


wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 املضتدزجات فوائد
عواىة أبي مضيد خالل مً



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



عواىة يأب مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
2 

D
 هـ0441كايػ بـ كاصر إبراهقؿ الؿـصقر،   ح   

 0441/ 0009رقؿ اإليداع: 

 978 - 618 - 10 - 8008  - 8: ردمؽ

 
 

 ففرسة مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة أثـاء الـشر

 يػ بـ كاصر إبراهقؿالؿـصقر، كا

كايػ بـ كاصر  . /فقائد الؿستخرجات مـ خالل مسـد أبل طقاكة

 هـ0441الرياض ،  - إبراهقؿ الؿـصقر

 ص / .. سؿ 080

 978 - 618 - 10 - 8008  - 8ردمؽ: 

العـقان -أ  طؾقم الحديث -0

 0441-0009 081ديقي 

 الصف والتنسيق واإلخراج الفين

عمر الفاروقبمركز 
بحث العلمي وحتقيق الرتاثلل

 

 

  4944880:859/446 هاتف رقم: 
 4540086:770/446هاتف رقم: 

alfaroukcenter4@gmail.com 

Islammamduh91@ gmail.com 
 

المؤلف



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 
عواىة أبي مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد

3 

 

 

 

 

 

 املضتدزجات فوائد
عواىة أبي مضيد خالل مً



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



عواىة يأب مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
4 



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 
عواىة أبي مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد

5 



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة يأب مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
6 

 
 



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 
عواىة أبي مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد

7 

 ُ ىىن   نىىُ ىوىىىِللىىن ن      إَلىىو لِلِىىَ    * 
 
اىِي لأحَسنىىىا إلىىي

 ...صفًل 

 * 
 
ُُ للىو  إلو أساتنيت لشووخي لُ علِمي ِلن ن َتىَتىىل َمن 

 أ   هم...

َلىِك لِلَه ف....*   إلو إِخويت :  فاِق ِل   ِب لِلَمس 

ُُ  ِىنىُهم*   للو  كلمٍة!!!... ,إلو ُ ىلِّ َ ن أَف  

َمىا  ذىنِ ِلثِىِ َ ىَ  ِلَعىو  لِلمَسىال ل إ إلو َ ن  َ    *  ت 

 ِلِعلمي...

 الِستِىن ىىىهاً   الَتشىىعوعً  ,لهىىم اىإلىىو صلثىىِة ِلِعلىىم: َحى  ىى* 

لِهَمِمهم ِلعالوة... 

ٍِِدي َبـخـجـي امُلتواِضع   ُأ
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 الغيذ مكدمة 
ماٍز ياصني الفخل

¢ 

ا ومصطػاه، ورسقلف طبده طؾك والسالم والصالة هلل الحؿد  :بعد أمَّ

 كاصر بـ كايػ /الحبقب إخ أصؾعـل لؿا غربتل دار يف السرور غؿرين فؼد

 مسند خالل من املستخرجات فوائد) :لؾؿاجستقر أصروحتف طؾك الؿـصقر

 فقائد جؿع قد الشقخ إخ فقجدت بلكاة، إصروحة صالعُت  وقد ،(عوانة أيب

 اهلل أسلل السـة، طؾك وغقرتف اهتؿامف وطظقؿ اصِّالطف سـُح  طؾك دلت كافعة وطقائد

 اإلسـاد أنَّ  وذلؽ طـل: الحديث كتب برواية أجزتف قد كايػ وإخ .بف يـػع أن

 طؾك الؿحافظة مـ بد فال -♀ محؿد سقدكا أمة- إمة لفذه خصقصةٌ 

: فلققل الؽتاب قارئ وأكصح الخصقصة، هذه طؾك الحػاظ أجؾ مـ اإلسـاد

 لؽ يقسر وأنْ  وأخرة، الدكقا خقري مـ لؽ يػتح أنْ  اهلل أسلل الؽريؿ، أخل

َـ  مزيًدا  مـ العؾؿ صؾب أنَّ  واطؾؿ .الصالح العؿؾ إلك الؿمدي الـافع العؾؿ م

 أهؾ طؾك   ربـا أثـك وقد قة،الػاك الدكقا هذه يف إوقات فقف ُتْصرف ما أفضؾ

 [ جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب]: تعالك قال طظقًؿا، ثـاءً  العؾؿ

 هل إذ الدرجات: تؾؽ كقؾ طؾك –تعالك اهلل وفؼؽ– فاحرْص  {11}املجادلة:
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 إرض ربِّ  مـ درجاٌت  هل بؾ فاٍن، وزيرٍ  وٓ هالٍؽ، رئقسٍ  مـ لقست درجات

 .وأخرة الدكقا مؾؽ لف الذي والسؿقات،

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ]: العؾؿاء فضؾ مبقـًا تعالك وقال

 وهل شفادة، أطظؿ طؾك العؾؿ أهؾ تعالك اهللُ  فلشفدَ  {11}آل عمران: [ڦ

 الؼائؿقـ العؾؿ أهؾ مؽاكة لِعظؿِ  كػسف: طؾك« العؾؿ أهؾ» وططػ «اهلل إٓ إلف ٓ»

. بف

 العؾؿ طؾك -الؽريؿ أخل– فاحرص الؿــزلة، تؾؽ بؾغ مـ أسعد فؿا

 ويجعؾف ويصححف العؿؾ إلك يدطق الذي وهق إصؾ، فنكَّف الـافع، الشرطل

 ًٓ  [ جث يت ىت مت خت حت جت يب]: تعالك قال تعالك، اهلل طـد مؼبق

 . بالعؿؾ أمر ثؿ العؾؿ، تعالك اهلل فؼدم {11}حممد:

 :تعؾؿف ما إلك الـاس يدطقَ  أنْ  طؾؿ بؿا ويعؿؾ يتعؾؿ أنْ  بعد اإلكسان طؾك ثؿ

 جت يب]: تعالك قال تعالك، اهلل إلك الدطقةُ  اإلصالق طؾك القضائػ طظؿأ فننَّ 

 طؾك الخالئؼ أطظؿ وضقػة وهل {11}حممد: [ جث يت ىت مت خت حت

 فقـصحفؿ وأقاربف بلهؾف الؿرء ولقبدأ والسالم، الصالة طؾقفؿ الرسؾ: اإلصالق

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ]: تعالك قال الحسـة، والؿقطظة بالحؽؿة ويعؾؿفؿ

 طظقؿة، وضقػة اهلل إلك فالدطقة ،{6لتحريم:}ا [ ې ۉ ۉ ۅ ۅ

: ؓ  صالب أبل بـ طؾل طؿف ٓبـ ♀ الـبل  قال .طظقؿ وأجرها

َنْ » ـْ  َلَؽ  َخْقرٌ  َواِحٌد  َرُجٌؾ  بَِؽ  ُيْفَدى َٕ  اإلبؾ، أجقدُ : الـعؿ وحؿر ،«الـََّعؿِ  ُحْؿرِ  ِم

 ما أفضؾ ـم خقرٌ  واحد رجؾٍ  هداية أنَّ : بؿعـك آكذاك، العرب أمقال أفضُؾ  وهل
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. الػاكقة الؿغرية الؿاديات مـ الـاس يؿؾؽ

 مـ رصقد جؿع يف وقتؽ جؿقع تصرف أن طؾك –الؽريؿ أخل– واحرص

 يؿقت، ٓ الذي الؿؾؽ طـد محػقظ رصقدٌ  ٕكَّفا تبؼك: التل ففل الحسـات،

 .زائٌؾ  فانٍ  وإوٓد وإمقال إرصدة مـ سقاها ما وكؾ

 يجعؾؽ وأنْ  يرضقف، لؿا يقفؼؽ وأنْ  طؾؿؽ، ؿاب يـػعؽ أنْ  تعالك اهلل أسلل

. مجقٌب  سؿعٌ  إكَّف ديـف، إلك الدطاة مـ

 خزي مـ وَأِجْرَكا كؾفا، إمقر يف طاقبتـا أحسـ الؾفؿ»: الدطاء هذا الزم

 «.أخرة وطذاب الدكقا

 .وسؾؿ وصحبف آلف وطؾك محؿدٍ  سقدكا طؾك اهلل وصؾك التقفقؼ وباهلل هذا،

 فخلال ياصني ماٍز
أدلادٍا اهلل أعاد العزاقية احلديح دار عيذ

20/11/1431 
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 كتابملدص ال
فـــوائــد املــضتـدزجـات

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف 

 وصحبف أجؿعقـ، وبعد:

 جةقام هذا البحُث بذكر الػقائد التل َيجـقفا الُؿستخِرج مـ إحاديث الُؿستخرَ 

ســ أبل »أو مسؾؿ أو   «صحقح البخاري»ـ طؾك كتاٍب مـ كتب الحديث، ك

 إلخ.... «مستدرك الحاكؿ»أو  «داود

ج والُؿستخَرُج هق : أن يليَت الؿصـِّػ إلك كتاب البخاري أو مسؾؿ، فُقخرِّ

أحاديثف بلساكقَد لـػسف مـ غقر صريؼ البخاري أو مسؾؿ، فقجتؿع إسـادان 

زيد مـ ققة الحديث وُطُؾقِّ سـده. لؾحديث، وذلؽ مؿا ي

ولقست هذه إحاديث القاردة يف الؿستخرجات كؾفا صحقحة، بؾ يرجع 

ذكرها البحث يف  ،ةطدَّ  إلك أسباٍب  اوَضْعـػً  اًة وُحْسـً تػاوت إحاديث صحَّ 

 أماكـفا.

ما يؼارب وقد أكثر العؾؿاء مـ الؿملػات يف هذا الباب، حقث وصؾت إلك 

تقزطت بقـ الؿستخرجات طؾك البخاري ومسؾؿ  ،اوتللقػً  امصـػً  (45) الـ

 وبعض الســ والؿستدركات.
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ٕكف لؿ ُيػَرد طـف  :رحؿف اهلل تعالك «مستخرج أبل طقاكة»ووقع اختقاري طؾك 

يف إوساط  اإلك أكف غقر معروف كثقرً  االحديث يف مصـَّػ مستؼؾ، وكظرً 

والعؾؿقة الشلء الؽثقر، فؼد أحببت أن  وبؿا أكف فقف مـ الػقائد الحديثقة، العؾؿقة

ودراسًة، حتك يؽقن َكَقاة أساسقة، ومادة طؾؿقة جاهزة ٕرباب  اأهتؿ بف تعريػً 

 آختصاص مـ أهؾ الرسائؾ العؾؿقة.

: ثؿ إن فقائد هذه الؿستخرجات طامة تتؾخص يف* 

طؾق اإلسـاد، وزيادة الثؼة، وبقان أحؽام فؼفقة يف الحديث، وتقضقح 

صقد يف الحديث، وشرح غريبف، وتؿققز رواية الؿختؾط، والتصريح بالسؿاع الؿؼ

وبإسؿاء الؿبفؿة، وتعققـ اإلدراج يف اإلسـاد، ورفع الؿقققف، ووصؾ 

 إلخ. الؿعؾؼات...

طؾك حدة، مع  آكتػاء بؿثال أو مثالقـ: خشقة  لؼد بحثت هذه الػقائد كاًل و

 اإلصالة.

 واهلل تعالك مـ وراء الؼصد



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



عواىةيأبمضيدخاللمًاملضتدزجاتفوائد
04 
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 ُمكّدمة

 ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ،وكستغػره ،وكستعقـف ،كحؿده ،إن الحؿد هلل

 ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،فال مضؾ لف ،مـ يفده اهلل ،ومـ سقئات أطؿالـا

 ا طبده ورسقلف.وأشفد أن محؿدً  ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف

  ﴾ ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ﴿

 .]آل طؿران[

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ﴿

  ﴾  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ ٺ  ٺ         ٺ

 .[1]الـساء:

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﴿

 .]إحزاب[ ﴾  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼ ﮽  ﮲    ﮳

 أما بعد:

 بعد اإلسالمل التشريع مصادر مـ الثاين الؿصدر هل الـبقية ةالسـ فنن
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 جؿعفا التل بدأ و لؿعاكقف، ومبّقـة الؼرآن، ٕحؽام مقّضحة ففل، اهلل كتاب

  الؼرن آخر يف وذلؽ العزيز، طبد بـ طؿر الراشد الخؾقػة بلمر ،رسؿل  بشؽؾ

ًٓ  (:الثاين أّول أو) الفجري إول  طؾك الحثِّ  مـ الـبقية السـة يف جاء لؿا امتثا

مرفقًطا:  ؓ  عـ ابـ مسعقدف :أهؾف وفضؾ ،الحديث وصؾب ،السـة جؿع

ـْ ُهَق » َغُف، َفُربَّ َحاِمِؾ فِْؼٍف إَِلك َم َر اهَّللُ اْمَرًأ َسِؿَع ِمـَّا َحِديًثا، َفَحِػَظُف َحتَّك ُيَبؾِّ َكضَّ

.(1)«َأْفَؼُف ِمـُْف، َوُربَّ َحاِمِؾ ِفْؼٍف َلْقَس بَِػِؼقفٍ 

 ما »: قال طؾؿاُء الحديث: يف ذلؽ  ؓ  قال الؼاضل أبق بؽر بـ العربل

.(2)«ْضرةيطؾب الحديث إٓ كان طؾك وجفف كَ  مـ رجؾٍ 

 تزاُل  ٓ» :يرفعف ؓ  سػقان أبل بـ معاوية حديث مـ ،الصحقح ويف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال: هذا حديث  ،(2658، 2657) الرتمذيو ،(3662) أبق داودبؾػظف  أخرجف (1)

، 5126) «:مسـده»وأبق يعؾك يف ، (4157)وأحؿد  ،(232) ابـ ماجفو ،حسـ صحقح

 (، وقال محؼؼف إستاذ حسقـ سؾقؿ: إسـاده حسـ. 5296

(: 98( )1/241« )والؿشاهقروالصحاح إباصقؾ والؿـاكقر »اين يف ققال الحافظ الجقر

طؼب حديث -اين أيًضا قهذا حديث صحقح، رواه طـ طبد اهلل جؿاطٌة. وقال الجقر

 : هذا حديث مشفقر، ورواتف ثؼات. -(95)

ه السققصل متقاتًرا، يف  (، 28ص ) «قطػ إزهار الؿتـاثرة يف إخبار الؿتقاترة»وطدَّ

ر اهَّلل امرًأ سؿع مؼالتل فقطاها، فلداها إلك َمـ »وذكره بؾػظ:  لؿ َيسؿعفا، فُربَّ حامِؾ كضَّ

ا قامقا وذكر ستة طشر صحابقً  .«فؼٍف غقر فؼقٍف، ورب حامؾ فؼف إلك َمـ هق أفؼف مـف

بروايتف. 

حف إلباين يف   (. 304« )صحقح وضعقػ ابـ ماجف»هذا، وقد صحَّ

« كظؿ الؿتـاثر مـ الحديث الؿتقاتر»(. وطزا اإلدريسل يف 4/142« )أحؽام الؼرآن»( يف 2)

لقس أحد مـ أهؾ الحديث إٓ ويف وجفف كـَْضرة: لفذا »( لسػقان بـ طققـة ققلف: 6)ص 

والـضرة: كعقؿ القجف.  «.الحديث
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هؿ ٓ، الحؼِّ  طؾك ضاهريـ أمتل مـ صائػة  . (1)«خالَػفؿ َمـ َيضرُّ

 (2)«الحديث أصحاب هؿ» : ؓ  الؿديـل ـب طؾل قال . 

يف  تتػاوُت ، وجقامع، وكتب، مصـػات يف بجؿعفِ  الحديث أئؿة ُطـل وقد

 .الرواة ضبط ويف، الرواية وصحة دقةال

هل هذه الؿستخرجات؟ ولؿاذا  فؿا ،(الؿستخرجات: )الؿصـػات هذه ومـ 

 ؟وما فائدهتا ؟ وما أشفر هذه الؿستخرجات؟ اُأفِردْت  تصـقػً 

يف  -لتللقػ هذا الؽتاب، وهق  لل الدافعكاكت  التلإسئؾة وغقرها هل  هذه 

طبارة طـ بحث تؽؿقؾل لـقؾ درجة الؿاجستقر يف طؾقم الحديث، مـ  - إصؾ

 جامعة الؿديـة العالؿقة يف )مالقزيا(.

 بالـؼد ومصادرها السـة كتب الحديث مصطؾح يف العؾؿ أهؾ تـاولفؾؼد 

 مـ صحقحفا ومقَّزوا، ودراية رواية إحاديث دراسة طؾك وطؿؾقا، واإليضاح

 .(الؿستخرجات)  طؾك وتؽؾؿقا، سؼقؿفا

َّٓ  ،الػقائد لفذه ةساردب تطبقؼ أو كتاٌب  -طؾك حد طؾؿل- ُيـػرد لؿ ولؽـ   إ

 الدكتقر بف قام وتطقرها كشلهتا( مـ حقث الؿستخرجات) طـ بحث مجرد

 .الؿؽرمة ؿؽةبالؼرى وذلؽ يف جامعة أم ، الؼادر طبد بـ اهَّلل طبد بـ مقفؼ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.16912(، وأحؿد )1037/100(، ومسؾؿ )7312، 3116، 71أخرجف البخاري ) (1)

(، وقال الحافظ: 13/293« )فتح الباري»(، و1/127« )شرف أصحاب الحديث» (2)

يف طؾقم الحديث بسـد صحقح طـ أحؿد: إن لؿ يؽقكقا أهؾ الحديث،  أخرج الحاكؿ

 ؿ؟! هُ  ـْ فال أدري مَ 
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، فقائدهاذكر  طؾكيِػ بالغرض الؿرجّق، حقث اقتَصَر    ؿبحثف هذا ل ولؽـ  

 يتؿ تطبقؼ الػقائد طؾقف. بعقـف مستخرًجا ُيػرد ولؿا، حديثف طامً  وكان

مـ الػقائد  مـ أشفر الؿستخرجات، ولف «مستخرج أبل طقاكة»يعترب و 

ف هذا الؽتابلحببت يف ف، شلء الؽثقرالالعؾؿقة والحديثقة  بؿقضقع  أن ُأطـرِّ

كقاة وأن يؽقن  ، وتطبقؼ الػقائد طؾقف،«طقاكة لمستخرج أب»الؿستخرجات، و

: لـَِؿا كعؾؿ مِـ أن هذه يف هذا الباب بحاٍث ورسائَؾ طؾؿقٍة أخرىٕ

 فقائَد حديثقًة، وطؾقـا أن كجّؾَقفا.  الؿستخرجات ُمـؾِـَئْت 

 يجب أن كبقـ أهؿقة السـة الشريػة،  ة، وقبؾ الشروع يف الؽتاب:ويف البداي

هل إصؾ الثاين بعد الؼرآن الؽريؿ، والتطبقؼ العؿؾل لَِؿا جاء ومؽاكتفا: حقث 

 .فقف، وهل الؽاشػة لغقامضف، الؿجؾَِّقة لؿعاكقف، الشارحة ٕلػاضف ومباكقف

ع وإحؽام، فنن وإذا كان الؼرآن قد وضع الؼقاطد وإسس العامة لؾتشري

ولذا فنكف ٓ يؿؽـ  :السـة قد ُطـقت بتػصقؾ هذه الؼقاطد، وبقان تؾؽ إسس

 .لؾديـ أن يؽتؿؾ وأن يتؿ إٓ بلخذ السـة جـًبا إلك جـب مع الؼرآن

وقد جاءت أيات الؽثقرة وإحاديث الؿتقاترة آمرة بطاطة الرسقل  

 .، وآحتجاج بسـتف والعؿؾ هبا♀

ی  ی  ﴿: تعالك قال هبا، والتؿسؽ السـة باّتـباع وتعالك فسبحاك أمر وقد

ۈئ  ېئ  ﴿: تعالك قالو ،[طؿران آل] ﴾ی  ی  جئ  حئ

ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

، ]الـساء[ ﴾   مت  ىت  يت  جث  مث  ىث خب  مب  ىب     يب  جت  حت  خت
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پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿ وقال تعالك:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ     ﴿تعالك:  قالو ،[الـساء] ﴾ٺ  ڀ

 .[7:الحشر] ﴾ہ   ہ  ہ

  السـة أن طؾك وجاء ما يدل
ٌ
ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ﴿: اهلل، قال تعالك مـ وحل

 . [4، 3: الـجؿ] ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ﴿ ووصػت السـة بلكفا الحؽؿة، قال تعالك:

گ  گ  ﴿،  [231]البؼرة:  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

فالؿؼصقد  ،[34]إحزاب:  ﴾گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ 

 بالحؽؿة هـا: السـة، وهق ققل كثقر مـ أهؾ العؾؿ.

قال: وطظـا  ؓ طـ العرباض بـ سارية  :الصحقح الحديث يف وجاء

مقطظة َوجؾْت مـفا الؼؾقُب، وذَرفْت مـفا الُعققُن،  ♀رسقل اهلل 

ع، فلوِصـَا، فؼال:فؼؾـا: يا رسقَل اهلل  » ، كل اا َمقطظُة ُمقدِّ
ِ
ُأوِصقُؽْؿ بَِتْؼَقى اهَّلل

ـْ َيِعْش ِمـُْؽْؿ َبْعِدي َفَسَقَرى اْختاَِل  ُف َم ْؿِع َوالطَّاَطِة، َوإِْن َطْبًدا َحَبِشقًّا، َفنِكَّ ًفا َوالسَّ

ـَ  ق قا  َكثِقًرا، َفَعَؾْقُؽْؿ بُِسـَّتِل َوُسـَِّة الُخَؾَػاِء الَؿْفِديِّ ُؽقا بَِفا، َوَطضُّ ، َتَؿسَّ ـَ اِشِدي الرَّ

َطَؾْقَفا بِالـََّقاِجِذ، َوإِيَّاُكؿ َوُمْحَدَثاِت إُُمقِر، َفنِنَّ ُكؾَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة، َوُكؾَّ ِبْدَطٍة 

 رواه أحؿد وأبق داود والرتمذي وابـ ماجف.  .(1)«َلةٌ َضاَل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. 42) وابـ ماجة(، وقال الرتمذي: هذا حديث صحقح. 2676) أبق داودأخرجف  (1)

، 17142) وأحؿد(، وقال: هذا حديث حسـ. 1/205« )شرح السـة»والبغقي يف 

(، 288« )ؾ والؿـاكقر والصحاح والؿشاهقرإباصق»اين يف رق(، والجق17145، 17144

=  
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  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ث بف اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، طـ أبل  وقال: هذا حديث صحقح ثابت مشفقر، حدَّ

 طاصؿ مثؾف. 

جؿاطة مـ التَّابعقـ، مـفؿ:  ؓ وقد روى هذا الحديث طـ العرباض بـ سارية 

بالل، والؿفاجر ٍر، ويحقك بـ أبل مطاع، وجبقر بـ كػقر وطبد اهلل بـ أبل جْ ُر ابـ ُح جْ ُح 

، وبعضفؿ مختصًرا. ًٓ    ابـ حبقب وغقرهؿ، بعضفؿ مطقَّ

حؿـ بـ »( ٕبل الحسـ بـ الؼطان قال: 4/88« )بقان القهؿ واإليفام»ويف  فلما طبد الرَّ

، فرتجؿ البخارّي وابـ أبل حاتؿ باسؿف: فلما ابـ أبل حاتؿ فؾؿ يؼؾ فقف 
ّ
طؿرو الّسؾِؿل

ذكر روايتف طـ العرباض، ورواية خالد بـ معدان وضؿرة بـ شقًئا. وأما البخارّي، فنكف 

 حبقب، وطبد إطؾك بـ هالل طـف، ولؿ يزْد.

 فالرجؾ مجفقل الحال، والحديث مـ أجؾف ٓ يصح.

ـُ  اْلَقلِقدُ  َوقد روى َهَذا الَحِديَث  ُمسؾؿ بِنِْسـَاد آخر َقاَل: َحدثـَا طبد اهلل بـ الَعاَلء بـ زبـر  ب

 بل الؿطاع، َطـ الِعْرَباض مثؾف.َطـ يحقك بـ أ

ار واختاره، وهق أيًضا ٓ يصح، فنن يحقك بـ أبل الؿطاع ٓ يعرف بغقره، وهق  ذكره الَبزَّ

ام  اهـ.   «. يف شلٍء مـ أهؾ الشَّ

 يف شلن -( 347ص )« التؼريب»وقال ابـ حجر يف 
ّ
حؿـ بـ طؿرو الّسؾِؿل  :-طبد الرَّ

 مؼبقل.

 . صحقح. كؿا يف تعؾقؼف طؾك حديث أبل داود وابـ ماجفلباين: والحديث قال فقف الشقخ إ

 صحقح. :-(96يف حؽؿف طؾك حديث الدارمل )-وقال حسقـ سؾقؿ 

حديث صحقح (: »17142يف حؽؿف طؾك حديث أحؿد )-وقال شعقب إركاؤوط 

بطرقف وشقاهده، وهذا إسـاد حسـ، طبد الرحؿـ بـ طؿرو السؾؿل روى طـف جؿع، 

: صدوق، وقد صّحح حديثف «الؽاشػ»، وقال الذهبل يف  «الثؼات»ان يف وذكره ابـ حب

« جامع العؾقم والحؽؿ»الرتمذي، والحاكؿ، والذهبل، وأبق كعقؿ فقؿا كؼؾف ابـ رجب يف 

 (.483ص)« جامع بقان العؾؿ»(، والبزار فقؿا كؼؾف ابـ طبد الرب يف 2/109)

َؾؿل هذا ُح   جر بـ حجر الؽالطل، فقؿا سقرد برقؿ وقد تابع طبد الرحؿـ بـ طؿرو الس 

(، وثؿة صرق أخرى 17146(، وطبُد اهلل بـ أبل بالل الخزاطل فقؿا سقرد )17145)

 «. لؾحديث تليت يف مقضعفا يف التخريج، وباقل رجالف ثؼات
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تِل َيْدُخُؾقَن الَج : »♀ وقال  ـْ َأبَكُكؾُّ ُأمَّ َّٓ َم ، ، َقاُلقا: َيا «ـََّة إِ
ِ
َرُسقَل اهلل

ـْ َيْلبَك ـْ َطَصاكِل َفَؼْد َأبَك»َقاَل:  !؟َوَم ـْ َأَصاَطـِل َدَخَؾ الَجـََّة، َوَم  رواه البخاري.   (1)«َم

 ة السـةإضافة إلك ما ورد مـ إجؿاع إمة وأققال إئؿة يف إثبات ُحجقذلؽ 

 .وُوجقب إخذ هبا

 هل الطريؼة والسقرة، سقاء أكاكت محؿقدة أم مذمقمة،  السـة يف الؾغة:و

 .  (2)وقد ورد استعؿالفا يف الؼرآن الؽريؿ، ويف الحديث الـبقي هبذا الؿعـك

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ﴿يؼقل تعالك:  ،فػل الؼرآن

 . ]إكػال[ ﴾  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٺ  ٺ  ٿ﴿ويؼقل تعالك: 

  .]اإلسراء[ ﴾ ڤ ڤ

ـْ َقْبَؾُؽْؿ ِشْبًرا بِِشْبرٍ، َوِذَراًطا »: ♀يؼقل  ،ويف الحديث ـَ َم َـّ َسـَ َلَتتَّبُِع

، الَقُفقَد، ، «بِِذَراٍع، َحتَّك َلْق َسَؾُؽقا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَؾْؽُتُؿقهُ 
ِ
ُقْؾـَا: َيا َرُسقَل اهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ حديث أبل 1/55(، والحاكؿ )8728(، وأحؿد )7280( أخرجف البخاري )1)

(، ومـ 22226طـد أحؿد ) ؓ بل أمامة . ويف الباب مـ حديث أؓ هريرة 

(. وققلف: 812) «إوسط»طـد الطرباين يف  ؓ حديث أبل سعقد الخدري 

 أي: بؼبقل دطقيت.«، أصاطـل»

لإلمام طبد الؿممـ  «تقسقر القصقل إلك ققاطد إصقل»مادة: ســ. « لسان العرب» (2)

ديـ وابـف تاج الديـ لتؼل ال« اإلهباج يف شرح الؿـفاج»و( ، 27ابـ طبد الحّؼ )ص 

(، 113لؾشقخ إمقـ الشـؼقطل ص )« مذكرة أصقل الػؼف»و(، 2/263السبؽل )

 (. 71مـاع الؼطان ص )« تاريخ التشريع اإلسالمل»و
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ـْ : »َقاَل  َوالـََّصاَرى؟  .(1)«؟َفَؿ

 :مـ  ♀ففق ما ثبت طـ الـبل  وأما تعريػ السـة طـد الػؼفاء

 غقر وجقٍب. 

القاجب، والحرام، والسـة، والؿؽروه،  ففل أحُد إحؽام التؽؾقػقة الخؿسة:

والؿباح. وقد يستعؿؾق اا يف مؼابؾ البدطة فقؼقلقن: صالُق السـة كذا، وصالق 

 البدطة كذا.

 تاركف يعاقب وٓ فاطؾف، ُيثاب ما ة طـد إصقلققـ ففق:أما تعريػ السـ. 

 :مـ ققل، أو فعؾ، أو  ♀ما ُأثَِر طـ الـبل  وطـد الؿحدثقـ

تؼرير، أو صػٍة، أو ِسقرة. وهل هبذا الؿعـك مرادفة لؾحديث الـبقي طـد 

 .(2)أكثرهؿ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ 11880) (، وأحؿد2669(، ومسؾؿ )7320( و)3456البخاري )أخرجف  (1)

 حديث أبل سعقد الخدري. 

 «شرح الؽقكب الؿـقر»(، و3/236لؾزركشل ) «ػؼفالبحر الؿحقط يف أصقل ال» :اكظر (2)

تاريخ التشريع »(، و2/263لؾسبؽل ) «اإلهباج شرح الؿـفاج»(، و2/160لؾػتقحل )

 (. 72« )اإلسالمل
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 .املضتدزجات تعزيفاألول:    املبخح
  .االصتدزاج أصول عزوط و ىي:  الجا املبخح 
 .األحاديح الواردة يف املضتدزجات حكه الجالح: املبخح 

 .املضتدزجات يف املؤلفات  الزابع:   املبخح
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 األول املبخح
 املضتدزجات تعزيف

 

  

 (املضتدزج )اللغ٘ يف : 

  مـ الؿزيد ،اْسَتْخَرَج : الػعؾ مـ ُمشتؼ مػعقل، اسؿٌ  هق
ّ
 ،َخَرَج  الثالثل

، كآستـباط وآستخراج، ضاهُره شلء كؾ وخارج، الّدُخقل َكِؼقض والخُروج

 .(1)ترابف مـ صتفخؾَّ : الؿعِدن مـ الشلء واستخرجُت 

  ُاالصطالح يفأمَّا تعزٓف: 

 إلك الؿصـػ يليت أن: مقضقُطف الؿستخرُج »: العراقل لحافظا قال فؼد 

ج. مسؾؿ أو، البخاري كتاب  ،البخاري صريؼ غقر مـ لـػسف دَ بلساكق أحاديثف فقخرِّ

 مـ أو، شقخف يف مسؾؿ أو البخاري إسـاد مع الؿصـّػ إسـادُ  فقجتؿع، مسؾؿ أو

 .(2)«فققف

 البخاري صحقح» إلك حافظ يعؿد أن»: وآستخراج: السخاوي وقال »

 وإن، الرواة ثؼة فقفا مؾتزم غقر لـػسف بلساكقدَ  حديًثا حديًثا أحاديثف فـُققرد ،مثاًل 

 يف معف يؾتؼل أن إلك ،البخاري صريؼ غقر مـ شرًصا جعؾف حقث بعُضفؿ ذّ ش

 ٓ لؽـ. بعضفؿ بف حصرَّ  كؿا، الصحابل يف ولق هؽذا، شقخف شقخ يف أو شقخف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، مادة: )خرج(. 1/166« )الؿصباح الؿـقر» (1)

 ( لؾحافظ العراقل. 57، 1/56« )التبصرة والتذكرة»شرح  (2)
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ج َيسقغُ    فقفا إصؾ مصـػ مع اجتؿاطف يؼرب التل الطريؼ طـ الُعدول لؾُؿَخرِّ

، ذلؽ كحق أو، مفؿ   حؽؿ زيادة أو، طؾق مـ لغرض إٓ البعقدةالطريؼ  إلك

 يتحد ولؿ اًل مث الشقخ يف اتػؼا لق أ اؿا الصحابل يف بآلتؼاء آكتػاء ومؼتضك

 بعضفؿ صّرح وإن، فقف إدخالف الصحابل يف اجتؿع ثؿ، طـدهؿا سـده

  .(1)بخالفف

  وأما »(: ه0881)ت:وقال الحافظ الشقخ أحؿد بـ الّصديؼ الغؿاري

ج أحاديثف   كفظ إلآستخراج، ففق أن يؼصد الحا مصـػ مسـد لغقره، فقخرِّ

بلساكقد كػسف، مـ غقر صريؼ صاحب الؽتاب، فَقجتؿع معف يف شقخف، أو شقخ 

  الحديث كوهؽذا إل  شقخف،
ّ
 . (2)«صحابل

 طؾك طـدهؿ الؿستخَرج يطؾؼ وقد» :تعالك اهلل رحؿف- الؽتاين وقال 

 الحافظ كُؿستخَرج ،مخصقصة كتب مـ جؿَعف: أي:  مملػف استخَرَجف كتاب

، َمـَْدهْ  بـ يحقك بـ محؿد بـ إسحاق بـ محؿد بـ الرحؿـ طبد الؼاسؿ أبل

 الـاس أحقال مـ والؿستطرف لؾتذكرة الـاس كتب مـ الؿستخرج» :وسؿاه

ُـ  الحافظ الؿذكقر مستخَرجف طـ يـؼؾ ما وكثقًرا. فلوَطك فقف جؿع ،«لؾؿعرفة  اب

ـُ  ذكر:  فقؼقل، كتبف يف حجر ـْ  اب . «تذكرتف» يف: يؼقل وتارة، «مستخرجف» يف َدهْ َم

 .(3)«أطؾؿ واهلل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،(1/57: )«فتح الباقل طؾك ألػقة العراقل»واكظر:  (.1/39: )«فتح الؿغقث» (1)

 (. 114 ،1/112: )«تدريب الراوي»و

 (. 15ص )لؾصديؼ الغؿاري  «حصقل التػريج بلصقل التخريج» (2)

 (. 32، 31لؾؽتاين ص )« الرسالة الؿستطرفة» (3)
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واشتدت طـاية الطؾبة  ،ا لؾعؾققصدً  ،وقد اطتـك الحػاظ بالؿستخرجات 

بحقث أهؿؾقا  ،حتك غؾب طؾك كثقر مـفؿ ،وكحقهؿ مـ الؿتلخريـ هبذا الـقع

 .(1)آشتغال بؿا هق أهؿ مـف

ؿضؿقن، مع آختالف يف الشروط فؽؾ هذه التعاريػ السابؼة متػؼة يف ال 

 والؿـفج لدى الؿستخِرج.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17لؾسخاوي ص)« الغاية يف شرح الفداية يف طؾؿ الرواية» (1)
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 الجاىي املبخح
  االصتدزاج أصول عزوط و

 

 

 

يـبـل العؿؾ طؾك تخريج أحاديث الؽتاب الؿستخرج طؾقف بلساكقَد خاصة، 

ومجاكبة صريؼ مملػ الؽتاب ما أمؽـ، وآجتؿاع مع صاحب الؽتاب يف بعض 

 .صبؼات اإلسـاد

إذ ربؿا أسؼط أحاديث لؿ  :قد ٓ يطرد وققُطفا لؾؿستخرجوهذه إصقل، 

 .يجد لف هبا سـًدا يرتضقف، وربؿا ذكرها مـ صريؼ صاحب الؽتاب

لؽـ ٓ يسقغ لؾؿستخرج العدول طـ الطريؼ التل يؼرب اجتؿاطف مع  

، أو زيادة حؽؿ  الطريؼ البعقدة، إٓ لغرض مـ  كمصـػ إصؾ فقفا، إل ُطُؾـق 

 . (1)لؽ ابـ حجر.  ذكر ذمفؿ  

 :ٗفائد  

أنَّ شرط الزيادات أن تؽقن مـ راوية ذلؽ  وبقـ الزوائد،والػرق بقـفا 

الؽتاب طـ مصـِّػف، يف حقـ أنَّ مملػل الؿستخرجات لقسقا مـ رواة الؽتاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) «ة بؿا يف شرح إلػقةالـؽت القفق» (1)
ّ
 «فتح الؿغقث»و ،(23/ لقحة 1لؾبؼاطل

 (. 1/57لؾسخاوي )
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ا ا مباشرً الؿستخرج طؾقف، ثؿ إكَّف ٓ ُيشرتط يف ذلؽ الراوي أن يؽقن تؾؿقذً  

 .(1)ات مـ تؾؿقذ أكزل مـفبؾ قد تؽقن الزياد ،لؾؿملػ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.47طبداهلل السعد )« شرح الؿققظة يف طؾؿ الؿصطؾح( »1)
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 الجالح    املبخح
 األحاديح الواردة يف املضتدزجات حكه

 

 

 َخاوي قال جة والؽتب :السَّ  لؾؽتب مقافؼتفا فقفا ؾتزميُ  لؿ الؿخرَّ

  .(1)والؿعـك الؾػظ يف تػاوت فقفا فحَصؾ، إلػاظ يف طؾقفا الؿخرجة

 الحػاظ مـ ققم «مسؾؿ صحقح» طؾك صـَّػ: الصالح ابـ وقال ،

ُجقا، مسؾؿ شققخ بعض أدرك َمـ وفقفؿ، العالقة إساكقد وأدركقا  أحاديثف فخرَّ

 يف بف تؾتحؼ لؿ وإن الصحقح، ِسَؿة لفا أن يف بف فالتحؼْت  تؾؽ، تصاكقِػفؿ يف

 زيادة غقر مـ إحاديث ألػاظ يف الؿقافؼة فقفا يؾتزمقا لؿ إ اؿ ثؿ ،...خصائصف

 بعض يف التػاوت بعض ذلؽ فلوجب، ُأخر بلساكقد و اايرو لؽق اؿ :كؼص وٓ

 .إلػاظ

 أن أو، هبؿا تؼابؾف أن إٓ فقفؿا كذا هق: وتؼقل حديًثا مـفا تـؼؾ أن يجقز فال

 .(2)بؾػظف أخرجاه: الؿصـػ يؼقل

ُدوق جال الؿستخَرجات لقُسقا ثؼات كؾَّ حقث إّن رو فؿ، فػقفؿ الثؼة والصَّ

اعوَمـ دو اؿا، بؾ ُوِجَد فق فنن  ،، وطؾك ذلؽفؿ الضعقُػ والؿتفؿ والقضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/38« )فتح الؿغقث( »1)

 (. 88ٓبـ الصالح ص ) «صقاكة صحقح مسؾؿ» (2)
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حة مطؾًؼا.   د هبا همٓء ٓ ُيحؽؿ لفا بالصِّ  الزياداِت التل تػرَّ

لقس كؾ  رجال  أكف :ويرجع تػاوت أصحاب الؿستخرجات إلك أسباٍب، مـفا

 : )بؾ ورأيت يف(1)قال الحافظ ابـ حجر .الصحقحالؿستخرجات رجاَل 

 (. الّرواية طـ جؿاطٍة مـ الضعػاءغقره و«  ُمستخَرج أبل ُكعقؿ»

 فُربَّ حديٍث أخرجف البخاري مـ صريؼ بعض »: وقال السخاوي

ُج مـ صريؼ آخر مؿـ ُتُؽؾَِّؿ فقف طـ ، أصحاب الزهري طـف مثاًل  فلورده الؿخـرِّ

ج اإلسؿاطقؾل يف  الزهري بزيادة، فال يحؽؿ لفا حقـئذ بالصحة ، وقد خرَّ

، وأبق ُكعقؿ وهق ضعقٌػ طـدهؿبـ الػضؾ الؿخزومل، إلبراهقؿ  «ُمستخرجف»

 . (2)«وقد اهتَُّؿقهلؿحؿد بـ ُزَبالة، 

يتدرجقن مـ الثؼة إلك آّتفام،  ،ففمٓء رجال الُؿستخرجات كؿا رأيت

وٓزُم ذلؽ أن تؽقن زيادات بعض الؿستخرجات ضعقػة أو دون ذلؽ، ويف 

فا كؼُص أحاديث طـ الُؿستخرجات أحاديث معؾَّؼة ومقققفة، ويف بعض

 الصحقح، وأخرى زائدة. 

وجقُد حديث يعـل  - صاحب الؿستخرج :يعـل -وربؿا طزَّ طؾك الؿصـػ 

 مِـ ُيقردهُ  أو، بعض رواتف طـ، أو ُيعؾؼف فقرتكف أصاًل  «الصحقح» مـ أحاديث

   .(3)إصؾِ  ُمَصـِِّػ  ِجَفةِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/293« )الـؽت( »1)

 .(1/40« )فتح الؿغقث( »2)

، (57/ 1): «فتح الباقل طؾك ألػقة العراقل». واكظر: (39/ 1): «غقثفتح الؿ»( 3)

  .(114 ،112/ 1): «تدريب الراوي»و
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 الزابع املبخح
 املضتدزجات يف املؤلفات 

  

 

 

 الصخٔخني» علٙ املضتدزجات: دأّاًلر:» 

 الشقخقـ  لػضؾ وذلؽ العؾؿ، ٕهؾ بالـسبة بؿؽان إهؿقة مـ إ اا حقث

 : هل. وهذه الؿملػات خاصةً  اجتؿَعا إذاوقدرهؿا 

 أبل، الحّجة الؿتِؼـ الحافظ لإلمام «:الصحقحقـ طؾك الؿستخرج» -1

  يقسػ بـ يعؼقب بـ محؿد اهلل طبد
ّ
 بابـ الؿعروف ،الـقساُبقرّي  الشقباكـل

 .(1)(ـه344)ت: الؽرماينّ بابـ قديًؿا وُيعَرف إخرم،

 بـ الحسقـ طؾل أبل الحافظ لإلمام «:الصحقحقـ طؾك الؿستخرج» -2

 .(2)(ـه365)ت: لسالؿاسرج أحؿد بـ محؿد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،«الؿسـد الؽبقر»، وصـػ «الؿستخرج طؾك الصحقحقـ»قال الحاكؿ: صـػ كتاب  (1)

 فػعؾ.  «صحقح مسؾؿ»وسللف أبق العباس السراج أن يخرج لف كتاًبا طؾك 

يعؼقب غقر مرة، يؼقل: ذهب ُطؿري يف جؿع هذا الؽتاب، يعـل وسؿعُت أبا طبد اهلل بـ 

م طؾك تصـقػِف « الؿستخرج» الُؿختصر الصحقح الؿتػؼ »طؾك كتاب مسؾؿ، وسؿعتف تـدَّ

 (. 15/466« )سقر أطالم الـبالء»ويؼقل: مِـ حؼـا أن كجفد يف زيادة الصحقح.  ،«طؾقف
 (. 30، 29ص )« سالة الؿستطرفةالر» ذكره الؽتاين فقؿـ صـّػ طؾك كؾ مـفؿا.  (2)
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 إهقاز شقخ، الثؼة الؿعّؿر، الحافظ لإلمام «:الصحقحقـ طؾك الؿستخرج» -3 

قرازّي ، الػَرج بـ محؿد بـ طبدان بـ أحؿد، بؽر أبل  .(1)(ـه388)ت: الشِّ

 شقخ، الثؼة العالمة، الحافظ لإلمام«: الصحقحقـ طؾك الؿستخرج» -4

، الخقارزمل، غالب بـ أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد، بؽر أبل، والؿحدثقـ الػؼفاء

 .(2)(ـه425)ت: الَبـْرقاين ثؿ

 أحؿد، بؽر أبل ،الؿجّقد الحافظ لإلمام «:الصحقحقـ طؾك الؿستخرج» -5

 . (3)(ـه428)ت: إصبفاينّ، القزدّي ، َمـَْجقيف بـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ طؾل بـا

، ُكعقؿ أبل، العالمة الثؼة، الحافظ لإلمام«: الصحقحقـ طؾك الؿستخرج»  -6

  إسحاق بـ اهلل طبد بـ أحؿد
ّ
 ، الؿفراكـل

ّ
 . (4)(ـه430)ت: إصبفاكـل

 الحرم، شقخ الؿجقد، الحافظ ماملإل«: الصحقحقـ طؾك الؿستخرج» -7

 إكصارّي، السّؿاك، بابـ ببؾده الؿعروف محؿد، بـ أحؿد بـ طبد ذر، أبل

،
ّ
 ، الفروّي  الخراساكـل

ّ
  .(5)(ـه434)ت:الؿالؽل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الؿرجع السابؼ كػسف.  (1)

قال الخطقب البغدادي: وصـػ مسـًدا ضّؿـف ما اشتؿؾ طؾقف صحقح البخاري ومسؾؿ.  (2)

 (. 30ص ) «الرسالة الؿستطرفة»(. وقال الؽتاين: )طؾك كؾ مـفؿا(. 4/374« )بغداد تاريخ»

مستخرًجا، « الصحقحقـ»ـجقيف طؾك كزيؾ كقسابقر، قال الذهبل: )قد صـػ ابـ م (3)

 (. 17/438« )سقر أطالم الـبالء« . »ســ أبل داود» و، «قسكطجامع أبل »وطؾك 

سقر «. »الؿستخرج طؾك الصحقحقـ»الصقيف، إحقل، ذكره اإلمام الذهبل، وسؿاه:  (4)

 (. 17/455« )أطالم الـبالء

سـد الصحقح الؿخرج طؾك قال الؼاضل طقاض: وٕبل بؽر كتابف الؽبقر يف الؿ (5)

الصحقح »(، وسؿاه الحافظ الذهبل: 4/697« )ترتقب الؿدارك»البخاري ومسؾؿ. 

ج طؾك الصحقحقـ  (. 17/560« )سقر أطالم الـبالء« . »الؿسـد الؿخرَّ
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، العراق محدث، الؿجقد الحافظ لإلمام «:الصحقحقـ طؾك الؿستخرج» -8 

 .(1)(ـه439)ت: الخالل البغدادّي ، طؾل ـب الحسـ ـب محؿد ـب الحسـ، محؿد أبل

، الحسـ أبل، الثؼة الؿحدث لإلمام «:الصحقحقـ طؾك الؿستخرج» -9

  البغدادّي،، مـصقر بـ أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد
ّ
 .(2)(ـه441)ت: العتقؼل

، َمسعقد أبل، الؿػقد العالؿ لؾحافظ:  «الصحقحقـ طؾك الؿستخرج» -10

 ، إصبفاينّ  سؾقؿان بـ محؿد بـ إبراهقؿ بـ سؾقؿان
ّ
 .(3)(ـه486)ت: الؿؾـجل

 ّٔار  :البدارٖ صخٔذ علٙ املضتدزجاتد: ثاى

 محؿد العباس أبل الحافظ لإلمام«: البخاري صحقح طؾك الؿستخرج» -1

 .(4)(ـه360)ت: الـقسابقرّي  الحقرّي  طؾل بـ حؿدان بـ أحؿد بـا

 اإلمام الجّقال، الثبت الؽبقر لؾحافظ«: البخارّي  صحقح طؾك الؿستخرج» -2

 الؿاسرجسل، ماسرجس بـ طقسك بـ الحسقـ بـ محؿد بـ الحسقـ، طؾل أبل

 .(5)( ـه365)ت: الـقسابقري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7/425« )تاريخ بغداد»«. الصحقحقـ»قال الخطقب البغدادي: وخرج الؿسـد طؾك  (1)

 (. 7/379« )القايف بالقفقات«. »الصحقحقـ»ؾك قال ابـ ماكقٓ: خرج ط (2)

 (. 19/21« )سقر أطالم الـبالء» «.الصحقحقـ»قال السؿعاين: خرج طؾك  (3)

« صحقح البخاري»بعض  -وهل أم بالد خقارزم-قال الذهبل: وقد سؿع بؿـصقرة  (4)

، فصـػ طؾك مثالف ُمستخَرًجا لف.  ًٓ « بالءسقر أطالم الـ»مـ الِػَرْبري، فقجده كاز

(16/195 .) 

ج طؾك  «:تاريخف»قال أبق طبد اهلل الحاكؿ يف  (5) كتاًبا، وطؾك « صحقح البخاري»وخرَّ

 (.16/288« )ِسقر أطالم الـبالء. » «صحقح مسؾؿ»



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة أبي مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
35 

 أبل الـحقي الرحالة الحافظ لإلمام«: البخاري صحقح طؾك الؿستخرج» -3 

 .(1)(ـه368)ت البخاري قيفق  َح  بـ محؿد بـ الصؿد طبد، الؼاسؿ وأبل، محؿد

، الػؼقف الحجة الحافظ لإلمام: «البخاري صحقح طؾك الؿستخرج»  – 4

 اإلسؿاطقؾل  الجرجاين إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ أحؿد بؽر أبل، اإلسالم شقخ

 . (2)(ـه371)

 أبل، الرحالة الؿجقد الحافظ لإلمام«: البخاري صحقح طؾك الؿستخرج»  -5

 .(3)(ـه377)ت: الجرجاين، الغطريػل، العبدي حسقـ بـ أحؿد بـ محؿد أحؿد

 أبل، أصبفان رئقس، الحافظ لإلمام«: البخاري صحقح طؾك رجالؿستخ» -6

 الفروي الضبل العصؿل ذهؾ أبل بـ طصؿ بـ محؿد بـ أحؿد بـ محؿد، اهلل طبد

 . (4)(ـه378)ت:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َدُه. « صحقح البخاري»قال أبق طبد اهلل الحاكؿ: استخرج طؾك  (1) « سقر أطالم الـبالء»وَجقَّ

(16/291.) 

« البداية والـفاية»(، وابـ كثقر يف 16/293« )سقر أطالم الـبالء» قال الذهبل يف( 2)

« تحػة إحقذي»(: يؼع يف أربعة مجؾدات. وقد ذكر الؿباركػقري يف مؼدمة 11/298)

( أن مـف كسخة مؽتقبة بخط الحافظ ابـ حجر محػقضة يف الخزاكة الجرمـقة، 1/330)

. وقد استػاد الحافظ ابـ «ؿـتؼكال»وأن الحافظ اختصر هذا الؽتاب ولخصف وسؿاه: 

 حجر مـ هذا الؽتاب يف شرحِف لؾبخاري. 

سقر أطالم «. » الؿسـد الصحقح طؾك كتاب البخاري»قال اإلمام السؿعاين: صـػ  (3)

 (. 16/355« )الـبالء

سقر أطالم » «.صحقح البخاري»قال الذهبل: ٓبـ أبل ذهؾ صحقح خرجف طؾك  (4)

 (. 16/381« )الـبالء
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 محدث، العالمة الؿجّقد لؾحافظ«: البخاري صحقح طؾك الؿستخرج»  -7 

صبفا فقرك ـب مردويف بـ مقسك ـب أحؿد أيقب، أبل، أصبفان  .(1)(ـه410)ت: ينّٕا

، كعقؿ أبل، العالمة الثؼة، الحافظ لإلمام«: البخاري طؾك الؿستخرج»  -8

 . (2)(ـه430)ت: إصبفاينّ، الؿفراينّ إسحاق بـ اهلل طبد بـ أحؿد

  مضله صخٔذ» علٙ املضتدزجاتد: ثالّجار»: 

 بـ محؿد، بؽر أبل الحافظ لإلمام«: مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج»  -1

  رجاء بـ محؿد
ّ
 .(3) (هـ286)ت: إَْسَػراِيقـل

، الػضؾ أبل، الحجة الحافظ لإلمام «:مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج» -2

 . (4)(ـه286)ت: البزاز، الـقسابقري سؾؿة بـ أحؿد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعؾق يف كثقر مـ  «الؿستخرج طؾك صحقح البخاري»قال الذهبل: ومـ تصاكقػف: كتاب  (1)

 (. 17/310« )سقر أطالم الـبالء»أحاديث الؽتاب حتك كلكف لؼل البخاري. 

« الؿجؿع الؿمسس»(، و ابـ حجر يف 19/306« )سقر أطالم الـبالء»ذكره الذهبل يف  (2)

د الؿراجع التل أكثر اإلمام ابـ حجر (. ويعد هذا الؽتاب أح623( برقؿ )2/94)

« معجؿ الؿصـػات القاردة يف فتح الباري» :اكظر «.فتح الباري»آقتباس مـفا يف كتابف 

 ( مشفقر حسـ آل سؾؿان، و رائد صربي. 1167( برقؿ )363)

: ومـفا: «صحقح مسؾؿ»قال ابـ الصالح يف معرض حديثف طـ الؿستخرجات طؾك  (3)

 لؿصـَّػ طؾك شرط مسؾؿ، وهق متؼدٌم ُيشارك مسؾًؿا يف أكثر شققخف.ا «الؿسـد الصحقح»

 (. 89ص ) «صقاكة صحقح مسؾؿ»

 صحقح»وهق رفقؼ مسؾؿ يف الرحؾة إلك بؾخ وإلك البصرة، قال الذهبل: لف مستخرج كفقئة  (4)

(. وقال الشقخ أبق الؼاسؿ الـصرأباذي: رأيت 13/373« )سقر أطالم الـبالء» «.مسؾؿ

« تذكرة الحػاظ»الثؼػل يف الـقم، فؼال لل: طؾقَؽ بصحقح أحؿد بـ سؾؿة. أبا طؾل 

(2/156 .) 
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، اإلسالم شقخ الزاهد الحافظ لإلمام« : مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج» -3 

 .(1)(ـه311)ت:قرّي الـقساب الحقرّي  طؾل بـ حؿدان بـ أحؿد، جعػر أبل

 بـ يعؼقب طقاكة، أبل الحافظ لإلمام «:مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج» -4

 ، إصؾ الـقسابقري يزيد بـ إبراهقؿ بـ إسحاق
ّ
 .(2)إَْسَػرايِقـل

 أبل، اإلسالم شقخ، الؽبقر لإلمام«: مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج» -5

 .(3)(ـه323)ت: الجقيـل، الُخراساين، العباس بـ مقسك، ِطؿران

 محؿد أبل، الؿػقد الحافظ لإلمام «:مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج»  -6

 .(4)(ـه339)ت: البالذرّي  أحؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ الطقسل

لإلمام الحافظ العالمة محدث  «:الؿستخرج طؾك صحقح مسؾؿ»  -7

 )ت:
ّ
 .(5)(ـه340إكدلس، أبل محؿد، قاسؿ بـ أصَبغ بـ محؿد الؼرصبل

 الُؼدوة الػؼقف الحافظ لإلمام«: مسؾؿ صحقح طؾك رجالؿستخ»  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الخطقب البغدادي: ولؿ يزل يطؾب الصحقح طؾك شرط مسؾؿ حتك صـّػف. وقال  (1)

لؾعبد الصالح أبل جعػر أحؿد بـ حؿدان. « الؿخرج طؾك صحقح مسؾؿ»ابـ الصالح: 

 (. 88ص )« صقاكة صحقح مسؾؿ»

 وستليت تػاصقؾ طـف يف الػصقل الؼادمة.  هذا البحثق مقضقع وه (2)

 (. 15/235« )سقر أطالم الـبالء. »«مسؾؿ»قال الحاكؿ الـقسابقري: خّرج طؾك كتاب  (3)

قال الحاكؿ أبق طبد اهلل: وحؽل طـ أبل محؿد البالذرّي أكف قال: لؿ تؽـ لل هؿة يف  (4)

فؾؿا اكصرفت مـ الرحؾة أخذت  ،«مسؾؿكتاب »سؿاع الحديث أكرب مـ التخريج طؾك 

 (.16/36) «سقر أطالم الـبالء»يف التخريج طؾقف، وأفـقت طؿري يف جؿعف. 

مقلك بـل أمقة، قال الذهبل: َوَفاَتُف السؿاع مـ أبل داود، فصـػ ســًا طؾك وضع ســف،  (5)

 (. 14/473« )سقر أطالم الـبالء»فاتف أيًضا فخّرج صحقًحا طؾك هقئتف.  «صحقح مسؾؿ»و
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 ، يقسػ بـ محؿد بـ محؿد، الـضر أبل، اإلسالم شقخ 
ّ
 ، الطقسل

ّ
 الشافعل

 .(1)(ـه344)ت:

 أبل، الحجة الؿتؼـ الحافظ لإلمام «:مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج»  -9

  يقسػ بـ يعؼقب بـ محؿد اهلل طبد
ّ
 بابـ الؿعروف، الـقسابقرّي  الشقباكـل

 (2)(ـه344)ت:الؽِْرَماين بابـ قديًؿا ويعرف ،إْخَرم

 خراسان شقخ، الؿػتل الحافظ لإلمام«: مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج» -10

 .(3)الشافعل، الـقسابقري هارون بـ أحؿد بـ محؿد بـ حسان القلقد أبل

 أحؿد، سعقد أبل، الؿجقد لؾحافظ «:مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج» -11

 . (4)الشفقد الـقسابقرّي  الحقرّي  إسؿاطقؾ بـ سعقد بـ محؿد بـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« سقر أطالم الـبالء» «.صحقح مسؾؿ»قال اإلمام الذهبل: وطؿؾ مستخرًجا طؾك  (1)

(15/490 .) 

، «الؿسـد الؽبقر»وصـػ  ،«الؿستخرج طؾك الصحقحقـ»قال الحاكؿ: صـػ كتاب  (2)

ج لف كتاًبا طؾك   فػعؾ. « صحقح مسؾؿ»وسللف أبق العباس السراج أن يخرِّ

بـ يعؼقب غقَر مرة، يؼقل: ذَهب ُطؿري يف جؿع هذا الؽتاب، )و( سؿعت أبا طبد اهلل 

الؿختصر الصحقح »طؾك كتاب مسؾؿ، وسؿعتف تـدم طؾك تصـقػف  «الؿستخرج»يعـل 

« سقر أطالم الـبالء»ويؼقل: مـ حؼـا أن كجفد يف زيادة الصحقح.  ،«الؿتػؼ طؾقف

(15/467 ،468 .) 
قَرِ »( كعتف يف 3) ، (هـ 270)إلمام إوحد الحافظ الؿػتل، ولد بعد ( بالػؼقف ا5/492« )السِّ

. (هـ 349)، ُتُقفِّل سـة «صحقح مسؾؿ الؿستخرج طؾك» قال الحاكؿ: صـَّػ أبق القلقد

 (. 28ص )« الرسالة الؿستطرفة» :واكظر

َقرِ »( كعتف يف 4) ( بؼقلف: الحافظ الؿجقد، أحد إئؿة، وقال: وصـَّػ 16/29) «السِّ

وإبقاب، وغقر ذلؽ. ُتُقفِّل سـة  ،«الؿستخرج طؾك صحقح مسؾؿ»، و«التَّػسقر الؽبقر»

 . (هـ 353)
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 أحؿد، حامد أبل الحافظ لؾعالمة:  «مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج»-12 

 . (1)(ـه358)ت: الشافعل، الفروي، شارك بـ محؿد بـا

 اإلمام الجقال الثبت الؽبقر لؾحافظ «:مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج»-13

 ماسرجس بـ طقسك بـ ـالحسق بـ أحؿد بـ محؿد بـ الحسقـ، طؾل أبل

 .(2)( ـه365)ت: الـقسابقري الؿاسرجسل

 محدث، الصادق الحافظ لإلمام«: مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج» -14

 الشقخ بلبل الؿعروف، حقان بـ جعػر بـ محؿد بـ اهلل طبد محؿد أبل، أصبفان

 .(3)( ـه369)ت:

 شقخ ،الػؼقف الحجة الحافظ لإلمام«: مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج»  -15

 الشافعل اإلسؿاطقؾل الجرجاين إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ بـ أحؿد بؽر أبل، اإلسالم

 .(4)(ـه371)ت:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لؿ « الؿخرج طؾك صحقح مسؾؿ»قال السبؽل: ولؾحافظ أبل حامد الشاركل كتاب  (1)

صقاكة صحقح »(. وذكره ابـ الصالح يف 3/45« )صبؼات الشافعقة الؽربى»أقػ طؾقف. 

 (. 89ص ) «مسؾؿ

كتاًبا، وطؾك « صحقح البخاري»وخّرج طؾك  «:تاريخف»الحاكؿ يف قال أبق طبد اهلل  (2)

  «.صحقح مسؾؿ»

 (. 16/288« )سقر أطالم الـبالء»

الؿسـد الؿـتخب طؾك إبقاب »ذكره اإلمام السؿعاين ضؿـ مروياتف وسؿاه:  (3)

الؿخرج طؾك مسؾؿ » وسؿاه ابـ الصالح  «،مسؾؿ بـ الحجاج الؿستخرج مـ كتاب

 (. 194، 1/193لؾـقوي )« شرح مسؾؿ(. »161ص )« سؾؿصقاكة صحقح م

 (. 19/419« )سقر أطالم الـبالء»

قال الخؾقؾل: صـػ طؾك كتاب مسؾؿ، والبخاري. وقال السخاوي: استخرج طؾك  (4)

=  
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 أبل، الجقال الحافظ لؾؿحدث«: مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج» -16 

 الصػار، الفروي، الشؿاخل محؿد بـ أحؿد بـ الحسقـ، اهلل طبد

 . (1)(ـه372)

، بؽر أبل، الؿجقد حافظال لإلمام«: مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج» -17

 الجقزقل الخراساين الشقباين زكريا بـ محؿد بـ اهلل طبد بـ محؿد

 . (2)(ـه388)ت:

 أبل، العالمة الثؼة، الحافظ لإلمام« : مسؾؿ صحقح طؾك الؿستخرج»  -18

 .(3)الصقيف، إصبفاين، الؿفراين إسحاق بـ اهلل طبد بـ أحؿد، كعقؿ

 ّغريٍا يًالض علٙ املضتدزجاتد: رابّعار : 

 إكدلس شقخ، العاّلمة الحافظ لإلمام«: داود أبل ســ طؾك الؿستخرج»  -1

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/39« )فتح الؿغقث»(، و2/794« )اإلرشاد»البخاري فؼط. 

اِخل رزمة،  (1) ؿَّ صحقح »وكان قد أخرج كتاًبا طؾك قال اإلمام الربقاين: طـدي طـ الشَّ

الؿستخرج »وٓ أخرج طـف يف الصحقح حرًفا واحًدا. وقال الذهبل: صاحب  «مسؾؿ

 (. 16/360« )سقر أطالم الـبالء»(، و4/9« )تاريخ بغداد«. »طؾك صحقح مسؾؿ

قال أبق طبد اهلل الحاكؿ: صـػ الؿسـد الصحقح طؾك كتاب مسؾؿ. وذكر الؿباركػقري  (2)

كسخة مؽتقبة بخط الحافظ ابـ حجر، مقجقدة يف الخزاكة الجرمـقة بللؿاكقا، وأن أن مـف 

وكذا سؿاه ابـ الصالح يف  ،«الؿـتؼك»الحافظ ابـ حجر اختَصر هذا الؽتاَب وسّؿاُه 

ومجؾة جامعة  ،(1/230« )مؼدمة تحػة إحقذي»و(، 90ص )« صقاكة صحقح مسؾؿ»

 (. 1/220) أم الؼرى

الؿسـد الؿستخرج طؾك »(، وقد صبع تحت طـقان 90ص ) «ؾؿصقاكة صحقح مس» (3)

 بتحؼقؼ محؿد حسـ.  «صحقح مسؾؿ
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 .(1)الؼرصبل فرج بـ أيؿـ بـ الؿؾؽ طبد بـ محؿد اهلل طبد أبل، ومسـدها

، بؽر أبل، الؿجقد الحافظ لإلمام«: داود أبل ســ طؾك الؿستخرج»  -2

   .(2)إصبفاين، الَقزِدي ،َمـَْجقيف بـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ طؾل بـ أحؿد

 محّدث العاّلمة الحافظ لإلمام :«داود أبل ســ طؾك الؿستخرج» -3

 . (3)(ـه430)ت: الؼرصبل ُمحؿد بـ أصَبغ بـ قاسؿ، محؿد أبل، إكدلس

 الحسـ، طؾل أبل، الؿجقد الحافظ لإلمام «:الترمذي جامع طؾك الؿستخرج» -4

 . (4)(ـه312)ت: بؿؽردش لؿعروفا، الطقسل، مـصقر بـ كصر بـ طؾل بـا

، بؽر أبل، الؿجقد الحافظ لإلمام«: الترمذي جامع طؾك الؿستخرج» -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقر أطالم ». قالف يف  «ســ أبل داود»( قال الذهبل: صـَّػ كتاًبا يف الســ، خّرجف طؾك 1)

تاريخ »(، واكظر: 7/596« )تاريخ اإلسالم»(، وقريًبا مـف قالف يف 15/241« )الـبالء

 (. 30ص ) «الرسالة الؿستطرفة»(، و2/50« )طؾؿاء إكدلس

حؿـ بـ مـده كتاب 2) ل طبد الرَّ ـَـ»( قال يحقك بـ مـده: كتب طـف طؿِّ لف، الَّذي طؿؾف « الس 

، َوَكاَن ُيثـِل َطَؾْقِف َكثِقًْرا. ذكره الذهبل، وقال: ُقْؾُت: قد َصـَّػ «ســ أبل داودَ »طؾك هقئة 

ِحقْ »ابـ َمـُْجَقْيف طؾك  ِـ الصَّ ســ أبل »، و«جامع أبل طقسك »ُمْسَتْخَرًجا، وطؾك « َحقْ

 (. 30ص )« الرسالة الؿستطرفة»و(، 17/439« )سقر أطالم الـبالء» «.داود

قال الذهبل: وفاَتُف السؿاُع مـ أبل داود، فصـػ ُسـَـًا طؾك وضع ُسـَـِِف. قال الؽتاين: ثؿ  (3)

)بالـقن(، فقف مـ الحديث الؿسـد: ألػ « الؿجتـك»اخَتصر قاسؿ بـ أصبغ كتابف وسؿاه 

(، وقال ابـ 14/473« )سقر أطالم الـبالء»وأربعؿائة وتسعقن حديًثا، يف سبعة أجزاء. 

فرحقن: وصـػ يف الحديث مصـػات حسـة، مـفا: مصـػف الؿخّرج طؾك كتاب أبل 

 (. 30)ص « الرسالة الؿستطرفة»(، و2/146« )الديباج الؿذهب» :داود

لؽتاين أن لف مستخرًجا طؾك الرتمذي، وأضاف قائاًل: لؼد شارك الرتمذي يف كثقر ذكر ا (4)

 (. 31ص )« الرسالة الؿستطرفة»و(، 14/287« )سقر أطالم الـبالء»مـ شققخف. 
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  .(1)(ـه428)ت: إصبفاين، القزدي، َمـُجقيف بـ إبراهقؿ بـ محؿد بـ طؾل بـ أحؿد

 إزدي اهلل طبد بـ قـتقبة بـ مخؾد بـ حؿقد أحؿد ٕبل «:إمقال» -6

  وكتابف كالؿستخرج طؾك كتاب. أبقف لؼب وهق زكجقيف، بابـ الؿعروف، الـسائل

  .(2)ٕبل ُطبقد «إمقال»

 قاسؿ، محؿد أبل، إكدلس محدث العالمة الحافظ لإلمام«: الؿـتؼك» -7

 «الؿـتؼك» وكتاب: الؽتاين قال(. هـ340: ت) الؼرصبل محؿد بـ أصبغ بـا

 الجارود ٓبـ  «الؿـتؼك» كتاب كحق طؾك وهق، أصبغ بـ قاسؿ محؿد ٕبل

 ابـ صحقح طؾك كالؿستخرج وهق، هـ 307 أو، 306 ت طؾل بـ اهلل طبد)

 كتابف أبقاب طؾك فللػف، مات قد ووجده مـف السؿاع فاتف قد وكان(، خزيؿة

 . (3)مـف اكتؼاء خقر وهق: حزم بـ محؿد أبق قال. شققخف طـ خرجفا بلحاديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقر أطالم »قال الذهبل: قد صـػ ابـ مـجقيف مستخرًجا طؾك جامع أبل طقسك.  (1)

 (. 17/440« )الـبالء

(: وكتابف كالؿستخرج طؾك كتاب أبل 47ص )« الرسالة الؿستطرفة»قال الؽتاين يف  (2)

وقد شاركف يف بعض شققخف وزاد طؾقف زيادات،  -كتاب إمقال ٕبل طبقد :يعـل-طبقد 

( قال: اإلمام الحافظ الؽبقر صاحب كتاب 19/12« )سقر أطالم الـبالء» ويف

 ر ذلؽ باختصار.وغق ،«إَْمَقال»وكتاب  ،«َوالتَّْرِهقب التَّْرِغقِب »

مطبقع، صبعف مركز الؿؾؽ فقصؾ لؾبحقث والدراسات « إمقال»: وكتاب قؾت  

، بتحؼقؼ: د. شاكر ذيب (م 1986) ( =هـ 1406)اإلسالمقة، الطبعة إولك سـة 

  .فقاض

د. مقفؼ بـ طبد اهلل بـ طبد الؼادر، بحث يف مجؾة « الُؿْستَْخَرجات كشلهتا وتطقرها» (3)

(، 15/472« )سقر أطالم الـبالء». و19مؽة الؿؽرمة، العدد  -الؼرى جامعة أمِّ 

 (.25ص ) «الرسالة الؿستطرفة»و
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 الثؼة، الحافظ لإلمام: «خزيؿة ٓبـ التقحقد كتاب طؾك الؿستخرج» -8 

 . (1)إصبفاين، الؿفراين إسحاق بـ اهلل طبد بـ أحؿد  ،كعقؿ أبل، العالمة

 الػضؾ أبل لإلمام«: الـقسابقري لؾحاكؿ الؿستدرك طؾك الؿستخرج» -9

 .(2)(ـه806)ت: العراقل الرحؿـ طبد بـ الحسقـ بـ الرحقؿ طبد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،«الحؾقة»، طؿؾ معجؿ شققخف، و«الحؾقة»( اإلمام الحافظ العالمة، صاحب 1)

سقر أطالم »ومصـػاتف كثقرة، قالف الذهبل مختصًرا يف  ،«لصحقحقـا الؿستخرج طؾك»و

 (. 17/453« )الـبالء

وقال يف  ،«مسؾؿ»و ،«البخاري»، و«الصحقحقـ»هذا، وقد سبؼ ذكره فقؿـ أخرج طؾك 

مستخرج أبل كعقؿ إصػفاين طؾك التقحقد ٓبـ »(: و31)ص « الرسالة الؿستطرفة»

  «.خزيؿة

، «تخريج الؿستدرك»قال الحافظ ابـ حجر يف ترجؿة العراقل: ثؿ شرع يف اإلمالء مـ  (2)

« الؿستدرك»لك أثـاء كتاب الصالة. وقال الؽتاين: وأمؾك طؾك فؽتب مـف قدر مجقؾدة إ

(، 753(، برقؿ )185، 2/176« )الؿجؿع الؿمسس»لؾحاكؿ مستخرًجا لؿ يؽؿؾ. 

 (. 31ص )« الرسالة الؿستطرفة»و
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 )مضيد أبي َعـَواىة(
 

 .تعزٓف خمتصز بصخٔذ مضله الذٖ ٍْ أصل الكتاب *

 (.ّصريتُ ,ىضبُ: املؤلف) عْاى٘ أبٕ مبضيد التعزٓف* 

َْاى٘ أبٕ ميَج *  يدِ.مض يف عـ
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 تعزيٌف ُمدتصز بصخيح 

 ضله الذي ٍو أصل الكتابم
 
 

 الؼشقرّي  الحجاج بـ مسؾؿ هق: -رحؿف اهلل تعالك-اإلمام مسؾؿ  

ُقفِّل تُ  التل السـة يف -تعالك اهلل رحؿف- ولد، ُقَشقر بـل إلك ُيـسب، الـقسابقرّي 

  داود وأبق، الشافعل: طظقؿان إمامان فقفا
ّ
 بعد الرابعة السـة يف وذلؽ، الطقالسل

، سـقـ خؿس بـحق البخاري وفاة بعد ؓ  ووفاتف. لؾفجرة الؿائتقـ

 إحدى سـة كحق فِّل يفقُ تُ  ومسؾؿ، ومائتقـ وخؿسقـ ست سـة ُقفِّل يفتُ  فالبخاري

 .ومائتقـ وستقـ

 وذلؽ اإلطجاب، غاية« مسؾؿ صحقح» بـ العؾؿ أهؾ مـ كثقرٌ  أطجب وقد

 واحرتازه، كؼصان وٓ زيادةٍ  بغقر الحديث لطرق وتؾخقصف ترتقبف ُحسـ بسبب

 ألػاظ طؾك وتـبقفف، كؼصان وٓ زيادة غقر مـ اتػاقفا طـد إساكقد يف التحقل مـ

 . حرف يف ولق إسـاد أو متـ يف تالفاخ مـ الرواة

يجؿع صرق  ؓ كؿا أكف ، بغقره ♀ الـبل حديث يؿزج لؿو

كؿا اطتـك بالطرق يف ترتقبفا، فـجد أكف ُيؼدم الطريؼ ، الحديث يف مؽاٍن واحد

قة، ويؼدم الطريؼ التل فقفا إجؿال، ثؿ يردففا بالطريؼ الؿبقـة لفا،  التل فقفا أصحِّ

 .(1)ثؿ يليت بعد ذلؽ بالطريؼ الـاسخة ،خةوُيؼّدم الطريؼ الؿـسق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، (2/716(، )1/289« )الـؽت طؾك كتاب ابـ الصالح»(، و1/3« )صحقح مسؾؿ» (1)

=  
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ؿ مسؾؿ وقد   ؿ كّؾ كتاٍب مـفا إلك أبقاب،  «صحقَحف»قسَّ إلك كتب، وقسَّ

، وقد بؾغ طدد الؽتب ادققؼً  اورتَّب تؾؽ إبقاب وإحاديث القاردة فقفا ترتقبً 

 .، افتتحفا بؽتاب اإليؿان، واختتؿفا بؽتاب الّتػسقراكتابً  (54)فقف 

قال أبق قريش الحافظ ٕبل ، العؾؿاء يف طدد أحاديث الؽتاب ػوقد اختؾ 

هذا جؿع أربعة آٓف حديث يف »طـ اإلمام مسؾؿ: -زرطة الرازي 

واهلل -أراد »فؼال:  ،وقد أوضح ابـ الصالح مراد أبل قريش .(1)«الصحقح

 وقال  ،(2)«إن كتابف هذا أربعة آٓف حديث أصقل دون الؿؽررات -أطؾؿ

قال  ،(3)«اثـا طشر ألػ حديث»أحؿد بـ سؾؿة:  -م مسؾؿ وتؾؿقذهرفقؼ اإلما -

بالؿؽرر، بحقث إكف إذا قال: حدثـا قتقبة، وأخربكا ابـ  :يعـل: »االذهبل معّؾؼً 

 .(4)«رمح يعدان حديثقـ، اتػؼ لػظفؿا أو اختؾػ يف كؾؿة

 وقال: ،يف الـسخة التل اطتـك هبا (محؿد فماد طبد الباقل)قد طّد أحاديثف و 

وهذا مـ دون  ،احديثً  (3033)بؾغت طدة إحاديث إصؾقة يف صحقح مسؾؿ 

 الؿؽرر.

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 44، 1/41لؾصـعاين ) «تقضقح إفؽار»(، و12/575« )سقر أطالم الـبالء»و

ٓبـ رجب  »شرح طؾؾ الرتمذي»(، و104ص )« صقاكة صحقح مسؾؿ»(، و1/204)

(2/58) . 

 (.58/93ط. دار الػؽر « )تاريخ ابـ طساكر»( 1)

طثؿان بـ  «صقاكة صحقح مسؾؿ مـ اإلخالل والغؾط ، وحؿايتف مـ اإلسؼاط والسؼط( »2)

 (.1/101وف بابـ الصالح )ط. دار الغرب اإلسالمل )طبدالرحؿـ أبق طؿرو الؿعر

 (.1/269ٓبـ حجر العسؼالين )ط. الجامعة اإلسالمقة  «الـؽت طؾك ابـ الصالح» (3)

 (. 1/589« )تذكرة الحػاظ( »4)
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  عواىة أبي مبضيد التعزيف
 (وصريتُ ,ىضبُ: املؤلف)

 

 

 (1)عْاى٘ أبْ: املؤلف: أّاًل ّٕ ِٓـِٔي  :(املضتدزج صاحب) (2)األِصَفزا

ظ أبق طقاكة يعؼقب بـ إسحاق بـ إبراهقؿ الـقسابقري اإلمام الحاف :هق

الؽبقر، أبق طقاكة يعؼقب بـ إسحاق بـ إبراهقؿ بـ يزيد الـقسابقري إصؾ، 

 
ّ
 مـ الفجرة.  (230) ، ُولَِد يفإَْسَػراِيقـل

 :ُىضبت 
وأسػرايقـ بؾدٌة بـقاحل كـقسابقر طؾك مـتصػ الطريؼ مـ ُجرجان، وقد أكثَر 

 التـرحال يف صؾب الِعؾؿ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.394/ 6 -وفقات إطقان-)ابـ خؾؽان  .( بػتح العقـ الؿفؿؾة، وبعد إلػ كقن1)

ن وفتح الػاء وراء وألػ وياء مؽسقرة وياء أخرى ساكـة ( أسػرايقـ بالػتح ثؿ السؽق2)

وكقن: ُبؾقدة َحصقـة مـ كقاحل كقسابقر طؾك مـتصػ الطريؼ مـ جرجان، واسؿفا 

الؼديؿ: مفرجان، سؿاها بذلؽ بعض الؿؾقك لخضرهتا وَكضارهتا، ومفرجان: قرية مـ 

لؿقحدة، وأسرب بالػارسقة أطؿالفا. وقال أبق الؼاسؿ البقفؼل: أصؾفا مـ أسربايقـ بالباء ا

هق الرتس، وايقـ هق العادة، فؽل اؿ طرفقا قديًؿا بحؿؾ الرتس فسؿقت مديـتفؿ بذلؽ. 

سػـديار، فسّؿقت بف، ثؿ غّقـر لتطاول إيام، وتشتؿؾ كاحقتفا طؾك أربعؿائة أوققؾ: بـاها 

 وإحدى وخؿسقـ قرية، واهلل أطؾؿ.

 (. 1/73« )آصالع طؾك أسؿاء إمؽـة مراصد»(، و1/177« )معجؿ البؾدان»اكظر: 
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 :ُىغأت 
ًٓ  ؓ لؿ يعرف  معقـ أو حرفة يؼتات مـفا غقر بعؿؾ  أن لف اشتغا

د يف بقت طؾؿ آكشغال بالعؾؿ وصؾبف، والرحؾة يف إمصار مـ أجؾف، فؾؼد ول

مـ الؿعتـقـ برواية الحديث. (1)وديـ، فؼد كان أبقه

  :ُصريت 
: بالحرمقـ، والشام، ومصر، والقؿـ، والث غقر، والعراق، سؿع وقد

والجزيرة، وخراسان، وفارس، وأصبفان. 

: يقكس بـ طبد إطؾك، وطؾل بـ حرب الطائل، ومحؿد بـ يحقك سؿع

، وأحؿد بـ طبد الرحؿـ بـ وهب، وُشعقب بـ حرب الضبعل، وزكريا 
ّ
ْهؾل الذ 

بـ يحقك بـ أسد الؿروزي، وسعد بـ مسعقد الؿروزي، وسعدان بـ كصر، ا

وطؿر بـ شّبة، وطقسك بـ أحؿد الَبْؾخل، وطؾل بـ إشؽاب، وطبد السالم 

ثقر وططقة بـ بؼقة بـ القلقد، وأبا ، -ٓبـ ُطققـة اصاحبً -أبل َفْروة الـصقبل  بـا

ومحؿد بـ سؾقؿان بـ  -ٓبـ وهب اصاحبً -طؿرو بـ سعد بـ طؿرو الشعباين 

بـت مطر، وأبا زرطة الرازي، وأبا جعػر بـ الؿـادي، ومحؿد بـ طؼقؾ 

اهلل بـ مقؿقن  ومحؿد بـ طبد  ،الـقسابقري، ومحؿد بـ إسؿاطقؾ إحؿسل

اإلسؽـدراين، ومقسك بـ كصر الرازي، وأبا سؾؿة الؿسؾؿ بـ  محؿد بـ الؿسؾؿ 

بـ طػان الصـعاين الػؼقف. ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، وقال: إسحاق 118ص  290 - 281( ترجؿ لف الذهبل يف تاريخ اإلسالم )حقادث 1)

ابـ إبراهقؿ بـ يزيد بـ أبل طؿران اإلسػرايقـل، الحافظ الػؼقف، أبق يعؼقب، والد أبل 

 طقاكة.
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أول مـ أدخؾ إلك أسػرايقـ مذهب الشافعل وكتبف، أخذ  ؓ الؿديـة، وكان 

 «. لؿزينّذلؽ طـ الربقع الؿرادّي، وا

 أبق طقاكة سؿع: محؿد بـ يحقك، »:  «تاريخف» ومـ ققل الحاكؿ يف

، وأبا زرطة، وأبا حاتؿ، وابـ 
ّ
ومسؾَؿ بـ الحجاج، وأحؿد بـ سعقد الدارمل

وارة، ويعؼقب بـ سػقان، وسعدان، وابـ طبد الحؽؿ، والؿزين، وصالح بـ 

ؿؼرئ، وأحؿد بـ أحؿد بـ حـبؾ، وطؿرو بـ طبد اهلل إودي، ومحؿد بـ ال

ك جؿاطة، ثؿ أثـك طؾقف. وسؿَّ « سـان، وأسقد بـ طاصؿ، وهارون بـ سؾقؿان...

 :اإلمام الحافظ الؽبقر الجقال، أكثر الرتحال، وبَرع يف » قال الذهبل طـف

.«إقران (1)هذا الشلن، وَبذَّ 

 ثؼة  الحافظ الثؼة الؽبقر، صقف الدكقا وُطـل هبذا الشلن وهق»: وقال أيًضا

.(2)«جؾقؾ، وقال طـف: كان مع حػظِف فِؼقًفا شافعًقا إماًما

 ْؿَعاين مـ مشاهقر الؿحدثقـ، أحد حػاظ الدكقا، وَمـ رَحؾ يف »: وقال السَّ

صؾب الحديث، وُطـل بجؿعف، وُطـل بؽتابتف، وكان زاهًدا طػقًػا متعبًِّدا 

.(3)«متؼؾاًل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َبِذْذَت َتبَذ  َبَذًذا )بذاًذا( وَبذاذًة وُبُذوَذًة: »( مادة )َبَذَذ(: 1/237« )لسان العرب»قال يف ( 1)

هؿ بًذا :رثَّْت هقئتُؽ وساءت حالتُؽ، ورجؾ َبذ  البخت  :سقُئف رديئف. وَبذَّ الؼقَم َيُبذ 

، والعرب تؼقل: َبذَّ فالن فالًكا َيُبذ   ه بًذا إذا ما طاله وفاَقُف سبؼفؿ وغؾبفؿ، وكؾ غالب باذٌّ

هؿ َبًذا اهـ. «. يف ُحسـ َأو طؿؾ كائـًا ما كان. وَبذَّ الؼائؾقـ، َأي: سبؼفؿ وغؾبفؿ َيُبذ 

(. 14/417« )سقر أطالم الـبالء( »2)

 (. 1/143« )إكساب( »3)
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 ـُ خؾِّؽان  .(1)«قـ، والؿحدثقـ الؿؽثريـأحد الحػاظ الجقال»: وقال اب

 عواىة: يعكيدة أب 
طؾك مذهب أهؾ السـة والجؿاطة يف العؼقدة، ويدل   ؓ طقاكة  قكان أب

، وتـاولف الؿسائؾ ما يقافؼ أهؾ «مستخرجف»طؾك ذلؽ تضؿقـف كتاب اإليؿان يف 

السـة والجؿاطة وما طؾقف السؾػ الصالح: مـ أحاديث الشػاطة، وحؽؿ تارك 

 ثبات الصػات لؾباري تعالك.إلرد طؾك الجفؿقة، والصالة، وا

 :ُمؤلفات 
مستخرجف طؾك صحقح »ألػف أبق طقاكة غقر  الؿ أجد يف الؿصادر مملػً 

ـ  اأن لف كتابً  (2)«الرسالة الؿستطرفة»، وقد ذكر الؽتاين يف «مسؾؿ آخر ضؿَّ

 دٓئؾ»ر الؿصطػقية والؿغازي، وهق كتاب قَ كتاب الشؿائؾ الـبقية والسِّ 

، وقد اكػرد هبذا الؼقل، فنن صحَّ ذلؽ، فقعترب الؽتاب يف طداد «إلطجازا

 الؿػؼقد.

 :ُوفات 
مـ  ةسـة ست طشرة وثالثؿائ -كؿا سبؼ يف ققل الحاكؿ طـف- ؓ ُتُقفِّل 

سػرايقـ، بعد طؿر قضاه يف الرحؾة يف سؿاع وجؿع ورواية لالفجرة، ودفـ ب

 الحديث الـبقي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6/393« )وفقات إطقان( »1)

 (6/39« )الرسالة الؿستطرفة( »2)
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 ّ٘ٔا: مضتدزج أبٕ عْاى  :(1)ثاى

أكثر مـ الؿستخرجات  «صحقح مسؾؿ» مـ الؿعؾقم أن الؿستخرجات طؾك

« الـبالء أطالم سقر»، ويرجع سبب ذلؽ إلك ما ذكره الذهبل يف «البخاري»طؾك 

 العقالل مـ «مسؾؿ  صحقح» يف لقس»، إذ قال: «مسؾؿ صحقح»يف كالمف طؾك 

 ولؿ، بف أطجبقا الحّػاظ رآه فؾؿا، معـاه يف كامؾ كػقس كتاب وهق. قّؾ  ما إٓ

 طالقة مروياهتؿ مـ فساققها، الؽتاب أحاديث إلك دوا، فعؿَ لـزولف يسؿعقه

: وسؿقه، هؽذا الجؿقع طؾك أتقا، حتك ذلؽ، وكحق وبدرجتقـ بدرجة

 .(2)«مسؾؿ صحقح طؾك  الؿستخرج»

مختصر أبل طقاكة يعؼقب بـ » :ولف مسؿقات أخرى أصؾؼفا أهؾ العؾؿ، مـفا 

اج إسحاق بـ إبراهقؿ ا ألَّػف طؾك ِكتاب مسؾؿ بـ الحجَّ مختصر »و ،(3)«مِؿَّ

ج »و ،(4)«الؿسـد الصحقح الؿملػ طؾك كتاب مسؾؿ الُؿسـد الصحقح الؿخرَّ

 .(5)«طؾك صحقح مسؾؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «صحقح مسؾؿ»خرج يسؿك صحقًحا باطتبار أكف زاد صرًقا وأساكقد طؾك لؽـ هذا الؿست (1)

، وقد اكتؼك الذهبل مـ هذا الصحقح وقؾقاًل مـ الؿتقن أيًضا، فؽلكف أصبح كتاًبا مستؼاًل 

 وهق مائتان وثالثقن حديًثا.  «مـتؼك الذهبل» يعرف بـ كتاًبا مستؼاًل 

 (. 569، 12/568« )سقر أطالم الـبالء» (2)

جاءت هذه التَّسؿقة طؾك ِغالِف إجزاء الخؿسة لـُسخة دار الُؽتب الؿصريَّة، كؿا  (3)

 -جاءت أيًضا طؾك غالف الؿجؾد الثاين مـ ُكسخة مؽتبة فقض اهلل أفـدي بُتركقا

 إستاكبقل.

صقاكة صحقح »( أصؾؼف الحافظ ابـ الصالح وتبعف طؾك ذلؽ اإلمام الـقوي، اكظر: 4)

 (.145/ 1« )شرح الـقوي طؾك صحقح مسؾؿ»و(، 89ص ٓبـ الصالح ) «مسؾؿ

( أصؾؼف طؾقف ابـ قاضل شفبة، وابـ تغري بردي، وقريٌب مـف كالم اإلمام الذهبل حقُث 5)

=  
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  ُمضتدزجُ»ثالّجا: أقْال أٍل العله يف:» 

 صحقح » صـػ الؿسـَد الصحقح طؾك» :(1)قال السؿعاين يف ترجؿتف

 . «وأحسـ« ؼشقريبـ الحجاج الامسؾؿ 

 واجتؿع لف مـ الؿرويات بالسؿاع والؼراءة ما يػقق »: (2)وقال السخاوي

ما رتب طؾك إبقاب الػؼفقة وكحقها،  :أحدهاالقصػ، وهل تتـقع أكقاًطا: 

لؾبخاري  «الصحقحقـ»وهل كثقرة جًدا، ومـفا ما تؼقد فقف بالصحقح، كـ 

 ٕبل طقاكة و -ولؿ يقجد بتؿامف-ولؿسؾؿ، وٓبـ خزيؿة 
ّ
وهق وإن  إَْسَػرايِقـل

فؼد أتك فقف بزيادات صرق، بؾ  ،«الصحقحقـ»كان مستخرًجا طؾك ثاين  

 . «وأحاديث كثقرة

 صحقح أبل طقاكة »: (3)وقال الثعالبل 
ّ
وهق مستخرج طؾك ، إَْسَػرايِقـل

 .«مـ الؿتقن ، وزاد فقف صرًقا يف اإلشارة وقؾقاًل «صحقح مسؾؿ»

 صحقح» وهق مستخرج طؾك، «صحقح أبل طقاكة: »(4)قيوقال الدهؾ 

، ويؼال: الؿستخرج يف اصطالح الؿحدثقـ طؾك الؽتاب الذي صـّػ «مسؾؿ

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َجف طؾك َصحقح ُمسؾؿ»قال:  حقح الذي خرَّ  «صبؼات الشافعقة»اكظر:  .«الُؿسـد الصَّ

اِهرة»(، 104 )ص  (.417 /14) «السقر»(، 222/ 3) «الـ جقم الزَّ

 (.1/223« )إكساب( »1)

 (. 8/10« )الضقء الالمع»( يف مرويَّات كػسف. 2)

كػحات إزهار يف »، كؿا ذكر ذلؽ السقد الؿقالين يف «مؼالقد إساكقد»( قالف الثعالبل يف 3)

 (. 2/35« )خالصة طبؼات إكقار

 (.93لؾدهؾقي ص ) «بستان الؿحدثقـ( »4)
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إلثبات كتاب آخر، طؾك ترتقبف ومتقكف وصرق إسـاده، ويذكر سـده بحقث يتصؾ  

، وإذا ثبت بطرق ابؿصـػ ذلؽ الؽتاب، ثؿ شقخف، ثؿ شقخ شقخف.. وهؾؿ جرً 

ك أخرى كُثر ا ٓطتؿاد طؾقف والقثقق بف، ولؽـ هذا الؿستخرج إكؿا ُيسؿَّ

ولفذا قد يؼال: إكف كتاب  :صحقًحا، إلتقاكف فقف بزيادة صرق وقؾقؾ مـ الؿتقن

 . مستؼؾٌّ 

  وأبق طقاكة يعؼقب بـ إسحاق »: يف ترجؿة اإلمام مسؾؿ-وقال الذهبل

،
ّ
 .(1)«قِّـوزاد يف كتابف متقًكا معروفة بعُضفا ل إَْسَػراِيقـل

  :طبعات الكتابخمطْطات ّرابّعا: 

تقجد كسخة كامؾة مـف مؽتقبة بخط يحقك بـ كعقؿ إكصاري، مقجقدة يف 

 .الخزاكة الجرمـقة بللؿاكقا

 يف مقجقدة، َحَجر ابـ الحافظ بخط مؽتقبةمـف  اأيًض  كامؾة كسخة قجدت كؿا

 أيًضا. الجرمـقة الخزاكة

خزاكة الؽتب لؾعالمة أبل الطقب  وكسخة صحقحة كػقسة مـف مقجقدة يف

الػفرس الشامؾ لؾرتاث العربل اإلسالمل -شؿس الحؼ العظقؿ أبادي 

 الحديث الـبقي الشريػ وطؾقمف ورجالف. ،الؿخطقط

 أبل مختصر» مـ مخطقصة أجزاء ذكر( 1/411) الؽتبخاكة ففرست ويف

 .«طقاكة

ج الُؿْسـَد» طـقان تحت مخطقط ويقجد ِـ  ُمْسـَدِ  كتاب طؾك الُؿَخرَّ  اب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 12/570« )سقر أطالم الـبالء( »1)
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اج   . (1/1/343)« العربل الرتاث تاريخ»وكذا قال فماد سزكقـ يف «. الَحجَّ

 أباد بحقدر العثؿاكقة الؿعارف بدائرةكاكت « طقاكة أبل مسـد»صباطة لـ  وأول

، الرابع وبعض، الثاين وبعض، إول: مجؾدات ةأربع طؾك، واحتقى الفـد يف

 . الخامس وبعض

، اإليؿان، إحؽام، إضاحل: التالقة الؽتب طؾك تالؿجؾدا هذه واشتؿؾت

، التقؿؿ، الجؿاطة، الجؿع، الجفاد، الحقض، الخؿر، اإلمارة ،إشربة، إصعؿة

 ، الؾباس، الؿساجد، القتر.الطفارة  ،الذبائح، السفق، الصالة، الصقد

 ـةالس مؽتبة، صبعتف الؿػؼقد ِطداد يف كان، وقد مػرًدا الثالث الؿجؾد صبع ثؿ

 .بالؼاهرة

 طارف بـ أيؿـ بتحؼقؼ ،ببقروت( الؿعرفة دار) يف الؽتاب صبع وأخقًرا

 الفـدية الطبعة يفكػسفا  السابؼة الؿجؾدات طؾك الطبعة هذه واحتقت، الدمشؼل

 طداد يف  كان آخر جزًءا، وأضافت مػرًدا صبع الذي الثالث والؿجؾد، الؼديؿة

 . الرابع الؿجؾد، وتؽؿؾة الثاين ؾدالؿج تؽِؿؾة طؾك، احتقى اأيًض  الؿػؼقد

 . الؼرآن فضائؾ، الصقام، الحج، الزكاة: التالقة الؽتب الثاينالؿجؾد  استدرك

 .، إيؿان، الؿؿالقؽ، الحدود، الدياتالـذور: التالقة الؽتب الرابع واستدرك

، وٓ أن إلك الؽتاب صبعات أكؿُؾ  هل( الؿعرفة دار) صبعة فنن وبالتالل

ؼالسقد   يقفَّؼ، لؿ الخامس الؿجؾد آخر مـ جزء إٓ َيـؼُصفا   أيؿـ الؿحؼِّ

 مـ الخامس الؿجؾد  ااية يف جاء، فؼد الخطقة كسخفِ  طؾك الحصقل يف الدمشؼل

قر اتخاذ يف التشديد بقان) الخامس يف اهلل شاء إن يتؾقه: كصف ما صبعتف  يف الص 
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 (. طـف  ال الف التل والعؾة الصقر، فقفا التل وإمتعة البققت 

 مـ تؿؽـقا قد حجر ٓبـ« الؿفرة إتحاف» كتاب محؼؼل أن العؾؿ مع

، وكاكقا طارف بـ ٕيؿـ تؼع لؿ التل الخطقة الـ َسخ بعض طؾك الحصقل

جقن  تؾؽ مـ طارف بـ أيؿـ صبعة يف يجدو اا ٓ التل إحاديث بعض ُيخرِّ

 ،(8) صػحة( 15) الؿجؾد حاشقة الؿثال سبقؾ طؾك، واكظر الخطقة الـسخ

 يحقؾقن كاكقا التل الخطقة الـسخ تؾؽ لؽـ(، 479) صػحة( 19) والؿجؾد

 الؽثقر هـاك يزال فال، الخامس الؿجؾد مـ الؿػؼقد الجزء كامؾ تغطِّ  لؿ طؾقفا

ـُ  كؼؾف ما إٓ مرجعٌ  لفا لقس التل إحاديث مـ  «!. الؿفرة إتحاف» يف َحَجر اب

: ذلؽ يف وقال، الؿسـد مع ُمؾحؼ يف بؼكت ما بنلحاق الخضري أحؿد قام وقد

 صابؼـا فؼد، «مسؾؿ صحقح»  طؾك مستخرج إٓ هق ما طقاكة أبل مسـد أن وبؿا»

ؾ أكف فقجدكا، «مسؾؿ صحقح» طؾك مـف الؿطبقع  أرباع ثالثة حَقالل ُيَشؽِّ

 الؿجؾد آخر مـ يطبع لؿ الذي الجزءَ  أن فعرفـا ،«مسؾؿ صحقح» أحاديث

 إتحاف»  مـ الـؼص هذا باستدراك قؿـا، لذا الؽتاب ربع حقالل يشؽؾ الخامس

 أبل مستخرج» مـ كتب لعدة بسؿاطف مؼدمتف يف صرح، فؼد حجر ٓبـ«  الؿفرة

، الحؾل: الؽتب هذه أسؿاء يؾل فقؿا، ويطبع لؿ الذي الؼسؿ مـ هل، «طقاكة

 ، الربالصحابة مـاقب، إكبقاء فضائؾ، الطب، الرقك، آستئذان، التسؿقة

 ، الدطقات.العؾؿ، الؼدر، والصؾة

، وطددها الؽتاب آخر يف خاص مؾحؼ يف الؿستدركة إحاديث أودطـا وقد

( 8718) الؿطبقع طقاكة أبل مسـد أحاديث مجؿقع بقـؿا، حديًثا( 2062)

 الؽتاب يؽقن وهبذا ،حديًثا( 10780)  الؽتاب أحاديث مجؿقع فلصبح، حديًثا



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة أبي مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
59 

 ا هـ. .«الؽبقرة الؽتب مـ أكف أحاديثف مجؿقع ـم، ويظفر اهلل بحؿد اكتؿؾ قد 

َؼْت  جامعقةوأصروحات   رسائؾ وثؿة  الجامعة يف الؿسـد مـ أجزاء َحؼَّ

 مؽتبة يف إلقفا فؾقرجع ،الباحثقـ بعض هبا قام ،الؿـقرة بالؿديـة اإلسالمقة

 .الجامعة
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 «مضتدزجُ»ميَج أبي عواىة يف 
 

  

 الؿرفقطة،« صحقح مسؾؿ»أحاديث كتاب  ػف إلكاكة يف مصـَّ طؿد أبق طق

والؿقققفة، فرواها بنسـادها مـ غقر صريؼ صاحب الؽتاب. فزاد فقف أحاديث 

، وفقفا الصحقح، والحسـ، بؾ والضعقػ «صحقح مسؾؿ» كثقرة زائدة طؾك

 .(1)أيًضا

زيادة يف أحاديث، أو تتؿة لؿحذوف، أو كحق ذلؽ، «  مستخرجف»ويؼع يف  

لؽـ مع وجقد الصػات الؿشرتصة يف الصحقح، فقَؿـ بقـ  ففل تعترب صحقحة،

صاحب الؿستخَرج والراوي الذي اجتؿعا فقف هق وصاحب إصؾ، وقد يؼػ 

مـ صريؼ طاٍل لؿ يؽـ قد وقػ طؾقف صاحُب « صحقح مسؾؿ»طؾك أحاديث 

 الؽتاب.

، ولؽـفا جاءت «صحقح مسؾؿ»وقد ُيَعقِّـ مبفؿات، أو مفؿالت كاكت يف 

  .(2)ريؼفمسؿاة مـ ص

أصحاب الؿستخرجات َيؾتزمقن إخراج »: «التـؽقؾ»وذكر الؿعؾؿل يف كتابف 

كؾ حديث مـ الؽتب التل يستخرجقن طؾقفا، فلبق طقاكة جعؾ كتابف مستخرًجا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ة( بؾ، وتجد فقف أيًضا أحاديث مقضقط1)

 (. 43 – 1/37« )فتح الؿغقث» (2)
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ومعـك ذلؽ أكف التزم أن يخرج بسـد كػسف كؾَّ حديث  ،«صحقح مسؾؿ»طؾك  

مـ صريؼ رجؾ ضعقػ، أخرجف مسؾؿ، فؼد ٓ يؼع لف بسـد كػسف الحديث إٓ 

فقتساهؾ يف ذلؽ: ٕن أصؾ الحديث صحقح مـ غقر صريؼف، ومع ذلؽ زاد أبق 

ك كتابف صحقًحا ٕكف  :طقاكة أحاديث ضعقػة لؿ َيحؽؿ هق بصحتفا، وإكؿا سؿَّ

ج طؾك الصحقح، وٕن معظَؿ أحاديثف صحقحة، فنخراجف لرجؾ ٓ َيستؾزم  مخرَّ

ج يف الؿتابعات « حالصحق»تقثقؼف وٓ تصديؼف، بؾ صاحب  كػسف قد يخرِّ

 . (1)«والشقاهد لؿـ ٓ ُيقثؼف، وهذا أمر معروف طـد أهؾ الػـ

 صرق مسؾؿ كؾفا: يسققبعد أن  «مستخرجف طؾك مسؾؿ»ويؼقل أبق طقاكة يف 

، ثؿ يسقق أساكقد يجتؿع فقفا مع مسؾؿ فقؿـ فقق ذلؽ، «مـ هـا لؿخرجف»

 .«مـ هـا لؿ يخرجاه» وربؿا قال:

استؼرأ صـقعف يف  ؓ ـ أكف يعـل البخاري ومسؾًؿا، فالسققصل وٓ يظ

ـَ (2)ؾًؿا وأبا الػضؾ أحؿد بـ َسؾؿةذلؽ، فقجده إكؿا يعـل مس ، فنكف كان قري

 مسؾؿ، وصـَّػ مثَؾ مسؾؿ.

وربؿا أسؼط الؿستخِرج أحاديث لؿ يجد لفا سـًدا َيرتضقف، وربؿا ذكرها مـ 

 صريؼ صاحب الؽتاب، وهذا قؾقؾ. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/159« )التـؽقؾ بؿا يف تلكقب الؽقثري مـ إباصقؾ( »1)

( هق أحؿد بـ سؾؿة بـ طبد اهلل، أبق الػضؾ، البزاز الـقسابقري، أحد الحّػاظ الؿتؼـقـ. 2)

 . (هـ 286ُتُقفِّل سـة ) «مسؾؿصحقح »قال الذهبل: لف مستخرج كفقئة 

 «شذرات الذهب»(، و2/637« )تذكرة الحػاظ»(، و4/186« )تاريخ بغداد»اكظر: 

 (. 23ص) «الرسالة الؿستطرفة»(، و2/192)
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ٕكف إكؿا  :يف إلػاظ« صحقح مسؾؿ»تزم يف ُمستخرجف بؿقافؼتف لـ ولؿ يؾ 

يروي الحديث بإلػاظ التل وقعت لف طـ شققخف، فحَصؾ فقفا تػاوٌت قؾقؾ يف 

 الؾػظ ويف الؿعـك، كؿا ذكركا يف ُحؽؿ الؿستخرجات.

بف طؾك كتب الجقامع بدأه بؽتاب اإليؿان، وخَتؿف بؽتاب الؾباس، ثؿ  :وقد رتَّ

 الؽتاب القاحد إلك أبقاب، وأورَد يف كؾ باب جؿؾة مـ إحاديث وأثار، قّسؿ

 .حديًثا وأثًرا (01781)بؾغ طددها  كؿا هل طادة إئؿة،

ولؼد أحسـ أبق طقاكة ترتقب إبقاب وتراجؿ إبقاب مؿا يسفؾ طؾك  

الؼارئ القصقل لؾدلقؾ، وكان يعتؿد طؾك بعض الؿصادر يف بقان غريب 

، مثؾ مملػات أبل طبقد الؼاسؿ بـ سالم و أبل العباس محؿد بـ (1)الحديث

 يزيد الؿربد.

أكف يتقسع يف ذكر صرق بعض  -رحؿف اهلل تعالك- اومـ مـفجف أيًض 

 .(2)إحاديث، كؿا سـبقـف يف مقضعف إن شاء اهلل تعالك

، وغقر ذلؽ، (3)كؿا يتقسع يف ذكر رأي إئؿة يف الحديث مـ أجؾ الرتجقح

 كره مـ خالل فقائد مستخرجف.مؿا سـذ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( يليت بقان ذلؽ يف الػائدة إخقرة مـ هذا الؽتاب.1)

 ( يـظر أيـ مققعفا مـ البحث.2)

 .1960( يذكر مثال هـا وهق حديث 3)
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 د املضتدزجاتفوائ
 «مضيد أبي عواىة»على 

 

 

ؓ(1)أن العؾؿاء يف مصطؾح الحديث ذكروا فقائد يجب أن كعرف بدايةً 

مـ هذه سـة، تخدم كتب الؿصـػات يف ال ،استـبطقها مـ كتب الؿستخرجات

 الػقائد:

وهق قؾة القسائط يف السـد، أو قدم سؿاع الراوي، أو  طؾق اإلسـاد: -0

. قال أحؿد بـ (3)الرحؾة ِت بَّ حِ تُ ، وهق سـة مـ الســ، ولذلؽ اْس (2)وفاتف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرحؿـ الؿباركػقري يف كتابف  أفضؾ َمـ رتَّب هذه الػقائد اإلمام أبق العال محؿد طبد (1)

 صبعة: دار الؿـفاج يف الرياض.  «.فقائد يف طؾقم الحديث وكتبف وأهؾف»

تدويـ السـة الـبقية كشلتف »والدكتقر محؿد بـ مطر بـ طثؿان آل مطر الزهراين يف كتابف 

صبعتف: دار الفجرة لؾـشر  «اية الؼرن التاسع الفجريوتطقره مـ الؼرن إول إلك  ا

  والتقزيع، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.

يف  مؽة الؿؽرمة -مقّفؼ بـ طبد اهلل بـ طبِد الؼادر إستاذ بجامعة أمِّ الؼرى والدكتقر 

شريعة بحثِف )الؿْسَتْخَرجات كشلهتا وتطقرها( ُكشر يف مجؾة جامعة أم الؼرى لعؾقم ال

-( هـ1420)شعبان -19العدد-12والؾغة العربقة وآداهبا، مؽة الؿؽرمة، الؿجؾد: 

 .(م1999)كقفؿرب 

 (.3/5« )فتح الؿغقث»( 2)

الجامع ٕخالق الراوي وآداب »(، و165-87« )الرحؾة يف صؾب الحديث»( اكظر: 3)

=  
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ٕن أصحاب طبداهلل كاكقا  :حـبؾ: صؾب اإلسـاد العالل سـة طؿـ سؾػ 

، وطؾقه (1)مـ طؿر ويسؿعقن مـف فقتعؾؿقن ،يرحؾقن مـ الؽقفة إلك الؿديـة

 .(2)يبعده مـ الخؾؾ الؿتطرق إلك كؾ راوٍ 

ا مـ إلػاظ يف رواية بعض الثؼات لحديث هق ما كراه زائدً زيادة الثؼات:   -0

ا رواه الثؼات أخرون لذلؽ الحديث، وتؼع هذه الزيادة يف الؿتـ بزيادة ما، طؿَّ 

 .(3)ف، أو وصؾ مرسؾكؾؿة، أو جؿؾة، أو يف اإلسـاد برفع مققق

قد تليت رواية مختصرة إلػاظ، فتليت بؼقة الطرق  بقان أحؽام فؼفقة: -8

 فتزيد فقفا مـ إحؽام الػؼفقة. ،إخرى

ؼد فشرح لػظ، أو بقان معـك مـ الؿعاين، ب تقضقح الؿؼصقد يف الحديث: -4

ػ بروايات أخرى ا الؿصـفَ عُ بِ تْ قُ ا مختؾػة، فَ تليت رواية مـ الروايات تحتؿؾ أوجفً 

 .وترفع اإلشؽال القاقع ،ا مـ القجقهلتمكد وجفً 

 دَ جِ وفائدتف الرتجقح طـد الؿعارضة. وهق إذا وُ الؼقة بؽثرة الطرق:  -5

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.223ٓبـ الصالح )« طؾقم الحديث»(، و2/223« )السامع

 «الرحؾة يف صؾب الحديث»و(، 1/123« )الق الراوي وآداب السامعالجامع ٕخ»( 1)

« تدريب الراوي»(، و3/7« )فتح الؿغقث»(، و231« )طؾقم الحديث»(، و98)

(2/160.) 

طؾقم »(، و1/116« )الجامع ٕخالق الراوي»(، و216« )الؿحدث الػاصؾ»( 2)

 (.231« )الحديث

تقسقر مصطؾح »و (،45ٓبـ حجر ) «شرح كخبة الػؽر»و(، 58« )الؿـفؾ الروي( »3)

 (.137لؾدكتقر الطحان )« الحديث
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 حديثان متعارضان ولؿ يؿؽـ الجؿع بقـفؿا كؾجل إلك الرتجقح.  

آطتبار يف الـاسخ »ووجقه الرتجقحات كثقرة ذكرها الحازمل يف كتابف 

  .(1)«خ مـ أثاروالؿـسق

كثرة الطرق، وهل ممثرة يف باب الرواية: ٕ اا تؼرب مؿا يقجب  ومـفا:

 .(2)لدفع الغرابة طـ الحديث وأيًضا العؾؿ، وهق التقاتر

وذلؽ لؿا يؼع مـ ألػاظ زائدة، وتتؿات يف الزيادة يف قدر الصحقح:  -6

ادة يف شرح ، وزي(3)، لذكر أسباب حؽؿ معقـ، أو ورود حديثبعض إحاديث

 .أيًضاالحديث 

إذ قد يليت الحديث يف رواية التصريح بالسؿاع طـد ورود طـعـة الؿدلس:  -7

 .(4)طـ مدلس بالعـعـة، فتليت الطرق إخرى بالتصريح بالسؿاع

كحدثـا فالن، أو رجؾ،  التصريح بإسؿاء الؿبفؿة يف اإلسـاد، أو الؿتـ:-8

 .(5)، فتليت الطرق إخرى فتعقـفرجاًل  أو فالن وغقره، أو غقر واحد، أو رأى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ(.584( أبق بؽر محؿد بـ مقسك بـ طثؿان الحازمل الفؿداين، زيـ الديـ )ت: 1)

 .(2/872طبداهلل يقسػ الجديع ) «تحرير طؾقم الحديث»( 2)

(، 19ٓبـ الصالح ) «طؾقم الحديث»و(، 88ٓبـ الصالح ) «صقاكة صحقح مسؾؿ»( 3)

 (.1/15« )تدريب الراوي»و

تقضقح »و(، 1/116« )تدريب الراوي»و(، 1/322« )الـؽت طؾك ابـ الصالح» (4)

 (.1/72« )إفؽار

تقضقح »و(، 1/116« )تدريب الراوي»و(، 1/322« )الـؽت طؾك ابـ الصالح» (5)

 (.1/72« )إفؽار
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يليت يف صريؼ  نْ لَ كَ  تعققـ إسؿاء الؿفؿؾة يف اإلسـاد، أو يف الؿتـ: -9 

)محؿد( مـ غقر ذكر ما يؿقزه طـ غقره مـ الؿـحدثقـ، ويؽقن يف مشايخ مـ 

 .(1)فتؿقزه طـ غقره ،رواه كذلؽ مـ يشاركف يف آسؿ، فتليت الطرق إخرى

 ا.ػاقفؿا أو اختالففؿا يف الحرف أو الحرفقـ فصاطًد معرفة ات -01

كتاب »كؿا وقع يف  التؿققز لؾؿتـ الؿـحال بف طؾك الؿتـ الؿـحال طؾقف: -00

، فنكف يخرج الحديث طؾك لػظ بعض الرواة، ويحقؾ بباقل ألػاظ الرواة «مسؾؿ

 فتارة يؼقل: مثؾف، فقحؿؾ طؾك أكف كظقر سقاء. ،طؾك ذلؽ الؾػظ الذي يقرده

 .(2)وتارة يؼقل: كحقه أو معـاه، فتقجد بقـفؿا مخالػة بالزيادة والـؼص

إذ قد تليت رواية فقفا إدراج، وهق تعققـ اإلدراج يف اإلسـاد، أو يف الؿـتـ:  -00

 .(3)ما كاكت فقف زيادة لقست مـف، فتليت الطرق إخرى لؾرواية فتؽشػ اإلدراج

 .تصحقح بعض إسؿاء يف السـد -00

يعرف لف مـفؿ تقثقؼ وٓ  ٓ ـْ وخاصة مَ  :حؽؿ بعدالة مـ أخرج لف فقفال -13

هق مستقر  ـْ مَ يشرتط الصحة لفؿ يـؼؾفؿ مـ درجة  ـْ مَ فتخريج  ،قبؾ ْـ تجريح مِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقضقح »و(، 1/116« )تدريب الراوي»و(، 1/322« )الـؽت طؾك ابـ الصالح») 1)

 (.1/72« )إفؽار

 ( الؿرجع السابؼ كػسف.2)

، ط: تحؼقؼ «الػصؾ لؾقصؾ الؿـدرج يف الـؼؾ لؾخطقب البغدادي»( اكظر اإلدراج يف: 3)

(، 252-1/246مع فتح الباقل ) «التبصرة والتذكرة»والسؿقع محؿد إكقس،  طبد

 «ب الراويتدري»و(، 230-1/226« )فتح الؿغقث»و(، 46) «كزهة الـظر»و

(1/268-271.) 
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 .(1)هق مقثقق ـْ مَ إلك درجة 

فنكف قد يصؾ إلك ذلؽ بلحاديثف  ،مـ فاتف سؿاع أحد كتب السـة -14

 .(2)ة طؾك الؽتاب الذي فاتف سؿاطفوتراجؿف سؿاع أحد الؽتب الؿستخرج

 .إيراد حديث الؿختؾط مـ صريؼ مـ سؿع مـف قبؾ اختالصف -15

مثؾ  ،اا حافظً خاصة إذا كان إمامً  ،الػقائد التل يذكرها الؿستخرج -16

 الحافظ أبل طقاكة إسػرايـقـل.

  ويف التػاصقؾ كؼقل:

  :)اإلصياد علو)الفائدة األوىل : 

وهق مستحب طـد أهؾ الحديث،  ،(3)السـد يف الرواة مـ القسائط قؾة وهق

 : ٕنسؾػ طؿـ سـة العالل اإلسـاد صؾب»: حـبؾ بـ أحؿد اإلمام قالوقد 

  طؿر مـ فقتعؾؿقن الؿديـة إلك الؽقفة مـ يرحؾقن كاكقا اهلل طبد أصحاب

 .(4)«مـف ويسؿعقن

 كؾ إلك قالؿتطر الخؾؾ مـ يبعده اإلسـاد يف العؾقبلن  :وترجع فائدة ذلؽ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/321« )الـؽت طؾك كتاب ابـ الصالح»( 1)

لـاصر الديـ الدمشؼل، وهذه الػائدة كاكت حقـ  «افتتاح الؼاري لصحقح البخاري»( 2)

كان طفد تؾؼل الؽتب بالسؿاع، ولؿ يعد الحاجة إلقفا الققم مع اكتفاء تدويـ السـة 

 واكتشار كتب الصحاح والســ.

 (. 24ص ) ومؼدمة ابـ الصالح(، 1/39« )لؿغقثفتح ا»  (3)

« ققاطد التحديث»(، و393)ص « الؽػاية»(، و98ص ) «الرحؾة يف صؾب الحديث» (4)

 (. 341)ص 
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 . (1)، وقد حرص طؾك ذلؽ أصحاب الؿستخرجات يف معظؿ مروياهتؿراوٍ 

 ومثال ذلؽ:  * 

وحدثـا يحقك بـ يحقك التؿقؿل، ويحقك بـ أيقب، وقتقبة  ما جاء يف مسؾؿ:

 بـ سعقدٍ ا
ّ
ا، طـ إسؿاطقؾ بـ جعػر، قال يحقك بـ يحقك: بـ حجر جؿقعً  ، وطؾل

 بـ ديـار أكف سؿع ابـ طؿر، يؼقل: قال أخربكا إسؿاطقؾ بـ جعػر، طـ طبد اهلل

 إِنْ  َأَحُدُهَؿا، بَِفا َباءَ  َفَؼْد  َكافُِر، َيا: َِٕخقفِ  َقاَل  اْمرِئٍ  َأيَُّؿا»: ♀ؓرسقل اهلل

َّٓ  َقاَل، َكَؿا َكانَ    . (2)«َطَؾْقفِ  َرَجَعْت  َوإِ

وهق مـ شققخ -فؼد أخرجف أبق طقاكة طـ صريؼ يقكس بـ طبد إطؾك 

 .................................، (3)ل: حدثـا يقكس بـ طبد إطؾكقا -مسؾؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 216ص ) «الؿحدث الػاصؾ»اكظر:  (1)

(، وأخرجف البخاري مـ 250(، وابـ حبان )5035(، وأحؿد )60أخرجف مسؾؿ ) (2)

 (. 6103) ؓ حديث أبل هريرة 

 هق: يقكس بـ طبد إطؾك بـ مقسرة بـ حػص بـ حقان الصديف، أبق مقسك الؿصري.  (3)

قَرِ »كعتف الذهبل يف  ( بؼقلف: اإلمام شقخ اإلسالم، الؿؼرئ الحافظ، ولؼد 12/348) «السِّ

ـٍ رَّ كان قُ  ا يف العؾؿ والخقر والثؼة. وقال: قرأ الؼرآن طؾك ورش صاحب كافع، مً دَّ ؼَ ، مُ ة طق

ف ؼَ ثَّ كبار العؾؿاء يف زماكف، وكان كبقر الؿعدلقـ والعؾؿاء يف زماكف بؿصر، وَ وكان مـ 

 وأبق حاتؿ، ورفع مـ شلكف.  ،الـسائل

هـ(، 164( قال: ثؼة، مـ صغار العاشرة، مات سـة )613)ص « تؼريب التفذيب»ويف 

 ولف ست وتسعقن سـة )م س ق(.

وكان إماًما يف الؼراءات قرأ ( قال ابـ حجر: قؾت: 11/440« )هتذيب التفذيب»ويف 

طؾك ورش وغقره، وقرأ طؾقف ابـ جرير الطربي وجؿاطة، وقال أبق طؿر الؽـدي: كان 

 ًٓ  طـد الؼضاة. قال يحقك بـ حسان: يقكسؽؿ هذا مـ أركان فؼقًرا شديد التؼشػ مؼبق

=  
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أخربه، طـ طبد اهلل بـ ديـار، طـ ابـ  (2)ا: أن مالؽً (1)قال: أخربكا ابـ وهب

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا. ستسؼك بدطائف. وقال مسؾؿة بـ قاسؿ: كان حافظً اإلسالم. قال أبق طؿر: كان يُ 

أبق محؿد الؿصري الػؼقف. ويف  ،مقٓهؿ ،هق: طبد اهلل بـ وهب بـ مسؾؿ الؼرشل (1)

قَرِ » ( قال أحؿد: طبد اهلل بـ وهب صحقح الحديث، يػصؾ السؿاع مـ 16/277) «السِّ

ققؾ لف: ألقس كان يسلء  !حديثف وأثبتف العرض، والحديث مـ الحديث، ما أصحَّ 

 :كظرت يف حديثف، وما روى طـ مشايخفإخذ؟ قال: قد يسلء إخذ، ولؽـ إذا 

رجؾ صالح  ،ف ابـ معقـ، وأبق زرطة، والعجؾل وقال: صاحب سـةؼَ ثَّ ا. وَ وجدتف صحقحً 

الـاس، ومـ  ةِ ؾَّ جِ صاحب آثار. وقال أبق أحؿد ابـ طدي: وطبد اهلل بـ وهب مـ أَ 

 يدور طؾك رواية ابـ وهب، :ثؼاهتؿ، وحديث الحجاز ومصر وما والك تؾؽ البالد

طؿرو بـ  :وجؿعف لفؿ مسـدهؿ ومؼطقطفؿ، وقد تػرد طـ غقر شقخ بالرواية طـفؿ مثؾ

وغقرهؿ مـ ثؼات  ،وحققة بـ شريح، ومعاوية بـ صالح، وسؾقؿان بـ بالل ،الحارث

 ث طـف ثؼة مـ الثؼات. دَّ ا مـؽًرا إذا َح ومـ ضعػائفؿ، وٓ أطؾؿ لف حديثً  ،الؿسؾؿقـ

طـ هارون بـ طبد اهلل  :ال يقكس بـ طبد إطؾك( ق16/277« )هتذيب الؽؿال»ويف 

الزهري: كان الـاس يختؾػقن يف الشلء طـ مالؽ، فقـتظرون قدوم ابـ وهب حتك 

          يسللقه طـف. 

 :«صحقحف»قال ابـ حجر: وقال أبق طقاكة يف كتاب الجـائز مـ « هتذيب التفذيب»ويف 

ج شلء. قال أبق طقاكة: صدق، قال أحؿد بـ حـبؾ: يف حديث ابـ وهب طـ ابـ جري

 ٕكف يليت طـف بلشقاء ٓ يليت هبا غقره. 

 وقال ابـ سعد: طبد اهلل بـ وهب كان كثقر العؾؿ ثؼة فقؿا قال حدثـا، وكان يدلس. 

قال: ثؼة حافظ طابد، مـ التاسعة، مات سـة سبع وتسعقـ ومائة، ولف  «التؼريب» ويف

 اثـتان وسبعقن سـة. )ع(. 

« هتذيب التفذيب»و(، 16/277« )هتذيب الؽؿال»و(، 9/223« )السقر»ترجؿتف يف: 

 (. 328)ص « التؼريب»و(، 5/189« )والتعديؾ الجرح»و(، 6/71)

قَرِ »هق: مالؽ بـ أكس بـ مالؽ الؿدين )ع(. كعتف الذهبل يف  (2) بؼقلف: هق شقخ « السِّ

الػؼقف  «:التؼريب»حجر يف  اإلسالم، حجة إمة، إمام دار الفجرة، أبق طبد اهلل. وقال ابـ

=  
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َ  ٌؾ ُج رَ  اَل ا قَ ذَ إِ »قال:  ♀طؿر، أن الـبل    فِ بِ  اءَ بَ  ْد ؼَ ر، فَ افِ : كَ قفِ ًخ ِٕ

 . (1)«اؿَ هُ َد َح أَ 

* * * * 

 اهلل، وطبد بشر بـ محؿد، حدثـا شقبة أبل بـ بؽر أبق حدثـا: [ومثال آخر] *

 الـبل ن، أطؿر ابـ طـ، كافع طـ، طؿر بـ اهلل طبقد حدثـا: ، قآكؿقر بـا

 . (2)«اؿَ هُ ُد َح أَ  افَ بِ  اءَ بَ  ْد ؼَ فَ  ،اهُ َخ أَ  ُؾ ُج الرَّ  رَ ػَّ كَ  اذَ إِ : »قال ♀

* * * * 

وهق مـ شققخ -بـ بشر طـ طبد الرحؿـ  «مستخرجف»رواه أبق طقاكة يف 

، (4)، قال: حدثـا سػقان بـ طققـة(3)قال: حدثـا طبد الرحؿـ بـ بشر -مسؾؿ

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إمام دار الفجرة، رأس الؿتؼـقـ، وكبقر الؿتثبتقـ حتك قال البخاري: أصح إساكقد 

(، 8/48« )سقر أطالم الـبالء» :طـ ابـ طؿر. اكظر ترجؿتف يف ،طـ كافع ،مالؽ :كؾفا

 (. 516)ص « تؼريب التفذيب»و(، 27/117« )هتذيب الؽؿال»و

 (. 52أبق طقاكة ) (1)

 (. 60مسؾؿ ) (2)

َقرِ »هق: طبد الرحؿـ بـ بشر بـ الحؽؿ العبدي الـقسابقري. كعتف الذهبل يف  (3) بؼقلف: « السِّ

 
َّ
ببعض فقائده،  الؿحدث الحافظ، الجقاد الثؼة اإلمام، وقال ابـ أبل حاتؿ: كتب إلل

. ٌس قِّ ا ثؼة. وقال يحقك الؼطان: ما حدثؽؿ طـل هذا الصبل فصدققه، فنكف كَ وكان صدوقً 

(، 16/545« )هتذيب الؽؿال»(، و901ٓبـ مـجقيف )ت:« رجال صحقح مسؾؿ»اكظر: 

 (. 6/144« )هتذيب التفذيب»(، و12/340« )سقر أطالم الـبالء»و

هق: سػقان بـ طققـة بـ أبل طؿران مقؿقن الفاللل. قال طؾل بـ الؿديـل: ما يف  (4)

 أصحاب الزهري أتؼـ مـ ابـ طققـة. 

=  
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 اهُ َخ ر أَ ػَ كَّ  َ ْـ مَ : »♀، طـ كافع، طـ ابـ طؿر، طـ الـبل (1)طـ  أيقب

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بد اهلل العجؾل: سػقان بـ طققـة كقيف ثؼة، ثبت يف الحديث، وكان بعض وقال أحؿد بـ ط

أهؾ الحديث يؼقل: هق أثبت الـاس يف حديث الزهري، وكان حسـ الحديث، وكان 

يـعد مـ حؽؿاء أصحاب الحديث، وكان حديثف كحًقا مـ سبعة آٓف، ولؿ تؽـ لف 

 كتب. 

بت شقًئا قط إٓ شقًئا حػظتف قبؾ وقال مجاهد بـ مقسك: سؿعت ابـ طققـة يؼقل: ما كت

 أن أكتبف. 

وقال الشافعل: لقٓ مالؽ وسػقان لذهب طؾؿ الحجاز. وقال يحقك بـ سعقد: سػقان 

إمام الققم مـذ أربعقـ سـة. وقال ابـ وهب: ما رأيت أحدا أطؾؿ بؽتاب اهلل مـ ابـ 

 لقرع والديـ. كان مـ الحػاظ الؿتؼـقـ وأهؾ ا «:الثؼات»طققـة. وقال ابـ حبان يف 

كعتف الذهبل بؼقلف: اإلمام الؽبقر، حافظ العصر، شقخ اإلسالم، أبق محؿد الفاللل، 

ا، وأتؼـ ا جؿً صؾب الحديث وهق حدث، بؾ غالم، ولؼل الؽبار، وحؿؾ طـفؿ طؾؿً 

ا، وازدحؿ الخؾؼ طؾقف، واكتفك إلقف طؾق اإلسـاد، ر دهرً ؿَّ ، وطَ َػ ـَّ وجؿع وَص  دَ قَّ َج وَ 

ا، وحديثف يف جؿقع مـ البالد، وألحؼ إحػاد بإجداد. وسػقان حجة مطؾؼً  حؾ إلقفورُ 

ثؼة حافظ فؼقف إمام «: التؼريب»دواويـ اإلسالم. وكان سػقان صاحب سـة واتباع. ويف 

هـ(، ولف إحدى وتسعقن 198حجة إٓ أكف تغقر حػظف بلخرة...مات يف رجب سـة )

          سـة. 

« هتذيب الؽؿال»(، و8/454« )السقر»(، و4/117« )هتذيب التفذيب»اكظر: 

 (. 245ص )« التؼريب»(، و11/177)

 :هق: أيقب بـ أبل تؿقؿة، واسؿف كقسان، السختقاين، أبق بؽر البصري. قال البخاري (1)

 ئة حديث. اطـ طؾل بـ الؿديـل: لف كحق ثؿان م

  ة: حديثف ألػا حديث، فؿا أقؾَّ ؾقَّ وقال ابـ طُ 
َّ
فا. وقال شعبة: كان سقد مـ ما ذهب طؾل

ـ كان أصؾب لحديث كافع وأطؾؿ بف مـ أيقب؟! وقال الػؼفاء. وقال سػقان بـ طققـة: ومَ 

 يحقك بـ معقـ: أيقب ثؼة، وهق أثبت مـ ابـ طقن. 

=  



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة يأب مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
74 

 
 . (1)«اؿَ هُ ُد َح أَ  فِ بِ  اءَ بَ  ْد ؼَ فَ 

 - وهق مـ شققخ مسؾؿ - ا روى طـ محؿد بـ إسحاق الصاغاينوأيًض 

 . «مسـده»يف   ث كثقرةً أحادي

* * * * 

 (الجاىية الفائدة :)الجكة سيادة : 
 الثؼات رواه اطؿَّ  ما، لحديٍث  الثؼات بعض رواية يف إلػاظ مـ زاد ما

 جؿؾة أو كؾؿة بزيادة الؿتـ يف الزيادة هذه وتؼع، الحديث لذلؽ أخرون

 اإلسـاد يف أو ،ستػاد مـفا يف بقان معـك أو تؿام سقاق لؿ يؽـ لقحصؾ بدوكفيُ 

 .(2)لؾحديث الطرق بجؿع هذا عرفويُ ، مرسؾٍ  وصؾ أو، مقققٍف  برفع

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال أبق حاتؿ: سئؾ ابـ الؿديـل: مـ أثبت أصحاب كافع؟ قال: أيقب وفضؾف، ومالؽ 

 وإتؼاكف، وطبقد اهلل وحػظف. 

. وقال أبق حاتؿ: وقال  ًٓ ابـ سعد: كان ثؼة ثبتًا يف الحديث جامًعا كثقر العؾؿ حجة طد

ثؼة ثبت حجة مـ «: التؼريب»سلل طـ مثؾف. وقال الـسائل: ثؼة ثبت. وقال يف هق ثؼة ٓ يُ 

كبار الػؼفاء العباد، مـ الخامسة، مات سـة إحدى وثالثقـ ومائة، ولف خؿس وستقن 

 )ع(. 

« هتذيب الؽؿال»(، و6/15« )السقر»(، و1/397« )هتذيب التفذيب»اكظر ترجؿتف يف: 

 (. 117)ص « التؼريب»(، و3/457)

 (. 49أخرجف أبق طقاكة ) (1)

لؿحؿد بـ إبراهقؿ بـ جؿاطة ص « يف مختصر طؾقم الحديث الـبقي الؿـفؾ الروي» (2)

 (. 137لؾدكتقر محؿقد الطحان ص ) «تقسقر مصطؾح الحديث»(، و58)
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 (1)حكه سٓادٗ الجك٘ عيدما تأتٕ يف الضيد :   

وأكثر أهؾ الحديث إلك ترجقح رواية اإلرسال طؾك  ،ذهب الجؿفقر

 القصؾ، وترجقح رواية الققػ طؾك الرفع. 

الػـ هق ترجقح القصؾ طؾك لؽـ الراجح الذي طؾقف الؿحؼؼقن مـ أئؿة هذا 

ا، ولؿ تؽـ ا ضابطً ا متؼـً اإلرسال، والرفع طؾك الققػ، إذا كان راويفؿا حافظً 

 قريـة أققى طؾك ترجقح إرسالف أو وقػف.

 :إرسال  : ٕنوهذا الؼقل هق الصحقح طـدكا»  قال الخطقب البغدادي

طـد  مسـدٌ  اأيًض لف، ولعؾف  لؿـ وصؾف، وٓ تؽذيٍب  الراوي لؾحديث لقس بجرٍح 

 أو طـد بعضفؿ، إٓ أ اؿ أرسؾقه لغرض أو كسقان، والـاسل الذيـ رووه مرساًل 

لف طؾك الذاكر، وكذلؽ حال راوي الخرب إذا أرسؾف مرة، ووصؾف  كؼضٓ يُ 

ف قد يـسك فقرسؾف، ثؿ يذكر بعده فقسـده، أو أيًضا: ٕكذلؽ  ُػ ضعَّ ٓ يُ  :أخرى

 .(2)«لف فقف ا طـ قصد مـف لغرضيػعؾ إمريـ معً 

 ًٓ الثالثة ) لؾزيادة يف السـد ما ذكرتف يف الػائدتقـ هذا، وإن مؿا يصؾح مثا

ولؿ أشل دمج ، مـ وصؾ الؿعؾؼات، ورفع الؿقققف (والرابعة طشرة ،طشرة

 «فتح الؿغقث» ـٕن كتب الؿصطؾح ك :تؾؽ الػائدتقـ مع الػائدة الثاكقة هـا

أفردت وصؾ الؿعؾؼات ورفع قد  «الـؽت طؾك ابـ الصالح»لؾسخاوي، و

 ا، واهلل أطؾؿ.الؿقققف طؾك حدة، فػضؾت ذلؽ أيًض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كقر الديـ طرت.(، د. 423« )فج الـؼد يف طؾقم الحديثمـ» (1)

 (.1/411لؾخطقب البغدادي ) «الؽػاية يف طؾؿ الرواية» (2)
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 أما الشٓادٗ يف املنت:   

 مؼبقلة،  -أي: الصحقح والحسـ- : وزيادة راويفؿا(1)فؼد قال ابـ حجر

 ما لؿ تؼع مـافقة لرواية مـ هق أوثؼ مؿـ لؿ يذكر تؾؽ الزيادة: ٕن الزيادة:

ا: بقـفا وبقـ رواية مـ لؿ يذكرها، ففذه تؼبؾ مطؾؼً إما أن تؽقن ٓ تـايف  -1

 ٕ اا يف حؽؿ الحديث الؿستؼؾ الذي يـػرد بف الثؼة، وٓ يرويف طـ شقخف غقره.

الرواية إخرى: ففذه  د  وإما أن تؽقن مـافقة، بحقث يؾزم مـ قبقلفا رَ  -2

 التل يؼع الرتجقح بقـفا وبقـ معارضفا: فقؼبؾ الراجح ويرد الؿرجقح.

ا، مـ غقر تػصقؾ، وٓ واشتفر طـ جؿع مـ العؾؿاء الؼقل بؼبقل الزيادة مطؾؼً 

ا، يتلتك ذلؽ طؾك صريؼ الؿحدثقـ الذيـ يشرتصقن يف الصحقح أن ٓ يؽقن شاذً 

 ثؿ يػسرون الشذوذ بؿخالػة الثؼة مـ هق أوثؼ مـف.

مـ أغػؾ ذلؽ مـفؿ، مع اطرتافف باشرتاط اكتػاء الشذوذ يف حد  هـاكو

 يث الصحقح، وكذا الحسـ!الحد

 والؿـؼقل طـ أئؿة الحديث الؿتؼدمقـ: كعبد الرحؿـ بـ مفدي، ويحقك

الؼطان، وأحؿد بـ حـبؾ، ويحقك بـ معقـ، وطؾل بـ الؿديـل، والبخاري، 

اطتبار الرتجقح فقؿا  :وأبل زرطة، وأبل حاتؿ، والـسائل، والدارقطـل، وغقرهؿ

 أحد مـفؿ إصالق قبقل الزيادة. يتعؾؼ بالزيادة وغقرها، وٓ يعرف طـ

إصالق كثقر مـ الشافعقة الؼقل بؼبقل زيادة الثؼة، مع أن كص الشافعل أيًضا و

بف حال الراوي يف  يف أثـاء كالمف طؾك ما يعترب-يدل طؾك غقر ذلؽ، فنكف قال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/68« )كزهة الـظر شرح كخبة الػؽر» (1)
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ا مـ الحػاظ لؿ يخالػف، فنن خالػف فقجد : ويؽقن إذا شرك أحدً -الضبط ما كصف 

ومتك خالػ ما  ،كان يف ذلؽ دلقؾ طؾك صحة مخرج حديثفحديثف أكؼص 

 اكتفك كالمف. .ذلؽ بحديثف وصػت أضرَّ 

ذلؽ بحديثف، فدل طؾك أن  أزيد أضرَّ  حديثففقجد  ،أكف إذا خالػ ومؼتضاه

ا، وإكؿا تؼبؾ مـ الحػاظ، فنكف اطترب أن قبقلفا مطؾؼً  مزيادة العدل طـده ٓ يؾز

ـ خالػف مـ الحػاظ، وجعؾ ـ حديث مَ يؽقن حديث هذا الؿخالػ أكؼص م

 وجعؾ طؾك صحتف: ٕكف يدل طؾك تحريف، مـ الحديث دلقاًل  لراويكؼصان هذا ا

ا لؿ فؾق كاكت طـده مؼبقلة مطؾؼً  الزيادة،فدخؾت فقف  ،ا بحديثفما طدا ذلؽ مضرً 

 تؽـ مضرة بحديث صاحبفا.

 :٘مضأل 

 تدخؾ يف الؿسللة الزيادة الحاصؾة مـ بعض الصحابة طؾك صحابة آخريـ ٓ

واحتج بعض أهؾ إصقل بلكف مـ الجائز أن »السابؼة، قال الحافظ ابـ حجر: 

فقحضره غقر  ،ا يف وقت، فقسؿعف شخص ويزيده يف وقت آخريؼقل الشارع كالمً 

فؼد يحضر أحدهؿا  :وبتؼدير اتحاد الؿجؾس، إول، ويمدي كؾ مـفؿا ما سؿع 

أو يـصرف أحدهؿا قبؾ فراغ  ،اضبطف أخر تامً وي ،ايف أثـاء الؽالم فقسؿع كاقًص 

فؼد يذهؾ أحدها أو يعرض لف ألؿ أو  ،الؽالم ويتلخر أخر، وبتؼدير حضقرها

وٓ يعرض لؿـ حػظ الزيادة،  ،جقع أو فؽر شاغؾ، أو غقر ذلؽ مـ الشقاغؾ

  .«والذاكر مثبت ،وكسقان الساكت محتؿؾ

 الحديث يف هذه الؿسللة، أن الذي يبحث فقف أهؾ  :والجقاب طـ ذلؽ

 إكؿا هق يف زيادة )بعض الرواة( مـ التابعقـ فؿـ بعدهؿ. 
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طؾك صحابل آخر إذا صح السـد  (بعض الصحابة)أما الزيادة الحاصؾة مـ  

 .(1)فال يختؾػقن يف قبقلفا ،إلقف

  الزيادة متك كاكت مـ حديث صحابل غقر الصحابل الذي »: قال العالئل

أي:  -وهل»، وقال زكريا إكصاري: (2)«الف يف قبقلفافال خ :رواه بدو اا

 .(3)«الزيادات مـ الصحابةـ مؼبقلة اتػاًقا

* * * * 

حدثـل أبق الطاهر  :قال «مسؾؿ صحقح» يف ومـ أمثؾة زيادة الثؼة ما ورد *

أحؿد بـ طؿرو بـ طبد اهلل بـ طؿرو بـ سرح، أخربكا ابـ وهب، قال: أخربين 

ال: حدثـل طروة بـ الزبقر، أن طائشة زوج الـبل يقكس، طـ ابـ شفاب، ق

مـ  ♀أخربتف أ اا قالت: كان أول ما بدئ بف رسقل اهلل  ♀

القحل الرؤيا الصادقة يف الـقم، فؽان ٓ يرى  رؤيا إٓ جاءت مثؾ فؾؼ الصبح، 

الؾقالل  -وهق التعبد-إلقف الخالء، فؽان يخؾق بغار حراء يتحـث فقف  َب بِّ ثؿ ُح 

دد، قبؾ أن يرجع إلك أهؾف، ويتزود لذلؽ، ثؿ يرجع إلك خديجة الع أوِٓت 

وهق يف غار حراء، فجاءه الؿؾؽ، فؼال: اقرأ،  الحؼ   فُ ئَ جِ فقتزود لؿثؾفا، حتك فَ 

، «حتك بؾغ مـل الجفد، ثؿ أرسؾـل ،لـِ طَّ غَ فلخذين، فَ »، قال: «ِبَؼاِرئ َأَكا َما»قال: 

حتك بؾغ  فلخذين، فغطـل الثاكقة »، قال: «ِرئِبَؼا َأَكا َما: قؾت»فؼال: اقرأ، قال: 

، فلخذين، فغطـل ِبَؼاِرئ َأَكا َما»فؼال: اقرأ، فؼؾت: ، «مـل الجفد، ثؿ أرسؾـل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، تحؼقؼ: ماهر الػحؾ.2/611:382« )الـؽت طؾك ابـ الصالح( »1)

 (.388« )كظؿ الػرائد( »2)

 ؼقؼ: ماهر الػحؾ.(، تح1/251« )فتح الباقل( »3)
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ ، فؼال: «الثالثة حتك بؾغ مـل الجفد، ثؿ أرسؾـل 

: ]العؾؼ ﴾ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ

ترجػ بقادره، حتك دخؾ طؾك  ♀، فرجع هبا رسقل اهلل [1-5

ُؾقكِل»خديجة، فؼال:  ُؾقكِل َزمِّ ، فزمؾقه حتك ذهب طـف الروع، ثؿ قال «َزمِّ

، «َكْػِسل َطَؾك َخِشقُت  َلَؼْد »وأخربها الخرب، قال: « ؟لِل َما َخِديَجُة، َأيْ »لخديجة: 

ا، واهلل، إكؽ لتصؾ الرحؿ، هلل أبدً  أبشر، فقاهلل، ٓ يخزيؽ اقالت لف خديجة: كالَّ 

عقـ ؽسب الؿعدوم، وتؼري الضقػ، وتُ ، وتُ ؾَّ وتصدق الحديث، وتحؿؾ الؽَ 

فاكطؾؼت بف خديجة حتك أتت بف ورقة بـ كقفؾ بـ أسد بـ  .طؾك كقائب الحؼ

يف الجاهؾقة،  رَ صَّ ـَ تَ  وكان امرأً  - وهق ابـ طؿ خديجة أخل أبقفا - طبد العزى

ب العربل، ويؽتب مـ اإلكجقؾ بالعربقة ما شاء اهلل أن يؽتب، وكان يؽتب الؽتا

قال  اسؿع مـ ابـ أخقؽ، ؿِّ طَ  ا قد طؿل، فؼالت لف خديجة: أْي ا كبقرً وكان شقخً 

خرب ما  ♀ورقة بـ كقفؾ: يا بـ أخل، ماذا ترى ؟ فلخربه رسقل اهلل 

، يا لقتـل ♀كزل طؾك مقسك رآه، فؼال لف ورقة: هذا الـامقس الذي أُ 

خرجؽ ققمؽ، قال رسقل اهلل ا حقـ يُ ا، يا لقتـل أكقن حقً فقفا جذطً 

بؿا جئت  ط  لؿ يلت رجؾ قَ  ،قال ورقة: كعؿ« ُهْؿ؟ ُمْخرِِجلَّ  َأوَ : »♀

 . (1)اا ممزرً قدي، وإن يدركـل يقمؽ أكصرك كصرً بف إٓ طُ 

* * * * 

ا ابـ قال: أكب (2)حدثـا يقكس بـ طبد إطؾك :«مسـده»رواه أبق طقاكة يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 160أخرجف مسؾؿ ) (1)

 سبؼت ترجؿتف.  (2)
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وهب، قال: أخربين يقكس بـ يزيد، طـ ابـ شفاب قال: حدثـل طروة بـ الزبقر،  

أخربتف أ اا قالت: كان أول ما بدئ بف رسقل اهلل  ♀أن طائشة زوج 

مـ القحل الرؤيا الصادقة يف الـقم، فؽان ٓ يرى رؤيا إٓ جاءت  ♀

وهق -ـث فقف فؽان يخؾق بغار يتح ،إلقف الخالء َب بِّ مثؾ فؾؼ الصبح، ثؿ ُح 

بالؾقالل أوٓت العدد قبؾ أن يرجع إلك أهؾف فقتزود، ثؿ يرجع إلك  -التعبد

وهق يف غار حراء، فجاءه الؿؾؽ فؼال:  ،الحؼ   فُ ئَ جِ حتك فَ  ،خديجة فقتزود لؿثؾفا

 ُثؿَّ  ، اْلَجْفَد  ِمـِّل َبَؾغَ  َحتَّك َفَغطَّـِل َفَلَخَذكِل»، قال: «ما أكا بؼارئ»اقرأ، فؼال: 

 َبَؾغَ  َحتَّك الثَّاكَِقةَ  َفَغطَّـِل َفَلَخَذكِل ِبَؼاِرٍئ، َأَكا َما»: َفُؼْؾُت  ، اْقَرأْ :  َفَؼاَل  ،«ْرَسَؾـِلأَ 

 َفَغطَّـِل َفَلَخَذكِل ، بَِؼاِرئٍ  َأَكا َما»: َفُؼْؾُت  ، اْقَرأْ : َفَؼاَل  ،«َأْرَسَؾـِل ُثؿَّ  اْلَجْفَد، ِمـِّل

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   : ﴿َفَؼاَل  ،«َأْرَسَؾـِل ُثؿَّ  اْلَجْفَد، ـِّلمِ  َبَؾغَ  َحتَّك الثَّالَِثةَ 

﴾ ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ترجػ بقادره حتك دخؾ طؾك  ♀فرجع هبا رسقل اهلل  [5-1: ]العؾؼ

ُؾقكِل»خديجة، فؼال:   يْ أَ »فزمؾقه حتك ذهب طـف الروع، قال لخديجة: «. َزمِّ

، فؼالت لف «َكْػِسل َطَؾك َخِشقُت  َلَؼْد »وأخربها الخرب، فؼال: « ؟َمالِل َخِديَجةُ 

ا، واهلل إكؽ لتصؾ الرحؿ، وتصدق  أبشر، واهلل ٓ يحزكؽ اهلل أبدً خديجة: كالَّ 

عقـ طؾك كقائب ؽسب الؿعدوم، وتؼري الضقػ، وتُ ، وتُ ؾَّ الحديث، وتحؿؾ الؽَ 

 .الحؼ

وهق  -ف ورقة بـ كقفؾ بـ أسد بـ طبد العزى فاكطؾؼت خديجة حتك أتت ب

يف الجاهؾقة، وكان يؽتب الؽتاب  رَ صَّ ـَ تَ  أً وكان امر - خديجة أخل أبقفا ؿِّ ابـ طَ 

ا قد ا كبقرً العربل، ويؽتب مـ اإلكجقؾ بالعربقة ما شاء اهلل أن يؽتب، وكان شقخً 

بـ كقفؾ: يا ، اسؿع مـ ابـ أخقؽ، فؼال ورقة ؿِّ طَ  طؿل، فؼالت لف خديجة: أْي 
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خرب ما رأى، فؼال لف  ♀ابـ أخل، ماذا ترى ؟ فلخربه رسقل اهلل  

ا، يا لقتـل ، يا لقتـل فقفا جذطً ورقة: هذا الـامقس الذي أكزل طؾك مقسك

 َأَوُمْخِرِجلَّ : »♀ا حقـ يخرجؽ ققمؽ، فؼال رسقل اهلل أكقن حقً 

طقدي، وإن يدركـل  بؿا جئت بف إٓ ط  فؼال ورقة: كعؿ، لؿ يلت رجؾ قَ  «ُهْؿ؟

ا، ]ثؿ لؿ يـشب ورقة أن ُتُقفِّل وفرت القحل فرتة حتك ا ممزرً يقمؽ أكصرك كصرً 

ى مـ ا لؽل يرتدَّ فقؿا بؾغـا، فغدا مـ أهؾف مرارً  ♀حزن رسقل اهلل 

ى لف ك ذروة جبؾ لؽل يؾؼل كػسف تبدَّ فَ وْ رؤوس شقاهؼ جبال الحرم، فؽؾؿا أَ 

فقسؽـ لذلؽ جلشف، وتؼر كػسف  :ااهلل حؼً فؼال: يا محؿد، إكؽ رسقل  ،جربيؾ

ويرجع، فنذا صال طؾقف فرتة القحل غدا لؿثؾ ذلؽ، فنذا أوىف طؾك ذروة جبؾ 

 . (2)(1)ى لف جربيؾ، فؼال لف مثؾ ذلؽ[بدَّ تَ 

وهل:   ،«صحقحف»فـرى أن أبا طقاكة ذكر زيادة يف الحديث لؿ يروها مسؾؿ يف 

 آخر الحديث. إلك  ..«.يفقُ ثؿ لؿ يـشب ورقة أن تُ »

 الؼصة، هذه مـ قصقرة مدة ُتُقفِّل بعد كقفؾ بـ ورقة أن :الحديث مـ ويتضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مـ صريؼ طبد اهلل بـ محؿد، وهق أبق بؽر بـ أبل 6481وهذه الزيادة طـد البخاري ) (1)

، و لؽـ لقس فقفا الؼصة، فعزو «التػسقر»شقبة، وهذه الرواية طـد البخاري أيًضا يف 

، والرواية معضؾة: ٕ اا ٌـ قِّ بَ  كظرٌ  فقف :الزيادة الحديث هبذه« تػسقره»الحافظ ابـ كثقر يف 

 لقست بشلء.  اهقةٌ مـ بالغات الزهري، ومعؾقم طـد أهؾ العؾؿ أن بالغات الزهري وَ 

.12/359« )الػتح»يف -قال الحافظ  ًٓ  (: وهق مـ بالغات الزهري، ولقس مقصق

امققـ، فذكره يف : ومعـك ذلؽ: فؼد اطتد هبذا البالغ القاهل أحد الؿعاصريـ الشقؾت

 !كؼضقة مسؾؿة  «فؼف السقرة»كتابف 

 (. 328أخرجف أبق طقاكة ) (2)



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة يأب مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
82 

 طؾقفا كان التل الحالالحديث  ـبقَّ  كؿا، اإلسالم يف الدخقل مـ يتؿؽـ ولؿ 

 . والضقؼ الحزن مـ طـف القحل فـتقر بعد ♀ الـبل

* * * * 

، طػان، حدثـا حرب بـ زهقر وحدثـل :قال مسؾؿ يف جاء ما اأيًض  وهـاك *

 فدخؾ جاء اًل رجأن  :أكس، وثابت، وحؿقد، طـ قتادة، أخربكا حؿادحدثـا 

، فؾؿا فقف امباركً  اصقبً  اكثقرً  احؿدً  هلل الحؿد، فؼال: ُس ػَ الـَّ  هُ زَ ػَ َح  وقد الصػ

 مَّ رَ لَ فَ  «؟بِاْلَؽِؾَؿاِت  اْلُؿَتَؽؾِّؿُ  َأيُُّؽؿُ »: قال صالتف ♀ اهلل رسقل قضك

فُ  بَِفا؟ اْلُؿَتَؽؾِّؿُ  َأيُُّؽؿُ »: فؼال، الؼقم  وقد جئت: رجؾ فؼال. «َبْلًسا َيُؼْؾ  َلؿْ  َفنِكَّ

 َأيُُّفؿْ  َيْبَتِدُروَكَفا، َمَؾًؽا َطَشرَ  اْثـَلْ  َرَأْيُت  َلَؼْد » ، فؼال:فؼؾتفا الـػس حػزين

 .(1)«َيْرَفُعَفا

* * * * 

ر بـ محؿد بـ حدثـا جعػ :قال روايتف يف طقاكة أبل طـد زيادة وجاءت* 

قال: أكبا ثابت، وقتادة،  ،قال: ثـا حؿاد بـ سؾؿة ،قال: ثـا طػان ،(2)شاكر

الـػس فؼال:  هُ زَ ػَ  جاء فدخؾ يف الصػ، وقد َح وحؿقد، طـ أكس أن رجاًل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 600أخرجف مسؾؿ ) (1)

قَرِ »هق: جعػر بـ محؿد بـ شاكر الصائغ. كعتف الذهبل يف  (2) بؼقلف: اإلمام الؿحدث « السِّ

. أحد إطالم. وقال أبق زرطة: صدوق ،أبق محؿد البغدادي الصائغ ،شقخ اإلسالم

ا، ثؼة، وقال الـسائل: لقس بف بلس. وقال الحافظ أبق بؽر الخطقب: كان طابًدا زاهدً 

ثؼة طارف بالحديث، مـ الحادية طشرة، مات «: التؼريب»ا، ضابًطا. وقال يف ا متؼـً صادقً 

 يف آخر سـة تسع وسبعقـ، ولف تسعقن سـة )د(. 

 (. 5/103« )ؽؿالهتذيب ال» (، و13/197« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 
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صالتف  ♀ا فقف، فؾؿا قضك رسقل اهلل ا مباركً ا صقبً ا كثقرً الحؿد هلل حؿدً  

 مَّ فلرَ « ؟ؽؿ الؿتؽؾؿ بفاأيُّ »الؼقم فؼال:  مَّ فلرَ « ؟ؽؿ الؿتؽؾؿ بؽؾؿاتأيُّ »قال: 

فؼال رجؾ: جئت وقد حػزين « افنكف لؿ يؼؾ بلًس ؟ ؽؿ الؿتؽؾؿأيُّ »الؼقم، فؼال: 

وزاد «. فؿ يرفعفاا يبتدروكفا أيُّ لؼد رأيت اثـل طشر مؾؽً »الـػس فؼؾتفا، فؼال: 

ما إذا جاء أحدكؿ فؾقؿش كحق ما كان يؿشل، فؾقصؾ ما أدرك ولقؼض »حؿقد: 

 . (1)«سبؼف

 بققار الصالة إلك بالؿشل بإمر ♀ الرسقل ققل يف زيادة ففذه

 . الباب هذا غقر باب يف أحاديث يف إٓ مسؾؿ يروها لؿ ،وسؽقـة

* * * * 

 :)احلديح يف فكَية أحكاو بياٌ  )الفائدة الجالجة:  
 ـم فقفا فتزيد إخرى، الطرق بؼقة فتليت، إلػاظ مختصرة رواية تليت فؼد

 : مـفا كثقرة أمثؾة ذلؽ ويف. الػؼفقة إحؽام

، معاوية وأبق، وكقع ا، حدثـشقبة أبل بـ بؽر أبق حدثـا :مسؾؿ أخرجف ما* 

، الحـػقة ابـ طـ -يعؾك أبا ويؽـك-، يعؾك بـ مـذر، طـ إطؿشوهشقؿ، طـ 

 ♀ الـبل أسلل أن أستحقل وكـت ،مذاءً  اًل رج كـت: قال طؾلطـ 

لُ  َذَكَرهُ  َيْغِسُؾ »: فؼال فسللف إسقد بـ الؿؼداد رتفلم ابـتف، لؿؽان  .(2)«َوَيَتَقضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هبذه الزيادة 633(، والبغقي )13645(. وأخرجف أحؿد )1602أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 أيًضا. 

 (. 17( )303أخرجف مسؾؿ ) (2)
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قال: ثـا محؿد بـ  ،(1)حدثـا مقسك بـ سفؾ  :طقاكة أبل وطـد* 

، طـ (4)انقآ: ثـا سؾقؿان بـ حقَّ  ،(3)ؾشَّ رَ ، ويزيد بـ خالد بـ مُ (2)العزيز طبد

 .........................................................، (5)هشام بـ حسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثؼة «: التؼريب»هق: مقسك بـ سفؾ الرمؾل. قال ابـ أبل حاتؿ: صدوق ثؼة. وقال يف  (1)

  مـ الحادية طشرة، مات سـة اثـتقـ وستقـ طؾك الصحقح.

 . 551ص « التؼريب»(، و13/149« )السقر»(، و29/75« )هتذيب الؽؿال»اكظر: 

هق: محؿد بـ طبد العزيز الرمؾل. قال أبق حاتؿ: أدركتف ولؿ يؼض لل السؿاع مـف، كان  (2)

طـده غرائب، ولؿ يؽـ طـدهؿ بالؿحؿقد، وهق إلك الضعػ ما هق. وقال ابـ حجر يف 

وقال يعؼقب بـ سػقان: كان  :-وثؼف العجؾل ـفقؿ -« مؼدمة الػتح هدي الساري»

قبع ـ أكف تُ ا. وقال أبق زرطة: لقس بالؼقي. وقال: روى لف البخاري حديثقـ. وبقَّ حافظً 

 فقفؿا. 

 صدوق يفؿ، وكاكت لف معرفة. «: التؼريب»وقال يف 

مؼدمة الػتح »و(، 9/313« )هتذيب التفذيب»و (،26/11« )هتذيب الؽؿال»اكظر: 

 . (493ص )« التؼريب»(، و441)ص « هدي الساري

تاريخ »مـ أهؾ يافا. قال الذهبل يف  ،أبق مسؾؿة ،ؾ الؼرشلشَّ رَ هق: يزيد بـ خالد بـ مُ  (3)

« الثؼات»(: قال ابـ سؿقع: ثؼة طاقؾ. وذكره ابـ حبان يف 15/450« )اإلسالم

 (. 9/259« )الجرح والتعديؾ»(، وابـ أبل حاتؿ يف 9/275)

قَرِ »الؽقيف الجعػري. كعتف يف  ،ان إزدي، أبق خالد إحؿربـ حقَّ هق: سؾقؿان  (4)  «السِّ

صدوق يخطئ، مـ الثامـة، مات سـة تسعقـ  «:التؼريب» بؼقلف: اإلمام الحافظ. وقال يف

 أو قبؾفا، ولف بضع وسبعقن )ع(. 

« هتذيب التفذيب»و (،9/19« )السقر»(، و11/394« )هتذيب الؽؿال»اكظر:   

 (. 250ص )« التؼريب»و(، 4/181)

هق: هشام بـ حسان إزدي الؼردوسل. قال العجؾل: بصري ثؼة حسـ الحديث،  (5)

يؼال: إن طـده ألػ حديث حسـ لقست طـد غقره. ورأيت بعضفؿ قال: لف كحق مائتل 

قَرِ »حديث، فؽلكف أراد الؿسـد. وقال الذهبل يف  هشام قد قػز الؼـطرة، واستؼر  :«السِّ

=  
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، طـ طؾل بـ أبل صالب (2)ة السؾؿاينقدَ بِ ، طـ طَ (1)طـ محؿد بـ سقريـ

، فلرسؾت ♀فاستحققت أن أسلل الـبل  ، مذاءً قال: كـت رجاًل 

 َيْغِسُؾ : »♀طـ ذلؽ، فؼال الـبل  ♀الؿؼداد، فسلل الـبل 

لُ  ،َوَذَكَرهُ  ُأْكَثَقْقفِ   .(3)«الةِ لِؾصَّ  ُوُضقَءهُ  َوَيَتَقضَّ

 . غسؾفا القاجب يف (4)«ُأْكَثَقْقفِ » زيادة هـا فجاءت

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثؼة مـ أثبت الـاس يف ابـ سقريـ، «: التؼريب»تج بف أصحاب الصحاح، ويف تقثقؼف، واح

مات سـة  ،مـ السادسة ،ٕكف ققؾ: كان يرسؾ طـفؿا :ويف روايتف طـ الحسـ وططاء مؼال

 سبع أو ثؿان وأربعقـ )ع(. 

 (. 572)ص « التؼريب»(، و30/181« )هتذيب الؽؿال»و (،6/355« )السقر»اكظر: 

 بؼقتا مـ خالفة طثؿان. قال هشام بـ حسان: حدثـل أصدق مـ أدركت مـولد لسـتقـ  (1)

محؿد بـ سقريـ. وقال أيًضا: أدرك محؿد ثالثقـ صحابًقا. وقال ابـ سعد: كان  :البشر

ا، وكان بف صؿؿ. وقال ابـ جرير ثؼة ملمقًكا طالًقا رفقًعا فؼقًفا إماًما كثقر العؾؿ ورطً 

ا كثقر الحديث صدوًقا، شفد لف أهؾ العؾؿ ا أديبً ا ورطً طالؿً ا الطربي: كان ابـ سقريـ فؼقفً 

ثؼة ثبت طابد كبقر الؼدر كان ٓ يرى  «:التؼريب»والػضؾ بذلؽ وهق حجة. وقال يف 

 مات سـة طشر ومائة )ع(.  ،مـ الثالثة ،الرواية بالؿعـك

ص « التؼريب»و(، 4/606« )السقر»و(، 25/344« )هتذيب الؽؿال»ترجؿتف يف: 

(483 .) 

: مخضرم «التؼريب»ابـ ققس بـ طؿرو السؾؿاين. قال يف  :هق: طبقدة بـ طؿرو، ويؼال (2)

 فؼقف ثبت. 

« هتذيب التفذيب»و(، 19/266« )هتذيب الؽؿال»(، و4/40« )السقر»ترجؿتف يف: 

 (. 379)ص « التؼريب»(، و7/84)

 (. 765أخرجف أبق طقاكة ) (3)

 مـ صرق طـف:وهذه الزيادة جاءت مـ حديث طؾل  (4)

 جاءت بدون واسطة، وبقاسطة الؿؼداد.  :فؿـ صريؼ طروة

=  
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  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.208ورواية طروة طـ طؾل أخرجفا أبق داود )

: وهذا إسـاده صحقح، -(203طؼب الحديث ) - «صحقح أبل داود»قال إلباين يف 

قال  «:التفذيب»باإلرسال وآكؼطاع. فػل  ؾَّ طِ رجالف كؾفؿ ثؼات رجال البخاري، وقد أُ 

 مرسؾ. :ابـ أبل حاتؿ طـ أبقف: طروة بـ الزبقر طـ طؾل

(: وهذا كؼؾ خطل، فؾقس 2/218) «الؿسـد»وقال الؿحؼؼ أحؿد شاكر يف تعؾقؼف طؾك 

(، ثؿ هق يف كػسف خطل: ٕن طروة ولد يف 55ٓبـ أبل حاتؿ )ص« الؿراسقؾ»مقجقًدا يف 

     سـة.  ةخالفة طؿر، وكان يقم الجؿؾ ابـ ثالث طشر

حج طروة مع طثؿان، وحػظ «: التؿققز»طـ مسؾؿ بـ الحجاج يف كتاب « التفذيب»ويف 

 طـ أبقف فؿـ دو اؿا مـ الصحابة، وهذا الثبت.

إلباين: أما كقكف يف كػسف خطل : ففق ضاهر، وأما كقن الـؼؾ خطل فغقر  :أي –قؾت 

ؿا لؿ يصؾ أو غقره م« العؾؾ»ضاهر، ٓحتؿال وجقده يف كتاب آخر ٓبـ أبل حاتؿ كـ 

 إلقـا.

 ( مسللة.1/606« )طؾؾ الحديث»: هق يف قال الباحث

(، وقال شعقب إركموط: حديث صحقح، رجالف 1009وأخرج رواية طروة أحؿد )

ثؼات رجال الشقخقـ، ورواية طروة بـ الزبقر طـ طؾل مرسؾة فقؿا قالف أبق حاتؿ وأبق 

(، 1/54« )العؾؾ»(، ويف 149)ص « الؿراسقؾ»زرطة الرازيان، كؼؾف طـ إول ابـف يف 

 واكظر ما بعده. ،(236)ص « جامع التحصقؾ»وطـ الثاين العالئل يف 

( مـ صرق 1/96(، والـسائل )209(، وأبق داود )603( و)602وأخرجف طبد الرزاق )

 طـ هشام بـ طروة، هبذا اإلسـاد. 

 ة السؾؿاين صريؼ أبل طقاكة.قدَ بِ ومـ صريؼ طَ  -

 : إسـاده صحقح.- (204طؼب ) - «صحقح أبل داود»قال إلباين يف 

(. وقال الشقخ شعقب إركموط: 1238ومـ صريؼ حصقـ بـ قبقصة أخرجف أحؿد ) -

 قبع، وباقل رجالف ثؼات.قد تُ  -وإن كان سقئ الحػظ-حسـ لغقره، شريؽ الـخعل

 (. 979« )معجؿف»بـ الحـػقة أخرجف ابـ إطرابل يف اومـ صريؼ محؿد  -

ل»رافع بـ خديج بؾػظ:  وصريؼ - « الؽربى»أخرجف الـسائل يف  «.َيْغِسؾ َمَذاكِقَرُه َوَيَتقضَّ

(، وقال شعقب إركموط: رجالف رجال الشقخقـ غقر إياس 1105(، وابـ حبان )150)

=  
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، والـقوي يف (1)«صحقحف»ح أبق طقاكة هذه الزيادة يف وقد صحَّ 

 . (3)«التؾخقص»، والحافظ ابـ حجر يف (2)«الؿجؿقع»

* * * * 

  :[آخر مثال]*  

 بـقر ، وزهالـاقد، وطؿرو شقبة أبل بـ بؽر أبق حدثـا :أيًضا مسؾؿ طـد جاء

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طـف غقر  (، ولؿ يروِ 34/ 4بـ خؾقػة، فؼد روى لف الـسائل ولؿ يقثؼف غقر ]ابـ حبان[ )ا

صدوق.  «:التؼريب»: ٓ يؽاد ُيعرف، وققل الحافظ يف «الؿقزان» ططاء، وقال الذهبل يف

 فقف ما فقف.

 وابـ أبل كجقح: هق طبد اهلل بـ أبل كجقح يسار الثؼػل الؿؽل ثؼة، روى لف الستة.

 ك ما يؾقف الؿذاكقر. سؿَّ ومـ أجؾف يُ  «:التفذيب»طـ « الؾسان»قال يف 

 (.211« )ســ أبل داود» ومـ حديث طبد اهلل بـ سعد إكصاري، كؿا يف -

(: إسـاد صحقح، رجالف كؾفؿ ثؼات رجال 206« )صحقح أبل داود»قال إلباين يف 

«. التؼريب»مسؾؿ، غقر حرام بـ حؽقؿ. قال دحقؿ والعجؾل: ثؼة. وكذا قال الحافظ يف 

(: رواه أبق داود وغقره بنسـاد 2/145« )الؿجؿقع»ثؿ قال إلباين: قال الـقوي يف 

 صحقح. 

-  
ِّ
لِقَْغِسْؾ »( ولػظف: 1170« )صحقحف»أخرجف ابـ حبان يف  ،بـ كعب ومـ حديث أبل

ل َذَكَرُه َوُأْكَثَقْقف،  «.ُثؿَّ لِقَُصؾِّ  ،َوْلَقَتَقضَّ

/ 9« )الثؼات»يف  -ابـ حبان- قال شعقب إركموط: محؿد بـ طبد ربف، ذكره الؿملػ

(، 1/54حؿاد طـد الطحاوي ) ( وقال: يخطئ ويخالػ، وقد تابعف طؾقف كعقؿ بـ107

 وباقل رجالف ثؼات.

 (. 1/380« )صحقح ســ أبل داود»اكظر:  (1)

 (.2/145« )الؿجؿقع» (2)

 ،مـ حديث طبقدة« صحقحف»( وقال: رواه أبق طقاكة يف 1/206« )تؾخقص الحبقرال» (3)

 طـ طؾل بالزيادة، وإسـاده ٓ مطعـ فقف. 
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 أبل، طـ الؿسقب بـ سعقد، طـ الزهري، طـ سػقان حدثـا، قالقا: حرب 

 طـ: زهقر، وقال «لَِبادٍ  َحاِضرٌ  َيبِعْ  َٓ : »قال ♀ الـبل بف، يبؾغ هريرة

 . (1)ادٍ بَ لِ  رٌ اِض َح  قعَ بِ يَ  نْ أَ  كفَ كَ  فأكَّ : ♀ الـبل

* * * * 

ػقان، طـ الزهري، ثـا س ،(3)، طـ الشافعل(2)حدثـا الؿزين وطـد أبل طقاكة:

 َحاِضرٌ  عُ قَيبِ  ٓ: »♀طـ ابـ الؿسقب، طـ أبل هريرة قال: قال الـبل 

 َبْعَضُفؿْ  اهَّللُ  َيْرُزِق  الـَّاَس  َدُطقا: »♀، وزاد غقر الزهري طـ الـبل «لَِبادٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1520أخرجف مسؾؿ ) (1)

قَرِ »ؿاطقؾ بـ يحقك بـ إسؿاطقؾ الؿزين، أبق إبراهقؿ. كعتف الذهبل يف هق: إس (2) « السِّ

بؼقلف: اإلمام العالمة فؼقف الؿؾة، طؾؿ الزهاد، تؾؿقذ الشافعل. وهق قؾقؾ الرواية، ولؽـف 

. (هـ 263سـة )ُتُقفِّل . ا يف الػؼف. قال ابـ أبل حاتؿ: صدوق. وقال ابـ يقكس: ثؼةكان رأًس 

 .(12/492« )سقر أطالم الـبالء»و(، 20/66« )تاريخ اإلسالم»ف يف: واكظر ترجؿت

محؿد بـ إدريس بـ العباس بـ طثؿان بـ شافع بـ السائب بـ  ،هق: اإلمام الشافعل (3)

طبقد بـ طبد يزيد بـ هشام بـ الؿطؾب بـ طبد مـاف بـ قصل بـ كالب بـ مرة بـ 

َقرِ »كعب بـ لمي بـ غالب. كعتف يف  ف: اإلمام، طالؿ العصر، كاصر الحديث، بؼقل« السِّ

ثؿ الؿطؾبل، الشافعل، الؿؽل، الغزي الؿقلد، كسقب  ،فؼقف الؿؾة، أبق طبد اهلل الؼرشل

، وابـ طؿف، فالؿطؾب هق أخق هاشؿ والد طبد الؿطؾب. وقال ♀اهلل  رسقل

ة، : كزيؾ مصر، رأس الطبؼة التاسع«التؼريب»الؿزي: إمام طصره وفريد دهره. وقال يف 

وهق الؿجدد ٕمر الديـ طؾك رأس الؿائتقـ، مات سـة أربع ومائتقـ ولف أربع وخؿسقن 

 سـة.

هتذيب »و(، 10/5« )سقر أطالم الـبالء»و(، 14/304« )تاريخ اإلسالم»ترجؿتف يف: 

 (. 467ص )« التؼريب»و(، 9/25« )هتذيب التفذيب»و(، 24/355« )الؽؿال
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ـْ   .(1)«َبْعضٍ  ِم

بلن يدطقا الـاس يجؾبقن  ♀وهل أمر الرسقل  ،فجاءت هـا زيادة

 ،وٓ يتؾؼقهؿ، وذلؽ لؾؿصؾحة العامة مـ خقف آحتؽاربضاطتفؿ لؾبؾدة، 

 وبخس بضاطة البادي.  ،ورفع إسعار طؾك أهؾ البؾدة

* * * * 

 وحدثـا (ح)، لقث، حدثـا سعقد بـ قتقبة حدثـا ا يف مسؾؿ:وجاء أيًض * 

 اهلل رسقل، طـ جابر، طـ الزبقر أبل، طـ الؾقث، أخربكا رمح بـ محؿد

َؼاَء، َوَأْوُكقا اإِلَكاَء، َغطُّقا»:  قال أكف ♀  َوَأْصِػُئقا اْلَباَب، َوَأْغِؾُؼقا السِّ

َراَج، ْقَطانَ  َفنِنَّ  السِّ َٓ  ِسَؼاًء، َيُحؾُّ  َٓ  الشَّ َٓ  َباًبا، َيْػَتُح  َو  َيِجْد  َلؿْ  َفنِنْ  إَِكاًء، َيْؽِشُػ  َو

َّٓ  َأَحُدُكؿْ    اْسؿَ  َوَيْذُكرَ  ُطقًدا، إَِكائِفِ  َطَؾك َيْعُرَض  َأنْ  إِ
ِ
 اْلُػَقْيِسَؼةَ  َفنِنَّ  َفْؾَقْػَعْؾ، :اهَّلل

 . (2)«اْلَباَب  َوَأْغِؾُؼقا» حديثف يف قتقبة يذكر ولؿ. «َبْقَتُفؿْ  اْلَبْقِت  َأْهؾِ  َطَؾك ُتْضرِمُ 

* * * * 

، (3)حدثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ إحؿسل وجاءت الرواية طـد أبل طقاكة:* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4948أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 (.11755« )مسـد أحؿد»هل الػلرة.  :(. والػقيسؼة2012أخرجف مسؾؿ ) (2)

الؽقيف السراج. قال ابـ أبل حاتؿ:  ،هق: محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ سؿرة إحؿسل، أبق جعػر (3)

وابـ  ،سئؾ أبل طـف فؼال: صدوق. وسؿعت مـف مع أبل وهق صدوق ثؼة. وكذا وثـؼف الـسائل

 . (هـ258)، ويؼال: (هـ 260)ت سـة وابـ حبان. ما« التؼريب»حجر يف 

ص « التؼريب»(، و9/58« )هتذيب التفذيب»و (،24/477« )هتذيب الؽؿال»اكظر: 

(486 .) 
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، طـ (3)، قال: ثـا  طبد الؿؾؽ(2)يعؾك بـ طبقد، قآ: ثـا (1)وأبق داود الحراين

 َوُكْطِػئَ  َأْبَقاَبـَا، ُكْغِؾَؼ  َأنْ  ♀ الـَّبِلُّ  َأَمَرَكا»أبل الزبقر، طـ جابر، قال: 

ْقَطانَ  َفنِنَّ  آكَِقَتـَا، َوُكَغطِّلَ  َأْسِؼَقتِـَا، َوُكقكِئَ  ُسُرَجـَا،  ِسَؼاءً  َوٓ ُمْغَؾًؼا، َباًبا َيْػَتُح  ٓ الشَّ

 . «بِِسَراِجِفؿْ  َأْهِؾفِ  َطَؾك اْلَبْقَت  ُتْضرِمُ  اْلَػْلَرةَ  َوإِنَّ  ُمَغطًّك، إَِكاءً  َوٓ ُمقَكًل،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقٓهؿ، أبق داود الحراين الحافظ.  ،هق: سؾقؿان بـ سقػ بـ يحقك بـ درهؿ الطائل (1)

قَرِ »كعتف الذهبل يف  ث حدِّ لطائل مقٓهؿ، مُ بؼقلف: الحافظ الؽبقر، أبق داود الحراين ا« السِّ

ثؼة حافظ مـ الحادية طشرة، مات سـة اثـتقـ وسبعقـ. اكظر:  «:التؼريب»حران. قال يف 

« هتذيب التفذيب»(، و11/450« )هتذيب الؽؿال»(، و13/147« )سقر أطالم الـبالء»

 (.252ص )« التؼريب»و(، 4/199)

أبق يقسػ الطـافسل  ،ل، مقٓهؿهق يعؾك بـ طبقد بـ أبل أمقة اإليادي، ويؼال: الحـػ (2)

قَرِ »الؽقيف. كعتف الذهبل يف  بؼقلف: الحافظ الثؼة اإلمام. قال أحؿد بـ حـبؾ: كان « السِّ

وقال أبق حاتؿ: صدوق. ووثؼف الدارقطـل، صحقح الحديث، وكان صالًحا يف كػسف. 

    قال ثؼة إٓ يف حديثف طـ الثقري، فػقف لقـ )ع(. اإذ :«التؼريب»قال يف 

(، 11/402« )هتذيب التفذيب»(، و9/476« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 609ص ) «التؼريب»و

َقرِ »الؽقيف. كعتف الذهبل يف  ،واسؿف مقسرة ،طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان :هق (3) بؼقلف: « السِّ

 وكان يقصػ بالحػظ.  ،اإلمام الحافظ. وقال: ولقس هق بالؿؽثر

رطة الرازي: ٓ بلس بف. وقال ابـ طؿار: ثؼة حجة. وقال ل أبق زُ وقال الـسائل: ثؼة. وقا

 العجؾل: ثؼة ثبت يف الحديث. 

 ا تؽؾؿ فقف غقر شعبة. وقال الرتمذي: ثؼة ملمقن ٓ كعؾؿ أحدً 

 ،«الصحقح»أحد إئؿة. وقال: استشفد بف البخاري يف «: التفذيب»وقال ابـ حجر يف 

 وروى لف الباققن.  ،«بإد»ويف  ،«رفع القديـ»وروى لف يف 

هتذيب »(، و18/322« )هتذيب الؽؿال»(، و6/107« )سقر أطالم الـبالء»اكظر: 

 (. 363ص )« التؼريب»(، و6/396« )التفذيب
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َؿالِ  َكْلُكَؾ  َأنْ  َوَكَفاَكا»: زاد أبق داود: فذكر   َأوْ  ، َواِحَدةٍ  َكْعؾٍ  فِل َوَكْؿِشلَ  ، بِالشِّ

ؿَ  إَِلك ُمْػضقا َوَفْرُجفُ  َأَحُدَكا َيْحَتبِلَ  اءَ  َكْشَتِؿَؾ  َأوْ  اِء،السَّ ؿَّ  . (1)«الصَّ

  :فزاد هذه إحؽام والتقجقفات الققائقة

لؿا جاء يف السـة يف وجقب  :إكؾ بالشؿال لؾتحريؿطـ حقث جاء الـفل 

 َوإَِذا بَِقِؿقـِِف، َفْؾَقْلُكْؾ  َأَحُدُكؿْ  َأَكَؾ  إَِذا»: ♀إكؾ بالقؿقـ طـ الـبل 

 بِ الـَّ  نَّ يف الحديث: أَ  وأيًضا، (2)«ـِفِ بَِقِؿق َفْؾَقْشَرْب  َشرَِب 
َّ
َرَأى  ♀ ل

  َلفُ  َفَؼاَل  ، بِِشَؿالِفِ  َيْلُكُؾ  َرُجال
 
 ٓ:  َقاَل  ،«بَِقِؿقـَِؽ  ُكْؾ »: ♀ الـَّبِل

وفقف إشارة إلك أكف  ،(3)َبْعد فِقفِ  إَِلك َرَفَعَفا َفَؿا :َقاَل  ،«اْسَتَطْعَت  ٓ» :َقاَل  ،َأْسَتطِقعُ 

إفعال التل تشبف أفعال الشقطان، وأن لؾشقطان يديـ، وأكف يلكؾ يـبغل اجتـاب 

 ويشرب بشؿالف.

  ♀وققؾ: إن الرسقل وجاء الـفل طـ الؿشل يف الـعؾ القاحدة: 

 اك أن كؿشل يف كعؾ واحدة: ٕن الـعؾ شرطت وقاية الرجؾ طؿا يؽقن يف 

أن  إرض مـ شقك أو كحقه، فنذا اكػردت إحدى الرجؾقـ احتاج الؿاشل

يتققك إلحدى رجؾقف ما ٓ يتققك ٕخرى، فقخرج بذلؽ طـ سجقة مشقف، وٓ 

وققؾ: ٕكف لؿ يعدل بقـ جقارحف، وربؿا كسب فاطؾ  يلمـ مع ذلؽ مـ العـثار.

ذلؽ إلك اختالل الرأي، أو ضعػف، وققؾ: لؾؽراهة فقف لؾشفرة، فتؿتد إبصار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 8156أخرجف أبق طقاكة ) (1)

( مـ حديث طبد اهلل بـ 4537« )مسـده»(، وأحؿد يف 2020أخرجف مسؾؿ ) (2)

 .ؓ  طؿر

 (.8252أخرجف أبق طقاكة ) (3)
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 لؿـ ترى ذلؽ مـف.  

: أن يؼعد طؾك إلقتقف، ويـصب ساققف، ويؾػ وهق وجاء الـفل طـ آحتباء،

ا بػرجف إلك )مػضقً . ا. ويؼال لف: الحبقة، وكاكت مـ شلن العربطؾقف ثقبً 

السؿاء( أي: لؿ يؽـ بقـ فرجف وبقـ السؿاء شلء يقاريف، فالـفل طـ آحتباء، 

 إكؿا هق بؼقد كشػ الػرج، وإٓ ففق جائز. 

اء: أن يحتبل الرجؾ يف ؿَّ اء تػسقر الصَّ وجاء: ؿَّ اشتؿال الصَّ وجاء الـفل طـ  

ثقب واحد، ولقس طؾك فرجف مـف. قال أهؾ الؾغة: هق أن يجؾؾ جسده بالثقب 

ا وٓ يبؼك ما يخرج مـف يده. قال ابـ قـتقبة: سؿقت صؿاء: ٕكف ٓ يرفع مـف جاكبً 

فتصقر كالصخرة الصؿاء التل لقس فقفا خرق. وقال الػؼفاء:  ،يسد الؿـافذ كؾفا

ق أن يؾتحػ بالثقب، ثؿ يرفعف مـ أحد جاكبقف، فقضعف طؾك مـؽبقف، فقصقر ه

 ا.فرجف باديً 

  ا لئال يعرض لف حاجة، : فعؾك تػسقر أهؾ الؾغة يؽقن مؽروهً قال الـقوي

فقتعسر طؾقف إخراج يده، فقؾحؼف الضرر، وطؾك تػسقر الػؼفاء يحرم ٕجؾ 

  .اكؽشاف العقرة

* * * * 

 (الزابعة الفائدة:) غزيبُ وعزح ,احلديح مً املكصود توضيح : 
 :الحديث مـ الؿؼصقد تقضقح كاحقة فؿـ* 

 ، قآ:حرب بـ، وزهقر الـاقد طؿرو حدثـل :«مسؾؿ صحقح» يف جاء ما

  الـبل بف يبؾغ، هريرة أبل طـ، سؾؿة أبل، طـ الزهري طـ طققـة، بـ سػقان حدثـا
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 . (1)«بِاْلُؼْرآنِ  َيَتَغـَّك لِـَبِلٍّ  َأِذنَ  َما لَِشْلءٍ  اهَّللُ  َأِذنَ  َما»قال:  ♀

* * * * 

، ثـا يزيد بـ (2)حدثـا محؿد بـ طبد الؿؾؽ القاسطل :طقاكة أبق ورواه

، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة قال: (4)محؿد بـ طؿرو أخربكاقال: ، (3)هارون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.792أخرجف مسؾؿ ) (1)

هق: محؿد بـ طبد الؿؾؽ بـ مروان بـ الحؽؿ القاسطل الدققؼل، أبق جعػر. كعتف يف  (2)

قَرِ » بؼقلف: اإلمام الؿحدث الحجة. قال أبق حاتؿ: صدوق. وقال الدارقطـل: ثؼة، « السِّ

 «. الثؼات»وذكره ابـ حبان يف 

هتذيب »(، و26/24« )ذيب الؽؿالهت»و (،12/582« )سقر أطالم الـبالء»اكظر: 

  (.9/317« )التفذيب

أبق خالد القاسطل. كعتف الذهبل  ،مقٓهؿ ،هق: يزيد بـ هارون بـ زاذان السؾؿل (3)

بؼقلف: اإلمام الحافظ الؼدوة، شقخ اإلسالم. وكان رأًسا يف العؾؿ والعؿؾ، ثؼة حجة كبقر 

طؾقف لجاللتف وطؾق إسـاده. وقال  الشلن. احتػؾ محدثق بغداد وأهؾفا لؼدومف، وازدحؿقا

أحؿد: كان يزيد حافًظا متؼـًا. وقال أبق حاتؿ الرازي: يزيد ثؼة إمام، ٓ يسلل طـ مثؾف، 

 وقال ابـ سعد: كان ثؼة كثقر الحديث.

وأحػظ لؾشامققـ  -وٓ فخر-قال يزيد: أحػظ أربعة وطشريـ ألػ حديث باإلسـاد 

ما دلَّست حديثًا قط إٓ حديًثا واحًدا طـ  طشريـ ألػ حديث ٓ أسلل طـفا. وقال:

 طقف إطرابل، فؿا بقرك لل فقف.

هتذيب »(، و32/261« )هتذيب الؽؿال»(، و9/358« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (.11/366« )التفذيب

قَرِ »هق: محؿد بـ طؿرو بـ طؾؼؿة بـ وقاص الؾقثل الؿدين. كعتف يف  (4) بؼقلف: اإلمام « السِّ

 حدث الصدوق، صاحب أبل سؾؿة بـ طبد الرحؿـ وراويتف. قال الـسائل: لقس بف بلس. الؿ

(: شقخ مشفقر، حسـ الحديث، قد أخرج لف 3/673« )مقزان آطتدال»قال الذهبل يف 

صدوق لف أوهام، مـ السادسة طؾك الصحقح )ع(.  «:التؼريب»الشقخان متابعة. ويف 

=  
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 َيْجَفرُ ، بِاْلُؼْرآنِ  َغـَّكَيتَ  لِـَبِلٍّ  َكَلَذكِفِ  لَِشْلءٍ  اهَّللُ  َأِذنَ  َما: »♀قال رسقل اهلل  

 . (1)«بِفِ 

* * * * 

التغـل  :«َـّ غَ تَ يَ  ؿْ لَ »حدثـا طؾل بـ طبد العزيز، قال: قال أبق طبقد: ققلف: 

وآستغـاء والتعػػ مـ مسللة الـاس، واستئؽالفؿ بالؼرآن، وأن يؽقن يف كػسف 

 ا. عدمً ا، وإن كان مـ الؿال مُ بحؿؾف الؼرآن غـقً 

 «كلذكف» قال أبق طبقد:
 
، وكذلؽ ، يعـل: ما استؿع اهلل لشلء كاستؿاطف لـبل

أذكت لؾشلء  :يؼال ،قال: استؿعت ،[2: ]آكشؼاق ﴾ٺ ٺ ٿ  ٿ﴿ققلف: 

ا، يذهب بف إلك اإلذن مـ آستئذان، ولقس لفذا وجف، وكقػ يؽقن أذن لف أذكً 

الغ فقف أكثر إذكف يف هذا أكثر مـ إذكف يف غقره، والذي أذن لف فقف مـ صاطتف واإلب

طـدكا تحزيـ الؼراءة، وأما « بِاْلُؼْرآنِ  َيَتَغـَّك»مـ اإلذن يف قراءة يجفر هبا، وققلف: 

 . (2)فؾقس مـ هذا إكؿا هق آستغـاء« بالؼرآن َـّ غَ تَ لؿ يَ  ـْ ا مَ ـَّ لقس مِ »ققلف: 

يف « َـّ غَ تَ يَ  ؿْ لَ : »ققلف مـ الؿراد  طبقد أبل ققل «مسـده» يف طقاكة أبق فذكر

 . الحديث

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُتُقفِّل سـة خؿس وأربعقـ ومائة.

قال ابـ حجر: مشفقر، مـ شققخ مالؽ، تؽؾؿ فقف بعضفؿ مـ قبؾ  «هدي الساري» ويف

حػظف، أخرج لف الشقخان، أما البخاري فؿؼروًكا بغقره أو تعؾقًؼا. وأما مسؾؿ فؿتابعة، 

 وروى لف الباققن.

 (. 3870أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 (. 3871أخرجف أبق طقاكة ) (2)
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  :الحديث غريب شرح كاحقة مـ وأما*  

 :حديث« مسؾؿصحقح »  فػل

 لل طارض رقعةمـ - مخؾد بـ الضحاك، حدثـل الشاطر بـ حجاج حدثـل

  قرأه، ثؿ هبا
َّ
، مقـاء بـ سعقد، حدثـا سػقان أبل بـ حـظؾة أخربكاهقال:  -طؾل

 اهلل سقلبر رأيت الخـدق حػر لؿا، يؼقل: اهلل طبد بـ جابر سؿعتقال: 

 فنين ؟شلء طـدك هؾ: لفا، فؼؾت امرأيت إلك، فاكؽػلت اخؿًص  ♀

 مـ صاع فقف اجرابً  لل، فلخرجت اشديدً  اخؿًص  ♀ اهلل برسقل رأيت

فا ، فؼطعتُ فراغل إلك، فػرغت ْت وصحـَ  افَ فذبحتُ  ، قال:ـٌ اجِ دَ  ةٌ ؿَ قْ فَ بُ  ولـا ،شعقر

 برسقل تػضحـل ٓ: ؼالت، ف♀ اهلل رسقل إلك ُت قْ لَّ وَ ، ثؿ برمتفا يف

 قد، إكا اهلل رسقل يا، فؼؾت: فُ تُ رْ فسارَ  فجئتف، قال: معف ومـ ♀ اهلل

، معؽ كػر يف أكت، فتعال طـدكا كان شعقر مـ اصاطً ، وصحـت لـا ةً ؿَ قْ فَ بُ  ذبحـا

 َلُؽؿْ  َصـَعَ  َقْد  َجابًِرا إِنَّ  اْلَخـَْدِق، َأْهَؾ  َيا»: وقال ♀ اهلل رسقلفصاح 

َـّ  َٓ : »♀ اهلل رسقل، وقال «بُِؽؿْ  اًل هَ  َفَحلَّ  ُسقًرا َٓ  ُبْرَمَتُؽْؿ، ُتـِْزُل  َو

 يؼدم ♀ اهلل رسقل وجاء ،، فجئت«َأِجلءَ   َحتَّك َطِجقـََتُؽؿْ  َتْخبُِزنَّ 

، لل قؾت الذي فعؾت قد، فؼؾت: وبؽ بؽ، فؼالت: امرأيت جئت حتك الـاس

، ثؿ وبارك فقفا فبصؼ برمتـا إلك طؿد، ثؿ وبارك فقفا فبصؼ طجقـتـا لففلخرجت 

ـْ  َواْقَدِحل َمَعِؽ، َفْؾَتْخبِزْ  َخابَِزةً  اْدِطل: »قال َٓ  ُبْرَمتُِؽؿْ  ِم ، ألػ وهؿ «ُتـِْزُلقَها َو

 طجقـتـا، وإن هل كؿا ط  غِ لتَ  برمتـا، وإن واكحرفقا تركقه حتك ٕكؾقا باهللفلقسؿ 

 . (1)هق كؿا زُ بَ خْ لتُ  :الضحاك قال كؿا أو-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2039أخرجف مسؾؿ ) (1)
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  :طقاكة أبلرواية  ويف*  

، (2)، مرة مـ حػظف، ثـا أبق طاصؿ الـبقؾ(1)وريحدثـا طباس بـ محؿد الد  

ثـا حـظؾة بـ أبل سػقان، ثـا سعقد بـ مقـاء، قال: سؿعت جابر بـ طبد اهلل 

بحػر الخـدق، رأيت  ♀إكصاري، قال: لؿا أمر رسقل اهلل 

إين رأيت فاكؽػلت إلك أهؾل، فؼؾت:  ،اا شديدً ؿًص َخ  ♀اهلل  برسقل

ا مـ شعقر، دً فلخرجت إلل امرأيت مُ  ،اا شديدً خؿًص  ♀برسقل اهلل 

ا يف برمتفا، فػرغت إلك فراغل، فَ عتْ ا، وقطَّ فَ ، فذبحتْ ٌـ اجِ دَ  ةٌ ؿَ قْ فَ فطحـتف، ولـا بُ 

فلدطقه، فؼالت: ٓ تػضحـل برسقل ♀ فؼؾت: حتك آيت رسقل اهلل 

 َيا: »♀ـبل فلخربتف، فصاح ال ♀اهلل ومـ معف، فلتقت الـبل 

 ♀، فجاء الـبل «بُِؽؿْ  َهاًل  َفَفُؾؿَّ  ،ُسقًرا َطِؿَؾ  َقْد  َجابًِرا إِنَّ  اْلَخـَْدِق، َأْهَؾ 

َـّ  َوٓ َطِجقـَُؽْؿ، َتْخبُِزنَّ  َٓ  َجابُِر، َيا»يف أصحابف، فؼال:   َحتَّك ِقْدَرُكؿْ  َتْطُبُخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبق الػضؾ البغدادي، مقلك بـل وري  ق: طباس بـ محؿد بـ حاتؿ بـ واقد الد  ه (1)

قَرِ »هاشؿ. كعتف يف  بؼقلف: اإلمام الحافظ الثؼة الـاقد، أحد إثبات الؿصـػقـ. قال  «السِّ

: متػؼ «اإلرشاد»أبق حاتؿ وابـف: صدوق. وقال الـسائل ومسؾؿة: ثؼة. وقال الخؾقؾل يف 

. ترجؿتف هـ(271): ثؼة حافظ. ُتُقفِّل سـة «التؼريب»طدالتف. وقال يف طؾك  :طؾقف. يعـل

هتذيب »(، و14/245« )هتذيب الؽؿال»(، و12/522« )سقر أطالم الـبالء»يف: 

 (. 5/129) «التفذيب

هق: الضحاك بـ مخؾد بـ الضحاك بـ مسؾؿ بـ الضحاك الشقباين، أبق طاصؿ الـبقؾ  (2)

َقرِ »البصري. كعتف يف  بؼقلف: اإلمام الحافظ شقخ الؿحدثقـ إثبات. وقال يف « السِّ

 أو بعدها بؼؾقؾ.  هـ(212)ثؼة ثبت )ع(. ُتُقفِّل سـة «: التؼريب»

هتذيب »(، و13/281« )هتذيب الؽؿال»(، و9/480« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 4/450« )التفذيب
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 ،♀ فجئت إلك امرأيت فلخربهتا، فؼالت: بؽ وبؽ، وجاء ،«َأِجلءَ  

ا فبصؼ فقف، وبارك، وأخرجـا لف قدركا فبصؼ فقفا وبارك، ثؿ فلخرجـا لف طجقـً 

ل»قال ٓمرأيت:   َطَؾلَّ  َأْدِخْؾ  َجابُِر، َيا» قال: ثؿ قال:، «َمَعِؽ  َتْخبِزُ  َخاِبَزةً  َهُؾؿِّ

، فجعؾـا كؼدح لفؿ مـ قدركا فقلكؾقن، ثؿ يدخؾ طشرة حتك أكؾقا «َطْشَرةً  َطْشَرةً 

كؿا  ط  دركا لتغِ وإن قِ  ،ؿ أربعؿائة، فلقسؿ باهلل لؼد أكؾقا حتك شبعقاا وهجؿقعً 

 كؿا هل.  زُ بَ خْ وإن طجقـتـا لتُ  ،هل

: قال لل العباس: جاءين أبق الدرداء الؿروزي فؼال: أحب أن أبق طقاكة قال

 
َّ
فلمؾقتف طؾقف، قال: وقال لل يحقك بـ معقـ: تؽؾؿ الـبل  ،تؿؾقف طؾل

 َصـَعَ  َجابًِرا َفنِنَّ  ُققُمقا،»الحديث، فؼال: بالػارسقة يف هذا  ♀

 . (1)«ُسقًرا

 يدطق اصعامً : معـاها ،فارسقة لػظة هل «اقرً ُس » :لػظة أن -ؓ - ـفبقَّ 

 .الحديث يف وردت غريبة لػظة وهل، إلقف الـاس

* * * * 

 (اخلامضة الفائدة :)طزقُ بكجزةاحلديح  تكوية : 
يؿؽـ الجؿع بقـفؿا كؾجل إلك  ولؿ ،د حديثان متعارضانجِ وهق إذا وُ 

 :ومـفا ،«آطتبار»، ووجقه الرتجقح كثقرة ذكرها الحازمل يف كتابف الرتجقح

ا تؼرب مؿا يقجب العؾؿ، وهق : ٕ ايف باب الرواية رةكثرة الطرق، وهل ممث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: وقد تظاهرت أحاديث «سؾؿشرح م»(. قال الـقوي يف 6942أخرجف أبق طقاكة ) (1)

تؽؾؿ بللػاظ غقر العربقة، فقدل طؾك جقازه. واكظر:  ♀صحقحة بلن الـبل 

 (.5/84لؾسققصل ) «الديباج طؾك صحقح مسؾؿ»



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة يأب مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
98 

 
  .(1)التقاتر

 : مسؾؿ رواه ما :ذلؽ مثال* 

، سػقان حدثـا: قالقا، قركؿ وابـ، حرب بـ، وزهقر شقبة أبل بـ بؽر أبق حدثـا

 بِ الـَّ  ُت عْ ايَ بَ يؼقل:  اهلل طبد بـ جرير، سؿع طالقة بـ زيادطـ 
َّ
 كؾَ طَ  ♀ ل

 . (2)ؿٍ ؾِ ْس مُ  ؾِّ ؽُ لِ  ِح ْص الـ  

* * * * 

 :طقاكة أبل وطـد* 

قال: أكبا سػقان، طـ زياد  ،(4)، قال: ثـا طبقد اهلل(3)ارقَّ حدثـا إسحاق بـ َس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/115« )تدريب الراوي»(، و88ٓبـ الصالح ص ) «صقاكة صحقح مسؾؿ»اكظر:  (1)

 (. 56أخرجف مسؾؿ ) (2)

قَرِ »د أبق يعؼقب الـصقبل. كعتف يف ار بـ محؿقَّ هق: إسحاق بـ َس  (3) بؼقلف: اإلمام « السِّ

بؼقلف: وكان مـ كبار العؾؿاء. قال ابـ أبل حاتؿ:  «اإلسالم تاريخ»الحافظ الثبت. ويف 

 ا ثؼة. كان صدوقً 

 (. 13/194« )سقر أطالم الـبالء»(، و20/301« )تاريخ اإلسالم»ترجؿتف يف: 

أبق محؿد  ،لؿختار، واسؿف: باذام العبسل، مقٓهؿهق: طبقد اهلل بـ مقسك بـ أبل ا (4)

قَرِ »الؽقيف. كعتف يف  ا بؼقلف: اإلمام الحافظ العابد، وكان مـ حػاظ الحديث، مجقدً « السِّ

لؾؼرآن. وقال أبق حاتؿ: صدوق ثؼة حسـ الحديث، وأبق كعقؿ أتؼـ مـف، وأبق طبقد اهلل 

ثؼة كان يتشقع )ع(.  «:التؼريب». وقال يف أثبتفؿ يف إسرائقؾ، كان يلتقف فقؼرأ طؾقف الؼرآن

 . (هـ213)ُتُقفِّل سـة 

هتذيب »(، و9/553« )سقر أطالم الـبالء»و (،15/283« )تاريخ اإلسالم»ترجؿتف يف: 

(، 375ص )« التؼريب»(، و7/50« )هتذيب التفذيب»(، و19/164« )الؽؿال

 (. 460( و )423ص ) «هدي الساري»و
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خطب  ،ا يحدث حقـ مات الؿغقرة بـ شعبةقال: سؿعت جريرً  ،بـ طالقةا 

 َفنِكِّل ،والسؽقـة والققار ،الـاس فؼال: أوصقؽؿ بتؼقى اهلل وحده ٓ شريؽ لف

  َرُسقَل  َباَيْعُت 
ِ
  َواْشَتَرطَ  ،مِ اإِلْساَل  َطَؾك َهِذهِ  بَِقِدي ♀ اهلل

َّ
 الـ ْصَح  َطَؾل

 . (1)ستغػر وكزلالؽعبة إين لؽؿ كاصح أجؿعقـ. وا فقربِّ  .ُمْسؾِؿٍ  لُِؽؾِّ 

يف هذا الحديث لؿ يؾتؼ فقف بؿسؾؿ يف شقخف، وٓ يف شقخ شقخف  طـقاكة أبق

 .ابـ طققـة، إكؿا يف شقخ ابـ طقـقـة

ا روى هذا الحديث مـ حديث سػقان بـ أن مسؾؿً  :ومـ الػقائد يف اإلسـاد

طـ طققـة، ورواه أبق طقاكة مـ رواية سػقان الثقري متابعة ٓبـ طققـة، كالهؿا 

 لؾحديث.  زياد، وذلؽ يعـل زيادة صرٍق 

هذا الحديث هبذا التؿام، وجاء طـد أبل طقاكة  ا لؿ يروِ فنن مسؾؿً  :أما الؿتـ

طـدما كان  ،مـ أن الحديث ققؾ بعد وفاة الؿغقرة بـ شعبة :زيادة يف الحديث

سؽقـة ا بالـاس، ودطاهؿ إلك تؼقى اهلل والتزام الا طؾك الؽقفة، وأكف قام خطقبً والقً 

 طَ رَ َش وَ ، ♀حتك ٓ يؽقن فقضك ولغط، وذكر أكف بايع الـبل  :والققار

 طؾقف الـصقحة لؾؿسؾؿقـ. 

* * * * 

 «: مسؾؿ صحقح»  يف (الغار أصحاب) :حديث أيًضا ذلؽ ومـ* 

 «:صحقحف» يف مسؾؿ قال

 أبا -طقاض ابـ :يعـل- أكس حدثـل، الؿسقبل إسحاق بـ محؿد حدثـل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 106أخرجف أبق طقاكـة ) (1)
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 اهلل رسقل طـ، طؿر بـ اهلل طبد طـ، كافع طـ، بةطؼ بـ مقسك طـ، ضؿرة 

ْقنَ  َكَػرٍ  َثةُ َثاَل  َبْقـََؿا»: قال أكف ♀  فِل َغارٍ  إَِلك َفَلَوْوا اْلَؿَطُر، َأَخَذُهؿُ  َيَتَؿشَّ

ـَ  َصْخَرةٌ  َغاِرِهؿْ  َفؿِ  َطَؾك َفاْكَحطَّْت  َجَبٍؾ،  َفَؼاَل  َطَؾْقِفْؿ، َفاْكَطَبَؼْت  اْلَجَبِؾ، ِم

ًٓ  اْكُظُروا: لَِبْعضٍ  ؿْ َبْعُضفُ  ِف، َصالَِحةً  َطِؿْؾُتُؿقَها َأْطَؿا  َلَعؾَّ  بَِفا، َتَعاَلك اهَّللَ  َفاْدُطقا لِؾَّ

فُ  الؾُفؿَّ : َأَحُدُهؿْ  َفَؼاَل  َطـُْؽْؿ، َيْػُرُجَفا اهَّللَ   َكبِقَراِن، َشْقَخانِ  َوالَِدانِ  لِل َكانَ  إِكَّ

 َفَبَدْأُت  َحَؾْبُت، َطَؾْقِفْؿ، َأَرْحُت  َفنَِذا َطَؾْقِفْؿ، َطكَأرْ  ِصَغارٌ  ِصْبَقةٌ  َولِل َواْمَرَأتِل،

، ، َقْبَؾ  َفَسَؼْقُتُفَؿا بَِقالَِديَّ فُ  َبـِلَّ َجُر، َيْقمٍ  َذاَت  بِل َكَلى َوَأكَّ  َأْمَسْقُت، َحتَّك آِت  َفَؾؿْ  الشَّ

 ِطـَْد  َفُؼْؿُت  ِب،بِاْلِحاَل  ُت َفِجئْ  َأْحُؾُب، ُكـُْت  َكَؿا َفَحَؾْبُت  َكاَما، َقْد  َفَقَجْدُتُفَؿا

ْـ  ُأوِقَظُفَؿا َأنْ  َأْكَرهُ  ُرُؤوِسِفَؿا ْبَقةَ  َأْسِؼلَ  َأنْ  َوَأْكَرهُ  َكْقِمِفَؿا، ِم بْقَةُ  َقْبَؾُفَؿا، الصِّ  َوالصِّ

، ِطـَْد  َيَتَضاَغْقنَ   ُكـَْت  نِنْ فَ  اْلَػْجُر، َصَؾعَ  َحتَّك َوَدْأَبُفؿْ  َدْأبِل َذلَِؽ  َيَزْل  َفَؾؿْ  َقَدَملَّ

َؿاَء، ِمـَْفا َكَرى ُفْرَجًة، ِمـَْفا َلـَا َفاْفُرْج  َوْجِفَؽ، اْبتَِغاءَ  َذلَِؽ  َفَعْؾُت  َأكِّل َتْعَؾؿُ   السَّ

َؿاءَ  ِمـَْفا َفَرَأْوا ُفْرَجًة، ِمـَْفا اهَّللُ  َفَػَرَج   .السَّ

فُ  الؾُفؿَّ : أَخرُ  َوَقاَل  َجاُل  ُيِحبُّ  َما َكَلَشدِّ  ُتَفاَأْحَببْ  َطؿٍّ  اْبـَةُ  لِلَ  َكاَكْت  إِكَّ  الرِّ

 َجَؿْعُت  َحتَّك َفَتِعْبُت  ِديـَاٍر، َئةِ ابِؿ آتَِقَفا َحتَّك َفَلَبْت  َكْػَسَفا، إَِلْقَفا َوَصَؾْبُت  الـَِّساَء،

ا بَِفا، َفِجئُْتَفا ِديـَاٍر، َئةَ ام ـَ  َوَقْعُت  َفَؾؿَّ   َطْبَد  َيا: َقالَْت  ِرْجَؾْقَفا، َبْق
ِ
َٓ  اهَّللَ  اتَِّؼ  ،اهَّلل  َو

َّٓ  اْلَخاَتؿَ  َتْػَتِح  ِف، إِ  اْبتَِغاءَ  َذلَِؽ  َفَعْؾُت  َأكِّل َتْعَؾؿُ  ُكـَْت  َفنِنْ  َطـَْفا، َفُؼْؿُت  بَِحؼِّ

 .َلُفؿْ  َفَػَرَج  ُفْرَجًة، ِمـَْفا َلـَا َفاْفُرْج  َوْجِفَؽ،

، بَِػَرِق  َأِجقًرا اْسَتْلَجْرُت  ُكـُْت  إِكِّل الؾُفؿَّ : أَخرُ  َوَقاَل  ا َأُرزٍّ  َطَؿَؾفُ  َقَضك َفَؾؿَّ

 َجَؿْعُت  َحتَّك َأْزَرُطفُ  َأَزْل  َفَؾؿْ  َطـُْف، َفَرِغَب  َفَرَقفُ  َطَؾْقفِ  َفَعَرْضُت  َحؼِّل، َأْططِـِل: َقاَل 

ِؼ : َفَؼاَل  َفَجاَءكِل َوِرَطاَءَها، َبَؼًرا ِمـْفُ  َٓ  اهَّللَ  اتَّ  إَِلك اْذَهْب : ُقْؾُت  َحؼِّل، َتْظِؾْؿـِل َو

ِؼ : َفَؼاَل  ،َفُخْذَها َوِرَطائَِفا اْلَبَؼرِ  تِْؾَؽ  َٓ  اهَّللَ  اتَّ  َٓ  إِكِّل: َفُؼْؾُت  ،بِل َتْسَتْفِزئْ  َو
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 َأكِّل َتْعَؾؿُ  ُكـَْت  َفنِنْ  بِِف، َفَذَهَب  َفَلَخَذهُ  َوِرَطاَءَها، اْلَبَؼرَ  َذلَِؽ  ُخْذ  بَِؽ، َأْسَتْفِزئُ  

 .(1)«َبِؼلَ  َما اهَّللُ  َفَػَرَج  َبِؼَل، َما َلـَا َفاْفُرْج  ْجِفَؽ،وَ  اْبتَِغاءَ  َذلَِؽ  َفَعْؾُت 

 طـ، طاصؿ أبق أخربكا: قآ، (2)حؿقد بـ وطبد، مـصقر بـ إسحاق وحدثـا

 طؾل حدثـا، سعقد بـ سقيد وحدثـل (ح) .طؼبة بـ مقسك أخربين ،جريج  ابـ

 صريػ بـ ومحؿد، كريب أبق وحدثـل (ح) .اهلل طبقد طـ، (3)مسفر بـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2743أخرجف مسؾؿ ) (1)

ل كذا يف شِّ هق: طبد بـ حؿقد. ويؼال: اسؿف طبد الحؿقد بـ حؿقد، ولؽـ خػػ الؽَ  (2)

(. بالػتح والتشديد كسبة إلك كش، قرية طؾك ثالث فراسخ مـ 222ص ) «لب الؾباب»

( بقَّـ أن )كش( تعرب إلك 3/1217« )الؿـتبف بتحرير الؿشتبف تبصقر»جرجان. ويف 

َقرِ »كس( فقـسب إلقفا، فقؼال: )الؽسل( بؽسر الؽاف وإهؿال السقـ. كعتف يف ) « السِّ

بؼقلف: صـػ « تاريخ اإلسالم» بؼقلف: هق اإلمام الحافظ الحجة الجقال. وكعتف يف 

وغقر ذلؽ. وكان أحد الحػاظ بؿا  ،«التػسقر»الذي وقع لـا مـتخبف، و «الؿسـد الؽبقر»

. وقال ابـ حبان يف كتاب  «صحقحف»اري يف دٓئؾ الـبقة مـ وراء الـفر. طؾَّؼ لف البخ

: وكان مؿـ جؿع وصـػ، مات سـة تسع وأربعقـ ومائتقـ. وقال يف «الثؼات»

 ثؼة حافظ. «: التؼريب»

(، 12/235« )سقر أطالم الـبالء»(، و18/341« )تاريخ اإلسالم»ترجؿتف يف: 

  (.368ص )« التؼريب»(، و18/524« )هتذيب الؽؿال»و

قَرِ ». كعتف الذهبل يف ؿْ فِ ِس ػَ كْ ـ أَ مِ  ،أبق الحسـ الؼرشل ،هق: طؾل بـ مسفر (3) بؼقلف: « السِّ

العالمة الحافظ. وقال: كان مـ مشايخ اإلسالم. وقال أبق زرطة: صدوق ثؼة. وقال 

لؿا سئؾ طـف: ٓ أدري كقػ أققل، قال: كان  -أحؿد :يعـل-العؼقؾل: قال أبق طبد اهلل 

: ثؼة لف غرائب بعد أن «التؼريب»ه فؽان يحدثفؿ مـ حػظف. وقال يف قد ذهب بصر

 هـ(. 189مات سـة ) ،أضر، مـ الثامـة

( ، 21/135« )هتذيب الؽؿال»(، و8/484« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (.405ص )« التؼريب»و
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 وحدثـل (ح)، ةَ ؾَ ؼَ ْس مَ  ُـ بْ  ةُ بَ قَ رَ وَ ، أبل حدثـا، فضقؾ ابـ حدثـا: قآ، (1)البجؾل

  يعؼقب حدثـا: قالقا، حؿقد بـ وطبد ،الحؾقاين وحسـ ،حرب بـ زهقر

 طـ كؾفؿ، كقسان بـ صالح طـ، أبل حدثـا -سعد بـ إبراهقؿ ابـ :يعـقن–

 طـ، ضؿرة أبل حديث بؿعـك ♀ الـبل طـ، طؿر ابـ طـ، كافع

: صالح حديث ويف، «قنَ ُش ؿْ يَ  قاُج رَ َخ وَ : »حديثفؿ يف وزادوا ،طؼبة بـ مقسك

 .(2)اشقئً  بعدها يذكر ولؿ ،«قاُج رَ َخ وَ : »حديثف يف فنن اهلل طبقد إٓ« قناُش ؿَ تَ يَ »

* * * * 

 وأبق ،هبرام بـ الرحؿـ طبد بـ اهلل وطبد، التؿقؿل سفؾ بـ محؿد حدثـل* 

، القؿان أبق -أخربكا: أخران وقال، حدثـا: سفؾ ابـ الق- إسحاق بـ بؽر

: قال، طؿر بـ اهلل طبد أن، اهلل طبد بـ سالؿ أخربين، الزهري طـ، شعقب أخربكا

ْـ  َرْهطٍ  َثةُ َثاَل  اْكَطَؾَؼ : »يؼقل ♀ اهلل رسقل سؿعت  َحتَّك َقْبَؾُؽْؿ، َكانَ  ِمؿَّ

 غقر ،طؿر ابـ طـ، كافع حديث بؿعـك ديثالح واقتصَّ  ،«َغارٍ  إَِلك اْلَؿبِقُت  آَواُهؿُ 

 َأْغبُِؼ  َٓ  َفُؽـُْت  َكبِقَراِن، َشْقَخانِ  َأَبَقانِ  لِل َكانَ  الؾُفؿَّ  :مـفؿ رجؾ قال»: قال أكف

َٓ  َأْهاًل  َقْبَؾُفَؿا ًٓ  َو ْت  َحتَّك ِمـِّل َفاْمَتـََعْت :  »وقال، «َما َـ  َسـَةٌ  بَِفا َأَلؿَّ ، ِم ـَ ـِق  السِّ

َـ  َفَلْطَطْقُتَفا لَفَجاَءْتـِ  ْرُت »: وقال« ِديـَارٍ  َئةَ اَومِ  ِطْشرِي  ِمـْفُ  َكُثَرْت  َحتَّك َأْجَرهُ  َفَثؿَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف أبق جعػر الؽقيف. قال أبق زرطة: محؾ   ،هق: محؿد بـ صريػ بـ خؾقػة البجؾل (1)

ثؼة  «:الؽاشػ»الصدق. ويف مقضع آخر: ٓ بلس بف. وقال الخطقب: كان ثؼة. وقال يف 

  .هـ(242)صدوق. ُتُقفِّل سـة «: التؼريب»صاحب حديث. ويف 

ص « التؼريب»(، و2/183« )الؽاشػ»و (،25/409« )هتذيب الؽؿال»ترجؿتف يف: 

(485  .) 

 (. 2743أخرجف مسؾؿ ) (2)
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َـ  َفَخَرُجقا: »وقال«. َفاْرَتَعَجْت  إَْمَقاُل،  . (1)«َيْؿُشقنَ  اْلَغارِ  ِم

 مـ طدد طـ شققخف مـ ثالثقـ صريؼ مـ طقاكة أبق رواها الؼصة ففذه

 الؿممـقـ وأم ،مالؽ بـ وأكس ،الخطاب بـ طؿر بـ اهلل طبد :هؿ الصحابة،

 طامر بـ وطؼبة ،هريرة قوأب ،صالب أبل بـ وطؾل ،بشقر بـ والـعؿان ،طائشة

 أجؿعقـ.  رضل اهلل طـفؿ

 هذا صرق طقاكة أبق جؿع: (2)«الباري فتح» يف طـف حجر ابـ قال 

  .الحديث

   :ؿسللةلؾ ااختصارً  صحابلٍّ  لؽؾ اواحًد  احديثً  أوردت وقد

 ثـا ،(3)مسؾؿ بـ يقسػ حدثـا: طقاكة أبق قال: «طقاكة أبل مسـد» فػل* 

 ابـ طـ، كافع طـ، طؼبة بـ مقسك أخربين: قال، جريج ابـ أكبا: قال، (4)حجاج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2743أخرجف مسؾؿ ) (1)

(2) (6/510 .) 

 قِص صِّ ؿ )بالتشديد، قالف الـسائل( الؿِ ؾَّ َس هق: يقسػ بـ سعقد بـ مُ  (3)
 
، أبق يعؼقب، كزيؾ ل

 أكطاكقة. 

قَرِ »كعتف يف  بؼقلف: اإلمام الحافظ الحجة الـؿصـػ. قال الـسائل: ثؼة حافظ. وقال « السِّ

فظ وأبقه ثؼة. وقال يف ا. وقال مسؾؿة بـ قاسؿ: ثؼة حاابـ أبل حاتؿ: كان ثؼة صدوقً 

 ، وققؾ قبؾفا. هـ(271)ثؼة حافظ. ُتُقفِّل سـة  «:التؼريب»

 «التؼريب»(، و32/430« )هتذيب الؽؿال»(، و12/622« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 611ص )

 قِص صِّ هق: حجاج بـ محؿد الؿِ  (4)
 
قَرِ ». كعتف يف ل بؼقلف: اإلمام الحجة الحافظ. ويف « السِّ

قال: أحد الثؼات. قال أحؿد: ما كان أضبطف وأشد تعاهده لؾحروف  «قزان آطتدالم»

=  
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 َفَلَوْوا ،َمَطرٌ  َأَخَذُهؿْ  َيْؿُشقنَ  َثالَثةٌ  َكَػرٌ  َبْقـَا: »قال ♀ اهلل رسقل أن، طؿر 

ـَ  َصْخَرةٌ  َغاِرِهؿْ  َطَؾك َفاْكَحطَّْت  ،َجَبؾٍ  فِل َغارٍ  إَِلك  َطَؾْقِفْؿ، َفَلْصَبَؼْت  اْلَجَبِؾ، ِم

ًٓ  اْكُظُروا: لَِبْعضٍ  َبْعُضُفؿْ  َفَؼاَل  فُ  بَِفا اهَّللَ  َفاْدُطقا َصالَِحًة، َطِؿْؾُتُؿقَها َأْطَؿا  َلَعؾَّ

ُجَفا، ُفؿَّ : َأَحُدُهؿْ  َفَؼاَل  ُيَػرِّ فُ  الؾَّ  َوِصْبقَةٌ  ،َواْمَرَأتِل َكبِقَراِن، َشْقَخانِ  الِِدانِ وَ  لِل َكانَ  إِكَّ

 َأْسِؼقِفَؿا بَِقالَِديَّ  َفَبَدْأُت  َحَؾْبُت، َطَؾْقِفؿْ  ُرْحُت  َفنَِذا َطَؾْقِفْؿ، َأْرَطك َفُؽـُْت  ِصَغاٌر،

 َقدْ  َفَقَجْدُتُفَؿا َأْمَسْقُت، َحتَّك آِت  َفَؾؿْ  َيْقًما، اْحُتبِْسُت  َوإِكِّل َوَأِهِؾل، ِصْبَقتِل َقْبَؾ 

 َأنْ  َأْكَرهُ  ُرُؤوِسِفَؿا ِطـَْد  َفُؼْؿُت  بِاْلِحالِب، َوِجْئُت  َأْحُؾُب، ُكـُْت  َكَؿا َفَحَؾْبُت  ،َكاَما

ْـ  ُأوِقَظُفَؿا ْبَقةِ  َأْبَدأَ  َأنْ  َوَأْكَرهُ  َكْقِمِفَؿا، ِم ْبَقةُ  ،َقْبَؾُفَؿا بِالصِّ  ِطـَْد  َيَتَضاَغْقنَ  َوالصِّ

،  َفَعْؾُت  َأكِّل َتْعَؾؿُ  َفَلْكَت  اْلَػْجُر، َصَؾعَ  َحتَّك َوَدْأَبُفْؿ، َدْأِبل، َذلَِؽ  َيَزْل  َفَؾؿْ  ِرْجَؾلَّ

َؿاَء، ِمـَْفا َكَرى ُفْرَجةً  َلـَا َفاْفُرْج  َوْجِفَؽ، اْبتَِغاءَ  َذلَِؽ   َفَرَأُوا ُفْرَجةً  ِمـَْفا اهَّللُ  َفَػَرَج  السَّ

َؿاءَ   .السَّ

ُفؿَّ : أَخرُ  َوَقاَل  فُ  الؾَّ ُجُؾ  ُيِحبُّ  َما َكَلَشدِّ  َأْحَبْبُتَفا َطؿٍّ  بِـُْت  لِل َكاَكْت  إِكَّ  الرَّ

 َحتَّك فِقَفا، َفَسَعْقُت  ِديـَاٍر، َئةِ ابِؿ آتَِقَفا َحتَّك َفَلَبْت  َكْػَسَفا، إَِلْقَفا َفَطَؾْبُت  الـَِّساَء،

َـ  َقَعْدُت  اَفَؾؿَّ  بَِفا، َفِجْئُتَفا ِديـَاٍر، َئةَ ام َجَؿْعُت    َطْبَد  َيا: َقاَلْت  ِرْجَؾْقَفا َبْق
ِ
ِؼ  ،اهَّلل  اهَّللَ  اتَّ

فِ  إِٓ اْلَخاَتؿَ  َتُػضَّ  َوٓ  اْبتَِغاءَ  َذلَِؽ  َفَعْؾُت  َأكِّل َتْعَؾؿُ  ُكـَْت  َفنِنْ  َطـَْفا، َفُؼْؿُت  ،بَِحؼِّ

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا. وقال: وكان صحقح إخذ. وقال طؾل بـ الؿديـل والـسائل: ثؼة. ورفع أمره جدً 

 «. الثؼات»بـ حبان يف اوذكره 

( ـه206ة، ثؿ قدم بغداد يف حاجة لف فؿات هبا سـة )قَص صِّ وقال ابـ سعد: تحقل إلك الؿِ 

 .ا إن شاء اهللكان ثؼة صدوقً 

 «التؼريب»(، و5/451« )هتذيب الؽؿال»(، و9/447« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 1/456« )معرفة مـ اختؾط مـ الرواة الثؼات الؽقاكب الـقرات يف»(، و153)ص 
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 .ُفْرَجةً  َلُفؿْ  اهَّللُ  َفَػَرَج  ،ِمـَْفا َلـَا َفاْفُرْج  ،َوْجِفَؽ  

ُفؿَّ : أَخرُ  َوَقاَل  ـَْت  إِكِّل الؾَّ ، ِبَػَرِق  َأِجقًرا اْسَتْلَجْرُت  ُكـُْت  َأكِّل َتْعَؾؿُ  ُك ا ُرزٍّ  َفَؾؿَّ

 َأَزْل  َفَؾؿْ  ،َطـْفُ  َوَرِغَب  َفَتَركَ  ،َفَرَقفُ  َطَؾْقفِ  َفَعَرْضُت  َحؼِّل، َأْططِـِل: َقاَل  َطَؿَؾُف، َقَضك

  َطْبَد  َيا: َفَؼاَل  َجاَءكِل، ُثؿَّ  ،َوَراِطَقَفا َبَؼًرا ِمـْفُ  َجَؿْعُت  َحتَّك َأْزَرُطفُ 
ِ
 َتْظِؾْؿـِل ٓ ،اهَّلل

ِؼ : َقاَل  َوَراِطقَفا، اْلَبَؼرِ  تِْؾَؽ  إَِلك اْذَهْب : َفُؼْؾُت  َحؼِّل، َوَأْططِـِل  بِل، َتْفَزأْ  َوٓ اهَّللَ  اتَّ

 بِل؟ َأَتْفَزأُ : َفَؼاَل  َفَلَخَذَها، ،َوَراِطَقَفا رَ اْلَبؼَ  تِْؾَؽ  ُخْذ  ِبَؽ، َأْهَزأُ  ٓ إِكِّل: َلفُ  َفُؼْؾُت 

 َوْجِفَؽ، اْبتَِغاءَ  َذلَِؽ  َفَعْؾُت  َأكِّل َتْعَؾؿُ  ُكـَْت  َفنِنْ  بَِفا، َفَذَهَب  َفُخْذَها، اْذَهْب : َفُؼْؾُت 

 .(1)«َطـُْفؿْ  اهَّللُ  َفَػَرَج ، َلـَا َفاْفُرْج 

 :أكس طـ الؿروي الحديث وأما* 

 الفقثؿ بـ وإبراهقؿ، (2)الحؿصل طقف بـ محؿد حدثـا: طقاكة أبق قال فؼد

.................................................................. ،(3)البؾدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5549أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 سبؼت ترجؿتف.  (2)

ث ببغداد  ،الؿفؾبهق: إبراهقؿ بـ الفقثؿ بـ  (3) أبق إسحاق البؾدي. قال ابـ طدي: حدَّ

طـ  ،طـ أكس ،طـ الحسـ ،طـ مبارك بـ فضالة ،بحديث الغار طـ الفقثؿ بـ جؿقؾ

 ، فؽذبف فقف الـاس وواجفقه بف.♀الـبل 

أحاديثف مستؼقؿة سقى هذا الحديث القاحد الذي أكؽروه  ،وقال: إبراهقؿ بـ الفقثؿ

إٓ أن يؽقن مـ  ،لف مـؽًرا يؽقن مـ جفتف ثف الؽثقر فؾؿ أرَ طؾقف، وقد فتشت طـ حدي

 جفة مـ روى طـف. 

(: قد روى حديث الغار طـ الفقثؿ 7/164« )تاريخ بغداد»يف -قال الخطقب البغدادي 

جؿاطة، وإبراهقؿ بـ الفقثؿ طـدكا ثؼة ثبت ٓ يختؾػ شققخـا فقف، وما حؽاه ابـ طدي 

مـ طؾؿائـا يعرفف، ولق ثبت لؿ يمثر قدًحا فقف: ٕن جؿاطة ا أحدً  مـ اإلكؽار طؾقف لؿ أرَ 

=  
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 بـ أكس طـ، (3)الحسـ طـ، (2)فضالة بـ مبارك ثـا ،(1)جؿقؾ بـ الفقثؿ  ثـا

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ الؿتؼدمقـ أكؽر طؾقفؿ بعض رواياهتؿ، ولؿ يؿـع ذلؽ مـ آحتجاج هبؿ. وقال 

 الدارقطـل: ثؼة. 

« الثؼات»(، و7/164« )تاريخ بغداد»(، و6/510« )تاريخ اإلسالم»ترجؿتف يف: 

 (. 1/443« )الؽامؾ»(، و8/88)

قَرِ »أبق سفؾ كزيؾ أكطاكقة. كعتف يف  ،ؿ بـ جؿقؾ البغداديهق: الفقث (1) بؼقلف: الحافظ « السِّ

اإلمام الؽبقر الثبت. وقال أحؿد: ثؼة. وقال العجؾل: ثؼة صاحب سـة. وقال 

الدارقطـل: ثؼة حافظ. وقال ابـ طدي: لقس بالحافظ يغؾط طؾك الثؼات، وأرجق أكف ٓ 

. قال الذهبل  «أمالقف»ين: إكف مرتوك، ذكر ذلؽ يف يتعؿد الؽذب. وقال أبق كعقؿ إصبفا

ثؼة مـ أصحاب الحديث، «: التؼريب»حجة صالح،. وقال ابـ حجر يف «: الؽاشػ»يف 

 . هـ(213)وكلكف ترك فتغقر. ُتُقفِّل 

(، 30/365« )هتذيب الؽؿال»(، و10/396« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 577ص)« يبالتؼر»(، و11/90« )هتذيب التفذيب»و

بؼقلف: الحافظ « السقر» أبق فضالة البصري. كعتف يف  ،هق: مبارك بـ فضالة بـ أبل أمقة (2)

الؿحدث الصادق اإلمام، مـ كبار طؾؿاء البصرة. وقال: هق حسـ الحديث، ولؿ يذكره 

. «الصحقح»وكان مـ أوطقة العؾؿ. استشفد بف البخاري يف  ،«الضعػاء»ابـ حبان يف 

 . هـ(166): صدوق يدلس ويسقي. ُتُقفِّل «التؼريب»وقال يف 

 (،27/180« )هتذيب الؽؿال»(، و7/281« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 519ص ) «التؼريب»و

كان «: الؽاشػ»هق: الحسـ بـ أبل الحسـ يسار البصري اإلمام، أبق سعقد. قال يف  (3)

كان ثؼة يف كػسف،  «:الؿقزان»وقال يف  ا يف العؾؿ والعؿؾ.كبقر الشلن رفقع الذكر رأًس 

حجة رأًسا يف العؾؿ والعؿؾ، طظقؿ الؼدر، وقد بدت مـف هػقة يف الؼدر لؿ يؼصدها 

 ػت إلك كالمفؿ.لذاهتا، فتؽؾؿقا فقف، فؿا التُ 

وكان يرسؾ كثقًرا ويدلس. قال البزار: كان  ،ثؼة فؼقف فاضؾ مشفقر «:التؼريب»وقال يف 

ع مـفؿ فقتجقز ويؼقل: حدثـا وخطبـا، يعـل: ققمف الذيـ يروي طـ جؿاطة لؿ يسؿ

=  
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 ،«...اْلَغارُ  َفاْكَطَبَؼ  َغاٍر، كإِلَ  َأَوْوا َكَػرٍ  َثالَثةَ  َأنَّ »: ♀ الـبل طـ، مالٍؽ  

 . (1)الحديث وذكر

 : بؽر أبل بـت طائشة الؿممـقـ أم طـ الؿروي والحديث* 

 ثـا :قآ ،(3)الؿروزي وطبدان ،(2)مسؾؿ بـ يقسػ حدثـا: طقاكة أبق قال

 .......................................،(5)واقد بـ ؿروطثـا   (4)طؿار بـ هشام

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ع(.  هـ(110)حدثقا وخطبقا بالبصرة . ُتُقفِّل 

« التؼريب»(، و6/95« )هتذيب الؽؿال»و (،4/563« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 1/322« )الؽاشػ»(، و1/527« )مقزان آطتدال»(، و160)ص 

  (.5570أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 سبؼت ترجؿتف.  (2)

َقرِ »هق: طبدان بـ محؿد الؿروزي، ققؾ: إن اسؿف طبد اهلل وطبدان لؼب. كعتف يف  (3) « السِّ

، الزاهد. وقال أبق بؽر الخطقب: كان ثؼة حافًظا صالًحا وٍ رْ بؼقلف: اإلمام الؽبقر، فؼقف مَ 

لقف يف الػتاوى كان أحد أئؿة خراسان الؿرجقع إ «:إكساب»زاهًدا. وقال السؿعاين يف 

 . هـ(293)والـقازل الؿعضالت. ُتُقفِّل 

« إكساب»(، و12/447« )تاريخ بغداد»(، و14/13« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

(3/356 .) 

قَرِ »أبق القلقد السؾؿل الدمشؼل. كعتف يف  ،هق: هشام بـ طؿار (4) بؼقلف: اإلمام الحافظ « السِّ

ام. وقال: فؾؼد كان مـ أوطقة العؾؿ، وكان ابتداء صؾبف العالمة الؿؼرئ طالؿ أهؾ الش

 ،طظقؿ الؼدر، بعقد الصقت، وغقره أتؼـ مـف وأطدل لؾعؾؿ وهق حدث. وقال: هشامٌ 

فحديثف الؼديؿ  ،كرب فصار يتؾؼـ ،: صدوق مؼرئ«التؼريب»رحؿف اهلل تعالك. وقال يف 

 . هـ(244)، وققؾ: هـ(245)أصح. ُتُقفِّل 

 (. 30/242« )هتذيب الؽؿال» (، و11/420« )قرالس»ترجؿتف يف: 

أبق حػص. وقال البخاري وأبق حاتؿ ودحقؿ ويعؼقب بـ  ،طؿرو بـ واقد الؼرشل :هق (5)

=  
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 طـ، (3)طائشة طـ ،(2)طروة طـ، الزهري طـ، (1)[الـصري] يزيد بـ طؿرثـا 

 وذكر ،«...اْلَجَبُؾ  َفُطبَِؼ  َغاٍر، إَِلك َدَخُؾقا َكَػرٍ  َثالَثةَ  َأنَّ »: ♀ الـبل

  . (4)الحديث

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سػقان: لقس بشلء. وقال أبق حاتؿ أيًضا: ضعقػ مـؽر الحديث. وقال البخاري 

يث. ويف والرتمذي: مـؽر الحديث. وقال الـسائل والدارقطـل والربقاين: مرتوك الحد

 مرتوك. «: التؼريب»

 (.428)ص « التؼريب»(، و22/286« )هتذيب الؽؿال»ترجؿتف يف: 

إلك « مسـد أبل طقاكة»)الـصري( تصحػ يف  :هق طؿر بـ يزيد الـصري. ولػظ (1)

: وثؼف «تاريخ اإلسالم»)البصري(، وقد ضبطـاه مـ الؿراجع الؿذكقرة بعد. قال يف 

يف روايتف أشقاء. وقال يف «: الثؼات» حديثف. وقال يف دحقؿ. وقال العؼقؾل: يخالػ يف

(: كان مؿـ يؼؾب إساكقد ويرفع الؿراسقؾ ٓ يجقز آحتجاج 2/89« )الؿجروحقـ»

 وإن اطترب بؿا يقافؼ الثؼات فال ضقر.  ،بف طؾك اإلصالق

« الثؼات»(، و6/142« )الجرح والتعديؾ»(، و3/936« )تاريخ اإلسالم» ترجؿتف يف:

يف ترجؿة طؿرو بـ « الؽؿال هتذيب»(، و2/89« )الؿجروحقـكتاب »(، و7/179)

 (.22/286واقد )

أحد  ،♀ابـ حقاري رسقل اهلل  ،هق: طروة بـ الزبقر بـ العقام بـ خقيؾد (2)

  ، وققؾ غقر ذلؽ.هـ(94)ثؼة فؼقف مشفقر. ُتُقفِّل  «:التؼريب»الػؼفاء السبعة. قال يف 

 «التؼريب»و (،20/11« )هتذيب الؽؿال»(، و4/421« )بالءسقر أطالم الـ»رجؿتف يف: ت

 (.389ص )

أم الؿممـقـ، وبـت الصديؼ أبل بؽر، حبقبة  ،هل: طائشة بـت أبل بؽر الصديؼ (3)

 . وهل أفؼف كساء إمة. ♀اهلل  رسقل

 (.8/231« )اإلصابة يف تؿققز الصحابة»ترجؿتفا يف 

 (. 5580أخرجف أبق طقاكة ) (4)
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  :بشقر بـ الـعؿان طـ الحديث ورواية*  

 ـط، (2)الزجاج مسعقد أبق ثـا ،(1)حرب بـ طؾل حدثـا: طقاكة أبق قال

 قال: قال، بشقر بـ الـعؿان طـ، (4)حرب بـ سؿاك طـ ،(3)سعد أبل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَرِ »بـ حرب بـ محؿد بـ طؾل الطائل. كعتف يف  هق: طؾل (1) بؼقلف: اإلمام الؿحدث « السِّ

الثؼة إديب مسـد وقتف. قال الـسائل: صالح. وقال أبق حاتؿ: صدوق. وقال 

وكان مع ذلؽ «: الؽاشػ»ا. وقال يف الدارقطـل: ثؼة. وقال الخطقب: كان ثؼة ثبتً 

 (. هـ266( أو )هـ265فاضؾ. ُتُقفِّل ) صدوق «:التؼريب»ا شاطًرا. وقال يف أخباريً 

« الؽاشػ»(، و399)ص « التؼريب»(، و12/251« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

(2/37 .) 

مقزان »هق: طبد الرحؿـ بـ الحسـ، أبق مسعقد الؿقصؾل الزجاج. قال الذهبل يف  (2)

 : قال أبق حاتؿ: ٓ يحتج بف. وقال غقره: صالح الحديث. «آطتدال

 (. 2/556« )مقزان آطتدال»(، و5/227« )الجرح والتعديؾ»رجؿتف يف: ت

س. وقال  (3) هق: سعقد بـ الؿرزبان العبسل، أبق سعد البؼال الؽقيف إطقر. تركف الػالَّ

ابـ معقـ: ٓ يؽتب حديثف. وقال أبق زرطة: صدوق مدلس. وقال أحؿد والبخاري: 

 دلس. : ضعقػ م«التؼريب»مـؽر الحديث. وقال يف 

« الؿقزان»(، و4/79« )هتذيب التفذيب» (، و11/52)« هتذيب الؽؿال»ترجؿتف يف 

 (. 444/ 1« )الؽاشػ»(، و2/157)

هق: سؿاك بـ حرب بـ أوس الذهؾل البؽري. أدرك ثؿاكقـ مـ الصحابة. كعتف يف  (4)

قَرِ » ويف  هق ثؼة ساء حػظف. «:الؽاشػ»بؼقلف: الحافظ اإلمام الؽبقر. وقال يف « السِّ

 : صدوق صالح مـ أوطقة العؾؿ، مشفقر. «الؿقزان»

، ةخرلصدوق، وروايتف طـ طؽرمة خاصة مضطربة، وقد تغقر ب «:التؼريب»وقال يف 

فؽان ربؿا تؾؼـ. وقال ابـ طدي: ولسؿاك حديث كثقر مستؼقؿ إن شاء اهلل، وهق مـ كبار 

 (. هـ123فِّل )تابعل أهؾ الؽقفة، وأحاديثف حسان، وهق صدوق ٓ بلس بف. ُتقُ 

 (،12/115« )هتذيب الؽؿال»(، و5/245« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 1/465« )الؽاشػ»(، و2/232« )مقزان آطتدال»(، و255ص ) «التؼريب»و
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 َفَؾِؼَقفُ  ،ِمـُْفؿْ  َواِحٌد  َفَخَرَج  ،اْلَخقْرَ  َيبَْتُغقنَ  َخَرُجقا َثالَثةً  َوَذَكرَ  ،♀ الـبل 

ـَ  :َفَؼاَل  َرُجٌؾ   إِلَك ُعقاَفُرفِ  َثالَثُتُفؿْ  َفاْصَطَحُبقا ،ُترِيَدانِ  َما ُأِريُد  :َفَؼاَل  ؟ُترِيُد  َأْي

 َفَخرَّ  ،ُمْؼِؿَرةٍ  َلْقَؾةٍ  فِل َفَدَخُؾقا ،اْلَؽْفَػ  َهَذا َدَخْؾـَا َلقْ  :لَِبْعضٍ  َبْعُضُفؿْ  َفَؼاَل  ،َكْفٍػ 

َـ  َصائَِػةٌ  َطَؾْقِفؿْ  ا :َفَؼاُلقا ،اْلَباَب  َطَؾْقِفؿُ  َفَسدَّ  ،اْلَجَبؾِ  ِم فِ  إِكَّ ا لِؾَّ  ..،.َراِجُعقنَ  إَِلْقفِ  َوإِكَّ

 .(1)لحديثا وذكر

 :صالب أبل بـ طؾل طـ الؿروي اإلسـاد ماأو* 

 كعب بـ يعؼقب ثـا، (2)الحراين كثقر بـ محؿد حدثـا: طقاكة أبق قال

 ثـا: قآ ،(5)طقسك بـ محؿد ثـا، (4)مسؾؿ بـ يقسػ وحدثـا ح، (3)إكطاكل

 .......................................................... (6)شعبة بـ أشعث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5571أخرجف أبق طقاكة ) (1)

قَرِ »محؿد بـ يحقك بـ محؿد بـ كثقر الحراين، ولؼبف لملم. كعتف يف  :هق (2) بؼقلف: اإلمام « السِّ

وقال أبق طقاكة: كان  «.الثؼات»بـ حبان يف ا ان. قال الـسائل: ثؼة. وذكرهرَّ محدث َح 

 .هـ(267)ثؼة صاحب حديث. ُتُقفِّل  «:التؼريب»ا مـ أهؾ الصـاطة. وقال يف ًس قِّ كَ 

(، 27/7« )هتذيب الؽؿال»(، و12/605« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (.513ص ) «التؼريب»و

هق: يعؼقب بـ كعب الحؾبل، أبق يقسػ كزيؾ أكطاكقة. قال أبق حاتؿ: كان ثؼة. وكعتف  (3)

قَرِ »يف  ثؼة «: الؽاشػ»بؼقلف: الحافظ، وقال: وكان ذا رحؾة، وفضؾ. وقال يف « السِّ

 . هـ(244)ثؼة. ُتُقفِّل «: التؼريب»صالح سـل. وقال يف 

« الؽاشػ»(، و608)ص « لتؼريبا»(، و11/524« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

(2/395 .) 

 سبؼت ترجؿتف.  (4)

 سبؼت ترجؿتف.  (5)

 صِّ هق: أشعث بـ شعبة الؿِ  (6)
 
، أبق أحؿد، أصؾف خراساين، سؽـ الثغقر. قال أبق قصل

=  
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 إِنَّ » :♀ الـبل طـ، (3)طؾل طـ، (2)أبقف طـ، (1)الحارث بـ حـش طـ

ْقُؾ  َفَلَواُهؿُ  َحاَجاتِِفْؿ، إَِلك اْكَطَؾُؼقا َكَػرٍ  َثالَثةَ  : َفَؼاُلقا َطَؾْقِفْؿ، َفاْكَطَبَؼ  َكْفٍػ، إَِلك الؾَّ

َـ  َتَذاَكُروا َهُمِٓء، َيا َج  َأنْ  اهَّللَ  َلَعؾَّ  ا،بِفَ  اهَّللَ  َفاْدُطقا َأْطَؿالُِؽْؿ، ُحْس  ،«َطـُْؽؿْ  ُيَػرِّ

 .(4)الحديث وذكر

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زرطة وغقره: لقـ. وقال إزدي: ضعقػ. وققاه ابـ حبان. ويف سمآت إحؿري طـ 

وثؼ. وقال «: الؽاشػ»قال إزدي: ضعقػ. وقال يف أبل داود: أشعث بـ شعبة: ثؼة. و

 : مؼبقل. «التؼريب»يف 

« مقزان آطتدال»(، و113ص ) «التؼريب»(، و3/270« )هتذيب الؽؿال: »ترجؿتف يف

(1/265 .) 

 عِ خَ هق: حـش بـ الحارث بـ لؼقط الـَّ  (1)
 
. قال أبق حاتؿ: صالح الحديث ما بف الؽقيف   ل

لقس بف « مسـده»ان ثؼة قؾقؾ الحديث. وقال أبق بؽر البزار يف بلس. وقال ابـ سعد: ك

 ٓ بلس بف.  «:التؼريب»بلس. وقال العجؾل وأبق كعقؿ: ثؼة. قال يف 

 «التؼريب»(، و3/57« )هتذيب التفذيب»(، و7/428« )هتذيب الؽؿال»ترجؿتف يف: 

 ( . 183ص )

 عِ خَ هق: الحارث بـ لؼقط الـَّ  (2)
 
ادسقة. روى طـ طؿر بـ الخطاب، ، شفد الؼالؽقيف  ل

 وطؾل بـ أبل صالب. 

: «التؼريب»وقال ابـ سعد: كان قؾقؾ الحديث، وقال العجؾل: كقيف تابعل ثؼة، وقال يف 

 ثؼة مخضرم. 

 «التؼريب»(، و2/155« )هتذيب التفذيب»(، و5/275« )هتذيب الؽؿال»ترجؿتف يف: 

 (. 147ص )

، وزوج ابـتف، أمقر الؿممـقـ، ♀اهلل  هق: طؾل بـ أبل صالب ابـ طؿ رسقل (3)

أكف أول مـ أسؾؿ، ففق سابؼ العرب، وهق أحد  عٌ ؿْ مـ السابؼقـ إولقـ ورجح َج 

أفضؾ إحقاء مـ بـل آدم بإرض  العشرة، مات يف رمضان سـة أربعقـ، وهق يقمئذٍ 

 (. 3/87« )اإلصابة يف تؿققز الصحابة»بنجؿاع أهؾ السـة. ترجؿتف يف: 

 (. 5581جف أبق طقاكة )أخر (4)
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 :هريرة أبل طـ والحديث*  

 أبق ثـا: قآ بؿؽة، (2)والصائغ ،(1)يقسػ أبق حدثـا :طقاكة أبق قال

 ...............................................، الحارث بـ حـشثـا  ،(3)كعقؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَرِ »هق: يعؼقب بـ سػقان بـ جقان الػارسل، أبق يقسػ. كعتف يف  (1) بؼقلف: اإلمام الحافظ « السِّ

ثؼة مصـػ خقر صالح. وقال يف «: الؽاشػ»الحجة الرحال محدث إقؾقؿ فارس. وقال يف 

لقرع والـسؽ كان مؿـ جؿع وصـػ مع ا «:الثؼات»: ثؼة حافظ. قال ابـ حبان يف «التؼريب»

والصالبة يف السـة. وقال الـسائل: ٓ بلس بف. وقال الحاكؿ: كان إمام أهؾ الحديث بػارس. 

طده أبق زرطة الدمشؼل مـ الـبالء، وقال: يعجز أهؾ العراق أن يروا مثؾف رجال. ُتُقفِّل 

 ، وققؾ بعدها. هـ(277)

« الؽاشػ»(، و608ص) «التؼريب»و(، 13/180« )سقر أطالم الـبالء: »ترجؿتف يف

(2/394 .) 

 سبؼت ترجؿتف.  (2)

َقرِ »هق: الػضؾ بـ دكقـ الحافظ أبق كعقؿ الؿالئل. كعتف يف  (3) بؼقلف: الحافظ الؽبقر، « السِّ

حافظ حجة إٓ أكف يتشقع مـ غقر غؾق وٓ سب. وقال  «:الؿقزان»شقخ اإلسالم. وقال يف 

وقال أيًضا: ثؼة، كان يؼظان يف  أحؿد: أبق كعقؿ صدوق ثؼة مقضع لؾحجة يف الحديث.

الحديث طارًفا بف، ثؿ قام يف أمر آمتحان ما لؿ يؼؿ غقره، طافاه اهلل، وأثـك طؾقف، يؾؼـ، 

وكان حافًظا متؼـًا. وقال الـسائل: ثؼة ملمقن. قال ابـ سعد: وكان ثؼة ملمقًكا كثقر 

ا ما رأيت محدثً قال أحؿد بـ صالح:  «:الثؼات»الحديث حجة. وقال ابـ شاهقـ يف 

ٓبـ شاهقـ  «تاريخ أسؿاء الثؼات» .أصدق مـ أبل كعقؿ، وكان يدلس أحاديث مـاكقر

بـ الؿديـل: كان أبق كعقؿ طالًؿا بلكساب العرب أطؾؿ بذلؽ مـ  ل(. وقال طؾ186ص )

ثؼة ثبت، وهق مـ كبار  ،مشفقر بؽـقتف «:التؼريب»يحقك بـ سعقد الؼطان. وقال يف 

   . هـ(219) :، وققؾهـ(218)(. ُتُقفِّل شققخ البخاري )ع

مقزان »(، و446)ص « التؼريب(، »10/142« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 3/350« )آطتدال
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 اجؿقعً ، (3)جاود أبق ثـا: قآ، (2)حبقب بـ ويقكس، (1)سـان بـ يزيد وحدثـا

 ......................................................، (4)الؼطان طؿران طـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هق: يزيد بـ سـان بـ يزيد بـ الذيال بـ خالد بـ طبد اهلل بـ يزيد بـ سعقد الؼرشل  (1)

قَرِ » إمقي، أبق خالد الؼزاز البصري كزيؾ مصر. كعتف يف بؼقلف: اإلمام الحافظ « السِّ

. قال ابـ أبل حاتؿ: وهق صدوق ثؼة. ا كبقاًل الثؼة. وقال أيًضا: وبؾغـا أكف كان ثؼة إمامً 

 . 264ثؼة. ُتُقفِّل «: التؼريب»وابـ حجر يف 

 «التؼريب»(، و32/152« )هتذيب الؽؿال»(، و12/554« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 601ص )

 بؼت ترجؿتف. س (2)

أو أكف أراد )ابـ الجارود(، «، داود»، ولعؾف تحريػ لؾػظة: «أبق جاود»هؽذا قال:  (3)

(، وذكر 1359والحديث جاء مـ صريؼ أبل داود الطقالسل فقؿا أخرجف الروياين يف )

فـقن »ا آخر طـ أكس، وإسـاد أكس أخرجف يف إسـاده إلك أبل هريرة ثؿ ذكر إسـادً 

( مـ صريؼ يقكس بـ حبقب حدثـا 42« )ر الؿاضقـ مـ بـل إسرائقؾالعجائب يف أخبا

 أبق داود )وهق الطقالسل(. 

 وطؾقف، ففق: سؾقؿان بـ داود بـ الجارود، أبق داود الطقالسل البصري الحافظ. 

َقرِ »هق: طؿران بـ داور العؿل، أبق العقام الؼطان البصري. كعتف يف  (4) بؼقلف: اإلمام « السِّ

اه أحؿد. قال طؿرو بـ طؾل: كان «: الؽاشػ»ال يف الؿحدث. وق ػف الـسائل، ومشَّ ضعَّ

فلحسـ الثـاء  ،ابـ مفدي يحدث طـف، وكان يحقك ٓ يحدث طـف، وقد ذكره يحقك يقًما

طؾقف. وقال أحؿد: أرجق أن يؽقن صالح الحديث. وقال الدوري طـ ابـ معقـ: لقس 

ك بـ سعقد. وقال العجؾل: بصري ثؼة. بالؼقي. وقال مرة: لقس بشلء لؿ يرو طـف يحق

وقال الحاكؿ: صدوق. وقال ابـ طدي: هق مؿـ يؽتب حديثف. وقال ابـ شاهقـ يف 

 كان مـ أخص الـاس بؼتادة.  «:الثؼات»

 «:التؼريب». وقال الـسائل: ضعقػ. وقال يف ؿُ فِ وقال الرتمذي: قال البخاري: صدوق يَ 

 مِ ، ورُ ؿُ فِ صدوق يَ 
َ
 برأي الخقارج.  ل

(، 22/328« )هتذيب الؽؿال»(، و7/280« )سقر أطالم الـبالء»رجؿتف يف: ت

=  
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 الـبل طـ  (3)هريرة أبل طـ ،(2)الحسـ أبل بـ سعقد طـ، (1)قتادة طـ

ْـ  َثالَثةٌ  َخَرَج : »قال ♀  (4)َفَلَصاَبُفؿُ  َْٕهِؾقِفْؿ، َيْرَتاُدونَ  َقْبَؾُؽؿْ  َكانَ  فِقَؿ

َؿاُء،  .(5)الحديث وذكر، «...َصْخَرةٌ  َطَؾْقِفؿْ  َفَقَقعَ  َجَبٍؾ، إَِلك وامُ َفَؾَج  السَّ

 :طامر بـ طؼبة ورواية* 

...........................  ،(6)الؿغقرة بـ طالن حدثـا :طقاكة أبق قال

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 458ص) «هدي الساري»(، و2/93« )الؽاشػ( »429ص ) «التؼريب»و

 سبؼت ترجؿتف.  (1)

َقرِ »هق: سعقد بـ أبل الحسـ يسار البصري. كعتف يف  (2) بؼقلف: أخق الحسـ البصري  «السِّ

ًبا لديـف. قال أبق زرطة والـسائل والذهبل يف مـ ثؼات التابعقـ، وكان يسؿك راه

 ثؼة. )ع(.  «:التؼريب»وابـ حجر يف  ،«الؽاشػ»

« التؼريب»(، و10/385« )هتذيب الؽؿال»و(، 4/588« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 1/433« )الؽاشػ»(، و234)ص 

أققال جؿة، هق: أبق هريرة الدوسل طبد الرحؿـ بـ صخر. اختؾػ يف اسؿف طؾك  (3)

قَرِ »أرجحفا: طبد الرحؿـ بـ صخر، كعتف يف  بؼقلف: اإلمام الػؼقف الؿجتفد الحافظ  .«السِّ

أبق هريرة الدوسل، القؿاين، سقد الحػاظ إثبات.  ♀صاحب رسقل اهلل 

 (.3/70ٓبـ إثقر ) «أسد الغابة»

 . «أصابتفؿ»(: 2126« )مسـد أبل داود الطقالسل»ويف  (4)

 (. 5584بق طقاكة )أخرجف أ (5)

هق: طؾل بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ الؿغقرة الؿخزومل الؿصري، الؿعروف  (6)

قَرِ »ن. كعتف يف الَّ طَ  بـ: «: التؼريب»بؼقلف: اإلمام الحافظ الؿتؼـ الـبقؾ. وقال يف « السِّ

 (. 272صدوق. ُتُقفِّل سـة )

(، 21/51« )الهتذيب الؽؿ»(، و13/141« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 2/367« )الؾباب يف هتذيب إكساب»(، و402ص ) «التؼريب»و
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 بـ يزيد ثـا، (3)ةلفقع ابـ أكبا: قال، (2)مريؿ أبل ابـ ثـا: قآ ،(1)والصاغاين

: قال، طامر بـ طؼبة طـ أخربه ،(5)اينبَ تْ الؼِ  سؾؿة أبا أن ،(4)الؿعافري طؿرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبؼت ترجؿتف .  (1)

هق: سعقد بـ الحؽؿ بـ محؿد بـ أبل مريؿ أبق محؿد الؿصري )وقد يـسب إلك جد  (2)

َقرِ »وكعتف الذهبل يف  ،«التؼريب»جده( ثؼة ثبت فؼقف، قالف يف  بؼقلف: الحافظ العالمة « السِّ

 قف محدث الديار الؿصرية. وقال أيًضا: كان مـ أئؿة الحديث. الػؼ

(، 10/391« )هتذيب الؽؿال»و (،10/327« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (.234)ص « التؼريب»و

هق: طبد اهلل بـ لفقعة أبق طبد الرحؿـ الحضرمل الػؼقف قاضل مصر. قال يف  (3)

كان مثؾ ابـ لفقعة بؿصر  ْـ حؿد يؼقل: مَ ُضعِّػ. وقال أبق داود: سؿعت أ«: الؽاشػ»

 يف كثرة حديثف وإتؼاكف وضبطف؟! 

قَرِ »: العؿؾ طؾك تضعقػ حديثف. وكعتف يف قؾت بؼقلف: اإلمام العالمة محدث ديار « السِّ

مصر مع الؾقث. وقال: وصؾب العؾؿ يف صباه، ولؼل الؽبار بؿصر والحرمقـ. وقال 

صدوق مـ السابعة، «: التؼريب»ف. وقال يف أيًضا: أطرض أصحاب الصحاح طـ روايات

خؾط بعد احرتاق كتبف، ورواية ابـ الؿبارك وابـ وهب طـف أطدل مـ غقرهؿا. وقد 

ػف أبق حاتؿ وأبق زرطة، فَ  َٓ ؼَ ضعَّ  : ابـ لفقعة أمره مضطرب، ُيؽتب حديثف طؾك آطتبار. ا

« الؽاشػ(، »15/487« )هتذيب الؽؿال»(، و8/11« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 54ص )« تعريػ أهؾ التؼديس بؿراتب الؿقصقفقـ بالتدلقس»(، و1/590)

«: التؼريب»، وابـ حجر يف «الؽاشػ»هق: يزيد بـ طؿرو الؿعافري. قال الذهبل يف  (4)

(، 32/214« )هتذيب الؽؿال»صدوق. وقال أبق حاتؿ: ٓ بلس بف. ترجؿتف يف: 

 (. 2/388) «الؽاشػ»(، و604ص )« التؼريب»و

بؽسر الؼاف وسؽقن التاء الؿـؼقصة باثـتقـ مـ فققفا وبعدها باء مـؼقصة بقاحدة ويف  (5)

 (. 10/336لؾسؿعاين ) «إكساب»آخرها الـقن، )قِـْتَبان( مقضع بعدن مـ بالد القؿـ. 

« مسـد الروياين»(: أبا سؾؿك، وكذا سؿاه يف 79لؾطرباين ص )« الدطاء»وسؿاه يف 

(، وكذا يف 54ص )« فـقن العجائب يف أخبار الؿاضقـ»ذا أيًضا يف (، وك265)

=  
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ْـ  َكَػرٍ  َثالَثةَ  إِنَّ : »يؼقل ♀ الـبل سؿعت   َيْرَتاُدونَ  َخَرُجقا إِْسَرائِقَؾ  َبـِل ِم

ِت  َصْخَرٍة، َتْحَت  َفَلَوْوا اْلَؿَطَر، ْخَرُة، َفَخرَّ  إَِلك َبْعُضُفؿْ  َفـََظرَ  َؾْقِفْؿ،طَ  َفَلْصَبَؼْت  الصَّ

فُ : َفَؼاُلقا َبْعٍض، ْـ  ُيـِْجقُؽؿْ  ٓ إِكَّ ْدُق  إِٓ َهَذا ِم ، بطقلف الحديث وذكر ،«...الصِّ

 . (1)مـفا فخرجقا صاق: فؼال

ًٓ  ،الحديث هذا طرقل ؓ  طقاكة لأب جؿع عدي كقػ :فتلمؾ  لتعدد مثا

ًٓ  ،إلػاظ وزيادة الطرق  طؾك إئؿة تتبع وحرص الثالثة، ءهمٓ لخرب وإكؿا

 الؿجالس مـ متػرقة أماكـ ويف شققخ، طدة مـ واحد حديث صرق جؿع

 .والبؾدان

* * * * 

 :«ُخْدَطةٌ  اْلَحْرُب »ومـفا حديث: * 

 ،وطؿرو الـاقد ،حدثـا طؾل بـ حجر السعديقال:  «صحقحف»رواه مسؾؿ يف 

 :وقال أخران ،كاأخرب :قال طؾل -والؾػظ لعؾل وزهقر- وزهقر بـ حرب

: ♀قال رسقل اهلل : ا يؼقلسؿع طؿرو جابرً  :حدثـا سػقان قال

 .(2)«َخْدَطةٌ  اْلَحْرُب »

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/504لقعؼقب الػسقي )« الؿعرفة والتاريخ»

 ( سؿاه أبا أسؾؿ.11/180« )إتحاف الؿفرة»ويف 

( ذكره يف الرواة طـ يزيد بـ طؿرو، وسؿاه سؾؿان أبا 32/214« )هتذيب الؽؿال»ويف   

 سؾؿة الؼتباين. 

 (. 5587كة )أخرجف أبق طقا (1)

 (.1739أخرجف مسؾؿ ) (2)
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 ،أخربكا طبداهلل بـ الؿبارك ،وحدثـا محؿد بـ طبدالرحؿـ بـ سفؿ وقال: 

طـ أبل هريرة قال: قال رسقل اهلل  ،طـ هؿام بـ مـبف ،أخربكا معؿر

 .(1)«َخْدَطةٌ  اْلَحْرُب »: ♀

طـ صريؼ أربعة  فؿسؾؿ روى هذيـ الحديثقـ طـ جابر وأبل هريرة  

 بعض يف اٍت ؿَّ تِ تَ مـ  صريؼ ثالثقـ شقًخا، مع  ةمـ مشايخف، ورواه أبق طقاك

 .(2)إحاديث

 أخربكا، يحقك بـ يحقك حدثـا: قال مسؾؿ رواه الذي الحديث يف ذلؽ يتؿثؾ

 اهلل رسقل طـ، الساطدي سعد بـ سفؾ طـ، أبقف طـ، حازم أبل بـ العزيز طبد

، َسبِقؾِ  فِل اْلَعْبُد  َيْغُدوَها َواْلَغْدَوةَ : »قال، ♀
ِ
َـ  َخْقرٌ  اهَّلل ْكَقا ِم  َوَما الدُّ

 .(3)«فِقَفا

 ثـا: قال، (4)الحراين داود أبق حدثـا: فؼال ،بزيادة طقاكة أبق وأخرجف

 ........................................... ، سؾؿة بـ حؿاد ثـا: قال، (5)مسؾؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1740أخرجف مسؾؿ ) (1)

 (. 88ٓبـ الصالح )« صقاكة صحقح مسؾؿ»اكظر:  (2)

 (. 1881أخرجف مسؾؿ ) (3)

 سبؼت ترجؿتف.  (4)

قَرِ »هق: مسؾؿ بـ إبراهقؿ إزدي الػراهقدي مقٓهؿ. كعتف يف  (5) بؼقلف: اإلمام  «السِّ

قال ابـ معقـ: ثؼة ملمقن. وقال أبق حاتؿ: ثؼة صدوق. الحافظ الثؼة مسـد البصرة. 

. ةخرلكان مـ الؿتؼـقـ. وقال العجؾل: كان ثؼة طؿل ب «:الثؼات»بـ حبان يف اوقال 

 . هـ(222)خرة. ُتُقفِّل سـة لثؼة ملمقن مؽثر طؿل ب «:التؼريب»وقال يف 

(، 27/487« )هتذيب الؽؿال»(، و10/314« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (.529)ص « التؼريب»و
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: ♀ اهلل رسقل قال: قال، ؓ (1)أكس طـ، ثابت أكبا: قال

  َسبِقؾِ  فِل َرْوَحةٌ  َأوْ  َلَغْدَوٌة،»
ِ
َـ  َخْقرٌ  اهَّلل ْكَقا ِم َـ  َأَحِدُكؿْ  َقْقسِ  َوَلَؼاُب  فِقَفا، َوَما الدُّ  ِم

َـ  َخْقرٌ  اْلَجـَّةِ  ْكَقا ِم  . (2)«فِقَفا َوَما الدُّ

 الدكقا طؾك الجـة يف السقط مقضع مساحة فضؾ هلو :فائدة الزيادة هذه يف

 .لؾجـة بالـسبة اشقئً  اويتس ٓ الدكقا أن يبقـ مؿا، فقفا وما

* * * * 

 ( ةدصالضاالفائدة :)سميَا وبياٌ, املدتلط رواية متييش : 
 يف الحديث ذلؽ سؿاع هؾ :يتبقـ ولؿ ،اختؾط ـطؿَّ  الرواية تؽقن بلن وذلؽ

 بلن أو، اتصريحً  اإمَّ  :إخرى الطرق فتبقـف ؟بعده أو طآختال قبؾ الرواية هذه

 .(3)آختالط قبؾ إٓ مـف يسؿع لؿ ـْ مَ  صريؼ مـ طـف يليت

واختؾط يف آخر »وهق مـ رجال مسؾؿ:  ،يف سعقد بـ أبل طروبة- قويقال الـ

مـ طؾؿـا أكف روى طـ الؿختؾط يف حال »ثؿ قال:  «طؿره، واختالصف مشفقر...

واحتججـا هبا، ومـ روى يف حال آختالط أو شؽؽـا فقف لؿ  وايتفا رـَ ؾْ بِ قَ  المتفس

ففق  ،«الصحقحقـ»ا بف يف كحتج بروايتف، ومـ كان مـ الؿختؾطقـ محتجً 

 .(4)«ذلؽ قبؾ آختالط َأْخذُ  َثَبَت محؿقل طؾك أكف 

* * * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبؼت ترجؿتف.  (1)

 (. 7356أخرجف أبق طقاكة ) (2)

 (. 1/322ٓبـ حجر العسؼالين )« الـؽت طؾك ابـ الصالح» (3)

 (. 190/ 1) «مسؾؿ طؾك الـقوي شرح» (4)
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  (الضابعة الفائدة :)املدلط عيعية ورود عيد بالضناع التصزيح : 
 إخرى الطرق فتليت، بالعـعـة مدلس طـ رواية يف الحديث يليت قد إذ

 .(1)بالسؿاع بالتصريح

، شقبة أبل بـ بؽر أبق حدثـاقال:  «صحقحف»ما روى مسؾؿ يف   :يف ذلؽ* 

: ♀ اهلل رسقل قال، قال: أكس، طـ قتادة، طـ شعبة، طـ وكقع حدثـا

ُجقدِ  فِل اْطَتِدُلقا» َٓ  ،السُّ  .(2)«اْلَؽْؾِب  اْكبَِساطَ  ِذَراَطْقفِ  ُكؿْ َأَحُد  َيْبُسطْ  َو

* * * * 

قال: ثـا  (3)وجاء التصريح بالسؿاع طـد أبل طقاكة قال: حدثـا الصغاين 

قال: أكبا شعبة، طـ قتادة قال: سؿعت أكس بـ مالؽ يؼقل: قال  (4)الـضر أبق

ُجقدِ  فِل اْطَتِدُلقا»: ♀الـبل  َٓ  ،السُّ  َساطَ بَ  اَطْقفِ ِذرَ  َأَحُدُكؿْ  َيْبُسطْ  َو

 . (5)«اْلَؽْؾِب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/322« )الـؽت طؾك ابـ الصالح» (1)

 (. 493أخرجف مسؾؿ ) (2)

 سبؼت ترجؿتف.  (3)

بـ الؼاسؿ أبق الـضر الؾقثل البغدادي، خراساين إصؾ، مشفقر بؽـقتف هق: هاشؿ  (4)

بؼقلف: الحافظ اإلمام شقخ الؿحدثقـ. قال ابـ  «أطالم الـبالءسقر » ققصر. كعتف يف :ولؼبف

معقـ، وابـ الؿديـل، وأبق حاتؿ، وابـ سعد، وابـ قاكع: ثؼة. قال أحؿد: أبق الـضر 

ـاهقـ طـ الؿـؽر. وقال ابـ طبد الرب: اتػؼقا طؾك أكف شقخـا مـ أمريـ بالؿعروف، وال

  (.هـ207ثؼة ثبت )ع(. مات سـة )«: التؼريب»صدوق. وقال يف 

 ( . 570ص ) «التؼريب»و(، 9/545« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 1869أخرجف أبق طقاكة ) (5)
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ح بالسؿاع مـ أكس. وقال ابـ حجر: قال هذا، وقتادة مدلس، إٓ أكف صرَّ  

 . «وقتادة ،وأبل إسحاق ،كػقتؽؿ تدلقس ثالثة: إطؿش»شعبة: 

أ اا إذا جاءت مـ صريؼ  :ففذه قاطدة جقدة يف أحاديث همٓء الثالثة قؾت:

 عـعـة. ت طؾك السؿاع، ولق كاكت مشعبة دلَّ 

ثـا الؾقث طـ أبل الزبقر طـ جابر، فنكف لؿ يسؿع مـف إٓ مسؿقطة مـ  وكظقره:

، الؿشفقر «تعريػ أهؾ التؼديس بؿراتب الؿقصقفقـ بالتدلقس» جابر.

« معرفة الســ وأثار»وأصؾف طـ شعبة يف  ،(1)«صبؼات الؿدلسقـ»بـ

 .(2)لؾبقفؼل

* * * * 

 (الجامية الفائدة :)اء املبَنة يف اإلصياد, أو املنتالتصزيح باألمس : 
، فتليت كحدثـا فالن، أو رجؾ، أو فالن وغقره، أو غقر واحد، أو رأى رجاًل 

 . (3)فُ ـُ قِّ عَ تُ الطرق إخرى فَ 

 :إما بالتصريح بالسؿاع بإسؿاء الؿبفؿة يف اإلسـاد* 

 .وحدثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة، حدثـا محؿد بـ بشر «:مسؾؿ»كؿا جاء طـد  

 :يعـل-وحدثـا ابـ الؿثـك، حدثـا خالد ( ح) .وحدثـا ابـ كؿقر، حدثـا أبل( ح)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( م1983) -( هـ 1403طؿان، الطبعة: إولك سـة )-ط. مؽتبة الؿـار  (1)

 -باكستان(، دار قتقبة )دمشؼ  -ط. الـاشرون: جامعة الدراسات اإلسالمقة )كراتشل  (2)

الؼاهرة(، الطبعة إولك  -دمشؼ(، دار القفاء )الؿـصقرة  -بقروت(، دار القطل )حؾب 

 م(. 1991) =هـ(  1412سـة )

 (. 1/322« )الـؽت طؾك ابـ الصالح» (3)
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 -الؼطان يعـل:–وحدثـا طبقد اهلل بـ سعقد، حدثـا يحقك ( ح) -ابـ الحارث 

وحدثـا أبق الربقع، وأبق كامؾ، قآ: حدثـا ( ح) .كؾفؿ طـ طبقد اهلل بـ طؿر

 .سؿاطقؾ، جؿقعا طـ أيقبوحدثـل زهقر بـ حرب، حدثـا إ (ح) .حؿاد بـ زيد

 :يعـل-وحدثـل محؿد بـ رافع، حدثـا ابـ أبل فديؽ، أخربكا الضحاك ( ح)

وحدثـا هارون بـ سعقد إيؾل، حدثـا ابـ وهب، حدثـل  (ح) -ابـ طثؿان

 .كؾ همٓء، طـ كافع، طـ ابـ طؿر، مثؾ حديث الؾقث، طـ كافع. أسامة

ـا طبد اهلل بـ كؿقر، طـ حدثقال أبق إسحاق: وحدثـا الحسـ بـ بشر، 

 .اهلل، طـ كافع، طـ ابـ طؿر، هبذا مثؾ حديث الؾقث، طـ كافع طبقد

وحدثـا يحقك بـ يحقك، ويحقك بـ أيقب، وقتقبة بـ سعقد، وابـ حجر،  

كؾفؿ طـ إسؿاطقؾ بـ جعػر، طـ طبد اهلل بـ ديـار، طـ ابـ طؿر، قال: قال 

أخربكا ابـ وهب، وحدثـل حرمؾة بـ يحقك،  (ح) .♀رسقل اهلل 

أخربين يقكس، طـ ابـ شفاب، طـ سالؿ بـ طبد اهلل، طـ أبقف، قال: سؿعت 

وزاد يف حديث  .يؼقل بؿعـك حديث كافع، طـ ابـ طؿر ♀رسقل اهلل 

ول طـ ميف مال أبقف ومس الرجؾ راعٍ »الزهري، قال: وحسبت أكف قد قال: 

ؿل طبد اهلل بـ الرحؿـ بـ وهب، أخربين ط ، وحدثـل أحؿد بـ طبد«رطقتف

وهب، أخربين رجؾ سؿاه وطؿرو بـ الحارث، طـ بؽقر، طـ بسر بـ سعقد، 

 . (1)هبذا الؿعـك ♀حدثف طـ طبد اهلل بـ طؿر، طـ الـبل 

ث طـ طؿرو بـ الحارث ا ذكر يف هذا اإلسـاد أن ابـ وهب حدَّ فـرى مسؾؿً 

 اه، ولؿ يذكر اسؿف. ورجؾ سؿَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1829أخرجف مسؾؿ ) (1)
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قال: حدثـا بؽار، قال: كا مممؾ، قال: ثـا  «فمستخرج»ولؽـ أبا طقاكة بقـف يف  

حدثـا أحؿد بـ طبد الرحؿـ بـ ( ح) .سػقان، طـ طبد اهلل بـ ديـار، بـحقه

وحدثـا أبق زرطة الرازي، قال: ثـا طبد الجبار بـ سعقد، ( ح) .وهب، ثـا طؿل

، قال: ثـا (1)وحدثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ الصائغ( ح) .قال: حدثـل ابـ وهب

، قال: حدثـل ابـ وهب، قال: حدثـل طؿرو بـ الحارث، (2)بـ الؿـذر إبراهقؿ

دثف طـ طبد اهلل بـ طؿر، طـ طـ بؽقر بـ طبد اهلل، طـ بسر بـ سعقد، ح

ا َمْسُموٌل  ُمْسَتْرطك ُكؾُّ »أكف، قال:  ♀اهلل  رسقل  إِنَّ  َحتَّك ،لْرطِ اْستُ  َطؿَّ

ُجَؾ  ْـ  ُيْسَلُل  الرَّ قال إبراهقؿ بـ الؿـذر، وابـ أخل ابـ «. َطْبِدهِ وَ  َوَوَلِدهِ  َزْوَجتِفِ  َط

 . (3)وابـ لفقعة ،وهب قال: أكبا طؿرو بـ الحارث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبؼت ترجؿتف.  (1)

هق: إبراهقؿ بـ الؿـذر بـ طبد اهلل الؼرشل إسدي الحزامل، أبق إسحاق الؿدين، كعتف  (2)

َقرِ »يف  بؼقلف: الحافظ الثؼة. قال طثؿان الدارمل: رأيت ابـ معقـ كتب طـ إبراهقؿ « السِّ

: قال أبق حاتؿ وصالح بـ محؿد«. الؿغازي»ابـ الؿـذر أحاديث ابـ وهب ضــتفا 

صدوق. وزاد أبق حاتؿ: هق أطرف بالحديث مـ إبراهقؿ بـ حؿزة إٓ أكف خؾَّط يف 

أحد كبار  «:خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»الؼرآن، فؾؿ يردَّ طؾقف أحؿد السالم. ويف 

حافظ مـ شققخ إئؿة. وقال زكريا  «:مقزان آطتدال»العؾؿاء الؿحدثقـ. ويف 

فقف أحؿد ٕجؾ الؼرآن. مات  ؿَ ؾَّ ؽَ صدوق تَ  «:تؼريبال»الساجل: طـده مـاكقر. وقال يف 

 (. هـ235(، وققؾ )هـ236سـة )

(، 2/207« )هتذيب الؽؿال»(، و10/689« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

مقزان »(، و22ص )« خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»(، و67ص)« التؼريب»و

 (. 1/67« )آطتدال

 (. 7041أخرجف أبق طقاكة ) (3)
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 يف مسؾؿ يسؿف لؿ، ورجؾ طؿرو: فؼال، وهب ابـ أخل ابـ طـ، مسؾؿ رواه 

 . (1)«صحقحف»

 .لفقعة ابـ هق الرجؾ أن« مستخرجف» يف طقاكة أبق فذكر

* * * * 

 :الؿتـ كاحقة مـ أما* 

 حدثـا، الؿعتؿر حدثـا، التقؿل الـضر بـ طاصؿ حدثـا: مسؾؿ رواه افؿؿ 

 كالهؿا، طجالن ابـ طـ، لقث حدثـا، سعقد بـ قتقبة وحدثـا: قال ح، اهلل طبقد

  طـ
 
 فؼراء أن -قتقبة حديث وهذا- هريرة أبل طـ، صالح أبل طـ، سؿل

 بالدرجات الدثقر أهؾ ذهب: فؼالقا، ♀ اهلل رسقل أتقا الؿفاجريـ

 ويصقمقن، كصؾل كؿا يصؾقن: قالقا «َذاَك؟ َوَما»: فؼال، الؿؼقؿ والـعقؿ، العؾك

 اهلل رسقل فؼال، ُؼ تِ عْ كُ  وٓ قنَ ؼُ تِ عْ ويُ ، كتصدق وٓ ويتصدققن، كصقم كؿا

ُؿُؽؿْ  َأَفاَل : »♀ ْـ  بِفِ  ُتْدِرُكقنَ  َشْقًئا ُأَطؾِّ ْـ  بِفِ  َوَتْسبُِؼقنَ  َسَبَؼُؽؿْ  َم  َم

َٓ  َبْعَدُكْؿ؟ َّٓ  ِمـُْؽؿْ  َأْفَضَؾ  َأَحٌد  َيُؽقنُ  َو ْـ  إِ  يا، بؾك: قالقا« َصـَْعُتؿْ  َما ِمْثَؾ  َصـَعَ  َم

ـَ َوَثاَل  ًثاَثاَل  ةٍ َصاَل  ُكؾِّ  ُدُبرَ  َوَتْحَؿُدوَن، َوُتَؽبُِّروَن، ُتَسبُِّحقَن،» :قال اهلل، رسقل  ثِق

ةً   ،♀ اهلل رسقل إلك الؿفاجريـ فؼراء فرجع: صالح أبق قال. «َمرَّ

 اهلل رسقل فؼال، مثؾف فػعؾقا، فعؾـا بؿا إمقال أهؾ إخقاكـا سؿع: فؼالقا

  َفْضُؾ  َذلَِؽ »: ♀
ِ
ْـ  ُيْمتِقفِ  اهَّلل  .«َيَشاءُ  َم

 ؿَ ُس  قال، طجالن ابـ طـ، الؾقث طـ الحديث هذا يف قتقبة غقر وزاد
ٌّ
: ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 7042أخرجف أبق طقاكة ) (1)
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 ًثاَثاَل  اهَّللَ  ُتَسبُِّح » :قال إكؿا، َت ؿْ هِ وَ : فؼال، الحديث هذا أهؾل بعض فحدثت 

،َوَثاَل  ـَ ،َوَثاَل  ًثاَثاَل  اهَّللَ  َوَتْحَؿُد  ثِق ـَ ـَ َوَثاَل  ًثاَثاَل  اهَّللَ  َوُتَؽبِّرُ  ثِق  أبل إلك فرجعت« ثِق

، هلل والحؿد، اهلل وسبحان، أكرب اهلل: فؼال ،بقدي فلخذ، ذلؽ لف فؼؾت ،صالح

 قال. ثقـوثال ثالثة جؿقعفـ مـ تبؾغ حتك، هلل والحؿد، اهلل وسبحان، أكرب اهلل

 أبل طـ، بؿثؾف فحدثـل، حققة بـ رجاء الحديث هبذا فحدثت: طجالن ابـ

 . (1)ؓ♀اهلل رسقل طـ، هريرة أبل طـ، صالح

 ابـ طـ ،الؾقث طـ ،قتقبة طـ الحديث أخرج فنكف الزيادة، هذه مسؾؿ يصؾ لؿ

 . فذكرها ،الؾقث طـ الحديث هذا يف قـتقبة غقر زاد: قال ثؿ. طجالن

 أبل بـ سعقد أو الؾقث، بـ شعقب يؽقن أن قحتؿؾف ا،مبفؿً  مذكقر «غقر»ـ وال

 طـ (2)سؾقؿان بـ الربقع طـ« مستخرجف» يف طقاكة أبق أخرجف فؼد ،مريؿ

 . شعقب

* * * * 

 قال: «مستخرج أبل طقاكة»فجاء يف * 

قال:  أكبا الؾقث بـ  (4)قال: ثـا شعقب بـ الؾقث (3)حدثـا الربقع بـ سؾقؿان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 595أخرجف مسؾؿ ) (1)

 سبؼت ترجؿتف.  (2)

 سبؼت ترجؿتف.  (3)

وكان مػتًقا متؼـًا. «: الؽاشػ»بـ اإلمام الؾقث بـ سعد الػفؿل، قال يف اهق: شعقب  (4)

قال ابـ وهب: ما رأيت أفضؾ مـ شعقب بـ الؾقث، وكان مـ أهؾ الػضؾ. وقال 

 هـ(.  199ثؼة كبقؾ فؼقف. ُتُقفِّل سـة )«: التؼريب»يف الخطقب: كان ثؼة. قال 

=  



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة أبي مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
025 

 سعد، طـ ا 
 
مقلك أبل بؽر، طـ أبل صالح، طـ أبل هريرة،  بـ طجالن، طـ سؿل

ثقر فؼالقا: ذهب أهؾ الد  ، ♀أن فؼراء الؿفاجريـ أتقا رسقل اهلل 

قالقا: يصؾقن كؿا « ؟وما ذاك»وإمقال بالدرجات العؾك والـعقؿ الؿؼقؿ، قال: 

قال:  كصؾل، ويصقمقن كؿا كصقم، ويتصدققن وٓ كتصدق، ويعتؼقن وٓ كعتؼ،

ُؿُؽؿْ  َأَفاَل » ْـ  بِفِ  ُتْدِرُكقنَ  َشْقًئا ُأَطؾِّ ْـ  بِفِ  َوَتْسبُِؼقنَ  َسَبَؼُؽؿْ  َم َٓ  َبْعَدُكْؿ، َم  َيُؽقنُ  َو

َّٓ  ِمـُْؽؿْ  َأْفَضَؾ  َأَحٌد  ْـ  إِ قالقا: بؾك يا رسقل اهلل، قال: « ؟َصـَْعُتؿْ  َما ِمْثَؾ  َصـَعَ  َم

َـ  َثالًثا َصالةٍ  ُكؾِّ  ُدُبرَ  ونَ َوَتْحَؿُد  َوُتَؽبُِّرونَ  ُتَسبُِّحقنَ »  ؿَ وقال ُس «. َوَثالثِق
ٌّ
: ل

ا وثالثقـ إكؿا قال لؽ: تسبح ثالثً  َت ؿْ هِ فحدثت بذلؽ بعض أهؾل فؼال: وَ 

ا وثالثقـ، فرجعت إلك أبل صالح ا وثالثقـ، وتؽرب اهلل ثالثً وتحؿد اهلل ثالثً 

 ،واهلل أكرب ،هللوسبحان ا ،يؼقل: اهلل أكرب :فؼؾت ذلؽ لف، فلخذ بقدي وقال

وثالثقـ، ثؿ قال أبق  امـ جؿقعفؿ ثالثً  غَ ؾُ بْ والحؿد هلل، حتك يَ  ،وسبحان اهلل

فؼالقا: يا رسقل ، ♀صالح: فرجع فؼراء الؿفاجريـ إلك رسقل اهلل 

اهلل، سؿع إخقاكـا أهؾ إمقال بؿا فعؾـا فػعؾقا مثؾف، فؼال رسقل اهلل 

  َفْضُؾ  َذلَِؽ »: ♀
ِ
فؼال محؿد بـ طجالن: فذكرت  «.َيَشاءُ  ـْ مَ  ُيْمتِقفِ  اهَّلل

 ؿَ ذلؽ لرجاء بـ حققة فحدثـل بؿثؾفا، طـ أبل صالح وقال: صدق ُس 
ٌّ
 .  (1)ل

* * * * 

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« الؽاشػ»(، و267)ص « التؼريب»(، و12/533« )هتذيب الؽؿال»ترجؿتف يف: 

(1/488 .) 

 (. 2086أخرجف أبق طقاكة ) (1)
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  (التاصعة الفائدة :)املنت يف أو, اإلصياد يف املَنلة األمساء تعيني: 
، الؿحدثقـ ـَ مِ  غقره طـ يؿقزه ما ذكر غقر مـ محؿد صريؼ يف يليت كلن

 إخرى الطرق فتليت، آسؿ يف يشاركف ـْ مَ  كذلؽ رواه ـْ مَ  مشايخ يف ويؽقن

 .(1)غقره طـ فتؿقزه

 ؾِ إيْ  سعقد بـ هارون وحدثـل: قال لؾحديث مسؾؿ رواية يف ذلؽ مثال* 
 
، ل

 -الحارث ابـ وهق- طؿرو، أخربين وهب ابـ حدثـا، قآ: طقسك بـوأحؿد 

 سؿعت، يؼقل: طباس ابـ سؿعتل: ، يؼقالؿسقب بـ سعقد سؿع، أكف رٍ قْ ؽَ بُ طـ 

َؿا»يؼقل:  ♀ اهلل رسقل ُق  الَِّذي َمَثُؾ  إكَّ  ِفل َيُعقدُ  ُثؿَّ  ،بَِصَدَقةٍ  َيَتَصدَّ

 . (2)«هُ لَ َققْ  َيْلُكُؾ  ُثؿَّ  َيِؼلُء، اْلَؽْؾِب  َكَؿَثؾِ  َصَدَقتِِف،

 .الحديث هذا صرق يف يؿقزه ولؿ( بؽقر طـ) :الرواية هذه يف مسؾؿ ذكر

 : قال ،طقاكة أبق هزَ ومقَّ 

 بـ طؿرو أخربين: قال طؿل، ثـا (3)القهبل الرحؿـ طبد بـ أحؿد حدثـا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1/322« )الـؽت طؾك ابـ الصالح» (1)

 (. 1622أخرجف مسؾؿ ) (2)

مسؾؿ الؼرشل مقٓهؿ الؿصري، يعرف هق: أحؿد بـ طبد الرحؿـ بـ وهب بـ  (3)

َقرِ »)بحشؾ(، ابـ أخل طبد اهلل بـ وهب. كعتف يف  بـ بؼقلف: الحافظ العالؿ الؿحدث. « السِّ

ث طـف مسؾؿ محتًجا بف. قال أبق زرطة: أدركـاه ولؿ  رَ ثَ كْ وقال: أَ  طـ طؿف جًدا. وقال: حدَّ

حالف وٓ  ـُ سِّ حَ جقطف مؿا يُ كؽتب طـف. ولؿا طؾؿ برجقطف طـ تؾؽ إحاديث قال: إن ر

يبؾغ بف الؿـزلة التل كان مـ قبؾ. وسئؾ أبق حاتؿ طـف بعد ذلؽ، فؼال: كان صدوًقا. 

طؾقف اطتؿده ابـ خزيؿة مـ الؿتؼدمقـ، وابـ  ْت رَ ؽِ كْ ولرجقطف طـ هذه إحاديث التل أُ 

 هـ(.  264صدوق تغقر بلخرة. ُتُقفِّل ) «:التؼريب»الؼطان مـ الؿتلخريـ. وقال يف 

=  
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: يؼقل الؿسقب بـ سعقد سؿع أكف -إشج ابـ وهق- بؽقر طـ الحارث، 

 الَِّذي َمَثُؾ  إكََّؿا»: يؼقل ♀ اهلل رسقل سؿعت: يؼقل طباس ابـ سؿعت

ُق   . «َلهُ َققْ  َيْلُكُؾ  ُثؿَّ  َيِؼلُء، اْلَؽْؾِب  َكَؿَثؾِ  ،تِفِ َصَدقَ  ِفل َيُعقدُ  ُثؿَّ  ،بَِصَدَقةٍ  َيَتَصدَّ

 .(1)إشج ابـ هق :بؽقر أن ـفبقَّ 

 والؿثال الثاين:* 

وطؿرو الـاقد  ،وحدثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة ، قال:«صحقحف»ما رواه مسؾؿ يف 

أبل طـ  ،طـ ابـ لبقد ،حدثـا سػقان بـ طققـة :قال أبق بؽر ،ا طـ ابـ طققـةجؿقعً 

 :فؼالت، ♀طـ صقام رسقل اهلل  ▲سؾؿة قال: سللت طائشة 

ا مـ ولؿ أره صائؿً  ،قد أفطر :ويػطر حتك كؼقل ،كان يصقم حتك كؼقل قد صام

كان يصقم شعبان  ،كان يصقم شعبان كؾف ،أكثر مـ صقامف مـ شعبان شفر قطّ 

 .(2)إٓ قؾقاًل 

 يف اإلسـاد ذكر: )طـ ابـ لبقد(، ولؿ يؿقزه.

 ؿقًزا طـد أبل طقاكة:وجاء م* 

طـ  ،طـ ابـ أبل لبقد ،حدثـا سػقان بـ طققـة ،حدثـا أبق طؾل الزطػراين قال:

كان  :فؼالت، ♀سللت طائشة طـ صقام رسقل اهلل  :أبل سؾؿة قال

ولؿ أره صام مـ شفر  ،قد أفطر :ويػطر حتك كؼقل ،قد صام :يصقم حتك كؼقل

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 82ص )« التؼريب»(، و12/317« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 5650أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 (1156أخرجف مسؾؿ ) (2)
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 .كان يصقم شعبان إٓ قؾقاًل  ،كؾف كان يصقم شعبان ،أكثر مـ صقامف شعبان قطّ  

حدثـا يحقك بـ  ،(1)حدثـا الحسـ بـ طػان سـاد الذي بعده، قال:ويف اإل 

 :قالت طائشة ،طـ طبد اهلل بـ أبل لبقد بنسـاده مثؾف ،حدثـا سػقان بـ طققـة ،آدم

 ؾَ إكف لقؽقن طَ 
َّ
 .(2) أقضقف حتك يؽقن شعبانَّٓ فلكاد أَ  ،مـ رمضان اءٌ َض قَ  ل

 ضح هـا اسؿ ابـ أبل لبقد، وهق: طبد اهلل.فؼد و

 وأما بقان الؿفؿؾ يف الؿتـ:* 

طـ يحقك بـ  ،أخربكا أبق معاوية ،حدثـا يحقك بـ يحقك قال: ما رواه مسؾؿ:

إذا  ♀كان رسقل اهلل  :قالت ▲طـ طائشة  ،طـ طؿرة ،سعقد

أراد  ،َب رِ ُض فَ  فِ ائِ بَ خِ وإكف أمر بِ  ،ك الػجر ثؿ دخؾ معتؽػفصؾَّ  :أراد أن يعتؽػ

وأمر  ،فلمرت زيـب بخبائفا فضرب ،آطتؽاف يف العشر إواخر مـ رمضان

ك رسقل اهلل ا صؾَّ فؾؿَّ  ،َب رِ ُض بخبائف فَ  ♀غقرها مـ أزواج الـبل 

 ،َض قِّ ؼُ فلمر بخبائف فَ  ،«؟ُترِْدنَ  آْلبِرَّ » :فؼال ،فنذا إخبقة ،الػجر كظر ♀

 .(3)يف العشر إول مـ شقال حتك اطتؽػ ،وترك آطتؽاف يف شفر رمضان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« تؼريب التفذيب» .الحسـ بـ طؾل بـ طػان العامري، أبق محؿد الؽقيف. صدوق (1)

الحسـ بـ  ث، الثؼة، الؿسـد، أبق محؿد(: الؿحدِّ 13/24( قال طـف الذهبل )162)

طؾل بـ طػان العامري، الؽقيف، أخق محؿد. سؿع: طبد اهلل بـ كؿقر، وأبا يحقك 

الحؿقد الحؿاين، وأسباط بـ محؿد، وأبا أسامة، وجعػر بـ طقن، وصائػة. ولؿ  طبد

ث طـف: ابـ ماجف يف   ، وطبد الرحؿـ بـ أبل حاتؿ.«ســف»يرحؾ. حدَّ

 (.2717، 2716) ةأخرجف أبق طقاك (2)

 (.1172أخرجف مسؾؿ ) (3)
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هـا لؿ يتضح مـ رواية مسؾؿ مـ خالل إسـاد هذا الحديث: الاليت أمرن   

 .َـّ فِ ائِ بَ ِخ  ِب رْ َض بِ 

 وبقَّـ أبق طقاكة ذلؽ:* 

، وأبق (2)، وأبق داود الحراين(1)حدثـا طؾل بـ طثؿان الـػقؾل قال:

سعقد، طـ طؿرة، طـ ، حدثـا يحقك بـ (4)قالقا: حدثـا يعؾك بـ طبقد ،(3)أمقة

ك الصبح، ثؿ إذا أراد أن يعتؽػ صؾَّ  ♀طائشة، قالت: كان رسقل اهلل 

دخؾ يف الؿؽان الذي يريد أن يعتؽػ فقف، فلراد أن يعتؽػ يف العشر إواخر 

، وأمرت طائشة فضرب لفا خباء، وأمرت اءٌ بَ لف ِخ  َب رِ ُض فلمر فَ  ،مـ رمضان

فضرب لفا،  ،اءبَ خِ ـب خباءها أمرت بِ ا رأت زياء، فؾؿَّ بَ فضرب لفا ِخ  ،حػصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تؼريب » .: ٓ بلس بف، أبق محؿد الحراينلبـ طثؿان بـ محؿد بـ سعقد الـػقؾ لطؾ (1)

 .(403ص )« التفذيب

الحافظ )ثؼة(.  ، مقٓهؿ، أبق داود الحراينلسؾقؿان بـ سقػ بـ يحقك بـ درهؿ الطائ (2)

لحافظ الؽبقر، (: ا13/147) «طالم الـبالءأسقر »(، ويف 252ص ) «تؼريب التفذيب»

ث حران.  أبق داود الحراين، الطائل مقٓهؿ، محدِّ

سؿع: يزيد بـ هارون، وجعػر بـ طقن، وسعقد بـ طامر، وبؽر بـ طبد اهلل السفؿل، 

ع، ويعؼقب بـ رِّ قَ ـ، ووهب بـ جرير، ومحاضر بـ الؿُ قَ طْ والحسـ بـ محؿد بـ أَ 

 ـِ طُ إبراهقؿ بـ سعد، وصبؼتفؿ. وَ 
َ
ده.َج ع فقف، وَ رَ بَ وَ بالعؾؿ الشريػ،  ل  قَّ

 (. 466ص ) «تؼريب التفذيب» .محؿد بـ إبراهقؿ بـ مسؾؿ الطرسقسل: صدوق (3)

يعؾك بـ طبقد بـ أبل أمقة الؽقيف أبق يقسػ الطـافسل: ثؼة إٓ يف حديثف طـ الثقري،  (4)

 «تؼريب التفذيب» .فػقف لقـ، مـ كبار التاسعة، مات سـة بضع ومائتقـ، ولف تسعقن سـة

(: الحافظ، الثؼة، اإلمام، أبق يقسػ الطـافسل، 9/476(، قال طـف الذهبل )609ص)

 الؽقيف.
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فؾؿ يعتؽػ يف رمضان،  «؟رِْدنَ يُ  آْلبِرَّ »ذلؽ، قال:  ♀فؾؿا رأى الـبل  

 .(1)ا مـ شقالواطتؽػ طشرً 

* * * * 

 (العاعزة الفائدة :)عليُ احملال املنت على بُ احملال للننت التنييش : 
، الرواة بعض لػظ طؾك الحديث يخرج فنكف، «مسؾؿ كتاب» يف وقع كؿا

 :يقرده الذي الؾػظ ذلؽ طؾك الرواة ألػاظ بباقل ويحقؾ

 . سقاء كظقر أكف طؾك فقحؿؾ، مثؾف: يؼقل فتارة

 .الـؼص أو بالزيادة مخالػة بقـفؿا فتقجد، معـاه أو كحقه: يؼقل وتارة

 .(2)يخػك ٓ ما الػقائد مـ ذلؽ ويف 

ـا طباد بـ العقام، حدثـا أبق الربقع العتؽل، حدث :«مسؾؿ صحقح» يف جاء كؿا

 أخربكا يحقك بـ أبل إسحاق، حدثـا طبد الرحؿـ بـ أبل بؽرة، طـ أبقف، قال:

 ُس ك رَ فَ كَ »
ِ
ـِ ، ♀ قل اهلل ةِ  َط ِة، اْلِػضَّ َهِب  بِاْلِػضَّ َهِب، َوالذَّ َّٓ  بِالذَّ  َسَقاءً  إِ

ةَ  َكْشَتِرَي  َأنْ  َوَأَمَرَكا بَِسَقاٍء، َهِب  اْلِػضَّ َهَب  َوَكْشَتِرَي  ا،ِشْئـَ  َكْقَػ  بِالذَّ ةِ  الذَّ  بِاْلِػضَّ

 . (3)ا بقد؟ فؼال: هؽذا سؿعت. قال: فسللف رجؾ، فؼال: يدً «ِشْئـَا َكْقَػ 

حدثـل إسحاق بـ مـصقر، أخربكا يحقك بـ صالح، حدثـا معاوية، طـ يحقك 

طـ يحقك بـ أبل إسحاق، أن طبد الرحؿـ بـ أبل بؽرة،  -وهق ابـ أبل كثقر-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3072خرجف أبق طقاكة )أ (1)

 (. 323، 1/322« )الـؽت طؾك ابـ الصالح» (2)

 (. 88( )1590أخرجف مسؾؿ ) (3)
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 . (1)بؿثؾف. ♀بؽرة، قال:   ااكا رسقل اهلل أخربه أن أبا 

* * * * 

  وطـد أبل طقاكة يف مسـده قال:* 

، (3)، وإبراهقؿ بـ أبل داود إسدي(2)حدثـا يزيد بـ طبد الصؿد الدمشؼل

 (5)، وطؿران بـ بؽار الحؿصل(4)وأبق زرطة طبد الرحؿـ بـ طؿرو الدمشؼل

ر، وية بـ سالم، طـ يحقك بـ أبل كثققالقا: ثـا يحقك بـ صالح القحاضل، ثـا معا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1590أخرجف مسؾؿ ) (1)

 سبؼت ترجؿتف.  (2)

 سبؼت ترجؿتف.  (3)

ة الدمشؼل طبد الرحؿـ بـ طؿرو بـ طبد اهلل بـ صػقان بـ طؿرو هق: أبق زرط (4)

قَرِ »الـصري. قال الؿزي: الحافظ شقخ الشام يف وقتف. وكعتف الذهبل يف  بؼقلف: « السِّ

الشقخ اإلمام الصادق محدث الشام . قال طبد الرحؿـ بـ أبل حاتؿ: كان أبق زرطة 

فؼال:  ،ة صدوًقا. وقال: سئؾ أبل طـفالدمشؼل رفقؼ أبل، وكتبت طـف أكا وأبل وكان ثؼ

ثؼة حافظ. ُتُقفِّل  «:التؼريب»صدوق. قال الخؾقؾل: كان مـ الحػاظ إثبات. وقال يف 

 (. 281سـة )

 «التؼريب»و(، 17/301« )هتذيب الؽؿال»(، و13/311« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 347ص )

اد بؿقحدة وراء ثؼقؾة الحؿصل الؿمذن. هق: طؿران بـ بؽار بـ راشد الؽالطل الرب (5)

قَرِ »كعتف يف   ،«الؽاشػ»بؼقلف: الشقخ الؿحدث الحافظ. قال الـسائل، والذهبل يف « السِّ

ثؼة. وقال مسؾؿة: ٓ بلس بف. مات بحؿص سـة إحدى  «:التؼريب»وابـ حجر يف 

 ئة. اوسبعقـ وم

(، 22/311« )الهتذيب الؽؿ»(، و13/142« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (.                 2/91« )الؽاشػ»(، و429ص ) «التؼريب»(، و8/124« )هتذيب التفذيب»و
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الرحؿـ بـ أبل بؽرة، أخربه أن أبا بؽرة قال:  طـ يحقك بـ أبل إسحاق، أن طبد 

 ،ا بعقـ سقاء بسقاءأن كبقع الػضة بالػضة إٓ طقـً  ♀ ااكا رسقل اهلل 

وقال رسقل اهلل  ،سقاء بسقاء ،ا بعقـوٓ كبقع الذهب بالذهب إٓ طقـً 

هَ  بِقُعقا: »♀ ةِ  َب الذَّ ةَ  ،ِشْئُتؿْ  َكْقَػ  بِاْلِػضَّ َهِب  َواْلِػضَّ  ِشْئُتؿْ  َكْقَػ  بِالذَّ

 .(1)«بَِقدٍ  َيًدا

ولؿ  ،يف الحديث« مسؾؿ»فرتى أبا طقاكة ذكر رواية أبل بؽرة التل أشار إلقفا 

 يذكر تػاصقؾفا. 

* * * * 

 (عغزة احلادية الفائدة :)املنت يف أو, اإلصياد يف اإلدراج تعيني : 
 الطرق، فتليت مـف لقست زيادة فقف كاكت ما وهق، إدراج فقفا رواية تليت دق إذ

 .(2)اإلدراجهذا  لتؽشػ :لؾرواية إخرى

 : «صحقح مسؾؿ»مـ ذلؽ ما جاء يف * 

 وحدثـا ابـ كؿقر  (ح) .حدثـا محؿد بـ الؿثـك، حدثـا طبد اهلل بـ كؿقر

طـ ابـ طؿر أن رسقل اهلل حدثـا أبل، حدثـا طبقد اهلل، طـ كافع،  -والؾػظ لف-

فتقضع بقـ يديف، فقصؾل  ،ةبَ رْ كان إذا خرج يقم العقد، أمر بالحَ  ♀

 . (3)اتخذها إمراء ؿَّ ثَ  ْـ ؿِ إلقفا. والـاس وراءه. وكان يػعؾ ذلؽ يف السػر. فَ 

* * * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 5404أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 (. 1/323« )الـؽت طؾك ابـ الصالح» (2)

 (. 501أخرجف مسؾؿ ) (3)
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 وجاءت الرواية طـد أبل طقاكة طؾك الـحق التالل: *  

قال: ثـا طؾل بـ  ،(1)اطقؾ بـ الخؾقؾقال: حدثـا إسؿ ،قال: حدثـا الصغاين

قال:  ،(4)قال: ثـا الحسـ بـ طؾل ،(3)ي  زِ جْ وحدثـا أبق داود السِّ  (ح) .(2)مسفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبؼت ترجؿتف.  (1)

 سبؼت ترجؿتف.  (2)

)بؽسر السقـ الؿفؿؾة، وسؽقن الجقؿ، ويف آخرها  ي  زِ جْ السِّ ، و ي  زِ جْ هق: أبق داود السِّ  (3)

الؾباب يف هتذيب »(، ويف 7/80« )إكساب»الزاي( كسبة إلك سجستان، قالف يف 

 (.2/104« )إكساب

( قال: 5/58« )تقضقح الؿشتبف يف ضبط أسؿاء الرواة وأكساهبؿ وألؼاهبؿ وكـاهؿ»ويف 

 ي. هق بؽسر أولف، وسؽقن الجقؿ، وكسر الزا

بػتح السقـ وإول « بركامجف»وققَّده أبق العباس أحؿد بـ إبراهقؿ بـ الزبقر الغركاصل يف 

الؿعروف. قال: كسبة إلك سجستان وهق إقؾقؿ ذو مدائـ، واسؿ قصبتف زركج، وهق بقـ 

فقؿا قالف أبق  ،خراسان والسـد وكرمان. قؾت: هل بقـ خراسان ومؽران والسـد وكرمان

  «.الســ»قال: ومـف أبق داود. قؾت: هق سؾقؿان بـ إشعث صاحب العالء الػرضل. 

قَرِ »إًذا، ففق أبق داود سؾقؿان بـ إشعث السجستاين. كعتف يف  بؼقلف: اإلمام شقخ « السِّ

السـة مؼدم الحػاظ، أبق داود إزدي السجستاين محدث البصرة. قال أحؿد بـ محؿد 

م لؾحديث وطؾؿف وطؾؾف، وسـده يف أطؾك ابـ ياسقـ الفروي: كان أحد حػاظ اإلسال

درجة، مع الـسؽ والعػاف والصالح والقرع. وقال محؿد بـ إسحاق الصغاين 

ـَ لِ وإبراهقؿ الحربل: أُ  َـ لِ ٕبل داود الحديث كؿا أُ  ق الحديد. وقال  لداود  ق

: «التؼريب»الحاكؿ: أبق داود إمام أهؾ الحديث يف طصره بال مدافعة. وقال ابـ حجر يف 

: ترجؿتف يف( هـ. 275وغقرها، مـ كبار العؾؿاء. ُتُقفِّل سـة )« الســ»ثؼة حافظ، مصـػ 

 (.250) ص« التؼريب»(، و12/203« )سقر أطالم الـبالء»

لل الخالل الحؾقاين الريحاين، كزيؾ مؽة. كعتف يف ذَ هق: الحسـ بـ طؾل بـ محؿد الفُ  (4)

=  
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طؿر قال: كان  ثـا ابـ كؿقر قآ: ثـا طبقد اهلل بـ طؿر، طـ كافع، طـ ابـ 

إذا صؾك يف يقم العقد أو غقره كصبت حربتف بقـ يديف،  ♀اهلل  رسقل

  .(1)اتخذها إمراء ؿَّ ثَ  ْـ ؿِ والـاس مـ خؾػف. قال كافع: فَ فقصؾل إلقفا 

 . الحديث مـ ولقست كافع، ققل مـ أ اا طقاكة أبق أوضح فؼد

* * * * 

 (عغزة الجاىية الفائدة :)املعلكات وصل : 
، فلكثر واحد إسـاده مبدأ مـ حذف ما: وهق، معؾؼ حديث فقفا رواية تليت قد

 . (2)افتقصؾف الروايات بؼقة فتليت

، طـ جعػر (3)وقال: وروى الؾقث بـ سعد ،«صحقحف» فؼد أخرج مسؾؿ يف

بـ ربقعة، طـ طبد الرحؿـ بـ هرمز، طـ طؿقر، مقلك ابـ طباس، أكف سؿعف ا

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَرِ » وقال أبق داود: كان طالًؿا بالرجال، وكان ٓ  بؼقلف: اإلمام الحافظ الصدوق.« السِّ

بآستعداد لؾعبقر. قال الـسائل:  -لعؾ  -أي الذهبل: ٓشتغالف  –يستعؿؾ طؾؿف. قؾت 

ثؼة. وقال الرتمذي: وكان حافًظا. وقال يعؼقب بـ شقبة: كان ثؼة ثبًتا. وقال يف 

سقر أطالم »تف يف: ترجؿ( هـ. 242ثؼة حافظ لف تصاكقػ. ُتُقفِّل سـة ) «:التؼريب»

 (. 162ص )« التؼريب»(، و11/398« )الـبالء

 (. 1406أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 (. 134، 1/54فتح الؿغقث ) (2)

ا بال إسـاد، فؼال: ( تعؾقؼً 2(: وذكره مسؾؿ )22/383« )هتذيب الؽؿال»قال الؿزي يف  (3)

( قال: وأخرجف 7/62« )اإلصابة»ورواه الؾقث بـ سعد، فذكره. وقال ابـ حجر يف 

 (. 337ا، ووصؾف البخاري. أي: يف الحديث )مسؾؿ معؾؼً 
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. ♀يؼقل: أقبؾت أكا وطبد الرحؿـ بـ يسار، مقلك مقؿقكة زوج الـبل  

صاري، فؼال إك ،ةِ ؿَّ بـ الحارث بـ الصِّ  (1)حتك دخؾـا طؾك أبل ]الجفؿ[

 ،فؾؼقف رجؾ ،مـ كحق بئر جؿؾ ♀: أقبؾ رسقل اهلل (2)]الجفؿ[ أبق

 ،طؾقف، حتك أقبؾ طؾك الجدار ♀ؿ طؾقف، فؾؿ يرد رسقل اهلل فسؾَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «الؽربى»(، وكذا يف روايتل الـسائل يف 337« )البخاري»رواية مسؾؿ: أبل الجفؿ، ويف  (1)

(: ققلف: طؾك 1/442« )فتح الباري»قالقا: أبل جفقؿ. قال ابـ حجر يف « الؿجتبك»و

ابـ أبل حاتؿ طـ أبقف قال: يؼال: هق الحارث بـ  أبل جفقؿ. ققؾ: اسؿف طبد اهلل، وحؽك

الصؿة. فعؾك هذا لػظة )بـ( زائدة بقـ أبل جفقؿ والحارث، وصحح أبق حاتؿ أن 

الحارث اسؿ أبقف ٓ اسؿف، وفرق ابـ أبل حاتؿ بقـف وبقـ طبد اهلل بـ جفقؿ. وقال ابـ 

جده ولؿ يقافؼ مـده: طبد اهلل بـ جفقؿ بـ الحارث بـ الصؿة، فجعؾ الحارث اسؿ 

: بؽسر الؿفؿؾة وتشديد الؿقؿ ةِ ؿَّ والصِّ طؾقف، وكلكف أراد أن يجؿع إققال الؿختؾػة فقف، 

دخؾـا طؾك أبل الجفؿ بنسؽان  «:مسؾؿ»ابـ طؿرو بـ طتقؽ الخزرجل، ووقع يف  هق:

الفاء. والصقاب أكف بالتصغقر، ويف الصحابة شخص آخر يؼال لف: أبق الجفؿ، وهق 

ٕكف قرشل، وهذا أكصاري، ويؼال: بحذف إلػ  :جاكقة وهق غقر هذاكبصاحب إ

(: أبق جفقؿ بالتصغقر، ابـ الحارث 629)«التؼريب»والالم يف كؾ مـفؿا وبنثباهتؿا. ويف 

)بؽسر الؿفؿؾة وتشديد الؿقؿ( ابـ طؿرو إكصاري، ققؾ: اسؿف طبد اهلل،  ةِ ؿَّ الصِّ بـ ا

بـ جفقؿ بـ الحارث بـ الصؿة. وققؾ: اسؿف  وقد يـسب لجده، وققؾ: هق طبد اهلل

وهق ابـ أخت أبل بـ كعب  ،الحارث بـ الصؿة. وققؾ: هق آخر غقره. صحابل معروف

( قال: لف صحبة. وكذا قال 33/209« )هتذيب الؽؿال»بؼل إلك خالفة معاوية . ويف 

هتذيب »وترجؿ لف ابـ حجر يف  .(1599)الرتجؿة « الجرح والتعديؾ»ابـ أبل حاتؿ يف 

 (. 7/62« )اإلصابة»(، ويف 12/61« )التفذيب

 الجفقؿ. «: الؿجتبك»و« الؽربى»، والـسائل يف «البخاري»ويف  (2)
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 . (1)طؾقف السالم فؿسح وجفف ويديف، ثؿ ردَّ 

ًٓ  «طقاكة أبل صحقح» يف وجاء، امعؾؼً  الؾقث طـ فرواه  . مقصق

* * * * 

 طـ] (3)الؾقث بـ شعقب ثـا: قال (2)سؾقؿان بـ الربقع ثـاحد: طقاكة أبق قال

 بـ الرحؿـ طبد طـ -ربقعة ابـ :يعـل– جعػر طـ، (4)[سعد بـ الؾقث أبقف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 369أخرجف مسؾؿ ) (1)

 سبؼت ترجؿتف.  (2)

 سبؼت ترجؿتف.  (3)

 «الؽـك وإسؿاء»، وقد أثبتـاه مـ «مسـد أبل طقاكة»ما بقـ الؿعؼقفقـ سؼط مـ  (4)

( الذي أخرج الحديث بؾػظف طـ الربقع فؼال: حدثـا الربقع بـ سؾقؿان 151)ٓبلوْ لؾدَّ 

أبق محؿد الؿرادي، قال: ثـا شعقب بـ الؾقث، طـ أبقف الؾقث بـ سعد، طـ جعػر بـ 

ربقعة، طـ طبد الرحؿـ بـ هرمز، طـ طؿقر مقلك ابـ طباس أكف سؿعف يؼقل: أقبؾت أكا 

مقلك مقؿقكة، حتك دخؾـا طؾك أبل  -لك بشارتصحػ يف الؿطبقع إ-وطبد اهلل بـ يسار 

 ♀جفؿ بـ الحارث بـ الصؿة إكصاري، فؼال أبق الجفؿ: أقبؾ رسقل اهلل 

، حتك ♀مـ كحق بئر جؿؾ، فؾؼقف رجؾ فسؾؿ طؾقف، فؾؿ يرد طؾقف رسقل اهلل 

 . طؾقف السالمفؿسح بقجفف ويديف، ثؿ ردَّ  ،أقبؾ طؾك الجدار

(، 311« )الؿجتبك»( ط. وكؿا يف 303« )ســ الؽربىال»وكذلؽ أخرجف الـسائل يف 

فؼال: أخربكا الربقع بـ سؾقؿان قال: حدثـا شعقب بـ الؾقث، طـ أبقف، طـ جعػر بـ 

 ربقعة. 

( فؼال: كا الربقع بـ سؾقؿان الؿرادي، 274« )صحقحف»وكذا أخرجف ابـ خزيؿة يف 

 قعة. طـ الؾقث، طـ جعػر بـ رب -يعـل: ابـ الؾقث-أخربكا شعقب 

، «بشار»إلك: « الؽـك وإسؿاء»ٓبل تصحػ يف وْ يف رواية الدَّ « يسار»هذا. ولػظ: 

(، وهق طبد اهلل بـ يسار أخق ططاء بـ 337والضبط مـ أبل طقاكة والـسائل والبخاري )

=  
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 يسار بـ اهلل وطبد أكا أقبؾت: يؼقل سؿعف أكف طباس ابـ مقلك طؿقر طـ، هرمز 

 بـ (1)الجفؿ أبل طؾك دخؾـا حتك ♀ الـبل زوج مقؿقكة مقلك

 اهلل رسقل أقبؾ: (2)الجفؿ أبق فؼال ،إكصاري الصؿة بـا الحارث

 اهلل رسقل يرد فؾؿ ،طؾقف سؾؿ رجؾ فؾؼقف، جؿؾ بئر كحق مـ ♀

 طؾقف رد ثؿ، ويديف بقجفف فؿسح الجدار طؾك أقبؾ حتك ،♀

 . (3)السالم

* * * * 

 :طـد رواية الحديث التالل أيًضاوما جاء * 

طـ  ،أبل، حدثـل سعد بـ قثالؾ بـ شعقب بـ الؿؾؽ طبد وحدثـلقال:  

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: ققلف: أقبؾت أكا وطبد اهلل بـ يسار هق أخق 1/441« )الػتح»يف -يسار، قال ابـ حجر 

تابعل الؿشفقر، ووقع طـد مسؾؿ يف هذا الحديث طبد الرحؿـ بـ يسار ططاء بـ يسار ال

وهق وهؿ، ولقس لف يف هذا الحديث رواية، ولفذا لؿ يذكره الؿصـػقن يف رجال 

  «.الصحقحقـ»

ٓبل وْ وكذا طـد الدَّ  ،«مسؾؿ»كؿا يف « أبق الجفؿ»كذا تابع أبق طقاكة مسؾًؿا، فجاء طـده  (1)

غقر « أبق الجفقؿ»(. هذا وقد ذكر كـقتف 547« )ح معاين أثارشر»كؿا ذكركا، وكذا يف 

(، والؼاسؿ بـ 17541« )الؿسـد»(، وأحؿد يف 329« )الســ»مـ ذكركا: أبق داود يف 

(، وابـ خزيؿة يف 675، 671« )ســف»(، والدارقطـل يف 61« )الطفقر»سالم يف كتابف 

« الســ الؽربى»قفؼل يف (، والب805« )صحقحف»(، وابـ حبان يف 274« )صحقحف»

 (، وغقرهؿ. 990)

 كسابؼف.  (2)

 (. 888أخرجف أبق طقاكة ) (3)
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 بـ الرحؿـ طبد بـ سؾؿة أبل، طـ شفاب ابـ، طـ طؼقؾ حدثـل، قال: جدي 

 الؿسؾؿقـ مـ رجؾ أتك: قال، أكف هريرة أبل ـ، طالؿسقب بـ، وسعقد طقف

، زكقت، إين اهلل رسقل يا، فـاداه، فؼال: الؿسجد يف وهق، ♀ اهلل رسقل

، فلطرض زكقت، إين اهلل رسقل يا: لف، فؼال وجفف تؾؼاء، فتـحك طـففلطرض 

 دطاه شفادات أربع كػسف طؾك شفد، فؾؿا مرات أربع طؾقف ذلؽ كثـَّ ، حتك طـف

ـُقنٌ  َأبَِؽ » ، فؼال:اهلل رسقل ، فؼال كعؿ: قال «؟َأْحَصـَْت  َفَفْؾ »، قال: ٓ: قال «؟ُج

 مـ فلخربين: شفاب ابـ. قال «َفاْرُجُؿقه ،بِفِ  اْذَهُبقا»: ♀ اهلل رسقل

، فؾؿا بالؿصؾك ـاه، فرجؿرجؿف فقؿـ فؽـت، يؼقل: اهلل طبد بـ جابر سؿع

 ، فرجؿـاه. بالحرة، فلدركـاه هرب الحجارة أذلؼتف

 بـ خالد بـ الرحؿـ طبد طـا ، أيًض الؾقث ورواهيف الرواية التل بعدها: 

 . (1)مثؾف اإلسـاد هبذا شفاب ابـ، طـ مسافر

 ؼفا طـ الؾقث بـ سعد.فعؾَّ 

* * * * 

 «:مسـده»ووصؾفا أبق طقاكة يف  * 

اذَ زَ رَّ حدثـا طثؿان بـ ُخ  قال:  
(2)، ......................................... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1691أخرجف مسؾؿ ) (1)

البصري أبق طؿرو الحافظ، وقد يـسب إلك  اذَ زَ رَّ هق: طثؿان بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ ُخ  (2)

َقرِ »جد أبقف. كعتف يف  أكطاكقة وطالؿفا. قال بؼقلف: الحافظ الثبت شقخ اإلسالم، كزيؾ « السِّ

مـده: كان أحد الحػاظ. قال الحاكؿ: ثؼة ملمقن. قال ابـ ابـ أبل حاتؿ: صدوق. وقال 

، وققؾ: يف أول التل (هـ 281ثؼة مـ صغار الحادية طشرة. ُتُقفِّل سـة ) «:التؼريب»يف 

=  
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، (3)طػقر بـ كثقر بـ سعقد بـ اهلل (2)طبقد وحدثـا ،(ح) (1)رٍ قْ ػَ ثـا سعقد بـ طُ 

 بـ خالد بـ الرحؿـ طبد طـ، سعد بـ الؾقث حدثـل: قال أبل حدثـل: قال

 مـ رجؾ أتك: فقف وقال، ومتـف اإلسـاد هذا بؿثؾ، شفاب ابـ طـ، الػفؿل فرمسا

 اهلل رسقل يا: فؼال، فـاداه الؿسجد يف وهق، ♀ اهلل رسقل الؿسؾؿقـ

 وقال، طـف أطرض الذي فِ فِ ْج وَ  ؼِّ ِش لِ  فتـحك ،طـف فلطرض -كػسف يريد- زكقت إين

 :فؼال، ♀ اهلل رسقل دطاه شفادات أربع كػسف طؾك شفد فؾؿا: فقف

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 385)ص « التؼريب»(، و13/378) «سقر أطالم الـبالء»بعدها. ترجؿتف يف 

قر بـ مسؾؿ بـ يزيد بـ إسقد إكصاري مقٓهؿ أبق طثؿان ػَ سعقد بـ كثقر بـ طُ هق:  (1)

َقرِ »كعتف يف الؿصري.  بؼقلف: اإلمام الحافظ العالمة إخباري الثؼة. وقال: وكان ثؼة « السِّ

إماًما مـ بحقر العؾؿ. وقال يحقك بـ معقـ: رأيت بؿصر ثالث طجائب: الـقؾ، 

الذهبل: حسبؽ أن يحقك إمام الؿحدثقـ اكبفر  :أي-. قؾت وإهرام، وسعقد بـ طػقر

«: التؼريب»ٓبـ طػقر. وقال: مـ كان يف سعة طؾؿ سعقد، فال غرو أن يـػرد. وقال يف 

صدوق طالؿ بإكساب وغقرها. قال الحاكؿ: يؼال: إن مصر لؿ تخرج أجؿع لؾعؾقم 

 هـ(.  226) مـف. وقد رد ابـ طدي طؾك السعدي يف تضعقػف. ُتُقفِّل سـة

 (. 240ص )« التؼريب»(، و10/583« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

إلك طبد اهلل، وقد ذكره طؾك الصقاب: « مسـد أبل طقاكة»وقد تحرف اسؿ طبقد اهلل يف  (2)

 (، وغقرهؿا. 4594(، و)1570طبقد اهلل، كؿا يف ح )

قال ابـ حبان: يروي طـ الثؼات ر الؿصري. قْ ػَ هق: طبقد اهلل بـ سعقد بـ كثقر بـ طُ  (3)

إشقاء الؿؼؾقبات، وٓ يشبف حديثف حديث الثؼات، ٓ يجقز آحتجاج بخربه إذا اكػرد. 

سعقد بـ طػقر مستؼقؿ الحديث، فؾعؾ البالء فقفؿا مـ  «:الؽامؾ»وقال ابـ طدي يف 

 ابـف. مات سـة ثالث وسبعقـ ومائتقـ. 

 (. 2/67« )الؿجروحقـكتاب »و(، 5/328« )لسان الؿقزان»ترجؿتف يف: 



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة يأب مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
041 

 
 .(1)الحديث«... ُجـُقٌن؟ َأبَِؽ »

* * * * 

 (عغزة الجالجة الفائدة :)املوقوف رفع : 
 فتليت، كحقهؿا أو فعؾف، أو ققلف مـ الصحابل طؾك مقققفة الرواية تليت قد

«  صحقح مسؾؿ» والؿقققفات يف ،(2)برفعفا فتصرح لؾرواية إخرى الطرق

، ٓ يف أصؾف، وقد «صحقحف»مسؾؿ يف مؼدمة قؾقؾة، ثؿ إن معظؿفا أوردها اإلمام 

ا، وغالب ما أورده مـ الؿقققف يتعؾؼ بؿسائؾ ا ٓ مؼصقدً أخرج جؿقعفا تبعً 

ما أورده خارج الؿؼدمة يتعؾؼ بؿـاسبات ورود أحاديث  رواية الحديث، وجؾ  

مرفقطة، وقد جؿع الحافظ ابـ حجر مقققفات مسؾؿ يف جزء صغقر سؿاه: 

 «. صحقح مسؾؿ مـ الؿقققف القققف طؾك ما يف»

* * * * 

 (عغزة الزابعة الفائدة :)الضيد يف األمساء بعض تصخيح: 
 «: صحقح مسؾؿ»جاء يف * 

، سػقان طـا ، جؿقعً كؿقر، وابـ حرب بـ، وزهقر شقبة أبل بـ بؽر أبق حدثـا

، إطؿك الشاطر العباس أبل، طـ طؿرو،، طـ طققـة بـ سػقان حدثـا: زهقرقال 

، فؾؿ الطائػ أهؾ ♀ اهلل رسقل حاصر، قال: طؿرو بـ هللا طبدطـ 

ا: »فؼال ،اشقئً  مـفؿ يـؾ  ؟كػتتحف ولؿ كرجع: أصحابفقال  «اهَّللُ  َشاءَ  إِنْ  َقافُِؾقنَ  إِكَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6263أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 (.1/323« )الـؽت طؾك ابـ الصالح» (2)
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، فلصاهبؿ طؾقف، فغدوا «اْلِؼَتالِ  َطَؾك اْغُدوا»: ♀ اهلل رسقل لفؿ فؼال 

ا: »♀ اهلل رسقل لفؿ. فؼال جراح  فلطجبفؿ، قال: «َغًدا َقافُِؾقنَ  إِكَّ

 . (1)♀ اهلل رسقل، فضحؽ ذلؽ

 .)طبد اهلل بـ طؿرو( :فذكر أن الحديث طـ

* * * * 

  :(وطـ )طبد اهَّلل بـ طؿر :وجاء طـد أبل طقاكة* 

ثـا سػقان بـ  -ببغداد-(2)فؼال: حدثـا زكريا بـ يحقك بـ أسد الؿروزي

طبد اهلل بـ طؿرو طققـة، طـ طؿرو بـ ديـار، طـ أبل العباس الشاطر، طـ 

،  ا، قال: أهؾ الطائػ، فؾؿ يـؾ مـفؿ شقئً  ♀قال: حاصر الـبل

ا» فؼال لفؿ  ؟، فؼال الؿسؾؿقن: أكرجع ولؿ كػتحف«اهَّللُ  َشاءَ  إِنْ  َغًدا َقافُِؾقنَ  إِكَّ

فلصاهبؿ جراح،  ،، فغدوا طؾقف«اًد غَ  اْلِؼَتالِ  َطَؾك اْغُدوا: »♀اهلل  رسقل

ا: »♀فؼال لفؿ رسقل اهلل   ،، فلطجبفؿ ذلؽ«اهَّللُ  َشاءَ  إِنْ  َغًدا َقافُِؾقنَ  إِكَّ

 . (3)♀فضحؽ الـبل 

* * * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1778أخرجف مسؾؿ ) (1)

قَرِ »ويف(. كعتف يف هق: زكريا بـ يحقك بـ أسد الؿروزي، الؿؾؼب )زكرُ  (2) بؼقلف: « السِّ

فؾؿ  ،«الضعػاء»اب الشقخ الؿحدث الصدوق. وقال: وقد ذكره أبق الػتح إزدي يف كت

 يصب. قال الدارقطـل: ٓ بلس بف. 

 (. 9/4476« )تاريخ بغداد»(، و12/347« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 6765أخرجف أبق طقاكة ) (3)
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، ثـا سػقان، ثـا طؿرو بـ ديـار، (2)، ثـا الحؿقدي(1)فقيَ ق  حدثـا محؿد بـ َح 

يؼقل: سؿعت  -وَخ ر  السائب بـ فَ  :واسؿف-قال: سؿعت أبا العباس إطؿك 

 ♀لؿا حاصر رسقل اهلل طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب، يؼقل: 

 . (3)فذكر مثؾف ، الطائػ

 اهلل طبد: قالقا وغقره إكصاري مقسك بـ إسحاق أن بؾغـل: طقاكة أبق قال 

 بـ اهلل طبد: فؼالقا ويضبط ،يػفؿ مؿـ أصحابف مـ طـف ورواه، طؿرو بـا

 . (4)طؿر

 يف هق هؽذا( طؿرو بـ اهلل طبد: )«شرحف طؾك صحقح مسؾؿ»قال الـقوي يف 

 بـ طؿرو ابـ وهق)بػتح العقـ(،  ؿروطَ  بـ اهلل طبد طـ« مسؾؿ صحقح» كسخ

 ابـ طـ إصقل أهؾ وأكثر ،الجؾقدي رواية يف هق كذا: الؼاضل قال. العاص

  الخطاب بـ طؿر ابـ :صقابف: طؾل أبق الشفقد الؼاضل وقال: قال. هامان

  سعقدم أبق وذكره... الدارقطـل صقبف وكذا، البخاري ذكره كذا. ؓ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: 2/360« )اإلكؿال»هق: محؿد بـ يحقك بـ مقسك إسػرايقـل. قال ابـ ماكقٓ يف  (1)

معجؿة باثـتقـ مـ تحتفا، ففق: محؿد بـ يحقك بـ مقسك أبق ف، بقاء قبؾ القاو قيَ ق  وأما َح 

قَرِ »طبد اهلل إسػرايقـل، يؾؼب يحقك حققيف. كعتف الذهبل يف  ( بؼقلف: 12/360) «السِّ

لؼب ٕبقف يحقك. « حققيف»وققؾ: إن «. حققيف»الحافظ، الؿجقد، إسػرايقـل، يؾؼب 

بـ ماكقٓ: أحد الؿؽثريـ يف الرحؾة وقال: وكان الحافظ أبق طقاكة يػتخر بف. وقال ا

والسؿاع والتثبت. مات يقم الرتوية مـ ذي الحجة، سـة تسع وخؿسقـ ومائتقـ طـ 

 كقػ وسبعقـ سـة.

 سبؼت ترجؿتف.  (2)

 (. 6766أخرجف أبق طقاكة ) (3)

 (. 4/283« )مسـد أبل طقاكة» (4)
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 البخاري إلك امضافً  الخطاب بـ طؿر ابـ طـ «إصراف» يف الدمشؼل 

 .  طؿر ابـ مسـد يف« الصحقحقـ بقـ الجؿع» يف الحؿقدي وذكره... ومسؾؿ

حدثـا سػقان، حدثـا طؿرو، طـ أبل العباس، طـ » «:مسـده»يف  أحؿد ورواه

أن الـبل ابـ طؿر  ،ابـ طؿرو؟ قال: ٓ ققؾ لسػقان: ،طبد اهلل بـ طؿر

 (. 4588) «الؿسـد» «.... ♀

 يف الطائػ غزوة باب، الؿغازي كتاب يف البخاري أخرجف الحديث وهذا

 التقحقد، كتاب ويف .والضحؽ التبسؿ باب إدب، كتاب  ويف .ثؿان سـة شقال

 . (1)واإلرادة الؿشقئة يف باب

* * * * 

 طـد مسؾؿ الحديث الثاين:  أيًضاوجاء * 

، طـ وكقع حدثـا: قآ -لزهقروالؾػظ - كريب، وأبق ربح بـ زهقر حدثـا

 اهلل رسقل  اك: ال، قهريرة أبل، طـ الحـػل كثقر أبل، طـ طؿار بـ طؽرمة

 ِمـُْفَؿا َواِحدٍ  ُكؾُّ  ُيـَْبُذ »، وقال: والتؿرر ْس ، والبُ والتؿر الزبقب طـ ♀

 . (2)«ِحَدتِفِ  َطَؾك

، طؿار بـ طؽرمة، حدثـا ؿالؼاس بـ هاشؿ حدثـا، حرب بـ زهقر وحدثـقف

، هريرة أبقحدثـل  -ي  رِ بَ الغُ  كثقر أبق :وهق- ةَ ـَ يْ ذَ أُ  بـ الرحؿـ طبد بـ يزيدحدثـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هق مبقـ صريًحا يف رواية قال محؼؼق الؿسـد: هق طبد اهلل بـ طؿر بـ الخطاب، كؿا  (1)

 ( آختالف يف ذلؽ، فاكظره إن شئت.8/44»)الػتح»أحؿد، وقد ذكر الحافظ يف 

 (. 1989أخرجف مسؾؿ ) (2) 
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 . (1)بؿثؾف ♀ اهلل رسقل قالقال: 

 . ةَ ـَ يْ ذَ يزيد بـ طبد الرحؿـ بـ أُ  :أكف ،يَّ رِ بَ مسؾؿ أن أبا كثقر الغُ  َف رَّ عَ فَ 

* * * * 

 :قح لذلؽولؽـ جاء طـد أبل طقاكة تصح* 

، قال: (3)ثـا الـضر بـ محؿد ، قال:(2)قال: حدثـا أحؿد بـ يقسػ السؾؿل 

 ؓ ، قال: سؿعت أبا هريرة ي  رِ بَ الغُ ثـا طؽرمة بـ طؿار، قال: ثـا أبق كثقر 

بِقَب  التَّْؿرَ  َتـْبُِذوا ٓ: »♀يؼقل قال: رسقل اهلل   اْلُبْسرَ  َوٓ َجِؿقًعا، َوالزَّ

 .(4)«ِحَدةٍ  َطَؾك ِمـُْفَؿا َواِحدٍ  ُكؾَّ  َواْكبُِذوا َجِؿقًعا، َوالتَّْؿرَ 

* * * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1989)بعد أخرجف مسؾؿ  (1)

 بِ ؾَّ فَ هق: أحؿد بـ يقسػ بـ خالد الؿُ  (2)
 
إزدي أبق الحسـ الـقسابقري السؾؿل،  ل

قَرِ »كعتف يف «. حؿدان»الؿعروف بـ  بؼقلف: اإلمام الحافظ الصادق، كان محدث « السِّ

خراسان يف زماكف. قال مسؾؿ: ثؼة. وقال الدارقطـل: ثؼة كبقؾ. وقال الخؾقؾل: ثؼة 

وقال: « الثؼات»ملمقن. قال الحاكؿ: هق أحد أطالم الحديث كثقر. وذكره ابـ حبان يف 

، وققؾ (هـ264افظ ثؼة. ُتُقفِّل سـة )ح «:التؼريب»كان راوًيا لعبد الرزاق ثبتًا فقف. قال يف 

(، 12/384« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: هـ(، ولف إحدى وثؿاكقن سـة.  263)

 (. 86ص )« التؼريب»و

 ِش رَ هق: الـضر بـ محؿد بـ مقسك الجُ  (3)
 
 امِ ؿَ أبق محؿد القَ  ل

 
، مقلك بـل أمقة. قال ل

وذكره ابـ حبان يف  ...إلقف ُت ؾْ َح رَ العجؾل: ثؼة، روى طـ طؽرمة بـ طؿار ألػ حديث 

هتذيب »ترجؿتف يف: ثؼة لف أفراد. «: التؼريب»وقال: ربؿا اكػرد. وقال يف «، الثؼات»

 (. 562)ص « لتؼريبا»(، و29/402« )الؽؿال

 (. 8018أخرجف أبق طقاكة ) (4)
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 بنسـاده طؽرمة ثـا: قال ،(2)القلقد أبق ثـا :قال ،(1)يعؼقب بـ يقسػ حدثـا

 «. ِحَدتِفِ  َطَؾك ِمـُْفَؿا َواِحدٍ  ُكؾُّ  َوْلَقـْبُِذوا» :مثؾف

 بـ الرحؿـ دطب بـ يزيد :السحقؿل كثقر أبق: (3)ي  زِ جْ السِّ  داود أبق قال

 .(4)ةَ ـَ يْ ذَ أُ 

 . ةَ ـَ يْ ذَ أُ  مـ أصح وهق ،(5)ةَ ؾَ قْ ػَ غُ   ابـ: وقالقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هق: الؼاضل يقسػ بـ يعؼقب بـ إسؿاطقؾ بـ حؿاد بـ زيد بـ درهؿ إزدي  (1)

 هؿ البصري إصؾ البغدادي. مقٓ

قَرِ »كعتف يف  بؼقلف: صاحب التصاكقػ يف الســ، اإلمام الحافظ الػؼقف الؽبقر الثؼة. « السِّ

وقال: حرص طؾقف أهؾف، فن اؿ بقت طؾؿ. وقال: وكان أسـد أهؾ زماكف ببغداد. قال 

 هـ(.  297الخطقب: كان ثؼة صالًحا طػقًػا مفقًبا سديد إحؽام. ُتُقفِّل سـة )

 (. 14/761« )البداية والـفاية»(، و14/85) «سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

هق: هشام بـ طبد الؿؾؽ الباهؾل مقٓهؿ، أبق القلقد الطقالسل البصري. كعتف يف  (2)

قَرِ » بؼقلف: اإلمام الحافظ الـاقد شقخ اإلسالم. قال ابـ حـبؾ: أبق القلقد متؼـ.  «السِّ

ثقـ. وقال وقال: أبق القلقد  َم طؾقف الققم أحًدا مـ الؿحدِّ الققم شقخ اإلسالم، ما أقدِّ

ثؼة ثبت. ُتُقفِّل سـة «: التؼريب»وقال يف العجؾل: بصري ثؼة ثبت يف الحديث. 

 (. 573ص )« التؼريب»و (،10/341« )سقر أطالم الـبالء». ترجؿتف يف: (هـ227)

 سؾقؿان بـ إشعث صاحب الســ. سبؼ أن بقَّـا أكف هق: أبق داود السجستاين  (3)

 ؿِ قْ حَ هق: أبق كثقر الس   (4)
 
)بضؿ الؿعجؿة وفتح الؿقحدة(  ي  رِ بَ بؿفؿؾتقـ مصغر الغُ  ل

، أو ابـ ةَ ـَ يْ ذَ القؿامل إطؿك، ققؾ: هق يزيد بـ طبد الرحؿـ، وققؾ: يزيد بـ طبد اهلل بـ أُ 

الـسائل: ثؼة. وذكره ابـ حبان غػقؾة )بؿعجؿة وفاء مصغًرا(. قال أبق حاتؿ وأبق داود و

ق  «.الثؼات»يف  بقـ يزيد بـ أذيـة، وبقـ يزيد بـ  -ابـ حبان  :أي –قال ابـ حجر: وفرَّ

 ثؼة، مـ الثالثة. «: التؼريب»غػقؾة الشامل، وغػقؾة )بضؿ الؿعجؿة، وفتح الػاء(. قال يف 

 (. 668« )التؼريب»(، و34/221« )هتذيب الؽؿال»ترجؿتف يف: 

كؼاًل طـ أبل طقاكة، وطؾك « هتذيب التفذيب»و ،«هتذيب الؽؿال»ا الصقاب، كؿا يف كذ (5)

=  
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كؿا ذكر ذلؽ  ،طؾك تصحقح أبل طقاكة لالسؿ يف كتب الرتاجؿ دَ ؿِ وقد اطتُ  

تبصقر الؿـتبف بتحرير »وما ذكره ابـ حجر يف  ،(1)«هتذيب الؽؿال»الؿزي يف 

 ةل صاحب أبل هريرة. وكسبؿِ قْ حَ ل الس  ؾِ قْ ػَ يزيد بـ طبد الرحؿـ الغُ  (2)«الؿشتبف

 .«قنؽُ ة بـ السَّ امَ ؽَ إلك غػقؾة بـ طقف بـ سؾؿة بـ ُش 

التؽؿقؾ يف الجرح والتعديؾ ومعرفة الثؼات »وذكر ذلؽ ابـ كثقر يف كتابف 

 .(3)«والضعػاء والؿجاهقؾ

أن آسؿ الصحقح لقزيد بـ طبد الرحؿـ بـ  :يزِ جْ ـ ققل أبل داود السِّ فبقَّ 

 . ةَ ؾَ قْ ػَ أكف ابـ غُ  ،ةَ ـَ يْ ذَ أُ 

* * * * 

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وققل أبل داود الذي هق إصؾ طؾك الصقاب، أي بؾػظ:  ،«التؼريب»الصقاب ذكره يف 

 (. 3678« )ســف»يف « ةَ ؾَ قْ ػَ غُ »

 «. طؼقؾة»أما يف أبل طقاكة فؼد تصحػ إلك: 

أي:  –: وبغقـ معجؿة، وفاء وزن إول (، قال3/1017« )تبصقر الؿـتبف»ويف 

إلك  فُ بَ َس كَ ل، صاحب أبل هريرة. وَ ؿِ قْ حَ يزيد بـ طبد الرحؿـ الغػقؾل الس   - لؾِ قْ ػَ الغُ 

 .قنِ ؽُ بـ السَّ  ةَ امَ ؽَ بـ طقف بـ سؾؿة بـ ُش  ةَ ؾَ قْ ػَ غُ 

( قال: الُغَػْقؾل بضؿ الغقـ الؿعجؿة، وفتح الػاء، 10/68لؾسؿعاين )« إكساب»ويف 

ؽقن القاء آخر الحروف، ويف آخرها الالم، هذه الـسبة إلك غػقؾة، وأبق كثقر يزيد بـ وس

 . ةَ ؾَ قْ ػَ غُ  :بدل ةَ ـَ يْ ذَ ل، كسب إلك جده، هق ابـ أُ ؾِ قْ ػَ ل الغُ ؿِ قْ حَ طبد الرحؿـ بـ غػقؾة الس  

 (.34/224« )هتذيب الؽؿال» (1)

 (.3/1017« )تبصقر الؿـتبف بتحرير الؿشتبف» (2)

 (.3/395« )ؽؿقؾ يف الجرح والتعديؾ ومعرفة الثؼات والضعػاء والؿجاهقؾالت» (3)
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  إيزاد حديح املدتلط مً طزيل مً مسع ميُ قبل عغزة اخلامضة)الفائدة( :)

 اختالطُ(
 قال: «صحقح مسؾؿ»ومثال ذلؽ ما جاء يف 

طـ  ،طـ حصقـ ،حدثـا طبداهلل بـ إدريس ،وحدثـا أبق بؽر بـ أبل شقبة 

قبح اهلل  :فؼال ،ا يديفطؾك الؿـرب رافعً  رأى بشر بـ مروان :ة قالبَ يْ وَ طؿارة بـ رُ 

 هِ دِ قَ بِ  قَل ؼُ يَ  نْ ك أَ ؾَ طَ  يدُ زِ ا يَ مَ  ♀لؼد رأيت رسقل اهلل  ،هاتقـ القديـ

 .(1)اْلُؿَسبَِّحةِ  فِ قْ عَ بَ نْص بِ  ارَ َش أَ وَ  ،اذَ ؽَ هَ 

 ، قال:«ةمسـد أبل طقاك»وجاء يف * 

سػقان طـ حصقـ  ، حدثـا(3)، حدثـا الػريابل(2)يزِّ غَ حدثـا أبق العباس الْ  

ا يديف طؾك بـ طبد الرحؿـ، طـ طؿارة بـ رؤيبة، قال: رأى بشر بـ مروان رافعً ا

  قَل ُس رَ  ُت يْ أَ رَ  دْ ؼَ ف طؿارة، وقال: لَ فسبَّ  ،الؿـرب يقم الجؿعة
ِ
ا مَ وَ  ،♀ اهلل

 .(4)ةِ ابَ السبَّ بِ  ارَ َش أَ ا، وَ ذَ ؽَ  هَ َّٓ إِ  قُل ؼُ يَ 

سؿع مـف حقث  ،ان الثقريسػقطـ حصقـ مـ صريؼ  ةهـا رواه أبق طقاك

(، 136) «الؽقاكب الـقرات»و ،(739/ 2) «شرح طؾؾ الرتمذي»كؿا يف  ،اقديؿً 

 .فالحديث مـ صحقح حديثف

* * * * 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.847صحقح مسؾؿ ) (1)

 (.322) «تؼريب التفذيب» .طبد اهلل بـ محؿد بـ طؿرو بـ الجراح إزدي ثؼة (2)

 (.515)« تؼريب التفذيب»محؿد بـ يقسػ الضبل مقٓهؿ ثؼة  (3)

 (.2766بل طقاكة )أمسـد  (4)
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  (الضادصة عغزة الفائدة :)وحديجية وفكَية عكدية فوائد : 
 :فػل مسائؾ العؼقدة* 

سػ ا طؾك الحديث الذي رواه: حدثـا أحؿد بـ يققال أبق طقاكة معؾؼً 

 ؿِ ؾَ الس  
 
وحدثـا محؿد بـ يحقك قال: ثـا أبق  (ح) .قال: ثـا الـضر بـ محؿد ل

ؾ قال: ثـا طبد اهلل بـ طباس قال: قْ مَ القلقد قال: ثـا طؽرمة بـ طؿار قال: ثـا أبق زُ 

ثـا طؿر بـ الخطاب قال: لؿا كان يقم خقرب قتؾ أكاس مـ أصحاب رسقل اهلل 

ؾ تِ فؼالقا: قُ  ،وا برجؾر  ا حتك مَ قدً فجعؾقا يؼقلقن: قتؾ فالن شف ،♀

 َطَباَءةٍ  فِل الـَّارِ  فِل َرَأْيُتفُ  إِكِّل َكالَّ : »♀ا. فؼال رسقل اهلل فالن شفقدً 

َفا، َفا ُبْرَدةٍ  َأوْ  َغؾَّ َـ  َيا: »♀، ثؿ قال رسقل اهلل «َغؾَّ  فِل َكادِ  اْلَخطَّاِب  ْب

َّٓ  اْلَجـَّةَ  َيْدُخُؾ  َٓ : الـَّاسِ  أٓ إكف ٓ يدخؾ الجـة إٓ  :قال: فـاديت«. ِمـُقنَ اْلُؿمْ  إِ

فـاديت.  ،الؿممـقن. هذا لػظ أبل الـضر، وحديث محؿد بؿعـاه، وقال: فؼؿت

 رواه أبق طبقد اهلل القراق، طـ أبل طاصؿ، طـ طؽرمة مثؾف. 

 : قال أبق طقاكة* 

ًٓ  ♀يف حديث أبل هريرة أن الـبل  قد صحَّ  فُ » أن يـادي: أمر بال  َأكَّ

َّٓ  اْلَجـَّةَ  َيْدُخُؾ  َٓ  َّٓ  اْلَجـَّةُ  َيْدُخُؾ  َٓ » ىادَ ـَ ، وأمر طؿر أن يُ «َمْسَؾَؿةٌ  َكْػٌس  إِ  إِ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] :، وقال اهلل تبارك وتعالك«اْلُؿْمِمـُقنَ 

، وقد وصػ اهلل صػة الؿممـقـ }آل عمران{ [   چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]فؼال:  ،ويف سقرة الؿممـقن ،يف أول سقرة إكػال

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ
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 :، وقال{3-1: }األنفال [ڇ]إلك ققلف:  [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

-1: }املؤمنون [گ گ ک ک ک]إلك ققلف:  [ٻ ٻ ٱ]

11}. 

  انَ رَّ : وسللت الؿزين يف أول ما وقع الخرب إلقـا بؿصر أن بحَ قال أبق طقاكة 

بقـ أهؾ الحديث يف هذه الؿسللة، فسللتف طـ اإليؿان واإلسالم، فؼال اختالف 

كان بؾغـا طـ أحؿد بـ حـبؾ أكف فرق بقـفؿا، وزطؿ أن  ،لل: هؿا واهلل واحد

حؿاد بـ زيد فرق بقـفؿا، ثؿ حدثـا بف صالح بـ أحؿد بـ حـبؾ، طـ أبقف بذلؽ، 

 َٓ : »♀ فؼال لل الؿزين: هؿا واحد. فاحتججت طؾقف بحديث الـبل

اكِل َيْزكِل ـَ  الزَّ ـٌ  َوُهقَ  َيْزكِل ِحق وإحاديث التل  ،وبؼقل الزهري يف ذلؽ، «ُمْمِم

فسللف طـ اإليؿان، وسللف طـ  ،♀جاءت يف أن جربيؾ جاء إلك الـبل 

 ک ڑ]ر، فرأيتف ٓ يرجع طـ ققلف، وقؾت لف: َخ اإلسالم يف أحاديث أُ 

ذه استسؾؿـا. فؼال لل قال: ه {11}احلجرات: [ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

}آل  [ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]فقؿا قال: قال اهلل تبارك وتعالك: 

 ڃ ڃ]وقال لل: ويحؽ أفديـ أطالها طـد اهلل؟ قال اهلل:  ،{18عمران:

إسؿاطقؾ الؼاضل يؼقل: إ اؿا وكذلؽ كان  ،{11}آل عمران: [ چ چ چ چ

 .(1)واحد

 :الػؼفقة الؿسائؾ كاحقة مـ أما* 

طقاكة مـ أئؿة الشافعقة، وهق الذي كؼؾ مذهب الشافعل إلك ذكركا أن أبا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 137بق طقاكة )أخرجف أ (1)
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 :بعض أققالف يف مسائؾ الػؼف وإحؽام، مـفا «مستخرجف»)أسػرايقـ( فتجد يف   

قال: ثـا مسؽقـ  اين رَ بُ زْ ما جاء يف الحديث: حدثـا أحؿد بـ  طبد الرحؿـ الؽُ 

كالهؿا  ،قة بـ القلقدصل قال: ثـا بؼؿْ وحدثـا أحؿد بـ الػرج الحِ  (ح) .بـ بؽقرا

كان  ♀قال: ثـا شعبة، طـ هشام بـ زيد، طـ أكس بـ مالؽ، أن الـبل 

 . (1)«كسائف بغسؾ واحد»يطقف طؾك كسائف بغسؾ واحد. زاد بؼقة: 

يعارض هذه إخبار يف إيجاب  :ققلف طـ الحديث -بعد ذلؽ-فذكر 

 .(2)القضقء

* * *  * 

 :ققلف طقاكة أبل مسـد يف وجاء* 

عِ رِّ قَ ، ثـا محاضر بـ الؿُ (3)اينرَّ ا أبق داود الحَ حدثـ 
، ثـا هشام بـ (4)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 798أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 (. 1/261ٓبـ قدامة )« الؿغـل»اكظر:  (2)

 سبؼت ترجؿتف. (3)

 اكِ دَ ؿْ الفَ  عِ رِّ قَ هق: محاضر بـ الؿُ  (4)
 
. قال أبق زرطة: صدوق. وقال أبق حاتؿ: لقس ل

قد روى ؽتب حديثف. وقال الـسائل: لقس بف بلس. وقال أبق أحؿد بـ طدي: بالؿتقـ، يُ 

طـ إطؿش أحاديث صالحة مستؼقؿة، ولؿ أر يف أحاديثف حديثا مـؽًرا فلذكره، إذا روى 

، واستشفد بف البخاري، وروى لف مسؾؿ حديًثا «الثؼات»طـف ثؼة. وذكره ابـ حبان يف 

صدوق لف أوهام مـ التاسعة، مات سـة ست «: التؼريب»واحًدا متابعة. وقال يف 

 ومائتقـ. 

(، 10/51« )هتذيب التفذيب»(، و27/258« )هتذيب الؽؿال»ترجؿتف يف: 

 (. 521ص )« التؼريب»و
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 مـ بـل قريظة تزوج امرأة، ، طـ أبقف، أن طائشة، أخربتف أن رجاًل (1)طروة

لقـزطفا مـف، فؼال:  ♀فطؾؼفا، فتزوجفا رجؾ مـفؿ، فلتت الـبل 

ـَ » َ  ِؽ َزْوجِ  إَِلك َتْرِجِعل َأنْ  َأُترِيِدي ْٕ لِ ا : واهلل يا رسقل اهلل، ما معف إٓ فؼالت« ؟وَّ

 . (2)«ُطَسْقَؾَتِؽ  َوَيُذوَق  ُطَسْقَؾَتُف، َتُذوِقل َحتَّك ٓ،»مثؾ الفدبة. قال: 

، ثـا طؾل بـ (4)، ثـا محؿد بـ سعقد(3)فقيَ ق  : حدثـا محؿد بـ َح وحديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَرِ »هق: هشام بـ طروة بـ الزبقر بـ العقام إسدي. كعتف يف  (1) بؼقلف: اإلمام الثؼة « السِّ

شقخ اإلسالم. وقال ابـ سعد: ثؼة حجة، وقال أبق حاتؿ: إمام. قال أبق كعقؿ: ُتُقفِّل سـة 

 ومائة، وققؾ: سـة ست، وتؽؾؿ فقف مالؽ وغقره. خؿس وأربعقـ 

وقال أبق حاتؿ وابـ سعد والعجؾل: ثؼة. زاد أبق حاتؿ: إمام يف الحديث. وزاد ابـ سعد: 

وقال يعؼقب بـ شقبة: ثبت، ثؼة. روى لف الجؿاطة. وقال يف ثبت كثقر الحديث حجة. 

(، ولف سبع وثؿاكقن هـ146ثؼة فؼقف، ربؿا دلس مـ الخامسة، مات سـة )«: التؼريب»

 سـة )ع(. 

َػ بلمٍر مردوٍد: هشام بـ « هدي الساري»وقال ابـ حجر يف  يف الؼسؿ الثاين فقؿـ ُضعِّ

 طروة ذكر بالتدلقس أو اإلرسال. 

(، 30/232« )هتذيب الؽؿال»(، و6/34« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

 (. 464ص )« هدي الساري»(، و573ص )« التؼريب»و

 (. 4325جف أبق طقاكة )أخر (2)

 سبؼت ترجؿتف. (3)

الؿعروف بابـ « حؿدان»هق: محؿد بـ سعقد بـ سؾقؿان الؽقيف أبق جعػر، ولؼبف  (4)

ُث مـ حػظف، وٓ يؼبؾ التؾؼقـ، وٓ يؼرأ مـ  إصبفاين. قال أبق حاتؿ: كان حافًظا، يحدِّ

ر: هق ثبت. وقال كتاب الـاس، ولؿ أر بالؽقفة أتؼـ حػًظا مـف. وقال يف مقضع آخ

الـسائل: ثؼة. وقال ابـ طدي: كقيف ثؼة. وقال يعؼقب بـ شقبة: ثؼة متؼـ. وقال يف 

 ثالثة أحاديث. « خ»روى طـف  «:الزهرة»ثؼة ثبت مـ العاشرة. ويف «: التؼريب»

 (. 480)ص « التؼريب»و (،25/272« )هتذيب الؽؿال»ترجؿتف يف: 
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، طـ هشام بـ طروة، طـ أبقف، طـ طائشة، قالت: صؾؼ رفاطة امرأتف، (1)رٍ فِ ْس مُ 

قر، فؼالت: يا رسقل اهلل، واهلل ما معف إٓ مثؾ بِ زوجفا طبد الرحؿـ بـ الزَّ فت

 ل هذه. وذكر الحديث.تِ بَ دْ هُ 

 ،ا، وسللت السؾطان اكتزاطفا مـفقـً فقف دلقؾ طؾك أن الؿرأة إذا كان زوجفا طـِّ 

 َّٓ  . (2)ويرتكفا طـده   يـتزطفا،أ

 . الحديث هذا مـ طقاكة أبق الحافظ استـبطف فؼفل حؽؿ ففذا

 ** * * 

طـ سؾؿة بـ شبقب، ثـا الحسـ بـ أطقـ، ثـا معؼؾ،  :وحديث رواه مسؾؿ* 

 رَ َج : زَ (3)، ]فؼال[قرِ ـَّ ا طـ ثؿـ الؽؾب، والسِّ طـ أبل الزبقر، قال: سللت جابرً 

 . (4)طـ ذلؽ ♀الـبل 

ورواه حؿاد بـ سؾؿة، طـ ققس بـ سعد، طـ ططاء، طـ أبل هريرة أن الـبل 

 . (5)ثؿـ السـقر اك طـ  :♀

  :فقفا كظر يف قال أبق طقاكة يف إخبار التل فقفا كفل طـ ثؿـ السـقر

 . (6)وتقهقـفا ،صحتفا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبؼت ترجؿتف.  (1)

 (. 4326كة )أخرجف أبق طقا (2)

 ]قال[.  :، وطـد مسؾؿ بؾػظ«مسـد أبل طقاكة»كذا يف  (3)

 ( . 1569أخرجف مسؾؿ ) (4)

 (. 5274أخرجف أبق طقاكة ) (5)

(، بعد أن ذكر الحديث بطرقف: 11038طؼب ح )-« الســ الؽربى»قال البقفؼل يف  (6)

=  
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 وطـد أبل طقاكة: *  

 (ح) .ثا، يحدِّ ، ثـا ابـ وهب، قال: سؿعت مالؽً (1)حدثـا طقسك بـ أحؿد

 ث.دِّ ا، يحوحدثـا يقكس بـ طبد إطؾك، قال: أكبل ابـ وهب، قال: سؿعت مالؽً 

، ثـا مالؽ بـ أكس، طـ يحقك (3)، ثـا روح بـ طبادة(2)حدثـا طباس الدوري

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برواية  وهذا الحديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ دون البخاري، فنن البخاري ٓ يحتج

أبل الزبقر، وٓ برواية أبل سػقان، ولعؾ مسؾًؿا إكؿا لؿ يخرجف يف الصحقح: ٕن وكقع 

ابـ الجراح رواه طـ إطؿش قال: قال جابر بـ طبد اهلل فذكره. ثؿ قال إطؿش: أرى 

أبا سػقان ذكره. فإطؿش كان يشؽ يف وصؾ الحديث، فصارت رواية أبل سػقان 

َش، فؾؿ يؼدر طؾك بذلؽ ضعقػة، وقد حؿؾف  ، إذا تقحَّ بعض أهؾ العؾؿ طؾك الفرِّ

تسؾقؿف، ومـفؿ مـ زطؿ أن ذلؽ كان يف ابتداء اإلسالم حقـ كان محؽقًما بـجاستف، 

 ولقس طؾك واحد مـ هذيـ الؼقلقـ دٓلة بقـة. 

هق: طقسك بـ أحؿد بـ طقسك بـ وردان أبق يحقك البغدادي، ثؿ البؾخل العسؼالين.  (1)

بؼقلف: اإلمام الؿحدث الثؼة. وقال الـسائل: ثؼة. وقال أبق « سقر أطالم الـبالء»كعتف يف 

حاتؿ: صدوق. وقال الخؾقؾل: كان ثؼة كبقًرا يف العؾؿاء، يعرف بابـ البغدادي، ولف 

ثؼة يغرب مـ الحادية طشرة، مات سـة  «:التؼريب»أحاديث يتػرد هبا. وقال يف 

 هـ(، وقد قارب التسعقـ. 168)

 (. 438ص )« التؼريب»(، و12/381« )سقر أطالم الـبالء»تف يف: ترجؿ

 سبؼت ترجؿتف.  (2)

قَرِ »هق: روح بـ طبادة الؼقسل الحافظ أبق محؿد البصري. كعتف يف  (3) بؼقلف: الحافظ « السِّ

صـػ الؽتب وكان مـ العؾؿاء. قال ابـ الؿديـل: «: الؽاشػ»الصدوق اإلمام. وقال يف 

ة يف أكثر مـ مائة ألػ حديث كتبت مـفا طشرة آٓف. وقال: مـ كظرت لروح بـ طباد

وا، فطؾبقا، ثؿ صـػقا، ثؿ مالؿحدثقـ ققم لؿ يزالقا يف الحديث لؿ يشغؾقا طـف كش

=  
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بـ سعقد، طـ طؿر بـ كثقر بـ أفؾح، طـ أبل محؿد، مقلك أبل قتادة، طـ أبل ا 

طام حـقـ، قال: فؾؿا  ♀، قال: خرجـا مع رسقل اهلل ؓ قتادة 

 مـ  رجاًل  مـ الؿشركقـ قد طالالتؼقـا كاكت لؾؿسؾؿقـ جقلة، فرأيت رجاًل 

الؿسؾؿقـ فاستدرت لف حتك أتقتف مـ ورائف، فضربتف طؾك حبؾ طاتؼف فلقبؾ إلل، 

، وجدت فقفا ريح الؿقت، ثؿ أدركف الؿقت فلرسؾـل، فؾحؼت ةً فضؿـل ضؿَّ 

، فؼؾت لف: ما لؾـاس؟ فؼال: أمر اهلل، ثؿ إن الـاس ؓ طؿر بـ الخطاب 

ـْ »، فؼال: ♀رجعقا وجؾس رسقل اهلل   َفَؾفُ  َبقِّـٌَة، َطَؾْقفِ  َلفُ  ،تِقاًل قَ  َقَتَؾ  َم

ثؿ جؾست، ثؿ قال مثؾ  ؟فؼال أبق قتادة: فؼؿت فؼؾت: مـ يشفد لل  ،«َسَؾُبفُ 

 ،ذلؽ، قال: فؼؿت فؼؾت: مـ يشفد لل؟ ثؿ جؾست، ثؿ قال ذلؽ الثالثة، فؼؿت

رجؾ مـ فؼصصت طؾقف الؼصة، فؼال «  ؟َقَتاَدةَ  َأَبا َيا َلَؽ  َما» :فؼال لل رسقل اهلل 

وسؾب ذلؽ الؼتقؾ طـدي فلرضف مـ حؼف، فؼال أبق  ،الؼقم: صدق يا رسقل اهلل

ا ٓ يعؿد إلك أسد مـ أسد اهلل يؼاتؾ طـ اهلل وطـ ذً : ٓها اهلل إِ ؓ بؽر 

« إِيَّاهُ  َأْططِفِ  َصَدَق : »♀رسقلف فقعطقؽ سؾبف. فؼال رسقل اهلل 

 فُ تُ ؾْ ثَّ لَ ، فنكف ٕول مال تَ ةَ ؿَ ؾِ َس  يف بـل (1)افلططاين، فبعت الدرع، فابتعت بف مخرفً 

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدثقا، مـفؿ روح بـ طبادة. قال ابـ معقـ: لقس بف بلس صدوق حديثف يدل طؾك 

ضؾ لف تصاكقػ. ُتُقفِّل سـة ثؼة فا «:التؼريب»وقال يف صدقف. وقال مرة: لقس بف بلس . 

 هـ( )ع(. 207هـ(، وققؾ: )205)

« الؽاشػ»(، و211ص )« التؼريب»(، و9/402« )سقر أطالم الـبالء»ترجؿتف يف: 

(1/398 .) 

الـفاية يف » قال ابـ إثقر: الؿخارف جؿع مخَرف )بالػتح(، وهق الحائط مـ الـخؾ. (1)

 مادة: خرف. «،غريب الحديث
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 . (1)يف اإلسالم

* * * * 

، قال: أكبا مالؽ، طـ (3)أكبا الشافعل  ، قال:(2)حدثـا الربقع بـ سؾقؿان

يحقك بـ سعقد، طـ طؿر بـ كثقر بـ أفؾح، طـ أبل محؿد، مقلك أبل قتادة، طـ 

ت: ما بال الـاس؟ أبل قتادة إكصاري، بؿثؾف طؾك حبؾ طاتؼف ضربة، قال: فؼؾ

وقال: فاقتصصت طؾقف الؼصة، وسؾب ذلؽ الؼتقؾ طـدي فلرضف مـف، فلططاكقف، 

يف اإلسالم،  فُ تُ ؾْ ثَّ لَ تَ  ، فنكف أول مالٍ ةَ ؿَ ؾَ ا يف بـل َس فبعث الدرع، فابتعت بف مخرفً 

 . (4)بؿثؾف

  قال الشافعل: هذا حديث ثابت معروف : فؼال مذهبفطقاكة  أبق فذكر

ي ٓ شؽ فقف أن يعطك السؾب مـ قتؾ، والؿشرك مؼبؾ يؼاتؾ مـ طـدكا، والذ

أكف أططك  ♀أي جفة قتؾف مبارزة أو غقر مبارزة، ولؿ يحػظ طـ الـبل 

 . (5)ا قتؾ مقلقا بسؾب مـ قتؾفأحدً 

* * * * 

  :أما يف مسائؾ الحديث وطؾقمف* 

: حدثـا أبق إحقص صاحبـا وكتب إلل محؿد بـ يحقك بـ ♫ فؼد قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6631، 6630طقاكة )أخرجف أبق  (1)

 سبؼت ترجؿتف. (2)

 سبؼت ترجؿتف.  (3)

 (. 6632أخرجف أبق طقاكة ) (4)

 (. 4/233مسـد أبل طقاكة ) (5)
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ير قال: سؿعت أبا رجاء رِ ؿ بـ زَ ؾْ قال: ثـا أبق القلقد قال: ثـا َس  يسٍ رِ َض  

 ♀ي قال: حدثـل طؿران بـ حصقـ، أكف كان مع رسقل اهلل دِ ارِ طَ العُ 

  .. وذكر الحديث بطقلفقرٍ ِس يف مَ 

 . (2)قؾقؾف: أي. ومعـك طزيز الحديث: (1): طزيز الحديثؿٌ ؾْ َس 

 ** * * 

وحدثـا يزيد بـ سـان ( ح) .قال: ثـا طػان (3): حدثـا الصغايناوقال أيًض 

 .وحدثـا محؿد بـ طامر الرمؾل قال: ثـا مقسك بـ داود( ح) .قال: ثـا أبق القلقد

( ح) .قال: ثـا سعقد بـ طامر قالقا: ثـا هؿام مٍ رَ ؽْ وحدثـا الحسـ بـ مُ ( ح)

ام، طـ ف قال: أكبا طؾل بـ الؿديـل قال: ثـا معاذ بـ هشقيَ ق  وحدثـا محؿد بـ َح 

أبقف كالهؿا، طـ طامر إحقل قال: حدثـل مؽحقل، أن طبد اهلل بـ محقريز 

اهَّلل »طؾؿف هذا إذان:  ♀حدثف، أن أبا محذورة حدثف، أن كبل اهلل 

أكبر اهَّلل أكبر، اهَّلل أكبر اهَّلل أكبر، أشفد أن ٓ إلف إٓ اهَّلل، أشفد أن ٓ إلف إٓ اهَّلل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 890أخرجف أبق طقاكة ) (1)

(: قال 11/223« )هتذيب الؽؿال»(. ويف 3/139ٓبـ حبان )« الؿجروحقـ»اكظر:  (2)

« هتذيب التفذيب»حاديث. ويف البخاري طـ طؾل بـ الؿديـل: لف كحق طشرة أ

(: قال الحاكؿ: أخرجف محؿد يف إصقل ومسؾؿ يف الشقاهد. وضعػف يحقك 4/130)

لؼؾة اشتغالف بالحديث، وقد حدث بلحاديث مستؼقؿة. روى لف مسؾؿ حديثًا  :بـ معقـا

( قال ابـ طدي: 4/349« )الؽامؾ يف الضعػاء»واحًدا، والبخاري ثالثة أحاديث. ويف 

َـ ؾِّ ؼِ ذا لف أحاديث قؾقؾة، وهق يف طداد البصريقـ الؿُ وسؾؿ ه الذيـ يعز حديثفؿ، ولقس  ق

 هل مؼدار ما لف مـ الحديث أن يعترب حديثف ضعقػ هق أو صدوق. 

 سبؼت ترجؿتف.  (3)
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أشفد  ثؿ يعقد فقؼقل: ،ا رسقل اهَّللأن محؿًد ا رسقل اهَّلل، أشفد أشفد أن محؿًد  

ا رسقل اهَّلل، أشفد أن أن ٓ إلف إٓ اهَّلل، أشفد أن ٓ إلف إٓ اهَّلل، أشفد أن محؿًد 

-حل طؾك الػالح  -مرتقـ-حل طؾك الصالة  -مرتقـ-ا رسقل اهَّلل محؿًد 

 . «اهَّلل أكبر اهَّلل أكبر، ٓ إلف إٓ اهَّلل -مرتقـ

ا أحػظ حديثف ذكر اإلقامة فرتكتف: ٕن هشامً هذا لػظ هشام، وزاد هؿام يف 

 . (1)وأتؼـ مـف، وٕن إجؿاع أهؾ الحرمقـ طؾك خالف زيادتف

 .    (0)هـؿام مـ أحػظ اهشامً  أن ـفبقَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 964أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 أي طبد الرحؿـ بـ أبل حاتؿ : سئؾ أبل طـ –( قال 30/215« )هتذيب الؽؿال»يف  (2)

 هشام الدستقائل، وهؿام أيفؿا أحػظ؟ قال: هشام. 

ي طـ معؾك بـ مـصقر: سللت ابـ طؾقة طـ حػاظ أهؾ زَّ وطـ حػظ هشام ذكر الؿِ 

 البصرة، فذكر هشاًما الدستقائل.

وطـ يحقك بـ معقـ أيًضا: كان يحقك بـ سعقد إذا سؿع الحديث مـ هشام الدستقائل 

 َّٓ   يسؿعف مـ غقره. ٓ يبالل أ

ل أبق حاتؿ أيًضا: سللت أحؿد بـ حـبؾ طـ إوزاطل، والدستقائل: أيفؿا أثبت يف وقا

يحقك بـ أبل كثقر؟ قال: الدستقائل، ٓ تسلل طـف أحًدا، ما أرى الـاس يروون طـ أحد 

 فال.  ،أثبت مـف، مثؾف طسك، وأما أثبت مـف

ستقائل أكرب مـ وقال أبق بؽر إثرم: قؾت ٕبل طبد اهلل أحؿد بـ حـبؾ: هشام الد

 شقبان؟ قال: أجؾ، هشام أرفع. 

وقال أبق حاتؿ أيًضا: سللت طؾل بـ الؿديـل: مـ أثبت أصحاب يحقك بـ أبل كثقر؟ 

قال: هشام الدستقائل. قؾت: ثؿ أي؟ قال: ثؿ إوزاطل، وحسقـ الؿعؾؿ، وحجاج 

.  الصقاف، وأراه ذكر طؾل بـ الؿبارك، فنذا سؿعت طـ هشام طـ يحقك فال ترد ًٓ  بف بد

وقال طبد الرحؿـ بـ أبل حاتؿ: سللت أبل، وأبا زرطة: مـ أحب إلقؽؿا مـ أصحاب 

=  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         :                                                                                                    التالل الحديث ويف*  

قآ: ثـا خالد بـ مخؾد الؼطقاين قال:  (1)حدثـا طباس بـ محؿد، وأبق أمقة

بقـؿا الـاس »حدثـا طبد اهلل بـ ديـار، طـ ابـ طؿر قال:  ثـا سؾقؿان بـ بالل قال:

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحقك بـ أبل كثقر؟ قآ: هشام. قؾت لفؿا: وإوزاطل؟ قآ: بعده. وقال: سللت أبا 

زرطة، قؾت: يف حديث يحقك بـ أبل كثقر مـ أحبفؿ إلقؽ هشام الدستقائل أو 

 إوزاطل؟ قال: هشام أحب إ
َّ
ٕن إوزاطل ذهبت كتبف، وأثبت أصحاب قتادة  :لل

 هشام وسعقد. وقال: سئؾ أبل طـ هشام الدستقائل، وهؿام أيفؿا أحػظ؟ قال: هشام. 

( كعتف الذهبل بؼقلف: هق الحافظ الحجة اإلمام 7/150« )سقر أطالم الـبالء»ويف 

 الصادق. وقال العجؾل: كان يؼقل بالؼدر، ولؿ يؽـ يدطق إلقف. 

 مِ (: ثؼة ثبت، وقد رُ 573)ص « التؼريب»قال ابـ حجر يف و
َ
بالؼدر، مـ كبار السابعة،  ل

 مات سـة أربع وخؿسقـ، ولف ثؿان وسبعقن سـة )ع(. 

َقرِ »هذا. وهؿام كعتف يف  ( بؼقلف: )ع( اإلمام الحافظ الصدوق الحجة . 7/296« )السِّ

 ح. وقال: وهؿـام مؿـ جاوز الؼـطرة، واحتج بف أرباب الصحا

(: طـ طػان بـ مسؾؿ: كان يحقك بـ سعقد يعرتض 30/302« )هتذيب الؽؿال»ويف 

فقجدكاه يقافؼ  ،طؾك هؿام يف كثقر مـ حديثف، فؾؿا قدم معاذ بـ هشام كظركا يف كتبف

هؿاًما يف كثقر مؿا كان يحقك يـؽره، فؽػ يحقك بعد طـف. وقال طؾل بـ الؿديـل، وذكر 

تقائل أرواهؿ طـف، وكان سعقد أطؾؿفؿ بف، وكان شعبة أصحاب قتادة: كان هشام الدس

أطؾؿفؿ بؿا سؿع قتادة وما لؿ يسؿع. قال: ولؿ يؽـ هـؿام طـدي بدون الؼقم يف قتادة، 

 ولؿ يؽـ لقحقك فقف رأي، وكان طبد الرحؿـ بـ مفدي حسـ الرأي فقف. 

 ٓ بلس بف. وقال طبد الرحؿـ بـ أبل حاتؿ: سئؾ أبق زرطة طـ هؿام بـ يحقك، فؼال: 

وقال أيًضا: سللت أبل طـ هؿام، فؼال: ثؼة صدوق، يف حػظف شلء، وهق يف قتادة أحب 

 
َّ
( قال: ثؼة، 574ص )« تؼريب التفذيب»حؿاد بـ سؾؿة، ومـ أبان العطار. ويف  ـْ مِ  إلل

 ربؿا وهؿ. مـ السابعة مات سـة أربع أو خؿس وستقـ )ع(. 

 سبؼت ترجؿتف.  (1)
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ل زِ كْ أُ  ♀إذ جاءهؿ رجؾ، فؼال: إن رسقل اهلل  :يف صالة الصبح بؼباء 

طؾقف الؾقؾة قرآن وأمر أن يستؼبؾ الؽعبة، أٓ فاستؼبؾقها، قال: وكان وجقه 

 . (1)«فاستداروا بقجقهفؿ إلك الؽعبة ،الـاس إلك الشام

 . (0)تج بف يف إثبات الخبر القاحدْح وهذا الحديث مؿا يُ 

 ** * * 

 : حديث ويف* 

، ثـا أبق معاوية، طـ طاصؿ إحقل، طـ بؽر بـ (3)ربحدثـا طؾل بـ ح

طبد اهلل، طـ الؿغقرة بـ شعبة، قال: خطبت امرأة، فؼال رسقل اهلل 

فُ  إَِلْقَفا، َفاْكُظرْ »قؾت: ٓ، قال: « ؟إَِلْقَفا َكَظْرَت  َهْؾ : »♀  َأنْ  َأْحَرى َفنِكَّ

 . (4)«َبْقـَُؽَؿا ُيْمَدمَ 

  :(5)مـ الؿغقرة كظريف سؿاع بؽر قال أبق طقاكة.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1168كة )أخرجف أبق طقا (1)

(، 1/131ٓبـ دققؼ العقد )« إحؽام إحؽام»وقد استدل بف كثقر أهؾ العؾؿ. يـظر  (2)

 (. 17/45ٓبـ طبد الرب )« التؿفقد»و

 سبؼت ترجؿتف.  (3)

 (. 4036أخرجف أبق طقاكة ) (4)

َقرِ »هق: بؽر بـ طبد اهلل الؿزين، مـ رواة الؽتب الستة، كعتف الذهبل يف  (5) ( 4/532) «السِّ

بؼقلف: اإلمام الؼدوة القاطظ الحجة أحد إطالم، يذكر مع الحسـ وابـ سقريـ. وقال 

وقال ابـ سعد يف «. ثؼة ثبت جؾقؾ مـ الثالثة(: »127ص )« التؼريب»ابـ حجر يف 

(:كان ثؼة ثبًتا ملمقًكا، كثقر الحديث، حجة، وكان فؼقًفا. قال ابـ 7/209« )الطبؼات»

 ملمقن.  :ائل  والعجؾل: ثؼة. وزاد أبق زرطةمعقـ وأبق زرطة والـس

=  
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 : حديث ويف*  

حدثـا يقكس بـ طبد إطؾك، قال: أكبا ابـ وهب، قال: أكبا يقكس، ومالؽ، 

شر الطعام صعام »طـ ابـ شفاب، طـ إطرج، طـ أبل هريرة، أكف كان يؼقل: 

القلقؿة، يدطك إلقف إغـقاء، ويرتك الػؼراء، ومـ لؿ يلت الدطقة، فؼد طصك اهلل  

 . «ورسقلف

حدثـل طبد اهلل بـ أحؿد بـ حـبؾ، قال: حدثـل أبل، قال: حدثـل محؿد بـ 

  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،1/484« )هتذيب التفذيب»(: ثؼة إمام. واكظر: 1/274« )الؽاشػ»وقال الذهبل يف 

 (.51) ص« خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال»(، و4/216« )هتذيب الؽؿال»و

لؿ يسؿع مـ الؿغقرة بـ شعبة  «:كتاب الجقزقاين»، و«سمآت مسعقد لؾحاكؿ»ويف 

لعبد الرحؿـ طـ أبقف: روايتف طـ « الؿراسقؾ»، إكؿا يروي طـ أبقف طـف. ويف كتاب شقًئا

هـ( قالف البخاري، وقال يحقك بـ أبل بؽقر وغقره: سـة 106أبل ذر مرسؾة. مات سـة )

 هـ(، ورجحف ابـ سعد. 108)

(: وسئؾ طـ حديث حؿزة بـ الؿغقرة، طـ أبقف، 104، 7/103« )طؾؾ الدارقطـل»ويف 

 يف الؿسح طؾك الخػقـ والعؿامة.  ♀ـبل طـ ال

 ، طـ الؿغقرة. قال الدارقطـل: وروى هذا الحديث طاصؿ إحقل، طـ بؽر مرساًل 

، «يف سؿاع بؽر مـ الؿغقرة كظر»هذا، وكؾ ما سؼـاه يػقد بلن ما أفاده أبق طقاكة بؼقلف: 

وسئؾ  (:1260)( فؼال 7/138غقر أن يف هذا الحديث الؿعـل هـا ذكر الدارقطـل يف )

طـ حديث بؽر بـ طبد اهلل الؿزين، طـ الؿغقرة أكف خطب امرأة، فؼال لف رسقل اهلل 

ُف َأْحَرى َأْن ُيْمَدَم َبْقـَُؽَؿا»: ♀  «. اْذَهْب، َفاْكُظْر إَِلْقَفا، َفنِكَّ

فؼال: يرويف طاصؿ إحقل، طـ بؽر، واختؾػ طـف، ومدار الحديث طؾك بؽر بـ 

 ؾ لف: سؿع مـ الؿغقرة؟ قال: كعؿ. اهلل الؿزين، قق طبد

(: بؽر بـ طبد اهلل بـ طؿرو الؿزين، أبق طبد اهلل 7/76« )مقسقطة أققال الدارقطـل»ويف 

 (. 7/139« )العؾؾ»البصري. قال الربقاين: ققؾ لؾدارقطـل: سؿع مـ الؿغقرة؟ قال: كعؿ. 
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 اوي، طـ أيقب، طـ الزهري بنسـاده مثؾف. ػَ طبد الرحؿـ الط   

  :(1)أيقب طـ الزهري حسـقال أبق طقاكة . 

 إحاديث يف إسؿاء لبعض وتعاريػ ترجؿة «مسـده» يف طقاكة أبق بقـ وقد

 : مـفا، وإساكقد

قال:  (3)وحدثـا أبق أمقة (ح) .قال: ثـا يحقك بـ أبل بؽقر (2)الصغاين حدثـا

حدثـا شقبان، طـ يحقك، طـ أبل سؾؿة قال: حدثـل  :قآ (4)كعقؿثـا أبق 

قال:  ،قال يف الرجؾ يؿسح الرتاب حقث يسجد ♀معقؼقب، أن الـبل 

ةً  َفاِطاًل  ُكـَْت  إِنْ »  «. َفَؿرَّ

 (5)بل فاصؿة حؾقػ بـل طبد شؿس بدري: معقؼقب بـ أقال أبق طقاكة . 

 . الحديث هذا يف معقؼقب هق مـ ـفبقَّ 

 ** * * 

 : حديث ويف* 

قال: ثـا شعبة، طـ مـصقر  (7)قال: ثـا أبق داود (6)حدثـا يقكس بـ حبقب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4203أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 سبؼت ترجؿتف.  (2)

 تف. سبؼت ترجؿ (3)

 سبؼت ترجؿتف.  (4)

 (. 1898أخرجف أبق طقاكة ) (5)

 سبؼت ترجؿتف.  (6)

 سبؼت ترجؿتف  (7)
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قال: سؿعت هالل بـ يساف يحدث، طـ أبل يحقك إطرج، طـ طبد اهلل بـ  

ْـ  الـِّْصِػ  َطَؾك َؼاِطدِ الْ  َصالةُ »قال:  ♀طؿرو، أن الـبل   َصالةِ  ِم

 .«اْلَؼائِؿِ 

 (1)عدَ ْص : اسؿ أبل يحقك مِ قال أبق طقاكة . 

  .الحديث هذا يف يحقك بلبل الؿؽـك باسؿ اـَ فَ رَّ عَ فَ 

* * * * 

 :الحديث أهؾ بف اطتد الرجال يف كالم طقاكة وٕبل* 

 : الحديث يف ققلف ذلؽ مـ ويظفر

صالح، قال: حدثـل الؾقث، طـ يزيد بـ أبل  ، ثـا أبق(2)حدثـا الصغاين

امر، يؼقل: إن حبقب، طـ طبد الرحؿـ بـ شؿاسة، أكف سؿع طؼبة بـ ط

ـُ »قال:  ♀اهلل  رسقل ِـ  َأُخ  اْلُؿْمِم ٍـ  َيِحؾُّ  َوٓ ،اْلُؿْمِم  َيْبَتاعَ  َأنْ  لُِؿْمِم

 «. َيَذرَ  َحتَّك ،قفِ َأِخ  ِخْطَبةِ  َطَؾك َيْخُطَب  َوٓ ،َيَذرَ  َحتَّك َأِخقفِ  َبْقعِ  َطَؾك

 (3): أبق صالح فقف لقـ، ولؽـ رواه ابـ وهب طـ الؾقثأبق طقاكة قال . 

 .هق كاتب الؾقث :صالح أبق

 لقـ. فقفهـا قال أبق طقاكة:  *

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2000أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 سبؼت ترجؿتف.  (2)

 (. 4134أخرجف أبق طقاكة ) (3)
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  وكان صاحب » :فؼال ،«الؽاشػ»ا يف أيًض  الذهبلوهذا الحؽؿ هق حؽؿ

 . (1)«يؽذب ـمؿ يؽـ لؿ الحديث حسـ: زرطة أبق قال .حديث فقف لقـ

  مقزان آطتدال» قد شرحت حالف يف» قال: (2)«أطالم الـبالء سقر»ويف» ،

ا يف كػسف، مـ أوطقة العؾؿ، أصابف داء شقخف ابـ اه. وبؽؾ حال، فؽان صدوقً ـَّ ولقَّ 

لفقعة، وهتاون بـػسف حتك ضعػ حديثف، ولؿ يرتك بحؿد اهلل، وإحاديث التل 

 . «ما روىكؼؿقها طؾقف معدودة يف سعة 

 يف ثبت، الغؾط كثقر صدوق» «:التفذيب تؼريب» يف حجر ابـطـف  وقال 

 . (3)«غػؾة فقف وكاكت، كتابف

 الحديث مستؼقؿ طـدي هق» «:الؽامؾ» يف يطد ابـ وقال،  َّٓ أكف يؼع يف  إ

 . (4)«الؽذب ، وٓ يتعؿدغؾط فيف أساكقده ومتقك ثفحدي

 :)بـ معقـ يقثؼف، وطـدي أكف كان كان ا» وقال صالح بـ محؿد )جزرة

 .(5)«يؽذب يف  الحديث

 ** * * 

  :حديث ويف* 

قال -حدثـا أبق طؾل الحسـ بـ أحؿد بـ محؿد بـ بؽار بـ بالل الدمشؼل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 1/562« )الؽاشػ» (1)

 .  (10/405)« أطالم الـبالء سقر» (2)

 ( . 1/308« )تؼريب التفذيب» (3)

 (.5/342« )الؽامؾ» (4)

 ( . 5/258« )هتذيب التفذيب» (5)
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ثـا مروان بـ محؿد أبق بؽر  -أبق طقاكة: هق قدري لؽـف ثؼة يف الحديث 

طـ أبل شريح طـ سعقد بـ أبل سعقد الؿؼربي،  ،الطاصري، ثـا الؾقث بـ سعد

الخزاطل أكف قال: سؿعت أذكاي وبصرت طقـاي حقـ تؽؾؿ رسقل اهلل 

ـْ »، فؼال: ♀ ـُ  َكانَ  َم   ُيْمِم
ِ
، «َجائَِزَتفُ  َضْقَػفُ  َفْؾُقْؽرِمْ  أِخرِ، َواْلَقْقمِ  بِاهَّلل

قَ  َوَلْقَؾُتُف، يْقُمفُ »قال:  ؟قالقا: وما جائزتف يا رسقل اهلل  َكانَ  َفَؿا اٍم،َأيَّ  َثالَثةَ  اَفةُ َوالضِّ

ـْ  َصَدَقٌة، َفُفقَ  َذلَِؽ  َوَراءَ  ـُ  َكانَ  َوَم   ُيْمِم
ِ
 َأوْ  َخْقًرا، َفْؾقُؼْؾ  أِخرِ، َواْلَقْقمِ  بِاهَّلل

 . (1)«لِقْصُؿْت 

 ـبقَّ  ولؽـ العؼقدة، يف (2)(قدري) بلكف أحؿد بـ الحسـ طؾك طقاكة أبق فتؽؾؿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6484أخرجف أبق طقاكة ) (1)

 الؼدرية الضالة التل تــؽر الؼـدر، وهؿ يف هذا اإلكؽار طؾك قسؿقـ:  (2)

 الؼسؿ إول:

الؼدرية الغالة الذيـ يـؽرون طؾؿ اهلل بإشقاء قبؾ كق اا، ويـؽرون كتابتف لفا يف الؾقح 

ويؼقلقن: إن اهلل أمر و اك، وهق ٓ يعؾؿ مـ يطقعف مؿـ يعصقف : فإمر ُأُكػ الؿحػقظ، 

 )أي: مستلكػ(، لؿ يسبؼ يف طؾؿ اهلل وتؼديره. وهذه الػرقة قد اكؼرضت أو كادت. 

 الؼسؿ الثاين:

 ًٓ ، تؼر بالعؾؿ، ولؽـفا تـػل دخقل أفعال العباد يف الؼدر، وتزطؿ أ اا مخؾققة لفؿ استؼال

 اهلل ولؿ يردها، وهذا مذهب الؿعتزلة.  لؿ يخؾؼفا

وقابؾتفؿ صائػة غؾت يف إثبات الؼدر حتك سؾبقا العبد قدرتف واختقاره، وقالقا: إن العبد 

 قا بالجربية. ؿ  ولذلؽ ُس  :مجرب طؾك فعؾف

 وكال الؿذهبقـ باصؾ ٕدلة كثقرة : مـفا: 

 [    ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ائ ى ى]ققلف تعالك: 

يرد  [ }التكوير{ ەئ ەئ ائ ائ ى ى]ٕن ققلف تعالك:  :[29 -28ر: التؽقي]

=  
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. الحديث يف مقثقق أكف

  ـ=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طؾك الجربية: ٕن اهلل تعالك أثبت لؾعباد مشقئة، وهؿ يؼقلقن: إ اؿ مجبقرون ٓ مشقئة 

 لفؿ. 

فقف الرد طؾك  [ }التكوير{   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ]وققلف تعالك: 

مـ غقر تققػ طؾك مشقئة اهلل، الؼدرية الؼائؾقـ بلن مشقئة العبد مستؼؾة بنيجاد الػعؾ 

 وهذا ققل باصؾ: ٕن اهلل طؾؼ مشقئة العبد طؾك مشقئتف سبحاكف، ربطفا هبا. 

وهذا هق مذهب أهؾ السـة والجؿاطة يف هذه الؼضقة، فؾؿ يػرصقا تػريط الؼدرية الـػاة، 

 ولؿ يػرصقا إفراط الجربية الغالة. 

لسؾؿ يؼال لف: سقسـ، مـ أهؾ العراق، ا فوأول مـ كطؼ هبذه البدطة رجؾ كان كصراكقً 

أول مـ »فلخذها طـف معبد الجفـل، وأخذها طـ معبد غقالن الدمشؼل. قال إوزاطل: 

ا، فلسؾؿ ثؿ تـصر، فلخذ سقسـ كان كصراكقً  :كطؼ بالؼدر رجؾ مـ أهؾ العراق يؼال لف

لؿحؿد  «ػةأصقل الديـ طـد اإلمام أبل حـق«. »طـف معبد الجفـل وأخذ غقالن طـ معبد

 (. 181بـ طبد الرحؿـ الخؿقس ص )ا

لسعقد بـ كاصر « حؼقؼة البدطة وأحؽامفا»(، و358« )شرح الرسالة التدمرية»واكظر: 

(، 3/529ٕبل بؽر الخالل، بتحؼقؼ: د. ططقة الزهراين ) «السـة»(، و1/104)

 (. 225لؿحؿد بـ طبد الرحؿـ الخؿقس ص )« اطتؼاد أئؿة السؾػ أهؾ الحديث»و
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 اخلاتـنة
 

 

بالتعريػ بالسـة ومؽاكتفا يف التشريع  :بدايةً  فقفا لبحثـا هذا الذي قؿت ختامً 

ًٓ  ،اإلسالمل  طؾك ذلؽ بؿا ورد يف الؼرآن الؽريؿ، ويف سـة كبقـا طؾقف مستد

 .أفضؾ الصالة وأتؿ التسؾقؿ

ؾ الحديث الذي ذكره ا بػضؾ كؼؾ السـة ورواية الحديث، وفضؾ أهفً ومعرِّ 

حت سبب كتابة البحث لجفؾ البعض ووضَّ  ،أهؾ العؾؿ يف هذا الباب

 .بالؿستخرجات وبؿملػقفا

وتؽؾؿت طـ الدراسات والبحقث التل سبؼتـل يف هذا البحث الذي يتؿقز 

 طـ الؿستخرجات وكتب الؿستخرجات، وحؽؿ إحاديث بؽالم أكثر تػصقاًل 

الػقائد التل ذكرها طؾؿاء مصطؾح الحديث القاردة يف الؿستخرجات، وبعض 

 .طـ الؿستخرجات

مستخرج أبل »ا طؾك أحد أهؿ هذه الؿستخرجات، وهق وصبؼت ذلؽ طؿؾقً 

حقث يعد مـ أهؿ مصادر  ،«صحقح اإلمام مسؾؿ»وهق مستخرج طؾك  ،«طقاكة

 السـة ومحؾ طـاية لؾعؾؿاء.

ب وقؿت باستعراض كتب طؾقم مصطؾح الحديث، وجؿعت ما يــاس

 .البحث
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 .اوذكرت  بعض الػقائد الػؼفقة والعؼدية مـ مستخرج أبل طقاكة أيًض    

 .فقفؿ أبق طقاكةوبعض تراجؿ الرجال الذيـ تؽؾؿ طـفؿ  

 .ا بالػقائد الحديثقة والػؼفقة والعؼديةفظفر البحث مؿزوًج  

لؼؾة الؽالم طـفا يف كتب  :وجدت بعض الصعقبات يف البحثقد و 

 . ديث، وقؾة الؿفتؿقـ هباالؿصطؾح وطؾقم الح

 :ّمً التْصٔات اليت خزجت بَا مً ٍذا البخح 

إحصاء كتب الؿستخرجات يف كتب السـة، ومعرفة مـفج مملػقفا يف  -1

كتابتفا، وبقان ذلؽ والحرص طؾك جؿعفا، وجعؾفا بجاكب كتب السـة 

 إساسقة.

استؼراء كتب الؿستخرجات ومؼاركتفا بالؽتب إصؾقة التل استخرجت  -2

حتك تصبح صقاكة لؾؽتب إصؾقة  ،ؾقفا، وتطبقؼ فقائد الؿستخرجات طؾقفاط

وإيضاح ما أشؽؾ فقفا مـ أساكقد وأسؿاء  ،يف تصحقح إحاديث، وزيادة ققهتا

 ومتقن.

استـباط الػقائد إخرى مـ هذه الؿستخرجات مـ كالم مصـػقفا طؾك  -3

 ؿؾ بإحؽام.إحاديث، حقث إ اؿ أئؿة، ولفؿ دراية وطؾؿ بالحديث، وط

أن يؽقن هذا العؿؾ  اجف إلك اهلل تعالك متضرطً تقأ ٍذا الكتاب:ّيف ختاو  

بعد كرم اهلل تعالك وتػضؾف بؼبقلف، كؿا كتقجف إلك أهؾ  ،العؾؿل يف مقزان حسـاتـا

 َّٓ قا طؾقـا بتقجقفاهتؿ العؾؿقة ـ   يِض العؾؿ وآختصاص يف هذا الػـ العزيز أ

ا بليديفؿ ية طؿؾ طؾؿل يػقد صؾبة العؾؿ، أو يعطقفؿ كقرً ف يف الـفا: ٕكالؽريؿة
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 لؽشػ الؿزيد والؿزيد مـ غقامض طؾؿ الحديث الشريػ. 

وٓ حقل وٓ ققة إٓ بؽ، الؾفؿ اهدكا  ،وطؾقؽ التؽالن ،الؾفؿ هذا جفدكا

فؿـ اهلل وبتقفقؼف، وما كان  ،فقؿـ هديت، وطافـا واطػ طـا،  وما فقف مـ صقاب

 سل ومـ الشقطان، وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ.فؿـ كػ ،مـ خطل
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 ةُامَّالعَ سُارِهَالفَ
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 فَزظ اآليات الكزآىية -أ
 

 

 

 الصفخ٘ الضْرٗ ّرقنَا اآلٓـــــــ٘

 949 99آل لمرِ :[  چ چ چ چ ڃ ڃ]

 949, 948 88آل لمرِ : [  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

 99 89ء:ِلنسا [  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ]

 949 -948 9ِألىفال:  [ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]

 02 88ِألىفال: [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]

 02 77ِإسرِء: [  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ]

 949 9ِلمؤ نو : [ٻ ٻ ٱ]

 949 99ِلمؤ نو : [ گ گ گ ک]

 949 94ِلِعرُِ: [ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]

 98 7ِلِشر: [ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]

 964 09-08ِلتكو ر:  [ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى]
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 الصفخ٘ الضْرٗ ّرقنَا اآلٓـــــــ٘

 94 0ِالىشقاق: [ ٿ ٺ ٺ]

 82, 79 8-9ِلعلق:  [...ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ]
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 فَزظ األحاديح اليبوية -ب

 

  

 الصفخ٘ الزاّٖ طزف احلدٓح

 حزف اهلنشٗ

 988 أبق هريرة ٓ: قال ؟جـقن أبؽ

 989 طائشة أتريديـ أن ترجعل إلك زوجؽ إول

 922 د اهلل بـ طؿرطب اذهب: قؾت، حؼل تظؾؿـل وٓ اهلل اتؼ

 اهلل رسقل الؿسؾؿقـ مـ رجؾ أتك

 988 أبق هريرة الؿسجد يف وهق ♀

 مــ، واقـدحل معـؽ فؾتخبـز ،خابزة ادطل

 98 اهلل طبد بـ جابر تـزلقها وٓ ،برمتؽؿ

 88 أكس  فؾقؿش كحق ما كان يؿشل ،إذا جاء أحدكؿ

كصبت  :إذا صؾك يف يقم العقد أو غقره

 984 هلل بـ طؿرطبد ا حربتف بقـ يديف

 72 ابـ طؿر أحدهؿا هبا باء فؼد ،أخاه الرجؾ كػر إذا

 922 طبد اهلل بـ طؿر فخذها ،اذهب إلك تؾؽ البؼر ورطاهتا

 989 الؿغقرة فنكف أحرى أن يمدم :فاكظر إلقفا ،اذهب
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 الصفخ٘ الزاّٖ طزف احلدٓح

 988 أبق هريرة فارجؿقه بف اذهبقا

 999 أكس بـ مالؽ أحدكؿ يبسط وٓ ،السجقد يف اطتدلقا

 949 طؿرو طبد اهلل بـ فلصاهبؿ ،ا، فغدوا طؾقفاغدوا طؾك الؼتال غدً 

 908 أبق هريرة أفال أطؾؿؽؿ شقئا تدركقن بف مـ سبؼؽؿ

مـ كحق بئر  ♀أقبؾ رسقل اهلل 

 988 أبق الجفؿ بـ الحارث جؿؾ

 79 طائشة [ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]

 908 أبق صالح واهلل أكرب ،وسبحان اهلل ،اهلل أكرب

 908 أبق هريرة  أكرب، وسبحان اهلل، والحؿد هلل اهلل

 986 أبق محذورة هلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، أشفد ا ،اهلل أكرب

 922 طبد اهلل بـ طؿر الؾفؿ إن كـت تعؾؿ أين فعؾت ذلؽ ابتغاء 

، أن كغؾؼ أبقابـا، ♀أمركا الـبل 

 92 جابر وكطػئ

 اك طـ ثؿـ  ♀أن الـبل 

 980 ةأبق هرير السـقر

ًٓ  ♀أن الـبل   أن يـادي أمر بال

 948 أبق هريرة أكف ٓ 

كان يطقف طؾك  ♀أن الـبل 

 982 أكس بـ مالؽ  واحد كسائف بغسؾ
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 الصفخ٘ الزاّٖ طزف احلدٓح

 999 طبد اهلل بـ طؿر أن ثالثة أووا إلك غار فاكطبؼ طؾقفؿ

 992 الـعؿان بـ بشقر طؾقفؿ  فسدَّ  ،إن ثالثة كاكقا يف كفػ

 999 طؾل حاجاهتؿ، فلواهؿ  أن ثالثة كػر اكطؾؼقا إلك

 927 أكس بـ مالؽ فاكطبؼ الغار ،أن ثالثة كػر أووا إلك غار

 928 طائشة أن ثالثة كػر دخؾقا إلك غار، فطبؼ الجبؾ

إن ثالثــة كػــر مـــ بـــل إســرائقؾ خرجــقا 

 996 طؼبة بـ طامر الؿطر يرتادون

 80 أكس الـػس حػزه وقد الصػ فدخؾ جاء اًل رج أن

 989 طائشة ـ بـل قريظة تزوج امرأة فطؾؼفا مأن رجاًل 

أكزل طؾقف الؾقؾة  ♀إن رسقل اهلل 

 989 طبد اهلل بـ طؿر وأمر ،قرآن

كان إذا خرج  ♀أن رسقل اهلل 

 980 طبد اهلل بـ طؿر يقم العقد، أمر بالحربة

أن فؼراء الؿفاجريـ أتقا رسقل اهلل 

 908 أبق هريرة فؼالقا: ذهب أهؾ الدثقر ♀

 969 معقؼقب بـ أبل فاصؿة  [ فؿرة ]لؿـ يؿسح الرتابفاطاًل  إن كـت

طؾؿف هذا إذان:  ♀أن كبل اهلل 

 986 أبق محذورة اهلل أكرب

 942 طؿرو بـ اهلل طبد كرجع: أصحابف، قال اهلل شاء إن قافؾقن إكا



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة يأب مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
081 

 
 الصفخ٘ الزاّٖ طزف احلدٓح

 949 طؿرو بـ اهلل طبد ا إن شاء اهلل، فلطجبفؿ ذلؽإكا قافؾقن غدً 

 992 الـعؿان بـ بشقر ف راجعقنإكا هلل وإكا إلق

 906 طبد اهلل ـب طباس  يعقد، ثؿ بصدقة يتصدق الذي مثؾ إكؿا

أكف خطب امرأة، فؼال لف رسقل اهلل 

 982 الؿغقرة : اذهب فاكظر إلقفا♀

يف  ♀أكف كان مع رسقل اهلل 

 986 حصقـ طؿران ـب مسقر

 948 أبق هريرة أكف ٓ يدخؾ الجـة إٓ كػس مسؾؿة

 996 طؼبة بـ طامر  يـجقؽؿ مـ هذا إٓ الصدقإكف ٓ

 88 أبق هريرة لباد حاضر يبقع أن  اك أكف

ا خؿًص  ♀إين رأيت برسقل اهلل 

 98 اهلل طبد بـ جابر اشديدً 

 89 طائشة فؼال ورقة: كعؿ، ؟أومخرجل هؿ

 وإن ،أوصقؽؿ بتؼقى اهلل والسؿع والطاطة

 98 العرباض بـ سارية طبًدا حبشًقا

 79 طائشة وأخربها الخرب ؟يجة، ما للأي خد

 80 أكس الؼقم فلرم ؟بالؽؾؿات الؿتؽؾؿ أيؽؿ

 حزف الباء

 الـصح طؾك ♀ الـبل بايعت

 98 اهلل طبد بـ جرير مسؾؿ لؽؾ
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 الصفخ٘ الزاّٖ طزف احلدٓح

 908 أبق هريرة بؾك، يا رسقل اهلل. قال: تسبحقن وتؽربون

 980 أبق بؽرة  بقعقا الذهب بالػضة كقػ شئتؿ، والػضة

 988 طبد اهلل بـ طؿر إذ جاءهؿ :ـاس يف صالة الصبح بؼباءبقـؿا ال

 اءتحزف ال

 908 أبق هريرة صالة  كؾ دبر وتحؿدون، وتؽربون، تسبحقن،

 اءجحزف ال

 992 الـعؿان بـ بشقر فخرج واحد  ،ثالثة خرجقا يبتغقن الخقر

 78 طائشة فؽان يخؾق بغار  ،ثؿ حبب إلقف الخالء

 98 اهلل طبد بـ جابر  ثؿ ،وبارك ،فقفا صؼفب ،برمتـا إلك طؿد ثؿ

 اجلٔهحزف 

جئت وقد حػزين الـػس فؼؾتفا، فؼال: 

 80 أكس  ا يبتدروكفالؼد رأيت اثـل طشر مؾؽً »

 حزف احلاء

 أهــــــؾ ♀ اهلل رســــــقل حاصــــــر

 942 طؿرو بـ اهلل طبد   يـؾ، فؾؿ الطائػ

 988 ارثأبق الجفؿ بـ الح  ويديف بقجفف فؿسح ،الجدار طؾك أقبؾ حتك

 حزف اخلاء

 920 طبد اهلل بـ طؿر خرج ثالثة يف سػر يؿشقن 

 994 أبق هريرة خرج ثالثة فقؿـ كان قبؾؽؿ يرتادون ٕهؾقفؿ 
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 الصفخ٘ الزاّٖ طزف احلدٓح

طام  ♀خرجـا مع رسقل اهلل 

 984 أبق قتادة حـقـ، قال: فؾؿا التؼقـا

: ♀ خطبت امرأة، فؼال رسقل اهلل

 989 الؿغقرة هؾ كظرت إلقفا

 الدالحزف 

 88 أبق هريرة قا الـاس يرزق اهلل بعضفؿ مـ  بعضدط

 الذالحزف 

 908 أبق هريرة ذلؽ فضؾ اهلل يمتقف مـ يشاء

 الزاءحزف 

ا ا شديدً خؿًص  ♀رأيت برسقل اهلل 

 96 اهلل طبد بـ جابر فاكؽػلت

 909 ابـ طؿر ول طـ رطقتفمالرجؾ راع يف مال أبقف ومس

 الشاٖحزف 

 طـ ذلؽ ]ثؿـ ♀زجر الـبل 

 980 جابر الؽؾب

 79 طائشة زمؾقين زمؾقين، فزمؾقه حتك ذهب طـف

 الشنيحزف 

 962 أبق هريرة  شر الطعام صعام القلقؿة، يدطك إلقف إغـقاء

 الصادحزف 

 984 أبق قتادة صدق، أططف إياه، فلططاين، فبعت الدرع
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 الصفخ٘ الزاّٖ طزف احلدٓح

 960 طبد اهلل بـ طؿرو صالة الؼاطد طؾك الـصػ مـ صالة الؼائؿ

 الطاءحزف 

 980 طائشة صؾؼ رفاطة امرأتف، فتزوجفا طبد الرحؿـ 

 الغنيحزف 

 89 جابر الباب، وأغؾؼقا السؼاء، وأوكقا اإلكاء غطقا

 الفاءحزف 

فلخربتف، فصاح  ♀فلتقت الـبل 

 98 اهلل طبد بـ جابر يا أهؾ الخـدق :الـبل

 988 أبق هريرة لف، فؼال وجفف تؾؼاء، فتـحك طـف فلطرض

صــت طؾقــف الؼصــة، وســؾب ذلــؽ فاقتص

 988 أبق قتادة الؼتقؾ طـدي فلرضف

بقدي  ♀فنين بايعت رسقل اهلل 

 
َّ
 99 اهلل طبد بـ جرير هذه طؾك اإلسالم، واشرتط طؾل

 الكافحزف 

كـــان إذا خـــرج يـــقم العقـــد، أمـــر بالحربـــة 

 980 طبد اهلل بـ طؿر فتقضع بقـ يديف

 02 أبق هريرة كؾ أمتل يدخؾقن الجـة إٓ مـ أبك

ول طؿـا اسـرتطل، حتـك مكؾ مسرتطك مس

 900 طبد اهلل بـ طؿر إن الرجؾ يسلل طـ زوجتف
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 الصفخ٘ الزاّٖ طزف احلدٓح

فاســتحققت أن أســلل  ،كـــت رجــال مــذاءً 

 88 طؾل ♀الـبل 

 الالوحزف 

 98 معاوية ٓ تزال صائػة مـ أمتل ضاهريـ طؾك الحؼ

 944 أبق هريرة ا، وٓ البسرٓ تـبذوا التؿر، والزبقب جؿقعً 

 88 أبق هريرة لباد حاضر يبع ٓ

 02 أبق سعقد الخدري ا ا بشرب، وذراطً لتتبعـ ســ مـ قبؾؽؿ شربً

 998 أكس  لغدوة أو روحة يف سبقؾ اهلل خقر مـ الدكقا

ــــر رســــقل اهلل  ــــا أم ــــر  ♀لؿ بحػ

 96 اهلل طبد بـ جابر الخـدق، رأيت

ـــــقل اهلل  ـــــا حاصـــــر رس  ♀لؿ

 940 طؿر بـ اهلل طبد الطائػ

 املٔهحزف 

 98 أبق هريرة ما أذن اهلل لشلء كلذكف لـبل يتغـك بالؼرآن 

 78 طائشة ما أكا بؼارئ، فلخذين، فغطـل الثالثة حتك بؾغ 

 984 أبق قتادة فؼصصت طؾقف الؼصة ؟ما لؽ يا أبا قتادة

 964 أبق شريح الخزاطل فؾقؽرم  :مـ كان يممـ باهلل والققم أخر

 960 طؼبة بـ طامر يحؾ لؿممـ الؿممـ، وٓ  قالؿممـ أخ
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 الصفخ٘ الزاّٖ طزف احلدٓح

 اليٌْحزف 

ا فحػظف حتك كضر اهلل امرأ سؿع مـا حديثً 

 98 ابـ مسعقد فربَّ  ،يبؾغف

]الػضة  ♀ ااكا رسقل اهلل 

 989 أبق بؽرة بالػضة

أن كبقع الػضة  ♀ ااكا رسقل اهلل 

 980 أبق بؽرة بالػضة 

 الزبقب طـ ♀ اهلل رسقل  اك

 948 هريرة قأب والتؿر، والبسر والتؿر

 الْاّحزف 

 مـ، خقر اهلل سبقؾ يف العبد يغدوها والغدوة

 997 سعد بـ سفؾ  الدكقا

 982 أبق بؽرة وأمركا أن كشرتي الػضة بالذهب كقػ شئـا

 92 جابر وإن الػلرة تضرم البقت طؾك أهؾف بسراجفؿ

 944 أبق هريرة واكبذوا كؾ واحد مـفؿا طؾك حدة

ـــا رســـقل اهلل  ـــة مقط ♀وطظـ ظ

 98 العرباض بـ سارية وجؾت مـفا الؼؾقب

 989 طبد اهلل ـب طؿر فاستداروا  ،وكان وجقه الـاس إلك الشام
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 الصفخ٘ الزاّٖ طزف احلدٓح

ولؼاب ققس أحدكؿ مـ الجـة خقر مـ 

 998 أكس الدكقا وما فقفا

 948 أبق هريرة حدتف طؾك مـفؿا واحد كؾ ولقـبذوا

 908 أبق هريرة قالقا: يصؾقن كؿا كصؾل،  ؟وما ذاك

 الٔاءحزف 

 كل اا مقطظة مقدع: فلوصـا، ،يا رسقل اهلل

 98 العرباض بـ سارية  فؼال: أوصقؽؿ

 يصؾقن كؿا كصؾل، ويصقمقن كؿا كصقم،

 908 أبق هريرة ويتصدققن وٓ كتصدق، ويعتؼقن

 88 طؾل وذكره ويتقضل وضقءه لؾصالة فِ قْ قَ ثَ كْ يغسؾ أُ 

 948 هريرة أبق حدتف طؾك مـفؿا واحد كؾ يـبذ

فؿا كان  ،مف ولقؾتف والضقافة ثالثة أياميق

 964 أبق شريح الخزاطل   وراء ذلؽ ففق صدقة



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة أبي مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
087 

  

 فَزظ اآلثار -ج
 

 

 

 الصفخ٘ الزاّٖ اآلثـــــــــــار

 66 حـبؾ بـ أحؿد سؾػ طؿـ سـة العالل اإلسـاد صؾب

ــؽ اهلل أبــدً  ــر، فــقاهلل، ٓ يخزي ــال أبش ا، واهلل، ك

 79 خديجة إكؽ لتصؾ الرحؿ

ا، واهلل إكــؽ ال أبشــر، واهلل ٓ يحزكــؽ اهلل أبــدً كــ

 82 خديجة لتصؾ الرحؿ

هــــذا الـــــامقس الــــذي أكــــزل طؾــــك مقســــك 

ــا جــذطً  ،♀ ــل فقف ــا لقتـ ــل ي ــا لقتـ ا، ي

 79 ورقة بـ كقفؾ ا حقـ يخرجؽ ققمؽ أكقن حقً 

 96 طؾل بـ الؿديـل هؿ أصحاب الحديث ]الطائػة الظاهرة[
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 بط الفكَيةفَزظ الكواعد والضوا -د
 

 

 الصفخ٘ الكْاعد

 960 أبق صالح كاتب الؾقث: فقف لقـ

 980 إخبار التل فقفا الـفل طـ ثؿـ السـقر فقفا كظر يف صحتفا وتقهقـفا

 09 تعريػ السـة

 97 بالػارسقة ♀تؽؾؿ الـبل 

 902 رواية شعبة طـ قتادة فقفا أمان مـ تدلقس قتادة

ــادة ــات زي ــق :الثؼ ــا ه ـــ زاد م ــاظإ م ــة يف لػ ــض رواي ــات بع  الثؼ

ــا لحــديث ــذلؽ أخــرون الثؼــات رواه م ــع، الحــديث ل  هــذه وتؼ

 برفـــع اإلســــاد يف أو، جؿؾـــة أو، كؾؿـــة بزيـــادة الؿـــتـ يف الزيـــادة

 66 لؾحديث الطرق بجؿع هذا ويعرف، مرسؾ وصؾ أو، مقققف

 964 فرقة الؼدرية وضاللفا، واكؼسامفا إلك قسؿقـ )هـ(

اطد وإسس العامة لؾتشريع وإحؽـام، فـنن الؼرآن قد وضع الؼق

 97 السـة قد طـقت بتػصقؾ هذه الؼقاطد

 68 معـك اإلدراج يف الحديث

 94 التغـل بالؼرآن معـك

 80 كؼؾ أبل طقاكة مذهب الشافعل إلك أسػرايقـ.



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة أبي مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
089 

 
 

 فَزظ األعالو املرتجه هله -ٍـ 
 

 

 

 الصفخ٘ العله

 اهلنشٗحزف 

 989 إبراهقؿ بـ سؾقؿان بـ داود إسدي إبراهقؿ بـ أبل داود =

 900 إبراهقؿ بـ الؿـذر بـ طبد اهلل الؼرشل إسدي الحزامل، أبق إسحاق

 928 إبراهقؿ بـ الفقثؿ بـ الؿفؾب أبق إسحاق البؾدي

 86 الـقسابقري الؿعدل البزاز الػضؾ أبق، اهلل طبد بـ سؾؿة بـ أحؿد

 906 الؿصري يعرف بـ )بحشؾ(أحؿد بـ طبد الرحؿـ بـ وهب بـ مسؾؿ 

ـــق الحســــ  ـــل إزدي أب ـــد الؿفؾب ــــ خال ــــ يقســـػ ب أحؿـــد ب

 944 الـقسابقري السؾؿل

 98 إسحاق بـ سقار بـ محؿد أبق يعؼقب الـصقبل

 88 إسؿاطقؾ بـ يحقك بـ إسؿاطقؾ الؿزين، أبق إبراهقؿ

 992 أشعث بـ شعبة الؿصقصل  

 86 إياس بـ خؾقػة )هـ(

 78 ؿقؿة، واسؿف كقسان، السختقاينأيقب بـ أبل ت
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 الصفخ٘ العله

 حزف الباء

 906 بحشؾ = أحؿد بـ طبد الرحؿـ بـ وهب بـ مسؾؿ الؿصري 

 989 بؽر بـ طبد اهلل الؿزين

 907 بؽقر بـ طبد اهلل بـ إشج

 اجلٔهحزف 

 80 جعػر بـ محؿد بـ شاكر الصائغ

 احلاءحزف 

 999 الحارث بـ لؼقط الـخعل الؽقيف

 928 د الؿصقصلحجاج بـ محؿ

 87 حرام بـ حؽقؿ )هـ(

 926 الحسـ البصري بـ أبل الحسـ يسار اإلمام، أبق سعقد

 988 الحسـ بـ طؾل بـ محؿد الفذلل الخالل الحؾقاين الريحاين

حؿدان = أحؿد بـ يقسػ بـ خالد الؿفؾبل إزدي أبق الحســ 

 944 الـقسابقري السؾؿل

 989 الؽقيف أبق جعػر، بابـ إصبفاينحؿدان = محؿد بـ سعقد بـ سؾقؿان 

 999 حـش بـ الحارث بـ لؼقط الـخعل الؽقيف

 الزاءحزف 

 920 رقبة بـ مسؼؾة ]مصؼؾة[ بـ طبد اهلل العبدي الؽقيف
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 الصفخ٘ العله

 988 روح بـ طبادة الؼقسل الحافظ أبق محؿد البصري

 الشاٖحزف 

 949 زكريا بـ يحقك بـ أسد الؿروزي الؿؾؼب زكرويف

 نيالضحزف 

 994 سعقد بـ أبل الحسـ يسار البصري

 998 سعقد بـ الحؽؿ بـ محؿد بـ سالؿ بـ أبل مريؿ

 929 سعقد بـ الؿرزبان العبسل، أبق سعد البؼال الؽقيف إطقر

 70 سػقان بـ طققـة بـ أبل طؿران مقؿقن الفاللل

 988 (سؾقؿان بـ إشعث السجستاين )السجزي

 84 بق خالد إحؿرسؾقؿان بـ حقان إزدي، أ

 998 سؾقؿان بـ داود بـ الجارود، أبق داود الطقالسل البصري الحافظ

 909 سؾقؿان بـ سقػ بـ يحقك بـ درهؿ الطائل مقٓهؿ، أبق داود الحراين

 929 سؿاك بـ حرب بـ أوس الذهؾل البؽري

 929 سقيد بـ سعقد بـ سفؾ بـ شفريار الفروي

 الشنيحزف 

 904 ـ سعد الػفؿلشعقب بـ الؾقث ب

 الصادحزف 

 74 الصغاين محؿد بـ إسحاق بـ جعػر الصاغاين



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة يأب مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
092 

 
 الصفخ٘ العله

 الضادحزف 

الضحاك بـ مخؾد بـ الضحاك بـ مسؾؿ بــ الضـحاك الشـقباين، 

 96 أبق طاصؿ الـبقؾ البصري

 العنيحزف 

ــة رســقل اهلل  ــل بؽــر الصــديؼ أم الؿــممـقـ، حبقب ــت أب طائشــة بـ

♀ 928 

بـــ واقــد الــدوري، أبــق الػضــؾ طبــاس بـــ محؿــد بـــ حــاتؿ 

 96 البغدادي، مقلك بـل هاشؿ

 929 طبد بـ حؿقد. ويؼال: اسؿف طبد الحؿقد بـ حؿقد الؽشل

 929 طبد الرحؿـ بـ الحسـ، أبق مسعقد الؿقصؾل الزجاج

 70 طبد الرحؿـ بـ بشر بـ الحؽؿ العبدي الـقسابقري

 99 طبد الرحؿـ بـ طؿرو السؾؿل )هـ(

 989 ـ طؿرو بـ طبد اهلل الـصري أبق زرطة الدمشؼلطبد الرحؿـ ب

 87 طبد اهلل بـ أبل كجقح يسار الثؼػل الؿؽل )هـ(

 998 طبد اهلل بـ لفقعة أبق طبد الرحؿـ الحضرمل

 79 طبد اهلل بـ وهب بـ مسؾؿ الؼرشل مقٓهؿ أبق محؿد الؿصري

 92 طبد الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان واسؿف مقسرة الؽقيف

 927 محؿد الؿروزيطبدان بـ 
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 الصفخ٘ العله

 989 طبقد اهلل بـ سعقد بـ كثقر بـ طػقر الؿصري

 98 طبقد اهلل بـ مقسك بـ أبل الؿختار، واسؿف باذام العبسل

 88 ابـ ققس بـ طؿرو السؾؿاين :طبقدة بـ طؿرو، ويؼال

 988 طثؿان بـ طبد اهلل بـ محؿد بـ خرزاذ البصري أبق طؿرو الحافظ

 928 ♀قام. ابـ حقاري رسقل اهلل طروة بـ الزبقر بـ الع

 994 طالن بـ الؿغقرة = طؾل بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ الؿغقرة 

 999 ♀طؾل بـ أبل صالب ابـ طؿ رسقل اهلل 

 929 طؾل بـ حرب بـ محؿد بـ طؾل الطائل

 929 طؾل بـ مسفر أبق الحسـ الؼرشل

 928 طؿر بـ يزيد الـصري

 989 طل الرباد الحؿصلطؿران بـ بؽار بـ راشد الؽال

 998 طؿران بـ داور العؿل، أبق العقام الؼطان البصري

 927 طؿرو بـ واقد الؼرشل أبق حػص

 988 طقسك بـ أحؿد بـ طقسك بـ وردان أبق يحقك البغدادي، ثؿ البؾخل

 اءفحزف ال

 990 الػضؾ بـ دكقـ الحافظ أبق كعقؿ الؿالئل

 املٔهحزف 

 79 لؿدين إمام دار الفجرةمالؽ بـ أكس بـ مالؽ ا
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 الصفخ٘ العله

 926 مبارك بـ فضالة بـ أبل أمقة أبق فضالة البصري

 982 محاضر بـ الؿقرع الفؿداين

 88 محؿد بـ إدريس بـ العباس بـ طثؿان بـ شافع الشافعل

 940 محؿد بـ حققيف = محؿد بـ يحقك بـ مقسك إسػرايقـل

حؿــدان  محؿــد بـــ ســعقد بـــ ســؾقؿان الؽــقيف أبــق جعػــر ولؼبــف

 989 الؿعروف بابـ إصبفاين

 88 محؿد بـ سقريـ

 920 محؿد بـ صريػ بـ خؾقػة البجؾل أبق جعػر الؽقيف

 84 محؿد بـ طبد العزيز الرمؾل

محؿد بـ طبد الؿؾؽ بـ مروان بـ الحؽؿ القاسطل الدققؼل أبـق 

 98 جعػر

 98 محؿد بـ طؿرو بـ طؾؼؿة بـ وقاص الؾقثل الؿدين

 992 قر = محؿد بـ يحقك بـ محؿد بـ كثقرمحؿد بـ كث

 940 محؿد بـ يحقك بـ مقسك إسػرايقـل

 997 مسؾؿ بـ إبراهقؿ إزدي الػراهقدي مقٓهؿ

 47 اإلمام الـقسابقري الؼشقري الحجاج بـ مسؾؿ

 اليٌْحزف 

الـضر بـ محؿد بـ مقسك الجرشـل أبـق محؿـد القؿـامل، مـقلك 

 944   بـل أمقة
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 الصفخ٘ العله

 929 بشقر بـ سعد بـ ثعؾبة إكصاري الخزرجلالـعؿان بـ 

 اءحزف اهل

 999 هاشؿ بـ الؼاسؿ أبق الـضر الؾقثل البغدادي

 987 هشام الدستقائل

 84 هشام بـ حسان إزدي الؼردوسل

 948 هشام بـ طبد الؿؾؽ الباهؾل مقٓهؿ، أبق القلقد الطقالسل البصري

 989 دي.هشام بـ طروة بـ الزبقر بـ العقام إس

 927 هشام بـ طؿار أبق القلقد السؾؿل الدمشؼل

 926 الفقثؿ بـ جؿقؾ البغدادي أبق سفؾ كزيؾ أكطاكقة

 اءٔحزف ال

 84 أبق مسؾؿة لؾ الؼرششَّ رَ يزيد بـ خالد بـ مُ 

 998 يزيد بـ سـان بـ يزيد بـ الذيال بـ خالد الؼرشل إمقي

 948 لسحقؿلا كثقر أبق أذيـة بـ الرحؿـ طبد بـ يزيد

 998 يزيد بـ طؿرو الؿعافري

 98 يزيد بـ هارون بـ زاذان السؾؿل مقٓهؿ أبق خالد القاسطل

 49 إسػرايقـل طقاكة أبقيعؼقب بـ إسحاق بـ إبراهقؿ الـقسابقري 

 990 يعؼقب بـ سػقان بـ جقان الػارسل أبق يقسػ
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 الصفخ٘ العله

 928 يقسػ بـ سعقد بـ مسؾؿ الؿصقصل، أبق يعؼقب

 948 ـ يعؼقب بـ إسؿاطقؾ بـ حؿاد بـ زيديقسػ ب

 72 يقكس بـ طبد إطؾك بـ مقسرة بـ حػص بـ حقان الصديف

 الكيٙ

 988 أبق ]الجفؿ[ بـ الحارث بـ الصؿة إكصاري

 84 أبق خالد إحؿر = سؾقؿان بـ حقان إزدي 

 909  أبق داود الحراين = سؾقؿان بـ سقػ بـ يحقك الطائل مقٓهؿ

 988 اود السجزي = سؾقؿان بـ إشعث السجستاينأبق د

 998 أبق داود الطقالسل = سؾقؿان بـ داود بـ الجارود، البصري الحافظ

أبــق زرطــة الدمشــؼل = طبــد الــرحؿـ بـــ طؿــرو بـــ طبــد اهلل بـــ 

 989 صػقان بـ طؿرو الـصري 

 929 أبق سعد البؼال = سعقد بـ الؿرزبان العبسل، الؽقيف إطقر

 96 طاصؿ الـبقؾ = الضحاك بـ مخؾد بـ الضحاك الشقباينأبق 

 948 الغػقؾل أذيـة بـ الرحؿـ طبد بـ يزيد=  السحقؿل كثقر أبق

 929 أبق مسعقد الؿقصؾل الزجاج = طبد الرحؿـ بـ الحسـ الؿقصؾل

 999 أبق الـضر = هاشؿ بـ الؼاسؿ

 990 أبق كعقؿ الؿالئل = الػضؾ بـ دكقـ

 994 طبد الرحؿـ بـ صخر = سلأبق هريرة الدو
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 الصفخ٘ العله

 948 أبق القلقد الطقالسل = هشام بـ طبد الؿؾؽ الباهؾل مقٓهؿ 

 990 أبق يقسػ = يعؼقب بـ سػقان بـ جقان الػارسل

 ً(ابمً عزف بـ )

 998 ابـ أبل مريؿ = سعقد بـ الحؽؿ بـ محؿد بـ سالؿ

 87 ؿؽل )هـ(ابـ أبل كجقح = هق طبد اهلل بـ أبل كجقح يسار الثؼػل ال

ــف  ـــ ســؾقؿان الؽــقيف ولؼب ـــ ســعقد ب ـــ إصــبفاين = محؿــد ب اب

 989 حؿدان الؿعروف

 998 أبا داود الطقالسل :جاود اكظرابـ ال

 998 ابـ لفقعة = طبد اهلل بـ لفقعة

 79 ابـ وهب = طبد اهلل بـ وهب
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 فَزظ املزاجع واملصادر -س 

 

 

( الجقرقاين، ط. دار الصؿقعل قرإباصقؾ والؿـاكقر والصحاح والؿشاه) [0]

 ( =هـ1422)الطبعة الرابعة سـة  ،الرياض، وممسسة الدطقة الفـد -

 . (م2002)

تؼل الديـ وابـف تاج الديـ السبؽل، ط. دار  اإلبفاج يف شرح الؿـفاج() [2]

 .(م 1995) ( =هـ 1416)بقروت سـة  –الؽتب العؾؿقة 

لؿؾؽ ففد لطباطة ط. الـاشر: مجؿع اابـ حجر، ( إتحاف الؿفرة) [3]

ومركز خدمة السـة والسقرة الـبقية  -الؿصحػ الشريػ )بالؿديـة( 

 . (م 1994) = (هـ 1415))بالؿديـة( الطبعة إولك سـة 

، (ابـ حبان صحقحويشتفر بـ ) اإلحسان يف تؼريب صحقح ابـ حبان(،) [4]

ممسسة الرسالة، بقروت، الطبعة إولك سـة  ط. حاتؿ البستل، أبق

 . (م1988) = (هـ1408)

 ابـ دققؼ العقد. إحؽام إحؽام() [5]

 بقروت. –ابـ العربل، ط. دار الؽتب العؾؿقة  أحؽام الؼرآن() [6]

الخؾقؾل، خؾقؾ بـ طبد اهلل بـ أحؿد  اإلرشاد يف معرفة طؾؿاء الحديث() [7]

ؼقؼ: د. محؿد سعقد طؿر إدريس، بـ إبراهقؿ ابـ الخؾقؾ الؼزويـل، تحا

 .(هـ1409)، الطبعة إولك سـة  الرياض –مؽتبة الرشد  ط.
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كايػ بـ صالح بـ ( إرشاد الؼاصل والداين إلك تراجؿ شققخ الطبراين) [8] 

 اإلمارات. –الرياض، مؽتبة ابـ تقؿقة  –ط. دار الؽقان طؾل الؿـصقري، 

 بقروت الطبعة إولك.  –( السققصل، ط. دار الجقؾ أسؿاء الؿدلسقـ) [9]

بقروت / ط.  –ار الؽتب العؾؿقة ، ط. دالعسؼالين( ابـ حجر اإلصابة) [10]

 دار هجر. 

( محؿد بـ طبد الرحؿـ الخؿقس أصقل الديـ طـد اإلمام أبل حـقػة) [11]

 دار الصؿقعل، السعقدية.  ط.

( محؿد بـ طبد الرحؿـ الخؿقس اطتؼاد أئؿة السؾػ أهؾ الحديث) [12]

 ( =هـ1420)الؽقيت، الطبعة إولك سـة  –دار إيالف الدولقة  ط.

 . (225ص ) (م1999)

( مغؾطاي ط. دار الػاروق إكؿال تفذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال) [13]

 . (م 2001) ( =هـ1422)الحديثة لؾطباطة والـشر، الطبعة إولك سـة 

اإلكؿال يف رفع آرتقاب طـ الؿمتؾػ والؿختؾػ يف إسؿاء والؽـك ) [14]

ك الطبعة إول ،بقروت -دار الؽتب العؾؿقة  ابـ ماكقٓ، ط. وإكساب(

 .  (م1990( = )هـ1411)سـة 

لسؿعاين ط مجؾس دائرة الؿعارف العثؿاكقة، حقدر آباد، ا( إكساب) [15]

   م(.1962هـ( = ) 1382)الطبعة إولك سـة 

 -( الزركشل، ط. دار الؽتب العؾؿقة البحر الؿحقط يف أصقل الػؼف) [16]

 بقروت. 
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 لطبعة إولكمصر، ا –( ابـ كثقر، ط. دار هجر لؾطباطة البداية والـفاية) [17] 

  م(.1997هـ( = ) 1418سـة )

 لدهؾقي، ط. دار الغرب اإلسالمل. ا( بستان الؿحدثقـ) [18]

 ( ابـ العديؿ، ط. دار الػؽر. بغقة الطؾب يف تاريخ حؾب) [19]

 بقروت. -، ط. طالؿ الؽتبل( العالئبغقة الؿؾتؿس) [20]

الرياض،  –( أبق الحسـ ابـ الؼطان  ط. دار صقبة بقان القهؿ واإليفام) [00]

 .(م1997هـ( = )1418طبعة إولك ال

 ط.طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ يقكس، [  تاريخ مصر( ]تاريخ ابـ يقكس) [22]

 . (هـ 1421سـة ) دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، الطبعة إولك

سـة  دار الغرب اإلسالمل، الطبعة إولك الذهبل، ط. تاريخ اإلسالم() [23]

هـ( 1413سـة ) ة الثاكقةبقروت، الطبع –/ط. دار الؽتاب العربل م(2003)

 . (م1993= )

 الؽقيت.  –( ابـ شاهقـ ط. الدار السؾػقة تاريخ أسؿاء الثؼات) [24]

ممسسة الرسالة،  ، ط.ابـ شاهقـ تاريخ أسؿاء الضعػاء والؽذابقـ() [25]

 . (م1989هـ( = ) 1409سـة ) الطبعة إولك

 بقروت، الطبعة -دار الؽتب العؾؿقة  كعقؿ، ط. قأب( تاريخ أصبفان) [26]

 . (م1990= ) (هـ 1410) إولك

بقروت،  –الخطقب البغدادي، ط. دار الغرب اإلسالمل  تاريخ بغداد() [27]

  م(.2002هـ( = )1422)الطبعة: إولك 
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الطبعة  ،مـاع الؼطان، ط. مؽتبة وهبة تاريخ التشريع اإلسالمل() [28] 

  م(. 1420هـ( = ) 1422سـة ) الخامسة

بقروت، الطبعة  –ط. طالؿ الؽتب ( أبق قاسؿ الجرجاين، تاريخ جرجان) [29]

  م(. 1987هـ( = ) 1407 ) الرابعة

( ابـ طساكر ط. دار الػؽر لؾطباطة والـشر والتقزيع سـة: تاريخ دمشؼ) [81]

 م(. 1995هـ( = ) 1415)

طبد اهلل بـ محؿد بـ يقسػ بـ كصر إزدي،  تاريخ طؾؿاء إكدلس() [31]

اكجل، الطبعة الثاكقة بة الخط. مؽتأبق القلقد، الؿعروف بابـ الػرضل، 

  م(. 1998هـ( = )1408)

ط. دائرة الؿعارف العثؿاكقة بحقدر آباد الدكـ لبخاري ا التاريخ الؽبقر() [32]

 الفـد. 

 . (هـ1410سـة ) لربعل ط. دار العاصؿةا( تاريخ مقلد العؾؿاء ووفقاتفؿ) [33]

( طبد الرحقؿ الحسقـ العراقل زيـ الديـ أبق الػضؾ، التبصرة والتذكرة) [34]

ماهر ياسقـ الػحؾ ط. دار الؽتاب العؾؿقة  -حؼؼ: طبد الؾطقػ لفؿقؿ الؿ

 بقروت.  –

العسؼالين، ط. الؿؽتبة ابـ حجر ( بتحرير الؿشتبف تبصقر الؿـتبف) [35]

 العؾؿقة، بقروت. 

  بقروت. -، ط. دار الؽتب العؾؿقة الؿباركػقري( إحقذي تحػة) [36]

  الرياض. –ة السققصل، ط. مؽتبة الرياض الحديث (الراوي تدريب) [37]
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لبـان، الطبعة  -لذهبل، ط. دار الؽتب العؾؿقة بقروتا(  تذكرة الحػاظ) [88] 

 .(م1998) ( = هـ1419سـة ) إولك

 –دطل، ط. دار أثار ا( مؼبؾ القتراجؿ رجال الدارقطـل يف ســف) [89]

 .(م1999هـ( = )1420سـة ) صـعاء، الطبعة إولك

قاض، ط. مطبعة فضالة ( الؼاضل طترتقب الؿدارك وتؼريب الؿسالؽ) [40]

 الؿحؿدية، الؿغرب، الطبعة إولك. –

(، الؿشفقر التؼديس بؿراتب الؿقصقفقـ بالتدلقس تعريػ أهؾ) [41]

طؿان، الطبعة  –ط.  مؽتبة الؿـار ، ابـ حجر، ( صبؼات الؿدلسقـ) بـ

  م(.1983هـ( = ) 1403سـة ) إولك

تحؼقؼ محؿد ط. دار الرشقد ب ،العسؼالينابـ حجر ( تؼريب التفذيب) [42]

 م(.1986هـ( = ) 1406سـة ) طقامة، الطبعة إولك

مصر، الطبعة  -ط. قرصبة  ،العسؼالينابـ حجر ( تؾخقص الحبقرال) [43]

/ ط. دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة،  م(1995هـ( = ) 1416سـة ) إولك

 .  (هـ1419)الطبعة إولك 

  ( ابـ طبد الرب، ط. ممسسة قرصبة.التؿفقد) [44]

 ط. دار صادر الؿصقرة لـسخة، العسؼالينابـ حجر  فذيب(تفذيب الت) [45]

 . (هـ1326)مطبعة دائرة الؿعارف الـظامقة، الفـد، الطبعة إولك 

 ممسسة الرسالة.  لؿزي، ط.ا تفذيب الؽؿال() [46]

     .الؿديـة الؿـقرة -الؿؽتبة السؾػقة  لصـعاين ط.ا( تقضقح إفؽار) [47]
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ابـ  (وأكسابفؿ وألؼابفؿ وكـاهؿتقضقح الؿشتبف يف ضبط أسؿاء الرواة ) [48] 

 . (م1993)بقروت، الطبعة: إولك  –ممسسة الرسالة  كاصر الديـ، ط.

 الؿعارف مؽتبة. ط الطحان محؿقد لدكتقرا( الحديث مصطؾح تقسقر) [49]

 . الرياض -والتقزيع لؾـشر

طبد الؿممـ بـ طبد الحؼ، ط. دار  تقسقر القصقل إلك ققاطد إصقل() [50]

 عقدية، الطبعة الثاكقة.  الس –ابـ الجقزي 

دائرة الؿعارف العثؿاكقة بحقدر آباد الدكـ  ط. ابـ حبان، الثؼات() [51]

  م(. 1973هـ( = ) 1393سـة ) الفـد، الطبعة إولك

 –مجؾس دائرة الؿعارف العثؿاكقة  ط. ابـ أبل حاتؿ، الجرح والتعديؾ() [52]

إحقاء  دار، تصقير (م 1952هـ( = ) 1271سـة ) الفـد، لطبعة إولك

 الرتاث العربل.

أحؿد بـ محؿد بـ الصديؼ ( حصقل التػريج بلصقل التخريج) [53]

 الرياض.  -ط. مؽتبة صربية الغؿاري. 

( سعقد بـ كاصر الغامدي ط. مؽتبة الرشد، حؼقؼة البدطة وأحؽامفا) [54]

 الرياض . 

مؽتب الؿطبقطات  الخزرجل، ط. (خالصة تذهقب تفذيب الؽؿال) [55]

 . (هـ1416سـة ) بقروت، الطبعة الخامسة -حؾب  - اإلسالمقة، دار البشائر

سـة  بقروت، الطبعة إولك -( الطرباين، ط. دار الؽتب العؾؿقة الدطاء) [56]

  .(هـ1413)
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سـة  لعراقل ط. دار الؽتب العؾؿقة الطبعة إولكا ذيؾ مقزان آطتدال() [57] 

 .  (م1995هـ( = ) 1416)

مؽتبة صـعاء  ط.قادطل، مؼبؾ بـ هادي ال (رجال الحاكؿ يف الؿستدرك) [58]

  م(. 2004هـ( = ) 1425سـة ) إثرية، الطبعة الثاكقة

الخطقب  بؽر أبق ثابت بـ طؾل بـ أحؿد الرحؾة يف صؾب الحديث() [59]

 . بقروت – العؾؿقة الؽتب دار، ط. البغدادي

ط. دار الؿعارف، طبد الؽريؿ بـ هقازن الؼشقري، ( الرسالة الؼشقرية) [61]

 الؼاهرة.

 اإلسالمقة البشائر دار. ط، الؽتاين جعػر بـ محؿد ؿستطرفة(الرسالة ال) [61]

 . بقروت –

 إردن، الطبعة إولك -رقطـل ط. مؽتبة الؿـار، الزرقاء الدا( الرؤية) [62]

 .(م1990هـ( = ) 1411سـة )

 –بؽر الخالل، بتحؼقؼ: د. ططقة الزهراين ط. دار الراية  ق( أبالسـة) [63]

 .  (م1989ـ( = )ه1410سـة ) الرياض، الطبعة إولك

 بقروت. -ط. دار الػؽر محؿد بـ يزيد، ( ابـ ماجف ســ) [64]

بقروت،  –ط. الؿؽتبة العصرية سؾقؿان بـ إشعث، ( ســ أبل داود) [65]

بقروت  –بتحؼقؼ محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد / وصبعة دار الػؽر 

 لحؿقد / وصبعة دار الؽتاب العربل. بتحؼقؼ محؿد محقل الديـ طبد ا
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ط. شركة مؽتبة ومطبعة مصطػك محؿد بـ طقسك، ( الترمذيســ ) [66] 

 م(. 1975هـ( = ) 1395سـة ) مصر، الطبعة الثاكقة –البابل الحؾبل 

هـ( 1386سـة ) بقروت، -دار الؿعرفة طؾل بـ طؿر، ( الدارقطـل ســ) [67]

 .م(1966) =

 بقروت. –( البقفؼل، ط. دار الؽتب العؾؿقة الســ الؽبرى) [68]

 بقروت، الطبعة إولك -ائل، ط. ممسسة الرسالة ( الـسســ الؽبرى) [69]

  م(. 2001هـ( = ) 1421سـة )

ٓهقر،  -ط. كتب خاكف جؿقؾل  سمآت البرقاين لؾدارقطـل() [70]

 . (هـ1404سـة ) باكستان، الطبعة إولك

 .بقروت -دار ابـ كثقر، دمشؼ  ابـ العؿاد، ط. (شذرات الذهب) [71]

الرحؿـ الخؿقس ط. دار أصؾس  ( محؿد بـ طبدشرح الرسالة التدمرية) [72]

  م(. 2004هـ( = )1425سـة ) ،الخضراء

 ،بقروت -دمشؼ  -( البغقي، ط. الؿؽتب اإلسالمل السـة شرح) [73]

 م(. 1983هـ( = ) 1430)الطبعة الثاكقة 

الرياض، الطبعة  –مؽتبة الرشد  ط.ابـ رجب،  (شرح طؾؾ الترمذي) [74]

 . (م2001هـ( = )1421سـة ) الثاكقة،

 الرياض،  -( الػتقحل، ط. مؽتبة العبقؽان كب الؿـقرشرح الؽق) [75]

بقروت، الطبعة  –ط. دار إحقاء الرتاث العربل  لـقويا( مسؾؿ شرح) [76]

 .(هـ1392)الثاكقة 
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 –أبق جعػر الطحاوي، ط. دار الؽتب العؾؿقة  (شرح معاين أثار) [77] 

 بقروت.

( الخطقب البغدادي، ط. دار إحقاء السـة شرف أصحاب الحديث) [78]

 أكؼرة.  -ة الـبقي

 ( البقفؼل، ط. مؽتبة الرشد لؾـشر والتقزيع بالرياض.شعب اإليؿان) [79]

أبق اإلحسان يف تؼريب صحقح ابـ حبان( ( الؿسؿك )ابـ حبان صحقح) [80]

هـ(  1408سـة ) ممسسة الرسالة، بقروت، الطبعة إولك ط.حاتؿ البستل، 

   م(.1988= )

 -إلسالمل ، ط. الؿؽتب امحؿد بـ إسحاق ابـ خزيؿة( صحقح) [81]

 بقروت. 

ط. دار صقق الـجاة )مصقرة محؿد بـ إسؿاطقؾ، ( البخاري صحقح) [82]

طـ السؾطاكقة بنضافة ترققؿ محؿد فماد طبد الباقل( الطبعة: إولك، 

 .(هـ1422)

  الرياض.  –( إلباين، ط. مؽتبة الؿعارف والترهقب صحقح الترغقب) [83]

ممسسة غراس لؾـشر  ، ط.إلباين (صحقح ســ أبل داود الؽتاب إم) [84]

   م(. 2002هـ( = ) 1423سـة ) ،الطبعة إولك ،والتقزيع، الؽقيت

( إلباين، مركز كقر اإلسالم ٕبحاث الؼرآن صحقح وضعقػ ابـ ماجف) [85]

 والسـة باإلسؽـدرية. 

بقروت،  -( ابـ الصالح، ط. دار الغرب اإلسالملصقاكة صحقح مسؾؿ) [86]

 . (هـ 1408سـة ) الطبعة الثاكقة
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بقروت. الطبعة  –( العؼقؾل، ط. دار الؽتب العؾؿقة لضعػاء الؽبقر)ا [87] 

  م(. 1998هـ( = ) 1418سـة ) الثاكقة،

ابـ الجقزي، ط. دار الؽتب العؾؿقة الطبعة  الضعػاء والؿتروكقن() [88]

 .         (هـ 1416سـة ) إولك

حؾب. الطبعة  –لـسائل، ط. دار القطل ا( والؿتروكقن الضعػاء) [89]

 . هـ(1396ة )سـ إولك،

 بقروت.  –لسخاوي، ط. دار مؽتبة الحقاة ا( الضقء الالمع) [90]

 .هجر لؾطباطة والـشر والتقزيع السبؽل، ط. (الؽبرى الشافعقة صبؼات) [91]

 بقروت، الطبعة إولك –( ابـ سعد، ط. دار صادر الؽبرى الطبؼات) [92]

  م(.1968سـة )

لشرفقة، مؽتبة ا –مؽتبة الصحابة، جدة الؼاسؿ بـ سالم. ط.  الطفقر() [93]

هـ( = 1414سـة ) الزيتقن، الطبعة إولك –التابعقـ، سؾقؿ إول 

 م(.1994)

سـة  ط. مطابع الحؿقضل، الطبعة إولك ،( ابـ أبل حاتؿطؾؾ الحديث) [94]

 م(. 2006هـ( = ) 1427)

 -أبق الحسـ طؾل بـ طؿر الدارقطـل، ط. دار صقبة ( طؾؾ الدارقطـل) [95]

، والؿجؾدات مـ (م1985هـ( = ) 1405) سـة الرياض، الطبعة إولك

 .(هـ 1427سـة ) الدمام، الطبعة إولك –ط. دار ابـ الجقزي  15 – 12

سـة  بقروت –ط. دار الؿعرفة العسؼالين، ابـ حجر  فتح الباري() [96]

 .(هـ 1379)
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 لبـان، الطبعة إولك -دار الؽتب العؾؿقة  ط. ،السخاوي (الؿغقث فتح) [97] 

  .(هـ1403سـة )

أبق سعقد محؿد بـ  (العجائب يف أخبار الؿاضققـ مـ بـل إسرائقؾ فـقن) [98]

 –مؽتبة الؼرآن  طؾل بـ طؿر بـ مفدي إصبفاين الحـبؾل الـؼاش، ط.

 الؼاهرة. 

 ( السققصل.قطػ إزهار الؿتـاثرة يف إخبار الؿتقاترة) [99]

ممسسة طؾقم  –لذهبل، ط. دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة ا( الؽاشػ) [100]

  م(. 1992هـ( = ) 1413سـة ) بجدة، الطبعة إولكالؼرآن 

بقروت،  –( ابـ طدي، ط. دار الؽتب العؾؿقة الؽامؾ يف الضعػاء) [101]

  م(. 1997هـ( = ) 1418سـة ) الطبعة إولك

( العجؾقين، ط. مؽتبة الؼدسل، لصاحبفا حسام الديـ كشػ الخػاء) [102]

 .الؼاهرة -الؼدسل 

طؿادة البحث العؾؿل بالجامعة  ٓبل، ط.وْ لدَّ ا( الؽـك وإسؿاء) [103]

سـة  اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الطبعة إولك

 .(م1984هـ( = )1404)

ابـ الؽقال، ( معرفة مـ اختؾط مـ الرواة الثؼات الؽقاكب الـقرات يف) [104]

 .(م1981سـة ) بقروت، الطبعة إولك –دار الؿلمقن  ط.

 بقروت.  –، ط. دار صادر ( السققصللب الؾباب) [105]

  بقروت. –ط. دار صادر ابـ إثقر، ( الؾباب يف تفذيب إكساب) [106]
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 ط. دار الؿعارف. / بقروت – صادر دار( ابـ مـظقر، ط. لسان العرب) [107] 

 مصر. –

 دار البشائر، الطبعة إولك العسؼالين، ط.ابـ حجر  لسان الؿقزان() [108]

لبـان،  -طات بقروت ممسسة إطؾؿل لؾؿطبق ط.هـ. /  2002سـة )

 . (م1971هـ( = )1390)الطبعة الثاكقة 

ط. مؽتب الؿطبقطات أحؿد بـ شعقب، ( ]ســ الـسائل[ الؿجتبك) [109]

  م(. 1986هـ( = ) 1406سـة ) اإلسالمقة حؾب، الطبعة الثاكقة

سـة  حؾب، الطبعة إولك -ط. دار القطل ابـ حبان، ( الؿجروحقـ) [110]

 . (هـ 1396)

 . بقروت – الؿعرفة دار. ط ،العسؼالينابـ حجر  (الؿمسس الؿجؿع) [111]

 ط. دار الػؽر ( الـقوي الؿجؿقع) [112]

 دار، ط. الرامفرمزي الرحؿـ طبد بـ الحسـ الؿحدث الػاصؾ() [113]

 .  بقروت – الػؽر

الؼاهرة، الطبعة  -لعالئل، ط. مؽتبة الخاكجل ا( الؿختؾطقـ كتاب) [114]

 .(م1996هـ( = )1417سـة ) إولك

 –إمقـ الشـؼقطل، ط. مؽتبة العؾقم والحؽؿ  (مذكرة أصقل الػؼف) [115]

 الؿديـة  الؿـقرة.

 بقروت. –ط. ممسسة الرسالة  ،( ابـ أبل حاتؿالؿراسقؾ) [116]

ط. طبد الؿممـ بـ طبد الحؼ، ( الع طؾك أسؿاء إمؽـةصِّ آ مراصد)  [117]

 . (هـ 1412سـة ) بقروت، الطبعة إولك –دار الجقؾ 



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة يأب مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
201 

مقفؼ بـ طبد اهلل بـ طبد الؼادر،  د.( الؿستخرجات كشلتفا وتطقرها) [118] 

 . (19العدد )مؽة الؿؽرمة،  -بحث يف مجؾة جامعة أم الؼرى 

ط. دار هجر سؾقؿان بـ داود بـ الجارود، ( مسـد أبل داود الطقالسل) [119]

  م(. 1999هـ( = ) 1419سـة ) مصر، الطبعة إولك -

بقروت،  – الؿعرفة دارطقاكة إسػرايقـل، ط.  أبق( أبل طقاكة مسـد) [001]

 طارف أيؿـ بتحؼقؼ، م(1998هـ( = ) 1419)إولك سـة:  الطبعة

 خالل مـ الؿسـد هذا الخضري أحؿد هبا أكؿؾ التل اإلضافة مع الدمشؼل

 .العسؼالين حجر ٓبـ( الؿفرة إتحاف) كتاب مـ الؿسـد لباقل جؿعف

سـة  ( أبق يعؾك، ط. دار الؿلمقن لرتاث الطبعة إولكمسـد أبل يعؾك) [121]

 م(. 1984هـ( = ) 1404)

بقروت  –( أحؿد بـ حـبؾ، ط. ممسسة الرسالة مسـد أحؿد بـ حـبؾ) [122]

 دمشؼ.  –

ط. مؽتبة العؾقم والحؽؿ أبق بؽر البزار، ( ]البحر الزخار[ مسـد البزار) [123]

 م(. 2009)، واكتفت (م1988)بدأت  ،الؿديـة الؿـقرة، الطبعة إولك -

الؼاهرة، الطبعة  -. ممسسة قرصبة طأبق بؽر الروياين،  مسـد الروياين() [124]

 . هـ(1416سـة ) إولك

، ط. الػققمل الؿؼري طؾل بـ محؿد بـ أحؿد( الؿصباح الؿـقر) [125]

 –(، ط. دار ابـ الجقزي معجؿ ابـ إطرابل) .بقروت - العؾؿقة الؿؽتبة

 م(. 1997هـ( = ) 1418سـة ) السعقدية، الطبعة إولك
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سـة  . دار صادر، الطبعة لثاكقةطياققت الحؿقي، ( معجؿ البؾدان) [126] 

 م(.1995)

  الؼاهرة، الطبعة الثاكقة. -( الطرباين ط. مؽتبة ابـ تقؿقة الؿعجؿ الؽبقر) [007]

، سؾؿان آل حسـ مشفقر( الباري فتح يف القاردة الؿصـػات معجؿ) [128]

 . الرياض - والتقزيع لؾـشر الفجرة دار. ط صربي ورائد

لـاشرون: جامعة الدراسات ط. )ا ،لبقفؼلامعرفة الســ وأثار( ) [129]

بقروت(، دار القطل  –باكستان(، دار قتقبة )دمشؼ  -اإلسالمقة )كراتشل 

سـة  الؼاهرة(، الطبعة إولك –دمشؼ(، دار القفاء )الؿـصقرة  –)حؾب 

 . (م1991هـ( = )1412)

 –لحاكؿ الـقسابقري، ط.. دار الؽتب العؾؿقة ا( معرفة طؾقم الحديث) [130]

 . (م1977هـ( = )1397)اكقة بقروت، الطبعة الث

يعؼقب الػسقي، ط. ممسسة الرسالة، الطبعة  الؿعرفة والتاريخ() [131]

  م(. 1981هـ( = ) 1401سـة ) الثاكقة

سـة  بقروت، الطبعة إولك -( ابـ قدامة، ط. دار الػؽر الؿغـل) [080]

 . هـ(1405)

 بقروت.  –( السخاوي، ط. دار الؽتاب العربل الؿؼاصد الحسـة) [133]

سـة  العؾؿقة، الطبعة إولكدار الؽتب  ( ط.ـ الصالحمؼدمة اب) [084]

 م(. 2002هـ( = )1423)

 



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة يأب مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
202 

 –( ابـ الجقزي، ط. دار صادر الؿـتظؿ يف تاريخ إمؿ والؿؾقك) [135] 

-هـ 1412سـة ) بقروت، الطبعة إولك -ط. دار الؽتب العؾؿقة  /بقروت

  م(.1992

 إبراهقؿ بـ محؿد( الـبقي الحديث طؾقم مختصر يف الروي الؿـفؾ)  [136]

 .  دمشؼ - الػؽر دار. ط جؿاطة بـا

طبد الغـل إزدي، ط. دار الغرب اإلسالمل،  الؿمتؾػ والؿختؾػ() [137]

   م(. 2007هـ( = ) 1428سـة ) الطبعة إولك

ط.  مقسقطة أققال أبل الحسـ الدارقطـل يف رجال الحديث وطؾؾف() [138]

  م(. 2001سـة ) كبقروت، لبـان، الطبعة إول -طالؿ الؽتب لؾـشر والتقزيع 

بقروت،  –( الذهبل، ط. دار الؿعرفة لؾطباطة والـشر مقزان آطتدال) [139]

 م(. 1963هـ( = ) 1382سـة ) الطبعة إولك،

 مصر.  –( ابـ تغردي بردي، ط. دار الؽتب الـجقم الزاهرة) [140]

اإلدريسل، ط. دار الؽتب السؾػقة  كظؿ الؿتـاثر مـ الحديث الؿتقاتر() [141]

 مصر.  –

( الؿقالين، ط. دار الؿمرخ إزهار يف خالصة طبؼات إكقاركػحات ) [142]

 . (هـ 1416سـة ) العربل، الطبعة إولك،

العسؼالين، ط. طؿادة البحث ابـ حجر ( الـؽت طؾك ابـ الصالح) [143]

العؾؿل بالجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، 

 تحؼقؼ ربقع بـ هادي طؿقر الؿدخؾل. 



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 

 

 عواىة أبي مضيد خالل مً املضتدزجات فوائد
203 

 -لبؼاطل، كسخة مؽتبة إوقاف ا )الـؽت القفقة بؿا يف شرح إلػقة( [144] 

 العراق.  -بغداد 

سـة  بقروت –ط. دار الؿعرفة العسؼالين، ابـ حجر  هدي الساري() [145]

 .(هـ 1379)

 إحقاء، دار الصػدي أيبؽ بـ خؾقؾ الديـ صالح (بالقفقات القايف) [146]

 . بقروت  – الرتاث

، العسؼالينابـ حجر ( مـ الؿقققف القققف طؾك ما يف صحقح مسؾؿ) [147]

 .هـ(1406سـة ) بقروت، الطبعة إولك –ط. ممسسة الؽتب الثؼافقة 
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 187 ......................................................... أثار ففرس -ج
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