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الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك أشرف 

 .الؿرسؾقـ وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ

 أما بعد:

طؾك طجؾ وأكا يف ديار الغربة  بعقد صريػ كتبتف ففذا بحث 

هذا "معـك ققل الؿحدثقـ ما إجابة لسمال سمال طـ مؽتبتل  

؟ فاستعـت باهلل يف بقان  ، وما دٓلتف طـد الؿحدثقـ"حديث كبقؾ

مع تخريج إحاديث التل وصػت بفذا  معـك هذا الؿصطؾح 

 القصػ.

هذا الؿصطؾح لؿ يستخدمف إٓ اإلمام أبق داود يف ســف أوٓ: 

  .فؼد وصػ حديثقـ بفذا القصػ
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َثـَا ( قال: 3322حديث رقؿ ) ـُ َمـُْصقٍر، َحدَّ َثـَا َسِعقُد ْب َحدَّ

ـُ َطْقٍن، َقاَل: َكَتْبُت إَِلك َكافٍِع َأْسَلُلُف  ـُ إِْبَراِهقَؿ، َأْخَبَرَكا اْب إِْسَؿاِطقُؾ ْب

ِل  ـَ ِطـَْد اْلِؼَتاِل، َفَؽَتَب إَِللَّ َأنَّ َذلَِؽ َكاَن فِل َأوَّ ـْ ُدَطاِء اْلُؿْشرِكِق َط

ْساَلِم، وَ  َؿ َطَؾك َبـِل »َقْد اإْلِ َأَغاَر َكبِلُّ اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

وَن َوَأْكَعاُمُفْؿ ُتْسَؼك َطَؾك اْلَؿاِء، َفَؼَتَؾ  اْلُؿْصَطِؾِؼ َوُهْؿ َغارُّ

ُمَؼاتَِؾَتُفْؿ َوَسَبك َسْبَقُفْؿ، َوَأَصاَب َيْقَمئٍِذ ُجَقْيرَِيَة بِـَْت اْلَحاِرِث، 

 « َوَكاَن فِل َذلَِؽ اْلَجْقشِ  ، َذلَِؽ َطْبُد اهللِ َثـِل بِ َحدَّ 

ـْ َكافٍِع، َقاَل َأُبق َداُوَد:  ـُ َطْقٍن، َط ، َرَواُه اْب

 «َوَلْؿ ُيْشرِْكُف فِقِف َأَحٌد 

ـُ   ( قال:3322) والحديث الثاين: حديث رقؿ َثـَا ُمقَسك ْب َحدَّ

اٍم َطْبِد  ـْ َأبِل َهؿَّ ـُ َطَطاٍء، َط اٌد، َأْخَبَرَكا َيْعَؾك ْب َثـَا َحؿَّ إِْسَؿاِطقَؾ، َحدَّ

، َقاَل: َشِفْدُت َمَع َرُسقِل  ـِ اْلِػْفرِيَّ ْحَؿ ـِ َيَساٍر، َأنَّ َأَبا َطْبِد الرَّ اهللِ ْب

، اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ ُح  ـَْقـًا َفِسْرَكا فِل َيْقٍم َقائٍِظ َشِديِد اْلَحرِّ

َْمتِل  َٕ ْؿُس َلبِْسُت  ا َزاَلِت الشَّ َجَرِة، َفَؾؿَّ َفـََزْلـَا َتْحَت ضِؾِّ الشَّ
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َؿ َوُهَق فِل  َوَركِْبُت َفَرِسل، َفَلَتْقُت َرُسقَل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

اَلُم َطَؾْقَؽ َيا َرُسقَل اهللِ َوَرْحَؿُة اهللِ َوَبَرَكاُتُف، ُفْسَطاصِِف، َفُؼْؾُت: السَّ 

َواُح، َقاَل:  ـْ َتْحِت « َيا ِباَلُل ُقؿْ »ُثؿَّ َقاَل: « َأَجْؾ »َقْد َحاَن الرَّ َفَثاَر ِم

ُف ضِؾُّ َصائِرٍ َفَؼاَل: َلبَّْقَؽ َوَسْعَدْيَؽ َوَأَكا فَِداُؤَك، َفؼَ  اَل: َسُؿَرٍة َكَلنَّ ضِؾَّ

ـْ لِقٍػ َلْقَس فِقِف َأَشٌر، « َأْسرِْج لِل اْلَػَرَس » َتاُه ِم َفَلْخَرَج َسْرًجا َدفَّ

َٓ َبَطٌر، َفَركَِب َوَركِْبـَا، َوَساَق اْلَحِديَث َقاَل َأُبق َداُوَد:  َأُبق َطْبِد »َو

َّٓ َهَذا اْلَحِديُث  ـِ اْلِػْفرِيُّ َلْقَس َلُف إِ ْحَؿ  الرَّ

ـُ َسَؾَؿةَ  اُد ْب  .«َجاَء بِِف َحؿَّ

 يف هذا البحث. ؿاوسقف أققم بتخريجف

ؿ-لـُّْبؾ ا كاُء والـَّجابة، مـ َكـُبؾ ُكـْباًل وَكبالة، والـَّبِقؾة:  -بالضَّ الذَّ

ْأي،  الَػِضقؾة. وققؾ: َكبِقؾ، َأي: طاقؾ. وققؾ: حاِذق، وهق َكبِقؾ الرَّ
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جقِّده، وققؾ: َكبِقؾ، َأي: رفقؼ بنِصالح ِطظام إُمقر، وكبؾ َأي: 

 . (1)فالن: كرم حسبف وحؿدت شؿائؾف

أو الـبالة ضؿـ « الـبؾ»لؿ تذكر كتب الؿصطؾحات لػظ 

آصطالحات، ومـ ثؿ يؽقن الـبؾ باطتباره خؾؼا حؿقدا باققا 

ؾص لف تعريػا مـ طؾك أصؾ معـاه يف الؾغة، ويؿؽـ أن كستخ

 جؿؾة ما أوردتف كتب الؾغة فـؼقل:

الـبؾ: خؾؼ حؿقد يتحؾك صاحبف بالذكاء والـجابة يف ذاتف، 

والػضؾ والرفؼ يف تعامؾف مع الـاس، مع حذق يف الرأي 

 .والعؿؾ

  

                                                           

، والؼامقس 3/1534، والصحاح لؾجقهري 3/434( الؿحقط يف الؾغة لؾصاحب (1

 1131الؿحقط صـ

 5/2441( كضرة الـعقؿ (3
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 شؿس الحؼ العظقؿ آبادي صاحب طقن الؿعبقد قال

ْأي َأْي َجقِّده: َأْي (4/364)  .َجقِّد ُيَؼال ُفاَلن َكبِقؾ الرَّ

حديث كبقؾ( باإلضافة والـبقؾ طؾك وزن ) :14/66وقال يف 

  .مقر هق الؿاهر يف إمقرإ

  

َثـَا ( قال: 3322حديث رقؿ )يف ســف:  قال اإلمام أبق داود  َحدَّ

ـُ َطْقٍن،  ـُ إِْبَراِهقَؿ، َأْخَبَرَكا اْب َثـَا إِْسَؿاِطقُؾ ْب ـُ َمـُْصقٍر، َحدَّ َسِعقُد ْب

ـَ ِطـَْد اْلِؼَتاِل، َفَؽَتَب  ـْ ُدَطاِء اْلُؿْشرِكِق َقاَل: َكَتْبُت إَِلك َكافٍِع َأْسَلُلُف َط

ْساَلِم، َوَقْد إَِللَّ َأنَّ َذلَِؽ َكاَن فِل َأوَّ  َأَغاَر َكبِلُّ اهللِ َصؾَّك اهللُ »ِل اإْلِ

وَن َوَأْكَعاُمُفْؿ ُتْسَؼك َطَؾك  َؿ َطَؾك َبـِل اْلُؿْصَطِؾِؼ َوُهْؿ َغارُّ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

اْلَؿاِء، َفَؼَتَؾ ُمَؼاتَِؾَتُفْؿ َوَسَبك َسْبَقُفْؿ، َوَأَصاَب َيْقَمئٍِذ ُجَقْيرَِيَة بِـَْت 

َثـِل بَِذلَِؽ َطْبُد اهللِ اْلَح   « َوَكاَن فِل َذلَِؽ اْلَجْقشِ  ، اِرِث، َحدَّ
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ـْ َكافٍِع، »َقاَل َأُبق َداُوَد:  ـُ َطْقٍن، َط ، َرَواُه اْب

  «َوَلْؿ ُيْشرِْكُف فِقِف َأَحٌد 

 (3454أخرجف سعقد بـ مـصقر يف ســف )

 بف.(: ثـا إسؿاطقؾ 4534اإلمام أحؿد ) أخرجفو

(، والـسائل يف 123/ 3(، ومسؾؿ )133/ 2أخرجف البخاري )و

(، وأبق طقاكة 1144، وابـ الجارود )(5321) "الؽبرى الســ"

 بف.طـ ابـ طقن ( مـ صرق 114و  46/ 6(، والبقفؼل )43/ 4)

الخراساين أبق طثؿان الؿروزي، بـ شعبة  سعقد بـ مـصقر -ا

 .ويؼال: الطالؼاين

، روى طـ: إبراهقؿ بـ هراسة الشقباين، وإسؿاطقؾ بـ زكريا

 .، وغقرهؿوإسؿاطقؾ بـ طؾقة
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وأبق ثقر إبراهقؿ بـ خالد مسؾؿ، وأبق داود، روى طـف: 

 ، وغقرهؿ.الؽؾبل

 ،بـ خراشا، وبـ سعد، وأبق حاتؿا، وبـ كؿقروثؼف: ا

زاد أبق حاتؿ: مـ الؿتؼـقـ ، قاكع، وابـ حبان الخؾقؾل، وابـو

  إثبات مؿـ جؿع وصـػ.

 .كان إذا رأى يف خطابف خطل لؿ يرجع طـفوقال الػسقي: 

فؼال يف  طؾك مـ ضعػف بسبب كالم الػسقيورد ابـ حجر 

 .كان ٓ يرجع طؿا يف كتابف لشدة وثققف بف: "التؼريب"

 .بعدها، وققؾ ئتقـامات بؿؽة سـة سبع وطشريـ وم

 م الػسقي بقـ ابـ حجر مراده.ثؼة باتػاق، وكال خالصة حالف:

، ومقزان آطتدال 3231/ رقؿ11/44يـظر: تفذيب الؽؿال 

، 145/ رقؿ4/56وتفذيب التفذيب  ،2344/ رقؿ3/136

 .3266/ رقؿ1/341والتؼريب 
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 الؿقؿ بؽسر- مؼسؿ بـ إبراهقؿ بـ إسؿاطقؾهق  ة:ؾقّ ابـ طُ  -3

  .طؾقة ابـ إسدي -الؼاف وسؽقن

 السختقاين، وأيقب العدوي، سقيد بـ إسحاق: طـ روى

 . وغقرهؿ ،وطبداهلل بـ طقن

وسعقد  بـدار، بشار بـ ومحؿد ديـار، بـ إبراهقؿ: طـفروى و

 . وغقرهؿ ،(1)بـ مـصقرا

ـِ  َطْبد َوَقال ،.الؿحدثقـ سقد طؾقة اْبـ: شعبة َقال ْحَؿ  ْبـ الرَّ

 طؾقة اْبـ: َسِعقد ْبـ َيْحَقك َوَقال هشقؿ، مـ أثبت طؾقة اْبـ: مفدي

 كشبفف كـا: سؾؿة ْبـ حؿاد طـ طػان، َوَقال وهقب، مـ أثبت

 فِل فلخطل سؾؿة، ْبـ حؿاد طـد كـا: أيضا َوَقال ُطَبقد، ْبـ بققكس

 فقف، خقلػت قد: َلفُ  فؼقؾ أحد ققل إَِلك يرجع ٓ وَكانَ  حديث،

 إن: إكسان َلفُ  َفَؼاَل   يؾتػت فؾؿ زيد، ْبـا حؿاد: َقاُلقا ؟ مـ: َفَؼاَل 

 الؼقل: َفَؼاَل  خرج، ثؿ دخؾ ثؿ فؼام يخالػؽ، طؾقة بـ إسؿاطقؾ

                                                           

 وفات الؿزي أن يذكر سعقد بـ مـصقر يف  الرواة طـف. (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 
11 

 طؾل اهلل فلخؾػ مالؽ، فاتـل:  أيضا َوَقال. إسؿاطقؾ قال ما

 إسؿاطقؾ طؾل اهلل فلخؾػ زيد، ْبـ حؿاد وفاتـل ُطَقْقـَة، ْبـا سػقان

 الثؼػل خالػف إذا يعبل ٓ زيد اْبـ حؿاد َكانَ : أيضا َوَقال طؾقة، بـا

 وكذلؽ خالػف، إذا طؾقة بـ إسؿاطقؾ مـ يػرق وَكانَ  ووهقب،

 َأبل ْبـ بؽر أبق َوَقال حـبؾ، ْبـ أحؿد طـ الحجاج، ْبـ مسؾؿ قال

 أحد ولقس كشلت، يقم اْلَحِديث فِل كشلت: غـدر طـ إسقد

: َمِعقـ ْبـ َيْحَقك َوَقال طؾقة، بـ إسؿاطقؾ طؾك اْلَحِديث فِل يؼدم

 كاكقا: قتقبة َوَقال تؼقًا، ورطًا مسؾؿًا صدوقًا ملمقكًا ثؼة َكانَ 

 ويزيد القارث، وطبد طؾقة، بـ إسؿاطقؾ أربعة، الحػاظ: يؼقلقن

 اْلَحِديِث، فِل َثْبًتا ثَِؼًة، َكانَ : سعد ابـ وقال ووهقب، زريع، بـا

ًة،  قد إٓ الؿحدثقـ، مـ أحد ما: السجستاين َداُودَ  أبق َوَقال ُحجَّ

 ابـ وقال الؿػضؾ، ْبـ وبشر طؾقة، بـ إسؿاطقؾ إٓ أخطل،

 ثبت، ثؼة: الـََّسائل َوَقال والحديث، الػؼف يف إمام ثؼة هق: الؼطان

 وقد فقفا، كزاع ٓ وثقؼةً  إسؿاطقؾ إمامة": الؿقزان يف الذهبل وقال

 ذكركا يؽقن ٓ اهلل أخاف إين ؟! ماذا فؽان وتاب، هػقة مـف بدت
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 ثالث سـة مات. حجة حافظ إمام: حجر ابـ وقال ،"الغقبة مـ لف

 .وثؿاكقـ ثالث ابـ وهق ومائة وتسعقـ

 .                                               الجؿاطة بف احتج  حافظ ثؼة :حالف خالصة

/ 1/1/134 والتعديؾ والجرح ،4/233 سعد ابـ صبؼات: يـظر

 الؽؿال وتفذيب ،2114/ رقؿ3/313، وتاريخ بغداد 312رقؿ

/ 1/331 آطتدال ومقزان ،414/ رقؿ22-2/32 لؾؿزي

 وتفذيب ،436/ رقؿ3/143 الؽؿال تفذيب وإكؿال ،542رقؿ

 .413/ رقؿ1/113 والتؼريب ،312/ رقؿ1/343 التفذيب

 البصري. ، أبق طقنبـ أرصبان الؿزين  طبد اهلل بـ طقن -2

، وكافع محؿد بـ سقريـ، ومقسك بـ أكس بـ مالؽروى طـ: 

 ، وغقرهؿ. مقلك ابـ طؿر

كزيؾ واسط، وأزهر بـ  إبراهقؿ بـ يزيد البصريروى طـف: 

 ، وغقرهؿ.ؾ بـ طؾقةقوإسؿاط، سعد السؿان
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وقال ابـ حبان: مـ سادات أهؾ وثؼف: ابـ سعد، وأبق حاتؿ، 

وشدة طؾك  بة يف السـة،زماكف طبادة وفضال وورطا وكسؽا وصال

وقال الـسائل يف ، "الثؼات"أهؾ البدع، وذكره ابـ شاهقـ يف 

 : ثؼة ملمقن."الؽـك"

وقال يف مقضع آخر: ثؼة ثبت. وقال البزار: كان طؾك غاية مـ 

 التققل.

طقن وقال ابـ أبل خقثؿة: قال أحؿد بـ حـبؾ: قد رأى ابـ 

وقال ابـ حجر يف ، ططاء وصاووسا ولؿ يحؿؾ طـفؿا

: ثؼة ثبت فاضؾ، مـ أقران أيقب يف العؾؿ والعؿؾ "التؼريب"

 والسـ.

 مات : سـة مائة وخؿسقـ طؾك الصحقح.

 ثؼة باتػاق خالصة حالف:
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، وتفذيب التفذيب 2436/رقؿ13/264يـظر: تفذيب الؽؿال 

 .2316/ رقؿ1/214، والتؼريب 311/ رقؿ3/243

  .كافع مقلك ابـ طؿر -4

 العدوي، الؼرشل الخطاب ْبـ ُطَؿر ْبـ اهللِ  َطْبد مقلك كافع هق 

 . الؿدين اهللِ  َطبد أبق

ـِ  اهللِ  َطبد ْبـ اهلل َطبد روى طـ:  ْبـ اهللِ  َطبد ومقٓه ُطَؿر، ْب

د ْبـا اهلل وَطبد ُطَؿر،  وغقرهؿ.  الصديؼ بؽر َأبل ْبـ ُمَحؿَّ

وطبداهلل  الؽقيف، مغقل ْبـ ومالؽ أكس، ْبـ مالؽ طـف:روى و

 وغقرهؿ. بـ طقن 

 أصح :البخاري وقال، الحديث كثقر ثؼة كان :سعد بـا قال

 طـ طؿرو بـ بشر وقال، طؿر بـا طـ كافع طـ مالؽ ساكقدإ

 أن أبالل ٓ طؿر بـ طـ يحدث كافع مـ سؿعت إذا كـت :مالؽ

 طؾقـا تعالك اهلل مـ لؼد :طؿر بـ اهلل طبد وقال ،غقره مـ أسؿعف ٓ
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 طؿر ابـ طـ كافع معقـ ٓبـ قؾت الدارمل طثؿان وقال، بـافع

 ديـار بـ اهلل طبد أو فـافع قؾت يػضؾ فؾؿ سالؿ أو إلقؽ أحب

 ابـ وقال، ثؼة مدين :العجؾل وقال، يػضؾ ولؿ ثؼات فؼال

 أثبت :آخر مقضع يف وقال ثؼة :الـسائل وقال، كبقؾ ثؼة :خراش

 آخر مقضع يف وقال جؿاطة فذكر أيقب ثؿ مالؽ كافع أصحاب

 كافع طؾك أجؾ وسالؿ أحاديث ثالثة يف وكافع سالؿ اختؾػ

 قال: الثؼات يف شاهقـ ابـ وقال، بالصقاب أولك الثالثة وحديث

 أكبر وهق شلن لف ثبتا حافظا كافع كان: الؿصري صالح بـ أحؿد

 أئؿة مـ كافع :الخؾقؾل وقال، الؿديـة أهؾ طـد طؽرمة مـ

 مـ مـفؿ الرواية صحقح طؾقف متػؼ العؾؿ يف مامإ بالؿديـة التابعقـ

 ، وقال ابـ حجر يف التؼريب:بف يؼاركف مـ ومـفؿ سالؿ طؾك يؼدمف

 . ذلؽ بعد أو ومائة ةطشر سبع سـة مات. مشفقر فؼقف ثبت ثؼة

  ثؼة باإلجؿاع واحتج بف الجؿاطة . خالصة حالف:
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 وتاريخ ،الطبعة العؾؿقة 3/243د سع ابـ صبؼات يـظر:

 ،1346/ رقؿ1/443والثؼات لؾعجؾل  ،5/54 الؽبقر البخاري

/ 3/434 حبان ابـ وثؼات ،3141/ رقؿ5/431 والتعديؾ والجرح

 ،443/ رقؿ412 – 11/413  التفذيب وتفذيب ،3434رقؿ

      .4153/ رقؿ1/336 والتؼريب

             صحابل جؾقؾطبداهلل بـ طؿر:  -3

 صحقح

 صحقح وهق مخرج يف الصحقحقـ.

 (: 4/254قال الشقخ إلباين يف صحقح ســ أبل داود )
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، تـبقف(: مـ القاضح لؽؾ كبقف أن يف الحديث خبًرا طـف 

 .-وهق مقلك ابـ طؿر-ورأًيا لـافع 

الخبر7 ففق ما رواه كافع طـ ابـ طؿر: أكف َصؾَّك اهللُ َطَؾقِف  أما

َؿ أغار طؾل بـل الؿصطؾؼ ... إلخ.  َوَسؾَّ

أنَّ دطاء الؿشركقـ قبؾ الؼتال كان -وأما الرأي7 ففق ققل كافع 

 يف أول اإلسالم.

َؿ7 لؿ يؽـ  ففذا لق رفعف كافع إلك الـبل َصؾَّك اهللُ َطَؾقِف َوَسؾَّ

 كف يؽقن مرساًل، فؽقػ وهق مقققف؟ !حجة7 ٕ

أققل هذا7 ٕن إمر اختؾط طؾك إستاذ الػاضؾ محؿد 

7 فادَّطك أن "فؼف السقرة"الغزالل يف مؼدمة الطبعة الرابعة لؽتابف 

أن "7 لتقهؿف "ـالصحقحق"الحديث ضعقػ وإن كان يف 

وْن ما ُطرِضْت طؾقفؿ دطقة  الرسقل  باغت الؼقم وهؿ غارُّ

 (!11! كذا قال )ص "اإلسالم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 
18 

ومـ البقـ لؽؾ ذي طقـ: أكف خؾط بقـ الؿرفقع مـ الحديث 

ما طرضت طؾقفؿ دطقة "والؿقققف، ولؿ يتـبف أن ققلف: 

، إكؿا هق رأي لـافع، ما يجقز ٕجؾف رد الحديث مـ "اإلسالم

أصؾف، وادطاء أكف مخالػ لؼقاطد اإلسالم الؿتقؼـة، وقبقل 

 ؽ الؼقاطد!الحديث الضعقػ لؿقافؼتف لتؾ

وما هق إٓ مجرد دطقى، يؼقل مثؾفا أهؾ إهقاء قديًؿا 

وحديًثا، ويردُّون مـ أجؾفا مئات إحاديث الصحقحة بسقء 

 ففؿفؿ لفا! واهلل الؿستعان.

إلك  -إن شاء اهلل-ولق أن إستاذ الغزالل تـبف لفذا7 لؿ يبادر 

 رد الحديث الصحقح الؿجؿع طؾك صحتف طـد العؾؿاء، ولسؾؽ

مسؾؽفؿ يف ففؿف طؾك ضقء إحاديث الصحقحة إخرى، التل 

 مـفا حديث ابـ طباس: ما قاتؾ ققًما إٓ بعد أن دطاهؿ.
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: يف دطاء الؿشركقـ إلك 13/23 "شرح مسؾؿ"ل الـقوي يف قا

 اإلسالم ثالثة مذاهب حؽاها الؿازري والؼاضل:

يجب اإلكذار مطؾؼا، قالف مالؽ وغقره، وهذا  

 ضعقػ.

 ٓ يجب مطؾؼا، وهذا أضعػ مـف أو باصؾ. 

يجب إن لؿ تبؾغفؿ الدطقة، وٓ يجب إن بؾغتفؿ،  

لؽـ يستحب، وهذا هق الصحقح، وبف قال كافع مقلك ابـ طؿر 

افعل، وأبق ثقر وابـ شالحسـ البصري والثقري والؾقث والو

 الؿـذر والجؿفقر. 

قال ابـ الؿـذر: وهق ققل أكثر أهؾ العؾؿ، وقد تظاهرت 

إحاديث الصحقحة طؾك معـاه، فؿـفا هذا الحديث، وحديث 

كعب بـ إشرف، وحديث قتؾ ابـ أبل الحؼقؼ، ويف هذا 

الحديث جقاز استرقاق العرب، ٕن بـل الؿصطؾؼ طرب مـ 

الشافعل يف الجديد، وهق الصحقح، وبف قال خزاطة، وهذا ققل 
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وجؿفقر  ،وزاطلٕوا ،مالؽ وجؿفقر أصحابف، وأبق حـقػة

 . العؾؿاء
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ـُ  (3322) قال اإلمام أبق داود حديث رقؿ َثـَا ُمقَسك ْب َحدَّ

ـُ َططَ  اٌد، َأْخَبَرَكا َيْعَؾك ْب َثـَا َحؿَّ اٍم إِْسَؿاِطقَؾ، َحدَّ ـْ َأبِل َهؿَّ اٍء، َط

ـِ َطْبدِ  ، َقاَل: َشِفْدُت َمَع اهللِ ْب ـِ اْلِػْفرِيَّ ْحَؿ َيَساٍر، َأنَّ َأَبا َطْبِد الرَّ

َؿ ُحـَْقـًا َفِسْرَكا ِفل َيْقٍم َقائٍِظ َشِديِد  َرُسقلِ  اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

 ْ َٕ ْؿُس َلبِْسُت  ا َزاَلِت الشَّ َجَرِة، َفَؾؿَّ ، َفـََزْلـَا َتْحَت ضِؾِّ الشَّ َمتِل اْلَحرِّ

َؿ َوُهَق فِل  َوَركِْبُت َفَرِسل، َفَلَتْقُت َرُسقَل اهللِ َصؾَّك اهللُ َطَؾْقِف َوَسؾَّ

اَلُم َطَؾْقَؽ َيا َرُسقَل اهللِ َوَرْحَؿُة اهللِ َوَبَرَكاُتُف،  ُفْسَطاصِِف، َفُؼْؾُت: السَّ

َواُح، َقاَل:  ـْ َتْحِت « ُل ُقؿْ َيا ِباَل »ُثؿَّ َقاَل: « َأَجْؾ »َقْد َحاَن الرَّ َفَثاَر ِم

ُف ضِؾُّ َصائِرٍ َفَؼاَل: َلبَّْقَؽ َوَسْعَدْيَؽ َوَأَكا فَِداُؤَك، َفَؼاَل:  َسُؿَرٍة َكَلنَّ ضِؾَّ

ـْ لِقٍػ َلْقَس فِقِف َأَشٌر، « َأْسرِْج لِل اْلَػَرَس » َتاُه ِم َفَلْخَرَج َسْرًجا َدفَّ

َٓ َبَطٌر، َفَركَِب َوَركِْبـَا، َوَس   .اَق اْلَحِديَث َو

َّٓ َهَذا »َقاَل َأُبق َداُوَد:   ـِ اْلِػْفرِيُّ َلْقَس َلُف إِ ْحَؿ َأُبق َطْبِد الرَّ

ـُ َسَؾَؿةَ  اْلَحِديُث  اُد ْب  «َجاَء بِِف َحؿَّ
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)حديث كبقؾ( باإلضافة : 14/66وقال صاحب طقن الؿعبقد 

إمقر وهذا ثـاء مـ  والـبقؾ طؾك وزن إمقر هق الؿاهر يف

 .الؿملػ لقعؾك بـ ططاء شقخ لحؿاد بـ سؾؿة واهلل أطؾؿ

(، وابـ 532) "أحاد والؿثاين"أخرجف ابـ أبك طاصؿ يف 

 مـ صريؼ أبل داود، بفذا اإلسـاد. 311/ 3 "أسد الغابة"إثقر يف 

 ،(3/133ابـ سعد )( و1435وأخرجف الطقالسل يف مسـده )

، 33434) "الؿسـد" أحؿد يف( و321 - 14/336وابـ أبل شقبة )

( 411) "بغقة الباحث"( والحارث 3433والدارمل )، (33435

( والطبراين يف 1/43) "الؽـك"( والدوٓبل يف 1522والبزار )

( 3562) "الصحابة"( وأبق كعقؿ يف 356 - 33/355) "الؽبقر"

تؾخقص "ب يف والخطق( 5311) "الشعب"والبقفؼل يف 

يف تفذيب الؽؿال والؿزي  ،(362 - 3/363) "الؿتشابف

 ( مـ صرق طـ حؿاد بـ سؾؿة بف.236 - 13/235)
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 ."ما روى الػفري إٓ هذا، وما رواه إٓ حؿاد"ال البزار: وق

رواه البزار : وقال 3/151 وأورده الفقثؿل يف مجؿع الزوائد

 .اتوالطبراين ورجالفؿا ثؼ

، 331مختصر مسـد البزار ٓبـ حجر صيف وأورده ابـ حجر 

 "أصؾف يف ســ أبل داود ورجالف ثؼات"وقال: 

ُـ  ُمقَسك -1  -الؿـؼري  إِْسَؿاِطقَؾ  بـ ُمقَسكهق  :إِْسَؿاِطقَؾ  ْب

كسبة إلك بـك مـؼر بـ  -الؼاف وفتح الـقن وسؽقن الؿقؿ ؽسرب

 الؿقحدة وضؿ الؿثـاة بػتح - التبقذكل أبق سؾؿة مقٓهؿ، ،طبقد

  .(1)لك بقع السؿادإكسبة  - الَبْصرِيّ  الؿعجؿة وفتح القاو وسؽقن

                                                           

بق سؾؿة أالخطابل يؼقل سؿعت ابـ داسة يؼقل: قال السؿعاين: كؼال طـ  (1)

بقاع السؿاد، ويؼقل البصريقن لبقاع السؿاد تبقذكققن، وسؿعت ابا  أي التبقذكل:

التبقذكل  الػضؾ محؿد بـ كاصر السالمل الحافظ ببغداد إن شاء اهلل تعالك يؼقل:

الؽبد والؼؾب والؼاكصة.  طـدكا الذي يبقع ما يف بطقن الدجاج والطققر مـ

بق سؾؿة مقسك بـ إسؿاطقؾ التبقذكل الؿـؼري مـ أهؾ أوالؿشفقر بفذه الـسبة 

 .2/15يـظر: إكساب   . البصرة
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وحؿاد  خالد، بـ ووهقب السعدي، ديـار بـ القلقدروى طـ: 

 ، وغقرهؿ. بـ سؾؿةا

 الحربل، إسحاق ْبـ وإبراهقؿ َداُود، وَأُبق اْلُبَخاِرّي،روى طـف: 

 وغقرهؿ. 

 بـ َيْحَقك سؿعت: حاتؿ َأُبق َوَقال. ملمقن ثؼةقال ابـ معقـ: 

 بـ الحجاج وَكانَ  كقسا، َكانَ : َفَؼاَل  أبل سؾؿة، َطَؾك وأثـك َمِعقـ،

 القلقد قأبوقال  .أتؼـفؿا سؾؿة وَأُبق صالحا، رجال الؿـفال

د َوَقال .صدوق ثؼة،: الطقالسل  كثقر ثؼة، كان: سعد ْبـ ُمَحؿَّ

ِـ  َطْبد َوَقال .الحديث ْحَؿ : َفَؼاَل  َطـُْف، َأبِل َسَللُت : َحاِتؿ َأبل ْبـ الرَّ

 بالبصرة أحدا أطؾؿ وٓ إكؿاصل، الحجاج مـ أيؼظ َكانَ  ثؼة،

 7التبقذكل سؿل وإكؿا سؾؿة، أبل مـ حديثا أحسـ أدركـاه مؿـ

ـُ  وذكره .إلقفا فـسب دارا بتبقذك اشترى ٕكف  كتاب يف ِحبَّان اب

وثؼف العجؾل، وابـ حزم،  .الؿتؼـقـ مـ كان: َوَقال ،"الثؼات"

 سؾؿة باأ اذكر لؿوالذهبل، وابـ حجر. وقال الذهبل يف الؿقزان: 
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. فقف الـاس وتؽؾؿ صدوق: فقف خراش ابـ لؼقل لؽـ فقف، لؾقـ

. فقف الـاس تؽؾؿ خراش ابـ ققل إلك التػات وٓوقال ابـ حجر: 

 .ئتقـاوم وطشريـ ثالث سـة مات

 ثؼة باتػاق. خالصة حالف:

/ 1/442، وثؼات العجؾل 4/213يـظر: صبؼات ابـ سعد 

 ابـ وثؼات ،313/ رقؿ5/123 والتعديؾ والجرح،  1331رقؿ

، وإكساب 4/112والؿحؾك  ،13441/ رقؿ6/131 حبان

والؿقزان  ،3344/ رقؿ3/211 والؽاشػ، 2/15،13/436

 ،354/ رقؿ11/222 التفذيب وتفذيب، 5544/ رقؿ4/311

 .3642رقؿ/ 1/346 والتؼريب

ادُ  -3 ـُ  َحؿَّ  أبق الَبْصرِّي، ديـار بـ سؾؿة بـ حؿادهق  :َسَؾَؿةَ  ْب

 . سؾؿة

 ،البـاين وثابت ،ويعؾك بـ ططاء ققس، بـ إزرق: َطـ َرَوى

 . وغقرهؿ
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 اهللِ  َطبد ْبـ محؿدو السامل، الحجاج ْبـ إبراهقؿ: َطـف َرَوى

 . وغقرهؿ ،ومقسك بـ إسؿاطقؾ الخزاطل،

 حؿقد يف الـاس أثبت سؾؿة بـ حؿاد: حـبؾ ْبـ أحؿد قال

 بـ أحؿد طـ الؿقؿقين، الحسـ َوَقال قديؿا، مـف سؿع الطقيؾ،

 بـ حـبؾ َوَقال معؿر، مـ ثابت يف أثبت سؾؿة بـ حؿاد: حـبؾ

 بـ وحؿاد زيد، بـ وحؿاد وهقب،: اهللِ  َطبد ٕبل قؾُت : إسحاق

 أطؾؿ ٓ سؾؿة بـ وحؿاد يقثؼف، كلكف وهقب وهقب: قال سؾؿة؟

 بف، حسبؽ زيد بـ وحؿاد مـف، البدع أهؾ طؾك الرد يف أروى أحدا

د َوَقال  ْبـ حؿاد َطـ وسئؾ اهلل، َطبد أبا سؿعت: حبقب بـ ُمَحؿَّ

 ووصػ. كالهؿا: قال إلقؽ؟ أحب أيفؿا سؾؿة ْبـ وحؿاد زيد،

ـُْصقر، ْبـ إسحاق َوَقال وطؼؾ، وهدي، بققار، زيد بـ حؿاد  َم

ـْ  ، َطباس َوَقال ثؼة، سؾؿة بـ حؿاد: َمِعقـ ْبـ يحقك َط وِريُّ  الدُّ

 طـف َوَقال واحد، وآخره أمره أول يف حديثف: َمِعقـ بـ يحقك َطـ

: ققؾ حؿاد، ققل فالؼقل ثابت يف سؾؿة بـ حؿاد خالػ مـ: أيضا
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 أطؾؿ وحؿاد ثبت، ُسَؾْقؿان: قال ثابت طـ الؿغقرة بـ فُسَؾْقؿان

 ثابت أصحاب يف يؽـ لؿ: الؿديـل بـا طؾل وقال بثابت الـاس

 والساجل، سعد وابـ العجؾل ووثؼف سؾؿة بـ حؿاد مـ أثبت

 الؿجابقـ العباد مـ كان ديـار بـ سؾؿة بـ حؿاد: حبان اْبـ وَقال

 هـا يعرض) حديثف جاكب مـ يـصػ ولؿ إوقات، يف الدطقة

 الذهبل وقال ،(الصحقح صاحب البخاري إسؿاطقؾ بـ بؿحؿد

 أْثبْت  َوَغقره وغرائب َأْوَهام َلفُ  ثَِؼة إمام: الضعػاء يف الؿغـك يف

 صاهر بـ الػضؾ أبق واطتذر": التفذيب يف حجر ابـ وقال مـف،

 البخاري ترك أققام أحاديث أخرج مسؾؿا أن ذكر لؿا ذلؽ طـ

 إئؿة لؿدحف كبقر إمام سؾؿة بـ حؿاد وكذلؽ قال حديثفؿ

 أدخؾ الؽذبة بعض أن الؿعرفة مـتحؾل بعض تؽؾؿ لؿا وأصـبقا

 بؾ طؾقف معتؿدا البخاري طـف يخرج لؿ مـف لقس ما حديثف يف

 مـ يرويفا التل أحاديثف وأخرج ثؼة أكف لقبقـ مقاضع يف بف استشفد

 ومسؾؿ وغقرهؿ طقاكة وأبل زيد بـ وحؿاد كشعبة أقراكف حديث

 لؿ والؿتلخريـ الؼدماء أصحابف مـ جؿاطة رأى ٕكف طؾقف اطتؿد
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 الرجؾ طدالة ثؿ طـفؿ وأخذ جؿاطة مـفؿ مسؾؿ وشاهد يختؾػقا

 . اكتفك "وأماكتف ثؼتف طؾك الـؼؾ أهؾ أئؿة وإجؿاع كػسف يف

 ساء كبر لؿا أكف إٓ الؿسؾؿقـ أئؿة أحد هق: البقفؼل وقال

 حديثف مـ وأخرج فاجتفد مسؾؿ وأما البخاري تركف فؾذا حػظف

 يبؾغ ٓ ثابت طـ حديثف سقى وما تغقره قبؾ مـف سؿع ما ثابت طـ

 طـ حؿاد: الؼطان وقال الشقاهد، يف أخرجفا حديثا طشر اثـل

 أبقف، طـ اهلل طبد وقال بذاك، لقس سعد بـ وققس إطؾؿ زياد

 سعد بـ ققس طـ حؿاد يروي ما كان إن: الؼطان طـ ويحقك،

 قال شلء ٕي: ٕبل قؾت. كذاب: قال قال؟ ما: قؾت. كذا ففق

 ابـ طـ ططاء إلك رفعفا أحاديث طـف روى ٕكف: قال هذا؟

 ومائة وستقـ سبع مات. صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الـبل طـ طباس،

 .                                                 قبؾفا وققؾ

 استشفد فنكف البخاري غقر الجؿاطة بف احتج ثؼة :حالف خالصة

 .أكس طـ ثابت رواية يف حديثا تعؾقؼا لف وأخرج  ثؼة أكف لقبقـ 7 بف
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 يف وأثبتفؿ الـاس وأطؾؿ ثابت يف الـاس أثبت مـ وهق بآخره تغقر

 حػظف تغقر أكف بسبب ولعؾفا أوهام، لف. الطقيؾ حؿقد حديث

 قال كؿا خاصة، سعد بـ ققس طـ كتابف ضقاع بسبب أو بآخره،

 . أحؿد

 َشْقَبة َأبل ابـ ومصـػ ،3/223 سعد ابـ صبؼات: يـظر

 وتاريخ ،3/121 الدوري برواية يحقك وتاريخ ،12/13451

/ 1/121 لؾعجؾل والثؼات ،56/ رقؿ2/33الؽبقر البخاري

 والؽاشػ ،332/ رقؿ2/141 والتعديؾ والجرح ،221رقؿ

 والؿغـك ،33331/ رقؿ1/361 آطتدال ومقزان ،1331/ رقؿ1/333

 ،1241رقؿ/ 4/143 تفذيب الؽؿال وإكؿال ،1/156 الضعػاء يف

/ 13-2/11 التفذيب وتفذيب 413،451 التِّْرِمِذيّ  طؾؾ وشرح

 .1466/ رقؿ1/145 والتؼريب ،14رقؿ
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 غالب بـ لمي بـ طامر إلك كسبة -العامري يعؾك بـ ططاء  -2

 طبد بـ جداد بـ ولقث كـاكة بـ لقث إلككسبة  ويؼال الؾقثك -

 .      كسبة إلك قريش -الؼرشل - الؼقس

روى طـ: أوس بـ أبك أوس الثؼػل، والؼاسؿ بـ طبد اهلل بـ 

 .  وطبداهلل بـ يسار الؽقيف، وغقرهؿربقعة، 

وحؿاد بـ طـف: سػقان الثقرى، ومحؿد بـ سؾؿة، روى و

 وغقرهؿ. ،سؾؿة

قال أبق بؽر بـ إثرم: أثـك طؾقف  أحؿد خقًرا، وقال أبق حاتؿ:  

صالح الحديث، وذكره ابـ حبان يف الثؼات، ووثؼف ابـ سعد وابـ 

 معقـ، والـسائل، والذهبل، وابـ حجر. تقىف سـة طشريـ ومائة.

      .                                            ثؼة  طؾك ققل إكثريـ خالصة حالف :

والجرح والتعديؾ ، 3/331،4/211يـظر: صبؼات ابـ سعد 

، 11614/ رقؿ4/333ان وثؼات ابـ حب، 1213/ رقؿ6/213
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التفذيب وتفذيب  ،3413/ رقؿ3/265والؽاشػ لؾذهبل 

، ولب / رقؿ1/316 ، والتؼريب ٓبـ حجر451/ رقؿ11/412)

                                                              .1/142،321الؾباب  

 طبد اهلل بـ يسار، أبق هؿام الؽقيف. -4

ريث، وأبل طبد ، وطؿرو بـ حروى طـ: طؾل بـ أبل صالب

 .الرحؿـ الػفري

 .طـف: يعؾك بـ ططاء العامريروى 

وترجؿف البخاري وابـ ، "الثؼات"ذكره ابـ حبان يف كتاب 

تعديال، وقال ابـ أبل حاتؿ يف كتابقفؿا ولؿ يذكرا فقف جرحا وٓ 

 .، وقال الذهبل: وثؼ: مجفقل"التؼريب"الؿديـل والحافظ يف 

 مجفقل لؿ يرو طـف إٓ يعؾك  بـ ططاء. خالصة حالف:

، والجرح والتعديؾ 436/ رقؿ3/324يـظر: التاريخ الؽبقر 

، وتفذيب 2514/ رقؿ3/31، وثؼات ابـ حبان 644/ رقؿ3/313
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،  2133/ رقؿ1/316، والؽاشػ 2336/ رقؿ13/234الؽؿال 

/ 1/221، والتؼريب  141/ رقؿ3/53 وتفذيب التفذيب

 .2415رقؿ

صحابل وققؾ اسؿف يزيد ابـ  :أبق طبد الرحؿـ الػفري -3

بـ ثعؾبة وققؾ الحارث بـ هشام وققؾ طبقد وققؾ كرز أكقس، 

 .شفد حـقـا ثؿ فتح مصر

، واإلصابة  5333/ رقؿ1/333يـظر: تؼريب التفذيب 

 11356/ رقؿ13/436

 ضعقػ7 فقف طبد اهلل بـ يسار أبق هؿام الؽقيف مجفقل.

 العباس بـ طبد الؿطؾب حديث  -أ
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لؽـ لقس فقف بـحقه، و (1443)برقؿ  يف صحقحف مسؾؿأخرجف 

 ققل بالل: لبقؽ وسعديؽ، وأكا فداؤك.

 كقع سؾؿة بـ إ حديث -ب

  ( بـحقه. 1444برقؿ )أخرجف مسؾؿ يف صحقحف 

 حسـ لغقره
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الحؿد هلل الذي بـعؿتف تتؿ الصالحات، وصؾك اهلل وسؾؿ 

 وبارك طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ، وبعد:

فػل الختام فنين أحؿد اهلل الذي وفؼـل إلتؿام هذا البحث، وقد 

 هذا البحث الـتائج التالقة: ضفر لل يف كفاية

ْأي هذا حديث كبقؾ: أي مصطؾح  أوٓ: َجقِّد ُيَؼال ُفاَلن َكبِقؾ الرَّ

 .َأْي َجقِّده

مصطؾح هذا حديث كبقؾ لؿ أجده إٓ طـد اإلمام أبل  ثاكقا:

داود وقد وصػ بف حديثقـ، وقد تبقـ لل بعد دراسة إسـاد هذيـ 

 يؾل. الحديثقـ ما

 إول : حديث صحقح.

 : حديث حسـ لغقره.والثاين
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فقصػ هذا حديث كبقؾ طـد أبل داود أي أكف صالح 

 لالحتجاج واهلل أطؾؿ.

 وآخر دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ.

   

 

 

 

 

 

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 
36 

 فهرس الموضوعات
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