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. إىل ًانديَ احلبٍبني دفظيًا اهلل ًزعامها، ًأداو اخلري يف بقائيًا

. شًجً انعصٌص......إىل انسًح انيت سكنج زًدً 

 .أبنائً......إىل زٌادني دٍاحً 

. ًحً ًأخٌاحً أر....إىل أمجم جنٌو يف مساء دٍاحً 

. إىل كم يٍ ساعدًَ يف إجناش ىره انسسانت

. إىل كم ىؤالء أىدي ىرا انبذث ادلخٌاضع
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 نرنك أحقدو بانشكس اجلصٌم نألسخاذٌٍ .1"يٍ ال ٌشكس انناض ال ٌشكس اهلل" :انصالة ًانسالو

انفاضهني، األسخاذ اندكخٌز خاند عهٌاٌ، ًاألسخاذ اندكخٌز ينخصس األمسس انهرٌٍ حفضال 

 ًجصامها اهلل عين خري ، فهيًا يين جصٌم انشكس ًًافس انثناء،باإلشساف عهى ىره انسسانت

. اجلصاء

ًكرنك فئٌ انشكس ًانخقدٌس يٌصٌالٌ نهجنت ادلناقشت، دلا سخقديو يٍ يهذٌظاث قًٍت 

. حثسي ىره انسسانت

كًا أحٌجو بانشكس انٌافس ًااليخناٌ اخلانص نكم يٍ قدّو يل اننصخ ًانعٌٌ أً ساىى يف 

 . سائالً اهلل انعهً انكسٌى ذلى انخٌفٍق ًانسداد،إجناش ىره انسسانت

ًصهى اهلل عهى َبٍنا ًقدًحنا حمًد ًعهى آنو ًصذبو ًسهى 
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حديث البصرييف في مركيات مىٍعمىر بف راشد في الكتب الستة 

إعداد 
ركلسانو عمي راشد مرار 

إشراؼ 
خالد عمكاف   . د
 منتصر األسمر. د

 الممخص

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كأصحابو الطيبيف 
:  الطاىريف كبعد

كالذم  ،"حديث البصرييف في مركيات مىٍعمىر بف راشد في الكتب الستة" بعنكاف بحثي ىذا
.   في جمع الركايات ثـ المنيج النقدماالستقرائي عمى المنيج فيواعتمدت 

كحديث مىٍعمىر عف  ،جمع حديث البصرييف عف مىٍعمىر بف راشد في الكتب الستةكمف ثَـّ 
. كتخريج متابعاتيا كالحكـ عمى أسانيدىاالبصرييف 

 . قامت رسالتي ىذه عمى مقدمة كخاتمة كثالثة فصكؿ

مامتو في الحديث، كحياتو،سيرتوك ، باإلماـ مىٍعمىر بف راشدان تعريؼتضمف فصميا األكؿ   ، كا 
.   ككالـ العمماء في ضبطو، كاتفاؽ األئمة عمى تعديمو،كذكر شيكخو كتالميذه

مىعى  أما فصميا الثاني فقد  مركيات البصرييف عف مىٍعمىر في الكتب الستة كتخريج متابعاتيا جى
 ان، حديث79 المكرر دكف ك، بالمكرران  حديث104 كقد بمغت ىذه المركيات ،كالحكـ عمى أسانيدىا

.  بيا تفردكا ان  حديث12 كمنيا ، لو متابعات لمىٍعمىر أك لتمميذه البصرمان  حديث67منيا 



 ذ

مىعى  بخالؼ الفصؿ الثالث الذم  كقد ، مركيات مىٍعمىر عف البصرييف في الكتب الستةجى
 حديثان لو متابعاته 70 منيا ، حديثان 95 المكرر دكف حديثان بالمكرر، ك121 بمغت ىذه المركيات

  .بيا حديثان تفرد 25كمىٍعمىر، لشيخ كتارةن  ،لمىٍعمىرتارةن 

. النتائج التي تكصمت إليياكثـ الخاتمة 

كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف 

الباحثة 
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مقدمة 

إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا، 
مف ييده اهلل فال مضؿ لو كمف يضمؿ فال ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، 

:  أما بعد. كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو

 كؿ عمـ فف قائـ ،فإف عمـ الحديث مف أجؿِّ عمـك الشريعة كأفضميا، كيشمؿ عدة عمـك
 عمـ برأسو غير أف معرفة عمؿ الحديث: كقد ذكر الحاكـبذاتو، كمف أدقيا عمـ عمؿ الحديث، 

إف عمـ العمؿ أغمض أنكاع الحديث : "قاؿ الحافظ في النكت. 1الصحيح كالسقيـ كالجرح كالتعديؿ
دراكان لمراتب الركاة  كأدقيا مسمكان، كال يقـك بو إال مف منحو اهلل تعالى فيمان غايصان كاطالعان حاكيان كا 
لييـ المرجع في ذلؾ لما جعؿ  كمعرفة ثاقبة، كليذا لـ يتكمـ فيو إال أفراد أئمة ىذا الشأف كحذاقيـ، كا 

كقد أسند . 2"اهلل فييـ مف معرفة ذلؾ اإلطالع عمى غكامضو دكف غيرىـ ممف لـ يمارس ذلؾ
ألف أعرؼ عمة حديث ىك عندم أحب إليَّ مف أف أكتب عشريف : "الحاكـ عف ابف ميدم قاؿ

نما يعمؿ الحديث مف أكجو ليس لمجرح فييا مدخؿ، فإف : "كقاؿ الحاكـ. 3"حديثان ليس عندم كا 
 ، تكثر في أحاديث الثقات أف يحدثكا بحديث لو عمة،حديث المجركح ساقط كاه، كعمة الحديث

. 4" كالمعرفة ال غير، كالفيـ،الحفظ عندنا فيو كالحجةفيصير الحديث معمكالن، ، عممو عمييـ فيخفى
 طرقو كينظر في اختالؼ  بيفالسبيؿ إلى معرفة عمة الحديث أف يجمع: "كقاؿ الخطيب أبك بكر

: ، كيعتبر بمكانيـ مف الحفظ كمنزلتيـ في اإلتقاف كالضبط، كركم عف عمي بف المديني قاؿ"ركاتو
ـى الباب إذا لـ " .  5"بيف خطؤهيىتى ق لـ طيريؽي ع تيٍج

                                                            
 الحاكـ، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف 1

، (ـ1977/ىػ1397)بيركت، : دار الكتب العممية. 2السيد معظـ حسيف، ط: ، تحقيؽمعرفة عمـك الحديث: (ىػ405)البيع ت
(. 112ص)
: ، تحقيؽالنكت عمى كتاب ابف الصالح: (ىػ852) ابف حجر العسقالني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد ت2

، (ـ1984/ىػ1404)المدينة المنكرة، : عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية. 1ربيع بف ىادم عمير المدخمي، ط
(2/711 .)
(. 112ص)، معرفة عمـك الحديث الحاكـ، 3
 .المصدر السابؽ 4
 ،(مقدمة ابف الصالح)معرفة أنكاع عمـك الحديث : (ىػ643) ابف الصالح، عثماف بف عبد الرحمف أبك عمرك تقي الديف ت5

 (.91ص)، (ـ1986/ىػ1406)بيركت، : سكريا، دار الفكر المعاصر: نكر الديف عتر، دار الفكر: تحقيؽ
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كمف األئمة الثقات الذيف تدكر عميو الركاية الحديثية اإلماـ مىٍعمىر بف راشد، كقد تكمـ في 
مكقؼ العمماء مف ىذه الدراسة لمبحث في  تمركياتو بالبصرة كأنيا تشتمؿ عمى أكىاـ كأغاليط، فكاف

 .مركياتو

:  أىمية كأسباب اختيار البحث

مامتو في الحديث كألنو تدكر عميو كثير مف األسانيد، كاتفاؽ النقاد  .1 مكانة مىٍعمىر بف راشد كا 
 . عمى تعديمو بشكؿ عاـ

 .ما أثير حكؿ مركياتو في البصرة كأنيا تشتمؿ عمى أغاليط كأكىاـ .2
 .لصمتو بعمـ العمؿ .3

:  مشكمة البحث

: تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عف التساؤالت اآلتية

 ىؿ كاف مىٍعمىر بف راشد ضابطان في جميع أكقاتو؟ .1
 ىؿ رد األئمة مركيات مىٍعمىر بف راشد عف البصرييف؟ .2
 كيؼ أخرج الشيخاف مركيات مىٍعمىر بف راشد عف البصرييف؟ .3
 ىؿ ردَّ األئمة كؿ ما ركاه البصريكف عف مىٍعمىر بف راشد؟ .4
 كيؼ أخرج الشيخاف ما ركاه البصريكف عف مىٍعمىر بف راشد؟ .5

: أىداؼ البحث

:  تسعى ىذه الدراسة لتحقيؽ األىداؼ اآلتية

 .النظر في مركيات مىٍعمىر بف راشد عف البصرييف كتمييز أسانيدىا كسبر ركاتيا .1
 . معرفة شرط العمماء في قبكؿ مركيات مىٍعمىر بف راشد عف البصرييف .2
 . التعرؼ عمى منيج الشيخيف في إخراج حديث البصرييف عف مىٍعمىر .3
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:  بحثحدكد اؿ

 .البحث في مركيات البصرييف عف مىٍعمىر .1
 .البحث في مركيات مىٍعمىر عف البصرييف .2
 .بحث ركايتيـ في الكتب الستة .3

:  الدراسات السابقة

اإلماـ مىٍعمىر بف راشد الصنعاني اليماني كمركياتو في الكتب الستة، محمد أحمد مرشد  -1
 .رسالة ماجستير لـ أتمكف مف اإلطالع عمييا. ، بغداد(محمد بشار العبنقي)

شيكخ مىٍعمىر بف راشد كتالميذه المضعؼ فييـ، دراسة تطبيقية عمى الصحيحيف، نافذ حماد،  -2
 .، كلـ أتمكف مف اإلطالع عميو52 عدد 13مجمة آفاؽ الثقافية، اإلمارات، مجمد

محمد  (معمر بف راشد الصنعاني مصادره كمنيجو كأثره في ركاية الحديث)كتاب بعنكاف  -3
 .رأفت سعيد، كلـ أتمكف مف اإلطالع عميو

حسف محمد عبة جي، بحث . مىٍعمىر بف راشد كمركيات البصرييف عنو في الصحيحيف، د -4
 ربيع اآلخر سنة 54محكـ منشكر في مجمة جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، عدد 

إال أف المؤلؼ اقتصر فيو عمى مركيات البصرييف عف مىٍعمىر في الصحيحيف . ىػ1427
 .فقط

: منيج البحث

 : المتمثؿ في أكالن المنيج اإلستقرائيىذا اتبعت في بحثي 

 . جمع كؿ ركايات مىٍعمىر في الكتب الستة . أ
 .اقتصرت في ىذا البحث عمى األحاديث المرفكعة . ب
 .كاجتيدت في استقراء الركايات التي تكبع فييا مىٍعمىر، ككذا الركايات التي تفرد بيا . ت
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 لمعرفة ما حدث بو في  في الكتب الستةكاجتيدت كذلؾ في استقراء ركاياتو . ث
 .، كلمعرفة ما ركاه عف البصرييفالعراؽ، كما حدث بو في غير العراؽ

تخريج الركايات مف الكتب التسعة، كاالقتصار عمييا إذا كانت تفي بطرؽ  . ج
ذا كاف لمحديث طرؽ أخرل خارج الكتب التسعة، فإف الباحثة تخرجيا  الحديث، كا 

 .مف تمؾ الكتب
صحيح البخارم، ثـ صحيح مسمـ، ثـ سنف أبك داكد، ) ترتيب األحاديث كالتالي  . ح

 .(ثـ جامع الترمذم، ثـ سنف النسائي، ثـ سنف ابف ماجو
 :كما اتبعتي المنيج النقدم مف أجؿ دراسة ىذه الركايات، فقمت باآلتي

 .الترجمة لشيكخ مىٍعمىر كتالميذه مف كتب التراجـ . أ
الترجمة لكؿ راك مف الركاة عدا الصحابة لالتفاؽ عمى عدالتيـ، معتمدة في ذلؾ  . ب

ذا تكرر الراكم مرة أخرل في  عمى أحكاـ الحافظ بف حجر في تقريب التيذيب، كا 
 .غير اإلسناد الذم ترجـ لو فيو، فإني ال أترجـ لو، كأكتفي فقط باإلشارة إلى ذلؾ

 .الحكـ عمى أسانيد الركايات مف طريؽ مىٍعمىر . ت
إذا كاف مخرج في الصحيحيف أك أحدىما اكتفيت بذكر : الحكـ الكمي عمى الحديث . ث

فتمتـز الباحثة بعد حكميا عمى الحديث بإيراد ذلؾ، أما إذا لـ يكف مخرجان فييما 
 .حكـ ألحد العمماء المعتبريف يكافؽ حكميا

كاتبعتي في منيجي أيضان الخطكات العممية في عزًك اآليات الكريمة كاألحاديث النبكية 
 :الشريفة، كالنقكؿ، فقمت باآلتي

 .عزك اآليات إلى مكاضعيا في القرآف الكريـ، بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية . أ
تكثيؽ النقكؿ تكثيقان عمميان كامالن عند أكؿ كركد لممرجع، ثـ إذا تكرر الرجكع إلى  . ب

 أكتفي باإلشارة إليو مختصران، كذلؾ بذكر اسـ الشيرة لممؤلؼ ،نفس المرجع
 .كالكتاب كالجزء كالصفحة

 .بياف غريب الحديث مف كتب غريب الحديث كالمصطمح كالشركح . ت
 .التعريؼ باألعالـ الكاردة في البحث . ث
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 .التعريؼ بالبمداف مف كتب معاجـ البمداف . ج

: خطة البحث

 :، كفيما يمي بياف ذلؾلقد قسمت ىذا البحث إلى مقدمة كثالثة فصكؿ كخاتمة

:  المقدمة

تتضمف أىمية البحث كأسباب اختياره، كمشكمة البحث، كأىداؼ البحث، كحدكد الدراسة، 
.  كالدراسات السابقة، كمنيج البحث

 مباحث  سبعةترجمة مىٍعمىر بف راشد كفيو : الفصؿ األكؿ

.  اسمو نسبو كالدتو ككفاتو: المبحث األكؿ

 عصره: المبحث الثاني

. طمبو لمعمـ كرحالتو: الثالثالمبحث 

.  شيكخو كتالميذه: الرابعالمبحث 

.  إمامتو في عمـ الحديث: الخامسالمبحث 

. عدالتو: السادسالمبحث 

. ضبطو: السابعالمبحث 

: مركيات البصرييف عف مىٍعمىر في الكتب الستة، كفيو ثالثة مباحث: الفصؿ الثاني

ٍيعما ركاه يزيد بف : المبحث األكؿ رى .   عف مىٍعمىرزي

.   ما ركاه عبد األعمى بف عبد األعمى عف مىٍعمىر: المبحث الثاني

ٍيدالمعتمر بف سميماف، كمحمد بف )ما ركاه : المبحث الثالث مى سماعيؿ بف إبراىيـ، حي  المىٍعمىرم، كا 
كبىةكعبد الكاحد بف زياد، كصفكاف بف عيسى، كمحمد بف جعفر، كسعيد بف أبي  ، كالحارث بف عىري

. عف مىٍعمىر (، كعمراف القطافنىٍبياف
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:  مركيات مىٍعمىر عف البصرييف في الكتب الستة كفيو: الفصؿ الثالث

. السٍِّختًياًنيِّ ما ركاه مىٍعمىر عف أيكب : المبحث األكؿ

.  السَّديكًسيُّي  بف دعامة قىتىادىةما ركاه مىٍعمىر عف : المبحث الثاني

.  اٍلبينىاًنيِّ ما ركاه مىٍعمىر عف ثابت : المبحث الثالث

. ما ركاه مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كثير: المبحث الرابع

  .عف البصرييفما ركاه مىٍعمىر : المبحث الخامس

  

 

  



7 

 

الفصؿ األكؿ 

 الصنعانيترجمة مىٍعمىر بف راشد 
كالدتو ككفاتو   كنسبو كاسمو: المبحث األكؿ

 عصره: المبحث الثاني

طمبو لمعمـ كرحالتو : الثالثالمبحث 

شيكخو كتالميذه  : الرابعالمبحث 

إمامتو في عمـ الحديث  : الخامسالمبحث 

عدالتو : السادسالمبحث 

ضبطو : السابعالمبحث 
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المبحث األكؿ 
 اسمو كنسبو ككالدتو ككفاتو

اسمو كنسبو : المطمب األكؿ

ىك اإلماـ مىٍعمىر بف راشد، أبك عركة بف أبي عمرك، مكلى عبد السالـ أخي صالح بف عبد 
. 2، األزدم، الحدىاني1القدكس مكلى عبد الرحمف بف قيس أخي الميمب بف صفرة ألمو

مكلده ككفاتو : المطمب الثاني

، كقاؿ 3"مكلده سنة خمس أك ست كتسعيف: "اختمؼ العمماء في سنة مكلده قاؿ الذىبي
  .4"مكلده البصرة سنة ثالث كتسعيف ":الكندم

 كالثاني .5تكفي سنة أربع كخمسيف كمئة: ، األكؿكاختمؼ العمماء في سنة كفاتو عمى قكليف
 تكفي في رمضاف سنة ثالث كخمسيف كمائة كلو ثماف كخمسكف سنة، كبذلؾ أخبركالثاني أنو 

 ،صميت عميو كلو ثماف كخمسكف سنة، ككافقو أحمد: براىيـ بف خالد المؤذف بجامع صنعاء كقاؿإ
 .6مات كلو ثماف كخمسكف سنة: حيث قاؿ

                                                            
بيركت، : ، دار صادرالطبقات الكبرل: (ىػ230)بك عبد اهلل البصرم الزىرم تأابف سعد، محمد بف سعد بف منيع :  انظر1
التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع : (ىػ474)كالباجي، سميماف بف خمؼ بف سعد أبك الكليد ت. (5/546)

كالسمعاني، أبك سعيد . (2/741)، (ـ1986/ىػ1406)الرياض، : دار المكاء لمنشر. 1أبك لبابة حسيف، ط: ، تحقيؽالصحيح
بيركت، : دار الفكر. 1عبد اهلل عمر الباركدم، ط: ، تحقيؽألنسابا: (ىػ562)عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي ت

(.  5/420)، (ـ1998)
. 1بشار عكاد معركؼ، ط: ، تحقيؽتيذيب الكماؿ: (ىػ742) تالمزم، يكسؼ بف الزكي عبد الرحمف أبك الحجاج: انظر 2

(. 28/303)، (ـ1980/ىػ1400)بيركت، : مؤسسة الرسالة
 شعيب األرناؤكط: ، تحقيؽسير أعالـ النبالء: (ىػ748) تالذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز أبك عبد اهلل:  انظر3

(.     7/5)،(ىػ1413)بيركت، : مؤسسة الرسالة. 9كمحمد نعيـ العرقسكسي، ط
: ، تحقيؽالعمماء كالممكؾ السمكؾ في طبقات: (ىػ732)الكندم، بياء الديف محمد بف يكسؼ بف يعقكب الجندم ت:  انظر4

(. 1/123)، (ـ1995)صنعاء : مكتبة اإلرشاد. 2محمد بف عمي الحسيف األككع الحكالي، ط
محمد عكامة، : ، تحقيؽتقريب التيذيب: (ىػ852)ابف حجر، أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي ت 5
(.  1/541)، (ـ1986/ىػ1406)سكريا، : دار الرشيد. 1ط
الطبقات : (ىػ240) كابف خياط، خميفة بف خياط أبك عمر الميثي العصفرم ت.(5/546)، الطبقات الكبرل: ابف سعد:  انظر6

 كالبخارم، محمد بف إسماعيؿ بف .(1/288)، (ـ1982/ىػ1402)الرياض، . 2أكـر ضياء العمرم، ط:  تحقيؽالبف خياط،
 كابف حباف، .(7/368)السيد ىاشـ البدكم، دار الفكر، : ، تحقيؽالتاريخ الكبير: (ىػ256)إبراىيـ أبك عبد اهلل الجعفي ت

فاليشيمر، دار الكتب . ـ: ، تحقيؽمشاىير عمماء األمصار: (ىػ354)محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي ت
(.  1/191)بيركت، : دار الكتب العممية. 1 طتذكرة الحفاظ،: كالذىبي. (1/192)، (ـ1959)بيركت، : العممية
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المبحث الثاني 
عصره 

 إلى 1كانت نشأة اإلماـ مىٍعمىر بف راشد في العصر األمكم في عيد سميماف بف عبد الممؾ
 2الخالفة األمكية كحتى قياـ الخالفة العباسية كبدايتيا حيث شيد خالفة أبي العباس السفاح نياية
. 3في خالفة المنصكر كتكفي

 :كأبرز ما يميز ىذا العصر

 مكاصمة الفتكحات اإلسالمية التي بدأت في عيد الخمفاء الراشديف. 
 الذم اىتـ بإرساؿ الدعاة 4كاالىتماـ بنشر اإلسالـ خاصة في عيد عمر بف عبد العزيز 

كالعمماء لدعكة الناس، فنعـ الناس في فترة كاليتو بالعدؿ كاألمف، كأشرؾ معو أىؿ العمـ 
 .كالفضؿ في إدارة أمكر الكالية

                                                            
 ىك سميماف بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية القرشي األمكم أبك أيكب، كاف مكلده سنة ستيف، 1

كاف مف خيار ممكؾ بني أمية كلي الخالفة بعيد مف أبيو في جمادم اآلخرة سنة ست كتسعيف، ككاف فصيحان مؤثران لمعدؿ 
 ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي : انظر.محبان لمغزك، تكفي سنة تسع كتسعيف يـك الجمعة لعشر بقيف مف صفر

 كالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكرت .(9/177)بيركت، :  دار مكتبة المعارؼ البداية كالنياية،:(ىػ774)أبك الفداء ت
، (ـ1952/ىػ1371)مصر، : مطبعة السعادة. 1محمد محي الديف عبد الحميد، ط: ، تحقيؽتاريخ الخمفاء(: ػق911)
(1/225  .)
 ىك عبد اهلل بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف عباس القرشي الياشمي العباسي، كاف مكلده سنة ثماف كمائة، أكؿ الخمفاء 2

مف بني العباس، كاف شابان مميحان أبيض طكيالن كقكران، بكيع لو بالخالفة سنة اثنتيف كثالثيف كمئة، كتكفي سنة ست كثالثيف 
  كالكتبي، محمد بف شاكر بف أحمد الكتبي.(6/77)، سير أعالـ النبالءانظر، الذىبي، . كمائة كعاش ثماني كعشريف سنة

بيركت، : دار الكتب العممية. 1عمي محمد بف يعكض اهلل، عادؿ أحمد عبد المكجكد، ط: تحقيؽ فكات الكفيات، ،(ىػ764)ت
(. 1/567)، (ـ2000)
 ىك أبك جعفر عبد اهلل بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف عباس كلد سنة خمس كتسعيف، تكلى الخالفة في أكؿ سنة سبع 3

كثالثيف كمائة، كاف فحؿ بني العباس ىيبة كشجاعة كحزمان كرأيان كجبركتان، كجماعان لمعمـ تاركان لميك كالمعب، كامؿ العقؿ جيد 
انظر، ابف األثير، أبك الحسف عمي بف . المشاركة في العمـ كاألدب، تكفي سنة ثماف كخمسيف كمئة لست خمكف مف ذم الحجة

دار  .2عبد اهلل القاضي، ط:  تحقيؽالكامؿ في التاريخ،: (ىػ630)أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني ت
  (.10/259 )تاريخ الخمفاء، كالسيكطي، .(5/214)، (ىػ1415)بيركت، : الكتب العممية

 ىك عمر بف عبد العزيز بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي بف كالب 4
اإلماـ الحافظ المجتيد الزاىد العابد أمير المؤمنيف، كاف مف أئمة االجتياد، كمف الخمفاء الراشديف، كلد سنة إحدل كقيؿ ثالث 

كستيف، كبكيع بالخالفة بعيد مف سميماف كفي صفر سنة تسع كتسعيف، فمكث فييا سنتيف كخمسة أشير، مأل فييا األرض 
عدالن كرد المظالـ كسف السنف الحسنة، كتكفي لعشر بقيف مف رجب سنة إحدل كمائة كلو تسع كثالثكف سنة كستة أشير، 

(. 246 ،1/228 )تاريخ الخمفاء، كالسيكطي، .(5/114 )سير أعالـ النبالء،انظر، الذىبي، 
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 شيد ىذا العصر ثكرات كفتف كتغيرات سياسية كظيكر الفرؽ كالطكائؼ، كعمى رأسيا 
 . فانبرل ىك كمف عاصره مف األئمة إلى أصكؿ الديف تصنيفان كتدكينان .1الخكارج كالشيعة

 كلـ يكف المسممكف يفعمكف ذلؾ مف قبؿ، إنما ك ، تميز ىذا العصر ببدء حركة تدكيف العمـك
كاف األئمة يتكممكف مف حفظيـ أك يرككف العمـ مف صحؼ صحيحة غير مرتبة، حيث 

 ، خكفان مف ضياعيا بمكت العمماءأمر عمر بف عبد العزيز بتدكيف أحاديث رسكؿ اهلل 
اشتغمكا  ثـ بدأت بالتكسع تدريجيان حتى أصبح عمما قائمان بذاتو، كمف أشير الرجاؿ الذيف

 حيث ،اإلماـ محمد بف مسمـ الزىرم: بجمع الحديث كركايتو كتدكينو في العصر األمكم
بف عبد العزيز بجمع السنف فكتبناىا دفتران دفتران فنبعث إلى كؿ أرض لو  أمرنا عمر" :قاؿ

، كمىٍعمىر بف راشد، كسفياف الثكرم، 4، كابف إسحاؽ3كابف جريج المكي. 2"عميو سمطاف دفترا
كبىةكسعيد بف أبي  عىري

 5. 
 برز أيضان في ىذا العصر مف األئمة الحسف البصرم الذم كاف لو مف المكانة العممية اكـ 

كاالجتماعية مما ترؾ في نفس اإلماـ مىٍعمىر بف راشد عظيـ األثر عندما رأل الناس 
دَّ فيو كترؾ ، لككنو عالمان : فقيؿ، فسأؿ عف سببو،يعظمكف جنازتو  فانتدب لطمب العمـ كجى

 .6التجارة

                                                            
بيركت، المجمد الرابع، كابف : ، دار الكتب العمميةتاريخ الطبرم: (ىػ310)الطبرم، أبي جعفر محمد بف جرير ت:  انظر1

.  المجمد التاسع كالعاشر بتصرؼالبداية كالنياية،كثير، 
بيركت، : ، دار الكتب العمميةجامع بياف العمـ كفضمو: (ىػ463)ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد البر النمرم ت:  انظر2
(1398) ،(1/76 .)
 ىك عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج اإلماـ الحافظ شيخ الحـر أبك خالد كأبك الكليد القرشي األمكم المكي، صاحب 3

، النبالء سير أعالـالتصانيؼ، كأكؿ مف دكف العمـ بمكة، كلد سنة ثمانيف كمات سنة خمسيف كمائة، انظر، الذىبي، 
(6/325 ،333 .)
 ىك محمد بف إسحاؽ بف يسار مكلى عبد اهلل بف قيس كنيتو أبك بكر، عنى بعمـ السنف ككاظب عمى تعاىد العمـ ككثرت 4

عنايتو فيو كجمعو لو عمى الصدؽ كاإلتقاف، مات ببغداد سنة خمسيف كمائة، ككاف مف أحسف الناس سياقان لألخبار كأحفظيـ 
(. 1/139)، مشاىير عمماء األمصارلمتكنيا، انظر، ابف حباف، 

(. 1/261 )تاريخ الخمفاء،السيكطي، :  انظر5
(. 1/123)، السمكؾ في طبقات العمماء كالممكؾ الكندم، 6
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 إماـ أىؿ 2 كاإلماـ مالؾ إماـ أىؿ العراؽ،1كبرز كذلؾ مف الفقياء اإلماـ أبك حنيفة النعماف 
.  إماـ مصر4 إماـ الشاـ، كالميث بف سعد3، كاإلماـ األكزاعيالحجاز

  

                                                            
ماـ أصحاب الرأم، كقيؿ إنو مف أبناء فارس، كلد سنة 1  ىك أبك حنيفة النعماف بف ثابت التيمي الككفي، فقيو أىؿ العراؽ كا 

: دار الكتب العممية. 1، ططبقات الحفاظ: ثمانيف كمات سنة خمسيف كمائة كقيؿ سنة إحدل كخمسيف، انظر، السيكطي
(.  81-1/80)، (ق1403)بيركت، 

 ىك مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك بف الحارث، اإلماـ الحافظ فقيو األمة شيخ اإلسالـ أبك عبد اهلل 2
تذكرة األصبحي المدني الفقيو إماـ دار اليجرة، كلد سنة ثالث كتسعيف كتكفي سنة تسع كسبعيف كمائة، انظر، الذىبي، 

(. 212، 1/207)، الحفاظ
 ىك عبد الرحمف بف عمرك بف يحمد شيخ اإلسالـ كعالـ أىؿ الشاـ أبك عمرك األكزاعي، كلد سنة ثماف كثمانيف ككاف خيران 3

، 7/107)، النبالء سير أعالـفاضالن مأمكنان كثير العمـ كالحديث كالفقو حجة، تكفي سنة سبع كخمسيف كمئة، انظر، الذىبي، 
109  .)

 ىك الميث بف سعد الفيمي مكلى فيـ بف قيس عيالف كنيتو أبك الحارث، كاف مكلده سنة أربع كتسعيف كمات سنة خمس 4
مشاىير عمماء كسبعيف كمائة، ككاف أحد األئمة في الدنيا فقيا ككرعان كفضالن كعممان كنجدة كسخاء، انظر، ابف حباف، 

(. 1/191)، األمصار
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المبحث الثالث 

طمبو لمعمـ كرحالتو 

طمبو لمعمـ : المطمب األكؿ

دىٍث، قاؿ مىٍعمىر لى جنازة إخرجت مع الصبياف كأنا غالـ : "بدأ مىٍعمىر في طمب العمـ كىك حى
.  1" كأنا ابف أربع عشرة سنةقىتىادىةكقاؿ سمعت مف ... الحسف، فطمبت العمـ سنة مات الحسف

كلدت سنة ستو كعشريف كمائة كٌنا عرضنا أكالن ثـ كاف يجيء الغريب : كقاؿ عبد الرزاؽ
كنسمع الشيء حتى أتينا سمعنا ككاف عبد اهلل يعني ابف المبارؾ يقرأ عميو التفسير كيقرأ معمر 

 .2عميو

ال تضـ أحدان إلى مىٍعمىر إال كجدتو : "عمى أىؿ زمانو في طمب العمـ، قاؿ أحمدكتقدـ 
كلست تضـ إلى مىٍعمىر : "كفي ركاية أخرل. 3"يتقدمو في الطمب، كاف مف أطمب أىؿ زمانو لمعمـ

لقد طمبنا ىذا الشأف كما : "كمف أقكالو يصؼ حالو في بداية طمبو لمعمـ قاؿ. 4"أحدان إال كجدتو فكقو
إف الرجؿ يتعمـ العمـ لغير اهلل فيأبى العمـ عميو حتى : كقاؿ... نية ثـ رزقنا اهلل النية بعد لنا فيو

.  5"يككف هلل

                                                            
، التعديؿ كالتجريح: كالباجي. (1/192)، مشاىير عمماء األمصار: كانظر، ابف حباف. (7/378)،  التاريخ الكبير: البخارم1
(2/742 .)
 ،(ركاية ابنو عبد اهلل) ،العمؿ كمعرفة الرجاؿ: (ىػ241) ابف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني ت2

(. 1/272)، (420: )، رقـ(ـ2001/ىػ1422)الرياض، : دار الخاني. 2كصي اهلل بف محمد عباس، ط: تحقيؽ
، (ـ1984-ىػ1404)بيركت، : دار الفكر. 1، طتيذيب التيذيب: كابف حجر. (28/307)، تيذيب الكماؿ: المزم: انظر 3
دار القبمة لمثقافة . 1محمد عكامة، ط: ، تحقيؽلكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستةا: كالذىبي. (10/219)

(.  2/282)، (ـ1992/ىػ1413)جدة، ـ مؤسسة عمك: اإلسالمية
بيركت، : خميؿ المنصكر، دار الكتب العممية: ، تحقيؽالمعرفة كالتاريخ: (ىػ277) الفسكم، أبك يكسؼ يعقكب بف سفياف ت4
: ، تحقيؽالعبر في خبر مف غبر: الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف: كانظر. (2/119)، (ـ1999/ىػ1419)

(.  1/220)، (ـ1984)الككيت، : مطبعة حككمة الككيت. 2صالح الديف المنجد، ط
 تاريخ مدينة دمشؽ كذكر فضميا: (ىػ571) ابف عساكر، أبي القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي، ت5

، (ـ1995)بيركت، : محب الديف أبي سعيد عمر بف غرامة العمرم، دار الفكر: ، تحقيؽكتسمية مف حميا مف األماثؿ
صالح بف :  تحقيؽ،(السفر الثالث)تاريخ ابف أبي خيثمة : (ىػ279)ابف أبي خيثمة، أبك بكر أحمد ت:  كانظر(.59/401)

 (.1/327)، (1204: )، رقـ(ـ2006/ىػ1427)القاىرة، : الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر. 1فتحي ىالؿ، ط
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نعـ يطمبو أكال،ن كالحامؿ لو حب العمـ، كحب إزالة الجيؿ عنو، كحب : "قاؿ الذىبي
الكظائؼ كنحك ذلؾ، كلـ يكف عمـ كجكب اإلخالص فيو، كال صدؽ النية، فإذا عمـ حاسب نفسو، 
كخاؼ مف كباؿ قصده، فتجيئو النية الصالحة كميا أك بعضيا، كقد يتكب مف نيتو الفاسدة، كيندـ 

.  1"كعالمة ذلؾ أنو يقصر مف الدعاكل كحب المناظرة

رحالتو : المطمب الثاني

رحؿ : منيا رحمتو إلى اليمف، قاؿ أحمد :لى جيات عديدةإرحؿ مىٍعمىر في طمبو لمعمـ 
كلما دخؿ . 2 ال، الجزيرة:كالشاـ؟ فقاؿ: مىٍعمىر في الحديث إلى اليمف، كىك أكؿ مف رحؿ فقيؿ لو

كرحؿ إلى البصرة لزيارة . 3قيدكه فزكجكه:  فقاؿ ليـ رجؿ،صنعاء كرىكا أف يخرج مف بيف أظيرىـ
أتيت الزىرم بالرصافة، قاؿ فمـ يكف أحد يسألو عف : "، قاؿ مىٍعمىر5كرحؿ إلى الرصافة. 4أمو

كفي مكضع آخر أنو لقيو بالمدينة كيحتمؿ أف يككف لقيو . 6"مى م عؿييٍمؽً  فكاف :قاؿ، الحديث
سمع منو : عبد اهلل بف المبارؾ سمع مف مىٍعمىر؟ قاؿ" :قيؿ ألحمد .كرحؿ إلى مكة. 7بالمكضعيف

. 8"بمكة

  

                                                            
(.  59/417 )تاريخ مدينة دمشؽ، :ابف عساكر: كانظر. (7/17)، سير أعالـ النبالء:  الذىبي1
 تاريخ اإلسالـ،كالذىبي، . (59/401 )تاريخ مدينة دمشؽ،: كابف عساكر. (2/119)، المعرفة كالتاريخ: الفسكم:  انظر2

(.     9/627)، (ـ1987/ىػ1407)بيركت، : دار الكتاب العربي. 1عمر عبد السالـ تدمرل، ط: تحقيؽ
معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف : (ىػ261)ت العجمي، أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمي الككفي 3

المدينة المنكرة، : مكتبة الدار. 1عبد العميـ عبد العظيـ البستكم، ط: ، تحقيؽكذكر مذاىبيـ كأخبارىـ الضعفاء
(.  28/309)، تيذيب الكماؿ:  كالمزم.(2/290)، (ـ1985/ىػ1405)
(.  7/12 )سير أعالـ النبالء،:  الذىبي4
بضـ أكلو مشيكر إف لـ يكف اشتقاقو مف الرصؼ كىك ضـ الشيء إلى الشيء كما يرصؼ البناء، ىي رصافة :  الرصافة5

الشاـ في غربي الرقة بينيما أربعة فراسخ عمى طرؼ البرية بناىا ىشاـ بف عبد الممؾ، ياقكت الحمكم، عبد اهلل الحمكم أبك 
(. 3/47،46)بيركت، : ، دار الفكرمعجـ البمداف: (ىػ626) تعبد اهلل

كاألصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل . (1/357 )المعرفة كالتاريخ، كالفسكم، .(1/171)، الطبقات الكبرل،  ابف سعد6
، (3/363)، (ىػ1405)بيركت، : دار الكتاب العربي. 4 طحمية األكلياء كطبقات األصفياء،: (ىػ430)ت
(.  59/393)، تاريخ مدينة دمشؽ:  ابف عساكر7
 (. 2/118)، المعرفة كالتاريخالفسكم، : انظر 8
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المبحث الرابع 
شيكخو كتالميذه 

شيكخو : المطمب األكؿ

ركل مىٍعمىر بف راشد عف جمع غفير مف الشيكخ بمغ عددىـ عند المزم في تيذيب الكماؿ 
سماعيؿ بف أمية، : ، كمف أبرزىـ(57) أشعث بف عبد اهلل الحداني، كأيكب كأباف بف أبي عياش، كا 

 ، كثمامة بف عبد اهلل بف أنس بف مالؾ، كجابر بف يزيد اٍلبينىاًنيِّ  بف حكيـ، كثابت بىٍيز ، كالسٍِّختًياًنيِّ 
ٍيًرمِّ الجعفي،  كالحكـ بف أباف العدني، كخالد الحذاء،  كزيد بف أسمـ، كسعيد بف إياس  رى ، كأبي اٍلجي

حاـز سممة بف دينار، كسميماف األعمش، كسماؾ بف الفضؿ، كسييؿ بف أبي صالح، كصالح بف 
كيساف، كعاصـ بف بيدلة، كعاصـ األحكؿ، كعبد اهلل بف طاككس، كعبد اهلل بف مسمـ بف شياب 

 بف دعامة، ككثير ابف كثير بف قىتىادىةأخي الزىرم، كعمار بف أبي عمار، كعمرك بف دينار، ك
المطمب بف أبي كداعة، كمحمد القارئ، كمحمد بف مسمـ بف شياب الزىرم، كىشاـ بف عركة، 

  1.كىماـ بف المنبو، كيحيى بف أبي كثير، كأبي اسحاؽ السبيعي

تالميذه : المطمب الثاني

، كعمرك بف دينار، كيحيى بف أبي كثير، السٍِّختًياًنيِّ أيكب  :مف ركل عنو كىك مف شيكخو
 .كأبك اسحاؽ السبيعي

كبىةأباف بف يزيد العطار، كسعيد بف أبي  :كمف ركل عنو كىك مف أقرانو  ، كسفياف عىري
 .الثكرم، كسالـ بف أبي مطيع، كعبد الممؾ بف جريج، كعمراف القطاف، كىشاـ الدستكائي

سماعيؿ بف : كمف ركل عنو مف طبقة تالميذه كثيركف منيـ إبراىيـ بف خاؿ الصنعاني، كا 
عمية، كحماد بف زياد، كداكد بف عبد الرحمف العطار، كرباح بف زيد الصنعاني، كسعد بف الصمت 

الحجاج كصفكاف بف عيسى الزىرم، كعبد  البجمي، كسفياف بف عيينة، كسممة بف سعيد، كشعبة بف

                                                            
(.  10/218)، تيذيب التيذيب: كابف حجر. (10/218 )تيذيب الكماؿ،: المزم:  انظر1
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اهلل بف المبارؾ، كعبد اهلل بف معاذ الصنعاني، كعبد األعمى بف عبد األعمى، كعبد الرحمف بف 
بكذكيو، كعبد الرزاؽ بف ىماـ، كعبد العزيز بف أبي ركاد، كعبد الممؾ بف محمد الصنعاني، كعبد 
الكاحد بف زياد، كعبد اهلل بف عمرك الرقي، كعيسى بف يكنس، كمحمد بف ثكر الصنعاني، كمحمد 

بف جعفر غندر، كمحمد بف عمر الكاقدم، كمركاف بف معاكية الفزارم، كمعتمر بف سميماف، 
ف خالد، كيحيى بف اليماف، كيزيد بف ب كىًىيبكمكسى بف أعيف، كىشاـ بف يكسؼ الصنعاني، ك

ٍيع رى خر مف ركل عنو آك .لى مىٍعمىر بف راشدإ، كأبك سفياف المىٍعمىرم كقيؿ لو المىٍعمىرم ألنو رحؿ زي
  1.مف تالميذه محمد بف كثير الصنعاني

  

                                                            
(.  10/219 )تيذيب التيذيب،: كابف حجر. (28/304)، تيذيب الكماؿ: المزم: انظر 1
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لخامس االمبحث 
حديث اؿإمامتو في عمـ 

كاف مىٍعمىر مف أكعية العمـ مع الصدؽ كالتحرم كالكرع كالجاللة كحسف التصنيؼ، قاؿ عبد 
عميكـ بيذا الرجؿ، يعني مىٍعمىران، فإنو لـ يبؽ مف أىؿ زمانو أعمـ : سمعت ابف جريج يقكؿ: الرزاؽ
فألىؿ البصرة شعبة كسعيد بف : نظرت فإذا اإلسناد يدكر عمى ستة: "قاؿ عمي بف المديني. 1منو
كبىةأبي   انتيى اإلسناد: سمعت أبي يقكؿ: كقاؿ ابف أبي حاتـ.  كحماد بف سممة كمىٍعمىر بف راشدعىري

مف أىؿ الحجاز، : لى ستة نفر أدركيـ مىٍعمىر، ككتب عنيـ، ال أعمـ اجتمع ألحد غير مىٍعمىرإ
 كمف قىتىادىة: إسحاؽ كاألعمش، كمف البصرة أبك: الزىرم كعمرك بف دينار، كمف أىؿ الككفة

لى مىٍعمىر إال كجدت مىٍعمىران إال تضـ أحدان  :كقاؿ أحمد بف حنبؿ. 2بف أبي كثير يحيى: اليمامة
فقياء العرب ستة، أفقو الستة ثالثة، أفقو الثالثة : ككاف سفياف الثكرم يقكؿ. 3أطمب لمعمـ منو

ككاف مىٍعمىر لزكمان لمسنة نفكران عف البدعة، ال يرل السيؼ عمى أىؿ القبمة. مىٍعمىر
كقاؿ أحمد بف . 4

إف مىٍعمىران شرب مف العمـ بأنقع: الرزاؽ حنبؿ عف عبد
كلو الجامع المشيكر في السير أقدـ مف  .5

 .7الكتب كتاب المغازم ، كلو مف6المكطأ

                                                            
(. 28/306)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
(. 28/306)، المصدر السابؽ 2
 الجرح كالتعديؿ،: (ىػ327)بي حاتـ، عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس أبك محمد الرازم التميمي تأابف : انظر 3
عمي محمد : ، تحقيؽميزاف االعتداؿكالذىبي، . (8/256)، (ـ1952/ىػ1271)بيركت، : دار إحياء التراث العربي. 1ط

 (. 6/480)بيركت، : دار الكتب العممية. 1معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، ط
(.  1/123)، السمكؾ في طبقات العمماء كالممكؾ الكندم، 4
جمع قمة لنقع، كىك الماء الناقع : كأنقع. (9/628)، تاريخ اإلسالـ: كالذىبي. (28/309)، تيذيب الكماؿالمزم، : انظر 5

 إنو لشراب بأنقع أم إنو ركب في طمب الحديث كؿ حزف، ككتب مف كؿ: كاألرض التي يجتمع فييا الماء كقاؿ ابف األثير
، الحديث كاألثر النياية في غريب: (ىػ606) ابف األثير، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ت:كجو، انظر

(. 5/107)، (ـ1979/ىػ1399)بيركت، : طاىر أحمد الزاكم، كمحمكد محمد الطناحي، المكتبة العممية: تحقيؽ
معرفة حكادث  مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في: (ىػ768)اليافعي، أبك محمد عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف ت:  انظر6

كابف العماد الحنبمي، عبد الحي بف أحمد بف محمد . (1/323)، (ـ1993/ىػ1413)القاىرة، : ، دار الكتاب اإلسالميالزماف
دار ابف . 1عبد القادر األرناؤكط، محمكد األرناؤكط، ط:  تحقيؽشذرات الذىب في أخبار مف ذىب،: (ىػ1089)العكرم ت

(.  1/235)، (ىػ1406)دمشؽ، : كثير
، (ـ1978/ق1398)بيركت، : ، دار المعرفةالفيرست: (ق438)ت.  ابف النديـ، محمد بف إسحاؽ أبك الفرج النديـ7
(1/138 .)
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المبحث السادس 
عدالتو 

اتفؽ أئمة الجرح كالتعديؿ عمى أف مىٍعمىر بف راشد عدؿ ثقة ثبت، كمف أقكاؿ األئمة في 
كاف : "كقاؿ ابف سعد.2"ثقة: "كقاؿ النسائي .1"كاف فقييان متقنان حافظان كرعا: "قاؿ ابف حباف :عدالتو

: كعف ابف معيف قاؿ القاضي يعني ىشاـ بف يكسؼ .3"مىٍعمىر رجالن لو حمـ كمركءة كنبؿ في نفسو
ذاؾ شراب : كيؼ أبك عركة؟ قمت صالح، فقاؿ: مىٍعمىر فقاؿ لي قدمت مكة، فسألني ابف جريج عف"

 .6"مىٍعمىر مف أصدؽ الناس: "كقاؿ أبك حفص الفالس. 5"ثقة رجؿ صالح" :كقاؿ العجمي .4"بأنقع
كقاؿ  ".كاف مف أصدؽ الناس: "، كقاؿ عمرك بف عمي"ثقة: "كقاؿ معاكية بف صالح عف ابف معيف

 :كقاؿ ابف حجر .7"أثنى عميو الشافعي أيضان : "كقاؿ الخميمي"... ثقة"مىٍعمىر : "يعقكب بف أبي شيبة
. 8"ثقة ثبت فاضؿ مف كبار السابعة"

 

 

 

 

                                                            
دار . 1السيد شرؼ الديف أحمد، ط:  تحقيؽالثقات،: ابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي: انظر 1

(.  1/192)، مشاىير عمماء األمصاركابف حباف، . (7/484)، (ـ1975/ىػ1395)الفكر، 
بيركت، : مؤسسة األعظمي لممطبكعات.3اليند، ط-رؼ النظاميةادائرة المع:  تحقيؽلساف الميزاف، ابف حجر، 2
(.  7/394)، (ـ1986/ىػ1406)
(.  5/546 )الطبقات الكبرل،ابف سعد،  3
مركز البحث . 1أحمد محمد نكر سيؼ، ط: ، تحقيؽتاريخ ابف معيف: (ىػ233) ابف معيف، يحيى بف معيف أبك زكريا ت4

حياء التراث اإلسالمي (.   3/142)، (ـ1979/ىػ1399)مكة المكرمة، : العممي كا 
(.  2/290 )معرفة الثقات،:  العجمي5
(. 7/7)، سير أعالـ النبالء الذىبي، 6
(. 10/218 )تيذيب التيذيب، ابف حجر، 7
(.  1/541)، تقريب التيذيب ابف حجر، 8
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 السابعالمبحث 
 ضبطو

كقد تكمـ  أئمة الجرح كالتعديؿ في ضبط مىٍعمىر بف راشد ككصفكه بأنو متفاكت الضبط فقد 
مىٍعمىر بف راشد ما حدث بالبصرة ففيو أغاليط، كىك صالح : سمعت أبي يقكؿ" :قاؿ ابف أبي حاتـ

 . 1"الحديث

 .2قدـ عمينا معمر كشريؾ كاسطان ككاف شريؾ أرجح عندنا منو: كقاؿ عباد

 .3كاف يحدثنا بحفظو: قاؿ أحمد إلسماعيؿ بف عمية كاف معمر يحدثكـ مف حفظو قاؿ

 كاف مىٍعمىر صاحب عمـ :كقاؿ... ثبت إال أف في بعض حديثو شيئان " :كقاؿ أحمد بف حنبؿ
 .5"مىٍعمىر كاف يحفظ األلفاظ ال يؤدم: "كقاؿ. 4"كرحمة

 . 6"أحد األعالـ الثقات، لو أكىاـ معركفة احتممت لو في سعة ما أتقف" :كقاؿ الذىبي

: كيرجع اختالؼ الضبط عنده لعدة أسباب

 : تحديثو مف حفظو في البصرة، ألف كتبو لـ تكف معو .1

 حديثو: " قاؿ ابف رجب.فقد كاف مىٍعمىر ضابطان في مكاف كغير ضابط في مكاف آخر
 

                                                            
(. 8/256)، الجرح كالتعديؿابف أبي حاتـ، :  انظر1
بشار عكاد : ، تحقيؽتاريخ بغداد: (ىػ463) الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم ت2

(. 10/384)، (4791: )، رقـ(ـ2002/ىػ1422)بيركت، : دار الغرب اإلسالمي. 1معركؼ، ط
كصي اهلل بف محمد عباس، : ، تحقيؽالعمؿ كمعرفة الرجاؿ :(ىػ241) ابف حنبؿ، أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل الشيباني ت3
(. 1/305)، (513): رقـ بيركت،، دار الخاني: المكتب اإلسالمي. 1ط
 سؤاالت األثـر ألحمد بف حنبؿ،كابف حنبؿ،  (.1/41)، (ـ1988/ىػ1408 )العمؿ كمعرفة الرجاؿ،بف حنبؿ، ا:  انظر4

(. 1/45)، (ـ2004/ىػ1425 )بيركت،: دار البشائر اإلسالمية. 1عامر حسف صبرم، ط: تحقيؽ
مكتبة . 1زياد محمد منصكر، ط: ، تحقيؽسؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ ابف حنبؿ، 5

(. 269ص)، (310: )، رقـ(ىػ1414)المدينة المنكرة، : العمـك كالحكـ
(. 6/481)، ميزاف االعتداؿ الذىبي، 6



19 

حديث عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر : "، كقاؿ اإلماـ أحمد1"بالبصرة فيو اضطراب كثير كحديثو باليمف جيد
أحب إلٌي مف حديث ىؤالء البصرييف، كاف يتعاىد كتبو كينظر يعني باليمف ككاف يحدثيـ بخطأ في 

  2."البصرة

سماع أىؿ البصرة مف مىٍعمىر حيف قدـ عمييـ فيو اضطراب، ألف : "يعقكب بف شيبةكقاؿ 
خرج مىٍعمىر إلى اليمف قديمان، ثـ قدـ عمييـ البصرة، فحدثيـ بيا كليست : كقاؿ. 3"كتبو لـ تكف معو

معو، فمف سمع منو بالبصرة بعد مقدمو مف اليمف ففي سماعو شيء كمف سمع منو باليمف  كتبو
. 4فسماعو صحيح

كذلؾ ألنو لـ يمارس . 5..."إذا حدثؾ مىٍعمىر عف العراقييف فخالفو" :كقاؿ يحيى بف معيف
 حديثيـ، فمـ يالـز مشايخو العراقييف كما الـز الزىرم كعبد اهلل بف طاككس فأتقف حديثيما لطكؿ

  .المالزمة

لـ يرك أحد عف الزىرم أكثر مما ركل مىٍعمىر: قاؿ ابف المبارؾ
6. 

مع ككف مىٍعمىر ثقة ثبتان فمو أكىاـ، ال سيما لما قدـ البصرة لزيارة أمو، فإنو " :كقاؿ الذىبي
.  7"لـ يكف معو كتبو، فحدث عف حفظو فكقع لمبصرييف عنو أغاليط

 : لى شيكخوإاختالؼ الضبط بالنظر  .2

فقد كاف مىٍعمىر ضابطان لحديث شيخ، كغير ضابط لحديث شيخ آخر، فمف شيكخو الذيف 
فأما الزىرم فقد الزمو مىٍعمىر، كأفاد منو : الزىرم كابف طاكس كىماـ بف منبو كغيرىـ :حديثيـ ضبط

                                                            
ىماـ :  تحقيؽشرح عمؿ الترمذم،: (ىػ795) ابف رجب الحنبمي، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف ت1

(.  602)، (ـ1987/ىػ1407)الزرقاء، األردف، : مكتبة المنار. 1عبد الرحيـ سعيد، ط
(.  6/279)، تيذيب التيذيب: ، كابف حجر(18/57)، تيذيب الكماؿ: المزم:  انظر2
(. 2/766)، شرح عمؿ الترمذم ابف رجب 3
(. 59/416)، تاريخ مدينة دمشؽ ابف عساكر، 4
(.  9/630)، تاريخ االسالـكالذىبي، . (2/742)، التعديؿ كالتجريحالباجي، :  انظر5
ما جاء في المشي : أبكاب الجنائز، باب: ، كتابالعمؿ الكبير، كالترمذم، (59/402)، تاريخ مدينة دمشؽ ابف عساكر، 6

(. 144ص)، (247): أماـ الجنازة، رقـ
(.  7/12)، سير أعالـ النبالء:  الذىبي7
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: عممان كفضالن، كازداد بو نبالن كنجابة، حتى سمي مىٍعمىر الزىرم، منسكبان إليو، قاؿ حماد بف سممة
قاؿ يحيى بف معيف ىك مف أثبت . 1"لى الزىرم نبؿ، فكنا نسميو مىٍعمىر الزىرمإلما رحؿ مىٍعمىر "

الناس في الزىرم، كقاؿ إذا حدثؾ مىٍعمىر عف العراقييف فخالفو إال عف الزىرم كابف طاككس فإف 
.  3"مىٍعمىر ثقة كصالح ثبت عف الزىرم" :، كقاؿ يعقكب بف أبي شيبة2حديثو عنيما مستقيـ 

إف كنت راحالن إلى أحد فعميؾ بابف : قاؿ لي أيكب: عبد اهلل بف طاككس قاؿ مىٍعمىركأما 
ال فالـز تجارتؾ4طاككس فيذه رحمتي إليو ما رأيت ابف فقيو أفضؿ مف ابف : "، كقاؿ5 كفي ركاية كا 

  .6"طاككس

عرض مىٍعمىر أحاديث ىماـ بف منبو عميو : ق فقد قاؿ ىشاـ بف يكسؼمينىبً كأما ىماـ بف 
.  7بأس أف يقطعيا أحاديث ىماـ بف منبو ال: كسمع منيا سماعان نحكان مف ثالثيف حديثان كقاؿ يحيى

، كاألعمش، كعاصـ بف أبي النجكد  قىتىادىةثابت، ك: كمف شيكخو الذيف لـ يضبط حديثيـ
  .كىشاـ بف عركة

مىٍعمىر عف ثابت : "فقد ذىب األكثر الى تضعيؼ ركاية مىٍعمىر عنيـ، قاؿ ابف معيف
، كقاؿ ابف 9"حديث مىٍعمىر عف ثابت مضطرب كثير األكىاـ: "كفي ركاية أخرل عنو. 8"ضعيؼ
أنكرىـ ركاية عف : "، كقاؿ العقيمي10"في أحاديث مىٍعمىر عف ثابت أحاديث غرائب كمنكرة: "المديني
.  11"مىٍعمىر ثابت

                                                            
(.  8/248)، تاريخ االسالـ كالذىبي، .(59/400: )تاريخ مدينة دمشؽابف عساكر، :  انظر1
(.  1/190)، تذكرة الحفاظ كالذىبي، .(2/742 )التعديؿ كالتجريح،الباجي،  2
(.  10/219)، تيذيب التيذيب كابف حجر، .(28/309)،  تيذيب الكماؿ المزم،3
(.  15/131)، تيذيب الكماؿ كالمزم، .(5/234)، تيذيب التيذيب ابف حجر، 4
(. 1/401 )المعرفة كالتاريخ، الفسكم، 5
(. 5/123)، التاريخ الكبير البخارم، 6
 كالمزم، .(8/256 )الجرح كالتعديؿ،كابف أبي حاتـ، . (3/129 )،(ركاية الدارمي)تاريخ ابف معيف ابف معيف، :  انظر7

(.  28/308)، تيذيب الكماؿ
(.  28/309)، تيذيب الكماؿ كالمزم، .(10/219)، تيذيب التيذيب ابف حجر، 8
(. 2/691)، شرح عمؿ الترمذم ابف رجب، 9

محمد مصطفى :  تحقيؽالعمؿ،: (ىػ234) ابف المديني، عمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم بالكالء البصرم أبك الحسف ت10
(.  1/72)، (ـ1980)بيركت، : المكتب اإلسالمي. 2األعظمي، ط

(. 2/691)، شرح عمؿ الترمذم ابف رجب، 11
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معمر حسف : كقاؿ أيضان . 1ما أحسف حديثو: كلكف سئؿ أحمد عما ركل عف ثابت فقاؿ
 .كىذا محمكؿ عمى ما لـ ينكر مف ركاية معمر عف ثابت. 2الحديث عف ثابت

  إال أنو ركل،قاؿ لي مالؾ بف أنس نعـ الرجؿ كاف مىٍعمىر: فقد قاؿ عبد الرزاؽ: قىتىادىةكأما 
.  4" كأنا صغير فمـ أحفظ عنو إال األسانيدقىتىادىةلى إجمست : "، كقاؿ مىٍعمىر3 قىتىادىةالتفسير عف 

  .5 فيو ضعؼاٍلبينىاًنيِّ  كثابت قىتىادىةكذكر عبد الغني بف سعيد الحافظ أف سماع مىٍعمىر مف 

سقطت مني : "فقد قاؿ مىٍعمىر: كأما األعمش كىشاـ بف عركة كعاصـ بف أبي النجكد
 .6"صحيفة األعمش فإنما أتذكر حديثو كأحدث مف حفظي

إذا حدثؾ مىٍعمىر عف العراقييف فخالفو، إال : سمعت ابف معيف يقكؿ: "كقاؿ ابف أبي خيثمة
 فأما أىؿ الككفة كالبصرة فال، كما عمؿ في ،عف الزىرم كابف طاككس، فإف حديثو عنيما مستقيـ

.  7"حديث األعمش شيئان، كحديثو عف ثابت كعاصـ كىشاـ بف عركة مضطرب كثير األكىاـ

  

                                                            
(. 2/166)، المعرفة كالتاريخ الفسكم، 1
(. 1/35)، (4):  رقـ،(ركاية المركذم)العمؿ كمعرفة الرجاؿ  ابف حنبؿ، 2
(.  59/414)، تاريخ دمشؽ ابف عساكر، 3
(.  2/742)التعديؿ كالتجريح،  الباجي، 4
(.  59/415)، تاريخ دمشؽ ابف عساكر، 5
(.  9/630)، تاريخ اإلسالـ، ك (7/11)، سير أعالـ النبالء الذىبي، 6
(. 9/630 )تاريخ اإلسالـ،الذىبي، . (2/742)، التعديؿ كالتجريح الباجي، 7
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الفصؿ الثاني 

مركيات البصرييف عف مىٍعمىر في الكتب الستة 
 

ٍيعمركيات يزيد بف : المبحث األكؿ رى  عف مىٍعمىر زي

ٍعمىر : المبحث الثاني مركيات عبد األعمى عف مى

ٍيد بف سميماف، كمحمد بف الميٍعتىًمر)مركيات : المبحث الثالث مى سماعيؿ حي ، كا 
بف إبراىيـ، كعبد الكاحد بف زياد، كصفكاف بف عيسى، كمحمد بف جعفر، 

كبىةكسعيد بف أبي  ٍعمىر  (، كعمراف القطافنىٍبياف ، كالحارث بف عىري عف مى
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المبحث األكؿ 
ٍيعما ركاه يزيد بف  رى ٍعمىر زي  عف مى

ٍيعيزيد بف  رى : ، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتوزي

ٍيعىك يزيد بف  رى  ،، أبك معاكية البصرم، مف بكر بف كائؿ، كقيؿ التيمي مف تيـ1 العيشيزي
إحدل كثمانيف سنة، كلد سنة إحدل كمائة، كمات في شكاؿ سنة اثنتيف كثمانيف كمائة، ركل  عاش

. 2لو الجماعة

: أقكاؿ العمماء فيو

 .3"ثقة حجة كثير الحديث: "قاؿ ابف سعد -
 .4"ثقة ثبت في الحديث: "كقاؿ العجمي -
 .5"إماـ ثقة: "كقاؿ أبك حاتـ -
ٍيعيزيد بف : "أحمد بف حنبؿ: كقاؿ - رى  .6" إليو المنتيى في التثبت بالبصرةزي
 .7"صحبت يزيد أربعيف سنة فيك يزداد في كؿ يـك خيرا: "كقاؿ أبك عكانة -
 .8"ثقة ثبت مف الثامنة: "كقاؿ ابف حجر -
 .9"لـ يرحؿ في الحديث ككاف مف بحكر العمـ: "كقاؿ الذىبي -
ٍيع: مف أثبت شيكخ البصرييف؟ قاؿ: معاكية بف صالح قمت ليحيى بف معيف - رى يزيد بف زي

10. 

                                                            
، رقـ في رجاؿ صحيح مسمـالعائشي، ككذلؾ  البف منجكيو، : ، قاؿ(3223)، رقـ (8/335)، التاريخ الكبير البخارم، 1
(. 3/981)، تبصير المنتبو بتحرير المشتبو كالبف حجر، .(2/358)، (1872)
 (.2/382)، الكاشؼ الذىبي، 2
(. 7/289)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 3
(. 2/362)، معرفة الثقات العجمي، 4
(. 9/264)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 5
 (.9/264)، المصدر السابؽ 6
 (.7/632)، الثقات ابف حباف، 7
 (.1/601)، تقريب التيذيب ابف حجر، 8
(. 12/464)، تاريخ اإلسالـ الذىبي، 9

(. 32/128)، تيذيب الكماؿ المزم، 10
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ما تكبع عميو : المطمب األكؿ

ٍيعو عف-: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث األكؿ رى  حدثنا ميسىدَّسده حدثنا يىًزيدي بف زي
ـٍ فال  مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـً بف عبد المَّسًو عف أبيو عف النبي ًدكي  إذا اٍستىٍأذىنىٍت اٍمرىأىةي أىحى

. 1يىٍمنىٍعيىا

: الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب أحد الفقياء السبعة، ككاف ثبتان فاضالن، : سالـ بف عبد اهلل
. 2مف كبار الثالثة، ركل لو الجماعة، مات سنة ست كمائة عمى الصحيح

محمد بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب بف عبد اهلل بف الحارث بف زىرة أبك : الزىرم
تقانو، مف رؤكس الطبقة الرابعة، مات سنة خمس  بكر، الفقيو الحافظ المتقف المتفؽ عمى جاللتو كا 

. 3كعشريف كمائة، ركل لو الجماعة

 ىك ابف ميسىٍرىىد بف ميسىٍربىؿ بف مستكرد األسدم البصرم، أبك الحسف، ثقة حافظ، مف :مسدد
. 4العاشرة، مات سنة ثماف كعشريف كمائتيف، كيقاؿ اسمو عبد الممؾ بف عبد العزيز كمسدد لقب

:  تخريج الحديث

. ر إلى المسجدػػادة ذؾػػػؽ سفياف بزمػػ مف طرم1دػ كأحـ7مػػػػ كالنسائ6ـػ كمسؿ5ارمػػػق البخػأخرج

. المسجد

                                                            
مصطفى ديب :  تحقيؽ الجامع الصحيح المختصر،:(ىػ256)البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي ت 1

، كتاب صفة الصالة، باب استئذاف المرأة زكجيا بالخركج إلى (ـ1987/ىػ1407)بيركت، : دار ابف كثير. 3البغا، ط
(. 1/297)، (835)المسجد، حديث رقـ 

(.  1/226 )تقريب التيذيب،: ابف حجر 2
(. 1/506)لمصدر السابؽ ا 3
(. 1/494)، المصدر السابؽ 4
: استئذاف المرأة زكجيا في الخركج إلى المسجد كغيره، رقـ الحديث: النكاح، باب:  كتابالجامع الصحيح،لبخارم،  ا5
(4940) ،(5/2007 .)
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء : ، تحقيؽصحيح مسمـ: (ىػ261) مسمـ، بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ت6

خركج النساء إلى المساجد إذا لـ يترتب عميو فتنة كأنيا ال تخرج متطيبة، رقـ : الصالة، باب: بيركت، كتاب: التراث العربي
(. 1/326)، (442): الحديث

مكتب . 2عبد الفتاح أبك غدة، ط: ، تحقيؽالمجتبى مف السنف: (ىػ303)النسائي، أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف ت 7
النيي عف منع النساء مف إتيانيف المساجد، رقـ : المساجد، باب: ، كتاب(ـ1986/ىػ1406)حمب، : المطبكعات اإلسالمية

(.  2/42)، (706): الحديث
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 مف طريؽ عقيؿ بزيادة ذكر 3كأخرجو أحمد . مف طريؽ يكنس بمفظ نحكه2كأخرجو مسمـ
سفياف )جميعيـ  . مف طريؽ األكزاعي بزيادة ذكر إلى المسجد4كأخرجو الدارمي. إلى المسجد

. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم (كيكنس كعقيؿ كاألكزاعي

 مف طريؽ 7كأخرجو أحمد.  مف طريؽ عبد الرزاؽ بمفظ نحكه6 كأحمد5كأخرجو ابف ماجو
 . تابعا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر (عبد الرزاؽ كعبد األعمى)  كالىما.عبد األعمى عف مىٍعمىر

سناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تابع يزيد في الركاية عف مىٍعمىر عبد األعمى كىك إ

إذا اختمؼ أصحاب " :بصرم مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، قاؿ اإلماـ أحمد

:  كقاؿ أبك بكر األثـر عف أحمد بف حنبؿ.8"مىٍعمىر في حديث مىٍعمىر فالحديث حديث عبد الرزاؽ

يتعاىد - يعني مىٍعمىران -حديث عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر أحب إلي مف حديث ىؤالء البصرييف كاف "

قمت ألحمد بف : كقاؿ أبك زرعة. 9" ككاف يحدثيـ حفظان بالبصرة-يعني باليمف- كتبو كينظر فييا 

كما تكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم . 10نعـ: كاف عبد الرزاؽ يحفظ حديث مىٍعمىر؟ قاؿ: حنبؿ

  .تابعو سفياف كيكنس كعقيؿ كاألكزاعي

                                                                                                                                                                              
مصر، رقـ : ، مؤسسة قرطبةمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: (ىػ241)ابف حنبؿ، أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل الشيباني ت 1

(. 2/9)، (4556): الحديث
(. 1/327)، (442): خركج النساء إلى المساجد، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(. 2/140)، (6252): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
فكاز أحمد زمرلي، خالد السبع العممي، : ، تحقيؽسنف الدارمي: (ىػ255) الدارمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف أبك محمد ت4
حديث فمـ يعظمو كلـ يكقره، رقـ  تعجيؿ عقكبة مف بمغو عف النبي : ، باب(ىػ1407)بيركت، : دار الكتاب العربي. 1ط

(.  1/230)، (1278)النيي عف منع النساء عف المساجد، رقـ الحديث، : ، كباب(1/128)، (442): الحديث
: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر: ، تحقيؽسنف ابف ماجو: (ىػ273)ابف ماجو، محمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني ت5 

(.  1/8)، (16): تعظيـ حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كالتغميظ عمى مف عارضو، رقـ الحديث: بيركت، باب
(. 2/151)، (6387): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 2/7)، (4522): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
: الدار السمفية. 1صبحي السامرائي، ط: ، تحقيؽتاريخ أسماء الثقات: (ىػ742) ابف شاىيف، عمر بف أحمد أبك حفص ت8

(. 1/180)، (ـ1984/ىػ1404)الككيت، 
 (.18/57)، تيذيب الكماؿ المزم، 9

(. 2/609)، ميزاف اإلعتداؿ الذىبي، 10
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كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث مما ركاه البصريكف عنو عمى الصكاب كلـ 
.  فيو مىٍعمىرئيخط

 . متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيعو حدثنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الثاني رى حدثنا ميسىدَّسده حدثنا يىًزيدي بف زي
ٍيرىةى رضي اهلل عنو قاؿ نىعىى النبي  اًبًو  مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيدو عف أبي ىيرى إلى أىٍصحى

ٍمفىوي فىكىبَّسرى أىٍربىعنا فُّيكا خى ـى فىصى اًشيَّس ثيَّـس تىقىدَّس النَّسجى
1 .

  :الترجمة لركاة الحديث

زىف اإلماـ أبك محمد المخزكمي، أحد األعالـ كسيد التابعيف ثقة حجة :سعيد  ىك ابف الميسىيىب بف حى
مف كبار الثانية، اتفقكا أف مرسالتو أصح المراسيؿ، مات . 2فقيو، رفيع الذكر رأس في العمـ كالعمؿ

. ، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند3مات بعد التسعيف، كقد ناىز الثمانيف، ركل لو الجماعة

:  تخريج الحديث

 كأخرجو مالؾ في.  مف طريؽ مالؾ8 كأحمد7 كالنسائي6 كأبك داكد5 كمسمـ4أخرجو البخارم

 مف طريؽ 3كأخرجو البخارم. مف طريؽ عقيؿ بف خالد2 كمسمـ1كأخرجو البخارم. 9المكطأ  في

                                                            
(.  1/443)، (1255): الصفكؼ عمى الجنازة، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتابالجامع الصحيحالبخارم،  1
(. 1/444 )الكاشؼ، الذىبي، 2
(.  1/241 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 3
، (1/420)، (1188): الرجؿ ينعى إلى أىؿ الميت بنفسو، رقـ الحديث: الجنائز، باب:  كتابالجامع الصحيح،البخارم،  4

(.  1/447)، (1268): التكبير عمى الجنازة أربعان، رقـ الحديث: كباب
(. 2/656)، (951): في التكبير عمى الجنازة، رقـ الحديث: ، كتاب الجنائز، بابصحيح مسمـ مسمـ، 5
محمد محيي الديف عبد : ، تحقيؽسنف أبي داكد: (ىػ275) أبك داكد، سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم ت6

(. 3/212)، (3204): في الصالة عمى المسمـ يمكت في بالد الشرؾ، رقـ الحديث: الجنائز، باب: الحميد، دار الفكر، كتاب
(. 4/69)، (1971): الصفكؼ عمى الجنازة، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتابلمجتبى النسائي، ا7
(. 2/439)، (9661: )، كرقـ الحديث(2/438)، (9644):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 8
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث : ، تحقيؽمكطأ اإلماـ مالؾ: (ىػ179) مالؾ، بف أنس أبك عبد اهلل األصبحي ت9

(. 1/226)، (532): التكبير عمى الجنائز، رقـ الحديث: الجنائز، باب: مصر، كتاب: العربي
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 مف طريؽ محمد بف إسحاؽ 5كأخرجو أيضان .  مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر4كأخرجو أحمد. صالح

 مف 7كأخرجو ابف حباف.  مف طريؽ محمد بف أبي حفصة6كأخرجو أيضان . كزمعة بف صالح المكي

مالؾ كعقيؿ بف خالد كصالح كعبيد اهلل بف عمر كمحمد بف إسحاؽ كزمعة )جميعيـ . طريؽ يكنس

  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (بف صالح كمحمد بف أبي حفصة كيكنس

 مف 11 كأحمد10كأخرجو النسائي . مف طريؽ إسماعيؿ بف إبراىيـ9 كأحمد8كأخرجو الترمذم
إسماعيؿ بف إبراىيـ كعبد )جميعيـ .  مف طريؽ عبد األعمى12كأخرجو ابف ماجو. طريؽ عبد الرزاؽ

.  بمفظ نحكه (الرزاؽ كعبد األعمى تابعكا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر

 رجالو كميـ ثقات، كقد تابع يزيد في الركاية عف مىٍعمىر إسماعيؿ بف إبراىيـ ،سناده صحيحإ
في  كتكبع مىٍعمىر. كعبد األعمى كىما بصرياف مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر

الركاية عف الزىرم تابعو مالؾ كعقيؿ بف خالد كعبيد اهلل كمحمد بف إسحاؽ كزمعة بف صالح 
في  كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر. كمحمد بف أبي حفصة كيكنس

. البصرة لـ يخطئ فيو

                                                                                                                                                                              
، (1263): الصالة عمى الجنائز بالمصمى كالمسجد، رقـ الحديث: الجنائز، باب:  كتابالجامع الصحيح، البخارم، 1
(1/446  .)
(. 2/657)، (951): في التكبير عمى الجنازة، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(. 3/1408)، (3668): مكت النجاشي، رقـ الحديث: فضائؿ الصحابة، باب: ، كتابالجامع الصحيحالبخارم،  3
(. 2/289)، (7872): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿابف حنبؿ،  4
(. 2/479)، (10212: )، كحديث رقـ(2/348)، (8566): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنيؿ، 5
(. 2/529)، (10864): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
: تحقيؽصحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، : (ىػ354)محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي ت  ابف حباف،7

ذكر البياف بأف المصطفى نعى : الجنائز، باب: ، كتاب(ـ1993/ىػ1414)بيركت، : مؤسسة الرسالة. 1شعيب األرنؤكط، ط
(.  7/368)، (3101): إلى الناس النجاشي في اليـك الذم تكفي فيو، رقـ الحديث

 .(3/342)، (1022): ما جاء في التكبير عمى الجنازة، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8
(. 2/230)، (7147):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 9

(. 4/70)، (1972): الصفكؼ عمى الجنازة، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،10
(. 2/280)، (7763):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 11
(.  1/490)، (1534): ما جاء في الصالة عمى النجاشي، رقـ الحديث: الجنائز، باب:  كتابسنف ابف ماجو،:  ابف ماجو12
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 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

 

ٍيعو حدثنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الثالث رى حدثنا ميسىدَّسده حدثنا يىًزيدي بف زي
ٍيرىةى رضي اهلل عنو عف النبي  اًضره ًلبىادو  مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيدو عف أبي ىيرى قاؿ ال يىًبٍع حى

شيك ٍرأىةي طىالؽى أيٍخًتيىا 1اكال تىنىاجى  كال يىًزيدىفَّس عمى بىٍيًع أىًخيًو كال يىٍخطيبىفَّس عمى ًخٍطبىًتًو كال تىٍسأىٍؿ اٍلمى
ًلتىٍستىٍكًفئى ًإنىاءىىىا

2  .

.  كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

 مف طريؽ 7كأخرجو البخارم.  مف طريؽ سفياف6 كأحمد5 كالنسائي4 كمسمـ3أخرجو البخارم
.  مف طريؽ شعيب9كأخرجو الطبراني.  مف طريؽ يكنس بف يزيد8كأخرجو مسمـ. طريؽ ابف جريج

تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ  (سفياف كابف جريج كيكنس بف يزيد كشعيب)جميعيـ 
  .نحكه

                                                            
ابف : ىك أف يمدح السمعة لينفقيا كيركجيا أك يزيد في ثمنيا كىك ال يريد شراءىا ليقع غيره فييا، انظر:  النجش في البيع1

(. 5/20)، (نجش): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثر: األثير الجزرم
(.  2/970)، (2574): ما ال يجكز مف الشركط في النكاح، رقـ الحديث: الشركط، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
ال يبيع عمى بيع أخيو كال يسـك عمى سـك أخيو حتى يأذف لو أك يترؾ، رقـ : البيكع، باب:  كتابالجامع الصحيح،البخارم،  3

(. 2/752)، (2032): الحديث
، (1413): طبة أخيو حتى يأذف أك يترؾ، رقـ الحديثخً طبة عمى خً تحريـ اؿ: النكاح، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 4
(2/1033  .)
(.  6/71)، (3239): طبة أخيو، رقـ الحديثخً خطب الرجؿ عمى مى النيي أف : ، كتاب النكاح، بابالمجتبى النسائي، 5
(. 2/238)، (7247):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 6
(. 2/758)، (2052): باب ال يبيع حاضر لباد بالسمسرة، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
، (1413): طبة أخيو حتى يأذف أك يترؾ، رقـ الحديثخً ة عمى ًخٍطبى تحريـ اؿ: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
(2/1033 .)
. 1حمدم بف عبد المجيد السمفي، ط: ، تحقيؽمسند الشامييف: (ىػ360) الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـ ت9

 .(4/171)، (3028: )، رقـ الحديث(ـ1984/ىػ1405)بيركت، : مؤسسة الرسالة
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  .لػػاألعؿ دبؽ عػ مف طرم3ـػرجو مسؿػػكأخ. ؽ عبد الرزاؽػ مف طرم2 كأحمد1ـػػق مسؿجػكأخر

عبد الرزاؽ كعبد )جميعيـ .  مف طريؽ إسماعيؿ بف إبراىيـ5 كأحمد4كأخرجو النسائي
سماعيؿ بف إبراىيـ األعمى . تابعكا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ نحكه (كا 

سناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد في الركاية عف مىٍعمىر تابعو إسماعيؿ بف إ
كتكبع مىٍعمىر . إبراىيـ كعبد األعمى كىما بصرياف مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر

  .في الركاية عف الزىرم تابعو سفياف كابف جريج كيكنس بف يزيد كشعيب

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو، فقد حدث بو في البصرة عمى الصكاب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيعو حدثنا -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الرابع رى حدثنا ميسىدَّسده حدثنا يىًزيدي بف زي
اًرشىةى رضي اهلل عنيا عف النبي  ٍمسه فىكىاًسؽي  مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف عى  ييٍقتىٍمفى 6قاؿ خى

دىيَّسا ـً اٍلفىٍأرىةي كىاٍلعىٍقرىبي كىاٍلحي رى في اٍلحى
 كىاٍلغيرىابي كىاٍلكىٍمبي اٍلعىقيكري 7

8 .

:  الترجمة لركاة الحديث

                                                            
، (1413): طبة أخيو حتى يأذف أك يترؾ، رقـ الحديثخً طبة عمى خً تحريـ اؿ: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(2/1033  .)
(. 2/274)، (7686):  رقـ الحديثمسند أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 2
، (1413): طبة أخيو حتى يأذف أك يترؾ، رقـ الحديثخً طبة عمى خً تحريـ اؿ: النكاح، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 3
(2/1033). 
(. 7/258)، (4502): سـك الرجؿ عمى سـك أخيو، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
(. 2/487)، (10321): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
نما سميت ىذه الحيكانات فكاسؽ عمى :  فكاسؽ6 أصؿ الفسؽ الخركج عف اإلستقامة كالجكر كبو سمي العاصي فاسقان كا 

ٍرـى اإلستعارة لخبثيف كقيؿ لخركجيف مف اؿ : ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثر: ابف األثير الجزرم: ؿ، انظرحً ة في اؿحي
 (.3/446)، (فسؽ)
دىيَّا7 : ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثر: ابف األثير الجزرم: طائر معركؼ مف الجكارح كاحدىا حدأة، انظر:  اٍلحي
(. 1/349)، (حدأ)
، رقـ الحديث: بدء الخمؽ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 8 ، (3136): خمس مف الدكاب فكاسؽ يقتمف في الحـر
(3/1204  .)
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ابف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم أبك عبد اهلل المدني، ذكره ابف سعد في الطبقة   ىك:عركة
كاف ثقة كثير الحديث فقييان عالمان مأمكنان ثبت مدني تابعي ثقة، : الثانية مف أىؿ المدينة، كقاؿ

. كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند. 1مات سنة أربع كتسعيف، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

مف طريؽ أباف بف  5كأخرجو النسائي . مف طريؽ يكنس4 كالنسائي3 كمسمـ2أخرجو البخارم
يكنس )جميعيـ  . مف طريؽ شعيب بف أبي حمزة كابف أخي بف شياب6كأخرجو أحمد. بف صالح

  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (كأباف كشعيب كابف أخي الزىرم

 مف 11كأخرجو أحمد.  مف طريؽ عبد الرزاؽ10 كالدارمي9 كأحمد8 كالنسائي7كأخرجو مسمـ
بمفظ  تابعا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر (عبد الرزاؽ كعبد األعمى) كالىما .مف طريؽ عبد األعمى

.  نحكه

سناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد في الركاية عف مىٍعمىر تابعو عبد األعمى إ
كىك بصرم مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف 

.  الزىرم تابعو يكنس كأباف كشعيب كبف أخي الزىرم

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لىمَّا حدَّث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

                                                            
(. 1/389)، تقريب التيذيبابف حجر، :  كانظر.(14-20/13 )تيذيب الكماؿ، المزم، 1
(. 2/650)، (1732): ما يقتؿ المحـر مف الدكاب، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3 : باب ما يندب لممحـر كغيره قتمو مف الدكاب في الحؿ كالحـر
(1198) ،(2/857 .)
، رقـ الحديث: مناسؾ الحج، باب:  كتابالمجتبى، النسائي، 4 (. 5/210)، (2888): قتؿ الفأرة في الحـر
(. 5/209)، (2887): قتؿ العقرب، رقـ الحديث: مناسؾ الحج، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 5
(. 6/164)، (25350: )، كرقـ حديث(6/87)، (24613): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
، رقـ الحديثحً ما يندب لممحـر كغيره قتمو مف الدكاب في اؿ: الحج، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 7 ، (1198): ؿ كالحـر
(2/857 .)
، رقـ الحديث: مناسؾ الحج، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 8 (. 5/210)، (2890): قتؿ الحدأة في الحـر
(. 6/164)، (25349):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 9

(. 2/56)، (1817): ما يقتؿ المحـر في إحرامو، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 10
(. 6/33)، (24098): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 11
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  .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيعو حدثنا -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الخامس رى حدثنا ميسىدَّسده حدثنا يىًزيدي بف زي
رى  ٍت الصَّسالةي رىٍكعىتىٍيًف ثيَّـس ىىاجى اًرشىةى رضي اهلل عنيا قالت فيًرضى مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عركة عف عى

الةي السَّسفىًر عمى األكؿ النبي  تيًركىٍت صى ٍت أىٍربىعان كى . 1فىفيًرضى

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 6كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ سفياف بف عيينة5 كالدارمي4 كالنسائي3 كمسمـ2أخرجو البخارم
 9كأخرجو البييقي.  مف طريؽ ابف جريج8 كأبك عكانة7كأخرجو عبد الرزاؽ.  مف طريؽ يكنس6مسمـ

تابعكا مىٍعمىر في  (سفياف كيكنس كابف جريج كاألكزاعي)جميعيـ .  مف طريؽ األكزاعي9البييقي
ٍيد كعبد بف 10كأخرجو أبك عكانة .الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه مى حي

 مف طريؽ عبد 2 كالبييقي1 
  . في الركاية عف مىٍعمىران تابع عبد الرزاؽ يزيد .الرزاؽ بمفظ نحكه

                                                            
، (3720): التاريخ مف أيف أرخكا التاريخ، رقـ الحديث: فضائؿ الصحابة، باب:  كتابالجامع الصحيح،البخارم،  1
(3/1431 .)
، (1040): يقصر إذا خرج مف مكضعو، رقـ الحديث: أبكاب تقصير الصالة، باب:  كتابالجامع الصحيح، البخارم، 2
(1/369 .)
(. 1/478)، (685): صالة المسافريف كقصرىا، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3

(. 1/225)، (453): كيؼ فرضت الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
(. 1/424)، (1509): قصر الصالة في السفر، رقـ الحديث:  كتاب الصالة، بابسنف الدارمي، الدارمي، 5
(. 1/478)، (685): صالة المسافريف كقصرىا، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6

حبيب الرحمف األعظمي، : ، تحقيؽمصنؼ عبد الرزاؽ: (ىػ211) عبد الرزاؽ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني ت7
(. 2/515)، (4267: )الصالة في السفر، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتاب(ىػ1403)بيركت، : المكتب اإلسالمي. 2ط
أصؿ : الصالة، باب: بيركت، كتاب: دار المعرفة مسند أبي عكانة،: (ىػ316)يعقكب بف إسحاؽ اإلسفرائني ت  أبك عكانة،8

(. 1/368)، (1329): فرض الصمكات كعددىا، رقـ الحديث
محمد عبد القادر عطا، : ، تحقيؽسنف البييقي الكبرل: (ىػ458) البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر ت9

عدد ركعات الصمكات الخمس، رقـ : جماع أبكاب المكاقيت، باب: ، كتاب(ـ1994/ىػ1414)مكة المكرمة، : مكتبة دار الباز
(. 1/363)، (1578): الحديث

(. 1/368)، (1328): أصؿ فرض الصمكات كعددىا، رقـ الحديث: الصالة، باب:  كتابمسند أبي عكانة، أبك عكانة، 10
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سناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد في ركايتو عف مىٍعمىر تابعو عبد الرزاؽ إ
كتكبع مىٍعمىر في ركايتو عف الزىرم تابعو سفياف كيكنس كابف جريج . كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر

.  كاألكزاعي

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيعو -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ البخارم : الحديث السادس رى حدثنا ميسىدَّسده حدثنا يىًزيدي بف زي
صمى ًبًإٍحدىل  حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـً بف عبد المَّسًو بف عيمىرى عف أبيو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو 

اءى أيكلىًرؾى  ـٍ أيكلىًرؾى فىجى اًبًي قىاـً أىٍصحى رىفيكا فىقىاميكا في مى الطَّساًرفىتىٍيًف كىالطَّساًرفىةي األيٍخرىل ميكىاًجيىةي اٍلعىديكِّس ثيَّـس اٍنصى
ـٍ  ٍكا رىٍكعىتىيي ـى ىىؤيالًء فىقىضى قىا ـٍ كى ٍكا رىٍكعىتىيي ـى عمييـ ثيَّـس قاـ ىىؤيالًء فىقىضى مَّس ـٍ رىٍكعىةن ثيَّـس سى مَّسى ًبًي . 3فىصى

.  كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

 كأخرجو.  مف طريؽ فميح6كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ شعيب5 كالدارمي4أخرجو البخارم
 مف 9كأخرجو الطكسي.  مف طريؽ إسحاؽ بف راشد8كأخرجو الطبراني.  مف طريؽ ابف جريج7أحمد

                                                                                                                                                                              
 صبحي البدرم: ، تحقيؽالمنتخب مف مسند عبد بف حميد: (ىػ249) عبد بف حميد، بف نصر أبك محمد الكسي ت1

، (1477: )، رقـ الحديث(ـ1988/ق1408)القاىرة، : مكتبة السنة. 1السامرائي، محمكد محمد خميؿ الصعيدم، ط
(1/429 .)
، (1577): عدد ركعات الصمكات الخمس، رقـ الحديث: جماع أبكاب المكاقيت، باب: ، كتابسنف البييقي الكبرل البييقي، 2
(1/362  .)
(. 4/1514)، (3904): غزكة ذات الرقاع، رقـ الحديث: المغازم، باب:  كتابالجامع الصحيح، البخارم، 3
(. 1/319)، (900): صالة الخكؼ، رقـ الحديث: أبكاب صالة الخكؼ، باب:  كتابالجامع الصحيح، البخارم، 4
(. 1/428)، (1521): في صالة الخكؼ، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 5
(. 1/574)، (839): صالة الخكؼ، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 6
(. 2/150)، (6377): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
: مكتبة الزىراء. 2حمدم بف عبد المجيد السمفي، ط:  تحقيؽالمعجـ الكبير،:  الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـ8

(. 12/280)، (13114: )، رقـ الحديث(ـ1983/ىػ1404)المكصؿ، 
مختصر األحكاـ، مستخرج الطكسي عمى جامع الترمذم، : (ىػ312) الطكسي، أبي عمي الحسف بف عمي بف نصر ت9

ما جاء في : ، باب(ىػ1415)المدينة المنكرة، : مكتبة الغرباء األثرية. 1أنيس بف أحمد بف طاىر اإلندكنيسي، ط: تحقيؽ
(. 3/115)، (530): صالة الخكؼ، رقـ الحديث
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سحاؽ بف راشد كالنعماف بف راشد)جميعيـ . طريؽ النعماف بف راشد  (شعيب كفميح كابف جريج كا 
. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه

.  مف طريؽ عبد األعمى3كأخرجو ابف خزيمة.  مف طريؽ عبد الرزاؽ2 كأحمد1كأخرجو مسمـ
  .بمفظ نحكه  في الركاية عف مىٍعمىران  يزيداتابع (عبد األعمى كعبد الرزاؽ)كالىما . األعمى

سناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد في الركاية عف مىٍعمىر تابعو عبد األعمى إ
كتابع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم  .كىك بصرم مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر
سحاؽ بف راشد كالنعماف بف راشد .  شعيب كفميح كابف جريج كا 

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو

 . متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا عيبىٍيدي المَّسًو بف عيمىرى اٍلقىكىاًريًرمُّي حدثنا  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث السابع
اًرشىةى رضي اهلل عنيا قالت قاؿ رسكؿ  ٍيعو حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف عى رى يىًزيدي بف زي

دىيَّسا كىاٍلكىٍمبي اٍلعىقيكري  المَّسًو  ـً الفارة كىاٍلعىٍقرىبي كىاٍلغيرىابي كىاٍلحي رى ٍمسه فىكىاًسؽي ييٍقتىٍمفى في اٍلحى . 4خى

: الترجمة لركاة الحديث

 أبك سعيد البصرم، نزيؿ بغداد، ثقة ثبت، مف العاشرة، مات سنة :عبيد اهلل بف عمر القكاريرم
، 5خمس كثالثيف عمى األصح كلو خمس كثمانكف سنة، ركل لو البخارم كمسمـ كأبك داكد كالنسائي

 . تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند

. تقدـ بحثو في مركيات البخارم الحديث الرابع: تخريج الحديث

                                                            
(. 1/574)، (839): صالة الخكؼ، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 1
(. 2/147)، (6351): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
محمد : ، تحقيؽصحيح ابف خزيمة: (ىػ311) ابف خزيمة، محمد بف إسحاؽ بف خزيمة أبك بكر السممي النيسابكرم ت3

صالة : جماع أبكاب صالة الخكؼ، باب: ، كتاب(ـ1970/ىػ1390)بيركت، : مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي
(. 2/298)، (1354): الخكؼ، رقـ الحديث

، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4 ، (1198): ما يندب لممحـر كغيره قتمو مف الدكاب في الحؿ كالحـر
(2/857 .)
  (.1/373)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
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حدثني يحيى بف يحيى قاؿ قرأت عمى -:  رحمو اهلل تعالى -قاؿ اإلماـ مسمـ : الحديث الثامف
اًلؾو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  اًلؾو عف بف ًشيىاًب عف أىنىًس بف مى كا  مى اسىديكا كال تىدىابىري قاؿ ال تىبىاغىضيكا كال تىحى

اهي فىٍكؽى ثىالثو  رى أىخى كيكنيكا ًعبىادى المَّسًو ًإٍخكىاننا كال يىًحؿُّي ًلميٍسًمـو أىٍف يىٍيجي   .كى

ٍيدو  مى ٍبدي بف حي ٍيعو ح كحدثنا محمد بف رىاًفعو كىعى رى حدثنا أبك كىاًمؿو حدثنا يىًزيدي يعنى ابف زي
زَّساًؽ جميعا عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس بيذا اإلسناد أىمَّسا ًركىايىةي يىًزيدى عنو فىكىًركىايىًة  كالىما عف عبد الرَّس
اسىديكا كال تىقىاطىعيكا  زَّساًؽ كال تىحى ًديثي عبد الرَّس اؿى األىٍربىعىةى جميعا كىأىمَّسا حى سيٍفيىافى عف الزُّيٍىًرمِّس يىٍذكيري اٍلًخصى

كا كال تىدىابىري
1 .

: الترجمة لركاة الحديث

ٍيدابف  مى ٍيدعبد بف  ىك: حي مى  بف نصر الكشي، أبك محمد قيؿ اسمو عبد الحميد، ثقة حافظ، مف حي
. 2الحادية عشرة، مات سنة تسع كأربعيف كمائتيف

محمد بف رافع القشيرم النيسابكرم، ثقة عابد، مف الحادية عشرة، مات سنة خمس : ابف رافع
. 3كأربعيف كمائتيف

فضيؿ بف حسيف بف طمحة الجحدرم، ثقة حافظ، مف العاشرة، مات سنة سبع كثالثيف : أبك كامؿ
 .4كمائتيف كلو أكثر مف ثمانيف سنة

: تخريج الحديث

 مف طريؽ 1كأبك داكد 8 كمسمـ7كأخرجو البخارم.  مف طريؽ شعيب6 كأحمد5أخرجو البخارم
 4سمــكأخرجو .  مف طريؽ الزبيدم كيكنس3 كأخرجو مسمـ.2كأخرجو مالؾ في المكطأ. طريؽ مالؾ

                                                            
، (2559): تحريـ التحاسد كالتباغض كالتدابر، رقـ الحديث: البر كالصمة كاآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(4/1983 .)
 (.1/368)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 1/478)، المصدر السابؽ 3
(. 1/447)، المصدر السابؽ 4
، رقـ "كمف شر حاسد إذا حسد"ما ينيى عف التحاسد كالتدابر كقكلو تعالى  :األدب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5

(. 5/2253)، (5718): الحديث
(. 3/225)، (13378): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
: ال يحؿ أف ييجر أخاه فكؽ ثالث، رقـ الحديث اليجرة كقكؿ النبي : األدب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
(5726) ،(5/2256 .)
(. 4/1983)، (2559): تحريـ التحاسد كالتباغض كالتدابر، رقـ الحديث: البرك الصمة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
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 مف طريؽ ابف جريج كزكريا 7كأخرجو أحمد.  مف طريؽ سفياف بف عيينة6 كأحمد5 كالترمذم4سمــ
شعيب كمالؾ كالزبيدم )جميعيـ .  مف طريؽ سفياف بف حسيف8كأخرجو ابف أبي شيبة. بف إسحاؽ

تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم  (كيكنس كسفياف كابف جريج كابف إسحاؽ كسفياف بف حسيف
. بمفظ نحكه

.  مف طريؽ عبد األعمى11كأخرجو أحمد.  مف طريؽ عبد الرزاؽ10 كأحمد9كأخرجو مسمـ
. تابعا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ نحكه (عبد الرزاؽ كعبد األعمى)كالىما 

سناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد تابعو عبد األعمى كىك بصرم مثمو كتابعو إ
عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر تابعو شعيب كمالؾ كيكنس كسفياف كابف جريج 

.  كابف إسحاؽ كسفياف بف حسيف

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو عندما حدث بو في العراؽ

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

كىٍىبي بف بىيىافو كىعيٍثمىافي -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ أبك داكد : الحديث التاسع  حدثنا ميسىدَّسده كى
مىؼو قالكا ثنا سيٍفيىافي عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيبىٍيًد المَّسًو بف عبد المَّسًو عف بف  بف أبي شىٍيبىةى كابف أبي خى

                                                                                                                                                                              
(. 4/278)، (4910): فيمف ييجر أخاه المسمـ، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابسنف أبي داكد داكد، ك أب1
(. 2/907)، (1615): ما جاء في المياجرة، رقـ الحديث :حسف الخمؽ، باب: ، كتابمكطأ اإلماـ مالؾ مالؾ، 2
(. 4/1983)، (2559): تحريـ التحاسد كالتباغض كالتدابر، رقـ الحديث: البر كالصمة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(. 4/1983)، (2559): تحريـ التحاسد كالتباغض كالتدابر، رقـ الحديث: البر كالصمة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(. 4/329)، (1935): ما جاء في الحسد، رقـ الحديث: البر كالصمة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
(. 3/110)، (12094): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ  أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 3/209)، (13203): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
كماؿ يكسؼ الحكت، : تحقيؽ، (ىػ235)أبك بكر عبد اهلل بف محمد الككفي تالمصنؼ في الحديث كاآلثار،  ابف أبي شيبة، 8
، (25372: )ما ال ينبغي مف ىجراف الرجؿ أخاه، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتاب(ىػ1409)الرياض، : مكتبة الرشد .1ط
(5/215 .)
، (2559): تحريـ التحاسد كالتباغض كالتدابر، رقـ الحديث: البر كالصمة كاآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 9
(4/1983 .)

(. 3/165)، (12714): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
(. 3/199)، (13075): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 11
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اتىٍت فىمىرَّس بيا  دىقىًة فىمى ٍيميكنىةى قالت أيٍىًدمى ًلمىٍكالةو لنا شىاةه مف الصَّس كىٍىبه عف مى عىبَّساسو قاؿ ميسىدَّسده كى
ـٍ ًإىىابىيىا النبي  فقاؿ أال دىبىٍغتي

ـى أىٍكمييىا1 رِّس ٍيتىةه قاؿ إنما حي ـٍ ًبًو قالكا يا رىسيكؿى المَّسًو ًإنَّسيىا مى .  كىاٍستىٍنفىٍعتي

فقاؿ أال ": حدثنا مسدد ثنا يزيد ثنا مىٍعمىر عف الزىرم بيذا الحديث لـ يذكر ميمكنة قاؿ
. 2"انتفعتـ بإىابيا ثـ ذكر معناه لـ يذكر الدباغ

:  الترجمة لركاة الحديث

 ىك عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة بف مسعكد اليذلي أبك عبد اهلل المدني، :عبيد اهلل بف عبد اهلل
 كقد. 4، كاف مف بحكر العمـ مات سنة ثماف كتسعيف، ركل لو الجماعة3ثقة فقيو ثبت، مف الثالثة

. تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند

:  تخريج الحديث

  8كمسمـ 7كأخرجو البخارم.  مف طريؽ يكنس6 كمسمـ5أخرجو البخارم
 13 كابف ماجو12 كالنسائي11 كأبك داكد10كأخرجو مسمـ . مف طريؽ صالح9كأحمد

                                                            
ما في  تفسير غريب(: ق488)تالحميدم، محمد بف أبي نصر فتكح بف حميد األزدم : الجمد كالجمع أىب، أنظر:  اإلىاب1

 ،(ـ1995/ىػ1415)القاىرة، : مكتبة السنة. 1زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، ط: ، تحقيؽالصحيحيف البخارم كمسمـ
(1/42.) 
(. 4/66)، (4121): في أىب الميتة، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
،  (1/372)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
(. 1/682)، الكاشؼ الذىبي، 4
(.  2/543)، (1421): ، رقـ الحديث الصدقة عمى مكالي أزكاج النبي: الزكاة، باب:  كتابالجامع الصحيح، البخارم، 5
(. 1/276)، (363): طيارة جمكد الميتة بالدباغ، رقـ الحديث: الحيض، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 6
، ككتاب (2/774)، (2108): جمكد الميتة قبؿ أف تدبغ، رقـ الحديث: البيكع، باب:  كتابالجامع الصحيح، البخارم، 7

(. 5/2103)، (5211): جمكد الميتة، رقـ الحديث: الذبائح كالصيد، باب
(. 1/277)، (363): طيارة جمكد الميتة، رقـ الحديث: الحيض، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
(. 1/261)، (2369):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 9

(.  1/276)، (363)طيارة جمكد الميتة بالدباغ، رقـ الحديث : الحيض، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 10
(.  4/65)، (4120): في أىب الميتة، رقـ الحديث: المباس، باب:  كتابسنف أبي داكد، أبك داكد، 11
(. 7/171)، (4234): جمكد الميتة، رقـ الحديث: الفرع كالعتيرة، باب:  كتابالمجتبى، النسائي، 12
(. 2/1193)، (3610): لبس جمكد الميتة إذا دبغت، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجة، 13
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كأخرجو .  مف طريؽ مالؾ5 كأحمد4 كمالؾ3كأخرجو النسائي.  مف طريؽ سفياف2 كالدارمي1كأحمد
.  مف طريؽ حفص بف الكليد7كأخرجو النسائي في الكبرل . مف طريؽ األكزاعي6كأخرجو أحمد

 كمالؾ كاألكزاعي  بف عيينةيكنس كصالح كسفياف)جميعيـ .  مف طريؽ الزبيدم8كأخرجو الدارمي
 مف 9كأخرجو أحمد. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (كحفص بف الكليد كالزبيدم

.  طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع يزيد في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ نحكه

سناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد في الركاية عف مىٍعمىر تابعو عبد الرزاؽ إ
كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو يكنس كصالح كسفياف كمالؾ 

.  كاألكزاعي

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ  لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيعو عف مىٍعمىر -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث العاشر رى حدثنا ميسىدَّسده ثنا يىًزيدي بف زي
صمى ًبًإٍحدىل الطَّساًرفىتىٍيًف رىٍكعىةن كىالطَّساًرفىةي  عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـو عف بف عيمىرى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو 

ـٍ رىٍكعىةن أيٍخرىل ثيَّـس  مَّسى ًبًي اءى أيكلىًرؾى فىصى جى قىاـً أيكلىًرؾى كى رىفيكا فىقىاميكا في مى األيٍخرىل ميكىاًجيىةي اٍلعىديكِّس ثيَّـس اٍنصى
ـٍ  ٍكا رىٍكعىتىيي ـى ىىؤيالًء فىقىضى قىا ـٍ كى ٍكا رىٍكعىتىيي ـى عمييـ ثيَّـس قاـ ىىؤيالًء فىقىضى مَّس سى

10.  

                                                            
(. 6/329)، (26838):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 1
(.  2/118)، (1988): االستمتاع بجمكد الميتة، رقـ الحديث: األضاحي، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 2
(. 7/172)، (4235): جمكد الميتة، رقـ الحديث: الفرع كالعتيرة، باب: ، كتابلمجتبى النسائي، ا3
(. 2/498)، (1062): ما جاء في جمكد الميتة، رقـ الحديث: الصيد، باب: ، كتابمكطأ مالؾ مالؾ، 4
(. 1/327)، (3018): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(.  1/329)، (3052): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
جمكد : الفرع كالعتيرة، باب: كتاب. 1عبد الغفار سميماف البندارم، سيد كسركم حسف، ط: ، تحقيؽالسنف الكبرل النسائي، 7

(. 3/82)، (4562): الميتة، رقـ الحديث
(. 2/118)، (1989): االستمتاع بجمكد الميتة، رقـ الحديث: األضاحي، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 8
(.  1/365)، (3452): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

مف قاؿ يصمي بكؿ طائفة ركعة ثـ يسمـ فيقـك كؿ صؼ فيصمكف ألنفسيـ : الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 10
 (.2/15)، (1243): ركعة، رقـ الحديث
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  .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تقدـ بحثو في مركيات البخارم الحديث السادس: تخريج الحديث

ٍيعو -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ أبك داكد : الحديث الحادم عشر رى حدثنا ميسىدَّسده ثنا يىًزيدي بف زي
رىبى رسكؿ المَّسًو  اًرشىةى عمييا السالـ قالت ما ضى اًدمنا كال  ثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف عى خى

اٍمرىأىةن قىطُّي 
1 .

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

 :تخريج الحديث

 مف طريؽ 3"السنف الكبرل" كأخرجو النسائي في.  مف طريؽ محمد كمكسى2أخرجو النسائي
محمد كمكسى كبكر بف )جميعيـ .  مف طريؽ النعماف بف راشد4كأخرجو أحمد. طريؽ بكر بف كائؿ

. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (كائؿ كالنعماف بف راشد

.   مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع يزيد في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ نحكه5كأخرجو أحمد

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد في ركايتو عف مىٍعمىر تابعو عبد 
الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىرفي الركاية عف الزىرم تابعو محمد كمكسى كبكر بف 

. كائؿ كالنعماف بف راشد

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو

 .1صحيح، كقد صححو األلباني: الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
(. 4/250)، (4786): في التجاكز في األمر، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
(.  5/370)، (9163): ضرب الرجؿ زكجتو، رقـ الحديث:  أبكاب حقكؽ الزكج، بابالسنف الكبرل، النسائي، 2
 (.370)، (9164): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 3
(.  6/130)، (25029):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 4
 (. 6/232)، (25998): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 5
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ًمًؾ بف أبي -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الثاني عشر حدثنا محمد بف عبد اٍلمى
ٍيرىةى قاؿ مىمىةى عف أبي ىيرى ٍيعو حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي سى رى  قاؿ ،الشَّسكىاًرًب حدثنا يىًزيدي بف زي

ـٍ : رسكؿ المَّسًو  مىٍيكي لىًكٍف اٍرتيكىىا كىأىٍنتيـٍ تىٍمشيكفى كىعى إذا أيًقيمىٍت الصَّسالةي فال تىٍأتيكىىا كىأىٍنتيـٍ تىٍسعىٍكفى كى
ـٍ فىأىًتمُّيكا مُّيكا كما فىاتىكي ٍكتيـٍ فىصى السَّسًكينىةى فما أٍدرى

2  .

:  الترجمة لركاة الحديث

ابف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم المدني قيؿ اسمو عبد اهلل كقيؿ إسماعيؿ، ثقة   ىك:أبك سممة
 .3مكثر، مف الثالثة، مات سنة أربع كتسعيف كمائة، ركل لو الجماعة

ابف أبي الشكارب األمكم البصرم، كاسـ أبي الشكارب محمد بف عبد   ىك:محمد بف عبد الممؾ
. 4الرحمف بف أبي عثماف، صدكؽ، مف كبار العاشرة، مات سنة أربع كأربعيف كمائتيف

:  تخريج الحديث

كأخرجو .  مف طريؽ شعيب6كأخرجو البخارم.  مف طريؽ بف أبي ذئب5أخرجو البخارم
 . مف طريؽ إبراىيـ بف سعد10 كابف ماجو9كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ يكنس8 كأبك داكد7مسمـ

                                                                                                                                                                              
بيركت، : المكتب اإلسالمي. 3، طغاية المراـ في تخريج أحاديث الحالؿ كالحراـ:  األلباني، محمد ناصر الديف األلباني1
 (.1/157)، (252: )، رقـ الحديث(ىػ1405)
 (. 2/148)، (327): ما جاء في المشي إلى المسجد، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
(. 1/645)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
(. 1/494)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
، (610): ال يسعى إلى الصالة كليأتي بالسكينة كالكقار، رقـ الحديث: اآلذاف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5
، (866): ، رقـ الحديث"فاسعكا إلى ذكر اهلل" المشي إلى الجمعة كقكؿ اهلل تعالى: الجمعة، باب: ، ككتاب(1/228)
(1/308  .)
(.  1/308)، (866): المشي إلى الجمعة، رقـ الحديث: الجمعة، باب:  كتاب الجامع الصحيح، البخارم،6
استحباب إتياف الصالة بكقار كسكينة كالنيي عف إتيانيا : المساجد كمكاضع الصالة، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 7

(.  1/420)، (602): سعيان، رقـ الحديث
(. 1/156)، (572): السعي إلى الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب:  كتابسنف أبي داكد،  أبك داكد، 8
استحباب إتياف الصالة بكقار كسكينة كالنيي عف إتيانيا : المساجد كمكاضع الصالة، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 9

(.  1/420)، (602): سعيان، رقـ الحديث
(.  1/255)، (775): المشي إلى الصالة، رقـ الحديث: المساجد كالجماعات، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 10
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كأخرجو .  مف طرؽ يحيى بف سعيد2كأخرجو البزار. قيؿعي  مف طريؽ يزيد بف الياد ك1كأخرجو أحمد
براىيـ )جميعيـ .  مف طريؽ إبراىيـ بف أبي عبمة3كأخرجو الطبراني بف أبي ذئب كشعيب كيكنس كا 

براىيـ بف أبي عبمةعي  ك كيحيى بف سعيدبف سعد كيزيد بف الياد تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  (قيؿ كا 
.  الزىرم بمفظ نحكه

إسناد الترمذم حسف ألف فيو محمد بف عبد الممؾ كىك صدكؽ، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية 
براىيـ كيزيد  براىيـ بف أبي عبمةعي ككيحيى عف الزىرم تابعو بف أبي ذئب كشعيب كيكنس كا  . قيؿ كا 

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًمًؾ بف أبي -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ الترمذم : الحديث الثالث عشر حدثنا محمد بف عبد اٍلمى
ٍيعو حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيبىٍيًد المَّسًو بف عبد المَّسًو بف عيٍتبىةى عف  رى الشَّسكىاًرًب حدثنا يىًزيدي بف زي

ٍلنىا   فىًجٍرنىا كىالنَّسًبيُّي 4ابف عىبَّساسو قاؿ كنت رىًديؼى اٍلفىٍضًؿ عمى أىتىافو  اًبًو ًبًمننى قاؿ فىنىزى مِّسي ًبأىٍصحى  ييصى
ـٍ  التىيي ـٍ فمـ تىٍقطىٍع صى ٍمنىا الصَّسؼَّس فىمىرَّسٍت بيف أىٍيًديًي صى   .5عنيا فىكى

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

 مف طريؽ ابف أخي شياب كىك محمد بف عبد اهلل بف مسمـ بف 7 كأحمد6أخرجو البخارم
 3ـػػػػػػػػػػػػػ كمسؿ2ارمػػػػق البخػػػػػػػػػػكأخرج .سػػػػػػػػػكفػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػ مف طرم1ـػػػػػػػػػػػػ كمسؿ8ارمػػػػق البخػػػػػػػكأخرج. شياب

 3ـػػػػػػػػػػػػػكمسؿ

                                                            
(. 2/452)، (9834: )، كرقـ الحديث(2/270)، (7650): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
(. 14/142)، (7664): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 2
(.  1/65)، (73):  رقـ الحديثمسند الشامييف، الطبراني، 3
 (.1/21)، النياية في غريب الحديث كاألثرالجزرم،   األتاف، الحمار، ابف األثير4
(. 2/160)،  (337): ما جاء ال يقطع الصالة شيء، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
 (. 2/657)، (1758): حج الصبياف، رقـ الحديث: الحج، باب:  كتابالجامع الصحيح، البخارم، 6
 (.1/264)، (2376): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
 (. 4/1601)، (4150): حجة الكداع، رقـ الحديث: المغازم، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 8
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 كابف 8 كالنسائي7 كأبك داكد6كأخرجو مسمـ. 5كأخرجو مالؾ في المكطأ.  مف طريؽ مالؾ4كأبك داكد
 مف طريؽ ابف 12كأخرجو ابف كىب.  بف عيينة مف طريؽ سفياف11 كالدارمي10 كأحمد9ماجو

محمد بف عبد ) جميعيـ . مف طريؽ عبد الرحمف بف إسحاؽ13 كأخرجو أبك الفضؿ الزىرم.سمعاف
تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  ( كبف سمعاف كعبد الرحمف بف إسحاؽاهلل كيكنس كمالؾ كسفياف

  .الزىرم بمفظ نحكه

.  مف طريؽ عبد األعمى16كأخرجو أحمد.  مف طريؽ عبد الرزاؽ15 كأحمد14كأخرجو مسمـ
.   بمفظ نحكه تابعكا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر (عبد الرزاؽ كعبد األعمى)كالىما 

                                                                                                                                                                              
 (.1/362)، (504): سترة المصمي، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
الصالة، : ، ككتاب(1/41)، (76): متى يصح سماع الصغير، رقـ الحديث: العمـ، باب:  كتابالجامع الصحيح، البخارم، 2

كضكء الصبياف كمتى يجب : صفة الصالة، باب: ، ككتاب(1/187)، (471): سترة اإلماـ سترة مف خمفو، رقـ الحديث: باب
(.   1/294)، (823): عمييـ الغسؿ كالطيكر كحضكرىـ الجماعة، رقـ الحديث

 (.1/361)، (504 )الحديث رقـ المصمي، سترة: باب الصالة،: كتاب ،مسمـ صحيح مسمـ، 3
(.  1/190)، (715): مف قاؿ الحمار ال يقطع الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب:  كتابسنف ابي داكد، أبك داكد، 4
، (366): الرخصة في المركر بيف يدم المصمي، رقـ الحديث: قصر الصالة في السفر، باب:  كتابالمكطأ، مالؾ، 5
(1/155  .)
 (.1/362)، (504): سترة المصمي، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
 (. 1/190)، (715): مف قاؿ الحمار ال يقطع الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: كتاب سنف أبي داكد،  أبك داكد،7
: ذكر ما يقطع الصالة كما ال يقطع إذا لـ يكف بيف يدم المصمي سترة، رقـ الحديث: القبمة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 8
(752) ،(2/64 .) 
(.  1/305)، (947): ما يقطع الصالة، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنف فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 9

 (. 1/219)، (1891):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 10
(.  1/386)، (1415): ال يقطع الصالة شيء، رقـ الحديث: الصالة، باب:  كتابسنف الدارمي، الدارمي، 11
رفعت فكزم : ، تحقيؽالجامع البف كىب: (ىػ197) ابف كىب، أبك محمد عبد اهلل بف كىب بف مسمـ المصرم القرشي ت12

(. 1/241)، (403: )، رقـ الحديث(ـ2005/ىػ1425)دار الكفاء، . 1عبد المطمب، كعمي عبد الباسط مزيد، ط
 أبك الفضؿ الزىرم، عبيد اهلل بف عبد الرحمف بف محمد بف عبيد اهلل بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ العكفي، 13

الرياض، : أضكاء السمؼ. 1حسف بف محمد بف عمي شبالة البمكط، ط: ، تحقيؽحديث الزىرم: (ىػ381)القرشي البغدادم ت
(. 123)، (63: )، رقـ الحديث(ـ1998/ىػ1418)

 (.1/362)، (504): سترة المصمي، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 14
(.  1/365)، (3454):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 15
(.  1/365)، (3454):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 16



42 

إسناد الترمذم حسف فيو محمد بف عبد الممؾ كىك صدكؽ، كقد تكبع يزيد في الركاية عف 
مىٍعمىر تابعو عبد األعمى كىك بصرم مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع 

 كبف سمعاف مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو محمد بف عبد اهلل الزىرم كيكنس كمالؾ كسفياف
. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو .كعبد الرحمف بف إسحاؽ

 . متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًمًؾ بف أبي -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ الترمذم : الحديث الرابع عشر حدثنا محمد بف عبد اٍلمى
سىفىٍت  اًرشىةى أنيا قالت خى ٍيعو حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف عى رى الشَّسكىاًرًب حدثنا يىًزيدي بف زي

ٍيًد رسكؿ المَّسًو  مَّسى رسكؿ المَّسًو  الشَّسٍمسي عمى عى ًبالنَّساًس فىأىطىاؿى اٍلًقرىاءىةى ثيَّـس رىكىعى فىأىطىاؿى  فىصى
ًؿ ثيَّـس رىفىعى  الرُّيكيكعى ثيَّـس رىفىعى رىٍأسىوي فىأىطىاؿى اٍلًقرىاءىةى كىي ديكفى األيكلىى ثيَّـس رىكىعى فىأىطىاؿى الرُّيكيكعى كىك ديكفى األىكَّس

دى ثيَّـس فىعىؿى ًمٍثؿى ذلؾ في الرَّسٍكعىًة الثَّساًنيىةً  رىٍأسىوي فىسىجى
1 .

.  كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:الترجمة لركاة الحديث

 :تخريج الحديث

  5 كأبك داكد4 كمسمـ3كأخرجو البخارم. قيؿعي  مف طريؽ 2أخرجو البخارم
 2 كالنسائي1 كأبك داكد7كأخرجو مسمـ . بف يزيد مف طريؽ يكنس6كالنسائي
. رػػػػػػػػػػػػؽ عبد الرحمف بف نـػػػػػػػ مف طرم4ك داكدػػػػػػػػػػػػ كأب3ـػػػػػػػػػػػػػػق مسؿػػػػػػػأخرج ك.مػػػػػػػػػػػػػػؽ األكزاعػػػػػػمف طرم

                                                            
(.   2/449)، (561): ما جاء في صالة الكسكؼ، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
ىؿ : ، كباب(1/355)، (999): خطبة اإلماـ في الكسكؼ، رقـ الحديث: الكسكؼ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2

صفة الشمس كالقمر بحسباف، : بدء الخمؽ، باب: ، ككتاب(1/356)، (1000): يقكؿ كسفت الشمس أك خسفت، رقـ الحديث
(.  3/1171)، (3031): رقـ الحديث

خطبة : ، كباب(1/406)، (1154): إذا انفمتت الدابة في الصالة، رقـ الحديث: الكسكؼ، باب: ، كتابالمصدر السابؽ 3
(.  1/355)، (999): اإلماـ في الكسكؼ، رقـ الحديث

(.  3/1171)، (3031): صالة الكسكؼ، رقـ الحديث: الكسكؼ، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 4
: القراءة في صالة الكسكؼ، رقـ الحديث: جماع أبكاب صالة االستسقاء كتفريعيا باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 5
(1180) ،(1/307.) 
 (.3/130)، (1472): نكع آخر مف صالة الكسكؼ، رقـ الحديث: الكسكؼ، باب:  كتابالمجتبى، النسائي، 6
(. 2/620)، (901): صالة الكسكؼ، رقـ الحديث: الكسكؼ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 7
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 كأخرجو . مف طريؽ سميماف بف كثير6كأخرجو أحمد.  مف طريؽ سفياف بف حسيف5كأخرجو الترمذم
كسفياف بف  قيؿ كيكنس كاألكزاعي كعبد الرحمف بف نمرعي ) جميعيـ . مف طريؽ شعيب7ابف الجكزم

.  تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه( كشعيبحسيف كسميماف بف كثير

ىشاـ )كالىما .  مف طريؽ عبد الرزاؽ9كأخرجو أحمد.  مف طريؽ ىشاـ8كأخرجو البخارم
  .بمفظ نحكه تابعا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر (كعبد الرزاؽ

إسناد الترمذم حسف فيو محمد بف عبد الممؾ كىك صدكؽ، كقد تكبع يزيد في الركاية عف 
قيؿ كيكنس كاألكزاعي عي تابعو ىشاـ كعبد الرزاؽ كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو  مىٍعمىر

.  كشعيبكعبد الرحمف بف نمر كسفياف بف حسيف كسميماف بف كثير

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًمًؾ بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الخامس عشر حدثنا محمد بف عبد اٍلمى
ٍيعو حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـو عف أبيو أىفَّس النبي رى صمى   أبي الشَّسكىاًرًب حدثنا يىًزيدي بف زي

رىفيكا فىقىاميكا في مىقىاـً  ٍكًؼ ًبًإٍحدىل الطَّساًرفىتىٍيًف رىٍكعىةن كىالطَّساًرفىةي األيٍخرىل ميكىاًجيىةي اٍلعىديكِّس ثيَّـس اٍنصى الةى اٍلخى صى

                                                                                                                                                                              
: القراءة في صالة الكسكؼ، رقـ الحديث: جماع أبكاب صالة االستسقاء كتفريعيا باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
(1188) ،(1/310.) 
، (1473: )، كرقـ(1465): األمر بالنداء لصالة الكسكؼ، رقـ الحديث: الكسكؼ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 2
(3/127  .)
(. 2/620)، (901): صالة الكسكؼ، رقـ الحديث: الكسكؼ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
: ينادل فييا بالصالة، رقـ الحديث: اجماع أبكاب صالة االستسقاء كتفريعيا، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
(1190) ،(1/310.) 
 (.2/452)، (563): أبكاب الصالة، باب ما جاء في صالة الكسكؼ، رقـ الحديث: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
 (. 6/76)، (24517): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
بيركت، : دار الكتب العممية. 1مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط: ، تحقيؽالتحقيؽ في مسارؿ الخالؼ ابف الجكزم، 7
(. 1/516)، (835: )الصالة، رقـ الحديث: ، كتاب(ىػ1415)
، (1009): ال تنكسؼ الشمس لمكت أحد كال لحياتو، رقـ الحديث:الكسكؼ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 8
(1/360.) 
 (. 6/168)، (25390): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 9
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ـى ىىؤيالًء  قىا ـٍ كى ٍكا رىٍكعىتىيي ـى ىىؤيالًء فىقىضى ـى عمييـ فىقىا مَّس ـٍ رىٍكعىةن أيٍخرىل ثيَّـس سى مَّسى ًبًي اءى أيكلىًرؾى فىصى جى أيكلىًرؾى كى
ـٍ  ٍكا رىٍكعىتىيي . 1فىقىضى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تقدـ بحثو في مركيات البخارم الحديث السادس :تخريج الحديث

ًمًؾ بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم : الحديث السادس عشر حدثنا محمد بف عبد اٍلمى
ٍيعو حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي عيبىٍيدو مكلى عبد الرحمف رى  بف  أبي الشَّسكىاًرًب حدثنا يىًزيدي بف زي
ٍطبىًة ثيَّـس قاؿ سمعت  الًة قبؿ اٍلخي طَّساًب في يىٍكـً النَّسٍحًر بىدىأى ًبالصَّس رىسيكؿى  عىٍكؼو قاؿ شىًيٍدتي عيمىرى بف اٍلخى

ـٍ كىًعيده ًلٍمميٍسًمًميفى كىأىمَّسا  المَّسًو  ٍكًمكي ـٍ مف صى ٍيًف أىمَّسا يىٍكـي اٍلًفٍطًر فىًفٍطريكي ٍكـً ىىذىٍيًف اٍليىٍكمى يىٍنيىى عف صى
ـٍ  كـً نيسيًككي ى فىكيميكا مف ليحي يىٍكـي األىٍضحى

2.  

:  الترجمة لركاة الحديث

، 4، يكنى أبا عبيد، ثقة، مف الثانية3 سعد بف عبيد الزىرم مكلى عبد الرحمف بف أزىر:عبيد أبك
، تقدمت تراجـ 5قاؿ الزىرم كاف مف القراء القدماء كأىؿ الفقو، تكفي بالمدينة سنة ثماف كتسعيف

 .بقية رجاؿ السند

:  تخريج الحديث

  4كأخرجو البخارم.  مف طريؽ مالؾ3 كأحمد2كمالؾ 1 كمسمـ6أخرجو البخارم
. افػػػػػػؽ سفيػػػػ مف طرم7دػػػػػػػػػػ كأحـ6قػػػػػػػ كابف ماج5ك داكدػػػػػػػق  أبػػػػػػػػػػػػكأخرج. كنسػػػػػػػػػػم ؽػػػػػػػػػػػػمف طرم

                                                            
(. 2/453)، (564): ما جاء في صالة الخكؼ، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
، باب: ، كتاب جامع الترمذم الترمذم،2 ، (771): ما جاء في كراىية الصـك يـك الفطر كالنحر، رقـ الحديث: الصـك
(3/141  .)
ٍبد المَّوً 3 مىٍف قاؿ: قاؿ بف عييىٍينىةى :  قاؿ أبك عى ابى كى ، : مف قاؿ مكلى بف أىٍزىىرى فىقىٍد أىصى ابى مكلى عبد الرحمف بف عىٍكؼو فىقىٍد أىصى

، باب: ، كتابالجامع الصحيحالبخارم،   (.2/702)، (1889): صياـ يـك الفطر، رقـ الحديث: الصـك
(. 1/231)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
(. 1/288)، تيذيب الكماؿ المزم، 5
، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6 (. 2/702)، (1889): صـك يـك الفطر، رقـ الحديث: الصـك
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تابعكا مىٍعمىر في  (قيؿعي مالؾ كيكنس كسفياف ك)جميعيـ  .قيؿعي  مف طريؽ 8كأخرجو أبك عكانة
  .الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه

.  بمفظ نحكه  مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع يزيد في الركاية عف مىٍعمىر9كأخرجو أحمد

إسناده حسف فيو محمد بف عبد الممؾ كىك صدكؽ، كقد تكبع يزيد في الركاية عف مىٍعمىر 
تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو مالؾ 

. قيؿعي كيكنس كسفياف ك

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًمًؾ بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث السابع عشر حدثنا محمد بف عبد اٍلمى
اًرشىةى قالت قاؿ رسكؿ  ٍيعو حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف عى رى أبي الشَّسكىاًرًب حدثنا يىًزيدي بف زي

دىيَّسا كىاٍلكىٍمبي اٍلعىقيكري  المَّسوً  ـً اٍلفىٍأرىةي كىاٍلعىٍقرىبي كىاٍلغيرىابي كىاٍلحي رى ٍمسي فىكىاًسؽى ييٍقتىٍمفى في اٍلحى . 10 خى

  .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

                                                                                                                                                                              
(.  2/799)، (1137): النيي عف صـك يـك الفطر كيـك األضحى، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1

(. 2/249)، (613): األمر بالصالة قبؿ الخطبة في العيديف، رقـ الحديث: العيديف، باب: ، كتابمكطأ مالؾ مالؾ، 2
(. 1/381)، (282): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
، (5251): ما يؤكؿ مف لحـك األضاحي كما يتزكد منيا، رقـ الحديث: األضاحي، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
(5/2116.) 
، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 5  (. 2/319)، (2416): في صـك العيديف، رقـ الحديث: الصـك
، (1722): في النيي عف صياـ يـك الفطر كاألضحى، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 6
(1/549  .)
 (. 1/24)، (163): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
عف صياميف منيف يـك الفطر كيـك  بياف األياـ التي نيى النبي : الصياـ، باب: ، كتابمسند أبي عكانة أبك عكانة، 8

(.  2/218)، (2909): األضحى، رقـ الحديث
 (.1/34)، (224): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

(. 3/197)، (837): ما يقتؿ المحـر مف الدكاب، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 10
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. تقدـ بحثو في مركيات البخارم الحديث الرابع :تخريج الحديث

ٍيدي -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري : الحديث الثامف عشر مى حي أخبرنا إسماعيؿ بف مىٍسعيكدو كى
ٍيرىةى  مىمىةى عف أبي ىيرى ٍيعو قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي سى رى بف مىٍسعىدىةى قاال حدثنا يىًزيدي بف زي

نىاًمًو فال ييٍدًخٍؿ يىدىهي في اإًلنىاًء حتى ييٍفًرغى عمييا  أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  قاؿ إذا اٍستىٍيقىظى أحدكـ مف مى
ثىالثى مىرَّساتو فإنو ال يىٍدًرم أىٍيفى بىاتىٍت يىديهي 

1 .

:  الترجمة لركاة الحديث

بف المبارؾ السامي أك الباىمي بصرم صدكؽ مف العاشرة، مات سنة أربع : حميد بف مسعدة
. 2كأربعيف كمائتيف

الجحدرم بصرم يكنى أبا مسعكد ثقة مف العاشرة مات سنة ثماف كأربعيف : إسماعيؿ بف مسعكد
. ، كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند3كمائتيف

: تخريج الحديث

 كابف 8كأخرجو الترمذم . مف طريؽ سفياف7 كالدارمي6 كأحمد5 كالنسائي4أخرجو مسمـ
تابعا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ  (سفياف كاألكزاعي)كالىما .  مف طريؽ األكزاعي1ماجو
. نحكه

                                                            
، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1 (. 1/99)، (161): الكضكء مف النـك
 (.1/182)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
 (.1/110)، المصدر السابؽ 3
كراىة غمس المتكضئ كغيره يده المشككؾ في نجاستيا في اإلناء قبؿ غسميا : الطيارة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4

 (.1/233)، (278): ثالثان، رقـ الحديث
(.  1/63)، (1): كضكء النائـ إذا قاـ إلى الصالة، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 5
 (. 2/241)، (7280): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (. 1/216)، (766): إذا استيقظ أحدكـ مف منامو، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 7
ما جاء إذا استيقظ أحدكـ مف منامو فال يغمس يده في اإلناء حتى : أبكاب الطيارة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8

(.  1/36)، (24): يغسميا، رقـ الحديث
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  . مف طريؽ عبد األعمى كقد تابع يزيد في الركاية عف مىٍعمىر2كأخرجو أحمد

ٍيد ، تابعو إسماعيؿ، كقد تكبع يزيد في ركايتو عف  مى إسناد النسائي صحيح، فقد تكبع حي
مىٍعمىر، تابعو عبد األعمى، كىك بصرم مثمو، كتكبع مىٍعمىر في ركايتو عف الزىرم، كتابعو سفياف 

.  كاألكزاعي

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا إسماعيؿ بف مىٍسعيكدو قاؿ -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري : الحديث التاسع عشر
ٍيرىةى قاؿ، قاؿ  ٍيعو قاؿ حدثني مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى رى حدثنا يىًزيدي بف زي

ـي : رسكؿ المَّسًو  ا  إذا قاؿ اإًلمى            3 فىقيكليكا آًميفى فإف 

ـى مف  ـى يقكؿ آًميفى فىمىٍف كىافىؽى تىٍأًمينيوي تىٍأًميفى اٍلمىالًركىًة غيًفرى لو ما تىقىدَّس ا فَّس اإًلمى اٍلمىالًركىةى تىقيكؿي آًميفى كىاً 
. 4ذىٍنًبوً 

 .  كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

كأخرجو .  مف طريؽ مالؾ3 كأحمد2 كمالؾ1 كالترمذم7 كأبك داكد6 كمسمـ5أخرجو البخارم
 مف طريؽ 8كأخرجو مسمـ . مف طريؽ سفياف بف عيينة7 كأحمد6 كابف ماجو5 كالنسائي4البخارم

                                                                                                                                                                              
الرجؿ يستيقظ مف منامو ىؿ يدخؿ يده في اإلناء قبؿ أف يغسميا، : الطيارة كسننيا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 1

(.  1/138)، (393): رقـ الحديث
(.  2/259)، (7508): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
 .(7) سكرة الفاتحة، اآلية 3
(.  2/144)، (927): جير اإلماـ بآميف، رقـ الحديث: االفتتاح، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،4
(.  1/270)، (747): جير اإلماـ بالتأميف، رقـ الحديث: صفة الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5
(.  1/307)، (410): التسميع كالتحميد كالتأميف، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
 (. 1/246)، (936): التأميف، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 7
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تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ  (مالؾ كسفياف كيكنس بف يزيد ) جميعيـ.طريؽ يكنس
.  نحكه

 مف 12 كأخرجو الطكسي. مف طريؽ عبد األعمى11 كالدارمي10 كأحمد9كأخرجو ابف ماجو
عبد األعمى كابف عمية )جميعيـ .  مف طريؽ عبد الرزاؽ13كأخرجو أحمد. إسماعيؿ بف عمية طريؽ

  .بمفظ نحكه تابعكا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر (كعبد الرزاؽ

 إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد في ركايتو عف مىٍعمىر تابعو عبد األعمى
كابف عمية كىما بصرياف كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في ركايتو عف 

.  الزىرم تابعو مالؾ ك سفياف كيكنس بف يزيد

. لما حدث بو في العراؽ لـ يخطئ فيو كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا قيتىٍيبىةي بف سىًعيدو عف سيٍفيىافى -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري : الحديث العشركف
ٍيرىةى قاؿ  ٍكسو عف أبي ىيرى ـً بف جى ٍمضى ٍيعو عف مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف ضى رى يىًزيدي كىك بف زي كى

دىٍيفً  أىمىرى رسكؿ المَّسوً  الةً 1 ًبقىٍتًؿ األىٍسكى . 2 في الصَّس

                                                                                                                                                                              
 (. 2/30)، (250): ما جاء في فضؿ التأميف، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتاب جامع الترمذم الترمذم،1
(. 2/119)، (288): ما جاء في التأميف خمؼ اإلماـ، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابمكطأ مالؾ مالؾ، 2
 (. 2/459)، (9923): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
 (. 5/2351)، (6039): التأميف، رقـ الحديث: الدعكات، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
(. 2/143)، (926): جير اإلماـ بآميف، رقـ الحديث: االفتتاح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 5
(.  1/277)، (851): الجير بآميف، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 6
(.  2/459)، (9923): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
(. 1/307)، (410): التسميع كالتحميد كالتأميف، رقـ الحديث :الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
 (.1/277)، (852): الجير بآميف، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 9

(.  2/233)، (7187): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
 (. 1/314)، (1246): فضؿ التأميف، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 11
ما جاء في فضؿ التأميف، : أبكاب الصالة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب: ، كتابمختصر األحكاـ الطكسي، 12

(.  2/92)، (231): رقـ الحديث
(.  2/270)، (7647): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 13
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:  الترجمة لركاة الحديث

. 3 كيقاؿ ابف الحارث بف جكس اليمامي، ثقة مف الثالثة:ضمضـ بف جكس

 ىك ابف عيينة بف أبي عمراف ميمكف الياللي أبك محمد الككفي ثـ المكي، ثقة حافظ فقيو :سفياف
خرة ربما دلس لكف عف الثقات، مف رؤكس الطبقة الثامنة، مات في آإماـ حجة إال أنو تغير حفظو ب

  .4رجب سنة ثماف كتسعيف كمائة كلو إحدل كتسعكف سنة، ركل لو الجماعة

 يقاؿ اسمو يحيى كقيؿ عمي، ، ىك ابف جميؿ بف طريؼ الثقفي أبك رجاء البغالني:قتيبة بف سعيد
. 5ثقة ثبت مف العاشرة، مات سنة أربعيف كمائتيف عف تسعيف سنة، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

 10 كالدارمي9كأخرجو أحمد.  مف طريؽ عمي بف المبارؾ8 كأحمد7 كالترمذم6أخرجو أبك داكد
  . مىٍعمىر في الركاية عف يحيى بمفظ نحكه تابعا(عمي بف المبارؾ كىشاـ) كالىما. مف طريؽ ىشاـ

 مف 1كأخرجو أحمد . بف عيينة مف طريؽ سفياف13 كالنسائي12 كأحمد11كأخرجو ابف ماجو
 مف 4كأخرجو ابف حباف.  مف طريؽ عبد األعمى3 كابف خزيمة2كأخرجو الحاكـ. طريؽ عبد الرزاؽ

                                                                                                                                                                              
 (.2/419)، (سكد ): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرالجزرم،   األسكداف، أم الحية كالعقرب، ابف األثير1
 (. 3/10)، (1202): قتؿ الحية كالعقرب في الصالة، رقـ الحديث: السيك، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 2
(. 280/)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
(. 1/449)، الكاشؼ، انظر، الذىبي، (1/245)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
(. 1/454)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
 (. 1/242)، (921): العمؿ في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
، (390): ما جاء في قتؿ الحية كالعقرب في الصالة، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 7
(2/234  .)
 (.2/473)، (10120): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
(. 2/255)، (7463): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

(. 1/423)، (1504): قتؿ الحية كالعقرب في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 10
ما جاء في قتؿ الحية كالعقرب في الصالة، رقـ : إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 11

(.  1/394)، (1245): الحديث
(. 2/248)، (7373): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 12
 (. 3/10)، (1202): ، رقـ الحديثقتؿ الحية كالعقرب في الصالة: السيك، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 13
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 مف 6كأخرجو النسائي.  مف طريؽ محمد بف جعفر5كأخرجو أحمد. مف طريؽ عيسى بف يكنس
سفياف )جميعيـ .  مف طريؽ يحيى بف اليماف7كأخرجو ابف خزيمة. طريؽ ىشاـ بف أبي عبد اهلل

 كيحيى بف  بف أبي عبد اهللعبد الرزاؽ كعبد األعمى كعيسى بف يكنس كمحمد بف جعفر كىشاـك
كقد صرح يحيى بف أبي كثير بالسماع عند . بمفظ نحكه تابعكا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر (اليماف
  .أحمد

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد في ركايتو عف مىٍعمىر تابعو محمد بف 
جعفر كعبد األعمى كىما بصرياف كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كيحيى بف اليماف 

.  ، كتكبع مىٍعمىر في ركايتو عف يحيى تابعو عمي بف المبارؾ كىشاـ كسفيافكعيسى بف يكنس كىشاـ

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .9صححو األلبانيك .8حسف صحيح: قاؿ الترمذم، صحيح: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيعو قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف  :الحديث الحادم كالعشركف رى أخبرنا إسماعيؿ بف مىٍسعيكدو عف يىًزيدى بف زي
صمى ًبًإٍحدىل الطَّساًرفىتىٍيًف رىٍكعىةن كىالطَّساًرفىةي األيٍخرىل  الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـو عف أبيو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو 

                                                                                                                                                                              
 (.2/284)، (7804): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
مصطفى عبد : ، تحقيؽالمستدرؾ عمى الصحيحيف: (ىػ405) الحاكـ، محمد بف عبد اهلل أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ت2

التأميف، رقـ : اإلمامة كصالة الجماعة، باب: ، كتاب(ـ1990/ىػ1411)بيركت، : دار الكتب العممية. 1القادر عطا، ط
(. 1/386)، (939): الحديث

األمر بقتؿ الحية كالعقرب في : جماع أبكاب الكالـ المباح في الصالة كالدعاء، باب: ، كتابصحيح ابف خزيمة ابف خزيمة، 3
(. 2/41)، (869): الصالة، رقـ الحديث

: ذكر الخبر المدحض في قكؿ مف أفسد صالة العامؿ فييا عمالن يسيران، رقـ الحديث: ، كتابصحيح ابف حباف ابف حباف، 4
(2351) ،(6/115 .)
 (.2/490)، (10362: )، كحديث(2/233)، (7178): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
 (.3/10)، (1203): ، رقـ الحديثقتؿ الحية كالعقرب في الصالة: السيك، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 6
األمر بقتؿ الحية كالعقرب في : جماع أبكاب الكالـ المباح في الصالة كالدعاء، باب: ، كتابصحيح ابف خزيمة ابف خزيمة، 7

(.  2/41)، (869): الصالة، رقـ الحديث
، (390): ما جاء في قتؿ الحية كالعقرب في الصالة، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8
(2/234 .)
 (.1/255)، (1147): بيركت، رقـ: ، المكتب اإلسالميصحيح الجامع كزيادتو ، األلباني، محمد ناصر الديف9



51 

ـى عمييـ  مَّس ـٍ رىٍكعىةن أيٍخرىل ثيَّـس سى مَّسى ًبًي اءى أيكلىًرؾى فىصى جى قىاـً أيكلىًرؾى كى ميكىاًجيىةي اٍلعىديكِّس ثيَّـس اٍنطىمىقيكا فىقىاميكا في مى
ـٍ  ٍكا رىٍكعىتىيي ـى ىىؤيالًء فىقىضى قىا ـٍ كى ٍكا رىٍكعىتىيي ـى ىىؤيالًء فىقىضى فىقىا

1 .

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تقدـ بحثو في مركيات البخارم الحديث السادس :تخريج الحديث

ًميٍّ قاؿ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري : الحديث الثاني كالعشركف ك بف عى أخبرنا عىٍمري
اءىٍت اٍمرىأىةي ًرفىاعىةى  اًرشىةى قالت جى ٍيعو قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف عى رى حدثنا يىًزيدي بف زي

كأبك بىٍكرو ًعٍندىهي فقالت يا رىسيكؿى المَّسًو إني كنت تىٍحتى ًرفىاعىةى اٍلقيرىًظيِّس فىطىمَّسقىًني  اٍلقيرىًظيِّس إلى النبي 
ًبيًر كأنو كاهلل يا رىسيكؿى المَّسًو ما معو إال ًمٍثؿي ىذه اٍلييٍدبىةً  ٍبدى الرحمف بف الزَّس ٍجتي عى كَّس ذىٍت 2اٍلبىتَّسةى فىتىزى  كىأىخى

اًلدي بف سىًعيدو ًباٍلبىاًب فمـ يىٍأذىٍف لو فقاؿ يا أىبىا بىٍكرو أال تىٍسمىعي ىذه تىٍجيىري  خى ذىٍت ىيٍدبىةن مف ًجٍمبىاًبيىا كى كىأىخى
ا تىٍجيىري ًبًو ًعٍندى رسكؿ المَّسًو  فقاؿ تيًريًديفى أىٍف تىٍرًجًعي إلى ًرفىاعىةى ال حتى تىذيكًقي عيسىٍيمىتىوي  ًبمى

يىذيكؽى عيسىٍيمىتىؾً  . 3كى

: الترجمة لركاة الحديث

 ابف بحر بف كنيز أبك حفص الصيرفي الباىمي البصرم، ثقة حافظ، مف العاشرة، :عمرك بف عمي
. ، كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند4مات سنة تسع كأربعيف كمائتيف، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

 بف طريؽ سفياف  مف5 كأحمد4 كابف ماجو3 كالنسائي2 كالترمذم1 كمسمـ5أخرجو البخارم
كأخرجو .  مف طريؽ يكنس7كأخرجو مسمـ .قيؿ كشعيبعي  مف طريؽ 6كأخرجو البخارم .بف عيينة

                                                            
(. 3/171)، (1538): صالة الخكؼ، رقـ الحديث: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
 النياية في غريب الحديثالجزرم،   اليدبة، أرادت متاعو، كأنو رخك مثؿ طرؼ الثكب، ال يغني عنيا شيئان، ابف األثير2

(. 5/249)، مادة، ىدب، كاألثر
 (.6/146)، (3409): طالؽ البتة، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
 (.1/424)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
(. 2/933)، (2496): شيادة المختبي، رقـ الحديث: الشيادات، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5
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 10كأخرجو الطيالسي.  مف طريؽ صالح9كأخرجو ابف راىكيو.  مف طريؽ أيكب بف مكسى8النسائي
سفياف كأيكب ) جميعيـ . مف طريؽ ابف جريج11كأخرجو أبك عكانة.  كزمعةبف أبي ذئبامف طريؽ 

  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه ( كيكنس كابف جريج كزمعةكصالح كابف أبي ذئب

كأخرجو .  مف طريؽ عبد الرزاؽ13كأخرجو أحمد.  مف طريؽ عبد اهلل12كأخرجو البخارم
تابعكا يزيد  (عبد اهلل بف المبارؾ كعبد الرزاؽ كعبد األعمى)جميعيـ .  مف طريؽ عبد األعمى14أحمد

.  بمفظ نحكه في الركاية عف مىٍعمىر

                                                                                                                                                                              
، (1433): ال تحؿ المطمقة ثالثان لمطمقيا حتى تنكح زكجان غيره، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(2/1055.) 
ما جاء فيمف يطمؽ امرأتو فيتزكجيا آخر فيطمقيا قبؿ أف يدخؿ بيا، رقـ : النكاح، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2

(. 3/426)، (1118): الحديث
(. 6/148)، (3411): إحالؿ المعمقة ثالثان كالنكاح الذم عمييا، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
الرجؿ يطمؽ امرأتو ثالثان فتزكج فيطمقيا قبؿ أف يدخؿ بيا أترجع إلى : النكاح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 4

(.  1/621)، (1932): األكؿ، رقـ الحديث
(. 6/37)، (24144): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
: ، ككتاب(5/2014)، (4960): مف أجاز الطالؽ الثالث، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6

 (.5/2183)، (5456): اإلزار الميدب، رقـ الحديث: المباس، باب
، (1433): ال تحؿ المطمقة ثالثان لمطمقيا حتى تنكح زكجان غيره، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 7
(2/1056.) 
 (.6/146)، (3408): الطالؽ لمتي تنكح زكجان ثـ ال يدخؿ بيا، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 8
عبد الغفكر بف عبد الحؽ : ، تحقيؽمسند إسحاؽ بف راىكيو: إسحاؽ بف راىكيو بف إبراىيـ بف مخمد الحنظمي  ابف راىكيو،9

(. 2/210)، (715: )، رقـ الحديث(ـ1991/ىػ1412)المدينة المنكرة، : مكتبة اإليماف. 1البمكشي، ط
بيركت، رقـ : ، دار المعرفةمسند أبي داكد الطيالسي: (ىػ204) الطيالسي، سميماف بف داكد أبك داكد الفارسي البصرم ت10

 (.3/80)، (1576):  كحديث رقـ(.1/203)، (1437): الحديث
ف تزكجت زكجان غيره، : النكاح، باب: ، كتابمسند أبي عكانو أبك عكانة، 11 بياف حظر نكاح المطمقة ثالثان عمى المطمؽ كا 

(.  3/92)، (4321)ك (4320 ):رقـ الحديث
(.  5/2258)، (5734): التبسـ كالضحؾ، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 12
(. 6/226)، (25934): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 13
(. 6/34)، (24104): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 14
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إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد في ركايتو عف مىٍعمىر تابعو عبد األعمى 
كىك بصرم مثمو كتابعو عبد اهلل بف المبارؾ كعبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر 

.   كيكنس كابف جريج كزمعةفي ركايتو عف الزىرم تابعو سفياف كأيكب كصالح كابف أبي ذئب

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا محمد بف عبد المَّسًو -: رحمو اهلل تعالى – قاؿ اإلماـ النساري : الحديث الثالث كالعشركف
ٍيعو قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي  رى بف بىًزيعو قاؿ حدثنا يىًزيدي بف زي

ٍيرىةى قاؿ جاء رىجيؿه مف بىًني فىزىارىةى إلى النبي  دى كىك ييًريدي ىيرى ا أىٍسكى لىدىٍت غيالمن  فقاؿ ًإفَّس اٍمرىأىًتي كى
ٍمره : قاؿ، ما أىٍلكىانييىا: قاؿ، نعـ: قاؿ، ىؿ لؾ مف ًإًبؿو : فقاؿ،االٍنًتفىاءى منو  ىؿ فييا مف : قاؿ، حي

ؽى  أىٍكرى
ٍرؽو 2 فييا ذىٍكدي : قاؿ؟1  فىمىعىؿَّس : قاؿ، لىعىمَّسوي أىٍف يىكيكفى نىزىعىيىا ًعٍرؽه : قاؿ، فما ذىاؾى تيرىل: قاؿ، كي

ٍص لو في االٍنًتفىاًء منو: قاؿ،ىذا أىٍف يىكيكفى نىزىعىوي ًعٍرؽه   فمـ ييرىخِّس
3 .

: الترجمة لركاة الحديث

، كقد 4ىك ابف عبد اهلل بف بزيع البصرم، ثقة، مف العاشرة، مات سنة سبع كأربعيف كمائتيف :محمد
. تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند

:  تخريج الحديث

                                                            
ابف الجكزم، أبك الفرج عبد : األكرؽ ما كاف لكنو لكف الرماد، أنظر: الذم لكنو بيف السكاد كالغبرة قاؿ ابف األعرابي:  األكرؽ1
بيركت، : دار الكتب العممية. 1عبد المعطي أميف القمعجي، ط: ، تحقيؽغريب الحديث: حمف بف عمي بف محمد بف عميلرا
(. 2/465)، (ـ1985/ىػ1405)
 النياية في غريبالذكد مف اإلبؿ ما بيف اإلثنتيف إلى التسع كقيؿ ما بيف الثالث إلى العشر، ابف األثير الجزرم،  : ذكد2

(. 2/171)، (ذكد): ، مادةالحديث كاألثر
، (3479): إذا عرض بامرأتو كشؾ في كلده كأراد االنتفاء منو، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
(6/178.) 
(. 1/486)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
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 6 كالترمذم5 كأبك داكد4كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ مالؾ3كأحمد 2كمالؾ 1أخرجو البخارم
 مف طريؽ بف 11 كأحمد10كأخرجو مسمـ.  بف عيينة مف طريؽ سفياف9 كأحمد8 كابف ماجو7كالنسائي

مالؾ كسفياف كبف أبي )جميعيـ .  مف طريؽ شعيب بف أبي حمزة12كأخرجو النسائي. بف أبي ذئب
  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه ( كشعيبذئب

 مف طريؽ 16كأخرجو أحمد.  مف طريؽ عبد الرزاؽ15 كأحمد14كأبك داكد 13كأخرجو مسمـ
عبد الرزاؽ كعبد األعمى كعبد اهلل بف ) جميعيـ 17.كأخرجو ابف المبارؾ في مسنده. عبد األعمى

.  بمفظ نحكه تابعكا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر (المبارؾ

                                                            
، (6455): ما جاء في التعريض، رقـ الحديث: المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
(. 5305: )إذا عىرىض بنفي الكلد، رقـ الحديث: ، كباب(6/2511)
(. 2/464)، (2890): إلحاؽ الكلد بأبيو، رقـ الحديث: األقضية، باب: ، كتابركاية أبي مصعب الزىرم مكطأ مالؾ مالؾ، 2
 (.2/409)، (9287): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
(. 2/1137)، (1500): المعاف، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
 (.2/278)، (2260): إذا شؾ في الكلد، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 5
(. 4/439)، (2128): ما جاء في الرجؿ ينتفي مف كلده، رقـ الحديث: الكالء كاليبة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6

، (3478): إذا عرض بامرأتو كشؾ في كلده كأراد االنتفاء منو، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 7
(6/178 .)
(. 1/645)، (2002): الرجؿ يشؾ في كلده، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 8
 (.2/239)، (7263): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

(. 2/1137)، (1500): المعاف، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 10
(. 2/234)، (7190): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 11
، (3480): إذا عرض بامرأتو كشكت في كلده كأراد االنتفاء منو، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 12
(6/179 .)

(. 2/1137)، (1500): المعاف، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 13
 (.2/279)، (2261): إذا شؾ في الكلد، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 14
(. 2/279)، (7746): ، رقـ الحديثمسند  اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 15
 (.2/233)، (7189): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 16
صبحي البدرم : ، تحقيؽمسند اإلماـ عبد اهلل ابف المبارؾ: (ىػ181) ابف المبارؾ، عبد اهلل بف المبارؾ بف كاضح ت 17

(. 1/132)، (220: )، رقـ الحديث(ىػ1407)الرياض، : مكتبة المعارؼ. 1السامرائي، ط
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إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد في ركايتو عف مىٍعمىر تابعو عبد األعمى 
كىك بصرم مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كعبد اهلل بف المبارؾ، كتكبع مىٍعمىر 

.   كشعيبفي ركايتو عف الزىرم تابعو مالؾ كسفياف كبف أبي ذئب

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثني محمد بف عبد األعمى -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الرابع كالعشركف
ٍيرىةى عف النبي   قاؿ حدثنا يىًزيدي قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى

ٍرأىةي طىالؽى أيٍخًتيىا  شيكا كال يىًزيدي الرَّسجيؿي عمى بىٍيًع أىًخيًو كال تىٍسأىٍؿ اٍلمى اًضره ًلبىادو كال تىنىاجى قاؿ ال يىًبيعي حى
ٍحفىًتيىا ًلتىٍستىٍكًفئى ًبًو ما في صى

1 .

 

: الترجمة لركاة الحديث

الصنعاني البصرم، ثقة، مف العاشرة، مات سنة خمس كأربعيف، ركل لو : محمد بف عبد األعمى
 .كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند. 2مسمـ كأبك داكد في القدر كالترمذم كالنسائي كابف ماجو

. تقدـ بحثو في مركيات البخارم الحديث الثالث: تخريج الحديث

ًميٍّ قاؿ -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري : الحديث الخامس كالعشركف أخبرنا نىٍصري بف عى
ٍيًد رسكؿ  بيكفى عمى عى حدثنا يىًزيدي عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـو عف أبيو قاؿ رأيت الناس ييٍضرى

زىافنا المَّسًو  ـى جي ٍكا الطَّسعىا إذا اٍشتىرى
اًلًيـٍ 3 كهي إلى ًرحى . 4 أىٍف يىًبيعيكهي حتى ييٍؤكي

: الترجمة لركاة الحديث
                                                            

 (.7/259)، (4507): النجش، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
(. 1/491 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 2
، مادة، النياية في غريب الحديث كاألثر الجزؼ كالجزاؼ، المجيكؿ القدر، مكيالن كاف أك مكزكنان، ابف األثير الجزرم، 3

 (.1/269)جزؼ، 
، (4608): ما يشترم مف الطعاـ جزافان قبؿ أف ينقؿ مف مكانو، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
(7/287 .)
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بف صيباف األزدم الجيضمي، أبك عمرك البصرم الصغير، ثقة ثبت، مف : نصر بف عمي
. ، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند1العاشرة، مات سنة خمسيف كمائتيف أك بعدىا، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

 كأخرجو.  مف طريؽ األكزاعي4كأخرجو البخارم.  مف طريؽ يكنس3 كمسمـ2أخرجو البخارم
يكنس )جميعيـ .  مف طريؽ صالح6كأخرجو أبك عكانة.  مف طريؽ ابف جريج كابف أبي ذئب5أحمد

. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (كابف جريج كابف أبي ذئب

 مف طريؽ 10 كأحمد9كأخرجو أبك داكد.  مف طريؽ عبد األعمى8 كمسمـ7كأخرجو البخارم
.  بمفظ نحكه تابعا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر (عبد األعمى كعبد الرزاؽ)كالىما . عبد الرزاؽ

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع يزيد في ركايتو عف مىٍعمىر تابعو عبد األعمى 
كىك بصرم كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في ركايتو عف الزىرم 

كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ  .تابعو يكنس كابف جريج كابف أبي ذئب
. لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
(. 29/356) ،تيذيب الكماؿ، كانظر، المزم، (1/561)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
مف رأل إذا اشترل طعامان جزافان أال يبيعو حتى يؤكيو إلى رحمو، رقـ : البيكع، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2

 (.2/751)، (2030): الحديث
 (.3/1161)، (1527): بطالف بيع المبيع قبؿ القبض، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(. 2/750)، (2024): ما يذكر في بيع الطعاـ كالحكرة، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
: ، كحديث(2/40)، (4988: )، كرقـ حديث(2/53)، (5148): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(6472) ،(2/157.) 
بياف حظر بيع المشترم طعامان جزافان حتى ينقمو إلى مكاف آخر كالدليؿ : ، كتاب البيكع، بابمسند أبي عكانة أبك عكانة، 6

 (.3/284)، (4992): عمى إجازتو إذا لـ يكف جزافان، رقـ الحديث
، (6460): كـ التعزيز كاألدب، رقـ الحديث: المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
(6/2513.) 
(. 3/1161)، (1527): بطالف بيع المبيع قبؿ القبض، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
 (.3/282)، (3498): في بيع الطعاـ قبؿ أف يستكفي، رقـ الحديث: اإلجارة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 9

 (.2/150)، (6379): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
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ًمًؾ -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري : الحديث السادس كالعشركف أىٍنبىأىنىا محمد بف عبد اٍلمى
بف أبي الشَّسكىاًرًب قاؿ حدثنا يىًزيدي قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيبىٍيًد المَّسًو بف عبد المَّسًو عف بف 

ةى قاؿ سمعت رىسيكؿى المَّسًو  ؿي اٍلمىالًركىةي بىٍيتنا فيو كىٍمبه كال صيكرىة  عىبَّساسو عف أبي طىٍمحى يقكؿ ال تىٍدخي
اًثيؿى  تىمى

1 .

.  كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:الترجمة لركاة الحديث

 :تخريج الحديث

.  افػػؽ سفيػػػػػػ مف طرم6دػػػػ كأحـ5قػػػػػػػػػػف ماجػػ كاب4مػػػػػػػػػػػػػ كالنسائ3ـػػػػػػػػ كمسؿ2ارمػػػق البخػػأخرج

 . مف طريؽ محمد بف أبي عتيؽ8كأخرجو البخارم. بف أبي ذئبا مف طريؽ 7البخارم كأخرجو
كأخرجو .  مف طريؽ زمعة بف صالح10كأخرجو الطيالسي . مف طريؽ يكنس9كأخرجو مسمـ

مف " فكائده" في 12 كأخرجو تماـ. مف طريؽ ركح بف القاسـ كالكليد بف كثير كاألكزاعي11الطبراني
اًفيُّي  طريؽ عبيد اهلل بف زياد بف أبي ذئب كمحمد بف أبي عتيؽ كيكنس اسفياف ك) جميعيـ الرُّيصى

                                                            
(.  8/212)، (5348): التصاكير، رقـ الحديث: الزينة، باب: ، كتاب المجتبىالنسائي، 1
، (3144): إذا كقع الذباب في شراب أحدكـ فميغمسو، رقـ الحديث: بدء الخمؽ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(3/1206.) 
تحريـ تصكير صكرة الحيكاف كتحريـ اتخاذ ما فيو صكرة غير ممتينة : المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3

(. 3/1665)، (2106): بالفرش كنحكه، رقـ الحديث
، (4282): امتناع المالئكة مف دخكؿ بيت فيو كمب، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
(7/185 .)
 (.2/1203)، (3649): الصكر في البيت، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 5
 (.4/29)، (16400): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 5/2220)، (5605): التصاكير، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
 (.4/1470)، (3780): شيكد المالئكة بدران، رقـ الحديث: المغازم، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 8
تحريـ تصكير صكرة الحيكاف كتحريـ اتخاذ ما فيو صكرة غير ممتينة : المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 9

(. 3/1665)، (2106): بالفرش كنحكه، رقـ الحديث
(. 1/170)، (1228): ، رقـ الحديثمسند الطيالسي الطيالسي، 10
 (.5/94)، (4692+4691: )، كحديث(5/93)، (4687): ، رقـ حديثالمعجـ الكبير الطبراني، 11
: (ىػ414) تماـ، أبك القاسـ تماـ بف محمد بف عبد اهلل بف جعفر بف عبد اهلل بف الجنيد البجمي الرازم ثـ الدمشقي ت12

(.  2/133)، (1342: )، رقـ الحديث(ىػ1412)الرياض، : مكتبة الرشد. 1حمدم عبد المجيد السمفي، ط: ، تحقيؽالفكارد
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(  كعبيد اهلل بف زيادكزمعة بف صالح كركح بف القاسـ كابف أخي الزىرم كالكليد بف كثير كاألكزاعي
  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه

 بمفظ 2 كأخرجو مسمـ. مف طريؽ ىشاـ بمفظ نحكه كعبد اهلل بمفظ مثمو1كأخرجو البخارم
ىشاـ كعبد اهلل بف )جميعيـ .  بمفظ مثمو مف طريؽ عبدالرزاؽ4 كأحمد، بمفظ مثمو3 كالترمذم،نحكه

. تابعكا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر (المبارؾ كعبد الرزاؽ

إسناد النسائي حسف فيو محمد بف عبد الممؾ كىك صدكؽ، كقد تكبع يزيد في ركايتو عف 
أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع  مىٍعمىر في  مىٍعمىر تابعو ىشاـ كعبد اهلل بف المبارؾ كعبد الرزاؽ كىك

ركايتو عف الزىرم تابعو سفياف كابف أبي ذئب كمحمد كيكنس كزمعة كركح بف القاسـ كالكليد بف 
.   كعبيد اهلل بف زيادكثير كاألكزاعي

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

تفرد فيو يزيد  ما: المطمب الثاني

ًمًؾ بف أبي -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث األكؿ حدثنا محمد بف عبد اٍلمى
مَّسًد بف عبد الرحمف بف  ٍيعو حدثنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف ميحى رى الشَّسكىاًرًب حدثنا يىًزيدي بف زي
ٍغرىل فقاؿ  اًبرو قاؿ قيٍمنىا يا رىسيكؿى المَّسًو ًإنَّسا كنا نىٍعًزؿي فىزىعىمىٍت اٍليىييكدي أنيا اٍلمىٍكءيكدىةي الصُّي ثىٍكبىافى عف جى

. 5كىذىبىٍت اٍليىييكدي ًإفَّس المَّسوى إذا أىرىادى أىٍف يىٍخميقىوي فمـ يىٍمنىٍعوي 

                                                            
بدء : ، ككتاب(4/1470)، (3780): شيكد المالئكة بدران، رقـ الحديث: المغازم، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1

: إذا قاؿ أحدكـ آميف كالمالئكة في السماء فكافقت إحداىما األخرل غفر لو ما تقدـ مف ذنبو، رقـ الحديث: الخمؽ، باب
(3053) ،(3/1179 .)
تحريـ تصكير صكرة الحيكاف كتحريـ اتخاذ ما فيو صكرة غير ممتينة : المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2

(. 3/1665)، (2106): بالفرش كنحكه كأف المالئكة ال يدخمكف بيتان فيو صكرة كال كمب، رقـ الحديث
ما جاء أف المالئكة ال تدخؿ بيتان فيو صكرة كال كمب، رقـ : األدب عف رسكؿ اهلل، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3

(. 5/114)، (2804): الحديث
(. 4/28)، (16391): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
(.  3/442)، (1136): ما جاء في العزؿ، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
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:  الترجمة لركاة الحديث

 ىك ابف ثكباف العامرم عامر قريش المدني، ثقة، مف الثالثة، ركل لو :محمد بف عبد الرحمف
. 1الجماعة

 الطائي مكالىـ أبك نصر اليمامي، ثقة ثبت لكنو يدلس كيرسؿ، مف الخامسة، :يحيى بف أبي كثير
. ، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند2مات سنة اثنتيف كثالثيف، كقيؿ قبؿ ذلؾ ركل لو الجماعة

:  تخريج الحديث

.  مف طريؽ عبد األعمى4"الكبرل"  كأخرجو النسائي في3أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو
إال إف ىذا الحديث  . كالىما عبد الرزاؽ كعبد األعمى تابعا يزيد في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ نحكه

كىك بصرم كقد تفرد بو مىٍعمىر عف يحيى، كقد اختمؼ  مف ركاية مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كثير
ىشاـ الدستكائي كمىٍعمىر بركايتيما عف يحيى، فقد ركاه ىشاـ عف يحيى عف بف ثكباف عف أبي 

عف  جابر ، كركاه مىٍعمىر عف يحيى عف ابف ثكباف عف5الحديث ...رفاعة عف أبي سعيد الخدرم
كىشاـ  .6"حديث ىشاـ الدستكائي أشبو مف حديث مىٍعمىر" : كأعمو أبك حاتـ الرازم بقكلو النبي

ليس أحد أثبت في يحيى بف أبي كثير " :الدستكائي أثبت مف مىٍعمىر في يحيى كما قاؿ اإلماـ أحمد
. 7"مف ىشاـ الدستكائي

. 8ضعيؼ، إال إف األلباني قد صححو:  الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
(. 1/492)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 1/596)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
 (. 7/140)، (12550): العزؿ عف اإلماء، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابلمصنؼ عبد الرزاؽ، ا3
، (9078): العزؿ كذكر اختالؼ الناقميف لمخبر في ذلؾ، رقـ الحديث: عشرة النساء، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 4
(5/340  .)
(. 3/53)، (11520: )، كرقـ(3/51)، (11495): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
 (.1/437)، (1314): ، رقـ الحديثالعمؿ ابف أبي حاتـ، 6
(. 1/334)أىؿ البصرة، : ، باب، سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد ابف حنبؿ7
 (.3/136)، (1136): ، رقـ الحديثصحيح كضعيؼ سنف الترمذم األلباني، 8
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ٍيدي بف مىٍسعىدىةى حدثنا يىًزيدي بف -: رحمو اهلل تعالى -قاؿ اإلماـ الترمذم : الحديث الثاني مى حدثنا حي
ٍيعو أخبرنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أىنىسو أىفَّس النبي  رى رىارىةى مف الشَّسٍككىةً  "زي ًفي.(2()1)"كىكىل أىٍسعىدى بف زي   كى

ًفي ، عىفٍ  البىابً  كى اًبرو  أيبىيٍّ جى ًديثه   كىىىذىا.كى سىفه  حى . غىًريبه  حى

. كميـ ثقات، ما عدا حميد بف مسعدة فيك صدكؽ :الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

مف ):  مف طريؽ جرير بف حاـز عف مىٍعمىر بالسند السابؽ مسندان دكف قكلو3أخرجو أبك نعيـ
  .(مف الشككة)

 قاؿ ابف ، فيك مما كىـ فيو بالبصرة،ىذا الحديث تفرد مىٍعمىر في ركايتو عف الزىرم مسندان 
  أف النبي قاؿ أبي ىذا خطأ أخطأ فيو مىٍعمىر إنما ىك الزىرم عف أبي أمامة بف سيؿ: أبي حاتـ

لـ يركه بيذا اإلسناد عف ابف شياب إال مىٍعمىر كحده، كىك : ، كقاؿ ابف عبد البر4مرسؿككل أسعد 
إف الصكاب حديث : إنو مما أخطأ فيو مىٍعمىر بالبصرة، كيقكلكف: عند أىؿ الحديث خطأ، يقكلكف

ىذا :  كأخرجو البزار مف طريؽ يزيد عف مىٍعمىر كقاؿ،5ابف شياب عف أبي أمامة بف سيؿ مرسالن 
الحديث أخطأ فيو مىٍعمىر فيما تبيف ألىؿ الحديث بالبصرة، ألف الزىرم يركيو عف أبي أمامة بف 

ٍيع عنو سيؿ، كلكف ىكذا ركاه يزيد بف رى زي
6. 

                                                            

ابف : شيؾ الرجؿ فيك مشكؾ، ككذلؾ إذا دخؿ في جسمو شككة، انظر: الشككة، ىي حمرة تعمك الكجو كالجسد، يقاؿ منو1 
(. 2/510)، (شكؾ)، مادة النياية في غريب الحديث كاألثراألثير الجزرم، 

(.  4/390)،(2050): ما جاء في الرخصة في ذلؾ، رقـ الحديث: الطب، باب:  كتابجامع الترمذم، الترمذم، 2
(. 10/27)، حمية األكلياء أبك نعيـ األصبياني، 3
: محب الديف الخطيب، دار المعرفة: ، تحقيؽعمؿ الحديث:  عبد الرحمف، بف محمد بف إدريس بف ميراف الرازم أبك محمد4

(. 2/323)، (ىػ1405)بيركت، 
: ، تحقيؽلما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد التمييد: (ىػ463)أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم ت  ابف عبد البر،5

، (ىػ1387)المغرب، : مصطفى بف أحمد العمكم، كمحمد عبد الكبير البكرم، كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية
: دار الكتب العممية. 1سالـ محمد عطا، محمد عمي معكض، ط: ، تحقيؽاالستذكارابف عبد البر، : ، كانظر أيضان (24/60)

(. 8/415)، (1758): تعالج المريض، رقـ الحديث: ، باب صفة النبي: ، كتاب(ـ2000/ىػ1421)بيركت، 
(. 13/13)، (6306): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 6
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أف مىٍعمىران حدث بو بالبصرة ىكذا، : ذكر أبك عمي بف السكف في الصحابة: كقاؿ ابف حجر
 .1 مرسالن عف الزىرم عف أبي أمامة بف سيؿ عف النبي : كأنو خطأ، كالصكاب

لـ يركه عف ابف شياب غير معمر كىك عند أىؿ ": الجكىر النقي"كقاؿ ابف التركماني في 
العمـ بالحديث مما أخطأ فيو مىٍعمىر بالبصرة فيما أماله مف حفظو ىنالؾ، كاآلخر ركاه ابف جريج 

كيكنس بف يزيد عف ابف شياب عف أبي أمامة بف سيؿ بف حنيؼ كىك أكلى بالصكاب عندىـ في 
 .2"اإلسناد

لما قدـ عمينا مىٍعمىر قاؿ إني غمطت بالبصرة في حديثيف حدثتيـ عف : كقاؿ عبد الرزاؽ
نما حدثناه عف أبي أمامة بف سيؿ مرسالن  الزىرم عف أنس أف النبي   .3ككل أسعد بف زرارة كا 

كالصحيح ما ركاه يركيو مىٍعمىر عف الزىرم عف أنس حدثيـ بو بالبصرة ككىـ فيو : كقاؿ الدارقطني
مىٍعمىر عف الزىرم عف أبي أمامة بف سيؿ بف حنيؼ مرسالن 

4  .

مما اختمؼ فيو باليمف كالبصرة حديث أف النبي ككل أسعد بف زرارة مف : قاؿ ابف رجب
الشككة ركاه باليمف عف الزىرم عف أبي أمامة بف سيؿ مرسالن كركاه بالبصرة عف الزىرم عف أنس 

 .5كالصكاب المرسؿ

 ، مف طريؽ محمد بف عمر قاؿ حدثني مىٍعمىر7 كابف سعد6أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو
مف " التمييد" في 8 كأخرجو ابف عبد البر.كأخرجو مف طريؽ صالح بف كيساف عف ابف شياب

                                                            
، مركز خدمة السنة كالسيرة بإشراؼ زىير بف ناصر الناصر، بالفكارد المبتكرة مف أطراؼ العشرة إتحاؼ الميرة ابف حجر، 1
، (1776: )، رقـ الحديث(ـ1994/ىػ1415)مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، كمركز خدمة السنة كالسيرة، . 1ط
(2/310 .)
عمى   الجكىر النقي:(ىػ750) ابف التركماني، عالء الديف عمي بف عثماف بف إبراىيـ بف مصطفى المارديني، أبك الحسف، ت2

(. 343-9/342)، دار الفكر، سنف البييقي
(. 59/392)، تاريخ مدينة دمشؽ ابف عساكر، 3
العمؿ الكاردة في األحاديث : (ىػ385) الدارقطني، عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم أبك الحسف الدارقطني البغدادم ت4

  (.12/201)، (ـ1985/ىػ1405)الرياض، : دار طيبة. 1ط محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي،: ، تحقيؽالنبكية
(. 2/766)، شرح عمؿ الترمذم ابف رجب الحنبمي، 5
(. 10/407)، (19515): الكي، رقـ الحديث: أىؿ الكتابيف، باب: ، كتابالمصنؼ عبد الرزاؽ، 6
(. 3/611)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 7
 (.24/61)، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ابف عبد البر، 8
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مف " المستدرؾ" في 1 كأخرجو الحاكـ.طريؽ ابف جريج كيكنس بف يزيد كابف سمعاف عف ابف شياب
تابعكا  (صالح بف كيساف كابف جريج كيكنس كابف سمعاف)جميعيـ . طريؽ يكنس عف بف شياب

. مىٍعمىر عف الزىرم عف أبي أمامة مرسالن 

 الصحيح في ىذا الحديث أنو مرسؿ، كالمرسؿ عند المحدثيف مف أقساـ :الحكـ الكمي عمى الحديث
الضعيؼ، كلـ يصب الحاكـ عندما صححو، فقد غابت عنو ىذه العمة، كقاؿ ضياء الديف 

 .3، كصححو األلبانيرجالو ثقات لكنو معمكؿ باإلرساؿ: 2المقدسي

: خالصة المبحث األكؿ

ٍيعبمغ عدد مركيات يزيد بف رى .  حديثاثمانية كعشركف عف  مىٍعمىر في الكتب الستة مكرران  زي
  : حديثان تكبع عمييا عمى النحك التاليستة كعشركفمنيا 

 .ثالثة أحاديث تفرد البخارم في ركايتيا -
 .كحديث تفرد مسمـ في ركايتو -
 .ماكحديثاف تفرد أبك داكد في ركايتو -
 .كأربعة أحاديث تفرد الترمذم في ركايتيا -
 .كسبعة أحاديث تفرد النسائي في ركايتيا -
 .حديث اشترؾ البخارم كمسمـ كالترمذم في ركايتو -
 .كحديث اشترؾ البخارم كأبك داكد كالترمذم كالنسائي في ركايتو -
 .كحديث اشترؾ البخارم كالنسائي في ركايتو -
 . الترمذمما يزيد عف مىٍعمىر أخرجوماكمنيا حديثاف تفرد فيو -

                                                            
(. 4/238)، (ـ1990/ىػ1411)، المستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 1
: ، تحقيؽاألحاديث المختارة: (ىػ643 )ت.  الضياء المقدسي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد بف أحمد الحنبمي المقدسي2

، (2628: )، رقـ الحديث(ىػ1410)مكة المكرمة، : مكتبة النيضة الحديثة. 1عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، ط
(7/194.) 
 (.5/50)، (2050): ، رقـ الحديثصحيح كضعيؼ سنف الترمذم األلباني، 3
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 منيا ان، حديثاثناف كعشركففيككف  عدد مركيات يزيد في الكتب الستة دكف تكرار  -
.  تفرد فييماكحديثافتكبع فييما، ان  حديثعشركف

. كبمغ عدد األحاديث التي حصمت ليا متابعات ليزيد كلشيخو مىٍعمىر تسعة عشر حديثان 
كأما منيج الشيخاف فمـ يخرجا لو إال ما لو  .كحديث كاحد حصمت المتابعة فيو لشيخو مىٍعمىر

. متابعات في صحيحيما
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الثاني  المبحث
ٍعمىر  مركيات عبد األعمى عف مى

: عبد األعمى، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

ىك عبد األعمى بف عبد األعمى بف محمد كقيؿ بف شراحيؿ، السامي، القرشي البصرم مف 
بني سامة بف لؤم بف غالب، كنيتو أبك محمد كلقبو أبك ىماـ ككاف يغضب منو، مات سنة تسع 

. 1كثمانيف كمئة

: أقكاؿ العمماء فيو

 .2"لـ يكف بالقكم في الحديث: "قاؿ ابف سعد -
 .3"ثقة: "كقاؿ العجمي -
 .5"ثقة: "، كقاؿ أبك زرعة4"صالح الحديث: "كقاؿ أبك حاتـ -
 .6"كاف قدريان متقنان في الحديث غير داعية إليو: "كقاؿ ابف حباف -
 .7"ثقة مف الثامنة: "كقاؿ ابف حجر -
. 8"ثقة لكنو قدرم: "كقاؿ الذىبي -

ما تكبع عميو عبد األعمى : المطمب األكؿ

اًف قاؿ أخبرنا شيعىٍيبه عف -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث األكؿ حدثنا أبك اٍليىمى
ـى النبي  اًرشىةى قالت أىٍعتى بىٍيًر أىفَّس عى كقاؿ عىيَّساشه حدثنا عبد  الزُّيٍىًرمِّس قاؿ أخبرني عيٍركىةي بف الزُّي

                                                            
(. 16/359)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
 (.7/290)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 2
، (2/68)، معرفة الثقات العجمي، 3
(. 6/28)، الجرح كالتعديؿ ابف أبك حاتـ، 4
(. 6/28)، المصدر السابؽ 5
 (.7/131)، الثقات ابف حباف، 6
(. 1/331)،  تقريب التيذيب ابف حجر،7
(. 1/611 )الكاشؼ، الذىبي، 8
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ـى  اًرشىةى رضي اهلل عنيا قالت أىٍعتى األعمى حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف عى
  رسكؿ المَّسًو 1

رىجى رسكؿ المَّسًو  ٍبيىافي فىخى ـى النِّسسىاءي كىالصِّس ده مف  في اٍلًعشىاًء حتى نىادىاهي عيمىري قد نىا فقاؿ إنو ليس أىحى
ًدينىةً  مِّسي غير أىٍىًؿ اٍلمى ًرذو ييصى ده يىٍكمى ـٍ كلـ يىكيٍف أىحى ٍيريكي مِّسي ىذه الصَّسالةى غى . 2أىٍىًؿ األرض ييصى

:  الترجمة لركاة الحديث

الرقاـ أبك الكليد البصرم، ثقة مف العاشرة، مات سنة ست كعشريف بف ابف الكليد  ىك: عياش
. 3كمائتيف

: تخريج الحديث

 مف طريؽ 8 كالنسائي7كأخرجو البخارم.  مف طريؽ عقيؿ6 كأحمد5 كمسمـ4أخرجو البخارم
.  مف طريؽ يكنس10كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ صالح بف كيساف9كأخرجو البخارم. طريؽ شعيب

 مف طريؽ ابف أبي ذئب كابف أخي 12كأخرجو أحمد.  مف طريؽ ابف أبي عبمة11كأخرجو النسائي
تابعكا مىٍعمىر في  (يكنس كعقيؿ كشعيب كصالح كابف أبي عبمة كابف أخي الزىرم)جميعيـ  .الزىرم

. الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه

                                                            
 (.3/181)، النياية في غريب الحديث كاألثر أعتـ، دخؿ في العتمة، انظر الجزرم، 1
: كضكء الصبياف كمتى يجب عمييـ الغسؿ كالطيكر، رقـ الحديث: صفة الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(. 1/239)، (482: )فضؿ صالة العشاء، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كالنسائي، المجتبى، كتاب(1/294)، (824)
 (.1/437)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
 (.1/207)، (541): فضؿ العشاء، رقـ الحديث: مكاقيت الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
(. 1/442)، (638): كقت العشاء كتأخيرىا، رقـ الحديث: المساجد كمكاضع الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
 (.6/215)، (25850): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
، (826): خركج النساء إلى المساجد بالميؿ كالغمس، رقـ الحديث: صفة الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
(1/295 .)
(. 1/267)، (535): آخر كقت العشاء، رقـ الحديث: المكاقيت، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 8
 (.1/208)، (544): ما يكره مف النـك قبؿ العشاء، رقـ الحديث: مكاقيت الصالة، باب:  البخارم، الجامع الصحيح، كتاب9

 (.1/441)، (638): كقت العشاء كتأخيرىا، رقـ الحديث: المساجد كمكاضع الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 10
 (.1/267)، (535): آخر كقت العشاء، رقـ الحديث: المكاقيت، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 11
 (.6/272)، (26380)، كحديث رقـ(6/215)، (25849): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 12
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.  مف طريؽ عبد الرزاؽ2كأخرجو إسحاؽ بف راىكيو.  مف طريؽ رباح1كأخرجو أحمد 
. بمفظ نحكه تابعا عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر (رباح كعبد الرزاؽ)كالىما 

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو رباح كعبد الرزاؽ كىك أحفظ 
أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو يكنس كعقيؿ كشعيب كصالح كابف أبي 

كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ  .عبمة كابف أخي الزىرم
. لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًميُّي بف عبد المَّسًو قاؿ حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الثاني حدثنا عى
ًبيعىةى عف أبيو قاؿ رأيت النبي اًمًر بف رى   األعمى قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عبد المَّسًو بف عى

يىٍت ًبوً  جَّس ٍيثي تىكى مِّسي عمى رىاًحمىًتًو حى . 3ييصى

:  الترجمة لركاة الحديث

 العنزم، حميؼ بني عدم أبك محمد المدني، كلد عمى عيد النبي : عبد اهلل بف عامر بف ربيعة
 .4كألبيو صحبة مشيكرة، ككثقو العجمي، مات سنة بضع كثمانكف، ركل لو الجماعة

بف جعفر بف نجيح السعدم، مكالىـ أبك الحسف ابف المديني بصرم، ثقة ثبت : عمي بف عبد اهلل
، تقدمت 5إماـ أعمـ أىؿ عصره بالحديث كعممو، مف العاشرة، مات سنة أربع كثالثيف عمى الصحيح

. تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند

 
                                                            

 (.6/199)، (25671): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
(. 2/302)، (825): ، رقـ الحديثمسند إسحاؽ بف راىكيو ابف راىكيو، 2
: صالة التطكع عمى الدكاب كحيثما تكجيت بو، رقـ الحديث: أبكاب تقصير الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3
(1042) ،(1/370 .)

.(1/309)، تقريب التهذيب ابن حجر،   4  
(. 1/403)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
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:  تخريج الحديث

 كأخرجو ، مف طريؽ عقيؿ3 كأخرجو البخارم، مف طريؽ يكنس2 كمسمـ1أخرجو البخارم
تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  (يكنس كعقيؿ كصالح)جميعيـ .  مف طريؽ صالح بف األخضر4أحمد

 مف طريؽ عبد الرزاؽ تابع عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر 5كأخرجو أحمد .الزىرم بمفظ نحكه
  .بمفظ نحكه

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
.  مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو يكنس كعقيؿ كصالح أصحاب

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

مَّسده أخبرنا عبد األعمى بف عبد -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الثالث حدثنا ميحى
ٍيرىةى   رىأىل  أىفَّس نىًبيَّس المَّسوً  األعمى عف مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف ًعٍكًرمىةى عف أبي ىيرى

 كىالنَّسٍعؿي  رىجيالن يىسيكؽي بىدىنىةن قاؿ اٍركىٍبيىا قاؿ ًإنَّسيىا بىدىنىةه قاؿ اٍركىٍبيىا قاؿ فىمىقىٍد رىأىٍيتيوي رىاًكبىيىا ييسىاًيري النبي
.  6في عينيًقيىا

: الترجمة لركاة الحديث

ابف سالـ بف الفرج السممي، مكالىـ البيكندم أبك جعفر، ثقة ثبت مف العاشرة، مات سنة  ىك: محمد
 .7سبع كعشريف كلو خمس كستكف، ركل لو البخارم

                                                            
مف تطكع في السفر في غير دبر الصمكات كقبميا، رقـ : أبكاب تقصير الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1

 (.1/373)، (1053): الحديث
، (701): جكاز الجمع بيف الصالتيف في السفر، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(1/488.) 
 (.1/371)، (1046): ينزؿ لممكتكبة، رقـ الحديث: أبكاب تقصير الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3
 (.3/444)، (15710): ، رقـ الحديث، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ4
 (.3/445)، (15722): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 2/610)، (1619): تقميد النعؿ، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
 (.1/482)، تقريب التيذيب ابف حجر، 7
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 أصمو بربرم، ثقة ثبت عالـ بالتفسير لـ يثبت تكذيبو عف ،أبك عبد اهلل مكلى بف عباس: عكرمة
. 1ابف عمر كال تثبت عنو بدعة، مف الثالثة، مات سنة أربع كمائة، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

كقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ .  مف طريؽ عمي بف المبارؾ2أخرجو أحمد
 .3كقد أكرد البخارم ىذه المتابعة غير مكصكلة، كأخرجو مف طريؽ آخر عف أبي ىريرة .نحكه

ٍيع مف طريؽ يزيد بف6 كالبزار5كأخرجو ابف الجعد.  مف طريؽ عبد الرزاؽ4كأخرجو أحمد رى .  زي
. بمفظ نحكه تابعا عبد األعمى في ركايتو عف مىٍعمىر (عبد الرزاؽ كيزيد)كالىما 

ٍيعإسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو يزيد بف  رى  كىك بصرم زي
 كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في ركايتو عف يحيى تابعو عمي ،مثمو

  .بف المبارؾ

  .كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

. أخرجو البخارم، كأخرجو مسمـ مف طرؽ عف أبي ىريرة: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًليًد حدثنا عبد األعمى -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الرابع حدثنا عىيَّساشي بف اٍلكى
عف  حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عىطىاًء بف يىًزيدى عف أبي سىًعيدو رضي اهلل عنو قاؿ نيى النبي 

ًلٍبسىتىٍيًف كىعىٍف بىٍيعىتىٍيًف اٍلميالمىسىة كىاٍلمينىابىذىة
7 8 .

                                                            
(. 1/397)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 2/478)، (10195): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
  (.2/606)، (1604): رككب البدف، رقـ الحديث: ، كتاب الحج، بابالجامع الصحيحالبخارم،  3
 (.2/278)، (7723): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
عامر أحمد : ، تحقيؽمسند ابف الجعد، (ىػ230)عمي بف الجعد بف عبيد أبك الحسف الجكىرم البغدادم ت  ابف الجعد،5

 (.1/147)، (931: )، رقـ الحديث(ـ1990/ىػ1410) .1حيدر، ط
(. 15/291)، (8791): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 6
ىك أف يممس المتاع مف كراء ثكب كال ينظر إليو : إذا لمست ثكبي أك لبست ثكبؾ فقد كجب البيع، كقيؿ: أف يقكؿ:  المالمسة7

 أف يقكؿ : كالمنابذة.(4/270)، (لمس): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرابف الجزرم، : ثـ يكقع البيع عميو، انظر
ىك أف يقكؿ إذا نبذت إليؾ الحصاة فقد كجب البيع كيككف : انبذ إلي الثكب أك أنبذه إليؾ ليجب البيع، كقيؿ: الرجؿ لصاحبو

(. 5/6)، (نبذ): ، مادةابف الجزرم، النياية في غريب الحديث كاألثرالبيع معاطاة مف غير عقد، كال يصح، 
(. 2/754)، (2040): بيع المنابذة، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 8
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:  الترجمة لركاة الحديث

الميثي المدني نزيؿ الشاـ، ثقة مف الثالثة، مات سنة خمس أك سبع كمائة كقد  ىك: عطاء بف يزيد
. 1ز الثمانيف، ركل لو الجماعةكجا

: تخريج الحديث

 بف  مف طريؽ سفياف7 كالدارمي6 كأحمد5 كابف ماجو4 كالنسائي3 كأبك داكد2أخرجو البخارم
 8كأخرجو أبك داكد . الذم تابع مىٍعمىر في ىذه الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه بف عيينةسفياف

بمفظ   مف طريؽ عبد الرزاؽ الذم تابع عبد األعمى في ىذه الركاية عف مىٍعمىر10 كأحمد9كالنسائي
  .نحكه

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
.  مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر تابعو سفياف أصحاب

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

كأخرجو مسمـ مف طريؽ عامر بف سعد بف أبي كقاص .  أخرجو البخارم:الحكـ الكمي عمى الحديث
 .عف أبي سعيد

                                                            
 (.1/392)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
 (.5/2317)، (5927): الجمكس كيفـ تيسر، رقـ الحديث: اإلستئذاف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
 (.3/254)، (3377): في بيع الغرر، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
(. 7/260)، (4512): بيع المنابذة، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،4
، (217): ما جاء في النيي عف المنابذة كالمالمسة، رقـ الحديث: التجارات، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 5
(2/733  .)
 (.3/6)، (11036): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 2/330)، (2562): في النيي عف المنابذة كالمالمسة، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 7
(. 3/255)، (3378): في بيع الغرر، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 8
(. 7/261)، (4515): بيع المنابذة، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 9

 (.3/95)، (11923): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
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حدثنا ميسىدَّسده حدثنا عبد األعمى عف -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الخامس
ٍيرىةى رضي اهلل عنو يقكؿ قاؿ رسكؿ  مىٍعمىر عف ىىمَّساـً بف مينىبِّسوو أىًخي كىٍىًب بف مينىبِّسوو أىنَّسوي سمع أىبىا ىيرى

ـه  المَّسًو  مىٍطؿي اٍلغىًنيِّس ظيٍم
1.  

: الترجمة لركاة الحديث

 ىك ابف منبو بف كامؿ الصنعاني أبك عتبة أخك كىب بف منبو، ثقة مف الرابعة، مات سنة :ىماـ
. 2اثنتيف كثالثيف عمى الصحيح، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

.  مف طريؽ عبد الرزاؽ5 كأحمد4كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ عيسى بف يكنس3أخرجو مسمـ
 يكنس كعبد الرزاؽ) جميعيـ.  مف طريؽ صفكاف بف عيسى6كأخرجو أبي الشيخ األصبياني. الرزاؽ
ذا اتبع أحدكـ"بزيادة   عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىركاتابع ( كصفكافالرزاؽ   ".عمى ممئ فميتبع كا 

 . كصفكافإسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو يكنس كعبد الرزاؽ
.  ىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيوك

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًليًد حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث السادس حدثنا عىيَّساشي بف اٍلكى
ٍيرىةى عف النبي  مىمىةى عف أبي ىيرى قاؿ ال تيسىمُّيكا اٍلًعنىبى  األعمى حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي سى

اٍلكىٍرـى 
ٍيبىةى الدَّسٍىر7  فإف المَّسوى ىك الدَّسٍىري 8 كال تىقيكليكا خى

9.  

                                                            
 :مطؿ الغني ظمـ، رقـ الحديث: االستقراض كأداء الديكف كالحجر كالتفميس، باب: ، كتابالجامع الصحيحالبخارم،  1
(2270) ،(2/845 .)
(. 1/574)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 3/1197)، (1564): تحريـ مطؿ الغني، رقـ الحديث: المساقاة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
 (.3/1197)، (1564): تحريـ مطؿ الغني، رقـ الحديث: المساقاة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(. 2/315)، (8160): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
: ، تحقيؽأمثاؿ الحديث: (ىػ369) أبك الشيخ األصبياني،  أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف األنصارم ت6

(. 226)، (190: )، رقـ الحديث(ـ1987/ىػ1408)اليند، - بكمبام: الدار السمفية. 2عبد العمي عبد الحميد حامد، ط
، فاشتقكا لو منو اسما، فكره أف يسمى باسـ : الكـر7  قيؿ سمي الكـر كرمان، ألف الخمر المتخذة منو تحث عمى السخاء كالكـر

، كجعؿ المؤمف أكلى بو، الجزرم،   (.4/167)، (كـر): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرمأخكذ مف الكـر
 (.2/90)، (خيب): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثر الخيبة الحرماف كالخسراف، الجزرم، : خيبة الدىر8
(. 5/2286)، (5828): ال تسبكا الدىر، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 9
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. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

يسب بنك آدـ الدىر كأنا الدىر بيدم الميؿ " مف طريؽ يكنس بمفظ2 كمسمـ1أخرجو البخارم
 مف طريؽ محمد بف أبي حفصة عف الزىرم عف سعيد كأبي سممة 3كأخرجو البزار ".الميؿ كالنيار

ال تسمكا العنب الكـر " كتابعو أيضان بمفظ". ال تسبكا الدىر فإف اهلل ىك الدىر" عف أبي ىريرة بمفظ
تابعا مىٍعمىر في الركاية عف  (يكنس كمحمد بف أبي حفصة)كالىما ". فإف الكـر الرجؿ المسمـ

. الزىرم

فقاؿ األكزاعي عف الزىرم عف أبي سممة عف : يركيو الزىرم كاختمؼ عنو: قاؿ الدارقطني
كقاؿ عبدة بف سميماف عف يحيى بف سعيد األنصارم عف سعيد بف المسيب عف أبي . أبي ىريرة

 .4كحديث األكزاعي أثبت. ىريرة

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في ركايتو عف الزىرم تابعو يكنس 
. كمحمد بف أبي حفصة

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًليًد حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث السابع حدثني عىيَّساشي بف اٍلكى
ٍيًد  بيكفى عمى عى ـٍ كىانيكا ييٍضرى األعمى حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـو عف عبد المَّسًو بف عيمىرى أىنَّسيي

اًلًيـٍ  رسكؿ المَّسًو  ـٍ حتي يؤكه إلى ًرحى ا ًجزىافنا أىٍف يىًبيعيكهي في مىكىاًنًي ٍكا طىعىامن إذا اٍشتىرى
5.  

                                                            
(. 5/2286)، (5827): ال تسبكا الدىر، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
 (.4/1762)، (2246): النيي عف سب الدىر، رقـ الحديث: األلفاظ مف األدب كغيرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2

محفكظ الرحمف : ، تحقيؽ(البحر الزخار) مسند البزار :(ىػ292):  البزار، أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ البزارت3
، (14/150)، (7678: )، رقـ الحديث(ىػ1409)المدينة، : مكتبة العمـك كالحكـ، بيركت: مؤسسة عمـك القرآف. 1زيف اهلل، ط
 (.14/151)، (7680): كحديث رقـ

(. 8/45)، (1404): ، رقـ األحاديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية الدارقطني، 4
، (6460): كـ التعزيز كاألدب، رقـ الحديث: المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5
، (1527): بطالف بيع المبيع قبؿ القبض، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابصحيح مسمـ، كمسمـ، (6/2513)
(3/1161 .)
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. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

ٍيعتقدـ بحثو في مركيات يزيد بف  رى كقد تكبع  (الخامس كالعشركف) عند النسائي الحديث زي
 عبد األعمى كيزيد تابعيما عبد الرزاؽ كتكبع مىٍعمىر في ركايتو عف الزىرم تابعو يكنس كابف جريج 

.  كابف أبي ذئب

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثامف
ٍيرىةى عف النبي ؿي  األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى  قاؿ تىٍفضي

تىٍجتىًمعي مىالًركىةي المَّسٍيًؿ  ةن قاؿ كى ٍمسنا كىًعٍشًريفى دىرىجى ٍحدىهي خى ًؿ كى الًة الرَّسجي ًميًع عمى صى الةه في اٍلجى صى
ٍيرىةى اقرأكا إف ًشٍرتيـٍ  الًة اٍلفىٍجًر قاؿ أبك ىيرى مىالًركىةي النَّسيىاًر في صى  كى        

    1 2 .

:  الترجمة لركاة الحديث

ىك عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف العبسي مف أىؿ الككفة كأبك : أبك بكر بف أبي شيبة
شيبة ىك إبراىيـ بف عثماف، كاف متقنان حافظان دينان ممف كتب كجمع كصنؼ كذاكر، مات سنة 

 .3خمس كثالثيف كمائتيف

:  تخريج الحديث

 3 كمػالؾ2ائيػػ كالنس1ذمػـرػ كالت6كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ شعيب5 كمسمـ4ارمػػػػػػػػػأخرجو البخ

 3كمػالؾ
                                                            

  (.78) اإلسراء، اآلية 1
(. 1/450)، (649): فضؿ صالة الجماعة، رقـ الحديث: المساجد كمكاضع الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ  مسمـ، 2
(. 8/358)، الثقات ابف حباف، 3
 (.1/232)، (621): فضؿ صالة الفجر جماعة، رقـ الحديث: الجماعة كاإلمامة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
 (.1/450)، (649): فضؿ صالة الجماعة، رقـ الحديث: المساجد كمكاضع الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
(. 1/449)، (649): فضؿ صالة الجماعة، رقـ الحديث: المساجد كمكاضع الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
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 مف 7كأخرجو أحمد.  مف طريؽ إبراىيـ بف سعد6 كأحمد5كأخرجو ابف ماجو.  مف طريؽ مالؾ4كأحمد
براىيـ كأبك أكيس)جميعيـ . طريؽ أبك أكيس تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم  (شعيب كمالؾ كا 

 مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر 8كأخرجو البخارم .بمفظ نحكه
. بمفظ نحكه

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 

براىيـ كأبك أكيس9أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو شعيب .   كمالؾ كا 

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث التاسع
األعمى بف عبد األعمى عف مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف أبي نىٍضرىةى عف أبي سىًعيدو أىفَّس 

كا  النبي كا قبؿ أىٍف تيٍصًبحي قاؿ أىٍكًتري
10 .

: الترجمة لركاة الحديث

                                                                                                                                                                              
 (.1/421)، (216): ما جاء في فضؿ الجماعة، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
 (.2/103)، (838): فضؿ الجماعة، رقـ الحديث: اإلمامة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 2
 (.1/129)، (289): فضؿ صالة الجماعة عمى صالة الفذ، رقـ الحديث: صالة الجماعة، باب: ، كتابمكطأ مالؾ مالؾ، 3

(. 2/486)، (10310: )، كحديث رقـ(2/473)، (10125): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
، (787): فضؿ الصالة في جماعة، رقـ الحديث: المساجد كالجماعات، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 5
(1/258.) 
 (.2/264)، (7574): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (.2/396)، (9139): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
 (.4/1748)، (4440): ، رقـ الحديث"إف قرآف الفجر كاف مشيكدا: " التفسير، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 8
(. 9/140)، (1681: )كرقـ. (8/52)، (1412): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةالدارقطني، :  انظر9

 (.1/519)، (754): صالة الميؿ مثنى مثنى، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 10
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المنذر بف مالؾ بف قطعة العبدم البصرم، مف ثقات تابعي البصرة، سمع أبا سعيد  ىك: أبك نضرة

. 1مات سنة ثماف كمائة:  كقاؿ،مات قبؿ الحسف البصرم بقميؿ: الخدرم كغيره، قاؿ البخارم

 

: تخريج الحديث

بف سالـ ا مف طريؽ معاكية كىك 4كأخرجو النسائي.  مف طريؽ شيباف3 كأحمد2أخرجو مسمـ
 . مف طريؽ أباف بف يزيد العطار6 كالدارمي5كأخرجو أحمد. سالـ بف أبي سالـ كأبك إسماعيؿ القناد

.  مف طريؽ عمي بف المبارؾ7كأخرجو أحمد .العطار

سماعيؿ كأباف كابف)جميعيـ  تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى  (المبارؾ شيباف كمعاكية كا 
  .بمفظ نحكه

 مف طريؽ عبد الرزاؽ الذم تابع عبد األعمى في 10 كأحمد9 كابف ماجو8كأخرجو الترمذم
صرح يحيى بف أبي كثير بالسماع في ركاية معاكية عند  .ىذه الركاية عف مىٍعمىر بمفظ مثمو

  .النسائي، كركاية أباف عند أحمد كالدارمي، كركاية عمي بف المبارؾ عند أحمد

                                                            
(. 4/136)،  األنساب السمعاني،1
 (.1/520)، (754): صالة الميؿ مثنى مثنى، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.3/13)، (11112): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
: يثدحاؿرقـ  ،(1683): األمر بالكتر قبؿ الصبح، رقـ الحديث: قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
(1684) ،(3/231.) 
 (.3/71)، (11693): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 1/450)، (1588): ما جاء في كقت الكتر، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 6
(. 3/35)، (11320): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
(. 2/332)، (468): ما جاء في مبادرة الصبح بالكتر، رقـ الحديث: أبكاب الكتر، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8
، (1189): مف ناـ عف كتر أك نسيو، رقـ الحديث): إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 9
(1/375.) 

 (.3/37)، (11342): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
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إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
سماعيؿ كأباف كابف المبارؾ .  أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر تابعو شيباف كمعاكية كا 

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

كحدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث العاشر
ٍمزىةى بف عبد المَّسًو عف  األعمى بف عبد األعمى عف مىٍعمىر عف عبد المَّسًو بف ميٍسًمـو أىًخي الزُّيٍىًرمِّس عف حى

ٍجًيًو ميٍزعىةي لىٍحـو   أبيو أىفَّس النبي لىٍيسى في كى ـٍ حتى يىٍمقىى المَّسوى كى ًدكي ٍسأىلىةي ًبأىحى قاؿ ال تىزىاؿي اٍلمى
1 2. 

: رجمة لركاة الحديثالت

عبد اهلل بف مسمـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف شياب بف الحارث بف زىرة المدني  ىك :أخك الزىرم
. 3أبك محمد، ثقة، مف الثالثة مات قبؿ أخيو

:  تخريج الحديث

كقد تابع شيخ مىٍعمىر في .  مف طريؽ عبيد اهلل بف أبي جعفر5 كمسمـ4أخرجو البخارم
كأخرجو .  مف طريؽ إسماعيؿ بف إبراىيـ7 كأحمد6كأخرجو مسمـ. الركاية عف حمزة بف عبد اهلل

 (إسماعيؿ كأحمد بف حنبؿ كعبد الرزاؽ)جميعيـ . الرزاؽ  مف طريؽ عبد9 مف طريقو ك أيضان 8أحمد
  .تابعكا عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر (الرزاؽ

                                                            
(. 4/325)، (مزع): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرأم قطعة يسيرة مف المحـ، الجزرم، :  مزعة لحـ1
(. 2/720)، (1040): كراىة المسألة لمناس، رقـ الحديث: الزكاة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(. 1/180)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
  (.2/536)، (1405): مف سأؿ الناس تكثرا، رقـ الحديث: الزكاة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
   (.2/720)، (1040): كراىة المسألة لمناس، رقـ الحديث: الزكاة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
 (.2/120)، (1040): كراىة المسألة لمناس، رقـ الحديث: الزكاة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
(. 8/261)، (4638): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
 (.2/15)، (4638): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 8
(. 2/88)، (5616): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 9
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إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو إسماعيؿ بف إبراىيـ كىك 
بصرم مثمو ك تابعو  أحمد كعبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع شيخ مىٍعمىر تابعو عبيد 

.  اهلل بف أبي جعفر

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍربو -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الحادم عشر زيىىٍيري بف حى ك النَّساًقدي كى حدثني عىٍمره
ٍيرىةى يىٍبميغي ًبًو  ك حدثنا سيٍفيىافي عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيدو عف أبي ىيرى جميعا عف ابف عييىٍينىةى قاؿ عىٍمره

مىٍسًجًد األىٍقصىى النبي رىاـً كى مىٍسًجًد اٍلحى اؿي إال إلى ثىالثىًة مىسىاًجدى مىٍسًجًدم ىذا كى   . ال تيشىدُّي الرِّسحى

كحدثناه أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا عبد األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس بيذا اإلسناد غير أىنَّسوي قاؿ 
اؿي إلى ثىالثىًة مىسىاًجدى  تيشىدُّي الرِّسحى

1 .

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

كأخرجو ابف .  مف طريؽ سفياف6 كأحمد5 كالنسائي4 كأبك داكد3 كمسمـ2أخرجو البخارم
 .تابعا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (سفياف كالزبيدم)كالىما .  مف طريؽ الزبيدم7حباف

                                                            
، كابف ماجو، سنف ابف (2/1015)، (1397): ال تشد الرحاؿ، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1

، (1409): ما جاء في الصالة في مسجد بيت المقدس، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ماجو، كتاب
(1/452 .)
، (1132): فضؿ الصالة في مسجد مكة كالمدينة، رقـ الحديث: أبكاب التطكع، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(1/398 .)
(. 2/1014)، (1397): ال تشد الرحاؿ إال إلى ثالثة مساجد، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
 (.2/216)، (2033): في إتياف المدينة، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
(. 2/37)، (700): ما تشد الرحاؿ إليو مف المساجد، رقـ الحديث: المساجد، باب:  ، كتابالمجتبى النسائي، 5
 (.2/238)، (7248): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
ذكر ما يستحب لممرء أف يأتي مسجد قباء لمصالة فيو، رقـ : ، كتابصحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ابف حباف، 7

(. 4/509)، (1631): الحديث



77 

 . مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ نحكه1كأخرجو أحمد .نحكه
إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب 

مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر تابعو سفياف كالزبيدم
2  .

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثاني عشر
ٍيًد رسكؿ  بيكفى عمى عى ـٍ كىانيكا ييٍضرى عبد األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـو عف ابف عيمىرى أىنَّسيي

ليكهي   المَّسوً  كِّس ا ًجزىافنا أىٍف يىًبيعيكهي في مىكىاًنًو حتى ييحى ٍكا طىعىامن إذا اٍشتىرى
3.  

  .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. (الخامس كالعشركف)تقدـ بحثو في مركيات يزيد عند النسائي الحديث : تخريج الحديث

مىةي بف يحيى أخبرنا ابف -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثالث عشر ٍرمى كحدثني حى
ٍيرىةى قاؿ   قاؿ رسكؿ المَّسوً ،كىٍىبو أخبرني ييكنيسي عف ابف ًشيىابو حدثني سىًعيدي بف اٍلميسىيَّسًب أىفَّس أىبىا ىيرى

  اًضره ًلبىادو كال يىٍخطيٍب اٍلمىٍرءي عمى ًخٍطبىًة أىًخيًو شيكا كال يىًبٍع اٍلمىٍرءي عمى بىٍيًع أىًخيًو كال يىًبٍع حى ال تىنىاجى
ٍرأىةي طىالؽى األيٍخرىل ًلتىٍكتىًفئى ما في ًإنىاًريىا كحدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا عبد . كال تىٍسأىٍؿ اٍلمى

زَّساًؽ جميعا عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس بيذا اإلسناد  األعمى ح كحدثني محمد بف رىاًفعو حدثنا عبد الرَّس
مثمو غير أىفَّس في حديث مىٍعمىر كال يىًزٍد الرَّسجيؿي عمى بىٍيًع أىًخيوً 

4 .

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

ٍيعتـ بحثو في مركيات يزيد بف :تخريج الحديث رى . (الحديث الثالث)  عند البخارم زي

                                                            
 (.2/278)، (7722): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
 (.9/402)، (1818): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية الدارقطني، 2

(. 3/1161)، (1527): بطالف بيع المبيع قبؿ القبض، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
، (1413): تحريـ الخطبة عمى خطبة أخيو حتى يأذف أك يترؾ، رقـ الحديث: ، كتاب النكاح، بابصحيح مسمـمسمـ،  4
(2/1033 .)
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سماعيؿ بف إبراىيـ كىما بصرياف مثمو  كتابعو عبد ،كقد تكبع عبد األعمى تابعو يزيد كا 
.  كقد تكبع مىٍعمىر تابعو سفياف كابف جريج كيكنس كشعيب،الرزاؽ

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الرابع عشر
اهي  عبد األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـو عف ابف عيمىرى أىفَّس النبي  قاؿ ال ييًقيمىفَّس أحدكـ أىخى

ٍجًمًسًو لـ يىٍجًمٍس فيو ٍجًمًسًو ككاف ابف عيمىرى إذا قاـ لو رىجيؿه عف مى   .1ثيَّـس يىٍجًمسي في مى

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر 3 كالترمذم2أخرجو مسمـ
. بمفظ مثمو

إسناده صحيح، رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
كىذه المتابعة دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ . مىٍعمىر أصحاب

  .فيو

. أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الخامس عشر
ٍيرىةى أىفَّس رىسيكؿى المَّسوً  ٍكليكدو  عبد األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيدو عف أبي ىيرى  قاؿ ما مف مى

سىوي  ٍيرىةى 4ييكلىدي إال نىخى ـى كىأيمَّسوي ثيَّـس قاؿ أبك ىيرى ٍريى ا مف نخسو الشَّسٍيطىاًف إال ابف مى اًرخن  الشَّسٍيطىافي فىيىٍستىًيؿُّي صى
 اقرؤكا إف ًشٍرتيـٍ                       5 6.  

                                                            
: تحريـ إقامة اإلنساف مف مكضعو المباح الذم سبؽ إليو، رقـ الحديث: السالـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(2177) ،(4/1714.) 
: تحريـ إقامة اإلنساف مف مكضعو المباح الذم سبؽ إليو، رقـ الحديث: السالـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(2177) ،(4/1715.) 
كراىية أف يقاـ الرجؿ مف مجمسو ثـ : األدب عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3

 (.5/88)، (2750): يجمس فيو، رقـ الحديث
(. 5/32)، (نخس): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرالدفع كالحركة، الجزرم، :  نخسو، النخس4
  .(36)ؿ عمراف، اآلية سكرة آ 5
(. 4/1838)، (2366): فضائؿ عيسى عميو السالـ، رقـ الحديث: الفضائؿ، باب: ، كتابمسمـ صحيح مسمـ، 6
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. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

  في3كأخرجػػػػو الطبرانػػػػػػػػي. ؽ شعيبػ بمفظ مثمو مف طرم2 كمسمـ، بمفظ نحكه1أخرجو البخارم

  . مىٍعمىر في الركاية عف الزىرماتابع (شعيب كيحيى)كالىما  .مف طريؽ يحيى بف سعيد" األكسط"

 مف طريؽ 7كأخرجو ابف حباف.  مف طريؽ عبد الرزاؽ6 كأحمد5 كمسمـ4كأخرجو البخارم
تابعا عبد األعمى في الركاية عف  (عبد الرزاؽ كعبد الكاحد) كالىما. طريؽ عبد الكاحد بف زياد

  .بمفظ نحكه كركاه مسمـ بمفظ مثمو مىٍعمىر

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا  . كيحيى بف سعيدأصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر تابعو شعيب

  .الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

مىةي بف -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث السادس عشر ٍرمى حى كحدثني أبك الطَّساًىًر كى
رىاًف أخبرنا كفي حدثنا كقاؿ اآلخى مىةى قاؿ ىىاري ٍرمى حى كفى كى كفي بف سىًعيدو األىٍيًميُّي كالمفظ ًليىاري  بف  يحيى كىىىاري
ٍيرىةى قاؿ  ،كىٍىبو أخبرني ييكنيسي عف بف ًشيىابو قاؿ حدثني عبد الرحمف بف ىيٍرميزى األىٍعرىجي أىفَّس أىبىا ىيرى

                                                            
إذا قالت المالئكة يا مريـ إف اهلل اصطفاؾ كطيرؾ عمى نساء العالميف، : األنبياء، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1

 (.3/265)، (3248): رقـ الحديث
 (.4/1838)، (2366): فضائؿ عيسى عميو السالـ، رقـ الحديث: الفضائؿ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
طارؽ بف : ، تحقيؽالمعجـ األكسط: (ىػ360) الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي أبك القاسـ الطبراني ت3

 (.7/37)، (6784): القاىرة، رقـ الحديث: عكض اهلل بف محمد كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيف، دار الحرميف

ني أعيذىا بؾ كذريتيا مف الشيطاف الرجيـ: "التفسير، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4 ، (4274): ، رقـ الحديث"كا 
(4/1655 .)
 (.1838)، (2366): فضائؿ عيسى عميو السالـ، رقـ الحديث: الفضائؿ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
 (.2/274)، (7694): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (.14/129)، (6235): ذكر عالمة مس الشيطاف المكلكد عند كالدتو، رقـ الحديث: ، كتابصحيح ابف حباف ابف حباف، 7
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مىٍف شىًيدىىىا حتى تيٍدفىفى فىمىوي  مف شىًيدى  قاؿ رسكؿ المَّسًو  مَّسى عمييا فىمىوي ًقيرىاطه كى نىازىةى حتى ييصى اٍلجى
ٍيفً  بىمىٍيًف اٍلعىًظيمى .  ًقيرىاطىاًف ًقيؿى كما اٍلًقيرىاطىاًف قاؿ ًمٍثؿي اٍلجى

ٍيدو عف  مى ٍبدي بف حي كحدثناه أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا عبد األعمى ح كحدثنا بف رىاًفعو كىعى
ٍيرىةى عف النبي  زَّساًؽ كالىما عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى إلى  عبد الرَّس

ٍيًف كلـ يىٍذكيرىا ما بىٍعدىهي كفي حديث عبد األعمى حتى ييٍفرىغى منيا كفي حديث  بىمىٍيًف اٍلعىًظيمى قىٍكًلًو اٍلجى
عى في المَّسٍحدً  زَّساًؽ حتى تيكضى . 1عبد الرَّس

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ محمد بف أبي حفصة تابع مىٍعمىر في الركاية عف 3 كأبك نعيـ2أخرجو الطحاكم
 مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع عبد األعمى 6  كأحمد5  كالنسائي4كأخرجو مسمـ .الزىرم بمفظ نحكه

. األعمى في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ نحكه

ىذا الحديث ال نعمـ ركاه عف الزىرم عف سعيد عف أبي ىريرة إال معمر كقد : قاؿ البزار
 .7خكلؼ معمر في إسناده

                                                            
، كابف (2/652)، (945): فضؿ الصالة عمى الجنازة كاتباعيا، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1

(. 1/491)، (1539): ما جاء في ثكاب مف صمى عمى جنازة، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ماجو، كتاب
. 1شعيب األرنؤكط، ط: ، تحقيؽشرح مشكؿ اآلثار: (ىػ321) الطحاكم، أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة الطحاكم ت2

 (.3/301)، (1265: )، رقـ الحديث(ـ1987/ىػ1408)بيركت، : مؤسسة الرسالة
المسند المستخرج عمى : (ىػ430) األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف ت 3

بيركت، : دار الكتب العممية. 1محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ الشافعي، ط: ، تحقيؽصحيح اإلماـ مسمـ
 (.3/28)، (2114: )اتباع الجنائز، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتاب(ـ1996/ىػ1417)

(. 2/652)، (945): فضؿ الصالة عمى الجنازة كاتباعيا، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
 (.4/76)، (1994): ثكاب مف صمى عمى جنازة، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،5
 (.2/280)، (7762): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ  أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 14/173)، (7716): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 7
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إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
كىذا دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما . مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر تابعو محمد بف أبي حفصة أصحاب

. حدث بو مىٍعمىر لـ يخطئ فيو

 .أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًليًد حدثنا محمد -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ : الحديث السابع عشر اًجبي بف اٍلكى حدثنا حى
ٍيرىةى أىنَّسوي كاف يقكؿ بىٍيًدمِّس عف الزُّيٍىًرمِّس أخبرني سىًعيدي بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى ٍربو عف الزُّي  قاؿ ،بف حى

سىاًنًو  رسكؿ المَّسًو  ييمىجِّس رىاًنًو كى يينىصِّس دىاًنًو كى ٍكليكدو إال ييكلىدي عمى اٍلًفٍطرىًة فىأىبىكىاهي يييىكِّس  ما مف مى
ـى  ـى ػػػكما تيٍنتىجي ٍلبىًيي ٍمعى ػػػػػةي بىًيي ٍدعى ػػػػ ىؿ تيًحسُّي 1اءى ػػػػػػةن جى ٍيرىةى كاقرؤكا 2اءى ػػػكفى فييا مف جى  ثيَّـس يقكؿ أبك ىيرى

  إف ًشٍرتيـٍ                        3  .

زَّساًؽ  ٍيدو أخبرنا عبد الرَّس مى كحدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا عبد األعمى ح كحدثنا عبد بف حي
ٍمعىاءى  كالىما عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس بيذا اإلسناد كقاؿ كما تيٍنتىجي اٍلبىًييمىةي بىًييمىةن كلـ يذكر جى

4.  

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

  6كأخرجو مسمـ . مف طريؽ الزبيدم تابع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم5أخرجو مسمـ
  . مف طريؽ عبد الرزاؽ تابع عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر7كأحمد

                                                            
النياية في ابف األثير الجزرم، : ىي السميمة، سميت بذلؾ الجتماع السالمة ليا في أعضائيا، أنظر:  البييمة الجمعاء1

 (.1/351)، كاألثر غريب الحديث
(. 1/247)، النياية في غريب الحديث كاألثرابف األثير الجزرم، : نظراأم مقطكعة األطراؼ أك كاحدىا، :  جدعاء2
، اآلية3   .(30 ) سكرة الرـك
 (.4/2047)، (2658): معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة، رقـ الحديث: القدر، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
 (.4/2047)، (2651):  رقـ الحديث،المصدر السابؽ 5
 (.4/2047)، (2658): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 6
 (.2/275)، (7698): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
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إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
كىذه المتابعات دليؿ عمى أف  .أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر تابعو الزبيدم في الركاية عف الزىرم

. مىٍعمىر لـ يخطئ فيو

 .أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ : الحديث الثامف عشر
ٍيرىةى قاؿ مىثىؿي اٍلميٍؤًمًف   قاؿ رسكؿ المَّسًو ،عبد األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيدو عف أبي ىيرى

رىًة األىٍرًز ال  مىثىؿي اٍلمينىاًفًؽ كىمىثىًؿ شىجى يحي تيًميميوي كال يىزىاؿي اٍلميٍؤًمفي ييًصيبيوي اٍلبىالءي كى ٍرًع ال تىزىاؿي الرِّس ثىًؿ الزَّس كىمى
  .1تىٍيتىزُّي حتى تىٍستىٍحًصدى 

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 كقد تابع عبد األعمى في الركاية ، مف طريؽ عبد الرزاؽ4 كأحمد3 كالترمذم2أخرجو مسمـ
إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد  ".تفيئو مكاف تميمو"عف مىٍعمىر غير أف في حديث عبد الرزاؽ 

. تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر

. كىذه المتابعة دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو

 .أخرجو مسمـ،  صحيح: الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
: مثؿ المؤمف كالزرع كمثؿ الكافر كشجرة األرز، رقـ الحديث: صفة القيامة كالجنة كالنار، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(2809) ،(4/2163.) 
: مثؿ المؤمف كالزرع كمثؿ الكافر كشجرة األرز، رقـ الحديث: صفة القيامة كالجنة كالنار، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(2809) ،(4/2163.) 
: ما جاء في مثؿ المؤمف القارمء لمقرآف كغير القارمء، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
(2866) ،(5/150 .)
(. 2/283)، (7801): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
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بَّساًح -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ الترمذم : الحديث التاسع عشر حدثنا عبد المَّسًو بف الصَّس
مىمىةى أىنَّسوي  اٍليىاًشًميُّي حدثنا عبد األعمى عف مىٍعمىر عف ًىشىاـً بف عيٍركىةى عف أبيو عف عيمىرى بف أبي سى

كيٍؿ ًممَّسا يىًميؾى  دخؿ عمى رسكؿ المَّسًو  كيٍؿ ًبيىًميًنؾى كى ِّـس المَّسوى كى سى ـه قاؿ اٍدفي يا بينىيَّس كى كىًعٍندىهي طىعىا
1.  

ٍجزة السعدم عف رجؿ مف مزينة عف عمر بف أبي سممة  كقد ركم عف ىشاـ بف عركة عف أبي كى
 .كقد اختمؼ أصحاب ىشاـ بف عركة في ركاية ىذا الحديث

: الترجمة لركاة الحديث

مكالىـ العطار البصرم، ثقة، مف كبار الحادية عشرة، مات سنة : عبد اهلل بف الصباح الياشمي
. 2خمسيف كقيؿ بعدىا

 ىك ابف الزبير بف العكاـ األسدم، ثقة فقيو ربما دلس، مف الخامسة، مات سنة :ىشاـ بف عركة

. 3خمس أك ست كأربعيف كلو سبع كثمانكف سنة، ركل لو الجماعة

ىك عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد األسدم أبك عبد اهلل المدني، ثقة فقيو مشيكر، مف : أبكه

. 4الثالثة، مات سنة أربع كتسعيف عمى الصحيح كمكلده في أكائؿ خالفة عثماف، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

 في 8كأخرجو النسائي.  مف طريؽ سفياف7 في الكبرل كأحمد6 كالنسائي5أخرجو ابف ماجو

كبىةفي الكبرل مف طريؽ سعيد بف أبي   . مف طريؽ شريؾ كمبارؾ بف فضالة1كأخرجو الطبراني. عىري

                                                            
(. 4/288)، (1857): ما جاء في التسمية عمى الطعاـ، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتاب جامع الترمذم الترمذم،1
(. 1/308)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 1/573)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
(. 1/389)، المصدر السابؽ 4
 (.2/1087)، (3265): التسمية عند الطعاـ، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 5
 (.6/76)، (10104): ما يقكؿ لمف يأكؿ، رقـ الحديث: عمؿ اليـك كالميمة، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 6
 (.4/26)، (16377): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
(. 6/77)، (10105): ما يقكؿ لمف يأكؿ، رقـ الحديث: عمؿ اليـك كالميمة، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 8
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مف طريؽ ركح بف " عمؿ اليـك كالميمة"  في3كابف السني" األكسط"  في2 كأخرجو الطبراني.فضالة

تابعكا مىٍعمىر في الركاية  ( كركح بف القاسـسفياف كسعيد كشريؾ كمبارؾ بف فضالة)جميعيـ . القاسـ

. عف ىشاـ بف عركة

  إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف ىشاـ بف عركة تابعو

كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا .  كركح بف القاسـسفياف كسعيد كشريؾ كمبارؾ بف فضالة

 .الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

أخرجو البخارم كمسمـ مف طريؽ كىب بف كيساف عف عمر بف أبي : الحكـ الكمي عمى الحديث

. سممة

ًميُّي حدثنا -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث العشركف ٍيضى ًميٍّ اٍلجى حدثنا نىٍصري بف عى
ًميِّس بف حيسىٍيفو عف    بف عىبَّساسو قاؿ بىٍينىمىا رسكؿ المَّسوً اعبد األعمى حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عى

اًبًو ًإٍذ ريًميى ًبنىٍجـو فىاٍستىنىارى فقاؿ رسكؿ المَّسًو  اًلسه في نىفىرو مف أىٍصحى ىذا  ما كيٍنتيـٍ تىقيكليكفى ًلًمٍثؿً  جى
ًظيـه فقاؿ رسكؿ المَّسًو  ـه أك ييكلىدي عى ًظي اًىًميَّسًة إذا رىأىٍيتيميكهي قالكا كنا نىقيكؿي يىميكتي عى فإنو ال  في اٍلجى

مىةي اٍلعىٍرًش ثيَّـس سىبَّسحى  مى ى أىٍمرنا سىبَّسحى لو حى بَّسنىا عز كجؿ إذا قىضى لىًكفَّس رى يىاًتًو كى دو كال ًلحى ييٍرمىى ًبًو ًلمىٍكًت أىحى
اًء ثيَّـس سىأىؿى أىٍىؿي  ـٍ حتى يىٍبميغى التَّسٍسًبيحي إلى ىذه السَّسمى ـٍ ثيَّـس الَّسًذيفى يىميكنىيي اًء الَّسًذيفى يىميكنىيي أىٍىؿي السَّسمى

ـٍ ثيَّـس يىٍستىٍخًبري أىٍىؿي كؿ سىمىاءو  كنىيي ـٍ قاؿ فىييٍخًبري بُّيكي اذىا قاؿ رى اًء السَّساًبعىًة مى اًء السَّساًدسىًة أىٍىؿى السَّسمى السَّسمى
اًء الدُّيٍنيىا كيختطؼ بىري أىٍىؿى السَّسمى ـٍ  حتى يىٍبميغى اٍلخى الشَّسيىاًطيفي السَّسٍمعى فىييٍرمىٍكفى فيقذفكنيا إلى أىٍكًليىاًرًي

يىًزيديكفى  ـٍ يحرفكف كى لىًكنَّسيي ؽٌّق كى ٍجًيًو فىييكى حى . 4فما جاؤكا ًبًو عمى كى

                                                                                                                                                                              
(. 2/71)، (801):  رقـ الحديث،(الركض الداني)المعجـ الصغير  الطبراني، 1
(. 7/376)، (7770 ):، رقـ الحديثالمعجـ األكسط الطبراني، 2
عمؿ : (ىػ364) ابف السني، أحمد بف محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف أسباط بف عبد اهلل بف إبراىيـ بف بيدىٍيح، الدٍِّينىكىرمُّي ت3

ككثر البرني، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية كمؤسسة : تحقيؽاليـك كالميمة سمكؾ النبي مع ربو عز كجؿ كمعاشرتو مع العباد، 
 (.411)، (462): ما يقكؿ لمف يأكؿ معو، رقـ الحديث: بيركت، باب-جدة: عمـك القرآف

(. 5/362)، (3224): كمف سكرة سبأ، رقـ الحديث: تفسير القرآف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4
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: الترجمة لركاة الحديث

ابف عمي بف أبي طالب زيف العابديف، ثقة ثبت عابد فقيو فاضؿ مشيكر،  ىك :عمي بف الحسيف

 ركل لو ،ما رأيت قرشيان أفضؿ منو مف الثالثة، مات سنة ثالث كتسعيف: بف عيينة عف الزىرماقاؿ 

. تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السندكقد  .1الجماعة

: تخريج الحديث

تابعا  (عبد الرزاؽ كجعفر)كالىما .  مف طريؽ عبد الرزاؽ كمحمد بف جعفر2أخرجو أحمد

  .عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر

جميعيـ عف ابف  . مف طريؽ صالح بف كيساف كاألكزاعي كمعقؿ بف عبيد3كأخرجو مسمـ
 أخبرني رجؿ مف أصحاب النبي : شياب قاؿ حدثني عمي بف الحسيف أف عبد اهلل بف عباس قاؿ

. مف األنصار فذكره

 مف 5مف طريؽ محمد بف إسحاؽ كأخرجو مسمـ" خمؽ أفعاؿ العباد" في 4كأخرجو البخارم
عف الزىرم عف عمي بف الحسيف عف ابف  (محمد بف الحسف كيكنس)طريؽ يكنس بف يزيد كالىما 

. حدثني رجاؿ مف األنصار فذكره: عباس قاؿ

 .مف طريؽ ابف جريج مختصران " العظمة"  في6كأخرجو أبك الشيخ األصبياني

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو محمد بف جعفر كىك بصرم 
مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو 

                                                            
 (.1/400)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 1/218)، (1882): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
تياف الكياف، رقـ الحديث: السالـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3 (. 1751)، (2229): تحريـ الكيانة كا 
(. 1/100)،(ـ1978/ق1398) السعكدية الرياض،: عبد الرحمف عميرة، دار المعارؼ: ، تحقيؽخمؽ أفعاؿ العباد البخارم، 4
تياف الكياف، رقـ الحديث: السالـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5 (. 1750)، (2229): تحريـ الكيانة كا 
الرياض، : دار العاصمة. 1رضاء اهلل بف محمد إدريس المباركفكرم، ط: ، تحقيؽالعظمة:  أبك الشيخ األصبياني6
(.  2/462)، ذكر شأف ربنا تبارؾ كتعالى كأمره كقضائو، (ىػ1408)
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كىذه المتابعات دليؿ عمى .  كابف جريجصالح كاألكزاعي كمعقؿ بف عبيد كمحمد بف إسحاؽ كيكنس
. أف مىٍعمىر لما حدث بو لـ يخطئ فيو

 .أخرجو مسمـصحيح، : الحكـ الكمي عمى الحديث

ًميٍّ قاؿ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري:الحديث الكاحد كالعشركف أخبرنا نىٍصري بف عى
ؿي  اًرشىةى أنيا كانت تيرىجِّس حدثنا عبد األعمى قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف عى

 رىٍأسى 1
ٍجرىًتيىا  رسكؿ المَّسوً  اًرضه كىك ميٍعتىًكؼه فىيينىاًكلييىا رىٍأسىوي كىًىيى في حي كىًىيى حى

2 .

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

كأخرجو .  مف طريؽ الميث بف سعد7 كأحمد6 كالترمذم5 كأبك داكد4 كمسمـ3أخرجو البخارم
 مف طريؽ يكنس كابف أخي 11كأخرجو أحمد.  مف طريؽ مالؾ10 كأحمد9 كالنسائي8كأخرجو الترمذم

الميث كمالؾ كيكنس كابف أخي الزىرم )جميعيـ . أخي الزىرم كاألكزاعي كسفياف بف حسيف
. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم (كاألكزاعي كسفياف

                                                            
، (رجؿ): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرتسريح الشعر كتنظيفو، ابف األثير الجزرم، :  ترجؿ، الترجؿ كالترجيؿ1
(2/203.) 
: ترجيؿ الحائض رأس زكجيا كىك معتكؼ في المسجد، رقـ الحديث: الحيض كاالستحاضة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 2
(386) ،(1/193 .)

(. 2/714)، (1925): الحائض ترجؿ المعتكؼ، رقـ الحديث: االعتكاؼ، باب: ، كتابالجامع الصحيحالبخارم، 3 
(. 1/244)، (297): جكاز غسؿ الحائض رأس زكجيا كترجيمو، رقـ الحديث: الحيض، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 5 (. 2/332)، (2468): المعتكؼ يدخؿ البيت لحاجتو، رقـ الحديث:  الصـك
، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6 (. 3/168)، (805): المعتكؼ يخرج لحاجتو أـ ال، رقـ الحديث: الصـك
(. 6/81)، (24565): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8  (.3/167)، (804): المعتكؼ يخرج لحاجتو أـ ال، رقـ الحديث: الصـك
(. 1/148)، (278): غسؿ الحائض رأس زكجيا، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 9

(. 6/181)، (25523): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
: ، كرقـ(6/272)، (26379: )، كرقـ(6/274)، (26145): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 11
(. 6/264)، (26321: )، كرقـ(6/86)، (24608)
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.  مف طريؽ عبد الرزاؽ2كأخرجو أحمد.  مف طريؽ ىشاـ بف يكسؼ1كأخرجو البخارم
. تابعا عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر (ىشاـ كعبد الرزاؽ)كالىما 

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو ىشاـ كعبد الرزاؽ كىك أحفظ 
كىذه  .أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر تابعو الميث كمالؾ كيكنس كابف أخي الزىرم كاألكزاعي كسفياف

. المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًميِّس بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثاني كالعشركف أخبرنا نىٍصري بف عى
اًرشىةى قالت أىٍعتىـى رسكؿ المَّسًو  نىٍصرو عف عبد األعمى قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف عى

  رىجى رسكؿ المَّسًو ٍبيىافي فىخى ـى النِّسسىاءي كىالصِّس  إنو :فقاؿ ًباٍلًعشىاًء حتى نىادىاهي عيمىري رضي اهلل عنو نىا
ًدينىةً  مِّسي غير أىٍىًؿ اٍلمى ده ييصى ًرذو أىحى ـٍ كلـ يىكيٍف يىٍكمى ٍيرىكي مِّسي ىذه الصَّسالةى غى ده ييصى . 3ليس أىحى

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تقدـ بحثو في مركيات البخارم الحديث األكؿ :تخريج الحديث

ًميٍّ قاؿ -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثالث كالعشركف أخبرنا نىٍصري بف عى
اًلؾو أىنَّسوي قاؿ يا رىسيكؿى  أىٍنبىأىنىا عبد األعمى قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف مىٍحميكدو عف ًعٍتبىافى بف مى

مِّسيى في مىكىافو مف بىٍيًتي  بىٍيفى مىٍسًجًد قىٍكًمي فىأيًحبُّي أىٍف تىٍأًتيىًني فىتيصى المَّسًو ًإفَّس السُّيييكؿى لىتىحيكؿي بىٍيًني كى
 فىأىشىٍرتي إلى ؟ أىٍيفى تيًريدي :قاؿ  فمما دخؿ رسكؿ المَّسًو ،سىنىٍفعىؿي  أىتَّسًخذيهي مىٍسًجدنا فقاؿ رسكؿ المَّسًو 

ـى رسكؿ المَّسًو ،نىاًحيىةو مف اٍلبىٍيتً  مَّسى ًبنىا رىٍكعىتىٍيفً   فىقىا ٍمفىوي فىصى فىٍفنىا خى . 4فىصى

: الترجمة لركاة الحديث

                                                            
، (1941): المعتكؼ يدخؿ رأسو البيت لمغسؿ، رقـ الحديث: االعتكاؼ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
(2/719 .)
(. 6/231)، (25990): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ  أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
 (.1/239)، (482): فضؿ صالة العشاء، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
(. 2/105)، (844): الجماعة لمنافمة، رقـ الحديث: اإلمامة، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،4
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 محمد المدني، صحابي ىك ابف الربيع بف سراقة بف عمرك الخزرجي، أبك نعيـ أك أبك: محمكد
. ، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند1صغير كجؿ ركايتو عف الصحابة، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

براىيـ بف سعد3 كابف ماجو2أخرجو البخارم مف  4كأخرجو البخارم.  مف طريؽ عقيؿ كا 
ق ػػػػكأخرج. مػػػػػؽ يكنس كاألكزاعػػػػػػػػ مف طرم6ـػػػػػػػ كأخرجو مسؿ.5 في المكطأكأخرجػػػػػو مالؾ. طريؽ مالؾ

ق ػػػػكأخرج
.  مف طريؽ ابف أبي أكيس8كأخرجو الطبراني.  مف طريؽ سفياف بف عيينة كسفياف بف حسيف7أحمد
 كبف أبي عقيؿ كمالؾ كيكنس كاألكزاعي كسفياف بف عيينة كسفياف بف حسيف)جميعيـ . أكيس
. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (أكيس

 مف طريؽ 11كأخرجو أحمد.  مف طريؽ عبد اهلل بف المبارؾ10 كالنسائي9كأخرجو البخارم
. بمفظ نحكه تابعا عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر (عبد اهلل كعبد الرزاؽ)كالىما  .عبد الرزاؽ

                                                            
 (.1/522)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
: ، ككتاب(1/164)، (415): المساجد في البيكت، رقـ الحديث: أبكاب المساجد، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2

إذا دخؿ بيتان يصمي حيث شاء، حديث : أبكاب الصالة، باب: ، ككتاب(5/2063)، (5086): الخزيرة، رقـ: األطعمة، باب
(. 1/163)، (414): رقـ

(. 1/249)، (754): المساجد في الدكر، رقـ الحديث: المساجد كالجماعات، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 3
(. 1/237)، (636): الرخصة في المطر، رقـ الحديث: الجماعة كاإلمامة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
(. 1/172)، (415): جامع الصالة، رقـ الحديث: قصر الصالة في السفر، باب: ، كتابمكطأ مالؾ مالؾ، 5
، (33): الرخصة في التخمؼ عف الجماعة، رقـ الحديث: المساجد كمكاضع الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
(. 1/456)، (33: )، كرقـ حديث(1/455)
(. 4/43)، (16528: )، كرقـ(16527): ، رقـ حديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
 (.18/31)، (52): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 8

، (1/288)، (804): مف لـ ير رد السالـ عمى اإلماـ، رقـ حديث: صفة الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 9
(. 1/243)، (654): إذا زار اإلماـ قكمان فأميـ، رقـ الحديث: اإلمامة كالجماعة، باب: ككتاب

(. 3/64)، (1327): تسميـ المأمـك حيف يسمـ اإلماـ، رقـ الحديث: السيك، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 10
(. 5/449)، (23821: )، كرقـ حديث(4/44)، (1653): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 11
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إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو ابف المبارؾ كعبد الرزاؽ كىك 
أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو عقيؿ كمالؾ كيكنس كاألكزاعي 

  . كبف أبي أكيسكسفياف كسفياف بف حسيف

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًميٍّ قاؿ -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الرابع كالعشركف أخبرنا نىٍصري بف عى
طَّساًب  -أىٍنبىأىنىا عبد األعمى قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف بف مىٍخرىمىةى أىفَّس عيمىرى بف اٍلخى

ًكيـً بف ًحزىاـو يىٍقرىأي سيكرىةى اٍلفيٍرقىافً : قاؿ-رضي اهلل عنو ـى بف حى كفنا لـ يىكيٍف ، سمعت ًىشىا ري  فىقىرىأى فييا حي
 ما ىىكىذىا أىٍقرىأىؾى ، كىذىٍبتى :قمت،  قاؿ رسكؿ المَّسًو ؟ مف أىٍقرىأىؾى ىذه السُّيكرىةى : قمت،أىٍقرىأىًنييىا نىًبيُّي المَّسًو 

ٍذتي بيده أىقيكديهي إلى رسكؿ المَّسوً ، رسكؿ المَّسًو   يا رىسيكؿى المَّسًو ًإنَّسؾى أىٍقرىٍأتىًني سيكرىةى : فقمت، فىأىخى
كفنا لـ تىكيٍف أىٍقرىٍأتىًنييىا ري نِّسي سمعت ىذا يىٍقرىأي فييا حي ـي   فقاؿ رسكؿ المَّسًو ،اٍلفيٍرقىاًف كىاً   فىقىرىأى ،اٍقرىٍأ يا ًىشىا

 ، ىىكىذىا أيٍنًزلىتٍ : فقاؿ، فىقىرىٍأتي ، اٍقرىٍأ يا عيمىري : ثيَّـس قاؿ،ىىكىذىا أيٍنًزلىتٍ :   فقاؿ رسكؿ المَّسوً ،كما كاف يىٍقرىأي 
ًإفَّس اٍلقيٍرآفى أيٍنًزؿى عمى سىٍبعىًة أىٍحريؼو : ثيَّـس قاؿ رسكؿ المَّسًو 

1 .

: الترجمة لركاة الحديث

ىك المسكر بف مخرمة بف نكفؿ بف أىيب بف عبد مناؼ الزىرم أبك عبد الرحمف لو : ابف مخرمة
. ، تقدـ تراجـ بقية رجاؿ السند2كألبيو صحبة، مات سنة أربع كستيف، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

كأخرجو .  مف طريؽ شعيب1 كأحمد4كأخرجو البخارم. قيؿعي  مف طريؽ 3أخرجو البخارم
.  مف طريؽ ابف أخي ابف شياب5كأخرجو أحمد.  مف طريؽ يكنس4 كالنسائي3 كمسمـ2البخارم

                                                            
(. 2/150)، (936): جامع ما جاء في القرآف، رقـ الحديث: االفتتاح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
(. 1/532)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
، (4706): أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، رقـ الحديث: فضائؿ القرآف، باب: ، كتابالجامع الصحيحالبخارم،  3
(. 6/2744)، (7111: )فاقرءكا ما تيسر منو، رقـ الحديث" قكؿ اهلل تعالى: التكحيد، باب: ، ككتاب(4/1909)
: مف لـ ير بأسان أف يقكؿ سكرة البقرة كسكرة كذا ككذا، رقـ الحديث: فضائؿ القرآف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
(4754) ،(4/1923 .)
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قيؿ كشعيب عي )جميعيـ  . بف سميماف الخزاعيمف طريؽ فميح 7كالطيالسي 6كأخرجو أبك عكانة
. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه ( كفميح كبف أخي ابف شيابكيكنس

 كقد تابع عبد األعمى في الركاية ، مف طريؽ عبد الرزاؽ10 كأحمد9 كالترمذم8كأخرجو مسمـ
  .بمفظ نحكه عف مىٍعمىر

 إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك
 قيؿ كشعيب كيكنسعي مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو  أحفظ أصحاب

كىذه المتابعات  دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ لـ . 11 كفميحكبف أخي بف شياب
. يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًميٍّ -: رحمو اهلل تعالى -قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الخامس كالعشركف أخبرنا نىٍصري بف عى
سىكَّساري بف عبد المَّسًو بف سىكَّسارو قاال حدثنا عبد األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي بىٍكًر بف عبد  كى
ٍيرىةى رضي اهلل عنو فمما رىكىعى  ٍمؼى أبي ىيرى مَّسيىا خى مىمىةى بف عبد الرحمف أىنَّسييمىا صى الرحمف كىعىٍف أبي سى
كىبَّسرى ثيَّـس  رىفىعى رىٍأسىوي كى كىبَّسرى كى دى كى ٍمدي ثيَّـس سىجى لىؾى اٍلحى بَّسنىا كى ًمدىهي رى كىبَّسرى فمما رىفىعى رىٍأسىوي قاؿ سمع اهلل ًلمىٍف حى

                                                                                                                                                                              
 (.1/43)، (297): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
(. 6/2541)، (6537): ما جاء في المتأكليف، رقـ الحديث: استتابة المرتديف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
، (818): بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(1/561  .)
(. 2/151)، (938): جامع ما جاء في القرآف، رقـ الحديث: االفتتاح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
(. 4/106)، (2375): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(.  2/467)، (3852):  رقـ الحديثمسند أبي عكانة، أبك عكانة، 6
(. 1/44)، (39): ، رقـ الحديثمسند الطيالسي الطيالسي، 7
، (818): بياف أف القرآف عمى سبعة أحرؼ، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
(1/561 .) 
، (2943): ما جاء أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ، رقـ الحديث: القراءات، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 9
(5/193 .)

 (.42)، (296: )، كرقـ حديث(1/40)، (278): ، رقـ الحديثمسند األماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
(. 2/213)، (229): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةالدارقطني، :  انظر11
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ـٍ شىبىينا ًبرىسيكًؿ المَّسًو  بيكي  ما زىالىٍت ىذه كىبَّسرى حيف قاـ مف الرَّسٍكعىًة ثيَّـس قاؿ كىالَّسًذم نىٍفًسي بيده إني ألىٍقرى
ؽى الدُّيٍنيىا كالمفظ ًلسىكَّسارو  التيوي حتى فىارى صى

1 .

: الترجمة لركاة الحديث

ابف عبد اهلل بف قدامة التميمي العنبرم، أبك عبد اهلل البصرم  ىك: سكار بف عبد اهلل بف سكار
قاضي الرصافة كغيرىا، ثقة، مف العاشرة غمط مف تكمـ فيو، مات سنة خمس كأربعيف كلو ثالث 

. 2كستكف

بف الحارث بف ىشاـ بف المغيرة المخزكمي المدني، قيؿ اسمو محمد ا: أبك بكر بف عبد الرحمف
كقيؿ المغيرة كقيؿ أبك بكر اسمو ككنيتو أبك عبد الرحمف كقيؿ اسمو كنيتو، ثقة فقيو عابد، مف 

. ، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند3الثالثة، مات سنة أربع كتسعيف، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث
 مف طريؽ 8 كأحمد7 كمسمـ6كأخرجو البخارم.  مف طريؽ شعيب5 كأبك داكد4أخرجو البخارم

 1 كالترمذم12كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ مالؾ11 كأحمد10 كمسمـ9كأخرجو البخارم .طريؽ عقيؿ

                                                            
 (.2/235)، (1156): التكبير لمنيكض، رقـ الحديث: التطبيؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
(. 1/259)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 1/623)، المصدر السابؽ 3
 (. 1/276)، (77): ييكم بالتكبير حيف يسجد، رقـ الحديث: صفة الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
 (. 1/221)، (836): تماـ التكبير، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 5
(. 1/272)، (756): التكبير إذا قاـ مف السجكد، رقـ الحديث: صفة الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
، (392): إتياف الكبير في كؿ خفض كرفع في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 7
(1/294 .)
 (.2/454)، (9850): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
(. 1/272)، (752): إتماـ التكبير في الرككع، رقـ الحديث: صفة الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 9

، (392): إتياف التكبير في كؿ خفض كرفع في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 10
(1/293 .)

(.  2/236)، (7219): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 11
، (392): إتياف التكبير في كؿ خفض كرفع في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 12
(1/293 .)
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 5 كأخرجو السراج. بف يزيدمف طريؽ يكنس 4كالنسائي 3كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ ابف جريج2كأحمد
 كصالح شعيب كعقيؿ كمالؾ كابف جريج كيكنس)جميعيـ . في حديثو مف طريؽ صالح بف كيساف

  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (بف كيساف
بمفظ   مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر6كأخرجو أحمد

  .نحكه
إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 

 مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو شعيب كعقيؿ كمالؾ كابف جريج كيكنس أصحاب
.  كصالح بف كيساف

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًميِّس بف -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ النساري: الحديث السادس كالعشركف أخبرنا نىٍصري بف عى
ٍيرىةى أىفَّس  نىٍصرو عف عبد األعمى قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف األىغىرِّس أبي عبد المَّسًو عف أبي ىيرى

ميعىًة  النبي ميعىًة قىعىدىٍت اٍلمىالًركىةي عمى أىٍبكىاًب اٍلمىٍسًجًد فىكىتىبيكا مف جاء إلى اٍلجي  قاؿ إذا كاف يىٍكـي اٍلجي
ٍت اٍلمىالًركىةي الصُّيحيؼى قاؿ فقاؿ رسكؿ المَّسًو  ـي طىكى ا رىجى اإًلمى ميعىًة كىاٍلميٍيًدم  فإذا خى ري إلى اٍلجي اٍلمييىجِّس

ةن ثيَّـس كىاٍلميٍيًدم  اجى بىدىنىةن ثيَّـس كىاٍلميٍيًدم بىقىرىةن ثيَّـس كىاٍلميٍيًدم شىاةن ثيَّـس كىاٍلميٍيًدم بىطَّسةن ثيَّـس كىاٍلميٍيًدم دىجى
ةن  . 7بىٍيضى

: الترجمة لركاة الحديث

                                                                                                                                                                              
، (254): ما جاء في التكبير عند الرككع كالسجكد، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
(2/34.) 
(. 2/270)، (7646): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
، (392): إتياف التكبير في كؿ خفض كرفع في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(1/294 .)
(. 2/181)، (1023): التكبير لمرككع، رقـ الحديث: االفتتاح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
(. 3/203)، (2492): ، رقـ الحديثحديث السراج السراج، 5
(. 2/270)، (7648: )، كرقـ حديث(2/270)، (7644): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 3/97)، (1385): التكبير إلى الجمعة، رقـ الحديث: الجمعة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 7
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مكلى جيينة أصمو مف أصبياف، ثقة مف كبار  ىك سمماف األغر أبك عبد اهلل المدني،: األغر
. تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند، 1الثالثة، ركل لو الجماعة

:  تخريج الحديث

  مف5 كأحمد4كأخرجو البخارم.  مف طريؽ بف أبي ذئب3 كأحمد2أخرجو البخارم
 مف 8كأخرجو النسائي .سػػكفػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػرمػػػػػػػػػػػػػػ مف ط7دػػ كأحـ6ـػػرجو مسؿػػكأخ .دػػـ بف سعػراىيػػؽ إبػطرم

براىيـ )جميعيـ .  مف طريؽ محمد بف أبي حفصة9كأخرجو أحمد .مف طريؽ شعيب بف أبي ذئب كا 
  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (كيكنس كشعيب كمحمد بف أبي حفصة

 مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ 10كأخرجو أحمد
  .نحكه

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
براىيـ كيكنس كشعيب  أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو بف أبي ذئب كا 

كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ  .كبف أبي حفصة
. يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًميٍّ -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ النساري: الحديث السابع كالعشركف أخبرنا نىٍصري بف عى
ـى رسكؿ  اًرشىةى قالت أىٍقسى ًميُّي عف عبد األعمى قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف عى ٍيضى اٍلجى

                                                            
(. 1/246)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 1/314)، (887): االستماع إلى الخطبة، رقـ الحديث: الجمعة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
 (.2/505)، (10575: )كرقـ حديث (2/280)، (7755): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
(. 3/1175)، (3039): ذكر المالئكة، رقـ الحديث: بدء الخمؽ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
 (.2/263)، (7572): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 2/587)، (850): فضؿ التيجير يـك الجمعة، رقـ الحديث: الجمعة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
(. 2/280)، (7754): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
(. 2/116)، (864): التيجير إلى الصالة، رقـ الحديث: اإلمامة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 8
 (.2/512)، (10654): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

 (.2/280)، (7753): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
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أىٍف ال يىٍدخيؿى عمى ًنسىاًرًو شىٍيرنا فىمىًبثى ًتٍسعنا كىًعٍشًريفى فقمت أىلىٍيسى قد كيٍنتى آلىٍيتى  المَّسًو 
 شىٍيرنا 1

ـى ًتٍسعنا كىًعٍشًريفى فقاؿ رسكؿ المَّسًو  كفى  فىعىدىٍدتي األىيَّسا الشَّسٍيري ًتٍسعه كىًعٍشري
2  .

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ عبد الرزاؽ تابع عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ 4 كأحمد3أخرجو مسمـ
. نحكه

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
  .أصحاب مىٍعمىر

. كىذه المتابعة دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍمًرك -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ ابف ماجو :  الحديث الثامف كالعشركف حدثنا أىٍحمىدي بف عى
مىةي بف يحيى اٍلًمٍصًريَّساًف قاال ثنا عبد المَّسًو بف كىٍىبو قاؿ أخبرني ييكنيسي عف بف  ٍرمى حى بف السَّسٍرًح كى

اًرشىةى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  ٍبًح رىٍكعىةن قبؿ أىٍف تىٍطميعى  ًشيىابو عف عيٍركىةى عف عى قاؿ مف أىٍدرىؾى مف الصُّي
ًميؿي بف  مىٍف أىٍدرىؾى مف اٍلعىٍصًر رىٍكعىةن قبؿ أىٍف تىٍغريبى الشَّسٍمسي فىقىٍد أىٍدرىكىيىا حدثنا جى الشَّسٍمسي فىقىٍد أىٍدرىكىيىا كى

ٍيرىةى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  مىمىةى عف أبي ىيرى سىًف ثنا عبد األعمى ثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي سى قاؿ  اٍلحى
. 5فذكر نىٍحكىهي 

                                                            
أم حمؼ ال يدخؿ عمييف، : كيقاؿ آلى يكلي إيالء، كتألى يتألى تأليان كاالسـ األلية، كآلى مف نسائو. اليميف: ليت، مف األليةآ 1

نما عداه بمف حمالن عمى المعنى كىك االمتناع مف الدخكؿ، كىك يتعدل بمف، ابف األثيرالجزرم،  النياية في غريب الحديث كا 
(. 1/62)، (ألى): ، مادةكاألثر

(. 4/136)، (2131): ، رقـ الحديث:الصياـ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 2
 (.2/763)، (1083): الشير يككف تسعان كعشريف، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
 (.6/163)، (25340): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
(. 1/229)، (700): كقت الصالة في العذر كالضركرة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 5
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: الترجمة لركاة الحديث

 أبك الحسف البصرم، نزيؿ األىكاز، صدكؽ العتكي الجيضمي، بف جميؿا ىك :جميؿ بف الحسف
. 1يخطئ، أفرط فيو عبداف، مف العاشرة

: تخريج الحديث

مف طريؽ " القراءة خمؼ اإلماـ" في 3كأخرجو البخارم.  مف طريؽ يكنس2أخرجو ابف ماجو

تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم  (يكنس كمحمد بف أبي حفصة) محمد بف أبي حفصة كالىما

 بف الميٍعتىًمر مف طريؽ 6كأخرجو النسائي.  مف طريؽ عبد الرزاؽ5 كأحمد4كأخرجو مسمـ .بمفظ نحكه

كبىة في الكبرل مف طريؽ سعيد بف أبي 7كأخرجو النسائي. بف سميماف عبد الرزاؽ )جميعيـ . عىري

  .تابعكا عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر ( كسعيدالميٍعتىًمرك

إسناد الحديث حسف فيو جميؿ بف الحسف كىك صدكؽ، كقد تكبع عبد األعمى تابعو 

 كسعيد كىما بصرياف مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الميٍعتىًمر

.  الركاية عف الزىرم تابعو يكنس كمحمد بف أبي حفصة

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
 (.1/142)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 1/229)، (700): كقت الصالة في العذر كالضركرة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
المكتبة . 1محمد عطا اهلل خميؼ الفكحباني، ط: فضؿ الرحمف الثكرم كراجعو: ، تحقيؽجزء القراءة خمؼ اإلماـ البخارم، 3

 (.1/49)، (127: )ىؿ يقرأ بأكثر مف فاتحة الكتاب خمؼ اإلماـ، رقـ الحديث: ، باب(ـ1980/ىػ1400)السمفية، 
، (608): مف أدرؾ ركعة مف الصالة، رقـ الحديث: المساجد كمكاضع الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(1/424 .)
(. 2/254)، (7453): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(.  1/257)، (515): مف أدرؾ ركعتيف مف العصر، رقـ الحديث: المكاقيت، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 6
، (1534): مف أدرؾ ركعة مف صالة الصبح، رقـ الحديث: مكاقيت الصالة، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 7
(1/80.) 
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حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث التاسع كالعشركف
ٍيرىةى  ـي بف عىمَّسارو قاال ثنا سيٍفيىافي بف عييىٍينىةى عف الزُّيٍىًرمِّس عف بف أيكىٍيمىةى قاؿ سمعت أىبىا ىيرى شىٍيبىةى كىًىشىا

ؿه أنا  يقكؿ صمى النبي دو قاؿ رىجي ـٍ مف أىحى ٍبحي فقاؿ ىؿ قىرىأى ًمٍنكي الةن نىظيفُّي أنيا الصُّي اًبًو صى  ًبأىٍصحى
  .قاؿ إني أىقيكؿي مالي أينىازىعي اٍلقيٍرآفى 

سىًف ثنا عبد األعمى ثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف بف أيكىٍيمىةى عف أبي  ًميؿي بف اٍلحى حدثنا جى
ٍيرىةى قاؿ صمى ًبنىا رسكؿ المَّسًو  ـي  ىيرى ا يىرى فيو اإًلمى فذكر نىٍحكىهي كزاد فيو قاؿ فىسىكىتيكا بىٍعدي ًفيمىا جى

1 .

: الترجمة لركاة الحديث

ىك عمارة بف أكيمة الميثي، أبك الكليد المدني كقيؿ اسمو عمار أك عمرك أك عامر، ثقة : ابف أكيمة

. ، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند2مف الثالثة، مات سنة إحدل كمائة كلو تسع كسبعكف

: تخريج الحديث

 6أبك داكد ك5مالؾكأخرجو .  مف طريؽ سفياف بف عيينة4 كابف ماجو3أخرجو أبك داكد

مف طريؽ يكنس " القراءة خمؼ اإلماـ"  في9أخرجو البخارمك.  مف طريؽ مالؾ8 كالنسائي7كالترمذم

                                                            
، (849): إذا قرأ اإلماـ فأنصتكا، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب:، كتابابف ماجو سنف ابف ماجو، 1
(1/276 .)
(. 1/408)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 1/218)، (827): مف كره القراءة بفاتحة الكتاب، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
، (848): إذا قرأ اإلماـ فأنصتكا، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 4
(1/276 .)
، (286): ترؾ القراءة خمؼ اإلماـ فيما جير فيو، رقـ الحديث: الصالة، باب: األعظمي ، كتاب: ، تحقيؽمكطأ مالؾ مالؾ، 5
(2/118  .)
(. 1/218)، (826): مف كره القراءة بفاتحة الكتاب، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
(.  2/118)، (312): في ترؾ القراءة خمؼ اإلماـ، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 7
(. 2/140)، (919): ترؾ القراءة خمؼ اإلماـ، رقـ الحديث: االفتتاح، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،8
، كرقـ (1/28)، (68 ): ىؿ يقرأ بأكثر مف فاتحة الكتاب خمؼ اإلماـ، رقـ الحديث: ، بابالقراءة خمؼ اإلماـ البخارم، 9

(. 1/28)، (69): حديث
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سفياف )جميعيـ  . مف طريؽ ابف جريج كعبد الرحمف بف إسحاؽ1كأخرجو أحمد. يكنس كالميث

. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم (كمالؾ كيكنس كالميث كابف جريج كابف إسحاؽ

مف طريؽ يزيد بف " األكسط" في 3 كأخرجو الطبراني مف طريؽ عبد الرزاؽ2كأخرجو أحمد

ٍيع رى .  عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىرتابعا (عبد الرزاؽ كيزيد)كالىما . زي

يزيد إسناد الحديث حسف فيو جميؿ بف الحسف كىك صدكؽ، كقد تكبع عبد األعمى تابعو 

عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف كىك بصرم مثمو كتابعو ك

.  الزىرم تابعو سفياف كمالؾ كيكنس كالميث كابف جريج كبف إسحاؽ

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

قاؿ الشيخ أحمد ىذا حديث : قاؿ البييقي .4صحيح، صححو األلباني: الحكـ الكمي عمى الحديث
تفرد بو ابف أكيمة، كىك مجيكؿ، كلـ يكف عند الزىرم مف معرفتو أكثر مف أف رآه يحدث ابف 

 .5المسيب

ًميؿي بف -: رحمو اهلل تعالى - قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الثالثكف جى مىؼو كى حدثنا بىٍكري بف خى
ـي بف  ٍمًرك بف السَّسٍرًح اٍلًمٍصًرمُّي كىىىاًش سىًف قاال ثنا عبد األعمى ثنا مىٍعمىر ح كحدثنا أىٍحمىدي بف عى اٍلحى
رَّساًنيُّي قاال ثنا عبد المَّسًو بف كىٍىبو عف ييكنيسى جميعا عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب  اٍلقىاًسـً اٍلحى

ٍيرىةى قاؿ مىمىةى بف عبد الرحمف عف أبي ىيرى إذا أىمَّسفى اٍلقىاًرئي فىأىمِّسنيكا فىمىٍف   قاؿ رسكؿ المَّسًو ،كىأىًبي سى
ـى مف ذىٍنًبوً  كىافىؽى تىٍأًمينيوي تىٍأًميفى اٍلمىالًركىًة غيًفرى لو ما تىقىدَّس

6.  

                                                            
(. 2/487)، (10323: )، كرقـ حديث(2/285)، (7820): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
 (.2/284)، (7806): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
 (.5/308)، (5397):  رقـ الحديثالمعجـ األكسط، الطبراني، 3

 (.2/1182)، (7036): ، رقـ الحديثصحيح الجامع الصغير كزيادتو األلباني، 4
: ، رقم الحديثتاريخ ابن معين رواية الدوري: ، وانظر(3/75)، (3748): ، رقم الحديثمعرفة السنن واآلثارالبيهقي،   5

(648) ،(3/154.) 
(. 1/277)، (852): الجير بآميف، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 6
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 :تخريج الحديث

كقد تكبع عبد األعمى تابعو  (.التاسع عشر)تـ بحثو في مركيات يزيد عند النسائي الحديث 
يزيد كابف عمية كىما بصرياف مثمو كتابعو عبد الرزاؽ، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو 

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو. مالؾ كسفياف كيكنس بف يزيد

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الكاحد كالثالثكف
ٍيرىةى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو   ثنا عبد األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى

ى مىٍسًجًدم ىذا كىاٍلمىٍسًجًد األىٍقصى رىاـً كى اؿي إال إلى ثىالثىًة مىسىاًجدى مىٍسًجًد اٍلحى قاؿ ال تيشىدُّي الرِّسحى
1 .

  .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تقدـ بحثو في مركيات مسمـ الحديث الحادم عشر: تخريج الحديث

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الثاني كالثالثكف
ٍيرىةى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو   ثنا عبد األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى

رىجى رسكؿ المَّسًو  اًشيَّس قد مىاتى فىخى ـى رسكؿ المَّسًو  قاؿ ًإفَّس النَّسجى تىقىدَّس ٍمفىوي كى فَّسنىا خى ابيوي إلى اٍلبىًقيًع فىصى كىأىٍصحى
  فىكىبَّسرى أىٍربىعى تىٍكًبيرىاتو

2. 

كقد تكبع عبد األعمى تابعو يزيد  .(الثاني)تـ بحثو في مركيات يزيد عند البخارم الحديث 
سماعيؿ بف إبراىيـ كىما بصرياف مثمو كتابعو عبد الرزاؽ، كتكبع مىٍعمىر في ركايتو عف الزىرم  كا 

كىذه . تابعو مالؾ كعقيؿ كصالح كعبيد اهلل بف عمر كمحمد بف إسحاؽ كزمعة بف صالح كيكنس
. المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الثالث كالثالثكف
ٍيرىةى عف النبي  قاؿ  ثنا عبد األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى

                                                            
ما جاء في الصالة في مسجد بيت المقدس، رقـ : إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 1

(.  1/452)، (1409): الحديث
 (.1/490)، (1534): ما جاء في الصالة عمى النجاشي، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
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مىٍف اٍنتىظىرى حتى ييٍفرىغى منيا فىمىوي ًقيرىاطىاًف قالكا كما اٍلًقيرىاطىاًف قاؿ  مف صمى عمى ًجنىازىةو فىمىوي ًقيرىاطه كى
بىمىٍيفً  . 1ًمٍثؿي اٍلجى

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

  .تقدـ بحثو في مركيات مسمـ الحديث السادس عشر  :تخريج الحديث

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الرابع كالثالثكف
ٍيرىةى عف النبي  ٍزءه  عبد األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيدو عف أبي ىيرى ٍؤيىا اٍلميٍؤًمًف جي قاؿ ري

ٍزءنا مف النُّيبيكَّسةً    .2مف ًستَّسةو كىأىٍربىًعيفى جي

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ إبراىيـ بف سعد كقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ 3أخرجو البخارم
  مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع عبد األعمى في الركاية عف مىٍعمىر5 كأحمد4كأخرجو مسمـ  .مثمو

  .بمفظ مثمو

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو إبراىيـ بف سعد أصحاب

كىذه المتابعات دليؿ . 6
. عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

                                                            
، (1539): ما جاء في ثكاب مف صمى عمى جنازة، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 1
(1/491.) 
(. 2/1282)، (3894): الرؤيا الصالحة يراىا المسمـ، رقـ الحديث: تعبير الرؤيا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
: الرؤيا الصالحة جزء مف ستة كأربعيف جزء مف النبكة، رقـ الحديث: التعبير، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3
(6587) ،(6/2563 .) 
 (.4/1774)، (2263): الرؤيا، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
 (. 2/269)، (7631): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5

 (.9/128)، (1674): ، رقم الحديثالعلل الواردة في األحاديث النبوية الدارقطني،  6
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 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ما تفرد فيو عبد األعمى : المطمب الثاني

ًليًد أخبرنا عبد األعمى -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث األكؿ حدثنا عىيَّساشي بف اٍلكى
ٍيرىةى عف النبي  يىٍنقيصي العمـ  حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيدو عف أبي ىيرى قاؿ يىتىقىارىبي الزَّسمىافي كى

ييٍمقىى الشُّيحُّي  تىٍظيىري اٍلًفتىفي 1كى يىٍكثيري اٍليىٍرجي ، كى  يا رىسيكؿى المَّسًو أيما ىك قاؿ اٍلقىٍتؿي اٍلقىٍتؿي : قالكا، كى
2 .

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:  الترجمة لركاة الحديث

 

: تخريج الحديث

  مف طريؽ عبد األعمى كليس لو متابعة ال لعبد كأحمدأخرجو البخارم كمسمـ كابف ماجو
نما خكلؼ فركاه الزىرم عف ،األعمى كال لمىٍعمىر ٍيد كا  مى كركاه عبد الرزاؽ عف  .3 عف أبي ىريرةحي

مىٍعمىر عف الزىرم عف بف المسيب مرسالن 
4.  

  :إسناد ىذه الركاية معمكؿ مف كجييف

  .أف عبد الرزاؽ ركاه عف مىٍعمىر عف الزىرم عف سعيد مرسالن : األكؿ

                                                            
ابف  الشح، أشد البخؿ، كىك أبمغ في المنع مف البخؿ، كقيؿ ىك البخؿ مع الحرص، كقيؿ البخؿ في أفراد األمكر كآحادىا، 1

(. 2/448)، (شحح): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثر الجزرم، األثير
، صحيح مسمـ، كمسمـ، (6/2590)، (6652): ظيكر الفتف، رقـ الحديث: الفتف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2

: الفتف، باب: ، كتابسنف ابف ماجو، كابف ماجو، (2057)، (157): رفع العمـ كقبضو، رقـ الحديث: العمـ، باب: كتاب
، (7186: ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، كابف حنبؿ، (.2/1345)، (4052): ذىاب القرآف كالعمـ، رقـ الحديث

(12/111.) 
، (5690): حسف الخمؽ كالسخاء كما يكره مف البخؿ، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3
: رفع العمـ كقبضو كظيكر الجيؿ كالفتف في آخر الزماف، رقـ الحديث: العمـ، باب: ، كتابصحيح مسمـكمسمـ، . (5/2245)
(157) ،(4/2056 .)
 (.11/364)، (20751): الفتف، رقـ الحديث: العمـ، باب: ، كتابالمصنؼ عبد الرزاؽ، 4
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ٍيدأف جماعة الركاة الثقات مف أصحاب الزىرم رككه عف : الثاني مى .  عف أبي ىريرةحي

ٍيدكالمحفكظ حديث " :كقاؿ الدارقطني مى .  1"حي

كقد ركل البخارم الحديث مف الكجييف كعادتو، كلعمو يشير بذلؾ إلى أف ىذه العمة غير 
. 2"كصنيع البخارم يقتضي أف الطريقيف صحيحاف" :قاؿ ابف حجر .مؤثرة في صحة الحديث

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثاني
ٍيرىةى عف النبي  يىٍنقيصي  األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيدو عف أبي ىيرى قاؿ يىتىقىارىبي الزَّسمىافي كى

ا ًديًثًيمى ـي ثيَّـس ذىكىرى ًمٍثؿى حى اٍلًعٍم
3.  

. تقدـ بحثو في الحديث السابؽ: تخريج الحديث

ًميٍّ قاؿ حدثنا أبك -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثالث أخبرنا أبك بىٍكًر بف عى
ٍيرىةى أىفَّس  مىمىةى عف أبي ىيرى بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى قاؿ حدثنا عبد األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي سى

نَّسًة  النبي ٍت أىٍبكىابي اٍلجى افي فيتِّسحى ٍيًر عىًزيمىةو، كقاؿ إذا دخؿ رىمىضى افى مف غى  كاف ييرىغِّسبي في ًقيىاـً رىمىضى
ٍمًسمىٍت فيو الشَّسيىاًطيفي  سي ًحيـً كى مِّسقىٍت أىٍبكىابي اٍلجى . 4كىغي

: الترجمة لركاة الحديث

ثنتيف كتسعيف اابف سعيد المركزم القاضي، ثقة حافظ مف الثانية عشرة، مات سنة  ىك: أبك بكر
. ، كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند5كلو نحك مف تسعيف سنة، ركل لو النسائي

                                                            
(. 9/181)، (1703): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية الدارقطني، 1
 (.13/15)، (6652): ظيكر الفتف، رقـ الحديث: بابالفتف، : كتاب، فتح البارم ابف حجر، 2

، (157): رفع العمـ كقبضو كظيكر الجيؿ كالفتف في آخر الزماف، رقـ الحديث: العمـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(4/2057 .)
(. 4/129)، (2104): فضؿ شير رمضاف، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،4
 (.1/82)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
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: تخريج الحديث

كقد ركاه عبد اهلل بف المبارؾ عف  .فيذا الحديث ركاه عبد األعمى عف مىٍعمىر كلـ يتابع عميو
اًتـو قاؿ أىٍنبىأىنىا ًحبَّافي بف ميكسىى خيرىاسىاًنيٌّ " .1مرسالن أخرج ركايتو النسائي مىٍعمىر أخبرنا محمد بف حى

ٍيرىةى عف النبي افي :  قاؿ قاؿ أىٍنبىأىنىا عبد المًَّو عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّ عف أبي ىيرى إذا دخؿ رىمىضى
ٍمًسمىٍت الشَّيىاًطيفي  سي ـى كى يىنَّ مِّقىٍت أىٍبكىابي جى ٍت أىٍبكىابي الرٍَّحمىًة كىغي   ".فيًتحى

 .2اختمؼ عف معمر فركاه ابف المبارؾ عف معمر عمى الصكاب: قاؿ الدارقطني

 كقاؿ حدثنا عبد 3أخرج ركايتو مسمـ كركاه عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر بمتف آخر
ٍيرىةى قاؿ كاف رسكؿ  مىمىةى عف أبي ىيرى زَّاًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّ عف أبي سى ٍيدو أخبرنا عبد الرَّ مى بف حي

انان  المًَّو  افى ًإيمى ـٍ فيو ًبعىًزيمىةو فيقكؿ مف قاـ رىمىضى ٍيًر أىٍف يىٍأميرىىي افى مف غى ييرىغِّبي في ًقيىاـً رىمىضى
فِّيى رسكؿ المًَّو كىاألىٍمري عمى ذلؾ ثيَـّ كاف األىٍمري عمى ذلؾ في  ٍنًبًو فىتيكي ـى مف ذى كىاٍحًتسىابان غيًفرى لو ما تىقىدَّ

ٍدران مف ًخالفىًة عيمىرى عمى ذلؾ   .ًخالفىًة أبي بىٍكرو كىصى

كأما الشؽ الثاني مف المتف فقد ركاه عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر أخرج ركايتو أحمد
 بإسناد 4

ٍيرىةى قاؿ .آخر زَّاًؽ ثنا مىٍعمىر عىًف الزىرم عىًف بف أبي أينىٍيسو عف أبيو عف أبي ىيرى قاؿ " :ثنا عبد الرَّ
ٍمًسمىًت  رسكؿ المًَّو  سي ـى كى يىنَّ مِّقىٍت أىٍبكىابي جى ٍت أىٍبكىابي الرٍَّحمىًة كىغي افى فيًتحى إذا دخؿ شىٍيري رىمىضى
. فكأنما مىٍعمىر قد أدخؿ حديثان في حديث .5"الشَّيىاًطيفي 

ًميٍّ قاؿ حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الرابع أخبرنا نىٍصري بف عى
ٍيرىةى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  مىمىةى عف أبي ىيرى  ليس :قاؿ األعمى قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي سى

                                                            
 (.4/129)، (2104): رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،1
(. 10/79)، (1881): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةالدارقطني، :  انظر2
  (.1/523)، (759): صالة المسافريف كقصرىا، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(. 2/281)، (7767): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
(. 10/79)، (1881): ، رقـ الحديثعمؿ الدارقطنيالدارقطني، :  انظر5
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 : قاؿ؟اٍلًمٍسًكيفي الذم تىريدُّيهي األيٍكمىةي كىاأليٍكمىتىاًف كىالتَّسٍمرىةي كىالتَّسٍمرىتىاًف قالكا فما اٍلًمٍسًكيفي يا رىسيكؿى المَّسوً 
دَّسؽى عميو تىوي فىييتىصى اجى ـي الناس حى الذم ال يىًجدي ًغننى كال يىٍعمى

1 .

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ عبد الكاحد كقد تابع عبد األعمى في الركاية عف 3 كابف حباف2أخرجو أبك داكد
كأخرجو عبد الرزاؽ في جامع مىٍعمىر بف راشد مرسالن  .مىٍعمىر

4.  

إسناد ىذا الحديث ظاىره الصحة رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى  تابعو عبد 
الكاحد كىك بصرم مثمو إال أف ىذه المتابعة ال تقكيو، فقد ركاه عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب 

مرسالن، كما ركم مف طريؽ عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر عف ىماـ بف منبو قاؿ ىذا ما  عف مىٍعمىر مىٍعمىر
فيذا الحديث مما تفرد فيو البصريكف عف  .5حدثنا بو أبك ىريرة مرفكع أخرجو أحمد في مسنده

. مىٍعمىر

. كالىما عف أبي ىريرة. أخرجو البخارم كمسمـ مف طريؽ األعرج: الحكـ الكمي عمى الحديث

مىؼو أبك ًبٍشرو ثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الخامس حدثنا بىٍكري بف خى
ٍيرىةى قاؿ مف   قاؿ رسكؿ المَّسًو ،األعمى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى

ٍيرنا ييفىقِّسٍيوي  . 7 في الدِّسيفً 6ييًرٍد اهلل ًبًو خى

                                                            
(. 5/85)، (2573): تفسير المسكيف، رقـ الحديث: الزكاة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
 (.2/118)، (1632): مف يعطي مف الصدقة كحد الغنى، رقـ الحديث: الزكاة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
، (3351): ذكر استحباب اإليثار بالصدقة مف ال يعمـ بحاجتو، رقـ الحديث: ، كتابصحيح ابف حباف ابف حباف، 3
(8/139.) 
ٍعمىر بف راشد عبد الرزاؽ، 4 (. 11/96)، (20027): ، رقـ الحديثجامع مى
 (.2/316)، (8172): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
إذا صار فقييان عالمان، كقد جعمو : الفيـ، يقاؿ فقو الرجؿ يفقيو فقيان إذا فيـ كعمـ، كفقو بالضـ يفقو: الفقو في األصؿ:  يفقيو6

(. 3/465)، ، النياية في غريب الحديث كاألثرالعرؼ خاصان بعمـ الشريعة، ابف األثير الجزرم
. فضؿ العمماء كالحث عمى طمب العمـ: ، بابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 7
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 : الترجمة لركاة الحديث

ىك بصرم ختف المقرئ أبك بشر، صدكؽ، مف العاشرة، مات بعد سنة أربعيف، ركل : بكر بف خمؼ
 . كقد تقٌدمت تراجـ بقية رجاؿ السند.1لو البخارم معمقان كأبك داكد كابف ماجو

 :تخريج الحديث

 في 8 كابف بطة7 كابف عبد البر6 كاآلجرم5 كالطحاكم4 كالبزار3 كالطبراني2أخرجو أبك يعمى
 كقد تابع عبد األعمى في الركاية عف ،مف طريؽ عبد الكاحد بف زياد" إبطاؿ الحيؿ" في 8بطة

 .مىٍعمىر

فإسناد ىذا الحديث ظاىره الصحة رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد األعمى تابعو عبد 
الكاحد كىك بصرم مثمو كىذه المتابعة ال تقكيو، فقد تفرد البصريكف في ركايتو عف مىٍعمىر، قاؿ 

يركيو البصريكف عف مىٍعمىر عف الزىرم عف سعيد بف المسيبب عف أبي ىريرة عبد " :الدارقطني
ٍيدالكاحد بف زياد كغيره كالصحيح حديث  مى لـ يرك ىذا الحديث عف : كقاؿ الطبراني. 9" عف معاكيةحي

عف الزىرم إال مىٍعمىر تفرد بو عبد الكاحد بف زياد
ىذا الحديث لـ نعمـ ركاه عف : كقاؿ البزار. 10

الزىرم عف سعيد عف أبي ىريرة إال مىٍعمىر
ىذا إسناد ظاىره الصحة كلكف :  كقاؿ البكصيرم.11

                                                            
 (.1/126 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 1
 (.10/238)، (5855): ، رقـ الحديثمسند أبي يعمى أبك يعمى، 2
 (.2/76)، (810): ، ك رقـ الحديثالمعجـ الصغير الركض الداني الطبراني، 3
(. 14/174)، (7717): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 4
(. 4/392)، (1691): ، رقـ الحديثشرح مشكؿ اآلثار الطحاكم، 5
، أضكاء 2بدر بف عبد اهلل البدر، ط: ، تحقيؽاألربعكف حديثان : (ىػ360) اآلجرم، أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل ت6

(. 72)، (1: )، رقـ الحديث(ـ2000/ىػ1420)الرياض، : السمؼ
(. 1/93)، (82): ، رقـ الحديثجامع بياف العمـ كفضمو ابف عبد البر، 7
زىير الشاكيش، : ، تحقيؽإبطاؿ الحيؿ: (ىػ378) ابف بطة، أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف محمد بف حمداف العكبرم ت 8
(. 72)، (1: )، رقـ الحديث(ىػ1403)بيركت، : ، المكتب اإلسالمي2.ط
 (.7/59)، (1210): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية الدارقطني، 9

، رقـ المعجـ األكسطالطبراني، : كانظر. (2/76)، (810): ، رقـ الحديثالمعجـ الصغير الركض الداني الطبراني، 10
(. 5/319)، (5424): الحديث

(. 14/174)، (7717): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 11
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 فركاه النسائي مف حديث شعيب عف الزىرم عف أبي سممة عف أبي ،أختمؼ فيو عمى الزىرم
ٍيد كقاؿ الصكاب ركاية الزىرم عف ،ىريرة مى فيذا الحديث مما تفرد . 1 بف عبد الرحمف عف معاكيةحي

. فيو البصريكف عف مىٍعمىر

ال يصح مف الطريؽ المذككرة كالحديث صحيح مف حديث معاكية في  :الحكـ الكمي عمى الحديث
. 2الصحيحيف

حدثنا أبك بىٍكرو ثنا عبد األعمى عف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث السادس
ـي  يىٍنقيصي اٍلًعٍم ٍيرىةى يىٍرفىعيوي قاؿ يىتىقىارىبي الزَّسمىافي كى مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى

يىٍكثيري اٍليىٍرجي قالكا يا رىسيكؿى المَّسًو كما اٍليىٍرجي قاؿ اٍلقىٍتؿي  تىٍظيىري اٍلًفتىفي كى ييٍمقىى الشُّيحُّي كى كى
3 .

  .تقدمت الترجمة ليـ: الترجمة لركاة الحديث

. تقدـ بحثو في مركيات البخارم الحديث األكؿ ما تفرد فيو: تخريج الحديث

: ممخص المبحث الثاني

بمغ عدد مركيات عبد األعمى عف مىٍعمىر في الكتب الستة مكرران أربعيف حديثان عمى النحك 
: التالي

: منيا أربعة كثالثكف حديثان تكبع عمييا عمى النحك التالي

 .خمسة أحاديث انفرد البخارم في ركايتيا -
 .كثمانية أحاديث انفرد مسمـ في ركايتيا -
 .كحديثاف انفرد الترمذم بركايتيما -

                                                            
محمد : ، تحقيؽمصباح الزجاجة في زكارد ابف ماجو: (ىػ840) البكصيرم، أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ الكناني ت1

(. 1/30)، (ىػ1403)بيركت، : دار العربية. 2المنتقى الكشناكم، ط
(. 1/39)، (71): مف يرد اهلل بو خيران يفقيو في الديف، رقـ الحديث: العمـ، باب: ، كتابالجامع الصحيح أخرجو البخارم، 2

، صحيح مسمـكمسمـ،  (.1134)، (2948): ، رقـ الحديث"فإف هلل خمسو كلمرسكؿ: "قكلو تعالى:الجياد كالسير، باب: ككتاب
(. 2/719)، (1037): النيي عف المسألة، رقـ الحديث: الزكاة، باب: كتاب

(. 2/1345)، (4052): ذىاب القرآف كالعمـ، رقـ الحديث: الفتف، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 3
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 .كستة أحاديث انفرد النسائي في ركايتيا -
 .كخمسة أحاديث انفرد ابف ماجو في ركايتيا -
 .كحديث اشترؾ البخارم كالنسائي في ركايتو -
 .كحديث اشترؾ البخارم كمسمـ في ركايتو -
 .كحديثاف اشترؾ مسمـ كابف ماجو في ركايتيما -

: كمنيا ستة أحاديث تفرد فييا عبد األعمى عف مىٍعمىر عمى النحك التالي

 .حديث أخرجو البخارم كمسمـ كابف ماجو -
 .كحديثاف أخرجيما النسائي -
 .كحديث أخرجو ابف ماجو -

 تكبع عبد األعمى فييا عف مىٍعمىر ستة كعشركف حديثان بدكف تيفيككف عدد األحاديث اؿ
.  كعدد األحاديث التي تفرد فييا أربعة أحاديث بدكف تكرار .تكرار

كقد التـز الشيخاف في إخراج ىذه المركيات مكافقة غير البصرييف لمبصرييف عدا حديث 
كاحد لـ أجد لو متابعة مع كجكد المخالفة كقد بينت أف صنيع اإلماـ البخارم يقتضي أف ىذه العمة 

. غير مؤثرة في صحة الحديث، كأما اإلماـ مسمـ فقد أخرجو في المتابعات

لمبحث الثالث ا
سماعيؿ بف إبراىيـ، كمحمد الميٍعتىًمر)مركيات    بف سميماف، كعبد الكاحد بف زياد، كا 

ٍيدكمحمد بف  بف جعفر، مى كبىة ، كصفكاف بف عيسى، كسعيد بف أبي حي  ، كالحارث عىري
ٍعمىر (، كعمراف القطافنىٍبيافبف   عف مى

  بف سميمافالميٍعتىًمرمركيات : أكالن 

 : بف سميماف، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتوالميٍعتىًمر
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بالطيفيؿ  بف سميماف بف طرخاف، التيمي، أبك محمد البصرم، قيؿ إنو كاف يمقب ميٍعتىًمرىك 
نما نزؿ فييـ فنسب إلييـ ككاف مكلى لبني مرة، كلد سنة ست كمئة كمات  كلـ يكف مف بني تيـ كا 

. 1سنة سبع كثمانيف كمئة

: أقكاؿ العمماء فيو

 .2"ثقة: "قاؿ ابف سعد -
 ".بصرم ثقة: "كقاؿ العجمي -
 بف سميماف ميٍعتىًمرسمعت أبي يقكؿ : "كقاؿ ابف عبد الرحمف"... ثقة: "كقاؿ يحيى بف معيف -

 .3"التيمي ثقة صدكؽ
 .4"كاف مكصكفان بالثقة كاإلتقاف كالعبادة كالكرع: "كقاؿ الذىبي -
. 5"ثقة مف كبار التاسعة: "كقاؿ ابف حجر -

ًبيًع حدثنا عبد المَّسًو بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ : الحديث األكؿ سىفي بف الرَّس كحدثنا حى
ٍيرىةى قاؿ  قاؿ رسكؿ المَّسًو ،اٍلميبىارىًؾ عف مىٍعمىر عف بف طىاكيسو عف أبيو عف ابف عىبَّساسو عف أبي ىيرى

 : مىٍف أىٍدرىؾى مف اٍلفىٍجًر رىٍكعىةن قبؿ ،مف أىٍدرىؾى مف اٍلعىٍصًر رىٍكعىةن قبؿ أىٍف تىٍغريبى الشَّسٍمسي فىقىٍد أىٍدرىؾى  كى
مَّسادو حدثنا ميٍعتىًمره قاؿ سمعت مىٍعمىرا بيذا .أىٍف تىٍطميعى الشَّسٍمسي فىقىٍد أىٍدرىؾى   كحدثناه عبد األعمى بف حى

. 6اإلسناد

: الترجمة لركاة الحديث

                                                            
(. 28/250)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
 (.7/290)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 2
 (.8/402)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 3
(. 1/267)، تذكرة الحفاظ الذىبي، 4
 (.1/539)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
مف أدرؾ ركعة مف الصالة فقد أدرؾ تمؾ الصالة، رقـ : المساجد كمكاضع الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6

: مف أدرؾ ركعتيف مف العصر، رقـ الحديث: المكاقيت، باب: ، كتاب المجتبى، ك النسائي،(1/425)، (608): الحديث
(514) ،(1/257 .)
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 ،ابف كيساف اليماني أبك عبد الرحمف الحميرم مكالىـ الفارسي يقاؿ اسمو ذككاف ىك: طاكس
. 1كطاكس لقب، ثقة فقيو فاضؿ، مف الثالثة، مات سنة ست كمائة كقيؿ بعد ذلؾ، ركل لو الجماعة

عبد اهلل بف طاكس بف كيساف اليماني أبك محمد، ثقة فاضؿ عابد، مف السادسة مات : ابف طاكس
. تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند. 2سنة إثنتيف كثالثيف، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

 مف 5كأخرجو أحمد.  مف طريؽ عبد اهلل بف المبارؾ بمفظ مثمو4 كأبك داكد3أخرجو مسمـ
الفكائد " في 9 كأبي زرعة الدمشقي8 كالسراج7 كأبك عكانة6كأخرجو ابف حباف. طريؽ رباح بمفظ نحكه

تابعكا  (كرباح كعبد الرزاؽ ابف المبارؾ)جميعيـ  .مف طريؽ عبد الرزاؽ بمفظ نحكه" الفكائد المعممة"
  . في الركاية عف مىٍعمىرالميٍعتىًمر

ر تابعو ابف المبارؾ كرباح كعبد الرزاؽ الميٍعتىـً إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع 
كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في  .كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر

. البصرة لـ يخطئ فيو

 . أخرجو البخارم كمسمـ مف طريؽ أبك ىريرة:الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
 (.1/281)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 1/308)، المصدر السابؽ 2
، (608): مف أدرؾ مف الصالة ركعة، رقـ الحديث: المساجد كمكاضع الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(1/425.) 
(. 1/112)، (412): في كقت صالة العصر، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
(. 2/282)، (7785): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
ذكر خبر ثاف يصرح بإجازة صالة مف أدرؾ ركعة مف قبؿ طمكع الشمس، رقـ : ، كتابصحيح ابف حباف ابف حباف، 6

(. 4/451)، (1582): الحديث
(. 1/310)، (1152): ، رقـ الحديث، مسند أبي عكانة أبك عكانة7
(. 2/293)، (1206): ، رقـ الحديثحديث السراج السراج، 8
رجب بف : ، تحقيؽالفكارد المعممة: (ىػ281) أبك زرعة الدمشقي، عبد الرحمف بف عمرك بف عبد اهلل بف صفكاف النصرم ت9

 (.162)، (150: )، رقـ الحديث(ـ2003/ىػ1423)الككيت، : مكتبة اإلماـ الذىبي. 1عبد المقصكد، ط
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ٍفصي بف -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثاني ٍيدي بف سىًعيدو حدثني حى حدثني سيكى
ادو  ًمًؾ بف مىٍركىافى بىعىثى إلى أيِّـس الدَّسٍردىاًء ًبأىٍنجى ٍبدى اٍلمى ـى أىفَّس عى ٍيًد بف أىٍسمى مىٍيسىرىةى عف زى

 مف ًعٍنًدًه فمما أىٍف 1
اًدمىوي فىكىأىنَّسوي أىٍبطىأى عميو فىمىعىنىوي فمما أىٍصبىحى قالت لو أيُّـي  ًمًؾ مف المَّسٍيًؿ فىدىعىا خى كاف ذىاتى لىٍيمىةو قاـ عبد اٍلمى

ٍكتىوي فقالت سمعت أىبىا الدَّسٍردىاًء يقكؿ اًدمىؾى حيف دىعى   قاؿ رسكؿ المَّسوً ،الدَّسٍردىاًء سىًمٍعتيؾى المَّسٍيمىةى لىعىٍنتى خى
: ًال يىكيكفي المَّسعَّسانيكفى شيفىعىاءى كال شييىدىاءى يـك اٍلًقيىامىة   .

ـي بف النَّسٍضًر التَّسٍيًميُّي قالكا حدثنا  اًص حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى كأبك غىسَّسافى اٍلًمٍسمىًعيُّي كىعى
ٍيًد بف  زَّساًؽ كالىما عف مىٍعمىر عف زى مىٍيمىافى ح كحدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ أخبرنا عبد الرَّس ميٍعتىًمري بف سي

ٍفًص بف مىٍيسىرىة ٍعنىى حديث حى ـى في ىذا اإلسناد ًبًمٍثًؿ مى أىٍسمى
2 .

: الترجمة لركاة الحديث

بف أسمـ مكلى عمر بف الخطاب أبك عبد اهلل كأبك أسامة المدني، ثقة عالـ ككاف يرسؿ، اىك : زيد
. 3مف الثالثة، مات سنة ست كثالثيف، ركل لو الجماعة

بف النضر بف المنتشر األحكؿ، التيمي، أبك عمر البصرم، كقيؿ ىك عاصـ بف محمد اىك : عاصـ
. 4بف النضر، صدكؽ، مف العاشرة، ركل لو مسمـ كأبك داكد كالنسائي

مالؾ بف عبد الكاحد البصرم، ثقة، مف العاشرة، مات سنة ثالثيف ركل لو : أبك غساف المسمعي
. 5مسمـ كأبك داكد

: تخريج الحديث

                                                            
، كاألثر النياية في غريب الحديثابف األثير الجزرم، :  أنجاد، جمع نجد كىك متاع البيت مف فرش كنمارؽ كستكر، انظر1

 (.5/18)نجد، : مادة
 (.4/2006)، (2598): لعف الدكاب كغيرىا، رقـ الحديث: البر كالصمة كاآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.1/222)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
 (.1/286)، المصدر السابؽ 4
(. 1/517)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
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" األدب المفرد" في 3كأخرجو البخارم.  مف طريؽ ىشاـ بف سعد2 ك أبك داكد1أخرجو مسمـ
تابعا مىٍعمىر في الركاية عف زيد بف  (ىشاـ كمحمد بف جعفر)مف طريؽ محمد بف جعفر كالىما 

  .أسمـ

 الميٍعتىًمركقد تابع .  مف طريؽ عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر5 كأحمد4كأخرجو مسمـ
  . في الركاية عف مىٍعمىرالميٍعتىًمر

 تابعو عبد الرزاؽ الميٍعتىًمرإسناده حسف، فيو عاصـ بف النضر كىك صدكؽ، كقد تكبع 
كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو . كتكبع مىٍعمىر تابعو ىشاـ كمحمد بف جعفر

. في العراؽ لـ يخطئ فيو مىٍعمىر

 .أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا محمد بف عبد األعمى قاؿ حدثنا -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثالث
ٍيرىةى قاؿ قاؿ رسكؿ المَّسوً   اٍلميٍعتىًمري قاؿ سمعت مىٍعمىرا عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى

 ـي األىٍظفىاًر كاالٍسًتٍحدىادي تىٍقًمي نىٍتؼي اإًلٍبًط كى ٍمسه مف اٍلًفٍطرىًة قىصُّي الشَّساًرًب كى . 7 كىاٍلًختىافي 6 خى

 

: الترجمة لركاة الحديث

الصنعاني البصرم، ثقة، مف العاشرة، مات سنة خمس كأربعيف، ركل لو : محمد بف عبد األعمى
. 8مسمـ كأبك داكد في القدر كالترمذم كالنسائي كابف ماجو

                                                            
(. 4/2006)، (2598): لعف الدكاب كغيرىا، رقـ الحديث: البر كالصمة كاآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
 (.4/277)، (4907): في المعف، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
: ، باب(ـ1989/ىػ1409)بيركت، : دار البشائر اإلسالمية. 3محمد فؤاد عبد الباقي، ط: ، تحقيؽاألدب المفرد البخارم، 3

 (.1/117)، (316): المعاف، رقـ الحديث
 (.4/2006)، (2598): لعف الدكاب كغيرىا، رقـ الحديث: البر كالصمة كاآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
 (.6/448)، (27569): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 1/353)، النياية في غريب الحديث كاألثر اإلستحداد، حمؽ العانة بالحديد، انظر، ابف األثير الجزرم، 6
ذكر الفطرة، : الزينة، باب: ، ككتاب(1/14)، (10): تقميـ األظافر، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 7

(. 8/181)، (5225): رقـ الحديث
(. 1/491 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 8
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: تخريج الحديث

 بف  مف طريؽ سفياف6 كأحمد5 كابف ماجو4 كالنسائي3 كأبك داكد2 كمسمـ1أخرجو البخارم
.  بف يزيد مف طريؽ يكنس8كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ إبراىيـ بف سعد7كأخرجو البخارم. بف عيينة

 مف طريؽ 10كأخرجو البزار.  مف طريؽ عبد الرحمف بف نمر اليحصبي9كأخرجو الطبراني. يزيد
ٍمعة11كأخرجو الطيالسي .محمد بف أبي حفصة براىيـ بف سعد)جميعيـ .  مف طريؽ زى  سفياف كا 

ٍمعة تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم  (كيكنس كعبد الرحمف اليحصبي كمحمد بف أبي حفصة كزى
 .  غير أفى ركاية الطيالسي ذكر فييا السكاؾ بدؿ قص الشارب.بمفظ نحكه

 مف طريؽ محمد بف 14كأخرجو أحمد.  مف طريؽ عبد الرزاؽ13 كأحمد12كأخرجو الترمذم
  .بمفظ نحكه  في الركاية عف مىٍعمىرالميٍعتىًمرتابعا  (عبد الرزاؽ كمحمد بف جعفر)كالىما  جعفر

في ركايتو عف مىٍعمىر تابعو محمد بف الميٍعتىًمر إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع 
في الركاية عف  جعفر كىك بصرم مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر

براىيـ بف سعد  كيكنس كعبد الرحمف اليحصبي كمحمد بف أبي حفصة الزىرم تابعو سفياف كا 
ٍمعة .  كزى

                                                            
(. 5/2209)، (5550): تقميـ األظافر، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
 (.1/221)، (257): خصاؿ الفطرة، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.4/84)، (4198): في أخذ الشارب، رقـ الحديث: الترجؿ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
 (.1/15)، (11): نتؼ اإلبط، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
 (.1/107)، (292): الفطرة، رقـ الحديث: الطيارة كسننيا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 5
(. 2/239)، (7260): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (.5/2209)، (5552): تقميـ األظافر، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
(. 1/222)، (257): خصاؿ الفطرة، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
  (.4/126)، (2905): ، رقـ الحديثمسند الشامييف الطبراني، 9

(. 14/149)، (7677): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 10
(. 4/59)، (2414): ، رقـ الحديثمسند الطيالسي أبك داكد الطيالسي، 11
(. 5/91)، (2756): ما جاء في تقميـ األظافر، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 12
(. 2/283)، (7800): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 13
 (.2/489)، (10343)، كرقـ (2/410)، (9310): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 14
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. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لـ يخطئ فيو مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا محمد بف عبد األعمى قاؿ حدثنا  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الرابع
ٍيرىةى رضي اهلل عنو ابف طىاكيسو عف أبيو عف اميٍعتىًمره قاؿ سمعت مىٍعمىرا عف  بف عىبَّساسو عف أبي ىيرى

الًة  عف النبي  الًة اٍلعىٍصًر قبؿ أىٍف تىٍغريبى الشَّسٍمسي أك رىٍكعىةن مف صى قاؿ مف أىٍدرىؾى رىٍكعىتىٍيًف مف صى
ٍبًح قبؿ أىٍف تىٍطميعى الشَّسٍمسي فىقىٍد أىٍدرىؾى  . 1الصُّي

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تقدـ بحثو في مركيات مسمـ الحديث األكؿ :تخريج الحديث

أخبرنا محمد بف عبد األعمى قاؿ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الخامس
ٍيرىةى عف النبي مىمىةى عف أبي ىيرى  قاؿ مف  حدثنا ميٍعتىًمره قاؿ سمعت مىٍعمىرا عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي سى

الًة اٍلعىٍصًر قبؿ أىٍف تىًغيبى الشَّسٍمسي أك أىٍدرىؾى رىٍكعىةن مف اٍلفىٍجًر قبؿ طيميكًع الشَّسٍمًس  أىٍدرىؾى رىٍكعىةن مف صى
فىقىٍد أىٍدرىؾى 

2 .

  .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

كقد  (الثامف كالعشركف)تـ بحثو في مركيات عبد األعمى عند ابف ماجو الحديث  :تخريج الحديث
 تابعو عبد الميٍعتىًمرتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو يكنس كمحمد بف أبي حفصة كتكبع 

كبىةبف أبي  األعمى كسعيد .  كىما بصرياف مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىرعىري

أخبرني محمد بف عبد األعمى قاؿ -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري: الحديث السادس
مىمىةى بف عبد الرحمف عف أيِّـس  حدثنا اٍلميٍعتىًمري قاؿ سمعت مىٍعمىرا عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف أبي سى

                                                            
 (.1/257)، (514): مف أدرؾ ركعتيف مف العصر، رقـ الحديث: المكاقيت، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،1
(. 1/257)، (515):  رقـ الحديث،المصدر السابؽ 2
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مىمىةى أىفَّس النبي  صمى في بىٍيًتيىا بىٍعدى اٍلعىٍصًر رىٍكعىتىٍيًف مىرَّسةن كىاًحدىةن كىأىنَّسيىا ذىكىرىٍت ذلؾ لو فقاؿ ىيمىا  سى
ا بىٍعدى الظُّيٍيرً  مِّسيًيمى مَّسٍيتي اٍلعىٍصرى  رىٍكعىتىاًف كنت أيصى  .1فىشيًغٍمتي عنيما حتى صى

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ حرب بف 2كأخرجو الطيالسي .أخرجو أحمد مف طريؽ أباف بف يزيد العطار

 مف 3كأخرجو أحمد .تابعا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى بف أبي كثير (أباف كبف شداد) كالىما ،شداد

  . في الركاية عف مىٍعمىرالميٍعتىًمرطريؽ عبد الرزاؽ، كقد تابع 

 تابعو عبد الرزاؽ، كتكبع مىٍعمىر تابعو الميٍعتىًمرإسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع 

.  أباف كحرب بف شداد

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .4صححو األلباني صحيح، كقد: الحكـ الكمي عمى الحديث

 أخبرنا محمد بف عبد األعمى قاؿ حدثنا-: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث السابع
ٍيرىةى ح كىأىٍنبىأىنىا أىٍحمىدي  ميٍعتىًمره قاؿ سمعت مىٍعمىرا عف الزُّيٍىًرمِّس قاؿ قمت عف سىًعيدو قاؿ نعـ عف أبي ىيرى
ٍمًرك بف السَّسٍرًح كالحرث بف ًمٍسًكيفو ًقرىاءىةن عميو كأنا أىٍسمىعي كالمفظ أًلىٍحمىدى قاال حدثنا بف كىٍىبو  بف عى

ٍيرىةى قاؿ  بيًعٍثتي :  قاؿ رسكؿ المَّسوً ،عف ييكنيسى عف ابف ًشيىابو عف ابف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى

                                                            
(. 1/281)، (579): الرخصة في الصالة بعد العصر، رقـ الحديث: ، كتاب المكاقيت، بابالمجتبى النسائي، 1
 (.1/223)، (1598): ، رقـ الحديثمسند الطيالسي أبك داكد الطيالسي، 2
(. 6/310)، (26687): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
 (.2/223)، (579): ، رقـصحيح كضعيؼ سنف النساري األلباني، 4



114 

ـً  ًم كىاًمًع اٍلكى نيصً 1ًبجى فىاًتيػػػٍرتي ًباؿػػ كى ـه أيًتيتي ًبمى بىٍينىا أنا نىاًر زىائً ػػرُّيٍعًب كى ًضعىٍت في يىًدم قاؿػًح خى  ًف األرض فىكي
ٍيرىةى فىذىىىبى رسكؿ المَّسًو  كىأىٍنتيـٍ تىٍنتىًثميكنىيىا أبك ىيرى

2 3 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ 7 كأحمد6كأخرجو البخارم.  مف طريؽ عقيؿ بمفظ مثمو5 كأحمد4أخرجو البخارم

محمد  مف طريؽ 9 كالنسائي بمفظ مثمو8كأخرجو مسمـ بمفظ نحكه. طريؽ إبراىيـ بف سعد بمفظ نحكه

.  مف طريؽ يكنس11 كالنسائي بمفظ نحكه10كأخرجو مسمـ بمفظ مثمو. الزبيدممحمد بف الكليد 

براىيـ كالزبيدم كيكنس كشعيب) جميعيـ . مف طريؽ شعيب12كأخرجو الطبراني بمفظ مثمو  (عقيؿ كا 

  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم

                                                            
يعني القرآف جمع اهلل بمطفو كحكمتو في األلفاظ اليسيرة منو معاف كثيرة، كركم في صفتو صمى اهلل عميو كسمـ :  جكامع الكمـ1

أنو كاف يتكمـ بجكامع الكمـ أم أنو كاف كثير المعاني قميؿ األلفاظ، الحميدم، محمد بف أبي نصر فتكح بف عبد اهلل بف فتكح 
الدكتكرة زبيدة محمد سعيد : ، تحقيؽغريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ تفسير: بف حميد بف بف يصؿ األزدم الحميدم

(. 1/285)، (ـ1995/ىػ1415) ، مصر، القاىرة: مكتبة السنة. 1عبد العزيز، ط
 تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارمأم تستخرجكنيا كاإلنتثاؿ كالنثؿ نثرؾ الشيء بمرة كاحدة، الحميدم، :  تنتثمكنيا2

(. 1/285)، كمسمـ
 (.6/3)، (3087): كجكب الجياد، رقـ الحديث: الجياد، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
، (2815): نصرت بالرعب مسيرة شير، رقـ الحديث قكؿ النبي : الجياد كالسير، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
(3/1087.) 
 (.2/455)، (9867): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
، (6845): بعثت بجكامع الكمـ، رقـ الحديث: اإلعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
(6/2654.) 
(. 2/264)، (7575): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
 (.1/372)، (523): المساجد كمكاضع الصالة، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
 (.6/4)، (3089): كجكب الجياد، رقـ الحديث: الجياد، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 9

(. 1/371)، (523): المساجد كمكاضع الصالة، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 10
(. 6/3)، (3087): كجكب الجياد، رقـ الحديث: الجياد، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 11
 (.4/171)، (3029): ، رقـ الحديثمسند الشامييف الطبراني، 12
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 في الركاية عف الميٍعتىًمركقد تابع ،  مف طريؽ عبد الرزاؽ بمفظ نحكه2 كأحمد1كأخرجو مسمـ
. عف مىٍعمىر

في الركاية عف مىٍعمىر تابعو عبد الرزاؽ الميٍعتىًمر إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع 
براىيـ كالزبيدم كيكنس  كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو عقيؿ كا 

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو .كشعيب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

مركيات عبد الكاحد بف زياد : ثانيان 

: عبد الكاحد، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

ىك عبد الكاحد بف زياد العبدم، مكالىـ أبك بشر كقيؿ أبك عبيدة البصرم، مات سنة سبع 
. 3كسبعيف كمئة

: أقكاؿ العمماء فيو

 .4"ثقة كثير الحديث: "قاؿ ابف سعد -
 .5"ثقة حسف الحديث: "كقاؿ العجمي -
كقاؿ سئؿ أبك زرعة "... ثقة: سألت أبي عف عبد الكاحد بف زياد فقاؿ: "كقاؿ ابف أبي حاتـ -

 .6"ثقة: "عف عبد الكاحد فقاؿ
 اف فقاؿػػ كأما ابف حب،ق أحمد كغيرهػػكثؽ: "، كقاؿ"م ليس بو بأسػػقاؿ النسائ: "مػػكقاؿ الذىب -

 .7"كاف عالمان صاحب حديث كلو أكىاـ لكف حديثو محتج بو في الكتب:  قمت،ليس بشيء
                                                            

 (.1/372)، (523): المساجد كمكاضع الصالة، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(. 2/268)، (7620): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
(. 18/450)، تيذيب الكماؿ المزم، 3
(. 7/289)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 4
 (.2/107)، معرفة الثقات العجمي، 5
(. 6/20)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 6
(. 1/258)، تذكرة الحفاظ الذىبي، 7
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. 1"ثقة، في حديثو عف األعمش كحده مقاؿ، مف الثامنة: "كقاؿ ابف حجر -

مَّسدو حدثنا عبد اٍلكىاًحًد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث األكؿ ٍمتي بف ميحى حدثنا الصَّس
 قاؿ رسكؿ ،حدثنا مىٍعمىر عف عبد المَّسًو بف طىاكيسو عف أبيو عف بف عىبَّساسو رضي اهلل عنيما قاؿ

اًضره : المَّسوً  اًضره : قاؿ،ًلبىادو   ال تىمىقَّسٍكا الرُّيٍكبىافى كال يبيع حى  فقمت البف عىبَّساسو ما قىٍكليوي ال يىًبيعي حى
 ال يىكيكفي لو ًسٍمسىارنا: قاؿ؟ًلبىادو 

2 .

: الترجمة لركاة الحديث

بف عبد الرحمف البصرم أبك ىماـ الخاركي، صدكؽ مف كبار العاشرة، مات : الصمت بف محمد
، كقد تقدمت 4صالح الحديث، كذكره ابف حباف في كتاب الثقات: حاتـ  كقاؿ أبك3سنة بضع عشرة

. تراجـ بقية رجاؿ السند

: تخريج الحديث

كقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم .         أخرجو البزار مف طريؽ عبد المجيد بف عبد العزيز
 5.بمفظ نحكه

 مف 2 مف طريؽ عبد الرزاؽ كأخرجو أبك داكد1 كأحمد8 كابف ماجو7 كالنسائي6أخرجو مسمـ
تابعا عبد الكاحد في الركاية عف  (عبد الرزاؽ كمحمد بف ثكر) كالىما ،مف طريؽ محمد بف ثكر

  .مىٍعمىر

                                                            
(. 1/367)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
اإلجارة، : ، ككتاب(2/757)، (2050): ىؿ يبيع حاضر لباد، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2

(. 2/795)، (2154): أجر السمسرة، رقـ حديث: باب
 (.1/277)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
 (.13/228)، تيذيب الكماؿ المزم، 4

 (.11/157)، (4890): ، رقم الحديثمسند البزار البزار،  5
(. 3/1157)، (1521): تحريـ بيع الحاضر لمبادم، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
 (.7/257)، (4500): التمقي، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 7
 (.2/735)، (2177): النيي أف يبيع حاضر لباد، رقـ الحديث: التجارات، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 8
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إسناد ىذا الحديث صحيح، كقد تكبع عبد الكاحد في الركاية عف مىٍعمىر تابعو عبد الرزاؽ 
.  بف ثكراك كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا ميسىدَّسده حدثنا عبد اٍلكىاًحًد حدثنا -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الثاني
اًبًر بف عبد المَّسًو رضي اهلل عنيما قاؿ  مىمىةى بف عبد الرحمف عف جى مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي سى

ى رسكؿ المَّسًو  ؽي فال شيٍفعىةى  قىضى رِّسفىٍت الطُّيري صي ديكدي كى قىعىٍت اٍلحي ـٍ فإذا كى ًبالشُّيٍفعىًة في كؿ ما لـ ييٍقسى
3 .

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

الكفاية في "  في5كأخرجو الخطيب البغدادم.  مف طريؽ ىشاـ بف يكسؼ4أخرجو البخارم
 مىٍعمىر في الركاية اتابع (ىشاـ كصالح ) كالىما. مف طريؽ صالح بف أبي األخضر" عمـ الركاية

 مف طريؽ عبد 1 كأحمد9 كابف ماجو8 كالترمذم7 كأبي داكد6كأخرجو البخارم .عف الزىرم بمفظ نحكه
  .عبد الرزاؽ كقد تابع عبد الكاحد في الركاية عف مىٍعمىر

                                                                                                                                                                              
 (.1/368)، (3482): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
(. 3/269)، (3439): في النيي أف يبيع حاضر لباد، رقـ الحديث: اإلجارة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
: ، ككتاب(2/770)، (2100): بيع األرض كالدكر كالعركض، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3

 (.2/787)، (2138): الشفعة في ما لـ يقسـ، رقـ الحديث: الشفعة، باب
الشركة، : ، ككتاب(6/2558)، (6575): في اليبة كالشفعة، رقـ الحديث: الحيؿ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4

 (.2/883)، (2363): الشركة في األرضيف كغيرىا، رقـ الحديث: باب
القكؿ في المحدث يجد في أصؿ كتابو كممة مف غريب العربية غير : ، بابالكفاية في عمـ الركاية الخطيب البغدادم، 5

(. 256ص)مقيدة، 
 (.2/770)، (2099): بيع الشريؾ مف شريكو، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
 (.3/285)، (3514): في الشفعة، رقـ الحديث: اإلجارة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 7
 (.1370): ما جاء إذا حدت الحدكد، رقـ الحديث: األحكاـ، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8
 (.2/835)، (2499): إذا كقعت الحدكد فال شفعة، رقـ الحديث: الشفعة، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 9
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قط، كيشبو أف يككف "  الشفعة فيما لـ ييٍقسىـإنما جعؿ النبي "ىذا القدر : قاؿ أبك حاتـ

 .2"فإذا قسـ، ككقعت الحدكد؛ فال شفعة:" بقية الكالـ ىك كالـ جابر

إسناد ىذا الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد الكاحد في الركاية عف مىٍعمىر 

 تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو ىشاـ

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لـ يخطئ فيو مىٍعمىر. كصالح بف أبي األخضر

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا محمد بف مىٍحبيكبو حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الثالث
ٍيرىةى رضي اهلل عنو قاؿ جاء  ٍيًد بف عبد الرحمف عف أبي ىيرى مى اٍلكىاًحًد حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف حي

افى قاؿ تىًجدي رىقىبىةن قاؿ  رىجيؿه إلى رسكؿ المَّسًو  قىٍعتي ًبأىٍىًمي في رىمىضى فقاؿ ىىمىٍكتي فقاؿ كما ذىاؾى قاؿ كى
ـى ًستِّسيفى  ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيًف قاؿ ال قاؿ فىتىٍستىًطيعي أىٍف تيٍطًع كـى شىٍيرى ًمٍسًكيننا قاؿ  ال قاؿ فىيىٍؿ تىٍستىًطيعي أىٍف تىصي

دَّسٍؽ ًبوً  ؽي اٍلًمٍكتىؿي فيو تىٍمره فقاؿ اٍذىىٍب بيذا فىتىصى ؽو كىاٍلعىرى اًر ًبعىرى اءى رىجيؿه مف األىٍنصى  : قاؿ،ال قاؿ فىجى
ؽِّس ما بيف البىتىٍييىا،عمى أىٍحكىجى ًمنَّسا يا رىسيكؿى المَّسوً   اٍذىىٍب : قاؿ، أىٍىؿي بىٍيتو أىٍحكىجي ًمنَّسا3 كىالَّسًذم بىعىثىؾى ًباٍلحى

. 4فىأىٍطًعٍموي أىٍىمىؾى 

: الترجمة لركاة الحديث

، كقد تقدمت تراجـ 5 البصرم، ثقة مف العاشرة، مات سنة ثالث كعشريفاٍلبينىاًنيِّ : محمد بف محبكب

 .بقية رجاؿ السند

                                                                                                                                                                              
 (.3/296)، (14190): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
(. 4/293)، (1431): ، رقـ الحديثعمؿ الحديثابف أبي حاتـ، :  انظر2
الحرة كعي األرض ذات الحجارة السكد التي قد ألبستيا لكثرتيا كجمعيا البات فإذا كثرت فيي الالب كالمكب كالمدينة :  الالبة3

 (.4/274)، النياية في غريب الحديث كاألثرما بيف حرتيف عظيمتيف، ابف األثير الجزرم، 
، (2460): إذا كىب ىبة فقبضيا اآلخر كلـ يقؿ قبمت، رقـ الحديث: اليبة كفضميا، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
 (.6/2468)، (6332: )مف أعاف المعسر في الكفارة، رقـ الحديث: كفارات اإليماف، باب: ، ككتاب(2/918)
(. 1/505)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
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: تخريج الحديث

 بف  مف طريؽ سفياف6 كأحمد5 كابف ماجو4 كالترمذم3 كأبي داكد2 كمسمـ1أخرجو البخارم
 مف طريؽ منصكر 10 كمسمـ9كأخرجو البخارم.  مف طريؽ الميث8 كمسمـ7كأخرجو البخارم. عيينة

 13كأخرجو البخارم. مف طريؽ إبراىيـ بف سعد 12كالدارمي 11كأخرجو البخارم. الميٍعتىًمرمنصكر بف 
.  مف طريؽ ابف جريج15كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ شعيب14كأخرجو أيضان . مف طريؽ األكزاعي

 مف طريؽ الحجاج بف أرطأة كمحمد 17كأخرجو أحمد.  مف طريؽ ىشاـ بف سعد16كأخرجو أبك داكد
  في1كأخرجو النسائي.  مف طريؽ مالؾ20 كأحمد19 كأبك داكد18كأخرجو مسمـ. بف أبي حفصة

                                                            
: ، كباب(6/2467)، (6331): متى تجب الكفارة، رقـ الحديث: كفارات اإليماف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1

 (.6/2468)، (6333): يعطى في الكفارة عشرة مساكيف، رقـ الحديث
 (.2/781)، (1111): تغميظ تحريـ الجماع في نيار رمضاف، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3  (.2/313)، (2390): كفارة مف أتى أىمو في رمضاف، رقـ الحديث: الصـك
، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4  (.3/102)، (724): ما جاء في كفارة الفطر في رمضاف، رقـ الحديث: الصـك
 (.1/534)، (1671): الصياـ، رقـ الحديث: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 5
(. 2/241)، (7288): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (.6/2501)، (6435): مف أصاب ذنبان دكف الحد، رقـ الحديث: المحاربيف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
 (.2/782)، (1111): تغميظ تحريـ الجماع في نيار رمضاف، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابمسمـ صحيح مسمـ، 8
، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 9 (. 2/684)، (1835): المجامع في رمضاف ىؿ يطعـ أىمو، رقـ الحديث: الصـك

 (.2/781)، (1111): تغميظ تحريـ الجماع في نيار رمضاف، رقـ الحديث: الصياـ، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 10
: ، ككتاب(5/2053)، (5053): نفقة المعسر عمى أىمو، رقـ الحديث: النفقات، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 11

 (.5/2260)، (5737): التبسـ كالضحؾ، رقـ الحديث: األدب، باب
، باب:  كتابسنف الدارمي، الدارمي، 12 ، (1757): في الذم يقع عمى امرأتو في شير رمضاف نياران، رقـ الحديث: الصـك
(2/1072 .)

 (.5/2281)، (5812): ما جاء في قكؿ الرجؿ كيمؾ، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 13
، باب:  البخارم، الجامع الصحيح، كتاب14 (. 3/32)، (1936): إذا جامع في رمضاف، رقـ الحديث: الصـك
 (.2/782)، (1111): تغميظ تحريـ الجماع في نيار رمضاف، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 15
، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 16  (.2/314)، (2393): كفارة مف أتى أىمو في رمضاف، رقـ الحديث: الصـك
 (.2/516)، (10699: )، كرقـ حديث(2/208)، (6944): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 17
(. 2/782)، (1111): تغميظ تحريـ الجماع في نيار رمضاف، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 18
، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 19  (.2/313)، (2392): كفارة مف أتى أىمو في رمضاف، رقـ الحديث: الصـك
(. 2/516)، (10698): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 20



120 

كأخرجو ابف .  مف طريؽ عراؾ بف مالؾ2كأخرجو ابف حباف. مف طريؽ يحيى بف سعيد" الكبرل"
 مف 5كأخرجو الطبراني.  مف طريؽ إبراىيـ بف عامر4كأخرجو الدارقطني.  مف طريؽ عقيؿ3خزيمة

جميعيـ .  مف طريؽ عبد الرحمف بف خالد بف مسافر6كأخرجو الطحاكم. طريؽ عبيد اهلل بف عمر
براىيـ كاألكزاعي كابف جريج كىشاـ كالحجاج بف أرطأة كمحمد بف أبي ) سفياف كالميث كمنصكر كا 

براىيـ بف عامر كعبيد اهلل بف عمر كعبد الرحمف بف حفصة كمالؾ كيحيى كعراؾ بف مالؾ كعقيؿ  كا 
  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (خالد

 مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع عبد الكاحد في الركاية 9 كأحمد8 كأبك داكد7كأخرجو مسمـ
  .عف مىٍعمىر

إسناد ىذا الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد الكاحد عف مىٍعمىر تابعو عبد 
 الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو سفياف كالميث كمنصكر

براىيـ كاألكزاعي كابف جريج كىشاـ كالحجاج كمحمد بف أبي حفصة كمالؾ كيحيى كعراؾ بف  كا 
  .مالؾ كعقيؿ

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو

                                                                                                                                                                              
، (3114): ما يجب عمى مف جامع امرأتو في شير رمضاف، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 1
(2/211.) 
(. 8/294)، (3525): الكفارة، رقـ الحديث: ، بابصحيح ابف حباف ابف حباف، 2
األمر باالستغفار لممعصية التي : جماع أبكاب األفعاؿ التي تفطر الصائـ، باب: ، كتابصحيح ابف خزيمة ابف خزيمة، 3

 (.3/221)، (1949): ارتكبيا، رقـ الحديث
(. 3/165)، (2304): القبمة لمصائـ، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابسنف الدارقطني الدارقطني، 4
(. 2/364)، (2246): ، رقـ الحديثالمعجـ األكسط الطبراني، 5
، (3199): الحكـ في مف جامع أىمو في رمضاف متعمدان، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابشرح معاني اآلثار الطحاكم، 6
(2/60.) 
، (1111): تغميظ تحريـ الجماع في نيار رمضاف عمى الصائـ، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 7
(2/783.) 
، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 8  (.2/313)، (2391): كفارة مف أتى أىمو في رمضاف، رقـ الحديث: الصـك
(. 2/281)، (7772): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9
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 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا ميكسىى حدثنا عبد اٍلكىاًحًد حدثنا -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الرابع
ـٍ لىمَّسا  ٍنيي مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيبىٍيًد المَّسًو بف عبد المَّسًو حدثني بف عىبَّساسو عف عيمىرى رضي اهلل عى

فِّسيى النبي اًف  تيكي اًلحى اًر فىمىًقينىا منيـ رىجيالًف صى  قمت ألًبي بىٍكرو اٍنطىًمٍؽ ًبنىا إلى ًإٍخكىاًننىا مف األىٍنصى
مىٍعفي بف عىًدمٌ  ـي بف سىاًعدىةى كى ٍي بىٍيًر فقاؿ ىيمىا عيكى دَّسٍثتي ًبًو عيٍركىةى بف الزُّي شىًيدىا بىٍدرنا فىحى

1 .

: الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف إسماعيؿ المنقرم أبك سممة التبكذكي، مشيكر بكنيتو كباسمو، ثقة مف صغار : مكسى
. 2التاسعة كال التفات إلى قكؿ بف خراش تكمـ الناس فيو، مات سنة ثالث كعشريف

: تخريج الحديث

.  مف طريؽ يكنس5كأخرجو البخارم.  مف طريؽ مالؾ بف أنس4 كأحمد3أخرجو البخارم
 جميعيـ  بف عيينة مف طريؽ سفياف7كأخرجو البزار.  أيضان مف طريؽ صالح بف كيساف6كأخرجو

. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه مطكؿ (مالؾ كيكنس كصالح كسفياف)

بمفظ   في مصنفو كقد تابع مىٍعمىر عبد الكاحد في الركاية عف مىٍعمىر8كأخرجو عبد الرزاؽ
  .نحكه مطكؿ

                                                            
(. 4/1475)، (3796): شيكد المالئكة بدران، رقـ الحديث: المغازم، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
 (.1/549)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
 (.2/869)، (2330): ما جاء في السقائؼ، رقـ الحديث: المظالـ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3
(. 1/55)،(391): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.2/869)، (2330): ما جاء في السقائؼ، رقـ الحديث: المظالـ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5
 .(6/2503)، (6442): رجـ الحبمى في الزنا إذا احصنت، رقـ الحديث: المحاربيف، باب:  كتاب،المصدر السابؽ 6
 (.1/299)، (194): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 7
(. 5/439)، (9758):  في سقيفة بني ساعدة، رقـ الحديثبيعة أبي بكر : المغازم، باب: ، كتابالمصنؼ عبد الرزاؽ، 8
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إسناد ىذا الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد الكاحد تابعو عبد الرزاؽ كىك 
كىذه المتابعات دليؿ عمى  .أحفظ أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىر تابعو مالؾ كيكنس كصالح كسفياف

. أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .أخرجو البخارم: الحكـ الكمي عمى الحديث

مىةي بف يحيى أخبرنا بف كىٍىبو  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ :الحديث الخامس ٍرمى كحدثني حى
ٍحرو في بىاًب  اًرمَّس أخبره أىفَّس رىجيال اطَّسمىعى مف جي أخبرني ييكنيسي عف بف ًشيىابو أىفَّس سىٍيؿى بف سىٍعدو األىٍنصى

مىعى رسكؿ المَّسًو  رسكؿ المَّسًو  ًمٍدرنل كى
ؿي ًبوً 1  ييرىجِّس

ـي أىنَّسؾى :  فقاؿ لو رسكؿ المَّسًو ، رىٍأسىوي 2 لك أىٍعمى
ٍيًنؾى  رً ،تىٍنظيري طىعىٍنتي ًبًو في عى عىؿى اهلل اإًلٍذفى مف أىٍجًؿ اٍلبىصى   . إنما جى

ٍربو كبف أبي عيمىرى قالكا حدثنا  زيىىٍيري بف حى ك النَّساًقدي كى كحدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى كىعىٍمره
ٍحدىًرمُّي حدثنا عبد اٍلكىاًحًد بف ًزيىادو حدثنا مىٍعمىر كالىما " سيٍفيىافي بف عييىٍينىةى ح كحدثنا أبك كىاًمؿو اٍلجى

ييكنيسى  عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىٍيًؿ بف سىٍعدو عف النبي . 3" نحك حديث المَّسٍيًث كى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 1كأخرجو البخارم.  بف عيينة مف طريؽ سفياف7 كأحمد6 كالترمذم5 كمسمـ4أخرجو البخارم
 . مف طريؽ بف أبي ذئب5 كالدارمي4كأخرجو البخارم. مف طريؽ الميث 3كالنسائي 2 كمسمـ1البخارم

                                                            
 المدرل كالمداراة، شيء يعمؿ مف حديد أك خشب عمى شكؿ سف مف أسناف المشط كأطكؿ منو يسرح بو الشعر المتمبد 1

(. 2/115)، النياية في غريب الحديث كاألثركيستعممو مف ال مشط لو، انظر، ابف األثير الجزرم، 
(. 2/115)، النياية في غريب الحديث كاألثريحؾ بو، ابف األثير الجزرم، :  يرجؿ بو2
(. 2/1698)، (2156): تحريـ النظر في بيت غيره، رقـ الحديث: اآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
 (.5/2304)، (5887): اإلستئذاف مف أجؿ البصر، رقـ الحديث: اإلستئذاف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
(. 2/1698)، (2156): تحريـ النظر في بيت غيره، رقـ الحديث: اآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
(. 5/64)، (2709): مف اطمع في دار قـك بغير إذنيـ، رقـ الحديث: اإلستئذاف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6
 (.5/330)، (22854): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
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 8كأخرجو الطبراني.  مف طريؽ األكزاعي7كأخرجو الدارمي.  مف طريؽ يكنس6كأخرجو مسمـ .ذئب
تابعكا مىٍعمىر  (سفياف كالميث كبف أبي ذئب كيكنس كاألكزاعي) جميعيـ .مف طريؽ صالح بف كيساف

. في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه عدا ركاية يكنس بمفظ مثمو

 كقد تابع عبد الكاحد في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ ، مف طريؽ عبد الرزاؽ9كأخرجو أحمد
  .نحكه

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد الكاحد تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو سفياف كالميث كابف أبي ذئب كيكنس 

.  كاألكزاعي

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ك -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ :الحديث السادس حدثني أبك الطَّساًىًر أىٍحمىدي بف عىٍمرو
اًمري بف سىٍعدو عف  مىةي بف يحيى قاال أخبرنا بف كىٍىبو أخبرني ييكنيسي عف ابف ًشيىابو أخبرني عى ٍرمى حى كى

ٍيدو عف رسكؿ المَّسًو  ـً  أيسىامىةى بف زى ـى ًرٍجزه عيذِّسبى ًبًو بىٍعضي األيمى عى أك السَّسقى جى أىنَّسوي قاؿ ًإفَّس ىذا اٍلكى
مىٍف  يىٍأًتي األيٍخرىل فىمىٍف سمع ًبًو ًبأىٍرضو فال يىٍقدىمىفَّس عميو كى ـٍ ثيَّـس بىًقيى بىٍعدي ًباألىٍرًض فىيىٍذىىبي اٍلمىرَّسةى كى قىٍبمىكي

نَّسوي اٍلًفرىاري منو قىعى ًبأىٍرضو كىك بيا فال ييٍخًرجى   .كى
                                                                                                                                                                              

، (6504): مف اطمع في بيت قـك ففقؤكا عينو فال دية لو، رقـ الحديث: الديات، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
(6/2530 .)
(. 2/1698)، (2156): تحريـ النظر في بيت غيره، رقـ الحديث: اآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.8/60)، (4859): القكد، رقـ الحديث: القسامة، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،3
 (.5/2215)، (5580): اإلمتشاط، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
 (.2/259)، (2385): مف اطمع في دار قـك بغير إذنيـ، رقـ الحديث: الديات، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 5
 (.2/1698)، (2156): تحريـ النظر في بيت غيره، رقـ الحديث: اآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
(. 2/259)، (2384): مف اطمع في دار قـك بغير إذنيـ، رقـ الحديث: الديات، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 7
(. 6/112)، (5671):  رقـ الحديثالمعجـ الكبير، الطبراني، 8
 (.5/334)، (22884): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9
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ٍحدىًرمُّي حدثنا عبد اٍلكىاًحًد يىٍعًني بف ًزيىادو حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس  كحدثناه أبك كىاًمؿو اٍلجى
ًديًثوً  . 1ًبًإٍسنىاًد ييكنيسى نحك حى

: الترجمة لركاة الحديث

 بف أبي كقاص الزىرم المدني، ثقة مف الثالثة، مات سنة أربع كمائة، ركل لو :عامر بف سعد
 .، كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند2الجماعة

: تخريج الحديث

 مف طريؽ يكنس كالىما 5كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ شعيب4 كأحمد3أخرجو البخارم
  .تابعا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (شعيب كيكنس)

 كقد تابع عبد الكاحد في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ ، مف طريؽ عبد الرزاؽ6كأخرجو أحمد
  .نحكه

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عبد الكاحد تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ 
.  كتكبع مىٍعمىر تابعو شعيب كيكنس،أصحاب مىٍعمىر

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ اـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

: ما تفرد فيو
                                                            

 (.4/1739)، (2218): الطاعكف كالطيرة كالكيانة كنحكىا، رقـ الحديث: السالـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
 (.1/287)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
، (6573): ما يكره مف االحتياؿ في الفرار مف الطاعكف، رقـ الحديث: الحيؿ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3
(6/2557.) 
 (.5/208)، (21856): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
، (2218): ما يكره مف االحتياؿ في الفرار مف الطاعكف، رقـ الحديث: السالـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
(4/1738.) 
 (.5/207)، (21855): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
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زيىىٍيري بف  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد :الحديث األكؿ حدثنا عيٍثمىافي بف أبي شىٍيبىةى كى
ٍيرىةى قاؿ اًلحو عف أبي ىيرى ًريره عف األىٍعمىًش عف أبي صى ٍربو قاال ثنا جى  ليس  قاؿ رسكؿ المَّسًو ،حى

لىًكفَّس اٍلًمٍسًكيفى الذم ال يىٍسأىؿي الناس شيرا  اٍلًمٍسًكيفي الذم تىريدُّيهي التَّسٍمرىةي كىالتَّسٍمرىتىاًف كىاألىٍكمىةي كىاألىٍكمىتىاًف كى
  .كال يىٍفًطنيكفى ًبًو فىييٍعطيكنىوي 

ٍعنىى قالكا ثنا عبد اٍلكىاًحًد بف ًزيىادو ثنا مىٍعمىر  حدثنا ميسىدَّسده كىعيبىٍيدي المَّسًو بف عيمىرى كأبك كىاًمؿو اٍلمى
ٍيرىةى قاؿ قاؿ رسكؿ المَّسًو  مىمىةى عف أبي ىيرى لىًكفَّس اٍلًمٍسًكيفى عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي سى  مثمو قاؿ كى

دَّسؽى  ًتًو فىييتىصى اجى ـي ًبحى ًديًثًو ليس لو ما يىٍستىٍغًني ًبًو الذم ال يىٍسأىؿي كال ييٍعمى اٍلميتىعىفِّسؼي زىادى ميسىدَّسده في حى
كىل ىذا محمد بف ثىٍكرو  د رى كـي كلـ يذكر ميسىدَّسده اٍلميتىعىفِّسؼي الذم ال يىٍسأىؿي قاؿ أبك دىاكي عميو فىذىاؾى اٍلمىٍحري

حُّي  كـى مف كىالـً الزُّيٍىًرمِّس كىك أىصى زَّساًؽ عف مىٍعمىر جعال اٍلمىٍحري ٍبدي الرَّس كىعى
1 .

  .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

فقد  .(الحديث الرابع) تـ بحثو في مركيات عبد األعمى ما تفرد فيو عند النسائي: تخريج الحديث
تفرد فيو البصريكف في الركاية عف مىٍعمىر، كقد ركم ىذا الحديث مف طريؽ عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر 

. مرسالن، كركاه عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر عف ىماـ بف منبو مرفكعان 

 (ابف عمية) مركيات إسماعيؿ بف إبراىيـ: ثالثان 

إسماعيؿ بف إبراىيـ، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو 

ىك إسماعيؿ بف إبراىيـ بف مقسـ األسدم أسد خزيمة، مكالىـ أبك بشر البصرم، المعركؼ 
، كلد سنة عشر كمائة 2بابف عمية أصمو مف الككفة كىك كالد إبراىيـ بف إسماعيؿ بف عمية المتكمـ

. 3كتكفي سنة ثالث كتسعيف كمائة

: أقكاؿ العمماء فيو
                                                            

(. 2/118)، (1632): مف يعطي مف الصدقة كحد الغنى، رقـ الحديث: الزكاة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
 (.3/23)، تيذيب الكماؿ المزم، 2
(. 1/323 )تذكرة الحفاظ، الذىبي، 3
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 .1"كاف ثقة ثبتان في الحديث حجة: "قاؿ ابف سعد -
"... ثقة: "كقاؿ يحيى بف معيف... إليو المنتيى في التثبت بالبصرة: "كقاؿ أحمد بف حنبؿ -

 .2"إسماعيؿ بف عمية ثقة ثبت في الرجاؿ: "كقاؿ عبد الرحمف سمعت أبي يقكؿ
 .3"ثقة حافظ، مف الثامنة: "كقاؿ ابف حجر -

كحدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا عبد  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ :الحديث األكؿ
ٍمزىةى بف عبد المَّسًو عف  األعمى بف عبد األعمى عف مىٍعمىر عف عبد المَّسًو بف ميٍسًمـو أىًخي الزُّيٍىًرمِّس عف حى

ٍجًيًو ميٍزعىةي لىٍحـو  أبيو أىفَّس النبي  لىٍيسى في كى ـٍ حتى يىٍمقىى المَّسوى كى ًدكي ٍسأىلىةي ًبأىحى كحدثني  .قاؿ ال تىزىاؿي اٍلمى
ك النَّساًقدي حدثني إسماعيؿ بف إبراىيـ أخبرنا مىٍعمىر عف أىًخي الزُّيٍىًرمِّس بيذا اإلسناد مثمو كلـ  عىٍمره

يذكر ميٍزعىةي 
4 .

  .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

 : تخريج الحديث

فقد تابع إسماعيؿ بف  .(الحديث العاشر)تـ بحثو في مركيات عبد األعمى عند مسمـ 
إبراىيـ عبد األعمى كىك بصرم مثمو كتابعو عبد الرزاؽ كىذه المتابعة تقكيو كتكبع مىٍعمىر تابعو 

. النعماف بف راشد كأحمد بف حنبؿ

كحدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا ابف  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ :الحديث الثاني
ًبيًع بف سىٍبرىةى عف أبيو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  مىيَّسةى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف الرَّس نيى يـك اٍلفىٍتًح عف  عي

ميٍتعىًة النِّسسىاءً 
5 .

: الترجمة لركاة الحديث

                                                            
 (.7/325)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 1
 (.2/154)،الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 2
(. 1/105)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
 (.2/720)، (1040): كراىة المسألة لمناس، رقـ الحديث: الزكاة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
 (.2/1026)، (1406): نكاح المتعة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
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، كقد تقدمت 1 ىك بف معبد الجيني المدني، ثقة مف الثالثة، ركل لو مسمـ كاألربعة:الربيع بف سبرة
. تراجـ بقية رجاؿ السند

: تخريج الحديث

 مف طريؽ صالح بف 5كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ سفياف4 كالدارمي3 كأحمد2أخرجو مسمـ
 مف طريؽ 8عكانة  كأخرجو أبك. مف طريؽ إسماعيؿ بف أمية7 كأحمد6كأخرجو أبك داكد. كيساف

سماعيؿ كأيكب بف مكسى)جميعيـ . أيكب بف مكسى تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  (سفياف كصالح كا 
. الزىرم بمفظ نحكه

مف " الكبرل"  في11كأخرجو النسائي  . مف طريؽ عبد الرزاؽ10 كأحمد9كأخرجو أبك داكد
ٍيعطريؽ يزيد بف  رى تابعا إسماعيؿ بف إبراىيـ في الركاية عف مىٍعمىر  (عبد الرزاؽ كيزيد) كالىما .زي

. بمفظ نحكه

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع إسماعيؿ تابعو يزيد كىك بصرم مثمو كتابعو 
سماعيؿ كأيكب بف مكسى . عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كما تكبع مىٍعمىر تابعو سفياف كا 

 .كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لما حدث بو في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
(. 1/206)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
 (2/1026)، (1406): نكاح المتعة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.3/405)، (15386): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
 (.2/188)، (2196): النيي عف متعة النساء، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 4
 (.2/1026)، (1406): نكاح المتعة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
 (.2/226)، (2072): في نكاح المتعة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
 (.3/404)، (15373): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
 (.3/25)، (4066): بياف إبطاؿ نكاح المتعة، رقـ الحديث: النكاح كما شاكمو، باب: ، كتابمسند أبي عكانة أبكعكانة، 8
 (.2/227)، (2073): نكاح المتعة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 9

(. 3/404)، (15380): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
 (.3/328)، (5546): تحريـ المتعة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 11
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مىةي بف يحيى أخبرنا بف كىٍىبو  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ :الحديث الثالث ٍرمى حدثني حى
ٍيدي بف عبد الرحمف بف عىٍكؼو أىفَّس أيمَّسوي أيَّـس كيٍمثيكـو ًبٍنتى عيٍقبىةى  مى أخبرني ييكنيسي عف بف ًشيىابو أخبرني حي

ًؿ الالًتي بىايىٍعفى النبي كىانىٍت مف اٍلمييىاًجرىاًت األيكى  أىٍخبىرىٍتوي أنيا سىًمعىٍت رىسيكؿى المَّسوً   بف أبي ميعىٍيطو كى
 ٍيرنا قاؿ بف ًشيىابو كلـ ٍيرنا كينمى خى يىقيكؿي خى  كىك يقكؿ ليس اٍلكىذَّسابي الذم ييٍصًمحي بيف الناس كى

ًديثي  حى ٍربي كىاإًلٍصالحي بيف الناس كى أىٍسمىٍع ييرىخَّسصي في شىٍيءو ًممَّسا يقكؿ الناس كىًذبه إال في ثىالثو اٍلحى
يىا ٍكجى ٍرأىًة زى ًديثي اٍلمى حى ًؿ اٍمرىأىتىوي كى . الرَّسجي

ك النَّساًقدي حدثنا إسماعيؿ بف إبراىيـ أخبرنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس بيذا اإلسناد  كحدثناه عىٍمره
ٍيرنا كلـ يذكر ما بىٍعدىهي  نىمىى خى إلى قىٍكًلًو كى

1 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ 5كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ صالح بف كيساف4 كأحمد3 كمسمـ2أخرجو البخارم
  في7 كأحمد مف طريؽ عبد الكىاب بف أبي بكر كأخرجو النسائي6طريؽ يكنس كأخرجو أبك داكد

جميعيـ .  مف طريؽ عبد الرحمف بف إسحاؽ كابف جريج8مف طريؽ الزبيدم كأخرجو أحمد" الكبرل"
تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم  (صالح كيكنس كبف أبي بكر كالزبيدم كابف إسحاؽ كبف جريج)

. بمفظ نحكه عدا يكنس فقد ركاه بمفظ مثمو

                                                            
، (2605): تحريـ الكذب كبياف المباح منو، رقـ الحديث: البر كالصمة كاآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(4/2012 .)
 (.2/958)، (2546): ليس الكاذب الذم يصمح بيف الناس، رقـ الحديث: الصمح، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(. 4/2012)، (2605): تحريـ الكذب، رقـ الحديث: البر كالصمة كاآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
 (.6/403)، (27313): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
(. 4/2012)، (2605): تحريـ الكذب، رقـ الحديث: البر كالصمة كاآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
 (.4/281)، (4921): في إصالح ذات البيف، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
، (9123): الرخصة في أف يحدث الرجؿ أىمو بما لـ يكف، رقـ الحديث: عشرة النساء، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 7
(5/351 .)
 (.6/404)، (27319: )، كرقـ الحديث(6/403)، (27312): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
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 . مف طريؽ سفياف3كأخرجو أبك داكد.  مف طريؽ عبد الرزاؽ2 كأحمد1كأخرجو أبك داكد
  .تابعا إسماعيؿ في الركاية عف مىٍعمىر بمفظ نحكه (عبد الرزاؽ كسفياف)كالىما 

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع إسماعيؿ تابعو سفياف كعبد الرزاؽ كىك أحفظ 
. أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىر تابعو صالح كيكنس كبف أبي بكر كالزبيدم كبف إسحاؽ كابف جريج

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًميٍّ أخبرنا سيٍفيىافي عف  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث الرابع حدثنا نىٍصري بف عى
زَّساًؽ  ًزمُّي ثنا عبد اٍلرَّس مَّسًد بف شبكية اٍلمىٍركى الزُّيٍىًرمِّس ح كثنا ميسىدَّسده ثنا إسماعيؿ ح كثنا أىٍحمىدي بف ميحى

ٍيًد بف عبد الرحمف عف أيمِّسًو أىفَّس النبي مى  قاؿ لـ يىٍكًذٍب مف نىمىى  أخبرنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف حي
ٍيرنا أك  ميسىدَّسده ليس ًباٍلكىاًذًب مف أىٍصمىحى بيف الناس فقاؿ خى مَّسدو كى بيف اٍثنىٍيًف ًلييٍصًمحى كقاؿ أىٍحمىدي بف ميحى

ٍيرنا نىمىى خى
4.  

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تقدـ بحثو في مركيات مسمـ الحديث الثالث: تخريج الحديث

ًنيعو حدثنا إسماعيؿ  -:رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ الترمذم :الحديث الخامس حدثنا أىٍحمىدي بف مى
ٍيرىةى أىفَّس النبي  صمى عمى  بف إبراىيـ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى

اًشيِّس فىكىبَّسرى أىٍربىعنا النَّسجى
5 .

 :الترجمة لركاة الحديث

                                                            
 (.4/280)، (4920): في إصالح ذات البيف، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
 (.6/404)، (27320: )، كرقـ الحديث(6/404)، (27314): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
 (.4/280)، (4920): في إصالح ذات البيف، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
(. 4/280)، (4920): في إصالح ذات البيف، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
 (.3/342)، (1022): ما جاء في التكبير عمى الجنازة، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
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 بف عبد الرحمف، أبك جعفر البغكم األصـ، ثقة حافظ، مف العاشرة، مات سنة أربع :أحمد بف منيع
. كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند. 1كأربعيف كلو أربع كثمانكف، ركل لو الجماعة

ٍيعتـ بحثو في مركيات يزيد بف : تخريج الحديث رى . (الحديث الثالث) زي

ًنيعو حدثنا إسماعيؿ -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث السادس حدثنا أىٍحمىدي بف مى
ٍيًد بف عبد الرحمف عف أيمِّسًو أيِّـس كيٍمثيكـو ًبٍنًت عيٍقبىةى قالت  مى بف إبراىيـ عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف حي

ٍيرنا سمعت رىسيكؿى المَّسًو  ٍيرنا أك نىمىى خى . 2يقكؿ ليس ًباٍلكىاًذًب مف أىٍصمىحى بيف الناس فقاؿ خى

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تقدـ بحثو في مركيات مسمـ الحديث الثالث :تخريج الحديث

أخبرنا مىٍحميكدي بف غىٍيالفى قاؿ حدثنا  -:رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري :الحديث السابع
ٍيجو قاؿ أىٍنبىأىنىا إسماعيؿ عف مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف ًعٍكًرمىةى عف بف  رى محمد بف بىٍكرو قاؿ أىٍنبىأىنىا بف جي

. 3مف بىدَّسؿى ًدينىوي فىاٍقتيميكهي :  قاؿ رسكؿ المَّسًو ،عىبَّساسو قاؿ

: الترجمة لركاة الحديث

 عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج األمكم مكالىـ المكي، ثقة فقيو فاضؿ ككاف يدلس :ابف جريج
 ، كلـ يثبت،كيرسؿ مف السادسة، مات سنة خمسيف أك بعدىا كقد جاكز السبعيف كقيؿ جاكز المئة

  .4ركل لو الجماعة

بف عثماف البرساني أبك عثماف البصرم، صدكؽ قد يخطيء مف التاسعة، مات : محمد بف بكر
. 5سنة أربع كمئتيف، ركل لو الجماعة

                                                            
  (.1/85)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
 (.4/331)، (1938): ما جاء في إصالح ذات البيف، رقـ الحديث: البر كالصمة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
(. 7/104)، (4061): الحكـ في المرتد، رقـ الحديث: تحريـ الدـ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
(. 1/363)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
(. 1/470)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
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 العدكم مكالىـ أبك أحمد المركزم نزيؿ بغداد، ثقة مف العاشرة، مات سنة تسع :محمكد بف غيالف
  .1كثالثيف كقيؿ بعد ذلؾ ركل لو البخارم كمسمـ كالترمذم كالنسائي كابف ماجو

 

: تخريج الحديث

.  مف طريؽ سفياف4 كأحمد بمفظ نحكه،3 بمفظ نحكه، كابف ماجو بمفظ مثمو،2أخرجو البخارم
 مف طريؽ عبد 7كأخرجو الترمذم.  مف طريؽ حماد بف زيد بمفظ نحكه6 كأحمد5كأخرجو البخارم

. كىًىيب بمفظ نحكه مف طريؽ 9 بمفظ مثمو، كأحمد8كأخرجو النسائي. الكىاب الثقفي بمفظ نحكه
 مف طريؽ سعيد بف 11كأخرجو ابف الجاركد.  مف طريؽ عبد الكارث بمفظ مثمو10كأخرجو النسائي

كبىةأبي  تابعكا  ( كعبد الكارث كسعيدكىًىيبسفياف كحماد كعبد الكىاب ك)جميعيـ .  بمفظ مثموعىري
  .مىٍعمىر في الركاية عف أيكب

بمفظ   مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع إسماعيؿ في الركاية عف مىٍعمىر12كأخرجو الطبراني
  .نحكه

                                                            
 (.1/522 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 1
 (.3/1098)، (2854): ال يعذب بعذاب اهلل، رقـ الحديث: الجياد كالسير، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(. 2/848)، (2535): المرتد عف دينو، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 3
(. 1/219)، (1901): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
، (6524): حكـ المرتد كالمرتدة، رقـ الحديث: استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5
(6/2537 .)
 (.1/282)، (2551): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (.4/59)، (1458): ما جاء في المرتد، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 7
(. 7/104)، (4060): الحكـ في المرتد، رقـ الحديث: تحريـ الدـ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 8
 (. 1/282)، (2552): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

 (.7/104)، (4059): الحكـ في المرتد، رقـ الحديث: تحريـ الدـ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 10
 (.1/214)، (843): جراح العمد، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالمنتقى ابف الجاركد، 11
(. 11/315)، (11850): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 12
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إسناد النسائي حسف فيو محمد بف بكر كىك صدكؽ، كقد تكبع إسماعيؿ بف إبراىيـ في 
الركاية عف مىٍعمىر تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب 

كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا .  كعبد الكارث كسعيدكىًىيبتابعو سفياف كحماد كعبد الكىاب ك
. الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 .أخرجو البخارم: الحكـ الكمي عمى الحديث

اًىدي بف ميكسىى قاؿ حدثنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري :الحديث الثامف حدثنا ميجى
ٍيرىةى قاؿ  ال  قاؿ رسكؿ المَّسًو ،إسماعيؿ عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىًعيًد بف اٍلميسىيَّسًب عف أبي ىيرى

شيكا كال ييسىاًكـٍ الرَّسجيؿي عمى سىٍكـً أىًخيًو كال يىٍخطيٍب عمى ًخٍطبىًة أىًخيًو كال  اًضره ًلبىادو كال تىنىاجى يىًبيعىفَّس حى
ا ليا ما كىتىبى اهلل ليا ًلتيٍنكىحى فىًإنَّسمى ٍرأىةي طىالؽى أيٍخًتيىا ًلتىٍكتىًفئى ما في ًإنىاًريىا كى تىٍسأىٍؿ اٍلمى

1 .

: الترجمة لركاة الحديث

 الخكازمي، كىك الختمي أبك عمي نزيؿ بغداد، ثقة مف العاشرة، مات سنة أربع :مجاىد بف مكسى
. 2كأربعيف كلو ست كثمانكف ركل لو مسمـ كاألربعة

: تخريج الحديث

ٍيعتـ بحثو في مركيات يزيد بف  رى . (الحديث الثالث) عند البخارم زي

 (غندر) مركيات محمد بف جعفر: رابعان 

: محمد بف جعفر، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

اليذلي مكالىـ أبك عبد اهلل البصرم المعركؼ بغندر صاحب الكرابيس  ىك محمد بف جعفر
 .4، مات سنة ثالث أك أربع كتسعيف3ككاف ربيب شعبة

                                                            
(. 7/258)، (4502): سـك الرجؿ عمى سـك أخيو، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
 (.1/520)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 25/5)، تيذيب الكماؿ المزم، 3
(. 1/472)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
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: أقكاؿ العمماء فيو

 .1"كاف ثقة: "قاؿ ابف سعد -
كاف صدكقان ككاف مؤديان كفي حديث شعبة : "كقاؿ ابف أبي حاتـ سألت أبي عف غندر فقاؿ -

 .2"ثقة
 .3"ثقة صحيح الكتاب إال أف فيو غفمة، مف التاسعة: "كقاؿ ابف حجر -
 .4"غندر الحافظ المتقف المجكد: "كقاؿ الذىبي -

ًميُّي بف عبد المَّسًو حدثنا محمد بف  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ البخارم :الحديث األكؿ حدثنا عى
اًر في شىًريجو مف  بىٍيري رىجيالن مف األىٍنصى ـى الزُّي اصى ٍعفىرو أخبرنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى قاؿ خى جى

رَّسةً  اًرؾى   فقاؿ النبي5اٍلحى اًرمُّي ، اٍسًؽ يا زيبىٍيري ثيَّـس أىٍرًسٍؿ اٍلمىاءى إلى جى  يا رىسيكؿى المَّسًو أىٍف : فقاؿ األىٍنصى
فى كجيو،كاف بف عىمَّسًتؾى  ٍدرً : ثيَّـس قاؿ، فىتىمىكَّس  اٍسًؽ يا زيبىٍيري ثيَّـس اٍحًبٍس اٍلمىاءى حتى يىٍرًجعى إلى اٍلجى

 ثيَّـس ،6
اًرؾى  اًرمُّي   النبي 7 كىاٍستىٍكعىى،أىٍرًسٍؿ اٍلمىاءى إلى جى ٍكـً حيف أىٍحفىظىوي األىٍنصى ًريًح اٍلحي قَّسوي في صى بىٍيًر حى ًلمزُّي

ا ًبأىٍمرو لىييمىا فيو سىعىةه  مىٍيًيمى بىٍيري ،كاف أىشىارى عى   فما أىٍحًسبي ىذه اآليىاًت إال نىزىلىٍت في ذلؾ: قاؿ الزُّي
                      8 9 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

                                                            
(. 7/296)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 1
(. 7/221)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 2
 (.1/472)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
(. 1/300)، تذكرة الحفاظ الذىبي، 4
في غريب  الفارؽ،(ىػ538)الزمخشرم، محمكد بف عمر ت شرج، ىي جمع شرجة أك شرج كىك المسيؿ،:  شريج الحرة5

(. 2/237)بيركت، : دار المعرفة. 2عمي محمد البجاكم، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط: ، تحقيؽالحديث
 (.2/237)، الفارؽ في غريب الحديث،الزمخشرمما رفع مف أعضاد المزرعة ليمسؾ الماء كالجدار، :  الجدر6
 (.1/59)، تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـاستكفى، :  استكعى7
 .(65) سكرة النساء، اآلية 8
، رقـ "فال كربؾ ال يؤمنكف حتى يحكمكؾ فيما شجر بينيـ"قكلو تعالى: التفسير، باب:، كتابالجامع الصحيح البخارم، 9

(. 4/1674)، (4039): الحديث
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كالىما .  أيضان مف طريؽ شعيب2كأخرجو البخارم.  مف طريؽ ابف جريج1أخرجو البخارم
  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (ابف جريج كشعيب)كالىما 

 مف طريؽ عبد اهلل بف المبارؾ كقد تابع محمد بف جعفر في الركاية عف 3كأخرجو البخارم
  .مىٍعمىر بمفظ نحكه

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع محمد في ركايتو عف مىٍعمىر تابعو عبد اهلل 

كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا . في ركايتو عف الزىرم تابعو ابف جريج كشعيب كتكبع مىٍعمىر

. الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

أخرجو البخارم، كأخرجو مسمـ مف طريؽ عركة عف عبد اهلل بف الزبير : الحكـ الكمي عمى الحديث

. عف الزبير

أخبرنا قيتىٍيبىةي بف سىًعيدو قاؿ حدثنا محمد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثاني
اًرشىةى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  ٍعفىرو عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عيٍركىةى عف عى دخؿ عمييا كىًعٍندىىىا  بف جى

ا أبك بىٍكرو فقاؿ النبي اًريىتىاًف تىٍضًربىاًف ًبديفَّسٍيًف فىاٍنتىيىرىىيمى . 4دىٍعييفَّس فإف ًلكيؿِّس قىٍكـو ًعيدنا  جى

: الترجمة لركاة الحديث

 اسمو يحيى كقيؿ عمي، : يقاؿ،بف جميؿ بف طريؼ الثقفي أبك رجاء البغالنيىك ا :قتيبة بف سعيد
. 5ثقة ثبت مف العاشرة، مات سنة أربعيف عف تسعيف سنة، ركل لو الجماعة

:  تخريج الحديث

                                                            
 (.2/832)، (2233): شرب األعمى إلى الكعبيف، رقـ الحديث: المساقاة كالشرب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
 (.2/964)، (2561): إذا أشار اإلماـ بالصمح، رقـ الحديث: الصمح، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
 (.2/832) ،(2232): شرب األعمى قبؿ األسفؿ، رقـ الحديث: المساقاة كالشرب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3
(. 3/195)، (1593): المعب بيف يدم اإلماـ يـك العيد، رقـ الحديث: صالة العيديف، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
(. 1/454)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
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 . مف طريؽ عمرك بف الحارث2كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ عقيؿ1أخرجو البخارم

. مػػػػػؽ األكزاعػػػػػػف طرمػػ ـ4دػػػػػػػػق أحـػػػػػػػػكأخرج. سػػػػف أفػػػالؾ بػػػػػػؽ ـػػػػػػػػف طرمػػػ ـ3مػػػػػػػػػػق النسائػػػػػكأخرج

سحاؽ )جميعيـ .  مف طريؽ إسحاؽ بف راشد5كأخرجو ابف حباف عقيؿ كعمرك كمالؾ كاألكزاعي كا 
. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه (بف راشد

  . مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم بمفظ نحكه6كأخرجو الطبراني

  .نحكه

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع محمد بف جعفر في الركاية عف مىٍعمىر تابعو 

عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم تابعو عقيؿ كعمرك 

سحاؽ بف راشد كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر . كمالؾ كاألكزاعي كا 

. لـ يخطئ فيو

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا يىٍعقيكبي بف إبراىيـ الدَّسٍكرىًقيُّي عف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثالث
ٍعفىرو قاؿ حدثنا مىٍعمىر قاؿ أخبرني عبد المَّسًو بف طىاكيسو عف أبيو عف ابف عىبَّساسو قاؿ  مَّسًد بف جى ميحى

قَّستى رسكؿ المَّسًو  ٍحفىةى كىألىٍىًؿ نىٍجدو قىٍرننا كىألىٍىًؿ اٍليىمىًف كى مىٍيفىًة كىألىٍىًؿ الشَّساـً اٍلجي ًدينىًة ذىا اٍلحي  ألىٍىًؿ اٍلمى

                                                            
، (944): إذا فاتو العيد يصمي ركعتيف ككذلؾ النساء، رقـ الحديث: العيديف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
 (.3/1298)، (3337: )قصة الحبش، رقـ الحديث: المناقب، باب: ، ككتاب(1/335)
، (892): الرخصة في المعب الذم ال معصية فيو، رقـ الحديث: صالة العيديف، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(2/608 .)
: الرخصة في االستماع إلى الغناء كضرب الدؼ يـك العيد، رقـ الحديث: صالة العيديف، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،3
(1597) ،(3/196 .)
 (.6/84)، (24585): ، رقـ الحديث مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ،4
، رقـ الحديث: ، كتابصحيح ابف حباف ابف حباف، 5 ، (5869): ذكر البياف بأف أبا بكر خرؽ دفكفيما في ذلؾ اليـك
(13/608.) 
(. 23/180)، (285): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 6
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ـى  مىٍف كاف ديكفى ذلؾ : قاؿ،يىمىٍممى جَّس كىاٍلعيٍمرىةى كى مىٍيًيفَّس ًممَّسٍف ًسكىاىيفَّس ًلمىٍف أىرىادى اٍلحى ًلمىٍف أتى عى  ىيفَّس ليـ كى
ٍيثي بىدىا حتى يىٍبميغى ذلؾ أىٍىؿى مىكَّسةى  مف حى

1 .

: الترجمة لركاة الحديث

بف كثير بف زيد بف أفمح العبدم مكالىـ أبك يكسؼ الدكرقي، ثقة مف ىك ا: يعقكب بف إبراىيـ

. 2العاشرة، مات سنة اثنتيف كخمسيف كلو ست كثمانكف سنة ككاف مف الحفاظ ركل لو الجماعة

 

: تخريج الحديث

 8كأخرجو النسائي. كىًىيب مف طريؽ 7 كالدارمي6 كأحمد5 كالنسائي4 كمسمـ3أخرجو البخارم
تابعا مىٍعمىر في الركاية عف عبد اهلل بف  ( كحمادكىًىيب) مف طريؽ حماد بف زيد كالىما 8النسائي

 مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع محمد بف جعفر في الركاية عف 9كأخرجو أحمد .طاكس بمفظ نحكه
  .بمفظ نحكه مىٍعمىر

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع محمد بف جعفر في الركاية عف مىٍعمىر تابعو 
.  كحمادكىًىيبعبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىرفي الركاية عف ابف طاكس تابعو 

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لـ يخطئ فيو في العراؽ

                                                            
(. 5/125)، (2657): مف كاف أىمو دكف الميقات، رقـ الحديث: مناسؾ الحج، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
 (.1/607)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
: ، ككتاب(2/554)، (1452): ميؿ أىؿ مكة لمحج كالعمرة، رقـ الحديث: الحج باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3

دخكؿ الحـر : أبكاب األمصار كجزاء الصيد، باب: ، ككتاب(2/555)، (1457): ميؿ أىؿ اليمف، رقـ الحديث: الحج، باب
 (.2/655)، (1748): كمكة بغير إحراـ، رقـ الحديث

 (.2/839)، (1181): مكاقيت الحج كالعمرة، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
 (.5/124)، (2654): ميقات أىؿ اليمف، رقـ الحديث: مناسؾ الحج، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 5
 (.1/252)، (2272): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (.2/47)، (1792): المكاقيت كالحج، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 7
 (.5/124)، (2654): ميقات أىؿ اليمف، رقـ الحديث: مناسؾ الحج، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 8
 (.1/332)، (3066): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9
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 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا اٍلعىبَّساسي بف يىًزيدى قاؿ حدثنا غيٍندىره -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث األكؿ
كىـً بف أىبىافى عف ًعٍكًرمىةى عف ابف عىبَّساسو أىفَّس رىجيالن ظىاىىرى مف اٍمرىأىًتًو فىغىًشيىيىا قبؿ  ثنا مىٍعمىر عف اٍلحى

مىؾى عمى ذلؾ فقاؿ يا رىسيكؿى المَّسًو رأيت بىيىاضى  أىٍف ييكىفِّسرى فىأىتىى النبي مى  فذكر ذلؾ لو فقاؿ ماحى
ًحؾى رسكؿ المَّسًو 1ًحٍجمىٍييىا قىٍعتي عمييا فىضى ًر فمـ أىٍمًمٍؾ نىٍفًسي أىٍف كى بىيىا حتى   في اٍلقىمى كىأىمىرىهي أىال يىٍقرى
ييكىفِّسرى 

2 .

: الترجمة لركاة الحديث

الحكـ بف أباف العدني أبك عيسى، صدكؽ عابد كلو أكىاـ، مف السادسة مات سنة أربع : ابف أباف
. 3(4ر)كخمسيف ككاف مكلده سنة ثمانيف 

 بف حبيب البحراني البصرم، كيمقب عباسكيو كيعرؼ بالعبدم، كاف قاضي: العباس بف يزيد
. ، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند4ىمذاف، صدكؽ يخطيء، مف صغار العاشرة، ركل لو ابف ماجو

: تخريج الحديث

 8كأخرجو الحاكـ.  مف طريؽ الفضؿ بف مكسى7 كالنسائي6 كالترمذم5أخرجو أبك داكد
كأخرجو .  مف طريؽ حفص بف عمر العدني"السنف الكبرل" ك" السنف الصغرل"  في1كالبييقي
 .مف طريؽ بف جريج 2الطبراني

                                                            
، غريب الحديث :(ىػ388) الحجؿ، الخمخاؿ، انظر، الخطابي، أحمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي البستي أبك سميماف ت1

 (.1/393)، (ىػ 1402)مكة المكرمة، : عبد الكريـ إبراىيـ العزباكم، جامعة أـ القرل: تحقيؽ
(. 1/666)، (2065): المظاىر يجامع قبؿ أف يكفر، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
(. 1/174)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
(. 1/294)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
، (2225: )، كحديث رقـ(2/268)، (2223): في الظيار، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 5
(2/268 .)
، (1199): ما جاء في المظاىر يكاقع قبؿ أف يكفر، رقـ الحديث: الطالؽ كالمعاف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6
(3/503.) 
 (.6/167)، (3457): الظيار، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 7
 (.2/222)، (2817): الطالؽ، رقـ الحديث: ، كتابالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 8
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رككه عف مىٍعمىر عف  (الفضؿ بف مكسى كحفص بف عمر العدني كبف جريج) جميعيـ 
  .الحكـ عف عكرمة عف بف عباس مرفكعان 

 3ىذا الحديث ركاه أىؿ العراؽ عف مىٍعمىر مكصكالن كخالفيـ عبد الرزاؽ فركاه في مصنفو
 .عف مىٍعمىر مرسالن 

 عف 5كأخرجو أبك داكد .4كأخرجو النسائي أيضان مف طريؽ عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر مرسالن 
 عف معتمر بف سميماف عف الحكـ 6سفياف عف الحكـ بف أباف عف عكرمة مرسالن كأخرجو النسائي

قاؿ : ، كقاؿ ابف أبي حاتـ7المرسؿ أكلى بالصكاب مف المسند: كقاؿ النسائي. عف عكرمة مرسالن 
  .8 مرسؿ أبي ىك خطأ إنما ىك عف عكرمة أف النبي

مىٍعمىر بف راشد يعتبر شاذان، عمى أنو قد ركاه عف عبد الرزاؽ مرسالن، كلعؿ : قاؿ الكادعي
  .9الكصؿ مما حدث بو بالبصرة

ىذا إسناد مرسؿ رجالو ثقات غير الحكـ بف أباف ففيو ضعؼ مف قبؿ : كقاؿ األلباني
حفظو كقد اضطرب في إسناده فأرسمو مرة كما في ركاية سفياف كغيره ككصمو مرة أخرل كما في 

اعتبر أف اإلضطراب جاء مف الحكـ بف أباف، كالكادعي اعتبر أف  ركاية إسماعيؿ كمىٍعمىر فاأللباني
كالدليؿ عمى أف قكؿ الكادعي أقرب . الشذكذ جاء مف مىٍعمىر كأف ىذا الحديث مما حدث بو بالبصرة

.  أف البصرييف رككه عف مىٍعمىر مسندان كركاه عبد الرزاؽ عنو مرسالن ،لمصكاب كأف الكىـ مف مىٍعمىر

                                                                                                                                                                              
: ، كتابكالسنف الكبرل، (3/138)، (2733): الظيار، رقـ الحديث: اإليالء، باب: ، كتابالسنف الصغرل البييقي، 1

(. 7/634)، (15259): ال يقربيا حتى يكفر، رقـ الحديث: الظيار، باب
 (.11/236)، (11599): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 2
(. 6/430)، (11525): المكاقعة لمتكفير، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتاب المصنؼ عبد الرزاؽ،3
(. 6/167)، (3458): الظيار، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
 (.2/268)، (2221): في الظيار، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابسنف أبك داكد أبك داكد، 5
 (.6/167)، (3459): الظيار، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 6
 .المصدر السابؽ 7
 (.1/430)، عمؿ الحديث ابف أبي حاتـ، 8
: دار اآلثار لمنشر كالتكزيع. 2، طأحاديث معمة ظاىرىا الصحة الكادعي، أبي عبد الرحمف مقبؿ بف ىادم، 9
(. 1/217)، (230: )، رقـ الحديث(ـ2000/ىػ1421)
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 :الصكاب أف الحديث مرسؿ، كقد صححو األلباني لشكاىده، حيث قاؿ: الحكـ الكمي عمى الحديث
نما صححتو لشكاىده،ضعيؼ مرسؿ كمكصكؿ، ألف مداره عمى الحكـ"  .1" كقد عرفت حالو، كا 

ًكيـو ثنا محمد بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الثاني حدثنا يحيى بف حى
تىٍحتىوي عىٍشري ًنٍسكىةو  مىمىةى كى ـى غىٍيالفي بف سى ٍعفىرو ثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـو عف بف عيمىرى قاؿ أىٍسمى جى

ٍذ ًمٍنييفَّس أىٍربىعنا فقاؿ لو النبي . 2 خي

: الترجمة لركاة الحديث

ـ أبك سعيد البصرم، ثقة حافظ عابد مصنؼ، مف العاشرة، مات سنة ست ِّكالمؽ: يحيى بف حكيـ
. 3كخمسيف

: تخريج الحديث

 5كأخرجو أحمد . مف طريؽ بحر السقاء تابع مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم4أخرجو الطبراني
كبىة مف طريؽ سعيد بف أبي 7 كأحمد6كأخرجو الترمذم.  بف إبراىيـ مف طريؽ إسماعيؿ5أحمد . عىري

كبىة   مف طريؽ عبد9كأخرجو أحمد.  مف طريؽ مركاف بف معاكية8كأخرجو ابف أبي شيبة. عىري

                                                            
 (.6/424) ،(1925: )، رقـ الحديث(ـ2002/ىػ1423)الككيت، : مؤسسة غراس لمنشر. 1، طصحيح أبك داكد األلباني، 1
، (1953): الرجؿ يسمـ كعنده أكثر مف أربع نسكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
(1/628 .)
 (.1/589)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
 (.18/263)، (658): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 4
(. 2/13)، (4609): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
، (1128): ما جاء في الرجؿ يسمـ كعنده عشر نسكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6
(3/435.) 
 (.2/83)، (5558):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 7
 (.4/3)، (17182): ما جاء في الرجؿ يسمـ كعنده عشر نسكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالمصنؼ ابف أبي شيبة، 8

 (.2/44)، (5027): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9
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 مف طريؽ الفضؿ 3 كالحاكـ2كأخرجو ابف حباف.  مف طريؽ سفياف الثكرم1كأخرجو البييقي. األعمى
  . مف طريؽ المحاربي كيحيى بف أبي كثير4كأخرجو الحاكـ. الفضؿ بف مكسى كعيسى بف يكنس

 رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع محمد بف جعفر تابعو ،إسناد ىذا الحديث ظاىره الصحة
كبىةإسماعيؿ بف عمية كسعيد بف أبي   كمركاف كسفياف الثكرم كعيسى بف يكنس ، كىما بصريافعىري

 كيحيى بف أبي كثير كىك بصرم نزيؿ ، كالفضؿ بف مكسى كىك خراساني،كالمحاربي كىـ ككفيكف
  .كتكبع مىٍعمىر تابعو بحر السقاء كىك بصرم ضعيؼ. اليمامة

فيذا الحديث تفرد أىؿ العراؽ في ركايتو عف مىٍعمىر مكصكالن، كقد ركاه عبد الرزاؽ عف 
مىٍعمىر عف الزىرم في مصنفو مرسالن 

  .6، كركاه مالؾ بف أنس عف ابف شياب مرسالن 5

كقد حكـ اإلماـ مسمـ بف الحجاج : "كقد صححو الحاكـ كالبييقي كابف القطاف قاؿ الحاكـ
أف ىذا الحديث مما كىـ فيو مىٍعمىر بالبصرة فإف ركاه عنو ثقة خارج البصرييف حكمنا بالصحة 

فكجدت سفياف الثكرم كعبد الرحمف بف محمد المحاربي كعيسى بف يكنس كثالثتيـ ككفيكف حدثكا 
 كالذم يؤدم إليو اجتيادم أف مىٍعمىر بف راشد :كقاؿ... بو عف مىٍعمىر عف الزىرم عف سالـ عف أبيو

 كالدليؿ عميو أف الذيف كصمكه عنو مف أىؿ ، ككصمو مرة، أرسمو مرة،حدث بو عمى الكجييف
.  7"فإف الزيادة مف الثقة مقبكلةكلذا  ، كالكصؿ أكلى مف اإلرساؿ،البصرة فقد أرسمكه أيضان 

. 8"كقد ركيناه عف غير أىؿ البصرة مكصكالن : "كقاؿ البييقي

                                                            
(. 7/182)، (13821): ، رقـ الحديثسنف البييقي الكبرل البييقي، 1
: ، كرقـ حديث(9/465)، (4157): نكاح الكفار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح ابف حباف ابف حباف، 2
(4158) ،(9/466.) 
(. 2/209)، (2783): حديثاؿ، رقـ (2/209)، (2781): ، رقـ الحديثالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 3
(. 2/210)، (2782: )، رقـ الحديث(2/210)، (2780): ، رقـ الحديثالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 4
، (12621): مف فرؽ اإلسالـ بينو كبيف امرأتو، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابمصنؼ عبد الرزاؽ عبد الرزاؽ، 5
: ، رقـ الحديث(ىػ1408)بيركت، : مؤسسة الرسالة. 1شعيب األرنؤكط، ط: ، تحقيؽالمراسيؿ، كانظر، أبك داكد، (7/162)
(234) ،(1/198.) 
(. 2/586)، (1218): جامع الطالؽ، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابمكطأ مالؾ مالؾ، 6
 (210-2/209)، المستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 7
(. 7/182)، (13826): مف يسمـ كعنده أكثر مف أربع نسكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: كتاب ،السنف الكبرل البييقي، 8
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إف حديث الزىرم عف سالـ عف أبيو مف ركاية مىٍعمىر في قصة غيالف : "كقاؿ ابف القطاف 
  .1"صحيح كلـ يعتؿ عميو مف ضعفو بأكثر مف االختالؼ عمى الزىرم

كال يفيد ذلؾ شيئان، فإٌف ىؤالء كميـ إنما ": "تعقيبو عمى كالـ الحاكـ"قاؿ ابف حجر في 
ف كانكا مف غير أىميا، كعمى تقدير تسميـ أنيـ سمعكا منو بغيرىا، فحديثو  سمعكا منو بالبصرة كا 
ما إذا  الذم حدث بو في غير بمده مضطرب ألنو كاف يحدث في بمده مف كتبو عمى الصحة، كا 

رحؿ فحدىث مف حفظو بأشياء كىـ فييا، اتفؽ عمى ذلؾ أىؿ العمـ بو كابف المديني كالبخارم كأبي 
 . 2حاتـ كيعقكب بف شيبة كغيرىـ

.  3"المرسؿ أصح: "قاؿ أبك زرعة كأعمو أبك زرعة كأبك حاتـ كالبخارم كأحمد كابف عبد البر

سألت محمدان عف حديث مىٍعمىر عف الزىرم : "كقاؿ الترمذم .4"ىك كىـ: "كقاؿ أبك حاتـ
فقاؿ ىك حديث غير محفكظ إنما ركل ىذا مىٍعمىر بالعراؽ كقد ركم عف مىٍعمىر ... عف سالـ عف أبيو

دثت عف محمد  عف الزىرم ىذا الحديث مرسالن كركل شعيب بف أبي حمزة كغيره عف الزىرم قاؿ حي
. 5"بف سكيد الثقفي أف غيالف بف سممة أسمـ قاؿ محمد كىذا أصح

أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيالف كرجع : "كقاؿ أحمد في ركاية ابنو صالح مىٍعمىر
 ليس بصحيح كالعمؿ عميو كاف عبد الرزاؽ يقكؿ عف مىٍعمىر عف: "، كقاؿ"باليمف فجعمو منقطعان 

. 6"الزىرم مرسالن 

                                                            
بياف الكىـ : (ىػ628)ت  ابف القطاف، عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم الفاسي، أبك الحسف ابف القطاف،1

:  كانظر(.3/500)، (ـ1997/ىػ1418)الرياض، : دار طيبة. 1الحسيف آيت سعيد، ط: ، تحقيؽكاإليياـ في كتاب األحكاـ
 (.40ص)الرد عمى ابف القطاف في كتابو بياف الكىـ كاإليياـ، 

، (1527): مكانع النكاح، رقـ الحديث: النيي عف الخطبة عمى الخطبة، باب: ، كتابالتمخيص الحبير ابف حجر، 2
(3/367 .)
 (.1/400)، (1199): ، رقـ الحديثعمؿ الحديث ابف أبي حاتـ، 3
 (.1/401)، (1200): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 4
صبحي السامرائي، أبك المعاطي النكرم، محمكد : ، تحقيؽعمؿ الترمذم الكبير:  الترمذم، رتبو أبك طالب القاضي5

 (.1/164)، (283: )، رقـ الحديث(ىػ1409)بيركت، : مكتبة النيضة. 1الصعيدم، ط
النكت عمى مقدمة ابف : (ىػ794) الزركشي، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي الشافعي، ت6

 (.2/317)، (ـ1998/ىػ1419)الرياض، : أضكاء السمؼمكتبة . 1زيف العابديف بف محمد بال فريج، ط: ، تحقيؽالصالح
(. 3/123)، (2997): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةالدارقطني، : انظر
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قاؿ عبد الرزاؽ لـ يسند لنا مىٍعمىر حديث غيالف بف سممة أنو أسمـ : "كقاؿ ابف عبد البر
  .1"كعنده عشر نسكة

إال  عف أبيو عف سالـ الزُّيٍىًرٌم، عىف مىٍعمىر، ركاه عف الحديث ال نعمـ أحدان  كىذا: كقاؿ البزار
. 2كأفسده باليمف فركاه مرسالن  أىؿ البصرة

 .3"ىك مما أخطأ فيو مىٍعمىر بالبصرة": "ذخيرة الحفاظ"كقاؿ القيسراني في 

قاؿ مسمـ أنو كاف عند الزىرم في قصة غيالف حديثاف أحدىما مرفكع  :كقاؿ ابف حجر
 فأما المرفكع فركاه عقيؿ عف الزىرم ، فأدرج مىٍعمىر المرفكع عمى إسناد المكقكؼ،مكقكؼ كاآلخر

 كأما ، الحديث...قاؿ بمغنا عف عثماف بف محمد بف أبي سكيد أف غيالف أسمـ كتحتو عشر نسكة
 ...المكقكؼ فركاه الزىرم عف سالـ عف أبيو أف غيالف طمؽ نساءه في عيد عمر كقسـ ميراثو

.  4الحديث

كيؤيد ذلؾ ما نقمو عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر قاؿ فمما قدـ عمينا قاؿ إني قد غمطت في حديثيف 
كحدثتيـ عف الزىرم عف سالـ ... ككل أسعد بف زرارة حدثتيـ عف الزىرم عف أنس أف النبي 

عف أبيو أف غيالف بف سممة أسمـ كعنده عشر نسكة قاؿ مىٍعمىر ذىبت إلى حديث الزىرم عف سالـ 
 .5عف أبيو أف غيالف بف سممة طمؽ نساءه كقسـ مالو الحديث

نما ىك مرسؿ :الحكـ الكمي عمى الحديث  .الحديث ال يصح مرفكعان كا 

مىٍيدمركيات محمد بف : خامسان   حي

: محمد بف حميد، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

                                                            
(. 12/55)، التمييد ابف عبد البر، 1
(. 12/257)، (6017): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 2
 (.2/935)، (1931): ، رقـ الحديثذخيرة الحفاظ ابف القيسراني، 3

، (ـ1992/ىػ1412)بيركت، : دار الجيؿ. 1عمي محمد البجاكم، ط: ، تحقيؽاإلصابة في تمييز الصحابة ابف حجر، 4
(5/334 .)
(. 393-59/392)، تاريخ مدينة دمشؽ ابف عساكر، 5
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محمد بف حميد اليشكرم، أبك سفياف المىٍعمىرم، نزيؿ بغداد كقيؿ لو المىٍعمىرم؛ ألنو رحؿ  ىك
إلى مىٍعمىر، مات سنة اثنتيف كثمانيف كمئة

1 .

: أقكاؿ العمماء فيو

 .2"صالح الحديث: "كقاؿ عبد الرحمف سألت أبي عنو فقاؿ"... ثقة: "قاؿ يحيى بف معيف -
 .4"ليس بو بأس: "، كقاؿ النسائي"ثقة: "، كقاؿ أبك داكد3كذكره ابف حباف في الثقات -
. 5"ثقة مف التاسعة: "كقاؿ ابف حجر -

كحدثني محمد بف رىاًفعو حدثنا شىبىابىةي حدثني -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث األكؿ
ٍيرىةى عف النبي ٍرقىاءي عف أبي الزِّسنىاًد عف األىٍعرىًج عف أبي ىيرى نَّسةي فقالت  كى ٍت النَّساري كىاٍلجى اجَّس  قاؿ تىحى

ـٍ  سىقىطييي عىفىاءي الناس كى ميًني إال ضي نَّسةي فمالي ال يىٍدخي قىالىٍت اٍلجى بِّسًريفى كى النَّساري أيكًثٍرتي ًباٍلميتىكىبِّسًريفى كىاٍلميتىجى
ـي ًبًؾ مف أىشىاءي مف ًعبىاًدم كقاؿ ًلمنَّساًر أىٍنًت عىذىاًبي أيعىذِّسبي  نَّسًة أىٍنًت رىٍحمىًتي أىٍرحى ـٍ فقاؿ اهلل ًلٍمجى زيىي كىعىجى

عي قىدىمىوي عمييا ـٍ ًمٍمؤيىىا فىأىمَّسا النَّساري فال تىٍمتىًمئي فىيىضى ًلكيؿِّس كىاًحدىةو ًمٍنكي فىتىقيكؿي  ًبًؾ مف أىشىاءي مف ًعبىاًدم كى
يىا إلى بىٍعضو  ييٍزكىل بىٍعضي   .قىٍط قىٍط فىيينىاًلؾى تىٍمتىًمئي كى

ٍيدو عف مىٍعمىر عف  مى مَّسدى بف حي حدثنا عبد المَّسًو بف عىٍكفو اٍلًيالًليُّي حدثنا أبك سيٍفيىافى يعنى ميحى
ٍيرىةى أىفَّس النبي ٍعنىى  أىيُّيكبى عف بف ًسيًريفى عف أبي ىيرى نَّسةي كىالنَّساري كىاٍقتىصَّس الحديث ًبمى ٍت اٍلجى  قاؿ اٍحتىجَّس

. 6حديث أبي الزِّسنىادً 

: الترجمة لركاة الحديث

                                                            
 (.25/109،110)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
(. 7/231)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 2
(. 9/45)،  الثقات ابف حباف،3
(. 25/110)، تيذيب الكماؿ المزم، 4
 (.1/475)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
(. 4/2187)، (2846): الجنة كصفة نعيميا كأىميا، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
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بف سيريف أبك بكر بف أبي عمرة البصرم، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كاف  محمد ىك: ابف سيريف

. 1ال يرل الركاية بالمعنى مف الثالثة، مات سنة عشر كمائة، ركل لو الجماعة

 أبك بكر البصرم، ثقة ثبت حجة مف كبار فقياء العباد السٍِّختًياًنيِّ تميمة كيساف  أبي بفا ىك :أيكب

. 2مف الخامسة، مات سنة إحدل كثالثيف كلو خمس كستكف، ركل لو الجماعة

الياللي أبك محمد البغدادم، ثقة عابد مف العاشرة، مات سنة اثنتيف كثالثيف : عبد اهلل بف عكف

. 3عمى الصحيح، ركل لو مسمـ كالنسائي

 

: تخريج الحديث

" تفسيره"  في5كأخرجو الطبرم.  مف طريؽ محمد بف عبد الرحمف الطفاكم4أخرجو بف حباف
تابعا  (محمد بف عبد الرحمف الطفاكم كابف عمية)كالىما . مف طريؽ إسماعيؿ بف عمية" تفسيره"

  .مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ نحكه

 مف طريؽ عبد 7كأخرجو أحمد. مف طريؽ محمد بف ثكر" الكبرل" في 6كأخرجو النسائي
ٍيدتابعا محمد بف  (محمد بف ثكر كعبد الرزاؽ) كالىما .الرزاؽ مى . بمفظ نحكه  في ركايتو عف مىٍعمىرحي

                                                            
(. 1/483)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 1/117)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
 (.1/317)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
، (7476): ، ذكر البياف بأف أكثر أىؿ النار يككف مف المتكبركف كالجباركف، رقـ الحديثصحيح ابف حباف ابف حباف، 4
(16/518 .)
ؽ، : ، سكرة(ـ2000/ىػ1420)مؤسسة الرسالة، . 1أحمد شاكر، ط: ، تحقيؽجامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف الطبرم، 5

 (.26/170)، (30-29): رقـ اآلية
، (11522): ، رقـ الحديث"يـك نقكؿ لجينـ ىؿ امتألت كتقكؿ ىؿ مف مزيد" قكلو تعالى: ، بابالسنف الكبرل النسائي، 6
(6/468.) 
 (.2/276)، (7704): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
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ٍيدإسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع محمد بف  مى  في الركاية عف مىٍعمىر تابعو بف حي
ثكر كعبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو الطفاكم كبف 

. عمية

  .كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ بو

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًكيعو ثنا محمد بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الثاني حدثنا سيٍفيىافي بف كى
ٍيرىةى يقكؿ قاؿ أبك اٍلقىاًسـً إذا اٍستىمىجَّس  ٍيدو اٍلمىٍعمىرمُّي عف مىٍعمىر عف ىىمَّساـو قاؿ سمعت أىبىا ىيرى مى حي

 أحدكـ 1
في اٍليىًميًف فإنو آثىـي لو ًعٍندى المَّسًو مف اٍلكىفَّسارىًة التي أيًمر

2 .

: الترجمة لركاة الحديث

بف الجراح أبك محمد الرؤاسي الككفي كاف صدكقان إال أنو ابتمي بكراقو فأدخؿ : سفياف بف ككيع
، 3عميو ما ليس مف حديثو فنصح فمـ يقبؿ فسقط حديثو مف العاشرة، ركل لو الترمذم كابف ماجو

. كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند

: تخريج الحديث

ٍيد مف طريؽ عبد الرزاؽ كقد تابع محمد بف 2 كأحمد1 كمسمـ4أخرجو البخارم مى  في الركاية حي
كاهلل ألف يمٌج أحدكـ بيمينو في أىمو، آثـ لو عند اهلل مف أف يعطي كفارتو  ":بمفظ الركاية عف مىٍعمىر

  ".التي افترض اهلل عميو

                                                            
 استمج، مف المجاج كمعناه أف يحمؼ عمى شيء كيرل أف غيره خير منو فيقيـ عمى يمينو كال يحنث فيكفر فذلؾ آثـ لو، 1

، كاألثر النياية في غريب الحديثىك أف يرل أنو صادؽ فييا مصيب فيمج فييا كال يكفرىا، انظر، ابف األثير الجزرم، : كقيؿ
(. 4/233)، (لجج): مادة

(. 1/683)، (2114): النيي أف يستمج الرجؿ في يمينو، رقـ الحديث: الكفارات، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ماجو، بف ا2
(. 1/245)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
، رقـ ..."ال يؤاخذكـ اهلل بالمغك في أيمانكـ" قكؿ اهلل تعالى: اإليماف كالنذكر، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4

 (.6/2444)، (6250): الحديث
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ٍيدإسناد الحديث ضعيؼ فيو سفياف بف ككيع، كقد تكبع محمد بف  مى  في الركاية عف مىٍعمىر حي
  .تابعو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كعثماف بف عمر

.  كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

 . متفؽ عمى صحتو:الحكـ الكمي عمى الحديث

مركيات صفكاف بف عيسى : سادسان 

: صفكاف بف عيسى، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

صفكاف بف عيسى الزىرم أبك محمد البصرم القساـ، مات سنة مائتيف كقيؿ قبميا بقميؿ  ىك
. 3أك بعدىا

: قكاؿ العمماء فيوأ

 .4"كاف ثقة صالحان : "قاؿ ابف سعد -

 .5"بصرم ثقة: "كقاؿ العجمي -

 .6"صالح الحديث: "كقاؿ ابف أبي حاتـ سألت أبي فقاؿ -

 .7كذكره ابف حباف في الثقات -

 :ما تكبع عميو

                                                                                                                                                                              
النيي عف اإلصرار عمى اليميف فيما يتأذل بو أىؿ الحالؼ مما ليس حراـ، رقـ : اإليماف، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1

(. 3/1276)، (1655): الحديث
(. 2/278)، (7729): ، رقـ الحديثمسند أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
 (.1/277)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
 (.7/294)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 4
 (.1/467)، معرفة الثقات العجمي، 5
(. 4/425)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 6
 (.8/321)، الثقات ابف حباف، 7
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ٍفكىافي بف ًعيسىى -:  رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث األكؿ حدثنا بف اٍلميثىنَّسى ثنا صى

ٍدًرمِّس أىفَّس رىسيكؿى المَّسوً  مىمىةى عف أبي سىًعيدو اٍلخي  ريًريى  ثنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف أبي سى

مىى أىٍرنىبىًتوً  ٍبيىًتًو كىعى الىىا ًبالنَّساسً 1عمى جى الةو صى  أىثىري ًطيفو مف صى
2 .

:  الترجمة لركاة الحديث

محمد بف المثنى بف عبيد العنزم، أبك مكسى البصرم المعركؼ بالزمف مشيكر  ىك: ابف المثنى

بكنيتو كباسمو، ثقة ثبت، مف العاشرة ككاف ىك كبندار فرسي رىاف كماتا في سنة كاحدة، ركل لو 

. ، كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند3الجماعة

 

: تخريج الحديث

 مف 8 كأحمد7كأخرجو البخارم.  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي6 كأحمد5 كمسمـ4أخرجو البخارم
 مف طريؽ 10كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ عمي بف المبارؾ9كأخرجو البخارم.  مف طريؽ ىماـ8كأحمد

                                                            
 (.1/41)، (أرنب): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرابف األثير الجزرم، : طرؼ األنؼ، انظر:  أرنبتو1
: ككتاب. (1/236)، (894): تفريع أبكاب الرككع كالسجكد، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2

 (.1/239)، (911): السجكد عمى األنؼ، رقـ الحديث: الصالة، باب
(. 1/505)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
ىؿ يصمي اإلماـ بمف حضر كىؿ يخطب يـك الجمعة في : الجماعة كاإلمامة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4

: مف لـ يمسح جبيتو كأنفو حتى صمى، رقـ الحديث: صفة الصالة، باب: ، ككتاب(1/238)، (638): المطر، رقـ الحديث
 (.2/709)، (1912: )التماس ليمة القدر في السبع األكاخر، رقـ الحديث: صالة التراكيح، باب: ، ككتاب(1/287)، (801)
(. 2/826)، (1167): فضؿ ليمة القدر كالحث عمى طمبيا، رقـ الحديث: الصياـ، باب:، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
 (.3/60)، (11597): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
، (780): السجكد عمى األنؼ كالسجكد عمى الطيف، رقـ الحديث: صفة الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
(1/280.) 
(. 3/74)، (11722): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
، (1931):  صبيحة عشريف، رقـ الحديثاالعتكاؼ كخركج النبي : االعتكاؼ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 9
(2/716.) 

(. 2/826)، (1167): فضؿ ليمة القدر كالحث عمى طمبيا، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 10
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تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  (ىشاـ كىماـ كعمي ابف المبارؾ كاألكزاعي)جميعيـ . طريؽ األكزاعي
  .بمفظ نحكه يحيى بف أبي كثير

 مف طريؽ عيسى بف 3كأخرجو أبي داكد.  مف طريؽ عبد الرزاؽ2 كأبي داكد1كأخرجو مسمـ
  .بمفظ نحكه تابعا صفكاف في الركاية عف مىٍعمىر (عبد الرزاؽ كعيسى) كالىما .بف يكنس

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع صفكاف في الركاية عف مىٍعمىر تابعو عيسى 
كعبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىر تابعو ىشاـ كىماـ كعمي ابف المبارؾ 

كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في . كاألكزاعي في الركاية عف يحيى
. العراؽ لـ يخطئ فيو

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

  :ما تفرد فيو

ٍفكىافي بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ النساري: الحديث األكؿ أخبرنا ًىالؿي بف ًبٍشرو قاؿ حدثنا صى
مىمىةى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  ـٍ ًعيسىى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أبي سى  قاؿ الشُّيٍفعىةي في كؿ مىاؿو لـ ييٍقسى

ؽي فال شيٍفعىةى  ديكدي كىعيًرفىٍت الطُّيري قىعىٍت اٍلحي . 4فإذا كى

: الترجمة لركاة الحديث

ىك بف محبكب المزني، أبك الحسف البصرم، ثقة مف العاشرة، مات سنة ست : ىالؿ بف بشر
. 5كأبك داكد كالنسائي" جزء القراءة"كأربعيف، ركل لو البخارم في 

: تخريج الحديث
                                                            

(. 2/826)، (1167): فضؿ ليمة القدر كالحث عمى طمبيا، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
 (.1/236)، (895): السجكد عمى األنؼ كالجبية، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
(. 1/239)، (911): السجكد عمى األنؼ، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
 (.7/320)، (4704): ذكر الشفعة كأحكاميا، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،4
 (.1/575)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
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ىذا الحديث تفرد صفكاف بف عيسى في ركايتو عف مىٍعمىر عف الزىرم عف أبي سممة عف 
كخالفو عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر فركاه عف مىٍعمىر عف الزىرم عف . مرسالن  النبي 

أبي سممة عف جابر رضي اهلل عنو مكصكالن أخرج ركايتو البخارم، كأبك داكد، كالترمذم، كابف 
ىشاـ بف يكسؼ كأخرج ركايتو البخارم كركاه عنو عبد الكاحد بف زياد  كركاه أيضان . ماجو، كأحمد

.  كلعؿ مىٍعمىر شؾ فيو فركاه في البصرة مرة مرسالن كمرة مكصكالن . كىك بصرم كأخرج ركايتو البخارم

. صحيح مسندان مف غير ركاية صفكاف أخرجو البخارم: الحكـ الكمي عمى الحديث

كبىةمركيات سعيد بف أبي : سابعان   عىري

كبىةسعيد بف أبي  : ، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتوعىري

ىك ميراف العدكم أبك النضر البصرم، مكلى بف عدم بف يشكر، مات سنة ست كخمسيف 
. 1كمئة كقيؿ سنة سبع كخمسيف كمئة

: أقكاؿ العمماء فيو

 .2"خرةآبصرم ثقة ككاف اختمط ب: "قاؿ العجمي -

كثقو يحيى بف معيف : "كقاؿ. 3"ثقة إماـ تغير حفظو بأخرة كيتيـ بالقدر: "كقاؿ الذىبي -

نما كاف  كقاؿ أحمد كالنسائي كىك أكؿ مف صنؼ األبكاب بالبصرة لـ يكف لو كتاب كا 

 .4"يحفظ

 ككاف مف أثبت الناس ، كاختمط، كثير التدليس، لو تصانيؼ، حافظ،ثقة: "كقاؿ ابف حجر -

 .5" ، مف السادسة، ركل لو الجماعةقىتىادىةفي 

                                                            
(. 11/6)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
 (.1/403)، معرفة الثقات العجمي، 2
(. 1/264)نكر الديف عتر، : ، تحقيؽالمغني في الضعفاء الذىبي، 3
(. 1/177)، تذكرة الحفاظ الذىبي، 4
 (.1/239)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
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مَّسدو قاؿ حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ النساري: الحديث األكؿ سىفي بف ميحى أخبرنا اٍلحى
اًرشىةى عف النبي  قاؿ تيٍقطىعي يىدي  اٍلكىىَّساًب عف سىًعيدو عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف عىٍمرىةى عف عى

اًعدان  ٍبًع ًدينىارو فىصى السَّساًرًؽ في ري
1 .

: الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف عبد المجيد بف الصمت الثقفي، أبك محمد البصرم، ثقة تغير قبؿ مكتو بثالث : عبد الكىاب

 .2سنيف مف الثامنة، مات سنة أربع كتسعيف عف نحك مف ثماني سنة، ركل لو الجماعة

ىك ابف الصباح الزعفراني، أبك عمي البغدادم صاحب الشافعي كقد شاركو في : الحسف بف محمد

. 3الطبقة الثانية مف شيكخو، ثقة مف العاشرة، مات سنة ستيف أك قبميا بسنة

 

: تخريج الحديث

كأخرجو .  مف طريؽ إبراىيـ بف سعد7 كالدارمي6 كابف ماجو5 كمسمـ4أخرجو البخارم
 3 كأبي داكد2كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ يكنس1 كأحمد11 كالنسائي10 كأبي داكد9 كمسمـ8البخارم

                                                            
 (.8/78)، (4918): القدر الذم إذا سرقو السارؽ تقطع يده، رقـ الحديث: قطع السارؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
 (.1/368)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
 (.1/163 )،المصدر السابؽ 3
، (6407): ، رقـ الحديث"كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما" قكلو تعالى: الحدكد، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
(6/2492.) 
 (.3/1312)، (1684): حد السرقة كنصابيا، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
(. 2/862)، (2585): حد السارؽ، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 6
(. 2/226)، (2300): ما يقطع فيو اليد، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 7
، (6407): ، رقـ الحديث"كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما" قكلو تعالى: الحدكد، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 8
(6/2492 .)
 (.3/1312)، (1684): حد السرقة كنصابيا، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 9

 (.4/136)، (4384): ما يقطع فيو السارؽ، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 10
، (4917، 4916): القدر الذم إذا سرقو السارؽ قطعت يده، رقـ الحديث: قطع السارؽ، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،11
(8/78.) 
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كأخرجو .  مف طريؽ سميماف بف كثير6كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ سفياف5 كالنسائي4 كالترمذم3داكد
تابعكا  (إبراىيـ كيكنس كسفياف كسميماف بف كثير كزمعة) جميعيـ . مف طريؽ زمعة بمثمو7الطيالسي

  .مىٍعمىر في الركاية عف الزىرم

 مف طريؽ 11كأخرجو النسائي . مف طريؽ عبد الرزاؽ10 كأحمد9 كالنسائي8كأخرجو مسمـ
  . في الركاية عف مىٍعمىران تابعا سعيد (عبد الرزاؽ كعبد اهلل) كالىما .عبد اهلل بمثمو

كبىةإسناد النسائي ضعيؼ فيو سعيد بف أبي   كىك مدلس كلـ يصرح بالسماع، كقد تكبع عىري
سعيد في الركاية عف مىٍعمىر تابعو عبد اهلل ك عبد الرزاؽ كىك أحفظ أصحاب مىٍعمىر كتكبع مىٍعمىر في 

كىذه المتابعات دليؿ عمى أف ىذا . الركاية عف الزىرم تابعو إبراىيـ كيكنس كسفياف كسميماف كزمعة
. الحديث لما حدث بو مىٍعمىر في العراؽ لـ يخطئ فيو

.  متفؽ عمى صحتو:الحكـ الكمي عمى الحديث

: ا تفرد فيوـ

حدثنا عبد المَّسًو بف عبد الرحمف قاؿ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث األكؿ
كبىةى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـو عف أبيو أىفَّس  ٍعفىري بف عىٍكفو عف سىًعيًد بف أبي عىري حدثنا جى

                                                                                                                                                                              
 (.6/36)، (24125): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
(. 3/1312)، (1684): حد السرقة كنصابيا، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.4/136)، (4383): ما يقطع فيو السارؽ، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
(. 4/50)، (1445): ما جاء في كـ تقطع يد السارؽ، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4
(. 8/78)، (4921): القدر الذم إذا سرقو السارؽ قطعت يده، رقـ الحديث: قطع السارؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 5
(. 3/1312)، (1684): حد السرقة كنصابيا، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
 (.1/221)، (1583): ، رقـ الحديثمسند الطيالسي الطيالسي، 7
 (.3/1312)، (1684): حد السرقة كنصابيا، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
(. 8/78)، (4919): القدر الذم إذا سرقو السارؽ قطعت يده، رقـ الحديث: قطع السارؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 9

 (.6/163)، (25343): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
 (.8/78)، (4920): القدر الذم إذا سرقو السارؽ قطعت يده، رقـ الحديث: قطع السارؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 11
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اًلًو  رىسيكؿى المَّسوً  ٍليىٍشرىٍب ًبيىًميًنًو فإف الشَّسٍيطىافى يىٍأكيؿي ًبًشمى  قاؿ إذا أىكىؿى أحدكـ فىٍميىٍأكيٍؿ ًبيىًميًنًو كى
اًلوً  يىٍشرىبي ًبًشمى كى

1 .

: الترجمة لركاة الحديث

 ىك بف جعفر بف عمرك بف حريث المخزكمي، صدكؽ مف التاسعة، مات سنة: جعفر بف عكف
، كقاؿ 4"ككفي ثقة: "، كقاؿ العجمي3"ثقة: "، كقاؿ المزم2ست كقيؿ سبع كمائتيف ركل لو الجماعة

. 7"صدكؽ: "كقاؿ أبك حاتـ .6"ثقة: "، كقاؿ يحيى بف معيف5"كاف ثقة كثير الحديث: "كقاؿ ابف سعد

. 7"صدكؽ"
بف الفضؿ بف بيراـ السمرقندم أبك محمد الدارمي الحافظ صاحب : عبد اهلل بف عبد الرحمف

المسند ثقة فاضؿ متقف، مف الحادية، عشرة مات سنة خمس كخمسيف كلو أربع كسبعكف ركل لو 
. 8مسمـ كأبك داكد كالترمذم

: تخريج الحديث

مف " الكبرل" في 10كأخرجو النسائي.  مف طريؽ عبد الرزاؽ كعبد األعمى9أخرجو أحمد
ٍيعطريؽ يزيد بف  رى  مف طريؽ 11كأخرجو الحميدم.  عف مىٍعمىر عف الزىرم عف سالـ عف أبيوزي

 ثنا الزىرم قاؿ أخبرني أبك بكر بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عمر أنو سمع جده عبد :قاؿ .سفياف
كسمعت مىٍعمىران يحدثو بعد عف الزىرم عف : قاؿ سفياف: ...   قاؿ رسكؿ اهلل،اهلل بف عمر قاؿ

                                                            
(. 4/258)، (1800): الشيطاف يأكؿ بشمالو، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
 (.1/141)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 5/72)، تيذيب الكماؿ المزم، 3
(. 1/270)، معرفة الثقات العجمي، 4
(. 6/396)، الطبقات الكبرل  ابف سعد، 5
 (.2/485)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 6
(. 2/485)، المصدر السابؽ 7
 (.1/311)، تقريب التيذيب ابف حجر، 8
(. 2/146)، (6332): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

 (.4/199)، (6889): الشرب باليميف، رقـ الحديث: األشربة المحظكرة، باب: ، كتاب، السنف الكبرل النسائي10
(. 2/283)، (635): ، رقـ الحديثمسند الحميدم الحميدم، 11



153 

سالـ عف أبيو فقمت لو يا أبا عركة إنما ىك عف أبي بكر فقاؿ مىٍعمىر إنا عرضناه كربما قاؿ سفياف 
  .ىذا مما عرضناه

األصؿ في ىذا الصحيح الذيف رككه عف الزىرم عف أبي بكر ": "الكامؿ"قاؿ ابف عدم في 
بف عبد اهلل بف عبد اهلل بف عمر عف بف عمر كأخطأ مىٍعمىر في ىذا الحديث فقاؿ عف الزىرم عف 

  .1"سالـ عف أبيو

ىذا خطأ قمت قد تابع مىٍعمىر في ىذا الحديث عبد الرحمف بف إسحاؽ عف : قاؿ أبك حاتـ
عف الزىرم عف أبي بكر بف عبيد اهلل بف عبد اهلل ابف : الناس يقكلكف: الزىرم؟ فقاؿ أبك زرعة

 .2عمر، عف ابف عمر؛ كىذا الصحيح

كىكذا ركل مالؾ كابف عيينة، عف الزىرم، عف أبي بكر بف عبيد اهلل، عف " :كقاؿ الترمذم
 كركل مىٍعمىر كعقيؿ عف الزىرم عف سالـ عف ابف عمر، كركاية مالؾ كابف عيينة. ابف عمر

  .3"أصح

كقد ركل ىذا الحديث مىٍعمىر عف الزىرم عف سالـ عف ": "التمييد"كقاؿ ابف عبد البر في 

، كال يحفظ ىذا الحديث مف حديث "ابف عمر، كأخشى أف يككف خطأ مف مىٍعمىر؛ ألنو لـ يركه غيره

.  الزىرم عف سالـ، كلك كاف عند الزىرم عف سالـ ما حدث بو عف أبي بكر، كاهلل أعمـ

عف أبي بكر بف عبد اهلل بف  كركاه الناس عف الزىرم،. تفرد بو مىٍعمىر:" كقاؿ ابف حجر

فيحدث  سمع الحديث مف جماعة، الزُّيٍىًرمُّي  كىافى : فقاؿى ! خالفت الناس: ًلمىٍعمىرو  فقاؿ. أبيوً  عف عمر،

 "4...كمرة عف ىذا مرة عف ىذا

                                                            
يحيى مختار : ، تحقيؽالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ: (ىػ365):  ابف عدم، عبد اهلل بف عدم بف محمد أبك أحمد الجرجاني، ت1

 (.5/5)، (ـ1988/ىػ1409)بيركت، : دار الفكر. 3غزاكم، ط
(. 6/159)، (2415): ، رقـ الحديثعمؿ الحديث ابف أبي حاتـ، 2
، (1799): األطعمة، باب، ما جاءفي النيي عف األكؿ كالشرب بالشماؿ، رقـ الحديث: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
ما جاء في النيي عف األكؿ كالشرب بالشماؿ، رقـ : أبكاب األطعمة، باب: ، كتابالعمؿ الكبيرالترمذم، : كانظر. (4/257)

 (.288ص)، (554): الحديث
(. 8/413)، (9670): ، رقـ الحديثتحاؼ الميرةإ ابف حجر، 4
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كىك مما حدث بو مىٍعمىر باليمف كبالبصرة؛ ألنو ركاه عنو عبد األعمى كعبد الرزاؽ كسعيد 

كبىةبف أبي  الزىرم عف أبي بكر بف عبيد اهلل بف عمر عف : كالصكاب في إسناد ىذا الحديث... عىري

ف صح حديث مىٍعمىر عف الزىرم عف سالـ فيك إسناد آخر. جده عبد اهلل بف عمر كاهلل أعمـ  .1"كا 

. فمعؿ ىذا الحديث مما أخطأ فيو مىٍعمىر

 مسمـ مف طريؽ ال تصح ركاية مىٍعمىر كلكف الحديث ثابت في صحيح: الحكـ الكمي عمى الحديث

ال يأكمف أحد منكـ بشمالو " القاسـ بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عمر حدثو عف سالـ عف أبيو بمفظ

". كال يشربف بيا فإف الشيطاف يأكؿ بشمالو كيشرب بيا

ٍبدىةي عف سىًعيًد بف أبي -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الثاني حدثنا ىىنَّساده حدثنا عى
مىمىةى الثَّسقىًفيَّس  كبىةى عف مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف سىاًلـً بف عبد المَّسًو عف بف عيمىرى أىفَّس غىٍيالفى بف سى عىري

اًىًميَّسًة فىأىٍسمىٍمفى معو فىأىمىرىهي النبي  لىوي عىٍشري ًنٍسكىةو في اٍلجى ـى كى يَّسرى أىٍربىعنا ًمٍنييفَّس  أىٍسمى أىٍف يىتىخى
2 .

 

: الترجمة لركاة الحديث

ابف سميماف الكالبي أبك محمد الككفي قيؿ اسمو عبد الرحمف، ثقة ثبت، مف صغار الثامنة : عبدة
. 3مات سنة سبع كثمانيف كقيؿ بعدىا، ركل لو الجماعة

ابف السرم ابف مصعب التميمي أبك السرم الككفي، ثقة مف العاشرة، مات سنة ثالث : ىناد
  .4كمسمـ كاألربعة" خمؽ أفعاؿ العباد" كأربعيف كلو إحدل كتسعكف سنة، ركل لو البخارم في

                                                            
بالفكارد  تحاؼ الميرةإابف حجر، : كانظر. (112-11/111)، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ابف عبد البر، 1

: األطعمة، رقـ الحديث: ، أبكابالعمؿ الكبيرالترمذم، . (8/413)، (9670): رقـ الحديثالمبتكرة مف أطراؼ العشرة، 
(554) ،(288.) 
، (1128): ما جاء في الرجؿ يسمـ كعنده عشر نسكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
(3/435.) 
 (.1/379)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
(. 1/574)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
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. (الثاني)تـ بحثو في مركيات محمد بف جعفرما تفرد فيو عند ابف ماجو الحديث  :تخريج الحديث

 نىٍبيافمركيات الحارث بف : ثامنان 

 :، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتونىٍبيافالحارث بف 

. 1 الجرمي، أبك محمد البصرم، مات بعد الستيفنىٍبيافىك الحارث بف 

: أقكاؿ العمماء فيو

 .2"ضعفكه: "قاؿ الذىبي -
 .3"ضعيؼ الحديث: "قاؿ العجمي -
رجؿ صالح كلـ يكف يعرؼ بالحديث، كال : "كقاؿ أحمد"... ال يكتب حديثو: "قاؿ ابف عدم -

 .4"يحفظو منكر الحديث
 متركؾ الحديث ضعيؼ الحديث نىٍبيافسمعت أبي يقكؿ الحارث بف : "كقاؿ ابف أبي حاتـ -

 في ، ضعيؼ الحديث: فقاؿنىٍبياف ،كقاؿ سألت أبا زرعة عف الحارث بف ... الحديث منكر
 .5"كتعجب مف قكؿ يحيى بف معيف أنو قاؿ ليس بشيء، حديثو كىف

 .6"متركؾ الحديث: "كقاؿ النسائي -
 .7"منكر الحديث: "كقاؿ البخارم -
. 8"متركؾ مف الثامنة: "كقاؿ ابف حجر -

                                                            
(. 1/148)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 305)، الكاشؼ الذىبي، 2
(. 1/278)، معرفة الثقات العجمي، 3
 (.2/459)، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم، 4

محمكد : ، تحقيؽمف الضعفاء كالمترككيف المجركحيف، ابف حباف البستي: ، كانظر(3/91)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 5
 (.4/87)،تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ك ابف معيف، (.1/223)، (ىػ1396)حمب، : دار الكعي. 1إبراىيـ زايد، ط

(. 29)، الضعفاء كالمترككيف النسائي، 6
(. 2/84)، التاريخ الكبير البخارم، 7
 (.1/148)، تقريب التيذيب ابف حجر، 8



156 

حدثنا أىٍزىىري بف مىٍركىافى اٍلبىٍصًرمُّي حدثنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث األكؿ
ٍيرىةى قاؿ نيى رسكؿ المَّسًو  اًرثي بف نىٍبيىافى عف مىٍعمىر عف عىمَّساًر بف أبي عىمَّسارو عف أبي ىيرى  أىٍف اٍلحى

ـه  يىٍنتىًعؿى الرَّسجيؿي كىك قىاًر
1  .

: الترجمة لركاة الحديث

ىك مكلى بني ىاشـ أبك عمرك كيقاؿ أبك عبد اهلل، صدكؽ ربما أخطأ مف : عمار بف أبي عمار
. 2الثالثة، مات بعد العشريف ركل لو مسمـ كاألربعة

الرقاشي لقبو فريخ، صدكؽ مف العاشرة، مات سنة ثالث كأربعيف ركل لو الترمذم : أزىر بف مركاف
 .3كابف ماجو

: تخريج الحديث

 في ركايتو عف مىٍعمىر عف عمار بف أبي عمار عف أبي نىٍبيافىذا الحديث تفرد الحارث بف 
.   فيك متركؾ الحديثنىٍبيافكالحمؿ أيضان عمى الحارث بف  ىريرة، كىك مما أخطأ فيو مىٍعمىر

ىذا حديث غريب كركل عبيد اهلل بف عمرك الرقي ىذا الحديث عف مىٍعمىر : "قاؿ الترمذم
عف قىتىادىة عف أنس ككال الحديثيف ال يصح عند أىؿ الحديث كالحارث بف نىٍبياف ليس عندىـ 

 .4"بالحافظ كال نعرؼ لحديث قىتىادىة عف أنس أصالن 

 منكر الحديث كىك نىٍبيافسألت محمدان عف ىذا الحديث فقاؿ الحارث بف : "قاؿ الترمذمك
كقد أنكر أحمد . 1"كال يصح حديث مىٍعمىر عف عمار: " كقاؿ محمد.5"ال يبالي ما حدث كضعفو جدان 

 .2أحمد ىذا الحديث

                                                            
(. 4/243)، (1775): المباس، رقـ الحديث: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
(. 1/408)، تقريب التيذيب  ابف حجر، 2
(. 1/98)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
 (.4/243)، (1775): المباس، رقـ الحديث: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4

، (540): ما جاء في كراىة اإلنتعاؿ قائمان، رقـ الحديث: أبكاب المباس، باب: ، كتابعمؿ الترمذم الكبير الترمذم، 5
(1/292.) 
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 .3 بمجمكع طرقو لو األلبانيكال يصح تصحيحضعيؼ، : الحكـ الكمي عمى الحديث

مركيات عمراف القطاف : تاسعان 

: عمراف القطاف، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

. 4عمراف بف دكار أبك العكاـ القطاف، مات بيف الستيف كالسبعيف ىك

: أقكاؿ العمماء فيو

 .5"ضعيؼ: "قاؿ النسائي -
 .6"ممف يكتب حديثو: "كقاؿ ابف عدم"... ضعيؼ الحديث: "كقاؿ يحيى بف معيف -
 . 7"أرجك أف يككف صالح الحديث: "كقاؿ أبك حاتـ -
 .8"أرجك أف يككف صالح الحديث: "كقاؿ أحمد أيضان  -

 .9ذكره ابف حباف في الثقات -

. 10"بصرم صدكؽ ييـ رمي برأم الخكارج مف السابعة: "كقاؿ ابف حجر -

                                                                                                                                                                              
المكتب اإلسالمي، كالدار القٌيمة، . 2عبد الصمد شرؼ الديف، ط: ، تحقيؽتحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ المزم، 1
(. 10/285)، (14263: )، رقـ الحديث(ـ1983/ىػ1403)
 (.2/459)، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم، 2
، (ـ1995/ىػ1415)الرياض، : مكتبة المعارؼ. 1، طسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكاردىا األلباني، 3
(2/341.) 
 (.1/429)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
 (.1/85 )،(ـ1396)حمب، : دار الكعي. 1محمكد إبراىيـ زايد، ط: ، تحقيؽالضعفاء كالمترككيف النسائي، 5
 .(164- 6/162)، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم، 6
 (.6/297)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 7
بحر الدـ : (ىػ909) ابف ابف الًمٍبرد الحنبمي، يكسؼ بف حسف بف أحمد بف حسف ابف عبد اليادم الصالحي، جماؿ الديف ت 8

بيركت، : دار الكتب العممية. 1ركحية عبد الرحمف السكيفي، ط: ، تحقيؽفيمف تكمـ فيو أحمد بمدح أك ذـ
 .(120)، (788: )، رقـ(ـ1992/ىػ1413)
(. 7/243)،  الثقات ابف حباف،9

(. 1/429)، تقريب التيذيب ابف حجر، 10
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ك -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث األكؿ أخبرنا محمد بف بىشَّسارو قاؿ حدثنا عىٍمري
اًلؾو  اًصـو قاؿ حدثنا ًعٍمرىافي أبك اٍلعىكَّساـً اٍلقىطَّسافي قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف الزُّيٍىًرمِّس عف أىنىًس بف مى بف عى

فِّسيى رسكؿ المَّسًو    اٍرتىدَّسٍت اٍلعىرىبي قاؿ عيمىري يا أىبىا بىٍكرو كىٍيؼى تيقىاًتؿي اٍلعىرىبى فقاؿ أبك بىٍكرو قاؿ لىمَّسا تيكي
 أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى الناس حتى يىٍشيىديكا أىٍف ال ًإلىوى إال اهلل كىأىنِّسي رسكؿ المَّسًو إنما قاؿ رسكؿ المَّسًو 

ييٍؤتيكا الزَّسكىاةى  ييًقيميكا الصَّسالةى كى ـٍ عميو،كى نىاقنا ًممَّسا كىانيكا ييٍعطيكفى رىسيكؿى المَّسًو لىقىاتىٍمتييي  ، كاهلل لك مىنىعيكًني عى
ؽُّي :قاؿ عيمىري  ًمٍمتي أىنَّسوي اٍلحى  فمما رأيت رىٍأمى أبي بىٍكرو قد شيًرحى عى

1 .

: الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف عبيد الكالبي القيسي، أبك عثماف البصرم، صدكؽ في حفظو شيء مف : عمرك بف عاصـ
. 2صغار التاسعة، مات سنة ثالث عشرة، ركل لو الجماعة

ىك ابف عثماف العبدم البصرم، أبك بكر بندار، ثقة مف العاشرة، مات سنة اثنتيف : محمد بف بشار
. 3كخمسيف كلو بضع كثمانكف سنة ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

أخطأ عمراف في  كقد خكلؼ عمراف القطاف في ركايتو عف مىٍعمىر، فقد أخرجو النسائي
إسناده ألف الحديث ركاه مىٍعمىر كغيره عف الزىرم عف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة عف أبي 

  .ىريرة

ىذا خطأ إنما ىك الزىرم عف عبيد اهلل بف عتبة : قاؿ أبي كأبك زرعة" :قاؿ ابف أبي حاتـ
. 4"الكىـ ممف ىك؟ قاؿ مف عمراف: عف أبي ىريرة، كقاؿ قمت ألبي زرعة

                                                            
: تحريـ الدـ، رقـ الحديث: ، ككتاب(6/6)، (3094): كجكب الجياد، رقـ الحديث: الجياد، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،1
(3969) ،(7/76 .)
 (.1/423)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 1/469)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
 (.1971)كرقـ  (1952)كرقـ  (1937)، رقـ (2/147)، عمؿ الحديث ابف أبي حاتـ، 4



159 

 ،ىذا الحديث ال نعممو يركل عف أنس عف أبي بكر إال مف ىذا الكجو" :كقاؿ البزار
براىيـ بف سعد كبف إسحاؽ كالنعماف ؛كأحسب أف عمراف أخطأ في إسناده  ألف الحديث ركاه مىٍعمىر كا 

 فقمب عمراف إسناد ىذا الحديث فجعمو عف مىٍعمىر ،بف راشد عف الزىرم عف عبيد اهلل عف أبي ىريرة
  .1"عف الزىرم عف أبي بكر

كىـ عمراف في إسناد ىذا الحديث فجعمو عف مىٍعمىر عف " :كقاؿ ابف أبي بكر الغساني
. كلعؿ الكىـ أيضا مف مىٍعمىر ألنو مما ركاه بالبصرة. 2"الزىرم عف أبي بكر

 كالذم قبمو الصكاب حديث الزىرم ،ىذا الحديث خطأ: 3 قاؿ النسائي:الحكـ الكمي عمى الحديث
ىك حديث خطأ كقد خكلؼ عمراف في ركايتو : 4كقاؿ الترمذم .عف عبد اهلل بف عتبة عف أبي ىريرة

 .كالحديث ثابت في الصحيحيف مف حديث أبي ىريرة. عف مىٍعمىر

خالصة المبحث الثالث 

 ، بالمكرران  حديثستةن كثالثيفبمغ عدد مركيات باقي البصرييف عف مىٍعمىر في الكتب الستة 
 أحاديث تفردكا فييا ستة تكبعكا فييا كان  حديثكاحدان كعشريف منيا ان،حديث سبعةن كعشريف كدكف تكرار

: عمى النحك التالي

 . أحاديث كقد تكبعخمسة بف سميماف الميٍعتىًمر -
 . أحاديث كقد تكبع ستةعبد الكاحد -
 . أحاديث كقد تكبعثالثةابف عمية  -
 . أحاديث كتفرد في حديثيفثالثة أحاديث تكبع في خمسةمحمد بف جعفر  -
ٍيدمحمد بف  - مى  . كقد تكبعحديثاف حي

                                                            
 (.1/99)، مسند البزار البزار، 1
أشرؼ عبد : ، تحقيؽتخريج األحاديث الضعاؼ مف سنف الدارقطني: الغساني، عبد اهلل بف يحيى بف أبي بكر الغساني 2

 (.1/196)، (ىػ 1411)الرياض، : دار عالـ الكتب. 1المقصكد عبد الرحيـ، ط
(. 6/6)، (3094): ىكجكب الجياد، رقـ الحديث:الجياد، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
ما جاء أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل، رقـ : اإليماف عف رسكؿ اهلل، باب: ، كتابجامع الترمذم  الترمذم،4

 (.5/3)، (2607): الحديث
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 . تكبع في حديث كاحد كتفرد في حديث حديثافكصفكاف بف عيسى -
كبىةكسعيد بف أبي  -   . تكبع في حديث كاحد كتفرد في حديثحديثاف عىري
 . حديث كاحد كقد تفرد فيونىٍبيافكالحارث بف  -
 .عمراف القطاف حديث كاحد كقد تفرد فيو -

  :كأما منيج الشيخاف في إخراج أحاديث البصرييف كالتالي

 أحاديث مف طريؽ عبد الكاحد، كحديث كاحد مف طريؽ محمد أربعةأخرج اإلماـ البخارم 
 متابعة لوكقد أكرد ليا متابعات في صحيحو ما عدا حديث كاحد مف طريؽ عبد الكاحد . بف جعفر

  .في صحيح مسمـ

 مف طريؽ عبد الكاحد، كحديثاف بف سميماف، الميٍعتىًمر مف طريؽ حديثافكأخرج اإلماـ مسمـ 
ٍيد أحاديث مف طريؽ ابف عمية، كحديث مف طريؽ محمد بف ثالثةك مى كقد أكرد ليا متابعات في  .حي

مىٍيدصحيحو عدا حديث كاحد مف طريؽ محمد بف  .  أكرده متابعة في صحيحوحي
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الفصؿ الثالث 

مركيات مىٍعمىر عف البصرييف في الكتب الستة  
 السِّسٍختًياًنيِّس مركيات مىٍعمىر عف أيكب : المبحث األكؿ

 اٍلبينىاًنيِّس مركيات مىٍعمىر عف ثابت : المبحث الثاني

 السَّسديكًسيُّي  بف دعامة قىتىادىةمركيات مىٍعمىر عف : المبحث الثالث

مركيات مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كثير : المبحث الرابع

عاصـ بف سميماف )مركيات مىٍعمىر عف البصرييف : المبحث الخامس
 بف خالد كسميماف بف حرب كىًىيب بف حكيـ كبىٍيزكاألعمش بف عبد اهلل ك

ٍيًرمِّس كسعيد  رى ( اٍلجي
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المبحث األكؿ 
ٍعمىر عف أيكب   السِّسٍختًياًنيِّس مركيات مى

: ، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتوالسِّسٍختًياًنيِّس أيكب 

، أبك بكر البصرم مكلى عنزة، كيقاؿ السٍِّختًياًنيِّ ىك أيكب بف أبي تميمة كاسمو كيساف 
 ككاف منزلو في بني الحريش بالبصرة، كلد سنة ست كستيف ،جيينة كمكاليو حمفاء بني الحريش

كقيؿ سنة ثماف كستيف، كقاؿ البخارم عف عمي بف المديني مات سنة إحدل كثالثيف كمئة زاد غيره 
. 1بف ثالث كستيفاكىك 

: أقكاؿ العمماء فيو

 .2"كاف أيكب ثقة ثبتان في الحديث جامعان عدالن كرعان كثير العمـ حجة: " قاؿ ابف سعد -
كقاؿ عمي بف "... ثقة كال يسأؿ عف مثمو: "كقاؿ أبك حاتـ"... ثقة: " كقاؿ يحيى بف معيف -

 . 3"أيكب ثبت: " المديني
كاف مف سادات أىؿ البصرة كعباد أتباع التابعيف كفقيائيـ ممف اشتير : " كقاؿ ابف حباف -

 .4"بالفضؿ كالعمـ كالنسؾ كالصالبة في السنة كالقمع ألىؿ البدع
 .5"ثقة ثبت حجة مف كبار الفقياء العباد مف الخامسة ركل لو الجماعة: " كقاؿ ابف حجر -
دفعت إلى أبي أحاديث كثيرة عف ابف سيريف فقمت لرباح ما شأف : " قاؿ إبراىيـ بف خالد -

معمر عف بف سيريف قاؿ كاف يعطيني أحاديث أيكب حتى أىخبىره معمر أنيا أحاديث 
 .6"أيكب

 
                                                            

 (.463، 3/462)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
(. 7/246)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 2
(. 2/255)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 3
(. 1/150)، مشاىير عمماء األمصار ابف حباف، 4
(. 1/117)، تقريب التيذيب  ابف حجر، 5
(. 3/174)، (4772): ، رقـ الحديثالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ابف حنبؿ، 6
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ما تكبع عميو : المطمب األكؿ

مَّسدو أخبرنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث األكؿ حدثنا عبد المَّسًو بف ميحى
بىٍيرو قاؿ  ًر عف سىًعيًد بف جي ديىيمىا عمى اآلخى كىًثيًر بف كىًثيرو يىًزيدي أىحى زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى كى الرَّس

ـى أك قاؿ لك لـ  قاؿ ابف عىبَّساسو رضي اهلل عنيما قاؿ النبي  اًعيؿى لك تىرىكىٍت زىٍمزى ـي اهلل أيَّـس ًإٍسمى يىٍرحى
ـٍ  ؽَّس لىكي ـي فىقىاليكا أىتىٍأذىًنيفى أىٍف نىٍنًزؿى ًعٍندىًؾ قالت نعـ كال حى ٍرىي ًعيننا كىأىٍقبىؿى جي ٍيننا مى اًء لىكىانىٍت عى تىٍغًرٍؼ مف اٍلمى

اًء قالكا نعـ في اٍلمى
1 .

: الترجمة لركاة الحديث

 األسدم مكالىـ الككفي، ثقة ثبت فقيو، مف الثالثة كركايتو عف عائشة كأبي مكسى :سعيد بف جبير
. 2كنحكىما مرسمة قتؿ بيف يدم الحجاج سنة خمس كتسعيف، كلـ يكمؿ الخمسيف، ركل لو الجماعة

البخارم  ىك ابف المطمب بف أبي كداعة السيمي المكي، ثقة، مف السادسة، ركل لو: كثير بف كثير
. 3كأبك داكد كالنسائي كابف ماجو

ىك ابف عبد اهلل بف جعفر الجعفي، أبك جعفر البخارم المعركؼ بالمسندم، : عبد اهلل بف محمد
، تقدمت 4ثقة حافظ، جمع المسند مف العاشرة، مات سنة تسع كعشريف، ركل لو البخارم كالترمذم

. تراجـ بقية رجاؿ السند

: تخريج الحديث

م بف  ػػػؽ عؿػػة مف طرمػػ في أخبار مؾ1مػػكأخرجو الفاكو.  مف طريؽ إسماعيؿ5أخرجو أحمد

بف  

                                                            
: مف رأل أف صاحب الحكض كالقربة أحؽ بمائو، رقـ الحديث: المساقاة الشرب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
(. 3/1228)، (3184: )النسالف في المشي، رقـ الحديث" يزفكف: "األنبياء، باب: ، ككتاب(2/834)، (2239)
(. 1/234)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 1/460)، المصدر السابؽ 3
 (.1/321)، المصدر السابؽ 4
 (.1/360)، (3390): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
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جميعيـ  . مف طريؽ جرير بف حاـز4 كابف أبي عاصـ3 كالفاكيي2 كأخرجو أحمد.عبيد اهلل بف الكازع
.   مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ نحكهكاتابع ( كجريرإسماعيؿ كعمي بف عبيد اهلل)

  . مقركنان عف أيكب ككثير بف كثير5كأخرجو البخارم

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو إسماعيؿ 

  . كتكبع أيكب في الركاية عف سعيد تابعو كثير بف كثير كجريركعبيد اهلل

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

 .أخرجو البخارم: الحكـ الكمي عمى الحديث

ـه -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الثاني ـي بف ميكسىى أخبرنا ًىشىا حدثنا ًإٍبرىاًىي
رى  عف مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف ًعٍكًرمىةى عف ابف عىبَّساسو رضي اهلل عنيما أىفَّس النبي كى  لىمَّسا رىأىل الصُّي

ا األىٍزالـي  ا السَّسالـ ًبأىٍيًديًيمى مىٍيًيمى اًعيؿى عى ٍسمى رىأىل إبراىيـ كىاً  ٍؿ حتى أىمىرى بيا فىميًحيىٍت كى في اٍلبىٍيًت لـ يىٍدخي
ا ًباألىٍزالـً قىطُّي  ـٍ اهلل كاهلل إف اٍستىٍقسىمى فقاؿ قىاتىمىيي

6 .

: الترجمة لركاة الحديث

                                                                                                                                                                              
عبد : تحقيؽأخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو، : (ىػ272)محمد بف إسحاؽ بف العباس الفاكيي أبك عبد اهلل ت  الفاكيي،1

ذكر إخراج جبريؿ عميو السالـ زمـز إلسماعيؿ بف إبراىيـ : ، باب(ىػ1414)بيركت، : دار خضر. 2ط، اهلل دىيش الممؾ عبد
(. 2/6)، (1051): كأمو عمييـ الصالة كالسالـ، رقـ الحديث

(. 35/63)، (21125): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
(. 2/5)، (1050): ، رقـ الحديثأخبار مكة الفاكيي، 3
 (.3/426)، (1852): ، رقـ الحديثاآلحاد كالمثاني ابف أبي عاصـ، 4
: مف رأل أف صاحب الحكض كالقربة أحؽ بمالو، رقـ الحديث: المساقاة كالشرب، باب: ، كتاب، الجامع الصحيح البخارم5
 (.3/1228)، (3184: )النسالف في المشي، رقـ الحديث" يزفكف: "األنبياء، باب: ، ككتاب(2/834)، (2239)
، (3174): ، رقـ الحديث"كاتخذ اهلل إبراىيـ خميال" قكؿ اهلل تعالى: األنبياء، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
(3/1223 .)
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ىك ابف يزيد التميمي، إبك إسحاؽ الفراء الرازم يمقب الصغير، ثقة حافظ مف : إبراىيـ بف مكسى

. ، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند1العاشرة، مات بعد العشريف كمائتيف، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

تابع مىٍعمىر في الركاية عف .  مف طريؽ عبد الكارث4 كأحمد3 كأبك داكد2أخرجو البخارم
كقد تابع أيكب في الركاية . مف طريؽ داكد بف أبي ىند" فكائده"في  5تماـكأخرجو  .أيكب بمفظ نحكه

  .الركاية عف عكرمة بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو عبد 
  .الكارث كتكبع أيكب في الركاية عف عكرمة تابعو داكد بف أبي ىند

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

 .أخرجو البخارم: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيدو -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث الثالث مَّسادي بف زى حدثنا أبك النُّيٍعمىاًف حدثنا حى
عف أىيُّيكبى عف نىاًفعو أىفَّس عيمىرى قاؿ يا رىسيكؿى المَّسًو كحدثني محمد بف ميقىاًتؿو أخبرنا عبد المَّسًو أخبرنا 

نىٍيفو سىأىؿى عيمىري النبي  مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف نىاًفعو عف بف عيمىرى رضي اهلل عنيما قاؿ لىمَّسا قىفىٍمنىا مف حي
 اًىًميَّسًة اٍعًتكىاؼو فىأىمىرىهي النبي فىاًروً  عف نىٍذرو كاف نىذىرىهي في اٍلجى  .6 ًبكى

:  الترجمة لركاة الحديث

                                                            
(. 1/94)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
: ، ككتاب(2/580)، (1524): مف كبر في نكاحي الكعبة، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2

 (.4/1561)، (4037): الراية يـك الفتح، رقـ الحديث أيف ركز النبي : المغازم، باب
(. 2/214)، (2027): في دخكؿ الكعبة، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
 (.1/334)، (3093): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.2/73)، (1176): ، رقـ الحديثالفكارد، تماـ 5
، (4065): ، رقـ الحديث"كيـك حنيف إذ أعجبتكـ كثرتكـ" قكؿ اهلل تعالى: المغازم، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
، (1656): نذر الكافر كما يفعؿ فيو إذا أسمـ، رقـ الحديث: األيماف، باب: ، كتابصحيح مسمـكمسمـ، . (4/1569)
(3/1278 .)
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 أبك عبد اهلل المدني مكلى بف عمر، ثقة ثبت فقيو، مشيكر مف الثالثة، مات سنة سبع عشرة: نافع
  .1كمائة أك بعد ذلؾ، ركل لو الجماعة

، تقدمت تراجـ 2، ركل لو البخارم226المركزم، ثقة صاحب حديث، تكفي سنة : محمد بف مقاتؿ
. بقية رجاؿ السند

:  تخريج الحديث

كأخرجو .  مف طريؽ جرير بف حاـز4كأخرجو أيضان .  مف طريؽ حماد بف زيد3أخرجو مسمـ
جميعيـ  . مف طريؽ حماد بف سممة6كأخرجو أبك عكانة.  مف طريؽ سفياف بف عيينة5النسائي

. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ نحكه (حماد بف زيد كجرير كسفياف كحماد بف سممة)

كأخرجو .  مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر10 كأحمد9 كالنسائي8 كمسمـ7كأخرجو البخارم
تابعا أيكب في الركاية  (عبيد اهلل كمحمد بف إسحاؽ)كالىما .  مف طريؽ محمد بف إسحاؽ11مسمـ

  .عف نافع بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو حماد 
بف زيد كجرير بف حاـز كسفياف بف عيينة كحماد بف سممة كتكبع أيكب في الركاية عف نافع تابعو 

.  عبيد اهلل بف عمر كمحمد بف إسحاؽ

                                                            
 (.1/559 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 1
 (.2/223)، الكاشؼ الذىبي، 2
 (.3/1278)، (1656): نذر الكافر كما يفعؿ فيو إذا أسمـ، رقـ الحديث: األيماف، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(. 3/1277)، (1656):  رقـ الحديث،المصدر السابؽ 4
 (.7/21)، (3821ك3820): إذا نذر ثـ أسمـ قبؿ أف يفي، رقـ الحديث: األيماف كالنذكر، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 5
الخبر المكجب عمى الناذر أف يعتكؼ في المسجد : مبتدأ أبكاب في النذكر، باب: ، كتابمسند أبي عكانة أبك عكانة، 6

(. 4/18)، (5876): الحراـ، رقـ الحديث
إذا نذر في : كباب. (2/714)، (1972): اإلعتكاؼ ليالن، رقـ الحديث: اإلعتكاؼ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7

 (.2/718)، (1938): الجاىمية أف يعتكؼ ثـ أسمـ، رقـ الحديث
(. 3/1277)، (1656): نذر الكافر كما يقبؿ إذا أسمـ، رقـ الحديث: األيماف، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
 (.7/21)، (3822): إذا نذر ثـ أسمـ قبؿ أف يفي، رقـ الحديث: األيماف كالنذكر، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 9

(. 2/82)، (5539): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
(. 3/1278)، (1656): نذر الكافر كما يفعؿ فيو إذا أسمـ، رقـ الحديث: األيماف، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 11
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.  كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

اًلؾو -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الرابع حدثنا يحيى بف يحيى قاؿ قرأت عمى مى
ثىًؿ اإًلًبًؿ عف نىاًفعو عف عبد المَّسًو بف عيمىرى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  اًحًب اٍلقيٍرآًف كىمى  قاؿ إنما مىثىؿي صى

ٍف أىٍطمىقىيىا ذىىىبىتٍ  اً    .اٍلميعىقَّسمىًة إف عىاىىدى عمييا أىٍمسىكىيىا كى

مَّسدي بف اٍلميثىنَّسى كىعيبىٍيدي المَّسًو بف سىًعيدو قالكا حدثنا يحيى كىك  ميحى ٍربو كى حدثنا زيىىٍيري بف حى
ٍيرو حدثنا أبي  اًلدو األىٍحمىري ح كحدثنا بف نيمى اٍلقىطَّسافي ح كحدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا أبك خى

زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى ح كحدثنا  كميـ عف عيبىٍيًد المَّسًو ح كحدثنا بف أبي عيمىرى حدثنا عبد الرَّس
قيتىٍيبىةي بف سىًعيدو حدثنا يىٍعقيكبي يىٍعًني بف عبد الرحمف ح كحدثنا محمد بف إسحاؽ اٍلميسىيَّسًبيُّي حدثنا 
  أىنىسه يىٍعًني بف ًعيىاضو جميعا عف ميكسىى بف عيٍقبىةى كيؿُّي ىىؤيالًء عف نىاًفعو عف بف عيمىرى عف النبي
اًحبي اٍلقيٍرآًف فىقىرىأىهي ًبالمَّسٍيًؿ كىالنَّسيىاًر  ذا قاـ صى اًلؾو كزاد في حديث ميكسىى بف عيٍقبىةى كا  ٍعنىى حديث مى ًبمى

ـٍ ًبًو نىًسيىوي  ذا لـ يىقي ذىكىرىهي كا 
1 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

 :تخريج الحديث

 مف 7 كأحمد6كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ مالؾ5 كأحمد4 كمالؾ3 كمسمـ2أخرجو البخارم
 مف 1كأخرجو  أحمد.  مف طريؽ مكسى بف عقبة8كأخرجو مسمـ. مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر

                                                            
، (789): فضائؿ القرآف كما يتعمؽ بو، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(1/543 .)
 (.4/1920)، (4743): استذكار القرآف كتعاىده، رقـ الحديث: فضائؿ القرآف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
 (.1/543)، (789): فضائؿ القرآف، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
 (.1/202)، (474): ما جاء في القرآف، رقـ الحديث: القرآف، باب: ، كتابالمكطأ مالؾ، 4
 (.2/112)، (5923: )، كرقـ(2/64)، (5315): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 1/544)، (789): فضائؿ القرآف، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
 (.2/17)، (4665): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
 (.1/544)، (789): فضائؿ القرآف، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
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الؾ ػـ)جميعيـ . ة بف زيدػػ مف طريؽ أساـ2كأخرجو الطبراني. رمػػطريؽ عبد اهلل بف عمر العـ
كعبيد اهلل 

.  تابعكا أيكب في الركاية عف نافع بمفظ نحكه (كمكسى كعبد اهلل كأسامة

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع أيكب في الركاية عف نافع تابعو مالؾ 
.  كعبيد اهلل كمكسى بف عقبة كعبد اهلل بف عمر العمرم كأسامة بف زيد

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

كحدثني بف أبي عيمىرى حدثنا سيٍفيىافي عف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الخامس
بىٍيرو عف أبيو عف بف عىبَّساسو رضي اهلل عنيما أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  أىيُّيكبى عف عبد المَّسًو بف سىًعيًد بف جي

  ا يـك عىاشيكرىاءى فقاؿ ليـ رسكؿ المَّسًو دى اٍليىييكدى ًصيىامن جى ًدينىةى فىكى ـى اٍلمى  ما ىذا اٍليىٍكـي الذم قىًد
امىوي ميكسىى  قىٍكمىوي فىصى ؽى ًفٍرعىٍكفى كى قىٍكمىوي كىغىرَّس ى اهلل فيو ميكسىى كى ـه أىٍنجى ًظي تىصيكميكنىوي فىقىاليكا ىذا يىٍكـه عى

ـٍ شيٍكرنا فىنىٍحفي نىصيكميوي فقاؿ رسكؿ المَّسًو  ؽُّي كىأىٍكلىى ًبميكسىى ًمٍنكي امىوي رسكؿ المَّسًو ، فىنىٍحفي أىحى   فىصى
. كىأىمىرى ًبًصيىاًموً 

زَّساًؽ حدثنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى بيذا اإلسناد إال أىنَّسوي  كحدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ أخبرنا عبد الرَّس
بىٍيرو لـ ييسىمِّسوً  . 3قاؿ عف بف سىًعيًد بف جي

: الترجمة لركاة الحديث

عبد اهلل بف سعيد بف جبير األسدم، مكالىـ الككفي، ثقة فاضؿ مف  ىك: ابف سعيد بف جبير
. ، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند4السادسة، ركل لو البخارم كمسمـ كالترمذم كالنسائي

: تخريج الحديث

                                                                                                                                                                              
 (.2/23)، (4759): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ابف حنبؿ، 1
 (.1/100)، (308): رقـ الحديث، المعجـ األكسط الطبراني، 2
 (.2/796)، (1130): صـك يـك عاشكراء، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(. 1/305)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
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  3ارمػػػػػػػػػػػػػػػػق البخػػػػػػػػػػرجػػػكأخ. افػػػػػػػػػػػػؽ سفيػػػػػػػػػػػ مف طرم2ـػػػػػػػػػػػػػػ كمسؿ1ارمػػػػػػػػػػػػػػق البخػػػػػػػػرجػػػػػأخ

. مف طريؽ الحارث بف عمير" الكبرل"  في5كأخرجو النسائي. الكارث  مف طريؽ عبد4كأحمد
  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ نحكه (سفياف كعبد الكارث كالحارث بف عمير)جميعيـ 

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو سفياف كعبد 
  .الكارث كالحارث بف عمير

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث السادس ٍيدو أخبرنا عبد الرَّس مى كحدثنا عبد بف حي
 صمَّسى رسكؿ : قاؿ-رضي اهلل عنيما-أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف أبي اٍلعىاًليىًة عف بف عىبَّساسو 

ٍبحى ًبًذم طىكنل المَّسوً  ـٍ 6 الصُّي ليكا ًإٍحرىامىيي كِّس ابىوي أىٍف ييحى ًة كىأىمىرى أىٍصحى ٍيفى مف ًذم اٍلًحجَّس ـى ألىٍربىعو مىضى قىًد  كى
ًبعيٍمرىةو إال مف كاف معو اٍليىٍدمي 

7 .

: الترجمة لركاة الحديث

، كقيؿ أذينة، كقيؿ بف أذينة، ثقة مف الرابعة، مات في : أبك العالية البراء اسمو زياد، كقيؿ كمثـك
  .، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند8شكاؿ سنة تسعيف، ركل لو البخارم كمسمـ كالنسائي

: تخريج الحديث

                                                            
، (3216): ، رقـ الحديث"كىؿ أتاؾ حديث مكسى" قكؿ اهلل تعالى: األنبياء، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
(3/1244 .)
(. 2/796)، (1130): صـك يـك عاشكراء، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3  (.2/704)، (1900): صياـ يـك عاشكراء، رقـ الحديث: الصـك
(. 1/310)، (2832: )، كرقـ(1/291)، (2644): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
(. 2/157)، (2836): بدء صياـ يـك عاشكراء، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 5
 (.4/45)بيركت، :  دار الفكرمعجـ البمداف، ياقكت الحمكم، بف عبد اهلل الحمكم أبك عبد اهلل، 6
 (.2/911)، (1240): جكاز العمرة في أشير الحج، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 7
(. 1/653)، تقريب التيذيب ابف حجر، 8
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 5مػػػػػػ كالنسائ4ـػػػػػػكأخرجو مسؿ. كىًىيبؽ ػػػػػ مف طرم3مػػػػػػػػػ كالنسائ2ـػػػػ كمسؿ1ارمػػػػأخرجو البخ

 5مػػػػػػكالنسائ
.  تابعا مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ نحكه ( كشعبةكىًىيب)كالىما .  مف طريؽ شعبة6كأحمد

 كىًىيبإسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو 
.  كشعبة

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب بمفظ نحكه

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا محمد بف ًمٍيرىافى الرَّساًزمُّي حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث السابع
زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف نىاًفعو عف بف عيمىرى أىفَّس النبي  كىأىبىا بىٍكرو كىعيمىرى كىانيكا يىٍنًزليكفى  الرَّس

 .8 7األىٍبطىحى 

: الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف ميراف الجماؿ، أبك جعفر الرازم، ثقة حافظ، مف العاشرة مات : محمد بف ميراف الرازم
. 9سنة تسع كثالثيف، ركل لو البخارم كمسمـ كأبك داكد

: تخريج الحديث

                                                            
، (1035): في حجتو، رقـ الحديث كـ أقاـ النبي : أبكاب تقصير الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
(1/368.) 
(. 2/911)، (1240): جكاز العمرة في أشير الحج، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.5/201)، (2870): مكة، رقـ الحديث الكقت الذم كافى فيو النبي : مناسؾ الحج، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
(. 2/910)، (1240): جكاز العمرة في أشير الحج، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(. 5/201)، (2871): مكة، رقـ الحديث الكقت الذم كافى فيو النبي : مناسؾ الحج، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 5
 (.1/370)، (3509): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
ال فكؿ مكاف الذم نزؿ فيو رسكؿ اهلل :  األبطح7  عند انطالقو مف منى كىك قريب مف مكة عند حيؼ بني كنانة ىنالؾ كا 

 (.1/391 )، تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ،متسع منفسح فيك األبطح كالبطحاء، الحميدم
، (1310): استحباب النزكؿ بالمحصب يـك النفر كالصالة فيو، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
(2/951 .)
(. 1/509)، تقريب التيذيب ابف حجر، 9
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مف  4كأخرجو أبك داكد.  مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر3 كأحمد2 كابف ماجو1أخرجو الترمذم
 (عبيد اهلل كمالؾ كعبد اهلل)كالىما .  مف طريؽ عبد اهلل بف عمر5كأخرجو أحمد. مف طريؽ مالؾ

  .تابعا أيكب في الركاية عف نافع بمفظ نحكه

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع أيكب في الركاية عف نافع تابعو عبيد اهلل كمالؾ 
. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب. اهلل كعبد

. أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

مَّسدي بف اٍلميثىنَّسى -: رحمو اهلل تعاؿ- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثامف ميحى ٍربو كى كحدثني زيىىٍيري بف حى
الةه   قاال حدثنا يحيى كىك اٍلقىطَّسافي عف عيبىٍيًد المَّسًو قاؿ أخبرني نىاًفعه عف بف عيمىرىعف النبي قاؿ صى

ـى  رىا الةو ًفيمىا ًسكىاهي إال اٍلمىٍسًجدى اٍلحى ؿي مف أىٍلًؼ صى . في مىٍسًجًدم ىذا أىٍفضى

زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف نىاًفعو عف بف عيمىرى قكحدثنا  بف أبي عيمىرى حدثنا عبد الرَّس
. 6 بمثمو عف النبي

:  الترجمة لركاة الحديث

ىك محمد بف يحيى بف أبي عمر، العدني، نزيؿ مكة، كيقاؿ إف أبا عمر كنية  :بف أبي عمر
كانت فيو غفمة، مف : يحيى، صدكؽ، صنؼ المسند ككاف الـز بف عيينة، لكف قاؿ أبك حاتـ

، كتقدمت تراجـ 7العاشرة، مات سنة ثالث كأربعيف، ركل لو مسمـ كالترمذم كالنسائي كابف ماجو
 . السند بقية رجاؿ

: تخريج الحديث

                                                            
 (.3/262)، (921): ما جاء في نزكؿ األبطح، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
(. 2/1020)، (3069): نزكؿ المحصب، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف ابف ماجو  ابف ماجو، 2
 (.2/89)، (5624): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
(. 2/219)، (2044): التحصيب، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
(. 2/138)، (6223): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 2/1013)، (1395): فضؿ الصالة بمسجدم مكة كالمدينة، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6

(.1/513)،  تقريب التهذيب ابن حجر، 
7  



172 

  5ـػػكأخرجو مسؿ.  مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر4دػ كأحـ3مػ كالداـر2 كابف ماجو1ـػق مسؿػأخرج

  5ـػػمسؿ
جميعيـ .  مف طريؽ عبد اهلل بف عمر8كأخرجو أحمد.  مف طريؽ مكسى الجيني7 كأحمد6كالنسائي
تابعكا أيكب في الركاية عف نافع بمفظ نحكه عدا ركاية مسمـ  (عبيد اهلل كمكسى كعبد اهلل)جميعيـ 

.  كالدارمي بمفظ مثمو

سناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع أيكب في الركاية عف نافع تابعو عبيد اهلل بف إ
.  عمر كمكسى الجيني كعبد اهلل بف عمر

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

 . أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث التاسع كحدثني محمد بف رىاًفعو حدثنا عبد الرَّس
 قاؿ ال ًشغىارى في اإًلٍسالـً  أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف نىاًفعو عف بف عيمىرى أىفَّس النبي

9 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

                                                            
(. 2/1013)، (1395): فضؿ الصالة بمسجدم مكة كالمدينة، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
ما جاء في فضؿ الصالة في المسجد الحراـ، رقـ : إقامة الصالة كالسنة فيو، باب: ، كتابسنف ابف ماجو  ابف ماجو، 2

(. 1/451)، (1405): الحديث
(. 1/388)، (1419): ، رقـ الحديثفضؿ الصالة في مسجد النبي : الصالة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 3
، (5778: )، كرقـ(2/53)، (5153: )، كرقـ(2/16)، (4646): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
(2/101.) 
 (.2/1014)، (1395): فضؿ الصالة بمسجدم مكة كالمدينة، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
 (.5/213)، (2897): فضؿ الصالة في المسجد الحراـ، رقـ الحديث: مناسؾ الحج، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 6
 (.2/53)، (5155): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
(. 2/68)، (5358): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
(. 2/1035)، (1415): تحريـ نكاح الشغار كبطالنو، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 9



173 

  8مػ كالداـر7 كمالؾ6 كابف ماجو5 كالنسائي4 كالترمذم3 كأبك داكد2 كمسمـ1أخرجو البخارم

  8مػكالداـر
 مف طريؽ 14 كأحمد13 كالنسائي12 كأبك داكد11 كمسمـ10كأخرجو البخارم.  مف طريؽ مالؾ9كأحمد

 مف طريؽ عبد 16كأخرجو أحمد.  مف طريؽ عبد الرحمف السراج15كأخرجو مسمـ. عبيد اهلل بف عمر
مالؾ كعبيد اهلل كعبد الرحمف السراج كعبد اهلل تابعكا أيكب في الركاية )جميعيـ . نحكه اهلل بف عمر

.  عف نافع بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع أيكب في الركاية عف نافع تابعو مالؾ 
.  كعبيد اهلل بف عمر كعبد الرحمف السراج كعبد اهلل بف عمر

. كىذه المتابعات دليؿ عمى ف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
 (.5/1966)، (4822): الشغار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالجامع الصحيح  البخارم، 1
(. 2/1035)، (1415): تحريـ نكاح الشغار كبطالنو، رقـ الحديث: النكاح، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 2
 (.2/227)، (2074): في الشغار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
 (.3/431)، (1124): ما جاء في النيي عف نكاح الشغار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4
 (.6/112)، (3337): تفسير الشغار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 5
(. 1/606)، (1883): النيي عف الشغار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 6
(. 2/535)، (1112): جامع ما ال يجكز مف النكاح، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالمكطأ مالؾ، 7
(. 2/183)، (2180): في النيي عف الشغار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 8
 (.2/62)، (5289): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

 (.6/2553)، (6559): الحيمة في النكاح، رقـ الحديث: الحيؿ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 10
(. 2/1035)، (1415): تحريـ نكاح الشغار كبطالنو، رقـ الحديث: النكاح، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 11
(. 2/227)، (2074): في الشغار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 12
 (.6/110)، (3334): الشغار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 13
 (.2/62)، (5289: )، كرقـ(2/19)، (4692): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 14
(. 2/1035)، (1415): تحريـ نكاح الشغار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 15
 (.2/91)، (5654): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 16
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زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث العاشر كحدثني محمد بف رىاًفعو حدثنا عبد الرَّس
اهي فىٍمييًجٍب  أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف نىاًفعو أىفَّس بف عيمىرى كاف يقكؿ عف النبي  إذا دىعىا أحدكـ أىخى

. 1عيٍرسنا كاف أك نىٍحكىهي 

 .تقدمت تراجميـ كميـ ثقات،: الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

.  الؾػػػػػػػػػػؽ ـػػػػػػػػػػػػػف طرمػػػػػػ ـ5ك داكدػػػػػػػػػػػػ كأب4الؾػػػػػػػػػػػػ ـك3ـػػػػػػػػػػػػػػػ كمسؿ2ارمػػػػػػػػػػػػق البخػػػػػػأخرج

 كابف 10 كأبك داكد9كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ مكسى بف عقبة8 كالدارمي7 كمسمـ6كأخرجو البخارم
 مف 15 كأبك داكد14كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر13 كأحمد12 كالدارمي11كابف ماجو

 مف 18كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ إسماعيؿ بف أمية17 كالترمذم16كأخرجو مسمـ. طريؽ الزبيدم
 . مف طريؽ عبد الرحمف بف السراج19كأخرجو أبك عكانة. طريؽ عبد اهلل بف عمر كعمر بف محمد

                                                            
(. 2/1052)، (1429): األمر بإجابة الداعي إلى دعكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
 (.5/1984)، (4878): حؽ إجابة الكليمة كالدعكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(. 2/1052)، (1429): األمر بإجابة الداعي إلى دعكة، رقـ الحديث: النكاح، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 3
(. 2/546)، (1137): الكليمة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالمكطأ مالؾ، 4
 (.3/340)، (3736): ما جاء في إجابة الدعكة، رقـ الحديث: األطعمة، باب:  كتابسنف أبي داكد، أبك داكد، 5
 (.5/1985)، (4884): إجابة الداعي في العرس كغيره، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
(. 2/1053)، (1429): األمر بإجابة الداعي إلى دعكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 7
 (.2/148)، (2082): في الدعكة، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 8
 (.2/1053)، (1429): األمر بإجابة الداعي إلةدل دعكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 9

 (.3/340)، (3737): ما جاء في إجابة الدعكة، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 10
 (.1/616)، (1914): إجابة الدعاء، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 11
 (.2/192)، (2205): في إجابة الكليمة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 12
 (.2/37)، (4949: )، كرقـ(2/22)، (4730):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 13
 (.2/1053)، (1429): األمر بإجابة الداعي إلى الدعكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 14
 (.3/340)، (3739): ما جاء في إجابة الدعكة، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 15
 (.2/1053)، (1429): األمر بإجابة الداعي إلى دعكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 16
 (.3/404)، (1098): ما جاء في إجابة الداعي، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 17
(. 2/1053)، (1429): األمر بإجابة الداعي إلى دعكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 18
: إيجاب إجابة الدعكة عرسان كاف أك غيره، رقـ الحديث: مبتدأ النكاح كما يشاكمو، باب: ، كتابمسند أبي عكانة أبك عكانة، 19
(4197) ،(3/61.) 
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سماعيؿ كعبد اهلل بف عمر كعمر بف محمد كعبد )جميعيـ  مالؾ كمكسى كعبيد اهلل كالزبيدم كا 
. تابعكا أيكب في الركاية عف نافع بمفظ نحكه (الرحمف

كالىما . كىًىيب مف طريؽ 3كأخرجو أحمد.  مف طريؽ حماد بف زيد2 كأحمد1كأخرجو مسمـ
  .تابعا مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ نحكه (ككىًىيبحماد )كالىما 

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو حماد 
سماعيؿ كعبد اهلل كىًىيبك  كتكبع أيكب في الركاية عف نافع تابعو مالؾ كمكسى كعبيد اهلل كالزبيدم كا 

  .بف عمر كعمر بف محمد كعبد الرحمف

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ عمى الحديث

ٍيدو حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الحادم عشر مى حدثنا عبد بف حي
اًريىةن مف  زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف أبي ًقالبىةى عف أىنىسو أىفَّس رىجيالن مف اٍليىييكًد قىتىؿى جى الرَّس

ارىًة فىأيًخذى فىأيًتيى ًبًو رسكؿ المَّسًو  خى رىٍأسىيىا ًباٍلًحجى رىضى ًميٍّ ليا ثيَّـس أىٍلقىاىىا في اٍلقىًميًب كى اًر عمى حي  األىٍنصى
ـى حتى مىاتى  ـى حتى يىميكتى فىريًج فىأىمىرى ًبًو أىٍف ييٍرجى

4  .

:  الترجمة لركاة الحديث

 ىك عبد اهلل بف زيد بف عمرك أك عامر الجرمي، أبك قالبة البصرم، ثقة فاضؿ، كثير :أبك قالبة
فيو نصب يسير، مف الثالثة، مات بالشاـ ىاربان مف القضاء سنة أربع كمائة : اإلرساؿ، قاؿ العجمي

 . بقية رجاؿ السندتقدمت تراجـ كقد .5كقيؿ بعدىا، ركل لو الجماعة

                                                            
(. 2/1053)، (1429): األمر بإجابة الداعي إلى دعكة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
 (.2/127)، (6108: )، كرقـ(2/68)، (5367): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
 (.2/101)، (5766): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
ثبكت القصاص في القتؿ بالحجر كغيره، رقـ : القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4

(. 3/1299)، (1672): الحديث
(. 1/304)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
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: تخريج الحديث

 مف طريؽ 7 كأحمد6 كابف ماجو5 كالنسائي4 كالترمذم3 كأبك داكد2 كمسمـ1أخرجو البخارم
  .ىشاـ بف زيد عف أنس بف مالؾ بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع أبك قالبة شيخ أيكب تابعو ىشاـ بف زيد 
  .عف أنس

. كىذه المتابعة دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا يحيى بف يحيى التَّسًميًميُّي قاؿ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثاني عشر
اًلًؾ بف أىنىسو عف نىاًفعو عف بف عيمىرى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  دو :قاؿ قرأت عمى مى اًشيىةى أىحى ده مى  ال يىٍحميبىفَّس أىحى

كعي  في ليـ ضيري إال ًبًإٍذًنًو أىييًحبُّي أحدكـ أىٍف تيٍؤتىى مىٍشريبىتيوي فىتيٍكسىرى ًخزىانىتيوي فىييٍنتىقىؿى طىعىاميوي إنما تىٍخزي
دو إال ًبًإٍذًنوً  اًشيىةى أىحى ده مى ـٍ فال يىٍحميبىفَّس أىحى ـٍ أىٍطًعمىتىيي .  مىكىاًشيًي

مَّسدي بف ريٍمحو جميعا عف المَّسٍيًث بف سىٍعدو ح كحدثناه أبك بىٍكًر  ميحى كحدثناه قيتىٍيبىةي بف سىًعيدو كى
ٍيرو حدثني أبي كالىما عف عيبىٍيًد المَّسًو ح  ًميُّي بف ميٍسًيرو ح كحدثنا بف نيمى بف أبي شىٍيبىةى حدثنا عى

ٍربو حدثنا إسماعيؿ يىٍعًني بف  مَّساده ح كحدثني زيىىٍيري بف حى ًبيًع كأبك كىاًمؿو قاال حدثنا حى كحدثني أبك الرَّس
مىيَّسةى جميعا عف أىيُّيكبى ح كحدثنا بف أبي عيمىرى حدثنا سيٍفيىافي عف إسماعيؿ بف أيمىيَّسةى ح كحدثنا  عي

ٍيجو عف ميكسىى كيؿُّي ىىؤيالًء عف نىاًفعو  رى زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف أىيُّيكبى كبف جي محمد بف رىاًفعو حدثنا عبد الرَّس

                                                            
مف : ، كباب(6/2521)، (6483): إذا قتؿ بحجر أك عصا، رقـ الحديث: الديات، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1

، (6/2524)، (6490: )إذا أقر بالقتؿ مرة قتؿ بو، رقـ الحديث: ، كباب(6/2521)، (6485): أقاد بالحجر، رقـ الحديث
 (.6/2524)، (6491): قتؿ الرجؿ بالمرأة، رقـ الحديث: كباب

ثبكت القصاص في القتؿ بالحجر كغيره مف : القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.3/1299)، (1672): المحددات كالمثقالت كقتؿ الرجؿ بالمرأة، رقـ الحديث

 (.4/180)، (4528): يقاد مف القاتؿ، رقـ الحديث: الديات، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
 (.4/15)، (1394): ما جاء فيمف رضخ رأسو بصخرة، رقـ الحديث: الديات، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4
 (.8/22)، (4742، 4741، 4740): القكد مف الرجؿ لممرأة، رقـ الحديث: القسامة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 5
(. 2/889)، (2666): يقتاد مف القاتؿ كما قتؿ، رقـ الحديث: الديات، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 6
 (.3/171)، (12771): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
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ـٍ جميعا فىييٍنتىثىؿى إال المَّسٍيثى بف سىٍعدو  عف بف عيمىرى عف النبي ًديًثًي اًلؾو غير أىفَّس في حى  نحك حديث مى
اًلؾو  ًديًثًو فىييٍنتىقىؿى طىعىاميوي كىًركىايىًة مى فإف في حى

1 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف  6قػػكأخرجو ابف ماج. الؾػػؽ ـػػ مف طرم5ك داكدػػ كأب4الؾػػػ ـك3ـػػػ كمسؿ2ارمػػػأخرجو البخ

مف  
مالؾ كالميث كعبيد )جميعيـ .  مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر7كأخرجو أحمد. الميث بف سعد طريؽ

  .تابعكا أيكب في الركاية عف نافع بمفظ نحكه (اهلل بف عمر

  .تابع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ نحكه.  مف طريؽ إسماعيؿ بف أمية8كأخرجو أحمد

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو 
. إسماعيؿ بف أمية كتكبع أيكب في الركاية عف نافع تابعو مالؾ كالميث كعبيد اهلل بف عمر

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

مَّسدي بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثالث عشر ميحى ٍربو كى حدثنا زيىىٍيري بف حى
اٍلميثىنَّسى كىعيبىٍيدي المَّسًو بف سىًعيدو قالكا أخبرنا يحيى كىك اٍلقىطَّسافي عف عيبىٍيًد المَّسًو أخبرني نىاًفعه عف بف 

.   قاؿ اٍلكىاًفري يىٍأكيؿي في سىٍبعىًة أىٍمعىاءو كىاٍلميٍؤًمفي يىٍأكيؿي في معي كىاًحدو  عيمىرى عف النبي

                                                            
(. 3/1352)، (1726): تحريـ حمب الماشية بغير إذف مالكيا، رقـ الحديث: المقطة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
 (.2/858)، (2303): ال تحتمب ماشية أحد بغير إذف، رقـ الحديث: في المقطة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
 (.1726)، (1352): تحريـ حمب الماشية بغير إذف مالكيا، رقـ الحديث: المقطة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
 (.2/971)، (1745): ما جاء في أمر الغنـ، رقـ الحديث: االستئذاف، باب: ، كتابمكطأ مالؾ مالؾ، 4
 (.3/40)، (2623): فيمف قاؿ ال يحمب، رقـ الحديث: الجياد، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 5
، (2302): النيي أف يصيب منيا شيئان إال بإذف صاحبيا، رقـ الحديث: التجارات، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 6
(2/772.) 
(. 2/57)، (5196: )، كرقـ(2/4)، (4471): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
(. 2/6)، (4505): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
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ٍيرو حدثنا أبي ح كحدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا أبك  كحدثنا محمد بف عبد المَّسًو بف نيمى
زَّساًؽ  ٍيدو عف عبد الرَّس مى ٍبدي بف حي ٍيرو قاال حدثنا عيبىٍيدي المَّسًو ح كحدثني محمد بف رىاًفعو كىعى أيسىامىةى كبف نيمى

. 1 بمثمو قاؿ أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى كالىما عف نىاًفعو عف بف عيمىرى عف النبي

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 5ارمػػػكأخرجو البخ. د بف محمد بمفظ نحكهػػػ مف طريؽ كاؽ4دػػ كأحـ3ـػػػ كمسؿ2ارمػػػػأخرجو البخ

 5ارمػػػالبخ
كأخرجو . بمفظ مثمو  مف طريؽ عبيد اهلل بف عمر10كأحمد 9 كالدارمي8 كابف ماجو7 كالترمذم6كمسمـ

تابعكا أيكب في  (كمالؾ كاقد بف محمد كعبيد اهلل بف عمر)ثالثتيـ .  في المكطأ11كأخرجو مالؾ
. الركاية عف نافع

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات كقد تكبع أيكب في ركايتو عف نافع تابعو كاقد بف 
  .محمد كعبيد اهلل بف عمر كمالؾ

                                                            
: المؤمف يأكؿ في معي كاحد كالكافر يأكؿ في سبعة أمعاء، رقـ الحديث: األشربة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(2060) ،(1631.) 
 (.5/2061)، (5078): المؤمف يأكؿ في معي كاحد، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
: المؤمف يأكؿ في معي كاحد كالكافر يأكؿ في سبعة أمعاء، رقـ الحديث:  األشربة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(2060) ،(3/1631.) 
 (.2/43)، (5020): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.5/2061)، (5079): المؤمف يأكؿ في معي كاحد، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5
 (.3/1631)، (2060): المؤمف يأكؿ في معي كاحد، رقـ الحديث: األشربة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
، (1818): ما جاء أف المؤمف يأكؿ في معي كاحد، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 7
(4/266.) 
: المؤمف يأكؿ في معي كالكافر يأكؿ في سبعة أمعاء، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 8
(3257) ،(2/1084 .)
 (.2/135)، (2041): المؤمف يأكؿ في معي كاحد، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 9

 (.2/21)، (4718):  رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ابف حنبؿ، 10
 (.2/97)، (1936): ما جاء في معي الكافر، رقـ الحديث: ، بابمكطأ مالؾ مالؾ، 11
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 .كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

. متفؽ عميو: الحكـ الكمي عمى الحديث

مَّسدي -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الرابع عشر ميحى ٍجرو السَّسٍعًدمُّي كى ًميُّي بف حي حدثني عى
ٍجرو حدثنا إسماعيؿ عف أىيُّيكبى عف  مىيَّسةى قاؿ بف حي يىٍعقيكبي بف إبراىيـ جميعا عف بف عي اًتـو كى بف حى
ًكسىاءن ميمىبَّسدنا فقالت في ىذا قيًبضى  اًرشىةي ًإزىارنا كى ٍت ًإلىٍينىا عى ٍيًد بف ًىالؿو عف أبي بيٍردىةى قاؿ أىٍخرىجى مى حي

ًميظان ،رسكؿ المَّسًو  ًديًثًو ًإزىارنا غى اًتـو في حى .   قاؿ ابف حى

زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى بيذا اإلسناد مثمو كقاؿ  كحدثني محمد بف رىاًفعو حدثنا عبد الرَّس
ًميظان  . 1ًإزىاران غى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

تابع أيكب في .  مف طريؽ سميماف بف المغيرة5 كأحمد4 كابف ماجو3 كأبك داكد2أخرجو مسمـ
ٍيدفي الركاية عف  مى  مف طريؽ إسماعيؿ 9 كأحمد8 كالترمذم7 كمسمـ6كأخرجو البخارم . بمفظ نحكهحي

                                                            
، (2080): التكاضع في المباس كاإلقتصار عمى الغميظ، رقـ الحديث: المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(3/1649 .)
(. 3/1649)، (2080): التكاضع في المباس، رقـ الحديث: المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(. 4/45)، (4036): لباس الغميظ، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
، (3551): لباس رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابسنف أبي ماجو ابف ماجو، 4
(2/1176.) 
 (.6/131)، (25041): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 5/2190)، (5480): األكسية كالخمائص، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
(. 3/1649)، (2080): التكاضع في المباس، رقـ الحديث: المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 7
(. 4/224)، (1733): ما جاء في لبس الصكؼ، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8
 (.6/32)، (24083): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9
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إسماعيؿ كعبد الكىاب )كالىما .  مف طريؽ عبد الكىاب1كأخرجو البخارم. إسماعيؿ بف إبراىيـ
  .تابعا مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ نحكه (الثقفي

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو 
ٍيدإسماعيؿ كعبد الكىاب الثقفي كتكبع أيكب في الركاية عف  مى .  تابعو سميماف بف المغيرةحي

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍربو حدثني يحيى -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الخامس عشر حدثني زيىىٍيري بف حى
نيى   يىٍعًني بف سىًعيدو عف عيبىٍيًد المَّسًو أخبرني عيمىري بف نىاًفعو عف أبيو عف بف عيمىرى أىفَّس رىسيكؿى المَّسوً 

ييٍترىؾي بىٍعضه : قاؿ؟ قمت ًلنىاًفعو كما اٍلقىزىعي : قاؿ،عف اٍلقىزىعً  ًبيِّس كى   . ييٍحمىؽي بىٍعضي رىٍأًس الصَّس

زَّساًؽ عف مىٍعمىر  ٍيدو عف عبد الرَّس مى ٍبدي بف حي اجي بف الشَّساًعًر كىعى جَّس حى كحدثني محمد بف رىاًفعو كى
ٍيدو عف عبد الرحمف  مَّسادي بف زى ٍعفىرو الدَّساًرًميُّي حدثنا أبك النُّيٍعمىاًف حدثنا حى عف أىيُّيكبى ح كحدثنا أبك جى

. 2 ًبذىًلؾى السَّسرَّساًج كميـ عف نىاًفعو عف بف عيمىرى عف النبي 

: الترجمة لركاة الحديث

 ىك حجاج بف أبي يعقكب بف يكسؼ بف حجاج الثقفي، البغدادم المعركؼ: حجاج بف الشاعر
. 3لو مسمـ، ركل بابف الشاعر، ثقة حافظ مف الحادية عشرة، مات سنة تسع كخمسيف

: تخريج الحديث

 مف طريؽ عمر بف 3 كأحمد2 كابف ماجو1 كالنسائي6 كأبك داكد5 كمسمـ4أخرجو البخارم
 مف طريؽ عبيد 6 كأحمد5كأخرجو النسائي.  مف طريؽ عبد الرحمف السراج4كأخرجو مسمـ. بف نافع

                                                            
كعصاه كسيفو كقدحو كخاتمو، رقـ  ما ذكر مف كرع النبي : أبكاب الخمس، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1

 (.3/1131)، (2941): الحديث
 (.3/1675)، (2120): كراىة القزع، رقـ الحديث: المباس كالزينة، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 2
(. 1/153)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
 (.5/2214)، (5576): القزع، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
 (.3/1675)، (2120): كراىية القزع، رقـ الحديث: المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
 (.4/83)، (4193): في الذؤابة، رقـ الحديث: الترجؿ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
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عمر بف نافع كعبد )جميعيـ  . مف طريؽ عبد اهلل بف عمر7كأخرجو أحمد. عبيد اهلل بف عمر
. تابعكا أيكب في الركاية عف نافع بمفظ مثمو (الرحمف كعبيد اهلل بف عمر كعبد اهلل بف عمر

تابع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ .  مف طريؽ حماد بف سممة9 كأحمد8كأخرجو أبك داكد
. مثمو

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو حماد 
بف سممة، كما تكبع أيكب في الركاية عف نافع تابعو عمر بف نافع كعبد الرحمف السراج كعبيد اهلل 

.  بف عمر كعبد اهلل بف عمر

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

اجي بف الشَّساًعًر حدثنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث السادس عشر جَّس حدثنا حى
ٍيرىةى قاؿ زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف بف ًسيًريفى عف أبي ىيرى ال   قاؿ رسكؿ المَّسًو ،عبد الرَّس

ـي  ؿي اٍلميٍسًم  .10يىسيبُّي أحدكـ الدَّسٍىرى فإف المَّسوى ىك الدَّسٍىري كال يىقيكلىفَّس أحدكـ ًلٍمًعنىًب اٍلكىٍرـى فإف اٍلكىٍرـى الرَّسجي

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

                                                                                                                                                                              
: ذكر النيي عف أف يحمؽ بعض شعر الصبي كيترؾ بعضو، رقـ الحديث: الزينة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
(5231) ،(8/182 .)
(. 2/1201)، (3637): النيي عف القزع، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
، (5175: )، كرقـ(2/39)، (4973: )، كرقـ(2/4)، (4473): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
(. 2/137)، (6212: )، كرقـ(2/55)
(. 3/1675)، (2120): كراىية القزع، رقـ الحديث: المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(. 8/130)، (5051): النيي عف القزع، رقـ الحديث: الزينة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 5
 (.2/143)، (6294): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 2/156)، (6459): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
 (.4/83)، (4193): في الذؤابة، رقـ الحديث: الترجؿ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 8
 (.2/101)، (5770): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

، (2247): كراىية تسمية العنب كرمان، رقـ الحديث: األلفاظ مف األدب كغيرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 10
(4/1763 .)
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 ."ال تسمكا العنب الكـر فإف الكـر الرجؿ المسمـ"  مف طريؽ ىشاـ بمفظ1أخرجو مسمـ
". ال تسبكا الدىر فإف اهلل ىك الدىر"  مف طريؽ ىشاـ بف حساف بمفظ3 كأحمد2مسمـ كأخرجو

ال " بمفظ.  مف طريؽ حبيب6 كالبزار5كأخرجو أبي يعمى.  مف طريؽ خالد الحذاء4كأخرجو أحمد
تابعكا أيكب في الركاية عف ابف  (ىشاـ كخالد كحبيب)جميعيـ ". تسبكا الدىر فإف اهلل ىك الدىر

.  سيريف

 مف طريؽ عبد المؤمف بف عباد 8كأخرجو أيضان .  مف طريؽ حماد بف سممة7كأخرجو البزار
تابعا مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ  (حماد كعبد المؤمف بف عباد) كالىما 9عباد كىك ضعيؼ

". ال تسبكا الدىر فإف اهلل ىك الدىر"

إسناد مسمـ صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع أيكب في الركاية عف ابف سيريف تابعو 
.  ىشاـ كخالد كحبيب كتكبع مىٍعمىر في ركايتو عف أيكب تابعو حماد كعبد المؤمف بف عباد

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

كأخرجو البخارم مف طريؽ الزىرم عف أبك سممة عف أبك . أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث
. ىريرة

حدثنا عبد اٍلكىىَّساًب الثَّسقىًفيُّي عف أىيُّيكبى -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث السابع عشر
ٍيرىةى عف النبي مَّسًد بف ًسيًريفى عف أبي ىيرى ٍؤيىا  السَّسٍخًتيىاًنيِّس عف ميحى  قاؿ إذا اٍقتىرىبى الزَّسمىافي لـ تىكىٍد ري

                                                            
، (2247): كراىة تسمية العنب كرماي، رقـ الحديث: األلفاظ مف األدب كغيرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(4/1763 .)
، (4/1763)، (2246): النيي عف سب الدىر، رقـ الحديث: األلفاظ مف األدب كغيرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2

(.. 2/509)، (10621): كرقـ
(. 2/499)، (10484: )، كرقـ(2/491)، (10372): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
(. 2/499)، (10484): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.1/119)، (120): ، رقـ الحديثمعجـ أبي يعمى أبك يعمى، 5
 (.17/279)، (9984): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 6
 (.17/279)، (9984): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 7
(. 17/205)، (9850): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 8
(. 6/66)، (346): ، رقـ الحديثالجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 9
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ٍزءنا مف النُّيبيكَّسًة  ٍمسو كىأىٍربىًعيفى جي ٍزءه مف خى ٍؤيىا اٍلميٍسًمـً جي ري ًديثنا كى ـٍ حى ٍؤيىا أىٍصدىقيكي ـٍ ري اٍلميٍسًمـً تىٍكًذبي كىأىٍصدىقيكي
ٍؤيىا ًممَّسا يحدث اٍلمىٍرءي  ري ٍؤيىا تىٍحًزيفه مف الشَّسٍيطىاًف كى ري ًة بيٍشرىل مف المَّسًو كى اًلحى ٍؤيىا الصَّس ٍؤيىا ثىالثىةه فىري كىالرُّي

دِّسٍث بيا الناس قاؿ كىأيًحبُّي اٍلقىٍيدى كىأىٍكرىهي اٍلغيؿَّس كىاٍلقىٍيدي  ؿِّس كال ييحى ـٍ فىٍمييصى نىٍفسىوي فىًإٍف رىأىل أحدكـ ما يىٍكرىهي فىٍميىقي
ـٍ قىالىوي بف ًسيًريفى  .  ثىبىاته في الدِّسيًف فال أىٍدًرم ىك في الحديث أى

زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى بيذا اإلسناد كقاؿ في  كحدثني محمد بف رىاًفعو حدثنا عبد الرَّس
ٍيرىةى فىييٍعًجبيًني اٍلقىٍيدي كىأىٍكرىهي اٍلغيؿَّس كىاٍلقىٍيدي ثىبىاته في الدِّسيًف كقاؿ النبي ٍؤيىا اٍلميٍؤًمًف  الحديث قاؿ أبك ىيرى  ري

ٍزءنا مف النُّيبيكَّسةً  ٍزءه مف ًستَّسةو كىأىٍربىًعيفى جي . 1جي

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

 كأبك 5كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ عكؼ بف أبي جميمة4دػػ كأحـ3قػػ كابف ماج2ارمػػأخرجو البخ

كأبك 
 مف طريؽ 10 كأحمد9 كالدارمي8كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ عبد الكىاب الثقفي7 كالترمذم6داكد
 مف طريؽ األكزاعي كمف 2كأخرجو ابف ماجو. قىتىادىة مف طريؽ 1 كالترمذم11كأخرجو مسمـ. ىشاـ

                                                            
(. 4/1773)، (2263): الرؤيا، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
 (.6/2574)، (6614): القيد في المناـ، رقـ الحديث: التعبير، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(. 2/1285)، (3906): الرؤيا ثالث، رقـ الحديث: تعبير الرؤيا، باب:  كتابسنف ابف ماجو، ابف ماجو، 3
(. 2/395)، (9118): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
(. 4/1773)، (2263): الرؤيا، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
 (.4/304)، (5019): ما جاء في الرؤيا، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
: أف رؤيا المؤمف جزء مف ستة كأربعيف جزءان مف النبكة، رقـ الحديث: الرؤيا، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 7
(2270) ،(4/532.) 
(. 4/1773)، (2263): الرؤيا، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
،  (2/168)، (2144): أصدؽ الناس رؤيا أصدقيـ حديثا، رقـ الحديث: الرؤيا، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 9

 (.2/168)، (2143): الرؤيا ثالث، رقـ: كباب
 (.2/507)، (10598): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
 (.4/1773)، (2263): الرؤيا، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 11
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 ( كاألكزاعي كأبك بكر اليذليقىتىادىةعكؼ ك عبد الكىاب كىشاـ ك)جميعيـ . طريؽ أبي بكر اليذلي
  .تابعكا أيكب في الركاية عف ابف سيريف بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع أيكب في الركاية عف ابف سيريف تابعو 
  . كاألكزاعي كأبك بكر اليذليقىتىادىةعكؼ كعبد الكىاب كىشاـ ك

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

سحاؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثامف عشر حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ كا 
زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف  رىاًف أخبرنا عبد الرَّس مَّسدي بف رىاًفعو قاؿ ابف رىاًفعو حدثنا كقاؿ اآلخى ميحى بف مىٍنصيكرو كى

اًبًر بف عبد المَّسًو قاؿ كىسىعى  ٍمًرك بف ًدينىارو عف جى  رىجيؿه مف اٍلمييىاًجًريفى رىجيالن مف 3أىيُّيكبى عف عى
اًر فىأىتىى النبي دى فقاؿ النبي األىٍنصى  قاؿ ابف مىٍنصيكرو في ، دىعيكىىا فىًإنَّسيىا ميٍنًتنىةه :  فىسىأىلىوي اٍلقىكى
ك قاؿ اًبرنا:ًركىايىًتًو عىٍمره  سمعت جى

4 .

:  الترجمة لركاة الحديث

المكي أبك محمد األثـر الجمحي مكالىـ، ثقة ثبت، مف الرابعة، مات سنة ست : عمرك بف دينار
 .5كعشريف كمائة، ركل لو الجماعة

ىك ابف بيراـ الككسج أبك يعقكب التميمي المركزم، ثقة ثبت، مف الحادية : إسحاؽ بف منصكر
 .1عشرة، مات سنة إحدل كخمسيف، ركل لو البخارم كمسمـ كالترمذم كالنسائي كابف ماجو

                                                                                                                                                                              
، (2280): في تأكيؿ الرؤيا ما يستحب منيا كما يكره، رقـ الحديث: الرؤيا، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
(4/537.) 
، (3917): أصدؽ الناس رؤيا أصدقيـ حديثاى، رقـ الحديث: تعبير الرؤيا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
(. 2/1294)، (3926: )، كحديث رقـ(2/1289)
 (.4/173)، (كسع )، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرىك ضرب الدبر، ابف األثير الجزرم، :  الكسع3
، (2584): نصر األخ ظالمان أك مظمكمان، رقـ الحديث: البر كالصمة كاآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(4/1999 .)
 (.1/421)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
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:  تخريج الحديث

 6كأخرجو البخارم.  مف طريؽ سفياف بف عيينة5 كأحمد4 كالترمذم3 كمسمـ2أخرجو البخارم
جميعيـ . كمف طريؽ سعيد بف زيد.  مف طريؽ حماد بف زيد7كأخرجو أحمد. مف طريؽ ابف جريج

. تابعكا أيكب في الركاية عف عمرك بف دينار بمفظ نحكه (سفياف كابف جريج كحماد كسعيد بف زيد)

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع أيكب في الركاية عف عمرك بف دينار 
.  تابعو سفياف كابف جريج كحماد كسعيد بف زيد

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في ركايتو عف أيكب

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثني محمد بف رىاًفعو حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث التاسع عشر
ٍيرىةى  ٍيرىةى كىعىٍف ىىمَّساـً بف مينىبِّسوو عف أبي ىيرى زَّساًؽ حدثنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف ابف ًسيًريفى عف أبي ىيرى الرَّس

ـه  عف النبي نَّسةى كزاد ىىمَّسا اىىا دخؿ اٍلجى ا ًمارىةن إال كىاًحدنا مف أىٍحصى ًتٍسًعيفى اٍسمن  قاؿ ًإفَّس ًلمَّسًو ًتٍسعىةن كى
ٍيرىةى عف النبي  إنو ًكٍتره ييًحبُّي اٍلًكٍترى  عف أبي ىيرى

8.  

                                                                                                                                                                              
 (.1/103)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
سكاء عمييـ أستغفرت ليـ أـ لـ تستغفر ليـ لف يغفر اهلل " قكلو تعالى: التفسير، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2

، رقـ "يقكلكف لئف رجعنا إلى المدينة ليخرجف األعز منيا األذؿ" قكلو تعالى: ، كباب(4/1861)، (4622): ، رقـ الحديث"ليـ
 (.4/1863)، (4624): الحديث

، (2584): نصر األخ ظالمان أك مظمكمان، رقـ الحديث: البر كالصمة كاآلداب، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(4/1998 .)
: مف سكرة المنافقيف، رقـ الحديث: تفسير القرآف عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4
(3315) ،(5/417.) 
 (.3/392)، (15260): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
 (.3/1296)، (3330): ما ينيى مف دعكل الجاىمية، رقـ الحديث: المناقب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
(. 3/385)، (15168: )، كرقـ حديث(3/338)، (14673): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
في أسماء اهلل تعالى كفضؿ مف أحصاىا، رقـ : الذكر، كالدعاء كالتكبة كاالستغفار، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8

 (.4/2063)، (2677): الحديث



186 

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

 مف طريؽ خالد 3كأخرجو أحمد.  مف طريؽ ىشاـ بف حساف2 كأحمد1أخرجو الترمذم

.  مف طريؽ داكد بف أبي ىند، كعكؼ بف أبي جميمة4كأخرجو ابف المقرئ. الحذاء، كابف عكف

.  مف طريؽ عاصـ األحكؿ7كأخرجو البزار. قىتىادىة في الدعاء مف طريؽ 6 كالطبراني5البزار كأخرجو

 في الدعاء مف طريؽ عمراف بف خالد الخزاعي، كمقاتؿ بف سميماف، 8كأخرجو الطبراني. األحكؿ

 كعاصـ قىتىادىةىشاـ كخالد كابف عكف كعكؼ كداكد بف أبي ىند ك) جميعيـ. كمجاعة بف الزبير

 9كأخرجو الحاكـ. تابعكا أيكب في الركاية عف بف سيريف (األحكؿ كعمراف كمقاتؿ كمجاعة بف الزبير

تابع مىٍعمىر في الركاية عف . 10 مف طريؽ عبد العزيز بف حصيف بف الترجماف كىك ضعيؼ9الحاكـ

  .عف أيكب كزاد فيو ذكر األسماء

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في ركايتو عف أيكب تابعو عبد 
. العزيز ابف الحصيف كتكبع أيكب في الركاية عف ابف سيريف

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

                                                            
 (.5/530)، (3506): الدعكات عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، رقـ الحديث: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
 (.2/516)، (10697): حديثاؿ، رقـ (2/427)، (9509): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
 (.2/516)، (10696): حديثاؿ، رقـ (2/499)، (10486): حديثاؿ رقـ ،المصدر السابؽ 3
، معجـ ابف المقرئ: (ىػ381) ابف المقرئ، أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف عمي بف عاصـ بف زاذاف األصبياني الخازف ت4

، رقـ (1/76)، (143: )، رقـ حديث(ـ1998/ىػ1419)الرياض، : مكتبة الرشد. 1أبي عبد الحمف عادؿ بف سعد، ط: تحقيؽ
 (.1/361)، (1189): حديثاؿ
 (.17/266)، (9961، 9960، 9959): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 5
، (97: )، رقـ الحديث(ىػ1413)بيركت، : دار الكتب العممية. 1مصطفى عبد القادر عطا، ط: ، تحقيؽ الدعاء الطبراني،6
(1/48.) 
 (.17/255)، (9939): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 7
(.  1/150)، (105: )، كرقـ حديث(1/49)، (104: )، كرقـ حديث(1/48)، (100): ، رقـ الحديث الدعاء الطبراني،8
(. 1/63)، (42): ، كتاب اإليماف، رقـ الحديثالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 9

 (.5/380)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 10
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 .كأخرجو البخارم مف طريؽ األعرج عف أبي ىريرة.  أخرجو مسمـ:الحكـ الكمي عمى الحديث

كحدثني محمد بف رىاًفعو حدثنا شىبىابىةي  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث العشركف
ٍيرىةى عف النبي  ٍرقىاءي عف أبي الزِّسنىاًد عف األىٍعرىًج عف أبي ىيرى نَّسةي حدثني كى ٍت النَّساري كىاٍلجى اجَّس  قاؿ تىحى

عىفىاءي الناس  ميًني إال ضي نَّسةي فمالي ال يىٍدخي قىالىٍت اٍلجى بِّسًريفى كى فقالت النَّساري أيكًثٍرتي ًباٍلميتىكىبِّسًريفى كىاٍلميتىجى
ـي ًبًؾ مف أىشىاء مف ًعبىاًدم كقاؿ ًلمنَّساًر أىٍنًت  نَّسًة أىٍنًت رىٍحمىًتي أىٍرحى ـٍ فقاؿ اهلل ًلٍمجى زيىي ـٍ كىعىجى سىقىطييي كى

عي قىدىمىوي  ـٍ ًمٍمؤيىىا فىأىمَّسا النَّساري فال تىٍمتىًمئي فىيىضى ًلكيؿِّس كىاًحدىةو ًمٍنكي عىذىاًبي أيعىذِّسبي ًبًؾ مف أىشىاءي مف ًعبىاًدم كى
يىا إلى بىٍعضو  ييٍزكىل بىٍعضي . عمييا فىتىقيكؿي قىٍط قىٍط فىيينىاًلؾى تىٍمتىًمئي كى

ٍيدو عف مىٍعمىر عف  مى مَّسدى بف حي حدثنا عبد المَّسًو بف عىٍكفو اٍلًيالًليُّي حدثنا أبك سيٍفيىافى يعنى ميحى
ٍيرىةى أىفَّس النبي نَّسةي كىالنَّساري كىاٍقتىصَّس الحديث  أىيُّيكبى عف ابف ًسيًريفى عف أبي ىيرى ٍت اٍلجى  قاؿ اٍحتىجَّس

ٍعنىى حديث أبي الزِّسنىادً  ًبمى
1 .

.  كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:الترجمة لركاة الحديث

  :تخريج الحديث

مف طريؽ إسماعيؿ بف عمية تابع مىٍعمىر في الركاية عف " تفسيره"  في2أخرجو الطبرم
 في مسند الشامييف مف طريؽ 4مػػػكأخرجو الطبراف.  مف طريؽ ىشاـ بف حساف3كأخرجو أحمد .أيكب

طريؽ 
تابعكا أيكب  ( كعكؼقىتىادىةىشاـ ك) في التكحيد مف طريؽ عكؼ جميعيـ 5كأخرجو ابف خزيمة. قىتىادىة

  .أيكب في الركاية عف محمد بف سيريف بمفظ نحكه

                                                            
: النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا الضعفاء، رقـ الحديث: الجنة كصفة نعيميا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(2846) ،(4/2187 .)
(. 21/446)، جامع البياف الطبرم، 2
 (.2/507)، (10596): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
 (.4/41)، (2679): ، رقـ الحديثمسند الشامييف الطبراني، 4
ثبات صفات الرب عز كجؿ،  ابف خزيمة،5 الرياض، : مكتبة الرشد. 5عبد العزيز بف إبراىيـ الشيكاف، ط: تحقيؽ التكحيد كا 
ف رغمت، : ، باب(ـ1994/ىػ1414)  (.1/207)ذكر إثبات الرجؿ هلل عز كجؿ كا 
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إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو 
.   كعكؼقىتىادىةبف عمية كتكبع أيكب في الركاية عف ابف سيريف تابعو ىشاـ ك إسماعيؿ

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

. متفؽ عمى صحتو مف طريؽ ىماـ بف منبو عف أبي ىريرة: الحكـ الكمي عمى الحديث

بِّسيُّي -: رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الحادم كالعشركف ٍبدىةى الضَّس كحدثناه أىٍحمىدي بف عى
سىًف عف األىٍحنىًؼ بف قىٍيسو عف أبي بىٍكرىةى  ييكنيسى كالمعمي بف ًزيىادو عف اٍلحى مَّساده عف أىيُّيكبى كى حدثنا حى

ٍقتيكؿي في النَّسارً  قاؿ قاؿ رسكؿ المَّسًو  ا فىاٍلقىاًتؿي كىاٍلمى اًف ًبسىٍيفىٍيًيمى .  إذا اٍلتىقىى اٍلميٍسًممى

زَّساًؽ مف ًكتىاًبًو أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى بيذا  اجي بف الشَّساًعًر حدثنا عبد الرَّس جَّس كحدثني حى
مَّسادو إلى آًخرًهً   .1اإلسناد نحك حديث أبي كىاًمؿو عف حى

: الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف معاكية بف حصيف التميمي السعدم، أبك بحر اسمو الضحاؾ كقيؿ : األحنؼ بف قيس
، ثقة، قيؿ مات سنة سبع كستيف كقيؿ اثنتيف كسبعيف، ركل لو الجماعة . 2صخر، مخضـر

ىك الحسف بف أبي الحسف البصرم، كاسـ أبيو يسار مكالىـ، ثقة فقيو فاضؿ : الحسف البصرم
مشيكر، ككاف يرسؿ كثيران كيدلس، ىك رأس أىؿ الطبقة الثالثة، مات سنة عشر كمائة كقد قارب 

 .3التسعيف، ركل لو الجماعة

:  تخريج الحديث

كقد تابع .  مف طريؽ حماد بف زيد5 كأحمد4 كالنسائي3 كأبك داكد2 كمسمـ1أخرجو البخارم
.  بمفظ مثمو6كأخرجو البخارم .تابع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب

                                                            
، (2888): إذا تكاجو المسمماف بسيفيما، رقـ الحديث: الفتف كأشراط الساعة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(4/2213 .)
 (.1/96)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 1/160)، المصدر السابؽ 3
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 12 كالنسائي11كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ يكنس10 كأحمد9 كالنسائي8 كأبك داكد7مسمـأخرجو ك
يكنس )جميعيـ .  مف طريؽ ىشاـ بف حساف14كأخرجو أحمد.  مف طريؽ المعمى بف زياد13كأحمد

.  تابعكا أيكب في الركاية عف الحسف البصرم بمفظ نحكه (كالمعمى بف زياد كىشاـ

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو حماد 
.  بف زيد، كتكبع أيكب في الركاية عف الحسف البصرم تابعو يكنس كالمعمى كىشاـ

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًميٍّ  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الثاني كالعشركف سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
ًفٍظتي عف  زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف نىاًفعو عف بف عيمىرى قاؿ حى الؿي حدثنا عبد الرَّس ٍمكىاًنيُّي اٍلخى اٍلحي

رىٍكعىتىٍيًف بىٍعدىىىا  رسكؿ المَّسوً  مِّسييىا ًبالمَّسٍيًؿ كىالنَّسيىاًر رىٍكعىتىٍيًف قبؿ الظُّيٍيًر كى  عىٍشرى رىكىعىاتو كاف ييصى

                                                                                                                                                                              
ف طائفتاف مف المؤمنيف اقتتمكا فأصمحكا بينيما" قكلو تعالى: اإليماف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1 ، رقـ "كا 

 (.6/2520)، (6481): ، رقـ الحديث"كمف أحياىا" قكلو تعالى: الديات، باب: ، ككتاب(1/20)، (31): الحديث
، (2888): إذا تكاجو المسمماف بسيفيما، رقـ الحديث: الفتف كأشراط الساعة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(4/2213.) 
 (.4/103)، (4268): في النيي عف القتاؿ في الفتنة، رقـ الحديث: الفتف كالمالحـ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
(. 7/125)، (4123): تحريـ القتؿ، رقـ الحديث: تحريـ الدـ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
(. 5/51)، (20538: )، كرقـ حديث(5/43)، (20456): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
ف طائفتاف مف المؤمنيف اقتتمكا فأصمحكا بينيما" قكلو تعالى: اإليماف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6 ، رقـ "كا 

(. 6/2520)، (6481): ، رقـ الحديث"كمف أحياىا" قكلو تعالى: الديات، باب: ، ككتاب(1/20)، (31): الحديث
، (2888): إذا تكاجو المسمماف بسيفيما، رقـ الحديث: الفتف كأشراط الساعة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 7
(4/2213 .)
(. 4/103)، (4268): في النيي عف القتاؿ في الفتنة، رقـ الحديث: الفتف كالمالحـ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 8
 (.7/125)، (4123): تحريـ القتؿ، رقـ الحديث: تحريـ الدـ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 9

 (.5/51)، (20538: )، كرقـ حديث(5/43)، (20456): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
 (.4/2213)، (2888): إذا تكاجو المسمماف بسيفيما، رقـ الحديث: الفتف، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 11
 (.7/125)، (4123): تحريـ القتؿ، رقـ الحديث: تحريـ الدـ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 12
(. 5/51)، (20538: )، كرقـ حديث(5/43)، (20456): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 13
 .المصدر السابؽ 14
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مِّسي قبؿ اٍلفىٍجًر  ةي أىنَّسوي كاف ييصى ٍفصى دَّسثىٍتًني حى حى رىٍكعىتىٍيًف بىٍعدى اٍلًعشىاًء اآلًخرىًة قاؿ كى ٍغًرًب كى رىٍكعىتىٍيًف بىٍعدى اٍلمى كى
رىٍكعىتىٍيفً 

1  .

:  الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف عمي بف محمد اليذلي، أبك عمي الخالؿ الحمكاني، نزيؿ مكة، : الحسف بف عمي الحمكاني
ثقة حافظ لو تصانيؼ، مف الحادية عشرة، مات سنة اثنيف كأربعيف، ركل لو البخارم كمسمـ كأبك 

. 2داكد كالترمذم كابف ماجو

:  تخريج الحديث

ٍيع مف طريؽ يزيد بف 4كأخرجو ابف حباف.  مف طريؽ حماد بف زيد3أخرجو البخارم رى  .زي
ٍيع حماد بف زيد كيزيد بف )جميعيـ .  مف طريؽ إسماعيؿ بف إبراىيـ6 كأحمد5كأخرجو الترمذم رى زي

سماعيؿ .  تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ نحكه (كا 

 مف طريؽ عبيد اهلل بف 8كأخرجو إسحاؽ بف راىكيو.  مف طريؽ عبد الكىاب7كأخرجو البزار
كأخرجو السىرىاج في حديث السراج". كركعتيف بعد الجمعة"لكنو زاد . بف عمر

 مف طريؽ حماد بف 9
ٍيعيزيد بف )جميعيـ . سممة رى تابعكا أيكب في  ( كعبد الكىاب كعبيد اهلل بف عمر كحماد بف سممةزي

  .الركاية عف نافع بمفظ نحكه

                                                            
(. 2/298)، (433): ما جاء أنو يصمييما، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
(. 1/162 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 2
 (.1/395)، (1126): الركعتاف قبؿ الظير، رقـ الحديث: أبكاب التيجد، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3
النكافؿ، ذكر ما يستحب لمفرد المكاظبة عمى الركعات المعمكمة مف النكافؿ قبؿ الفرائض : ، بابصحيح ابف حباف ابف حباف، 4

(. 6/207)، (2454): كبعدىا، رقـ الحديث
(. 2/290)، (425): ما جاء في الركعتيف بعد الظير، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
(. 2/6)، (4506): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (.12/179)، (5823): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 7
 (.4/186)، (1982): ، رقـ الحديثمسند إسحاؽ بف راىكيو ابف راىكيو، 8
زاىر : ، تخريجحديث السراج: (ىػ313) السراج، أبك العباس محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف ميراف الخراساني النيسابكرم ت9

-1425. )1الفاركؽ الحديثة لمطباعة، ط: أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشة بف رمضاف، الناشر: بف طاىر الشحامي، تحقيؽ
 (.3/126)، (2160: )، رقـ الحديث(ـ2004
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إسناد الترمذم صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو حماد 
ٍيعبف زيد كىك ثبت في أيكب كيزيد بف  رى سماعيؿ بف إبراىيـزي كتكبع أيكب في الركاية عف نافع .  كا 

. تابعو عبد الكىاب كعبيد اهلل كحماد بف سممة

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

. أخرجو البخارم: الحكـ الكمي عمى الحديث

الؿي -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الثالث كالعشركف ًميٍّ اٍلخى سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف نىاًفعو عف بف عيمىرى قاؿ رَّس   قاؿ رسكؿ المَّسًو ،حدثنا عبد الرَّس مف جى

يىالءى  مىمىةى فىكىٍيؼى يىٍصنىٍعفى النِّسسىاءي ًبذيييكًلًيفَّس قاؿ 1ثىٍكبىوي خي ًة فقالت أيُّـي سى  لـ يىٍنظيٍر اهلل إليو يـك اٍلًقيىامى
ييٍرًخيفى ًشٍبرنا فقالت ًإذنا تىٍنكىًشؼي أىٍقدىاميييفَّس قاؿ فىييٍرًخينىوي ًذرىاعنا ال يىًزٍدفى عميو

2  .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

كأخرجو .  مف طريؽ إسماعيؿ5 كأحمد4كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ حماد3أخرجو مسمـ
سماعيؿ كعاصـ)مف طريؽ عاصـ بف ىالؿ البصرم، ثالثتيـ " الكبرل"  في6النسائي  (حماد كا 

.  تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف أيكب

ـ سممة في ذيكؿ النساء، كفي ركاية إسماعيؿ زاد عف نافع أفي ركاية حماد لـ يذكر قكؿ 
  .قاؿ فأنبئت أف أـ سممة قالت، كفي ركاية عاصـ ذكر قكؿ أـ سممة

                                                            
النياية أم كبر، ابف األثير الجزرم، : اختاؿ فيك مختاؿ كفيو خيالء كمخيمة: بالضـ كالكسر الكبر كالعجب، يقاؿ:  الخيالء1

 (.2/93)، (خيؿ): ، مادةفي غريب الحديث كاألثر
 (.4/223)، (1731): ما جاء في جر ذيكؿ النساء، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
: تحريـ جر الثكب خيالء كبياف حد ما يجكز ارخاؤه، رقـ الحديث: المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(2085) ،(3/1651 .)
 .المصدر السابؽ 4
 (.2/5)، (4489): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 5/493)، (9733): ذيكؿ النساء، رقـ الحديث: الزينة، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 6



192 

 مف طريؽ الميث 4كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ عبيد اهلل3 كابف ماجو2 كأحمد1كأخرجو مسمـ
.   مف طريؽ مالؾ5كأخرجو الترمذم. بف سعد كأسامة بف زيد

تابعكا أيكب في الركاية عف نافع بمفظ نحكه دكف  (عبيد اهلل كالميث كأسامة كمالؾ)جميعيـ 
.  ذكر قكؿ أـ سممة

إسناد ىذا الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو 
سماعيؿ كعاصـ كتكبع أيكب تابعو عبيد اهلل بف عمر كالميث بف سعد كأسامة بف زيد . حماد كا 

.  كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

. أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

الؿي  :-رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم :الحديث الرابع كالعشركف ًميٍّ اٍلخى سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو كىأىيُّيكبي عف ًعٍكًرمىةى عف ابف عىبَّساسو قاؿ  :حدثنا عبد الرَّس

نَّسًثيفى  لىعىفى رسكؿ المَّسًو  اٍلميخى
اًؿ كىاٍلميتىرىجِّسالتً  6 مف الرِّسجى

.  8 مف النِّسسىاءً 7

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث
                                                            

: تحريـ جر الثكب خيالء كبياف حد ما يجكز ارخاؤه، رقـ الحديث: المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(2085) ،(3/1651 .)
(. 2/101)، (5776): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
 (.2/1181)، (3569): مف جر ثكبو مف الخيالء، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 3
: تحريـ جر الثكب خيالء كبياف حد ما يجكز ارخاؤه، رقـ الحديث: المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(2085) ،(3/1651 .)
 (.4/223)، (1730): ما جاء في كراىية جر اإلزار، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
6

الحكـ عمى المخنثيف، رقـ : األدب، باب: ، كتابعكف المعبكدمف يشبو النساء في أخالقو ككالمو، محمد آبادم، : المخنث 
 (.13/188)، (4928): الحديث

رجؿ، : ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثر، ابف األثير الجكزم، فالالتي يتشبيف بالرجاؿ في زييف كىيأتو: المترجالت 7
(2/203.)   
، (2785): ما جاء في المتشبيات بالرجاؿ مف النساء، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8
(5/106 .)
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 6كأخرجو أحمد. قىتىادىة مف طريؽ 5 كأحمد4 كابف ماجو3 كالترمذم2 كأبك داكد1أخرجو البخارم
  مف8الطبراني كأخرجو.  مف طريؽ يزيد بف أبي زياد7كأخرجو أحمد. مف طريؽ أبي األسكد 6أحمد
تابعكا  ( كأبي األسكد كيزيد بف أبي زياد كسماؾ بف حربقىتىادىة)جميعيـ  .طريؽ سماؾ بف حرب مف

  .أيكب كيحيى في الركاية عف عكرمة بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح، كقد تكبع أيكب في الركاية عف عكرمة تابعو يحيى بف أبي كثير 
.  كأبي األسكد كيزيد كسماؾقىتىادىةك

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

 . صحيح أخرجو البخارم:الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا إسحاؽ بف إبراىيـ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الخامس كالعشركف
زَّساًؽ قاؿ أىٍنبىأىنىا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف نىاًفعو عف بف عيمىرى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو   كاف قاؿ أىٍنبىأىنىا عبد الرَّس

مِّسي ًإلىٍييىا9ييٍخًرجي اٍلعىنىزىةى  ى ييٍرًكزيىىا فىييصى يىٍكـى األىٍضحى  يـك اٍلًفٍطًر كى
10 .

.  كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

                                                            
، (5546): المتشبييف بالنساء كالمتشبيات بالرجاؿ، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
(1/251.) 
 (.4/60)، (4097): لباس النساء، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
، (2784): ما جاء في المتشبيات بالرجاؿ مف النساء، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
(5/105.) 
(. 1/614)، (1904): في المخنثيف، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 4
 (.4/60)، (4097: )كرقـ. (1/339)، (3151): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
 (.1/330)، (3060 ):كرقـ. (1/251)، (2263): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 6
(. 1/254)، (2291): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 7
(. 11/283)، (11745): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 8
النياية في ىي مثؿ نصؼ الرمح أك أكبر شيئان، كليا ناف مثؿ سناف الرمح، كالعكازة قريب منيا، ابف األثير الجزرم، :  العنزة9

(. 3/308)، غريب الحديث كاألثر
 (.3/183)، (1565): صالة العيديف إلى العنزة، رقـ الحديث: صالة العيديف، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،10
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 مف طريؽ 7 كأحمد6 كالدارمي5 كابف ماجو4 كالنسائي3 كأبك داكد2 كمسمـ1أخرجو البخارم
 مف 10كأخرجو أحمد.  مف طريؽ األكزاعي9 كابف ماجو8كأخرجو البخارم. اهلل بف عمر طريؽ عبيد

جميعيـ  . مف طريؽ سعيد بف أبي ىالؿ كعقيؿ11كأخرجو  ابف خزيمة. مف طريؽ عبد اهلل العمرم
تابعكا أيكب في الركاية  (عبيد اهلل بف عمر كاألكزاعي كعبد اهلل العمرم كسعيد بف أبي ىالؿ كعقيؿ)

  .عف نافع بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع أيكب في الركاية عف نافع تابعو عبيد 
.  اهلل كاألكزاعي كالعمرم كسعيد بف أبي ىالؿ عقيؿ

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
، (1/188)، (476): الصالة إلى الحربة، رقـ الحديث: أبكاب سترة المصمي، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1

(. 1/330)، (929): الصالة إلى الحربة يـك العيد، رقـ الحديث: العيديف، باب: ككتاب
(. 1/359)، (501): سترة المصمي، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.1/183)، (687): ما يستر المصمي، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
 (.2/62)، (747): سترة المصمي، رقـ الحديث: القبمة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
، (1305): ما جاء في الحربة يـك العيد، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 5
(1/414.) 
(. 1/383)، (1410): الصالة إلى سترة، رقـ الحديث: ، بابسنف الدارمي الدارمي، 6
، (5734: )، كرقـ(2/18)، (4681: )، كرقـ(2/13)، (4614): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
(2/98.) 
 (.1/330)، (930): الصالة إلى الحربة يـك العيد، رقـ الحديث: العيديف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 8
، (1304): ما جاء في الحربة يـك العيد، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 9
(1/413.) 

 (.2/106)، (5840): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
إخراج العنزة في العيديف إلى : جماع أبكاب صالة العيديف الفطر كاألضحى، باب: ، كتابصحيح ابف خزيمة ابف خزيمة، 11

جماع أبكاب صالة العيديف الفطر : ككتاب. (2/344)، (1434): المصمى ليستتب ىا اإلماـ في المصمى، رقـ الحديث
(. 2/344) ،(1435):  يخرج العنزة إلى المصمى، رقـ الحديثذكر الخبر المفسر لمعمة التي كاف النبي : كاألضحى، باب
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أخبرنا مىٍحميكدي بف غىٍيالفى -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث السادس كالعشركف
ٍيجو قاؿ أىٍنبىأىنىا إسماعيؿ عف مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف ًعٍكًرمىةى  رى قاؿ حدثنا محمد بف بىٍكرو قاؿ أىٍنبىأىنىا بف جي

. 1 مف بىدَّسؿى ًدينىوي فىاٍقتيميكهي  قاؿ رسكؿ المَّسًو ،عف ابف عىبَّساسو قاؿ

.  كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ حماد 5 كأحمد4كأخرجو البخارم.  مف طريؽ سفياف3 كابف ماجو2أخرجو البخارم
 مف طريؽ عبد 7كأخرجو النسائي.  مف طريؽ عبد الكىاب الثقفي6كأخرجو الترمذم. حماد بف زيد

 مف طريؽ سعيد بف أبي 10كأخرجو ابف الجاركد. كىًىيب مف طريؽ 9 كأحمد8كأخرجو النسائي. الكارث
كبىةأبي  تابعكا مىٍعمىر في  ( كسعيدكىًىيبسفياف كحماد كعبد الكىاب كعبد الكارث ك)جميعيـ . عىري

  .الركاية عف أيكب

 حرؽ قكمان فبمغ ابف عباس فقاؿ لك كنت أنا لـ ركاية البخارم بمفظ عف عكرمة أف عميان 
". مف بدؿ دينو فاقتمكه: " كلقتمتيـ كما قاؿ النبي" ال تعذبكا بعذاب اهلل: " قاؿأحرقيـ ألف النبي 

 كأحمد ذكركا القصة كاممة، كباقي المتابعات كىًىيبككذلؾ ركاية الترمذم كالنسائي مف طريؽ 
  ".مف بدؿ دينو فاقتمكه"اقتصرت عمى ذكر فقرة منو كىي 

                                                            
(. 7/104)، (4061): الحكـ في المرتد، رقـ الحديث: تحريـ الدـ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
 (.3/1098)، (2854): ال يعذب بعذاب اهلل، رقـ الحديث: الجياد كالسير، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(. 2/848)، (2535): المرتد عف دينو، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 3
، (6524): حكـ المرتد كالمرتدة، رقـ الحديث: استتابة المرتديف كالمعانديف كقتاليـ، باب: ، كتاب، الجامع الصحيح البخارم4
(6/2537.) 
(. 1/282)، (2551): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 4/59)، (1458): ما جاء في المرتد، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6
(. 7/104)، (4059): الحكـ في المرتد، رقـ الحديث: تحريـ الدـ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 7
 (.7/104)، (4060): الحكـ في المرتد، رقـ الحديث: تحريـ الدـ، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،8
(. 1/282)، (2552): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

(. 1/214)، (843): جراح العمد، رقـ الحديث: ، بابالمنتقى مف السنف المسندة ابف الجاركد، 10
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إسناد النسائي حسف، فيو محمد بف بكر فيك صدكؽ قد يخطئ، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية 

  . كسعيدكىًىيبعف أيكب تابعو سفياف كحماد كعبد الكىاب كعبد الكارث ك

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

.   أخرجو البخارم: الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا محمد بف رىاًفعو قاؿ  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث السابع كالعشركف
زَّساًؽ قاؿ أىٍنبىأىنىا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف أبي ًقالبىةى عف أبي األىٍشعىًث عف شىدَّساًد بف أىٍكسو  حدثنا عبد الرَّس

 اٍثنىتىٍيًف فقاؿ ًإفَّس المَّسوى عز كجؿ كىتىبى اإًلٍحسىافى عمى كؿ شىٍيءو فإذا قىتىٍمتيـٍ  قاؿ سمعت مف النبي
تىوي  ٍلييًحدَّس أحدكـ شىٍفرىتىوي ثيَّـس ًلييًرٍح ذىًبيحى ذا ذىبىٍحتيـٍ فىأىٍحًسنيكا الذَّسٍبحى كى فىأىٍحًسنيكا اٍلًقٍتمىةى كا 

1 .

: الترجمة لركاة الحديث

ىك شراحيؿ بف آدة أبك األشعث الصنعاني، كيقاؿ آدة جد أبيو كىك ابف شرحبيؿ بف : أبك األشعث

 كقد .2كمسمـ كاألربعة" األدب المفرد" كميب، ثقة، مف الثانية، شيد فتح دمشؽ، ركل لو البخارم في

 .كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند

: تخريج الحديث

كأخرجو .  مف طريؽ سفياف بف عيينة، كمف طريؽ أشعث بف  سكار3أخرجو أبك عكانة

تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  (سفياف كأشعث بف سكار ككىب)جميعيـ .  مف طريؽ كىب4الطبراني

. أيكب بمفظ نحكه

                                                            
(. 7/229)، (4413): حسف الذبح، رقـ الحديث: الضحايا، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
(. 1/264)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
، كحديث (5/49)، (7742): بياف صفة السنة في الذبح، رقـ الحديث: الذبائح، باب: ، كتابمسند أبي عكانة أبك عكانة، 3

(. 5/49)، (7745): رقـ
(. 7/275)، (7122): ، رقـ حديثالمعجـ الكبير الطبراني، 4
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 مف طريؽ 7 كأحمد6 كالدارمي5 كابف ماجو4 كالنسائي3 كالترمذم2 كأبك داكد1كأخرجو مسمـ
تابعا  (خالد الحذاء كعاصـ)كالىما .  مف طريؽ عاصـ األحكؿ8كأخرجو الطبراني. خالد الحذاء

  .أيكب في الركاية عف أبي قالبة بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو سفياف 
. كأشعث ككىب كتكبع أيكب في الركاية عف أبي قالبة تابعو خالد الحذاء كعاصـ األحكؿ

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

. أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا محمد بف رىاًفعو قاؿ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثامف كالعشركف
دِّسًه قاؿ نيى  ٍمًرك بف شيعىٍيبو عف أبيو عف جى زَّساًؽ قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف عى حدثنا عبد الرَّس

بىٍيعو كىعىٍف شىٍرطىٍيًف في بىٍيعو كىاًحدو كىعىٍف بىٍيًع ما ليس ًعٍندىؾى كىعىٍف ًرٍبًح ما  رسكؿ المَّسًو  مىؼو كى عف سى
. 9لـ ييٍضمىفٍ 

: الترجمة لركاة الحديث

ىك شعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص صدكؽ، ثبت سماعو مف جده، مف : أبيو
 .10، كاألربعة"جزء القراءة"الثالثة، ركل لو البخارم في 

                                                            
األمر بإحساف الذبح كالقتؿ كتحديد الشفرة، رقـ : الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1

 (.3/1548)، (1955): الحديث
، (2815): في النيي أف تصبر البيائـ كالرفؽ بالذبيحة، رقـ الحديث: الضحايا، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
(3/100.) 
(. 4/23)، (1409): ما جاء في النيي عف المثمة، رقـ الحديث: الديات، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
، (4412:)، كرقـ(7/227)، (4405): األمر بإحداد الشفرة، رقـ الحديث: الضحايا، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
(7/229.) 
 (.2/1058)، (3170): إذا ذبحتـ فأحسنكا الذبح، رقـ الحديث: الذبائح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 5
 (.2/112)، (1970): في حسف الذبيحة، رقـ الحديث: األضاحي، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 6
: ، كرقـ(4/124)، (17169: )، كرقـ(4/123)، (17154): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
(17179) ،(4/125.) 
 (.7/276)، (7123): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 8
(. 7/295)، (4631): شرطاف في بيع، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،9

(. 1/267 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 10
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ىك ابف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص، صدكؽ، مف الخامسة مات : عمرك بف شعيب

، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ 1، كاألربعة"جزء القراءة" سنة ثماني عشرة كمائة، ركل لو البخارم في

. السند

: تخريج الحديث

.  مف طريؽ إسماعيؿ بف إبراىيـ6 كأحمد5 كابف ماجو4 كالنسائي3 كالترمذم2أخرجو أبك داكد

ٍيع مف طريؽ يزيد بف 7كأخرجو النسائي. إبراىيـ رى  مف طريؽ 9 كالطيالسي8كأخرجو الدارقطني. زي

تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف أيكب بمفظ  (إسماعيؿ كيزيد كحماد بف زيد)جميعيـ . حماد بف زيد

. نحكه

 مف طريؽ الضحاؾ بف 11كأخرجو أحمد.  مف طريؽ حسيف المعمـ10كأخرجو الدارمي 

 كأخرجو . مف طريؽ عبد الكارث12كأخرجو الدارقطني. كمف طريؽ محمد بف عجالف .عثماف

كأخرجو أيضان مف طريؽ ابف جريج كعاصـ .  مف طريؽ عبد الكريـ بف أبي المخارؽ13الطبراني

 كأخرجػػو أبي الحسػػػف. 1مف طػػػريؽ مطػػػػر الػػػكٌراؽ" مسنػػػد الشامييف"كأخرجػػػو أيضان في . 14األحكؿ

                                                            
(. 1/423)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
 (.3/283)، (3504): في الرجؿ يبيع ما ليس عنده، رقـ الحديث: اإلجارة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
 (.3/535)، (1234): ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندؾ، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
(. 7/295)، (4630): شرطاف في بيع، رقـ الحديث: البيكع، باب:، كتابالمجتبى النسائي، 4
 : النيي عف بيع ما ليس عندؾ كعف ربح ما لـ يضمف، رقـ الحديث: التجارات، باب: ، كتاب، سنف ابف ماجو ابف ماجو5
  (2188) ،(2/737 .)
 (.2/178)، (6671): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (.7/288)، (4611): بيع ما ليس عند البائع، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،7
 (.3/74)، (282): البيكع، رقـ الحديث: ، كتابسنف الدارقطني الدارقطني، 8
(. 1/298)، (2257): ، رقـ الحديثمسند الطيالسي الطيالسي، 9

(. 2/329)، (2560): في النيي عف شرطيف في بيع، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 10
(. 2/205)، (6918: )، كرقـ حديث(2/174)، (6628): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 11
 (.3/74)، (282): البيكع، رقـ الحديث: ، كتابسنف الدارقطني الدارقطني، 12
(. 1/200)، (350): ، رقـ الحديثمسند الشامييف، كفي (5/65)، (4683): ، رقـ الحديثالمعجـ األكسط الطبراني، 13
(. 2/154)، (1554): ، رقـ الحديثالمعجـ األكسط الطبراني، 14
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 حسيف المعمـ كالضحاؾ كمحمد بف)جميعيـ  مف طريؽ عبد الممؾ كداكد بف أبي ىند 2السكرم
 كعبد الكريـ بف أبي المخارؽ كابف جريج كعاصـ كمطر الكٌراؽ كعبد الممؾ عجالف كعبد الكارث
  . تابعكا أيكب في الركاية عف عمرك بف شعيب بمفظ نحكه(كداكد بف أبي ىند

إسناد النسائي حسف، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف أيكب تابعو إسماعيؿ بف عمية كيزيد 
ٍيعبف رى  كحماد بف زيد كىك أكثؽ أصحاب أيكب كتابع أيكب في الركاية عف عمرك بف شعيب  زي

 كعبد الكريـ كابف جريج كعاصـ األحكؿ حسيف المعمـ كالضحاؾ كمحمد بف عجالف كعبد الكارث
.  كمطر الكٌراؽ كعبد الممؾ كداكد بف أبي ىند

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف أيكب

. 4صحيح: كقاؿ األلباني. 3حسف صحيح: قاؿ الترمذم: الحكـ الكمي عمى الحديث

ما تفرد فيو : المطمب الثاني

حدثنا ميكسىى بف إسماعيؿ ثنا كيىىٍيبه ثنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث األكؿ
كًريَّسةه  ري اًرضي الصَّسالةى فقالت أىحى اًرشىةى أىتىٍقًضي اٍلحى أىيُّيكبي عف أبي ًقالبىةى عف ميعىاذىةى أىفَّس اٍمرىأىةن سىأىلىٍت عى

5 
اءً أىٍنًت لقد كنا نىًحيضي ًعٍندى رسكؿ المَّسًو  ك  . فال نىٍقًضي كال نيٍؤمىري ًباٍلقىضى سىفي بف عىٍمرو حدثنا اٍلحى

                                                                                                                                                                              
(. 4/78)، (2777): ، رقـ الحديثمسند الشامييف الطبراني، 1
مخطكط نشر في . 1، طحديث أبي الحسف السكرم(: ق386) أبك الحسف السكرم، عمي بف عمر بف حسيف ابف شاذاف ت2

، (21: )، كرقـ الحديث(21ص)، (20: )، رقـ الحديث(ـ2004)برنامج جكامع الكمـ المجاني التابع لمكقع الشبكة اإلسالمية، 
 (.22ص)

(. 3/535)، (1234): ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندؾ، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
 (.2/1266)، (2764-7644): ، رقـ الحديثصحيح الجامع كزيادتو األلباني، 4
طائفة مف الخكارج نسبكا إلى حركراء كمكضع قريب مف الككفة كاف أكؿ مجتمعيـ كتحكيميـ فييا، فمما رأت :  الحركرية5

النياية عائشة ىذه المرأة تشدد في أمر الحيض شبيتيا بالحركرية كتشددىـ في أمرىـ ككثرة مسائميـ كتعنتيـ، ابف الجزرم، 
 (.1/366)، الحديث كاألثر في غريب
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ًمًؾ عف بف اٍلميبىارىًؾ عف مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف ميعىاذىةى اٍلعىدىًكيَّسًة عف  أخبرنا سيٍفيىافي يىٍعًني بف عبد اٍلمى
الةً  اًء الصَّس ٍكـً كال نيٍؤمىري ًبقىضى اًء الصَّس د كزاد فيو فىنيٍؤمىري ًبقىضى اًرشىةى بيذا الحديث قاؿ أبك دىاكي عى

1 .

: الترجمة لركاة الحديث

 .2ىي بنت عبد اهلل العدكية أـ الصيباء البصرية، ثقة، مف الثالثة، ركل ليا الجماعة: معاذة

ىك ابف عبد الممؾ المركزم مف كبار أصحاب ابف المبارؾ، ثقة مف قدماء العاشرة، مات : سفياف
. 3قبؿ المائتيف، ركل لو مسمـ كأبك داكد كالترمذم

 البصرم، صدكؽ لـ يصب األزدم في تضعيفو مف العاشرة، مات السَّديكًسيُّي : الحسف بف عمرك
. 4قبؿ الثالثيف، ركل لو أبك داكد

: تخريج الحديث

إسناد ىذا الحديث مف طريؽ مىٍعمىر منقطع أخطأ مىٍعمىر في إسناده، فقد ركاه مىٍعمىر عف 
لـ يذكر أبا قالبة، كقد ركاه  الثقات كحماد بف - رضي اهلل عنيا- أيكب عف معاذة عف عائشة 

سماعيؿ8كأخرج ركايتو أبك داكدكىًىيب،  ك7 كالدارمي6 كالترمذم5أخرج ركايتو مسمـ، زيد  كأخرج ، كا 
 عف أيكب عف أبي قالبة عف معاذة عف عائشة رضي اهلل عنيا، ككذلؾ 9كأخرج ركايتو النسائي

                                                            
(. 1/69)، (262): في الحائض ال تقضي الصالة، رقـ الحديث: ، بابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
(. 1/753)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 1/244)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
(. 1/163)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
(. 1/265)، (335): كجكب قضاء الصـك عمى الحائض، رقـ الحديث: الحيض، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
، (130): ما جاء في الحائض أنيا ال تقضي الصالة، رقـ الحديث: الطيارة، باب:، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6
(1/234 .)
، (980): في الحائض تقضي الصـك كال تقضي الصالة، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 7
(1/250.) 
(. 1/68)، (262): في الحائض ال تقضي الصالة، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 8
 (.1/191)، (382): سقكط الصالة عف الحائض، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،9
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ركاه مىٍعمىر عف أيكب عف أبي قالبة عف معاذة عف عائشة أخرج ركايتو عبد الرزاؽ
". مصنفو"  في1

. فيك مما أخطأ مىٍعمىر في ركايتو عف أيكب عف معاذة". مصنفو"

. متفؽ عمى صحتو مف طريؽ معاذة عف عائشة: الحكـ الكمي عمى الحديث

مَّسدي بف عيبىٍيدو -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث الثاني ميحى ٍفصو كى حدثنا مىٍيًدمُّي بف حى
ـه كقاؿ بف عيبىٍيدو مف بىًني سىديكسو عف بىًشيًر  ؿو ييقىاؿي لو دىٍيسى مَّساده عف أىيُّيكبى عف رىجي ٍعنىى قاال ثنا حى اٍلمى

لىًكفَّس رىسيكؿى المَّسًو  ًديًثًو كما كاف اٍسميوي بىًشيرنا كى اًصيَّسًة قاؿ ابف عيبىٍيدو في حى  ، سىمَّساهي بىًشيران بف اٍلخىصى
مىٍينىا فقاؿ ال:قاؿ مىٍينىا أىفىنىٍكتيـي مف أىٍمكىاًلنىا ًبقىٍدًر ما يىٍعتىديكفى عى دىقىًة يىٍعتىديكفى عى   . قيٍمنىا ًإفَّس أىٍىؿى الصَّس

زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف أىيُّيكبى  يىٍحيىى بف ميكسىى قاال ثنا عبد الرَّس ًميٍّ كى سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
ٍعنىاهي إال أىنَّسوي قاؿ مى دىقىًة يىٍعتىديكفى :ًبًإٍسنىاًدًه كى ابى الصَّس  قيٍمنىا يا رىسيكؿى المَّسًو ًإفَّس أىٍصحى

2 .

 :الترجمة لركاة الحديث

. 3 مقبكؿ، مف الثالثة، ركل لو أبك داكدالسَّديكًسيُّي  :ديسـ

 البمخي لقبو، كقيؿ  لقب أبيو أصمو مف الككفة، ثقة مف العاشرة، مات سنة :يحيى بف مكسى
. 4أربعيف، ركل لو البخارم كأبك داكد كالترمذم كالنسائي

: تخريج الحديث

: إسناد ىذا الحديث معمكؿ مف كجييف

. جيالة ديسـ  فيك رجؿ مف بني سدكس ال يدرم مف ىك: األكؿ

                                                            
 (.1/332)، (1278): قضاء الحائض الصالة، رقـ الحديث: الحيض، باب: ، كتاب المصنؼ عبد الرزاؽ،1
 (.2/105)، (1587): رضا المصدؽ، رقـ الحديث: الزكاة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
 (.1/125)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
(. 1/597)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
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كقد ركاه . رفعو عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر: قاؿ أبك داكد. إسناد ىذا الحديث معمكؿ بالكقؼ: الثاني
حماد بف زيد عف أيكب فمـ يرفعو كىك أصح ألف حماد ثبت في أيكب بينما مىٍعمىر مضعؼ في 

.  فيك مما أخطأ مىٍعمىر في ركايتو عف أيكب .أيكب

. 2ىك ال يصح:  كقاؿ ابف القطاف1ضعيؼ، ضعفو األلباني: الحكـ الكمي عمى الحديث

اًلدو -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث الثالث ٍخمىدي بف خى مى ًميٍّ كى سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
ٍخمىده عف مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف نىاًفعو عف بف عيمىرى أىفَّس  زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر قاؿ مى ٍعنىى قاال ثنا عبد الرَّس اٍلمى

ديهي فىأىمىرى النبي كًميَّسةن كانت تىٍستىًعيري اٍلمىتىاعى فىتىٍجحى . 3 بيا فىقيًطعىٍت يىديىىا اٍمرىأىةن مىٍخزي

: الترجمة لركاة الحديث

 ىك ابف يزيد الشعيرم، أبك محمد العسقالني نزيؿ طرسكس، ثقة مف العاشرة، ركل :مخمد بف خالد
 .4لو مسمـ كأبك داكد

: تخريج الحديث

لـ يىٍرًك ىذا الحديث عف أيكب : ىذا الحديث تفرَّد مىٍعمىر في ركايتو عف أيكب قاؿ الطبراني
إال مىٍعمىر

كقاؿ . 6كىناؾ متابعة أليكب عف نافع تابعو عبيد اهلل بف عمر أخرجيا النسائي .5
 كقاؿ ال يعمـ لحديث مىٍعمىر عف أيكب عف 7كأخرجيا البزار .خالفو شعيب فأرسؿ الحديث: النسائي

نافع أصؿ كال لحديث عبيد اهلل عف نافع أصؿ مف حديث عبيد اهلل عف نافع عف ابف عمر كىذا 

                                                            
، (277: )رضا المصدؽ، رقـ الحديث: ، باب(ىػ1423)الككيت، : مؤسسة غراس لمنشر. 1، طضعيؼ أبي داكد األلباني، 1
(2/108 .)
(. 5/57)، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ ابف القطاف، 2
، (4/139)، (4395): في القطع في العارية إذا جحدت، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3

(. 8/70)، (4888)، (4887): ما يككف حرزان كما ال يككف، رقـ الحديث: قطع السارؽ، باب: ، كتابالمجتبىكالنسائي، 
(. 1/523)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
(. 3/227)، المعجـ األكسط الطبراني، 5
، (7376): ذكر االختالؼ عمى عبيد اهلل في حديث نافع، رقـ الحديث: قطع السارؽ، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 6
(4/331.) 
 (.12/151)، (5745): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 7
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حدث بحديث ليس لو أصؿ، ألنو مخالؼ لمكتاب : الحديث مما أنكره الناس عمى مىٍعمىر، قالكا
. كالسنة

يركيو عبيد اهلل بف عمرك كاختمؼ عنو فركاه أبك مالؾ الجنبي عمرك بف : "كقاؿ الدارقطني
ككذلؾ ركم عف مىٍعمىر، عف أيكب، عف نافع، عف . ىاشـ، عف عبيد اهلل، عف نافع، عف ابف عمر

... أف امرأة كانت: كركاه يحيى بف عبد اهلل بف سالـ، عف عبيد اهلل بف عمر، عف نافع. ابف عمر
  .1"ككذلؾ ركاه الثقفي، عف أيكب مرسالن، كالمرسؿ أشبو .مرسالن 

ركل ىذا الحديث الميث بف سعد عف محمد بف عبد الرحمف بف عنج، عف " :كقاؿ أبك حاتـ
ثـ تجحده،  أف امرأة كانت تستعير المتاع في عيد رسكؿ : نافع أف صفية بنت أبي عبيد أخبرتو

كلـ يرك ىذا الحديث عف . في قصة طكيمة مرسؿ؛ كقاؿ ىذا أشبو... بقطع يدىا فأمر النبي 
.  2"أيكب إال مىٍعمىر

فيذا الحديث مما أخطأ فيو مىٍعمىر، كىذا يعني أف حديث مىٍعمىر المتصؿ الصحيح ىك عف 
. الزىرم عف عركة عف عائشة الذم عند مسمـ

. 3. ال يصح كقد ثبت مف حديث عائشة في صحيح مسمـ:الحكـ الكمي عمى الحديث

زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الرابع حدثنا يحيى بف ميكسىى حدثنا عبد الرَّس
ميؽه أىٍبغىضى إلى رسكؿ المَّسًو  اًرشىةى قالت ما كاف خي  عف مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف بف أبي ميمىٍيكىةى عف عى

لىقىٍد كاف الرَّسجيؿي يحدث ًعٍندى النبي  ـى أىنَّسوي قد مف اٍلكىًذًب كى  ًباٍلًكٍذبىًة فما يىزىاؿي في نىٍفًسًو حتى يىٍعمى
  .4أىٍحدىثى منيا تىٍكبىةن 

: الترجمة لركاة الحديث

                                                            
(. 12/325)، (2758): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية الدارقطني، 1
 (.1/453)، عمؿ الحديث ابف أبي حاتـ، 2
(. 3/1316)، (1688): قطع السارؽ، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(. 4/348)، (1973): ما جاء في الصدؽ كالكذب، رقـ الحديث: البر كالصمة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4
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ىك عبد اهلل بف عبيد اهلل بف عبد اهلل بف أبي مميكة بف عبد اهلل بف جدعاف، يقاؿ : ابف أبي مميكة
اسـ أبي مميكة زىير التيمي المدني، أدرؾ ثالثيف مف الصحابة، ثقة فقيو، مف الثالثة، مات سنة 

 .كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند .1سبع عشرة، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

ـ تابع ػػؽ محمد بف مسؿػػمف طرم 3ك أبك إسحػاؽ المزكي" السنف الكبرل" في 2أخرجو البييقي

ما أدرم ما ىذا إنما : فييا مىٍعمىر في الركاية عف أيكب إال أف أبا حاتـ قد أعؿ ىذه المتابعة كقاؿ
مرسؿ كمف يقكؿ عف  يركل ىذا الحديث عف أيكب عف إبراىيـ بف ميسرة عف عائشة عف النبي 

.  4ابف أبي مميكة ليس بمصيب عندم

مف طريؽ حماد بف زيد عف أيكب عف أبي مميكة عف " الكامؿ"  في5كأخرجو ابف عدم
عائشة بمفظ نحكه ركاه عف حماد بف زيد محمد بف عبد الرحمف بف غزكاف إال أنو ممف يتيـ بكضع 

.  الحديث

 7"الطبقات الكبرل" كركاه في، 6كركاه ركح بف القاسـ عف إبراىيـ بف ميسرة عف عائشة بو
خالد بف خداش أخبرنا حماد بف زيد عف أيكب عف إبراىيـ بف ميسرة قاؿ قالت عائشة بمفظ نحكه 

  .كىك الصكاب: 8قاؿ الدارقطني. كىك حديث مرسؿ

                                                            
(. 1/312)، ، تقريب التيذيب ابف حجر1
: مف كاف منكشؼ الكذب مظيره غير مستتر بو، رقـ الحديث: الشيادات، باب: ، كتابسنف البييقي الكبرل البييقي، 2
(20611) ،(10/196.) 
 كىي الفكائد المنتخبة الغرائب المزكيات: (ىػ362) أبك إسحاؽ المزكي، إبراىيـ بف محمد بف يحيى بف سختكيو النيسابكرم ت3

، ط: العكالي مف حديث إبي إسحاؽ المزكي انتقاء كتخريج الدارقطني، تحقيؽ دار البشائر اإلسالمية، . 1أحمد بف فارس السمـك
(. 107)، (37: )، رقـ الحديث(ـ2004/ىػ1425)
 (.2/236): ، رقـ الحديثعمؿ الحديث ابف أبي حاتـ، 4
(. 6/290)، (1775): ، رقـ الحديثالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ابف عدم، 5
مكاـر : (ىػ281) ابف أبي الدنيا، أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم األمكم القرشي ت6

(.  51)، (139): القاىرة، رقـ الحديث: مجدم السيد إبراىيـ، مكتبة القرآف: ، تحقيؽاألخالؽ
(. 1/378)، ذكر حسف خمقو كعشرتو صمى اهلل عميو كسمـ، الطبقات الكبرل ابف سعد، 7
 (.14/358)، (3704): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية الدارقطني، 8
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كما جاء عند عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر الشؾ في إسناده بقكلو عف ابف مميكة أك غيره عف 
:  كقاؿ،1" كىك مرسؿال يصح ابف أبي مميكة" :كقاؿ البخارم .عائشة كىذا الغير مجيكؿ ال يعرؼ

فيذا الحديث مما  .2"ما أعجب حديث مىٍعمىر عف غير الزىرم فإنو ال يكاد يكجد فيو حديث صحيح"
. مما أخطأ مىٍعمىر في ركايتو عف أيكب

 الحديث ال يصح مف طريؽ مىٍعمىر عف أيكب، كالصكاب حديث أيكب :الحكـ الكمي عمى الحديث
. عف إبراىيـ بف ميسرة عف عائشة مرسالن 

ٍيدو -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الخامس مى ٍبدي بف حي مىمىةي بف شىًبيبو كىعى حدثنا سى
زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف أىيُّيكبى عف أبي ًقالبىةى عف ابف عىبَّساسو قاؿ   قاؿ رسكؿ المَّسوً ،قاال حدثنا عبد الرَّس

: نىاـً فقاؿ يا محمد ىؿ تىعىالىى في أىٍحسىًف صيكرىةو قاؿ أىٍحسىبيوي في اٍلمى بِّسي تىبىارىؾى كى  أىتىاًني المَّسٍيمىةى رى
ٍدتي بىٍردىىىا بيف ثىٍديىيَّس  جى عى يىدىهي بيف كىًتفىيَّس حتى كى ضى ـي اٍلمىألي األعمى قاؿ قمت ال قاؿ فىكى ـى يىٍختىًص تىٍدًرم ًفي

ـي  ـى يىٍختىًص أك قاؿ في نىٍحًرم فىعىًمٍمتي ما في السَّسمىاكىاًت كما في األرض قاؿ يا محمد ىؿ تىٍدًرم ًفي
مىكىاًت كىاٍلمىٍشيي عمى  اٍلمىألي األعمى قمت نعـ قاؿ في اٍلكىفَّسارىاًت كىاٍلكىفَّسارىاتي اٍلميٍكثي في اٍلمىسىاًجًد بىٍعدى الصَّس
ٍيرو ككاف  مىاتى ًبخى ٍيرو كى مىٍف فىعىؿى ذلؾ عىاشى ًبخى ضيكًء في اٍلمىكىارًًه كى ٍسبىاغي اٍلكي اً  مىاعىاًت كى األىٍقدىاـً إلى اٍلجى
تىٍرؾى  ٍيرىاًت كى مَّسٍيتى فىقيٍؿ الميـ إني أىٍسأىليؾى ًفٍعؿى اٍلخى لىدىٍتوي أيمُّيوي كقاؿ يا محمد إذا صى ًطيرىًتًو كىيىٍكـً كى مف خى

اتي ًإٍفشىاءي  ٍفتيكفو قاؿ كىالدَّسرىجى ذا أىرىٍدتى ًبًعبىاًدؾى ًفٍتنىةن فىاٍقًبٍضًني ًإلىٍيؾى غير مى حيبَّس اٍلمىسىاًكيًف كا  اٍلميٍنكىرىاًت كى
بىٍيفى  كا بيف أبي ًقالبىةى كى ـه قاؿ أبك ًعيسىى كقد ذىكىري الةي ًبالمَّسٍيًؿ كىالنَّساسي ًنيىا ـي الطَّسعىاـً كىالصَّس ٍطعىا اً  السَّسالـً كى

اًلًد بف المَّسٍجالًج عف بف  كىاهي قىتىادىةي عف أبي ًقالبىةى عف خى بف عىبَّساسو في ىذا الحديث رىجيالن كقد رى
. 3عىبَّساسو 

: الترجمة لركاة الحديث

                                                            
(. 1/49)، (99): ، رقـ الحديثالتاريخ الكبير البخارم، 1
مكتبة الرشد . 1مختار أحمد الندكم، ط: عبد العمي عبد الحميد حامد، أشرؼ عمى تحقيقو: ، تحقيؽشعب اإليماف البييقي، 2

في حفظ المساف عما ال يحتاج : ، باب(ـ2003/ىػ1423)لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند، 
  (.6/457)، (4475): إليو، رقـ الحديث

(. 5/366)، (3233): مف سكرة ص، رقـ الحديث: ، بابتفسير القرآف عف رسكؿ اهلل : ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
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 المسمعي النيسابكرم، نزيؿ مكة، ثقة، مف كبار الحادية عشرة، مات سنة بضع :سممة بف شبيب
. 1ركل لو مسمـ كاألربعة كأربعيف،

: تخريج الحديث

  .2كؿ أسانيده ليس فييا صحيح ككميا مضطربة: ىذا الحديث معمكؿ، قاؿ الدارقطني
 .3ركاه بكر بف عبد اهلل المزني عف أبي قالبة مرسالن : كقاؿ

 عف أبي قالبة عف خالد بف المجالج عف ابف عباس قىتىادىةقد ركم عف : كقاؿ ابف الجكزم
 كعبد الرحمف لـ يسمعو ،كىك غمط كالمحفكظ أف خالد بف المجالج ركاه عف عبد الرحمف بف عائش

ذكرنا حديث ثكباف :  كقاؿ البزار.5 قد ركم مف أكجو كميا ضعاؼ:كقاؿ البييقي .4 مف رسكؿ اهلل
 .6دكف غيره ألف في األحاديث األخر اضطرابان 

. فيذا الحديث مما أخطأ مىٍعمىر في ركايتو عف أيكب 

. 7 ضعيؼ، كقد ضعفو األلباني:الحكـ الكمي عمى الحديث

خالصة المبحث األكؿ 

  : عمى النحك التاليان  حديثثالثةن كثالثيفبمغ عدد مركيات مىٍعمىر عف أيكب في الكتب الستة 

                                                            
 (.1/247)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
 (.6/57)، (973): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية الدارقطني، 2
: ، رقـ الحديث(ىػ1411)الزرقاء، : إبراىيـ محمد العمي، أحمد فخرم الرفاعي، مكتبة المنار: ، تحقيؽرؤية اهلل الدارقطني، 3
(245) ،(1/331.) 

خميؿ الميس، : ، تحقيؽالعمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية: (ىػ597) ابف الجكزم،عبد الرحمف بف عمي بف الجكزم ت 4
(. 1/34)، (ىػ1403)بيركت، : دار الكتب العممية. 1ط
كجردم الخراساني ت5 ٍسرى : ، تحقيؽ األسماء كالصفات:(ىػ458) البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

جماع أبكاب ما يجكز تسمية اهلل سبحانو : ، كتاب(ـ1993/ىػ1413)جدة، : مكتبة السكادم. 1عبد اهلل بف محمد الحاشدم، ط
(. 2/72)، (644): ككصفو بو، رقـ الحديث

(. 10/110)، (4172): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 6
 (.1/175)، (1233): ، رقـ الحديثضعيؼ الجامع كزيادتو األلباني، 7
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 . أحاديث عند البخارمثالثة -
 . عند مسمـان حديثكثمانية عشر  -
 . أحاديث عند أبك داكدكثالثة -
 . أحاديث عند الترمذمكأربعة -
.  أحاديث عند النسائيكأربعة -

 خمسةك  . ليا متابعات إما لمىٍعمىر أك أليكب أك ليما معان ان حديثثمانية كعشركف منيا 
  .أحاديث تفرد فييا مىٍعمىر

:  في إخراج حديث مىٍعمىر عف أيكب كالتالييفكأما منيج الشيخ

 . أحاديث اثناف منيا أكردىا في المتابعات كاآلخر ركاه مقركنان ثالثةأخرج اإلماـ البخارم  -
 ، ليا متابعات في صحيحوان  حديثستة عشر منيا ان، حديثثمانية عشركأخرج اإلماـ مسمـ  -

 . في صحيحوكقد أكردىا متابعة، ا متابعاتـكحديثاف ليس لو
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المبحث الثاني 

ٍعمىر عف ثابت   اٍلبينىاًنيِّس مركيات مى

:   ، اسمو كنسبو كمكلده كفاتواٍلبينىاًنيِّس ثابت 

 ، أبك محمد البصرم، كبنانو ىـ بنك سعد بف لؤم بف غالب كقاؿ اٍلبينىاًنيِّ ىك ثابت بف أسمـ 
إنيـ بنك سعد بف ضبيعة بف نزار كيقاؿ ىـ في ربيعة بف نزار باليمامة، مات سنة سبع كعشريف 

. 1كمائة كلو ست كثمانكف

: أقكاؿ العمماء فيو

 .2"بصرم تابعي ثقة رجؿ صالح: "قاؿ العجمي -
كقاؿ "... ثابت في الحديث مف الثقات المأمكنيف صحيح الحديث: "كقاؿ أحمد بف حنبؿ -

 .3"بصرم ثقة: "يحيى بف معيف
 .4"ثقة عابد، مف الرابعة، ركل لو الجماعة: "كقاؿ ابف حجر -
 .5"معمر حسف الحديث عف ثابت: " قاؿ أحمد -
في أحاديث معمر عف ثابت أحاديث غرائب كمنكرة جعؿ ثابت عف : "كقاؿ ابف المديني -

نما ىذا حديث أباف بف عياش عف أنسأنس أف النبي   .6" كاف كذا شيء ذكره كا 
 .7"حديث معمر عف ثابت مضطرب كثير األكىاـ: "كقاؿ يحيى بف معيف -

 
 

                                                            
 (.4/342،348)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
 (.1/259)، معرفة الثقات العجمي، 2
(. 2/449)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 3
(. 1/132)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
(. 1/35)، (4: )، رقـ الحديث(ركاية المركذم كغيره )العمؿ كمعرفة الرجاؿ  ابف حنبؿ، 5
(. 72ص)، (109): ، رقـالعمؿ ابف المديني، 6
 (.37ص)، (16): ، رقـأحاديث معمة ظاىرىا الصحة الكادعي، 7
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 ما تكبع عميو: المطمب األكؿ

زَّساًؽ :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث األكؿ ٍيدو أخبرنا عبد الرَّس مى حدثنا عبد بف حي
دو يقكؿ اهلل : قاؿ رسكؿ المَّسًو ،أخبرنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو قاؿ  ال تىقيكـي السَّساعىةي عمى أىحى

  .1اهلل

 . كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ حماد بف سممة بمفظ نحكه، كقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف 3 كأحمد2أخرجو مسمـ
. عف ثابت

ٍيد مف طريؽ 5 كأحمد4كأخرجو الترمذم مى  عف أنس بمفظ نحكه،  كقد تابع ثابت في الركاية حي
  . الركاية عف أنس

إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر تابعو حماد بف سممة كىك ثبت في ثابت، 
ٍيدكتكبع ثابت في الركاية عف أنس تابعو  مى .  حي

.  كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف ثابت

. أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيبو حدثنا أبك -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثاني حدثنا محمد بف اٍلعىالًء أبك كيرى
مىٍيمىافى بف اٍلميًغيرىًة عف ثىاًبتو عف أىنىسو قاؿ ؿه فىاٍنطىمىٍقتي معو   دىعىا رىسيكؿى المَّسًو :أيسىامىةى عف سي رىجي

فىًجيءى ًبمىرىقىةو فييا ديبَّساءه 
ييٍعًجبيوي 6 عىؿى رسكؿ المَّسًو يىٍأكيؿي مف ذلؾ الدُّيبَّساًء كى  فمما رأيت ذلؾ : قاؿ، فىجى

عىٍمتي أيٍلًقيًو إليو كال أىٍطعىميوي قاؿ .   فما ًزٍلتي بىٍعدي ييٍعًجبيًني الدُّيبَّساءي : فقاؿ أىنىسه ،جى

                                                            
(. 1/131)، (148): ذىاب اإليماف آخر الزماف، رقـ الحديث: اإليماف، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(. 1/131)، (148): ذىاب اإليماف آخر الزماف، رقـ الحديث: اإليماف، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.3/268)، (13860: )، كرقـ(3/259)، (13755): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
 (.4/492)، (2207): ما جاء في أشراط الساعة، رقـ الحديث: الفتف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4
 (.3/201)، (13104: )، كرقـ(3/107)، (12062): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
 (.2/96)، النياية في غريب الحديث كاألثرالقرع كاحدىا دباءة، ابف األثير الجزرم، :  الدباء6
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زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو  ٍيدو جميعا عف عبد الرَّس مى ٍبدي بف حي اجي بف الشَّساًعًر كىعى جَّس كحدثني حى
يَّساطنا دىعىا رىسيكؿى المَّسًو  اًلؾو أىفَّس رىجيال خى ًؿ عف أىنىًس بف مى اًصـو األىٍحكى  : قاؿ ثىاًبته ،كزاد اٍلبينىاًنيِّس كىعى

ًنعى  ـه بىٍعدي أىٍقًدري عمى أىٍف ييٍصنىعى فيو ديبَّساءه إال صي ًنعى لي طىعىا . 1فىسىًمٍعتي أىنىسنا يقكؿ فما صي

: الترجمة لركاة الحديث

 ىك عاصـ بف سميماف األحكؿ، أبك عبد الرحمف البصرم، ثقة، مف الرابعة، لـ :عاصـ األحكؿ
  .2يتكمـ فيو إال ابف القطاف، فكأنو بسبب دخكلو في الكالية، مات سنة أربعيف، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

 مف طريؽ سميماف بف المغيرة كقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف ثابت 4 كأحمد3أخرجو مسمـ
 مف طريؽ 11 كأحمد10 كالدارمي9 كمالؾ8 كالترمذم7 كأبك داكد6 كمسمـ5كأخرجو البخارم .بمفظ نحكه

كأخرجو .  مف طريؽ ثمامة بف أنس12كأخرجو البخارم. طريؽ إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحة

                                                            
، (2041): جكاز أكؿ المرؽ كاستحباب أكؿ اليقطيف، رقـ الحديث: األشربة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(3/1615 .)
(. 1/285)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
، (2041): جكاز أكؿ المرؽ كاستحباب أكؿ اليقطيف، رقـ الحديث: األشربة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(3/1615 .)
 (.3/225)، (13383): ، رقـ الحديث مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ،4
: األطعمة، باب: ، ككتاب(2/737)، (1986): ذكر الخياط، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5

، (5120: )المرؽ، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، ككتاب(5/2057)، (5064): مف تتبع حكالي القصعة، رقـ الحديث
مف ناكؿ أك قدـ : األطعمة، باب: ، ككتاب(5/2072)، (5121: )القديد، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، ككتاب(5/2072)

 (. 5/2073)، (5123): إلى صاحبو عمى المائدة شيئان، رقـ الحديث
، (2041): جكاز أكؿ المرؽ كاستحباب أكؿ اليقطيف، رقـ الحديث: األشربة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
(3/1615 .)
(. 3/350)، (3782): أكؿ الدباء، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 7
 (.4/284)، (1849): ما جاء في أكؿ الدباء، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8
(. 2/546)، (1139): ما جاء في الكليمة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابمكطأ مالؾ مالؾ، 9

 (.2/138)، (2050): القرع، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 10
(. 3/150)، (12535): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 11
 (.5/2067)، (5104): الثريد، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 12
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إسحاؽ )جميعيـ . قىتىادىة مف طريؽ 3كأحمد 2كأخرجو الدارمي . مف طريؽ عاصـ مقركنان 1مسمـ
. عف أنس بمفظ نحكه في الركاية تابعكا ثابت (قىتىادىةكثمامة كعاصـ ك

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف ثابت تابعو 
  .قىتىادىةسميماف بف المغيرة كتكبع ثابت في الركاية عف أنس تابعو إسحاؽ كثمامة كعاصـ ك

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف ثابت

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

زَّساًؽ أخبرنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ أبك داكد: الحديث الثالث اًلدو ثنا عبد الرَّس ٍخمىدي بف خى حدثنا مى
ًة أيذينىٍيوً مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو قاؿ كاف شىٍعري رسكؿ المَّسًو   إلى شىٍحمى

4.  

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

". ال يجاكز أذنيو  كاف شعر رسكؿ اهلل"  مف طريؽ حماد بف سممة بمفظ5أخرجو أحمد
 مف طريؽ 9 كأحمد8 كالنسائي7 كأبك داكد6كأخرجو مسمـ .تابع حماد مىٍعمىر في الركاية عف ثابت

                                                            
، (2041): جكاز أكؿ المرؽ كاستحباب أكؿ اليقطيف، رقـ الحديث: األشربة، باب: ، كتابصحيح مسمـمسمـ،  1
(3/1615.)  
 (.2/138)، (2051): القرع، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابسنف الدارميالدارمي،  2
: ، كرقـ(3/180)، (12884: )، كرقـ(3/177)، (12834): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿابف حنبؿ،  3
 (.3/273)، (13921: )، كرقـ(3/252)، (13668)
(. 4/81)، (4185): ما جاء في الشعر، رقـ الحديث: الترجؿ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
 (.3/157)، (12622): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 4/1819)، (2338): ، رقـ الحديثصفة شعر النبي : الفضائؿ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
(. 4/81)، (4186): ما جاء في الشعر، رقـ الحديث: الترجؿ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 7
(. 8/183)، (5234): اتخاذ الجمة، رقـ الحديث: الزينة، باب: ، كتابسنف النساري النسائي، 8
 (.3/113)، (12139): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9
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ٍيد مى ٍيد)كالىما .  مف طريؽ األشعث بف عبد اهلل1كأخرجو أحمد.  الطكيؿحي مى تابعا ثابت  ( كاألشعثحي
  .ثابت في الركاية عف أنس

إسناد الحديث صحيح كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف ثابت تابعو حماد كىك أثبت الناس 
. في ثابت، كتكبع ثابت في الركاية عف أنس تابعو حميد الطكيؿ كاألشعث بف عبد اهلل

.  كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف ثابت

.  أخرجو مسمـ:الحكـ الكمي عمى الحديث

الؿي حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الرابع ًميٍّ اٍلخى سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو قاؿ لقد رأيت النبي ؿي  الرَّس ـي الصَّسالةي ييكىمِّسميوي الرَّسجي  بىٍعدى ما تيقىا

نىا يىٍنعىسي  بىٍيفى اٍلًقٍبمىًة فما يىزىاؿي ييكىمِّسميوي فىمىقىٍد رأيت بىٍعضى يىقيكـي بىٍينىوي كى
.  3 لو  مف طيكًؿ ًقيىاـً النبي2

:  تخريج الحديث.كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

ٍيد مف طريؽ 5 كأبك داكد4أخرجو البخارم مى .  مف طريؽ حماد7 كأحمد6كأخرجو مسمـ. حي
ٍيد)كالىما  مى   .تابعا مىٍعمىر في الركاية عف ثابت ( كحمادحي

ق ػػكأخرج.  مف طريؽ عبد العزيز بف صييب4 كأحمد3مػ كالنسائ2ـػػػػػ كمسؿ1ارمػػػكأخرجو البخ

ق ػػكأخرج
                                                            

 (.3/165)، (12716): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
، ابف األثير الجزرم، :  النعاس2 (. 5/80)، (نعس) :، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرالكسف كأكؿ النـك
، (518): ما جاء في الكالـ بعد نزكؿ اإلماـ مف المنبر، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
(2/366 .)
(. 1/230)، (617)الكالـ إذا أقيمت الصالة، رقـ الحديث: األذاف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
، (542): في الصالة تقاـ كلـ يأت اإلماـ ينتظركنو قعكدان، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 5
(1/149.) 
، (376): الدليؿ عمى أف نـك الجالس ال ينقض الكضكء، رقـ الحديث: الحيض، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
(1/284 .)
 (.3/268)، (13859: )، كرقـ(3/160)، (12654): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
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ٍيد مف طريؽ 5أحمد مى ٍيدعبد العزيز ك) كالىما. حي مى   .تابعا ثابت في الركاية عف أنس (حي

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف ثابت تابعو حماد 
ٍيدبف سممة كىك أثبت الناس في ثابت ك مى ، كتكبع ثابت في الركاية عف أنس تابعو عبد العزيز حي

ٍيدك مى  . حي

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف ثابت

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

الؿي حدثنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الخامس ًميٍّ اٍلخى سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
اًلؾو أىفَّس النبي  زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىًس بف مى ًرؽو عبد الرَّس اتىمنا مف كى نىعى خى  فىنىقىشى 6 صى

مَّسده رسكؿ المَّسًو ثيَّـس قاؿ ال تىٍنقيشيكا عميو ده . فيو ميحى ٍعنىى قىٍكًلًو ال تىٍنقيشيكا عميو نيى أىٍف يىٍنقيشى أىحى مى كى
مَّسده رسكؿ المَّسوً  اتىًمًو ميحى عمى خى

7 .

.  كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

                                                                                                                                                                              
، (1/229)، (616): اإلماـ تعرض لو الحاجة بعد اإلقامة، رقـ الحديث: األذاف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1

 (.5/2319)، (5934): طكؿ النجكل، رقـ الحديث: االستئذاف، باب: ككتاب
، (376): الدليؿ عمى أف نـك الجالس ال ينقض الكضكء، رقـ الحديث: الحيض، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(1/284.) 
 (.2/81)، (791): اإلماـ تعرض لو الحاجة بعد اإلقامة، رقـ الحديث: اإلمامة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
 (.3/129)، (12336: )، كرقـ(3/101)، (12006): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
(. 3/199)، (13082: )، كرقـ(3/182)، (12904): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
 (.5/174)، (كرؽ): ، مادة النياية في غريب الحديث كاألثرالفضة، ابف األثير الجزرم،:  الكرؽ بكسر الراء6
(. 4/229)، (1745): ما جاء في لبس الخاتـ في اليميف، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 7
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ذكر شيكخ الشريؼ " في 2كأخرجو محمد الميدم.  مف طريؽ محمد بف ثابت1أخرجو السراج
محمد بف ثابت كيكنس بف )كالىما .  بمفظ نحكهمف طريؽ يكنس بف عبيدة" أبي الفضؿ ابف الميدم

  . مىٍعمىر في الركاية عف ثابتاتابع (عبيد

  مف طريؽ عبد العزيز بف صييب7 كأحمد6كابف ماجو 5 كالنسائي4 كمسمـ3كأخرجو البخارم

  .كقد تابع ثابت في الركاية عف أنس. بمفظ نحكه صييب

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف ثابت تابعو محمد 

كتكبع ثابت في الركاية عف أنس تابعو عبد العزيز بف .  كيكنس بف عبيدةبف ثابت كىك ضعيؼ

  .صييب

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف ثابت

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا اٍلعىبَّساسي اٍلعىٍنبىًرمُّي حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث السادس
زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو قاؿ .  1 شىفىاعىًتي ألىٍىًؿ اٍلكىبىاًرًر مف أيمَّسًتي: قاؿ رسكؿ المَّسًو ،الرَّس

                                                            
حديث : (ىػ313) السراج، أبك العباس محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف ميراف الخراساني النيسابكرم المعركؼ بالسَّرَّاج ت1

الفاركؽ . 1أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشة بف رمضاف، ط: ، تحقيؽ(ىػ533)زاىر بف طاىر الشحامي ت: ، تخريجالسراج
 (.2/10)، (4: )، رقـ الحديث(ـ2004/ىػ1425)الحديثة لمطباعة كالنشر، 

ذكر شيكخ : (ىػ444) ابف الميدم، محمد بف عبد العزيز بف العباس بف محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل ت2
 (.46ص)، (77): ، مخطكط، رقـ الحديثالشريؼ أبي الفضؿ ابف الميدم

، (5539):  ال ينقش عمى نقش خاتمو، رقـ الحديث قكؿ النبي: المباس، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3
(5/2205.) 
:  خاتمان مف كرؽ نقشو محمد رسكؿ اهلل، رقـ الحديث لبس النبي: المباس كالزينة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(2092) ،(3/1656 .)
 (.8/176)، (5208): لبس خاتـ صفر، رقـ الحديث: الزينة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 5
(. 2/1201)، (3640): نقش الخاتـ، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 6
: ، كرقـ(3/186)، (12964: )، كرقـ(3/101)، (12008): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
(14123) ،(3/290 .)
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: الترجمة لركاة الحديث

ىك عباس بف عبد العظيـ بف إسماعيؿ العنبرم، أبك الفضؿ البصرم، ثقة حافظ، : العباس العنبرم

  .2(ركل لو البخارم معمقان كمسمـ كاألربعة)مف كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعيف، 

 

: تخريج الحديث

   مف طريؽ5لؿكأخرجو أبك يع.  مف طريؽ الخزرج بف عثماف4خزيمة كابف 3 البزارأخرجو
مف طريؽ " األكسط"  في7كالطبراني 6كأخرجو ابف أبي عاصـ. محمد بف ثابت بف عبيد اهلل العصرم

جميعيـ .  مف طريؽ الحكـ أك عثماف8 كأخرجو أبك داكد الطيالسي.محمد بف عبيد اهلل القطاف
تابعكا مىٍعمىر في الركاية  ( كالحكـ أك عثمافالخزرج كمحمد بف ثابت كمحمد بف عبيد اهلل القطاف)

. عف ثابت بمفظ مثمو

  مف طريؽ11كأخرجو ابف خزيمة . مف طريؽ أشعث الحداني10 كأحمد9كأخرجو أبك داكد
 3كأخرجو الضياء. مف طريؽ يزيد الرقاشي 2 كابف أبي أسامة1ك اآلجرم 12كأخرجو أبك يعمى .قىتىادىة

                                                                                                                                                                              
، (2435): ما جاء في الشفاعة، رقـ الحديث: صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
(4/625 .)
(. 1/293)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
 (.13/340)، (6963): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 3
 (.271)،  التكحيد ابف خزيمة،4
حسيف سميـ أسد، : ، تحقيؽمسند أبي يعمى: (ىػ307)أحمد بف عمي بف المثنى أبك يعمى المكصمي التميمي ت  أبك يعمى،5
 (.6/40)، (3284: )، رقـ الحديث(ـ1984/ىػ1404)دمشؽ، : دار المأمكف لمتراث. 1ط
الديف  محمد ناصر :تحقيؽ السنة، (ىػ287)أبك بكر أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني ت  ابف أبي عاصـ،6

(. 2/399)، (832: )، رقـ الحديث(ىػ1400)بيركت، : المكتب اإلسالمي. 1ط، األلباني
(. 8/241)، (8518): ، رقـ الحديثالمعجـ األكسط الطبراني، 7
(. 3/512)، (2138): ، رقـ الحديثمسند الطيالسي أبك داكد الطيالسي، 8
(. 4/236)، (4739): في الشفاعة، رقـ الحديث: السنة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 9

 (.3/213)، (13254): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
(. 2/653)، التكحيد ابف خزيمة، 11
(. 7/139)، (4105): ، رقـ الحديثمسند أبي يعمى أبك يعمى، 12
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ٍيػػػػدؽ ػػػمف طرم 4كابف أبي عاصػػػػـ 3الضياء مى جميعيـ .  مف طريؽ زياد النميرم5كأخرجو الشياب .حي
ث ػأشع)

ٍيد كيزيد كقىتىادىةك مى   .تابعكا ثابت في الركاية عف أنس ( كزياد النميرمحي

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف ثابت تابعو 
كتكبع ثابت في  . كالحكـ أك عثمافالخزرج بف عثماف كمحمد بف ثابت كمحمد بف عبيد اهلل القطاف

ٍيد كيزيد الرقاشي كقىتىادىةالركاية عف أنس تابعو أشعث الحداني ك مى .  كزياد النميرمحي

.  كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف ثابت

كصححو  .6حسف صحيح غريب مف ىذا الكجو:  صحيح، قاؿ الترمذم:الحكـ الكمي عمى الحديث
 .7األلباني

ٍيدو -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم :الحديث السابع مى ٍبدي بف حي حدثنا مىٍحميكدي بف غىٍيالفى كىعى
زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف ثىاًبتو اٍلبينىاًنيِّس عف عبد الرحمف بف أبي لىٍيمىى  ٍعنىى كىاًحده قاال حدثنا عبد الرَّس اٍلمى

يىٍيبو قاؿ كاف رسكؿ المَّسًو   رُّيؾي  عف صي إذا صمى اٍلعىٍصرى ىىمىسى كىاٍليىٍمسي في بعض قكليـ تىحى
مَّسٍيتى اٍلعىٍصرى ىىمىٍستى قاؿ ًإفَّس نىًبيًّا مف األىٍنًبيىاًء  ـي فىًقيؿى لو ًإنَّسؾى يا رىسيكؿى المَّسًو إذا صى شىفىتىٍيًو كىأىنَّسوي يىتىكىمَّس

                                                                                                                                                                              
، رقـ (ـ1999/ىػ1420)الرياض، : دار الكطف. 2عبد اهلل بف عمر بف سميماف الدميجي، ط: ، تحقيؽالشريعة اآلجرم، 1

(. 3/1216)، (784): الحديث
بغية الباحث )مسند الحارث : (ىػ282) ابف أبي أسامة، أبك محمد الحارث بف محمد بف داىر التميمي البغدادم الخصيب ت2

أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف بف أبي بكر الييثمي : المنتقي، (عف زكارد عف زكارد مسند الحارث
المدينة المنكرة، : مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية. 1حسف أحمد صالح الباكرم، ط: ، تحقيؽ(ق807)ت
(. 2/1009)، (1132: )، رقـ الحديث(ـ1992/ىػ1413)
 (.6/67)، (2047): ، رقـ الحديثاألحاديث المختارة الضياء المقدسي، 3

(. 2/399)، (831): ألىؿ الكبائر، رقـ الحديثفي ذكر شفاعة النبي : ، بابالسنة ابف أبي عاصـ،  4
حمدم بف عبد المجيد : ، تحقيؽمسند الشياب: (ق454) الشياب، حمد بف سالمة بف جعفر أبك عبد اهلل القضاعي، ت5

(. 1/167)، (237: )، رقـ الحديث(ـ1986/ىػ1407)بيركت، : مؤسسة الرسالة. 2ط السمفي،
 ،(2435): ما جاء في الشفاعة، رقـ الحديث: صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6
(4/625.) 
(. 1/691)، (3714): ، رقـ الحديثصحيح الجامع الصغير كزيادتو األلباني، 7
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بىٍيفى أىٍف  ـى منيـ كى ـٍ بيف أىٍف أىٍنتىًق يِّسٍرىي ى اهلل إليو أىٍف خى كاف أيٍعًجبى ًبأيمَّسًتًو فقاؿ مف يىقيكـي ًليىؤيالًء فىأىٍكحى
مَّسطى عمييـ اٍلمىٍكتى فىمىاتى منيـ في يىٍكـو سىٍبعيكفى أىٍلفنا قاؿ ككاف  ـٍ فاختار النِّسٍقمىةى فىسى مِّسطى عمييـ عىديكَّسىي أيسى
ًمًؾ كىاًىفه  ًمؾه مف اٍلميميكًؾ ككاف ًلذىًلؾى اٍلمى ًر قاؿ كاف مى دَّسثى بيذا الحديث اآلخى دَّسثى بيذا الحديث حى إذا حى
اؼي أىٍف  مِّسمىوي ًعٍمًمي ىذا فىًإنِّسي أىخى ا فىًيمنا أك قاؿ فىًطننا لىًقننا فىأيعى كا لي غيالمن يىٍكيىفي لو فقاؿ اٍلكىاًىفي اٍنظيري
صىؼى فأمره أىٍف  كا لو عمى ما كى ـٍ مف يىٍعمىميوي قاؿ فىنىظىري ـي كال يىكيكفى ًفيكي ـٍ ىذا اٍلًعٍم أىميكتى فىيىٍنقىًطعى ًمٍنكي

ٍكمىعىةو  عىؿى يىٍختىًمؼي إليو ككاف عمى طىًريًؽ اٍلغيالـً رىاًىبه في صى رى ذلؾ اٍلكىاًىفى كىأىٍف يىٍختىًمؼى إليو فىجى يىٍحضي
عىؿى اٍلغيالـي يىٍسأىؿي ذلؾ الرَّساًىبى  ًرذو ميٍسًمًميفى قاؿ فىجى كىاًمًع كىانيكا يىٍكمى ابى الصَّس قاؿ مىٍعمىر أىٍحًسبي أىفَّس أىٍصحى

ييٍبًطئي  عىؿى اٍلغيالـي يىٍمكيثي ًعٍندى الرَّساًىًب كى ٍؿ ًبًو حتى أخبره فقاؿ إنما أىٍعبيدي المَّسوى قاؿ فىجى كيمَّسمىا مىرَّس ًبًو فمـ يىزى
ريًني فىأىٍخبىرى اٍلغيالـي الرَّساًىبى ًبذىًلؾى فقاؿ  عمى اٍلكىاًىًف فىأىٍرسىؿى اٍلكىاًىفي إلى أىٍىًؿ اٍلغيالـً إنو ال يىكىادي يىٍحضي
ـٍ أىنَّسؾى  ذا قاؿ لؾ أىٍىميؾى أىٍيفى كيٍنتى فىأىٍخًبٍرىي لو الرَّساًىبي إذا قاؿ لؾ اٍلكىاًىفي أىٍيفى كيٍنتى فىقيٍؿ ًعٍندى أىٍىًمي كا 

مىاعىةو مف الناس كىًثيرو قد حبسيـ دىابَّسةه فقاؿ  ا اٍلغيالـي عمى ذلؾ ًإٍذ مىرَّس ًبجى كيٍنتى ًعٍندى اٍلكىاًىًف قاؿ فىبىٍينىمى
قًّا فىأىٍسأىليؾى  رنا قاؿ الميـ إف كاف ما يقكؿ الرَّساًىبي حى جى ذى اٍلغيالـي حى ـٍ ًإفَّس ًتٍمؾى الدَّسابَّسةى أىسىدنا قاؿ فىأىخى يي بىٍعضي
ـى  ًم قىاليكا لقد عى أىٍف أىٍقتيمىيىا قاؿ ثيَّـس رمي فىقىتىؿى الدَّسابَّسةى فقاؿ الناس مف قىتىمىيىا قالكا اٍلغيالـي فىفىًزعى الناس كى
كىذىا  ًرم فىمىؾى كىذىا كى ده قاؿ فىسىًمعى ًبًو أىٍعمىى فقاؿ لو إف أنت رىدىٍدتى بىصى ا لـ يىٍعمىٍموي أىحى ىذا اٍلغيالـي ًعٍممن
مىٍيؾى قاؿ نعـ قاؿ  ريؾى أىتيٍؤًمفي ًبالَّسًذم يرده عى عى ًإلىٍيؾى بىصى لىًكٍف أىرىأىٍيتى إف رىجى قاؿ لو ال أيًريدي ًمٍنؾى ىذا كى

ـٍ فقاؿ ألىٍقتيمىفَّس كيؿَّس  ـٍ فىأيًتيى ًبًي ـٍ فىبىعىثى ًإلىٍيًي ًمؾى أىٍمريىي رىهي فىآمىفى األىٍعمىى فىبىمىغى اٍلمى ا المَّسوى فىرىدَّس عميو بىصى فىدىعى
عى اٍلًمٍنشىارى عمى  ضى ًؿ الذم كاف أىٍعمىى فىكى اًحبىوي فىأىمىرى ًبالرَّساًىًب كىالرَّسجي ـٍ ًقٍتمىةن ال أىٍقتيؿي بيا صى كىاًحدو ًمٍنكي
كىذىا  بىًؿ كىذىا كى رى ًبًقٍتمىةو أيٍخرىل ثيَّـس أىمىرى ًباٍلغيالـً فقاؿ اٍنطىًمقيكا ًبًو إلى جى قىتىؿى اآلخى ا فىقىتىمىوي كى ًدًىمى ٍفًرًؽ أىحى مى
بىًؿ فمما اٍنتىيىٍكا ًبًو إلى ذلؾ اٍلمىكىاًف الذم أىرىاديكا أىٍف ييٍمقيكهي  فىأىٍلقيكهي مف رىٍأًسًو فىاٍنطىمىقيكا ًبًو إلى ذلؾ اٍلجى
عى فىأىمىرى ًبًو  يىتىرىدَّسٍكفى حتى لـ يىٍبؽى منيـ إال اٍلغيالـي قاؿ ثيَّـس رىجى بىًؿ كى عىميكا يىتىيىافىتيكفى مف ذلؾ اٍلجى منو جى
ؽى اهلل الَّسًذيفى كىانيكا معو  ًمؾي أىٍف يىٍنطىًمقيكا ًبًو إلى اٍلبىٍحًر فىييٍمقيكنىوي فيو فىاٍنطيًمؽى ًبًو إلى اٍلبىٍحًر فىغىرَّس اٍلمى

ٍيتىًني ًبٍسـً المَّسًو رىبِّس  تىقيكؿى إذا رىمى تىٍرًميىًني كى ًمًؾ ًإنَّسؾى ال تىٍقتيميًني حتى تىٍصميبىًني كى اهي فقاؿ اٍلغيالـي ًلٍممى كىأىٍنجى
عى اٍلغيالـي يىدىهي عمى  ضى اهي فقاؿ ًبٍسـً المَّسًو رىبِّس ىذا اٍلغيالـً قاؿ فىكى ًمبى ثيَّـس رىمى ىذا اٍلغيالـً قاؿ فىأىمىرى ًبًو فىصي
ده فىًإنَّسا نيٍؤًمفي ًبرىبِّس ىذا  ًممىوي أىحى ـى ىذا اٍلغيالـي ًعٍممنا ما عى ًم ٍدًغًو حيف ريًميى ثيَّـس مىاتى فقاؿ الناس لقد عى صي
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دَّس أيٍخديكدنا ثيَّـس  الىفيكؾى قاؿ فىخى ـي كميـ قد خى الىفىؾى ثىالثىةه فىيىذىا اٍلعىالى ًزٍعتى أىٍف خى ًمًؾ أىجى اٍلغيالـً قاؿ فىًقيؿى ًلٍممى
مىٍف لـ يىٍرًجٍع أىٍلقىٍينىاهي في  ٍكنىاهي كى عى عف ًديًنًو تىرى مىعى الناس فقاؿ مف رىجى طىبى كىالنَّسارى ثيَّـس جى أىٍلقىى فييا اٍلحى

ـٍ في ًتٍمؾى األيٍخديكًد قاؿ يقكؿ اهلل تعالى عىؿى ييٍمًقيًي   ىذه النَّساًر فىجى          

     1 حتى بىمىغى         2 قاؿ فىأىمَّسا اٍلغيالـي فإنو ديًففى فىييٍذكىري أىنَّسوي أيٍخًرجى في زىمىًف 

عىيىا حيف قيًتؿى  ضى ٍدًغًو كما كى صبعو عمى صي طَّساًب كا  عيمىرى بف اٍلخى
3 .

: الترجمة لركاة الحديث

األنصارم المدني الككفي، ثقة مف الثانية، إختمؼ في سماعو مف عمر، : عبد الرحمف بف أبي ليمى
 .4مات بكقعة الجماجـ، سنة ثالث كثمانيف، ركل لو الجماعة

 :تخريج الحديث

.  مف طريؽ األعمش6كأخرجو ابف أبي شيبة.  مف طريؽ حماد بف سممة5أخرجو أحمد
تابعكا مىٍعمىر في  (حماد كاألعمش كسميماف)جميعيـ .  مف طريؽ سميماف بف المغيرة7أحمد كأخرجو

 . الركاية عف ثابت بمفظ نحكه دكف ذكر قصة أصحاب األخدكد

فيمسي الذم تركف أني أقكؿ الميـ بؾ أقاتؿ كبؾ " كفي ركاية أحمد عف حماد كسميماف زاد
فيمسي الذم تسمعكف " كفي ركاية ابف أبي شيبة عف األعمش زاد". أصاكؿ كال حكؿ كال قكة إال باهلل

". أني أقكؿ الميـ بؾ أحاكؿ كبؾ أصاكؿ كال حكؿ كال قكة إال بؾ

كقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف ثابت في الشؽ .  مف طريؽ حماد بف سممة1كأخرجو مسمـ
. (قصة أصحاب األخدكد)الثاني مف المتف 

                                                            
  (.5، 4) سكرة البركج، اآلية 1
  .(8)سكرة البركج، اآلية  2
: كمف سكرة البركج، رقـ الحديث: تفسير القرآف عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب: ، كتاب، جامع الترمذم الترمذم3
(3340) ،(5/437.) 
 (.1/349)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
 (.4/333)، (18960)ك (18958): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
 (.1/322)، (480): ، رقـ الحديثمسند ابف أبي شيبة ابف أبي شيبة، 6
 (.4/333)، (18957): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
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أما قصة أصحاب األخدكد فقد ذىب ابف كثير كالمزم كابف حجر إلى أف مىٍعمىر كقفيا عف 
ىذ السياؽ ليس " :قاؿ ابف كثير . برفع مىٍعمىر ليذه الركاية3 كبف أبي عاصـ2ثابت، كصرح البزار

: ، قاؿ شيخنا الحافظ أبك الحجاج المزمفيو صراحة أف سياؽ ىذه القصة مف كالـ النبي 
. 4"فيحتمؿ أف يككف مف كالـ صييب الركمي، فإنو كاف عنده عمـ مف أخبار النصارل

قصة أصحاب األخدكد أخرجيا مسمـ كالنسائي كأحمد " فتح البارم" كقاؿ ابف حجر في
كلعؿ مىٍعمىر شؾ في ىذه الركاية فكقفيا، فقد  .5"ككقفيا مىٍعمىر عف ثابت كمف طريقو أخرجيا الترمذم

  .كردت مرفكعة عند مسمـ مف طريؽ حماد بف سممة كىك مف أثبت الناس في ثابت

أثبت الناس في   كىك مف كالراجح أنيا مرفكعة فقد صرح حماد بف سممة برفعو إلى النبي
  .6"حديث حماد بف سممة أشبو عف صييب مرفكع: "قاؿ أبك حاتـ الرازم .ثابت

إسناد الترمذم صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف ثابت تابعو حماد 
. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف ثابت. بف سممة كسميماف كاألعمش

. 7حسف غريب:قاؿ الترمذم، حسف:الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا إسحاؽ بف إبراىيـ قاؿ أىٍنبىأىنىا عبد :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثامف
اًب النبي قىتىادىةي عف أىنىسو قاؿ طىمىبى بىٍعضي أىٍصحى زَّساًؽ قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو كى ضيكءنا فقاؿ  الرَّس  كى

يىقيكؿي تكضؤكا ًبٍسـً المَّسًو فىرىأىٍيتي اٍلمىاءى رسكؿ المَّسًو  اًء كى عى يىدىهي في اٍلمى ضى ـٍ مىاءه فىكى دو ًمٍنكي  ىؿ مع أىحى

                                                                                                                                                                              
: قصة أصحاب األخدكد كالساحر كالراىب كالغالـ، رقـ الحديث: الزىد كالرقائؽ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(3005) ،(4/2299 .)
 (.6/18)، (2019)رقـ الحديث ، مسند البزار البزار، 2
(. 1/219)، (288): ، رقـ الحدديثاآلحاد كالمثاني ابف أبي عاصـ، 3
، (ىػ774)أبك الفداءإسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي، ت: ، تأليؼتفسير القرآف العظيـ ابف كثير، 4

 (. 8/361)، (10-1) ، سكرة البركج، آية(ىػ1419. )1بيركت، ط: الفكر محمد حسيف شمس الديف، دار: تحقيؽ
 (.8/698)، فتح البارم ابف حجر، 5
(. 4/583)، (1656): ، رقـ الحديثعمؿ الحديث ابف أبي حاتـ، 6
: كمف سكرة البركج، رقـ الحديث: تفسير القرآف عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، باب: ، كتاب، جامع الترمذم الترمذم7
(3340) ،(5/437 .)
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ـٍ قاؿ نىٍحكنا مف  ـٍ تيرىاىي ـٍ قاؿ ثىاًبته قمت أًلىنىسو كى اًبًعًو حتى تكضؤكا مف ًعٍنًد آًخرًًى يىٍخريجي مف بىٍيًف أىصى
. 1سىٍبًعيفى 

 .رجالو كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

ؽ ػػ مف طرم5دػػػكأخرجو أحـ. دػػػاد بف زمػػػ مف طريؽ حـ4دػػػػػ كأحـ3ـػػػ كمسؿ2ارمػػػػأخرجو البخ

ؽ ػػطرم
حماد بف زيد كسميماف بف )جميعيـ  . مف طريؽ حماد بف سممة6كأخرجو أحمد. سميماف بف المغيرة

  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف ثابت بمفظ نحكه دكف ذكر التسمية (المغيرة كحماد بف سممة

 مف طريؽ ىشاـ 10كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ سعيد9 كأحمد8 كمسمـ7كأخرجو البخارم
كبىةسعيد بف أبي )كالىما .  مف طريؽ ىماـ11كأخرجو أحمد تابعكا مىٍعمىر في  ( كىماـ كىشاـعىري
  . بمفظ نحكه دكف ذكر التسميةقىتىادىةالركاية عف 

 مف طريؽ إسحاؽ بف 4 كأحمد3 كمالؾ2 كالنسائي1 كالترمذم13 كمسمـ12كأخرجو البخارم
 8 كأحمد7كأخرجو البخارم.  مف طريؽ الحسف6 كأحمد5كأخرجو البخارم. بف عبد اهلل بف أبي طمحة

                                                            
(. 1/61)، (78): التسمية عند الكضكء، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
 (.1/84)، (197): الكضكء مف التكر، رقـ الحديث: الكضكء، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(. 4/1783)، (2279): ، رقـ الحديثفي معجزات النبي : الفضائؿ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(. 3/216)، (13289: )، كرقـ(3/147)، (12519): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.3/169)، (12750): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
 (.3/175)، (12817): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 3/1309)، (3379): عالمات النبكة في اإلسالـ، رقـ الحديث: المناقب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
(. 4/1783)، (2279): ، رقـ الحديثفي معجزات النبي : الفضائؿ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
 (.3/215)، (13267: )، كرقـ(3/170)، (12765): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

(. 4/1783)، (2279): ، رقـ الحديثفي معجزات النبي : الفضائؿ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 10
(. 3/289)، (14113): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 11
، (1/74)، (167): التماس الكضكء إذا حانت الصالة، رقـ الحديث: الكضكء، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 12

(. 3/1310)، (3380): عالمات النبكة في اإلسالـ، رقـ الحديث: المناقب، باب: ككتاب
 (.4/1783)، (2279): ، رقـ الحديثفي معجزات النبي : الفضائؿ، باب:  كتابصحيح مسمـ، مسمـ، 13
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ٍيد مف طريؽ 8كأحمد مى ٍيدإسحاؽ كالحسف البصرم ك)جميعيـ  .حي مى الركاية   فيقىتىادىةتابعكا ثابت ك ( حي
  . بالسماع عند أحمدقىتىادىةكقد صرح . عف أنس بمفظ نحكه كدكف ذكر التسمية

 تابعو قىتىادىةإسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف ثابت ك
كتابعو سعيد كىماـ في . حماد بف زيد كسميماف بف المغيرة كحماد بف سممة في الركاية عف ثابت

ٍيد تابعيـ إسحاؽ كالحسف كقىتىادىةكتكبع ثابت ك. قىتىادىةالركاية عف  مى إال أف .  في الركاية عف أنسحي
 لـ تذكر التسمية، فالتسمية في الحديث لـ يتابع عمييا قىتىادىةجميع المتابعات لثابت كالمتابعات ؿ
. كتفرد فييا فيذا يدؿ عمى خطئو فييا

.  متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًبيًع أىٍنبىأىنىا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث التاسع سىفي بف أبي الرَّس حدثنا اٍلحى
زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف ثىاًبتو اٍلبينىاًنيِّس عف بىٍكًر بف عبد المَّسًو اٍلميزىًنيِّس عف اٍلميًغيرىًة بف شيٍعبىةى قاؿ  عبد الرَّس

ا أىتىٍيتي النبي  ـى بىٍينىكيمى فىذىكىٍرتي لو اٍمرىأىةن أىٍخطيبييىا فقاؿ اٍذىىٍب فىاٍنظيٍر ًإلىٍييىا فإنو أىٍجدىري أىٍف ييٍؤدى
 فىأىتىٍيتي 9

ا ًبقىٍكًؿ النبي  ٍييىا كىأىٍخبىٍرتيييمى طىٍبتييىا إلى أىبىكى اًر فىخى  فىكىأىنَّسييمىا كىرًىىا ذلؾ قاؿ فىسىًمعىٍت اٍمرىأىةن مف األىٍنصى
ٍرأىةي كىًىيى في ًخٍدرًىىا فقالت إف كاف رسكؿ المَّسًو  ال فىأىٍنشيديؾى كىأىنَّسيىا ذلؾ اٍلمى  أىمىرىؾى أىٍف تىٍنظيرى فىاٍنظيٍر كىاً 

ٍجتييىا فذكر مف ميكىافىقىًتيىا: قاؿ،أىٍعظىمىٍت ذلؾ كَّس  فىنىظىٍرتي ًإلىٍييىا فىتىزى
10 .

: الترجمة لركاة الحديث
                                                                                                                                                                              

(. 5/596)، (3631): ، رقـ الحديثفي آيات إثبات نبكة النبي : المناقب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
 (.1/60)، (76): الكضكء مف اإلناء، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 2
(. 1/32)، (62): جامع الكضكء، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمكطأ مالؾ، 3
(. 3/132)، (12370): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.3/1310)، (3381): عالمات النبكة في اإلسالـ، رقـ الحديث: المناقب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5
(. 3/216)، (13289): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 3/1310)، (3382): عالمات النبكة في اإلسالـ، رقـ الحديث: المناقب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
 (.3/106)، (12051): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
أم ألؼ ككفؽ ككذلؾ آدـ يؤدـ بالمد، : أم تككف بينكما المحبة كاإلتفاؽ، يقاؿ أدـ اهلل بينيما يأدـ أدما بالسككف:  يؤدـ بينكما9

 (.1/32)، (أدـ): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرابف األثير الجزرم، 
، (1866): النظر إلى المرأة إذا أراد أف يتزكجيا، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 10
(1/600.) 
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ىك أبك عبد اهلل البصرم، ثقة ثبت جميؿ، مف الثالثة، مات سنة ست : بكر بف عبد اهلل المزني
. 1كمائة، ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

تابع . 6 مف طريؽ عاصـ األحكؿ كىك ثقة5 كأحمد4 كالدارمي3 كالنسائي2أخرجو الترمذم
ركاية الترمذم كالنسائي كالدارمي اقتصركا عمى ركاية بعضو . تابع ثابت في الركاية عف بكر المزني

. كركاية أحمد بمفظ مثمو

إسناد الحديث صحيح إف صح سماع بكر بف عبد اهلل المزني فقد نفى سماعو منو ابف 
 كىذه المتابعة تقكم كقد تكبع ثابت في الركاية عف بكر المزني .7معيف، كأثبتو الدارقطني في العمؿ

  .ركاية مىٍعمىر عف ثابت

:  كقاؿ ضياء المقدسي9صححو األلباني ، ك8حديث حسف: قاؿ الترمذم :الحكـ الكمي عمى الحديث
حديث أنس : ، كقاؿ ابف حجر11ىذا الحديث صحيح: ، كقاؿ ابف الممقف10إسناده صحيح: المقدسي

  .12صححو ابف حباف كالدارقطني كالحاكـ كأبك عكانة

. ما تفرد فيو: المطمب الثاني
                                                            

(. 1/127 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 1
(. 3/397)، (1087): ما جاء في النظر إلى المخطكبة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
 (.6/69)، (3235): إباحة النظر قبؿ التزكيج، رقـ الحديث:  النكاح، باب:، كتابالمجتبى النسائي، 3
(. 2/180)، (2172): الرخصة في النظر لممرأة عند الخطبة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 4
 (.18179: )، كرقـ(4/244)، (18162): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
 (.1/285)، تقريب التيذيب ابف حجر، 6
(. 7/139)، (1260): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةالدارقطني، : انظر7 
(. 3/397)، (1087): ما جاء في النظر إلى المخطكبة، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8
األلباني، :  تحقيؽمشكاة المصابيح،: (ىػ741) التبريزم، محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، أبك عبد اهلل، كلي الديف، ت9
 (.2/932)، (3107: )، رقـ الحديث(ـ1985)بيركت، : المكتب اإلسالمي. 3ط
(. 5/169)، (1790): ، رقـ الحديثاألحاديث المختارة الضياء المقدسي، 10
  في تخريج األحاديث كاآلثار :(ىػ804) ابف الممقف، سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم ت11

: دار اليجرة لمنشر كالتكزيع. 1مصطفى أبك الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر بف كماؿ، ط: ، تحقيؽالكاقعة في الشرح الكبير
(. 7/503)،(ـ2004/ىػ1425)الرياض، 

(. 3/311)، (1483): ما جاء في استحباب النكاح، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالتمخيص الحبير ابف حجر،  12
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حدثنا يحيى بف ميكسىى اٍلبىٍمًخيُّي ثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث األكؿ
زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو قاؿ ٍقرى في اإًلٍسالـً  قاؿ رسكؿ المَّسًو ،الرَّس  قاؿ عبد ، ال عى

زَّساؽً  كفى ًعٍندى اٍلقىٍبًر بىقىرىةن أك شىاةن :الرَّس  كىانيكا يىٍعًقري
1 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

حيف بايع النساء  ىذا الحديث ركاه عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر عف ثابت عف أنس أف النبي 
 ؟ أفنسعدىف في اإلسالـ، يا رسكؿ اهلل إف نساء أسعدننا في الجاىمية: فقمف،أخذ عمييف أف ال ينحف

ال إسعاد في اإلسالـ كال شغار في اإلسالـ كال جنب كال جمب كال عقر في اإلسالـ  ": فقاؿ النبي
". كمف انتيب فميس منا

ال عقر في "  كأخرج أبك داكد في سننو."ال إسعاد في اإلسالـ" أخرج النسائي في سننو
  ".ال شغار في اإلسالـ"  كأخرج ابف ماجو."مف انتيب فميس منا"  كأخرج الترمذم."اإلسالـ

ىذا الحديث معمكؿ فقد ركاه مىٍعمىر عف ثابت كلـ يتابع عميو، كتفردات مىٍعمىر عف ثابت 
: كقاؿ العقيمي .2"في أحاديث مىٍعمىر عف ثابت أحاديث غرائب كمنكرة" :قاؿ ابف المديني ضعيفة،

كقاؿ  .4"منكر جدان " :كقد سئؿ أبك حاتـ عف ىذا الحديث فقاؿ .3"أنكرىـ ركاية عف ثابت مىٍعمىر"
 :كقاؿ الترمذم .5"تفرد بو مىٍعمىر عف ثابت عنو كال نعمـ ركاه عنو غير عبد الرزاؽ" :الدارقطني

ال أعرؼ ىذا الحديث إال مف حديث عبد الرزاؽ، ال أعمـ : سألت محمدان عف ىذا الحديث فقاؿ"

                                                            
(. 3/216)، (3222): كراىية الذبح عند القبر، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
 (.1/72)،  العمؿ ابف المديني،2
(. 2/691)، شرح عمؿ الترمذم ابف رجب، 3
(. 1/369)، (1096): ، رقـ الحديثعمؿ الحديث ابف أبي حاتـ، 4
 أطراؼ الغرارب كاألفراد مف حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو:  ابف طاىر المقدسي، أبك الفضؿ محمد بف طاىر المقدسي5

. 1بيركت، ط: محمكد محمد محمكد حسف نصار كالسيد يكسؼ، دار الكتب العممية: ، تحقيؽكسمـ لإلماـ الدارقطني
 (.2/53)، (739: )، رقـ الحديث(ـ1998/ىػ1419)
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أحدان ركاه عف ثابت غير مىٍعمىر كربما قاؿ عبد الرزاؽ في ىذا الحديث عف مىٍعمىر عف ثابت كأباف 
. 2"أحاديث معمة ظاىرىا الصحة" كقد أعمو الكادعي في .1"عف أنس

 5كالنككم4 كالمقدسي3إال أف األلباني .ضعيؼ مف طريؽ ثابت عف أنس: الحكـ الكمي عمى الحديث
.  صححكا الحديث5كالنككم4كالمقدسي

زَّساًؽ :- قاؿ اإلماـ أبك داكد رحمو اهلل تعالى :الحديث الثاني اًلدو ثنا عبد الرَّس ٍخمىدي بف خى حدثنا مى
ٍيتو فىأىكىؿى ثيَّـس  أخبرنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو أىفَّس النبي زى ٍبزو كى اءى ًبخي  جاء إلى سىٍعًد بف عيبىادىةى فىجى

ـٍ اٍلمىالًركىةي  قاؿ النبي مىٍيكي مَّسٍت عى صى ـٍ األىٍبرىاري كى اًرميكفى كىأىكىؿى طىعىامىكي ـٍ الصَّس  أىٍفطىرى ًعٍندىكي
6 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ جعفر بف سميماف الضبعي تابع فيو مىٍعمىر في الركاية عف ثابت، 7أخرجو البزار
أكثر عف ثابت : إال أف ىذه المتابعة ضعيفة ألف ركايتو عف ثابت أيضان فييا كالـ، قاؿ ابف المديني

  .8ككتب مراسيؿ كفييا أحاديث مناكير عف ثابت

مف طريؽ يحيى بف أبي كثير عف - الكبرل-  في11 كالنسائي10 كأحمد9كأخرجو الدارمي
يحيى بف أبي كثير لـ يسمعو مف " السنف الكبرل"  فقد قاؿ النسائي في،لكنيا طريؽ منقطعة. أنس

                                                            
 (.1/263)، (482): ، رقـ الحديث، العمؿ الكبير الترمذم1
 (.37ص)، (16): ، رقـ الحديثأحاديث معمة ظاىرىا الصحة الكادعي، 2
(. 2/1252)، (7535): ، رقـ الحديثصحيح الجامع الصغير كزيادتو األلباني، 3
(. 5/166)، (1786): ، رقـ الحديثاألحاديث المختارة الضياء المقدسي، 4
 (.2/1031)، (3681): كراىة الذبح عف القبر، رقـ الحديث: ، بابخالصة األحكاـ النككم، 5
، (3854): ما جاء في الدعاء لرب الطعاـ إذا أكؿ عنده، رقـ الحديث: األطعمة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
(3/367 .)
 (.13/473)، (7267): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 7
 (.2/82)، تيذيب التيذيب ابف حجر، 8
، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 9  (.2/40)، (1772): دعاء الصائـ لمف يفطر عنده، رقـ الحديث: الصـك

 (.3/201)، (13108: )، كرقـ(3/118)، (12198): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
، (4/202)، (6901): الدعاء لمف أفطر عنده، رقـ الحديث: الدعاء بعد األكؿ، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 11

 (.6/81)، (10130-10128): ما يقكؿ إذا أفطر عند أىؿ بيت، رقـ الحديث: عمؿ اليـك كالميمة، باب: ككتاب
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ال يصح سماع يحيى بف أبي : ثـ قاؿ" سننو الصحاح"ذكره ابف السكف في : كقاؿ ابف الممقف. 1أنس
كقاؿ . 3ىذا حديث غريب كلـ يثبت سماع يحيى عف أنس: كقاؿ ابف عساكر. 2أبي كثير عف أنس

يحيى بف أبي كثير بمغو عف أنس كحديثو عنو مرسؿ أصح كىذا كىـ يعني : كقاؿ أبك زرعة
لـ : "السنف الكبرل"كقاؿ البييقي في  .4المرفكع، يعني في حديثو عف أنس أفطر عندكـ الصائمكف

نما سمعو عف رجؿ مف أىؿ البصرة يقاؿ لو عمرك بف زينب بف ا كيقاؿ ،يسمعو يحيى عف أنس كا 
ركاه أبك بكر بف أبي شيبة كالمفظ لو، كأحمد بف منيع، كأبك يعمى :  كقاؿ ابف حجر.5زبيب عف أنس

 .6يعمى كالنسائي في الكبرل كاليـك كالميمة بسند ركاتو ثقات إال أنو منقطع

 كىذه المتابعة ، عف أنسقىتىادىةمف طريؽ عمراف القطاف عف " لدعاءا" في 7كأخرجو الطبراني
.   لـ يصرح بالسماع قىتىادىة فعمراف القطاف صدكؽ ييـ، ك8المتابعة أيضان ضعيفة

أسانيده ال تخمك مف ضعؼ، كمع ىذا فقد صححو األلباني بمجمكع : الحكـ الكمي عمى الحديث
 . إسناده صحيح11 كالمقدسي10كقاؿ ابف الممقف .9طرقو

زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث الثالث ًميٍّ ثنا عبد اٍلرَّس سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
ـى رسكؿ المَّسًو  بىشىةي لىقيديكًمًو فىرىحان أخبرنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو قاؿ لىمَّسا قىًد ًدينىةى لىًعبىٍت اٍلحى  اٍلمى

ًبذىًلؾى لىًعبيكا ًبًحرىاًبًيـٍ 
1 .

                                                            
 (.4/202)، (6901): الدعاء لمف أفطر عنده، رقـ الحديث: الدعاء بعد األكؿ، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 1
(. 8/30)، البدر المنير ابف الممقف، 2
كفاء تقي الديف، : ، تحقيؽمعجـ ابف عساكر: (ىػ571) ابف عساكر، ثقة الديف أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل ت3
(. 2/773)، (967: )، رقـ الحديث(ـ2000/ىػ1421)دمشؽ، : دار البشائر. 1ط
في  تحفة التحصيؿ: أبك زرعة، كلي الديف أحمد بف الحسيف أبي زرعة العراقي: ، انظر(1/243)، المراسيؿ ابف أبي حاتـ، 4

(. 1/347)، (ـ1999)الرياض، : عبد اهلل نكارة، مكتبة الرشيد: ، تحقيؽذكر ركاة المراسيؿ
، (7924): ما يدعك بو الصائـ لمف أفطر عنده، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابسنف البييقي الكبرل البييقي، 5
(4/239 .)
(. 3/103)، (2293): ، رقـ الحديثاتحاؼ الخيرة الميرة ابف حجر، 6
 (.1/288)، (925): ، رقـ الحديثالدعاء الطبراني، 7
(. 12/150)، (2555): ، رقـالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةالدارقطني، :  انظر8
 (.2/855)، (4677): ، رقـ الحديثصحيح الجامع الصغير كزيادتو األلباني، 9

(. 8/29)، البدر المنير ابف الممقف، 10
 (.5/158)، (1783): ، رقـ الحديثاألحاديث المختارة الضياء المقدسي، 11
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 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

ىذا الحديث معمكؿ فيك مف ركاية مىٍعمىر عف ثابت كركايتو عنو فييا كالـ، كقد تفرد فيو 
. كليس لو متابعات

كقاؿ الضياء  .2صحيح اإلسناد: ضعيؼ اإلسناد، إال أف األلباني قاؿ: الحكـ الكمي عمى الحديث
 .3إسناده صحيح: المقدسي

حدثنا مىٍحميكدي بف غىٍيالفى حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم :الحديث الرابع
زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو قاؿ . 4 مف اٍنتىيىبى فىمىٍيسى ًمنَّسا: قاؿ رسكؿ المَّسًو ،الرَّس

  .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تـ بحثو عند أبك داكد في الحديث األكؿ في ما تفرد فيو: تخريج الحديث

ٍنعىاًنيُّي -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم :الحديث الخامس حدثنا محمد بف عبد األعمى الصَّس
زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو قاؿ ٍيري كىاًحدو قالكا حدثنا عبد الرَّس  ما كاف : قاؿ رسكؿ المَّسًو ،كىغى

يىاءي في شىٍيءو إال زىانىوي  .  5اٍلفيٍحشي في شىٍيءو إال شىانىوي كما كاف اٍلحى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

                                                                                                                                                                              
(. 4/281)، (4923): في النيي عف الغناء، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
 (.1/2)، (4923): ، رقـ الحديثصحيح كضعيؼ سنف أبي داكد األلباني، 2
(. 5/156)، (1782ك1781ك1780):  رقـاألحاديث المختارة، الضياء المقدسي، 3
(. 4/154)، (1601): ما جاء في كراىية النيبة، رقـ الحديث: السير، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4
(. 4/349)، (1974): ما جاء في الفحش كالتفحش، رقـ الحديث: البر كالصمة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
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ىذا الحديث إسناده ظاىره الصحة، إال أنو مف ركاية مىٍعمىر عف ثابت كمىٍعمىر مضعؼ في 
كركاه ثابت  .1حسف غريب ال نعرفو إال مف حديث عبد الرزاؽ: قاؿ الترمذم .ثابت كلـ يتابع عميو

 .عف أنس دكف ذكر الحياء

ال يككف " عف ثابت بمفظ  في األدب المفرد مف طريؽ كثير بف أبي كثير2أخرجو البخارمك
ف اهلل رفيؽ يحب الرفؽ ". الخرؽ في شيء إال شانو، كا 

ما كاف الرفؽ في شيء "  مف طريؽ كثير بف حبيب الميثي عف ثابت بمفظ3كأخرجو البزار
ف اهلل رفيؽ يحب الرفؽ   ".قط إال زانو، كال كاف الخرؽ في شيء قط إال شانو، كا 

. 4"أحاديث معمة ظاىرىا الصحة" كقد أعمو الكادعي في

 .5حسف غريب ال نعرفو إال مف حديث عبد الرزاؽ:  قاؿ الترمذم: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍبدي بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم :الحديث السادس حدثنا إسحاؽ بف مىٍنصيكرو كىعى
ةى قالت  ٍفصى ًفيَّسةى أىفَّس حى زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو قاؿ بىمىغى صى ٍيدو قاال أخبرنا عبد الرَّس مى حي

ؿى عمييا النبي  ةي إني  ًبٍنتي يىييكًدمٍّ فىبىكىٍت فىدىخى ٍفصى كىًىيى تىٍبًكي فقاؿ ما ييٍبًكيًؾ فقالت قالت لي حى
مىٍيًؾ ثيَّـس قاؿ  ًبٍنتي يىييكًدمٍّ فقاؿ النبي ري عى ـى تىٍفخى نَّسًؾ لىتىٍحتى نىًبيٍّ فىًفي اً  فَّس عىمَّسًؾ لىنىًبيٌّق كى  ًإنَّسًؾ الٍبنىةي نىًبيٍّ كىاً 

ةي  ٍفصى .  6اتَّسًقي المَّسوى يا حى

ىذا الحديث مف ركاية مىٍعمىر عف ثابت كفي  .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث
.  ركاية مىٍعمىر عف ثابت ضعؼ، كلـ يتابع عميو

                                                            
 (.4/349)، (1974): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 1
 (.1/165)، (466): ، رقـ الحديثاألدب المفرد البخارم، 2
 (.13/359)، (7002): ، رقـ حديثمسند البزار البزار، 3
 (.39ص)، (19): ، رقـ الحديثأحاديث معمة ظاىرىا الصحة الكادعي، 4
 (.4/349)، (1974): ما جاء في الفحش كالتفحش، رقـ الحديث: البر كالصمة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
(. 5/709)، (3894): ، رقـ الحديثفضؿ أزكاج النبي : المناقب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6
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كصححو األلباني  .1حسف صحيح غريب مف ىذا الكجو: قاؿ الترمذم: الحكـ الكمي عمى الحديث
 كلو شاىد ضعيؼ في جامع الترمذم عف صفية ،"األحاديث المختارة" في 3 كالمقدسي2في المشكاة
. 4بنت حيي

زَّساًؽ قاؿ  -:رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري :الحديث السابع أخبرنا إسحاؽ قاؿ أىٍنبىأىنىا عبد الرَّس
ذى عمى النِّسسىاًء حيف بىايىعىييفَّس أىٍف ال يىنيٍحفى حدثنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو   أىخى

اًىًميَّسًة أىفىنيٍسًعديىيفَّس  فىقيٍمفى يا رىسيكؿى المَّسًو ًإفَّس ًنسىاءن أىٍسعىٍدنىنىا في اٍلجى
 ال ًإٍسعىادى في  فقاؿ رسكؿ المَّسًو 5

. 6اإًلٍسالـً 

  .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تـ بحثو عند أبك داكد في الحديث األكؿ في ما تفرد فيو: تخريج الحديث

زيىىٍيري -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الثامف الؿي كى ًميٍّ اٍلخى سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
اًلؾو أىفَّس  زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف ثاًبتو عف أىنىًس بف مى ًمًؾ قالكا ثنا عبد الرَّس مَّسدي بف عبد اٍلمى ميحى مَّسدو كى بف ميحى

كَّسجى اٍمرىأىةن فقاؿ لو النبي  ـى اٍلميًغيرىةى بف شيٍعبىةى أىرىادى أىٍف يىتىزى  اٍذىىٍب فىاٍنظيٍر ًإلىٍييىا فإنو أىٍحرىل أىٍف ييٍؤدى
يىا فذكر مف ميكىافىقىًتيىا جى كَّس ا فىفىعىؿى فىتىزى بىٍينىكيمى

7 .

:  الترجمة لركاة الحديث

                                                            
 .المصدر السابؽ 1
 (.3/1745)، (6192):  رقـ الحديثمشكاة المصابيح، األلباني، 2
(. 5/172)، (1793): ، رقـ الحديثاألحاديث المختارة الضياء المقدسي، 3
 (.5/708)، (4892): ، رقـ الحديثفضؿ أزكاج النبي : المناقب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4
ىك إسعاد النساء في المناحات تقـك المرأة فتقـك معيا أخرل مف جاراتيا فتساعدىا عمى النياحة، ابف األثير :  اإلسعاد5

(. 2/366)، (سعد): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرالجزرم، 
(. 4/16)، (1852): النياحة عمى الميت، رقـ الحديث: الجنائز، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 6
(. 1/599)، (1865): النظر الى المرأة إذا أراد أف يتزكجيا، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 7
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ىك بف قمير، نزيؿ بغداد ثـ رابط بطرسكس، ثقة، مف الحادية عشرة، مات سنة : زىير بف محمد
. 1ثماف كخمسيف، ركل لو ابف ماجو

: تخريج الحديث

ىذا الحديث معمكؿ فيك مف ركاية مىٍعمىر عف ثابت، كركاية مىٍعمىر عف ثابت فييا ضعؼ، 
ىذا الحديث ال نعمـ ركاه عف ثابت إال : تفرد مىٍعمىر في ركايتو عف ثابت عف أنس، قاؿ البزار كقد

مىٍعمىر
نما ركاه ثابت عف بكر مرسالن " :كقاؿ الدارقطني. 2 الصكاب عف ثابت، : " كقاؿ.3"ىذا كىـ كا 

 .4"عف بكر المزني

إال إف " تخريج أحاديث األحياء"  في5كقد ضعفو العراقيضعيؼ، : الحكـ الكمي عمى الحديث
 . قد صححكا الحديث8 كالحاكـ7 كالبكصيرم6األلباني

حدثنا اٍلحيسىٍيفي بف مىٍيًدمٍّ أىٍنبىأىنىا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث التاسع
اًلؾو قاؿ زَّساًؽ أنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىًس بف مى  ال ًشغىارى في اإًلٍسالـً : قاؿ رسكؿ المَّسًو ،الرَّس

9 .

: الترجمة لركاة الحديث

                                                            
(. 1/217)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
 (.13/318)، (6919): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 2
(. 7/138)، (1260): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية الدارقطني، 3
(. 4/372)، (3622): المير، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف الدارقطني الدارقطني، 4
المغني عف : (ىػ806) العراقي، أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ ت 5

: ، كتاب(ـ2005/ىػ1426)بيركت، : دار ابف حـز. 1، طحمؿ األسفار في األسفار، في تخريج ما في األحياء مف األخبار
(. 476ص)، (1)فيما يراعى حالة العقد، رقـ : آداب النكاح، باب

 (.1/209)، (416-859): ، رقـ الحديثصحيح الجامع الصغير كزيادتو األلباني، 6
(. 2/100)، (671): النظر إلى المرأة إذا أراد أف يتزكجيا، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابمصباح الزجاجة البكصيرم، 7

 (.2/179)، (2697): النكاح، رقـ الحديث: ، كتابالمستدرؾ الحاكـ، 8

 (.1/606)، (1885): النيي عف الشغار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 9
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ىك بف مالؾ األبمي بضـ اليمزة كالمكحدة، أبك سعد البصرم، صدكؽ، مف : الحسيف بف ميدم
  .1الحادية عشرة، مات سنة سبع كأربعيف، ركل لو الترمذم كابف ماجو

. بحثو عند أبك داكد في الحديث األكؿ في ما تفرد فيو تـ :تخريج الحديث

الؿي ثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث العاشر ًميٍّ اٍلخى سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
زَّساًؽ أىٍنبىأىنىا مىٍعمىر عف ثىاًبتو عف أىنىسو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو   قاؿ ما كاف اٍلفيٍحشي في شىٍيءو قىطُّي إال الرَّس

يىاءي في شىٍيءو قىطُّي إال زىانىوي  . 2شىانىوي كال كاف اٍلحى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تـ بحثو عند الترمذم في الحديث الخامس في ما تفرد فيو: تخريج الحديث

: ممخص المبحث الثاني

أربعة  ك، بالمكرران  حديثتسعة عشربمغ عدد مركيات مىٍعمىر عف ثابت في الكتب الستة 
:  تكرار عمى النحك التاليدكف ان  حديثعشر

 . عند اإلماـ مسمـحديثاف -
 . أحاديث عند اإلماـ أبك داكدكأربعة -
 . أحاديث عند اإلماـ الترمذمكسبعة -
 . عند اإلماـ النسائيكحديثاف -
 .عند اإلماـ ابف ماجوأحاديث  كأربعة -

  . أحاديث تفرد فيياعشرة أحاديث ليا متابعات كتسعةمنيا ك

: كأما منيج الشيخاف في إخراج حديث مىٍعمىر عف البصرييف

                                                            
 (.1/169)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 2/1400)، (4185): الحياء، رقـ الحديث: الزىد، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
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 .لـ يخرج البخارم مف طريؽ مىٍعمىر عف ثابت في صحيحو إال تعميقان  -
. ا متابعات في صحيحوـ أكرد لوحديثيفكأخرج مسمـ   -
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المبحث الثالث 
ٍعمىر  االسَّسديكًسيُّي  بف دعامة قىتىادىةعف  مركيات مى

: ، اسمو كنسبو كمكلده ككفاتوقىتىادىة

 بف عزيز بف عمرك بف ربيعة بف الحارث بف سدكس، أبك الخطاب قىتىادىة بف دعامة بف قىتىادىةىك 
. 2، كلد سنة إحدل كستيف، كمات سنة سبع عشرة كمئة، كىك بف ست كخمسيف1 البصرمالسَّديكًسيُّي 

: أقكاؿ العمماء فيو

 .3"كاف ثقة مأمكنان حجة في الحديث: "قاؿ ابف سعد -
 .4" أحفظ أىؿ البصرة، ال يسمع شيئا إال حفظوقىتىادىةكاف : "كقاؿ أحمد -
ما أتانا عراقي أحفظ " :كقاؿ سعيد بف المسيب... ،" أحفظ الناسقىتىادىة" :كقاؿ ابف سيريف -

 .5"قىتىادىةمف 
 .6" مف أعمـ أصحاب الحسفقىتىادىة" :كقاؿ أبك زرعة... ،"ثقة" :كقاؿ ابف معيف -
 .7"ثقة ثبت يقاؿ كلد أكمو كىك رأس الطبقة الرابعة، ركل لو الجماعة" :كقاؿ ابف حجر -

حافظ عصره كىك مشيكر " :قاؿ ابف حجر  كاف يدلس في الحديثقىتىادىةكاشتير بأف 
. 8"بالتدليس كصفو بو النسائي كغيره

 

                                                            
(. 8/315)،تيذيب التيذيب ابف حجر، 1
 (.23/517)، تيذيب الكماؿ المزم، 2
 (.7/229)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 3
(. 23/515)، تيذيب الكماؿ المزم، 4
 (.1/123)، تذكرة الحفاظ الذىبي، 5
(. 8/318)، تيذيب التيذيب ابف حجر، 6
(. 1/453)، تقريب التيذيب ابف حجر، 7
(. 1/43)، (ـ1983/ىػ1403)عماف، : عاصـ بف عبد اهلل القريكتي، مكتبة المنار: ، تحقيؽطبقات المدلسيف ابف حجر، 8
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ما تكبع عميو : المطمب األكؿ

قيتىٍيبىةي بف سىًعيدو  حدثنا سىًعيدي بف-: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسـ: الحديث األكؿ مىٍنصيكرو كى
ًمًؾ األيمىًكمُّي كالمفظ ألًبي كىاًمؿو قالكا حدثنا أبك عىكىانىةى عف  مَّسدي بف عبد اٍلمى ميحى ٍحدىًرمُّي كى كأبك كىاًمؿو اٍلجى
مَّسٍيتي مع أبي ميكسىى األىٍشعىًرمِّس  بىٍيرو عف ًحطَّسافى بف عبد المَّسًو الرَّسقىاًشيِّس قاؿ صى قىتىادىةى عف ييكنيسى بف جي

الةن فمما كاف ًعٍندى اٍلقىٍعدىًة قاؿ رىجيؿه مف اٍلقىٍكـً أيًقرَّستٍ  صى
ى أبك 1 الةي ًباٍلًبرِّس كىالزَّسكىاًة قاؿ فمما قىضى  الصَّس

ـٍ اٍلقىاًرؿي  َّـس اٍلقىٍكـي ثيَّـس قاؿ أىيُّيكي كىذىا قاؿ فىأىرى ـٍ اٍلقىاًرؿي كىًممىةى كىذىا كى رىؼى فقاؿ أىيُّيكي ميكسىى الصَّسالةى كسمـ اٍنصى
َّـس  كىذىا فىأىرى كىًممىةى كىذىا كى

لىقىٍد رىًىٍبتي أىٍف تىٍبكىعىًني2  اٍلقىٍكـي فقاؿ لىعىمَّسؾى يا ًحطَّسافي قيٍمتىيىا قاؿ ما قيٍمتييىا كى
 بيا 3

ا تىٍعمىميكفى كىٍيؼى تىقيكليكفى في  ٍيرى فقاؿ أبك ميكسىى أىمى فقاؿ رىجيؿه مف اٍلقىٍكـً أنا قيٍمتييىا كلـ أيًرٍد بيا إال اٍلخى
ـٍ ثيَّـس  فيكفىكي مَّسٍيتيـٍ فىأىًقيميكا صي التىنىا فقاؿ إذا صى مَّسمىنىا صى طىبىنىا فىبىيَّسفى لنا سينَّستىنىا كىعى ـٍ ًإفَّس رىسيكؿى المَّسًو خى الًتكي صى

ذا قاؿ كا كا  ـٍ أحدكـ فإذا كىبَّسرى فىكىبِّسري    ٍليىؤيمَّسكي           4 فىقيكليكا آًميفى 

ـٍ فقاؿ رسكؿ المَّسًو  يىٍرفىعي قىٍبمىكي ـٍ كى ـى يىٍركىعي قىٍبمىكي ا كا كىاٍركىعيكا فإف اإًلمى رىكىعى فىكىبِّسري ـٍ اهلل فإذا كىبَّسرى كى  ييًجٍبكي
ـٍ فإف المَّسوى تىبىارىؾى  ٍمدي يىٍسمىعي اهلل لىكي بَّسنىا لؾ اٍلحى ًمدىهي فىقيكليكا الميـ رى ذا قاؿ سمع اهلل ًلمىٍف حى فىًتٍمؾى ًبًتٍمؾى كا 

تىعىالىى قاؿ عمى ًلسىاًف نىًبيِّسًو  ـى كى ا ديكا فإف اإًلمى كا كىاٍسجي دى فىكىبِّسري سىجى ذا كىبَّسرى كى ًمدىهي كا   سمع اهلل ًلمىٍف حى
ـٍ فقاؿ رسكؿ المَّسوً  يىٍرفىعي قىٍبمىكي ـٍ كى دي قىٍبمىكي ًؿ قىٍكًؿ  يىٍسجي ذا كاف ًعٍندى اٍلقىٍعدىًة فىٍميىكيٍف مف أىكَّس  فىًتٍمؾى ًبًتٍمؾى كا 

مىٍيؾى أىيُّييىا مىكىاتي ًلمَّسًو السَّسالـي عى ـٍ التَّسًحيَّساتي الطَّسيِّسبىاتي الصَّس ًدكي بىرىكىاتيوي السَّسالـي  النبي  أىحى رىٍحمىةي المَّسًو كى كى
رىسيكليوي  ٍبديهي كى مَّسدنا عى اًلًحيفى أىٍشيىدي أىٍف ال ًإلىوى إال اهلل كىأىٍشيىدي أىفَّس ميحى مىى ًعبىاًد المَّسًو الصَّس مىٍينىا كىعى   .عى

كبىةى ح كحدثنا أبك  حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا أبك أيسىامىةى حدثنا سىًعيدي بف أبي عىري
ًريره عف  غىسَّسافى اٍلًمٍسمىًعيُّي حدثنا ميعىاذي بف ًىشىاـو حدثنا أبي ح كحدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ أخبرنا جى
مىٍيمىافى عف  ًريرو عف سي مىٍيمىافى التَّسٍيًميِّس كيؿُّي ىىؤيالًء عف قىتىادىةى في ىذا اإلسناد بمثمو كفي حديث جى سي

                                                            
(. 4/37)، (قرر): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرأم استقرت معيما كقرنت بيما، ابف األثير الجزرم، :  أقرت1
(. 2/267)، (رمـ): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرأم سكتكا كلـ يجيبكا، ابف األثير الجزرم، :  فأـر القـك2
 (.1/84)، غريب الحديثأم تستقبمني بيا، ابف الجكزم، :  تبكعنيبيا3
 . (7) سكرة الفاتحة، اآلية 4
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دو منيـ فإف المَّسوى قاؿ عمى ًلسىاًف نىًبيِّسًو  لىٍيسى في حديث أىحى ذا قىرىأى فىأىٍنًصتيكا كى يىادىًة كا   قىتىادىةى مف الزِّس
ٍحدىهي عف أبي عىكىانىةى  ًمدىهي إال في ًركىايىًة أبي كىاًمؿو كى   .سمع اهلل ًلمىٍف حى

زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف قىتىادىةى بيذا  حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ كبف أبي عيمىرى عف عبد الرَّس
ى عمى ًلسىاًف نىًبيِّسًو  ًمدىهي اإلسناد كقاؿ في الحديث فإف المَّسوى عز كجؿ قىضى . 1 سمع اهلل ًلمىٍف حى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

 6 كابف ماجو5 كالنسائي4كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ أبي عكانة3 كأبك داكد2أخرجو مسمـ

كبىة مف طريؽ سعيد بف أبي 8 كأحمد7كالدارمي  12 كأحمد11 كالنسائي10 كأبك داكد9كأخرجو مسمـ. عىري

.  مف طريؽ سميماف التيمي14 ك ابف ماجو13كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي12كأحمد

.  قىتىادىةتابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  (أبك عكانة كسعيد كىشاـ كسميماف)جميعيـ 

                                                            
(. 1/305)، (404): التشيد في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(. 1/305)، (404): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 2
 (.1/255)، (972): التشيد، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
 (.1/305)، (404): التشيد في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
 (.2/96)، (830): مبادرة اإلماـ، رقـ الحديث: اإلمامة، باب:، كتابالمجتبى النسائي، 5
 (.1/291)، (901): ما جاء في التشيد، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 6
 (.1/343)، (1312): القكؿ بعد رفع الرأس مف الرككع، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 7
(. 4/405)، (19643: )، كرقـ(4/401)، (19610): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
(. 1/305)، (404): التشيد في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 9

 (.1/255)، (972): التشيد، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 10
السيك، نكع : ، ككتاب(2/241)، (1172): نكع آخر مف التشيد، رقـ الحديث: التطبيؽ، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،11

(. 3/42)، (1280): آخر مف التشيد، رقـ الحديث
 (.4/409)، (19680): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 12
(. 1/305)، (404): التشيد في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 13
، (847): إذا قرأ اإلماـ فأنصتكا، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 14
(1/276.) 
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 تابعو أبك قىتىادىة في الركاية عف مىٍعمىرإسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع 
  .عكانة كسعيد كىشاـ كسميماف

.  قىتىادىةكىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف 

. أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا محمد بف اٍلميثىنَّسى اٍلعىنىًزمُّي حدثنا محمد -: رحمو هلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ :الحديث الثاني
كى في سىًبيًؿ  اًمرو أىرىادى أىٍف يىٍغزي رىارىةى أىفَّس سىٍعدى بف ًىشىاـً بف عى بف أبي عىًدمٍّ عف سىًعيدو عف قىتىادىةى عف زي

ًدينىةى فىأىرىادى أىٍف يىًبيعى عىقىارنا لو بيا فىيىٍجعىمىوي في السِّسالًح كىاٍلكيرىاعً  ـى اٍلمى المَّسًو فىقىًد
كـى حتى 1 اًىدى الرُّي ييجى  كى

كهي أىفَّس رىٍىطنا ًستَّسةن أىرىاديكا  ًدينىًة فىنىيىٍكهي عف ذلؾ كىأىٍخبىري ًدينىةى لىًقيى أينىاسنا مف أىٍىًؿ اٍلمى ـى اٍلمى يىميكتى فمما قىًد
يىاًة نىًبيِّس المَّسًو  ـٍ نىًبيُّي المَّسًو  ذلؾ في حى عى  فىنىيىاىي دَّسثيكهي ًبذىًلؾى رىاجى ـٍ ًفيَّس أيٍسكىةه فمما حى كقاؿ أىلىٍيسى لىكي

فقاؿ ، اٍمرىأىتىوي كقد كاف طىمَّسقىيىا كىأىٍشيىدى عمى رىٍجعىًتيىا فىأىتىى بف عىبَّساسو فىسىأىلىوي عف ًكٍتًر رسكؿ المَّسًو 
اًرشىةي : قاؿ، مف:قاؿ؟  أال أىديلُّيؾى عمى أىٍعمىـً أىٍىًؿ األرض ًبًكٍتًر رسكؿ المَّسًو :بف عىبَّساسو   فىٍأًتيىا ، عى

مىٍيؾى  ٍقتيوي ًإلىٍييىا ،فىاٍسأىٍليىا ثيَّـس اٍرًتًني فىأىٍخًبٍرًني ًبرىدِّسىىا عى ًكيـً بف أىٍفمىحى فىاٍستىٍمحى  فىاٍنطىمىٍقتي ًإلىٍييىا فىأىتىٍيتي عمى حى
فقاؿ ما أنا ًبقىاًرًبيىا ألىنِّسي نىيىٍيتييىا أىٍف تىقيكؿى في ىىاتىٍيًف الشِّسيعىتىٍيًف شيرا فىأىبىٍت ًفيًيمىا إال ميًضيًّا قاؿ 
ًكيـه  ٍمنىا عمييا فقالت أىحى اًرشىةى فىاٍستىٍأذىنَّسا عمييا فىأىًذنىٍت لنا فىدىخى اءى فىاٍنطىمىٍقنىا إلى عى فىأىٍقسىٍمتي عميو فىجى

مىٍت عميو  اًمرو فىتىرىحَّس ـه قاؿ بف عى فىعىرىفىٍتوي فقاؿ نعـ فقالت مف مىعىؾى قاؿ سىٍعدي بف ًىشىاـو قالت مف ًىشىا
ميًؽ رسكؿ المَّسًو  دو فقمت يا أيَّـس اٍلميٍؤًمًنيفى أىٍنًبًريًني عف خي ٍيرنا قاؿ قىتىادىةي ككاف أيًصيبى يـك أيحي قىالىٍت خى  كى

ميؽى نىًبيِّس المَّسًو  كاف اٍلقيٍرآفى قاؿ فىيىمىٍمتي أىٍف أىقيكـى كال  قالت أىلىٍستى تىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى قمت بىمىى قالت فإف خي
دنا عف شىٍيءو حتى أىميكتى ثيَّـس بىدىا لي فقمت أىٍنًبًريًني عف ًقيىاـً رسكؿ المَّسًو  فقالت أىلىٍستى  أىٍسأىؿى أىحى

ـى  ًؿ ىذه السُّيكرىًة فىقىا ـى المَّسٍيًؿ في أىكَّس تىٍقرىأي يا أىيُّييىا اٍلميزَّسمِّسؿي قمت بىمىى قالت فإف المَّسوى عز كجؿ اٍفتىرىضى ًقيىا
ؿى اهلل في  نىًبيُّي المَّسًو  اًء حتى أىٍنزى اًتمىتىيىا اٍثنىٍي عىشىرى شىٍيرنا في السَّسمى ٍكالن كىأىٍمسىؾى اهلل خى ابيوي حى كىأىٍصحى

ةو قاؿ قمت يا أيَّـس اٍلميٍؤًمًنيفى أىٍنًبًريًني  ا بىٍعدى فىًريضى ـي المَّسٍيًؿ تىطىكُّيعن ارى ًقيىا آًخًر ىذه السُّيكرىًة التَّسٍخًفيؼى فىصى
طىييكرىهي فىيىٍبعىثيوي اهلل ما شىاءى أىٍف يىٍبعىثىوي مف المَّسٍيًؿ  عف ًكٍتًر رسكؿ المَّسًو  فقالت كنا نيًعدُّي لو ًسكىاكىوي كى

                                                            
 (.4/165)، النياية في غريب الحديث كاألثراسـ لجميع الخيؿ، ابف األثير الجزرم، : الكراع 1
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يىٍدعيكهي ثيَّـس  يىٍحمىديهي كى مِّسي ًتٍسعى رىكىعىاتو ال يىٍجًمسي فييا إال في الثَّساًمنىًة فىيىٍذكيري المَّسوى كى ييصى أي كى ضَّس يىتىكى ؾي كى فىيىتىسىكَّس
ا  ـي تىٍسًميمن مِّس يىٍدعيكهي ثيَّـس ييسى يىٍحمىديهي كى ـي ثيَّـس يىقيكـي فيصمي التَّساًسعىةى ثيَّـس يىٍقعيدي فىيىٍذكيري المَّسوى كى مِّس يىٍنيىضي كال ييسى
ـي كىك قىاًعده فتمؾ ًإٍحدىل عىٍشرىةى رىٍكعىةن يا بينىيَّس فمما سىفَّس نىًبيُّي  مِّس مِّسي رىٍكعىتىٍيًف بىٍعدى ما ييسى ييٍسًمعينىا ثيَّـس ييصى

ًؿ فىًتٍمؾى ًتٍسعه يا بنى ككاف  المَّسًو  ًنيًعًو األىكَّس نىعى في الرَّسٍكعىتىٍيًف ًمٍثؿى صى صى ـي أىٍكتىرى ًبسىٍبعو كى ذىهي المَّسٍح كىأىخى
عه عف ًقيىاـً المَّسٍيًؿ  نىًبيُّي المَّسًو  جى مىبىوي نىٍكـه أك كى بَّس أىٍف ييدىاًكـى عمييا ككاف إذا غى الةن أىحى إذا صمى صى

ـي نىًبيَّس المَّسًو   قىرىأى اٍلقيٍرآفى كيمَّسوي في لىٍيمىةو كال صمى لىٍيمىةن إلى صمى مف النَّسيىاًر ًثٍنتىٍي عىٍشرىةى رىٍكعىةن كال أىٍعمى
ًديًثيىا فقاؿ  دَّسٍثتيوي ًبحى افى قاؿ فىاٍنطىمىٍقتي إلى بف عىبَّساسو فىحى ـى شىٍيرنا كىاًمال غير رىمىضى ا ٍبًح كال صى الصُّي

ؿي  ًمٍمتي أىنَّسؾى ال تىٍدخي بييىا أك أىٍدخيؿي عمييا ألىتىٍيتييىا حتى تيشىاًفيىًني ًبًو قاؿ قمت لك عى دىقىٍت لك كنت أىٍقرى صى
ًديثىيىا دَّسٍثتيؾى حى  .عمييا ما حى

زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف قىتىادىةى  مَّسدي بف رىاًفعو كالىما عف عبد الرَّس ميحى كحدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ كى
ٍعنىى  ارنا لو فىأىٍخبىرىهي أىنَّسوي طىمَّسؽى اٍمرىأىتىوي كىاٍقتىصَّس الحديث ًبمى رىارىةى بف أىٍكفىى أىفَّس سىٍعدى بف ًىشىاـو كاف جى عف زي

اًمرو قالت ـه قاؿ بف عى ًفيًو قالت مف ًىشىا ـى اٍلمىٍرءي كاف أيًصيبى مع رسكؿ المَّسًو : حديث سىًعيدو كى  ًنٍع
ًديًثيىا ًمٍمتي أىنَّسؾى ال تىٍدخيؿي عمييا ما أىٍنبىٍأتيؾى ًبحى ا إني لك عى ـي بف أىٍفمىحى أىمى ًكي ًفيًو فقاؿ حى دو كى يـك أيحي

1 .

: الترجمة لركاة الحديث

 ركل لو ، ىك ابف عامر األنصارم المدني، ثقة، مف الثالثة، استشيد بأرض اليند:سعد بف ىشاـ
 .2الجماعة

ىك ابف أكفى العامرم الحرشي أبك حاجب البصرم قاضييا، ثقة عابد، مف الثالثة، مات : زرارة
. 3فجأة في الصالة سنة ثالث كتسعيف، ركل لو الجماعة

 
                                                            

: جامع صالة الميؿ كمف ناـ عنو أك مرض، رقـ الحديث): صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(746) ،(1/513-514.) 
 (.1/232)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
(. 1/215)، المصدر السابؽ 3
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: تخريج الحديث

 5 كالنسائي4 كأبك داكد3كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي2 كالدارمي1أخرجو مسمـ
كبىة مف طريؽ سعيد بف أبي 7 كأحمد6كابف ماجو  مف طريؽ 10 كأحمد9 كالترمذم8كأخرجو مسمـ. عىري

. ىماـ  مف طريؽ13كأخرجو أبك داكد.  مف طريؽ شعبة12 كأحمد11كأخرجو مسمـ. طريؽ أبك عكانة
  . بمفظ نحكهقىتىادىةتابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  (ىشاـ كسعيد كأبك عكانة كشعبة كىماـ)جميعيـ 

 في الركاية عف زرارة قىتىادىةكقد تابع .  بف حكيـبىٍيز مف طريؽ 15 كأحمد14كأخرجو أبك داكد
 لـ يصرح بالسماع إال أنيا جاءت مف طريؽ شعبة فدلت عمى السماع  قىتىادىة.بف أكفى بمفظ نحكه

قاؿ ابف "... قىتىادىةاألعمش كأبي إسحاؽ ك: كفيتكـ تدليس ثالثة: "كلك كانت معنعنة، قاؿ شعبة
فيذه قاعدة جيدة في أحاديث ىؤالء أنيا جاءت مف طريؽ شعبة دلت عمى السماع كلك : "حجر

                                                            
، (746): جامع صالة الميؿ كمف ناـ عنو، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(1/514 .)
، (1475): صفة صالة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 2
(1/410 .)
، (746): جامع صالة الميؿ كمف ناـ عنو، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(1/514 .)
 (.2/41)، (1343): في صالة الميؿ، رقـ الحديث: أبكاب قياـ الميؿ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
(. 3/199)، (1601): قياـ الميؿ، رقـ الحديث: قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 5
(. 1/376)، (1191): ما جاء في الكتر، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 6
(. 6/53)، (24314): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
، (746): جامع صالة الميؿ كمف ناـ عنو، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
(1/515.) 
، (445): إذا ناـ عف صالتو بالميؿ صمى بالنيار، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 9
(2/306.) 

(. 6/109)، (24819): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
، (746): جامع صالة الميؿ كمف ناـ عنو، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 11
(1/515 .)

(. 6/109)، (24821): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 12
 (.2/40)، (1342): في صالة الميؿ، رقـ الحديث: أبكاب قياـ الميؿ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 13
 (.2/43)، (1349): في صالة الميؿ، رقـ الحديث: أبكاب قياـ الميؿ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 14
 (.6/236)، (26030): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 15
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 ألنو كاف قىتىادىة مأمكف فييا مف تدليس قىتىادىةركاية شعبة عف ": كقاؿ في فتح البارم. 1"كانت معنعنة
  .2"كاف ال يسمع منو إال ما سمعو

 تابعو ىشاـ قىتىادىةإسناد الحديث صحح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف 
.   بف حكيـبىٍيز في الركاية عف زرارة تابعو قىتىادىةكأبك عكانة كشعبة كىماـ، كتكبع 

.  قىتىادىةكىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف 

.  أخرجو مسمـ:الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيدو قاال -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثالث مى ٍبدي بف حي ٍربو كىعى حدثني زيىىٍيري بف حى
مَّسدو حدثنا شىٍيبىافي حدثنا قىتىادىةي عف أىنىسو أىفَّس أىٍىؿى مىكَّسةى سىأىليكا رىسيكؿى المَّسًو   أىٍف حدثنا ييكنيسي بف ميحى

ـٍ اٍنًشقىاؽى اٍلقىمىًر مىرَّستىٍيفً  ـٍ آيىةن فىأىرىاىي زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر . ييًريىيي كحدثنيو محمد بف رىاًفعو حدثنا عبد الرَّس
ٍعنىى حديث شىٍيبىافى  . 3عف قىتىادىةى عف أىنىسو ًبمى

 . كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ:الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ 8 كأحمد7كأخرجو البخارم.  مف طريؽ شيباف6 كأحمد5 كمسمـ4أخرجو البخارم
كبىةطريؽ سعيد بف أبي  شيباف )جميعيـ  . مف طريؽ شعبة11 كأحمد10 كمسمـ9كأخرجو البخارم. عىري

                                                            
(. 1/58)، طبقات المدلسيف ابف حجر، 1
حب الرسكؿ مف : محب الديف الخطيب، باب: بيركت، تحقيؽ: ، دار المعرفة فتح البارم شرح صحيح البخارم ابف حجر،2

 (.1/58)اإليماف، 
(. 4/2802)، (2159): انشقاؽ القمر، رقـ الحديث: صفة القيامة كالجنة كالنار، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
، (3438): آية، رقـ الحديث سؤاؿ المشركيف أف يرييـ النبي : المناقب، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
ف يركا آية يعرضكا: "التفسير، باب: ، ككتاب(3/1331)  (.4/1844)، (4586: )، رقـ الحديث"كانشؽ القمر كا 
 (.4/2802)، (2159): انشقاؽ القمر، رقـ الحديث: صفة القيامة كالجنة كالنار، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
(. 3/207)، (13177): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 3/1404)، (3655): انشقاؽ القمر، رقـ الحديث: فضائؿ الصحابة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
(. 3/220)، (13327): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
ف يركا آية يعرضكا: "التفسير، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 9 ، (4587): ، رقـ الحديث"كانشؽ القمر كا 
(4/1844.) 

(. 4/2802)، (2159): انشقاؽ القمر، رقـ الحديث: صفة القيامة كالجنة كالنار، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 10
(. 3/275)، (13948)ك، (13947): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 11
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 كركاية ،ركاية شيباف كسعيد بمفظ مثمو. قىتىادىة في الركاية عف مىٍعمىرتابعكا  (شيباف كسعيد كشعبة)
  . بالسماع في ركاية شعبة أخرجيا أحمدقىتىادىةكقد صرح  .شعبة بمفظ نحكه

 تابعو شيباف قىتىادىة في الركاية عف مىٍعمىرإسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع 
.  كسعيد كشعبة

. قىتىادىة لـ يخطئ في الركاية عف مىٍعمىركىذه المتابعات دليؿ عمى أف 

.  متفؽ ىمى صحتو:الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا ميسىدَّسده ثنا أبك عىكىانىةى عف قىتىادىةى :-  رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث الرابع
ٍت تيٍستىري أىٍجميبي منيا ًبغىاالن  اًلدو قاؿ أىتىٍيتي اٍلكيكفىةى في زىمىًف فيًتحى عف نىٍصًر بف عىاًصـو عف سيبىٍيًع بف خى
اًز  اًؿ أىٍىًؿ اٍلًحجى اًلسه تىٍعًرؼي إذا رىأىٍيتىوي أىنَّسوي مف ًرجى ذا رىجيؿه جى اًؿ كا  ٍدعه مف الرِّسجى ٍمتي اٍلمىٍسًجدى فإذا صى فىدىخى
اًحبي رسكؿ المَّسًو  ذىٍيفىةي بف اٍليىمىاًف صى ا تىٍعًرؼي ىذا ىذا حي قىاليكا أىمى يَّسمىًني اٍلقىٍكـي كى قاؿ قمت مف ىذا فىتىجى

 ذىٍيفىةي ًإفَّس الناس كىانيكا يىٍسأىليكفى رىسيكؿى المَّسًو كيٍنتي أىٍسأىليوي عف الشَّسرِّس فىأىٍحدىقىوي  فقاؿ حي ٍيًر كى  عف اٍلخى
ٍيرى الذم  كفى إني قمت يا رىسيكؿى المَّسًو أىرىأىٍيتى ىذا اٍلخى ـٍ فقاؿ إني قد أىرىل الذم تيٍنًكري ارًًى اٍلقىٍكـي ًبأىٍبصى

أىٍعطىانىا اهلل أىيىكيكفي بىٍعدىهي شىرٌّق كما كاف قىٍبمىوي قاؿ نعـ قمت فما اٍلًعٍصمىةي مف ذلؾ قاؿ السَّسٍيؼي قمت يا 
ال  الىؾى فىأىًطٍعوي كىاً  ذى مى رىبى ظىٍيرىؾى كىأىخى ًميفىةه في األرض فىضى اذىا يىكيكفي قاؿ إف كاف ًلمَّسًو خى رىسيكؿى المَّسًو ثيَّـس مى
قىعى في نىارًًه  نىاره فىمىٍف كى اؿي معو نىٍيره كى اذىا قاؿ ثيَّـس يىٍخريجي الدَّسجَّس رىةو قمت ثيَّـس مى فىميٍت كىأىٍنتى عىاضٌّق ًبًجٍذًؿ شىجى
ـي  اذىا قاؿ ثيَّـس ًىيى ًقيىا حيطَّس أىٍجريهي قاؿ قمت ثيَّـس مى بى ًكٍزريهي كى جى قىعى في نىٍيرًًه كى مىٍف كى حيطَّس ًكٍزريهي كى بى أىٍجريهي كى جى كى

. السَّساعىةً 

اًصـو  زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف نىٍصًر بف عى حدثنا محمد بف يحيى بف فىاًرسو ثنا عبد الرَّس
اًلدو اٍليىٍشكيًرمِّس بيذا الحديث قاؿ قمت بىٍعدى السَّسٍيًؼ قاؿ بىًقيَّسةه عمى أىٍقذىاءو كىىيٍدنىةه عمى  اًلًد بف خى عف خى
عيوي عمى الرِّسدَّسًة التي في زىمىًف أبي بىٍكرو عمى أىٍقذىاءو يقكؿ  فو ثيَّـس سىاؽى الحديث قاؿ كاف قىتىادىةي يىضى دىخى

غىاًرفى  فو عمى ضى ٍمحه عمى دىخى . 1قذم كىىيٍدنىةه يقكؿ صي

                                                            
(. 4/96)، (4246): ذكر الفتف كدالئميا، رقـ الحديث: الفتف كالمالحـ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
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: الترجمة لركاة الحديث

خالد بف خالد اليشكرم البصرم، : خالد بف سبيع كيقاؿ: ع بف خالد كيقاؿسيبىيٍ ىك : خالد بف خالد
 .1مقبكؿ مف الثانية، ركل لو أبك داكد

 .2 الميثي البصرم، ثقة مف الثالثة، ركل لو مسمـ كأبك داكد كالنسائي كابف ماجو:نصر بف عاصـ

ابف عبد اهلل بف خالد بف فارس بف ذؤيب الذىمي النيسابكرم، ثقة حافظ جميؿ مف : محمد بف يحيى
الحادية عشر مات سنة ثماف كخمسيف عمى الصحيح كلو ست كثمانكف سنة، ركل لو البخارم 

. 3كاألربعة

: تخريج الحديث

 بمفظ قىتىادىةكقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف .  مف طريؽ أبك عكانة5 كأحمد4أخرجو أبك داكد
 7كأخرجو أبك داكد .6 أحد أتـ لو مف أبي عكانةقىتىادىةىذا الحديث ال نعمـ ركاه عف : قاؿ البزار .نحكه

  . في الركاية عف نصر بف عاصـ بمفظ نحكهقىتىادىةكقد تابع . مف طريؽ حميد بف ىالؿ

 قىتىادىةإسناد الحديث حسف ألجؿ خالد بف خالد اليشكرم، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف 
كىذه المتابعات دليؿ .  تابعو حميد في الركاية عف نصر بف عاصـقىتىادىةتابعو أبك عكانة، كتكبع 

. قىتىادىةعمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف 

سناده خالد اليشكرم، كىك مستكر، كالمستكر ال يحتج بحديثو عند إفي : الحكـ الكمي عمى الحديث
ؼ ػػفقصة السي... ؼػػديث صحيح دكف ذكر السيػػح: جميكر المحدثيف، كقاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط

                                                            
 (.1/229)، ، تقريب التيذيب ابف حجر1
(. 1/560)، المصدر السابؽ 2
(. 1/512)، المصدر السابؽ 3
 (.4/95)، (4244): ذكر الفتف كدالئميا، رقـ الحديث: الفتف كدالئميا، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
(. 5/404)، (23478): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 7/361)، (2960): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 6
 (.4/95)، (4246): ذكر الفتف كدالئميا، رقـ الحديث: الفتف كدالئميا، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 7
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 .2، كصححو األلباني1 قىتىادىةإال في طريؽ  لـ تذكر

اًصـو األىٍنطىاًكيُّي ثنا :-  رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد :الحديث الخامس حدثنا نىٍصري بف عى
ك قاؿ  ًليدى ثنا أبك عىٍمرو ك قاؿ يىٍعًني اٍلكى مىًبيَّس عف أبي عىٍمرو ميبىشِّسره يىٍعًني بف إسماعيؿ اٍلحى ًليدي كى اٍلكى

اًلؾو عف رسكؿ المَّسًو  ٍدًرمِّس كىأىنىًس بف مى  قاؿ سىيىكيكفي في أيمَّسًتي حدثني قىتىادىةي عف أبي سىًعيدو اٍلخي
ـٍ يىٍمريقيكفى مف  اًكزي تىرىاًقيىيي ييًسيريكفى اٍلًفٍعؿى يقرؤكف اٍلقيٍرآفى ال ييجى فيٍرقىةه قىٍكـه ييٍحًسنيكفى اٍلًقيؿى كى اٍخًتالؼه كى

كؽى السَّسٍيـً مف الرَّسًميَّسًة ال يىٍرًجعيكفى حتى يىٍرتىدَّس عمى فيكًقوً  الدِّسيًف ميري
ًميقىًة طيكبىى 3 ٍمًؽ كىاٍلخى ـٍ شىرُّي اٍلخى  ىي

ـٍ كاف أىٍكلىى ًبالمَّسًو منيـ  لىٍيسيكا منو في شىٍيءو مف قىاتىمىيي قىتىميكهي يىٍدعيكفى إلى ًكتىاًب المَّسًو كى ـٍ كى ًلمىٍف قىتىمىيي
ـٍ قاؿ التَّسٍحًميؽي  . قالكا يا رىسيكؿى المَّسًو ما ًسيمىاىي

زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  ًميٍّ ثنا عبد الرَّس سىفي بف عى  حدثنا اٍلحى
اؿي  د التَّسٍسًبيدي اٍسًتٍرصى ـٍ قاؿ أبك دىاكي ـٍ فىأىًنيميكىي ـٍ التَّسٍحًميؽي كىالتَّسٍسًبيدي فإذا رىأىٍيتيميكىي نىٍحكىهي قاؿ ًسيمىاىي

. 4الشَّسٍعرً 

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 في المستدرؾ 7كأخرجو الحاكـ . مف طريؽ أبي عمرك األكزاعي6 كأحمد5أخرجو أبك داكد

 في مسند الشامييف مف طريؽ سعيد بف 8كأخرجو الطبراني. المستدرؾ مف طريؽ ىشاـ بف يكسؼ
                                                            

مَّد كاًمؿ قره بممي، ط- شعىيب األرنؤكط : ، تحقيؽسنف أبي داكد أبك داكد، 1 دار الرسالة العالمية، : الناشر. 1محى
 (.6/297) ،(ـ2009/ىػ1430)
(. 2/1338)، (8049): ، رقـ الحديثصحيح الجامع الصغير األلباني، 2
مكضع الكتر مف السيـ كىذا تعميؽ بالمحاؿ فإف ارتداد السيـ عمى الفكؽ محاؿ فرجكعيـ إلى الديف أيضان :  يرتد عمى فكقو3

، (ـ1995)بيركت، : دار الكتب العممية. 2، طعكف المعبكد شرح سنف أبي داكدمحاؿ، أبادم، محمد شمس الحؽ العظيـ، 
(. 13/78)، (4765): رقـ الحديث

(. 4/244)، (4766): في قتاؿ الخكارج، رقـ الحديث: السنة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
 (.4/243)، (4765): في قتاؿ الخكارج، رقـ الحديث: السنة، باب: ، كتابسنف أبك داكد أبك داكد، 5
 (.3/224)، (13362): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 2/160)، (2648): قتاؿ أىؿ البغي، رقـ الحديث: ، كتابالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 7
 (.4/15)، (2597): ، رقـ الحديثمسند الشامييف الطبراني، 8
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 بمفظ نحكه قىتىادىةتابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  (األكزاعي كىشاـ كسعيد بف بشير)جميعيـ . بشير

.   في السماع في ركاية أبي داكد كأحمدقىتىادىةكقد صرح  .كفي ركاية أبك داكد بمفظ مثمو

 تابعو قىتىادىةكقد تكبع مىٍعمىر في ركايتو عف . إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات

  .األكزاعي كىشاـ كسعيد بف بشير

. قىتىادىةكىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف 

 2 كالضياء المقدسي.1 صحيح، كلو شكاىد، كقد صححو األلباني:الحكـ الكمي عمى الحديث

لو شكاىد أخرل بنحكه في : كقاؿ األلباني،  عمى شرط الشيخيف ككافقو الذىبي3الحاكـكصححو 

 . 4الصحيحيف كغيرىما مف حديث عمي كأبي سعيد الخدرم كغيرىما

حدثنا بيٍندىاره محمد بف بىشَّسارو حدثنا أبك -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث السادس
كاف يىطيكؼي عمى ًنسىاًرًو في غيٍسؿو   أىٍحمىدى حدثنا سيٍفيىافي عف مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو أىفَّس النبي

. 5كىاًحدو 

: الترجمة لركاة الحديث

محمد بف عبد اهلل بف الزبير بف عمر بف درىـ األسدم أبك أحمد الزبيرم الككفي، ثقة : أبك أحمد

ثبت، إال أنو قد يخطئ في حديث الثكرم، مف التاسعة، مات سنة ثالث كمائتيف، ركل لو 

. ، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند6الجماعة

 
                                                            

 (.1/684)، (1445-3668): ، رقـ الحديثصحيح الجامع كزيادتو األلباني، 1
(. 7/16)، (2392): ، رقـ الحديثاألحاديث المختارة الضياء المقدسي، 2
 (.2/160)، (2648): قتاؿ أىؿ البغي، رقـ الحديث: ، كتابالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 3
(. 4/520)، سمسمة األحاديث الصحيحة األلباني، 4
: ما جاء في الرجؿ يطكؼ عمى نسائو في غسؿ كاحد، رقـ الحديث: أبكاب الطيارة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
(140) ،(1/259.) 
(. 1/487)، تقريب التيذيب ابف حجر، 6



243 

:  تخريج الحديث

كبىة مف طريؽ سعيد بف أبي 3 كأحمد2 كالنسائي1أخرجو البخارم كقد تابع مىٍعمىر في . عىري
 6كأخرجو أبك داكد.  مف طريؽ ىشاـ بف زيد5 كأحمد4كأخرجو مسمـ . بمفظ نحكهقىتىادىةالركاية عف 

ٍيد مف طريؽ 7كأحمد مى ٍيدىشاـ ك)جميعيـ .  مف طريؽ ثابت9 كأحمد8كأخرجو الدارمي. حي مى  ( كثابتحي
.  في الركاية عف أنسقىتىادىةتابعكا  (كثابت

 بالسماع قىتىادىةكقد صرح . ركاية مسمـ بمفظ مثمو كركاية أبك داكد كأحمد كالدارمي بمفظ نحكه
  .في ركاية سعيد أخرجيا البخارم

 تابعو سعيد قىتىادىةإسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف 
كبىةبف أبي  ٍيد في الركاية عف أنس تابعو ىشاـ كقىتىادىة ، كتكبع عىري مى .  كثابت حي

. قىتىادىةكىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف 

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث السابع ٍيدو حدثنا عبد الرَّس مى حدثنا عبد بف حي
   عف مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو رضي اهلل عنو قاؿ نىزىلىٍت عمى النبي        

       10ٍيًبيىًة فقاؿ النبي دى ٍرًجعىوي مف اٍلحي بُّي إلي ًممَّسا   مى مىيَّس آيىةه أىحى  لقد نىزىلىٍت عى

                                                            
، (1/109)، (280): الجنب يخرج كيمشي في السكؽ كغيره، رقـ الحديث: الغسؿ، باب:  كتابالجامع الصحيح، البخارم، 1

مف طاؼ عمى نسائو في : النكاح، باب: ، ككتاب(5/1951)، (4781): كثرة النساء، رقـ الحديث: النكاح، باب: ككتاب
 (.5/2000)، (4917): غسؿ كاحد، رقـ الحديث

(. 1/143)، (264): إتياف النساء قبؿ إحداث الغسؿ، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 2
 (.3/166)، (12724): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
 (.1/249)، (309): جكاز نـك الجنب كاستحباب الكضكء لو، رقـ الحديث: الحيض، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
 (.3/225)، (13379): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
 (.1/56)، (218): في الجنب يعكد، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
 (.3/99)، (11964): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
 (.1/211)، (753): الذم يطكؼ عمى نسائو في غسؿ كاحد، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 8
 (.3/185)، (12949): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

. (2)سكرة الفتح، اآلية  10
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اذىا ييٍفعىؿي ًبؾى  عمى األرض ثيَّـس قىرىأىىىا النبي ًريرنا يا نبي المَّسًو قد بىيَّسفى اهلل لؾ مى  عمييـ فىقىاليكا ىىًنيرنا مى
اذىا ييٍفعىؿي ًبنىا فىنىزىلىٍت عميو   فىمى                  1  .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ سعيد بف أبي 5 كأحمد4كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ شعبة3 كأحمد2أخرجو البخارم
كبىةأبي   مف طريؽ سميماف 8كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ ىماـ بف يحيى7 كأحمد6كأخرجو مسمـ. عىري

تابعكا مىٍعمىر في  (شعبة كسعيد كىماـ كسميماف كشيباف)جميعيـ . سميماف التيمي كمف طريؽ شيباف
.   بمفظ نحكهقىتىادىةالركاية عف 

كبىة بالسماع في ركاية سعيد بف أبي قىتىادىةكقد صرح    . كسميماف التيمي عند مسمـعىري

أخرج ركايتو البخارم، أكؿ . قىتىادىةليذا الحديث إسناداف كما بينو شعبة في حديثو عف 
  .الحديث عف أنس كالشطر الثاني منو عف عكرمة مرسالن 

 تابعو شعبة كسعيد قىتىادىةإسناده صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف 
.  ، كىماـ كسميماف كشيبافقىتىادىةكىما أثبت الناس في 

. قىتىادىةكىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف 

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث
                                                            

 (.5/385)، (3263): كمف سكرة الفتح، رقـ الحديث: تفسير القرآف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
 (.4/1530)، (3939): غزكة الحديبية، رقـ الحديث: المغازم، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
 (.3/275)، (13942): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
 (.3/1413)، (1786): صمح الحديبية في الحديبية، رقـ الحديث: الجياد كالسير، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(. 3/215)، (13269): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد ف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 3/1413)، (1786): صمح الحديبية في الحديبية، رقـ الحديث: الجياد كالسير، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
، (13664)، ك(3/215)، (12397)، ك(3/122)، (12248): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
(3/252.) 
 (.3/1413)، (1786): صمح الحديبية في الحديبية، رقـ الحديث: الجياد كالسير، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
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زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الثامف ٍيدو حدثنا عبد الرَّس مى حدثنا عبد بف حي
 آيىةن فىاٍنشىؽَّس اٍلقىمىري ًبمىكَّسةى مىرَّستىٍيًف فىنىزىلىٍت عف مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو قاؿ سىأىؿى أىٍىؿي مىكَّسةى النبي 

بىٍت السَّساعىةي كىاٍنشىؽَّس اٍلقىمىري ) . 2 1(ًسٍحره ميٍستىًمرٌّق )إلى قىٍكًلًو  (اٍقتىرى

  .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تـ بحثو في مركيات مسمـ الحديث الثالث: تخريج الحديث

زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث التاسع ٍيدو حدثنا عبد الرَّس مى حدثنا عبد بف حي
افَّستىاهي عف مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو ًإنَّسا أىٍعطىٍينىاؾى اٍلكىٍكثىرى أىفَّس النبي  نَّسًة حى  قاؿ ىك نىٍيره في اٍلجى

؟ قاؿ: ًقبىابي المُّيٍؤليًؤ، قمت ىذا اٍلكىٍكثىري الذم قد أىٍعطىاكىوي اهلل: ما ىذا يا ًجٍبًريؿي
3 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ ىماـ بف 7 كأحمد6كأخرجو البخارم.  مف طريؽ شيباف5 كأحمد4أخرجو البخارم
 مف طريؽ الحكـ بف عبد 9كأخرجو الترمذم . مف طريؽ سميماف التيمي8كأخرجو أبك داكد. بف يحيى
كبىة مف طريؽ سعيد بف أبي 10كأخرجو أحمد. عبد الممؾ شيباف كىماـ كسميماف )جميعيـ  .عىري

  . بمفظ نحكهقىتىادىةتابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  (كالحكـ كسعيد

                                                            
  (.2-1) سكرة القمر، اآلية 1
(. 5/397)، (3286): كمف سكرة القمر، رقـ الحديث: تفسير القرآف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
 (.5/449)، (3359): كمف سكرة الككثر، رقـ الحديث: تفسير القرآف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
(. 4/1900)، (4680): تفسير إنا أعطيناؾ الككثر، رقـ الحديث: التفسير، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
(. 3/207)، (13179): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 5/2406)، (6210): في الحكض، رقـ الحديث: الرقاؽ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
(. 3/289)، (14111: )، كرقـ(3/191)، (13012): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
 (.4/237)، (4748): في الحكض، رقـ الحديث: السنة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 8
 (.5/449)، (3360): كمف سكرة الككثر، رقـ الحديث: تفسير القرآف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 9

 (.3/231)، (13449): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
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  . بالسماع في ركاية ىماـ عند البخارم، كفي ركاية سعيد عند أحمدقىتىادىةكقد صرح 

 تابعو شيباف قىتىادىةإسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف 
.  قىتىادىةكىماـ كسميماف كالحكـ كسعيد كىك مف أثبت الناس في 

. قىتىادىةكىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف 

. أخرجو البخارم: الحكـ الكمي عمى الحديث

زَّساًؽ -:  رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث العاشر ٍيدو أخبرنا عبد الرَّس مى حدثنا عبد بف حي
نىازىةي سىٍعًد بف ميعىاذو قاؿ اٍلمينىاًفقيكفى ما  ًممىٍت جى اًلؾو قاؿ لىمَّسا حي أخبرنا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىًس بف مى

ٍيظىةى فىبىمىغى ذلؾ النبي ٍكًمًو في بىًني قيرى ذىًلؾى ًلحي نىازىتىوي كى  فقاؿ ًإفَّس اٍلمىالًركىةى كانت تىٍحًمميوي  أىخىؼَّس جى
1  .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

  :تخريج الحديث

كبىةمف طريؽ سعيد بف أبي " األحاديث المختارة"  في2أخرجو الضياء كقد تابع مىٍعمىر . عىري
كبىة مف طريؽ سعيد بف أبي 4 كأحمد3كأخرجو مسمـ . بمفظ نحكهقىتىادىةفي الركاية عف   بمفظ عىري

  .مختصر ليس فيو ذكر قصة المنافقيف كحمؿ الجنازة

 ركاىا ابف حباف في صحيحو ذكرت فييا حمؿ الجنازة، لكف قىتىادىةكىناؾ متابعة لشعبة عف 
.  ىذه المتابعة فييا شؾ ىؿ ىي عف سعيد أك شعبة

في كؿ الطرؽ كالمتابعات كقع فييا سعيد خالفان لركاية ابف حباف التي فييا : قاؿ األلباني
  .5شعبة مما يؤكد خطأىا

                                                            
(. 5/690)، (3849): مناقب سعد بف معاذ رضي اهلل عنو، رقـ الحديث: المناقب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
(. 7/30)، (2414): ، رقـ الحديث األحاديث المختارة،الضياء المقدسي 2
، (2467): مف فضائؿ سعد بف معاذ رضي اهلل عنو، رقـ الحديث: فضائؿ الصحابة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(4/1916.) 
(.  3/234)، (13479): ، رقـ الحديث مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ،4
(. 7/1053)، (3347): ، رقـ الحديثسمسمة األحاديث الصحيحة األلباني، 5
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 تابعو سعيد قىتىادىةفي الركاية عف  إسناد الحديث صحيح، رجالو كميـ ثقات، كتكبع مىٍعمىر
. قىتىادىةكىذه المتابعة دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف  .قىتىادىةالناس في  كىك أثبت

بمتابعة سعيد لمىٍعمىر زاؿ اإلشكاؿ كصح الحديث، كلذا فقد قاؿ : الحكـ الكمي عمى الحديث
. 2، كصححو األلباني1حسف صحيح غريب: الترمذم

أخبرنا إسحاؽ بف إبراىيـ قاؿ :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الحادم عشر
اًب النبي قىتىادىةي عف أىنىسو قاؿ طىمىبى بىٍعضي أىٍصحى زَّساًؽ قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو كى   أىٍنبىأىنىا عبد الرَّس

ضيكءنا فقاؿ رسكؿ المَّسًو  يىقيكؿي تكضؤكا ًبٍسـً المَّسًو كى اًء كى عى يىدىهي في اٍلمى ضى ـٍ مىاءه فىكى دو ًمٍنكي  ىؿ مع أىحى
ـٍ  ـٍ تيرىاىي ـٍ قاؿ ثىاًبته قمت ألىنىسو كى اًبًعًو حتى تكضؤكا مف ًعٍنًد آًخرًًى فىرىأىٍيتي اٍلمىاءى يىٍخريجي مف بىٍيًف أىصى

. 3قاؿ نىٍحكنا مف سىٍبًعيفى 

 .رجالو كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية  .تـ بحثو في مركيات ثابت عند اإلماـ النسائي الحديث الثامف
. عف ثابت تابعو حماد بف زيد كسميماف بف المغيرة كحماد بف سممة بمفظ نحكه دكف ذكر التسمية

كبىة تابعو سعيد بف أبي قىتىادىةكتكبع مىٍعمىر في الركاية عف   كىماـ كىشاـ بمفظ نحكه دكف ذكر عىري
 في الركاية عف أنس تابعيما إسحاؽ بف عبد اهلل كالحسف البصرم قىتىادىةكتكبع ثابت ك .التسمية

ٍيدك مى   .حي

 لـ تذكر التسمية، فالتسمية في الحديث لـ  لقىتىادىةإال أف جميع المتابعات لثابت كالمتابعات
 . فيذا يدؿ عمى خطئو فييا،يتابع عمييا كتفرد فييا

                                                            
(. 5/690)، (3849): ، رقـ الحديثمناقب سعد بف معاذ : المناقب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
 (.3/1756)، (6237): ، رقـ الحديثمشكاة المصابيح األلباني، 2
(. 1/61)، (78): التسمية عند الكضكء، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
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أخبرنا محمد بف عيبىٍيدو قاؿ حدثنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري :الحديث الثاني عشر
 كاف يىطيكؼي عمى عبد المَّسًو بف اٍلميبىارىًؾ قاؿ أىٍنبىأىنىا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو 

. 1ًنسىاًرًو في غيٍسؿو كىاًحدو 

. تـ بحثو في مركيات الترمذم الحديث السادس :تخريج الحديث

أخبرنا زىكىًريَّسا بف يحيى قاؿ حدثنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثالث عشر
رىارىةى بف أىٍكفىى أىفَّس سىٍعدى بف ًىشىاـً بف  زَّساًؽ قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف زي إسحاؽ قاؿ أىٍنبىأىنىا عبد الرَّس

مىٍينىا أخبرنا أىنَّسوي أتى بف عىبَّساسو فىسىأىلىوي عف ًكٍتًر رسكؿ المَّسًو  ـى عى اًمرو لىمَّسا أىٍف قىًد  قاؿ أال أىديلُّيؾى أك عى
مَّسٍمنىا عمييا إال أينىبِّسريؾى ًبأىٍعمىـً أىٍىًؿ األرض ًبًكٍتًر رسكؿ المَّسًو  اًرشىةي فىأىتىٍينىاىىا فىسى  قمت مف قاؿ عى

ٍمنىا فىسىأىٍلنىاىىا فقمت أىٍنًبًريًني عف ًكٍتًر رسكؿ المَّسًو  دىخى طىييكرىهي فىيىٍبعىثيوي اهلل كى  قالت كنا نيًعدُّي لو ًسكىاكىوي كى
مِّسي ًتٍسعى رىكىعىاتو ال يىٍقعيدي ًفيًيفَّس إال في  أي ثيَّـس ييصى ضَّس يىتىكى ؾي كى عز كجؿ ما شىاءى أىٍف يىٍبعىثىوي مف المَّسٍيًؿ فىيىتىسىكَّس

مِّسي التَّساًسعىةى فىيىٍجًمسي فىيىٍحمىدي المَّسوى  ـي ثيَّـس ييصى مِّس يىٍدعيك ثيَّـس يىٍنيىضي كال ييسى يىٍذكيريهي كى الثَّساًمنىًة فىيىٍحمىدي المَّسوى كى
اًلسه فىًتٍمؾى ًإٍحدىل عىٍشرىةى رىٍكعىةن يا  مِّسي رىٍكعىتىٍيًف كىك جى ا ييٍسًمعينىا ثيَّـس ييصى ـي تىٍسًميمن مِّس يىٍدعيك ثيَّـس ييسى يىٍذكيريهي كى كى

ـي بينىيَّس فمما أىسىفَّس رسكؿ المَّسًو  مِّس اًلسه بىٍعدى ما ييسى مِّسي رىٍكعىتىٍيًف كىك جى ـى أىٍكتىرى ًبسىٍبعو ثيَّـس ييصى ذى المَّسٍح  كىأىخى
بَّس أىٍف ييدىاًكـى عمييافىًتٍمؾى ًتٍسعنا أىٍم بنى ككاف رسكؿ المَّسًو  الةن أىحى . 2 إذا صمى صى

:  الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف إياس بف سممة السجزم، أبك عبد الرحمف، نزيؿ دمشؽ، يعرؼ بخياط : زكريا بف يحيى
السنة، ثقة حافظ، مف الثانية عشرة، مات سنة تسع كثمانيف كمائتيف، كلو أربع كتسعكف، ركل لو 

. 3النسائي

  .تـ بحثو في مركيات مسمـ الحديث الثاني :تخريج الحديث

                                                            
(. 1/143)، (264): إتياف النساء قبؿ إحداث الغسؿ، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
(. 3/241)، (1721): كيؼ الكتر بتسع، رقـ الحديث: قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،2
 (.1/216)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
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أخبرنا زىكىًريَّسا بف يحيى قاؿ حدثنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري :الحديث الرابع عشر
سىًف قاؿ أخبرني سىٍعدي  زَّساًؽ قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف اٍلحى إسحاؽ بف إبراىيـ قاؿ أىٍنبىأىنىا عبد الرَّس

اًرشىةى أىنَّسوي سىًمعىيىا تىقيكؿي ًإفَّس رىسيكؿى المَّسًو  مِّسيبف ًىشىاـو عف عى   كاف ييكًتري ًبًتٍسًع رىكىعىاتو ثيَّـس ييصى
اًلسه  عيؼى أىٍكتىرى ًبسىٍبًع رىكىعىاتو ثيَّـس صمى رىٍكعىتىٍيًف كىك جى اًلسه فمما ضى رىٍكعىتىٍيًف كىك جى

1 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 .قىتىادىةكقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف .  مف طريؽ حماد بف سممة3 كأحمد2أخرجو النسائي
كأخرجو ابف .  أيضان مف طريؽ ىشاـ بف حساف5كأخرجو.  مف طريؽ حصيف بف نافع4كأخرجو أحمد

 في قىتىادىةتابعكا  (حصيف كىشاـ كأبك حرة)جميعيـ .  مف طريؽ أبك حرة بف عبد الرحمف6خزيمة
  .الركاية عف الحسف البصرم

 تابعو حماد قىتىادىةإسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف 
 في الركاية عف الحسف البصرم تابعو حصيف المازني كىشاـ بف حساف كأبك قىتىادىةبف سممة، كتكبع 

.  حرة

. قىتىادىةكىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف 

 .7إسناده صحيح كقد صححو األلباني: الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
(. 3/241)، (1722): كيؼ الكتر بتسع، رقـ الحديث: قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،1
 (.3/242)، (1723): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 2
 (.6/227)، (25942): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
(. 6/97)، (24702): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 4
(. 6/235)، (26028): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 5
يصمييما بعد الكتر،  ذكر القراءة في الركعتيف التيف كاف النبي : الصالة، باب: ، كتابصحيح ابف خزيمة ابف خزيمة، 6

(. 2/158)، (1104): رقـ الحديث
 (.4/366)، (1722): ، رقـ الحديثصحيح كضعيؼ النساري األلباني، 7
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أخبرنا إسحاؽ بف إبراىيـ قاؿ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الخامس عشر

زَّساًؽ قاؿ أىٍنبىأىنىا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو قاؿ قاؿ رسكؿ المَّسًو  كًر أىٍنبىأىنىا عبد الرَّس ذىًلؾى ًعٍندى السُّيحي  كى

ذىًلؾى بىٍعدى ما أىذَّسفى ًبالؿه فقاؿ يا  نىاءو فيو مىاءه كى اً  ـى أىٍطًعٍمًني شيرا فىأىتىٍيتيوي ًبتىٍمرو كى يىا يا أىنىسي إني أيًريدي الصِّس

اءى فقاؿ إني قد شىًرٍبتي شىٍربىةى سىًكيؽو كأنا أيًريدي  ٍيدى بف ثىاًبتو فىجى أىنىسي اٍنظيٍر رىجيالن يىٍأكيٍؿ مىًعي فىدىعىٍكتي زى

ـى فقاؿ رسكؿ المَّسًو  يىا رىجى إلى الصِّس مَّسى رىٍكعىتىٍيًف ثيَّـس خى رى معو ثيَّـس قاـ فىصى ـى فىتىسىحَّس يىا  كأنا أيًريدي الصِّس

. 1الصَّسالةً 

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

كبىة مف طريؽ سعيد بف أبي 4 كأحمد3 كالنسائي2أخرجو البخارم  مف 5كأخرجو البخارم. عىري
تابعكا مىٍعمىر  (سعيد كىماـ كحماد)جميعيـ .  مف طريؽ حماد6كأخرجو أبي يعمى. مف طريؽ ىماـ
  . بمفظ نحكهقىتىادىةفي الركاية عف 

 تابعو سعيد قىتىادىةإسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف 
  .كىماـ كحماد

. قىتىادىةكىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف 

.  أخرجو البخارم:الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
(. 4/147)، (2167): السحكر بالسكيؽ كالتمر، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
أبكاب : ككتاب. (1/210)، (551): كقت الفجر، رقـ الحديث: مكاقيت الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2

 (.1/381)، (1083): مف تسحر فمـ ينـ حتى صمى الصبح، رقـ الحديث: التيجد، باب
 (.4/143)، (2157): ذكر اختالؼ ىشاـ كسعيد عمى قتادة فيو، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،3
 (.3/170)، (12762): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.1/210)، (550): كقت الفجر، رقـ الحديث: مكاقيت الصالة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5
 (.5/321)، (2943): ، رقـ الحديثمسند أبي يعمى أبك يعمى، 6
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مىؼو أبك ًبٍشرو -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو :الحديث السادس عشر حدثنا بىٍكري بف خى
اًلؾو قاؿ زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىًس بف مى  يىٍخريجي قىٍكـه في  قاؿ رسكؿ المَّسًو ،ثنا عبد الرَّس

ـٍ التَّسٍحًميؽي إذا  ـٍ ًسيمىاىي ميكقىيي ـٍ أك حي اًكزي تىرىاًقيىيي اًف أك في ىذه األيمَّسًة يقرؤكف اٍلقيٍرآفى ال ييجى آًخًر الزَّسمى
ـٍ فىاٍقتيميكىيـٍ  ـٍ أك إذا لىًقيتيميكىي رىأىٍيتيميكىي

1 .

. تـ بحثو في مركيات أبي داكد الحديث الخامس :تخريج الحديث

حدثنا محمد بف اٍلميثىنَّسى ثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو :الحديث السابع عشر
 كاف يىطيكؼي  الرحمف بف مىٍيًدمٍّ كأبك أىٍحمىدى عف سيٍفيىافى عف مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو أىفَّس النبي

. 2عمى ًنسىاًرًو في غيٍسؿو كىاًحدو 

: الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف حساف العنبرم مكالىـ، أبك سعيد البصرم، ثقة ثبت حافظ عارؼ : عبد الرحمف بف ميدم
ما رأيت أعمـ منو، مف التاسعة، مات سنة ثماف كتسعيف كىك : بالرجاؿ كالحديث قاؿ ابف المديني

 .3بف ثالث كسبعيف، ركل لو الجماعة

. تـ بحثو في مركيات الترمذم الحديث السادس :تخريج الحديث

ما تفرد فيو  :المطمب الثاني

زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث األكؿ ٍنبىؿو ثنا عبد الرَّس حدثنا أىٍحمىدي بف حى
عو أخبرنا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  جى ـى كىك ميٍحًرـه عمى ظىٍيًر اٍلقىدىـً مف كى  اٍحتىجى

.  4كاف ًبوً 

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث
                                                            

 (.1/62)، (175): في ذكر الخكارج، رقـ الحديث: ، بابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 1
، (588): ما جاء فيمف يغتسؿ مف جميع نسائو غسالن كاحدان، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
(1/194 .)
 (.1/351)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
 (.2/168)، (1837): المحـر يحتجـ، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
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 كالـ كقد تفرد فيو كلـ قىتىادىة، كفي ركاية مىٍعمىر عف قىتىادىةىذا الحديث مف ركاية مىٍعمىر عف 
.  تابع عميوم

. 1 كأنا صغير فمـ أحفظ عنو األسانيدقىتىادىةجمست إلى : كنقؿ ابف معيف عف مىٍعمىر قكلو
مىٍعمىر سيئ الحفظ لحديث قتادة: قاؿ الدارقطني في العمؿ كما نقمو عنو الحافظ ابف رجبك

كقد  .2
كبىةركاه سعيد بف أبي    . مرسالقىتىادىة عف عىري

كبىةأبك داكد سمعت أحمد قاؿ بف أبي : قاؿ كسعيد أحفظ مف  .3 قىتىادىة أرسمو يعني عف عىري
. قىتىادىةمىٍعمىر فيك مف أثبت الناس في 

كبىة كالـ كأما سعيد بف أبي قىتىادىةفي ركاية مىٍعمىر عف " :قاؿ الكادعي  مف أثبت الناس عىري
. 4" فيعتبر حديث مىٍعمىر شاذاقىتىادىةفي 

صححو األلباني لكجكد شاىد لو مف حديث  إسناد الحديث ال يصح، كقد: الحكـ الكمي عمى الحديث
صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه بيذه :  كقاؿ7 ك الحاكـ6 كصححو الضياء المقدسي5.جابر

 ..بيذه الزيادة

زَّساًؽ -:  رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث الثاني اًلحو ثنا عبد الرَّس حدثنا أىٍحمىدي بف صى
بَّسًؽ أىفَّس رىسيكؿى المَّسوً  مىمىةى بف اٍلميحى ٍيثو عف سى رى ةى بف حي سىًف عف قىًبيصى  أخبرنا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف اٍلحى

 رَّسةه اًريىًة اٍمرىأىًتًو إف كاف اٍستىٍكرىىىيىا فىًييى حي قىعى عمى جى ؿو كى   . قضي في رىجي

                                                            
(. 2/698)، شرح عمؿ الترمذم ابف رجب الحنبمي، 1
 .المصدر السابؽ 2
(. 2/168)، (1837): المحـر يحتجـ، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
(. 1/35)، أحاديث معمة ظاىرىا الصحة الكادعي، 4
(. 6/99)، (1611): المحـر يحتجـ، رقـ الحديث: ، بابصحيح أبي داكد األلباني، 5
 (.7/12)، (2383): ، رقـ الحديثاألحاديث المختارة الضياء المقدسي، 6
، رقـ الحديث: ، كتابالمستدرؾ الحاكـ، 7  (.1/623)، (1665): الصـك
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األنصارم، البصرم، صدكؽ، مف الثالثة، مات سنة سبع كستيف، ركل لو أبك :  قبيصة بف حريث
 .1داكد كالترمذم كالنسائي

ىك المصرم، أبك جعفر بف الطبرم، ثقة حافظ، مف العاشرة، تكمـ فيو النسائي : أحمد بف صالح
بسبب أكىاـ لو قميمة كنقؿ عف ابف معيف تكذيبو كجـز ابف حباف بأنو إنما تكمـ فيو أحمد بف صالح 

الشمكمي فظف النسائي أنو عنى ابف الطبرم، مات سنة ثماف كأربعيف، كلو ثماف كسبعكف سنة، 
. 2ركل لو البخارم كأبك داكد

: تخريج الحديث

.  كفي ركايتو عنو كالـ، كلـ يتابع عميوقىتىادىةىذا الحديث معمكؿ فيك مف ركاية مىٍعمىر عف 
كبىةكما ركاه سعيد بف أبي  ، كركاه مىٍعمىر عف 3 عف الحسف عف سممة لـ يذكر قبيصةقىتىادىة عف عىري

  . عف الحسف كسمى الكاسطة بيف الحسف كسممة كىك قبيصة بف حريث كىك مجيكؿقىتىادىة

كقاؿ  .4"ال يقكؿ بيذا الحديث أحد مف أصحابنا": قاؿ البخارم فيما نقمو عنو الترمذم
كقاؿ . 6كىذا ال يصح (اإلشبيمي)كقاؿ :  كقاؿ ابف القطاف.5"في ىذا الحديث اضطراب" :العقيمي
 .7"ليس في ىذا الباب شيئ صحيح يحتج بو: "النسائي

. 8 ضعيؼ، كقد ضعفو األلباني:الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
 (.1/453)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
 (.1/80)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
النكاح، : ، كتاب الكبرل، كفي(6/125)، (3364): إحالؿ الفرج، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3

(. 5/238)، (5532): إحالؿ الفرج، رقـ الحديث: باب
 (.1/235)، (425): ما جاء في الرجؿ يقع عمى جارية امرأتو، رقـ الحديث: ، بابالعمؿ الكبير الترمذم، 4
 (.3/484)، الضعفاء الكبير العقيمي، 5
(. 3/566)، (1354): ، رقـ الحديثبياف الكىـ كاإليياـ ابف القطاف، 6
 (.6/448)، (7195): الرجـ، رقـ الحديث: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 7
 (.7/435)، (3363): ، رقـ الحديثصحيح كضعيؼ سنف النساري األلباني، 8
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زَّساًؽ أخبرنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ أبك داكد: الحديث الثالث مىمىةي بف شىًبيبو ثنا عبد الرَّس حدثنا سى
ـٍ  ٍيننا كىأىٍنًع ـى اهلل ًبؾى عى اًىًميَّسًة أىٍنعى ٍيفو قاؿ كنا نىقيكؿي في اٍلجى ٍيرًًه أىفَّس ًعٍمرىافى بف حيصى مىٍعمىر عف قىتىادىةى أك غى
ـى اهلل  ؿي أىٍنعى زَّساًؽ قاؿ مىٍعمىر ييٍكرىهي أىٍف يىقيكؿى الرَّسجي ا فمما كاف اإًلٍسالـي نيًيينىا عف ذلؾ قاؿ عبد الرَّس بىاحن صى

ٍينىؾى  ـى اهلل عى ٍيننا كال بىٍأسى أىٍف يىقيكؿى أىٍنعى . 1ًبؾى عى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 أك غيره قىتىادىة كلـ يتابع عميو، كقد ركاه عف قىتىادىةىذا حديث معمكؿ فإف مىٍعمىر مضعؼ في 
 ثقة كغيره قىتىادىةمثؿ ىذا الحديث قاؿ أىؿ العمـ ال يحكـ لو بالصحة، ألف : بالشؾ، قاؿ النككم

مجيكؿ، كىك محتمؿ أف يككف عف المجيكؿ، فال يثبت بو حكـ شرعي، كلكف االحتياط لإلنساف 
كما أف في إسناد الحديث  .2اجتناب ىذا المفظ الحتماؿ صحتو، كألف بعض العمماء يحتج بالمجيكؿ

  . لـ يسمع مف عمراف بف حصيفقىتىادىةالحديث انقطاع فإف 

. 3ضعيؼ اإلسناد: إسناده ضعيؼ، قاؿ األلباني: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا إسحاؽ بف مىٍنصيكرو أخبرنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الرابع
زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو أىفَّس النبي  ا  الرَّس منا ميٍسرىجن أيًتيى ًباٍلبيرىاًؽ لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبًو ميٍمجى

ـي عمى المَّسًو منو قاؿ فىاٍرفىضَّس  ده أىٍكرى ًكبىؾى أىحى مَّسدو تىٍفعىؿي ىذا فما رى  4فىاٍستىٍصعىبى عميو فقاؿ لو ًجٍبًريؿي أىًبميحى
 عىرىقنا4فىاٍرفىضَّس 

5 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

                                                            
 (.4/357)، (5227): في الرجؿ يقكؿ أنعـ اهلل بؾ عينا، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
عبد القادر األرنؤكط، دار الفكر لمطباعة : ، تحقيؽاألذكار: (ىػ676) النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ت2

 (.1/366)، (1105: )، رقـ الحديث(ـ1994/ىػ1414)بيركت،: كالنشر
 ، (5227): ، رقـ الحديثصحيح كضعيؼ سنف أبي داكد األلباني، 3
(. 2/243)، (رفض): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرأم جرل عرقو كساؿ، ابف األثير الجزرم، :  فارفض عرقا4
(. 5/301)، (3131): كمف سكرة بني إسرائيؿ، رقـ الحديث: تفسير القرآف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
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 أخرجيا  كىناؾ متابعة لمىٍعمىر. ، كىك مضعؼ فيوقىتىادىةىذا الحديث مف ركاية مىٍعمىر عف 
كبىةبإسناد ضعيؼ جدان مف طريؽ سعيد بف أبي " جزء األلؼ دينار"  في2القطيعي ك1البزار . عىري

، 3إسناده ضعيؼ، كمع ذلؾ الترمذم حسنو فقاؿ حسف غريب: الحكـ الكمي عمى ىذا الحديث
 .5 كالضياء المقدسي4كصححو ابف حباف

ٍيدي بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم :الحديث الخامس مى ًكيعو حدثنا حي حدثنا سيٍفيىافي بف كى
اًلؾو قاؿ دى اٍلعىطَّساًر عف مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىًس بف مى   قاؿ رسكؿ المَّسًو ،عبد الرحمف عف دىاكي

الًؿ  ـٍ ًباٍلحى يىاءن عيٍثمىافي كىأىٍعمىمييي ـٍ حى ـٍ في أىٍمًر المَّسًو عيمىري كىأىٍصدىقييي ـي أيمَّسًتي ًبأيمَّسًتي أبك بىٍكرو كىأىشىدُّيىي أىٍرحى
ًلكيؿِّس أيمَّسةو أىًميفه كىأىًميفي ىذه األيمَّسًة أبك  ـٍ أيبىيٌّق كى ؤيىي ٍيدي بف ثىاًبتو كىأىٍقرى ـٍ زى يي بىؿو كىأىٍفرىضي رىاـً ميعىاذي بف جى كىاٍلحى

رَّساح ًديثه  ىىذىا .عيبىٍيدىةى بف اٍلجى ، حى ًديثً  ًمفٍ  نىٍعًرفيوي  الى  غىًريبه ٍجوً  ىىذىا ًمفٍ  ًإالَّس  قىتىادىةى  حى قىدٍ  الكى كىاهي  كى  أىبيك رى
، عىفٍ  ًقالىبىةى، مَّسى النَّسًبيِّس  عىفً  أىنىسو مىٍيوً  المَّسوي  صى ـى  عى مَّس سى ًديثي  كىالمىٍشييكري .نىٍحكىهي  كى  .6ًقالىبىةى  أىًبي حى

: الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف عبد الرحمف العطار، أبك سميماف المكي، ثقة، لـ يثبت أف ابف معيف تكمـ : داكد العطار
 .7فيو، مف الثامنة، مات سنة أربع أك خمس كسبعيف، ككاف مكلده سنة مائة، ركل لو الجماعة

                                                            
(. 3/404)، (7113): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 1
بدر بف : ، تحقيؽجزء األلؼ دينار: (ىػ368) القطيعي، أبك بكر أحمد بف جعفر بف حمداف بف مالؾ بف شبيب البغدادم، ت2

، (296):  بالبراؽ، رقـ الحديثلما أتي النبي : ، باب(ـ1993/ىػ1414)الككيت، : دار النفائس .1ط عبد اهلل البدر،
 (.13/314)، (3191): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكيةالدارقطني، : ، كانظر(441ص)
(. 5/301)، (3131): كمف سكرة بني إسرائيؿ، رقـ الحديث: تفسير القرآف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
:  إياه، رقـ الحديثذكر استصعاب البراؽ عند إرادة رككب النبي : اإلسراء، باب: ، كتابصحيح ابف حباف ابف حباف، 4
(46) ،(1/234.) 

(. 7/24)، (2405): ، رقـ الحديثاألحاديث المختارة الضياء المقدسي،  5
مناقب معاذ بف جبؿ كزيد بف ثابت كأبي عبيدة عامر بف الجراح رضي اهلل : المناقب، باب: ، كتابجامع الترمذم  الترمذم،6

 (.5/664)، (3790): عنيـ، رقـ الحديث
(. 1/199)، تقريب التيذيب ابف حجر، 7
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 . كلـ يتابع عميوقىتىادىة كىك مضعؼ في قىتىادىةىذا الحديث معمكؿ فيك مف ركاية مىٍعمىر عف 
كبىةكقد أخرجو ابف أبي عاصـ مف طريؽ سعيد بف أبي   كاقتصر في 1. عف أنسقىتىادىة عف عىري

المكضع األكؿ عمى قكلو أرحـ أمتي بأمتي أبك بكر كأشدىـ في ديف اهلل عمر بف الخطاب، كفي 
  .أرحـ أمتي أبك بكر كأصدقيـ حياء عثماف: الثاني قكلو

: قاؿ الدارقطنيك.  في مصنفو2أخرج ركايتو عبد الرزاؽ.  مرسالن قىتىادىةكقد ركاه مىٍعمىر عف 
.  ىذا أصح

كلو طريؽ  .3 مرسالن أخرج ركايتو سعيد بف منصكرقىتىادىةكما ركاه محمد بف ثابت عف 
. 6 كابف حباف5 كالحاكـ4أخرل عف أنس مف طريؽ أبي قالبة صححيا الترمذم

إسناده صحيح إال أف الحفاظ قالكا أف : "في الفتح  قاؿ ابف حجر،كقد أعؿ باإلرساؿ
أم أف المكصكؿ منو ذكر . 7"الصكاب في أكلو اإلرساؿ كالمكصكؿ منو ما اقتصر عميو البخارم

.  أبي عبيدة

 .8إسناده ضعيؼ، كقد ضعفو األلباني: الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
في : ، كباب(2/582)، (1252): في فضؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، رقـ الحديث:  بابالسنة، ابف أبي عاصـ، 1

 (.2/588)، (1283): فضؿ عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو، رقـ الحديث
 (.11/225)، (20387): ، رقـ الحديثأصحاب النبي : ، بابمصنؼ عبد الرزاؽ عبد الرزاؽ، 2
: ، تحقيؽسنف سعيد بف منصكر: (ىػ227) ابف منصكر، أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني، ت3

: الحث عمى تعميـ الفرائض، رقـ الحديث: ، باب(ـ1982/ىػ1403)اليند، : الدار السمفية. 1حبيب الرحمف األعظمي، ط
(4) ،(1/44  .) 
مناقب معاذ بف جبؿ كزيد بف ثابت كأبي عبيدة عامر بف الجراح رضي اهلل : المناقب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4

 (.5/665)، (3791): عنيـ، رقـ الحديث
(. 3/477)، (5784): ذكر مناقب زيد بف ثابت رضي اهلل عنو، رقـ الحديث: ، بابالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 5
، (7137): ذكر البياف بأف زيد بف ثابت كاف مف أفرض الصحابة، رقـ الحديث: ، بابصحيح ابف حباف ابف حباف، 6
 (.16/238)، (7252: )ذكر األخبار عف القصة بتخصيص في أفضيمة ألقكاـ بأعيانيـ، رقـ الحديث: ، كباب(16/85)
(. 7/93)، (3534): مناقب أبي عبيدة بف الجراح، رقـ الحديث: ، بابفتح البارم ابف حجر، 7
، رقـ (ـ1992/ىػ1412)الرياض، المممكة العربية السعكدية، : دار المعارؼ. 1، طسمسمة األحاديث الضعيفة األلباني، 8

 (.14/1253)، (7141): الحديث
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زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث السادس ٍيدو حدثنا عبد الرَّس مى حدثنا عبد بف حي
رىةن يىًسيري الرَّساًكبي في ًظمِّسيىا ًمارىةى  عف مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو أىفَّس النبي نَّسًة لىشىجى  قاؿ ًإفَّس في اٍلجى

ٍف ًشٍرتيـٍ فاقرؤكا اً  اـو ال يىٍقطىعييىا كى   عى          1 2 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

كبىة مف طريؽ سعيد بف أبي 4 كأحمد3خرجو البخارمأ  مف طريؽ سميـ 5كأخرجو أحمد. عىري
 .مف طريؽ عمراف" تفسيره"  في7، كأخرجو الطبرم مف طريؽ شيباف6كأخرجو أحمد. سميـ بف حياف

 بمفظ نحكه دكف قىتىادىةتابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  ( كعمرافسعيد كسميـ كشيباف) جميعيـ .عمراف
ٍف ًشٍئتيـٍ فاقرؤكا  ذكر  كىاً           .

إال أف  . بالسماع عند البخارم في ركاية سعيد، كفي ركاية شيباف عند أحمدقىتىادىةكقد صرح 
ف شئتـ فاقرؤكا كظؿ ممدكد كماء مسككب" ىذه المتابعات ليس فييا الزيادة في ركاية الترمذم  ."كا 

 إذ أنيا جاءت في ركاية مىٍعمىر مف طريؽ محمد بف ، كلعؿ مىٍعمىر أخطأ في ىذه الزيادة
أبا   عف أنس كأخبرني محمد بف زياد أنو سمعقىتىادىةزياد عف أبي ىريرة، قاؿ مىٍعمىر بعد ذكر حديث 

فمعمو أدرجيا مف . 8"كظؿ ممدكد" كاقرؤكا إف شئتـ: كيقكؿ أبك ىريرة ىريرة يقكلو عف النبي 
  .حديث أبك ىريرة

                                                            
  (.31-30) سكرة الكاقعة، اآلية 1
(. 5/400)، (3293): كمف سكرة الكاقعة، رقـ الحديث: تفسير القرآنػ باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
، (3079): بياف ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة، رقـ الحديث: بدء الخمؽ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3
(3/1187.) 
 (.3/234)، (13483): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.3/185)، (12951: )، كرقـ(3/110)، (12090):  رقـ الحديث،المصدر السابؽ 5
(. 3/207)، (13178): ، رقـ الحديثالمصدر السابؽ 6
 (.23/116)، (27): ، سكرة الكاقعة، آيةجامع البياف الطبرم، 7

(. 3/164)، (12700): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
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  دكف زيادةقىتىادىةإسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف 
". كظؿ ممدكد"

 .صحيح أخرجو البخارم دكف ذكر الزيادة: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيًو حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث السابع كى حدثنا أبك بىٍكًر بف زىٍنجي
زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو رضي اهلل عنو أىفَّس النبي  ٍسبيؾى مف ًنسىاًء الرَّس  قاؿ حى

مَّسدو كىآًسيىةي اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍكفى  فىاًطمىةي ًبٍنتي ميحى ٍيًمدو كى كى ةي ًبٍنتي خي ًديجى خى ـي اٍبنىةي ًعٍمرىافى كى ٍريى اٍلعىالىًميفى مى
1  .

: الترجمة لركاة الحديث

 ىك محمد بف عبد الممؾ بف زنجكيو البغدادم، أبك بكر الغزاؿ، ثقة، مف :أبك بكر بف زنجكيو
. 2الحادية عشرة، مات سنة ثماف كخمسيف

: تخريج الحديث

قاؿ أبك نعيـ .  كقد تفرد فيوقىتىادىة كىك مضعؼ في قىتىادىةىذا الحديث مف ركاية مىٍعمىر عف 
 تفرد بو عنو مىٍعمىرقىتىادىةحديث غريب مف حديث ": حمية األكلياء"في 

3.  

 .4بو  كركاه مىٍعمىر عف الزىرم عف أنس عف النبي

 عف الحسف ثـ لـ يحفظ مىٍعمىر قىتىادىةكيشبو أف يككف ىذا الحديث ركاه : كقاؿ الكادعي
 عف أنس، كالظاىر أف الحديث ىك مف مراسيؿ الحسف فعالن قىتىادىةإسناده فسمؾ الجادة فجعمو عف 

  في6كأبك بكر بف أبي شيبة" فضائؿ الصحابة"  في5كقد ركاه مف طريقو مرسالن أحمد بف حنبؿ
". المصنؼ"

                                                            
(. 5/703)، (3878): فضؿ خديجة رضي اهلل عنيا، رقـ الحديث: المناقب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
 (.1/494)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
 (.2/344)، حمية األكلياء كطبقات األصفياء أبك نعيـ األصبياني، 3
 (.2/760)، (1338)كرقـ  (2/758)، (1332): ، رقـ الحديثفضارؿ الصحابة ابف حنبؿ، 4

، رقـ (ـ1983/ىػ1403)بيركت، : مؤسسة الرسالة. 1كصي اهلل محمد عباس، ط: ، تحقيؽفضارؿ الصحابة ابف حنبؿ، 5
 (.2/850)، (1575): الحديث

: ما جاء في فضؿ خديجة رضي اهلل عنيا، رقـ الحديث: الفضائؿ، باب: ، كتابمصنؼ بف أبي شيبة ابف أبي شيبة، 6
(32291) ،(6/391.) 
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كىذه األحاديث التي ذكرناىا عف مىٍعمىر عف قىتىادىة عف أنس ال نعمـ أحدان ركاىا : كقاؿ البزار
 .1عف قىتىادىة عف أنس بيذا المفظ غير مىٍعمىر

حديث :  فإنو قاؿ،إسناده ضعيؼ، كيبدك أف الترمذم صححو لشكاىده: الحكـ الكمي عمى الحديث
 .4 كالضياء المقدسي3كصححو األلباني، 2صحيح

أخبرنا إسحاؽ بف إبراىيـ قاؿ أىٍنبىأىنىا -:  رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثامف
زَّساًؽ قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف أىنىسو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  ـى كىك ميٍحًرـه عمى ظىٍيًر عبد الرَّس  اٍحتىجى

ٍثءو  . 6 كاف ًبوً 5اٍلقىدىـً مف كى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تـ بحثو عند أبك داكد في ما تفرد فيو الحديث األكؿ :تخريج الحديث

أخبرنا محمد بف رىاًفعو قاؿ حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث التاسع
بَّسًؽ قاؿ  مىمىةى بف اٍلميحى ٍيثو عف سى رى ةى بف حي سىًف عف قىًبيصى زَّساًؽ قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف قىتىادىةى عف اٍلحى الرَّس

ى النبي مىٍيًو ًلسىيِّسدىًتيىا ًمٍثمييىا  قىضى رَّسةه كىعى اًريىةى اٍمرىأىًتًو إف كاف اٍستىٍكرىىىيىا فىًييى حي  في رىجيؿو كطىء جى
مىٍيًو ًلسىيِّسدىًتيىا ًمٍثمييىا ٍتوي فىًييى لو كىعى ٍف كانت طىاكىعى اً    .7كى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

 .تـ بحثو عند أبك داكد في ما تفرد فيو الحديث الثاني :تخريج الحديث

                                                            
(. 13/469)، (7259): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 1
 (.5/703)، (3878): فضؿ خديجة رضي اهلل عنيا، رقـ الحديث: المناقب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
: ، رقـ الحديثكصحيح الجامع الصغير كزيادتو، (3/1745)، (6190): ، رقـ الحديثمشكاة المصابيح األلباني، 3
(3143) ،(1/601 .)
(. 7/23)، (2403):  رقـ الحديثاألحاديث المختارة، الضياء المقدسي، 4
، (كثأ): ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرفكثئت رجمي أم أصابيا كىف دكف الخمع كالكسر، ابف األثير الجزرم، :  كثأ5
(5/149.) 
(. 5/194)، (2849): حجامة المحـر عمى ظير القدـ، رقـ الحديث: مناسؾ الحج، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 6
 (.6/124)، (3363): إحالؿ الفرج، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،7
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ممخص المبحث الثالث 

تسعة  بالمكرر كان  حديثستةن كعشريف في الكتب الستة قىتىادىةبمغ عدد مركيات مىٍعمىر عف 
:  تكرار عمى النحك التاليدكف ان  حديثعشر

 . عند اإلماـ مسمـأحاديث ثالثة -
 .عند اإلماـ أبك داكدأحاديث  كخمسة -
 .عند اإلماـ الترمذمأحاديث  كتسعة -
 .ديث عند اإلماـ النسائياحأ كسبعة -
.  عند اإلماـ ابف ماجوكحديثاف -

  .تفرد فيياأحاديث  تسعة ليا متابعات، كان  حديثسبعة عشرمنيا 

اإلماـ البخارم لـ يخرج مف حديث  ؼ:قىتىادىةكأما منيج الشيخاف في إخراج حديث مىٍعمىر عف 
.  أحاديث أكرد ليا متابعات في صحيحوثالثةكأخرج اإلماـ مسمـ  . إال تعميقان قىتىادىةمىٍعمىر عف 

  



261 

المبحث الرابع 
ٍعمىر عف يحيى بف أبي كثير  مركيات مى

: يحيى بف أبي كثير اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

ىك يحيى بف أبي كثير، الطائي مكالىـ أبك نصر اليمامي، كاسـ أبي كثير صالح بف 
، كاف بصريان كانتقؿ إلى 1دينار، ككاف مكلى لطي: نشيط، كقيؿ: يسار، كقيؿ: المتككؿ كقيؿ

. 2مات سنة اثنتيف كثالثيف كمائة: اليمامة مات سنة تسع كعشريف كمئة كقاؿ غيره

: أقكاؿ العمماء فيو

 .3"ثقة حسف الحديث" :قاؿ العجمي -
مف أثبت الناس، إنما يعد مع : كقاؿ أحمد"... إماـ ال يحدث إال عف ثقة: "كقاؿ أبك حاتـ -

 .4الزىرم كيحيى بف سعيد
لـ يصح لو : مف صغار التابعيف حافظ مشيكر، كثير اإلرساؿ كيقاؿ" :كقاؿ ابف حجر -

. 5"سماع مف صحابي، ككصفو النسائي بالتدليس

ما تكبع عميو : المطمب األكؿ

مَّسده أخبرنا عبد األعمى بف عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ البخارم: الحديث األكؿ حدثنا ميحى
ٍيرىةى  رىأىل   أىفَّس نىًبيَّس المَّسوً  األعمى عف مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف ًعٍكًرمىةى عف أبي ىيرى

   رىجيالن يىسيكؽي بىدىنىةن قاؿ اٍركىٍبيىا قاؿ ًإنَّسيىا بىدىنىةه قاؿ اٍركىٍبيىا قاؿ فىمىقىٍد رىأىٍيتيوي رىاًكبىيىا ييسىاًيري النبي
.  6كىالنَّسٍعؿي في عينيًقيىا

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث
                                                            

(. 510-31/504)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
عبد اهلل الميثي، دار : تحقيؽ. 1ط، رجاؿ صحيح مسمـ : األصبياني، أحمد بف عمي بف منجكيو األصبياني أبك بكر2

 (.2/348)، (ىػ1407)بيركت، : المعرفة
 (.2/357 )معرفة الثقات، العجمي، 3
 (.9/141)، الجرح كالتعديؿ ابف أبك حاتـ، 4
 (.1/36)، طبقات المدلسيف ابف حجر، 5
 (.2/610)، (1619): تقميد النعؿ، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
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: تخريج الحديث

كقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى بف أبي .  مف طريؽ عمي بف المبارؾ1أخرجو أحمد
شرح معاني " في 3كأخرجو الطحاكم.  مف طريؽ الحكـ بف أباف2كأخرجو البزار .كثير بمفظ نحكه

تابعا يحيى في الركاية عف عكرمة بمفظ  (الحكـ بف أباف كأيكب) كالىما .مف طريؽ أيكب" اآلثار
  .نحكه

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو عمي 
.  كتكبع يحيى في الركاية عف عكرمة تابعو الحكـ بف أباف كأيكب. بف المبارؾ

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى

أخرجو البخارم كأخرجو مسمـ مف طريؽ مىٍعمىر عف ىماـ بف منبو عف : الحكـ الكمي عمى الحديث
.  أبي ىريرة

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى حدثنا عبد -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ :الحديث الثاني
 األعمى بف عبد األعمى عف مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف أبي نىٍضرىةى عف أبي سىًعيدو أىفَّس النبي

كا كا قبؿ أىٍف تيٍصًبحي  قاؿ أىٍكًتري
4 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

الـ بف ػػػة بف سػ مف طريؽ معاكم2ائيػكأخرجو النس.  مف طريؽ شيباف1 كأحمد5أخرجو مسمـ

بف 

                                                            
 (.2/478)، (10195): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
 (.15/291)، (8792): ، رقـ الحديثمسند البزار البزار، 2
، (ـ1994/ىػ1414)عالـ الكتب، . 1محمد زىرم النجار، محمد سيد جاد الحؽ،ط: ، تحقيؽشرح معاني اآلثار الطحاكم، 3

 (.2/160)اليدم يساؽ لمتعة أك قراف ىؿ يركب أـ ال، : المناسؾ، باب: كتاب
، (754): صالة الميؿ مثنى مثنى كالكتر، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(1/519.) 
، (754): صالة الميؿ مثنى مثنى كالكتر، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
(1/519 .)
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كأخرجو .  مف طريؽ أباف بف يزيد العطار4 كأحمد3كأخرجو الدارمي. أبي سالـ كأبك إسماعيؿ القناد
.  في حمية األكلياء مف طريؽ يزيد بف إبراىيـ6كأخرجو أبك نعيـ.  مف طريؽ عمي بف المبارؾ5أحمد

سماعيؿ كأباف كابف المبارؾ كيزيد)جميعيـ  تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى  (شيباف كمعاكية كا 
  .كقد صرح يحيى بالسماع عند مسمـ كأحمد كالنسائي .بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو شيباف 
سماعيؿ كأباف كبف المبارؾ كيزيد . كمعاكية كا 

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى

. أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثني عيبىٍيدي المَّسًو بف عيمىرى بف مىٍيسىرىةى :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثالث
مىمىةى حدثنا أبك  اًرًث حدثنا ًىشىاـه عف يحيى بف أبي كىًثيرو حدثنا أبك سى اًلدي بف اٍلحى اٍلقىكىاًريًرمُّي حدثنا خى

ٍيرىةى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  ، قالكا يا :  قاؿىيرى ، كال تيٍنكىحي اٍلًبٍكري حتى تيٍستىٍأذىفى ـي حتى تيٍستىٍأمىرى ال تيٍنكىحي األىيِّس
كىٍيؼى ًإٍذنييىا قاؿ أىٍف تىٍسكيتى  . رىسيكؿى المَّسًو كى

اجي بف أبي عيٍثمىافى ح  جَّس ٍربو حدثنا إسماعيؿ بف إبراىيـ حدثنا اٍلحى كحدثني زيىىٍيري بف حى
ٍربو  ـي بف ميكسىى أخبرنا ًعيسىى يعنى بف ييكنيسى عف األىٍكزىاًعيِّس ح كحدثني زيىىٍيري بف حى كحدثني ًإٍبرىاًىي

مَّسدي بف رىاًفعو قاال حدثنا عبد  ميحى ك النَّساًقدي كى مَّسدو حدثنا شىٍيبىافي ح كحدثني عىٍمره حدثنا حيسىٍيفي بف ميحى
سَّسافى حدثنا  زَّساًؽ عف مىٍعمىر ح كحدثنا عبد المَّسًو بف عبد الرحمف الدَّساًرًميُّي أخبرنا يحيى بف حى الرَّس

                                                                                                                                                                              
(. 3/13)، (11112): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
 (.3/231)، (1683): األمر بالكتر قبؿ الصبح، رقـ الحديث: قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،2
 (.1/450)، (1588): ما جاء في كقت الكتر، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 3
 (.3/71)، (11693): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.3/35)، (11320): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
 (.9/61)، حمية األكلياء كطبقات األصفياء أبك نعيـ األصبياني، 6
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ٍسنىاًدًه كىاتَّسفىؽى لىٍفظي حديث ًىشىاـو  اً  ٍعنىى حديث ًىشىاـو كى ميعىاًكيىةي كميـ عف يحيى بف أبي كىًثيرو ًبًمٍثًؿ مى
ميعىاًكيىةى بف سىالـو في ىذا الحديث شىٍيبىافى كى . 1كى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

 كأخرجو.  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي6 كأحمد5 كالدارمي4 كالنسائي3 كمسمـ2أخرجو البخارم
 مف طريؽ الحجاج بف أبي 10 كأحمد9كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ شيباف8 كمسمـ7البخارم كأخرجو

 مف طريؽ أباف بف يزيد 12كأخرجو أبك داكد.  مف طريؽ معاكية بف سالـ11عثماف كأخرجو مسمـ
 . مف طريؽ األكزاعي1 كالدارمي16 كابف ماجو15 كالنسائي14 كالترمذم13كأخرجو مسمـ. العطار

                                                            
، (1419): استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ كالبكر بالسككت، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(2/1036 .)
، (4843): ال ينكح األب كغيره البكر كالثيب إال برضاىا، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(. 6/2556)، (6569: )في النكاح، رقـ الحديث: الحيؿ، باب: ، ككتاب(5/1974)
، (1419): استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ كالبكر بالسككت، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(2/1036.) 
(. 6/86)، (3267): إذف البكر، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،4
 (.2/186)، (2187): استئمار البكر كالثيب، رقـ الحديث: النكاح، باب): ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 5
(. 2/434)، (9603): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 6/2556)، (6569): في النكاح، رقـ الحديث: الحيؿ، باب:  كتابالجامع الصحيح، البخارم، 7
، (1419): استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ كالبكر بالسككت، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8
(2/1036 .)
، (1419): استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ كالبكر بالسككت، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 9
(2/1036 .)

 (.2/250)، (7398): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
، (1419): استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ كالبكر بالسككت، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 11
(2/1036 .)

 (.2/231)، (2092): في اإلستئمار، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 12
، (1419): استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ كالبكر بالسككت، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 13
(2/1036.) 

(. 3/415)، (1107): ما جاء في استئمار البكر كالثيب، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 14
 (.6/85)، (3265): استئمار الثيب في نفسيا، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 15
 (.1/601)، (1871): استئمار البكر كالثيب، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 16
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. تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى (ىشاـ كشيباف كالحجاج كمعاكية كأباف كاألكزاعي)جميعيـ 
كقد صرح يحيى بالسماع عند  .ركاية البخارم كمسمـ كالنسائي بمفظ مثمو كباقي الركايات بمفظ نحكه

  .مسمـ كالنسائي

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو ىشاـ 
. كشيباف كالحجاج كمعاكية كأباف كاألكزاعي

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًليدي بف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ :الحديث الرابع حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ أخبرنا اٍلكى
ـي بف قىاًرظو عف السَّساًرًب بف يىًزيدى حدثني  ميٍسًمـو عف األىٍكزىاًعيِّس عف يحيى بف أبي كىًثيرو حدثني ًإٍبرىاًىي

ًديجو عف رسكؿ المَّسًو  اـً : قاؿرىاًفعي بف خى جَّس كىٍسبي اٍلحى ًبيثه كى مىٍيري اٍلبىًغيِّس خى ًبيثه كى  ثىمىفي اٍلكىٍمًب خى
ًبيثه  .  خى

زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو بيذا  حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ أخبرنا عبد الرَّس
. 2اإلسناد مثمو

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

.  مف طريؽ األكزاعي5كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي4 كالدارمي3أخرجو مسمـ
تابعكا  (ىشاـ كاألكزاعي كأباف)جميعيـ .  مف طريؽ أباف بف يزيد العطار2 كأحمد1كأخرجو أبك داكد

                                                                                                                                                                              
 (.2/186)، (2186): استئمار البكر كالثيب، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 1
، (1568): تحريـ ثمف الكمب كحمكاف الكاىف كمير البغي، رقـ الحديث: المساقاة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(3/1199.) 
، (1568): تحريـ ثمف الكمب كحمكاف الكاىف كمير البغي، رقـ الحديث: المساقاة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
(3/1199 .)
 (.2/351)، (2621): في النيي عف كسب الحجاـ، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 4
، (1568): تحريـ ثمف الكمب كحمكاف الكاىف كمير البغي، رقـ الحديث: المساقاة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
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كقد صرح يحيى بالسماع  .ركاية الدارمي كأبي داكد كأحمد بمفظ نحكه. مىٍعمىر في الركاية عف يحيى
  .عند مسمـ

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو ىشاـ 
. كاألكزاعي كأباف

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى

. أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍفكىافي بف :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث الخامس حدثنا بف اٍلميثىنَّسى ثنا صى
ٍدًرمِّس أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  مىمىةى عف أبي سىًعيدو اٍلخي  ًعيسىى ثنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف أبي سى

مىى أىٍرنىبىًتوً  ٍبيىًتًو كىعى ريًريى عمى جى
الىىا ًبالنَّساسً 3 الةو صى  أىثىري ًطيفو مف صى

4 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف 1 كأحمد8كأخرجو البخارم.  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي7 كأحمد6 كمسمـ5أخرجو البخارم
 . مف طريؽ األكزاعي3كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ عمي بف المبارؾ2كأخرجو البخارم. طريؽ ىماـ

                                                                                                                                                                              
(. 3/266)، (3421): في كسب الحجاـ، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
 (.3/464)، (15850): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
(. 1/41)أرنب، : ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرطرؼ األنؼ، ابف األثير الجزرم، :  الرنبة3
: ، كباب(1/236)، (894): تفريع أبكاب الرككع كالسجكد، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4

(. 1/239)، (911): السجكد عمى األنؼ، رقـ الحديث
ىؿ يصمي اإلماـ بمف حضر كىؿ يخطب يـك الجمعة في : الجماعة كاإلمامة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5

: مف لـ يمسح جبيتو كأنفو حتى صمى، رقـ الحديث: صفة الصالة، باب: ككتاب. (1/238)، (638): المطر، رقـ الحديث
 (.2/709)، (1912): التماس ليمة القدر في السبع األكاخر، رقـ الحديث: صالة التراكيح، باب: ككتاب (.1/287)، (801)
(. 2/826)، (1167): فضؿ ليمة القدر كالحث عمى طمبيا، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
 (.3/60)، (11597): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
، (780): السجكد عمى األنؼ كالسجكد عمى الطيف، رقـ الحديث: صفة الصالة، باب:  كتابالجامع الصحيح، البخارم، 8
(1/280.) 
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تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى بمفظ نحكه  (ىشاـ كىماـ كعمي بف المبارؾ كاألكزاعي)جميعيـ 
. كقد صرح يحيى بالسماع عند البخارم في ركاية عمي بف المبارؾ .مطكؿ

 مف طريؽ 6كأخرجو البخارم.  مف طريؽ محمد بف إبراىيـ5 كمسمـ4كأخرجو البخارم
تابعا يحيى في الركاية عف أبي سممة  (محمد بف إبراىيـ كسميماف األحكؿ)كالىما . سميماف األحكؿ

  .بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو ىشاـ 
كىماـ كابف المبارؾ، كتكبع يحيى في الركاية عف أبي سممة تابعو محمد بف إبراىيـ كسميماف 

.  األحكؿ

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى

.  متفؽ عمى صحتو:الحكـ الكمي عمى الحديث

اجو -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث السادس جَّس حدثنا ميسىدَّسده ثنا يحيى عف حى
اًرمَّس قاؿ ك األىٍنصى اجى بف عىٍمرو جَّس كَّساًؼ حدثني يحيى بف أبي كىًثيرو عف ًعٍكًرمىةى قاؿ سمعت اٍلحى  قاؿ ،الصَّس

جُّي مف قىاًبؿو قاؿ ًعٍكًرمىةي سىأىٍلتي ابف عىبَّساسو كىأىبىا : رسكؿ المَّسًو  مىٍيًو اٍلحى ؿَّس كىعى مف كيًسرى أك عىًرجى فىقىٍد حى
دىؽى  ٍيرىةى عف ذلؾ فىقىاال صى .  ىيرى

مىمىةي قاؿ سى كِّسًؿ اٍلعىٍسقىالًنيُّي كى زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف يحيى بف : حدثنا محمد بف اٍلميتىكى ثنا عبد الرَّس
ك عف النبي اًج بف عىٍمرو جَّس مف كيًسرى :  قاؿ أبي كىًثيرو عف ًعٍكًرمىةى عف عبد المَّسًو بف رىاًفعو عف اٍلحى

مىمىةي بف شىًبيبو قاؿ أنا مىٍعمىر ٍعنىاهي قاؿ سى أك عىًرجى أك مىًرضى فذكر مى
7 .

                                                                                                                                                                              
(. 3/74)، (11722): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 1
 (.2/716)، (1931): ، رقـ الحديثاإلعتكاؼ كخركج النبي : اإلعتكاؼ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(. 2/826)، (1167): فضؿ ليمة القدر كالحث عمى طمبيا، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
: تحرم ليمة القدر في الكتر مف العشر األكاخر، رقـ الحديث: صالة التراكيح، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
 (.2/713)، (1923: )اإلعتكاؼ في العشر األكاخر، رقـ الحديث: اإلعتكاؼ، باب: ، ككتاب(2/710)، (1914)
 (.2/825)، (1167): فضؿ ليمة القدر كالحث عمى طمبيا، رقـ الحديث:  الصياـ، باب:، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
(. 2/717)، (1935): مف خرج مف اعتكافو عند الصبح، رقـ الحديث: اإلعتكاؼ، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 6
 (.2/173)، (1863): اإلحصار، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 7
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: الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف رافع المخزكمي أبك رافع المدني، مكلى أـ سممة، ثقة، مف الثالثة، ركل لو مسمـ : عبد اهلل
. 1كاألربعة

ابف عبد الرحمف الياشمي مكالىـ العسقالني، المعركؼ بابف أبي السرم،  ىك: محمد بف المتككؿ
. 2صدكؽ عارؼ لو أكىاـ كثيرة، مف العاشرة، مات سنة ثماف كثالثيف، ركل لو أبك داكد

: تخريج الحديث

" جزء الحسف بف شاذاف"  في4كالحسف بف شاذاف" شرح مشكؿ اآلثار"  في3أخرجو الطحاكم
تابع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى عف عكرمة عف عبد اهلل بف . 5مف طريؽ معاكية بف سالـ" شاذاف

 مف طريؽ 6كأخرجو أصحاب السنف .بمفظ نحكه بف رافع عف الحجاج بف عمرك عف النبي 
حجاج الصكاؼ عف يحيى عف عكرمة عف الحجاج بف عمرك لـ يذكر عبد اهلل بف رافع مكلى أـ 

. كركاية مىٍعمىر كمعاكية أصح. سممة

سألت محمدان عف ىذا الحديث فقاؿ ركل معاكية بف سالـ عف يحيى بف أبي : قاؿ الترمذم
كثير عف عكرمة عف عبد اهلل بف رافع عف حجاج بف عمرك مثؿ ما ركل مىٍعمىر عف يحيى بف أبي 

                                                            
 (.1/302)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 1/504)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
 (.2/249)، (4129: )، كرقـ(2/76)، (617): ، رقـ الحديثشرح مشكؿ اآلثار الطحاكم، 3
. 1، طجزء الحسف بف شاذاف: (ىػ425) ابف شاذاف، الحسف بف أحمد بف إبراىيـ بف الحسف بف محمد ، أبك عمي البٌزاز ت4
(. 13ص)، (12: )، مخطكط، رقـ الحديث(ـ2004)
ىك ابف أبي سالـ أبك سالـ الدمشقي، ككاف يسكف حمص، ثقة مف السابعة، مات سنة سبعيف، ركل لو :  معاكية بف سالـ5

(. 1/538)، تقريب التيذيبالجماعة، ابف حجر، 
، سنف الترمذم، كالترمذم، (2/173)، (1862): اإلحصار، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6

مناسؾ الحج، : ، كتابالمجتبى، كالنسائي، (3/277)، (940): ما جاء في الذم ييؿ بالحج، رقـ الحديث: الحج، باب: كتاب
المحصر، : المناسؾ، باب: ، كتابسنف ابف ماجوكابف ماجو، . (5/198)، (2860): فيمف أحصر بعدك، رقـ الحديث: باب

(. 2/1028)، (3077): رقـ الحديث
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  .1 كحجاج الصكاؼ ثقة عند أىؿ الحديث،كثير ككأنو رأل أف ىذا أصح مف حديث حجاج الصكاؼ

مف كسر أك عرج فقد  "كأما حديث الحجاج بف عمرك األنصارم، عف النبي : كقاؿ أحمد
 . 2"حؿ كعميو حجة أخرل

 كىذه المتابعة دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية ،تكبع مىٍعمىر تابعو معاكية بف سالـ
.  عف يحيى

 .4ىذا حديث حسف: ، كقاؿ الترمذم3صحيح، كصححو األلباني: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا محمد بف أبي عيمىرى اٍلمىكِّسيُّي حدثنا :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث السابع
سيٍفيىافي بف عييىٍينىةى عف مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف عبد المَّسًو بف أبي قىتىادىةى عف أبيو أىفَّس 

ؿي ذىكىرىهي ًبيىًميًنوً  النبي  نيى أىٍف يىمىسَّس الرَّسجي
5 .

:  الترجمة لركاة الحديث

ىك األنصارم المدني، ثقة، مف الثالثة، مات سنة خمس كتسعيف، ركل لو : عبد اهلل بف أبي قتادة
 .6الجماعة

 : تخريج الحديث

                                                            
، (238): ما جاء في الذم ييؿ بالحج فيكسر أك يعرج، رقـ الحديث: أبكاب الحج، باب: ، كتاب، عمؿ الترمذم الترمذم1
(1/138.) 
: كانظر. (7/494)، (10814): اإلحصار بالمرض، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابمعرفة السنف كاألثار البييقي، 2

(. 246ص)، (200): ، رقـ الحديثالفكارد المعممة: أبك زرعة الدمشقي
 (.2/1112)، (223-6521):  رقـ الحديثصحيح الجامع الصغير كزيادتو، األلباني، 3
، (940): ما جاء في الذم ييؿ بالحج فيكسر أك يعرج، رقـ الحديث: أبكاب الحج، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 4
(3/268 .)
 (.1/23)، (15): ما جاء في كراىية االستنجاء باليميف، رقـ الحديث: أبكاب الطيارة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5

(. 1/318 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 6
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 5كأخرجو البخارم.  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي4 كأحمد3 كالنسائي2 كمسمـ1أخرجو البخارم
 مف طريؽ 10 كأحمد9كأخرجو البخارم.  مف طريؽ األكزاعي8 كأحمد7 كالدارمي6 كابف ماجو5البخارم

كأخرجو .  مف طريؽ أيكب13 كأحمد12كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ ىماـ11كأخرجو مسمـ. طريؽ شيباف
كأخرجو .  مف طريؽ الحجاج بف أبي عثماف الصكاؼ15كأخرجو أحمد.  مف طريؽ أباف14أبك داكد
مف " مسند الشامييف"  في17مف طريؽ أبك إسماعيؿ القناد، كأخرجو الطبراني" الكبرل"  في16النسائي

ىشاـ كاألكزاعي كشيباف كىماـ كأيكب كأباف كالحجاج كأبك )جميعيـ . طريؽ معاكية بف سالـ
كقد صرح يحيى بالسماع  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى بمفظ نحكه (إسماعيؿ القناد كمعاكية

.  عند النسائي في الكبرل في ركاية أبي إسماعيؿ القناد

إسناد الحديث حسف فيو محمد بف أبي عمر المكي كىك صدكؽ، كقد تكبع مىٍعمىر في 
الركاية عف يحيى تابعو ىشاـ كاألكزاعي كشيباف كىماـ كأيكب كأباف كالحجاج كأبك إسماعيؿ القناد 

.  كمعاكية

                                                            
 (.1/69)، (152): النيي عف االستنجاء باليميف، رقـ الحديث: الكضكء، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
 (.1/225)، (267): النيي عف االستنجاء باليميف، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.1/43)، (47): النيي عف االستنجاء باليميف، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
 (.5/310)، (22700: )كرقـ. (5/296)، (22587): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.1/69)، (153): ال يمسؾ ذكره بيمينو إذا باؿ، رقـ الحديث: الكضكء، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5
 (.1/113)، (310): الطيارة كسننيا، رقـ الحديث: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 6
 (.2/161)، (2122): مف شرب بنفس كاحد، رقـ الحديث: األشربة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 7
 (.5/300)، (22618): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
 (.5/2133)، (5307): النيي عف النفس في اإلناء، رقـ الحديث: األشربة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 9

(. 5/309)، (22691): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
(. 1/225)، (267): النيي عف االستنجاء باليميف، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 11
 (.1/225)، (267): النيي عف االستنجاء باليميف، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 12
 (.5/295)، (22575): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 13
، (310): كراىية مس الذكر باليميف في االستبراء، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 14
(1/113 .)

 (.5/311)، (22708: )، كرقـ(4/383)، (19438): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 15
 (. 1/69)، (28): النيي عف أخذ الذكر باليميف عند البكؿ، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 16
 (.4/103)، (2856): ، رقـ الحديثمسند الشامييف الطبراني، 17
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. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى

.  متفؽ عمى صحتو:الحكـ الكمي عمى الحديث

الؿي حدثنا :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الثامف ًميٍّ اٍلخى سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
ٍدًرمِّس قاؿ زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف أبي نىٍضرىةى عف أبي سىًعيدو اٍلخي  قاؿ ،عبد الرَّس

كارسكؿ المَّسًو  كا قبؿ أىٍف تيٍصًبحي  أىٍكًتري
1 .

. تـ بحثو في مركيات اإلماـ مسمـ الحديث الثاني :تخريج الحديث

مَّسدو أخبرنا عبد المَّسًو :-  رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث التاسع حدثنا أىٍحمىدي بف ميحى
 قاؿ ،بف اٍلميبىارىًؾ أخبرنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف عبد المَّسًو بف أبي قىتىادىةى عف أبيو قاؿ

رىٍجتي :رسكؿ المَّسًو  ٍكًني خى  إذا أيًقيمىٍت الصَّسالةي فال تىقيكميكا حتى تىرى
2  .

: الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف مكسى، أبك العباس السمسار المعركؼ بمردكيو، ثقة حافظ، مف العاشرة : أحمد بف محمد
. تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السندكقد  .3مات سنة خمس كثالثيف، ركل لو البخارم كالترمذم كالنسائي

. السند
: تخريج الحديث

 مف 3 كأحمد2 كمسمـ1كأخرجو البخارم.  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي5 كأحمد4أخرجو البخارم
 6 كأحمد5كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ عمي بف المبارؾ4كأخرجو البخارم.  مف طريؽ شيباف3كأحمد

                                                            
 (.2/322)، (468): ما جاء في مبادرة الصبح بالكتر، رقـ الحديث: أبكاب الكتر، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
كراىية أف ينتظر الناس اإلماـ كىـ قياـ عند اغتتاح الصالة، رقـ : أبكاب السفر، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2

(. 2/487)، (592): الحديث
 (.1/84)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
، (611): متى يقـك الناس إذا رأكا اإلماـ عند اإلقامة، رقـ الحديث: األذاف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
(1/228.) 
 (.5/310)، (22702): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
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 مف طريؽ أباف العطار، كأخرجو 8 كأحمد7كأخرجو أبك داكد.  مف طريؽ حجاج الصكاؼ6كأحمد
جميعيـ .  مف طريؽ معاكية بف سالـ11كأخرجو ابف خزيمة.  مف طريؽ ىماـ10 كأحمد9الدارمي

تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى  (ىشاـ كشيباف كعمي بف المبارؾ كحجاج كأباف كىماـ كمعاكية)
  .كقد صرح يحيى بالسماع عند الدارمي في ركاية ىماـ .بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو ىشاـ 
. كشيباف كابف المبارؾ كحجاج كأباف كىماـ كمعاكية

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍكحي :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم :الحديث العاشر حدثنا إسحاؽ بف مىٍنصيكرو أخبرنا رى
اجي بف  جَّس كَّساؼي حدثنا يحيى بف أبي كىًثيرو عف ًعٍكًرمىةى قاؿ حدثني اٍلحى اجه الصَّس جَّس بف عيبىادىةى حدثنا حى

ك قاؿ ةه أيٍخرىل فىذىكىٍرتي ذلؾ ألًبي : قاؿ رسكؿ المَّسًو ،عىٍمرو جَّس مىٍيًو حى ؿَّس كىعى  مف كيًسرى أك عىًرجى فىقىٍد حى

                                                                                                                                                                              
، (612): ال يسعى إلى الصالة مستعجالن كليقـ بالسكينة، رقـ الحديث: األذاف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
(1/228.) 
 (.1/422)، (604): متى يقـك الناس لمصالة، رقـ الحديث: المساجد كمكاضع الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
 (.5/310)، (22702): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
 (.1/308)، (867): المشي إلى الجمعة، رقـ الحديث: الجمعة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 4
 (.1/422)، (604): متى يقـك الناس لمصالة، رقـ الحديث: المساجد كمكاضع الصالة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
 (.5/304)، (22640): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
، (539): في الصالة تقاـ كلـ يأت اإلماـ ينتظركنو قعكدان، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 7
(1/148.) 
 (.5/307)، (22666): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 8
(.  1/323)، (1262): متى يقـك الناس إذا أقيمت الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 9

(.  5/308)، (22675): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 10
المسبكؽ ببعض الصالة، رقـ : جماع أبكاب قياـ المأمكميف خمؼ اإلماـ، باب: ، كتابصحيح ابف خزيمة ابف خزيمة، 11

 (.3/71)، (1644): الحديث
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اًرمُّي عف  دىؽى حدثنا إسحاؽ بف مىٍنصيكرو أخبرنا محمد بف عبد المَّسًو األىٍنصى ٍيرىةى كبف عىبَّساسو فىقىاال صى ىيرى
سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّسًو  اًج مثمو قاؿ كى جَّس .  1 يقكؿاٍلحى

 .تـ بحثو في مركيات اإلماـ أبي داكد الحديث السادس: تخريج الحديث

حدثنا محمد بف رىاًفعو حدثنا عبد :- رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الحادم عشر
زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف إبراىيـ بف عبد المَّسًو بف قىاًرظو عف السَّساًرًب بف  الرَّس

ًديجو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  ثىمىفي : قاؿيىًزيدى عف رىاًفًع بف خى ًبيثه كى مىٍيري اٍلبىًغيِّس خى ًبيثه كى اـً خى جَّس  كىٍسبي اٍلحى
ًبيثه  . 2اٍلكىٍمًب خى

. تـ بحثو في مركيات اإلماـ مسمـ الحديث الرابع: تخريج الحديث

ًميٍّ حدثنا عبد :- رحمو اهلل تعالى-قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الثاني عشر سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
زَّساًؽ حدثنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف أبي ًقالبىةى عف أبي اٍلمييىمِّسًب عف ًعٍمرىافى بف  الرَّس

يىٍينىةى اٍعتىرىفىٍت ًعٍندى النبي ٍيفو أىفَّس اٍمرىأىةن مف جي ا النبي حيصى ٍبمىى فىدىعى ًليَّسيىا   بالزنى فقالت إني حي  كى
ٍممىيىا فىأىٍخًبٍرًني فىفىعىؿى فىأىمىرى بيا فىشيدَّسٍت عمييا ًثيىابييىا ثيَّـس أىمىرى ًبرىٍجًميىا  عىٍت حى ضى فقاؿ أىٍحًسٍف ًإلىٍييىا فإذا كى
مِّسي عمييا فقاؿ لقد  ٍمتىيىا ثيَّـس تيصى طَّساًب يا رىسيكؿى المَّسًو رىجى فىريًجمىٍت ثيَّـس صمى عمييا فقاؿ لو عيمىري بف اٍلخى
ادىٍت  ؿى مف أىٍف جى ٍدتى شيرا أىٍفضى جى ـٍ كىىىٍؿ كى ًسعىٍتيي ًدينىًة لىكى تىابىٍت تىٍكبىةن لك قيًسمىٍت بيف سىٍبًعيفى مف أىٍىًؿ اٍلمى

. 3ًبنىٍفًسيىا ًلمَّسوً 

: الترجمة لركاة الحديث

 الجرمي البصرم عـ أبي قالبة اسمو عمرك أك عبد الرحمف بف معاكية أك بف عمرك :الميمب أبك
. 4كقيؿ النضر كقيؿ معاكية، ثقة، مف الثانية، ركل لو البخارم في األدب كمسمـ كاألربعة

                                                            
، (940): ما جاء في الذم ييؿ بالحج فيكسر أك يعرج، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 1
(3/277.) 
 (.3/574)، (1275): ما جاء في ثمف الكمب، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
(. 4/42)، (1435): تربص الرجـ بالحبمى حتى تضع، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
(. 1/676)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4



274 

: تخريج الحديث

 5كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي4 كأحمد3 كالدارمي2 كأبك داكد1أخرجو مسمـ
تابعا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى  (ىشاـ كأباف)كالىما .  مف طريؽ أباف العطار7 كأحمد6كأبك داكد

  .كقد صرح يحيى بالسماع عند مسمـ في ركاية ىشاـ الدستكائي. يحيى بمفظ نحكه

كىذه . إسناد الحديث صحيح، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو ىشاـ كأباف
. المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف مىٍعمىر

  .أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

الؿي  :-رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم :الحديث الثالث عشر ًميٍّ اٍلخى سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو كىأىيُّيكبي عف ًعٍكًرمىةى عف ابف عىبَّساسو قاؿ  حدثنا عبد الرَّس

الًت مف النِّسسىاءً لىعىفى رسكؿ المَّسًو  اًؿ كىاٍلميتىرىجِّس نَّسًثيفى مف الرِّسجى  اٍلميخى
8  .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

                                                            
 (.3/1324)، (1696): مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى، رقـ الحديث: ، كتاب الحدكد، بابصحيح مسمـ مسمـ، 1
، (4440):  برجميا مف جيينة، رقـ الحديثالمرأة التي أمر النبي : الحدكد، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
(4/151.) 
 (.2/235)، (2325): الحامؿ إذا اعترفت بالزنى، رقـ الحديث: الحدكد، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 3
(. 4/437)، (19940: )، كرقـ(4/435)، (19917): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
(. 3/1324)، (1696): مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى، رقـ الحديث: ، كتاب الحدكد، بابصحيح مسمـ مسمـ، 5
، (4440):  برجميا مف جيينة، رقـ الحديثالمرأة التي أمر النبي : الحدكد، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
(4/151 .)
(. 4/440)، (19968): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
، (2785): ما جاء في المتشبيات بالرجاؿ مف النساء، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8
(5/106 .)
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 2 كأبك داكد1 كقد أخرجو البخارم.تقدـ بحثو في مركيات أيكب عند اإلماـ الترمذم الحديث
 .في الركاية عف يحيى بمفظ نحكه كقد تابع مىٍعمىر.  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي4 كأحمد3كالدارمي

مف  10كأخرجو أحمد.  قىتىادىة مف طريؽ 9 كأحمد8 كابف ماجو7 كالترمذم6 كأبك داكد5كأخرجو البخارم
 مف طريؽ 12الطبراني كأخرجو.  مف طريؽ يزيد بف أبي زياد11كأخرجو أحمد. مف طريؽ أبي األسكد

تابعكا  ( كأبي األسكد كيزيد بف أبي زياد كسماؾ بف حربقىتىادىةأيكب ك)جميعيـ . سماؾ بف حرب
  .يحيى في الركاية عف عكرمة بمفظ نحكه

إسناد الحديث صحيح، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو ىشاـ كتكبع يحيى في 
.   كأبي األسكد كيزيد كسماؾقىتىادىةلركاية عف عكرمة تابعو 

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى

.  صحيح أخرجو البخارم:الحكـ الكمي عمى الحديث

قاؿ  أخبرني محمد بف عبد األعمى-: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الرابع عشر
مىمىةى بف عبد الرحمف عف أيِّـس  حدثنا اٍلميٍعتىًمري قاؿ سمعت مىٍعمىرا عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف أبي سى

                                                            
، (5547): إخراج المتشبييف بالنساء مف البيكت، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
(5/2207.) 
(. 4/283)، (4930): في الحكـ في المخنثيف، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
(. 2/364)، (2649): لعف المخنثيف كالمترجالت، رقـ الحديث: اإلستئذاف، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 3
، (2123: )، كرقـ(1/227)، (2006: )، كرقـ(1/225)، (1982): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
(1/254 .)
، (5546): المتشبييف بالنساء كالمتشبيات بالرجاؿ، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5
(1/251.) 
 (.4/60)، (4097): لباس النساء، رقـ الحديث: المباس، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
، (2784): ما جاء في المتشبيات بالرجاؿ مف النساء، رقـ الحديث: األدب، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 7
(5/105.) 
(. 1/614)، (1904): في المخنثيف، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 8
 (.4/60)، (4097: )كرقـ. (1/339)، (3151): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9

 (.1/330)، (3060: )كرقـ الحديث. (1/251)، (2263):  رقـ الحديث،المصدر السابؽ 10
(. 1/254)، (2291): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 11
(. 11/283)، (11745): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 12
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مىمىةى أىفَّس النبي   صمى في بىٍيًتيىا بىٍعدى اٍلعىٍصًر رىٍكعىتىٍيًف مىرَّسةن كىاًحدىةن كىأىنَّسيىا ذىكىرىٍت ذلؾ لو فقاؿ ىيمىا سى
مَّسٍيتي اٍلعىٍصرى  ا بىٍعدى الظُّيٍيًر فىشيًغٍمتي عنيما حتى صى مِّسيًيمى رىٍكعىتىاًف كنت أيصى

1 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

 مف طريؽ حرب بف 3كأخرجو الطيالسي.  مف طريؽ أباف بف يزيد العطار2أخرجو أحمد
  .بمفظ نحكه تابعا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى بف أبي كثير (أباف كحرب بف شداد)كالىما  .شداد

 مف 5كأخرجو الحميدم.  مف طريؽ محمد بف عمرك كىك ابف عمقمة الميثي4كأخرجو أحمد
تابعا يحيى في الركاية  (محمد بف عمرك كعبد اهلل بف أبي لبيد)كالىما . طريؽ عبد اهلل بف أبي لبيد

. عف أبا سممة بمفظ نحكه

كلو شاىد عند البخارم كمسمـ مف طريؽ . 6 صحيح كقد صححو األلباني:الحكـ الكمي عمى الحديث
. طريؽ كريب مكلى ابف عباس

ٍيثو قاؿ حدثنا-: رحمو اهلل تعالى- قاؿ النساري: الحديث الخامس عشر رى  أخبرنا اٍلحيسىٍيفي بف حي
اٍلفىٍضؿي بف ميكسىى عف مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف عبد المَّسًو بف أبي قىتىادىةى عف أبيو قاؿ 

رىٍجتي قاؿ رسكؿ المَّسًو  ٍكًني خى  إذا أيًقيمىٍت الصَّسالةي فال تىقيكميكا حتى تىرى
7 .

. تـ بحثو في مركيات الترمذم الحديث التاسع: تخريج الحديث

                                                            
 (.1/281)، (579): الرخصة في الصالة بعد العصر، رقـ الحديث: المكاقيت، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
(. 6/310)، (26687): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
(. 1/223)، (1598): ، رقـ الحديثمسند الطيالسي الطيالسي، 3
 (.6/293)، (26558): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.1/141)، (295): ، رقـ الحديثمسند الحميدم الحميدم، 5
 (578): ، رقـ الحديثصحيح النساري األلباني، 6
(. 2/31)، (687): إقامة المؤذف عند خركج اإلماـ، رقـ الحديث: األذاف، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 7
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أخبرنا قيتىٍيبىةي بف سىًعيدو عف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث السادس عشر
ٍكسو عف أبي  ـً بف جى ٍمضى ٍيعو عف مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف ضى رى يىًزيدي كىك بف زي سيٍفيىافى كى

دىٍيًف في الصَّسالةً  ٍيرىةى قاؿ أىمىرى رسكؿ المَّسًو  ًبقىٍتًؿ األىٍسكى ىيرى
1 .

 .كميـ ثقات، كقد تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

كأخرجو النسائي .  مف طريؽ عمي بف المبارؾ4 كأحمد3 كالترمذم2أخرجو أبك داكد
 مف طريؽ 9 كأحمد8 كابف ماجو7كأخرجو النسائي.  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي6 كأحمد5كالدارمي

تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى بمفظ  (عمي بف المبارؾ كىشاـ كسفياف)جميعيـ . طريؽ سفياف
كقد صرح يحيى بالسماع عند أحمد في ركاية عمي بف المبارؾ  .نحكه عدا ركاية النسائي بمفظ مثمو

. كسفياف

كاختمؼ عنو؛ فركاه أيكب بف عتبة، عف يحيى،  يركيو يحيى بف أبي كثير،: قاؿ الدارقطني
عف  كعمي بف رككه، كىشاـ الدستكائي، كخالفو مىٍعمىر بف راشد،. عف أبي سممة، عف أبي ىريرة

. 10الصكاب كىك عف أبي ىريرة، عف ضمضـ بف جكس، يحيى بف أبي كثير،

                                                            
(. 3/10)، (1202): قتؿ الحية كالعقرب في الصالة، رقـ الحديث: السيك، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،1
 (.1/242)، (921): العمؿ في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
، (390): ما جاء في قتؿ الحية كالعقرب في الصالة، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
(2/234.) 
 (.2/475)، (10157: )، كرقـ(2/473)، (10120): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.1/423)، (1504): في قتؿ الحية كالعقرب في الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 5
 (.2/255)، (7463): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (.3/10)، (1202): قتؿ الحية كالعقرب في الصالة، رقـ الحديث: السيك، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،7
ما جاء في قتؿ الحية كالعقرب في الصالة، رقـ : إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 8

 (.1/394)، (1245): الحديث
(. 2/248)، (7373): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف جنبؿ، 9

(. 8/49)، (1409): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية الدارقطني، 10
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إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو عمي 
.  بف المبارؾ كىشاـ كسفياف

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى

 ، 2حسف صحيح: ك قاؿ الترمذم 1كقد صححو األلبانيصحيح، : الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيدي بف نىٍصرو قاؿ أىٍنبىأىنىا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث السابع عشر أخبرنا سيكى
ًبيعىةى بف كىٍعبو  مىمىةى عف رى عبد المَّسًو عف مىٍعمىر كىاألىٍكزىاًعيِّس عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف أبي سى

ٍجرىًة النبي افى المَّسًو رىبِّس  األىٍسمىًميِّس قاؿ كنت أىًبيتي ًعٍندى حي  فىكيٍنتي أىٍسمىعيوي إذا قاـ مف المَّسٍيًؿ يقكؿ سيٍبحى
ٍمًدًه اليكل 3اٍلعىالىًميفى اليكل ًبحى افى المَّسًو كى . 4ثيَّـس يقكؿ سيٍبحى

:  الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف سكيد المركزم أبك الفضؿ لقبو الشاه، راكية ابف المبارؾ، ثقة، مف العاشرة، : سكيد بف نصر
. ، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند5مات سنة أربعيف كلو تسعكف سنة، ركل لو الترمذم كالنسائي

: تخريج الحديث

 مف طريؽ 9 كأحمد8كأخرجو الترمذم.  مف طريؽ األكزاعي7 كابك عكانة6أخرجو النسائي
 مف طريؽ معاكية بف 3 كالطبراني2كأخرجو أبك عكانة.  مف طريؽ شيباف1كأخرجو ابف ماجو. ىشاـ

                                                            
(. 3/245)، (1245): ، رقـ الحديثصحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو األلباني، 1
(. 2/234)، (390): ما جاء في قتؿ الحية كالعقرب، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
 أال ترل إلى ، ألف الميؿ ييكل كؿ ساعة، يقاؿ مضى ىكل مف الميؿ كىزيع كأنو سمى بالمصدر،طائفة مف الميؿ:  اليكل3

 (.4/119)، ، الفارؽ في غريب الحديثالزمخشرم . كتقكض كانتصابو عمى الظرؼ،نيار الميؿأقكليـ 
 (.3/209)، (1618): ذكر ما يستفتح بو القياـ، رقـ الحديث: قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،4
 (.1/260 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 5
 (.3/209)، (1618): ذكر ما يستفتح بو القياـ، رقـ الحديث: قياـ الميؿ كتطكع النيار، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 6
، (1859): ثكاب السجكد كالترغيب في كثرة السجكد، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابمسند أبي عكانة أبك عكانة، 7
(1/499 .)
 (.5/480)، (3416): ما جاء في الدعاء إذا انتبو مف الميؿ، رقـ الحديث: الدعكات، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8

 (.4/57)، (16626)رقـ ك (16625): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 9
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 (األكزاعي كىشاـ كشيباف كمعاكية)جميعيـ  . مف طريؽ حسيف المعمـ4كأخرجو الطبراني. بف سالـ
كقد صرح يحيى بالسماع عند أبك عكانة في ركاية . تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى بمفظ نحكه

. األكزاعي

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو 
.  األكزاعي كىشاـ كشيباف كمعاكية كحسيف المعمـ

.  كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى

. 6حسف صحيح: قاؿ الترمذم، ك5صححو األلبانيصحيح، : الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا محمد بف رىاًفعو قاؿ حدثنا -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثامف عشر
سىًف مكلى بىًني  زَّساًؽ قاؿ أىٍنبىأىنىا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف عيمىرى بف ميعىتِّسبو عف اٍلحى عبد الرَّس

يىا قاؿ نعـ قاؿ عىمَّسٍف قاؿ  جي كَّس ٍبدو طىمَّسؽى اٍمرىأىتىوي تىٍطًميقىتىٍيًف ثيَّـس عيًتقىا أىيىتىزى نىٍكفىؿو قاؿ سيًرؿى بف عىبَّساسو عف عى
مىؿى أىٍفتىى ًبذىًلؾى رسكؿ المَّسًو  سىفي ىذا مف ىك لقد حى زَّساًؽ قاؿ بف اٍلميبىارىًؾ ًلمىٍعمىر اٍلحى  قاؿ عبد الرَّس

ٍخرىةن عىًظيمىةن  صى
7 .

: الترجمة لركاة الحديث

                                                                                                                                                                              
 (.2/1276)، (3879): ما يدعك بو إذا انتبو مف الميؿ، رقـ الحديث: الدعاء، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 1
، (1860): ثكاب السجكد كالترغيب في كثرة السجكد، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابمسند أبي عكانة أبك عكانة، 2
(1/499.) 
: إذا تعار الرجؿ مف فراشو، رقـ الحديث: ، بابكالدعاء، (5/57)، (4573): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 3
(. 245ص)، (771)ك (768)
: إذا تعار الرجؿ مف فراشو، رقـ الحديث: ، بابكالدعاء، (5/57)، (4575): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 4
 (.246ص)، (773)
(. 384ص)، (1218): ، رقـ الحديثمشكاة المصابيح األلباني، 5
 (.5/480)، (3416): ما جاء في الدعاء إذا انتبو مف الميؿ، رقـ الحديث: الدعكات، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6
 (.6/154)، (3428): طالؽ العبد، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 7
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كقاؿ أبك ... كاف مف الفقياء كأىؿ الصالح: ىك أبك الحسف مكلى بني نكفؿ، قاؿ أبك داكد :الحسف
مدني ثقة، كقاؿ ابف عبد : ثقة، كقاؿ أبك زرعة: ، كنسبو أبك حاتـ الرازم كقاؿ1معركؼ: الحسف
. 2اتفقكا عمى أنو ثقة: البر

، تقدمت 3المدني، ضعيؼ مف السادسة، ركل لو أبك داكد ك النسائي كابف ماجو: عمر بف معتب
. تراجـ بقية رجاؿ السند

: تخريج الحديث

 7كأخرجو الدارقطني.  مف طريؽ عمي بف المبارؾ6 كأحمد5 كالنسائي4أخرجو أبك داكد
عمي بف )جميعيـ .  مف طريؽ معاكية بف سالـ9كأخرجو الطبراني.  مف طريؽ شيباف8كالطبراني

كقد صرح يحيى  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف يحيى بمفظ نحكه (المبارؾ كشيباف كمعاكية بف سالـ
.  يالسماع عند أبك داكد كأحمد مف ركاية عمي بف المبارؾ

إال أف إسناد ىذا  كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى،
.  الحديث ضعيؼ، ألجؿ عمر بف معتب فيك ضعيؼ

 إسناده ضعيؼ، كعمر بف معتب ال يعرؼ، كقاؿ: "قاؿ االلباني: الحكـ الكمي عمى الحديث
 .10"في إسناده مقاؿ، كلـ يذىب إليو أحد مف العمماء" :الخطابي كالمنذرم

                                                            
(. 33/245)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
(. 12/77)، تيذيب التيذيب ابف حجر، 2
(. 1/417)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
(. 2/257)، (2187): في سنة طالؽ العبد، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
 (.6/154)، (3427): طالؽ العبد، رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،5
 (.1/229)، (2031): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
(. 3/311)، (252): المير، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتابسنف الدارقطني الدارقطني، 7
(. 10/329)، (10813): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 8
 (.10/330)، (10815): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 9

(. 2/229)، (375): في سنة طالؽ العبد، رقـ الحديث: ، بابضعيؼ أبي داكد األلباني، 10
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أخبرنا إسحاؽ بف إبراىيـ قاؿ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث التاسع عشر
ٍيرىةى  زَّساًؽ حدثنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو قاؿ حدثني أبك كىًثيرو أىنَّسوي سمع أىبىا ىيرى أىٍنبىأىنىا عبد الرَّس

ةى يقكؿ قاؿ رسكؿ المَّسًو  فِّسٍميىا1 إذا بىاعى أحدكـ الشَّساةى أك المَّسٍقحى . 3 2 فال ييحى

:  الترجمة لركاة الحديث

 السحيمي الغبرم اليمامي األعمى قيؿ ىك يزيد بف عبد الرحمف كقيؿ يزيد بف عبد اهلل بف :أبك كثير
، تقدمت 4أذينو أك بف غفيمة، ثقة، مف الثالثة، ركل لو البخارم في األدب المفرد كمسمـ كاألربعة

 .تراجـ بقية رجاؿ السند

: تخريج الحديث

 . مف طريؽ عمي بف المبارؾ كقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى بمفظ مثمو5أخرجو أحمد
. كقد صرح يحيى بف أبي كثير بالسماع في ركاية مىٍعمىرعند النسائي .مثمو

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو عمي 
. كىذه المتابعة دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف يحيى .بف المبارؾ

  .أخرجو الشيخاف مف طرؽ عديدة كبألفاظ متقاربة عف أبي ىريرة: الحكـ الكمي عمى الحديث

حدثنا محمد بف يحيى كىأىٍحمىدي بف :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث العشركف
زَّساًؽ أنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف أبي نىٍضرىةى عف أبي سىًعيدو قاؿ  األىٍزىىًر قاال ثنا عبد الرَّس

كاقاؿ رسكؿ المَّسًو  كا قبؿ أىٍف تيٍصًبحي  أىٍكًتري
1  .

                                                            
النياية إذا كانت غزيرة المبف، ابف األثير الجزرم، : الناقة القريبة العيد بالنتاج، كالجمع لقح كقد لقحت لقحان كناقة لقكح:  لقح1

 (.4/262)لقح، : ، مادةفي غريب الحديث كاألثر
ما  تفسير غريبالتي امتأل ضرعيا لبنان، كالجمع حفؿ كالمحفمة التي جعمت أم جمع المبف في ضرعيا كلـ يحمب، :  الحافؿ2

(. 1/389)، في الصحيحيف
 (.7/252)، (4486): المحفمة، رقـ الحديث: البيكع، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 3
 (.1/668)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
 (.2/481)، (10241): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
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. تـ بحثو عند مسمـ في الحديث الثاني :تخريج الحديث

حدثنا أبك بىٍكًر بف أبي شىٍيبىةى -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الكاحد كالعشريف
ـً بف  ٍمضى بَّساًح قاال ثنا سيٍفيىافي بف عييىٍينىةى عف مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف ضى مَّسدي بف الصَّس ميحى كى

ٍيرىةى أىفَّس النبي ٍكسو عف أبي ىيرى يَّسةً  جى الًة اٍلعىٍقرىًب كىاٍلحى دىٍيًف في الصَّس  أىمىرى ًبقىٍتًؿ األىٍسكى
2. 

. تـ بحثو عند النسائي الحديث السادس عشر :تخريج الحديث

ًمًؾ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الثاني كالعشريف حدثنا محمد بف عبد اٍلمى
زَّساًؽ ثنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف عيمىرى بف ميعىتِّسبو عف أبي  ٍيًو أبك بىٍكرو ثنا عبد الرَّس كى بف زىٍنجى

يىا؟  جي كَّس ٍبدو طىمَّسؽى اٍمرىأىتىوي تىٍطًميقىتىٍيًف ثيَّـس أيٍعًتقىا يىتىزى سىًف مكلى بىًني نىٍكفىؿو قاؿ سيًرؿى بف عىبَّساسو عف عى اٍلحى
ى ًبذىًلؾى رسكؿ المَّسًو : قاؿ زَّساؽً نعـ فىًقيؿى لو عىمَّسٍف قاؿ قىضى : قاؿ عبد المَّسًو بف اٍلميبىارىؾً :  قاؿ عبد الرَّس

ٍخرىةن عىًظيمىةن عمى عينيًقوً  سىًف ىذا صى مَّسؿى أبك اٍلحى . 3لقد تىحى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

. تـ بحثو عند النسائي الحديث الثامف عشر :تخريج الحديث

مىمىةي بف شىًبيبو ثنا :-  رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الثالث كالعشريف حدثنا سى
مىمىةى  زَّساًؽ أىٍنبىأىنىا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف ًعٍكًرمىةى عف عبد المَّسًو بف رىاًفعو مكلى أيِّـس سى عبد الرَّس

ٍبًس اٍلميٍحًرـً فقاؿ قاؿ رسكؿ المَّسًو  ك عف حى اجى بف عىٍمرو جَّس  مف كيًسرى أك مىًرضى أك قاؿ سىأىٍلتي اٍلحى
دىؽى قاؿ  ٍيرىةى فىقىاال صى دَّسٍثتي ًبًو بف عىبَّساسو كىأىبىا ىيرى جُّي مف قىاًبؿو قاؿ ًعٍكًرمىةي فىحى مىٍيًو اٍلحى ؿَّس كىعى عىرىجى فىقىٍد حى

مىيَّس أك قرأت عميو اًحًب الدَّسٍستيكىاًريِّس فىأىتىٍيتي ًبًو مىٍعمىرا فىقىرىأى عى ٍزًء ًىشىاـو صى ٍدتيوي في جي جى زَّساًؽ فىكى . 4عبد الرَّس

. تـ بحثو عند أبك داكد الحديث السادس :تخريج الحديث
                                                                                                                                                                              

، (1189): مف ناـ عف كتر أك نسيو، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 1
(1/375.) 
 (.1/394)، (1245): إمامة الصالة كالسنة فييا، رقـ الحديث: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
(. 1/673)، (2082): مف طمؽ أمةن تطميقتيف ثـ اشتراىا رقـ الحديث: الطالؽ، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 3
 (.2/1028)، (3078): المحصر، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 4
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ما تفرد فيو : المطمب الثاني

زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث األكؿ ٍنبىؿو ثنا عبد الرَّس حدثنا أىٍحمىدي بف حى
اًبًر بف عبد المَّسًو  مَّسًد بف عبد الرحمف بف ثىٍكبىافى عف جى أخبرنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف ميحى

ـى رسكؿ المَّسًو  ري الصَّسالةى قاؿ أىقىا ا يىٍقصي  ًبتىبيكؾى ًعٍشًريفى يىٍكمن
1 .

:  الترجمة لركاة الحديث

ىك محمد بف عبد الرحمف بف ثكباف العامرم، عامر قريش المدني، ثقة، مف الثالثة، : بف ثكباف
 .، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند2ركل لو الجماعة

: تخريج الحديث

ىذا حديث معمكؿ باإلرساؿ ركاه مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كثير كتفرد فيو كىك مما سمعو 
.  3بالبصرة:  أيف سمع مف يحيى بف أبي كثير؟ قاؿ،منو بالبصرة، كقد سئؿ أحمد

إف عمي بف المبارؾ كغيره مف : كأعمو الترمذم، كالدارقطني باإلرساؿ كاالنقطاع كقاؿ
سألت محمدان عف : كقاؿ الترمذم .4الحفاظ قد رككه عف يحيى بف أبي كثير عف ابف ثكباف مرسالن 

غير مىٍعمىر يرسمو ال :  كقاؿ أبك داكد.5مرسالن  يركيو ابف ثكباف عف النبي : ىذا الحديث فقاؿ
 تفرد مىٍعمىر بركايتو مسندان كركاه عمي بف المبارؾ كغيره عف النبي : كقاؿ البييقي. 6يسنده
  .7مرسالن 

                                                            
 (.2/11)، (1235): إذا أقاـ بأرض العدك يقصر، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
 (.1/492)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
مكتبة العمـك . 1زياد محمد منصكر، ط: ، تحقيؽسؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد في جرح الركاة كتعديميـ ابف حنبؿ، أحمد، 3

 (.1/241)، (ىػ1414)المدينة المنكرة، : كالحكـ
: صالة المسافريف، رقـ الحديث: ، كتاب(ـ1989/ىػ1419)بيركت، : دار الكتب العممية. 1، طالتمخيص الحبير ابف حجر، 4
(606) ،(2/114 .)
(. 1/95)، (158): ما جاء في تقصير الصالة، رقـ الحديث: أبكاب الصالة، باب: ، كتاب، عمؿ الترمذم الكبير الترمذم5
(. 2/11)، (1235): إذا أقاـ بأرض العدك يقصر، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
 (.3/152)، (5260): مف قاؿ يقصر أبدان ما لـ يجمع مكثان، رقـ الحديث: ، بابسنف البييقي الكبرل البييقي، 7
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، كفيما سبؽ رد  كابف الممقف في صحيحو، كصححو النككم1ىذا الحديث ركاه ابف حباف
ىك حديث صحيح اإلسناد عمى شرط البخارم : "عمى النككم الذم صححو في الخالصة كقاؿ

: ، كعمى ابف الممقف الذم قاؿ2"كمسمـ، ال يقدح فيو تفرد مىٍعمىر، فإنو ثقة حافظ فزيادتو مقبكلة
 .3"مىٍعمىر إماـ مجمع عمى جاللتو فال يضر تفرده بو"

 .4ضعيؼ النقطاعو، إال أف األلباني قد صححو: الحكـ الكمي عمى الحديث

مَّسدي بف رىاًفعو -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الثاني ميحى حدثنا محمد بف يحيى كى
زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف يحيى  يىٍحيىى بف ميكسىى قالكا حدثنا عبد الرَّس مىٍحميكدي بف غىٍيالفى كى النَّسٍيسىابيكًرمُّي كى
ًديجو عف  ابف أبي كىًثيرو عف إبراىيـ بف عبد المَّسًو بف قىاًرظو عف السَّساًرًب بف يىًزيدى عف رىاًفًع بف خى

كـي :  قاؿ النبي ـي كىاٍلمىٍحجي اًج  أىٍفطىرى اٍلحى
5 .

:  الترجمة لركاة الحديث

صحابي صغير لو أحاديث قميمة، مات سنة إحدل كتسعيف، كىك آخر مف مات : السارب بف يزيد
. 6بالمدينة مف الصحابة، ركل لو الجماعة

ىك صدكؽ، مف الثالثة، ركل لو البخارم في األدب كمسمـ كأبك داكد : ظإبراىيـ بف عبد اهلل بف قار
 . كقد تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند.7كالنسائي كابف ماجو

                                                            
، ذكر اإلباحة لممسافر إذا أقاـ في منزؿ أك مدينة كلـ ينك إقامة أربع بيا أف يقصر الصالة، صحيح ابف حباف ابف حباف، 1

 (.6/456)، (2749): رقـ الحديث
: مؤسسة الرسالة. 1حسيف إسماعيؿ الجمؿ، ط: ، تحقيؽفي ميمات السنف كقكاعد اإلسالـ خالصة األحكاـ النككم، 2

، (2568): إذا دخؿ بمدان فنكل فيو إقامة، رقـ الحديث المسافر: صالة المسافريف، باب: ، كتاب(ـ1997/ىػ1418)بيركت، 
(2/734.) 
(. 4/538)، البدر المنير ابف الممقف، 3
ركاء الغميؿ، (4/392)، (1120): ، رقـ الحديثصحيح أبي داكد األلباني، 4 (. 3/23)، (574): ، رقـ الحديثكا 
، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5 كقاؿ حديث . (3/144)، (774): كراىية الحجامة لمصائـ، رقـ الحديث: الصـك

. حسف صحيح
 (.1/228)، تقريب التيذيب ابف حجر، 6
(. 1/99 )تقريب التيذيب، ابف حجر، 7
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 :تخريج الحديث

 مف طريؽ معاكية "السنف الكبرل"  في2 كالبييقي"المستدرؾ" في 1ىذا الحديث أخرجو الحاكـ
  .بف أبي سالـ كقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى بف أبي كثير

حديث " :قاؿ يحيى بف معيفك .3"ىذا الحديث عندم باطؿ: "كأعمو أبك حاتـ الرازم فقاؿ
  .ىك غمط: كقاؿ إسحاؽ بف منصكر .4"رافع أضعفيا

: سألت إسحاؽ بف منصكر عنو فأبى أف يحدثني بو عف عبد الرزاؽ كقاؿ" :قاؿ الترمذم
ركل ىشاـ الدستكائي عف يحيى بف أبي كثير عف إبراىيـ بف عبد اهلل : ىك غمط، قمت ما عمتو؟ قاؿ

كسب الحجاـ خبيث كمير : "قاؿ بف قارظ عف السائب بف يزيد عف رافع بف خديج عف النبي 
سألت محمدان عف ىذا "": العمؿ الكبير"كقاؿ الترمذم في . 5"البغي خبيث كثمف الكمب خبيث
فيذا الحديث مما أخطأ فيو مىٍعمىر فكأنو دخؿ لمىٍعمىر حديث في  .6"الحديث فقاؿ ىك غير محفكظ

. حديث

أكثر األحاديث :  قاؿ ابف الجكزم.7ضعيؼ، كالمحفكظ  حديث ثكباف: الحكـ الكمي عمى الحديث
 .8ضعاؼ

ًمًؾ بف أبي :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم :الحديث الثالث حدثنا محمد بف عبد اٍلمى
مَّسًد بف عبد الرحمف بف  ٍيعو حدثنا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف ميحى رى الشَّسكىاًرًب حدثنا يىًزيدي بف زي

                                                            
، رقـ الحديث: ، كتابالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 1  (.1/592)، (1562): الصـك
، (8281): الحديث الذم ركم في اإلفطار بالحجامة، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابالسنف الكبرل البييقي، 2
(4/441 .)
(. 1/249)، (732): ، رقـ الحديثالعمؿ ابف أبي حاتـ، 3
 (.4/177)الحجامة كالقيئ لمصائـ، : ، بابفتح البارم ابف حجر، 4
، باب: ، كتابعمؿ الترمذم الكبير الترمذم، 5 (. 1/122)، (208): كراىية الحجامة لمصائـ، رقـ الحديث: الصـك
، باب: ، كتابعمؿ الترمذم الكبير الترمذم، 6  (.1/122)، (208): كراىية الحجامة لمصائـ، رقـ الحديث: الصـك
، باب:، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 7 (. 2/308)، (2367): في الصائـ يحتجـ، رقـ الحديث: الصـك
مسألة الحجامة تفطر الحاجـ كالمحجـك خالفان ألكثرىـ لنا، : الصياـ، باب: ، كتابالتحقيؽ في مسارؿ الخالؼ ابف الجكزم، 8
(2/90 .)
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ٍغرىل فقاؿ  اًبرو قاؿ قيٍمنىا يا رىسيكؿى المَّسًو ًإنَّسا كنا نىٍعًزؿي فىزىعىمىٍت اٍليىييكدي أنيا اٍلمىٍكءيكدىةي الصُّي ثىٍكبىافى عف جى
.  1كىذىبىٍت اٍليىييكدي ًإفَّس المَّسوى إذا أىرىادى أىٍف يىٍخميقىوي فمـ يىٍمنىٍعوي 

. كميـ ثقات ما عدا محمد بف عبد الممؾ فيك صدكؽ، تقدمت تراجميـ :الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

ىذا الحديث مف ركاية مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كثيركقد تفرد بو مىٍعمىر عف يحيى، كقد 

اختمؼ ىشاـ الدستكائي كمىٍعمىر بركايتيما عف يحيى، فقد ركاه ىشاـ عف يحيى عف بف ثكباف عف 

عف  ، كركاه مىٍعمىر عف يحيى عف ابف ثكباف عف جابر2الحديث...أبي رفاعة عف أبي سعيد الخدرم

.   عف النبي

كىشاـ  .3"حديث ىشاـ الدستكائي أشبو مف حديث مىٍعمىر" :كأعمو أبك حاتـ الرازم بقكلو

ليس أحد أثبت في يحيى بف أبي كثير " : كما قاؿ اإلماـ أحمد،الدستكائي أثبت مف مىٍعمىر في يحيى

. 4"مف ىشاـ الدستكائي

. 5ضعيؼ، إال إف األلباني قد صححو:  الحكـ الكمي عمى الحديث

زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الرابع حدثنا محمد بف يحيى ثنا عبد الرَّس
رىٍجتي مع رسكؿ  أىٍنبىأىنىا مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كىًثيرو عف عبد المَّسًو بف أبي قىتىادىةى عف أبيو قاؿ خى

مىٍمتي عميو كىاٍصطىٍدتيوي فىذىكىٍرتي شىٍأنىوي المَّسًو  ابيوي كلـ أيٍحًرـٍ فىرىأىٍيتي ًحمىارنا فىحى ـى أىٍصحى ٍيًبيىًة فىأىٍحرى دى  زىمىفى اٍلحي

                                                            
(. 3/442)، (1136): ما جاء في العزؿ، رقـ الحديث: النكاح، باب: ، كتاب جامع الترمذم الترمذم،1
(. 3/53)، (11520: )، كرقـ(3/51)، (11495): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
 (.1/437)، (1314): ، رقـ الحديثالعمؿ ابف أبي حاتـ، 3
(. 1/334)أىؿ البصرة، : ، باب، سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد ابف حنبؿ4
 (.6/382)، (1887): ما جاء في العزؿ، رقـ الحديث: ، بابصحيح أبي داكد األلباني، 5
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ذىكىٍرتي أىنِّسي لـ أىكيٍف أىٍحرىٍمتي كىأىنِّسي إنما اٍصطىٍدتيوي لؾ فىأىمىرى النبيًلرىسيكًؿ المَّسًو  ابىوي أىٍف   كى  أىٍصحى
. 1يىٍأكيميكهي كلـ يىٍأكيٍؿ منو حيف أىٍخبىٍرتيوي أىنِّسي اٍصطىٍدتيوي لو

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

كأخرجو .  مف طريؽ ىشاـ الدستكائي6 كأحمد5 كالدارمي4 كالنسائي3 كمسمـ2أخرجو البخارم
 مف طريؽ معاكية بف 9 كالنسائي8كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ عمي بف المبارؾ7كأخرجو البخارم

تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  (ىشاـ الدستكائي كعمي بف المبارؾ كمعاكية بف سالـ)جميعيـ . سالـ
. يحيى بمفظ نحكه دكف قكلو اصطدتو لؾ كقكلو لـ يأكؿ منو

 12كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ عثماف بف عبد اهلل بف مكىب11 كالنسائي10كأخرجو البخارم
عثماف بف مكىب كأبك حاـز تابعا يحيى في الركاية )كالىما . مف طريؽ أبك حاـز سممة بف دينار

                                                            
 (.2/1033)، (3093): الرخصة في ذلؾ إذا لـ يصد لو، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 1
 (.2/647)، (1725): رقـ الحديث" ال تقتمكا الصيد كأنتـ حـر" قكلو تعالى: الحج، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3 (. 2/853)، (1196): تحريـ الصيد لممحـر
: إذا ضحؾ المحـر ففطف الحالؿ لمصيد فقتمو أيأكمو أـ ال، رقـ الحديث: مناسؾ الحج، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 4
(2824) ،(5/185 .)
، (1826): في أكؿ لحـ الصيد لممحـر إذا لـ تصيد ىك، رقـ الحديث: المناسؾ، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 5
(2/59 .)
 (.5/301)، (22622): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
، (1726): إذا رأل المحرمكف صيدان فضحككا ففطف الحالؿ، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 7
(. 4/1525)، (3918: )غزكة الحديبية، رقـ الحديث: ككتاب المغازم، باب. (2/647)
، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 8  (.2/854)، (1196): تحريـ الصيد لممحـر
: إذا ضحؾ المحـر ففطف الحالؿ لمصيد فقتمو أيأكمو أـ ال، رقـ الحديث: مناسؾ الحج، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،9
(2824) ،(5/185.) 

، (1728): ال يشير المحـر إلى الصيد لكي يصطاد الحالؿ، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 10
(2/648 .)

، (2826): إذا أشار المحـر إلى الصيد فقتمو الحالؿ، رقـ الحديث: مناسؾ الحج، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 11
(5/186.) 

، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 12 (. 2/855)، (1196): تحريـ الصيد لممحـر
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كقد صرح يحيى بالسماع في ركاية ىشاـ الدستكائي كمعاكية بف سالـ . قىتىادىةعف عبد اهلل بف أبي 
  .عند مسمـ

إسناد الحدديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف يحيى تابعو 
دكف قكلو إنما اصطدتو . قىتىادىةىشاـ كعمي كمعاكية، كتكبع يحيى في الركاية عف عبد اهلل بف أبي 

لؾ كقكلو لـ يأكؿ منو فيذه الزيادة أخطأ فييا مىٍعمىر فقد ركاه ىشاـ الدستكائي كعمي بف المبارؾ 
كركاه أبك حاـز كعبد اهلل بف مكىب مف غير طريؽ . كمعاكية عف يحيى كلـ يذكركا ىاتيف المفظتيف

  .يحيى كلـ يذكرا المفظتيف

لـ يأكؿ منو حيف أخبرتو ): كقكلو (إنما اصطدتو لؾ)ىذه الزيادة : 1قاؿ أبك بكر النيسابكرم
.   غير مىٍعمىر في ىذا اإلسنادقىتىادىة، ال أعمـ أحدان ذكره في خبر أبي (أخبرتو أني اصطدتو لؾ

كالظاىر أف ىذا الذم انفرد بو مىٍعمىر غمط، فإف في الصحيحيف أف : 2صاحب التنقيحكقاؿ 
 . أكؿ منو أف النبي 

ممخص المبحث الرابع 

 ان  حديثسبعة كعشريفبمغ عدد مركيات مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كثير في الكتب الستة 
: عمى النحك التاليحديثان  ثمانية عشر تكرار دكف ك،بالمكرر

 . عند اإلماـ البخارمحديثه كاحده  -
 .عند اإلماـ مسمـأحاديث  كثالثة -
 .عند اإلماـ أبك داكدأحاديث  كثالثة -
 . عند اإلماـ الترمذمأحاديث كتسعة -

                                                            
(. 2/291)، (248): المكاقيت، رقـ الحديث: الحج، باب: ، كتابسنف الدارقطني الدارقطني، 1
، تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ: (ىػ744) ابف عبد اليادم، شمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادم الحنبمي ت2

، رقـ (ـ2007/ىػ1428)الرياض، : أضكاء السمؼ. 1سامي بف محمد بف جاد اهلل كعبد العزيز بف ناصر الخباني، ط: تحقيؽ
(. 3/489)، (2167): الحديث
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 . عند اإلماـ النسائيأحاديث كستة -
.  عند ابف ماجوأحاديث كخمسة -

. ا أحاديث تفرد فيوأربعة متابعات، كا لوان  حديثثالثة كعشركفمنيا ك

فقد أخرج البخارم  :منيج الشيخاف في إخراج حديث مىٍعمىر عف يحيى بف أبي كثيركأما 
كأما اإلماـ ،  كلـ أجد لو متابعة في صحيحو، كىك أيضان مف ركاية البصرييف عف مىٍعمىران  كاحدان حديث

.  أحاديث أكرد ليا متابعات في صحيحوثالثةمسمـ فقد أخرج 
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المبحث الخامس 
ٍعمىر عف البصرييف  مركيات مى

مركيات مىٍعمىر عف عاصـ بف سميماف : المطمب األكؿ

 :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

ىك عاصـ بف سميماف األحكؿ، أبك عبد الرحمف البصرم، مكلى بني تميـ كيقاؿ مكلى 
. 1عثماف بف عفاف كيقاؿ مكلى بف زياد، مات سنة إحدل أك اثنتيف كأربعيف كمئة

 :أقكاؿ العمماء فيو

 .2"كاف ثقة كثير الحديث: "قاؿ ابف سعد -
 .3"بصرم ثقة" :كقاؿ أبك زرعة"... صالح الحديث" :كقاؿ أبك حاتـ -
 .4"بصرم تابعي ثقة: "كقاؿ العجمي -
ثقة مف الرابعة لـ يتكمـ فيو إال القطاف بسبب دخكلو في الكالية ركل لو : "كقاؿ ابف حجر -

. 5الجماعة

 :ما تكبع فيو

زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث األكؿ ٍيدو أخبرنا عبد الرَّس مى كحدثنا عبد بف حي
ٍكـى كال  اًرًض تىٍقًضي الصَّس اًرشىةى فقمت ما بىاؿي اٍلحى أخبرنا مىٍعمىر عف عىاًصـو عف ميعىاذىةى قالت سىأىٍلتي عى

لىًكنِّسي أىٍسأىؿي قالت كاف ييًصيبينىا ذلؾ فىنيٍؤمىري  كًريَّسةو كى ري كًريَّسةه أىٍنًت قمت لىٍستي ًبحى ري تىٍقًضي الصَّسالةى فقالت أىحى
الةً  اًء الصَّس ٍكـً كال نيٍؤمىري ًبقىضى اًء الصَّس . 6ًبقىضى

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث
                                                            

(. 490-13/485)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
(. 7/256)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 2
 (.6/343)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 3
(. 2/8)، معرفة الثقات العجمي، 4
(. 1/285)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
(. 1/265)، (335): كجكب قضاء الصـك دكف الصالة، رقـ الحديث: الحيض، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
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: تخريج الحديث

 مف 6 كأحمد5 كالدارمي4كأخرجو مسمـ. قىتىادىة مف طريؽ 3 كأحمد2 كالنسائي1أخرجو البخارم
 مف 12 كأحمد11 كالدارمي10 كالنسائي9 كالترمذم8 كأبك داكد7كأخرجو مسمـ. مف طريؽ يزيد الرشؾ

  .تابعكا عاصـ في الركاية عف معاذة ( كيزيد الرشؾ كأبك قالبةقىتىادىة)جميعيـ . طريؽ أبي قالبة

.  إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عاصـ في الركاية عف معاذة

.  كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف عاصـ

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ عمى الحديث

ٍجرو السَّسٍعًدمُّي حدثنا -: رحمو اهلل تعالى-  قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الثاني ًميُّي بف حي حدثني عى
اًرًث عف عبد المَّسًو بف عىبَّساسو أىنَّسوي  يىاًدمِّس عف عبد المَّسًو بف اٍلحى اًحًب الزِّس ًميًد صى إسماعيؿ عف عبد اٍلحى
مَّسدنا رسكؿ المَّسًو فال تىقيٍؿ  قاؿ ًلميؤىذِّسًنًو في يىٍكـو مىًطيرو إذا قيٍمتى أىٍشيىدي أىٍف ال ًإلىوى إال اهلل أىٍشيىدي أىفَّس ميحى

                                                            
 (.1/122)، (315): ال تقضي الحائض الصالة، رقـ الحديث: الحيض، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
 (.4/191)، (2318): كضع الصياـ عف الحائض، رقـ الحديث: الصياـ، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 2
: ، كرقـ(6/97)، (24677: )، كرقـ(6/94)، (24677): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
(. 6/143)، (25152): كرقـ (.6/120)، (24930)
، (335): كجكب قضاء الصـك عمى الحائض دكف الصالة، رقـ الحديث: الحيض، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(1/265.) 
، (981): في الحائض تقضي الصـك كال تقضي الصالة، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 5
(. 1/252)، (988)كرقـ  (1/251)
 (.6/185)، (25560): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
، (335): كجكب قضاء الصـك عمى الحائض دكف الصالة، رقـ الحديث: الحيض، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 7
(1/265.) 
 (.1/207)، (631): في الحائض ال تقضي الصالة، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 8
، (130): ما جاء في الحائض أنيا ال تقضي الصالة، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 9
(1/234 .)

 (.1/191)، (382): سقكط الصالة عف الحائض، رقـ الحديث: الحيض كاإلستحاضة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 10
، (980): في الحائض تقضي الصـك كال تقضي الصالة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 11
(1/250.) 

(. 6/32)، (24082): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 12
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بيكفى مف ذىا قد فىعىؿى  كا ذىاؾى فقاؿ أىتىٍعجى ـٍ قاؿ فىكىأىفَّس الناس اٍستىٍنكىري مُّيكا في بيييكًتكي الًة قيٍؿ صى يَّس عمى الصَّس حى
نِّسي كىرًٍىتي أىٍف أحرجكـ فىتىٍمشيكا في الطِّسيًف كىالدَّسٍحضً  اً  ميعىةى عىٍزمىةه كى ٍيره ًمنِّسي ًإفَّس اٍلجي ذىا مف ىك خى

1 .

ٍيدو أخبرنا  مى اًمرو عف شيٍعبىةى ح كحدثنا عبد بف حي ٍيدو حدثنا سىًعيدي بف عى مى كحدثناه عبد بف حي
اًرًث أىفَّس بف عىبَّساسو أىمىرى  ًؿ عف عبد المَّسًو بف اٍلحى اًصـو األىٍحكى زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر كالىما عف عى عبد الرَّس
ذىكىرى في حديث مىٍعمىر فىعىمىوي  ـٍ كى ًديًثًي ميعىةو في يىٍكـو مىًطيرو ًبنىٍحًك حى ميؤىذِّسنىوي في حديث مىٍعمىر في يىٍكـً جي

ٍيره ًمنِّسي يىٍعًني النبي . 2 مف ىك خى

: الترجمة لركاة الحديث

 األنصارم، البصرم، أبك الكليد، نسيب بف سيريف، ثقة، مف الثالثة، ركل لو :عبد اهلل بف الحارث
 .3الجماعة

ربما كىـ، مف التاسعة، : الضبعي، أبك محمد البصرم، ثقة صالح، كقاؿ أبك حاتـ: سعيد بف عامر
 .، كتقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند4مات سنة ثماف كمائتيف كلو ست كثمانكف، ركل لو الجماعة

:  تخريج الحديث

كأخرجو .  مف طريؽ عبد الحميد صاحب الزيادم7 كأبك داكد6 كمسمـ5أخرجو البخارم
تابعا عاصـ في الركاية عف عبد . (عبد الحميد كأيكب)كالىما .  مف طريؽ أيكب1 كمسمـ8البخارم

. عبد اهلل بف الحارث

                                                            
(. 2/104)دحض، : ، مادةالنياية في غريب الحديث كاألثرأم الزلؽ، ابف األثير الجزرم، :  الدحض1
، (699): الصالة في الرحاؿ في المطر، رقـ الحديث: صالة المسافريف كقصرىا، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(1/486.) 
 (.1/299)، تقريب التيذيب ابف حجر، 3
 (.1/237)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
الجماعة : ، ككتاب(1/223)، (591): الكالـ في األذاف، رقـ الحديث: األذاف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5

 (.1/237)، (637): ىؿ يصمي اإلماـ بمف حضر كىؿ يخطب يـك الجمعة في المطر، رقـ الحديث: كاإلمامة، باب
 (.1/485)، (699): صالة المسافريف كقصرىا، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
 (.1/280)، (1066): التخمؼ عف الجماعة في الميمة الباردة، رقـ الحديث: الصالة، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 7

 (.1/223)، (591): الكالـ في األذاف، رقـ الحديث: األذاف، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 8
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 مف طريؽ عباد بف عباد الميمبي كقد تابع مىٍعمىر في الركاية عف 2كأخرجو ابف ماجو
  .عاصـ

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع عاصـ في الركاية عف عبد اهلل بف 
.  الحارث تابعو عبد الحميد كأيكب، كتكبع مىٍعمىر في الركاية عف عاصـ تابعو عباد بف عباد كشعبة

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف عاصـ

 .متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

ٍيدو -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ مسمـ :الحديث الثالث مى ٍبدي بف حي حدثنا إسحاؽ بف إبراىيـ كىعى
ـى  جى زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف عىاًصـو عف الشَّسٍعًبيِّس عف بف عىبَّساسو قاؿ حى كالمفظ ًلعىٍبدو قاال أخبرنا عبد الرَّس

ةى فىأىٍعطىاهي النبي  النبي  ٍبده ًلبىًني بىيىاضى لىٍك كاف عى ًريبىًتًو كى فَّسؼى عنو مف ضى ـى سىيِّسدىهي فىخى كىمَّس  أىٍجرىهي كى
. 4  لـ ييٍعًطًو النبي3سيٍحتنا

: الترجمة لركاة الحديث

ىك عامر بف شراحيؿ الشعبي أبك عمرك، ثقة مشيكر فقيو فاضؿ، مف الثالثة، قاؿ : الشعبي
، كتقدمت تراجـ 5ما رأيت أفقو منو، مات بعد المائة كلو نحك مف ثمانيف، ركل لو الجماعة: مكحكؿ

 .بقية رجاؿ السند

: تخريج الحديث

كىناؾ  . مف طريؽ جابر كقد تابع عاصمان في الركاية عف الشعبي بمفظ نحكه6أخرجو أحمد
  1.متابعة لمتابعي أخرجيا البخارم مف طريؽ عكرمة عف ابف عباس

                                                                                                                                                                              
 (.1/485)، (699): صالة المسافريف كقصرىا، رقـ الحديث: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
، (939): الجماعة في الميمة المطيرة، رقـ الحديث: إقامة الصالة كالسنة فييا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
(1/302 .)
، كاألثر ، النياية في غريب الحديثالحراـ الذم ال يحؿ كسبو ألنو يسحت البركة أم يذىبيا، ابف األثير الجزرم:  السحت3

 (.2/345)سحت، : مادة
(. 3/1205)، (1577): حؿ أجرة الحجامة، رقـ الحديث: المساقاة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 4
(. 1/287)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
، (2906: )، كرقـ(1/241)، (2155: )، كرقـ(1/234)، (2091): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (.1/324)، (2981: )، كرقـ(1/316)
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الجعفي فيك ضعيؼ، كقد تكبع عاصـ في الركاية عف  إسناد أحمد ضعيؼ ألجؿ جابر
الشعبي كىذه المتابعة ضعيفة كلـ يتابع مىٍعمىر في الركاية عف عاصـ إال أف الحديث ركم مف طرؽ 

. كثيرة عف ابف عباس

صحيح أخرجو مسمـ، كأخرجو البخارم مف ركاية عكرمة عف ابف عباس : الحكـ الكمي عمى الحديث
. بمفظ نحكه

ٍيبو حدثنا أبك -: رحمو اهلل تعالى-  قاؿ اإلماـ مسمـ: الحديث الرابع حدثنا محمد بف اٍلعىالًء أبك كيرى
ؿه فىاٍنطىمىٍقتي معو فىًجيءى  مىٍيمىافى بف اٍلميًغيرىًة عف ثىاًبتو عف أىنىسو قاؿ دىعىا رىسيكؿى المَّسًو رىجي أيسىامىةى عف سي

عىٍمتي أيٍلًقيًو  ييٍعًجبيوي قاؿ فمما رأيت ذلؾ جى عىؿى رسكؿ المَّسًو يىٍأكيؿي مف ذلؾ الدُّيبَّساًء كى ًبمىرىقىةو فييا ديبَّساءه فىجى
.  إليو كال أىٍطعىميوي قاؿ فقاؿ أىنىسه فما ًزٍلتي بىٍعدي ييٍعًجبيًني الدُّيبَّساءي 

زَّساًؽ أخبرنا مىٍعمىر عف ثىاًبتو  ٍيدو جميعا عف عبد الرَّس مى ٍبدي بف حي اجي بف الشَّساًعًر كىعى جَّس كحدثني حى
يَّساطنا دىعىا رىسيكؿى المَّسًو كزاد قاؿ ثىاًبته فىسىًمٍعتي  اًلؾو أىفَّس رىجيالن خى ًؿ عف أىنىًس بف مى اًصـو األىٍحكى اٍلبينىاًنيِّس كىعى

ًنعى  ـه بىٍعدي أىٍقًدري عمى أىٍف ييٍصنىعى فيو ديبَّساءه إال صي ًنعى لي طىعىا . 2أىنىسنا يقكؿ فما صي

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

كقد تكبع مىٍعمىر .  عند اإلماـ مسمـ الحديث الثانياٍلبينىاًنيِّ تـ بحثو  أيضان في مركيات ثابت 
في الركاية عف ثابت تابعو سميماف بف المغيرة كتكبع عاصـ في الركاية عف أنس تابعو إسحاؽ 

  . كثابتقىتىادىةكثمامة ك

اًرًث :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري :الحديث الخامس ك بف يحيى بف اٍلحى أخبرني عىٍمري
مىٍيمىافى عف  اًصـً بف سي قاؿ حدثنا أىٍحمىدي بف أبي شيعىٍيبو قاؿ حدثنا ميكسىى بف أىٍعيىفى عف مىٍعمىر عف عى
                                                                                                                                                                              

  (.2/796)، (2159): خراج الحجاـ، رقـ الحديث: اإلجارة، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 1
، (2041): جكاز أكؿ المرؽ كاستحباب أكؿ اليقطيف، رقـ الحديث: األشربة، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 2
(3/1615 .)
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الىطىٍتوي  ٍمتى كىٍمبىؾى فىخى ٍيًد فقاؿ إذا أىٍرسى اًتـو أىنَّسوي سىأىؿى رىسيكؿى المَّسًو عف الصَّس اًمرو الشَّسٍعًبيِّس عف عىًدمِّس بف حى عى
ِّـس عمييا فال تىٍأكيٍؿ فىًإنَّسؾى ال تىٍدًرم أىيَّسيىا قىتىمىوي  . 1أىٍكميبه لـ تيسى

: الترجمة لركاة الحديث

ىك الجزرم مكلى قريش، أبك سعيد، ثقة، عابد، مف الثامنة، مات سنة خمس أك : مكسى بف أعيف
 .2سبع كسبعيف، ركل لو البخارم كمسمـ كأبك داكد كالنسائي كابف ماجو

ىك أحمد بف عبد اهلل بف أبي شعيب مسمـ الحراني، أبك الحسف، مكلى : أحمد بف أبي شعيب
قريش، ثقة، مف العاشرة، مات سنة ثالث كثالثيف كقيؿ غير ذلؾ، ركل لو البخارم كأبك داكد 

 .3كالترمذم كالنسائي

 الحمصي، ثقة، مف الثانية عشرة، مات بعد الثمانيف، ركل لو :عمرك بف يحيى بف الحارث
 .4النسائي

: تخريج الحديث

  8كأخرجو البخارم. رػػ مف طريؽ عبد اهلل بف أبي السؼ7ائيػػػػ كالنس6ـػػ كمسؿ5ارمػػأخرجو البخ

                                                            
(. 7/182)، (4268): إذا كجد مع كمبو كمبان لـ يسـ عميو، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1

: في الذم يرمي الصيد فيقع في الماء، رقـ الحديث: ، كباب(7/183)، (4275): الكمب يأكؿ مف الصيد، رقـ: كباب
(4299) ،(7/192 .)
(. 1/549)، تقريب التيذيب ابف حجر، 2
 (.1/81)، المصدر السابؽ 3
 (.1/428)، المصدر السابؽ 4
(. 1/76)، (173): الماء الذم يغسؿ بو شعر اإلنساف، رقـ الحديث: الكضكء، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 5

إذا كجد مع الصيد : الذبائح كالصيد، باب: ككتاب. (2/725)، (1949): تفسير المشبيات، رقـ الحديث: البيكع، باب: ككتاب
 (.5/2090)، (5168): كمبان آخر، رقـ الحديث

(. 3/1529)، (1929): الصيد بالكالب المعممة، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 6
(. 7/182)، (4273ك4272): إذا كجد مع كمبو كمبان غيره، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 7
ما : ، كباب..."يسألكنؾ ماذا أحؿ ليـ" إذا أكؿ الكمب كقكلو تعالى: الذبائح كالصيد، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 8

 (.5/2090)، (5169): جاء في التصيد، رقـ الحديث
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 مف 6 كالنسائي5كأخرجو مسمـ . مف طريؽ بياف بف بشر4 كأحمد3 كابف ماجو2 كأبك داكد1كمسمـ
 9كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ سعيد بف مسركؽ8 كالنسائي7كأخرجو مسمـ. طريؽ زكريا بف أبي زائدة

.  مف طريؽ مجالد12 كالترمذم11كأخرجو أبك داكد.  مف طريؽ الحكـ بف عتيبة10 كالنسائي9مسمـ
تابعكا عاصـ في الركاية عف  (عبد اهلل بف أبي السفر كبياف كزكريا كسعيد كالحكـ كمجالد)جميعيـ 

  .الشعبي بمفظ نحكه

.  مف طريؽ عمي بف مسير14كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ ثابت بف يزيد13كأخرجو البخارم
 مف 18كأخرجو أبك داكد.  مف طريؽ عبد اهلل بف المبارؾ17 كالنسائي16 كالترمذم15كأخرجو مسمـ
ثابت كعمي بف )جميعيـ .  مف طريؽ عباد بف عباد الميمبي19كأخرجو الدارقطني. طريؽ حماد

  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف عاصـ بمفظ نحكه (مسير كابف المبارؾ كحماد كعباد
                                                            

 (.3/1529)، (1929): الصيد بالكالب المعممة، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
 (.3/109)، (2848): في الصيد، رقـ الحديث: الصيد، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 2
 (.2/1070)، (3208): صيد الكمب، رقـ الحديث: الصيد، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 3
 (.4/258)، (18296): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.3/1530)، (1929): الصيد بالكالب المعممة، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 5
: ، كرقـ(7/180)، (4264): إذا كجد مع كمبو كمبان غيره، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 6
 (.7/183)، (4274: )، كرقـ(7/182)، (4269)
 (.3/1531)، (1929): الصيد بالكالب المعممة، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 7
 (. 7/182)، (4273ك4270): إذا كجد مع كمبو كمبان غيره، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتاب المجتبىالنسائي، 8
(. 3/1531)، (1929): الصيد بالكالب المعممة، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 9

(. 7/182)، (4273): إذا كجد مع كمبو كمبان غيره، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 10
(. 3/109)، (2851): في الصيد، رقـ الحديث: الصيد، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 11
 (.4/68)، (1470): ما جاء في الكمب يأكؿ مف الصيد، رقـ الحديث: الصيد، باب: ، كتاب الترمذمجامع الترمذم، 12
، (5167): الصيد إذا غاب عنو يكميف أك ثالثة، رقـ الحديث: الذبائح كالصيد، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 13
(5/2089.) 

 (.3/1531)، (1929): الصيد بالكالب المعممة، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 14
(. 3/1531)، (1929): الصيد بالكالب المعممة، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 15
، (1469): ما جاء فيمف يرمي الصيد فيجده ميتان في الماء، رقـ الحديث: الصيد، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 16
(4/67.) 

 (.7/179)، (4263): األمر بالتسمية عند الصيد، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 17
(. 3/109)، (2849): في الصيد، رقـ الحديث: الصيد، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 18
، (89): الصيد كالذبائح كاألطعمة كغير ذلؾ، رقـ الحديث: األشربة كغيرىا، باب: ، كتابسنف الدارقطني الدارقطني، 19
(4/294.) 
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كتكبع . إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف عاصـ
.  عاصـ في الركاية عف الشعبي

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف عاصـ

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

أخبرنا محمد بف عبد األعمى قاؿ :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث السادس
زَّساًؽ قاؿ حدثنا مىٍعمىر عف عىاًصـو عف الشَّسٍعًبيِّس عف اٍلبىرىاًء قاؿ نيى رسكؿ المَّسًو يـك  حدثنا عبد الرَّس

ًنيرنا ا كى ميًر اإًلٍنًسيَّسًة نىًضيجن كـً اٍلحي ٍيبىرى عف ليحي خى
1 .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

:  تخريج الحديث

 مف طريؽ جرير كحفص 3كأخرجو مسمـ.  مف طريؽ يحيى بف أبي زائدة2أخرجو البخارم
يحيى كجرير كحفص كعمي بف )جميعيـ .  مف طريؽ عمي بف مسير4كأخرجو ابف ماجو. بف غياث
  .تابعكا مىٍعمىر في الركاية عف عاصـ بمفظ نحكه (بف مسير

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف عاصـ كىذه 
. دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف عاصـ المتابعات

. متفؽ عمى صحتو: الحكـ الكمي عمى الحديث

زَّساًؽ -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو :الحديث السابع حدثنا محمد بف يحيى ثنا عبد الرَّس
ٍيدى  اًتـو قاؿ قمت يا رىسيكؿى المَّسًو أىٍرًمي الصَّس أنبانا مىٍعمىر عف عىاًصـو عف الشَّسٍعًبيِّس عف عىًدمِّس بف حى

ٍيرىهي فىكيٍموي  ٍدتى فيو سىٍيمىؾى كلـ تىًجٍد فيو غى جى فىيىًغيبي عنى لىٍيمىةن قاؿ إذا كى
5. 

. تـ بحثو في مركيات النسائي الحديث الرابع :تخريج الحديث
                                                            

 (.7/203)، (4338): تحريـ أكؿ لحـك الحمر األىمية، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
 (.4/1545)، (3986): غزكة خيبر، رقـ الحديث: المغازم، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 2
(.  3/1539)، (1938): تحريـ أكؿ لحـ الحمر األنسية، رقـ الحديث: الصيد كالذبائح، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 3
 (.2/1065)، (3194): لحـك الحمر الكحشية، رقـ الحديث: الذبائح، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 4
 (.2/1072)، (3213): الصيد يغيب ليمة، رقـ الحديث: الصيد، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 5
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مركيات مىٍعمىر عف األشعث بف عبد اهلل : المطمب الثاني

: اسمو نسبو كمكلده ككفاتو

ىك أشعث بف عبد اهلل بف جابر الحدىاني، أبك عبد اهلل البصرم، األعمى، كحداف مف األزد، 
. 1كقد ينسب إلى جده كىك جد نصر بف عمي الجيضمي الكبير ألمو

: أقكاؿ العمماء فيو

 .2"ثقة بصير: كقاؿ يحيى بف معيف... شيخ: "قاؿ أبك حاتـ -
 .3"في حديثو كىـ: "العقيمي: كقاؿ -
 .4"ما أرل بو بأسان : "أحمد بف حنبؿ: كقاؿ -
 .5"ثقة" :كقاؿ النسائي -
  6"ثقة: "كقاؿ الذىبي -
 .7كذكره ابف حباف في كتابو الثقات -
. 8"األربعة"ك" التاريخ الكبير"صدكؽ مف الخامسة، ركل لو البخارم في : "كقاؿ ابف حجر -

 :ما تفرد فيو

سىفي  :-رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد :الحديث األكؿ ٍنبىؿو كىاٍلحى مَّسًد بف حى حدثنا أىٍحمىدي بف ميحى
سىفي عف أىٍشعىثى بف عبد  زَّساًؽ قاؿ أىٍحمىدي ثنا مىٍعمىر أخبرني أىٍشعىثي كقاؿ اٍلحى ًميٍّ قاال ثنا عبد الرَّس بف عى

مِّسًو ثيَّـس  سىًف عف عبد المَّسًو بف ميغىفَّسؿو قاؿ قاؿ رسكؿ المَّسًو  ال يىبيكلىفَّس أحدكـ في ميٍستىحى المَّسًو عف اٍلحى
ٍسكىاًس منو أي فيو فإف عىامَّسةى اٍلكى ضَّس يىٍغتىًسؿي فيو قاؿ أىٍحمىدي ثيَّـس يىتىكى

9 .

                                                            
(. 3/272): ، رقـ الحديثتيذيب الكماؿ المزم، 1
 (.2/273)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 2
(. 1/29)، الضعفاء الكبير العقيمي، 3
 (.2/484)، العمؿ ابف حنبؿ، 4
(. 3/272 )،تيذيب الكماؿ المزم، 5
 (.1/253)، الكاشؼ الذىبي، 6
 (.6/62)، الثقات ابف حباف، 7
 (.1/113)، تقريب التيذيب ابف حجر، 8
(. 1/7)، (27): في البكؿ في المستحـ، رقـ الحديث: الطيارة، باب:، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 9
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 .تقدمت الترجمة ليـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

في ركايتو عف أشعث بف عبد اهلل كىك بصرم كلـ  ىذا الحديث معمكؿ، فقد أخطأ مىٍعمىر
ال يعرؼ ىذا الحديث إال مف ىذا : سألت محمدان عف ىذا الحديث فقاؿ: يتابع عميو، قاؿ الترمذم

  .1"الكجو

 .2لـ يرك ىذا الحديث عف أشعث بف عبد اهلل إال مىٍعمىر: كقاؿ الطبراني

 3 عف عبد اهلل بف مغفؿ مكقكفة عميو أخرجيا البخارمقىتىادىةكما جاءت ركاية لشعبة عف 
.  4كابف أبي شيبة

كقاؿ أشعث بف عبد اهلل األعمى الحداني بصرم في ... حديث شعبة أكلى" :كقاؿ العقيمي
  .5"حديثو كىـ

 .كما أف إسناد الحديث ضعيؼ، فيو الحسف البصرم كىك مدلس كلـ يصرح بالسماع

. 7كقد ضعفو األلباني .6حديث غريب: ضعيؼ، قاؿ الترمذم: الحكـ الكمي عمى الحديث

قاال أخبرنا عبد المَّسًو بف اٍلميبىارىًؾ عف -: رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الثاني
سىًف عف عبد المَّسًو بف ميغىفَّسؿو أىفَّس النبي  نيى أىٍف يىبيكؿى  مىٍعمىر عف أىٍشعىثى بف عبد المَّسًو عف اٍلحى

ٍسكىاًس منو مِّسًو كقاؿ ًإفَّس عىامَّسةى اٍلكى الرَّسجيؿي في ميٍستىحى
8  .

                                                            
 (.1/29)، (12): كراىية البكؿ في المغتسؿ، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابعمؿ الترمذم الكبير الترمذم، 1

(. 3/230)، (3005): ، رقـ الحديثالمعجـ األكسط الطبراني،  2
(. 1831)، (4561): ، رقـ الحديث"إذ يبايعكنؾ تحت الشجرة: "التفسير، باب: ، كتابالجامع الصحيح البخارم، 3
(. 1/106)، (1201): مف كاف يكره أف يبكؿ في مغتسمو، حديث رقـ: الطيارات، باب: ، كتابالمصنؼ ابف أبي شيبة، 4

(. 2/573)، بياف الكىـ كاإليياـ ابف القطاف،  5
، (21): ما جاء في كراىية البكؿ في المغتسؿ، رقـ الحديث: أبكاب الطيارة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6
(1/33 .)
 (.1/18)، (15): ، رقـ الحديثضعيؼ أبي داكد األلباني، 7
، (21): ما جاء في كراىية البكؿ في المغتسؿ، رقـ الحديث: أبكاب الطيارة، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8
(1/33 .)
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. تقدـ بحثو في الحديث السابؽ :تخريج الحديث

ٍجرو قاؿ أىٍنبىأىنىا بف :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري: الحديث الثالث ًميُّي بف حي أخبرنا عى
سىًف عف عبد المَّسًو بف ميغىفَّسؿو عف النبي ًمًؾ عف اٍلحى   اٍلميبىارىًؾ عف مىٍعمىر عف األىٍشعىًث بف عبد اٍلمى

ٍسكىاًس منو مِّسًو فإف عىامَّسةى اٍلكى قاؿ ال يىبيكلىفَّس أحدكـ في ميٍستىحى
1 .

. تقدـ بحثو :تخريج الحديث

زَّساًؽ :- رحمو اهلل تعالى–قاؿ اإلماـ ابف ماجو : الحديث الرابع حدثنا محمد بف يحيى ثنا عبد الرَّس
سىًف عف عبد المَّسًو بف ميغىفَّسؿو قاؿ قاؿ رسكؿ المَّسًو  ال  أىٍنبىأىنىا مىٍعمىر عف أىٍشعىثى بف عبد المَّسًو عف اٍلحى

ٍسكىاًس منو مِّسًو فإف عىامَّسةى اٍلكى يىبيكلىفَّس أحدكـ في ميٍستىحى
2  .

. تقدـ بحثو :تخريج الحديث

حدثنا أىٍحمىدي بف األىٍزىىًر ثنا عبد :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ ابف ماجو: الحديث الخامس
ٍيرىةى قاؿ قاؿ  ٍكشىبو عف أبي ىيرى زَّساًؽ بف ىىمَّساـو أىٍنبىأىنىا مىٍعمىر عف أىٍشعىثى بف عبد المَّسًو عف شىٍيًر بف حى الرَّس
ـي لو  ًصيَّسًتًو فىييٍختى اؼى في كى ى حى ٍيًر سىٍبًعيفى سىنىةن فإذا أىٍكصى ًؿ أىٍىًؿ اٍلخى ؿى لىيىٍعمىؿي ًبعىمى رسكؿ المَّسًو  ًإفَّس الرَّسجي
ـي لو  ًصيَّسًتًو فىييٍختى ًؿ أىٍىًؿ الشَّسرِّس سىٍبًعيفى سىنىةن فىيىٍعًدؿي في كى ؿى لىيىٍعمىؿي ًبعىمى فَّس الرَّسجي ؿي النَّسارى كىاً  ًمًو فىيىٍدخي ًبشىرِّس عىمى

ٍيرىةى كىاٍقرىءيكا إف ًشٍرتيـٍ  نَّسةى قاؿ أبك ىيرى ؿي اٍلجى ًمًو فىيىٍدخي ٍيًر عىمى   ًبخى            

                                 

                                3 4 .

:  الترجمة لركاة الحديث

األشعرم، الشامي، مكلى أسماء بنت يزيد بف السكف، صدكؽ كثير اإلرساؿ : شير بف حكشب
 .5كاألكىاـ، مف الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة، ركل لو البخارم في األدب المفرد، كمسمـ كاألربعة

                                                            
 (.1/34)، (36): كراىية البكؿ في المستحـ، رقـ الحديث: الطيارة، باب: ، كتابالمجتبى النسائي، 1
(. 1/111)، (304): كراىية البكؿ في المغتسؿ، رقـ الحديث: الطيارة كسننيا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 2
  (.14- 13) سكرة النساء، اآلية 3
  (.2/902)، (2704): الحيؼ في الكصية، رقـ الحديث: الكصايا، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 4
 (.1/269)، ، تقريب التيذيب ابف حجر5
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صدكؽ، كاف يحفظ ثـ كبر فصار ، ىكابف منيع أبك األزىر، العبدم، النيسابكرم: أحمد بف األزىر
، تقدمت 1كتابو أثبت مف حفظو، مف الحادية عشرة، مات سنة ثالث كستيف، ركل لو ابف ماجو

تراجـ بقية رجاؿ السند 

: تخريج الحديث

لـ :  قاؿ الطبراني.ىذا الحديث معمكؿ، ألجؿ شير بف حكشب فيك ضعيؼ كقد انفرد بو
 .2يرك ىذا الحديث عف شير بف حكشب إال أشعث

كما أنو مف ركاية مىٍعمىر عف األشعث بف عبد اهلل كىك بصرم، كقد تكبع تابعو نصر بف  
ًميٍّ   "4أبك داكد ك3الترمذمأخرجو  عمي ًد ثنا نىٍصري بف عى مى ٍبدىةي بف عبد المَّسًو أخبرنا عبد اٍلصَّس حدثنا عى

ٍيرىةى حدثو أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو قاؿ ًإفَّس  ٍكشىبو أىفَّس أىبىا ىيرى اًبرو حدثني شىٍيري بف حى دَّساًنيُّي ثنا األىٍشعىثي بف جى اٍلحي
ا  ًصيَّسًة فىتىًجبي لىييمى ارَّساًف في اٍلكى ا اٍلمىٍكتي فىييضى ريىيمى ًة المَّسًو ًستِّسيفى سىنىةن ثيَّـس يىٍحضي ٍرأىةي ًبطىاعى ؿى لىيىٍعمىؿي كىاٍلمى الرَّسجي

ٍيرىةى مف ىىا ىينىا  مىيَّس أبك ىيرى قىرىأى عى   النَّساري قاؿ كى                   حتى

   بىمىغى      5 ًٍّمي دَّس نىٍصًر بف عى اًبرو جى د ىذا يىٍعًني األىٍشعىثى بف جى ".  قاؿ أبك دىاكي

 .7ضعفو األلباني، ك6ىذا حديث حسف غريب:  قاؿ الترمذم:الحكـ الكمي عمى الحديث

 

                                                            
 (.1/77)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 3/229)، (3002): ، رقـ الحديثالمعجـ األكسط  الطبراني، 2
، (2117): ما جاء في الضرار في الكصية، رقـ الحديث: أبكاب الكصايا، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 3
(3/502 .)
، (2867): ما جاء في كراىية اإلضرار في الكصية، رقـ الحديث: الكصايا، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
(3/113 .)
 (. 13-12) سكرة النساء، اآلية 5
، (2117): ما جاء في الضرار في الكصية، رقـ الحديث: أبكاب الكصايا، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 6
(3/502 .)
(. 1/210)، (1458): ، رقـ الحديثضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو األلباني، 7
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 بف حكيـ بىٍيزمركيات مىٍعمىر عف : المطمب الثالث

: اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

 بف حكيـ بف معاكية بف حيدة، القشيرم، أبك عبد اهلل الممؾ البصرم أخك سعيد بف بىٍيزىك 
. 2، تكفي قبؿ الخمسيف كمئة1حكيـ

: أقكاؿ العمماء فيو

شيخ يكتب : كقاؿ أبك حاتـ... ثقة: كقاؿ عمي بف المديني... ثقة" :قاؿ يحيى بف معيف -
 .3" بف حكيـ صالح كلكنو ليس بالمشيكربىٍيز: كقاؿ أبك زرعة... حديثو كال يحتج بو

نما : كقاؿ الحاكـ أبك عبد اهلل... ثقة": كقاؿ النسائي - كاف مف الثقات ممف يجمع حديثو كا 
 . 4"أسقط مف الصحيح ركايتو عف أبيو عف جده ألنيا شاذة ال متابع لو فييا

سحاؽ بف إبراىيـ فيما يحتجاف بو " :كقاؿ ابف حباف - كاف يخطئ كثيران فأما أحمد بف حنبؿ كا 
كيركياف عنو كتركو جماعة مف أئمتنا، كلكال حديث إنا آخذكه كشطر ابمو عزمة مف عزمات 

 .5"ربنا ألدخمناه في الثقات كىك ممف أستخير اهلل عز كجؿ بو
. 6"صدكؽ، مف السادسة، ركل لو البخارم في األدب المفرد كاألربعة" :كقاؿ ابف حجر -

 :ما تكبع فيو

ـي بف ميكسىى الرَّساًزمُّي أخبرنا :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث األكؿ حدثنا ًإٍبرىاًىي
دِّسًه أىفَّس النبي  ًكيـو عف أبيو عف جى زَّساًؽ عف مىٍعمىر عف بىٍيًز بف حى بىسى رىجيالن في تيٍيمىةو عبد الرَّس   .7 حى

                                                            
 (.4/259)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
(. 6/253)، سير أعالـ النبالء الذىبي، 2
 (.2/430)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 3
 (.4/259)، تيذيب الكماؿ المزم، 4
 (.1/194)، المجركحيف ابف حباف، 5
(. 1/128)، تقريب التيذيب ابف حجر، 6
 (.3/314)، (3630): في الحبس في الديف كغيره، رقـ الحديث: األقضية، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 7
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: الترجمة لركاة الحديث

ىك معاكية بف حيدة بف معاكية بف كعب، القشيرم، صحابي نزؿ البصرة، كمات بخراساف، : جده
 .1ركل لو البخارم في التاريخ الكبير كاألربعة

، صدكؽ، مف الثالثة، ركل لو البخارم في بىٍيزىك حكيـ بف معاكية بف حيدة القشيرم، كالد : أبيو
 .2التاريخ الكبير كاألربعة

ابف يزيد التميمي، أبك إسحاؽ الفراء الرازم، يمقب الصغير، ثقة حافظ، مف : إبراىيـ بف مكسى
 .3العاشرة، مات بعد العشريف كمائتيف، ركل لو الجماعة

:  تخريج الحديث

 مف طريؽ مىٍعمىر كىك اختصار لحديث 6 كالنسائي5 كالترمذم4ىذا الحديث أخرجو أبك داكد
 مف طريؽ حكيـ بف 10 ك الطبراني9كالحاكـ" مصنفو"  في8 كعبد الرزاؽ7لحديث طكيؿ أخرجو أحمد

  .بف معاكية عف جده

 إال مىٍعمىربىٍيزلـ يرك ىذا الحديث عف : قاؿ الطبراني
تذكرة "كقاؿ ابف القيسراني في  .11

كىك مما يتفرد بو مىٍعمىر عنو": الحفاظ
ىك مما تفرد بو مىٍعمىر:  كقاؿ ابف حباف.12

13. 

                                                            
 (.1/537)،تقريب التيذيب ابف حجر، 1
(. 1/177)، المصدر السابؽ 2
 (.1/94)، المصدر السابؽ 3
 (.3/314)، (3630): في الحبس في الديف كغيره، رقـ الحديث: األقضية، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 4
 (.4/28)، (1417): ما جاء في الحبس في التيمة، رقـ الحديث: الديات، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
 (.8/66)، (4875): امتحاف السارؽ بالضرب كالحبس، رقـ الحديث: قطع السارؽ، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،6
 (.5/2)، (20033): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 7
 (.10/216)، (18891): التيمة، رقـ الحديث: ، بابالمصنؼ عبد الرزاؽ، 8
 (.1/214)، (432): تكقيرالعالـ، رقـ الحديث: العمـ، باب: ، كتابالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 9

(. 19/414)، (996): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 10
 (.1/55)، (154): ، رقـ الحديثالمعجـ األكسط الطبراني، 11
 (.1/99)، (218): ، رقـ الحديثتذكرة الحفاظ ابف القيسراني، 12
(. 1/116)،  المجركحيف ابف حباف،13
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 . بمفظ نحكه2 كأحمد1 تابعو ابف عمية أخرج ركايتو أبك داكد، بف حكيـ قد تكبعبىٍيزإال أف 
 بف حكيـ، بىٍيزسألت أبي عف حديث ركاه ابف المبارؾ، عف مىٍعمىر، عف : "فقد قاؿ ابف أبي حاتـ

مىيَّة، عف : قاؿ أبي  حبس في تيمة؟أف النبي : عف أبيو، عف جده  بىٍيزركل ىىذىا الحديثى ابفي عي
ًبسيكا؟ قىاؿى :  أىٍىمينا، فىقىاليكاأتى النبيَّ : بف حكيـ، عف أبيو، عف جده؛ قاؿ ـى حي ـٍ : إخكانينىا في أىٍطًمقيكا لىيي
رى مىٍعمىر كىمىا تىرىل ؛ اختىصى ـٍ   .3"ًإٍخكىانىيي

 ف النبي أ" بمفظ" تاريخ دمشؽ" في 4 أخرج ركايتو ابف عساكر،كتابعو أيضان سفياف الثكرم
 حبس في تيمة."  

 بف حكيـ فيك صدكؽ، كقد تكبع تابعو ابف عمية بىٍيزفإسناد ىذا الحديث حسف، ألجؿ 
  .كسفياف الثكرم

.  بف حكيـبىٍيز كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف 

 .7كصححو الحاكـ ،6 كاأللباني5حسنو الترمذم حسف، كقد: الحكـ الكمي عمى الحديث

ًميُّي بف سىًعيدو اٍلًكٍنًدمُّي حدثنا بف :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الثاني حدثنا عى
دِّسًه أىفَّس النبي ًكيـو عف أبيو عف جى بىسى رىجيالن في تيٍيمىةو ثيَّـس  اٍلميبىارىًؾ عف مىٍعمىر عف بىٍيًز بف حى   حى

مَّسى عنو . 8خى

: الترجمة لركاة الحديث

ىك عمي بف سعيد بف مسركؽ الكندم الككفي، صدكؽ، مف العاشرة، مات : عمي بف سعيد الكندم
 .، تقدمت تراجـ بقية رجاؿ السند9سنة تسع كأربعيف، ركل لو الترمذم كالنسائي

                                                            
 (.3/314)، (3631): في الحبس في الديف كغيره، رقـ الحديث: األقضية، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 1
 (.5/2)، (20031): ، رقـ الحديثاإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
(. 1/473)، (1521): ، رقـ الحديث عمؿ الحديث ابف أبي حاتـ،3
 (.15/234)، (1772): ، رقـ الحديثتاريخ دمشؽ ابف عساكر، 4
 (.4/28)، (1417): ما جاء في الحبس في التيمة، رقـ الحديث: الديات، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 5
ركاء الغميؿ، (2/1116)، (3785): ، رقـمشكاة المصابيح األلباني، 6 (. 8/56)، (2397: ) الحديث، رقـكا 
(. 4/114)، (7063): األحكاـ، رقـ الحديث: ، كتابالمستدرؾ الحاكـ، 7
 .المصدر السابؽ 8
(. 1/401)، تقريب التيذيب ابف حجر، 9
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. تقدـ بحثو في الحديث السابؽ :تخريج الحديث

زَّساًؽ :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم: الحديث الثالث ٍيدو حدثنا عبد الرَّس مى حدثنا عبد بف حي
دِّسًه أىنَّسوي سمع النبي ًكيـو عف أبيو عف جى     يقكؿ في قىٍكًلًو  عف مىٍعمىر عف بىٍيًز بف حى

      1 ًٍيريىىا كىأىٍكرىمييىا عمى المَّسو ـٍ تىًتمُّيكفى سىٍبًعيفى أيمَّسةن أىٍنتيـٍ خى  قاؿ ًإنَّسكي
2  .

. كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث

: تخريج الحديث

ٍيًرمِّ  مف طريؽ سعيد 3أخرجو أحمد رى  في الركاية عف أبيو حكيـ بف بىٍيزكقد تابع فيو . اٍلجي
كأخرجو .  مف طريؽ إسماعيؿ بف عمية ك ابف شكذب4كأخرجو ابف ماجو .معاكية بمفظ نحكه

كأخرجو ابف .  مف طريؽ يزيد بف ىاركف6كأخرجو أحمد.  مف طريؽ النضر بف شميؿ5الدارمي
كأخرجو .  مف طريؽ سفياف الثكرم كعدم بف الفضؿ8 كأخرجو الطبراني،7"مسنده"المبارؾ في

.  مف طريؽ حماد بف زيد10كأخرجو أبي الفضؿ الزىرم.  مف طريؽ ىكذة بف خميفة9الركياني
 مف طريؽ عثماف بف 12كأخرجو ابف عساكر.  مف طريؽ إسرائيؿ11كأخرجو أبي جعفر البخترم

                                                            
 . (110) سكرة اؿ عمراف، اآلية 1
(. 5/226)، (3001): كمف سكرة آؿ عمراف، رقـ الحديث: تفسير القرآف، باب: ، كتابجامع الترمذم  الترمذم،2
(. 4/447)، (20029): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
: ، كرقـ(4287): صفة أمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ، رقـ الحديث: الزىد، باب: ، كتابسنف ابف ماجو ابف ماجو، 4
(4288) ،(2/1433.) 
 (.2/404)، (2760): ، رقـ الحديث"أنتـ آخر األمـ " في قكؿ النبي : الرقاؽ، باب: ، كتابسنف الدارمي الدارمي، 5
(. 5/3)، (20041): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 6
 (.1/65)، (106): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ عبد اهلل بف المبارؾ ابف المبارؾ، 7
 (.19/422)، (1023: )، كرقـ(19/419)، (1012): ، رقـ الحديثالمعجـ الكبير الطبراني، 8
كياني، أبك بكر محمد بف ىاركف ت9 كياني: (ىػ307) الري : ، رقـ الحديث(ىػ1416)القاىرة، : مؤسسة قرطبة. 1، طمسند الري
(921) ،(2/114 .)

(. 566ص)، (5820): ، رقـ الحديثحديث الزىرم أبك الفضؿ الزىرم، 10
مجمكع فيو مصنفات : (ىػ339) أبك جعفر البخترم، محمد بف عمرك بف البخترم بف مدرؾ بف سميماف البغدادم الرزاز ت 11

، رقـ (ـ2001- ىػ 1422)لبناف، : دار البشائر اإلسالمية. 1نبيؿ سعد الديف جرار، ط: ، تحقيؽأبي جعفر ابف البخترم
(. 445ص)، (710: )كرقـ. (115ص)، (14): الحديث

(. 13/82)، تاريخ دمشؽ ابف عساكر، 12
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 ، كالنضر،بف شكذبا ك،إسماعيؿ)جميعيـ .  مف طريؽ عمي بف عاصـ1كأخرجو ابف شاذاف. عمر
سرائيؿ،  كعدم بف الفضؿ، كسفياف، كابف المبارؾ،كيزيد ، كىكذة بف خميفة، كحماد بف زيد، كا 

 بف حكيـ بمفظ نحكه كلـ بىٍيزتابعكا مىٍعمىر في الركاية عف  (كعثماف بف عمر، كعمي بف عاصـ
كا فيو     يىٍذكيري           .

 بف حكيـ كأبيو فيما صدكقاف، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية بىٍيزإسناد الحديث حسف ألجؿ 
 كىكذة  تابعو ابف عمية كشكذب كالنضر كيزيد كابف المبارؾ كسفياف كعدم بف الفضؿبىٍيزعف 

سرائيؿ كعثماف بف عمر كعمي بف عاصـ  في الركاية عف أبيو تابعو سعيد بىٍيز، كتكبع كحماد كا 
ٍيًرمِّ  رى .  اٍلجي

.  بف حكيـبىٍيزكىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف 

  .3 كاأللباني2حسف، كقد حسنو الترمذم: الحكـ الكمي عمى الحديث

مَّسًد بف سىالـو  :-رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري :الحديث الرابع أخبرنا عبد الرحمف بف ميحى
دِّسًه أىفَّس  ًكيـو عف أبيو عف جى قاؿ حدثنا أبك أيسىامىةى قاؿ أخبرني بف اٍلميبىارىًؾ عف مىٍعمىر عف بىٍيًز بف حى

بىسى نىاسنا في تيٍيمىةو  رىسيكؿى المَّسًو  حى
4 .

. تقدـ بحثو في مركيات أبي داكد الحديث األكؿ :تخريج الحديث

ٍيًرمِّس مركيات مىٍعمىر عف سعيد : المطمب الرابع رى  اٍلجي

: اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

ٍيًرمِّ ىك سعيد بف إياس  رى  ، أبك مسعكد البصرم، كجرير ىك بف عباد أخك الحارث بف اٍلجي
عباد بف ضيعة بف قيس بف ثعمبة بف عكابة بف صعب بف عمي بف بكر بف كائؿ، تكفي سنة أربع 

. 5كأربعيف كمئة

                                                            
، كاألكؿ مف أجزاء أبي عمي بف شاذاف(. 45ص)، (44): ، رقـ الحديثالثامف مف أجزاء أبي عمي بف شاذاف ابف شاذاف، 1

(. 111ص)، (110): رقـ الحديث
 (.5/226)، (3001): كمف سكرة آؿ عمراف، رقـ الحديث: تفسير القرآف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
 (.3/1771)، (6294): ، رقـ الحديثمشكاة المصابيح األلباني، 3
(. 8/66)، (4875): امتحاف السارؽ بالضرب كالحبس، رقـ الحديث: قطع السارؽ، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،4
 (.341-10/338)، تيذيب الكماؿ المزم، 5
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: أقكاؿ العمماء فيو

 .1"كاف ثقة إال أنو اختمط في آخر عمره" :قاؿ ابف سعد -
ٍيًرمِّ سعيد " :كقاؿ يحيى بف معيف - رى تغير حفظو قبؿ مكتو فمف : كقاؿ أبك حاتـ...  ثقةاٍلجي

 .2"كتب عنو قديمان فيك صالح كىك حسف الحديث
 .3"بصرم ثقة كاختمط بأخرة" :كقاؿ العجمي -
. 4"ثقة مف الخامسة اختمط قبؿ مكتو بثالث سنيف، ركل لو الجماعة" :كقاؿ ابف حجر -

: ما تفرد فيو

زَّساًؽ ثنا مىٍعمىر :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ أبك داكد ًميٍّ ثنا عبد الرَّس سىفي بف عى حدثنا اٍلحى
ًد الدِّسٍيًميِّس عف أبي ذىرٍّ قاؿ قاؿ رسكؿ  ٍيدىةى عف أبي األىٍسكى ٍيًرمِّس عف عبد المَّسًو بف بيرى رى عف سىًعيدو اٍلجي

ـي  المَّسًو ًإفَّس أىٍحسىفى ما غييِّسرى ًبًو ىذا الشَّسٍيبي اٍلًحنَّساءي كىاٍلكىتى
5 6 .

: الترجمة لركاة الحديث

كيقاؿ الدؤلي، البصرم، اسمو ظالـ بف عمرك بف ظالـ كيقاؿ عمرك بف عثماف : أبك األسكد الدىيميى 
، مات سنة تسع كستيف، ركل لو الجماعة  .7أك عثماف بف عمرك، ثقة فاضؿ مخضـر

ابف الحصيب األسممي، أبك سيؿ المركزم، قاضييا، ثقة، مف الثالثة، مات سنة : عبد اهلل بف بريدة
 .8خمس كمائة كقيؿ بؿ خمس عشرة كلو مائة سنة، ركل لو الجماعة

                                                            
 (.7/261)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 1
 (.4/1)، الجرح كالتعديؿ ابف أبي حاتـ، 2
 (.1/394)، معرفة الثقات العجمي، 3
 (.1/233)، تقريب التيذيب ابف حجر، 4
يشبو أف يراد بو استعماؿ الكتـ مفردان عف : ىك نبت يخمط مع الكسمة كيصبغ بو الشعر أسكد، كقيؿ ىك الكسمة، كقاؿ:  الكتـ5

(. 4/150)، النياية في غريب األثرالحناء فإف الحناء إذا خضب بو مع الكتـ جاء أسكد، ابف األثير الجزرم، 
(.  4/85)، (4205): في الخضاب، رقـ الحديث: الترجؿ، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 6
(. 1/619)، تقريب التيذيب ابف حجر، 7
 (.1/297)، تقريب التيذيب ابف حجر، 8
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: تخريج الحديث

ٍيًرمِّ ىذا الحديث معمكؿ، فيك مف ركاية مىٍعمىر عف سعيد  رى  . كىك بصرم كقد تفرد فيواٍلجي
ٍيًرمِّ سألت أبي عف حديث ركاه عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر عف " :قاؿ ابف أبك حاتـ رى  عف عبد اهلل بف اٍلجي

إف أحسف ما غيرتـ بو الشيب الحناء " :بريدة عف أبي األسكد الديمي عف أبي ذر قاؿ رسكؿ اهلل
  .1"إنما ىك األجمح كليس لمجريرم معنى: ، قاؿ أبي"كالكتـ

ٍيًرمِّ يركيو عبد اهلل بف بريدة كاختمؼ عنو فركاه سعيد " :كقاؿ الدارقطني رى  عف عبد اهلل اٍلجي
  .2"بف بريدة عف أبي األسكد عف أبي ذر، تفرد بو مىٍعمىر بف راشد عنو، كأغرب بو

ألقيت عمى عمي بف المديني حديث أبي ذر : كقاؿ أبك زرعة عف عبد اهلل بف الحسف قاؿ
. 3في الحناء كالكتـ فأنكره عمي كقاؿ ليس ىك مف حديث مىٍعمىر

 .4لـ يرك ىذا الحديث عف سعيد إال مىٍعمىر: كقاؿ الطبراني

ركاية مىٍعمىر شاذة، كلـ يصب مف : كقاؿ الكادعي بعد أف ذكر أقكاؿ أبي حاتـ كالدارقطني
 فالراجح فييا ،5صححو مف ىذه الطريؽ زاعمان أنو عمى شرط الشيخيف، كقاؿ أما متابعة األجمح

ٍيًرمِّ  خالفو ، حيث أف النسائي قاؿ بعد ذكر طريؽ األجمح،اإلرساؿ رى  .6 ككيمساٍلجي

 .7صححو األلباني: الحكـ الكمي عمى الحديث

                                                            
(. 2/302)، (2418): ، رقـ الحديثعمؿ الحديث ابف أبك حاتـ، 1
(. 6/227)، (1136): ، رقـ الحديثالعمؿ الكاردة في األحاديث النبكية الدارقطني، 2
سعدم : ، تحقيؽالضعفاء كأجكبة الرازم عمى سؤاالت البردعي أبك زرعة، عبيد اهلل بف عبد الكريـ بف يزيد الرازم أبك زرعة، 3

(. 1/774)، (ىػ1409)المنصكرة، : دار الكفاء. 2الياشمي، ط
(. 3/232)، (3010): ، رقـ الحديثالمعجـ األكسط الطبراني، 4
(. 8/139)، (5078)ك (5079)ك (5080): الخضاب بالحناء كالكتـ، رقـ الحديث: الزينة، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،5

 (.4/232)، (1753): ما جاء في الخضاب، رقـ الحديث: أبكاب المباس، باب: ، كتابجامع الترمذمكالترمذم، 
الزينة، : ، كتابالسنف الكبرلالنسائي، : انظر. (1/111)، (113): ، رقـ الحديثأحاديث معمة ظاىرىا الصحة الكادعي، 6

 (.8/328)، (9299): الخضاب بالحناء كالكتـ، رقـ الحديث: باب
(. 4/14)، (1509): ، رقـ الحديثالسمسمة الصحيحة األلباني، 7
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سميماف بف حرب مىٍعمىر عف مركيات : المطمب الخامس

 :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

سميماف بف حرب بف بجيؿ، األزدم، الكاشحي، أبك أيكب، ككاشح مف األزد، سكف مكة  ىك
. 1ككاف قاضييا، كلد في صفر سنة أربعيف كمئة، كمات سنة تسع كسبعيف كمئة

. أقكاؿ العمماء فيو

 .2"كاف ثقة كثير الحديث كلي قضاء مكة ثـ عزؿ فرجع إلى البصرة" :قاؿ ابف سعد -
 .3"إماـ مف األئمة كاف ال يدلس كيتكمـ في الرجاؿ كفي الفقو" :كقاؿ أبك حاتـ -
 .كاف ثقة ثبتان صاحب حفظ: السَّديكًسيُّي كقاؿ يعقكب بف شيبة  -
 . ثقة مأمكف: كقاؿ النسائي -
 .4كاف ثقة: كقاؿ بف خراش -
 .5كذكره ابف حباف في كتابو الثقات -
. 6"ثقة إماـ حافظ، مف التاسعة، ركل لو الجماعة" :كقاؿ ابف حجر -

ٍيدو حدثني عبد الرزاؽ عف مىٍعمىر :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ الترمذم مى حدثنا عبد بف حي
اًنيفى ىىبىطيكا عمى رسكؿ  مىمىةى عف ثىاًبتو عف أىنىسو أىفَّس ثىمى مَّسادي بف سى ٍربو حدثنا حى مىٍيمىافي بف حى حدثني سي

ـٍ  ـٍ ييًريديكفى إف يىٍقتيميكهي فىأيًخذيكا أىٍخذنا فىأىٍعتىقىيي ٍبًح كىىي الًة الصُّي بىًؿ التَّسٍنًعيـً ًعٍندى صى اًبًو مف جى المَّسًو كىأىٍصحى
ؿى اهلل   رسكؿ المَّسًو  فىأىٍنزى                7 8  .

 .كميـ ثقات، تقدمت تراجميـ: الترجمة لركاة الحديث
                                                            

 (.11/384)، تيذيب الكماؿ المزم، 1
 (.7/300)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 2
(. 4/108)، الجرح كالتعديؿ ابف أبك حاتـ، 3
 (.11/391)، تيذيب الكماؿ المزم 4
(. 8/276)، الثقات ابف حباف، 5
(. 1/250)، تقريب التيذيب ابف حجر، 6
  .(24) سكرة الفتح، اآلية 7
 (.5/386)، (3264): كمف سكرة الفتح، رقـ الحديث: تفسير القرآف، باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 8
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: تخريج الحديث

 مف طريؽ مكسى بف 3كأخرجو أبك داكد.  مف طريؽ يزيد بف ىاركف2 كأحمد1أخرجو مسمـ

 بىٍيزمف طريؽ " الكبرل"  في5كأخرجو النسائي.  مف طريؽ عفاف بف مسمـ4كأخرجو أحمد. إسماعيؿ

مف طريؽ حجاج بف منياؿ كعبد الكاحد بف " السنف الكبرل" في 6 كأخرجو البييقي. بف حكيـبىٍيز

تابعكا سميماف بف حرب في الركاية عف  ( كحجاج كعبد الكاحدبىٍيزيزيد كعفاف ك)جميعيـ  .غياث

  .حماد بف سممة بمفظ نحكه

. إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع سميماف بف حرب في الركاية عف حماد

.  كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف سميماف بف حرب

. أخرجو مسمـ: الحكـ الكمي عمى الحديث

 بف خالد كىًىيبمركيات مىٍعمىر عف : المطمب السادس

: اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

 بف خالد بف عجالف الباىمي، مكالىـ أبك بكر البصرم، صاحب الكرابيس، مات  كىًىيبىك

 .7مات سنة خمس كستيف كمئة: كىك ابف ثماف كخمسيف سنة، قاؿ البخارم

 
                                                            

، (1808): ، رقـ الحديث"كىك الذم كؼ أيدييـ عنكـ" قكؿ اهلل تعالى: الجياد كالسير، باب: ، كتابصحيح مسمـ مسمـ، 1
(3/1442 .)
 (. 3/124)، (12276: )، كرقـ(3/122)، (12249): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 2
 (.3/61)، (2688): المف عمى األسير بغير فداء، رقـ الحديث: الجياد، باب: ، كتابسنف أبي داكد أبك داكد، 3
(. 3/290)، (14122): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 4
 (.5/202)، (8667): العفك عف األسير، رقـ الحديث: السير، باب: ، كتابالسنف الكبرل النسائي، 5
ما جاء في مفى اإلماـ عمى مف : قسـ الفيء كالغنيمة، جماع أبكاب تفريؽ القسـ، باب: ، كتابسنف البييقى الكبرل البييقي، 6

 (.6/318)، (12611): رأل مف الرجاؿ البالغيف مف أىؿ الحرب، رقـ الحديث
(. 31/164)، تيذيب الكماؿ المزم، 7
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: أقكاؿ العمماء فيو

كاف ثقة كثير الحديث حجة، ككاف أحفظ مف أبي عكانة ككاف يممي " :قاؿ ابف سعد -
  .1حفظان 

مف أثبت : كقاؿ يحيى بف معيف...  بف خالد ليس بو بأسكىًىيب" :كقاؿ أحمد بف حنبؿ -
 ال تكاد تجده يحدث عف كىًىيبما أنقى حديث : كقاؿ أبك حاتـ... شيكخ البصرييف

الضعفاء، كىك الرابع مف حفاظ البصرة، كىك ثقة، كيقاؿ أنو لـ يكف بعد شعبة أعمـ بالرجاؿ 
منو، ذىب بصره قبؿ أف يمكت، كيقاؿ أنو يخمؼ حماد بف سممة في كثرة حديثو عف 

 .2"المدنييف كغيرىـ
 .3" بف خالد بصرم ثقة ثبتكىًىيب" :كقاؿ العجمي -
 .4كذكره ابف حباف في كتابو الثقات -
. 5، مف السابعة، ركل لو الجماعة"ثقة ثبت لكنو تغير قميالن بأخره" :كقاؿ ابف حجر -

ـى قاؿ حدثنا عبد :- رحمو اهلل تعالى- قاؿ اإلماـ النساري أخبرنا أبك عىاًصـو خيشىٍيشي بف أىٍصرى
ٍيرىةى أىفَّس رىسيكؿى المَّسًو  قاؿ لقد ىىمىٍمتي  زَّساًؽ قاؿ أىٍنبىأىنىا مىٍعمىر عف بف عىٍجالفى عف سىًعيدو عف أبي ىيرى الرَّس

اًرمٍّ أك ثىقىًفيٍّ أك دىٍكًسيٍّ  أىٍف ال أىٍقبىؿى ىىًديَّسةن إال مف قيرىًشيٍّ أك أىٍنصى
6 .

: الترجمة لركاة الحديث

ىك ابف أبي سعيد المقبرم أبك سعد المدني، ثقة، مف الثالثة، تغير قبؿ مكتو بأربع : سعيد المقبرم
سنيف، كركايتو عف عائشة كأـ سممة مرسمة، مات في حدكد العشريف كقيؿ بعدىا، ركل لو 

 .7الجماعة

                                                            
(. 7/287)، الطبقات الكبرل ابف سعد، 1
(. 9/34)، الجرح كالتعديؿ ابف أبك حاتـ، 2
 (.2/345)، معرفة الثقات العجمي، 3
(. 7/560)،  الثقات ابف حباف،4
(. 1/586)، تقريب التيذيب ابف حجر، 5
 (.6/279)، (3759): عطية المرأة بغير إذف زكجيا، رقـ الحديث: العمرم، باب: ، كتاب المجتبى النسائي،6
(. 1/236)، تقريب التيذيب ابف حجر، 7
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ىك خشيش بف أصـر بف األسكد، أبك عاصـ النسائي، ثقة حافظ، مف الحادية عشرة، : أبك عاصـ
 .1مات سنة ثالث كخمسيف، ركل لو أبك داكد، كالنسائي

: تخريج الحديث

.  مف طريؽ أبك معشر3كأخرجو أحمد.  مف طريؽ أيكب كىك أبك العالء2أخرجو الترمذم
 ابف عجالف كاتابع (كمٍسعرأيكب كأبك معشر  )جميعيـ.  مف طريؽ مٍسعر4كأخرجو ابف أبي شيبة

. في الركاية عف سعيد المقبرم

.  مف طريؽ أبك عاصـ النبيؿ7 كالبييقي6كأخرجو الحاكـ.  مف طريؽ سفياف5كأخرجو أحمد
  .تابعا مىٍعمىر في الركاية عف ابف عجالف (سفياف كأبك عاصـ النبيؿ)كالىما . النبيؿ

إسناد الحديث صحيح رجالو كميـ ثقات، كقد تكبع مىٍعمىر في الركاية عف ابف عجالف تابعو 
.   كمٍسعرسفياف كأبك عاصـ، كما تكبع ابف عجالف في الركاية عف سعيد تابعو أيكب كأبك معشر

. كىذه المتابعات دليؿ عمى أف مىٍعمىر لـ يخطئ في الركاية عف ابف عجالف

ىذا حديث :  كقاؿ الجكزقاني.9 كالحاكـ8صحيح، كقد صححو األلباني: الحكـ الكمي عمى الحديث
 .10مشيكر حسف عزيز

                                                            
 (.1/193)، تقريب التيذيب ابف حجر، 1
 (.5/730)، (3945): مناقب في ثقيؼ كبني حنيفة، رقـ الحديث: باب: ، كتابجامع الترمذم الترمذم، 2
 (.2/292)، (7905): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 3
(. 6/413)، (32498): ، رقـ الحديث المصنؼ ابف أبي شيبة،4
 (.2/247)، (7357): ، رقـ الحديثمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ابف حنبؿ، 5
(. 2/71)، (2365): البيكع،  رقـ الحديث: ، كتابالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 6
(. 6/299)، (12021): المكافأة في اليبة، رقـ الحديث: اليبات، باب: ، كتابالسنف الكبرل البييقي، 7
(. 2/915)، (5146): ، رقـ الحديثصحيح الجامع الصغير كزيادتو األلباني، 8
( 2/71)، (2365): البيكع، رقـ الحديث: ، كتابالمستدرؾ عمى الصحيحيف الحاكـ، 9

األباطيؿ كالمناكير كالصحاح : (ىػ543) الجكزقاني، الحسيف بف إبراىيـ بف الحسيف بف جعفر أبك عبد اهلل اليمذاني ت10
الدعكة  الرياض، مؤسسة دار: دار الصميعي لمنشر كالتكزيع. 4عبد الرحمف بف عبد الجبار الفريكائي ، ط: ، تحقيؽكالمشاىير

(. 1/406)الفضائؿ، : ، كتاب(ـ2002/ىػ1422)اليند، : التعميمية الخيرية
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ممخص المبحث الخامس 

 كدكف ، بالمكرران  حديثتسعة عشربمغ عدد مركيات مىٍعمىر عف البصرييف في الكتب الستة 
: عمى النحك التاليحديثان  اثني عشرتكرار 

 تكرار مف طريؽ مىٍعمىر عف عاصـ األحكؿ دكف أحاديث خمسة أحاديث بالمكرر كسبعة -
 .كقد تكبع فييا

 . تكرار مف طريؽ مىٍعمىر عف األشعث كقد تفرد فييادكف كحديثاف أحاديث بالمكرر خمسة -
 بف حكيـ كقد تكبع بىٍيز تكرار مف طريؽ مىٍعمىر عف دكف كحديثاف أحاديث بالمكرر أربعة -

 .فييا
ٍيًرمِّ  مف طريؽ مىٍعمىر عف سعيد كحديثه كاحده  - رى  . كقد تفرد فيواٍلجي
 .ف طريؽ مىٍعمىر عف سميماف بف حرب كقد تكبع فيوـ كحديثه كاحده  -
 . بف خالد كقد تكبع فيوكىًىيب مف طريؽ مىٍعمىر عف كحديثه كاحده  -

كأخرج  .لـ يخرج البخارم أم حديث مف طريقيـ ؼ:كأما منيج الشيخاف في إخراج حديثيـ
 مف طريؽ مىٍعمىر عف عاصـ األحكؿ كلـ أجد لو متابعة لمىٍعمىر أك لشيخو ان  كاحدان اإلماـ مسمـ حديث

نما كجدت متابعة لمتابعيف  . كما أف اإلماـ مسمـ أكرده في المتابعات،عاصـ كا 
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الخاتمة 

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات كالصالة كالسالـ عمى خير البريات كخاتـ الرساالت 

:  كعمى آلو كصحبو كمف سار عمى دربو بإحساف إلى يـك الديف كبعد

فيذه خالصة رسالتي لحديث البصرييف في مركيات مىٍعمىر بف راشد كقد خرجت منيا بنتائج 

: مف أىميا

  تدكر عمييـ األسانيدالذيفمىٍعمىر بف راشد ىك أحد األعالـ الثقات . 

 ىك أكؿ مف رحؿ إلى اليمف لطمب الحديث. 

 قبكؿ العمماء لركاية مىٍعمىر عف البصرييف، كركاية البصرييف عف مىٍعمىرما لـ يثبت خطؤه. 

  نما يضعؼ لـ يصب يحيى بف معيف في إطالقو بتضعيؼ ركاية مىٍعمىر عف البصرييف كا 

 في صحيحييما عمف تكممكا جاإذا تفرد أك خالؼ كالدليؿ عمى ذلؾ أف البخارم كمسمـ خر

لو أكىاـ معركفة احتممت لو في : "كما يشيد لو قكؿ الذىبي. في ركايتو عنيـ مف البصرييف

 ".سعة ما أتقف

  التـز الشيخاف في إخراج حديث البصرييف مكافقة غير البصرييف لمبصرييف غالبان. 

  تكرار دكف كان  حديثمائتيف كاثنيف كعشريفبمغ عدد حديث البصرييف في الكتب الستة مكرران 

 سبعةه كثالثكف متابعات كا لوان  حديثمئة كتسعةه كثالثكف منيا ان،حديثمئة كستة كسبعيف 

 .ا تفرد فيوان حديث

  تسعةن  كان، مكررمائة كأربعة حديثان بمغ عدد مركيات البصرييف عف مىٍعمىر في الكتب الستة

 متابعات لمىٍعمىر أك لتمميذه البصرم ا لوان  حديثسبعةه كستكف منيا ، تكراردكف ان حديثكسبعيف 

 : عمى النحك التاليبيا تفرد ان  حديثاثنا عشركمنيا 
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ما تفرد فيو ما تكبع عميو مركيات البصرييف عف مىٍعمىر 
ٍيعيزيد بف  رى  2 20 زي

 4 26عبد األعمى 
-  5بف سميماف الميٍعتىًمر 

-  6عبد الكاحد 
-  3إسماعيؿ بف إبراىيـ 
 2 3محمد بف جعفر 

ٍيدمحمد بف  مى -  2 حي
 1 1صفكاف بف عيسى 

كبىةسعيد بف أبي   1 1 عىري
 1-  نىٍبيافالحارث بف 

 1- عمراف القطاف 

  ان  مكرران حديثمئةن كأربعةن كعشريف كبمغ عدد مركيات مىٍعمىر عف البصرييف في الكتب الستة 
 متابعات لمىٍعمىر أك لشيخو ا فيوان  حديثاثناف كسبعكف منيا ،كف تكرارد ان حديثسبعةن كتسعيف ك

 : عمى النحك التاليبيا تفٌرد ان  حديثخمسةه كعشركف كمنيا ،البصرم
ما تفرد فيو ما تكبع عميو مركيات مىٍعمىرعف البصرييف 

 5 28 السٍِّختًياًنيِّ أيكب 
 6 9ثابت 
 7 12 قىتىادىة

 4 14يحيى بف أبي كثير 
-  5عاصـ األحكؿ 

 2- األشعث 
-  2 بف حكيـ بىٍيز

ٍيًرمِّ سعيد  رى  1-  اٍلجي
-  1سميماف بف حرب 

-  1 بف خالد كىًىيب
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أخرج اإلماـ البخارم مف ركاية ، فقد  في إخراج حديث البصرييفيفأما منيج الشيخ
 : عمى النحك التاليان  حديثتسعة عشرالبصرييف عف مىٍعمىر 

 ان  لو متابعة في صحيح مسمـ، كحديثان متابعات في صحيحو، كحديثسبعة عشر حديثان ليا  -
. ليس لو متابعة في الصحيحيف

كاحدان  مكرران كان  حديثاثنيف كعشريفكأخرج اإلماـ مسمـ مف ركاية البصرييف عف مىٍعمىر 
 : تكرار عمى النحك التاليان دكف حديثكعشريف

ا متابعة في ـ كأكرده،ا متابعاتـليس لوحديثاف  ليا متابعات في صحيحو، كان  حديثعشركف -
. صحيحو

أحاديث  ثالثة منيا ، أحاديثأربعةكأخرج اإلماـ البخارم مف ركاية مىٍعمىر عف البصرييف 
 كحديث لـ يتابع عميو كىك أيضا مف ركاية البصرييف عف مىٍعمىر، كلـ ،ليا متابعات في صحيحو

  . كال عاصـ األحكؿ إال تعميقان قىتىادىةيخرج مف ركاية مىٍعمىر عف ثابت كال 

ستةه  منيا ان، حديثتسعةن كعشريفكأخرج اإلماـ مسمـ مف ركاية مىٍعمىر عف البصرييف 
  . منيا أكردىا متابعة في صحيحوثالثة ك،ليا متابعات في صحيحوأكرد  كعشركف حديثان 

 ،كفي الختاـ أسأؿ اهلل التكفيؽ كالسداد في الداريف، فما كاف فيو مف صكاب فمف اهلل كحده
 ،كما كاف فيو مف خطأ فمف نفسي كالشيطاف، كأسأؿ اهلل أف يجعؿ أعمالنا كميا خالصة لكجيو

. كصمى اهلل عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران 

الباحثة 
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 مسرد األحاديث النبكية الشريفة

 رقـ الصفحة الحديث الشريؼ
كًريَّةه  ري ةى فقالت أىحى الى اًئضي الصَّ 195.. أىتىٍقًضي اٍلحى

ا  منا ميٍسرىجن 249أيًتيى ًباٍلبيرىاًؽ لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبًو ميٍمجى

217أىتىٍيتي النبي فىذىكىٍرتي لو اٍمرىأىةن أىٍخطيبييىا فقاؿ اٍذىىٍب فىاٍنظيٍر ًإلىٍييىا 

ـى كىك ميٍحًرـه عمى ظىٍيًر اٍلقىدىـً  246اٍحتىجى

ًكسىاءن ميمىبَّدنا فقالت  اًئشىةي ًإزىارنا كى ٍت ًإلىٍينىا عى 175أىٍخرىجى

كيٍؿ ًبيىًميًنؾى  ِـّ المَّوى كى سى 81اٍدفي يا بينىيَّ كى

الىطىٍتوي أىٍكميبه  ٍمتى كىٍمبىؾى فىخى 289إذا أىٍرسى

ـٍ فال يىٍمنىٍعيىا  ًدكي 24إذا اٍستىٍأذىنىٍت اٍمرىأىةي أىحى

142إذا اٍستىمىجَّ أحدكـ في اٍليىًميًف فإنو آثىـي 

نىاًء  نىاًمًو فال ييٍدًخٍؿ يىدىهي في اإلًٍ 45إذا اٍستىٍيقىظى أحدكـ مف مى

ةي فال تىٍأتيكىىا كىأىٍنتيـٍ تىٍسعىٍكفى  39إذا أيًقيمىٍت الصَّالى

ٍكًني  ةي فال تىقيكميكا حتى تىرى 266/271إذا أيًقيمىٍت الصَّالى

ٍب ًبيىًميًنًو  ٍليىٍشرى 149إذا أىكىؿى أحدكـ فىٍميىٍأكيٍؿ ًبيىًميًنًو كى

ٍقتيكؿي في النَّار  ٍيفىٍيًيمىا فىاٍلقىاًتؿي كىاٍلمى 184إذا اٍلتىقىى اٍلميٍسًممىاًف ًبسى

فٍِّميىا  إذا بىاعى أحدكـ الشَّاةى  ةى فال ييحى 275أك المٍَّقحى

ًحيـً  مِّقىٍت أىٍبكىابي اٍلجى نًَّة كىغي ٍت أىٍبكىابي اٍلجى افي فيتِّحى 100إذا دخؿ رىمىضى

اهي فىٍمييًجٍب عيٍرسنا كاف أك نىٍحكىهي  170إذا دىعىا أحدكـ أىخى

ٍسًجًد  ًئكىةي عمى أىٍبكىاًب اٍلمى ميعىًة قىعىدىٍت اٍلمىالى 91إذا كاف يىٍكـي اٍلجي

224اٍذىىٍب فىاٍنظيٍر ًإلىٍييىا فإنو أىٍحرىل 

ـٍ في أىٍمًر المًَّو عيمىري  ـي أيمًَّتي ًبأيمًَّتي أبك بىٍكرو كىأىشىدُّيىي 250أىٍرحى

اًرؾى   131اٍسًؽ يا زيبىٍيري ثيَـّ أىٍرًسٍؿ اٍلمىاءى إلى جى

تىٍحتىوي عىٍشري ًنٍسكىةو فقاؿ لو النبي  مىمىةى كى في بف سى ـى غىٍيالى ٍذ ًمٍنييفَّ أىٍربىعنا أىٍسمى 136 خي

64/85 في اٍلًعشىاًء أىٍعتىـى رسكؿ المًَّو 

كـي  ـي كىاٍلمىٍحجي اًج 278أىٍفطىرى اٍلحى

277 ًبتىبيكؾى ًعٍشًريفى يىٍكمنا أىقىاـى رسكؿ المًَّو 

87أىٍقرىأىًنييىا قمت مف أىٍقرىأىؾى ىذه السُّيكرىةى 
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ـى رسكؿ المًَّو  92 أىٍف الى يىٍدخيؿى عمى ًنسىاًئًو شىٍيرنا أىٍقسى

35أال دىبىٍغتيـٍ ًإىىابىيىا 

ًة أىمىرى رسكؿ المًَّو  الى دىٍيًف في الصَّ 48/271 ًبقىٍتًؿ اأٍلىٍسكى

155أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى الناس حتى يىٍشيىديكا أىٍف الى ًإلىوى إال اهلل 

301ًإفَّ أىٍحسىفى ما غييِّرى ًبًو ىذا الشٍَّيبي 

ٍيًر سىٍبًعيفى سىنىةن  ًؿ أىٍىًؿ اٍلخى 294ًإفَّ الرَّجيؿى لىيىٍعمىؿي ًبعىمى

ٍيًر ًإفَّ الناس كىانيكا يىٍسأىليكفى رىسيكؿى المًَّو  234 عف اٍلخى

اءى أىفَّ النبي  219 جاء إلى سىٍعًد بف عيبىادىةى فىجى

مَّده رسكؿ المًَّو  أىفَّ النبي  ًرؽو فىنىقىشى فيو ميحى اتىمنا مف كى نىعى خى 209 صى

237/243/246 كاف يىطيكؼي عمى ًنسىاًئًو أىفَّ النبي 

ٍؿ أىفَّ النبي  كىرى في اٍلبىٍيًت لـ يىٍدخي 161 لىمَّا رىأىل الصُّي

167 كىأىبىا بىٍكرو كىعيمىرى كىانيكا يىٍنًزليكفى اأٍلىٍبطىحى أىفَّ النبي 

ٍكعىتىٍيًف مىرَّةن كىاًحدىةن أىفَّ النبي  111/270 صمى في بىٍيًتيىا بىٍعدى اٍلعىٍصًر رى

ٍيًر عىًزيمىةو أىفَّ النبي  افى مف غى 100 كاف ييرىغِّبي في ًقيىاـً رىمىضى

رىارىةى مف الشٍَّككىًة أىفَّ النبي  59 كىكىل أىٍسعىدى بف زي

ديهي  تىاعى فىتىٍجحى كًميَّةن كانت تىٍستىًعيري اٍلمى 198أىفَّ اٍمرىأىةن مىٍخزي

فىٍت ًعٍندى النبي  يىٍينىةى اٍعتىرى 268 بالزنى أىفَّ اٍمرىأىةن مف جي

ـٍ آيىةن أىفَّ أىٍىؿى مىكَّةى سىأىليكا رىسيكؿى المًَّو  233 أىٍف ييًريىيي

اًنيفى ىىبىطيكا عمى رسكؿ المًَّو  بىًؿ التٍَّنًعيـً أىفَّ ثىمى اًبًو مف جى 303 كىأىٍصحى

134أىفَّ رىجيالن ظىاىىرى مف اٍمرىأىًتًو فىغىًشيىيىا قبؿ أىٍف ييكىفِّرى فىأىتىى 

ًميٍّ  اًر عمى حي اًريىةن مف اأٍلىٍنصى 172أىفَّ رىجيالن مف اٍليىييكًد قىتىؿى جى

ذى عمى النِّسىاًء حيف بىايىعىييفَّ أىٍف الى يىنيٍحفى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  223 أىخى

تىنىا ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو  الى نىا صى مَّمى طىبىنىا فىبىيَّفى لنا سينَّتىنىا كىعى 228 خى

اًريىتىاًف تىٍضًربىاًف ًبديفٍَّيًف أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  132 دخؿ عمييا كىًعٍندىىىا جى

مىى أىٍرنىبىًتًو أىثىري ًطيفو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍبيىًتًو كىعى 144/261 ريًئيى عمى جى

32/37/50 صمى ًبًإٍحدىل الطَّاًئفىتىٍيًف أف رسكؿ اهلل 

اًريىًة أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  قىعى عمى جى 274 قضى في رىجيؿو كى
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189 كاف ييٍخًرجي اٍلعىنىزىةى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو 

كىعىاتو ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو  244 كاف ييكًتري ًبًتٍسًع رى

176 نيى عف اٍلقىزىًع أىفَّ رىسيكؿى المًَّو 

رىةن يىًسيري الرَّاًكبي في ًظمِّيىا  نًَّة لىشىجى 252ًإفَّ في اٍلجى

66/256 رىأىل رىجيالن يىسيكؽي بىدىنىةن قاؿ اٍركىٍبيىا أىفَّ نىًبيَّ المًَّو 

ـى ًرٍجزه  عى أك السَّقى 121ًإفَّ ىذا اٍلكىجى

ميًؽ رسكؿ المًَّو  230 قالت أىلىٍستى تىٍقرىأي اٍلقيٍرآف أىٍنًبًئيًني عف خي

87ًإنَّؾى أىٍقرىٍأتىًني سيكرىةى اٍلفيٍرقىاًف  

ٍيريىىا  ـٍ تىًتمُّيكفى سىٍبًعيفى أيمَّةن أىٍنتيـٍ خى 299ًإنَّكي

ًبًؿ اٍلميعىقَّمىًة  ثىًؿ اإلًٍ اًحًب اٍلقيٍرآًف كىمى 164إنما مىثىؿي صى

ؿي رىٍأسى رسكؿ المًَّو  اًئضه كىك ميٍعتىًكؼه أنيا كانت تيرىجِّ 84 كىًىيى حى

كا  كا قبؿ أىٍف تيٍصًبحي 72/257/265/276أىٍكًتري

نيًصٍرتي ًبالرُّيٍعًب  ًمـً كى كىاًمًع اٍلكى 111بيًعٍثتي ًبجى

ؿى  ةى قالت ًبٍنتي يىييكًدمٍّ فىبىكىٍت فىدىخى ٍفصى ًفيَّةى أىفَّ حى 223بىمىغى صى

86.  سىنىٍفعىؿي بىٍيًتي أىتًَّخذيهي مىٍسًجدنا فقاؿ رسكؿ المًَّو 

اًبًو ًإٍذ ريًميى ًبنىٍجـو فىاٍستىنىارى بىٍينىمىا رسكؿ المًَّو  اًلسه في نىفىرو مف أىٍصحى 83 جى

بًِّريفى  نَّةي فقالت النَّاري أيكًثٍرتي ًباٍلميتىكىبًِّريفى كىاٍلميتىجى ٍت النَّاري كىاٍلجى اجَّ 141/183تىحى

اًعدنا  ٍبًع ًدينىارو فىصى 147تيٍقطىعي يىدي السَّاًرًؽ في ري

ًبيث  مىٍيري اٍلبىًغيِّ خى ًبيثه كى 260ثىمىفي اٍلكىٍمًب خى

116 فقاؿ ىىمىٍكتي فقاؿ كما ذىاؾى جاء رىجيؿه إلى رسكؿ المًَّو 

دى جاء رىجيؿه مف بىًني فىزىارىةى إلى النبي  منا أىٍسكى لىدىٍت غيالى 52 فقاؿ ًإفَّ اٍمرىأىًتي كى

اءىٍت اٍمرىأىةي ًرفىاعىةى اٍلقيرىًظيِّ إلى النبي  50 كأبك بىٍكرو ًعٍندىهي فقالت جى

بىسى رىجيالن في تيٍيمىةو  296/298حى

ـى النبي  جى ةى  حى ٍبده ًلبىًني بىيىاضى 287عى

ـي اٍبنىةي ًعٍمرىافى  ٍريى ٍسبيؾى مف ًنسىاًء اٍلعىالىًميفى مى 253حى

ًفٍظتي عف رسكؿ المًَّو  مِّييىا ًبالمٍَّيًؿ كىالنَّيىار حى كىعىاتو كاف ييصى 186 عىٍشرى رى

رىٍجتي مع رسكؿ المًَّو  ابيوي كلـ أيٍحًرـٍ خى ـى أىٍصحى ٍيًبيىًة فىأىٍحرى دى مىفى اٍلحي 280 زى
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ٍيًد رسكؿ المًَّو  سىفىٍت الشٍَّمسي عمى عى مَّى رسكؿ المًَّو خى 42 ًبالنَّاًس  فىصى

ـً  رى ٍمسه فىكىاًسؽي ييٍقتىٍمفى في اٍلحى 29/33/45خى

ٍبًط  نىٍتؼي اإلًٍ ٍمسه مف اٍلًفٍطرىًة قىصُّي الشَّاًرًب كى 108خى

قىةو دىعىا رىسيكؿى المًَّو  205/288 رىجيؿه فىاٍنطىمىٍقتي معو فىًجيءى ًبمىرى

ٍيًد رسكؿ المًَّو  بيكفى عمى عى زىافنا رأيت الناس ييٍضرى ـى جي ٍكا الطَّعىا 55/70/76 إذا اٍشتىرى

يىٍت ًبًو رأيت النبي  ٍيثي تىكىجَّ مِّي عمى رىاًحمىًتًو حى 65 ييصى

ٍزءنا مف النُّيبيكًَّة  ٍزءه مف ًستَّةو كىأىٍربىًعيفى جي ٍؤيىا اٍلميٍؤًمًف جي 97/179ري

اًىًميًَّة سىأىؿى عيمىري النبي  162 عف نىٍذرو كاف نىذىرىهي في اٍلجى

ٍيًف سمعت رىسيكؿى المًَّو  ٍكـً ىىذىٍيًف اٍليىٍكمى 44 يىٍنيىى عف صى

ٍحسىافى سمعت مف النبي  192 اٍثنىتىٍيًف فقاؿ ًإفَّ المَّوى عز كجؿ كىتىبى اإلًٍ

ًكيـً بف ًحزىاـو يىٍقرىأي سيكرىةى اٍلفيٍرقىاًف  ـى بف حى 87سمعت ًىشىا

ٍبدو طىمَّؽى اٍمرىأىتىوي تىٍطًميقىتىٍيًف  274/276سيًئؿى بف عىبَّاسو عف عى

210شىفىاعىًتي أًلىٍىًؿ اٍلكىبىاًئًر مف أيمًَّتي 

ة  الى ؿي مف أىٍلًؼ صى ةه في مىٍسًجًدم ىذا أىٍفضى الى 168صى

ٍبحي صمى النبي  ةن نىظيفُّي أنيا الصُّي الى اًبًو صى 94 ًبأىٍصحى

ٍبحى ًبًذم طىكنل صمى رسكؿ المًَّو  166 الصُّي

اًب النبي  كىضيكءنا  215/242طىمىبى بىٍعضي أىٍصحى

رى النبي  ٍكعىتىٍيًف ثيَـّ ىىاجى ةي رى ٍت الصَّالى ٍت أىٍربىعنا فيًرضى 30 فىفيًرضى

ميعىةى عىٍزمىةه  ٍيره ًمنِّي ًإفَّ اٍلجي بيكفى مف ذىا قد فىعىؿى ذىا مف ىك خى 286فقاؿ أىتىٍعجى

ٍؤيىا اٍلميٍسًمـً تىٍكًذبي  179قاؿ إذا اٍقتىرىبى الزَّمىافي لـ تىكىٍد ري

ديكدي  قىعىٍت اٍلحي ـٍ فإذا كى 146قاؿ الشُّيٍفعىةي في كؿ مىاؿو لـ ييٍقسى

ًتٍسًعيفى اٍسمنا ًمائىةن إال كىاًحدنا  182قاؿ ًإفَّ ًلمًَّو ًتٍسعىةن كى

ًؿ كىٍحدىهي   ًة الرَّجي الى ًميًع عمى صى ةه في اٍلجى الى 71قاؿ تىٍفضيؿي صى

ـى قاؿ رسكؿ المًَّو  يىا كًر يا أىنىسي إني أيًريدي الصِّ ذىًلؾى ًعٍندى السُّيحي 245 كى

تىعىالىى في أىٍحسىًف صيكرىةو قاؿ رسكؿ المًَّو  بِّي تىبىارىؾى كى 201 أىتىاًني المٍَّيمىةى رى

ـي قاؿ رسكؿ المًَّو  ا مى 47فىقيكليكا آًميفى ...  إذا قاؿ اإلًٍ

ييًسيئيكفى اٍلًفٍعؿى  فيٍرقىةه قىٍكـه ييٍحًسنيكفى اٍلًقيؿى كى ؼه كى 236قاؿ سىيىكيكفي في أيمًَّتي اٍخًتالى
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69قاؿ الى تيسىمُّيكا اٍلًعنىبى اٍلكىٍرـى 

ٍجًمًسًو  اهي ثيَـّ يىٍجًمسي في مى 76قاؿ الى ييًقيمىفَّ أحدكـ أىخى

ًشيٍّ  305قاؿ لقد ىىمىٍمتي أىٍف الى أىٍقبىؿى ىىًديَّةن إال مف قيرى

ـى رسكؿ المًَّو  ا قاؿ لىمَّا قىًد بىشىةي لىقيديكًمًو فىرىحن ًدينىةى لىًعبىٍت اٍلحى 221 اٍلمى

ٍنًسيَّة قاؿ نيى رسكؿ المًَّو  ميًر اإلًٍ كـً اٍلحي ٍيبىرى عف ليحي 291 يـك خى

ـٍ قىضىى رسكؿ المًَّو  115 ًبالشُّيٍفعىًة في كؿ ما لـ ييٍقسى

اًر  119قمت أًلىًبي بىٍكرو اٍنطىًمٍؽ ًبنىا إلى ًإٍخكىاًننىا مف اأٍلىٍنصى

مىٍينىا أىفىنىٍكتيـي مف أىٍمكىاًلنىا  دىقىًة يىٍعتىديكفى عى 197قيٍمنىا ًإفَّ أىٍىؿى الصَّ

58/280قيٍمنىا يا رىسيكؿى المًَّو ًإنَّا كنا نىٍعًزؿي فىزىعىمىٍت اٍليىييكدي 

174اٍلكىاًفري يىٍأكيؿي في سىٍبعىًة أىٍمعىاءو كىاٍلميٍؤًمفي يىٍأكيؿي في معي كىاًحدو 

212 إذا صمى اٍلعىٍصرى ىىمىسى كاف رسكؿ المًَّو 

ًة أيذينىٍيًو كاف شىٍعري رسكؿ المًَّو  207 إلى شىٍحمى

ًبيثه  ثىمىفي اٍلكىٍمًب خى ًبيثه كى مىٍيري اٍلبىًغيِّ خى ًبيثه كى اـً خى جَّ 267/279كىٍسبي اٍلحى

اًر فىأىتىى   180كىسىعى رىجيؿه مف اٍلمييىاًجًريفى رىجيالن مف اأٍلىٍنصى

ا  بىاحن ـٍ صى ٍيننا كىأىٍنًع ـى اهلل ًبؾى عى اًىًميًَّة أىٍنعى 249كنا نىقيكؿي في اٍلجى

ٍجرىًة النبي  فىكيٍنتي أىٍسمىعيوي إذا قاـ مف المٍَّيًؿ  272كنت أىًبيتي ًعٍندى حي

ًديؼى اٍلفىٍضًؿ عمى أىتىافو فىًجٍئنىا كىالنًَّبيُّي  مِّي كنت رى 40 ييصى

كيكنيكا ًعبىادى المًَّو ًإٍخكىاننا  كا كى اسىديكا كال تىدىابىري كا كال تىحى 33الى تىبىاغىضي

ًئكىةي بىٍيتنا فيو كىٍمبه  56الى تىٍدخيؿي اٍلمىالى

لىٍيسى في كىٍجًيًو ميٍزعىةي لىٍحـو  ـٍ حتى يىٍمقىى المَّوى كى ًدكي ٍسأىلىةي ًبأىحى 75/96الى تىزىاؿي اٍلمى

ثىًة مىسىاًجدى  اؿي إال إلى ثىالى 75/96الى تيشىدُّي الرِّحى

دو يقكؿ اهلل  205الى تىقيكـي السَّاعىةي عمى أىحى

اًضره  ٍكبىافى كال يبيع حى 114ًلبىادو  الى تىمىقٍَّكا الرُّي

ـي حتى تيٍستىٍأمىرى  258الى تيٍنكىحي اأٍلىيِّ

ـً  ٍسالى 169/225الى ًشغىارى في اإلًٍ

ـً  ٍسالى 218الى عىٍقرى في اإلًٍ

اًضره ًلبىادو كال  شيكتى الى يىًبٍع حى 27 انىاجى
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مًِّو  292/294الى يىبيكلىفَّ أحدكـ في ميٍستىحى

دو إال ًبًإٍذًنًو  اًشيىةى أىحى ده مى 173الى يىٍحميبىفَّ أىحى

178الى يىسيبُّي أحدكـ الدٍَّىرى فإف المَّوى ىك الدٍَّىري كال يىقيكلىفَّ أحدكـ ًلٍمًعنىًب اٍلكىٍرـى 

107الى يىكيكفي المَّعَّانيكفى شيفىعىاءى كال شييىدىاءى يـك اٍلًقيىامىًة 

اًؿ لىعىفى رسكؿ المًَّو  نًَّثيفى مف الرِّجى 188/269 اٍلميخى

ةي ييكىمِّميوي الرَّجيؿي لقد رأيت النبي  الى ـي الصَّ 208 بىٍعدى ما تيقىا

بُّي إلي ًممَّا عمى األرض  مىيَّ آيىةه أىحى لىٍت عى 238لقد نىزى

تىوي  نىازى نىازىةي سىٍعًد بف ميعىاذو قاؿ اٍلمينىاًفقيكفى ما أىخىؼَّ جى ًممىٍت جى 241لىمَّا حي

ٍيًنؾى  ـي أىنَّؾى تىٍنظيري طىعىٍنتي ًبًو في عى 120لك أىٍعمى

ٍيرنا  يىقيكؿي خى 126ليس اٍلكىذَّابي الذم ييٍصًمحي بيف الناس كى

تىاًف  101/122ليس اٍلًمٍسًكيفي الذم تىريدُّيهي اأٍليٍكمىةي كىاأٍليٍكمىتىاًف كىالتٍَّمرىةي كىالتٍَّمرى

كًريَّةه  ري ٍكـى كال تىٍقًضي الصَّالةى فقالت أىحى اًئًض تىٍقًضي الصَّ 284ما بىاؿي اٍلحى

رىبى رسكؿ المًَّو  اًدمنا كال اٍمرىأىةن قىطُّي ما ضى 38 خى

222/225ما كاف اٍلفيٍحشي في شىٍيءو 

ميؽه أىٍبغىضى إلى رسكؿ المًَّو  199 مف اٍلكىًذًب ما كاف خي

رىاًنًو  يينىصِّ دىاًنًو كى ٍكليكدو إال ييكلىدي عمى اٍلًفٍطرىًة فىأىبىكىاهي يييىكِّ 80ما مف مى

ا  اًرخن سىوي الشٍَّيطىافي فىيىٍستىًيؿُّي صى ٍكليكدو ييكلىدي إال نىخى 77ما مف مى

165ما ىذا اٍليىٍكـي الذم تىصيكميكنىوي فىقىاليكا ىذا يىٍكـه عىًظيـه  

ٍرًع الى تىزىاؿي الرِّيحي تيًميميوي  ثىًؿ الزَّ 80مىثىؿي اٍلميٍؤًمًف كىمى

69مىٍطؿي اٍلغىًنيِّ ظيٍمـ 

كىيىا  ٍكعىةن قبؿ أىٍف تىٍطميعى الشٍَّمسي فىقىٍد أىٍدرى ٍبًح رى 93مف أىٍدرىؾى مف الصُّي

ٍكعىةن قبؿ أىٍف تىٍغريبى الشٍَّمسي  106مف أىٍدرىؾى مف اٍلعىٍصًر رى

221مف انتيب فميس منا 

191مف بىدَّؿى ًدينىوي فىاٍقتيميكهي 

ءى لـ يىٍنظيٍر اهلل إليو يـك اٍلًقيىامىًة  يىالى رَّ ثىٍكبىوي خي 187مف جى

مَّى عمييا فىمىوي ًقيرىاطه  مف شىًيدى  نىازىةى حتى ييصى 78اٍلجى

ؿَّ  262/267/277مف كيًسرى أك عىًرجى فىقىٍد حى
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ٍيرنا ييفىقٍِّيوي في الدِّيًف  102مف ييًرٍد اهلل ًبًو خى

اًشيَّ نىعىى النبي  اًبًو النَّجى 26 إلى أىٍصحى

ٍف بىٍيعىتىٍيًف نيى النبي  67 عف ًلٍبسىتىٍيًف كىعى

264نيى أىٍف يىمىسَّ الرَّجيؿي ذىكىرىهي  

بىٍيعو نيى رسكؿ المًَّو  مىؼو كى 193 عف سى

ـه نيى رسكؿ المًَّو  153 أىٍف يىٍنتىًعؿى الرَّجيؿي كىك قىاًئ

124نيى يـك اٍلفىٍتًح عف ميٍتعىًة النِّسىاًء 

افَّتىاهي ًقبىابي المُّيٍؤليًؤ،  نًَّة حى 240ىك نىٍيره في اٍلجى

ـٍ شىبىينا ًبرىسيكًؿ المًَّو  بيكي ىٍقرى 89 ما زىالىٍت  كىالًَّذم نىٍفًسي بيده إني ألى

قَّتى رسكؿ المًَّو  ٍحفىةى كى مىٍيفىًة كىأًلىٍىًؿ الشَّاـً اٍلجي ًدينىًة ذىا اٍلحي 133 أًلىٍىًؿ اٍلمى

ٍسًجًد قىٍكًمي  بىٍيفى مى 86يا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ السُّيييكؿى لىتىحيكؿي بىٍيًني كى

ييٍمقىى الشُّيحُّي  يىٍنقيصي العمـ كى 98/103يىتىقىارىبي الزَّمىافي كى

ـى  ٍمزى كىٍت زى ـي اهلل أيَـّ ًإٍسمىاًعيؿى لك تىرى 160يىٍرحى

الًة اٍلعىٍصًر قبؿ أىٍف تىٍغريبى الشٍَّمسي  ٍكعىتىٍيًف مف صى 110مف أىٍدرىؾى رى

ٍكعىتىٍيًف  فىقىاـى رسكؿ المًَّو  مَّى ًبنىا رى ٍمفىوي فىصى فىٍفنىا خى 86فىصى
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 مسرد الركاة كاألعالـ المترجميف

الصفحة االسـ 
 279 ظإبراىيـ بف عبد اهلل بف قار

 297إبراىيـ بف مكسى 
 161إبراىيـ بف مكسى بف يزيد التميمي 

 199ابف أبي مميكة 
 10 ابف إسحاؽ

 10 ابف جريج المكي
 237أبك أحمد الزبيرم الككفي 

 301أبك األسكد الديمي 
 192أبك األشعث شراحيؿ بف آدة 
 274أبك الحسف مكلى بني نكفؿ 

 166أبك العالية البراء 
 9 أبك العباس السفاح

 268أبك الميمب الجرمي 
 71أبك بكر بف أبي شيبة 
 253أبك بكر بف زنجكيو 

 89أبك بكر بف عبد الرحمف بف الحارث 
 100أبك بكر بف عمي بف سعيد المركزم 

 9 أبك جعفر المنصكر
 11 أبك حنيفة النعماف

 39أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ 
 306أبك عاصـ خشيش بف أصـر 

 108أبك غساف المسمعي 
 172أبك قالبة  

 275أبك كثير السحيمي 
 44أبي عبيد سعد بف عبيد الزىرم 

 289أحمد بف أبي شعيب 
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الصفحة االسـ 
 295أحمد بف األزىر 

 248أحمد بف صالح أبك جعفر بف الطبرم 
 266أحمد بف محمد أبك العباس 

 127أحمد بف منيع 
 184األحنؼ بف قيس 

 153أزىر بف مركاف الرقاشي 
 181إسحاؽ بف منصكر 
 123 إسماعيؿ بف إبراىيـ
 46إسماعيؿ بف مسعكد 
 292 األشعث بف عبد اهلل

 11 األكزاعي
 141 أيكب السٍِّختًياًنيِّ 
 102بكر بف خمؼ 

 217بكر بف عبد اهلل المزني 
 296 بىٍيز بف حكيـ
 204 ثابت اٍلبينىاًنيِّ 

 149جعفر بف عكف 
 93جميؿ بف الحسف 
 152 الحارث بف نىٍبياف

 177حجاج بف الشاعر  
 184الحسف البصرم 

 186الحسف بف عمي الحمكاني الخالؿ 
 196 السَّديكًسيُّي الحسف بف عمرك 

 147الحسف بف محمد بف الصباح الزعفراني 
 225الحسيف بف ميدم 

 135الحكـ بف أباف 
 297حكيـ بف معاكية 
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الصفحة االسـ 
 46حميد بف مسعدة 

 235خالد بف خالد اليشكرم 
 250داكد العطار 

 197ديسـ السدكسي 
 124الربيع بف سبرة بف معبد الجيني 

 231زرارة بف أكفى 
 243زكريا بف يحيى بف إياس السجزم 

 224زىير بف محمد  
 107زيد بف أسمـ 

 278السائب بف يزيد 
 24سالـ بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب 

 231سعد بف ىشاـ 
ٍيًرمِّ  رى  300 سعيد اٍلجي
 305سعيد المقبرم 

كبىة  146 سعيد بف أبي عىري
 26سعيد بف المسيب 
 160سعيد بف جبير  

 286سعيد بف عامر الضبعي 
 196سفياف بف عبد الممؾ المركزم 

 48سفياف بف عيينة 
 143سفياف بف ككيع 
 91سمماف األغر 

 201سممة بف شبيب 
 303 سميماف بف حرب

 9 سميماف بف عبد الممؾ
 89سكار بف عبد اهلل  

 272سكيد بف نصر 
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الصفحة االسـ 
 193شعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص 

 294شير بف حكشب 
 143  صفكاف بف عيسى
 114الصمت بف محمد 
 48ضمضـ بف جكس 
 106طاكس بف كيساف 
 107عاصـ بف النضر 

 206 عاصـ بف سميماف األحكؿ
 122عامر بف سعد 

 287عامر بف شراحيؿ الشعبي 
 210العباس العنبرم 
 135العباس بف يزيد 

 63 عبد األعمى بف عبد األعمى
 214عبد الرحمف بف أبي ليمى 
 246عبد الرحمف بف ميدم 
 264عبد اهلل بف أبي قتادة 

 286عبد اهلل بف الحارث األنصارم 
 81عبد اهلل بف الصباح الياشمي 

 301عبد اهلل بف بريدة 
 262عبد اهلل بف رافع 

 165عبد اهلل بف سعيد بف جبير 
 106عبد اهلل بف طاكس 
 65عبد اهلل بف عامر  

 149عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ  
 141عبد اهلل بف عكف الياللي 

 160 (المسندم)عبد اهلل بف محمد أبك جعفر البخارم 
 74عبد اهلل بف مسمـ بف شياب الزىرم 
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الصفحة االسـ 
 10عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج 

 113 عبد الكاحد بف زياد
 147عبد الكىاب بف عبد المجيد 

ٍيدعبد بف  مى  34 حي
 152عبدة بف سميماف 

 36عبيد اهلل بف عبد اهلل بف عتبة 
 33عبيد اهلل بف عمر القكاريرم 

 29عركة بف الزبير 
 68عطاء بف يزيد الميثي 

 67عكرمة أبك عبد اهلل مكلى بف عباس 
 83عمي بف الحسيف 

 298عمي بف سعيد الكندم 
 65عمي بف عبد اهلل بف جعفر 

 153عمار بف أبي عمار 
 94عمارة بف أكيمة 

 9 عمر بف عبد العزيز
 274عمر بف معتب 
 154 عمراف القطاف

 181عمرك بف دينار  
 194عمرك بف شعيب 
 155عمرك بف عاصـ  

 51عمرك بف عمي ابف بحر أبك حفص الباىمي 
 289عمرك بف يحيى بف الحارث 
 64عياش بف الكليد بف الرقاـ 
 34فضيؿ بف حسيف أبك كامؿ 

 248قبيصة بف حريث 
 227 قىتىادىة بف دعامة السَّديكًسيُّي 
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الصفحة االسـ 
 49قتيبة بف سعيد 
 160كثير بف كثير  
 11 الميث بف سعد
 11 مالؾ بف أنس

 130مجاىد بف مكسى 
 263محمد بف المتككؿ 

 144محمد بف المثنى بف  عبيد العنزم 
 155محمد بف بشار 

 128محمد بف بكر بف عثماف البرساني 
 130  محمد بف جعفر

ٍيد المىٍعمىرم مى  140 محمد بف حي
 34محمد بف رافع 

 66محمد بف سالـ بف الفرج السممي  
 141محمد بف سيريف 

 55محمد بف عبد األعمى 
 58محمد بف عبد الرحمف ابف ثكباف 

 53محمد بف عبد اهلل بف بزيع 
 39محمد بف عبد الممؾ بف أبي الشكارب 

 116 اٍلبينىاًنيِّ محمد بف محبكب 
 24 محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم

 163محمد بف مقاتؿ 
 167محمد بف ميراف الرازم 
 235محمد بف يحيى الذىمي 

 168 محمد بف يحيى بف أبي عمر
 86محمكد بف الربيع بف سراقة الخزرجي 

 128محمكد بف غيالف 
 198مخمد بف خالد 
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الصفحة االسـ 
 24مسدد بف مسرىد  
 88المسكر بف مخرمة 

 196معاذة بنت عبد اهلل العدكية 
 297معاكية بف حيدة 
 263 معاكية بف سالـ

 105 المعتمر بف سميماف
 72المنذر بف مالؾ العبدم أبك نضرة 

 119مكسى بف إسماعيؿ المنقرم 
 289مكسى بف أعيف 

 162نافع مكلى بف عمر 
 235نصر بف عاصـ الميثي 

 55نصر بف عمي الجيضمي 
 82ىشاـ بف عركة بف الزبير 

 146ىالؿ بف بشر بف محبكب المزني 
 69ىماـ بف منبو 

 152ىناد بف السرم 
 304 كىًىيب بف خالد

 58يحيى بف أبي كثير 
 137يحيى بف حكيـ المقـك 

 197يحيى بف مكسى البمخي 
ٍيع رى  23 يزيد بف زي

 133يعقكب بف إبراىيـ الدكرقي 
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 مسرد الكممات الغريبة

 رقـ الصفحة الكممة الغريبة
 40 أتاف

 195 أحركرية
 144 أرنبتو

 108 االستحداد
 142 استمج

 131 استكعى
 48 األسكديف

64 أعتـ

224 أفنسعدىف

228 أقرت

92 آليت

107 أنجاد

35 إىابيا

53 أكرؽ 

228 تبكعني

84 ترجؿ

28 تناجشكا

112 تنتثمكنيا

131 الجدر

79 جدعاء

55 جزافان 

79 جمعاء

112 جكامع الكمـ 

134 حجمييا

29 الحديا

69 خيبة الدىر
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 رقـ الصفحة الكممة الغريبة
187 خيالء

205 دباء

286 الدحض 

53 ذكد

287 سحتان 

98 الشح

131 شريج الحرة

59 الشككة

189 العنزة

249 فارفض

228 فأـر

29 فكاسؽ

236 فكقو

301 الكتـ

69 الكـر 

181 كسع

116 البتييا 

275 المقحة

188 المترجالت

188 المخنثيف

120 مدرل

74 مزعة لحـ

67 المالمسة

67 المنابذة

77 نخسو

51 اليدبة

272 اليكل
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 رقـ الصفحة الكممة الغريبة
209 كرؽ

275 يحفميا

120 يرجؿ بو 

102 يفقيو

208 ينعس

217 يؤدـ بينكما

230 الكراع

254 كثأن 

13 الرصافة

167 األبطح
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 مسرد المصادر كالمراجع

 .القرآن الكريم

(: ىػ282 :ت) الخصيب البغدادم التميمي داىر بف محمد بف الحارث محمد أبك أسامة، أبي ابف
 نكر الحسف أبك: المنتقي ،(الحارث مسند زكارد عف زكارد عف الباحث بغية )الحارث مسند
 أحمد حسف: تحقيؽ ،(ىػ807 )ت الييثمي بكر أبي بف سميماف بف بكر أبي بف عمي الديف
- ىػ1413 )المنكرة، المدينة: النبكية كالسيرة السنة خدمة مركز. 1ط الباكرم، صالح
 .(ـ1992

دار . 1محمكد إبراىيـ زايد، ط: ، تحقيؽمف الضعفاء كالمترككيف المجركحيفابف أبي حاتـ، 
. (ىػ1396)حمب، : الكعي

بيركت، : مؤسسة الرسالة. 1شكر اهلل نعمة اهلل قكجاني، ط: تحقيؽ، المراسيؿابف أبي حاتـ، 
  .(ىػ1397)

: (ىػ327:ت) .ابف أبي حاتـ، عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس أبك محمد الرازم التميمي
. (ـ195-ىػ1271)بيركت، : دار إحياء التراث العربي. 1 طالجرح كالتعديؿ،

: تحقيؽ ،(الثالث السفر )خيثمة أبي ابف تاريخ(: ىػ279 :ت) أحمد بكر أبك خيثمة، أبي ابف
 - ىػ1427 )القاىرة،: كالنشر لمطباعة الحديثة الفاركؽ. 1ط ىالؿ، فتحي بف صالح
 .(ـ2006

: أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة الككفي تالمصنؼ في الحديث كاآلثار، ابف أبي شيبة، 
. (ىػ1409)الرياض، : مكتبة الرشد .1كماؿ يكسؼ الحكت، ط: تحقيؽ، (ىػ235)

 .أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني ابف أبي عاصـ،
: المكتب اإلسالمي. 1ط، الديف األلباني محمد ناصر :تحقيؽ السنة، (ىػ287 :ت)

 .(ىػ1400)بيركت، 
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: (ىػ630:ت) .ابف األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني
بيركت، : دار الكتب العممية.2عبد اهلل القاضي، ط:  تحقيؽالكامؿ في التاريخ،

. (ىػ1415)

 النياية في غريب: (ىػ606:ت) .ابف األثير، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم
: طاىر أحمد الزاكم، كمحمكد محمد الطناحي، المكتبة العممية: ، تحقيؽالحديث كاألثر

. (ـ1979-ىػ 1399)بيركت، 

 الحسف، أبك المارديني، مصطفى بف إبراىيـ بف عثماف بف عمي الديف عالء التركماني، ابف
 .الفكر دار ،البييقي سنف عمى النقي الجكىر(: ىػ750:ت)

المنتقى مف السنف : (ىػ307): ابف الجاركد، عبد اهلل بف عمي بف الجاركد أبك محمد النيسابكرم ت
بيركت، : مؤسسة الكتاب الثقافية. 1عبد اهلل عمر الباركدم، ط:  تحقيؽالمسندة،

. (ـ1988- ىػ 1408)

مسند ابف ، (ق230 :ت) .عمي بف الجعد بف عبيد أبك الحسف الجكىرم البغدادم ابف الجعد،
. (ـ1990- ىػ 1410) .1عامر أحمد حيدر، ط: ، تحقيؽالجعد

عبد : ، تحقيؽغريب الحديث: رحمف بف عمي بف محمد بف عميؿابف الجكزم، أبك الفرج عبد ا
. (ـ1985- ىػ 1405)بيركت، : دار الكتب العممية. 1المعطي أميف القمعجي، ط

 في التحقيؽ (ىػ597: ت) محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ الجكزم، ابف
: العممية الكتب دار. 1ط السعدني، محمد الحميد عبد مسعد: تحقيؽ ،الخالؼ مسارؿ
 .(ىػ1415 )بيركت،

: ، تحقيؽالعمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية: .عبد الرحمف بف عمي بف الجكزم ابف الجكزم،
  .(ىػ1403)بيركت، : دار الكتب العممية. 1خميؿ الميس، ط
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 بيدىٍيح، بف إبراىيـ بف اهلل عبد بف أسباط بف إبراىيـ بف إسحاؽ بف محمد بف أحمد السني، ابف
 مع كمعاشرتو كجؿ عز ربو مع النبي سمكؾ كالميمة اليـك عمؿ(: ىػ364: ت) الدٍِّينىكىرمُّي 
-جدة: القرآف عمـك كمؤسسة اإلسالمية لمثقافة القبمة دار البرني، ككثر: تحقيؽ ،العباد
 .بيركت

 عمـك أنكاع معرفة(: ىػ643 :ت) الديف تقي عمرك، أبك الرحمف، عبد بف عثماف الصالح، ابف
 الفكر دار سكريا،: الفكر دار عتر، الديف نكر: تحقيؽ ،(الصالح ابف مقدمة )الحديث

 .(ـ1986 - ىػ1406 )بيركت،: المعاصر

شذرات الذىب في : (ىػ1089:ت) .ابف العماد الحنبمي، عبد الحي بف أحمد بف محمد العكرم
: دار ابف كثير. 1عبد القادر األرناؤكط، محمكد األرناؤكط، ط:  تحقيؽأخبار مف ذىب،

. (ىػ1406)دمشؽ، 

. ابف القطاف، عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم الفاسي، أبك الحسف ابف القطاف
. 1الحسيف آيت سعيد، ط: ، تحقيؽبياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ: (ىػ628:ت)

.  (ـ1997- ىػ 1418)الرياض، : دار طيبة

أطراؼ : (ىػ507: ت).  أبك الفضؿ محمد بف طاىر بف عمي بف أحمد المقدسيابف القيسراني،
: ، تحقيؽكسمـ لإلماـ الدارقطني الغرارب كاألفراد مف حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

 .1بيركت، ط: محمكد محمد محمكد حسف نصار كالسيد يكسؼ، دار الكتب العممية
 .(ـ1998- ىػ1419)

حمدم عبد : ، تحقيؽ(أطراؼ أحاديث كتاب المجركحيف البف حباف) تذكرة الحفاظ ابف القيسراني،
  .(ـ1994-ىػ1415)الرياض، : دار الصميعي لمنشر كالتكزيع. 1المجيد السمفي، ط

صبحي : ، تحقيؽمسند اإلماـ عبد اهلل ابف المبارؾ ،ابف المبارؾ، عبد اهلل بف المبارؾ بف كاضح
 .(ىػ1407)الرياض، : مكتبة المعارؼ. 1البدرم السامرائي، ط
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 الديف جماؿ الصالحي، اليادم عبد ابف حسف بف أحمد بف حسف بف يكسؼ الحنبمي، الًمٍبرد ابف
 الرحمف عبد ركحية: تحقيؽ ،ذـ أك بمدح أحمد فيو تكمـ فيمف الدـ بحر(: ىػ909 :ت)

 .(ـ1992-ىػ1413 )بيركت،: العممية الكتب دار. 1ط السكيفي،

: (ىػ234: ت) .ابف المديني، عمي بف عبد اهلل بف جعفر السعدم بالكالء البصرم أبك الحسف
 .(ـ1980)بيركت، : المكتب اإلسالمي. 2محمد مصطفى األعظمي، ط:  تحقيؽالعمؿ،

: ت). ابف المقرئ، أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف عمي بف عاصـ بف زاذاف األصبياني الخازف
: مكتبة الرشد. 1أبي عبد الحمف عادؿ بف سعد، ط: ، تحقيؽمعجـ ابف المقرئ: (ىػ381

 .(ـ1998- ىػ 1419)الرياض، 

 البدر (:ىػ804 )ت المصرم الشافعي أحمد بف عمي بف عمر حفص أبك الديف سراج الممقف، ابف
 الغيط أبك مصطفى: تحقيؽ ،الكبير الشرح في الكاقعة كاآلثار األحاديث تخريج في المنير
 الرياض،: كالتكزيع لمنشر اليجرة دار. 1ط كماؿ، بف كياسر سميماف بف اهلل كعبد

 . (ـ2004 - ىػ1425)

 اهلل عبد بف محمد بف أحمد بف اهلل عبد بف محمد بف العباس بف العزيز عبد بف محمد الميدم، ابف
 .مخطكط الميدم، ابف الفضؿ أبي الشريؼ شيكخ ذكر(: ىػ444 :ت)

بيركت، : ، دار المعرفةالفيرست: (ىػ438ت). ابف النديـ، محمد بف إسحاؽ أبك الفرج النديـ
(1398 – 1978 .)

 ،الحيؿ إبطاؿ(: ىػ378 )ت العكبرم حمداف بف محمد بف محمد بف اهلل عبيد اهلل عبد أبك بطة، ابف
 .(ىػ1403 )بيركت،: اإلسالمي المكتب ،2.ط الشاكيش، زىير: تحقيؽ

: مؤسسة الرسالة. 1شعيب األرنؤكط، ط: تحقيؽصحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف،  ابف حباف،
 .(ـ1993- ىػ 1414)بيركت، 
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السيد :  تحقيؽالثقات،: (ىػ354:ت). ابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي
. (ـ1975-ىػ 1395)دار الفكر، . 1شرؼ الديف أحمد، ط

بيركت، : فاليشيمر، دار الكتب العممية. ـ: ، تحقيؽمشاىير عمماء األمصارابف حباف، 
. (ـ1959)

-ىػ 1406)سكريا، : دار الرشيد. 1محمد عكامة، ط: ، تحقيؽتقريب التيذيب :ابف حجر
. (ـ1986

 الميرة إتحاؼ (:ىػ852: ت) الشافعي العسقالني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد حجر، ابف
 ناصر بف زىير بإشراؼ كالسيرة السنة خدمة مركز ،العشرة أطراؼ مف المبتكرة بالفكارد
 كالسيرة، السنة خدمة كمركز الشريؼ، المصحؼ لطباعة فيد الممؾ مجمع. 1ط الناصر،

 .(ـ1994 - ىػ1415)

بيركت، : دار الجيؿ. 1عمي محمد البجاكم، ط: ، تحقيؽاإلصابة في تمييز الصحابةبف حجر، ا
. (ـ1992- ىػ 1412)

 .(ـ1989- ىػ 1419)بيركت، : دار الكتب العممية. 1، طالتمخيص الحبيرابف حجر، 

 عمادة. 1ط المدخمي، عمير ىادم بف ربيع: تحقيؽ ،الصالح ابف كتاب عمى النكت حجر، ابف
 .(ـ1984 - ىػ1404 )المنكرة، المدينة: اإلسالمية بالجامعة العممي البحث

عماف، : عاصـ بف عبد اهلل القريكتي، مكتبة المنار: ، تحقيؽطبقات المدلسيفابف حجر، 
 .(ـ1983- ىػ 1403)

محب الديف : بيركت، تحقيؽ: ، دار المعرفة  فتح البارم شرح صحيح البخارمابف حجر،
 .الخطيب

مؤسسة األعظمي .3اليند، ط- دائرة المعرؼ النظامية:  تحقيؽلساف الميزاف،ابف حجر، 
. (ـ1986- ىػ1406)بيركت، : لممطبكعات
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. (ـ1984-ىػ 1404)بيركت، : دار الفكر. 1، طتيذيب التيذيب: ابف حجر

المنتخب مف مسند عبد بف : (ىػ249: ت) .بف حميد، عبد بف حميد بف نصر أبك محمد الكسيا
مكتبة . 1صبحي البدرم السامرائي، محمكد محمد خميؿ الصعيدم، ط: ، تحقيؽحميد
. (ـ1988-ىػ 1408)القاىرة، : السنة

 كمعرفة العمؿ (:ىػ41 :ت) الشيباني أسد بف ىالؿ بف حنبؿ بف أحمد اهلل عبد أبك حنبؿ، ابف
: الخاني دار. 2ط عباس، محمد بف اهلل كصي: تحقيؽ ،(اهلل عبد ابنو ركاية)الرجاؿ، 
 .(ـ2001 - ىػ1422 )الرياض،

 سؤاالت األثـر ألحمد بف حنبؿ،: (ىػ241: ت) .ابف حنبؿ، أحمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل الشيباني
. (ـ2004-ىػ 1425)بيركت، : دار البشائر اإلسالمية. 1عامر حسف صبرم، ط: تحقيؽ

زياد محمد : ، تحقيؽسؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد في جرح الركاة كتعديميـابف حنبؿ، أحمد، 
 .(ىػ1414)المدينة المنكرة، : مكتبة العمـك كالحكـ. 1منصكر، ط

دار : المكتب اإلسالمي. 1كصي اهلل بف محمد عباس، ط:  تحقيؽالعمؿ كمعرفة الرجاؿ،ابف حنبؿ، 
. (ـ1988-ىػ 1408)بيركت،  -الخاني 

بيركت، : مؤسسة الرسالة. 1كصي اهلل محمد عباس، ط: ، تحقيؽفضارؿ الصحابةابف حنبؿ، 
 .(ـ1983- ىػ 1403)

. مصر: ، مؤسسة قرطبةمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿابف حنبؿ، 

. 1ط كآخركف، مرشد كعادؿ األرنؤكط، شعيب: تحقيؽ ،حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند: حنبؿ، ابف
 .(ـ2001 - ىػ1421 )الرسالة، مؤسسة

بيركت، : محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي: ، تحقيؽصحيح ابف خزيمةابف خزيمة، 
. (ـ1970- ىػ 1390)
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التكحيد : (ىػ311: ت). محمد بف إسحاؽ بف خزيمة أبك بكر السممي النيسابكرم ابف خزيمة،
ثبات صفات الرب عز كجؿ،  : مكتبة الرشد. 5عبد العزيز بف إبراىيـ الشيكاف، ط: تحقيؽكا 

 .(ـ1994- ىػ 1414)الرياض، 

:  تحقيؽالطبقات البف خياط،: (ىػ240: ت) .ابف خياط، خميفة بف خياط أبك عمر الميثي العصفرم
. (ـ1982-ىػ 1402)الرياض، . 2أكـر ضياء العمرم، ط

، مسند إسحاؽ بف راىكيو: إسحاؽ بف راىكيو بف إبراىيـ بف مخمد بف راىكيو الحنظمي ابف راىكيو،
ىػ 1412)المدينة المنكرة، : مكتبة اإليماف. 1عبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكشي، ط: تحقيؽ

 .(ـ1991- 

: (ىػ795)زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف الحنبمي ت: ابف رجب الحنبمي
الزرقاء، األردف، : مكتبة المنار. 1ىماـ عبد الرحيـ سعيد، ط:  تحقيؽشرح عمؿ الترمذم،

. (ـ1987-ىػ 1407)

، الطبقات الكبرل: (ىػ230: ت). ابف سعد، محمد بف سعد بف منيع ابك عبد اهلل البصرم الزىرم
. بيركت: دار صادر

 .، مخطكط(ـ2004. )1، طشاذاف بف عمي أبي أجزاء مف الثامف شاذاف، ابف

 جزء(: ىػ425 :ت) محمد، أبك عمي البٌزاز بف الحسف بف إبراىيـ بف أحمد بف الحسف ابف شاذاف،
 .مخطكط ،(ـ2004. )1ط ،شاذاف بف الحسف

صبحي : ، تحقيؽتاريخ أسماء الثقات: (ىػ742): ابف شاىيف، عمر بف أحمد أبك حفص ت
. (ـ1984- ىػ1404)الككيت، : الدار السمفية. 1السامرائي، ط

 ،االستذكار: (ىػ463: ت) .أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر النمرمالبر،  عبد ابف
 بيركت،: العممية الكتب دار. 1ط معكض، عمي محمد عطا، محمد سالـ: تحقيؽ

 .(ـ2000 - ىػ1421)
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مصطفى بف أحمد العمكم، : ، تحقيؽلما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد  التمييد،ابف عبد البر
. (ىػ1387)المغرب، : كمحمد عبد الكبير البكرم، كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية

(. 1398)بيركت، : ، دار الكتب العمميةجامع بياف العمـ كفضموابف عبد البر، 

تنقيح : (ىػ744 :ت) .ابف عبد اليادم، شمس الديف محمد بف أحمد بف عبد اليادم الحنبمي
سامي بف محمد بف جاد اهلل كعبد العزيز بف ناصر : ، تحقيؽالتحقيؽ في أحاديث التعميؽ

 .(ـ2007- ىػ 1428)الرياض، : أضكاء السمؼ. 1الخباني، ط

الكامؿ في ضعفاء : (ىػ365:ت). عبد اهلل بف عدم بف محمد أبك أحمد الجرجاني ابف عدم،
. (ـ1988- ىػ 1409)بيركت، : دار الفكر. 3يحيى مختار غزاكم، ط: ، تحقيؽالرجاؿ

تاريخ : (ىػ571:ت). ابف عساكر، أبي القاسـ عمي بف الحسف ابف ىبة اهلل بف عبد اهلل الشافعي
أبي سعيد  محب الديف: ، تحقيؽكتسمية مف حميا مف األماثؿ مدينة دمشؽ كذكر فضميا

. (ـ1995)بيركت، : عمر بف غرامة العمرم، دار الفكر

 - ىػ1421 )دمشؽ،: البشائر دار. 1ط الديف، تقي كفاء: تحقيؽ ،عساكر ابف معجـ عساكر، ابف
 .(ـ2000

 :(ىػ774:ت) . أبك الفداء البصرم ثـ الدمشقيابف كثير، إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي
. بيركت:  دار مكتبة المعارؼالبداية كالنياية،

. 1بيركت، ط: الفكر محمد حسيف شمس الديف، دار:  تحقيؽ،تفسير القرآف العظيـابف كثير، 
 .(ىػ1419)

محمد فؤاد : ، تحقيؽسنف ابف ماجو: (ىػ273:ت) .ابف ماجو، محمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني
. بيركت: عبد الباقي، دار الفكر
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أحمد محمد نكر : ، تحقيؽتاريخ ابف معيف: (ىػ233:ت). اابف معيف، يحيى بف معيف أبك زكرم
حياء التراث اإلسالمي. 1سيؼ، ط -ىػ 1399)مكة المكرمة، : مركز البحث العممي كا 
.  (ـ1979

سنف  :(ىػ227: ت) .ابف منصكر، أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني
ىػ 1403)اليند، : الدار السمفية. 1حبيب الرحمف األعظمي،ط: ، تحقيؽسعيد بف منصكر

 .(ـ1982- 

 البف الجامع(: ىػ197: ت) القرشي المصرم مسمـ بف كىب بف اهلل عبد محمد أبك كىب، ابف
 الكفاء، دار. 1ط مزيد، الباسط عبد كعمي المطمب، عبد فكزم رفعت: تحقيؽ كىب،

 .(ـ2005 - ىػ1425)

 المزكيات(: ىػ362 :ت) النيسابكرم سختكيو بف يحيى بف محمد بف إبراىيـ المزكي، إسحاؽ أبك
 كتخريج انتقاء المزكي إسحاؽ إبي حديث مف العكالي الغرائب المنتخبة الفكائد كىي

، فارس بف أحمد: تحقيؽ الدارقطني، - ىػ1425 )اإلسالمية، البشائر دار. 1ط السمـك
 .(ـ2004

 الحسف أبي حديث ( :386 :ت) شاذاف ابف حسيف بف عمر بف عمي السكرم، الحسف أبك
 الشبكة لمكقع التابع المجاني الكمـ جكامع برنامج في نشر مخطكط. 1ط السكرم،

 .(ـ2004 )اإلسالمية،

 دار. 1ط المباركفكرم، إدريس محمد بف اهلل رضاء: تحقيؽ ،العظمة: األصبياني الشيخ أبك
 .(ىػ1408 )الرياض،: العاصمة

(: ىػ369 :ت) األنصارم حياف بف جعفر بف محمد بف اهلل عبد محمد أبك  األصبياني، الشيخ أبك
 اليند،- بكمبام: السمفية الدار. 2ط حامد، الحميد عبد العمي عبد: تحقيؽ ،الحديث أمثاؿ

 .(ـ1987 - ىػ1408)
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 عبد بف إبراىيـ بف سعد بف اهلل عبيد بف محمد بف الرحمف عبد بف اهلل عبيد الزىرم، الفضؿ أبك
 حديث(: ىػ381 :ت) البغدادم الفضؿ أبك القرشي، الزىرم، العكفي، عكؼ بف الرحمف
الرياض : السمؼ أضكاء. 1ط البمكط، شبالة عمي بف محمد بف حسف: تحقيؽ ،الزىرم

 .(ـ1998-ىػ1418)

: ت) الرزاز البغدادم سميماف بف مدرؾ بف البخترم بف عمرك بف محمد البخترم، جعفر أبك
 جرار، الديف سعد نبيؿ: تحقيؽ ،البخترم ابف جعفر أبي مصنفات فيو مجمكع(: ىػ339

 .(ـ2001 - ىػ1422 )لبناف،: اإلسالمية البشائر دار. 1ط

. (ىػ1408)بيركت، : مؤسسة الرسالة. 1شعيب األرنؤكط، ط: ، تحقيؽالمراسيؿأبك داكد، 

: ، تحقيؽسنف أبي داكد: (ىػ275: ت) .أبك داكد، سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدم
.  محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الفكر

 الفكارد(: ىػ281 :ت) النصرم صفكاف بف اهلل عبد بف عمرك بف الرحمف عبد الدمشقي، زرعة أبك
 ىػ1423 )الككيت،: الذىبي اإلماـ مكتبة. 1ط المقصكد، عبد بف رجب: تحقيؽ ،المعممة

 .(ـ2003- 

الضعفاء كأجكبة الرازم عمى سؤاالت  :أبك زرعة، عبيد اهلل بف عبد الكريـ بف يزيد الرازم أبك زرعة
 .(ىػ1409)المنصكرة، : دار الكفاء. 2سعدم الياشمي، ط: ، تحقيؽالبردعي

، في ذكر ركاة المراسيؿ تحفة التحصيؿ: أبك زرعة، كلي الديف أحمد بف الحسيف أبي زرعة العراقي
 .(ـ1999)الرياض، : عبد اهلل نكارة، مكتبة الرشيد: تحقيؽ

. بيركت: دار المعرفة مسند أبي عكانة،: (ىػ316:ت) .يعقكب بف إسحاؽ اإلسفرائني أبك عكانة،

، مسند أبي يعمى: (ىػ307: ت) .أحمد بف عمي بف المثنى أبك يعمى المكصمي التميمي أبك يعمى،
 .(ـ1984- ىػ 1404)دمشؽ، : دار المأمكف لمتراث. 1حسيف سميـ أسد، ط: تحقيؽ
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 بن بدر: تحقيق ،حديثاًا  األربعون(: هـ360 :ت) هللا عبد بن الحسين بن محمد بكر أبو اآلجري،

 .(م2000 - هـ1420 )الرياض،: السلف أضواء ،2.ط البدر، هللا عبد

 الرياض،: الوطن دار. 2ط الدميجي، سليمان بن عمر بن هللا عبد: تحقيق ،الشريعة اآلجري،

 .(م1999 - هـ1420)

حمية األكلياء كطبقات : (ىػ430:ت) .األصبياني، أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني
. (ىػ1405)بيركت، : دار الكتاب العربي. 4 طاألصفياء،

عبد اهلل : ، تحقيؽرجاؿ صحيح مسمـ :األصبياني، أحمد بف عمي بف منجكيو األصبياني أبك بكر
 .(ىػ1407) بيركت،: دار المعرفة. 1الميثي، ط

 حسف محمد حسف محمد: تحقيؽ ،مسمـ اإلماـ صحيح عمى المستخرج المسند األصبياني،
 .(ـ1996 - ىػ1417 )بيركت،: العممية الكتب دار. 1ط الشافعي، إسماعيؿ

: المعارؼ دار. 1ط ،الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة األحاديث سمسمة األلباني،
 .(ـ1992 - ىػ1412 )السعكدية، العربية المممكة – الرياض

. (ـ2002- ىػ 1423)الككيت، : مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع. 1، طصحيح أبك داكداأللباني، 

. بيركت: ، المكتب اإلسالميصحيح الجامع كزيادتواأللباني، 

 .اإلسكندرية: مركز نكر اإلسالـ. صحيح كضعيؼ النسارياأللباني، 

 (.ىػ1423)الككيت، : مؤسسة غراس لمنشر. 1، طضعيؼ أبي داكداأللباني، 

سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف  :(ىػ1420:ت). محمد ناصر الديف األلباني األلباني،
. (ـ1995- ىػ1415)الرياض، : مكتبة المعارؼ. 1، طفقييا كفكاردىا

. 3، طغاية المراـ في تخريج أحاديث الحالؿ كالحراـ: األلباني، محمد ناصر الديف األلباني
. (ىػ1405)بيركت، : المكتب اإلسالمي
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التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو : (ىػ474:ت) .الباجي، سميماف بف خمؼ بف سعد أبك الكليد
الرياض، : دار المكاء لمنشر. 1أبك لبابة حسيف، ط: ، تحقيؽالبخارم في الجامع الصحيح

.  (ـ1986-ىػ 1406)

بيركت، : دار البشائر اإلسالمية. 3محمد فؤاد عبد الباقي، ط: ، تحقيؽاألدب المفردالبخارم، 
. (ـ1989- ىػ 1409)

محمد عطا اهلل خميؼ : فضؿ الرحمف الثكرم كراجعو: ، تحقيؽجزء القراءة خمؼ اإلماـالبخارم، 
. (ـ1980- ىػ 1400)المكتبة السمفية، . 1الفكحباني، ط

الرياض، : عبد الرحمف عميرة، دار المعارؼ السعكدية: ، تحقيؽخمؽ أفعاؿ العبادالبخارم، 
 .(ـ1978- ىػ 1398)

 الجامع الصحيح :(ىػ256:ت) .البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي
-ىػ 1407)بيركت، : دار ابف كثير. 3مصطفى ديب البغا، ط:  تحقيؽالمختصر،

. (ـ1987

: ، تحقيؽالتاريخ الكبير: (ىػ256)البخارم، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ أبك عبد اهلل الجعفي ت 
. السيد ىاشـ البدكم، دار الفكر

، (البحر الزخار) مسند البزار :(ىػ292:ت.)البزار، أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ البزار
: مكتبة العمـك كالحكـ، بيركت: مؤسسة عمـك القرآف. 1محفكظ الرحمف زيف اهلل، ط: تحقيؽ

. (ىػ1409)المدينة، 

مصباح الزجاجة في زكارد :  (ىػ840: ت) .البكصيرم، أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ الكناني
. (ىػ1403)بيركت، : دار العربية. 2محمد المنتقى الكشناكم، ط: ، تحقيؽابف ماجو
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سنف البييقي : (ىػ458: ت) .البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقي
- ىػ 1414)مكة المكرمة، : محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز: ، تحقيؽالكبرل
.  (ـ1994

مختار أحمد : عبد العمي عبد الحميد حامد، أشرؼ عمى تحقيقو: ، تحقيؽشعب اإليمافالبييقي، 
مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام . 1الندكم، ط
 .(ـ2003- ىػ 1423)باليند، 

مشكاة : (ىػ741 :ت). التبريزم، محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم، أبك عبد اهلل كلي الديف
 .(ـ1985)بيركت، : المكتب اإلسالمي. 3األلباني، ط:  تحقيؽالمصابيح،

صبحي السامرائي، أبك المعاطي : ، تحقيؽعمؿ الترمذم الكبير: الترمذم، رتبو أبك طالب القاضي
. (ىػ1409)بيركت، : مكتبة النيضة. 1النكرم، محمكد الصعيدم، ط

الجامع الصحيح سنف : (ىػ279:ت) .الترمذم، محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السممي
. بيركت: أحمد محمد شاكر كآخركف، دار إحياء التراث العربي: ، تحقيؽالترمذم

، أبك القاسـ تماـ بف محمد بف عبد اهلل بف جعفر بف عبد اهلل بف الجنيد البجمي الرازم ثـ تماـ
: حمدم عبد المجيد السمفي، مكتبة الرشد: ، تحقيؽالفكارد: (ىػ414:ت) .الدمشقي
 .الرياض

 األباطيؿ(: ىػ543 :ت) اليمذاني اهلل عبد أبك جعفر بف الحسيف بف إبراىيـ بف الحسيف الجكزقاني،
 دار. 4ط الفريكائي، الجبار عبد بف الرحمف عبد: تحقيؽ ،كالمشاىير كالصحاح كالمناكير
 ىػ1422 )اليند،: الخيرية التعميمية دارالدعكة مؤسسة الرياض،: كالتكزيع لمنشر الصميعي

 .(ـ2002- 

 الطيماني الضبي الحكـ بف نعيـ بف حمدكيو بف محمد بف اهلل عبد بف محمد اهلل عبد أبك الحاكـ،
 معظـ السيد: تحقيؽ ،الحديث عمـك معرفة(: ىػ405 :ت) البيع بابف المعركؼ النيسابكرم

 .(ـ1977 - ىػ1397 )بيركت،: العممية الكتب دار. 2ط حسيف،
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المستدرؾ عمى : (ىػ405:ت) .الحاكـ، محمد بف عبد اهلل أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم
بيركت، : دار الكتب العممية. 1مصطفى عبد القادر عطا، ط: ، تحقيؽالصحيحيف

. (ـ1990- ىػ 1411)

 ،الحميدم مسند( :ىػ219:ت). بكر أبك اهلل عبيد بف عيسى بف الزبير بف اهلل عبد الحميدم،
 .بيركت: العممية الكتب دار األعظمي، الرحمف حبيب: تحقيؽ

ما  تفسير غريب (: ىػ488: ت). الحميدم، محمد بف أبي نصر فتكح بف حميد األزدم الحميدم
: مكتبة السنة. 1زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، ط: ، تحقيؽفي الصحيحيف البخارم كمسمـ

 .(ـ1995- ىػ 1415)القاىرة، 

، غريب الحديث:(ىػ388: ت) .الخطابي، أحمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي البستي أبك سميماف
 .(ىػ1402)مكة المكرمة، : عبد الكريـ إبراىيـ العزباكم، جامعة أـ القرل :تحقيؽ

 تاريخ(: ىػ463 :ت) ميدم بف أحمد بف ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك البغدادم، الخطيب
 - ىػ1422 )بيركت،: اإلسالمي الغرب دار. 1ط معركؼ، عكاد بشار: تحقيؽ ،بغداد

 .(ـ2002

 الزرقاء،: المنار مكتبة الرفاعي، فخرم أحمد العمي، محمد إبراىيـ: تحقيؽ ،اهلل رؤية الدارقطني،
 .(ق1411)

العمؿ : (ىػ385: ت) .الدارقطني، عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم أبك الحسف الدارقطني البغدادم
: دار طيبة. 1محفكظ الرحمف زيف اهلل السمفي،ط: ، تحقيؽالكاردة في األحاديث النبكية

. (ـ1985- ىػ1405)الرياض، 

فكاز : ، تحقيؽسنف الدارمي: (ىػ255: ت) .الدارمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف أبك محمد الدارمي
. (ىػ1407)بيركت، : دار الكتاب العربي. 1أحمد زمرلي، خالد السبع العممي، ط
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دار القبمة . 1محمد عكامة، ط: ، تحقيؽلكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستةا: الذىبي
. (ـ1992-ىػ 1413)جدة، – مؤسسة عمك : لمثقافة اإلسالمية

 .بيروت: دار الكتب العلمية. 1 طتذكرة الحفاظ،: الذهبي

: مطبعة حككمة الككيت. 2صالح الديف المنجد، ط: ، تحقيؽالعبر في خبر مف غبرالذىبي، 
.  (ـ1984)الككيت، 

. نكر الديف عتر: ، تحقيؽالمغني في الضعفاءالذىبي، 

مؤسسة . 9شعيب األرناؤكط كمحمد نعيـ العرقسكسي، ط: ، تحقيؽسير أعالـ النبالءالذىبي، 
. (ىػ1413)بيركت، : الرسالة

:  تحقيؽتاريخ اإلسالـ، :(ىػ748ت ) .الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز أبك عبد اهلل
 .  (ـ1987-ىػ 1407)بيركت، : دار الكتاب العربي. 1عمر عبد السالـ تدمرل، ط

دار الكتب . 1عمي محمد معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، ط: ، تحقيؽميزاف االعتداؿالذىبي، 
.  بيركت: العممية

كياني، كياني مسند: (ىػ307: ت)ىاركف  بف محمد بكر أبك الري  القاىرة،: قرطبة مؤسسة. 1، طالري
 .(ىػ1416)

: (ىػ794: ت) .الزركشي، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي الشافعي
أضكاء . 1زيف العابديف بف محمد بال فريج، ط: ، تحقيؽالنكت عمى مقدمة ابف الصالح

 .(ـ1998- ىػ 1419)الرياض، : السمؼ

عمي محمد : ، تحقيؽفي غريب الحديث الفارؽ :(ىػ538: ت) .الزمخشرم، محمكد بف عمر
. بيركت: دار المعرفة. 2البجاكم، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط
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: (ىػ313: ت) .السراج، أبك العباس محمد بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف ميراف الخراساني النيسابكرم
أبك عبد اهلل حسيف بف عكاشة : زاىر بف طاىر الشحامي، تحقيؽ: ، تخريجحديث السراج

 .(ـ2004-1425. )1الفاركؽ الحديثة لمطباعة، ط: بف رمضاف، الناشر

: ، تحقيؽألنسابا: (ىػ562: ت) .السمعاني، أبك سعيد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي
.  (ـ1998)بيركت، : دار الفكر. 1عبد اهلل عمر الباركدم، ط

. (ىػ1403)بيركت، : دار الكتب العممية. 1، ططبقات الحفاظ: السيكطي

محمد محي الديف : ، تحقيؽتاريخ الخمفاء: (ىػ911: ت). السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر
. (ـ1952-ىػ 1371)مصر، : مطبعة السعادة. 1عبد الحميد، ط

: ، تحقيؽ مسند الشياب:(ىػ454: ت). الشياب، حمد بف سالمة بف جعفر أبك عبد اهلل القضاعي
 .(ـ1986- ىػ 1407)بيركت، : مؤسسة الرسالة. 2ط حمدم بف عبد المجيد السمفي،

المكصؿ، : مكتبة الزىراء. 2حمدم بف عبد المجيد السمفي، ط:  تحقيؽالمعجـ الكبير،: الطبراني
. (ـ1983-ىػ 1404)

بيركت، : مؤسسة الرسالة. 1حمدم بف عبد المجيد السمفي، ط: ، تحقيؽمسند الشامييف: الطبراني
. (ـ1984-ىػ 1405)

طارؽ بف عكض اهلل بف محمد كعبد المحسف بف إبراىيـ : ، تحقيؽالمعجـ األكسطالطبراني، 
 .القاىرة: الحسيف، دار الحرميف

مصطفى عبد : ، تحقيؽالدعاء: (ىػ360:ت) .الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـ
 .(ىػ1413)بيركت، : دار الكتب العممية. 1القادر عطا، ط

: ، دار الكتب العمميةتاريخ الطبرم: (ىػ310: ت) .الطبرم، أبي جعفر محمد بف جرير الطبرم
. بيركت، المجمد الرابع
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ىػ 1420)مؤسسة الرسالة، . 1أحمد شاكر، ط: ، تحقيؽجامع البياف عف تأكيؿ آم القرآفالطبرم، 
. (ـ2000- 

، شرح مشكؿ اآلثار:  (ىػ321:ت) .الطحاكم، أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة الطحاكم
. (ـ1987- ىػ 1408)بيركت، : مؤسسة الرسالة. 1شعيب األرنؤكط، ط: تحقيؽ

عالـ . 1ط محمد زىرم النجار، محمد سيد جاد الحؽ،: ، تحقيؽشرح معاني اآلثارالطحاكم، 
 (.1994- ىػ 1414)الكتب، 

مختصر األحكاـ، مستخرج : (ىػ312:ت) .الطكسي، أبي عمي الحسف بف عمي بف نصر الطكسي
مكتبة . 1أنيس بف أحمد بف طاىر اإلندكنيسي، ط: تحقيؽالطكسي عمى جامع الترمذم، 

. (ىػ1415)المدينة المنكرة، : الغرباء األثرية

مسند أبي داكد : (ىػ204:ت) .الطيالسي، سميماف بف داكد أبك داكد الفارسي البصرم الطيالسي
. بيركت: ، دار المعرفةالطيالسي

محب الديف : ، تحقيؽعمؿ الحديث: عبد الرحمف، بف محمد بف إدريس بف ميراف الرازم أبك محمد
. (ىػ1405)بيركت، : الخطيب، دار المعرفة

: ، تحقيؽمصنؼ عبد الرزاؽ: (ىػ211:ت). عبد الرزاؽ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني
. (ىػ1403)بيركت، : المكتب اإلسالمي. 2حبيب الرحمف األعظمي، ط

معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ : (ىػ261:ت) .العجمي، أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمي الككفي
عبد العميـ عبد العظيـ : ، تحقيؽكذكر مذاىبيـ كأخبارىـ العمـ كالحديث كمف الضعفاء

. (ـ1985-ىػ 1405)المدينة المنكرة، : مكتبة الدار. 1البستكم، ط

  :ت) إبراىيـ بف بكر أبي بف الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد الديف زيف الفضؿ أبك العراقي،
 ،األخبار مف األحياء في ما تخريج في األسفار، في األسفار حمؿ عف المغني(: ىػ806

 .(ـ2005 - ىػ1426 )بيركت،: حـز ابف دار. 1ط
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، تخريج األحاديث الضعاؼ مف سنف الدارقطني: الغساني، عبد اهلل بف يحيى بف أبي بكر الغساني
. (ىػ 1411)الرياض، : دار عالـ الكتب. 1المقصكد عبد الرحيـ، ط أشرؼ عبد: تحقيؽ

أخبار مكة في قديـ : (ىػ272: ت) .محمد بف إسحاؽ بف العباس الفاكيي أبك عبد اهلل الفاكيي،
 .(ىػ1414)بيركت، : دار خضر. 2ط، اهلل دىيش عبد الممؾ عبد: تحقيؽالدىر كحديثو، 

خميؿ : ، تحقيؽالمعرفة كالتاريخ: (ىػ277:ت .)الفسكم، أبك يكسؼ يعقكب بف سفياف الفسكم
. (ـ1999-ىػ 1419بيركت، : المنصكر، دار الكتب العممية

جزء : (ىػ368 : ت) .القطيعي، أبك بكر أحمد بف جعفر بف حمداف بف مالؾ بف شبيب البغدادم
- ىػ 1414)الككيت، : دار النفائس.1بدر بف عبد اهلل البدر،ط: ، تحقيؽاأللؼ دينار

 .(ـ1993

عمي محمد بف : تحقيؽ فكات الكفيات، ،(ىػ764:ت) .الكتبي، محمد بف شاكر بف أحمد الكتبي
. (ـ2000)بيركت، : دار الكتب العممية. 1يعكض اهلل، عادؿ أحمد عبد المكجكد، ط

العمماء  السمكؾ في طبقات: (ىػ732:ت) .الكندم، بياء الديف محمد بف يكسؼ بف يعقكب الجندم
صنعاء : مكتبة اإلرشاد. 2محمد بف عمي الحسيف األككع الحكالي، ط: ، تحقيؽكالممكؾ

. (ـ1995)

محمد فؤاد عبد : ، تحقيؽمكطأ اإلماـ مالؾ: (ىػ179:ت) .مالؾ، بف أنس أبك عبد اهلل األصبحي
.  مصر: الباقي، دار إحياء التراث العربي

دار الكتب  .2، طعكف المعبكد شرح سنف أبي داكدأبادم، محمد شمس الحؽ العظيـ، محمد 
 .(ـ1995)بيركت، : العممية

- ىػ 1400)بيركت، : مؤسسة الرسالة. 1بشار عكاد معركؼ، ط: ، تحقيؽتيذيب الكماؿ: المزم
. (ـ1980
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تحفة األشراؼ بمعرفة : (ىػ742: ت ). المزم، جماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحمف
المكتب اإلسالمي، كالدار القٌيمة، . 2عبد الصمد شرؼ الديف، ط: ، تحقيؽاألطراؼ

 . (ـ1983- ىػ 1403)

محمد : ، تحقيؽصحيح مسمـ: (ىػ261:ت) .مسمـ، بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم
. بيركت: فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي

األحاديث : (ىػ643 :ت). المقدسي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد بف أحمد الحنبمي المقدسي
مكة : مكتبة النيضة الحديثة. 1عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش، ط: ، تحقيؽالمختارة

. (ىػ 1410)المكرمة، 

: ، تحقيؽالمجتبى مف السنف: (ىػ303:ت) .النسائي، أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف النسائي
. (ـ1986-ىػ1406)حمب، : مكتب المطبكعات اإلسالمية. 2عبد الفتاح أبك غدة، ط

.  1عبد الغفار سميماف البندارم، سيد كسركم حسف، ط: ، تحقيؽالسنف الكبرلالنسائي، 

.  (ـ1396)حمب، : دار الكعي. 1محمكد إبراىيـ زايد، ط: ، تحقيؽالضعفاء كالمترككيفالنسائي، 

عبد القادر : ، تحقيؽاألذكار: (ىػ676: ت) .النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
 .(ـ1994- ىػ 1414) بيركت،: األرنؤكط، دار الفكر لمطباعة كالنشر

. 1حسيف إسماعيؿ الجمؿ، ط: ، تحقيؽفي ميمات السنف كقكاعد اإلسالـ خالصة األحكاـالنككم، 
 .(ـ1997- ىػ 1418)بيركت، : مؤسسة الرسالة

دار اآلثار لمنشر . 2، طأحاديث معمة ظاىرىا الصحةالكادعي، أبي عبد الرحمف مقبؿ بف ىادم، 
 .(ـ2000-  ىػ1421) :كالتكزيع

مرآة الجناف كعبرة : (ىػ768:ت) .اليافعي، أبك محمد عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف
. (ـ1993-ىػ 1413)القاىرة، : ، دار الكتاب اإلسالميمعرفة حكادث الزماف اليقظاف في

. بيركت: ، دار الفكرمعجـ البمداف: (ىػ626:ت) .ياقكت الحمكم، عبد اهلل الحمكم أبك عبد اهلل
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Basris's Recitation of Ma'mar bin Rashid's Recitation in the Six Sunna 

Great Books 

by 

Rolsana Ali Rashid 

Supervisor 

Dr. Khalid Elwan 

Dr. Montaser Al-Asmar 

Abstract 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, Prayer and boil the 

prophet Mohammed and his family and his companions good. 

 In this research I used Inductive approach in collecting narratives 

and Monetary approach. And also this study dealt with collecting Basris's 

Recitation of Ma'mar bin Rashid's Recitation in the Six Sunna Great Books. 

The graduation of follow-up and judged  isnaads. 

The study also includes an introduction, three chapters and a 

conclusion.  

The first chapter covers introducing of Imam Ma'mar bin Rashid 

noting his biography and his Imamate in hadith s elders and his disciples 

students and the agreement on the amended imams and scholars in the 

words set.  

Chapter II included a collection Narratives for the people of Basra 

Ma'mar in six books and graduation judged on their follow-up and recently 

has reached 104 hadiths with duplicates, and 79 hadiths not duplicated and 



c 

also 67 hadith has   rebounds for Ma'mar sometimes and sometimes the 

Ma'mar student Including 12 hadith were unique to them.    

The third chapter  included the collection of Ma'mar Narratives for 

the people of Basra in six books have reached 121  Narrative with the 

duplicate, and 95 hadith without duplication and among them 70 has 

rebounds, sometimes for Ma'mar    and sometimes to the Ma'mar teacher 

Including 25 hadith were unique to his tutor. 

Finally the conclusion and the results the study reached. 

 

 
 




