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 إهداء 

 

وقياماً ببعض  ،واعرتافاً بفضله خدمةً لسنّته، احلبيب املصطفى  إىل

 الدفاع عنه  احلق يف

إىل من عاشا وال زاال يعيشان مهِّي، ويؤرق مضجعهما التفكري يف 

 يْ عيناي والداي احلبيبنيورَ تفوقي وتقدمي، نُ

ذه الرسالة كما لو ز همن صرب وضحّى، وعاش كل حلظة من إجناإىل 

 ، زوجي احلبيبكان صاحبها

إىل فلذات كبدي، ومشروع جناحي يف حياتي، ومصباح أملي، ابنيت 

 وأوالدي

 الرحم إىل إخوتي وأخواتي الكرام، وكل من ربطتين هبم صلة

 احلب يف اهللو

، ويعيش سنّته يف كل حلظة من املصطفىحيب إىل كل من 

 ...وجياهد إلعالء رايته حياته

 أهدي هذه الرسالة



 
 شكر، وتقدير 

  
على ماا أسابع علاّي مان ، الر، وياّر،ني با ن أخاون مان ّخّدماي ُساّني نب ِّار  اا ، وآخر الحمد هلل أّولا 

ااار و رمااار  سااابحانر الحماااد والمااان  قااااف، ،لااار إتمااااذ  اااسا الرساااالي رلاااذ  ااا ِّ الم وِّ ، و ّسااار لاااي بمنِّ
 .ظ ذ سلطانرعر، و يوا،ي ن مر ومزيد ، لر،  ما ينبغي لجالل وجه اا والف   حمد

 على عطائهما السي ل ينقطع. ، وأجزل لهما الي روالدّي الغاليين س رول أنسى ول أم   
 ماا وأتقاّدذ بالياا ر الجزيا  إلاى أسااتاسي ويايخي الفا اا  اوساتاس الاد تور: نا،ااس حساين حماااد 

باالت ل ذ، والتوج ار السي  ان لر أعظذ الّدور ،ي إخمال دراستي ب اد انقطاعهاا، وماازال يتف ا  عليناا 
، ومان تلاا او اادي ، حتى أنني أعجز عن إحصاء أ اد ر علايّ  ين السي ل ين ب أبداا والترب ي  المّ 

ميورتر علاّي ب ناوان  اسا الرساالي، وتفّ الر بقباول اعيارا، عليهاا، ،قّلادني باسلا وسااذ يار،  ر، اع، 
 ي خير الجزاء.وحباني من علمر، و، لر، ووقتر ما أنوء بحملر، ،جزاا هللا عنِّ 

 ما وأتقّدذ بالي ر الجزي  إلاى اوساتاسين الفا اّلين اللاّسين تخّرماا وتفّ اال بقباول مناقياي  اسا 
ثرائها، وتصويب ما ،يها من الخط  والّزلا ، وأعظاذ الّنااس ِمّنايا علاى المارء مان  الرسالي، وتوجيهها، وا 

 لترا ال يوب: أريدا 
 .حفظر هللا ، يلي الد تور: وليد عو  ي

 حفظها هللا. اسل ذ و، يلي الد تورة: ليلى
 ما ل  فوتني أن أتقّدذ بخالص الي ر، وال ر،اان إلاى  ا  مان قاّدذ لاي ياد ال اون، وساا ذ ،اي 

 إتماذ  سا الرسالي، وأخص  بالسِّ ر منهذ:
زوجي الحبيب السي حبااني مان التوج ار، وتهيئاي الجاّو للدراساي، والصابر وطولاي الباال اليايء 

 الخثير.
 ما أي ر أخي الحبيب اوستاس محمود عجور )أبو عبد هللا( على ما حباني من وقتار الغاالي 

خراجها على  سا الوجر  .،ي تنسيق الرسالي، وطباعتها، وا 
 و سلا أخي الحبيب رامي )أبو عبد الرحمن( على وقفتر م ي ،ي التغليف واعخراج.

وت ااحيتهذ، ووقاااو،هذ إلاااى جاااانبي ول  ساا ني أن أنساااى يااا ر أولدي اوحباااء علاااى صااابر ذ، 
 حتى النها ي.

 الجم ع خير الجزاء. يجزى هللا عنِّ ،
     



 أ

 
 

 
 

وعلاى  هلل رب ال المين، والصالة والسالذ على المب وث رحميا لل االمين ا سايّدنا محماد ا الحمد      
 آلر وصحبر، ومن سار على  د ر، واقتفى أثرا إلى يوذ الدين، وب د...

من أج ِّ ال لوذ، وأنف ها للمسلذ ،ي دن اا، وأخراا، و سا ال لذ  ل هللا ،إّن علذ حديث رسو 
يتفااّرإ إلااى عاادد  ماان ال لااوذ، ماان أساساا اتها علااذ ال لاا  الااسي ل بااّد ماان الغااوص ،ااي أعماقاار للوصااول 

الااّرد، وماان ثااّذ ال ماا  باار، أو  إلااى ثماارة علااذ الحااديث و ااو الح ااذ علااى الحااديث ماان حيااث القبااول، أو
وبالتااالي  ،علااى إم ان ااي سااماإ الااّراوي ماان ياايخر ت ّر،دقااائق علااذ ال لاا  مااا يت لااق بااالالتاارا، وماان 

روط الصاحي، تصال اعساناد، أو إرساالر، ،ُ قبا  اوول إن تاوا،رف بااقي ياالوصول إلى الح ذ على ا
ن لذ     ن ليرا ِعّلي.ويرّد الثاني وا 

، وقااد رسااول هللا   ااسا وقااد تفاااوف الصااحابي ر ااوان هللا علاايهذ ،ااي مقاادار أخااس ذ عاان
مان الناح اي الزوج اي،  ؛ لقربهاا مان رساول الهادى برزف مان بيانهذ أذ  المايمنين عائياي 

ا لادارس علاذ الحاديث ال تمااذ الخااص ،اي مرو ااف عائياي   والقلب ي؛ لاسا  اان مان المهاذ جادا
 لخثرتها من ناح ي ال دد، وأ ميتها من ناح ي الم مون.

المتصاا ، أذ  ماان المساند حديثاري ثبااوف ساماإ الااراوي عنهاا؛  اا  ومان  ااسا ال تمااذ النظاار ،ا
 من المرس  المنقطع.

 الرواة المختلاف ،اي ساماعهذ مان عائياي ) ومن  سا الباب جاءف  سا الرسالي ب نوان:
 .(دراسي نقد ي

والحّق أّن  سا المو اوإ يتاداخ  ، ار علاذ ال لا  ماع علماي المصاطلح، والجارح والت ادي ؛ ،اال 
 النقطااإ ،اي على ثبوف سماإ الراوي من يايخر مان الغاوص ،اي دقاائق علاذ المصاطلح  للح ذ ُبدّ 

 اعسناد وأسبابر، وطرق التحم ، والتدل س، واعرسال، ولير ا.
 ول بّد  سلا من م ر،ي أحوال الّرواة وأقوال اوئّمي ،يهذ لت ثير سلا على تحّملهذ لمرو اتهذ.

 د رأيي.سدِّ  ُ ب قلمي، و صوِّ أن  ُ   سا وأس ل هللا 
 إلاى حولاا وقوتاا، ل إلار إل ، وألج يوقوت يمن حول ر  ،ِ أتو   عل ا، و أست ينا و أ ياللهذ إن

 .ف سهالا ن إسا يئوأنف تج   الّحز ، أنف، ل سه  إل ما ج لتر سهالا 
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 وبواعث اختياره:  ،أهمية الموضوع

 ااي  ااسا تاار لااي إلااى أ مِّ ب ااد توج اار مياار،ي الفا اا ، وطرحاار علااّي مو ااوإ  ااسا الرسااالي، ولف
المو ااوإ، ودخولااار ،اااي جواناااب يااتى مااان علاااوذ الحاااديث، والحاااق أّننااي ماااا  ناااف ودرا أ ّم اااي  اااسا 

ب اد  اسا  المو وإ وعمقر لول توج ر أستاسي الفا ا  لت ال ر ،اي  اسا ال لاوذ، وعماق م ر،تار ،يهاا،
ومااور الهامااي؛ و ااي ماان ا ال دياادأّن ،ااي جنباااف  ااسا المو ااوإ  أدر اافالتوج اار ماان مياار،ي الخااريذ 

  التالي:
أن  سا المو وإ يندرج ،ي علذ ال ل ، والمصطلح، والجرح والت دي ، ولي ،ي  سا  .1

 .ال لوذ يغف خاص؛ عدراخي ل ظ ذ أ ميتها، و بير نف ها، وخدمتها لسني الحبيب 
أن  سا المو وإ يندرج ، ر مو وإ النقطاإ الظا ر والخفي، و و من او م ي بم ان  .2
 ، سا نوٌإ ُمِهذٌّ عظ ُذ الفائدِة ُيْدّرُا بالتِّّساِإ ،ي الروا يِ ال عنر ابن الصالح ا رحمر هللا ا: " حتى ق

والمس وُر ،ي  سا الباِب منُر ما ُعِرّ، ، ِر اعْرساُل  ...ّمّع الم رّ،ِي التامَّيِ  ،والجْمِع ِلُطُرِق اوحاديثِ 
ماِإ ِمّن الراوي ، ِر   .(1)"أْو ّعّدُذ اللّقاءِ بم رّ،ِي ّعّدِذ السَّ

هاعااات  يوثيااا الا ا اة  اار الاا وات المتيااا ها   اام  ة  ما      اة  وأما  اتياا  
 أ ب ب، وه :

لخثرتهااا واناادراج ال ديااد ماان الياارائع ،يهااا، ، ااان لبااد ماان   أ م ااي مرو اااف عائيااي .1
 تمح ص مرو اتها من باب التثبف ،ي الدين.

سااااء بحاااد ساتهاااا تحتااااج إلاااى دراساااي وتمحااا ص؛ أنهاااا مااان النسااااء، وق ااا ي اوخاااس عااان الن .2
 لص وبي اوخس عنهن، وقلتر مقارني باوخس عن الرجال.

 ثرة الرواة المختلف ،ي سماعهذ منها؛ ، اان لباد مان تادقيق النظار ،اي  اسا الخاتال،،  .9
 وب ان الراجح ، ر، للوصول ،ي النها ي إلى ح ذ صح ح على مرو اتها.

نااا عائيااي  .4 ،ااي عصاارنا ماان الط اان ،ااي عر ااها، و،ااي حااديثها،  مااا تت اار  لاار ُأم 
ون سلااا إسااهاذ ،ااي إبااراز م انتهااا ال لم ااي،  تمحاا ص مرو اتهااا؛،رأيااف أن ماان وسااائ  الااد،اإ عنهااا 

 وب ان جلي  قدر ا، وعظ ذ نف ها لألمي.

                                       
عثماااان بااان عباااد (  ابااان الصاااالح)  الميلاااف: ،م ر،اااي أناااواإ علاااوذ الحاااديث. (934:ص)الصاااالح  ابااان ( مقدماااي1)

النايار: دار الختاب ، فحا ماا ر  اساين ال االمحقاق: عباد اللطياف الهما ذ ،  اا(549فالرحمن، أبوعمرو، تقي الادين )
 .ذ 2552 ا /  1429سني النير: ، الطب ي: اوولى، ال لم ي
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 :أهداف البحث 

وج لهاا ،اي مبحاث  المختلف ،ي سماعهذ من عائياي جمع أقوال النقاد ،ي الرواة  .1
 اعتنى بهسا المو وإ.  مستقالا  اا وني لذ أجد بحثمنفرد؛ 

وبالتااالي م ر،ااي اتصااال   ماان عائيااي ثبااوف سااماإ  اايلء الاارواةتحقيااق القااول ،ااي  .2
 طاعها. ي، أو انقالروا

إ،ادة طلبي ال لذ والباحثين، وتو،ير الوقف والجهد عليهذ بإعطائهذ النتيجاي التاي توصالف  .9
 إليها ،ي  سا المو وإ اليائا.

 الم تبي الحديث ي بهسا البحث، والجهد المتوا ع.إثراء  .4

أردف الستفادة لنفسي، والت س س ال لمي الجيد ،ي ال لوذ التي يندرج عنوان بحثي ،يها،  .5
 و سا ل يتو،ر  ما يتو،ر ،ي سنواف الطلب، و ثرة المطال ي قب  النيغال بال طاء.

 :منهج البحث 
 يئ التحلييل النقدي، وذكل عىل النحو التايل:اعمتدت يف هذا البحث عىل املهنج الاس تقصا

 :، والي جمة لة وي ييبة  ،أواًل: منةج  ه  جمع ال وات
مااان خاااالل تتباااع أقاااوال ال لمااااء   جماااع الااارواة المختلاااف ،اااي ساااماعهذ مااان عائياااي .1

أو  ، وينف ار ب  اهذ،  ن يثبف ب  اهذ الساماإالمختلفي عند حديثهذ عن اثباف سماإ الراوي منها؛ 
، أو روا ااااي أحااااد أصااااحاب  تااااب ناقااااد عاااان الااااراوي: ل يتبااااين سااااماعر ماااان عائيااااي  أن  قااااول

التي تدل على  لطرق لير سلا من اإلى  الصحاح للراوي عنها مع نفي ناقد  لسماإ  سا الّراوي منها،
 اختال، النقاد.

الاسين لهاذ روا اي عنهاا ،اي  ل أقتصر على الّرواة المتخلذ ،ي سماعهذ من عائيي .2
 ي، ب  آتي ب   راو  وقفف على اختال، النقاد ،ي سماعر منها.الختب الست
 .ترتيب الرواة على حرو، الم جذ .9
أتوسع ب ا  اليايء ،اي ترجماي الاّراوي و م اي سلاا ،اي م ر،اي عدالاي الاّراوي، و ابطر،  .4

إم ان ااي لقائاار باا ذ الماايمنين عائياايواوماااخن التااي ساا نها، واوزمنااي التااي تنّقاا  ،يهااا؛ للوصااول إلااى 
 .وصّحي سماعر منها، 

  ث ناً : منةج  ه  من ق ة أقوال النق ا، والي جاح بينة :
، أو س ار أصاحاب الّصاحاح  مان عائياي أبدأ ب قوال النقاد المثبتين لساماإ الاراوي  .1

 .الّراوين روا يا من طريق الّراوي ا صاحب الدراسي ا عنها
 قاد النا،ين لسماإ الراوي منها.ب قوال الن  ثذ آتي  .2
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 تبع سلا ب قوال النقاد المتوقفين ،ي الق  ي.ثذ أ .9
ا بالمتقدمين، ثذ المت خرين، وأت ّر  أح ا .4 نااا وقاوال الم اصارين حساب الحاجاي، أبدأ دائما

 . ّ   سا ،ي مطلب مستق  يتناول اختال، الّنقاد ،ي إثباف سماإ الراوي من عائيي 
ااجم ااع اوقااوال، ثااذ أُ  ،ااي مطلااب آخاار أناااقب ب ااد سلااا .5 باااف السااماإ أو نف اار علااى ح إثرجِّ

  وء الم ط اف التي وقفف عليها.
 :ث لثً : منةج  ب لن بة لا واا ت الي   واه  ال اوي        ة 

الختاب إن  ان الراوي لر روا اف عن عائيي ،ي الختب الستي ،إّني أقتصار علاى روا ااف  .1
ي حاال عادذ وجاود روا ااف  لار و،ول أت ّر  لغير ا إل عند الحاجي،  ولو  انف روا ي واحدة، الستي،

،ي الختب الستي ،إني آتي بروا اتر عنها من الختب الميهورة الم تمادة عناد أ ا   عن عائيي
 سلا حسب ما تقت  ر حاجي البحث. ّ  الحديث و 
تخريج الروا اف التي أتيف بها تخريجاا مختصراا؛ ون الدراسي ل سف ،اي مجاال التخاريج؛  .2

ب الستي ،إني أس ر الختاب والباب والجزء والصفحي ورقذ الحديث مع س ر ،إن  انف الروا ي من الخت
، ن عائياايعااطريااق الروا ااي علااى طريقااي تحفااي اوياارا،، وسلااا تحااف مطلااب روا اااف الااراوي 

ن  انف الروا ي ،ي لير الختب  أما ،ي باقي المطالب ، ختفي بس ر الجزء والصفحي ورقذ الحديث، وا 
 جزء والصفحي ورقذ الحديث إن ُوجد وسلا ،ي أّي مطلب. الستي ،إني أختفي بس ر ال

أقتصر ،ي المناقيي، والتخريج على الروا اف التي من طريق الاراوي محا  المناقياي عان  .9
 ، ول ألتفف إلى الطرق اوخرى إل لل رورة. عائيي

 ل أت ر  لالختال، اللفظي بين الروا اف؛ ل دذ ،ائدتر ،ي مو وإ بحثي. .4
   ه  الي جمة لأل ال : ابعً : منةج

أختفااي ،ااي ترجمااي اوعااالذ الااواردة علااى مااا يتطلااب الموقااف ترجمتاار باختصااار، ول ألتاازذ  .1
 بترجمي    علذ ورد ،ي البحث.

ر الترجمااي، ول ُأحياا  إلااى مااا .2 ساابق؛ للاازوذ  إن لزمنااي ترجمااي الااراوي مااّرة أخاارى ،ااإنِّي أخاارِّ
 الترجمي ،ي م انها.

 :الجهود السابقة 
لاد تور أطروحتي االستقصاء لذ أقف على رسالي علم ي تت لق ب نوان بحثي إل ب د البحث و 
التاااب ون الثقاااف المااتخلذ ،ااي سااماعهذ ماان "  ب نااوان:، و انتااا للماجسااتير والااد توراامبااارا الهاااجري 

وقد ج   رسالي الماجستير للرواة من حر، اولف "  الصحابي ممن لهذ روا ي عنهذ ،ي الختب الستي
 ماان حاار، السااين إلااى آخاار حاار، ال ااين، لخاان رسااالت ر  ااي حاار، السااين، ورسااالي الااد تورااداإلااى ب

اااعلاااى التااااب ين الثقااااف، ولاااذ تُ  ااقتصااارت  بالبحاااث،  ماااا أنهاااا اقتصااارف علاااى ص عائياااي خصَّ
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الهاااجري ،ااي  د. مااا أنااي أختلااف مااع  التاااب ين الااسين لهااذ روا ااي عاان الصااحابي ،ااي الختااب السااتي، 

إلى النتيجي،  ما أني أق ي ،ي سماإ الراوي من عائيي، ،ي حاين أن د.  ، والوصولطريقي البحث
ن اختلفااف مااع الااد تور ،ااي  الهاااجري ،ااي  ثياار  ماان اوح ااان ل  ق ااي ،ااي  ااسا السااماإ. لخنااي ا وا 
اوسلوب ا أعتر، لر بالسبق ،اي البحاث ،اي  اسا المو اوإ،  ماا أّن رساالت ر تتساما باالقّوة واعمتااإ، 

 ر، ونفع اوّمي ب لمر.  ،جزاا هللا  ّ  خي
: ماان روى عاان عائيااي أذ جاازء " ، ب نااوانيااب ي ال لااوذ الساالف ي مااا وجاادف بحثاااا علااى موقااع: 

، س اار ، اار مااا اسااتطاإ باادر باان محمااد آل باادر ال ناازي  " للباحااث: ولااذ  ساامع منهااا الماايمنين 
ذ منها مييداا والرواة المختلف ،ي سماعه عائيي  الوصول إل ر من الرواة السين لذ  سم وا من

ل دذ السماإ أو الختال، بب   أقوال اوئمي النقاد، ساخراا رأ ر ،ي سماإ  ا  راو  بطريقاي مختصارة 
جداا، لخن  سا البحث ا مع تقديري لجهد باحثر وسبقر ،ي دراسي  سا المو وإ ا لاذ  يام   ا  الارواة 

نما اقتصر على س ر أرب ي وعيري عائيي  المختلف ،ي سماعهذ من ن راو اا ،قط، واختلفف وا 
م ر ،ي ب  هذ،  ما أن دراستر مختصرة بخال، منهجي ،ي بحثي ،هو دراساي تحليل اي استقصاائ ي 

لااي، و ااو أ  اااا لااذ  اا ف بروا اااف للاارواة الااسين س اار ذ، لااسا ربمااا تخااون  ااسا الرسااالي أوسااع وأياام  مطوّ 
 للمو وإ السي تناولتر.
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  زواجها بالمصطفى المطلب الثاني:
 عائشة الفقيهة النجيبة في مدرسة النبوة المطلب الثالث:
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 بها، وظروف النشأة قبل زواجها بالمصطفى  نس المطلب األول:
يق اوخبار، الحبيباي بناف الحبياب  أذ  الميمنين، الفقيهي، ال الماي، النجيباي، الصادِّ قي بناف الصادِّ

 الم  ااي، الت م ااي، القرياا ي، ،عااامر باان عثمااان قحا،ااي أبااي باان هللا عبااد ب اار أبااي عائيااي بنااف
 .(1)اعطالق على اومي نساء رأ،ق رسول هللا زوجي الميمنين، أذ النبو ي،

 .(2) نيتها: أذ عبد هللا
 .(9)الخنان ي عو مر بن عامر بنف رومان أذ  ي: وأمها
 .(4)خمس أو سنين، ب ربع المب ث ب د ُولدف

 وبهسا   ون م الد ا ب د اعسالذ.
ا، وقد أخسف اعسالذ من م ينر الصا ،ي دون و ي الطا رة المطّهرة التي ما عر،ف اليرا أبدا

أّي ياائبي،  يااف ل، وقاد ُولاادف ،ااي بياف خياار  ااسا اوماي ب ااد نبيهاا، ثااذ انتقلااف إلاى بيااف رسااول هللا 
ااا حااين نزولاار، ،ُياانقب علااى قلبهااا الصااا،ي سي الصاافحي الب  اااء الااسي لااذ   لت خااس الااوحي ل ا

 تخدرا الدن ا وزخر،ها.
   تينا إل يوذ علينا  مر ولذ الدين، يدينان و ما إل أبوي  أعق  لذ: " قالف  عائيي عن

ا ،ابتنى ب ر، وبي بدا ثذ وعي ي، ب رة النهار؛ طر،ي ، هللا رسول ، ر  ، اان دارا، بفناء مسجدا
 أباو و ان إل ر، وينظرون  منر   جبون  وأبناي ذ، المير ين نساء عل ر ، قف القرآن، و قرأ ، ر  صلي
  (5)" المير ين من قريب أيرا، سلا ،زإ،  القرآن، قرأ إسا عين ر  ملا ل بّ اء، رجالا  ب ر

، وحاااال أسااارتها التاااي ترباااف ،اااي أح اااانها، ،ااان ذ الزوجاااي  اااان  اااسا حاااال بياااف عائياااي
 الصالحي ،ي المنبف الطيب. 

 

                                       
 .(2/195وسير أعالذ النبالء، للس بي )، (15/57( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(1
د  وساال مانّ 4375(، ح )7/925أخاارج أبااو داود ،ااي سااننر  تاااب اودب/ باااب ،ااي الماارأة ُتّخنَّااى ) ((2 بااّن  ( عاان ُمساادَّ

ثنا حماٌد، عن  ياِذ بن ُعروة، عن أب ر، عن عائيي أنها قالف:  ا رسوّل هللا ُ    صواحبي لهنَّ ُ نى،  ّحْرب  قال: حدَّ
ٌد: عبُد هللا بن الز «  َفاْكَتِني ِباْبِنِك َعْبِد اللَِّه» قال:   هللا.بير، قال: ، انف ُتخنى ب ذِّ عبد  ني ابّن أختها، قال ُمسدَّ

 .(4/955خ ص الحبير )ن حجر إسنادا ،ي التلوصحح اب
 (.2/195(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )15/58( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(9
 (.8/291( اعصابي ،ي تمييز الصحابي، لبن حجر )(4
( أخرجاااار البخاااااري ،ااااي صااااح حر  تاااااب الصااااالة/ باااااب المسااااجد   ااااون ،ااااي الطريااااق ماااان لياااار  اااارر بالناااااس (5
( عن  حياى بان ب يار، عان اللياث بان سا د، عان عقيا  بان خالاد، عان محماد بان ياهاب، 475(، ح )159ا1/152)

 عن عروة بن الزبير، عن عائيي بر.
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  زواجها بالمصطفى المطلب الثاني:
 الهجارة وقبا  ،، وتوالي اوحزان على قلب الحبيبب د و،اة أذِّ الميمنين خديجي

أن ُ سرِّي عان قلاب نب ار بهد اي  مبار اي قاّدمها لار ،اي  ياء هللا  (1)ب امين أو يهراا، عير بب  ي
وقاااد ُلفاااف ،اااي ساااراقي الحريااار؛ ل طياااّب خااااطُر المصاااطفى ويجااادد عزمااار علاااى  منامااار جبريااا 

مواصاالي الاادعوة باانفس  مطمئنااي، تساااندا زوجااي صااالحي تيااد ماان أزرا منااس بدا ااي المرحلااي الثان ااي ماان 
ساخر هللا لار أذ المايمنين خديجاي مايازرةا لار ،اي بدا اي المرحلاي اوولاى مان دعوتار، و،اي الدعوة،  ما 

  سا إيارة وا حي إلى أ م ي الزوجي الصالحي ،ي مساندة الداع ي ،ي    مراح  دعوتر. 
ُأِريُتـِك ِفـي اَلَمَنـاِم َثَلـاَث َلَيـالا، َجـاَءِني       »  : هللا رسول قال: قالف أنها عائيي عن

ِِـِك َفـََِذا َأَنـِت ِهـَي، َفـَأُقوُل: إِ      ِبِك ا ْن َلَمَلُك ِفي َسَرَقٍة ِمْن َحِريرا، َفَيُقوُل: َهِذِه اْمَرَأُتَك، َفَأْكِشُف َعـْن َوْج
 .(2)« َيُك َهَذا ِمْن ِعَنِد اللِه، ُيْمِضِه

سالمي بان عباد الارحمن  يأباوقد روى اعماذ أحمد ،ي مسندا قصي  اسا الازواج الم ماون، ، ان 
 بنااف خولااي جاااءف خديجااي،  لخااف لمااا ": قااال (4)عبااد الاارحمن باان حاطااب ، و حيااى باان(9)عااو، نباا

 ب ااراا، ياائف إن: قالااف « َمــْن :» قااال تاازوج  أل هللا رسااول  ااا: قالااف مظ ااون، باان عثمااان اماارأة ح اا ذ
ن  ب ار، أباي بناف عائياي إل اا؛  هللا خلاق أحاب ابناي: قالاف « َفَمـِن الِبْكـُر   :» قاال ثيِّبااا  يئف وا 
 َفــاْذَهِبي:»قااال تقااول، مااا علااى واتب تااا بااا، آمنااف زم ااي، بنااف سااودة: قالااف « الثَّيِّــُب  َوَمــِن:» قااال

َِِما  الخيار مان علا  ذ  هللا أدخا  ماسا رومان أذ  ا: ،قالف ب ر، أبي بيف ،دخلف « َعَلّي َفاْذُكِري
 أبااا انتظااري : قالااف ئيااي،عا عل اار أخطااب  هللا رسااول أرساالني: قالااف ساا  ومااا: قالااف والبر ااي 

 والبر ااي  الخياار ماان علاا  ذ  هللا أدخاا  ماااسا ب اار أبااا  ااا: ،قالااف ب اار، أبااو ،جاااء  اا تي، حتااى ب اار
  اي إنماا لار  تصالح و ا : قاال عائيي، عل ر أخطب  هللا رسول أرسلني: قالف ساا  وما: قال
ُُـوَك،    ْيـِه َفُقـوِلي َلـُه:    ِجِعـي ِإلَ اْر:» قاال لار، سلاا ،س رف  هللا رسول إلى ،رج ف أخ ر، ابني َأَنـا َأ

ُِي ِفي اَلَِْسَلاِم، َواْبَنُتَك َتْصُلُح ِلـي   أذ قالاف وخارج، انتظاري : قاال لار، سلاا ،اس رف ،رج اف « َوَأَنَت َأ

                                       
 . (2/195( سير أعالذ النبالء، للس بي )(1
( عان خلاف 2498(، ح )4/1883) ( أخرجر مسالذ ،اي صاح حر  تااب الف اائ / بااب ،اي ، ا  عائياي (2
ا عن حماد بن زيد عن  ياذ بن عروة، عن أب ر، عن عائيي بر.ا يبن  ياذ، وأبا  لرب ع، جم  ا

( أبااو ساالمي باان عبااد الاارحمن باان عااو، الز ااري الماادني، قياا : اساامر عبااد هللا، وقياا : إسااماعي ، ثقااي م ثاار، ماان (9
ياب التهاسيب، الثالثر، ماف سني أربع وتس ين، أو أربع ومائي، و ان مولدا سني ب ع وعيرين، روى لر الجماعاي. تقر 

 (.545لبن حجر )ص:
(  حيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلت ي أبو محمد، أو أبو ب ر المدني، ثقي، من الثالثي، ماف ساني أرباع (4

 (.539ومائي، روى لر مسلذ، وأصحاب السنن اورب ي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:



5

 
 

 املبحث األول: عائشة الصديقة يف حياة النبي                      عائشة  الفصل األول: ترمجة خمتصرة للصديقة
5 

ا وعااد مااا ،ااوهللا ابناار، علااى س ر ااا  ااان قااد عاادي باان مط ااذ إن: رومااان  ب اار، وبااي ، خلفاار قااط، وعاادا
 مصاب  ل لاا قحا،اي أباي ابان  اا ،قالاف الفتاى، أذ امرأتار وعنادا يعاد بان مط ذ على ب ر أبو ،دخ 

  اسا أقاول: عادي بان للمط اذ ب ر أبو قال إل ا، تزوج إن عل ر، أنف السي دينا ،ي مدخلر صاحبنا
 التااي عدتاار مان نفساار ،اي  ااان مااا  هللا أس اب وقااد عنادا، ماان ،خاارج سلاا، تقااول إنهاا: قااال تقاول،
 ساف بناف يومئاس وعائياي إ ااا، ،زّوجهاا ،دعتار ، هللا رساول لاي ادعاي: لخولي ،قال ،رجع، وعدا

 الخيااار مااان عل اااا  هللا أدخااا  مااااسا: ،قالاااف زم اااي، بناااف ساااودة علاااى ،ااادخلف خرجاااف، ثاااذ سااانين،
 إلااى ادخلااي وددف،: قالااف عل اار، أخطبااا  هللا رسااول أرساالني: قالااف ساا  مااا: قالااف والبر ااي 

ا و ان لر، ساا ،اس ري  أبي  ،حيتار عل ار، ،ادخلف الحاج، عان تخلاف قد السن، أدر تر قد  بيراا، ييخا
 بان محماد أرسالني: قالف ي نا  ،ما: قال ح  ذ، بنف خولي: ،قالف  سا  من: ،قال بتح ي الجا ل ي،

 ادعهاا: قاال ساا، تحاب: قالاف صااحبتا  تقاول مااسا  اريذ،  افء: قال سودة، عل ر أخطب هللا عبد
 يخطباا، أرسا  قاد المطلاب عباد بان هللا عباد بان محماد أن ذتازع  اسا إن بن اي أي: ،قال ،دعتها، لي

 إل اار  هللا رسااول ،جاااء لااي، ادع اار: قااال ن ااذ،: قالااف باار، أزوجااا أن أتحبااين  ااريذ،  اافء و ااو
 أن ب اد ،قاال التاراب، رأسار علاى  حثاي ،ج ا  الحاج، مان زم اي بان عبد أخو ا ،جاء ا إ اا، ،زوجها
 زم ااي، بنااف سااودة  هللا رسااول تاازوج أن التااراب يرأساا ،ااي أحثااي يااوذ لسااف ر إنااي ل ماارا: أساالذ
 هللا رسول ،جاء : "قالف السنح، ،ي الخزرج  من الحارث بني ،ي ،نزلنا المديني ،قدمنا: عائيي قالف

ناي لفاي أمي بي ،جاءف ونساء اونصار، من رجال إل ر واجتمع بيتنا، ،دخ  ،  باين أرجوحاي وا 
 ثاذ مااء، مان بيايء وجهاي ومسحف ،فرقتها، جم مي ولي اورجوحي، من ، نزلتني بي، ترجح عسقين
نااي الباااب، عنااد بااي وقفااف حتااى تقااودني أقبلااف  ،ااإسا بااي دخلااف ثااذ نفسااي، ماان ساا ن حتااى ونهااج وا 
 حجرا، ، جلستني ،ي اونصار، من ونساءٌ  رجالٌ  وعندا بيتنا، ،ي سرير   على جالٌس   هللا رسول

 باي وبناى ،خرجاوا والنسااء، الرجاال ،وثاب ، اا، لهاذ راوبا ،يهذ، لا هللا ،بارا أ لا  يلء: قالف ثذ
 باان ساا د إلينااا أرساا  حتااى ياااة، علاايَّ  ُسبحااف ول جاازور، علاايَّ  ُنحاارف مااا بيتنااا، ،ااي  هللا رسااول
 . (1)" سنين تسع بنف يومئس وأنا نسائر إلى دار إسا  هللا رسول إلى بها يرس   ان بجفني عبادة

 تساع، بناف و ي بها وبنى سف، بنف و ي وجهاتز   هللا رسول أن ": عائيي وعن
 . (2)عيرة " ثمان بنف و ي عنها وماف

                                       
(، وقاااال الياااي  يااا يب اورنااايوط ،اااي  اااامب 25753(، ح )554اااا42/551) امساااند ،اااي اعمااااذ أحماااد أخرجااار ((1

نمااا  ااو متصاا   لاار، وأيااار أبااو ساالمي و حيااى إلااى اتصااالر قباا  نها ااي الحااديث عنااد  : "المسااند إساانادا حساان، ... وا 
 قولهما: قالف عائيي. ،ظهر أنهما إنما رو ا  سا الحديث عنها ".

ساحاق باان إبارا  ذ، وأبااو ب ار باان ( عان  حيااى بان  حياا1422(، ح )2/1593( أخرجار مساالذ ،اي صااح حر )(2 ى، وا 
أبي ييبي، وأبو  ريب، عن أبي م او ي، عن سل مان بن مهران اوعمب، عن إبرا  ذ النخ ي، عن اوساود النخ اي، 

 عن عائيي بر.
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 عائشة الفقيهة النجيبة في مدرسة النبوةالمطلب الثالث: 
أن تخااون  ااسا  ،ااي بيااف النبااوة منااس الصااغر، و ااسا ح مااي ماان هللا عائيااي ْف بَّاارّ تّ 

،اي قلبهاا مناس الصاغر، ،اال   اون  نااا مجاالا الصغيرة النجيبي زوجيا لنب ر، لُينقب  سا ال لذ النبوي 
لتاد، ها عاطفتهاا الّخلق اي للتفااني  للمحو أو التغيير، و انف  سا المرأة اوقرب إلى قلاب النباي

أ،قاااار نساااااء اومااااي علااااى  ،ااااي الفهااااذ مناااار، وتبل ااااع علماااار ب اااا  حااااسا،يرا، حتااااى لاااادف عائيااااي
 اعطالق.

، واسات  ابها ال مياق ل لمار أخثار مان أن ونماسج حرص الصدِّ قي علاى الفهاذ مان النباي
 تحصى، أس ر منها نموّسجين ،ي  سا الُ جالي:

 النموذج األول: 
 ،س رف: قال ح  تها  من تغتس   يف  النبيَّ  امرأةٌ  س لف " :قالف عائيي عن

 »: قااال بهااا  أتطهاار  يااف: قالااف. بهااا ،تطهاار مسااا ماان ،رصااي ت خااس ثااذ تغتساا ،  يااف علمهااا أناار
َّ َِا ُسْبَحاَن اللِهَتَط : عائيي قالف: قال ا وجهر على بيدا عييني بن سف ان لنا وأيار ا واستتر « ِري ِب

 ،ااي عماار أبااي اباان " وقااال الاادذ أثاار بهااا تتب ااي: ،قلااف  النبااي أراد مااا وعر،ااف إلااي واجتااسبتها
 . (1)الدذ " آثار بها تتب ي : "،قلف روايتر،

 النموذج الث ن :
 آتَـــوْا مَــا يُؤْتُــونَ وَالَّــذِينَ }: اآل ااي  ااسا عاان  هللا رسااول ساا لفُ  " :قالااف عاان عائيااي

َلا َيا ِبَنـَت  :» قاال و سرقون  الخمر  يربون  السين أ ذ: عائيي قالف [55:الميمنون ] { وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ

ُُِم الَّـِذيَن َيُصـوُموَن َوُيَصـَلوَن َوَيَتَصـدَُّقوَن، َوُهـمْ      ُِْم      الصِّدِّيِق، َوَلِكنَّ َُـاُفوَن َأْن َلـا ُتَقَبـَل ِمـَن  أُولَئِـ َ}َي

 .  (2)«[ 51:الميمنون ] { سَابِقُونَ لَهَا وَهُمْ الْخَيْرَاتِ فِي يُسَارِعُونَ
 مائاي: علاى ومسالذ البخاري  لها اتفق، أحاديث وعيرة ومائتين ألفين عائيي مسند سا وقد بلع 

 .(9)وستين بتس ي مسلذ وانفرد، وخمسين ب رب ي البخاري  وانفرد؛ احديثا  وسب ين وأرب ي
                                       

( أخرجر مسلذ ،ي صح حر  تااب الحا  / بااب اساتحباب اسات مال المغتسالي مان الحا   ،رصاي مان مساا ،اي (1
( عن عمارو بان محماد الناقاد، وابان أباي عمار )محماد بان  حياى(، عان ساف ان بان 992) (، ح1/255مو ع الدذ )

 عييني، عن منصور بن صف ي، عن أمر، عن عائيي بر.
( عان ابان أباي 9175(، ح )928اا5/927( أخرجر الترمسي ،ي سننر  تاب التفسير/ باب ومان ساورة الميمناون )(2

الا بن مغول، عن عبد الارحمن بان سا يد بان و اب الهماداني، عمر )محمد بن  حيى(، عن سف ان بن عييني، عن م
 .(152(، ح )1/954( ) السلسلي الصح حيوصححر اولباني ،ي )  عن عائيي بر.

 (.2/193( سير أعالذ النبالء، للس بي )(9



 

 

 

 
 

 املبحث الثاني
  يقة بعد وفاة النبي دِّالصِّعائشة  

 وهاه أ بعة مط لب
 ثة فقيهة األمةعائشة المَحد ِّ  المطلب األول:
مااختص   ه ب     الص   د ِّيقة م     ب   ي  أمه   ا    :نيالمطلـــب الثـــا

 المؤمني 
 وف اتها المطلب الثالث:
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 لمَحدثة فقيهة األمةعائشة ا المطلب األول:
 ب د تسع سنواف ق تها أذ الميمنين ،ي مدرسي النبوة آتاى ال لاذ ثماارا، ولادف عائياي

ا قبلي أ ا  ، ولدا بيته،ي مصا،ِّ ،قهاء الصحابي، ب  إنها ،اقف الخثير منهذ لقربها من النبي
 ال لذ من يتى البقاإ.

 عان  سا لونها اوخاابر  ّللاَّ  رسول أصحاب مييخي رأيف " :مسروق بن اوجدإ قال عن
 .(1)الفرائ  "
 ،اي رأ ااا النااس وأحسان النااس، وأعلاذ النااس، أ،قار عائياي  اناف " :ربااح أباي بان عطااء وقال

 .(2)ال امي "
 عائياااي علاااى دخلاااف ب ااار أباااي بااان الااارحمن عباااد بناااف حفصاااي رأياااف: " قالاااف أذ علقماااي وعااان

 ساورة ،اي هللا أنازل ماا ت لمين أما: وقالف ها،علي عائيي ،يقتر ،جيبها عن  يف رقيق خمار وعليها
 . (9)" ، ستها بخمار دعف ثذ النور 

ا رأيف ما : "مقتصراا على الفقر، عن عروة قال ولذ   ن علذ عائيي  ول بفقر ، أعلذ أحدا
،  .(4)عائيي " من بي ر   ول بطبّ 

 ديثٌ حاا  هللا رسااول أصااحاب علينااا أياا   مااا " :قااال موسااى اوياا ري  أبااي وعاان
علماا " منر عند ا وجدنا إل عائيي ،س لنا قط،

(5) . 
 النساااء جم ااع وعلااذ الماايمنين، أمهاااف جم ااع علااذ إلااى عائيااي علااذ ُجمااع لااو " :الز ااري  وقااال

 . (5)أ،   " عائيي علذ لخان
 و الذ اوئمي ،ي علذ الصدِّ قي  طول، وما تقّدذ إنما  و مجرد إياراف  إلى  سا ال لذ الواسع.

                                       
 (.8/299( اعصابي، لبن حجر )(1
 ( المرجع نفسر.(2
 (.15/71( الطبقاف الخبير، لبن س د )(9
 (.8/299ي، لبن حجر )( اعصاب(4
( عان حمياد بان 9889(، ح )755/ 5) ( أخرجر الترمسي ،ي سننر  تاب المناقب/ باب من ، ا  عائياي (5

 سا  : "وقال الترمسي مس دة، عن زياد بن الرب ع، عن خالد بن سلمي المخزومي، عن أبي بردة، عن أبي موسى بر.
 حديث حسن صح ح لريب ".

 (.8/299( اعصابي، لبن حجر )(5
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 مااختصه ب  الصد ِّيقة م  بي  أمها  المؤمني  :نيلب الثاالمط 
ا ما عطيف تس ا لقد أُ  : "مجموعيا من الخصائص التي تميزف بها بقولها  جم ف عائيي

مار رساول هللا بصاورتي ،اي راحتار حتاى أُ  عطيتها امرأة ب د مريذ ابني عمران: لقاد نازل جبريا  أُ 
 ،،اي حجاري  ب  ورأسار ولقاد ُقا ،ا لياري وج ب ارا ا وماا تاز ولقاد تزوجناي ب ارا  ،أن يتزوجني 

ن  ان الوحي لينازل عل ار ،اي أ لار ،يتفرقاون عنار ،ولقد حفف المالئ ي بيتي ،ولقد قبرتر ،ي بيتي  ،وا 
ني لم ر ،ي لحا،ر ن  ان لينزل عل ر وا  ني لبني خل فتر وصد قر ،وا   ،ولقد نزل عسري من الساماء ،وا 

ورزقا  ريماا " عدف مغفرةا ولقد وُ  ،لقف طيبي وعند طيبولقد خُ 
(1).  

 ومن خصائصها التي لذ ُتس ر ،ي  سا الروا ي:
  :أنة  ا بعا وه ت تايجة ا ك نت أحب الن س إلر قاب   ول هللا

 :أي الناااس أحااب إل ااا  " قااال : "أناار ساا ل رسااول هللا عاان عماارو باان ال اااص
،  دَّ ،ّ اا «ُعَمــُر »  :" ثااذ ماان  " قااال :قلااف «َأُبوَهــا » " ماان الرجااال  " قااال:  قلااف: «َعاِئَشــُة » رجااالا

 .(2)مخا،ي أن يج لني ،ي آخر ذ " ،س ف  
 إق اء جب يل لة  ال ال :

اا قاااال رساااول هللا  " قالاااف: عائياااي عاان   ِكُئـــِرَقُي يـــُلِرْبا ِجَذ، َهـــُشاِئا َعـــَيـــ »ا:يوما
 .(9)تريد رسول هللا  " مي هللا وبر اتر، ترى ما ل أرى ،قلف: وعل ر السالذ ورح  «اَمَلالسَّ

 :أنة  ك   ُاق   لة  يومي  م  مبيت النب 
 قسذ ل ائيي  : أن سودة بنف زم ي و بف يومها ل ائيي، و ان النبي عن عائيي
 .(4)بيومها، ويوذ سودة

 ي  يع اليام  ب ببة :
،ااااي ب اااا   خرجنااااا مااااع رسااااول هللا  : "، قالاااافزوج النبااااي  عاااان عائيااااي
علاى التماسار،   نا بالبيداء أو بساف الج ب انقطع عقد لاي، ، قااذ رساول هللا أسفارا، حتى إسا 

وأقاذ النااس م ار ول ساوا علاى مااء، ،ا تى النااس إلاى أباي ب ار الصاديق، ،قاالوا: أل تارى ماا صان ف 
                                       

 " إسنادا جيد ". (:2/141وقال الس بي ،ي سير أعالذ النبالء )، (1351(، ح )5/2414( اليري ي لآلجري )(1
( عن إسحاق بان 4958(، ح )5/155 تاب المغازي/ باب لزوة ساف السالس  ) رصح ح،ي البخاري أخرجر ( (2

 عثمان النهدي، عن عمرو بن ال اص بر.يا ين الواسطي، عن خالد بن عبد هللا، عن خالد الحساء، عن أبي 
( 9758(، ح )5/23) / باااب ، اا  عائيااي  تاااب أصااحاب النبااي  رصااح ح،ااي البخاااري أخرجاار ( (9
 ، عن عائيي بر.سلمي يأب عن، الز ري  بن يهابمحمد ، عن بن محمد الليث، عن يونس عن حيى بن ب ير،  عن
ل ااارتها، و ياااف  قساااذ سلاااا رأة تهاااب يومهاااا مااان زوجهاااا  تااااب الن ااااح/ بااااب المااا رصاااح ح،اااي البخااااري أخرجااار ( (4
 عن عائيي بر. عن أب ر بن عروة عن  ياذ بن م او ي ز ير عنمالا بن إسماعي ،  عن( 5212ح ) (94ا7/99)
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والناس ول سوا على ماء، ولا س م هاذ مااء، ،جااء أباو ب ار ورساول  عائيي  أقامف برسول هللا 
والناس، ول سوا علاى مااء،  أسر على ،خسي قد ناذ، ،قال: حبسف رسول هللا ر  وا عٌ  هللا 

وج ا   ط نناي بيادا  ،ماا يااء هللا أن  قاول لف عائيي: ، ااتبني أباو ب ار، وقاالول س م هذ ماء، ،قا
 ،قاذ رساول هللا على ،خسي،  ،ي خاصرتي، ،ال  من ني من التحرا إل م ان رسول هللا 

، ،قااال أساايد باان الح ااير: مااا  ااي باا ول واُماا، ،اا نزل هللا آ ااي التاا مذ ،ت مَّ حااين أصاابح علااى لياار ماااء
 . (1)" بر تخذ  ا آل أبي ب ر، قالف: ،ب ثنا الب ير السي  نف عل ر، ، صبنا ال قد تحتر

  
  

 

                                       
  بِوُجُوهِكُمْ سَحُوافَامْ طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ } تاب الت مذ وقول هللا ت الى:  رصح ح،ي البخاري أخرجر ( (1

، عان عباد الارحمن بان أناس مالاا عانعباد هللا بان يوساف، عان ( 994(، ح )74/ 1[ )5: المائادة]{ مِنْهُ وَأَيْدِيكُمْ
 عن عائيي بر. بن القاسذ، عن أب ر،ا
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 وف اتها: ثالثالمطلب ال
ساني ثماان وخمساين ،اي ليلاي الثالثااء لسابع عيارة خلاف مان  تو،يف أذ الميمنن عائيي

 . (1)ان عند اوخثر وقي  سني سبع، ود،نف بالبق عرم 
 علااى صاالى  رياارة أبااا يااهدف " :قااال نااا،ع عاان، وقااد أذَّ الناااس للصااالة بهااا أبااو  رياارة

 أباااا ،اساااتخلف ، الساااني تلاااا اعتمااار ماااروان و اااان ،ين ااارا ل النااااس ،اااي عمااار وابااان باااالبق ع عائياااي
 .(2)" ريرة

 . (9)سني وستين سف بنف يومئس و ي ،تو،يفأنها  جاء عند ابن س د:
 .(4)" وأيهر سني، وستون  ثالث: عمر ا مدة"  قال الس بي:و 

 . (5)" الميمنين أذ على المناحي وقمف اومر ب   لول : "مسروق  قالولما تو،يف 
 علاى النااس جادوُ   اان  ياف: أباي ،سا لر ، رجا  قدذ: " قال عمير بن عبيد بن هللا عبد عنو  
 .   ني الميمن.(5)" أمر  انف من إل عليها  حزن  ل إنر أما: قال .و ان ،يهذ  ان: ،قال عائيي 

 رحذ هللا أذ الميمنين، وأخثر ،ي اومي من النساء المقتف اف وثر ا.
 

                                       
 .)8/295( اعصابي، لبن حجر )(1
 (.15/75( الطبقاف الخبير، لبن س د )(2
 (15/75)( الطبقاف الخبير، لبن س د (9
 (.2/139( سير أعالذ النبالء، للس بي )(4
 (.15/77( الطبقاف الخبير، لبن س د )(5
 ( المرجع نفسر.(5



 

 الفصل الثاني:

 الدراسة التطبيقية 

دراسة للرواة املتكلم يف مساعهم من 

 عائشة 

وهم مرتبون يف مباحث على حروف 

 املعجم
 

 ، ر أرب ي مطالب:و   مبحث 
 المطلب اوول: ترجمي الراوي 

 سماإ الراوي من عائيي  إثباف المطلب الثاني: اختال، النقاد ،ي
 الراوي عن عائيي  روا افالمطلب الثالث: 

سماإ الراوي من عائيي  صحي المطلب الرابع: الراجح ،ي
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 أوس بن عبد اهلل الربعي )أبو اجلوزاء(املبحث األول: 

 أوس ب  عبد هللا الربعيترجمة   األول:المطلب 
  . (1)البصري  الرب ي هللا عبد بن أوس الجوزاء أبوال الذ الخبير 

 من ال لماء ال ّباد، و انف ، ر قوة على تحم  الص اذ؛ قاال ابان حباان:  ان أبو الجوزاء 
 . (2)"  حطمها ،  اد الياب يد على   خس ثذ ،اأ اما  يواص  و ان ،،ا الا  اعابدا   ان" 

 .(9)" بالمرة اقو ا  الجوزاء أبو  ان " حتى قال عنر الس بي:
 .بالتفسير، وقد أخس  سا ال لذ عن ابن عباس، وعائيي اا و ان أبو الجوزاء عالم

 محمد ثنا: قال ،(4)الف   بن علي حدثنا ": قال روى أبو ن  ذ الصبهاني ،ي حل ي الول اء
 عان ،(8)مالاا بان عمارو عان ،(7)زيد بن حماد ثنا: قال ،(5)ربح بن سل مان ،ثنا: قال ،(5)أيوب بنا

 سا لتر وقاد إل آ اي القارآن من وما دارا، ،ي سني عيرة اثنتي عباس ابن جاورف: " قال الجوزاء، أبي
                                       

 (.4/971وسير أعالذ النبالء، للس بي ) ،(9/932( انظر: تهسيب الخمال، للمزي )(1
 " اسذ أبي الجوزاء أوس بن خالد الرب ي ".  (:3/222مالحظي: جاء ،ي طبقاف ابن س د )

( مااا يو ااح أنهمااا اثنااان، قااال اباان حجاار ،ااي ترجمااي أوس باان 1/982لخاان جاااء ،ااي تهااسيب التهااسيب، لباان حجاار )
ا  سا  و أبو الجوزاء اآلتي؛ ،إنر قال عفان: ثناا حمااد  خالد: " قلف: ،ي المصنف لبن أبي ييبي ما  قت ي أن أوسا

لااد. وييياادا اباان حبااان ،ااي الثقاااف نسااب أبااا باان ساالمي، عاان علااي باان زيااد باان جاادعان، ثنااا أبااو الجااوزاء أوس باان خاا
الجوزاء أوس بن عبد هللا بن خالد، ،يجوز أن   اون بان جادعان نسابر إلاى جادا ا وهللا أعلاذ ا ولخان قاال البخااري ،اي 
ال  فاء: أوس بن خالد سمع أبا محسورة، وسمرة، وأبا  ريرة، وعنر علي بن جادعان، قاال البخااري: عاماي ماا يرو ار 

اا ل ياروي عنار إل علاي بان زياد، وعلاي ، ار ب ا  النظار. انتهاى. وقاال  عن سمرة مرس  ،اي إسانادا  االذ؛ ون أوسا
 اوزدي: من ر الحديث، وقال ابن القطان: أوس مجهول الحال لر ثالثي أحاديث " انتهى  الذ ابن حجر.

 (.4/49( الثقاف، لبن حبان )(2
 (.4/972( سير أعالذ النبالء، للس بي )(9
يروي عن محمد بن أيوب. تاري   ،ثقي ،بن الف   بن يهريار الم دل أبو الحسن التاجر، صاحب أصول( علي (4

 ( باختصار.1/449أصبهان، وبي ن  ذ )
( أباااو عباااد هللا محماااد بااان أياااوب بااان  حياااى بااان ال اااريس الااارازي محااادث، ابااان محااادث، ثقاااي، متفاااق عل ااار، عاااالذ (5

 ( باختصار.2/584ماء الحديث، للخليلي )بالحديث، صاحب تصانيف. اعرياد ،ي م ر،ي عل
( سل مان بن حرب اوزدي الوايحي البصري قا ي م ي، ثقي إماذ حا،ظ، من التاس ي، ماف سني أربع وعيرين، (5

 (.255ولر ثمانون سني، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
ي، ثقي ثبف ،ق ر، قي : إنر  ان  ريراا ول لر طارأ ( حماد بن زيد بن در ذ اوزدي الجه مي أبو إسماعي  البصر (7

عل اار؛ وناار صااح أناار  ااان   تااب، ماان  بااار الثامنااي، ماااف سااني تسااع وسااب ين، ولاار إحاادى وثمااانون سااني، روى لاار 
 (.178الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

 لساب ي، ماف سني تسع وعيرينمن ا ( عمرو بن مالا الُن ري أبو  حيى أو أبو مالا البصري، صدوق لر أو اذ،(8
 (.425روى لر البخاري ،ي خلق أ، ال ال باد، وأصحاب السنن اورب ي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:



1

4 
 

 ني: الدراسة التطبيقية                                                 املبحث األول: أوس بن عبد اهلل الربعي )أبو اجلوزاء(الفصل الثا
14 

 ول ال لماااء ماان أحااد   ماان ساام ف ،مااا وعياا ي، لاادوة الماايمنين أذ إلااى يختلااف رسااولي و ااان عنهااا،
 .(1)" بر اليرا إل ألفرا ل إني: بلسن  قول ت الى هللا أن سم ف

 مان إلايّ  أحاب والخناازير القاردة، أجاالس نّو "  و ان أبو الجوزاء صاحب ح مي، ومن أقوالر:
 .(2)" او واء أ   من رجالا  أجالس أن

ااا إل عامااايا  هللا ياااس ر أن صااااحبر  ساااتط ع مااا حتاااى بالقلاااب ل ااا زذ اليااا طان إن " :وقااال  ا،حالفا
ــوْا وَحْــدَهُ الْقُــرْآنِ فِــي رَبَّــ َ ذَكَــرْتَ وَإِذَا }: قاارأ ثااذ هللا، إل إلاار ل :قااول إل طاارد القلااب ،ااي ومالاار  عَلَــى وَلَّ

 .(9)" [45: اعسراء] { نُفُورًا أَدْبَارِهِمْ
 . (4)قط   سب لذنر إ :وقالوا عنر

 .(5)س ر أبو زرعي أّن أبا الجوزاء أرس  عن عمر، وعلي 
 .(5)يراا  ث يرس ووصفر ابن حجر ب نر 

 ولذ  صفر أحٌد بالتدل س.
 . (3)، وابن حجر(8)، وأبو زرعي، وأبو حاتذ(7)ووثقر ال جلي

 .(15)وس را ابن حبان ،ي الثقاف

                                       
(. الميلااااف: )أبااااو ن اااا ذ( أحمااااد باااان عبااااد هللا باااان أحمااااد 9/73( حل ااااي اوول اااااء وطبقاااااف الصااااف اء، وبااااي ن اااا ذ )(1

 ذ.1374 ا ا 1934الس ادة ا بجوار محا،ظي مصر، سني النير:  ا(، الناير: دار 495اوصبهاني أبو ن  ذ )ف
 : "(2/15والسي ج لني أقول: إّن أذ الميمنين المقصودة  نا  ي عائياي أنار جااء عناد البخااري ،اي التااري  الخبيار )

وقال لنا مسدد: عن ج فر بن سل مان، عن عمرو بن مالا الن اري، عان أباي الجاوزاء، قاال: أقماف ماع ابان عبااس، 
،ااي  : "وعائيااي، اثنتااي عياارة سااني، لاا س ماان القاارآن آ ااي إل ساا لتهذ عنهااا " وقااال البخاااري عاان السااند الااسي جاااء باار

  إسنادا نظر ".
قااال ج فاار الفريااابي ،ااي  تاااب الصااالة ثنااا ماازاحذ باان ساا يد ثنااا باان  : "(1/984و،ااي تهااسيب التهااسيب، لباان حجاار)

عاان أبااي الجااوزاء قااال: أرساالف رسااولا إلااى عائيااي  ساا لها، ،ااس ر  المبااارا ثنااا إباارا  ذ باان طهمااان ثنااا باادي  ال قيلااي
 الحديث ".

 (.759( سير السلف الصالحين، لقواذ السني )ص:(2
 (.754( المرجع نفسر )ص:(9
 (.4/49( الثقاف، لبن حبان )(4
 (.17( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(5
 (.115( تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:(5
 (.1/297لي )( الثقاف، لل ج(7
 (.2/955( الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(8
 (.115( تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:(3

 (.4/42( الثقاف، لبن حبان )(15
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  . (2)وثمانين ثالث سني (1)الجماجذ ،ي ت قُ واوخثر على أنر 
 رحمر هللا ت الى. .(9)الجماعي لر روى 

 
 

                                       
(  ي وق ي خرج ،يها ابن اوي ث ،ي ج ب عظ ذ علاى الحجااج. انظار أحاداثها ،اي البدا اي والنها اي، لبان  ثيار (1
(3/55.) 

والثقااااف، لبااان حباااان  .(1/185(، والتااااري  اووساااط، للبخااااري )3/229لبااان سااا د )( انظااار: الطبقااااف الخبيااار، (2
(4/42.) 

 (.9/939( تهسيب الخمال، للمزي )(9
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م   أبي الجوزاء  ع  اختالف النق اد في إثبا  سما المطلب الثاني:
 عائشة  

ا وحد  من المتقدمين يثبف سماإ أبي الجوزاء من عائيي  .لذ أجد قولا صريحا
وابااان اوثيااار  ،(2)، وأباااو ب ااار الحاااازمي(1)الق سااارانيوأثباااف ساااماعر منهاااا مااان المتااا خرين: ابااان 

صااحب )مرعااة اوثير على قولر ا من الم اصارين ا أباو الحسان المباار فوري  ن، ووا،ق اب(9)الجزري 
 .(4)المفات ح(

، (5)، وابن خزيمي(5)،ي صحاحهذ  ٌ  من مسلذوأخرج حديث أبي الجوزاء عن عائيي 
 .(7)، وابن حبان(5)خزيمي

  سا " ، وقال عقبر:و سلا الحاخذ ،ي المستدرا، روى حديث أبي الجوزاء عن عائيي
 . (8)يرطهما " على ": يخرجاا "، وقال الس بي ولذ اعسناد صح ح حديث

 وِ،ْ   أصحاب الصحاح، والحاخذ يت من إثباف التصال المقت ي إثباف السماإ.
 . (3)وصحح أبو ن  ذ اوصبهاني حديث أبي الجوزاء عن عائيي

قاد و  ر منهاا.أما من جهي نفي السماإ، ،لذ   ِف عن أحد  مان المتقادمين التصاريح بنفاي ساماع
 الخبير: جاء عند البخاري ،ي ترجمي أبي الجوزاء ،ي تاريخر

: قاال الجاوزاء، أباي عان الن اري، مالاا بن عمرو عن سل مان، بن ج فر عن: مسدد لنا وقال
 .عنها س لتهذ إل آ ي القرآن من ل س سني، عيرة اثنتي وعائيي، عباس، ابن مع أقمف

 .(15)نظر إسنادا ،ي: محمد قال

                                       
 (.1/45الجمع بين رجال الصح حين، لبن الق سراني )( (1
 (.55( عجالي المبتدي و، الي المنتهي ،ي النسب، وبي ب ر الحازمي )ص:(2
 (.12/189، لبن اوثير )ث الرسول،ي أحادي ( جامع اوصول(9
 (.9/15( مرعاة المفات ح يرح مي اة المصاب ح، وبي الحسن المبار فوري )(4
 .(438(، ح )1/957مسلذ )صح ح ( (5
 (.533(، ح )1/958( صح ح ابن خزيمي )(5
(، ح 7/223)و(، 1758(، ح )55ااااا5/54) (اعحسااااان ،ااااي تقريااااب صااااح ح اباااان حبااااان) ( صااااح ح اباااان حبااااان(7
(2352.) 

(. ولااذ أجااد الحااديث ،ااي مختصاار اسااتدراا الحااا،ظ 853(، ح )1/955( المسااتدرا علااى الصااح حين، للحاااخذ )(8
 الس بي على المستدرا المطبوإ وحدا.

 (.9/82( حل ي اوول اء، وبي ن  ذ )(3
 (.2/15( التاري  الخبير، للبخاري )(15
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بي الجوزاء من عائيايي نفي سماإ أ( أنر   ننظر إسنادا ،يعدي قول البخاري: ) ، ّول ابنُ 
. 

 باالتخبير ال،تتااح ،اي عائياي عان حديثار: قلف ": وقد رّد ابن حجر على زعذ ابن عدي بقولر
 إبرا  ذ ثنا المبارا بنا ثنا س يد بن مزاحذ ثنا الصالة  تاب ،ي الفريابي ج فر وقال ... ،مسلذ عند
 ،ااااس ر ، سااا لها عائيااااي إلاااى رساااولا  أرساااالف :قاااال الجااااوزاء أباااي عااان ال قيلااااي بااادي  ثنااااا طهماااان بااان

 ،ياا،هها سلاا ب اد إليهاا توجار  ونار جاواز مان ماانع ل لخان ، ياا،هها لاذ أنار ظاا را ،هسا. (1)الحديث
 .(2)" أعلذ وهللا ،اللقاء إم ان ،ي مسلذ مس ب على

لخاان اباان حجاار مااع  الماار  ااسا قااد س اار ،ااي ) بلااوا المااراذ ( حااديث أبااي الجااوزاء عاان عائيااي 
 .(9)" علي ولر ،مسلذ أخرجر " ،ي صح حر، وقال:السي أخرجر مسلذ 

ماان طريااق أبااي الجااوزاء عاان عائيااي (4)وأعااّ   ااسلا الحااديث الااسي أخرجاار أبااو داود ،ااي سااننر
، والظاا ر مان  المار (5)" انقطااإ ، ر لخن ثقاف إسنادا ورجال والحاخذ داود أبو رواا ": بقولر 

ّن بق ااي رجااال السااند لااذ ُيااتخلَّذ ،ااي سااماإ ؛ وأناار  قصااد النقطاااإ بااين أبااي الجااوزاء وعائيااي
 أحد ذ من ييخر.

مااع أناار رّد علااى اباان عاادّي ب ااون مساالذ أخاارج الحااديث ،ااي صااح حر، لخاان مااع  اا   ااسا ،ااإّن 
إيااارة اباان حجاار إلااى وجااود النقطاااإ ،ااي إسااناّدي مساالذ، وأبااي داود ل   نااي أناار ينفااي سااماإ أبااي 

 أباي عان ... الصالة  تاب ،ي الفريابي ج فر قالو  ": بالخل ي؛ ونر قال الجوزاء من عائيي
 ل لخان ، ياا،هها لاذ أنار ظاا را ،هاسا. الحاديث ،اس ر ، سا لها عائياي إلاى رسولا  أرسلف :قال الجوزاء

 ". أعلذ وهللا ،اللقاء إم ان ،ي مسلذ مس ب على ،يا،هها ،سلا ب د إليها توجر  ونر جواز من مانع
 ،ي مطلب الترج ح ب ون هللا ت الى. قول ابن عدي عود إلى مناقييوس 

 . (5)أّما من المت خرين ،قد نفى  سا السماإ ابن عبد البر ،ي التمهيد

                                       
ا.(1  (  سا  تاٌب لذ أجدا، وربما  ان مفقودا
 (.1/984التهسيب، لبن حجر ) ( تهسيب(2
 (.85( بلوا المراذ من أدلي اوح اذ، لبن حجر )ص:(9
 ( س  تي س ر حديث مسلذ وحديث أبي داود، ،ي المطلب التالي ب ون هللا ت الى.(4
 (.1/553( التلخ ص الحبير، لبن حجر )(5
 (.25/255( التمهيد، لبن عبد البر )(5
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ع  عائشةأبي الجوزاء  روايا    المطلب الثالث:
ا من الروا اف، جاء منا ثنتاان عناد أصاحاب الختاب  روى أبو الجوزاء عن عائيي عددا

 الستي، و ما:
 ال وااة األولر:

 الصااااالة  سااااتفتح  هللا رسااااول  ااااان : "قالااااف ،عائيااااي عاااان الجااااوزاء، أبااااي عاااان
 باين ولخان  صاوبر ولاذ رأسار،  ياخص لاذ ر اع إسا و ان ال المين، رب هلل بالحمد والقراءة،. بالتخبير

ا  ساتوي  حتاى  سجد، لذ الر وإ من رأسر ر،ع إسا و ان سلا،  الساجدة، مان رأسار ر،اع إسا و اان ا،قائما
 وينصب ال سرى  رجلر  فرب و ان التح ي، ر  تين    ،ي  قول و ان ا،جالسا   ستوي  حتى  سجد لذ

 و اان السابع، ا،تاراب سراع ار الرجا   فترب أن وينهى. الي طان عقبي عن ينهى و ان ال منى، رجلر
 . (1)" الي طان عقب عن ينهى و ان ": خالد أبي عن نمير، ابن روا ي و،ي " بالتسل ذ الصالة يختذ

  ناة:ال وااة الث
  »:قاال الصاالة استفتح إسا  هللا رسول  ان: قالف عائيي عن، الجوزاء أبي عن
ُِمَّ ُسْبَحاَنَك  . (2)«  َغْيَرَك ِإَلَه َوَلا َجدَُّك، َوَتَعاَلى اْسُمَك َوَتَباَرَك َوِبَحْمِدَك، اللَّ

                                       
( عان 438(، ح )1/957الصالة/ باب ما يجمع صفي الصالة وما  فتاتح بار )( أخرجر مسلذ ،ي صح حر  تاب (1

 وعن إسحاق بن إبرا  ذ، عن ع سى بن يونس.  محمد بن عبد هللا بن نمير، عن أبي خالد اوحمر.
( عن مسادد، عان 789(، ح )2/87وأخرجر أبو داود ،ي سننر  تاب الصالة/ باب الجهر ببسذ هللا الرحمن الرح ذ )

 ارث بن س يد.عبد الو 
(، وبااااب 812(، ح )2/11وأخرجاار اباان ماجااار ،ااي ساااننر  تاااب إقاماااي الصاالواف والسااني ،يهاااا/ باااب ا،تتااااح القااراءة )

( عان أباي ب ار بان أباي 839(، ح )2/52(، وبااب الجلاوس باين الساجدتين )853(، ح )2/45الر وإ ،ي الصاالة )
 ييبي، عن يزيد بن  ارون.

يونس، وعبد الوارث بن س يد، ويزيد بن  ارون ( أرب تهذ عن حسين الم لذ، عن  و) أبو خالد اوحمر، وع سى بن 
 بدي  بن م سرة، عن أبي الجوزاء، عن عائيي بر.

( عن حساين بان 775(، ح )2/89( أخرجر أبو داود ،ي سننر  تاب الصالة/ باب من رأى الستفتاح بسبحانا )(2
لمالئي، عن بادي  بان م سارة، عان أباي الجاوزاء، عان عائياي ع سى، عن طلق بن لناذ، عن عبد السالذ بن حرب ا

 بر.
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 أوس ب  عبد هللا الربعيالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 م  عائشة 

؛ ماان خاااالل المطالاااب السااابقي يتباااّين لناااا أّن أباااا الجااوزاء قاااد أدرا أذ المااايمنين عائياااي
؛ و اي (1)حيث جاء التصريح منر ب نر قد جاور ا، و سلا ،إّن ابن حجر قد صّنفر من الطبقي الثالثاي

 . الطبقي الوسطى من التاب ين، ، لى  سا   ون قد تحقق إدراخر ل ائيي
أئمي الحديث أّنهذ قد سّلموا بإم اان لقائار بهاا، وأنار قاد انتفاف ،اي نظار ذ   سلا يتبّين من ،  

اوساااباب المان اااي مااان ساااماعر منهاااا؛ لاااسا وجااادنا أّن أصاااحاب الصاااحاح: مسااالذ، وابااان خزيماااي، وابااان 
 حبان، والحاخذ قد احتجوا بروايتر عنها ،ي صحاحهذ.

 .إ ا،يا إلى تصريح عدد  من المت خرين بسماعر منها  ما تقّدذ
ولذ   ِف إن ار  سا السماإ عن أحد  من اوئمي لير ابن عبد البر، وربما  ان  الذ ابن عدي 

 ،ي )الخام (  و السي د، ر لتبني  سا الرأي.
أّما بالنسبي لبن عدي ،ال بّد من مناقيي قولر، لنص  إلى الصح ح من موقف البخاري تجااا 

  سا المس لي.
 ي ترجمتر وبي الجوزاء ،ي تاريخر الخبير: ما أسلفُف أّن البخاري قد قال ،

: قاال الجاوزاء، أباي عان الن اري، مالاا بن عمرو عن سل مان، بن ج فر عن: مسدد لنا وقال
 .عنها س لتهذ إل آ ي القرآن من ل س سني، عيرة اثنتي وعائيي، عباس، ابن مع أقمف

 .نظر إسنادا ،ي: محمد قال
اا علاى قال  عان روى  الجاوزاء وأباو ": قاول البخااري ،اي )تاريخار( ابن عدي ،ي )الخاما ( م ّلقا
 عانهذ روايتار  صاحح ول بار، با س ل أنار وأرجاو وليار ذ مسا ود وابن وعائيي، عباس بنا الصحابي

 ،وعائيااي ،مساا ود باانا مثاا  ماان  ساامع لااذ أناار ؛نظاار إساانادا ،ااي :البخاااري  و قااول ،ماانهذ ساامع أناار
  اااسا ،اااي ايااايئا  منهاااا أس ااار أن عااان مساااتغن ي ، ميمساااتق وأحاديثااار ،عنااادا  ااا يفٌ  أنااار ل ،ولير ماااا
 . (2)" المو ع

( نفي السماإ ! و    ما ،ي المس لي أّن  نظر إسنادا ،يول أدري من أيِّ جهي  ت ني  لمي: ) 
 البخاري روى بسندا روا يا عن أبي الجوزاء، وقال عن  سا السند أّن ، ر نظر.

 ،اي :البخااري  وقاول ": ،اي ترجماي أباي الجاوزاء وقد بّين سلا ابن حجر ،اي ) التهاسيب ( ،قاال
 مالا بن عمرو روا ي من ،التاري  ،ي لر رواا حديث   عقب قالر إنما ،(9)، ر ويختلفون  ،نظر إسنادا

                                       
 (.115( تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:(1
 (.2/158، لبن عدي )،ي   فاء الرجال ( الخام (2
 ( ل أدري من أين أتى ابن حجر ب لمي )ويختلفون ، ر( و ي لير موجودة ،ي التاري  الخبير .(9
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 . (1)" عندا   يف والب ري  ،الب ري 
 على  لمي البخاري: اا وقال مغلطاي م لِّق

 ن هاد لاذ اوّنا ،(2)حديثار إخاراج لار سااا لماا  سلا  ان لو إس لر ت   فاا   سا  ق  لذ البخاري  "
نمااا حديثاار، يخاارج لماان ت اا  فاا  مناار  و ااو الن ااري  عمااراا  ، اار ون ؛س اارا الااسي السااند وجاا   ااسا قااال وا 

 . (9)" ج فر و سا   يف،
 و سا القول  و السي يرت  ر ال ق ، و قت  ر س اق  الذ البخاري.

ا منر بالسماإ من عائ إل عند أباي ن ا ذ ،اي الحل اي،  ييولذ أجد وبي الجوزاء تصريحا
 وعند عبد الرزاق ،ي المصنف.

قال: ثنا أبو الجاوزاء، عان  ،(4)أبان بن أبي ع ابأما ،ي الحل ي ،قد روى أبو ن  ذ من طريق 
" قاال ... « ُرَبـ ْكَأ اللـهُ  » : اان إسا دخا  ،اي الصاالة قاال أن رساول هللا ثيه حا  ،  عائيي

  (5)" عن عائيي ف ميهور من حديث أبي الجوزاء سا حديث ثاب ": أبو ن  ذ
لخاان أبااان متااروا؛ ،ااال  م اان اعتماااد  ااسا اعسااناد عثباااف تصااريح أبااي الجااوزاء بسااماعر ماان 

 .عائيي
 باادي  عاان ،(5)الم لااذ حسااين عاان مطاار، باان عثمااان عاان،ف اار:  وأمااا ،ااي مصاانف عبااد الاارزاق

  فتاااتح  هللا رساااول  اااان : "تقاااول ،عائياااي سااام ف: قاااال الجاااوزاء أباااي عااان ،(7)ال قيلاااي
 . (8)" بالتسل ذ ويختمها بالتخبير، صالتر

                                       
 (.1/984( تهسيب التهسيب، لبن حجر )(1
 (.4853(، ح )5/141( حديث أبي الجوزاء ،ي صح ح البخاري )(2
 (.2/239( إخمال تهسيب الخمال، لمغلطاي )(9

،اي إسانادا نظار " أنار ت ا يٌف وباي الجاوزاء، ولا س  اسلا؛  : "تنب ر: اعتبر ال قيلي، والمزي، والس بي قول البخااري 
(، مياازان 9/939(، تهااسيب الخمااال، للماازي )1/124لل قيلاي )لماا تقااّدذ ماان  ااالذ مغلطااي. انظاار: ال اا فاء الخبياار، 

 (.1/278العتدال ،ي نقد الرجال، للس بي )
( أبان بن أبي ع اب ،يروز البصري أبو إسماعي  ال بدي، متروا من الخامساي، مااف ،اي حادود اورب اين، روى (4

 (.87لر أبو داود. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
 (.9/81بي ن  ذ )( حل ي اوول اء، و(5
( الحسين بن س وان الم لذ الم تب الّ ْوسي البصري، ثقي ربما و ذ، من السادسي، ماف سني خمس وأرب اين، روى (5

 (.155لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
اعاي إل ( ُبدي  الُ قيلي بن م سرة البصري، ثقي مان الخامساي، مااف ساني خماس وعيارين أو ثالثاين، روى لار الجم(7

 (.125البخاري. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
 (.2545(، ح )2/72( مصنف عبد الرزاق الصن اني )(8
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ولذ أستطع أن أعر، من  و عثمان بن مطر؛ وني لذ أجد راو اا بهسا السذ لير عثمان بان 
س را ،ي ييوخ عبد الرزاق، أو س ر عبد الرزاق تلمياساا لار؛ لاسا  ظا   اا ، ولذ أجد أحد(1)مطر الييباني

أباااي الجاااوزاء  لا بالنسااابي لاااي، ،اااال أساااتط ع العتمااااد علاااى إسااانادا عثبااااف تصاااريح اااسا الاااراوي مجهاااو 
 .بسماعر من عائيي
، وروى حديثار عنهاا مسالذ، وابان خزيماي، أّن أبا الجاوزاء قاد أدرا عائياي واخلالصة:

واباان حبااان، والحاااخذ، وأثبااف سااماعر منهااا اباان طااا ر، وأبااو ب اار الحااازمي، واباان اوثياار الجاازري، 
تبر ابن حجر سماعر منها مم ناا، ونفى  سا السماإ ابان عباد البار، لخان المثِباف لد ار زياادة علاذ  واع

على النا،ي، ول س لبن عبد البر دلي  على نفي السماإ، ماع تاوا،ر اودلاي علاى إم اان اللقااء، مماا 
 .  قوي ترج ح إثباف سماإ أبي الجوزاء من عائيي

                                       
 عثمان بن مطر الييباني البصري ثذ الر اوي المقرئ، نزي  بغداد. : "( قال الس بي ،ي الميزان(1

   فر أبو داود، وروى عباس وليرا، عن  حيى:   يف.
  حيى: ل   تب حديثر. زاد أحمد بن أبي مريذ عن

 وقال البخاري: من ر الحديث.
 (.9/59وقال النسائي:   يف ". ميزان العتدال، للس بي )
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 احلسن البصري املبحث الثاني: 

 الحس  البصريترجمة   المطلب األول:

 .(1)، أبو س يداْلّبْصِريّ   ّسار بن حسنزمانر ال أ   ِإّماذ ،ادبال و  ،دسيد الز  ا ،ّقارئ ال ،ّفِق رال
، ثاذ نيا   الخطااب ْبان ُعّمار خال،اي مان بقيتاا لسانتين ّوعْيارين ِإْحّدى سني ّمِديّنيِ ِبال ولد

 .(9)زوج النبي  ّسلّمي وذ ولةا م خيرة أمر ّوّ اّنف ،(2)بوادي القرى 
ولار يومئاس أرباع عيارة  ،وسم ر يخطاب، وياهد ياوذ الادار ، وح ر الجم ي مع عثمان

 .(5)، و ان آخر عهدا بالمديني ل الي صفين(4)سني
اااّلإاع  ثياار ُمْجّتهااداا  اا مااِإّما ،واْلّحااِديث اْل لااذ ِ،ااي ّرْأساااا   ّ ااانّ   ،يراّوّتْفِساا اْلُقااْرآن ِ،ااي ّرْأساااا  ،طِّ

 الفصااااحي ِ،اااي ّرْأسااااا  ،والصااادق ْ ااادالز   ِ،اااي ّرْأسااااا  ،ّواْلِ ّبااااّدة اْلحلاااذ ِ،اااي ّرْأسااااا  ،والتاااس ير اْلاااّوْعظ ِ،اااي ّرْأسااااا 
 .(5)واليجاعي ديْ اوّ  ِ،ي ّرْأساا  ،والباللي

 ِثّقاايا، ،اا ّ،ِقيهاا ،اا ّرِ،  اا ،اا ّعاِل اا ،اا ّعاِلماا ،اا ّجاِم اا اْلّحّساانُ  ّ ااانّ  ،صاادق ، اار مااا جاااء عنااد اباان ساا د:
 .(7)اا ّوِس م ّجِم الا  ،اا ّ،ِص ح اْلِ ْلِذ، ّ ِبيرّ  ،اا ّناِس  ،اا ّعاِبد ،اا ّمْ ُمون

 ما ": ، حتى قال أبو بردة ُيبِّر بالصحابي  وليدة تحرير لسني المصطفى 
   ناااي ؛الياااي   اااسا مااان  هللا رساااول ب صاااحاب أيااابر  النباااي  صاااحب لاااذ قاااط   رجاااالا  رأياااف

 .(8)" الحسن
 . (3)ببدعي القدر و و منها براء ت ِهذ وقد ا

                                       
(، وساااير أعاااالذ النااابالء، 37اااا5/35(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي )3/157( انظااار: الطبقااااف الخبيااار، لبااان سااا د )(1

 (.554ا4/559للس بي )
و ااو بااين ت ماااء وخيبااار، ، اار قاارى  ثياارة، وبهاااا ساامي وادي القاارى. م جاااذ  وادي القاارى واد بااين الياااذ والمديناااي، (2)

 (.4/998البلدان، ل اقوف الحموي )
 (.4/554(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )37/ 5( انظر: تهسيب الخمال، للمزي )(9
 (.1/57(، وتس رة الحفاظ، للس بي )5/37( انظر: تهسيب الخمال، للمزي )(4
 (.1/157(، ورجال صح ح البخاري، للخالباسي )129/ 4بان )( الثقاف، لبن ح(5
 ،القاوة :واآلُد بالماد ،واّوْيادُ  ،ايتد وقاوي  :آّد الرج ُ واويد:  .(12/135صالح الدين الصفدي )ل ،الوا،ي بالو، اف ((5

 .(25)ص: ، للرازي مختار الصحاح .ااقوَّ  :أيَّّدُا ت ييداا أي :ديْ وتقول من اوّ 
 (.3/158بن س د )ل ،ريخب( الطبقاف ال(7
 (.3/152) المرجع نفسر( (8
القدريي: ، و (4/589) للس بي ،سير أعالذ النبالءو (، 12/135صالح الدين الصفدي )ل ،الوا،ي بالو، افانظر: ( (3

اسذ  طلق على من نفى القدر، وحق قي مس بهذ أنهذ  قولون: إن أ، اال ال بااد، وطاعااتهذ وم اصايهذ لاذ تادخ  تحاف 
 =هللا وقدرا؛ ، ثبتوا قدرة هللا على أع ان المخلوقاف وأوصا،ها، ونفوا قدرتر على أ، اال الم لفاين، وقاالوا: إن هللا ق اء
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 .(1)ميهوراا بالتدل س، و ثرة اعرسال البصري  الحسن  انو 
 . (2)وقد ج لر ابن حجر ،ي المرتبي الثان ي من مراتب المدلِّسين

 جنازتااار و اناااف ومائاااي، عيااار ساااني رجاااب مساااته  اْلُجُمّ اااي ّلْيّلاااي بالبصااارة   اناااف و،اتااار
 تب ااوا ونهااذ بالجااامع؛ ال صاار صااالة ذّقااتُ  لااذحتااى  باار، وايااتغلوا رجنازتّاا هااذ لُ  الناااُس  تبااع، و ميااهودة

 .(9)ال صر  صلي من بالمسجد يبق لذ حتى الجنازة  لهذ
 رحمر هللا ت الى. .(4)الجماعي لر روى 

                                                                                                                
لذ يرد ا ولذ  ي  ا منهذ، ب   اذ الاسين أرادو اا ويااءو ا، و، لو اا اساتقالل بادون ميايئي هللا. انظار: النتصاار ،اي =

والاادرة البه ااي ياارح القصاايدة التائ ااي ،ااي حاا   .(1/58الحسااين ال مرانااي ) يبااو ،الاارد علااى الم تزلااي القدريااي اوياارار
 .(17ص:) للس دي ،المي لي القدريي

طبقااف و  (،152ل الئاي )ص:اجامع التحصي  ،ي أح اذ المراساي : ، و (92ا91:ص) حاتذ أبي لبن المراسي ،( (1
 (.23المدلسين: ابن حجر )ص:

 (.23بن حجر )ص:ل ،( طبقاف المدلسين(2
: سااير أعااالذ الناابالءو (، 5/125) للماازي  ،تهااسيب الخمااالو (، 178ااا7/177اباان ساا د ) :الطبقاااف الخباارى انظاار: ( (9

 .(4/587) الس بي
 .(5/127) الخمال، للمزي  تهسيب( (4
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  البصري  اختالف النق اد في إثبا  سماع الحس  المطلب الثاني:
 م  عائشة  

تحاف بااب: ماا يثباف للحسان البصاري ساماعر  ( المراساي ) ابن أبي حاتذ قاال ،اي  تابار  قال
و ي تقول: إن   يح ا اف عن الحسن أنر سمع عائي وتروى  : "من أصحاب رسول هللا 

 .(2)و سا نقالا منر عن اعماذ أحمد  .(1)" بريء ممن ،رق دينر نب  ذ 
 ااي ماان عائياايو،ااي  ااسا إثباااف ماان اعماااذ أحمااد، واباان أبااي حاااتذ لسااماإ الحساان لهااسا الروا

. 
  ها.نم إثباف سماإ الحسن وي روا ي أخرى  ،يولذ   ف عن أحد  من اوئمي  الذ 

 . سا ما جاء عن المتقدمين ،ي مس لي إثباف سماإ الحسن البصري من عائيي
 ولذ   ِف عن أحد  من المت خين قوٌل ،ي إثباف  سا السماإ.

 بينما نفاا عدٌد من المتقدمين، والمت خرين.
 " صااحاب النبااى أالحساان مماان ساامع ماان : " ا  ا ماان المتقاادمينئ  اباان م ااين ناادما ُساا ،
ولذ ياس ر  .(9)"بى ال اصأ، وعبد هللا بن مغف ، وعثمان بن من أنس، وعبد الرحمن بن سمرة" قال: 

 .منهذ عائيي 
،ااااي المدينااااي إل ماااان عثمااااان باااان عفااااان  اباااان المااااديني نفااااى سااااماإ الحساااان ماااان أحااااد   و ااااسلا

(4). 
ا هماانفيمااع  ،ري ااي الحساان البصااري ل ائيااي ااااا ا ماان المتاا خريناااا والماازي  النااووي  أثباافو 

 .(5)صحي سماعر منهال
 .(5)" عائيي من الحسن  سمع لذ " وقال ابن حجر:

 . (7) سلا  سا السماإونفى ال يني 

                                       
 (.45بي حاتذ )ص:أبن ل ،( المراسي (1
 .(2/243) صالح الف   أبي ابنر روا ي أحمد ا اعماذ مسائ ( (2
 (.1/195 ين ا روا ي ابن محرز )( تاري  ابن م(9
 (.2/52) ، ل  قوب الفسوي ( الم ر،ي والتاري (4
 (.1/151وسماء واللغاف، للنووي )( انظر: تهسيب ا(5
 .(4/588) الميزان، لبن حجر لسان( (5
 (.1/215عمدة القاري يرح صح ح البخاري، لل يني ) ((7
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   عائشة  عروايا  الحس    المطلب الثالث:
اء منها ،ي الختب الساتي روا اي واحادة عدة روا اف ج روى الحسن البصري عن عائيي 

 أخرجها أبو داود ،ي سننر، و ي:
 »: : أنها س رف النار، ،ّبّ ْف، ،قال رساوُل هللا عن عائيي البصري، عن الحسن 

ــِك  ــا ُيبكيـ قالاااف: س ااارُف النااااّر، ،بّ ياااُف، ،هااا  تاااس روّن أ لااا  ذ ياااوّذ الق اماااي  ،قاااال رساااوُل هللا  « مـ
ُِـفُّ مِ ى َيعَلـَم أَ تَّـ َح اِنيَزالِم َدَنِع؛ دًاَححٌد َأَأ ُرُكْذَيا َلَف َنَمَواِط ِةاَثَلي َثّما ِفَأ» : َيثُقـُل،   ْو، َأاُنـهُ يَزي

ي ِفـ اُبـه أَ َتُع ِكَقـ َي َنْيى َيعَلَم َأتََّح [13]الحاقاي:  { هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ}  :قاُلُي يَنِح تاِبَد الِكَنِعَو

 .(1)«نَّمَِْي َجَرَِْظ َنْيا ُوِضَع َبَذالصِّراِط ِإ َدَنِع  َوِرِهَِْظ اِءَرَو ِمْن ْم  َأِهاِلَمي ِشِف ْم  َأِهيِنِمَي
   

                                       
عان   قاوب بان إبارا  ذ  (4755ح ) ،(7/199)  ار الميازان تااب الساني/ بااب ،اي س ،اي ساننر ( أخرجر أبو داود(1

وقاال الياي  اورنايوط ،اي  عان الحسان بار. بان عبياد وحميد بن مس دة،  ال ما عن إسماعي  بن إبرا  ذ، عن يونس
 .عائيي " من  سمع لذ البصري  و و الحسن؛ لنقطاعر،   يف؛ إسنادا "  امب السنن:
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  البصري  الراجح في صحة سماع الحس  المطلب الرابع:
 م  عائشة  

سااوى اعماااذ أحمااد،  نالحاظ ممااا تقااّدذ أّناار لاذ ُيثبااف سااماإ الحساان البصااري مان عائيااي 
باريء ممان ،ارق  إن نبا  ذ  " ي حاتذ، وقاد س ارا أنار سام ها و اي تقاول:وتب ر على سلا ابن أب

 ". دينر
 قاال: ،عن الحسن :و ي ؛من عدة طرق ( تاري  دميق) و سا الروا ي أورد ا ابن عساخر ،ي 

ن إنسااناا ر،اع  (1)لقد رأيف السين قتلوا عثماان تحاصابوا " ،اي المساجد حتاى ماا أبصار أد اذ الساماء، وا 
و اان  ،قد برئ ممان ،ارق دينار  ثذ نادوا: ألذ ت لموا أن محمداا  اف النبي ر جُ من حُ  مصحفاا 

 ." ي  اا 
خرج عثمان يوذ الجم ي، ،خطاب النااس، ،صا د المنبار، ،قااذ  " و،ي روا ي: عن الحسن قال:

إل ر رج  من تلقاء الناس، ،قال: أس لا  تاب هللا، ،قال: و حا أل س م ا  تاب هللا ! قاال: ثاذ قااذ 
حتاى لاذ "،  قاول الحسان: (2)" هاا، وقاذ آخر، وقاذ آخر، وقاذ آخر حتى  ثروا، ثاذ تخاصاموارج  ،ن

، ااا ني أنظااار إلاااى رجااا  ب ثتااار أذ المااايمنين بمصاااحف، ،نيااارا علاااى ساااور  ": قاااال " أد اااذ الساااماء أرّ 
 ." قد برئ من السين ،رقوا دينهذ محمداا   سا ينهاخذ عما تف لون، أل إنّ  المسجد، ثذ قال: أل إنّ 

  ني أنظر إلى عثمان يخطب الناس يوذ الجم ي إس قاذ رجا   : "و،ي روا ي: عن الحسن قال
لختاااب هللا طالااب لياارا  اجلااس، ،جلااس،  ماااأوّ تلقاااء وجهاار، ،قااال: أسااالا  تاااب هللا، ،قااال عثمااان: 

،قااال الحساان ماان قباا  نفساار:  ااسبف  ااا عاادو نفساار، لااو  نااف تطلااب  تاااب هللا لااذ تطلباار يااوذ الجم ااي 
ما لختاب هللا طالاب ليارا  اجلاس، ،قال: أس لا  تاب هللا، ،قال عثمان: أوّ  ،ماذ يخطب، ثذ قاذواع

يجلسار، قاال: ،تحاصابوا  ،جلس، ثاذ قااذ الثالثاي، ،قاال: أسا لا  تااب هللا، ،قاال عثماان: أماا لهاسا أحادٌ 
زواج النبي حتى ما أرى أد ذ السماء، قال: ،  ني أنظر إلى ب ا  ورقاف مصحف ر، تر امرأة من أ

، قااال: ،ااساا أول مااا و ااانوا ياا  اا  ،ن الااسين ،رقااوا دياانهذماا و ااي تقااول: إن هللا قااد بااّرأ نب اار  
 النباا  زوج  ةاااااياااأ أ   امعقلااف اوحاديااث، وخالطااف الناااس، ،قااال لااي ب اا  أصااحابي: 

 "(9). 

                                       
 : ابااااان منظاااااورلساااااان ال اااااربانظااااار: اِء، والّحْصاااااباء: الّحصاااااى، ّواِحّدتُاااااُر ّحّصااااابي. (  تحاّصاااااُبوا: ّتراّماااااْوا بالّحْصاااااب(1
 (.913ا1/918)

 ( ل   الصح ح: ) تحاصبوا (  ما ،ي باقي الروا اف. (2
 .(1153اااا9/1158) ، لبااان يااابروانظااار  اااسلا تااااري  المديناااي، (927اااا93/925) ، لبااان عسااااخر( تااااري  دمياااق(9

 .(83)ص: ، وبي موسى اوصبهانيعلوذ الحفاظ اوعار، واللطائف من دقائق الم ار، ،ي
  =قد  ي تقول: أل إن نب  ذ و   أو أذ سلمي  ين عائييقالوا:  سا صوف أذ الميمن : "وجاء ،ي اوخير
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 مي ،ي القصي  ي ،ي الغالب أذ سلنالحظ من  سا الروا اف أن أذ الميمنين المس ورة 
، (1) يمَّاروى  اسا القصاي مان طرياق مُ و و ما جزذ بر عبد هللا ابن اعماذ أحمد ا رحمهما هللا ا حيث 

يهدتهذ يوذ تراموا بالحصى ،ي أمر عثمان حتى ج لف أنظر ،ما أرى أد ذ  : "و،يها أّن الحسن قال
ذ الماايمنين، ،ساام تها ر، ،قياا  لااي:  ااسا أّجاا، ،ساام ف  ااالذ اماارأة ماان ب اا  الحُ (2)ج ْ السااماء ماان الاارَّ 

عائيااي،  قااال ميماا : : ". قااال عبااد هللا(9)" قااد باارئ مماان ،اارق ديناار واحتاازب تقااول: إن نباا  ذ 
 .(4)" والصواب أذ سلمي

، وأعقبهااااااا بقااااااول القا ااااااي ( العتصاااااااذ)  ااااااسا القصااااااي ،ااااااي  تاباااااار وأورد اعماااااااذ الياااااااطبي 
ّحِديِث، وقد ي، وأن سلا قد ُسِ ّر ِ،ي ب   اللمس أذَّ  (أذ اْلُمْيِمِنين)أحسبر   ني بقولر:  " :(5)إسماعي 

 .(5)" وقد  انف عائيي ،ي سلا الوقف حاّجي
 الروا اااي مااان أذ المااايمنين عائياااي  لهاااسا البصاااري وبهاااسا   اااون احتماااال ساااماإ الحسااان 

 مرجوحاا، ل س ما وأن السين س روا احتمال السماإ قد س روا بص غي التمري .
  (7)س ر القا ي عبد الجبار، ،قد د أدرا عائييلخن  ناا ماُ يير إلى أن الحسن ق

                                                                                                                
يَعًا وَكَـانُوا دِيـنَهُمْ فَرَّقُـوا الَّـذِينَ إِنَّ}ي برئ ممن ،ارق دينار واحتازب، وتلاف  اسا اآل ا= تَ شـِ يْءٍ فِـي مِـنْهُمْ لَسـْ : اون ااذ]{  شـَ

 .(" أذ سلمي) اد مثلر، ورواا عمرو بن ق س عمن حدثر عن ، قال: رواا خالد بن خداب عن حم[153
 ساني مااف التاسا ي، صاغار مان الحفاظ، سايء صادوق  م اي، نزيا  الرحمن عبد أبو البصري  إسماعي  بن ُميمَّ ( (1

ااا، وأبااو داود ،ااي سااف التهااسيب، لباان  تقريااب والترمااسي والنسااائي واباان ماجاار. القاادر، ومااائتين، روى لاار البخاااري ت ل قا
 .(555:ص) حجر
 .(2/281) واوثر، لبن اوثير الحديث لريب ،ي الُغبّار. النها ي: الرَّْ جُ  ((2
و اان  ،قاد بارئ ممان ،ارق دينار  ألاذ ت لماوا أن محماداا (  فسر ا ما جاء ،ي الروا اف اوخارى:  لمي )احتزب ((9

ّحِ ؛ اْلِمّل ِ  ّ ّ ْ  ِ  ِ،ّرقاا:  نى ي  اا: ّأيْ ، ومي  اا  اّلّلُف، اْوّْ ّواءُ  ّوِ يّ  ّوالنِّ اا ّرُساوّلرُ  ّبارَّأ ّقدْ  ّ،اّللَُّ  ّوال َّ  تفساير .ِ، ارِ  ُ اذْ  ِممَّ
 (.تفسير القرآن ال ظ ذ) .(9/977)  ثير ابن
 (.2/548)روا ي ابنر عبد هللا  ، لإلماذ أحمد ا( ال ل  وم ر،ي الرجال(4
(  و: إساماعي  القا اي اعمااذ ياي  اعساالذ أباو إساحاق إساماعي  بان إساحاق بان إساماعي  بان محادث البصارة (5

حمااااد بااان زياااد اوزدي ماااول ذ البصاااري ثاااذ البغااادادي الماااالخي، الحاااا،ظ، صااااحب التصاااانيف، وياااي  مالخ اااي ال اااراق 
غداد قد ماا، وولي الق ااء بهاا ،لاذ يازل يتقلادا إلاى وعالمهذ، صنف " المسند " و تباا عدةا ،ي علوذ القرآن، واستوطن ب

 ( باختصار.2/143حين و،اتر ،جاءةا ،ي سي الحجي سني اثنتين ومائتين رحمر هللا. تس رة الحفاظ، للس بي )
 (.1/88لياطبي )ل ،( العتصاذ(5
ا ااي الااري وأعمالهااا، باان أحمااد باان عبااد الجبااار باان أحمااد باان الخلياا  أبااو الحساان الهمااداني اوسااداباسي، قا  ااو:( 7(

 ِعْناد و ان من لالة الم تزلي، ّوُ ّو الَِّسي تلقبر اْلُمْ ّتزّلي ّقاِ ي اْلُقّ اة ّوّل  طلقون ّ ّسا اللقب على ساواُا ّوّل   ناون ِبارِ 
ااِ،ِ ي ِ،اي اْلُفاُرو  ْطاّلق ّليرا، ّ ااّن ِإّمااذ أ ا  العتازال ِ،اي ّزّمانار، ّوّ ااّن ينتحا  ّماْسّ ب اليَّ إ، ولار المصانفاف الخثيارة اْعِ

 =توّ،ي سني ّأربع عياّرة ّوّأْرباع ماّئاي، ّوقيا  ساني " دلئ  النبوة"  ،ي العتزال، و،ي أصول الفقر، ومن مصنفاتر  تاب
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من  سا السي  يبر  المر  االذ اونب ااء علايهذ " ر، ،قالف: ا  المّ أن عائيي أذ الميمنين سم ف يوما 
 .(1)  "السالذ

،ااي خال،ااي عثمااان   نااف أدخاا  بيااوف رسااول هللا " قااال:  أّناار الحساان  باا  جاااء عاان
و ااسا  قااوِّي أحتمااال رييتاار وذ الماايمنين  .(2)" يومئااس حااتلذٌ م أتناااول سااقفها بياادي، وأنااا لااالذٌ  
 .عائيي

، ول بتصااريح  مناار بالسااماإ  لخناي مااع سلااا لاذ أجااد دلاا الا ُيثبااف ساماعر منهااا؛ ل ماان قااول ناقاد 
 منها ،ي أيِّ روا ي  لر عنها.

ا ، لخنهاقاوي و  واردٌ عائيي  أن احتمال ري ي الحسن وذ الميمنينأرى أنني  واخلالصة:
 . (9)ري ي عابرة لذ   ن لر ،يها ،رصي سماإ للحديث منها

 
             

 

                                                                                                                
طبقاااااف و (، 18/21صااااالح الاااادين الصاااافدي )ل ،الااااوا،ي بالو، ااااافانظاااار: خمااااس عيااااّرة، ّزاد سااااني علااااى التساااا ين. =

  .(5/37) السب ي، لتاج الدين اليا،  ي الخبرى 
 (.4/35) : مغلطاي( إخمال تهسيب الخمال(1
 (.4/553(، وسير أعالذ النبالء: الس بي )3/152( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(2
( ماان طريااق 11/911( أود أن أيااير  نااا لتماااذ الفائاادة إلااى روا ااي س ر ااا الخطيااب البغاادادي ،ااي )تاااري  بغااداد( )(9

اد ّثّنا  اوسة بان خل فاي الب اراوي، ّقااّل: ّأْخّبّرّناا عاو،، عان الحسان، ّقااّل: ماا  لماف  : "الفازاري، ّقاالّ  عبدّللاَّ بن ُمّحمَّ ّحادَّ
(، وقاال: 4/588امرأة قط أعقا  مان عائياي". ،اإن الحاا،ظ ابان حجار قاد ح اذ بن اارة  اسا الروا اي ،اي لساان الميازان )

  " سا باط  لذ  سمع الحسن من عائيي".
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 خيثمة بن عبد الرمحناملبحث الثالث: 

 ترجمة خيثمة ب  عبد الرحم  المطلب األول:

بان مالاا  ا واسامر يزيادا رة بْ خيثماي بان عباد الارحمن بان أباي ّساالرج  الصالح، الجواد الخريذ، 
 ، وقاد ورد أن والاد خيثماي  اان اسامر عزيازاا، ،لماا أتاى بار جاد  (1)لجادا صاحبيوب ر و  ،الخو،ي في ْ الجُ 

 .(2)سماا عبد الرحمن خيثمي إلى النبي 
ااا زا ادا ا عابدا ا عالما  صالحا رجالا  ان  ، وقاد (4)و، و اان ير اب الخيا  و غاز (9)ا، و اان لبَّاسا

 .(5)اءرّ ها على الفقهاء والقُ بالجود والسخاء، ومن سلا أنر ورث مائتي ألف در ذ ، نفقُعر، 
ّراِ ذّ الا ّ ُصر   ّ انّ  ّأنَّرُ ومن جودا أ  اا  اّها ِإّزاُراُ  ّتّخارَّقّ  ّقادْ  ّأْصاّحاِبرِ  ِمانْ  ِإْنّسااناا ّرّأى ّسا، ّ،اإِ (5)دَّ  ّدسَّ

 . (7)ّ ّسا ِبّها اْيّترِ : ّ،ّقالّ 
 .(8)،ي حدود التس ين للهجرةتو،ي 

 رحمر هللا ت الى.. (15)دواوين اعسالذ، وحديثر ،ي (3)روى لر الجماعي
  

  

                                       
(، وساير أعاالذ النابالء، للاس بي 8/975(، وتهسيب الخمال، للمزي )8/459ف الخبير، لبن س د )( انظر: الطبقا(1
(4/925.) 

( قاال: حادثنا حساين بان محماد، حادثنا 60171( ح )23/147،اي مساندا )( روى  سا القصي اعماذ أحمد (2
الرحمن س ب مع جدا إلى رسول  أبو و  ع، عن أبي إسحاق، عن خيثمي بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، أن أباا عبد

َلا ُتَسـمِِّه َعِزيـزًا، َوَلِكـْن     »:قال: عزيز. ،قال النباي  « َما اْسم اْبِنَك  »: ، ،قال لر رسول هللا هللا 
َُْيَر اأَلْسَماِء َعْبَد اللِه وَعْبَد الرَّْحَمِن َوالَحاِرَث» ثذ قال:  « َسمِِّه َعْبَد الرَّْحَمِن   .«ِإنَّ 

ليي  ي يب اورنيوط: " حديث صح ح، و سا إسناد رجالر موثقون، لخن ظا را اعرسال، وجاء موصاول باس ر ا وقال
 والد خيثمي ،ي الحديثين السالفين ".

اد:  ثير اللباس، القاموس المح ط،(9  (.572للفيروزآبادي )ص: ( رُجٌ  ّلبَّاٌس،  يدَّ
 (.4/921نبالء، للس بي )(، وسير أعالذ ال1/998( انظر: الثقاف، لل جلي )(4
 (.5/219( انظر: المنتظذ ،ي تاري  الملوا واومذ، لبن الجوزي )(5
ذِّ ((5 رَُّة ) بال َّ ارَّّة : ّياّدْدُتّها . تااج ال اروس ( الص  ناِنير، وقد ّصرَّّ ا ّصراا، وّصّرْرُف الص  راِ ِذ وّنْحِوّ ا،  الدَّ : ّيْرُج الدَّ

  (.12/952لزبيدي )لمرت ى امن جوا ر القاموس، 
 (.9/144( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(7
 (.959( انظر: تاري  خل في بن خ اط )ص:(8
 (.8/971( تهسيب الخمال، للمزي )(3

 (.4/921أعالذ النبالء، للس بي ) ( سير(15
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  النق اد في إثبا  سماع خيثمة ب  عبد الرحم اختالف   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

صااراحيا أحااٌد ماان المتقاادمين، أو المتاا خرين، ولخاان  لااذ ُيثبااف سااماإ خيثمااي ماان عائيااي
 الساابف، رالياه مان  صاوذ  هللا رساول  اان ": روى الترماسي حاديث خيثماي عان عائياي 

 وقال عقبر:  سا حديٌث حسن. ولذ ُ  ّلر بالنقطاإ بين خيثمي وعائيي. (1)... " واوحد،
 .(2)سماإ خيثمي من عائييأبو داود السجستاني  ونفى

 ّل  ّ،اااِإنِّي ّعاِئّياااي، مااان ّخْيّثّماااي ّساااماإ ّعااان ْبّحاااثيُ  ّأن ّ اااّسا، ِإّلاااى ّوّيْنّبِغاااي"  وقاااال ابااان القطاااان:
 . (9)"أعر،رُ 

 
 

    
 

                                       
ا ،ي المطلب التالي ب (745، ح )(9/119)الترمسي  سنن( (1  ون هللا ت الى.، وس  تي الحديث بتمامر مخّرجا
 (.2128(، ح )9/455( سنن أبي داود )(2
 (.9/493( ب ان الو ذ واعيهاذ ،ي  تاب اوح اذ، لبن القطان الفاسي )(9
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 عائشة   ع   خيثمةروايا    المطلب الثالث:
دِّ قي عائيي ب د طول البحث لذ أجد ل   سوى روايتين ،قط، و ما:خيثمي عن الصِّ

 : ال وااة األولر
أن ُأْدِخااّ  اْمااّرأةا علااى ّزوِجهااا  رنااي رسااوُل هللا مّ أّ " قالااف:  عاان ّخيّثّمااّي عاان عائيااي 

 .(1)" ّقبّ  أن ُ  ِطّيها ييئاا 
 ال وااة الث ناة:

 السااابف، الياااهر مااان  صاااوذ  هللا رساااول  اااان" : قالاااف عااان خيثماااي، عااان عائياااي
 .(2)"والخم س واورب اء، الثالثاء، اآلخر اليهر ومن والثنين، واوحد،

                                       
(، ح 9/455( أخرجااار أباااو داود ،اااي ساااننر  تااااب الن ااااح/ بااااب ،اااي الرجااا  يااادخ  بامرأتااار قباااّ  أن ينُقاااّد ا يااايئاا )(1
 ( عن محمد بن الصباح البزاز.2128)

( عان محماد بان 1332رجر ابن ماجر ،ي سننر  تاب الن اح/ بااب الرَُّجاِ  ّياْدُخُ  ِبّ ْ ِلاِر ّقْباّ  ّأْن ُ ْ ِطّيّهاا ّياْيئاا ح )وأخ
  حيى الس لي، عن الهيثذ بن جمي .

و)محمد بن الصباح البزاز، والهيثذ بن جمي (  ال ما عن يريا، عن منصور، عن طلحي بن مصر،، عن خيثمي 
 خيثمُي لذ  سمع ِمن عائيي ". : "رحمن، عن عائيي بر. وقال أبو داود عقبر: بن عبد الا

(، 745(، ح )9/119( أخرجر الترمسي ،اي ساننر  تااب الصاوذ/ بااب ماا جااء ،اي صاوذ ياوذ الثناين والخما س )(2
، عن محمود بان لا الن، عان أباي أحماد الزبياري وم او اي بان  يااذ،  ال ماا عان ساف ان، عان منصاور، عان خيثماي

 ر. وقال الترمسي:  سا حديث حسن.عن عائيي ب
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  خيثمة ب  عبد الرحم الراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 م  عائشة

ساوى روايتاين؛ اوولاى روا اا أباو داود، ونفاى  تقّدذ م نا أّن خيثماي لاذ يارِو عان عائياي 
 عقبها سماإ خيثمي من عائيي.

 والثان ي روا ا الترمسي وحّسنها.
أمااا روا ااي أبااي داود ،قااد قااال اليااي  أحمااد ياااخر ،ااي تحق قاار لمختصاار ساانن أبااي داود للحااا،ظ 

الارحمن الج فاي،  المنسري م لقاا على ت لي  أبي داود: " و و ت ليٌ  لير جيد، وخيثماي  او ابان عباد
وقد ترجمر البخاري ،ي الخبيار، وروى عنار بإسانادا قاال:  ناف ماع علاي بان أباي طالاب...ال ، ،مان 
سمع عل اا و اان م ار ل يب اد ساماعر مان عائياي والم اصارة ،اي  اسا  ا، اي إسا  اان الاراوي ثقاي  ماا 

 .(1) و م رو، عند علماء  سا الي ن "
وروى عبد الرحمن بن مهدي  سا الحديث، عان  : "رمسي عقبهاوأّما روا ي الترمسي ،قد قال الت

 . (2)سف ان ولذ ير، ر "
 . (9)ُروي موقو،اا و و أيبر " : "وقال الحا،ظ ،ي )الفتح( عن  سا الحديث
ح اليي  اولباني قول ابن حجر وقال  . (4)الجزذ بنسبتر إلى النبي ص ، ر نظر " : "ورجَّ

 وب د  سا الم ط اف أقول:
أن نثِباف  نساتط ع،إنناا ظرنا ،ي إم ان سماإ خيثمي بن عباد الارحمن مان عائياي إسا ن

المقت ااي أن خيثمااّي م اصااٌر ل ائيااي ولقاااءا بهااا مم ااٌن؛ ،ماان حيااث  ااالّذ اليااي  أحمااد ياااخر 
، و ي طبقي (5)،ي الطبقي الثالثي من التاب ين  نجد أن خيثمي قد س را خل في بن خ اطالم اصرة 

، (7)، وعباد الارحمن بان اوساود بان يزياد النخ اي(5)ياقيق بان سالمي وائا  ي ب اتالميس عائياي 

                                       
 .(9/53للحا،ظ المنسري ) ،( مختصر سنن أبي داود(1
 .(9/119) الترمسي سنن( (2
 (.4/227بن حجر )يرح صح ح البخاري، ل ( ،تح الباري (9
 (.414)ص: ، لأللباني( تماذ المني ،ي الت ليق على ،قر السني(4
 (.257 ،255( طبقاف خل في )ص:(5
( يقيق بن سلمي اوسدي أبو وائ  الخو،ي، ثقاي مان الثان اي، مخ ارذ، مااف ،اي خال،اي عمار بان عباد ال زياز ولار (5

 (.258مائي سني، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
لار ( عبد الرحمن بن اوسود بن يزيد بن ق س النخ ي، ثقي من الثالثي، ماف دون المائاي ساني تساع وتسا ين، روى (7

 (.995الجماعي، تقريب التهسيب، لبن حجر )ص: 
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خيثماي ،اي التااري  الخبيار، وس ار روا ايا ل  د تارجذ البخااري ، وقا(1)وموسى بن طلحي بان عبياد هللا
عائيااي  ون خيثماي مان طبقاي تالمياس، ،ّ ا(2)ّعنار ّقااّل:  ناف ِعْناد ّعِلاّي ْبان أباي ّطالاب ف ّ،ّباال ّومساح

 . ائيي ،هو إسن من الم اصرين ل واردة روايتر عن علي بن أبي طالبو 
  سا بالنسبي للم اصرة.

إلاى المديناي ولقااءا  روا يا تبين س اب خيثماي أما إم ان لقائر بها ،قد روى الترمسي
 ِلاااي رّ ُيّ ِساا ّأنْ  ّللاَّّ  ّ ْلفُ ّ،ّسااا اْلّمِديّناايّ  ّأّتْيااافُ : ّقااالّ  ّسااْبّرّة، ّأِباااي ْباانِ  ّخْيّثّمااايّ  ّعاانْ و اااي:  باا بي  رياارة 

ااا ا، ّجِل سا اارّ  ّصاااِلحا ااي : "ّلاارُ  ّ،ُقْلاافُ  ِإّلْ ااِر، ّ،ّجّلْساافُ  ُ ّرْيااّرّة، ّأّبااا ِلااي ّ،ّ سَّ ااا ِلااي رّ ُيّ ِساا ّأنْ  ّللاَّّ  ّسااّ ْلفُ  ِإنِّ  ّجِل سا
ا  " ّوّأْطُلُباارُ  الّخْياارّ  ّأْلاّتِمُس  ِجْئاافُ  لُخوّ،اِي،ا أّْ اا ِ  ِمانْ  : "ُقْلاافُ  ّأْناّف  ّأْياانّ  ِمانْ  : "ّ،ّقااالّ  ،" ِلاي ّ،ُو،ِّْقاافّ  ّصااِلحا

ْعّوِة، ُمّجابُ  ّماِلا   ْبنُ  ّسْ دُ  ِ، ُ ذْ  ّأّلْ ّس : ّ،ّقالّ   ّوّنْ ّلْ اِر،  هللاِ  ّرُسولِ  ّطُهورِ  ّصاِحبُ  ّمْسُ ود   ّواْبنُ  الدَّ
ْ ّطانِ  ِمنّ  ّللاَُّ  ّأّجاّراُ  الَِّسي ّوّعمَّارٌ  ، هللاِ  ّرُسولِ  ِسرِّ  ّصاِحبُ  ّوُحّسْ ّفيُ   ّوّساْلّمانُ  ّنِب ِّاِر، ِلّسانِ  ّعّلى اليَّ
ْنِجي ُ  ّواْلِخّتاّبانِ  ّقّتاّدُة، ّقالّ  الِخّتاّبْيِن  ّصاِحبُ   .(9)نُ ّواْلُقْرآ اْعِ

تفيدنا أ  اا ،ي إثبااف  ب ائيي  و سا الروا ي مع إ،ادتها لنا ،ي إثباف إم ان لقاء خيثمي
تو، اا ، وعائيي وأباو  ريارة وأبي  ريرة  تي د اللقاء بين خيثمي الم اصرة بينهما؛ ونها

 على الصح ح ،ي نفس السني و ي السني الساب ي والخمسين من الهجرة.
وب ااد  ااسا  م اان القااول: إن تحق ااّق الم اصاارة مااع إم ااان اللقاااء  ااا،  ،ااي إثباااف السااماإ بااين 

ا ل ساا ما وأن خيثمااي لااذ   ااّدا ال لماااء ماان الاراوي وياايخر ا  مااا  ااو م ااروٌ، عنااد علماااء  ااسا الياا ن 

                                       
 ( موسااى باان طلحااي اباان عبيااد هللا الت مااي أبااو ع سااى أو أبااو محمااد الماادني نزياا  الخو،ااي، ثقااي جلياا  ماان الثان ااي،(1

ماف سني ثالث ومائي على الصح ح، روى لار الجماعاي. تقرياب التهاسيب، لبان  و قال: إنر ولد ،ي عهد النبي 
 (. 551حجر )ص:

 م ن أن نجد اختال،اا طف فاا بين أصحاب الطبقاف ،ي تصنيف الرواة لخن أخثر تالميس عائيي نجد ذ ،ي طبقاي  باار 
 التاب ين والطبقي الوسطى من التاب ين و ما طبقتان مت اصرتان. 

ر. التااري  الخبيار، ( رواا البخاري م لَّقاا عن ُيّ ْيب بان ّحاْرب عان اْلحار بان جرماوز عان ّعْمارو بان ماّرة اْلجمِلاي با(2
لا س بار با س ". الجارح   : "(، و سا اعسناد رجالر ثقاف عدا الحار بان جرماوز، قاال عنار أباو حااتذ9/215للبخاري )

 (.9/278والت دي ، لبن أبي حاتذ )
 سا  و سا الروا ي س ر ا اعماذ البخاري   نر  يير إلى إدراا خيثمي ل لي بن أبي طالب ف وروايتر عنر، وأنا لذ أجد

الروا ااي متصااليا ،ااي  تاااب  ماان  تااب الحااديث، لخاان اعماااذ البخاااري س ر ااا ،ااي تاريخاار ولااذ يااس ر لهااا علاايا، و ااو إماااذ 
   ال ل ، و سا  طمئن القلب نوعاا ما لقبولها.

ُح ْبااُن ( عاان الّجاارَّا9811، ح ) تاااب المناقااب/ باااب ّمّناِقااِب ّعْبااِد هللِا ْبااِن ّمْسااُ ود   ،ااي سااننر رواا الترمااسي ((9
بر، وقال: ّ اّسا ّحاِديٌث ّحّساٌن ّصاِح ٌح ّلِرياٌب. وقاد  ، عن خيثميّمْخّلد  الّبْصِري  عن ُمّ اُس ْبُن ِ ّياذ  عن ّأِب ر، ّعْن ّقّتاّدةّ 

  سا الحديث. صحح اليي  اولباني 
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تج لنااا ننحااى منحااىا  المدلِّسااين، لخاانَّ دراسااي الااروايتين اللتااين وجاادنا ما لخيثمااي عاان عائيااي 
 .آخر

،الروا اي اوولاى التاي روا اا أبااو داود وابان ماجار  اي روا اٌي  اا  في قاد أعلَّهاا ال لمااء بمخالفااي 
وصا  الروا اي بينماا أرسالها ليارا، والروا اي المرسالي  ا والتاي يريا ا ماع ساوء حفظار ا للارواة الثقااف ،

 .ت د  ي اوصح ا ل تثبف لنا بديهيا سماإ خيثمي من عائيي 
اح ال لمااء ا  ماا تقادذ ا وقّفهاا، والروا اي الموقو،اي  أما الروا ي الثان ي التي روا اا الترماسي ،قاد رجَّ

، حااااادثنا (1)نا ابااااان بياااااارحااااادثقاااااال:  راآلثاااااا تهاااااسيب،اااااي أخرجهاااااا اعمااااااذ أباااااو ج فااااار الطباااااري 
 اليهر من انف عائيي تصوذ  : "، عن خيثمي قال(4)، عن منصور(9)، حدثنا سف ان(2)الرحمنعبد

 .(5)" والخم س واورب اء الثالثاء اآلخر اليهر ومن ،والثنين واوحد السبف
ن عائياااي و اااسا روا اااٌي بإساااناد  صاااح ح، و اااي مااان خيثماااي ل تت ااادى أن تخاااون ح ا اااي حاااال  عااا

 وح ا ي الحال  سا ل تصلح عثباف السماإ. 
،قد ساق الروا ي ونفى السماإ دون أيِّ تردد  وأنا ب د  سا الدراسي أقول: هلل در  أبي داود
ول يخفااى أناار إماااذ ،ااي ال لاا  مااع قرباار ماان عصاار  مياايراا إلااى ت اا يف  ااسا الروا ااي ب لااي النقطاااإ،

 الرواة.
ئمي الحديث السين جايوا من ب دا علاى قولار ا ماع اطالعهاذ عل ار ول يا أن عدذ اعترا  أ 

نماا  اان س ار ذ لخيثماي ،اي ت اداد تالمياس عائياي  إياارةا إلاى  ول بد ا  او زياادة ت خياد لقولار، وا 
ن  انف    في ا اوجود الروا ي ا  اوا 

 .لذ  سمع من عائيي أّن خيثمي  والنتيجة: 
  

                                       
ثنتاين وخمساين، ولار ( محمد بن بيار بن عثمان ال بدي البصري أباو ب ار )بنادار(، ثقاي مان ال ايارة، مااف ساني ا(1

 (.453ب ع وثمانون سني، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
( عبد الرحمن بن مهدي بن حسان ال نبري مول ذ أبو سا يد البصاري، ثقاي ثباف حاا،ظ عاار، بالرجاال والحاديث، (2

ئاي، و او ابان ثاالث وساب ين ساني، ما رأيف أعلذ منر ". من التاس ي، ماف سني ثمان وتسا ين وما : "قال ابن المديني
 (.951روى لر الجماعي. تقريب التهسيب: ابن حجر )ص: 

( سااف ان باان ساا يد باان مسااروق الثااوري أبااو عبااد هللا الخااو،ي، ثقااي حااا،ظ ،ق اار عابااد إماااذ حجااي، ماان ريوس الطبقااي (9
ياب التهاسيب: ابان حجار الساب ي، و ان ربما دلس، ماف سني إحدى وستين، ولر أربع وساتون، روى لار الجماعاي. تقر 

 (.244)ص: 
( منصور بن الم تمر بن عبد هللا السلمي أبو عتَّاب الخو،ي، ثقي ثبف، و ان ل يدلس، من طبقي اوعماب، مااف (4

 (.547سني اثنتين وثالثين ومائي، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب: ابن حجر )ص:
 (. 2/855خبار، وبي ج فر الطبري )( تهسيب اآلثار وتفصي  الثابف عن رسول هللا من او(5
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 هران الرياحيفيع بن ِمُر أبو العاليةاملبحث الرابع: 

 العالية الرياحي  أبي  ترجمة المطلب األول:
ُر، ّأُبو اِرُئ، الحا،ُظ، المفاُذ، الُمقاعم ، البصل اِلّ ِي الرِّيسِّ ، أحد اوعالاِحي   عُ ، واسامر ُرّ، ا(1)ذِري 

  .(9)أعتقتر سائبيا بني رياح ، مولى آمني امرأة من (2)يُروزهران، وُ قال ،بن مِ ا
ي بساانتين  وأساالذ ب ااد مااوف النَِّباايِّ الجا ل ااي، أدرا  اادِّ ، ِق ،ااي خال،ااي أبااي ب اار  الصِّ
 .(4)ن الخطاب، وصلى خلف عمر برِ ودخ  عّل 

أخس القراءة عر ااا عان ُأباّي،  : "(5)اء الميهورين، قال أبو عمرو الدانيرَّ من القُ وقد  ان 
 .(5)" قرأ على عمر وزيد بن ثابف، وابن عباس، و قال:

وب ادا  " ل س أحد ب اد الصاحابي أعلاذ باالقرآن مان أباي ال ال اي، :(7)و ب ر بن ّأبي داودوقال أب
 .(15)" ، وب دا سف ان الثوري (3)، وب دا السديّ (8)يد بن جبيرس 

                                       
 (. 4/257( سير أعالذ النبالء، للس بي )(1
 (.1/253(، ورجال صح ح مسلذ، لبن منجو ر )4/39( انظر: الخام  ،ي   فاء الرجال، لبن عدي )(2
ااِئّبُي: ال باد؛  اان الرجا  إسا قاال ل بادا: أناف ساائبيٌ  (.3/111( الطبقاف الخبير، لبن سا د )(9 ، ُعِتاّق ول   اون والسَّ

  (.158وليا لر، ب    ع ماّلر حيث ياء. مختار الصحاح، للرازي )ص:
 (4/257 بي )(، وسير أعالذ النبالء، للس3/215وتهسيب الخمال، للمزي ) (4/293( انظر الثقاف، لبن حبان )(4
اذ ال لااذ، ُولااد سااني إحاادى (  ااو: عثمااان باان ساا يد باان عثمااان باان ساا يد باان عماار اومااوي، مااول ذ القرطبااي، اعماا(5

وسااب ين وثالثمائااي،  ااان أحااد اوئمااي ،ااي علااذ القاارآن؛ روا اتاار وتفساايرا، وم ان اار وطرقاار وا عراباار. وجمااع ،ااي سلااا  لاار 
تاايليّف حساااناا مفياادةا، منهااا:  تاااب جااامع الب ااان ،ااي القااراءاف الساابع، و تاااب إيجاااز الب ااان ،ااي قااراءة ورب، و تاااب 

رساااذ المصاااحف... ولير اااا، تاااو،ي بداِنّ اااي ا مديناااي ،اااي اونااادلس ا ساااني أرباااع وأرب اااين الت ساااير، و تااااب المقناااع ،اااي 
 ( باختصار.227وعصار، للس بي )ص:. م ر،ي القراء الخبار على الطبقاف واوأرب مائي، وي َّ ر خلٌق عظ ذ، 

 (. 92( م ر،ي القراء الخبار على الطبقاف واوعصار، للس بي )ص:(5
ن باان اوياا ث باان إسااحاق أبااو ب اار باان أبااي داود السجسااتاني: رحاا  باار والاادا ماان سجسااتان ( عبااد هللا باان ساال ما(7

،طو، بار يارقا ولرباا وأسام ر مان علمااء سلاا الوقاف، صانف المساند والسانن والتفساير والقاراءاف والناسا  والمنساوخ 
اود و او ابان ساف وثماانين ولير سلا و ان ،هما عالما حا،ظا، مولدا سني ثالثين ومائتين، وتاو،ي عباد هللا بان أباي د

 ( باختصار.54ا2/51سني وستي أيهر. طبقاف الحنابلي، لبن أبي   لى )
( سا يد باان جبيار اوساادي مااول ذ الخاو،ي، ثقااٌي ثبااٌف ،ق اٌر، ماان الثالثااي، وروايتار عاان عائيااي وأباي موسااى ونحو مااا (8

لخمساااين، روى لااار الجماعاااُي، تقرياااب مرسااالي، ُقِتااا  باااين يااادي الحجااااج دون المائاااي ساااني خماااس وتسااا ين، ولاااذ ُ  مااا  ا
 (.294التهسيب، لبن حجر )ص:

دّي الخبير الحجازي، ثذ الخو،ي، اوعور، (3 دّي، اعماذ أبو محمد الس  ( إسماعي  بن عبد الرحمن ابن أبي سييب الس 
، تو،ي سني سبع وعيرين ومائي. الوا،ي بالو، اف، لصالح الدين الصفدي ) ر، راوي قريب   (.85ا3/85المفسِّ

  =بن س يد  و سف انو  (3/218(، وتهسيب الخمال، للمزي )2/251( انظر: تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )(15
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و سا ال لذ الواسع باالقرآن ج لار مان أ ا  القارآن المت لِّقاين بتالوتار آنااء الليا  وأطارا، النهاار، 
ا ا مان يخادذ أ لار، ، ّناا مان يايدي ال ارائب، ومّناا عبياداا مملاو ين، مّناّنا"  ُ  ل:حتى جاء عنر أنار قاا

نختذ    ليلي  مرةا، ،يقَّ سلا علينا، ،ج لنا نختذ    ليلتاين مارةا، ،ياقَّ سلاا عليناا، ،ج لناا نخاتذ  ا  
، ،لقيناا أصاحاب رساول هللا  موناا ، ، لَّ ثالث ل ال  مرةا، ،يقَّ علينا حتى يا ا ب ُ انا إلاى ب ا  

 . (1)ا ،صلَّْينا ونمنا، ولذ  يقَّ علينا "اا أو قال:    سبع اأن نختذ    جم ي 
: ، قال أبو ال ال يعند الصحابي اولتقدمر ،ي علذ القرآن وليرا من ال لوذ صار مر  ا 

ارير، ،تغاامز باي قاريٌب   نف آتي ابن عباس  " رير، وقريٌب أسافّ  مان السَّ ، ،ير، ني على السَّ
اااالو وقاا ، ،قااال: إن  اااسا ال لااذ يزياااد ن عباااس رير  ! ،فطاان بهااذ اباااا: ير،ااع  اااسا ال بااد علااى السَّ

 .(2)اليريّف ير،اا، وُيجلس المملوا على اوسرة "
 .، روى حديّثر الجماعيُ (9)على ثقتر عٌ ُمجمّ  ثقيٌ  وأبو ال ال ي 

،إنماا أراد بار حديثّار ، (4)" حاديث أباي ال ال اي الريااحي ِريااح " :وأما قاول اعمااذ الياا، يِّ 
، وقااال ابااُن عااديّ  ب ااد أن ساااق ُطااُرّق  ااسا (5) مااا باايَّن سلااا الااس بي   (5)الااسي أرساالر ،ااي القهقهااي ،قااط

 . (7)ومن أج   سا الحديث تخلَّموا ،ي أبي ال ال ي، وسائر أحاديثر مستق مي صالحي " : "الحديث
ثْ  ": لخّنر مع ثقتر م روٌ، باعرسال، ّقاّل ابُن ِسيِرينّ  ثِني ،اال ،ّتِني ّما ّحدَّ  مانّلايِن رج عان ُتّحادِّ

، وقااال (8)ّما "حااِديّثها سخااأ ماان عاان ُيباِل ااان لا  انااا نَّهمااإ،ِن؛ حسااالو  ،ِي  ال ااي الأباا عاانِة: ر بصااال أ اا 
، (3).سمَّاارج  آخر و ل "  الحميد بن و الحسن و ي ال ال ي  صدقون من ّحّدثهذ أبو ب ر أ  ان"  أ  اا:

                                                                                                                
باان مسااروق الثااوري أبااو عبااد هللا الخااو،ي، ثقااي حااا،ظ ،ق اار عابااد إماااذ حجااي، ماان ريوس الطبقااي الساااب ي، و ااان ربمااا ا

 .(.244جماعي. تقريب التهسيب: ابن حجر )ص: دلس، ماف سني إحدى وستين، ولر أربع وستون، روى لر ال
 (.4/253(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )3/112( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(1
 (.4/258(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )3/217( انظر: تهسيب الخمال، للمزي )(2
 (.3/215( تهسيب الخمال، للمزي )(9
 .(1/497وم ر،ي السنن واآلثار: للبيهقي ). (175)ص لبن أبي حاتذ، قبرومنا ( انظر: آداب اليا، ي(4
(، ،مان أحاب الوقاو، عليهاا 4/155( وقد ساق ُطرّق  سا الحديِث مع الخالذ عليها ابُن عديّ  ،ي  تابر: الخام  )(5

 ،ليراج ها  ناا؛ ونها ل سف مح  بحثنا.
 (.2/54لس بي )ل ،( ميزان العتدال(5
 (.4/155بن عدي )ل ،  فاء الرجال ( الخام  ،ي(7
علاااي باان عمااار بااان أحمااد بااان مهااادي باان مسااا ود البغااادادي  (الااادارقطني) (. الميلااف:1/914( ساانن الااادارقطني )(8

عبااد اللطيااف حاارز هللا، و حساان عبااد الماان ذ ياالبي، و ياا يب الرناايوط،  :قيااحق، ت ااا(985فالاادارقطني أبااو الحساان )
 .ذ2554 / ا1424 سني النير: الطب ي: اوولى،، بيروف ا الناير: ميسسي الرسالي، أحمد بر وذو 

 (.1/442حمد روا ي ابنر عبد هللا )لإلماذ أ ،( ال ل  وم ر،ي الرجال(3
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ون بمراسي  أبي ال ال يولسلا  ان ال والمقصود باعرساال  ناا النقطااإ بيا   عااذّ   (1) لماء ل  حتج 
  .ابّي منر،ي اعسناد، ل مجرد إسقاط الصح

حار الّناايِن ِ،اي يااهر ّيااوَّال سااني ثاالث وتسااّيااْوذ اِعث تاو،ي ،  ين علااى مااا رجَّ ، وابااُن حبااان  بخاااري 
ح المزي  وابُن حجر و (2)والس بي    . رحمر هللا ت الى.(4)الجماعي لر روى  .(9)،اّتر سني تس ين، ورجَّ

                                       
 (.85ل الئي )ص:ل ،( جامع التحصي (1
 (.1/55لس بي )لتس رة الحفاظ: و (، 4/293بن حبان )ل ،الثقافو (، 9/925لبخاري )ل ،( انظر: التاري  الخبير(2
 (.2/428بن حجر )ل ،اعصابي ،ي تمييز الصحابيو (، 3/218لمزي )ل ،انظر: تهسيب الخمال( (9
 .(3/218لمزي )ل ،( تهسيب الخمال(4
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اختالف النق اد في إثبا  سماع أبي العالية   رفيع ب    المطلب الثاني:
 مهران   م  عائشة  

مين من أثبف سماإ أبي ال ال ي من عائيي ، أو نفاا بصريح ال باارة، لذ نجد من المتقدِّ
وأعقبار  عان أذِّ المايمنين عائياي  حاديثاا ال ال اي الريااحي روى وبايإل ماخان من الترمسي ،قد 

 قت اي الح اذ منار علاى الحاديث بالتصاال، وبالتَّاالي  قد ، و سا(1)بالح ذ عل ر ب نر )حسٌن صح ح(
إسا حملناا مصاطلح )حسان صاح ح( علاى أن الحاديث  إثباف السماإ بين أبي ال ال ي وعائيي 

 حسن لساتر صح ح لغيرا.
 .(9)" ثالثا : "آخرا ،ي وقال (،الم ثورة الصحاح سننر) ،ي (2)الس ن ابن ورواا

ى عل ٌح صحيٌث حد سا  : "روى الحديّث نفسر ،ي مستدر ر، وقال و سلا أبو عبد هللا الحاخذ
ي طر ي  .(4)اُا "خرِّجيُ  ولذِن، يخّ اليَّ

دون  يمنين عائيي أثبف سماّإ أبي ال ال ي من أذِّ المقد اعماُذ الس بي  أّما االمت خرون ،
 .(5)ااأما الحا،ظ ابُن حجر  ،قد ّنّفىو  .(5)أيِّ تي  ا

                                       
 (، وس  تي الحديُث مّع الخالذ عل ر ،ي المطلب التالي بإسن هللا ت الى.5/483(، )2/474( سنن الترمسي )(1
ّ ن ابن( (2  أرباع ساني مصار، ولاد نزيا  البغادادي السا ن بان سا يد بان عثماان نبا س يد علي أبو الحجي الحا،ظ السَّ

 ساني المحارذ ،اي تاو،ي اوندلس، أ   إلى المنتقى الصح ح  تابر ووقع صيتر، وب د وصنف وجمع ومائتين، وتس ين
 ، باختصار.(9/155) الحفاظ، للس بي تس رة .وثالثمائي وخمسين ثالث
 (.4/255بن الملقن )ل ،( البدر المنير(9
 (.942ا1/941لحاخذ )ل ،( المستدرا على الصح حين(4
 (،  ال ما للس بي.4/257(، وسير أعالذ النبالء )1/55( انظر: تس رة الحفاظ )(5
 (.15/1577بن حجر )ل ، ( إتحا، المهرة بالفوائد المبتخرة من أطرا، ال يرة(5
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 عائشة   روايا  أبي العالية ع  المطلب الثالث:
إل روايتين؛ عن عائيي ب د طول البحث والتفت ب لذ أعثر وبي ال ال ي الرِّياحي 

تاااب السااتي، وروا اااا ليااُر واحاااد  مااان مااان أصااحاب الخ (1)اوولااى عناااد أبااي داود، والتِّرماااسّي، والنسااائيّ 
 .بإسن هللا ت الى نر قريباا  ما س بيِّ اوئمي من طريق أبي ال ال ي عن عائيي 

أحاٌد مان أصاحاب الختاب والروا اي الثَّان اي لاذ يرو اا مان طرياق أباي ال ال اي عان عائياي 
ّلفي تي، ووجدتها من  سا الطريق ،قط عند أبي طا ر السِّ ، ولها (9))الط يوريَّاف( ،ي  تابر (2) السِّ

 طرٌق أخرى  ثيرٌة منثورٌة ،ي  تب الحديث.
اا  ال وااااة األولاار هةاا   قالااف:  ااان رسااوُل هللا : عاان أبااي ال ال ااي، عاان عائيااي أم 

ــْمَعُه     »  قااول ،ااي سااجود القاارآن باللياا ،  قااول ،ااي السااجدة مااراراا:  ــقَّ َس ــُه، َوَش ََُلَق ــِذي  ــي ِللَّ ِِ ــَجَد َوْج َس
  سا لفظ أبي داود. «، ِبَحْوِلِه َوُقوَِّتِه َوَبَصَرُه

 :(4)خالد الحساء سا الروا ي جاءف من وجهين مدار ما على 
 .د الحساء عن رج   عن أبي ال ال يعن خال :أحد ما
 عن خالد الحساء عن أبي ال ال ي. :والثاني

ل: اوقد روا   ، واعماذ أحمد(5)، وابن أبي ييبي ،ي المصنف(5)أبوداود ،ي سننر بالوجر اووَّ

                                       
( عان مسادد، عان إساماعي ، عان 1414ح )( أخرجر أبو داود ،ي سننر  تااب الصاالة/ بااب ماا  قاول إسا ساجد، (1

خالد الحساء، عن رج ، عن أبي ال ال ي بار، والترماسي ،اي ساننر  تااب الصاالة/ بااب ماا  قاول ،اي ساجود القارآن، ح 
عواف/ باااب مااا  قااول ،ااي سااجود القاارآن، ح )585) ( عاان محمااد باان بيااار، والنسااائي ،ااي  تاااب 9425(، و تاااب الاادَّ

( عاان سااوار باان عبااد هللا ومحمااد باان بيااار،  ال مااا عاان عبااد الو اااب 1123) ، حالاادعاء ،ااي السااجودالصاالة/ باااب 
: حسنٌ صح ح.  الثقفي، عن خالد الحساء، عن أبي ال ال ي، ولذ يس را )عن رج (، عن عائيي بر، وقال الترمسي 

اّلفي(2 ،  اان جاّوالا ،اي ( أحمد بن محمد بن أحمد بان محماد بان إبارا  ذ بان ِساّلفي اوصابهاني الحاا،ظ أباو طاا ر السِّ
اآل،اق، تغّرب و تب الخثير، و اان حا،ظااا ثقايا  اابطاا متقنااا، سامع منار أقراُنار وأيا اُخر، وماد هللا لار ،اي ال مار حتاى 
ااع بساام ر وبصاارا الااى أن ماااف ليلااي الجم ااي سااادس رب ااع اآلخاار ماان سااني سااف وسااب ين وخمساامائي  جاااوز المائااي وُمتِّ

 (، باختصار.178ا 175بن نقطي )ص:قييد لم ر،ي رواة السنن والمسانيد، لباعس ندريي رحمر هللا ت الى. الت
لفي )( الط يوريَّاف، وب(9  (.9/373ي طا ر السِّ
( خالد بان مهاران أباو المناازل بفاتح الما ذ وقيا : ب امها و سار الازاي البصاري الحاسَّاء ... قيا  لار سلاا ونار  اان (4

لاى  اسا النحاو، و او ثقاي يرسا ، مان الخامساي، وقاد أياار حمااد بان زياد يجلس عند ذ، وقي : ونر  ان  قول: احاس ع
إلااى أن حفظاار تغياار لمااا قاادذ ماان الياااذ، وعاااب عل اار ب ُ ااهذ دخوّلاار ،ااي عماا  الساالطان. روى لاار الجماعااي. تقريااب 

 (.131التهسيب، لبن حجر )ص:
 (.1414(، ح )555ا2/555( سنن أبي داود )(5
 (. الختاب المصنف ،ي اوحاديث واآلثار4974(، ح )1/985( المصنف: لبن أبي ييبي )(5
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 لهاذ  ،(4)، والسنن الصغرى (9)، والبيهقي ،ي السنن الخبرى (2)، وابن خزيمي ،ي صح حر(1)،ي المسند
 .عن خالد الحساء عن رج   عن أبي ال ال ي عن عائيي .(5)إسماعي  ابن ُعل َّيمن طرق  عن 

 ورواا بالوجر الثاني:
سحاق بن را و ر ،ي ،(8)والخبرى ، (7)رى الصغ، والنسائي ،ي سننر (5)الترمسي  ،ي جام ر  وا 

البيهقااااي ،ااااي سااااننر  وعناااار، (11)، والحاااااخذ ،ااااي المسااااتدرا(15)، واباااان خزيمااااي ،ااااي صااااح حر(3)مسااااندا
 .(19)عبدالو اب الثقفيمن طريق   لهذ ،(12)ى ر الخب

يا ذ بان مان طرياق  ُ   ال ماا (15)، وأحماد ،اي المساند(14)وأخرجر ابان أباي يايبي ،اي المصانف
 .(15)بيير

 .(18)، من طريق خالد بن عبد هللا الّطّحان(17)ابن خزيمي ،ي صح حر وأخرجر
                                       

 (.25821(، ح )49/21( مسند اعماذ أحمد )(1
 (.555(، ح )1/915( صح ح ابن خزيمي )(2
 (.9774(، ح )2/455( السنن الخبرى، للبيهقي )(9
 (.357(، ح )553( السنن الصغرى، للبيهقي )ص:(4
 ذ أبو بير البصاري، الم ارو، باابن ُعل َّاي، ثقاي حاا،ظ، مان الثامناي، ( إسماعي  بن إبرا  ذ بن مقسذ اوسدي مول(5

 (.155ماف سني ثالث وتس ين و و ابن ثالث وثمانين، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
 (.9425(، ح )5/483(، و)585(، ح )2/474( سنن الترمسي )(5
 (.1123(، ح )2/222( سنن النسائي )(7
 (.718(، ح )1/953خبرى، للنسائي )( السنن ال(8
 (.1581(، ح )9/355( مسند ابن را و ر )(3

 (.554(، ح )1/915( )(15
 ( 852(، ح )1/942( صح ح ابن خزيمي )(11
 (. 9774(، ح )2/455( السنن الخبرى، للبيهقي )(12
بااثالث ساانين، ماان  ( عبااد الو اااب باان عبااد المجيااد باان الصاالف الثقفااي، أبااو محمااد البصااري، ثقااي تغياار قباا  موتاار(19

الثامنااااي، ماااااف سااااني أربااااع وتساااا ين عاااان نحااااو ماااان ثمااااانين سااااني، روى لاااار الجماعااااي. تقريااااب التهااااسيب، لباااان حجاااار 
 (.958)ص:
 (.4972(، ح )1/985( مصنف ابن أبي ييبي )(14
 (.24522(، ح )45/29( مسند اعماذ أحمد )(15
أبااي خااازذ الواسااطي، ثقااي ثبااف  ثياار التاادل س  ( ُ ياا ذ باان بيااير باان القاسااذ باان دينااار الساالمي أبااو م او ااي، باان(15

واعرسال الخفي، من الساب ي، ماف سني ثالث وثمانين وقد قارب الثمانين، روى لر الجماعاي. تقرياب التهاسيب، لبان 
 (.574حجر )ص:

 (.554(، ح )1/915( صح ح ابن خزيمي )(17
ناي ماول ذ، ثقاي ثباف، مان الثامناي، مااف ساني ( خالد بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المز (18

 (.183اثنتين وثمانين، و ان مولدا سني عير ومائي، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
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 .(9)، من طريق ُو يب بن خالد(2)والحاخذ ،ي المستدرا ،(1)الطبراني ،ي اووسط وأخرجر
 .(5)من طريق سف ان بن حبيب ،(4)الدارقطني ،ي سننر وأخرجر

لحاساء، عان أباي ال ال اي، وسف ان( عن خالاد ا ،وُو يب ،وخالد ،ي ذو ُ  ،الو اب خمستهذ )عبد
 .عن عائيي 

نمااا أطلااُف ،ااي تخااريج الحااديِث للوصااول إلااى الُح ااذ علااى الحااديِث ماان الطااريقين للزوماار ،ااي  وا 
ومحا   اسا المناقياي  يااحي مان عائياي مناقيي قوِل ابن حجار ،اي نف ار ساماّإ أباي ال ال اي الر 

 ،ي المطلب التالي بإسن هللا ت الى.
االّ  أمااا الروا ااي الثان ااي ،قااد ثنا روا ااا أبااو طااا ر السِّ في ماان طريااق عبااد الو اااب الثقفااي قااال: حاادَّ

ثنا أبو ال ال ي قال: قالف عائيي  اتَُّقوا النَّـاَر َوَلـْو   » : : عن النباي مهاجٌر أبو مخلد، حدَّ
 .(5)«ِبِشقِّ َتْمَرٍة 

                                       
 (.9475(، ح )4/3( الم جذ اووسط، للطبراني )(1
 (.851(، وح )855(، ح )1/941( المستدرا على الصح حين، للحاخذ )(2
بان خالااد باان عجاالن البااا لي ماول ذ أبااو ب اار البصاري، ثقااي ثباف لخناار تغياار قلا الا باا خرة، ماان  ( ُو ياب بالتصااغير(9

 (.585الساب ي ماف سني خمس وستين وقي  ب د ا، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، ابن حجر )ص:
 (.1514(، ح )2/257( سنن الدارقطني )(4
سلااا، ثقااي، ماان التاساا ي، ماااف سااني اثنتااين وقياا : سااف  ( سااف ان باان حبيااب البصااري الباازاز أبااو محمااد وقياا  لياار(5

وثماااااانين ومائاااااي ولااااار ثماااااان وخمساااااون ساااااني، روى لااااار البخااااااري ،اااااي اودب المفااااارد. تقرياااااب التهاااااسيب، لبااااان حجااااار 
 (.244)ص:

ّلفي )( الط يوريَّا(5  (.9/373ف، وبي طا ر السِّ
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 الراجح في صحة سماع أبي العالية رُفيع ب  مهران   المطلب الرابع:
 م  عائشة  

ا مااان المتقااادمينمااان خاااالل الم ط ااااف الساااابقي    لساااماإ أباااي ال ال اااي مااان ت ااارّ  لاااذ نجاااد أحااادا
ا، إنماااا وجااادنا الترماااسي، وابااان السااا ن و اااسلا الحااااخذ ا رحمهاااذ هللا ا صاااححوا عائياااي  صاااراحا

  .إثباتهذ سماّعر منها ا ،ي اوللبا  ممَّا  قت ي حديثر عنها
، وس ر اا  س ر أبا ال ال اي ،اي الارواة عان عائياي وأما المت خرين ،المزي  بق ي المتقدمين

 .(1)، من روى عنهذ ،ي المو  ين من تهسيب الخمال دون إثباف  لسماعر منها، أو نفي  
 .وحدا من صرَّح بإثباف سماإ  أبي ال ال ي الرياحي من عائيي  الس بيووجدنا 

 .نهما صراحيا الوحيد السي نفى السماإ بي الناقدو،ي المقاب  ،إن ابن حجر  و 
وسلا من خالل  ،و،ي  سا المطلب س حاول ا ب ون هللا ا الوقو، على الرَّاجح ،ي  سا المس لي

االفي ،ااي أبااي ال ال ااي عاان عائيااي  يتاادراسااي رواي وساا بدأ بالروا ااي التااي أخرجهااا أبااو طااا ر السِّ
ثنا مهااجٌر أباو مخلااد، ثنا أباو ال ال ااي   تابار )الطيوريااف( مان طريااق عباد الو ااب الثقفاي قااال: حادَّ حادَّ

ا ااأقول: إّن  اسا الروا اي  « اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة» : : عن النبي قال: قالف عائيي 
،ربمااا  ا لاا س ،يهااا تصااريٌح بسااماإ أبااي ال ال ااي ماان عائيااي ااابغاا  النظاار عاان دراسااي رواتهااا 

ومراساي  أباي ال ال اي ليار مقبولاي   ،سا اقبا   اسا  او ظاا ر ال  انف روا يا مرسليا ا بم نى منقط اي ا
 عند ال لماء ا  ما مّر ا وبالتالي ل  م ننا الستفادة من  سا الروا ي ،ي إثباف سماإ أبي ال ال اي مان

 .عائيي 
وا ااي الثان ااي، و ااي: عاان أبااي ال ال ااي، عاان عائيااي  ااا الرِّ  قالااف:  ااان رسااوُل هللا أمَّ

ــْمَعُه     » ،ااي السااجدة مااراراا:   قااول ،ااي سااجود القاارآن باللياا ،  قااول ــقَّ َس ــُه، َوَش ََُلَق ــِذي  ــي ِللَّ ِِ ــَجَد َوْج َس
 .«َوَبَصَرُه، ِبَحْوِلِه َوُقوَِّتِه 

يادور حااول إثباااف ساماإ خالااد الحااساء  علااى صاحي  ااسا الحااديث ال لماااء جااو ر ح اذ،قاد  ااان 
ا جاااءف ماان وجهااين؛  نااف ،ااي المطلااب السااابق ااسا الروا ااي ا  مااا بيّ و ، لهااسا الروا ااي ماان أبااي ال ال ااي

عان رجا   عاان أباي ال ال اي، ولاذ يرو ااا مان  اسا الوجاار عان خالاد الحااسَّاء  خالاد الحااساء،أحاد ما: عان 
 إسماعي  ابن ُعل َّي.لير 

والوجاار الثاااني: عاان خالااد الحااساء عاان أبااي ال ال ااي، وروا ااا ماان  ااسا الوجاار عاان خالااد الحااسَّاء  
واة:   ذ باان بيااير، وخالااد باان عبااد هللا الّطّحااان، وُو يااب باان يااو ُ  عباادالو اب الثقفااي،خمسااٌي ماان الاار 

 خالد، وسف ان بن حبيب.

                                       
 (.95/292(، )3/215( تهسيب الخمال، للمزي )(1
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الروا اي ماادار ا علااى خالااد الحااسَّاء، واخُتِلااف عل اار ،يهااا، واختلااف ال لماااء ا رحمهااذ هللا ا ،ااي  اإسا 
، ، وو  وابان الّسا ن، تصح ح  سا الروا ي؛ ،صحَّحها من الوجر الثااني: الترماسي  ا،اق والحااخُذ، والبغاوي 

 .(1)الّس بي  الحاخذّ 
الحديّث، واعتبر أنَّ س ّر )الرج ( بين خالاد  الحاساء وأباي ال ال اي  وصّحح الييُ  اولباني 

 .(2)يسوٌس تفّرد بر ابن ُعل َّي دون سائر أصحاب الحّساء
بينما  ّ فها: ابُن خزيمي ،ي صاح حر ،ب اد أن س ار أحادياّث ،اي الاس ر والادعاء ،اي الساجود 

نماا  ناف تر اف إماالء خبار أباي ال ال اي، عان عائياي ءة الّساجدة، قاال:عند قرا ، أن النباي " وا 
ََُلَقــُه، َوَشـقَّ َســْمَعُه َوَبَصـَرُه، ِبَحْوِلــِه     »  اان  قاول ،اي ساجود القاارآن بالليا :   ِِــي ِللَّـِذي  َسـَجَد َوْج

، لذ يس ر الرج  عباد الو ااب بان ىسمَّ  لير مُ ون بين خالد الحساء وبين أبي ال ال ي رجالا  «َوُقوَِّتِه 
، وقاال عبد المجيد، وخالد بن عبد هللا الواسطي "، ثذ عاد وس ر خبر أبي ال ال ي عن عائيي

نمااا أمليااف  ااسا الخباار، وبيَّ  : "عقباار طااالب ال لااذ  نااف ِعلَّتّاار ،ااي  ااسا الوقااف مخا،ااّي أن  غتاار ب ااُ  وا 
 .(9)عبد الو اب وخالد بن عبد هللا صح حي " بروا ي الثقفي وخالد بن عبد هللا، ،يتو ذ أن روا ي

ح الدارقطني   سلا وجود رج   بين خالد  الحّساء وأبي ال ال ي  .(4)ورجَّ
"   ناار  يااير إلااى روا ااي  وانتصاار اباان حجاار لهااسا الاارأي، ،قااال ا ب ااد نقلاار لخااالذ اباان خزيمااي ا:

ترَّ ابُن ِحبَّاان بظاا را، ، خرجار ،اي إسماعي  ابن ُعلّ ي ... وخفيف علَُّتر على الترمسي ،صحَّحر، وال
 ، وتب ر الحاخُذ ،ي تصح حر، و  نهما لذ  ستح را  الّذ إمامهما ، ر،(5)صح حر عن ابن خزيمي

 .(5)وس ر الدارقطني  ،ي ال ل  الختالّ، ، ر، وقال: الّصواُب روا ي إسماعي  "
،ااااي تخريجاااار  يوط وقااااد أيَّااااد أصااااحاّب  ااااسا الااااّرأي ماااان الم اصاااارين الياااايُ  ياااا يب اورناااا

 . (7)وحاديث مسند اعماذ أحمد
رجَّح  يلء اوئمي روا ي ابن ُعل َّي مع أنَّ خمسيا من الثقاف خالفوا، وربما السي د، هذ إلى  اإسا 
  .(8)من أبي ال ال ي لسماإ خالد الحساء اعماذ أحمد نفيسلا  و 

                                       
 (.52) مطلب الثاني ص(  ما بينف ،ي ال(1
 (.5/157( صح ح أبي داود )(2
 (.1/915( صح ح ابن خزيمي )(9
 (.14/935( عل  الدارقطني )(4
 ( ب د طول البحث لذ أجد الّروا ي من طريق أبي ال ال ي عن عائيي ،ي صح ح ابن حبان.(5
 (.118ا2/117( نتائج او، ار، لبن حجر )(5
 (.45/29(  امب مسند اعماذ أحمد )(7
 (.445( مسائ  اعماذ أحمد روا ي أبي داود السجستاني )ص:(8
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ر وقاع ،اي روا اي أباي واعلاذ أّنا  : "قاال،قد صّحح الّروا ي مان الطاريقين، و أّما ابن الملقِّن 
ثنا ال ي، عن عائيي، و لهذ قالوا: داود عن خالد الحساء، عن رج ، عن أبي ال عان خالد الحساء  حدَّ

وقد صّححر من  سا الوجر الترمسي  والحاخذ، و او مقات   لساماعر  ا بإسقاط  سا الرج  ا أبي ال ال ي
 .  (1)سطي، ومرةا بدونها "منر، ،ُ حم  على أنر سم ر منر مرةا بوا

إساا  اسا  ااي آراء ال لمااء ،ااي  اسا ال ّلااي، ول باّد ماان مناقياي  ااسا اآلراء، وتمح صاها للوصااول 
 إلى الّراجح منها ب ون هللا ت الى، ، قول:

إن جو ر الخال،   من ،ي وجود رج   مبهذ  بين خالد الحساء وأباي ال ال اي، أو عادذ وجاودا، 
  ي لخالد الحّساء، وروايتر عن أبي ال ال ي توصلف إلى النتائج التال ي:وب د الدراسي المستف 

ا الحّساء من  الم ثرين من اعرسال، وقد روى عن عدد  من الارواة الاسين لاذ  الرواةأولا: إّن خالدا
 .(2) سمع منهذ، ومنهذ أبو ال ال ي

، ونقاا  سلااا (9)لقاااا علااى عاادذ سااماإ الحااساء ماان أبااي ال ال ااي مطثان اااا: نااّص اعماااذ أحمااد 
 .(4)عنر اوئمي دون أّي اعترا 

: وب ااد طااول البحاث والسااتقراء لختااب السااني لاذ أجااد لخالااد الحااساء روا ايا عاان أبااي ال ال ااي ثالثااا 
 عان ثفّ حدّ  إسا " و و قولر: ب لفاظ ل تفيد السماإلير  سا الروا ي، ولير نق   منر لقول أبي ال ال ي 

 ماا أن المقصاود بالساماإ  او الحاديث و و نقٌ  ل  فيد الساماإ منار، ، (5)" ،ازد ر  هللا رسول
 المر،وإ.
ل يوجااد مااا ياادل علااى سااماإ خالااد الحااساء ماان أبااي ال ال ااي لياار  ااسا الحااديث، و ااو محاا   اا إس

اختال،  ،ي سندا؛ ،خمسٌي من الرواة رووا بدون س ر واسطي  باين الحاساء وأباي ال ال اي، بينماا جااءف 
بس ر رج   مبهذ  بينهماا، وابان علّ اي ثقاٌي حاا،ٌظ ،الزياادة التاي أتاى بهاا إنماا  اي زياادة  روا ي ابن عل ي

 تصاادذ روا ايمقبولي ونهاا لاذ  زيادة ثقيثقي  بّينف وجود اعرسال ،ي السند السي رواا اآلخرون، و ي 
بهي اعرسال ، ار اآلخرين؛ ،اعسناد السي ّرووا ل  قطع بالتصال بين الحساء وأبي ال ال ي، ب  إّن ي

قو ااي لاانص ال لماااء علااى عاادذ السااماإ بينهمااا، ،روا اااتهذ محتملااي، ،جاااءف روا ااي اباان عل ااي ُمبيِّنااي ل 
ر عند اختال، الرواة ،ي إسناد حديث  ما بين زيادة والقاعدة أنُمخاِلفي، ول سف  ي من اليسوس بحال 

 و اووثق واوحفظ بين اااي  اا، وابن علي(5)واوحفظ سلا، ،ي اووثق قول راو  أو نقصانر ،إّنر ُ  تبر

                                       
 (.4/257( البدر المنير، لبن الملقِّن )(1
 (.171( جامع التحصي  ،ي أح اذ المراسي ، لل الئي )ص:(2

 (.445( مسائ  اعماذ أحمد روا ي أبي داود السجستاني )ص:(9
 (.9/122(، تهسيب التهسيب، لبن حجر )171:( جامع التحصي  ،ي أح اذ المراسي ، لل الئي )ص(4
 (.9/154(. وي ب اع مان، للبيهقي )1/415( انظر: اعباني الخبرى، لبن بطي )(5
 (.2/595( انظر ب ان ابن رجب لقاعدة زيادة الثقي ،ي  تابر الماتع: يرح عل  الترمسي )(5



4

5 
 

 يقية                                                 املبحث الرابع: أبو العالية رفيع بن مهران الرياحيالفصل الثاني: الدراسة التطب
45 

 مجموإ الرواة لهسا الحديث. 
ا الحااااساء ،ااااي تهااااسيب التهااااسيب أّول راو  عاااان أبااااي  وال جيااااب أّن اباااان حجاااار   س اااار خالاااادا

 ماع أنار نقا  عان اعمااذ أحماد ، مما  قت ي أّنار أخثار تالمياسا روا ايا عنار ومالزمايا لار (1)ال ال ي
ل اي مطلقاااا، وأّخاد علااى عادذ سااماعر منار عنااد ح مار علااى  اسا الروا ااي  مااا نف ار سااماعر مان أبااي ال ا

 تقّدذ.
نما، عن عائيي  ،عن أبي ال ال ي ، سا الروا ي ل تصح من طريق خالد الحساء اا إس  وا 

، (2)مطلااق السااجود،ااي  وّن لهااا يااا داا ماان حااديث علااي باان أبااي طالااب  ؛حّساانها ابااُن حجاار
الحااديث ب ناار )حساان صااح ح( لاانفس الساابب، أمااا اباان الّساا ن ،هااو وربمااا  ااان ح ااذ الترمااسي، علااى 

، وتساااا   الحااااخذ  اااسلا (9)متساااا   ،اااي  تابااار السااانن الصاااحاح  ماااا ناااّص علاااى سلاااا ابااان الملقااان
 ،م رو،. 

ل يثباف ساماعر لهماا أن الروايتين اللتين روا ما أبي ال ال ي عن عائيي  واخلالصة:
والاسي لاذ ماإ أباي ال ال اي مان عائياي ،اي إثبااف سا   د لدينا إل قاول الاس بي  ذول منها،

أمااا الحااا،ظ اباان حجاار ،ااإّن  أجااد لاار أّي دلياا   أو عا ااد  عثباتاار، ،ربمااا  انااف زلاايا ماان الااس بي 
 .لسلا أرى أنر الراجح ،ي  سا المس ليو  ؛الدلئ   لها مع رأ ر

 اسا الحاديث، و اي  ،اي علاي أخارى وجاود الاسي أياار إلاى  ااا حساب اطالعايا اا ما أنار الوحياد 
عن علي بن أبي قد روى ال ال ي  اأب ومما يييد قولر أنّ عدذ السماإ بين أبي ال ال ي وعائيي 

ونّص ال لماُء على أّنر لذ  سمع منهماا، وأّن روايتار عنهماا ،  (5)، وعن زيد بن حارثي(4)طالب
 وعن علماء الحديث أجم ين. ابن حجر ،ر ي هللا عن .(5)مرسلي

                                       
 (.9/284( تهسيب التهسيب، لبن حجر )(1
عنااد   (. وحااديث علااي باان أبااي طالااب2/118تخااريج أحاديااث اوس ااار، لباان حجاار )( نتااائج او، ااار ،ااي (2

(، ح 5/951(، و)9421(، ح )5/955(، والترماااااسي )755( ح )2/72(، وأباااااي داود )771( ح )1/594مسااااالذ )
 (. 1125( ح )2/225(، والنسائي )9429(، ح )5/952(، و)9422)

 (.9/522(، و)9/444(، و)2/79( البدر المنير، لبن الملقن )(9
 (.69711) (، ح9/253( مصنف ابن أبي ييبي )(4
 (.4558(، ح )5/88( الم جذ الخبير، للطبراني )(5
 (.175( جامع التحصي ، لل الئي )ص:(5
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 زرارة بن أوفى العامرياخلامس:  املبحث

 ترجمة زرارة ب  أوفى العامري المطلب األول:
اااء، ُزرارة ،اعماااذ الفق اار، ال ابااد باان ا، ماان بنااي الحااريب باان   ااب (2)الّحّريااي (1)أو،ااى باان الب َّ

 .(4)، ُ  نى أبا حاجب(9)رب  ي بن عامر بن ص ص ي
، (5)ن علاااى ق ااااء مديناااي البصااارةو اااو مااان الق ااااة المياااهورين ،اااي التااااري  اعساااالمي، و اااا

: خاصاّمْف جاّدتي أذ  أباي ،ايَّ (5)ن طهمااندّل علاى ،قهار وحن تار، قاال أياوب باوأخبارا ،اي الق ااء تا
تي، وخيَّرونااي ي أختااي وأخااي، و مااا أصااغر منااي إلااّوِ،اا ى زرارة باان أو،ااى، ،ق ااى باا خي وأختااي لجاادَّ

 .(7)،اخترف والِدي
الٌذ أُعتااق، ،اارأى أّل ُيجيااز سلااا حتااى  يااّب الغااالذ، وُ ِحااب وماان أخبااارا أ  اااا أّناار ُر،ااع ِإّل اار لاا

ن ياء ترا ن ياء أم ى، وا   .(8)المال، ،إن ياء أعتق، وا 
و،ااةا عجيبايا تادل علاى أّنار  اان مان الُ ّبااد أصاحاب القلاوب الحّ اي الرق قاي،  و انف و،اتار 

فَـِِذَا  }:[ ّحتَّى إسا بلع1]المدثر: { دَّثِّرُ}يَا أَيُّهَا الْمُ،قرأ:  ،قد أّذ الناس ،ي صالة الصبح ،ي يوذ عيد  

، و،ي ب   الروا اف أنار مااف و او سااجد، ، اان مان قتلاى (3)[ خرَّ ميتاا8]المدثر: { نُقِرَ فِي النَّاقُورِ
، وس اار اباان حبااان أناار ماااف ،ااي أول قاادوذ الحجااااج (11)، و ااان سلااا سااني ثااالث وتساا ين(15)القاارآن

                                       
، والنَّخ ي صحابيٌّ تو،ي ،ي خال،ي عثمان (1 ( ل ُبدَّ من التمييز بينر، وبين زرارة بن أو،ى النَّّخ ي، ،الّحّريي تاب يٌّ
 (.2/452اعصابي ،ي تمييز الصحابي، لبن حجر ) ب.
( الّحّرِيّي بفتح الحاء المهملي والراء و،ي آخر ا اليين الم جماي، وأخثار بناي الحاريب نزلاوا البصارة، ومنهاا تفرقاف (2

 (.4/121إلى البالد. اونساب، للسم اني )
 (.3/155( الطبقاف الخبير، لبن س د )(9
 (.4/255(، والثقاف، لبن حبان )9/498للبخاري ) ( انظر: التاري  الخبير،(4
(، وتهاااااسيب الخمااااال، للمااااازي 4/255(، والثقااااااف لباااان حبااااان )3/155( انظاااار: الطبقاااااف الخبيااااار، لباااان ساااا د )(5
 (.4/515(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )3/993)

س ارا ابان حباان ،اي الثقااف.  ( أيوب بن طْهمان أباو عطااء الثقفاي، مان أ ا  المادائن، أدرا علاي بان أباي طالاب،(5
 (.7/443(، وتاري  بغداد، للخطيب البغدادي )4/23انظر: الثقاف، لبن حبان )

 (.239ا  1/232( أخبار الق اة، لو  ع البغدادي )(7
 (.1/239( أخبار الق اة، لو  ع البغدادي )(8
 (.4/255(، والثقاف، لبن حبان )1/234( انظر: أخبار الق اة، لو  ع البغدادي )(3

ل م اااني اآلثااار ، (، ومغاااني اوخ ااار ،ااي ياارح أسااامي رجااا9/559( انظاار: الجاارح والت اادي ، لباان أبااي حاااتذ )(15
 (.2/271تو  ح الميتبر، لبن ناصر الدين )، (1/923لل يني )

( وجاااااء عنااااد اباااان ساااا د ،ااااي 4/255(، والثقاااااف لباااان حبااااان )3/155الطبقاااااف الخبياااار، لباااان ساااا د ) ( انظاااار(11
  =المطبوإ
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ي، ّوُ ّقاااال ساااني ِساااّف ساااني ثماااان وِمائااا، و قاااال: إنااار تاااو،ي (1)ماااروان ال اااراق ،اااي ول اااي عباااد الملاااا بااان
 . رحمر هللا ت الى.(9)، روى لر الجماعي(2)ّوِماّئي

                                                                                                                
سااني ثااالث وسااب ين، ويباادو أناار تحريااف ون اباان حجاار نقاا  عناار ،ااي التهااسيب أّن زرارة تااو،ي سااني ثااالث وتساا ين. 

 (.9/929تهسيب التهسيب، لبن حجر )
 (.154( ميا ير علماء اومصار وأعالذ ،قهاء اوقطار، لبن حبان )ص:(1
التجااااريح لماااان خاااارج لاااار البخاااااري ،ااااي الجااااامع (، والت اااادي  و 1/234( انظاااار: أخبااااار الق اااااة، لو  ااااع البغاااادادي )(2

 (.2/537للباجي ) ،الصح ح
 (.3/941( تهسيب الخمال، للمزي )(9
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اختالف النق اد في إثبا  سماع زرارة ب  أوفى العامري   المطلب الثاني:
 م  عائشة  
 اسا حاديٌث  : "،ي  فارة المجلس، وقال  أخرج الحاخُذ حديث زرارة بن أو،ى عن عائيي

 .(1)صح ح اعسناد، ولذ يخرجاا "
 . (2)على يرط البخاري، ومسلذ " : "الس بي  الحاخّذ ،قال ت قبو 

قد سمع زرارة من عمران بن حصين، ومن أبي  ريرة، ومن ابن عباس  : "قال أبو حاتذبينما 
 .(9) سا ما صحَّ لر " : "ومن أ  اا  " قال : ")أي ابن أبي حاتذ( " قلف

 .(4)"عندي ،ي سماإ زرارة من عائيي نظرو  : "المنسري  وقال 
د المزي ّمن روى عنهذ زرارة بن أو،ى قال عناد س ار عائياي وعائياي أذ  : " وعندما عدَّ

 .(5") الميمنين )د(، والمحفوظ أن بينهما س د ْبن  ياذ
                                       

(. وساا  تي الحااديث مااع الخااالذ عل اار ،ااي المطلبااين 1827(، ح )1/574( المسااتدرا علااى الصااح حين، للحاااخذ )(1
 التاليين ب ون هللا ت الى.

 (.1/981( مختصر تلخ ص الس بي، لبن الملقن )(2
 (.59( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(9
  (.2/151( مختصر سنن أبي داود، للمنسري )4(

أنهااا ساائلف عاان   قااال الزيل ااي عقااب س اارا للحااديث الااسي رواا أبااو داود ماان طريااق زرارة باان أو،ااى عاان عائيااي
ثاذ أخرجار عان  " قاال أباو داود: ،اي ساماإ زرارة مان عائياي نظار، ر:،ي جو، اللي  ماا نّصا صالة رسول هللا 

زرارة عن س د بن  ياذ عن عائيي، قال: و سا الروا ي  ي المحفوظي عندي، ،إن أبا حاتذ الرازي، قاال: سامع زرارة 
من أبي  ريرة. وابن عباس. وعمران بن حصين. و سا ما صح لار، ،ظاا ر  اسا أن زرارة لاذ  سامع مان عائياي، وهللا 

 .(2/145أعلذ " نصب الرا ي )
نما  و  وب د طول البحث ،ي طب اف سنن أبي داود عن قولر  سا تبّين لي أّن  سا الخالذ ل س من  الذ أبي داود، وا 

من  الذ المنسري ،ي مختصرا على سنن أبي داود ، ،ب د أن س ر المنسري روا ي حماد بن سلمي عان بهاز بان ح ا ذ 
"  أبااي داود عقااب الروا ااي:( نقاا  قااول 1959،ااي جااو، اللياا ، ورقمهااا ،ااي المختصاار ) ،ااي صااالة رسااول هللا 

 سا آخر  المر ا أي  الذ أبي داود ا وروا ي زرارة بن أو،ى عن سا د بان  : "قال المنسري ثذ ول س ،ي تماذ حديثهذ " 
قد سمع زرارة  : " ياذ عن عائيي  ي المحفوظي، وعندي ،ي سماإ زرارة من عائيي نظر؛ ،إن أبا حاتذ الرازي قال

 ريرة، ومن ابن عباس، )قلف( وّمن أ  اا  قال  سا ما صح لار " وظاا ر  اسا أنار  من عمران بن حصين، ومن أبي
قد سها  وبهسا يت ح أن الزيل ي ، (2/151)مختصر المنسري لذ  سم ر عندا من عائيي، وهللا عز وج  أعلذ" 

الدرا اااي قاااد نقااا  عااان الزيل اااي  اااسا الخطااا  ،اااي  ،اااي نسااابتر  اااسا القاااول وباااي داود، لخااان ال جياااب أّن ابااان حجااار 
،ساابحان ( قااول المنااسري ونساابر وبااي داود، 7/9،ااي عماادة القاااري )  و ااسلا نقاا  ال ينااي .( دون ت قياب1/255)

 هللا  يف تسلسلف الهفواف!
 (.3/945( تهسيب الخمال، للمزي )(5
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 . (2)ر،ي سماإ زرارة من عائيي نظ المنسري ،ي أنّ  رأيّ  (1)ابن عبد الهادي  ووا،ق رأيُ 
وعندما س ر ابن حجر الرواة عن عائيي ،ي إتحا، المهرة، و،ي إطارا، المساِند الم تلاي قاال 

 .(9)زرارة بن أو،ى، عنها، ولذ  سمع منها " : "عند س ر زرارة

                                       
المقارئ  الحي،اعيلي اوص ، ثاذ الّصا( محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد، ابن قدامي المقدسي، الجمّ (1

بالحاديث و،نونار، وم ر،ااي  يعنا ،ث، الحاا،ظ الناقاد، النحاوي المتفانن، ولاد ،ااي رجاب ساني أرباع وساب مائيالفق ار المحادِّ 
لباان  تنقاا ح التحقيااق ،ااي أحاديااث الت ليااق: وتفقاار ،ااي المااس ب وأ،تااى، ماان تصااان فر ،وباارإ ،ااي سلااا ،الرجااال وال لاا 

لحا،ظ ال  اء، والرد على أبي ب ر الخطيب الحا،ظ ،ي مس لي الجهر الجوزي، واوح اذ الخبرى المرتبي على أح اذ ا
، . سي  طبقاف الحنابليبالبسملي، تو،ي ،ي عاير جمادى اوول سني أربع وأرب ين وسب مائي ود،ن بسفح قاسيون 

عبااد الاارحمن باان أحمااد باان رجااب البغاادادي الحنبلااي(  باان رجااب)ا( باختصااار. الميلااف: 129ااا5/115) لباان رجااب
، الريااا  –الناياار: م تبااي ال ب  ااان ، المحقااق: د عبااد الاارحمن باان ساال مان ال ث مااين،  ااا(735فيااقي الحنبلااي )الدم

 .ذ2555 / ا1425 سني النير: الطب ي: اوولى،
يامس الادين محماد بان أحماد )ابان عباد الهاادي( الميلاف:  .(225:ص) الحديث، لبن عبد الهادي ،ي المحرر( (2
المحقق: د. يوسف عبد الرحمن المرعيلي، محماد سال ذ إبارا  ذ سامارة، جماال ،  ا(744ف)بن عبد الهادي الحنبلي ا

 .ذ2555 / ا1421 سني النير: الطب ي: الثالثي،، لبنان االناير: دار الم ر،ي ، حمدي الس بي
طااارا، المُ و (، 15/1578إتحاااا، المهااارة )انظااار: ( (9 ن )ابااا(،  ال ماااا لبااان حجااار. الميلاااف: 3/45د الم تلاااي )سااانِ ا 

ا  الناياار: دار اباان  ثياار،  ااا(852فأحمااد باان علااي باان محمااد باان أحمااد باان حجاار ال سااقالني أبااو الف اا  )حجاار( 
 .بيروف ا ، دار الخلذ الطيبدميق
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 روايا  زرارة ع  عائشة   المطلب الثالث:
الختاب وقاد س ارف طرقهاا مان  أرباع روا ااف، زرارة عان عائياي  ا ايرو    ما وجدتر من 

  التالي:  سا الروا افو  الستي، ومن خارجها و م ي سلا ،ي الوصول إلى نتيجي الدراسي،
،اي  ُساِئّلْف عان صاالة رساول هللا  : عن ُزرارة بن أو،اى أن عائياّي ال وااة األولر
، ثاذ  : "جو، اللي ، ،قالف  اان ُ صاّلي الِ يااء ،اي جماعاي، ثاذ يرجاُع إلاى أ لار، ،ير اع أرباّع ر  ااف 

  وي إلى ِ،راير ويناذ، وّطهوُرُا ُمغّطى عنّد رأِسر، وسواُخر مو وٌإ حتى يب ثر هللا ساعّتر التي يب ثر 
ُا وُ ساابُع الو اااوّء، ثاااذ  قااوذ إلاااى ُمصااااّلا، ، صاالي ثماااانّي ر  ااااف  قاارأ ،ااايهن بااا ذِّ  ماان الليااا ، ،يتساااوَّ

تاى ّ ْقُ اّد ،اي الثامناي، ول ُ سالِّذ، الختاب، وساورة مان القارآن، وماا يااء هللا، ول  قُ اُد ،اي يايء منهاا ح
و قرأ ،ي التاس ي، ثذ  ق د، ،يدعو بما ياء هللا أن يدعّو، و سا ُلر ويرلاُب إل ار، وُ سالُِّذ تسال مي واحادة 
يديدة   اُد يوِقُظ أ ّ  البياف مان يادة تسال مر، ثاذ  قارأ و او قاِعاٌد با ذِّ الختااب، وير اع و او قاعاد، ثاذ 

سجُد و و قاعٌد، ثذ يدعو ما ياء هللا أن يدعّو، ثذ ُ سلُِّذ وينصرُ،، ،لذ تزل تلا  قرأ الثان ي ،ير ُع و 
حتى ّبُدّن، ،نقص من التسع ثنّتين، ،ج لهاا إلاى الساف والسابع ور  ت ار و او  صالُة رسول هللا 

 قاعد حتى ُقِبّ  على سلا.
 .(2)لرزاقوعبد ا ،(1)عند أبي داود جاءف  سا الروا ي من طريق زرارة عن عائيي 

 قااوذ ،ااي  " مااا  ااان رسااول هللا  ، قالااف: عاان زرارة، عاان عائيااي ال وااااة الث ناااة:
 اا رساول هللا، ماا أخثار ماا تقاول  : "،قلاف «َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنَت، َأْسَتَغِفُرَك َوَأُتـوُب ِإَلْيـَك   :» مجلس إل قال

ُِنَّ :»  يلء الخلماف إسا قماف  " ،قاال َأَحٌد ِحيَن َيُقوُم ِمْن َمْجِلِسِه ِإلَّـا ُغِفـَر َلـُه َمـا َكـاَن ِفـي       ِإنَُّه َلا َيُقوُل
 .  «َذِلَك اَلَمْجِلِس

 ،(9)عناد النساائي ،اي ساننر الخبارى   وقد جاءف  سا الروا ي من طريق زرارة عن عائياي
 .(5)، والحاخذ ،ي المستدرا(4)وعند الطحاوي ،ي يرح م اني اآلثار

                                       
( عاان علااي باان 1945(، ح )555ااا2/554باااب ،ااي صااالة اللياا  )  تاااب الصااالة/أخرجاار أبااو داود ،ااي سااننر ( (1

ر مّي، عاان اباان أبااي عاادي ، و) ، عاان يزيااد باان  ااارون ( عاان  ااارون باان عبااد هللا، 1947(، ح )2/555حسااين الاادَّ
عن ّعمرو بن عثمان، عن ماروان بان م او اي، ثالثاتهذ عان بهاز بان ح ا ذ عان زرارة عان  (1948(، ح )2/555و)

 عائيي بر.
 .(4751(، ح )9/51)مصنف عبد الرزاق: ( (2
 (.15158(، ح )154ا3/159( السنن الخبرى، للنسائي )(9
 (..   5355(، ح )4/235ني اآلثار، للطحاوي )( يرح م ا(4
 (. 1827(، ح )1/574( المستدرا، للحاخذ )(5
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ــا :»قالااف: قااال النبااي   باان أو،ااى، عاان عائياايعاان زرارة  ال وااااة الث لثااة: َرْكَعَت
َِا  «. اَلَفْجِر َأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن الدَُّنَيا َوَما ِفي

 . (1)عبد الرزاق ،ي مصنفر وقد روا ا من طريق زرارة بن أو،ى عن عائيي
اَلَمـاِهُر  :»قالاف: قاال رساول هللا  عن زرارة بن أو،اى، عان عائياي  ال وااة ال ابعة:

 «.َفَلُه َأْجَراِن اْثَناِن اَلُقْرآِن َمَع السََّفَرِة اَلِكَراِم اَلَبَرَرِة، َوالَِّذي َيَقَرُأُه َوُهَو َعَلْيِه َشِديٌدِب
 . (2)عبد الرزاق ،ي مصنفر وقد روا ا أ  اا من طريق زرارة بن أو،ى عن عائيي

                                       
 (. 4778(، ح )9/57( مصنف عبد الرزاق )(1
 (.5515(، ح )9/975المرجع نفسر ) ((2
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  زرارة ب  أوفى العامريالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 م  عائشة  

لم ر،اااي الاااراجح ،اااي مسااا لي ساااماإ زرارة مااان عائياااي لباااد مااان دراساااي روا اتااار عنهاااا، وم ر،اااي 
 الصح ح من طرق  سا الروا اف. 

،اي  ُساِئّلْف عان صاالة رساول هللا  عن ُزرارة بن أو،اى أن عائياّي  ال وااة األولر:
 ...جو، اللي 

،ي  تبهذ؛ منهذ من روا ا مطّوليا، ومانهذ  سا الروا ي روا ا أصحاب السنن ،ي موا ع  ثيرة 
من اختصر ا، أو قّط ها ،ي موا ع مان  تابار، ولخثارة الموا اع التاي ُس ارف ،يهاا  اسا الروا اي عناد 
أصااحاب المصااّنفاف س قتصاار ،ااي تخريجهااا علااى أصااحاب الختااب السااتي ومصااّنف عبااد الاارزاق ون 

لطارق اوخارى عناد بااقي المصانفين حتاى ل  سا ما يهمنا ،ي دراسي  اسا الّروا اي، ولان أطيا  باس ر ا
أثقاا  الصاافحاف بمااا ل ،ائاادة ، اار، ،اا قول: إّن  ااسا الروا ااي لااذ يرو ااا ماان طريااق زرارة باان أو،ااى عاان 

وعبااد الاارزاق الصاان اني، بينمااا اوللااب علااى روايتهااا بإثباااف ساا د باان  د، إل أبااو داو  عائيااي 
لي، وقد روا ا بإثباف ، سواء ،ي الرو  واسطيا بين زرارة وعائيي (1) ياذ ا ي المختصرة أو المطوَّ

 .... .....................، (5)والنسائي  ،(4)، والترمسي(9)وأبو داود ،(2)س د بن  ياذ بينهما: مسلذ

                                       
( س د بان  يااذ بان عاامر اونصااري المادني، ثقاي، مان الثالثاي، استياهد با ر  الهناد، روى لار الجماعاي. تقرياب (1

 (.292التهسيب، لبن حجر )ص:
( أخرجر مسلذ ،ي صح حر  تاب صاالة المساا،رين وقصار ا/ بااب جاامع صاالة الليا ، ومان نااذ عنار أو مار ، (2
 (، من طريقين سيتي على س ر ما، وس ر باقي الطرق ،ي المتن و ميتها ، ر.745(، ح )1/515)

(، و تااب الصاالة/ 55(، ح )1/42لمان قااذ مان الليا ، )( أخرجر أبو داود ،ي سننر  تاب الطهارة/ باب السواا (9
(، وح 1944(، ح )554/ 2(، و)1949(، ح )2/559(، و)1942(، ح )552ااااا2/555بااااب ،اااي صاااالة الليااا ، )

 (.1943(، ح )2/555(، و)1945)
(، ح 2/955باللياا ، ) ( أخرجاار الترمااسي ،ااي سااننر  تاااب الصااالة/ باااب مااا جاااء ،ااي وصااف صااالة النبااي (4
 عن قتيبي، عن أبي عواني، عن قتادة، عن زرارة بن أو،ى، عن س د بن  ياذ، عن عائيي بر. (445)

( عان محماد 1551(، ح )9/133 تااب ق ااذ الليا  وتطاوإ النهاار/ بااب ق ااذ الليا ، )أخرجر النساائي ،اي ساننر ( (5
( عان  اارون 1541ح ) (،9/218بن بّيار، عن  حيى بن س يد، وباب الختال، على عائيي ،ي إح ااء الليا ، )ا
( عاان إسااماعي  باان مساا ود، 1538(، ح )9/294باان إسااحاق، عاان عباادة باان ساال مان، وباااب  يااف الااوتر بااثالث، )ا

( عان  اارون بان إساحق، عان عبادة، و تااب 1725(، ح )9/241عن بير بن المف  ، وباب  يف الوتر بتسع، )
( عان  اارون بان إساحاق، عان 2182(، ح )4/151الص اذ/ بااب س ار اخاتال، ألفااظ النااقلين لخبار عائياي ، ار، )

( عان 2948(، ح )4/133ب بي  و وأمي، وس ر اختال، الناقلين للخبار ،اي سلاا، ) عبدة، وباب صوذ النبي 
إسااماعي  باان مساا ود، عاان خالااد، و) حيااى باان ساا يد، وعباادة باان ساال مان، وبياار باان المف اا ، وخالااد( أرب ااتهذ عاان 

 =( عن إسماعي  بان مسا ود، عان خالاد، عان1718(، ح )9/245تر بسبع، )وباب  يف الو  س يد بن أبي عروبي.
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 .(2)، و سلا عبد الرزاق(1)روابن ماج
قاد أو أّنار  إساا  ناا اختالٌ، بين الرواة ،ي  ون زرارة قد سمع  سا الروا ي من عائيي 

سااام ها مااان سااا د بااان  يااااذ عااان عائياااي، للوصاااول إلاااى حق قاااي اومااار لباااد مااان دراساااي طااارق  اااسا 
الحديث، وقد استقصيُف طرق  سا الحديث التي من روا ي زرارة بن أو،ى من جم ع المصنفاف التاي 
اساااتط ف الوصاااول إليهاااا ،لاااذ أجاااد ا مااان روا اااي زرارة عااان عائياااي إل عناااد أباااي داود، وعباااد الااارزاق 

 . (4): من طريق ابن أبي عديّ (9)ي، وقد جاءف عند أبي داود من ثالثي طرق؛ اوولىالصن ان
 .(5): من طريق يزيد بن  ارون (5)والثان ي
 ارون، ااااد بن  اااا، ويزي ابن أبي عديّ  ، ثالثتهذ )(8): من طريق مروان بن م او ي(7)والثالثي

 بر. ائيي عن زرارة عن ع (3)( عن بهز بن ح  ذ ومروان بن م او ي

                                                                                                                
( عاان ز ريااا باان  حيااى، عاان إسااحاق باان إباارا  ذ، عاان م اااس باان  ياااذ، عاان  ياااذ 1713(، ح )9/245ياا بي، و )

( عان ز رياا بان  حياى، عان إساحاق، عان عباد الارزاق، عان م مار ، وبااب  اذ 1721(، ح )9/241الدساتوائي، و )
( عن قتيبي بن سا يد، عان أباي عواناي، و)سا يد بان 1783(، ح )9/253ن صالة أو من ر وجع، ) صلي من ناذ ع

سا د بان  يااذ، عان أبي عروبي، وي بي، و ياذ، وم مر، وأبو عواني( خمستهذ عن قتادة، عن زرارة بن أو،ى، عان 
 عائيي بر.

ء ،ااي الااوتر بااثالث وخمااس وساابع إقامااي الصاالواف والسااني ،يهااا/ باااب مااا جااا أخرجاار اباان ماجاار ،ااي سااننر  تاااب( (1
( عان أباي ب ار 1948(، ح )2/971(، وباب ما جاء ،ي  اذ  ساتحب يخاتذ القارآن، )1131(، ح )2/251وتسع، )

، عن سا يد بان أباي ّعُروّباّي عان قتاادة، عان زرارة بان أو،اى،ا عان سا د بان  يااذ،  بن أبي ييبي، عن محمد بن ِبْير 
 عن عائيي بر.

( عن م مر، عن قتادة، عن زرارة بن أو،ى، عن س د بن  ياذ، عن 4714(، ح )9/93( مصنف عبد الرزاق )(2
 عائيي بر. 

 (.1945( ح )(9
( محمد بن إبرا  ذ بن أبي عدي، وقد ينسب لجدا، وقي :  و إبرا  ذ أبو عمارو البصاري، ثقاي، مان التاسا ي مااف (4

 (.455سيب، لبن حجر )ص:سني أربع وتس ين ومائي على الصح ح، روى لر الجماعي. تقريب الته
 (.1947( ح )(5
( يزيااد باان  ااارون باان زاسان الساالمي مااول ذ أبااو خالااد الواسااطي، ثقااي مااتقن عابااد، ماان التاساا ي، ماااف سااني سااف (5

 (.555ومائتين وقد قارب التس ين، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
 (.1948( ح )(7
أسماء الفزاري أبو عبد هللا الخو،ي، نزي  م ي ودميق، ثقي حا،ظ، و ان يدلس ( مروان بن م او ي بن الحارث بن (8

 (.525أسماء الييوخ، من الثامني، ماف سني ثالث وتس ين، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

،وّثقاار اباان  ( بهااز باان ح اا ذ باان م او ااي باان حياادة القياايري، أبااو عبااد الملااا البصااري، اختلفااف ، اار أقااوال النقاااد؛(3
المااديني، و حيااى باان م ااين، والّنسااائي، والحاااخذ، وقااال ، اار أبااو زرعااي: بهااز باان ح اا ذ صااالح ولخناار لاا س بالميااهور، 

، وقال قاد روى ّعْناُر ثقااف النَّااس ... وأرجاو ّأنَّاُر  : "وقال أبو داود:  و حجٌي عندي. وقد سبر ابن عدي أحاديث بهز 
 =داا تخّلف ِ،ي الروا ي عنر مان الثقااف ولاذ أر ّلاُر حاديثا من ارا وأرجاو ّأنَّاُر ِإّسا حادثأح ل ب س بر ِ،ي روا اتر، ولذ أرّ 
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 إساا مدار الطرق الثالثي عند أبي داود على بهز بن ح  ذ.
، عن (2)، عن أبان بن أبي ع اب(1)وروا ا عبد الرزاق من طريق واحدة عن إبرا  ذ بن محمد

 بر. زرارة عن عائيي 
،قد ت ددف طرق الروا اي عناد ذ  أما المثبتين لس د بن  ياذ واسطيا بين زرارة وعائيي 

   التالي:
 .(5)من طريق أبي عواني ، والنسائي(4)، والترمسي(9)،قد روا ا مسلذٌ 

 .(7)من طريق ي بي ، والنسائي(5)وروا ا مسلٌذ  سلا
 .(8)من طريق  ماذ بن  حيى ال وسي وروا ا أبو داود

                                                                                                                
ل باا س باار "، وج لاار اباان حجاار ،ااي درجااي الصاادوق، أمااا أبااو حاااتذ  : "ّعْنااُر ثقااي ،ااال باا س بحديثاار "، وقااال الاادارقطني

ساحاق بان ثيرا  يخط  "  ان  "  و يي    تب حديثر ول  حتج بر "، وقال ابن حبان: ،قال: ا، ، ماا أحماد بان حنبا  وا 
و و ممان أساتخير هللا عاز وجا   ...إبرا  ذ ا رحمهما هللا ا ،هما  حتجان بر، ويرو ان عنر، وتر ر جماعي من أئمتنا، 

: قلُف: ما تر ر عالٌذ قط، إنما توّقفوا ،ي الحتجاج بر ". وقال البخااري  : "، ر "، وت ّقب الس بي قول ابن حبان بقولر
ه، روى لار اورب ااي والبخاااري ت ل قااا. انظاار: تااري  اباان م ااين ا روا ااي الاادوري 155يختلفاون ، اار "، تاو،ي قباا  سااني  "
(، والمجااااروحين ماااان 2/491والجاااارح والت اااادي ، لباااان أبااااي حاااااتذ ) .(83وال لاااا ، لباااان المااااديني )ص: .(4/124)

(، 2/254 ااا فاء الرجاااال، لبااان عااادي )والخامااا  ،اااي . (1/134المحااادثين وال ااا فاء والمتااارو ين ، لبااان حباااان )
وتهااسيب الخماال ،اي أسااماء  (.148اا147وساايالف الساجزي للحااخذ )ص: .(191وسايالف السالمي للادارقطني )ص:

(، وتقرياااب التهاااسيب، لبااان حجااار 954ا  1/959(، وميااازان العتااادال، للاااس بي )259ا  4/253الرجاااال، للمااازي )
  اصل لا جة الثق ت األثب ت ه  الضبط واإليق  ، ه لوه  منه وا ٌا.إذًا بةز ب  حكا  ثقٌة لكنه ال (. 128)ص:

( إبرا  ذ بن محمد بن أبي  حيى اوسلمي، وقي  لر: إبارا  ذ بان محماد بان أباي عطااء أ  ااا أباو إساحاق المادني، (1
لباان  متااروا، ماان الساااب ي، ماااف سااني أربااع وثمااانين، وقياا : إحاادى وتساا ين، روى لاار اباان ماجاار. تقريااب التهااسيب،

 (.39حجر )ص:
( أبان بن أبي ع اب ،يروز البصري أبو إسماعي  ال بدي، متروا، من الخامسي، ماف ،ي حدود اورب اين، روى (2

 (.87لر أبو داود. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
 (.745( ح )(9
 (.445( ح )(4
، مياااهور ب نيتااار، ثقاااي ثباااف، مااان وّ ااااح بااان عباااد هللا ال يااا ري الواساااطي البااازاز، وأباااو عواناااي  اااو (1783( ح )(5

 (.585الساب ي، ماف سني خمس أو سف وسب ين، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
 (.745( ح )(5
بن الحجاج بن الورد ال تخي مول ذ أبو بسطاذ الواسطي ثذ البصري، ثقي حا،ظ متقن،   و ي بي، و (1718( ح )(7

منين ،ااي الحااديث "، و ااو أول ماان ،ااتب بااال راق عاان الرجااال، وسّب عاان السااني،  ااو أمياار المااي  : " ااان الثااوري  قااول
 (.255و ان عابداا، من الساب ي، ماف سني ستين. روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

ري، أو أبو ب ر البصا ماذ بن  حيى بن دينار الّ ْوِسي المحلمي مول ذ أبو عبد هللا، ، وال وسي  و (1942( ح )(8
 (574روى لر الجماعي تقريب التهسيب لبن حجر )ص: ماف سني أربع أو خمس وستين ثقي ربما و ذ من الساب ي
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،اااااي ر ، وابااااان ماجااااا(2)، والنساااااائي ،اااااي ساااااتي موا اااااع(1)وروا اااااا أباااااو داود ،اااااي ثالثاااااي موا اااااع
 . (4)يد بن أبي عروبيمن طريق س  (9)مو  ين

 . (5)من طريق  ياذ الدستوائي (5)وروا ا النسائي
 .    (3)عن م مر بن رايد (8) ، ومن طريقر النسائي(7)وروا ا عبد الرزاق

أباي عروباي، و يااذ الدساتوائي،  باني، و مااذ بان  حياى ال اوسي، وسا يد أبو عواني، ويا ب و)
 . (15)(  لهذ عن قتادة وم مر بن رايد

                                       
 (.1945(، وح )1944(، وح )1949( ح )(1
 (.2948(، وح )2182(، وح )1725(، وح )1538(، وح )1541(، وح )1551( ح )(2
 (.1948(، وح )1131( ح )(9
ن ال ي ري مول ذ أبو الن ار البصاري، ثقاي حاا،ظ لار تصاانيف، لخنار  ثيار التادل س، ( س يد بن أبي عروبي مهرا(4

واخااتلط، و ااان ماان أثبااف الناااس ،ااي قتااادة، ماان السادسااي، ماااف سااني سااف وقياا : ساابع وخمسااين، روى لاار الجماعااي. 
 (.293تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

 (.1713( ح )(5
ْساّتّوائي، ثقاي ثباف، وقاد رماي بالقادر، مان  باار السااب ي، مااف (  ياذ بن أبي عبد هللا ّساْنّبر أباو ب ار (5 البصاري الدَّ

 (.579سني أربع وخمسين، ولر ثمان وسب ون سني. روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
 (.4714( ح )(7
 (.1721( ح )(8
إل أن ،ااي روايتاار عاان ثابااف، ( م ماار باان رايااد اوزدي مااول ذ أبااو عااروة البصااري نزياا  الاا من، ثقااي ثبااف ،ا اا  (3

واوعمب، وعاصذ بن أبي النجود، و ياذ بن عروة ييئا، و سا ، ما حّدث بر بالبصرة، من  بار الساب ي، مااف ساني 
 (.541أربع وخمسين، و و ابن ثمان وخمسين سني، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

رو السدوسااي، أبااو الخطاااب البصااري، ُوِلااد أخماار، و ااان أحااد ماان ( قتااادة باان دعامااي باان قتااادة باان عزيااز باان عماا(15
تقانار؛ ،قاال سا يد بان    رب المث  بحفظر، وعل ر مدار اعسناد ،ي البصرة، تتاب ف أقاوال اوئماي باعياادة بحفظار وا 

بان سا يد:  ما أتاني عراقٌي أحفظ من قتادة "، وس را سف ان ،قال: و ان ،ي الادن ا مثا  قتاادة  وقاال  حياى : "المسيب
قتادة أحفظ من خمسين مث  حميد "   ني  : "قتادة حا،ظ  ان إسا سمع الييء علقر، أّما عبد الرحمن بن مهدي ،قال

 اان ثقايا م مونااا، حجايا ،اي الحاديث "، ووثقار  : "صدق ابن مهدي ".وقال ابن سا د : "الطوي ، ووا،قر أبو حاتذ بقولر
قتاادة مان أعلاى  : "أ   البصرة ل  سمع ييئا إل حفظر "، وقال أباو زرعاي  ان قتادة أحفظ : "ابن م ين، وقال أحمد

أصحاب الحسن "، وس را ابن حبان ،ي الثقاف، وقال ابان حجار: ثقاي ثباف، لخّنار ماع سلاا مياهوٌر بالتادل س، وصافر 
و او حجاي  : "س بيبالتدل س النسائي، وابن حبان، والس بي، وج لر ابن حجر ،ي الطبقي الثالثي من المدلسين، قال الا

تاااب ي ثقااي ... و ااان ُيااتهذ بالقاادر، و ااان ل  : "باعجماااإ إسا باايَّن السااماإ "، وُرمااي  ااسلا بالقاادر، قااال ال جلااي عناار
يدعو إل ر ول يتخلذ "، ماف سني سبع عيرة ومائي، وقي : سني ثماني عيرة بواسط، ولر سبع وخمسون سني، روى لار 

روا ااي  ا (، وماان  ااالذ أبااي ز ريااا  حيااى باان م ااين ،ااي الرجااال3/228لباان ساا د )الجماعاي. انظاار: الطبقاااف الخبياار، 
(، والجارح والت ادي ، لبان أباي 2/215(، والثقااف، لل جلاي )97اا95وال ل ، لبان الماديني )ص: .(45طهمان )ص:

 =(517اا29/438سماء الرجال، للمازي )تهسيب الخمال ،ي أ(، 5/922(، والثقاف، لبن حبان )194ا7/199حاتذ )
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 ، عن بهز بن ح  ذ. (2)من طريق حماد بن سلمي (1)أبو داود وروا ا
 بر. وقتادة، وبهز بن ح  ذ عن زرارة، عن س د بن  ياذ، عن عائيي 

 وب د  سا الست را  لطرق  سا الحديث نخلص إلى التالي:
أّن  سا الحديث قد اخُتلف ، ر على زرارة بن أو،ى؛ ،من الرواة من ج لر عان زرارة عان  .1

 مبايرةا، ومنهذ من أثبف س د بن  ياذ واسطيا بينهما.عائيي ل 
، وقااد عبااد الاارزاقإل عنااد أبااي داود، و  أّناار لااذ  اا ِف ماان روا ااي زرارة عاان عائيااي  .2

مان  عباد الارزاقجاء عند أبي داود مان ثالثاي طارق  عان ثاالث ثقااف  عان بهاز بان ح ا ذ، بينماا رواا 
عاان إبارا  ذ باان محماد، عاان أباان باان أباي ع اااب  طرياق  مظلمااي  ،يهاا اثنااين مان المتاارو ين؛ ،قاد رواا

  ل نقاب ،يها. ُمّطّرحيٌ عن زرارة عن عائيي، ،هسا طريٌق 
بينمااا جاااء الحااديث ماان روا ااي زرارة عاان ساا د باان  ياااذ عاان عائيااي ل ماان طاارق   ثياارة   .9

 مدار ا على قتادة، وجاء من طريق  واحدة  عن بهز بن ح  ذ من روا ي حماد بن سلمي عنر.
لرواة عن قتادة ، لهذ ثقاف، لس ما سا يد بان أباي عروباي، و يااذ، ويا بي، ،هايلء أّما ا .4

، وأّماا الاراوي عان بهاز ،هاو حمااد بان سالمي، (9)أثبف الناس ،ي قتادة  ما قال  حياى بان م اين 
 و و ثقٌي تغير حفظر ب خرة.

قتااادة طاارق لاادينا اخااتالٌ، بااين قتااادة، وبهااز باان ح اا ذ، والطاارق عاان  إساا  ااسا  ااي الم ط اااف؛
صح حي ب   ي عن أثبف الناس ، ر، بينما الطرق عن بهز  ،يها اختال،؛ ،ثالثٌي روو ا بدون س ار 

                                                                                                                
(، وطبقاااااف 459وتقرياااب التهاااسيب )ص:  .(959ااااا9/952) ، للاااس بيوتااااري  اعساااالذ وو، ااااف الميااااا ير واوعاااالذ

 (  ال ما لبن حجر.49المدلسين )ص:
 ، لخّناار ،ااي روايتنااا قااد صااّرح بالسااماإ ماان زرارة،ثقااٌة ثبااٌت جبااٌل هاا  الحفااو، وهااو م ااةوٌ  ب ليااالاس إذًا قياا ات 

(، أّمااا رم اار بالقاادر ،هااو لياار 4958(، ح )2/759ي عنااد البيهقااي ،ااي الساانن الخباارى )وسلااا ،ااي إحاادى طاارق الروا اا
  ااان ل يادعو إل ار ول يااتخلذ "، قاال اعمااذ الااس بي  : "مايثر  علاى قباول روايتاار؛ ونار  ماا ساابق مان قاول ال جلاي

فظار، ول ا  هللا   اسر أمثالار ممان ومع  سا، ،ماا توقاف أحاٌد ،اي صادقر، وعدالتار، وح : "م قِّباا على ّرْمِي قتادة بالقدر
تلبس ببدعي يريد بها ت ظ ذ الباري وتنزيهر، وبسل وس ر، وهللا ح ٌذ عدٌل لطياٌف ب باادا، ول ُ سا ل عماا  ف ا ، ثاذ إن 
يااار للحاااق، واتَّساااع ِعلُمااار، وظهااار س اااايا، وُعاااِر، صاااالحر وورعااار  الخبيااار مااان أئماااي ال لاااذ إسا  ثُااار صاااوابر، وُعِلاااذ تحرِّ

غفر لر زلتر، ول ن للر ونطرحر وننساى محاسانر. ن اذ، ول نقتادي بار ،اي بدعتار وخطئار، ونرجاو لار التوباي واتباعر،  ُ 
 (. وقد نقلُف  المر بتمامر وّنر  الٌذ عل ر نوٌر ،ال  س ني تفويتر.5/271من سلا ". سير أعالذ النبالء، للس بي )

 (.1943(، وح )55( ح )(1
ي أباو سالمي، ثقار عاباد، أثباف النااس ،اي ثاباف، وتغيار حفظار با خرة، مان  باار ( حماد بن سلمي بان ديناار البصار (2

الثامنااي، ماااف سااني ساابع وسااتين، روى لاار البخاااري ت ل قاااا، ومساالذ، وأصااحاب الساانن اورب ااي. تقريااب التهااسيب، لباان 
 (.178حجر )ص:

 (.29/514لمزي )(، تهسيب الخمال ،ي أسماء الرجال، ل4/245( تاري  ابن م ين ا روا ي الدوري )(9
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س د بن  ياذ، بينما خالفهذ حماد بن سلمي ،س را، و ناا  ا تي دور ال لمااء خباراء ال لا  الاسين أخادوا 
بهاز عان زرارة عان  عن روا اي أّن روا ي حماد  ي الصح حي المحفوظي، ، ندما ُسئ  أبو حاتذ 

 : أنر  ان ُيوّ ُع لر ّوُ وُءُا وِسواُخُر من اللي .ّعِن النبيِّ   عائيي
، ّعااْن ساا د باان  ياااذ، ّعااْن عاِئّيااي اااد بااُن ّسااّلمي، ّعاان ّبْهااز  والطريااق اوخاارى التااي روا ااا حمَّ

  أي هما أّصح   ، ّعِن النبيِّ 
 .(1)هةذا أ َبهُ قال: إن ّ اّن ّحِفّظ حمَّاد، 

أّن الطريق المحفوظي  ي الطريق التي ُيس ر ،يهاا سا د بان  يااذ  وأّخد  سلا الدارقطني 
 ّيْرِو ِر زرارة بن أو،ى، واختلف عنر؛ : "بين زرارة وعائيي، ، ندما ُسئ  عن  سا الحديث قال

،اارواا ساال مان الت مااي، وياا بي، وساا يد باان أبااي عروبااي، وأبااو عوانااي، و ماااذ، عاان قتااادة، عاان 
 بن أو،ى، عن س د بن  ياذ، عن عائيي، منهذ من اختصرا، ومنهذ من أتى بر بطولر. زرارة

وقاول وخالفر بهز بن ح  ذ؛ ،رواا عن زرارة بن أو،ى، عن عائيي، لذ ياس ر سا د بان  يااذ، 
 .(2)" قي ات أصح

وروا ااي زرارة باان أو،ااى عاان  : "عقااب حااديث حماااد باان ساالمي  ااسلا قااال الحااا،ظ المنااسري 
ذ عن عائياي  اي المحفوظاي، وعنادي ،اي ساماإ زرارة مان عائياي نظار؛ ،اإن أباا حااتذ س د بن  يا
( (9)قااد ساامع زرارة ماان عمااران باان حصااين، وماان أبااي  رياارة، وماان اباان عباااس، )قلااف : "الاارازي قااال

ناادا ماان عائيااي، وهللا عااز وجاا  وّماان أ  اااا  قااال  ااسا مااا صااح لاار " وظااا ر  ااسا أناار لااذ  ساام ر ع
 . (4)"أعلذ

يي دا مجموإ طرق الحديث ل س ما وأّن بهزاا نفسر قد رواا ،ي إحادى طرقار بإثبااف  و سا أمرٌ 
إلاااى أّنهاااا  اااي  سااا د بااان  يااااذ، و اااسا ،اااي روا اااي حمااااد بااان سااالمي عنااار والتاااي أياااار أباااو حااااتذ 

مااتقن جباا  ،ااي  د علااى سلااا مااا تبااين لنااا ماان خااالل ترجمااي قتااادة وبهااز أّن اوول ثقاايٌ الصااح حي، زِ 
اني ماااع ثقتااار إل أّن الاااو ذ منااار وارٌد، ،اااال ُ  قااا  أن ُ قاااّدذ الثااااني علاااى اوّول عناااد الحفاااظ، بينماااا الثااا

ا اوقاوال المتقدماي الختال،، أما القول ب ّن زرارة قد سمع الحديث مرةا بواسطي ومرةا بادونها ،إنار تارد  
 لل لماء الخبراء.

 اق الطرق الثالثي عنب د أن س بقي علّي اعيارة إلى إي ال  بس ط  و و قول أبي داود 

                                       
 (.425ا1/424( عل  الحديث، لبن أبي حاتذ )(1
 (.14/915( ال ل ، للدارقطني )(2
(، 59( ل يوجد ،ي مختصر المناسري  لماي )قلاُف( وقاد صاوبف ال باارة مان  تااب المراساي  لبان أباي حااتذ )ص:(9

 و سا ما  قت  ر الس اق. 
 (.2/151( مختصر سنن أبي داود، للمنسري )(4
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بهااسا الحااديث،  : "، ثااذ س اار روا ااي حماااد باان ساالمي، ،قااال عقبهااا بهااز عاان زرارة عاان عائيااي
  ولاس ه  يم   حايثة  "؟ : "، ،ما المقصود بقولر(1)ول س ،ي تماذ حديثهذ "

 أذ إلى المتن السند،     المر   ود إلى 
ي ، اار بهااز عاان زرارة عاان ساا د )ولاا س(  ااسا الحااديث الااس : "قااال صاااحب عااون الم بااود 

)،ااي تماااذ حااديثهذ(  ياابر أن   ااون الم نااى أي ماان جيااد أحاااديثهذ ماان جهااي اعسااناد؛ ون اباان أبااي 
عدي، ويزيد بن  ارون، ومروان بن م او اي  لهاذ قاالوا عان بهاز بان ح ا ذ، عان زرارة، عان عائياي 

ساا د باان  ياااذ، عاان بحااس، واسااطي ساا د، وأّمااا حماااد باان ساالمي ،قااال: عاان بهااز، عاان زرارة، عاان 
، و او يت اار  ماع (2)عائيي، و سا البحث ،ي حديث بهز دون قتادة " ثذ نق   الذ المناسري الساابق

 رأ ر.
إساا صاااحب عااون الم بااود ياارى أّن  اااالذ أبااي داود   ااود إلااى اعساااناد لخّناار مااع سلااا متااارّدٌد؛ 

أراا وأميا  إل ار أّن  االذ . والاسي ل لمر برأي المنسري السي يرى أّن زرارة لذ  سامع مان عائياي
  ااود إلااى المااتن ل إلااى اعسااناد، ،ااإن أبااا داود  ااان ،ااي م ااِر  المقارنااي بااين ألفاااظ  أبااي داود 

متون طرق الحديث،  ما يت اح سلاا جل ااا ،اي ت قيبار علاى اوحادياث التاي سابقف حاديث حمااد بان 
، (9)نا،  ما قال  حيى بان سا يد "قال: ُ سلِّذ تسل ماا ُ سِم  : "(1944عقب ح ) ،ي سننر سلمي؛ ،قال

، وقال (4)بنحو حديث  حيي بن س يد إل أنر قال: وُ سلِّذ تسل ميا ُ سِم نا" : "(1945وقال عقب ح )
ثذ ساّق الحديث بطولار. لاذ ياس ر:  ساوِّي بيانهن ،اي القاراءِة والر اوِإ والساجوِد،  : "(1948عقب ح )

بهسا الحاديث، ولا س  : "ذ قال عقب حديث حماد بن سلمي، ث(5)ولذ يس ر ،ي التسل ذ: حتى ُيوقّظنا "
، ، رى ا وهللا أعلذ ا من خالل  سا الس اق أن أبا داود رحمار  اان  قصاد الماتن؛ (5)،ي تماذ حديثهذ "

أي لاا س ،ااي تماااذ حااديثهذ ماان حيااث الزيااادة والنقصااان ،ااي ألفاااظ الحااديث، ول أعتقااد أناار  قصااد  مااا 
يااد أحاااديثهذ ماان جهااي اعسااناد " ،ااال ُ  قاا  أن  قصااد  ااسا و ااو ماان ج : "قااال صاااحب عااون الم بااود

 . (7)،ي سماإ زرارة عن عائيي نظر " : "أنر قال ا إن ثبف ا السي ُنق  عنر
إذًا بعا هاذ  الا ا اة لةاذا الحاايث ن ايطاع أ  نقاول: إ ة ز ا ت لا  ا امع هاذا الحاايث ما  

 .وهللا أعلذ ،    ة

                                       
 (.2/555نن أبي داود )( س(1

 (.158ا 4/57( عون الم بود، لل ظ ذ آبادي )(2
9)( )2/554.) 
4)( )2/554.) 
5)( )2/555.) 
 (.1943(، ح )2/555( )(5
 (  ما سبقف اعيارة إلى قولر ،ي المطلب السابق.(7
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 قااوذ ،ااي  " مااا  ااان رسااول هللا  ، قالااف:عائيااي عاان زرارة، عاان ال وااااة الث ناااة:
 اا رساول هللا، ماا أخثار ماا تقاول  : "،قلاف «َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنَت، َأْسَتَغِفُرَك َوَأُتـوُب ِإَلْيـَك   :» مجلس إل قال

ُِنَّ َأَحٌد ِحيَن َيُقوُم ِمْن َمْجِلِسِه ِإ:»  يلء الخلماف إسا قماف  " ،قاال لَّـا ُغِفـَر َلـُه َمـا َكـاَن ِفـي       ِإنَُّه َلا َيُقوُل
 «. َذِلَك اَلَمْجِلِس

 .(2)من طريق ي يب بن الليث ،(1) سا الروا ي روا ا النسائي ،ي سننر الخبرى 
 .(4)من طريق عبد هللا بن صالح (9)وروا ا الطحاوي ،ي يرح م اني اآلثار

 .(5)ب ير من طريق  حيى بن (5)وروا ا الحاخذ ،ي المستدرا
، عان يزياد (7)( ثالثاتهذ عان اللياث الليث، وعبد هللا بن صالح، و حيى بن ب يري يب بن  و)

 ، عن زرارة، عن عائيي بر.(3)، عن  حيى بن س يد(8)بن الهادا
 .......................................................(15)وروا ا ابن أبي حاتذ ،ي ال ل 

                                       
باي بان سا يد، ( عان قتي933(، ح )953(، والحديث أ  اا ،ي الياوذ والليلاي )ص:15158(، ح )154ا3/159( )(1

ااذ، عان عائياي بار. وس رتار  ناا  عن اللَّْيث، عن  حي، عن محمد بن عبد الرحمن اونصاِرّي، عن رج  من أ ا  اليَّ
 إيارةا ون ) عم  اليوذ والليلي ( مقطوٌإ من ) السنن الخبرى (.

ار ال ايارة، مااف ساني ( ي يب بن الليث بن س د الفهمي مول ذ أبو عبد الملاا المصاري، ثقاي نبيا  ،ق ار، مان  با(2
 (.257تسع وتس ين ومائي، ولر أربع وستون سني، روى لر أبو داود والنسائي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

عان  ،عان اللَّْياث عان ابان الهااد  ،عان عباد هللِا بان صاالح ،( عن محمد بن خزيمي و،هاد5355(، ح )4/235( )(9
 عن عائيي بر.    ، حيى بن س يد، عن زرارة

( عبد هللا بن صالح بن محمد بن مسلذ الجهني أبو صاالح المصاري،  اتاب اللياث، صادوق  ثيار الغلاط ثباف ،اي (4
 تاباار و انااف ، اار لفلااي، ماان ال اياارة، ماااف سااني اثنتااين وعياارين، ولاار خمااس وثمااانون سااني، روى لاار البخاااري ت ل قاااا 

 .(958وأبو داود والترمسي وابن ماجر. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
( عن أبي ب ر بن إسحاق الفِق ر، عن أحمد بن إبرا  ذ بن ملحان، عن  حياى بان ب يار، 1827(، ح )1/574( )(5

 عن اللَّْيث، عن ابن الهاِد، عن  حيى بن س يد، عن زرارة بن أو،ى، عن عائيي بر. 
ياث وتخلماوا ،اي ساماعر (  حيى بن عبد هللا بن ب ير المخزومي مول ذ المصري وقاد ينساب إلاى جادا، ثقاي ،اي الل(5

من مالا، من  بار ال ايرة، ماف سني إحدى وثالثين ولر سبع وسب ون، روى لر البخااري ومسالذ وابان ماجار تقرياب 
 (.532التهسيب، لبن حجر )ص:

( الليث بن س د بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقي ثبف ،ق ر إماذ ميهور، من الساب ي، ماف ،ي (7
 (.454ي خمس وسب ين، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:ي بان سن

( يزيااد باان عبااد هللا باان أسااامي باان الهاااد الليثااي أبااو عبااد هللا الماادني، ثقااي م ثاار، ماان الخامسااي، ماااف سااني تسااع (8
 (.552وثالثين، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

لمدني أبو س يد القا ي، ثقي ثباف، مان الخامساي، مااف ساني أرباع وأرب اين (  حيى بن س يد بن ق س اونصاري ا(3
 (.531أو ب د ا، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

لحااارث ( عاان اباان أبااي حاااتذ، عاان يااونس باان عبااد اوعلااى، عاان اباان ّو ااب، عاان عماارو باان ا995ا  5/994( )(15
اِذ عن عائيي بررحمن بن زرارة اونصعن محمد بن عبد ال واللَّيث، عن  حيى بن س يد ، عن رج   من أ   اليَّ  اِريِّ
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 والليث.  (2)حارث، عن عمرو بن ال(1)من طريق عبد هللا بن و ب
وعماااارو باااان الحااااارث والليااااث  ال مااااا عاااان  حيااااى باااان ساااا يد، عاااان محمااااد باااان عبااااد الاااارحمن 

 بر.  ، عن رج  من أ   الياذ، عن عائيي (9)اونصاري 
زرارة، ورجااٌ  ماان أ اا  الياااذ، والساايال  اا  زرارة  نااا   إساا  ااسا الحااديث رواا عاان عائيااي

  و ابن أو،ى أذ زرارة آخر  
الطريق التاي يرويهاا محماد بان عباد الارحمن بان سا د بان زرارة، عان رجا   مان  رّجح أبو حاتذ

 .(4)أ   الياذ، واعتبر ا  ي الم رو،ي عند الرواة
باساااذ زرارة ولاااذ ينساااباا، بينماااا  أماااا النساااائي، والطحااااوي ،قاااد س ااارا الاااراوي عااان عائياااي 

ب ،ااي مسااند  حيااى باان ساا يد اونصاااري ماان طريااق عبااد هللا (5)أخرجاار اعسااماعيلي  باان صااالح، وبااوَّ
، وتباع الحااخُذ يايّخر اعساماعيلي ،ا خرج الحاديث ،اي مساتدر ر (5)عل ر: زرارة بن أو،ى، عان عائياي

قاااال:  ": ،اااي ت قباتااار علاااى الحااااخذالاااس بي   وقااال، (7)وج لاار مااان روا اااي زرارة بااان أو،اااى، عااان عائياااي
ارة ،اي  تابار دياوان ال ا فاء، مع أّن الس بيَّ س ار زر  ،(8)صح ٌح. قلف: على يرط البخاري ومسلذ "

 .(3)ال ُاعَ ف "زرارة عن عائيي، لر حديث ،ي اليوذ والليلي،  : "وقال
 وي عنااار  اااو  حياااى بااان سااا يدنااارى أّن الااارا ،وللتحقاااق مااان ياااخص زرارة الماااس ور ،اااي الروا اااي

،إنااا ل نجااد  (11)، وترجمااي  حيااى باان ساا يد(15)وعنااد الرجااوإ إلااى ترجمااي زرارة باان أو،ااى ،اونصاااري 
 حيى روا يا م رو،يا عن زرارة بن أو،ى، بينما ُعر، بالروا ي عن محمد بن عبد الارحمن اونصااري ل

                                       
( عبد هللا بن و ب بن مسلذ القريي مول ذ أباو محماد المصاري الفق ار، ثقاي حاا،ظ عاباد، مان التاسا ي، مااف ساني (1

 (.928سبع وتس ين ومائي ولر اثنتان وسب ون سني، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
عمارو بان الحااارث بان   قااوب اونصااري ماول ذ المصااري أباو أم ااي أياوب، ثقاي ،ق اار حاا،ظ، ماان السااب ي، ماااف  ((2

 (.413قد ما قب  الخمسين ومائي. روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
د الاارحمن باان ( محماد اباان عبااد الارحمن باان ساا د بان زرارة اونصاااري وأبااوا  او اباان عبااد هللا، و قاال محمااد باان عبا(9

س د ،ينسب أبوا إلى جد أب ر، ثقي، من السادسي، ماف سني أربع وعيرين، روى لار الجماعاي. تقرياب التهاسيب، لبان 
 (.432حجر )ص:

 (.5/994( عل  الحديث، لبن أبي حاتذ )(4
 ( صاحب  تاب المستخرج على صح ح البخاري، و و  تاٌب مفقود.(5
 (.9/925( تهسيب التهسيب، لبن حجر )(5
 (.1/574( المستدرا على الصح حين، للحاخذ )(7
 (.1/981( مختصر تلخ ص الس بي، لبن الملقن )(8
 .(. ديوان ال  فاء والمترو ين وخلق من المجهولين وثقاف ،يهذ لين149( ديوان ال  فاء، للس بي )ص:(3

 (.3/993( تهسيب الخمال، للمزي )(15
 (.91/945( المرجع نفسر )(11
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الم رو، بابن زرارة، و اسلا نجاد المازي يتارجذ لازرارة صااحب حاديثنا بترجماي مساتقلي و قاول: ساي: 
 زرارة، لير منسوب عن: عائيي ،ي القول عند الق اذ من المجلس.

قالاار ياا يب باان الليااث باان ساا د، عاان أب اار، عاان يزيااد باان  صاااري.وعناار:  حيااى باان ساا يد اون
 الهاد، عن  حيى.

وقال قتيبي، عن الليث، عن  حيى، عن محمد بن عبد الرحمن اونصاري، و و ابان سا د بان 
 زرارة، عن رج  من أ   الياذ، عن عائيي ،ل لر قال: عن ابن زرارة وهللا أعلذ.

 .(1)روى لر النسائي ،ي اليوذ والليلي "
زرارة ا رجاا  آخاار لااذ ينسااب ا عاان عائيااي " ثااذ ساااق حااديثنا ماان  : "وقااال ،ااي تحفااي اوياارا،

 .(2)طرقر عند النسائي ،ي الخبرى، و،ي اليوذ والليلي
يرى أّن ِس ر زرارة ،ي روا ي ي يب بن الليث و اٌذ، وأّن روا اي قتيباي بان سا يد  إساا المزي 

 بن زرارة ل عن زرارة. ي اودق، ،  ون  حيى بن س يد قد روى عن ا
و سا أ  اا رأي ابن حجر، ،قد قال عقاب س ارا لتبوياب اعساماعيلي لهاسا الحاديث بروا اي زرارة 

 ،وعندي أنار و اٌذ، والصاواب أنار  اان عان ابان زرارة، ،وقاع ، ار حاس،ٌ  : "بن أو،ى عن عائيي، قالا
 .(9)وهللا أعلذ "

  ،يهااا عاان زرارة عاان عائيااي ا قااد ّوِ ااذ ،ااي إساا الوا ااح أّن أحااد الاارواة ا ،ااي الطريااق التااي قياا
اااقولااار: )زرارة( بااادل )ابااان زرارة(، ،مِ  ن الاااو ذ  أماااا تالمياااس اللياااث ،قاااد اتفاااق ثالثاااي مااانهذ علاااى لفظاااي مَّ

(، ،ها   او  ابان زرارة )زرارة( مما ُ ي ر أن الخل  ل س منهذ، والليث قد جااءف عنار طرياق باس ر )
 تصحيٌف ،ي الختب  هللا أعلذ.

ــا  :»قالااف: قااال النبااي  عاان زرارة باان أو،ااى، عاان عائيااي  لث لثااة:ال وااااة ا َرْكَعَت
َِا  «.اَلَفْجِر َأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن الدَُّنَيا َوَما ِفي

 ،(4)عبد الرزاق ،ي المصنف  سا الروا ي روا ا من طريق زرارة بن أو،ى، عن عائيي 
 ارة عن س د بن  يااذ عان عائيايوخالفر بق ي أصحاب المصنفاف السين رووا الحديث من طريق زر 

 ...............................، (5)،قد روى  سا الحديث من أصحاب الختب الستي مسلذ .

                                       
 (.3/945السابق ) ( المرجع(1
 (.11/933( تحفي اويرا، بم ر،ي اوطرا،، للمزي )(2
 (.9/925( تهسيب التهسيب )(9
( عاان م ماار، وساا يد وم ماار 4785(، ح )9/58( عاان عثمااان باان مطاار، عاان ساا يد، و)4778(، ح )9/57( )(4

  عن قتادة، عن زرارة بن أو،ى، عن عائيي بر.
( عان محماد بان عبياد 725(، ح )1/551/ باب ، ا  ر  تاي الفجار )( أخرجر مسلذ ،ي صح حر  تاب الصالة(5

 ( عن  حيى بن حبيب، عن م تمر بن سل مان عن أب ر، وأبو عواني725( ح )1/552الغبري، عن أبي عواني، و )
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ماادار ا علااى قتااادة، وقااد رواا عاان قتااادة ساا يد باان أبااي عروبااي،  ، ماان طاارق  (2)والنسااائي ،(1)والترمااسي
 وأبو عواني. ،(9)وسل مان الت مي

، عاان ساا يد، (4)لحااديث ماان طااريقين اوولااى: عاان عثمااان باان مطاارأمااا عبااد الاارزاق ،قااد روى ا
 . عن قتادة، عن زرارة بن أو،ى، عن عائيي

 . (5)عن قتادة عن زرارة بن أو،ي عن عائيي والثان ي عن م مر
أماا الطرياق اوولااى ،قاد خاالف ،يهااا عثماان بان مطاار ا علاى  اا فر ا أصاحاب ساا يد بان أبااي 

، و حياى بان سا يد (7)، وعبادة بان سال مان(5) يد: يزياد بان زرياععروبي؛ وقد روى  سا الحديث عن س
، ويزيد، وعبدة، و حيى ثقاٌف أثباف، وعبد الو ااب مان (3)، وعبد الو اب بن عطاء الخفا،(8)القطان

 أعلذ الناس بحديث س يد، ،ال  قوى ب د  سا طريق عثمان بن مطر على مخالفتهذ.

                                                                                                                
 وسل مان الت مي  ال ما عن قتادة عن زرارة بن أو،ى عن س د بن  ياذ عن عائيي بر.

( عان 415(، ح )2/275ب الصالة/ باُب ما جاء ،ي ر ّ ّتِي الفجِر مان الف ا  )( أخرجر الترمسي ،ي سننر  تا(1
 صالح بن عبد هللا الترمسي عن أبي عواني، عن قتادة، عن زرارة بن أو،ى، عن س د بن  ياذ، عن عائيي بر.

(، ح 9/252( أخرجاار النسااائي ،ااي سااننر  تاااب ق اااذ اللياا  وتطااوإ النهااار/ المحا،ظااي علااى الاار  تين قباا  الفجاار)(2
( عاان  ااارون باان إسااحق عاان عباادة، عاان ساا يد، عاان قتااادة، عاان زرارة باان أو،ااى، عاان ساا د باان  ياااذ، عاان 1753)

 عائيي بر.
( سل مان بن طرخاان الت ماي أباو الم تمار البصاري نازل ،اي التا ذ ،نساب إلايهذ، ثقاي عاباد، مان الراب اي، مااف ساني (9

 (.252تقريب التهسيب، لبن حجر )ص: ثالث وأرب ين و و ابن سبع وتس ين، روى لر الجماعي.

( عثمااان باان مطاار الياايباني أبااو الف اا  أو أبااو علااي البصااري، و قااال: اسااذ أب اار عبااد هللا،  اا يف، ماان الثامنااي، (4
 (.985روى لر ابن ماجر. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

 (.4785(، ح )9/58( )(5
البصارة، ثقاي ثباف، مان الثامناي، مااف ساني اثنتاين وثماانين،  ( يزيد بن ُزرياع البصاري أباو م او اي  قاال لار: ريحاناي(5

(، ح 1/555وحديثااااار ،ااااي صاااااح ح ابااااان خزيماااااي ) (.551روى لاااار الجماعاااااي. تقرياااااب التهااااسيب، لبااااان حجااااار )ص:
 (.1151(، ح )1/455(، والمستدرا على الصح حين، للحاخذ )1157)

الرحمن، ثقي ثباف، مان صاغار الثامناي، مااف ساني ( عبدة بن سل مان الخالبي أبو محمد الخو،ي،  قال: اسمر عبد (7
 (.953سبع وثمانين وقي : ب د ا، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

 (.1455(، ح )2/175(، و،ي السنن الخبرى )1753(، ح )9/252وحديثر عند النسائي ،ي المجتبى )
وخ التم مي أبو س يد القطان الب(8 صري، ثقي متقن حا،ظ إماذ قدوة، من  بار التاس ي، ماف (  حيى بن س يد بن ّ،ر 

 (.531سني ثمان وتس ين ومائي ولر ثمان وسب ون، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
(، وصااح ح اباان 458(، ح )1/257(، والساانن الخباارى للنسااائي )24241(، ح )45/287وحديثاار ،ااي مسااند أحمااد )

 (، والمسااتدرا علاى الصااح حين للحاااخذ2458(، ح )5/211صااح ح ابان حبااان )(، و 1157(، ح )1/555خزيماي )
 (.1151(، ح )1/455)

( عبد الو اب بن عطاء الخفا، أباو نصار ال جلاي ماول ذ البصاري نزيا  بغاداد، صادوق ربماا أخطا  أن اروا عل ار (3
 = سف ومائتين، روى لر حديثا ،ي ،   ال باس  قال: دّلسر عن ثور، من التاس ي، ماف سني أربع، و قال: سني
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وسال مان، وأباا  ،اسا يدا ف ،يهاا م مار أصاحاب قتاادة؛ أما الطريق الثان ي عند عبد الرزاق ،خال
عوانااي، و ااذ ثقاااف أثباااف، وقتااادة وزرارة بصااريان ،الحااديث بصاارٌي، وقااد تخلااذ ال لماااء ،ااي أحاديااث 

   .(1)م مر البصريي، ،قال أبو حاتذ: م مر بن رايد ما حدَّث بالبصرة ،ف ر ألال ط
م ماار ساايء الحفااظ لحااديث  : "لماان حااديث م ماار عاان قتااادة، ،قااا  باا  حااّسر الاادارقطني

 .  (9)ر ابن حجر على أن البخاري لذ ُيخرج من روا ي م مر عن قتادة ييئاا ، ولسا نبّ (2)" قتادة
وعلااى  ااسا يتقاارر لاادينا أن الطريااق ؛ خالفتاار وصااحاب قتااادة اوثباااف ، اار،ااال بااد ماان رد م إساا 

 عن عائيي.   بن  ياذ، دعن س الصح حي لهسا الحديث  ي طريق زرارة بن أو،ى، 
اَلَمـاِهُر  :»قالاف: قاال رساول هللا   عن زرارة بن أو،اى، عان عائياي ال وااة ال ابعة:

 «.ِديٌد َفَلُه َأْجَراِن اْثَناِنِباَلُقْرآِن َمَع السََّفَرِة اَلِكَراِم اَلَبَرَرِة، َوالَِّذي َيَقَرُأُه َوُهَو َعَلْيِه َش
، وخاالف (4)عباد الارزاق ة بان أو،اى عان عائياي  سا الروا ي أ  اا روا ا مان طرياق زرار 

 ااسلا بروايتاار  ااسا بق ااي أصااحاب المصاانفاف الااسين روو ااا ماان طريااق زرارة عاان ساا د باان  ياااذ عاان 
 .  عائيي

 ،(5)وقاااد روى  اااسا الحاااديث مااان طرياااق زرارة بااان أو،اااى مااان أصاااحاب الختاااب الساااتي: البخااااري 
 .(8)، والترمسي(7)وأبو داود ،(5)ومسلذ

                                                                                                                
 (. 958البخاري ،ي خلق أ، ال ال باد ومسلذ وأصحاب السنن اورب ي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

قال أحمد بن حنب :  ان عبد الو اب بن عطاء من أعلذ الناس بحديث س يد بن أبي عروبي. تاري  بغداد، للخطياب 
 (.12/275البغدادي )

 (.1151(، ح )1/455(، والمستدرا على الصح حين للحاخذ )25285(، ح )49/913وحديثر ،ي مسند أحمد )

 (.8/257( الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(1
 (.12/221( ال ل ، للدارقطني )(2
 (.1/444البن حجر ) ،( فتح الباري(3

 ( عن م مر، عن قتادة، عن زرارة بن أو،ى، عن عائيي بر.5515(، ح )9/975( )(4
(، 5/155[ )18]النب :  }يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا{ تاب تفسير القرآن / باب لبخاري ،ي صح حر أخرجر ا( (5
 ( عن آدذ، عن ي بي، عن قتادة، عن زرارة بن أو،ى، عن س د بن  ياذ، عن عائيي بر.4397ح )
  المااا ر ،ااي القاارآن، والااسي يتت تااع ، اار  تاااب صااالة المسااا،رين وقصاار ا/ باااب ، ااأخرجاار مساالذ ،ااي صااح حر ( (5
( عن قتيبي بن س يد ومحمد بن عبيد الغبري، عان أباي عواناي عان قتاادة، عان زرارة بان أو،اى، 738(، ح )1/543)

 عن س د بن  ياذ، عن عائيي بر.
ن ( عاان مساالذ باا1454(، ح )2/584 تاااب الصااالة/ باااب ،ااي ثااواب قااراءة القاارآن )أخرجاار أبااو داود ،ااي سااننر (  (7

 إبرا  ذ، عن  ياذ و ماذ، عن قتادّة، عن ُزرارة بن أو،ى، عن س د بن  ياذ، عن عائيي بر.
( عن 2354(، ح )5/171( أخرجر الترمسي ،ي سننر  تاب ، ائ  القرآن/ باب ما جاء ،ي ،   قارئ القرآن )(8

و،اى، عان سا د بان  يااذ، محمود بن ل الن عن أبي داود الط السي عن يا بي، و يااذ، عان قتاادة، عان زرارة بان أ
 عن عائيي بر.
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 سا الحديث ما قي  ،ي الحديث قبلار، ،قاد ُروي مان طارق مادار ا علاى قتاادة؛ ،ارواا وُ قال ،ي 
البخااااري مااان طرياااق يااا بي، ورواا مسااالذ مااان طرياااق أباااي عواناااي، ورواا أباااو داود مااان طرياااق  يااااذ 
الدستوائي، و مااذ بان  حياى، ورواا الترماسي مان طرياق يا بي و يااذ، و اسا الطارق م اررة عناد بق اي 

ي السنن، و لها من روا ي قتادة، عن زرارة بن أو،ى، عن س د بن  ياذ، عن أصحاب المصنفاف ،
، باا  قااد جاااء  ااسا الحااديث عنااد عبااد الارزاق   ااسلا ماان روا ااي م ماار، عاان قتااادة، عاان  عائياي

، ،ااالو ذ ماان م ماار ،ااي روا ااي عبااد الاارزاق اوولااى (1)زرارة، عاان ساا د باان  ياااذ، عاان عائيااي
اب قتااادة الثقاااف اوثباااف، مااع سااوء حفظاار لحااديث قتااادة؛ ولااسا أصااح وا ااٌح، وقااد خااالف ، اار بق اايّ 

عان  ،عان سا د بان  يااذ بان أو،اى، يترجح لدينا أن الطريق الصح حي لهسا الروا ي  ي طريق زرارة
 .(2)عائيي

إساا ب د  سا التطوا، ،ي روا اف زرارة بن أو،ى عن عائيي تبّين لنا أّنر لذ تثبف لر روا ٌي عن 
، ولاسلا  اناف  لماي المازي وأّن الواسطي بينهما دائماا  و س د بن  ياذ  مبايرةا، عائيي 

رحمر ،اصليا ،ي  سا المس لي عندما س ر ،ي ترجمي زرارة بن أو،ى ّمان روى عانهذ زرارة، ،قاال عناد 
 .(9)وعائيي أذ الميمنين )د(، والمحفوظ أن بينهما س د ْبن  ياذ : " س ر عائيي

  اخلالصة:و
إساا يتقارر لادينا أن زرارة لاذ  سامع مان   عان عائياي ر لذ تثباف لازرارة روا ايٌ بما أنّ أقول: 

ن  ااان سااماعُ عائيااي ا المتااوّ،ى قريباااا ماان و،اااة  روايتاار عاان أبااي  رياارة ونّ  اا؛ر منهااا مم ناا، وا 
البصااارة ساااني ساااف وثالثاااين ب اااد مقتااا  عثماااان ، وقاااد دخلاااف عائياااي (4)ا ثابتااايٌ  عائياااي
التااي توصاالُف إليهااا مبن ااي علااى مااا بااين أياادينا ماان روا اااف زرارة عاان   ااسا النتيجاايلخاان  ،(5)
 . عائيي 

                                       
 (.2/431( مصنف عبد الرزاق الصن اني )(1
( ماان طريااق زرارة باان أو،ااى عاان 1919(، ح )9/753( تنب اار: جاااء  ااسا الحااديث ،ااي مسااند اسااحاق باان را و اار )(2

ن الخطا  عائيي، لخن يبدو أن ال بارة الصح حي ،ي المسند: عن زرارة بن أو،ى، عن سا د بان  يااذ عان عائياي، وأ
مااا روى ساا د باان  ياااذ باان  : "( مااا نصاار9/755ماان الّخّتّبااي أو الناااقلين؛ وناار قااد جاااء ،ااي ال نااوان السااابق للروا ااي )

 عامر اونصارّي، عن عائيي، عن النبيِّ ". 
 (.3/945( تهسيب الخمال، للمزي )(9
 (.175( جامع التحصي ، لل الئي )ص:(4

 (.7/257 ي والنها ي، لبن  ثير )( البدا(5
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 سامل بن عبد اهللاملبحث السادس: 
 ترجمة سالم ب  عبد هللا المطلب األول:

 سالذ بن عبد هللا بن أمير المايمنين عمار بان الخطااب  ،الفق ر اعماذ، الزا د، الحا،ظ،
 . عبد هللا، و قال: أبو عبيد هللا و قال: أبو أبو عمر، ،القريي، ال دوي، المدني

 .(1)أمر أذ سالذ، و ي أذ ولد، و ان مولدا ،ي خال،ي عثمان 
 . (2)و و أحد من جمع بين ال لذ، وال م ، والز د، والير،

ياايٌ  : "ِحااب  أب اار، ومو ااع ثقتاار وا عجاباار منااس صااغرا، وقااد  ااان أبااوا  قبِّلاار و قااول  و ااان
ا "، و  سا ِلاا ذ ،ااي ُحاابِّ سااالذ  (9)إنااي أحبااا ُحبَّااْين؛ حااب اعسااالذ، وحااب القرابااي " : " قااولُ قبِّاا  ياايخا ، وا 

 قال:  
 .(4)" ذُ الِ سّ  فِ نْ اوّ وّ  نِ يْ ال ّ  نّ يْ بّ  ةُ دّ لْ جِ ذ ... وّ هُ ومُ لُ أّ الذ  وّ ي سّ ي ،ِ نِ ونّ ومُ لُ " يّ 

"  :(5)باار  ااد اا، وساامتاا قااال ساا يد باان المساايب  و ااو أياابر ولااد عماار باان الخطاااب 
 .(5)وأيبر ولد عبد هللا بر سالذ " ، ان أيبر ولد عمر بر عبد هللا

ا، ومحاسانر (8)، ّعِلاّج الخلاق(7)يديد اُوْدّمي و ان  ، خيان ال ا ب، يلابس الصاو، توا ا ا
 .(3) ثيرة

ااا للز اااد،  يااف ل و ااو ولااد أئمااي الز ااد الفاااروق  وماان محاساانر البااارزة ز اادا الااسي لاادا باار إماما
 لذ   ن أحد ،ي زمان سالذ بن عبد هللا أيبر بمن م ى  : "اعماذ مالا  قال وابن عمر 

                                       
(، وساااير أعاااالذ النااابالء، 15/145(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي )7/134( انظااار: الطبقااااف الخبيااار، لبااان سااا د )(1

 (.458ا4/457للس بي )
 (.1/58( تس رة الحفاظ، للس بي )(2
 (.1/989( الثقاف، لل جلي )(9
 (.7/135( الطبقاف الخبير، لبن س د )(4
باان عماارو باان عائااس باان عمااران باان مخاازوذ القريااي المخزومااي، أحااد  ( ساا يد باان المساايب باان حاازن باان أبااي و ااب(5

ال لماء اوثباف الفقهاء الخبار، من  بار الثان ي، اتفقوا على أن مرسالتر أصح المراسي ، وقاال ابان الماديني: ل أعلاذ 
اا منار، مااف ب اد التسا ين وقاد ناا ز الثماانين، روى لار الجماعاي. تقرياب التها سيب، لبان حجار ،ي التاب ين أوسع علما

 (.241)ص:
 (.4/955(، والثقاف، لبن حبان )7/134( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(5

ْمرة. واآلدذ من الناس: اوسمر. لسان ال رب، لبن منظور )(7  (.12/11( اُوْدّمي: الس 
ِجْلااُدا: ّأي ّلُلااّظ، ،هااو ُمْسااّتْ ِلُج  (، واْسااّتْ ّلجّ 2/925( الِ ْلااج: الرجاا  اليااديد الغلاا ظ. لسااان ال اارب، لباان منظااور )(8

 (.5/153الّخْلِق. تاج ال روس، لمرت ى الزبيدي )
 (.1/58الحفاظ، للس بي ) تس رة( (3
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 .(1)من الصالحين ،ي الز د والقصد ،ي ال  ب منر "
ومن توا  ر وز دا ،ي دن اا أنر  ان ير ب حماراا عت قاا زرياا، ، مد أولدا، ،قط وا سنبر حتى 

ط ااوا أسناار، ،ر باار، ولااذ  غيِّاارا سلااا، ثااذ ل   ااود ير باار سااالذ، ،ر ااب و ااو أقطااب الااسنب، ، ماادوا، ،ق
ا، واطِّ  ا للتخلفجدعوا أسنر اوخرى، و و مع سلا ير بر توا  ا   .(2)راحا

دخلف على  : "، وقال(4): "  ان سالٌذ على سمف أب ر وعدذ ر،ا يتر "(9)م مون بن مهران قال
أخرى ،ما وجادف ماا  ،ي بيتر ،ما وجدتر  سوى مائي در ذ، ثذ دخلف مرةا  ييء   ابن عمر ،قومف 

 . (5)سوى ثمن طيلسان، ودخلف على سالذ  من ب دا ،وجدتر على مث  حالر "
 ،(5)وقد جماع ماع الز اد القاو ذ ال لاّذ المتاين، والفقاّر السال ذ حتاى ُعاّد مان ،قهااء المديناي الساب ي

المساا لي  ولااذ   اان  ق ااي القا ااي ،ااي المدينااي حتااى ير،ااع المساا لي إلااى الفقهاااء السااب ي، ،ااإسا جاااءتهذ
 .(7)،ينظرون ،يها ، صدرون  ،اجم  ا دخلوا ،يها 

اا " ،عال ااا مان الرجاال  ، ثير الحاديث  ، ان ثقيا  : "قال عنر ابن س د ، وعادَّ  ثاٌر مان (8)ورعا
 .(3)ال لماء إسناد الز ري عن سالذ  عن أب ر أصّح اوسانيد، وأجود ا

رساالف باار إلااى أختهااا أذ  لثااوذ الصااالح وال لااذ منااس صااغرا، ،  وقااد توّساامف ، اار عائيااي 
بناااف أباااي ب ااار لتر ااا ر حتاااى يااادخ  عليهاااا، وياااروي عنهاااا الحاااديث، لخاااّن أذ  لثاااوذ أر ااا تر ثاااالث 

 ، ولسا قال(15)ر  اف  ومر ف، ،لذ   ن يدخ  على عائيي ون أذ  لثوذ لذ تتذ لر عير ر  اف

                                       
 (.1/555( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(1
 (.4/454( سير أعالذ النبالء، للس بي )(2
ي، ثقي ،ق ر، ولي الجزيرة ل مر بن عبد ال زيز، و اان ( م مون بن مهران الجزري أبو أيوب، أصلر  و،ي نزل الرق(9

يرساا ، ماان الراب ااي، ماااف سااني ساابع عياارة، روى لاار البخاااري ،ااي اودب المفاارد، ومساالذ، وأصااحاب الساانن اورب ااي. 
 (.555تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

 (.1/53الحفاظ، للس بي ) تس رة( (4
 (.25/55( تاري  دميق، لبن عساخر )(5
عبااد هللا باان المبااارا:  ااان ،قهاااء أ اا  المدينااي الااسين  ااانوا  صاادرون عاان رأيهااذ سااب ي: ساا يد باان المساايب،  ( قااال(5

وساال مان باان  سااار، وسااالذ باان عبااد هللا باان عماار، والقاسااذ باان محمااد، وعااروة باان الزبياار، وعبيااد هللا باان عبااد هللا باان 
(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي 1/258لناااووي )عتباااي، وخارجاااي بااان زياااد بااان ثاباااف. انظااار: تهاااسيب اوساااماء واللغااااف، ل

(15/155.) 
 (.151ا  15/155( تهسيب الخمال، للمزي )(7

 (.7/133( الطبقاف الخبير، لبن س د )(8
روا اااااي، للخطياااااب البغااااادادي والخفا اااااي ،اااااي علاااااذ ال (.152اااااا151( انظااااار: م ر،اااااي علاااااوذ الحاااااديث، للحااااااخذ )ص:(3

 (.937)ص:
الذ باان عبااد هللا باان عماار أخباارا :أن عائيااي أذ الماايمنين أرساالف باار و ااو ( روى اعماااذ مالااا، عاان نااا،ع أن ساا(15

 =ير ع إلى أختهاا أذ  لثاوذ بناف أباي ب ار الصاديق، ،قالاف: أر ا  ر عيار ر ا اف حتاى يادخ  علاي. قاال ساالذ:
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 . (1)روى عن عائيي ولذ ير ا " : "اعماذ مالا
لمراساااي  وّنااار روى عااان أباااي ب ااار  وعمااار وزياااد بااان ثاباااف روا ااااف  وقاااد ُس ااار ساااالذ ،اااي  تاااب ا

 ، ولذ ُيس ر من المدلسين. (2)مرسليا 
و ياذ بن  ،ماف سالذ بن عبد هللا سني سف ومائي ،ي آخر سي الحجي  : "جاء عند ابن س د

ن عباد ،وا،اق ماوف ساالذ با ،ثذ قدذ المديني ،و ان حج بالناس تلا السني ،ديني عبد الملا يومئس بالم
، (5)، وقياا : ماااف سااني ثمااان ومئااي(4)تااو،ي سااني ساابع ومائااي " : "، وقااال خل فااي(9)ى عل اار "هللا ،صاالّ 

 رحمر هللا ت الى. (5)روى لر الجماعي، وصّحّح المزي و،اتر سني سف ومائي

                                                                                                                
"، ر  تني أذ  لثوذ ثالث ر  اف، ثذ مر ف، ،لذ تر  ني لير ثالث ر  اف، ،لذ أخن أدخ  علاى عائياي مان 

)اعمااذ مالاا( بان الميلاف :  (.2/559أذ  لثوذ لاذ تاتذ لاي عيار ر ا اف ". الموطا ، روا اي  حياى الليثاي ) أج  أن
الناير : دار إح اء التراث ، تحقيق : محمد ،ياد عبد الباقي ا(، 173بن عامر اوصبحي المدني )فاأنس بن مالا 

 عير ر  اف.ويبدو أّن سالماا  ان يرى أّن التحريذ   ون من   .مصر اال ربي 
 (.5/185( إخمال تهسيب الخمال، لمغلطاي )(1
 (.185جامع التحصي  ،ي أح اذ المراسي ، لل الئي )ص:و (، 81المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:انظر: ( (2
 (.7/133( الطبقاف الخبير، لبن س د )(9
 (.427( الطبقاف، لخل في بن خ اط )ص:(4
 (.15/154( تهسيب الخمال، للمزي )(5
 المرجع السابق. ((5



6

8 
 

 عبد اهلل الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية                                                                        املبحث السادس: سامل بن
58 

اختالف النق اد في إثبا  سماع سالم ب  عبد هللا م    المطلب الثاني:
 عائشة  

،اي  مين: ابان خزيماي، وابان حباانمان المتقادّ   هللا عان عائيايحديث سالذ بان عباد  روى 
، و م ان أن ُ فهااذ مان سلااا إثبااتهذ اتصااال روا اي سااالذ عاان (2)،اي المسااتدرا لحاااخذ، وا(1)هماصاح ّحيْ 

 عائيي عند ذ، مع أنر ل س ،ي أي  منها تصريٌح بالسماإ.
 يبها لرسول هللاصحح الدارقطني ،ي عللر حديث سالذ بن عبد هللا عن عائيي ،ي تطيو 
 .(9)،ي الحج

 قاول:  ، قالف: سام ف رساول هللا يعائيأما المت خرون ،قال الهيثمي عن حديث 
ساانادا  رواا ":  ... « ًةيَئــِطَُ ِهِبــ ُهَنــَع ُهاللَّـ  طَّا َحــلَّــِإ ٌقْرِعــ ناِمْؤُمــ ْنِمــ َبَرا َضــَمـ  » الطبراناي ،ااي اووساط وا 

 . (5)ا جيد ". وقال عنر ابن حجر: " إسناد(4)"حسن
،لذ   ِف من المتقادمين  من عائيي  أما الخالذ المباير ،ي سماإ سالذ بن عبد هللا

 .(5)،قال: ل  أنر سئ  عن سالذ بن عبد هللا سمع من عائيي  إل ما جاء عن اعماذ البخاري 
 

                                       
(، 2393(، و ح )2398(، ح )1985اااااا2/1973(، و)2394(، ح )2/1978( انظاااار: صاااااح ح ابااااان خزيماااااي )(1
 (.9881(، ح )3/134(، وصح ح ابن حبان )9512(، ح )2/1415و)
(، وقاااااال عقباااار:  ااااسا حاااااديث صااااح ح اعساااااناد، 1284(، ح )1/438( المسااااتدرا علااااى الصاااااح حين، للحاااااخذ )(2
  سا حديث صح ح على يرط الييخين". : "(، وقال عقبر1751(، ح )1/552و)
 (.9855(، ح )15/84( عل  الدارقطني )(9
 (.2/953( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي )(4

ل ُياروى  اسا  : "و سا الحديث تفرد بروايتار ساالذ بان عباد هللا عان عائياي، قاال الطبراناي ا و او الاسي أخارج الحاديث ا
 (.2455(، ح )9/55ي إل بهسا اعسناد، تفرد بر عمران " الم جذ اووسط )الحديث عن عائي

 (، أود  أن أنبر  نا إلى أّن ابن حجر ،اي إتحاا، المهارة عناد س ارا للاروايّتْين 155/15( ،تح الباري، لبن حجر )(5
طيبااف رسااول هللا  : "، و عجباااا للماارء المساالذ إسا دخاا  الخ بااي ... " : "اللتااين روا مااا اباان خزيمااي لسااالذ عاان عائيااي

(، ول   ناي 1589ا  15/1582ل س ،ي الساماإ "،  إتحاا، المهارة لبان حجار ) : "بمنى ... "، قال عقبهما 
نما عنى بسلا ابن حجر نفاي ساماعر  او لهاسا الحاديث بالساند الاسي  قولر نفي سماإ سالذ لهسا الروا ي من عائيي، وا 

وأماا صاح ح ابان خزيماي ،وقاع  : "لاا اباُن حجار  ،اي مقدماي الختااب ،قاالسمع بر صح ح ابن خزيمي، وقد نبار علاى س
مسااموعٌي قرأتهااا علااى ... وقااد بينااف مااا لاا س مسااموعاا مناار عنااد  اا  حااديث ". إتحااا، المهاارة، لباان حجاار لااي قطااٌع 

 (، وحتى ل  قع اللبس لزذ التنب ر.1/151)
لوصول إليها لخني وجدتر عند ابن عساخر ،ي تااري  ( لذ أجد  الذ البخاري  سا ،ي أيّ  من  تبر التي استط ف ا(5

(، وعنااااد الااااس بي ،ااااي سااااير أعااااالذ الناااابالء 15/152(، و ااااسلا عنااااد الماااازي ،ااااي تهااااسيب الخمااااال )25/57دميااااق )
(4/452.) 
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 . (1)روى عن عائيي ولذ ير ا " : "رجمي قول اعماذ مالاومّر م نا ،ي الت
بساااماإ ساااالذ بااان عباااد هللا مااان  ، والسااخاوي والاااس بي ،تااا خرين وجااادنا تصاااريح الناااووي وعنااد الم

 . (2)عائيي
 
 

 
 
 
 
 

                                       
 (.5/185( إخمال تهسيب الخمال، لمغلطاي )(1
 ( للاس بي.1/58تاس رة الحفااظ )و  ،(7/43) اعساالذ وتااري (، 1/257تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )انظر: ( (2

 .(1/974) اليريفي، للسخاوي  المديني تاري  ،ي اللط في التحفي
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 روايا  سالم ب  عبد هللا ع  عائشة   المطلب الثالث:
، لاذ  ا ِف منهاا ،اي الختاب الساتي إل خماس روا ااف    روى سالذ بن عباد هللا عان عائياي

 :روا ي واحدة ،ي سنن النسائي، و ي
، عنااد إحراماار حااين أراد أن طيبااف رسااول هللا  : "، قالااف ذ، عاان عائياايعاان سااال

  .(1)"  حرذ، وعند إحاللر، قب  أن  ح  بيدي
 
 
 

                                       
( عاان 2584(، ح )5/195 تاااب مناسااا الحااج/ باااب إباحااي الطيااب عنااد اعحااراذ )أخرجاار النسااائي ،ااي سااننر ( (1

 قتيبي، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سالذ، عن عائيي بر.
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 الراجح في صحة سماع سالم ب  عبد هللا م  عائشة   المطلب الرابع:

 مادنيٌّ مان ،قهااء المدينايمن خالل ما سبق من المطالب يتبّين لنا أّن سالّذ بن عباد هللا 
دراخار(1)،  ماا قاال الاس بييااخ ب ادما ومائاي ساف سانيوقاد تاو،ي  السب ي،  ، و اسا يي اد م اصارتر، وا 

، و ااسا  قااوي (9)، وأبااي  رياارة(2)ثبتااف روايتاار عّماان عاصاار ا   ب اارقااد ، و الماايمنين عائيااي ذِّ و
تماال با  من اوئماي حديثار عنهاا  قاوِّي  اسا الح ع  وتصح ح جماحتمال سماعر منها، وروايتر عنها، 

لحاديث ساالذ بان عبااد هللا  ابان خزيمااي روا اي صا  بار إلاى درجااي اعثبااف ل ادذ قادرتنا علااى م ار اي 
هللا  االدارقطني وابن حجر ا رحمهم سلا تصح ح  ، و،ي صح حر دون ت لي   لر عن عائيي 

 ااذ أقااول ل  م ننااا م ار ااي صاان ع  اايلء ال لماااء و ، عائيااي  عاان سااالذ حااديثلياايء ماان ااا 
 .ا ء ال ل  وخبراي أطبا

ي لذ أجدا ،ي أيّ  من  تبر التي استط ف ،إنّ  أما نفي البخاري لسماإ سالذ  من عائيي
الوصول إليها، وأعتقد أّن  سا القول لو  ان ثابتااا عنار لانّص عل ار ،اي أحاد  تاب التااري  لار، أو ،اي 

لقاول لار ،لاذ أجاد لار سانداا أجوبتر على أسئلي الترمسي ،ي ال ل ، وقد حاولف الح اذ علاى نسابي  اسا ا
بن محمد بن اإل عند ابن عساخر من طريق أبي ال باس أحمد بن الحسين النهاوندي، عن عبد هللا 

: عبد الرحمن، عن محمد بن إسماعي  البخاري: وسئ  عن سالذ بن عبد هللا سمع من عائيي  ،قال
ماان اساامر يااس اعماااذ البخاااري . وعناادما أردف الح ااذ علااى  ااسا اعسااناد لااذ أجااد ،ااي تالم(4)" ل "

ااا  )عبااد هللا باان محمااد باان عبااد الاارحمن(، أمااا ) أبااو ال باااس النهاوناادي (، ،لااذ أجااد لل لماااء ، اار  الما
، وقاااال عنااار الاااس بي (5) فيااادنا إل أن الاااس بي قاااال عنااار:  اااو الماااتهذ بو اااع ح ا اااي القا اااي واللاااص

ا: " وثقر ييرو ر الديلمي " التاي اساتط ف الوصاول إليهاا بالنسابي لساند  ، ومع يحِّ الم لوماف(5)أ  ا
قااول البخاااري  صاابح الح ااذ عل اار مت ثااراا، و ااو قااوٌل ل ييياادا دليااٌ ، ول تدعماار موا،قااٌي ماان أيِّ ناقااد  
 آخر، ،ال  م ننا إثباتر، وتجا   اودلي، واوقوال المييدة لصحي سماإ سالذ بان عباد هللا مان عائياي

. 

                                       
 (.1/53فاظ، للس بي )( تس رة الح(1
 (.15/145( روايتر عن أب ر ،ي الختب الستي، تهسيب الخمال، للمزي )(2
 (.15/145( روايتر عن أبي  ريرة عند البخاري، ومسلذ، والنسائي، تهسيب الخمال، للمزي )(9
 (.57ا  25/55( تاري  دميق، لبن عساخر )(4
 (.1/39( ميزان العتدال، للس بي )(5
(. وييرو ر  و: ابن يهردار بن ييرو ر بان ،ناخسارا الحاا،ظ أباو ياجاإ 17/155ذ النبالء، للس بي )( سير أعال(5

الديلمي، ميرخ  مسان ومصنف  تاب الفردوس، ولد سني خمس وأرب ين وأرب ِمائي، و ان يلقب ِإْلخّ ا، ماف ،ي تاساع 
 ( باختصار.112 ا 7/111يهر رجب سني تسع وخمسمائي. طبقاف اليا،  ي الخبرى للسب ي )
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الماا روى عنهااا ولااذ ير ااا، ،اا م ن توجيهاار ب ناار  قصااد ري ااي أّن ساا أّمااا قااول اعماااذ مالااا
سااالذ  لهااا رأي ال ااين بدخولاار عليهااا، ل ساا ما وأّن اعماااذ مالااا  ااو راوي حااديث ر اااإ سااالذ ماان أذ 
 لثوذ، ول س ،ي قولر أبداا ما ينفي سماإ سالذ  منها؛ وّن أخثر الرواة عنها لذ يرو ا ب  سم و ا من 

 وراء حجاب.
، إّل أن نجااد مااا  صااح سااماعر ماان عائياايأّن سااالذ باان عبااد هللا  واحملصلل:ة:

 يثبف صحي نسبي ساا القول لإلماذ البخاري، ونقع على ما يييدا من اودلي.
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 سعيد بن جبرياملبحث السابع: 

 ترجمة سعيد ب  جبير المطلب األول:
بي مااولى اذ اوساادي الااوالِ اعماااذ، الحااا،ظ، المقاارئ، المفساار، اليااهيد، ساا يد باان جبياار باان  ياا

 . (1)بي بن الحارث من بني أسد بن خزيمي، أبو محمد، وُ قال: أبو عبد هللا الخو،يلبني والِ 
، وقاد أخاس  ان من أئمي اعساالذ ،اي التفساير والفقار وأناواإ ال لاوذ، و ثارة ال ما  الصاالح 

، وابن عمر     .(2)ال لذ عن جمع  من الصحابي، وّ ُثر أخسا عن ابن عباس 
زين، (9)، خس القرآن على ابن عباس ووعاا حتى  رحفظ علم،، و ان من أصحابر المبرَّ

ألا س ،ا  ذ ابان  : "اطم ّن ابُن عباس  إلى ما م ر من علذ، ، ان إسا أتاا أ ا  الخو،اي  ساتفتونر  قاول
 .(4)  ني س يد بن جبير "ذ الد ماء أ

 ناا إسا اختلفناا بالخو،اي  : " قاول، ، اان و سلا  اان حرصار علاى وعاِي علاذ ابان عمار 
 . (5)،ي ييء  تبتر عندي حتى ألقى ابن عمر ، س لر عنر "

 : "و ان ابن عمر   جبر علذ س يد ،ي الفرائ ، و طمئن إلى ،تواا ،يها، قال س يد بن جبير
جاء رج  إلى ابن عمر ،س لر عن ،ري ي، ،قال: ائف س يد بن جبير ،إنر أعلذ بالحساب مني و و 

 .(5)  منها ما أ،ر  " فر 
تقانار، مان سلاا أّنار دخا    و ان آ يا ،ي سرعي تالوة القرآن واستظهارا مع إجاادة حفظار وا 

الخ باااي ،قااارأ القااارآن ،اااي ر  اااي، و اااان يخاااتذ ،اااي  ااا ِّ ليلتاااين، ويخاااتذ ،اااي رم اااان ، ماااا باااين المغااارب 
 .(7)وال ياء

ماااٌذ ،ااي الز ااد، والخياا ي، والاا ورإ، و لماتاار ،ااي  ااسا الجانااب و ااو ماان أخااابر ،قهاااء القلااوب، وا 
إن أ،   الخي ي أن تخيى هللا خيا يا تحاول بيناا  : "نبراٌس   يء طريق السالخين؛ من سلا قولر

 وبين م صيتر، وتحملا على طاعتر، ،تلا  ي الخي ي النا، ي ".

                                       
(، وساااير أعاااالذ النااابالء، 15/958(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي )8/974( انظااار: الطبقااااف الخبيااار، لبااان سااا د )(1

 (.4/921للس بي )
 (.3/115والبدا ي والنها ي، لبن  ثير ). (2/971اء الزمان، لبن خلِّ ان )( انظر: و، اف اوع ان وأنباء أبن(2
 (.98للس بي )ص:( م ر،ي القراء الخبار، (9
 (،8/975( الطبقاف الخبير، لبن س د )(4
 (.8/975( المرجع نفسر )(5
 (.8/975( الطبقاف الخبير، لبن س د )(5
 (.978ا8/977( المرجع نفسر )(7
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ن ّ ثُاار مناار  " والااس ر طاعااي هللا، ،ماان أطاااإ هللا ،قااد س اارا، وماان لااذ  ط اار ،لاا س بااساخر  لاار، وا 
 التسب ح وتالوة القرآن ".

 . (1)رج  اقتر، من السنوب، ، لما س ر سنبر احتقر عملر" : "وقي  لر: من أعبد الناس  قال
وأصااحاب  ااسا القلااوب ال ار،ااي ل  ط قااون طااول الب ااد عاان بيااف هللا و  بتاار؛ ولااسا  ااان ُ حاارذ 

 . (2)س يٌد   َّ عاذ  مرتين؛ مرةا لل مرة، ومّرةا للحجِّ 
،ي زمن الحجااج الظاالذ، ،خارج عل ار ،اي جملاي مان خارج ماع  د بن جبير وقد عاب س ي

،لمااا ظفاار الحجاااج ،ااّر ساا يٌد  ارباااا إلااى أصاابهان، وربمااا دخاا  الخو،ااي ،ااي ب اا    ،(9)اباان اوياا ث
اوح ان، و ان يترّدد إلى م ي ،ي    عاذ  مّرتين، واستمر على  سا الحال مختف اا من الحجاج قريباا 

 .(4)يمن ثنتي عيرة سن
و ااان آخاار أماارا أن أقاااذ ،ااي م ااي إلااى أن وليهااا خالااد باان عبااد هللا القسااري، ، يااار ماان أيااار 

 . (5)وهللا لقد استحييف من هللا مما أ،ر ول مفر من قدرا  " : "على س يد  بالهرب منها ،قال س يد
سا يد و ان خالد القسري والي سوء  ،قب  على س يد وأرسلر إلى الحجاج، ،لما أخاس الحجااج 

، وساا خبر ذا إنااي  نااف أنااا وصاااحبان لااي دعونااا حااين وجاادنا  : "باان جبياار، قااال: مااا أرانااي إل مقتااولا
حالوة الدعاء، ثذ س لنا هللا اليهادة، ، ال صاحبي رزقها، وأناا أنتظر اا"، ،  نار رأى أن اعجاباي عناد 

 . (5)حالوة الدعاء
 ، ولاذ   تارث، ول عاما  عادوا بالتق اي ذ مان ، ا  الياهادة، ثباف للقتاِلاوِلماا عّ  : "قال الاس بي

 .(7)المباحي لر "
، ولّماا ُقطاع (8)اللهاذ ل تسالطر علاى أحاد ب ادي " : "،لّما أمر الحجااج بقطاع رأسار، قاال سا يد

 . (3)" ل إلر إل هللا : "رأسر ظّ  يردد ثالث مراف  
ا ا(15)ولذ  قت  الحجاج ب دا أحدا  .(11)، وقي : لذ  قت  ب دا إل واحدا

                                       
 (.3/117(، والبدا ي والنها ي، لبن  ثير )15/955( انظر: تهسيب الخمال، للمزي )(1
 (.15/955( انظر: تهسيب الخمال، للمزي )(2
 (.3/58( انظر خبر خروج ابن اوي ث على الحجاج ،ي: البدا ي والنها ي، لبن  ثير )(9
 (.3/115( البدا ي والنها ي، لبن  ثير )(4
 (.115ا3/114( المرجع نفسر )(5

 (.4/945( سير أعالذ النبالء، للس بي )(5
 (.4/945) المرجع نفسر( (7
 (.3/115( البدا ي والنها ي، لبن  ثير )(8
 (15/951( تهسيب الخمال، للمزي )(3

 (.2/974) ، لبن خلخانوو، اف اوع ان ،(1/211لتاري  اووسط، للبخاري )( انظر: ا(15
 (.3/115( البدا ي والنها ي، لبن  ثير )(11
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، ثذ أخسا هللا أخس عزيز  مقتدروع  . (1)وج  الحجاج بال قوبي، ،لذ يلبث ب دا إل قل الا
إل و ااو مفتقاار  تاا  الحجااج ساا يد باان جبياار ومااا علاى وجاار اور  أحاادٌ قّ  : "قاال اعماااذ أحمااد

 . (2)إلى علمر "
اللهااذ إيااف علااى ،اسااق  : "وقياا  للحساان البصااري: إن الحجاااج قااد قتاا  ساا يد باان جبياار، ،قااال

 .(9)قيف، وهللا لو أّن من بين الميرق والمغرب ايتر وا ،ي قتلر لخبهذ هللا عز وج  ،ي النار "ث
؛ وّن ب اا  ال لماااء عااّد روايتاار عاان عائيااي (4)وجاااء س اار ساا يد باان جبياار ،ااي  تااب المراسااي 

 بن أبي طالب مرسليا. وعلي 
 .(5)خمس وتس ين سني ، وقي :(5)تو،ي سني أربع وتس ين،قي :  واخُتِلف ،ي و،اة س يد

  .(7)ن سنييتسع وأرب ،اوخثر على أنر ُقت  و و ابن واختلفوا  سلا ،ي عمرا يوذ ُقت ؛ 
ا قاال لبنار(8)وانتصر النووي وصحاب  سا الارأي ح الاس بي روا اي أّن سا يدا ماا : "، بينماا صاحَّ

 : "ل الااس بي، قااا(3)يب  ااا، مااا بقاااء أب ااا ب ااد ساابع وخمسااين سااني  "، وسلااا حااين دعااي لُ قتاا ، 
ا وأرب ااين سااني لااذ  صاانع ياايئاا ، لااى  ااسا   ااون مولاادا ،ااي  : "، وقااال(15)" وماان زعااذ أناار عاااب تساا ا

  .(11)"خال،ي أبي الحسن علي بن أبي طالب 
لارأي  او ، و اسا ا(12)أّما ابن حجار ،ارجح و،اتار ساني خماس وتسا ين، وأنار لاذ   ما  الخمساين

 ، رحمر هللا ت الى. (19)روى لر الجماعي السي عل ر أللب ال لماء.
                                       

 (.3/117(، والبدا ي والنها ي، لبن  ثير )1/215( انظر: تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )(1
 (.974/ 2اوع ان، لبن خلخان )( و، اف (2
 (.2/974( المرجع نفسر )(9
 (.182( جامع التحصي ، لل الئي )ص:(4
 ، وباااااي ن ااااا ذتااااااري  أصااااابهانو (، 5/431تااااااري  الطباااااري )و  ،(8/984الطبقااااااف الخبيااااار، لبااااان سااااا د)انظااااار: ( (5
ء أ ا  المديناي، مااف ،اي أولهاا و ان  قاال لهاسا الساني ساني الفقهااء، مااف ،يهاا عاماي ،قهاا : "قال الطبري  (.1/981)

 ." علي بن الحسين، ثذ عروة بن الزبير، ثذ س يد بن المسيب، وأبو ب ر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن  ياذ
تهسيب اوسماء واللغااف، و  ،(9/451التاري  الخبير، للبخاري )و  ،(431الطبقاف، لخل في بن خ اط )ص: انظر: ((5

 (.4/997سير أعالذ النبالء، للس بي )و  ،(15/952ل، للمزي )تهسيب الخماو  ،(1/215للنووي )
الثقااااف، لباااان حبااااان و  ،(9/451التاااااري  الخبيااار، للبخاااااري )و  ،(8/984الطبقاااااف الخبيااار، لباااان سااا د ) انظااار:( (7
 (.2/979و، اف اوع ان، لبن خلخان )و  ،(1/215تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )و  ،(4/275)

 (.1/215اللغاف، للنووي )( تهسيب اوسماء و (8
 (.5/259( تاري  اعسالذ، للس بي )(3

 (.4/941( سير أعالذ النبالء، للس بي )(15
 (.4/942( المرجع نفسر )(11
 (.294( تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:(12
 (.15/975( تهسيب الخمال، للمزي )(19
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 اختالف النق اد في إثبا  سماع سعيد ب  جبير   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

 أنإل  جد أحداا من المتقدمين أو المت خرين أثبف سماإ س يد بن جبير من عائييألذ 
، و ااسا  قت ااي إثباااف (1)وصااححر أخاارج حااديث ساا يد باان جبياار عاان عائيااي ،ااي مسااتدر ر الحاااخذ
 السماإ.
ل : "ماإ  ،قااالالساا (2)(عاان)ُساائ  اعماااذ أحمااد عّمااا روى ساا يد باان جبياار عاان عائيااي و 

 .  (9)أراا سمع منها، عن الثقي عن عائيي "
 . (4)"" لذ  سمع س يد بن جبير من عائيي  وقال أبو حاتذ:

 .(5)وعائيي، و، ر نظر " : "وس ر الس بي من روى عنهذ س يد، وقال
وروايتار عان عائياي وأباي موساى ونحو ماا  : "لسا يد ،اي التقرياب وقال ابن حجر عند ترجمتر

 .(5)مرسلي"
، وعنااد س اار ساا يد قااال: ساا يد باان وس اار الماازي ،ااي تحفااي اوياارا، الاارواة عاان عائيااي

 .(7)جبير، عن اوسود، عن عائيي
 . (8)دون ت ليقأّما ،ي تهسيب الخمال ،س ر س يداا ،ي الرواة عن عائيي 

                                       
اس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا محمد بن حدثنا أبو ال ب : "(4525(، ح )9/199( قال الحاخذ ،ي المستدرا )(1

م اااس، ثنااا أبااو حفااص عماار باان الحساان الراساابي، ثنااا أبااو عوانااي، عاان أبااي بياار، عاان ساا يد باان جبياار، عاان عائيااي 
 اسا حاديث صاح ح اعساناد، ولاذ يخرجااا،  « أنا سيد ولـد آدم، وعلـي سـيد العـرب     »قاال:  ، أن النبي 

دوق، ولااول سلااا لح مااف بصااحتر علااى ياارط الياايخين، ولاار يااا د ماان و،ااي إساانادا عماار باان الحساان وأرجااو أناار صاا
قاال: صاح ح، رواا عمار بان حسان  : "( بقولار9/1957حديث عروة، عن عائيي " اا، وت قبر الس بي ،اي تلخ صار )

 الّراِسبي، وأرجو أنر صدوق. قلف: أظن أنر السي و ع  سا "، وعندما ترجذ الس بي وبي حفص الراسبي ،ي الميزان
عماار باان الحساان الراساابي، عاان أبااي عوانااي، ل   اااد   اار،، وأتااى بخباار باطاا ، متناار: علااى ساايد  : "( قااال9/185)

( وا،اق اباُن حجار الاس بيَّ  علاى رأ ار ،اي الراسابي، و،اي الحاديث الاسي رواا، وس ار أّن 5/77ال رب ". و،ي اللساان )
ا من طريق حسين بن علوان عن  ياذ، ّعان  ا مان طرياق عمار بان  أب ار، ّعان عائيايالحاخذ قد س ر لر متاب ا وياا دا

 موسى الوجيهي، ّعن أبي الزبير عن جابر، ثذ بّين ابُن حجر أّن  الا من ابن علوان والوجيهي  سابان. 
 (   سا جاءف ،ي المصدر، ول ّ  الصح ح )على(.(2
 (.9/284( ال ل  وم ر،ي الرجال، لإلماذ أحمد روا ي ابنر عبد هللا )(9
 (.74 ، لبن أبي حاتذ )ص:( المراسي(4
 (.5/251( تاري  اعسالذ، للس بي )(5
 (.294( تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:(5
 (.11/975( تحفي اويرا،، للمزي )(7
 (.95/228(، )15/953( تهسيب الخمال، للمزي )(8
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  وايا  سعيد ب  جبير ع  عائشة  ر  المطلب الثالث:
منها ،ي الختب الستي إل واحادٌة   ِف ، لذ عّدة روا اف روى س يد بن جبير عن عائيي

 عند النسائي، و ي:
َمـْن َكاَنـْت َلـُه َصـَلاةل َصـلَّاَها      :» قال أّن رسول هللا  س يد بن جبير عن عائييعن  

َِا َكاَن َذِل  .(1) «َك َصَدَقًة َتَصدََّق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه، َوَكَتَب َلُه َأْجَر َصَلاِتِه ِمَن اللَّْيِل َفَناَم َعَن

                                       
مد بن نصر، عن  حيى ( عن أح1785(، ح )9/258(  تاب ق اذ اللي  وتطّوإ النهار/ باب اسذ الّرج  الرِّ ا )(1
 ، عن س يد بن جبير، عن عائيي بر.بن أبي ب ير، عن أبي ج فر الرازي، عن محمد بن المن درا
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 الراجح في صحة سماع سعيد ب  جبير   المطلب الرابع:       
 م  عائشة  

من خالل المطالب السابقي تبّين لناا: أن سا يد بان جبيار ا علاى الغالاب مان قاول ال لمااء ا قاد 
وتساا ين، وعاااب تساا اا وأرب ااين ساانيا، وعلااى  ااسا   ااون عماارا لمااا تو،يااف عائياايتااو،ي سااني خمااس 

اثنا عيرة سني، و و  و،ٌي، وقد خرج من الخو،ي ب اد مطااردة الحجااج لار، و اسا ل   اون إل  
اا مان طفا ، ولاذ  ا ِف ،اي  ،ي عمر اليباب ،ما ،وق، و ان ُ حرذ  ّ  عاذ  مارتين، و اسا ل  اون أ  ا

 ن مع والد ر أو أحد  من أ لر.خبر  أّن سلا  ا
ا أّنر لذ ُيثِبف أحٌد من النقاد سماعاا لس يد بن جبير عن عائيي  ، ب  إّن وتبّين لنا أ  ا

 أخثر ذ على نفي  سا السماإ صراحيا.
مين، أو المتاا خرين صااّحح حديثاار عنهااا إل مااا  ااان ماان الحاااخذ ،ااي أولااذ نجااد  حااداا ماان المتقاادِّ

 الحديث السي صححر حديٌث باطٌ ، وقد ح ذ عل ر الس بي بالو ع. المستدرا، وتبّين لنا أن
،ااي ساان الطفولااي، لخناار لااذ  ّن ساا يد باان جبياار قااد أدرا زماان عائيااي أ إًذا اخلالصللة:

تتسنى لر رييتها؛ ونار  اان ،اي الخو،اي ،اي سلاا الوقاف، وبنااءا علاى أقاوال ال لمااء ،اإّن روايتار عنهاا 
 مرسلي.
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 ن بن يسارس:يمااملبحث الثامن: 

 ترجمة سليمان ب  يسار المطلب األول:
أباو أياوب، و قاال:  ،المادنيالفق ر، اعماذ، عالذ المديني، ومفتيها، سال مان بان  ساار الهاللاي، 

 أبو عبد الرحمن، و قال: أبو عباد هللا، و قاال: أباو تاراب، ماولى أذ المايمنين م موناي الهالل اي
. وقاد و باف (1)ا لهاا، وقيا :  اان م اتبااا وذ سالميوقي :  ان سال مان م اتباا زوج النبي 

 .(2)ولء  سار لبن عباس م موني 
 .(9)، ،ي سني أربع وثالثين،ي أواخر أ اذ عثمان دلِ وُ 
، وعبااد (4)ماان بيااف  حااوى أرب اايا ماان ال لماااء؛ ،هااو أخااو عطاااء باان  سااار  ااان ساال مان  

، وقااد ايااتهر (7)  عاانهذ ال لااذِمااخااوة اورب ااي مماان حُ ، واو(5)، وعبااد هللا باان  سااار(5)الملااا باان  سااار
ى أيهاااذ درّ  اااان بالمديناااي ثالثاااي أخاااوة ل ُيااا : "قاااال  حياااى بااان ب ياار ، اايلء اعخاااوة بالف ااا  والصاااالح

 . (8)أ،   بنو  سار: سل مان، وعطاء، وعبد هللا "
ي و ااو يومئااس والاا ،ااي المدينااي، وّوِلااّي سااوقها ل ماار باان عبااد ال زياازعاااب ساال مان 

 .(3)المديني للوليد بن عبد الملا
اا،   اا، مقرئااا، إماما اا، حجايا، ،قيها ا، ورعا اا، ثقايا، عابادا و و أحد ،قهاء المديني السب ي، و ان عالما

ا،  ثيّر الحديث، ر، ّع الس ر، من أحسن الناس  .(15)مجتهدا

                                       
(، وسااير أعااالذ 151ااا12/155(، وتهااسيب الخمااال، للماازي )179ااا7/172( انظاار: الطبقاااف الخبياار، لباان ساا د )(1

 (.4/444النبالء، للس بي )
 (.4/951( الثقاف، لبن حبان )(2
 (.4/447(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )155ميا ير علماء اومصار، لبن حبان )ص: ((9
( عطاااء باان  سااار الهاللااي أبااو محمااد الماادني، مااولى م مونااي، ثقااي ،ا اا  صاااحب مااواعظ وعبااادة، ماان صااغار (4

 (.932الثان ي، ماف سني أربع وتس ين، وقي  ب د سلا، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
( عبد الملا بن  سار الهاللي المدني، مولى م موني، ثقي، مان الثالثاي، مااف ساني عيار ومائاي، روى لار النساائي. (5

 (.955تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
( عبااد هللا بااان  سااار ماااولى م مونااي بناااف الحاااارث الهالل ااي زوج النباااي ص، وقااد ُروي عنااار، و ااان قليااا  الحاااديث. (5

 (.7/174لبن س د )الطبقاف الخبير، 
(، والتحفاي اللط فاي، للساخاوي 4/444(، وسير أعاالذ النابالء، للاس بي )12/151( انظر: تهسيب الخمال، للمزي )(7
(1/429.) 

 (.5/155( إخمال تهسيب الخمال، لمغلطاي )(8
 (.7/179( الطبقاف الخبير، لبن س د )(3

 (.1/429حفي اللط في، للسخاوي )(، والت2/933( انظر: و، اف اوع ان، لبن خلخان )(15
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 .(1)" سار قدمف المديني، ،س لف عن أعلذ أ لها بالطالق، ،قي : سل مان بن  : "قال قتادة
 .(2)و ان من أوع ي ال لذ، بحيث إن ب  هذ قد ، لر على س يد بن المسيب

 ان سل مان بن  سار مان أعلاذ  اسا البلادة بالسانن، و اان مان علمااء  : "قال عنر اعماذ مالا
 .(9)"سمع اللغط أخس ن ل ر ثذ قاذ عنهذالناس، و ان  قول ،ي مجلسر، ،إسا  ثر ، ر الخالذ و 

ا  ان سل مان بن  سار من علماء الناس ب د سا يد بان المسايب، و اان  ثياراا ماا  ": وقال أ  ا
ا، و ان س يٌد ل يجترأ عل ر "  .(4)يوا،ق س يدا

اس ب إلى سال مان بان  ساار، ،إنار أعلاذ  : "و ان المستفتي إسا أتى س يد بن المسيب  قول لر
 .(5)" من بقي اليوذ

 .(5)"  ان من ال لماء : "وقال عنر الز ري 
وقاد جماع إلاى جاناب  اسا ال لاذ الجاذ الجتهااد ،اي ال باادة ، اان سال مان  صاوذ الاد ر، و ااان 

قال أبو زرعي عن سال مان: ماديني ثقاي ما مون ،ا ا   لسا. و (7)أخوا عطاء  صوذ يوماا، و فطر يوماا
 .(8)عابد

 .(3)وقد أرس  سل مان عن ب   الصحابي؛   مر بن الخطاب وعبد هللا بن حسا،ي
 ر س ٌر ،ي  تب التدل س.ول س ل

واوخثاار علااى أناار تااو،ي سااني ساابع ومائااي، و ااو اباان ثااالث وسااب ين تاار، واختلفااوا ،ااي سااني و،ا
 .(11)إنر تو،ي سني مائي، أو سني أربع وتس ين :، وقد خّط  الس بي قول من قال(15)سني

روى  .وقال خل في: تو،ي سني أربع ومائي، لخن اوصح الاسي عل ار اوخثارون  او القاول اوول
 . رحمر هللا ت الى.(12)لر الجماعي

                                       
 (.4/448( سير أعالذ النبالء، للس بي )(1
 (.4/445(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )1/495( انظر: الثقاف، لل جلي )(2
 (.1/543( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(9
 ( المرجع نفسر.(4
 (.2/933( و، اف اوع ان، لبن خلخان )(5
 (.12/159، للمزي )( تهسيب الخمال(5
 (.4/448( سير أعالذ النبالء، للس بي )(7
 (.4/143( الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(8
 (.81( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(3

(، وسير أعالذ النابالء، 2/933(، وو، اف اوع ان، لبن خلخان )7/179( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(15
 (. 447ا4/445للس بي )

 (.4/447( سير أعالذ النبالء، للس بي )(11
 (.12/155تهسيب الخمال، للمزي )، وانظر: (495الطبقاف، لخل في بن خ اط )ص:( (12
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م     سليمان ب  يساراختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 عائشة  

قد سامع منهاا  : "  ،قالعن سل مان بن  سار سمع عن عائيي ُسئ  اعماذ أحمد
 .(1)ودخ  عليها"

لتصاريح بالساماإ، و اسا وقد أخرج الييخان حديث سل مان بن  سار عن عائياي بال ن ناي، وبا
 يدل على اتصال السند عند ما.

 ،عاان أب اار ،،ااي  تاباار )اوذ( روا ااي عماارو باان م مااون   و،ااي المقاباا  س اار اعماااذ اليااا، ي
 ثاذ " أنهاا  اناف تغسا  المناي مان ثاوب رساول هللا  :عن عائيي ،عن سل مان بن  سار
 ناف أ،ر ار مان ثاوب  ": لا س بخاال، لقولهااقلنا:  سا إن ج لنااا ثابتااا ، : "قال اعماذ اليا، ي

،  ما ل   ون لسلر قدم ر ُعمّرُا خال،اا لمسحر على خف ر يوماا مان " ثذ  صلي ، ر رسول هللا 
ئ جازِ ئ الصاالة بالّغسا ، و اسلا تُ جازِ ئ الصاالة بالمساح، وتُ جازِ وسلا أّنر إسا مسح علمنا أنار تُ  ؛أّ امر

ا منهما خال، اآلخر، مع أن  اسا لا س بثاباف عان ئ الصالة بّغْسلجزِ الصالة بحتِّر وتُ  ر، ل أن واحدا
 ااذ يخااا،ون ، اار للااط عماارو باان م مااون، إنمااا  ااو رأي ساال مان باان  سااار،  ااسا حفظاار عناار (2)ياايعائ

ولا  ا امع  اااام   " ّلسالر أحاب إلاي " وقاد ُروي عان عائيااي خاال،  اسا القاول،  الحفااظ أنار قاال:
 .(9)"    نة  ك   م  اًل ولو  وا ، امن   م      ة ح ًه  قط

 .(4)" لذ  سمع من عائيي " و سلا قال البزار عن سل مان بن  سار:
عن ، ولذ   ِف  سا ما جاء عن المتقدمين من جهي سماإ سل مان بن  سار من عائيي

 المت خرين ييٌء ،ي  سا الصدد.
ل مان، ،ا من روى عانهذ سا و،ي ترجمي سل مان بان  ساار ساها المازي ،لاذ ياس ر عائياي 

واة عن عائيي   .(5)،ي ترجمتها لخنر س را ،ي الر 

                                       
 (.9/284( ال ل  وم ر،ي الرجال، لإلماذ أحمد روا ي ابنر عبد هللا )(1
رو بن م مون، عن سال مان رحذ هللا اعماذ!  سا الحديث اتفق أصحاب الختب الستي على إخراجر من طريق عم ((2
 .بن  سار، عن عائيي ا

 (.1/74لليا، ي ) ،( اوذ(9
 (.4/295( تهسيب التهسيب، لبن حجر )(4
 (.95/223(، )12/152( تهسيب الخمال، للمزي )(5
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 ع  عائشة    سليمان ب  يسارروايا    لمطلب الثالث:ا

روا اااف عدياادة جاااء ،ااي الختااب السااتي منهااا أربااع  روى ساال مان باان  سااار عاان عائيااي 
،  الّتالي:  روا اف 

وااة األولر: سا  الجناباي مان "  ناف أل قالاف: عان سال مان بان  ساار، عان عائياي ال ة
ن بقع الماء ،ي ثوبر " ومن اللطائف أّن  سا الحديث اتفق ثوب النبي  ، ،يخرج إلى الصالة، وا 

ا على إخراجر من طريق عمرو بن م مون، عن سل مان بان  ساار، عان  أصحاب الختب الستي جم  ا
 .(1)عائيي

وااااة الث ناااة: مااا  : "الاافق ، زوج النبااي عاان ساال مان باان  سااار، عاان عائيااي  ال ة
 ".أرى منر لهواتر، إنما  ان يتبسذ ا حتى اح ا  رأيف رسول هللا 

                                       
(، 1/55( أخرجر البخاري ،ي صح حر  تاب الو اوء/  بااب لسا  المناي و،ر ار، ولسا  ماا  صايب مان المارأة )(1
(، ح 1/293عباادان باان عثمااان الماااروزي، ومساالذ ،ااي صااح حر  تااااب الطهااارة/ باااب ح ااذ المناااي )( عاان 223ح )

(، ح 1/155( عاان أبااي  ريااب، والنسااائي ،ااي سااننر الصااغرى  تاااب الطهااارة/ باااب لساا  المنااي ماان الثااوب )283)
 ا.( عن سويد بن نصر، و) عبدان، وأبو  ريب، وسويد بن نصر ( ثالثتهذ عن عبد هللا بن المبار 235)
(، ح 1/55وأخرجر البخاري ،ي صح حر  تاب الو اوء/  بااب لسا  المناي و،ر ار، ولسا  ماا  صايب مان المارأة ) 
 ( عن قتيبي بن س يد، عن يزيد بن زريع.295)
ااا ،ااي  تاااب الو ااوء/  باااب إسا لساا  الجنابااي أو لير ااا ،لااذ يااس ب أثاارا )  ( 291(، ح )1/55وأخرجاار البخاااري أ  ا

( عان 283(، ح )1/293منقاري، ومسالذ ،اي صاح حر  تااب الطهاارة/ بااب ح اذ المناي )عن موسى بان إساماعي  ال
 أبي  ام  الجحدري، و) موسى بن إسماعي  المنقري، وأبو  ام  الجحدري (  ال ما عن عبد الواحد بن زياد.

ااا ،ااي  تاااب الو ااوء/  باااب إسا لساا  الجنابااي أو لير ااا ،لااذ يااس ب أثاارا )  ( 292ح )(، 1/55وأخرجاار البخاااري أ  ا
( عان عباُد 979(، ح )1/277عن عمرو بن خالد، وأباو داود ،اي ساننر  تااب الطهاارة/ بااب المناّي  صايب الثاوب )

، و)عمرو بن خالد، وعبد هللا النفيلي (  ال ما عن ز ير بن م او ي.  هللا بن محّمد الن ّفيلي 
( عن أباي ب ار بان أباي يايبي، عان 283(، ح )1/293وأخرجر مسلذ ،ي صح حر  تاب الطهارة/ باب ح ذ المني )

 عن أبي  ريب، عن ابن أبي زائدة.و  محمد بن بير.
اد بان ُعبياد بان 979(، ح )1/277وأخرجر أبو داود ،ي سننر  تاب الطهارة/ بااب المناّي  صايب الثاوب ) ( عان محمَّ

 ِحّساب البصري، عن ُسّل ذ بن أخ ر.
( عان أحماد بان من اع، 117(، ح )1/251لمناي مان الثاوب )وأخرجر الترمسي ،ي سننر  تاب الطهارة/ بااب لسا  ا 

 عن أبي م او ي.
( عان أباي ب ار بان أباي 595(، ح )1/997وأخرجر ابن ماجر ،ي سننر  تااب الطهاارة/ بااب المناي  صايب الثاوب )

 ييبي، عن عبدة بن سل مان. 
 اي، ومحماد بان بيار، وابان أباي زائادة، و) عبد هللا بن المبارا، ويزيد بن زريع، وعبد الواحد بن زياد، وز ير بن م او 

وعباادة باان ساال مان ( تساا تهذ عاان عماارو باان م مااون، عاان ساال مان باان  سااار، عاان  ،وُسااّل ذ باان أخ اار، وأبااو م او ااي
 عائيي بر.
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ا ُعاِر، ،اي وجهار "، قالاف قالف:  اا رساول هللا! إن النااس إسا  : "" و ان إسا رأى ل ماا أو ريحا
َيـا  :» رأوا الغ ذ ،رحوا رجاء أن   ون ، ر المطر، وأراا إسا رأيتار ُعاِر، ،اي وجهاا الخرا  اي " ، ،قاال

ٌٌ   اِئَشُة َما ُيْؤِمنِّي َأْن َيُكوَن ِفيِه َعَذاٌب  ُعذَِّب َقْوٌم ِبالرِّيِح، َوَقْد َرَأى َقْوٌم الَعـَذاَب، َفَقـاُلوا: َهـَذا   َع َعـاِر
 .(1)«ُمْمِطُرَنا 

وااة الث لثة: عن  حيى بن س يد، عن القاسذ بن محماد، وسال مان بان  ساار، أنار سام هما  ال ة
د باان ال اااص طلااق بنااف عبااد الاارحمن باان الح ااذ، ،انتقلهااا عبااد الاارحمن، يااس ران: أن  حيااى باان ساا ي
اتاق هللا واردد اا إلاى  : "إلى مروان بن الح ذ، و و أميار المديناي ، رسلف عائيي أذ الميمنين

، وقااال القاسااذ باان " إن عبااد الاارحمن باان الح ااذ للبنااي : "بيتهااا " قااال مااروان ا ،ااي حااديث ساال مان ا
ل   اارا أن ل تااس ر حااديث ،اطمااي"، ،قااال  : "قالااف "ن ،اطمااي بنااف قاا س أومااا بلغااا ياا  : "محمااد

 .(2)إن  ان با ير، ،حسبا ما بين  سين من الير " : "مروان بن الح ذ
وااة ال ابعاة: عان عطااء، وسال مان، ابناي  ساار، وأباي سالمي بان عباد الارحمن، أن عائياي ال ة

ا عان ،خس اار، أو سااق ر، ،اساات سن ا ،اي بيتااي،  ايافا م اطج ا   اان رسااول هللا  : "، قالاف
أبو ب ر ، سن لر، و و على تلا الحال، ،تحدث، ثذ است سن عمر، ، سن لر، و و  سلا، ،تحدث، ثذ 

 اقااال محمااد: ول أقااول سلااا ،ااي يااوذ واحااد  ا، وسااوى ث اباار اساات سن عثمااان، ،جلااس رسااول هللا 
تب لاار ولااذ تبالاار، ثااذ دخاا  دخاا  أبااو ب اار ،لااذ تهاا: "،لمااا خاارج قالااف عائيااي " ،تحاادث ،،اادخ 

                                       
( أخرجر البخاري ،ي صح حر   تااب التفساير/ بااب قولار: ا،لماا رأوا عار اا مساتقب  أودياتهذ قاالوا:  اسا عاار  (1

( 4823(، وح )4828(، ح )194اا5/199[ )24سات جلتذ بار رياح ،يهاا عاساب ألا ذق ]اوحقاا،: ممطرنا ب   و ما ا
 عن أحمد بن ع سى. 

(، 2/515وأخرجر مسلذ ،ي صح حر   تاب صالة الستسقاء/ باب الت وس عناد ري اي الاريح والغا ذ، والفارح باالمطر )
 ( عن  ارون بن م رو،. وعن أبي الطا ر. 833ح )

( عاان أحمااد باان 5538(، ح )7/427،ااي سااننر   تاااب اودب/ باااب مااا  قااول إسا  اجااف الااريح )وأخرجاار أبااو داود 
 صالح. 

و) أحمااد باان ع سااى، و ااارون باان م اارو،، وأبااو الطااا ر، وأحمااد باان صااالح ( أرب ااتهذ عاان عبااد هللا باان و ااب، عاان 
 عمرو بن الحارث، عن أبي الن ر، عن سل مان بن  سار، عن عائيي بر.

( عان  حياى 5532(، ح )8/24يطر اوول من الحديث ،ي  تاب اودب/ باب التبساذ وال احا )وأخرج البخاري ال
 عن سل مان بن  سار، عن عائيي بر.بن سل مان، عن ابن و ب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الن ر، 

( عاان إسااماعي  باان أبااي 5921(، ح )7/57( صااح ح البخاااري   تاااب الطااالق/ باااب قصااي ،اطمااي بنااف قاا س )(2
( عاان 2235(، ح )559ااا9/552مااي ) ااس، و أبااو داود ،ااي سااننر  تاااب الطااالق/ باااب ماان أن اار سلااا علااى ،اطأو 

هللا باان مساالمي الق نبااي، و) إسااماعي  باان أبااي أو ااس، والق نبااي (  ال مااا عاان مالااا، عاان  حيااى باان ساا يد، عاان عبااد
 بن محمد، وسل مان بن  سار، عن عائيي بر. االقاسذ 
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َأَلـا َأْســَتِحي ِمـْن َرُجــلا    » عمار ،لاذ تهاتب لار ولاذ تبالاار، ثاذ دخا  عثماان ،جلساف وسااويف ث اباا ،قاال:
 .(1)«َتْسَتِحي ِمَنُه اَلَمَلاِئَكُة 

  

                                       
(، 4/1855) / باب مان ، اائ  عثماان بان عفاان  تاب ، ائ  الصحابي  ( أخرجر مسلذ ،ي صح حر (1
( عن  حيى بن  حيى، و حيى بن أيوب، وقتيبي، وابن حجر عن إسماعي  بن ج فر، عن محماد بان أباي 2451ح )

 لمي بن عبد الرحمن، عن عائيي بر.حرملي، عن عطاء، وسل مان، ابني  سار، وأبي س
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 م  عائشة    سليمان ب  يسارالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
ختال، إمامين عظ مين ،ي ساماإ سال مان بان  ساار إساا من خالل الم ط اف السابقي وجدنا ا

؛ ، ثبتار اعمااذ أحماد ونفااا اعمااذ الياا، ي ا رحمهماا هللا ا لخان البحاث واستقصااء من عائياي
طرق روا اف سل مان عن عائيي جّلى وب   و اوح لناا أّن الحاق ،اي  اسا المسا لي ماع اعمااذ أحماد 

جاء ،ي طبقاف ابن س د عن ي ودخولر عليها، ،قد السي أّخد على سماإ سل مان بن  سار من عائي
،قالااااف: أساااال مان  قلااااف:  ،ف صااااوتي، رّ،اااا ،اساااات سنف علااااى عائيااااي : "قااااال ساااال مان باااان  سااااار

قالف: ادخ ؛  ،لذ يبق إل  سير ،أو قاط ف عل ر  قلف: بلى ،قالف: أديف ما ق يف عل ر ،سل مان
 .(1)،إنا مملوا ما بقي عل ا ييء "

ماإ باوسااانيد المتصاالي التااي صااّرح ،يهااا ساال مان باان  سااار ب اا  و ااوح  ااسلا ثبااف  ااسا الساا
 معت     ة : "في صح ح البخاري: عن سل مان بن  سار، قال، بسماعر من أذ الميمنين عائيي

ا ، ومن طريق أخرى "   اللت     اة : ": عن سل مان بن  سار، قاالعند البخاري أ  ا
 .(2)"عن المني،  صيب الثوب 

سااا لف سااال مان بااان  ساااار، عااان المناااي  : "عااان عمااارو بااان م ماااون، قاااال :مسااالذو،اااي صاااح ح 
 ، أن رسول هللا أتب ين      ة : "،قال"،  صيب ثوب الرج  أ غسلر أذ  غس  الثوب  

 .(9)"  ان  غس  المني
إنها  انف  : "تقول  معُت   ث ةَ  : "عن سل مان بن ّ ّسار قال :و،ي سنن أبي داود

 .(4)"  ِمن ّثوِب رسوِل هللاّتغِسُ  المنيَّ 
ا على  الذ اعماذ اليا، ي والبزار ا عقب الحديث السي أخرجر البخاري من  قال الحا،ظ ا ردا

 المني، عن عائيي س لف : "قال ومن طريق  آخر ،" عائيي سم ف : "قال  سار، بن سل مان طريق
 ردٌّ  ، ر " عائيي س لف ": يل ر لسيا اعسناد و،ي " عائيي سم ف ": قولر ": قال (5)"الثوب   صيب
 بهسا مسبوقٌ  البزار أنّ  على ،عائيي من  سمع لذ  سار بن سل مان أن زعذ حيث البزار على

 للط م مون  بن عمرو إن قالوا الحفاظ أن وزاد ،(5)اليا، ي ،ي اوذ عن ليرا ح اا ،قد ،الدعوى 
                                       

 (.179ا7/172د )( الطبقاف الخبير، لبن س (1
 (.295(، ح )1/55( صح ح البخاري )(2
 (.283(، ح )1/293( صح ح مسلذ )(9
 (.979(، ح )1/277( سنن أبي داود )(4
 (.295(، ح )1/55( صح ح البخاري )(5
ّنماا ح اى الياا، ي (5 ( حسب ،همي أّن القول ب ّن سل مان بن  سار لذ  سامع مان عائياي  او رأي الياا، ي نفسار، وا 

ا أّن الحااديث ماان ،تااوى ساال مان باان  سااار، وأّن ر، اار خطااٌ ، وارجااع إلااى  ااالذ اليااا، ي الااسي نقلتاار عناار ماان عاان لياار 
 (.82)  تاب اوذ ،ي ص
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نما ر، ر ،ي  على لر مسلذ وموا،قي لر البخاري   حتصح من تبين وقد انتهى سل مان ،توى  ،ي  و وا 
 ت ثير ل و سا تنا، وروايتر ،تواا بين ول س صح ح ر، ر وأن منها سل مان سماإ صحي تصح حر
 أن اوخرى  و،ي سل مان س ل م مون  بن عمرو أن إحدا ما ،ي وقع حيث الروايتين ،ي لالختال،

 و لهذ ب    حفظ لذ ما الرواة ب   ،حفظ ييخر س ل منهما  ال ون عائيي س ل سل مان
 .(1)فثقا

ييخس من  رحذ هللا اعماذ اليا، ي، ،هو على جاللتر وقدرا ل س بم صوذ  من الهفواف، و  ٌّ 
 .(2)قولر ويرد  إّل الحبيب

نفي  أو ،التصالالسماإ و  إثباف ،ي الحجي  ي اوسانيد أنَّ  على و سا المبحث دليٌ  قاطعٌ 
ثباف   .النقطاإالسماإ وا 

 

                                       
ااا ،ااي تهااسيب التهااسيب )1/994( ،ااتح الباااري لباان حجاار )(1 ( ،ااي ترجمااي ساال مان باان 4/295(، وقااال الحااا،ظ أ  ا

 و مردود؛ ،قد ثبف سماعر منها ،ي صح ح البخاري ".وقال البزار: لذ  سمع من عائيي، قلف: و  : " سار
،ااي ت قيباار علااى رأي اعماااذ اليااا، ي، قااال ا حفظاار هللا ا ( أحااب أن أنقاا   نااا  ااالذ اليااي  أبااي إسااحاق الحااويني (2

اااب  ااايلء الساااادة مااان ال لمااااء  : "الياااي  أباااو إساااحاق قلاااُف:  اااسا يخطااايء اوخاااابر!! و  ااااد المااارء مناااا ُ حجاااذ عااان ت ق 
ذ ،ي النفوس، لول أن هللا أوجب على    من علذ ييئاا من الحقِّ أن  ظهرا، وينيرا، وج   سلاا ز ااة ال لاذ، لجاللته

زون، والخائفون هلل ت الى الخاي ون.  وقد يت ثر ،ي الرأي ِجلَُّي أ   النظر، وال لماُء المبرَّ
يااار ب ااا  ، ااايلي، وأقاااربهذ مااان التو،ياااق و اااذ قاااادُة اونااااذ، وم اااادن ال لاااذ، وأولاااى الب ،هاايلء صاااحابي رساااول هللا 

 وال صمي، ل س منهذ أحٌد قال برأ ر ،ي الفقر إل و،ي قولر ما   خس بر قوٌذ ويرلُب عنر آخرون.
اا مان الغلاط وأمانااا مان الخطا ، ،نساتن ُف لار منهاا، با  وصاف عباادا  ول ن لذ أن هللا  ا من البيار موثقا أعطى أحدا

 بال  ف وال جلي. بال جز، وقرنهذ بالحاجي، ووصفهذ
ا باين عباادا،  ا مقساوما اا باال لذ دون قاوذ، ول وقفار علاى زمان دون زمان، با  ج لار مياتر ا ول ن لمر سبحانر خاصَّ قوما
ذ،  و فتح لآلخر منر ما أللقر عن اوول وينبر الُمِق َّ منر على ما ألف  عنر الُم ِثر، وُ ْحِي ِر بمت خر  يت قاب قاول ُمتقادِّ

..." وتال    تبر على جم ار ورتبار:  ُجماع مان  تاب: الياي  أباي إساحاق الحاويني . نث  النباال بم جاذ الرجاال،ااما  
 ساااني النيااار: الطب اااي: اوولاااى،، النايااار: دار ابااان عبااااس، مصااار (.2/198أباااو عمااارو أحماااد بااان عط اااي الو يااا  )

 .ذ2512 / ا1499
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 س بن كيسانوطاوملبحث التاسع: ا

 طاووس ب  كيسانترجمة   المطلب األول:
أباو  ،(1)طاووس بان   ساان الفارساي، ثاذ ال مناي، الّجّنادي الفق ر، القدوة، عالذ ال من، الحا،ظ،
 .(2) ان من أبناء الفرس السين جهز ذ  سرى وخس ال من لر ،عبد الرحمن

ا، ونر مِّ  حيى بن م ين أنر قال: سُ  وقي : اسمر س وان، وطاووس، لقب، وروي عن ي طاووسا
 . (4)أو قب  سلاُولد ،ي خال،ي عثمان ، (9) ان طاووس القراء

أحد اوئمي اوعالذ، ،قد جمع بين ال باادة والز اادة، وال لاذ الناا،ع، وال ما  الصاالح،   ان 
ااا ،ااي ال لااذ وال ماا ، وقااد أدرا خمسااين ماان الصااحابي ، ااان رأسا
 ذ اباان عباااس، وعلااى رأسااه(5)
 جااا   يُ  ، و ااان ابااان عباااس(5)حيااث  ااان مااان المالزمااين لااار، و ااو م ااادود ،ااي  بااراء أصاااحابر

ا، و  سن لر مع الخواص طاووسا
ا من أ   الجني : "قال أنر، حتى (7)  .(8)" إني وظن طاووسا
 : "سو صاار مان  باار ال لمااء الفقهااء حتاى قاالوا عان طااو  ومن مالزمتر لبن عبااس

د النااس ،اي يايء، رّخاص  او  اان طااووس إسا يادّ  : "، وقاالوا(3)" الناس باالحالل والحاراذ  ان أعلذ
سا ترّخص الناس ،ي ييء، يّدد ، ر  .(15)" ، ر، وا 

اااو طاو  لاااو رأيااافّ  : "بالصااادق المطلاااق، حتاااى قاااال عنااار الز اااري  واياااتهر  أنااار ل  ا علمااافّ سا
 .(11)  سب "
 .(12)من طاووس" ا أصدق لهجيا ،ينا أحدا  حدثنا طاووس، ول تحسبن: "وقال عمرو بن دينار 

                                       
ا. م جااذ البلاادان، ( ماان الماادن النجد ااي بااال من ماان أر  الس اسااا، وبااين الّجّنااد وصاان ا(1 ء ثمان ااي وخمسااون ،رسااخا

 (.2/153ل اقوف الحموي )
(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي 4/955(، والتااااري  الخبيااار، للبخااااري )8/37( انظااار: الطبقااااف الخبيااار، لبااان سااا د )(2
 (.5/98(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )19/957)

 (.19/958( تهسيب الخمال، للمزي )(9
 (.45ا5/93الء، للس بي )( سير أعالذ النب(4
 (.3/259(، والبدا ي والنها ي، لبن  ثير )1/53( انظر: تس رة الحفاظ، للس بي )(5
 (.5/93( سير أعالذ النبالء، للس بي )(5
 (.5/44(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )551ا4/555( انظر: الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(7
 (.19/953(، وتهسيب الخمال، للمزي )4/4ن  ذ )( انظر: حل ي اوول اء، وبي (8
 (.79( طبقاف الفقهاء، للييرازي )ص:(3

 (.5/49( سير أعالذ النبالء، للس بي )(15
 (. 4/3(، وحل ي اوول اء، وبي ن  ذ )9/31( انظر: الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(11
 (.19/953( تهسيب الخمال، للمزي )(12
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ا ا مث  طاو  : "وقال أ  ا  .(1)س "و ما رأيف أحدا
إّن اوساد حابس النااس ليلايا ،اي  : "،قاالوا ن أ   اللي ، وقاد اياتهرف عنار قصايٌ مو ان  

 ، اا، ،لماا  اان الّساّحر س اب عانهذ، ،نازل النااس  مينااا ويامالا طريق الحج، ،دّق النااس ب  اهذ ب  ا
وس  صاالي، ،قااال لار رجاا : أل تناااذ، ،إنااا نصاابف  ااسا الليلااي  ،قااال و ا أنفسااهذ وناااموا، وقاااذ طااا،ا لقو 

ّحر أحدٌ   .(2)"  !طاووس: و   يناذ السَّ
ااا علااى ق اااذ اللياا ، ، ااان  قااول أل رجاا   قااوذ  : "ولااذ   تااِف بااسلا باا   ااان  يااجع الناااس أ  ا

 .(9)من سلا "ب ير آ اف من اللي  ، صبح قد  تب لر مائي حسني أو أخثر 
 : "وحلف إبارا  ذ بان م سارة و او مساتقب  الخ باي ،وُعر، عنر أنر  ان ل   بر لحاخذ ول لني

اورب  سا البن ي ما رأيف أحدا   .(4)" ا، اليريف والو  ع عندا بمنزلي إل طاووسا
س، ،لااذ يلتفاف إل اار، و طااو لسال مان باان عباد الملاا، ،جلااس إلاى جنااب  ومان سلاا أناار جااء اباانٌ 

ا  : "قااال" ،جلااس إل ااا اباان أمياار الماايمنين، ،لااذ تلتفااف إل اار !  : "لاار،قياا   أردُف أن   لااّذ أن هلل عبااادا
 .(5)" يز دون ، ما ،ي يد ر

 .(5)" سو ا أعف عما ،ي أيدي الناس من طاو ما رأيف أحدا  " وقال عمرو بن دينار:
 ا بني  : "قال لبنر بالح مي، ولر ،ي سلا أقواٌل رائ ٌي منها أنر إلى جانب سلا  رهِ وايتُ  

ن لااذ تخاان ماانهذ، ول تصاااحب الجهااال ،تُ  ،ب إلاايهذنّسااصاااحب ال قااالء، تُ  ن لااذ تخاان  ،ب إلاايهذنّسااوا  وا 
 .(7)ي المرء حسن عقلر " الا ي، ول ييءمنهذ، واعلذ أن لخ  

 .(8)" من الق اذ ، ر بب   الظلذ خيرٌ  إقرارٌ  : "وقال
سا تازوج أحاد ذ ،ليتازوج مان م ادن  إن أخ س الخا س التقاى، وأعجاز ال جاز : "وقال الفجاور، وا 

سا اطل تذ من رج  على عم  ،جرة ،احسروا، ،إن لها أخواف "  .(3)صالح، وا 
إن أردف أن   اون عملاا خياراا  : "سو ولما ولي عمر بان عباد ال زياز الخال،اي  تاب إل ار طااو 

 .(15)"  فى بها موعظي : "، ،قال عمر"  لر ،است م  أ   الخير

                                       
 (.15/297لصالح الدين الصفدي )( الوا،ي بالو، اف، (1
 (.19/953( تهسيب الخمال، للمزي )(2
 (.4/5( حل ي اوول اء، وبي ن  ذ )(9
 (.19/971( تهسيب الخمال، للمزي )(4
 (.19/972( تهسيب الخمال، للمزي )(5
 (.7/54( إخمال تهسيب الخمال، لمغلطاي )(5
 (.19/958( تهسيب الخمال، للمزي )(7
 (.19/953) ( المرجع نفسر(8
 (.4/8( حل ي اوول اء، وبي ن  ذ )(3

 (.2/553( و، اف اوع ان، لبن خلخان )(15
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 .(1)و ان مستجاب الدعوة ، ما قي  " : "نقال ابن حبا
س بان   ساان أحاد و طااو  : "وسو ،قاال ابان ال راقاي ،اي ترجمتار لطاا ،أّما عن وصفر بالتدل س
،ي أثناء  االذ لار أنار أخاس عان ع رماي  ثياراا مان علاذ ابان عبااس،  (2)اوعالذ س ر حسين الخراب سي

ا وصفر بسلا "و ان يرسلر ب د سلا عنر، و سا  قت ي أن   ون مدلِّسا   .(9)ا، ولذ أّر أحدا
سااين؛ و ااي مرتبااي ماان لااذ يوصااف أّمااا اباان حجاار ،ج لاار ،ااي المرتبااي اوولااى ماان مراتااب المدلِّ 

س باااان   سااااان ال ماااااني التاااااب ي الميااااهور س اااارا الخراب سااااي ،ااااي و " طاااااو  بالتاااادل س إل نااااادراا، وقااااال:
باان عباااس اا يرساا  عاان ثااذ  ااان ب ااد سلاا ،باان عباااس اماان علااذ  وقااال أخااس  ثيااراا  ،المدلسااين

 .(4)"ل أعلمر سمع منها :وقال أبو داود ،راا سمع منهال أُ  :بن م ينا،قال  وروى عن عائيي
وس اارا ال لماااء ،ااي  تااب المراسااي ؛ وناار أرساا  عاان عاادد  ماان الصااحابي ماانهذ: عماار وعلااي  
 .(5)مرسلي ، وعّد  حيى ابن م ين وأبو داود روايتر عن عائييوم اس

 انظار : "(7)سال ذ أباي بان للياث  قاول (5)أياوب سم ف: م مر قالالتر  انف مقبولي، لخن مرس
 .(8)اومجا دا  ا،طاووسا    ني " يدا بهما ،ايدد الرجلين،  سين من سم ف ما

ا بالمزدلفي أو بمنى، وازدحذ الناس لتيي  ر، ،لذ يته   إخراج جنازتر  تو،ي طاووس   حاجا
ا، بن  ياذ المخزومي أمير م ي بالحرس، و ان  ياذ بان عباد الملا ر إبرا  ذلخثرة الناس، حتى وجّ 

،لمااا ُحِماا  أخااس  ،و ااان لاار يااوذ ماااف ب ااع وسااب ون سااني س،اوو قااد حااج تلااا السااني، ،صاالى علااى طاا

                                       
 (.4/931( الثقاف، لبن حبان )(1
ا بين الفقر والحديث، تفقر أولا على ماس ب (2 ( الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الخراب سي،  ان إماماا جل الا جام ا

ع مناار الحااديث،  ااان أبااو علااي الخراب سااي ماان متخلمااي أ اا  السااني أسااتاساا ،ااى علااذ أ اا  الاارأى ثااذ تفقاار لليااا، ي، وساام
الخالذ  ما  و أستاس ،ى الحديث والفقر، ولار  تااب ،اى المقاالف، مااف الخراب ساي ساني خماس وأرب اين، وقيا : ثماان 

 ( باختصار.125ا2/117وأرب ين ومائي. طبقاف اليا،  ي الخبرى، للسب ي )
 (.55ن ال راقي )ص:( المدلسين، لب(9
 (.21( طبقاف المدلسين، لبن حجر )ص:(4
 (.251(، وجامع التحصي ، لل الئي )ص:33( انظر: المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(5
خت اني   سان تم مي أبي بن أيوب ((5  الخامساي، من ال باد، الفقهاء  بار من حجي، ثبف ثقي البصري، ب ر أبو السَّ

 . (117:ص) التهسيب، لبن حجر روى لر الجماعي. تقريب وستون، خمس ولر مائي،و  وثالثين إحدى سني ماف
ا، اخااتلط صاادوق، سلااا، لياار وقياا  أنااس، وقياا : أ ماان، أب اار واسااذ ُزناا ذ باان ساال ذ أبااي باان الليااث ((7  يتميااز ولااذ جاادا

اا ومسالذ وأصاحاب السا ثمان سني ماف السادسي، من ،ترا، حديثر  تقرياب نن اورب اي.وأرب ين، روى لر البخاري ت ل قا
 .(454:ص) التهسيب، لبن حجر

 .(7/411) للبخاري  الخبير، التاري ( (8



9

0 
 

 ن كيسانالفصل الثاني: الدراسة التطبيقية                                                                        املبحث التاسع: طاووس ب
35 

بقائمي السرير، ،ماا زايلار حتاى بلاع القبار، ،ساقطف قلنساوة  (1)عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن علي
 .(2)دايا من خلفر من يدة الزحاذق ر زِّ عبد هللا بن الحسن ومُ 

، وقيا : ساني أرباع ومائاي، وقيا : ساني  واختلفوا ،ي سني و،اتار؛ ،قيا : مااف ساني إحادى ومائاي
خمس ومائي، وقي : مااف ساني ساف ومائاي، وقيا : مااف ساني ب اع عيارة ومائاي، لخان اوخثار علاى 

 .(9)و،اتر سني سف ومائي
 .(4)"أبا عبد الرحمن حج أرب ين حجي رحذ هللا  : "وج   الناس  قولون ،ي جنازتر

و ااان  ،لاار جاللااي عظ مااي ،ومفتاايهذ ،وباار تهذ ،س  ااان يااي  أ اا  الاا منو طاااو  : "قااال الااس بي
وصالى عل ار  يااذ بان عباد الملاا  ،،اتفق موتر بم ي قب  الترو ي بيوذ ساني ساف ومائاي ، ثير الحج

 ". (5)الخل في، رحمي هللا عل ر
 . رحمر هللا ت الى.(7)باتفاق ي دواوين اعسالذ، و و حجيٌ ، وحديثر ،(5)روى لر الجماعي

                                       
سااين باان علااي باان أبااي طالااب،  ااان ( عبااد هللا باان حساان باان حساان باان علااي باان أبااي طالااب، وأماار ،اطمااي بنااف ح(1
 س، و ان لار ياوذ مااف اثنتاينهللا بن حسن من الُ ّباد، و ان لر يرٌ،، و يبٌي، ولساٌن يديٌد، أدرا دولي بني ال باعبد

وسااب ين سااني، و ااان موتاار قباا  مقتاا  ابناار محمااد باان عبااد هللا ب يااهر، وُقتاا  محمااد باان عبااد هللا ،ااي آخاار سااني خمااس 
( 478ااا7/474وأرب ااين ومائااي ،ااي يااهر رم ااان. و انااف ل بااد هللا باان حساان أحاديااث. الطبقاااف الخبياار، لباان ساا د )

 باختصار.
 (.979ا19/972( تهسيب الخمال، للمزي )(2
 =(، والطبقاف، لخل في بن خ اط75(، وال ل ، لبن المديني )ص:8/152( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(9

(، 2/553(، وو، اااااف اوع ااااان، لباااان خلخااااان )138(، وميااااا ير علماااااء اومصااااار، لباااان حبااااان )ص:515)ص:
 (.19/979وتهسيب الخمال، للمزي )

 (.4/9) ( حل ي اوول اء، وبي ن  ذ(4
 (.1/75( تس رة الحفاظ، للس بي )(5
 (. 19/974( تهسيب الخمال، للمزي )(5
 (.5/93( سير أعالذ النبالء، للس بي )(7
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  طاووس ب  كيساناختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

ه( أّن طااااووس 915جااااء ،اااي  تااااب الخناااى واوساااماء وباااي البيااار الااادولبي المتاااو،ى ساااني )
 .(1)ال ماني لقي عائيي

ا من المتقدمي صراحيا، إل أّن اعماذ  ن س ر سماإ طاووس من عائييلخّنا لذ نجد أحدا
 .(2)،ي اوصول مسلذ قد أخرج حديث طاووس عن عائيي

مااع مجموعااي ماان اوحاديااث قااال و ااسلا أخاارج الطحاااوي حااديثاا لطاااووس عاان عائيااي 
 .(9)" متصلي آثار ،هسا ": ب د ا

حاديث  عانقاال  (5)ن عبيد الصافارأّن أحمد ب (4)م ر،ي السنن واآلثاروس ر البيهقي ،ي  تابر 
ــِك  » قااال لهااا ،ااي الحااج يااوذ النفاار: : أّن رسااول هللاطاااووس عاان عائيااي َيَســُعِك َطَواُف

 ".  موصولا  عائيي عن أب ر، عن طاوس، بن هللا عبد رواا وقد ": «  ِلَحجِِّك َوُعْمَرِتِك
ااا أخاارج حااديثاا لطاااووس عاان عائيااي  صااح ح حااديث سا اا ": ، وقااال عقبااروالحاااخذ أ  ا

 .(5)" الييخين يرط على
و، اا   اايلء اوئمااي ياادل علااى إثباااتهذ لتصااال السااند، وبالتااالي إثباااتهذ لصااحي السااماإ بااين 

 . طاووس وعائيي
الاااسي  أماااا المتااا خروون ،قاااد قاااال: الريااايد ال طاااار علاااى حاااديث طااااووس عااان عائياااي

 :«َيَسُعِك َطَواُفِك ِلَحجِِّك َوُعْمَرِتِك » قال لها ،ي الحج يوذ النفر: أخرجر مسلذ: أّن رسول هللا
 ".(7)،ي اتصالر اخال،ا  أعلذ ل "

 
 

                                       
 (.854ا2/859( الخنى واوسماء، للدولبي )(1
 (  ي ثالثي أحاديث س  تي س ر ا ،ي المطلب التالي بإسن هللا ت الى.(2
 (. 7423( ح )938ا4/937( يرح م اني اآلثار، للطحاوي )(9
 (.15599(، ح )274/ 7( )(4
د، أبااو الحساان، أحمااد باان عبيااد باان إسااماعي  البصااري، الصاافار،  ااان ثقاايا ثبتاااا، صااّنف (5 ( اعماااذ، الحااا،ظ، المجااوِّ

)المسند( وجّودا، سمع منر ابن عبدان ،ي سني إحدى وأرب ين وثالث مائي، وتو،ي ب د ا بقليا . ساير أعاالذ النابالء، 
 ( باختصار.493ا15/498ي )للس ب
  (.8554(، ح )4/989(، )1452(، ح )1/595( المستدرا على الصح حين، للحاخذ )(5
 (.991ا995( لرر الفوائد المجموعي، للرييد ال طار )ص:(7
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 .طاووس من عائيي سماإّ  (9)، وصالح الدين الصفدي(2)، والس بي(1)وأثبف النووي 
، وأبااااو داود (5)، وعلااااي باااان المااااديني(4)م ااااينونفااااى  ااااسا السااااماإ ماااان المتقاااادمين  حيااااى باااان 

 .(5)السجستاني

                                       
 (.1/251( تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )(1
(  لهاااا للاااس بي، وقاااال 5/93ذ النااابالء )(، وساااير أعاااال1/53(، وتاااس رة الحفااااظ )7/55( انظااار: تااااري  اعساااالذ )(2

هللا ورسااولر مااولى ماان ل مااولى لاار والخااال وارث ماان ل وارث » الااس بي ،ااي تلخ صاار علااى المسااتدرا عقااب حااديث 
(، ولااذ أجاادا ،ااي تلخاا ص الااس بي 8554(، ح )4/989علااى ياارط البخاااري ومساالذ ". المسااتدرا، للحاااخذ ) : "«لاار

ا.    المطبوإ منفردا
 (.15/297و، اف، لصالح الدين الصفدي )( الوا،ي بال(9
 (.33(، والمراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:9/18( انظر: ال ل  وم ر،ي الرجال، وحمد روا ي ابنر عبد هللا )(4
 (.2/123( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(5
 (.7/52( إخمال تهسيب الخمال، لمغلطاي )(5
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 ع  عائشة    طاووس ب  كيسانروايا    ثالث:المطلب ال
عااادة روا ااااف منهاااا أرباااع روا ااااف ،اااي الختاااب الساااتي، و اااي روى طااااووس عااان عائياااي 

  التالي:
و ذ عمر: إنما نهى رسول هللا  : "ها قالفأنّ  عن طاووس، عن عائيي ال وااة األولر:

 .(1)" أن يتحرى طلوإ اليمس، ولروبها 
 لاااذ يااادإ رساااول هللا  : "هاااا قالااافأنّ وس، عااان عائيااايعااان طااااو  ال واااااة الث نااااة:
 .(2)الر  تين ب د ال صر "
ف ب مارة، ،قادمف ولاذ تطاف بالبياف هاا أ ّلاأنّ عان طااووس عان عائياي  ال وااة الث لثة:

َيَسـُعِك  » :ياوذ النفار حتى حا ف، ،نس ف المناسا  لها، وقد أ لف بالحج، ،قاال لهاا النباي 
 .(9)، بف، ،ب ث بها مع عبد الرحمن إلى التن  ذ، ،اعتمرف ب د الحج «ُعْمَرِتِك َطَواُفِك ِلَحجِِّك َو

َُاُل َواِرُث  »: قالف: قال رسول هللا عن طاووس، عن عائيي  ال وااة ال ابعة: ال
 .(4)«َمْن اَل َواِرَث َلُه 

 تصاريٌح بالساماإ ل ،اي الختاب الساتي،ول س ،ي أيّ  من روا ااف طااووس عان عائياي 
 .(5)ول ،ي لير ا

                                       
سا،رين وقصار ا/ بااب ل تتحاروا بصاالتخذ طلاوإ اليامس ول لروبهاا  تاب صالة الم،ي صح حر مسلذ  أخرجر( (1
( عن محمد بن حااتذ، عان بهاز بان أساد، والنساائي ،اي ساننر  تااب المواقياف/ بااب النهاي عان 899(، ح )1/571)

( عاان محمااد باان عبااد هللا باان المبااارا المخرمااي، عاان الف اا  باان عنبسااي، 575(، ح )1/278الصااالة ب ااد ال صاار )
 خالد، عن عبد هللا بن طاووس، عن أب ر، عن عائيي بر.  عن و يب بن

 تاااااب صااااالة المسااااا،رين وقصاااار ا/ باااااب ل تتحااااروا بصااااالتخذ طلااااوإ الياااامس ول ،ااااي صااااح حر مساااالذ  أخرجاااار( (2
( عاان حساان الحلااواني، عاان عبااد الاارزاق، عاان م ماار، عاان اباان طاااوس، عاان أب اار، عاان 899(، ح )1/571لروبهااا)

 عائيي بر.
( عان محماد بان حااتذ، 1211(، ح )2/873 تااب الحاج/ بااب ب اان وجاوا اعحاراذ )ي صاح حر ،امسلذ  أخرجر( (9

 عن بهز بن أسد، عن و يب بن خالد، عن عبد هللا بن طاوس، عن أب ر، عن عائيي بر.
( عان إساحاق 2154(، ح )4/422( أخرجر الترمسي ،ي سننر  تااب الفارائ / بااب ماا جااء ،اي مياراث الخاال )(4
 ااسا  : "ن أبااي عاصااذ، عاان ابان جااريج، عاان عماارو باان مساالذ، عان طاااووس، عاان عائيااي باار، وقااالبان منصااور، عااا

 حديث لريب ".
(: أخبرنااااا أبااااو القاسااااذ 523(، ح )152ااااا2/151) ( جاااااء ،ااااي مسااااند السااااراج المطبااااوإ باسااااذ ) حااااديث السااااراج ((5

را،ع، أنب نا عبد الرزاق، أنب نا ابن جريج، قاال:  أنب نا أبو الحسين الخفا،، أنب نا أبو ال باس السراج، حدثنا محمد بن
وأخبرني ابن طاوس، عن أب ر: أنر قال ،ي التيهد: بسذ هللا الرحمن الرح ذ، التح اف المبار اف والصلواف والطيباف 

، وأيهد أن هلل، السالذ على النبي ورحمي هللا وبر اتر، السالذ علينا وعلى عباد هللا الصالحين، أيهد أن ل إلر إل هللا
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  طاووس ب  كيسانالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 م  عائشة  

اااا أدرا زماااان عائياااي  اااا بيِّنااااا، ،قاااد ُولاااد ،اااي خال،اااي  نالحاااظ مماااا سااابق أّن طاووسا إدراخا
، وقاد عثمان أو قبلها بقلي ، وعلى سلا ،قد  ان ،ي ال يرين اف من عمرا  يوذ ماتف عائياي

، ول  ستب د على من زار م اي أرب اين مارةا أن   اون زار المديناي ماراة  عديادة، و اسا حج أرب ين حجيا 
الم ط اااف تحقااق ،يهااا ياارط مساالذ ،ااي صااح حر؛ و ااو تحقااق الم اصاارة مااع إم ااان اللقاااء، و ااسا مااا 

،ااي الصااح ح، وقااد عاّد عاادٌد ماان ال لماااء   فسار لنااا إخااراج مسالذ لحااديث طاااووس عاان عائياي 
متصالي، وأثباف الساماإ صاراحيا بينهماا عادٌد آخار، ولاذ يناِف  ااسا  يايروا اي طااووس عان عائ

السماإ إل اوئمي  حيى ابن م ين، وعلي بن الماديني، وأباو داود، وعلاى  اوء  اسا الم ط ااف أرى 
أّن المثِبف لد ر زيادة علذ  عن النا،ي، وتحقق الم اصرة، مع قّوة إم اان اللقااء باين طااووس وعائياي

احتماال الساماإ، با  إّن أللاب ال لمااء علاى إثبااف الساماإ ،اي  اسا الحالاي  ماا  يزيد مان قاّوة 
ا (1)بّين سلا اعماذ مسلذ ،ي مقدمي صح حر لذ   ن من أ   التادل س، ، نا  ا عن أّن طاووسا
ّنما س را ابن حجر ،ي المرتبي اوولى  ل إ بالتدل سمن لذ يوصف ؛ و ي مرتبي (2)المدلسين طبقافوا 

 .انادرا 
 .       من عائيي : أّنر يترجح ثبوف سماإ طاووسواحملص:ة

                                                                                                                
ا، قلااف: ،ااي المثنيتااين  ال مااا قااال: بلااى ،ااي  ا عباادا ورسااولر، و ااان  قااول ب ااد سلااا  لماااف  ااان   ظمهاان جاادا محماادا
المثنى اآلخر ب د التيهد. قلف: ما  و  قال: أعوس باهلل من عساب جهنذ، وأعوس باهلل من ير المس ح الدجال، وأعوس 

 . المح ا والمماف، قال:  ان   ظمهن. )وأخبرتني( عائيي عن النبي  باهلل من عساب القبر، وأعوس باهلل من ،تني
(: قاال: 825(، ح )275لخن  سا الحديث جاء ،ي نسخي أخرى لنفس الختاب مطبوعي باسذ ) مسند الساراج ( )ص:

، و اسا الحاديث مارويٌّ مان طرياق عباد الارزاق، وقاد رج اف  ان   ظمهن ) وأخبر بهن ( عن عائيي عن النباي 
( ،وجدف ، ر عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أب ر، أنر  ان 9585(، ح )2/258ر ،ي مصنف عبد الرزاق)إل 

َِـنََّم، َوَأُعـوُذ ِباللَّـِه ِمـْن َشـرِّ           »ا قاال:  قاول ب اد التياهد ،اي المثناى اآلخار  لمااف   لمهان جادا  َأُعـوُذ ِباللَّـِه ِمـْن َعـَذاِب َج
قال:  ان   لمهن ويس ر ن عن  « اللَِّه ِمْن َعَذاِب اَلَقْبِر، َوَأُعوُذ ِباللَِّه ِمْن ِفْتَنِة اَلَمْحَيا َواَلَمَماِتاَلَمِسيِح الدََّجاِل، َوَأُعوُذ ِب

 ،ي النسخي اوولى خطٌ  أو تصحيف.)وأخبرتني(  وعلى  سا ربما  انف  لمي .عائيي، عن النبي 
أ   ال لذ باوخباار والروا ااف قاد ماا وحاديثاا، أّن  ا  رجا  ثقاي  القول اليائع المتفق عل ر بين : "( قال اعماذ مسلذ(1

ن لاذ  ا ف ،اي خبار روى عن مثلر حديثاا، وجائز مم ن لر لقايا والسماإ منر لخونهما جم  ا  ا  انا ،ي عصار واحاد، وا 
ناي أن  اسا الاراوي لاذ قط أنهما اجتم ا ول تيا،ها ب الذ ،الروا ي ثابتي، والحجي بها لزمي، إل أن   اون  نااا دللاي بي

ا ا، ، ماا واومار مابهذ علاى اعم ااان الاسي ،سارنا، ،الروا اي علاى الساماإ أباادا يلاق مان روى عنار، أو لاذ  سامع مناار يايئا 
 (.95ا1/23. صح ح مسلذ )"ناحتى تخون الدللي التي بيّ 

 (.21طبقاف المدلسين، لبن حجر )ص: ((2
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 عامر بن شراحيل الشعيباملبحث العاشر: 

 عامر ب  شراحيل الشعبيترجمة   المطلب األول:
 يااراحي ، باان هللا عبااد اباان: وقياا  يااراحي ، باان عااامر اعماااذ ، الحااا،ظ، الفق اار، عاّلمااي زماناار

 .الخو،ي عمرو بوأ الي بي، عبد، بن يراحي  ابن: وقي 
أي ساني تساع  .(1)المياهور علاى ،الخطااب بان عمار خال،اي مان خلف سنين لسف ولد

 .  (2)عيرة ثالث سني اآلخرة جمادى من بقين لثمان انف  عيرة من الهجرة؛ وّن خال،ي عمر
وقااد س اار الااس بي الخااتال، ،ااي سااني ولدتاار، و ااسا الخااتال، يتااراوح ، مااا بااين سااب ي عياار 

 .(9)من الهجرة وثالثين
 ،اااي ساااوداء  تباااف ماااا ": آ ااايا ،اااي الحفاااظ، واعتقاااان، وقاااد قاااال عااان نفسااار  اااان اليااا بي  
 .(4)"حفظتر لإ بحديث رج  ثنىحدّ  ول علي،   يدا نأ ، حببف بحديث رج  حدثنى ول ،قط ب  اء

تقاناار، وقااد يااهد اباان عماار ااا بالياا بى عماار باان،قااد مااّر ا لاار بحفظاار وا    حاادث و ااو يوما
 . (5)مني " بها علذوأ  ،لها حفظأ هساولّ  القوذ يهدفُ  ": ابن عمر ،قال غازي،بالم

 قادمف : "قاال سايرين، ابان عانوقد  ان الي بي لخثرة علمر، و،قهر ُ فتي ،ي ح اة الصاحابي، 
 . (5)"  ثير يومئس والصحابي عظ مي، حلقي وللي بي الخو،ي،

 أعلااذ اأحاادا  رأيااف مااا : "ساال مان باان ذعاصاا قااالوقااد يااهد لاار أ اا  ال لااذ بهااسا الف اا ، والساابق 
 . (7)" الي بي من واآل،اق ،والحجاز ،والبصرة ،الخو،ي أ   بحديث

 ،ااي ، عباااس اباان:  النبااي أصااحاب ب ااد ثالثااي الناااس ،ااي  ااان : "عيينااي اباان وقااال
 .(8)" زمانر ،ي والثوري  زمانر، ،ي والي بي زمانر،

اا  اان ": وقاال عناار الااس بي اا،قي ،احا،ظااا ،اإماما  وبااي يااي  أخباار و او "، "امتقنااا ،اثبتااا ،امتفنناا ،اها
 .(3)" حن في

                                       
 (.14/28( تهسيب الخمال، للمزي )(1
 (.7/22ي والنها ي، لبن  ثير )( البدا (2
 (.235ا4/235( سير أعالذ النبالء، للس بي )(9
 (.5/929(، والجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )8/958( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(4
 (.1/54( تس رة الحفاظ، للس بي )(5
 (.4/952( سير أعالذ النبالء، للس بي )(5
 (.4/952بي )( سير أعالذ النبالء، للس (7
 (.5/455( التاري  الخبير، للبخاري )(8
 (.1/59( تس رة الحفاظ، للس بي )(3
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 .(1)" اييئا  ال لذ سا من علمف أخن لذ ليتني : " قول الي بيومع     سا ال لذ  ان 
 وينهاااا، ، اا مرا الجا اا ، وينباار باار،   ماا  أن ،ينبغااي ذ،ال ااالِ  علااى حجاايٌ  وناار : "قااال الااس بي

 .(2)" ،ان ي ودن ا رئاسي، لينال بر، و ماري  بر،  فتخر نوأ ، ر، صخلِ يُ  ل أن مظني وونر
ااا بالخو،ااي، ثااذ س ااب إلااى المدينااي، وأقاااذ بهااا  ااان الياا بي   عياارة أو ،أيااهر ثمان ااي مق ما

 سااايف مااان نجاااا ثاااذ ، والحجااااج،(9)، و اااان سااابب س ابااار إلاااى المديناااي  اااو  روبااار مااان المختاااارأياااهر
اث  طويلي ل س  سا مح  س ر ا، و ي مفصلي ،اي ،ي أحد (4)الخو،ي ق اء وولي عنر وعفى الحجاج

 .ترجمي الي بي عند أصحاب التراجذ
واليااا بي  ثيااار اعرساااال؛ ،قاااد أرسااا  عااان عااادد  ل بااا س بااار مااان الصاااحابي؛ مااانهذ: عمااار بااان 

 . (5)الخطاب، وم اس بن جب ، وعبد هللا بن مس ود، وأسامي بن زيد 
 .(5)" اصح حا  إل يرس    اد ل ،صح ح الي بي مرس  ": وقال ال جلي عن مراسيلر

 .(7)واتفق ال لماء على توث قر، ولذ  ط ن ، ر أحد ول ُ  ر، الي بي بالتدل س.
اخُتلف ،ي سني و،اتر،  ماا اخُتلاف ،اي عمارا حاين تُاو،ي؛ واوخثار علاى أنار تاو،ي ساني ثاالث 

 . (8)أو أربع ومائي، وقي : خمس، أو سف، أو سبع، أو عير ومائي
  .(3)سني وثمانين ثنتين ، أونوسب ي تسعأو  ،وسب ين سبع وماف و و ابن:

 قااد ذّ  ،الحلااذ عظاا ذّ  ،ال لااذ  ثياارّ  علماافُ  مااا وهللا  ااان ": ،قااال الياا بى البصااري  الحساان ن ااىو 
 .(15)" بم ان سالذاع من ،السلذ

 رحمر هللا ت الى. .(11)الجماعي لر روى 

                                       
 (.4/959( سير أعالذ النبالء، للس بي )(1
 ( المرجع نفسر.(2
 (.5/41(، و)5/94(  انف ،تني المختار من سني خمس وستين، إلى سني سبع  وستين. تاري  اعسالذ، للس بي )(9
 (.1/59(، وتس رة الحفاظ، للس بي )8/957لخبير، لبن س د )( انظر: الطبقاف ا(4
 (.254(، وجامع التحصي ، لل الئي )ص:155ا153( انظر: المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(5
 (.2/12( الثقاف، لل جلي )(5
 (، والثقااااف، لبااان حباااان924اااا5/929(، والجااارح والت ااادي ، لبااان أباااي حااااتذ )2/12( انظااار: الثقااااف، لل جلاااي )(7
 (.287(، وتقريب التهسيب، لبن حجر )ص:5/185)

(، وتهااسيب الخماااال، 995(، وتاااري  خل فااي باان خ اااط )ص:974ااا8/979( انظاار: الطبقاااف الخبياار، لباان ساا د )(8
 (.45ا14/93للمزي )

 (.45ا14/93(، وتهسيب الخمال، للمزي )974ا8/979( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(3
 (.5/929لبن أبي حاتذ )( الجرح والت دي ، (15
 (.14/45( تهسيب الخمال، للمزي )(11
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 عبي  عامر الشاختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

 . (1)ن ذ " : "الي بي سمع من عائيي   " قال : "س ل أبو عبيد اآلجري أبا داود
سم ف أباا داود  قاول: مااف اليا بي ،جا ة؛ جااء و او راخاٌب ثاذ خاّر ،صااحوا  : "وقال اآلجري 

 . (2) و  ان اعتزل الق اء، وسمع من أذ سلمي وعائيي " : "ماف و و قا   " قال : "عل ر " قلف
تااواترف عناار ا أي عاان الياا بي ا  : "ونقاا  مغلطاااي عاان الحاااخذ أناار قااال ،ااي تاااري  ن سااابور

 .(9)"الروا اف أنر لقي أرب مائي من الصحابي، ودخ  على أزواج النبي 
ربما تاو ذ متاو ذ أن اليا بي لاذ  سامع مان أذ سالمي، ولا س  اسلا، ،إنار دخا   : "وقال الحاخذ

ا، ثذ ا " على عائيي، وأذ سلمي جم  ا  . (4)أخثر الروا ي عنهما جم  ا
وروى الحاخذ ،ي مستدر ر عن الي بي، قال: دخلف على عائيي وعناد ا ابان أذ م تاوذ و اي 

منااس عاتااب هللا ، اار نب اار مااا زال  ااسا لاار ماان آل محمااد  : "تقطااع لاار اوتاارج   خلاار ب ساا  ،قالااف
"(5). 

، ولاذ يثبتار أحاٌد مان ياي سا ما جاء عان المتقادمين مان إثبااف ساماإ اليا بي مان عائ
 المت خرين.

 . (5)"ما روى الي بي عن عائيي ،هو مرس  : "بينما نفاا من المتقدمين:  حيى بن م ين ،قال
 . (7)لذ  سمع الي بي من عائيي " : "و سلا قال علي بن المديني

 . (8)الي بي عن عائيي مرس ؛ إّنما  حدث عن مسروق عن عائيي " : "وقال أبو حاتذ
، قاال اق ف أقوال الحاخذ، ،مع ما قدمناا لر مان إثباتار لساماإ اليا بي مان عائيايوتن

،لاا  لذ صاااحب الحااديث أن الحساان لااذ  ساامع ماان أبااي  رياارة، ول ماان  : "،ااي م ر،ااي علااوذ الحااديث
جابر، ول من ابن عمر، ول من ابن عباس ييئاا قط، وأن اوعمب لذ  سمع من أنس، وأن اليا بي 

                                       
 (.1/215( سيالف أبي عبيد اآلجري أبا داود )(1
 (.7/195( إخمال تهسيب الخمال، لمغلطاي )(2
 (.7/199) المرجع نفسر( (9
 (.1357(، ح )1/755( المستدرا على الصح حين، للحاخذ )(4
 (. 5575(، ح )9/795) المرجع نفسر( (5
 (.9/485( تاري  ابن م ين، روا ي الدوري )(5
 (.2/152( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(7
 (.155( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(8
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بي لير أنس، وأن الي بي لذ  سمع من عائيي، ول مان عباد هللا بان مسا ود، ول لذ  سمع من صحا
 .(1)من أسامي بن زيد، ول من علي إنما رآا ري ي "

ماان المتاا خرين: المنااسري؛ ،قااد عّلااق علااى الحااديث ا ونفااى سااماإ الياا بي ماان عائيااي 
 سا مرس ؛ الي بي  ": قال اآلتي س را ا السي أخرجر أبو داود من طريق الي بي عن عائيي

 . (2)لذ  سمع من عائيي "
أرساا  عاان عماار، وطلحااي باان عبيااد هللا، واباان  : "و ااسلا ال الئااي؛ ،قااال ،ااي ترجمتاار للياا بي

 . (9)مس ود، وعائيي "
  

                                       
 (.111( م ر،ي علوذ الحديث، للحاخذ )ص:(1
 (.297(، ح )1/159( مختصر سنن أبي داود )(2
 (.254جامع التحصي ، لل الئي )ص: ((9
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 ع  عائشةعامر الشعبي  روايا    المطلب الثالث:
ب ااااااا  الروا ااااااااف، جاااااااء منهاااااااا عناااااااد أصاااااااحاب  روى عااااااامر اليااااااا بي عااااااان عائيااااااي

 الستي روايتان، و ما:الختب 
 ال وااة األولر:
  هللا رساااااول ياااااد أثااااار وريااااان ذ يااااائتذ لااااائن : "عائياااااي قالاااااف :قاااااال عااااان اليااااا بي

 .(1)" الجنابي من  غتس   ان حيث الحائط ،ي
 ال وااة الث ناة: 

ااااا هللا رساااااول  اااااان لاااااو: " قالاااااف ،عائياااااي عااااان اليااااا بي، عااااان  مااااان ايااااايئا  ا اتما
ـــولُ وَإِذْ} اآل اااي  اااسا لخاااتذ الاااوحي ـــذِي تَقُ ـــمَ لِلَّ ـــهُ أَنْعَ ـــهِ اللَّ ـــتَ عَلَيْ ـــهِ وَأَنْعَمْ  أَمْســـِ ْ} ، عتقتااار، باااال تق { عَلَيْ

ى مُبْدِيـــهِ اللَّـــهُ مَـــا نَفْســـِ َ فِـــي وَتُخْفِـــي اللَّـــهَ وَاتَّـــقِ زَوْجَـــ َ عَلَيْـــ َ اهُ أَنْ أَحَـــقُّ وَاللَّـــهُ النَّـــاسَ وَتَخْشـــَ  :قولااار إلاااى { تَخْشـــَ
ن [97: اوحااااازاب]{  مَفْعُولًـــــا للَّـــــهِا أَمْـــــرُ وَكَـــــانَ}  تااااازوج: قاااااالوا تزوجهاااااا لماااااا  هللا رساااااول وا 

ولَ وَلَكِـــنْ رِجَـــالِكُمْ مِــنْ أَحَـــدٍ أَبَـــا مُحَمَّـــدٌ كَـــانَ مَـــا} ت ااالى هللا ،ااا نزل ابناار، حليلااي  وَخَـــاتَمَ اللَّـــهِ رَســـُ

 رجاااااالا  صاااااار حتاااااى ،لبااااث ،صاااااغير و اااااو تبناااااا  هللا رساااااول و اااااان [45: اوحاااازاب] { النَّبِيِّـــــنيَ
ـــوهُمْ}: هللا ،ااا نزل محماااد، بااان زياااد: لااار  قاااال ـــاِِهِمْ ادْعُ ـــوَ لِآبَ ـــدَ أَقْســـَ ُ هُ ـــهِ عِنْ ـــِِنْ اللَّ ـــمْ فَ ـــوا لَ ـــاءَهُمْ تَعْلَمُ  آبَ

    ،اااااالن أخاااااو و،اااااالن ،اااااالن، ماااااولى ،اااااالن [5: اوحااااازاب] { وَمَـــــوَالِيكُمْ الـــــدِّينِ فِـــــي فَـــــِِخْوَانُكُمْ
 .(2)" أعدل   ني { هِاللَّ عِنْدَ أَقْسَ ُ هُوَ }

                                       
( عن الحسن بن يو ر، 244(، ح )1/177د ،ي سننر  تاب الطهارة/ باب الغس  من الجنابي )( أخرجر أبو داو (1

 عن  ي ذ بن بيير، عن عروة الهمداني، عن الي بي، عن عائيي بر.
( عان علاي بان 9257(، ح )959اا5/952( أخرجر الترمسي ،ي سننر  تاب التفسير/ باب: ومن سورة اوحازاب )(2

 ن، عن داود بن أبي  ند، عن الي بي، عن عائيي بر.حجر، عن داود بن الزبرقا
 سا حديث لريب؛ قد روي عن داود بن أبي  ند، عان اليا بي، عان مساروق، عان عائياي، قالاف:  : "وقال الترمسي

]اوحازاب:  { عَلَيْـهِ مْـتَوَأَنْعَ عَلَيْـهِ اللَّـهُ أَنْعَـمَ لِلَّذِي تَقُولُ وَإِذْ} اآل اي  سا لختذ الوحي من ييئاا  اتماا  هللا رسول  ان لو
[ اآل ي.  سا الحر، لذ يرو بطولر، حدثنا بسلا عباد هللا بان و ااح الخاو،ي قاال: حادثنا عباد هللا بان إدرياس، عان 97

( بسندا قال: حادثنا محماد بان أباان قاال: حادثنا ابان أباي 9258(، ح )5/959ثذ روى الترمسي ) بن أبي  ند.اداود 
اا  النباي  اان لاون اليا بي، عان مساروق، عان عائياي قالاف: " عدي، عن داود بن أبي  ند، عا  مان يايئاا  اتما

 سا حاديث  : "[ اآل ي." اآل ي "، ثذ قال97]اوحزاب:  { عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اللَّهُ أَنْعَمَ لِلَّذِي تَقُولُ وَإِذْ} اآل ي  سا لختذ الوحي
 =               حسن صح ح".
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  ينواه:

( أناار جاااء عنااد النسااائي ،ااي الخباارى ماان روا ااي الياا بي عاان عائيااي11/495ماازي ،ااي تحفااي اوياارا، )س اار ال .1
و،ااي  : "يخاارج ورأساار  قطاار لصااالة الفجاار، ثااذ يااتذ صااوذ سلااا اليااوذ " قااال الماازي   ااان النبااي  : "حااديث 

لخباااارى للنسااااائي حااااديث عاصااااذ، عاااان الياااا بي : أن عائيااااي حدثتاااار... ،ااااس را " اا، لخاااان الواقااااع أّن مااااا ،ااااي الساااانن ا
(: أخبرنا ز ريا بن  حيى، قال: حدثنا عمرو بن ع سى، قال: حدثنا عبد اوعلى، قال: حدثنا 2387(، ح )9/273)

ا ماان لياار  ااان  صاابح جنبااا أن النبااي  : "، حااّدثفساا يد، عاان عاصااذ اوحااول، عاان الياا بي، أن عائيااي
ا ".  احتالذ، ثذ  صبح صائما

أّن النساااائي اعتبااار روا اااي اليااا بي عااان  (:2/485 تابااار )التااااب ون الثقااااف()،اااي  س ااار الاااد تور مباااارا الهااااجري  .2
أخبرنااي محمااد باان  -( 2385(، ح )9/278مرساالي، مياايراا بااسلا إلااى روا اااف النسااائي ،ااي الخباارى ) عائيااي 

يبياف جنباا   اان رساول هللا  : "قدامي، عن جرير، عن مطار،، عان اليا بي، عان مساروق، عان عائياي، قالاف
ل ،يسنر بالصالة ،وثب، ،صب على رأسر، ثذ خرج ورأسر  سي  من الجنابي، ثذ  صاوذ يومار سلاا " قاال أباو ، تاا بال

 عبد الرحمن: أرسلر س ار ،رواا عن الي بي عن عائيي.
(: أخبرنااي   قااوب باان ما ااان، قااال: حاادثنا  يااا ذ، قااال: أخبرنااا ساا ار، عاان الياا بي، عااان 2385(، ح )9/278و)

 ااان  غتساا  ب ااد طلااوإ الفجاار، ثااذ  صاالي بالناااس ورأساار  قطاار، ثااذ  صااوذ يوماار " سلااا  عائيااي: أن رسااول هللا 
 تاب ر على إرسالر عاصذ.

(: أخبرنااا ز ريااا باان  حيااى، قااال: حاادثنا عماارو باان ع سااى، قااال: حاادثنا عبااد اوعلااى، قااال: 2387(، ح )9/273و)
ان  صااابح جنبااااا مااان ليااار  ااا حااادثنا سااا يد، عااان عاصاااذ اوحاااول، عااان اليااا بي، أن عائياااي، حااادثف أن النباااي 

ا " اا.   احتالذ، ثذ  صبح صائما
لخني أعتقد من خالل س اق  الذ النسائي أنر  قصد وجود اعرسال ،ي  سا الروا اف، ل أّن    روا اف الي بي عان 

 مرسلي. عائيي
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 م  عائشةعامر الشعبي  الراجح في صحة سماع   لمطلب الرابع:ا
، وجااء إثباتار مقابا  نفاي نالحظ مما تقّدذ أّن أبا داود أثبف سماإ اليا بي مان عائياي

 عدد  من اوئمي لهسا السماإ، ومنهذ  بار أئمي ال ل ؛ ابن م ين، وابن المديني، وأبو حاتذ الرازي.
لقااي أرب مائااي ماان الصااحابي، وتناق ااف أقااوال الحاااخذ؛ ،اازعذ تااواتر الروا اااف عاان الياا بي أناار 

 .ودخ  على أزواج النبي 
ا، ثذ أخثر الروا ي عنهما جم  دخ  على عائيي، وأذ سلمي جم  وزعذ أّن الي بي  ! اا  ا

لذ  سمع من  ن الي بيإ : "، ،قالم ر،ي علوذ الحديث وجاء عنر نق    سا القول ،ي  تابر 
، ول مان عباد هللا بان مسا ود، ول مان أساامي  ن الي بي لاذ  سامع مان عائيايا  و صحابي لير أنس، 

 "! بن زيد، ول من علي إنما رآا ري ي
 مااا رّجااح  سااتين سااني أواخاار ،ااي ونهااا ماتااف وربمااا يثبااف سااماإ الياا بي ماان أذ ساالمي

س وستين، وسبع وستين  ما قاال الميرخاون ، وقد زار الي بي المديني ، ما بين سني خم(1)ابن حجر
  رباا من المختار، والحجاج.
،قد نفاا عدٌد من اوئمي، وسلا ونها ماتف قب  سني ستين، ولذ  أّما سماعر من عائيي

ُيس ر ،ي تاري  اليا بي أّنار زار المديناي قبا  ساني ساتين، وماع سلاا ،قاد ثبتاف روايتار عان أباي  ريارة 
اف أبااو  رياارة  ااسلا قباا  سااني سااتين، لخاان مجاارد روايتاار عاان أبااي  رياارة ل ، وقااد ماا(2)عنااد الياايخين

تصلح ون تقف دل الا أماذ أقوال جهابسة علماء ال ل ؛ ابن م ين، وابان الماديني، وأباو حااتذ الارازي، 
، أو  وتبقى الروا ي عن الرج  أسه  من الروا ي عن المارأة؛ ،ربماا التقاى اليا بي با بي  ريارة ،اي حاجّ 

على   ّ  ،البحث ،ي   ف اي ساماإ اليا بي مان أباي  ريارة لا س  ناا محلار، ويبقاى القاول: إّن ليرا، و 
 مجرد روا ي الي بي عنر ل تخفي لدح  أقوال أئمي ال ل .

 مااا أّن قااول أبااي داود وحاادا ل   فااي لااردِّ أقااوال  اايلء اوئمااي مااع ساابقهذ لاار ،ااي علااذ ال لاا ، 
ا و ااسلا ،ااإّن اباان م ااين، واباان المااديني أقاار  اا بي، ولثبااوف ساا نى الياا بي ب ياادا ب مناار إلااى عصاار اليَّ

، ،إّن أبا داود   وزا الدلي  على دعاواا، ولاذ عن المديني، وص وبي لقائر ب ذ الميمنين عائيي
 ُيس ر عنر ييٌء من سلا. 

                                       
 (.8/457( اعصابي ،ي تمييز الصحابي، لبن حجر )(1
 (.15/124مزي )( تحفي اويرا،، لل(2
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دخلااف علااى عائيااي  ": يبقااى التنب اار علااى روا ااي الحاااخذ ،ااي مسااتدر ر ماان طريااق الياا بي قااال
 ما زال  سا لر مان آل محماد  : " توذ و ي تقطع لر اوترج   خلر ب س  ،قالفوعند ا ابن أذ م

 .(1)" منس عاتب هللا ، ر نب ر 
 وقد بحثف ،اي طارق  اسا الروا اي، ،وجادف أن الحااخذ نفسار قاد أخارج ب اد  اسا الروا اي مبايارةا 

ا رجاا  وعنااد  دخلااف علااى عائيااي  : "، قااال(9)مساالذ باان صااب ح ، عاان(2)مان طريااق أبااي الاابالد
 سا ابان  من  سا  ا أذ الميمنين  ،قالف: م فو،، و ي تقطع لر اوترج، وتط مر إ اا بال س  ،قلف:

 . (4)... " الى ، ر نب ر أذ م توذ السي عاتب هللا تبارا وت 
 :قااال (5)عاان أبااي الاابالد عاان مساالذ باان صااب ح عاان مسااروق و،ااي الم جااذ اووسااط للطبرانااي: 

 .(5)... "  م فو، تقطع لر اوترج وتط مر إ اا بال س وعند ا رج ،دخلف على عائيي"
دخا  رجا  علاى عائياي  : "عان أباي الابالد، عان اليا بي، قاال و،ي حل ي اوول اء وبي ن ا ذ:

مااا زال  ااسا لاار ماان آل تط ماار ،قياا  لهااا، ،قالااف: وعنااد ا اباان أذ م تااوذ، و ااي تقطااع اوتاارج ب ساا  و 
 .(7)" ، ر نب ر منس عاتب هللا  محمد 

ّعن ّأِبي البالد  حيى بن سل مان، ّعان مسالذ بان صاب ح،  ،ي الطب النبوي وبي ن  ذ  سلا:و 
دخلااااف علااااى عائيااااي وعنااااد ا رجاااا  م فااااو، تقطااااع لاااار اوتاااارج وتط ماااار إ اااااا  : "ّعاااان مسااااروق قااااال

 .(8)"ب س 
عااان أباااي الااابالد، عااان مسااالذ بااان صاااب ح، عااان مساااروق، قاااال: و،اااي يااا ب اع ماااان للبيهقاااي: 

 . (3)... "بال س وعند ا رج  م فو، تقطع لر اوترج، وتط مر إ اا دخلف على عائيي "

                                       
 (. 5575(، ح )9/795لمستدرا على الصح حين، للحاخذ )( ا(1
 حياى بان  : "(، ولذ  ق  عنار ساوى 8/285( لذ أجد وبي البالد ترجميا عن أحد لير البخاري ،ي التاري  الخبير )(2

روى عنار: إبارا  ذ المايدب، وماروان بان م او اي،  سل مان، أبو البالد، الغطفاني، عان اليا بي، ومحماد بان عبياد هللا.
  ناا موسى بن إسماعي  "اا. وعبد الوارث.

( مسلذ بن ُصب ح الهمداني أبو ال حى الخو،ي ال طار ميهور ب نيتر، ثقي ،ا  ، من الراب اي، مااف ساني مائاي، (9
 (.595روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

 ( .  5571(، ح )9/795( المستدرا على الصح حين، للحاخذ )(4
مااف  ،مان الثان اي ،ثقاي ،ق ار عاباد مخ ارذ ،و عائياي الخاو،ين اوجدإ بن مالا الهماداني الاوادعي أبا( مسروق ب(5

 .(528)ص:روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر  ،سني اثنتين و قال سني ثالث وستين
 (.3454(، ح )3/155( الم جذ اووسط، للطبراني )(5
 (.735(، ح )2/715(، و)495ح )(، 3/299( حل ي اوول اء، وبي ن  ذ )(7
 (.154(، ح )1/253( الطب النبوي، وبي ن  ذ )(8
 (.7823(، ح )15/477) ، للبيهقي( ي ب اع مان(3
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 او مساروق، ل اليا بي، وماع  ،تبّين من مجموإ طرق الروا ي أّن الداخ  على عائيي
 .طول البحث لذ أطلع على أيِّ روا ي  للي بي ،يها تصريٌح بالسماإ من عائيي

، وقاد نفاى  اسا الساماإ عادٌد مان أّن اليا بي لاذ يثباف ساماعر مان عائياي واخلالصة:
 ابن م ين، وابن المديني، وأبو حاتذ الرازي. ال لماء المتقدمين، والمت خرين، منهذ أئمي ال ل 
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 عبد الرمحن بن األسود النخعياملبحث احلادي عشر: 

 عبد الحم  ب  األسود النخعي  ترجمة   المطلب األول:
 ،حفص أبو الخو،ي، النخ ي يزيد بن اوسود بن حمنالر  عبد، الفق ر، ال ابد اعماذ ابن اعماذ

 .(1)الخو،ي ب ر أبو: و قال
 .(2)الخطاب بن عمرأ اذ  أدرا

 . (9)النخ ي إبرا  ذ سن سنر قال ابن حبان:
ولاااذ أجاااد ،اااي تاااراجذ عباااد الااارحمن  ، (4)خمساااين ساااني مولااادا  اااان وقاااال عااان إبااارا  ذ النخ اااي:

ا القااول ماان اباان حبااان، و ااو يت ااار  مااع قااول الماازي، النخ ااي مااا  يااير إلااى سااني ولدتاار لياار  ااس
، وياانق  قااول اباان حبااان مااا رواا اباان ساا د بسااندا والس بي:إناار أدرا أ اااذ عماار باان الخطاااب

 الارحمن عباد حادثني: قاال ،(5)اوزدي ز ير بن ال الء حدثنا: قال ،(5)د ين بن الف   أخبرنا ": قال
 ،واسات سنف سالمف احتلماف عااذ  اان إسا حتاى ،إسن بغيار عائياي على أدخ   نف: قال اوسود، بن

: قاال ،بناي أي ادخا : قالاف ،أمتااا  اا ن اذ: قلاف ، لتهاا  نفسار يّ دّ ُعا  اا:  ي ،قالف ،صوتي ْف ، ر،ّ 
 .(7)"إليها بر أرسلوني عما س لتها ثذ ،، خبرتها ،وأصحابر أبي عن ،س لتني عليّ  ، قبلف

ب اد  د الرحمن النخ اي دخا  علاى عائياي،هسا روا ي بالسند الصح ح تدّل على أّن عب
 اان سابع أو ثماان   احتالمر، و الذ ابان حباان  فياد أّن عمار عباد الارحمن حاين و،ااة عائياي

 سنواف.
إساا ت ار  قول ابن حباان ماع  اسا الروا اي، وماع قاول المازي، والاس بي أنار أدرا زماان عمار 

 ، ،يبدو أّن ابن حبان وِ ذ ،ي قولر ساا.بن الخطاب

                                       
(، وساااير أعاااالذ النااابالء، 15/595(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي )8/455( انظااار: الطبقااااف الخبيااار، لبااان سااا د )(1

 (.5/11للس بي )
 (.5/11(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )15/595ي )( انظر: تهسيب الخمال، للمز (2
 (.159( ميا ير علماء اومصار، لبن حبان )ص:(9
 ( المرجع نفسر.(4
( الف   بن د ين الخو،ي واسذ د ين عمرو بن حماد بن ز ير الت مي مول ذ اوحول، أبو ن  ذ الُمالئي، ميهور (5

يارة، وقيا : تساع عيارة، و اان مولادا ساني ثالثاين، و او مان  باار ب نيتر، ثقي ثبف، من التاس ي، مااف ساني ثمااني ع
 (.445ييوخ البخاري، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

( ال ااالء باان ز ياار باان عبااد هللا اوزدي أبااو ز ياار الخااو،ي، ثقااي، ماان السادسااي، روى لاار النسااائي. تقريااب التهااسيب، (5
 (.494لبن حجر )ص:

 (.8/455ير، لبن س د )( الطبقاف الخب(7
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 ماان (1)د قااان إناار صاااحب  يئااي ،خمااي، ، ااان ماان يااراا  قااول:  ااان عبااد الاارحمن النخ ااي 
 .(2)ومر بر وت طرا لبوسر ،ي ال رب د اقين

 و صاالي ترو حااي، عياارة اثنتااي رم ااان ،ااي بقوماار  صاالي  ااان، و ااان م رو،اااا ب ثاارة صااالتر،
 ليلااي بهااذ  قااوذ و ااان لااي،لي  اا  القاارآن ثلااث بهااذ و قاارأ ر  ااي، عياارة اثنتااي تاارو حتين  اا  بااين لنفساار
 .(9)عيد ليلي إنها: و قول الفطر،

 ،قااذ قدم ار، إحادى ،اعتلاف حاجاا. اوساود بن الرحمن عبد علينا قدذ: إسحاق بن محمد وقال
 .(4)ال ياء بو وء الفجر ،صلى قدذ، على أصبح حتي  صلي

 و اانوا ،اتهاادا اج بيتار أ ا  أقا  مان إنار : قولاون  و اانوا ،ر  اي مائاي سبع يوذ     صلي  انو 
 . (5)الجني أ   من اوسود سمون  ُ 

 النخ يااين، حتاى قياا : (7)واوساود ،(5)و او ساالي  عائلاي  ُعر،ااف بال باادة، والفقاار، وال لاذ؛ علقمااي
 .(8)الرحمن وعبد واوسود، علقمي،: للجني خلقوا بيف أ  

 يجمااع لااذ ة،وعماار  حجااي ثمااانين يزيااد باان اوسااود سااا،روماان عبادتاار  ااو ووالاادا اوسااود: أناار 
  ناي ثماانين حجاي،  .(3)بينهماا يجماع لاذ وعمارة حجاي ثماانين اوسود بن الرحمن عبد وسا،ر بينهما،

وثماااانين عماااارة، ولااااا أن تتخياااا   ااااسا المائااااي وسااااتين ّسااافرةا ،ااااي سلااااا الوقااااف، ،للاااار در ااااذ مااااا أعظااااذ 
 اجتهاد ذ، وتفانيهذ ،ي حب خالقهذ.

 سال، أو التدل س. لذ   ن عبد الرحمن بن اوسود م رو،اا باعر 
 .......................................،(11)، وال جلي(15)وقد وّثقر اوئمي ؛ ،وثقر ابن م ين

                                       
( الد قان بالخسر وال ذ: القوي على التصر، ماع حادة، والتااجر، وزعا ذ ،الحاي ال جاذ، ورئا س اعقلا ذ، ُم اّرب، (1

 (.1545والجمع: د اقني، ود اقين، والسذ: الد قني. القاموس المح ط، للفيروز آبادي )ص:
 (.8/455( الطبقاف الخبير، لبن س د )(2
 (.15/592خمال، للمزي )( تهسيب ال(9
 ( المرجع نفسر.(4
 (.1/41( تس رة الحفاظ، للس بي )(5
( علقمااي باان قاا س باان عبااد هللا النخ ااي الخااو،ي، ثقااي ثبااف ،ق اار عابااد، ماان الثان ااي، ماااف ب ااد السااتين، وقياا : ب ااد (5

 (.937السب ين، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
النخ اي، أباو عمارو، أو أباو عباد الارحمن، مخ ارذ ثقاي م ثار ،ق ار، مان الثان اي، مااف  ( اوسود بن يزيد بن قا س(7

 (.111سني أربع أو خمس وسب ين، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
 (.5/12( سير أعالذ النبالء، للس بي )(8
 (.15/592( تهسيب الخمال، للمزي )(3

 (.5/253( الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(15
 (.2/72( الثقاف، لل جلي )(11
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 . (9)، وابن حجر(2)، والس بي(1)والنسائي، وابن خراب
 ،ب ااى رِ اااحتُ  لمااا، ساق عبااد الاارحمن حااالوة ال بااادة حتااى لااذ يهاان عل اار قط هااا ولااو بااالموف،

 لر ئي،رُ  ،ماف حتى القرآن  قرأ يزل ولذ"  والصالة ،الصوذ على اأسفا  ": قال   "ايب   ما ": لر ،قي 
 امجتهادا  نفسار   ما   اان لقاد !سلاا مان يب اد وماا ":  قاول بن عتيباي الح ذ ، ان ،الجني أ   من أنر
 . (4)" إل ر صار السي مصرعر من احسرا  لهسا

 . (5)وتس ين تسع وأ ،ثمان سني ،الملا عبد بن سل مان ول ي آخر ،ي ماف
 .(7)"،ا االا  ثقايا  اعابادا  ا،قيها  و ان ": ، وقال(5)" ال باد المتهجدين من  ان : "قال عنر الس بي

 رحمر هللا ت الى. .(8)الجماعي لر روى 
 

                                       
 (.15/592( تهسيب الخمال، للمزي )(1
 (.5/291( تاري  اعسالذ، للس بي )(2
 (.995( تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:(9
 (.94/295( تاري  دميق، لبن عساخر )(4
  (.255( الطبقاف، لخل في بن خ اط )ص:(5
 (.5/11( سير أعالذ النبالء، للس بي )(5
 (.5/291تاري  اعسالذ، للس بي ) ((7
 (.15/599( تهسيب الخمال، للمزي )(8
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عبد الحم  ب  األسود  اختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة    النخعي

، وأباو أحماد (2)، والطحااوي (1): مسالذعائياي مان النخ اي ساوداو بان الارحمن عبادأثبف ساماإ 
 من المتقدمين. (5)، والبيهقي(4)، والدارقطني(9)الحاخذ

 .       (8)، وال الئي(7)، والس بي(5)وأثبتر من المت خرين: ابن عساخر
د عباد الارحمن بان اوساو  ": ولذ ينفر من المتقدمين، أو المت خرين لير أبي حاتذ الرازي؛ ،قال

 . (3)" ولذ  سمع منها ،  على عائيي و و صغيردخِ أُ 
 

 
 

                                       
 (.1/255( الخنى واوسماء، لمسلذ )(1
 (.11/27( يرح مي   اآلثار، للطحاوي )(2
 (.9/212) للحاخذ الخبير( اوسامي والخنى، (9
 (.9/152(، وسنن الدارقطني )14/258( انظر: عل  الدارقطني )(4
 (.4/253واآلثار، للبيهقي )( م ر،ي السنن (5
 (.94/225( تاري  دميق، لبن عساخر )(5
 (.1/87( ال بر ،ي خبر من لبر، للس بي )(7
 (.221( جامع التحصي ، لل الئي )ص:(8
 (  ال ما لبن أبي حاتذ.5/253(، والجرح والت دي  )123( انظر: المراسي  )ص:(3
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 ع  عائشة  عبد الحم  ب  األسود النخعيروايا    لمطلب الثالث:ا
ب اا  الروا اااف، جاااء منهااا عنااد أصااحاب  روى عبااد الاارحمن باان اوسااود عاان عائيااي
 الختب الستي روا يا واحدةا أخرجها النسائي، و ي:

 مااان  هللا رساااول ماااع اعتمااارف أنهاااا :عائياااي نعااا اوساااود، بااان الااارحمن عبااادعااان 
 وأتممااف، قصاارف، وأمااي أنااف باا بي هللا، رسااول  ااا : "قالااف م ااي، قاادمف إسا حتااى م ااي إلااى المدينااي

 . (1)" عليّ  عاب وما"  « َأْحَسَنِت َيا َعاِئَشُة »: قال " وصمف وأ،طرف،

                                       
(، ح 9/122،ي السفر/ باب المقاذ السي  قصر بمثلر الصالة )( أخرجر النسائي ،ي سننر  تاب تقصير الصالة (1
( عاان أحمااد باان  حيااى الصااو،ي عاان أبااي ن اا ذ الف اا  باان د ااين، عاان ال ااالء باان ز ياار اوزدي، عاان عبااد 1455)

 الرحمن بن اوسود عن عائيي بر.
من بان اوساود أدرا الارح و و إسناد صح ح موصول؛ ،اإن عباد : "(4/253وقال البيهقي ،ي م ر،ي السنن واآلثار )

 عائيي ".
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  يعبد الحم  ب  األسود النخعالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 م  عائشة

إساا يتباااّين لناااا مااان المطالاااب الساااابقي أّن عباااد الااارحمن بااان اوساااود أدرا أذ المااايمنين عائياااي
ن  اان  و، ااا إل أنار   إدراخاا بيِّناا، ودخ  عليها ،ي صغرا، وب د احتالمر، وسمع منهاا، و او وا 

 اجتماع لرحمن بن اوساودزار المديني، أو عاب ،يها ،ي أّول ح اتر، وقد ح ى ابن عساخر أّن عبد ا
 . (1)الوليد خال،ي ،ي بالمديني ال زيز عبد بن ب مر

لثباوف قصاتر ،اي  عبد الرحمن بن اوسود مان عائياي وأللب اوئمي على إثباف سماإ
 الدخول عليها وسيالها ب د بلولر.

 اار ولااذ ينااِف  ااسا السااماإ سااوى أبااو حاااتذ ا مااع إقاارارا بدخولاار عليهااا و ااو صااغير ا وقااد رّد عل
 بان الارحمن عباد عان ،(9)الز يار بن الص ب عن ،وليرا (2)زيد بن حماد روى  ": ال الئي ،قال: قلف

 ،واساات سنف ،ساالمف احتلمااف عاااذ  ااان إسا حتااى ،إسن بغياار عائيااي علااى أدخاا   نااف :قااال اوسااود
 . (4)" أعلذ وهللا حاتذ أبو قالر ما خال،  قت ي و سا ،الحديث...  صوتي ، ر،ف

صح ٌح آخر لير الاسي س رتار ،اي المطلاب اوول يي اد قصاي دخاول عباد الارحمن و سا إسناٌد 
 ،ي  برا، وسماعر منها. بن اوسود على عائييا

 عان أباي وسا لف ": قب  الختاذ أحب أن أيير إلى أنر جااء ،اي علا  الحاديث لبان أباي حااتذ
 اوسود، بن الرحمن عبد عن حنب، عن ي بي، بن أي ث حدثنا ،السرح بن الطا ر أبو رواا حديث  
 محرذ " و و هللا رسول مفرق  ،ي الطيب رأيف : "قالف عائيي عن أب ر، عن

 عان اوساود، بان الارحمن عباد عان حانب، حادثنا: قاال ،ن ا ذ أباو حادثنا: )أي أبو حااتذ( ،قال
 .أب ر عن:  ق  ولذ النبي عن عائيي،

 أيبر  أيهما: وبي قلف

                                       
 (.94/295( تاري  دميق، لبن عساخر )(1
( حماد بن زياد بان در اذ اوزدي الجه امي أباو إساماعي  البصاري، ثقاي ثباف ،ق ار، قيا : إنار  اان  اريراا، ول لار (2

وى لار طرأ عل ر؛ ونر صح أنر  اان   تاب، مان  باار الثامناي، مااف ساني تساع وساب ين، ولار إحادى وثماانون ساني، ر 
 (.178الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:

( سماا ال الئي: الص ب، وسماا ابان حجار: الصاق ب؛ ،قاال: الصاق ب بقاا، باوزن ج فار بان ز يار بان عباد هللا (9
بااان ز يااار اوزدي الخاااو،ي، ثقاااي، مااان السادساااي، روى لااار البخااااري ،اااي اودب المفااارد. تقرياااب التهاااسيب، لبااان حجااار ا

 (.277)ص:
 (.221مع التحصي ، لل الئي )ص:جا ((4
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 النباااي عااان عائياااي، عااان أب ااار، عااان: مااارة لهاااذ قاااال   اااون  أن أب اااد ول أثباااف، ن ااا ذ أباااو: قاااال
"(1). 

نماا وأعتقد أّن  سا القول من أبي حاتذ ل س عثباف ساماإ عباد الارحمن مان عائياي ، وا 
  و  ما  قولون: المرس  أصح.

، وسامع منهااا، وأثباف  ااسا دخاا  علاى عائيااي اوساود باان الارحمن عبادأّن  واخلالصللة:
 المتقدمين، والمت خرين.  السماإ عدٌد ل ب س بر من

 

                                       
 (.185ا9/184ديث، لبن أبي حاتذ )( عل  الح(1
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 عبد الرمحن بن مشاسةاملبحث الثاني عشر: 

 عبد الرحم  ب  شماسةترجمة   المطلب األول:
   ناى، المصاري  ثاذ اوصا ، الدمياقي المهري  حورأ بن سئب بن (1)يماسي بن الرحمن عبد 

 .(2)هللا عبدأبا : و قال عمرو، أبا
 . (9)" ازمانا  ثابف بن زيد صحب قد ان  ،المصريين ثقاف من ": قال عنر ابن حبان

أّما من جهي اعرسال والتدل س ،لذ   ن ابن يماسي م رو،اا ب يّ  منهما، لخن قال ابان ال راقاي 
 . (4)" منر  سمع لذ :وقي  ،البلوي  د سعُ  بن الرحمن عبد عن روى  ": ،ي تحفي التحصي 

 .(5)" المائي ب د يماسي ابن ماف : "ب ير ابن قال
 .(5)" الملا عبد بن يزيد خال،ي لوّ أ تو،ي ": بن عساخر والس بيوقال ا

 ، (7)و انف خال،ي يزيد بن عبد الملا سني إحدى ومئي
 . (8)" الملا عبد بن يزيد خال،ي أول ،ي ماف : "يونس بن س يد ونق  المزي عن أبي

، وقاد انتهاف (3)" الملاا عباد بان يزياد خال،اي آخار ،اى تو،ى ": بينما جاء ،ي تاري  ابن يونس
 . (15)سني خمس ومئي يزيد خال،ي

 . (11)" ب د ا أو ،ومائي إحدى سني ماف ": ولسا قال ابن حجر
  رحمر هللا ت الى. .(12)البخاري  سوى  الجماعي، لر روى 

  
                                       

و امها " بينماا قاال  الياين بفاتح يماساي، ابن الرحمن وعبد ": (2/91) واللغاف اوسماء قال النووي ،ي تهسيب( (1
مهملاي " ،يبادو  ب اد ا الما ذ وتخفياف الم جماي ب سار يماساي بان الارحمن عباد ": (942:ص) ابن حجار ،اي التقرياب

 أّن الحر اف الثالث ،ي اليين ،ص حي، وهللا أعلذ.
 الخمال، للمزي  ، وتهسيب(94/492) لبن عساخر دميق، وتاري  .(1/955) المصرى  يونس ابن انظر: تاري ( (2
(17/172). 

 .(139:ص) اومصار، لبن حبان علماء ميا ير( (9
 .(138:ص) ال راقيالمراسي ، لبن  رواة س ر ،ي التحصي  تحفي( (4
  .(1/148) والتاري ، ل  قوب الفسوي  الم ر،ي( (5
 .(7/87) للس بي اعسالذ، ، وتاري (94/494) دميق، لبن عساخر انظر: تاري ( (5
 .(3/244) لبن  ثير والنها ي، البدا ي( (7
 .(17/179) للمزي  الخمال، تهسيب( (8
 .(1/955) المصرى  يونس ابن تاري ( (3

 .(3/258) والنها ي، لبن  ثير  يالبدا( (15
 .(942:ص) تقريب التهسيب، لبن حجر( (11
 .(17/179) للمزي  الخمال، تهسيب( (12
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  عبد الرحم  ب  شماسةاختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

 . (2)" منها سمع ": (1)الاللخائي قال
، و اسا يادل علاى اتصاال الساند (9)وأخرج حديثر عن عائيي مسلذ، وابن حبان ،ي صاح حيهما

 عند ما. 
 . (4)مرسلي بينما اعتبر أبو حاتذ روايتر عن عائيي

 
 

 

                                       
 ،اسااتوطنها، بغااداد بالاللخااائي، قاادذ و  اار، اوصاا  طبااري  الاارازي  القاسااذ أبااو منصااور باان الحساان باان هللا  بااي( (1

 ،اي  تابااا وصانف و حفظ،  فهذ و ان عنر، طيب:  تبنا... قال الخ اعسفراييني، حامد أبي على اليا، ي ،قر ودرس
 ينياار ،لاذ المن اي وعاجلتار سلاا، وليار الساني، يارح ،اي و تاباااا الصاح حين، ،اي مان أساماء م ر،اي ،اي و تابااا السانن،

  .الحديث من ييء  ثير عنر
 سااني رم ااان يااهر ماان خلااون  لسااف الثالثاااء يااوذ ،تااو،ي لاار لحاجااي إليهااا خاارج و ااان بالاادينور، الطبااري  هللا  بااي مااف
 باختصار. (15/158) للخطيب البغدادي بغداد، تاري  .مائي وأربع عيرة ثمان
 .(5/135) التهسيب،لبن حجر تهسيب( (2
 (.559، ح )(2/919) حبان ابن ، صح ح(1828)، ح (9/1458) مسلذ انظر: صح ح( (9
 .(5/249) حاتذ أبي لبن والت دي ، الجرح( (4
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  ع  عائشة  عبد الرحم  ب  شماسةروايا    المطلب الثالث:

ا لاذ يخرجار  روى عبد الرحمن بن يماسي عان عائياي مان أصاحاب الختاب حاديثاا واحادا
 الستي سوى اعماذ مسلذ، و و: 

أساا لها عاان ياايء، ،قالااف: مماان  أتيااف عائيااي  : "عاان عبااد الاارحمن باان يماسااي، قااال
  ،قااال: مااا (1) أنااف  ،قلااف: رجاا  ماان أ اا  مصاار، ،قالااف:  يااف  ااان صاااحب ذ لخااذ ،ااي لاازاتخذ  ااسا

وال باد ،  ط ار ال باد، و حتااج إلاى  ا، إن  ان ل موف للرج  منا الب ير ،  ط ر الب يار،نقمنا منر ييئا 
النفقي، ،  ط ر النفقي، ،قالف: أما إنار ل  من ناي الاسي ، ا  ،اي محماد بان أباي ب ار أخاي أن أخبارا 

ُِــمَّ، َمـْن َوِلــَي ِمــْن َأْمـِر ُأمَِّتــي َشــْيئ ا َفَشــقَّ    »،  قاول ،اي بيتااي  اسا: ماا سام ف مان رسااول هللا  الل
ِِْم، َفاَشُقْق َعَلْيِه، ِِْم، َفاْرُفْق ِبِه َعَلْي  . (2)« َوَمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَِّتي َشْيئ ا َفَرَفَق ِب

   
 

                                       
 .(53/24) عساخر لبن دميق، ُحديج انظر القصي ،ي تاري  ت ني م او ي بن( (1
 اارون بان  عان (1828)، ح (9/1458 تااب اعماارة/ بااب ، ايلي اعمااذ ال اادل ) ،ي صاح حر أخرجر مسلذ( (2

 ،ابن و بو) جرير بن حازذ،  عنابن مهدي،  عنمحمد بن حاتذ،  عن (9/1453)وابن و ب، عن س يد اويلي، 
 بر.  عن حرملي المصري، عن عبد الرحمن بن يماسي، عن عائيي ال ما  ( جرير بن حازذو 
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  عبد الرحم  ب  شماسةالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 م  عائشة  

 من خالل الم ط اف السابقي يت ح لنا أّن سماإ عبد الارحمن بان يماساي مان عائياي
اا (1)حر باعت اان إليهاا، والادخول عليهااقد ثبف بروا ي الثقاف، وبتصري ، و المار م هاا، وأنار  اان قادما

إليها ،ي المديني، وسمع منها الحديث ،ي بيتها، ومع أني لذ أجد لار عنهاا ليار  اسا الحاديث إل أنار 
 ا،  عثباف سماعر منها، و ونر دميقي اوص ، مصرّي المس ن  فسر لنا قلي حديثر عنها، حياث 

 يف، وربما  اسا ماا ج ا  أباا حااتذ  ساتب د ساماعر منهاا، لخان ساماعر لهاسا الحاديث إم ان اللقاء  
 ثابٌف ول بد  ما أسلفف.

للحديث الاسي أخرجار  أّن عبد الرحمن بن يماسي ثبف سماعر من عائيي واخلالصة:
 .(2)مسلذ، ولذ أجد لر عنها لير  سا الحديث

                                       
 (.8822، ح )(8/142) للنسائي الخبرى   ما ،ي السنن( (1
 يااتبر عبااد الاارحمن باان يماسااي مااع آخاار اساامر عبااد هللا باان يااماس، أو عبااد هللا باان يماسااي، أو عبيااد هللا باان ( (2

 عناار روى   عائيااي عاان يااماس باان هللا عبيااد ": (1/842) المنف ااي، لباان حجاار يااماس، ،قااد جاااء ،ااي ت جياا 
 ، وأظنار عائياي عان م باراا هللا عباد المساند ،اي و او عل ار  ارب ثاذ الحسايني، قالر مجهول عمران بن عبدهللا
 عاان روايتاار الاارازي  حاااتذ أبااو وقااال ياايوخر، ،ااي  عائيااي الماازي  س اار ،قااد المصااري، يماسااي باان الاارحمن عبااد

 ،  المنف ي بزوائد رجال اوئمي اورب يت جي مرسلي " اا.  عائيي
عان  ي يارو  س،عبياد هللا بان ياما ": (2/279مغاني اوخ ار ،اي يارح أساامي رجاال م ااني اآلثاار ) وقال ال يني ،ي
س اارا اباان أبااى حاااتذ، عاان أب اار، ولااذ يااس ر لاار راو اااا لياار  ،روى لاار عبيااد هللا باان عمااران القري ااى ،عائيااي، ومجا ااد

، عن عائياي، وعان عباد هللا بان سوس ر عبد هللا بن يما ،ريع، بطن من بنى تم ذ، نسبي إلى قُ ري ى، ب ذ القا،القُ 
 ."اا وروى لر أحمد ،ى مسندا، وأبو ج فر الطحاوى  ،عمران القري ى مجهولن

 ": (281:ص) الرجااال، وبااي المحاساان اليااا، ي ماان أحمااد اعماااذ مسااند ،ااي روا ااي لاار ماان س اار ،ااي و،ااي اعخمااال
اعخمال ،ي س ر من لر روا اي ،اي مساند اعمااذ  الفري ي "اا. عمران بن هللا عبيد وعنر عائيي ّعن يماس بن هللاعبيد

محمااد باان علااي باان الحساان  اليااا، ي( أبااو المحاساان)الميلاف: ، أحماد ماان الرجااال سااوى ماان س اار ،ااي تهااسيب الخمااال
 ا نياوراف جام اي الدراسااف اعساالم يالنايار: م، ق: عبد الم طي أماين قل جاييحق، ت ا(755ف) الحسيني الدميقي

 . راتيي
الراوي عان عبياد هللا بان ياماس وعباد هللا بان ياماس واحاد، ووا اٌح مان  اسا النقاول أنّ عبياد هللا بان ياماس  او  اا إس

 نفسر عبد هللا بن يماس. 
ايتاين عنهاا بنق  ) عبيد هللا بن يماس (، ووجادف ل) عباد هللا بان ياماس ( رو  ولذ أجد أي روا ي  عن عائيي
 لير روا ي عبد الرحمن، و ما:
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عاان الحنااتذ، و ااو ، تحاادث تقااول: " نهانااا رسااول هللا  اامع     ااةعاان عبااد هللا باان يااماس، أناار  .1

 .الجر، والدباء، والنقير، وعن المز،ف "
م ااني اآلثاار ، والطحااوي ،اي يارح محماد بان ج فار ( عان24555، ح )(41/138)أخرجر اعماذ أحمد ،ي مسندا 

بان عباادة(  ال ماا روح و  ،محمد بان ج فاربن عبادة، و) روح  عنبن مرزوق، ( عن ابرا  ذ 5555، ح )(4/224)
قااال اليااي  ياا يب  باار. عائيااي عاانياا بي، عاان عبيااد هللا باان عمااران   نااي القري ااي، عاان عبااد هللا باان يااماس،  عاان

يااد هللا بان عمااران القري اي ماان حااديث صاح ح، و ااسا إساناد محتماا  للتحساين، عب ": اورنايوط ،ااي  اامب مسااند أحماد
 رجال "الت جي "، لذ يس روا ،ي الرواة عنر سوى ي بي، وس را ابن حبان ،ي "الثقاف"، وقال أبو حاتذ: يي .

 ،،ساا لتها عاان لحااذ الصاايد  صاايدا الحااالل ثااذ يهد اار للمحاارذ : أتيااف عائيااي قااالعبااد هللا باان يااماس عاان  .2
 ". اوما أرى بييء منر ب سا  ،ومنهذ من أحلر ،هذ من حرمر،من ،اختلف ، ر أصحاب رسول هللا  ": ،قالف

عباد الصامد بان عباد  عان ،إبارا  ذ بان مارزوق  ( عان9788، ح )(2/153يرح م اني اآلثاار ) أخرجر الطحاوي ،ي
 (3341، ح )(5/917السانن الخبارى )،ي لبيهقي بن جرير، وا و ب عن ،إبرا  ذ بن مرزوق  عن (9783و) الوارث

بان جريار،  و اب، و عباد الصامد بان عباد الاوارثر م ااس بان م ااس ال نباري، و) أب ا عان ، بان م ااسعبياد هللا من طريق
 بر. عائيي عن ،عن عبد هللا بن يماس ،عن عبيد هللا بن عمران ،ي بي وم اس بن م اس ال نبري ( ثالثتهذ عن
باان يماسااي ،قاال ،ااي ترجمااي  عباد الاارحمن باان يماساي باسااذ عباد هللا (5/218)وقاد ساامى ابان اوثياار ،ااي أساد الغابااي 

 ،ااي أمياار ذ  ااان  يااف: ،ساا لتنا عائيااي، علااى دخلنااا : " قااال الّمْهااريّ  ِيّماّساايّ  باان هللا عبااد وروى  ": م او ااي باان ُحااديج
 ب ياراا، أخّلافّ  ب يارٌ   لا إن:  قالوا ، ّخيراا  عل ر وأثنوا.  ييئاا  عل ر نقمنا ما: ،قالوا ، ُحّديج بن م او ي ت ني   لزاتخذ

ن ن ، ،رساااا  أخّلاافّ  ،اارس  لااا وا   ّقتّاا  أناار ماان وُْبِغ اار  ناافُ  إن ، هللا أسااتغفر:  ،قالااف.  خادماااا  أخلااف خااادذ أّبااق وا 
ِِم  َشـقَّ  َوَمـنْ  ِبِه، َفاْرُفْق ِبُأمَِّتي َرَفَق َمْن اللَِّم  :»  قاول  هللا رساول سم ف وقد ، أخي "اا.  « َعَلْيـه  َفاَشـُققْ  َعَلـْي

ا واحدا   ا.،اعتبر ما يخصا
ولذ أجد ترجميا وا حيا ل بد هللا بن يماس، ول حتى ترجمايا  ا، ايا ل باد الارحمن بان يماساي حتاى أتم ان مان التفرقاي 
بينهما، وعند البحث ،ي طرق حديثي عبد هللا بان ياماس لاذ أجاد ،اي أيّ  منهاا س ار ل باد الارحمن بان يماساي، وعلاى 

خاان الوا ااح ماان حااديث عبااد الاارحمن وحااديثا عبااد هللا أّن  ااسا ل أسااتط ع الجاازذ ب نهمااا يااخٌص واحااٌد أو يخصااان ل
  سا مقصد البحث، وباهلل التو،يق.السماإ من عائيي متحقٌق، و 
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 عبد العزيز بن النعماناملبحث الثالث عشر: 

 عبد العزيز ب  النعمانترجمة   طلب األول:الم
 .(1) قِ مُ  بصريٌّ  يي ٌ ، الن مان بن ال زيز عبد

ا، رواا عن عائيي  .(2)، ولذ يروا عنر إل عبد هللا بن رباحلذ يرِو إّل حديثاا واحدا
 .(9)وقال عنر اعماذ أحمد: ل ُ  ر،

 .(4)وس را ابن حبان ،ي الثقاف

                                       
 (.2/595(، وميزان العتدال، للس بي )5/125( انظر: الثقاف، لبن حبان )(1
 (.9/1555( المتفق والمفترق، للخطيب الغدادي )(2
 (.1/975بن رجب )، ليرح صح ح البخاري  ( ،تح الباري (9
 (. 5/125( الثقاف، لبن حبان )(4

 ااسا  اا  مااا وجدتاار ماان ترجمااي عبااد ال زيااز باان الن مااان ،ااي  تااب التااراجذ، ول بااد ماان تمييااز  ااسا البصاارّي عاان آخاار 
ب. المتفاااق وال اااا عباااد ال زياااز بااان الن ماااان أباااو الحسااان القرياااي المااايدِّ مفتااارق، للخطياااب الغااادادي موصااالّي اسااامر أ  ا

(9/1555.) 
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عبد العزيز ب  النعمان  نق اد في إثبا  سماع  اختالف ال المطلب الثاني:
 م  عائشة    البصري

 .(1)،ي صح حر أخرج ابن حبان حديث عبد ال زيز بن الن مان عن عائيي
 .(2)" عائيي ر، لر سماإ من ل  ُ  : "بينما قال البخاري 

ن الن ماان أو المتا خرين قاوٌل ،اي إثبااف ساماإ عباد ال زياز با ،ولذ ّيِرْد عن أحد  من المتقادمين
 ، أو ،ي نف ر.من عائيي

 : "وجاء عان ابان م اين ،اي تاريخار أنار قاال ،اي حاديث عباد هللا بان ربااح عان عائياي
، لخاااّن  اااسا ل   ناااي إثبااااف ساااماإ عباااد ال زياااز مااان (9)و اااو عباااد ال زياااز بااان الن ماااان " بينهماااا رجااا ٌ 

 عائيي؛ ونر ربما  ان بينر وبينها رجٌ  لذ ُيس ر ،ي اعسناد.

                                       
 (.9/459( صح ح ابن حبان )(1
 (.5/3( التاري  الخبير، للبخاري )(2
(. و مااا أساالفُف أناار لااذ ياارِو عبااد ال زيااز باان الن مااان عاان عائيااي لياار 4/258( تاااري  اباان م ااين روا ااي الاادوري )(9

 حديث  واحد  س  تي س را ،ي المطلب التالي.
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 ع  عائشة    عبد العزيز ب  النعمانروايا    مطلب الثالث:ال
ا، و و: روى عبد ال زيز بن الن مان عن عائيي  حديثاا واحدا

ِإَذا َجــاَوَز  »:  هللا، رسااول قااال: قالااف  عائيااي عاان الن مااان باان ال زيااز عبااد عاان
َُِتاَن، َف َُِتاُن اَل  .(1)« ُلْسالُغ َبَجَو ْدَقاَل

 

                                       
(، 24314، ح )(41/937)ماااذ أحمااد ،ااي مسااندا واع (،1954، ح )(9/744) ،ااي مسااندا را و اار اباان( أخرجاار (1
 (،917، ح )(1/55) اآلثاار م اني والطحاوي ،ي يرح (،25525، ح )(49/151)(، و25352، ح )(49/77)و
، عان عباد هللا البنااني حمااد بان سالمي، عان ثاباف  لهاذ مان طرياق( 1177) (، ح9/459ابن حباان ،اي صاح حر )و 
 عن عائيي بر. ،بن رباح، عن عبد ال زيز بن الن مانا
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  عبد العزيز ب  النعمانلراجح في صحة سماع  ا المطلب الرابع:
 م  عائشة  

ا ولذ يروا  نالحظ مما تقدذ أّن عبد ال زيز بن الن مان راو  مجهول؛ ،هو لذ يرِو إّل حديثاا واحدا
، ولااذ يوثِّقاار أحااٌد ماان ال لماااء أو يجرحاار، ،هااو علااى سلااا راو  مجهااول ال ااين، وماان  عناار إّل راو  واحااد 

 .(1)ثر   يٌف مردود عند أ   الحديث انف  سا حالر ،حدي
لخّن ابن حبان متسا ٌ  ،ي يرطر ،اي صاح حر مان ناح اي عدالاي الاراوي، ،يارطر ،اي ال دالاي 

 نحاتج لاذ ،إناا: السانن مان  اسا  تابنا أودعناا ما نقلر ،ي يرطنا وأما ":  ما قال ،ي مقدمي صح حر
 "أي اء خمسي رواتر من يي     ،ي اجتمع بحديث إل ، ر

 .(2)"الجمي  بالستر الدين ،ي ال دالي: ولاو
 الجارح منار  فار، لاذ مان ال ادل ون ": وبّين مفهومر ،ي ال دل ،ي مقدمي  تابر الثقاف، ،قال

 ماا م ر،اي النااس مان النااس   لاف لاذ إس  دا يبين لذ إسا عدل ،هو بجرح   لذ لذ ،من الت دي   د
نما عنهذ لاب  . (9)" عنهذ المغيب لير ءاوي ا من بالظا ر الح ذ  لفوا وا 

سا ": وبّين السخاوي مقصد ابن حباان أخثار ،قاال  و اان ت ادي ، ول جارح الاراوي  ،اي   ان لاذ وا 
  ثيار لار الثقااف  تااب و،اي ثقاي، عنادا ،هاو من ار بحاديث  ا ف ولاذ ثقاي، عنار والراوي  ييخر من   

 .(4)" حالر  سا ممن
، ثقي عنر والراوي  ييخر من  الا وّن   حرولسلا أخرج حديّث عبد ال زيز بن الن مان ،ي صح

لخّن  سا ل   في عند علماء الحديث ،ي قبول الحديث نا  ا عن إثباف سماِإ  سا الراوي المجهول 
مماان روى عناار ل ساا ما وأّناار لااذ  اا ِف بصاا غي تصااريح  بالسااماإ، و ااسا يو ااح لنااا جل اااا م نااى قااول 

ال ُ م ان لمان  اسا حالار، و اسا حديثار الوحياد لاذ ّياس ر "، ، عائيي من سماإٌ  لر  ر، ُ  ل ": البخاري 
ّرْ،اااّع  اااسا الحاااديث؛ ، ولاااسا أن ااار اعمااااذ أحماااد ، ااار ساااماعاا أن نقاااول عنااار: سااامع عائياااي

 .(5)" ر، ُ  ل الن مان بنِ  ال زيز عبد ": وّنر، ر جاء من طريق عبد ال زيز بن الن مان، وقال
                                       

ول  ،المجهااول عناد أصااحاب الحاديث:  ااو  اا  مان لااذ  ياتهر بطلااب ال لاذ ،ااي نفساار  : "( قاال الخطيااب البغادادي(1
روا ااي المجهااول، و ااو ،ااي  : "وماان لااذ   اار، حديثاار إل ماان جهااي راو واحااد "، وقااال اباان الصااالح ،عر،اار ال لماااء باار

  لر نا  ا نا أقساذ:
ا، وروايتر ليار مقبولاي عناد الجماا ير ". انظار: الخفا اي ،اي أحد ا: المجهول ال دالي من ح يث الظا ر والباطن جم  ا

 (.229(، وم ر،ي أنواإ علوذ الحديث، لبن الصالح )ص:88علذ الروا ي، للخطيب البغدادي )ص: 
 (.1/151( صح ح ابن حبان )(2
 (.1/19( الثقاف، لبن حبان )(9
 (.1/55) سخاوي ، لل( ،تح المغيث بيرح ألف ي الحديث(4
 =وس  تي تفصيٌ  أخثر حول  سا الحديث بإسن هللا ت الى ،ي مبحث عبد هللا (1/975( ،تح الباري، لبن رجب )(5
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، او  مجهااول ل يثبااف سااماعر ماان عائياايأّن عبااد ال زيااز باان الن مااان ر  واخلالصللة:
  .(1)وحديثر عنها بإسنادا مردود

                                                                                                                
 بن رباح، و و الراوي عن عبد ال زيز بن الن مان.ا 

الحااديث صااح ح ،قااد أخرجاار مساالذ ،ااي صااح حر  تاااب الحاا  / باااب نساا  الماااء ماان الماااء ووجااوب  ااسا ( مااتن (1
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محماد بان عباد هللا  : "(، قال اعماذ مسلذ943(، ح )1/271  بالتقاء الختانين )الغس

اونصاري، حدثنا  ياذ بن حسان، حدثنا حميد بن  الل، عن أبي بردة، عن أبي موسى اوي ري ح، وحدثنا محمد 
ميد بن  الل، قال: ول أعلمر إل عن أبي بردة، عن بن المثنى، حدثنا عبد اوعلى، و سا حديثر حدثنا  ياذ، عن حا

أبي موسى، قال: اختلف ،ي سلا ر اط مان المهااجرين، واونصاار ،قاال اونصااريون: ل يجاب الغسا  إل مان الاد،ق 
: ، ناا أياف  ذ مان سلاا أو من الماء. وقال المهاجرون: ب  إسا خالط ،قاد وجاب الغسا ، قاال: قاال أباو موساى

ناي سِ على عائيي ، ُ ،قمف ،است سنف  ن لاي، ،قلاف لهاا:  اا أمااا ا أو  اا أذ المايمنين ا إناي أرياد أن أسا لا عان يايء وا 
أسااتحي ا، ،قالااف: ل تسااتحيي أن تساا لني عمااا  نااف سااائال عناار أمااا التااي ولاادتا، ،إنمااا أنااا أمااا، قلااف: ،مااا يوجااب 

َُِتـاَن َفَقـْد     ِإَذا َجَلَس َبْي  »: الغس   قالف على الخبير سقطف، قال رساول هللا  َُِتـاُن اَل َِا اَلَأْرَبِع َوَمـسَّ اَل َن ُشَعِب
 .«  َوَجَب اَلُغْسُل
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 عبد اهلل بن بريدة بن احلصيباملبحث الرابع عشر: 

 عبد هللا ب  بريدةترجمة   المطلب األول:

 أباو الماروزي، اوسالمي، الحصايب بن بريدة بن هللا عبد وقا يها، مرو يي  اعماذ، الحا،ظ،
 .(2)عيرة خمس سني دالِ وُ  توأمين، و انا ،(1)ريدةب بن سل مان أخو ،سه 

 عمر خال،ي من خلون  سنين لثالث لدفُ وُ  : "قال بريدة، بن هللا عبد عنروى ابن س د  بسندا 
ا أخاوا وسل مان  و و ان : "قال "  جاالٌس  و او أباي إلاى لناا لاالذٌ  ،جااء : "قاال بطان " ،اي لاداوُ  اتوأما

 آخار، لناا لاالذ جااء ثاذ حار، أنف: قال هللا، عبد   ني لالذ، لا لدوُ : ،قال الخطاب، بن عمر عند
   نااي و ااسا،: عماار ،قااال : "قااال آخاار " إناار: قااال ،ااالن، بهااا ساابقا قااد: قااال لااالذ، لااا ولااد: ،قااال
 . (9)"أعتقر

ااا ماان الزمااان، ،يااهد ،يهااا (4)ُولاد عبااد هللا باان برياادة باان الحصاايب ،ااي المدينااي ، وعاااب بهااا ردحا
 ،رأياااف ،عثماااان قتااا  ياااوذ الااادار ياااهدف ": عباااد هللا بااان بريااادة قاااال ،مقتااا  عثماااان بااان عفاااان

عبد هللا بان بريادة ،اي سلاا  ، ،  ون عمر(5)وثالثين خمس ، و ان سلا سني(5)" م ر علي بن الحسن
 الوقف عيرون عاماا.

 .(7)أب ر مع م او ي على و،دجاء أّنر و ،ي البلدان،  وقد تنّق  عبد هللا بن بريدة
 ، ،  ون قد س ن الخو،ي، والبصرة. (8)" البصرة نزل  و،ي صدوق  ": خراب وح ى عنر ابن

 . (3)سني وعيرين أربعنحو  مرول اقا  ا  ثذ صار
نماااا س ااار ال لمااااء إرساااالر عااان عمااار بااان الخطااااب لاااذ  ياااتهر عباااد هللا بااان بريااادة باعرساااال، وا 

  . (15)وحسب 

                                       
 تسا ون  ولار ومائاي، خمس سني ماف الثالثي، من ثقي، قا يها، المروزي  اوسلمي الحصيب بن بريدة بن سل مان( (1

 .(255:ص) التهسيب، لبن حجر سني، روى لر الجماعي عدا البخاري. تقريب
(، وساااير أعاااالذ النااابالء، 14/928(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي )3/225ر: الطبقااااف الخبيااار، لبااان سااا د )( انظااا(2

 (.5/55للس بي )
 (.3/225( الطبقاف الخبير، لبن س د )(9
 (.27/195( تاري  دميق، لبن عساخر )(4
 (.258ا7/257( إخمال تهسيب الخمال، لمغلطاي )(5
 (.7/135( البدا ي والنها ي، لبن  ثير )(5
 (.27/125( تاري  دميق، لبن عساخر )(7
 (.7/258( إخمال تهسيب الخمال، لمغلطاي )(8
 (.7/257) المرجع نفسر( (3

 (.111( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(15
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 . (1)" بالتدل س وصفر أحد قول على أقف لذ ": وقال ابن حجر
 .(2)" ال لذ أوع ي من  ان ": قال عنر الس بي
 . (4)أصّح حديثاا منر  ان سل مانأخ ر  إن ، إّل أنهذ  انوا  قولون:(9)وقد وثقر ال لماء

 ومائاي، عيارة خمس تو،ي ،سني مائي عاب وقد ،بر الحتجاج على متفق و و ": قال الس بي
 .(5)" الحمد وهلل ، ثيراا  اعلما  نير وقد

 . (5)قبرا وبها مرو قرى  من قريي بجاورسي،اتر و انف و 
 رحمر هللا ت الى. .(7)الجماعي لر روى 

 
 
 

 

                                       
 (.17/5( إتحا، المهرة، لبن حجر )(1
 (.5/51( سير أعالذ النبالء، للس بي )(2
 (.5/15(، والثقاف، لبن حبان )5/19لجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(، وا2/21الثقاف، لل جلي )انظر: ( (9
 (.1/951( ال ل  وم ر،ي الرجال، وحمد ا روا ي ابنر عبد هللا )(4
 (.1/78( تس رة الحفاظ، للس بي )(5
 (.17ا5/15( الثقاف، لبن حبان )(5
 (.14/992( تهسيب الخمال، للمزي )(7
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 عبد هللا ب  بريدة  اختالف النق اد في إثبا  سماع   لمطلب الثاني:ا
 م  عائشة  
صراحيا، لخن  عائيي نم بريدة بن هللا عبدلذ ّيِرد عن أحد  من المتقدمين إثباف سماإ 

 هللا رساول  اا: قلاف : "قالاف عائيي عن بريدة، بن هللا عبدننر من طريق روى الترمسي ،ي س
 حسن ": بقولر حديثال  سا، ثذ ح ذ على (1)... " ،يها  أقول ما القدر ليلي ليلي أي علمف إن أرأيف

 "، و ،ي  سا إيارة إلى التصال المت من إثباف السماإ. صح ح
 .(2)"اييئا  عائيي من  سمع لذ بريدة ابن ": ،قال ونفى  سا السماإ من المتقدمين الدارقطني،

 . (9)ووا،قر على  سا القول البيهقي
 عان حديثار الترماسي لار صاحح ": ورّد ابن حجر ا من المت خرين ا على قاول الادارقطني، ،قاال

   اون  أن سلاا ومقت اى اعساناد، بهاسا سال مان، بان ج فار: روا اي مان القادر، ليلاي القاول ،اي عائيي
 . (4)" بالتدل س وصفر أحد قول على أقف ولذ ،منها سمع

، عائيااي نما برياادة بان هللا عبااد وسابقر اباان التر مااني بالنتصااار للارأي المثبااف لساماإ
 س ار وقاد ،الصاحابي مان جماعاي وسامع ،عيارة خماس ساني لادوُ  بريادة ابان ": علاى البيهقاي اا ،قال رادّ 

 م انإ ،ي يا ول ،لالتصال   فى والسماإ ،للقاءا م انإ نّ أ عل ر المتفق نّ أ  تابر مقدمي ،ي مسلذ
 حصارّ  الخماال صااحب نّ أ علاى ،التصاال علاى محمولاي عنهاا ،روايتار ،عائياي من بريدة ابن سماإ

 . (5)منها " بسماعر
  

  

                                       
 (. 9519(، ح )5/594( سنن الترمسي )(1
 (.4/995( سنن الدارقطني )(2
 (.7/131( السنن الخبرى، للبيهقي )(9
 (.17/5( إتحا، المهرة، لبن حجر )(4
 (.7/118، لبن التر ماني )على سنن البيهقي ( الجو ر النقي(5
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 ع  عائشةعبد هللا ب  بريدة  روايا    المطلب الثالث:
اف، جاااء منهااا روايتااان ب اا  الروا ا روى عباد هللا باان برياادة باان الحصايب عاان عائيااي

 عند أصحاب الختب الستي، و ما:
 ال وااة األولر: 

 أي علمااف إن أرأيااف هللا رسااول  ااا: قلااف : "قالااف عائيااي عاان برياادة، باان هللا عبااد عاان
ُِمَّ ِإنََّك ُعُفوٌّ ُتِحبُّ اَلَعَفَو َفاْعُف َعنِّي :» قال " ،يها  أقول ما القدر ليلي ليلي  .(1)«ُقوِلي: اللَّ

  ل وااة الث ناة:ا
 ابن زوجني أبي إن : "،قالف عليها دخلف ،تاة أن: عائيي عن بريدة، بن هللا عبد عن

 هللا رساااول ،جااااء "  النبااي  ااا تي حتاااى اجلسااي : "قالاااف "  ار ااي وأناااا خس ساااتر بااي لير،اااع أخ اار
 مااا أجاازف قااد هللا، رسااول  ااا : "،قالااف إليهااا، اوماار ،ج اا  ،اادعاا، أبيهااا إلااى ، رساا  ، خبرتاار، 
 . (2)  "ييء اومر من أللنساء أعلذ أن أردف ولخن أبي، صنع

                                       
ج فاار باان  عاان ،قتيبااي باان ساا يد عاان( 9519(، ح )5/594)  تاااب الاادعواف/ بااابٌ  رساانن،ااي الترمااسي أخرجاار ( (1
 .مان ال ب يسل 

علاي بان محماد، ، عان (9855(، ح )5/25 تاب الدعاء/ باب الدعاء باال فو وال ا، اي ) ،ي سننرابن ماجر وأخرجر 
 بن الجراح. و  ع عن
عان عباد هللا بان بريادة، عان عائياي بار.  عان  هماس بان الحسان، ال ماا  بن الجاراح ( و  ع، و ج فر بن سل مانو) 

 ". ح ح سا حديث حسن ص ": وقال الترمسي
زياااد  عان (9253، ح )(5/85 تااب الن ااح/ باااب الب ار يزوجهاا أبو اا و ااي  ار اي ) رساانن،اي النساائي أخرجار ( (2
 عن عبد هللا بن بريدة، عن عائيي بر.  همس بن الحسن، عنعلي بن لراب،  عنبن أيوب، ا
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 عبد هللا ب  بريدة  الراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 م  عائشة

من خالل المطالب السابقي نالحظ أّن عبد هللا بن بريدة بن الحصيب قاد أدرا عائياي 
قاد  امسي عيرة للهجرة، ،  ون يوذ ماتاف عائياي، ،قد ُولد ،ي المديني ،ي السني الخاا بيِّن اا إدراخ

جاوز اورب ين من عمرا، وقد عااب ،تارةا مان الازمن ،اي المديناي، وياهد ياوذ الاّدار، وقاد عااب عماراا 
طااو الا بلااع مائااي عاااذ، ول يب ااد لماان عاااب  اا   ااسا ال ماار أن   ااون قااد زار المدينااي، وساامع ماان أذ 

 ا ل بتدل س، ول بإرسال.، ثذ  و لذ   ن م رو،ا الميمنين عائيي
إّل باااادلي    ول  م ااان لمااان تااادور حولااار  اااسا الم ط اااااف أن ننفاااي ساااماعر مااان عائياااي

 وا ح، ولذ   ِف الدارقطني بدلي   على دعواا، ،تسقط  سا الدعوى؛ لقوة اودلي الم ادة لها.  
، وسامع منهاا، إدراخاا بيِّناا أّن عبد هللا بن بريدة بن الحصيب أدرا عائيي واخلالصة:

ا.  وروايتر عنها متصلي ونر لذ   ن مدلِّسا
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 عبد اهلل بن رباحاملبحث اخلامس عشر: 

 عبد هللا ب  رباحترجمة   المطلب األول:
 . (1)الفق ر اونصارّي عبد هللا بن رباح المدنّي، ُ  نى أبا خالد

 .(2)والدا الصحابّي الجلي  رباح بن الم تر، 
دخلف أنا وأباو  : "، ، ن عبد هللا بن رباح قالح قب  خال،ي عثمان ُولد عبد هللا بن ربا

قتادة على عثمان و و محصاور، ،اسات سناا ،اي الحاج، ،ا سن لناا، ،قلناا:  اا أميار المايمنين قاد ح ار 
من أْمر  يلء ما قد ترى، ،ما ت مرنا  قال: عل  ذ بالجماعي. قلنا: ،إنا نخا، أن تخون الجماعي مع 

خالفونا. قال: الزموا الجماعي حيث  انف. قال: ،خرجناا مان عنادا، ،لقياف الحسان بان  يلء السين ي
علي داخالا عل ر، ،رج نا م ر لنسمع ما  قول، قال: أنا  سا  اا أميار المايمنين ،اْ مرني با مرا، قاال: 

و اسا ، (9)" القتاال اجلس  ا ابن أخي حتى   تي هللا با مرا؛ ،إنار ل حاجاي لاي ،اي الادن ا، أو قاال: ،اي
 يدل  على أنر  ان  بيراا وقف  سا الفتني.

 .(4)" ثقيٌ  ،تاب يٌّ  ،عبد هللا بن رباح بصريٌّ  : "قال ال جلي
نما قال ال جلي عنر بصرٌي وّنر نزل البصرة وحّدث ،يها، ، خاس الحاديث عنار أ ا  البصارة،  وا 

 ولذ   خسا أ   المديني.
ا روى " وماان أ اا  المدينااي عبااد هللا قااال علااي باان المااديني:  باان رباااح اونصاااري، ول أعلااذ أحاادا

عناار أ اا  المدينااي ياايئاا، ولخّناار قاادذ ماان  عاان عبااد هللا باان رباااح اونصاااري إل أ اا  البصاارة، ولااذ يااروِ 
المدينااي، ،ناازل البصاارة، ،ااروى عناار ماان أ اا  البصاارة: ثابااف البناااني، وأبااو الساالي ، وخالااد باان ساامير 

 .(5)السدوسي، وأبو عمران الجوني "
ا، ،وقد ر  : عن عبد هللا بن رباح أّنر قالفي صح ح مسلذ ح  عبد هللا بن رباح إلى الياذ أ  ا

  رياارة أباو ، اان الط اااذ، لاب   ب  انا  صاانع ، اان رم اان، ،ااي وسلاا م او اي إلااى و،اود و،ادْف  "
 صانع، ُ  بط ااذ ،ا مرفُ  رحلاي  إلاى ، دعو ذ اط اما  أصنع أل: ،قلفُ  رحلر، إلى يدعونا أن   ثر مما

                                       
 للااس بي اعسااالذ: ، وتاااري (14/487) للماازي  الخمااال، ، وتهااسيب(3/211) الخبياار، لباان ساا د انظاار: الطبقاااف( (1
(5/222). 

 يااريا و ااو الفااتح، يااوذ أساالذ. صااحبي لرباااح ُو يااب، الم تاار، اسااذ:  وقياا  الفهااري، القريااي المْ تّااِر،، باان ّرّباااحُ ( (2
 النَّْصااِب. أسااد لناااء  حساان و ااان الميااهور، الفق اار رباااح باان هللا عبااد والااد و ااو التجااارة، ،ااي عااو، باان الاارحمن عبااد

 .(2/241) اوثير لبن الصحابي، الغابي ،ي م ر،ي
 (.25355، ح )(447ا11/445) الرزاق عبد مصنف( (9
 .(2/27) لل جلي الثقاف،( (4
 (.28/72( تاري  دميق، لبن عساخر )(5
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 ،قاال ،دعوتهذ، ن ذ،: قلف سبقتني،: ،قال الليلي، عندي الدعوة: ،قلفُ  ال يي، من  ريرة أبا لقيف ثذ
 رساول أقبا : ،قاال م اي، ،اتح س ار ثاذ اونصاار، م يار  ا حديثخذ من بحديث أعلم ذ أل:  ريرة أبو
 خاارى،او المجنباي علااى اخالادا  وب اث المجنبتااين، إحادى علااى الزبيار ،ب اث م ااي، قادذ حتاى  هللا

 ،رآناي، ،نظار: قاال ، تيباي   ،اي  هللا ورساول الاوادي، بطان ، خسوا الحسر، على عبيدة أبا وب ث
 .(1)الحديث " .....«َلا َيَأِتيِني ِإلَّا َأَنَصاِريٌّ »: ،قال هللا، رسول  ا لب ا: قلفُ  «َأُبو ُهَرْيَرَة»  :،قال

اا مياهوراا، قاال خالاد بان    ربااح بان هللا عباد عليناا قادذ : "(2)ساميرو ان عبد هللا بن رباح ،قيها
 رساول ،اارس اونصاري  قتادة أبو حدثني :قال ،حدثنا تفقهر، اونصار و انف المديني من اونصاري 

 .(9)...." الحديثاومراء ج ب  هللا رسول ب ث: قال  هللا
 ول يوجد ل بد هللا بن رباح س ٌر ،ي  تب اعرسال، أو التدل س.

 .(4)ُقت  ،ي ول ي ابن زياد " : " اطقال خل في بن خ
 واعتر  عل ر ابن حجر بقولر:

" قااال خل فااي قتاا  ،ااي ول ااي اباان زياااد، قلااف: قااال أبااو عمااران الجااوني: وقفااف مااع عبااد هللا باان 
 رأفااول ي ابن زياد بمدة، وق ونحن نقات  اوزارقي مع المهلب، ،هسا يدل على أنر ت خر ب د ،رباح

 .(5)،هسا أيبر " 3،ي حدود سني  بخط الس بي أنر تو،ي
وّن المهلاب قاتا  اوزارقاي ساني خماس وساتين، و اسا  ؛ولذ أ،هذ  سا العتارا  مان ابان حجار

السني  انف ،ي ول ي عبيد هللا بن زياد، لخن جااء ،اي تااري  اعساالذ ،اي حاوادث ساني ثاالث وساتين 
اار خوتاار وآلاار، وياارب يزيااد الخماار، ولمااا ، اا  يزيااد ب  اا  المدينااي مااا ، اا ، وقتاا  الحسااي : "مااا نص  ن وا 

وارتخب أي اء من رة، بغ ر الناس، وخرج عل ر لير واحد، ولذ يبارا هللا ،ي عمرا، ،خرج عل ر أبو 
 بالل مرداس بن أد ي الحنظلي.

قااال ثابااف البناااني: ،وجاار عبيااد هللا باان زياااد ج يااا لحرباار، ،اايهذ عبااد هللا باان رباااح اونصاااري، 
 .(5)،قتلر أبو بالل "

                                       
  .(1785)، ح (9/1455( صح ح مسلذ )(1
، مان الثالثاي، روى لار البخااري ،اي ا(2 ودب المفارد والنساائي ( خالد بن ُسمير السدوسي البصري، صادوق يهاذ قلا الا

(. و ااسا ماان اوحاديااث التااي أخااس ا البصااريون ماان عبااد هللا باان 188واباان ماجاار. تقريااب التهااسيب، لباان حجاار )ص:
 رباح.

  .(498، ح )(1/923( سنن أبي داود )(9
 (.949( الطبقاف، لخل في بن خ اط )ص:(4
 عمااران أبااي عاان ": (28/75) ن عساااخردميااق، لباا . وجاااء ،ااي تاااري (5/257) التهااسيب، لباان حجاار تهااسيب( (5

 ،اي  اان قاد قاال: يب  اا  ماا ،قلاف: ،ب اى، المهلب مع اوزارقي نقات  ونحن رباح بن هللا عبد مع وقفف قال: الجوني
 القبلي ". أ   قتال عن لني اليرا أ   قتال
 .(5/29) للس بي اعسالذ، تاري ( (5
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ّنماا تا خر عنهاا  ،ربما  ان مقصد الحاا،ظ أّن عباد هللا بان ربااح لاذ  ماف ساني ثاالث وساتين، وا 
 ،قات  مع المهلب سني خمس وستين، ثّذ تو،ي سني تسع وستين.

لخناااي وجااادُف لمغلطااااي، وصاااالح الااادين الصااافدي رأياااين آخااارين أحساااب أنهماااا ب يااادان، قاااال 
 .(1)ر تو،ي ،ي حدود سني خمس وتس ين "" وس ر ب   المصنفين من المت خرين: أن مغلطاي:

 .(2)تو،ي ،ي حدود المائي للهجرة " : "وقال صالح الدين الصفدي
 .رحمر هللا ت الى .(9)روى لر الجماعي، سوى البخاري 

                                       
 .(7/941) الخمال، لمغلطاي تهسيب إخمال( (1
 .(17/85) بالو، اف، لصالح الدين الصفدي الوا،ي( (2
 .(14/488) للمزي  الخمال، تهسيب( (9
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 عبد هللا ب  رباح  اختالف النق اد في إثبا  سماع   لمطلب الثاني:ا
م  عائشة  

ا أثبف سماإ عبد  .هللا بن رباح من عائيي لذ أجد من المتقدمين أحدا
ا منهذ صّرح بسماإ عبد هللا بن رباح من عائيي لير بدر  أّما المت خرون ،لذ أجد أحدا

  ااا الموحادة والبااء الاراء بفاتح ااا ّربااح بان هللا وعباد ": الدين ال يني؛ ،قد قال ،ي يرحر لسانن أباي داود
  رياارة، وأبااا اونصاااري، قتااادة أبااا: ِمعوساا ،  ااب باان أباايّ : عاان روى  ،الماادني اونصاااريّ  خالااد أبااو

 .(1)" وعائيي عمرو، وابن الُحّصين، بن وعمران
 أ  أ ياا إنا : هقا ل     اة،  اار اتال أناه ربااح، بان هللا عباد عن و،ي مسند اعماذ أحمد:

ني ييء عن أ للأ  ما الميمنين أذ  ا: ،قلف ،" أما أنا ،إنما لا، بدا ما س  : "،قالف ،أستحي ا وا 
 .(2)...الغس   يوجب

أّمااا عاان نفااي السااماإ ،لااذ أجااد التصااريح باار عنااد أحااد  ماان المتقاادمين أو المتاا خرين، ووجاادف 
ا لسلا عند ابن م ين، ،قد جاء ،ي تاريخر من روا ي الدوري   حاديث ،اي  قاول  حياى سم ف ": إلماحا

 .(9)"نالن ما بن ال زيز عبد و و ؛رج  بينهما : حيى قال عائيي عن رباح بن هللا عبد
 

                                       
 .(2/925) لل يني داود، سنن أبي يرح( (1
اا علاى 25283، ح )(49/925) اعماذ أحمد مسند( (2 (. قال اليي  ي يب اورنايوط ،اي  اامب مساند أحماد ت ل قا

 بينهما ،    ة م  الحايث هذا ا مع ل   ب ح، ب  هللا  با قطاإ،ان ، ر إسنادٌ  و سا صح ح، حديث ":  سا الحديث
ا جااء  ماا الن ماان بان ال زياز عبد  سلاا إلاى وأياار ،( 25525) و( 25352) و( 24314) الروا اي ،اي بار مصارحا
 .الن مان " بن ال زيز عبد و و رج ، بينهما: ،قال ...،" تاريخر" ،ي م ين ابن
 .(4/258) دوري ال روا ي م ين، ابن تاري ( (9
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 ع  عائشة    عبد هللا ب  رباحروايا    المطلب الثالث:

، بينماا جاااءف لاذ يارِو أصاحاب الختاب الساتي أّي روا اي  ل بااد هللا بان ربااح عان عائياي
 روايتر عنها ،ي مسانيد ابن را و ر، واعماذ أحمد، وأبي   لى الموصلي، على النحو التالي:

 عاان رباااح، بان هللا عبااد عانا و اار مختصارة  التااالي: جاااءف ،اي مسااند ابان ر  ال واااة األولاار:
َُِتاَنــاِن َفَقــْد َوَجــَب اَلُغْســلُ     »:قااال النبااي عاان ،عائيااي ّقااْد ُ ْنااُف ّأّنااا  " .«ِإَذا اَلَتَقــى اَل

 ِ  ." ّنْغّتِسُ  ِمْنرُ  ّوّرُسوُل ّللاَّ
 دخا  أنار ربااح، بان هللا عباد عانأّما ،ي مسند اعماذ أحماد ،قاد جااءف مطولايا قلا الا  التاالي: 

ناي يايء عان أسا لا أن أرياد إني : "،قال ،عائيي على  بادا ماا سا : " ،قالاف. " أساتحي ا وا 
 الختاناااان اختلاااف إسا: " ،قالاااف " الغسااا   يوجاااب ماااا المااايمنين أذ  اااا : "،قلاااف ،" أماااا أناااا ،إنماااا لااا،

 هللا ورسااول أنااا فُ ، لاا"  قااد: قالااف عائيااي أن الحااديث  ااسا تبااعيُ  قتااادة ، ااان"  الجنابااي وجبااف
 .(1) قولر قتادة  ان أذ ،الحديث  سا ،ي أييء أدري  ،ال"  ،التسلنا

 هللا رساول  اان : "قالاف عائياي أن اونصااري، ربااح بن هللا عبدعن  ال وااة الث ناة:
ُِمَّ َربَّ ِجْبِريَل َوِميَكاِئيـَل   »: مصالا ،ي  قول ثذ الفجر، طلوإ قب  الر  تين  صلي َوَربَّ اللَّ

 .(2)" صالتر إلى يخرج ثذ «ِإْسَراِفيَل َوَربَّ ُمَحمٍَّد َأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر
 

                                       
 (25283، ح )(49/925) أحمااد ،ااي مسااندا (، واعماااذ1955، ح )(9/745) مسااندا را و اار ،ااي أخرجاار اباان( (1

 قتادة، عن عبد هللا بن رباح اونصاري، عن عائيي بر. عن س يد بن أبي عروبي،  ال ما من طريق
 أبااي باان هللا عبيااد عاان أب اار، عاان و  ااع، باان سااف ان عاان (4773، ح )(8/219) ،ااي مسااندا أخرجاار أبااو   لااى( (2

 عن عبد هللا بن رباح اونصاري، عن عائيي بر. مل ح، أبي عن حميد،
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 م  عائشة    عبد هللا ب  رباحالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
، نالحظ مما تقّدذ أّن م ط اف الخال، ،ي إثباف ساماإ عباد هللا بان ربااح مان عائياي

، وسا حاول مان خاالل  ااتين ف لدينا سوى روايتاين لار عان عائيايأو نف ر ل سف  ثيرة، ول س
 الروايتين أن أِصّ  ا ب ون هللا ت الى ا إلى رأي   طمئن  لر القلب ،ي  سا المس لي.

، ،قااد جاااءف ماان وجهاين؛ الوجاار اوول: أّن عبااد هللا باان رباااح دخاا  علااى ال وااااة األولاارأّماا  
 غس .عائيي، و ّلمها، وس لها عّما يوجب ال

 والوجر الثاني: جاء بص غي ال ن ني دون س ر  لدخولر عليها، أو سيالر لها.
والااوجهين ماان روا ااي ساا يد باان أبااي عروبااي، عاان قتااادة، عاان عبااد هللا باان رباااح، وب ااد البحااث 

 اسا الروا اي جااءف تاارةا مان طرياق عباد هللا بان ربااح  المستف   ،اي طارق  اسا الروا اي تباّين لاي أنّ 
تااارةا ماان طريااق عبااد هللا باان رباااح، عاان عبااد ال زيااز باان الن مااان، عاان عائيااي، و عاان عائيااي

. 
 أّما طريق عبد هللا بن رباح عن عائيي ،جاءف من طريقين:

اوولى: من طريق قتادة عنر، وروا ا عن قتادة سا يد بان أباي عروباي، وعنار عباد الو ااب بان 
 . (2)، وعبدة بن سل مان(1)عطاء

البنااني عنار، وروا اا عان ثاباف قتاادة، وعنار سا يد بان أباي عروباي،  والثان ي: من طرياق ثاباف
 .(9)والخلي  بن مرة، والحجاج بن الحجاج، وأبان بن يزيد بن ال طار، وي بي

،قد روا اا عان  وأّما طريق عبد هللا بن رباح، عن عبد ال زيز بن الن مان، عن عائيي
 .(4)يعبد هللا بن رباح ثابف البناني، وعنر حماد بن سلم

والمالحظ من مجموإ  سا الطرق أّن قتاادة مادلِّس، وقاد روى عان عباد هللا بان ربااح بال ن ناي، 
وات اح ماان باااقي الطاارق أن بينهمااا ثابااف البناااني، وقااد خاالف حماااد باان ساالمي قتااادة ،ااي روايتاار عاان 

اح وعائيايثابف البناني؛ ،س ر حماد بن سلمي ،ي طريقر عبد ال زيز بن الن مان بين عبد هللا بن رب
 أعلاذ سالمي بان وحماد ": ، ورّجح الدارقطني طريق حماد بن سلمي ،قال ب د س را لهسا الطرق 

                                       
 (. 25283، ح )(49/925)مسند اعماذ أحمد ( (1
 (. 1955(، ح )9/745مسند ابن را و ر )( (2
صاول إليهاا، ،ربماا (، ولذ أجد ا ،ي المصنفاف التي اساتط ف الو 14/73س ر  سا الطرق الدارقطني ،ي عللر )( (9

  انف ،ي مصنفاف  مفقودة. 
(، 25352، ح )(49/77)(، ومساااااااااند اعمااااااااااذ أحماااااااااد 1954(، ح )9/744انظااااااااار: مساااااااااند ابااااااااان را و ااااااااار )( (4
 (.917(، ح )1/55(، ويرح م اني اآلثار، للطحاوي )25525(، ح )49/151و)
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عائيي عن رباح بن هللا عبد حديث ،ي قال بن م ين  حيى ، ومّر م نا أنّ (1)" البناني بثابف الناس
 . (2)" الن مان بن ال زيز عبد و و رج  بينهما ": 

 (9)رّجح اوئمي ثبوتر، لخان ماّر م ناا ،اي مبحاث عباد ال زياز بان الن ماانإساا  سا اعسناد السي 
 أّنر رجٌ  مجهول؛ ولسلا   تبر إسناد الحديث من طريقر   يٌف ل ُييخس بر.

 .إساا ل تصح روا ي عبد هللا بن رباح لهسا الحديث عن عائيي
ن طريااق عبااد هللا باان ،لااذ يرو ااا ماا ل بااد هللا باان رباااح عاان عائيااي  ال وااااة الث ناااةوأّماا 

 ،(5)رأب ا عان ،(4)و  اع بان ساف ان لير أبي   لى الموصلي، وقد روا ا عان رباح عن عائيي
 .(7)مل ح أبي عن ،(5)حميد أبي بن هللا عبيد عن

ا؛ وّن سااف ان باان و  ااع راو   اا يٌف قااد سااقط حديثاار  ا  مااا قااال اباان اااو ااسا إسااناٌد  اا يٌف جاادا
 متروا. ا وعبيد هللا بن أبي حميداحجر 

ا لير ثابتي من طريق اا إس  .عبد هللا بن رباح عن عائيي  سا الروا ي أ  ا
، وعل ار ل أّنر ل ساف لادينا أي روا اي ثابتاي ل باد هللا بان ربااح عان عائياي واخلالصة:

 نستط ع أن نثبف سماعر منها.

                                       
 .(14/85) الدارقطني عل ( (1
 .(4/258) الدوري  روا ي م ين، ابن تاري ( (2
 (.152ص )( (9
 لا س ماا عل ار ، دخا  بوّراقار، ابتلاي أنار إل صادوقاا  اان الخاو،ي، الرياسي محمد أبو الجراح بن و  ع بن سف ان( (4
 التهاسيب، لبان حجار تقرياب ال ايارة، روى لار الترماسي وابان ماجار. مان حديثار، ،ساقط  قبا ، ،لاذ ،ُنصاح حديثر، من
 .(245:ص)

ياسي حمل  بن الجراح بن و  ع( (5  ساني آخار ،اي مااف التاسا ي،  باار مان عاباد، حاا،ظ ثقاي الخاو،ي، ساف ان أبو الر 
 .(581:ص) التهسيب، لبن حجر سني، روى لر الجماعي. تقريب سب ون  ولر ومائي وتس ين سبع سني وأول سف
السااب ي، روى  نما الحديث، متروا لالب، حميد أبي واسذ البصري  الخطاب أبو الهسلي حميد أبي بن هللا عبيد( (5

 .(975:ص) التهسيب، لبن حجر لر ابن ماجر. تقريب
 وقيا : زياد، وقيا : عاامر، اسامر الهاسلي ناج اي بن حنيف بن عمير بن عامر أو عمير بن أسامي بن المل ح أبو( (7

 يااابروى لااار الجماعاااي. تقر  سلاااا، ب اااد وقيااا  ومائاااي، ثماااان وقيااا : وتسااا ين، ثماااان ساااني مااااف الثالثاااي، مااان ثقاااي، زيااااد،
 .(575:ص) التهسيب، لبن حجر
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 عبد اهلل بن يسار البهياملبحث السادس عشر: 

 ب  يسار البهي  عبد هللاترجمة   المطلب األول:
 ،الخو،ي نزل  ان وقد ،محمد أبا و  نى ،ال واذ بن الزبير مولى ،البهي  سار بن هللا عبد

 . (1)الخو،يون  عنر وروى 
 . (2)" الحديث قلي ّ  ام رو،ا  ثقيا   ان ": قال عنر ابن س د
 .(9)" وثقاتهذ الخو،ي أ   تاب ي من و و ": وقال عنر الس بي

 . (4)ينووّثقر  سلا  حيى بن م 
 . (5)وس را ابن حبان ،ي الثقاف

 . (5)" يخطىء صدوق  ": وقال عنر ابن حجر
 . (7)" الحديث م طرب و و بحديثر، حتج ُ  ل البهي ": بينما قال أبو حاتذ

 وأرى أّن حديث عبد هللا البهي ُ  تبر بحديث الثقاف، ول تزيد مرتبتر عن الحسن.
 . (8)وواحد، ومائي وعيرةترجذ لر الس بي ، من ُتو،ي بين مائي 

 رحمر هللا ت الى. .(3)والباقون  ،"اودب" ،ي البخاري  لر روى 
 
 

                                       
 (.15/941(، وتهسيب الخمال، للمزي )7/952( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(1
 (.8/415( الطبقاف الخبير، لبن س د )(2
 (.7/89( تاري  اعسالذ، للس بي )(9
 (.1/159روا ي ابن محرز ) ا( تاري  ابن م ين (4
 (.5/47لبن حبان ) ،( الثقاف(5
 (.995)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب( (5
 (.2/48لبن أبي حاتذ ) ،( عل  الحديث(7
 (. 7/89( تاري  اعسالذ، للس بي )(8
 (.15/942( تهسيب الخمال، للمزي )(3
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  عبد هللا البهياختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

 .(1)من المتقدمين اعماذ البخاري  أثبف سماإ عبد هللا البهي من عائيي
 وعاان ،عائيااي عاان وروى  ،عااروة و ااسلا ،ا ثياارا  ئياايعا جااالسيُ   ااان ": وقااال عناار اباان حبااان

  .(2)" اجم  ا  عائيي عن عروة
 ٌ  مان مسالذ، وابان خزيماي، وابان حباان ،اي  وأخرج حديث عبد هللا البهي عن عائيي 

 .(9)صحاحهذ
: ، وقاال ،اي آخاراوروى الترمسي ،ي سننر حديثاا من طريق عبد هللا البهي عن عائيي

 . (4)حسٌن صح ح " "
 . (5)" يخرجاا ولذ اعسناد، صح ح ": لا ،   الحاخذ ،ي المستدرا، وقال ب داو س
 .و سا يت من إثباتهذ لالتصال، الميدي إلى إثباف سماإ البهي من عائيي 

؛ ،لما سا لر وعلى النق   من سلا أن ر اعماذ أحمد سماإ عبد هللا البهي من عائيي
 إنماا البهاي ا،يايئا  ، ار أدري  وماا ساا، قاوذ قال وقد ل، : "قال"  عائيي  من البهي سمع " أبو داود:

 . (5)" عروة عن حدث ُ 
 ما  !عائيي من سمع البهي بن هللا عبد ": حنب  بن أحمد قال :حاتذ أبي لبن المراسي و،ي 

 ": قااال البهااي عاان ،الساادي عاان ،زائاادة حااديث ،ااي وقااال " عااروة عاان يااروي  إنمااا ،اياايئا   ااسا ،ااي أرى 
 ، اار ياادإ ، ااان ،زائاادة ماان ساام ر قااد الاارحمن عبااد و ااان " (7) اااا الخماارة حااديث ،ااي" ا  عائيااي حاادثني
. و،ي  سا إخباٌر من اعماذ أحماد أّن عباد الارحمن بان مهادي  اان  اسلا (8)" وين را ،عائيي حدثتني

 ينفي سماإ عبد هللا البهي من عائيي.

                                       
 (.987(، وال ل  الخبير، للترمسي )ص:5/55( انظر: التاري  الخبير، للبخاري )(1
 (.5/48( الثقاف، لبن حبان )(2
(، 2555(، وح )2543(، ح )2/385(، وصااح ح اباان خزيمااي )2595(، ح )4/1355 ح مساالذ )صااحانظاار: ( (9

 (.7555(، ح )15/592(، و)1955(، ح )4/135(، وصح ح ابن حبان )2551وح )
 (.789(، ح )9/149( سنن الترمسي )(4
 (.4359(، ح )9/298( المستدرا على الصح حين، للحاخذ )(5
 (.454أبي داود السجستاني )ص: ( مسائ  اعماذ أحمد ا روا ي(5
 ( س  تي س را ،ي المطلب التالي بإسن هللا ت الى.(7
 (.115( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(8
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 . (2)" عائيي (1)حدثني ": و سلا رّجح أبو حاتذ عدذ صحي قول البهي ،ي حديث الخمرة
 ": و ان مما استدر ر الدارقطني على مسلذ إخراجر لحديث عبد هللا البهاي عان عائياي، وقاال

 . (9)" عائيي عن عروة عن روى  إنما والبهي
 بنااف و،اطمااي عائيااي عاان روايتاار حواصااحّ  قااد ": ورّد القا ااي ع ااا  علااى الاادارقطني بقولاار

 . (4)" يعائي عن روايتر البخارى  س ر وقد ق س،
 . (5)ونق  النووي  الذ القا ي ع ا  على سبي  الت ييد

 

                                       
(، و و بتحقياق ،رياق مان البااحثين بإيارا، وعنا اي د/ سا د 2/48( جاء ،ي  امب  تاب ال ل ، لبن أبي حاتذ )(1
 سا ،ي جم ع النسا ، بتاس ير الف ا  ماع الفاعا  الميناث،  : "ن الجريسيبن عبد هللا الحميد و د/ خالد بن عبد الرحما

و و جائز ،ي ال رب ي؛ ون الف   ُ،ِص  عن ،اعلر المينث بفاص ، و و  ناا  امير المف اول بار، ،جااز ، ار التاس ير 
}إِذَا جَــاءَ َ والت نيااث، لخاان الت نيااث ،ااي  ااالذ ال اارب  ااو الااراجح واوخثاار، وممااا  يااهد ِلمااا ،ااي النساا  قولاار ت ااالى: 

 . " اا [12]الممتحني: {الْمُؤْمِنَاتُ
  (.48ا2/47( عل  الحديث، لبن أبي حاتذ )(2
 (.975( اعلزاماف والتتبع، للدارقطني )ص:(9
 (.7/575( إخمال الم لذ بفوائد مسلذ، للقا ي ع ا  )(4
 (. المنهاج يرح صح ح مسلذ بن الحجاج15/83( يرح النووي على مسلذ )(5
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ع  عائشة    عبد هللا البهيروايا    المطلب الثالث:
عااادة روا اااااف، جااااء منهااااا ،اااي الختااااب الساااتي أربااااع  روى عباااد هللا البهااااي عااان عائيااااي

 روا اف، و ي:
 ال وااة األولر:

 "أي الناااس خياار  النبااي  ساا ل رجاا  : "، قالاافعاان عبااد هللا البهااي، عاان عائيااي
 . (1)«اَلَقْرُن الَِّذي َأَنا ِفيِه، ُثمَّ الثَّاِني، ُثمَّ الثَّاِلُث » قال: 

 ال وااة الث ناة:
ماا  ناف أق اي ماا   اون علاي مان رم اان  : "قالف عن عبد هللا البهي، عن عائيي
 .(2)" إل ،ي ي بان، حتى تو،ي رسول هللا 

 ال وااة الث لثة: 
ُُْمــَرَة ِمـــْن    »:قالااف: قااال لااي رسااول هللا  هااي، عاان عائياايعاان الب َنــاِوِليِني اَل

 .(9)« َلْيَسْت َحْيَضُتِك ِفي َيِدِك »، ،قلف: إني حائ ، ،قال: « اَلَمْسِجِد
 ال وااة ال ابعة: 

عثار أساامي ب تباي البااب، ،ياج ،اي وجهار،  : "، قالافعن عبد هللا البهي، عن عائياي
،تقسرتر، ،ج    مص عنر الدذ و مجار عان وجهار، ثاذ  « َأِميِطي َعَنُه اَلَأَذى »:،قال رسول هللا

 .(4)«َلْو َكاَن ُأَساَمُة َجاِرَيًة َلَحلَّْيُتُه َوَكَسْوُتُه َحتَّى ُأَنفَِّقُه  »قال: 

                                       
/ باااب ، ا  الصااحابي ثااذ الااسين يلاونهذ ثااذ الااسين يلااونهذ أخرجار مساالذ ،ااي صااح حر  تااب ، ااائ  الصااحابي ( (1
( عن أبي ب ر بن أبي ييبي، وياجاإ بان مخلاد، عان حساين بان علاي الج فاي، عان زائادة، 2595(، ح )4/1355)

 عن السدي، عن عبد هللا البهي، عن عائيي بر.
( عان قتيباي عان 789(، ح )9/149اب ماا جااء ،اي تا خير ق ااء رم اان ) تاب/ با ( أخرجر الترمسي ،ي سننر(2

  سا حديث حسن صح ح ". : "أبي عواني، وعن إسماعي  السدي، عن عبد هللا البهي، عن عائيي بر. وقال الترمسي
( عان 592(، ح )1/455( أخرجر ابن ماجر ،ي ساننر  تااب التا مذ/ بااب الحاائ  تتنااول اليايء مان المساجد )(9

ب ر بن أبي ييبي، عن أبي اوحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد هللا البهي، عن عائيي بر. وقال اليي  ي يب أبي 
 حديث صح ح ".  : "اورنيوط ،ي الهامب

( عاان أبااي 1375(، ح )147ااا9/145( أخرجاار اباان ماجاار ،ااي سااننر  أبااواب الن اااح/ باااب الياافاعي ،ااي التاازويج )(4
باااس باان سريااح، عاان عبااد هللا البهااي، عاان عائيااي باار. وقااال اليااي  ياا يب ب اار باان أبااي ياايبي، عاان يااريا، عاان ال 

 حديث حسن بطرقر ". : "اورنيوط ،ي الهامب
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 عبد هللا ب  يسار البهي  الراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 عائشة    م 

، سي أماذ ،ريقين من الخبار؛ اوول ميّيٌد لسماإ البهي من عائييمما تقّدذ أجد نف اا إس
وأصحاب  سا الفريق  ذ: البخاري، ومسلذ، والترمسي، وابن خزيمي، وابان حباان، والحااخذ، والقا اي 

 ع ا ، والنووي رحمهذ هللا.
أصاااحابر  اااذ: عباااد الااارحمن بااان  والفرياااق الثااااني الم اااار  لساااماإ البهاااي مااان عائياااي 

 رحمهذ هللا. عماذ أحمد، وأبو حاتذ، والدارقطنيمهدي، وا
، وجمااااع مااااا اسااااتط ف الوصااااول إل اااار ماااان وب ااااد تقصااااي روا اااااف البهااااي عاااان عائيااااي

 الم لوماف حول روايتر عنها تبّين لي التالي:
ااا بيِّناااا؛ ،قااد جاااء عنااد البخاااري ،ااي التاااري   أّن عبااد هللا البهااي أدرا عائيااي .1 إدراخا
 رأياف": البهاي هللا عباد عان ،(9)السادي عان ،(2)عواناي أبو حدثنا: قال ،(1)لىاوع عبد حدثني الخبير:
 ، و سا إسناٌد حسن.(4)"  الجراد ت خ  عائيي

 و سلا ،ا ثيرا  عائيي جالسيُ   ان ": وح ى  سلا ابن حبان ،ي الثقاف عن عبد هللا البهي أنر
 .(5)" اجم  ا  عائيي عن عروة وعن ،عائيي عن وروى  ،عروة

 :ايتين للبهي صّرح ،يهما بالسماإ من عائييوجدف رو  .2
 عبياد حادثنا ،(5)ليااااال ج اناااعثم بن داامحم حدثنا ،ي صح حر قال: اوولى: روا ا ابن خزيمي

 ......................................................................................... (7)هللا

                                       
 روى لاار اباان ماجاار. ،ماان  بااار ال اياارة ،صاادوق  ،عبااد اوعلااى باان القاسااذ الهمااداني أبااو بياار البصااري الليلاايي  ((1

 .(991)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب
مااف ساني خماس  ،مان السااب ي ،ثقي ثبف ، ي ري الواسطي البزاز أبو عواني ميهور ب نيتربن عبد هللا ال اح( وّ  (2

 .(585)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب ، روى لر الجماعي.أو سف وسب ين
ا(9  ،مان الراب اي ،ورماي بالتيا ع ،صادوق يهاذ ،ي أباو محماد الخاو،يدّ ( إسماعي  بان عباد الارحمن بان أباي  ريماي الس 

 .(158)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب روى لر الجماعي سوى البخاري. ،يرينماف سني سبع وع
 .)2/195( التاري  الخبير، للبخاري )(4
 (.5/48( الثقاف، لبن حبان )(5
، روى لاار البخاااري وأبااو ماااف سااني ساف وخمسااين ،ماان الحاد اي عياارة ،ثقااي ،اماي الخااو،يرّ ( محماد باان عثمااان باان  ّ (5

 .(435)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب داود والترمسي وابن ماجر.
قاال أباو  ،مان التاسا ي ،ثقي  اان يتيا ع ،بن باساذ ال بسي الخو،ي أبو محمد ( عبيد هللا بن موسى بن أبي المختار(7

 ،ماااف سااني ثااالث عياارة علااى الصااح ح ،واستصااغر ،ااي سااف ان الثااوري  ، ااان أثبااف ،ااي إساارائي  ماان أبااي ن اا ذ :حاااتذ
 .(975)ص: ، لبن حجرلتهسيبتقريب ا روى لر الجماعي.
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 ق اايف مااا " :تقااول     ااة  اامعت: قااال البهااي، هللا دعباا عاان الساادي، عاان ،(1)ياايبان عاان
. و اسا إساناٌد رجالار (2)" هللا رسول ب قُ  حتى ي بان ،ي إل رم ان من عليَّ    ون  مما اييئا 

 ثقاف عدا السدي، والبهي، و و بهما حسن.
ا مماان روا ااا ماان طريااق البهااي ج اا  بااين البهااي  وقااد تتب ااُف طاارق  ااسا الروا ااي ،لااذ أجااد أحاادا

 يي واسطي، ،هي إساا   سا بدون ا طراب.وعائ
  ان  هللا رسول أن ،    ة حاثين : قال البهي، هللا عبد عنأّما الروا ي الثان ي، ،هي: 

ُُْمَرَة  »:: للجاريي ،قال المسجد، ،ي  " :قالف عليها " ، صلي يبسطها، أن أراد : "قالف «َناِوِليِني اَل
َِا ِإنَّ »: قال حائ  " إنها  . (9)« َيِدَها ِفي َلْيَس َحْيَض

 وقد تتب ُف طرق  سا الروا ي، ،وجدتها  التالي:
دي. (5)من طريق زائدة (5)، وابن حبان ،ي صح حر(4)روا ا اعماذ أحمد ،ي مسندا  ، عن الس 

 . (3)عن ال باس بن سريح (8)من طريق يريا (7)،ي مسندا وروا ا اعماذ أحمد
 . (12)، عن أبي إسحاق(11)اوحوصمن طريق أبي  (15)وروا ا ابن ماجر

                                       
 قاال إنار  ،ثقاي صااحب  تااب ،( ييبان بن عبد الرحمن التم مي ماول ذ النحاوي أباو م او اي البصاري نزيا  الخو،اي(1

تقرياب  روى لار الجماعاي. ،مااف ساني أرباع وساتين ،مان السااب ي ،منسوب إلى نحوة بطن من اوزد ل إلى علذ النحاو
 .(253)ص: ، لبن حجرالتهسيب

 (.2551(، ح )2/385( صح ح ابن خزيمي )(2
 (.24747، ح )(41/253أحمد )اعماذ ( مسند (9
 (.25455(، ح )42/235(، و)24747(، ح )41/253) المرجع نفسر( (4
 (.1955(، ح )4/135( صح ح ابن حبان )(5
 ،ي ساتين وقيا  ب اد امااف سان ،مان السااب ي ،ينّ ثقاي ثباف صااحب ُسا ،( زائدة بن قدامي الثقفي أبو الصالف الخاو،ي(5

 .(219)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب روى لر الجماعي.
 (.25735(، ح )42/521( مسند أحمد )(7
تغيار حفظار  ،اصادوق يخطاىء  ثيارا  ،( يريا بن عباد هللا النخ اي الخاو،ي القا اي بواساط ثاذ الخو،اي أباو عباد هللا(8

ماااف سااني ساابع أو ثمااان  ،ماان الثامنااي ،ا علااى أ اا  الباادإيدا ا يااد عاباادا  ،ا ااالا و ااان عااادلا  ،منااس ولااي الق اااء بالخو،ااي
 .(255)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب ،روى لر البخاري ت ل قاا والباقون.وسب ين

، روى لار البخااري ،اي اودب المفارد وأباو داود والنساائي وابان من السادساي ،ثقي ،يح الخلبي الخو،يرِ ( عباس بن سّ (3
 .(232)ص: حجر ، لبنتقريب التهسيب ماجر.
 (.592(، ح )1/455( سنن ابن ماجر )(15
مااف ساني تساع  ،مان السااب ي ،ثقاي ماتقن صااحب حاديث ،( سالذ بن سل ذ الحنفي ماول ذ أباو اوحاوص الخاو،ي(11

 .(251)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب روى لر الجماعي. ،وسب ين
 =ثقي م ثر عابد ،  يبِ رة الهمداني أبو إسحاق السَّ ( عمرو بن عبد هللا بن عبيد و قال علي و قال ابن أبي ي ي(12
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دّ و)  بر عن عائيي ي، وال باس بن ّسريح، وأبو إسحاق( ثالثتهذ عن عبد هللا البهيالس 
 .(2)من طريق إسرائي  بن يونس (1)ورواا ابن را و ر، واعماذ أحمد  ،ي مسنديهما

 .(4)لنخ ي، ومن طريق يريا ا(9)ورواا اعماذ أحمد ،ي المسند من طريق ز ير بن م او ي
و ) إسرائي ، وز ير بن م او ي، ويريا ( ثالثتهذ عن أبي إسحاق، عن عبد هللا البهاي، عان 

 بر. عبد هللا بن عمر، عن عائيي
، عاااان الح ااااذ باااان (5)ماااان طريااااق إباااارا  ذ باااان عثمااااان (5)ورواا الطبرانااااي ،ااااي الم جااااذ اووسااااط

 بر. ، عن عائيي(8)، عن عبد هللا البهي، عن عروة(7)عتيبي
 جاءف  سا الروا ي من ثالثي طرق: اا إس

 اوولى: عن عبد هللا البهي، عن عائيي.
 عبد هللا البهي، عن عبد هللا بن عمر، عن عائيي. والثان ي: عن

 عن عبد هللا البهي، عن عروة، عن عائيي. والثالثي:
 الحديث.أما الطريق الثالثي ،ال بد من تر ها ون ،ي سند ا إبرا  ذ بن عثمان، و و متروا 

 ويبقى الخال، بين الطريقين اووليين.

                                                                                                                
، لباان تقريااب التهااسيب روى لاار الجماعااي. ،ماااف سااني تسااع وعياارين ومائااي وقياا  قباا  سلااا ،اخااتلط باا خرة ،ماان الثالثااي

 .(429)ص: حجر
(، ومسااااااااند أحمااااااااد 1759(، ح )9/1518(، و)1717(، ح )9/335( انظاااااااار: مسااااااااند إسااااااااحاق باااااااان را و اااااااار )(1
 (.25584(، ح )49/134(، و)24857)(، ح 41/914)

 ،مان السااب ي ،ثقاي ُتخلاذ ، ار باال حجاي ،إسرائي  بن يونس بن أبي إسحاق الساب  ي الهماداني أباو يوساف الخاو،ي ((2
 .(154)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب روى لر الجماعي. ،ماف سني ستين وقي  ب د ا

او اااي بااان حاااديج أباااو خيثماااي الج فاااي الخاااو،ي نزيااا  ابااان م   اااو: ز يااار، و (5982(، ح )3/273( مساااند أحماااد )(9
 ،مااف ساني اثنتاين أو ثاالث أو أرباع وساب ين ،مان السااب ي ،ثقاي ثباف إل أن ساماعر عان أباي إساحاق با خرة ،الجزيرة

 .(218)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب روى لر الجماعي. ،و ان مولدا سني مائي
  (.25735(، ح )42/521( مسند أحمد )(4
 (.9712(، ح )4/159 جذ اووسط، للطبراني )( الم(5
مااف  ،مان السااب ي ،متاروا الحاديث ،( إبرا  ذ بان عثماان ال بساي أباو يايبي الخاو،ي قا اي واساط مياهور ب نيتار(5

 .(32)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب ، روى لر الترمسي وابن ماجر.سني تسع وستين
ماااف سااني ثااالث  ،ماان الخامسااي ،ثقااي ثبااف ،ق اار إل أناار ربمااا دلااس ،يبااي أبااو محمااد الخناادي الخااو،يتّ ( الح ااذ باان عُ (7

 .(175)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب روى لر الجماعي. ،ولر نيف وستون  ،عيرة أو ب د ا
مااف قبا  المائاي  ،من الثالثي ،ثقي ،ق ر ميهور ،( عروة بن الزبير بن ال واذ بن خويلد اوسدي أبو عبد هللا المدني(8

 ، لبان حجاارتقرياب التهااسيب روى لار الجماعااي. ،ومولادا ،ااي أوائا  خال،اي عثمااان ، ين علاى الصااح حساني أرباع وتساا
 .(983)ص:
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 أما الطريق اوولى ،روا ا السدي، وال باس بن سريح، وأبو اسحاق السب  ي.
 والثان ي انفرد بروايتها أبو اسحاق.

ّدي ،هو صدوٌق وتاب ر الثقي عباس بن ّسريح ،روايتهما على  سا مقبولي.  أما الس 
، وتااارةا عاان ،تااارة يااروي عاان البهااي عاان عائياايأمااا أبااو اسااحاق ،قااد ا ااطربف روايتاار 

، وقاااد ناااّص ال لمااااء علاااى أن أباااي اساااحاق الساااب  ي قاااد البهاااي عااان ابااان عمااار عااان عائياااي
، وجااء س ار (2)عنار  اناف ب اد الخاتالط م او اي بان وز يار، وأّن روا ي إسرائي  بان ياونس، (1)اختلط

 ابن عمر ،ي إسناد أبي اسحاق من روايتهما.
ء الحفظ.(9)قد ذ السماإ من أبي إسحاق أما يريا ،هو  ، لخنر سيِّ

، ولذ يتبين لي وقف أما أبو اوحوص ،قد روى عن أبي إسحاق عن البهي عن عائيي
 سماعر من أبي إسحاق، لخن روا ي السدي وابن ّسريح تقوي روايتر.

ق بااال واسااطي  ااي الطرياا يتبااين لنااا ماان  ااسا الدراسااي أّن طريااق البهااي عاان عائيااي اا إس
يها تصريح عبد هللا البهي بسماعر من عائيي   .(4)،يها اوقوى، واوسلذ من ال ل ، و قوِّ

، أمااا والمالحااظ أن اعماااذ البخاااري قااد صااّرح ب اا  و ااوح بسااماإ البهااي ماان عائيااي
اعماذ أحماد ،قاد س ار أنار لا س لد ار ِعلاذ  اا،  بالنسابي لساماإ البهاي مان عائياي، وسلاا وا اٌح مان 

 وما ساا، قوذ قال وقد ل، : "قال"  عائيي  من البهي سمع ": ل أبي داود عندما س لرردا على سيا
 .(5)" عروة عن حدث ُ  إنما البهي ا،ييئا  ، ر أدري 

 وعلى  سا   ون اعماذ البخاري لد ر زيادة علذ  ،ي إثباف السماإ، والُمثِبف مقّدذ على النا،ي.
 ، وجلس م ها، وسمع منها.أّن عبد هللا البهي أدرا عائيي والنتيجة:

                                       
 (.941)ص: ، لبن الخ ال( الخواخب النيراف(1
 (.955( المرجع نفسر )ص:(2
 (.2/457( مسائ  اعماذ أحمد، روا ي ابنر صالح )(9
(، ح 41/253أحماااااد ) اعمااااااذ ا اااااي ،اااااي: مساااااندلهاااااسا الرو  ( جااااااء تصاااااريح البهاااااي بساااااماعر مااااان عائياااااي(4
(، وقااد ناااقب الاادارقطني ،ااي 1955(، ح )4/135(، وصااح ح اباان حبااان )25451، ح ))42/231(، و)24747)

والقاااول قاااول مااان قاااال عااان البهاااي عااان عائياااي " . علااا  الااادارقطني  : "ال لااا  طااارق  اااسا الحاااديث، وقاااال ،اااي النها اااي
 (.955ا14/954)

 !استدراخر على مسلذ روايتر من طريق البهي عن عائييوالغريب أنر قال سلا مع 
 (.454( مسائ  اعماذ أحمد ا روا ي أبي داود السجستاني )ص:(5
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 عراك بن مالك الغفارياملبحث السابع عشر: 

 عراك ب  مالكترجمة   المطلب األول:
 بالمديناي ينازل و اان ، ناناي بناي الغفااري مان مالاا بان عاراا ،ال اباد ،الحالّصا ،الفق ر ،اعماذ

 .(1)ال املين ال لماء أحد ،لفار بني ،ي
ر، ب ثااارة صااا امر، حتاااى قاااالوا عنااار أنااار  اااان  صاااوذ مااان ال لمااااء ال ّبااااد، وقاااد ُعااا  اااان 

 .(2)الد ر
 باان ال زيااز ، ،قّرباار، وأخرماار، وأحباار، قااال عبااد(9)علااى عماار باان عبااد ال زيااز  و،ااد 

ا " مالا بن ب راا ل  دِ  أبي  ان ما ": ال زيز عبد بن عمر  .أحدا
ا أعلذ ما : "ال زيز عبد بن عمر وقال  وسلاا مالاا، بان اعارا مان صاالةا  أخثار الناس من أحدا

   .(4)آ اف " عير ر  ي    ،ي  قرأ  ان : "روا ي و،ي و سجد "، عير    ،ي ير ع أنر
وعناادما  صااطحب أ اا  هللا اوتق اااء ماان أمثااال عماار باان عبااد ال زيااز، وعااراا باان مالااا ا ول 

بان  عمار ر ُأتاينز يهذ على هللا ت الى ا تخرج لنا من صحبتهذ أحلى القصاص وال بار، ومان سلاا أّنا
ا ال زيز عبد ، يوما  عراا لر ،قال حبها، ُ  " و ان للمديني سق ا المديني، تمر من  سا   نّ  ": ،قال بتمر 

 أصاابا ،اإن قبار، مو اع عائياي بياف ،اي ،إن ؛تنزلها حتى سرف لو الميمنين أمير  ا ": مالا بنا
ا بار هللاُ   اسب ُ  عاساب   مان  اان ما عراا!  ا و حا " :عمر ،قال ، ر " د،نف قدرا  إل خلقار مان أحادا
، (5)" أ اااالا  لاااسلا أرا اااا أن نفساااي ،اااي بلغاااف منزلتاااي أن هللا   لاااذ أن قبااا  مااان  صااايبني أن أحاااب وأناااا

 رحمهما هللا.
ا  ال زيز  عبد بن  ان عمر   ر عِماومن سلاا أّنا ،إقامي ال دل زمن خال،ترعلى حريصا

و ااان عااراا باان مالااا ماان أياااد  والمظااالذ، الفاايء مااروان قباا  ح ماار ماان بنااو حااازا مااا علااى انتاازاإ
ا تو،ي عمر تاولى ب ادا يزياد بان عباد الملاا، وولاى يزياد علاى أصحاب عمر عوناا لر على سلا، ،لمّ 

ااا قااد رحاا  لإلقامااي ،ااي المدينااي، ،قّرباار  النصااري  هللا عبااد باان الواحااد المدينااي عبااد المدينااي، و ااان عراخا
 يجلس و ان دونر، أمراا  قطع ل ) و ان ح "،الصال الرج ّ  صاِحْب  ": واليها عبد الواحد، و ان  قول

اااا  اااو ،بيناااا ساااريرا، علاااى م ااار  ينزلااار حتاااى حرسااا اا عاااراا ماااع أن اب اااث يزياااد  تااااب أتااااا إس م ااار يوما

                                       
(، وساااير أعاااالذ النااابالء، 13/545(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي )7/243( انظااار: الطبقااااف الخبيااار، لبااان سااا د )(1

 (.5/59للس بي )
 (.13/547(، وتهسيب الخمال، للمزي )7/255( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(2
 (.158/ 45( تاري  دميق، لبن ع ساخر )(9
 (.13/547(، وتهسيب الخمال، للمزي )172ا45/171( انظر: تاري  دميق، لبن عساخر )(4
 (.45/153( تاري  دميق، لبن عساخر )(5
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 ،اابتع عاراا بياد خاس ": السارير ا علاى م ار اا وعاراا لحرسايّ   ،قاال حمولتار، عاراا من وخس ،(1)الّ  ْ دّ 
ا  غدو عراا و ان الحرسّي، سلا ،ف   ،يها " راتق حتى د لا إلى توجر ثذ راحلي، مالر من  إلاى رب مِّ

 بان ب ار أباو و اان إليهاا،  صا  الحرساي   تر ار ،ماا بها، ينصر، ثذ الصلواف، ، ر ، صلي المسجد،
 ، قدمار اوحاوص إلاى أرس  ولي ،لما الملا، عبد بن سل مان إمرة ،ي د لا إلى اوحوص نفى حزذ
و،اي  عاراا ( عان والفقار اوحاوص، عان اليا ر يايثرون  د لاا ،    ، خرمر، اوحوص ،مدحر إل ر،

 إسا ال صاار صااليف ،لمااا الحاارس ،ااي بالمدينااي  نااف ": قااال اويلااي خالااد باان عقياا  عاان روا ااي  أخاارى 
 و اان وقاع حتاى لطمار منار دناا ،لماا عل ار، ُدلَّ  حتاى مالاا بن عراا عن  س ل الناس يتخطى برج 
ا  إليهاا، ،ُنفاي د لاا، إلاى البحار ،اي مر اب ،اي ُجِ ا  حتاى بار قانطلا ثاذ برجلار، جاّرا ثاذ  بياراا، ييخا
 يزيد ، خرجر د لا، إلى اونصار من ياعراا  ان رجالا  اوحوص نفى قد ال زيز عبد بن عمر و ان
 أولدنااا عّلااذ رجااالا  إلينااا نفااى قااد عماار  ااان خيااراا يزيااد عنااا هللا جاازى   قولااون: د لااا أ اا  ، ااان منهااا،

 .(2)الخير" يد ر على هللا عّلمنا رجالا  إلينا أخرج يزيد وأن الباط ،
ولذ يس ر ال لماء عراخاا مع المدلِّسين، وس روا ،ي  تب اعرسال من حيث روايتار عان عائياي

(9). 
 .(4)" بالمديني الملا عبد بن يزيد خال،ي ،ي تو،ي ": قال ابن س د
 ،ي ماف :قالوا و لهذ ،س د بنا لير بالمديني ماف ب نر صرح من أر ولذ ": قال ابن حجر

 .(5)الملا " عبد بن يزيد زمن
، واباااان (7)، وابااان حباااان(5)وممااان قاااال أنااار تاااو،ي ،اااي زماااان يزياااد بااان عباااد الملاااا: خل فااااي بااان خ ااااط

 . (8)عساخر
 . (3)الس بي أنر تو،ي ،ي د لا س رو 

                                       
ااا، د  ااا لاار: و قااال ُم اارَّب، أعجمااي اسااذ ّدْ ّلااا( (1  الاا من بااالد بااين مرسااى و ااو الاا من، بحاار ي،اا جزياارة و ااي أ  ا

 البلادان، ل ااقوف الحماوي  إليهاا. م جاذ نفاوا أحاد   علاى ساخطوا إسا أم اي بناو  اان حاارة، حرجاي،  ا ِّقي، بلدة والحبيي،
(2/432). 

 (.174ا45/179( تاري  دميق، لبن عساخر )(2
 .(295:ص) التحصي ، لل الئي جامع( (9
 (.7/243) لبن س د ،( الطبقاف الخبير(4
 (.7/179( تهسيب التهسيب، لبن حجر )(5
 (.447لخل في بن خ اط )ص: ،( الطبقاف(5
 (.5/281( الثقاف، لبن حبان )(7
 (.45/153( تاري  دميق، لبن عساخر )(8
 (.5/54( سير أعالذ النبالء، للس بي )(3
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 ال زيااز، عبااد باان عماار مااوف ب ااد ومئااي إحاادى سااني ،ااي الملااا عبااد باان يزيااد اسااتخال، و ااان
 أو ومائااي، أربااع سااني ،ااي: تااو،ي ل لاار ": ، ولااسا قااال الااس بي(1)وياايئاا ساانين أربااع الخال،ااي ،ااي وم ااث
 .(2)"قبلها

 رحمر هللا ت الى. .(9)الجماعي لر روى 

                                       
  (.13/543( تهسيب الخمال، للمزي )(1
 (.5/54( سير أعالذ النبالء، للس بي )(2
 (.13/543( تهسيب الخمال، للمزي )(9
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  عراك ب  مالكاختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

ا ماان المتقاادمين، أو المتاا خرين أثبااف سااماإ عااراا باان   مالااا ماان عائياايلااذ أجااد أحاادا
 جااءتني ": وابن حباان ا و ماا مان المتقادمين ا أخرجاا حديثار عان عائياي اصراحيا، لخّن اعماذ مسلما 

 و سا   ني اتصال الحديث عند ما. (1)تمراف..." ثالث ، ط متها لها، ابنتين تحم  مس يني
 َما الرََّضاَعِة ِمَن ُرُمَيْح  »و سلا الدارقطني من المتقدمين اعتبر أّن الطريق الصح حي لحاديث: 

 .(9)دون س ر عروة بينهما ،  ي طريق عراا عن عائيي(2)« النََّسِب ِمَن َيْحُرُم
 ، تخلاذ عان علاي ساقوط خالاد « اْسـَتَقِبُلوا ِبَمَقَعـَدِتي اَلِقْبَلـةَ    »:ئ  عن حاديث سلا عندما سُ 

ب دذ وجود راو  بين عراا وعائييمالا، ولذ يس ر عليا  بن وعراا الحساء، الصلف بين خالد أبي بن
،  سا ،ي عللر، أما ،ي سننر ،قد اعتبر سند علي بن عاصاذ، عان خالاد الحاساء، عان خالاد (4)

 .(5)لهسا الحديث إسناد   أ بط  و بن أبي الصلف عن عراا عن عائيي ا
 ار سام ف أباا عباد هللا وس ": (5)ءيأحماد بان محماد بان  اان أّما من جهي نفي السماإ ،قد قاال

وا ُلــوَِّح » :قاال عاان النباي  ،عان عائياي  ،عان عااراا بان مالاا ،حاديث خالاد بان الصالف
 ،،ا ن را ،سام ف عائياي  :عاراا بان مالاا قاال :،قلاف لار ،مرس  :،قال ،« ِةبَلى الِقَلي ِإِدَعَقَم

قاال  . اسا خطا  ،إنماا ياروي عان عاروة  !مالر ول ائيي  !عراا بن مالا من أين سمع عائيي :وقال
عان خالاد الحاساء  رواا ليار واحاد   :،قاال ،عن خالد الحاساء ،حماد بن سلمي :قلف  من روى  سا :يل

 .(7)" ا عن حماد بن سلمي ل س ، ر سم فُ أ  ا  وقال لير واحد   ،ل س ، ر سم فُ 
 :(8)موسى بن  ارون  وقال

                                       
 (.448(، ح )139ا2/132(، وصح ح ابن حبان )2595(، ح)4/2527( انظر: صح ح مسلذ )(1
 ، ح(1575ااااا2/1553) الفحاااا  مااااء ماااان الر ااااعي تحااااريذ بااااب مساااالذ ،اااي صااااح حر  تااااب الر اااااإ/ أخرجااار( (2
بن أبي رباح، وعراا بن مالا أرب تهذ عن عاروة ، من طريق ابن يهاب الز ري، و ياذ بن عروة، وعطاء (1445)
 بن الزبير، عن عائيي بر.ا

 (.55ا15/55( عل  الدارقطني )(9
 (.14/984) المرجع نفسر( (4
 ، وست تي تراجذ الرواة المس ورين ،ي  سا المطلب ،ي مطلب الترج ح ل رورتها  ناا.(1/35( سنن الدارقطني )(5
 وساب ين، ثاالث ساني مااف عيارة، الحاد اي من تصانيف، لر حا،ظٌ  ثقيٌ  اوثرذ، رب  أبو  ان  بن محمد بن أحمد( (5

 .(84:ص) التهسيب، لبن حجر روى لر النسائي. تقريب
 (.152( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(7
أرباع  ( موسى بن  ارون أبو عمران البزاز الحّمال اعماذ، الحا،ظ الخبير، الحجي، الناقد، محدث ال راق، ولد ساني(8

 =عيرة ومائتين. قال أبو ب ر الخطيب:  ان موسى ثقيا، حا،ظاا،  ثيّر الحج، ، ان ُ قا ذ ببغاداد ساني، و حاج ويجااور
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 .(1)" ييئا من عاعراا بن مالا ل ن لذ لر سماعا  "
 تحماا  مساا يني جاااءتني ":  حااديث عااراا عاان عائيااي (2)هيدوعااّد أبااو الف اا  اباان عمااار الياا

 علا من اوحادياث التاي انتقاد ا علاى اعمااذ مسالذ ،اي  تابار  تمراف..." ثالث ، ط متها لها، ابنتين
" ، عّلاار بالنقطاااإ بااين عااراا  مرساا  حااديث عناادنا و ااسا ": وقااال عناار ،مساالذ صااح ح ،ااي اوحاديااث
 .(9)وعائيي

 .(4)الزبير " بن عروة بينهما عائيي من  سمع مالا لذ بن عراا ": وقال الحاخذ
  ساامع لااذ: ،قياا  روى عاان عائيااي، ": أمااا المتاا خرون ،قااد قااال الااس بي  ،ااي ترجمااي عااراا أناار

 .(5)"منها
 .(5)يلقها " ولذ ": ،قد س ر عراخاا ،ي الرواة عنها وقال أّما ،ي ترجمي عائيي

  .(7)ئييونفى ابن ق ذ الجوزيي سماإ عراا من عا

                                                                                                                
اا. ساير جِ سني، وأظنر  ان يتَّ  ر ،ي ل ون سلا. ماف ،ي يهر ي بان، سني أربع وتس ين ومائتين، ولار ثماانون عاما

 ( باختصار.118ا12/115) ، للس بيأعالذ النبالء
 .(127عل  اوحاديث ،ي صح ح مسلذ، لبن عمار اليهيد )ص:انظر: ( (1
  بياارٌ  الحساان، إماااذٌ  أبااي اباان اليااهيد الحااا،ظ عمااار باان محمااد باان أحمااد باان محمااد الهااروي  الحااا،ظ الف اا  أبااو( (2

 حتر،صا ،اي مسالذ حاديث ،اي عللهاا باّين التاي اوحاديث من حديثاا وثالثون  ب  ي ، ر جزء لر الحديث، ب ل  عار،ٌ 
ا خّرج وقد الباب، بحلقتي مت لق و و بم ي القرامطي قتلر  عيارة سابع ساني تاو،ي   تما  ولاذ مسالذ، رساذ علاى صح حا

 .(2/28) بالو، اف، لصالح الدين الصفدي ما ي. الوا،ي وثلث
 (.125( عل  اوحاديث ،ي صح ح مسلذ، لبن عمار اليهيد )ص:(9
 (.152ا151( سيالف السجزي للحاخذ )ص:(4
 (.5/54) ، للس بي( سير أعالذ النبالء(5
 (.2/197) المرجع نفسر( (5
 (.2/951) ،ي  دي خير ال باد، لبن الق ِّذ ( زاد الم اد(7
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ع  عائشة    عراك ب  مالكروايا    المطلب الثالث:
، وب ا  اوحادياث (1)بان مالاا الخثيار مان اوحادياث عان راو  عان عائيايروى عاراا 

 ، و ي  التالي: عنها مبايرةا  روايتان لر ،ي الختب الستيمبايرةا، و  عن عائيي 
 ال زياز، عباد بن عمر ثحدِّ  ُ  مالا، بن عراازياد بن أبي زياد أّنر سمع  عن ال وااة األولر:

 تمااااراف، ثااااالث هاااا، ط متُ  لهااااا، ابنتاااين تحماااا  مساااا يني جااااءتني : "قالااااف أنهاااا ،عائيااااي عااان
 التماارة، ف،يااقَّ  ابنتا ااا، ،اسااتط متها لت خلهااا، تماارة ،يهااا إلااى ور، ااف تماارة، منهمااا واحاادة  اا  ، عطااف

 ، هللا لرسااااول صاااان ْف  الااااسي رفُ ،ااااس  ياااا نها، ،اااا عجبني بينهمااااا، ت خلهااااا أن تريااااد  انااااف التااااي
َِا َأْوَجَب َقْد اللَه ِإنَّ»:،قال َِا َل َِا َأْو اَلَجنََّة، ِب َِا َأْعَتَق  .(2)«النَّاِر  ِمَن ِب

  هللا رساول عناد رِ اسُ  : "قالاف ،عائياي عن ،مالا بن عراا عن ال وااة الث ناة:
ــْمُأَر »:،قاااال ،" القبلاااي بفاااروجهذ  ساااتقبلوا أن   ر اااون  قاااوذٌ  ــْد اُهـ ــا  َقـ ــَتَقِبُلوا! َفَعُلوَهـ ــَدِتي اْسـ  ِبَمَقَعـ

 .(9)«اَلِقْبَلَة

                                       
( أخثر اوحاديث التي روا ا عراا من أحاديث عائيي  ي عن عروة عنها، وب  ها عان أباي سالمي عنهاا، راجاع (1

 (.12/954(، )12/17تحفي اويرا، )
(، ح 4/2527ر مسااالذ ،اااي صاااح حر  تااااب البااار والصااالي واآلداب/ بااااب ، ااا  اعحساااان إلاااى البنااااف )( أخرجااا(2
( عن قتيبي بن س يد، عن ب ر بن م ر، عن ابن الهاد يزيد بن عبد هللا بن أسامي، عن زياد بن أبي زياد ا 2595)

 عن عائيي بهسا.مولى ابن ع َّاب ا عن عراا بن مالا، قال : سم تر  حدِّث عمر بن عبد ال زيز، 
باحتاااار دون (9 ( أخرجااار ابااان ماجااار ،اااي ساااننر  تااااب الطهاااارة/ بااااب الرخصاااي ،اااي )اساااتقبال القبلاااي( ،اااي الخناااف، وا 

( عاان أبااي ب اار باان أبااي ياايبي وعلااي باان محمااد،  ال مااا عاان و  ااع، عاان حماااد باان 924(، ح )1/215الصااحارى )
 ا بر.سلمي، عن خالد الحساء، عن خالد بن أبي الصلف، عن عراا بن مال
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 م  عائشة    عراك ب  مالكالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
، وروايتااار عنهاااا ،اااي صاااح ح نالحاااظ مماااا سااابق أّن عاااراا بااان مالاااا روى عااان عائياااي

ح ،ي صحي سماإ عراا من عائيي ج ر ر منها، وللتمسلذ، ومع  سا ،قد نفى  ثيٌر من ال لماء سماعّ 
 لبد من دراسي  ا،ي الم ط اف السابقي، ومن  نا أقول:   

، وثباف سااماعر مان أبااي إّن عاراا بان مالااا تااب يٌّ ماادني، وقاد عاااب ،اي زمان عائيااي
 ، وقد ماف أبو  ريرة ب د عائيي(2)، وبنص ال لماء على سلا(1) ريرة بتصريحر بالسماإ منر

ا، و ااسا مااا يباارر لنااا ، واحتمااال لقائاار بإساا  ااو م اصااٌر ل ائياايبسااني أو ساانتين،  هااا مم ااٌن جاادا
، ول س  ناا أي  دلي   على نفي سماعر للحديث الاسي إخراج مسلذ لحديث عراا عن عائيي

، ،ال  م نناا ب اد سلاا أن ننفاي ساماعر لهاسا الحاديث منهاا، وربماا أخرجر لر مسلذ عن عائيي
وقاد ولاسا أخرجار ،اي صاح حر،  حديث بالساف قد سم ر عراا من عائياي عِلذ مسلذ أّن  سا ال

استقصيف طرق  سا الحديث ،لذ أجد ،ي أيّ  مما وق ف عل ر مان الطارق طريقااا عان عاراا عان راو  
، ن ااذ  ناااا حااديٌث آخاار ميااابٌر لهااسا الحااديث و ااو ماان روا ااي عااروة عاان عائياايعاان عائيااي

، ،اال حديث عروة أّن عراخااا رواا عنار عان عائياي، ولخني لذ أجد ،ي أي  من طرق (9)
،ي الروا ي التاي أخرجهاا مسالذ طالماا  نستط ع القول باحتمال سقوط عروة بين عراا وعائيي 

 ال ،إننا ل نستط ع أن ننفيوعلى أّ ي حأّن طرق الروا ي ل تلمح لسلا، 
 . (4)عم ان سماعر منها مع قوة الحتمالف الميّيدة من عائييلهسا الحديث  سماإ عراا

                                       
 (.382(، ح )2/575(، و)52(، ح )1/85( انظر على سبي  المثال: صح ح مسلذ )(1
 (.7/88للبخاري ) ،( التاري  الخبير(2
، ح (4/2527 تااااب البااار والصااالي واآلداب/ بااااب ، ااا  اعحساااان إلاااى البنااااف ) مسااالذ ،اااي صاااح حر أخرجااار( (9
 أخبرنااا هللا، عبااد أخبرنااا ساال مان، باان ساالمي حاادثنا اس،قهااز  باان هللا عبااد باان محمااد حاادثنا ، قااال اعماااذ مساالذ:(2523)

 عباد بان هللا عباد وحادثني ح عائياي، عان عاروة، عان حازذ، بان ب ر أبي بن هللا عبد حدثني يهاب، ابن عن م مر،
 حادثني الز اري، عان يا يب، أخبرناا ال ماان، أباو أخبرناا: قاال اا لهماا واللفاظ اا إساحاق بن ب ر وأبو بهراذ، بن الرحمن

 وم هاا امارأة، جااءتني : "قالاف ، النباي زوج  عائياي أن أخبرا الزبير، بن عروة أن ب ر، أبي بن هللا عبد
 ت خا  ولاذ ابنتيهاا، باين ،قسامتها ، خاستها إ ا اا، ، عطيتهاا واحادة، تمارة ليار يايئا عنادي تجاد ،لاذ ،سا لتني لهاا، ابنتان
َمـِن اْبُتِلـَي ِمـَن     »:  النباي ،قاال حاديثها، ،حدثتُار  النباي علاي ،ادخ  وابنتا اا، ،خرجف قامف ثذ ييئاا، منها

ِِنَّ ُكنَّ َلُه ِسْتر ا ِمَن النَّاِر  .«اَلَبَناِت ِبَشْيٍء، َفَأْحَسَن ِإَلْي
( رّ ازف ،اي  الماي علاى تبريار ، ا  اعمااذ مسالذ ولاذ أس ار ابان حباان؛ ون صاح ح اعمااذ مسالذ لار م انتار عناد (4

،اإن بّررناا  ،والقباول، ووّن صاح ح ابان حباان لا س  نااا إجمااٌإ علاى صاحي أحاديثاراومي التاي ياهدف لار بالصاحي 
 ومن نفس الطريق. ،انسحب عل ر ،   ابن حبان ل س ما وأنهما أخرجا نفس الحديث ا و و او ذا ،   اعماذ مسلذ 



1

4 8 
 

 بن مالك الغفاريالفصل الثاني: الدراسة التطبيقية                                                          املبحث السابع عشر: عراك 
148 

 وحديثار": قال الريايد ال طاار ب اد س ارا للحاديث الاسي أخرجار مسالذ ل اراا عان عائياي
 وعصاارٌ  ،واحااد بلاادٌ  جم همااا وقااد ساا ما ل ،منهااا بالخل ااي سااماعر عاادذ علااى ياادل ل عنهااا رجاا  عاان
 نااص  مااا ا خال،اار علااى الاادلي   قااوذ حتااى  مساالذ عنااد السااماإ علااى محمااولٌ  ومثلاار و ااسا ،واحااد
 أبااي ماان سااماعر ثبااف وقااد ،مم اانٌ  جااائزٌ   عائيااي ماان عااراا ،سااماإ ا  تاباار مقدمااي ،ااي عل اار
 .(1)" أعلذ وهللا ، الصحابي من وليرا ، ريرة

ساام ف أبااا عبااد هللا وس اار  ": ءيأحمااد باان محمااد باان  ااان، اار  قااالأّمااا الحااديث اآلخاار الااسي 
حولااوا  :قااال عاان النبااي  ،عاان عائيااي  ،عاان عااراا باان مالااا ،حااديث خالااد باان الصاالف

 ،،اا ن را ،ساام ف عائيااي  :عااراا باان مالااا قااال :،قلااف لاار ،مرساا  :،قااال ،مق اادي إلااى القبلااي
قاال  . اسا خطا  ،إنماا ياروي عان عاروة  !مالر ول ائيي  !عراا بن مالا من أين سمع عائيي :وقال
حاد عان خالاد الحاساء رواا ليار وا :،قاال ،عن خالد الحاساء ،حماد بن سلمي :قلف  من روى  سا :لي

 .(2)" ا عن حماد بن سلمي ل س ، ر سم فُ وقال لير واحد أ  ا  ،ل س ، ر سم فُ 
وقاااد تتب اااُف طااارق  اااسا الحاااديث ،وجااادف أّن  اااسا الحاااديث مااادارا علاااى راوياااين؛ خالاااد بااان أباااي 

 .(4)، وج فر بن رب  ي(9)الصلف
حماد:  ، ورواا عن(5)لمي، وعنر حماد بن س(5)وقد رواا عن خالد بن أبي الصلف: خالد الحساء

 .........................................................................، (7)إسحاق بن  حيى

                                       
 (.257ا255)ص: ، للرييد ال طار( لرر الفوائد المجموعي(1
 (.152)ص: ( المراسي ، لبن أبي حاتذ(2
 ر،، وح ذ عل ر ابن حجر أنر مقبول. انظر: ا، وقال عنر الس بي: ل   اد  ُ ( قال عنر اعماذ أحمد: ل س م رو،ا (9

 (.188)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيبو (، 1/592) ، للس بيوميزان العتدال
مساااي، ماااف ساااني ساااف ( ج فاار بااان رب  ااي بااان ياارحبي  بااان حساااني الخناادي أباااو ياارحبي  المصاااري، ثقاااي، ماان الخا(4

 (.145وثالثين ومائي، روى لر الجماعي. تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:
( خالد بان مهاران أباو المناازل بفاتح الما ذ وقيا : ب امها و سار الازاي البصاري الحاسَّاء ... قيا  لار سلاا ونار  اان (5

امساي، وقاد أياار حمااد بان زياد يجلس عند ذ، وقي : ونر  ان  قول: احاس علاى  اسا النحاو، و او ثقاي يرسا ، مان الخ
إلااى أن حفظاار تغياار لمااا قاادذ ماان الياااذ، وعاااب عل اار ب ُ ااهذ دخوّلاار ،ااي عماا  الساالطان. روى لاار الجماعااي. تقريااب 

 (.131بن حجر )ص:ل ،التهسيب
مان  باار  ،وتغيار حفظار با خرة ،أثباف النااس ،اي ثاباف ،عابادٌ  يٌ ثقا ،( حماد بن سلمي بان ديناار البصاري أباو سالمي(5
ااا وبق ااي أصااحاب الختااب السااتي. ،ماااف سااني ساابع وسااتين ،مناايالثا تقريااب التهااسيب، لباان حجاار  روى لاار البخاااري ت ل قا

 (.178)ص:
ا  و:  حيىو (، 157(، ح )1/35( سنن الدارقطني )(7  ،نزيا  بغاداد ،أو أباو ب ار ،يني أباو ز ريااحِ يلّ ابن إسحاق السِّ

تقرياب التهاسيب، لبان  لار مسالذ وأصاحاب السانن اورب اي. روى  ،ماف سني عير ومائتين ،من  بار ال ايرة ،صدوق 
 .(587حجر )ص:
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ويزياد  ،(5)، وأساد بان موساى(4)، والوليد بن صالح(9)، وأبو  ام  الجحدري (2)وبهز بن أسد ،(1)وو  ع
ااا ماان قولاار (5)باان  ااارون  ااا بح ا ااي أماارا السااي(، وأبااو داود الط  . ) مر،وعا ، (7)(  ) مر،وعا
 عراا عن عائيي". ":  لهذ قالوا

؛ ،ارواا عان حمااد بان سالمي، عان خالاد الحاساء، عان خالاد بان (8)وخالفهذ موساى بان إساماعي 
 .(3)( ) مر،وعاا من قولر   معت     ةأبي الصلف، عن عراا قال: 

د الحاساء عان رجا  عان عاراا عان ،رواا عن خال (15)وتابع حماد بن سلمي عبد الو اب الثقفي
 .(11)( ) مر،وعاا بح ا ي أمراعائيي

                                       
،ااي الخنااف،  ) أي اسااتقبال القبلااي ( (  تاااب الطهااارة/ باااب الرخصااي ،ااي سلااا1/215ساانن اباان ماجاار ) :انظاار( (1

باحتاار دون الصااحارى ح ) (، 1/145مصاانف اباان أبااي ياايبي )و (، 25559(، ح )41/515مسااند أحمااد )و (، 924وا 
 ،ياساي أباو ساف ان الخاو،يابن الجاراح بان ملا ح الر   و: و  ع و  .(157(، ح )1/35سنن الدارقطني )و ، (1519ح )

روى  ،ولار ساب ون ساني ،ماف ،ي آخر سني سف و أول سني سبع وتسا ين ومائاي ،من  بار التاس ي ،ثقي حا،ظ عابد
 .(581تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:لر الجماعي. 

 ،مان التاسا ي ،ثقاي ثباف ،ابن أسد ال مي أبو اوسود البصري   و: بهزو (. 25897ح )(، 49/91( مسند أحمد )(2
 .(128تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:روى لر الجماعي.  ،وقي  قبلها ،ماف ب د المائتين

مان  ،ثقاي حاا،ظ ،ابن حسين بن طلحي الجحدري أباو  اما   و: ، ي و (. 25833(، ح )49/75( مسند أحمد )(9
روى لار البخااري  ،و او أوثاق مان عمار  اما  ابان طلحاي ،ولار أخثار مان ثماانين ساني ،سني سبع وثالثين ال ايرة ماف

 .(447تقريب التهسيب، لبن حجر )ص: ت ل قاا ومسلذ وأبو داود والنسائي.
 ،ابان صاالح النخااس ال ابي أباو محماد الجازري   او: الوليادو (. 1535(، ح )2/557( مسند إسحاق بن را و ر )(4

 .(582تقريب التهسيب، لبن حجر )ص: ، روى لر اليبيخان.من صغار التاس ي ،ثقي ،غدادنزي  ب
اباان موسااى باان إباارا  ذ باان الوليااد باان عبااد الملااا باان   ااو: أساادو (. 5535(، ح )4/294( ياارح م اااني اآلثااار )(5

اا روى لاار  ،ر ثمااانون ولاا ،ماااف سااني اثنتااي عياارة ،ماان التاساا ي ،ب و، اار نصاابغاارِ صاادوق  ُ  ،ينّ مااروان اومااوي أسااد الس 
 .(154تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:البخاري ت ل قاا وأبو داود والنسائي. 

ابااان  اااارون بااان زاسان السااالمي ماااول ذ أباااو خالااااد  اااو: يزياااد و (. 25527(، ح )152اااا49/151( مساااند أحماااد )(5
تقريااب ر الجماعااي. ، روى لااوقااد قااارب التساا ين ،ماااف سااني سااف ومااائتين ،ماان التاساا ي ،ثقااي مااتقن عابااد ،الواسااطي

 .(555التهسيب، لبن حجر )ص:
 (.9/128( مسند أبي داود الط السي )(7
ول  ،ماان صااغار التاساا ي ،ثقااي ثبااف ، ي ميااهور ب نيتاار وباساامروسّ ُبااري أبااو ساالمي التَّ ّقاانْ ( موسااى باان إسااماعي  المِ (8

تقريااب التهااسيب، لباان ماعااي. روى لاار الج ،ماااف سااني ثااالث وعياارين ،تخلااذ الناااس ، اار :التفاااف إلااى قااول اباان خااراب
 .(543حجر )ص:

 (.15/118لبن عساخر ) ،( تاري  دميق(3
ماان  ،ثقااي تغياار قباا  موتاار بااثالث ساانين ،( عبااد الو اااب باان عبااد المجيااد باان الصاالف الثقفااي أبااو محمااد البصااري (15

 .(958ر )ص:لبن حج تقريب التهسيب روى لر الجماعيالثامني ماف سني أربع وتس ين عن نحو من ثمانين سني 
 (. 158(، ح )1/35( سنن الدارقطني )(11



1

5 0 
 

 بن مالك الغفاريالفصل الثاني: الدراسة التطبيقية                                                          املبحث السابع عشر: عراك 
155 

عاان خالااد الحااساء عاان خالااد باان أبااي الصاالف عاان عااراا قااال:  (1)وتاب همااا علااي باان عاصااذ
ثين      ة  (.  ) والروايتان مر،وعتان بح ا ي أمرا(9) ، و،ي روا ي: أخبرتني(2)حاة

(، و حيى  ) والروايتان مر،وعتان بح ا ي أمرا (5)، والقاسذ بن مطيب(4)وتاب هذ أبو عواني
، ، ،اارووا عاان خالااد الحااساء عاان عااراا عاان عائيااي(7)) موقو،اااا علااى عائيااي ( (5)باان مطاارا

 .(8)الصلف أبي بن خالد :وعراا الحساء خالد بينونّص الدارقطني أن 
عااراا بااين  (3)وخااالف يزيااد باان  ااارون بق ااي أصااحاب حماااد ،ااي روا ااي  أخاارى لاار ،ااس ر عااروة

 .(15)(وعائيي ) مر،وعاا من قولر 
عاان ج فاار باان رب  ااي، عاان عااراا، عاان عااروة، عاان عائيااي (11)و ااسلا روى ب اار باان م اار

 .(12)) موقو،اا عليها (

                                       
مان التاسا ي مااف  ،صدوق يخطىء و صار ورماي بالتيا ع ،( علي بن عاصذ بن صهيب الواسطي الت مي مول ذ(1

تقرياااب التهاااسيب، لبااان حجااار  ، روى لااار أباااو داود والترماااسي وابااان ماجااار.ساااني إحااادى وماااائتين وقاااد جااااوز التسااا ين
 .(459)ص:

 (.441(، ح )1/155السنن الخبرى للبيهقي )و (، 155(، ح )1/35الدارقطني ) سننانظر: ( (2
 (.1535(، ح )2/558( مسند إسحاق بن را و ر )(9
مااف ساني خماس  ،مان السااب ي ،ثقي ثبف ،اح بن عبد هللا ال ي ري الواسطي البزاز أبو عواني ميهور ب نيتر( وّ  (4

 .(585ب، لبن حجر )ص:تقريب التهسيروى لر الجماعي.  ،أو سف وسب ين
تقرياب التهاسيب،  روى لر البخاري ،ي اودب المفارد. ،من الخامسي ،، ر لين ،ب ال جلي البصري ( القاسذ بن مطيّ (5

 .(452لبن حجر )ص:
وحماد  ،وخالد الحساء ،وحصين بن عبد الرحمن ،ث عن عاصذ اوحولحدّ ، (  حيى بن مطر المجاي ي البصري (5

 (2/422) ،ي الرسذ، للخطيب البغدادي تالي تلخ ص المتيابر .وليرا ،اذ بن بهراذ المدائنيروى عنر  ي ،بن سلمي
 باختصار.

 ( .155(، و)154(، و)159(، ح )1/34( سنن الدارقطني )(7
 (.1/34( سنن الدارقطني )(8
لثالثاي مااف قبا  المائاي مان ا ،ثقي ،ق ار مياهور ،( عروة بن الزبير بن ال واذ بن خويلد اوسدي أبو عبد هللا المدني(3

تقرياب التهااسيب، لبان حجاار روى لار الجماعااي.  ،ومولادا ،ااي أوائا  خال،اي عثمااان ،ساني أرباع وتساا ين علاى الصااح ح
 .(983)ص:
 (.5538(، ح )4/294( يرح م اني اآلثار )(15
ف سااني ماا ،مان الثامناي ،ثقاي ثباف ،( ب ار بان م ار بان محماد بان ح ا ذ المصاري أباو محمااد أو أباو عباد الملاا(11

تقريااب التهااسيب، لباان  ، روى لاار الياايخان وأبااو داود والترمااسي والنسااائي.ولاار نيااف وسااب ون  ،ثااالث أو أربااع وسااب ين
 .(127حجر )ص:

 (.15/118لبن عساخر ) ،(، تاري  دميق1/472لبن أبي حاتذ ) ،عل  الحديثانظر: ( (12
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، عن خالد الحساء، عن رج ، (1)الجم ع ،رواا عن و يب بن خالد موسى بن إسماعي  وخالف
 .(9)) مر،وعاا (عن عائيي  (2)عن عراا، عن ّعْمرة

؛ ،قاد اخُتلاف (4)نالحظ من جمع طرق  سا الحديث أّنر  ما قال اعمااذ البخااري ، ار ا اطراب
، وخاالفهذ موساى ، ر على حماد بن سلمي؛ ،ُج   الرواة عنر رووا بال ن ني باين عاراا وعائياي

  ن ني ابن إسماعي  السي رواا بالسماإ، و سلا خالفهذ يزيد بن  ارون ا مع اتفاقر م هذ بالروا ي بالا
 .،س ر عروة بين عراا وعائيي

و سلا اخُتلف ، ر على خالد الحساء؛ ،تارةا ُياروى عنار عان خالاد بان أباي الصالف عان عاراا، 
رجا  عان  ، وتاارةا عنار عان، وتاارةا عنار عان رجا  عان عاراا، عان عائيايعن عائيي

 .عراا، عن عمرة، عن عائيي
 ٌر ،ي ر،ع الحديث ووقفر. سلا وا ٌح مما سبق أّن  ناا اختالٌ،  بي

ا نلحظ ال طراب ،ي ج   الروا ي عن عراا عن عائيي ، وس ر عاروة أو عمارة أ  ا
 بينهما.

  سا من حيث ال طراب ،ي سندا.
 سلا نالحظ أن الحديث من روا ي حماد بن سلمي، وعلي بن عاصذ، وأبو عواني، والقاسذ بن 

علااى خالااد باان أبااي الصاالف و ااو راو   اا يٌف مطيااب، و حيااى باان مطاار  لهااا  اا  في ون ماادار ا 
مجهول، إ ا،يا إلى   ف علي بن عاصذ،  سلا اختالط حماد بن سالمي، ولاذ يتباين وقاف روايتار 

 لهسا الحديث     و قب  الختالط، أو ب دا.
ن  انف صاح حي اعساناد، لخنهاا ل تخلاو مان ن اارة الماتن؛  أما طريق ج فر بن رب  ي ،هي وا 

 .(5)وا اف ال ديدة التي روا ا الثقاف ،ي النهي عن استقبال القبلي عند ق اء الحاجيونها تخالف الر 

                                       
مااف  ،من الساب ي ، ب خرةثقي ثبف لخنر تغير قل الا  ،ب بن خالد بن عجالن البا لي مول ذ أبو ب ر البصري يْ  ّ ( وُ (1

 .(585تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:روى لر الجماعي.  ،وقي  ب د ا ،سني خمس وستين
ا س ر اسذ عمرة ،ي ييوخ عراا، ولذ أجد ،ي أيّ  من تراجذ الّ ْمراف الارواة عان عائياي تلمياساا اسامر (2 ( لذ أجد أحدا

 ر،ي من  ي ّعْمرة المس ورة.عراا، ولسا لذ أستطع م 
 (.15/118لبن عساخر ) ،( تاري  دميق(9
 .(24للترمسي )ص: ،( ال ل  الخبير(4
ِإَذا َأَتْيــُتُم الَغــاِئَط َفــاَل     »قااال:  ، أن النبااي ( مثاا  الحااديث المتفااق عل اار عاان أبااي أيااوب اونصاااري (5

صاح ح  ،(934(، ح )1/88صاح ح البخااري ). انظار: « ْن َشرُِّقوا َأْو َغرُِّبواَتْسَتَقِبُلوا الِقْبَلَة، َواَل َتْسَتْدِبُروَها َوَلِك
،اااي  (، انظااار  اااسلا مناقياااي ابااان عباااد الهاااادي لهاااسا المسااا لي ،اااي  تابااار: تنقااا ح التحقياااق254(، ح )1/224مسااالذ )

 (.1/148) أحاديث الت ليق
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، وأّنار ل  قاوى علاى  إساا  سا الحديث من ر، وقد  ّ ف ال لمااء  اسا الحاديث، واعتباروا م لاولا
 .(1)مخالفي اوحاديث النا  ي عن استقبال القبلي عند ق اء الحاجي

 ساام ف عااراا عاان ، اار قااال ماان وأن ،علااى عائيااي ورّجااح ال لماااء وقااف  ااسا الحااديث
  .(2)اومتنا  اسندا  ، ر و ذ امر،وعا  عائيي

إساا  سا الحديث ، ر ا طراٌب  ثيار، ومان ال لمااء مان أن ارا، ،اال  م ان أن  صالح ون نح اذ 
 .(9)من خاللر على صحي سماإ عراا من عائيي

ا عن اعطالاي ،اي  اسا أحاديث أخرى ،ّ لُف عدذ الت ر  له ول راا عن عائيي ا ب دا
 المبحث.

للحاااديث الاااسي أخرجااار  أّن عاااراا بااان مالااا صاااّح ساااماعر مااان عائيااي إًذا اخلالصلللة:
اعماذ مسالذ، ول اراا أحادياث أخارى عنهاا ياروي ب  اها عنهاا مبايارةا، وب  اها عان راو  عنهاا، ول 

، وّن رأي ال لمااء الناا،ين (4)بد ،ي   ِّ حديث رواا عنهاا مبايارةا مان دراساتر للت خاد مان ساماعر منهاا
اا لقاوة  لسماعر منهاا ربماا يتنازل علاى ب ا  أحاديثار عنهاا دون ب ا ، ول  م نناا نفاي الساماإ مطلقا

 .الحتمالف الميّيدة عم ان سماعر منها
   

                                       
حديث من ر "، و اّ فر  اسلا ابان القا ذ ،اي  سا  : "عن  سا الحديث (1/592ميزان العتدال )،ي ( قال الس بي  (1

: (41/515) ، وقااال عناار اليااي  ياا يب اورناايوط ،ااي  ااامب مسااند اعماااذ أحمااد(، وبااّين عللاار2/951زاد الم اااد )
 : من ر.(2/954) ال   في ، ر، وقال عنر اليي  اولباني ،ي السلسلي ن ارة على   يف إسنادا

لباان أبااي حاااتذ  ،(، علاا  الحااديث24للترمااسي )ص: ،(، ال لاا  الخبياار9/155( انظاار: التاااري  الخبياار، للبخاااري )(2
 (.9/38(، تهسيب التهسيب، لبن حجر )15/118لبن عساخر ) ،(، تاري  دميق1/472)

ن  اان مرساالا ،اإن مخرجار  : "( قال اعماذ أحمد عن  اسا الحاديث(9 أحسان ماا روي ،اي الرخصاي حاديث عائياي، وا 
 (.1/125امي )لبن قد ،. المغنيااحسن "

ا لااذ  سامع مان عائيااي، وقاال: إنماا ياروي عاان عاروة عان عائيااي. قاال ابان رجاب الحنبلااي: " و  ناي بإرساالر أن عراخاا
 ،ل لر حّسنر ون عراخاا قد عر، أنر يروي حديث عائيي عن عروة عنها.

ماا لاذ يجايء عان  وظا ر  الذ أحمد أن المرس  عنادا مان ناوإ ال ا يف، لخنار   خاس بالحاديث إسا  اان ، ار  ا ف،
 (.1/559. يرح عل  الترمسي )ااأو عن أصحابر خال،ر " النبي 

لبان قداماي  ،المغناي راجاع: وقد حم  الحنابلي  سا الحاديث علاى الرخصاي ،اي اساتقبال القبلاي واساتدبار ا ،اي البن اان.
(1/125.) 

 يْ وا روايتار عان عائياي مرسالي، وباين مصاطلحّ لذ ُيس ر مان المدلِّساين إل أّن  ثياراا مان ال لمااء عاد   ا( مع أّن عراخا (4
التدل س واعرسال تداخٌ   بيار خاصايا عناد المتقادمين حياث لاذ   ان قاد ن اج علاذ مصاطلح الحاديث  ماا  او الحاال 

 عند المت خرين.
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 عطاء بن أبي رباحاملبحث الثامن عشر: 

 ترجمة عطاء ب  أبي رباح المطلب األول:
ااا ،القاادوة ،ال لااذ ،اعماااذ تقاناااا ،ااي  ،وعمااالا  ،يااي  اعسااالذ،  مفتااي الحاارذ، ساايد التاااب ين علما وا 
ساااالذ بااان صااافوان، و اااان مااان  :عطااااء بااان أباااي ربااااح، واساااذ أباااي ربااااح أسااالذ، وقيااا  (1)زمانااار بم اااي

 . (5)، أبو محمد(4)، وقي :  ان حبي اا(9)من مخاليف ال من (2)الموالي، و و من مولدي الّجّند
، (7)" وقياا : ،ااي خال،ااي عماار و ااو أياابر : "، قااال الااس بي(5) عفااان ولااد ،ااي خال،ااي عثمااان باان

 .(8)وني  بم ي
 .(15)ولذ تخن لر امرأة، (3)ثذ ّعِمّي ب د ،أعرج ،أي  ،أ،طس ،أعور ،أسود  ان 
لااى  سلااا  ااان ثقاايا  اا  ومااع  ااا  ثياار الحااديث، حتااى انتهااف ،تااوى أ اا  م ااي إل اار وا  ااا عالما ،قيها

 .  (11)لى عطاءمجا د ،ي زمانهما، وأخثر سلا إ
ولااسا  ااان ساايد الفقهاااء ،ااي م ااي ل ساا ما ،ااي مناسااا الحااج، حتااى قااالوا: مااا بقااي علااى ظهاار 

 . (19)، وقد حج زيادة على سب ين حجي(12)أعلذ بمناسا الحج من عطاء بن أبي رباح اور  أحدٌ 
ا  ص ح: ل ُ فتي الناس إل عطاء بن أو  بى  انوا ،ي زمان بنى أم ي   مرون ،ى الحاج صائحا

 .(14)رباح

                                       
 ( للس بي.9/75(، وميزان العتدال )5/78( انظر: سير أعالذ النبالء )(1
ا. م جااذ البلاادان، ( ماان الماادن النجد ااي بااال من ماان أر  ا(2 لس اسااا، وبااين الّجّنااد وصاان اء ثمان ااي وخمسااون ،رسااخا

 (.2/153ل اقوف الحموي )
وو، ااف اوع اان، ، (2/155(، ورجاال صاح ح مسالذ، لبان منجو ار )8/28( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(9

 (.9/251لبن خلخان )
 (.1/751( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(4
 (.8/28بقاف الخبير، لبن س د )( الط(5
 (.25/75( تهسيب الخمال، للمزي )(5
 (.1/75( تس رة الحفاظ، للس بي )(7
 (.8/28( الطبقاف الخبير، لبن س د )(8
 (. 8/95( المرجع نفسر )(3

 (.9/485( التو  ح ليرح الجامع الصح ح، لبن الملقن )(15
 (.95ا8/23( الطبقاف الخبير، لبن س د )(11
 (.2/992( و)8/23) نفسرلمرجع ( ا(12
 (.5/82( سير أعالذ النبالء، للس بي )(19
 (.1/752( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(14
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لا س : "ي ، وقال اعماذ الياا، (1)ما رأيف مثلر " : "وقال أخس عنر اعماذ أبو حن في
 .(2)،ى التاب ين أحد أخثر اتباعاا للحديث من عطاء "
،إسا ُسئ  عان مسا لي ُخيِّا  إلاى مان  ،طي  الصمفوقد ،تح هللا على قلبر ،ي ،قر دينر، ، ان  ُ 

 . (4)يييدا ويلهمر الصواب هللا  نأ،   نى (9) سم ر أنر يييد
وقااد جاااء عاان ابااان  ، ااانوا ُ حيلااون الناااس إلااى علماار وقااد بلااع باار ال لااذ أن الصااحابي 

  اااا أ ااا  م اااي تجتم اااون علاااي وعناااد ذ عطااااء  !" و اااسلا قاااال ابااان عمااار : "أنااار قاااال عبااااس 
 . (5)" أتجم ون لي  ا أ   م ي المسائ  و،  ذ ابن أبي رباح  !" :

قال اعماذ  ،إلى المديني لطلب ال لذ، ،ازداد ر، يا وم انيا، وبان ، لر على أقرانررح  عطاٌء 
ا  ،ومجا اااد ،قاااال عمااارو باااان ديناااار : "مالاااا ولير مااااا مااان أ ااا  م اااي: لااااذ يااازل يااا ننا متيااااابها

 .(5)"متناظِرين حتى خرج عطاء بن أبي رباح إلى المديني، ،لما رجع إلينا استبان ، ُلر علينا
لى جانب ا ليّ  الجذ سا ال لذ  وا   ث رجا ٌ نااا، و اسا سامف ال لمااء الرباانيين، وقاد حادّ  ان متوا  ا

ماااا  اااسا  ماااا  اااسا اوخاااالق  : "غ اااب عطااااء وقاااالبحاااديث عناااد عطااااء، ،اعتر ااار رجاااٌ  آخااار، ،
ادِّ حّ وهللا إن الرج  ل ُ  الطباإ ! ي، ، نصاف ث بالحديث ونا أعلاذ بار منار، ول ساى أن   اون سام ر منِّ

 .(7)  ني لذ أسم ر قب  سلا "إل ر، وأرير 
وقااد آتااى  ااسا ال لااذ ثمرتاار ،ااي قلااب عطاااء، ، ورثاار خياا ي ال لماااء حتااى لاادا مااثالا ،ااي الت ل اار 

، (3)، و اان مان أحسان النااس صاالةا (8)، ، ان المسجد الحراذ ،رايار عيارين سانيا والقرب من هللا 
البقارة و او قاائذ ماا يازول   اي مان، قارأ ماائتي آ ،تى أنر ب د ما  بر و  ف  ان  قاوذ إلاى الصاالةح

 .(15)ول يتحرا ييءمنر 
 ، ومرسالتر ل سف مر ّ يا عند ال لماء، وقد جاء عن(11)ومع ثقتر و، لر  ان  ثير اعرسال

                                       
 (.9/75( ميزان العتدال، للس بي )(1
 (.1/999( تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )(2
 (.25/73(، وتهسيب الخمال، للمزي )8/23( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(9
 (.5/991( الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(4
 (.25/77( تهسيب الخمال، للمزي )(5
 (.25/78) تهسيب الخمال، للمزي ( (5
 (.8/95( الطبقاف الخبير، لبن س د )(7
 (.9/915(، وحل ي اوول اء، وبي ن  ذ )5/133( انظر: الثقاف، لبن حبان )(8
 (.25/85( تهسيب الخمال، للمزي )(9

 (.1/759( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(15
 (.931( تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:(11
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عاادد  ماان ال لماااء ت اا  فها؛ ماانهذ  حيااى باان ساا يد، وعلااي باان المااديني، واعماااذ أحمااد الااسي  ااّ فها 
ا  .(1)  ف من مرسالف الحسن وعطاء بن أبي رباح"أ ل س ،ي المرسالف ييءٌ  : "وقال ،جدا

ولذ   ِف س ٌر ل طاء ،ي  تب التدل س، إل أن ابن حجر قاال ،اي تهاسيب التهاسيب ،اي ترجماي 
وروى اوثرذ عن أحمد ما يادل علاى أنار  اان يادلس، ،قاال ،اي قصاي طويلاي:  : "عطاء بن أبي رباح

 .(2) ف "سم :ل أن  قولإوروا ي عطاء عن عائيي ل  حتج بها 
 ااان  : "قااال علااي باان الماادينيوجاااء عاان ب اا  ال لماااء مااا  يااير إلااى تغياارا ،ااي آخاار ح اتاار، 

 .(9)،تر ر ابن جريج وق س بن س د " ،عطاء اختلط ب خرة
التااارا ال ر،اااي، ولخنااار  بااار و ااا فف  " تر ااار  ااااسان : "بقولااار علااايٌّ   ااانِ لاااذ  ّ  : "قاااال الاااس بي

 .(4)"ال، ،هسا مرادا بقولر: تر اا خثرا عنر، ،بطّ حواسر، و انا قد تخف ا منر، وتفقها، وأ
 قلف:  : " ان عطاء أسود،   يف ال ق  "، ورد عل ر بقولر : "مالااعماذ ونق  الس بي قول 

 .(5)عطاء حجي باعجماإ إسا أسند "
 .(5)ولذ   ثر سلا منر " ،" وقي  إنر تغير ب خرة وقال ابن حجر:

 ،ي  تب الختالط. ولذ   ِف س ٌر ل طاء بن أبي رباح
مامتر  .(7)وقال النووي: اتفقوا على توث قر وجاللتر وا 

مااف ساني  :، واختلفوا ،ي سني و،اتر؛ ،قي (3)، ،ي يهر رم ان(8)،ي م ي تو،ي عطاء
 .(15)خمس عيرة ومائي، وقي : أربع عيرة ومائي، وقي : سبع عيرة

، بينماااا رّجاااح (11)ي للجمهاااورورّجاااح الناااووي و،اتااار ساااني خماااس عيااارة ومائاااي، ونساااب  اااسا الااارأ
ماااف سااني ساابع  : "، وقااال خل فااي ،ااي الطبقاااف(12)الااس بي، واباان حجاار و،اتاار سااني أربااع عياارة ومائااي

                                       
 (.245ا9/293(، والم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )4( انظر: المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(1
اساااتط ف  ولاااذ أجاااد  اااسا القاااول لإلمااااذ أحماااد ،اااي أي  مااان  تبااار التاااي (.7/259( تهاااسيب التهاااسيب، لبااان حجااار )(2

 الوصول إليها، ول لر ،ي  تاب  من الختب المفقودة.
 (.45/459(، وتاري  دميق، لبن عساخر )2/159( انظر: الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(9
  (.5/87( سير أعالذ النبالء، للس بي )(4
 (.7/243( تاري  اعسالذ، للس بي )(5
 (.931( تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:(5
 (.1/994تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )( (7
 (.1/75( تس رة الحفاظ، للس بي )(8
 (.5/88( سير أعالذ النبالء، للس بي )(3

 (.85ا25/84(، وتهسيب الخمال، للمزي )8/91( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(15
  (.1/994( تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )(11
 (.931(، وتقريب التهسيب، لبن حجر )ص:7/243لس بي )( انظر: تاري  اعسالذ، ل(12
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و،اي ساني خماس عيارة ومائاي مااف عطااء بان أباي ربااح،  : "، بينما قال ،ي التااري (1)عيرة ومائي "
 .(9)وخّط  الس بي قول خل في اوول ،(2)و قال سني سف عيرة "

 .(4)لر يوذ ماف ثمان وثمانون سني و ان
 .(5)ما خلف ب دا مثلر " : "قال بن مهران م مون ،لما بلع موتر 
 .(5)"ماف عطاء بن أبي رباح يوذ ماف و و أر ى أ   اور  عند الناس : "وقال اووزاعي

 ، رحمر هللا ت الى.(7)روى لر الجماعي

                                       
  (.431( الطبقاف، لخل في بن خ اط )ص:(1
 (.945( تاري  خل في بن خ اط )ص:(2
 (.5/88( سير أعالذ النبالء، للس بي )(9
 (.8/91( الطبقاف الخبير، لبن س د )(4
 (.8/91( المرجع نفسر )(5
 (.1/752( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(5
 (.25/85( تهسيب الخمال، للمزي )(7
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  ب  أبي رباح  عطاءاختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

أثبف  حيى بن م ين، وعلي بن المديني، وأبو زرعي ا من المتقدمين ا ساماإ عطااء بان أباي  
 .(1) رباح من عائيي

 .(2)و سلا أثبف الس بي ا من المت خرين ا سماإ عطاء بن أبي رباح من عائيي
إ: دون تصااااااريح بالسااااااما  وقااااااد صااااااحح روا ااااااي عطاااااااء باااااان أبااااااي رباااااااح عاااااان عائيااااااي

بال ن ناااااي ،اااااي  ، وس ااااار ابااااان حباااااان حاااااديث عطااااااء عااااان عائياااااي(4)، والحااااااخذ(9)الااااادارقطني
 .(5)صح حر

  ساامع عطاااء ماان ئِ وُساا: (5)و،ااي جاازء حااديث  حيااى باان م ااين روا ااي أبااي منصااور الياايباني
 ." ييئاا : "عائيي  ،قال

ن أحماد وروى اوثرذ عا : "وقال ابن حجر ،ي تهسيب التهسيب ،ي ترجمي عطاء بن أبي رباح
س، ،قاال ،اي قصاي طويلاي: وروا اي عطااء عان عائياي ل  حاتج بهاا إل أن دلِّ ما يدل على أنار  اان ُيا

 .(7) قول: سم ف "
 :" قولاون  ،اي اللغاو أنار ل وهللا وبلاى وهللا: وقال ابان عباد البار ب اد س ارا لقاول عائياي

 .(8)عبيد بن عمير"إن عطاء لذ  سمع من عائيي لير  سا الحديث ،ي حين مسيرا إليها مع 
 .(3)()ابن خراب اء عند ابن عساخر بسندا إلى عبد الرحمن بن يوسف بن س يدوج

                                       
 (،5/995لبن أبي حاتذ ) ،(، الجرح والت دي 55لبن المديني )ص: ،ال ل انظر: ( (1
 .للس بي ال ما ( 1/75تس رة الحفاظ )و (، 7/245تاري  اعسالذ )انظر: ( (2
 (.9/159( سنن الدارقطني )(9
 (.1332(، ح )1/727( انظر على سبي  المثال ،ي المستدرا: )(4
 (.1139(، ح )9/457( انظر على سبي  المثال ،ي صح ح ابن حبان )(5
 (.175ا153( )ص:(5
 (.7/259( تهسيب التهسيب، لبن حجر )(7
 (.5/135) ، لبن عبد البر( الستس ار(8
  =الحديث ،ي الينالرَّحَّ  أحد اوص ، و ان مروزي  الحا،ظ ُمّحمَّد أبو خراب بن س يد بن يوسف بن الرحمن عبد ((3
 "  اان: ُسئ  أبو زرعي عنر ،قاال .والم ر،ي بالحفظ يوصف وممن وخراسان، ومصر، والياذ، بال راق، اومصار إلى
وماائتين،  وثماانين ثاالث ساني رم اان ياهر من خلون  را،  اا "، تو،ي ،ي بغداد لخمس و ان الييخين، مثالب خرج

 باختصار. (572ا11/571) بغداديبغداد، للخطيب ال رحمر هللا ت الى. تاري 



1

5 8 
 

 بي رباحالفصل الثاني: الدراسة التطبيقية                                                                  املبحث الثامن عشر: عطاء بن أ
158 

عطاء بن أبي رباح رأى عائيي دخ  عليها مع عبيد بن عمير بثبير، ،س لها عن : "قال
الهجرة، وروى عن أبي سلمي وعن عروة بن ع ا ، وعن عروة بن الزبير، وعن ابن أبي مل  ي، 

 .(1)بنف طلحي ولير ذ عن عائيي، وأحاديث عطاء عن عائيي مراسي  " وعن عائيي
  
  
 
 
 

                                       
 (.45/978لبن عساخر ) ،( تاري  دميق(1
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 ع  عائشة    عطاء ب  أبي رباحروايا    المطلب الثالث:
 ،ي الختب الستي  التالي: روى عطاء بن أبي رباح عن عائيي ثالث عيرة روا يا 

 عائياي  عن عطااء بان أباي ربااح قاال: س باف ماع عبياد بان عميار إلاى ال وااة األولر:
 .(2)م ي" ،قالف لنا: " انقط ف الهجرة منس ،تح هللا على نب ر ، (1)و ي مجاورة بثبير

عاان اباان جااريج قااال: أخبرنااي عطاااء: إس منااع اباان  ياااذ النساااء الطااوا، مااع  ال وااااة الث ناااة:
أو  ،ماع الرجاال  " قلاف: " أب اد الحجااب  يف  من هن  وقد طا، نساء النبي  : "الرجال، قال

لااذ  : " يااف يخااالطن الرجااال ! " قااال : "إي ل مااري، لقااد أدر تاار ب ااد الحجاااب "، قلااف : "   " قااالقباا
مان الرجاال، ل تخاالطهذ، ،قالاف امارأة: انطلقاي  (9)تطاو، ّحْجاّرة   ان يخاالطن،  اناف عائياي 
ل، ، وأباف، يخارجن متن اراف بالليا ، ،ا طفن ماع الرجاا" انطلقاي عناا : "نستلذ  ا أذ المايمنين، قالاف

أنااا وعبيااد باان  وكناات يياا      ااةولخاانهن  اان إسا دخلاان البيااف، قماان حتااى ياادخلن، وأخاارج الرجااال، 
 ي ،ي قبي تر  ي، لها ليااء،  : "وما حجابها  " قال : "عمير، و ي مجاورة ،ي جو، ثبير "، قلف

ا "  .(4)وما بيننا وبينها لير سلا، ورأيف عليها درعاا مورَّدا
 (5)إسا رأى ّمِخيلااي  ااان النبااي  : "، قالااف، عاان عائيااي عاان عطاااء ال وااااة الث لثااة:

 ،ي السماء، أقب  وأدبر، ودخ  وخرج، وتغير وجهر، ،إسا أمطرف السماء ساري عنار، ، ر،تار عائياي
ــُه َأْدِري َمــا »: سلااا، ،قااال النبااي  ــا َلَعلَّ ــاَل َكَم ــا} : «َقــْوٌم  َق ا رَأَوْهُ فَلَمَّ تَقْبِلَ عَارِضــً ــتِ مُســْ  {هِمْأَوْدِيَ

 .(5)[ اآل ي24]اوحقا،:

                                       
( المراد بثبير الجب  الميهور السي  اانوا ،اي الجا ل اي  قولاون لار: أيارق ثبيار   ماا نغيار، ... و اسا  او الظاا ر، (1

 (.9/481و و جب  المزدلفي، لخن بم ي خمسي جبال أخرى  قال لخ  منها ثبير. ،تح الباري، لبن حجر )
( عن علي بان 9585(، ح )4/75( أخرجر البخاري ،ي صح حر  تاب الجهاد والسير/ باب ل  جرة ب د الفتح )(2

وأصاااحابر إلاااى  عبااد هللا، عااان ساااف ان، عااان عمااارو وابااان جاااريج، و  تااااب مناقاااب اونصاااار/ بااااب  جااارة النباااي 
ا لهااااااسا الباااااااب( )(، و تاااااااب المغااااااازي/ باااااااب )لااااااذ يااااااس ر البخاااااااري 9355(، ح )5/57المدينااااااي ) (، ح 5/152اسااااااما

 ال ماا عان  ( ابن جريج واووزاعي) (.عن إسحاق بن يزيد الدميقي، عن  حيى بن حمزة، عن اووزاعي، و4912)
 عطاء، عن عائيي بر.

. ،اتح "  و ما خوس مان قاولهذ: نازل ،االن حجارة مان النااس؛ أي م تازلا  : ") ّحْجرةا ( أي ناح يا، قال القزاز ( قولر:(9
 (.9/481اري، لبن حجر )الب
( عاان 1518(، ح )159ااا 2/152( أخرجار البخاااري ،اي صااح حر  تاااب الحاج/ باااب طاوا، النساااء مااع الرجاال )(4

 عن أبي عاصذ، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائيي بر. ،عمرو بن علي
 (.5/951خال ،يها المطر. ،تح الباري، لبن حجر )( ّمِخيلي:  ي السحابي التي يُ (5
ــوَ}خرجاار البخاااري ،ااي صااح حر  تاااب باادء الخلااق/ باااب مااا جاااء ،ااي قولاار:( أ(5 ــذِي وَهُ لَ الَّ ــاحَ أَرْســَ يَ رًا الرِّ ــيْنَ نُشــُ ــدَيْ بَ  يَ

 { رَحْمَتِهِ
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 : "، تقول، زوج النبي عن عطاء بن أبي رباح، أنر سمع عائيي ال وااة ال ابعة:
 رّ ، سلا ،ي وجهر، وأقب  وأدبر، ،إسا مطرف سُ رِ إسا  ان يوذ الريح والغ ذ، عُ   ان رسول هللا 

َُ »ر، ،قال: ،س لتُ  : "، قالف عائيي" بر، وس ب عنر سلا ِشيُت َأْن َيُكوَن َعَذاب ا ُسلَِّط ِإنِّي 
 .(1)« َرْحَمةل »و قول، إسا رأى المطر:  « َعَلى ُأمَِّتي

عن الهجرة،  ، قالف: سئ  رسول هللا عن عطاء، عن عائيي ال وااة الت م ة:
َِاٌد َوِنيَّةل، َوِإَذا اْسُتَنِفْرُتْم َفاال » ،قال:  .(2)« َنِفُروا ِهْجَرَة َبْعَد اَلَفْتِح، َوَلِكْن ِج

قاد  اان   اون عحادانا الادرإ، ، ار  : "قالاف عان عائياي ،عن عطااء ال وااة ال  ا ة:
 .(9)تح  ، و، ر تصيبها الجنابي، ثذ ترى ، ر قطرة من دذ، ،تقص ر بريقها "

  ال وااة ال  بعة: 
ص للنساء أن  صلين على الادواب  خِّ :    رُ عن عطاء بن أبي رباح أنر س ل عائيي

 .(4)" ول رخاء ة  يدص لهن ،ي سلا ،ي رخَّ لذ يُ  : "الفق
  ال وااة الث منة:

ساارقها،  ُسااِرّقف ملحفااٌي لهااا ،ج لااف تاادعو علااى ماان : "، قالاافعاان عائيااي ،عاان عطاااء
ُِي َع  » قول:  ،ج   النبي   «. ُهَنال ُتَسبِّ

                                                                                                                
ــان]  وماان سااورة  ( عاان م ااي باان إباارا  ذ، والترمااسي ،ااي سااننر  تاااب التفسااير/ باااب:9255(، ح )4/153) [14: الفرق

د الرحمن بن اوسود أبو عمرو البصري، عن محمد بن رب  ي، وابن ماجار ( عن عب9257(، ح )5/982اوحقا، )
بان ا( عان أباي ب ار 9831(، ح )5/59،ي سننر  تاب الدعاء/ باب ماا يادعو بار الرجا  إسا رأى الساحاب والمطار )

ج، عان أبي ييبي، عن م اس بن م اس، و) م ي بن إبرا  ذ، ومحمد بن رب  ي، وم اس بن م اس ( ثالثتهذ عن ابن جري
 عطاء، عن عائيي بر.

( أخرجااار مساااالذ ،ااااي صااااح حر  تاااااب صااااالة الستسااااقاء/ بااااب الت ااااوس عنااااد ري ااااي الااااريح والغاااا ذ، والفاااارح بااااالمطر (1
( عن عبد هللا بن مسلمي بن ق نب، عن سل مان بان باالل، عان ج فار بان محماد، عان عطااء، 833(، ح )2/515)

 عن عائيي بر.
(، 9/1488ارة /باب المبا  ي ب د ،تح م ي على اعساالذ والجهااد والخيار )( أخرجر مسلذ ،ي صح حر  تاب اعم(2
( عن محمد بن عبد هللا بن نمير، عن أب ر، عن عبد هللا بان حبياب بان أباي ثاباف، عان عباد هللا بان عباد 1854ح )

 الرحمن بن أبي حسين، عن عطاء، عن عائيي بر.
( 954(، ح )1/272رأة تغس  ثوبها السي تلبسر ،ي ح  ها )( أخرجر أبو داود ،ي سننر  تاب الطهارة/ باب الم(9

عن النفيلي، عن سف ان، عن ابن أبي نجا ح، عان عطااء، عان عائياي بار، وقاال الياي  يا يب اورنايط ،اي تخريجار 
 ." إسنادا صح ح : "لر
عاان  (1228(، ح )2/417( أخرجاار أبااو داود ،ااي سااننر  تاااب الصااالة/ باااب الفري ااي علااى الراحلااي ماان عااسر )(4

 عان محماد بان ياا يب، عان الن ماان بان المناسر، عان عطاااء، عان عائياي بار، وقاال الياي  ياا يب ،محماود بان خالاد
 ." رجالر ثقاف سوى الن مان بن المنسر، ،هو صدوق حسن الحديث : "اورنيط ،ي تخريجر لر
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 .(1)" ل ُتّسبِِّخي: ل تخففي عنر : "قال أبو داود
َطَواُفِك ِباَلَبْيـِت   »قال لها:  أن النبي  عن عائيي  ،عن عطاء ال وااة الي  عة:

 .(2)«َوَبْيَن الصََّفا َواَلَمْرَوِة َيْكِفيِك ِلَحجَِّتِك َوُعْمَرِتِك
إن رسااول هللا  : "عاان عطاااء: اللغااو ،ااي ال مااين، قااال: قالااف عائيااي ال وااااة الع  اا ت: 
 .(9)« ِه، َكلَّا َواللَِّه، َوَبَلى َواللَِّهُهَو َكَلاُم الرَُّجِل ِفي َبْيِت  »قال: 

َمـْن   »:، قالاف: قاال رساول هللا عان عطااء، عان عائياي ال وااة الح ااة    ت:
ِْـِر،  َثاَبَر َعَلى ِثَنَتْي َعَشَرَة َرْكَعًة ِمَن السُّنَِّة َبَنى اللَّـُه َلـُه َبْيت ـا ِفـي الَجنَّـِة: َأْرَبـِع َرَكَعـاٍت َقْبـَل          الَظ

  .(4)« َرْكَعَتْيِن َبْعَدَها، َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد الَمَغِرِب، َوَرْكَعَتْيِن َبْعَد الِعَشاِء، َوَرْكَعَتْيِن َقْبَل الَفْجِرَو
                                       

ن أباي يايبي، عان ( عان عثماان با1437(، ح )2/514( أخرجر أبو داود ،ي سننر  تااب الصاالة/ بااب الادعاء )(1
( عان عبياد 4353(، ح )7/271حفص بن ل اث، عن اوعماب، و تااب اودب/ بااب ،ا من دعاا علاى مان ظلمار )

هللا بن م اس، عن أب ر، عن سف ان، و) اوعمب وسف ان (  ال ما عن حبيب بن أبي ثابف، عن عطاء، عن عائيي 
(، 2/514ن أبااي داود،  ااامب ساانن أبااي داود )باار، و ااسا الحااديث  ااّ فر اليااي  ياا يب اورناايوط ،ااي تخريجاار لساان

(، ولخااان اولبااااني تراجاااع عااان  اااسا الت ااا يف وصاااّححر ،اااي 2/35و اااّ فر الياااي  اولبااااني ،اااي  ااا يف أباااي داود )
(، ولاذ يبايِّن سابب تراج ار ماع أّن علاي الحاديث وا احي؛ و اي أّن روا ااف حبياب بان أباي 5/295صح ح أباي داود )

(، وس ار مثاالا لار  اسا الروا اي، 1/259 سا ماا س ارا ال قيلاي ،اي  ا فائر الخبيار)ثابف عن عطاء ل سف بمحفوظي، و 
(، وقد عان ن ،اي 155)ص: ، الا عن أن حبيب بن أبي ثابف  ثير اعرسال والتدل س  ما س ر الحا،ظ ،ي التقريب

(، 31ااا2/35) داود اسا الروا اي، ولااذ  صارِّح بالساماإ ،ااي أيّ  مان طرقهااا، وقاد س ار اليااي  اولبااني ،اي  اا يف أباي 
ا، ،ال أدر   ي لذ نقلر إلى الصح حي ب د سلا !طرق  سا الروا ي ومتاب اتها، و ّ فها جم  ا

التخفيااف.  :وم نااى ل ُتّساابِِّخي عناار: أي ل تخففااي عناار ال قوبااي وتنقصااي أجاارا ،ااي اآلخاارة باادعائا عل اار، والتساابي 
 (.9/211للمنسري ) ،الترليب والتر يب

( عاان الرب ااع باان ساال مان 1837(، ح )9/275،ااي سااننر  تاااب المناسااا/ باااب طااوا، القااارن )( أخرجاار أبااو داود (2
الميسن، عن اليا، ي، عن ابن عييني، عن ابن أبي نج ح، عن عطاء، عن عائيي بر، وقاال الياي  يا يب اورنايط 

 ." إسنادا صح ح : "،ي تخريجر لر
 ( عان حمياد بان مسا دة9254ح ) (5/155لغاو ال ماين )والناسور بااب ( أخرجر أبو داود ،ي سننر  تاب او ماان (9

قاال أباو داود عقاب و عان إبارا  ذ بان م ماون الصاائع، عان عطااء، عان عائياي بار،  ،اليامي، عن حساان بان إبارا  ذ
روى  سا الحديث داود بن أبي الفراف، عن إبرا  ذ الصائع، عن عطاء، عن عائيي موقو،اا، ورواا الز ري  : "الحديث

ااوعبااد الملااا  ، وقااال اليااي  ياا يب " ااباان أبااي ساال مان ومالااا باان مغااول،  لهااذ عاان عطاااء، عاان عائيااي موقو،اااا أ  ا
 . " صح ح موقو،اا : "اورنيط ،ي تخريجر لر

ني ( أخرجار الترمااسي ،ااي سااننر  تااب الصااالة/ باااب مااا جاااء ،ا من صاالى ،ااي يااوذ وليلااي ثنتاي عياارة ر  ااي ماان الُساا(4
، والنسااائي ،اي المجتبااى  تااب ق اااذ الليا  وتطااوإ النهاار/ باااب ثاواب ماان  ( عان محماد باان را،اع414(، ح )2/279)

(، ح 9/251( عاااان الحسااااين باااان منصااااور، و)1734(، ح )9/255صاااالى ،ااااي اليااااوذ والليلااااي ثنتااااي عياااارة ر  ااااي )
( عن أحمد بن  حيى، عن محمد بن بير، وابن ماجر ،ي سننر  تاب الصالة/ باب ما جاء ،ي ثنتاي عيارة 1735)

( عاان أبااي ب اار باان أبااي ياايبي، و ) محمااد باان را،ااع، والحسااين باان منصااور، 1145(، ح )2/229ني )ُساار  ااي ماان ال
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 مااا ماااف رسااول هللا  ": عاان عطاااء، قااال: قالااف عائيااي ال وااااة الث ناااة   اا ت:
 .(1)" لر النساء  َّ حِ حتى أُ 

دخ  عليها وعند ا  أن النبي  : "ء عن عائييعن عطا ال وااة الث لثة    ت:
َلا َتْبَتِئِسي َعَلى َحِميِمِك، َفَِنَّ َذِلَك  »ما بها قال لها: لها يخنقر الموف، ،لما رأى النبي  حم ذٌ 

 .(2)« ِمْن َحَسَناِتِه
،ي  تب السني، و ي ،اي  منثورةٌ  أخرى  ثيرة عن عائيي  ول طاء بن أبي رباح روا افٌ 

 بال ن ني، وقليٌ  منها ، ر تصريٌح بالسماإ منها. م ظمها

                                                                                                                
عن المغيرة بن زيااد، عان عطااء،  ،ومحمد بن بير، وأبو ب ر بن أبي ييبي ( أرب تهذ عن إسحاق بن سل مان الرازي 

ن زياد قد تخلاذ ، ار ب ا  أ ا  حديث عائيي حديث لريب من  سا الوجر، ومغيرة ب : "عن عائيي بر، وقال الترمسي
صااح ح، لخاان ماان : "(2/229ال لااذ ماان قباا  حفظاار "، وقااال اليااي  ياا يب اورناايوط ،ااي تخريجاار لساانن اباان ماجاار )

حديث عنبسي بن أبي سف ان، عن أختر أذ حبيبي بنف أبي سف ان، و سا إسناد و ذ ، ار المغيارة بان زيااد، وقاد  ا ف 
عان  سيب بن را،ع، عن عنبسي، عان أذ حبيباي، وقاال النساائي ،اي الخبارى الترمسي حديث المغيرة، وصحح حديث الم

 .اا حديث المغيرة:  سا خط ، ول لر أراد: عنبسي بن أبي سف ان، ،صحفر. قلنا:   ني صحف عنبسي إلى عائيي "
 ( عن ابن أبي عمر،9215(، ح )5/955( أخرجر الترمسي ،ي سننر  تاب التفسير/ باب: ومن سورة اوحزاب )(1

عن سف ان بن عييني، عن عمرو، والنسائي ،ي سننر  تاب الن اح/ باب ماا ا،تار  هللا عاز وجا  علاى رساولر عل ار 
( عن محمد بن منصور، و ) ابن أبي عمر، ومحمد بن منصاور (  ال ماا عان ساف ان 9254(، ح )5/55السالذ )

  سا حديث حسن صح ح ". ": بن عييني، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائيي بر، وقال الترمسيا
(  1451(، ح )2/441( أخرجاار اباان ماجاار ،ااي سااننر  تاااب الجنااائز/ باااب مااا جاااء ،ااي الماايمن ياايجر ،ااي الناازإ )(2

 =عن عطاء، عن عائيي بر، وقال اليي  ي يب اورنيوط ،عن  ياذ بن عمار، عن الوليد بن مسلذ، عن اووزاعي
فرد بر  ياذ بن عمار، و ان يتلقن ب دما  بر ،تخلذ ، ر ب   أ   إسنادا   يف، ت : "،ي تخريجر لسنن ابن ماجر

( أنر س ل أبااا عان  اسا الحاديث بهاسا 595ا9/595ال لذ من أج  سلا " اا، وقد س ر ابن أبي حاتذ ،ي  تابر ال ل  )
  سا حديٌث من ر ". : "اعسناد، ،قال
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 م  عائشة    عطاء ب  أبي رباحالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
بإثباااف ساماإ عطاااء بان أبااي  منهااالسااابقي  م نناي أن أجماا  ماا يت لااق  الم ط اافمان خااالل 
 ،ي النقاط التال ي: رباح من عائيي 

ااا يااايأّن عطااااء بااان أباااي ربااااح قاااد أدرا عائ .1 يت اااح لناااا مااان خاااالل  بيِّنااااا، اإدراخا
الروا اااف السااابقي،  مااا أّناار ل يب ااد أن   ااون ساامع منهااا ،ااي رحلتاار إلااى المدينااي ا السااابق س ر ااا ،ااي 

 . وقد  ان على اوللب ،ي ال يريناف من عمرا يوذ ماتف عائيي المطلب اوول ا
 .يأخثر ال لماء على إثباف سماإ عطاء بن أبي رباح من عائي .2
ب   ال لماء أثبف سماعر لها لروا ي  واحدة ؛ و ي روا اي اللغاو ،اي ال ماين، و اي روا اي  .9

 .(1)سم ها منها ،ي مسيرا إليها مع عبيد بن عمير،  ما مرَّ عند ابن عبد البر ،ي الستس ار
ومنهذ من أثبف لر السماإ ،ي زيارتر لها مع عبيد بن عمير دون تحدياد روا اي ب ينهاا ا  .4

اعتبر باقي روا اتر عنها مراسي ،  ما مّر و  (2)ارة ا ع أنر سمع منها أخثر من روا ي ،ي  سا الزيوالواق
 .(9)،ي تاري  ابن عساخرمن قول ابن خراب 

اااا، واعتبااار روايتااار عااان عائياااي  .5 خاصااايا ليااار مقبولاااي إل  ومااانهذ مااان اعتبااارا مدلِّسا
 .(4)تهسيب التهسيب ،يعن اعماذ أحمد ابن حجر  نق  سلابتصريحر بالسماإ،  ما 

عائيي  وت ل قاا على  سا الم ط اف  م نني القول: إّن زعذ من قال: إّن عطاءا لذ  سمع من
 منهاسماعر لقائر ب ائيي، وثبوف لير روا ي اللغو ،ي ال مين  و زعٌذ مردود؛ وسلا لثبوف  

ابن عساخر بسندا  جاء عندسماعر منها ب   و وح؛ أّما من حيث اللقاء ،قد ،يها  س رلروا اف  
، و    ةقلف ل طاء: أدر ف أبا الدرداء  قال: ن ذ،  : "قال (5)إلى الحسين بن صهيب بن عبد هللا

 .(5)وابن عباس "

                                       
1)( )5/135.) 
 :" قولاون  ،اي اللغاو أنار ل وهللا وبلاى وهللا:  ا لقاول عائيايابن عبد البر ب د س ار  يت ح لنا سلا من  الذ( (2

، لبان عبااد الساتس ار إن عطااء لاذ  سامع ماان عائياي ليار  اسا الحااديث ،اي حاين مسايرا إليهااا ماع عبياد بان عمياار".
دخ  عليها مع عبيد بان عميار  ،عطاء بن أبي رباح رأى عائيي : "جاء عند ابن عساخر سلا ما و  .(5/135)البر 
و نااف آتااي عائيااي أنااا وعبيااد باان عمياار، و ااي مجاااورة ،ااي  : "عطاااء إ ااا،يا إلااى قااول ". ياار، ،ساا لها عاان الهجاارةبثب

 ما سم ر منها.يدل على ت دد  مما(، 1518(، ح )159ا 2/152) جو، ثبير "  ما عند البخاري 
9)( )45/978.) 
4)( )7/259.) 
 لذ أجد لر ترجمي. ((5
 (.45/977لبن عساخر ) ،( تاري  دميق(5
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أناا وعبياد بان عميار و اي مجااورة  كنت يي      اة : "و،ي مصنف عبد الرزاق: قال)عطاء(
 اي ،اي قباي لهاا تر  اي  : "س  " قال،ما حجابها حينئ : "،ي جو، ثبير، قلف) القائ   و ابن جريج (
 .(1)درعاا م صفراا وأنا صبي "  أيت  اية ولخن قد  : "عليها لياء لها، بيننا وبينها " قال)عطاء(

ا   أياات  ااار     ااة : "و،ااي ال لاا  وم ر،ااي الرجااال لإلماااذ أحمااد: عاان عطاااء قااال  ثوباااا ُمااّورَّدا
  .(2)و ي محرمي "

ابن جريج قال: أخبرني عطاء: إس منع ابن  يااذ النسااء ،ي صح ح البخاري: عن مّر م نا و 
أب اد  : "قلاف" ماع الرجاال   ياف  مان هن  وقاد طاا، نسااء النباي  : "الطوا، مع الرجاال، قاال

وكنااات ييااا   : "" ... قااال عطااااء لقاااا أا كياااه بعاااا الحجااا بإي ل ماااري،  : "قااال" الحجاااب أو قبااا  
ثبياار، قلااف: ومااا حجابهااا  قااال:  ااي ،ااي قبااي  أنااا وعبيااد باان عمياار، و ااي مجاااورة ،ااي جااو،     ااة

ا "درعا  و أيت  اية تر  ي، لها لياء، وما بيننا وبينها لير سلا،    .ا موّردا
 اسا لر،اع تاو ذ مان يتاو ذ أنار  ر عطااءٌ ّ القد أدر تر ب د الحجاب " سّ  : "قولر : "قال ابن حجر

 ت خيٌد على رييتر لها.   ائييرا ل ْ ، وسِ (9)حم  سلا عن ليرا، ودّل على أنر رأى سلا منهن "
،قااد مااّر م نااا  ااسلا ،ااي مطلااب الروا اااف ،ااي صااح ح  أّمااا ماان حيااث تصااريحر بالسااماإ منهااا

 مجااورة و اي  عائياي إلاى عميار بان عبياد ماع بافبن أبي رباح قاال: س  عطاءعن  البخاري:
 ...". الهجرة انقط ف" : لن  هق لت بثبير

 ، زوج النبااي      ااة  اامعح، أناار و،ااي صااح ح مساالذ: عاان عطاااء باان أبااي ربااا
 ، سلا ،ي وجهر ...".رِ إسا  ان يوذ الريح والغ ذ، عُ   ان رسول هللا  : "تقول

اص للنسااء : " الل     اةو،ي سنن أبي داود: عن عطاء بان أباي ربااح أنار    ا  ُرخِّ
 .(4)ول رخاء " ة  يدص لهن ،ي سلا ،ي رخَّ لذ يُ  : "قالف "أن  صلين على الدواب 

أناا وعبيااد بان عميار، و ااي مجااورة ،ااي جاو، ثبياار "  وكنات يياا      ااة : " اا،يا إلاى قولاارإ
 ما عند البخاري، و سا يدل على تخرر الزيارة وت ادد الساماإ، ول ُ  قا  أن   اون قاد سامع منهاا ،اي 

 زياراتر المتخررة الحديث نفسر، خاصيا أّن السماإ  ان عن طريق السيال.
حاتج بهاا س، وروايتار عان عائياي ل  ُ ّن عطاء بن أباي ربااح مادلِّ إ :اعماذ أحمدأّما قول 

اا سم ف " ، رى أّن  سا القول قوٌل دقياق؛ وسلاا وّن ساماإ عطااء مان عائياي : "إل أن  قول

                                       
 (.58ا5/57( مصنف عبد الرزاق الصن اني )(1
 (.2/252روا ي ابنر عبد هللا ) ا أحمدإلماذ ل ،( ال ل  وم ر،ي الرجال(2
 (.481ا9/485لبن حجر ) ،( ،تح الباري (9
اا(4 ليار  ( ما س رتر آنفاا  و ما جاء ،ي الختب الستي من تصريح عطاء بساماعر مان عائياي، وجااء ،اي لير اا أ  ا
 (.5577(، ح )12/935انظر على سبي  المثال ما جاء عند ابن حبان ،ي صح حر )، سلا
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مع سلا  ثير اعرسال ا  ما نقلنا نص ال لماء  و وثابٌف ل محالي ،  ا على  وء الم ط اف السابقي
،ااي  تااب التاادل س، حتااى اباان  ا عطاااء باان أبااي رباااحهذ لااذ يااس رو لخاانّ ااا  ولسلااا ،ااي المطلااب او علااى

سااين ،ااي طبقاتاار، ول ،ااي ن تاار علااى اباان الصااالح حااين س اار أسااماء حجاار نفساار لااذ يااس را مااع المدلِّ 
لاا س ماان أ اا  التاادل س، لخاان  عطاااء باان أبااي رباااح و ااسا ياادل علااى أنّ  ،(1)المدلسااين ،ااي الصااح حين

، ،قد عر، من عمق خبرتر ب ل  الحاديث أّن روايتر عن عائيي اعماذ أحمد استثنى من  سا
ا دون لير اا، وييياد رأّي  روا اف عطاء عن عائيي ل سف  لها علاى الساماإ؛ لاسا ناّص عليهاا تحديادا
 ييئاا "، ": اعماذ أحمد قول  حيى بن م ين ا السابق ا حين ُسئ  عن سماإ عطاء من عائيي، ،قال

عان عائياي  بان أباي ربااح  طااءين ،ي الصاح حين أنهماا لاذ يرو اا لالييخ ما أّن المالحظ من ،   
ر لهااااا؛ وماااان خااااالل مطلااااب روا اتاااار عاااان عائيااااي ناااارى أناااار روى عنهااااا ،ااااي إل روا اااااف ثبااااف سااااماعُ 

 الصح حين خمس روا اف  التالي: 
 الروا ي اوولى: عن عطااء بان أباي ربااح قاال: س باف ماع عبياد بان عميار إلاى عائياي 

 .(2)ثبير ،قالف لنا: " انقط ف الهجرة ..."و ي مجاورة ب
 الروا ااي الثان ااي: عاان اباان جااريج قااال: أخبرنااي عطاااء: إس منااع اباان  ياااذ النساااء الطااوا، مااع

 :  " قلف: " أب د الحجاب أو قبا   " قاال يف  من هن  وقد طا، نساء النبي  : "الرجال، قال
 الروايتان السماإ ،يهما وا ح.، و اتان (9)إي ل مري، لقد أدر تر ب د الحجاب ..." "

 (4)، إسا رأى ّمِخيلاي اان النباي  : "، قالافالروا ي الثالثي: عان عطااء، عان عائياي 
 .(5)،ي السماء، أقب  وأدبر، ودخ  وخرج، ..."

 : "، تقاول، زوج النباي الروا ي الراب ي: عن عطاء بن أبي رباح، أنار سامع عائياي
 ، (5)ريح والغ ذ، عر، سلا ،ي وجهر، وأقب  وأدبر، ...."إسا  ان يوذ ال  ان رسول هللا 

                                       
 (.549ا2/597الن ف على مقدمي ابن الصالح، لبن حجر ) ((1
 (.4912(، ح )5/152(، و)9355(، ح )5/57(، و )9585(، ح )4/75( صح ح البخاري )(2
 (. 1518(، ح )159ا 2/152( صح ح البخاري )(9
 (.5/951السحابي التي يخال ،يها المطر. ،تح الباري، لبن حجر ) ( ّمِخيلي:  ي(4
ــاحَ ( أخرجاار البخاااري ،ااي صااح حر  تاااب باادء الخلااق/ باااب مااا جاااء ،ااي قولاار: (5 يَ لَ الرِّ ــذِي أَرْســَ ــوَ الَّ ــدَيْ ن}وَهُ ــيْنَ يَ رًا بَ شــْ

ــهِ سااننر  تاااب التفسااير/ باااب: ( عاان م ااي باان إباارا  ذ، والترمااسي ،ااي 9255(، ح )4/153) [48]الفرقااان:  {رَحْمَتِ
( عن عبد الرحمن بن اوسود أبو عمرو البصري، عن محماد بان رب  اي، 9257(، ح )5/982ومن سورة اوحقا، )

( عن أبي 9831(، ح )5/59وابن ماجر ،ي سننر  تاب الدعاء/ باب ما يدعو بر الرج  إسا رأى السحاب والمطر )
بان إبارا  ذ، ومحماد بان رب  اي، وم ااس بان م ااس ( ثالثاتهذ عان ابان  ب ر بن أبي يايبي، عان م ااس بان م ااس، و) م اي

 جريج، عن عطاء، عن عائيي بر.
 =( أخرجر مسلذ ،ي صح حر  تاب صالة الستسقاء/ باب الت وس عند ري ي الريح والغ ذ، والفرح بالمطر (5
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 الظا ر أن  اتين الروايتين روا ي واحدة، وقد صّرح بالسماإ.و 
عان الهجارة،  ، قالاف: سائ  رساول هللا الروا ي الخامسي: عان عطااء، عان عائياي

َِاٌد َوِنيَّةل، َوِإَذا  »،قاال:  ، و اسا الروا اي مرد اا (1)« اْسـُتَنِفْرُتْم َفـاَنِفُروا  َلا ِهْجَرَة َبْعَد اَلَفْتِح، َوَلِكْن ِج
،اااي الصاااح حين  لهاااا م لاااوذ  إلاااى الروا اااي اوولاااى، وبهاااسا تخاااون روا ااااف عطااااء عااان عائياااي 

 ر لها منها.سماعُ 

 وميكننا أن خن:ص بعد هذا إىل النتائج التالية:

سين أرسااا  أّن عطااااء بااان أباااي ربااااح  ثيااار اعرساااال، وقاااد ناااّص ال لمااااء علاااى اليااايوخ الااا .1
 عنهذ، ،تخون روايتر عنهذ مرسلي.

، وعلااى  ااسا ،روا اتاار بال ن نااي ولااذ يوصااف بالتاادل س إل ،ااي روايتاار عاان عائيااي .2
مقبولاي محمولاي علاى الساماإ، أماا روا اتار عان  عن لير من أرس  عنهذ، وعان ليار عائياي 

باان اأحمااد، و  ينمااامدقااي اع يهااا: ساام ف، و ااسا يجلِّااي لنااا،،ااال  قباا  منهااا إل مااا قااال  عائيااي
ي الصااح حين، ودقاااي انتقائهمااا لألحاديااث، رحاااذ هللا براعاااي صاااحبّ ب ويزيااد ،اااي أنفساانا القناعااي، م ااين

 الجم ع.

                                                                                                                
ن محماد، عان عطااء، ( عن عبد هللا بن مسلمي بن ق نب، عن سل مان بان باالل، عان ج فار با833(، ح )2/515)

 عن عائيي بر.
( أخرجر مسلذ ،ي صح حر  تاب اعمارة /باب المبا  ي ب د ،تح م ي على اعساالذ والجهااد والخيار، وب اان م ناى (1

( عن محمد بن عبد هللا بن نمير، عان أب ار، عان عباد هللا بان حبياب بان 1854(، ح )9/1488ل  جرة ب د الفتح )
 بد الرحمن بن أبي حسين، عن عطاء، عن عائيي بر.أبي ثابف، عن عبد هللا بن ع
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 عكرمة الرببري موىل ابن عباساملبحث التاسع عشر: 

 عكرمة البربري مولى اب  عباسترجمة   المطلب األول:
ع رمااي القريااي مااول ذ، الماادني، البربااري  الحباار ال المااي، الحااا،ظ، المفساار، أحااد أوع ااي ال لااذ

 . (1)و  نى أبا عبد هللا ، بن عباس بن عبد المطلب بن  ايذاوص ، مولى عبد هللا
أصالر مان البربار ماان أ ا  المغارب،  اان لحصااين بان أباي الحار ال نبااري، ،و بار ل باد هللا باان 

 . (2)عباس حين جاء وال ا على البصرة ل لي بن أبي طالب
 .  (9)ي المديني، وم ي، و ان  ثير اوسفار؛ ،زار مصر، والياذ، وال من، وخراسانس ن ع رم

لس اء عبدا ع رمي، ، م  على ت ل مر حتى لادا آ ايا ،اي ال لاذ، قاال  ،طن ابن عباس
 . (4)و  لمني السني " ، ان ابن عباس يج   ،ي رجلي الخب    لمني القرآن : "ع رمي 

ل ماار وتيااج  ر حتااى اختسااب مهااارة اباان عباااس ،ااي ،هااذ علااى ت  واسااتمّر اباان عباااس
لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّـهُ مُهْلِكُهُـمْ أَوْ مُعَـذِّبُهُمْ  }عن ع رمي قال: قرأ ابن عباس  سا اآل اي: ، القرآن وتفسيرا

ن باي،ماا زلاف أ ،[ قال: قاال ابان عبااس: لاذ أدر أنجاا القاوذ أذ  لخاوا 154اوعرا،: ] { عَذَابًا شَدِيدًا
 . (5)، ساني حلي " ": قال " لر أبصرا حتى عر، أنهذ قد نجوا

ا: عطاااااء، اجتمااااع عناااادي خمسااااي ل يجتمااااع عناااادي مااااثلهذ أباااادا  : "حبيااااب باااان أبااااي ثابااااف قاااال
 ااان علااى ع رمااي لقِ وع رمااي، ، قباا  مجا ااد وساا يد باان جبياار يُ  ،ومجا ااد، وساا يد باان جبياار وطاااوس،

ما، ،لما نفد ما عند ما ج    قول: أنزلف آ ي  سا ،ي  سا، التفسير، ،لذ  س لا عن آ ي إل ،سر ا له
 . (5)" وأنزلف آ ي  سا ،ي  سا
،ااي التفسااير ،قااط باا  باارإ  ااسلا ،ااي علااذ الحااديث قااال ساا يد باان  ي ع رماايولااذ تخاان براعاا

جبير وصحابر: " إن ذ لتحدثون عن ع رماي ب حادياث لاو  ناف عنادا ماا حاّدث بهاا " ،جااء ع رماي، 
 ا اا أباا عباد هللا اا : "،قاالوا ،،ما تخلذ س يد، ثذ قاذ ع رمي ،وحاديث  لها، والقوذ س وف،حّدثر بتلا ا

 .(7)أصاب الحديث " : "وقال ،، قد ثالثين" ا ما ي نا  الس يد بن جبير 

                                       
 ،ساير أعاالذ النابالءو (، 255اا25/254(، وتهسيب الخماال، للمازي )7/282( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(1

 (.5/12للس بي )
 (.25/255( تهسيب الخمال، للمزي )(2
 (  ال ما للس بي.5/15أعالذ النبالء ) (، وسير158/ 7(، وتاري  اعسالذ )2/143( انظر: تاري  ابن يونس )(9
 (.7/289( الطبقاف الخبير، لبن س د )(4
 (.7/289) المرجع نفسر( (5
 (.25/279( تهسيب الخمال، للمزي )(5
 (.7/284( الطبقاف الخبير، لبن س د )(7
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 : "قاال ع رماي و سلا  ان ي نر ،ي الفقر والفتوى حتى  ان ُ فتي ،ي ح اة ابن عباس
 ، و ااان اباان عباااس(1)ف أ،تااي بالباااب واباان عباااس ،ااي الاادار "طلبااف ال لااذ أرب ااين سااني، و ناا
لو أن  سا النااس : "قال ع رمي وأنا لا عون " ،انطلق ، ،ف الناس : " يج ر على الفتوى و قول لر
انطلاق ، ،اف النااس، ،مان جااءا سا لا عماا   ن ار ، ،تار، ومان سا لا  : "مثلهذ مرتين و،تيتهذ " قال
 .(2)إنا تطرح عن نفسا ثلثي ميني الناس "عما ل   ن ر ،ال تفتر؛ ،

ومااع  ااسا ال لااذ الجااذ الااسي ُعااِر، باار ع رمااي إل أناار  ثاارف حولاار النتقاااداف والاات هذ، ومناقيااي 
ا ،ااي  ااسا الرسااالي، لخنااي أوجااز الخااالذ باا ّن اباان حجاار قااد لّخااص   ااسا النتقاااداف ل سااف مقصاادا

، ماا أقاوال مان و اااا  : "ي مقدماي ،اتح الباااري انتقااداف النااقمين علاى ع رمااي ،اي ثالثاي نقااط، ،قااال ،ا
،مدار ا على ثالثي أي اء؛ على رم ر بالخسب، وعلى الط ان ، ار ب نار  اان يارى رأي الخاوارج، وعلاى 

 .(9)"ثالثي يدور عليها جم ع ما ط ن برالقدح ، ر ب نر  ان  قب  جوائز اومراء، ،هسا اووجر ال
ونار لاذ   ان داع اي ماع أنهاا لاذ تثباف  ؛ال ت ر حديثار، ما البدعي ،إن ثبتف عل ر ، : "ثذ قال

وجمهاور أ ا  ال لاذ علاى الجاواز  ماا  ،وأما قبول الجوائز ،ال  قدح أ  ا إل عند أ   التياديد ،عل ر
وأمااا التخااسيب ،ساانبين وجااوا ردا ب ااد ح ا ااي أقااوالهذ وأناار ل يلاازذ ماان  ،رباان عبااد الّباااصاانف ،ااي سلااا 

 . (4)ييء منر قدح ،ي روايتر "
وقااد أطلنااا  : "ثااذ راح اباان حجاار  فصاا  ،ااي رد الااتهذ الثالثااي وياادا،ع عاان ع رمااي إلااى أن قااال

نما أردنا بسلا جمع ما تفرق من  االذ اوئماي ،اي يا نر والجاواب عماا قيا   ،القول ،ي  سا الترجمي وا 
    .(5)"وهللا أعلذ ،ي تصر،ر ،ي سلاوقد و ح صحّ  ،والعتسار للبخاري ،ي الحتجاج بحديثر ،، ر

 وقد  ثرف أقوال ال لماء ،ي الد،اإ عن ع رمي، وب ان صحي الحتجاج بحديثر، ومن سلا:
وبلغنااا عاان ع رمااي أناار  ااان ل  قااول  ااسا ا أي قااول الخااوارج ا و ااسا  : "قااال  حيااى باان م ااين

 .(7)إسا رأيف إنساناا  قع ،ي ع رمي، و،ي حماد بن سلمي ،اتهمر على السالذ " : "، وقال(5)باط "
 .(8)من أصحابنا إل احتج ب  رمي " ل س أحدٌ  : "قال البخاري و  

                                       
 (.25/253( تهسيب الخمال، للمزي )(1
 (.41/89( تاري  دميق، لبن عساخر )(2
 (.1/425الباري، لبن حجر )( مقدمي ،تح (9
 (.1/425مقدمي ،تح الباري، لبن حجر ) ((4
(. انظاار أقااوال ال لماااء المنتقاادين ل  رمااي، وأقااوال الماادا، ين عناار ،ااي ترجمااي ع رمااي ،ااي 1/495)المرجااع نفساار ( (5

النااابالء، (، وساااير أعاااالذ 25/254تهاااسيب الخماااال، للمااازي ) : تاااب التاااراجذ التاااي أحلاااف إليهاااا أول المطلاااب ل سااا ما
 (.495ا1/425مقدمي ،تح الباري، لبن حجر )و (، 5/12للس بي )

 (.9/155( تاري  ابن م ين ا روا ي الدوري )(5
 (.25/288( تهسيب الخمال، للمزي )(7
 (.7/43( التاري  الخبير، للبخاري )(8
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و و بريء مما يرم ر الناس بر من  ،بن عباس م ي تاب ي ثقياوقال ال جلي: " ع رمي مولى 
 . (1)الحروريي "

سا لف أباى عان ع رماي ماولى ابان عبااس ،قاال:  او ثقاي،  : "وقال عباد الارحمن بان أباي حااتذ
 . (2)" إسا روى عنر الثقاف قلف  حتج بحديثر  قال: ن ذ

وع رمااي،  ،وياا بي ،وساام ع ،بااي ،مااوالي اباان عباااس  ،قااال:  رياابقياا  و : "قااال عبااد الاارحمن
بااى عاان ع رمااي وساا يد اباان جبياار أيهمااا أعلااذ بالتفسااير  ،قااال: أ وساائ  : "وع رمااي أعال ااذ " ثااذ قااال

 .(9)أصحاب ابن عباس ع ال على ع رمي "
وع رمي مولى ابان عبااس لاذ أخارج  : "ي ،ي  تابر ال  فاءوقال ابن عدي ب د ترجمتر ل  رم

ون الثقاف إسا رووا عنر ،هاو مساتق ذ الحاديث، إل أن ياروي عنار  ا يف  ؛(4) ا نا من حديثر ييئاا
،  ون قد ُأِتّي من ِقّب    يف ل مان ِقّبلار، ولاذ  متناع اوئماي مان الروا اي عنار، وأصاحاب الصاحاح 

 ناام ثاا اارِّح حدياااج أن ُأجاان أن  حتر ثقي ،ي صحاحهذ، و و أيهر مأدخلوا أحاديثر إسا روى عن
 . (5)حديثر، و و ل ب س بر "

يق، وعلي بن أبي طالب،  أّما بالنسبي لإلرسال، والتدل س ،قد روى ع رمي عن أبي ب ر  الصدِّ
 ، ولذ ُ  ر، ع رمي بالتدل س. (5)وس د بن أبي وقاص مرسالا 

، أو خماس، أو ساف، أو سابع ومائاي، وروي عان ابان م اين أنار مااف ماف بالمديني ساني أرباع
 . (7)سني خمس عيرة ومائي وسلا ّوْ ٌذ، واوخثر على أنر ماف سني خمس ومائي

 ،ي يوذ واحد، ،قالوا: ماف أعلذ الناس، وأي ر الناس،  (8)و ثير عزة ،واتفق موف ع رمي
 

                                       
 (.2/145( الثقاف، لل جلي )(1
 (.7/8( الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(2
 (.7/3ع نفسر )( المرج(9
ن اارف علااى الثقااي، أو علااى لياار الثقااي. مقدمااي ،ااتح الباااري، لباان ( ون ماان عادتاار ، اار أن يخاارج اوحاديااث التااي أُ (4

 (.1/423حجر )
 (.5/477( الخام  ،ي   فاء الرجال، لبن عدي )(5
 (.158( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(5
(، وتهااااسيب الخمااااال، للماااازي 5/295الثقااااف، لباااان حبااااان )(، و 431( انظااار: الطبقاااااف، لخل فااااي باااان خ اااااط )ص:(7
 (.7/153(، وتاري  اعسالذ، للس بي )25/231)

 الملاا عباد ومادح اليااذ، قادذ المادني، صاخر أباو الخزاعاي، اوساود بان الارحمن عباد بن  ثير الميهور الياعر( (8
اءَ مَـا ورَةٍصُ أَيِّ فِي } و قارأ اورواح، بتناس   قول ي   ا وليرا،  ان مروان بنا  و اان ،[ 8: النفطاار ] { رَكَّبَـ َ شـَ

 أيا ر  ثيار، وقاد قيا : بهاا ويابب عازة أحاب قاد و اان الادن ا، إلاى علاي رج اي   ناي بالرج ي، ييمن اا خيب 
 باختصار. (7/145) للس بي اعسالذ، تاري . ومائي أو سبع خمس سني ،ي ماف ،اعسالذ أ  
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ا ،ي مو ع  واحد  ب د الظهر  .(1)،ي مو ع الجنائز وُصلِّّي عليهما جم  ا
 .(9)، وقي : أربع وثمانون سني(2)و ان ل  رمي يوذ ماف ثمانون سني
سا  ان اوخثر على أنر ماف سني  ، ،  ون قد ُولد ساني خماس وعيارين إن  اان خمس ومائيوا 

 ُتو،ي عن ثمانين عاماا، أو   ون قد ُولد سني واحد  وعيرين إن  ان تو،ي وعمرا أربٌع وثمانون.
ا ب ذ س يد بن جبيرو ان   . (4)متزوجا

 رحمر هللا ت الى. .(5)واحتج بر الباقون  ،ا بغيرامقرونا  روى لر مسلذٌ 

                                       
(، وتهااااسيب الخمااااال، للماااازي 41/85(، وتاااااري  دميااااق، لباااان عساااااخر )5/295( انظاااار: الثقاااااف، لباااان حبااااان )(1
(25/231.) 

(، وتاااري  دميااق، لباان 2/143(، وتاااري  اباان يااونس المصاارى )7/288الطبقاااف الخبياار، لباان ساا د )انظاار: ( (2
 (.41/73عساخر )

 (.5/295( الثقاف، لبن حبان )(9
 .المرجع نفسر( (4
 (.25/232( تهسيب الخمال، للمزي )(5
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  عكرمة مولى اب  عباساختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

مان المتقادمين  اٌ  مان: ابان  مان عائياي أثبف سماإ ع رمي مولى ابان عبااس
 . (9)، وأبو حاتذ الرازي (2)اري ، والبخ(1)المديني

 :قالف ع رمي عن عائيي أخبرنا: قال حفصي أبي بن عمارةوروى الترمسي من طريق 
 ماان بااز ،قاادذ عل اار، ثقااال ، اارق  ق ااد إسا ، ااان لل ظااان، قطريااان ثوبااان  هللا رسااول علااى  ااان" 

 ... " الحديث.  اليهودي لفالن الياذ
ااا يااا بي رواا وقاااد ": قاااال الترماااسي عقاااب  اااسا الحاااديث  حفصاااي، أباااي، بااان عماااارة عااان ا،أ  ا

ا يا بي ئ ُسا:  قاول الط الساي داود أبا سم ف:  قول البصري  ،راس بن محمد وسم ف   اسا عان ايوما
 ،(4)"رأسار ،تقبلاوا حفصاي، أباي بان عماارة بان حرماي إلاى تقوماوا حتاى أحدثخذ لسف: " ،قال الحديث،

 عائياي حاديث": وقاال الترماسي عان  اسا الحاديث .الحاديث بهاسا اإعجاباا أي " القاوذ ،اي وحرمي: قال
 . (5)" صح ح حسن حديث

، وبالتاااالي و ااسا  قت ااي تصااح ح ياا بي، و ااسلا الترماااسي لروا ااي ع رمااي عاان عائيااي
 إثباتهما لسماإ ع رمي منها.

، و سا يدل على وروى الحاخذ  سا الحديث ،ي مستدر ر من طريق ع رمي عن عائيي
 .(5)تصح ح روايتر عنها

  النبااي علااي دخاا  قالااف: روى الاادارقطني ،ااي سااننر حااديث ع رمااي عاان عائياايو 
 إ ان ا هاذا ... الحديث، ثذ قال الدارقطني: « وُمُصَأ إذ ا »:قال ، ل: قلف ، «  ٌءْيَش ِكَدَنِع »: ،قال
 .(7)صحاح ح  

                                       
 (.5/19( سير أعالذ النبالء، للس بي )(1
 (.7/43( التاري  الخبير، للبخاري )(2
 (.7/7( الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(9
خراماار(4 نمااا قااال ياا بي للقااوذ لتقبياا  رأساار ععاازازا وا  وناار  ااو اباان عمااارة باان أبااي حفصااي الااسي روى ياا بي  ااسا  ؛( وا 

 ي(المباااار فور )(. الميلااف: 4/945، وباااي ال ااال المباااار فوري )ع الترمااسيبيااارح جااام الحااديث عناار. تحفاااي اوحااوسي
 .بيروف االناير: دار الختب ال لم ي ،  ا(1959فمحمد عبد الرحمن بن عبد الرح ذ أبو ال ال )

 (.1219(، ح )511ا9/515( سنن الترمسي )(5
 : "ل الحاخذ عقاب الحاديث اوول(، وقا2258(، وح )2257(، ح )2/28( المستدرا على الصح حين، للحاخذ )(5

  سا حديث صح ح على يرط البخاري ولذ يخرجاا ".
 (.2299(، ح )9/195( سنن الدارقطني )(7
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، وقااال وروى  ااسا الحااديث البيهقااي ،ااي سااننر الخباارى ماان طريااق ع رمااي عاان عائيااي
 . (1)سا إسناٌد صح حب دا:  

 قت ااي إثباااف سااماعر منهااا؛ وّن ياارط  و اا  ماان صااّحح روا ااي ع رمااي عاان عائيااي
 الحديث الصح ح اتصال السند. 

 . (2)أدري " ل ": قال"   منها سمع عائيي عن ع رمي ": بينما ُسئ  ابن م ين
 مان سامع علمارأ  ل :الماديني بانا قاال ": وقال ال الئي ،ي جامع التحصي  ،ي ترجمي ع رمي

 . (9)" اييئا   النبي أزواج من أحد  
، و م ان توج ار وقد تقاّدذ نقا  الاس بي أّن ابان الماديني أثباف ساماإ ع رماي مان عائياي

 .إّل من عائيي سلا أّن علّي بن المديني نفى سماإ ع رمي من أحد  من أزواج النبي 
 . (4)سماإ ع رمي من عائيي سلا نق  ابن أبي حاتذ عن أب ر ،ي المراسي  أّنر نفى 

، لخااّن وساابق أّناار نقاا  عاان أب اار ،ااي الجاارح والت اادي  إثباتاار لسااماإ ع رمااي ماان عائيااي 
؛ لسا ل  م ن الترج ح بينهما ، سقطا.   سين النقلين بنفس القوة عن يخص  واحد 

 وعّلااق اباان ال راقااي علااى نقّلااْي اباان أبااي حاااتذ عاان أب اار ،ااي سااماإ ع رمااي ماان عائيااي
  تاااب ،ااي وقااال ،عائيااي ماان  ساامع لااذ ع رمااي أن أب اار عاان المراسااي  ،ااي ح ااى  ااسا قلااف ": ربقولاا

 منهاا ساماعر حورّجا ،تنااق  ،هاسا ،ن اذ :قاال  عائياي مان ع رماي سامع :وباي قي  :والت دي  الجرح
، و اسا يادّل علاى تارج ح ابان ال راقاي لصاحي ساماإ ع رماي (5)" البخااري  صح ح ،ي عنها روايتر نأ

  .من عائيي

                                       
 (.8949(، ح )4/457(، و)7315(، ح )4/942( السنن الخبرى، للبيهقي )(1
 (.9/155( تاري  ابن م ين ا روا ي الدوري )(2
 (.293( جامع التحصي ، لل الئي )ص:(9
 (.158المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص: ((4
 (.292( تحفي التحصي  ،ي س ر رواة المراسي ، لبن ال راقي )ص:(5
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 ع  عائشة    عكرمةروايا    المطلب الثالث:
، جااااء منهاااا ،اااي الختاااب الساااتي خمساااي  وى ع رماااي البرباااري عااان عائياااير  عااادة روا ااااف 

 أحاديث، و ي  التالي:
 الحايث األول: 

 مستحا ي و ي نسائر ب   م ر اعتخف  النبي أن ": عائيي عن ع رمي، عن
 :،قالف ال صفر، ماء رأف عائيي أن وزعذ دذ،ال من تحتها الطسف و  ف ،ربما الدذ، ترى 

 .(1)" تجدا ،الني  انف ييء  سا   ن "
 الحايث الث ن :

 . (2)" التمر من نيبع اآلن قلنا خيبر ،تحف لما : "قالف ، عائيي عن ع رمي، عن
   الحايث الث لث:

عائيااي فقالاا القرظااي، الزبياار باان الاارحمن عبااد ،تزوجهااا امرأتاار، طلااق ر،اعااي أن: ع رمااي عاان
 ا  هللا رسااول جاااء ،لمااا بجلااد ا، خ اارة وأرتهااا ،إليهااا ،ياا ف أخ اار، خمااار وعليهااا : "
ا ا ب  هن ينصر والنساء  أيد جلد الّ  الميمناف  يلقى ما مث  رأيف ما : "عائيي قالف ب  ا
 :قالف لير ا، من لر ابنان وم ر ،جاء ، هللا رسول أتف قد أنها وسمع: قال " ثوبها من خ رة

 ثوبهااا، ماان  دبااي وأخااسف "  ااسا ماان عنااي باا لنى لاا س م اار مااا أن إل سنااب، ماان إل اار لااي مااا وهللا "
 رسول ،قال " ر،اعي تريد نايز، ولخنها اود ذ، نف  ونف ها إني ،هللا رسول  ا وهللا  سبف " :،قال
 وأبصار: قاال « ى َيـُذوَق ِمـْن ُعَسـْيَلِتِك    : َلْم َتْصـُلِحي َلـُه َحتَّـ   وأَفَِْن َكاَن َذِلِك َلْم َتِحلِّي َلُه،  »:  هللا

                                       
( عان إساحاق، عان 953(، ح )1/53( أخرجر البخاري ،ي صح حر  تاب الح  / باب اعتخاا، المستحا اي )(1

 .بن سل مان ، عن م تمربن مسر د ( عن مسدد911(، ح )1/53و) خالد بن عبد هللا.
(، و تاااب العتخااا،/ 915(، ح )1/53وأخرجاار البخاااري ،ااي صااح حر  تاااب الحاا  / باااب اعتخااا، المستحا ااي )

( عاان قتيبااي باان ساا يد، واباان ماجاار ،ااي سااننر  تاااب الصاا اذ/ باااب 2597(، ح )9/55باااب اعتخااا، المستحا ااي )
، و) قتيبااي باان ( عاان الحساان باان محمااد الصااباح، عاان عفااان باان مساالذ1785(، ح )2/557المستحا ااي ت تخااف )

 س يد، وعفان بن مسلذ (  ال ما عن يزيد بن زريع.
( عان محمااد بان ع سااى 2475(، ح )4/199وأخرجار أباو داود ،ااي ساننر  تااب الصااوذ/ بااب المستحا ااي ت تخاف )

 وقتيبي بن س يد عن يزيد بن زريع.
 اء، عن ع رمي، عن عائيي بر.و)خالد بن عبد هللا، وم تمر بن سل مان، ويزيد بن زريع ( ثالثتهذ عن خالد الحس

( عاان محمااد باان بيااار، 4242(، ح )5/145( أخرجاار البخاااري ،ااي صااح حر  تاااب المغااازي/ باااب لاازوة خيباار )(2
 عن حرمي، عن ي بي، عن عمارة، عن ع رمي، عن عائيي بر.



1

7 4 
 

 املبحث التاسع عشر: عكرمة الرببري موىل ابن عباس                                    الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية          
174 

ُِْم  »: قاال ن ذ،: قال «  َبُنوَك َهُؤاَلِء »: ،قال لر، ابنين م ر َهَذا الَِّذي َتْزُعِميَن َما َتْزُعِميَن، َفَواللَِّه، َل
 .(1)« َأَشَبُه ِبِه ِمَن الُغَراِب ِباَلُغَراِب

  الحايث ال ابع:
 . (2)"للصالة اجم  ا  يتو ين  انا أنهما ":  النبي عن ،عائيي عن، ع رمي عن

 الحايث الت مس:
 لل ظاان، قطرياان ثوباان  هللا رساول علاى  اان : "قالاف  عائيي عن ع رمي،عن 

 ،اياتريف إل ار، ب ثاف لاو: ،قلاف اليهاودي، لفاالن اليااذ مان بازٌّ  ،قادذ عل ار، ثقال ، رق، ق د إسا ، ان
 أو بماااالي ياااس ب أن يرياااد إنماااا يرياااد، ماااا علمااافُ  قاااد: ،قاااال ل ااار،إ ، رسااا  الم سااارة، إلاااى ثاااوبين منااار

 . (9)«ِ َكَذَب، َقْد َعِلَم َأنِّي ِمْن َأْتَقاُهْم ِللَِّه، َوآَداُهْم ِلأَلَماَنة »:  هللا رسول ،قال بدرا مي،

                                       
( عاان محمااد باان 5825(، ح )143ااا7/148( أخرجاار البخاااري ،ااي صااح حر  تاااب اللباااس/ باااب ث اااب الخ اار )(1

 بيار، عن عبد الو اب الثقفي، عن أيوب السخت اني، عن ع رمي، عن عائيي بر.
( عن 989(، ح )1/243( أخرجر ابن ماجر ،ي سننر  تاب الطهارة/ باب الرج  والمرأة يتو ين من إناء واحد )(2

 بر.محمد بن  حيى، عن داود بن يبيب، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن  رذ، عن ع رمي، عن عائيي 
 ." حديث صح ح، و سا إسناد حسن من أج  حبيب بن أبي حبيب ": وقال اليي  ي يب اورنيوط ،ي الهامب

/ باااب مااا جاااء ،ااي الرخصااي ،ااي اليااراء إلااى أجاا  ( أخرجاار الترمااسي ،ااي سااننر أبااواب البيااوإ عاان رسااول هللا (9
عاان يزيااد باان زريااع عاان  ( عاان عماارو باان علااي4528(، ح )7/234( والنسااائي ،ااي سااننر )1219(، ح )9/515)

 ي: " حديث عائيي حديث حسن صح ح ".عمارة بن أبي حفصي، عن ع رمي، عن عائيي بر. وقال الترمس
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عكرمة البربري مولى اب  عباس  الراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 عائشة    م 

ااا لسااماإ ع رمااي ماان عائيااي يت ااح لنااا ممااا  عاان أيّ  ماان  تقااّدذ أننااا لااذ نجااد نف اااا خالصا
مين، أو المتاا خرين، بينمااا ثبااف سااماعر منهااا بتصااريح اوئمااي ماان المتقاادمين  البخاااري، واباان  المتقاادِّ

 المديني، و سلا من المت خرين  ابن ال راقي.
اري، ويا بي، والترماسي، وثبف سماعر منها بتصح ح اوئمي لروايتار عنهاا؛  ماا  اان مان البخا

 .   (1)والدارقطني، والحاخذ، والبيهقي
 ،(2)روح : حاادثناا قااالمسااند ،ااي اعماااذ أحماادثبااف سااماعر منهااا بتصااريحر بااسلا ،قااد روى  باا 

  النباي ماع تغتس   انف أنها ،    ة حاثين  : "قال ع رمي، حدثنا ،(9)صم ي بن أبان حدثنا
 . (4)" واحد إناء ،ي

 (5)اوصااابهاني يوساااف بااان هللا عباااد محماااد أباااو : أخبرنااااقاااال الخبااارى  رسااانن ي،ااا البيهقاااي روى و 
 ،(7)  قااوب باان محمااد ال باااس أبااو ثناحااد: قااال قااراءةا  (5)القا ااي الحساان باان أحمااد ب اار وأبااو ،إمااالءا 

                                       
اليااي  ياا يب اورناايوط انظاار:  ااامب مسااند اعماااذ أحمااد  ح روايتاار عنهااا صااحّ ّماان ( وماان ال لماااء الم اصاارين (1
(، ح 254/ 49(، و)25237ح ) (،49/925(، و)25282(، ح )158/ 42(، و)24338(، ح )41/455)
 (.438ا1/437(، و)1/491(، و سلا اليي  اولباني ،ي سلسلي اوحاديث الصح حي )25177)

مااف  ،مان التاسا ي ،لار تصاانيف ،ثقاي ،ا ا  ،( روح بن عباادة بان ال االء بان حساان الق ساي أباو محماد البصاري (2
 .(211)ص: لبن حجر، . تقريب التهسيبروى لر الجماعي ،سني خمس أو سبع ومائتين

مااف ساني ثاالث  ،وحديثر عند مسلذ متاب يا  ،من الساب ي ،اصدوق تغير آخرا  ، ي اونصاري بصري مّ ( أبان بن ّص (9
 .(87. تقريب التهسيب )ص:، روى لر مسلذ والنسائي وابن ماجروخمسين

: إسانادا صاح ح؛ أباان (، وقال اليي  ي يب اورنايوط ،اي  اميار25177(، ح )49/254( مسند اعماذ أحمد )(4
ن اختلط إل أن ما رواا عنر البصريون مستق ذ ، ماا س ار ابان عادي. ا بن صم ي، ثقي، أخرج لر مسلذ متاب ي، و و وا 

 وروح بن عبادة منهذ. وع رمي:  و مولى ابن عباس احتج بر البخاري، وروى لر مسلذ مقرونا، و و ثقي.
ا قدذ بغداد حاجا ، قي : مامو ر، اوصبهاني، ساخن ن سابور، أبو محمد( عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن بامو ر، و (5

،ااي سااني تساا ين وثااالث مائااي، و ااان ثقااي، ماااف ب ااد سااني أربااع مائااي بساانين  ثياارة. تاااري  بغااداد، للخطيااب البغاادادي 
 .باختصار (11/452)

رو الحياري، مولادا ساني ( أحمد بن الحسن بان أحماد القا اي أباو ب ار بان أباي علاي ابان الياي  المحادث أباي عما(5
بماس ب الياا، ي، ولاي  وم ر،ايا  ا وعلاو إساناد  وعلما  ا وثروةا وسيددا  خمس وعيرين وثالثمائي،  ان  بير خراسان رياسيا 

 (7اا4/5ق اء ن سابور، تو،ي ،ي يهر رم ان ساني إحادى وعيارين وأرب مائاي. طبقااف الياا،  ي الخبارى، للساب ي )
 .باختصار

راوي الماس ب،  ساف بان م قا  بان سانان أباو ال بااس اوصاذ ماولى بناي أم اي الن ساابوري ( محمد بن   قوب بن يو (7
ا وسب ين سني، ورح  إل ر الناس من اوقطاار، ث ،ي اعسالذ ستا ا، حدّ نا ا، ديِّ ا، صدوقا ا،  ابطا ، حا،ظا ا، ثقيا  ان إماما 
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 بن زائدة ثناحد ،(2)المحاربي الحارث بن   لى بن  حيى ناأخبر  ،(1)الصغاني إسحاق بن محمد ثناحد
 عائياي سم نا: قال ،(5)مل  ي أبي بن هللا وعبد ع رمي، عن ،(4)ر، ع بن ال زيز عبد ثناحد ،(9)قدامي
 ،الصالة إلى ينطلق ثذ منر، ،  خ  رق ال ِ  منها ،  خس ردْ القِ  على ر  مُ  ّ   ان  هللا رسول أن تس ر
 . (5) م م  ول ،يتو   ول

 .(7)ها    فيوقد ورد تصريح ع رمي بسماعر من عائيي ،ي أحاديث أخرى لخن
ز  وقد عاب ع رمي ،ي المديني، و ان ،ي الثالثين ااف مان عمارا ياوذ ماتاف عائياي، و اسا   ازِّ

 من صّحي سماعر منها.
: أّن ع رمااي البربااري مااولى اباان عباااس ثبااف سااماعر ماان عائيااي بيااهادة اوئمااي، واخلالصللة

  وبتصريحر بالسماإ منها.

                                                                                                                
ث وقتاار  ااا : "، ،ااي الاابالد، قااال الحاااخذوألحااق اوحفاااد باوجااداد، روى الخثياار، وطااوَّ  بااال مدا، ااي، حاادَّث ،ااي ن ُمحاادِّ

ختلف ،ي صدقي، وصحي سماعر "  تو،ي ،ي رب ع اآلخر سني سف وأرب اين وثاالث وسب ين سني، ولذ يُ  اا اعسالذ ست
 مائي، وولد سني سبع وأرب ين ومائتين، رحمر هللا.

اا(1 ماااف سااني  ،الحاد ااي عياارة ماان ،ثقااي ثبااف ،غاني  قااال: الصااالاني أبااو ب اار نزياا  بغااداد( محمااد باان إسااحاق الصَّ
 .(457)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب، روى لر مسلذ وأصحاب السنن اورب ي. سب ين

،روى لار الجماعاي ماف ساني ساف عيارة ،من صغار التاس ي ،ثقي ،(  حيى بن   لى بن الحارث المحاربي الخو،ي(2
 .(538)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب عدا الترمسي.

، مااف ساني ساتين وقيا  ب اد ا ،مان السااب ي ،نيصااحب ُسا ،ثقي ثبف ،مي الثقفي أبو الصلف الخو،ي( زائدة بن قدا(9
 .(219)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب روى لر الجماعي.

مااف ساني ثالثاين ومائاي و قاال  ،مان الراب اي ،ثقاي ،، ع اوسادي أباو عباد هللا الم اي نزيا  الخو،اي( عبد ال زيز بن رُ (4
 .(957)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب روى لر الجماعي. ،التس ين وقد جاوز ،ب د ا

 قااال اسااذ أبااي مل  ااي ز ياار الت مااي  ،ل  ااي باان عبااد هللا باان جاادعانباان أبااي مُ عبااد هللا باان عبيااد هللا باان عبااد هللا ( (5
، ب التهاسيبتقريا ، روى لار الجماعاي.ماف سني سابع عيارة ،من الثالثي ،ثقي ،ق ر ،أدرا ثالثين من الصحابي ،المدني

 .(912)ص: لبن حجر
 (.715(، ح )1/293( السنن الخبرى للبيهقي )(5
مسااااند أبااااي   لااااى الموصاااالي و  .(85(، ح )51( انظاااار: قاااارة ال ينااااين بر،ااااع الياااادين ،ااااي الصااااالة، للبخاااااري )ص:(7
 (.4345(، ح )8/958(، و)4555(، ح )8/78)
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 ن أبي طالبع:ي بن احلسني بن ع:ي باملبحث العشرون: 

 علي ب  الحسي  ب  عليترجمة   المطلب األول:
طالااب أبااي باان علااي اعماااذ باان الحسااين باان علااي اعماااذ الااورإ، التقااي، النقااي، زياان ال اباادين

 .المدني ،القريي ،الهايمي 
  .هللا عبد أبو: و قال محمد، أبو: و قال الحسن، أبو: و قال الحسين، أبو
 .(1)لزالي:  قالو  سالمي،: اسمها أذ ولد وأمر
 وأماا، و و السي لر ال قب مان أولد الحساين ،الحسين ابن اوصغر علي و و

 . (2)عقب لر ول س ، ربالء بنهر أب ر مع ،قت  اوخبر علي
 . (9)" سني ثالث وثالثين لدوُ  : "قال الفسوي 
 .(4)" اظنا  وثالثين ثمان سني ،ي لدوُ  ": وقال الس بي

 تاا قُ  أباااا أنّ  باافث ":  ااو اوقاارب؛ وسلااا لقااول اباان حجاار ،ااي التهااسيبويباادو أّن قااول الااس بي 
 . (5)" 51 سني عايوراء يوذ أب ر قت  و ان ،سني 29 بنا و و

بفقهاار، وعبادتاار، وت لهاار، وورعاار، حتااى ايااُتهر ،ااي المدينااي باازين ال اباادين، لخثاارة  ُعااِر، 
 . (5)عبادتر

ا يوماا ان  أنر ومن سلا ،و ان صاحب أخالق  عال ي تليق ب ولد المصطفى  ا مان خارجا
 "  عان الرجا مهاالا  : "ر، ،ثارف إل ر ال بيد والماوالي، ،قاال علاي بان الحساينالمسجد، ،لق ر رج  ،سبّ 

 ى،اساااتحي" ألاااا حاجاااي ن يناااا عليهاااا   ،ماااا ساااتر هللا عل اااا ماان أمرناااا أخثااار : "ثااذ أقبااا  عل ااار، ،قاااال
أيااهد  : "لف در اذ، ، ااان الرجا  ب ااد سلاا  قااولالرجا ، ،اا لقى إل ار خم صااي  اناف عل اار، وأمار لاار باا 

 .(7)" أنا من أولد الرس 

                                       
(، وتهسيب الخمال 9/199الخنى، وبي أحمد الحاخذ )(، واوسامي و 7/253( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(1

 (.4/985(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )989ا25/982للمزي )
 (.7/253( الطبقاف الخبير، لبن س د )(2
 (.9/915( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(9
 (.4/985( سير أعالذ النبالء، للس بي )(4
 (.7/957( تهسيب التهسيب، لبن حجر )(5
 (.41/973( تاري  دميق، لبن عساخر )(5
 (.5/927( المنتظذ ،ي تاري  الملوا واومذ، لبن الجوزي )(7
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و و ساجد، ،ج لوا  وقع حريق ،ي بيف ، ر علي بن الحسين  ومن ت لهر، وعبادتر: أنر
 : "،ما ر،ع رأسر حتى أطفئف، ،قي  لر "  ا ابن رسول هللا النار،  ا ابن رسول هللا النار "  قولون لر:

 . (1)" ألهتني النار اوخرى  : "قال " ها ما السي ألهاا عن
 ،ا لمي قالهاا لب اا،  قاول أن أراد ،لماا الحساين، بان علاي أحارذ ولقاد : " مالااقال اعماذ 

 أن إلاى ر  اي ألاف وليلاي ياوذ  ا  ،اي  صالي  اان أنار بلغناي ولقد ،،هيذ ناقتر، من سقط حتى عل ر
 . (2)ماف"

 .(9)" ول أ،قر منر ،ا أ،   منرلذ أر  ايم ا  : "وقال الز ري 
 . (4)التاب ين من أ   المدينيو و م دود ،ي ،قهاء 

ا لّ اثاا بالخير، حتى أنر و ان   اسا ": ،قالوا ،،س لوا عنر ،الما ماف وجدوا بظهرا أثرا  جوادا
  . (5)"مما  ان ينق  الجرب على ظهرا إلى منازل اورام  

  . (5) ان   ول مائي أ   بيف بالمدينيو 
 اان إسا أتااا ساائ  رحاب    ون  سلا وقد عر، م نى الصادقي، و،هاذ ساّر ا، حتاى و يف ل 
 .(7)" ا بمن  حم  زادي إلى اآلخرةمرحبا  : "بر وقال

ومناقباار  ثياارة، و، ااائلر عجيبااي، ولااول  اايق المقاااذ لزينااف الصاافحاف بساايرة  اايلء الطيبااين 
 اوبرار.

 بن علي  ان ": قال عنر ابن س د متقناا،ولذ   ن عدل الد اني ،قط، ب   ان  ابطاا للحديث 
 . (8)"اورعا  ،ار،  ا  ،اعال ا  ،الحديث  ثيرّ  ،ام مونا  ،ثقيا  حسين

 بان علاي عان ،الز اري   لهاا اوساانيد أصاح : "رلاقو  يايبي أباي بان ب ار أبايونق  الحااخذ عان 
 .(3)" علي عن أب ر عن ،الحسين

 س، ولااذ ُيااس ر باا يّ  منهمااا إل قااول أبااي ولااذ    اان زياان ال اباادين م رو،اااا باعرسااال، أو التاادل
 . (15)"  اعل ا  يدرا لذ ،طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي": زرعي

                                       
 (.5/928( المرجع نفسر )(1
 (.25/935( تهسيب الخمال، للمزي )(2
 (.5/995( المنتظذ ،ي تاري  الملوا واومذ، لبن الجوزي )(9
 (.41/975( تاري  دميق، لبن عساخر )(4
 (.41/984المرجع نفسر ) ((5
 ( المرجع السابق.(5
 (.5/928( المنتظذ ،ي تاري  الملوا واومذ، لبن الجوزي )(7
 (.7/213( الطبقاف الخبير، لبن س د )(8
 (.151( م ر،ي علوذ الحديث، للحاخذ )ص:(3

 (.193( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(15
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 سااني السااني لهااسا قااال ُ  و ااان ،وتساا ين أربااع سااني بااالبق ع ود،اان ،بالمدينااي تااو،ي علااى الصااح ح
 . (1)سني وخمسين ثمان، و ان عمرا حين ماف ،يها منهذ ماف من لخثرة الفقهاء
 ال ظمى؛ لإلمامي أ الا   ان ،قد سلا؛ وهللا لر وحق عجيبي، جاللي لر  ان"  ال عنر الس بي:ق
 .(2)" عقلر و مال وت لهر، وعلمر، وسيددا، لير،ر،
 رحمر هللا ت الى. .(9) الجماعي لر روى  
 

  
 
 

                                       
تهسيب الخمال، و (، 41/959تاري  دميق، لبن عساخر )و (، 213ا7/218الطبقاف الخبير، لبن س د )انظر: ( (1

 (.454ا25/459للمزي )
 (.4/938( سير أعالذ النبالء، للس بي )(2
 (.25/454( تهسيب الخمال، للمزي )(9
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 علي ب  الحسي   اختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

بو مين  الا من البخاري، وأمن المتقدّ  سماإ علي بن الحسين من عائيي أثبف صراحيا 
 .(1)أحمد الحاخذ

 . (2)" وحسين بن علي أباا ،سمع عائيي ": ،قال البخاري عن علي بن الحسين
 . (9)" وصف ي زوجتي النبي  ،سمع عائيي ": بو أحمد الحاخذأوقال 

مماان ساامع ماانهذ  ، وصااف ي أزواج النبااى عائيااي، وأذ ساالميوعااّد النااووي ماان المتاا خرين: 
 .(4)زين ال ابدين بن الحسين

، مماا  قت اي إثبااف (5)،اي صاح حر وأخرج مسلذ حديث علي بن الحسين عن عائياي
 التصال، المت من إثباف السماإ.

 ولذ ينِف سماعر منها ا من المتقدمين أو المت خرين ا ساوى أباو داود السجساتاني؛ ،حاين سا لر
، (5)ساام ف أحمااد باان صااالح ؛ل : "قااال" ساامع علااي باان الحسااين ماان عائيااي   : "اآلجااري أبااو عبيااد 

 . (7)" الز ري واحدٌ  ن  وسِ  ،علي بن الحسين ن  قال: سِ 

                                       
(  و المحدث محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق، الحا،ظ الن سابوري الخراب سي أبو أحمد، صاحب التصانيف، (1

الحين الثابتين على الطريق السالف ي ومان المنصافين ، ماا   تقادا، صاّنف علاى  تاابي البخااري ومسالذ، و ان من الص
وعلى جامع الترمسي، ولر  تاب اوسماء والخنى، و تاب ال ل ، ولير ا، وصّنف الييوخ واوباواب، و اف بصارا ساني 

ياهر رب اع اوول ساني ثماان وساب ين سب ين، و ان حا،ظ عصرا، وتغير حفظر لما  ف، ولذ يختلط قاط، وتاو،ي ،اي 
 (.1/157وثالث مائي، ولر ثالث وتس ون سني. الوا،ي بالو، اف، لصالح الدين الصفدي )

  (.1/214( التاري  اووسط، للبحاري )(2
 (.41/955( تاري  دميق، لبن عساخر )(9
 (.1/949( تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )(4
 (.1155(، ح )2/778( صح ح مسلذ )(5
( أحمد بن صالح المصري أبو ج فار الحاا،ظ، الم ارو، باابن الطباري؛ ونار  اان أباوا جناد ا مان آما  طبرساتان، (5

زين، واوئمااي المااس ورين،  ااان ماان حفاااظ الحااديث، واع اااا راساا اا ،ااي ال لااذ  وولااد  ااو بمصاار، و ااان ماان الحفاااظ الُمّباارَّ
اب ابان و اب أحاٌد أعلاذ باآلثاار منار، مولادا ساني ساب ين والحديث وعللر، و ان  صلي بالياا، ي، ولاذ   ان ،اي أصاح

 ( باختصار.112ا111ومائي، وماف سني ثمان وأرب ين ومائتين. طبقاف اليا، يين، لبن  ثير )ص:
 (.25/988( تهسيب الخمال، للمزي)(7
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 ع  عائشةعلي ب  الحسي   روايا    المطلب الثالث:
ب ا  الروا ااف، جااء منهاا روايتاين عناد أصااحاب  روى علاي بان الحساين عان عائياي

 و ما: الختب الستي،
 ال وااة األولر:

 . (1)" صائذ و و  قب   ان  النبي أن : " عائيي عن الحسين، بن علي عن
 ال وااة الث ناة:

 ول ا،أحادا   ساب  هللا رساول رأياف ما : "قالف ،عائيي عن، الحسين بن علي عن
 . (2)" ثوب لر طوى  ُ 

                                       
تحاارا ( أخرجاار مساالذ ،ااي صااح حر   تاااب الصاا اذ/ باااب ب ااان أن القبلااي ،ااي الصااوذ ل سااف محرمااي علااى ماان لااذ (1

دي، عاان سااف ان، عاان أبااي الزناااد ( عاان محمااد باان بيااار، عاان عبااد الاارحمن باان مهاا1155(، ح )2/778يااهوتر )
 هللا بن س وان، عن علي بن الحسين عن عائيي بر.عبد
عان عباد القادوس ( 9554(، ح )4/579) ( أخرجر ابن ماجر ،ي سننر  تاب اللباس/ باب لباس رساول هللا (2
ر، عاان اباان له  ااي، عاان أبااي اوسااود، عاان عاصااذ باان عماار باان قتااادة، عاان علااي باان باان محمااد، عاان بياار باان عمااا

 الحسين عن عائيي بر.
 طوى لر ليرا إلى يوذ الحاجي. حاي ي السندي وُ  ،ا،يلبس واحدا  ،: )ول  طوى لر ثوب( ب ن   ون لر ثوباناوقوله

 (.2/957على سنن ابن ماجر )
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 شةم  عائ  علي ب  الحسي الراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 مماااا تقاااّدذ نالحاااظ أّن زيااان ال ابااادين علاااي بااان الحساااين قاااد أدرا أذ المااايمنين عائياااي

ااا بيِّناااا؛ ،قااد ُولااد علااى اورجااح سااني  ،ااي  ، ،  ااون عماارا يااوذ ماتااف عائياايوثالثااين ثمااانإدراخا
، ونّص البخاري، والحاخذ الخبير، والنووي على حدود ال يرين، وقد عايا ،ي مديني رسول هللا

عر منهاااا، و اااسا ماااا ُ فهاااذ  اااسلا مااان ، ااا  مسااالذ بإخراجااار لحاااديث علاااي بااان الحساااين عنهاااا ،اااي ساااما
 صح حر.

،ي مختلف الختب، ،لاذ أجاد لار روا ايا  وقد تتب ُف روا اف علي بن الحسين عن عائيي
،يهااا تصاااريٌح بساااماعر منهااا، لخناااي وجااادف تصااريح زيااان ال ابااادين بسااماعر مااان أّذ المااايمنين صاااف ي

 اثنتاين ، ،إسا  ان قد سمع من صاف ي المتو،ااة ساني(1)صح حي ،ي صح ح البخاري باوسانيد ال 
، أو ثمان  وخمسين (2)وخمسين  . ، ،ال يب د سماعر من عائيي المتو،اة سني سبع 

ولااذ ينااِف سااماعر منهااا سااوى أبااي داود السجسااتاني، وعنااد مراج ااي قولاار نالحااظ أّناار بنااى نف اار 
 نّ وِسا ،علاي بان الحساين نّ ِسا المصاري ) أنّ  أحماد بان صاالح من يايخر سمعلهسا السماإ على أنر 

 (. الز ري واحدٌ 
و اذ ابان صاالح،  ": ولخن ال لماء اعتبروا  سا و ماا من ابن الطبري، وردوا قولار، قاال الاس بي

 . (9)" ب ثير من الز ري  أسن   ب  عليٌّ 
ن، بينماا نقا  المازي ،اي وقد تبّين لنا من ترجمي علاي بان الحساين أّن مولادا ساني ثماان  وثالثاي

 .(4)ترجمي الز ري أقوال ال لماء ،ي مولدا، و ي تتراوح بين سني خمسين، وثمان وخمسين

                                       
(. 5213(، ح )8/48(، و)2593(، و ح )2598(، ح )9/55(، و )2595(، ح )9/43( صااااح ح البخاااااري )(1

، رواا البخاري من طريق الز ري، عن علي بن الحساين أن صاف ي زوج النباي  و    سا الموا ع لحديث  واحد 
تااازورا ،اااي اعتخا،ااار ،اااي المساااجد ،اااي ال يااار اوواخااار مااان رم اااان،  أخبرتااار أنهاااا جااااءف إلاااى رساااول هللا  

م ها  قلبها، حتى إسا بلغف بااب المساجد عناد بااب أذ سالمي،  تنقلب، ،قاذ النبي  ،تحدثف عندا ساعي، ثذ قامف
َعَلى ِرْسـِلُكَما، ِإنََّمـا ِهـَي َصـِفيَُّة ِبَنـُت      » : ، ،قال لهما النباي مر رجالن من اونصار، ،سلما على رسول هللا 

ِإنَّ الشَّْيَطاَن َيْبُلُغ ِمَن اإِلَنَساِن َمْبَلَغ الدَِّم،  » : ،قال: سبحان هللا  ا رسول هللا، و بر عليهما، ،قال النبي  ،«ُحَييٍّ
َُِشيُت َأْن َيَقِذَف ِفي ُقُلوِبُكَما َشْيئ ا  .« َوِإنِّي 

 (.8/212( اعصابي ،ي تمييز الصحابي، لبن حجر )(2
 (.4/935( سير أعالذ النبالء، للس بي )(9
 (.441ا25/445( تهسيب الخمال، للمزي )(4
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وسان الز اري واحاد ر سان ا ما تقدذ عن أحمد بن صالح أنّ وأم ": ولسا قال الحا،ظ ،ي التهسيب
وهللا  ،ني، لاااي باان الحساااين أخباار مناار باااثالث عياارة سااا 55ون الز اااري مولاادا سااني ؛،لاا س بصااح ح

 . (1)"أعلذ
ماردوٌد ونار مبنايٌّ  وعلى  سا   ون نفي أبي داود لسماإ علاي بان الحساين مان عائياي

 على و ذ  ا نحسبر لير مقصود ا من ييخر ابن الطبري.
ااا بيِّناااا،  أّن زياان ال اباادين علااي باان الحسااين أدرا أذ الماايمنين عائيااي والنتيجللة: إدراخا

 مامين البخاري، وأبي أحمد الحاخذ، وروا ي مسلذ لحديثر عنها.وسماعر منها ثابٌف بنّصِ اع
 

                                       
 (.7/957تهسيب التهسيب، لبن حجر ) ((1
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 عمران بن حطان الّسدوسياملبحث احلادي والعشرون: 

  عمران ب  حطان السدوسيترجمة   المطلب األول:
: و قاااال ياااهاب، أباااو: و قاااال ساااماا، أباااو ،البصاااري  السدوساااي ظب اااان بااان حطاااان بااان عماااران

 . (1)م فس أبو: و قال أبودلن،
 مان حطاان بان عماران : "(2)الفارزدق قالدوٌد من الي راء المتميزين ،ي التاري  اعسالمي، م 

 .(9)" قولر مث  نقول أن نقدر ولسنا لقال، مثلنا  قول أن أراد لو ونر الناس؛ أي ر
 الااسين و ااذ، لخناار اتهااذ ب ناار  ااان ماان ريوس الخااوارج الّقّ دّ ااي، ال لماااء أع ااان ماان ااان عمااران 

ن الحرب، يرون  لو  القتال، يبايرون  ول المسلمين، على الخروج ير ذلغ  حّسنون   .(4)نونريزيّ   انوا وا 
 ،سلاا عان ليرد اا ،تزوجها ،الخوارج رأي رأف لر عذّ   ابني أن اعتقادا برأي الخوارج سبب و ان

 .(5)مس بها إلى ،صر،تر
ال قيلي السي قال عن و سا العتقاد سّوا لب   ال لماء النتقاص من عمران وجرحر، ومنهذ 

 وخبث عتقاداا  لسوء متروا وعمران " ، وقال عنر الدارقطني:(5)" حديثر على يتابع ل"  عمران:
 .(7)"رأ ر

 حطاان بن عمران  ان : "قتادة عنر ،قال ودا،ع عنر ،ريٌق آخر ونر  ان ل ُيتهذ ،ي  بطر،
 .(3)ووثقر ال جلي .(8)" الحديث ،ي ليتهذ

                                       
 (.22/922(، وتهسيب الخمال، للمزي )3/155( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(1
(  و  ماذ بن لالب بن ص ص ي ... الفرزدق التم مي الميهور صاحب جريار،  اان أباوا لالاب مان جلاي قومار (2

و ااو الااسي أح ااا  ،ا ماان جاادا ص صاا ي، ولااذ يهاااجرديناااوماان سااراتهذ، و نيتاار أبااو اوخطاا ، ولااذ   اان بالباد ااي أحساان 
الوئياادة، قياا : إناار أح ااا ألااف مااوءودة، وحماا  علااى ألااف ،اارس، والفاارزدق: الرليااف ال ااخذ؛ ون وجهاار  ااان  ااخماا 
لل ظاا، قال أبو عمرو بن ال الء: ح رف الفرزدق و و يجود بنفسر ،ما رأيف أحسان ثقايا منار بااهلل، وتاو،ي الفارزدق 

ئاااي، وقيااا : ساااني اثنتاااي عيااارة، وقيااا : ساااني أرباااع عيااارة. الاااوا،ي بالو، ااااف، لصاااالح الااادين الصااافدي ساااني عيااار وما
 ( باختصار.27/224)

 (.4/214( سير أعالذ النبالء، للس بي )(9
،ااتح الباااري مقدمااي (، و 5/292اعصااابي ،ااي تمييااز الصااحابي )و (، 4/214( انظاار: سااير أعااالذ الناابالء، للااس بي )(4
اا ،اي (  ال ما لب1/492) ن حجر. وقد حاولف الوصول إلى ت ريف ) الّقّ د ي ( من  تب ال قيدة ،لاذ أجاد لهاا ت ريفا

 رجع ت ريفها إلى مقدمي الفتح.الختب القد مي، ووجدف الختب الم اصرة تُ 
 .(22/929) للمزي  ،( تهسيب الخمال(5
 (.9/237( ال  فاء الخبير، لل قيلي )(5
 (.253)ص: ( اعلزاماف والتتبع، للدارقطني(7
 (.22/929) للمزي  ،( تهسيب الخمال(8
 (.2/188( الثقاف، لل جلي )(3
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 بااان عماااران س ااار ثاااذ " الخاااوارج مااان احاااديثا  أصاااح او اااواء أ ااا  ،اااي لااا س : "داود أباااو وقاااال
 .(1)حطان

 . (2)نفسر ،ي صدوق  ووصفر الس بي ب نر:
 .(9)وس را ابن حبان ،ي الثقاف

 . (4)و ان رأي ابن حجر ، ر أنر صدوق 
 لاذ حطاان بان عمرانوس ر ابن حجر ،ي تهسيب التهسيب أنر جاء ،ي ) تاري  الموص  ( أّن 

 . (5)الخوارج رأي عن رجع حتى  مف
  . (5)وثمانين أربع سني تو،ي
 رحمر هللا ت الى. .(7)والنسائي داود، وأبو البخاري، لر روى 

                                       
ا علااى أبااي داود (8/128) قااال اباان حجاار ،ااي تهااسيب التهااسيب (.22/929) للماازي  ،( تهااسيب الخمااال(1  وأمااا ": رادا
 عبادهللا القا اي عان حااتذ أبي ابن ح ى ،قد إطالقر، على ،ل س حديثاا او واء أ   أصحّ  الخوارج أن داود أبي قول

 حديثاا "اا. صّيروا أمرا  ووا إسا  انوا إنهذ تاب ممن الخوارج ب   عن له  ي ابن و و المصري  عقبي بنا
 (.9/295( ميزان العتدال، للس بي )(2
 (.5/222( الثقاف، لبن حبان )(9
 (.423( تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:(4
 (.8/128( تهسيب التهسيب، لبن حجر )(5
 (.22/925( تهسيب الخمال، للمزي )(5
 ( المرجع نفسر.(7
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عمران ب  حطان  اختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة    السدوسي

ذ ، وأباااو حاااات(1)مااان المتقااادمين: البخااااري أثباااف ساااماإ عماااران بااان حطاااان مااان عائياااي 
 .(2)الرازي 

عنااد البخاااري ،ااي صااح حر حااديثان، و،ااي  اا ّ  منهمااا  ول مااران باان حطااان عاان عائيااي
 تصريٌح بسماعر منها.

 رأي ياارى  و ااان حديثاار، علااى يتااابع ول عائيااي، عاان حطااان باان عمااران ": بينمااا قااال ال قيلااي
 .(9)" عائيي من سماعر يتبين ول الخوارج،

،اااي الساااتس ار أّن عماااران بااان حطاااان لاااذ  سااامع مااان ونقااا  ابااان ال راقاااي عااان ابااان عباااد البااار 
 ، ولذ أجدا ،ي الستس ار.(4)عائيي

ونق  المت خرون أقوال المتقدمين، ولذ أجد عن أحد  منهذ قولا مستقالا ،ي إثباف سماإ عماران 
 ، أو نف ر.بن حطان من عائييا

 

                                       
 .(5/419للبخاري ) ،( التاري  الخبير(1
 .(5/235) حاتذ أبي لبن والت دي ، الجرح( (2
 .(9/237) لل قيلي الخبير، ال  فاء( (9
 .(243)ص: لبن ال راقي :( تحفي التحصي (4
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 ع  عائشة    عمران ب  حطان السدوسيروايا    المطلب الثالث:
عنااد أصااحاب الختااب السااتي روايتااان، روا ااي عمااران باان حطااان عاان عائيااي  جاااء ماان

 و ما:
 ال وااة األولر:

س لف عائيي عن الحرير ،قالاف: ائاف ابان عبااس ،سالر، قاال:  : "عن عمران بن حطان، قال
،ساا لتر ،قااال: ساا  ابااان عماار، قااال: ،سااا لف اباان عماار، ،قاااال: أخبرنااي أبااو حفاااص   نااي عماار بااان 

َُِرِة »قاال: هللا الخطاب: أن رسول  َُاَلَق َلُه ِفي اآل ،قلاف:  « ِإنََّما َيَلَبُس الَحِريَر ِفي الدَُّنَيا َمْن اَل 
 . (1)صدق، وما  سب أبو حفص على رسول هللا 

 ال وااة الث ناة:

لااذ   اان يتاارا ،ااي بيتاار  أن النبااي  : "حدثتاار  عاان عمااران باان حطااان، أن عائيااي
 .(2)" ييئا ، ر تصاليب إل نق ر

                                       
، (7/155) الحرير وا،ترايار للرجاال، وقادر ماا يجاوز منار  تاب اللباس/ باب لبس رصح ح ،ي البخاري أخرجر ( (1
 تاااب   رساانن،اي النسااائي وأخرجار ، علاي باان المبااارا عاانعثمااان باان عمار، عان محمااد بان بيااار،  عان (5895ح )

 عاان (5955، ح )(8/255) الزينااي/ باااب التيااديد ،ااي لاابس الحرياار، وأن ماان لبساار ،ااي الاادن ا لااذ يلبساار ،ااي اآلخاارة
 بن يداد. حرب عنعبد هللا بن رجاء،  عنعمرو بن منصور، 

، وابان عائياي عانعن  حيى بن أبي  ثيار، عان عماران بان حطاان،  ال ما  بن يداد ( حرب، و علي بن المباراو) 
 ن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب بر.عباس، وع

 .الحديث وقال عبد هللا بن رجاء: حدثنا حرب، عن  حيى، حدثني عمران، وقص :اا وقال ب دا البخاري ت ل ق
م ااس بان ، االي،  عان (5352، ح )(7/157بااب نقا  الصاور )/  تااب اللبااس رصح ح ،ي البخاري أخرجر ( (2
اليب ،اي الثاوب  تااب الّلبااس/  رسانن،اي داود  وأباوأخرجار  الدساتوائي،  يااذ عن  (4151، ح )(5/295) بااب الصَّ
 بن يزيد ال طار. أبانعن موسى بن إسماعي ،  عن
 بر. عائيي عنعن  حيى بن أبي  ثير، عن عمران بن حطان، بن يزيد ال طار(  ال ما  أبانو  ي،الدستوائ  ياذو)

م تااسراا للبخاااري عاان إخراجاار لحااديث عمااران باان حطااان مااع  وناار  (1/499،ااتح الباااري )قااال اباان حجاار ،ااي مقدمااي 
قااال ساا لف عائيااي عاان  قلااف لااذ يخاارج لاار البخاااري سااوى حااديث واحااد ماان روا ااي  حيااى باان أبااي  ثياار عناار ": خارج اااا

ِإنََّمـا  »:قالالحرير ،قالف ائف بن عباس ،س لر ،قال ائف بن عمر ،س لر ،قال حدثني أبو حفص أن رسول هللا 
َُِرةِ  َُاَلَق َلُه ِفي اآل و اسا الحاديث إنماا أخرجار البخااري ،اي المتاب ااف ،للحاديث  ،انتهى « َيَلَبُس الَحِريَر ِفي الدَُّنَيا َمْن اَل 

وقد رواا مسلذ من  ،وقد رواا مسلذ من طريق أخرى عن بن عمرو وليرا ،طرق لير  سا من روا ي عمر وليراعندا 
 =ورأياف ب ا  اوئماي يازعذ أن البخااري إنماا أخارج لار ماا حما  عنار قبا  أن يارى  ،طريق أخارى عان بان عمار نحاوا

نااار بال ماماااي ،اااي حاااال  روبااار مااان ون  حياااى بااان أباااي  ثيااار إنماااا سااامع م ؛رأي الخاااوارج ولااا س سلاااا اععتاااسار بقاااوي 
وقصااتر ،ااي سلااا ميااهورة مبسااوطي ،ااي الخاماا  للمباارد و،ااي  ،و ااان الحجاااج  طلباار ل قتلاار لرأ اار رأي الخااوارج ،الحجاااج
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على أن أبا ز ريا الموصلي ح ى ،اي تااري  الموصا  عان ليارا أن عماران  اسا رجاع ،اي آخار عمارا عان رأي  ،ليرا

ل ،ال   ر التخريج عمن  سا سبيلر ،ي المتاب اف وهللا أعلذ ،ادا ا جيسلا  ان عسرا  ،إن صحّ  ،الخوارج  " اا. وا 
وقد قال ابن حجر ،ي  المر السابق: إّن البخاري لذ يخرج ل مران بن حطان سوى حديث  واحد، وقاد وجادف لار عناد 

 البخاري حديثين  ما ترى، ،ل لها  فوة من  فواف الخبار.
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 عمران ب  حطان السدوسي  الراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 عائشة    م 

ثاباف باال رياب، وسلاا  وب د  سا التطوا، أرى أّن سماإ عمران بن حطاان مان عائياي
بنص ال لماء الخبار أئمي ال ل ؛ البخاري، وأبو حاتذ الرازي، وبتصريحر بالسماإ منها ،اي أخثار مان 

 الصح حي عند اعماذ البخاري ،ي صح حر. روا ي، وباوسانيد
ا على من نفى سماإ : وقال ال قيلاي ": عمران بن حطان من عائيي قال ابن حجر رادا

 حاادث عاان عائيااي ولااذ يتبااين سااماعر منهااا  ،و ااان ياارى رأي الخااوارج ،عمااران باان حطااان ل يتااابع
،ااإن الحااديث الاسي أخرجاار لاار  ؛ولاا س  اسلا ،(1)باان عبااد البار ب ناار لااذ  سامع منهااااو ااسا جازذ  ،انتهاى

وقااد وقااع التصااريح بسااماعر منهااا ،ااي الم جااذ الصااغير  ،البخاااري وقااع عناادا التصااريح بسااماعر منهااا
عمارو بان ال االء  عان أباي ،و اسا روى الرياياي عان أباي الولياد الط الساي ،للطبراني بإساناد صاح ح

 . (2)"  نف عند عائيي :عن عمران بن حطان قال ،عن صالح بن سرح ال ي ري 
بانّصِ اعماامين البخااري،  : أّن عماران بان حطاان ثباف ساماعر مان عائيايواخلالصة

 وأبي حاتذ الرازي، وبتصريحر بسماعر منها باوسانيد الصح حي عنها.

                                       
ل سماإ عمران بان حطاان مان عائياي ل ،اي )التمهياد(، ول ،اي )الساتس ار( لار، ( لذ أجد قولا لبن عبد البر حو (1

 ربما  ان نقالا عن ييخر ابن ال راقي. نسبتر  سا القول لبن عبد البر  ،ال أدري إلى أين  يير ابن حجر ،ي
ل: قال الطبراناي (. والحديثان السان أيار إليهما ابن حجر  ما: اوو 123ا8/128( تهسيب التهسيب، لبن حجر )(2

حدثنا أحمد بن موسى اليامي البصري، حدثنا مسالذ بان إبارا  ذ، حادثنا  : "(195(، ح )1/33،ي الم جذ الصغير )
حميد بن مهران الخندي، حدثنا محمد بن سيرين، عن عمران بن حطان قال: قالف عائيي أذ الميمنين: " ماا تسامون 

:  ناا ،قالاف عائياي  ، ذ قراباي  قلاف: نساميهذ ال لاوج أو الساقاط السين يدخلون ،  ذ من أ   القرى لا س لهاذ ،ا 
 ". نسميهذ المهاجرين على عهد رسول هللا 
حااادثنا عمااار بااان ال اااالء ال يااا ري، قاااال: حااادثني  : "(1555(، ح )9/192والثااااني ،اااي مساااند أباااي داود الط الساااي )

 ار عناد ا الق ااة، ،قالاف: تقاول: وسُ  بن سرج من عبد الق س، عان عماران بان حطاان، قاال: سام ف عائياي،اصالح 
ٌِ      » قول:  سم ف رسول هللا  ُيْؤَتى ِباَلَقاِضي اَلَعْدِل َيْوَم اَلِقَياَمِة، َفَيَلَقى ِمْن ِشدَِّة اَلِحَساِب َما َيَتَمنَّـى َأنَّـُه َلـْم َيَقـ

: ( من طريق أبي داود الط السي، وقاال15/155وقد رواا البيهقي ،ي السنن الخبرى لر ) «.َبْيَن اْثَنْيِن ِفي َتْمَرٍة َقَط
 سا ،ي  تابي عمر بن ال الء "  ياير إلاى وقاوإ خطا  ،اي ياي  الط الساي، وقاد جااء صاوابر عناد اعمااذ أحماد ،اي  "

( حيااث رواا عاان أبااي داود الط السااي قااال: حاادثنا عماارو باان ال ااالء اليااني، ماان 24454(، ح )11ااا41/15مسااندا )
ح بان سارج، حادثني عماران بان حطاان قاال: دخلاف علاى عائياي، ،اساخرتها حتاى س رناا عبد القا س قاال: حادثني صاال

 .، ول س)أبي عمرو(  ما جاء ،ي التهسيبالقا ي..." ،الصواب ، ر )عمرو(، ول س)عمر(
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 عون بن عبد اهلل بن عتبةاملبحث الثاني والعشرون: 

 عون ب  عبد هللا ب  عتبةترجمة   المطلب األول:
سلي، الخاو،ي، أباو عباد الزا د عون بن عبد هللا بن عتبي بان مسا ود الُها ،بداعماذ، القدوة، ال ا

 .(1)هللا، أخو ،ق ر المديني عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبي
، ولااذ أّر ماان نساابر إلااى المدينااي لياار (2)وعااون باان عبااد هللا  ااو،يٌّ قااال عناار ال جلااي إّناار ماادنيّ 

  انف ل ون ،ترةا من ح اتر عايها ،ي المديني.  ال جلي، وأخوا عبيد هللا ،ق ر المديني، ،ربما 
، (9)د عبُد هللا عبياّدهللا، ،ولّ هللا، و ان وال اا ل مر بن الخطاب مس ود عبدّ  بنُ  ّوّلد عتبيُ 

 .   (5)...(4)الرحمن وعوناا، وعبدّ 
  ان عون بن عبد هللا ،ي أّول أمرا مرجئاا، ثذ رجع عن سلا، ، ني   قول:

 ااااااونّ اااائُ جِ رْ المُ  ولُ ااااقُ ا  ّ مّ  قْ ارِ ااافّ ،ّ   اّ  يّ  رُ اااااايْ لّ  قُ ارِ فّ ا تُ مّ  لُ وَّ ّوّ 
 اااااااينّ رِ ائِ جّ بِ  ونّ اااااانُ مِ يْ المُ  ّس اااااااايْ لّ وّ   ر  وْ جّ   ِ  ْ ن أّ مِ  نٌ مِ يْ وا مُ الُ قّ وّ 
 (5)اينّ نِ مِ يْ المُ  اءُ اااااامّ دِ  ْف اااامّ رُ حّ  دْ قّ وّ   اللٌ اااااااااحّ  رُ اااامُ دّ  نٌ مِ يْ وا مُ الُ قّ وّ 
ا قدوةا ،ي ز دا وجودا، ولر ،ي سلا قصٌص منها: أنر وص  إل ر أخثر  اا إمامو ان   عابدا

 أعتقااد ا لنفسااي، : "، ،قااال" لولاادا (7)لاو اعتقاادف عقاادةا  : "مان عياارين ألااف در ااذ، ،قااال لاار أصااحابر
 .(3)"هللاحالا من ولد عون بن عبدأحسّن  أحدٌ  (8)،لذ   ن ،ي السم وديين : ". قالوا" وأعتقد هللا لولدي
 .(1)و و خل في، و انف لر منر منزلي لزذ عمر بن عبد ال زيزو ان قد 

                                       
 (.5/159سير أعالذ النبالء، للس بي )و (، 454ا22/459( انظر: تهسيب الخمال، للمزي )(1
 (.2/135لل جلي ) ،( الثقاف(2
ماااف دون  ،ماان الثالثااي ،ثقااي ،ق اار ثبااف ،( عبيااد هللا باان عبااد هللا باان عتبااي باان مساا ود الهااسلي أبااو عبااد هللا الماادني(9

 ، لبااان حجااارتقرياااب التهاااسيب روى لااار الجماعاااي. ،ساااني ثماااان وقيااا  ليااار سلاااا :وقيااا  ،المائاااي ساااني أرباااع وتسااا ين
 .(972)ص:

و ابطر  ،صدوق اختلط قب  موتر ،مس ود الخو،ي المس ودي( عبد الرحمن بن عبد هللا بن عتبي بن عبد هللا بن (4
روى لار البخااري  ،ساني خماس وساتين :مااف ساني ساتين وقيا  ،مان السااب ي ،أن من سامع منار ببغاداد ،ب اد الخاتالط

 .(944)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب ت ل قاا وأصحاب السنن اورب ي.
 (.47/55) لبن عساخر ،( تاري  دميق(5
 ع نفسر.( المرج(5
ْ  ي، والجمع ُعّقد.  قال اعتقد ،الٌن ُعْقدةا، أي اتَّخس ا. واعتقد ماالا وأخااا، أي اقتنااا. م جاذ مقااي س (7 ( والُ ْقّدة: ال َّ

 (.4/85لبن ،ارس ) ،اللغي
 . ( أي ،ي آل عبد هللا بن مس ود(8
 (.22/458( تهسيب الخمال، للمزي )(3
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بربهااا، و ااان لهمااا ،ااي  وقااد  انااف لاادى اعثنااين نفااٌس مقبلااي علااى اآلخاارة،  اااجرة للاادن ا، عار،ااي
،ااإّن الناااس  أّمااا ب ااد، : "سلااا قصااٌص عجيبااي، ماان سلااا أناار ماااف ولااٌد ل ااون، ، تااب عماار إل اار   زياار

أ   آخرة  أس نوا الدن ا أمواف أخوان أمواف، ، ياف   ازي مياٌف ميتااا عان مياف  ب خ ار، ب ب ار، بابنار  
ا مان ّأّجِلار، و اذ ِمان  : "والسالذ " ، تب إل ر عون  أما ب د، ،ماا أنازل الماوّف  نار منزلتار ّمان عادَّ لادا

 ر، إّن ذ لو رأيتذ اوّج  ومسيرا وبغ اتذ اوما  مستقب   يوماا ل  ستخملر، و ذ ِمن ُميمِّ   لّغد ل يدر 
 .(2)ولرورا "

ّوْ ِحااي  يااف أنسااى ماان المااوف مااا قااد ُوِ اا  بااي  وْ ِحااي  يااف  : "وماان  ااالذ عااون باان عبااد هللا
ن أقماف أدر ناي، وْ ِحاي  ياف ألفا   أنسى ول ينساني  وْ ِحي إنار ّ ُقاص  أثاري، ،اإن ،اررف لقيناي، وا 

تهنينااي الح اااة ول أدري مااا أجلااي  أذ  يااف  طااول أملااي والمااوف ،ااي ول  غفاا  عنااي  وْ حااي  يااف 
 . (9)أثري ! "
 ، ول س لر س ٌر ،ي  تب التدل س.(5)ب ثرة اعرسال، م رو، (4)ثقيٌ عون بن عبد هللا و 

 . رحمر هللا ت الى.(7)روى لر الجماعي سوى البخاري  .(5)ماف سني ب ع عيرة ومائي

                                                                                                                
 (.47/55( تاري  دميق، لبن عساخر )(1
 (.72ا47/71) المرجع نفسر( (2
 (.47/75) المرجع السابق( (9
(، والثقااااااف، لبااااان حباااااان 5/985الجااااارح والت ااااادي ، لبااااان أباااااي حااااااتذ )و (، 2/135( انظااااار: الثقااااااف، لل جلاااااي )(4
 (.494(، وتقريب التهسيب، لبن حجر )ص:2/41(، وتهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )5/259)

 (.243جامع التحصي ، لل الئي )ص:و (، 8/495ير، لبن س د )الطبقاف الخبانظر: ( (5
 (.7/258( تاري  اعسالذ، للس بي )(5
 (.22/451( تهسيب الخمال، للمزي )(7
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في إثبا  سماع عون ب  عبد هللا ب     النق اداختالف   المطلب الثاني:
 م  عائشة  عتبة  

ا مااان المتقااادمين أثباااف ساااماإ  ، وأثبتااار مااان مااان عائياااي هللا عباااد بااان عاااون لاااذ أجاااد أحااادا
 . (1)المت خرين اعماذ النووي 

 إن: قاال ُ  ": ولذ ينف  سا الساماإ  اسلا أحاٌد مان المتقادمين، بينماا قاال المازي مان المتا خرين
 . (2)" مرسلي الصحابي عن روايتر

 .(9)" عنهما مرسلي روايتر: قي  لخن  ريرة، وأبي عائيي، عن ثحدّ "  قال الس بي:و 

                                       
 (.2/41( تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )(1
 (.22/454( تهسيب الخمال، للمزي )(2
 (  ال ما للس بي.7/257)اعسالذ  (، وتاري 154ا159/ 5( انظر: سير أعالذ النبالء )(9
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  عائشةع عون ب  عبد هللا ب  عتبةروايا    المطلب الثالث:
،اي الختاب الساتي، ووجادف لار عنهاا حاديثاا  ل ون بن عبد هللا حديثاا عان عائياي  لذ أجد

ا س را البوصيري ،ي ناقالا لر من مسند ابن أبي عمر ا و و  تاب مفقاود ا  المهرة الخيرة إتحا، واحدا
 والحديث  و:

 موتار قب  الخلماف هللا رسول لزذ : " قالف ، عائيي عن ، هللا عبد بن عون  عن
  اا: ،قلاف : "قالاف " إل اا وأتاوب أساتغفرا أناف، إل إلار ل أن أياهد وبحمادا، اللهاذ سابحانا: بسني
َِِد َربِّي ِإنَّ:» قال الخلماف،  يلء مفلز  لقد هللا، رسول ِْد ا، ِإَليَّ َع  ثاذ ،«َأتَِّبعـُه   َفَأَنـا  ِبَأْمر َوَأَمَرِني َع

 .(1)" السورة ختذ حتى... [ 1: النصر ] { وَالْفَتْحُ اللَّهِ نَصْرُ جَاءَ إِذَا}:  قرأ
 ،ي تاري  خل في، و و: ووجدف  سلا لر قولا رواا عن عائيي

 ول ،السااوط ماان لخااذ ل اابف " :عائيااي قالااف :قااال عتبااي باان هللا عبااد نباا عااون  عاان
 . (2)" قتلتموا المصفى  القلب تر تموا إسا حتى است تبتموا  !السيف من ل ثمان أل ب
 

  
 

 

                                       
(، وقااد نقلاار البوصاايري ماان مسااند محمااد باان  حيااى باان 5541(، ح )5/971( إتحااا، الخياارة المهاارة، للبوصاايري )(1

  أبي عمر السي رواا عن سف ان بن عييني، عن محمد بن عجالن، عن عون بن عبد هللا، عن عائيي بر.
أبي قتيبي، عن ياونس بان أباي إساحاق، عان عاون بان ( عن 175ا175تاريخر )ص:أخرجر خل في بن خ اط ،ي  ((2

 عبد هللا بن عتبي، عن عائيي بر.
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  عون ب  عبد هللا ب  عتبةالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 م  عائشة
، ولااذ ماان خااالل الم ط اااف السااابقي نجااد أّن عااون باا ن عبااد هللا راو   ثياار اعرسااال، و ااو  ااو،يٌّ

أستطع أن أجزذ أّنر عاب ،ي المديني ،ترةا من ح اتر لخنر  ظ  احتمالا لقول ال جلي، ولذ ُيثبف أحٌد 
إّل ما  اان مان قاول اعمااذ الناووي،  من المتقدمين، أو المت خرين سماعر صراحيا من عائيي

ا دون لياارا ماان المتقاادمين، أو المتاا خرين،  مااا أنااا لااذ نجااد لاار وقولاار ل  قااوى أن   ااون حجاايا وحااد
 مما    ِّف من احتمال السماإ منها. روا اف عديدة عن عائيي 

وراو  م ااروٌ، ب ثاارة إرسااالر ل  م ننااا أن نثبااف لاار سااماعاا ماان أيِّ راو  إّل بتصااريحر بالسااماإ، 
 أو بنص ال لماء على سلا.

بان عباد هللا مان أباي  ريارة، وعباد هللا بان عمار، وعباد هللا  وقد نّص ال لماء على سماإ عاون 
 ". عتبي بن هللا عبد وأبوا بن عباس،ا

 . (1)"  ريرة أبي خلف صليف :هللا عبد بن عون  قال " :المديني بن علي قال
 . (2)"  ريرة أبا سمع " وقال البخاري:
  (9)"عمر وابن ، ريرة باأ عسم الهسلى مس ود بن عتبي بن هللا عبد بن عون  " وقال أبو حاتذ:

 وسامع الصاحابي، مان جماعاي عتباي بان هللا عباد بان عاون  أدرا ": وقال أبو ن ا ذ اوصابهاني
 ،مسا ود بان هللا عباد عان أب ار، عن روايتر وأخثر  ريرة، وأبا عباس، بن هللا وعبد عمر، بن هللا عبد
 .(4)"  الصحابي ،ي   د عتبي بن هللا عبد وأبوا

قول ترد قول المزي أّن روايتر عن الصاحابي مرسالي، لخنهاا ل تثباف ل اون بان عباد      سا الن  
 .هللا سماعاا من عائيي

أّن عااون باان عبااد هللا باان عتبااي راو   ثياار اعرسااال، ل يثبااف سااماعر ماان عائيااي واخلالصللة:
 ؛ ل دذ تو،ر اودلي الخا، ي عثباف سلا.

                                       
 (.47/55( تاري  دميق، لبن عساخر )(1
 (.7/19( التاري  الخبير، للبخاري )(2
 (.5/984( الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(9
 (.4/254 ي اوول اء، وبي ن  ذ )( حل(4
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 جماهد بن جرباملبحث الثالث والعشرون: 

 مجاهد ب  جبرترجمة   المطلب األول:
 أباااو ا أصاااح واوول جبيااار ا ابااان: و قاااال ،جبااار بااان والمفسااارين مجا اااد القاااراء ياااي  اعمااااذ،

 .(2)محمد أبو  نيتر :وقي . (1)اوسود ،المخزومي القريي الم ي ،الحجاج
 .(9) الخطاب بن عمر خال،ي ،ي وعيرين إحدى سني ُولد
 .(4)والحديث والتفسير، الفقر، ،ى إماذ و و وتوث قر، لتر،وجال إمامتر، على ال لماء اتفق
ا ماان الصااحابي، ولاازذ  ساامع ، والفقاار والتفسااير، القاارآن، أخااس وعناار ماادة عباااس اباانعااددا
 .(5)ال لذ أوع ي أحد حتى لدا
ااا علااى السااتفادة القصااوى ماان علااذ اباان عباااس  ااان   ، حتااى أّناار عاار  حريصا

إّنار عر ار عل ار ثالثاين مارة، وقيا : با  ثاالث ماراف، والثااني أصاح، القرآن عل ار عاّدة ماراف؛ ،قيا  
 .(5) انف  و يف نزلف  ، ذ: س لر  آ ي    عندو ان يوقفر 

 ، حتاى قاال عنار(7)بالتفساير زمانار أ ا  أعلاذو سا الحرص علاى ال لاذ ج لار بف ا  هللا ت االى 
  :قتادة

 .(3)" القرآن علمي استفرا ": ، و ان مجا د  قول(8)" مجا د: بالقرآن بقي من أعلذ" 
 اباان أصااحب  نااف ": مجا ااد قااال ثياار الحااب واععجاااب بمجا ااد،  و ااان اباان عماار

 " ث ااابي علاايّ  سااّوى  ر بااف ،ااإسا ،ر ااابي ، مسااا ، اا تيني أر ااب أن أردف إسا ، نااف ،الساافر ،ااي عماار
: مجا اد الوقا ." الخلاق  اّيق إناا مجا اد  اا: ،قاال سلاا،  ر اف ، ا ني مارةا  ،جااءني : "مجا اد قال

                                       
(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي 7/411(، والتااااري  الخبيااار، للبخااااري )8/27ن سااا د )( انظااار: الطبقااااف الخبيااار، لبااا(1
 (.4/443(، وسير أعالذ النبالء، للس بي )27/228)

 (.5/413( الثقاف، لبن حبان )(2
 .المرجع نفسر( (9
 (.2/89( تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )(4
 (  ال ما للس بي.4/455(، وسير أعالذ النبالء )1/71( انظر: تس رة الحفاظ )(5
وم ر،ي القراء الخبار، للس بي  (،27/299(، وتهسيب الخمال، للمزي )8/27( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(5

 (.97)ص:
 (.3/255) ، لبن  ثير( البدا ي والنها ي(7
 (.4/454) للس بي ،( سير أعالذ النبالء(8
 .(1/712) ، ل  قوب الفسوي ( الم ر،ي والتاري (3
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اا(1)" حفظا  حفظان انا، ا  ولالمي اسالما  ابني أن وددف: وقال بر ابي عمر ابن أخس" : ، وقاال أ  ا
 .(2)" يخدمني ، ان أخدمر، أن أريد وأنا عمر، ابن صحبف "

اا و ااان اا اعاباادا  ا،قيها   اا ّ  (9)خربناادج   ناار امجا اادا  رأيااف إسا  نااف : "اوعمااب قااال امتقنااا اورعا
 .(4)لل بادة الولر من ، ر لما ." الليلي ، ر من خرج نطق ،إسا ،مهتذ ،هو حمارا

اااا رّبان ااااا أجااارى هللا علاااى لساااانر درراا مااان  ونتيجااايا لهاااسا ال لاااذ الجاااذ، وال باااادة والقرباااي  اااان م لِّما
 ،ا من  الالعاب إل ،ا  ذ المجتهاد وماا المت لماون، إل بقاي ،ما ال لماء س بف ": الح مي، ومنها قولر

 ". قبلخذ  ان
 ". لخفاا الم اصي من  من ر منر ح اءا أن إل أخ ر من بِص  ُ  لذ لو المسلذ إن"  وقولر:
 ".  هللا يخا، من الفق ر"  وقولر:
 .(5)"إل ر الميمنين بقلوب  هللا أقب  بقلبر ت الى هللا على أقب  إسا ال بد إن"  وقولر:
و سلا ثبتف زيارتار للمديناي المناورة  ،(5)ب خرة الخو،ي س ن: و قال ،والتنق  اوسفار  ثير و ان

دخلاف أناا وعاروة بان الزبيار المساجد، ،اإسا عباد  : "عن مجا د قال ،ي الصح حين حيث جاء ،يهما:
 .(7)" ... ، جالس إلى حجرة عائييهللا بن عمر 

، وقد أرس  مجا د عن عدد من الصحابي منهذ عمر، وعلي ، وابن مس ود، وم او ي
 . (8)إنر أرس  عن عائييوقال ب   ال لماء: 

 أحاب   مجا اد مرساالف : "القطاان  حياى قااللخّن ال لماء قبلوا مراسيلر، و، لو ا على لير ا 
 ." ب ثير عطاء مرسالف من إلي

 ............................................ (3)أيوب سم ف: م مر عن الرزاق، عبد وقال

                                       
 (.3/255والبدا ي والنها ي، لبن  ثير ) .(5/2272ل اقوف الحموي ) ،م جذ اودباء انظر: ((1
 (.4/452) للس بي ،( سير أعالذ النبالء(2
اااار، مااان يااايجر الااادواب للمساااا،رين. تخملاااي الم ااااجذ ال رب اااي، لرينهاااارف بيتااار (9 ( ّخْرّبْناااّدج: )بالفارسااا ي ّخْرّبْناااّدا( ّم َّ
(4/42.) 

(، وميااازان  العتااادال، للااااس بي 5/413(، والثقااااف، لبااان حبااااان )8/27: الطبقااااف الخبيااار، لباااان سااا د )( انظااار(4
(9/445.) 

  (.9/285( حل ي اوول اء، وبي ن  ذ )(5
 (.4/452للس بي ) ،(، وسير أعالذ النبالء2/255( انظر: الثقاف، لل جلي )(5
 (.1255) (، و2/317وصح ح مسلذ ) (،1775(، وح )1775(، ح )9/2صح ح البخاري )انظر: ( (7
  (.254( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(8
خت اني   سان تم مي أبي بن أيوب( (3  الخامساي، من ال باد، الفقهاء  بار من حجي، ثبف ثقي البصري، ب ر أبو السَّ

 . (117:ص) التهسيب، لبن حجر روى لر الجماعي. تقريب وستون، خمس ولر ومائي، وثالثين إحدى سني ماف
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ا   ني " يدا بهما ،ايدد الرجلين،  سين من سم ف ما انظر : "(1)سل ذ أبي بن لليث  قول  ا،طاووسا
 .(2)اومجا دا 

)   ناي أحاّب  "مجا اد  مراساي  أو ،عطااء مراسي : داود وبي قلف : "اآلجري  عبيد أبو وقال
 .(9)"  رب    عن  حم   ان عطاء مجا د، مراسي  : "قالإل ا ( 

،ااي  تااب التاادل س، لخاان قااال اباان أمااا عاان وصاافر بالتاادل س ،لااذ ُيااس ر مجا ااد ماان المدلسااين 
 ،الوصاا  تفيااد ل ، ن نتاار ،التاادل س م لااوذ مجا ااد نصار مااا ال لاا  ،ااي الترمااسي  ااالذ ح ا ااي ": حجار
 بانا قاول ثباف إسا ن اذ ،التادل س إلاى نسابر مان أرّ  ولاذ ،انتهاى عبااس بانا وباين بينر الواسطي ووقوإ
 و اااو اللغاااوي  م نااااا إس ؛التااادل س  اااين، ظاااا را علاااى لااا س علااايٌّ  عليناااا خااارج :مجا اااد قاااول أن م اااين
 .(4)" ييئا منها  سمع لذ مراسي  عليّ   عن مجا د أحاديث :خراب بنا قال وقد ،والتغط ي اعبهاذ

 ، أو سبعأربع أو ،ثالث أو ،اثنتين أو ،إحدىمائي، أو  سني ،ي م ي ساجد و وتو،ي مجا د 
 .(5)وثمانون  ثالث ولر ،ومائيأو ثمان 

 .(5)" بر والحتجاج ،مجا د إمامي على اومي فوأجم  ": قال الس بي
 رحمر هللا ت الى. .(7)الجماعي لر روى 

                                       
ا، اخااتلط صاادوق، سلااا، لياار وقياا  أنااس، وقياا : أ ماان، أب اار واسااذ ُزناا ذ باان ساال ذ أبااي باان الليااث( (1  يتميااز ولااذ جاادا

اا ومسالذ وأصاحاب السانن اورب اي. ثمان سني ماف السادسي، من ،ترا، حديثر  تقرياب وأرب ين، روى لر البخاري ت ل قا
 .(454:ص) التهسيب، لبن حجر

  (.7/411بير، للبخاري )( التاري  الخ(2
  (.1/225( سيالف أبي عبيد اآلجري وبي داود )(9
  (.15/44( تهسيب التهسيب، لبن حجر )(4
(، 27/294) للماازي  ،(، وتهااسيب الخمااال7/411التاااري  الخبياار، للبخاااري )و (، 8/28( انظاار: الطبقاااف الخبياار )(5

   (.4/455وسير أعالذ النبالء، للس بي )
   (.9/445عتدال، للس بي )( ميزان ال(5
 (.27/295) للمزي  ،( تهسيب الخمال(7
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  مجاهد ب  جبراختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

 ،(1)صاراحيا ماان المتقاادمين علاي باان المااديني أثباف سااماإ مجا اد باان جباار مان عائيااي
 .(4)، والخالباسي(9)نوأبو حاتذ ابن حبا ،(2)واعماذ أحمد

، (5)، وبالتصاريح بالساماإ(5)بال ن ناي وروى البخاري ومسالذ حاديث مجا اد عان عائياي 
 و سا يي د على إثباتهما لسماعر منها.

تاي مجا اد عان موساى الجهناي قاال: أُ و او: و، ر تصريٌح بسماعر منهاا وأخرج النسائي حديثاا 
 ااان  غتساا  بمثاا  رسااول هللا  أنّ  ئيااي حاادثتني عا" ،قااال:  ،بقاادح حزرتاار ثمان ااي أرطااال

 .(7)" سا
، ممااا  قت ااي اتصااال (8)وأخاارج اباان خزيمااي ،ااي صااح حر حااديث مجا ااد عاان عائيااي

 سندا عندا.
                                       

   (.57/23( تاري  دميق، لبن عساخر )(1
وأخبرناي عباد الملاا الم ماوني،  : "(، وجااء ، ار قاال أباو ب ار بان الخاالل1/229( السني، وبي ب ار بان الخاالل )(2

عائيي تقول للنساء: عل  ن بالحجر؛ ،إنر من يف، عن مجا د، سم ف صوف ّص قال: قال أبو عبد هللا ،ي حديث خُ 
البيف "، قال أبو عبد هللا:  سا يثبف سماعر منها" اا، وعبد الملا الم موني مان أصاحاب اعمااذ أحماد المقاربين، وقاد 
صااحبر علااى المالزمااي ماان سااني خمااس ومااائتين إلااى سااني ساابع وعياارين. انظاار: طبقاااف الحنابلااي، لباان أبااي   لااى 

ُخّصاايف باان عبااد الاارحمن الجاازري أبااو عااون، صاادوق  : "(139ال اباان حجاار ،ااي التقريااب)ص:قااو (. 219ااا1/212)
سيء الحفظ، خلط ب خرة، ورمي باعرجاء، من الخامسي ماف ساني سابع وثالثاين، وقيا  ليار سلاا، روى لار أصاحاب 

 السنن اورب ي.
 : "ماإ مجا د مان عائياي بقولارورّد ب دا على النا،ين لس ( وقد أخرج ابن حبان حديثاا لمجا د عن عائيي(9

ماتف عائيي سني سبع وخمسين، وُولد مجا د سني إحدى وعيرين ،ي خال،اي عمار، ،ادّلا  اسا علاى أن مان زعاذ أن 
ا لذ  سمع من عائيي  ان وا ماا ،ي قولار سلاا " صاح ح ابان حباان ) (. قلاُف:  اسا 9521(، ح )231اا7/235مجا دا

م اي، وثباوف زيارتار للمديناي  قاوِّي احتماال اللقااء بينهماا، وبهاسا يتحقاق يارط يدل  على الم اصرة، ووجاود مجا اد ،اي 
 اعماذ مسلذ ،ي إثباف التصال.

 .(2/791) للخالباسي ،رجال صح ح البخاري ( (4
(، ح 2/885(، وصاااااااح ح مسااااااالذ )1939(، ح )2/154(، و)912(، ح )1/53صاااااااح ح البخااااااااري )انظااااااار: ( (5
(1211.) 

 (.1255) (، و2/317(، وصح ح مسلذ )1775(، وح )1775(، ح )9/2)صح ح البخاري انظر: ( (5
(، وح ااذ اليااي  ياا يب اورناايوط عل اار بالصااحي.  ااامب مسااند اعماااذ أحمااد 225(، ح )1/127( ساانن النسااائي )(7
  (.24248(، ح )45/232)

 (. 2531(، ح )2/1277( صح ح ابن خزيمي )(8
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: ال ااااا اء صاااااراحيا  اااااٌ  مااااان أمااااا المتااااا خرون ،قاااااد أثباااااف ساااااماإ مجا اااااد ماااان عائياااااي
 .(5)، وابن حجر(5)، وال الئي(4)، والس بي(9)، والنووي (2)الرييد ال طار، و (1)المقدسي

 قالااف: قااال مجا ااد عاان ،يااونس ثناحااد ن اا ذ، أبااو حاادثنا: حااديثاا قااال ، اار أحمااد اعماااذوأخاارج 
 وأقباا  وايااتد، ل ااب  هللا رسااول خاارج ،ااإسا وحااب،  هللا رسااول آلل  ااان : " عائيااي
 البيااف ،ااي  هللا رسااول داذ مااا يترماارذ ،لااذ ،رباا  دخاا  قااد  هللا برسااول أحااس ،ااإسا وأدباار،
 .(7)" ييس ر أن ي را  

ا أحماد ورواا ": قال ابن  ثير  أباي ابان و اواا  ياونس عان  ال ماا قطان وعان ،و  اع عان اأ  ا
 .(3)" ميهور حديث و و يخرجوا ولذ، الصح ح يرط على اعسناد و سا (8)ا السب  ي إسحاق

 بينما نفى  سا السماإ صراحيا من المتقدمين: ي بي، و حيى بن س يد القطان، و حيى بن 
 .(12)، والبرديجي(11)، وابن خراب(15)م ين، وأبو حاتذ الرازي 

 ولذ ينفر من المت خرين أحٌد.

                                       
المثبف أولى ، وقد رّجح سماإ مجا د من عائيي بناءا على أّن "(2/993) ، لل  اء المقدسيوحاديث المختارةا( (1

 ". ا لما ثبف روا ي مجا د عن عائيي لذ يلتفتا إلى قول من نفى سماعر منهاوسلا أن البخاري ومسلما  ؛من النا،ي
 (.992ا923،ي  تابر لرر الفوائد المجموعي ص ) ( انظر تحق قر ،ي إثباف سماإ مجا د من عائيي (2
  (.2/89( تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )(9
 (  لها للس بي.4/451(، وسير أعالذ النبالء )1/71(، وتس رة الحفاظ )7/149( انظر: تاري  اعسالذ )(4
قلف وحديثر عنها ،اي  : "قال ال الئي ب د س را وقوال من نفى السماإو (، 279)ص: ، لل الئي( جامع التحصي (5

 بسماعر منها ". ي لير حديث  ح ،الصح حين، وقد صرّ 
وقاااال علاااي بااان الماااديني: ل أن ااار أن   اااون مجا اااد يلقاااى  : "(، و، ااار قاااال ابااان حجااار15/49( تهاااسيب التهاااسيب )(5

. قلف )أي ابن حجر(: وقع التصاريح بساماعر منهاا عناد أباي عباد جماعي من الصحابي وقد سمع من عائيي
  هللا البخاري ،ي صح حر ".

 (. 24818(، ح )41/925حمد )( مسند اعماذ أ(7
 (.25153(، ح )42/88) المرجع نفسر( (8
  (.5/152) لبن  ثير ،( البدا ي والنها ي(3

(، والجارح 254اا259المراساي  )ص:و (، 2/34( انظر: ال ل  وم ر،ي الرجال، لإلماذ أحمد روا ي ابنار عباد هللا )(15
  .لبن أبي حاتذ  ال ما (8/913والت دي  )

  (.57/95) لبن عساخر ،ميق( تاري  د(11
: ابن عباس وابن عمر وأباو  ريارة علاى خاال، ، ار؛ السي ّصحَّ لمجا د من الصحابي  : "( قال البرديجي(12

لذ  سمع منر ُيدخ  بينر وبين أبي  ريرة عبد الرحمن بن أبي س اب، وقد صار مجا د إلى بااب عائياي  :قال ب  هذ
  (.279جامع التحصي ، لل الئي )ص: ا ".ر  ان حرا ،حجبف ولذ يدخ  عليها ونّ 
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ع  عائشة    مجاهد ب  جبرروايا    المطلب الثالث:
 ثمان ي منها ،ي الختب الستي، و ي  التالي: ،روا اف عديدة روى مجا د عن عائيي

 واحاادٌ   ااان عحاادانا إل ثااوبٌ مااا  : »عاان مجا ااد، قااال: قالااف عائيااي ال وااااة األولاار:
 .(1)«قالف بريقها، ،قص تر بظفر ا من دذ   تح   ، ر، ،إسا أصابر ييءٌ 

عن مجا د قال: دخلف أنا وعاروة بان الزبيار المساجد، ،اإسا عباد هللا بان عمار  ال وااة الث ناة:
سا ناس  صلون ،ي المسجد صالة ال احى، قاال: ،سا لناا عان  ، جالٌس  إلى حجرة عائيي، وا 

ااالتهذ، ،قااال: بدعااي " ثااذ قااال لاار: "  ااذ اعتماار رسااول هللا صاا ا، إحاادا ن ،ااي رجااب،   قااال: أرب ا
 .، ر نا أن نرد عل ر "

المايمنين أل  اا:  اا أذّ الميمنين ،ي الحجرة، ،قال عروة  ا أّما وسم نا استنان عائيي أذّ  : "قال
عتماار أربااع ا  رسااول هللا إن  تساام ين مااا  قااول أبااو عبااد الاارحمن  قالااف: مااا  قااول  قااال:  قااول:

إل و او ياا دا، وماا  ماا اعتمار عمارةا  !قالاف: يارحذ هللا أباا عباد الارحمن ،عمراف، إحدا ن ،ي رجاب
 .(2)" قط اعتمر ،ي رجب  

                                       
( 912(، ح )1/53( أخرجر البخاري ،ي صح حر  تاب الح  / باب    تصلي المرأة ،ي ثوب حا ف ، ار  )(1

 عن أبي ن  ذ الف   بن د ين، عن إبرا  ذ بن نا،ع، عن عبد هللا بن أبي نج ح.
( 958(، ح )1/258بهااا الااسي تلبساار ،ااي ح  ااها )وأخرجاار أبااو داود ،ااي سااننر  تاااب الطهااارة/ باااب الماارأة تغساا  ثو 

عباااد هللا بااان أباااي نجااا ح، والحسااان بااان مسااالذ (   عن محمد بن  ثير، عن إبرا  ذ بن نا،ع، عن الحسن بن مسلذ، و)
   ال ما عن مجا د عن عائيي بر.

( 1775وح ) ،(1775(،  ح )9اا9/2  )( أخرجر البخاري ،ي صح حر أبواب ال مرة/ باب  اذ اعتمار النباي (2
( عن عثمان بان أباي 4254وح ) ،(4259(  تاب المغازي/ باب عمرة الق اء ح )5/142عن قتيبي بن س يد، و )

( عاان 1255(، ح )2/317وزمااانهن ) ياايبي، ومساالذ ،ااي صااح حر  تاااب الحااج/ باااب ب ااان عاادد عماار النبااي 
سااحاق باان إباارا    ذ ( ثالثااتهذ عاان جرياار باان عبااد إسااحاق باان إباارا  ذ، و) قتيبااي باان ساا يد، وعثمااان باان أبااي ياايبي، وا 

 الحميد، عن منصور بن الم تمر. 
( عاان أباي ج فاار عباد هللا باان محمااد 1332(، ح )9/948وأخرجار أبااو داود ،اي سااننر  تااب المناسااا/ باااب ال مارة )

 النفيلي، عن أبي خيثمي ز ير بن م او ي، عن أبي إسحاق السب  ي.
( عان أباي ب ار بان  2337(، ح )4/255ب ال مارة ،اي سي الق ادة )وأخرجر ابن ماجر ،ي ساننر أباواب المناساا/ باا

( أبااي ياايبي، عاان عبااد هللا باان نمياار، عاان اوعماااب، و ) منصااور باان الم تماار، وأبااو إسااحاق السااب  ي، واوعماااب 
 ثالثتهذ عن مجا د عن عائيي بر.



2

0 1 
 

 جرب الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية                                                              املبحث الثالث والعشرون: جماهد بن
251 

ــ »:، قالاااف: قاااال النباااي عااان مجا اااد، عااان عائياااي  ال واااااة الث لثاااة: َتُســـبُّوا  اَلـ
ُِْم َقْد َأَفَضْوا ِإَلى َما  .(1)« َقدَُّموا اأَلْمَواَت، َفَِنَّ

 ،،تطهاارف ب ر،ااي ،،  رّ أنهااا حا ااف بّساا ": عاان مجا ااد، عاان عائيااي  ال وااااة ال ابعااة:
 .(2)« ُيْجِزُئ َعَنِك َطَواُفِك ِبالصََّفا َواَلَمْرَوِة، َعْن َحجِِّك َوُعْمَرِتِك »:،قال لها رسول هللا 

 مارون بناا ونحان ماع  ان با اان الر   : "قالاف عن مجا د عن عائيي  ال وااة الت م ة:
،إسا جاوزوناا  ،محرماف، ،إسا حاسوا بنا سدلف إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها  رسول هللا

 . (9)"  يفناا
 صي الرج  الاسي اساتاسن علاى النباي، ،ي قعن مجا د عن عائيي ال وااة ال  ا ة:

ُُو اَلَعِشيَرِة :» ، ،قال النبي مر، ،لما و لَّ ل ر رسول هللا ،لما دخ  انبسط إ « ِبْئَس َأ
ُُو اَلَعِشيَرِة »: لف:  ا رسول هللا، لما استاسن قلفّ اخرج ق قالاف: ا دخ  انبساطف إل ار، ،لمّ  « ِبْئَس َأ
ِِْما َيا َعاِئَشُة، ِإنَّ ِمْن ِشَراِر النَّاِس الَِّذيَن ُيْكَرُموَن اتَِّقاَء  »: ا ت ني النبي ا ،قال  .(4)«َلِسَنِت

 ،قال: ،تي مجا د بقدح حزرتر ثمان ي أرطالعن موسى الجهني قال: أُ  ال  بعة: ال وااة
  .(5)"  ان  غتس  بمث   سارسول هللا  أنّ : حدثتني عائيي "

                                       
( عان آدذ 1939ح )(، 2/154( أخرجر البخاري ،ي صح حر  تااب الجناائز/ بااب ماا ُينهاى مان ساب اوماواف )(1
( عن علي بن الج د، والنساائي ،اي ساننر 5515(، ح )8/157بن أبي إ اس، و تاب الرقاق/ باب س راف الموف )ا

( عان حمياد بان مسا دة، عان بيار بان المف ا ، 1395(، ح )4/59 تاب الجنائز/ باب النهاي عان ساب اوماواف )
ثالثتهذ عن ي بي، عن سل مان اوعماب، عان مجا اد و) آدذ بن أبي إ اس، وعلي بن الج د، وبير بن المف   (  

  عن عائيي بر.
( عاان حساان باان علااي 1211(، ح )2/885( أخرجاار مساالذ ،ااي صااح حر  تاااب الحااج/ باااب ب ااان وجااوا اعحااراذ )(2

  الحلواني، عن زيد بن الحباب، عن إبرا  ذ بن نا،ع، عن عبد هللا بن أبي نج ح، عن مجا د عن عائيي بر.
( عان أحماد 1899(، ح )9/294داود ،اي ساننر  تااب المناساا/ بااب ،اي المحرماي تغطاي وجههاا ) ( أخرجر أبو(9
باان حنباا ، عاان  ياا ذ باان بيااير، واباان ماجاار ،ااي سااننر  تاااب المناسااا/ باااب المحرمااي تساادل الثااوب علااى وجههااا ا
عان  ( عان علاي بان محماد،2395( عن أبي ب ر بن أبي ييبي، عن محمد بن ، اي ، وح )2395(، ح )4/158)

عبد هللا بن إدريس، و)  ي ذ بان بياير، ومحماد بان ، اي ، وعباد هللا بان إدرياس ( ثالثاتهذ عان يزياد ابان أباي زيااد، 
   عن مجا د، عن عائيي بر. 

( عاان عباااس ال نبااري، 4739(، ح )7/171( أخرجاار أبااو داود ،ااي سااننر  تاااب اودب/ باااب ،ااي حساان ال ياارة )(4
  عن مجا د، عن عائيي بر. هللا، عن سل مان اوعمب،عن أسود بن عامر، عن يريا بن عبد 

(، ح 1/127( أخرجر النسائي ،ي سننر  تاب الطهارة/ باب س ر القدر السي   تفاي بار الرجا  مان المااء للغسا  )(5
 ( عن محمد بن عبيد، عن  حيى بن ز ريا بن أبي زائدة، عن موسى الجهني عن مجا د، عن عائيي بر.225)
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ا، يوماارساول هللا  دخا  علايّ  : "، قالافعن مجا د، عن عائياي ال وااة الث منة:
ثاذ مار باي ب اد سلاا الياوذ وقاد أ ادي  «َفـَِنِّي َصـاِئمٌ   »،قلاف: ل، قاال:  « َهْل ِعَنَدُكْم َشْيٌء  »،قال: 

 ف لر منر، و ان  حب الح س، قالف:  اا رساول هللا، إنار أ ادي لناا حا س ،خبا ف لاا ،خبّ  إلي ح ٌس 
ِِ  ِإنََّما َمَثُل َصـْوِم اَلُمتَ  »، خ  منر، ثذ قال:  « َأَما ِإنِّي َقْد َأْصَبْحُت َوَأَنا َصاِئٌم ،َأْدِنيِه »منر، قال:  َطـوِّ

َِا ُِْرُج ِمْن َماِلِه الصََّدَقَة، َفَِْن َشاَء َأْمَضاَها، َوِإْن َشاَء َحَبَس  .(1)«َمَثُل الرَُّجِل ُي

                                       
( عن عمرو بن منصاور، 2922(، ح )4/139ي ،ي سننر  تاب الص اذ/ باب الن ي ،ي الص اذ )( أخرجر النسائ(1

 بااان الهياااثذ، عااان أباااي ب ااار ( عااان عباااد هللا2924(، وح )4/134عااان عاصاااذ بااان يوساااف، عااان أباااي اوحاااوص، و)
 تااب  ( عان أباي داود الحراناي، عان يزياد بان  اارون، وابان ماجار ،اي ساننر2929، عن سف ان الثاوري، وح )الحنفي

( عاان إسااماعي  باان 1751(، ح )2/555الصاا اذ/ باااب مااا جاااء ،ااي ،اار  الصااوذ ماان اللياا ، والخ ااار ،ااي الصااوذ )
سماعي  بن موسى (  ال ما عن يريا بن عبد هللا.   موسى، و) يزيد بن  ارون، وا 

 عائيي بر. و) أبو اوحوص، وسف ان الثوري، ويريا بن عبد هللا ( ثالثتهذ عن طلحي بن  حيى، عن مجا د، عن
ا ) ( عن أبي ب ر بن علي، عن نصر بن علي، عن أب ار، عان 2928(، ح )4/135وأخرجر النسائي ،ي سننر أ  ا

 القاسذ بن م ن، عن طلحي بن  حيى، عن عائيي بنف طلحي، ومجا د، عن عائيي بر. 
ا )  اا،ى بان سال مان، ( عن عمرو بن  حيى بن الحارث، عان الم2923( ح )4/135وأخرجر النسائي ،ي سننر أ  ا

 مجا د، وأذ  لثوذ، عن عائيي بر. عن القاسذ بن م ن، عن طلحي بن  حيى، عن 
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 م  عائشة   مجاهد ب  جبرالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:

قااد أثبتاار  ب ااد اساات را  المطالااب السااابقي نجااد أّن سااماإ مجا ااد باان جباار ماان عائيااي
ل لماء المتقدمين والمت خرين، ب  ثبف تصريح مجا د بسماعر منها ،ي لير مو اع،  ماا عدٌد من ا

عاان ُعّماار النبااي ،ااي الحااديث المتقاادذ والااسي ، اار ساايال مجا ااد وعااروة باان الزبياار لباان عماار
ورد عائيي على جواب ابن عمر، و و حديث ،ي أعلى درجاف الصحي حياث اتفاق اليايخان  

 .على إخراجر ،ي صح حيهما
 محمادأّما الحديث السي رواا النسائي، و، ر تصريح مجا د بالساماإ مان عائياي ،قاد رواا عان 

 مجا ااد تاايأُ : قااال (9)الجهنااي موسااى عاان ،(2)زائاادة أبااي باان ز ريااا باان  حيااى حاادثنا: قااال (1)عبيااد باانا
 ... ".      ة حاثين  : "،قال أرطال ثمان ي حزرتر بقدح

حديث الحسن، وجاء عند الطحاوي ،ي يرح م اني اآلثار: و سا الحديث ل ينزل عن درجي ال
 : عائيي قالف ، ب س ، تي ب  نا ،استسقى ،     ة  ار اتان  : "قال مجا د عن
 .(4)" ...  سا بمث   غتس   النبي  ان

 و سا قطٌع بدخولر عليها وسماعر منها.
ا قااد تحّقااق لاار السااماإ ماان عائ ، لخننااا نجااد أّن يااي ااسا الم ط اااف تثبااف لنااا أّن مجا اادا

أئمي ال ل  من ال لماء  ي بي، و حيى بن س يد القطان، وابن م ين، وأبو حااتذ، و اسلا ابان خاراب 
قد نفوا سماعر منها، ومجا ٌد م روٌ، باعرسال، وقد أرس  عن عادد  ل با س بار مان الصاحابي، ،اال 

أدلااٌي قو ااي، وعلااى  ، لخااّن أدلااي إثباااف السااماإقااد أرساا  عاان عائيااي ُ سااتب د أن   ااون 
ا قد سمع من أذ الميمنين عائياي يايئاا  سايراا مان اوحادياث، وربماا لاذ يتسانى لار   سا أرى أّن مجا دا
سماإ الخثير منها ونر لذ   ان بمقادورا الادخول عليهاا وّنار  اان حاراا ا  ماا ماّر مان قاول البرديجاي ا 

                                       
 مااف ال ايارة، مان صادوق، الخاو،ي، النخااس   لاى وأباو ج فار أباو المحااربي واقاد بن محمد بن عبيد بن محمد( (1
 .(435:ص) التهسيب، لبن حجر تقريب سلا، روى لر أبو داود والترمسي والنسائي. قب  وقي  وخمسين، إحدى سني
 أرباع أو ثاالث ساني ماف التاس ي،  بار من متقن، ثقي الخو،ي، س يد أبو الهْمداني زائدة أبي بن ز ريا بن  حيى( (2

  .(535:ص) التهسيب، لبن حجر سني، روى لر الجماعي. تقريب وستون  ثالث ولر ومائي، وثمانين
 ، ار، ط ان القطاان أن  صح لذ عابد، ثقي الخو،ي، سلمي أبو الجهني حمنالر  عبد بن و قال: هللا عبد بن موسى( (9
 التهااسيب، لباان حجاار تقريااب وأرب ااين، روى لاار مساالذ والترمااسي والنسااائي واباان ماجاار. أربااع سااني ماااف السادسااي، ماان
  .(552:ص)

(، قاال 24248، ح )(45/232) اعمااذ أحماد (، والحديث ،ي  مسند9144، ح )(48/ 2) اآلثار م اني يرح ((4
 و او الجهناي موساى ليار اليايخين، رجاال ثقااف رجالار. صاح ح إسانادا ": اليي  ي يب اورنيوط ،ي  امب المسند

 .منها " سماعر ينفي من على ردٌ  سلا و،ي عائيي، من بسماعر مجا د صرح وقد. مسلذ رجال ،من هللا، عبد ابن
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لتاي صاّرح ،اي لير اا بساماعر منهاا ا واوحاديث التي صّح سماعر منها تلا التي ،اي الصاح حين وا
 مااا ،ااي حااديث النسااائي، وحااديث " علاا  ن بااالِحجر " ،ااي ساانن أبااي ب اار الخااالل، وحااديٌث س اارا اباان 

ا أّما لير سلا من اوحاديث ،ُ حتم  ،يها عدذ السماإ، ،اال باد مان النظار ،اي  (1)أبي حاتذ ،ي عللر
يايخي مجا اد ول   س؛ وّن عائياياتصالها، ،إن ثبف عدذ السماإ ،اإن سلاا   اون مان التادل

 قاول ثباف إسا ن اذ ،التادل س إلاى نسابر مان أر ولاذ ": بد، وقد تقّدذ ،ي ترجمي مجا د قاول ابان حجار
 و او اللغاوي  م نااا إس ؛التادل س  اين، ظاا را علاى لا س علايّ  عليناا خارج :مجا اد قول أن م ين بنا

  .(2)" ييئا منها  سمع لذ ؛مراسي  عليّ  نع مجا د أحاديث :خراب بنا قال وقد ،والتغط ي اعبهاذ
ا لااذ   اان ميااهوراا بالتاادل س، لخاان  م اان أن   ااون قااد وقااع مناار التاادل س  و ااسا   نااي أّن مجا اادا

 .اا ، وربما ،ي روايتر عن عليّ  أ  بي    سير ،ي روايتر عن عائيي
 سامع قاد بلاى، : "لقا ،" منها  سمع لذ : "القطان  حيىوقد قال اعماذ الس بي ب د س را لقول 

 .(9)" ا سيرا  ييئا منها
ا قااااد ساااامع ماااان عائيااااي احملصلللل:ةإساا  أحاديااااث  ساااايرة ّوّرّد ب ُ ااااها ،ااااي  : أّن مجا اااادا

 الصح حين، ودّلس عنها أحاديث أخرى. 
 

                                       
 : "ن س د، عن  حيى بن س يد، عن مجا د بن جبر قال( قال ابن أبي حاتذ: س لف أبي عن حديث رواا الليث ب(1

حدثنا ابن أبي "،قال أبي: "  : يخرز الييء، ويخ ط الييءف،ي بيتر  قال قلف ل ائيي: ما  ان عم  رسول هللا
. قال  حياى بان " مريذ، عن  حيى بن أيوب، عن  حيى بن س يد، عن حميد بن ق س، عن مجا د قال: قلف ل ائيي

(. وال جياب أّن 83اا5/88لبان أباي حااتذ ) ،. علا  الحاديث" ف من حميد بن ق س، عن مجا اد   اساوسم  : "أيوب
  .أبا حاتذ يروي  سا الحديث مع نف ر لسماإ مجا د من عائيي

 (.15/44هسيب التهسيب، لبن حجر )( ت(2
ا توا،ااق رأي اليااي  ياا يب (، ربمااا تخااون  ااسا النتيجااي التااي توصاالُف إليهاا4/451) للااس بي ،( سااير أعااالذ الناابالء(9

( والاسي ، ار عان 24248(، ،اي تخريجار للحاديث رقاذ )45/232اورنيوط؛ ،قد قاال ،اي  اامب مساند اعمااذ أحماد )
موسااى الجهناااي قااال: جااااءوا ب ااس ،اااي رم ااان، ،حزرتااار ثمان ااي أو تسااا ي أو عياارة أرطاااال، ،قااال مجا اااد، حااادثتني 

  ان  غتس  بمث   سا " عائيي، " أن رسول هللا 
إساانادا صااح ح. رجالاار ثقاااف رجااال الياايخين، لياار موسااى الجهنااي و ااو اباان عبااد هللا، ،ماان  : "قااال اليااي  اورناايوط

 رجال مسلذ. وقد صرح مجا د بسماعر من عائيي، و،ي سلا رد على من ينفي سماعر منها.
ن آلل رساول هللا (، والسي ، ر عن مجا د، قال: قالاف عائياي: "  اا41/925( )24818و،ي تخريجر للحديث رقذ )

ا: و او ابان جبار، لاذ  صارح بماا  : "وحب ... " قال اليي  اورنيوط  رجالر ثقااف رجاال الصاح ح إل أن مجا ادا
 وبق ي رجالر ثقاف رجال الصح ح ". فيد سماعر  سا الحديث من عائيي، 
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  حممد بن أبان األنصارياملبحث الرابع والعشرون: 

 محمد ب  أبان األنصاري  ترجمة   المطلب األول:
 ثااالث": قولهااا عاان عائيااي (1)ونصاااري، روى عناار منصااور باان زاسانمحمااد باان أبااان ا

 .(2)... " النبوة من
 محمادأّن  نااا عيارة رواة ُ  ر،اون ب (9)وقد س ر الخطيب البغدادي ،ي  تابر المتفاق والمفتارق 

 ، و ذ:أبان بنا
 .اونصاري  أبان بن محمد منهذ (1)
 .هللا عبد بن وعون  الصديق ب ر أبي بن محمد بن القاسذ عن ثحدّ ؛ أبان بن ومحمد( 2)
 .الخو،ي الجدلي هللا عبد أبي عمرو بن أبان بن محمد( 9)
 .الخو،ي الج في ع مر بن صالح ابن أبان بن ومحمد( 4)
 .الواسطي الحسن أبو عمران بن أبان بن ومحمد( 5)
 .ال نبري  وقي  الغنوي  أبان بن محمد( 5)
 .البلخي ب ر أبو أبان بن ومحمد( 7)
 .البلخي أبان بن علي بن أبان بن حمدوم( 8)
 .اوصبهاني أبان بن ومحمد( 3)
 .الموصلي القتاف أبان بن ومحمد( 15)

وقااد خلااط ب اا  أصااحاب التااراجذ بااين اوول ا و ااو المقصااود ،ااي  ااسا المبحااث ا وبااين الثاااني 
، (4)، وممااااان خلاااااط بينهماااااا: ابااااان حباااااانالاااااسي ياااااروي عااااان القاساااااذ بااااان محماااااد عااااان عائياااااي

 . (5)والسخاوي 
 محماد بن القاسذ عن ثحدّ  أبان بن ومحمد " وعندما س ر الخطيب البغدادي  سا الثاني قال:

 أبااي باان الحساان أخبرنااا ، ثياار أبااي باان  حيااى عناار روى  ،هللا عبااد باان وعااون  ،الصااديق ب اار أبااي باان
 حادثنا ،لالاب بان محماد حادثنا ،القطاان زيااد بان هللا عباد بان محماد بان أحماد ساه  أبو أخبرنا ،ب ر

                                       
، عياارين علااى الصااح حماااف سااني تسااع و  ،ماان السادسااي ،ثقااي ثبااف عابااد ،( منصااور باان زاسان أبااو المغياارة الثقفااي(1

 .(545)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب روى لر الجماعي.
(.  اسا  ا  ماا وجدتار 9/1858(، والمتفاق والمفتارق، للخطياب البغادادي )1/92( انظر: التاري  الخبير، للبخااري)(2

 عنر عند من س را ،ي  تب التراجذ إ ا،يا إلى نفي البخاري لسماعر منها.
 (. 1819ا1858/ 9( )(9
 (.7/932( الثقاف، لبن حبان )(4
 (.2/459( التحفي اللط في، للسخاوي )(5



2

0 6 
 

 ي: الدراسة التطبيقية                                                   املبحث الرابع والعشرون: حممد بن أبان األنصاريالفصل الثان
255 

 عاان ،أبااان باان محمااد عاان ، ثياار أبااي باان  حيااى حاادثنا ،يزيااد باان أبااان حاادثنا ،إسااماعي  باان موسااى
 . (6)«َيْعِصه  َفَلا اللَه َيْعِصي َأْن َنَذَر َمْن»  :قال النبي أن عائيي عن ،القاسذ

 بان محماد  او  اسا أباان بان ومحمد"  وعندما س ر ابن عبد البر  سا الحديث ،ي التمهيد قال:
 إن :وقياا  ،عنااد ذ  اا يف ساا الخااو،ي صااالح باان أبااان باان محمااد  ااو لاا س ال مااامي المزنااي أبااان

 ماادني  ااو :آخاارون  وقااال ،مجهااول و ااو ، ثياار أبااي باان  حيااى إل عناار ياارو لااذ  ااسا أبااان باان محمااد
اا اووزاعااي عناار روى  ،م اارو،   ااو و ااسا روا اايا  هللا عبااد باان وعااون  ،وعااروة ،القاسااذ عاان ولاار ،اأ  ا
 . (2)" الصح ح
 بان القاساذ عان يروي  المديني أ   من اونصاري  أبان بن محمد ": قال ابن حبان ،ي الثقافو 
 سامع أنار زعاذ ومان ،الم تمار بن ومنصور ، ثير أبي بن  حيى عنر روى  ،الزبير بن وعروة ،محمد
 مادنيٌّ  و اسا ، ا يف الخو،اي أ ا  مان سلاا ؛الج فاي أباان بان بمحمد  سا ول س ،ذ ِ وّ  ،قد عائيي من
 . (9)" ثبف

وقااد نقاا  اباان حجاار  ااالذ اباان حبااان، واباان عبااد الباار عنااد س اارا لمحمااد باان أبااان اونصاااري ا 
والصاواب: أن الاراوي  ،وقاد خلاط التارجمتين  ماا تارى  ": صاحب بحثناا ا ،اي لساان الميازان، ثاذ قاال

 .(4)" وهللا أعلذ ،عن عائيي لير الراوي عن القاسذ عن عائيي 
مبحث  و محمد بن أبان اونصاري السي س ارا البخااري ،اي تاريخار السي عنيتر ،ي  سا ال اا إس

..." والاسي رواا عناار منصاور باان  النبااوة مان ثااالث ": الخبيار، وس اار بساندا روايتاار عان عائيااي قولهاا
زاسان، وبالتالي لذ ُ  ر، محمد بن أبان  سا إل بروا ي منصور بان زاسان عنار، وبالتاالي   اون راو ااا 

 ر روا ي.مجهولا ل تصح ل

                                       
 .(9/1858) والمفترق، للخطيب البغدادي المتفق( (1
 (.5/35( التمهيد، لبن عبد البر )(2
 (.7/932( الثقاف، لبن حبان )(9
 (.5/435( لسان الميزان، لبن حجر )(4
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  النق اد في إثبا  سماع محمد ب  أبان األنصارياختالف   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

 مااان ثاااالث ": قولهاااا صاااّحح البيهقاااي روا اااي محماااد بااان أباااان اونصااااري عااان عائياااي
و ااسا   نااي إثباااف اتصااال اعسااناد المقت ااي إثباااف سااماإ محمااد باان أبااان ماان عائيااي (1)..."النبااوة

. 
 مان اسماعا  لمحمد ن ر، ول ": ماذ البخاري ،ي ترجمي محمد بن أبان اونصاري بينما قال اع

 . (2)" عائيي
  

                                       
 (.2995)(، ح 45ا2/44( السنن الخبرى، للبيهقي )(1
 (.1/92( التاري  الخبير، للبخاري )(2
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   عائشة  محمد ب  أبان األنصاري عروايا    المطلب الثالث:

لااذ يخرجهااا أحااٌد ماان أصااحاب  لمحمااد باان أبااان اونصاااري روا اايا واحاادةا عاان عائيااي
  ير، والبيهقي ،ي سننر الخبرى، و ي:الختب الستي، وروا ا البخاري ،ي تاريخر الخب

 اع،طار، ت جي : النبوة من ثالث: " قالف  عائيي عن اونصاري، أبان بن محمد عن
 . (1)" الصالة ،ي ال سرى  على ال منى اليد وو ع السحور، وت خير

 
 
 

                                       
( ماان 2995(، ح )2/45( عاان قتيبااي، والبيهقااي ،ااي سااننر الخباارى )1/92( أخرجاار البخاااري ،ااي تاريخاار الخبياار )(1

د بااان أباااان طرياااق ياااجاإ بااان مخلاااد، و) قتيباااي، وياااجاإ بااان مخلاااد (  ال ماااا عااان  يااا ذ، عااان منصاااور، عااان محمااا
 اونصاري عن عائيي بر.
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 محمد ب  أبان األنصاري  الراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 م  عائشة

المطالاااب الساااابقي أّن محماااد بااان أباااان اونصااااري راو  مجهاااول، نفاااى البخااااري مااان  يتباااين لناااا
، بينماااا صاااّحح حديثااار عنهاااا البيهقاااي، ومااان الباااديهي تقاااد ذ قاااول اعمااااذ ساااماعر مااان عائياااي

البخااري علاى تصاح ح البيهقااي؛ ل لاو مرتبتار ال لم ااي، ووّنار صاّرح باالقول بنفااي الساماإ، و اسا أقااوى 
 ي دون تصريح  بإثباف السماإ.من مجرد التصح ح للروا 

أ ف إلى سلا أّن محمد بن أبان راو  مجهول ل تصح لر روا اي، وبالتاالي  ساقط طريقار عان 
 عائيي، و متنع ب د ا الحديث عن إثباف السماإ، أو نف ر.

 .أّن محمد بن أبان اونصاري راو  مجهول، ل  صح سماعر من عائيي واخلالصة:
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  حممد بن إبراهيم التيمياخلامس والعشرون:  املبحث

 محمد ب  إبراهيم التيمي  ترجمة   المطلب األول:
الماادني، أبااو  الت مااي القريااي خالااد باان الحااارث باان إباارا  ذ باان محماادالحااا،ظ، ال ااالذ، الفق اار 

 . (1)هللاعبد
الصااااديق ب اااار أبااااي عااااذ اباااان و ااااو، اوولااااين المهاااااجرين ماااان خالااااد باااان الحااااارث جاااادا و ااااان

(2). 
، ول لارو ،ااي سلاا ،قااد نيا  ،ااي (9)ونااا،ع ساالذ، ماع المدينااي علمااء ماان اان محماد باان إبارا  ذ 

 .  (4)"ال لذ طلب على الدرا ذ تهب أمي  انف ": محمد بن إبرا  ذ قال ح ن أذ  محبي  لل لذ وأ ِلر
، روى البخااااري بساااندا إلاااى محماااد بااان قااارأ القااارآن مااان صاااغرا ورأى صاااغار الصاااحابي

 بان عمار آل طرياق عناد أصالي ، ناف المساجد، لزماف ،تاى، وأناا القارآن قارأف لماا ": أنر قاالإبرا  ذ 
 عياارة ثنتااي ، صاالي الياامس، زالااف إسا يخاارج عماار باان هللا عبااد أرى  و نااف المسااجد، إلااى الخطاااب
اا ،جئتاار  ق ااد، ثااذ ر  ااي،  ،اا ثنى الحبيااي، مهاااجرة ماان جاادا: قااال لاار، ،انتساابف أنااا، ماان ،ساا لني ا،يوما
 .(5)" ،نها ذ ا،خيرا  يَّ عل القوذ

 أو ،مناخير أحاديث يروي  ييء حديثر ،ي " قال اعماذ أحمد عن محمد بن إبرا  ذ الت مي:
 .(5)" من رة

لخاان ال لماااء انتصااروا لمحمااد باان إباارا  ذ، وبينااوا أّن أحاديثاار صااح حٌي محااّتجٌّ بهااا، وقااد وّثقاار 
 .(7) حيى بن م ين، وأبو حاتذ مع تيدد ما

 رأياف ثقاي، عنر روى  إسا ثقي ،الروا ي مستق ذ الحديث حسن  و ": بن المدينيوقال عنر علي 
 . (8)" النور حديثر على

                                       
(، وساااير أعاااالذ النااابالء، 24/951(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي )7/451ر: الطبقااااف الخبيااار، لبااان سااا د )( انظااا(1

 (.5/234للس بي )
 (7/258( تاري  اعسالذ للس بي )24/952( تهسيب الخمال، للمزي )7/451( انظر الطبقاف الخبير لبن س د )(2
 (.5/234( وسير أعالذ النبالء، للس بي )(9
 (.2/5ر،ي الرجال، لإلماذ أحمد ا روا ي ابنر عبد هللا )( ال ل  وم (4
من النهي عن الماد ح، وابان عمار  ما جاء عن النبي (، ونها ذ ابن عمر لِ 1/22للبخاري ) ،( التاري  الخبير(5

ُِِم التُّـــَراَب   :» راوي حاااديث (، ح 3/435ي مساااندا )رواا اعمااااذ أحماااد ،ااا « ِإَذا َرَأْيـــُتُم اَلَمـــدَّاِحيَن َفـــاْحُثوا ِفـــي ُوُجـــوِه
 يوط ،ي الهامب: " صح ٌح لغيررا ".(، وقال اليي  ي يب اورن5584)

 (.1/555روا ي ابنر عبد هللا )ا وحمد  ،( ال ل  وم ر،ي الرجال(5
 (.7/184( الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(7
 (.1/425) ، ل  قوب الفسوي ( الم ر،ي والتاري (8
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 بان إبارا  ذ بان محماد بار أراد حنبا  ابان  اان إن الت ماي إبارا  ذ بان ومحماد ": وقال ابن عدي
ث مديني الت مي الحارث  ثحدّ  إسا ا را من اييئا  لر أعلذ ول بر، ب س ل عندي ،هو سلمي أبي عن ُ حدِّ

 .  (1)" ثقي عنر
 .(2)" بالتفاق ثقي و و ": وقال النووي 

: قااال أو مناااخير، يااروي ، ياا  حديثاار ،ااي: حنباا  باان أحمااد قااال ": وقااال الااس بي ،ااي المياازان
 .(9)" القنطرة وقفز الييخان، بر واحتج الناس، قروثّ : قلف، من رة أحاديث

ن الصحابي؛ منهذ س د بن أبي وقااص، وجاابر عن عدد  م الت مي إبرا  ذ بن محمدوقد أرس  
 .   (4)بن عبد هللا، وأبي س يد الخدري ا

 س ٌر ،ي  تب التدل س. الت مي إبرا  ذ بن محمدول س ل
  يااذ خال،اي آخار ،اي ،بالمديناي ومائاي ، أو إحدى وعيارينعيرينأو  ،عيرة تسع سنيتو،ي 

 . (5)الملا عبد بنا
  الى.رحمر هللا ت .(5)الجماعي لر روى 

                                       
 (.7/959ل، لبن عدي )( الخام  ،ي   فاء الرجا(1
 (.1/75( وتهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )(2
 (.9/445) ، للس بي( ميزان العتدال(9
 (.188( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(4
الثقاااف، لباان حبااان و (، 445(، والطبقاااف، لخل فاي باان خ اااط )ص:7/451( انظار: الطبقاااف الخبياار، لباان ساا د )(5
 (. 24/955، للمزي )(، وتهسيب الخمال5/981)

 (.24/955( تهسيب الخمال، للمزي )(5
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  النق اد في إثبا  سماع محمد ب  إبراهيم التيمياختالف   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

 ناف نائماي  : "، أنهاا قالافروى الترمسي حديث محمد بن إبارا  ذ الت ماي، عان عائياي
، ،فقدتاار ماان اللياا ، ،لمسااتر، ،وق ااف ياادي علااى قدم اار، و ااو ساااجد، و ااو إلااى جنااب رسااول هللا 

ــوُذ » قااول:  َُِطكَ  َأُع ــْن َســ ــاَك ِم ، و ااسا الحااديث، ثااذ ح ااذ عل اار ب ناار حساان صااح ح «....ِبِرَض
 .الح ذ  قت ي إثباف التصال المت من إثباف سماإ محمد بن إبرا  ذ الت مي من عائيي

ا مان أصاحاب النباى  : "وقي  ل حيى بن م ين   " محمد بن إبرا  ذ بن الحارث لقي أحادا
 . (1)لذ أسم ر " : "،قال

ا ماان أصااحاب النبااي  : "ئ  علااي باان الماادينيوساا   " لقااي محمااد باان إباارا  ذ الت مااي أحاادا
 . (9)ل " : "" قال (2)جابر  : "أنس بن مالا، ورأى ابن عمر " قي  لر : "قال

أدرا محمااد باان إباارا  ذ أبااا ساا يد الخاادري  " قااال: ل، إنمااا  : "وساا ل الترمااسي ياايخر البخاااري 
 .(4)حمن، وأبي أمامي بن سه  بن حنيف عن أبي س يد "روى عن أبي سلمي بن عبد الر 

سا  اااان البخااااري نفاااى لقااااء محماااد بااان إبااارا  ذ وباااي سااا يد الخااادري المتاااو،َّى ب اااد عائياااي  وا 
 .، ،هسا  قت ي منر نفي لقائر ل ائيي(5)

ساااماإ محماااد بااان إبااارا  ذ الت ماااي مااان  (7)، والااادارقطني(5)ونفاااى أباااو زرعاااي، وأباااو حااااتذ الااارازي 
 .  سا عن المتقدمين.عائيي

 أماااا المتااا خرون ،ح اااى الاااس بي أّن محماااد بااان إبااارا  ذ بااان الحاااارث روى عااان عائياااي 
 .(8)مرسالا 

                                       
 (.1/123( تاري  ابن م ين ا روا ي ابن محرز )(1
ااا وتساا ين سااني. (2 ( ماااف جااابر سااني ثمااان وسااب ين، أو أربااع وسااب ين، أو ثااالث وسااب ين، و قااال: إناار عاااب أرب ا

 (.1/547اعصابي ،ي تمييز الصحابي، لبن حجر )
 (.1/425ي ، ل  قوب الفسوي )( الم ر،ي والتار (9
 (.918( ال ل  الخبير، للترمسي )ص:(4
( قاااال الواقااادّي: مااااف ساااني أرباااع وساااب ين، وقيااا  أرباااع وساااتين، وقاااال المااادائني: مااااف ساااني ثاااالث وساااتين، وقاااال (5

 (.9/57ال س رّي: ماف سني خمس وستين. اعصابي ،ي تمييز الصحابي، لبن حجر )
 (.188ذ )ص:( المراسي ، لبن أبي حات(5
 (.14/419( عل  الدارقطني )(7
س را ،ي تالمياس ا ،قاال:  (2/198)و،ي ترجمي عائيي ،ي نفس الختاب  (.5/234( سير أعالذ النبالء، للس بي )(8

 لقيها " .   ان إن الت مي إبرا  ذ بن " ومحمد
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   عائشةع محمد ب  إبراهيم التيميروايا    المطلب الثالث:
جاااء منهااا روا ااي واحاادة ،ااي  ،عاادة روا اااف روى محمااد باان إباارا  ذ الت مااي عاان عائيااي 

 لترمسي، والنسائي، و ي:  الختب الستي، أخرجها ا
 نااف نائمااي إلااى جنااب رسااول هللا  : "، قالاافعاان محمااد باان إباارا  ذ الت مااي، أن عائيااي

َأُعـوُذ ِبِرَضـاَك    »و او  قاول:  ،،لمستر ،وق اف يادي علاى قدم ار و او سااجد ،،فقدتر من اللي ، 
َُِطَك، َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقوَبِتَك، َلا ُأْحِصي َثَناء    .(1)«َعَلْيَك، َأَنَت َكَما َأْثَنْيَت َعَلى َنَفِسَك ِمْن َس

 
 
 

 

                                       
لاا بان أناس، واللياث بان ( مان طرياق ما9439(، ح )5/524( أخرجر الترماسي ،اي ساننر  تااب الادعواف/ بااٌب )(1

 س د.
(،  مان طرياق جريار بان 1195(، ح )2/222وأخرجر النسائي ،ي سننر  تاب التطبيق/ بااب الادعاء ،اي الساجود ) 

 عبد الحميد.
و)مالا بن أنس، والليث بن س د، وجرير بن عبد الحميد ( ثالثتهذ عن  حيى بن س يد، عن محمد بان إبارا  ذ، عان 

  سا حديث حسن صح ح، وقد روي من لير وجر عن عائيي ". " :عائيي بر. وقال الترمسي
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  محمد ب  إبراهيم التيميالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 م  عائشة

، ولااذ نالحااظ ممااا تقااّدذ أّن أئّمااي ال لاا  قااد نفااوا إدراا محمااد باان إباارا  ذ الت مااي ل ائيااي
ر السي س ل البخاري عن إدراا محمد بن إبارا  ذ  صّحح حديثر عنها لير الترمسي، مع أنر  و نفس

، ، جابار باالنفي، وأرى أّن الترماسي إن عناى بتصاح حر الساند ،هاسا وْ اٌذ سا يد الخادري  يبو
ن قصد المتن منر لت ار ر مع مجموإ النقاد النا،ين لسماإ محمد بن إبرا  ذ من عائيي ، وا 

ن ليار طرياق محماد بان إبارا  ذ ا  ماا سابق ما ،هسا ييء وارٌد وّن الحديث ُروي عن عائيي
وسلاا عناد أصاحاب  " اوقاد روي مان ليار وجار عان عائياي م نا قول الترمسي عن  سا الحاديث ا " 

سا تطرق الحتمال إلى الدلي  سقط بر الساتدلل، (1)الختب الستي عدا البخاري  ، إساا اومر  حتم ، وا 
محمااد باان إباارا  ذ الت مااي ماان عائيااي ثباتاار لسااماإوبالتااالي ل  صاالح تصااح ح الترمااسي دلاا الا علااى إ

 ، و سلا ،إّن التصريح بالقول أقوى من مجّرد الف  .
، وبالتااالي ل أّن محمااد باان إباارا  ذ باان الحااارث الت مااي، لااذ ياادرا عائيااي والنتيجللة:
 يثبف سماعر منها.

 

                                       
 ،ي داود وأبو ( 485(، ح )1/952( أخرجر مسلذ ،ي صح حر  تاب الصالة/ باب ما  قال ،ي الر وإ والسجود )(1
 تااااب   رسااانن ،اااي النساااائيو  (،873، ح )(158اااا2/157)  تااااب الصاااالة/ بااااب الااادعاء ،اااي الر اااوإ والساااجود رسااانن

 تاااب التطبيااق/ باااب و  (،153، ح )(1/152) را الو ااوء ماان مااس الرجاا  امرأتاار ماان لياار يااهوةالطهااارة/ باااب تاا
أبواب الدعاء/ باب ما ت وس منر رسول هللا  رسنن،ي ابن ماجر و  (،1155، ح )(2/215) نصب القدمين ،ي السجود

، عان أباي عبيد هللا بان عمار، عان محماد بان  حياى بان حباان، عان اوعارج من طريق (9841، ح )(5/14) 
 . ريرة

 (5594، ح )(8/289) السات اسة بر ااء هللا مان ساخط هللا ت االىبااب  / تاب الست اسة رسنن النسائي ،ي وأخرجر
 اوجدإ. بن مسروق  عن الرحمن، عبد بن القاسذ عن مرة، بن عمرو من طريق

 اوجدإ (  ال ما عن عائيي بر. بن و) أبو  ريرة، ومسروق 
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 حممد بن املنكدراملبحث السادس والعشرون: 

   المنكدرمحمد بترجمة   المطلب األول:

، المادني الت مي، القريي، هللا عبد بن المن در بن اعسالذ محمد يي  القدوة، الحا،ظ، اعماذ،
 . (1)ولد أذ وأمر ، و قال: أبا ب ر،هللا عبد أبا و  نى

 .(2)وثالثين ب ع سني ولدقال الس بي: 
دى وثالثااين لخاان قااول الااس بي ب يااد، ون الااراجح ،ااي و،اتاار أناار ماااف سااني ثالثااين، وقياا : إحاا

 .(9)ومائي
ا سانر بلاعأن محماد بان المن ادر : عييناي ابان عان ،وقد نق  ال لمااء عان علاي بان الماديني  ان فا

   ، وعلى  سا   ون قد ُولد ب د خمسين من الهجرة. (4)وسب ين
: ،قاال ،عائياي علاى المن ادر دخ  : "قال (5)م ير أبي روى ابن س د ،ي طبقاتر من طريق 

 بهاا لب ثاف آل، عيارة عنادي  اناف لاو ،يايء عنادي ماا: ،قالف ،، عينيني جيحا أصابتني قد إني
 ابتلياف ماا أوياا ماا: ،قالاف ،أسايد بن خالد عند من آل، عيرة جاءتها عند ا من خرج ،لما ،إل ا
 ،ثالثااي لاار ،ولادف ،در ااذ با لفي جاريااي ،اياترى  السااوق  ،اادخ  ،إل ار ،ااد، تها ،إثارا ،ااي أرسالف ثااذ: قاال

 .(5)" المن در بني وعمر ،ب ر وأبا ،محمداا  مدينيال عباد ، انوا

                                       
(، وساير أعاالذ النابالء، للاس بي 25/559(، تهسيب الخماال للمازي )7/445بير، لبن س د )( انظر: الطبقاف الخ(1
(5/959.) 

 (.5/959( سير أعالذ النبالء، للس بي )(2
(، وتهااسيب 157(، وميااا ير علماااء اومصااار، لباان حبااان )ص:7/444( انظاار: الطبقاااف الخبياار، لباان ساا د )(9

 (.25/553الخمال، للمزي )
(، وتهااااسيب 157)ص: ، لباااان حبااااان(، وميااااا ير علماااااء اومصااااار1/213تاااااري  الخبياااار، للبخاااااري )( انظاااار: ال(4

 (.8/158(، وتاري  اعسالذ، للس بي )25/553الخمال، للمزي )
 أسانَّ  ،مان السادساي ، ا يف ،دي المدني أبو م ير مولى بني  اياذ مياهور ب نيتارنْ ( نج ح بن عبد الرحمن السِّ (5

تقرياااب  ، روى لاار اورب ااي. ااان اساامر عباااد الاارحمن باان الوليااد باان  ااالل :و قااال ،ين ومائاايماااف سااني سااب  ،واخااتلط
 (.553)ص: ، لبن حجرالتهسيب

 (.7/445( الطبقاف الخبير، لبن س د )(5
 سا القصي س رتها م ظذ الختب التي ترجمف لمحماد بان المن ادر نقاالا مانهذ عان ابان سا د، وقاد روا اا ابان سا د مان 

 ، ،ال أدري لماسا اعتمدو ا، وتداولو ا مع أّن أبا م ير راو    يف، وقد اختلط !طريق أبي م ير
ّنمااا أوردف  ااسا القصااي ونهااا م تماادة عنااد علماااء التااراجذ، ولااذ ينتقااد ا واحااٌد ماانهذ، وقااد اعتمااد ا الحااا،ظ لُيبااين أن  وا 

 ح ب ون هللا ت الى.محمد بن المن در لذ يدرا عائيي، وس ترا مناقيي  سا المس لي إلى مطلب الترج 
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خوتااار علاااى ال باااادة مناااس الصاااغر،  ،عباااادة بياااف أ ااا   اااانواحتاااى   اناااف أذ محماااد ترب ااار  اااو وا 
 . (1)" الصب ان مع تمزح ل : "لر تقول أمر و انف

، قاال وقد آتف  سا الترب ي أخلها ،غدا محمد بن المن ادر مان أئماي ال بَّااد، والحفااَّظ ،اي المديناي
 أحااد ياادرا ولااذ الصااالحون، إل اار ويجتمااع الصاادق، م ااادن ماان  ااان ": عناار تلميااسا سااف ان باان عييناار

 .(2)" منر هللا، رسول قال: قال إسا منر الناس  قب  أن أجدر
  اا: "ومار  قاول ثاذ ،اور  علاى خادا   ع  ان باراا بهسا اوذ الصالحي حتى أنر و ان

 . (9)" خدي على قدما   ي قومي أمر
 أحاب وماا ،أماي رجلاي ألماز وبف  صلي ا أي أخ ر ا  عمر باف : "المن در بن محمد قال و

 . (4)" بليلتر ليلتي أن
 ممااا بقااي ،مااا : "قياا  " الماايمن علااى الساارور إدخااال : "قااال"  أ، اا   ال ماا  أي : "لاار وقياا 

 . (5)" اعخوان على اع، ال : "قال "  ستلس 
،ي سلا قصٌص عجيبي، منها ما ح اا ابان سا د  ،اي طبقاتار  ، ولرو ان عظ ذ الثقي باهلل

 ياوذ ساف  او ،بيناا ،أصاحابر مان عادة م ار و حاج ،ساني    ،ي  حج المن در بن محمد  ان ": قال
 عنادنا أصابح ماا وهللا: الغاالذ ،قاال  اسا لناا ،اياتر اس اب: لار لغاالذ قاال إس م ي منازل من منزل ،ي
 ر،ع ثذ !هللا سبحان: قال أين  من: قال ،بر   تي هللا ،إن اس ب: قال ،،وقر ،ما در ذ  ثير ول ،قلي ٌ 

 ،سااامع ،الساااني تلاااا حاااج قاااد  يااااذ بااان إبااارا  ذ و اااان ،م ااار الاااسين أصاااحابر ولباااى ،بالتلب اااي صاااوتر
 ،مايونتهذ  حتما  ومحماد ،حجاوا وأصاحابر ،المن ادر بان محماد: لار ،قيا   ايلء  ما: ،قال ،أصواتهذ
 ب رب ااي إل اار ،ب ااث ، صاانع الااسي  ااسا علااى محمااد  ااان ُ  أن ماان بااد مااا :،قااال ،لهااذ و  لااف و حملهااذ

 ،أمرتاا ماا لناا اياتر: لاا أق  ألذ و حا: لر وقال ،لالمر إلى محمد ،د، ها ،ساعتر من در ذ آل،
 . (5)" بر أمرتا ما ،ايترِ  ،اس ب ،ترى  بما هللا أتانا وقد ،بهسا   تي هللا ،إن

الصااحابي ماانهذ: أبااو  رياارة، وساالمان الفارسااي، وأبااو أرساا  محمااد باان المن اادر عاان عاادد  ماان 
 .(7)أيوب اونصاري 

 ول ُ  ر، بالتدل س.

                                       
 (.7/445( الطبقاف الخبير، لبن س د )(1
 (.25/558( تهسيب الخمال، للمزي )(2
 (.7/441( الطبقاف الخبير، لبن س د )(9
 (.1/553( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(4
 (.7/445( الطبقاف الخبير، لبن س د )(5
 (.449ا7/442( الطبقاف الخبير، لبن س د )(5
 (.275(، وجامع التحصي ، لل الئي )ص:183( انظر: المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(7
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 . (1)وال م  ،ال لذ ،ي وتقدمر ،ثقتر علىال لماء  جمعوقد أ
ذ أنر تو،ي سني ثالثين، أو إحدى وثالثين ومائي.  تقدَّ

 رحمر هللا ت الى. .(2)الجماعي لر روى 
 

  
 
 
 

                                       
(، وتهااسيب الخمااال، 8/38(، والجاارح والت اادي ، لباان أبااي حاااتذ )7/444( انظاار: الطبقاااف الخبياار، لباان ساا د )(1

 (.1/35(، وتس رة الحفاظ، للس بي )25/558للمزي )
 (.25/553سيب الخمال، للمزي )( ته(2
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 محمد ب  المنكدر  النق اد في إثبا  سماع    اختالف المطلب الثاني:
 م  عائشة  

ا ا   ني البخاري ا قلف س لف ": قال الترمسي  عائياي  مان سامع المن ادر بان محماد: لار محمدا
 .(1)عائيي " سم ف حديثر، ،ي  قول " ن ذ،: قال

 محماد عان ،أب ار عان ،ب يار بان مخرماي روى  ن اذ ": و،ي ال ل  الخبيار للترماسي قاال البخااري 
 . (2)عائيي " سم ف: قال المن در بن

وبناءا على  سا الجواب من البخاري ح اذ الترماسي علاى الحاديث الاسي أخرجار ،اي ساننر مان  
 . (9)"حديث حسن لريب صح ح من  سا الوجر ": ب نر روا ي محمد بن المن در عن عائيي

  سا ما جاء عن المتقدمين ،ي إثباف سماإ محمد بن المن در من عائيي.
أّما المت خرون ،قاد أّياد الاس بي البخااري ، ماا س اب إل ار، ، ثباف ساماإ محماد بان المن ادر مان 

 اعساناد ثباف إن: قلاف ": ، وعّلق على قول البخاري الوارد ،اي ال لا  الخبيار للترماسي بقولار(4)عائيي
ااوخِ  قرابتهااا، وناار مم اان؛ وسلااا ،جيااد، بهااسا، المن اادر اباان إلااى  نيااف باانا و ااو ولحقهااا بهااا،  ٌص صِّ

 .(5)سني " وعيرين
 ": عناد ت ادادا للارواة عنهاا لخن الس بي تناق  ،قال ،ي ترجمتار وذ المايمنين عائياي

 .(5)"! مرس  و  نر المن در، بن ومحمد
إل  ولذ  ا ِف عان أحاد  مان المتقادمين قاوٌل بنفاي ساماإ محماد بان المن ادر مان عائياي 

 .(7)ي "عائي من  سمع لذ المن در ابن ": قول البزار
 وعلى لير ال ادة خالف ابُن حجر البخاري، وانتصر للرأي القائ  ب ّن محمد بن المن در لذ

 :قااال الواقاادي ولياارا ": ، ،قااال ،ااي ترجمااي محمااد باان المن اادر ،ااي التهااسيب ساامع ماان عائيااي
 ،ماااف سااني إحاادى وثالثااين ومائااي :وقااال البخاااري عاان  ااارون باان محمااد الفااروي  ،ماااف سااني ثالثااين

                                       
  (.852، ح )(9/155) الترمسي ننس( (1
 .(128:ص) للترمسي الخبير، ال ل ( (2
 (.852، ح )(9/155) الترمسي سنن( (9
 .(1/191) لبر، للس بي من خبر ،ي ال بر( (4
 .(5/954) للس بي النبالء، أعالذ سير( (5
 .(2/198) المرجع نفسر( (5
 أجدا ،ي مسندا المطبوإ. ولذ .(1/57) البزار، للهيثمي زوائد عن اوستار  يف( (7
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  رياارة وأباي عائيااي عان روايتاار ،  اون  قلااف: ساني، وسااب ين ساتاا بلااع (1):أب ار عاان الماديني باانا لوقاا
 لذ البزار: ب ر وأبو م ين ابن قال وقد مرسلي، ونحو ذ وسفيني قتادة وأبي اونصاري  أيوب أبي وعن
سا يلقر، لذ زرعي أبو وقال  ريرة، أبي من  سمع ...  قبلار، فماتا ونهاا عائيي؛ يلق ،لذ  سلا  ان وا 
 أصاابتني قد إني ،قال  عائيي على المن در دخ  قال م ير أبي طريق من س د ابن وأخرج
 مان خارج ،لماا ،إل اا بهاا لب ثاف آل، عيارة عنادي  اان لاو يايء عندي ما ،قالف ، عينيني جائحي
 ،ثاراأ ،اي أرسالف ثاذ ،ابتلياف ماا أوياا ماا :،قالف ،أسد بن خالد عند من آل، عيرة جاءتها عند ا
 :المديناي أ ا  عبااد ، اانوا ،ثالثاي لار ،ولادف ،در اذ با لف جارياي ،اياترى  ،الساوق  ،دخ  ،إل ر ،د، تها
سا ،وعمر ،ب ر وأبو ،محمد  . (2)قبلر " ماتف ونها عائيي يلق ،لذ  سلا  ان وا 

لخني وجدف ،ي التلخ ص الحبير لبن حجر ما ُيخالف قولر السابق؛ ،نق  عن البيهقي قولر: 
وقد نق  الترمسي عن  ، سا قال " ،رّد عل ر ابن حجر: " مد بن المن در عن عائيي مرس ومح "

سا ثبف سماعر منها أم ن سماعر من أبي  ريرة ،إنر ماف ب د ا ،البخاري أنر سمع منها  .(9)" وا 
، وقد عم  ابن حجر  المر ،ي التلخ ص الحبير مجم ، أّما ،ي التهسيب ،إّنر مفّسرلخن ّ 
ار لرأ ر ،ي نفي السماإ بالحجي والّدلي ، ،ربما  ان  المر ،ي التهسيب  و اوخير، على النتص

   ما أّن القول المفّسر مقّدذ على المجم .
 
 

                                       
  اسا جاااء ،ااي نساا  التهااسيب، لخاان الصاح ح الااسي جاااء ،ااي لياارا ماان الختااب أنار عاان اباان عيينااي  مااا بينااف ،ااي ( (1

 المطلب اوول.
 .(475ا3/474) التهسيب، لبن حجر تهسيب( (2
 .(2/559)لبن حجر  ،التلخ ص الحبير( (9
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ع  عائشة  محمد ب  المنكدرروايا    المطلب الثالث:  

أحادياااث قليلااي جاااء منهااا عنااد أصااحاب الختاااب  روى محمااد باان المن اادر عاان عائيااي
 رواا الترمسي، و و: الستي حديٌث واحدٌ 

الِفَطــُر َيــْوَم  : » قالااف: قااال رسااول هللا  عاان محمااد باان المن اادر، عاان عائيااي
 . (1)« ُيَفِطُر النَّاُس، َواأَلَضَحى َيْوَم ُيَضحِّي النَّاُس

                                       
 (852، ح )(9/155جااء ،اي الفطار واو احى متاى   اون  )  تاب الصوذ/ باب ماا رسنن،ي الترمسي أخرجر ( (1
 بر. محمد بن المن در عن عائييعن   حيى بن ال مان، عن م مر، عن ، حيى بن موسى عن

 ".  سا حديث حسن لريب صح ح من  سا الوجر ": وقال الترمسي
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  محمد ب  المنكدرالراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 م  عائشة

، وتب ار ف سماإ محمد بن المن در من عائيايخالصي ما تقّدذ أّن اعماذ البخاري أثب
 على سلا تلميسا الترمسي، بينما نفاا البزار، وابن حجر، وتناق  موقف الس بي من  سا المس لي.

أقول: إّن ابان حجار نفاى  اسا الساماإ بنااءا علاى أّن و،ااة ابان المن ادر  اناف ساني ثالثاين، أو 
 ، وعلاى  اسا   اون عمارا ياوذ ماتاف عائيايإحدى وثالثين ومائي، وقد بلاع ساتاا وساب ين ساني

 ثالث سنواف، أو أربع، ويب د تحم  الحديث ،ي مث   سا ال مر.
 ما بنى ابن حجر موقفر من نفي الساماإ علاى أّن ال لمااء قاد نفاوا ساماإ محماد بان المن ادر 

لماايمنين ، وقااد ثبااف أّن أبااا  رياارة صاالى علااى أذ ا(1)ماان أبااي  رياارة، باا  قااال أبااو زرعااي أناار لااذ يلقاار
 ، ، يف يدرا عائيي ول يدرا أبا  ريرة، و ما ،ي نفس ال صر، والم ان عائيي

وطلباار منهااا أن ت يناار بااب    وقااد أورد اباان حجاار قصااي س اااب المن اادر إلااى عائيااي
سا ": المال، وأنر ايترى من  سا المال أذ محمد بان المن ادر، ثاذ قاال ب اد ا ابان حجار   اسلا  اان وا 

" ول أدِر مان أيِّ وجار   م ان نفاي الساماإ بالساتدلل بهاسا القصاي  قبلار ماتف ونها ؛عائيي يلق ،لذ
دون أن ن اار، زماان حاادوثها، نا  ااا علااى أّنهااا ماان روا ااي أبااي م ياار، وقااد تقاادذ أناار  اا يٌف، وقااد 

 اختلط.
 روى  ": واعتمااد البخاااري ،ااي إثباتاار للسااماإ علااى السااند الااسي س اارا ،ااي جواباار للترمااسي، ،قااال

"  وقااد تخلااذ ال لماااء  عائيااي ساام ف: قااال المن اادر باان محمااد عاان ،(9)أب اار عاان ،(2)ب ياار باان مخرمااي
 راااا، ولول أّن الروا ي بالوجادة من ص ع التحم  لي(4)على روا ي مخرمي عن أب ر؛ ونها بالوجادة

                                       
 (.275(، وجامع التحصي ، لل الئي )ص:183( انظر: المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(1
 قالاار  تابار، مان وجاادة أب ار عان وروايتار صادوق، المادني، المسااور أباو اوياج بان هللا عباد بان ب يار بان مخرماي( (2

، أب ار مان سامع الماديني: ابان وقال ولير ما، م ين وابن أحمد وخمساين، روى لار  تساع ساني مااف السااب ي، مان قلا الا
 .(529:ص) التهسيب، لبن حجر قريبت البخاري ،ي اودب المفرد، ومسلذ، وأبو داود، والنسائي.

 مااان ثقاااي، مصااار، نزيااا  المااادني يوساااف أباااو أو هللا، عباااد أباااو مخااازوذ بناااي ماااولى اوياااج بااان هللا عباااد بااان ب يااار( (9
 .(128:ص) التهسيب، لبن حجر ب د ا، روى لر الجماعي. تقريب وقي  عيرين، سني ماف الخامسي،

  تاااب علااى  قااف أن: مناولااي، مثالهااا ول إجااازة، ول سااماإ، ياارل ماان صااح في ماان ال لااذ ماان أخااس ، مااا( وجااادة( )(4
 إجاازة، منار لار ول بخطار، وجادا الاسي سلاا منار  سمع لذ ولخن لق ر، أو يلقر، ولذ بخطر، يرويها أحاديث ، ر يخص

 سدّلا وربماا .،االن بخاط وجادف: بقولار التصاال مان ياوباا أخاس أنار ليار والمرس ، المنقطع باب من و و .نحو ا ول
 ساماعر ياو ذ بحياث  اان إسا قبا ح تادل س وسلاا ،االن؛ قاال أو ،االن، عان: ، ار وقال خطر، وجد السي ،س ر ب  هذ

 .(283ا288:ص) الصالح ابن منر. مقدمي
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 القو ي، لخان لنا مع قول البخاري وقفي أطول؛ لم اني البخاري ،ي  سا الي ن. 
، وقاااد تباااّين ،اااي ال ،اااإن المسااا لي ،اااي إدراا محماااد بااان المن ااادر ل ائيااايوعلاااى أيِّ حااا

التحقيق ،ي سني و،اتر، وعمرا السي عاير أّنر لاذ يادر ها، وقاد بحثاُف جا ادةا عان  اسا اعساناد الاسي 
 اعسااناد ثبااف إن : "قلااف س اارا البخاااري ،لااذ أجاادا، وأحسااب أّن الااس بي لااذ  قااع عل اار  ااسلا وناار قااال:

 نيااف اباان و ااو ولحقهااا بهااا، وخصاا ص قرابتهااا، وناار مم اان؛ وسلااا ،جيااد، بهااسا، درالمن اا اباان إلااى
 .(1)"سني وعيرين

سا  ااان اباان المن اادر قااد لحااق عائيااي(2)وقااد س اار الماازي أّن المن اادر خااال عائيااي ، وا 
،هاسا   ناي أنار جااوز التسا ين، و اسا ماا لاذ  قا  بار أحاد، حتاى  ساني وعيارين نياف ابانو و  

، وقاد نقا  سلاا (9)ساني وسب ين ن فا بلع ابن المديني عن ابن عييني أّن ابن المن در الس بي نق  قول
 نق  الُمّسلِّذ دون اعترا .

وأرانااي ب ااد  ااسا  أننااي لااذ أسااتطع أن أجااد لإلماااذ البخاااري مااا أنتصاار باار لرأ اار، واخلالصللة:
، ئياايالتطااوا، أوا،ااق الحااا،ظ اباان حجاار علااى رأ اار ،ااي أّن محمااد باان المن اادر لااذ ياادرا عا

 وبالتالي ،روايتر عنها منقط ي. 

                                                                                                                
ومخرمااي ،ااي روايتاار عاان أب اار يااروي بال ن نااي، ول  قااول: وجاادف بخااط أبااي، و ااسا مااا أوقااع الخااال، بااين ال لماااء ،ااي 

 على عدذ السماإ. سماعر من أب ر، واوللب
 .(15/75) التهسيب، لبن حجر وانظر خالصي أقوال ال لماء ،ي روا ي مخرمي عن أب ر ،ي ترجمتر ،ي تهسيب

 .(5/954) للس بي النبالء، أعالذ سير( (1
 .(25/558) للمزي  الخمال، تهسيب( (2
 .(8/158) للس بي اعسالذ، تاري ( (9
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 حممد بن مس:م أبو الزبري املكياملبحث السابع والعشرون: 

 أبو الزبير المكي  ترجمة   المطلب األول:
 الم اي، اوسادي، القرياي، الزبيار أباو ،تادرس بان مسالذ بان محماد الصادوق، الحاا،ظ، اعماذ،

 . (1)حزاذ بن ح  ذ مولى
  . (2)ينصرّ المِ  أ   عند وحديثر ،ازمانا  وم ي ،مدةا  المديني س ن
 وأخثر عنر الروا ي،  من حفاظ الحديث، وقد صحب جابر بن عبد هللا  ان 
 أبااو ، ااان ،تاساخرنا خرجنااا ،اإسا ،، حاادثنا ،جاابر عنااد ن اون   نااا ": (9)ربااح أبااي بان عطاااء قاال

 . (4)" للحديث أحفظنا الزبير
 عقاااالا  النااااس أخمااا  و اااان الزبيااار، أباااو حااادثني " :عنااار روى  ، ماااا (5)عطااااء بااان   لاااى وقاااال 
 .(5)" وأحفظهذ

 ، (8)، وابن م ين(7)وقد اختلفف أقوال ال لماء ،ي الح ذ على أبي الزبير؛ ،وّثقر: ابن س د
 .(11)، والس بي(15)، والنسائي(3)وال جلي

 " الزبيار  أباي بحاديث حاتج ُ  : "، ولماا ُسائ (12)" ب س بر ل س الزبير أبو ": وقال اعماذ أحمد
 .(19)" بر و حتج ،عنر ُيروى  الزبير أبو : "قال

                                       
(، وساير أعاالذ النابالء، للاس بي 25/452(، وتهاسيب الخماال، للمازي )8/42( انظر: الطبقاف الخبير لبن سا د )(1
(5/985.) 

 (.111( ميا ير علماء اومصار، لبن حبان )ص:(2
ماان  ،ثقااي ،ق اار ،ا اا  لخناار  ثياار اعرسااال ،واسااذ أبااي رباااح أساالذ القريااي مااول ذ الم ااي ،باان أبااي رباااحعطاااء ( (9

تقريااب  ، روى لاار الجماعااي.ولااذ   ثاار سلااا مناار ،وقياا  إناار تغياار باا خرة ،ماااف سااني أربااع عياارة علااى الميااهور ،الثالثااي
 .(931)ص: ، لبن حجرالتهسيب

 (.8/42( الطبقاف الخبير، لبن س د )(4
ب ادا، روى لار البخااري  أو عيارين ساني مااف الراب اي، مان ثقي، الطائفي، الليثي و قال: ال امري  عطاء بن   لى( (5

 .(553:ص) التهسيب، لبن حجر السنن اورب ي. تقريب،ي جزء القراءة ومسلذ وأصحاب 
 (. 25/455) للمزي  ،( تهسيب الخمال(5
 (.8/42( الطبقاف الخبير، لبن س د )(7
 (.137( تاري  ابن م ين ا روا ي الدارمي )ص:(8
 (.2/259( الثقاف، لل جلي )(3

 (.25/453( تهسيب الخمال، للمزي )(15
 (.8/155( تاري  اعسالذ، للس بي )(11
 (.2/485روا ي ابنر عبد هللا ) ا أحمدإلماذ ل ،( ال ل  وم ر،ي الرجال(12
 (.111روا ي المروسي وليرا )ص: ا أحمدإلماذ ل ،ال ل  وم ر،ي الرجال( (19
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 .(1)وس را ابن حبان ،ي الثقاف
فر  ثيراا، واتهمر ب نر   .(2)الميزان ،ي  سترجحأنر و  ، صلي أن  حسن ل و ان ي بي ُ   ِّ

 . (9)" دعامي إلى  حتاج الزبير بوأ ": اليا، يوقال 
 . (4)ل ُ حتج برأما أبو زرعي، وأبو حاتذ ،قد ح موا ب نر 
: وأخسوا بحديثر، وقد رد ابن حبان علاى يا بي بقولار لخن جمهور ال لماء رووا عن أبي الزبير

 .(5)"أجلر من الترا  ستحق لذ لنفسر الوزن  ،ي استرجح من ون ؛، ر قدح من ينصف ولذ "
 واحاد  ف ا ولاذ عنار، روى  ممان جماعاي ، ار تخلاذ":  الساتغناء"   تابر ،ي البر عبد ابن وقال

 عطااء  اان وقاد ثين،دِّ ّحاالمُ  ثقااف مان عنادي و او باالحفظ، لار ياهدوا وقد جرحر، توجب بحجي منهذ
 . (5)بالحفظ " لر  يهد رباح أبي بنا

اا  وقد سبق ابُن عدّي اباّن عباد البار ،اي الاد،اإ عان أباي الزبيار، وح اذ ،اي  اسا المنازعاي ح ما
، ،قااال  وقااد ،والغرائااب الميااا ير ماان الحاديث ماان س اارف مااا لياار الزبيار أبااي عاان وللثااوري، ": عاادلا

 الزبيار با بي و فاى...  ،يا بي عان رج  بر ينفرد حديث    إ،راداف أحاديث اأ  ا  ي بي عنر ثحدّ 
 أبي عن تخّلف الثقاف من اأحدا  أعلذ ول ثقي، عن إل يروي  ل امالخا  ،إن ،مالا عنر ثحدّ  نأ اصدقا 
 جهاي مان سلاا ،  اون  ،ال ا فاء ب ا  عنر يروي  أن إل ثقي رنفس ،ي و و عنر،  تب قد إل الزبير

 صدوق  و و أحد، عنر فيتخلّ  ولذ ،صالحي أحاديث يروي  الزبير وأبو لر،بّ قِ  من   ون  ول ال  يف،
 . (7)" بر ب س ل وثقي

 . (8)" سيدلِّ  أنر إل صدوق  ": وح ذ عل ر ابن حجر ح ماا وسطاا، ،قال عنر
، وأبو الزبير مدلٌِّس من الدرجي الثالثي، ،اال تقبا  عن نتار، ول باد مان ورأيي أّن  سا ح ٌذ عادلٌ 
 . (3)تصريحر بالسماإ لقبول حديثر

 . (15)و قال: إنر أرس  عن ابن عباس، وعبد هللا بن عمرو بن ال اص، وعائيي

                                       
 (.5/951( الثقاف، لبن حبان )(1
 (.25/457( تهسيب الخمال، للمزي )(2
 (.8/75( الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(9
 .جع نفسرالمر ( (4
 (.5/952( الثقاف، لبن حبان )(5
 (.998ا15/997( إخمال تهسيب الخمال، لمغلطاي )(5
 (.7/239( الخام  ،ي   فاء الرجال، لبن عدي )(7
 (.555( تقريب التهسيب، لبن حجر )ص:(8
 (.45( طبقاف المدلسين، لبن حجر )ص:(3

 (.139( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(15
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 .(2)ومائي وعيرين ثمان، أو (1)وعيرين سف سني ماف
 ثمااااان سااااني ماااااف ": ، وعنااااد مغلطاااااي(9)" اعدا ،صااااا ساااانيا  تساااا ين عاااااب رااأُ  ": قااااال الااااس بي

 .(4)" سني وثمانين أربع ابن و و وعيرين،
 وعلى  سا  م ن تقدير ولدتر ، ما بين أرب ين، وخمسين للهجرة.

 .(5)بغيرا امقرونا  لر روى  البخاري  أن إل ،الجماعي لر روى 
 .(5)" ال اا فاء ،ااي  اار تاب ،ااي راْ ااسِ  رأيااف مااا باار  حااتج لااذ البخاااري   ااون  ومااع ": قااال الااس بي
 رحمر هللا ت الى.

 

                                       
تقرياااب التهاااسيب، لبااان حجااار ، و (5/952الثقااااف، لبااان حباااان )و  ،(1/221اري  الخبيااار، للبخااااري )التاااانظااار: ( (1

 .(555)ص:
تااااري  اعساااالذ، و  ،(25/415) للمااازي  الخماااال، ، وتهاااسيب(2/292تهاااسيب اوساااماء واللغااااف، للناااووي )انظااار: ( (2

 (.8/157للس بي )
 (.8/157( تاري  اعسالذ، للس بي )(9
 (.15/995لخمال، لمغلطاي )( إخمال تهسيب ا(4
 (.25/411( تهسيب الخمال، للمزي )(5
 (.8/157( تاري  اعسالذ، للس بي )(5
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 أبي الزبير المكي  اختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
م  عائشة  

 . لذ أجد عن أحد  من المتقدمين، إثباف سماإ أبي الزبير من عائيي
 . (1)لقي عائيي والخبار " : "بينما قال الس بي من المت خرين

أخار طاوا،  أن النباي  : "يث أبي الزبير عن عائييوروى الترمسي ،ي سننر حد
 . و سا ح ٌذ ُ ي ر بإثباف التصال.(2) سا حديث حسن " : "الزيارة إلى اللي  " وقال عقبر

 : "أما من جهي نفي السماإ ،جاء عان المتقادمين قاول اعمااذ البخااري عان أباي الزبيار الم اي
 . (9)إن ،ي سماعر من عائيي نظراا "

 . (4)حاتذ صراحيا سماعر من عائيي ونفى أبو
 . (5)و،ي سماإ أبي الزبير عن عائيي نظر " : "أما المت خرون، ،قال البيهقي

 . (5)وتناق   الذ اعماذ الس بي، ،في تس رة الحفاظ نفى لقاء أبي الزبير ب ائيي
ا " : "وقال ،ي سير أعالذ النبالء  .(7)وحديثر عن عائيي أظنر منقط ا

 . (8)" مرس  رو  نّ  ،الم ي الزبير وأبو ": قال ّد تالميس عائيي وعندما ع
حديث أبي الزبير عن عائييمسلماا روى أّن  (11)، وابن حجر(15)، والس بي(3)وح ى المزي 

 .  (12)ولذ أجد لر ، ر حديثاا عنها ،، وقد أع اني البحُث ،ي صح ح مسلذر،ي صح ح 

                                       
 (.1/123( ال بر ،ي خبر من لبر، للس بي )(1
 (.325(، ح )9/259( سنن الترمسي )(2
 (.194( ال ل  الخبير، للترمسي )ص:(9
 (.139( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(4
 (.7/915واآلثار، للبيهقي ) ( م ر،ي السنن(5
 (.1/35للس بي ) ،( تس رة الحفاظ(5
 (.5/985( سير أعالذ النبالء، للس بي )(7
 .(2/193) المرجع نفسر( (8
 (.95/292(، و)25/459) للمزي  ،( تهسيب الخمال(3

 للس بي.(  لها 5/985(، وسير أعالذ النبالء )1/35(، وتس رة الحفاظ )8/154( انظر: تاري  اعسالذ )(15
 (.9/33، لبن حجر )على صح ح البخاري  ( تغليق الت ليق(11
حاديث الثاوري، عان أباي الزبيار، عان عائياي: أن رساول هللا  : "(5/985( قاال الاس بي ،اي ساير أعاالذ النابالء )(12

ن ا و و عم  مجموعي مان المحققاي زار البيف ل الا ، أخرجر: مسلذ، و و عندي منقطع " اا. وجاء ،ي التحقيق 
نماا علقار البخااري  سا ّوْ ٌذ من الميلف  : "بإيرا، اليي  ي يب اورنايوط ا  ، ،إن الحاديث لاذ يخرجار مسالذ، وا 
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أخر  : "،ي الحج: باب الزيارة يوذ النحر، وقال أبو الزبير عن عائيي وابن عباس  452/ 9،ي " صح حر " 

( 9553، وابن ماجر )5/257( وأحمد 325ترمسي )( وال2555الزيارة إلى اللي ، وقد وصلر أبو داود ) النبي 
 الثوري عن أبي الزبير بر " اا.  -من طريق سف ان و و 
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ع  عائشة  بير المكي  أبي الز روايا    المطلب الثالث:  
ا، جاء منها روا ي واحدة عند  وبي الزبير الم ي عن عائيي روا اف قليلي جدا

 أصحاب الختب الستي، و ي:
 إلاااى النحااار ياااوذ طاااوا، أخااار  النباااي أن : "عبااااس وابااان عائياااي عااانعااان أباااي الزبيااار، 

 . (1)"اللي 

                                       
 (.2/174( أخرجر البخاري ،ي صح حر م ّلقاا   تاب الحج/ باب الزيارة يوذ النحر )(1

رمااسي ،ااي (، والت2555(، ح )954ااا9/959وأخرجاار أبااو داود ،ااي سااننر  تاااب المناسااا/ باااب اع،ا ااي ،ااي الحااج )
( عاان محمااد باان بيااار، عاان عبااد 325(، ح )9/259سااننر أبااواب الحااج/ باااب مااا جاااء ،ااي طااوا، الزيااارة باللياا  )

 الرحمن بن مهدي. 
عان ب ار بان خلاف أباو بيار،  (9553، ح ))4/247وأخرجر ابن ماجر ،ي سننر أبواب المناسا/ باب زيارة البياف )

 عن  حيى بن س يد. 
 يى بن س يد(  ال ما عن سف ان الثوري، عن أبي الزبير عن عائيي وابن عباس بر.و)عبد الرحمن بن مهدي، و ح

وأخرجر ابن ماجر ،ي نفس الموِ ع عن عن ب ر بن خلف أبو بير، عن  حيى بن س يد، عن ساف ان الثاوري، عان 
 .  محمد بن طارق، عن طاووس مرسالا

وحديثر عنها ،ي صح ح مسلذ والسانن اورب اي،  قلف : "( عقب  سا الحديث9/33قال ابن حجر ،ي تغليق الت ليق )
وأما سماعر من ابان عبااس ،ثاباف وهللا أعلاذ، ن اذ ربماا روي عنار بواساطي  ماا روى مسالذ حاديث التياهد مان طريقار 

 .عن س يد بن جبير وليرا عن ابن عباس انتهى
طاا،  بر ولير ماا أن النباي وقال أبو الحسن القطان  سا الحديث   ني الُم لَّق مخالف لماا رواا ابان عمار وجاا

 ااان ياازور  ياوذ النحاار نهاااراا، قلاف" ، اا ن البخاااري إنماا عقااب  ااسا بحاديث اباان عباااس اآلتاي ب ااد  ااسا أن النباي 
البيف أ اذ منى ل حص  الجمع بسلا ، حم  حديث ابن عمر وجابر على اليوذ اوول و حم  حديث ابن عباس على 

 باقي او اذ وهللا أعلذ "اا.
 وعندي أن  سا الحديث ل س بصح، ،إن النبي  : "(5/54ي بسلا قول ابن القطان ،ي الو ذ واعيهاذ )و و   ن

نما اختلفوا    صلى الظهر بم ي أو رجع إلى مناى ،صاال ا بهاا، ب اد أن ،ارا مان طوا،ار، إنما طا، يومئس نهارا  ا، وا 
ناار صاالى الظهاار بم ااي و ااو ظااا ر رجااع إلااى منااى ،صاالى الظهاار بهااا، وجااابر  قااول: إ ،ااابن عماار  قااول: إناار 

إل مان  اسا  روّ حديث عائيي من لير روا ي أباي الزبيار  اسا، التاي ،يهاا أنار أخار الطاوا، إلاى الليا ،و و يايء لاذ ُيا
 الطريق.

اِهاا من عائياي، وقاد عُ س ر  ا نا سماعا وأبو الزبير مدلس، ولذ يّ  ا مان ابان عبااس ،قاد د ياروي عنهاا بواساطي، ول أ  ا
ن  ان قد سمع منر "اا.وي عنر د  سلا ير هِ عُ   بواسطي، وا 
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ائشة  ع أبي الزبير المكي م الراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 

، وياا ا خالصااي مااا ساابق أّن الترمااسي حّساان حااديث أبااي الزبياار الم ااي عاان عائيااي
 ،ي سماعر منها ، بينما نفاا صراحيا أبو حاتذ، وتناق  قول الس بي ،ي إثباف لقائر لها. البخاري 

،هاو وارٌد ومحتماٌ  لخنار ،اي سانّ  مب ارة؛ وسلاا  أما عن إم ان لقاء أبي الزبيار ب ائياي
ساني سابع  وخمساين، وس ار د ، ما بين اورب ين والخمسين للهجرة، وقد تو،يف عائيي ونر ُول

اباان حبااان أن أبااا الزبياار عاااب ،تاارةا ،ااي المدينااي، وزماناااا ،ااي م ااي، والمدينااي مقاار  إقامااي أذِّ الماايمنين، 
ر روا اي مسالذ لار  ، وال مرة والتقاء المسلمين، و سا ما  م ن أن ُ فسِّ عنهاا ا إن ثباف وم ي م ان الحجِّ

ا ،قد روى لر  نا مقروناا بغيرا، ،لذ   ن العتماد على روايتار  ن  ان مدلِّسا سلا ،ي نسخي  لذ أّر ا ا وا 
 .عن عائيي

لخننا مع سلا ل سف لدينا أدّليا  ا، يا عثباف سماعر منها؛ ،لذ ُيثباف  اسا الساماإ صاراحيا أحاٌد 
أيِّ روا ااي، وأبااو الزبياار ماادلِّس ،ااي المرتبااي الثالثااي، ول  ماان اوئمااي، ولااذ ُ صاارِّح  ااو بسااماعر منهااا ،ااي

 تقب  عن نتر بدون تصريح  بالسماإ. 
أماا تحساين الترمااسي للحاديث الاسي أخرجاار لار عنهاا ،ظنااي أنار عناي بالتحسااين ماتن الحااديث، 

؛ ون الترمااسي نفساار  ااو ، ل ماان طريااق عائياايوأناار حسااٌن ماان طريااق اباان عباااس
 وقلاف ،الحاديث  اسا عن امحمدا  س لفُ  ": ن  سا الحديث، ،قال ،ي عللر الخبيرالسي س ل البخاري ع

ن ،،ان ذ عبااس ابن أما: قال عباس  وابن عائيي من سمع الزبير أبو: لر  عائياي مان ساماعر ،اي وا 
 .(1)" انظرا 

أن أبا الزبير الم اي راو  مادلِّس لاذ تصاح لار روا اٌي متصالي بتصاريحر بالساماإ مان  والنتيجة:
 ، وبالتالي ل نستط ع أن نثبف لر سماعاا منها.  عائيي

                                       
 (.194ال ل  الخبير، للترمسي )ص: ((1
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 املط:ب بن عبد اهلل بن حنطباملبحث الثامن والعشرون: 

 المطلب ب  عبد هللا  ترجمة   المطلب األول:
: وقيا  ،حنطاب بان المطلاب بان هللا عباد بان المطلاب: و قال ،حنطب بن هللا عبد بن المطلب

 مخازوذ بان عمارو بن عبيد بن الحارث بن حنطب، بن هللا عبد بن المطلب بن هللا عبد بن المطلب
 . (1)المدنى، أبو الح ذ المخزومى القريى

 .(2)اثنان إنهما: وقي 
 سااالميمُ  مااان المخزوماااي عبياااد بااان الحاااارث بااان حنطاااب جااادا و اااان ،(9) اااان مااان وجاااوا قاااريب

 .(4)الفتح
 .(5)در مين مهر على إ ا ا جرزوّ  ابنتر، على المسيب بن س يد ختن و و
 . (3)، والس بي(8)، والدارقطني(7)و  قوب الفسوي  ،(5)أبو زرعي  وثَّقر

 . (11)" المديني أ   متقنىمن  ": ، وقال عنر أنر(15)وس را ابن حبان ،ي الثقاف
  النباي عان يرسا  ونار ؛بحديثار  حاتج ولا س ،الحاديث  ثيار  اان ": قال عنر ابن سا د

 . (12)" سون دلِّ يُ  أصحابر وعامي ،قيلُ  لر ول س ،ا ثيرا 
 ماان اأحاادا  ياادرا لااذ ؛مراسااي  حديثاار عامااي ": ،قااال علااى  ثاارة إرسااالر و نااّص  ااسلا أبااو حاااتذ

  سامع ولذ ،منهذ اقريبا   ان ومن ،اوخوإ بن وسلمي ،اوأنسا  ،س د بن سه  إل  النبي أصحاب
 . (19)" حصين بن عمران من ول ،ثابف بن زيد من ول ،جابر من

                                       
(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي 2/38(، وتهاااسيب اوساااماء واللغااااف، للناااووي )5/455( انظااار: الثقااااف، لبااان حباااان )(1
(28/81.) 

 (.28/81(، وتهسيب الخمال، للمزي )58/955( انظر: تاري  دميق، لبن عساخر )(2
 (.58/953تاري  دميق، لبن عساخر ) ((9
 (.5/917( سير أعالذ النبالء، للس بي )(4
 (.11/299( إخمال تهسيب الخمال، لمغلطاي )(5
 (.8/953( الجرح والت دي ، لبن أبي حاتذ )(5
 (.2/472( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(7
 (.44)ص: روا ي الخرجيا  للدارقطني ( سيالف البرقاني(8
 (.5/917( سير أعالذ النبالء، للس بي )(3

 (.5/455( الثقاف، لبن حبان )(15
 (.121( ميا ير علماء اومصار، لبن حبان )ص:(11
 (.7/415( الطبقاف الخبير، لبن س د )(12
 (.215لبن أبي حاتذ )ص: ،( المراسي (19
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 .(1)ووصفر الهيثمي بالتدل س
 . (2)"واعرسال  ،صدوق  ثير التدل س ": وقال عنر ابن حجر 

 . ثير التدل س واعرسال لخني لذ أجد قولا لل لماء  حط من  بطر وثقتر؛ لسا أرى أنر ثقيٌ 
 حاادود ،ااي اح اا  ااان ": أماا عاان و،اتار ،لااذ أجاد قااولا ،اي تحديااد سااني و،اتار، إل أّن الااس بي قاال

 سلاا، ب اد عااب ول لار ومائاي، ال يارين حادود إلاى بقاي ": ال ،ي تاريخار، وق(9)" ومائي عيرين سني
 .(4)" أعلذ ،اهلل

ب ار بموقاع عجاب مان أ اان الحاارث بان المطلاب مان  ": وح ى ابن عسااخر قصاي و،اتار ،قاال
 ،ثااذ نظاار إلااى م ااج ر ،، قاااذ ب اادا أبااوا سااني ،ماااف الحااارث باان المطلااب قباا  أب اار ،ياادة حباار لاار

ا ثذ ساقط مغيا ا  ،سثذ تنفّ  ،ثذ س ف ساعيا  ،ا ال اذ اووللحارث  ا نا م طج ا  ان ا :،قال ،،تس را
 .(5)" ا،ع إل ميتا ،ما رُ  ،عل ر

 رحمر هللا ت الى. .(5)مسلذ سوى  والباقون (  اوماذ خلف القراءة)  ،ي البخاري  لر روى 
 
 
 

                                       
 (.1/152( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي )(1
 (.594، لبن حجر )ص:( تقريب التهسيب(2
 (.5/917( سير أعالذ النبالء، للس بي )(9
 (.7/274( تاري  اعسالذ، للس بي )(4
 (.58/952( تاري  دميق، لبن عساخر )(5
 (.28/85( تهسيب الخمال، للمزي )(5



2

3 2 
 

 اهلل بن حنطب املطلب بن عبد املبحث الثامن والعشرون:     الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية                                            
292 

 المطلب ب  عبد هللا  اختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 ة  م  عائش

 انرجو : "،قال" بن حنطب من عائيي      سمع المطلب بن عبد هللا ": الرازي  سئ  أبو زرعي
 .(1)" أن   ون سمع منها

 ا ٌّ مان ابان خزيماي، وابان  ن عائيايعابان حنطاب  المطلب بن عبد هللاوأخرج حديث 
 ، مما  قت ي اثباف التصال عند ما.(2)حبان ،ي صح حيهما

 اإ عنااد المتقاادمين، ولااذ أجااد عاان أحااد  ماان المتاا خرين إثباااف سااماإ ااسا ماان جهااي إثباااف الساام
 .بن حنطب من عائيي المطلب بن عبد هللا

ا مان " ول أعر، للمطلب بن عباد هللا بان حنطاب ساماعا قال البخاري:  ومن جهي نفي السماإ
: الترماااسي " قاااال إل قولااار: حااادثني مااان ياااهد خطباااي النباااي  أحاااد مااان أصاااحاب النباااي 

ا مان أحاد مان ل ن ار، للمطلاب ساماعا "  قاول:  ا   ناي الادارمي ا عبد هللا بن عبد الارحمنسم ف "و 
 . (9)" أصحاب النبي 

 .(4)"المطلب بن عبد هللا لذ يدرا عائيي  ": وقال أبو حاتذ
 ،إل سااه  باان ساا د ا ماان أصااحاب النبااي عامااي حديثاار مراسااي  لااذ ياادرا أحاادا  ": وقااال

ول مان  ،ول مان زياد بان ثاباف ،ولذ  سمع من جاابر ،ا منهذومن  ان قريبا  ،وسلمي بن اوخوإ ،اوأنسا 
 . (5)" عمران بن حصين

 

                                       
 .(8/953لبن أبي حاتذ ) ،( الجرح والت دي (1
 (،485، ح )(223اااااا2/228ح ابااااان حباااااان )صاااااح و  (،2215، ح )(2/1553صاااااح ح ابااااان خزيماااااي )انظااااار: ( (2
 (.2591، ح )(5/272)و

 .(985للترمسي )ص: ،ال ل  الخبير، (5/173سنن الترمسي )انظر:  ( (9
 .لبن أبي حاتذ ال ما ( 8/953الجرح والت دي  )و  ،(215المراسي  )ص:انظر: ( (4
 المرجع نفسر.( (5
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 ع  عائشة  المطلب ب  عبد هللا  روايا    المطلب الثالث:

عدة روا اف، لذ  ا ِف منهاا ،اي الختاب الساتي إل روى المطلب بن عبد هللا عن عائيي 
 روا ي واحدة عند أبي داود، و ي:

إنَّ  :» قااول  هللا رسااول ساام ف: قالااف ،عائيااي عاانباان عبااد هللا،  طلاابالم عاان
ُُُلِقِه درجَة الصاِئم القاِئم  . (1)« الُمْؤِمَن لُيدِرُك ِبُحسِن 

                                       
قتيبي بن س يد، عن  عن (4738، ح )(7/175) الخلق باب ،ي حسن/  تاب اودب ،ي سننرداود  أخرجر أبو( (1

 عن عائيي بر. بن عبد هللا   قوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب
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 المطلب ب  عبد هللا  الراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 عائشة    م 

ي، أدرا ب اا  أصااحاب تبااّين لنااا ممااا ساابق أّن المطلااب باان عبااد هللا باان حنطااب تاااب يٌّ ماادن
،ت جباف  ": ، حتى عجب من  ثرة إرسالر أبو حاتذ ،قاال ثير اعرسال، والتدل س ، لخنرالنبي

وعان عباد الارحمن بان أبااي  ،منار أنار قاد أدرا الصاحابي ،اإسا  او ياروي عان التاااب ين عان أباي سالمي
 . (1)" عمرة عن أب ر

، لخّن ابن حجر باّين أّن (2)عمر و ان البخاري قد ح ى ،ي تاريخر أّن المطلب سمع
 . (9)بن عمرا أن المطلب سمع ب ن الصوابالخطيب ت قب البخاري 

ا ب  إّن عامي أصحابر مدلِّسون،  ما بّين سلا ابن س د  .(4)ولذ   ن المطلب وحدا مدّلسا
وبناااءا علااى سلااا ل  م اان قبااول روا ااي المطلااب بال ن نااي، ول بااد ماان تصااريحر بالسااماإ لنثبااف 

 صال وعدذ النقطاإ، وبالتالي نثبف سماعر ممن روى عنر.الت
عدة روا اف لخنناي لاذ أجاد ،اي أيّ  منهاا تصاريٌح بساماعر منهاا، وقد روى عن عائيي 

وبالتاالي ل  م ننناي إثباااف  اسا الساماإ، لساا ما ماع نفاي أئمااي ال لا  لساماعر منهااا  البخااري، وأبااي 
ااا ا ،اااي إثبااااف ساااماعر منهاااا، وابااان خزيماااي، وابااان حباااان حااااتذ الااارازي، حتاااى أباااو زرعاااي لاااذ   ااان جازما

 متسا الن ،ي يرطهما ،ي الصح ح.
 .     أّن المطلب بن عبد هللا، راو  مدلِّس ل يثبف سماعر من عائيي والنتيجة:

 
 

                                       
 .(253لبن أبي حاتذ )ص: ،( المراسي (1
 .(8/7للبخاري ) ،( التاري  الخبير(2
 .(15/173) ، لبن حجر( تهسيب التهسيب(9
 (.7/415ن س د )( الطبقاف الخبير، لب(4
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 نافع موىل عبد اهلل بن عمراملبحث التاسع والعشرون: 

 نافع مولى عبد هللا ب  عمر  ترجمة   المطلب األول:
 ثااذ ،القريااي هللا عبااد أبااو ،عماار اباان مااولى المدينااي نااا،ع عااالذ الثبااف، المفتااي، اذ،اعماا

 .(1)ال مري  ال دوي،
، ن ساابوري : وقيا ، برباري   او: ،قيا ؛ أقاوال علاى ناا،ع (2)دِتاحْ مّ  ،ي اختلف وقد ": قال الس بي

 . (9)"جمليال ،ي دتِ حْ المّ  ،ارسي أنر واورجح،  ابلي: وقي ، طالقاني: وقي ، ديلمي: وقي 
 .(4)،ي ب   لزواتر  بن عمر أصابر عبد هللاو ان قد 

 .(5)وقي :  ان اسذ أب ر  رمز، وقي   اوس
، ولزمر ،ي ِحلِّر، وترحالر حتاى أخاس عنار حاديثاا  ثياراا، تتلمس نا،ع على مولا ابن عمر

 .(5)" وعمرةا  ،حجيا  وثالثين اب  ا  عمر ابن مع سا،رف : "نا،ع قالوعلماا لزيراا، 
اعمااذ  قاال ،المناورة، و او يايٌ  لإلمااذ مالاا  بالمديني الخبار اوئمي أحد و ان نا،ع 

اا آتااي  نااف: مالااا  الاانفس، صااغير و ااان و حاادثني، ، ق ااد، لااي لااالذٌ  وم ااي ،الساان حااديث وأنااا انا، ا
 .(7)" اييئا   فتي ل سالذ ح اة ،ي و ان

 ل عمار ابن عن  حدث نا،ع من سم ف اإس  نف ": ولسا حّدث عنر اعماذ مالا، و ان  قول
 .(8)" ليرا من أسم ر ل أن أبالي

 .(3)عمر ابن عن نا،ع، عن مالا،: اوسانيد أصحَّ  البخاري  وقد اعتبر اعماذُ 

                                       
(، وساااير أعاااالذ النااابالء، 23/238(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي )7/429( انظااار: الطبقااااف الخبيااار، لبااان سااا د )(1

 (.5/35للس بي )
ايِء وثباتُاُر؛ ،الّحْتاد: الُمّقااذ بالّمّ اان،  : "( قال ابن ،ارس(2 )حتد( الحاء، والتاء، والدال أصٌ  واحد، و و اساِتقرار اليَّ

 (.2/195ِتد، ومنر الّمْحِتُد، و و اوص . م جذ مقاي س اللغي، لبن ،ارس )ّحّتد ّ حْ 
 (.5/33( سير أعالذ النبالء، للس بي )(9
 (.23/238( تهسيب الخمال، للمزي )(4
 ( المرجع نفسر.(5
 (.5/37( سير أعالذ النبالء، للس بي )(5
بن الخطااب القرياي ال ادوي أباو عمار أو بن عمر سالذ بن عبد هللا  ، و(288ا7/287ري  اعسالذ، للس بي )( تا(7

ماان  بااار  ، ااان  ياابر ب ب اار ،ااي الهاادي والساامف ،ا ،ا ااالا ا عاباادا و ااان ثبتااا ،أحااد الفقهاااء السااب ي ،أبااو عبااد هللا الماادني
 .(225)ص: ، لبن حجرتقريب التهسيب ، روى لر الجماعي.ماف ،ي آخر سني سف على الصح ح ،الثالثي

 (.23/959لمزي )( تهسيب الخمال، ل(8
 .(82:ص) لبن الصالح الحديث، علوذ أنواإ م ر،ي( (3
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 عاانهذ ييخااس الااسين الثقاااف وماان بالحااديث، الميااهورين ماان و ااو ": قااال اباان خلخااان عاان نااا،ع
 .(1)" دار عل ر رعم ابن حديث وم ظذ بر، و  م  حديثهذ ويجمع

أّن صااحب  اسا ال لاذ ل   دلار ثمان دنياوي، ،اابتغى بار وجار هللا  وقد أدرا ابان عمار
 أو ،آل، عياارة نااا،ع ،ااي أُعطااي عماار باان هللا عباادأّن  وأعتقاار، س اار اباان حبااان ،ااي الثقاااف

 تنتظار ما منالرح عبد أبا  ا ": ،قالف ،س ر لها سلا، ،امرأتر صف ي على هللا عبدُ  ،دخ  ،دينار ألف
 . (2)" هللا لوجر حر  و ،سلا من خير  و ما مهالا  ": قال"   تب ع أن

ااا أرساا  عاان عائيااي، وحفصااي ، ولااذ يااس ر أحااٌد إرساااّلر عاان (9)س اار أبااو حاااتذ أّن نا، ا
 لير ما، ول س لر ِس ٌر ،ي  تب التدل س.  

 . (4)ونا،ٌع ثقٌي أجمع اوئمي على توث قر، وجاللتر
 .(5)"القبر و غطي م اس بن س د س رف : "قال"  يب  ا  ما : "،قي  ،ب ى،   راحتُ 
 سني: وقي  عيرة تسع: وقي  عيرة، سف سني: وقي  ،ومائي عيرة سبع سني،ي المديني  ماف

 . (5)الملا عبد بن  ياذ خال،ي ، ،يومائي عيرين
 ت الى. رحمر هللا. (8)الجماعي لر روى . (7)ومائي عيرة سبع ورّجح الس بي و،اتر سني

                                       
 (.5/957( و، اف اوع ان، لبن خلخان )(1
 (.5/457( الثقاف، لبن حبان )(2
 (.225( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(9
ساااير أعاااالذ (، و 2/124(، وتهاااسيب اوساااماء واللغااااف، للناااووي )7/424( انظااار: الطبقااااف الخبيااار، لبااان سااا د )(4

 (.5/151النبالء، للس بي )
 (.7/288( تاري  اعسالذ، للس بي )(5
(، و ساااير أعاااالذ النااابالء، 23/955(، وتهاااسيب الخماااال، للمااازي )7/424( انظااار: الطبقااااف الخبيااار، لبااان سااا د )(5

 (.5/151للس بي )
 (.5/151( سير أعالذ النبالء، للس بي )(7
 (.23/955( تهسيب الخمال، للمزي )(8
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  نافع مولى اب  عمراختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

 .لذ ّيِرد عن أحد  من المتقّدمين إثباُتر لسماإ نا،ع مولى ابن عمر من عائيي
 .(1)وأثبف النووي من المت خرين سماعر منها

 .(2)" ،ال صح ح   وجر   من : "،قال " عائيي  من نا،ع سمع " :بن المدينيا علي بينما ُسئ 
 . (9)" مرس  ب  ر ،ي وحفصي ،عائيي عن نا،ع وروا ي ": وقال أبو حاتذ

 . (4)" الصح حين ،ي عائيي عن حديثر قلف ": ورّد ال الئي على قول أبي حاتذ بقولر
 

                                       
 (.2/129( تهسيب اوسماء واللغاف، للنووي )(1
 (.2/151( الم ر،ي والتاري ، ل  قوب الفسوي )(2
 (.225( المراسي ، لبن أبي حاتذ )ص:(9
 (.235جامع التحصي ، لل الئي )ص: ((4
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ع  عائشة    نافع مولى اب  عمرروايا    المطلب الثالث:  
الا مااان الروا ااااف، أخااارج أصاااحاب الختاااب قلااا  روى نااا،ع ماااولى ابااان عمااار عااان عائياااي

 الستي منها روايتين، و ما:
 ال وااة األولر: 

ث ابااُن عماار أنَّ أبااا  رياارة  ،لاار قيااراط "  ،ماان تبااع جنااازةا  : " قااول عاان نااا،ع قااال: ُحاادِّ
قف ا   نااي عائيااي : "،قااال ساام ف رسااول هللا  : "ااا أبااا  رياارة، وقالااف أخثاار أبااو  رياارة علينااا " ،صاادَّ

 . (1)طنا ،ي قراريط  ثيرة"لقد ،رّ  : "،قال ابن عمر   قولر " 
وا ي وق ف  من قصي لنا،ع عن ابن عمر ، وقد س ر ا المزي  امن روا ااف  سا الرِّ

 .(2)نا،ع عن عائيي
 ال وااة الث ناة:

َمْن َطَلَب َحقًّا َفَلَيَطُلْبـُه  » قاال:  ، أن رسول هللا عن نا،ع عن ابن عمر وعائيي
 . (9)«اٍف، َواٍف َأْو َغْيِر َواٍف ِفي َعَف

                                       
( عان 1924(، وح )1929(، ح )2/87( أخرجر البخاري ،ي صح حر  تاب الجنائز/ باب ،   اتبااإ الجناائز)(1

( عن 345(، ح)2/559الن مان، ومسلذ ،ي صح حر  تاب الجنائز/ باب ،   الصالة على الجنازة واتباعها )أبي 
أبااي  رياارة، واباان ياايبان باان ،ااروخ، و) أبااو الن مااان، وياايبان باان ،ااروخ (  ال مااا عاان جرياار باان حااازذ عاان نااا،ع عاان 

 عائيي بر.عمر، و 
 .(12/991) للمزي  ،( تحفي اويرا،(2
( 2421(، ح )9/434اجر ،ي سننر  تاب الصدقاف/ باب حسن المطالبي وأخس الحق ،ي عفا، )( أخرجر ابن م(9

عن محمد بان خلاف ال ساقالني ومحماد بان  حياى، عان ابان أباي ماريذ، عان  حياى بان أياوب، عان عبياد هللا بان أباي 
 ": اباان ماجاار، وقااال اليااي  ياا يب اورناايوط ،ااي  ااامب ساانن وعائيااي باار ،عاان عبااد هللا باان عماار ،ج فاار، عاان نااا،ع

 ". إسنادا حسن
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 نافع مولى اب  عمر  الراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 عائشة    م 

أثبتاار اعماااذ النااووي، ونفاااا  نالحااظ ماان المطالااب السااابقي أّن سااماإ نااا،ع ماان عائيااي
ئاي علاى أبااي بالخل اي علاي بان الماديني، بينماا قاال أباو حااتذ الارازي إنار ،اي ب  ار مرسا ، ورّد ال ال

 ،ي الصح حين. حاتذ ب ّن روا ي نا،ع عن عائيي
: إّن رّد ال الئاي علاى أباي حااتذ ا ،اي اعتقاادي ا أّنار لا س ،اي محلار؛ وّن  ومن  نا أقول: أولا

نما اعتبر أّن ب   روا اتر عنها مرسلي،   أبا حاتذ لذ ينف سماإ نا،ع من عائيي بالجملي، وا 
ل  التي اتفق على إخراجها الييخان من روا ي نا،ع عن عائياي   ما أّن المالحظ من الروا ي
 تفيد مطلقاا أّنر سمع منها.

ثان اااا: ماان منطلااق النقطااي اوولااى  ااان لبااد ماان التفتاا ب عاان روا اااف أخاارى لنااا،ع  عنهااا عّلهااا 
 منها روا ي ،اي مساند ؛تفيد سماعر منها، وب د طول البحث والتنقيب وجدف لر عنها ب   الروا اف

 اعماذ أحمد قال ،يها اعماذ: 
حدثنا محمد بن ب ر، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرناي عباد هللا بان عباد الارحمن بان أباي 

اَقُتُلـوا اَلـَوَزَ،، َفَِنَّـُه     :»قاالمولى ابن عمر أخبرا أن عائيي أخبرتر أن النبي  اأم ي، أن نا، ا 
 . (1)و انف عائيي تقتلهن " ": قال « السََّلاُم النَّاَرَكاَن َيَنُفُخ َعَلى ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه 

وب د البحث وجدف أّن ،ي    طرق الحديث يوجد ،ي السند عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي 
، و و راو  لذ أجد لر ترجميا علاى اعطاالق، حتاى أن الياي  يا يب اورنايوط قاال ،اي  اامب (2)أم ي

 ا يف، عباد هللا بان عباد الارحمن بان أباي  ، و اسا إسانادٌ حاديث صاح ح : "المساند عان  اسا الحاديث
 أم ي لذ نقف لر على ترجمي، وباقي رجالر ثقاف".

ا قاد س ارا ،اي  تابار ) المنفارداف والوحادان ( ،قاال  عباد هللا بان عباد الارحمن  : "ووجدف مسالما
 . (9)بن أبي أم ي عن نا،ع "

   يف.وعلى  سا ،هو راو  مجهول، و  ون الحديث بهسا السند 
ا لذ  سمع  سا الحديث من  ا  قوِّي احتمال أّن نا، ا ا لر ،ي المسند أ  ا ووجدف حديثاا ميابها

، والحديث  و: قال اعماذ أحمد: حدثنا إسماعي ، قال: أخبرنا أيوب، عن نا،ع، أن عائيي
                                       

 (.25549، ح )(42/495) أحمد مسند اعماذ( (1
ومااا جاااء ،يهااا ماان  م ااي (، وأخبااار1119، ح )(2/595) را و اار باان إسااحاق انظاار طاارق الحااديث ،ااي: مسااند( (2

 ،(52) ، ح(9/455) والمخلص اف، وبي طا ر المخلِّص .(2/155) لألزرقي ، اوثار
 .(221:ص) لمسلذ والوحدان، المنفرداف( (9
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 " ووزاانقت  بر ا : "،قالف" ما  سا الرمح   : "امرأة دخلف على عائيي ،إسا رمح منصوب، ،قالف
َِا ُتَطِفُئ َعَنُه، »  :ثذ حدثف عن رسول هللا  َأنَّ ِإْبَراِهيَم َلمَّا ُأَلِقَي ِفي النَّاِر، َجَعَلِت الدََّوابُّ ُكَل

َِا ُُ  . (1) «َعَلْيه ِإلَّا اَلَوَزَ، َفَِنَُّه َجَعَل َيَنُف
اف رجااال و ااسا الحااديث ح ااذ عل اار اليااي  ياا يب ،ااي الهااامب أناار حااديث صااح ح رجالاار ثقاا

ا ل  فياد ساماإ ناا،ع مان عائياي الييخين، لخني أرى أّن ، ر امرأةا مجهوليا ل ندري حالها، و و أ  ا
. 

، وروا اتار عنهاا ،اي المجما  قليلاي، ولخنهاا ل ووجدف لنا،ع روا اف أخرى عن عائياي
 .(2)وعائيي ،تخرج عن ثالث ص ع؛ ،إما أن  قول: عن ابن عمر

 . (4)أو  قول: عن عائيي .(9)الفأو  قول: أّن عائيي ق
وولى ُ حتم  أّنار ياروي ورأيي أن الص غتين اوولى، والثان ي ل تفيدان السماإ؛ ،في الص غي ا

سا تطاّرق إلاى الادلي  الحتماال ساقط بار ر وُيييادا بماا علمار مان قاول عائيايماعن ابان ع ، وا 
 الستدلل.

 والص غي الثان ي ،يها مجرد ح ا ي قولها.
الص غي الثالثي ،إني لذ أجد ،يها لير الحديث المس ور، و سا الحديث جااء ،اي طرقار عان أّما 

، و ااسا ُ  ااِ ف احتمااال (5)، وعاان نااا،ع عاان إنسااان عاان عائيااي(5)نااا،ع عاان عائيااي
 السماإ.

                                       
  (.25827، ح )(25ا49/24) اعماذ أحمد مسند( (1
 بان محماد بان محماد ثناا ،عاالن بان الحسان علاي أباو : حادثنا(8/44) اوصاف اء وطبقااف اوول اء  ما ،ي حل ي( (2

 عاان ،أد ااذ باان إباارا  ذ ثنااا ،يزيااد باان يااريح ثنااا الحمصااي، ع سااى أبااي باان  ااالل باان ع سااى ثنااا ،البالناادي ساال مان
 ب س ل: " قال أنهما عنهما ت الى هللا ر ي وعائيي، ،عمر ابن عن نا،ع، عن عقبي، بن وموسى عمر، بن بيدهللاع

 إلاى [145: اون اذ] { مُحَرَّمًا إِلَيَّ أُوحِيَ مَا فِي أَجِدُ لَا قُلْ } اآل ي  سا ،ي  تابر ،ي ت الى هللا س ر ما إل ييء    ب خ 
 اآل ي. خرآ

 موساى بان سل مان عن جريج، ابن عن الرزاق، عن عبد (:1245، ح )(1/929)الرزاق  عبد نف ما ،ي مص( (9
 ثوباا ". سفلتها على تج   احائ ا   انف إسا امرأتر الرج  ليباير : "قالف عائيي أن نا،ع، حدثنا: قال
 بان سا د عان يا بي، حادثنا جريار، بان و اب أخبرناا (:1114، ح )(2/592) را و ار بان إساحاق  ما ،اي مساند( (4

 منهاا لنجا أحد منها نجا لو ل غطي للقبر إن : »قال  هللا رسول عن الميمنين أذ عائيي عن نا،ع، عن إبرا  ذ،
 (.24289، ح )(45/927). و و ،ي مسند اعماذ أحمد «م اس  بن س د
 (.24289، ح )(45/927) اعماذ أحمد مسند( (5
 (.24559، ح )(254ا41/259) أحمد مسند( (5
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ن  ان أدرا عائيي وّنر  وعلى  وء  سا الم ط اف أقول: إن نا،ع مولى ابن عمر وا 
إل أني لاذ أجاد لار  (1) ا، وصّلى عليها يوذ ماتف خلف أبي  ريرةعاب ،ي زمنها، و،ي بلد

ا من اوئمي المتقدمين أثبف ساماعر  روا يا عنها تثبف ب   و وح  سماعر منها،  ما أني لذ أجد أحدا
منها، ولذ أجد من أثبتر صاراحيا ليار اعمااذ الناووي، و او علاى قادرا وجاللاي مقامار إّل أنار ل  ملاا 

  ما  ملخر ابن المديني، وأباو حااتذ الاّرازي، ،اال  قاوى قولار ا ،اي  اسا المجاال ا أن  قاف ،ي علذ ال ل
 أماذ قولهما.

 وب د  سا البحث أدر ف ِدّقي عباراف اوئمي، وعمق الفهذ عند ذ لهسا ال لذ.
، أّن ناا،ع ماولى ابان عمار لاذ يثباف ساماعر مان وجار  صاح ح  عان عائياي والتالصة:
 ، وأنا أقول بر. نيو سا رأي ابن المدي

                                       
 .(1/215) والتاري ، ل  قوب الفسوي  الم ر،ي( (1
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 حييى بن يعمر البصرياملبحث الثالثون: 

  يحيى ب  يعمرترجمة   المطلب األول:
 سا يد، أباو: و قاال سال مان، أباو البصري، (1)رمّ  ْ  ّ  بن  حيىالقا ي، الفق ر، المقرئ، اللغوي 

 .(2)مرو قا ي عدي، أبو: و قال
 أباي عان ال رب ي أخس ، وقداعالما  او ا مف ا،ص حا   انبالفصاحي، وقّوتر ،ي اللغي، ، ُعر، 

 . (9)المصحف نقط من أول و والديلي، وقرأ عل ر القرآن،  اوسود
 . (4)"اليديد الورإ مع باللغي اعلما  وأخثر ذ زمانر أ   ،صحاء من  حيى و ان": قال ابن حبان
 .(5)الحجي وحملي ال لذ، أوع ي من وعّدا ال لماء

 بال رب ااي ينطااق و ااان   ماار، باان  حيااى نقطاار منقااوط ساايرين لباان  ااان : "الحااساء خالااد قااال
 . (5)متخلف " لير ، ر طب  ي الفصحى واللغي ،المح ي

ااا أن ااارولااار ماااع الفصااااحي وعلاااذ اللغاااي قصاااٌص عجيباااي؛ مااان سلاااا: أّن الحجااااج     اااون  أن ايوما
: لحجااجا ،قال "  سبف : "  مر بن  حيى لر ،قال بنتر، ابن ونر ؛ هللا رسول سريي من الحسين

ــوَ } :هللا قااال :،قااال " عنقااا و ااربن أو ،هللا  تاااب ماان بيناايب قلااف مااا علااى لتاا تيني " ــيَّرِّذُ نْمِ  دَاوُدَ هِتِ
 سريااي ماان ،  سااى[ 85: الن اااذ] {ىيســَ عِوَ ىيَــحْيَوَ ايَّــرِكَزَوَ} :قولاار إلااى[ 84: اون اااذ] {انَمَيْلَســُ وَ

 " :الحجااااج ،قاااال "  هللا رساااول بناااف ابااان والحساااين ماااريذ، أمااار إلاااى ينساااب إنماااا و اااو إبااار  ذ،
 .(7)"صدقف

 مااا نااااااأحس مااا درا، ،للاار ال جيبااي، الغريبااي البد  ااي السااتنباطاف ماان و ااسا ": قااال اباان خلِّ ااان
 . (8)" استنبط ما وأدق استخرج

                                       
( و  مر: بفتح ال اء المثناة من تحتها والم ذ وبينهما عين مهملي و،ي اوخير راء، وقي  ب ذ الم ذ، واوول أصاح (1

نماا ُسامي باسلا تفاايلا بطاول ال مار،  ماا ُسامِّ  ي وأيهر، وّ  ّمر م ارإ قولهذ: ّعِمر الرج ، إسا عاب زمنااا طاو الا، وا 
 (.175ا5/175 حيى بسلا أ  اا. و، اف اوع ان، لبن خلخان )

(، وساير أعاالذ النابالء، للاس بي 92/59(، وتهسيب الخمال، للمزي )3/972( انظر: الطبقاف الخبير، لبن س د )(2
(4/441.) 

 (.97( م ر،ي القراء الخبار، للس بي )ص:(9
 (.5/524( الثقاف، لبن حبان )(4
 (.4/442لنبالء، للس بي )( سير أعالذ ا(5
 (.5/175اوع ان، لبن خلِّ ان ) ( و، اف(5
 (.3/145( البدا ي والنها ي، لبن  ثير )(7
 (.5/174( و، اف اوع ان، لبن خلِّ ان )(8
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 بخراساان : "قاال   "نيا ف أيان : "قاال بالبصرة ": ،قال   "ولدف أين : "لر قال الحجاج إن ثذ
: ،قاال ،سا ف،   "ألحان  ا  عناي رنايخبِّ  : "قال " رزق  : "قال   "لا  ي أنى ال رب ي ،هسا"  :قال "
" : ،قاال ر،اع "يُ  ماا وت اع ،و عيُ  ما تر،ع ،إنا اومير أيها س لتني إس أما : "،قال عل ا " أقسمف "

 علااى ماار   باان  حيااى ،اج اا   ااسا  تااابي جاااءا إسا : "قتيبااي إلااى  تااب ثااذ السااي  " اللحاان وهللا سلااا
 .(1)" والسالذ ق ائا

 . (2)لخّن اوخثرون على أّن الحجاج نفاا إلى خراسان
 إسا ، ااان خراسااان، ق اااء وولا مساالذ، باان قتيبااي اومياار عل اار ، قباا  نفاااا، قااد الحجاااج و ااان

  ياارب أناار :عناار قياا  مااالِ  عزلاار؛ قتيبااي إن ثااذ بهااا، الق اااء علااى خلفاسااتُ  بلااد، إلااى بلااد ماان انتقاا 
 .(9)فصَّ نّ المُ 

، أو تدل س، وقي : إّن روايتر عن عمار بن  اسر مرسلي  . (4)لذ  يتهر  حيى بن   مر بإرسال 
 . (5)" رقتِ وثِ  ،حديثر على متفق ": قال عنر الس بي

ا؛ ،ا ّرخ اباُن  ثيار و،اتار (5)تو،ي  حيى بالخو،ي ، واخُتلف ،ي سني و،اتر على أقاوال  متبايناي  جادا
 عااااااي تسااااا، ومنهذ من قال: تو،ي سن(8)ل في: إنر تو،ي قب  التس ين، وقال خ(7)سني سبع وثمانين

 . (3)وثمانين، وقي : تسع وعيرون ومائي
 (15)وأرى أّناار يبُ ااد أن   ااون تااو،ي ب ااد المائااي مااع ثبااوف روايتاار عاان أبااي سر الغفاااري 

 عن أبي سر مرسلي.       ، ولذ  ق  أحٌد: إّن روايتر(11)، أو اثنتين وثالثينوثالثين إحدى المتو،ى سني
 .ت الى هللا رحمر .(12)الجماعي لر روى 

                                       
 ( المرجع نفسر.(1
تهااااسيب (، وتهااااسيب ال3/145(، والبدا ااااي والنها ااااي، لباااان  ثياااار )4/442( انظاااار: سااااير أعااااالذ الناااابالء، للااااس بي )(2
 (.955ا11/955)

اف مان الياراب: الاسي ُ طاب  حتاى ياس ب نصاُفر. لساان ال ارب، 4/442( سير أعالذ النبالء، للاس بي )(9 (. والُمّنصَّ
 (.3/995لبن منظور )

 (.233( جامع التحصي ، لل الئي )ص:(4
 (.1/55( تس رة الحفاظ، للس بي )(5
 (. 3/88( البدا ي والنها ي، لبن  ثير )(5
 مرجع نفسر.( ال(7
 (.959ا952( تاري  خل في بن خ اط )ص:(8
 (.11/955تهسيب التهسيب، لبن حجر )و (، 5/175( انظر: و، اف اوع ان، لبن خلخان )(3

 (.3/188( تحفي اويرا،، للمزي )(15
 (.7/153( اعصابي ،ي تمييز الصحابي، لبن حجر )(11
 (.92/55( تهسيب الخمال، للمزي )(12
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 يحيى ب  يعمر  اختالف النق اد في إثبا  سماع   المطلب الثاني:
 م  عائشة  

، بينما صّرح بساماعر لذ ُ صرِّح أحٌد من المتقدمين بسماإ  حيى بن   مر من عائيي
 . (1)منها من المت خرين اعماذ الس بي

،اي صاح حر، و اسا  قت اي ثباوف   حيى بن   مار عان عائياي حديثوروى البخاري 
،اي   حياى بان   مار بساماعر مان عائياي اعتصال وبالتالي ثباوف الساماإ عنادا، وقاد صاّرح

 طريقين عند البخاري.
 حياى بان   مار  أباو داود السجساتاني ا مان المتقادمين ا ساماإ، و (2) حيى بن م اين بينما نفى

 فر أحٌد من المت خرين. ، ولذ ين(9)من عائيي

                                       
 (.97اء الخبار، للس بي )ص:( م ر،ي القر (1
 .(4/214روا ي الدوري ) ا( تاري  ابن م ين (2
 (.1/981جري أبا داود السجستاني )( سيالف أبي عبيد اآل(9
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 ع  عائشة    يحيى ب  يعمرروايا    المطلب الثالث:

،اي الختاب الساتي ساوى حاديث  واحاد  لاذ ياروا مان  لذ   ِف ل حيى بن   مر عن عائياي
 طريقر لير البخاري، والحديث  و:

  هللا رسول س لف : "قالف ، النبي زوج ، عائيي عن   مر، بن  حيى عن
َأنَُّه َعَذاٌب َيْبَعُثُه اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاُء، َوَأنَّ اللََّه َجَعَلُه َرْحَمًة ِلَلُمْؤِمِنيَن، َلْيَس  »: خبرني، الطاعون، عن

َلُه، ِإلَّا   اللَُّهِمْن َأَحٍد َيَقُع الطَّاُعوُن، َفَيْمُكُث ِفي َبَلِدِه َصاِبر ا ُمْحَتِسب ا، َيْعَلُم َأنَُّه اَل ُيِصيُبُه ِإلَّا َما َكَتَب
ِِيٍد  . (1)« َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َش

                                       
(، و تاب الطب/ 9474(، ح )4/175( أخرجر البخاري ،ي صح حر  تاب أحاديث اونب اء/ باب حديث الغار )(1

ــلْ}(، و تاااب القاادر/ باااب 5794)(، ح 7/191باااب أجاار الصااابر ،ااي الطاااعون ) ــنْ قُ يبَنَا لَ ــا يُصــِ ــا إِلَّ ــبَ مَ ــهُ كَتَ ــا اللَّ  {لَنَ
، عان  حياى بان   مار، ( من طريق داود بان أباي الفاراف، عان عباد هللا بان بريادة5513(، ح )8/127[ )51:التوبي]

 عن عائيي بر.
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 يحيى ب  يعمر البصري  الراجح في صحة سماع   المطلب الرابع:
 عائشة    م 

مااان  إساا نالحاااظ مماااا تقاااّدذ أّنااار لاااذ ُيثِباااف ساااماإ  حياااى بااان   مااار صاااراحيا مااان عائياااي 
،ااي صااح حر حديثاار عنهااا ممااا  المتقاادمين، أو المتاا خرين سااوى الااس بي، وأّن اعماااذ البخاااري أخاارج

 يت من إثباتر لسماعر منها.
 أبي داود السجستاني.و   حيى بن م ين، وأّنر لذ ينفر من المتقدمين، أو المت خرين سوى 

لخّنااا بمجااّرد النظاار ،ااي الطاارق التااي س ر ااا البخاااري للحااديث الااسي أخرجاار ،ااي صااح حر ماان 
نهااا؛ حيااث جاااء ،ااي الحااديث رقااذ ناادرا ثبااوّف سااماعر م روا ااي  حيااى باان   ماار عاان عائيااي 

 سا لف أنهاا : "أتب ينا  أنة  ، النباي زوج ،عائيي عن   مر، بن  حيى عن (:5794)
 ." الطاعون  عن  هللا رسول

 أنهااا : "أتب يااه ،     ااة أ    ماار، باان  حيااى عاان(: 5513وجاااء ،ااي الحااديث رقااذ )
 ." الطاعون  عن  هللا رسول س لف

عر منهااا، وقااد جاااء بنقاا  رواة  ،ااي أعلااى مراتااب الثقاااف؛ ونهااذ و،ااي  ااسا تصااريٌح وا ااٌح بسااما
 رجال اعماذ البخاري.

، وأّن أناار لااذ يبااق لنااا إل القااول بثبااوف سااماإ  حيااى باان   ماار ماان عائيااي والنتيجللة:
مااا و إّل  فااوةا ماان  فااواف ال لماااء الخبااار ل يخلااوا ،يهااا ماان  أبااي داودو   حيااى باان م ااين، قااول

ا على أنّ اوجر الواحد، و س  ،التصاالالساماإ و  إثبااف ،اي الحجاي  اي اوسانيد ا المبحث يي د أ  ا
ثباف  أو  .النقطاإنفي السماإ وا 
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 الُاتمة
ا من الزمن بال  ب مع أذِّ الميمنين عائيي  ب د أن يّر،ني هللا واة عنها ردحا ومع الر 

روحي، و  اني، أستط ع أن  تبف ، ر صفحاف  سا الرِّسالي التي عيف مع حرو،ها، و لماتها ب
 : ما يليالتي توّصلف إليها ،ي بحثي  والتوص اف النتائج أ ذ ُألخِّص

 أواًل: النتائج:
 أّنها  دّ ُي هللا لنب ر  أدر ُف من ترجمتي المختصرة وذِّ الميمنين عائيي .1

مَّي ب د نبيها، أعطاا إ ا ا ميانسيا لر ،ي طريق دعوتر، ب د أن ني ف ،ي منبف طيِّب  عند خير او
، ،حملف وانتقلف إلى بيف النبوة ،ي عمر مبّ ر  لتتلّقى بس نها الغ  الرطيب دروس النبّي 

علماا  ثيراا طّيباا ، ر أدّق تفاصي  ح اة النبّي لتخون سبباا ،ي وصول  سا الدين و،راد اومي و   يوا 
  متر، وما ألطف تدبيرا.،ي أدقِّ تفاصي  ح اتهذ، ،تبارا المولى جّ  وعلى ما أعظذ ح

ومن خالل التطوا، ،ي تراجذ الرواة عن عائيي أ قنُف حفظ هللا ت الى لسني حبيبر، ،لخذ  .2
 نف أقف واجميا مس ولي وأنا أجد نفسي أماذ عمالقي قد تفانوا ،ي الت ّلر، والتقّرب إلى المولى جّ  

، وحفظها، ّني المصطفىوعال، قد بهروا الدن ا بطيب سيرتهذ، وعظ ذ حرصهذ على ت ّلذ س
 و،همها، ونقلها ،ي إصرار  وتفان  لذ ت ر، لر الدن ا نظير.

تبّين من خالل البحث أّن الّراوي إن تحّقق إدراخر لييخر، وأثبف سماعر منر عدٌد من  .9
اوئمي، أو أحد ذ، أو ثبف سماعر بتصريحر بالسماإ باوسانيد الصح حي، ،إن إثباف السماإ ،ي 

قّدٌذ على نف ر ول بد، و  ون لدى الُمثِبف زيادة علذ  على النا،ي، ويلزذ النا،ي أن تخون  سا الحالي م
سا وجدنا مع أيّ  من الفريقين ا المثِبف والنا،ي ا أّي دلي   لد ر حجي دامغي عبطال قول المثبتين، وا 

 على قولر، ،ال ينبغي التسل ذ للدلي  دون دراسي  وتمح ص، ،ربما يهفو ال الذ.
سا  انف الّروا اف الموجودة للّراوي عن اليي  المختّلف ،ي سماعر منر قليليا محدودة إ .4

،ال بّد من دراستها وتمح صها؛ ،إن  انف  لها    في ل تثبف  انف الحجي اوقوى مع ،ريق 
ن استط نا أن نثبف ييئاا منها، و ان الّراوي بريئاا من التدل س، و ثرة اعرسال ، النا،ين للسماإ، وا 

 وقوى ول بّد مع ،ريق المثبتين.و ان من المثبتين إماٌذ علٌذ ،ي ال ل ، ،إّن الحجي ا
سا  ان أحد الفريقين  مثّلر عدٌد من أئمي ال ل  اتفق رأيهذ، و،ي الفريق الثاني ناقٌد   .5 وا 

 د.ئمي، وتخون المخالفي زّلي مجتهواحد خالف ساا الجمع برأ ر، ،إّن الغالب أّن الحق مع جمع او
ثباف النقطاإ أو السماإ والتصال، إثباف ،ي الحجي  ي اوسانيد أنَّ  .5 ؛ نفي السماإ وا 

 وتصريح الّراوي بسماعر من ييخر بنق  ال دول ال ابطين ل  قف أمامر أّي قول مخالف.
، ولذ يوثِّق .7 ا ولذ يروا عنر إّل راو  واحد  ؛ لذ يرِو إّل حديثاا واحدا ر أّن الراوي إن  ان مجهولا

أحٌد من ال لماء أو يجرحر، ،هو على سلا راو  مجهول ال ين، ومن  انف  سا حالر ،حديثر   يٌف 
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مردود عند أ   الحديث، ول  م ن لمن  سا حالر أن نثبف سماعر من ييخر، خاصيا مع تصريح 
 خالفي المخالف.النقاد بنفي سماعر، ،ال ق مي ب د سلا لم

القول ،ي إثباف السماإ أو نف ر مقّدٌذ على مجّرد رأيف من خالل البحث أّن التصريح ب .8
  لراوي عن اليي  دون تصريح بالقول.تصح ح روا ي ا

ا من الرواة المختلف ،ي سماعهذ من عائيي قد روى  .3 وجدُف من خالل الدراسي أن عددا
ين، لهذ صاحبي الصحيين، أو أحد ما عن عائيي، وقد تبّين من الّدراسي حساقي صاحبي الصح ح

ي انتقائهما وسانيد ما،  ما لحظف  ثرة أقوال اعماذ البخاري ،ي مسائ  السماإ، ودقي  سا ودقّ 
 اوقوال، وأ ميتها.

أّن علماءنا او،ا   ع  جاللتهذ، وعظ ذ قدر ذ ل سوا م صومين من الزل ، ،ال بّد من  .15
ا مّر م نا من دراسي أقوالهذ، وتمح صها، س ما لو  ان  ناا من ُيخالف رأيهذ من اوخابر،  م

 للصواب ،ي نف ر لسماإ سل مان بن  سار من عائيي. مجانبي اعماذ اليا، ي 
تبّين من البحث مدى التسا   لدى الحاخذ ،ي ح مر على اوحاديث ،ي مستدر ر،  .11

 و سلا تسا   الس بي ،ي الخثير من موا،قاتر لر.
 ي اطالعر على علذ  ما تبّين لي من البحث حساقي الحا،ظ ابن حجر وعمق علمر، وس .12

 .من سبقر، ولسا  ان الحّق لالباا ،ي جانب ،ريقر سواٌء ،ي اعثباف أو النفي
 ثانيًا: التوصيات، واملقرتحات:

أوصي طلبي ال لذ بإعادة تجربي  سا البحث على صحابي آخرين؛ ليتمّرس الباحث ،ي . 1
اديث، وليت ر، على درر ما مسائ  الح ذ على اتصال اوسانيد، الميثرة بدور ا على صحي اوح

 .عند الصحابي 
.  ما أوصي بدراسي أقوال النقاد، ومقارنتها بب  ها عند الختال،؛ للوصول إلى الراجح 2

 منها.
دراا أن أح امهذ، وأقوالهذ. 9   ما أوصي طلبي الحديث استي ار عمق علذ أئمي ال ل ، وا 

  لذ تخرج منهذ إل عن علذ عميق، ومراس  دقيق.
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 ثبت املصادر واملراجع

 ، وعلومه:الكريم أوالً: القرآن
 .الق ي  الك ي  .1

 التفسير:
إساااماعي  بااان عمااار بااان  ثيااار القرياااي البصاااري  )ابااان  ثيااار( الميلاااف:: يف اااي  القااا ي  الع اااا  .2

النايااار: دار طيباااي للنيااار ، المحقاااق: ساااامي بااان محماااد ساااالمي،  اااا(774فالدمياااقي أباااو الفاااداء )
 .ذ1333 / ا1425، سني النير:يالطب ي: الثان ، والتوزيع

 :احلديث الشريف، وعلومهثانياً: 
 متون الحديث:

أباو عباد حماد بان حمادان الُ ْ ّباري عبيد هللا بان محماد بان م (ابن ّبطَّي)الميلف: : اإلب نة الكب ى  .9
المحقق: ر ا م طي، وعثمان اوثيوبي، ويوسف الواب ، والولياد بان سايف النصار،   ا(987فهللا )

 .الريا  ا دار الرا ي للنير والتوزيع الناير:، ويجري وحمد الت
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بان حجار )ابن حجر( الميلف: : األحك   أالة م  الم ا  باوغ .4

، الرياا  اا الفلاق دار: النايار، الز اري  أماين بان سامير :تحقياق(،  اا852فال سقالني أبو الف   )
 . ا1424 سني النير: الساب ي،: الطب ي

محماد بان جريار الميلاف: )الطباري( : ةذيب اآلث   ويفصيل الث بت      ول هللا م  األتب  ي .5
ا  مطب ااي الماادني :الناياار، محمااود محمااد ياااخر :تحقيااق(،  ااا915)ف ج فاار وأباا باان يزيااد الطبااري 

 .القا رة
مجاد الادين المباارا بان محماد بان  (ابان اوثيار)الميلاف : : ج مع األصول ه  أح ايث ال  اول .5

التتماي و  ،تحقيق: عباد القاادر اورنايوط،  ا(555فبن محمد الييباني الجزري أبو الس اداف ) محمد
 .الطب ي: اوولى، م تبي دار الب ان ،مطب ي المالح ،: م تبي الحلوانيالناير، تحقيق بيير عيون 

ااارَّاج)الميلاااف: : اجحاااايث ال ااا ة  .7 و محماااد بااان إساااحاق بااان إبااارا  ذ الخراسااااني الن ساااابوري أبااا (السَّ
المحقق: أبو عبد هللا حسين بن (،  ا599)فتخريج: زا ر بن طا ر اليحامي  ، ا(919فال باس )
 .ذ2554 / ا1425 ، سني النير:الطب ي: اوولى، الناير: الفاروق الحديثي، ع ايي

ر سال مان بان أحماد بان أياوب بان مطيا (الطبراناي)الميلف : : ال وض الاان  )المعج  الصغي ( .8
دار  ،محماااااد يااااا ور محماااااود الحااااااج أمريااااار المحقاااااق:،  اااااا(955فباااااو القاساااااذ )أ اللخماااااي الياااااامي
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 ه/1455 ساااني النيااار:، الطب اااي:اوولى ،عماااان ا دار عماااار ،بياااروفا  النيااار:الم تب اعساااالمي
 ذ.1385

،  اااا(279فمحماااد بااان يزياااد القزويناااي أباااو عباااد هللا ) ر(ابااان ماجااا)الميلاااف: :  ااان  ابااا  م جاااه .3
النايار: دار ، ّعباد الّلطياف حارز هللا ،محمَّد  ام  قارا بللاي ،ريدعادل م ،المحقق: ي يب اورنيوط

 .ذ2553 / ا1495 سني النير: الطب ي: اوولى،، الرسالي ال الم ي
سل مان بن اوي ث بن إسحاق بن بيير بان ياداد بان  (أبو داود)الميلف: :  ن  أب  ااوا .15

ِجْساتاني ) النايار: ، مّحمَّاد  اِما  قارا بللايا وط المحقاق: ياّ يب اورناي ،  اا(275فعمرو اوزدي السِّ
 .ذ2553 / ا1495سني النير: الطب ي: اوولى، ، دار الرسالي ال الم ي

 ساى بان ّساْورة بان موساى محماد بان ع)الترماسي( الميلاف: : )الج مع الكبي (  ن  الي مذي .11
 ،(2، 1أحماااد محماااد يااااخر )جاااا  تحقياااق وت لياااق:،  اااا(273فأباااو ع ساااى ) بااان ال اااحاا الترماااسيا

بارا  ذ عطاوة عاو  )جاا ، (9ومحماد ،اياد عباد البااقي )جاا  النايار: يار ي م تباي ومطب اي ، (5، 4وا 
 .ذ1375 / ا1935 سني النير: الطب ي: الثان ي، ،مصر امصطفى البابي الحلبي 

علاااي بااان عمااار بااان أحماااد بااان مهااادي بااان مسااا ود  (الااادارقطني) الميلاااف::  ااان  الااااا قطن  .12
حساان عبااد الماان ذ ياالبي، و ياا يب الرناايوط،  :قيااحق، ت ااا(985ف)البغاادادي الاادارقطني أبااو الحساان 

ساااني  الطب اااي: اوولاااى،، بياااروف ا النايااار: ميسساااي الرساااالي، عباااد اللطياااف حااارز هللا، أحماااد بر اااوذو 
 .ذ2554 / ا1424 النير:

موسااى الُخْسااّرْوِجردي  أحمااد باان الحسااين باان علااي باان)البيهقااي( الميلااف: : ال اان  الصااغ ى  .19
م تباي  :النايار، األ  ما تحقياق د. محماد  ا اء الارحمن ،  ا(458فالبيهقي أبو ب ر ) الخراساني

 ذ.1383 ه/1415 :النير سني، المديني المنورة ا الدار
أبااو عبااد الاارحمن  أحمااد باان ياا يب باان علااي الخراساااني)النسااائي( الميلااف: : ال اان  الكباا ى  .14
 ،الطب ااي: اوولااى، د الماان ذ ياالبيق:حساان عباايحق، تبيااروفا  ميسسااي الرسااالي :، الناياار ااا(959ف)

 ذ.2551 ه/1421سني النير:
موسااى الُخْسااّرْوِجردي  أحمااد باان الحسااين باان علااي باان)البيهقااي( الميلااف: : ال اان  الكباا ى  .15

النايااار: دار الختاااب ، المحقاااق: محماااد عباااد القاااادر عطاااا،  اااا(458فالبيهقاااي أباااو ب ااار ) الخراسااااني
 .ذ2559 /ه1424 نير:سني ال الطب ي: الثالثي،، بيروف ا ال لم ي

 ب ااار أبااو البغاادادي اآلُجااارِّي   هللا عبااد باان الحساااين باان محمااد)اآلجاااري( : الميلااف: ال اا يعة .15
، الريااا  ااا الااوطن دار: الناياار، الاادميجي ساال مان باان عماار باان هللا عبااد د.: المحقااق، ( ااا955ف)

 .ذ1333 / ا1425سني النير: الثان ي،: الطب ي
موسااى الُخْسااّرْوِجردي  أحمااد باان الحسااين باان علااي باان( )البيهقاايالميلااف: :  ااعب اإلاماا   .17

أيار، علاى ، الد تور عبد ال لي عبد الحميد حامد :قيحق، ت ا(458فالبيهقي أبو ب ر ) الخراساني
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الرياا  د ا الناير: م تباي الريا، الهندا  دوي، صاحب الدار السلف ي ببومبايتحق قر: مختار أحمد الن
 .ذ2559 / ا1429 سني النير: الطب ي: اوولى،، مباي بالهندبالت اون مع الدار السلف ي ببو 

محماد )ابان حباان( الميلاف: : (اإلح    ها  يق ياب صاحاح ابا  حبا  صحاح اب  حب   ) .18
ترتيب: اومير ،  ا(954فالُبستي أبو حاتذ ) الدارمي بن حبان بن أحمد بن حبان بن م اس التم مي

، حققر وخرج أحاديثر وعلق عل ر: ي يب اورنايوط،  ا(793فعالء الدين علي بن بلبان الفارسي )
 .ذ1388 / ا1458 سني النير: الطب ي: اوولى،، بيروف ا الناير: ميسسي الرسالي

محمد بن إسحاق بن خزيمي السلمي الن ساابوري )ابن خزيمي( الميلف: : صحاُح اب  ُتَزيمة .13
الطب ااي: ، لم تاب اعسااالميالناياار: ا، محمااد مصاطفى اوعظمااي د. :قيااقح، ت اا(911فأباو ب اار )

 .ذ2559 / ا1424 سني النير: الثالثي،
 و اننه  هللا   اول أماو  ما  المتيصا  الصاحاح الم انا )الجا مع صحاح البت  ي  .25

 عباد أباو البخااري  الج فاي المغيارة بان إبارا  ذ بان إساماعي  بان محماد)البخااري( :  الميلاف: وأا مه(
الطب اااي: ، النايااار: دار طاااوق النجااااة، الناصااار المحقاااق: محماااد ز يااار بااان ناصاااره(، 255)ف هللا

 . ا1422 سني النير: اوولى،
 (الم نا الصحاح المتيص  بنقل العال    العال إلر   ول هللا صحاح م ا  ) .21

المحقاق: محماد ،اياد عباد ،  ا(251فبن الحجاج القييري الن سابوري أبو الحسن ) (مسلذ)الميلف: 
 .بيروف اال ربي  الناير: دار إح اء التراث، الباقي
أحماااد بااان عباااد هللا بااان أحماااد اوصااابهاني أباااو ن ااا ذ )أباااو ن ااا ذ( الميلاااف: : الطاااب النباااوي  .22
ساني  الطب ي: اوولى،، الناير: دار ابن حزذ، المحقق: مصطفى خ ر دونمز التر ي،  ا(495ف)

 .ذ2555 النير:
 الطيو ي ت .29

ااّلفي)انتخاااب:  أحمااد باان محمااد باان إباارا  ذ ِسااّلّفر صاادر الاادين، أحمااد باان محمااد باان  (أبااو طااا ر السِّ
المبااارا باان عبااد الجبااار الصااير،ي أبااو الحسااين  (الطيااوري )ماان أصااول: ،  ااا(575فاوصاابهاني )

 ا النايار: م تبااي أ اواء السالف، تحقياق: دسامان  حيااى م االي، عبااس صااخر الحسان،  اا(555ف)
 .ذ2554 / ا1425 سني النير: الطب ي: اوولى،، الريا 

أباااو عباااد  أحماااد بااان يااا يب بااان علاااي الخراسااااني)النساااائي( الميلاااف: : ااااة مااال الياااو  والاي .24
 الطب اي: الثان اي،، بياروف االناير: ميسسي الرسالي ، المحقق: د. ،اروق حمادة،  ا(959فالرحمن )
 ه.1451 سني النير
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الميلف: )البخاري( محمد بن إسماعي  بن إبارا  ذ بان : ق ت العيني  ب هع الياي  ه  الصالت .25
ه(، تحقياااق: أحماااد الياااريف، النايااار: دار اورقاااذ ا 255الج فاااي البخااااري أباااو عباااد هللا )ف المغيااارة

 .ذ1389 ا/ 1454الخويف، الطب ي: اوولى، سني النير: 
عبااد هللا باان محمااد باان  (باان أبااي ياايبي)االميلااف: : الكياا ب المصاانا هاا  األح ايااث واآلثاا   .25

الناير: ، المحقق:  مال يوسف الحوف، ( ا295فإبرا  ذ بن عثمان بن خواستي ال بسي أبو ب ر )
 ذ.1453 سني النير: الطب ي: اوولى،، الريا  ام تبي الريد 

محمد بن أحمد بن حماد بن س يد اونصاري الادولبي )الدولبي( الميلف: : الكنر واأل م ء .27
 ازذ النايااار: دار ابااان حااا، المحقاااق: أباااو قتيباااي نظااار محماااد الفارياااابي،  اااا(915فالااارازي أباااو ِبْيااار )

 .ذ2555 / ا1421 سني النير: الطب ي: اوولى،، بيروف
أحماد بان يا يب بان )النساائي( الميلاف: : (ال ان  الصاغ ى لان ا   )المجيبر ما  ال ان   .28

لناياااار: م تااااب ا، تحقيااااق: عبااااد الفتاااااح أبااااو لاااادة،  ااااا(959فأبااااو عبااااد الاااارحمن ) علااااي الخراساااااني
 ذ.1385 ه/1455 النير:سني  الطب ي: الثان ي،، حلب ا المطبوعاف اعسالم ي

ياامس الاادين محمااد باان أحمااد باان عبااد )اباان عبااد الهااادي( : الميلااف: المحاا   هاا  الحااايث .23
: د. يوسف عبد الرحمن المرعيلي، محمد سل ذ إبرا  ذ سامارة، المحقق ، ا(744فالهادي الحنبلي )

 / ااااا1421 سااااني النياااار: ،الثالثااااي :الطب ااااي، لبنااااان ا: دار الم ر،ااااي الناياااار ،جمااااال حماااادي الااااس بي
 .ذ2555

ز اي  بان عباد القاوي بان عباد هللا،عباد ال ظا ذ )المنسري(  الميلف:: متيص   ن  أب  ااوا .95
دار  النايار: ومحمد حامد الفقاي، ،تحقيق: أحمد محمد ياخر ، ا(555فالدين المنسري أبو محمد )

 .بيروف ا الم ر،ي
عباااد الااارحمن بااان محماااد بااان  (صطاااا ر المخلِّااا وأبااا)الميلاااف: : المتاصاااا ت وأجااازاء أتااا ى  .91

الناياار: وزارة اووقااا، ، المحقااق: نبياا  ساا د الاادين جاارار،  ااا(939فال باااس البغاادادي المّخلِّااص )
 .ذ2558 / ا1423 سني النير: الطب ي: اوولى،، والييون اعسالم ي لدولي قطر

محمااد باان عبااد هللا باان محمااد باان حمدو اار  (الحاااخذ)الميلااف: : الم اايا أ  ااار الصااحاحي  .92
، تحقياااق: مصاااطفى عباااد القاااادر عطاااا،  اااا(455في الم ااارو، باااابن الب اااع أباااو عباااد هللا )الن ساااابور 

 ذ.1335 ه/1411الطب ي: اوولى، ، بيروف االناير: دار الختب ال لم ي 
أباو  ي داود بان الجاارود البصار  سل مان بن( الط السي)الميلف: : م نا أب  ااوا الطا ل   .99

، مصاار االناياار: دار  جاار ، عبااد المحساان التر ااي المحقااق: الااد تور محمااد باان،  ااا(254فداود )
 .ذ1333 / ا1413 سني النير: الطب ي: اوولى،
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 التم مااايأحماااد بااان علاااي بااان المُثناااى بااان  حياااى  (أباااو   لاااى)الميلاااف: : م ااانا أبااا  اعاااار .94
الطب ااي: ، دميااق االناياار: دار الماا مون للتااراث ، حسااين ساال ذ أسااد المحقااق:،  ااا(957فالموصاالي )

 ذ.1384 ه/1454 نير:سني ال اوولى،
الميلااف: ابااان را و اار إسااحاق باان إباارا  ذ باان مخلااد الحنظلاااي : م اانا إ ااح   باا   اهواااه .95

الناياار: م تبااي ، المحقاق: د. عبااد الغفااور باان عباد الحااق البلويااي،  ااا(298فالماروزي أبااو   قااوب )
 ذ.1331 ه/1412سني النير:  الطب ي: اوولى،، المديني المنورة ااع مان 

بن محمد بن حنب  بن  االل بان أساد  (أحمد)اعماذ الميلف: :   أحما ب  حنبلم نا اإلم  .95
 .إيارا،: د، عاادل مرياد، وآخارون ، و حقاق: يا يب اورنايوطالم،  اا(241فاليايباني أباو عباد هللا )

 / اا1421 ساني النيار: الطب ي: اوولى،، الناير: ميسسي الرسالي، عبد هللا بن عبد المحسن التر ي
 .ذ2551

اارَّاج)الميلااف: : ل اا ةاج )طبعااة أتاا ى لاكياا ب ال اا با(م اانا ا .97 محمااد باان إسااحاق باان  (السَّ
الناياار: إدارة ، إرياااد الحااق اوثااري  :حققاار،  ااا(919فإباارا  ذ الخراساااني الن سااابوري أبااو ال باااس )

 .ذ2552 / ا1429: سني النير ،، ص  آباد ا ال لوذ اوثريي
ا،ع الحميااري ال ماااني الصاان اني أبااو ب اار باان  ماااذ باان ناا (عبااد الاارزاق)الميلااف: : المصاانا .98
 الطب اي: الثان اي،، الهناد ا النايار: المجلاس ال لماي، المحقق: حبياب الارحمن اوعظماي،  ا(211ف)

 ه.1459 سني النير
 ر اللخماي اليااميسل مان بن أحمد بن أيوب بن مطي (الطبراني)الميلف: : المعج  األو ط .93

 ،عبد المحسن بن إبرا  ذ الحسيني ،عو  هللا بن محمد طارق بن  ق:يحق، ت ا(955فأبو القاسذ )
 ه.1415سني النير:، القا رةا  دار الحرمين دار النير:

 ر اللخماي اليااميسال مان بان أحماد بان أياوب بان مطيا (الطبراني)الميلف: : المعج  الكبي  .45
 ات م ااي  دار النياار: م تبااي اباان، المحقااق: حماادي باان عبااد المجيااد الساالفي،  ااا(955فأبااو القاسااذ )

 .الطب ي: الثان ي، القا رة
موسااااى  أحمااااد باااان الحسااااين باااان علااااي باااان)البيهقااااي( الميلااااف: : مع هااااة ال اااان  واآلثاااا   .41

، المحقااااق: عبااااد الم طااااي أمااااين قل جااااي،  ااااا(458فالبيهقااااي أبااااو ب اااار ) الُخْسااااّرْوِجردي الخراساااااني
بيروف(، دار الوعي ا ق باخستان(، دار قتيبي )دمي ا ام ي الدراساف اعسالم ي ) راتييالنايرون: ج

 .ذ1331 /ه1412 سني النير: الطب ي: اوولى،، القا رة( ادميق(، دار الو،اء )المنصورة  ا)حلب 
 باان مالااا باان أنااس باان (مالااا)اعماااذ الميلااف : :  وااااة احياار الايثاا  اموطاال اإلماا   م لااأ  .42

: دار إح ااء التاراث النايار  ،تحقياق : محماد ،اياد عباد البااقي، ( اا173ف) المادني اوصبحي عامر
 .مصر اال ربي 
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 مختلف الحديث:
أحماااد بااان محماااد بااان ساااالمي بااان عباااد الملاااا )الطحااااوي( الميلاااف: :  ااا ح م اااكل اآلثااا   .49

الطب اااي: ، النايااار: ميسساااي الرساااالي، تحقياااق: يااا يب اورنااايوط ، اااا(921فالمصاااري أباااو ج فااار )
 .ذ1434 / ا1415 ، سني النير:اوولى

أحماااد بااان محماااد بااان ساااالمي بااان عباااد الملاااا )الطحااااوي(  الميلاااف: : ااا ح معااا ن  اآلثااا   .44
 ر راج، محمد سيد جاد الحقو  ،حققر وقدذ لر: محمد ز ري النجار،  ا(921فالمصري أبو ج فر )

، الطب اي: اوولاى، النايار: عاالذ الختاب، ورقذ  تبر وأبوابر وأحاديثر:  يوسف عبد الرحمن المرعيالي
 .ذ1334 / ا1414 سني النير:

 يث:شروح الحد
محماد عباد الارحمن بان عباد  ي(المباار فور )الميلاف: : يحفة األحوذي ب  ح ج مع الي ماذي .45

 .بيروف االناير: دار الختب ال لم ي ،  ا(1959فالرح ذ أبو ال ال )
يوسف بن عبد هللا )ابن عبد البر( الميلف: : اليمةيا لم  ه  الموطل م  المع ن  واأل  نيا .45

 ،تحقياق: مصاطفى بان أحماد ال لاوي ،  اا(459فلقرطباي أباو عمار )بن محمد بن عبد البر النمري ا
النيار:  ، سانيالمغارب االناير: وزارة عموذ اووقا، والييون اعسالم ي ، محمد عبد الخبير الب ري و 

 . ا1987
سااراج الاادين عماار باان علااي باان  (اباان الملقاان)الميلااف: : اليوضاااح ل اا ح الجاا مع الصااحاح .47

المحقااااق: دار الفااااالح للبحااااث ال لمااااي وتحقيااااق ،  اااا(854فأحماااد اليااااا، ي المصااااري أبااااو حفااااص )
 .ذ2558 / ا1423 سني النير: الطب ي: اوولى،، دميق ا الناير: دار النوادر، التراث
 الميلاف:: (كف اة الح جة ه    ح  ن  ابا  م جاه)ح  اة ال ناي  ار  ن  اب  م جه  .48
 .بيروف االناير: دار الجي  ،  ا(1198ف) محمد بن عبد الهادي التتوي أبو الحسن (السندي)

محماود بان أحماد بان موساى الغيتاابى الحنفاى بادر  )ال يناي(: الميلاف :  ح  ن  أب  ااوا .43
: م تباي النايار، : أبو المناسر خالاد بان إبارا  ذ المصاري المحقق،  ا(855فالدين ال ينى أبو محمد )

 .ذ1333/  ا1425 سني النير: ،الطب ي: اوولى، الريا  االريد 
حُ  .55 اااا   َ ااا   ا ااا   بَفَوا  اااا  ُم   َاااا ض الُمَ ااام ر إ كَمااا ُل الُمع  ااار    اااا    ل اَق ض  اح ُم   الميلاااف: : َصاااح 

المحقاااق: ،  اااا(544فأباااو الف ااا  ) بااان ع اااا  ال حصااابي السااابتيبااان موساااى  (ع اااا )القا اااي 
 / اااا1413 ساااني النيااار: الطب اااي: اوولاااى،، مصااار االنايااار: دار الو،ااااء ، الاااد تور  ْحّياااى ِإْساااّماِعي 

 .ذ1338
محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى  )ال يني( الميلف::  مات الق  ي   ح صحاح البت  ي  .51

 .بيروف االناير: دار إح اء التراث ال ربي ،  ا(855فالحنفى بدر الدين ال ينى أبو محمد )



2

5 5 
 

 ثبت املصادر واملراجع                    
255 

 ااو  المعبااوا  اا ح  اان  أباا  ااوا، ومعااه ح  اااة اباا  القااا : يةااذيب  اان  أباا  ااوا  .52
اضاا ح  ااااه وم ااك حمااد أياار، باان أمياار باان علااي باان حياادر م (ال ظاا ذ آبااادي)الميلااف: : اليهوا 

ساني  الطب ي: الثان ي،، بيروف االناير: دار الختب ال لم ي ،  ا(1923ف)أبو عبد الرحمن  الصد قي
 ا.ه1415 النير:

زين الدين عبد الرحمن بن الحنبلي(  بن رجب)االميلف: : هيح الب  ي   ح صحاح البت  ي  .59
محمود بن يا بان بان عباد  - 1 تحقيق:،  ا(735فالحنبلي ) البغدادي ثذ الدميقيب أحمد بن رج

د عزف السي - 4،إبرا  ذ بن إسماعي  القا ي - 9، مجدي بن عبد الخالق اليا، ي -2، المقصود
عااااالء باااان  - 7، صااااالح باااان سااااالذ المصااااراتي - 5، محمااااد باااان عااااو  المنقااااوب - 5، المرسااااي

المديناي  االنايار: م تباي الغربااء اوثرياي  عباد الخاالق الياا، ي.صابري بان  - 8، مصطفى بن  ماذ
 / اااا1417 ساااني النيااار: الطب اااي: اوولاااى،، القاااا رة االحقاااوق: م تاااب تحقياااق دار الحااارمين ، النبو اااي
 .ذ1335

أحمد بن علي بان محماد بان أحماد )ابن حجر( الميلف: : هيح الب  ي   ح صحاح البت  ي  .54
قااذ ، رقذ  تبر وأبوابر وأحاديثر: محمد ،ياد عباد البااقي(،  ا852فبن حجر ال سقالني أبو الف   )

عل ر ت ل قاف ال المي: عبد ال زيز بن ، بإخراجر وصححر وأير، على طب ر: محب الدين الخطيب
 ذ.1973 سني النير: بيروف، االناير: دار الم ر،ي  ،عبد هللا بن باز

عبياد هللا باان محماد عبااد مبااار فوري( )الالميلاف: : م  ا ت المفاا ياح  اا ح م اك ت المصاا باح .55
لبحاااوث ال لم اااي النايااار: إدارة ا،  اااا(1414فالساااالذ بااان خاااان الرحمااااني المباااار فوري أباااو الحسااان )

 .ذ1384 / ا1454 ، سني النير:الطب ي: الثالثي، بنارس الهند ا الجام ي السلف ي ،والدعوة واع،تاء
محياي الادين  حياى بان يار، وي( )الناو الميلاف: : المنة ج   ح صحاح م ا  ب  الحجا ج .55

سااني  الطب ااي: الثان ااي،، بيااروف االناياار: دار إح اااء التااراث ال ربااي ،  ااا(575فالنااووي أبااو ز ريااا )
 ه.1932 النير:

 التخريج، والزوائد:
الميلف: )البوصيري( أحمد بن أباي ب ار بان : إيح ف التي ت المة ت بزوا ا الم  نيا الع  ت .57

 اااا(، المحقاااق: دار الميااا اة 845الخنااااني الياااا، ي أباااو ال بااااس )فإساااماعي  بااان سااال ذ البوصااايري 
للبحث ال لمي بإيرا، أبو تم ذ  اسر بن إبرا  ذ، دار النير: دار الوطن للنير ا الرياا ، الطب اي: 

 .ذ1333 ا/ 1425اوولى، سني النير: 
علي بان أحمد بن )ابن حجر( الميلف: : يح ف المة ت ب لفوا ا المبيك ت م  أط اف الع  تا .58

تحقيق : مر از خدماي الساني والسايرة ، ،  ا(852فمحمد بن أحمد بن حجر ال سقالني أبو الف   )
 ،الملاا ،هاد لطباعاي المصاحف الياريف بالمدينايالناير: مجمع  ،بإيرا، د ز ير بن ناصر الناصر

 .ذ1334 /ه1415سني النير:  الطب ي : اوولى،، السني والسيرة النبو ي بالمدينيومر ز خدمي 
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الم يت ج م  األح ايث المتي  ت مم  ل  يت جه البتا  ي وم اا  ها  ) األح ايث المتي  ت  .53
  اء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي أبو عباد هللا )ال  اء المقدسي( الميلف: : ( صحاحيةم 

، بياااروف االنايااار: دار خ ااار ، دراساااي وتحقياااق: عباااد الملاااا بااان عباااد هللا بااان د ااا ب،  اااا(549ف)
 .ذ2555 / ا1425 سني النير:  ي: الثالثي،الطب
ن ا المعَيا   بلط اف الم َنا الحنباا أ .55 أحماد بان علاي بان )ابان حجار( الميلاف: : ط اف الُم  

، دار ا دمياق النايار: دار ابان  ثيار،  اا(852فمحمد بن أحمد بن حجار ال ساقالني أباو الف ا  )
 .بيروف ا الخلذ الطيب

 (ابان الملقان)الميلف: : واألث   الواقعة ه  ال  ح الكبي  البا  المني  ه  يت يج األح ايث .51
المحقاق: مصاطفى ،  اا(854فسراج الدين عمر بن علي بان أحماد الياا، ي المصاري أباو حفاص )

، الريااا  االناياار: دار الهجاارة للنياار والتوزيااع ، وعبااد هللا باان ساال مان و اساار باان  مااال ،أبااو الغاا ط
 .ذ2554 / ا1425 سني النير: الطب ي: الولى،

علااي باان محمااد باان عبااد )اباان القطااان( الميلااف : : بااا   الااوه  واإليةاا   هاا  كياا ب األحكاا   .52
النايار: ، المحقاق: د. الحساين آياف سا يد،  اا(528فالملا الختامي الحميري الفاسي، أبو الحسان )

 .ذ1337/  ا1418 سني النير: الطب ي: اوولى،، الريا  ادار طيبي 
الميلااف: )الماازي( يوسااف باان عبااد الاارحمن باان يوسااف : طاا افيحفااة األ اا اف بمع هااة األ .59

: عبااااد الصاااامد ياااار، الاااادين، الناياااار: الم تااااب  ااااا(، المحقااااق742ماااازي أبااااو الحجاااااج )فالخلبااااي ال
 .ذ1389 ا/ 1459اعسالمي ، والدار القّ مي، الطب ي: الثان ي، سني النير: 

لاي بان محماد بان أحماد بان ع)ابان حجار( الميلاف: : يغايا اليعاياا  اار صاحاح البتا  ي  .54
، المحقااق: ساا يد عبااد الاارحمن موسااى القزقااي،  ااا(852فأحمااد باان حجاار ال سااقالني أبااو الف اا  )

 ه.1455 سني النير: الطب ي: اوولى، ،عمان ،بيروفا دار عمار  ،الناير: الم تب اعسالمي
أحماد بان علاي )ابان حجار( الميلاف: : الياتاص الحبي  ه  يت يج أح ايث ال اهعا  الكبيا  .55
، النايااار: دار الختاااب ال لم اااي،  اااا(852فمحماااد بااان أحماااد بااان حجااار ال ساااقالني أباااو الف ااا  )بااان 

 ذ.1383 / ا1413 سني النير: ،الطب ي: اوولى
اويقودري  محمد ناصر الدين)اولباني(  الميلف:: يم   المنة ه  اليعايا  ار هقه ال نة .55

 .الطب ي: الخامسي، الناير: دار الرا ي،  ا(1425ف)أبو عبد الرحمن اولباني 
محماد بان أحماد بان عباد  )ابان عباد الهاادي(: الميلاف: ينقاح اليحقيا ه  أح ايث اليعاياا .57

، وعبد ال زيز بن ناصر الخبااني ،: سامي بن محمد بن جاد هللاتحقيق،  ا(744فالهادي الحنبلي )
 .ذ2557 / ا1428 سني النير ،اوولى :الطب ي، الريا  ادار النير: أ واء السلف 

ن عاالء الادين علاي بان عثماا (ابان التر مااني)الميلاف: : الجوه  النق   ار  ن  البيةقا  .58
 .الناير: دار الف ر،  ا(755فأبو الحسن ) بن إبرا  ذ المارديني
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أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )ابن حجر( الميلف: : الا ااة ه  يت يج أح ايث الةاااة .53
: الناير، محقق: السيد عبد هللا  ايذ ال ماني المدنيال،  ا(852فبن حجر ال سقالني أبو الف   )

 .بيروف ادار الم ر،ي 
محماد ناصار )اولبااني(  الميلاف::  ا اة األح ايث الصحاحة و  ء م  هقةة  وهوا اه  .75

النايار: م تباي الم اار، للنيار والتوزياع، ،  اا(1425ف)أباو عباد الارحمن اويقودري اولبااني  الدين
 .لىالطب ي: اوو ، الريا 

محماد )اولبااني(  الميلف::  ا اة األح ايث الضعافة والموضو ة وأث ه  ال يئ ه  األمة .71
ا  : دار الم ااااار،دار النياااار،  ااااا(1425ف)أبااااو عبااااد الاااارحمن اويااااقودري اولباااااني  ناصاااار الاااادين

 .ذ1332 ا/ 1412: النيرسني ، الطب ي: اوولى ،الريا 
أبااو عبااد اويااقودري اولباااني  صاار الاادينمحمااد نا)اولباااني( : الميلااف: صااحاح أباا  ااوا .72

 /ه1429 سااني النياار: ،اوولااى :الطب ااي، الخويااف ا: ميسسااي لااراس الناياار،  ااا(1425ف)الاارحمن 
 .ذ2552

أبااو اويااقودري اولباااني  محمااد ناصار الاادين)اولباااني( : الميلااف: األ  –ضااعيا أباا  ااوا  .79
 ، ساااني النيااار:الطب اااي: اوولااى، الخويااف ا: ميسسااي لاااراس دار النيااار،  ااا(1425ف)عبااد الااارحمن 

 .ه1429
ناور الادين علاي بان أباي ب ار الهيثماي  )الهيثماي(: الميلف: البزا  زوا ا    األ ي   ك ا .74
 اوولاى،: الطب اي، بياروف الرسالي ا ميسسي: الناير، اوعظمي الرحمن حبيب: تحقيقه(، 857)ف

 .ذ1373 / ا1933 سني النير:
نااور الاادين علااي باان أبااي ب اار الهيثمااي  ميلااف: )الهيثمااي(ال: مجمااع الزوا ااا ومنبااع الفوا ااا .75
 ساااني النيااار:بياااروف،  ا دار الف ااار ، النايااار:بتحريااار الحاااا،ظين: ال راقاااي وابااان حجااار ه(،857)ف

 ذ.1332 / ا1412
 (ابن الملقن)الميلف: : متيصُ  ا ياَ اأ الح ه و الذةهب   ار ُم ياَ أ أب   با هللا  الَح ك  .75

تحقياق: ّعباد هللا بان ،  اا(854فبن أحمد اليا، ي المصري أبو حفاص ) سراج الدين عمر بن علي
، الرياااا  ا النايااار: ّداُر الّ اِصاااّمي، دباااد هللا بااان ّعباااد الّ زياااز آل حمّياااّسااا د بااان عّ ، و حماااد اللّحياااّدان

 . ا1411 سني النير: الطب ي: اوولى،
ن علاي بان محماد أحماد با)ابان حجار( الميلاف: : ني  ج األهك   ه  يت يج أح اياث األذكا   .77

، النايار: تحقيق: حمدي عبد المجياد السالفي،  ا(852فبن أحمد بن حجر ال سقالني أبو الف   )
 .دميق ا دار ابن  ثير

الميلااف: : نصااب ال ااااة ألح ايااث الةاااااة مااع ح  ااييه بغاااة األلمعاا  هاا  يتاا يج الزياعاا  .78
ذ للختاااب: قاادّ ،  ااا(752فد )جمااال الاادين عبااد هللا باان يوسااف باان محمااد الزيل ااي أبااو محماا)الزيل ااي( 
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صححر وو ع الحاي ي: عباد ال زياز الديوبنادي الفنجااني، إلاى  تااب الحاج، ، محمد يوسف الّبُنوري 
/ دار بيااروف االنايار: ميسساي الريااان ، المحقااق: محماد عوامااي، ثاذ أخملهاا محمااد يوساف الخااملفوري 

 .ذ1337 ا/1418 سني النير: الطب ي: اوولى،، جدة ا القبلي للثقا،ي اعسالم ي
 مصطلح الحديث: 

محماد بان عباد الارحمن بان  )الساخاوي(الميلاف: : هيح المغيث ب  ح الفاة الحايث لاع اقا  .73
الناياار: م تبااي ، المحقااق: علااي حسااين علااي،  ااا(352فمحمااد باان أبااي ب اار السااخاوي أبااو الخياار )

 .ذ2559 ا / 1424 سني النير: الطب ي: اوولى،، مصر االسني 
أحماد بان علاي بان ثاباف بان أحماد )الخطياب البغادادي( الميلاف: :   ال واااةالكف اة ه   اا .85

، إباارا  ذ حماادي الماادني ،المحقااق: أبااو عباادهللا السااورقي ،  ااا(459فباان مهاادي البغاادادي أبااو ب اار )
 .المديني المنورة ا  تبي ال لم يالناير: الم

موسى اوصبهاني( )أبو الميلف: : الاط  ا م  اق  ا المع  ف ه   او  الحف ظ األ   ف .81
المحقاق: أباو عباد ،  اا(581فأباو موساى ) اوصابهاني المادينيمحماد بان عمار بان أحماد بان عمار 

 .ذ1333 / ا1425، سني النير:الطب ي: اوولى، الناير: دار الختب ال لم ي، هللا محمد علي سما
محمااااد باااان عبااااد هللا باااان محمااااد باااان حمدو اااار  (الحاااااخذ)الميلااااف: : مع هااااة  اااااو  الحااااايث .82
، دراساااي وتحقياااق: ز يااار يااافيق الخباااي،  اااا(455فن ساااابوري الم ااارو، باااابن الب اااع أباااو عباااد هللا )ال

 .الناير: دار إح اء ال لوذ
الميلاف: ابان الصاالح عثماان بان عباد : (مع هاة أناواع  ااو  الحاايثمقامة اب  الصالح ) .89

، سااين الفحاا مااا ر  ا االمحقااق: عبااد اللطيااف الهماا ذ ،  ااا(549فالاارحمن، أبااوعمرو، تقااي الاادين )
 .ذ2552 ا/ 1429 سني النير:، الطب ي: اوولى، الناير: دار الختب ال لم ي

الميلف: )ابن حجر( أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بان : النكت  ار كي ب اب  الصالح .84
المحقاق: رب اع بان  ااادي عميار المادخلي، النايار: عمااادة   ااا(852)فحجار ال ساقالني أباو الف ا  

م ااااااااي اعسااااااااالم ي ا المدينااااااااي المنااااااااورة، الطب ااااااااي: اوولااااااااى، سااااااااني النياااااااار: البحااااااااث ال لمااااااااي بالجا
 .ذ1384 ا/1454

 العلل، والسؤاال :
علاي بان عمار بان أحماد بان مهادي بان  (الادارقطني)الميلاف: : اإللزام ت والييبع لااا قطن  .85

 النايار: دار، تحقيق: مقبا  بان  اادي الاوداعي،  ا(985فمس ود البغدادي الدارقطني أبو الحسن )
 .ذ1385 / ا1455 سني النير: الطب ي: الثان ي،، بيروف ا  يالختب ال لم

الياا بعو  الثقاا ت الُماايكا   هاا   اام  ة  ماا  الصااح بة مماا  لةاا   وااااة  اانة  هاا  الكيااب  .85
الباحث: مبارا بن سيف الهاجري، : ال ية )م  ح ف ال ي  إلر يت  ح ف العي (    لة اكيو ات
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الناياااار: ميسسااااي الريااااان، الطب ااااي: اوولااااى، سااااني النياااار:  إياااارا،: أ.د ساااا دي مهاااادي الهاياااامي،
 ذ.2555ه/ 1425

مع هة ال ج ل    احير ب  معي  وهاه     ا  ب  )ي  يخ اب  معي  ا  وااة اب  مح ز  .87
الماين  وأب  بك  ب  أب   يبة ومحما ب   با هللا ب  نمي  وغي ه /  واااة أحماا با  محماا با  

 حيااى باان م ااين باان عااون باان زياااد باان بسااطاذ المااري م ااين( )اباان الميلااف: : (الق  اا  باا  محاا ز
 االنايااار: مجماااع اللغاااي ال رب اااي ، المحقاااق: محماااد  امااا  القصاااار،  اااا(299فالبغااادادي أباااو ز رياااا )

  .ذ1385 ا، 1455 سني النير: الطب ي: اوولى،، دميق
يااد  حياى بان م اين بان عاون بان ز )ابان م اين( الميلف: : ي  يخ اب  معي  ) وااة الاو ي( .88

الناياار: ، المحقااق: د. أحمااد محمااد نااور ساايف،  ااا(299فباان بسااطاذ المااري البغاادادي أبااو ز ريااا )
ح اااااء التااااراث اعسااااالمي   سااااني النياااار: الطب ااااي: اوولااااى،، م ااااي الم رمااااي امر ااااز البحااااث ال لمااااي وا 

 ذ.1373 ه/1933
عاون  حياى بان م اين بان )ابان م اين( : الميلاف: الااا م   ثما   ا  وااة معي  اب  ي  يخ .83

ساايف،  نااور محمااد أحمااد. د: ، المحقااق ااا(299فباان زياااد باان بسااطاذ المااري البغاادادي أبااو ز ريااا )
 دميق. ا للتراث الم مون  دار: الناير

ولاي الادين أحماد بان عباد  (ابان ال راقاي)الميلاف: : يحفة اليحصيل ه  ذكا   وات الم ا ايل .35
 .الريا  االناير: م تبي الريد ، رةالمحقق: عبد هللا نوا،  ا(825ف) أبو زرعيالرح ذ بن الحسين 

    لادي بان خليا  الادين صاالح)ال الئاي( الميلاف : : ج مع اليحصيل ه  أحك   الم ا ايل .31
، بياروف االنايار: عاالذ الختاب ، حمدي عبد المجيد السلفي المحقق:(، ا 751ف) س يد أبو ال الئي

 ذ.1385 ه/1457 ، سني النير:الطب ي: الثان ي
الميلااف: :  وااااة: الماا وذي وغياا  ا ومع هااة ال جاا ل ألحمااا باا  حنباال الجاا مع هاا  العااال  .32

المحقااق: ،  ااا(241فباان محمااد باان حنباا  باان  ااالل باان أسااد الياايباني أبااو عبااد هللا ) (أحمااد)اعماااذ 
 .ذ1388 / ا1458الطب ي: اوولى،  ،بومباى ا الناير: الدار السلف ي، وصي هللا بن محمد عباس

  ااوا  اااام   باا  األ ااعث ال ج ااي ن  هاا  مع هااة ال جاا ل  ااالاالت أباا   بيااا اآلجاا ي أباا .39
ساال مان باان اوياا ث باان إسااحاق باان بيااير باان يااداد باان  (أبااو داود)الميلااف: : وجاا حة  ويعاااياة 

ِجْستاني ) النايار: ميسساي ، المحقاق: عباد ال لا ذ عباد ال ظا ذ البساتوي ،  ا(275فعمرو اوزدي السِّ
 .الريان
أحمااد بان محماد باان  (البرقااني)الميلاف: : ااااة الك جا   نااه االاالت الب قاا ن  لاااا قطن   و  .34

الناير:  تب خانر ، المحقق: عبد الرح ذ محمد أحمد القيقري ،  ا(425فأحمد بن لالب أبو ب ر )
 . ا1454 سني النير: الطب ي: اوولى،، ل ور اجميلي 
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دو ااار محماااد بااان عباااد هللا بااان محماااد بااان حم (الحااااخذ)الميلاااف: :  اااالاالت ال اااجزي لاحااا ك  .35
المحقاااق: مو،اااق بااان عباااد هللا بااان عباااد ،  اااا(455فالن ساااابوري الم ااارو، باااابن الب اااع أباااو عباااد هللا )

 ااااا، 1458 سااااني النياااار: الطب ااااي: اوولااااى،، بيااااروف ادار النياااار: دار الغاااارب اعسااااالمي ، القااااادر
 .ذ1388

موسااى محمااد باان الحسااين باان محمااد باان  (الساالمي)الميلااف: :  ااالاالت ال ااام  لااااا قطن  .35
ساا د باان  .د تحقيااق: ،ريااق ماان الباااحثين بإياارا، وعنا ااي،  ااا(412فأبااو عبااد الاارحمن ) سااابوري الن 

 . ا1427 سني النير: الطب ي: اوولى،، خالد بن عبد الرحمن الجريسي .و د ،عبد هللا الحميد
زياان الاادين عبااد الاارحمن باان أحمااد باان الحنبلااي(  باان رجااب)االميلااف: :  اا ح  ااال الي مااذي .37

النايار: ، المحقق: الد تور  ماذ عبد الرح ذ سا يد،  ا(735فالحنبلي ) الدميقيالبغدادي ثذ رجب 
 .ذ1387 /ه1457 سني النير: الطب ي: اوولى،، الزرقاء ام تبي المنار 

)اباان الميلااف: : (هاال اليقااااس بم ايااب الموصااوهي  ب ليااالاسأيع يااا طبقاا ت المال ااي  ) .38
المحقاق: د.   اا(852فقالني أباو الف ا  )أحمد بن علي بن محمد بن أحماد بان حجار ال ساحجر( 

 ه/1459 ساني النيار: الطب اي: اوولاى،، عمان االناير: م تبي المنار ، عاصذ بن عبدهللا القريوتي
1389.  

علاااي باااان عبااااد هللا باااان ج فاااار الساااا دي بااااالولء المااااديني، )اباااان المااااديني( الميلااااف: : العااااال .33
 االناير: الم تب اعسالمي ، اوعظميالمحقق: محمد مصطفى ،  ا(294فالبصري، أبو الحسن )

 ذ.1385سني النير: الطب ي: الثان ي،، بيروف
أباااو محماااد  عباااد الااارحمن بااان محماااد بااان إدرياااس الااارازي الميلاااف: )ابااان أباااي حااااتذ( : العاااال .155
خالاد بان  .و د ،س د بن عبد هللا الحمياد .ريق من الباحثين بإيرا، وعنا ي دتحقيق: ،ه(، 927)ف

 / ااااا1427 سااااني النياااار: الطب ااااي: اوولااااى،، الناياااار: مطااااابع الحم  ااااي ،عبااااد الاااارحمن الجريسااااي
 .ذ2555
ُمّحمَُّد بُن  )ابن عمار اليهيد( الميلف::  ال األح ايث ه  كي ب صحاح م ا  ب  الحج ج .151

ااِد  ساان المحقااق: علااي باان ح،  ااا(917فالّهااّرِوي  ّأُبااو الّفْ ااِ  ) الّجاااُرْوِدي  ّأِبااي الُحّسااْيِن ّأْحّمااّد بااِن ُمّحمَّ
 .الريا  االناير: دار الهجرة ، الحلبي
 ساااى بااان ّساااْورة بااان موساااى بااان محماااد بااان ع)الترماااسي( الميلاااف: :  اااال الي ماااذي الكبيااا  .152

المحقااق: ، رتباار علااى  تااب الجااامع: أبااو طالااب القا ااي،  ااا(273فأبااو ع سااى ) ال ااحاا الترمااسي
م تباي  ،ير: عالذ الختاب النا، محمود خلي  الص يديو  ،أبو الم اطي النوري و  ،صبحي السامرائي 

 ه.1453 سني النير: الطب ي: اوولى،، بيروف االنه ي ال رب ي 
علاي بان عمار  (الادارقطني) الميلف: :(العال الوا ات ه  األح ايث النبواة ال الاا قطن  ) .159

المجلاداف مان اوول، ،  اا(985فبن أحمد بان مهادي بان مسا ود البغادادي الادارقطني أباو الحسان )
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، الرياا  االنايار: دار طيباي ، ج: محفاوظ الارحمن زيان هللا السالفيتحقياق وتخاري عيار إلى الحاادي
 والمجلاداف مان الثااني عيار، إلاى الخاامس عيار ذ.1385 / ا1455 ، سني النير:الطب ي: اوولى

 الطب اي: اوولاى،، الدماذ االناير: دار ابن الجوزي  ،علق عل ر: محمد بن صالح بن محمد الدباسي
 . ا1427 :سني النير

بان محماد  (أحماد)اعمااذ الميلاف: : ،  وااة ابناه  باا هللالإلم   أحما العال ومع هة ال ج ل .154
، المحقق: وصي هللا بن محمد عباس،  ا(241فبن حنب  بن  الل بن أسد الييباني أبو عبد هللا )

 .ذ2512 / ا 1422 سني النير: الطب ي: الثان ي،، الريا  االناير: دار الخاني 
: الفوا ااا المجمو ااة هاا  بااا   ماا  وقااع هاا  صااحاح م ااا  ماا  األح ايااث المقطو ااة غاا   .155

 لقريي الموي النابلساي ثاذ المصاري اعلي بن عبد هللا بن علي   حيى بن (الرييد ال طار)الميلف: 
، المديناي المناورة ا م تباي ال لاوذ والح اذ النايار:، المحقاق: محماد خرياا،ي،  اا(552ف) أبو الحسين
 . ا1417 سني النير: ولى،الطب ي: او

أباو زرعاي  ولاي الادين أحماد بان عباد الارح ذ بان الحساين (ابان ال راقاي): الميلاف: المال ي  .155
، : دار الو،ااااءالنايااار، د. نا،اااس حساااين حمااااد ،ر، اااف ،اااوزي عباااد المطلاااب5: دالمحقاااق،  اااا(825ف)

 .ذ1335 / ا1415 ، سني النير:: اوولىالطب ي
أبااو محمااد  عبااد الاارحمن باان محمااد باان إدريااس الاارازي تذ( الميلااف: )اباان أبااي حااا: الم ا اايل .157
 :، الطب اااايا بيااااروف ميسسااااي الرسااااالي :الناياااار، ياااا ر هللا ن مااااي هللا قوجاااااني :تحقيااااقه(، 927)ف

 ه.1937 :سني النير، اوولى
بان  (أحماد)اعمااذ الميلاف:  :م   ل اإلم   أحما با  حنبال  واااة ابناه أبا  الفضال صا لح .158

 .الهند االناير: الدار ال لم ي ،  ا(241فن أسد الييباني أبو عبد هللا )محمد بن حنب  بن  الل ب
سال مان بان اويا ث  (أباو داود)الميلاف: : م   ل اإلم   أحما  وااة أب  ااوا ال ج ي ن  .153

ِجْساتاني ) تحقياق: أباي م ااس طاارق ،  اا(275فبن إسحاق بن بيير بن يداد بان عمارو اوزدي السِّ
 .لناير: م تبي ابن ت م ي، مصرا، بن عو  هللا بن محمد

)اباان م ااين( الميلااف: : ماا  كااال  أباا  زك ياا  احياار باا  معااي  هاا  ال جاا ل ) وااااة طةماا  ( .115
المحقااق: د. ،  ااا(299ف حيااى باان م ااين باان عااون باان زياااد باان بسااطاذ المااري البغاادادي أبااو ز ريااا )

 .دميق االناير: دار الم مون للتراث ، أحمد محمد نور سيف
 جم:الطبق ا ، والترا 

اابِّّي  )و  ااع البغاادادي( الميلااف:: أتباا   القضاا ت .111 ااُد ْبااُن ّخّلااِف ْبااِن ّح َّاااّن ْبااِن ّصااّدّقّي ال َّ ُمّحمَّ
الناياار: الم تبااي التجاريااي ، ق: عبااد ال زيااز مصااطفى المرالااييااحق، ت ااا(955ف)ْ اار  ّأُبااو بّ  الّبْغااّداِديّ 
 .ذ1347/  ا1955 سني النير: الطب ي: اوولى،ا مصر،  الخبرى 
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خلياا  باان عبااد هللا باان أحمااد باان  (الخليلااي)الميلااف: :   اا ا هاا  مع هااة  اماا ء الحااايثاإل  .112
النايار: ، المحقاق: د. محماد سا يد عمار إدرياس،  اا(445فإبرا  ذ بان الخليا  القزويناي أباو   لاى )

 ه.1453 سني النير: الطب ي: اوولى،، الريا  ام تبي الريد 
أحماد  وأبامحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق  (الحاخذ الخبير)الميلف : : األ  م  والكنر .119

: الطب ااي، بالمدينااي ا الناياار : م تبااي الغرباااء اوثريااي، : يوسااف باان محمااد الاادخي المحقااق(،  ااا978)
 .ذ1334 سني النير: اوولى،
عااز الاادين أبااي الحساان علااي باان  (باان اوثياارالميلااف: )ا: أ ااا الغ بااة هاا  مع هااة الصااح بة .114

ا  الناياااار دار إح اااااء التاااراث ال ربااااي، عااااادل أحمااااد الر،ااااعي :قياااقتح(،  ااااا595)ف محماااد الجاااازري 
 .ذ1335 / ا1417 :سني النيربيروف، 

أحماد بان علاي بان محماد بان أحماد بان )ابان حجار( الميلف:  :اإلص بة ه  يمييز الصح بة .115
، تحقياق: عاادل أحماد عباد الموجاود وعلاى محماد م او ،  اا(852فحجر ال سقالني أبو الف   )

 . ا1415، سني النير: الطب ي: اوولى، بيروف االختب ال لم ي الناير: دار 
بن قليج بان عباد هللا الب جاري  (مغلطاي)الميلف:  :إكم ل يةذيب الكم ل ه  أ م ء ال ج ل .115

أبااو و  ،المحقااق: أبااو عبااد الاارحمن عااادل باان محمااد،  ااا(752ف) أبااو عبااد هللاالمصااري عااالء الاادين 
 سااني النياار: الطب ااي: اوولااى،، اروق الحديثااي للطباعااي والنياارالناياار: الفاا، محمااد أسااامي باان إباارا  ذ

 .ذ2551/  ا1422
الميلف: )ابن يونس( عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصاد،ي : ي  يخ اب  يونس المص ي  .117

 . ا1421نير: ل ا(، الناير: دار الختب ال لم ي ا بيروف، الطب ي: اوولى، سني ا947أبو س يد )ف
أحمااااد باااان عبااااد هللا باااان أحمااااد )أبااااو ن ااا ذ( الميلااااف: : (  أصاااابة  أتباااا )ياااا  يخ أصاااابة    .118

 ا النايااار: دار الختاااب ال لم اااي، المحقاااق: سااايد  ساااروي حسااان،  اااا(495فاوصااابهاني أباااو ن ااا ذ )
 .ذ1335/  ا1415سني النير: الطب ي: اوولى،، بيروف
لج فااي الميلااف: )البخاااري( محمااد باان إسااماعي  باان إباارا  ذ باان المغياارة ا ط:الياا  يخ األو اا .113

م تباااي دار  ،ه(، المحقاااق: محماااود إباارا  ذ زاياااد، الناياار: دار الاااوعي255البخاااري أباااو عبااد هللا )ف
 .ذ1377ه/ 1937القا رة، الطب ي: اوولى، سني النير:  ،حلب التراث ا
أحمااد باان علااي باان ثابااف باان أحمااد باان مهاادي )الخطيااب البغاادادي( الميلااف: :  يخ بغاااااياا  .125

الناير: دار الغرب اعسالمي ، المحقق: الد تور بيار عواد م رو،، ( ا459فالبغدادي أبو ب ر )
 .ذ2552 / ا1422سني النير:  الطب ي: اوولى،، بيروف ا 

،  اا(571فعلي بن الحسن بن  بي هللا أبو القاساذ ))ابن عساخر( الميلف: : ي  يخ ام ا .121
 .ذ1335 ه/1415النير:  ، سنيالناير: دار الف ر، المحقق: عمرو بن لرامي ال مري 
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 الج فاااي المغيااارة بااان إبااارا  ذ بااان إساااماعي  بااان محمااادالميلاااف: )البخااااري( : اليااا  يخ الكبيااا  .122
طباع تحاف ، الاد ن االطب ي: دائرة الم ار، ال ثمان ي، حيدر آبااد ه(، 255)ف هللا عبد أبو البخاري 

 .مراقبي: محمد عبد الم يد خان
 البصري بن عبيدة بن ريطي  ا اسمر زيدو ا  رعمر بن يب)ابن يبر( الميلف: : ي  يخ الماينة .129

 . ا1933ر: الني ، سنيحققر: ،ه ذ محمد يلتوف،  ا(252فأبو زيد )
أحماد بان علاي بان ثاباف )الخطياب البغادادي( الميلاف: : ه  ال  ا  ي ل  ياتاص المي  به .124

أحمااد  ،المحقااق: ميااهور باان حساان آل ساالمان،  ااا(459فباان أحمااد باان مهاادي البغاادادي أبااو ب اار )
 ه.1417 سني النير: الطب ي: اوولى،، الريا  ا الناير: دار الصم  ي، افاليقير 
محمد بن عبد الرحمن بان  )السخاوي( الميلف:: اليحفة الاطافة ه  ي  يخ الماينة ال  يفة .125

الطب اااي: ، بيااروف ا النايااار: الختااب ال لم اار،  ااا(352فمحمااد باان أباااي ب اار السااخاوي أباااو الخياار )
 .ذ1339ا/ 1414 ، سني النير:الولى
يامس الاادين محماد باان أحمااد بان عثمااان باان )الااس بي( تاا ليف: : ياذك ت الحفاا ظ )مااع ذيولااه( .125

ا النايااار: دار الختاااب ال لم اااي ، حقياااق: ز رياااا عمياااراف، ت اااا(748ف)ّقاْ مااااز الاااس بي أباااو عباااد هللا 
 .ذ1338 / ا1413 ، سني النير:اوولى :الطب ي، بيروف
أحمد بان علاي بان محماد )ابن حجر( الميلف: : أل بعةيعجيل المنفعة بزوا ا  ج ل األ مة ا .127

النايار: ، المحقاق: د. إخاراذ هللا إماداد الحاق،  اا(852فبن أحمد بن حجار ال ساقالني أباو الف ا  )
  .ذ1335 ، سني النير:الطب ي: اوولى، دار البيائر ا بيروف

سال مان  باجي()ال الميلف:: لم  ت ج له البت  ي ه  الج مع الصحاح ،اليعايل واليج يح  .128
المحقاق: د. ،  اا(474فبن خلف بن س د بن أيوب التجيبي القرطباي البااجي اوندلساي أباو الولياد )

 ذ.1385 ه/1455سني النير:  الطب ي: اوولى،، الريا  االناير: دار اللواء ، أبو لبابي حسين
أحماااد بااان علاااي بااان محماااد بااان أحماااد بااان حجااار )ابااان حجااار( الميلاااف: : يق ياااب اليةاااذيب .123
الطب ااي: ، سااوريا ا الناياار: دار الرياايد، المحقااق: محمااد عوامااي،  ااا(852فسااقالني أبااو الف اا  )ال 

 ذ.1385 ه/1455 سني النير:  اوولى،
محماد بان عباد الغناي بان أباي  (ابان نقطاي)الميلاف: : اليقييا لمع هة  وات ال ن  والم ا نيا .195

النايار: دار ، ل يوساف الحاوفالمحقق:  ماا،  ا(523فالحنبلي البغدادي أبو ب ر ) ب ر بن يجاإ
 .ذ1388 / ا1458 ، سني النير:الطب ي: اوولى، الختب ال لم ي

محيي الدين  حيى بان يار، الناووي أباو ز رياا )النووي( الميلف: : يةذيب األ م ء والاغ ت .191
عنيااف بنياارا وتصااح حر والت ليااق عل اار ومقابلااي أصااولر: ياار ي ال لماااء بمساااعدة إدارة ،  ااا(575ف)

 .بيروف ا  طلب من: دار الختب ال لم ي، المنيرييالطباعي 
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أحماااد بااان علاااي بااان محماااد بااان أحماااد بااان حجااار )ابااان حجااار( الميلاااف: : يةاااذيب اليةاااذيب .192
الطب اااي: ، الهناااد ا ر: مطب اااي دائااارة الم اااار، النظام ااايالنايااا،  اااا(852فال ساااقالني أباااو الف ااا  )

 . ا1925 سني النير: اوولى،
 يوسااف باان عبااد الاارحمن باان يوسااف)الماازي( لميلااف: ا: يةااذيب الكماا ل هاا  أ اام ء ال جاا ل .199

 االنايار: ميسساي الرساالي ، المحقق: د. بياار عاواد م ارو،،  ا(742فالخلبي المزي أبو الحجاج )
 ذ.1385 ه/1455 سني النير: الطب ي: اوولى،، بيروف
ابان ناصار )الميلاف: : يوضاح الم يبه ه  ضبط أ م ء ال وات وأن  بة  وألق بة  وكنا ه  .194

،  اااا(842ف) ب ااار وأبااا ق ساااي الدمياااقي الياااا، يبااان أحماااد البااان محماااد محماااد بااان عباااد هللا  (دينالااا
 ساني النيار: الطب اي: اوولاى،، بياروف االنايار: ميسساي الرساالي ، المحقق: محماد ن ا ذ ال رقسوساي

 .ذ1339
أباو حااتذ الُبساتي  التم ماي الادارميمحماد بان حباان بان أحماد )ابن حبان( الميلف: : الثق ت .195

 سني النير: الطب ي: اوولى،، حيدر آباد الد ن الهندا لناير: دائرة الم ار، ال ثمان ي ا،  ا(954ف)
 ذ.1379 / 1939
مع هاااة الثقااا ت مااا   جااا ل أهااال العاااا  والحاااايث ومااا  الضاااعف ء وذكااا  ماااذاهبة  الثقاا ت ) .195

،  اا(251فأحمد بن عبد هللا بان صاالح ال جلاى الخاو،ى أباو الحسان ))ال جلي( الميلف:  (وأتب  ه 
 الطب ااي: اوولااى،، المدينااي المنااورة ا تبااي الاادارالناياار: م ، المحقاق: عبااد ال لاا ذ عبااد ال ظا ذ البسااتوي 

 ذ.1385 ه/1455 سني النير:
أبااو  عبااد الاارحمن باان محمااد باان إدريااس الاارازي الميلااف: )اباان أبااي حاااتذ( : الجاا ح واليعااايل .197

 ساااني النياااار: الطب ااااي: اوولاااى،، روفبيااا االنايااار: دار إح ااااء التااااراث ال رباااي ه(، 927محماااد )ف
 .ذ1352/  ا1271
الجمع بي  كي ب  أب  نص  الكالب ذي وأب  بك  األصبة ن  الجمع بي   ج ل الصحاحي  ) .198

محمد بن طاا ر بان علاي  (ابن الق سرانيالميلف: ): ( حمةم  هللا يع لر ه   ج ل  البت  ي وم ا 
 ، ساني النيار:الثان اي :، الطب ايبياروف ا ال لم ايدار الختاب  النايار: ه(،557الف   ) وأبالمقدسي 
 ه.1455
أحمااااد باااان عبااااد هللا باااان أحمااااد )أبااااو ن اااا ذ( الميلااااف: : حااااااة األولااااا ء وطبقاااا ت األصاااافا ء .193

 ساااني النياااار: بجاااوار محا،ظاااي مصااار، االسااا ادة  دار النايااار:،  اااا(495فاوصااابهاني أباااو ن ااا ذ )
 .ذ1374 ا ا 1934
)الااس بي( : لميلافا: المجةااولي  وثقا ت هااية  لاي اياوا  الضاعف ء والمياا وكي  وتااا ما   .145

المحقاق: حمااد ،  اا(748ف)يمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن ّقاْ ماز الاس بي أباو عباد هللا 
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 / اا1987 سني النير: الطب ي: الثان ي،، م ي االناير: م تبي النه ي الحديثي ، بن محمد اونصاري 
 .ذ1357
عباااد الااارحمن بااان أحماااد بااان رجاااب الحنبلاااي(  بااان رجااابا)الميلاااف: : ذيااال طبقااا ت الحن بااااة .141

النايااار: ، المحقاااق: د عباااد الااارحمن بااان سااال مان ال ث ماااين،  اااا(735فالحنبلاااي ) لدمياااقيالبغااادادي ا
 .ذ2555 / ا1425 سني النير: الطب ي: اوولى، الريا  –م تبي ال ب  ان 

 الميلاااف :: (الةااااااة واإل  ااا ا هااا  مع هاااة أهااال الثقاااة وال اااااا) جااا ل صاااحاح البتااا  ي  .142
،  اااا(938فأباااو نصااار البخااااري الخالبااااسي ) أحماااد بااان محماااد بااان الحساااين بااان الحسااان )الخالبااااسي(

 ه.1457 سني النير: ،: اوولىالطب ي، بيروف االناير: دار الم ر،ي ، المحقق: عبد هللا الليثي
 ار أباو ب أحماد بان علاي بان محماد بان إبارا  ذ (ابان ّمْنُجوّ ار)الميلاف: :  ج ل صحاح م ا  .149

 ساني النيار: الطب اي: اوولاى،، بياروف االناير: دار الم ر،اي ، المحقق: عبد هللا الليثي،  ا(428ف)
 ه.1457
يامس الادين محماد بان أحماد بان عثماان بان ّقاْ مااز )الس بي( : لميلفا:  ي  أ ال  النبالء .144

، اورناايوط: مجموعي من المحققين بإيارا، الياي  يا يب المحقق،  ا(748ف)الس بي أبو عبد هللا 
 .ذ1385 ا/  1455سني النير: ، الطب ي: الثالثي، : ميسسي الرساليالناير
الت ماااي إساااماعي  بااان محماااد بااان الف ااا   (قاااواذ الساااني)الميلاااف: :  اااي  ال ااااا الصااا لحي  .145

ناياار: دار ال، تحقيااق: د.  اارذ باان حلمااي باان ،رحاااف باان أحمااد،  ااا(595ف) اوصاابهاني أبااو القاسااذ
 .الريا  ا الرا ي للنير والتوزيع

محماد بان عمارو بان موسااى بان حمااد ال قيلاي الم ااي )ال قيلااي( الميلاف: : الضاعف ء الكبيا  .145
، بياروف ا النايار: دار الم تباي ال لم اي، المحقق: عبد الم طي أماين قل جاي،  ا(922فأبو ج فر )

 .ذ1384 /ه1454 سني النير: الطب ي: اوولى،
المحقاق : ساهي  ،  اا(245فأباو عمارو ) ال صافري  (خل فاي بان خ ااط)الميلف : : طبق تال .147
 .ذ1339 / ا1414سني النير: ، الناير: دار الف ر، ز ار
،  اااا(525فمحماااد بااان محماااد أباااو الحساااين ) (ابااان أباااي   لاااى)الميلاااف: : طبقااا ت الحن بااااة .148

 .بيروف االناير: دار الم ر،ي ، المحقق: محمد حامد الفقي
عبد الو ااب بان تقاي الادين الساب ي  سب ي(ال تاج الدين)الميلف: : طبق ت ال  هعاة الكب ى  .143

،  جااردار الناياار: ، المحقااق: د. محمااود محمااد الطناااحي د. عبااد الفتاااح محمااد الحلااو،  ااا(771ف)
 . ا1419 سني النير: الطب ي: الثان ي،

إساااماعي  بااان عمااار بااان  ثيااار القرياااي البصاااري  )ابااان  ثيااار(الميلاااف: : طبقااا ت ال ااا هعيي  .155
، محمااد زياانهذ محمااد عااازب .د و أحمااد عماار  اياااذ، .تحقيااق: د،  اااا(774فالدميااقي أبااو الفااداء )

 .ذ1339 / ا1419تاري  النير: ، الناير: م تبي الثقا،ي الدين ي
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،  ااا(475فإباارا  ذ باان علااي الياايرازي أبااو اسااحاق ))الياايرازي( الميلااف: : طبقاا ت الفقةاا ء .151
 ا ر: دار الرائد ال ربيالناي، المحقق: إحسان عباس،  ا(711فبُر: محمد بن م رذ ابن منظور ) سّ 

 ذ.1375 سني النير: الطب ي: اوولى،، بيروف
 عباد أباو البصاري، الهايامي من اع بان سا د بان محماد (س د ابن): الميلف: الطبق ت الكبي  .152

: الطب اايم تباي الخااانجي ا القاا رة، : النايارعلاي محماد عماار، : المحقااق، ( اا295ف) ،البغادادي هللا
 .ذ2551ه/1421اوولى، سني النير: 

 محماد بان هللا عباد بان عادي بان هللا باد)ابان عادي( عالميلاف: : الك مل ه  ضعف ء ال جا ل .159
يارا ،اي ، علي محمد م و ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود،  ا(955ف) أحمد أبو الجرجاني

 ساااني النيااار: الطب اااي: اوولاااى،، بياااروف االنايااار: الختاااب ال لم اااي ، تحق قااار: عباااد الفتااااح أباااو ساااني
 .ذ1337/ ه1418
،  ا(251فبن الحجاج القييري الن سابوري أبو الحسن ) (مسلذ)الميلف: : الكنر واأل م ء .154

 ا ال لمااي بالجام ااي اعسااالم ي الناياار: عمااادة البحاااث، المحقااق: عبااد الاارح ذ محمااد أحماااد القيااقري 
 .ذ1384 ا/1454 سني النير: الطب ي: اوولى،، المديني المنورة

الميلف: بر اف بن أحمد : ال وات الثق ت تاط ه   م   م  ة م الكواكب الني ات ه  مع ه .155
المحقاق: عباد القياوذ عباد رب ،  اا(323فبن محمد الخطيب، أبو البر اف، زين الادين ابان الخ اال )

 .ذ1381 ، سني النير:الطب ي: اوولى، الناير: دار الم مون ا بيروف، النبي
د بان علاي بان محماد بان أحماد بان حجار أحم)ابن حجر( الميلف: الميلف: : ل    الميزا  .155

، النايار: دار البياائر اعساالم ي، المحقق: عبد الفتااح أباو لادة،  ا(852فال سقالني أبو الف   )
 .ذ2552 سني النير: الطب ي: اوولى،

أحمااد باان علااي باان ثابااف باان أحمااد باان )الخطيااب البغاادادي( الميلااف: : الميفااا والمفياا    .157
الناياااار: دار ، محمااااد صااااادق آياااادن الحامااااديد. تحقيااااق: ،  ااااا(459فمهاااادي البغاااادادي أبااااو ب اااار )

 .ذ1337 / ا1417 سني النير: الطب ي: اوولى،، دميق االقادري 
محمد بن حبان بن )ابن حبان( الميلف: : المج وحي  م  المحاثي  والضعف ء والمي وكي  .158
الناياار: دار ، زايااد المحقااق: محمااود إباارا  ذ،  ااا(954ف)أبااو حاااتذ الُبسااتي  التم مااي الاادارميأحمااد 
 . ا1935 سني النير: الطب ي: اوولى،، حلب االوعي 
محماد بان حباان بان )ابن حباان( الميلف: : م  هي   ام ء األمص   وأ ال  هقة ء األقط   .153
الناياار: دار ، باارا  ذإ يق: ماارزوق علاايااحقت ، ااا(954ف)أبااو حاااتذ الُبسااتي  التم مااي الاادارميأحمااد 

 .ذ1331/ ا1411، سني النير:الطب ي: اوولى، المنصورة االو،اء للطباعي 
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ياهاب الادين ) ااقوف الحماوي( الميلاف: : (إ   ا األ يب إلر مع هاة األاياب)معج  األاب ء  .155
دار  النايار:، المحقاق: إحساان عبااس،  اا(525ف اقوف بن عبد هللا الرومي الحموي أباو عباد هللا )

 .ذ1339 / ا1414 ير:سني الن الطب ي: اوولى،، بيروف ا الغرب اعسالمي
يامس الاادين محماد باان )الاس بي( الميلااف: : مع هاة القاا اء الكبا    ااار الطبقاا ت واأل صا   .151

ا بياروف،  النايار: دار الختاب ال لم اي،  اا(748ف)أحمد بن عثمان بان ّقاْ مااز الاس بي أباو عباد هللا 
 .ذ1337 /ه1417 ، سني النير:الطب ي: اوولى

محماود بان أحماد  )ال يناي( الميلاف:: جا ل معا ن  اآلثا  مغ ن  األتا   ه    ح أ ا م     .152
تحقيااق: محمااد حساان محمااد ،  ااا(855فباان موسااى الغيتااابى الحنفااى باادر الاادين ال ينااى أبااو محمااد )

 / اااا1427 ساااني النيااار: لطب اااي: اوولاااى،، ابياااروف ا النايااار: دار الختاااب ال لم اااي، حسااان إساااماعي 
 .ذ2555
ن الحجاااااج القياااايري الن سااااابوري أبااااو الحساااان باااا (مساااالذ)الميلااااف: : المنفاااا اات والوحاااااا  .159

الطب اي: ، بياروف االناير: دار الختب ال لم ي ، المحقق: د. عبدالغفار سل مان البنداري ،  ا(251ف)
 ذ.1388 ه/1458 سني النير: اوولى،
يمس الدين محمد بان أحماد بان عثماان )الس بي( الميلف: : ميزا  اال ياال ه  نقا ال ج ل .154

النايااار: دار الم ر،اااي ، تحقياااق: علاااي محماااد البجااااوي ،  اااا(748ف) بي أباااو عباااد هللا بااان ّقاْ مااااز الاااس
 .ذ1359 / ا1982سني النير:  الطب ي: اوولى،، لبنان اللطباعي والنير، بيروف 

: نثل النب ل بمعج  ال جا ل الاذي  يا ج  لةا  هضاياة ال ايخ المحااث أباو إ اح   الحاوين  .155
، جم اار ورتباار: أبااو عماارو أحمااد باان عط ااي الو ياا ، نيُجمااع ماان  تااب: اليااي  أبااي إسااحاق الحااوي

 .ذ2512 / ا 1499 سني النير: الطب ي: اوولى،، الناير: دار ابن عباس، مصر
صالح الدين خلي  بن أيبا بن عبد هللا )صالح الدين الصفدي( الميلف: : الواه  ب لوها ت .155

 ا ر: دار إح ااااء التاااراثالنايااا، تر اااي مصاااطفى، و المحقاااق: أحماااد اورناااايوط،  اااا(754فالصااافدي )
 .ذ2555 / ا1425النير: ، سنيبيروف
يامس الادين أحماد بان محماد  (بان خلخاان)ا الميلاف :: وها ت األ ا   وأنب ء أبنا ء الزما   .157

 .بيروف االناير: دار صادر ، : إحسان عباسالمحقق،  ا(581فبن أبي ب ر أبو ال باس )
 التاريخ:

محماد بان عباد هللا بان أحماد بان  (اوزرقاي)ميلاف: ال: أتب   مكة وم  ج ء هية  ما  األثا   .158
الناير: دار اوندلس ، المحقق: ريدي الصالح ملحس،  ا(255فمحمد الغساني الم ي أبو الوليد )

 .بيروف ا
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إسااماعي  باان عماار باان  ثياار القريااي البصااري ثااذ )اباان  ثياار( الميلااف: : الباااااة والنة اااة .153
الطب اي: ، النايار: دار إح ااء التاراث ال رباي، يايري  المحقاق: علاي،  ا(774فالدميقي أبو الفداء )

 .ذ1388 / ا1458 ، سني النير:اوولى
يمس الدين محمد بان أحماد )الس بي( الميلف: : ي  يخ اإل ال  ووها ت الم  هي  واأل ال  .175

 .الناير: الم تبي التو، ق ي،  ا(748ف)بن عثمان بن ّقاْ ماز الس بي أبو عبد هللا 
بان خل فاي اليايباني ال صافري البصاري  (خل فاي بان خ ااط)الميلف: : ا طي  يخ تاافة ب  ت .171

 اميسساااي الرساااالي  ،النايااار: دار القلاااذ، المحقاااق: د. أخااارذ  ااا اء ال ماااري ،  اااا(245فأباااو عمااارو )
 ه.1937الطب ي: الثان ي، ، بيروف ،دميق 
يامس الاادين محمااد باان أحماد باان عثمااان باان )الااس بي( الميلااف: : العباا  هاا  تباا  ماا  غباا  .172

، المحقاااق: أباااو  ااااجر محماااد السااا يد بااان بسااايوني زللاااول،  اااا(748ف)ّقاْ مااااز الاااس بي أباااو عباااد هللا 
 .بيروف االناير: دار الختب ال لم ي 

  قوب بن ساف ان بان جاوان الفارساي الفساوي، )  قوب الفسوي( الميلف: : المع هة والي  يخ .179
الطب ااي: ، بيااروف ا اليي الرسااالناياار: ميسساا، ق: أخاارذ  اا اء ال مااري يااحق، ت ااا(277فأبااو يوسااف )

 .ذ1381 / ا1451 سني النير: الثان ي،
جمااال الاادين عبااد الاارحمن باان )اباان الجااوزي( الميلااف: : المنااي   هاا  ياا  يخ الماااوأ واألماا  .174

مصااطفى عبااد و المحقااق: محمااد عبااد القااادر عطااا، ،  ااا(537فعلااي باان محمااد الجااوزي أبااو الفاارج )
 .ذ1332 / ا1412سني النير:  الطب ي: اوولى،، بيروف ا الناير: دار الختب ال لم ي، القادر عطا
 السيرة:

الميلاف: )ابان قا ذ الجوزياي( محماد بان أباي ب ار بان أياوب : زاا المع ا ه  هاي تي  العبا ا .175
 ااا(، الناياار: ميسسااي الرسااالي ا بيااروف، م تبااي المنااار اعسااالم ي ا 751باان ساا د ياامس الاادين )ف

 ذ.1334 ا/1415سني النير:  ،الخويف، الطب ي: الساب ي وال يرون 
 الفق :

محماد بان إدرياس بان ال بااس بان عثماان المطلباي القرياي الم اي  (اليا، ي)الميلف: : األ  .175
 .ذ1335 ا/1415سني النير: ، بيروف االناير: دار الم ر،ي ،  ا(254فأبو عبد هللا )

باار النمااري يوسااف باان عبااد هللا باان محمااد باان عبااد ال)اباان عبااد الباار( الميلااف: : ال اايذك  ا .177
النايار: دار الختاب ، تحقيق: سالذ محمد عطا، محمد علاي م او ،  ا(459فالقرطبي أبو عمر )

 ذ.2555 ه/1421الطب ي: اوولى،  ،بيروف اال لم ي 
أبااو محمااد مو،ااق الاادين عبااد هللا باان  (اباان قدامااي المقدسااي)الميلااف: : المغناا  الباا  قاامااة .178
 ، ساانيالناياار: م تبااي القااا رة،  ااا(525فالحنبلااي ) الدميااقي باان قدامااي الجماااعيلي المقدساايأحمااد 

 .ذ1358 / ا1988النير: 
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 العقيدة:
ي َص   .173 ،  ا(735ف)بن محمد اللخمي الغرناطي إبرا  ذ بن موسى )الياطبي( الميلف: : اال  

د  (9، )جد سااا د بااان عباااد هللا آل حمياااد (2، )جد. محماااد بااان عباااد الااارحمن الياااقير (1)ج تحقياااق:
 الطب اي: اوولاى،، المملخاي ال رب اي السا ود ي االناير: دار ابن الجوزي ، لصيني ياذ بن إسماعي  ا

 .ذ2558 / ا1423سني النير:
 حياى  )أباو الحساين ال مراناي( الميلاف:: االنيص   ه  ال ا  اار المعيزلاة القا ياة األ ا ا  .185

 ود بان عباد المحقاق: سا،  اا(558فبن أبي الخير بن سالذ ال مراني ال مني الياا، ي أباو الحساين )
 .ذ1333  ا/1413 سني النير: الريا ، الطب ي: اوولى، ا الناير: أ واء السلف، ال زيز الخلف

عبااد  )الساا دي( الميلااف:: الااا ت البةاااة  اا ح القصاايات الي  اااة هاا  حاال الم ااكاة القا يااة .181
المحقااق: ،  اا(1975فالارحمن بان ناصار بان عباد هللا بان ناصار بان حماد آل سا دي أباو عباد هللا )

 .ذ1338 / ا1413، سني النير: الطب ي: اوولى، الناير: أ واء السلف، أير، بن عبد المقصود
 الرق ائق، واآلداب:

 عبد الرحمن بن محماد بان إدرياس الارازي الميلف: )ابن أبي حاتذ( : يااب ال  هع  ومن قبه .182
، بياااروف ا النايااار: دار الختاااب ال لم اااي، : عباااد الغناااي عباااد الخاااالقه(، تحقياااق927أباااو محماااد )ف
 .ذ2559 / ا1424سني النير: الطب ي: اوولى،

ال ظ ذ بن عباد القاوي بان عبد  (المنسري )الميلف: : الي غيب والي هيب م  الحايث ال  يا .189
، بياروفا الناير: دار الختاب ال لم اي ، المحقق: إبرا  ذ يمس الدين،  ا(555ف) عبد هللا أبو محمد
 ه.1417 سني النير: الطب ي: اوولى،

 عاجم:الم
 معاجم اللغة:

 عباد بان محّماد بان محّماد )مرت ى الزبيادي( الميلف :: ي ج الع وس م  جواه  الق موس .184
 .دار الهدا ي :الناير، تحقيق مجموعي من المحققين، ( ا1255ف) الف   أبو الحسيني الرّزاق
ل رب اي نقلار إلاى ا،  اا(1955فبيتر آن ُدوِزي ) (رينهارف)الميلف: : يكماة المع ج  الع باة .185

ااد ّساال ذ النّ  مااي (8 – 1جااا ) وعلااق عل اار: الناياار: وزارة الثقا،ااي ، جمااال الخ اااط (15، 3جااا ، )محمَّ
 .ذ2555 ا 1373الطب ي: اوولى، من ، الجمهوريي ال راق ي ا واععالذ

مجد الدين محماد بان   قاوب الفيروزآباادى أباو  )الفيروز آبادي( الميلف:: الق موس المحاط .185
بإياااارا،: محمااااد ن اااا ذ ، تحقيااااق: م تااااب تحقيااااق التااااراث ،ااااي ميسسااااي الرسااااالي،  ااااا(817فطااااا ر )
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 / ااا1425 سااني النياار: الطب ااي: الثامنااي،، بيااروف االناياار: ميسسااي الرسااالي للطباعااي ، ال رقُسوسااي
 .ذ2555
محماد باان م ارذ باان علاى باان منظاور اونصاااري أبااو )ابان منظااور( الميلااف: : ل ا   العاا ب .187

 ه.1414 ، سني النير:الطب ي: الثالثي، بيروف اار صادر الناير: د،  ا(711فالف   )
زيان الاادين محماد باان أبااي ب ار باان عباد القااادر الحنفااي  (الاارازي )الميلااف: : متيا   الصااح ح .188

الدار النموسج ي،  ،الناير: الم تبي ال صريي، المحقق: يوسف اليي  محمد،  ا(555فأبو عبد هللا )
 .ذ1333/  ا1425لنير: سني ا الخامسي، الطب ي:، صيدا ابيروف 
 أباااو الحسااااين أحماااد بااان ،اااارس بااان ز رياااا)ابااان ،اااارس( الميلاااف: : معجااا  مقااا ياس الاغاااة .183
 / ااااا1933: ، سااااني النيااااردار الف اااار :الناياااار، المحقااااق: عبااااد السااااالذ محمااااد  ااااارون ه(، 935)ف

 ذ.1373
لمباارا بان محماد بان محماد بان ا)ابان اوثيار( الميلاف: : النة اة ه  غ يب الحاايث واألثا  .135

 ا طااا ر أحمااد الاازاوى  تحقيااق:،  ااا(555فباان عبااد الخااريذ الياايباني الجاازري أبااو الساا اداف )محمااد 
 .ذ1373 / ا1933 سني النير: بيروف، االناير: الم تبي ال لم ي  ،محمود محمد الطناحي

 :      معاجم البلدان
الحماوي  ياهاب الادين  ااقوف بان عباد هللا الروماي) اقوف الحموي( الميلف: : معج  البااا  .131

 .ذ1335 سني النير الطب ي: الثان ي،، بيروف ا دار صادر الناير:،  ا(525فأبو عبد هللا )
 األنساب:

منصاااور التم ماااي الساااام اني  عباااد الخاااريذ بااان محماااد بااان)السااام اني( الميلاااف: : األن ااا ب .132
 ر:الناياا، المحقااق: عبااد الاارحمن باان  حيااى الم لمااي ال ماااني ولياارا،  ااا(552فأبااو ساا د ) المااروزي 

 .ذ1352 / ا1982 سني النير: الطب ي: اوولى،، حيدر آباد ا مجلس دائرة الم ار، ال ثمان ي
 زياان الاادين محمااد باان )الحااازمي( الميلااف: : ج لااة المبياااي وهضاا لة المنيةاا  هاا  الن ااب .139

ي النايار: الهيئاا، عبااد هللا  ناون  :قياحق، ت اا(584فأباو ب اار ) موساى بان عثماان الحااازمي الهماداني
 .ذ1379 / ا1939سني النير:  الطب ي: الثان ي،، القا رة ا ون المطابع اوميرييال امي ليي 
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 فهرس اآليات

 

 الصفحة  رقمها اآلية اقمهر ةالسور

 5 اون اذ
 لَسْتَ  شِيَعًا وَكَانُوا دِينَهُمْ  فَرَّقُوا الَّذِينَ  إِنَّ }

 { شَيْءٍ  فِي مِنْهُمْ
  27 (1))ح( 153

 29 الميمنون 
 وَهُمْ  الْخَيْرَاتِ  فِي يُسَارِعُونَ  أُولَئِ َ }

 { سَابِقُونَ  لَهَا
51 8 

 53 8 { لنَّاقُورِ فَِِذَا نُقِرَ فِي ا } 74 المدثر

 45 اوحقا،
 مُسْتَقْبِلَ  عَارِضًا رَأَوْهُ  فَلَمَّا}

 {أَوْدِيَتِهِمْ
24 182 

 5 المائدة
 طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً  تَجِدُوا فَلَمْ  }

 { مِنْهُ  وَأَيْدِيكُمْ  بِوُجُوهِكُمْ  فَامْسَحُوا
 14)ح(  5

 99 اوحزاب

 اللَّهِ  عِنْدَ أَقْسَ ُ  هُوَ  لِآبَاِِهِمْ ادْعُوهُمْ }

 فَِِخْوَانُكُمْ آبَاءَهُمْ  تَعْلَمُوا لَمْ فَِِنْ 

  { وَمَوَالِيكُمْ  الدِّينِ  فِي
5 113 

 155)ح(   12 {}إِذَا جَاءَ َ الْمُؤْمِنَاتُ  55 الممتحني
 225 1   { وَالْفَتْحُ اللَّهِ  نَصْرُ جَاءَ  إِذَا} 115 النصر
 135)ح(  8   { رَكَّبَ َ  شَاءَ  مَا صُورَةٍ  أَيِّ  فِي } 82 النفطار
 245)ح(  145 { مُحَرَّمًا إِلَيَّ أُوحِيَ مَا فِي أَجِدُ لَا قُلْ  } 5 اون اذ
 245)ح(  51 {لَنَا اللَّهُ  كَتَبَ  مَا إِلَّا يُصِيبَنَا لَنْ  قُلْ } 3 التوبي

 7 اوعرا،
وْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَ  }

   { مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
154 157 

 17 اعسراء
 الْقُرْآنِ  فِي رَبَّ َ  ذَكَرْتَ  وَإِذَا }

 { نُفُورًا أَدْبَارِهِمْ  عَلَى وَلَّوْا وَحْدَهُ
45 14 

                                       
 )ح(: أي حاي ي الصفحي.( (1
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 99 اوحزاب
 وَأَنْعَمْتَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  أَنْعَمَ  لِلَّذِي تَقُولُ  وَإِذْ }

 { مَفْعُولًا اللَّهِ  رُ أَمْ  وَكَانَ  ...عَلَيْهِ 
97 33 

 25 الفرقان
 يَدَيْ  بَيْنَ نُشُرًا الرِّيَاحَ  أَرْسَلَ  الَّذِي وَهُوَ }

 {رَحْمَتِهِ 
 155)ح(  94

 25 13 { هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ }   53 الحاقي

 53 1 { }يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ 74 المدثر
 77)ح(  18 ورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا{}يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ 78 النب 
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 فهرس األحاديث
 الصفحة احلديث

 127 َأُبو ُهَرْيَرَة
 52 اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َتْمَرٍة

 158 َأْحَسَنِت َيا َعاِئَشُة
 252 َأَما ِإنِّي َقْد َأْصَبْحُت َوَأَنا َصاِئٌم ،َأْدِنيِه

 151)ح(  َط َفاَل َتْسَتَقِبُلوا الِقْبَلَةِإَذا َأَتْيُتُم الَغاِئ
َُِتاَناِن َفَقْد َوَجَب اَلُغْسُل  195 ِإَذا اَلَتَقى اَل

َُِتاَن، َف َُِتاُن اَل  118 ُلْسالُغ َبَجَو ْدَقِإَذا َجاَوَز اَل
َِا اَلَأْرَبِع  125)ح(  ِإَذا َجَلَس َبْيَن ُشَعِب

ُِِم التَُّراَب ِإَذا َرَأْيُتُم اَلَمدَّاِحيَن َفاْحُث  215)ح(   وا ِفي ُوُجوِه
 145 !َفَعُلوَها  َقْد ُأَراُهْم

ُُوَك،  4 اْرِجِعي ِإَلْيِه َفُقوِلي َلُه:  َأَنا َأ
 4 ُأِريُتِك ِفي اَلَمَناِم َثَلاَث َلَيالا
 144 اْسَتَقِبُلوا ِبَمَقَعَدِتي اَلِقْبَلَة
َِنََّم  112)ح(  َأُعوُذ ِباللَِّه ِمْن َعَذاِب َج

َُِطَك  212 َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َس
 293 اَقُتُلوا اَلَوَزَ،، َفَِنَُّه َكاَن َيَنُفُخ َعَلى ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه السََّلاُم النَّاَر

 84 َأَلا َأْسَتِحي ِمْن َرُجلا َتْسَتِحي ِمَنُه اَلَمَلاِئَكُة
 25 ُرَبْكَأ اللُه

ُِمَّ َربَّ ِجْبِريَل   195 َوِميَكاِئيَلاللَّ
 195)ح(  ِبِه َفاْرُفْق ِبُأمَِّتي َرَفَق َمْن اللَِّم

ُِمَّ، َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر ُأمَِّتي َشْيئ ا َفَشقَّ  114 الل
 195 َأِميِطي َعَنُه اَلَأَذى

 245 َأنَّ ِإْبَراِهيَم َلمَّا ُأَلِقَي ِفي النَّاِر
 31)ح(  أنا سيد ولد آدم

 198 َيِدَها ِفي َلْيَس َِاَحْيَض ِإنَّ
َِِد َربِّي ِإنَّ ِْد ا ِإَليَّ َع  139 َع
َِا َأْوَجَب َقْد اللَه ِإنَّ َِا َل  145 اَلَجنََّة ِب
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ُِْرُج ِمْن َماِلِه الصََّدَقَة ِِ َمَثُل الرَُّجِل ُي  291 ِإنََّما َمَثُل َصْوِم اَلُمَتَطوِّ
ُُُلِق  299 ِه درجَة الصاِئم القاِئمإنَّ الُمْؤِمَن لُيدِرُك ِبُحسِن 

 )ح( 245 إن للقبر لضغطة لو نجا
َُاَلَق َلُه  187 ِإنََّما َيَلَبُس الَحِريَر ِفي الدَُّنَيا َمْن اَل 

 245 َأنَُّه َعَذاٌب َيْبَعُثُه اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاُء
ُِنَّ َأَحٌد ِحيَن َيُقوُم ِمْن َمْجِلِسِه ِإلَّ  72، 52 ا ُغِفَر َلُهِإنَُّه َلا َيُقوُل
َُِشيُت َأْن َيُكوَن َعَذاب ا ُسلَِّط َعَلى ُأمَِّتي  155 ِإنِّي 

ُُو اَلَعِشيَرِة  251 ِبْئَس َأ
َِا ُسْبَحاَن اللِه َِّري ِب  5 َتَط

 144 ِةبَلى الِقَلي ِإِدَعَقوا َمُلوَِّح
َُاُل َواِرُث َمْن اَل َواِرَث َلُه  39 ال

َِاَرْكَعَتا اَلَفْج  75، 59 ِر َأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن الدَُّنَيا َوَما ِفي
ُِمَّ ُسْبَحاَنَك  18 اْسُمَك َوَتَباَرَك َوِبَحْمِدَك، اللَّ

ََُلَقُه، َوَشقَّ َسْمَعُه ِِي ِللَِّذي   93 َسَجَد َوْج
 151 َطَواُفِك ِباَلَبْيِت َوَبْيَن الصََّفا َواَلَمْرَوِة

 3 َعاِئَشُة
 182)ح(  ُكَما، ِإنََّما ِهَي َصِفيَُّةَعَلى ِرْسِل

 171 َشْيٌء  ِعَنَدِك
 179 َفَِْن َكاَن َذِلِك َلْم َتِحلِّي َلُه

َِِما َفاْذَهِبي  4 َعَلّي َفاْذُكِري
     9 )ح( 2 َفاْكَتِني ِباْبِنِك َعْبِد اللَِّه  

 225 الِفَطُر َيْوَم ُيَفِطُر النَّاُس
 195 ِفيِه، ُثمَّ الثَّاِني، ُثمَّ الثَّاِلُثاَلَقْرُن الَِّذي َأَنا 

ُِمَّ ِإنََّك ُعُفوٌّ ُتِحبُّ اَلَعَفَو َفاْعُف َعن  124 ُقوِلي: اللَّ
 174 َكَذَب، َقْد َعِلَم َأنِّي ِمْن َأْتَقاُهْم ِللَِّه

 72، 52 َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنَت، َأْسَتَغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْيَك
 152 َعَلى َحِميِمِك، َفَِنَّ َذِلَك ِمْن َحَسَناِتِه َلا َتْبَتِئِسي

ُِي َعَل  155 ُهَنا ُتَسبِّ
ُِْم َقْد َأَفَضْوا ِإَلى َما َقدَُّموا اَل  251 َتُسبُّوا اأَلْمَواَت، َفَِنَّ

 23)ح(  َلا ُتَسمِِّه َعِزيزًا، َوَلِكْن َسمِِّه َعْبَد الرَّْحَمِن
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َِاٌد َوِنيَّةلَلا ِهْجَرَة َبْعَد اَلَفْت  155 ِح، َوَلِكْن ِج
ُُِم الَِّذيَن َيُصوُموَن  5 َلا َيا ِبَنَت الصِّدِّيِق، َوَلِكنَّ

 127 َلا َيَأِتيِني ِإلَّا َأَنَصاِريٌّ
 195 َلْو َكاَن ُأَساَمُة َجاِرَيًة َلَحلَّْيُتُه

 195 َلْيَسْت َحْيَضُتِك ِفي َيِدِك
 153 َقْوٌم َقاَل َكَما َلَعلَُّه َأْدِري َما
 82 ًةيَئِطَُ ِهِب ُهَنَع ُهاللَّ طَّا َحلَِّإ ٌقْرِع ناِمْؤُم ْنِم َبَرا َضَم

 77، 59 اَلَماِهُر ِباَلُقْرآِن َمَع السََّفَرِة اَلِكَراِم اَلَبَرَرِة
 25 ما ُيبكيِك 

 4 َمْن 
 147)ح(  َمِن اْبُتِلَي ِمَن اَلَبَناِت ِبَشْيٍء

 151 َعَلى ِثَنَتْي َعَشَرَةَمْن َثاَبَر 
 298 َمْن َطَلَب َحقًّا َفَلَيَطُلْبُه ِفي َعَفاٍف

 39 َمْن َكاَنْت َلُه َصَلاةل َصلَّاَها ِمَن اللَّْيِل
 255 َيْعِصه َفَلا اللَه َيْعِصي َأْن َنَذَر َمْن

ُُْمَرَة ِمْن اَلَمْسِجِد  195 َناِوِليِني اَل
 252 َهْل ِعَنَدُكْم َشْيٌء 

 151 ُهَو َكَلاُم الرَُّجِل ِفي َبْيِتِه، َكلَّا َواللَِّه
 4 الثَّيُِّب  َوَمِن

 183)ح(  ُيْؤَتى ِباَلَقاِضي اَلَعْدِل َيْوَم اَلِقَياَمِة
ِِْما َيا َعاِئَشُة، ِإنَّ ِمْن ِشَراِر النَّاِس الَِّذيَن ُيْكَرُموَن اتَِّقاَء   251 َلِسَنِت

 89 ُيْؤِمنِّي َأْن َيُكوَن ِفيِه َعَذاٌب  َيا َعاِئَشُة َما
 3 اَمَلالسَّ ِكُئِرَقُي يُلِرْبا ِجَذ، َهُشاِئا َعَي

 251 ُيْجِزُئ َعَنِك َطَواُفِك ِبالصََّفا َواَلَمْرَوِة
 144 النََّسِب ِمَن َيْحُرُم َما الرََّضاَعِة ِمَن َيْحُرُم

 31   َيَسُعِك َطَواُفِك ِلَحجِِّك َوُعْمَرِتِك
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 اآلثار املوقوفة على عائشةفهرس 

 الصفحة األثر

 89 اتق هللا واردد ا إلى بيتها
 198)ح(  اختلف ، ر أصحاب رسول هللا 

 221)ح(  الزيارة إلى اللي  أخر النبي 
 85 أسل مان 

 11 أما ت لمين ما أنزل هللا ،ي سورة النور 
 91 أةا على ّزوِجهاأن ُأْدِخّ  اْمرّ  ّأّمرني رسوُل هللا 

 5 تزوجها و ي بنف سف أن رسول هللا 
 138  ان  غتس  بمث   سا أّن رسول هللا 
 85  ان  غس  المني أن رسول هللا 

 3 أن سودة بنف زم ي و بف يومها ل ائيي
 255 انطلقي عنا

 124 أن ،تاة دخلف عليها
 153 انقط ف الهجرة منس ،تح هللا على نب ر ص م ي

 225 أخر طوا، الزيارة إلى اللي  أن النبي 
 228 أخر طوا، يوذ النحر إلى اللي  أن النبي 
 179 اعتخف م ر ب   نسائر أن النبي 
 152 دخ  عليها وعند ا حم ٌذ لها أن النبي 
 195)ح(   ان  صبح جنباا أن النبي 
 181  ان  قب  و و صائذ أن النبي 
 187 را ،ي بيتر ييئا ، ر تصاليبلذ   ن يت أن النبي 

 144 من المديني أنها اعتمرف مع رسول هللا 
 125 أّنها أ ّلف ب مرة، ،قدمف ولذ تطف بالبيف حتى حا ف

، ،تطهرف ب ر،ي  251 أنها حا ف بّسّر، 
 245 عن الطاعون  أنها س لف رسول هللا 

 175 أنها  انف تغتس  مع النبي 
 115  منيَّ ِمن ّثوِب رسوِل هللاإنها  انف ّتغِسُ  ال

ا للصالة  174 أنهما  انا يتو ين جم  ا
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 258 ثالث من النبوة: ت جي  اع،طار
 147)ح(  جاءتني امرأة، وم ها ابنتان لها

 145 جاءتني مس يني تحم  ابنتين لها
 3 ،ي ب   أسفارا خرجنا مع رسول هللا 
 252 يوماا دخ  علّي رسول هللا 

 135 قوٌذ   ر ون  عند رسول هللا  ُسِ ر
 5  يف تغتس  من ح  تها  س لْف امرأٌة النبيَّ 
 955 عن الطاعون  س لف رسول هللا 
 7 عن  سا اآل ي س لُف رسول هللا 
 173 أي الناس خير  س ل رج  النبي 

 155 ُسِرّقف ملحفٌي لها ،ج لف تدعو على من سرقها
 123 ماس  ما بدا لا، ،إنما أنا أ

 298  قولر سم ف رسول هللا 
 34، 32)ح( بمنى طيبف رسول هللا 

 173 عثر أسامي ب تبي الباب
 32)ح( عجباا للمرء المسلذ إسا دخ  الخ بي

 138)ح(  عل  ن بالحجر؛ ،إنر من البيف
 5 ، ،دخ  بيتنا ،جاء رسول هللا 

 155 قد  ان   ون عحدانا الدرإ، ، ر تح  
ِ ّقْد ُ نْ   179 ّنْغّتِسُ  ِمْنرُ  ُف ّأّنا ّوّرُسوُل ّللاَّ

 155 إسا  ان يوذ الريح والغ ذ  ان رسول هللا 
ا ،ي بيتي  ان رسول هللا   89 م طج ا
 25  ستفتح الصالة بالتخبير  ان رسول هللا 
 179  صلي الر  تين قب  طلوإ الفجر  ان رسول هللا 
 18 بالتخبير فتتح صالتر   ان رسول هللا 
 95  صوذ من اليهر السبف  ان رسول هللا 

 251  ان الر  بان  مرون بنا ونحن مع رسول هللا 
 171 ثوبان قطريان لل ظان  ان على رسول هللا 

 153 إسا رأى ّمِخيلي  ان النبي 
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 251  غتس  بمث   سا  ان النبي 
 58  ان ُ صّلي الِ ياء ،ي جماعي

 82 نابي من ثوب النبي  نف ألس  الج
 212  نف نائمي إلى جنب رسول هللا 
 198)ح(   يف  ان أمير ذ ،ي لزاتخذ  

 245)ح(  ل ب س ب خ     ييء إل ما س ر هللا ت الى
 33 لئن يئتذ ورين ذ أثر يد رسول هللا 

 139 الخلماف قب  موتر بسني لزذ رسول هللا 
ا ما أُعطيتها  3 امرأة ب د مريذ لقد أُعطيف تس ا

 179 لما ،تحف خيبر قلنا اآلن نيبع من التمر
 39 الر  تين ب د ال صر لذ يدإ رسول هللا 

 155 لذ ُيرخَّص لهن ،ي سلا ،ي يدة  ول رخاء
 33  اتماا ييئاا من الوحي لو  ان رسول هللا 
ا حتى أرى منر لهواتر ما رأيف رسول هللا   82  اح ا

ا هللا ما رأيف رسول   181  سب أحدا
 179 ما رأيف مث  ما يلقى الميمناف 

 152 ما زال  سا لر من آل محمد 
 255 ما  ان عحدانا إل ثوٌب واحٌد تح   ، ر

 198 ما  نف أق ي ما   ون علي من رم ان إل ،ي ي بان
 152 حتى ُأِح َّ لر النساء ما ماف رسول هللا 

 155 ممن أنف 
 28  يبر  المر  الذ اونب اء عليهذ السالذ من  سا السي 
 245 نقت  بر اووزاا
 198)ح(  عن الحنتذ نهانا رسول هللا 

 197  سا ابن أذ م توذ السي عاتب هللا تبارا وت الى ، ر نب ر 
 179 وعليها خمار أخ ر

ا ُعِر، ،ي وجهر  89 و ان إسا رأى ل ماا أو ريحا
 39  ص أن يتحرى طلوإ اليمسو ذ عمر: إنما نهى رسول هللا

 129  ا رسول هللا أرأيف إن علمف أي ليلي ليلي القدر
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 255 يرحذ هللا أبا عبد الرحمن
 254)ح(  يخرز الييء، ويخ ط الييء
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 املرتجم هلم فهرس األعالم
 

 الصفحة الَعَ:م
 225 أبان بن ّصّم ي

 25 أبان بن أبي ع اب
 193 إبرا  ذ بن عثمان
 79 إبرا  ذ بن محمد

 175 أحمد بن الحسن القا ي
 185 أحمد بن صالح

 31 أحمد بن عبيد الصفار
 188 أحمد بن محمد بن  انيء

 139 أسد بن موسى
 193 إسرائي  بن يونس
 45 إسماعي  ابن ُعل َّي
 27 إسماعي  )القا ي(

 155 اوسود بن يزيد
 83 أيوب السخت اني

 25 بدي  ال قيلي
 155 ب ر بن م ر

 221 ب ير بن عبد هللا
 139 بهز بن أسد

 72 بهز بن ح  ذ
 148 ج فر بن رب  ي
 83 حسين الخراب سي

 28 حسين الم لذ
 193 الح ذ بن عتيبي

 19 حماد بن زيد
 75 حماد بن سلمي

 93 خالد الحساء
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 175 خالد بن سمير
 45 خالد بن عبد هللا الّطّحان

 132 لصلفخالد بن أبي ا
 125 ّرّباُح بن المْ ّتِر،

 225 روح بن عبادة
 175 زائدة بن قدامي

 182 ز ير بن م او ي
 295 سالذ بن عبد هللا

ديّ   95 الس 
 95 س يد بن جبير
 75 س د بن  ياذ

 74 س يد بن أبي عروبي
 88 س يد بن المسيب
 57 سف ان بن حبيب

 94 سف ان بن س يد الثوري 
 192 و  عسف ان بن 

 82 سل مان الت مي
 18 سل مان بن حرب

 198 يريا بن عبد هللا النخ ي
 79 ي بي بن الحجاج
 73 ي يب بن الليث

 92 يقيق بن سلمي )أبو وائ (
 198 ييبان بن عبد الرحمن

 115 الص ب )الصق ب( بن الز ير
 198 ال باس بن سريح

 197 عبد اوعلى بن القاسذ الهمداني
 89 بن سل مانوعبدة 

 27 عبد الجبار )القا ي(
 92 عبد الرحمن بن اوسود بن يزيد النخ ي

 135 عبد الرحمن بن عبد هللا بن عتبي
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 94 عبد الرحمن بن مهدي
 157 عبد الرحمن بن يوسف )ابن خراب(

 175 عبد ال زيز بن ر، ع
 35 عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن علي

 73 عبد هللا بن صالح
 85 بد هللا بن و بع

 158 عبد هللا بن  سار
 225 عبد هللا بن يوسف اوصبهاني

 175 عبد هللا بن أبي مل  ي
 158 عبد الملا بن  سار
 45 عبدالو اب الثقفي

 89 عبد الو اب بن عطاء الخفا،
 135 عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبي

 197 عبيد هللا بن موسى
 192 عبيد هللا بن أبي حميد

 89، 28 عثمان بن مطر الييباني
 193 عروة بن الزبير
 158 عطاء بن  سار

 229 عطاء بن أبي رباح
 154 ال الء بن ز ير اوزدي

 155 علقمي بن ق س
 155 علي بن عاصذ
 19 علي بن الف  

 85 عمرو بن الحارث
 19 عمرو بن مالا

 184 الفرزدق
 154 الف   بن د ين
 155 القاسذ بن مطيب
 74 قتادة بن دعامي

 153  ثير عزة
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 112 الاللخائي
 73 الليث بن س د

 83 اليث بن أبي سل ذ
 27 ُميمَّ  بن إسماعي 

 221 مخرمي بن ب ير
 175 محمد بن إسحاق الصغاني

 19 محمد بن أيوب
 94 محمد بن بيار )بندار(

 85 محمد بن عبد الرحمن اونصاري 
 259 محمد بن عبيد

 197 بن عثمان ال جليمحمد 
 175 محمد بن   قوب
 72 مروان بن م او ي

 197 مسروق بن اوجدإ
 197 مسلذ بن صب ح
 74 م مر بن رايد

 255 منصور بن زاسان
 94 منصور بن الم تمر
 143 موسى بن إسماعي 

 259 موسى الجهني
 99 موسى بن طلحي بن عبيد هللا

 144 موسى بن  ارون 
 83 انم مون بن مهر 
 74  ياذ الدستوائي
 45 ُ ي ذ بن بيير

 74  ماذ بن  حيى ال وسي
 192 و  ع بن الجراح
 139 الوليد بن صالح
 57 ُو يب بن خالد

 148  حيى بن إسحاق
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 73  حيى بن ب ير
 259  حيى بن ز ريا بن أبي زائدة
 73  حيى بن س يد اونصاري 

 89  حيى بن س يد القطان
 4 الرحمن بن حاطب حيى بن عبد 
 155  حيى بن مطر

 175  حيى بن   لى المحاربي
 89 يزيد بن زريع
 73 يزيد بن الهاد

 72 يزيد بن  ارون 
 229   لى بن عطاء

 98 ابن الس ن
 57 ابن عبد الهادي
 185 أبو أحمد الحاخذ

 198 أبو اوحوص
 198 أبو إسحاق السب  ي
 95 أبو ب ر بن ّأبي داود

 197 لبالدأبو ا
 4 أبو سلمي بن عبد الرحمن بن عو،

ّلفي  93 أبو طا ر السِّ
 95 أبو عمرو الداني

 79 أبو عواني
 145 أبو الف   ابن عمار اليهيد

 139 أبو  ام  الجحدري 
 215 أبو م ير
 192 أبو المل ح
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285 

 لفاظ الغريبة  واألماكنفهرس األ
 

 الصفحة ال:فظ
 83 اُوْدّمي
 91 اّوْيد

 27 احتزب
 25 تحاصبوا

 153 ثبير
 113 الّجّند
 153 ّحْجرةا 

 54 الّحّريي
 155 د قان
 142 ّدْ ّلا
 27 الرَّْ ج
 48 سائبيا 

 35 ييرو ر
 135 عقدةا 

 83 ّعِلّج الخلق
 91)ح( القدريي
ا  23 لبَّاسا
 295 ّمْحِتد
 153 مخيلي

 22 وادي القرى            
 221 وجادة
 23 ّ ُصر  
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضوع

  اع داء
  ي ر، وتقدير

 أ المقدمي
 ب أ م ي المو وإ، وبواعث اخت ارا

 ف أ دا، البحث
 ف منهج البحث

 ث الجهود السابقي
 ح خطي الرسالي

 1 الفص  اوول: ترجمي مختصرة للصد قي عائيي 
دِّ قي ،ي ح اة   2 النبي المبحث اوول: عائيي الصِّ

 9 المطلب اوول: نسبها، وظرو، الني ة قب  زواجها بالمصطفى 
 4 المطلب الثاني: زواجها بالمصطفى 

 5 المطلب الثالث: عائيي الفقيهي النجيبي ،ي مدرسي النبوة
دِّ قي ب د و،اة النبي  7  المبحث الثاني: عائيي الصِّ

 8 المطلب اوول: عائيي المّحدثي ،قيهي اومي
 3 المطلب الثاني: مااختصف بر الصدِّ قي من بين أمهاف الميمنين

 11 المطلب الثالث: و،اتها
الفص  الثاني: الدراسي التطب ق ي، دراسي للرواة المتخلذ ،ي سماعهذ من عائياي 

 12 

 19 المبحث اوول: أوس بن عبد هللا الرب ي )أبو الجوزاء(
 19  الرب يالمطلب اوول: ترجمي أوس بن عبد هللا

 15 المطلب الثاني: اختال، النقاد ،ي إثباف سماإ أبي الجوزاء من عائيي 
 18 المطلب الثالث: روا اف أبي الجوزاء عن عائيي 

المطلب الرابع: الراجح ،اي صاحي ساماإ أوس بان عباد هللا الرب اي مان عائياي 
 13 

 22 المبحث الثاني: الحسن البصري 
 22 مي الحسن البصري المطلب اوول: ترج
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المطلاب الثاااني: اخااتال، النقاااد ،ااي إثباااف سااماإ الحساان البصااري ماان عائيااي 
 24 

 25 المطلب الثالث: روا اف الحسن عن عائيي 
 25  المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ الحسن البصري من عائيي

 23 المبحث الثالث: خيثمي بن عبد الرحمن
 23 يثمي بن عبد الرحمنالمطلب اوول: ترجمي خ

المطلااب الثاااني: اخااتال، النقاااد ،ااي إثباااف سااماإ خيثمااي باان عبااد الاارحمن ماان 
 95 عائيي 

 91 المطلب الثالث: روا اف خيثمي عن عائيي
المطلااب الرابااع: الااراجح ،ااي صااحي سااماإ خيثمااي باان عبااد الاارحمن ماان عائيااي 

 92 

 95 رياحيالمبحث الرابع: أبو ال ال ي ر، ع بن مهران ال
 95 المطلب اوول: ترجمي أبي ال ال ي الرياحي

المطلب الثاني: اختال، النقاد ،ي إثباف سماإ أبي ال ال ي ا ر، ع بان مهاران ا 
 98 من عائيي 

 93 المطلب الثالث: روا اف أبي ال ال ي عن عائيي 
المطلاااب الراباااع: الاااراجح ،اااي صاااحي ساااماإ أباااي ال ال اااي ُر، اااع بااان مهاااران مااان 

 42 ائيي ع

 45 المبحث الخامس: زرارة بن أو،ى ال امري 
 45 المطلب اوول: ترجمي زرارة بن أو،ى ال امري 

المطلااب الثاااني: اخااتال، النقاااد ،ااي إثباااف سااماإ زرارة باان أو،ااى ال ااامري ماان 
 48 عائيي 

 55 المطلب الثالث: روا اف زرارة عن عائيي 
رارة باان أو،ااى ال ااامري ماان عائيااي المطلااب الرابااع: الااراجح ،ااي صااحي سااماإ ز 

 52 

 55 المبحث السادس: سالذ بن عبد هللا
 55 المطلب اوول: ترجمي سالذ بن عبد هللا

المطلب الثاني: اختال، النقااد ،اي إثبااف ساماإ ساالذ بان عباد هللا مان عائياي 
 58 

 75 المطلب الثالث: روا اف سالذ بن عبد هللا عن عائيي 
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 71 الراجح ،ي صحي سماإ سالذ بن عبد هللا من عائيي  المطلب الرابع:
 79 المبحث السابع: س يد بن جبير

 79 المطلب اوول: ترجمي س يد بن جبير
المطلااب الثاااني: اخااتال، النقاااد ،ااي إثباااف سااماإ ساا يد باان جبياار ماان عائيااي 

 75 

 77 المطلب الثالث: روا اف س يد بن جبير عن عائيي 
 78 الراجح ،ي صحي سماإ س يد بن جبير من عائيي  المطلب الرابع:

 73 المبحث الثامن: سل مان بن  سار
 73 المطلب اوول: ترجمي سل مان بن  سار

المطلب الثاني: اختال، النقاد ،ي إثبااف ساماإ سال مان بان  ساار مان عائياي 
 81 

 82 المطلب الثالث: روا اف سل مان بن  سار عن عائيي
 85 ابع: الراجح ،ي صحي سماإ سل مان بن  سار من عائيي المطلب الر 

 87 المبحث التاسع: طاووس بن   سان
 87 نالمطلب اوول: ترجمي طاووس بن   سا

المطلاااب الثااااني: اخاااتال، النقااااد ،اااي إثبااااف ساااماإ طااااووس بااان   ساااان مااان 
 31 عائيي 

 39 المطلب الثالث: روا اف طاووس بن   سان عن عائيي 
 34 لب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ طاووس بن   سان من عائيي المط

 35 المبحث ال اير: عامر بن يراحي  الي بي
 35 المطلب اوول: ترجمي عامر بن يراحي  الي بي

المطلااب الثاااني: اخااتال، النقاااد ،ااي إثباااف سااماإ عااامر الياا بي ماان عائيااي 
 37 

 33 ئيي المطلب الثالث: روا اف عامر الي بي عن عا
 151 المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ عامر الي بي من عائيي 

 154 المبحث الحادي عير: عبد الرحمن بن اوسود النخ ي
 154 المطلب اوول: ترجمي عبد الحمن بن اوسود النخ ي

المطلااااب الثاااااني: اخااااتال، النقاااااد ،ااااي إثباااااف سااااماإ عبااااد الحماااان باااان اوسااااود 
 157 النخ ي من عائيي 

 158 المطلب الثالث: روا اف عبد الحمن بن اوسود النخ ي عن عائيي 
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المطلااب الرابااع: الااراجح ،ااي صااحي سااماإ عبااد الحماان باان اوسااود النخ ااي ماان 
 153 عائيي 

 111 المبحث الثاني عير: عبد الرحمن بن يماسي
 111 المطلب اوول: ترجمي عبد الرحمن بن يماسي

، النقااد ،اي إثبااف ساماإ عباد الارحمن بان يماساي مان المطلب الثاني: اخاتال
 112 عائيي 

 119 المطلب الثالث: روا اف عبد الرحمن بن يماسي عن عائيي 
المطلاب الراباع: الاراجح ،اي صاحي ساماإ عباد الارحمن بان يماساي مان عائيااي 

 114 

 115 المبحث الثالث عير: عبد ال زيز بن الن مان
 115 ماند ال زيز بن الن المطلب اوول: ترجمي عب

المطلاااب الثااااني: اخاااتال، النقااااد ،اااي إثبااااف ساااماإ عباااد ال زياااز بااان الن ماااان 
 117 البصري من عائيي 

 118 المطلب الثالث: روا اف عبد ال زيز بن الن مان عن عائيي
المطلااب الرابااع: الااراجح ،ااي صااحي سااماإ عبااد ال زيااز باان الن مااان ماان عائيااي 

 113 

 121 حصيببع عير: عبد هللا بن بريدة بن الالمبحث الرا
 121 المطلب اوول: ترجمي عبد هللا بن بريدة

المطلب الثاني: اختال، النقاد ،ي إثبااف ساماإ عباد هللا بان بريادة مان عائياي 
 129 

 124 المطلب الثالث: روا اف عبد هللا بن بريدة عن عائيي 
 125  بن بريدة من عائيي المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ عبد هللا

 125 المبحث الخامس عير: عبد هللا بن رباح
 125 المطلب اوول: ترجمي عبد هللا بن رباح

المطلب الثاني: اختال، النقاد ،اي إثبااف ساماإ عباد هللا بان ربااح مان عائياي 
 123 

 195 المطلب الثالث: روا اف عبد هللا بن رباح عن عائيي 
 191 : الراجح ،ي صحي سماإ عبد هللا بن رباح من عائيي المطلب الرابع

 199 المبحث السادس عير: عبد هللا بن  سار البهي
 199 المطلب اوول: ترجمي عبد هللا بن  سار البهي
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المطلااب الثاااني: اخااتال، النقاااد ،ااي إثباااف سااماإ عبااد هللا البهااي ماان عائيااي 
 194 

 195 بهي عن عائيي لالمطلب الثالث: روا اف عبد هللا ال
المطلب الراباع: الاراجح ،اي صاحي ساماإ عباد هللا بان  ساار البهاي مان عائياي 

 197 

 141 المبحث السابع عير: عراا بن مالا الغفاري 
 141 المطلب اوول: ترجمي عراا بن مالا

المطلااب الثاااني: اخااتال، النقاااد ،ااي إثباااف سااماإ عااراا باان مالااا ماان عائيااي 
 144 

 145 لثالث: روا اف عراا بن مالا عن عائيي المطلب ا
 147 المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ عراا بن مالا من عائيي 

 159 المبحث الثامن عير: عطاء بن أبي رباح
 159 المطلب اوول: ترجمي عطاء بن أبي رباح

المطلاااب الثااااني: اخاااتال، النقااااد ،اااي إثبااااف ساااماإ عطااااء بااان أباااي ربااااح مااان 
 157 ي عائي

 153 المطلب الثالث: روا اف عطاء بن أبي رباح عن عائيي 
 159 المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ عطاء بن أبي رباح من عائيي 

 157 المبحث التاسع عير: ع رمي البربري مولى ابن عباس
 157 المطلب اوول: ترجمي ع رمي البربري مولى ابن عباس

، النقاد ،ي إثباف ساماإ ع رماي ماولى ابان عبااس مان المطلب الثاني: اختال
 171 عائيي 

 179 المطلب الثالث: روا اف ع رمي عن عائيي 
المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ ع رمي البربري ماولى ابان عبااس مان 

 175 عائيي 

 177 المبحث ال يرون: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 177 لي بن الحسين بن عليالمطلب اوول: ترجمي ع

المطلب الثاني: اختال، النقاد ،اي إثبااف ساماإ علاي بان الحساين مان عائياي 
 185 

 181 المطلب الثالث: روا اف علي بن الحسين عن عائيي 
 182 المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ علي بن الحسين من عائيي 
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 184 دوسيالمبحث الحادي وال يرون: عمران بن حطان السّ 
 184 المطلب اوول: ترجمي عمران بن حطان السدوسي

المطلاب الثااني: اخاتال، النقاااد ،اي إثبااف ساماإ عمااران بان حطاان السدوسااي 
 185 من عائيي 

 187 المطلب الثالث: روا اف عمران بن حطان السدوسي عن عائيي 
 المطلاااب الراباااع: الاااراجح ،اااي صاااحي ساااماإ عماااران بااان حطاااان السدوساااي مااان

 183 عائيي 

 135 المبحث الثاني وال يرون: عون بن عبد هللا بن عتبي
 135 المطلب اوول: ترجمي عون بن عبد هللا بن عتبي

المطلب الثاني: اختال، النقاد ،ي إثباف سماإ عون بن عبد هللا بن عتبي من 
 132 عائيي 

 139 المطلب الثالث: روا اف عون بن عبد هللا بن عتبي عن عائيي 
المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ عون بن عبد هللا بن عتبي من عائيي 

 134 

 135 المبحث الثالث وال يرون: مجا د بن جبر
 135 المطلب اوول: ترجمي مجا د بن جبر

المطلااب الثاااني: اخااتال، النقاااد ،ااي إثباااف سااماإ مجا ااد باان جباار ماان عائيااي 
 138 

 255  د بن جبر عن عائيي المطلب الثالث: روا اف مجا
 259 المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ مجا د بن جبر من عائيي 

 255 المبحث الرابع وال يرون: محمد بن أبان اونصاري 
 255 المطلب اوول: ترجمي محمد بن أبان اونصاري 

المطلب الثاني: اختال، النقاد ،ي إثباف سماإ محمد بن أباان اونصااري مان 
 257 عائيي 

 258 المطلب الثالث: روا اف محمد بن أبان اونصاري عن عائيي 
المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ محمد بن أباان اونصااري مان عائياي 

 253 

 المبحث الخامس وال يرون: محمد بن إبرا  ذ الت مي 
 215 

 215 المطلب اوول: ترجمي محمد بن إبرا  ذ الت مي
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ثاني: اختال، النقااد ،اي إثبااف ساماإ محماد بان إبارا  ذ الت ماي مان المطلب ال
 212 عائيي 

 219 المطلب الثالث: روا اف محمد بن إبرا  ذ الت مي عن عائيي 
المطلب الرابع: الاراجح ،اي صاحي ساماإ محماد بان إبارا  ذ الت ماي مان عائياي 

 214 

 215 المبحث السادس وال يرون: محمد بن المن در
 215 لب اوول: ترجمي محمد بن المن درالمط

محمد بن المن ادر مان عائياي  المطلب الثاني: اختال، النقاد ،ي إثباف سماإ
 218 

 225 المطلب الثالث: روا اف محمد بن المن در عن عائيي 
 221 المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ محمد بن المن در من عائيي 

 229 محمد بن مسلذ أبو الزبير الم يالمبحث السابع وال يرون: 
 229 المطلب اوول: ترجمي أبو الزبير الم ي

المطلب الثاني: اختال، النقاد ،ي إثباف سماإ أباي الزبيار الم اي مان عائياي 
 225 

 228 المطلب الثالث: روا اف أبي الزبير الم ي عن عائيي 
 223  ي من عائيي المطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ أبي الزبير الم

 295 المبحث الثامن وال يرون: المطلب بن عبد هللا بن حنطب
 295 المطلب اوول: ترجمي المطلب بن عبد هللا

المطلاااب الثااااني: اخاااتال، النقااااد ،اااي إثبااااف ساااماإ المطلاااب بااان عباااد هللا مااان 
 292 عائيي 

 299 المطلب الثالث: روا اف المطلب بن عبد هللا عن عائيي 
 294 مطلب الرابع: الراجح ،ي صحي سماإ المطلب بن عبد هللا من عائيي ال

 295 المبحث التاسع وال يرون: نا،ع مولى عبد هللا بن عمر
 295 المطلب اوول: ترجمي نا،ع مولى عبد هللا بن عمر

المطلااب الثااااني: اخااتال، النقااااد ،ااي إثبااااف ساااماإ نااا،ع ماااولى اباان عمااار مااان 
 297 عائيي 

 298 الثالث: روا اف نا،ع مولى ابن عمر عن عائيي  المطلب
المطلاااب الراباااع: الاااراجح ،اااي صاااحي ساااماإ ناااا،ع ماااولى ابااان عمااار مااان عائياااي 

 293 
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 242 المبحث الثالثون:  حيى بن   مر البصري 
 242 المطلب اوول: ترجمي  حيى بن   مر

عائيااي  المطلااب الثاااني: اخااتال، النقاااد ،ااي إثباااف سااماإ  حيااى باان   ماار ماان
 244 

 245 المطلب الثالث: روا اف  حيى بن   مر عن عائيي 
المطلب الرابع: الراجح ،ي صاحي ساماإ  حياى بان   مار البصاري مان عائياي 

 245 

 247 الخاتمي
 243 ثبف المصادر، والمراجع

 271 الفهارس ال امي
 272 ،هرس اآل اف

 274 ،هرس اوحاديث
 277 عائيي،هرس اآلثار الموقو،ي على 

 281 ،هرس اوعالذ
 285 ،هرس اولفاظ الغريبي، واوماخن

 287 ،هرس المو وعاف
 


