كى يَّػاف سي اًلػػد  ركايتػو فػػيٍيمىاف ٍبػػف حى اًعٍيؿ بػػف أىبًػي خى عػػف ًإٍسػمى
ًميٌ   بإسناده كلفظو. البىجى
     ح لغ ره. ال د ث: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 
يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى في ركاية الشافعي كهيره كما ىك مبيف في تامة  متابعةتابعو الثقات ، صدكؽسي

 التخريج.
 .(ٗ)حيح بدكف األمر بنصؼ العقؿ"ص: األلبانيقاؿ 
بػػػف ا نصػػػؼ العقػػػؿ لفظػػػة صػػػحيحو حيػػػث تابعػػػو عمييػػػا معتمػػػر بػػػف سػػػميماف التيمػػػي فػػػي ركايػػػة: قمػػػت

 ( ّٖ: حديث رقـ) منصكر كمركاف بف معاكية في 
ػػػػُد ْبػػػػُف اْلَعػػػػَ ءِ :  الن ػػػػائيقػػػػاؿ ا مػػػػاـ   َعػػػػْف ، َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػدٍ : َقػػػػاؿَ ، َأْخَبَرَنػػػػا ُمَ مَّ

َعػْف ، (َُ)َعػْف َأِبػي ُعْثَمػاَف ْبػِف َنْ ػٍر اأْلَْ ػَمِميِّ ، َأْخَبَرِني ُمَ مَُّد ْبػُف ِإْبػرَاِى ـَ : َقاؿَ ، ِد ْبِف ِإْ َ اؽَ ُمَ مَّ 

                                                 
 (. ُٗ/ِىذه النسبة إلى قبيمة بجيمو، األنساب، لمسمعاني، )الَبَجِمّي:  (ُ)
 (.َُٕ، البف حجر )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ٗٔ/ ّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ لممزم، ) (ِ)
 (.ْٔٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُ/ِْممزم، )تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ل (ّ)
 (.ُِٗاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، لسبط بف العجمي، )ص:  (ْ)
 (. َِِمسند الشافعي، كتاب جراح العمد، )ص:  (ٓ)
 (.َُْٕٔ/حِِٓ/  ٖالسنف الكبرل، لمبييقي، كتاب القسامة، جماع أبكاب كفارة القتؿ، ) (ٔ)
 (.ِّٔٔ/حِِٗ/ ِ) ،سنف سعيد بف منصكر، كتاب الجياد، باب ما جاء في األسير يدعى لئلسبلـ (ٕ)
 (.َّّٔٔ/ّْٖ/  ٕ) ، مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب المغازل، باب ما في كتب النبي (ٖ)
 (.ُٓٓ/ ْسنف الترمذم، ) (ٗ)
(َُ)  :  (.ِّٖ/ ُنساب، لمسمعاني، )ىذه النسبة الى أسمـ بف افصى بف حارثة بف عمرك، األاأْلَْ َمِميِّ



أحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػ . 

 َُٖ 

ـَ َمػاِعزًا: َقاؿَ ، َأِب و ُكْنُت ِف َمْف َرْج
 َنػاَفَأْنَكرْ ، ُردن ِنػي ِإَلػى َرُ ػ ِؿ : اْلِ َجػاَرُة َقػاؿَ  (ٕ)َفَممَّػا َغِ ػَ ْتوُ ، (ٔ)

ـَ ْبَف ُعَمَر ْبِف َقتَاَدةَ  َلَقْد َبَمَغِني َذِلَؾ : (ٖ)َفَذَكْرُت َذِلَؾ َلُو َفَقاَؿ ِلي اْلَ َ ُف ْبُف ُمَ مَّدٍ ، َذِلَؾ َفَأَتْ ُت َعاِ 
َفَأْنَكْرُتُو  ُردن ِني: ِؿ َماِعزٍ َلَقْد َذَكَر النَّاُس َ ْ ًئا ِمْف َق ْ : َفُقْمُت َلوُ ، (ْ)َفَأْنَكْرُتُو َفَأَتْ ُت َجاِبَر ْبَف َعْبِد اهللِ 

 َفِإفَّ َقْ ِمي،  اهلل َلى َرُ  ؿِ إِ  ُردن ِني: اْلِ َجاَرِة َقاؿَ  ِإنَُّو َلمَّا َ َجَد َمسَّ  (٘)َأَنا ُكْنُت ِف َمْف َرَجَموُ : َفَقاؿَ 
ػا َذَكْرَنػا َذِلػَؾ َلػُو َفِإنَّػُو َغْ ػُر َقاِتِمػَؾ َفَمػا َأْقَمعْ ، ِإْئِت َرُ  َؿ : َقاُل ا (ٙ)َغرن ِني َنػا َعْنػُو َ تَّػى َقَتْمَنػاُه َفَممَّ

  .(ٚ))َأَل َتَرْكُتُم ُهق َ تَّى َأْنُظَر ِفي َ ْأِنِو(: َقاؿَ 

 : ا  ناد جاؿتراجـ ر : أ لً 

ءً ُمَ مَُّد  *  .ْٖ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبفي اٍلعىبلى

اؽُمَ مَّد  * : حػديث رقػـ فػيقت ترجمتػو بسػ، مػف الطبقػة الرابعػة، ؽ  ػدلس ػد : بف يىسىػارو  ٍبف ًإٍسحى
ْٗ. 

ػػد * ًشػػيٌ ُمَ مَّ ػػاًرث التٍَّيًمػػٌي القيرى مػػف الطبقػػة ، لػػو أفػػرادثقػػ  ، أبػػك عبػػد اهلل المػػدني، بػػف ًإٍبػػرىاًىٍيـ بػػف الحى
 .(ٖ)لميجرة  ةائمات سنة عشريف كم، الرابعة

 .(ٗ)مف الثالثة، مقب ؿ ،ٍبف نىٍصر ٍبف دىٍىر اأٍلىٍسمىًميٌ *َأِب  اْلَيْ ثـَ 

  .(َُ)صحابي نزؿ المدينة، بف دىر بف األخـر بف مالؾ األسمميٌ ن ر  *

                                                 
اًلؾ اأٍلىٍسمىًمٌي.َماِعز  (ُ) اًلد ٍبف مى  ٍبف خى
 (. ٗٓٔ/ ِبمعنى الغطاء، أم هطتو الحجارة، هريب الحديث، إلبراىيـ الحربي، )َغِ َ ْتُو: الغ اء، (ِ)
ًمًي ٍبف أىًبي طىاًلب.  َ َ ف ْبف ُمَ مَّد (ّ)  ٍبف عى
ٍبًد اهلًل. َجاِبرَ  (ْ)  ٍبفى عى
 (.ّْٗ/ ِالرمي بالحجارة، مقاييس المغة، البف فارس، )الرجـ:  (ٓ)
 (. ّٓٓ/ ّمف هرر، أم الغفمة، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )غر نى:  (ٔ)
فيو فائدة: (، ُٖٕٔ/حّْٕ/ ٔالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الحدكد، باب الرجـ إلى أيف يحفر لمرجؿ، ) (ٕ)

 مف كقح في مثؿ قضيتو أف يتكب إلى اهلل كيستر عمى نفسو، فتح البارم البف حجر، استحباب الستر ل
(ُِ /ُِْ .) 
 (.ُٖٗ/ُ، البف حجر، )انظر: تقريب التيذيب(، َُّ/ِْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٖ)
 (. ُٖٔحجر، )ص: ، البف انظر: تقريب التيذيب(، ّّٖ/ّْتيذ يب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٗ)
 (.َٔٓ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (َُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُٖ 

كأخرج لو النسائي مف ركاية ابنو ، كلو حديثاف، سكف المدينة: لو صحبة. كقاؿ البغكمٌ : البخارمٌ  قاؿ
 .(ُ)أبي الييثـ عنو في قصة ماعز

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ٍيػػػح العىٍيًشػػػٌي ، (ْ)الػػػدارميك ، (ّ)نسػػػائيكال، (ِ)أخرجػػػو أبػػػك داكد رى كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ يىًزٍيػػػد بػػػف زي
مىًميٌ ، بإسناده كبمفظو ٍكف السُّ كأخرجو أحمد مف طريؽ يىًزٍيد بف ىىاري

، (ٕ)كأحمػد، (ٔ)النسػائيكأخرجػو  .(ٓ)
ػػػػػػػػػػػػػٍعد الزٍُّىػػػػػػػػػػػػػػًرٌم. جمػػػػػػػػػػػػػػيعيـ  ٍيػػػػػػػػػػػػػػح)كبلىمػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػؽ ًإٍبػػػػػػػػػػػػػػرىاًىٍيـ بػػػػػػػػػػػػػػف سى رى  ، يىًزٍيػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػف زي

ٍكفيىًزٍيػػ ك يَّػػاف ، د بػػف ىىػػاري ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ٍبػػرىاًىٍيـ( تػػابعكا سي اؽ بإسػػناده  فػػيكاً  ػػد ٍبػػف ًإٍسػػحى مَّ ركايتػػو عػػف ميحى
اؽ كبمفظػػػػو. ػػػػد ٍبػػػػف ًإٍسػػػػحى مَّ كأخرجػػػػو أحمػػػػد مػػػػف طريػػػػؽ ميحى

  عػػػػف ركايتػػػػو فػػػػيتػػػػابح نصػػػػر األسػػػػممى ، (ٖ)
 عىاًصـ بف عيمىر العيمىًرٌم بإسناده كبمفظو.

 .إ ناده   ف لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػاف : فيػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى هيػػره كمػا ىػػك مبػػيف فػػي ك ، النسػػائي الثقػػات فػي ركايػػة تابعػػو، صػػدكؽسي
 .التخريج

اؽ: كفيو مَّد ٍبف ًإٍسحى   ىذا الحديث. فيصرح بالسماع ، مف الطبقة الرابعة، صدكؽ يدلس ميحى

كهيػره كمػػا ىػػك ، فػي ركايػػة النسػػائي ابعػة ناقصػػةمتتابعػػة الثقػػات ، اٍليىٍيػثـى ٍبػػف نىٍصػػر مقبػكؿ يأىبًػػ: كفيػو
" سػػػنده : ؿحجػػػر فقػػػاابػػػف  كخػػػالؼ .(ٗ)"ىػػػذه الركايػػػة كىػػػـ": ضػػػعفو المػػػزم فقػػػاؿ .مبػػػيف فػػػي التخػػػريج

 .(َُ)جيد"
 

                                                 
 (. ّّٕ/ ٔاإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، ) (ُ)
 (.َِْْ/حُْٓ/ ْسنف أبي داكد، كتاب الحدكد، باب رجـ ماعز بف مالؾ، ) (ِ)
 (.ُٕٗٔ/حّْٖ/ ٔالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الرجـ، باب إلى أيف يحفر لمرجؿ، ) (ّ)
 (.ِّْٔ/حُّْٗ/ ّسنف الدارمي، كتاب الحدكد، باب المعترؼ يرجح عف اعترافو، ) (ْ)
 (.َُٖٗٓ/حُّّ/ ِّ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل  (ٓ)
 (.َُٕٕ/حّْٗ/ ٔالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الرجـ، باب إلى أيف يحفر لمرجؿ، ) (ٔ)
 (. ُٓٓ/حِِّ/ ِْ، )المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل  مسند أحمد، مسند (ٕ)
 (.َُٗٓ/حُّّ/ ِّالمصدر نفسو، ) (ٖ)
 (.ّّٖ/ ّْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٗ)
 (.ّّٕ/ ٔاإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، ) (َُ)



َضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُد . 

 ُِٖ 

  ) د ث رقـ: *(

، ٍد اأْلَْ َمػرُ َ دََّثَنا َأُبػ  َخاِلػ: َقاؿَ ، َأْخَبَرَنا َعْبُد اهلِل ْبُف َ ِع ٍد اْلُك ِفين :  الن ائيقاؿ ا ماـ 
ـْ َفْمَ ْجِمػْدَىا : َقاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقاؿَ ، َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َعْف َأِبي َ اِلحٍ ، َعِف اأْلَْعَمشِ  ِإَذا َزَنػْت َأَمػُ  َأَ ػِدُك

 .(ُ)َفِإْف َعاَدْت َفْمَ ِبْعَيا َ َلْ  ِبَ ْبٍؿ ِمْف َ ْعٍر(، ِبِكتَاِب اهللِ 

 .ٖٔ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

 (ٗٛ:  د ث رقـ) 
َعػْف ، َعػْف َأْ ػَعثَ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلدٍ : َقاؿَ ، َأْخَبَرَنا ُمَ مَُّد ْبُف اْلَعَ ءِ :  الن ائيقاؿ ا ماـ 

َبْ رِ   .(ٖ)(َقْطعٌ  )َلْ َس َعَمى َخاِئفٍ : َقاؿَ  (ِ)َعْف َجاِبرٍ ، َأِبي الزن
 : تراجـ ر اة ا  ناد: أ لً 
ءً ٍبفي اُمَ مَُّد *  .ِْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍلعىبلى

ار الكيٍكًفيٌ * َأْ َعَث   .(ْ)مات سنة ست كثبلثيف كمائة لميجرة، مف السادسة، ضع ؼ، بف سىكَّار النَّجَّ
َبْ ر اْلَمكِّين   َأبِ *   .ْٖ: حديث رقـسبقت ترجمتة في ، مف الطبقة الثالثة، ثق   دلس: الزن
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

جمػػػيعيـ مػػػف ، (ٗ)الػػػدارميك ، (ٖ)ابػػػف ماجػػػوك ، (ٕ) كالنسػػػائي، (ٔ)مكالترمػػػذ، (ٓ)أخرجػػػو أبػػػك داكد
ٍيج ػرى ٍبػد اٍلعىًزيػز ٍبػػف جي ًمػؾ ٍبػػف عى بػد المى بىٍيػر اٍلمىكّْػيُّ  صػرح، طريػؽ عى ، الػػدارميبالسػػماع فػي ركايػة  أىبًػػي الزُّ

                                                 
 (.َِٕٓ/حُْٓ/ ٔلحد عمى كليدتو إذا زنت، )السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الرجـ، باب إقامة الرجؿ ا (ُ)
 بف عبد اهلل. َجاِبر (ِ)
(، قطح: قطح اليد. حاشية السندم ْٕٔٗ/حٖٗ/ ٖالسنف، لمنسائي، كتاب قطح السارؽ، باب ما ال قطح فيو، ) (ّ)

عيو (/ ليس عمى خائف قطح: الخيانة ىك أف يؤتمف عمى شئ بطريؽ العارية أك الكدُِٔ/ ِ) ابف ماجوعمى سنف 
 (.ِّٖٓ/ٔكيدعي ضياعو فيذا ال تقطح يده، مرقاة المصابيح، ألبي الحسف اليركم، )

 (.ُُّ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب( ِْٔ/ّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
 (.ُّْٗ/حُّٖ/ ْسنف أبي داكد، كتاب الحدكد، باب القطح في الخمسة كالخيانة، ) (ٓ)
 (.ُْْٖ/حِٓ/  ْترمذم، أبكاب الحدكد، كتاب ما جاء في المنتيب كالمختمس، )سنف ال (ٔ)
 انظر:(، ُْٕٗ، َِْٕ/حّٖ/ ٕالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب قطح السارؽ، باب ماال قطح فيو، ) (ٕ)
 (. ِْْٕ، ِّْٕ، ِِْٕ/حّٗ/ ٕ)
 (.َِّٖ/حٕٔٗ/ ِ، كتاب اليبات، باب العمرم، )ابف ماجوسنف  (ٖ)
 (.َُِّ/حِِٗ/ ِدارمي، كتاب الحدكد، باب ما ال يقطح مف السراؽ، )سنف ال (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُّٖ 

ًميٌ  النسػػػػػػػػػائيأخرجػػػػػػػػػو ك  ٍسػػػػػػػػػػًمـ القىٍسػػػػػػػػػمى ًغٍيػػػػػػػػػػرىة بػػػػػػػػػف مي مػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ المي
  الترمػػػػػػػػػذم عػػػػػػػػػػف كأخرجػػػػػػػػػػو ،(ُ)

ٍسػػػػًمـ  ًغٍيػػػػرىة بػػػػف مي المي
ًمػػػػؾ، (ٕ) بػػػػد المى ًغٍيػػػػرىة، كبلىمػػػػا )عى ػػػػكَّار  (كالمي  عػػػػف  ركايتػػػػو فػػػػيتابعػػػػا أىٍشػػػػعىث بػػػػف سى

مَّد ٍبف ميٍسًمـً ٍبف تىٍدريس عف جابر بف عبد اهلل   بمفظو. بو ميحى
 إ ناده   ف لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى : فيػػو ابػػف جػػريج كىػػك ثقػػة ألنػػو صػػرح بالسػػماع فػػي ركايػػة  تابعػػو، صػػدكؽيَّػػاف سي
 .كما ىك مبيف في التخريج داكد يأب متابعات ناقصة في ركاية كتكبح، الدارمي

 .كهيره داكد يأبفي ركاية  متابعات تامةتكبح ، ضعيؼ، أىٍشعىث بف سىكَّار: فيوك 
مَّد ٍبف ميٍسًمـً ٍبف تىٍدريس: كفيو ، الػدارميفػي ركايػة  صػرح بالسػماع، مػف الطبقػة الثالثػة، ثقة يػدلس، ميحى

حسػػف إلػي الكيرتقػي  فيتقػكل بمجمػكع ىػذه الطػػرؽ، كمػػا ىػك مبػيف فػي التخػػريجتعػددت طرقػو الحػديث 
 .(ّ) ضعفو الشيخ األلبانيقد ك ، لغيره

 
 ( ٘ٛ:  د ث رقـ) 

ػػُد ْبػػُف آَدـَ :  الن ػػائيقػػاؿ ا مػػاـ  َعػػْف ، َعػػِف اْبػػِف َعْجػػَ فَ ، ي َخاِلػػدٍ َعػػْف َأِبػػ، َ ػػدََّثَنا ُمَ مَّ
ّـَ ِإنِّػي َأُعػ ذُ :  َكاَف ِمػْف ُدَعػاِء النَِّبػيِّ : َقاؿَ ، َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َ ِع دِ  ، ِبػَؾ ِمػْف ِعْمػـٍ َل َ ْنَفػعُ  (ٗ))المَُّيػ

 .(ٙ)ُع(َ ِمْف َنْفٍس َل َتْ بَ ، َ ِمْف َقْمٍب َل َ ْخَ عُ ، (٘)َ ِمْف ُدَعاٍء َل ُ ْ َمعُ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

ـى ُمَ مَُّد * يًصيُّ : ٍبفي  دى  .ُْسبقت ترجمتو في حديث ،  د ؽ بف سيميماف اٍلًمصّْ

 .ُْسبقت ترجمتو في حديث ، ىر رة أبياختمطت عم و أ اد ث   د ؽ: اْبِف َعْجَ فَ *

                                                 
 (.ِْٕٓ/حَْ/ ٕالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب قطح السارؽ، باب ماال قطح فيو، ) (ُ)
 (.ُْْ/حِٓ/  ْسنف الترمذم، ، أبكاب الحدكد، كتاب ما جاء في المنتيب كالمختمس، )) (ِ)
 (.ْٖ/ ُُي، )صحيح كضعيؼ سنف النسائي، لؤللبان (ّ)
 (.ُّٖ/ ّأم لجأت إليوى، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )أع ذ: (ْ)
 (.َُْ/ ِالى ييٍستجاب، المصدر نفسو، )َل ُ ْ َمع:  (ٓ)
 (ِّٖٕ/حَِٕ/ ٕالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب اإلستعاذه، باب اإلستعاذه مف دعاء ال يسمح ) (ٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُْٖ 

، ركايتػو عائشػة كأـ سػممة مرسػمة، فتغير قبػؿ مكتػو بػأربح سػني، ثق : المقبرم أىًبي سىًعيد ٍبفَ ِع ُد * 
كقاؿ برىػاف الػديف الحمبػي ، (ٔ)"ما أحسب أحدان أخذ عنوي في االختبلط: فقاؿ الذىبي، اختبلطو تميز

  .(ٕ)"الراجح أف أحدان لـ يسمح منو في تغيره: الميكنى ابف سبط العجمي

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

  يػػػػػػػػؽمػػػػػػػػف طر ثبلثػػػػػػػػتيـ ، (ٓ)عمػػػػػػػػىي كأبػػػػػػػػك ، (ْ)ةشػػػػػػػػيب أبػػػػػػػػيكابػػػػػػػػف ، (ّ)ابػػػػػػػػف ماجػػػػػػػػوأخرجػػػػػػػػو 
يَّػػػػاف بمفظػػػػو ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى كابػػػػف ، (ٗ)كأحمػػػػد ، (ٖ)ابػػػػف ماجػػػػوك ، (ٕ) كالنسػػػػائي، (ٔ)داكد كأبػػػػ كأخرجػػػػو، سي

قبيػػػػًرٌم ، (ُِ)كالحػػػػاكـ، (ُُ)كالطبرانػػػػي، (َُ)راىكيػػػػو ػػػػًعيد المى ٌبػػػػاد ٍبػػػػفي أىبػػػػي سى   تػػػػابحجمػػػػيعيـ مػػػػف طريػػػػؽ عى
قبيًرمٌ   بمفظو.بو   ىريرة أبيعف ايتو في رك  سىًعيدي ٍبفي أىًبي سىًعيد المى

 إ ناده    ح لغ ره. : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػػاف : فيػػػو ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى قبيػػػًرمٌ  تابعػػػو، صػػػدكؽسي ػػػًعيد المى ٌبػػػاد ٍبػػػفي أىبػػػي سى كىػػػك  متابعػػػة ناقصػػػة عى
  .كالنسائي كهيرىما كما ىك مبيف في التخريج، داكد في ركاية أبي ضعيؼ

مَّدي بفي عى : فيو قبيًرمٌ  تابعو، ىريرة أبياختمطت عميو أحاديث  ٍجبلىفميحى ٌباد ٍبفي أىبي سىًعيد المى كما ىػك  عى
 مبيف في التخريج.

                                                 
 (.ِّْ/ُىبي، )ميزاف اإلعتداؿ، لمذ (ُ)
 (.ُِّاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، البف سبط العجمي، )ص:  (ِ)
 (.َِٓ/حِٗ/ ُاإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، باب االنتفاع بالعمـ كالعمؿ بو، ) ابف ماجوسنف  (ّ)
 (.ُِِٔٗ/حُٕ/ ٔمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الدعاء، باب جامح الدعاء، ) (ْ)
 (. ّٕٓٔ/حُِْ/ ُُ، )ي يعمى المكصمي، مسند ابك يعمى مسند أب (ٓ)
 (.ُْٖٓ/حِٗ/ ِسنف أبي داكد، تفريح أبكاب الكتر، باب االستعاذة، ) (ٔ)
باب  انظر:(، َِٖٕ/حَِٔ/ ٕالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب اإلستعاذه، باب اإلستعاذه مف قمب ال يخشح) (ٕ)

 (. ِْٖٕ/حَِٕ/ ٕ)انظر:، (ِِٖٕ/حَِٔ/ ٕاإلستعاذه مف دعاء ال يسمح، )
 (.ّّٕٖ/حُُِٔ/ ِ، )، كتاب الدعاء، باب دعاء الرسكؿ ابف ماجوسنف  (ٖ)
  انظر:(، ْٖٖٖ/حُٖٖ/ ُْ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ٗ)
 (. ِٖٗٗ/حُٔٓ/ ُٓ(، )ٕٕٖٗ/حّٖٔ/ ُْ)
 (.ِْٔ/حِّٗ/ ُمسند إسحاؽ بف راىكيو، ) (َُ)
 (.ُّٔٔ، ُّٓٔ/حَْٔدعاء، لمطبراني، )ص: ال (ُُ)
 (.ُٖٗٗٗ، ِِّ) انظر:(، ُٖٓٗ/حُٕٔ/ ُالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب العمـ، ) (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٖٓ 

عائشػة كأـ سػممة عػف ركايتػو ، قبػؿ مكتػو بػأربح سػنيف تغيػر، ثقػة: أىبًػي سىػًعيد سىًعيد ٍبف: كفيو
كقػاؿ برىػاف الػديف ، (ٔ)تبلط"ما أحسب أحدان أخذ عنوي في االخػ: فقاؿ الذىبي، تميز اختبلطو، مرسمة

أمػا بالنسػبة لئلرسػاؿ ، (ٕ)"الراجح أف أحدان لػـ يسػمح منػو فػي تغيػره: الحمبي الميكنى ابف سبط العجمي
 . ىريرة أبيركاه ىنا مف طريؽ 

 .(ٖ) كصححو األلباني
 

 ( ٙٛ:  د ث رقـ) 
ػػػػُد ْبػػػػُف اْلَعػػػػَ ءِ :  الن ػػػػائيقػػػػاؿ ا مػػػػاـ   َ ُىػػػػَ  ، َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػدٍ : َقػػػػاؿَ  َأْخَبَرَنػػػػا ُمَ مَّ

 ُقْمػػػػُت : َقػػػػاؿَ  َعػػػػْف َأِبػػػػي ال َّػػػػْعثَاءِ ، َعػػػػْف ِإْبػػػػرَاِى ـَ ، َ ػػػػدََّثَنا اأْلَْعَمػػػػُش : ُ ػػػػَمْ َماُف ْبػػػػُف َ  َّػػػػاَف َقػػػػاؿَ 
ـْ ُقْمَنػا َغْ ػَرُه َقػاؿَ  َقْ ًل َفِإَذا َخَرْجَنا ِمفْ : َفَنُق ؿُ ، ِإنَّا َنْدُخُؿ َعَمى ُأَمرَاِئَنا: ِلَعْبِد اهلِل ْبِف ُعَمرَ  )ُكنَّػا : ِعْنِدِى

 .(٘)( اهلل َعَمى َعْيِد َرُ  ؿِ (ٗ)َنُعدن َذِلَؾ ِنَفاًقا

 : ا  ناد جاؿتراجـ ر : أ لً 

ءُمَ مَّد  *  .ِْ: حديث رقـ في ت ترجمتوسبق، ثق : ٍبف اٍلعىبلى

مىٍيمىاف بف ًمٍيرىاف: اأْلَْعَمش ى *  . ّ:حديث رقـسبقت ترجمتة في ، نيةمف الطبقة الثا، ثق   دلس، سي

ًعيٌ ِإْبرَاِىْ ـ  *   .ٕٔ: حديث رقـسبقت ترجمتة في ، ثق  إل أنو  ر ؿ كث را، بف يىًزٍيد النَّخى

ػػاًرًبيٌ : ال َّػػْعثَاءِ   َأبػ * د الميحى ػػمىٍيـ بػػف أىٍسػكى  الثالثػة مػػات فػػي زمػف الحجػػاج دكف المائػػة، ثقػػ  باتفػػاؽ: سي
 .(ٙ)لميجرة

 

 

                                                 
 (.ِّْ/ُميزاف اإلعتداؿ، لمذىبي، ) (ُ)
 (.ُِّاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، البف سبط العجمي، )ص:  (ِ)
 (. ِِّ/ ُلؤللباني، )، ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ّ)
 (.ٖٗ/ ٓمف نفؽ كىك الذم يستر كفره كيظير إيمانو، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )نفاقًا:  (ْ)
 (. َٕٖٔ/حْٖ/ ٖالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب السير، باب بطانة اإلماـ، ) (ٓ)
 (. ِْٗ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب انظر:(، ٕٕ/  ّٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٖٔ 

 : ال د ث تخر ج: ثان اً 

  عف أحمدأخرجو ك ، (ُ) طريؽ يىٍعمىى بف عيبىٍيد الطَّنىاًفًسيٌ  فم ابف ماجوأخرجو 
يَّاف، (ِ) يىٍعمىى بف عيبىٍيد مىٍيمىاف ٍبف حى مىٍيمىاف بف ًمٍيرىاف بإسناده في تابح سي ، لفظو بنحكك  ركايتو عف سي

ٍبًد المَّ  البخارمأخرجو ك  ٍيًد ٍبًف عى مًَّد ٍبًف زى ًو ٍبًف عيمىرى مف طريؽ ميحى
        كأخرجو أحمد مف طريؽ، (ّ)

اًرًبيٌ  عيمىرى ٍبف عىٍبد اهلل الميحى
مَّد (ْ) اًرًبٌي ، كبلىما)ميحى د الميحى مىٍيـ بف أىٍسكى عف في ركايتو ك عيمىر( تابعا سي

 ابف عمر.

 . إ ناده    ح لغ ره: ا  نادال كـ عمى : ثالثاً 

يَّػػاف: فيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى هيػػره  ك، ابػػف ماجػػوفػػي ركايػػة متابعػػة تامػػة تابعػػو الثقػػات ، صػػدكؽ، سي
 .كمتابعات ناقصة في ركاية البخارم كما ىك مبيف في التخريج

 تدليسو ال يضر.، مف الطبقة الثانية، األعمش ثقة مدلس: فيوك 
ًعيٌ : كفيو  .أىًبي الشٍَّعثىاءً  سطةبكا ًإٍبرىاًىٍيـ قمت ركاه، ثقة إال أنو يرسؿ كثيرا، ًإٍبرىاًىٍيـ بف يىًزٍيد النَّخى

 
  ) د ث رقـ: *( 

َعػػِف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػدٍ : َأْخَبَرَنػػا َعْبػػُد اهلِل ْبػػُف َ ػػِع ٍد اأْلََ ػػجن َقػػاؿَ :  الن ػػائيقػػاؿ ا مػػاـ 
اِؾ ْبِف ُعْثَمافَ  اهلل  َقػاَؿ َرُ ػ ؿُ : َعػِف اْبػِف َعبَّػاٍس َقػاؿَ ، َعػْف ُكَرْ ػبٍ ، َعْف َمْخَرَمَ  ْبػِف ُ ػَمْ َمافَ ، الضَّ َّ

 :)َل َ ْنُظُر اهلُل ِإَلى َرُجٍؿ َأَتى َرُجً  َأِ  اْمرََأًة ِفي ُدُبٍر((ٓ). 

 .ٓٔ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

 

                                                 
 (. ّٕٓٗ/حُُّٓ/ ِ، كتاب الفتف، باب كؼ المساف في الفتنة، )ابف ماجوسنف  (ُ)
 (.ِٖٗٓ/حٕٖ/ َُ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ِ)
 (. ُٖٕٕ/حُٕ/ٗصحيح البخارم، كتاب األحكاـ، باب ما يكره مف ثناء السمطاف، ) (ّ)
 (. ّّٕٓ/حِّٕ/ٗ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ْ)
 السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب عشرة النساء، باب حديث ابف عباس فيو، كاختبلؼ ألفاظ الناقميف عميو،  (ٓ)
 (.ِٖٓٗ/حُٕٗ/ ٖ)



انػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّ . 

 ُٖٕ 

 ( ٚٛ:  د ث رقـ)
ػػُد ْبػػُف آَدـَ :  الن ػػائيقػػاؿ ا مػػاـ   َعػػفْ ، َعػػِف اْبػػِف َعْجػػَ فَ ، َعػػْف َأِبػػي َخاِلػػدٍ ، َأْخَبَرَنػػا ُمَ مَّ

َفػِإَذا ، َ التَّثَػاُؤُب ِمػَف ال َّػْ َطافِ ، )اْلُعَطػاُس ِمػَف اهللِ : اهلل  َقػاَؿ َرُ ػ ؿ ُ : َقاؿَ  َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َ ِع دٍ 
ـْ َفَ  َ ُقؿْ   .(ٔ)(َفِإفَّ ال َّْ َطاَف َ ْضَ ُؾ ِفي َجْ ِفوِ ، َىاْه َىاهْ : َتثَاَءَب َأَ ُدُك

 : رجاؿ إ ناد ال د ث تراجـ: أ لً 
يًصيُّ *ُمَ مَّد  ـى اٍلًمصّْ  .ُْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ،  د ؽ: ٍبفي  دى

 .ُْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، اختمطت عم و أ اد ث أب  ىر رة  د ؽ: بفي عىٍجبلىف ُمَ مَّدُ *
  عائ    أـ  ػممعف ر ا تو ، قبؿ م تو بأربع  ن ف تغ ر، ثق ، (ِ)رمقبي المى  أىًبي سىًعيد ٍبفَ ِع د  *

كقاؿ برىاف الديف ، (ٖ)"ما أحسب أحدان أخذ عنوي في االختبلط: فقاؿ الذىبي، تميز اختبلطو، مر م 
سػبقت ترجمتػو فػي ، (ٗ)"الػراجح أف أحػدان لػـ يسػمح منػو فػي تغيػره: الحمبي الميكنى ابػف سػبط العجمػي

 .ٖٓ: حديث رقـ
 : تخر ج ال د ث: اً ن ثا

كأخرجو أحمد عف طريػؽ ، طريؽ سيٍفيىاف بف عييىٍينىةكبلىما مف ، (ٔ)كأحمد، (ٓ)أخرجو الترمذم
ٍخمىد الشٍَّيبىاًنيٌ  اؾ بف مى حَّ يَّػاف ، كبلىما )سيٍفيىاف، (ٕ)الضَّ ػمىٍيمىاف ٍبػف حى اؾ( تابعػا سي حَّ ركايتػو عػف  فػيكالضَّ

ٍجػػػبلىف بإسػػػناده كبنحػػػك ػػػد بػػػف عى مَّ ابػػػف ك ، (َُ)كالنسػػػائي، (ٗ)كأبػػػك داكد، (ٖ)كأخرجػػػو البخػػػارم، لفظػػػو ميحى

                                                 
الجكؼ ج فو: ( ْٕٗٗ/حُٗ/ ٗة، باب ما يقكؿ إذا عطس، )السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميم (ُ)

 (.ُّٔ/ ُما يدخؿ إليو مف الطعاـ كالشراب، كيجمح فيو، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )
نسبو إلى مقبرة كاف يسكف بالقرب منيا، المقبري: (، ٕٓ/ ّٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ِ)

 (. ُّٔ/ ٓمعاني، )األنساب، لمس
 (.ِّْ/ُميزاف اإلعتداؿ، لمذىبي، ) (ّ)
 (.ُِّاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، البف سبط العجمي، )ص:  (ْ)
 (.ِْٕٔ/حٖٔ/ ٓسنف الترمذم، سنف الترمذم، أبكاب، باب ما جاء إف اهلل يحب العطاس كيكره التثاؤب، ) (ٓ)
 (.ٕٗٗٓ/حُْ/ ُّ، )حابة، مسند أبك ىريرة مسند أحمد، مسند المكثريف مف الص (ٔ)
 (.ََُٕٕ/حُّْ/ ُٔالمصدر نفسو، ) (ٕ)
(، باب ِِّٔ/حْٗ/ ٖصحيح البخارم، كتاب األدب، باب ما يستحب مف العطاس كما يكره مف التثاؤب، ) (ٖ)

 (. ِِّٔ/حَٓ/ ٖإذا تثاءب فميضح يده عمى فيو، )
 (.َِٖٓ/حَّٔ/ ْب، )سنف أبي داكد، كتاب األدب، باب في التثاؤ  (ٗ)
  انظر:(، ُٕٗٗ/حَٗ/ٗالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ما يقكؿ إذا عطس، ) (َُ)
 (.ّٕٗٗ/حُٗ/ ٗ(، )ِٕٗٗ/حُٗ/ ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٖٖ 

ٍقبيػًرم (ُ)جوما كبلىمػا مػف ، (ّ)كأحمػد، (ِ)كأخرجػو أبػك داكد، جمػيعيـ مػف طريػؽ كىٍيسىػاف أىبيػك سىػًعيد اٍلمى
ٍبػػد اهلل السَّػػػمَّاف          مػػف طريػػػؽ ، جمػػػيعيـ(ٔ)كأحمػػد، (ٓ)الترمػػػذمك ، (ْ)كأخرجػػو مسػػمـ، طريػػؽ ذىٍكػػكىاف بػػػف عى

يىًنيٌ  ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف يىٍعقيكب اٍلجي ٍبد الرٍَّحمىف( تابعكا سىًعيد ٍبف أىًبي سىًعيد ، كذىٍككىاف، اف)كىٍيسى ثبلثتيـ ، عى كعى
ٍقبيًرم   . لفظو بو بنحك  ىريرة أبيركايتو عف  فياٍلمى

 .   ح لغ ره هإ ناد: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً  

ػػد ٍبػػف  دىـ: فيػػو مَّ الثقػػات فػػي ركايػػة الترمػػذم كالبخػػارم كهيرىمػػا كمػػا ىػػك  تابعػػو، صػػدكؽ، ميحى
 ي التخريج.مبيف ف

يَّاف : كفيو مىٍيمىاف ٍبف حى كمتابعػة  كهيره الترمذمفي ركاية متابعة تامة  الثقات تابعو، صدكؽسي
 .كما ىك مبيف في التخريج كهيره البخارم في ركايةناقصة 

مَّدي بفي عىٍجبلىف: كفيو أمػا بالنسػبة الختبلطػو ، ىريػرة اختمطت عميػو أحاديػث أبػيصدكؽ : ميحى
تكبػح متابعػة ، ىريرة كما كرد في كبلـ يحيى بف القطاف فػي ترجمتػو أبيعف  مقبر فيك عف سعيد الم

 كما ىك مبيف في التخريج.ناقصة مف الثقات في ركاية البخارم كهيره 

ركايتػو عائشػة كأـ سػممة ، قبػؿ مكتػو بػأربح سػنيف تغيػر، ثقػ ، (ٕ)رمقبيػالمى  أىبًػي سىػًعيد ٍبػفَ ػِع د :  ف ػو
 كقػػػػػاؿ ، (ٛ)"مػػػػػا أحسػػػػػب أحػػػػػدان أخػػػػػذ عنػػػػػوي فػػػػػي االخػػػػػتبلط: ؿ الػػػػػذىبيفقػػػػػا، تميػػػػػز اختبلطػػػػػو، مرسػػػػػمة

بالنسػبة ، (ٜ)"الراجح أف أحدان لـ يسمح منػو فػي تغيػره: برىاف الديف الحمبي الميكنى ابف سبط العجمي
 باقي رجالو ثقات.، لئلرساؿ ركاه ىنا مف طريؽ أبي ىريرة

 
                                                 

 (. ٖٔٗ/حَُّ/ ُ، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب ما يكره في الصبلة، )ابف ماجوسنف  (ُ)
 (. َِٗٓ/حَّٕ/ ْدب، باب في العطاس، )سنف أبي داكد، كتاب األ (ِ)
 (. ُّٖٔ/حِٕٗ/ ُْ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ّ)
 (.ٔٓ/حِِّٗ/ ْصحيح مسمـ، كتاب الزىد، باب تشميت العاطس، ككراىة التثاؤب، ) (ْ)
 (.َّٕ/حَِٔ/ِبلة، )سنف الترمذم، أبكاب الصبلة، باب ما جاء في كراىية التثاؤب في الص (ٓ)
 (.ِْٕٗ/حِّْ/ ُِ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ٔ)
نسبو إلى مقبرة كاف يسكف بالقرب منيا، المقبري: (، ٕٓ/ّٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)

 (. ُّٔ/ٓاألنساب، لمسمعاني، )
 (.ِّْ/ُميزاف اإلعتداؿ، لمذىبي، ) (ٖ)
 (.ُِّاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، البف سبط العجمي، )ص:  (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٖٗ 

 ( ٛٛ:  د ث رقـ)
ػػػػُد ْبػػػػُف َخَمػػػػٍؼ َقػػػػاؿَ َأْخَبَرَنػػػػا ُم َ :  الن ػػػػائيقػػػػاؿ ا مػػػػاـ   َ ػػػػدََّثَنا : َقػػػػاؿَ  َ ػػػػدََّثَنا آَدـُ : مَّ

ػُد ْبػُف َعْمػٍر : َأُب  َخاِلٍد ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّاَف َقاؿَ  َعػْف َأِبػي ُىَرْ ػَرَة َعػِف ، َعػْف َأِبػي َ ػَمَم َ ، َ ػدََّثِني ُمَ مَّ
 َقػػاَؿ  َعػػِف النَِّبػػيِّ  َعػػْف َأِبػػي ُىَرْ ػػَرةَ ، َأِبػػي َ ػػاِلحٍ  َعػػفْ ، َ َ ػػدََّثَنا اأْلَْعَمػػُش : َقػػاَؿ َأُبػػ  َخاِلػػدٍ ، النَِّبػػيِّ 

: َقػاَؿ َأُبػ  َخاِلػدٍ  َعػِف النَِّبػيِّ ، َعػْف َأِبػي ُىَرْ ػَرةَ ، َعِف ال َّْعِبيِّ ، َ َ دََّثِني َداُ ُد ْبُف َأِبي ِىْندٍ : َأُب  َخاِلدٍ 
 َعْف َأِبػي ُىَرْ ػَرَة َعػِف النَِّبػيِّ ، َ َ ِز ُد ْبُف ُىْرُمز، اْلَمْقُبِرين  َ دََّثِني َ ِع دٌ : َ َ دََّثِني اْبُف َأِبي ُذَباٍب َقاؿَ 

ـَ ِبَ ػػِدهِ ): َقػػاؿَ  ، َفَجَمػػَس َفَعَطػػَس ، َفَ ػػَجُد ا َلػػوُ  (ُ)َ َأَمػػَر اْلَمَ ِئَكػػ َ ، َ َنَفػػَ  ِف ػػِو ِمػػْف ُر ِ ػػوِ ، َخَمػػَؽ اهلُل آَد
ـُ َعَمْ ُكـْ : اْئِت ُأ َلِئَؾ اْلَمَ ِئَكَ  َفُقؿِ ، َ ْرَ ُمَؾ َربنؾَ : اْلَ ْمُد ِلمَِّو َفَقاَؿ َلُو َربنوُ : َفَقاؿَ  ـْ َفَقػاؿَ ، ال ََّ  : َفَأتَػاُى

ـُ َعَمْ ُكـْ  ـُ َ َرْ َمُ  اهللِ : َفَقاُل ا َلوُ ، ال ََّ  ّـَ َرَجَع ِإَلى َربِِّو َتَعػاَلى َفَقػاَؿ َلػوُ ، َ َعَمْ َؾ ال ََّ   َىػِذِه َتِ  َّتُػؾَ : ُث
( ِ  َُّ  ُذرِّ َِّتؾَ َ تَ  ـْ َبْ َنُي

(ِ). 
 : ا  نادرجاؿ تراجـ : أ لً 
مىؼُمَ مَّد * ًنيٌ ، بف عىمار بف العىبلء بف هىػزكاف الشىػامي بف خى  مػف،  ػد ؽ، (ّ)أبػك نىصػر اٍلعىٍسػقىبلى

 .(ْ)لميجرة الحادية عشرة مات سنة ستيف كمائتيف
ك ابػػػف ، (ٕ)كقػػػاؿ أبػػػك حػػػاتـ ، (ٔ)"" صػػػالح: كقػػػاؿ النسػػػائي، (ٓ)الثقػػػات فػػػيذكػػػره ابػػػف حبػػػاف 

 ."صدكؽ": (ٖ)حجر
ح الباحثة  . د ؽنو إ تيرجّْ

رىاسىاًنيٌ  كقيؿ اسمو: بف أىًبي ًإيىاسآَدـ * مَّد الخي سىف العىٍسقىبلىًنيٌ  كاٍسمو عبد الرٍَّحمىف بف ميحى ، أىبيك الحى
 .(ٗ)كمائتيف لميجرة مات سنة إحدل كعشريف، مف التاسعة، ثق  عابد

                                                 
 (.ِِّٔ: ىي أجساـ نكرانيو أعطيت القدرة عمى التشكؿ كمسكنيا السماء، فتح البارم، البف حجر، )اْلَمَ ِئَك َ  (ُ)
 (.ٕٕٗٗح/ّٗ/ ٗالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ما يقكؿ إذا عطس، ) (ِ)
ىذه النسبة إلى مكضعيف، أحدىما إلى بمدة مف ببلد الساحؿ فيما يمي حد مصر يقاؿ ليا عسقبلف، اْلَعْ َقَ ِنّي:  (ّ)

 (.ِْٗ/ ٗكالثاني إلى محمة ببمخ يقاؿ ليا عسقبلف، األنساب، لمسمعاني )
 (.ْٕٕالبف حجر، )ص: ، انظر: تقريب التيذيب(، ُُٔ/ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
 (.ُْٔ/ ٗالثقات، البف حباف، ) (ٓ)
 (.ٔٗتسمية الشيكخ، لمنسائي، )ص:  (ٔ)
 (.ِْٓ/ ٕالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٕ)
 (.ْٕٕ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ٖ)
 (.ٖٔحجر، )ص: ، البف انظر: تقريب التيذيب(، َُّ/ ِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، المزم، ) (ٗ)
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 َُٗ 

 .ٖٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ،  د ؽ: بف عىٍمركد ُمَ مَّ  *

 .ّ: حديث رقـترجمتو في ، تدليسو ال يضر، مف الطبقة الثانية، ثق   دلس: اأْلَْعَمش*

 .ِٕ: حديث رقـترجمتو في سبقت ، ييـ ثق : ٍبف أىًبي ًىٍندَداُ د *

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف سىٍعد ٍبف: اْبف َأِبي ُذَباب*  اًرث ٍبف عى  : كييقاؿ، أىًبي ذيبىاب الدٍَّكًسيٌ  اٍلحى
 .لميجرة مف الطبقة الخامسة مات سنة ست كأربعيف مائو ،(ُ)المغيرة ٍبف أىبي ذباب الدكسي المدني

ال أرل بو ": (٘) زرعةكأبك ، (ٗ)كقاؿ أحمد ، (ّ)"ثقة ": الذىبيقاؿ  ، (ٕ)الثقات فيذكره ابف حباف 
كقاؿ ، (ٕ)"كليس بذاؾ القكم يكتب حديثو": قاؿ أبك حاتـك ، (ٙ)"قميؿ الحديث ": كقاؿ ابف سعد، "بأسا

ًعيؼ": قىاؿى اٍبف ، (ٛ)"صدكؽ ييـ ": ابف حجر  .(ٜ)"حـز ضى

ح الباحثة  . إنو صدكؽ تيرجّْ

 .ٖٓ: حديث رقـترجمتو في سبقت ، ثق : سممو كأىبً  *

اًلح كأىبً *  .ُْ: حديث رقـترجمتو في سبقت ، ثق : صى

ٍقبيًرمٌ َ ِع د *  ، تميز اختبلطو، ركايتو عائشة كأـ سممة مرسمة، قبؿ مكتو بأربح سنيف تغ ر، ثق : اٍلمى
كقػػاؿ برىػاف الػديف الحمبػي الميكنػى ابػػف ، (ٓٔ)"مػا أحسػب أحػػدان أخػذ عنػوي فػي االخػتبلط: فقػاؿ الػذىبي
 . ٖٓ رقـ: سبقت ترجمتو في حديث، (ٔٔ)"الراجح أف أحدان لـ يسمح منو في تغيره: سبط العجمي

                                                 
 (.ُْٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِّٓ/ ٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم ) (ُ)
 (.ُِٕ/ ٔالثقات، البف حباف، ) (ِ)
 (. ُِْ/ ُالمغني في الضعفاء، لمذىبي، ) (ّ)
 (.ُْٗ/ ِتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ْ)
 (.َٖ/ ّالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٓ)
 (.ّْٗ/ٓالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ٔ)
 (.َٖ/ ّالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٕ)
 (.ُْٔ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب  (ٖ)
 (.ُِْ/ ُالمغني في الضعفاء، لمذىبي، ) (ٗ)
 (.ِّْ/ُميزاف اإلعتداؿ، لمذىبي، ) (َُ)
 (.ُِّبط العجمي، )ص: االهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، البف س (ُُ)
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 ُُٗ 

ػػدىًنيٌ  ٍبػػف ىيٍرميػػز ػػد َ زِ  * ٍبػػد المَّػػو مػػكلى بنػػي ليػػث، اٍلمى  مػػف الثالثػػة مػػات عمػػى رأس المائػػة، ثقػػ ، أىبيػػك عى
 .(ُ)لميجرة

 .(ِ) لميجرة مات بعد المائ ، مف الثالث  ثق : الشٍَّعًبيٌ  ٍيؿبً بف شىرىحَعاِمر  *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػػ .(ْ)كمسػػػمـ، (ّ)البخػػػارمأخرجػػػو  كأخرجػػػو ، وبنحػػػك لفظػػػاـ بػػػف مينىبّْػػػو كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ ىىمَّ
ٍقبيػًرمٌ  كبلىما مف طريؽ سىًعيد، (ٔ)لفظو بنحك يكالنسائ، (٘)الترمذم بزيادة جمػيعيـ ، ٍبف أىًبي سىًعيد اٍلمى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلـ، ىىمَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعيد، كسى ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاف، كسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمر، كذى   كيىًزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد( تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابعكا، كعى
ٍبد الرٍَّحمىف بًف عىٍكؼ اأىبي  مىمىة بف عى  .بنحك لفظو بو ىريرة يعف أبركايتو  في سى

 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كهيرىمػا كمػا ىػك ، كمسػمـ، فػي ركايػة البخػارمناقصػة  تكبح متابعات، صدكؽسي
 .مبيف في التخريج

 تدليسو ال يضر.، مف الطبقة الثانية، ثقة يدلس، اأٍلىٍعمىش: كفيو

ٍبد الرٍَّحمىفاٍلحى : كفيو تامة مف الثقػات فػي ركايػة البخػارم كهيػره كمػا  متابعةتكبح ، صدكؽ، اًرث ٍبف عى
 ىك مبيف في التخريج.

ٍقبيًرمٌ : كفيو كىػك ، كأـ سػممو مرسػمة، ركايتػو عػف عائشػة، قبػؿ مكتػو بػأربح سػنيف تغيػر، ثقة: سىًعيد اٍلمى
 كباقي رجالو ثقات.، ىنا لـ يرك عنيما

 
 

                                                 
 (.َٔٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، َِٕ/ ِّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ِٕٖ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِٖ/ ُْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ِ)
(، اف، كتاب أحاديث األنبياء، باب خمؽ ِِٕٔ/حَٓ/ ٖ)صحيح البخارم، كتاب االستئذاف، باب بدء السبلـ،  (ّ)

 (.ِّّٔ/حُُّ/ ْأدـ صمكات اهلل عميو كذريتو، )
 (.ِٖ/حُِّٖ/ ْصحيح مسمـ، كتاب الجنة كصفة نعيميا، باب يدخؿ الجنة أقكاـ أفئدتيـ مثؿ أفئدة الطير، ) (ْ)
 (.ّّٖٔ/حّْٓ /ٓسنف الترمذم، أبكاب تفسير القر ف، باب مف سكرة المعكذتيف، ) (ٓ)
، كالميمة، باب ما يقكؿ إذا عطس، ) (ٔ)  (.ٕٓٗٗ/حِٗ/ ٗالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب عمؿ اليـك



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٗ 

 ( ٜٛ:  د ث رقـ)
َعػْف ، ُأَ ػاَمَ  ْبػَف َزْ ػدٍ  َ ػِمْعتُ ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػدٍ ، َأْخَبَرَنا ُمَ مَُّد ْبػُف اْلَعػَ ءِ :  الن ائيقاؿ ا ماـ 

َؿ اهلِل َ ػا َرُ ػ : َفَقػاؿَ ، ُ ِر ػُد َ ػَفرًا َجاَء ِإَلى َرُ ػ ِؿ اهلِل ، َأفَّ َرُجً  ، َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َ ِع ٍد اْلَمْقُبِريِّ 
ػػا َ لَّػػى َقػػاؿَ  (ٔ)َ اْذُكػػِر اهلَل َعَمػػى ُكػػؿِّ َ ػػَرؼٍ ، )ُأ ِ ػػ َؾ ِبَتْقػػَ ى اهللِ : َأْ ِ ػػِنيق َقػػاؿَ  َزَ ى اهلُل َلػػَؾ ): َفَممَّ

َف َعَمْ َؾ ال ََّفَر(، اأْلَْرَض   .(ٕ)َ َى َّ

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

ءُمَ مَُّد  *  .ِْ: يث رقـحدسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبفي اٍلعىبلى

ٍيػػد المٍَّيثًػػيٌ * ُأَ ػػاَم   ٍيػػد أىبيػػك زى ػػدىًنيٌ  بػػف زى ٍيػػد المى مػػات سػػنة ثػػبلث كخمسػػيف ، السػػابعة مػػف، مػػكالىـ أىبيػػك زى
 .(ّ)لميجرة كمائة

، (ٔ)ابػػف المػػدينيك ، (ٓ)كالعجمػػي، (ْ)يحيػػى بػػف معػػيف: القػػكؿ بتكثيقػػو مػػنيـ النيقِّػػادأطمػػؽ بعػػض 
ىك حسف الحديث كأرجك ": كقاؿ ابف عدم، (ٖ)"ليس بو بأس": يحيى بف معيف مرةكقاؿ ، (ٕ)كالذىبي

  .(َُ)"صدكؽ قكم الحديث ": الذىبي كقاؿ، (ٗ)"أنو ال بأس بو
ك ، (ُُ) "لػيس بشػئ": فقػاؿ أحمػداإلماـ : بعبارات تدؿ عمى ضعفو منيـ النيقِّادككصفو بعض  

                      كػػػػػاف ": عػػػػػيفكقػػػػػاؿ يحيػػػػػى بػػػػػف م، (ُِ)"انظػػػػػر فػػػػػي حديثػػػػػو يتبػػػػػيف لػػػػػؾ اضػػػػػطراب حديثػػػػػو": قػػػػػاؿ مػػػػػرة

                                                 
 (.ُٕٔ/ ِ، )م، لمسندابف ماجوكؿ أرض مرتفعة، حاشية السندم عمى سنف َ َرؼ:  (ُ)
 (.َُِٔٔ/حُٖٖ/ ٗالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ما يقكؿ لمشاخص، ) (ِ)
 (. ُِْ/ُ، البف حجر، )انظر: تقريب التيذيب(. ّْٕ/ ِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ُٕٓ/ّتاريخ ابف معيف، الدكرم، ) (ْ)

 (.ُِٔ/ُمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ٓ)
 (.ٖٗ/ُسؤاالت ابف أبي شيبة، البف المديني، ) (ٔ)
 (.ُْ/ ُمذىبي، )ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، ل (ٕ)
 (.ّٓٗ/ ُالكامؿ في الضعفاء، البف عدم، ) (ٖ)
 المصدر نفسو. (ٗ)
 (.ُْ/ُذكرأسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، لمذىبي، ) (َُ)
 (.ِٖٓ/ ِالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ُُ)
 (.ّْٗ/ُالكامؿ في الضعفاء، البف عدم، ) (ُِ)
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 ُّٗ 

يكتب حديثو كال يحتج  ": كقاؿ أبك حاتـ، (ِ)"ليس بالقكم": كقاؿ النسائي، (ُ)"يحيى بف سعيد يضعفو
 ."صدكؽ ييـ": (ٓ)حجر فكاب، (ْ)الذىبيكقاؿ ، (ّ)"بو

ح  كما قاؿ الذىبي كابف حجر.  د ؽ  يـ نوإ: تيرجّْ
ٍقبيػػًرمّْ *َ ػػِع ٍد   تم ػػز، ر ا تػػو عائ ػػ   أـ  ػػمم  مر ػػم ، بػػؿ م تػػو بػػأربع  ػػن فق تغ ػػر، ثقػػ : اٍلمى
كقػػػاؿ برىػػاف الػػديف الحمبػػػي ، (ٙ)"مػػػا أحسػػب أحػػدان أخػػػذ عنػػوي فػػي االخػػتبلط: فقػػاؿ الػػذىبي، اختبلطػػو

سػبقت ترجمتػػو فػػي حػػديث ، (ٚ)"الػػراجح أف أحػػدان لػػـ يسػمح منػػو فػػي تغيػػره: الميكنػى ابػػف سػػبط العجمػي
ٖٓ. 
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

رىاسىػاًنيٌ أخر  بىػاب بػف الخي ٍيػد بػف الحي مػف طريػؽ  ابػف ماجػوكأخرجػو ، (ٖ)جو الترمذم مف طريؽ زى
رَّاح بإسناده ًكٍيح بف الجى رَّاح فأخرجو أحمد عك ، (ٗ)وكبنحك لفظ كى ًكٍيح بف الجى كى

كأخرجو أحمد عف ، (َُ) 
ٍكح بف عيبىادىة القىٍيًسيٌ  رى
كعف عيٍثمىاف بف عيمىر العىٍبًدمٌ ، (ُُ)

ًكٍيحك ، زيدعيـ )جمي، (ُِ) ٍكح، كى ( كعيٍثمىاف، كرى
يَّاف  مىٍيمىاف ٍبف حى ٍيػد المٍَّيثًػٌي بإسػناده كلفظػو فيتابعكا سي ، (ُّ)داكد كأخرجػو أبػك، ركايتػو عػف أيسىػامىة بػف زى

مَّد بف عىٍجبلىف ثبلثتيـ (ُٓ)كأحمد، (ُْ) كالنسائي ٍيػد المٍَّيثًػيٌ  تػابح مف طريؽ ميحى فػي ركايتػو  أيسىػامىة بػف زى

                                                 
 .(ِٖٓ/ِالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ُ)
 (.ّْٗ/ُالكامؿ في الضعفاء، البف عدم، ) (ِ)
 (.ِٖٓ/ِالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ّ)
 (.ٔٔ/ ُالمغني في الضعفاء، لمذىبي، ) (ْ)
 (.ُِْ/ُ، البف حجر، )انظر: تقريب التيذيب (ٓ)
 (.ِّْ/ُميزاف اإلعتداؿ، لمذىبي، ) (ٔ)
 (.ُِّبط العجمي، )ص: االهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، البف س(ٕ)
 (.ّْْٓ/حّٕٕ/ ٓسنف الترمذم، أبكاب تفسير القر ف، باب تفسير القر ف، ) (ٖ)
 (.ُِٕٕ/حِٔٗ/ ِ، كتاب الجياد، باب فضؿ الحرس كالتكبير في سبيؿ اهلل، )ابف ماجوسنف  (ٗ)
  :انظر(، ِْٕٗ/حُْٓ/ ُٓ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة (َُ) 
 (.َُُٓٔ/حُُْ/ ُٔ)
 (. َُّٖ/حِٔ/ ُْ)مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة (ُُ)
 (.ّٖٖٓ/حُُٕ/ ُْالمصدر نفسو، ) (ُِ)
 (.ِٖٗٓ/حّّ/  ّسنف أبي داكد، كتاب الجياد، باب ما يقكؿ الرجؿ إذا سافر، ) (ُّ)
 (.ّٖٗٗ/حَْ/ ٗب ما يقكؿ إذا دخؿ المسجد، )السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، با (ُْ)
 (.ٗٗٓٗ/حّٕٔ/  ُٓ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة (ُٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُْٗ 

ٍقبيًرمٌ سى  عف ًمػيٌ  كبلىما مف طريػؽ (ِ)كالنسائي، (ُ)كأخرجو الترمذم، ًعيد اٍلمى ٍمػًرك البىجى ػة بػف عى ٍرعى  أىبيػك زي
ٍقبيًرمٌ تابح   بو بنحك لفظو. ىريرة  أبيفي ركايتو عف  سىًعيد اٍلمى

 . إ ناده    ح لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػاف : ف و ػمىٍيمىاف ٍبػف حى كمػا ىػك مبػيف فػي  كهيػره، لثقػات فػي ركايػة النسػائيتابعػو ا، صػدكؽسي
 .التخريج

ٍيد صدكؽ ييـ: كفيو ، تابعو الثقات في ركاية الترمذم كهيره كمػا ىػك مبػيف فػي التخػريج، أيسىامىة بف زى
ٍقبيػًرمٌ : كفيو ، مر ػم   أـ  ػمم ، ر ا تػو عػف عائ ػ ، قبػؿ م تػو بػأربع  ػن ف تغ ػر، ثق : سىًعيد اٍلمى

 كباقي رجالو ثقات.، نيماكىك ىنا لـ يرك ع

 . (ْ)البغكم، (ّ)كحسنو األلباني
 

 (ٜٓ:  د ث رقـ) 
ػػُد ْبػػُف آَدـَ :  الن ػػائيقػػاؿ ا مػػاـ  َعػػْف ، َعػػِف الثَّػػْ ِريِّ ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػدٍ : َقػػاؿَ ، َأْخَبَرَنػػا ُمَ مَّ

ّـَ : َقػػاؿَ  (ٙ)ِإَذا َأَخػػَذ َمْضػػَجَعوُ  اهلل  َكػػاَف َرُ ػػ ؿُ : َقػػاؿَ ، (٘)َعػػْف ُ َذْ َفػػ َ ، َعػػْف ِرْبِعػػي  ، َمْنُ ػػ رٍ  )المُيػػ
 .(ٚ)ِباْ ِمَؾ َأْ َ ا َ َأُم ُت(

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

يًصيُّ *ُمَ مَّد  ـى بف سيميماف اٍلًمصّْ  .ُْ: حديث رقـسبقت ترجمتة في ،  د ؽ، ٍبفي  دى

                                                 
 (.ّّْٖ/حْٕٗ/  ٓأبكاب الدعكات، باب ما يقكؿ إذا خرج مسافران )، سنف الترمذم (ُ)
 (، ٖٖٕٓ/حِِٕ/  ٕ)، بة المنقمبالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب االستعاذة، باب االستعاذة مف كآ (ِ)

 (.ُٕٖٓ/حَُٕ/  ٖ) انظر:
 (.َّٗ/ ْسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، لؤللباني، ) (ّ)
 (.ُّْ/ٓشرح السنة، لميغكم، ) (ْ)
 حذيفة بف اليماف. (ٓ)
، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثَمْضَجَعو:  (ٔ)  (. ْٕ/ ّير، )مف االضطجاع، كىك النـك
 ، السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ما يقكؿ إذا أراد أف يناـ، كذكر اختبلؼ الناقميف (ٕ)
 . (َُُٕٓ/حِٕٔ/ ٗ)



طدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػ . 

 ُٗٓ 

كؽ الثَّػػٍكًرمٌ ُ ػػْفَ اف  * ٍسػػري ػػًعيد ٍبػػف مى مػػات سػػنة ، ككػػاف ربمػػا دلػػس، ثقػػ ، اٍلكيػػكًفي أبػػك عبػػد اهلل، ٍبػػف سى
 .(ِ)الثانية مف المدلسيفذكره ابف حجر في الطبقة ، (ُ)لميجرة  إحدل كستيف كمائة

ػمىًميٌ  ٍبػف اٍلميٍعتىًمػرَمْنُ ْ ر * تَّػاب السُّ مػات سػنة ، ككػاف ال يػدلس، ثقػة ثبػت، بيػك عتػاب الكػكفيأى : ٍبػف عى
 .(ّ)لميجرة اثنتيف كثبلثيف كمائة

كقيػؿ لميجػرة مػات سػنة مائػة ، مػف الثانيػة، ثقػ ، بػف َجْ ػش بػف َعْمػٍر  الَغَطَفػاِنيّ  بف ًحرىاشِعّي ِربْ *
 .(ْ)هير ذلؾ

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػػػػػافالنسػػػػػائي مػػػػػف طريػػػػػؽ  أخرجػػػػػو ػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػف حى سي
، (ٕ)داكد ككأبػػػػػ، (ٔ)أخرجػػػػػو البخػػػػػارمك ، (ٓ)

ٍيػػػػػػػػر تػػػػػػػػابح  طريػػػػػػػػؽجمػػػػػػػػيعيـ مػػػػػػػػف ، (َُ)يكالػػػػػػػػدارم، (ٗ)كأحمػػػػػػػػد، (ٖ)كالنسػػػػػػػػائي ًمػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػف عيمى ٍبػػػػػػػػد المى  عى
ٍكر بف الميٍعتىًمر  ذىٍيفىة بف اٍليىمىاف بو بزيادة. فيمىٍنصي  ركايتو عف ًرٍبًعٌي بف ًحرىاش عف حي

 .إ ناده    ح لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػاف : ف ػو ػمىٍيمىاف ٍبػف حى ره كمػػا فػي ركايػػة البخػارم كهيػ متابعػات تامػةالثقػػات  تابعػو، صػدكؽسي
 .ىك مبيف في التخريج

 كباقي رجالو ثقات.، تدليسو اليضر، مف الطبقة الثانية، سيٍفيىاف الثٍَّكًرٌم ثقة يدلس: كفيو
 

                                                 
 (.ِْْ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُْٓ/ ُُتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ِّ/ُر، )طبقات المدلسيف، البف حج (ِ)
 (.ْٕٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ْٔٓ/ ِٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (..َِٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ٓٓ/ ٗتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
عمى سفياف في خبر حذيفة فيو  السنف، لمنسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ذكر االختبلؼ (ٓ)
 (.َُِٖٔ/حُّٔ/ٗ)
 (.ُّْٔ/ٗٔ/ ٖصحيح البخارم، كتاب الدعكات، باب كضح اليد اليمنى تحت الخد األيمف، ) (ٔ)
(ٕ) ( ،  (.َْٗٓ/حِْٔ/ ْسنف أبي داكد، كتاب األدب، باب ما يقاؿ عند النـك
 ى سفياف في خبر حذيفة فيوسنف النسائي، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ذكر االختبلؼ عم (ٖ)
 (.َُِٕٔ/حُّٔ/ٗ)
 (. ُِّّٗ/حَِْ/ ّٖ)انظر:(، ِِّٖٔ/حِّّ/ ّٖمسند أحمد مسند األىنصار، مسند حذيفة بف اليماف، ) (ٗ)
 (.ِِٖٕ/حُٖٕٓ/ّسنف الدارمي، كتاب االستئذاف، باب ما يقكؿ إذا انتبو مف نكمو، ) (َُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٗٔ 

 ( ٜٔ: د ث رقـ)
ػػػُد ْبػػػُف َعْبػػػِد اهلِل ْبػػػِف َعْبػػػِد الػػػرَِّ  ـِ :  الن ػػػائيقػػػاؿ ا مػػػاـ    َ ػػػدََّثَنا: َقػػػاؿَ ، َأْخَبَرَنػػػا ُمَ مَّ

  َعػػػػفْ ، َعػػػػْف ِإْ ػػػػَماِع َؿ ْبػػػػِف َأِبػػػػي َخاِلػػػػدٍ ، َ ػػػػدََّثَنا ُ ػػػػَمْ َماُف ْبػػػػُف َ  َّػػػػافَ : َقػػػػاؿَ ، َ ػػػػىَأَ ػػػػُد ْبػػػػُف ُم  
)َخْ ػٌر َكِث ػٌر َمػْف : اهلل  َقاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقاؿَ ، (ٔ)َعْف َعْبِد اهلِل ْبِف َعْمٍر ، َعْف َأِب وِ ، َعَطاِء ْبِف ال َّاِئبِ 

َفَذِلَؾ ِماَئٌ  ، َ َعْ َر َتْ ِم َداتٍ  َ َعْ َر َتْ ِب َ اتٍ ، َمْكُت َبٍ  َعْ َر َتْكِب رَاتٍ  َ ةٍ ُكؿِّ  َ  (ٕ)ُدُبرَ ، َ ْعَمُمُو َقِم ؿٌ 
َذا َ َضَع َجْنَبُو َ بََّح اهلَل َثَ ثًػا َ َثَ ِثػ فَ ، َ أَْلٌؼ َ َخْمُ ِماَئٍ  ِفي اْلِم زَافِ ، َ َخْمُ  َف ِبالمَِّ افِ  َ َ ِمػَد ، َ اِ 

ـْ َ ْعَمُؿ ِفي ، َ أَْلٌؼ ِفي اْلِم زَافِ ، َفَذِلَؾ ِماَئٌ  ِبالمَِّ افِ ، َ َكبََّر اهلَل َأْرَبًعا َ َثَ ِث فَ ، َثَ ِث فَ اهلَل َثَ ثًا  َ  َفَأ نُك
 .(ٖ)اْلَ ْ ـِ َ المَّْ َمِ  أَْلَفْ ِف َ َخْمَ ِماَئِ  َ  َِّئٍ ق(

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

ػػٍركىافبػػًف ًإٍبػػ َأَ ػػد ْبػػف ُم َ ػػى * ًمػػؾ بػػف مى ٍبػػد المى ًلٍيػػد بػػف عى ًمٍيفىػػة الكى ًشػػيٌ ، رىاًىٍيـ بػػف الخى ػػًكمٌ ، القيرى األيمى
(ْ) ،

 .(ٓ) لميجرة مات سنة اثنتي عشرة كمئتيف، مف الطبقة التاسعة، الًمٍصًرمٌ 

        ، (ٗ)الػػػػذىبي كػػػػذاك ، (ٖ)كالنسػػػػائي، (ٕ)كالبػػػػزار، (ٔ)العجمػػػػي: قػػػػو بعػػػػض العممػػػػاء مطمقػػػػان مػػػػنيـكثَّ 
  .(ُُ)كذكره ابف حباف في الثقات، (َُ)ك اٍلحسف القطافكأىبي 

 

                                                 
.بفي عىٍمًرك بًف العىاًص ب َعْبُد اهللِ  (ُ)  ًف كىاًئؿو السٍَّيًميُّ
 (.ٕٗ/ِالدبر  خر الشَّيء، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )ُدُبَر:  (ِ)
، ا ) (ّ) (، ََُٖٓ/حِٗٗ/ ٗالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب السيك، باب التسبيح كالتحميد كالتكبير عند النـك

 (.ٕٗ /ُالسيئة: العمؿ القبيح، لساف العرب، البف منظكر، )
 (. ّْٖ/ُ، )سمعانيىذه النسبة إلى بني أمية، األنساب، لماأُلَمِ ّي:  (ْ)
 (. ُّْ/ ُالبف حجر، ) انظر: تقريب التيذيب(.ُِٓ/ ِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (. ُِِ/ُمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ٔ)

 (. ِِٖ/ُتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٕ)

 (. ِِٖ/ُذيب، البف حجر، )تيذيب التي (ٖ)

 (.ّْٔ/ُميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ٗ)

 (. ّّٔ/ٓبياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ، البف القطاف، ) (َُ)

 (. ُّٔ/ٖالثقات، البف حباف، ) (ُُ)



اتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغ . 

 ُٕٗ 

 الػػذىبيعمػػؽ ك ، (ُ)"منكػػر الحػديث ضػػعيؼ": فقػػاؿ ابػػف حػـز: مػػنيـ النيقِّػادكانتقػده جماعػػة مػػف 
  .(ّ)"صدكؽ يغرب كفيو نصب": قاؿ ابف حجرك ، (ِ)"ىذا تضعيؼ مردكد: عمى ذلؾ بالقكؿ

ح الباحثة   .  د ؽنو إتيرجّْ
اًلد ٍبفً ِإْ َماِع َؿ  *  .ِٖ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : أىًبي خى
اًلؾ الثَّقىًفػيٌ َعَطاء * مَّػد الكيػٍكًفيٌ ، الكيػٍكًفٌي أىبيػك السَّػاًئب بف السَّاًئب ٍبف مى ، مػف الخامسػة، كى يقػاؿ أىبيػك ميحى

 .(ٗ)لميجرة مات سنة ست كثبلثيف كمائو
صدكؽ ثقة لـ يػتكمـ النػاس ": الساجييا زكر  قاؿك ، (ٕ)كالعجمي، (ٔ)كابف معيف، (ٓ) قو أحمدكثَّ 

 .(ٛ) "في حديثو القديـ
ذا جمػػح بػػيف : قػػاؿفشػػعبة : انتقػػده بعػػض العممػػاء مػػنيـ "إذا حػػدث عػػف رجػػؿ كاحػػد فيػػك ثقػػة كا 

كمػف سػمح ، "ثقػة: عجمػيقػاؿ الك ، (َُ)اخػتمط فػي  خػر عمػره"، ثقػة ": ابػف سػعدقاؿ ك ، (ٗ)قو" اثنيف فاتَّ 
كقػػاؿ ابػػف ، (ٔٔ)"مػػا مػػف سػػمح منػػو بػػآخرة فيػػك مضػػطرب الحػػديثفأ، منػػو قػػديما فيػػك صػػحيح الحػػديث

" اخػػتمط فػػي  خػػر عمػػره فمػػف سػػمح منػػو قػػديمان حديثػػو مسػػتقيـ كمػػف سػػمح منػػو بعػػد االخػػتبلط : عػػدم
ػػػائي كقػػػاؿ، (ُِ)أحاديثػػػو فييػػػا نكػػػاره"   فػػػيذكػػػره ابػػػف حبػػػاف ك ، (ُّ)"فػػػي حديثػػػو القػػػديـ "ثقػػػة تغيػػػر: النَّسى

 
 

                                                 
 (. ِِٖ/ُتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ُ)

 (. ّْٔ/ُميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ِ)
 (. َُْ/ُِ، البف حجر، )ذيبانظر: تقريب التي (ّ)

 (.ُّٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ٖٔ/ َِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
 (.ُْٖٖ/  ٔالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٓ)
 (.ُّٓ/ِمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ٔ)
 (.ّٗ/ُالتاريخ، البف معيف، ركاية الدارمي، ) (ٕ)
 (.َِٕ/ٕالتيذيب، البف حجر، ) تيذيب (ٖ)
 (.َِٔ/ ٕالمصدر نفسو، ) (ٗ)
 (.ِّٖ/ ٔالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (َُ)
 (.ُّٓ/ِمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ُُ)
 (..ٖٕ/ٕالكامؿ في الضعفاء، لمعجمي، ) (ُِ)
 (.َِٔ/ ٕتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٖٗ 

ديثو"" الى : ابف معيفكقاؿ ، (ٔ)الثقات : يكقاؿ الدارقطن، (ّ)"تغير بآخره": قاؿ الحاكـك ك ، (ِ) يٍحتىج بحى
المتأخركف ففػي أما ك ، كلـ يحتجكا بو في الصحيح كال يحتج مف حديثو إال بما ركاه األكابر، اختمط "

، (ٔ)"صػػدكؽ تغيػػر": الػػذىبي قػػاؿك ، (ٓ)"سػػاء حفظػػو بػػآخرهثقػػة  ": الػػذىبي كقػػاؿ، (ْ)"حػػديثيـ عنػػو نظػػر
 .(ٕ)" صدكؽ اختمط": بف حجركقاؿ ا

 .اختمط د ؽ  أنو: تيرجح الباحثة

 .(ٖ)مف الثانية، ثق ، أىبيك كثير اٍلكيكًفيٌ : كقيؿ، أبكيحيى: بف مىاًلؾال َّاِئب *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػػػػػاج كبلىمػػػػػػا مػػػػػػف طريػػػػػػؽ، (َُ)كأحمػػػػػػد ، (ٗ) دأخرجػػػػػػو أبػػػػػػك داك  جَّ  كأخرجػػػػػػو ، شيػػػػػػٍعبىة بػػػػػػف الحى
ػػش طريػػؽ فكبلىمػػا مػػ، (ُِ)ي ن كالنسػػائ، (ُُ)أبػػك داكد ػػمىٍيمىاف بػػف ًمٍيػػرىاف األىٍعمى كأخرجػػو ، ، مختصػػرا سي

ٍيػػد األىٍزًدمٌ  كأخرجػػو النسػػائي مػػف طريػػؽ (ُّ)الترمػػذم مػػف طريػػؽ إسػػماعيؿ بػػف عميػػو ػػاد بػػف زى مَّ ، (ُْ)حى
ػػبّْيٌ  مػػف طريػػؽ ابػػف ماجػػوكأخرجػػو  ػػٍيؿ الضَّ ػػد بػػف فيضى مَّ ٍبػػد ك ، كأبػػك يحيػػى التيمػػى، ميحى المَّػػو أىٍجمىػػح ٍبػػف عى
ػػػػػػػػػبّْيٌ كأخرجػػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػف ، (ُٓ)اٍلًكٍنػػػػػػػػػًدمٌ  ًمٍيػػػػػػػػػد الضَّ ٍبػػػػػػػػػد الحى ًرٍيػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف عى                         جمػػػػػػػػػيعيـ تػػػػػػػػػابعكا، (ُٔ)جى

                                                 
 (.َُِ/ ٓالثقات، البف حباف، )(ُ)
 (. ّْْ/ ِالضعفاء، لمذىبي، )المغني في  (ِ)
 (.َِٔ/ ٕتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ّ)
 (.ُّْ/ ُُالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، لمدار قطني، ) (ْ)
 (ِِ/ ِالكاشؼ، لمذىبي، ) (ٓ)
 (.ُّْذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، لمذىبي، )ص:  (ٔ)
 (.ُّٗ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ٕ)
 (.ِِٖ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُِٗ/ َُذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )تي (ٖ)
(ٗ) ( ، ، باب التسبيح عند النـك  (.َٓٔٓ/ُّٔ/ْسنف أبي داكد، كتاب النـك
ٍبد اهلل ٍبف عىٍمرك  (َُ)  (.َُٗٔ/حَٗٓ/ ُُ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عى
 (.َُِٓ/حُٖ/ِب قراءة القر ف كتحزيبو، باب التسبيح بالحصى، )سنف أبي داكد، أبكا (ُُ)
 (.ُُّْ/حْٖٕ/ٓالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المساجد، باب عدد التسبيح بعد التسميـ، )) (ُِ)
 (.َُّْ/ْٖٕ/ٓسنف الترمذم، أبكاب الدعكات عف رسكؿ اهلل، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح، ) (ُّ)
 (.ُِِٕ/ََُ/ِالمصدر نفسو، ) (ُْ)
 (.ِٔٗ/حِٗٗ/ُ، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب ما يقاؿ بعد التسميـ، )ابف ماجوسنف  (ُٓ)
 (.ْٖٗٔ/حَٗٓ/ ُُالمصدر نفسو، ) (ُٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُٗٗ 

اًلػػػػػػد اًعيؿى ٍبػػػػػػًف أىبًػػػػػػي خى اًلػػػػػػؾ السَّػػػػػػاًئب عػػػػػػف عىطىػػػػػػاء بػػػػػػف السَّػػػػػػاًئب فػػػػػػي ركايتػػػػػػو عػػػػػػف ًإٍسػػػػػػمى   عػػػػػػف بػػػػػػف مى
ك ٍبًد اهلًل ٍبًف عىٍمرو  بو بنحك لفظو. عى

 .إ ناده ضع ؼ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى داكد كهيره كما ىك مبيف في  يناقصة في ركاية أب ةتابعو ثقات متابع، سي
 التخريج.

مػػا ركاه عنػػو أربعػػة  الال يصػػح مػػف حديثػػو إ، لػػـ يتػػابح، صػػدكؽ مخػػتمط، عىطىػػاء بػػف السَّػػاًئب: فيػػوك 
، (ُ)قبػؿ االخػتبلطألنػو ، كحمػاد بػف سػممو، كحماد بف زيد، شعبةك سفياف الثكرم  ك، سفياف بف عيينة

اًلػػػػػػػػػػػػػػدكىنػػػػػػػػػػػػػػا ركل عنػػػػػػػػػػػػػػو  اًعيؿى ٍبػػػػػػػػػػػػػػًف أىبًػػػػػػػػػػػػػػي خى   كلػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػرك الشػػػػػػػػػػػػػػيخيف مػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػػؽ، ًإٍسػػػػػػػػػػػػػػمى
اًلػد اًعيؿ ٍبف أىًبي خى ػفٍ ، ًإٍسمى الحػديث تعػددت طرقػو يتقػكل كيرتقػي بمجمػكع ىػذه ، عىطىػاء ٍبػف السَّػاًئب عى

 الطرؽ إلى الحسف لغيره.
 

 ث رقـ: *() د  
 َعػػْف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأَلْ َمػػرُ : َقػػاؿَ  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َ ػػِع ٍد اأَلَ ػػجن : الن ػػائي قػػاؿ ا مػػاـ 

: ُ َ ػمِّي َفَجػاَء َأُبػ  َجْيػٍؿ َفَقػاؿَ ، َكاَف النَِّبػين : َقاؿَ  َعْف اْبِف َعبَّاسٍ ، َعْف ِعْكِرَم َ ، َداُ َد ْبِف َأِبي ِىْندٍ 
ـْ َأنْ  ـْ َأْنَيػَؾ َعػْف َىػَذاق )َفاْنَ ػَرَؼ النَِّبػين أََل ـْ َأْنَيػَؾ َعػْف َىػَذاق أََلػ َفَقػاَؿ َأُبػ  ، َفَزَبػَرهُ َيَؾ َعػْف َىػَذاق أََلػ
ـُ َما ِبَيا َناٍد َأْكَثُر ِمنِّي: َجْيؿٍ  َباِنَ ػ َ  َفْمَ ػْدُع َناِدَ ػوُ : َفػَأْنَزَؿ المَّػوُ ، ِإنََّؾ َلَتْعَم : العمػؽة  ػ ر ] َ ػَنْدُع الزَّ
 .(ٕ))َ المَِّو َلْ  َدَعا َناِدَ ُو أَلََخَذْتُو َزَباِنَ ُ  المَِّو(: [ َفَقاَؿ اْبُف َعبَّاسٍ ٛٔ

 .ِٕ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (، نياية االهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، البف سبط العجمي، ِٕ/ّميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ُ)

 (.ِّٓنيرات، البف الكياؿ، )ص: الككاكب ال انظر:(، ُِْ)ص: 
 (.ّّْٖ/ّْْ/ٓالسنف الكبرل، لمنسائي، أبكاب التفسير، باب كمف سكرة اقرأ اسـ ربؾ، ) (ِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ََِ 

 .ابف ماجوفي  نف ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف  مر  ات: المطمب الرابع
 ( ٕٜ:  د ث رقـ)

  َ ػػػػدََّثَنا: َقػػػػاؿَ  َنا َأُبػػػػ  َ ػػػػِع ٍد َعْبػػػػُد المَّػػػػِو ْبػػػػُف َ ػػػػِع دٍ َ ػػػػدَّثَ :  ابػػػػف ماجػػػػوقػػػػاؿ ا مػػػػاـ 
ُكنَّػا ِعْنػَد : َقػاؿَ ، َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبػِد المَّػوِ ، َعِف ال َّْعِبيِّ ، َ ِمْعُت ُمَجاِلًدا َ ْذُكرُ : َقاؿَ ، َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ 

ّـَ َ َضػَع َ ػَدُه ِفػي اْلَخػطِّ ، َ َخػطَّ َخطَّػْ ِف َعػْف َ َ ػارِهِ ، ِم ِنػوِ َ َخػطَّ َخطَّػْ ِف َعػْف  َ ، َفَخػطَّ َخطًّػا النَِّبيِّ  ثُػ
ّـَ َتَ  َىِذِه اآْلَ  َ  َىَذا َ ِب ُؿ المَّوِ ": َفَقاؿَ ، اأْلَْ َ طِ  َفاتَِّبُع ُه َ َل َتتَِّبُع ا  ُمْ َتِق ًما (ٔ) َ َأفَّ َىَذا ِ رَاِطي: ُث
ؽَ  (ٕ)ال نُبؿَ   .(ٗ)[ "ٖ٘ٔ: األنعاـ  رة ] ـْ َعْف َ ِب ِموِ ِبكُ  (ٖ)َفَتَفرَّ

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
ٍبد المَّو ٍبف سىًعيدَأُب  َ ِع د  *  .ِْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : عى
ٍيػر بػػف ًبٍسػطىاـ اٍليىٍمػدىاًنيٌ ُمَجاِلػد *  ػػًعٍيد بػف عيمى بػف سى

ٍمػر، (ٓ)  سػػنةمػات ، السادسػةمػػف ، الكيػٍكًفيٌ ، أىبيػػك عى
 .(ٔ)أربح كأربعيف كمائو لميجرة
 .(ٖ)كالنَّسائي، (ٕ)كثَّقوي ابف معيف

  تسػػػػػػمع: قػػػػػػاؿ، أخبرنػػػػػػا الحسػػػػػػف بػػػػػػف سػػػػػػفياف: فقػػػػػػاؿ ابػػػػػػف حبػػػػػاف النيقِّػػػػػػادكتكمَّػػػػػـ فيػػػػػػو أكثػػػػػػر 
أم ييػػتَّيـ : كالمعنػػى، (ٗ)"الػػد يجالػػدجى الحػػديث عػػف مي ": يقػػكؿ، الشػػافعي سػػمعتي : قػػاؿ، حرممػػة بػػف يحيػػى

 .(َُ)بالكىًذب

                                                 
 (.ُٕٓالطًَّريؽ، مختار الصحاح، لمرازم، )ص: ال راط:  (ُ)
 (. ُّٖ/ ٕالييكدية كالنصرانية كأىؿ البدع كاألىكاء، الجامح ألحكاـ القر ف، لمقرطبي، )ال بؿ:  (ِ)
َؽ:  (ّ)  (. ُٖٓ/ ٖتميؿ، المباب في عمـك الكتاب، ألبك حفص الحنبمي، )َفَتَفرَّ
 (. ُُ/حٔ/ُ، )، باب إتباع سنو رسكؿ اهلل ابف ماجوسنف  (ْ)
 (.ُْٗ/ُّنسبة إلى ىمداف، كىي قبيمة مف اليمف نزلت الككفة. )األنساب لمسمعاني، اْلَيْمَداِنّي:  (ٓ)
 (.ُِٓ، البف حجر، )ص انظر: تقريب التيذيب(. ُِٗ/ ِٕماء الرجاؿ، لممزم، )تيذيب الكماؿ في أس (ٔ)
 (.ْٗٓ/ِتاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم، ) (ٕ)

 (.ِِّ/ ِٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٖ)

البف عدل،  (. الكامؿ في الضعفاء،ّْٕ/ُ(، معرفة السنف كاآلثار، لمبييقي، )َُ/ّالمجركحيف، البف حباف، ) (ٗ)
(ٔ/ِِْ( )ّ/َُ .) 

(، ُِٖ/ُ(، كالقامكس المحيط، لمفيركزأبادم )ِٖٓ/ُ: النياية في الحديث كاألثر البف األثير هريب )انظر: (َُ)
 (.َُٓ/ٕلمزبيدم ) ،كتاج العركس



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُِ 

ػػانيك ، (ّ)كالنَّسػػائي، (ِ)كابػػف سػػعد، (ُ)ى بػػف سػػعيدالقطَّافكضػػعفوي يحيػػ كزىجى  عبػػد اهلل كقػػاؿ، (ْ)الجي
 .(ٓ)عف مجالد فقاؿ كذا ككذا كحرؾ يده" أبيسألت 

، (ٕ)" كاىػي الحػديث": كفػي قػكؿ أخػر زاد، (ٔ)" ضػعيؼ": كالبف معيف أقكاؿ متعددة فيػو فقػاؿ
 .(ٗ)كعامَّة ما يركيو هير محفكظ: عىًدم كقاؿ ابفي ، (ٖ)"ال يحتجَّ بحديًثًو": كفي قكؿ أخر

  تػذىب أيفى : (ُُ)يعني القكايرم – (َُ)اهلل دياف يقكؿ لعبحيى القطَّ يى كركل ابفي أبي حاتـو عف 
ف أ لك شػئتي ، اا كثيرن بن ذً كى  قاؿ تكتبي ، يعنى عف مجالدو  -السيرة  كتبي أبف جرير  إلى كىبً  أذىبي : قاؿ

 .(ُِ)ؿعى عف عبد اهلل فى  عف مسركؽو  ييا عف الشعبمك مجالده  ييجعميا ل
كقػػػػاؿ ، (ُّ)كلػػػػيسى ميجالػػػػد بقػػػػكٌم الحػػػػديًث"، ...."ال: يحػػػػتجُّ بحديثػػػػو  قػػػػاؿ: كسيػػػػًئؿ أبػػػػك حػػػػاتـ

" كثيري الغىمىط": الترمذم
" : كقاؿ ابف حباف، "بالقكمّْ  ليسى " : ،(ُٔ) يكقاؿ الدارقطن، (ُٓ) كالنَّسائي، (ُْ)

ػػ، المراسػػيؿى  كيرفػػحي  األسػػانيدى  بي ًمػػقٍ يى ، الحفػػظً  ردمءى  مشػػيكر  ": قػػاؿ الػػذىبيك ، (ُٕ)اج بػػوً ال يجػػكز االحتجَّ
 ، (ُٖ)"فيو حديث عمى ليفو  صاحبي 

                                                 
 (.ُُِ/ُالضعفاء الصغير، لمبخارم ) (ُ)

 (.ّّٔ/ٔالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ِ)

 (.ِِّف، لمنسائي، )صالضعفاء كالمترككي (ّ)

 (.ُْْأحكاؿ الرجاؿ، لمجكزجاني، )ص (ْ)

 (.ُّْ/ُالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، لئلماـ أحمد ركاية ابنو، ) (ٓ)

 (.ُِْ/ٔالكامؿ في الضعفاء، البف عدم، ) (ٔ)

 (.ِّٔ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٕ)

 (.ْٗٓ/ِ) ،تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم (ٖ)

 (.ِِْ/ٔي ضعفاء الرجاؿ، البف عدم، )الكامؿ ف (ٗ)

(، كميزاف ِِِ/ِٕفي الجرح كالتعديؿ "عبد اهلل"، كالتصحيح مف تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (َُ)
 (.ْٗٔ/ّاالعتداؿ، لمذىبي، )

كىك عبيد اهلل بف عمر القكاريرم، الميكنى أبا سعيد، تمميذ يحيى القطاف.الق ا ري:  (ُُ)
 

 (.ُّٔ/ٖالتعديؿ، البف أبي حاتـ، )الجرح ك  (ُِ)

 (.ِّٔ/ٖالمصدر نفسو، ) (ُّ)

 (.َّ/ّسنف الترمذم ) (ُْ)

 (.ِّّ/ِٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُٓ)

 (.ّّٕ(، كالضعفاء كالمترككيف، لمدار قطني، )صََّ/ٓسنف الدارقطني، ) (ُٔ)

 (.َُ/ّالمجركحيف، البف حباف، ) (ُٕ)

 (.ّْٖ/ّلمذىبي، ) ميزاف االعتداؿ، (ُٖ)



َحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػ . 

 َِِ 

 .(ُ)"هً ر في  خر عمرً غيَّ تى ، ليس بالقكمٌ  ": ابف حجر كقاؿى 
ػعف ه الُنقًّادتكّمـ ف و أكثر ميجالد كما نػرل  كركايتػو الكحيػدة فػي مسػمـ فػي بػاب المطمقػة ،  ضَّ

، فاطمػػة بنػػت قػػيس عػػف، كميػػـ عػػف الشػػعبي، جػػاء فييػػا مقركننػػا بسػػتة ركاة  خػػريف، ثبلثنػػا ال نفقػػة ليػػا
 .(ِ)كأمرني أف أعتد في بيت ابف أـ مكتكـ، فمـ يجعؿ لي سكنى كال نفقة: كفيو
 .ٖٖ: حديث رقـت ترجمتو في سبق، ثق : ال َّْعِبين  *

 : تخر ج ال د ث :ثان اً 
        مػػػػػف طريػػػػػؽ ،(ٔ)عاصػػػػػـ أبػػػػػيكابػػػػػف   ،(ٓ)كاألجػػػػػرل ،(ْ)كعبػػػػػد بػػػػػف حميػػػػػد، (ّ)أخرجػػػػػو أحمػػػػػد

يَّاف مىٍيمىاف ٍبف حى  بإسناده كلفظو. سي

 .إ ناده ضع ؼ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  ك تفرد بو.، صدكؽ سي

 ضعيؼ كلـ يتابح.، كمجالد بف سعيد

كىػػذا إسػناد ضػػعيؼ ، يػرهحسػػف لغ: كقػػاؿ شػعيب األرنػؤكط، (ٕ)" ىػػذا إسػناد فيػػو مقػاؿ": قػاؿ البيصػيرم
 .(ٖ)لضعؼ مجالد

بأسػانيد صػحيحة لعػؿ  (َُ)لمحديث شكاىد مػف طريػؽ عبػد اهلل بػف مسػعكدك ، (ٗ)كحسنو الشيخ األلباني
 األلباني حسنو ألجؿ ذلؾ.

 
 

                                                 
 (.ُِٓ، البف حجر، )ص تقريب التيذيب (ُ)
 (.َُْٖ/ح ُُُٕ/ِصحيح مسمـ، كتاب الطبلؽ، باب المطمقة ثبلثاى ال نفقة ليا، ) (ِ)
 .(ُُٕٔٓ/ح ُْٕ/ِّ، )مسند احمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل  (ّ)
 (. ُُّٗ/حُٗٗ/ِالمنتخب مف مسند عبد بف حميد، ) (ْ)
 .(ُّ/حِّٗ/ ُأمتو بمزـك الجماعة، ) الشريعة لآلجرم، باب ذكر أمر النبي  (ٓ)
 (.ُٔ/حُّ/ ُالسنة، البف أبي عاصـ، ) (ٔ)
 .المصدر نفسو (ٕ)
 (.ُْٖ/ ِّحاشية مسند أحمد. ) (ٖ)
 (.ٖٓ/ُمشكاة المصابيح، لمتبريزم، ) (ٗ)
 (.ُِْْ/حَِٕ/ٕ (عبد اهلل بف مسعكدمسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند  (َُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِّ 

 ( ٖٜ:  د ث رقـ)
ػػٍد الطََّناِفِ ػػين :  ابػػف ماجػػوقػػاؿ ا مػػاـ  : َقػػاؿَ  َثَنا َ ِك ػػعٌ َ ػػدَّ : َقػػاؿَ  (ٔ)َ ػػدََّثَنا َعِمػػين ْبػػُف ُمَ مَّ

  َعػػفْ ، َعػػْف َأِبػػي َ ػػاِلحٍ ، َعػػْف َعْبػػِد المَّػػِو ْبػػِف ِد َنػػارٍ ، َعػػْف ُ ػػَيْ ِؿ ْبػػِف َأِبػػي َ ػػاِلحٍ ، َ ػػدََّثَنا ُ ػػْفَ افُ 
 اأْلََذى  ُ َأْدَناَىػا ِإَماَطػ، َ ِ ػتن َف َأْ  َ ػْبُع َف َباًبػا ِبْضػعٌ   ِْ َمػافُ )ا: اهلل َقػاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقاؿَ ، َأِبي ُىَرْ َرةَ 

َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َبَ   َ دََّثَنا( ِمَف ا ِْ َمافِ  ُ ْعَب ٌ  َ اْلَ َ اءُ ، َ َأْرَفُعَيا َقْ ُؿ َل ِإَلَو ِإلَّ المَّوُ ، َعِف الطَِّر ؽِ 
َعػْف ، َ ػدََّثَنا َجِر ػرٌ : َقػاؿَ  اِفػعٍ َ َ ػدََّثَنا َعْمػُر  ْبػُف رَ ، َعػِف اْبػِف َعْجػَ فَ ، َ دََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ : َقاؿَ 

 .(ٕ)َنْ َ هُ ، َعِف النَِّبيِّ ، َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َعْف َأِبي َ اِلحٍ ، َجِم ًعا َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف ِد َنارٍ ، ُ َيْ ؿٍ 
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
اؽ بف أىًبي شىدَّادَعِمّي  * مَّد بف ًإٍسحى ًمػٌي بػف ، بف ميحى ٍبػد الػرٍَّحمىفعى مَّػد ٍبػف عى مػف ، ثقػ ، الطَّنىاًفًسػيٌ ، ميحى

 .(ّ)كمائو لميجرة مات سنة ثبلث كقيؿ خمس كثبلثيف، العاشرة
  .ْْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : َ ِك ع *
 .َٗ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، مف الطبقة الثانية،  دلس، ثق ، ٍبفي سىًعيًد الثٍَّكًرمٌ ُ ْفَ اُف  *
اًلح ذىٍككىاف السَّمَّاف َيْ ؿ ُ  * أىبيك يىًزٍيد المىدىًنيٌ ، بف أىًبي صى

(ْ). 
، (ٔ)معػػيفكابػػف ، (ٓ)"كثيػػر الحػػديث": ابػػف سػػعد كزاد: القػػكؿ بتكثيقػػو مػػنيـ النيقِّػػادأطمػػؽ بعػػض  
" : كقػاؿ أحمػد، (ٗ)الحػديث فػي ثبتنا يبلن سيكنا نعد  ": عيينة وقال ابن، (ٖ)ككذا ابف عدل، (ٕ)كالعجمي

 ثبت عندم ىك": أخر في قكؿ عدم ابف كقاؿ ،(ُُ)حديثه" أصلح "ما: مرة قاؿك ، (َُ)س بو بأس"لي

                                                 
ىذه النسبة إلى الطنفسة، جمعيا طنافس كىي البساط أك الثكب أك الحصير، األنساب، لمسمعاني، الطََّناِفِ ّي:  (ُ)
(ٗ /ْٖ.) 
 (.ٕٓ/حِِ/ ُ، افتتاح الكتاب في اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، باب في اإليماف، )ابف ماجوسنف  (ِ)
 (.َْٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، َُِ/ ُِكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، )تيذيب ال (ّ)
 (.ِِّ/ ُِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
 (.ِْٔ/ٓالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ٓ)
 (.ُِٖ/ّتاريخ ابف معيف، ركايو الدكرم، ) (ٔ)
 (. َْْ/ ُمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ٕ)
 (.ِّٓ/ ْالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم، ) (ٖ)
 (.ّّٗ/ّميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ٗ)
 (.ِٔالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد، ركاية المركذم كهيره، )ص:  (َُ)
 (.ِٔٔ/ُِالكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) تيذيب (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِْ 

ًثقىػة ": الػذىبي كقاؿ، (ّ)الثقات فيكذكره ابف حباف ، (ِ) "ليس بو بأس": كقاؿ النسائي، (ُ)"بو بأس ال
 .(ْ)" تغير حفظو

 ابػف قاؿك ، (ٓ) و البرساـ""صدكؽ إال أنو أصاب: أبك الفتح األزدل فقاؿ: كانتقده البعض منيـ 
ابػف معػيف  كتعػددت أقػكاؿ، (ٔ)"كتعميقنػا، مقركننػا البخػارم لػو ركل، بػآخره حفظػو تغيػر صػدكؽ": حجػر

"صكيمح كفيػو : كفي قكؿ أخر قاؿ، (ٕ)"بالقكم كليس ىذا مف يبر ق بحجة أك ليس حديثو ": فيو فقاؿ
 مػف كثيػرنا نسػي ":المػديني ابػف قػاؿك ، (ٗ)"لػـ يػزؿ أىػؿ الحػديث يتقػكف حديثػو": كقػاؿ مػرة، (ٖ)لػيف"

 . (ُُ)"بو يحتج كال حديثو كتب"ي: حاتـ أبك كقاؿ، (َُ) "الحديث

 .(ُِ) "حديثو بعض فنسي بعمة اعتؿ كاف كقد، كمالؾ، شعبة عنو ركل قد" : الذىبي قاؿك 

 .(ُّ)كممف نص عمى اختبلطو أبك الحسف القطاف

فػإف الحػافظ قػد يتغيػر ، بػك الحسػف القطػاف"ال عبػرة بمػا قالػو أ: رد الذىبي عمى ذلػؾ بػالقكؿ 
نمػػا الػػذل يضػػر االكمػػا ىػػذا التغ، كتػػنقص حػػده عقمػػو، حفظػػو إذا كبػػر ، (ُْ)خػػتبلطيػػر بضػػار أصػػبلن كا 

اك  ، أبيػو مػف سػمح مػا ميػز ككنػو ثقتػو عمػى يػدؿ كىػذا": ؿسػيي فػي ةاألئمػ كبلـ أكرد أف بعد قاؿ أيضن

                                                 
 (. ْْٗ/ّالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم، ) (ُ)
 (.ِِٕ/ُِؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، )تيذيب الكما (ِ)
 (.ُْٕ/ٔالثقات، البف حباف، ) (ّ)
 (.ِٖٗ/ ُالمغني في الضعفاء، لمذىبي، ) (ْ)
مرض يصيب العقؿ، تفسير هريب ما في الصحيحيف، الِبرَ اـ: (، ِْٔ/ْتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٓ)
مَّد بف الحيسىٍيف َأُب  الَفْتح( َُٔ/ُ) ٍيدىة األىٍزًدٌم. األىٍزًدٌم: ميحى ٍبد اهلل بف بيرى  بف أىٍحمىد بف عى
 (.َُْ/ُ، البف حجر، )انظر: تقريب التيذيب (ٔ)
 (.ْْٗ/ّالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدم، ) (ٕ)
 (.ُٓٓ/ِالضعفاء الكبير، لمعقيمي، ) (ٖ)
 (.ّّٗ/ّميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ٗ)
 (.ّّٗ/ّالمصدر نفسو، ) (َُ)
 (.ِْٕ/ْتعديؿ، البف أبي حاتـ، )الجرح كال (ُُ)
 (.ِّْ/ِميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ُِ)
 (.ّٗٗ/ّبياف الكىـ كاإلىاـ، البف القطاف، ) (ُّ)
 (.ّٓ/ٔ، )مذىبيسير أعبلـ النببلء، ل (ُْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِٓ 

كقػد ، (ِ)يمكػف أف يكػكف مػف القسػـ األكؿ ": كقػاؿ العبلئػى، (ُ)"أبيػو عػف أبيػو أصػحاب مػف سػمح كما
 .(ّ)كالترمذم، داكد كأبك، لو البخارم مقركنان كمسمـ ركل

 . د ؽنو إُترجح البا ث  

 .(ْ)مات سنة سبح كعشريف كمائو لميجرة، مف الرابعة، ثق : العىدىكمٌ ٍبف ًدينىار َعْبد المَّو * 

 .َْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : َ اِلح  َأب*

 .ٕٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى َأُب  * 

ػُد بػُف َعْجػَ ف ِ : ابف عج ف* سػبقت ترجمتػو فػي ،  ػد ؽ اختمطػت عم ػو أ اد ػث أبػ  ىر ػرة ُمَ مَّ
 . ُْ: حديث رقـ

ًمػػيٌ َعْمػػُر   * ٍجػػر القىٍزًكٍينًػػيٌ ، بػػف رىاًفػػح بػػف الفيػػرىات البىجى العاشػػرة مػػات سػػنة سػػبح مػػف ، ثقػػ  ثبػػت، أىبيػػك حي
 .(ٓ)لميجرة كثبلثيف

بّْي جر ر * ًمٍيد بف قيٍرط الضَّ ٍبد الحى ثق     ح الكتاب ق ؿ ، (ٔ)الرم نزيؿ، أبك عبد المًَّو الرازم بف عى
 .(ٕ)لميجرة كمائة كثمانيف ثماف سنة مات، كاف تغ ر بآخره  يـ"

ح البا ثػػػ  إنػػػو    نسػػػب كأمػػػا مػػػا": ؿ الػػػذىبيكقػػػا، نسػػػب إليػػػو مػػػف اخػػػتبلطمػػػا أمػػػا ، ثقػػػ تُػػػرجِّ
نمػا عػرؼ  جريػر بػف عبػد الحميػدأف : قكؿمف ألبي حاتـ  تغيػر قبػؿ مكتػو كحجبػو أكالده فػبل يصػح كا 

 قػػاؿ  .(ٗ)ذلػػؾ فػػيككافػػؽ الػػذىبي ، ابػػف حجػػر كػػبلـ أبػػي حػػاتـ تعقػػب ك، (ٖ)" ذلػػؾ عػػف جريػػر بػػف حػػاـز
 .(َُ) "ىذا ال يدخؿ في معنى االختبلط اصطبلحان " : ابف سبط العجمي

                                                 
 (.ّّٗ/ّميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ُ)
 .(َٓالمختمطيف، لمعبلئي، )ص:  (ِ)
 (.ِْٕ/ُ) الككاكب النيرات، البف الكياؿ، (ّ)
 (.َِّ، البف حجر، )صانظر: تقريب التيذيب(، ِّْ/ّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
 (.ُِْ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُٗ/ ِِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (.ٖٕ/ُكر، )ىي مدينة مف مدف قيستاف، األربعكف البمدانية، البف عساالرَّّي:  (ٔ)
 (.ْٕٓ، البف حجر، )ص انظر: تقريب التيذيب(، ُٓٓ/ْتيخذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (.ُُٗ/ِميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ٖ)
 (.ٔٔ/ِتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٗ)
 (.ٕٔ/ُاالهتباط بمف رمي باالختبلط، البف العجمي، ) (َُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِٔ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػػاًرث أخرجػػػو النسػػػائي مػػػف طريػػػؽ اًلػػػد بػػػف الحى  تػػػابح سػػػميماف بػػػف حيػػػاف فػػػي ركايتػػػو عػػػف ، (ُ)خى
  .ابف عجبلف

  ثبلثػػػػػػػػػػػتيـ مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ، (ْ)كالنسػػػػػػػػػػػائي ، (ّ)كمسػػػػػػػػػػػمـ، (ِ)كأخرجػػػػػػػػػػػو البخػػػػػػػػػػػارم مختصػػػػػػػػػػػران 
ػػػػمىٍيمىاف ًشػػػػي سي   ىمػػػػا مػػػػف طريػػػػػؽكبل، (ٔ)ابػػػػف ماجػػػػوك ، (ٓ)مسػػػػمـ كأخرجػػػػػو، بنحػػػػك لفظػػػػو بػػػػف بًػػػػبلىؿ القيرى

بّْي ًمٍيد الضَّ ٍبد الحى ًرٍير بف عى كبلىمػا مػف ، (ٖ)كأحمػد بمفظػو، (ٕ)كأخرجػو أبػك داكد بنحػكه، بنحػك لفظػو جى
مىمى  طريؽ مَّاد بف سى مػف  جمػيعيـ، (ُُ)كأحمد بمفظو، (َُ)النسائي بنحك لفظو، (ٗ)أخرجو الترمذم ك و. حى

ػػػػػػػػػػمىيٍ ) جمػػػػػػػػػػيعيـ، بإسػػػػػػػػػػناده سيػػػػػػػػػػٍفيىاف الثَّػػػػػػػػػػٍكًرمٌ  طريػػػػػػػػػػؽ ًرٍيػػػػػػػػػػرك ، مىافسي ػػػػػػػػػػاد، جى مَّ   ( تػػػػػػػػػػابعكاسيػػػػػػػػػػٍفيىافك ، حى
ٍجػػبلىف مَّػدي بػػفي عى ػاًلح فػػي ركايتػو عػػف ميحى ، (ُّ)كأحمػػد، (ُِ)الترمػػذمكأخرجػػو ، بإسػػناده سيػػيىٍيؿ بػػف أىبًػػي صى

ػػػػاًلح اأىبًػػػػتػػػػابح ، بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عػػػػكؼا سػػػػممة أبػػػػي كبلىمػػػػا مػػػػف طريػػػػؽ   فػػػػي ركايتػػػػو عػػػػف صى
ٍبد اهلل بف ًدٍينىار العىدىًكم  سناده بمثمو. بإ عى

 .إ ناده    ح لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 
 تدليسو اليضر.، مف الطبقة الثانية ثقة يدلس سيٍفيىاف الثٍَّكًرمٌ : فيو

الً : كفيو  كهيره.  الترمذمتامة في ركاية  متابعةتابعة الثقات ، صدكؽ: حسييىٍيؿ بف أىًبي صى

                                                 
 (. ََٔٓ/جَُُ/ ٖ)ذكر شعب اإليماف، ماف كشرائعو، النسائي، كتاب اإلي سنف (ٔ)
 (.ٗ/حُُ/ ُصحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب أمكر اإليماف، ) (ِ)
 (.ُٔ/حْٔ/ ُصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب شعب اإليماف، ) (ّ)
 (.ََْٓ/ح َُُ/ ٖالسنف، لمنسائي، كتاب اإليماف كشرائعو، باب ذكر شعب اإليماف، ) (ْ)
 (.ٖٓ/حّٔ/ ُمسمـ، كتاب اإليماف، باب شعب اإليماف، ) صحيح (ٓ)
 (.ٕٓ/حِِ/ ُ، افتتاح الكتاب في اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، باب في اإليماف، )ابف ماجوسنف  (ٔ)
 (.ْٕٔٔ/حُِٗ/ ْسنف أبي داكد، كتاب السنة، باب رد اإلرجاء، ) (ٕ)
 (.ُّٔٗ/حُِِ/ ُٓ، )ك ىريرة مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أب (ٖ)
 (.ُِْٔ/َُ/ٓسنف الترمذم، أبكاب اإليماف، باب ما جاء في استكماؿ اإلبماف، ) (ٗ)
 (.ََٓٓ/حَُُ/ ٖالسنف، لمنسائي، كتاب اإليماف كشرائعو، باب ذكر شعب اإليماف، ، ) (َُ)
 (.ْٖٕٗ/حْٓٔ/ ُٓ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ُُ)
 (.ََِٗ/ّٓٔ/ْسنف الترمذم، أبكاب البر كالصمة، باب ما جاء في الحياء، ) (ُِ)
 (.َُُِٓ/َّٓ/ُٔ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ُّ)



ضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػا . 

 َِٕ 

يَّػػاف : كفيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ة كىػػك ثقػػة فػػي ركايػػ، متابعػػة تامػػو خالػػد بػػف الحػػارثتابعػػو ، صػػدكؽسي
كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي  كهيرىمػػا، كمسػػمـ، متابعػػات ناقصػػة فػػي ركايػػة البخػػارم تالثقػػا كتابعػػو، النسػػائي
 .التخريج

تابعػة الثقػات فػي ركايػة ، ىريػرة أبػياختمطت عميػو أحاديػث  محمد بف عجبلف صدكؽ: كفيو
قمػت ركاه ىنػا مػف طريػؽ ، ىريػرة أبػيتبلطػو فػي أحاديػث أما بالنسبة الخ، كهيرىما، كمسمـ، البخارم

كلـ يذكر ىذا الطريؽ في عداد الطرؽ التي اختمط فييا ابػف عجػبلف فػي ، ىريرة أبيصالح عف  أبي
 .ىريرة كما كرد في ترجمتو أبيركايتو عف 
 .(ُ) األلباني الشيخ صححو ك

 
  ) د ث رقـ: *(

 َعػػِف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأْلَْ َمػػرُ : َقػػاؿَ  َأُبػػ  َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب َ َ ػػدََّثَنا :  ابػػف ماجػػوقػػاؿ ا مػػاـ  
ّـَ ِإنِّػي ):  َكاَف ِمْف ُدَعاِء النَِّبػيّ : َقاؿَ ، َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َعْف َ ِع ِد ْبِف َأِبي َ ِع دٍ ، اْبِف َعْجَ فَ  المَُّيػ

 .(ٕ)(َ ِمْف َنْفٍس َل َتْ َبعُ ، َ ِمْف َقْمٍب َل َ ْخَ عُ ، ِمْف ُدَعاٍء َل ُ ْ َمعُ  َ ، ِبَؾ ِمْف ِعْمـٍ َل َ ْنَفعُ  َأُع ذُ 
 .ٖٓ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 

 
 ( ٜٗ:  د ث رقـ)

َعِف ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ : َقاؿَ  َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 
ـْ ِفػػي اْلَمػػاءِ  َل َ ُبػػ َلفَّ ): اهلل  َقػػاَؿ َرُ ػػ ؿُ : َعػػْف َأِبػػي ُىَرْ ػػَرَة َقػػاؿَ ، َعػػْف َأِب ػػوِ ، ِف َعْجػػَ فَ اْبػػ  َأَ ػػُدُك

 .(ٖ)(الرَّاِكدِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .ٕٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى َأُب  َبْكِر  *

                                                 
 (.ُِٗ/ ُ) ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ُ)
 عمـ، باب االنتفاع بالعمـ كالعمؿ بو، ، كتاب افتتاح الكتاب في اإليماف كفضائؿ الصحابة كالابف ماجوسنف  (ِ)
 (.َِٓ/حِٗ/ ُ)
الدائـ الرَّاِكد: (، ّْْ/حُِْ/ ُالمصدر نفسو، كتاب الطيارة كسننيا، باب النيى عف البكؿ في الماء الراكد، ) (ّ)

في فيو نيى أف يباؿ فائدة: (، ِٖٓ/ ِالساكف الذم ال يجرل، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )
الماء الراكد، كفيو: يكره االهتساؿ في الماء الراكد قميمو ككثيرة، ككذلؾ االهتساؿ في العيف الجارية، المنياج شرح 

 (.ُٖٗ، ُٕٖ/ ّصحيح مسمـ بف الحجاج، لمنككم، )



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِٖ 

  .ُْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ىر رة أبياختمطت عم و أ اد ث   د ؽ: ىك اْبِف َعْجَ فَ * 

 .ٔٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق عج ف، : *أب و

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػػػػػًعٍيد القىطَّػػػػػػاف، (ِ)كأحمػػػػػػد، (ُ)أبػػػػػػك داكد أخرجػػػػػػو   تػػػػػػابح كبلىمػػػػػػا مػػػػػػف طريػػػػػػؽ يىٍحيىػػػػػػى بػػػػػػف سى
يَّػػػػاف ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى ػػػػز ، وبإسػػػػناده كبنحػػػػك لفظػػػػ سي بػػػػد الػػػػرَّحمىف بػػػػف ىيرمي كأخرجػػػػو البخػػػػارم مػػػػف طريػػػػؽ عى

 مف طريػؽجميعيـ ، (ٖ)كالدارمي، (ٕ)كأحمد ، (ٔ)كالنسائي ، (ٓ)داكدك كأب، (ْ)أخرجو مسمـك ، (ٖ)األىعرج
ػػػػػد بػػػػػػف ًسػػػػػػٍيًرٍيف مَّ  مػػػػػػف طريػػػػػػؽ  جمػػػػػػيعيـ، (ُُ)كالنسػػػػػػائي، (َُ)الترمػػػػػػذم (ٗ)كأخرجػػػػػػو مسػػػػػػمـ، بنحػػػػػػكه ميحى

ػػاـ بػػف مينىبّْػػو ػػد) ثبلثػػتيـ، (ُِ)مػػف طريػػؽ ًعٍمػػراف أىبًػػي عيثمػػاف التَّبَّػػافكأخرجػػو النسػػائي  ،بنحػػكه ىىمَّ مَّ ، ميحى
ٍكلىى فىاًطمىةى  (ًعٍمرافك ، ىىمَّاـك   بو بمفظو. ىريرة  أبيركايتو عف  في تابعكا عىٍجبلىف مى

 .إ ناده    ح لغ ره: ا  ناد ال كـ عمى: ثالثاً 

يَّػػػػػػاف : فيػػػػػػو ػػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػػف حى ػػػػػػًعٍيد القىطَّػػػػػػافيى تابعػػػػػػو ، صػػػػػػدكؽسي   فػػػػػػي ركايػػػػػػة، كىػػػػػػك ثقػػػػػػة، ٍحيىػػػػػػى بػػػػػػف سى
 .أبي داكد كهيره كما ىك مبيف في التخريج

                                                 
 (. َٕ/حُٖ/ ُسنف أبي داكد، سنف أبي داكد، كتاب الطيارة، باب البكؿ في الماء الراكد، ) (ُ)
 (.ٔٗٓٗ/ حّٓٔ/ ُٓ، )، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة مسند أحمد (ِ)
 (.ِّٖ/حٕٓ/ُصحيح البخارم، كتاب الكضكء، باب البكؿ في الماء الراكد، ) (ّ)
 (. ِٖٓ/حُِٔ/ ُصحيح مسمـ، كتاب الطيارة، باب النيي عف البكؿ في الماء الراكد، ) (ْ)
 (.ٗٔ/حُٖ/ ُؿ في الماء الراكد، )سنف أبي داكد، كتاب الطيارة، باب البك  (ٓ)
باب النيى عف البكؿ في الماء الراكد  انظر:(، ٕٓ/حْٗ/ ُالسنف، لمنسائي، الطيارة، باب الماء الدائـ، ) (ٔ)

 (، كتاب الغسؿ كالتيمـ، باب ذكر نيى الجنب عف االهتساؿ في الماء الدائـ، ٖٓ/حْٗ/ ُ)، كاالهتساؿ منو
 (. ََْ/حُٕٗ/ ُ)
  انظر:(، ِٕٔٓ/حْٓٗ/ ُِ، )مد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة مسند أح (ٕ)
 (.َّٕٔ/حْْ/ ُّ)
 (.ٕٕٓ/حٖٔٓ/ُسنف الدارمي، كتاب، باب الكضؤ مف الماء الراكد، ) (ٖ)
 (.ِِٖ/حِّٓ/ُصحيح مسمـ، كتاب الطيارة، باب النيي عف البكؿ في الماء الراكد، ) (ٗ)
 (.ٖٔ/حُِْ/ُطيارة، باب كراىية البكؿ في الماء الراكد، )سنف الترمذم، أبكاب ال (َُ)
 السنف، لمنسائي، كتاب الغسؿ كالتيمـ، باب ذكر نيى الجنب عف االهتساؿ في الماء الدائـ،  (ُُ)
 (.ّٕٗ/حُٕٗ/ ُ)
 (.ُِِ/حُِٓ/ ُالمصدر نفسو، الطيارة، باب النيى عف البكؿ في الماء الراكد كاالهتساؿ منو، ) (ُِ)



ظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثا . 

 َِٗ 

مَّػد بػػف عىٍجػبلىف صػدكؽ: كفيػو كىػذا الطريػػؽ مػف الطػرؽ التػػي ، ىريػرة أبػػياختمطػػت عميػو أحاديػث  ميحى
ناقصة في  تابعو الثقات متابعة، القطاف في ترجمتو يىكما كرد في كبلـ يحبف عىٍجبلىف ا اختمط فييا

  ركاية مسمـ كهيره كما ىك مبيف في التخريج.

 .(ُ) كصححو األلباني
 

 ( ٜ٘:  د ث رقـ) 
بَّاِح َقاؿَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ  ، َ دََّثَنا َعْبُد المَِّو ْبُف َرَجاٍء اْلَمكِّين : َ دََّثَنا ُمَ مَُّد ْبُف ال َّ

، َ َأُب  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ  َ دََّثَنا َ ْ َ ى ْبُف َ ِع دٍ : َقاؿَ    َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ ح َ َ دََّثَنا َأبُ ، َعِف اْبِف َعْجَ فَ 
َعْبػَد الػرَّْ َمِف  رََأْت َعاِئَ ػ ُ : َقػاؿَ ، َعْف َأِبػي َ ػَمَم َ ، َعْف َ ِع ِد ْبِف َأِبي َ ِع دٍ ، َعْف ُمَ مَِّد ْبِف َعْجَ فَ 

ػػأُ  ِمػػَف  (ٖ)ِلْمَعرَاِق ػػبِ  َ ْ ػػؿٌ ): َ قُػػ ؿُ   َفػػِإنِّي َ ػػِمْعُت َرُ ػػ ؿَ ، اْلُ ُضػػ ءَ  (ٕ)َأْ ػػِب ِ : َفَقاَلػػتْ ، َ ُىػػَ  َ َتَ ضَّ
 . (ٗ)(النَّارِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

بَّاحً ُمَ مَُّد  * رىاًئيُّ  بفً  ٍبفي الصَّ ٍرجى  .(ٓ)كمائتيف لميجرة مات سنة أربعيف، العاشرة مف، سيٍفيىافى الجى

لػػػيس بػػػو  ": كقػػػاؿ ابػػػف معػػػيف، (ٕ)بػػػف حبػػػاف فػػػي كتػػػاب الثقػػػاتكذكػػػره ا، (ٔ) ةزرعػػػأبػػػك  وقػػػثَّ ك 
 .(َُ)"صدكؽ" : كقاؿ ابف حجر، (ٗ)"صالح الحديث": أبك حاتـ قاؿك ، (ٖ)"بأس

                                                 
 (. ُْٔ/ ُ، لؤللباني، )ابف ماجوكضعيؼ سنف  صحيح (ُ)
تمامو، مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار، لميحصبى، )أ ب :  (ِ)  (.َِٓ/ ِأسباغ اٍلكضيكء أىم إكمالو كا 
 جمح عرقكب كىك العصبة التي فكؽ العقب، المصدر نفسو.العراق ب:  (ّ)
سينىًنيىا، بابابف ماجوسنف  (ْ)  (.ِْٓ/حُْٓ/ ُهسؿ العراقيب ) ، ًكتىابي الطَّيىارىًة كى
 (. ٖٓٓ/ُ، ابف حجر، )انظر: تقريب التيذيب(، ّٖٓ/ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (.ِٗٗ/ّالضعفاء، ألبي زرعة الرازم، ) (ٔ)
 (. َُّ/ٗالثقات، البف حباف، ) (ٕ)
 (.ْٖ/ُتاريخ ابف معيف، ركاية ابف محرز، ) (ٖ)
 (.ِٖٗ/ٕالبف أبي حاتـ، ) الجرح كالتعديؿ، (ٗ)
 (.ّْٖ، البف حجر، )تقريب التيذيب (َُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َُِ 

بػف أبػي ليمػى عػف نػافح احدث بحديث منكر عػف عمػي بػف ثابػت عػف إسػرائيؿ عػف ": كقاؿ ابف معيف
 "(ِ)"كالقدريػػة (ُ)يمػػا فػػي اإلسػػبلـ نصػػيب المرجئػػةصػػنفاف لػػيس ل: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل: بػػف عمػػر قػػاؿاعػف 
 .(ّ)"ذكره بسكءيكلـ 

ح الباحثة    كما قاؿ ابف حجر. د ؽ  نوإتيرجّْ
اءو اٍلمىكّْيُّ َعْبُد المَِّو *  مػات فػي حػدكد ، مػف الثامنػة، ثق  تغ ػر  فظػو قمػ  ، ًعٍمرىافى البىٍصػًرمٌ : ٍبفي رىجى

 .(ْ)لميجرة التسعيف
سػبقت ترجمتػو ، ىر ػرة أبػياختمطػت عم ػو أ اد ػث  ُمَ مَّد بػف َعْجػَ ف  ػد ؽ :ىك اْبف َعْجَ ف* 
 .ُْ: حديث رقـفي 

ٍقبيػًرمٌ  ٍبف أىًبي سىػًعيدَ ِعِ د  * "مػا أحسػب أحػدان أخػذ : فقػاؿ الػذىبي، تميػز اختبلطػو، اخػتمط، ثقػ : اٍلمى
عنػػوي فػػي االخػػتبلط
الػػراجح أف أحػػدان لػػـ ": كقػػاؿ برىػػاف الػػديف الحمبػػي الميكنػػى ابػػف سػػبط العجمػػي، (٘)
 .ٖٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، يسمح منو في تغيره

 .ٛ٘: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : َ َمَم َ   َأب *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يىٍينىػػػػػة يَّػػػػػاف تػػػػػابح، (ٔ)أخرجػػػػػو أحمػػػػػد مػػػػػف طريػػػػػؽ سيػػػػػٍفيىاف بػػػػػف عي ػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػف حى   عػػػػػف ركايتػػػػػو سي
ٍجػػبلىف ػػدي بػػف عى مَّ ـه الدٍَّكًسػػيٌ ، (ٖ)كأحمػػد، (ٕ)كأخرجػػو مسػػمـ، لفظػػوك  بإسػػناده ميحى ػػاًل ، كبلىمػػا مػػف طريػػؽ سى

                                                 
ىـ الذيف كانكا يؤخركف العمؿ عف النية كاالعتقاد، كقيؿ: ىـ الذيف يقكلكف: ال تضر مح اإليماف المرجئ :  (ُ)

عميو  معصية كما ال تنفح مح الكفر طاعة كقيؿ: اإلرجاء تأخير حكـ صاحب الكبيرة إلى يـك القيامة فبل يقضى
 (.ُّٖ/ُبحكـ ما في الدنيا مف ككنو مف أىؿ الجنة أك مف أىؿ النار. االممؿ كالنحؿ، لمشيرستاني، )

لفظ يطمؽ عمى مف يقكؿ بالقدر خيره كشره كأنو ليس هلل في أعماؿ العباد مشيئة، الممؿ كالنحؿ، القدر  :  (ِ)
(ُ/ِْ ،ُِٓ.) 
 (. ّٖٓ/ْتاريخ ابف معيف ركاية، الدكرم، ) (ّ)
 (.َِّ، البف حجر، )ص انظر: تقريب التيذيب( ََٓ/ ُْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
 (.ِّْ/ُميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ٓ)
 (.ُِِّْ/حُْٗ/ َْ، ) مسند أحمد، مسند النساء، مسند السيدة عائشة  (ٔ)
 (. ْٕٖ/حُْٔ/ ُصحيح مسمـ، كتاب الطيارة، باب كيؿ لؤلعقاب مف النار، ) (ٕ)
(، ِّْْٓ/حُٗ/ ُْ)انظر:(، ُِْٔٓ/حِٔ/ ُْ، ) مسند أحمد، مسند النساء، مسند السيدة عائشة  (ٖ)
 (.ُِِْٔ/حِٕٕ/ ّْ(، )ِْٖٕٔ/حُِّ/ ُْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُُِ 

بىٍيػػػػػػر ابػػػػػػف ماجػػػػػػوكأخرجػػػػػػو  ػػػػػػٍركىة الزُّ مػػػػػػف طريػػػػػػؽ عي
ٍبػػػػػػداهلل) جمػػػػػػيعيـ، (ُ) ػػػػػػاًلـه ، عى ػػػػػػٍركىة(، كسى   تػػػػػػابعكا، كعي

ٍبد الرٍَّحمىف الزٍُّىًرٌم  ٍبد اهلل بفي عى اًئشى  فيعى   .(ِ)كأخرجو مالؾ، بمفظو بو  ةركايتو عف عى

 .إ ناده    ح لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

اء: ف و ٍبدي المَّو ٍبف رىجى تكبػح متابعػة تامػة فػي ركايػة أحمػد كمػا ىػك ، ثقػة تغيػر حفظػو قمػيبل، عى
اءلـ يرك الشيخاف مف طريؽ محمد بف الصباح عف ، مبيف في التخريج ٍبدي المَّو ٍبف رىجى  .عى

بَّاح: كفيو مَّد ٍبف الصَّ  في ركاية مسمـ كهيره.  تابعو الثقات متابعة ناقصة، صدكؽ ميحى

يَّاف : كفيو مىٍيمىاف ٍبف حى كمػا ركل لػو ، فػي ركايػة أحمػد تابعو الثقػات متابعػة ناقصػة، صدكؽسي
 مقركنان في ىذا الحديث. ابف ماجو

مَّد بف عىٍجبلىف صدكؽ: كفيو تكبح متابعػة ناقصػة فػي ، ىريرة أبياختمطت عميو أحاديث  ميحى
قمػت ركاه ىنػا ، ىريػرة أبػيأحاديػث  فيأما بالنسبة الختبلطو ، ة أحمد كما ىك مبيف في التخريجركاي

 .مف طريؽ عائشة 

 .(ّ)صححو الشيخ األلباني  
 

 (ٜٙ:  د ث رقـ) 
َعِف ، َمرُ َأُب  َخاِلٍد اأْلَ ْ  َ دََّثَنا: َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ِبُف َأِبي َ ْ َبَ  َقاؿَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 

ـْ ُأِف ُض َعَمػى رَْأِ ػي: َ أََلُو َرُجؿٌ ، َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َعْف َ ِع ِد ْبِف َأِبي َ ِع دٍ ، اْبِف َعْجَ فَ  َ َأَنػا ، َك
: َقػاؿَ ، ؿٌ ِإفَّ َ ػْعِري َطِ  ػ: َقاَؿ الرَُّجػؿُ  )َ ْ ُث  َعَمى رَْأِ ِو َثَ َث َ َثَ اٍت(َكاَف َرُ  ُؿ المَِّو : ُجُنٌبق َقاؿَ 

 .(ْ) َ َأْطَ َب(، َأْكَثَر َ ْعرًا ِمْنؾَ )َكاَف َرُ  ُؿ 
 : تراجم رجال اإلسناد: أولا 

 .ٕ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ًبفي أىًبي شىٍيبىةى * َأُب  َبْكِر 

 . ُْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ىر رة أبي د ؽ اختمطت عم و أ اد ث : * اْبِف َعْجَ فَ 

                                                 
 (. ُْٓ/حُْٓ/ ُ، كتاب الطيارة كسننيا، باب هسؿ العراقيب، )ابف ماجوسنف  (ُ)
 (.ٓ/حُٗ/ ُ)مكطأ مالؾ، كتاب الغسؿ، باب العمؿ في الكضكء  (ِ)
 (.ِْ/ ِ، لؤللباني، )ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ّ)
 (.ٖٕٓ/حُُٗ/ ُ، كتاب الطيارة كسننيا، باب في الغسؿ مف الجنابة، )ابف ماجوسنف  (ْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِِ 

  أـ  ػمم ، ر ا تػو عػف عائ ػ ، تغير قبػؿ مكتػو بػأربح سػنكات، ثق : مٍبًف أىًبي سىًعيد المقبر ِد ِع  *َ 
كقاؿ برىاف الديف ، (ٔ)"ما أحسب أحدان أخذ عنوي في االختبلط: فقاؿ الذىبي، تميز اختبلطو، مر م 

ترجمتػو فػػي  سػبقت، (ٕ)"الػراجح أف أحػدان لػػـ يسػمح منػو فػي تغيػره: الحمبػي الميكنػى ابػف سػبط العجمػي
  .ٖٓ: حديث رقـ

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

اًلد اأٍلىٍحمىر بنحك لفظو.  يأىبي  كبلىما مف طريؽ، (ْ)كأبك يعمى، (ّ)شيبة أبيأخرجو ابف   خى

ػػػًعٍيد القىطَّػػػافعػػػف  كأخرجػػػو أحمػػػد كبلىمػػػا  ،(ٔ)سيػػػٍفيىاف الثَّػػػٍكًرمٌ  عػػػف مكأخرجػػػو الحميػػػد، (ٓ)يىٍحيىػػػى بػػػف سى
يَّاف في ركايتو عفكسيٍفيىاف( ، )يىٍحيىى مىٍيمىاف ٍبف حى مَّد بف عىٍجبلىف بإسناده كبنحك لفظو تابعا سي   .ميحى

 إ ناده ضع ؼ.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػاف  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى كهيػػره كمػػا ىػػك ، ركايػػة أحمػػد فػػيمتابعػػة تامػػة الثقػػات  تابعػػو، صػػدكؽفيػػو سي
 .مبيف في التخريج

أمػػا ، لػػـ يتابعػػو أحػػد، ىريػػرة يطػػت عميػػو أحاديػػث أبػػجػػبلف صػػدكؽ اختممحمػػد بػػف ع: فيػػوك 
ابػف عجػبلف  اخػتمط فييػا التػييذا الحديث مػف الطػرؽ ف، ىريرة أبيأحاديث  في االختبلطبخصكص 

 ابف عجبلف. كتفرد بو. ترجمتو يحيى القطاف فيكبلـ  فيكما كرد ، ىريرة أبيركايتو عف  في
 ـ سػممةكأ، ركايتو عف عائشة، تغير قبؿ مكتو بأربح سنكات، ثقة: مًعيًد ٍبًف أىًبي سىًعيد المقبر س: فيوك 

كقاؿ برىاف الػديف ، (ٕ)"ما أحسب أحدان أخذ عنوي في االختبلط: فقاؿ الذىبي، تميز اختبلطو، مرسمة
أمػا بالنسػبة لئلرسػاؿ ، (ٖ)"الراجح أف أحدان لـ يسمح منػو فػي تغيػره: الحمبي الميكنى ابف سبط العجمي

ٍف أىًبي ركل ىنا  ٍيرىةعى  .ىيرى
                                                 

 (.ِّْ/ُميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ُ)
 (.ُِّاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، ابف سبط العجمي )ص:  (ِ)
 (.ٔٗٔ/حٓٔ/ُ)، أبي شيبة، كتاب الطيارات، باب في الجنب كـ يكفيومصنؼ ابف  (ّ)
 (.ّٕٓٔ/حُِْ/ ُُ) مسند أبي يعمى المكصمي، مسند أبي ىريرة  (ْ)
 (.َّٖ/ ُِ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ٓ)
 (.ََُٕ/حََِ/ ِمسند الحميدم، ) (ٔ)
 (.ِّْ/ُميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ٕ)
 (.ُِّاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، ابف سبط العجمي )ص:  (ٖ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِّ 

 .(ُ) حسنو الشيخ األلبانيك 
 

 ( ٜٚ:  د ث رقـ) 
َعْف ، َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ  َ دََّثَنا: َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َبَ  َقاؿَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 
ػػدِّ ِؽ َقاَلػػتْ َعػػْف َأْ ػػَماَء بِ ، (ِ)َعػػْف َفاِطَمػػَ  ِبْنػػِت اْلُمْنػػِذرِ ، ِىَ ػػاـِ ْبػػِف ُعػػْرَ ةَ  ُ ػػِئَؿ : ْنػػِت َأِبػػي َبْكػػٍر ال ِّ

 .(ْ) (َ َ مِّي ِف وِ ، َ اْغِ ِم وِ ، (ّ)اْقُرِ  وِ ): َقاؿَ ، َعْف َدـِ اْلَ ْ ِض َ ُك ُف ِفي الثَّْ بِ ،  َرُ  ؿُ 
 : ا  ناد جاؿتراجـ ر : أ لً 
 .ٕٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى َأُب  َبْكِر  *
 . ٓٓ: حديث رقمسبقت ترجمته في ، ربما دلس، ثق  فق و، ٍبفي عيٍركىةى  ِىَ اـُ  *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
ػػًعٍيد القىطَّػػافمػػف طريػػؽ ثبلثػػتيـ  ،(ٕ)كأحمػػد، (ٔ)كمسػػمـ، (ٓ)أخرجػػو البخػػارم بنحػػك  يىٍحيىػػى بػػف سى

 .ولفظ
ػرَّاح كأخرجػو مسػمـ مػف ، (ٖ) يىٍحيىى بف سىػًعٍيد القىطَّػاف كأخرجو أحمد عف ًكٍيػح بػف الجى طريػؽ كى

كمػف ، (ٗ)
اًلػػػؾ بػػػف أىنىػػػس طريػػػؽ طَّػػػاب، مى ػػػر ٍبػػػف اٍلخى ػػػالـ عيمى ٍبػػػد المَّػػػو ٍبػػػف سى ػػػاًرث ، ك يىحيػػػى ٍبػػػف عى ك بػػػف الحى ٍمػػػري كعى

ػػػػاًرمٌ  ػػػػيٍ  كمػػػػف طريػػػػؽ، األىٍنصى ٍبػػػػد اهلل بػػػػف نيمى عى
كنس يسػػػػى بػػػػف ييػػػػداكد مػػػػف طريػػػػؽ عً  كأخرجػػػػو أبػػػػك، (َُ)

كأخرجػو ، (ُِ)سيٍفيىاف بف عييىٍينىػة كأخرجو الترمذم مف طريؽ، (ُُ)مومى اد بف سى مَّ كمف طريؽ حى ، بيعيٌ السى 
                                                 

 (.ُّ/ ٓ، لؤللباني، )ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ُ)
ي  األى  َفاِطَم ُ  (ِ) ٍبًد اٍلعيزَّل ٍبًف قيصى ٍيًمًد ٍبًف أىسىًد ٍبًف عى كى بىٍيًر ٍبًف اٍلعىكَّاـً ٍبًف خي  سىًدٌية.ًبٍنتي اٍلميٍنًذًر ٍبًف الزُّ
: القرص الدلؾ بأطراؼ األصابح كاألظافر، مح صب الماء عميو حتى يذىب أثره.النياية في هريب اْقُرِ  وِ  (ّ)

 (.َْ/ ْالحديث كاألثر، البف األثير، )
 (.ِٗٔ/حَِٔ/ ُ، كتاب الطيارة، باب ما جاء في دـ الحيض يصيب الثكب، )ابف ماجوسنف  (ْ)
 (.ِِٕ/حٓٓ/ ُء، باب هسؿ الدـ، )صحيح البخارم، كتاب الكضك  (ٓ)
 (َُٔ/حُٔٔ/ ُصحيح مسمـ، كتاب الطيارة، باب دـ الحيض إذا أصاب الثكب، ) (ٔ)
 (.ِِّٗٔ/حْٗٗ/ْْ) ،  مسند أحمد، مسند النساء، حديث أسماء بنت أبي بكر (ٕ)
 (.ِِّٗٔ/ْٗٗ/ ْْ)، المصدر نفسو (ٖ)
 (.َُٔ/حُٔٔ/ ُصاب الثكب، )صحيح مسمـ، كتاب الطيارة، باب دـ الحيض إذا أ (ٗ)
 (.َِٔ/حُٔٔ/ ُالمصدر نفسو، ) (َُ)
 (.ِّٔ/حٗٗ/ُسنف أبي داكد، كتاب الطيارة، باب المرأة تغسؿ ثكبيا الذم تغسمو في حيضيا، ) (ُُ)
 (.ُّٖ/حَُِ/ ُ)، سنف الترمذم، كتاب الطيارة، باب ما جاء في هسؿ دـ الحيض مف الثكب (ُِ)



انػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَط . 

 ُِْ 

ٍيػػد األىٍزًدمٌ  النسػػائي مػػف طريػػؽ ػػاد بػػف زى مَّ ًكٍيػػحك ، يىٍحيىػػىجمػػيعيـ )، (ُ)حى كك ، يىحيػػى ك، أىنىػػس ك، كى ٍمػػري ، عى
ػػادك ، سيػػٍفيىافك  مَّ يَّػػاف( تػػابعكا حى ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ػػٍركىة فػػي ركايتػػو عػػف سي ػػاـ بػػف عي ، لفظػػو ك بنحػػك هبإسػػناد ًىشى

اؽ  مػػػػػف طريػػػػػؽ الػػػػػدارميكأخرجػػػػػو  ػػػػػد بػػػػػف ًإٍسػػػػػحى مَّ ميحى
ػػػػػاـتػػػػػابح ، (ِ) ػػػػػٍركىة  ًىشى               فػػػػػي ركايتػػػػػو عػػػػػفٍبػػػػػف عي

ٍنًذرً   بو بمفظو.  أىٍسمىاءى ًبٍنًت أىًبي بىٍكرو  عف فىاًطمىة ًبٍنت اٍلمي
 .إ ناده    ح لغ ره: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػ: فيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ، كمسػػمـ، تابعػػو الثقػػات متابعػػات تامػػة فػػي ركايػػة البخػػارم، صػػدكؽ افسي
  .كهيرىما كما ىك مبيف في التخريج

 ثقة يدلس مف الثانية تدليسو ال يضر.، ًىشىاـ ٍبف عيٍركىة:  ف و
 .(ّ)"ال أعمـ أحدان أعمو "إسناده في هاية الصحة: كنقؿ ابف حجر عف ابف القطاف قكلو

 .(ْ) األلباني الشيخ كصححو
 

 ( ٜٛ:  د ث رقـ)
، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ : َ دََّثَنا َعْبُد المَِّو ْبُف َ ِع ٍد اْلِكْنِدين َقاؿَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 

اْلَبْ ػِع  َعػفِ   اهلل )َنَيػى َرُ ػ ؿُ : َقاؿَ ، َعْف َجدِّهِ ، َعْف َأِب وِ ، َعْف َعْمِر  ْبِف ُ َعْ بٍ ، َعِف اْبِف َعْجَ فَ 
 .(ٓ)َ اِلْبِتَ اِع َ َعْف َتَناُ ِد اأْلَْ َعاِر ِفي اْلَمَ اِجِد(

 : ا  ناد رجاؿ تراجـ: أ لً 
ػػػػُد * ٍجػػػػبلىفُمَ مَّ  حػػػػديثسػػػػبقت ترجمتػػػػو فػػػػي ، ىر ػػػػرة  ػػػػد ؽ اختمطػػػػت عم ػػػػو أ اد ػػػػث أبػػػػي: بػػػػفي عى
  .14: رقـ

  أـ  ػمم ، ركايتػو عػف عائشػة، ربح سػنكاتتغيػر قبػؿ مكتػو بػأ، ثق : مٍبًف أىًبي سىًعيد المقبػر * َ ِع ِد 
 كقػػػػػاؿ ، (ٔ)"مػػػػػا أحسػػػػػب أحػػػػػدان أخػػػػػذ عنػػػػػوي فػػػػػي االخػػػػػتبلط: فقػػػػػاؿ الػػػػذىبي، تميػػػػػز اختبلطػػػػػو، مر ػػػػػم 

                                                 
 (.ِّٗ/حُٓٓ/ ُ)، طيارة، باب دـ الحيض يصيب الثكبالسنف، لمنسائي، كتاب ال (ُ)
كتاب الطيارة،  انظر:(، ٕٗٗ/حٔٗٓ/ ُسنف الدرامي، كتاب الطيارة، باب في دـ الحيض يصيب الثكب، ) (ِ)

 (.َُٖٓ/حٖٖٔ/ ُباب المرأة الحائض تصمى في ثكبيا إذا طيرت، )
 (.ٔٓ/ ُالتمخيص الحبير، البف حجر، ) (ّ)
 (.ََٔ/ ُالصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، لؤللباني، ) سمسمة األحاديث (ْ)
 (.ْٕٗ/حِْٕ/ ُ، كتاب المساجد كالجماعات، باب ما يكره في المساجد )ابف ماجوسنف  (ٓ)
 (.ِّْ/ُميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٓ 

أمػػا ، (ُ)"الػػراجح أف أحػػدان لػػـ يسػػمح منػػو فػػي تغيػػره: برىػػاف الػػديف الحمبػػي الميكنػػى ابػػف سػػبط العجمػػي
ٍيرىة ٍف أىًبي ىيرى  . ٖٓ: حديث رقـترجمتو في  سبقت .بالنسبة لئلرساؿ ركل ىنا عى

ػػدُ ػػَعْ ب : أب ػػوك، صػػدكؽ: بػػف شيػػعىٍيب َعْمػػر *           : جػػده، صػػدكؽ ثبػػت سػػماعو مػػف جػػده: بػػف ُمَ مَّ
 .ْْ: حديث رقـبف عمرك سبقكا في  عبد اهلل

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
مػف  ماجػو ابػفكأخرجػو ، المٍَّيػث بػف سىػٍعدكبلىما مػف طريػؽ ، (ّ)كالنسائي، (ِ)أخرجو الترمذم

بػػػد اهلل بػػػف لىًييعىػػػو ػػػاًتـ بػػػف إسػػػمىاعيؿ بنحػػػك لفظػػػو، طريػػػؽ عى كمػػػف طريػػػؽ حى
، (ٓ) داكد كأخرجػػػو أبػػػك، (ْ)

، ةكابػػف لييعػػ، المٍَّيػػثجميعيـ)، جمػػيعيـ مػػف طريػػؽ يحيػػى بػػف سػػعيد القطػػاف، (ٕ)كأحمػػد، (ٔ)كالنسػػائي
اتـ يَّافتابعكا ، كيحيى(، كحى مىٍيمىاف ٍبف حى مَّدي  في ركايتو عف سي  بإسناده ك بزيادة. بفي عىٍجبلىف ميحى
 إ ناده   ف.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو  مىٍيمىاف ٍبف حى  كما ىك مبيف في التخريج.، الثقات في ركاية الترمذم كهيره تابعو، صدكؽسي
مَّد بفي عىٍجبلىف: كفيو قمػت ركاه ىنػا مػف ، ىريػرة اديػث أبػيكىك صدكؽ اختمطػت عميػو أح ميحى

 .بد اهلل بف عمر طريؽ ع
 كلـ يتابعو أحد.، صدكؽ، بف شيعىٍيبَعْمر  :  ف و

مَّدشيعىٍيب ك   .كلـ يتابعو أحد، صدكؽ، بف ميحى
 .(ٖ) كحسنو األلباني

 
 
 

                                                 
 (.ُِّاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، ابف سبط العجمي )ص:  (ُ)
نشاد الضالة كالشعر في المسجد سنف الترمذم، أب (ِ)  كاب الصبلة، باب ما جاء في كراىية البيح كالشراء، كا 
 (.ِِّ/حُّٗ/ ِ)
 (.ُٕٓ/ْٖ/ ِالسنف، لمنسائي، كتاب المساجد، باب النيى عف تناشد األشعار في المسجد ) (ّ)
 (.ْٕٗ/حِْٕ/ ُ، كتاب المساجد كالجماعات، باب ما يكره في المساجد )ابف ماجوسنف  (ْ)
 (.َُٕٗ/حِّٖ/ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب التحمؽ يـك الجمعة قبؿ الصبلة، ) (ٓ)
 (.ٕٓٗ/حّْٗ/ُالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المساجد، باب في النيى عف الشراء كالبيح في المسجد، ) (ٔ)
 (.ٕٔٔٔ/حِٕٓ/ُُ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمرك  (ٕ)
 (.ُِّ/ ِ) ، لؤللباني،ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ٖ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٔ 

 ) د ث رقـ: *(

َعِف ، َمرُ َأُب  َخاِلٍد اأْلَ ْ  َ دََّثَنا: َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َبَ  َقاؿَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 
ِإنََّمػا )، َقػاَؿ َرُ ػ ُؿ المَّػِو : َقػاؿَ ، َعْف َأِبي ُىَرْ ػَرةَ ، َعْف َأِبي َ اِلحٍ ، َعْف َزْ ِد ْبِف َأْ َمـَ ، اْبِف َعْجَ فَ 

ّـَ ِبػوِ  ـُ ِلُ ػْؤَت َمػا َذا َقػرََأ َفَأْنِ ػُت ا، َفػِإَذا َكبَّػَر َفَكبِّػُر ا، ُجِعَؿ ا ِْ َذا َقػاؿَ ، َ اِ  ـْ َ َل  َغْ ػرِ : َ اِ  اْلَمْغُضػ ِب َعَمػْ ِي
الِّ فَ  َذا َرَكَع َفػاْرَكُع ا، آِم فَ : َفُق ُل ا، [ٚ: الفات    رة ] الضَّ َذا َقػاؿَ ، َ اِ  ، َ ػِمَع المَّػُو ِلَمػْف َ ِمػَدهُ : َ اِ 
ّـَ َربََّنا َ َلَؾ اْلَ ْمدُ : َفُق ُل ا َذا َ َجَد َفاْ ُجُد ا، المَُّي َذا َ مَّى َجالِ ، َ اِ   .(ُ) (َفَ من ا ُجُم ً ا َأْجَمِع فَ ، ً اَ اِ 

 .ُْ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 ) د ث رقـ: *( 

اْبػػِف  َعػػفْ ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأْلَْ َمػػرُ : َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  ُكَرْ ػػٍب َقػػاؿَ :  ابػػف ماجػػوقػػاؿ ا مػػاـ 
ِإَذا )َقاَؿ َرُ  ُؿ المَِّو : َقاؿَ ، َعْف َأِب وِ ، ْبِف َأِبي َ ِع دٍ  َعْف َعْبِد الرَّْ َمفِ ، َعْف َزْ ِد ْبِف َأْ َمـَ ، َعْجَ فَ 

َفػِإْف َجػاَء َأَ ػٌد َ ُمػرن ، َ َل َ ػَدْع َأَ ػًدا َ ُمػرن َبػْ َف َ َدْ ػوِ ، َ ْلَ ػْدُف ِمْنَيػا، َفْمُ َ ػؿِّ ِإَلػى ُ ػْتَرةٍ ، َ مَّى َأَ ػُدُكـْ 
 .(ِ) (َفِإنَُّو َ ْ َطافٌ ، َقاِتْموُ َفْم ُ 

 .ِْ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

 ( ٜٜ:  د ث رقـ)

 ح َ َ ػدََّثَنا ، َ ػدََّثَنا َجِر ػرٌ : َ دََّثَنا ُ  ُ ُؼ ْبُف ُم َ ى اْلَقطَّػاُف َقػاؿَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 
َعػِف ، َعػِف الزنْىػِريِّ ، ْبػِف ِإْ ػَ اؽَ  َجِم ًعا َعْف ُمَ مَّػدِ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ : َقاؿَ  َعْبُد المَِّو ْبُف َ ِع دٍ 
(، ِإَذا َخػػػَرَج َأذَّفَ ، (ّ))َمػػػا َكػػػاَف ِلَرُ ػػػ ِؿ ِإلَّ ُمػػػَؤذٌِّف َ اِ ػػػدٌ : َقػػػاؿَ ، ال َّػػػاِئِب ْبػػػِف َ ِز ػػػدَ  ـَ َذا َنػػػَزَؿ َأَقػػػا  ، َ اِ 

                                                 
 (.ْٖٔ/حِٕٔ/ ُاب إقامة الصبلة كالسنة فييا، باب إذا قرأ اإلماـ فأنصتكا)ت، كابف ماجوسنف  (ُ)
 (.ْٓٗ/حَّٕ/ ُاب إقامة الصبلة كالسنة فييا ، باب ادرأ ما استطعت، )ت، كالمصدر نفسو (ِ)
 (.ِِِ/ ٖةح فإف في هير الجمعة كاف لو مؤذناف، فتح البارم، البف رجب )كاحد يعني: في الجمع مؤذف (ّ)



ْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطدػاضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطان . 

 ُِٕ 

، الثَّاِلػَث َعَمػى َداٍر ِفػي ال نػ ؽِ  (ُ)لنِّػَداءَ زَاَد ا، َفَممَّا َكػاَف ُعْثَمػاُف َ َكثُػَر النَّػاُس ، َ َأُب  َبْكٍر َ ُعَمُر َكَذِلؾَ 
ْ رَاءُ : ُ َقاُؿ َلَيا َذا َنَزَؿ َأَقاـَ ، َفِإَذا َخَرَج َأذَّفَ ، (ِ)الزَّ  .(ّ) (َ اِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ْٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبف سىًعيدَعْبُد المَّو *
ًمٍيد الضَّ  َجِر ر* ٍبد الحى ، نسػب إليػو مػف اخػتبلطمػا أمػا ، ثقػ أنػو : قمػت الػراجح مختط، ثق : بّْيبف عى

تغيػر قبػؿ مكتػو كحجبػو  جريػر بػف عبػد الحميػدأف : قػكؿمػف نسب ألبي حاتـ  كأما ما": كقاؿ الذىبي
نما عرؼ ذلؾ عف جرير بف حاـز ككافؽ ، ابف حجر كبلـ أبي حاتـ تعقب ك، (ْ)" أكالده فبل يصح كا 

 .(ٔ)"ىذا ال يدخؿ في معنى االختبلط اصطبلحان " : اؿ ابف سبط العجميق .(ٓ)ذلؾ فيالذىبي 
 .ّٗ: حديث رقـسبقت ترجمتو في 

اؽى ُمَ مَِّد *   .ْٗ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، مف الطبقة الرابعة،  د ؽ  دلس: ٍبًف ًإٍسحى
مَّد بف ميٍسًمـ بف عيبىٍيد اهلل الزٍُّىًرمٌ : ىك الزنْىِرىِّ * مات سنة خمس ، الطبقة الرابعة من،  دلس، ثق ، ميحى

الثالثػػة مػػف الطبقػػة ابػػف حجػػر فػػي ذكػػره ، (ٕ)قبػػؿ ذلػػؾ بسػػنة أك سػػنتيف: كقيػػؿلميجػػرة كعشػػريف كمائػػة 
 . (ٖ)المدلسيف

تقانو احتمؿ العمماء تدليسو الزىرم إماـ": قاؿ ابف حجر مح أنو مف ، متفؽ عمى جبللتو كا 
، ال يرل إرساؿ الزىرم كقتادة شيئان  يحيى بف سعيد افك فقد، أما مرسبلتو فيي شبو الريح، الثالثة
كقاؿ ، (ٗ)ىؤالء قكـ حفاظ كانكا إذا سمعكا الشيء عمقكه: يقكؿكاف ك ، ىك بمنزلة الريح: كيقكؿ
 . (َُ) )بالعنعنة(محمد بف شياب الزىرم اإلماـ العمـ مشيكر بو كقد قبؿ األئمة قكلو عف: العراقي

                                                 
 (.ّٕ/ ٓاأٍلىذىاًف، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )النداء:  (ُ)
ْ َراُء:  (ِ) أرض كانت ألحيحة بف الجبلح مدينة الزكراء ببغداد في الجانب الشرقي دار بناىا النعماف بف المنذر الزَّ
 (.ُٓٓ/ ّلحيرة، معجـ البمداف، لمحمكم، )با
 (. ُُّٓ/حّٗٓ/ ُ، كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا، باب ما جاءفي األذاف يـك الجمعة، )ابف ماجوسنف  (ّ)
 (.ُُٗ/ِميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ْ)
 (.ٔٔ/ِتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٓ)
 (.ٕٔ/ُ)االهتباط بمف رمي باالختبلط، البف العجمي،  (ٔ)
 (. ٖٔٗ/ُ، البف حجر )انظر: تقريب التيذيب(، َُّ/ ّٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)

 (. ْٓ/ُطبقات المدلسيف، البف حجر، ) (ٖ)

 (. ّٖٗ/ٗتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٗ)

 (. َُٗ/ُجامح التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لمعراقي) (َُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٖ 

ىك كنانٌي : كقيؿ، أك األزدمٌ  عائذ بف األسكد الكندمٌ : امة كيقاؿبف ثم بف يزيد بف سعيدال ائب *
  ككىـ مف قاؿ إنو، ىك النمر بف جبؿ، كالنمر خاؿ أبيو يزيد، يعرؼ بابف أخت النمر

: قاؿ، (ِ)لو أحاديث قميمة، صغير صحابي، (ُ)"لو كألبيو صحبة": كقاؿ الٌزىرمٌ ، النمر بف قاسط
جى بى مح "  .(ّ)"سبح سنيف ك أنا ابف  النبيحي

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػػػػػافمػػػػػف طريػػػػػؽ  ابػػػػػف ماجػػػػػوأخرجػػػػػو  ػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػف حى سي
  طريػػػػػػؽ فداكد مػػػػػ كأبػػػػػ كأخرجػػػػػو، (ْ) 

ٍبدى  مىٍيمىاف الًكبلىًبيٌ  هعى ٍبدى ) كبلىما، (ٔ)كأخرجو أحمد مف طريؽ إبراىيـ بف سعد ، (ٓ) بف سي براىيـك ، هعى ( ا 
يَّػػػافتابعػػػا  ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى اؽتػػػو عػػػف فػػػي ركاي سي ػػػد ٍبػػػف ًإٍسػػػحى مَّ ، (ٕ)كأخرجػػػو البخػػػارم، بإسػػػناده كبمفظػػػو ميحى

                     الميكنػػػػػػى، ثبلثػػػػػػتيـ مػػػػػػف طريػػػػػػؽ محمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف المغيػػػػػػرة، (ٗ)كأحمػػػػػػد، (ٖ)كالترمػػػػػػذم
يكنس بف يزيػد  ثبلثتيـ مف طريؽ، (ُِ)كالنسائي، (ُُ)داكد كأبك، (َُ)كأخرجو البخارم، ابف أبي الذئب

، (ُْ)داكد أبػػػك كأخرجػػػو، (ُّ)كأخرجػػػو البخػػػارم مػػػف طريػػػؽ عبػػػد العزيػػػز بػػػف سػػػممة الماجشػػػكف، ياأليمػػػ
ػالً  جمػيعيـ مػف طريػؽ، (ُٔ)كأحمد ، (ُٓ)كالنسائي محمػد بػف اسػحاؽ بالسػماع  صػرح، بػف كىٍيسىػاف حصى

                                                 
 (.ِِ/ ّابة، البف حجر، )اإلصابة في تمييز الصح (ُ)

 (.ِِٖ، البف حجر، )ص / انظر: تقريب التيذيب (ِ)

 (.ِّْ/ُتيذيب الكماؿ، لممزم، ) (ّ)

 (.ُُّٓ/حّٗٓ/ ُ، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب ما جاء في األذاف يـك الجمعة، )ابف ماجوسنف  (ْ)

 (. َُٖٗ/حِٖٓ/ ُ) سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب النداء يـك الجمعة، (ٓ)

 (.ُٕٔٔٓ/حُْٗ/ِْمسند أحمد، مسند المكييف، حديث عطاء بف السائب، ) (ٔ)

 (.ُِٗ/حٖ/ِصحيح البخارم كتاب الجمعة، باب األذاف يـك الجمعة، ) (ٕ)

 (.ِٔٓ/حِّٗ/ِسنف الترمذم، أبكاب الجمعة، باب ما جاء في أذاف الجمعة، ) (ٖ)

 (.ُِٖٕٓ/حَِِ/ِْعطاء بف السائب، )مسند أحمد، مسند المكييف، حديث  (ٗ)

 (.ُٔٗ/حٗ/ِصحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب التأذيف عند الجمعة، ) (َُ)

 (.َُِٖ/حِٖٓ/ُسنف أبي داكد، كتاب، باب النداء يـك الجمعة، ) (ُُ)

 (.ُُِٕ/حِٕٓ/ِالسنف الكبرل، لمنسائي، ، كتاب الجمعة، باب األذاف لمجمعة، ) (ُِ)

 (.ُّٗ/ٖ/ِكتاب الجمعة، باب المؤذف الكاحد يـك الجمعة، )صحيح البخارم،  (ُّ)

 (.ََُٗ/حِٖٓ/ ُسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب النداء يـك الجمعة، ) (ُْ)

 (.ُّّٗ/حَُُ/ ّلنسائي، كتاب الجمعة، باب األذاف لمجمعة، )اسنف،  (ُٓ)

 (.ُُٕٔٓ/حُْٗ/ ِْمسند أحمد، مسند المكييف، حديث السائب بف زيد، ) (ُٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٗ 

ػػػمىٍيمىاف بػػػف اٍلميٍعتىًمػػػر كأخرجػػػو النسػػػائي مػػػف طريػػػؽ، فػػػي ركايػػػة أحمػػػد سي
  كأخرجػػػو أحمػػػد مػػػف طريػػػؽ، (ُ)

بٍ  ػالً ك ، كعبػد العزيػز، كيػكنس، جمػيعيـ )محمػد، (ِ)د اهلل بف ًإٍدًرٍيػس األىٍكًدٌم عى ػمىٍيمىافك ، حصى ٍبػد  ك، سي عى
اؽ ( تابعكااهلل مَّد ٍبف ًإٍسحى  لفظو.إسناده ك ب الزٍُّىًرمٌ  في ركايتو عف ميحى
 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو  مىٍيمىاف ٍبف حى كمتابعػة ناقصػة فػي ، داكد تكبح متابعة تامة في ركايػة أبػي ،صدكؽ سي
 .ركاية النسائي كهيره كما ىك مبيف في التخريج

اؽ: كفيػػو ػػد ٍبػػف ًإٍسػػحى مَّ كصػػرح بالسػػماع فػػي ، مػػدلس مػػف الطبقػػة الرابعػػة، صػػدكؽ يػػدلس: ميحى
 كباقي ركاتو ثقات.، النسائي متابعة تامة في ركاية الثقات تابعو، دركايتو عند أحم

 .(ّ)كصححو الشيخ األلباني
 

 ( ٓٓٔ:  د ث رقـ) 
َ اْبػػُف ، َ ػػدََّثَنا اْبػػُف ُنَمْ ػػرٍ : َقػػاؿَ  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب َ :  ابػػف ماجػػوقػػاؿ ا مػػاـ 

 ، َأُبػػػ  َخاِلػػػٍد اأْلَْ َمػػػرُ َ ػػػدََّثَنا : ح َ َ ػػػدََّثَنا ُعْثَمػػػاُف ْبػػػُف َأِبػػػي َ ػػػْ َبَ  َقػػػاؿَ ، َ َ ِز ػػػُد ْبػػػُف َىػػػاُر فَ ، ُفَضػػػْ ؿٍ 
ـْ َعػْف َ ْ َ ػى ْبػِف َ ػِع دٍ ، َ َأُبػ  ُمَعاِ َ ػ َ ، َ َ ِز ُد ْبػُف َىػاُر فَ  َأفَّ اْبػَف ، َعػْف َعْبػِد الػرَّْ َمِف اأْلَْعػَرجِ ، ُكمنُيػ

ـَ ِفي ِثْنَتْ ِف ِمَف الظنْيػِر َنِ ػَي اْلُجمُػ َس )َأْخَبَرُه َأفَّ النَِّبيَّ ، ُبَ ْ َن َ  َ تَّػى ِإَذا َفػَرَغ ِمػْف َ ػَ ِتِو ِإلَّ  ،َقا
 .(ْ) (َ َجَد َ ْجَدَتِي ال َّْيِ  َ َ مَّـَ ، َأْف ُ َ مِّـَ 

 : ا  نادرجاؿ تراجـ : أ لً 

 .ٚ٘: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى َأُب  َبْكِر  *

ٍيػػر اليىٍمػػدىاًنٌي أى : اْبػػُف ُنَمْ ػػر * ٍبػػد اهلل بػػف نيمى ػػاـ الكيػػٍكًفيٌ عى صػػاحب حػػديث مػػف أىػػؿ السػػنة ، ثقػػ ، بيػػك ًىشى
 .(ٓ) مات سنة تسح كتسعيف كمائة لميجرة، التاسعة

                                                 
 (.ُّْٗ/حَُُ/ ّسنف، لمنسائي، كتاب الجمعة، باب األذاف لمجمعة، ) (ُ)

 (.ُُٕٔٓ/حُْٗ/ ِْمسند أحمد، مسند المكييف، حديث السائب بف زيد، ) (ِ)

 (.ُّٓ/ ّ، لؤللباني، )ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ّ)

 (.َُِٕ/حُّٖ/ ُساىيان، ) ، كتاب الصبلة، كالسنة فييا، باب ما جاء فيمف قاـ مف اثنتيفابف ماجوسنف  (ْ)

 (.ِّٕ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِِٓ/ ُٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِِ 

ػػػبّْيٌ : اْبػػػف ُفَضػػػْ ؿ* ػػػٍزكىاف الضَّ ػػػٍيًؿ بػػػف هى ػػػد بػػػف فيضى مَّ ػػػٍكالىىيـٍ ، مػػػكالىـ، ميحى ػػػبٌّْي مى ٍبػػػد الػػػرٍَّحمىف الضَّ ، أىبيػػػك عى
 .(ُ)لميجرة  مات سنة خمس كتسعيف، الكيٍكًفيُّ 

  كزاد، (ٓ) كالػػػػػػػػذىبي، (ْ)يعقػػػػػػػػكب بػػػػػػػػف سػػػػػػػػفيافككػػػػػػػػذا ، (ّ)العجمػػػػػػػػيك ، (ِ)ابػػػػػػػػف معػػػػػػػػيف قػػػػػػػػوي كثَّ 
 كقػػػاؿ، (ٕ)"كػػػاف حسػػػف الحػػػديث": حمػػػدأقػػػاؿ ك ، (ٔ)"كمػػػا أقػػػؿ سػػػقط حديثػػػو" ثبػػػت : عمػػػي بػػػف المػػػديني

: أبػػػػك حػػػػاتـ قػػػػاؿك ، (ٗ)"صػػػػدكؽ مػػػػف أىػػػػؿ العمػػػػـ ": زرعػػػػةكقػػػػاؿ أبػػػػك ، (ٖ)"لػػػػيس بػػػػو بػػػػأس ": النسػػػػائي 
 .(َُ)"شيخ"

كػػاف ثقػػة صػػدكقا كثيػػر ": فقػػاؿ ابػػف سػػعدبعبػػارات ال تسػػاـ مػػف الجػػرح مػػنيـ  النيقِّػػادوي بعػػض كثَّقػػ
: يكقػػاؿ الػػدارقطن، (ُِ)" ثقػػة كػػاف يتشػػيح": كقػػاؿ العجمػػي، (ُُ)"الحػديث متشػػيعا كبعضػػيـ ال يحػػتج بػػو

صػدكؽ عػارؼ رمػي ": كقػاؿ ابػف حجػر، (ُّ)"إال أنو كػاف منحرفنػا عػف عثمػاف، كاف ثبتنا في الحديث"
 .(ُْ)"تشيحبال

 .كاهلل أعمـ، بالت  ع رمي د ؽ نو إتيرٌجح الباحثة 

ػػمىًميٌ  َ ِز ػػد ْبػػف َىػػاُر ف* ػػٍكالىىيـٍ ، بػػف زىاًذم السُّ ػػمىًمٌي مى اًلػػد السُّ مػػف ، مػػتقف عابػػد ثقػػ ، الكىاًسػػًطيٌ ، أىبيػػك خى
 .(ُٓ)لميجرةمات سنة ست كمائتيف ، التاسعة

                                                 
 (. ٖٖٗ/ُ، البف حجر، )انظر: تقريب التيذيب(، ِّٗ/ ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)

 (.ُٔٓتاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص:  (ِ)
 (. َِٓ/ِمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ّ)

 (. َِٖ/ُتاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، ) (ْ)

 (. ُُِ/ِالكاشؼ، لمذىبي، ) (ٓ)

 (. َِٖ/ُتاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، ) (ٔ)

 (. ٕٓ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٕ)

 ( . ِٖٗ/ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٖ)

 (. ّّٗ/ّالضعفاء، ألبي زرعة، ) (ٗ)
 (. ٖٓ/ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (َُ)

 (. ُّٔ/ٔالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ُُ)

 (. َِٓ/ِمعرفة الثقات، لمعجمي، ) (ُِ)

 (. ِٓ/ُسؤاالت السممي، لمدارقطني، ) (ُّ)

 (. ٖٖٗ/ُ، البف حجر، )تقريب التيذيب (ُْ)

 (.َٔٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُِٔ/ِّالرجاؿ، لممزم، )تيذيب الكماؿ في أسماء  (ُٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِِ 

  .ْٕ: حديث رقـسبقت ترجمتو في  ،ثق  لو أ ىاـ: ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى ُعْثَماُف  *
رير الكيٍكًفيٌ : َأُب  ُمَعاِ َ  َ * اًزـو الضى مَّدي بفي خى سػبقت ، ش لكنو  خطئ في غ ر  ػد ث األعمػثق  ، ميحى

 .ّرقـ ترجمتو في حديث
اًرمٌ َ ْ َ ى  * ك األىٍنصى  .ْٓسبقت ترجمتو في حديث ، ثق  ثبت، بف سىًعٍيد بف قىٍيس بف عىٍمرو
ػػدىًنيٌ ، األىٍعػػرىج بػػفي ىيٍرميػػزْ َمف َعْبػػد الػػرَّ  * د المى مػػات سػػنة سػػبح ، مػػف الثالثػػة، عػػالـ ثقػػ  ثبػػت، أىبيػػك دىاكي

 .(ُ)كمائو لميجرة عشرة
 كمػات فػػي، ككػاف ناسػكا فاضػبل يصػـك الػدىر، (ِ)بشَّػبػف القى  ؾاًلػبػد المَّػو بػف مى عى : ىػك اْبػف ُبَ ْ َنػ َ  *

ٍبر خو ابفكأرٌ ، األخيرة عمى المدينة بف الحكـ إمارة مركاف  .(ْ)لميجرة سنة ست كخمسيف (ّ)زى
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػػػػميٌ أخرجػػػػػو  يػػػػػد الجَّيضى مػػػػػاد بػػػػػف زى   مػػػػػف طريػػػػػؽ النسػػػػػائيأخرجػػػػػو ك ، (ٓ)مسػػػػػمـ مػػػػػف طريػػػػػؽ حى
ػػاج جَّ ػػبّْيٌ عػػف كأخرجػػو أحمػػد ، (ٔ)شيػػٍعبىة بػػف الحى ػػٍيؿ الضَّ ػػد بػػف فيضى مَّ ميحى

 مػػف طريػػؽ الػػدارمي أخرجػػوك ، (ٕ)
ػػػػمىمىة ػػػػاد ٍبػػػػف سى مَّ حى
ػػػػد، يزيػػػػدجمػػػػيعيـ )، (ٖ) مَّ يػػػػد، ميحى مػػػػاد بػػػػف زى ػػػػد، كشيػػػػٍعبىة، كحى مَّ اااا  و ، كميحى  تػػػػابعكا ، (َحمَّ

يَّػػػاف  ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى ، (ٗ)كأخرجػػػو البخػػػارم، وبنحػػػك لفظػػػركايتػػػو عػػػف يحيػػػى بػػػف سػػػعيد بإسػػػناده ك  فػػػيسي
ف جمػيعيـ مػ، (ُٓ)كمالػؾ، (ُْ)كأحمػد، (ُّ)ابػف ماجػوك ، (ُِ)كأخرجػو النسػائي، (ُُ)الترمذمك ، (َُ)كمسمـ

                                                 
 (.ِّٓ(، انظر: تقريب التيذيب، البف حجر، )ص: ْٕٔ/ُٕتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُٖٗ/ ْاإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر.) (ِ)
ًبٍيعى  (ّ) ٍبدي اهلل بف أىٍحمىد بف رى ٍبر عى بىًعٌي.اٍبفي زى  ة الرَّ
 (.ُٖٗ/ ْاالصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، ) (ْ)
 (.َٕٓ/ِٗٗ/ُصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب السيك في الصبلة كالسجكد لو، ) (ٓ)
 (.ُُٖٕ/حِْْ/ ِالسنف، لمنسائي، كتاب التطبيؽ، باب ترؾ التشيد األكؿ، ) (ٔ)
 (.ُِِٗٗ/حٖ/ّٖ، )مسند أحمد، حديث عبد اهلل بف مالؾ بف بحينو (ٕ)
 (.ُُْٓ/حُْٗ/  ِسنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب إذا كاف في الصبلة نقصاف، ) (ٖ)
(. ُِِٓ/حٕٔ/ ِصحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب ما جاء في السيك إذا قاـ مف ركعتي الفريضة، ) (ٗ)

 (.َُِّ/حٖٔ/ ِانظر:، باب مف يكبر في سجدتي، )
 (.َُِٕ/حّٖ/ ِباب السيك في الصبلة كالسجكد لو، ) صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، (َُ)
 ، باب ما جاء في سجدتي السيك قبؿ السبلـ، سنف الترمذم أبكاب الصبلة عف رسكؿ اهلل  (ُُ)
 (.ُّٗ/حِّٓ/ ِ)
 (.ُُِٔ/حّْ/ ّالسنف، لمنسائي كتاب السيك، باب التكبير في سجدتي السيك، ) (ُِ)
 (.َُِٔ/حُّٖ/ ُ، كالسنة فييا، باب ما جاء فيمف قاـ اثنتيف ساىيان، )سنف ابف ماجو، كتاب إقامة الصبلة (ُّ)
 (.َِِِٗ/حٖ/ ّٖمسند أحمد، حديث عبد اهلل بف مالؾ بف بحينو، ) (ُْ)
 (.ٓٔ/حٔٗ/ ُمكطأ مالؾ، كتاب الصبلة، باب مف قاـ بعد اإلتماـ أك في الركعتيف، ) (ُٓ)



صتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاض . 

 ِِِ 

ٍسػػػًمـ الزٍُّىػػػًرمٌ  طريػػػؽ ػػػد ٍبػػػف مي مَّ ًبٍيعىػػػة كأخرجػػػو البخػػػارم طريػػػؽ ، وبإسػػػناده كبنحػػػك لفظػػػ ميحى ٍعفىػػػر بػػػف رى جى
ٍعفىػػػػػػرك ، الزٍُّىػػػػػػًرمٌ كبلىمػػػػػػا )، (1)الًكٍنػػػػػػًدمٌ  ػػػػػػاًرمٌ  يىٍحيىػػػػػػى تابعػػػػػػا، (جى ػػػػػػًعٍيد األىٍنصى  فػػػػػػي ركايتػػػػػػو عػػػػػػف  بػػػػػػف سى

ٍبد الرٍَّحمىف بفي ىيٍرميز ٍينىةى  الميكنى شببف القى  الؾف مى بد المَّو بعى  عف األىٍعرىج عى  بو بمعناه. اٍبفى بيحى

 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 
يَّػاف: فيػو ػمىٍيمىاف ٍبػف حى كهيػره كمػا ىػك مبػيف فػػي ، الثقػات فػي ركايػة البخػػارم تابعػو، صػػدكؽ سي

 التخريج.
قصػة فػي ركايػة البخػارم تابعػو الثقػات متابعػات نا، ثقػة لػو أكىػاـ ةشػيب أبيعثماف بف : كفيو

 كهيره. 
ػػٍيؿ: كفيػػو ػػد بػػف فيضى مَّ ، تابعػػو الثقػػات متابعػػات ناقصػػة فػػي ركايػػة البخػػارم، بالت ػػ ع رمػػي ػػد ؽ  ميحى

 .فالحديث ال يكافؽ بدعتو أما بالنسبة لتشيح، كهيرىما كما ىك مبيف في التخريج، كمسمـ
اًزـو : كفيو مَّدي بفي خى تابعػو الثقػات فػي ركايػة ، شألعمػكلكنو يخطػئ فػي هيػر حػديث ا، ثقةميحى

 مقركنان. ابف ماجوكركل لو ، كهيره، البخارم
 .(ِ)ك صححو الشيخ األلباني 

 
  ) د ث رقـ: *(

اْبػػِف  َعػػفِ ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأْلَْ َمػػرُ : َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  ُكَرْ ػػٍب َقػػاؿَ :  ابػػف ماجػػوقػػاؿ ا مػػاـ 
: َقاَؿ َرُ  ُؿ المَّػوِ : َقاؿَ ، َعْف َأِبي َ ِع ٍد اْلُخْدِريِّ ، َعْف َعَطاِء ْبِف َ َ ارٍ ، َمـَ َعْف َزْ ِد ْبِف َأ ْ ، َعْجَ فَ 

ـْ ِفي َ َ ِتِو َفْمُ ْمػِ  ال َّػؾَّ َ ْلَ ػْبِف َعَمػى اْلَ ِقػ فِ ) ـَ َ ػَجَد َ ػْجَدَتْ فِ ، ِإَذا َ ؾَّ َأَ ُدُك ، َفػِإَذا اْ ػَتْ َقَف التََّمػا
ْف َكاَنْت َناِقَ  ً ، َكاَنِت الرَّْكَعُ  َناِفَم ً ، ُتُو تَامَّ ً َفِإْف َكاَنْت َ َ   َ َكاَنػِت ، َكاَنِت الرَّْكَعُ  ِلَتَماـِ َ ػَ ِتوِ ، َ اِ 

ـَ َأْنِؼ ال َّْ َطافِ ال َّْجَدتَ   .(ّ) (اِف َرْغ

 .ّْ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو  
 

                                                 
 (.َّٖ/حُٔٔ/ ُكلى، )صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب التشيد في األ (ُ)
 (. َِٕ/ ّصحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو، لؤللباني، ) (ِ)
سنف ابف ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب ما جاء فيمف شؾ في صبلتو فرجح إلى  (ّ)

 (.َُُِ/حِّٖ/ ُ) ،اليقيف



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِِّ 

  ) د ث رقـ: *(

َعْف ، َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ  َ دََّثَنا: ِبي َ ْ َبَ  َقاؿَ ُب  َبْكِر ْبُف أَ َ دََّثَنا أَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 
 َعػػْف َجػػدِِّه ، َعػػْف ُعْثَمػػاَف ْبػػِف َعْبػػِد المَّػػِو ْبػػِف َأْ سٍ ، َعْبػػِد المَّػػِو ْبػػِف َعْبػػِد الػػرَّْ َمِف ْبػػِف َ ْعَمػػى الطَّػػاِئِفيِّ 

َفَنزَّلُػ ا اأْلَْ ػَ َؼ َعَمػى اْلُمِغ ػَرِة ْبػِف ، ِفػي َ ْفػِد َثِق ػؼٍ ى َرُ  ِؿ المَِّو َقِدْمَنا َعمَ : َقاؿَ ، َأْ ِس ْبِف ُ َذْ َف َ 
َفَكاَف َ ْأِت َنػا ُكػؿَّ َلْ َمػٍ  َبْعػَد اْلِعَ ػاِء َفُ َ ػدِّثَُنا َقاِئًمػا ، َبِني َماِلٍؾ ِفي ُقبٍَّ  َلوُ َ َأْنَزَؿ َرُ  ُؿ المَِّو ، ُ ْعَب َ 

َ َل ): ى ُ ػرَاِ َح َبػْ َف ِرْجَمْ ػِو َ َأْكثَػُر َمػا ُ َ ػدِّثَُنا َمػا َلِقػَي ِمػْف َقْ ِمػِو ِمػْف قُػَرْ ٍش َ َ قُػ ؿُ َ تَّػ، َعَمى ِرْجَمْ وِ 
اُؿ ُنػدَ ، َفَممَّا َخَرْجَنا ِإَلى اْلَمِد َنِ  َكاَنْت ِ َجاُؿ اْلَ ػْرِب َبْ َنَنػا َ َبْ ػَنُيـْ ، ُكنَّا ُمْ َتْضَعِف َف ُمْ َتَذلِّ فَ ، َ َ اءَ 

ـْ َ ُ َداُل َف َعَمْ َنا َ ػا َرُ ػ َؿ : َفُقْمػتُ ، َفَممَّا َكاَف َذاَت َلْ َمٍ  َأْبَطَأ َعِف اْلَ ْقِت الَِّذي َكاَف َ ْأِت َنا ِف وِ ، (َعَمْ ِي
َقاَؿ ، (ْىُت َأْف َأْخُرَج َ تَّى ُأِتمَّوُ ِإنَُّو َطرََأ َعَميَّ ِ ْزِبي ِمَف اْلُقْرآِف َفَكرِ ): المَِّو َلَقْد َأْبَطْأَت َعَمْ َنا المَّْ َمَ  َقاؿَ 

ُبػػ َف اْلقُػػْرآَفق َقػػاُل اَفَ ػػأَْلُت َأْ ػػَ اَب َرُ ػػ ِؿ المَّػػِو : َأْ ٌس  ثَػػَ ٌث َ َخْمػػٌس َ َ ػػْبٌع َ ِتْ ػػٌع : َكْ ػػَؼ ُتَ زِّ
ؿِ  ْ َدى َعْ َرَة َ َثَ َث َعْ َرَة َ ِ ْزُب اْلُمَف َّ  .ْٔ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو  .(ُ)َ اِ 

 
  ) د ث رقـ: *(

َعْف ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ : َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َبَ  َقاؿَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 
ـْ َل ِإَلػَو ِإلَّ َلقُِّنػ ا َمْ تَػ): َقاَؿ َرُ  ُؿ المَّػوِ : َقاؿَ ، َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َعْف َأِبي َ اِزـٍ ، َ ِز َد ْبِف َكْ َ افَ  اُك

 .(ِ) (المَّوُ 
 .ُِ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو  

 
  ) د ث رقـ: *(

 َعػػػْف ، َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َخاِلػػػٍد اأْلَْ َمػػػرُ : َقػػػاؿَ  َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  ُكَرْ ػػػبٍ :  ابػػػف ماجػػػوقػػػاؿ ا مػػػاـ 
َخَرْجَنػػا َمػػَع ): َقػػاؿَ ، َعػػِف اْلَبػػرَاِء ْبػػِف َعػػاِزبٍ ، َعػػْف زَاَذافَ ، َعػػِف اْلِمْنَيػػاِؿ ْبػػِف َعْمػػٍر ، َعْمػػِر  ْبػػِف َقػػْ سٍ 

 .(ٖ)َكَأفَّ َعَمى ُرُء ِ َنا الطَّْ َر(، َ َجَمْ َنا، َفَجَمَس  َفاْنَتَيْ َنا ِإَلى اْلَقْبرِ ، ِفي ِجَناَزةٍ  َرُ  ؿِ 

 .ٕٕ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

                                                 
 (.ُّْٓ/حِْٕ/ ُ) ،ستحب يختـ القر ف، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب في كـ يالمصدر نفسو (ُ)
 .(ُْْْ/حْْٔ/ ُ) ،، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تمقيف الميت الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي المصدر السابؽ (ِ)
 (.ُْٗٓ/حْْٗ/ ُ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجمكس في المقابر، ) ابف ماجوسنف  (ّ)



اضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطدػاضفصل . 

 ِِْ 

  ) د ث رقـ: *(
ـُ ْبػُف َعمَّػاٍر َقػاؿَ َ ػدَّثََنا ىِ :  ابػف ماجػوقاؿ ا مػاـ  َ ػدَّثََنا ِإْ ػَماِع ُؿ ْبػُف َع َّػاٍش : َ ػا

ح  َ دَّثََنا َعْبُد المَِّو ، َعِف النَِّبيِّ ، َعِف اْبِف ُعَمرَ ، َعْف َناِفعٍ ، َ دَّثََنا َلْ ُث ْبُف َأِبي ُ َمْ ـٍ : َقاؿَ 
اجُ : َ دَّثََنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمُر َقاؿَ : ْبُف َ ِع ٍد َقاؿَ  : َقػاؿَ ، َعػِف اْبػِف ُعَمػرَ ، َعْف َناِفعٍ ، َ دَّثََنا اْلَ جَّ
َ َقػاَؿ َأُبػ  َخاِلػٍد  (َ َعَمى ِممَِّ  َرُ  ِؿ المَّوِ ، ِبْ ـِ المَّوِ ): َقاؿَ ، ِإَذا ُأْدِخَؿ اْلَم ُِّت اْلَقْبرَ َكاَف النَِّبين 

ـٌ ِفػي ، (َ َعَمػى ُ ػنَِّ  َرُ ػ ِؿ المَّػوِ ، ـِ المَّػوِ ِبْ ػ): ِإَذا ُ ِضَع اْلَم ُِّت ِفي َلْ ِدِه َقاؿَ : َمرَّةً  َ َقػاَؿ ِىَ ػا
 .(ٔ) (َ َعَمى ِممَِّ  َرُ  ِؿ المَّوِ ، َ ِفي َ ِب ِؿ المَّوِ ، ِبْ ـِ المَّوِ ): َ ِد ِثوِ 

 .ْٔ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

  ) د ث رقـ: *(
ػػػُد ْبػػػُف َعْبػػػ:  ابػػػف ماجػػػوقػػػاؿ ا مػػػاـ   َ ػػػدَّثََنا : ِد المَّػػػِو ْبػػػِف ُنَمْ ػػػٍر َقػػػاؿَ َ ػػػدَّثََنا ُمَ مَّ

ُكنَّػا ِعْنػَد : َقػاؿَ ، َعْف ِ َمَ  ْبِف ُزَفرَ ، َعْف َأِبي ِإْ َ اؽَ ، َعْف َعْمِر  ْبِف َقْ سٍ ، َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ 
ػى َبْعػُض اْلَقػْ ـِ ، َفػُأِتَي ِبَ ػاةٍ ، َعمَّاٍر ِفي اْلَ ْ ـِ الَِّذي ُ َ ؾن ِف ػوِ  ـَ ): َفَقػاَؿ َعمَّػارٌ ، َفَتَن َّ َمػْف َ ػا
 .(ٕ) (َىَذا اْلَ ْ ـَ َفَقْد َعَ ى َأَبا اْلَقاِ ـِ 

 .ِٓ: حديث رقـ فيسبؽ تخريجو 
 

 ( ٔٓٔ:  د ث رقـ)
َعػْف ، َعػِف اْبػِف ُجػَرْ جٍ ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػدٍ : َقػاؿَ  َ ػدََّثَنا َأُبػ  ُكَرْ ػبٍ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 

َأْ  ، (ٖ))َمػػا َكػػاَف ِمػػْف َ ػػَداؽٍ : اهلل َقػػاَؿ َرُ ػػ ُؿ ِ : َقػػاؿَ ، َعػػْف َجػػدِّهِ ، َعػػْف َأِب ػػوِ ، ُ ػػَعْ بٍ  َعْمػػِر  ْبػػفِ 
، َ َما َكاَف َبْعَد ِعْ َمِ  النَِّكاِح َفُيَ  ِلَمْف ُأْعِطَ ػوُ ، َفُيَ  َلَيا النَِّكاحِ ، (ٙ)َقْبَؿ ِعْ َم ِ (٘)َأْ  ِىَب ٍ ، (ٗ)ِ َباءٍ 

 .(ٛ)الرَُّجُؿ ِبِو اْبَنُتُو َأْ  ُأْخُتُو( َأَ ؽن َما ُ ْكَرـُ  َ ، (ٚ)َأْ  ُ ِبيَ 

                                                 
 (.َُٓٓ/حْْٗ/ ُجاء في إدخاؿ الميت القبر، )، كتاب الجنائز، باب ما المصدر نفسو (ُ)
 (.ُْٓٔ/حِٕٓ/ ُ، كتاب الصياـ، باب ما جاء في صياـ يـك الشؾ، )المصدر السابؽ (ِ)
 (.ُٖ/ ّمير المرأة، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، ) داؽ:  (ّ)
 (.َِٔ/ ُ) ما يعطيو الزكج سكل الصداؽ بطريقة اليبة، المصدر نفسو، باء:  (ْ)
 (. ُِّ/ ٓ) اليبة العطية الخالية عف األعكاض، كاألهراض، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير،ىبو: (ٓ)
 (.َِٔ/ ُ، )م، لمسندابف ماجوبمعنى عقد النكاح، حاشية السندم عمى سنف الِعْ َم :  (ٔ)
 (.. َِٔ/ ُبضو بعد فمو، المصدر نفسو، )أم ما يقبضو الكلي قبؿ العقد فيك لممرأة كما يقُ ِبَي:  (ٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِِٓ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ِْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : َأُب  ُكَرْ ب* 
ٍيج: اْبػػِف ُجػػَرْ جٍ  * ػػرى ٍبػػد العىًزٍيػػز بػػػف جي ًمػػؾ بػػف عى ٍبػػد المى مػػدلس مػػف الطبقػػػة ،   ر ػػؿ،  ػػدلس، ثقػػ ، عى

 . ْٕ: حديث رقـت ترجمتو في سبق، (ُ)الثالثة
مَّد: َأِب وك، صدكؽ: بف شيعىٍيبَعْمر   *  : جده  ، ثبت  ماعو مف جده  د ؽ، شيعىٍيب بف ميحى

ٍبد المَّو ٍبف عىٍمرك بف اٍلعىاص  .ْْ: حديث رقـسبقكا في  عى
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػػاًنيٌ   ػػػد بػػػف بىٍكػػػر البيٍرسى مَّ أخرجػػػو أبػػػك داكد مػػػف طريػػػؽ ميحى
، (ْ)مكالطحػػػاك ، (ّ)النسػػػائيأخرجػػػو ك ، (ِ)

ٍيًصػيٌ ثبلثػتيـ ، (ٓ)البييقػيك  ػػد المىصّْ مَّ ػػاج بػف ميحى جَّ صػرح ابػػف جػريج بالسػػماع فػي ركايػػة ، مػػف طريػؽ حى
  كبلىمػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػػؽ، (ٕ)كعبػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػرزاؽ، (ٔ)كأخرجػػػػػػػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػػػػػػػد، كالطحػػػػػػػػػػػػػػاكم، البييقػػػػػػػػػػػػػػي

زَّاؽ بف ىىمَّاـ الًحٍميىًرمٌ  ٍبد الرَّ مَّد)جميعيـ، عى جَّ ، ميحى زَّاؽ(، اجكحى ٍبد الرَّ يَّػاف ، كعى ػمىٍيمىاف ٍبػف حى  فػيتػابعكا سي
ٍيج بإسناده كلفظو.  رى ٍبد العىًزٍيز بف جي ٍبد المىًمؾ بف عى  ركايتو عف عى

 إ ناده ضع ؼ  منقطع.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػاف: فيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ىػػك كمػػا ، دكأحمػػ، فػػي ركايػػة النسػػائي مػػةتكبػػح متابعػػات تا، صػػدكؽ سي
 مبيف في التخريج.

                                                 
 (.ُْ/ُطبقات المدلسيف، البف حجر، ) (ُ)
 (ُِِٗ/حُِْ/ ِسنف أبي داكد، كتاب النكاح، باب في الرجؿ يدخؿ بامرأتو قبؿ أف ينقدىا شيئان، ) (ِ)
باب التزكيج عمى  انظر:(، َٕٓٓ/حَِّ/ ٓشركط في النكاح، )السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب النكاح، باب ال (ّ)

 (.ّّّٓ/حَُِ/ ٔ)، نكاة مف ذىب
 في السبايا الكثنيات،  شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكل، بياف مشكؿ ما ركم عف رسكؿ اهلل  (ْ)
 (.ُْْٕ/حِّْ/ ُُ)
 انظر:(، ُِْْٖ/حَْْ/ٕ، باب الشرط في المير كالنكاح، )الصداؽ، لمبييقي، كتاب الكبرلالسنف  (ٓ)
 (.ُِْْٖ/حَْْ/ ٕ)
 .(َٕٗٔ/حُّّ/ ُُ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص  (ٔ)
 .(َُّٕٗ/حِٕٓ/ ٔمصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني، كتاب النكاح، باب ما يشترط عمى الرجاؿ مف الحباء، ) (ٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِِٔ 

ٍيجا: كفيػػو ػػرى صػػرح ، بالنسػػبة لتػػدليس، مػػدلس مػػف الطبقػػة الثالثػػة، كيرسػػؿ، يػػدلس، ثقػػة، بػػف جي
لػػـ ": (ِ)كالعبلئػػي، (ُ) البخػػارم أمػػا بخصػػكص اإلرسػػاؿ قػػاؿ، البييقػػيك ، بالسػػماع فػػي ركايػػة لمطحػػاكل

 . "ف عمرك بف شعيب شيئامبف جريج ايسمح 

 .(ّ) ك ضعفو الشيخ األلباني
 

  ) د ث رقـ: *( 

َعػػْف ، َعػػِف اأْلَْعَمػػشِ ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػدٍ : َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  ُكَرْ ػػٍب َقػػاؿَ :  ابػػف ماجػػوقػػاؿ ا مػػاـ 
ـْ : اهللِ َقػػػاَؿ َرُ ػػػ ُؿ : َقػػػاؿَ ، َعػػػْف َعْبػػػِد المَّػػػِو ْبػػػِف َعْمػػػٍر ، َعػػػْف َمْ ػػػُر ؽٍ ، َ ػػػِق ؽٍ  ـْ ِخَ ػػػاُرُك )ِخَ ػػػاُرُك

) ـْ ِلِنَ اِئِي
(ْ).  

 .ِٕ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 ( ٕٓٔ:  د ث رقـ) 
َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأْلَْ َمػػُر : َقػػاؿَ  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َبْكػػِر ْبػػُف َأِبػػي َ ػػْ َب َ :  ابػػف ماجػػوقػػاؿ ا مػػاـ 
 -َب ِبْنػِت َكْعػِب ْبػِف ُعْجػَرة َعػْف َزْ َنػ، َعْف َ ْعِد ْبػِف ِإْ ػَ اَؽ ْبػِف َكْعػِب ْبػِف ُعْجػَرةَ ، ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّافَ 

َخػػَرَج َزْ ِجػػي ِفػػي َطَمػػِب : َقاَلػػتْ ، َأفَّ ُأْختَػػُو اْلُفَرْ َعػػَ  ِبْنػػَت َماِلػػؾٍ  -َ َكاَنػػْت َتْ ػػَت َأِبػػي َ ػػِع ٍد اْلُخػػْدِريِّ 
َ َأَنػػػا ِفػػػي َداٍر ِمػػػْف ُد ِر َزْ ِجػػػي  (ٚ)َفَجػػػاَء َنْعػػػيُ ، َفَقَتمُػػػ هُ ، (ٙ)اْلَقػػػُد ـِ  ِبَطػػػَرؼِ  َفػػػَأْدَرَكُيـْ ، َلػػػوُ  (٘)َأْعػػػَ جٍ 
ِإنَُّو َجاَء َنْعُي َزْ ِجي َ َأَنػا ، َ ا َرُ  َؿ المَّوِ : َفُقْمتُ ، َفَأَتْ ُت النَِّبيَّ ، َعْف َداِر َأْىِمي َ اِ َع ٍ ، اأْلَْنَ ارِ 

ـْ َ ػَدعْ ، َ َداِر ِإْخػَ ِتي، َعػْف َداِر َأْىِمػي ِفي َداٍر َ اِ َع ٍ  َ َل َدارًا ، َ َل َمػاًل َ ِرْثتُػوُ ، َمػيَّ َمػاًل ُ ْنِفػُؽ عَ  َ َلػ
َ َأْجَمػُع ِلػي ِفػي ، َ َداِر ِإْخػَ ِتي َفِإنَّػُو َأَ ػبن ِإَلػيَّ ، ِلػي َفػأَْلَ َؽ ِبػَداِر َأْىِمػي َفػِإْف رََأْ ػَت َأْف تَػْأَذفَ ، َ ْمِمُكَيا

                                                 
 (.َِْ/ٔتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ُ)
 (.ِِٗجامح التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لمعبلئى، )ص:  (ِ)
 (.ٖٓ/ ّفي األمة، لؤللباني، ) يءسمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا الس (ّ)
 (.ُٖٕٗ/ّٔٔ/ُ، كتاب النكاح، باب حسف معاشرة النساء، )ابف ماجوسنف  (ْ)
 (.ِٔٔ/ ُ، )م. لمسندابف ماجويد.حاشية السندم عمى سنف جمح عمج. كىك الرجؿ مف العجـ. كالمراد عبأع ج:  (ٓ)
(ٔ)  :  (.ُِّ/ ْاسـ جبؿ بالحجاز قرب المدينة، معجـ البمداف، لمحمكم، )اْلَقُد ـِ
 (.ٖٓ/ ٓخبر مكتو، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )نعى:  (ٕ)
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 ِِٕ 

ِر ػَرًة َعْ ِنػي ِلَمػا َقَضػى المَّػُو ِلػي َعَمػى ِلَ ػاِف َفَخَرْجُت قَ : َقاَلتْ ، (َفاْفَعِمي ِإْف ِ ْئتِ ): َقاؿَ ، َبْعِض َأْمِري
، (َكْ ػَؼ َزَعْمػِتق): َفَقػاؿَ ، َأْ  ِفػي َبْعػِض اْلُ ْجػَرِة َدَعػاِني، َ تَّى ِإَذا ُكْنػُت ِفػي اْلَمْ ػِجدِ ، اهلل  َرُ  ؿِ 
َ ْبمُػػَ  اْلِكتَػػاُب  َنْعػػُي َزْ ِجػػِؾ َ تَّػػى ِفػػي َبْ ِتػػِؾ الَّػػِذي َجػػاَء ِف ػػوِ  اْمُكِثػػي): َفَقػػاؿَ ، َفَقَ ْ ػػُت َعَمْ ػػوِ : َقاَلػػتْ 
 .(3)ِف ِو َأْرَبَعَ  َأْ ُيٍر َ َعْ رًا (ِ)َفاْعَتَدْدتُ : َقاَلتْ ، (ُ)َأَجَموُ 
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ٚ٘: حديث رقـفي  سبقت ترجمتو، ثق : ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى َأُب  َبْكِر  *
اؽ ٍبػف كىٍعػبَ عد  * ػاًعي ٍجػرىةٍبػًف عي  ٍبف ًإٍسػحى ـٌ اٍلبمػكل اٍلمػدًني (ْ)اٍلقيضى مػات بعػد ، مػف الثالثػة، ثقػ ، ثػ

 .(ٓ)األربعيف لميجرة 
ٍجػػػػرىةى َزْ َنػػػػَب  * ًمػػػػٌي بػػػػف السَّػػػػكىف، (ٔ) الثانيػػػػة مػػػػف: ًبٍنػػػػًت كىٍعػػػػًب ٍبػػػػًف عي   ، (ٖ)كأبػػػػك نعػػػػيـ، (ٕ)ذكرىػػػػا أبيػػػػك عى

كقػػػاؿ ، (َُ)" ليػػا صػػحبة": اؿكقػػػ، ذكرىػػا ابػػػف حبػػاف فػػي التػػابعيف ، فػػػي الصػػحابة (ٗ)كابػػف عبػػد البػػر
: قػػػاؿ ابػػػف حجػػػر، (ٖٔ)"مجيكلػػػة": قػػػاؿ ابػػػف حػػػـز، (ُِ)"كثقػػػت" : كقػػػاؿ الػػػذىبي، (ُُ)"تابعيػػػة": النػػػككم

 .(ُٓ)"صحابية": كقاؿ مرة، (ُْ)" كيقاؿ ليا صحبة، مقبكلة"

                                                 
 (.ِٔٔ/ ُ، )م، لمسندابف ماجوسندم عمى سنف أم تنتيي العدة المكتكبة، حاشية ال بم  الكتاب أجمو:  (ُ)
 (.ُْٖىي تربص يمـز المرأة عند زكاؿ النكاح المتأكد أك شبيتو، التعريفات، لمجرجاني، )ص: العدة:  (ِ)
فيو أف المتكفي فائدة: (.َُِّ/حْٓٔ/ ُ، كتاب الطبلؽ، باب أيف تعتد المتكفي عنيا زكجيا، )ابف ماجوسنف  (ّ)

ف تعتد في بيتيا كال تخرج منو، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، البف عبد البر عنيا زكجيا عمييا أ
 (.ُّ/ ُِالقرطبي، )

 (.ْْٔ/  َُىذه النسبة إلى قبيمة قضاعة، األنساب، لمسمعاني، )اْلُقَضاِعي:  (ْ)
 (.َِّبف حجر، )ص: ، الانظر: تقريب التيذيب(، ِْٖ/َُتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (.ْٕٕ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ٔ)
 : سىعيد بف عيثماف بف السَّكف البغدادم. أُب  َعِمّي بف ال ََّكف(، ِّْ/ُِتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٕ)
 (.ُٕٖٓ/ْاالستيعاب في معرفة األصحاب، يكسؼ بف عبد اهلل القرطبي المعركؼ بابف عبد البر، ) (ٖ)
 (. ُِّْ/ٔرفة الصحابة، ألبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني، )مع (ٗ)
 (.ُِٕ/ ْالثقات، البف حباف، ) (َُ)
 (.ِْٔ/ِتيذيب األسماء كالمغات، لمنككم) (ُُ)
 (.َٖٓ/ ِالكاشؼ، لمذىبي، ) (ُِ)
 (.َُٖ/ ِميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ُّ)
 (.ْٕٕ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ُْ)
 (.ُِٔ/ٖفي تمييز الصحابة، البف حجر، )اإلضابة  (ُٓ)
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 ِِٖ 

 .مقب ل تميؿ الباحثة إلى أنيا
اًلػػؾو اْلُفَرْ َعػػَ  * َـّ ، تزكجػػت سػػيؿ بػػف رافػػح، (ٔ)درمالخػػ سػػعيد يأخػػت أبػػ، بػػف سػػناف الخدريػػة: ًبٍنػػتى مى ثػػ

  .(ٕ) أسممت كبايعت الرسكؿ اهلل، سيؿ بف بشير
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػػػػػاف مػػػػف طريػػػػػؽ ةشػػػػيب أبػػػػػيأخرجػػػػو ابػػػػف  ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى  ،(ْ)أخرجػػػػو أبػػػػػك داكدك ، (ّ)بمفظػػػػو سي
اًلػػؾ بػػ جمػػيعيـ مػػف طريػػؽ، (ٖ)كابػػف حبػػاف، (ٕ)الػػدارميك ، (ٔ)كالنسػػائي، (ٓ)الترمػػذمك  كأخرجػػو ، ف أىنىػػسمى

  عػػػػػػػػػػػف كأخرجػػػػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػػػػد، الثَّػػػػػػػػػػػٍكًرمٌ  سيػػػػػػػػػػػٍفيىاف كبلىمػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ، (َُ)مالػػػػػػػػػػػؾك ، (ٗ)النسػػػػػػػػػػػائي
ػػػػؿ الرَّقىاًشػػػػيٌ  ًبٍشػػػػر بػػػػف الميفىضَّ
ػػػػًعٍيد القىطَّػػػػاف كعػػػػف، (ُُ)   كأخرجػػػػو ابػػػػف راىكيػػػػو عػػػػف، (ُِ)يىٍحيىػػػػى بػػػػف سى

، (ُْ)د بػػف شػػياب الزىػػرمحمػػعاصػػـ مػػف طريػػؽ مي  أبػػيكأخرجػػو ابػػف ، (ُّ)ًعٍيسىػػى بػػف ييػػٍكنيس السَّػػًبٍيًعيٌ 
 مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ  كأخرجػػػػػػػو الحػػػػػػػاكـ، (ُٓ)كأخرجػػػػػػػو الطحػػػػػػػاكم مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ أىنىػػػػػػػس بػػػػػػػف ًعيىػػػػػػػاض المٍَّيثًػػػػػػػيٌ 

ػػػًعٍيد القىطَّػػػػاف اًلػػػؾجمػػػيعيـ ) ،(ُٔ) يىٍحيىػػػى بػػػف سى ػػػىك ، يىٍحيىػػػىك ، ًبٍشػػػػرك ، سيػػػٍفيىافك ، مى  ( تػػػػابعكا أىنىػػػس، ًعٍيسى
مىٍيمىاف بٍ  يَّاف فسي اؽ ٍبف كىعٍ  في ركايتو عف حى  بإسناده كبمفظو. ب ٍبف عيٍجرىةًإٍسحى

                                                 
 (.َِٖ/ ٖاإلضابة في تمييز الصحابة، البف حجر، ) (ُ)
 (.ِِٖ/ٖالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ِ)
 (.ُُٖٖٗ/حُْٖ/ ٓمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الطبلؽ، باب في المتكفي عنيا، مف قاؿ تعتد في بيتيا، ) (ّ)
 (.ََِّ/حُِٗ/ ِالمتكفي عنيا تنتقؿ، ) سنف أبي داكد، كتاب النكاح، باب (ْ)
 (.َُِْ/حََٓ/ ّسنف الترمذم، كتاب النكاح، باب ما جاء أيف تعتد المتكفي عنيا زكجيا   ) (ٓ)
االسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب النكاح، باب قىٍكليوي تىعىالىى:  (ٔ) كفى أىٍزكىاجن يىذىري ـٍ كى فٍَّكفى ًمٍنكي  -قرة: ]سكرة الب كىالًَّذيفى ييتىكى

 (.َُٕٕٗ/حّْ/ َُ[ )ِّْ ية 
 (.ِّّّ/حُْٗٔ/ ّسنف الدارمي، كتاب النكاح، باب خركج المتكفي عنيا زكجيا، ) (ٕ)
 (.ِِْٗ/ُِٖ/ َُصحيح ابف حباف، باب ذكر كصؼ عدة المتكفي عنيا زكجيا، ) (ٖ)
 (.ِّّٓ/حََِ/ ٔبر، )السنف، لمنسائي، كتاب النكاح، عدة المتكفي عنيا زكجيا مف يـك أف يأتييا الخ (ٗ)
 (.ٕٖ/حُٗٓ/ ِمكطأ مالؾ، كتاب النكاح، باب مقاـ المتكفي عنيا زكجيا في بيتيا حتى تحؿ ) (َُ)
 (.ِّّٕٔ/حّٓٓ/ ْٓمسند أحمد، مسند النساء، حديث فريعة بنت مالؾ، ) (ُُ)
 (.َِٕٖٕ/حِٖ/ ْٓالمصدر نفسو، ) (ُِ)
 (.ُِٖٕ/حْٕ/ ٓمسند إسحاؽ بف راىكيو، ) (ُّ)
اًلًؾ ٍبًف ًسنىاف، )اآل (ُْ) ٍيعىةي ًبٍنتي مى  (. ُّّّ، َّّّ/حَُُ/ ٔحاد كالمثاني، البف أبي عاصـ، اٍلفيرى
 شرح معاني اآلثار، لمطحاكم، كتاب النكاح، باب المتكفي عنيا زكجيا ىؿ ليا أف تسافر في عدتيا  (ُٓ)
 (.َْٕٓ/حٕٕ/ ّ)
، )المستدرؾ لمحاكـ، كتاب الطبلؽ، باب ًبٍسـً اهلًل الرَّ  (ُٔ) ًف الرًَّحيـً  (.ِّّٖ/حَِٖ/ ٍِحمى



َضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُد . 

 ِِٗ 

 إ ناده ضع ؼ.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كأحمػد كهيرىمػا كمػا مبػيف ، تابعػو الثقػات فػي ركايػة النسػائي، صدكؽسي
 في التخريج.

ٍينىب ًبٍنت كىٍعب: كفيو  كليس ليا متابح.، مقبكلة: زى

ٍينىػ ": كضػعفة الشػيخ األلبػاني فقػاؿ جػر نفسػو لػـ يكثػؽ زينػػب الحػاؿ كابػف ح ىػذه محيكلػة بزى
 .(ُ)يعني عند المتابعة  كقاؿ مجيكلة

 
 ( ٖٓٔ:  د ث رقـ) 

اجٍ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ : َقاؿَ  َ دََّثَنا َأُب  ُكَرْ بٍ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ  َعْف ، َعْف َ جَّ
 َكاَنػػػػػػْت َ ِب َبػػػػػػُ  ِبْنػػػػػػُت َ ػػػػػػْيٍؿ َتْ ػػػػػػَت : َقػػػػػػاؿَ ، َعػػػػػػْف َجػػػػػػدِّهِ ، َعػػػػػػْف َأِب ػػػػػػوِ ، َعْمػػػػػػِر  ْبػػػػػػِف ُ ػػػػػػَعْ بٍ 

ِإَذا ، َلػْ َل َمَخاَفػُ  المَّػوِ ، َ المَّػوِ ، َ ا َرُ ػ َؿ المَّػوِ : َفَقاَلتْ ، َ َكاَف َرُجً  َدِم ًما، ثَاِبِت ْبِف َقْ ِس ْبِف َ مَّاسٍ 
: َقػاؿَ ، َنَعػـْ : َقاَلػتْ  (ٕ))َأتَػُردِّ َف َعَمْ ػِو َ ِد َقتَػُوق(:  ِ اهللَفَقػاَؿ َرُ ػ ُؿ ، ِفػي َ ْجِيػوِ  َدَخَؿ َعَميَّ َلَبَ ػْقتُ 
ؽَ : َقاؿَ ، َفَردَّْت َعَمْ ِو َ ِد َقَتوُ   .(ٖ) اهلل  َبْ َنُيَما َرُ  ؿُ  َفَفرَّ

 : ا  نادرجاؿ تراجـ : أ لً  

 .ِْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : َأُب  ُكَرْ بٍ  *

اج * : حػديث رقػـسػبقت ترجمتػو فػي ، رابعػةمف الطبقة ال،  دلسكث ر الخطأ  د ؽ ، بف أىٍرطىاة َحجَّ
ِٔ. 
ػػد: َأِب ػػوك،  ػػد ؽ: بػػف شيػػعىٍيبَعْمػػر   * مَّ    : جػػده  ، ثبػػت  ػػماعو مػػف جػػده صػػدكؽ شيػػعىٍيب بػػف ميحى

ٍبد المَّو ٍبف عىٍمرك بف اٍلعىاص  .ْْ رقـ : سبقكا في حديث عى

 

 

                                                 
 (.َِٔ/ٕإركاء الفميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لؤللباني، ) (ُ)
 (.ِْٗ/ ِالحديقة: اٍلبيٍستىاف. كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، البف الجكزل، ) د قتو:  (ِ)
 (.َِٕٓح/ّٔٔ/ ُ، كتاب الطبلؽ، باب المختمعة تأخذ ما أعطاىا، )ابف ماجوسنف  (ّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِّ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

، كلمحػػػديث شػػػكاىد، يجػػػان مػػػف طريػػػؽ عمػػػرك بػػػف شػػػعيب عػػػف أبيػػػو عػػػف جػػػدهلػػػـ أجػػػد لػػػو تخر  
كأخرجػو أحمػد مػف طريػؽ ، بنحػك لفظػو بػو مف طريؽ ابف عباس  (ٕ)كالنسائي، (ٔ)فأخرجو البخارم

 .(ٖ) بنحك لفظو يثمو بوح أبيبف سيؿ 

 .إ ناده ضع ؼ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  بح.كلـ يتا صدكؽ سي

اج: وفيه  كلـ يصرح بالسماع.، مف الطبقة الرابعة، يدلسك  كثير الخطأ، صدكؽ، بف أرطاة الَحجَّ
 .(ٗ)كضعفو الشيخ األلباني

 
  ) د ث رقـ: *( 

، َ ػدَّثََنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ : َ ػدَّثََنا َعْبػُد المَّػِو ْبػُف َ ػِع ٍد َقػاؿَ :  ابػف ماجػوقاؿ ا ماـ 
ِإَذا ): َقػاَؿ َرُ ػ ُؿ المَّػوِ : َقػاؿَ ، َعْف َجدِّهِ ، َعْف َأِب وِ ، َعْف َعْمِر  ْبِف ُ َعْ بٍ ، َعْجَ فَ َعِف اْبِف 

ـُ اْلَجاِرَ  َ  ّـَ ِإنِّي َأْ َأُلَؾ َخْ َرَىا َ َخْ َر َما َجَبْمَتَيا َعَمْ وِ : َفْمَ ُقؿْ ، اْ َتَرى َأَ ُدُك َ َأُع ُذ ِبَؾ ِمْف ، المَُّي
ـْ َبِع ًرا، َ ْلَ ْدُع ِباْلَبَرَك ِ ، َ رِّ َما َجَبْمَتَيا َعَمْ وِ َ رَِّىا  َ  َذا اْ َتَرى َأَ ُدُك ، َفْمَ ْأُخػْذ ِبػِذْرَ ِة َ ػَناِموِ ، َ اِ 

 .(٘) (َ ْلَ ُقْؿ ِمْثَؿ َذِلؾَ ، َ ْلَ ْدُع ِباْلَبَرَك ِ 
 .ُٓ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 

 
 
 

                                                 
 (.ِّٕٓ/حْٔ/ٕصحيح البخارم، كتاب الطبلؽ، باب الخمح ككيؼ يككف الطبلؽ فيو، ) (ُ)
 (.ِٖٔٓ/حِٕٕ/ٓالسنف، لمنسائي، كتاب الطبلؽ، باب الخمح، ) (ِ)
يثَّمو، ) (ّ)  ( َُْٗٔ/ُٕ/ِٔمسند أحمد، مسند المكييف، حديث سىيؿ بف أبي خى
 (.ٕٓ/ٓ، لؤللباني، )ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ْ)
 (.ِِِٓ/حٕٕٓ/ ِ، كتاب التجارات، باب شراء الرقيؽ، )ابف ماجوسنف  (ٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِّ 

 ( ٗٓٔ:  د ث رقـ)
 ، َ ْفػػُص ْبػػُف ِغَ ػػاثٍ  َ ػػدََّثَنا: َقػػاؿَ  َ ػػدََّثَنا َعْبػػُد المَّػػِو ْبػػُف َ ػػِع د:  ماجػػوابػػف قػػاؿ ا مػػاـ 

اجٍ ، َ َأُب  َخاِلدٍ  َبْ رِ ، َعْف َ جَّ َل َبْأَس ِبػاْلَ َ َ اِف ): َقاؿَ ، ِِ  اهلل َأفَّ َرُ  ؿَ ، (ُ)َعْف َجاِبرٍ ، َعْف َأِبي الزن
 .(ِ)رَِىُو َنِ  َئ ً َ كَ ، (َ ًدا ِبَ دٍ ، ْثَنْ فِ اَ اِ ًدا بِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ْٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبفي سىًعيدَعْبُد المَِّو *
 .ٕٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبف ًهيىاثَ ْفص *
اُج *  .ِٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ،  الرابعة مف،  دلس، كث ر الخطأ  د ؽ: اةرطَّ بف أى الَ جَّ
َبْ ر  َأبِ *  مَّد ٍبف ميٍسًمـ: الزن  .ْٖ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، مف الثالثة،  دلس، ثق ، ميحى
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ٍيػػػػػػ ٍبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف نيمى   عػػػػػػفكأخرجػػػػػػو أحمػػػػػػد مػػػػػػف طريػػػػػػؽ ، (ّ)رأخرجػػػػػػو الترمػػػػػػذم مػػػػػػف طريػػػػػػؽ عى
ػػػػاًنيٌ  رىاسى ػػػمىمً ، (ْ)نىٍصػػػر ٍبػػػػف بىػػػاب اٍلخي ٍكف السُّ   كأخرجػػػػو أبػػػػك يعمػػػى مػػػػف طريػػػػؽ، (ٓ)يٌ كعػػػػف يىًزٍيػػػد بػػػػف ىىػػػػاري

بَّػاد بػػف العىػػكَّاـ الًكبلىبًػيٌ  ٍبػػد اهلل، (ٔ)عى بَّػػاد(، كيىًزٍيػد، نىٍصػػرك ، جميعيـ)عى يَّػػاف ، كعى ػمىٍيمىاف ٍبػػف حى  فػػيتػػابعكا سي
ػػػػػػػاج بػػػػػػػف أى  جَّ  ، (ٖ)كالنسػػػػػػػائي، (ٕ)داكد ككأخرجػػػػػػػو أبػػػػػػػ، كبنحػػػػػػػك لفظػػػػػػػو اة بإسػػػػػػػنادهرطَّػػػػػػػركايتػػػػػػػو عػػػػػػػف الحى

كأخرجػو الطبرانػي ، جميعيـ مف طريػؽ المٍَّيػث بػف سىػٍعد، (ُُ)كابف حباف، (َُ) ةكانكأبك ع، (ٗ)كالترمذم

                                                 
ٍبًد المًَّو. َجاِبر (ُ)  ٍبًف عى
استدؿ بو مف ال فائدة: (. ُِِٕ/حّٕٔ/ِ، كتاب التجارات، باب الحيكاف بالحيكاف نسيئة، )ابف ماجوسنف  (ِ)

اف بيح بخبلفو في الدراىـ فإنيا ال تتعيف، فيككف رد يقكؿ بجكاز االستقراض في الحيكاف ألف االستقراض في الحيك 
المثؿ في الدراىـ كرد العيف، كالحيكاف يتعيف فرد المثؿ فيو رد لمبدؿ كىك بيح فبل يجكز لمنيى كقد جاء ما يدؿ عمى 

 (.ّٖ/ ِ، )م، لمسندابف ماجوالجكاز، لكف النيى مقدـ عمى الجكاز.حاشية السندم عمى سنف 
 (. ُِّٖ/حُّٓ/ ّأبكاب البيكع، باب ما جاء في كراىية بيح الحيكاف بالحيكاف نسيئو، ) سنف الترمذم، (ّ)
 (.ُُّّْ/حِّْ/ ِِ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند جابر بف عبد اهلل  (ْ)
 (.َُّٔٓ/حِٕٗ/ ِّ)انظر:(، َُْٗٓ/حُّٖ/ ِّالمصدر نفسو، ) (ٓ)
 (.َِِٕ/حُْٓ/  ْ، )ابر بف عبد اهلل مسند أبي يعمى المكصمي، مسند ج (ٔ)
 (.ّّٖٓ/حَِٓ/ ّسنف أبي داكد، كتاب البيكع، باب في ذلؾ إذا كاف يد بيد، ) (ٕ)
 (.ُُٕٔ/ّٔ/ٔالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب البيكع، باب بيح الحيكاف بالحيكاف يداي بيد، ) (ٖ)
 (.ُِّٗ/حِّٓ/ ّلعبديف، )سنف الترمذم، أبكاب البيكع، باب ما جاء في شراء العبد با (ٗ)
 (.ُٓٓٓ/ح َُْ/ ّمستخرج أبي عكانة، كتاب الحج، باب بياف إباحة العبد بالعبديف يدان بيد ) (َُ)
 (.َْٓٓ/حُْٓ/ َُصحيح ابف حباف، كتاب السير، ذكر البياف بأف البيعة إنما يجب أف تقح عمى اإلماـ، ) (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِِّ 

س مػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ ًنيػػػػػػػػػػػػز اٍلفىػػػػػػػػػػػػبلَّ   مػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ ةشػػػػػػػػػػػػيب أبػػػػػػػػػػػػيكأخرجػػػػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػػػػف ، (ُ)بىٍحػػػػػػػػػػػػر ٍبػػػػػػػػػػػػف كى
ػػػٍيـ بػػػف بىًشػػػٍير ػػػكَّار الًكٍنػػػًدمٌ  ككأخرجػػػو أبػػػ، (ِ)ىيشى            ،جمػػػيعيـ )المٍَّيػػػث، (ّ)يعمػػػى مػػػف طريػػػؽ أىٍشػػػعىث بػػػف سى

ٍبػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػٍيـ، كبىٍحػػػػػػػػػػر، د اهللكعى ػػػػػػػػػػاجي بػػػػػػػػػػف أرطػػػػػػػػػػاة ، كأىٍشػػػػػػػػػػعىث(، كىيشى جَّ   ركايتػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػيتػػػػػػػػػػابعكا الحى
مَّدي ٍبفي ميٍسًمـً ٍبًف تىٍدريس عف جابر  .كبنحك لفظوبو  ميحى

 إ ناده ضع ؼ.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثا

يَّػػاف صػػدكؽ: فيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى كمػػا ، كهيػػره، أحمػػدتكبػػح متابعػػة تامػػة فػػي ركايػػة ، سي
ٍفص ٍبف ًهيىاثو ب مقركنان  ابف ماجوركل لو   .كىك ثقة حى

اجي بف أرطاة: كفيو  جَّ كلػـ ، فيك مف الطبقػة الرابعػة، بالنسبة لتدليسو، كثير الخطأيدلس  صدكؽ، الحى
 يصرح بالسماع في أم مف الركايات.

 كهيره كما ىك مبيف في التخريج، أبي داكد تامة في ركاية متابعةتابعو الثقات  

مَّػد ٍبػف ميٍسػًمـً : كفيو صػرح بالسػماع فػي ركايػة أبػي يعمػى ، مػف الطبقػة الثالثػة يػدلس، ثقػة، ميحى
 .يالمكصم

الصػػحيح لغيػػره بمجمػػكع ىػػذه الطػػرؽ. كقػػد صػػححو  يتقػػكل كيرتفػػح إلػػي درجػػة، عػػددت طرقػػوالحػػديث ت
 .(ْ) الشيخ األلباني

 
 ( ٘ٓٔ:  د ث رقـ)

ػػ:  ابػػف ماجػػوقػػاؿ ا مػػاـ  َعػػْف ، َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد اأْلَْ َمػػرُ : ُد ْبػػُف َطِر ػػٍؼ َقػػاؿَ َ ػػدََّثَنا ُمَ مَّ
ـْ ، )َأفَّ َرُ ػ َؿ اهلل ِ ، َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد المَّوِ ، َعْف َعاِمرٍ ، ُمَجاِلدٍ  َأَجػاَز َ ػَياَدَة َأْىػِؿ اْلِكتَػاِب َبْعِضػِي

 .(٘)َعَمى َبْعٍض(
 
 

                                                 
 (.ُِْٕ/حُّْ/ ّالمعجـ األكسط، لمطبراني، ) (ُ)
 (.ِِٖٗٓ/حَٕٓ/ ْمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب البيكع، باب كتاب البيكع كاألقضية البر بالتمر نىًسيئة ) (ِ)
 (.َِِٕ/حُْٓ/ ْ، )مسند أبي يعمى المكصمي، مسند جابر بف عبد اهلل  (ّ)
 (.ُِٕ/ ٓ، لؤللباني، )ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ْ)
 (.ِّْٕ/حْٕٗ/ ِأىؿ الكتاب بعضيـ عمى بعض، ) ، كتاب األحكاـ، باب شيادةابف ماجوسنف  (ٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِّّ 

 : ا  ناد رجاؿ تراجـ: أ لً 
ػػد * ًمػػيٌ  ٍبػػف طىًريػػؼ ُمَ مَّ ًميفىػػة اٍلبىجى ٍعفىػػر اٍلكيػػكًفيٌ  ٍبػػف خى كأربعػػيف  مػػف العاشػػرة مػػات سػػنة اثنتػػيف، أىبيػػك جى

 .(ُ) كمائة لميجرة
، (ٓ)كذكره ابف حبػاف فػي الثقػات، (ْ)ككذا الذىبي، (ّ)كالخطيب البغدادم، (ِ)يقوي الدارقطنكثَّ  

سػمح " أدركتػو كلػـ أ: كقاؿ أبك حاتـ، (ٕ)بو"" ال بأس : كقاؿ مرة، (ٔ)" محمو الصدؽ": كقاؿ أبك زرعة
 .(ٗ)" صدكؽ": كقاؿ ابف حجر، (ٖ)منو"

 كما قاؿ الذىبي. ثق  نوح الباحثة إتيرجَّ 
  .ِٗ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ضع ؼ: بف سعيدمجالد  *
  .ٖٖ:حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍيؿ الشٍَّعًبيٌ بً حبف شىرى َعاِمر  *

 : د ثتخر ج ال : ثان اً 
يَّاف مف طريؽ البييقيأخرجو  مىٍيمىاف ٍبف حى سي

(َُ). 
 إ ناده ضع ؼ.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف صدكؽ: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  كلـ يتابح.، سي
 كلـ يتابح.، كمجالد ضعيؼ

كالشػػػػػيخ ، (ُِ)كضػػػػػعفو الييثمػػػػػي، (ُُ)"كىػػػػػك ممػػػػػا أخطػػػػػأ فيػػػػػو أبػػػػػك خالػػػػػد ىكػػػػػذا ركاه": البييقػػػػػيقػػػػػاؿ 
 .(ُّ)األلباني

 
                                                 

 (.ْٖٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، َْٗ/ ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ٖٗسؤاالت الحاكـ النيسابكرم، لمدار قطني في الجرح كالتعديؿ، )ص:  (ِ)
 (.ُُْ/ ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ُّٖ/ ِالكاشؼ، لمذىبي، ) (ْ)
 (.ِٗ/ ٗالثقات، البف حباف، ) (ٓ)
 (.ِّٗ/ ٕالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٔ)
 (. ُُْ/ ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (.ِّٗ/ ٕالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٖ)
 (.ْٖٓ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ٗ)
 (.ُُٓٗٗ/حُِٖ/ ُْلسنف كاآلثار، لمبييقي، كتاب الشيادات، باب شرط المذيف تقبؿ شياداتيـ، )معرفة ا (َُ)
 (. ِٕٗ/َُ، لمبييقي، )الكبرلالسنف  (ُُ)
 (.ٔٓ/ ّ، لمييثمى، )ابف ماجومصباح الزجاجة في زكائد  (ُِ)
 (.ّْٕ/ ٓ، لؤللباني، )ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ُّ)



انػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّ . 

 ِّْ 

 (ٙٓٔ:  د ث رقـ)
 َ دََّثَنا : َ َعْبُد المَِّو ْبُف َ ِع د َقاَل ، َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 
َرُ  ُؿ  َقاؿَ : َقاؿَ  َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َعْف َ ِع ِد ْبِف َأِبي َ ِع دٍ ، َعِف اْبِف َعْجَ فَ ، َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ 

ـْ َ ؽ  َعَمى المَِّو َعْ ُنوُ : اهلل ِ  ، الَِّذي ُ ِر ُد اأْلََداءَ (ٔ)َ اْلُمَكاَتبُ ، ِفي َ ِب ِؿ المَّوِ ، اْلَغاِزي: )َثَ َثٌ  ُكمنُي
  .(ٖ)الَِّذي ُ ِر ُد التََّعفنَؼ((ٕ)َ النَّاِكحُ 

 : ا  نادجاؿ تراجـ ر : أ لً 
  .ْٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : المًَّو ٍبفي سىًعيد*َعْبُد 

  .ُْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ،  د ؽ اختمطت عم و أ اد ث أب  ىر رة: *اْبف َعْجَ ف
،  أـ  ممو مر م ، ر ا تو عف عائ  ، تغ ر قبؿ م تو بأربع  ن ات، ثقة: ٍبف أىًبي سىًعيد* َ ِع د 

كقاؿ برىاف الديف الحمبي ، (ْ)في االختبلط"ما أحسب أحدان أخذ عنوي : فقاؿ الذىبي، تميز اختبلطو
حديث سبقت ترجمتو في ، (ٓ)"الراجح أف أحدان لـ يسمح منو في تغيره: الميكنى ابف سبط العجمي

 .ٖٓ: رقـ
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػػػػػاف بنحػػػػك لفظػػػػو ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى أخرجػػػػو أبػػػػك يعمػػػػى مػػػػػف طريػػػػؽ سي
 ،(ٕ)كأخرجػػػػو الترمػػػػػذم، (ٔ)

ػػػػػػػػٍعد جمػػػػػػػػيعيـ، (ٗ)مكالبغػػػػػػػػك ، (ٖ)النسػػػػػػػػائيك   كأخرجػػػػػػػػو النسػػػػػػػػائي مػػػػػػػػف ، مػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ المٍَّيػػػػػػػػث بػػػػػػػػف سى
ٍنظىًميٌ  ٍبد اهلل بف الميبىارىؾ الحى طريؽ عى
 كأخرجػو، (ُُ) كأخرجػو أحمػد عػف يىٍحيىػى بػف سىػًعٍيد القىطَّػاف، (َُ)

                                                 
تب الرجؿ عبده عمى ماؿ يؤديو إليو، فإذا أداه صار حران، النياية في هريب الحديث المكاتبة أف يكاالمكاتب:  (ُ)

 (.ُْٖ/ ْكاألثر، البف األثير، )
 (.ُُْ/ ٓالمتزكج، المصدر نفسو، )الناكح:  (ِ)
الكؼ عف الحراـ كالسؤاؿ مف التعفؼ: (، ُِٖٓ/حُْٖ/ِ، كتاب العتؽ، باب اٍلميكىاتب، )ابف ماجوسنف  (ّ)

 (.ِْٔ/ ّنياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )الناس، ال
 (.ِّْ/ُميزاف اإلعتداؿ، لمذىبي، ) (ْ)
 (.ُِّاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، ابف سبط العجمي )ص:  (ٓ)
 (.ّٓٓٔ/حَُْ/ ُُ) مسند أبي يعمى المكصمي، مسند أبي ىريرة  (ٔ)
 (ُٓٓٔ/حُْٖ/ْاء في المجاىد، )سنف الترمذم، أبكاب الجياد، باب ما ج (ٕ)
 (.ْٓٗٗ/ْٕ/ ٓالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المكاتب، باب فضؿ الركحة في سبيؿ اهلل، ) (ٖ)
 (.ِِّٗ/حٕ/ ٗشرح السنة، لمبغكم، كتاب النكاح، باب اختيار ذات الديف، ) (ٗ)
 (.َُِّ/حُٓ/ ٔالسنف، لمنسائي، كتاب الجياد، باب فضؿ الركحة في سبيؿ اهلل، ) (َُ)
  انظر:(، ُْٕٔ/حّٖٕ/ُِ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة  (ُُ)
 (.ُّٔٗ/حّٕٗ/ ُٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِّٓ 

ػػػًعٍيد القىطَّػػػاف، (ّ)البييقػػػيك ، (ِ)كالحػػػاكـ، (ُ)ابػػػف الجػػػاركد  كأخرجػػػو ، جمػػػيعيـ مػػػف طريػػػؽ يىٍحيىػػػى بػػػف سى
ػػػػػر بػػػػػف رىاًشػػػػػد ٍعمى عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ عػػػػػف مى
ٍبػػػػػد اهلل ك يىٍحيىػػػػػى، جمػػػػػيعيـ )المٍَّيػػػػػث، (ْ)  تػػػػػابعكا ، كمعمػػػػػر(، كعى

ٍجػػبلىف بإسػػتاده كبمثمػػو ػػد بػػف عى مَّ يَّػػاف فػػي ركايتػػو عػػف ميحى ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى مػػف طريػػؽ  البييقػػيكأخرجػػو ، سي
اًلح  .(ٓ)بو بمثمو ىريرة أبيسىًعيد ٍبف أىًبي سىًعيد الميقبرَّم عف  تابح سييىٍيؿ بف أىًبي صى

 إ ناده ضع ؼ.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً  

يَّافسي  فيو كهيػره ، بإسػناد ضػعيؼ فػي ركايػة النسػائي تكبح متابعة تامة، صدكؽ، مىٍيمىاف ٍبف حى
 كما ىك مبيف في التخريج.

مَّد بف عىٍجبلىف: كفيو  . كتفرد بو ابف عجبلف، ىريرة أبيصدكؽ اختمطت عميو أحاديث  ميحى

ػػػًعيد:  ف ػػػو ػػػًعيد ٍبػػػف أىبًػػػي سى  كأـ سػػػممة، ركايتػػػو عػػػف عائشػػػة، تغيػػػر قبػػػؿ مكتػػػو بػػػأربح سػػػنكات، ثقةةةة: سى
 كقػػػػػاؿ ، (ٔ)"مػػػػػا أحسػػػػػب أحػػػػػدان أخػػػػػذ عنػػػػػوي فػػػػػي االخػػػػػتبلط: فقػػػػػاؿ الػػػػذىبي، تميػػػػػز اختبلطػػػػػو، مر ػػػػػم 

أمػػا  (ٕ)"الػػراجح أف أحػػدان لػػـ يسػػمح منػػو فػػي تغيػػره: برىػػاف الػػديف الحمبػػي الميكنػػى ابػػف سػػبط العجمػػي
ٍيرىةبالنسبة لئلرساؿ ركل ىنا  ٍف أىًبي ىيرى  . عى

 
 ( ٚٓٔ:  د ث رقـ)

َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد : َ َأُبػ  َبْكػٍر اْبَنػا َأِبػي َ ػْ َبَ  َقػاَل ، َ دََّثَنا ُعْثَمافُ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 
َجِم ًعػا َعػْف ، َ َعْبُد الرَِّ  ـِ ْبُف ُ َمْ َمافَ ، َ دََّثَنا َجِر رٌ : َقاَل ، ح  َ دََّثَنا ُعْثَماُف ْبُف َأِبي َ ْ َب َ ، اأْلَْ َمرُ 

ػػِد ْبػػِف ِإْ ػػَ اؽَ   َعػػْف ، َأُظننػػُو َعػػِف اْبػػِف َأِبػػي اْلَعْ َجػػاِء َ اْ ػػُمُو ُ ػػْفَ افُ ، َعػػِف اْلَ ػػاِرِث ْبػػِف ُفَضػػْ ؿٍ ، ُمَ مَّ
َفُيػػَ   -اْلُجػػْرُح : َ اْلَخْبػػؿُ  -ْف ُأِ ػػ َب ِبػػَدـٍ َأْ  َخْبػػؿٍ َمػػ): َقػػاَؿ َرُ ػػ ُؿ اهللِ : َأِبػػي ُ ػػَرْ ٍح اْلُخزَاِعػػيِّ َقػػاؿَ 

                                                 
 (.ٕٗٗ/حِْٓالمنتقى، البف الجاركد، باب الكاتب كالمدبر، )ص:  (ُ)
 (ِٖٕٔ/حُْٕ/ِكتاب النكاح، ) انظر:(، ِّٔ/ ِالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب المكاتب، ) (ِ)
 (.ّّٕٗ/ُّْ/ ٔشعب اإليماف، لمبييقي، كتابة جياد، ) (ّ)
 (.ِْٓٗ/ِٗٓ/ ٓمصنؼ عبد الرزاؽ، الصنعاني، كتاب الجياد، باب فضؿ الجياد، ) (ْ)
يىا ًليىٍسكيفى ًإلى  (ٓ) ٍكجى عىؿى ًمٍنيىا زى ٍييىا{ ]سكرة األعراؼ: السنف الكبرل، لمبييقي، بىابي الرٍَّهبىًة ًفي النّْكىاًح قىاؿى اهللي تىعىالىى: }كىجى

 (.ُّْٔٓ/حُِٓ/ ٕ[ )ُٖٗ
 (.ِّْ/ُميزاف اإلعتداؿ، لمذىبي، ) (ٔ)
 (.ُِّاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، ابف سبط العجمي )ص:  (ٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِّٔ 

َأْ  َ ْأُخػػَذ ، َأْ  َ ْعفُػػ َ ، َأْف َ ْقتُػػؿَ : َفػػِإْف َأرَاَد الرَّاِبَعػػَ  َفُخػػُذ ا َعَمػػى َ َدْ ػػوِ ، َبػػْ َف ِإْ ػػَدى ثَػػَ ثٍ  (ٔ)ِباْلِخَ ػػارِ 
ـَ َخاِلًدا، َفَمْف َفَعَؿ َ ْ ًئا ِمْف َذِلَؾ َفَعادَ ، (ٕ)الدَِّ  َ  َفِإفَّ َلُو َناَر َجَينَّ

 .(ٗ)(ُمَخمًَّدا ِف َيا َأَبًدا(ٖ)

 : ا  ناد رجاؿتراجـ ر : أ لً 
مات سنة ، الثامنةثق  ، شؿبك عمي المركزم األأ، الطَّاًئي: كييقاؿ، اٍلًكنىاًنيَعْبُد الرَِّ ْ ـِ بُف ُ َمْ َماَف *

 .(٘)سبح كثمانيف كمائة لميجرة
 .ٚٗ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق  لو أ ىاـ: ةشيب أبي بف * ُعْثَماف

 .ٚ٘: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ةشيب أبيابف * َأُب  َبْكر 
ػػبّْي: َجِر ػػر ىػػ  * ًمٍيػػد الضَّ ٍبػػد الحى ًرٍيػػر بػػف عى كقػػاؿ ، نسػػب إليػػو مػػف اخػػتبلطمػػا أمػػا ، ثقػػ  مخػػتمط، جى

تغيػر قبػؿ مكتػو كحجبػو أكالده  بػف عبػد الحميػد جريرأف : قكؿمف نسب ألبي حاتـ  كأما ما": الذىبي
نمػػا عػػرؼ ذلػػؾ عػػف جريػػر بػػف حػػاـز ككافػػؽ ، ابػػف حجػػر كػػبلـ أبػػي حػػاتـ تعقػػب ك، (ٔ)" فػػبل يصػػح كا 

 .(ٖ)"ىػػػذا ال يػػػدخؿ فػػػي معنػػػى االخػػػتبلط اصػػػطبلحان " : قػػػاؿ ابػػػف سػػػبط العجمػػػي .(ٕ)ذلػػػؾ فػػػيالػػػذىبي 
 .ّٗ: حديث رقـسبقت ترجمتو في 

 .ْٗ: حديث رقـ فيسبقت ترجمتو ، مف الطبقة الرابعة،  د ؽ  دلس: اؽى ٍبًف ًإٍسحى ُمَ مَِّد * 
اًرمٌ اْلَ اِرث *  ٍيؿ األىٍنصى ٍطًميٌ  ٍبف فيضى ٍبد المَّو اٍلمىدىًنيٌ  (ٜ)اٍلخى  .(ٓٔ)مف السادسة، ثق ، أىبيك عى
مىًميٌ : اْبِف َأِبي اْلَعْ َجاءِ *  اء السُّ اًزمأىبيك لىيمى الٍ ، سيٍفيىاف ٍبف أىًبي اٍلعىٍكجى  .(ٔٔ)مف الثالثة، ضع ؼ، ًحجى

                                                 
 (. ُٗ/ِطمب خير األمريف، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )بالخ ار:  (ُ)
ًبًؿ، المصدر نفسو، )أفَّ اٍلقى الدَِّ َ :  (ِ) مىحى ًمفى اإٍلً  (.ِٖٕ/ ّاًتؿى كىافى ًإذىا قىتىؿ قىًتيبلن جى
 (.ُِْ/ ٕ: يعنى البقاء في دار ال يخرج منيا، تيذيب المغة، لميركل، )خالدًا: الخم د (ّ)
مخمداً:  (.ِِّٔ/حٕٖٔ/ ِ، كتاب الديات، باب مف قيًتؿ لو قتيؿ فيك بالخيار بيف إحدل ثبلث )ابف ماجوسنف  (ْ)

 (.ُٔ/ ِلىزميا. النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )
 (.ّْٓ)ص: ، البف حجر، انظر: تقريب التيذيب(، ّٔ/ ُٖ)، لممزم، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ٓ)
 (.ُُٗ/ِميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ٔ)
 (.ٔٔ/ِتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٕ)
 (.ٕٔ/ُباالختبلط، البف العجمي، ) االهتباط بمف رمي (ٖ)
 (.ُْٕ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُِٕ/ ٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٗ)
ىذه النسبة إلى بطف مف األنصار يقاؿ لو خطمة بف جشـ بف مالؾ بف األكس بف حارثة، األنساب، اْلَخْطِمّي:  (َُ)
 (.ُّٔ/ ٓ، )سمعانيلم
 (.ّْٗ، البف حجر، )ص: ب التيذيبتقري (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِّٕ 

كقيػؿ ، عمرك بف خكيمد. كقيؿ ىػانئ: كقيؿ -خكيمد بف عمرك، ثـ الكعبي: (ٔ)َأِب  ُ َرْ ح اْلُخزَاِعيّ  *
ككػػاف معػػو لػػكاء خزاعػػة يػػـك ، أسػػمـ قبػػؿ الفػػتح، كاألكؿ أشػػير، كعػػب بػػف عمػػرك. كقيػػؿ عبػػد الػػرحمف

 . ركل عنػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػعكد أحاديػػػػػػػػػػػػث. كركل أيضػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػف ابػػػػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػػػػتح.ركل عػػػػػػػػػػػػف النبػػػػػػػػػػػػي 
، كفضػػيؿ كالػػد الحػػارث، كابنػػو سػػعيد بػػف أبػػي سػػعيد، كأبػػك سػػعيد المقبػػرم، نػػافح بػػف جبيػػر بػػف مطعػػـ

 .(ِ)مات بالمدينة سنة ثماف كستيف لميجرة: قاؿ ابف سعد، أبي العكجاء كسفياف بف
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

مىٍيمى ، (ْ)كالطبراني، (ّ)الدارميأخرجو  ، (ٓ)البخارم كأخرجو، بمعناهيَّاف اف ٍبف حى مف طريؽ سي
داكد  كأخرجو أبك، مف طريؽ الميث بف سعد بإسناده كمعناه جميعيـ، (ٖ)كأحمد، (ٕ)يكالنسائ، (ٔ)كمسمـ

مىمىة مَّاد بف سى مف طريؽ حى
مىًميٌ ، (ُُ)كأحمد، (َُ)كأخرجو الدارمي، (ٗ) ٍكف السُّ ، كبلىما عف يىًزٍيد بف ىىاري

ًرٍير ٍبد ال، جميعيـ )جى مَّاد، الميث بف سعد، رًَّحٍيـكعى يَّاف في ركايتو عف، كيىًزٍيد(، كحى مىٍيمىاف ٍبف حى  تابعكا سي
اؽ مَّد ٍبف ًإٍسحى تابح ، (ُِ)مسعيد المقبر  أبي كأخرجو الترمذم مف طريؽ سعيد بف، بإسناده كلفظو، ميحى

اء في ركايتو عف   شريح بو بنحك لفظو. أبيسيٍفيىاف ٍبف أىًبي اٍلعىٍكجى

 إ ناده ضع ؼ. : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاُ 

يَّػػاف صػػدكؽ: يػػوف  كهيػػره كمػػا ىػػك ، داكد فػػي ركايػػة أبػػي تكبػػح متابعػػات تامػػة، سػػميماف ٍبػػف حى
 مبيف في التخريج.

                                                 
(ُ)  :  (.ُُٔ/ ٓ، )سمعانيىذه النسبة إلى خزاعة، األنساب، لماْلُخَزاِعيِّ
 (.ُّٕ/ ٕاإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، ) (ِ)
 (. ِّٔٗ/حُُٕٓ/ ّسنف الدارمي، كتاب الديات، باب في قتؿ العمد، ) (ّ)
 (.ْٓٗ/حُٖٗ/ ِِالمعجـ الكبير، لمطبراني، ) (ْ)
كتاب الحج، باب ال  انظر:(، َُْ/حِّ/ُصحيح البخارم، كتاب العمـ، باب ليبمغ العمـ الشاىد الغائب، ) (ٓ)

( ،  (.ُِّٖ/حُْ/ّيعضد شجر في الحـر
 (.ِّّٖ/ح َُٗ/ْصحيح مسمـ، كتاب الحج، باب تحريـ مكة،  (ٔ)
 (.ّْٖٓ/حََُ/ْالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المناسؾ، باب تحريـ القتاؿ، ) (ٕ)
 (.ُّّٕٔ/حِّٗ/ِٔمسند أحمد، مسند المدنييف، حديث أبي شريح، ) (ٖ)
 (.ْْٔٗ/حُٗٔ/ ْسنف أبي داكد، كتاب الديات، باب اإلماـ يأمر بالعفك في الدـ، ) (ٗ)
 (.ِّٔٗ/حُُٕٓ/ ّسنف الدارمي، كتاب الديات، باب في قتؿ العمد، ) (َُ)
 (.ُّٕٓٔ/حِٔٗ/ ِٔشريح الرفاعي، )مسند أحمد، مسند الككفييف، حديث أبك  (ُُ)
 (.َُْٔ/حّٕ/ ّسنف الترمذم، أبكاب الديات، باب ما جاء في حيكـ كلى القتيؿ في القصاص كالعفك، ) (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِّٖ 

اؽ: كفيو  مَّد ٍبػف ًإٍسػحى كلػـ يصػرح بالسػماع فػي أم ، يػدلس مػف الطبقػة الرابعػة، صػدكؽ: ميحى
ٌقبيػر سىػًعيد  أبػيتابعػو سىػًعيد بػف ، مف الركايات كمػا ىػك مبػيف فػي ، كىػك ثقػة، فػي ركايػة الترمػذم، مالمي

 التخريج.

ػػًعيد بػػف ، ضػػعيؼ: العكجػػاء أبػػيابػػف : كفيػػو ٌقبيػػر  أبػػيتابعػػو سى ػػًعيد المي فػػي ركايػػة الترمػػذم ، مسى
 كما ىك مبيف في التخريج.، كىك ثقة

 .(ُ)كضعفو األلباني

 ىذه الطرؽ الى الحسف لغيره.الحديث تعددت طرقو كأصمو في الصحيحيف يتقكل كيرتقي بمجمكع 
 

 ( ٛٓٔ:  د ث رقـ) 
َعْف ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ : َقاؿَ  َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 

ػُد ْبػُف َجْعَفػر: ُمَ مَِّد ْبِف ِإْ ػَ اَؽ َقػاؿَ  ، َ ػدََّثِني َأِبػي َ َعمِّػي: ْ َرَة َقػاؿَ َعػْف َزْ ػِد ْبػِف ُضػمَ ، َ ػدََّثِني ُمَ مَّ
ّـَ َجَمَس َتْ ػَت َ ػَجَرةٍ ، الظنْيرَ  َ مَّى النَِّبين ِ : َقاَل  اهلل  َ َكاَنا َ ِيَدا ُ َنْ ًنا َمَع َرُ  ؿِ  ـَ ِإَلْ ػِو ، ُث َفَقػا

ـَ ُعَ ْ َنػُ  ْبػُف ِ ْ ػٍف َ ْطمُػُب ، ِف َجثَّاَمػ َ َعػْف َدـِ ُمَ مِّػـِ ْبػ(ِ)َ ُردن ، اأْلَْقَرُع ْبُف َ اِبٍس َ ُىَ  َ  ُِّد ِخْنِدؼٍ  َ َقػا
ـُ النَِّبػين ، ِبَدـِ َعاِمِر ْبِف اأْلَْضَبطِ  ـَ َرُجػٌؿ ِمػْف ، َفػَأَبْ ا (َتْقَبمُػ َف الدَِّ ػَ ق): َ َكاَف َأْ ػَجِع ًّا. َفَقػاَؿ َلُيػ َفَقػا

ْ ػَ ـِ  (ٖ) َ المَِّو َما َ ػبَّْيُت َىػَذا اْلَقِت ػَؿ ِفػي ُغػرَّةِ ، َ ا َرُ  َؿ المَّوِ : َفَقاؿَ ، ُ َقاُؿ ُمَكْ ِتؿٌ ، َبِني َلْ ثٍ  ِإلَّ ، ا ِْ
ـْ َخْمُ ػ َف ِفػي َ ػَفِرَنا): َفَقػاَؿ النَِّبػين ، َفَنَفَر آِخُرَىا (ٗ)َكَغَنـٍ َ َرَدْت َفُرِمَ تْ  َ َخْمُ ػ َف ِإَذا َرَجْعَنػا ، َلُكػ

 .(٘)(َفَقِبُم ا الدَِّ  َ 

 : ا  ناد ؿرجا تراجـ: أ لً 
اؽى ُمَ مَِّد  *   .ٜٗسبقت ترجمتو في حديث، مف الطبقة الرابعة،  د ؽ  دلس: ٍبًف ًإٍسحى

                                                 
 (.ِٖٕ/ ٕإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لؤللباني، ) (ُ)
 (.ُّٕ/ ِ، )م، لمسندابف ماجويخاصـ طرفو، حاشية السندم عمى سنف َ ُرد:  (ِ)
 (.ّْٓ/ ّأكلو، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )ُغرَِّة:  (ّ)
ًميَّة ىي الصيد الذم يرمى، مقاييس المغة، البف فارس، )رم ت:  (ْ)  (.ّْٔ/ ِالرَّ
 كفيو دليؿ عمىفائدة: (، ِِٓٔ/حٕٖٔ/ ِ، كتاب الديات، باب مف قتؿ عمدان فرضكا بالدية، )ابف ماجوسنف  (ٓ)

أف كلي الدـ مخير بيف القصاص كأخذ الدية كأف لئلماـ أف يطمب إلى كلي الدـ في العفك عف القكد عمى أخذ الدية. 
 (. ٓ/ ْمعالـ السنف، لمخطابي، )



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِّٗ 

ٍبد المَّو البىٍصًرمٌ ُمَ مَّد *  ٍعفىر الييذىًلٌي أىبيك عى    ح الكتػاب إل أف ف ػو ، ثق ، المعركؼ بغندر، بف جى
 .(ُ)يجرةلم كمائة، أك أربح كتسعيف ثمات سنة ثبل، مف التاسعة، غفم 

ٍيرىةى َزْ ِد  * مى ٍيرىةى : ٍبًف ضي مى  .(ِ)مف الرابعة، حجازم، األىسمميٌ : كييقاؿ، ًزيىادى ٍبفى سىٍعًد ٍبًف ضي
الى  "تػػابعي: الػػذىبيكقػػاؿ ، (ْ)"مجيػػكؿ الحػػاؿ": قػػاؿ الحسػػف القطػػافكى ، (ّ)الثقػػات فػػيذكػػره ابػػف حبػػاف  

 .(ٕ)"قبكؿم": قاؿ ابف حجرك ، (ٔ)"فيو جيالة": كقاؿ مرة، (ٓ)"يعرؼ
ح الباحثة إنو   .ابف حجر كما قاؿ مقب ؿتيرجّْ

مىٍيـ: َأِبي * ًبيب ٍبف سي اًلؾ ٍبف حى ٍيرىة ٍبف سىٍعد ٍبف سيٍفيىاف ٍبف مى مى  .(ٖ)سىٍعد ٍبف ضي
 لـ أقؼ عمى اسمو لذا رجحت أنو مجيكؿ.: َعمِّي*

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػػػمىمىة أخرجػػػػو أبػػػػك داكد مػػػػف طريػػػػؽ ػػػػاد بػػػػف سى مَّ حى
ييػػػػكنيس بػػػػف بيكيػػػػر  كالبييقػػػػي مػػػػف طريػػػػؽ، (ٗ) 

ػػًكمٌ كأخرجػػو أحمػػد مػػف طريػػؽ يىحيػػي بػػف ، (َُ)الشَّػػيبىانيٌ  ػػًعٍيد األيمى سى
ػػٍعد إً كمػػف طريػػؽ ، (ُُ) ٍبػػرىاًىٍيـ بػػف سى

اؽ صػػرح، (ُِ)الزٍُّىػػًرم ػػد ٍبػػف ًإٍسػػحى مَّ ػػاد)، جمػػيعيـ، أحمػػد بالسػػماع فػػي ركايػػة ميحى مَّ ػػًعٍيدك ، كييػػكنيس، حى ، سى
ٍبػػػرىاًىٍيـك  يَّػػػافكا تػػػابع، (اً  ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى اؽ فػػػي ركايتػػػو عػػػف سي ػػػًد ٍبػػػًف ًإٍسػػػحى مَّ  كأخرجػػػو ، بإسػػػناده مطػػػكالن  ميحى
كًمػيٌ  كأب ػاًرث اٍلمىٍخزي ٍبد الرٍَّحمىف ٍبػف اٍلحى داكد مف طريؽ عى

اؽ  تػابح، (ُّ) مَّػد ٍبػف ًإٍسػحى ركايتػو عػف  فػيميحى
بىٍير ٍبف اٍلعىكَّاـ ٍعفىر ٍبف الزُّ مَّد ٍبف جى  .البإسناده مطك  ميحى

 
                                                 

 (.ِْٕ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ٓ/ ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُِٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(.ْْٕ/ ٗجاؿ، لممزم، )تيذيب الكماؿ في أسماء الر  (ِ)
 (.ِْٖ/ ْالثقات، البف حباف، ) (ّ)
 (.ٖٗ/ ٓبياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ، لمقطاف، ) (ْ)
 (.ِّْ/ ُالمغني في الضعفاء، لمذىبي، ) (ٓ)
 (.ٖٗ/ ِميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ٔ)
 (.ُِٗجر، )ص: ، البف حتقريب التيذيب (ٕ)
 (.ِْٗ/ ُمعجـ الصحابة، البف قانح، ) (ٖ)
 (.َّْٓ/حُُٕ/ ْسنف أبي داكد، كتاب الديات، باب اإلماـ يأمر بالعفك في الدـ، ) (ٗ)
 (.َُِٕٖ/حُٓٗ/ٗالسنف الكبرل، لمبييقي، كتاب السير، باب المشرككف يسممكف قبؿ األسر ) (َُ)
مىٍيرىة ٍبف سىٍعد، ) مسند أحمد، تتمة مسند األىنصار، حديث (ُُ)  (.ِّٕٖٗ/حَّٔ/ ّٗضي
مىٍيرىة ٍبف سىٍعد.) (ُِ)  (.َُُِٖ/حٖٓٓ/ ّْمسند أحمد، تتمة مسند األىنصار، حديث ضي
 (.َّْٓ/حُُٕ/ ْسنف أبي داكد، كتاب الديات، باب اإلماـ يأمر بالعفك في الدـ، ) (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِْ 

 . إ ناده ضع ؼ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػػاف : فيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى كهيػػره بإسػػناد ضػػػعيؼ ، تامػػة عنػػد أبػػػك داكد ةتكبػػح متابعػػػ، صػػدكؽسي
 لجيالة عمو.

 زياد بف ضميره مقبكؿ كلـ يتابح.: كفيو 

اؽ صدكؽ يدلس مف الرابعة: كفيو مَّد ٍبف ًإٍسحى  صرح بالسماع في ركاية أحمد.، ميحى

 .(ُ)كضعفو الشيخ األلباني 
 

 ( ٜٓٔ:  د ث رقـ) 
َعػْف ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ : َقػاؿَ  َ ػدََّثَنا َعْبػُد المَّػِو ْبػُف َ ػِع د:  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 

اجٍ  َ َعْبػَد ، (ٕ)اْبَنػْي َمْ ػُع د  َ َ ُمَ  َِّ ػ َأفَّ ُ َ  َِّ ػ َ ، َعْف َجػدِّهِ ، َعْف َأِب وِ ، َعْف َعْمِر  ْبِف ُ َعْ بٍ ، َ جَّ
َفُقِتػَؿ. َفػُذِكَر ، َفُعػِدَي َعَمػى َعْبػِد المَّػوِ ، ِبَخْ َبػرَ  (ٗ)َخَرُجػ ا َ ْمتَػاُر َف ، (ٖ)اْبَنْي َ ػْيؿٍ  َ َعْبَد الرَّْ َمفِ  المَّوِ 

ـْ َنْ ػَيْدق ، المَّػوِ َ ػا َرُ ػ َؿ : َفَقػاُل ا (َ َتْ ػَتِ قن فَ  ُتْقِ ػُم فَ ): َفَقاؿَ  اهلل  َذِلَؾ ِلَرُ  ؿِ  ـُ َ َلػ َكْ ػَؼ ُنْقِ ػ
ِمػػػْف  اهلل  َرُ ػػػ ؿُ  (ٙ) َفػػػَ َداهُ : َقػػػاؿَ ، ِإًذا َتْقُتَمَنػػػا، َ ػػػا َرُ ػػػ َؿ المَّػػػوِ : َقػػػاُل ا (َ ُيػػػ ُدق (٘)َفُتْبػػػِرُئُكـْ ): َقػػػاؿَ 
 .(ٚ)ِعْنِدهِ 
 : ا  نادرجاؿ تراجـ : أ لً 
 .ْٙ: حديث رقـفي سبقت ترجمتو ، ثق : ٍبفي سىًعيدَعْبُد المَِّو  *
اُج  * رقػـ:  سػبقت ترجمتػو فػي حػديث، مف الطبقة الرابعة،  دلسكث ر الخطأ  د ؽ : بفي أىٍرطىاةى َ جَّ

ٕٙ. 

                                                 
 (.ِِٓٔ/حٕٖٔ/ ِة، )، كتاب الديات، باب مف قتؿ عمدان فرضكا بالديابف ماجوسنف  (ُ)
.َمْ ُع د  (ِ) اًرمُّ اًمرو اأٍلىٍنصى  ٍبًف كىٍعًب ٍبًف عى
 ٍبف زيد األنصارم الحارثٌي.  َ ْيؿ (ّ)
 (.َُٓ/ ِ، )م، لمسندابف ماجويطمبكف الطعاـ، حاشية السندم عمى سنف َ ْمَتاُر َف:  (ْ)
(ٓ)  : ـْ كـ عمى أنفسيـ. كقيؿ يخمصكنكـ عف اليميف بأف يحمفكا مف التبرئة. أم يرفعكف ظنكـ كتيمتكـ أك دعكتَفُتْبِرُئُك

 (.َُٓ/ ِ) ابف ماجوفتنتيي الخصكمة حاشية السندم عمى سنف 
 (.ِّٗ/ ْأعطى ديتو، شرح الزرقاني عمى المكطأ، لمزرقانى، )ف داه:  (ٔ)
 (.ِٖٕٔ/حّٖٗ/ ِ، كتاب الديات، باب القسامة، )ابف ماجوسنف  (ٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِْ 

مَّػد: أب ػو  ،  ػد ؽ: بف شيػعىٍيبَعْمر   * :  جػده،  ػد ؽ ثبػت  ػماعو مػف جػده: شيػعىٍيب بػف ميحى
  .ٗٗرقـ: في حديث  سبقكا، عبداهلل بف عمرك

 : د ثتخر ج ال : ثان اً 
يَّػػػػػػاف ةشػػػػػػيب أبػػػػػػيأخرجػػػػػػو ابػػػػػػف  ػػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػػف حى مػػػػػػف طريػػػػػػؽ سي

 مػػػػػػف طريػػػػػػؽ يالػػػػػػدارقطنك ، (ُ)
بَّاد بف العىكَّاـ يَّػاف ، (ِ) عى مىٍيمىاف ٍبػف حى ٍمػرك بػف شيػعىٍيبفػي ركايتػو عػف تابح سي ػاج بػف أىٍرطىػاة عػف عى جَّ ، حى

بىٍيػد المَّػو ٍبػف اأٍلىٍخػ النسػائي مػف طريػؽ كأخرجػو، لفظوبنحك بإسناده ك  ػاج بػف أىٍرطىػاةتػابح ، (ّ) نىسعي جَّ  حى
  لفظو.بنحك بإسناده ك ، ركايتو عف عىٍمرك بف شيعىٍيب في
 إ ناده ضع ؼ.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف صدكؽ: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى بَّاد بف العىكَّاـ تابعو، سي في ركاية الدارقطني كما ىك  كىك ثقة، عى
 .مبيف في التخريج

ػػػػػػاجي : كفيػػػػػػو جَّ   تابعػػػػػػو، مػػػػػػف الطبقػػػػػػة الرابعػػػػػػة، يػػػػػػدلسكثيػػػػػػر الخطػػػػػػأ بػػػػػػفي أىٍرطىػػػػػػاةى صػػػػػػدكؽ حى
يتقػكل الحػديث ، فػي أم مػف الركايػات كلػـ يصػرح بالسػماع، في ركاية النسائي عيبىٍيد المَّو ٍبف اأٍلىٍخنىس
 الصحيح لغيره. بالمتابعات إلى درجة

 .(ْ) البكصيرلكضعفو 
 

 ( ٓٔٔ:  د ث رقـ) 
ػػُد ْبػػُف َعْبػػِد المَّػػِو ْبػػِف ُنَمْ ػػٍر َقػػاؿَ :  ابػػف ماجػػوقػػاؿ ا مػػاـ  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد : َ ػػدََّثَنا ُمَ مَّ

: َقػاؿَ ، َأْخَبَرِنػي ُ َ ػْ ُف ْبػُف َعػْ ؼٍ : َقػاؿَ ، َعِف اْبػِف َعبَّػاسٍ ، َعْف َأِب وِ ، َعْف ُمَ مَِّد ْبِف ُكَرْ بٍ ، اأْلَْ َمرُ 

                                                 
 انظر:(، َِٖٕٗ/حُْْ/ ٓتاب الديات، باب ما جاء في القسامة، )مصنؼ ابف أبي شيبة، ك (ُ)
 (.ِّٖٖٔ/حّٖٕ/ ٗ(، )ّْٕٗٓ/حِٓٓ/ ُْ(، )َّْْٔ/حُّٔ/ ٕ)
 (.ُّٖٔ/حُُِ/ ْسنف الدارقطني، كتاب الحدكد كالديات، ) (ِ)
 (.ٖٔٗٔ/حِّْ/  ٔالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب القسامة، باب اختبلؼ الناقميف لخبر سييؿ، ) (ّ)
 (. ُّّ/ ّ، لمبكصيرل، )ابف ماجومصباح الزجاجة في زكائد  (ْ)



طدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػ . 

 ِِْ 

ّـَ ، َ ػاَع ً  َفَ ػَمتَ ، (ٔ)ِإلَّ ُمْعَتِرًضػا، َ َل َ ْ ػَتِط ُع َأْف َ ُ ػجَّ ، اْلَ جن  َأْدَرَكوُ ُقْمُت َ ا َرُ  َؿ المَِّو ِإفَّ َأِبي  ثُػ
 .(ٕ)(ُ جَّ َعْف َأِب ؾَ ): َقاؿَ 

 : ا  ناد رجاؿ تراجـ: أ لً 

ٍبًد المًَّو ٍبًف ني ُمَ مَُّد  *  .ِٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ميرٍبفي عى

بف أىًبي ميٍسًمـ أىبيك ًرٍشًدٍيف اليىاًشًميٌ : ٍيبٍبف كيرى ُمَ مَّد  *
اًزمٌ  (ّ) مف السادسة مات بعػد ، ضع ؼ، الًحجى

 .(ْ) كالمائة لميجرة الخمسيف
ٍيػػب: أب ػػو * سػػنة ثمػػاف  مػػات قبػػؿ المائػػة، مػػف الثالثػػة، ثقػػ ، بػػف أىبًػػي ميٍسػػًمـ أىبيػػك ًرٍشػػًدٍيف اليىاًشػػًميٌ  كيرى

 .(ٓ)كتسعيف
ٍثعىًميٌ الٍ  ٍبف عىٍكؼُ َ ْ ف  *  .(ٕ)سكف المدينة، (ٔ)لو صحبة ركل عنو ابف عباس: خى

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

  كبلىمػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ، (ٗ)يأخرجػػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػػك نعػػػػػػػػػػػيـ األصػػػػػػػػػػػبيانك ، (ٖ)أخرجػػػػػػػػػػػو الطبرانػػػػػػػػػػػي
مىٍيمىاف اٍلًكنىاًنيٌ  ٍبد الرًَّحيـ ٍبف سي مَّد ٍبف سىًعيد اأٍلىٍصبىيى  مف طريؽ يكأخرجو أبك نعيـ األصبيان، عى  اًنيٌ ميحى

ٍبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرًَّحيـكبلىما)، (َُ) ػػػػػػػػػػػػدك ، عى مَّ يَّػػػػػػػػػػػػاف تابعػػػػػػػػػػػػا، (ميحى ػػػػػػػػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػػػػػػػػف حى   فػػػػػػػػػػػػي ركايتػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػف سي
ٍيػػب ػػد ٍبػػف كيرى مَّ  تػػابح ، (ُُ)كأخرجػػو الطبرانػػي مػػف طريػػؽ عبػػد اهلل بػػف عبيػػده، بإسػػناده كبنحػػك لفظػػو ميحى

ٍيب ٍيف ٍبف عىكٍ في ركايتو عف عبد اهلل بف عباس عف بف أىًبي ميٍسًمـ  كيرى  بو بنحك لفظو. ؼحيصى
                                                 

 ، مباركفكرم، لمابف ماجوال يثبت عمى الراحمة عمى الكجو المعيكد.حاشية السندم عمى سنف معترضًا:  (ُ)
(ِ /ُِّ.) 
 (. َِٖٗ/حَٕٗ/ ِ، كتاب المناسؾ، باب الحج عف الحي إذا لـ يستطيح، )ابف ماجوسنف  (ِ)
 (.ّٕٗ/ ُّ، األنساب، لمسمعاني، )ىذه النسبة إلى ىاشـ بف عبد مناؼ، كقيؿ لمٌنبٌي ّي: الَياِ مِ  (ّ)
 (.َْٓ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ْ)
 (.ُْٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُِٕ/ ِْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٓ)
 (.ُِٗ/  ّالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٔ)
 (.َُٔ/ِمعجـ الصحابة، لمبغكم، ) (ٕ)
 (َّٓٓ/حِٔ/ ْالمعجـ الكبير، لمطبراني، ) (ٖ)
 (. ُِٖٓ/حّْٖ/  ِ، )يمعرفة الصحابة، ألبي نعيـ األصبيان (ٗ)
 (. ُِٖٓ/حّْٖ/  ِالمصدر نفسو، ) (َُ)
 (ّْٖٓ/ح ِٔ/ ْالمعجـ الكبير، لمطبراني، ) (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِّْ 

 إ ناده ضع ؼ.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػاف: فيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ػػمىٍيمىاف تابعػػو، صػػدكؽ سي ٍبػػد الػػرًَّحيـ ٍبػػف سي كىػػك ثقػػة فػػي ، متابعػػة تامػػة عى
 ركاية الطبراني كما ىك مبيف في التخريج.

ٍيب: كفيو مَّد ٍبف كيرى  .ضعيؼ في ركاية الطبراني تابعو عبد اهلل بف عبيده بإسناد، ضعيؼ، ميحى

 .(ُ) كضعفو الشيخ األلباني
 

 (ٔٔٔ:  د ث رقـ)ال
ػاجٍ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ : َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َبَ  َقاؿَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ  ، َعْف َ جَّ
 (ٕ) َعَمى رَاِ َمِتِو(، )َرَمى اْلَجْمَرةَ فَّ النَِّبيَّ أَ ، َعِف اْبِف َعبَّاسٍ ، َعْف ِمْقَ ـٍ ، َعِف اْلَ َكـِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ٕٓسبقت ترجمتو في حديث رقـ ، ثق : ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى َأُب  َبْكِر * 

اج  * : حػديث رقػـ فػيسبقت ترجمتػو ، مف الطبقة الرابعة،  دلس، كث ر الخطأ  د ؽ: اةرطى بف أى َ جَّ
ِٔ. 
 .ّسبقت ترجمتو في حديث رقـ ، ثق : بف عيتىٍيبىة الًكٍنًدمـ الَ كَ * 
ػاًرث ٍبػف نىٍكفىػؿ ٍبف بيٍجرىة ٍبف نىٍجػدىة أىبيػك اٍلقىاًسػـِمْقَ ـ  * ٍبػد اهلل ٍبػف اٍلحى ػٍكلىى عى مػات سػنة ، الرابعػة مػف، مى

 . (ّ)كما لو في البخارم سكل حديث كاحد، لميجرة إحدل كمائة
ككػػػػذا ، (ٓ)يعقػػػػكب بػػػػف سػػػػفيافك ، (ْ)ابػػػػف شػػػػاىيف: بتكثيقػػػػو مػػػػنيـالقػػػػكؿ  النيقِّػػػػادأطمػػػػؽ بعػػػػض 

 . (ٖ)"ال بأس بوصالح الحديث  ": كقاؿ أبك حاتـ، (ٕ)كذكره ابف حباف في الثقات، (ٔ)يالدارقطن

                                                 
 (.َْٖ/ ٔني، )، لؤللباابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ُ)
 (.َّّْ/حََُٗ/ ِ، كتاب المناسؾ، باب رمي الجمار راكبان )ابف ماجوسنف  (ِ)
 (.ْٓٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُْٔ/ ِٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ِِّتاريخ أسماء الثقات، البف شاىيف، )ص:  (ْ)
 (.ِٖٗ/ َُتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ٓ)
 المصدر نفسو. (ٔ)
 (.ْْٓ/ ٓالثقات البف حباف ) (ٕ)
 (.ُْْ/ ٖالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ ) (ٖ)



اتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغ . 

 ِْْ 

تكمػـ النػػاس  ": فقػػاؿ السػاجيزكريػػا : بعبػػارات تػدؿ عمػػي ضػعؼ فيػػو مػنيـ النيقِّػادجماعػة مػػف  ككصػفو
، (ّ)"كػاف يرسػؿ"صدكؽ : كقاؿ ابف حجر، (ِ)فيو شيء" صدكؽ": بيكقاؿ الذى، (ُ)"في بعض ركايتو

 . (ٓ)كضعفو ابف سعد، (ْ)" ليس بالقكل": ابف حـز: كقاؿ
  د ؽ.إنو  ح الباحثةتيرجٌ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

كىًريَّػا بػف أىبًػي زىائًػدىة كبلىمػا مػف طريػؽ (ٕ)كأحمػد، (ٔ)أخرجػو الترمػذم  كأخرجػو أحمػد مػػف ، يىٍحيىػى بػػف زى
ٍنظىًميٌ  طريؽ ٍبد اهلل بف الميبىارىؾ الحى عى

ٍبد الكىاًحػد بػف ًزيىػاد العىٍبػًدمٌ كمف طريؽ ، (ٖ) عى
، )يىٍحيىػى جمػيعيـ (ٗ)

ًمػػػػػػػػيٌ ، ك ًزيىػػػػػػػاد ٍبػػػػػػػػد اهلل، كعى ٍبػػػػػػػد الكىاًحػػػػػػػػد(ك ، ك عى يَّػػػػػػػػاف فػػػػػػػي رك ، عى ػػػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػػػػف حى   يتػػػػػػػػو عػػػػػػػػفاتػػػػػػػػابعكا سي
اج بف أىرطىاة جَّ اج بف ًدٍينىػار مف طريؽ ماجو ابفكأخرجو ، بإسناده كبنحك لفظو حى جَّ ًعي حى ، (َُ)األىشػجَّ

اج تابح جَّ كىـ بف عيتىٍيبىة الًكٍنًدم يتوافي رك  بف أىرطىاة حى ، (ُُ)أخرجو البخارمك ، بإسناده كبنحك لفظو الحى
ًشػػػيٌ ، (ُّ)كأحمػػػد، (ُِ)كمسػػػمـ بىػػػاح القيرى  ، (ُْ)كأخرجػػػو النسػػػػائي، ثبلثػػػتيـ مػػػف طريػػػؽ عىطىػػػاء بػػػف أىبًػػػي رى

بىٍيػر   جمػيعيـ مػف طريػؽ ،(ُٕ)كالدارمي، (ُٔ)كأحمد، (ُٓ)ابف ماجوك  كأخرجػو الترمػذم مػف سىػًعٍيد بػف جي
                                                 

 (.ِٖٗ/ َُتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ُ)
 (.ُٕٔ/ ْميزاف االعتداؿ، لمذىبي. ) (ِ)
 (.ْٓٓ، البف حجر، )ص: تقريب التيذيب (ّ)
(ْ) ( ،  (.ُِٗ/  ٓالمحمى، البف حـز
 (.ُْٕ/ ٓطبقات الكبرل، البف سعد، )ال (ٓ)
 (.ٖٗٗ/حِّ/ّسنف الترمذم، أبكاب الحج، باب ما جاء في رمي الجمار كمشيان، ) (ٔ)
 (.َِٔٓ/حْٖٖ/ّ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ٕ)
 (ِِّٓ/حُُٕ/ ْ) المصدر نفسو، (ٖ)
  (َّّٖ/حُّٔ/ ٓ، )السابؽالمصدر  (ٗ)
 (.َّّّ/حََُٗ/ ِ، كتاب المناسؾ، باب إذا رمى جمرة العقبة كلـ يقؼ عندىا، )ابف ماجوسنف  (َُ)
 (.ٖٓٔ/حُٔٔ/ِصحيح البخارم، كتاب الحج، باب التمبية كالتكبير هداه النحر، ) (ُُ)
 (.ُُِٖ/حُّٗ/ِصحيح مسمـ، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التمبية، ) (ُِ)
 (.ُٖٓٗ/حْْٓ/ّ)د المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس مسند أحمد، مسن (ُّ)
 (.َْْٖ/حُٖٕ/ْالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المناسؾ، باب التمبية في السير، ) (ُْ)
 (.َّّٗ/حَُُُ/ِ، كتاب المناسؾ، باب متى يقطح الحاج التمبية، )ابف ماجوسنف  (ُٓ)
 (.ُُٖٔ/حّٔٓ/ّ، )مسند عبد اهلل بف عباس مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة،  (ُٔ)
 (.ُّْٗ/حَُُِ/ِسنف الدارمي، كتاب الحج، باب في رمي الجمار يرمييا راكبان، ) (ُٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِْٓ 

ٍسػعيٍكًدمٌ  طريػؽ ٍبػد اهلل المى ٍبػد الػرٍَّحمىف بػف عى عى
ابػػف ك ، (ْ)النسػائي، (ّ)كالترمػذم، (ِ)داكد ككأخرجػو أبػ ،(ُ) 

نًػػيٌ  جمػػيعيـ، (ٔ)كأحمػػد، (ٓ)ماجػػو ٍبػػد اهلل اٍلعيرى سىػػف بػػف عى ػػًعٍيدك ، عىطىػػاءيعيـ )ك جمػػ، مػػف طريػػؽ الحى  ك، سى
سىف ٍبد الرٍَّحمىفك ، الحى   بو بنحك لفظو. ـ في ركايتو عف ابف عباس ًمٍقسىـ بف بيٍجرىةتابعكا  (عى
 .إ ناده ضع ؼ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو  مىٍيمىاف ٍبف حى تابعو الثقات متابعػة تامػة فػي ركايػة الترمػذم كهيػره كمػا ىػك مبػيف ، صدكؽ، سي
 في التخريج.

اج بف أى : كفيو جَّ كلػـ يصػرح بالسػماع فػي أم ، مف الطبقة الرابعة، يدلس كثير الخطأ صدكؽ، اةرطى حى
اج بف ًدٍينىار تابعو مف الركايات. جَّ ًعي حى  .متابعة تامة كىك ثقة األىشجَّ

ا ىػك مبػيف فػي تابعو الثقات متابعة تامة في ركاية البخارم كهيػره مػ،  د ؽ، بف بيٍجرىة ًمٍقسىـ: كفيو 
  .التخريج

، صػحيح لغيػرهإلػى قي بمجمكع ىذه الطػرؽ تعددت طرقو فيرتك ، أصمو في الصحيحيفقمت الحديث  
 .(ٕ)صححو الشيخ األلبانيقد ك 

 
 ( ٕٔٔ:  د ث رقـ) 

َ ػدََّثَنا َأُبػ  : َقػاَل  َ َعْبُد المَِّو ْبػُف َ ػِع ٍد اْلِكْنػِدين ، َ دََّثَنا َأُب  ُكَرْ بٍ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 
 -(ٛ)َرُجػٌؿ ِمػْف َبِنػي ُمػْدِلجٍ  -َأفَّ َأَبػا َقتَػاَدةَ ، َعْف َعْمِر  ْبِف ُ َعْ بٍ  َعْف َ ْ َ ى ْبِف َ ِع د، َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ 

                                                 
 (.ّٖٗ/حُِّ/ّسنف الترمذم، أبكاب الحج، باب ما جاء في تقديـ الضعفة مف جمح بميؿ، ) (ُ)
 (.ُُٖٓ/حُِٔ/ِسنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب متى تقطح التمبية، ) (ِ)
 (.ُٖٗ/حُِٓ/ّسنف الترمذم، أبكاب الحج، باب متى تقطح التمبية في الحج، ) (ّ)
 (.َْٖٔ/حُٖٖ/ْالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المناسؾ، باب ما يحؿ لممحـر بعد الرمي، ) (ْ)
 (.َِّٓ /حََُٕ/ِ، كتاب المناسؾ، باب مف تقدـ مف جمح لرمي الجمار، )ابف ماجوسنف  (ٓ)
 (ُِّٗ/حِٗٔ/ ٓ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ٔ)
 (.ّٓ/ ٕ، لؤللباني، )ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ٕ)
 (.ُْٖ/ ُِىـ مف القافة الذيف يمحقكف األكالد باآلباء، األنساب، لمسمعاني، )بني مدلج:  (ٖ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِْٔ 

ِبػِؿ َثَ ِثػ َف ِ قَّػ ً  (ٔ)َفَأَخَذ ِمْنُو ُعَمرُ ، َقَتَؿ اْبَنوُ  : َفَقػاؿَ ، (ٕ)ْرَبِعػ َف َخِمَفػ ً َ أَ  َ َثَ ِثػ َف َجَذَعػ ً  ِماَئً  ِمػَف ا ِْ
 .(ٖ))َلْ َس ِلَقاِتٍؿ ِم رَاث(: َ ُق ؿُ  َأْ َف َأُخ  اْلَمْقُت ِؿق َ ِمْعُت َرُ  ؿَ 

 : ا  نادرجاؿ تراجـ : أ لً 
  ِْ.:حديث رقـسبؽ ترجمتو في ، ثقة، َأُب  ُكَرْ ب* 
ٍبد المَّو ٍبف سىًعيد *  .ْٗ: حديث رقـ في سبقت ترجمتو ثق ، عى

اًرمٌ َ ْ َ ى  * ك األىٍنصى  .ْٓ: حديث رقـ سبقت ترجمتو في، ثق  ثبت، بف سىًعٍيد بف قىٍيس بف عىٍمرو

 . ْْ: حديث رقـ سبقت ترجمتو في،  د ؽ: بف شيعىٍيبَعْمر  *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
يَّػافمػف طريػؽ  ةشػيب أبيأخرجو ابف  ػمىٍيمىاف ٍبػف حى ، (ٓ)كأخرجػو النسػائي، (ْ)بإسػناده كبمفظػو سي

اًلػػػؾ ثبلثػػػتيـ مػػػف طريػػػؽ، (ٕ)البييقػػػيك ، (ٔ)البغػػػكمك  اًلػػػؾ كأخرجػػػو، بػػػف أىنىػػػس مى كأخرجػػػو ، (ٖ)بػػػف أىنىػػػس مى
اًلػػػؾ الشػػافعي عػػػف ٍكف مػػػف طريػػؽ البييقػػػيكأخرجػػػو ، (ٜ)بػػػف أىنىػػس مى يىًزٍيػػػد بػػػف ىىػػػاري

اًلػػػؾكبلىما)، (َُ)  ، مى
يَّافتابعا ، (يىًزٍيد ك مىٍيمىاف ٍبف حى اًرٌم بإسنادهعف يىٍحيىى بف في ركايتو  سي كأخرجو ، كبمفظو .سىًعٍيد األىٍنصى

اًىػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػفأحمػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػػيٌ  ميجى ٍبػػػػػػػػػػػر المىكّْ جى
 كأخرجػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػدارقطني مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ ، (ُُ)

ػػػػػػػػًعٍيد بػػػػػػػػف ػػػػػػػػيّْب سى الميسى
اًىػػػػػػػػدكبلىما)، (ُِ)  ػػػػػػػػًعٍيد ك، ميجى ٍمػػػػػػػػرك بػػػػػػػػف شيػػػػػػػػعىٍيبتابعػػػػػػػػا  (سى  فػػػػػػػػي ركايتػػػػػػػػو عى

طَّاب عف  .بو بنحك لفظو  عيمىر ٍبف اٍلخى

                                                 
 عيمىر بف الخطاب. (ُ)
 (.ٖٔ/ ِمف النكؽ، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، ) الخمفة الحامؿخمف :  (ِ)
 (.ِْٔٔ/حْٖٖ/ِ، كتاب الديات، باب القاتؿ ال يرث، )ابف ماجوسنف  (ّ)
 (.ُّّْٗ/حِٕٗ/ٔمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الفرائض، باب في القاتؿ ال يرث شيئان ) (ْ)
 (.ّّْٔ/حَُِ/  ٔريث القاتؿ، )السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب الفرائض، باب تك  (ٓ)
 (. ِِّّ/حّٔٔ/ ٖشرح السنة، لمبغكم، كتاب الفرائض، باب األسباب التي تمنح الميراث، ) (ٔ)
 (.ُّٔٗٓ/حٗٔ/ٖالسنف الكبرل، لمبييقي، كتاب الجراحات، باب الرجؿ يقتؿ ابنو، ) (ٕ)
 (.َُ/حٕٖٔ/ ِو، )مكطأ مالؾ، كتاب العقكؿ، باب ما جاء في ميراث العقؿ كالغميظ في (ٖ)
 (.َُِمسند الشافعي، كتاب جراح العمد، )ص:  (ٗ)
 (.َِّٔ/ح ّٔ/ِالسنف الكبرل، لمبييقي، كتاب الفرائض، باب مف ال يرث الختبلؼ الدينيف، ) (َُ)
 (.ّْٖ/حِْْ/  ُمسند أحمد، مسند العشرة المبشريف بالجنة، مسند عمر بف الخطاب، ) (ُُ)
 (.ُْْْ/حُٖٔ/  ٓرائض كالسير كهير ذلؾ، )، كتاب الفيسنف الدارقطن (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِْٕ 

 .إ ناده    ح لغ ره  لكنو مر ؿ :  كـ عمى ا  نادال: ثالثاً 

يَّػاف: فيو ػمىٍيمىاف ٍبػف حى اًلػؾتابعػو ، صػدكؽ سي ٍكفك ، بػف أىنىػس مى ككبلىمػا ثقػة كمػا ، يىًزٍيػد بػف ىىػاري
 .ىك مبيف في التخريج

ٍمػػرك بػػف شيػػعىٍيب: كفيػػو ػػًعٍيد بػػفتابعػػو ، صػػدكؽ، عى كىػػك ثقػػة كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي ، الميسىػػيّْب سى
 التخريج.
 .(ٔ)"ىذا إسناد صحيح كلكنو مرسؿ ": اؿ األلبانيق

 .(ِ)فيو انقطاع" ": كقاؿ الزيمعي
 

 (ٖٔٔ:  د ث رقـ) 
َعْف ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ : َقاؿَ  َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 

اجٍ  َمَع ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب َفَممَّا َأَرْدَنػا َأْف  َ َجْجَنا: َقاؿَ ، ْمِر  ْبِف َمْ ُم فٍ َعْف عَ ، َعْف َأِبي ِإْ َ اؽَ ، َ جَّ
َ َكػاُن ا ، (ٙ)َكْ َمػا ُنِغ ػر، (٘)َثِب ػر َأْ ػِرؽْ : ِإفَّ اْلُمْ ِرِك َف َكاُن ا َ ُق ُل فَ : َقاؿَ ، (ٗ)ِمَف اْلُمْزَدِلَف ِ  (ٖ)ُنِف َض 

 .(ٚ)(َفَأَفاَض َقْبَؿ ُطُم ِع ال َّْمسِ )، اهلل َرُ  ُؿ  َفَخاَلَفُيـْ ، ال َّْمُس  َ تَّى َتْطُمعَ ، َل ُ ِف ُض فَ 

 : ا  نادرجاؿ تراجـ : أ لً 

                                                 
 (.ُُٔ/  ٔإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لؤللباني، ) (ُ)
 (.َِٔ/ ِ. )ي، لمزيمعنصب الراية (ِ)
ة: الزحؼ كالدفح في السير بكثرة كال يككف إال عف تفرؽ كجمح، النياية في هريب الحديث نف ض:  (ّ) مف اإًلفىاضى

 (.ْْٖ/ ّاألثير، ) كاألثر، البف
مبيت لمحاٌج كمجمح الصبلة إذا صدركا مف عرفات، كىك مكاف بيف بطف محٌسر كالمأزميف معجـ اْلُمْزَدِلَف :  (ْ)

 (.ُُِ/ ٓالبمداف، لمحمكم، )
بىؿ ًبًمننى، النياية في هريب  (ّٕ/ ِأعظـ جباؿ مكة، بينيا كبيف عرفة، معجـ البمداف، لمحمكم، )ثَب ر:  (ٓ) جى

 (.ْْٔ/  ِديث كاألثر، البف األثير، )الح
 (.ّْٗ/  ّأم نذىب سريعان، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )َكْ َما نغ ر:  (ٔ)
ٍكًقًؼ . فائدة(َِِّ/حََُٔ/ِ، كتاب المناسؾ، باب الكقكؼ بجمح، )ابف ماجوسنف  (ٕ) : فىٍضؿي الدٍَّفًح ًمفى اٍلمى

ٍسفىاًر، معالـ السنف، لمخطابي، )ًباٍلميٍزدىًلفىًة ًعٍندى  أف الدفح مف المزدلفة إنما ىك قبؿ طمكع الشمس.   ف و(، َُِ/ ِاإٍلً
 (.ِّٓ/ ّفتح البارم، البف حجر، )



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِْٖ 

اج  * : حديث رقػـسبقت ترجمتو في ، رابعةمف الطبقة ال،  دلس، الخطأ كث ر  د ؽ: بف أىٍرطىاةَ جَّ
ِٔ. 
  .ِٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، بقة الثالثةمف الط، مدلس، ثق ، السًَّبٍيًعيٌ  ِإْ َ اؽ  َأب* 

ػػكف اأٍلىٍكًدمٌ َعْمػػُر   * ٍيمي ٍبػػد المَّػػو، ٍبػػف مى كقيػػؿ  لميجػػرة مػػات سػػنة أربػػح كسػػبعيف، ثقػػ ، اٍلكيػػكًفي، أىبيػػك عى
  .(ُ) بعدىا

 : ثان ًا تخر ج ال د ث

ـ مػف طريػؽ جمػيعي، (ٔ)كالبػزار، (ٓ)كالطيالسػى، (ْ)كالنسػائي، (ّ)الترمػذمك ، (ِ)البخارمأخرجو 
اج جَّ كأخرجػو ، صرح عمرك بف إسحاؽ السبيعى بالسماع فػي ركايػة البخػارم كالترمػذم، شيٍعبىة بف الحى

جمػػػيعيـ مػػػف ، (ُِ)كالبغػػػكل، (ُُ)كابػػػف حبػػػاف، (َُ)خزيمػػػةكابػػػف ، (ٗ)كأحمػػػد ، (ٖ)داكد ككأبػػػ، (ٕ)البخػػػارم
، شيٍعبىة)ثبلثتيـ ، (ُّ)ٍكنيس السًَّبٍيًعيٌ ًإٍسرىاًئٍيؿ بف يي  مف طريؽ الدارميطريؽ سيٍفيىاف بف عييىٍينىة. كأخرجو 

ٍسرىاًئٍيؿك ، سيٍفيىافك   بإسناده كبمفظو. السًَّبٍيًعيٌ  د اهللبٍ ف عى ك بٍ ري مٍ عى تابعكا  (اً 
 .ضع ؼ إ ناده: ال كـ عمى ا  ناد

                                                 
 (.ِْٕ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب، (ُِٔ/ ِِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
 (.ُْٖٔ/حُٔٔ/ ِى يدفح مف جمح، )صحيح البخارم، كتاب الحج، باب مت (ِ)
 (. ٖٔٗ/حِّْ/ ِسنف الترمذم، أبكاب الحج، باب ما جاء أف اإلفاضة مف جمح قبؿ طمكع الشمس، ) (ّ)
 (.َّْٕ/ح ِٓٔ/ ٓالسنف، لمنسائي، كتاب النسائي، باب كقت اإلفاضة مف جمح، ) (ْ)
 (.ّٔ/حْٔ/ ُمسند أبي داكد الطيالسي، ) (ٓ)
 (. ِّّ/حْْٓ/ ُ، )ند عمر بف الخطاب مسند البزار، مس (ٔ)
 (.ّّٖٖ/حِْ/ ٓصحيح البخارم، كتاب المناقب، باب أياـ الجاىمية، ) (ٕ)
 (. ُّٖٗ/ُْٗ/ ِسنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب الصبلة بجمح، ) (ٖ)
/ح ّٖٕ/ ُ)انظر:(، ََِ/ح ّٕٕ/ ُمسند أحمد، مسند العشرة المبشريف بالجنة، مسند عمر بف الخطاب، ) (ٗ)

 (. ِٓٗ/حُّٗ/ ُ(، )ٕ٘ٚ
صحيح ابف خزيمة، كتاب المناسؾ، باب الدفح مف المشعر الحراـ كمخالفة أىؿ الشرؾ كاألكثاف في دفعيـ،  (َُ)
 (.ِٖٗٓ/حُِٕ/ ْ)
 (.َّٖٔ/ حُّٕ/ ٗصحيح ابف حباف، كتاب المناسؾ، باب ذكر الدفح لمحاج مف المزدلفة إلى منى، ) (ُُ)
 مطحاكم، كتاب مناسؾ الحج، باب كقت رمى جمرة العقبة لمضعفاء، شرح معاني اآلثار، ل (ُِ)
 (ّٖٓٗ/حُِٖ/ ِ)
 (.ُِّٗ/حَُِِ/ ِسنف الدرامي، كتاب المناسؾ، باب كقت الدفح مف المزدلفة، ) (ُّ)



َحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػ . 

 ِْٗ 

يَّػاف: فيػو ػمىٍيمىاف ٍبػف حى كهيػره كمػا ىػك مبػيف فػػي ، الثقػات فػي ركايػة البخػػارمتابعػو ، صػػدكؽ سي
 متابعات ناقصة في ركاية البخارم كهيره كما ىك مبيف في التخريج. التخريج ك

ػػػاج بػػػف أىٍرطىػػػاة: كفيػػػو جَّ كلػػػـ يصػػػرح ، مػػػف الطبقػػػة الرابعػػػة، كيػػػدلس، كثيػػػر الخطػػػأن  صػػػدكؽ، حى
كهيػره كمػا ىػك مبػيف ، الثقات متابعة ناقصػة فػي ركايػة البخػارمتابعو ، بالسماع في أم مف الركايات

 .في التخريج

كصرح بالسماع في ركايتو ، مدلس مف الطبقة الثالثة، ثقة السًَّبٍيًعيٌ  د اهللبٍ ف عى بٍ  كري مٍ عى : كفيو
الحػػديث أصػػمو فػػي  صػػحيح البخػػارم،  كتعػػددت طرقػػو يتقػػكل كيرتقػػي بمجمػػكع ىػػذه عنػػد الترمػػذم. 

  .(ُ) صححو الشيخ األلبانيقد ك الطرؽ إلى الصحيح لغيره، 
 

 (ٗٔٔ:  د ث رقـ)
، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ : َقػاؿَ ، َ دََّثَنا َأُبػ  َبْكػِر ْبػُف َأِبػي َ ػْ َب َ :  جوابف ماقاؿ ا ماـ 

ػػَ ةِ ، َعػْف ُعػػَ ْ ِمِر ْبػػِف َأْ ػَقرَ ، َعػػْف َعبَّػاِد ْبػػِف َتِمػػ ـٍ ، َعػْف َ ْ َ ػػى ْبػِف َ ػػِع دٍ  َفػػَذَكَرُه ، َأنَّػػُو َذَبػػَح َقْبػَؿ ال َّ
 .(ٕ)ْد ُأْضِ  ََّتَؾ()َأعِ : َفَقاؿَ ،  ِلمنَِّبيِّ 

 : ا  نادرجاؿ تراجـ : أ لً 
 .ٚ٘: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى َأُب  َبْكِر  *

 .ٗ٘: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : األنصارم سىًعيد ٍبفى َ ْ  َ * 

اًرٌم اٍلمىاًزني ٍبف هىًزيَّة تىًميـ ٍبفَعبَّاد  * ًستّْيفمات سنة  الثةمف الث، ثق ، اأٍلٍنصى ث كى  .(ّ)لميجرة ثىبلى

ػػًدٌم  أىٍشػػقىر ٍبػػفُعػػَ ْ ِمر * ٍمػػٍبػػف عى ػػاًزفٍبػػًف عى ػػاف ٍبػػف مى ٍثمى ػػاًزًنيٌ  ًرك ٍبػػف عي ػػاًرٌم اٍلمى لػػو حػػديث فػػي ، اأٍلىٍنصى
شىًيدى بىٍدرن ، (ْ)كهيره ابف ماجوعند ، عنو، األضاحي مف ركاية عباد بف تميـ

(ٓ). 
 

                                                 
 (.ِِ/ ٕ، لؤللباني، )ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ُ)
 (.ُّّٓ/حَُّٓ/ِؿ الصبلة، )، كتاب األضاحي، باب النيى عف ذبح األضحية قبابف ماجوسنف  (ِ)
 (.ِٖٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ْٔ/ِٔتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ُِٔ/ ْاالصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، ) (ْ)
 (.َُِٓ/ ْ، )األصبياني معرفة الصحابة، ألبي نعيـ (ٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِٓ 

 : تخر ج ال د ث، ثان اً 
ػمىًمٌي بنحػكهأخرج ٍكف السُّ و أحمد مف طريؽ يىًزٍيد بػف ىىػاري

اًلػؾ ، (ُ) كأخرجػو مى
ك ، )يىًزٍيػد كبلىمػا، (ِ)

اًلػػؾ( تابعػػ يَّػػػاف امى ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ػػاًرٌم بإسػػناده كبنحػػك فػػي سي ػػًعٍيد األىٍنصى ، لفظػػػو ركايتػػو عػػف يىٍحيىػػى بػػػف سى
ػػػػػػػػػػػػػػػكأخرجػػػػػػػػػػػػػػػو الطبرانػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػف اأٍلىٍنصى سى ػػػػػػػػػػػػػػػارىة ٍبػػػػػػػػػػػػػػػف أىبًػػػػػػػػػػػػػػػي حى   تػػػػػػػػػػػػػػػابح، (ّ)اًرمٌ عيمى

بَّاد ٍبف ٍيًمر ٍبف أىٍشقىر ركايتو في تىًميـ عى  بو بنحك لفظو. عف عيكى
 إ ناده    ح لغ ره إل أنو أعؿ با ر اؿ. : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػػاف: فيػػػو ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى تابعػػػو الثقػػػات فػػػي ركايػػػة أحمػػػد كهيػػػره كمػػػا ىػػػك مبػػػيف فػػػي ، صػػػدكؽ سي
 التخريج. 

 .(ْ)" الصحيح عف عباد مرسبلن": قاؿ البخارم
 .(ٓ) عكيمر بف أشقر عباد بف تميـ لـ يسمحقاؿ البكصيرل" صحيح إال أنو منقطح 

 
 (٘ٔٔ:  د ث رقـ) 

 ، َ ػػػدََّثَنا َعْبػػػُد المَّػػػِو ْبػػػُف اْلُمَبػػػاَرؾِ : َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  ُكَرْ ػػػٍب َقػػػاؿَ :  ابػػػف ماجػػػوقػػػاؿ ا مػػػاـ 
َ ػأَْلَنا : َقػاؿَ ، (ٔ)َعْف َأِبػي َ ػِع دٍ ، َعْف َأِبي اْلَ دَّاؾِ ، َ َعْبَدُة ْبُف ُ َمْ َماَف َعْف ُمَجاِلدٍ ، َ َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ 

 .(ٕ) (َذَكاُة ُأمِّوِ ، َفِإفَّ َذَكاَتوُ ، ُكُم ُه ِإْف ِ ْئُتـْ ): َعِف اْلَجِن ِف َفَقاؿَ  َرُ  َؿ المَِّو 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ٕٗ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : َرْ بٍ َأُب  كُ  *
 .ْْ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبفي اٍلميبىارىؾً َعْبُد المَِّو *
 .ُٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في : افممى بف سى بده *عَ  
 .ِٗ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ضع ؼ: بف سىًعٍيدُمَجاِلد *

                                                 
 (.ََُٗ/حّّٗ/ ُّ)انظر:(، ُِٕٔٓ/حُْ/ ِٓر بف أشقر، )مسند أحمد، مسند المكييف، مسند عكيم (ُ)
 (. ٓ/حْْٖ/ ِمكطأ مالؾ، كتاب الضحايا، باب النيى عف ذبح الضحية قبؿ انصراؼ اإلماـ، ) (ِ)
 (.ُّّ/حْٖ/ ُالمعجـ األكسط، لمطبراني، ) (ّ)
 (.ِْٖالعمؿ الكبير، لمترمذم، )ص:  (ْ)
اإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر،  انظر:( ِِٖ/ ّكصيرل، )، لمبابف ماجومصباح الزجاجة في زكائد  (ٓ)
 ( بتصرؼ.ُِٔ/ْ)
 الخدرم. أب   ع د (ٙ)
 (.ُّٗٗ/حَُٕٔ/ ِباب ذكاه الجنيف، ذكاه أمو، )كتاب الذبائح، ، ابف ماجوسنف  (ٚ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٓ 

ٍبػػر ٍبػػف نىػػٍكؼ: اْلػػَ دَّاؾِ   َأبػػ*  ػػاًليٌ الٍ  جى كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي ، (ِ)ابػػف معػػيف وكثقػػ، (ُ)مػػف الرابعػػة ، ًبكى
"مػػػف أىػػػؿ الصػػػدؽ : كقػػػاؿ (ٓ)"ثقػػػة": كقػػػاؿ الػػػذىبي، (ْ)" قميػػػؿ الحػػػديث" : قػػػاؿ ابػػػف سػػػعد، (ّ)الثقػػػات

  .(ٖ)"صدكؽ ييـ ": ابف حجر كقاؿ، (ٕ)"صالح": كقاؿ النَّسىائي، (ٔ)كاالتقاف"

 .قكؿ ابف حجر فيو كتيرجح الباحثة
 : تخر ج ال د ث: ن اً ثا

يَّػػػػػاف ػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػف حى أخرجػػػػػو ابػػػػػف الجػػػػػاركد مػػػػػف طريػػػػػؽ سي
  كأخرجػػػػػو أبػػػػػك داكد مػػػػػف طريػػػػػؽ، (ٗ)

بىػػػارىؾ ٍبػػػد المَّػػػو ٍبػػػػف اٍلمي عى
  كبلىمػػػػا مػػػف طريػػػػؽ، (ُّ)كأبػػػػك يعمػػػى، (ُِ)كأحمػػػد، (ُُ)كأخرجػػػػو الترمػػػذم، (َُ)
ػػًعٍيد القىطَّػػاف ٍفػػص بػػف ًهيىػػ، يىٍحيىػػى بػػف سى ًعػػيٌ كأخرجػػو الترمػػذم مػػف طريػػؽ حى كأخرجػػو أحمػػد ، (ُْ)اث النَّخى

كىًريَّػػا بػف أىبًػػي زىائًػدىة  ػػمىٍيمىاف  مػػف طريػؽ ةشػيب أبػػيأخرجػػو ابػف ك ، (ُٓ)مػف طريػؽ يىٍحيػػى بػف زى ٍبػػدىة بػف سي عى
ًعػػيٌ  ٍفػػص بػػف ًهيىػػاث النَّخى  كبلىمػػا مػػف طريػػؽ ، (ُٖ)البييقػػيك ، (ُٕ)كأخرجػػو الػػدارقطني، (ُٔ) الًكبلىبًػػٌي كحى

                                                 
 (.ُّٕ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ْٓٗ/ ْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم. ) (ُ)
 .(ٖٖتاريخ ابف معيف، ركاية الدارمي )ص:  (ِ)
 (.ُُٕ/ ْالثقات، البف حباف ) (ّ)
 (.َُّ/ ٔالطبقات الكبرل، البف سعد، ) (ْ)
 (ِٖٗ/ ُالكاشؼ، لمذىبي، ) (ٓ)
 (َُٓمشاىير عمماء األمصار، لمذىبي، )ص:  (ٔ)
 (.ْٔٗ/ ْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (.ُّٕ، البف حجر، )ص: ريب التيذيبانظر: تق (ٖ)
 (.ِِٕ)ص: باب ما جاء في الذبائح، المنتقى البف الجاركد،  (ٜ)
 (.ِِٕٖ/حَُّ/ ّسنف أبي داكد، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاه الجنيف، ) (ٓٔ)
 (.ُْٕٔ/حِٕ/ ْسنف الترمذم، أبكاب األطعمة، باب ما جاء في ذكاه الجنيف، ) (ٔٔ)
 (.ُُْٓٗ/حٖٔ/ ُٖ)مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم مسند أحمد،  (ٕٔ)
 (.ِٗٗ/حِٖٕ/ ِ، )مسند أبي سعدم الخدرم  (ٖٔ)
 (.ُْٕٔ/حِٕ/ ْسنف الترمذم، أبكاب األطعمة، باب ما جاء في ذكاه الجنيف، ) (ٗٔ)
 (.َُُِٔح/ِّٔ/ ُٕ، ) ممسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدر  (٘ٔ)
 (.َُّٓٔ/حِٖٖ/ ٕمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الرد عمى أبي حنيفة، مسألة ذكاة جنيف الذبيحة، ) (ٙٔ)
 (.ّْٕٔ/حْْٗ/ ٓ، كتاب الصيد كالذبائح كاألطعمة كهير ذلؾ، )يسنف الدارقطن (ٚٔ)
 الذبيحة،  السنف الكبرل، لمبييقي، جماع أبكاب ما يحؿ كيحـر مف الحيكانات، باب ذكاه ما في بطف (ٛٔ)
 (.َُْٗٗ/حِٔٓ/ ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِِٓ 

ٍبػد المَّػو جميعيـ، ىيشىٍيـ بف بىًشٍير كىًريَّػا، يىٍحيىػى بػف سىػًعٍيدك ، )عى ٍبػدىة، كيىٍحيػى بػف زى ٍفػص، كىيشىػٍيـ، كعى  (كحى
يَّاف في ركايتو عف مجالد بإسناده كبنحك لفظو مىٍيمىاف ٍبف حى ، (ِ)كابف حبػاف، (ُ)كأخرجو أحمد، تابعكا سي

اؽ السًَّبٍيًعٌي ، (ّ)البييقيك  اًلػد بػف سىػًعٍيد فػي ركايتػو عػف  تابحثبلثتيـ مف طريؽ ييٍكنيس بف أىًبي ًإٍسحى ميجى
دَّاًؾ عف  ثبلثتيـ مف طريػؽ ، (ٔ)كالطبراني، (ٓ)كأبك يعمى، (ْ)كأخرجو أحمد، الخدرمسعيد  أبيأىًبي اٍلكى

دَّاؾ في ركايتو عف  ٍبر ٍبف نىٍكؼ الميكنى أىًبا اٍلكى بو  الخدرمسعيد  أبيعىًطيَّة بف سىٍعد العىٍكًفٌي تابح جى
  .بمفظو

   ف لغ ره. هال د ث إ ناد:  نادا ال كـ عمى : اً ثالث
يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى ، داكد كهيػره أبيضعيؼ في ركاية  تكبح متابعة تامة بإسناد، صدكؽسي
 .مقركنان بالثقات ابف ماجوكركل لو 

اًلد بف سىًعٍيد: فيو كمػا ه ضػعيؼ فػي ركايػة أحمػد كهيػر  تكبح متابعة تامة بإسػنادضعيؼ ، ميجى
 مبيف في التخريج. ىك

ف كاف لػيف الحػديث: قاؿ ابف حجر كأمػا أبػك الػكداؾ فمػـ ، فمتابعتػو لمجالػد معتبػرة، "عطية كا 
 .(ٚ) كىذه متابعة قكية لمجالد"، كقد احتج بو مسمـ، مف ضعفو أر

 . (ٛ)ككذا أبك الكداؾ"، فإف مجالد ضعيؼ، "ىذا حديث كاه: كقاؿ ابف حـز
  .صححو بمجمكع ىذه الطرؽ كلعؿ األلباني و،تعددت طرق يثقمت الحد، (ٜ) صححو األلبانيك 

 
 
 

                                                 
 (.ُُّّْ/حِْْ/ ُٕ، ) ممسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدر  (ٔ)
 (.ٖٖٗٓ/حَِٕ/ ُّصحيح ابف حباف، ) (ٕ)
 السنف الكبرل، لمبييقي، جماع أبكاب ما يحؿ كيحـر مف الحيكانات، باب ذكاه ما في بطف الذبيحة،  (ٖ)
 .(ُِْٗٗ/حِٔٓ/ ٗ)
 (.ُُُْْ/حُِ/ ُٖ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم  (ٗ)
 (.َُِٔ/حُْٓ/ ِ، )مسند أبي يعمى المكصمي، مسند أبي سعيد الخدرم  (٘)
 (.ْٕٔ/حِّٖ/ ُالمعجـ الصغير، لمطبراني، ) (ٙ)
 (.ّٖٓ/ ْالتمخيص الحبير، البف حجر، ) (ٚ)
، )المحمى باآلثار، ال (ٛ)  (.ٕٗ/ ٔبف حـز
 (.ِكضعيؼ سنف أبي داكد، لؤللباني، )ص:  صحيح (ٜ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِّٓ 

 (ٙٔٔ:  د ث رقـ)
َعػْف ، َعػْف ُ َمْ ػدٍ ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ : َ ػدََّثَنا َأُبػ  َبْكٍرَقػاؿَ :  ابػف ماجػوقاؿ ا ماـ 

  .(ٕ)(ـَ َعَمْ َناَفَ مَّ ، َ َنْ ُف ِ ْبَ افٌ  اهلل َأتَاَنا َرُ  ُؿ ): َقاؿَ  (ٔ)َأَنسٍ 
 : ا  نادرجاؿ تراجـ : أ لً 
 .ٚ٘: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ةشيب أبيبف  َأُب  َبْكر*
 .ُٖ:حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق  مدلس: الطًَّكٍيؿُ َمْ د *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
ٍيًمػي أخرجو أبك داكد مف طريؽ ػاًرث الييجى اًلػد بػف اٍلحى خى

ػمى تػابح  (ّ) يَّػافسي فػي ركايتػو  ٍيمىاف ٍبػف حى
ٍيػػػد الطًَّكٍيػػػؿعػػػف  مى ، (ْ)كأخرجػػػو البخػػػارم، صػػػرح بالسػػػماع فػػػي ىػػػذه الركايػػػة، بإسػػػناده كبنحػػػك لفظػػػو حي

، (ٖ)كأخرجػػػػػو البخػػػػػارم، ثىابًػػػػػت اٍلبينىػػػػػاًنيٌ جمعػػػػػييـ مػػػػػف طريػػػػػؽ ، (ٕ)كأحمػػػػػد ، (ٔ)كالترمػػػػػذم ، (ٓ)كمسػػػػػمـ
ػػػمىٍيمىاف بػػػف ثبلثػػػتيـ مػػػف طريػػػؽ (َُ)كأحمػػػد، (ٗ)مسػػػمـك  ػػػاف التٍَّيًمػػػيٌ  سي ، ثىابًػػػتكبلىمػػػا )، مختصػػػران  طىٍرخى
مىٍيمىافك  ٍيد اتابع( سي مى   .لفظو بو بنحك  أىنىس ٍبف مىاًلؾ في ركايتو عف حي

 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 
يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى   داكد كما ىك مبيف في التخريج. أبيتابعو الثقات في ركاية ، صدكؽ سي
ٍيد الطًَّكٍيؿ: كفيو مى  داكد. أبيصرح بالسماع في ركاية ، الثالثة مف الطبقة، ثقة مدلس، حي

 .(ُُ) كصححو الشيخ األلباني
 

                                                 
 بف مالؾ. أنس (ُ)
 (.ََّٕ/حَُِِ/ ِ، كتاب األدب، باب السبلـ عمى الصبياف كالنساء، )ابف ماجوسنف  (ِ)
 (.َِّٓ/حِّٓ/ ْسنف أبي داكد، كتاب اآلداب، باب في السبلـ عمى الصبياف، ) (ّ)
 (.ِْٕٔ/حٓٓ/ ٖب االستئذاف، باب التسميـ عمى الصبياف، )صحيح البخارم، كتا (ْ)
 (.ُْٓ/حُِٗٗ/ ْصحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب في السبلـ عمى الصبياف، ) (ٓ)
 (.ِٔٗٔ/حٕٓ/ ٓسنف الترمذم، أبكاب االستئذاف كاآلداب، باب ما جاء في التسميـ عمى الصبياف) (ٔ)
(، ُِِْٕ/حُِْ/ َِ، )سند أنس بف مالؾ مسند أحمد مسند المكثريف مف الصحابة، م (ٕ)

 (.َُّْْ/حّْٔ/ ُِ(، )َُِِّ/حِّْ/َِ(، )ُِٖٔٗ/حِْٖ/َِ)انظر:
 (.ِٖٗٔ/حٓٔ/ ٖ) كتاب االستذاف، باب حفظ السر،صحيح البخارم،  (ٖ)
 (.ُْ/حَُّٗ/ ْ)صحيح مسمـ، كتاب الفضائ، باب مف فضائؿ أىنس  (ٗ)
 (.ُِّّٗ/حَِ/ ُِ، )، مسند أنس بف مالؾ مسند أحمد مسند المكثريف مف الصحابة (َُ)
 (.ََِ/ ٖ، لؤللباني، )ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (ُُ)



ضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػا . 

 ِْٓ 

 ( ٚٔٔ:  د ث رقـ)
َ ػدََّثَنا : َقاَل ، َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َبَ  َ َعْبُد المَِّو ْبُف َ ِع دٍ ، َ دََّثَنا:  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 

: َقػاؿَ ، َعْف َأِبي َ ػِع ٍد اْلُخػْدِريِّ ، َعْف َعَطاءٍ ، َعْف َأِبي اْلُمَباَرؾِ ، َعْف َ ِز َد ْبِف ِ َنافٍ ، ُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ أَ 
ّـَ َأْ ِ ِنػي ِمْ ػِك ًنا): َ قُػ ُؿ ِفػي ُدَعاِئػوِ ، اهلل  ؿَفِإنِّي َ ِمْعُت َرُ  ، (ُ)َأِ بن ا اْلَمَ اِك فَ  ِنػي َ َأِمتْ ، المَُّيػ

 .(ْ)(اْلَمَ اِك فِ (ٖ)ِفي ُزْمَرةِ (ٕ)َ اْ ُ ْرِني، ِمْ ِك ًنا

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ٚ٘: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق ، ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى  َأُب  َبْكرِ  *
 .ْٗ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق ، ٍبفي سىًعيدَعْبُد المَِّو * 
أىبيػك فىػٍركىة الرُّىىػاًكمٌ ، يًميالتَّمً : ٍبًف ًسنىافَ ِز د * 

 مػات سػنة خمػس كخمسػيف، مػف السػابعة، ضػع ؼ، (ٓ)

 .(ٔ)لميجرة كمائة
شػػبو ": كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ، (ٕ)مػػف السادسػػة كركايتػػو عػػف صػػييب مرسػػمة، عػػف عطػػاء: َأِبػػ  اْلُمَبػػاَرؾ* 

كخبػػػػره ، "اليعػػػرؼ كال يػػػػدرل مػػػف ىػػػك: الػػػذىبيكقػػػػاؿ  ،(ٗ)الثقػػػات فػػػيكذكػػػره ابػػػف حبػػػػاف ، (ٖ)"مجيػػػكؿ
 مجيكؿ.  إنوالباحثة  ترجح، (ُُ)"مجيكؿ": قاؿ ابف حجر، (َُ)منكر

بىاح: َعَطاء ى *  مَّد اٍلمىكّْيٌ ، أىٍسمىـ اىٍلقيرىًشيٌ  بف بف أىًبي رى  ةأربعػ ةمات سػن، مف الطبقة الثالثة، أىبيك ميحى
كبالنسػبة ، (ُِ)خره  لـ  كثػر مػف ذلػؾ ق ؿ إنو تغ ر بآ كث ر ا ر اؿ، ثق إمػاـ ، لميجرة عشر كمائو

                                                 
 (.ّٖٓ/ ِىك الذل ال شيء لو، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )الم ك ف:  (ُ)
 (.ُٔ/ ٕ، )مباركفكرماجمعني في جماعتيـ، تحفة األحكذم شرح صحيح جامح الترمذم، لماْ ُ ْرِني:  (ِ)
 (.ُُّ/ ُجماعة، مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار، لميحصبى، )ُزْمَرِة:  (ّ)
 (.ُِْٔ/حُُّٖ/ِ، كتاب الزىد، باب مجالسة الفقراء، )ابف ماجوسنف  (ْ)
منسكب إلى قبيمة رىاء كىك بطف مف اليمف الرنَىاِ ّي: ( ُٓٓ/ ِّتيذيب الكماؿ في أسماء رجاؿ، لممزم، ) (ٓ)

 (.َِّ/ ٔ، لمسمعاني، )األنساب
 (.َُٕٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ٔ)
 (.َُٕٔالمصدر نفسو، )ص:  (ٕ)
 (.ْْٔ/ ٗالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٖ)
 (.ٔٔٔ/ ٕالثقات، البف حباف، ) (ٗ)
 (.ٕٔٓ/ ْ، )مذىبيميزاف االعتداؿ، ل (َُ)
 .(َُٕٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ُُ)
 (. ُّٖ/ٕتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٓٓ 

لػػـ يعػػف ، كقػػيس بػػف سػػعد تركػػا عطػػاء بػػآخره، "كػػاف ابػػف جػػريج: الػػذىبي قػػكؿ ابػػف المػػدينينقػػؿ  لتغيػػره
ال فعطاء ثبت"، بؿ عني أنيما بطبل الكتابة عنو، الترؾ االصطبلحي كما أف البخارم ركل لو ، (ُ)كا 

 مقركنان بالثقات.
 : تخر ج ال د ث :ثان اً 

مى  يَّافأخرجو ابف عساكر مف طريؽ سي ، (ْ)كالطبراني، (ّ) كأخرجو الحاكـ، (ِ)بمفظو ٍيمىاف ٍبف حى
اًلؾ جميعيـ مف طريؽ، (ٓ) البييقيك  طريػؽ مػف ابف األعرابي  أخرجوك ، بإسناده بمفظو يىًزيد ٍبف أىًبي مى

مىمىةى  ٍبد الرٍَّحمىف بف عىٍكؼ أىًبي سى بف عى
بىػاحكأبي سممة( ، كبلىما )يزيد، (ٔ)  فػي ركايتػو  عىطىاء بػف أىبًػي رى

ٍدًرٌم عف   بمعناه.بو  أىًبي سىًعيد الخي

 إ ناده ضع ؼ  مر ؿ.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كهيػره ، البييقػيتامػة بإسػناد ضػعيؼ فػي ركايػة  تكبح متابعة، صدكؽسي
  كما ىك مبيف في التخريج.

مى  كأىبً تابعو ، ضعيؼ يىًزيد ٍبًف ًسنىاف: كفيو  .ناقصة بإسناد ضعيؼ متابعة مىةى سى

مىمىةى تابعو ، عف عطاء مجيكؿ اٍلميبىارىؾ يأىبً : كفيو  ناقصة بإسناد ضعيؼ. متابعة أىًبي سى

بىاح: كفيو ٍدًرمٌ عف يرسؿ ، ثقة، عىطىاء بف أىًبي رى مىمىةى  كأىبً تابعو ، (ٕ) أىًبي سىًعيد الخي ناقصػة متابعة  سى
  يج.بإسناد ضعيؼ كما ىك مبيف في التخر 

 .(ٖ)"اهلل " ىذا حديث ال يصح عف رسكؿ : المكضكعات كقاؿ في الجكزمذكره ابف 

 .(ٗ)"كليس كما قاال، ادعي ابف الجكزم كابف تيمية أنو مكضكع": بالقكؿ يالسيكط رد

                                                 
 (.َٕ/ّميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ُ)
 (.َُُٗ، ُٓٓٓ/حُُُٗ/ ِمعجـ ابف عساكر، ) (ِ)
 (.ُُٕٗ/حّٖٓ/ ْالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب الرقاؽ، ) (ّ)
 (. ُِْٔ/حِِْيدعك بو في سائر نياره، )ص: الدعاء، لمطبراني، باب ما كاف النبي  (ْ)
 (. ُُّْٓ/حُٗ/ ٕالسنف الكبرل، لمبييقي، بابى ما يستدؿ بو عمى أف الفقير أمس حاجو مف المسكيف، ) (ٓ)
 (. َُُٕ/ِّٓ/ِبف األعرابي، )ال ،معجـال (ٔ)
 (.ِّٕجامح التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لمعبلئي، )ص:  (ٕ)
 (ُُْ/ ّالمكضكعات، البف الجكزم، ) (ٖ)
 (.ٕٔفي األحاديث المشتيرة، لمسيكطي، )ص:  الدرر المنتثرة (ٗ)



ظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثا . 

 ِٓٔ 

 .(ِ)كالشيخ األلباني، (ُ) ابف تىيميةضعفو ك 

إلػػى متنػػو كال ضػػعؼ إلػػى  صػػحة ال يتطػػرؽ احتمػػاؿىػػذا الحػػديث صػػحيح  ": كخػػالفيـ الغزالػػي فقػػاؿ
 .(ّ)"سنده

 
 ) د ث رقـ: *(

 ، َ ػػدَّثََنا َعْبػػُد المَّػػِو ْبػػُف ُنَمْ ػػرٍ : َ ػػدَّثََنا َعْبػػُد المَّػػِو ْبػػُف َ ػػِع ٍد َقػػاؿَ :  ابػػف ماجػػوقػػاؿ ا مػػاـ 
َجاُع َرُ ػ ِؿ المَّػِو َكػاَف ِضػ): َقاَلػتْ ، َعػْف َعاِئَ ػ َ ، َعػْف َأِب ػوِ ، َعْف ِىَ اـِ ْبػِف ُعػْرَ ةَ ، َ َأُب  َخاِلدٍ 

 ، ٌَأَدًما َ ْ ُ ُه ِل ؼ) (ْ). 
 .ٓٓ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 

 
 (ٛٔٔ:  د ث رقـ) 

َعػْف ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ : َ ػدََّثَنا َعْبػُد المَّػِو ْبػُف َ ػِع ٍد َقػاؿَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 
: َقػاؿَ ، (٘)َعْف َأِبي َ ِع دٍ ، َعْف َأِب وِ ، َعْبِد الرَّْ َمِف ْبِف َأِبي َ ِع ٍد اْلُخْدِريِّ  َعْف ُرَبْ ِح ْبفِ ، َكِث ِر ْبِف َزْ دٍ 

اؿَ  َخَرَج َعَمْ َنا َرُ  ُؿ المَِّو  ـْ ): َفَقاؿَ ، َ َنْ ُف َنَتَذاَكُر اْلَمِ  َح الدَّجَّ ـْ ِبَمػا ُىػَ  َأْخػَ ُؼ َعَمػْ ُك َأَل ُأْخِبػُرُك
اِؿقِعْنِدي ِمَف اْلَم ِ  َفُ ػَز ُِّف ، َأْف َ ُق ـَ الرَُّجػُؿ ُ َ ػمِّي، ال ِّْرُؾ اْلَخِفين ): َفَقاؿَ ، َبَمى: ُقْمَنا: َقاؿَ (  ِح الدَّجَّ

 .(ٔ) (ِلَما َ َرى ِمْف َنَظِر َرُجؿٍ ، َ َ َتوُ 
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ْٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : األشجٍبف سىًعيدَعْبُد المَّو  *
ٍيد األىسمميٌ َكِث ر *  .(ٚ)مات في  خر خبلفة المنصكر، مف السابعة: بف زى

                                                 
 (.ٔٗ، )ص: يالفكائد المكضكعة في األحاديث المكضكعة، لمشككان (ُ)
 (.َّٔ/ ّ، )يإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لؤللبان (ِ)
 (.ُُٔ/ِإحياء عمـك الديف، لمغزالي، ) (ّ)
 (.ُُْٓ/حَُّٗ/ ِ)مَّد ، كتاب الزىد، باب ضجاع  ًؿ ميحى ابف ماجوسنف  (ٗ)
 الخدرم. َأب  َ ِع د (٘)
 (.َِْْ/حَُْٔ/ ِ، كتاب الزىد، باب الرياء كالسمعة، )ابف ماجوسنف  (ٙ)
 (.ْٗٓ)ص:  ، البف حجرانظر: تقريب التيذيب(، ُُّ/ ِْ) ، لممزمتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (ٚ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٕٓ 

ٍكًصػػػًميٌ ك ، (ٔ)ابػػػف معػػػيف: مطمقػػػان مػػػنيـ النيقِّػػػاد كثقػػػو بعػػػض بػػػد المَّػػػًو اٍلمى ػػػد ٍبػػػف عى مَّ ميحى
كقػػػاؿ ، (ٕ)

، (ٙ)كذكره ابف حباف في الثقػات، "ليس بو بأس: (٘)كابف عدل، (ٗ)كابف معيف في قكؿ أخر"، (ٖ)أحمد
 .(ٕ)كقاؿ ابف حجر" صدكؽ"
"ليس بذاؾ : البخارم فقاؿ: منيـ فيو بعبارات تدؿ عمى ضعؼ النيقِّادككصفو بعض 

، (َُ)"ليس بالقكل يكتب حديثو: حاتـ ككقاؿ أب، (ٗ)"صالح كليس بقكل": كقاؿ ابف المدينى، (ٖ)القكل"
، " ضعيؼ": (ُّ)في قكؿ أخركابف معيف ، (ُِ) كقاؿ النسائي، (ُُ)"صدكؽ فيو ليف": ةكقاؿ أبك زرع

لى الضعؼ: ةشيب أبيكقاؿ يعقكب بف  " ليس : كقاؿ البخارم (ُْ)ماىك"  "ليس بذاؾ الساقط كا 
 . (ُٓ)بشئ"

ح الباحثة   كما قاؿ ابف حجر حيث لخص أقكاؿ العمماء فيو.،  د ؽ نوإتيرجّْ
ٍدًرمٌ ُرَبْ ح  * ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف أىًبي سىًعيد اٍلخي ٍبف عى

 .(ُٕ)مف السابعة، يٌ اٍلمىدىنً  (ُٔ)

                                                 
 (.ُّٕ/ ِ)العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد ركاية ابنو عبد اهلل  (ٔ)
 (.ُُٓ/ ِْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٕ)
 (.ُْْ/ ٖتيذيب التيذيب، البف حجر، ) (ّ)
 (.ُُٓ/ ِْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ْ)
 (.َِْ/ ٕالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدل، ) (ٓ)
 (.ّْٓ/ ٕالثقات، البف حباف، ) (ٔ)
 (.ْٗٓ، البف حجر، )ص: بانظر: تقريب التيذي (ٚ)
 (.ّّٔ/ ِالتاريخ الكبير، لمبخارم، ) (ٛ)
 (.ٓٗسؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص:  (ٜ)
 (.ُُٓ/ ٕالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ٓٔ)
 المصدر نفسو. (ُُ)
 (.ٖٗالضعفاء كالمتركككف، لمنسائي )ص:  (ُِ)
 (.َٕ/ ُركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف  (ُّ)
 (.ُُٓ/ ِْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ٗٔ)
 (.ّّٔ/ ِالتاريخ الكبير، لمبخارم، ) (ُٓ)
 ىذه النسبة إلى خدرة، كاسمو األبجر بف عكؼ، قبيمة مف األنصار، األنساب، لمسمعاني، : اْلُخْدِريّ  (ٙٔ)
(ٓ /َٔ). 
 (.َِٓ، البف حجر، )ص: يبانظر: تقريب التيذ(، ٗٓ/ ٗتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ) (ٚٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٖٓ 

" أرجك أنو ال : كقاؿ ابف عدل، (ٕ)" شيخ": كقاؿ أبك حاتـ، (ٔ)ذكره ابف حباف في الثقات  
 .(٘)" مقبكؿ": كقاؿ ابف حجر، (ٗ)"منكر الحديث": عف البخارم القكؿ الترمذمنقؿ ، (ٖ)بأس بو"

 .مقب ؿ نوإح الباحثة تيرجٌ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

، (ٖ)البييقيك ، (ٕ)الحاكـ ك أخرجو ، (ٔ) مد بف عبد اهلل بف الزبيرعف مح أخرجو أحمد
مىيمىاف ٍبف عىٍمرككأخرجو الطحاكم مف طريؽ ، طريؽ محمد بف عبد اهلل بف الزبيرمف كبلىما  سي

 

مىيمىافك  ،دكبلىما )محم، (ٗ) المٍَّيًثيٌ  اًلد اأٍلىٍحمىر اأىبتابعكا ، (سي ٍيدفي ركايتو عف  خى ناده بإس كىًثير بف زى
 كبنحك لفظو.

 . إ ناده ضع ؼ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كهيػره ، تكبح متابعػات تامػة بإسػناد ضػعيؼ فػي ركايػة أحمػد، صدكؽ سي
 كما ىك مبيف في التخريج.

ٍيد: كفيو  كلـ يتابعو أحد.، صدكؽ، كىًثير بف زى

ٍبد الرٍَّحمىف: كفيو بىٍيح ٍبف عى  يتابعو أحد. مقبكؿ كلـ ري

 ، إسناده ضعيؼ ": كقاؿ شعيب األرنؤكط، (ُُ)تبريزمكال، (َُ) حسنو الشيخ األلبانيك 

                                                 
 (.َّٗ/ ٔالثقات، البف حباف، ) (ُ)
 (.ُٗٓ/ ّالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ، ) (ِ)
 (.ُُِ/ ْالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدل، ) (ّ)
 (.ّّالعمؿ الكبير، لمترمذم، )ص:  (ٗ)
 .(َِٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ٓ)
 (.ُُِِٓ/حّْٓ/ ُٕريف مف الصحابو، مسند أبي سعيد الخدرم، )مسند أحمد، مسند المكث (ٔ)
 (.ّٕٔٗ/حُّْ/ ْالمستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب الرقاؽ، ) (ٕ)
 (.ُّْٔ/حُٓٓ/ ٗكترؾ الرياء، ) شعب اإليماف، لمبييقى، كتاب الجياد، باب إخبل ص العمؿ هلل  (ٖ)
باحة  م عف رسكؿ اهلل شرح مشكؿ اآلثار، لمطحاكم، بياف مشكؿ ما رك  (ٜ)  في النجكل مف نيي كا 
 (.ُُٖٕ/حّٓ/ ٓ)
 (.َِْ/ ٗ، لؤللباني، )ابف ماجوصحيح كضعيؼ سنف  (َُ)
 (.ُْٔٔ/ ّ، )ممشكاة المصابيح، لمتبريز  (ُُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٓٗ 

بٍيح بػف عبػد الػرحمف، كىك األسممي: لضعؼ كثير بف زيد  الحػديث تعػددت طرقػو لعػؿ : قمػت .(ُ)"كري
 الشيخ األلباني حسنو ألجؿ ذلؾ.

 
 ) د ث رقـ: *( 
َعػْف َ ػاِتـِ ، َ دََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ : َنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َبَ  َقاؿَ َ دَّثَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ  

َ ػا َرُ ػ َؿ المَّػِو َكْ ػَؼ : ُقْمػتُ : َقاَلػْت َعاِئَ ػ ُ : َقػاؿَ ، َعِف اْلَقاِ ػـِ ، َعِف اْبِف َأِبي ُمَمْ َك َ ، ْبِف َأِبي َ ِغ َرةَ 
َ ا َرُ  َؿ المَِّو : ُقْمتُ ، )َ النَِّ اُء(: َ النَِّ اُءق َقاؿَ : ُقْمتُ ، (ُ َفاًة ُعرَاةً ): اَمِ ق َقاؿَ ُ ْ َ ُر النَّاُس َ ْ ـَ اْلِق َ 

ـْ ِإَلى َبْعضٍ ): َفَما ُ ْ َتْ َ اق َقاؿَ  ـن ِمْف َأْف َ ْنُظَر َبْعُضُي  .(ٕ) (َ ا َعاِئَ ُ  اأْلَْمُر َأَى
 .ّٖ: حديث رقـسبؽ تخريجو في  

 
 رقـ: *( ) د ث

َ َأُبػ  َخاِلػٍد ، َ دََّثَنا ِع َ ى ْبُف ُ  ُنَس : َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َبَ  َقاؿَ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ  
َ ػػْ ـَ َ قُػػ ـُ النَّػػاُس ِلػػَربِّ   : َعػػِف النَِّبػػيِّ ، َعػػِف اْبػػِف ُعَمػػرَ ، َعػػْف َنػػاِفعٍ ، َعػػِف اْبػػِف َعػػْ فٍ ، اأْلَْ َمػػرُ 

ـْ ِفي َرْ ِ ِو ِإَلى َأْنَ اِؼ ُأُذَنْ وِ ): َقاؿَ ، [ٙ: المطفف ف  رة ] َلِم فَ اْلَعا  .(ٖ)(َ ُق ـُ َأَ ُدُى
 .ّٗ: حديث رقـسبؽ تخريجو في  

 
 (ٜٔٔ:  د ث رقـ)

، َ ػْ َب َ  َ َأُبػ  َبْكػِر ْبػُف َأِبػي، َ دََّثَنا ُمَ مَُّد ْبُف َعْبِد المَِّو ْبػِف ُنَمْ ػرٍ :  ابف ماجوقاؿ ا ماـ 
:  اهلل َقاَؿ َرُ  ؿُ : َقاؿَ ، َعْف َأِبي ُىَرْ َرةَ ، َعْف َأِب وِ ، َعِف اْبِف َعْجَ فَ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ : َقاَل 
 .(ٗ)(ِإفَّ َرْ َمِتي َتْغِمُب َغَضِبي: َكَتَب ِبَ ِدِه َعَمى َنْفِ وِ ، اْلَخْمؽَ  َلمَّا َخَمؽَ ، ِإفَّ المََّو )

 : ا  نادرجاؿ تراجـ : أ لً 
ٍبد المَّو ٍبف نيمىٍيرُمَ مَّد  *  .ِٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبف عى
 .ٕٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى  َأُب  َبْكرِ *
 .ُْ: قـحديث ر سبقت ترجمتو في ، ىر رة أبي د ؽ اختمطت عم و أ اد ث : بُف َعْجَ ف ُمَ مَّدُ * 

                                                 
 (.ّٓٓ/ ُٕحاشية مسند أحمد، ) (ٔ)
 .(ِْٕٔ/حُِْٗ/ ِ، كتاب الزىد، باب ذكر البعث، )ابف ماجوسنف  (ِ)
 (.ِْٖٕ/حَُّْ/ ِ، )المصدر نفسو (ّ)
 (.ِْٓٗ/حُّْٓ/ ِ، كتاب الزىد، باب ما يرجى مف رحمو اهلل يـك القيامة، )ابف ماجوسنف  (ْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِٔ 

 .ٔٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق ، عجبلف: أب و* 

 : ثان ًا تخر ج ال د ث

ػػػػػٍعد أخرجػػػػػو الترمػػػػػذم  مػػػػػف طريػػػػػؽ  ابػػػػػف ماجػػػػػوكأخرجػػػػػو ، (ٔ)بمفظػػػػػو مػػػػػف طريػػػػػؽ المٍَّيػػػػػث بػػػػػف سى
ػػٍفكىاف بػػف ًعٍيسىػػى الزٍُّىػػًرٌم  ػػًعٍيد القىطَّػػاف كأخرجػػو أحمػػد مػػف طريػػؽ، (ٕ)بمفظػػوصى ، (ٖ)بمفظػػو يىٍحيىػػى بػػف سى

ٍفكىاف، )المٍَّيثبلثتيـ ث يَّاف  كاتابع، يىٍحيىى(، كصى مىٍيمىاف ٍبف حى مَّدي بفي عىٍجبلىف بإسناده ركايتو عف فيسي  ميحى
جمػػيعيـ مػػف ، (ٚ)كأحمػػد بمفظػػو، (ٙ)كالنسػػائي بنحػػك لفظػػو، (٘)كمسػػمـ، (ٗ)كأخرجػػو البخػػارم، لفظػػو بنحػػك

ٍبد الرٍَّحمىف بف ىيٍرميز األىٍعرىج بإسناده كلف  كأحمػد بنحػك، (ٜ)كالنسػائي، (ٛ)كأخرجو البخػارم، ظوطريؽ عى
ٍبػػػد اهلل  جمػػػيعيـ مػػػف طريػػػؽ، (ٓٔ) لفظػػػو ػػػاًلح السَّػػػمَّافالميكتػػػي أبػػػا ذىٍكػػػكىاف بػػػف عى كأخرجػػػو البخػػػارم ، صى
اًئغ االميكنى أىب، كبلىما مف طريؽ نيفىٍيح بف رىاًفح، (ُِ)كأحمد بمفظو، (ُُ)بنحكه كأخرجو مسمـ ، رىاًفح الصَّ

                                                 
 (.ّّْٓ/حْٗٓ/ ٓسنف الترمذم، أبكاب الدعكات، باب الدعكات، ) (ُ)
 (.ُٖٗ/حٕٔ/ُ، اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، باب فيما أنكرت الجيمية، )ابف ماجوسنف  (ِ)
 (.ٕٗٓٗ/حّٔٔ/ ُٓ، )سند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة م (ّ)
ًميفى صحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب قكلو تعالى:  (ْ) تينىا ًلًعبىاًدنىا الميٍرسى لىقىٍد سىبىقىٍت كىًممى [ ُُٕ]سكرة الصافات:  كى
مىى المىاءباب  انظر:(، ّْٕٓ/حُّٓ/ٗ) كىافى عىٍرشيوي عى ]سكرة  كىىيكى رىبُّ العىٍرًش العىًظيـً [، ٕسكرة ىكد: ] كى

ٍمؽى ثيَـّ  كتاب بدء الخمؽ، باب ما جاء في قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى:  انظر:( ُِٓ/ ٗ[ )ُِٗالتكبة:  كىىيكى الًَّذم يىٍبدىأي الخى
مىٍيو في عى :  ييًعيديهي كىىيكى أىٍىكى  (.ُّْٗ/حَُٔ/ ْ[ )ِٕ]سكرة الرـك

 (. ََٕٕ، َٕٗٔ/حٓٗ/ ٖسمـ، كتاب التكبة، باب في سعة رحمو اهلل تعالى، )صحيح م (٘)
 انظر:(، َٕٕٗ/حُّٔ/ ٕالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب النعكت، باب المعافاة كالعقكبة، ) (ٔ)
 (.َٕٕ/حُُٔ/ ٕ)
 انظر:( ٖٖٓٗ/حُٗٓ/ ُْ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة  (ٕ)
 (.ِٕٗٗ/حِْٕ/ ُِ(، )ََٕٓ/حْٕٔ/ ُِ(، )ِٖٕٓ/حْٔٗ/ُِ(، )ََٕٖ/حِِّ/ ُْ)
ـي المَّوي نىٍفسىوي{ ]سكرة  ؿ عمراف:  (ٖ) ذّْريكي ييحى  [ ِٖصحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب قكلو تعالى: }كى
 (.َْْٕ/حَُِ/ ٗ)
 (.َّٕٕ/حُُٔ/ ٕالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب النعكت، باب الرحمة كالغضب، ) (ٗ)
 انظر:(، ُٗٓٗ/حِٖ/ ُٓ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة  (َُ)
 (.ََُُْ/حَٕ/ ُٔ)
[، ِِ]سكرة البركج:  بىٍؿ ىيكى قيٍر فه مىًجيده ًفي لىٍكحو مىٍحفيكظو  :صحيح البخارم، كتاب التكحيد، باب قكؿ اهلل تعالى (ُُ)
 (.ْٕٓٓ/حَُٔ/ ٗ) انظر:(، ّٕٓٓ/حَُٔ/ ٗ)
 (.ٖٖٓٗ/حُٗٓ/ ُْ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي ىريرة  (ُِ)



انػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَط . 

 ُِٔ 

ػاف بنحػكه، (ُ)اء ٍبػف ًمينىػاء اٍلبىٍصػًرمٌ عىطىػ مف طريػؽ ٍثمى كأخرجػو الترمػذم مػف طريػؽ أىبًػي عي
 جمػيعيـ، (ِ)

ٍبد الرٍَّحمىف) ػاف(، كعىطىػاء، نيفىٍيػحك ، ذىٍككىافك ، عى ٍثمى ػةى فػي ركايتػو عػف ، كأىبًػي عي ػٍكلىى فىاًطمى في مى تػابعكا عىٍجػبلى
ٍيرىة يأىبً   بإسناده كلفظو. ىيرى

 .إ ناده    ح لغ ره: نادال كـ عمى ا  : ثالثاً 

يَّػػاف: فيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى تابعػػو الثقػػات فػػي ركايػػة الترمػػذم كهيػػره كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي ، صػػدكؽ سي
 لتخريج.

مػف طريػؽ ىػذا الحػديث ، ىريػرة أبػيمحمد بف عجبلف صدكؽ اختمطت عميو أحاديث : كفيو
، حيى القطَّاف في ترجمتوي ـمف الطرؽ التي اخمط فييا كما كرد في كبلكىك ، ىريرة أبيأبيو عف 

 كما ىك مبيف في التخريج. متابعة ناقصة مف الثقات في ركاية البخارم كهيره تكبح

 .(ْ) كصححو الشيخ األلباني، (ّ)" حسف صحيح ": قاؿ الترمذم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.َُٕٕ/حٓٗ/ ٖصحيح مسمـ، كتاب التكبة، باب في سعة رحمو اهلل تعالى، ) (ُ)
 (.ِٗٗٓ/حُْٕ/ ْسنف الترمذم، أبكاب الدعكات، باب الدعكات، ) (ِ)
 (.ِْٓٗ/حُّْٓ/ ِ، )ابف ماجوحاشية سنف  (ّ)
 (.ُِٔ/ ُ، لؤللباني، )ابف ماجوكضعيؼ سنف  صحيح (ْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِِٔ 

 في م ند أ مد بف  نبؿ. ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف مر  ات: المطمب الخامس
 ) د ث رقـ: *( 

َعػْف ، َ دََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ ، َ دََّثَنا َأُب  َبْكِر ْبُف َأِبي َ ْ َب َ ، بف ا ماـ أ مد ْبُد اهللِ عَ قاؿ 
: . َفَقػاؿَ َأْخِبْرَنا ِبَ ْيٍء َأَ رَُّه ِإَلْ َؾ َرُ  ُؿ اهللِ : ُقْمَنا ِلَعِمي  : َقاؿَ ، َعْف َأِبي الطنَفْ ؿِ ، َمْنُ  ِر ْبِف َ  َّافَ 

َ َلَعػَف اهلُل َمػْف ، "َلَعػَف اهلُل َمػْف َذَبػَح ِلَغْ ػِر اهللِ : َ َلِكػْف َ ػِمْعُتُو َ قُػ ؿُ ، َما َأَ رَّ ِإَليَّ َ ْ ًئا َكَتَمػُو النَّػاَس 
 .(ٔ)ارَ َ ْعِني اْلَمنَ  -َ َلَعَف اهلُل َمْف َغ ََّر ُتُخ ـَ اأْلَْرضِ ، َ َلَعَف اهلُل َمْف َلَعَف َ اِلَدْ وِ ، آَ ى ُمْ ِدثًا

 .ُّ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 ) د ث رقـ: *(

 َ ػدََّثَنا ، َ دََّثِني َأُبػ  ال َّػْعثَاِء َعِمػين ْبػُف اْلَ َ ػِف ْبػِف ُ ػَمْ َمافَ ، بف ا ماـ أ مد َعْبُد اهللِ قاؿ  
                  ِق ػػػػؿَ : َف َ اِثَمػػػػَ  َقػػػػاؿَ َ ػػػػِمْعُت َعػػػػاِمَر ْبػػػػ: َقػػػػاؿَ ، َعػػػػْف َمْنُ ػػػػ ِر ْبػػػػِف َ  َّػػػػافَ ، ُ ػػػػَمْ َماُف ْبػػػػُف َ  َّػػػػافَ 
َ ْ ًئا  َما َأَ رَّ ِإَليَّ َرُ  ُؿ اهلِل : َفَقاؿَ  َأَ رَّ ِإَلْ َؾ َرُ  ُؿ اهلِل ، َأْخِبْرَنا ِبَ ْيءٍ ، ِلَعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلبٍ 

، َ َلَعػَف اهلُل َمػْف َغ َّػَر ُتُخػ ـَ اأْلَْرضِ ، َ اِلَدْ ػوِ َلَعَف اهلُل َمػْف َ ػبَّ ): َ َلِكْف َ ِمْعُتُو َ ُق ؿُ ، َ َكَتَمُو النَّاَس 
 .(ٕ)(َ َلَعَف اهلُل َمْف آَ ى ُمْ ِدثًا

 .ِّ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 (ٕٓٔ:  د ث رقـ)ال 
ُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػُر َ ػدََّثَنا أَ ، ْبِف ُ ػَمْ َمافَ  َ دََّثِني َأُب  ال َّْعثَاِء َعِمين ْبُف اْلَ َ فِ ، َعْبُد اهللِ : قاؿ

ػػػػػػاجٍ ، ُ ػػػػػػَمْ َماُف ْبػػػػػػُف َ  َّػػػػػػافَ  ػػػػػػيِّ ، َعػػػػػػْف ُعْثَمػػػػػػافَ ، َعػػػػػػْف َ جَّ   َعػػػػػػفْ ، َعػػػػػػْف َأِبػػػػػػي َعْبػػػػػػِد اهلِل اْلَمكِّ
 ، َل َقِ ػ ٌر َ َل َطِ  ػؿٌ ): َفَقػاؿَ ، َعػْف ِ ػَفِ  النَِّبػيِّ ، (ٖ)ُ ػِئَؿ َعِمػي  : َقػاؿَ ، َناِفِع ْبِف ُجَبْ ِر ْبػِف ُمْطِعػـٍ 

 

                                                 
 (. ٖٓٓ/حُِِ/ ِ) ،مسند أحمد، مسند الخمفاء الراشديف، مسند عمى بف أبي طالب (ُ)
 (. ٖٖٓ/حُِْ/ ِ، )المصدر نفسو (ِ)
 ٍبف أىًبي طىاًلب.َعِمّي  (ّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِّٔ 

ـَ اْلَكػػػرَاِد سِ ، (ٖ)َ َ ػػػَف ال َّػػػَعِر َرِجَمػػػوُ ، (ٕ) َلْ ُنػػػُو ُ ْمػػػَرةً  (ٔ)ْ ػػػَربٌ مُ  َضػػػْخ
ـَ ، اْلَكفَّػػػْ فِ  (٘)َ ػػػْثفَ ، (ٗ) َضػػػْخ

ـْ َأَر ِمْثَمػُو َقْبَمػُو َ َل بَ ، (ٛ)َكَأنََّما َ ْنَ ِدُر ِمػْف َ ػَببٍ  (ٚ)ِإَذا َمَ ى َتَكفَّأَ ، (ٙ)َطِ  َؿ اْلَمْ ُرَب ِ ، اْلَياَم ِ  ْعػَدُه َلػ
  .(ٜ)(ِمثَمو

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
ػػدَعبػػد اهلل  * ػػد بػػف حى  ٍبػػف أىٍحمى مَّ بػػد الػػرَّحمىف، بػػف ًىػػبلىؿ الشَّػػٍيبىاًنيٌ  ؿنبىػػٍبػػف ميحى مػػف الثانيػػة ، ثقػػ ، أبػػك عى

 .(ٓٔ)كمائتيف لميجرة مات سنة تسعيف، عشرة
مىٍيمىافَعِمّي  * سىف ٍبف سي ًميٌ  ٍبف اٍلحى ٍضرى مػف العاشػرة مػات ، ثقػ ، الشَّػٍعثىاء يعرؼ بأبي، سىفأبك اٍلحى  اٍلحى

 .(ٔٔ)لميجرة سنة بضح كثبلثيف
اج  * : حػديث رقػـسػبقت ترجمتػو فػي ، مف الطبقة الرابعة،  دلسكث ر الخطأ   د ؽ: بف أىٍرطىاةَ جَّ

ِٔ. 
ًمػيٌ * ُعْثَماف  ٍير اٍلبىجى  كاف  دلس   غمػ  فػي ، طضع ؼ  اختم، اأْلَْعَمى َأُب  اْلَ ْقَظاف اْلُك ِفيّ ، ٍبف عيمى

لػـ يػذكره ابػف حجػر فػي ، (ُِ)لميجػرة  مػات فػي حػدكد الخمسػيف كمائػة، مف الطبقػة السادسػة، الت  ع
" تبػػيف أنػػو فػػات ابػػف حجػػر فػػي تعريػػؼ : عاصػػـ بػػف عبػػداهلل القريػػكتي طبقػػات المدلسػػيف قػػاؿ المحقػػؽ

 .(ُّ) التقديس فمـ يذكره فيو"

                                                 
 .(ْْٓ/ ِخمط لكف بمكف، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )م رب:  (ُ)
 (.ّْٗ/ ُطىاًئر صغير كالعصفكر، المصدر نفسو، )ُ ْمَرًة:  (ِ)
 (.َِّ/ ِالترجيؿ تسريح الشعر كتنظيفو كتحسينو، المصدر السابؽ، )َرِجَمو:  (ّ)
ىي رؤكس العظاـ، كقيؿ ممتقى كؿ عظميف ضخميف، كالركبتيف، كالمرفقيف، كأراد ضخـ األعضاء، اْلَكَراِد س:  (ْ)

 (.ُِٔ /ْالمصدر السابؽ، )
 (.ْْْ/ ِتعنى يميبلف إلى القصر كالغمظة، المصدر السابؽ، ) ثف:  (ٓ)
 (.ّٔٓ/ ِما دؽ مف شعر الصدر سائبلن إلى الجكؼ، المصدر السابؽ، )اْلَمْ ُرَب :  (ٔ)
 (.ُّٖ/ ْأم تمايؿ إلى قداـ، المصدر السابؽ، )َتَكفََّأ:  (ٕ)
 (.ّ/ ّمكضح منحدر، المصدر السابؽ، ) بب:  (ٖ)
 (.ْٕٗ/حِٖٓ/ ِ)  مسند أحمد، مسند الخمفاء الراشديف، مسند عمى بف أبي طالب (ٗ)
 (. ِٓٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ِٖٓ/  ُْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (َُ)
 (.ّٗٗ: ، البف حجر، )صانظر: تقريب التيذيب(، ّٗٔ/  َِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُُ)
 (.ّٖٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ُِ)
 (.ُْٔ/ ُطبقات المدلسيف، البف حجر، ) (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِْٔ 

 .(ُ) ""ال يعرؼ: الذىبيقاؿ : اٍلمىكّْيٌ  َأُب  َعْبد المَّو *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

  جمػػػػػػػػػػيعيـ مػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ، (ٓ)كالحػػػػػػػػػػاكـ، (ْ)يكالطيالسػػػػػػػػػػ، (ّ)كأحمػػػػػػػػػػد، (ِ)أخرجػػػػػػػػػػو الترمػػػػػػػػػػذم
ػػػػػز ٍسػػػػػًمـ ٍبػػػػػف ىيٍرمي ػػػػػاف ٍبػػػػػف مي ٍثمى  ، (ٕ)شػػػػػيبة أبػػػػػيكابػػػػػف ، (ٔ)كأخرجػػػػػو أحمػػػػػد ، وكبنحػػػػػك لفظػػػػػبإسػػػػػناده  عي

ٍبػػػػػػػد الٍ  أربعػػػػػػػتيـ مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ ،(ٗ)يعمػػػػػػػى كأبػػػػػػػك ، (ٖ)كاألجػػػػػػػرل ٍيػػػػػػػرعى ًمػػػػػػػؾ ٍبػػػػػػػف عيمى ػػػػػػػافكبلىما)، مى ٍثمى  ، عي
ًمػػػػػؾك  ٍبػػػػػد اٍلمى ػػػػػيٌ  تابعػػػػػا، (عى ٍبػػػػػد المَّػػػػػو اٍلمىكّْ   كأخرجػػػػػو أحمػػػػػد مػػػػػف طريػػػػػؽ، وكبنحػػػػػك لفظػػػػػبإسػػػػػناده  أىبيػػػػػك عى

بىٍيػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػفي ميٍطًعػػػػػػػػػػـ النَّػػػػػػػػػػػٍكفىًميٌ  جي
  مػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػؽ كبلىمػػػػػػػػػػا، (ُِ)البػػػػػػػػػػػزارك ، (ُُ)أحمػػػػػػػػػػدكأخرجػػػػػػػػػػػو ، (َُ)
ًمػٌي بػف أىبًػي طىاًلػب مَّد بػف عى ًمػٌي بػف أىبًػي طىاًلػبًإبػرىاًىيـ  الترمػذم مػف طريػؽ كأخرجػو، ميحى مَّػد بػف عى  ميحى

بىٍيػػػر)ثبلثػػػتيـ، (ُّ)بزيػػػادة  ػػػد، جي مَّ بػػػرىاًىيـ، كميحى بىٍيػػػر بػػػف ميٍطًعػػػـكاً   عػػػف ركايتػػػو  فػػػي ( تػػػابعكا نىػػػاًفح بػػػف جي
ًمٌي بف أىًبي طىاًلب  بو بمفظو.  عى

 .إ ناده ضع ؼ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

مىٍيمىا: فيو  يَّػاف صػدكؽسي ٍيػرتابعػو ، ف ٍبف حى ًمػؾ ٍبػف عيمى ٍبػد اٍلمى ػاف ٍبػف ميٍسػًمـ ك  عى ٍثمى كىػـ ضػعفاء فػي عي
 .كهيره كما ىك مبيف في التخريج، ركاية الترمذم

                                                 
 (.ِّٗ/ ٕميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، لمذىبي، ) (ُ)
 (.ّّٕٔ/حّْ/ ٔ) سنف الترمذم، أبكاب المناقب، باب ما جاء في صفة النبي (ِ)
 انظر:، ْٕٗ، ْٔٗ/حِٖٓ/ ِ، )سند عمى بف أبي طالبمسند أحمد، مسند الخمفاء الراشديف، م (ّ)
 (.ْْٗ/حُّْ/ ِ)
 (.ُٔٔ/حُِْ/ ُمسند أبي داكد الطيالسي، ) (ْ)
المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحاكـ، كتاب تكاريخ المتقدميف مف األنبياء كالمرسميف، باب ذكر أخبار المرسميف،  (ٓ)
 (.ُْْٗ/حِٔٔ/ ِ)
 (.ْْٗ/حُّْ/ ِ، )اشديف، مسند عمى بف أبي طالب مسند أحمد، مسند الخمفاء الر  (ٔ)
 (.َُّٕٖ/حِّٖ/ ٔ، )مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الفضائؿ، باب ما أعطى اهلل تعالى محمدان  (ٕ)
 (.َُُٕ/حُْْٗ/ ّ، )الشريعة، لآلجرم، كتاب اإليماف كالتصديؽ، باب صفة خمؽ الرسكؿ (ٖ)
 (.ّٗٔ/حَّّ/ ُ، )ي طالب مسند أبي يعمى المكصمي، مسند عمي بف أب (ٗ)
 (.ُُِِ/حّْْ/ ِ، )مسند أحمد، مسند الخمفاء الراشديف، مسند عمى بف أبي طالب (َُ)
 (.ٕٓٗ/حُٕٗ/ِ) انظر:(، ّٖٔ/حََُ/ِالمصدر نفسو، ) (ُُ)
 (.ْٓٔ/حِْْ/ ِ، )مسند البزار، مسند عمى بف أبي طالب  (ُِ)
 (.ّّٖٔ/حٗٗٓ/ٓ، )كؿسنف الترمذم، أبكاب المناقب، باب في صفة الرس (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٔٓ 

اج بف أىٍرطىاة: كفيو  جَّ كلـ يصرح بالسماع في أم ، مف الطبقة الرابعة، يدلس كثير الخطأ صدكؽ، حى
 مف الركايات.

ػػػػػػػاف ٍبػػػػػػػف: كفيػػػػػػػو ٍثمى ٍيػػػػػػػر عي ٍيػػػػػػػر، ضػػػػػػػعيؼ كاخػػػػػػػتمط ككػػػػػػػاف يػػػػػػػدلس، عيمى ًمػػػػػػػؾ ٍبػػػػػػػف عيمى ٍبػػػػػػػد اٍلمى  ، تابعػػػػػػػو عى
ػػػاف ٍبػػػف ٍثمى ٍسػػػًمـ كىػػػـ ضػػػعفاء كعي كهيػػػره كمػػػا ىػػػك مبػػػيف فػػػي التخػػػريج. بالنسػػػبة ، فػػػي ركايػػػة الترمػػػذم، مي

لػػـ يػػذكره ابػػف ، تػػدليسمبالنسػػبة ل، لػػـ يػػرك لػػو البخػػارم كمسػػمـ، ختبلطػػواعػػف  لبلخػػتبلط لػػـ يػػتكمـ أحػػد
 كلـ يتكمـ أحد في تدليسو. ، ات المدلسيفحجر في طبق

ٍبد المَّو اٍلمىكٌّْي مجيكؿ كأىب: كفيو ٍير، عى ٍبد اٍلمىًمؾ ٍبف عيمى ػاف ٍبػف ميٍسػًمـ كىػـ ضػعفاء، تابعو عى ٍثمى فػي ، كعي
 كهيره كما ىك مبيف في التخريج.، ركاية الترمذم

كقػاؿ شػعيب ، لغيػرهلحسػف إلػى االحديث تعددت طرقو يتقكل كيرتقػي بمجمػكع ىػذه الطػرؽ ك  
 .(ُ)األرنؤط حسف لغيره

 (ٕٔٔ:  د ث رقـ)ال
ػػدٍ : قػػاؿ ا مػػاـ أ مػػد  َ ػػدََّثَنا َأُبػػ  َخاِلػػٍد ، َ َ ػػِمْعُتُو َأَنػػا ِمْنػػوُ ، َ ػػدََّثَنا َعْبػػُد اهلِل ْبػػُف ُمَ مَّ

اجٍ ، اأْلَْ َمرُ  ، (ِ)َأْ  َ ػَباَىا، ُجػً  َأَخػَذ اْمػرََأةً َأفَّ رَ : َعػِف اْبػِف َعبَّػاسٍ ، َعْف ِمْقَ ػـٍ ، َعِف اْلَ َكـِ ، َعْف َ جَّ
ـَ  َفَناَزَعْتوُ   .(ّ) َفَنَيى َعْف َقْتِؿ النَِّ اِء(، َفُأْخِبَر ِبَأْمرَِىا )َفَمرَّ َعَمْ َيا النَِّبين ، َفَقَتَمَيا، َ ْ ِفوِ  َقاِئ

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

مَّدو َعْبُد اهلِل  *  .ٕٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق ، بف أبي شيبة ٍبفي ميحى

ػػاج  * ًعػػيٌ َ جَّ ، مػػف الطبقػػة الرابعػػة،  ػػدلسكث ػػر الخطػػأ   ػػد ؽ، بػػف أىٍرطىػػاة بػػف ثىػػٍكر بػػًف ىيبىٍيػػرىة النَّخى
 .ِٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في 

 .ّ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق  ثبت فق و إل أنو ربما دلس: بف عتيبةال كـ  *

 .ُُُ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ،  د ؽ :ٍبف بيٍجرىةِمْقَ ـ  *

 
                                                 

 (.ِٗٓ/ِحاشية مسند أحمد، ) (ُ)
ماء، َ َباَىا (ِ) : المرأة المنيكبة، النياية في هريب الحديث كاألثر،  ال ب  : السبي: ىك النيب كأخذ الناس عبيدان كا 

 (.َّْ/ ِالبف األثير، )
 (.ُِّٔ/حُُٔ/ ْ)، مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ّ)



ْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطدػاضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطان . 

 ِٔٔ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

مىٍيمىاف مف طريؽ ةشيب أبيأخرجو ابف  ٍبد الرًَّحيـ ٍبفي سي يَّػاف الكىنػاني تػابح  عى ػمىٍيمىاف ٍبػف حى فػي سي
اجركايتو  جَّ  .(ُ)مختصران ، عىف حى

 . إ ناده ضع ؼ: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػػػ: فيػػػػو ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى ػػػػمىٍيمىافتابعػػػػو ، اف صػػػػدكؽسي ٍبػػػػد الػػػػرًَّحيـ ٍبػػػػفي سي           فػػػػي ركايػػػػة كىػػػػك ثقػػػػة  عى
  .كما ىك مبيف في التخريج، ةشيب أبيابف 

اجي بفي أىٍرطىاةى : كفيو جَّ كلػـ يصػرح بالسػماع فػي أم  مػف الطبقػة الرابعػة، يػدلسكثير الخطػأ  صدكؽ، حى
 لـ يتابعو أحد.ك ، مف الركايات

 .(ِ)ىذا حديث حسف لغيره كىذا إسناد ضعيؼ"": قاؿ شعيب األرنؤط
 

 )ال د ث رقـ: *( 
َعػْف ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ ، َ َ ػِمْعُتُو َأَنػا ِمْنػوُ ، َ دََّثَنا َعْبُد اهلِل ْبُف ُمَ مَّػدٍ : قاؿ ا ماـ أ مد 

ـْ َأْنَيػؾَ : ُب  َجْيٍؿ َفَقاؿَ " َمرَّ أَ : َقاؿَ ، َعِف اْبِف َعبَّاسٍ ، َعْف ِعْكِرَم َ ، َداُ دَ  َفَقػاَؿ ، َفػاْنَتَيَرُه النَِّبػين ، أََل
ػُدق َفػ َ : َلُو َأُب  َجْيؿٍ  ـَ َتْنَتِيُرِني َ ػا ُمَ مَّ َفَقػاَؿ : َقػاؿَ ، اهلِل َلَقػْد َعِمْمػَت َمػا ِبَيػا َرُجػٌؿ َأْكثَػُر َناِدً ػا ِمنِّػي ِل

َ اهلِل َلػْ  َدَعػػا : َفَقػاَؿ اْبػُف َعبَّػاسٍ : َقػاؿَ ، { 11: العمػؽ ػ رة  }اِدَ ػوُ َفْمَ ػْدُع نَ : ِجْبِر ػُؿ َعَمْ ػِو ال َّػَ ـُ 
 .(ّ)أَلََخَذْتُو َزَباِنَ ُ  اْلَعَذابِ ، َناِدَ وُ 

 .ِٕ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 )ال د ث رقـ: *( 

َعػْف ، َعػْف َعاِ ػـٍ ، ْمػَر  ْبػَف َقػْ سٍ َ ػِمْعُت عَ : َقػاؿَ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ : قاؿ ا ماـ أ مد  
َفِإنَُّيَمػػا َ ْنِفَ ػػاِف اْلَفْقػػَر ، تَػػاِبُع ا َبػػْ َف اْلَ ػػجِّ َ اْلُعْمػػَرةِ ): َقػػاَؿ َرُ ػػ ُؿ اهللِ : َقػػاؿَ ، َعػػْف َعْبػػِد اهللِ ، َ ػػِق ؽٍ 

                                                 
 (.ُُّّّ/حِْٖ/ٔ، كتاب السير، باب مف ينيى عف قتمو في الحرب، )ةمصنؼ بف أبي شيب (ُ)
 (.ُُٔ/ ْحاشية مسند أحمد، ) (ِ)
 (.ُِِّ/حُْٔ/ ْ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عباس  (ّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٕٔ 

ػػ ِ ، َ الػػذنُن بَ  ػػِ  اْلَمْبػػُر َرِة ثَػػَ اٌب ُد َف َ َلػػ، َكَمػػا َ ْنِفػػي اْلِك ػػُر َخَبػػَث اْلَ ِد ػػِد َ الػػذََّىِب َ اْلِفضَّ ْ َس ِلْمَ جَّ
 .(ٔ)(اْلَجنَّ ِ 

 .ّٔ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 (ٕٕٔ:  د ث رقـ)ال
َعػػْف ، َعػػِف اْلَ َ ػػِف َ ْعِنػػي اْبػػَف ُعَبْ ػػِد اهللِ ، َ ػػدََّثَنا ُ ػػَمْ َماُف ْبػػُف َ  َّػػافَ : قػػاؿ ا مػػاـ أ مػػد 

: ُقػؿْ ، َ َمػا ُ ػْدِر َؾ َأنََّيػا النِّْ ػؼُ : َفَقػاؿَ ، المَّْ َمَ  النِّْ ػؼُ : َرُجً  َ ُق ؿُ ، ُعَمرَ  َ ِمَع اْبفُ  َ ْعِد ْبِف ُعَبْ َدةَ 
ّـَ َأُبػ  َخاِلػٍد ِفػي الثَّاِلثَػِ  ، (ال َّْيُر َىَكَذا َ َىَكَذا َ َىَكَذا): َ ُق ؿُ  اهللَخْمَس َعْ َرَة. َ ِمْعُت َرُ  َؿ  َ َض

 .(ِ)َخْمِ  فَ 

 : رجاؿ ا  ناد تراجـ: أ لً 

ًعيٌ الَ َ ف  *  .ٗٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق  فاضؿ: بف عيبىٍيد اهلل بف عيٍركىة النَّخى

  .ٗٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : السَّممي ٍبف عيبىٍيدىةَ ْعد  *

 : تخر ج ال د ث: ثان اً  
ػػمىٍيمىاف ٍبػػ تػػابح، (ّ)أخرجػػو مسػػمـ مػػف طريػػػؽ عبػػد الكاحػػد بػػف زيػػػاد يَّػػػافسي فػػي ركايتػػو عػػػف  ف حى

ًعػيٌ  سىف بف عيبىٍيد اهلل النَّخى ػكر بػف الميعتىًمػر ، (ٓ)أحمػد ك ، (ْ)كأخرجػو مسػمـ، الحى كبلىمػا مػف طريػؽ مىنصي
ًعػػػػػػيٌ تػػػػػػابح  بىٍيػػػػػػد اهلل النَّخى ػػػػػػف بػػػػػػف عي سى ، (ٖ)داكد كأبػػػػػػك، (ٕ)كمسػػػػػػمـ، (ٔ)البخػػػػػػارم  وكأخرجػػػػػػ، بإسػػػػػػناده الحى

                                                 
 (.ّٗٔٔ/حُٖٓ/ ٔ، )المصدر نفسو، مسند عبد اهلل بف مسعكد  (ُ)
 (.َْٕٔ/حَِٓ/ َُ، )المصدر السابؽ (ِ)
 (.ََُٖ/حُٕٔ/ِصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب كجكب صـك رمضاف لرؤية اليبلؿ، ) (ّ)
، باب قكؿ النبي (ْ)  انظر:(، َُٖٗ/حِٕ/ّ(، إذا رأيتـ اليبلؿ  صحيح البخارم، كتاب الصـك
 ( َِّٓ/حّٓ/ٕ)
 (.َّٕٔ/حَِٓ/ َُ) ،  ، مسند عبد اهلل بف عمرمسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة (ٓ)
، باب قكؿ النبي (ٔ)  انظر:(، َُٖٗ/حِٕ/ّ( إذا رأيتـ اليبلؿ  صحيح البخارم، كتاب الصـك
  .(َِّٓ/حّٓ/ٕ)
 (.ََُٖ/حُٕٔ/ِصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب كجكب صـك رمضاف لرؤية اليبلؿ، ) (ٕ)
 (.َِِّ/حِٕٗ/ِير كمو يككف تسعا كعشريف، )سنف أبي داكد، كتاب الصياـ، باب الش (ٖ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٖٔ 

يـ التيمػػيجمػػيعيـ مػػف طريػػؽ ، (ِ)كأحمػػد، (ُ)كالنسػػائي بىمىػػة بػػف سيػػحى ، (ْ)كمسػػمـ، (ّ)كأخرجػػو البخػػارم، جى
  جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعيـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ، (ٖ)كمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ، (ٕ)كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارمي، (ٔ)كأحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد، (ٓ)كالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي

جميعيـ مػف ، (ُِ)كأحمد، (ُُ)داكد كأبك، (َُ)كمسمـ، (ٗ)كأخرجو البخارم، نىافح مكلى بف عيمىر بإسناده
ك بػػػػػف العىػػػػػاص مػػػػػري ػػػػػًعيد بػػػػػف عى  كبلىمػػػػػا مػػػػػف طريػػػػػؽ ، (ُْ)كمسػػػػػمـ ، (ُّ)كأخرجػػػػػو البخػػػػػارم، طريػػػػػؽ سى

و، عىبد اهلل بف ًدينىار ك ًدينىار، كأخرجو مسمـ مف طريؽ ميكسىى بف طىٌمحى كمف طريؽ ، كمف طريؽ عىمري
يػػػػػػػػػػث رى عيقبىػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػف حي
بىمىػػػػػػػػػػة جمػػػػػػػػػػيعيـ، (ُٓ)  تػػػػػػػػػػابعكا ، كمكسػػػػػػػػػػى(، كعمػػػػػػػػػػرك، كسػػػػػػػػػػعيد، كنػػػػػػػػػػافح، )جى

 طكالن.السيممٌى في ركايتو عف ابف عمر بو م سىٍعد ٍبف عيبىٍيدىة
 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كمتابعػة ناقصػة ، تابعو الثقات متابعة تامة في ركايػة مسػمـ، صدكؽ، سي
 كمسمـ كهيرىما كما ىك مبيف في التخريج.، في ركاية البخارم

 .(ُٔ)كصححو شعيب األرنؤط
 

                                                 
 (.ِّْٔ/حَُٖ/ّالسنف الكبرل، النسائي، كتاب الصياـ، باب ذكر عمى يحيى بف أبي كثير، ) (ُ)
 (.ّٔٓٓ/حّٕٕ/ٗ ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر (ِ)
، باب قكؿ النبي (ّ)  (.َُٔٗ/حِٕ/ّ (تـ اليبلؿإذا رأي صحيح البخارم، كتاب الصـك
 (.ََُٖ/حُٕٔ/ِصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب كجكب صـك رمضاف لرؤية اليبلؿ، ) (ْ)
، ِِْْ/حَُُ/ِالسنف الكبرل، النسائي، كتاب الصياـ، باب ذكر االختبلؼ عمى الزىرم في ىذا الحديث، ) (ٓ)

ِّْْ.) 
 (.ُّٔٓ/حُّٖ/ ٗ) بف عمر مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل (ٔ)
، باب الصـك لرؤية اليبلؿ، ) (ٕ) باب الشير تسعا  انظر:(، ُِٕٔ/حَُْٖ/ِسنف الدرامي، كتاب الصـك

 (.ُِّٕ/حَُِٓ/ِكعشريف، )
 (.ُ/حِٖٔ/ُمكطأ مالؾ، كتاب الصياـ، باب ما جاء في رؤية اليبلؿ، ) (ٖ)
، باب قكؿ النبي نحف  (ٗ)  (.ُُّٗ/حِٕ/ّأمة ال نكتب كال نحسب، )صحيح البخارم، كتاب الصـك
 (.ََُٖ/حُٕٔ/ِصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب كجكب صـك رمضاف لرؤية اليبلؿ، ) (َُ)
 (.ُِّٔ/حِٔٗ/ِسنف أبي داكد، كتاب الصياـ، باب الشير كمو يككف تسعا كعشريف، ) (ُُ)
 (.ُِٗٔ/حِٕٗ/ َُ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ُِ)
، باب قكؿ النبي (ُّ)  (.َُٕٗ/حِٕ/ّإذا رأيتـ اليبلؿ، ) صحيح البخارم، كتاب الصـك
 (.ََُٖ/حَٕٔ/ِصحيح مسمـ، كتاب الصياـ، باب كجكب صـك رمضاف لرؤية اليبلؿ، ) (ُْ)
 (.ََُٖ/حُٕٔ/ِالمصدر نفسو، ) (ُٓ)
 (.َِٓ/َُحاشية مسند أحمد، ) (ُٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٔٗ 

 )ال د ث رقـ: *( 
َعِف ، َعْف اْبِف ُعَمرَ ، َعْف َناِفعٍ ، َ دََّثَنا اْبُف َعْ فٍ ، َ دََّثَنا ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّافَ : أ مد قاؿ ا ماـ  

ـْ ِفي : [ َقاؿَ ٙ: ]  رة المطفف ف َ ْ ـَ َ ُق ـُ النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِم فَ : َقاؿَ  النَِّبيِّ  )َ ُق ـُ َأَ ُدُى
 .(ُ) َنْ ِو(َرْ ِ ِو ِإَلى َأْنَ اِؼ ُأذُ 

 .ُّ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
   

 )ال د ث رقـ: *( 
ػػدٍ : قػػاؿ ا مػػاـ أ مػػد    "  َ ػػِمْعُتُو َأَنػػا ِمػػْف : َقػػاَؿ َعْبػػُد اهلِل ْبػػُف َأْ َمػػدَ ، َ ػػدََّثَنا َعْبػػُد اهلِل ْبػػُف ُمَ مَّ

ػػِد ْبػػِف َأِبػػػي َ ػػْ َبَ  "  َعػػػْف ، َعػػِف اْبػػِف َعْجػػَ فَ ، ُبػػ  َخاِلػػػٍد اأْلَْ َمػػرُ َ ػػدََّثَنا أَ : َقػػاؿَ ، َعْبػػِد اهلِل ْبػػِف ُمَ مَّ
ّـَ ): َقػاَؿ َرُ ػ ُؿ اهللِ : َقػاؿَ ، َعػْف َأِبػي ُىَرْ ػَرةَ ، َعْف َأِبي َ ػاِلحٍ ، َزْ ِد ْبِف َأْ َمـَ  ـُ ِلُ ػْؤَت َمػا ِإنََّمػا ُجِعػَؿ ا ِْ

َذا َقرََأ َفَأْنِ ُت ا(، َفِإَذا َكبََّر َفَكبُِّر ا، ِبوِ   .(ٕ)َ اِ 
 .ُْ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 

 
 (ٖٕٔ:  د ث رقـ)ال

، َأِبػي ُىَرْ ػَرةَ  َعػفْ ، َعػْف َ ػِع دٍ ، َعػْف ُأَ ػاَم َ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمػرُ : قاؿ ا ماـ أ مد 
ـْ ِمْف َ اِئـٍ َلْ َس َلُو ِمْف ِ َ اِموِ ): ر  ؿ اهلل  َقاؿَ : َقاؿَ  ِمْف َقػاِئـٍ َلػْ َس َلػُو ِمػْف  َ َكـْ ، ِإلَّ اْلُج عُ  َك

 .(ٖ)(ِقَ اِمِو ِإلَّ ال ََّيرُ 

 : ا  نادرجاؿ تراجـ : أ لً 

ٍيد* ُأَ اَم   ٍيد المٍَّيًثيٌ  بف زى  .ٖٗ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ،  د ؽ  يـ، أىبيك زى

ٍقبيػػًرمٌ *َ ػػِع د  تميػػز ، مرسػػمو ركايتػػو عػػف عائشػػة كأـ سػػممة، تغ ػػر قبػػؿ م تػػو بػػأربع  ػػن ات، ثقػػ : اٍلمى
كقػػػاؿ برىػػاف الػػديف الحمبػػػي ، (ٗ)"مػػػا أحسػػب أحػػدان أخػػػذ عنػػوي فػػي االخػػتبلط: فقػػاؿ الػػذىبي، اختبلطػػو

                                                 
 (.َٕٓٔ/حُِٓ/ َُ، )ثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر مسند أحمد، مسند المك (ُ)
 (.ّْٖٗ/حِٕٓ/ ُٓ، )مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبك ىريرة المصدر نفسو  (ِ)
 (.ٖٓٔٗ/حِْٖ/ ُٓ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر (ّ)
 (.ِّْ/ُميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ْ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِٕ 

حػػديث  فػػيترجمتػػو  سػػبقت، (ُ)"الػػراجح أف أحػػدان لػػـ يسػػمح منػػو فػػي تغيػػره: الميكنػػى ابػػف سػػبط العجمػػي
  .ٖٓ: رقـ
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

بىػػػارىؾ بإسػػػناده كبنحػػػك كبلىمػػػا ، (ّ)ابػػػف ماجػػػوك ، (ِ)أخرجػػػو النسػػػائي بػػػد اهلل بػػػف المي مػػػف طريػػػؽ عى
يَّػػػػافتػػػػابح ، لفظػػػػو ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى ػػػػامىة فػػػػي ركايتػػػػو عػػػػف سي ٍيػػػػد أيسى   كأخرجػػػػو الػػػػدارمي مػػػػف طريػػػػؽ، بػػػػف زى

كمػػػػٌي بػػػػو بإسػػػػناده بمثمػػػػو مػػػػًرك المىخزي مػػػػًرك بػػػػف أبًػػػػي عى عى
ػػػػامىة تػػػػابح، (ْ) ٍيػػػػد أيسى   فػػػػي ركايتػػػػو عػػػػف بػػػػف زى

ٍقبيًرمٌ  سىًعيد ثبلثتيـ مف طريػؽ ، (ٕ)كأحمد ، (ٔ)ابف ماجوك ، (ٓ)النسائي كأخرجو، كنحك لفظو بإسناده اٍلمى
ٍقبيًرمٌ  سىًعيدتابح كىيسىاف المىقبيرم   كبمثمو. بو في ركايتو عف أبي ىريرة  اٍلمى

 
 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  بىارىؾ متابعة تامة في ركاية النسائي. تابعو عىبد اهلل بف المي ، صدكؽ، سي

ٍيػػد: كفيػػو ػػامىة بػػف زى ، تابعػػو عىمػػًرك بػػف أبًػػي عىمػػًرك متابعػػة تامػػة فػػي ركايػػة الػػدرامي، صػػدكؽ ييػػـ، أيسى
 .ابف ماجوناقصة في ركاية النسائي ك  متابعةكتابعو كىيسىاف المىقبيرم 

 .(ٗ)كحسنو شعيب األرنكؤط، (ٖ)كصححو الشيخ األلباني
 

 
 

                                                 
 (.ُِّاالهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط، البف سبط العجمي، )ص:  (ُ)
 (.ُِّٗ/حّٕٓ/ِسنف النسائي، كتاب الصياـ، باب ثكاب مف فطر صائما كذكر االختبلؼ عمى عطاء، ) (ِ)
، باب ما جاء في الغيبة كالرفث لمصائـ، )ابف ماجوسنف  (ّ)  ( .َُٗٔ/حّٗٓ/ُ، كتاب الصـك
 (.َُٗٔ/حّٗٓ/ُكتاب الصياـ، باب ما جاء في الغيبة كقت الصياـ، )سنف الدارمي،  (ْ)
 (.ِّّٔ/حّْٖ/ِلنسائي، كتاب الصياـ، باب ما ينيى عنو الصائـ مف قكؿ الزكر كالغيبة، )اسنف،  (ٓ)
، باب ما جاء في الغيبة كالرفث لمصائـ، )ابف ماجوسنف  (ٔ)  (.َُٗٔ/حّٗٓ/ُ، كتاب الصـك
 (.ٖٖٔٓ/ ْْٓ/ ُْ، )كثريف مف الصحابة مسند أبك ىريرة مسند أحمد، مسند الم (ٕ)
 (.ِٔٔ/ُمشكاة المصابيح، لمتبريزم، ) (ٖ)
 (.ِْٖ/ُٓحاشية مسند، أحمد، ) (ٗ)



صتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاض . 

 ُِٕ 

 (ٕٗٔ:  د ث رقـال)
ِمػْف  َ َ ػِمْعُتُو َأَنػا: َقػاَؿ َأُبػ  َعْبػِد الػرَّْ َمفِ ، َ دََّثَنا َعْبُد اهلِل ْبػُف ُمَ مَّػدٍ : قاؿ ا ماـ أ مد 

ػػػِد ْبػػػِف َأِبػػػي َ ػػػْ َب َ  اِؾ ، َعػػػِف اأْلَْعَمػػػشِ ، َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َخاِلػػػٍد اأْلَْ َمػػػرُ ، َعْبػػػِد اهلِل ْبػػػِف ُمَ مَّ ػػػ َّ َعػػػِف الضَّ
ـْ َأْف َ ْقرََأ ُثُمَث اْلقُػْرآفِ  َأَ ْعِجزُ ): َأنَُّو َقاؿَ  َعِف النَِّبيِّ ، اْلُخْدِريِّ  َ ِع دٍ  َعْف َأِبي، (ُ)َمْ ِرِقيِّ الْ  ِفػي  َأَ ُدُك

َفِيػَي  َأَ ػدٌ  ُقػْؿ ُىػَ  اهللُ َ ْقػرَُأ ): َذِلػَؾق َقػاؿَ  َمػْف ُ ِط ػؽُ : َفَقػاُل ا، َذِلَؾ َعَمى َأْ َ اِبوِ  َفَ ؽَّ : َقاؿَ  (َلْ َم ٍ 
 .(ِ) (ُثُمُث اْلُقْرآفِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .ٕٓٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق ، ىك عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ: َأُب  َعْبد الرَّْ َمف *

مَّد ٍبف أىًبي شىٍيبىةَعْبد اهلل  *  .ٕٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبف ميحى

ػمىيٍ : اأْلَْعَمش* حػديث سػبقت ترجمتػو فػي ، مػف الطبقػة الثانيػة، ثقػ   ػدلس، مىاف ٍبػف ًمٍيػرىاف األىسىػًدمٌ سي
 .ّ: رقـ
اؾ *  ًقيٌ الضَّ َّ  .(ّ)مف الرابعة،  د ؽ، أىبيك سىًعيد اٍلكيكًفيٌ ، بف شيرىٍحًبيؿ اٍليىٍمدىاًنيٌ ، بف شرىاًحيؿ الًمٍشرى

  .(ْ)ابف حباف في الثقات ذكره
 " كما قاؿ ابف حجر. د ؽإنو" : تيرجح الباحثة

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

  جمػػػػػػػػػيعيـ مػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؽ، (ٖ)كأحمػػػػػػػػػد، (ٕ)كالنسػػػػػػػػػائي، (ٔ)داكد كأبػػػػػػػػػك، (ٓ)أخرجػػػػػػػػػو البخػػػػػػػػػارم 
ػػػػعىة بإسػػػػناده كبنحػػػػك لفظػػػػو عصى بػػػػد الػػػػرَّحمىف أبًػػػػي صى بػػػػد اهلل بػػػػف عى   كأخرجػػػػو البخػػػػارم مػػػػف طريػػػػؽ، عى

                                                 
 (.ِٕٓ/ ُِ: ىذه النسبة إلى مشرؽ بطف مف ىمداف، األنساب، لمسمعاني، )اْلَمْ ِرِقيّ  (ُ)
 (.َُُّٓ/حَُٔ/ ُٕ، )سعيد الخدرممسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي  (ِ)
 (.ِٕٗ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب (ّ)
 (.َّٗ/ ْالثقات، البف حباف، ) (ْ)
 (.َُٓٓ، َُّٓ/حُٖٗ/ٔ)قؿ ىك اهلل أحد صحيح البخارم، كتاب فضائؿ األعماؿ، باب فضؿ (ٓ)
 (.ُُْٔ/حِٕ/ْسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب في سكرة الصمد، ) (ٔ)
 (.َُٗٔ/حُٗ/ِ، )قؿ ىك اهلل أحدالسنف، لمنسائي، كتاب المساجد، باب في الفضؿ في قراءة  (ٕ)
 انظر:(، َُُّٔ/ح َْٕ/ْ/ُٕ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم (ٖ)
 (.ُُُّٗ/ح ّْٖ/ ُٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِِٕ 

ػػػػحاىؾ ًقيٌ  ًإبػػػػرىاًىيـ بػػػػف يىًزيػػػػد النَّخًعػػػػي كالضَّ الًمٍشػػػػرى
ك ، (ُ)  مػػػػري ػػػػمىيمىاف بػػػػف عى كأخرجػػػػو أحمػػػػد مػػػػف طريػػػػؽ سي

بػػػػػد اهللثبلثتيمػػػػػا ، (ِ)الَّميثًػػػػػي بػػػػػرىاًىيـ، )عى ػػػػػحاىؾ، كاً  ػػػػػمىيمىاف( تابعػػػػػا الضَّ ًقيٌ  كسي  فػػػػػي ركايتػػػػػو عػػػػػف  الًمٍشػػػػػرى
 بو بنحك لفظو.   أبي سعيد الخدرم

 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى عىة  ناقصة مف تكبح متابعة، دكؽص، سي عصى بد الرَّحمىف بف أًبي صى عىبد اهلل بف عى
 بإسناد صحيح.

مىٍيمىاف ٍبف ًمٍيرىاف األىسىًدمٌ : اأٍلىٍعمىشكفيو   تدليسو ال يضر.، مف الطبقة الثانية، ثق   دلس، سي

ًقيٌ : كفيو اؾ الًمٍشرى حَّ ارم كهيػره كمػا ىػك مبػيف تابعو الثقات متابعة تامة في ركاية البخ، صدكؽ، الضَّ
 في التخريج.

 .(ْ)كصححو شعيب األرنؤط، (ّ)ك قد حسنو الشيخ األلباني
 

 (ٕ٘ٔ:  د ث رقـ)ال
َعػْف ، َ دََّثَنا َ ِع ُد ْبُف َأِبػي َ ػِع دٍ ، َ دََّثَنا اْبُف َأِبي ِذْئبٍ ، َ دََّثَنا َ ْ َ ى: قاؿ ا ماـ أ مد 
َ ػْ ـَ اْلَخْنػَدؽِ  ُ ِبْ ػَنا: َقػػاؿَ ، َعػْف َأِب ػوِ ، ِع دٍ َعْبػِد الػرَّْ َمِف ْبػِف َأِبػي َ ػ

ػَمَ اتِ (ٓ) َكػاَف َبْعػػَد ي َ تَّػ َعػِف ال َّ
اهلُل  فػيَ كَ : َ َذِلَؾ َقْ لُػوُ ، َفَممَّا ُكِف َنا اْلِقتَاؿَ ، َ َذِلَؾ َقْبَؿ َأْف َ ْنِزَؿ ِفي اْلِقتَاِؿ َما َنَزؿَ ، (ٔ)اْلَمْغِرِب َىِ  ًّا

ـَ الظنْيػرَ  َأَمػَر النَِّبػين ) (ٕ٘: األ ػزاب) ػ رة  اْلِقتَاَؿ َ َكػاَف اهلُل َقِ  ًّػا َعِز ػزًا اْلُمْؤِمِن فَ  ، ِبػَ ًل َفَأَقػا
َىا َكَما ُ َ مِّ َيا ِفي َ ْقِتَيا َىا َكَمػا ُ َ ػمِّ َيا ِفػي َ ْقِتَيػا، َفَ  َّ ـَ اْلَعْ ػَر َفَ ػ َّ ّـَ َأَقا ـَ اْلَمْغػِرَب ، ُث ّـَ َأَقػا ثُػ

َىا َكَما ُ َ مِّ َيا ِفي َ ْقِتَيافَ  َّ  َ.) 

                                                 
 (.َُٓٓ/حُٖٗ/ٔد، )صحيح البخارم، كتاب فضائؿ القر ف، باب فضؿ قؿ ىك اهلل أح (ُ)
 (.ُُُُٓ/حُٖٔ/ُٕ، ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم (ِ)
 (.ِْْٔ/ُصحيح الجامح الصغير كزياداتو، لؤللباني، ) (ّ)
 (.َُٔ/ ُٕحاشية مسند أحمد، ) (ْ)
 (.َُِ/ ٓ: ىك مكضح بجرجاف، األنساب، لمسمعاني، )اْلَخْنَدؽِ  (ٓ)
 (.ِّٕ/ ُٓالحيف الطكيؿ مف الزماف كقيؿ ىك مختص بالميؿ، لساف العرب، البف منظكر، ): ى  ا (ٔ)



اضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطدػاضفصل . 

 ِّٕ 

َ َذِلػَؾ َقْبػَؿ َأْف : َ زَاَد ِف ػِو َقػاؿَ ، َفػَذَكَرُه ِبِإْ ػَناِدِه َ َمْعَنػاهُ ، َعِف اْبِف َأِبي ِذْئبٍ ، َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ  َ دََّثَناهُ 
 .(ُ)( ٜٖٕ: رةالبق)  رة  َأْ  ُرْكَباًنا َفِرَجاًل  َ ْنِزَؿ َ َ َة اْلَخْ ؼِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
، مػف الطبقػػة التاسػػعة، مػات سػػنة ثمػػاف مػػتقف ،ثقػػ أبػك سػػعيد البصػرم، ، بػف سػػعيد القطػػاف َ ْ َ ػػى *

  .(ٕ)كتسعكف كمائة لميجرة
ٍبد الرٍَّحمىف: َأِبي ِذْئب اْبف * مَّد بف عى اًرث ب، ميحى مػف  فاضػؿثق  فق و ، أىًبي ًذٍئب فٍبف الميًغٍيرىة بف الحى

 .(ٖ)مات سنة ثماف كخمسيف كقيؿ سنة تسح كخمسيف كمائة لميجرة، السابعة
ٍقبيػػًرمٌ  َ ػػِع د * ػػًعيد اٍلمى ركايتػػو عائشػػة كأـ سػػممة ، قبػػؿ مكتػػو بػػأربح سػػنيف تغيػػر تغيػػر، ثقػػة: ٍبػػف أىبًػػي سى

ف الػديف كقاؿ برىا، (ٗ)"ما أحسب أحدان أخذ عنوي في االختبلط: فقاؿ الذىبي، تميز اختبلطو، مرسمة
 فػػػيترجمتػػو  " الػػراجح أف أحػػدان لػػـ يسػػمح منػػػو فػػي تغيره.سػػبقت: الحمبػػي الميكنػػى ابػػف سػػبط العجمػػػي

  .ٖٓ: حديث رقـ
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػػػػًعٍيد القىطَّػػػػػاف أخرجػػػػػو النسػػػػػائي مػػػػػف طريػػػػػؽ   كأخرجػػػػػو أحمػػػػػد مػػػػػف طريػػػػػؽ، (ٓ)يىٍحيىػػػػػى بػػػػػف سى
ػػػػػػ مَّ ػػػػػػاج بػػػػػػف ميحى جَّ ػػػػػػمىًمٌي كحى ٍكف السُّ ٍيًصػػػػػػيٌ يىًزٍيػػػػػػد بػػػػػػف ىىػػػػػػاري   مػػػػػػف طريػػػػػػؽ الػػػػػػدارميكأخرجػػػػػػو ، (ٔ) د المىصّْ

ٍكف ًزٍيػػػد بػػػف ىىػػػاري
ػػػاجك ، يىًزٍيػػػدك ، يىٍحيىػػػىجمػػػيعيـ )، (ٕ) جَّ يَّػػػاف ( تػػػابعكاحى ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى            فػػػي ركايتػػػو عػػػف سي

ٍبػػػد الػػػرٍَّحمىف اٍبػػػف أىبًػػػي ًذٍئػػػب ػػػد بػػػف عى مَّ ٍيًصػػػكأخرجػػػو أحمػػػد مػػػف طريػػػؽ ، ميحى ػػػد المىصّْ مَّ ػػػاج بػػػف ميحى جَّ               يٌ حى
ٍبد الرٍَّحمىف اٍبف أىًبي ًذٍئبك  مَّد بف عى ٍقبيًرمٌ  عف ميحى   .(ٖ)بإسناده كمعناه سىًعٍيد المى

 

                                                 
، ُُُٖٗ/حِّٗ/ُٕ)  مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم (ُ)

 (. ُُُٗٗ/حِْٗ
 (.ُٗٓ)ص:  ، البف حجرانظر: تقريب التيذيب(، َّّ/ ُّتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ِ)
 (.ّْٗ، البف حجر )ص: انظر: تقريب التيذيب(، َّٔ/ ِٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (.ِّْ/ُميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ْ)
 (.ُّٕٔ/حِْْ/ ِالسنف الكبرل لمنسائي، كتاب قياـ الميؿ، باب األذاف لمفكائت مف الصمكات، ) (ٓ)
 (.ُُْْٔ/حُٕٖ/ ُٖ، )يف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرممسند أحمد، مسند المكثر  (ٔ)
 (.ُٓٔٓ/حْٓٗ/ ِسنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب الحبس عف الصبلة، ) (ٕ)
 (.ُُْٓٔ/حْٓ/ ُٖ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أبي سعيد الخدرم (ٖ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِْٕ 

 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى في ركاية النسائي كهيره كما ىك  تابعو الثقات متابعات تامة، صدكؽ سي
 خريج.مبيف في الت

ػػًعيد: فيػػو ٍقبيػػًرمٌ  سى تميػػز  قمػػت، ركايتػػو عائشػػة كأـ سػػممة مرسػػمة، قبػػؿ مكتػػو بػػأربح سػػنيف تغيػػر، ثقػػة: اٍلمى
كقػػػاؿ بيرىػػاف الػػديف الحمبػػػي ، (ٔ)"مػػػا أحسػػب أحػػدان أخػػػذ عنػػوي فػػي االخػػتبلط: فقػػاؿ الػػذىبي، اختبلطػػو

ركاه ، مػا بالنسػبة لئلرسػاؿأ، (ٕ)"الػراجح أف أحػدان لػـ يسػمح منػو فػي تغيػره: الميكنى ابػف سػبط العجمػي
 .(ّ)كصححو شيعيب األرنؤط، سعيد الخدرم أبيىنا مف طريؽ 

ٍكف فقد تابعو عمييا، زيادة فيي صحيحةمبالنسبة ل: قمت ٍيًصػيٌ ك ، يىًزٍيد بف ىىاري مَّػد المىصّْ اج بػف ميحى جَّ  حى
 في ركاية أحمد.

 
 (ٕٙٔ:  د ث رقـ)ال

 َقاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقاؿَ  (ْ)َعْف َأَنسٍ ، َ دََّثَنا ُ َمْ دٌ ، َماُف ْبُف َ  َّافَ َ دََّثَنا ُ َم ْ : قاؿ ا ماـ أ مد 
َ ةِ ): اهلل  ـْ ِإَلى ال َّ ّـَ  َ َما َ َبَقوُ ، َ مَّى َفَما َأْدَرؾَ  ِى َنِتوِ  َفْمَ ْمِش َعَمى ِإَذا َجاَء َأَ ُدُك  .(ٓ) (َأَت

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

مى  ُ َمْ د*   َٖ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثةمف الطبقة الثال، دلس ثق  : ٍيد الطًَّكٍيؿبف أىًبي حي

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػػػػػػػػػػٍيؿ ٍبػػػػػػػػػػػف ييكسيػػػػػػػػػػػؼ فأخرجػػػػػػػػػػػو أحمػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػًدمٌ ك  سى ػػػػػػػػػػػد ٍبػػػػػػػػػػػف أىبػػػػػػػػػػػي عى مَّ ميحى
  كعػػػػػػػػػػػف، (ٔ)

ػاًرٌم  ٍبد اهلل بػف الميثىنَّػى األىٍنصى مَّد بف عى ميحى
مَّػدك ، سىػٍيؿ)جمػيعيـ ، (ٕ) مَّػدك ، ميحى ٍبػد اهلل ميحى  ( تػابعكابػف عى

                                                 
 (.ِّْ/ُميزاف االعتداؿ، لمذىبي، ) (ُ)
 (.ُِّمف رمي مف الركاة باالختبلط، البف سبط العجمي، )ص: االهتباط ب (ِ)
 (.ِّٗ/ُٕحاشية مسند أحمد، ) (ّ)
 بف مالؾ. أنس (ْ)
 (.ُّّٕٗ/حُٗ/ ُِ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس ابف مالؾ (ٓ)
 (.َُِّْ/حُٗ/ ُٗالمصدر نفسو، ) (ٔ)
 (.َُِٔٗ/حِّٖ/ َِالمصدر السابؽ، ) (ٕ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٕٓ 

يَّػػاف ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ٍيػػد الطًَّكٍيػػؿ فػػي ركايتػػو عػػف سي مى ، (ِ)كأبػػك داكد، (ُ)كأخرجػػو مسػػمـ، بإسػػناده كبزيػػادة حي
ػة السَّديٍكًسػيٌ  جميعيـ مف طريؽ، (ّ)كأحمد  امى ٍيػد الطًَّكٍيػؿ، كثىابًػت البينىػاًنيٌ ، قىتىادىة بػف ًدعى مى أىنىػس  عػف كحي

اًلؾ  لفظو. بو بنحك  بف مى
 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 
يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  تامة عند أحمد كما ىك مبيف في التخريج. تابعو الثقات متابعة، صدكؽ سي
ٍيد الطًَّكٍيؿ: فيو مى  . (ٓ)كصححو شعيب األرنؤط، (ْ)ك صرح بالسماع في ركاية الطبراني، ثقة يدلس حي

 
  د ث رقـ: *()ال

َعػْف ، َ ُ ػْعَب ُ ، َعػْف ُ َمْ ػدٍ ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َبْكػِر ْبػُف َأِبػي َ ػْ َب َ : قاؿ َعْبػُد اهللِ 
َىا َأْف َتْرِجػَع َ ُ ػرن ، َما ِمْف َنْفٍس َتُم ُت َلَيا ِعْنػَد اهلِل َخْ ػرٌ ): َقاَؿ َرُ  ُؿ اهللِ : َقاؿَ ، َعْف َأَنسٍ ، َقتَاَدةَ 

فَّ َلَيا الدنْنَ ا َ َمػا ِف َيػا، ِإَلى الدنْنَ ا ِلَمػا َ ػَرى ِمػْف ، َ َتَمنَّػى َأْف َ ْرِجػَع َفُ ْقَتػَؿ ِفػي الػدنْنَ ا، ِإلَّ ال َّػِي دَ ، َ اِ 
 .(ٙ)(َفْضِؿ ال ََّياَدةِ 

 .ٜٕ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 
 )ال د ث رقـ: *(

َعػِف ، َعْف ُمَجاِلػدٍ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ ، َ دََّثَنا َعْبُد اهلِل ْبُف ُمَ مَّدٍ :  قاؿ ا ماـ أ مد
، )َىَذا َ ػِب ُؿ اهلِل ": َفَقاؿَ ، َفَخطَّ َخطًّا َىَكَذا َأَماَموُ ُكنَّا ُجُم ً ا ِعْنَد النَِّبيِّ : َقاؿَ ، َعْف َجاِبرٍ ، ال َّْعِبيِّ 

ّـَ َ َضػػَع َ ػػَدُه ِفػػي اْلَخػػطِّ ، (" َىػػِذِه َ ػػِب ُؿ ال َّػػْ َطافِ : َ َخطَّػػْ ِف َعػػْف ِ ػػَماِلِو َقػػاؿَ ، َ ِم ِنػػوِ  َ َخطَّػػْ ِف َعػػفْ  ثُػػ
ّـَ َتَ  َىِذِه اآْلَ  َ ، اأْلَْ َ طِ  ـْ َعػفْ ، َ َل َتتَِّبُع ا ال نُبؿَ ، َ َأفَّ َىَذا ِ رَاِطي ُمْ َتِق ًما َفاتَِّبُع هُ : ُث َؽ ِبُكػ  َفَتَفرَّ

ـْ َتتَُّق فَ ، َ ِب ِمِو َذِلُكـْ  ـْ ِبِو َلَعمَُّك اُك َّ  َ
 [.ٖ٘ٔ: ]  رة األنعاـ (ٚ)

                                                 
 صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضح الصبلة، باب فضؿ قكؿ الحمد هلل حمدنا كثيرنا طيبنا  (ُ)
 (.ُِٔٗ/حٗٗ/ ِ)
 (.ّٕٔ/حَِّ/ ُسنف أبي داكد، أبكاب تفريح استفتاح الصبلة، باب ما يستفتح بو الصبلة مف الدعاء، ) (ِ)
 (، ُُِْٕ/حُّْ/ َِ، ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ (ّ)
 (.ُّْٓٔ/حِّٓ/ ُِ)
 (.ْٔٔ/ِّْ/ِالدعاء، لمطبراني، ) (ْ)
 (.ُٗ/ ُِحاشية مسند أحمد، ) (ٓ)
 (.ُّْٔٗ/حّٖٗ/ ُِ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ (ٔ)
 (.ُِٕٕٓ/ُْٕ/ ِّالمصدر نفسو، ) (ٕ)



أحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػ . 

 ِٕٔ 

 .ٕٜ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

  (ٕٚٔ:  د ث رقـ)ال
 َعػػػػػْف ، َأْخَبَرَنػػػػػا اْبػػػػػُف َعْجػػػػػَ فَ ، َ ػػػػػدََّثَنا َأُبػػػػػ  َخاِلػػػػػٍد اأْلَْ َمػػػػػرُ : قػػػػػاؿ ا مػػػػػاـ أ مػػػػػد 

: اهلل  َقػاَؿ َرُ ػ ؿ: َقػاؿَ ، َعػْف رَاِفػِع ْبػِف َخػِد جٍ ، َعػْف َمْ ُمػ ِد ْبػِف َلِب ػدٍ ، َقتَػاَدةَ َعاِ ـِ ْبِف ُعَمػَر ْبػِف 
ـُ ِلْْلَْجرِ ، ِباْلَفْجرِ  (ُ)َأْ ِفُر ا)  .(ِ) (أِلَْجرَِىا َأ ْ  َفِإنَُّو َأْعَظ

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
مَّد بف عىٍجبلىف: ىك اْبُف َعْجَ فَ  * سػبقت ترجمتػو ، ىر ػرة مطػت عم ػو أ اد ػث أبػي ػد ؽ اخت، ميحى

 .ُْ: حديث رقـفي 
اًرمٌ  بف النٍُّعمىاف الظَّفىًرمٌ  عيمىر ٍبًف قىتىادىة فبٍ َعاِ ـ  * مػات ، مػف الرابعػة، ثقػ  عػالـ بالمغػازي، األىٍنصى

 .(ّ) لميجرة بعد العشريف كمائة
ػاًرمٌ َمْ ُم د  * ٍقبىػة بػف رىاًفػح األىٍنصى ابي صػغير كجػؿ ركايتػو عػف الصػحابة مػات صػح، بػف لىًبٍيػد بػف عي

 .(ْ)لميجرة سنة ست كتسعيف كقيؿ سنة سبح كلو تسح كتسعكف
ػػاًرٌم األىٍكًسػػيٌ رَاِفػػع  * ػػٍزرىج اأٍلىٍنصى ػػـ ٍبػػف اٍلخى شى ٍيػػد ٍبػػف جي ػػًدٌم ٍبػػف زى ػػًدٍيج بػػف رىاًفػػح ٍبػػف عى ػػاًرًثيٌ  بػػف خى        ،اٍلحى

ٍبػػد المَّػػو ػػًديج، أىبيػػك عى نػػة إلػػى أف انتقضػػت جراحتػػو فػػي أكؿ سػػنة أربػػح كسػػبعيف اسػػتكطف المدي، أىبيػػك خى
كىك ابف سٌت كثمانيف سنة ككاف عريؼ قكمو بالمدينة مات مػف الجػرح الٌػذم أصػابو مػف زٌج ، فمات
، مػػات أكؿ سػػنة ثػػبلث كسػػبعيف: كقػػاؿ يحيػػى بػػف بكيػػر، كقػػد ثبػػت أف ابػػف عمػػر صػػٌمى عميػػو، الػػرمح

سػػػنة تسػػػح : كمػػػا عػػػداه كاه كقػػػاؿ ابػػػف قػػػانح، مػػػدمػػػات فػػػي زمػػػف معاكيػػػة كىػػػك المعت: البخػػػارمٌ  قػػػاؿك 
 .(ٓ)كخمسيف

 
 
 

                                                 
 الثاني كتحققكه، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، : أم أخركىا إلى أف يطمح الفجر َأْ ِفُر ا (ُ)
(ِ /ِّٕ.) 
 (.ُِٕٕٗ/حُْٓ/ ِٖمسند أحمد، مسند الشامييف، حديث رافح بف خديج، ) (ِ)
 (.ِٖٔ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ّْٖ/ ُِتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)
 (. ِِٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، َّٗ/ ِٕالرجاؿ، لممزم، ) تيذيب الكماؿ في أسماء (ْ)
 (.ّْٔ، ّّٔ، ِّٔ/ ِاإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، ) (ٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٕٕ 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػػاف مػػف طريػػؽ شػػيبة أبػػيأخرجػػو ابػػف  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى  كابػػف، (ِ)داكد كأخرجػػو أبػػك، (ُ)بمفظػػو سي
يىٍينىػػة جمػػيعيـ مػػف طريػػؽ، (ٔ)كالشػػافعي، (ٓ)كالػػدارمي ، (ْ)كأحمػػد، (ّ)ماجػػة ك بإسػػناده بنحػػ سيػػٍفيىاف بػػف عي
ػػػػًعٍيد القىطَّػػػػاف  كأخرجػػػػو النسػػػػائي مػػػػف طريػػػػؽ، لفظػػػػو   كأخرجػػػػو أحمػػػػد عػػػػف، (ٕ)مختصػػػػران يىٍحيىػػػػى بػػػػف سى

اؽ ػػد بػػف ًإٍسػػحى مَّ ػػدك ، يىٍحيىػػىك ، سيػػٍفيىاف)جمػػيعيـ ، (ٖ) بنحػػك لفظػػو ميحى مَّ يَّػػاف ( تػػابعكاميحى ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى فػػي  سي
ٍجػػػػبلىفركايتػػػػو عػػػػف  ػػػػد بػػػػف عى مَّ  ، (َُ)بنحػػػػك لفظػػػػو يكالػػػػدارم، (ٗ)كأخرجػػػػو الترمػػػػذم بمفظػػػػو، بإسػػػػناده ميحى

اؽ بف يىسىػار جميعيـ مف طريؽ، (ُُ)عاصـ بمفظو أبيكابف  مَّد بف ًإٍسحى مَّػد بػف عىٍجػبلىف تػابح، ميحى  ميحى
 بإسناده كبنحك لفظو. عىاًصـ بف عيمىر بف قىتىادىة في ركايتو عف

 .هإ ناده    ح لغ ر : ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػ: فيػػو ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى كهيػػره كمػػا ىػػك ، تامػػة عنػػد النسػػائي تابعػػو الثقػػات متابعػػات، صػػدكؽ افسي
 مبيف في التخريج.

مَّػد بػف عىٍجػبلىف: كفيػو اؽتابعػو ، صػػدكؽ اختمطػت عميػو أحاديػث أبػي ىريػػرة، ميحى مَّػد بػف ًإٍسػحى كىػػك  ميحى
ريؽ ىنا مف ط هركا: أما بالنسبة الختبلطو قمت، صرح بالسماع في ركايتو عند أحمد، صدكؽ يدلس
ًديجو   كلـ يذكر ىذا الطريؽ في عداد الطرؽ التي اختمط فييا. ، رىاًفًح ٍبًف خى

 .(ُّ)كصححو الشيخ األلباني، (ُِ)كحسنو الحازمى

                                                 
 (.ِِّْ/حِّٖ/ ُمسند ابف أبي شيبة، كتاب الصبلة، باب مف كاف ينكر بيا كيسفر، ) (ُ)
 (.ِْْ/حُُٓ/ ُ) ،سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب في كقت الصبح (ِ)
 (.ِٕٔ/حُِِ/ ُ، كتاب الصبلة، باب كقت صبلة الفجر، )ابف ماجوسنف  (ّ)
 (.ُِٕٕٓ/حْٔٗ/ ِٖمسند أحمد، مسند الشامييف، حديث رافح بف خديج، ) (ْ)
 (.ُِّٓ/حٖٕٕ/ ِسنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب اإلسفار بالفجر، ) (ٓ)
 (.ُُٓ/حُٓ/ ُلصبلة، )مسند الشافعي، كتاب الصبلة، ، مكاقيت ا (ٔ)
 (.ُِْٓ/حَِٖ/ ِالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب اإلسفار بالفجر، ) (ٕ)
 (.ُُٖٗٓ/ُِّ/ ِٓمسند أحمد، مسند الشامييف، حديث رافح بف خديج، ) (ٖ)
 (.ُْٓ/حِٖٗ/ ُسنف الترمذم، أبكاب الصبلة، باب ما جاء في اإلسفار بالفجر، ) (ٗ)
 (.ُِّٓ/حٖٕٕ/ ِسنف الدارمي، كتاب الصبلة، باب اإلسفار بالفجر، ) (َُ)
 (.ََِٗ/حُُٗ/ ْاآلحاد كالمثاني، البف أبي عاصـ، ) (ُُ)
 (.ََّ/ ِصحيح أبي داكد، لؤللباني، ) (ُِ)
 (.ُِٖ/ ُإركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، لؤللباني، ) (ُّ)



َضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُد . 

 ِٕٖ 

 (ٕٛٔ:  د ث رقـ)ال 
: َقػاؿَ  (ُ)َعػْف َأَنػسٍ ، َعػْف ُ َمْ ػدٍ ، َ ػدََّثَنا ُ ػَمْ َماُف ْبػُف َ  َّػاَف َأُبػ  َخاِلػدٍ : قاؿ ا ماـ أ مد 

ـْ ِمْف َ رَاِء ، َ اْعَتِدُل ا َترَا ن ا): َقْبَؿ َأْف ُ َكبَِّر َفَ ُق ؿُ ، ُ ْقِبُؿ َعَمْ َنا ِبَ ْجِيوِ   اهلل ُ  ؿُ َكاَف رَ  َفِإنِّي َأرَاُك
 .(ِ) (َظْيِري
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 ٍيد الطًَّكٍيؿ ُ َمْ د مى  .ُٖ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، دلس ثق  : بف أىًبي حي
 : تخر ج ال د ث: ن اً ثا

يَّػاف أخرجو أحمد مف طريؽ مىٍيمىاف ٍبػف حى كبلىمػا  .(ٓ)كأحمػد، (ْ)كأخرجػو البخػارم، (ّ)بمفظػو سي
ػػة الثَّقىًفػػيٌ  ٍعًفػػيٌ  البخػػارمكأخرجػػو ، مػػف طريػػؽ زىائًػػدىة بػػف قيدىامى مػػف طريػػؽ زيىىٍيػػر بػػف ميعىاًكيىػػة الجي

صػػرح ، (ٔ)
جميعيـ ، (َُ)ابف ماجوك ، (ٗ)كأبك داكد، (ٖ)كمسمـ، (ٕ)رمكأخرجو البخا، بالسماع في ىذه الركايةحميد 

اًعٍيؿ بػػػػف ًإٍبػػػػرىاًىٍيـ كأخرجػػػػو النسػػػػائي مػػػػف ، مػػػػف طريػػػػؽ شػػػػعبة بػػػػف الحجػػػػاج بنحػػػػك لفظػػػػو طريػػػػؽ ًإٍسػػػػمى
ػػػػًدمٌ  ٍبػػػػدي اهلل بػػػػف بىٍكػػػػر السَّػػػػٍيًميٌ ، (ُُ)األىسى ، زيىىٍيػػػػرك ، زىائًػػػػدىة )جمػػػػيعيـ، (ُِ)كأخرجػػػػو أحمػػػػد مػػػػف طريػػػػؽ عى

اًعٍيؿك  ٍسػػػػػمى يَّػػػػػاف ( تػػػػػابعكاكشػػػػػعبة، ٍبػػػػػدي اهللعى ك ، اً  ػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػف حى ٍيػػػػػد الطًَّكٍيػػػػػؿ عػػػػػف فػػػػػي ركايتػػػػػو عػػػػػف سي مى                   حي
اًلؾ  بو بمفظو.  أىنىس بف مى

                                                 
 بف مالؾ. أنس (ُ)
تسكية فائدة: ( ُِِٓٓ/حِٖٕ/ ُٗ، )سند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾمسند أحمد، م (ِ)

نو ينبغى لئلماـ تعاىد ذلؾ مف الناس، كينبغى لمناس تعاىد ذلؾ مف  الصفكؼ مف سنة الصبلة عند العمماء، كا 
 (.ّْْ/ ِشرح صحيح البخارم، البف بطاؿ، )، الكعيد عمى ترؾ التسكية ف و: أنفسيـ، 

 (.ُّّٔٗ/حُٗ/ ُِ، )، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾصدر نفسوالم (ّ)
 (.ُٕٗ/حُْٓ/ ُصحيح البخارم، كتاب األذاف، باب إقباؿ اإلماـ عمى الناس، عند تسكية الصفكؼ، ) (ْ)
 (.ُّٖٕٕ/حََّ/ ُِ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ (ٓ)
 (.ِٕٓ/حُْٔ/ ُرم، كتاب األذاف، باب إلزاؽ المنكب بالمنكب كالقدـ بالقدـ، )صحيح البخا (ٔ)
 (.ِّٕ/حُْٓ/ُ، كتاب الصبلة، باب إقامة الصؼ مف تماـ الصبلة، )المصدر السابؽ (ٕ)
 (.َٔٗ/حّ/ْصحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب تسكية الصفكؼ كاقامتيا، ) (ٖ)
 (.ُٔٔ/حُٕٗ/ُالصفكؼ، ) سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب تسكية (ٗ)
 (ّٗٗ/حُّٕ/ُ، كتاب الصبلة، باب اقامة الصفكؼ، )ابف ماجوسنف  (َُ)
  السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المساجد، باب حث اإلماـ عمى رص الصفكؼ كالمقاربة بينيما (ُُ)
 (. َٖٗ/حِّْ/ ُ)
 (.ُّٕٕٕ/حِٗٗ/ ُِ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ (ُِ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٕٗ 

 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 
يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كما ىك  كهيرىما، كالنسائي، تابعو الثقات في ركاية البخارم، صدكؽ سي

 مبيف في التخريج.
ٍيد الطًَّكٍيؿ: كفيو مى  صرح بالسماع في ركايتو عند البخارم.، دلسيثقة ، حي

 .(ُ)ط كصححو شعيب األرنكؤ 
   

 )ال د ث رقـ: *(
َرُ ػ ُؿ َكػاَف : َعػْف َأَنػٍس َقػاؿَ ، َعػْف ُ َمْ ػدٍ ، َ دََّثَنا ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّاَف َأُبػ  َخاِلػدٍ : قاؿ ا ماـ أ مد 

ـْ ِمْف َ رَاِء َظْيِري، َ اْعَتِدُل ا، " َترَا ن ا: َقْبَؿ َأْف ُ َكبَِّر َفَ ُق ؿُ ، ُ ْقِبُؿ َعَمْ َنا ِبَ ْجِيوِ  اهللِ  َفِإنِّي َأرَاُك
(ِ). 

 .ٕٛٔ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 (ٜٕٔ:  د ث رقـ)ال 
 َعػػػػْف ، َ ػػػػدََّثَنا َ ْ َ ػػػػى ْبػػػػُف َ ػػػػِع د، َمػػػػرُ َ ػػػػدََّثَنا َأُبػػػػ  َخاِلػػػػٍد اأْلَ ْ : قػػػػاؿ ا مػػػػاـ أ مػػػػد 

َفَقػػػرََأ ِبػػػالتِّ ِف ، اْلَمْغػػػِربَ )َ ػػػمَّْ ُت َخْمػػػَؼ النَِّبػػػيِّ : َقػػػاؿَ ، َعػػػِف اْلَبػػػرَاِء ْبػػػِف َعػػػاِزبٍ ، َعػػػِديِّ ْبػػػِف ثَاِبػػػتٍ 
ْ ُت ِف(  .(ٖ)َ الزَّ

 : تراجـ رجاؿ ا  نادأ ل
 .ْٓ: حديث رقـمتو في سبقت ترج، ثق : ٍبف سىًعيد األنصارم* َ ْ َ ى 
 .(ْ)ستة عشر كمائة لميجرةمات سنة ، مف الرابعة، ثق  رمى بالت  ع: ٍبف ثىاًبت األنصارم* َعِدّي 

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
ػاًزـ بنحػك لفظػو مَّػد بػف خى أخرجو الترمذم مف طريؽ أىبيك ميعىاًكيىة ميحى
كأخرجػو النسػائي مػف ، (ٓ)

اًلػػػؾ بػػػف أىنىػػػس كمػػػف طريػػػؽ  ػػػٍعد بنحػػػك لفظػػػوطريػػػؽ مى           مػػػف طريػػػؽ ابػػػف ماجػػػوكأخرجػػػو ، (ٔ)المٍَّيػػػث بػػػف سى

                                                 
 (.ُٗ/ ُِحاشية مسند أحمد، ) (ُ)
 (.ُِِٓٓ/حِٖٕ/ُٗ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند أنس بف مالؾ (ِ)
 (. ُِٖٖٓ/حّْٗ/ َّ، )المصدر نفسو (ّ)
 (. ّٖٖ، البف حجر، )صتقريب التيذيب (ْ)
 (.َُّ/حُُٓ/ ِشاء، )سنف الترمذم، أبكاب الصبلة، باب ما جاء في القراءة في صبلة الع (ٓ)
ًف الرًَّحيـً  (ٔ)  السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب تفسير فاتحة الكتاب، باب سكرة التيف ًبٍسـً اهلًل الرٍَّحمى
 (.ُُُٖٔ/حّّٗ/ َُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِٖ 

كمف طريؽ يىٍحيىى بف زىكىًريَّا بف أىًبي زىائًػدىة الػكىادًعيٌ ، (ُ)سيٍفيىاف بف عييىٍينىة
كأخرجػو أحمػد مػف طريػؽ ، (ِ)

ٍيػر ٍبػد اهلل بػف نيمى مىًمٌي ك عى ٍكف السُّ يىًزٍيد بف ىىاري
مَّػدجمػيع)، (ْ)كأخرجػو مالػؾ، (ّ) اًلػؾ، يـ ميحى ، كالمٍَّيػث، كمى

يَّػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي ركايتػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػف، كيىًزٍيػػػػػػػػػػػد، كيىٍحيىػػػػػػػػػػػى، كسيػػػػػػػػػػػٍفيىاف ػػػػػػػػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػػػػػػػػف حى ٍبػػػػػػػػػػػد اهلل( تػػػػػػػػػػػابعكا سي   كعى
اًرٌم بإسػناده كلفظػو ، (ٕ)كأحمػد، (ٔ)داكد بنحػك لفظػوك كأبػ، (ٓ)كأخرجػو البخػارم، يىٍحيىى بف سىًعٍيد األىٍنصى

ػػػػػػػا جَّ ػػػػػػػػاًرٌم فػػػػػػػي ركايتػػػػػػػػو جمػػػػػػػيعيـ مػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ شيػػػػػػػٍعبىة بػػػػػػػػف الحى ػػػػػػػًعٍيد األىٍنصى  ج تػػػػػػػػابح يىٍحيىػػػػػػػى بػػػػػػػػف سى
اًرٌم عف البىرىاء بف عىاًزب   بو بنحك لفظو. عىًدٌم بف ثىاًبت األىٍنصى

 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  كما ىك مبيف في التخريج. تابعو الثقات متابعة تامة، صدكؽسي

 و في ىذا الحديث.لـ يكف داعيان إلى بدعت، ثقة رمى بالتشيح ٍبف ثىاًبت َعِديّ   

كىػػك  -فقػػد خػػالؼ فيػػو أبػػي خالػػد األحمػػر ، "المغػػرب" فشػػاذ: صػػحيح دكف قكلػػو: قػػاؿ شػػعيب األرنػػؤط
خالػد  يكأبػ، العشػاء ال المغػرب: الركاةى عف يحيى بػف سػعيد األنصػارم فقػد قػالكا -سميماف بف حياف 

 .(ٖ)صدكؽاألحمر 

اج ةشيٍعبى تابعو عمى لفظو المغرب   جَّ  .(َُ)ًمٍسعىر ٍبف ًكدىاـك ، (ٗ)بف الحى
 

  
 

                                                 
 (ّْٖ/حِِٕ/ ُ، كتاب إقامة الصبلة، كالسنة فييا، باب القراءة في صبلة العشاء، )ابف ماجوسنف  (ُ)
 المصدر نفسو. (ِ)
 (.ُٖٖٗٔ/حِٖٔ/ َّ، )سند أحمد، مسند الككفييف، حديث اٍلبىرىاء ٍبف عىاًزبم (ّ)
 (.ُُِ/حَُّ/ ُمكطأ مالؾ، كتاب الصبلة، باب القراءة في المغرب كالعشاء، ) (ْ)
كتاب تفسير القر ف،  انظر:(، ٕٕٔ/حُّٓ/ ُصحيح البخارم، كتاب األذاف، باب الجير في العشاء، ) (ٓ)

دَّعىؾى رى باب ا قىمىى مىا كى مى  (.ِْٓٗ/حُِٕ/ ٔ)بُّؾى كى
 (.ُُِِ/حٖ/ ِسنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب قصر الصبلة في السفر، ) (ٔ)
 (.ُٖٖٖٔ/حِِٔ/ َّ(، )َُّٖٓ/حِْٔ/ َّ، )مسند أحمد، مسند الككفييف، حديث اٍلبىرىاء ٍبف عىاًزب (ٕ)
 (.ّْٗ/ َّمسند أحمد، ) (ٖ)
 (.ٕٗٔ/حٗٗ/ِمسند أبي داكد الطيالسي، ) (ٗ)
 (.ّْٕ/حْٕٓ/ ُمسند الحميدم، ) (َُ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ُِٖ 

 (ٖٓٔ:  د ث رقـ)ال
َ َ ػِمْعُتُو َأَنػا ِمػْف  َأُبػ  َعْبػِد الػرَّْ َمفِ : َقػاؿَ ، َ دََّثَنا َعْبُد اهلِل ْبػُف ُمَ مَّػدٍ : قاؿ ا ماـ أ مد 

َعػْف ، َعػْف اْلَ َ ػِف ْبػِف ُعَبْ ػِد اهللِ ، َ ػدََّثَنا َأُبػ  َخاِلػٍد اأْلَْ َمػرُ : َقػاؿَ ، َب َ َعْبِد اهلِل ْبِف ُمَ مَِّد ْبِف َأِبي َ  ْ 
ـْ َل ): اهلل َقػاَؿ َرُ ػ ؿُ : َقػاؿَ  (ُ)َعػِف اْلَبػرَاءِ ، َعْف َعْبػِد الػرَّْ َمِف ْبػِف َعْ َ ػَج َ ، َطْمَ  َ  َأِق ُمػ ا ُ ػُف َفُك

َتُكػ ُف ِبػَأْرِض ، (ّ)ُ ػ ٌد ُجػْردٌ ): َ َما َأْ َلُد اْلَ ػَذِؼق َقػاؿَ ، َ ا َرُ  َؿ اهللِ : ِق ؿَ  ؼِ َكَأْ َلِد اْلَ ذَ  (ِ)َ َتَخمَُّمُكـْ 
 .(ْ) (اْلَ َمفِ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .َُِ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق ، بف أحمد الشيباني عىٍبد اهلل َأُب  َعْبد الرَّْ َمف*
مَّ َعْبِد اهلِل  *  .ٕٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : ٍبًف أىًبي شىٍيبىةى  دً ٍبًف ميحى
  .ٗٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : بف عيركىة النَّخىعي ٍبف عيبىٍيد اهللاْلَ َ ف  *
مات سنة اثنتي عشرة كمائة ، مف الخامسة، ثق : بف عمرك اليمداني بف مصرؼ َطْمَ  َ *

 .(ٓ)لميجرة
ةى ٍبف عى َعْبد الرَّْ َمف  *  .(ٔ)مف الثالثة، ثق ، اليىمدىانّْي ٍكسىجى

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّاف مف طريؽ ةشيب أبيأخرجو ابف  مىٍيمىاف ٍبف حى كأخرجو البييقي مف ، (ٕ) بنحك لفظو سي
ًعيٌ طريؽ  ٍفص بف ًهيىاث النَّخى يَّاف تابح، (ٖ)حى مىٍيمىاف ٍبف حى سىف ٍبف عيبىٍيد اهلل في ركايتو عف سي  اٍلحى

 سناده كلفظو. بإ

 

                                                 
 بف عازب. البراء (ُ)
 (.ُِْ/ ُُأم ينفذ بينكـ، لساف العرب، البف منظكر، )بتخممكـ:  (ِ)
 (.ّٔٓ/ ُليس ليا أذاف كال أذناب، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )جرد:  (ّ)
 (.ُُٖٖٔ/حّٖٓ/ َّ، )اء ٍبف عىاًزبمسند أحمد، مسند الككفييف، حديث اٍلبىرى  (ْ)
 (.ِّٖ، البف حجر، )انظر: تقريب التيذيب (ٓ)
 (.ّْٕ، )المصدر نفسو (ٔ)
 (.ِّٔٓ/حَّٖ/ ُما قالكا في إقامة الصؼ، ) مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب الصبلة، باب (ٕ)
، باب إهامة الصفكؼ (ٖ)  كتسكيتيا  السنف الكبرل، لمبييقي، جماع أبكاب مكقؼ اإلماـ كالمأمـك
 (.ُٖٓٓ/حُّْ/ ّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِِٖ 

 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 
يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى  تابعو الثقات في ركاية البييقي كما ىك مبيف في التخريج.، صدكؽ سي

 
  )ال د ث رقـ: *( 

، َعْبِد اْلَمِمِؾ ْبػِف ُعَمْ ػرٍ  َعفْ ، َأْخَبَرَنا ُ ْفَ افُ ، َ دََّثَنا ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّافَ : قاؿ ا ماـ أ مد 
ّـَ ِباْ ِمَؾ َأْ َ ا ): ِإَذا َأَخَذ َمْضَجَعُو َقاؿَ َكاَف َرُ  ُؿ اهلِل : َعْف ُ َذْ َفَ  َقاؿَ ، َعْف ِرْبِعيِّ ْبِف ِ رَاشٍ  المُي

ـَ َقاؿَ ، (َ َأُم تُ  َذا َقا َلْ ِو الننُ  رُ اْلَ ْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْ َ اَنا َبْعَدَما َأَماَتنَ ): َ اِ   .(ٔ)(ا َ اِ 
 .َٗ:حديث رقـسبؽ تخريجو في 

 
  )ال د ث رقـ: *(

 َعػػػْف ، َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َخاِلػػػٍد اأْلَْ َمػػػرُ : َقػػػاؿَ ، َ ػػػدََّثَنا َعِمػػػين ْبػػػُف َبْ ػػػرٍ : قػػػاؿ ا مػػػاـ أ مػػػد 
" َأَفػاَض َرُ ػ ُؿ : َقاَلػتْ ، َعػْف َعاِئَ ػ َ ،  ػوِ َعػْف َأبِ ، َعػْف َعْبػِد الػرَّْ َمِف ْبػِف اْلَقاِ ػـِ ، ُمَ مَِّد ْبِف ِإْ َ اؽَ 

ّـَ َرَجَع ِإَلى ِمًنى، ِمْف آِخِر َ ْ ِمِو ِ  َف َ مَّى الظنْيرَ  اهللِ  َ ْرِمػي ، َفَمَكَث ِبَيا َلَ ػاِلَي َأ َّػاـِ التَّْ ػِر ؽِ ، ُث
َ ِعْنػَد ، َ َ ِقُؼ ِعْنػَد اأْلُ َلػى، َكبُِّر َمَع ُكؿِّ َ َ اةٍ  ُ ، ُكؿن َجْمَرٍة ِبَ ْبِع َ َ َ اتٍ ، اْلَجْمَرَة ِإَذا زَاَلِت ال َّْمُس 

ـَ َ َ َتَضرَّعُ ، الثَّاِنَ  ِ   .(ٕ)َ َ ْرِمي الثَّاِلَثَ  َل َ ِقُؼ ِعْنَدَىا، َفُ ِط ُؿ اْلِقَ ا
 .ْٗ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 

 
  (ٖٔٔ:  د ث رقـ)ال

اجٌ ، ِلدٍ ْبُف َ  َّاَف َأُب  َخا َ دَّثََنا ُ َمْ َمافُ : قاؿ ا ماـ أ مد  َعْف ، الزنْىِريِّ  َعفِ ، َ دََّثَنا َ جَّ
ْمَطافُ ، (ٗ)ِإلَّ ِبَ ِلي  (ٖ)َل ِنَكاحَ ): اهلل َقاَؿ َرُ  ؿُ : َقاَلتْ ، َعْف َعاِئَ  َ ، ُعْرَ ةَ  َمْف َل َ ِليَّ ، َ ِلين  َ ال ن

 .(٘) (َلوُ 
 
 

                                                 
 (.ُِّّٗ/حَِْ/ ّٖ) مسند أحمد، تتمة مسند األنصار، مسند حذيفة بف اليماف (ُ)
 (.ِِْٗٓ/حَُْ/ ُْ، )، مسند النساء، مسند عائشة المصدر نفسو  (ِ)
 (.ِْٔ، التعريفات، لمجرجاني، )ص: يرد عمى تمميؾ منفعة البضح قصدناعقد النكاح:  (ّ)
ٌلي أمرىا، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، )مي ال لى:  (ْ)  (.ِِٗ/ ٓتىكى
 (.ِِّٓٔ/حِٕٖ/ ّْ. )سند المكثريف مف الصحابة، مسند السيدة عائشة ممسند أحمد،  (ٓ)



انػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّ . 

 ِّٖ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

: حػديث رقػـ فػيسػبقت ترجمتػو ، مػف الطبقػة الرابعػة،  ػدلس الخطػأكث ر   ػد ؽ: اةرطى بف أى اج َ جَّ  *
ِٔ. 
ػػد بػػف ميٍسػػًمـ : الزنْىػػِريّ  * مَّ كلكػػف تدليسػػو ممػػف احتممػػو ، مػػف الطبقػػة الثالثػػة، ثقػػ  مػػدلس، الزٍُّىػػًرمٌ ميحى

 .ٗٗ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، العمماء
بىير ُعْرَ ة*   .ٓٓ: حديث رقـ فيترجمتو  سبقت، ف الثانيةمدلس م، ثق : بف الزي

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

يَّػػػػاف مػػػػف طريػػػػؽ ةشػػػػيب أبػػػػيأخرجػػػػو ابػػػػف  ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى  ، (ِ)ابػػػػف ماجػػػػوكأخرجػػػػو ، (ُ)بمفظػػػػو سي
ٍنظىًمػػػػػػػيٌ يػػػػػػػجمػػػػػػػيعيـ مػػػػػػػف طر ، (ْ)كالبييقػػػػػػػي، (ّ)يعمػػػػػػػى كأبػػػػػػػك بىػػػػػػػارىؾ الحى ٍبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف المي  كأخرجػػػػػػػو ، ؽ عى

ػمىًميٌ  كبلىمػا مػف طريػؽ، (ٔ)يعمػى كأبػك، (ٓ)سعيد بف منصػكر ٍبػد اهلل)كبلىمػا ، ىيشىػٍيـ بػف بىًشػٍير السَّ ، عى
ػػٍيـك  يَّػػاف ( تػػابعكاىيشى ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ػػاجي بػػف أرطػػاة فػػي ركايتػػو عػػف سي جَّ  ،(ٕ)لترمػػذماكأخرجػػو ، بإسػػناده الحى

 ، (ُّ)دك كابػػػػف الجػػػػار ، (ُِ)ةشػػػػيب أبػػػػيكابػػػػف ، (ُُ)كالطيالسػػػػى، (َُ)كأحمػػػػد، (ٗ)ابػػػػف ماجػػػػوك ، (ٖ)كالنسػػػػائي

                                                 
 (.ُّّٗٓ/حْٓٓ/ ّمصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب النكاح، باب ماجاء ال نكاح إال بكلي، ) (ُ)
 (.َُٖٖ/حَٓٔ/ ُنكاح، باب ماجاء ال نكاح إال بكلي، )، كتاب الابف ماجوسنف  (ِ)
 (.ِْٗٔ/حُْٕ/ ٖ، )مسند أبي يعمى المكصمي، مسند عائشة  (ّ)
 (.َُّٖٔ/حُِٕ/ ٕالسنف الكبرل، لمبييقي، كتاب النكاح، باب ماجاء ال نكاح إال بكلي، ) (ْ)
 (.ّْٓ/حُٕٔ/ ُي، )سنف سعيد بف منصكر، كتاب الكصايا، باب مف قاؿ: ال نكاح إال بكل (ٓ)
 (.َْٔٗ/حَّٖ/ ٖ، )مسند أبي يعمى المكصمي، مسند عائشة  (ٔ)
 (.َُُِ/حّٖٗ/ ِسنف الترمذم، أبكاب النكاح، باب ماجاء ال نكاح إال بكلي، ) (ٕ)
 (.ّّٕٓ/حُٕٗ/ ٓالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب النكاح، باب الثيب التي تجعؿ أمرىا لغير كلييا ) (ٖ)
 (.ُٕٖٗ/حَٓٔ/ ُ، كتاب النكاح، باب ماجاء ال نكاح إال بكلي، )اجوابف مسنف  (ٗ)
 (.َِِْٓ/حِّْ/ َْ، )مسند أحمد، مسند النساء، مسند السيدة عائشة  (َُ)
 (.ُٔٔٓ/حِٕ/ ّمسند أبي داكد الطيالسي، ) (ُُ)
 ه، مصنؼ ابف أبي شيبة، باب النكاح، كتاب الرجؿ يطمؽ المرأة فيتزكجيا عبد بغير إذف مكال (ُِ)
 (.ُُٗٗٓ/حْْٓ/ ّ)
 (.ََٕ/حُٕٓالمنتقى، البف الجاركد، كتاب النكاح، )ص:  (ُّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِْٖ 

ٍشػػًقيٌ  جمػػيعيـ مػػف طريػػؽ، (ِ)كالػػدارقطني، (ُ)كابػػف حبػػاف ػػمىٍيمىاف بػػف ميٍكسىػػى الدّْمى كأخرجػػو أحمػػد مػػف ، سي
ًبٍيعىة الًكٍنًدمٌ  ٍعفىر بف رى طريؽ جى
مىٍيمىافكبلىما )، (ّ) ٍعفىرك ، سي اج بف أرطاة ( تابعكاجى جَّ  في ركايتو عف الحى
ٍسػػػػػػػػػًمـ الزٍُّىػػػػػػػػًرمٌ  ػػػػػػػػد بػػػػػػػػف مي مَّ ػػػػػػػػػاج بػػػػػػػػف أرطػػػػػػػػػاة ك ، بإسػػػػػػػػػناده ميحى جَّ  أخرجػػػػػػػػو الترمػػػػػػػػذم مػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ الحى
ًبٍيعىػػػػػػػة الًكٍنػػػػػػػًدٌم  ٍعفىػػػػػػػر بػػػػػػػف رى كجى
  مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ كبلىمػػػػػػػا، (ٔ)كالػػػػػػػدارقطني، (ٓ)يعمػػػػػػػى كأخرجػػػػػػػو أبػػػػػػػك، (ْ)

ػػػػػٍركىةىً  ػػػػػاـ بػػػػػف عي ٍسػػػػػًمـ الزٍُّىػػػػػًرمٌ  اتابعػػػػػ كىشػػػػػاـ(، كبلىمػػػػػا )الحجػػػػػاج، شى ػػػػػد بػػػػػف مي مَّ  ركايتػػػػػو عػػػػػف فػػػػػي  ميحى
بىٍير  بو بمثمو.  عف عائشة عيٍركىة ٍبف الزُّ

 إ ناده ضع ؼ.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً  

يَّاف : فيو مىٍيمىاف ٍبف حى ٍعفىرك ، سيمىٍيمىافتابعو ، صدكؽسي متابعة تامة بإسناد ضعيؼ كما ىك  جى
 مبيف في التخريج. 

اج بف أرطاة: كفيو جَّ في أم  كلـ يصرح بالسماع، مف الطبقة الرابعة، يدلسكثير الخطأ  صدكؽ، الحى
 متابعة تامة في ركاية الترمذم كهيره.ًىشىاـ بف عيٍركىة تابعو ، الركايات مف

 الحسف لغيره. إلى رقو فيرتقي بمجمكع ىذه الطرؽالحديث تعددت ط
 .(ٕ)"الحديث صحيح كاسناده ضعيؼ": رنؤكطقاؿ شعيب األ

 (ٕٖٔ:  د ث رقـ)ال
اجٍ عَ ، َ دََّثَنا ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّافَ : قاؿ ا ماـ أ مد  ، َعْبِد الرَّْ َمِف ْبِف اأْلَْ َ دِ  َعفْ ، ْف َ جَّ

أَ  (ٛ)ِإَذا َأْجَنبَ ) َكاَف َرُ  ُؿ : َقاَلتْ ، َعْف َعاِئَ  َ ، َعْف َأِب وِ  ـَ َتَ ضَّ  .(ٜ) (َفَأرَاَد َأْف َ َنا
 
 

                                                 
(، َْٕٓ/حّٖٔ/ ٗصحيح ابف حباف، كتاب النكاح، باب ذكر نفي إجازة النكاح بغير كلى كشاىدم عدؿ، ) (ُ)

 (.َْْٕ/حّْٖ/ ٗ، ذكر بطبلف النكاح الذم نكح بغير كلى، )انظر:
 (.ِِّْٕ/حّْٓ/ َْ، )مسند السيدة عائشة  مسند أحمد، مسند النساء، (ِ)
 (.ِِّْٕ/حّْٓ/َْ)المصدر  نفسو، (ّ)
 (.َُُِ/ح حََْ/ ِسنف الترمذم، أبكاب النكاح، باب ماجاء ال نكاح إال بكلي، ) (ْ)
 (.ْْٕٗ/حُُٗ/ ٖ، )مسند أبي يعمى المكصمي، مسند السيدة عائشة  (ٓ)
 (.ّّْٓ/حِّْ/ ْالسنف، الدارقطني، كتاب النكاح، ) (ٔ)
 (.ِٖٕ/ّْحاشية مسند أحمد، ) (ٕ)
الجنب: الذم يجب عميو الغسؿ بالجماع كخركج المنى، النياية في هريب الحديث كاألثر، البف األثير، أجنب:  (ٖ)
(ُ /َِّ.) 
 (.ِِّٔٔ/حِٖٖ/ ّْ، )مسند أحمد، مسند النساء، مسند عائشة  (ٗ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٖٓ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
اج * : حػديث رقػـ فػيسػبقت ترجمتػو ، ابعةمف الطبقة الر ،  دلس، كث ر الخطأ  د ؽ: اةرطى بف أى َ جَّ

ِٔ. 
دَعْبػػد الػػرَّْ َمف  * مػػات سػػنة تسػػح كتسػػعيف ، مػػف الثالثػػة، ثقػػ : بػػف يزيػػد بػػف قػػيس النخعػػي ٍبػػف اأٍلىٍسػػكى

 .(ٔ)لميجرة
 .(ٕ)مات سنة أربح أك خمس كسبعيف لميجرة، ثق  مكثر فق و: بف يزيد بف قيس النخعياأل  د * 
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

، (ٕ) كالػػػػػدارمي بنحػػػػػك لفظػػػػػو، (ٔ)ابػػػػػف ماجػػػػػوك ، (ٓ)كالنسػػػػػائي، (ْ)داكد كأبػػػػػك، (ّ)ـأخرجػػػػػو مسػػػػػم
ًعػيٌ  جميعيـ مػف طريػؽ، (ٗ) كالبييقي بنحك لفظو، (ٖ)كالطيالسى بزيادة د بػف يىًزٍيػد النَّخى كأخرجػو ، األىٍسػكى

ف مػػ جمػػيعيـ، (ُّ)كالبييقػػي بنحػػك لفظػػو، (ُِ)كعبػػد الػػرزاؽ بزيػػادة، (ُُ) كمالػػؾ بنحػػك لفظػػو، (َُ)أحمػػد
بىٍيػػػر طريػػػؽ ػػػٍركىة ٍبػػػف الزُّ ، (ُٔ) بنحػػػك لفظػػػو ةشػػػيب أبػػػيكابػػػف ، (ُٓ)ابػػػف ماجػػػوك ، (ُْ)النسػػػائيكأخرجػػػو ، عي

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  جمػػػػػػػػػػػػػػػػػيعيـ، (ُٖ)كالػػػػػػػػػػػػػػػػػدارقطني بنحػػػػػػػػػػػػػػػػػك لفظػػػػػػػػػػػػػػػػػو، (ُٕ)كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػنعاني بزيػػػػػػػػػػػػػػػػػادة

                                                 

 (.ّْٓ/حِِٕ/ ُسنف الدارقطني، كتاب الطيارة، باب الجنب إذا أراد أف يناـ أك يأكؿ أك يشرب كيؼ يصنح، ) (ُٖ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٖٔ 

ٍبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرٍَّحمىف الزٍُّىػػػػػػػػًرمٌ  يأىبيػػػػػػػػ ػػػػػػػػمىمىة بػػػػػػػػف عى ػػػػػػػػٍركىةك ، ًإٍبػػػػػػػػرىاًىيـجمػػػػػػػػيعيـ )، سى ػػػػػػػػمىمىةك ، عي   ( تػػػػػػػػابعكاأىبيػػػػػػػػك سى
ًعيٌ  د بف يىًزٍيد النَّخى   .بو في ركايتو عف عائشة  األىٍسكى

 إ ناده ضع ؼ.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى كما ىك مبيف  كهيرة، ناقصة عند مسمـ تابعو الثقات متابعة، صدكؽ سي
 في التخريخ.

اجي بف أى : كفيو جَّ ، كلـ يصرح بالسماع، لطبقة الرابعةمف ا، يدلس، كثير الخطأ صدكؽ، اةرطى الحى
  .كهيره، تابعو الثقات متابعة ناقصة عند مسمـ

 كتعددت طرقو يرتقي بمجمكع ىذه الطرؽ إلى الحسف لغيره.، الحديث أصمو في صحيح مسمـ
 .(ُ)صححو شعيب األرنؤكط

 
 (ٖٖٔ:  د ث رقـ)ال 

ػػػ: قػػػاؿ ا مػػػاـ أ مػػػد   ِمػػػْف ، َ َ ػػػِمْعُتُو َأَنػػػا، َقػػػاَؿ َعْبػػػُد اهللِ ، دٍ َ ػػػدََّثَنا َعْبػػػُد اهلِل ْبػػػُف ُمَ مَّ
ػػػِد ْبػػػِف َأِبػػػي َ ػػػْ َب َ    َعػػػفْ ، َعػػػْف َ ْ َ ػػػى ْبػػػِف َ ػػػِع دٍ ، َ ػػػدََّثَنا َأُبػػػ  َخاِلػػػٍد اأْلَْ َمػػػرُ ، َعْبػػػِد اهلِل ْبػػػِف ُمَ مَّ

ِإفَّ َلػَؾ َ ْ ًضػاق َقػاَؿ ، َ ػا َرُ ػ َؿ اهللِ : ُقْمػتُ : َعْف َخْ َلػَ  ِبْنػِت َ ِكػ ـٍ َقاَلػتْ ، ُمَ مَِّد ْبِف َ ْ َ ى ْبِف َ بَّافَ 
 .(ٕ) َ َأَ بن َمْف َ َرَدُه َعَميَّ َقْ ُمِؾ(، َنَعـْ 

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .َُِ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق : بف أحمد الشيباني َعْبد اهلل *

مَّدَعْبد اهلل  *  .ٕٓ: حديث رقـفي  سبقت ترجمتو، ثق : ٍبف أىًبي شىٍيبىةى  ٍبف ميحى

 .ْٓ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق ، األنصارم ٍبف سىًعيدَ ْ َ ى  *

بَّاف ٍبف يىٍحيىىُمَ مَّد  * مات سنة إحدل ، مف الرابعة، ثق ، أبك عبداهلل، بف عىمًرك األنصارم ٍبف حى
 .(ّ)كعشريف كمائة لميجرة

                                                 
 (.ّٕٗ/ٕد أحمد، )حاشية مسن (ُ)
 (.ُِّٕٓ/حِْٗ/ ْٓمسند أحمد، مسند القبائؿ، حديث خكلو بنت حكيـ، ) (ِ)
 (.ُِٓ، البف حجر، )انظر: تقريب التيذيب(، ُٖٔ/ٓتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ّ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٖٕ 

ًكػػػػػيـَخْ َلػػػػػ   * اًرثىػػػػػة ٍبػػػػػ: ًبٍنػػػػػت حى يَّػػػػػة ٍبػػػػػف حى ػػػػػمىٍيـٍبػػػػػف أيمى ػػػػػمىًميَّة ف اأٍلىٍكقىػػػػػص ٍبػػػػػف بىٍيثىػػػػػة ٍبػػػػػف سي   امػػػػػرأة، السُّ
  مػػػػػكت بعػػػػػد، ككانػػػػػت ممػػػػػف كىبػػػػػت نفسػػػػػيا لمنبػػػػػٌي ، ركت عػػػػػف النبػػػػػي ، عثمػػػػػاف بػػػػػف مظعػػػػػكف

 .(ُ)عثماف بف مظعكف عنيا

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

  جمػػػػػيعيـ مػػػػػف طريػػػػػؽ، (ْ)كالطبرانػػػػػي، (ّ)عاصػػػػػـ  أبػػػػػيكابػػػػػف ، (ِ)ةشػػػػػيب أبػػػػػيأخرجػػػػػو ابػػػػػف 
ػػػػمىيٍ  يَّػػػػافسي ٍيػػػػد األىٍزًدمٌ  عاصػػػػـ مػػػػف طريػػػػؽ أبػػػػيكأخرجػػػػو ابػػػػف ، بمفظػػػػو مىاف ٍبػػػػف حى ػػػػاد بػػػػف زى مَّ  تػػػػابح ، (ٓ)حى

يَّاف مىٍيمىاف ٍبف حى اًرٌم بإسناده في ركايتو عف سي   .وكبنحك لفظ يىٍحيىى ٍبف سىًعيد األىٍنصى

 لغ ره. إ ناده    ح: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػػاف: فيػػػو ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى ٍيػػػد األىٍزًدمٌ  تابعػػػو، صػػػدكؽ، سي ػػػاد بػػػف زى مَّ كمػػػا ىػػػك مبػػػيف فػػػي ، متابعػػػة تامػػػة، حى
 .التخريج

 
 (ٖٗٔ:  د ث رقـ)ال

                       َعػػػػفْ ، َعػػػػْف ِإْبػػػػرَاِى ـَ ، َأْخَبَرَنػػػػا اأْلَْعَمػػػػُش ، َ ػػػػدََّثَنا ُ ػػػػَمْ َماُف ْبػػػػُف َ  َّػػػػافَ : قػػػػاؿ ا مػػػػاـ أ مػػػػد 
ِإفَّ النَّاَس َل َ ْرُم َف ِمْف : ِفي َبْطِف اْلَ اِدي". ُقْمتُ  َرَمى َعْبُد اهلِل اْلَجْمَرةَ ): َقاؿَ ، ِز دَ َعْبِد الرَّْ َمِف ْبِف  َ 

ـُ الَِّذي ُأْنِزَلْت َعَمْ ِو ُ  َرُة اْلَبَقَرةِ ): َقاؿَ ، َىاُىَنا  .(ٙ)(َىَذا َ الَِّذي َل ِإَلَو َغْ ُرُه َمَقا

 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 

 .ّ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، مف الطبقة الثانية، ثق   دلس: اأْلَْعَمش *
ًعيٌ ِإْبرَاِىْ ـ  *  .ٕٔ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، ثق   ر ؿ كث راً : بف يىًزٍيد النَّخى

                                                 
 (.ُُٕ، ُُٔ/ ٖاإلصابة في تمييز الصحابة، البف حجر، ) (ُ)
 (.ُّٔٓٔ/حَّٓ/ ٔ) لفضائؿ، باب ما أعطى اهلل تعالى محمدان مصنؼ ابف أبي شيبة، كتاب ا (ِ)
 (.َْٕ/حِّْ/ ِ، )السنة، البف أبي عاصـ، باب في ذكر حكض النبي (ّ)
 (.ُٔٔ/حُِْ/ ِْالمعجـ الكبير، لمطبراني، ) (ْ)
 (.ِّٖٔ/حٗٓ/ ٔاآلحاد كالمثاني، البف أبي عاصـ، ) (ٓ)
 (.َّْٕ/حّٕٗ/ ٕ، )مسند عبد اهلل بف مسعكد  مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، (ٔ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٖٖ 

ًعػػيٌ َعْبػػد الػػرَّْ َمف  * مػػات دكف المائػػة سػػنة ثػػبلث ، مػػف كبػػار الثالثػػة، ثقػػ : بػػف يىًزٍيػػد بػػف قىػػٍيس النَّخى
 .(ُ)نيف لميجرةكثما
 : تخر ج ال د ث: ثان اً 

ػػاًزـ الميكنػػى أبػػا ميعىاًكيىػػة كأخرجػػو ، (ٖ)كأحمػػد، (ٕ)أخرجػػو مسػػمـ ػػد ٍبػػف خى مَّ كبلىمػػا مػػف طريػػؽ ميحى
ػػػػػػػد، ا مػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ سيػػػػػػػٍفيىاف الثَّػػػػػػػٍكًرمٌ مػػػػػػػكبلى، (٘)كأحمػػػػػػػد، (ٗ)البخػػػػػػػارم مَّ   تابعػػػػػػػا، كسيػػػػػػػٍفيىاف(، كبلىا)ميحى

يَّػػػػاف فػػػػي ركايتػػػػو عػػػػ ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى ػػػػمىٍيمىاف بػػػف ًمٍيػػػػرى سي ػػػػش بإسػػػػناده كبنحػػػػك لفظػػػػوف سي كأخرجػػػػو ، اف األىٍعمى
كىـ بف عيتىٍيبىة الًكٍنػًدم، (ٜ)كأحمد، (ٛ)داكد ككأب، (ٚ)كمسمـ، (ٙ)البخارم كأخرجػو ، جميعيـ مف طريؽ الحى
ػػػبّْيٌ ، (ٔٔ)كأحمػػػد، (ٓٔ)النسػػػائي  ػػػـ الضَّ   كأخرجػػػو أحمػػػد مػػػف طريػػػؽ، كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ ميًغيػػػرىة بػػػف ًمٍقسى

ػػ مَّ ػػمىٍيمىاف اأٍلىٍشػػعىًرمٌ حى اد ٍبػػف أىبًػػي سي
كىػػـ ثبلثػػتيـ، (ٕٔ) ػػاد(، كميًغيػػرىة، )الحى مَّ تػػابعكا األعمػػش فػػي ركايتػػو ، كحى

ًعػػػٌي بإوسػػػناده كبنحػػػك لفظػػػو  (٘ٔ)كأحمػػػد، (ٗٔ)كالنسػػػائي، (ٖٔ)كأخرجػػػو مسػػػمـ، عػػػف ًإٍبػػػرىاًىٍيـ بػػػف يىًزٍيػػػد النَّخى

                                                 
 (.ّّٓ، البف حجر، )ص: انظر: تقريب التيذيب(، ُِ/ ُٖتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممزم، ) (ُ)
صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب رمى جمرة العقبة مف بطف الكادم، كتككف مكة عف يساره، كيكبر مح كؿ  (ِ)

 (.َّٓ/حِْٗ/ ِحصاة، )
 (.ّْٗٓ/حَّٕ/ ٕ) د أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد مسن (ّ)
 (.ُْٕٕ/حُٕٕ/ ِصحيح البخارم، كتاب الحج، باب رمى الجمار مف بطف الكادم، ) (ْ)
 (.ّْٕٖ/حُْٗ/ ٔ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد  (ٓ)
، باب مف رمى انظر:(، ُْٖٕ/حُٖٕ/ِلحج، باب رمى الجمار مف بطف الكادم، )صحيح البخارم، كتاب ا (ٔ)

 (.ُْٕٗ/حُٖٕ/ ِجمرة العقبة فجعؿ البيت عف يساره )
 صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التمبية، حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يـك النحر،  (ٕ)
 (َّٕ/حّْٗ/ ِ)
 (.ُْٕٗ/حَُِ/ ِاسؾ، باب في رمى الجمار، )سنف أبي داكد، كتاب المن (ٖ)
 (.َُْٓ/حُِٕ/ ٕ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد  (ٗ)
 (.َْْٔ/حُْٖ/ ْالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المناسؾ، باب المكاف الذم ترمى منو جمرة العقبة، ) (َُ)
 (.ّْٖٓ/حٕ/ ٔ، )ة، مسند عبد اهلل بف مسعكد مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحاب (ُُ)
 (.ِّْٗ/حٓٓ/ ٕالمصدر نفسو، ) (ُِ)
صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التمبية، حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يـك النحر،  (ُّ)
 (.َِٕ/حِّٗ/ ِ)انظر:(، ِٗٔ/حِّٗ/ ِ)
 (َِْٖ/حَُٕ/ ْمبية ليمة المزدلفة، )السنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المناسؾ، باب الت (ُْ)
 (ّْٗٓ/حٖ/ ٔ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد  (ُٓ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 ِٖٗ 

ًعيٌ  ػػٍدًرؾ اأٍلىٍشػػجى ًثيػػر ٍبػػف مي كبلىمػػا مػػف طريػػؽ ، (ٕ)كالنسػػائي، (ٔ)كأخرجػػو مسػػمـ، ثبلثػػتيـ مػػف طريػػؽ كى
ٍضػػػرىًميٌ  ػػػمىمىة بػػػف كييىٍيػػػؿ الحى ػػػدَّاد ، (ٗ)كأحمػػػد، (ٖ)كأخرجػػػو الترمػػػذم، سى ػػػاًمح بػػػف شى كبلىمػػػا مػػػف طريػػػؽ جى

ػػػاًرًبيٌ  ًعػػػيٌ ، الميحى ٍبػػػد الػػػرٍَّحمىف بػػػف يىًزٍيػػػد النَّخى ػػػد بػػػف عى مَّ كأخرجػػػو أحمػػػد مػػػف طريػػػؽ ميحى
ًثيػػػر، (٘) ، جميعيـ)كى

مى  اًمحك ، مىةكسى مَّد( تابعكا، جى ًعٌي في ركايتو عف كميحى ًعػٌي  ًإٍبرىاًىٍيـ بف يىًزٍيد النَّخى ٍبد الرٍَّحمىف بف يىًزٍيد النَّخى عى
 بإسناده كبنحك لفظو. 

 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّػػاف: فيػػو  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ، يػػة البخػػارم كمسػػمـفػػي ركاكناقصػػة  تابعػػو الثقػػات متابعػػة تامػػة، صػػدكؽ، سي
 خريج.تكهيرىما كما ىك مبيف في ال

 تدليسو ال يضر.، مف الطبقة الثانية، ثقة يدلس، األعمش: كفيو 

 .(ٕ)" متفؽ عميو": تبريزمكقاؿ ال، (ٔ)طؤ صححو شعيب األرنك  

 ) د ث رقـ: *(

َ َ ػِمْعُتُو َأَنػا ِمػْف : ْبػُف َأْ َمػدَ  َقاَؿ َعْبُد اهللِ ، َ دََّثَنا َعْبُد اهلِل ْبُف ُمَ مَّدٍ : قاؿ ا ماـ أ مد 
ـَ  رََأْ ػُت اْبػَف ُعَمػرَ : َعػْف َنػاِفٍع َقػاؿَ ، َعْف ُعَبْ ِد اهللِ ، َ دََّثَنا َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ ، َعْبِد اهلِل ْبِف ُمَ مَّدٍ  اْ ػَتَم
ّـَ َقبََّؿ َ َدهُ   .(ٛ)َ ْفَعُموُ  َؿ اهلِل "َما َتَرْكُتُو ُمْنُذ رََأْ ُت َر ُ : َ َقاؿَ ، اْلَ َجَر ُث

 .ِٓ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 

                                                 
 صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التمبية، حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يـك النحر،  (ُ)
 (.َّٗ/حّْٗ/ ِ)
 (.َِْٔ/حُْٖ/ ْتاب المناسؾ، باب المكاف الذم ترمى منو جمرة العقبة، ))السنف الكبرل، لمنسائي، ك (ِ)
 (.َُٗ/حِّٔ/ ّ، باب ما جاء كيؼ ترمى الجمار، )سنف الترمذم، أبكاب الحج عف رسكؿ اهلل (ّ)
 (.َْٖٗ/حُٕٔ/ ٕ) مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف مسعكد  (ْ)
 (.َُْٔ/حُْٗ/ٕالمصدر نفسو، ) (ٓ)
 (.ّٕٗ/ ٕحاشية مسند أحمد، ) (ٔ)
 (.َٖٓ/ ِمشكاة المصابيح، لمتبريزم ) (ٕ)
 (.ٕٖٓٓ/ُُْ/ َُ، )مسند أحمد، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل بف عمر  (ٖ)



 .اضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػطدظدػأحطد

 َِٗ 

 ) د ث رقـ: *(
، َعػْف ُعَبْ ػِد اهلِل َ ْعِنػي اْبػَف ُعَمػرَ ، َ دََّثَنا ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّاَف َأُب  َخاِلٍد اأْلَْ َمرُ : قاؿ ا ماـ أ مد  

َأفَّ اْبػَف ُعَمػَر َكػاَف ، َ َناِفعٌ ، ُ َ مِّي َعَمى رَاِ َمِتِو" َؿ اهلِل رََأْ ُت َرُ  ): َعِف اْبِف ُعَمَر َقاؿَ ، َعْف َناِفعٍ 
 .(ُ)(ُ َ مِّي َعَمى رَاِ َمِتوِ 
 .ُ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 

 
 ) د ث رقـ: *( 
، ْعِد ْبػِف ُعَبْ ػَدةَ َعػْف َ ػ، َعِف اْلَ َ ِف ْبػِف ُعَبْ ػِد اهللِ ، َ دََّثَنا ُ َمْ َماُف ْبُف َ  َّافَ : قاؿ ا ماـ أ مد  

: َ قُػ ؿُ  َفػِإنِّي َ ػِمْعُت َرُ ػ َؿ اهلِل ، َل َتْ ِمْؼ ِبَغْ ِر اهللِ : َ اْلَكْعَبِ  َفَقاؿَ : َرُجً  َ ُق ؿُ ، َ ِمَع اْبُف ُعَمرَ 
 .(ٕ)(َمْف َ َمَؼ ِبَغْ ِر اهلِل َفَقْد َكَفَر َ َأْ َرؾَ )

 .ٗٔ: حديث رقـسبؽ تخريجو في 
 

 (ٖ٘ٔ: رقـ  د ث)ال 
 َأْخَبَرَنػػا ، َ ػػدَّثََنا ُ ػػَمْ َماُف ْبػػُف َ  َّػػاَف َأُبػػ  َخاِلػػٍد َ ْعِنػػي اأْلَْ َمػػرَ : قػػاؿ ا مػػاـ أ مػػد 

َبْ رِ ، اْبُف ُجَرْ جٍ   .(ٖ)(ِبِمْثِؿ َ َ ى اْلَخْذؼِ  َرَمى َرُ  ُؿ اهلِل ): َقاؿَ ، َعْف َجاِبرٍ ، َعْف َأِبي الزن
 : تراجـ رجاؿ ا  ناد: أ لً 
 .ْٕ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، مف الطبقة الثالثة   ر ؿ، ثقة مدلس: اْبن ُجَرْيج  *
َبْير وأَب *  .ْٖ: حديث رقـسبقت ترجمتو في ، مف الطبقة الثالثة،  دلس،  د ؽ: الزُّ

 : تخر ج ال د ث: ثان اً 
ػػػاًنيٌ  ػػػد بػػػف بىٍكػػػر البيٍرسى مَّ أخرجػػػو مسػػػمـ مػػػف طريػػػؽ ميحى
 ، (ٙ)النسػػػائيك ، (٘)كأخرجػػػو الترمػػػذم، (ٗ) 

 

                                                 
 (.َُٕٔ/حِْٖ/ َُالمصدر نفسو، ) (ُ)
 (.َِٕٔ/حِْٗ/ َُ، )بف عمر ، مسند المكثريف مف الصحابة، مسند عبد اهلل المصدر السابؽ (ِ)
 (.ُُّْٖ/حُُّ/ ِّ، مسند المكثريف، مسند المكثريف مف الصحابة، ) المصدر السابؽ (ّ)
 (.ُّّ/حْْٗ/ ِ، )صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب حجة النبي (ْ)
 ذؼ، ، باب ما جاءأف الجمار التي يرمى بيا مثؿ حصى الخسنف الترمذم، أبكاب الحج عف رىسيكؿ المَّو  (ٓ)
 (.ٕٖٗ/حِّّ/ ّ)
 (.َْٕٔ/حُٖٓ/ ْالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المناسؾ، المكاف الذل ترمى منو جمرة العقبة، ) (ٔ)



طدظدػأحطداضفصلػاضثاظي:ػطروغاتػُدَضْغَطانػْبنػَحغَّانػسيػاضصتبػاضدتة،ػوػ . 

 ُِٗ 

ػػًعٍيد القىطَّػػاف، (ٔ)كأحمػػد ٍيج بالسػػماع فػػي ركايػػة أحمػػد، ثبلثػػتيـ مػػف طريػػؽ يىٍحيىػػى بػػف سى ػػرى ، صػػرح اٍبػػف جي
ػػد مَّ يَّػػاف فػػي ركايتػػو عػػف ابػػف جػػري ك يىٍحيىػػى(، كبلىما)ميحى ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ، ج بإسػػناده كبنحػػك لفظػػوتابعػػا سي

جمػػيعيـ مػػف ، (ٚ)كالػػدارمي، (ٙ)كأحمػػد، (٘)ابػػف ماجػػوك ، (ٗ)كالنسػػائي، (ٖ)كالترمػػذم، (ٕ)داكد ككأخرجػػو أبػػ
بىٍيػػػًر بإسػػػناده كبنحػػػك لفظػػػو.، طريػػػؽ سيػػػٍفيىاف الثَّػػػٍكًرمٌ   صػػػرح  تػػػابح ابػػػف جػػػريج فػػػي ركايتػػػو عػػػف أىبػػػي الزُّ

 كبلىمػػػػا مػػػػف طريػػػػؽ ، (ٜ)كمسػػػػمـ، (ٛ)كأخرجػػػػو البخػػػػارم، ابػػػػف ماجػػػػوأبػػػػك الزبيػػػػر بالسػػػػماع فػػػػي ركايػػػػة 
بىػػػػػػػػػػػػػاح   كبلىمػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػػؽ، (ٔٔ)كالنسػػػػػػػػػػػػػائي، (ٓٔ)جػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػمـكأخر ، عىطىػػػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػػػػف أىبًػػػػػػػػػػػػػي رى

ػػٍيف الياشػػمي سى ًمػػٌي بػػف الحي ػػد بػػف عى مَّ ػػد(، كبلىما)عىطىػػاء، ميحى مَّ بىٍيػػًر فػػي ركايتػػو عػػف  كتػػابعك أىبػػ ك ميحى الزُّ
 بو كبنحك لفظو. جابر بف عبد اهلل 

 إ ناده    ح لغ ره.: ال كـ عمى ا  ناد: ثالثاً 

يَّاف: فيو مىٍيمىاف ٍبف حى تابعو الثقات متابعة تامة في ركاية مسمـ كهيره كما ىك ، كؽصد، سي
 مبيف في التخريج.

ٍيجو : كفيو رى  صرح بالسماع في ركاية أحمد.، مف الطبقة الثالثة، ثقة مدلس: اٍبف جي

بىٍير: كفيو  .ابف ماجوصرح بالسماع في ركاية ، مف الطبقة الثالثة، يدلس، صدكؽ: أىبي الزُّ
 .(ُِ)يث صحيح كىذا اسناد قكم عمى شرح مسمـحد: قاؿ شعيب األرنؤكط

                                                 
 (.َُّْٔ/حُِٔ/ ِِمسند أحمد، مسند المكثريف، مسند المكثريف مف الصحابة، ) (ُ)
 (.ُْْٗ/حُٓٗ/ ِسنف أبي داكد، كتاب المناسؾ، باب التعجيؿ مف جمح، ) (ِ)
، )سنف الترمذم، أبكاب الحج عف رىسيكًؿ المًَّو  (ّ)  (.ٖٖٔ/حِِٓ/ ّ، باب ما جاء في اإلفاضة مف عرفاتى
  انظر:(ََِْ/حُُٔ/ ْالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المناسكاألمر بالسكينو في اإلفاضة مف عرفة، ) (ْ)
 (.َْْْ/حُٕٔ/ ْ(، )َْْْ/حُٕٔ/ ْ)
 (.َِّّ/حََُٔ/ ِب الكقكؼ بجمح، )، كتاب المناسؾ، باابف ماجوسنف  (ٓ)
 انظر:(، ُُِْٗ/حُِٖ/ ِِمسند أحمد، مسند المكثريف، مسند المكثريف مف الصحابة، ) (ٔ)
 (.ُّْٓٓ/حُْٖ/ ِِ(، )َُِٕٓ/حّٕٗ/ِّ)
 (.َُْٗ/حَُِٖ/ ِسنف الدارمي، كتاب المناسؾ، باب في الرمي بمثؿ حصي الخذؼ، ) (ٕ)
 ُٖٔٓ/حُّْ/ ِالتمتح كاإلقراف كاإلفراد بالحج، ) صحيح البخارم، كتاب الحج، باب (ٖ)
 (.ُْ/حْٖٖ/ ِصحيح مسمـ، كتاب الحج، باب بياف كجكه اإلحراـ، ) (ٗ)
 (.ُْٕ/حٖٖٔ/ ِالمصدر نفسو، ) (َُ)
 (.َْْٔ/حُٕٕ/ ْالسنف الكبرل، لمنسائي، كتاب المناسؾ، اإليضاع في كادم محسر، ) (ُُ)
 (.ُُّ/ِّحاشية مسند أحمد، ) (ُِ)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة
 :كتشمؿ عمى

 .النتائج:أ لً 
 .الت   ات:ثان اً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اضخاتطة

 ِّٗ 

 النتائج: أ لً 
قامت الباحثة بدراسة مركيات سمماف بف حياف في الكتب الستة كمسند أحمد، كمف خبلؿ 

 ا:ىذه الدراسة تكصمت الباحثة إلى العديد مف النتائج مني
  :في ال فظ  الضبط ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف( مرتب  ٔ)

يَّػاف مػا النيقِّػادأقػكاؿ  اختمفػت  ػمىٍيمىاف ٍبػف حى  سػمـ مػفي لػـ يػؽكتكث، ؽ مطمػؽيػ)تكث: فيبػ فػي سي
  كالغمط(.، كالخطأ، كالكىـ، سكء الحفظ): كاختمفت أسباب االنتقاد لو ما بيف، (كمنتقد لو، جرح

يَّػاف إلػى خبلصػة ادراسة النظرية ألقكاؿ الباحثة في ال تتكصم كقد  مىٍيمىاف ٍبػف حى لعمماء في سي
كقػد أثبتػت الدراسػة التطبيقيػة لمركيػات ، كمػا قػاؿ ابػف حجػريخطػىء  ال صػدكؽ، نو صػدكؽأمفادىا 

يَّػػاف فػػي الكتػػب السػػتة ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى صػػحة مػػا ذىبػػت إليػػو الباحثػػة حيػػث بمػػغ عػػدد ، كمسػػند أحمػػد، سي
نػو تكبػح عمػى أكثرىػا حيػث بمػغ عػدد إكتبيف مػف خػبلؿ الدراسػة ، ركايةكثبلثيف مركياتو مائة كخمسة 

 % مػػػف مركيػػػػات ٓٗكىػػػذا يمثػػػؿ نسػػػػبو ، ركايػػػػةالتػػػي تكبػػػػح عمييػػػا مائػػػة كثمػػػػاني كعشػػػريف الركايػػػات 
يَّاف في الكتب الستة كمسند أحمد انظر جدكؿ رقـ مىٍيمىاف ٍبف حى  .قوي رجح قكؿ مف كثَّ ( كىذا يي ْ، ّ)سي

 : ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف ( مخالف ٕ)

يَّػػافالتطبيقيػػة يتضػػح أف  ةمػػف خػػبلؿ الدراسػػ ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى لػػـ يخػػالؼ إال فػػي ثبلثػػة أحاديػػث  سي
 : كىذه األحاديث ىي كمسند أحمد، في الكتب الستة % مف مركياتوِكىذا يمثؿ نسبة 

)أختي( كعنػد األكثػر ( حيث خالؼ فيو أبا خالد ركاية األكثر فركل الحديث بمفظ ّ): حديث رقـ -أ
 إال أف أبا خالد لـ يتفرد بيذا المفظ حيث ركاه بعض الركاه عف شعبة بنحك ىذا المفظ.، بمفظ )أمي(

( حيػػث تفػػرد أبػػك خالػػد بزيػػادة لفػػظ )كليػػدف منيػػا( أم السػػترة. ككقفػػت الباحثػػة ِْ): حػػديث رقػػـ -ب
             ،اهلل بػػػػػػف عمػػػػػػركعبػػػػػػد ، ركايػػػػػػة سػػػػػػيؿ بػػػػػػف أبػػػػػػي حثمػػػػػػو عمػػػػػػى شػػػػػػاىد لمحػػػػػػديث بيػػػػػػذه الزيػػػػػػادة مػػػػػػف

 كعمر بف الخطاب كما ىك مبيف في التخريج.

( حيث ركاه أبك خالػد بمفػظ )أربعػان( خػالؼ فيػو ركايػة الػبعض حيػث رككه بمفػظ ْْ): حديث رقـ -ت
)خمسان(. ككقفت الباحثة عمى شاىد لمفظ أبي خالد مف حديث عبد اهلل بف مسعكد كما ىك مبػيف فػي 

 التخريج.

 : بالر ا   َمْ َماف ْبف َ  َّاف ُ ( تفرد ٖ)
يَّاف مركيات يبالنظر ف مىٍيمىاف ٍبف حى فػي الكتػب السػتة كمسػند أحمػد يتضػح إنػو قميػؿ التفػرد  سي

% كىػػػذه ْكىػػػذا يمثػػػؿ نسػػػبة ، فػػػي الركايػػػة حيػػػث بمػػػغ عػػػدد األحاديػػػث التػػػي تفػػػرد بيػػػا سػػػبعة أحاديػػػث



 اضخاتطة

 ِْٗ 

أربعػػة مػػف ، (ٔ)جػػدكؿ رقػػـ انظػػر. َُٓ، َُّ، ِٗ، ّٕ، ٓٔ، ِٓ، ْٖاألحاديػػث ىػػي ركايػػة رقػػـ
  ىذه األحاديث ليا شكاىد بأسانيد صحيحة.

 : أ ير    خ ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف( ٗ)

يَّػػاف ركل ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى حيػػث بمػػغ عػػددىـ أربعػػان كأربعػػيف شػػيخان مػػف ، عػػف عػػدد مػػف الشػػيكخ سي
كمػف خػبلؿ الدراسػة  مما يؤكد رحمتو في طمب الحديث إلى المدينة كهيرىا مف البمداف، بمداف مختمفة

يَّػػاف لمركيػػات التطبيقيػػة ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى أف أشػػير شػػيكخو ىػػك  فػػي الكتػػب السػػتة كمسػػند أحمػػد يتضػػح سي
اًج ٍبًف أىٍرطىاةى ك  %ُّكىذا يمثؿ نسبة ، ( ركايةُٖ) محمد بف عجبلف حيث ركل عنو جَّ حيث ركل  حى

مىٍيمىاف انظر جدكؿ شيكخ، %ٗركاية كىذا يمثؿ نسبة ( ُِ) عنو يَّاف سي  (.ُرقـ) ٍبف حى

 : ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف ( أ ير ت م ذ٘)

يَّػػػافعػػػف  ركل ػػػمىٍيمىاف ٍبػػػف حى حيػػػث بمػػػغ عػػػددىـ ثبلثػػػان ، عػػػدد مػػػف الػػػركاة مػػػف بمػػػداف مختمفػػػة سي
كمػػف ىػػؤالء التبلميػػذ مػػف ركل ، فػػي طمػػب الحػػديث منػػو ذكعشػػريف تمميػػذان ممػػا يػػدؿ عمػػى سػػفر التبلميػػ
           لمركيػػػػػػات كمػػػػػػف خػػػػػػبلؿ الدراسػػػػػػة التطبيقيػػػػػػة، ف إسػػػػػػحاؽعنػػػػػػو كىػػػػػػك مػػػػػػف شػػػػػػيكخو مثػػػػػػؿ محمػػػػػػد بػػػػػػ

يَّػػاف ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ػػٍيبىةى أف أشػػير تبلميػػذه  يتضػػح، فػػي الكتػػب السػػتة كمسػػند أحمػػد سي  أىبيػػك بىٍكػػًر ٍبػػفي أىبًػػي شى
 (ِٕكعبد اهلل بف سػعيد األشػج حيػث بمغػت)، %َّكىذا يمثؿ نسبة  ( ركايةُْحيث بمغت ركاياتو)

يَّافانظر جدكؿ تبلميذ ، %َِؿ نسبة ركاية كىذا يمث مىٍيمىاف ٍبف حى  (.ِ) رقـ سي

 : ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف( الر اة الذ ف تابع ا ٙ)

يَّػػاف % مػػف مركيػػاتٓٗسػػبؽ كأف ذكرنػػا فػػي النتيجػػة األكلػػى أف  ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى ، تكبػػح عمييػػا سي
بف سعيد القطاف حيث بمغت  أشيرىـ يحيى، راكيان  ِٖٔحيث تابعو عدد كبير مف الركاة بمغ عددىـ 

انظػر جػػدكؿ رقػػـ ، متابعػػةُٔكيزيػػد بػف ىػػاركف حيػػث بمغػت عػػدد متابعاتػو ، متابعػةُٕعػدد متابعاتػػو 
ػػٍركىاف ٍبػػف ميعىاًكيىػػة اٍلفىػػزىاًرمكمػػف الػػركاة مػػف ىػػك فػػي مرتبػػة األقػػراف مثػػؿ ، (ْ، ّ) ًبٍشػػر ٍبػػف اٍلفىٍضػػؿ ك ، مى

ٍفص ٍبف ًهيىاث ك، البىجًميٌ    مف ىك مف شيكخو كتبلميذه مثؿكمنيـ ، كهيرىـ حى

ٍبػػد المَّػػو ٍبػػف اأٍلىٍجمىػػحً  صػػدكؽ( مثػػؿ)كأكثػػر الػػذيف تػػابعكه مػػف ىػػـ فػػي مرتبتػػو، محمػػد بػػف إسػػحاؽ  ك، عى
ٍمػػػرك بػػػف شيػػػعىٍيب ػػػًعيد اٍلقىطَّػػػافأك فػػػي مرتبػػػة الثقػػػة مثػػػؿ ، كهيػػػرىـ عى كف ك، يىٍحيىػػػى ٍبػػػف سى  يىًزيػػػدي ٍبػػػفي ىىػػػاري

 .كهيرىـ

 

 



 اضخاتطة

 ِٗٓ 

 : لو ر ا   ا ماـ البخاري (ٚ) 

يَّػػػػافركل البخػػػػارم ل ػػػػمىٍيمىاف ٍبػػػػف حى أحػػػػدىا معمػػػػؽ بصػػػػيغة ، رخمسػػػػة أحاديػػػػث بػػػػدكف المكػػػػر  سي
أبػػي سػػعيد  كالترمػػذم مكصػػكالن مػػف طريػػؽ، ركاه اإلمػػاـ مسػػمـ، (ّ): حػػديث رقػػـالتمريض.....انظػػر 

 (.ٓ، ْ، ِ، ُ): حديث رقـانظر ، كأربعة أحاديث كميا مما تكبح عمييا في الصحيح، األشج
 :    ا ماـ م مـ لو( ر اٛ)

يَّػػافمسػػمـ ل ركل اإلمػػاـ ػػمىٍيمىاف ٍبػػف حى خمسػػة كثبلثػػيف حػػديثان بػػدكف المكػػرر كميػػا ممػػا تكبػػح  سي
 .في الصحيح، عمييا

 : الت   ات: ثان اً 
جػزء  ألنػو، أكصي طمبػة عمػـ الحػديث الشػريؼ االىتمػاـ بدراسػة مركيػات الػركاة الػذيف بيػـ عمػة  -ُ

 .ضعيفة صحيحو مف ميـ في معرفة حديث رسكؿ اهلل

أكصػػي طمبػػة عمػػـ الحػػديث الشػػريؼ االىتمػػاـ بدراسػػة عمػػؿ الحػػديث كالػػركاة المختمػػؼ فػػييـ جرحػػان -ِ
 كتعديبلن.

أكصي بضركرة تكجيو طمبة عمـ الحديث الشريؼ إلى دراسة السنة النبكية كنشرىا لعامػة النػاس  -ّ
 ليسيؿ عمييـ اإلفادة منيا.

د في ىذا البحث إال أنو اليخمك مف أخطػاء فػإف أصػبت رهـ ما بذلت مف جي:  ختامًا أق ؿ
ف أخطأت فمف نفسي كالشيطاف.  فمف اهلل كا 

  ػػمى اهلل عمػػى  ػػ دنا م مػػد ، ىػػذا  أ ػػأؿ اهلل العمػػي العظػػ ـ القبػػ ؿ  الت ف ػػؽ  ال ػػداد
  عمى آلو    بو   مـ.
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 اضفكارسػاضعاطة

 ِٕٗ 

 (ٔ) القرآن  فيرس اآل ات :أ لً 
  

 رقـ ال ف   رقـ اآل   ال  رة اآل  

 نَّا ًبال ا أيٍنًزؿى ًإلىٍينىاقيكليكا  مى مى  ْٗ ُّٔ البقرة مًَّو كى

ٍكبىاننا االن أىٍك ري  ِّٕ ِّٗ البقرة  فىًرجى

  ػػػػػػكىاءو بىٍينىنىػػػػػػا ػػػػػػةو سى تىعىػػػػػالىٍكا ًإلىػػػػػػى كىًممى
ـٍ  بىٍينىكي  كى

 ْٗ ْٔ أؿ عمراف

ا كىأىفَّ ىىذىا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن
فىاتًَّبعيكهي  

كىالى تىتًَّبعيػػػػكا السُّػػػػبيؿى 
ػػػػٍف  ؽى فىتىفىػػػػرَّ   ـٍ عى ًبكيػػػػ

 سىًبيًموً 

 ِٕٓ، ََِ ُّٓ األنعاـ

  تَّػػػػػى الى تىكيػػػػػكفى ًفٍتنىػػػػػةه ـٍ حى قىػػػػػاًتميكىي كى
يىكيكفى الدّْيفي كيمُّوي ًلمًَّو    كى

 ّّ ّٗ األنفاؿ

 كىػػافى ػػٍؤًمًنيفى اٍلًقتىػػاؿى كى كىفػػي اهللي اٍلمي كى
  اهللي قىًكيِّا عىًزيزنا

 ِِٕ ِٓ األحزاب

 َّاسي ًلرىبّْ اٍلعىالىًميفى يىٍكـى يىقيكـي الن المطففيف ٔ ُٖ ،ِٓٗ ،ِٔٗ 

 بىاًنيىةى  ِٔٔ، ُٗٗ، ُٖٓ ُٖ العمؽ فىٍميىٍدعي نىاًديىوي سىنىٍدعي الزَّ

 ده  ُِٕ ُ اإلخبلص قيٍؿ ىيكى اهللي أىحى

 

 

 

 

                                                 
 مرتبة حسب كركدىا في المصحؼ. (ُ)



 اضفكارسػاضعاطة

 ِٖٗ 

 .(ٔ)فيرس األ اد ث النب   : ثان اً 

 رقـ ال ف   رقـ ال د ث طرؼ ال د ث

نىحٍ  أىتىانىا رىسيكؿي اهلل   ِّٓ ُُٔ في ًصٍبيىافه كى

ًديقىتىوي  مىٍيًو حى  ِِٗ َُّ أىتىريدّْيفى عى

 ْٔ ِٖ أيًتيى المَّوي ًبعىٍبدو ًمٍف ًعبىاًدًه  تىاهي المَّوي مىاالن 

دّْؽي  ـي اٍلميصى  ٓٓ ِِ ًإذىا أىتىاكي

 ِْٖ ُّّ ًإذىا أىٍجنىبى 

 ُّْ ْٔ ًإذىا أيٍدًخؿى اٍلمىيّْتي القىٍبرى 

كَّجى أى  ـي اٍمرىأىةن ًإذىا تىزى ديكي  ُُٓ ُٓ حى

ًة  ـٍ ًإلىى الصَّبلى ديكي اءى أىحى  ِْٕ ُِٔ ًإذىا جى

ـٍ فىٍمييًجبٍ  ديكي  ُُٗ ّٓ ًإذىا ديًعيى أىحى

ًدكيـٍ  نىٍت أىمىةي أىحى  ُِٓ ٖٔ ًإذىا زى

ًتًو فىٍمييٍمًؽ الشَّؾَّ  بلى ـٍ ًفي صى ديكي  ِٗ ّْ ًإذىا شىؾَّ أىحى

ـٍ فىٍمييصى  ديكي مَّى أىحى  َٗ ِْ ؿّْ ًإلىى سيٍترىةو ًإذىا صى

ـٍ ًمفى المٍَّيؿً  ديكي ـى أىحى  َُُ ْٓ ًإذىا قىا

ديىيـٍ  ـٍ أىحى  ْٕ ُٕ ًإذىا كىانيكا ثىبلىثىةن فىٍميىؤيمَّيي

ديكيـٍ   ُّٓ ُٔ ًإذىا نىعىسى أىحى

كيميكا ـى المًَّو كى كا أىٍنتيـي اٍس  ِٖ ْ اٍذكيري

تىاعىؾى ًفي الطًَّريؽً   ُِْ ٔٓ اٍذىىٍب فىاٍطرىٍح مى

كا ًباٍلفىٍجرً   ِٕٔ ُِٕ أىٍسًفري

                                                 
 مرتبة حسب حركؼ المعجـ. (ُ)



 اضفكارسػاضعاطة

 ِٗٗ 

 رقـ ال ف   رقـ ال د ث طرؼ ال د ث

 ِْٗ ُُْ أىًعٍد أيٍضًحيَّتىؾى 

 ُُُ ْٗ ًمٍف  ًخًر يىٍكًمًو  أىفىاضى رىسيكؿي اهلل

 ُِّ ٕٗ اٍقريًصيًو، كىاٍهًسًميوً 

ًد  ـٍ كىأىٍكالى مَّميكي ـٍ الى يىتىخى فيكفىكي  ُِٖ َُّ أىًقيميكا صي

ٍكؿى كىالى قي   َُٔ ْٕ كَّةى أىٍكًثٍر ًمٍف قىٍكًؿ: الى حى

اًؿ   ـٍ ًعٍنًدم ًمفى اٍلمىًسيًح الدَّجَّ مىٍيكي ـٍ ًبمىا ىيكى أىٍخكىؼي عى  ِٔٓ ُُٖ أىالى أيٍخًبريكي

 ِِٕ َُِ ًفي بىٍيًتؾً  اٍمكيًثي

ؽَّ الشٍَّرًط أىٍف ييكفي ًبوً   ّٔ ِٕ ًإفَّ أىحى

مىؽى ًإفَّ المَّوى  ٍمؽى  ، لىمَّا خى  ِٗٓ ُُٗ اٍلخى

 ٓٗ ْْ كىافى ييكىبّْري ًفي اٍلًفٍطًر اأٍليكلىى سىٍبعنا  أىفَّ النًَّبيَّ 

 ِٕ ّّ أىفَّ اٍمرىأىةن بىًغيِّا رىأىٍت كىٍمبنا

مىى المًَّو أىٍف الى يىٍرتىًفحى  قِّا عى ًإفَّ حى
عىوي    ِٗ ٓ ًمفى الدٍُّنيىا شىٍيءه ًإالَّ كىضى

ً اهلل ازى شىيىادىةى  أىفَّ رىسيكؿى  ِِّ َُٓ ، أىجى

ًة شيٍغبلن  ًإفَّ ًفي  ُٓٔ ٕٔ الصَّبلى

ا  ٍكضن  ِٖٔ ُّّ ًإفَّ لىؾى حى

مىى أيمىرىاًئنىا ؿي عى  ُٖٓ ٖٔ ًإنَّا نىٍدخي

تىٍي ًإًبطىٍيوً   ُّّ َٔ أىٍنظيري ًإلىى عيٍفرى

 ٕٔ َّ ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي ًبالنّْيَّةً 

ـي ًلييٍؤتىَـّ ًبوً  ا مى ًعؿى اإٍلً  ٖٔ ُْ ًإنَّمىا جي

ثىؿي صى  ًبؿً اٍلميعىقَّمىة ًإنَّمىا مى ثىًؿ اإٍلً  ِٓ َِ اًحًب اٍلقيٍر ف، كىمى

 ُِٗ ٖٗ أيكًصيؾى ًبتىٍقكىل اهللً 
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ـٍ أىٍف يىٍقرىأى ثيميثى اٍلقيٍر فً  ديكي  ُِٕ ُِْ أىيىٍعًجزي أىحى

يمىافي ًبٍضحه  اإٍلً
ًستُّكفى    َِّ ّٗ كى

ٍمسىةو  مىى خى  ُّ ٔ بيًنيى اإًلٍسبلىـي عى

جّْ  تىاًبعيكا  َُْ ّٔ كىالعيٍمرىةً  بىٍيفى الحى

كا كىاٍعتىًدليكا  ِٖٕ ُِٖ تىرىاصُّ

 ُِٔ ٖٓ تيٍستىٍأمىري اٍليىًتيمىةي ًفي نىٍفًسيىا

مىى اٍلقيميكًب   ّٔ َُ تيٍعرىضي اٍلًفتىفي عى

 ِّٖ َُٖ تىٍقبىميكفى الدّْيىةى 

تىٍستىًحقُّكفى   َِْ َُٗ تيٍقًسميكفى كى

مىى المَّوً  ؽّّ عى ـٍ حى ثىةه كيمُّيي ٍكنيوي  ثىبلى  ِّْ َُٔ عى

بىٍيرً   ُٕ ِّ ًجٍئنىا ًبعىٍبًد اهلًل ٍبًف الزُّ

ٍندىؽً  ًبٍسنىا يىٍكـى اٍلخى مىكىاتً  حي  ِِٕ ُِٓ عىًف الصَّ

ٍف أىًبيؾى  جَّ عى  ِِْ َُُ حي

سىقىانىا  نىا كى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم أىٍطعىمى  ُِٔ ٕٓ الحى

نىفىخى ًفيًو ًمفٍ  ـى ًبيىًدًه، كى مىؽى اهللي  دى كًحوً  خى  ُٖٗ ٖٖ ري

ٍف يىٍعمىميوي قىًميؿه  ٍيره كىًثيره مى  ُٔٗ ُٗ خى

مّْي ًإلىى بىًعيًرهً   ُٖ ُ رىأىٍيتي اٍبفى عيمىري صى

ـى مىاًعزنا  َُٖ ّٖ رىٍج

ٍف أيٍرًقبىيىا ٍقبىى ًلمى  ُْٕ َٖ الرُّ

ٍمرىةى يىٍكـى النٍَّحرً  رىمىى   ُٔ ِٔ اٍلجى

مىى رىاًحمىًتوً  ٍمرىةى، عى  ِّْ ُُُ رىمىى اٍلجى
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ٍذؼً  رىمىى رىسيكؿي اهلًل  ى اٍلخى  ِٖٗ ُّٓ ًبًمٍثًؿ حىصى

سىٍيًف  ًنفنا  ُٗٓ ّٕ شىًيٍدتي قىٍتؿى الحي

 ِٔٔ ُِِ الشٍَّيري ىىكىذىا كىىىكىذىا كىىىكىذىا

ٍمؼى النًَّبيّْ  مٍَّيتي خى  ِٕٗ ُِٗ اٍلمىٍغًربى صى

 ُٕٖ ٕٖ طىافً اٍلعيطىاسي ًمفى اهلًل، كىالتَّثىاؤيبي ًمفى الشَّيٍ 

 ّٖ َْ رىجيبلىًف فىشىمَّتى  عىطىسى ًعٍندى النًَّبيّْ 

 ُٓٓ َٕ هىٍدكىةه ًفي سىًبيًؿ اهللً 

 ِْٕ ُُّ فىأىفىاضى قىٍبؿى طيميكًع الشٍَّمسً 

ؽُّ أىٍف ييٍقضىى  ُِ ّ فىدىٍيفي المًَّو أىحى

ى رىسيكؿي اهلل   ُْٕ ٔٔ ًبًنٍصًؼ اٍلعىٍقؿً  فىقىضى

مىٍييى   ِٓٔ ُُِ فىأيٍخًبرى ًبأىٍمًرىىا ا النًَّبيُّ فىمىرَّ عى

تَّى الى تىكيكفى ًفٍتنىةه  ـٍ حى  ّّ ٖ قىاًتميكىي

ـى ًفي ًثٍنتىٍيًف ًمفى الظٍُّيًر   ُِٗ ََُ قىا

ٍمرىةن  ، ميٍشرىبه لىٍكنيوي حي  ِِٔ َُِ قىًصيره كىالى طىًكيؿه

اًص ًفي السّْفّْ  ى ًباٍلًقصى  ُٕٔ ُٖ قىضى

ى رىسيكؿي   ُٖٕ ِٖ ي ًديىةً فً  قىضى

 ُُِ ٔٗ أىٍكثىرى شىٍعرنا ًمٍنؾى كىافى رىسيكؿي 

عىوي  كىافى رىسيكؿي اهلل  ذى مىٍضجى  ُْٗ َٗ ًإذىا أىخى

ٍكعىتىًي اٍلفىٍجرً  كىافى رىسيكؿي اهلل   ْٖ ُٖ يىٍقرىأي ًفي رى

مىى فىخً  كىافى رىسيكؿي اهلل حى يىدىهي اٍلييٍمنىى عى ًذًه ًإذىا قىعىدى يىٍدعيك، كىضى
 اٍلييٍمنىى

ُْ ِْ 



 اضفكارسػاضعاطة

 َِّ 

 رقـ ال ف   رقـ ال د ث طرؼ ال د ث

ةى  يىٍستىٍفًتحي  كىافى رىسيكؿي اهلل  ّٗ ُِ الصَّبلى

مىى ريءيكًسنىا الطٍَّيرى   ُٕٔ ٕٕ كىأىفَّ عى

 ُِِ ٓٓ كىانىٍت ًضٍجعىةي رىسيكًؿ ًمٍف أىدىـو 

ـي  اًئ ، فىبلى يىًعيبي الصَّ كفى  ٖٓ ِْ كىانيكا ييسىاًفري

كفى اٍلبىدىنىةى  ري كىانيكا يىٍنحى
ٍعقي    َُٕ ْٖ كلىةى مى

، فىًإفَّ ذىكىاتىوي، ذىكىاةي أيمّْوً   َِٓ ُُٓ كيميكهي ًإٍف ًشٍئتيـٍ

كعي  اًئـو لىٍيسى لىوي ًمٍف ًصيىاًمًو ًإالَّ اٍلجي ـٍ ًمٍف صى  ِٗٔ ُِّ كى

يىكىاًف كىاًحدنا ًباٍثنىٍيفً   ُِّ َُْ الى بىٍأسى ًباٍلحى

 ٕٓ ّٓ الى تىٍأًتي ًمئىةي سىنىةو 

 َُٕ ٖٕ كا الشٍَّيرى ًبًصيىاـً الى تىتىقىدَّمي 

ـي  مىٍيؾى السَّبلى  ُِٓ ٕٓ الى تىقيٍؿ عى

 َُّ ْٔ الى سىكىاءى كينَّا ميٍستىٍضعىًفيفى ميٍستىذىلّْيفى 

ـً  ٍسبلى كرىةى ًفي اإٍلً ري  َُٔ ْٕ الى صى

ًلي    ِِٖ ُُّ الى ًنكىاحى ًإالَّ ًبكى

اًء الرَّاًكدً  ـٍ ًفي اٍلمى ديكي  َِٕ ْٗ الى يىبيكلىفَّ أىحى

لىدً   َُٓ ٕٔ الى ييقىادي الكىاًلدي ًبالكى

ـٍ أىذىافي ًببلىؿو  دنا ًمٍنكي  ٔٓ ِّ الى يىٍمنىعىفَّ أىحى

ؿو أىتىى رىجيبلن   ُْْ ٓٔ الى يىٍنظيري المَّوي ًإلىى رىجي

 ٗٔ ُّ لىعىفى المَّوي مىٍف ذىبىحى ًلغىٍيًر اهللً 

ـٍ الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي   ْٓ ُِ لىقّْنيكا مىٍكتىاكي

مىى نىًبيّْوً   ُُِ ْٓ لىمَّا أىفىاءى المَّوي عى
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 ِْٓ ُُٕ المَّييَـّ أىٍحًيًني ًمٍسًكيننا، كىأىًمٍتًني ًمٍسًكيننا

ًمٍنؾى السَّبلىـي  ـي كى  ْْ ُٓ المَّييَـّ أىٍنتى السَّبلى

 ُّٖ ٖٓ المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف ًعٍمـو الى يىٍنفىحي 

مىى خى   ُِٖ ْٖ اًئفو قىٍطحه لىٍيسى عى

 ِْٔ ُُِ لىٍيسى ًلقىاًتؿو ًميرىاث

ثىؿي السٍَّكءً   ُِٕ ٕٗ لىٍيسى لىنىا مى

نىعىييفَّ اٍلمىٍسًجدى  ا أىٍحدىثى النّْسىاءي لىمى  ّٖ ُُ مى

ا تىرىٍكتي بىٍعًدم ًفي النَّاًس ًفٍتنىةن   ٕٕ ّٕ مى

 ُِٔ ٗٗ مىا كىافى ًلرىسيكًؿ ًإالَّ ميؤىذّْفه كىاًحده 

دىاؽو، أىٍك ًحبىاءو مى   ِِْ َُُ ا كىافى ًمٍف صى

 ُٗ ِ مىا كيٍنتي أيًحبُّ أىٍف أىرىاهي ًمٍف الشٍَّيًر 

افً  افىحى ٍيًف يىٍمتىًقيىاًف، فىيىتىصى ا ًمٍف ميٍسًممى  ُِٗ ٗٓ مى

ا ًمٍف نىٍفسو تىميكتي   ٓٔ ِٗ مى

ٍبؿو  ٍف أيًصيبى ًبدىـو أىٍك خى  ِّٓ َُٕ مى

ٍف أىكىؿى أىٍك شىرً   ُّٕ ِٔ بى نىاًسينامى

ٍف تىابى قىٍبؿى أىٍف تىٍطميحى   ٕٔ ّٔ مى

مىؼى ًبغىٍيًر المَّوً   ُّٓ ٗٔ مىٍف حى

ـٍ أىٍخبلىقنا اًسنىكي ـٍ أىحى  ّٕ ّْ ًمٍف ًخيىاًركي

ا أىبىا القاسـ ، فىقىٍد عىصى ـى ىىذىا اٍليىٍكـى ا  ُُٕ ِٓ  مىٍف صى

ٍكعىةن ًفي يىكٍ  مَّى اٍثنىتىٍي عىٍشرىةى رى لىٍيمىةو مىٍف صى  َٓ ُٗ ـو كى

ا ييٍعبىدي مىٍف ديكًف اهللً  كىفىرى ًبمى : الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كى ٍف قىاؿى  ِّ ٕ مى
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ٍميىا ـٍ يىٍعمى سىنىةو فىمى َـّ ًبحى  ّْ ٗ مىٍف ىى

ا بىٍيفى لىٍحيىٍيوً  قىاهي المَّوي شىٌر مى  ُٔٓ ُٕ مىٍف كى

ؿي ميٍختىًصرنا مّْيى الرَّجي  ُْ ُّ نىيىى أىٍف ييصى

ًف اٍلبىٍيًح كىااًلٍبًتيىاعً   نىيىى رىسيكؿي اهلل  ُِْ ٖٗ عى

 ََِ ِٗ ىىذىا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا

مىٍيًو سيكرىةي اٍلبىقىرىةً  ـي الًَّذم أيٍنًزلىٍت عى قىا ٍيريهي مى  ِٕٖ ُّْ ىىذىا كىالًَّذم الى ًإلىوى هى

 ُٖٓ ِٕ كاهلل لك دعا ناديو 

ٍيؿه ًلٍمعىرىاًقيًب ًمفى   َِٗ ٓٗ النَّارً كى

فىاةن عيرىاةن  النَّاسي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة حي  ٕٗ ّٖ ييٍحشىر ي

رى ًبيىًدهً  جى ـي اٍلحى  ٗٓ ِٓ يىٍستىًم

ٍشًحوً  ـٍ ًفي رى ديىي  َٖ ّٗ يىقيكـي أىحى

ـٍ ًلًكتىاًب اهلًل، فىًإٍف كىانيكا ًفي اٍلًقرىاءىًة سىكىاءن  ؤيىي ُـّ اٍلقىٍكـى أىٍقرى  ْٓ ُٔ يىؤي
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ًعيٌ   ُٓٔ ٕٔ ًإٍبرىاًىٍيـ بف يىًزٍيد قىٍيس النَّخى

اًرًبيٌ  د الميحى مىٍيـ بف أىٍسكى  ُٖٓ ٖٔ أىبك الشٍَّعثىاًء سي

 ِْٓ ُُٕ أًبك اٍلميبىارىؾ

 َُٖ ّٖ أىًبك اٍليىٍيثـى ٍبف نىٍصر اأٍلىٍسمىًميٌ 

ٍيًميٌ أى  رىم  اٍلييجى  ُِٔ ٕٓ ًبك جي

ٍبد الرٍَّحمىف الزٍُّىًرمٌ  مىمىة بف عى  ُِٖ ٖٓ أىبيك سى

زىاًعيٌ  ٍيح اٍلخي  ِّٕ َُٕ أىًبك شيرى

ٍبد المَّو اٍلمىكّْيٌ   ِْٔ َُِ أىبيك عى

يَّة اٍلًكٍنًدمٌ  جى ٍبد المَّو ٍبف حي  َُّ ٗٓ أىٍجمىح ٍبف عى

 ُٖٗ ٖٖ  دىـ بف أىًبي ًإيىاس

ٍيد المٍَّيًثيٌ أيسىا ٍيد أىبيك زى  ُِٗ ٖٗ مىة بف زى

ٍنظىًميٌ  اؽ بف ًإٍبرىاًىٍيـ الحى  ُٕٔ ُٖ ًإٍسحى

 ُٔٗ ُٗ أىسىد ٍبف ميكسىى األيمىًكمٌ 

ًميٌ  اًلد البىجى اًعٍيؿ بف أىًبي خى  ُٕٗ ِٖ ًإٍسمى

 ِٖٓ ُِّ األسكد بف يزيد النخعي

ار الكيٍكًفيٌ   ُِٖ ْٖ أىٍشعىثى بف سىكَّار النَّجَّ

ذىٍيفىة الثَّقىًفيٌ   َُِ ْٔ أىٍكس ٍبف حي

 ُّٕ ٕٗ أىيٍُّكب بف أىًبي تىًمٍيمىة

                                                 
 مرتبة حسب حركؼ المعجـ. (ُ)
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اًرًثيٌ   ُِِ ْٓ بىًشير ٍبف يىسىار اٍلحى

ٍبر ٍبف نىٍكؼ اٍلًبكىاًليٌ   ُِٓ ُُٓ جى

بّْي ًمٍيد الضَّ ٍبد الحى  َِٓ ّٗ جرير بف عى

ٍبد الرٍَّحمىف أىًبي ذيبىاب  اًرث ٍبف عى  َُٗ ٖٖ اٍلحى

ارً  اًرمٌ اٍلحى ٍيؿ األىٍنصى  ِّٓ َُٕ ث ٍبف فيضى

ًعيٌ  اج بف أىٍرطىاة بف ثىٍكر النَّخى جَّ  َِْ ِٔ حى

ًعيٌ  سىف بف عيبىٍيد اهلًل النَّخى  ُْٓ ٗٔ الحى

ٍثعىًميٌ  ٍيف ٍبف عىٍكؼ اٍلخى  ِِْ َُُ حيصى

ًعيٌ  ٍفصي بفي ًهيىاًث النَّخى  ُِٔ ٕٓ حى

 ِِ ّ الحكـ بف عتيبة

مىمىة بف دً  مَّاد بف سى  ُِٕ ٖٓ ٍينىارحى

ٍيد الطًَّكٍيؿ مى  ُٕٔ ُٖ حي

اًلؾ الطَّاًئيٌ   ُْٖ ٔٔ ًخٍشؼ ٍبف مى

ًكيـ ٍكلىة ًبٍنت حى  ِٖٔ ُّّ خى

د بف أبي ًىٍند  ُٖٓ ِٕ القيشىيرم دىاكي

د ٍبف قىٍيس اٍلفىرَّاء   ُّّ َٔ دىاكي

اًلح السَّمَّاف الزٌيات  ٖٖ ُْ ذىٍككىاف أىبيك صى

ًدٍيج  ٖٖ ُِٕ رىاًفح بف خى

 ُٓٗ َٗ  ًرٍبًعٌي بف ًحرىاش

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف أىًبي سىًعيد  بىٍيح ٍبف عى  ِٔٓ ُُٖ ري

مىًبيٌ  ًبٍيح بف نىاًفح أىبيك تىٍكبىة الحى  ٓٗ ْْ الرَّ
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يىني  ًبيب الجي ًزيف ٍبف حى  ُٗٓ ّٕ رى

 ُّٔ ٕٓ ًريىاح ٍبف عيبىٍيدىة اٍلبىاًىًميٌ 

 ُٖٔ ٕٕ زىاذىاف أىبك عىبد اهلل، الًكٍنًدمٌ 

ٍيًد ٍبًف أىًبي أينىٍيسىةى   ِّ ّ زى

طَّابً  ٍكلىى عيمىرى ٍبًف اٍلخى ٍيدي بفي أىٍسمىـ مى  ٖٖ ُْ زى

بىٍير الطَّاًئيٌ  ٍيد بف جي  ُْٖ ٔٔ زى

ٍيرىةى  مى ٍيًد ٍبًف ضي  ِّٗ َُٖ زى

ٍينىبى ًبٍنًت كىٍعًب ٍبًف عيٍجرىةى   ِِٕ َُِ زى

 ُٕٗ ُٗ السَّاًئب بف مىاًلؾ

 ُِٖ ٗٗ لكندمٌ السائب بف يزيد ا

اًعي اؽ ٍبف كىعب اٍلقيضى  ِِٕ َُِ سعد ٍبف ًإٍسحى

مىًميٌ   ُْٓ ٗٔ سعد بف عيبىٍيدة السُّ

 ُْٖ ٖٓ سىًعيدي ٍبفي أىًبي سىًعيدو المقبرم

كبىةى   ُّٕ ٕٗ سىًعيًد ٍبًف أىًبي عىري

مىًميٌ  اء السُّ  ِّٔ َُٕ سيٍفيىاف ٍبف أىًبي اٍلعىٍكجى

كؽ الثٍَّكًرمٌ سيٍفيىاف ٍبف سىًعيد ٍبف مى   ُٓٗ َٗ ٍسري

ًعيٌ  اًزـ األىٍشجى ٍممىافي أىبيك حى  ُٓٓ َٕ سى

ٍممىى اٍلبىٍكًريَّة  ُٗٓ ّٕ سى

مىٍيمىاف ٍبف ًمٍيرىاف األىسىًدمٌ   ِِ ّ سي

اًلح   َِّ ّٗ سييىٍيؿ بف أىًبي صى

اج اٍلعىتًكي  ُٓٔ ٕٔ شيٍعبىة بف اٍلحجَّ
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مَّد ٍبف عىٍمًرك  ٔٗ ْْ شيعىٍيب بف ميحى

 ُُٖ ِٓ مىة بف زيفىرصً 

ًقيٌ  اؾ بف شرىاًحيؿ الًمٍشرى حَّ  َِٕ ُِْ الضَّ

اؾ ٍبف عيٍثمىاف األسىدم  حَّ  ُْٓ ٓٔ الضَّ

ةى   َِٖ َُّ بف مصرؼ طىٍمحى

 َُْ ّٔ عىاًصـ بف بىٍيدىلىة األىسىًدمٌ 

اًرمٌ عيمىر  فعىاًصـ بٍ   ِٕٓ ُِٕ األىٍنصى

اًمر بف شىرىح  ُُٗ ٖٖ الشٍَّعًبيٌ  ٍيؿبً عى

بَّ  اًرمٌ  ٍبف هىًزيَّة اد ٍبف تىًميـعى  ِْٗ ُُْ اأٍلٍنصى

د النخعي  ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف اأٍلىٍسكى  ِْٖ ُُّ عى

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف اٍلقىاًسـ   ُُّ ْٗ عى

ًف ٍبفي سىاًبط ٍبدي الرٍَّحمى  َُٗ ْٖ عى

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف سعد األنصارم  ُٗ ِْ عى

ةى اليى  ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف عىٍكسىجى  َِٖ َُّ مدىانّْيعى

ٍبد الرٍَّحمىف بفي ىيٍرميز األىٍعرىج  ُِِ ََُ عى

ٍبد الرٍَّحمىف  ًعيٌ عى  ِٕٖ ُّْ بف يىًزٍيد النَّخى

نبىؿ الشٍَّيبىاًنيٌ   ِّٔ َُِ عىبد اهلل ٍبف أىٍحمىد بف حى

زىاًعيٌ  يد الخي ٍبًد المَّو ٍبًف األىٍقرىـ زى  ُّّ َٔ عى

ٍبد اهلل بف الميبىارىؾ  ٗٗ ْْ عى

ٍبد المَّو ٍبف ًدينىار  َِٓ ّٗ عى

اءو اٍلمىكّْيُّ  ٍبدي المًَّو ٍبفي رىجى  َِٗ ٓٗ عى
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ٍبد اهلل بف سىًعٍيد الًكٍنًدمٌ   َُْ ْٔ عى

ٍبد الرٍَّحمىف الطَّاًئًفي ٍبد اهلل ٍبف عى  َُّ ْْ عى

 ُِِ ََُ بشَّ بف القى  ؾالً بد المَّو بف مى عى 

ٍير اليىٍمدىاًنيٌ  ٍبد اهلل بف نيمى  ُِٗ ََُ عى

ٍيج رى ٍبد اٍلعىًزيزً ٍبف جي ٍبد اٍلمىًمؾ ٍبف عى  َُٔ ْٕ عى

مىٍيمىاف الًكبلىًبيٌ  ٍبدىة بف سي  ُّٓ ُٔ عى

ٍبًد المًَّو  بىٍيًد المًَّو ٍبًف عى ـً عي  ُّّ َٔ ٍبًف األىٍقرى

 ُِِ ْٕ عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى 

ٍبد المَّو ٍبًف أىٍكس  َُْ ْٔ عيٍثمىاف ٍبف عى

ًميٌ عيٍثمى  ٍير اٍلبىجى  ِّٔ َُِ اف ٍبف عيمى

ٍكلىى فىاًطمىة ف مى  ُِْ ٔٓ عىٍجبلى

 ِٕٗ ُِٗ عىًدٌم ٍبف ثىاًبت األنصارم

بىٍير ٍبف اٍلعىكاـ  ُِّ ٓٓ عيركةى بف الزُّ

بىاح   ِِ ّ عىطىاء بف أىًبي رى

 ُٕٗ ُٗ عىطىاء بف السَّاًئب 

ًليٌ   ّٗ ّْ عىطىاء ٍبف يىسىار اٍلًيبلى

بَّاسًعٍكًرمىة مى  ٍبد المَّو ٍبف عى  َُٔ ْٕ ٍكلىى عى

ًعيٌ  ٍمقىمىة ٍبف قىٍيس النَّخى  ُٓٔ ٕٔ عى

سىف ًمٌي ٍبف اٍلحى  ِّٔ َُِ عى

ًمٌي بف بىٍحر بف بىرٌّْم   ُُُ ْٗ عى

كؽ اٍلًكٍنًدمٌ  مٌي بف سىعيد بف مىٍسري  ُْٕ ٔٔ عى
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مَّد الطَّنىاًفًسيٌ  ًمٌي بف ميحى  َِّ ّٗ عى

 َُٔ ْٕ رىازعيمىر ٍبف عىطىاء ٍبف كى 

ًميٌ  ك بف رىاًفح البىجى  َِٓ ّٗ عىٍمري

مَّد اٍلعىاصً   ٔٗ ْْ عىٍمرك بف شيعىٍيب بف ميحى

ٍبًد اهلل السًَّبٍيًعيُّ  ك ٍبفي عى  ُُٕ ِٓ عىٍمري

ك بفي قىٍيس الميبلىًئيٌ   ُُٕ ِٓ عىٍمري

ٍيميكف اأٍلىٍكًدمٌ  ك ٍبف مى  ِْٖ ُُّ عىٍمري

ٍيًمر   ِْٗ ُُْ ٍبف أىٍشقىرعيكى

ٍيعىةى ًبٍنتى مىاًلؾ  ِِٖ َُِ اٍلفيرى

ٍحدىًرمٌ  سىٍيف الجى ٍيؿ بف الحي  ُِٕ ٖٓ فيضى

مَّد   ُُّ ْٗ اٍلقىاًسـ ٍبف ميحى

 ُّٖ ِٔ قىتىادىة بف ًدعىامىة بف قىتىادىة السَّديٍكًسيٌ 

ًمٍيؿ الثَّقىًفيٌ   َُْ ّٔ قيتىٍيبىة بف سىًعٍيد بف جى

 َُّ ْٔ كًفيُّ ٍبف تىمَّاـ اأٍلىسىًدمُّ اٍلكي قيرَّاف 

ًميٌ  اًزـ البىجى  ُٕٗ ِٖ قىٍيس بف أىًبي حى

ٍيد األىسمميٌ   ِٔٓ ُُٖ كىًثير بف زى

ٍيب بف أىًبي ميٍسًمـ  ُْٔ ٓٔ كيرى

 ُِٓ ٕٓ الميثنَّى بف سىًعيد الطائيٌ 

اًلد بف سىًعٍيد اٍليىٍمدىاًنيٌ   ََِ ِٗ ميجى

مَّد بف ًإٍبرىاًىٍيـ التٍَّيًميٌ   َُٖ ّٖ ميحى

مَّد يًصيُّ  ميحى ـى اٍلًمصّْ  ٖٔ ُْ ٍبفي  دى
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اؽ المطًَّمًبيٌ  مَّد ٍبف ًإٍسحى  ُُُ ْٗ ميحى

بَّاحً  مَّدي ٍبفي الصَّ رىاًئيُّ  ميحى ٍرجى  َِٗ ٓٗ الجى

ء اٍليىمدىاًني مَّد بف اٍلعىبلى  ُٗ ِْ ميحى

ٍعفىر الييذىًليٌ  مَّد بف جى  ِّٗ َُٖ ميحى

رير الكيٍكًفيٌ  اًزـو الضى مَّدي بفي خى  ِِ ّ ميحى

مىؼ الشىامي مَّد بف خى  ُٖٗ ٖٖ ميحى

مَّد ٍبف ًسيًريف األنصارم  َُُ ْٓ ميحى

ًميُّ  مَّد ٍبف طىًريؼ اٍلبىجى  ِّّ َُٓ ميحى

ٍبد الرٍَّحمىف اٍبف أىًبي ًذٍئب مَّد بف عى  ِِٕ ُِٓ ميحى

مَّد  ٍبد اهللميحى ٍير اليىٍمدىاًنيٌ  بف عى  ُُٕ ِٓ بف نيمى

مَّد بف عىٍجبلىف  ٖٔ ُْ ميحى

مَّد بف عىٍمرك المٍَّيًثيُّ   ُِٕ ٖٓ ميحى

بّْيٌ  ٍيًؿ الضَّ مَّد بف فيضى  َِِ ََُ ميحى

ٍيب اليىاًشًميٌ  مَّد ٍبف كيرى  ِِْ َُُ ميحى

مَّد بف ميٍسًمـ الزٍُّىًرمٌ   ُِٕ ٗٗ ميحى

مَّد ٍبف ميٍسًمـ ٍبف تىٍدريس األىسىًدمٌ   َُٖ ْٖ ميحى

بَّاف مَّد ٍبف يىٍحيىى ٍبف حى  ِٖٔ ُّّ ميحى

مَّد بف يىًزٍيد الًعٍجًميٌ   ُْٖ ٔٔ ميحى

اًرمٌ   ِٕٓ ُِٕ مىٍحميكد بف لىًبٍيد األىٍنصى

مىٍيمىاف الكىاًلًبيٌ   ُْٔ ٓٔ مىٍخرىمىة بف سي

 َُّ ْٔ ميسىدَّد ٍبف ميسىٍرىىد



 اضفكارسػاضعاطة

 ُِّ 

 رقـ ال ف   رقـ ال د ث ا ـ الرا يّ 

 ُِٖ ٖٓ التًَّمٍيًميٌ ميعىاذ بف ميعىاذ 

 ِّْ ُُُ ًمٍقسىـ ٍبف بيٍجرىة

ٍكؿ الشنامى  ُُٔ ْٕ مىٍكحي

نٍ  ٍكر ٍبف اٍلميٍعتىًمرمى  ُٓٗ َٗ صي

ك األىسىًدمُّ   ُٕٔ ٕٕ اٍلًمٍنيىاؿ ٍبف عىٍمرو

اًعٍيؿ الًمٍنقىًرمٌ   ُِٕ ٖٓ ميٍكسىى بف ًإٍسمى

ػػػػػر ٍبػػػػػف  ٍبػػػػػد المَّػػػػػو ٍبػػػػػف عيمى ػػػػػٍكلىى عى نىػػػػػاًفح مى
طَّاب  اٍلخى

ُٔ ُّٓ 

 َُٖ ّٖ نصر بف دىر 

 ُُٔ ْٕ ًىشىاـ بف الغىاز

سَّاف اٍلقيٍرديكسً   َُُ ْٓ يٌ ًىشىاـ ٍبف حى

بىٍير   ُِّ ٓٓ ًىشىاـ ٍبف عيٍركىةى ٍبف الزُّ

رَّاح ًكٍيح بف الجى  ٗٗ ْْ كى

 ُْٖ ٔٔ يىٍحيىى بف زىكىًريَّا بف أىًبي زىاًئدىة

اًرمٌ   ُِِ ْٓ يىٍحيىى بف سىًعٍيًد األىٍنصى

 ِِٕ ُِٓ يىٍحيىى بف سعيد القطاف

ٍيح العىٍيًشيٌ  رى  ُِٕ ٖٓ يىًزٍيد بف زي

 ِْٓ ُُٕ ًسنىاف التًَّميًميٍبًف َ ِز د 

مىًميٌ  كف بف زىاًذم السُّ  َِِ ََُ يىًزيد ٍبف ىىاري

 ُُٗ ٖٖ اٍلمىدىًنيٌ  يىًزيد ٍبف ىيٍرميز
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 فيرس األماكف  البمداف.: رابعاً 

 ال ف   رقـ ال د ث المكاف

 ٕٓ ّٓ تبكؾ

 ِْٕ ُُّ ثىبير

يبري   ُُِ ْٓ خى

 َِٓ ّٗ الرم

ٍكرىاءي   ُِٕ ٗٗ الزَّ

 ٓٗ ْْ ئؼالطا

 ٓٗ ْْ طىرىطيكس

 ُٖٗ ٖٖ عسقبلف

 ِِٔ َُِ القىدـك

 ٗ - الككفة

 ِْٕ ُُّ اٍلميٍزدىًلفىة

 ُّّ َٔ نىًمرىةى 

 ُٕٔ ُٖ نيسابكر
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 قائم  الم ادر  المراجع: خام اً 
جماؿ بف محمد السيد، عمادة البحث في خدمة السنة النبكية كعمكميا، ابف قيـ الجكزية كجيكده  .ُ

 ـ. ََِْ -ػىُِْْ، ُبالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، ط العممي

ىػػػ(، ّْٔاالسػػتيعاب فػػي معرفػػة األصػػحاب، يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر، )ت  .ِ
 ىػ. ُُِْبيركت،  –تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار الجيؿ 

بػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف برىػػاف الػػديف الحمبػػي أبػػك الكفػػا إط بمػػف رمػػي مػػف الػػركاة بػػاالختبلط، االهتبػػا .ّ
ىػ(، تحقيؽ: عػبلء الػديف عمػي رضػا كسػمى تحقيقػو ُْٖخميؿ سبط ابف العجمي الشافعي )ت: 

)نياية االهتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط( كىك دارسػة كتحقيػؽ كزيػادات فػي التػراجـ عمػى 
 .ـُٖٖٗ، ُالكتاب، دار الحديثػ القاىرة، ط

ىػػ، تحقيػؽ: ِٕٖبػف عمػرك بػف الضػحاؾ الشػيباني ت  ابػف أبػي عاصػـ، أحمػداآلحاد كالمثاني،  .ْ
 . ُُٗٗ - ُُُْ، ُالرياض، ط –د. باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة، دار الراية 

أبػػػك محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف إدريػػػس بػػػف المنػػػذر التميمػػػي، ، داب الشػػػافعي كمناقبػػػو  .ٓ
                ،قػػػػػػػدـ لػػػػػػػو كحقػػػػػػػؽ أصػػػػػػػمو كعمػػػػػػػؽ عميػػػػػػػو، ىػػػػػػػػ(ِّٕتالحنظمػػػػػػػي، الػػػػػػػرازم ابػػػػػػػف أبػػػػػػػي حػػػػػػػاتـ )

  .ـ ََِّ -ىػ  ُِْْ، ُ، طلبناف –دار الكتب العممية، بيركت ، عبد الغني عبد الخالؽ

أحمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف إسػػػماعيؿ البكصػػػيرم، الميػػػرة بزكائػػػد المسػػػانيد العشػػػرة، إتحػػػاؼ الخيػػػرة  .ٔ
ض، الريػا -تحقيؽ: دار المشكاة لمبحث العممي بإشػراؼ أبػك تمػيـ ياسػر بػف إبػراىيـ، دار الػكطف

 ىػ. َُِْ، ُط

 -ق(، دار المعرفػػػػةَٓٓأبػػػػي محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الغزالػػػػي الطكسػػػػي، )تإحيػػػػاء عمػػػػـك الحػػػػديث،  .ٕ
 .، كردبيركت. المكتبة الشاممة

ىػػػػ، َُِْإركاء الغميػػؿ فػػػي تخػػريج أحاديػػػث منػػار السػػػبيؿ، لمحمػػد ناصػػػر الػػديف األلبػػػاني، ت:  .ٖ
  ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓالمكتب اإلسبلمي ػ بيركت، الطبعة: الثانية: 

أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني الشافعي، تحقيؽ: عمػي محمػد اإلصابة في تمييز الصحابة،  .ٗ
 ىػ. ُُِْ، ُبيركت، ط –البجاكم، دار الجيؿ 

ػػػػانيأحػػػػكاؿ الرجػػػػاؿ، ألبػػػػي إسػػػػحاؽ إبػػػػراىيـ بػػػػف يعقػػػػكب بػػػػف إسػػػػحاؽ السػػػػعدم  .َُ كزىجى )ت:  الجي
 باكستاف  –، فيصؿ  باد ىػ(، تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ البىستكم، حديث أكادميِٗٓ



 اضفكارسػاضعاطة

 ُّٓ 

محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم، الجعفي، تحقيؽ: عمي عبد الباسػط األدب المفرد،  .ُُ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِّْ-ُط -مصر-كعمي عبد المقصكد رضكاف، مكتبة الخافجي -مزيد

ؽ: يػػحقتىػػػ(، َّٔأبػػي الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد الجػػزرم، )ت أسػػد الغابػػة فػػي معرفػػة الصػػحابة،  .ُِ
 -ىػػػػ ، ُ، طبيػػػركت –دار الكتػػػب العمميػػػة، عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكد -مػػػد معػػػكض عمػػػي مح
 ـ.  ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ، ـ ُْٗٗ

عبد الرحمف بف يحيى أبي سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني، األنساب،  .ُّ
 ُِٔٗ -ىػػ  ُِّٖ، ُ، طمجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر  باد، المعممي اليماني كهيره

 ـ. ُٖٖٗ – َُْٖ، ُ، طـ

بدائح الصنائح في ترتيب الشرائح، عبلء الديف، أبك بكػر بػف مسػعكد بػف أحمػد الكاسػاني الحنفػي  .ُْ
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ، ِدار الكتب العممية، ط ىػ(ٕٖٓ)ت

ابػف الممقػف سػراج الػديف أبػك ألثار الكاقعة في الشرح الكبير، البدر المنير في تخريج األحاديث كا .ُٓ
 كىػػ(، تحقيػؽ: مصػطفي أبػك الغػيط َْٖبف عمي بػف أحمػد الشػافعي المصػرم )تحفص عمر 

، ُعبػػداهلل بػػف سػػميماف كياسػػر بػػف كمػػاؿ، دار اليجػػرة لمنشػػر كالتكزيػػح: الريػػاض ػ السػػعكدية، ط
 ـ. ََِْ-ىػُِْٓ

عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتػامي الحميػرم ياـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ، بياف الكىـ كاإلي .ُٔ
 –(، تحقيػػؽ: د. الحسػػيف  يػػت سػػعيد، دار طيبػػة ػىػػِٖٔ، أبػػك الحسػػف ابػػف القطػػاف، )ت الفاسػػي

 ـ. ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُالرياض، ط

محمػد بػف محمػد بػف عبػد الػرزاؽ الحسػيني الممقٌػب بمرتضػى تاج العركس مف جػكاىر القػامكس،  .ُٕ
 الزَّبيدم، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، مطبعة حككمة الككيت. 

ألبػي زكريػا يحيػى بػف معػيف،  –كاية أحمد بػف محمػد بػف القاسػـ بػف محػرز ر  –تاريخ ابف معيف  .ُٖ
 ـ. ُٖٓٗىػ، َُْٓدمشؽ، عاـ -تحقيؽ: محمد كامؿ القصار، مجمح المغة العربية 

ىػػ(، تحقيػؽ: أحمػد نػكر ِّّأبػي زكريػا يحيػى بػف معػيف)ت  -الػدارمي ركايػة–تاريخ ابػف معػيف  .ُٗ
 ىػ. ََُْدمشؽ، عاـ -سيؼ، دار المأمكف لمتراث

ق(، تحقيػؽ: أحمػد نػكر ِّّأبي زكريا يحيػى بػف معػيف، )ت  -ركاية الدكرم–تاريخ ابف معيف  .َِ
حياء التراث اإلسبلمي  ـ. ُٕٗٗ-ىػُّٗٗمكة المكرمة، عاـ -سيؼ، مركز البحث العممي كا 



 اضفكارسػاضعاطة

 ُّٔ 

ىػػػ(، تحقيػػؽ: ّٖٓأبػػي حفػػص عمػػر بػػف أحمػػد الشػػيير بػػابف شػػاىيف، )ت تػػاريخ أسػػماء الثقػػات،  .ُِ
 ـ. ُْٖٗ-ىػَُْْالككيت، الطبعة األكلى عاـ -ر السمفيةصبحي السامرائي، الدا

تػػاريخ اإلسػػبلـ ككفيػػات المشػػاىير كاألعػػبلـ لشػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي،  .ِِ
 . ـََِّ، ُ، طدار الغرب اإلسبلمي، الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ تحقيؽ: د

بخػارم، تحقيػؽ: محمػكد إبػراىيـ أبي عبد اهلل محمػد بػف إبػراىيـ بػف إسػماعيؿ الالتاريخ الصغير،  .ِّ
 ـ. ُٕٕٗ –ق ُّٕٗ، ُحمب، القاىرة، ط -زايد، دار الكعي، مكتبة دار التراث 

أبػك عبػد اهلل ىػػ(، ِٔٓأبي عبد اهلل إسماعيؿ بف إبراىيـ الجعفػي البخػارم، )ت: التاريخ الكبير،  .ِْ
 .مػََِٓىػ/ُِْٔ، ُ، طمكتبة ابف عباسف، أحمد بف إبراىيـ بف أبي العيني

ق(، تحقيػؽ: الػدكتكر بشػار ّْٔأحمػد بػف عمػي أبػك بكػر الخطيػب البغػدادم، )ت ريخ بغػداد، تا .ِٓ
 ـ ََِِ -ىػ ُِِْ، ُبيركت، ط –عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي 

محمد عبػد المعيػد خػاف، عػالـ  حمزة بف يكسؼ أبك القاسـ الجرجاني، تحقيؽ: د.تاريخ جرجاف،  .ِٔ
 ـ. ُُٖٗ – َُُْ، ّبيركت، ط –الكتب 

أبي القاسـ عمي بف الحسػف بػف ميا كتسمية مف حميا مف األماثؿ، اريخ مدينة دمشؽ كذكر فضت .ِٕ
ىػ(، المحقؽ: محب الديف أبي سعيد عمػر بػف هرامػة ُٕٓىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر، )ت 

 ـ. ُٓٗٗبيركت،  –العمرم، دار الفكر 

ـ المبػػػاركفكرم أبػػػك محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عبػػػد الػػػرحيحفػػػة األحػػػكذم بشػػػرح جػػػامح الترمػػػذم، ت .ِٖ
 بيركت.  –(، دار الكتب العممية ػى ُّّٓالعبلء، )ت

أبػػي حفػػص عمػػػر بػػف أحمػػد بػػػف محمػػد البغػػػدادم، يػػب فػػي فضػػػائؿ األعمػػاؿ كثػػكاب ذلػػػؾ، التره .ِٗ
ق(، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد حسػػػػف إسػػػػماعيؿ، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، ّٖٓالمعػػػػركؼ بػػػػابف شػػػػاىيف، )ت

 ـ.ََِْ -قُِّْ، ُبيركت، لبناف، ط

(، تحقيػػػؽ: ػىػػػَّّأبػػػي عبػػػد الػػػرحمف أحمػػػد بػػػف شػػػعيب بػػػف عمػػػي النسػػػائي، )تخ، تسػػػمية الشػػػيك  .َّ
 ىػُِّْ، ُ، طمكة المكرمة -دار عالـ الفكائد ، الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني

التعػػديؿ كالتجػػريح لمػػف أخػػػرج لػػو البخػػارم فػػػي الجػػامح الصػػحيح، أبػػك الكليػػػد سػػميماف بػػف خمػػػؼ  .ُّ
 -الريػػػػاض -،دار المػػػػكاء، لمنشػػػػر كالتكزيػػػػحق( تحقيػػػػؽ: د أبػػػػك لبابػػػػة حسػػػػيفْْٕاألندلسػػػػي،)ت 

 ـ.ُٖٔٗق/ َُْٔ/ُط



 اضفكارسػاضعاطة

 ُّٕ 

أبػػػي الفضػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر ديس بمراتػػػب المكصػػػكفيف بالتػػػدليس، تعريػػػؼ أىػػػؿ التقػػػ  .ِّ
 -ىػػػػ َُّْعمػػػاف، ،  –العسػػػقبلني، تحقيػػػؽ: د. عاصػػػـ بػػػف عبػػػد اهلل القريػػػكتي، مكتبػػػة المنػػػار 

 ـ.ُّٖٗ

ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ األبيػػػارم، دار  ُٖٔ)التعريفػػػات، عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي الجرجػػػاني،  .ّّ
 ىػ. َُْٓ، ُبيركت، ط –الكتاب العربي 

أحمػػػػػد بػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػد بػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػقبلني، غميػػػػؽ التعميػػػػػؽ عمػػػػػى صػػػػحيح البخػػػػػارم، ت .ّْ
 –ق(، تحقيؽ سعيد عبد الرحمف مكسى القزقي، المكتب اإلسبلمي، دار عمار، عمػاف ِٖٓ)ت

 ىػ. َُْٓاألردف، 

محمد بف أبي نصر فتكح بف عبد اهلل بف فتكح الصحيحيف البخارم كمسمـ،  ما في تفسير هريب .ّٓ
     ىػػػ(، تحقيػػؽ: الػػدكتكرة: زبيػػدة محمػػد سػػعيدْٖٖبػػف حميػػد بػػف بػػف يصػػؿ األزدم الحميػػدم، )ت 

 ـ. ُٓٗٗ –ق ُُْٓػُط –مصر  -القاىرة  -عبد العزيز، مكتبة السنة 

ىػػ(، تحقيػؽ: المحقػؽ: ِٖٓسػقبلني)ت أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العتقريب التيذيب،  .ّٔ
 . ُٖٔٗ - َُْٔ، ُسكريا، ط –محمد عكامة، دار الرشيد 

زيػػػػف الػػػديف عبػػػد الػػػػرحيـ بػػػف الحسػػػيف العراقػػػػي، كاإليضػػػاح شػػػرح مقدمػػػػة ابػػػف الصػػػبلح، التقييػػػد  .ّٕ
، ُىػ(، دراسة كتحقيؽ: عبد الرحمف محمد عثماف، المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة، ط َٖٔ)ت

 ـ.ُٗٔٗىػ/ُّٖٗ

أبػي الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف ي تخػريج أحاديػث الرافعػي الكبيػر، التمخيص الحبير ف .ّٖ
 ـ.ُٖٗٗىػ. ُُْٗ، ُدار الكتب العممية، ط ىػ(ِٖٓأحمد بف حجر العسقبلني )ت

أبػي عمػر يكسػؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف عبػد  التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، .ّٗ
ىػ(، تحقيؽ: مصطفي بػف أحمػد العمػكم كمحمػد عبػد ّْٔم القرطبي، )ت البر بف عاصـ النمر 

 الكبير البكرم، مؤسسة قرطبة. 

تنقػػيح التحقيػػؽ فػػي أحاديػػث التعميػػؽ، شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف  .َْ
 -ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: مصػػػطفي أبػػػك الغػػػيط عبػػػد الحػػػي عجيػػػب، دار الػػػكطف ْٖٕقىاٍيمػػػاز الػػػذىبي )ت

 الرياض. 

ىػ(، تحقيؽ: محمكد محمد شػاكر، َُّأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم، )ت يذيب اآلثار، ت .ُْ
 القاىرة.  -مطبعة المدني



 اضفكارسػاضعاطة

 ُّٖ 

ىػػػ(، عنيػػت ٕٔٔأبػػي زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػككم )تتيػػذيب األسػػماء كالمغػػات،  .ِْ
، ة المنيػربنشره كتصػحيحو كالتعميػؽ عميػو كمقابمػة أصػكلو: شػركة العممػاء بمسػاعدة إدارة الطباعػ

 لبناف. –الكتب العممية، بيركت  دار

مطبعػػػة دائػػػرة المعػػػارؼ ىػػػػ(، ِٖٓأحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر العسػػػقبلني، )ت تيػػػذيب التيػػػذيب،  .ّْ
 . ىػُِّٔ، ُ، طالنظامية، اليند

ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: الػػػدكتكر بشػػػار عػػػكاد ِْٕيكسػػػؼ بػػػف عبػػػد الػػػرحمف المػػػزم، )ت تيػػػذيب الكمػػػاؿ،  .ْْ
 . َُٖٗ – ََُْ، ُبيركت، ط -معركؼ، مؤسسة الرسالة

ق(، تحقيػػػؽ: محمػػػد عػػػكض َّٕأبػػػي منصػػػكر محمػػػد بػػػف أحمػػػد األزىػػػرم، )تتيػػػذيب المغػػػة،  .ْٓ
 ـ. ََُِ، ُبيركت، ط-مرعب، دار إحياء التراث العربي

كصػفاتو عمػى االتفػاؽ كالتفػرد  ابف منده عمؿ اليكـ كالػؿ التكحيػد كمعرفػة أسػماء اهلل التكحيد،  .ْٔ
ٍنػدىه العبػدم ) البف منده، ألبي عبد اهلل محمد بف ىػػ(، ّٓٗ: تإسحاؽ بف محمد بف يحيى بف مى

حققػو كعمػؽ عميػو كخػرج أحاديثػو: الػدكتكر عمػي بػف محمػد ناصػر الفقييػي األسػتاذ المشػارؾ فػي 
قسـ الدراسات العميا بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، مكتبة العمػـك كالحكػـ، المدينػة المنػكرة، 

 ـ. ََِِ -ىػ  ُِّْ، ُدار العمـك كالحكـ، سكريا، ط

تحت مراقبة: الدكتكر محمد عبد المعيد ق(ػ، تحقيؽ: ّْٓمحمد بف حباف البستي، )ت الثقات،  .ْٕ
، ُ، طدائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة بحيػػدر  بػػاد الػػدكف الينػػد، خػػاف مػػدير دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة

 . ـُّٕٗ -  ى ُّّٗ

بػف جريػر بػف يزيػد بػف كثيػر، أبػك جعفػر  محمػدي تأكيػؿ القػر ف )تفسػير الطبػرم(، جامح البياف فػ .ْٖ
 . َََِ - َُِْ، ُىػ(، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طَُّالطبرم، )ت

ىػػ، تحقيػؽ: ُٕٔأبي سعيد خميػؿ بػف كىٍيكىمػدم العبلئػي ت امح التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، ج .ْٗ
 ـ. ُٖٔٗ-ىػَُْٕالرياض، -حمدم عبد المجيد السمفي، دار عالـ الكتب

ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد زىيػػر ِٔٓجػػامح الصػػحيح، أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم، )ال .َٓ
 ىػ. ُِِْ، عاـ ُبيركت، ط-الناصر، دار طكؽ النجاة

أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف فػػرح  -تفسػػير القرطبػػي -ألحكػػاـ القػػر ف الجػػامح  .ُٓ
بػػػراىيـ ىػػػػ(، تحقُٕٔاألنصػػػارم الخزرجػػػي شػػػمس الػػػديف القرطبػػػي )ت:  يػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 

 ـ. ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ، ِط -القاىرة –أطفيش، دار الكتب المصرية 



 اضفكارسػاضعاطة

 ُّٗ 

ىػ(، طبعػة مجمػس دائػرة ِّٕأبي محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم، )ت الجرح كالتعديؿ،  .ِٓ
، ُبيػػػػركت ط –الينػػػػد دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي  –بحيػػػػدر  بػػػػاد الػػػػدكف  -المعػػػػارؼ العثمانيػػػػة 

 ـ.ُِٓٗىػ  ُُِٕ

              ابػػػػػػػف ماجػػػػػػػو، ، كفايػػػػػػػة الحاجػػػػػػػو فػػػػػػػي شػػػػػػػرح سػػػػػػػنف ابػػػػػػػف ماجػػػػػػػوحاشػػػػػػػية السػػػػػػػندم عمػػػػػػػى سػػػػػػػنف  .ّٓ
 ق(، دار الجبؿ، بيركت.ُُِٖمحمد بف عبد اليادم، أبك الحسف، نكر الديف السندم، )ت 

أبػػػي العبػػػاس محمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف إبػػػراىيـ الخرسػػػاني النبسػػػابكرم، المعػػػركؼ حػػػديث السػػػراج،  .ْٓ
 ـ.ََِْ -قُِْٓ، ُق(، تحقيؽ أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشو، طُّّبالسراج، )ت

ىػػ(، دار َّْحمية األكلياء كطبقات األصػفياء، ألبػي نعػيـ أحمػد بػف عبػد اهلل األصػبياني، )ت  .ٓٓ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػَُْٗ، ُبيركت، ط –الكتاب العربي 

الػػػديف  الػػػدرر المنتثػػػرة فػػػي األحاديػػػث المشػػػتيرة، لمسػػػيكطي، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر، جػػػبلؿ .ٔٓ
 -ىػ(، تحقيؽ: الػدكتكر محمػد بػف لطفػي الصػباغ، عمػادة شػؤكف المكتبػات ُُٗ: تالسيكطي )

 جامعة الممؾ سعكد، الرياض. 

       الػػدعاء، لمطبرانػػي سػػميماف بػػف أحمػػد، سػػميماف بػػف أحمػػد بػػف أيػػكب بػػف مطيػػر المخمػػي الشػػامي، .ٕٓ
 –، دار الكتػػب العمميػػة ىػػػ(، تحقيػػؽ: مصػػطفي عبػػد القػػادر عطػػأَّأبػػك القاسػػـ الطبرانػػي )ت: 

 ق.ُُّْ، ِبيركت ط

محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػػاف بػػف قايمػػاز الػػذىبي أبػػك عبػػػد اهلل، مػػف تكمػػـ فيػػو كىػػك مكثػػػؽ، ذكػػر  .ٖٓ
 ـ ََِٓ -ىػ ُِْٔ، ُ، طعبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيميىػ(، تحقيؽ: ْٖٕ)ت

ؽ عبػد ىػػ(، تحقيػِْٖأحمد بف عمي بف منجكيو األصػبياني أبػك بكػر، )ترجاؿ صحيح مسمـ،  .ٗٓ
 ىػ. َُْٕاهلل الميثي، دار المعرفة، بيركت، 

محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني، مكتبػػة لصػػحيحة كشػػيء مػػف فقييػػا كفكائػػدىا، سمسػػمة األحاديػػث ا .َٔ
 ىػ. ُُْٓالرياض،  -المعارؼ

سمسػمة األحاديػػث الضػػعيفة كالمكضػكعة كأثرىػػا السػػيئ فػي األمػػة، لمحمػػد ناصػر الػػديف األلبػػاني،  .ُٔ
 ـ.ُِٗٗ-ىػ  ُُِْ، ُض، طالريا -مكتبة المعارؼ

ىػػ(، تحقيػؽ: محمػد ِٕٖابف أبي عاصـ عمرك بف أبي عاصػـ الضػحاؾ الشػيباني، )ت السنة،  .ِٔ
 ىػ.ََُْ، ُبيركت، ط-ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسبلمي



 اضفكارسػاضعاطة

 َِّ 

ىػ(، تحقيؽ: ِّٕ، )ت ابف ماجوأبي عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني الشيير بابف ماجو، سنف  .ّٔ
 . فيصؿ عيسى البابي الحمبي -دار إحياء الكتب العربية ، لباقيمحمد فؤاد عبد ا

(، تحقيػػؽ: محمػػد محيػػي الػػديف ػىػػِٕٓسػػنف أبػػي داكد، سػػميماف بػػف األشػػعث السجسػػتاني، )ت  .ْٔ
 بيركت. –عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

ىػػػ(، تحقيػػؽ كتعميػػؽ ِٕٗأبػػي عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى بػػف سػػكرة الترمػػذم، )ت سػػنف الترمػػذم،  .ٓٔ
بػراىيـ عطػكة عػكض، شػركة كمطبعػة مصػطفي البػابي أح مد شػاكر، كمحمػد فػؤاد عبػد البػاقي، كا 

 ـ. ُٕٓٗ-قُّٓٗ، ِمصر، ط -الحمبي

سنف الدارقطني، أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار  .ٔٔ
ط، حسػػف ىػػػ(، حققػػو كضػػبط نصػػو كعمػػؽ عميػػو: شػػعيب االرنػػؤك ّٖٓالبغػػدادم الػػدارقطني )ت: 

، ُلبنػاف، ط –عبد المنعـ شمبي، عبد المطيؼ حرز اهلل، أحمد برىكـ، مؤسسة الرسالة، بيػركت 
 ـ ََِْ -ىػ  ُِْْ

ىػػ(، تحقيػؽ: حسػيف سػػميـ َِٖعثمػاف بػػف سػعيد الػدارمي، )ت الػدارمي، مسػند  –سػنف الػدارمي  .ٕٔ
 ـ.َََِ، عاـ ُالرياض، ط-أسد، دار المغني

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكػر البييقػي السنف الكبرل، أحمد بف الحسيف ب .ٖٔ ٍسرى ف عمي بف مكسى الخي
، ّلبنػػػات، ط –ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد القػػػادر عطػػػا، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت ْٖٓ)ت: 

 .ـََِّ-ىػ ُِْْ

ىػ(، تحقيؽ: حسف عبػد َّّالسنف الكبرل، أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي، )ت  .ٗٔ
 . ََُِ-ُُِْ، ِبيركت، ط – المنعـ شمبي، مؤسسة الرسالة

ػانيسنف سعيد بف منصكر، سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني  .َٕ كزىجى ىػػ(، ِِٕ)المتػكفي:  الجي
 .ـُِٖٗ-ىػ َُّْ، ِاليند، ط –تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، الدار السمفية 

، ق(ػ، تحقيؽ: أحمد محمد نػكر سػيؼِّّسؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف، )ت  .ُٕ
 ىػ. َُْٖ، عاـ ُالمدينة المنكرة، ط -مكتبة الدار 

سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد األثـر أبا عبد اهلل أحمد بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ  .ِٕ
، ُبيػػركت، ط-ق(، تحقيػؽ عػػامر صػبرم، دار البشػػائر اإلسػبلميةُِْبػف ىػبلؿ الشػػيباني، )ت

 ـ. ََِْ -قُِْٓ



 اضفكارسػاضعاطة

 ُِّ 

ىػػ( تحقيػؽ: زيػاد ُِْد بػف حنبػؿ، فػي جػرح الػركاة كتعػديميـ، )ت سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمػ .ّٕ
 ىػ. ُُْْالمدينة المنكرة، عاـ  -محمد منصكر، مكتبة العمـك كالحكـ

ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد  ِٕٓسػػؤاالت أبػػي عبيػػد اآلجػػرم، سػػميماف بػػف األشػػعث السجسػػتاني، )ت  .ْٕ
 ـ. ُٕٗٗ-ىػُّٗٗـ ، عاُالمدينة المنكرة، ط -عمي قاسـ العمرم، الجامعة اإلسبلمية 

ىػػػ،( تحقيػػؽ الػػدكتكر: عبػػد  ّٖٓسػػؤاالت البرقػػاني لمػػدارقطني، عمػػي بػػف عمػػر الػػدارقطني، )ت  .ٕٓ
 ىػ. َُْْالباكستاف،  –الرحيـ محمد أحمد القشقرم، دار كتب خانو جميمي

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ:  ّٖٓسػػػػؤاالت الحػػػػاكـ النيسػػػػابكرم لمػػػػدارقطني، عمػػػػي بػػػػف عمػػػػر الػػػػدارقطني، )ت  .ٕٔ
 ـ.ُْٖٗ -ىػَُْْالرياض، عاـ -القادر، مكتبة المعارؼ الدكتكر مكفؽ عبد

سؤاالت السممي لمدارقطني، محمد بف الحسيف بف محمد بف خالػد النيسػابكرم، أبػك عبػد الػرحمف  .ٕٕ
ىػ(، تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د/ سعد بف عبد اهلل الحميد ك ُِْالسممي )ت: 

 ىػ. ُِْٕ، ِد/ خالد بف عبد الرحمف الجريسي، ط

سػػؤاالت محمػػد بػػف عثمػػاف بػػف أبػػي شػػيبة لعمػػي بػػف المػػديني، محمػػد بػػف عثمػػاف بػػف أبػػي شػػيبة،  .ٖٕ
 –ىػػػ(، تحقيػػؽ: أبػػك عمػػر محمػػد بػػف عمػػي األزىػػرم، الفػػاركؽ الحديثػػة لمطباعػػة كالنشػػر  ِٕٗ)ت

 ـ ََِٔ، ُالقاىرة، ط

        افظسػػػػؤاالت مسػػػػعكد بػػػػف عمػػػػي السػػػػجزم مػػػػح أسػػػػئمة البغػػػػدادييف عػػػػف أحػػػػكاؿ الػػػػركاة لئلمػػػػاـ الحػػػػ .ٕٗ
محمػػد بػػف عبػػد اهلل الحػػاكـ النيسػػابكرم، تحقيػػؽ: مكفػػؽ بػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػد القػػادر، دار الغػػرب 

 ىػ. َُْٖ، ُبيركت، ط -اإلسبلمي

شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قىاٍيمػػاز الػػذىبي، سػػير أعػػبلـ النػػببلء،  .َٖ
 ب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة. ىػ(، تحقيؽ: مجمكعة محققيف بإشراؼ الشيخ شعيْٖٕ)

محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد البػػػػاقي بػػػػف يكسػػػػؼ الزرقػػػػاني، )ت الزرقػػػػاني عمػػػػى مكطػػػػأ اإلمػػػػاـ مالػػػػؾ، شػػػػرح  .ُٖ
 ىػ. ُُُْىػ(، دار الكتب العممية: بيركت، ُُِِ

 -ق(ػ، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط َُٓشرح السنة، ألبي محمد الحسيف بف مسعكد البغكم، )ت  .ِٖ
 ـ. ُّٖٗ -ىػ َُّْ، عاـ ِسبلمي ػ بيركت، طمحمد زىير الشاكيش، المكتب اإل

( ػىِٖٓشرح بمكغ المراـ، مؤلؼ األصؿ ابف حجر العسقبلني، الشارح عبد الكريـ الخضير، )ت .ّٖ
 .،كردالمكتبة الشاممة



 اضفكارسػاضعاطة

 ِِّ 

اإلعػػبلـ بسػػنتو عميػػو السػػبلـ، لمغمطػػام بػػف قمػػيج بػػف عبػػد اهلل البكجػػرم  - ابػػف ماجػػوشػػرح سػػنف  .ْٖ
ىػػػ(، المحقػػؽ: كامػػؿ عكيضػػة، ِٕٔاهلل، عػػبلء الػػديف، )تالمصػػرم الحكػػرم الحنفػػي، أبػػك عبػػد 

 ـ. ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗ، ُالمممكة العربية السعكدية، ط -مكتبة نزار مصطفي الباز 

شرح سنف أبي داكد، عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبػد اهلل بػف حمػد العبػاد البػدر،  .ٖٓ
 المكتبة الشاممة.

مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتأبي الحنفي بدر الديف شرح سنف أبي داكد، محمكد بف أحمد بف  .ٖٔ
 -الريػاض –ىػ(، تحقيؽ: أبك المنذر خالد بػف إبػراىيـ المصػرم، مكتبػة الرشػد ٖٓٓالعينى )ت: 

 .ـُٗٗٗ-ىػ  َُِْ، ِط

 -ىػػػ(، تحقيػػؽ: ىمػػاـ سػػعيد، مكتبػػة الرشػػد  ٕٓٗشػػرح عمػػؿ الترمػػذم، البػػف رجػػب الحنبمػػي، )ت  .ٕٖ
 ـ. ََُِىػ، ُُِْ، عاـ ِالرياض، ط

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: شػػػػعيب ُِّشػػػػرح مشػػػػكؿ اآلثػػػػار، أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف سػػػػبلمة الطحػػػػاكم، )ت  .ٖٖ
 .ـُٕٖٗ – َُْٖبيركت  -األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، لبناف

أحمػد بػف محمػػد بػف سػػبلمة بػف عبػد الممػػؾ بػف سػممة أبػػك جعفػر الطحػػاكم، شػرح معػاني اآلثػػار،  .ٖٗ
يد جػاد الحػؽ( مػف عممػاء األزىػر محمػد سػ -حققو كقدـ لو: )محمػد زىػرم النجػار ق(، ُِّ)ت

 ـ ُْٗٗىػ،  ُُْْ -ُ، طعالـ الكتب، الشريؼ

ػػرّْمُّ البغػػػدادم )ت:  .َٗ ىػػػ(، تحقيػػػؽ: َّٔالشػػريعة، أبػػػي بكػػر محمػػػد بػػف الحسػػػيف بػػف عبػػػد اهلل اآلجي
، ِالريػػػاض / السػػػعكدية، ط -الػػػدكتكر عبػػػد اهلل بػػػف عمػػػر بػػػف سػػػميماف الػػػدميجي، دار الػػػكطف 

 ـ. ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ

ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي شعب اإل .ُٗ ٍسرى يماف، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ىػػػ(، حققػػو كراجػػح نصكصػػو كخػػرج أحاديثػػو: الػػدكتكر عبػػد العمػػي عبػػد الحميػػد حامػػد، ْٖٓ: ت)

 –أشػػرؼ عمػػى تحقيقػػو كتخػػريج أحاديثػػو: مختػػار أحمػػد النػػدكم، صػػاحب الػػدار السػػمفية ببكمبػػام 
، ُلمنشػػر كالتكزيػػح بالريػػاض بالتعػػاكف مػػح الػػدار السػػمفية ببكمبػػام بالينػػد، طالينػػد، مكتبػػة الرشػػد 

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِّْ

ىػػ(، ّْٓمحمد بف حباف بف أحمد بف حباف البيسػتي، )ت حيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، ص .ِٗ
ىػػ(، تحقيػػؽ: شػعيب األرنػؤكط، مؤسسػػة ّٕٗترتيػب: عػبلء الػػديف عمػي بػف بىمبػػاف الفارسػي، )ت 

 ـ. ُّٗٗىػ، ُُْْ، عاـ ِبيركت، ط -الرسالة



 اضفكارسػاضعاطة

 ِّّ 

صػػػحيح ابػػػف خزيمػػػة، محمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف خزيمػػػة بػػػف المغيػػػرة بػػػف صػػػالح بػػػف بكػػػر السػػػممي  .ّٗ
بيػركت،  –ىػ(، تحقيؽ: د. محمػد مصػطفي األعظمػي، المكتػب اإلسػبلمي ُُّالنيسابكرم، )ت

 ـ. َُٕٗىػ  َُّٗعاـ 

 –ق(، مكتبػة المعػارؼ َُِْمحمد ناصػر الػديف األلبػاني، )ت صحيح الترهيب كالترىيب،  .ْٗ
 . ٓالرياض، ط

ق(، المكتػػػب َُِْمحمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني، )ت صػػػحيح الجػػػامح الصػػػغير كزيادتػػػو،  .ٓٗ
 اإلسبلمي.

، مؤسسػػة (ػىػػَُِْ)ت محمػػد ناصػػر الػػديف بػػف حجػػاج األلبػػاني ، صػػحيح سػػنف أبػػي داكد،  .ٔٗ
 .ـََِِ-ىػُِّْ-ُهراس، الككيت، ط

مف السنف بنقؿ العدؿ عػف العػدؿ عػف رسػكؿ صحيح مسمـ، كىك المسند الصحيح المختصر  .ٕٗ
، مجمكعة مف المحققػيفق(، تحقيؽ: ُِٔ، لئلماـ مسمـ بف الحجاج النيسابكرم، )ت اهلل 

 . بيركت -دار الجيؿ 

المكتبػػػة  ق(َُِْ، لمحمػػػد ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني، )ت ابػػػف ماجػػػوصػػػحيح كضػػػعيؼ سػػػنف  .ٖٗ
 .كرد الشاممة

المكتبػػػػػة  ق(َُِْيف األلبػػػػػاني، )تمحمػػػػػد ناصػػػػػر الػػػػػدصػػػػػحيح كضػػػػػعيؼ سػػػػػنف الترمػػػػػذم،  .ٗٗ
 .، كردالشاممة

 المكتبػة الشػاممة ق(َُِْمحمد ناصر الديف األلبػاني، )تعيؼ سنف النسائي، صحيح كض .ََُ
 .كرد

      أبػػػػػك عبػػػػػد اهلل : ىػػػػػػ(، تحقيػػػػػؽِٔٓتمحمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ البخػػػػػارم، )الضػػػػػعفاء الصػػػػػغير،  .َُُ
 .مػََِٓىػ/ُِْٔ، ُ، طمكتبة ابف عباس، بف إبراىيـ بف أبي العينيف  أحمد

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: حمػػػػدم ِِّالضػػػػعفاء الكبيػػػػر، محمػػػػد بػػػػف عمػػػػرك بػػػػف مكسػػػػى العقيمػػػػي، )ت  .َُِ
 ىػ. َُِْالرياض، الطبعة األكلى، -عبدالمجيد السمفي، دار الصميعي

الضعفاء كأجكبة أبي زرعة الرازم عمى سؤاالت البرذعػي، لعبيػد اهلل بػف عبػد الكػريـ بػف يزيػد  .َُّ
المدينػو  -تحقيؽ: د. سعدم الياشػمي الجامعػو االسػبلمية ، ِْٔ – ُْٗالرازم أبك زرعة، 

 ـ. ُِٖٗ -ىػ َُِْ، ُالمنكرة، ط



 اضفكارسػاضعاطة

 ِّْ 

ىػػػ(، تحقيػػؽ: َّّأبػػي عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب النسػػائي، )ت الضػػعفاء كالمتػػرككيف،  .َُْ
 ـ.  ُٖٔٗىػ  َُْٔ، ُبيركت، ط -محمكد إبراىيـ زايد، دار المعرفة 

ىػػ(، ٕٗٓبػف محمػد بػف الجػكزم أبػك الفػرج، )ت الضعفاء كالمترككيف، عبد الرحمف بف عمي  .َُٓ
 ىػ. َُْٔبيركت،  –تحقيؽ: عبد اهلل القاضي، دار الكتب العممية 

ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: محمػػػد ّٖٓعمػػػي بػػػف عمػػػر بػػػف أحمػػػد الػػػدارقطني، )ت الضػػػعفاء كالمتػػػرككيف،  .َُٔ
باغ، المكتب اإلسبلمي بيركت، ط  ىػ. ََُْ، ُالصَّ

ػ(، حققػو كقػدـ لػو: الػدكتكر فػاركؽ حمػادة، دار ىػّْٓأبي نعيـ األصبياني، )ت: الضعفاء،  .َُٕ
 المغرب. –الثقافة، الدار البيضاء 

الطبقات الكبرل، أبي عبد اهلل محمد بف سعد بف منيػح الياشػمي بػالكالء، البصػرم، البغػدادم  .َُٖ
 –ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا، دار الكتػػب العمميػػة َِّالمعػػركؼ بػػابف سػػعد )ت: 

 .ـَُٗٗ -ىػ  َُُْ، ُبيركت، ط

ق(ركاية أبي عمػراف مكسػى بػف زكريػا التسػترم، َِْالطبقات، خميفة بف خياط،الشيباني،)ت .َُٗ
 ـ.ُّٗٗ-قُُْْمحمد بف أحمد األزدم، تحقيؽ: سييؿ بكار، دار الفكر، 

ػػػكرة، )ت  .َُُ ىػػػػ(، تحقيػػػؽ أحمػػػد شػػػاكر ِٕٗالعمػػػؿ الصػػػغير، لمترمػػػذم محمػػػد بػػػف عيسػػػى بػػػف سى
حياء التراث  بيركت.-كأخركف، دارا 

ػػػكرة، )ت العمػػ .ُُُ ىػػػػ(، تحقيػػؽ: السػػػيد صػػػبحي ِٕٗؿ الكبيػػػر، لمترمػػػذم محمػػد بػػػف عيسػػػى بػػف سى
، ُبيػػػركت، ط-السػػػامرائي، كالسػػػيد أبػػػك المعػػػاطي النػػػكرم، كمحمػػػكد الصػػػعيدم، عػػػالـ الكتػػػب

 ىػ. َُْٗ

ىػ(، تحقيؽ: ّٖٓالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني، )ت .ُُِ
 ـ.  ُٖٓٗىػ  َُْٓ، ُالرياض، ط- السمفي، دار طيبةمحفكظ الرحمف زيف اهلل

العمػػؿ البػػف أبػػي حػػاتـ، عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف إدريػػس بػػف المنػػذر التميمػػي، الحنظمػػي،   .ُُّ
ىػ(، تحقيؽ: فريػؽ مػف البػاحثيف بإشػراؼ كعنايػة د/ سػعد بػف ِّٕالرازم ابف أبي حاتـ )ت: 

 -ىػػ  ُِْٕ، ُمطابح الحميضػي، طعبد اهلل الحميد ك د/ خالد بف عبد الرحمف الجريسي، 
 ـ ََِٔ

ىػػ(، تحقيػؽ: كصػي اهلل ُِْالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، أحمد بف حنبؿ، ركاية المركذم كهيره)ت .ُُْ
 ـ. ُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ُالرياض، ط –عباس، دار الخاني 



 اضفكارسػاضعاطة

 ِّٓ 

ىػػ(، ُِْ: تالعمؿ كمعرفة الرجاؿ، أحمد بف محمػد بػف حنبػؿ بػف ىػبلؿ بػف أسػد الشػيباني ) .ُُٓ
 ـ َُِ -ىػ  ُِِْ، ِبف محمد عباس، دار الخاني، الرياض، طتحقيؽ: كصي اهلل 

ىػػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػػد مصػػطفي األعظمػػػي، ِّْالعمػػؿ، عمػػي بػػػف عبػػد اهلل بػػػف المػػديني، )ت  .ُُٔ
 ـ.  َُٖٗ، ِالمكتب اإلسبلمي، بيركت، ط

ىػػ(، دار ٖٓٓبػدر الػديف محمػكد بػف أحمػد العينػي، )ت عمدة القارم شرح صحيح البخارم،  .ُُٕ
 عربي ػ بيركت. إحياء التراث ال

شػػرح صػػحيح البخػػارم، عمػػي بػػف خمػػؼ بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف بطػػاؿ البكػػرم القرطبػػي، )ت عمػػدة  .ُُٖ
 -ِالسػػػعكدية / الريػػػاض، ط -ق(ػػػػ، تحقيػػػؽ: أبػػػك تمػػػيـ ياسػػػر بػػػف إبػػػراىيـ، مكتبػػػة الرشػػػد  ْْٗ

 ـ. ََِّ -ىػ ُِّْ

  أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػحاؽ بػػػػػف إبػػػػػراىيـ بػػػػػف أسػػػػػباط بػػػػػف عبػػػػػد اهللعمػػػػػؿ اليػػػػػـك كالميمػػػػػة،  .ُُٗ
، المعركؼ بػابف السُّنّْي )ت: ا ىػ(، تحقيػؽ: كػكثر البرنػي، ّْٔبف إبراىيـ بف بيدىٍيح، الدٍّْينىكىرمُّ

 جدة / بيركت. -دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية كمؤسسة عمـك القر ف 

عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، مح شرح الحػافظ ابػف قػيـ الجكزيػة، ابػف قػيـ الجكزيػة، أبػك  .َُِ
(، المحقػػػػؽ: عبػػػػد الػػػػرحمف محمػػػػد ُِّٗشػػػػمس الحػػػػؽ العظػػػػيـ  بػػػػادم، )ت الطيػػػػب محمػػػػد 

 ـ. ُٖٔٗىػ، ُّٖٖ، ِالمدينة المنكرة، ط-عثماف، المكتبة السمفية 

عبػد السػبلـ  كىػػ(، تحقيػؽ: حسػيف شػرؼ ِِْهريب الحديث: القاسـ بف سبلـ اليػركم، )ت .ُُِ
 ـ. ُْٖٗىاركف، المطبعة األميرية: القاىرة، 

ٍربػػػٌي، )ت هريػػػب الحػػػديث، إبػػػراىيـ  .ُِِ ىػػػػ(، تحقيػػػؽ كدراسػػػة:  ِٖٓبػػػف إسػػػحاؽ بػػػف إبػػػراىيـ الحى
حيػػػاء  سػػػميماف بػػػف إبػػػراىيـ العايػػػد، مكػػػة المكرمػػػة: جامعػػػة أـ القػػػرل، مركػػػز البحػػػث العممػػػي كا 

 ىػ. َُْٓ، عاـ ُالتراث اإلسبلمي، ط

ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الكػػػػريـ إبػػػػراىيـ ّٖٖهريػػػػب الحػػػػديث، حمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الخطػػػػابي، )ت  .ُِّ
حيػػاء التػػراث اإلسػػبلمي، العزبػػاكم، مكػػة  المكرمػػة: جامعػػة أـ القػػرل، مركػػز البحػػث العممػػي كا 

 ىػ. َُِْ، عاـ ُط

ىػػػ(، تحقيػػؽ: د. ِٕٔعبػػد اهلل بػػف مسػمـ بػػف قتيبػػة الػػدينكرم أبػك محمػػد، )ت هريػب الحػػديث،  .ُِْ
 ىػ. ُّٕٗ، ُبغداد، ط –عبد اهلل الجبكرم، مطبعة العاني 



 اضفكارسػاضعاطة

 ِّٔ 

عمػي ابػف عبيػد اهلل بػف حمػادم بػف أحمػد  هريب الحديث، عبدالرحمف بف عمي بف محمػد بػف .ُِٓ
ىػػ(، تحقيػؽ: د. عبػدالمعطي أمػيف قمعجػي، دار الكتػب العمميػة ٕٗٓبف جعفػر الجػكزم، )ت 

 ـ. ُٖٓٗ، ُبيركت، ط -

ىػػ(، تحقيػػؽ: عمػػي ّٖٓمحمػػكد بػػف عمػر الزمخشػػرم، )تالفػائؽ فػػي هريػب الحػػديث كاألثػر،  .ُِٔ
 . ِلبناف، ط –ة محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعرف-محمد البجاكم 

ىػػػػ(، ِٖٓفػػػتح البػػػارم بشػػػرح صػػػحيح البخػػػارم، أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر العسػػػقبلني، )ت  .ُِٕ
 تحقيؽ: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز كمحب الديف الخطيب، دار الفكر. 

فػػػتح البػػػارم شػػػرح صػػػحيح البخػػػارم، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف شػػػياب الػػػديف البغػػػدادم ثػػػـ الدمشػػػقي  .ُِٖ
حقيؽ: أبك معاذ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، دار ابف ق(، تٕٓٗالشيير بابف رجب، )ت

 ىػ. ُِِْ، ِالسعكدية / الدماـ، ط -الجكزم 

ىػػػ(، تحقيػػؽ: د. كصػػي اهلل ُِْأحمػػد بػػف حنبػػؿ أبػػك عبػػد اهلل الشػػيباني، )فضػػائؿ الصػػحابة،  .ُِٗ
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْ، ُبيركت، ط –محمد عباس، مؤسسة الرسالة 

ضكعة، مرعي بف يكسؼ بف أبي بكر بف أحمد الكرمى الفكائد المكضكعة في األحاديث المك  .َُّ
 –ىػ(، تحقيػؽ: د. محمػد بػف لطفػي الصػباغ، دار الػكراؽ َُّّالمقدسي الحنبمى )المتكفي: 

 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ، ّالرياض، ط

محمػد عبػد الػرؤكؼ بػف تػاج العػارفيف ابػف عمػي بػف زيػف فيض القدير شرح الجامح الصغير،  .ُُّ
، ُلبنػػاف، ط –ىػػػ(، دار الكتػػب العمميػػة بيػػركت  َُُّكم، )ت العابػػديف الحػػدادم ثػػـ المنػػا

 .ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓ

محمد بف يعقػكب بػف محمػد بػف إبػراىيـ بػف عمػر، أبػك طػاىر، مجػد الػديف القامكس المحيط،  .ُِّ
 ىػ(.  ُٕٖالشيرازم الفيركز بادم، )ت

بػف أحمػد الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة، شمس الػديف أبػك عبػد اهلل محمػد  .ُّّ
ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عكامػػػػة، دار القبمػػػػة لمثقافػػػػة ْٖٕبػػػػف عثمػػػػاف بػػػػف قىاٍيمػػػػاز الػػػػذىبي، )ت 

 ـ. ُِٗٗىػ  ُُّْ، عاـ ُجدة، ط –اإلسبلمية 

ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: يحيػػػى ّٓٔالكامػػػؿ فػػػي ضػػػعفاء الرجػػػاؿ، عبػػػد اهلل بػػػف عػػػدم الجرجػػػاني، )ت  .ُّْ
 ـ. ُٖٖٗ-ىػَُْٗبيركت، عاـ -مختار هزاكم، دار الفكر



 اضفكارسػاضعاطة

 ِّٕ 

(، ّٖٓعف حقائؽ هكامض التنزيؿ، محمكد بػف عمػرك بػف أحمػد الزمخشػرم، )ت: الكشاؼ  .ُّٓ
 ىػ.ٕاَُْ، ّط –دار الكتاب العربي، بيركت 

ىػ(، تحقيؽ: عمػي ٕٗٓكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف، عبد الرحمف ابف الجكزم، )ت .ُّٔ
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ -الرياض  -حسيف البكاب، دار الكطف 

مػػد بػػف حمػػاد بػػف سػػعيد بػػف مسػػمـ األنصػػارم الػػدكالبي الػػرازم، الكنػػى كاألسػػماء، محمػػد بػػف أح .ُّٕ
: بيػركت، ط َُّ)ت  ُُِْ، ُىػ(، تحقيؽ: أبك قتيبة نظػر محمػد الفاريػابي، دار ابػف حػـز
 ـ. َََِ -ىػ 

الككاكب النيرات في معرفة مف اختمط مػف الػركاة الثقػات، محمػد بػف أحمػد المعػركؼ بػػ " ابػف  .ُّٖ
، عػاـ ُالقيـك عبد رب النبػي، دار المػأمكف ػ بيػركت، طىػ(، تحقيؽ: عبد ِٗٗالكياؿ"، )ت 

 ـ. ُُٖٗ

المبػػػػاب فػػػػي تيػػػػذيب األنسػػػػاب، عمػػػػي بػػػػف أبػػػػي الكػػػػـر محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الشػػػػيباني الجػػػػزرم،  .ُّٗ
 ـ. َُٖٗ -ىػ ََُْبيركت، -ىػ(، دار صادرَّٔ)ت

ىػ(، المحقؽ: عبد اهلل ُُٕمحمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم، )ت لساف العرب،  .َُْ
 القاىرة. -الكبير كمحمد أحمد حسب اهلل كىاشـ محمد الشاذلي، دار المعارؼ عمي 

السػػػنف الصػػػغرل لمنسػػػائي أحمػػػد بػػػف شػػػعيب بػػػف عمػػػي الخراسػػػاني،  -المجتبػػػى مػػػف السػػػنف   .ُُْ
 –ىػػ(، تحقيػؽ: عبػد الفتػاح أبػك هػدة، مكتػب المطبكعػات اإلسػبلمية َّّالنسائي )المتكفي: 

 .ُٖٔٗ – َُْٔ، -ِط -حمب

ق(ػػ، تحقيػػؽ: محمػػكد إبػػراىيـ ّْٓمحمػد بػػف حبػػاف البسػػتي، )ت ف المحػػدثيف، المجػركحيف مػػ .ُِْ
 ـ. ُِٗٗ -ىػُُِْبيركت، -زايد، دار المعرفة

ىػػ(، تحقيػؽ: حسػاـ الػديف َٕٗعمي بف أبي بكػر الييثمػي، )ت مجمح الزكائد كمنبح الفكائد،  .ُّْ
 ـ ُْٗٗىػ،  ُُْْالقدسي، مكتبة القدسي، القاىرة، 

ىػػػ(، دار ْٔٓف سػػعيد بػػف حػػـز األندلسػػي القرطبػػي الظػػاىرم، )تحمػػى، عمػػي بػػف أحمػػد بػػالمي  .ُْْ
 الفكر. 

ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػكد ٔٔٔمحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػدالقادر الػػرازم، )تمختػػار الصػػحاح،  .ُْٓ
 . ُٓٗٗ – ُُْٓبيركت،  -خاطر، مكتبة لبناف ناشركف 



 اضفكارسػاضعاطة

 ِّٖ 

مػػي ق(، المحقػؽ: د. رفعػت فػكزم عبػد المطمػب كعُٕٔأبػي سػعيد العبلئػي، )تالمختمطػيف،  .ُْٔ
 ـ. ُٔٗٗ، عاـ ُعبد الباسط مزيد، مكتبة الخانجي بالقاىرة، ط

ىػػ(، د. رفعػت ِٖٔالمدلسيف، كلي الديف أحمد بف عبد الرحيـ، المعركؼ بابف العراقي، )ت  .ُْٕ
 ـ. ُٓٗٗ -ىػُُْٓ، ُفكزم عبد المطمب، كد. نافذ حسيف حماد، دار الكفاء، ط

ىػػػ(، ُّٔنيسػػابكرم اإلسػػفراييني )تمسػػتخرج أبػػي عكانػػة، يعقػػكب بػػف إسػػحاؽ بػػف إبػػراىيـ ال .ُْٖ
 ـ. ُٖٗٗ -ىػُُْٗ، ُبيركت، ط –تحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي، دار المعرفة 

ىػػػ(، تحقيػػؽ: َْٓالمسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف، محمػػد بػػف عبػػد اهلل الحػػاكـ النيسػػابكرم، )ت .ُْٗ
 –ق ُُُْ، ُبيػػػػػركت، ط –تحقيػػػػػؽ: مصػػػػػطفي عبػػػػػد القػػػػػادر عطػػػػػا، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة 

 ـ.َُٗٗ

ابػػف أبػػي شػػيبة، عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف عثمػػاف بػػف خكاسػػتي العبسػػي )ت:  مسػػند .َُٓ
 –ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: عػػػػادؿ بػػػػف يكسػػػػؼ العػػػػزازم ك أحمػػػػد بػػػػف فريػػػػد المزيػػػػدم، دار الػػػػكطف ِّٓ

 ـ.ُٕٗٗ، ُالرياض، ط

ػٍكىىرم البغػدادم، )تمسند ابف الجعد،  .ُُٓ ٍعػد بػف عبيػد الجى ىػػ(، تحقيػؽ: عػامر َِّعمػي بػف الجى
 ـ.َُٗٗ –قَُُْ، ُبيركت، ط –مؤسسة نادر  أحمد حيدر،

ىػػػ(، مسػػند أبػػي عكانػػة، تحقيػػؽ: ُّٔمسػػند أبػػي عكانػػة، يعقػػكب بػػف إسػػحاؽ االسػػفرائني، )ت  .ُِٓ
 ـ. ُٖٗٗ، ُبيركت، ط –أيمف بف عارؼ الدمشقي، دار المعرفة 

ىػ(، تحقيؽ: حسيف َّٕأحمد بف عمي بف المثنى أبي يعمى المكصمي، )تمسند أبي يعمى،  .ُّٓ
 ـ. ُْٖٗ-ىػَُْْدمشؽ، عاـ  -، دار المأمكف لمتراثسميـ أسد

ق(، ِّٖمسػػػند إسػػػحاؽ بػػػف راىكيػػػو، إسػػػحاؽ بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف مخمػػػد بػػػف راىكيػػػو الحنظمػػػي، ) .ُْٓ
، ُالمدينػػػة المنػػػكرة، ط -تحقيػػػؽ: د. عبػػػد الغفػػػكر بػػػف عبػػػد الحػػػؽ البمكشػػػي مكتبػػػة اإليمػػػاف 

ُُِْ – ُُٗٗ . 

شعيب األرنؤكط، كعادؿ مرشد، مؤسسػة  ىػ(، تحقيؽ:ُِْمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، )ت  .ُٓٓ
 ـ. ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔ، عاـ ُبيركت، ط-الرسالة

تحقيػؽ: د. محفػكظ الػرحمف  ىػػ(ِِٗمسند البزار، أحمد بف عمرك بف عبد الخػالؽ البػزار)ت  .ُٔٓ
 ق. َُْٗبيركت  -زيف اهلل، مؤسسة عمـك القر ف، مكتبة العمـك كالحكـ



 اضفكارسػاضعاطة

 ِّٗ 

ق(، تحقيػػؽ: حبيػػب الػػرحمف ُِٗر الحميػػدم، )مسػػند الحميػػدم، عبػػد اهلل بػػف الزبيػػر أبػػك بكػػ .ُٕٓ
 القاىرة.  –األعظمي، مكتبة المتنبي 

كيػػاني، )تمسػػند الركيػػاني،  .ُٖٓ ىػػػ(، تحقيػػؽ: أيمػػف عمػػي أبػػك يمػػاني، َّٕمحمػػد بػػف ىػػاركف الرُّ
 ق. ُُْٔالقاىرة، الطبعة: األكلى،  –مؤسسة قرطبة 

ي الطبرانػػػػػي، مسػػػػػند الشػػػػػامييف، سػػػػػميماف بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف أيػػػػػكب بػػػػػف مطيػػػػػر المخمػػػػػي الشػػػػػام .ُٗٓ
 َُْٓ، ُق(، تحقيػػؽ: حمػػدم بػػف عبدالمجيػػد السػػمفي مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػركت، طَّٔ)ت
– ُْٖٗ . 

ىػػػػػ(، سػػػػميماف بػػػػف داكد أبػػػػك داكد  َِْمسػػػػند الطيالسػػػػي، سػػػػميماف بػػػػف داكد الطيالسػػػػي، )ت  .َُٔ
 بيركت. -الفارسي البصرم الطيالسي، دار المعرفة 

بػف شػافح بػف عبػد المطمػب بػف عبػد منػاؼ المسند، محمػد بػف إدريػس بػف العبػاس بػف عثمػاف  .ُُٔ
 ىػ.  ََُْلبناف،  –ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت َِْالمطمبي القرشي المكي )ت: 

لقاضػػي أبػػي الفضػػؿ عيػػاض بػػف مكسػػى اليحصػػبي، امشػػارؽ األنػػكار عمػػى صػػحاح اآلثػػار،  .ُِٔ
 القاىرة. -تكنس، كدار التراث-(، المكتبة العتيقةػىْْٓ)ت

ق(ػػ، حققػو ككثقػو كعمػؽ عميػو ّْٓمحمػد بػف حبػاف البسػتي، )ت  مشاىير عممػاء األمصػار، .ُّٔ
 ـ. ُُٗٗالمنصكرة،  -مرزكؽ عمى إبراىيـ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيح 

مشكاة المصابيح، محمد بف عبد اهلل الخطيب التبريزم، تحقيؽ محمد ناصر الػديف األلبػاني،  .ُْٔ
 . ُٖٓٗ – َُْٓ -، ّبيركت، ط –المكتب اإلسبلمي 

، أحمػػػد بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف إسػػػػماعيؿ الكنػػػػاني، )ت ابػػػػف ماجػػػػوصػػػباح الزجاجػػػػة فػػػػي زكائػػػػد م .ُٓٔ
 ىػ. َُّْىػ(، تحقيؽ محمد المنتقى الكشناكم، دار العربية ػ بيركت، َْٖ

مصػػػػنؼ عبػػػػد الػػػػرزاؽ، عبػػػػد الػػػػرزاؽ بػػػػف ىمػػػػاـ بػػػػف نػػػػافح الحميػػػػرم اليمػػػػاني الصػػػػنعاني، )ت  .ُٔٔ
 ىػ. َُّْ، ِبيركت، ط –سبلمي ىػ(، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي، المكتب اإلُُِ

نَّؼ، عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي الككفي، تحقيؽ: محمد عكامة، دار القبمة  .ُٕٔ الميصى
 . ََِٔ -َُِْق(، ِّٓالسعكدية، )ت –

(، المطبعة ّٖٖيف الخطاب البستي، المعركؼ بالخطابي، )ت معالـ السنف، حمد بف محمد .ُٖٔ
 ـ.ُِّٗ-قُُّٓ-ُحمب ط –العممية 



 اضفكارسػاضعاطة

 َّّ 

المعجـ األكسط، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشػامي، أبػك القاسػـ الطبرانػي  .ُٗٔ
ىػػػ(، تحقيػػؽ: طػػارؽ بػػف عػػكض اهلل بػػف محمػػد، عبػػد المحسػػف بػػف إبػػراىيـ الحسػػيني، َّٔ)ت

 القاىرة.  -دار الحرميف 

 بيركت.  –معجـ البمداف، ياقكت بف عبد اهلل الحمكم أبك عبد اهلل، دار صادر .َُٕ

ق(، تحقيػػؽ صػػبلح بػػف سػػالـ ُّٓعبػػد البػػاقي بػػف قػػانح أبػػك الحسػػيف، )ت لصػػحابة، معجػػـ ا .ُُٕ
 ىػ. ُُْٖالمصراتي، مكتبة الغرباء األثرية، 

ىػػػػ(، تحقيػػػؽ:  َّٔالمعجػػػـ الصػػػغير )الػػػركض الػػػداني(، سػػػميماف بػػػف أحمػػػد الطبرانػػػي، )ت  .ُِٕ
، ُعمػػاف، ط -بيػػركت، دار عمػػار -محمػػد شػػككر محمػػد الحػػاج أمريػػر، المكتػػب اإلسػػبلمي

 ـ. ُٖٓٗ-ىػَُْٓ

المعجـ الكبير، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمػي الشػامي، أبػك القاسػـ الطبرانػي،  .ُّٕ
 . ِالقاىرة، ط –ىػ(، تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، مكتبة ابف تيمية َّٔ)ت 

ق(، تحقيػػؽ: عبػػد  ّٓٗمعجػػـ مقػػاييس المغػػة، أبػػي الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا، )ت  .ُْٕ
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗمحمد ىاركف، دار الفكر السبلـ 

ق(، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد المحسػػػػف َّْأحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف زيػػػػاد، )تابػػػػف األعرابػػػػي المعجػػػػـ،  .ُٕٓ
 ىػ. ُُْٖ، ُالرياض، ط-الحسيني، دار ابف الجكزم

ىػػػ(، تحقيػػؽ: عبػػد  ُِٔمعرفػػة الثقػػات، أحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف صػػالح العجمػػي الكػػكفي، )ت  .ُٕٔ
 ـ. ُْٖٗ-ىػ  َُْٓ، ُط -، مكتبة الباز العميـ عبد العظيـ البستكم

ىػػ(، تحقيػؽ: ْٖٓمعرفة السنف كاآلثار، ألبي بكر أحمد بػف الحسػيف بػف عمػي البييقػي، )ت  .ُٕٕ
 –كراتشي بباكسػتاف، دار كالػكعي  -عبد المعطي أميف قمعجي، جامعة الدراسات اإلسبلمية 

 ىػ.ُُِْ-ُدمشؽ، ط –حمب، دار قتيبة 

حمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف مكسػػى بػػف ميػػراف معرفػػة الصػػحابة، ألبػػي نعػػيـ أ .ُٖٕ
الريػاض،  –ىػ(، تحقيؽ: عادؿ بف يكسؼ العزازم، دار الكطف لمنشر َّْاألصبياني، )ت 

 ـ. ُٖٗٗىػ - ُُْٗ، ُط

(، َْٓمعرفػػة عمػػـك الحػػديث، ألبػػي عبػػد اهلل الحػػاكـ محمػػد بػػف عبػػد اهلل النيسػػابكرم، )ت ق .ُٕٗ
 ىػ. ُّٕٗ، ُالمدينة، ط-ة العمميةتحقيؽ السيد معظـ حسيف، المكتب



 اضفكارسػاضعاطة

 ُّّ 

ىػػ(، تحقيػؽ: أكػـر ضػياء العمػرم، ِٕٕالمعرفة كالتاريخ، ألبػي يكسػؼ يعقػكب الفسػكم، )ت  .َُٖ
 ىػ.َُُْ، عاـ ِبيركت، ط-نشر مؤسسة الرسالة

ق(ػػ، تحقيػؽ: نػكر الػديف عتػر، دار ْٖٕمحمد بف أحمػد الػذىبي، )ت المغني في الضعفاء،  .ُُٖ
 سكريا. -الفكر

مد مكفؽ الػديف بػف محمػد بػف قدامػو المقدسػي الحنبمػي المعػركؼ بػابف قدامػو المغني، أبك مح .ُِٖ
  ـ.ُٖٔٗ-قُّٖٖ(، مكتبة القاىرة، َِٔالمقدسي، )ت

مقدمػػػػػة ابػػػػػف الصػػػػػبلح المسػػػػػمَّى "عمػػػػػكـ الحػػػػػديث"، ألبػػػػػي عمػػػػػرك عثمػػػػػاف بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحمف  .ُّٖ
كًرٌم، )ت  زي  ـ. ُْٖٗ، ُىػ(، مكتبة الفارابي، ط ّْٔالشٍَّيرى

مكػاـر األخػبلؽ كمعالييػا كمحمػكد طرائقيػا، ألبػي بكػر محمػد بػف جعفػر بػف مكاـر األخػبلؽ،  .ُْٖ
ىػػػػ(، تقػػػديـ كتحقيػػػؽ: أيمػػػف عبػػػد ِّٕ: تمحمػػػد بػػػف سػػػيؿ بػػػف شػػػاكر الخرائطػػػي السػػػامرم )
 ـ. ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗ، ُالجابر البحيرم، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، ط

ق(، تحقيؽ:  ْٖٓيرستاني، )ت الممؿ كالنحؿ، لمحمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد الش .ُٖٓ
 ىػ. َُْْبيركت،  -محمد سيد كيبلني، دار المعرفة 

أبػك زكريػا يحيػى بػف معػيف  مف كبلـ أبي زكريا يحيى بف معػيف فػي الرجػاؿ )ركايػة طيمػاف(  .ُٖٔ
ىػػ(، تحقيػؽ: ِّّبف عكف بف زياد بف بسطاـ بػف عبػد الػرحمف المػرم بػالكالء، البغػدادم )ت

 دمشؽ. –ر المأمكف لمتراث د. أحمد محمد نكر سيؼ، دا

(، ِْٗالمنتخػػب مػػف مسػػند عبػػد بػػف حميػػد، ألبػػي محمػػد عبػػد الحميػػد بػػف نصػػر الكسػػي، )ت .ُٕٖ
القػػاىرة،  –تحقيػؽ: صػبحي البػدرم السػامرائي، محمػكد محمػد خميػؿ الصػعيدم، مكتبػة السػنة 

َُْٖ - ُٖٖٗ. 

المنػػػػػػػػػػػػػػتظـ فػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػاريخ األمػػػػػػػػػػػػػػـ، جمػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػػػديف، أبػػػػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػػػػرج عبػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػرحمف  .ُٖٖ
ق(تحقيؽ:محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر عطػػػػػػػا، دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػػة  بيػػػػػػػركت، ٕٗٓالجػػػػػػػكزم،)ت

 ـ.ُِٗٗ -قُُِْ/ُط

، ُق(، طَّٕالمنتقػى مػػف السػػنف المسػػنده، ألبػػي محمػد عبػػد اهلل بػػف عمػػي بػػف الجػػاركد، )ت .ُٖٗ
 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖ

المنيػػػاج شػػػرح النػػػككم عمػػػى صػػػحيح مسػػػمـ، أبػػػك زكريػػػا يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ بػػػف مػػػرم النػػػككم،  .َُٗ
 ىػ. ُِّٗ، ِبيركت، ط –راث العربي ق(، دار إحياء التٕٔٔ)ت



 اضفكارسػاضعاطة

 ِّّ 

المكضػػكعات، ألبػػي الفػػرج عبػػدالرحمف بػػف عمػػى بػػف الجػػكزم القرشػػى ضػػبط كتقػػديـ كتحقيػػؽ  .ُُٗ
 ـ. ُٔٔٗ –ىػ ُّٖٔ، ُعبدالرحمف محمد عثماف، ط

ىػ( ، تحقيؽ: محمد األعظمػي، مؤسسػة الشػيخ زايػد ُٕٗالمكطأ، لئلماـ مالؾ بف أنس، )ت  .ُِٗ
 الدكحة.  -

مس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي، )ت ميزاف االعتداؿ، ش .ُّٗ
، ُلبنػاف، ط -ىػ(، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت ْٖٕ

 .ـ ُّٔٗ -ىػ  ُِّٖ

نصػػب الرايػػة ألحاديػػث اليدايػػة مػػح حاشػػيتو بغيػػة األلمعػػي فػػي تخػػريج الزيمعػػي، لجمػػاؿ الػػديف  .ُْٗ
ىػػ(، صػححو ككضػح الحاشػية: عبػد العزيػز ِٕٔيكسؼ بػف محمػد الزيمعػي، )ت  عبد اهلل بف

الديكبنػػدم الفنجػػاني، إلػػى كتػػاب الحػػج، ثػػـ أكمميػػا محمػػد يكسػػؼ الكػػاممفكرم، تحقيػػؽ: محمػػد 
، ُجػػدة، ط-بيػػركت، كدار القبمػػة لمثقافػػة اإلسػػبلمية-عكامػػة، مؤسسػػة الريػػاف لمطباعػػة كالنشػػر

 ىػ. ُُْٖ

كاألثر، لمجد الديف أبك السػعادات المبػارؾ بػف محمػد الجػزرم ابػف النياية في هريب الحديث  .ُٓٗ
محمػكد محمػد الطنػاحي، المكتبػة العمميػة،  -ق(، تحقيؽ: طػاىر أحمػد الػزاكم َٔٔاألثير، )
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت، 

نيػػؿ األكطػػار مػػف أحاديػػث سػػيد األخيػػار شػػرح منتقػػى األخبػػار، لمحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد  .ُٔٗ
 دارة الطباعة المنيرية. ق(، إَُِٓالشككاني، )

ىدم السارم مقدمة فتح البارم شرح صحيح البخارم، لبلماـ الحافظ شياب الديف ابف حجر  .ُٕٗ
 .ُلبناف ط -ىػ(، دار المعرفة لمطباعة كالنشر بيركت ِٖٓالعسقبلني، )ت 

  

 

 

 

 

 



 اضفكارسػاضعاطة

 ّّّ 

 جدا ؿ تف  م   لمدرا  .:  اد اً 
 : ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف جد ؿ    خ (ٔ) 

 م  ظ  رقـ ال د ث عدد مر  ات ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف عنو  ا ـ ال  

ٍبد المَّو اٍلًكٍنًدمٌ   ككفي ٗٓ ُ أىٍجمىح ٍبف عى

ٍيد المٍَّيًثيٌ   مدني ُِّ -ٖٗ ِ أيسىامىة بف زى

اًلد  اًعٍيؿ بف أىًبي خى  ككفي ُٗ -ِٖ ِ ًإٍسمى

 ككفي ْٖ ُ أىٍشعىث بف سىكَّار الًكٍنًدمٌ 

اًتـً ٍبًف أىبً  ًغيرىةى حى  بصرم َّ ُ ي صى

اًج ٍبًف أىٍرطىاةى  جَّ  -ٕٔ -ٔٔ -ْٔ -ُٔ ُْ حى
ٕٓ- ٖٔٓ-َُْ- 
َُٗ-ُُُ- ُُّ- 
َُِ- ُُِ- ُُّ-

ُِّ. 

 ككفي

سىف بف عيبىٍيد اهلًل  الحى
ًعيٌ   النَّخى

 ككفي .َُّ -ُِِ -ٗٔ ّ

سىٍيفه اٍلميعىمّْـي   بصرم ُّ ُ حي

 

ٍيدي الطًَّكيؿي  مى  -ُٖ -ّّ -ْ -ّ -ِ ٖ حي
ُُٔ- ُِٔ-ُِٖ. 

 بصرم

دى ٍبًف أىًبي ًىٍندو   -ِٕ -ّٕ -ِّ -ُٕ ٓ دىاكي
َٖ. 

 بصرم

د ٍبف قىٍيس اٍلفىرَّاء  مدني َٔ ُ دىاكي

يىني ًبيب الجي ًزيف ٍبف حى  ككفي ّٕ ُ رى



 اضفكارسػاضعاطة

 ّّْ 

 م  ظ  رقـ ال د ث عدد مر  ات ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف عنو  ا ـ ال  

اؽى   مدني َُِ ُ سىٍعًد ٍبًف ًإٍسحى

 ككفي َِ-َُ ِ سىٍعًد ٍبًف طىاًرؽو 

كبىةى   بصرم -ٕٗ -ْ ِ سىًعيًد ٍبًف أىًبي عىري

 ككفي َٗ ِ سيٍفيىاف الثٍَّكًرمٌ 

مىٍيمىافى التٍَّيًميّْ   بصرم -ّٓ -ِٗ -ِِ ّ سي

مىٍيمىاف ٍبف ًمٍيرىاف  سي
 األىٍعمىش

ٖ ٓ- ٗ- ُٔ- ِٕ- 
ٖٔ- ٖٔ- ُِْ- 

ُّْ 

 ككفي

اج  بصرم ٕٔ -ُِ ِ شيٍعبىة بف اٍلحجَّ

اؾ ٍبف عيٍثمىاف حَّ  مدني ٓٔ ُ الضَّ

ًعيّْ  -َِ -َُ -ٕ -ٔ ٔ طىاًرؽ ٍبف أىٍشيىـ اأٍلىٍشجى
ْٓ- ّٓ 

 ككفي

مىٍيمىاف  عىاًصـ ٍبف سي
 اأٍلىٍحكىؿ

 بصرم ُٓ ُ

ٍبد الرٍَّحمىًف  بد المَّو ٍبف عى عى
 الطَّاًئًفيّْ 

 طائفي ْٔ -ْْ ِ

ٍبد اٍلمىًمؾً ٍبف جيرىٍيج  -َُُ-ْٖ -ْٕ -ّْ ٓ عى
ُّٓ 

 مكي

 مدني ّٔ -ِٖ -ُ ّ عيبىيد المَّو ٍبف عيمىر

ًكيـ  ككفي ُِ ُ عيٍثمىاف ٍبف حى

ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو   -َُّ -َُُ-ْْ ْ عى
َُٗ 

 مدني



 اضفكارسػاضعاطة

 ّّٓ 

 م  ظ  رقـ ال د ث عدد مر  ات ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف عنو  ا ـ ال  

ٍمًرك ٍبًف قىٍيسو   -ّٖ -ٕٕ -ّٔ -ِٓ ٔ عى
َُٕ- َُٖ 

 يحمص

 بصرم ٕٓ ُ الميثنَّى بف سىًعيد الطائيٌ 

اًلد بف سىًعٍيد اٍليىٍمدىاًنيٌ   ككفي ُُٓ-َُٓ -ّٗ -َٗ ْ ميجى

اؽى  مًَّد ٍبًف ًإٍسحى -ٗٗ -ّٖ -ُٔ -ْٗ ٓ ميحى
َُٕ-َُٖ 

 مدني

ٍبد الرٍَّحمىًف  مَّد ٍبف عى ميحى
 ٍبف أىبي ذئب.

 مدني ُِٓ ُ

مَّد بف عىٍجبلىف  -ّْ -ِْ -ُْ -ُْ ُٖ ميحى
ُٓ- ٓٔ- َٕ- ُٕ- 
ٖٓ- ٖٕ- ّٗ- ْٗ- 

ٗٓ- ٗٔ- ٖٗ- 
َُٔ- ُُٗ-ُِٕ 

 مدني

مَّد بف عىٍمرك المٍَّيًثيُّ   مدني ٖٖ -ٖٕ -ٖٓ -ٕٓ ْ ميحى

ٍيبو  مًَّد ٍبًف كيرى  دنيم َُُ-َُِ ُ ميحى

يَّافى  كًر ٍبًف حى  مدني ِْ ُ مىٍنصي

ٍبد المَّوً   مدني ُّ-ُّ ِ نافح مكلى عى

 مدني ُٖ ُ ميكسىى ٍبًف عيٍقبىةى 

 دمشقي ْٕ ُ ًىشىاـ بف الغىاز

سَّاف  ًىشىاـ بف حى
 القيٍرديٍكًسيٌ 

ٖ ٖ- ُُ- ِٓ- ِٔ- 
ِٖ- ْٓ- ّٓ-ٓٓ 

 بصرم

 

ـى ٍبفى عيٍركىةى   مدني -ٓٓ-ِٓ-ّ-ُٗ ْ ًىشىا



 اضفكارسػاضعاطة

 ّّٔ 

 م  ظ  رقـ ال د ث عدد مر  ات ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف عنو  ا ـ ال  

ًبيبو يىزً   بصرم -ْٓ -ّٖ -ّْ -ِّ ْ يدى ٍبًف أىًبي حى

 -ََُ -ْٓ -ّٖ ٖ يىٍحيىى اٍلقىطَّافي 
ُُِ- ُُْ- ُِٓ-

ُِٗ- ُّّ 

 بصرم

يىٍحيىى بف سىًعٍيًد 
اًرمٌ   األىٍنصى

 مدني ُُٕ ُ

 يحمص ّٗ ُ يىًزيد ٍبًف ًسنىاف التًَّميًمي

 ككفي ّٗ ُ يىًزيدى ٍبًف كىٍيسىافى 

 شيخ ْٔ المجمكع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اضفكارسػاضعاطة

 ّّٕ 

 جد ؿ ت م ذ ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف:  (ٕ) 

 ا ـ التمم ذ

 

عدد مر  اتو عف 
 ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف

  ظم   رقـ ال د ث

 -ُْ -ُٔ -ُِ-ُُ-ٗ -ٕ ُْ أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى 
ُٖ- ُِ- ِِ- ِّ- ِْ- 
ِٓ- ِٔ- ِٖ- ِٗ- َّ- 
ُّ- ِّ- ّّ- ّْ- ّٗ- 
َْ- ٕٓ- ٓٗ- ّٖ- ّٗ- 

ْٗ- ٗٓ- ٗٔ- ٕٗ- 
َُِ- َُٔ- َُٕ- َُٖ- 
ُُُ- ُُْ- ُُٔ- ُُِ- 

ُِْ- َُّ- ُّّ 

 

 

 

 ككفي

ٍنبىؿو الشٍَّيبىاًنيُّ   -ُِٔ -ُِٓ -ُِّ -ُِِ ُُ أىٍحمىدي بفي حى
ُِٕ- ُِٖ- ُُّ- ُِّ- 

ُّْ- ُّٓ 

 

 بغدادم

 

 عسقبلني ٖٖ ُ  دىـ بف أىًبي ًإيىاس

اؽ بػػػػػػػػػػػػف ًإٍبػػػػػػػػػػػػرىاًىٍيـ  ًإٍسػػػػػػػػػػػػحى
ٍنظىًميٌ   الحى

 نيسابكرم ُٖ -ّٖ ُ

 مصرم ُٗ ُ سىدي ٍبفي ميكسىىأى 

ًبيحي ٍبفي نىاًفحو أىبيك تىٍكبىةى   حمبي ٔٓ -ٓٓ -ْٓ -ْْ ْ الرَّ

دىقىةي ٍبفي   ممرك  ُ ُ اٍلفىٍضؿً  صى

 

ٍبد المَّو ٍبف سىًعيد األىشىج  عى

 

ِٕ َِ- ِٕ- ْٔ- ْٗ- ُٓ- 
ّٓ- ْٓ-ُٔ- ِٔ- ّٔ- 

 ككفي

 



 اضفكارسػاضعاطة

 ّّٖ 

 ا ـ التمم ذ

 

عدد مر  اتو عف 
 ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف

  ظم   رقـ ال د ث

 ْٔ- ٔٓ- ٕٔ- ٖٔ- َٕ- 
ُٕ- ِٕ- ّٕ- ٕٓ- ِٗ- 
ٖٗ- ٗٗ- َُْ- َُٗ- 

ُُِ- ُُٕ- ُُٖ 

 ككفي

ٍير ٍبد المَّو ٍبف نيمى  ككفي ٔ ُ عى

 -ََُ -ُٓ -ْٖ -ْٕ -ٗ ٔ عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى 
َُٕ 

 ككفي

ك النَّاًقد    ُ عىٍمره

ّٗ 

 بغدادم

ػػػػػػػػػػػػػػػف  سى ًمػػػػػػػػػػػػػػػٌي ٍبػػػػػػػػػػػػػػػف اٍلحى عى
ًميٌ  ٍضرى  اٍلحى

 ككفي َُِ ُ

ًمٌي ٍبف سىًعيد   ككفي ٔٔ ُ عى

 بمخي ٗٔ ُ بىة بف سىًعٍيد الثَّقىًفيٌ قيتىيٍ 

 ككفي ْ ُ مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة 

ـى  مَّدي ٍبفي  دى  صيمصي َٗ -ٕٖ -ٖٓ -ُْ ْ ميحى

 

مَّد بف العبلء   ميحى

ُٗ ٖ-ّٓ- ِْ- ّْ- َٔ- 
ْٕ- ٕٔ- ٕٕ- ٕٖ- ٕٗ- 
َٖ- ِٖ- ّٖ- ْٖ- ٖٔ- 

ٖٗ- َُُ- َُّ-ُُِ 

 

 

 ككفي

 

ًميٌ  مَّد ٍبف طىًريؼ اٍلبىجى  ميحى

 

ُ 

 

َُٓ 

 

 

 ككفي

 



 اضفكارسػاضعاطة

 ّّٗ 

 ا ـ التمم ذ

 

عدد مر  اتو عف 
 ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف

  ظم   رقـ ال د ث

ٍيرو  مَّدي ٍبًف نيمى  -ِٗ -ُٕ -ُٓ -ُّ -َُ ٖ ميحى
ّٕ- ِٓ- ُُ 

 ككفي

ـو  مَّده ٍبفي سىبلى  خراساني ِ ُ ميحى

 ككفي ّ ُ ييكسيؼ اٍلقطَّاف.

 تمم ذٕٔ المجم ع

 

 التام  لُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف ات( جد ؿ المتابعٖ)

 

 د ثرقـ ال  عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

 ّ ُ ًإٍبرىاًىيـ ٍبف أىٍحمىد اٍلمىٍكًصًميّْ 

 َُٕ -ٗٗ -ّٖ -ُٔ ْ ٍبرىاًىٍيـ بف سىٍعد الزٍُّىًرمٌ إًّ 

مَّد اٍلفىزاًرمٌ   ُِ ُ ًإٍبرىاًىيـ بف ميحى

 ْٗ ُ أحمد بف خالد الكىبي

ٍفص اٍلمدًني  ٖ ُ أيسىامىة بف حى

اؽ األىٍزرىؽإً   ُّ ُ ٍسحى

اًعٍيؿ بف ًإٍبرىاًىٍيـ   -ّٓ -ِٖ -ِّ -ِِ -ُٕ ٕ األىسىًدمٌ ًإٍسمى
ّٓ- ُِٖ 

اًرمإً  ٍعفىر األىٍنصى اًعٍيؿ بف جى  َٔ -ُِ ِ ٍسمى

 َُِ ُ أىنىس بف ًعيىاض المٍَّيًثيٌ 

 ُٕ ُ ًبٍشر ٍبف اٍلفىٍضؿ البىجًميٌ 



 اضفكارسػاضعاطة

 َّْ 

 د ثرقـ ال  عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

 ِ ُ ثابت البناني

ًميد ٍبد اٍلحى ًرير ٍبف عى بّْيٌ  جى  ُُ ُ الضَّ

اًتـ بف إسمىاعيؿ  ٖٗ ُ حى

اج بف جَّ ٍيًصيٌ  حى مَّد المىصّْ  ُِٓ -َُُ ِ ميحى

ًعيُّ  فص ٍبف ًهياث النَّخى  َُّ -ُُٓ -ّٓ -ِٕ ْ حى

كىـ ٍبف ًمينىاء األىٍنصاًرمٌ   َٕ ُ اٍلحى

مَّاد بف أيسىامىة   ْٓ -ِٓ -ُُ ّ  حى

ًمي ٍيضى يد اٍلجى مَّاد بف زى  ٕٗ -ّ ِ حى

 -ََُ -ٕٗ -َٔ -ٕٓ -ُٗ ٕ حماد بف سممة
َُٕ- َُٖ 

اًلد بف ال ٍيًميٌ خى اًرث الييجى  -ُٖ -َٖ -ّْ -ّٔ -َّ -ّ ٖ حى
ّٗ- ُُٔ 

ٍبد اهلل السَّمَّاف  ُِٓ -َُُ -َٕ ّ ذىٍككىاف بف عى

ٍكح بف عيبىادىة القىٍيًسيٌ   ٖٗ ُ رى

 ُِٖ-ْٓ -ّّ -ُُ ْ زىاًئدىة بف قدامو الثَّقىًفي

ٍرب رىًشيٌ  زيىىٍير ٍبف حى  ُِ ُ الحى

 ّٓ -ّّ -ُ ِ-ّ ّ زيىىٍير بف ميعىاًكيىة

ٍبد اهلل البىكَّاًئيٌ   -ُِِ -َُِ-ُُُ -ٓٔ -ٓ ٔ ًزيىاد بف عى
ُّْ 

 ٔٗ -ُٓ -ّٓ -ُٓ ْ سيٍفيىاف الثٍَّكًرمٌ 

 -ٕٗ -ٓٗ -ٕٖ -ّٖ -ِٗ ٓ سيٍفيىافي بفي عييىٍينىةى 
ُِٕ 



 اضفكارسػاضعاطة

 ُّْ 

 د ثرقـ ال  عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

مىٍيمىاف بف ًببلىؿ التٍَّيًميٌ   ُٖ -ْٓ ِ سي

دالطَّيىاًلًسيٌ  مىٍيمىاف بف دىاكي  ْٔ ُ سي

مىيمىاف ٍبف عى   ُُٖ ُ المٍَّيًثيٌ  ٍمركسي

 ُِٔ ُ سىٍيؿ ٍبف ييكسيؼ

ًلٍيد السَّكيٍكًنيٌ  اع بف الكى  َْ ُ شيجى

اجً  جَّ  ََُ -ّٓ -ِٗ -ُٓ ْ شيٍعبىةي بفي الحى

ٍكشىب األىٍشعًرمٌ   َٕ ُ شىٍير بف حى

اًرب التَّيًميٌ  بَّاح ٍبف ميحى  ٔٔ ُ الصَّ

ٍفكىاف بف ًعٍيسىى الزٍُّىًرمٌ   ٔٓ ُ صى

اؾ حَّ  ٕٖ ُ بف مىٍخمىد الشٍَّيبىاًنيٌ  الضَّ

بَّاد بف العىكَّاـ الًكبلىًبيٌ   َُٕ -َُْ -ٕٔ ّ عى

مَّد  ٍبد الرٍَّحمىف بف ميحى عى
اًرًبيٌ   الميحى

ُ ِٕ 

ٍيًدٌم  ٍبد الرٍَّحمىف بف مى عى
 العىٍنبىًرمٌ 

ُ َٔ 

مىٍيمىاف اٍلًكنىاًنيٌ  ٍبد الرًَّحيـ ٍبف سي  ُُِ -َُٖ ِ عى

زَّاؽ بف  ٍبدي الرَّ  َُٔ -َُُ -ْٓ ّ ىىمَّاـ الًحٍميىًرمٌ عى

مَّد  ٍبد العىًزٍيز بف ميحى عى
ٍرًدم  الدَّرىاكى

ُ ٖٓ 

ٍبد اٍلقيدُّكس ٍبف بىٍكر الككفيٌ   ِٓ ُ عى

ٍبد اهلل بف ًإٍدًرٍيس األىٍكًدمٌ   ٗٔ ُ عى



 اضفكارسػاضعاطة

 ِّْ 

 د ثرقـ ال  عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

ٍبد المَّو ٍبف اأٍلىٍجمىحً   ِٓ ُ عى

بىٍير ٍبد اهلل بف الزُّ  ّٖ ُ عى

ٍبد اهلًل بف الميبى  ٍنظىًميعى -ّٖ-ّْ -ِّ -َّ -ِٗ-َِ ُُ ارىؾ الحى
ْْ- ٖٓ- َُٔ- ُُُ- ُُّ 

ٍبد المَّو ٍبف بىٍكر السٍَّيًميٌ   ُِٖ -ُٖ ِ عى

 ٖٗ ُ ةعىبد اهلل بف لىًييعى 

بد المًَّو ٍبف نيمير  -َُْ -ٕٗ -ِٓ -ُٖ -ُٔ ٔ عى
ُُٗ 

ٍبد اهلل بًف كىٍىب الدٍّْينىكىًرمٌ   ٖٗ ُ عى

ٍبد الكىاًحد بف ًزيىاد  ُِّ -ُُُ -ٓٔ -ٓ ْ العىٍبًدمٌ  عى

ٍبد اٍلكىاًرث ٍبف سىًعيد التٍَّيًمي  ُّ ُ عى

ٍبد اٍلكىىَّاب الثَّقىًفيٌ   ّٖ ُ عى

مىٍيمىاف الًكبلىًبيٌ  ٍبدىه بف سي  ُُٓ -ٗٗ -ٕٔ -ُٔ-ٓٓ ٓ عى

 ّْ ُ عيبىٍيد اهلل بف ميٍكسىى العىٍبًسيٌ 

 ٖٗ ُ عيٍثمىاف بف عيمىر العىٍبًدمٌ 

ًمٌي بف ميحى  اًئيٌ عى ٍكحى  ّْ ُ مَّد الرَّ

ًمٌي بف ميٍسًيرالقيرىًشيٌ   ٓٓ -ّٕ ِ عى

 ِّ ُ عمركبف عبداهلل اليمداني

اًرمٌ  اًرث األىٍنصى ك بف الحى  ٕٗ ُ عىٍمري

 ْٕ ُ عمرك بف دينار

 ْٕ ُ عمرك بف عطاء



 اضفكارسػاضعاطة

 ّّْ 

 د ثرقـ ال  عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

 َُِ -ٕٗ -ِٔ-ٕٓ -ّْ -ُّ ٔ ًعٍيسىى بف ييٍكنيس السًَّبٍيًعيٌ 

 ْٔ -ْْ ِ الفىٍضؿ بف ديكىٍيفو 

ٍيؿ بف ًعيىاض التًَّميًمي  ُٔ ُ فيضى

 ُ -ْٔ -ُ ِ قيرَّاف ٍبف تىمىاـ

ٍقبيًرمٌ  َكْ َ اف  َٔ ُ أىًبي سىًعٍيد المى

 ُّّ -ََُ -ٕٗ -ّٖ -ُْ ٓ لىٍيث بف سىٍعد

اًلؾ بف أنس  -َُ ِ-ٕٗ-ّٖ -ّّ -ِٓ-ّ ٗ مى
ُُّ- ُُْ-ُِ ُ 

 ّ ُ محاضر المعني

مَّد ٍبف أىًبي عىًدٌم السُّ   ّ ُ مىميٌ ميحى

مَّد ٍبف اٍلميثىنَّى  ُِٔ ُ ميحى

مَّد بف بىٍكر البيٍرسىاًنيٌ   ْٕ-َْ ِ ميحى

ًرير اًزـ الضَّ مَّد ٍبف خى  -ٓٓ -ّْ-ِٕ -ُٔ -ُٓ -ٗ ٖ ميحى
ٔٓ- ُِٗ 

مَّد ٍبف سىٍعد األىٍنصاًرمٌ   ُْ ُ ميحى

مَّد ٍبف سىًعيد اأٍلىٍصبىيىاًنيٌ   َُٖ ُ ميحى

رَّ  مىمىة الحى مَّد بف سى  ُُ ُ اًنيميحى

 َُِ ُ ميحمد بف شياب الزىرم

ٍبد الرٍَّحمىف  مَّد ٍبف عى ميحى
 الطَّفىاًكم

ُ ٖ 

بىٍير ٍبد اهلل ٍبف الزُّ مَّد بف عى  ُُٖ -ْْ ِ ميحى



 اضفكارسػاضعاطة

 ّْْ 

 د ثرقـ ال  عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

مَّد بف عيبىٍيد الطَّنىاًفًسيٌ   ُٖ ُ ميحى

بّْيٌ  ٍيؿ الضَّ مَّد بف فيضى  ََُ -ِٓ ِ ميحى

ٍنعىاًنيٌ  مَّد بف كىًثٍير الصَّ  ّٖ ُ ميحى

مَّد بف مىٍيميكف   ِٕ ُ ميحى

 -ّٖ -ِْ -ُّ -ُِ -َُ -ٕ َُ مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة الفىزىاًرم
ّٗ- ُٖ- ِٖ- ُِٗ 

مىٍيمىاف التٍَّيًمي  ِٖ -ّٓ- ِْ-ِٗ -ِِ -ُ ٔ ميٍعتىًمر بف سي

 َُٔ ُ مىٍعمىر بف رىاًشد

رىاسىاًنيٌ   َُْ ُ نىٍصر ٍبف بىاب اٍلخي

 ّ ُ النٍَّضر ٍبف شيمىٍيؿ

 ّٔ -ِٗ -ُٗ -ُٕ ْ ىيشىٍيـ بف بىًشٍير السَّمىًمي

رَّاح ًكٍيح بف الجى  -ْٔ -ْْ -ِٕ -ِٓ -ُٗ ٖ كى
ِٖ- ٖٗ- ٕٗ 

ًليد ٍبف ميٍسًمـ  ْٔ ُ اٍلكى

 -ُُُ -ٓٔ -ّٕ -ِ ْ-ُٔ ٕ يىٍحيىى ٍبفي زىكىًريَّا اليمدىانى
ُُٓ- ُِٗ 

 َُٕ ُ يىٍحيىى بف سىًعٍيد األيمىًكمٌ 

  قىطَّافيىٍحيىى ٍبف سىًعيد الٍ 

ُٕ 

ُُ- ُّ- ُْ- ُٖ- ُٗ- 
ِِ- ِِ- ِٓ- ِٗ-ٕٗ-ٖٗ-

َُِ- َُٔ- ُُٓ- ُُٗ- 
ُِٕ-ُّٓ 

ٍبد المَّو عيمىر ٍبف   -ُُٗ -ُُٓ -َُِ -ٖٗ -ٕٗ ٕيىحيى ٍبف عى



 اضفكارسػاضعاطة

 ّْٓ 

 د ثرقـ ال  عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع
طَّاب  ُّٓ-ُِٓ اٍلخى

ٍيح العىٍيًشيٌ  رى  ِٗ -ِِ ِ يىًزٍيد بف زي

 

كف   يىًزيدي ٍبفي ىىاري

ُٔ 

ٕ- َُ- ُّ- ُٓ- َِ- ِّ- 
ِٔ- ِٖ- ّٓ- ّٓ- ِٔ- 
ّٖ- َُْ-ُُْ- ُِٓ-ُِٗ 

 ٖٔ -ِٔ -ُِ -ٗ ْ يىٍعمىى ٍبف عيبىٍيد الطَّنىاًفًسيٌ 

 متابع ٜٖٓ المجم ع

 الناق   لُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف:  المتابعات( جد ؿ ٗ)

 رقـ ال د ث عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

 ُِْ ُ ًإبرىاًىيـ بف يىًزيد النَّخًعي

ًميٌ ًإبرىاًىيـ مي  مَّد بف عى  َُِ ُ حى

 ٕٓ ُ ابف أخى أبي سعيد الخدرم

ًميٌ  ٍرعىةى بف عىٍمر البىجى  ٖٗ -ِٖ ِ أىبيك زي

ٍبد الرٍَّحمىف الزٍُّىًرمٌ  مىمىة بف عى  ُِّ -ُُٕ -ّٗ -َٖ -ُْ -ٖ ٔ أىبيك سى

يد العبًدم  ٔ ُ أىبك سيكى

 ُُٗ ُ أىًبي عيٍثمىاف

ٍبد المَّو اٍلًكٍنًدمٌ   ُٗ ُ أىٍجمىح ٍبف عى

 ُُّ ُ ًإٍسرىاًئٍيؿ بف ييٍكنيس السًَّبٍيًعيٌ 

اًعٍيؿ بف ًإٍبرىاًىٍيـ األىسىًدمٌ   ٕٗ ُ ًإٍسمى

اًعيؿ ٍبف رياح  ٕٓ ُ ًإٍسمى



 اضفكارسػاضعاطة

 ّْٔ 

 رقـ ال د ث عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

 أىٍشعىث بف سىكَّار الًكٍنًدمٌ 

 

ُ َُْ 

 ّٗ ُ األىهىٌر، أىبيك ميٍسًمـ اٍلمىدىًنيٌ 

 ُٔ-ّٓ -ْٓ -ُّ -ِٖ-ِٔ -َُ ٕ أيكب السختيانى

س بىٍحر ٍبف  َُْ ُ كىًنيز اٍلفىبلَّ

ٍيسىرىة  ُّ ُ بيدىٍيؿ ٍبف مى

ك اٍلمعىاًفًرم  ْٔ ُ بىٍكر ٍبف عىٍمرو

 ُِٔ -ُُٔ-ُٖ -ُِ -ِ ْ ثىاًبت اٍلبينىاًنيٌ 

ٍيد الدّْيًميٌ   ٖٕ ُ ثىٍكر ٍبف زى

اًرًبيٌ  اًمح بف شىدَّاد الميحى  ُّْ ُ جى

ٍبر ٍبف نىٍكؼ اٍلًبكىاًليٌ   ِْ ُ جى

ي بىمىة بف سيحى  ُِِ ُ ـ التيميجى

بىٍير بفي ميٍطًعـ النٍَّكفىًميٌ   َُِ ُ جي

ًمٍيد  ٍبد الحى ًرٍير بف عى  ّٗ -ُٗ ِ جى

ًبٍيعىة الًكٍنًدمٌ  ٍعفىر بف رى  َُّ -ََُ ِ جى

بىًعي ٍيًريىة بف أىٍسمىاء الضُّ كى  ُ ُ جي

ًغيرىةى  اًتـً ٍبًف أىًبي صى  َّ ُ حى

ٍيد التٍَّيًميٌ  اًرث ٍبف سيكى  ِْ ُ اٍلحى

 ٔ ُ ًبٍيب بف أىًبي ثىاًبت اأٍلىسىًدمحى 

ًبيب ٍبف الشًَّييد  ِٔ ُ حى



ضفكارسػاضعاطةا  

 ّْٕ 

 رقـ ال د ث عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

ٍيًصيٌ  مَّد المىصّْ اج بف ميحى جَّ  ُِٓ ُ حى

بَّاًح الكىاًسًطيٌ  سىف بف الصَّ  ِٔ ُ الحى

ًنيٌ  ٍبد اهلل اٍلعيرى سىف بف عى  ُُُ ُ الحى

كىـ بف عيتىٍيبىة  ُّْ ُ الحى

كىـ ٍبف ًمينىاء األىٍنصاًرمٌ   َٕ ُ اٍلحى

مىٍيمىاف اأٍلىٍشعىًرمٌ  مَّاد ٍبف أىًبي سي  ُّْ ُ حى

ٍيد األىٍزًدمٌ  مَّاد بف زى  ُٗ ُ حى

مىمىة مَّاد بف سى  ْٓ ُ حى

ٍيد الطًَّكٍيؿ مى ٍيد بف أىًبي حي مى  ُٖ ُ حي

 

ٍيًميٌ  اًرث الييجى اًلد بف الحى  ٕٗ ُ خى

د ٍبف قىٍيس اٍلفىرَّاء  ّْ -ِْ ِ دىاكي

ٍبد اهلل   -ٕٖ -ْٕ -َٕ -ِْ -ِٔ -ُٕ -ٖ ٖ ذىٍككىاف بف عى
ُُٗ 

 َٖ -ْٓ ِ زيىىٍير بف ميعىاًكيىة

 ِٖ ُ ًزيىاد ٍبف ريىاح القىٍيسي

 ِٖ ُ ًزيىاد بف مىطىر العىدىًكمٌ 

كىـ اٍلعىنىًزمٌ  ٍيد أىًبي اٍلحى  ٗٓ ُ زى

ـه الدٍَّكًسيٌ   ٓٗ ُ سىاًل

 ٗٔ ُ سىاًلـ ٍبف عىٍبد اهلل ٍبف عيمىر

 



 اضفكارسػاضعاطة

 ّْٖ 

 رقـ ال د ث عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

ف األىفٍ ْبف سىاًلـ   ُ ُ طىسعىٍجبلى

ٍقبيًرمٌ   َُٕ -ٖٖ -ٖٔ ّ سىًعٍيد المى

 ُٗ ُ سىًعيد ٍبف أىًبي أىيُّكب

 ُُِ -ٕٗ -ْٔ-ُٕ -ٖ ٓ سىًعيد ٍبف اٍلميسىيّْب

بىٍير  ُُُ -ُ ِ سىًعٍيد بف جي

ٍكز الطَّاًئٌي   ٖٕ ُ سىًعٍيد بف فىٍيري

 ّٗ -ٕٗ ِ سيٍفيىاف الثٍَّكًرمٌ 

 ُُّ ُ سيٍفيىاف بف عييىٍينىة

مىمىة ٍضرىًميٌ  سى  ُّْ ُ بف كييىٍيؿ الحى

بىٍير مىٍيـ بف جي  ُْ ُ الدٍَّكًسيٌ  سي

مىٍيمىاف التٍَّيًميٌ   ُُٔ -ِْ ِ سي

مىٍيمىاف بف اٍلميٍعتىًمر  ٗٗ ُ سي

مىٍيمىاف بف ًببلىؿ التٍَّيًميٌ   ّٗ -ّْ ِ سي

د الطَّيىاًلًسيٌ  مىٍيمىاف بف دىاكي  ٗٓ ُ سي

ك الَّميًثي مىيمىاف بف عىمري  ُِْ ُ سي

مىٍيمىاف بف ًمٍيرىاف األىٍعمىش  ُٗ -ٕٕ -ٕٔ ّ سي

مىٍيمىاف بف ميٍكسىى الدّْمىٍشًقيٌ   َُّ ُ سي

اًلح   َُٔ-ٖ ِ سييىٍيؿ بف أىًبي صى

اجً  جَّ  ُِٗ-ُُْ -َْ -ُِ -ُٕ -ُٔ ٔ شيٍعبىةي بفي الحى

مىمىو  ٕٔ ُ شىًقٍيؽ بف سى

ٍكشىب  َٕ -ُٕ ِ شىٍير بف حى



 اضفكارسػاضعاطة

 ّْٗ 

 رقـ ال د ث عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

ٍيًريىة كى ٍخر ٍبًف جي  ُّ ُ ًمٍيًميٌ التَّ  صى

 َِ ُ طريؽ نيعيـ بف أىبي ىند

اًمر الشٍَّعًبيُّ   ٔٔ-ِّ ُ عى

ٌباد ٍبفي أىبي سىًعيد المىقبيًرمٌ   ٖٓ ُ عى

بَّاد بف العىكَّاـ  ٕٔ ُ عى

يىًنيٌ  ٍبد الرٍَّحمىف اٍلجي  ٕٖ ُ عى

ًقيٌ  رى ٍبد الرٍَّحمىف اٍلخى  ٖ ُ عى

كًميٌ  اًرث اٍلمىٍخزي ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف اٍلحى  َُٖ ُ عى

ٍبد اهلل المىٍسعيٍكًدمٌ  ٍبد الرٍَّحمىف بف عى  ُُُ ُ عى

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ىيٍرميز   ُُٗ -ْٗ -ْٕ -ّٓ -ُْ -ِٖ -ٖ ٕ عى

كَّاد ٍبًد اٍلعىًزيز ٍبف أىًبي رى  ّٔ ُ عى

مىمىو  عٍبد اٍلعىًزيز ٍبف أىًبي سى
 اٍلمىاًجشيكف

ِ ّْ- ٗٗ 

ًرمٌ  زى ٍبد الكىًرٍيـ الجى  ِٕ ُ عى

بٍ   ٗٗ ُ د اهلل بف ًإٍدًرٍيس األىٍكًدمٌ عى

 ُِّ ُ عىبد اهلل بف الميبىارىؾ

 

ٍبد اهلل بف ًدٍينىار  ُِِ -ٗٔ -ُ ُ عى

أًبي بف عىبد اهلل بف عىبد الرَّحمىف 
عىة عصى  صى

ُ ُِْ 

بد المَّو ٍبف لىًييعىة  ُٕ -ٕٔ ِ عى



 اضفكارسػاضعاطة

 َّٓ 

 رقـ ال د ث عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

ٍبد اٍلعىًزيز ٍبف  بد المىًمؾ ٍبف عى عى
ٍيج رى  جي

ُ ْٖ 

ٍبد اٍلمىمً  ٍير القيرىًشيٌ عى  َُِ-َٗ-َِ ُ ؾ ٍبف عيمى

 َُٗ ُ عيبىٍيد المَّو ٍبف اأٍلىٍخنىس

ٍبد اهلل الييذىًليٌ   ٖٔ ُ عيبىٍيد اهلل بف عى

 ُٖ-ْ ُ عيبىٍيد المَّو ٍبف عيمىر

ًكيـ األىٍنصاًرمٌ   ُْ ُ عيٍثمىاف بف حى

 َُِ ُ عيٍثمىاف ٍبف ميٍسًمـ ٍبف ىيٍرميز

بىاح  ُِّ-ُُِ -ْٔ- َّ-ْ ْ عىطىاء بف أىًبي رى

ٍيد المٍَّيًثيٌ   َٖ-ِْ ُ عىطىاء ٍبف زى

 ُُٗ ُ عىطىاء ٍبف ًمينىاء اٍلبىٍصًرمٌ 

 ِْ ُ عىطىاء بف يىسىار

 ُُٓ ُ عىًطيَّة بف سىٍعد العىٍكًفيٌ 

رىيث  ُِِ ُ عيقبىة بف حي

اًرمٌ   َِ ُ عيٍقبىةي بفي عىٍمًرك اأٍلٍنصى

اًلد  ٖٕ-ْ ِ ًعٍكًرمىة ٍبف خى

 ٗٓ ُ بف شىخيرالعىبلء 

اًرمٌ  سىف اأٍلىٍنصى  ُُْ ُ عيمىارىة ٍبف أىًبي حى

اًرًبيٌ   ٖٔ ُ عيمىرى ٍبف عىٍبد اهلل الميحى

 ْٕ ُ عيمىر ٍبف عىطىاء 

 ْٗ ُ ًعٍمراف أىًبي عيثماف التَّبَّاف



 اضفكارسػاضعاطة

 ُّٓ 

 رقـ ال د ث عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

كميٌ   ُِّ ُ عىمًرك بف أًبي عىمًرك المىخزي

ٍمًرك ٍبف ًدينىار  ُِِ-ٖٕ -ْٕ ّ عى

ك ٍبفي عى   ٗٓ ُ ٍبًد اهلل السبيعىعىٍمري

ك بف مىٍيميٍكف األىٍكًدمٌ   ْٕ ُ عىٍمري

ًميمىةى العبدمى   ٕٕ -ِٔ -ِٖ ّ عىٍكؼ ٍبف أىًبي جى

ًعيٌ  اًلؾ األىٍشجى  ٕٔ ُ عىٍكؼ بف مى

 

زىاًعيٌ  مىٍيمىاف الخي  ّْ ُ فيمىٍيح بف سي

 ِْ ُ اٍلقىاًسـ بف أبي بزَّة اٍلمىكّْيٌ 

مَّد  َّ ُ القىاًسـ ٍبف ميحى

 ُِٔ ُ تىادىة بف ًدعىامىة السَّديٍكًسيٌ قى 

ًبٍيح  ٗٓ ُ قىٍيس بف الرَّ

 ِْ ُ قىٍيس ٍبف عىبَّاد اٍلقىٍيًسيٌ 

ًعيٌ   ُّْ ُ كىًثير ٍبف ميٍدًرؾ اأٍلىٍشجى

ٍيب بف أىًبي ميٍسًمـ  ٖٕ ُ كيرى

ٍقبيًرمٌ   ُِّ -ٕٖ -ٖٔ ّ كيساف أىًبي سىًعٍيد المى

 َُْ-ُٗ ِ المٍَّيث بف سىٍعد

ًعيٌ مىالؾ ب اًرث النَّخى  ِْ ُ ف الحى

 ِْ -ُٖ -ُ ّ مىالؾ بف أنس

بَّاح  ٕٔ ُ اٍلميثىنَّى ٍبف الصَّ

ٍبر المىكّْيٌ  اًىد بف جى  ُُِ ُ ميجى



 اضفكارسػاضعاطة

 ِّٓ 

 رقـ ال د ث عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

اؽ مَّد ٍبف ًإٍسحى  ُِٕ -ٕٗ -ّٖ ّ ميحى

ًرير اًزـ الضَّ مَّد ٍبف خى  ُٓ ُ ميحى

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى  ٍيًد ٍبًف عى مًَّد ٍبًف زى  ٖٔ ُ ميحى

ٍيد بف عيمىر مَّد بف زى  ٔ ُ ميحى

مَّد بف ًسٍيًرٍيف  ْٗ ُ ميحى

ٍبد الرٍَّحمىف اٍبف أىًبي  مَّد بف عى ميحى
 ًذٍئب

ُ ُِٓ 

 ٗٗ ُ محمد بف عبد الرحمف بف المغيرة

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ثىٍكبىاف مَّد ٍبف عى  ُٕ ُ ميحى

ًعيٌ  ٍبد الرٍَّحمىف النَّخى مَّد بف عى  ُّْ ُ ميحى

 

مَّد   ٖٗ-ٕٔ ِ بف عىٍجبلىفميحى

ًمٌي الياشمي مَّد بف عى  ُّٓ ُ ميحى

ًمٌي بف أىًبي طىاًلب مَّد بف عى  َُِ ُ ميحى

مَّد ٍبف كيرىٍيب  َُُ ُ ميحى

مَّد ٍبف ميٍسًمـ الزٍُّىًرمٌ   ََُ ُ ميحى

مَّد بف ميطىرّْؼ المىدىًنيٌ   ّْ ُ ميحى

 ّٗ ُ مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة الفىزىاًرمٌ 

مَّد اٍلعىٍبدىًرمٌ ميٍصعىب ٍبف   ُْ ُ ميحى

 ْٖ ُ الميًغٍيرىة بف ميٍسًمـ القىٍسمىًميٌ 

بّْيٌ   ُّْ ُ ميًغيرىة بف ًمٍقسىـ الضَّ



 اضفكارسػاضعاطة

 ّّٓ 

 رقـ ال د ث عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

كر ٍبف اٍلميٍعتىًمر  ُِِ-َِ ُ مىٍنصي

 ُٖ -ُ ِ ميٍكسىى بف عيٍقبىة

 ٕٓ ُ مكلى ألبي سعيد

 ُِِ-ٗٔ ُ نىاًفح مىٍكلىى اٍبف عيمىر

ًعيٌ نيعىٍيـ ٍبف أىًبي ًىٍند األى   َُ ُ ٍشجى

ائغ.  ُُٗ -ِٔ -ّٓ ٖ نيفىٍيح أىبيك رىاًفح الصَّ

اؽ اٍليىٍمدىاًنيٌ  كف أىًبي ًإٍسحى  ُٕ ُ ىىاري

 َْ -ُِ ِ ًىشىاـ الدٍَّستيكىاًئيٌ 

سَّاف القيٍرديٍكًسيٌ   ُٔ ُ ًىشىاـ بف حى

اًرمٌ  ٍيد األىٍنصى  ُٖ ُ ًىشىاـ ٍبف زى

 َُّ ُ ًىشىاـ بف عيٍركىة

 َُْ-ٗ ُ السُّممي ىيشىيـ بف بشير

 ْٗ-ٖٖ -ُْ -ِٖ-ٖ ٓ ىىمَّاـ ٍبف ميٍنًبو

مًّْميٌ   َْ ُ ىىمَّاـ بف يىٍحيىى الميحى

اح بف عىٍبد اهلل اليىٍشكيًرمٌ   َْ ُ الكىضَّ

رَّاح ًكٍيح بف الجى  َٖ ُ كى

 ٖٓ ُ يىٍحيىى بف أىًبي كىًثٍير الطَّاًئيٌ 

اًرمٌ   َٔ ُ يىٍحيىى ٍبف سىًعيد اأٍلىٍنصى

مَّد ٍبف قىٍيس يىٍحيىى  ّْ ُ ٍبف ميحى

اًلؾ  ُُٕ ُ يىًزيد ٍبف أىًبي مى

 ٔ ُ يىًزيد ٍبف ًبٍشر السٍَّكسىًكي



 اضفكارسػاضعاطة

 ّْٓ 

 رقـ ال د ث عدد المتابعات ا ـ الرا ي المتابع

يَّة التًَّميًمي  ُٕ ُ يىٍعمىى ٍبف أيمى

اؽ السًَّبٍيًعيٌ   ُُٓ ُ ييٍكنيس بف أىًبي ًإٍسحى

بَّاب  ٕٕ ُ ييكنيس ٍبف خى

 ٗٗ ُ يكنس بف يزيد األيمي

 متابع  ٕٕٕ المجم ع

 
 في صحيح البخاري ُسلَْيَمان ْبن َحيَّانل ت( جدول المتابعا5)

 

 رقـ ال د ث الرا ي المتابع

مَّد اٍلفىزاًرمٌ   ٕٔ ًإٍبرىاًىيـ بف ميحى

 ٕٗٔ ًإبرىاًىيـ بف يىًزيد النَّخًعي

 ٖٚ ابف أخى أبي سعيد الخدرم

ٍبد الرٍَّحمىف بف عىٍكؼ مىمىة بف عى  َٖ أىبيك سى

ٍفص الٍ   ّ مدًنيأيسىامىة بف حى

 ُُٔ ثىاًبت اٍلبينىاًنيٌ 

اًمح ٍبف أىًبي رىاًشد  َُ جى

يـ التيمي بىمىة بف سيحى  ُِِ جى

بّْي ًمٍيد الضَّ ٍبد الحى ًرٍير بف عى  ّٗ جى

ًعيُّ  فص ٍبف ًهياث النَّخى  ِٕ حى

كىـ بف عيتىٍيبىة  ُّْ الحى

ٍيد مَّاد بف زى  ّٖ حى



 اضفكارسػاضعاطة

 ّٓٓ 

 رقـ ال د ث الرا ي المتابع

ٍيًميٌ  اًرث الييجى اًلد بف الحى  َّ خى

اًلح السَّمَّافذىٍككىا ٍبد اهلل أىبيك صى  ُُٗ-ِْ – ِٔ ف بف عى

 ُِٖ-ٓ زىاًئدىة بف قيدىامىة

 ُِٖ زيىىٍير بف ميعىاًكيىة

ك بف العىاص  ُِِ سىًعيد بف عىمري

 ُّْ سيٍفيىاف الثٍَّكًرمٌ 

 ُُّ-ّٖ سيٍفيىاف بف عييىٍينىة

اف التٍَّيًميٌ  مىٍيمىاف بف طىٍرخى  ُُٔ سي

مىٍيمىاف بف ًمٍيرى   ٕٓ افسي

اجً  جَّ  ُُّ-ّٓ، ِٗ، ِٕ، ُِ شيٍعبىةي بفي الحى

مىمىة  َُ شىًقيؽ ٍبف سى

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ىيٍرميز األىٍعرىج  ُُٗ-ْٗ-ٖ عى

 ٗٗ عبد العزيز بف سممة الماجشكف

ًرمٌ  زى ٍبد الكىًرٍيـ الجى  ِٕ عى

ٍبد المَّو ٍبف اأٍلىٍجمىحً   ِٓ عى

 ُِِ عىبد اهلل بف ًدينىار

عىةعىبد اهلل ب عصى  ُِْ ف عىبد الرَّحمىف أًبي صى

ٍبد المىًمؾ بف عيمىٍير  َٗ عى

ٍبد اٍلكىىَّاب الثَّقىًفيٌ   ّٖ عى

ٍبد اهلل الييذىًليٌ   ٖٔ عيبىٍيد اهلل بف عى

بىاحع  ُُُ طىاء بف أىًبي رى



 اضفكارسػاضعاطة

 ّٓٔ 

 رقـ ال د ث الرا ي المتابع

 ُِِ عيقبىة بف حيرىيث

 ُّ، ٓ ًعيسىى ٍبف ييكنيس السًَّبيًعيٌ 

 ٕٖ بيًرمكىٍيسىاف أىبيك سىًعيد اٍلمىقٍ 

 ٕٗ -ِّ، ُّ، ُٖ مىالؾ بف أنس

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى  ٍيًد ٍبًف عى مًَّد ٍبًف زى  ٖٔ ميحى

 

ٍبد الرٍَّحمىف الطَّفىاًكم مَّد ٍبف عى  ّ ميحى

مَّد ٍبف ميٍسًمـ الزٍُّىًرمٌ   ََُ ميحى

 ُٖ مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة الفىزىاًرمٌ 

مىٍيمىاف التٍَّيًمي  ُ ميٍعتىًمر بف سي

كر ٍبف اٍلميٍعتىًمر  ِِ، َِ مىٍنصي

و  ُِِ ميكسىى بف طىٌمحى

 ُِِ-َُِ-ٗٔ نىاًفح مىٍكلىى اٍبف عيمىر

سَّاف القيٍرديٍكًسيٌ   ِٔ ًىشىاـ بف حى

 ٗ ىيشىيـ بف بشير

ٍنعىاًنيٌ   ٖٖ -ٖ ىىمَّاـ بف مينىٌبو الصَّ

 ٗٓ يىٍحيىى بف أىًبي كىًثٍير

 ِٓ، ُُ، ٓ يىٍحيىى بف سىًعٍيد القىطَّاف

 ٕٗ يىٍحيىى بف سىًعٍيد القىطَّاف

ٍيحو  رى  ِِ يىًزٍيد بف زي

 ٗٗ يكنس بف يزيد األيمي



 اضفكارسػاضعاطة

 ّٕٓ 

 رقـ ال د ث الرا ي المتابع

 ٖٚالمجم ع                                                          

 

 في صحيح مسلم. ُسلَْيَمان ْبن َحيَّانل ت( جدول المتابعا6)

 

 رقـ ال د ث الرا ي المتابع

 ْ ف أىٍحمىد اٍلمىٍكًصًميّْ ًإٍبرىاًىيـ بٍ 

ًميٌ  ٍرعىةى بف عىٍمر البىجى  ِٖ أىبيك زي

ىٍسًدمٌ  اًعيؿ ٍبف ًإٍبرىاًىيـ األى  ِّ ًإٍسمى

 ِٔ أىيُّكب السٍّْخًتيىاًنيٌ 

 ُٕ ًبٍشر ٍبف اٍلفىٍضؿ

 ُِٔ -ُُٔ-ِ ثىاًبت اٍلبينىاًنيٌ 

مَّاد بف أيسىامىة  ْٓ حى

بىاحعى   ُُُ طىاء بف أىًبي رى

ماد بف  يدحى  ََُ زى

ًعيٌ  ٍفص بف ًهيىاث النَّخى  ّٓ حى

اًمح ٍبف أىًبي رىاًشد  َُ جى

ذَّاء اًلد اٍلحى  ُٓ خى

اًلح السَّمَّاف ٍبد اهلل أىبيك صى  ُُٗ-َٕ-ِٔ ذىٍككىاف بف عى

 ٓ زىاًئدىة بف قيدىامىة

 َٖ، ّّ، ْ زيىىٍير بف ميعىاًكيىة

مىٍيمىاف بف ًمٍيرىاف  ٕٓ سي



 اضفكارسػاضعاطة

 ّٖٓ 

 رقـ ال د ث الرا ي المتابع

اف مىٍيمىاف بف طىٍرخى  ُُٔ التٍَّيًميٌ  سي

ٍبد الرٍَّحمىف بف عىٍكؼ مىمىة بف عى  َٖ أىبيك سى

كىـ بف عيتىٍيبىة  ُّْ الحى

 ٕٗ-ّٓ سيٍفيىاف الثٍَّكًرمٌ 

مَّد بف ًسٍيًرٍيف  ْٗ ميحى

 ِٗ سيٍفيىافي بفي عييىٍينىةى 

اجً  جَّ  َْ، ُِ، ُٕ، ُٔ شيٍعبىةي بفي الحى

 ٔ طىاكيٍكس بف كىٍيسىاف

مىمىة بف كييىٍيؿ  ُّْ سى

ًقيٌ  رى ٍبد الرٍَّحمىف اٍلخى  ٖ عى

ٍبد الرٍَّحمىف ٍبف ىيٍرميز األىٍعرىج  ُُٗ-ِٖ عى

اًرث ٍبد المَّو ٍبف اٍلحى  ُٓ عى

 ُِٔ قىتىادىة بف ًدعىامىة السَّديٍكًسيٌ 

ٍبد اهلًل بف الميبىارىؾ  ُُ عى

 ٓ عيبىٍيد المَّو ٍبف عيمىر

اًلد  ٔ ًعٍكًرمىة ٍبف خى

ٍبد اهلل بف نيمى   ٕٗ ٍيرعى

 ُّ ًعيسىى بف ييكنيس

 ّْ ًعيسىى ٍبف ييكنيس السًَّبيًعيٌ 

 ُٖ مىالؾ بف أنس

ًعيٌ   ُّْ كىًثير ٍبف ميٍدًرؾ اأٍلىٍشجى



 اضفكارسػاضعاطة

 ّٓٗ 

 رقـ ال د ث الرا ي المتابع

مَّد بف بىٍكر البيٍرسىاًنيٌ   ُّٓ ميحى

 ٗٗ محمد بف عبد الرحمف بف المغيرة

مَّد ٍبف ميٍسًمـ الزٍُّىًرمٌ   ََُ ميحى

ٍعفىر األىٍنص مَّد ٍبف جى  ِ اًرمميحى

سىٍيف الياشمي ًمٌي بف الحي مَّد بف عى  ُّٓ ميحى

اًزـ مَّد ٍبف خى  ٗ ميحى

 ِْ، ِِ، ُِ، ٕ مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة الفىزىاًرم

مىٍيمىاف التٍَّيًمي  ِٗ، ُ ميٍعتىًمر بف سي

كر ٍبف اٍلميٍعتىًمر  ِِ، َِ مىٍنصي

 ُٖ ميكسىى ٍبف عيٍقبىة اٍلقيرىًشيٌ 

ًعيٌ نيعىٍيـ ٍبف أىًبي ىً   َِ-َُ ٍند األىٍشجى

 َْ ًىشىاـ الدٍَّستيكىاًئيٌ 

ٍنعىاًنيٌ   ْٗ -ٖٖ-ِٖ ىىمَّاـ بف مينىٌبو الصَّ

اح بف عىٍبد اهلل اليىٍشكيًرمٌ   َْ الكىضَّ

رَّاح ًكٍيح بف الجى  ٕٗ -ُٗ كى

 ٔ يىٍحيىى ٍبفي زىكىًريَّا اليمدىانى

 ٕٗ -ُٗ، ُٖ يىٍحيىى بف سىًعٍيد القىطَّاف

 ٗٓ أىًبي كىًثٍيريىٍحيىى بف 

ك بف العىاص  ُِِ سىًعيد بف عىمري

بىٍير مىٍيـ بف جي  ُْ الدٍَّكًسيٌ  سي

مىٍيمىاف بف ًببلىؿ التٍَّيًميٌ   ّٗ -ّْ سي



 اضفكارسػاضعاطة

 َّٔ 

 رقـ ال د ث الرا ي المتابع

سَّاف القيٍرديٍكًسيٌ   ِٔ ًىشىاـ بف حى

ـه الدٍَّكًسيٌ   ٓٗ سىاًل

 ُِِ-َُِ-ٗٔ نىاًفح مىٍكلىى اٍبف عيمىر

يـ التيمي بىمىة بف سيحى  ُِِ جى

 ُِِ بد اهلل بف ًدينىارعى 

ٍيب بف أىًبي ميٍسًمـ  ٖٕ كيرى

 ٜٛ                                                          المجم ع 
  

 

 : تفرد بها وفيها علة سواه التي ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف ( مرويات7)
 

 ال د ث رقـ العم   ا ب العم  الرا ي ا ـ

اج بف أرطاة جَّ  َُّ كثيران، يدلس صدكؽ الحى

ٍممىى اٍلبىٍكًريَّة  ّٕ مجيكلة سى

اًؾ ٍبًف عيٍثمىافى  حَّ  ٓٔ صدكؽ ييـ الضَّ

 ْٖ ثقة، يدلس كيرسؿ عبد الممؾ بف عبد العزيز

ٍبًد اهلل السًَّبٍيًعيُّ  ك ٍبفي عى  ِٓ ثقة، مدلس عىٍمري

 َُٓ-ِٗ ضعيؼ مجالد بف سعيد

 ٕ المجم ع

  

 

 

 



 اضفكارسػاضعاطة

 ُّٔ 

 : سواه علة فيها التي ف َ  َّافُ َمْ َماف بْ  مرويات (8)

 ث ال د رقـ العم   ا ب العم  الرا ي ا ـ

ٍبد المَّو اٍلمىكّْيٌ   َُِ مجيكؿ أىبك عى

 ٕٓ مجيكؿ بف أىًخي أىًبي سىًعيد

اج بف أىٍرطىاة جَّ صدكؽ يخطئ كثيران  حى
 يدلس

ِٔ- ْٔ- ٔٔ-ٕٔ-َُّ- َُْ- 
َُٗ- ُُُ-ُُّ- ٖٔٔ- ٖٕٔ  

 َُٖ مقبكؿ زياد بف ضميره

ٍينىب ًبٍنت كىٍعب  َُِ مقبكلة زى

ٍبد الرٍَّحمىًف  بد المًَّو ٍبف عى عى
 الطَّاًئًفيّْ 

 ْْ صدكؽ يخطئ كييـ

 ْٖ ثقة يدلس كيرسؿ عبد الممؾ بف عبد العزيز

ٍبد المَّو الطَّاًئًفي  ْٔ مقبكؿ عيٍثمىاف ٍبف عى

 ُٗ صدكؽ اختمط عىطىاء بف السَّاًئب

 ْٕ ضعيؼ عمر ٍبف عىطىاء ٍبف كىرىاز 

ٍبًد اهلل السًَّبٍيًعيُّ  ك ٍبفي عى  ُُٖ -ُُٕ ثقة يدلس عىٍمري

ٍيد  ُُٗ صدكؽ يخطئ كىًثير بف زى

اؽ مَّد ٍبف ًإٍسحى  َُٕ صدكؽ يدلس ميحى

مَّد بف عىٍجبلىف  صدكؽ اختمطت عميو  ميحى
 أحاديث أبك ىريرة

ُْ-َُٔ 

مَّد ٍبف كيرىٍيب  َُُ مقبكؿ ميحى

كؿ الشَّاًمي  ْٕ كثير اإلرساؿثقة  مىٍكحي

 ُٗ-ٕٓ مجيكؿ مكلى أًلىًبي سىًعيد

 راكمُٔ المجم ع



 اضفكارسػاضعاطة

 ِّٔ 

 : منه أوثق ھو من فيها خالف التي ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف ( مرويات9)

 ث ال د رقـ الرا ي الذي خالفو ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف ا ـ

 ّ دىامىةك زىاًئدىة بف قي ، ك ًعيسىى ٍبف ييكنيس، يىٍحيىى بف سىًعٍيد القىطَّاف

رَّاح، ك اٍلميٍعتىًمر ٍبف سيمىٍيمىاف ًكٍيح بف الجى مَّد ٍبف عىٍبد المَّو ٍبف ، كى ك ميحى
بىٍير  ك عيٍثمىاف بف عيمىر العىٍبًدمٌ ، ك الفىٍضؿ بف ديكىٍيفو ، الزُّ

ْْ 

اًلؾ بف أىنىس، ك سيٍفيىاف بف  اًزـ، ك المٍَّيث بف سىٍعد، ك مى مَّد بف خى ميحى
يىى بف زىكىًريَّا بف أىًبي زىاًئدىة، ك عىٍبد اهلل بف نيمىٍير، ك يىًزٍيد عييىٍينىة، ك يىحٍ 

اج جَّ ٍكف، ك شيٍعبىة بف الحى  بف ىىاري

ُِٗ 

 ّ المجم ع
 

 ليـ مقر نًا بُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف:  ( جد ؿ أ ماء مف ر يَّ ٓٔ)
 رقـ ال د ث مف ُر ي ليـ مقر نًا بُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف

مَّاد بف أي   ُُ سىامىة بف زيد القرشيحى
اًرث األىٍنصاًرٌم. بد المًَّو بف اٍلحى  ُٓ عى

ٍفصي ٍبفي ًهيىاثو   َُْ-ٕٓ -ِّ حى
 ُّ ًعٍيسىى بفي ييٍكنيس السًَّبٍيًعٌي.

اًئٌي. ٍكحى ٍبد اهلل الرَّ مَّد بف عى ًمٌي بف ميحى  ّْ عى
ٍعنىى اًضره اٍلمى  ّ ميحى

 ٖٓ ميعىاذ بف ميعىاذ التًَّمٍيًميٌ 
ٍبد المَّو بف نيمىٍير ميحى   ٗٓ مَّد ٍبف عى

مىٍيمىاف الًكبلىًبيٌ  ٍبدىة بف سي  ُٔ عى
 ٔٔ يىٍحيىى بف زىكىًريَّا بف أىًبي زىاًئدىة

 ٓٗ يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو القطاف
 ٖٔ المجم ع



 اضفكارسػاضعاطة

 ّّٔ 

 ( جد ؿ ا ير    خ  م ماف بف   اف ٔٔ)

 الن ب  المئ    عدد مر  ات  م ماف بف   اف عنو ال   

 %ُّ ُٖ د بف عج فم م

 %ٗ ُِ الحجاج بف أرطأه

 ( جد ؿ أ ير ت م ذ  م ماف بف   اف.ٕٔ) 

 الن ب  المئ    عدد مر  ات  م ماف بف   اف عنو ال   

 %َّ ُْ   ب  أبي أبي بكر بف

 %َِ ِٕ عبد اهلل بف األشج

 

 ـ  تابع عم ياالتي ت بع عم يا  التي ل مر  ات ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف( جد ؿ عدد ٖٔ) 

 الن ب  المئ    العدد الن ع

 %ٓٗ ُِٖ مر  ات  م ماف بف   اف التي ت بع عم يا.

 %َّ ُْ مركيات سميماف بف حياف التي فييا عمة سكاه.

مركيات سميماف بف حياف التي خالؼ فييا مف 
 ىك أكثؽ منو.

ّ 
ِ% 

 %ٓ ٕ مركيات سميماف بف حياف التي تفرد بيا.

 ت ُ َمْ َماف ْبف َ  َّاف في الكتب ال ت   م ند أ مد.عدد مر  ا( ٗٔ)

 الن ب  المئ    العدد الن ع

يَّاف  %ْ ٘ في صحيح البخارم مركيات سيمىٍيمىاف ٍبف حى

يَّاف  %ِٔ ٖ٘ في صحيح مسمـ مركيات سيمىٍيمىاف ٍبف حى

يَّاف سنف  % ُّ ُٖ داكد أبي مركيات سيمىٍيمىاف ٍبف حى



 اضفكارسػاضعاطة

 ّْٔ 

يَّاف في مركيات سيمىٍيمىاف ٍبف  %ُِ ُٔ الترمذم حى

يَّاف في  %ُِ ُٔ النسائي سنف مركيات سيمىٍيمىاف ٍبف حى

يَّاف في  %ُِ ِٗ ابف ماجو سنف مركيات سيمىٍيمىاف ٍبف حى

يَّاف في مسند أحمد   %ُِ ُٔ مركيات سيمىٍيمىاف ٍبف حى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اضفكارسػاضعاطة

 ّٔٓ 

 فيرس الم ض عات:  ابعاً 
 

 ب  ...................................................................................... اإلىداء

 ج  .............................................................................. الشكر كالتقدير

 ُ ....................................................................................... الميقًَّدمىة

ان ترمجة:  األول انفصم
َ
م

ْ
ي
َ
ه
ُ
ه س

ْ
ان، ب

َّ
ي
َ
 ٕ .......... .فيه وانتعديم اجلرح عهماء وأقىال ح

 ٖ ................................................... َحغَّانػْبنػُدَضْغَطانػترجطةػػاألولػاضطبحث

 ٗ ................................... .ككفاتو ككالدتو، كنسبو، ككنيتو، اسمو،: األكؿ المطمب

 َُ ..................................................... .كتبلميذه شيكخو،: الثاني المطمب

 ُِ ................... .َحغَّانػْبنػُدَضْغَطانػسيػواضتعدغلػاضجرحػرضطاءػأشوال:ػاضثاظيػاضطبحث

مىٍيمىاف المكثقيف العمماء أقكاؿ: األكؿ المطمب يَّاف ٍبف لسي  ُّ ............................... .حى

مىٍيمىاف مكثقيف الغير مماءالع أقكاؿ: الثاني المطمب يَّاف ٍبف لسي  ُٓ .......................... .حى

ان مرويات: انثاوي انفصم
َ
م

ْ
ي
َ
ه
ُ
ه س

ْ
ان ب

َّ
ي
َ
 ُٔ ........ .أمحد مسىد و انستة، انكتب يف ح

ػوطدضمػاضبخاريػرواغةػػوطدوزاتػاضصحغحغنػسيػَحغَّانػْبنػُدَضْغَطانػطروغات:ػاألولػاضطبحث
 ُٕ ...................................................................................... .ضه

مىٍيمىاف مركيات: األكؿ المطمب يَّاف ٍبف سي  ُٖ ......................... .البخارم صحيح في حى

مىٍيمىافي  مركيات: الثاني المطمب يَّاف ٍبف سي  ُّ ............................ .مسمـ صحيح في حى

 ٖٓ .حظبلػبنػأحطدػوطدظدػػاألربعةػاضدظنػسيػَحغَّانػْبنػُدَضْغَطانػطروغات:ػػاضثاظيػاضطبحث

مىٍيمىاف مركيات: األكؿ المطمب يَّاف ٍبف سي  ٖٔ ........................... .داكد أبي سنف في حى

مىٍيمىاف مركيات: الثاني المطمب يَّاف ٍبف سي  ُّّ .......................... .الترمذم سنف في حى

مىٍيمىاف مركيات: الثالث المطمب يَّاف ٍبف سي  ُٓٔ .......................... .النسائي سنف في حى

مىٍيمىاف مركيات: الرابح المطمب يَّاف ٍبف سي  ََِ ......................... .ماجو ابف سنف في حى

مىٍيمىاف مركيات: الخامس المطمب يَّاف ٍبف سي  ِِٔ ................. .حنبؿ بف أحمد مسند في حى
 
 



 اضفكارسػاضعاطة

 ّٔٔ 

 ِِٗ .................................................................................. اخلامتة

 ِّٗ ......................................................................... النتائج: أكالن 

 ِٓٗ .................................................................... :التكصيات: ثانيان 

 ِٔٗ ....................................................................... انعامة انفهارس

 ِٕٗ ........................................................... القر ني اآليات فيرس: أكالن 

 ِٖٗ ....................................................... .النبكية األحاديث فيرس: ثانيان 

 َّٓ ....................................................... ليـ المترجـ الركاة فيرس: ثالثان 

 ُّّ ....................................................... .كالبمداف األماكف فيرس: رابعان 

 ُّْ ..................................................... كالمراجح المصادر قائمة: خامسان 

 ّٓٔ .......................................................... عاتالمكضك  فيرس: سادسان 

 ّٕٔ ............................................................. العربية بالمغة الدراسة ممخص

 ّٖٔ .......................................................... اإلنجميزية بالمغة الدراسة ممخص

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 طضخصػاضدرادةػباضضغةػاضعربغة

 ّٕٔ 

 ا   بالمغ  العرب  ممخص الدر 

يَّافىذا البحث بعنكاف  مىٍيمىاف ٍبف حى كينبح أىمية ، كمسند أحمد، في الكتب الستة ومركياتك  سي
يَّاف ىذا البحث مف ككف مىٍيمىاف ٍبف حى كقد اختمفت أقكاؿ العمماء فيو جرحان كتعديبلن،  راكم بو عمة، سي

ت في كتناكل ب الستة، كمسند أحمد،الكتفي كتكصمت إلى خبلصة مفادىا إنو صدكؽ في ركايتو 
، مف هير المكرر ركاية ُّٓحيث بمغ عددىا الكتب الستة، كمسند أحمد، ىذا البحث مركياتو في 

كقد اشتمؿ البحث عمى مقدمة، ذكرت فييا الباحثة أىمية المكضكع كبكاعث اختياره، كأىداؼ 
ؿ البحث عمى فصميف، تضمف البحث، كمنيج الباحثة، كطبيعة عمميا في ىذا البحث، كما اشتم

كؿ فصؿ منيما عدد مف المباحث، كتضمنت المباحث عدد مف المطالب، ككذلؾ اشتمؿ البحث 
 منيا: عمى خاتمة بىيٌنت فييا الباحثة بعض النتائج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ الدراسة،

يَّاف مىٍيمىاف ٍبف حى يَّاف بالنظر إلى مركياتك لـ يخالؼ إال في ثبلثة أحاديث،  سي مىٍيمىاف ٍبف حى  سي
يَّ ل ركل البخارمك يتضح إنو قميؿ التفرد في الركاية، الكتب الستة، كمسند أحمد، في  مىٍيمىاف ٍبف حى اف سي

خمسة أحاديث مف هير المكرر كاحد منيا معمؽ بصيغة التمريض، كأربعة أحاديث كميا مما تكبح 
ككانت طبيعة الدراسة في ىذا ، ةالباحث كبعض التكصيات التي أكصت بيا عمييا في الصحيح،

كمف ثـ دراسة ىذه الركايات مف خبلؿ تخريجيا أكالن ، إيراد نص الحديث كامبلن مف مصدره، البحث
كاستخبلص حكـ عمى كؿ ، ثـ دراسة رجاؿ اإلسناد، كالتكسح حسب الحاجة، مف الكتب التسعة

إسناد ىذه الركاية بالصحة أك كمف خبلؿ ذلؾ قامت الباحثة بالحكـ عمى ، رجؿ مف ىؤالء الرجاؿ
كقد كردت أحاديث في صحيحي ، الحكـ عمى ىذه الركايات فيكاإلستئناس بأقكاؿ العمماء ، الضعؼ

كذلؾ الشتماليما ، كمسمـ ليا دكف دراسة، اكتفت الباحثة بتصحيح اإلماـ البخارم، البخارم كمسمـ
 اج بيا.عمى األحاديث الصحيحة فقط كالتي أجمح العمماء عمى االحتج

كهريب ، كقامت الباحثة في طيات البحث بالتعريؼ ببعض األلفاظ الغريبة مف كتب المغة
 ككذلؾ التعريؼ ببعض البمداف التي مرت مف خبلؿ الدراسة.، ككتب شركح الحديث، الحديث

يَّاف كتبلميذه مىٍيمىاف ٍبف حى كالمتابعات التامة ، كقامت الباحثة بعمؿ جداكؿ تتضمف شيكخ سي
كختمت الباحثة ىذا البحث بعمؿ ، كالتي تفرد بيا، كاألحاديث التي خالؼ فييا، اقصة لوكالن

 الفيارس.

 
ػوآخرػدرواظاػأنػاضحطدػضضهػربػاضعاضطغن.



دةػباضضغةػاإلظجضغزغةطضخصػاضدرا  

 ّٖٔ 

ػ
 ا نجم ز  ممخص الدرا   بالمغ  

Study  Abstract  

 

In this study the researcher studied the narrations of Suleman Ibn 

Hayyan in the six books and Musnad Ahmad which amounted to ُّٓ 

narrations. The nature of the study is based on dealing with the full text of 

the tradition (Hadith) as it was mentioned in its source and then study these 

narrations by explaining them first from the nine books and expanding 

them according to need. After that she studied the men who attributed them 

and judged each of these men. Through this the researcher judged the 

attribution (Sanad) of this narration to prove either its validity or its 

weakness seeking the opinions of the scholars in judgment on these 

narrations. There were traditions(Hadith) in Sahih Al Bukhari and Muslim 

but the researcher only corrected Al Bukhari and Muslim without studying 

them because she adopted the correct traditions only because they were 

agreed on by all scholars.  

In her research the researcher defined some of the exotic words in the 

language books, strange talk, hadith books explanation and  also some of 

the countries which she came across in her study. 

The research included an introduction in which the researcher 

highlighted the importance of the subject the reasons of  selecting it, its 

aims, the research methodology, the nature of her work in this research and 

some of the studies dealing with the study of narrations. The research 

included a number of fields. The fields  included a number of demands. 

The research also included the conclusion in which she showed the 

outcomes of the study and some of ten recommendations made by her. The 

researcher prepared a schedule including Ibn Hayyan elders and students, 

his follow-ups, the mussing points, and the traditions which he did not 

agree with or stood alone in them. The researcher concluded this study with 

the indexes. 

 

Our last call, praise be to Allah the Lord of the Universe 
 


