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مجع "يف كتابه اجلامع  الرواةحد أل تهعدم معرفب وأ باجلهالة األحاديث التي حكم عليها اإلمام الرتمذي البحث :عنوان 

 "وختريج ودراسة

Yassensalem0791@azhar.due.eu    االمييل: 

 التخرج مجع - العلم -اجلاهل  -األحاديث  -الرتمذي  :املفتاحيةالكلمات 

 البحث ملخص 

 فإن حكمه يتعلق ببعض جيد جامع اإلمام الرتمذي أنه من بني األحكام التي حكم هبا أحاديث كتابه ،          

سلسلة الرواة وبعض الرواة بجهل أو نقص يف املعرفة ، وهذه لفتة حتتاج إىل أن تكون التفكري. قام يف األصل 

بإثرائه لإلبالغ عن هذا احلديث إذا كان الرسددد  ري معرويف يف الواقع ، وأ أحتاج إىل أن جيهد بسفا القدر 

ا ر ر اذا الرتمذي من هذا العامل ، لذل  إلظهار هذا الرسددد املجهوط ملاملا ذكر ر وايته ، إأ أن هساك  رضدد 

ا اذا احلكم ، ولتوضددين معسري م ري معرويفي لديه وما يرتتي عليه من أحكام تتعلق  ا مقصددود  أردت بيان 

سبحانه تعاىل و برابطة ورد املرويات يف تكليفها املميز باجلهالة ، وقد حاوط يف هذا البحث بعد اأعتامد عىل اهلل 

 مساعدة مسه وحده دون رشي .
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Research Summary:  

Imam al-Tirmidhi mosque finds that among the rulings by which he 

ruled on the hadiths of his book, his ruling is on some of the chain of 

narrators and some narrators with ignorance or lack of knowledge, and 

this is a gesture that needs to be contemplated. He originally enriched 

him to report this hadith if the narration was in fact unknown, and I do 

not need equally to strain himself to show this anonymous narration as 

long as he mentioned his narration, except that there is another purpose 

for Tirmidhi from this workman, so I wanted an intended statement of 

this ruling , And to clarify the meaning of (unknown) he has and the 

resulting provisions related to a bond The Mruyat recounted in the 

assigned characterized Paljhalh, was attempted in this research after 

depending on God Almighty and seek help from him alone with no 

partner. 
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 دقممةامل

ومن يضلل فال  ،من هيده اهلل فال مضل له، احلمد هلل نستعيسه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسسا وسيئات أعاملسان إ

سوله، هادى له شهد أن حممدا  عبده ور شهد أن أ إله إأ اهلل وأ ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوأَ ََتُوُتنَّ . وأ ِذيَن َرَمسُوا اتَّ َا الَّ  َوَأنتتُمت إأمَيا َأهيه

لُِموَن ي َجَها َوَبثَّ ِمستُهاَم . ي1مُمست ٍا َواِحَدةٍ َوَ َلَق ِمستَها َزوت ِذي َ َلَقُكمت ِمنت َنفت ُقوا َربَُّكُم الَّ َا السَّاُس اتَّ ا َونَِسا   َواتَُّقوا مَيا َأهيه  ِرَجاأ  َكيرِي 

َحاَم إِنَّ اهللََّ اَ ُلوَن بِِه َواألَرت ِذي َتسددَ ا . ي2م َكاَن َعَليتُكمت َرِقيب اياهللََّ الَّ ِديد  أ  سددَ ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقوت ِذيَن َرَمسُوا اتَّ َا الَّ لِنت َلُكمت  -مَيا َأهيه ُيصددت

ي يام 
ا َعظِ ز  ِفرت َلُكمت ُذُنوَبُكمت َوَمنت ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقدت َفاَز َفوت اَمَلُكمت َوَيغت  .ي4م،ي3مَأعت

 . .. وبعد 

صدق احلديث كتاب اهلل تعاىل  سن اادى هدى حممد، فإن أ دعة وكل ب، وكل حمدثة بدعة، ورش األمور حمدثاهتا ‘ وأح

 وبعد...، ،ي5موكل ضاللة يف السار، ضاللة

ف العرص ِص ووُ ،  ‘ السبيبشكل واضن يف التأليف يف سسة أسهموا األئمة الذين  أحد ¬ اإلمام الرتمذي من املعلوم أنف

حظري   الذي، اإلمام الرتمذي مسهم كتاب و، السددتة بز ت شددموس الكتي ففيه، الذي وجد فيه بأنه العرصدد الذهبي للسددسة

 .اهلل سيتضن من  الط هذا البحث إن شا بسصيي وافر من اأحرتام والتقدير بني العلام  الكبار كام 

كان من أوائل من حكموا عىل   إذا  ،والرشدديف األسددمري، حاز القدح املعىلاحللبة من فرسددان فارس  فالرتمذي   

الت أحكامه عىل ون، هبذا املصطلن املتعاريف عليه اآلناحلديث احلسن عسه هر تشاأوط من  هويسسي إليه أن، األحاديث يف كتبهم

 .انا  أحي التعليق عليهباملوازنة حيسا  وباح كتابه من رشر ، العلام  بعدهمزيد عساية من و، رهدعلام  عص قبوطاألحاديث 

                                                           

 ي.  102سورة رط عمران: رية م   ي 1م

 ي. 1سورة السسا : رية م   ي 2م

 ي.  01،  00سورة األحزاب: رية م   ي 3م

واللفظ له يف السكاح /  ، بسددسد صددحين ، والرتمذي2112ح  245/ 2يف السكاح / باب: يف  طبة السكاح   طبة احلاجة أ رجها أبو داود  ي 4م

 . وقاط الرتمذي: حسن صحين.   بن مسعود، عن عبد اهلل 1105ح  404/ 2باب: ما جا  يف  طبة السكاح 

سائي  ي 5م سلم والس صالة واخلطبة  أ رجه م سلم يف اجلمعة / باب: ختفيف ال صغرى واللفظ له يف 260ح  2/592، أ رجه م سائي يف ال ، والس

 عن جابر بن اهلل رىض اهلل عسهام. وسسد السسائي صحين.  122/ 3صالة العيدين/ باب: كيف اخلطبة 
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 :أسباب اختيار املوضوع

نيد حكمه عىل بعض األسددا، كتابه أحاديثعىل هبا التي حكم من بني األحكام اإلمام الرتمذي جيد أن  جامعلساظر يف ا

حتتاج إىل تأمل إذ كيف يصدددر عن عاك كالرتمذي إقرار بعدم معرفته أحد  ةوهذه لفت، أو بعدم املعرفةوبعض الرواة باجلهالة 

صال  أن يورد هذا احلديث إذا ما كان الرواى جمهوأ  يف واقع األمر، وما أحوجه بسفا  الرواة الذين أورد هو حدييه، فام أ ساه أ

هم إأ أن يكون هساك  اية أ رى للرتمذي من هذا الل القدر أن جيهد نفسدده ليبني هذا الرواى املجهوط ما دام قد أورد حدييه ،

وما يرتتي عىل ذل  من أحكام تتعلق بسددسد عسده  يجمهوطموبيان معسري ، فأردت بيان مقصددوده من هذا احلكمالصددسيع ،  

صف باجلهالة سسادها من ات ش، املرويات التي رواها ويف إ ومللي  نهسبحااهلل روع يف هذا البحث بعد التوكل عىل ددددفكان ال

 .العون مسه وحده أ رشي  له

 :أهمية املوضوع

عدم معرفة بعض  وأهالة اجلوهو حكم ، من األحكام املهمة عىل األحاديثنه إظهار حلكم أكمن أمهية هذا املوضوع يف ت

 .هبذا الوصف اإلمام الرتمذي مقصودوبيان ، عسد هذا اإلمام الفذ الرواة

 :السابدقةالمراسات 

سة عىل  بحيي أقف يف حدود ك ضوع إأ  سبقتسيدرا شابهمن  ما كانيف هذا املو سالة  مع ت يف  احينيحد البألعسوان ر

:  لباحثل "مسه يف جامعه دراسة حدييية مقارنة  املجهوط وموقف اإلمام الرتمذي ": حتت عسوان اجلامعة اإلسالمية يف األردن

خصددص رسددالة الت،  أمحدأمحد عبد اهلل. حتت إرشايف األسددتاذ الدكتور، بسددفورت بن ظافر املاجونري الكوسددوىأبو محيد 

حيث  ،هذا البحث بفكرةوجدهتا بعيدة كل البعد عام أردته  الرسالةوباستقرا  ما جا  يف ، م2010 ماملاجستريي للعام اجلامعي

ني ما اتفق بثم من  الط هذه السامذج ، أيت بسامذج تطبيقيةو، بشددكل عامإن الباحث أراد أن يبحث احلديث املجهوط وأقسددامه 

 .اإلمام الرتمذي و ريه من األئمةفهي دراسة مقارنة بني .  ريه من األئمة وما ا تلف معهم فيه مع الرتمذيفيه اإلمام 

رص األحاديث التي فيها فأما الفكرة التي أردهتا  سمه الرتمذي أو راو ك يعريف ، جمهوطراو هي ح   م يفممن أورد روايتها

سسن الرتمذيي ستهاكتابه م وبيان مدى تطابق حكم اإلمام عليها مع القواعد التي وضعها العلام  يف بيان معسري املجهوط ، ودرا

 .وحكم روايته 

 :املوضوعخطة البحث يف 

 :و اَتة وفهارس للموضوع أربعة مباحثشتمل هذه اخلطة عىل مقدمة وَتهيد وت
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ضوع وأمهيته و طة البحث فيهشفتأما املقدمة  سباب ا تيار املو شتمل عىل نبذة، تمل عىل أ رصة  وأما التمهيد في خمت

 .إىل عرص اإلمام الرتمذي علمي الرواية والدرايةتتساوط التأليف يف 

 :طاليوكتابه السسن وفيه عدة م الرتمذياألوط فيشتمل عىل التعريف باإلمام  بحثوأما امل

 .التعريف باإلمام الرتمذي: األوط املطلي

 .العلمية تةمكان: الياين املطلي

 .بكتابه السسنالتعريف : اليالث املطلي

 .يف كتابه مسهج اإلمام : الرابع املطلي

 :نطلبامففيه : الياين املبحثوأما 

 .وأسباهباتعريف اجلهالة : األوط املطلي

 ؟ .عن الراويوبم تزوط أنواعها عسد املحدثني : املطلي الياين

 .جمهوط األحاديث التي قاط عقبها اإلمام الرتمذي وختريج ودراسةمجع : لثاملبحث اليا

 .جمهوط: يف األحاديث التي قاط عقبهاي همعسري اجلهالة عسدم مقصود حكم الرتمذي: رابعاملبحث ال

وعة اذا والفهارس املتس، توصددل إليها الباحث من  الط بحيه تشددتمل عىل أهم الستائج والتوصدديات التيواخلاَتة 

 .البحث

وأن يسفع به كاتبه وقارئه وسددامعه إنه نعم املوىل ونعم ، واأنتها  مسه بام يفيد وإَتامهواهلل أسددأط أن يعني عىل إنجازه 

 .السصري وهو املستعان
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 :التمهيم

 .علام من  الط أقواط ال بعلمي احلديث رواية ودراية فيها عريفقرر نبذة يي روع يف البحث جيدر بالباحث أندالشقبل 

يث    يث علم علام  العريف ح حلد خلاص ا يةا لدرا ية» : با قة الروا سه حقي نه علم يعريف م ها؛ بأ ها، ورشومل ، وأنواع

 . .«وما يتعلق هبا، وأصسايف املرويات، ورشوملهم، وحاط الرواة، وأحكامها

 . «علم بقوانني يعريف هبا أحواط السسد واملتن» : علم احلديث: ي1مقاط الشيخ عز الدين بن مجاعة

 .ي3م.«واملرويمعرفة القواعد واملعرفة بحاط الراوي : التعاريف له أن يقاطأوىل »: ي2مبن حجرا احلافظوقاط  

سساد ذل  إىل من عزي إليه بتحديث أو إ بار أو »: عرفوا علم احلديث اخلاص بالرواية بأنهكام  سسة ونحوها وإ نقل ال

 اأتصاط: وأنواعها. إجازة ونحوهامن سامع أو عرض أو ، حتمل راوهيا ملا يرويه بسوع من أنواع التحمل: ورشوملها،  ري ذل 

 .ي4م.«األدا ورشوملهم يف التحمل ويف ، وحاط الرواة من العدالة واجلرح. القبوط والرد: وأحكامها. واأنقطاع ونحومها

رجع إليه ، عىل نحو مفصل ياحلديث رواية ودراية  اية اأهتامم يوقد اهتم علام  احلديث بالتأليف والتصسيف يف علم

 املطوأت.يف 

شري إىل من أوط من ألف يف علم احلديث دراية ،  من أوط من صسف » :احلافظ ابن حجرقاط ولعل من نافلة القوط أن ن

واحلاكم أبو عبد اهلل ، لكسه ك يسددتوعي م املحدث الفاصددلي فعمل كتابه ، ي5مالرامهرمزي يف اأصددطالح القاأ أبو حممد

                                                           

ضاة بدر الدين أبو عبد اهلل الكساين احلموي الشدافعيحممد بن إبراهيم بن سددعد بن مجاعة بن عب بن مجاعة بن حازم بن صددخر،   ي 1م  ،قاأ الق

سسة: ثالث وثالثني وسبعامئة. فوات  شأنه، وتويف  ضا  مرص، ورفع  شاركة يف علم احلديث والفقه واألصوط والتفسري، ويل ق وكان قوي امل

 . 292/ 3حممد بن شاكر  الوفيات لصالح الدين

شافعي  ي 2م سسة: اثستني ومخسني وثامنامئة. البدر الطالع  أمحد بن عىل بن حممد العسقالين ال صسفات كيرية ، توى  . ط / 20/ 1أبو الفضل ، له م

 دار املعرفة. بريوت. 

 بترصيف.  26/ 1 تدريي الراوي لإلمام السيوملي  ي 3م

 املصدر السابق.   ي 4م

سن بن عبد الرمحن بن  الد  ي 5م صل بني الراوي  احلافظ اإلمام البارع: أبو حممد احل صاحي كتاب املحدث الفا الفاريس الرامهرمزي القاأ: 

 والواعي يف علوم احلديث ، وكان من أئمة هذا الشددأن ، ومن تأمل كتابه يف علم احلديث أح له ذل ، وك أظفر بتاريخ موته وأظسه بقي إىل
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ثم  ،وأبقري فيه أشيا  للمتعقي، فعمل عىل كتابه مستخرجا  ، ي2ماألصبهاين وتاله أبو نعيم، لكسه ك هيذب وك يرتي ي1مالسيسابوري

شيخ ماجلامع آلداب ا  : سامه ويف رداهبا كتابا   مالكفايةي  : سامه فعمل يف قوانني الرواية كتابا   ي3مجا  بعدهم اخلطيي البغدادي ل

كل من أنصف : ي4مبن نقطةفكان كام قاط احلافظ أبو بكر ، مفردا   فن من فسون احلديث إأ وقد صسف فيه كتابا   وقلر ، والسامعي 

  جز   ي6موأبو حفص امليانجي، ماإلملاع  ي  كتابه  ي5مثم مجع ممن تأ ر عسه القاأ عياض، علم أن املحدثني بعده عياط عىل كتبه

سع املحدث جهله  ي مما أ شهرزوري. و ري ذل ي صالح ال نزيل  ي0مإىل أن جا  احلافظ اإلمام تقي الدين أبو عمرو عيامن بن ال

شق شهور، دم سة األرشفية كتابه امل شيئا  ، فجمع ملا ويل تدريا احلديث باملدر شيئا   فهذب فسونه وأماله  صانيف  ،ف واعتسري بت

                                                           

ستني وثالثامئة. تذكرة احلفاظ للذهبيحدود اخلمسني وثالثامئة، وأما أبو القاسم بن مسده فذكر يف كتاب الوفيا /  3 ت له أنه عاش إىل قرب ال

 بترصيف.  21

بيع ، صدداحي املعرويف: بابن ال حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نعيم بن احلكم الضددبي ، احلافظ ، أبو عبد اهلل احلاكم السيسددابوري  ي 1م

لكتي املشهورة ، ولد يف ربيع األوط سسة: إحدى وعرشين وثالثامئة، وتويف سسة: مخا وأربعامئة. ملبقات الشافعية أبن املستدرك و ريه من ا

 . 194/ 1قاىض شهبة 

اين، املهراين، األصددبه ، أبو نعيمأمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسددحاق بن موسددري بن مهران اإلمام، احلافظ، اليقة، العالمة، شدديخ اإلسددالم  ي 2م

سس سعون  سسة: ثالثني وأربع مائة وله أربع وت صاحي ماحلليةي ، وكان أبوه من علام  املحدثني والرحالني ، مات  صويف، األحوط،  سري ةال  .

 بترصيف.  462 -454/ 10أعالم السبال  

التصانيف،  ، صاحياإلمام األوحد، العالمة املفتي، احلافظ الساقد، حمدث الوقت أبو بكر، أمحد بن عب بن ثابت بن أمحد بن مهدي البغدادي  ي 3م

 . 12/200، ومات سسة ثالث وستني وأربعامئة. سري أعالم السبال  و اَتة احلفاظ ، ولد: سسة اثستني وتسعني وثالثامئة

، احلسبب. وكان البغدادي اإلمام، العاك، احلافظ املتقن، الرحاط، معني الدين، أبو بكر حممد بن عبد الغسي بن أيب بكر بن شددجاع بن أيب نرصدد  ي 4م

رع وأبوه من الزهاد، فعسي أبو بكر باحلديث، ومجع، وألف. وكان ثقة، حسددن القرا ة، جيد الكتابة، متيبتا  فيام يقوله، له سددمت ووقار، وفيه 

سري أعالم ال سع وعرشين وستامئة.  سسة: ت سانيد. تويف  /  22بال  سوصالح وعفة وقساعة. وصسف كتاب: التقييد يف معرفة رواة الكتي وامل

 بترصيف.  349: 340

بن عمرون بن موسري بن عياض بن حممد بن عبد اهلل بن موسري بن عياض اليحصبي القاأ، اإلمام املجتهد، يكسري  بن موسري بن عياض عياض  ي 5م

سائل، عاقدا  لل صوليا  متكلرام ، فقيها  حافظا  للم صل وكان من أئمة احلديث يف وقته، أ يس األ ار وامليالد، أندل سبتي الدر ضل،  صريا  رشأبا الف وط، ب

 بترصيف.  199: 122/ 4سة: أربعة وأربعني ومخسامئة. اإلحاملة يف أ بار  رناملة أبن اخلطيي باألحكام، نحويا . س

ما أ  "عمر بن عبد املجيد بن عمر بن حسني، أبو حفص القريش، العبدري، امليانيش، شيخ احلرم. وكان حمدثا  متقسا  صاحلا ، صسف جز ا  يف   ي 6م

 . بترصيف. 036/ 12نني ومخسامئة، تاريخ اإلسالم للذهبي ، تويف سسة: إحدى وثام"يسع املحدث جهله 

صاحي علوم  ، عبد الرمحن بن عيامن بن موسري الكردي الشهرزورى املوصب الشافعي تقي الدين أبو عمر عيامن ، ابن املفتري صالح الدين  ي 0م

 . 144: 23/140احلديث ، مولده يف سسة: سبع وسبعني ومخا مائة، وتوى سسة: ثالث وأربعني وستامئة. سري أعالم السبال 
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صدها شتات مقا ضم، اخلطيي املفرقة فجمع  فلهذا عكف  ؛فاجتمع يف كتابه ما تفرق يف  ريه، إليها من  ريها نخي فوائد و

إأ أنه ك »  : قاط...إىل أن ومسترص، ومعارض له، ومقترص، وخمترص ومستدرك عليه، ري كم ناظم لهدددفال حيص، الساس عليه

يه معا ، وما د وحده، وما يشددرتكان فحيصددل ترتيبه عىل الوضددع املساسددي: بأن يذكر ما يتعلق باملتن وحده، وما يتعلق بالسددس

خيتص بكيفية التحمل واألدا  وحده، وما خيتص بصددفات الرواة وحده ألنه مجع متفرقات هذا الفن من كتي مطولة يف هذا 

قد تبعه واحلجم اللطيف، ورأى أن حتصيله وإلقا ه إىل ملالبيه أهم من تأ ري ذل ، إىل أن حتصل العساية التامة بحسن ترتيي، 

 ي5موالطيبي ي4موالتربيزيكابن مجاعة ، و ريه مجاعة ي3موالبلقيسيي2موالعراقي ي1م هذا الرتتيي مجاعة مسهم املصددسف وابن كيريعىل

   .ي6م«والزركيش

صسيف حوط يف  جهودهم ا  يض من فيضهذف ستقال  أن علم احلديث دراية إىل الت شتهرت املؤلفصار فسا  م ات فيه وا

 .بعد ذل 

                                                           

مات  ، ولد سسة: إحدى وسبعامئة ، له تصانيف مفيدة ، البرصوي األصل الدمشقي الشافعي عامد الدين أبو الفدا  إسامعيل بن عمر بن كيري  ي 1م

 بترصيف.  445/ 1 سسة: أربع وسبعني وسبعامئة. الدرر الكامسة للحافظ ابن حجر

ذو التصانيف  ملفيد املتقن املحرر الساقد، حمدث الديار املرصية ،عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم احلافظ الكبري ا  ي 2م

 ،املفيدة ، زين الدين أبو الفضل العراقي األصل الكردي ، ولد يف مجادى األوىل سسة مخا وعرشين وسبعامئة ، واشتغل يف الفقه والقرا ات 

 . بترصيف. 33: 29/ 4افعية أبن قاىض شهبة وسمع يف  ضون مللبه للعلم من مجاعة ، مات سسة: ست وثامنامئة. ملبقات الش

سالم  ي 3م شيخ اإل صالن الكساين  اإلمام العالمة  صري بن  سالن بن ن احلافظ الفقيه البارع ذو الفسون املجتهد رساج الدين أبو حفص عمر بن ر

، مات سددسة: مخا وثامنامئة. ذيل ملبقات احلفاظ للذهبي  "حماسددن اأصددطالح وتضددمني ابن الصددالح"، ألف يف علم احلديث الشددافعي

 . بترصيف. 245، 244. ص: للسيوملي

مد بن عبد اهلل اخلطيي العمري، أبو عبد اهلل، ويل الدين، التربيزي: عاك باحلديث. له مشددكاة املصددابين أكمل به كتاب مصددابين السددسة حم  ي 4م

 . بترصيف. 234/ 6للبغوي مات سسة: إحدى وأربعني وسبعامئة. األعالم خلري الدين الزركىل 

ي اإلمام املشددهور، العالمة يف املعقوط والعربية واملعاين والبيان. قاط ابن حجر: كان رية يف احلسددن بن حممد بن عبد اهلل الطيبي مبكرسدد الطا   ي 5م

شديد الرد عىل الفالسفة واملبتدعة، مظهرا فضائحهم،  ستخراج الدقائق من القررن والسسن، مقبال عىل نرش العلم، متواضعا حسن املعتقد،  ا

 . 523/ 1بقات اللغويني والسحاة سسة ثالث وأربعني وسبعامئة. بغية الوعاة يف مل

. والزركيشدد هو: حممد بن هبادر بن عبد اهلل العاك العالمة 45: 43/ 1 ي ونقله السدديوملي يف تدريي الراوي 2مص  "رشح نخبة الفكر  ي 6م

عية يش كان فقيها أصوليا أديبا فاضال ، تويف سسة: أربع وتسعني وسبعامئة ملبقات الشافاملصسف املحرر بدر الدين أبو عبد اهلل املرصي الزرك

 بترصيف.  162، 160/ 3أبن قاأ شهبة 
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لصحابة التي كانت مسترشة لدى ا الصحف يف متميال   ‘ ر الرسوطدددمن عص ابتدأ ، التأليف يف الرواية كام أ خيفي أن 

عدهم تابعني من ب ت إىل أن، ثم ال يه اإلمام  دوينظهر ال عاش ف لذي  لث وهو القرن ا يا ياين ثم القرن ال سد علام  القرن ال ع

 .الرتمذي

شيخ حممد أبو زهو:  شكل ظ»قاط ال شد لقد بدأ تدوين احلديث ب اهر مسظم عىل رأس املائة األوىل، بأمر من اخلليفة الرا

فأ ذ العلام  يف مجيع األمصددار يدونون ما وعته حوافظهم القوية، أو صددحفهم املصددونة، وتتابعوا عىل ، ي1معمر بن عبد العزيز

، ي2مالبخاري"أن انتهت تل  املراحل والطرق بظهور األصددوط اخلمسددة،  تدوين السددسة يف مراحل خمتلفة، وبطرق متسوعة، إىل

سلم سائي، ي3موم سسة، ولقد دددديف القرن اليالث، الذي يعد بحق العص "ي6موالرتمذي، ي5موأبو داود، ي4موالس ر الذهبي لتدوين ال

سيان، حتري إذا املمأنوا  سبي اخلطأ أو الس شية الزيادة أو السقص ب سسة يقابلون ما يكتبون عىل األصوط،   كانوا يف تدويسهم لل

صحف عن أن َتتد إليها يد تغري أو تبدط، هذا مع بقائهم عىل ما كان عليه أسدالفهم من إىل ما كتبوا صدانوا تل  ا لكتي، أو ال

ا من  حفظ احلديث يف الصدددور، وإتقانه يف األدا ، وتلقيه من أفواه املشددايخ باألسددانيد املتصددلة، فكان التدوين عامال  جديد 

 .ي0م«.القلوبحفظ السسة يف الصدور، ووعيها يف عوامل حفظ السسة وصيانتها، أضيف إىل ما كانوا عليه من 

                                                           

شهراالقريش األموي ، وأمه ابسة عاصم بن عمر اخلطاب رىض اهلل بن مروان بن احلكم عمر بن عبد العزيز  ي 1م سعة وعرشين   ، عسه، مل  عمر ت

ومات عمر وهو ابن تسع وثالثني سسة، وكان مما رحم اهلل هذه األمة بخالفة عمر بن عبد العزيز رىض اهلل عسه ، فاستخلف سسة تسع وتسعني 

 بترصيف.  105، 104/ 6 بخاريومات سسة إحدى ومائة، التاريخ الكبري لإلمام ال

، جبل احلفظ وإمام الدنيا يف فقه احلديث، من احلادية عرشددة ، مات  بن املغرية اجلعفي ، أبو عبد اهلل البخاري بن إبراهيم حممد بن إسددامعيل  ي 2م

 . 462سسة: ست ومخسني يف شواط ، وله اثستان وستون سسة. تقريي التهذيي. ص: 

السيسابوري ، ثقة حافظ إمام ، مصسف عاك بالفقه ، مات سسة: إحدى وستني ، وله سبع ومخسون سسة.  بن مسلم القشريي مسلم بن احلجاج  ي 3م

 . 529تقريي التهذيي. ص: 

سائي  ي 4م سسان بن بحر بن ديسار أبو عبد الرمحن الس شعيي بن عب بن  سسة: ثالث وثالثامئة وله ث أمحد بن  سسن، مات  صاحي ال امن ، احلافظ ، 

 . 20ص: . وثامنون سسة. تقريي التهذيي

سجستاين  ي 5م شداد األزدي ال شري بن  سحاق بن ب سسن و ريها، من كبار العلام  ، من  أبو داود سليامن بن األشعث بن إ ، ثقة حافظ مصسف ال

 . 250ص: . احلادية عرشة مات سسة: مخا وسبعني. تقريي التهذيي

، ةئمة، ثقة حافظ، من اليانية عرش، أبو عيسري صاحي اجلامع ، أحد األ السلمي الرتمذي حممد بن عيسري بن سورة بن موسري بن الضحاك  ي 6م

 وستأيت ترمجته بأوسع من ذل  قريبا  إن شا  اهلل.  500ص: . مات سسة: تسع وسبعني. تقريي التهذيي

 . 202احلديث واملحدثون للشيخ حممد أبو زهو. ص:   ي 0م
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رصة ي1مصددبين أوط من صددسف وبوب فيام أعلم الربيع بن: الرامهرمزىأبو حممد قاط  ، باليمن بن راشدداومعمر ، بالب

والوليد بن ، بمكة ي5موصسف سفيان بن عييسة، رةدددبالبص ي4مومحاد بن سلمة، بالكوفة ي3مثم سفيان اليوري، بمكة ي2مجريج وابن

يف وصسف ، بواسط ي9موهشيم بن بشري، بمرو و راسان ي2موعبد اهلل بن املبارك، بالري ي0موجرير بن عبد احلميد، بالشام ي6ممسلم

                                                           

شأن، إأ أن السسائي ،البرصي  صبين الربيع بن  ي 1م شايخ البرصة. كان كبري ال سعد، من أعيان م سسة ضع العابد، اإلمام، موىل بسي  فه. تويف: 

 بترصيف.  222، 220/ 0ستني ومائة. سري أعالم السبال  

عبد املل  بن عبد العزيز بن جريج األموي موأهم املكي. ثقة فقيه فاضل وكان يدلا ويرسل ، من السادسة ، مات سسة مخسني أو بعدها   ي 2م

 . 363، وقد جاز السبعني ، وقيل: جاز املائة وك ييبت. تقريي التهذيي. ص: 

رسوق اليوري  ي 3م سعيد بن م سابعة، وكان ربام دلا ،  سفيان بن  ، أبو عبد اهلل الكويف ، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة ، من رؤوس الطبقة ال

 . 244مات سسة: إحدى وستني وله أربع وستون. تقريي التهذيي. ص: 

سلمة  ي 4م سلمة بن ديسار محاد بن  سبع وستني.  البرصي ، أبو  سسة:  ، ثقه عابد أثبت الساس يف ثابت وتغري حفظه بأ رة ، من كبار اليامسة مات 

 . 102تقريي التهذيي. ص: 

بن أيب عمران ميمون اااليل ، أبو حممد الكويف ،ثم املكي ، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إأ أنه تغري حفظه بأ رة ، وكان ربام  سددفيان بن عييسة  ي 5م

، مات يف رجي سددسة: ثامن وتسددعني وله إحدى دلا لكن عن اليقات ، من رؤوس الطبقة اليامسة ، وكان أثبت الساس يف عمرو بن ديسار

 . 245وتسعون سسة. تقريي التهذيي. ص: 

أبو العباس الدمشددقي، اإلمام، عاك أهل الشددام، أبو العباس الدمشددقي، احلافظ، موىل بسي أمية. وارحتل يف هذا الشددأن،  الوليد بن مسددلم  ي 6م

سمه. وكان من أوعية العلم، ثقة، حافظا، لكن ردي  التدليا، فإذا قاط: حدثسا، فهو حجة. و شتهر ا صسف التصانيف، وتصدى لإلمامة، وا

 بترصيف.  212، 211/ 9سري أعالم السبال  

ضبي الكويف   ي 0م سكون الرا  بعدها ملا  مهملةي ال ضم القايف و ضيهانزيل الري وق، جرير بن عبد احلميد بن قرط مب صحين الك، ا ، تاب ثقة 

 . 139ثامن. تقريي التهذيي. ص: : مات سسة، قيل: كان يف ر ر عمره هيم من حفظه 

سة: إحدى وثامنني. مات س، من اليامسة ، املروزي ، موىل بسي حسظلة ، ثقة ثبت فقيه عاك جواد جماهد مجعت فيه  صاط اخلري  عبد اهلل بن املبارك  ي 2م

 . 320تقريي التهذيي. ص: 

سطي  ي 9م سلمي، أبو معاوية ، ابن أيب  ازم مبمعجمتنيي الوا سم بن ديسار ال شري مبوزن عظيمي ابن القا ثقة ثبت كيري  ،هشيم مبالتصغريي ابن ب

 . 504ة ، مات سسة: ثالث وثامنني. تقريي التهذيي. ص: التدليا واإلرساط اخلفي ، من السابع
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 .ي3مباليمن ي2مثم صسف عبد الرزاق، ي1مر بالكوفة ابن أيب زائدةدهذا العص

شهد ثم جا  القرن اليالث وهو القرن الذي عاش فيه اإلمام الرتمذي يعترب »ث  حي ملفرة هائلة يف التأليف والتدوين ف

سَّة  سَّة السبوية  اصددة، بل يعد هذا القرن من أزهري عصددور السدده هذا القرن عرصدد ازدهار العلوم اإلسددالمية عامة وعلوم السدده

ع يف تدوين احلديث، فظهرت كتي  السبوية، إذ نشددطت فيه الرحلة لطلي العلم ونشددط فيه التأليف يف علم الرجاط، وُتوسددد

ة واعتربهتا دواوين اإلسالم -الصحاح والسسن  -املسانيد والكتي الستة   .ي4م« التي اعتمدهتا األمَّ

 

 

  

                                                           

ابن فريوز اامداين الوادعي أبو حييري الكويف ، ثقة وكان يدلا ، وسامعه من أيب إسحاق  زكريا ابن أيب زائدة  الد ، ويقاط: هبرية ابن ميمون  ي 1م

 . 216بأ رة ، من السادسة ، مات سسة: سبع ، أو ثامن ، أو تسع وأربعني. تقريي التهذيي. ص: 

، ثقة حافظ مصددسف شددهري عمي يف ر ر عمره فتغري وكان يتشدديع ، من  أهم أبو بكر الصددسعاينبن نافع احلمريي ، مو عبد الرزاق بن مهام  ي 2م

 . 354التاسعة ، مات سسة: إحدى عرشة وله مخا وثامنون. تقريي التهذيي. ص: 

 بترصيف.  611املحدث الفاصل بني الراوي والواعي. ص:   ي 3م

 . 95تدوين السسة السبوية نشأته وتطوره من القرن األوط إىل هناية القرن التاسع ااجري. ص:   ي 4م
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 :كتابه السننو التعريف باإلمام الرتمذي: املبحث األول

 .التعريف باإلمام الرتمذي: املطلب األول

 :مسه ونسبها -1

ضحاك: اإلمامهو  سري بن ال سورة بن مو سري بن  سكن : وقيل، حممد بن عي سورة بن ال سري بن يزيد بن  حممد بن عي

 .ي2م. الرضير احلافظ ي1مأبو عيسري الرتمذي، السلمي

 :مولده -2

 .ي3مولد سسة بضع ومائتني: وقيل. ولد يف حدود سسة عرش ومائتني

 :طلبه للعلم ونشأته -3

رشين من عمره ، مللي العلميف  ك يعريف بالتحديد متري بدأ اإلمام الرتمذي فقد  ،لكن يبدو أنه ك يطلي العلم قبل الع

بدأ مللي ، أوأوط ما بد، لكسه سمع مسهم بواسطة، السامع مسهم هتحملصن لفاته السامع من ملائفة من كبار املحدثني يف سن ي

 .ي5موحممد بن عمرو السواق، ي4مويف  راسان فتلقري من شيوخ البلدين كإسحاق بن راهويه ،العلم يف بلده

                                                           

هذه السسددبة إىل مديسة قديمة عىل ملريف هنر بلخ الذي يقاط له جيحون،  رج مسها مجاعة كيرية من العلام  واملشددايخ والفضددال ، والساس   ي 1م

سبة، بعضهم يقولون: بفتن التا  املسقوملة بسقطتني من فوق، وبعضهم يقولون: بضمها، وبعضهم يقولون: بكرسها،  خمتلفون يف كيفية هذه الس

عىل لسددان أهل تل  البلدة بفتن التا  وكرسدد امليم، والذي كسا نعرفه قديام  فيه كرسدد التا  وامليم مجيعا ، والذي يقوله املتوقون وأهل واملتداوط 

: ترمذ، بالكرسدد، وهو املسددتفيض عىل . وقاط ابن دقيق العيد1/459املعرفة بضددم التا  وامليم، وكل واحد يقوط معسري ملا يدعيه. األنسدداب 

 . 204/ 13األلسسة حتري يكون كاملتواتر. سري أعالم السبال  

، 202/  4 األعيان:ا تلف العلام  هل ولد أعمي أو أ  ؟  والصددحين أنه أيف يف كربه، بعد رحلته وكتابته العلم انظر ترمجته يف: وفيات   ي 2م

سري أعالم السبال   250/ 26هتذيي الكامط:  /   2، عرب املؤلف: 602/  3، ميزان اأعتداط: 635: 633/  2، تذكرة احلفاظ: 200/ 13، 

، شددذرات 202، ملبقات احلفاظ: 22/  3، السجوم الزاهرة: 329: 320/  9، هتذيي التهذيي: 60، 66/  11، البداية والسهاية: 63،  62

 . 105،  104/  2الذهي: 

 ، وحددها بعض العلام  بأهنا سسة تسع. 294/  4هي: 064ماملتوى:  الصفدي ، الوايف بالوفيات لصالح الدين 200/ 13سري أعالم السبال    ي 3م

بل موته ق ي   إسددحاق بن إبراهيم بن خملد احلسظب أبو حممد ابن راهويه املروزي، ثقة حافظ جمتهد ، قرين أمحد ابن حسبل ، ذكر أبو داود أنه تغري4م

 . 99بيسري ، مات سسة: ثامن وثالثني وله اثستان وسبعون. تقريي التهذيي. ص: 

  .500العارشة ، مات سسة: ست وثالثني. تقريي التهذيي. ص: حممد بن عمرو السواق البلخي ، صدوق من ي   5م
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لذهن وقد أويت اإلمام الرتمذي   به ، مقدرة عظيمة عىل رسعة احلفظ وحضددور ا امليل يف احلفظ حيث كان يرضددب 

ضبط شيخكست يف ملريق مكة »  : ومما يروى عسه يف ذل  قوله، وال سألته وأنا، فكتبت جزأين من حديث  أظن أن  فوجدته ف

أما : فقاط ،فسظر فرأي يف يدي ورقا  بياضددا  ، فإذا معي جزرن بياض فبقي يقرأ عبًّ من لفظه، فأجابسي، فسددألته، اجلزأين معي

فقلت ؟ ئاستظهرت قبل أن جت: وقاط، اقرأ فقرأته عليه فلم يصدقسي: قاط، أحفظه كله: بأمري وقلتفأعلمته ؟ تستحي مسي

 .ي1م « فأعدهتا عليه ما أ طأت يف حريف، هات: فحدثسي بأربعني حدييا  ثم قاط: قاط، حدثسي بغريه

 :رحالته -4

سان والعراق واحلرمني ، كيرية يف مللي العلم إىل بالد  ¬ ارحتل صفرحل إىل  را سط ومكةددددوالب  رة والكوفة ووا

وقد أمجعت املصددادر عىل أنه ك يد ل مرصدد وأ الشددام وروى عن علامئهام ، وسددمع العلم ممن رأى فيها، واملديسة والري

ويؤيد عدم د وله أن ، ي2ملو د لها لسددمع من اإلمام أمحد بن حسبل: وا تلفت حوط د وله بغداد فقاط بعضددهم، بالواسددطة

سددن بن احل: اعة مسهممجوقد ذكر احلافظ ابن نقطة أنه د لها وذكر أنه سددمع هبا من ، تاريخ بغداداخلطيي ك يذكره يف كتابه 

صباح سحاق، وأمحد بن مسيع ال صا اين وحممد بن إ ويبدو أنه د لها بعد وفاة أمحد بن حسبل فجميع من ذكرهم ابن نقطة ، ال

فاته  لق كيري ممن د ل بغداد ك ، وكون اخلطيي ك يذكره يف كتابه، ماتوا بعد أمحد أ يلزم من ذل  عدم د وله بغداد فقد 

ه انتفاعا  هبا زمسا  وانتفع ب ولزم اإلمام البخاري بخاريبعد رحلته إىل بلده فد ل  ع اإلمام الرتمذيوقد رج. يذكرهم يف كتابه

 .ي3مكبريا  

  

                                                           

 بترصيف يسري.  203/ 13سري أعالم السبال    ي 1م

لطبقة ا ي   أمحد بن حممد بن حسبل بن هالط بن أسددد الشدديباين املروزي نزيل بغداد ، أبو عبد اهلل ، أحد األئمة ، ثقة حافظ فقيه حجة ، وهو رأس2م

 . 24ى وأربعني وله سبع وسبعون سسة. تقريي التهذيي. ص: العارشة، مات سسة: إحد

 بترصيف.  201/ 13املصدر السابق   ي 3م
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 .العلمية مكانة الرتمذي: املطلب الثاني

 :فظه وثناء العلماء عليهح -1

كان أبو عيسري »:ي3موقاط أبو سعد اإلدرييس. ي2م «.وذاكر، وحفظ، وصسف، كان أبو عيسري ممن مجع» :  ي1مقاط ابن حبان

ضددددرب به امليل يف احلفظ سان ميل أيب يقوط: مات البخاري ي4مسمعت عمر بن عل » : وقاط احلاكم «. ي ، فلم خيلف بخرا

سري، يف العلم واحلفظ، والورع والزهد بكري حتري عمري وبقري يفيرا   سامعيل قاط الرتمذي، ي5م «.سسنيعي » : قاط يل حممد بن إ

 . ي6م «.يبما انتفعت ب  أكير مما انتفعت 

سلمنيأحد األئمة احلفاظ املربزين، ومن نفع اهلل به »  : ي0موقاط املزي سرييف  ي9موقاط الذهبي، ي2م«. امل احلافظ العلم » : ال

هو أحد أئمة هذا الشأن يف زمانه » : وقاط ابن كيري. ي10م «.وفقههجامعه قاٍض له بإمامته وحفظه » : وقاط أيضا، «.اإلمام البارع

  ي11م«املشهورةوله املصسفات 

                                                           

قاط ابن و ي   احلافظ العالمة أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد بن حبان التميمي البستي ، صاحي التصانيف ، وقاط اخلطيي: كان ثقة نبيال  فهام  ،1م

 . بترصيف. 306، مات سسة: أربع ومخسني وثالثامئة. ملبقات احلفاظ للسيوملي. ص: الصالح: ربام  لط الغلط الفاحش 

 . 153/ 9 ي   اليقات أبن حبان2م

سمرقسد، ألف 3م سرتاباذي ، حمدث  يس، اإل سعد عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن عبد اهلل بن إدريا اإلدري صسف، أبو  ي   احلافظ، اإلمام، امل

قته ومتارخيهاي ، و متاريخ إسرتاباذي و ري ذل . وثقه اخلطيي ، وقد حدث ببغداد. مات: سسة مخا وأربع مائة، من أبسا  اليامنني. وكان حافظ 

 بترصيف.  226/  10سمرقسد. سري أعالم السبال  ب

ن عمر. بي   هو احلافظ اليقة الفقيه ، أبو حفص عمر بن أمحد بن عب بن عل  املروزي اجلوهري ، من كبار علام  مرو، وهو والد احلافظ عبد اهلل 4م

 . بترصيف. 45/ 3مات سسة: مخا وعرشين وثالثامئة. تذكرة احلافظ للذهبي 

 . 203/ 13ي   سري أعالم السبال  5م

 . 329/ 9ي   هتذيي التهذيي 6م

 ي   يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف القضاعي الكلبي الدمشقي املعرويف باملزي حافظ الدنيا ومسسدها، قاط السيوملي عسه: ك تر العيون ميله،0م

. 154/ 1تني وأربعني وسبعامئة. فهرس الفهارس للكتاين وأوضن مشكالت ومعضالت ما سبق إليه من علم احلديث ورجاله، مات سسة: اثس

 بترصيف. 

 . 250/ 26ي   هتذيي الكامط 2م

شما الدين أبو عبد اهلل الرتكامين الذهبي ، حمدث العرص، أب9م ستاذنا ، اإلمام احلافظ  شيخسا وأ عبد اهلل ،  وي   حممد بن أمحد بن عيامن بن قايامز ، 

الذي  رجسا يف هذه الصددساعة ، وأد لسا يف عداد اجلامعة ، جزاه اهلل عسا أفضددل اجلزا  ، وجعل حظه من  رفات بحر أ نظري له ، وكسز ، وهو 

صغري من الكتي ، والعايل والسازط من األجزا ، مولده  سام  العلوم ، يذعن له الكبري وال سعده بدرا  ملالعا  يف  سسة يفاجلسان موفر األجزا ، و  

 بترصيف. 105 -100/ 9ويف سسة: ثامن وأربعني وسبعامئة. ملبقات الشافعية الكربى للسبكي ثالث وسبعني وستامئة ، وت

 . 200/ 13ي   سري أعالم السبال  للذهبي 10م

 . 66/ 11ي   البداية والسهاية أبن كيري 11م
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مسهم: اإلمام الذهبي  و  هقد رد األئمة عليه و طؤوه فيوهذا القوط ، ي2مبأنه جمهوط فوصددفه   ي1مابن حزم أ طأقد و

 .و ريهم ي4ميف البداية والسهاية، واحلافظ  ابن حجر ي3مابن كيري

ثقة جُممٌع عليه، وأ التفات إىل قوط أيب حممد بن حزم فيه. . فإنه ما عرفه وأ درى »  : قاط الذهبي يف ميزان اأعتداط   

وسددسن ابن ماجه ك يد ال  أن جامع الرتمذي يف ترمجة ابن حزم ي6موذكر يف السددري،  ي5م«بوجود اجلامع، وأ العلل اللَذين له

 .األندلا إأ بعد موته

 :(7)مؤلفاته -2

 .علمية ضخمة تسم عن شخصيته الفذة وعقله الواعي ثروة ترك اإلمام الرتمذي

شهر مؤلفاته، اجلامع -1 ستة، وهو أ شتهر، وأجلها وهو أحد الكتي ال سبته إىل مؤلفه فيقاط  وقد ا ويقاط له  ي مجامع الرتمذي بس

ضا   سسن الرتمذيي  أي شامئل املحمدية -3. وهو قيم يف اجلرح والتعديل، ر ر جامعه كتاب العلل يف -2. م صحاب  -4. ال سمية أ ت

 ، و ريها.كتاب التاريخ -2. كتاب التفسري-0. كتاب األسام  والكسري-6. كتاب الزهد -5. ‘ رسوط اهلل

 :وفاته -3

سري الرتمذي صسيف مات أبو عي ش بعد حياة حافلة بالعلم والتحديث والت سع، ر رجيدددديف ثالث ع سبعني  سسة ت و

 .ي2مرمحة واسعة رمحدده اهلل  ،ومائتني برتمذ

                                                           

صا1م صاحي الت صالن بن  لف القرملبي الظاهري ،  سعيد بن حزم بن  الي بن  نيف: كان جدهم  لف أوط من ي   أبو حممد عب بن أمحد بن 

 بترصيف.  231: 220/ 3ظ للذهبي د ل إىل األندلا ، تويف سسة سبع ومخسني، وقيل: ست ومخسني وأربعامئة. تذكرة احلفا

»  اعي:قاط  واإلمجي   عزى له  ابن حجر أنه قاط يف كتاب  ماإليصاط إىل فهم كتاب اخلصاط اجلامعة جلمل رشائع اإلسالم واحلالط واحلرام والسسة 2م

 ي.344 \9هتذيي التهذيي م«. ومن حممد بن عيسري بن سورة» وأنه قاط يف  املحىل :  «. حممد بن عيسري بن سورة جمهوط

ت اي   عامد الدين أبو الفدا  إسامعيل بن عمر بن كيري البرصوي األصل الدمشقي الشافعي ، ولد سسة: إحدى وسبعامئة ، له تصانيف مفيدة ، م3م

 بترصيف.  445/ 1أربع وسبعني وسبعامئة. الدرر الكامسة للحافظ ابن حجر  سسة:

، البداية والسهاية: 602/  3، ميزان اأعتداط: 635: 633/  2، تذكرة احلفاظ:  200/ 13، سري أعالم السبال   250/ 26ي   هتذيي الكامط: 4م

 . 329: 320/  9، هتذيي التهذيي: 60: 66/  11

  602/ 3داط  ي   ميزان اأعت5م

 . 202/ 12ي  سري أعالم السبال   6م

سري أعالم السبال  250/ 26، هتذيي الكامط: 202/  4ي   يسظر يف معرفة مؤلفاته: وفيات األعيان: 0م :  633/  2، تذكرة احلفاظ: 200/ 13، 

، السجوم 329: 320/  9، هتذيي التهذيي: 06، 66/  11، البداية والسهاية: 63،  62/  2، عرب املؤلف: 602/  3، ميزان اأعتداط: 635

 . 105،  104/  2، شذرات الذهي: 202، ملبقات احلفاظ: 22/  3الزاهرة: 

، البداية والسهاية: 602/  3، ميزان اأعتداط: 635: 633/  2، تذكرة احلفاظ:  200/ 13، سري أعالم السبال   250/ 26هتذيي الكامط:   ي 2م

 . 329: 320/  9، هتذيي التهذيي: 60: 66/  11
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 .التعريف بسنن الرتمذي: املطلب الثالث

 :يقي  امم التاا حت -4

ن ماجلامع املخترص من السسن عن رسوط اهلل ومعرفة الصحي  وجد عىل بعض السسخ اخلطية اجليدة للكتاب تسميته بددد

 ماجلامعي  : ويسمري ا تصارا  ، واملعلوط وما عليه العملي

 يتضددمن أبوابا  كيرية  ري ألن جامع الرتمذي، وهي تسددمية  ري دقيقةمالسددسني : مسها، وهساك تسددميات  ري دقيقة

 .كالتفسري والعقائد واملساقي والفتن و ريها، األحكام

امع ماجل وأمللق عليه احلاكم ، يف تدريي الراوي كام نص عىل ذل  السدديومليي مصددحين الرتمذي : وسددامه اخلطيي

شاكر ي1مي الصحين شيخ أمحد  ألن  ،وهذا اأسم  ري صحين، للرتمذي وهو اأسم املوجود عىل الطبعة التي قام بتحقيقها ال

كام ذكر ي ماجلامع الكبري ومسهم من سامه . الصحين واحلسن والضعيف واملسكر والشديد الضعف بل واملوضوع هالكتاب في

 ي3مالصحين  طأ ألن فيه الصحين واحلسن والضعيف باجلامع أن تسميته عبد الفتاح أبو  دة وقد حقق الشيخ ي2مالكتاين

 :عدة ما يف اجلامع من األبوا  والتاب واألحاديث -5

هذا القرن ألف الرتمذي به ع كعادة املؤلفني يف  اجلامع  فعدد أبواب، ىل ملريقة الكتي واألبواب الفقهيةجامعه ورت

تاب يف وقد وصل حمققو الك، مسدرجة حتت مخسني كتابا   ري كتاب العلل الذي  تم به جامعه ،ألفان ومائتان وواحد وثامنون

 .ترقيمهم ألحاديث اجلامع إىل رقم ثالثة رأيف وتسعامئة وستة ومخسني عسد ر ر حديث يف اجلامع

 :رواة اجلامع عن الرتمذي -6

شهر رواة اجلامع هو أبو العباس ضيل، أ سري عسه، حممد بن أمحد بن حمبوب بن ف   .املحبويب املروزي راوي جامع أيب عي

سامعه صحين. »  :قاط احلاكم. رشة سسةوهو ابن ست ع، وكانت رحلته إىل ترمذ للقا  أيب عيسري يف سسة مخا وستني ومائتني

 .ي4م«وثالثامئةتويف يف شهر رمضان سسة ست وأربعني 

                                                           

 1/110 تدريي الراوي للسيوملي  ي 1م

 لعبد الفتاح أيب  دة.  "حتقيق اسمي الصحيحني وجامع الرتمذي "ويسظر: رسالة 11ص:  "الرسالة املستطرفة  ي 2م

 وما بعدها ، ط/ دار القلم بريوت.  53ص:  يسظر يف ذل  رسالة الشيخ أبو  دة: حتقيق اسمي الصحيحني وجامع الرتمذي  ي 3م

 . 530/ 15سري أعالم السبال    ي 4م
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 :قيمة التاا  العلمية وما امااز به -7

 .علمية من  الط ثسا  العلام  عليهتظهر قيمة اجلامع ال 

ضوا به، ومن كان يف » : قاط اإلمام الرتمذي سان، فر ضته عىل علام  احلجاز والعراق و را صسفت هذا الكتاب فعر

 ي1م «.يتكلمبيته هذا الكتاب فكأنام يف بيته نبي 

دي أنفع عس سمعت أبا إسامعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري هبراة يقوط: كتاب أيب عيسري الرتمذي»:ي2موقاط ابن ملاهر

ومسلم، ألن كتايب البخاري ومسلم أ يقف عىل الفائدة مسهام إأ املتبحر العاك، وكتاب أيب عيسري يصل إىل  من كتاب البخاري

 ي3م «.الساسفائدته كل أحد من 

 .ي4م «.اإلسالميف  ماجلامعيعلم نافع، وفوائد  زيرة، ورؤوس املسائل، وهو أحد أصوط » : وقاط الذهبي

ساعة احلدييية ما ك ُيَشاركه » : وقاط السيوملي  مذي يف ُفسون الصد  .ي5م «. ريهللرتد

 :بدقة الصسعة احلدييية عسده والتي ظهرت من  الط وقد امتاز جامع الرتمذي

 .وعدم التكرارحسن ترتيبه  -

 .حكمه عىل األحاديث وعىل الرجاط -

 .يبني اأ تاليف يف األلفاظ واألسانيد -

 .يرشح الكلامت الغريبة يف احلديث -

 .يبني أسام  الرواة وألقاهبم وكساهم -

                                                           

 2/634تذكرة احلفاظ    ي 1م

رساين امل2م سني ابن القي ضل بن أيب احل صانيف، حممد بن ملاهر بن عب بن أمحد املقديس أبو الف قديس، ي   اإلمام، احلافظ، اجلواط، الرحاط، ذو الت

ط، األثري، الظاهري، الصويف. وكان ثقة صدوقا ، حافظا ، عاملا  بالصحين والسقيم، حسن املعرفة بالرجاط واملتون، كيري التصانيف، جيد اخل

أزما لألثر، بعيدا من الفضوط والتعصي،  فيف الروح، قوي السري يف السفر، كيري احلج والعمرة. مات سسة: سبع ومخا مائة. سري أعالم 

 . بترصيف. 309: 261/ 19السبال  

 200/ 13ي   السري3م

 . 200/ 13هتذيي الكامط   ي 4م

 . 1/114تدريي الراوي   ي 5م
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، نا أبو عوانةأ رب: قاط حدثسا قتيبة بن سعيد: قوله: مياله، استعامله لصيغة التحويل كام هو احلاط عسد اإلمام مسلم -

 ي1معن سامك، عن إرسائيل، حدثسا وكيع: ح وحدثسا هساد قاط، عن سامك بن حرب

صحيحني ومما يتميز به كتاب الرتمذي - ل  فيورد احلديث ويورد كالم أهل العلم يف إعالط ذ، بيانه للعلل رصاحة: عىل ال

 .ونفري تل  العلة وبني أهنا علة  ري مؤثرة، وربام دافع عن احلديث، وربام أقرهم عىل إعالط ذل  احلديث، احلديث

 :كام َتيز كتابه بحسن الصسعة الفقهية عسده والتي ظهرت من  الط

 .ومن قاط به، ؟أ ولألحاديث وذكر فقهها وهل عليها العمل أذكره  -

 .يرجن ويدلل لال تاليف -

بل ويشري إىل الرأي املقا «.  وهذا الذي عليه العمل»  : وربام قاط، يذكر أقواط األئمة يف املسألة ويذكر الرأي الراجن -

 .ي2مللقوط الراجن

إن كتاب الرتمذي تضددمن احلديث مصددسفا  عىل األبواب، وهو علم »:ي3ميقوط ابن رشدديد ام امتاز به جامع الرتمذيوع

سقيم وما بيسهام من املراتي وهو علم ثالث،  صحين من ال شتمل عىل بيان ال سه، والفقه وهو علم ثان، وعلل احلديث وي برأ

ومن ك يدركه ممن أسددسد عسه يف  ‘رابع، والتعديل والتخريج وهو علم  اما، ومن أدرك السبي  واألسددام  والكسري وهو علم

كتابه وهو علم سددادس، وتعديد من روى ذل  وهو علم سددابع،  هذه علومه املجملة، وأما التفصدديلية فمتعددة، وباجلملة 

 .ي4م «. زيرةفمسفعته كيرية، وفوائده 

 :يف جامعه شرط الرتمذي -8

من  مجيع ما يف هذا الكتاب»: يف أوط كتاب العلل ¬ فقاط، أن قصددده مجع األحاديث التي يسددتدط هبا الفقها  ¬ أبان

 مجع بني الظهر والعرصدد   ‘أن السبي » احلديث فهو معموٌط به وقد أ ذ به بعض أهل العلم ما  ال حدييني حديث ابن عباس

                                                           

 1ح:  1/5 سسن الرتمذي  ي 1م

 بترصيف.  2/229الضو  الالمع املبني   ي 2م

سسة   ي 3م شيد ولد يف مجادى األوىل م  سن املعرويف بابن ر سعيد بن ح سبتي حممد بن عمر بن إدريا بن  هو اإلمام احلافظ أبو عبد اهلل الفهري ال

 . 115/ 4ه ي بفاس. الدرر الكامسة  021ه ي وكانت وفاته يف أوا ر املحرم م سسة  650

 . 105، ومقدمة حتفة األحوذي ص:  1/215 ي   قوت املغتذي للسيوملي4م
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سفر وأ مطرٍ  شا  من  ري  ويف وأ  إذا رشب اخلمر فاجلدوه فإن عاد يف » أنه قاط: ‘وحديث السبي «.  باملديسة واملغرب والع

 .ي1م «.الكتابوقد بيسا علة احلدييني مجيعا  يف «.. الرابعة فاقتلوه

قسم صحين مقطوع به،  فكتابه وحده عىل أربعة أقسام: وأما أبو عيسري الرتمذي  .« :وقاط اإلمام ابن ملاهر املقديس

اليالثة دوهنام كام بيسَّا، وقسم أ رجه للضدية، وأبان عن علته وك يغفله،  ومسلم، وقسم عىل رشط وهو ما وافق فيه البخاري

 .ي2م »واسعوقسم رابع أبان هو عسه، فقاط: ما أ رجت يف كتايب هذا إأ حدييا  قد عمل به بعض الفقها . وهذا رشط 

، ألن احلديث إذا كان ضعيفا  أو مطلعه من حديث أبلغ من رشط أيب داود ويف احلقيقة رشط الرتمذي»:ي3موقاط احلازمي

أهل الطبقة الرابعة، فإنه يبني ضددعفه ويسبده عليه، فيصددري احلديث عسده من باب الشددواهد واملتابعات، ويكون اعتامده عىل ما 

 .ي4م «.داودصن عسد اجلامعة، وعىل اجلملة: فكتابه مشتمل عىل هذا الفن، فلهذا جعلسا رشمله دون رشط أيب 

وهو ما نزط عن درجة الصددحين  – رج يف كتابه احلديث الصددحين، واحلسددن  ¬ اعلم أن الرتمذي» : ي5مقاط ابن رجي

ضائل، ولكسه يبني  سيام يف كتاب الف ضعف، واحلديث الغريي، والغرائي التي  رجها فيها بعض املساكري، وأ  وكان فيه بعض 

ذل   البا ، وأ يسددكت عسه، وأ أعلمه  رج عن متهم بالكذب متفق عىل اهتامه حدييا  بإسددساد مسفرد، إأ أنه قد خيرج حدييا  

ا  من ملرق أو خمتلفا  يف إسددساده ويف بعض ملرقه متهم وعىل هذا الوجه  رج حديث حممد بن سددعيد املصددلوب، وحممد بن مروي

سائي الكلبي سيئ احلفظ وعمن  لي عىل حدييه الوهم، ويبني ذل ال شارك ، نعم قد أ رج عن  سكت عسه، وقد  ه  البا  وأ ي

 .ي6م «.و ريهيف التخريج عن كيري من هذه الطبقة مع السكوت عىل حدييهم كإسحاق بن أبري فروة  أبو داود

                                                           

 . 205/ 13ي   سري أعالم السبال  1م

 . 21ي   رشوط األئمة الستة ص: 2م

ربع وثامنني أي   اإلمام، احلافظ، احلجة، الساقد، السسابة، البارع، أبو بكر حممد بن موسري بن عيامن بن حازم احلازمي، اامذاين. مات أبو بكر سسة 3م

 بترصيف. 100: 160/ 21ومخا مائة. سري أعالم السبال  

 . 150رشوط األئمة اخلمسة ص:   ي 4م

لواعظ زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجي بن احلسددن بن حممد بن مسددعود السددالمي البغدادي ثم ي   اإلمام احلافظ املحدث الفقيه ا5م

سيان والقيام باألمر بامل سري ، حيفظ املتون ويعريف أسددام  الرجاط ، مشددهورا  بقوة احلفظ وعدم الس شقي احلسبب، كان بارعا  يف التف رويف عالدم

 . بترصيف. 243ات سسة: اثستني وتسعني وسبعامئة. ذيل تذكرة احلفاظ للسيوملي. ص: والسهي عن املسكر وكانت له سمعة وصيت، م

 . 390،  1/395 رشح علل الرتمذي  ي 6م
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سائل، وهو أحد أصدوط اإلسدالم، لو أ ما كدره »: وقاط الذهبي يف   ماجلامعي علم نافع، وفوائد  زيرة، ورؤوس امل

جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن »إىل أن قاط: «... بأحاديث واهية، بعضددها موضددوع، وكيري مسها يف الفضددائل

 .ي1م«.ر ويرت ص يف قبوط األحاديث، وأ يشدد، ونفسه يف التضعيف 

  

                                                           

 . 206: 204/ 13سري أعالم السبال    ي 1م
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 . كتابهيف منهج اإلمام الرتمذي: املطلب الرابع

 :يف جامعه الرتمذياإلمام نهج م 

ابا  وأحلق باجلامع كت، بدأها بكتاب الطهارة و تمها بكتاب املساقي، ي كتابا  51جامعه إىل كتي وعددها م قسم الرتمذي

 .خيتلف عددها من باب آل ر، جعل يف كل باب أحاديث، ثم قسم الكتاب إىل أبوابمالعلل الصغريي  سامه 

 .جعل أبواب كتابه حتمل عساوين املسائل التي روى األحاديث من أجلها

 .يتبع األحاديث التي يوردها بأقواط الفقها  يف املسألة التي تضمسها احلديث

 .وما اشتمل عليه اإلسساد من علل، يتكلم عىل درجة احلديث ورجاط اإلسساد

 .يبني ما إذا كان العمل عىل هذا احلديث أوأ

 .يذكر ما للحديث من ملرق

أن يرتجم الباب الذي فيه  ¬وكان من ملريقته » :الرتمذيقاط ابن ملاهر يف رشوط األئمة يف معرض كالمه عن جامع 

حديث مشددهور عن صددحايب قد صددن الطريق إليه، وُأ رج من حدييه يف الكتي الصددحاح، فيورد يف الباب ذل  احلكم من 

صحايب ر ر ك خيرجوا حدييه، وأ تكون الطريق إل صحيحا ، ثم يتبعه بقوله: مويف حديث  يه كالطريق األوط، وإن كان احلكم 

الباب عن فالن وفالني، ويُعدَّ مجاعة فيهم ذل  الصحايب املشهور وأكير، وقلام يسل  هذه الطريقة إأ يف أبواب معدودة، واهلل 

 .ي1م«أعلم

 :ويالحظ ما يب

 األبواب .يف كل  مضطردا  يف جامعه ليا  الرتمذي انتهجه هذا الرتتيي الذي  أن 

 :تسبيه إىل أنهمويف الباب  ي : الرتمذي قوط 

 فقد،  الباب من أحاديثوإنام مهه ذكر ما يف، يريد بذل  ذكر ما يشهد للحديث من اللفظ أو املعسري أ -أ

حديث الوضو  من حلم » : مياط، ويف الباب معارضا  حلديث الباب: يكون احلديث الذي يذكره بعد قوله

 «. ويف الباب عن جابر:  كان ر ر األمر ترك الوضو  مما مست السار» : قاط، ي21مرقم«.اإلبل

                                                           

 .   21رشوط األئمة الستة ، ابن ملاهر  ص   ي 1م
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ذكر حديث ، ي1مباب رؤية ااالط يف: مياله: الباب ل يفا قيكل ما ذكره مسسدا  يكون أصن م ليا -ب

وحديث أيب هريرة وابن عمر يف . ويف الباب عن أيب هريرة وابن عمر: ثم قاط«.صوموا لرؤيته. . »  عباس ابن 

 .بخاليف حديث ابن عباس، الصحيحني

 .إنام أراد بذل  أنه يوجد أحاديث أ ر، اأستيعاب« ويف الباب» : ك يرد املصسف بقوله 

 .فهو يريد أن يشري إىل ملرق حديث هذا الصحايب، ثم يذكر نفا الصحايب «.ويف الباب»  : قد يقوط 

 :بني الصحة واحلسن يف حديث واحد أقواط العلام  يف بيان مجع الرتمذي -2

مذي و ريه كعبد بن املَ : ويف ذل  يقوط احلافظ السدديوملي ا قوُط الرتد يتبةوأمَّ يٌث حسددٌن حدهذا م: ِديسي ويعُقوب بن شددَ

حين، وهو مِمَّا استشكل صحيٌني وقد أجاب  ؟فكيف جيتمع إثبات الُقُصور ونفيه يف حديث واحد، ألنَّ احلسن قارٌص عن الصَّ

 :ذل  بعدة أجوبةالعلام  عىل 

تيض احلسن، وهو أبن الصالح: اجلواب األوط ة واآل ر َيقت سَادين أحدمها يقتيض الصحَّ فصنَّ أن  ،ومعساه أنَّه ُروي بإست

 .ي2مصحين باعتبار ر ر، أي حسن باعتبار إسساد، ُيَقاط فيه ذل 

هذا حديث حسددن صددحين  ": وهذا يرده أنه يقوط يف بعض األحاديث ": فقاط وقد اعرتض عليه احلافظ ابن كيري  

 .ي3م"أ نعرفه إأ من هذا الوجه ،  ريي

ها ذلَ  : قاط ابن دقيق العيد تي قيل في اا إأَّ خمرج واحد، َيُرد عىل ذل  األحاديث الَّ ه ليا  نَّ جه ، مع أ كحديث  رَّ

محن مذي من ملريق الَعال  بن عبدالرَّ ُصوُمواإَذا »: عن أيب ُهريرة، عن أبيه، الرتد بان فال َت َشعت صُف  سٌن  :وقاط فيه. «َبِقَي ن ح

 .ي4مأ نعرفه إأَّ من هذا الوجه عىل هذا اللَّفظ، صحيٌن 

رين مذي: وأجاب بعض املتأ د واة عن اآل ر، بأنَّ الرتد د أحد الره ا تفره  .أ الفرد امُلطتلق، إنَّام َيُقوط ذل  ُمريد 

                                                           

 622ح:  63/ 3سسن الرتمذي ي   1م

 . 161/ 1 تدريي الراوي للسيوملي  ي 2م

 . 36ا تصار علوم احلديث. ص:   ي 3م

 . 2/121: أبواب الصوم: باب: ما جا  يف كراهية الصوم يف السصف الباقي من شعبان حلاط رمضان سسن الرتمذي  ي 4م
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ا وُيوضن ذلَ  ما ذكرُه يف الفتن : قاط أ يه  من أَشاَر إىل» : عن أيب ُهريرة يرفعه، عن ابن ِسريين، من حديث  الد احلَذَّ

تغربُه من حديث  الد. ي1محسٌن صحيٌن  ريٌي من هذا الوجه: قاط فيه، احلديث. «. . . بَِحديدة ا، فاست لق   .أ ُمطت

تي يقوط فيها: قاط الِعَراقي يِش يف امَلَواضع الَّ ابق، أ نعرفُه إأَّ من هذا الوجه: وهذا اجلََواب أ َيمت  .ي2مكاحلديث السَّ

ضا  : اجلواب الياين الح أي صَّ طالحي: وهو، وهو أبن ال صت َسن اللهغوي ُدون اأ ، كاَم وقع أبن عبد الربد ، أنَّ امُلراد باحلَ

ا« الِعلتم»حيُث روى يف كتاب  ُفوع  ية ومَللبُه ِعَبادة، تعلَّموا الِعلتم»: حديث ُمعاذ بن جبل َمرت احلديث  «. . . فإن َتعلهمه هلل َ شددت

ا: بُِطوله وقاط ي، هذا حديث حسٌن جدًّ سَاد قود  .ولكن ليا له إست

سن اللَّفظ َسن ُح سري الَبلتقاوي، فأراد باحلَ اب ، ألنَّه من ِرَواية ُمو عوهو كذَّ ضت ِسَي إىل الَو ي، ُن حيم الَعمد   ،عن عبد الرَّ

وك  .وهو َمرتت

سن: قاط ابن دقيق العيد سن اللفظ أنَّه ح ُضوع إذا كان ح ذلَ  أ و ،ويلزم عىل هذا اجلََواب أن ُيطلق عىل احلديث امَلوت

ثني طالحهم، َيُقوله أحد من امُلحدد  .إذا َجُروا عىل اصت

الم ا أنَّ كل حديث ُيوصف بصفة: وقاط شيخ اإلست لفاظ فإن كل األحاديث َحَسسة األ، فاحلسن تابعه، ويلزم عليه أيض 

ق، بليغة امَلَعاين وتارة ،  صحيٌن وتارة حسنٌ ، وتارة صحيٌن فقط، حسن فقط: فتارة يقوط، وملَّا رأيسا الَّذي وقَع له هذا كيري الَفرت

سٌن  ريٌي  طالح، صحيٌن  ريٌي وتارة ح صت :  ساوما ُقلسا يف كتاب: «اجلامع»مع أنَّه قاط يف ر ر ، فعرفسا أنَّه أ حَمَالة جاٍر مع اأ

سَاده عسدَنا، حديث حسن ن اإلسساد، فإنَّام أردنا به ُحسن إست ح بأنَّه أراَد ُحست ن اللَّفظفانت، فقد رصَّ  .ي3مفري أن ُيريد ُحست

ة: وهو، وهو أبن دقيق العيد: اجلواب اليالث رتط فيه الُقُصور عن الصحَّ ا ، نإأَّ حيُث انفرَد احلََس ، أنَّ احلسن أ ُيشت أمَّ

حة إذا ارتفعَ  صد ة، إىل درجة ال صحَّ ا لل صٌل أ حَمَالة تبع  َسن حا رجة الُعليا، فاحلَ أ ُيسَايف  ،وهي احلفظ واإلتتقان، ألنَّ وُجود الدَّ

دق صد نيا كال صن أن ُيَقاط، وُجود الده نيا، حسنٌ : في فة الده صد صحين ويلزم عىل هذا أنَّ ك، صحيٌن باعتبار الُعليا، باعتبار ال ل 

الم. ي4مقُه إىل نحو ذل  ابن امَلَواقوقد سب، حسن اوي: قاط شيخ اإلست   ،وصدوق ضابط، صدوق فقط: وشبُه ذل  قوام يف الرَّ

                                                           

 . 3/314: أبواب الفتن: باب ما جا  يف إشارة الرجل عىل أ يه بالسالح سسن الرتمذي  ي 1م

 . 1/162تدريي الراوي   ي 2م

 . 1/163تدريي الراوي   ي 3م

 164/ 1املصدر السابق.   ي 4م
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حين صَّ ط قارٌص عن درجة ِرَجاط ال كل، واليَّاين مسهم، فإنَّ األوَّ شت رُض وأ ُي حة فكذل  اجلمُع بني ا، فكاَم أنَّ اجلمع بيسهام أ َي صد ل

 .ي1مواحلسن

َسن: وهو وهو أبن كيري: الرابعاجلواب  حين واحلَ صَّ سطة بني ال ن درجة متو ست ة واحلُ صحَّ فام : اطق. أنَّ اجلمع بني ال

حين، حسٌن صحيٌن : يقوط فيه  .أعىل ُرتبة من احلََسِن ودون الصَّ

 .ي2مبعيدوهو ، وهذا حتكم أ دليل عليه: قاط الِعَراقي

الم احلافظ ابن حجر: اجلواب اخلاما الح وابن دقيق العيد، وهو لشيخ اإلست فيخص  ،وهو التوسط بني كالم ابن الصَّ

اجواب ابن  الح بام له إسسادان فصاعد   .ي3موجواب ابن دقيق العيد بالفرد، الصَّ

  :وهو الَّذي مشري عليه احلافظ يف السهخبة ورشحها، وأ ُ َبار عليه، وهو الَّذي أرتضيه: قاط السيوملي: اجلواب السادس

د  سَادهأنَّ احلديث إن تعدَّ سَادين، إست  .أو األسانيد، فالوصف راجٌع إليه باعتبار اإلست

د ا، صحين فقط: فوق ما قيل فيه، فاَم قيل فيه ذل ، وعىل هذا: قاط ي، إذا كان َفرت ي ا تاليف وإأَّ فبحس، ألنَّ َكيترة الطهرق ُتَقود

ُدوق: فريى املُجتهد مسهم بعضددهم َيُقوط فيه، السقاد يف راويه ن عسدُه قوط واحد مسهاَم ، ثقة: وبعضددهم يقوط، صددَ ن ،وأ يرتجَّ ، أو يرتجَّ

م، حسٌن عسَد قومٌ : وكأنَّه قاط، ولكسَّه ُيريد أن ُيَشري إىل كالم السَّاس فيه فيقوط ذل   .صحيٌن عسد َقوت

ه أن يقوط، و اية ما فيه أنَّه حذيف مسه حريف الرتدد: قاط   وعىل هذا ما قيل فيه  :قاط، أو حسٌن صحين، حسن: ألنَّ حقَّ

م أقوى من الرتدد، صحين: ُدون ما قيل فيه، ذل   .انتهري. ألنَّ اجلَزت

الح وابن كيري  .ي4موهذا اجلواب ُمركَّي من جواب ابن الصَّ

 :الرتمذياإلمام رشوح جامع  -3

ي ده543م سسة  املالكي املتوى املعرويف بابن العريب أبري بكر حممد بن عبد اهلل األشبيب، رشح اإلمام احلافظ -1

 وذكر فسونا  من السحو والعقائد، ي تكلم فيه عىل الرجاط واألسانيد والغريي عىل الرتمذي األحوذيبفاس سامه م عارضة 

 .وهو مطبوع، ونكتا  من احلكم واملصالن، دابواآل، واألحكام

                                                           

 املصدر السابق.   ي 1م

 . 1/164املصدر السابق.   ي 2م

 املصدر السابق.   ي 3م

 املصدر السابق.   ي 4م
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ي بلغ  ده034املتوى مسسة  اليعمرى الشافعي ن حممد بن سيد الساسرشح احلافظ اإلمام أبري الفتن حممد ب -2

ي املتوى م سسة  العراقثم كمله احلافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسني، جلامع يف نحو عرش جملدات وك يتما ثلييفيه نحو 

 .ي ده206

ذكر  " قوت املغتذى عىل جامع الرتمذي " ي سامه ده911املتوى م سسة  رشح احلافظ جالط الدين السيوملي -3

 يام ابن العريببقه وأ سوهو رشح وجيز اعتمد فيه عىل كالم من س، واصطالحاته، فيه بني يدى الرشح مقدمة يف اجلامع ومسزلته

 .وقد ملبع بااسد، املالكي

مع حتفة األحوذى برشح جا سامه م، رشح اإلمام احلافظ حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري -4

ا ت التي جوقد جا  هذا الرشح يف عرشة أجزا  كبار  ري املقدمة ، الرشوح وأنفعها وأكيرها انتشارا  ي وهو من أشهر الرتمذي

لخص وايف وهذا الباب م، الباب األوط واحدا  وأربعني فصال  حوط احلديث وكتابته وأهلهذكر يف ، يف جزئني متضمسة بابني

 ،فوئد  اصة متعلقة باإلمام الرتمذي وجامعه وفيه سبعة عرش فصال: وجا  الباب الياين حتت عسوان، ملوضوعات املصطلن

 .ي1مد ملبع الكتاب بااسدوق، واملقدمة يف  اية السفاسة أ  سري للمتخصص والدارس يف علم احلديث عسها

  

                                                           

 بترصيف.  291،  2/290الضو  الالمع املبني   ي 1م



28 

 بيان معنى اجلهالة وأقسامها: املبحث الثاني

 .تعريف اجلهالة وأسبابها: املطلب األول

ستخفه وا عده جاهال  : واستجهله. وجتاهل أرى من نفسه ذل  وليا به، . . . اجلهل ضد العلم: عريف اجلهالة يف اللغةت

 .ي2متفعل فعال  بغري علم أن: واجلَهالةُ . ي1مالسسبة إىل اجلهل: والتجهيل. أيضا  

صل، هو  لو السفا من العلم: األوط: واجلهل عىل ثالثة أيفب يش  بخاليف ما : والياين. . .، وهذا هو األ اعتقاد ال

 .ي3ممداكتارك الصالة ع، أم فاسدا   سوا  اعتقد فيه اعتقادا صحيحا  ، فعل اليش  بخاليف ما حقه أن يفعل: واليالث. هو عليه

 :االصطالحتعريف اجلهالة يف 

، لعلام  بهوأ عرفه ا، نفسههو كل من ك يشتهر بطلي العلم يف : املجهوط عسد أصحاب احلديث: قاط اخلطيي البغدادى

 ي4مومن ك يعريف حدييه إأ من جهة راو واحد

 :أمورأن املجهوط من توفرت فيه ثالثة  يستخلص من ذل 

 .مشهور بطلي العلم احلدييي أن يكون الراوي للحديث  ري: األوط

 .يكون صاحي رواية يعرفه علام  احلديث هبا أأ: الياين

 .أنه ك يرو عسه حدييه إأ راو واحد: اليالث

وقد يكون يف ، أو يدعي معرفته من أ يعتمد عليه، ما يكون يف إسددساده رجٌل أ يعريف أصددال  : واحلديث املجهوط

 ، معرويٌف عسد ر رين معتمدين، جمهوٌط عسد قوموقد يكون ، اإلسددساد الواحد جماهيل
ٍ
ما  وأكير، فليا من هذا القبيل بيشدد 

 .ي5ميقع هذا يف ا تاليف رواة البلدان السائية عن بعضها بعضا  

  

                                                           

 مادة: جهل.  62خمتار الصحاح ص:   ي 1م

 كتاب العني. مادة: جهل.   ي 2م

 تاج العروس من جواهر القاموس. مادة: جهل.   ي 3م

 . 22الكفاية يف علم الرواية. ص:   ي 4م

 . 112مشيخة القزويسي عمر بن عب بن عمر القزويسي، أبو حفص، رساج الدين. ص:   ي 5م
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 :أمبا  اجلهالة

 ."موضن أوهام اجلمع والتفريق"صسف فيها اخلطيي كتاب : كيرة نعوت الراوي -أ

شتملة عىل من ك يرِو عسه إأ واحد "كتي الوحدان"سميت  صسف فيها كتي: قلة رواية الراوي -ب   ،أي الكتي امل

 .لإلمام مسلم "الوحدان"ومن هذه الكتي 

سم الراوي -جدددد رصين با صسف فيه كتي : عدم الت سام  املبهمة يف األنبا  املحكمة"ميل كتاب  "املبهامت"و  "األ

 .ي1ملويل الدين العراقي "املستفاد من مبهامت املتن واإلسساد"وكتاب . للخطيي البغدادي

  

                                                           

 . 152تيسري مصطلن احلديث للطحان. ص:   ي 1م
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 ؟ .ومب تزول عن الراوي، مينعنم احملاجلهالة  أقسام: املطلب الثاني

 احلاط واملستورجمهوط العني وجمهوط : سقسم املجهوط إىل ثالثة أقسام وهيي

ته "جمهوط العني"وهو : النوع األول  هذا وقد ا تلف العل -، هو من ك يرو عسه إأ راو واحد: وحقيق ام  يف حكم 

نه يقبل أ: والياين، أ يقبلأن الصددحين الذي عليه أكير العلام  من أهل احلديث و ريهم أنه : األوط: -السوع إىل مخسددة أقواط

شرتط يف الراوي  ري اإلسالم مطلقا وهو قوط من صيل وهو إن كان الراوي املسفرد بالرواية عسه أ يروى : واليالث، ك ي التف

ومن ذكر بذل  أي بأنه أ يروى إأ عن عدط معهم ، ومال ، وحييري بن سددعيد القطان، ابن مهدي: إأ عن عدوط قبل ميل

  ،وهو أن الراوي إن كان مشددهورا  يف  ري العلم بالزهد، إأ أنه عىل  ري الطريقة األوىل، تفصدديل أيضددا  : والرابع، بلوإأ ك يق

، فال يقبل ،وإن ك يشددتهر بيشدد  من ذل ، بلقُ ، وميلوه بعمرو بن معدي كرب، أي الغلبة، أو السجدة، وميلوه بامل  بن ديسار

تفصدديل عىل  ري الطريقني األولني وهو أنه إن زكاه أي الذي ك : واخلاما، ابن عبد الرب: وهو أي هذا التفصدديل اآل ر قوط

وإن روى عسه عدط وهو ، أحد فال وإن ك يزكيه، بلوالتعديل مع رواية واحد عسه قُ  يرو عسه إأ راو واحد أحد من أئمة اجلرح

 ي1م"بيان الوهم واإلهيام ": ا تيار أيب احلسن بن القطان يف كاتبه املسمري

صسعاين ضايف اإلمام ال سا  فقاطقوأ    وقد أ سادس: ساد صحابيا  قُ : القوط ال قوط بل ملا يأيت من الإن كان جمهوط العني 

 .ي2موهو مذهي الفقها  أي األربعة وبعض املحدثني، بأن الصحابة كلهم عدوط

الظاهر والباملن مع كونه معرويف العني برواية  يف العدالة يف "جمهوط احلاط  " اليقسممممممم النانق من أقسممممممام ا هول 

صالح، أنه أ يقبل: األوط: أقواطوفيه أي يف قبوله ثالثة ، عدلني عسه سبا   حكاه ابن ال صالح عن له إىل ابن ا وزين الدين نا ل

لة يف الراوي رشط ته ومن، اجلامهري وذل  ألن حتقق العدا ته أ تقبل رواي ياين، جهلت عدال لة ال: وال باملن يقبل جمهوط عدا

:  الثوالي، وإن ك تقبل رواية جمهوط العني ألن معرفة عيسه هسا أ ست عن معرفة عدالته والظاهر ومطلقا  من  ري تفصدديل

 .التفصيل وهو أنه إن كان الراويان عسه اللذان هبام عرفت عيسه أ يرويان إأ عن عدط قبل وإأ فال

سام املجهوط : اليقسممممممممممممممم النالث   ا يرجع إىل تزكية هي م، والعدالة الباملسة عسدهم "جمهوط العدالة الباملسة  "من أق

سمني األولني، وهو عدط يف الظاهر، املزكني قاط يف  ،سليم بن أيوب الرازي: وبه قطع اإلمام، فهذا حيتج به بعض من رد الق

                                                           

 . بترصيف. 125/ 2 توضين األفكار لإلمام الصسعاين  ي 1م

 . بترصيف. 125/ 2املصدر السابق   ي 2م
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ة العدالة ذر عليه معرفوألن رواية األ بار قد تكون عسد من يتع، ألن األ بار مبسية عىل حسددن الظن بالراوي: دليل القطع به

 .ي1ميف الباملن

فقد قاط بعض ، وهو املسددتور: قاط أ باملسا   هذا القسددم األ ري وهو من عرفت عدالته ظاهرا   ن الصددالحوملا ذكر اب

 ي2مانتهري كالم ابن الصالح يف الظاهر وأ تعريف عدالته باملسا   من يكون عدأ  : أئمتسا املستور

 :ما ترتفع به اجلهالة

ونقل ابن ، ي3موأقل ما ترتفع به اجلهالة أن يروي عن الرجل اثسان فصدداعدا من املشددهورين بالعلم كذل : قاط اخلطيي

ن ومسلم عن ربيعة ب، عن مرداس األسلمي قد روى البخاري: ردا  عىل اخلطييقاط الشيخ . عن أهل احلديث نحوه عبد الرب

واخلاليف يف ذل  متجه كاأكتفا  بتعديل واحد والصددواب نقل اخلطيي وأ يصددن ، وك يرو عسهام  ري واحد كعي األسددلمي

 .ي4مليه بمرداس وربيعة فإهنام صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدوطالرد ع

 

 

 

  

                                                           

 . بترصيف 192 – 125/ 2املصدر السابق   ي 1م

 . 193/ 2املصدر السابق.   ي 2م

 22الكفاية يف علم الرواية ص.   ي 3م

 50/ 1التقريي والتيسري ملعرفة سسن البشري السذير يف أصوط احلديث   ي 4م
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 .هولجم اليت قال عدقبها اإلمام الرتمذي مجع وختريج ودراسة األحاديث: املبحث الثالث

 :األولاحلميث 

َثَسا : قاط روى اإلمام الرتمذي   يٌ  : َهسَّاٌد َقاَط َحدَّ َثَسا رَشِ دٍ ، َعنت َأيِب َفَزاَرةَ ، َحدَّ ُعودٍ ، َعنت َأيِب َزيت ِن َمسددت :  اَط قَ ، َعنت َعبتِد اهللَِّ بت

تَرٌة مَليدَبةٌ »: َفَقاَط ، َنبِيذٌ : َفُقلتُت ، «؟ َما يِف إَِداَوتَِ  »: ‘ َسَأَلسِي السَّبِيه  أَ ِمستهُ : َقاَط « َوَماٌ  مَلُهورٌ ، ََت ِديُث َعنت َوإِنَّاَم ُرِوَي َهَذا احلَ ، : َفَتَوضَّ

دٍ  َريُف َلُه ِرَواَيٌة  َ ، ‘ َعِن السَّبِيد ، َعنت َعبتِد اهللَِّ، َأيِب َزيت ِل احلَِديِث َأ ُتعت ٍد َرُجٌل جَمتُهوٌط ِعستَد َأهت ُ َهَذا احلَِديِث َوَأُبو َزيت ُض َوَقدت َرَأى بَ ، ريت عت

وَ  بِالسَّبِيِذ ِمستُهمت  ِل الِعلتِم الُوضددُ َيانُ : َأهت فت هُ ، سددُ ُ ِل الِعلتمِ ، َوَ ريت ُض َأهت أُ بِالسَّبِيذِ : وَقاَط َبعت افِِعيد ، َأ ُيَتَوضددَّ ُط الشددَّ َدَ  ،َوُهَو َقوت ، َوَأمحت

َحاَق  َحاُق ، َوإِست َم َأَحيه إيَِلَّ إِنت ابت »: وَقاَط إِست أَ بِالسَّبِيِذ َوَتَيمَّ َذا َفَتَوضَّ ُط َمنت َيُقوُط ، : «تُِبَ َرُجٌل هِبَ أُ بِالسَّبِي: َوَقوت َأقتَرُب إىَِل ، ذِ َأ ُيَتَوضَّ

َبهُ  ا مَليدب ام: أِلَنَّ اهللََّ َتَعاىَل َقاَط ، الكِتَاِب َوَأشدت ِعيد  ُموا صدَ ُدوا َما   َفَتَيمَّ
سا  {َفَلمت جَتِ سدسن الرتمذي كتاب الطهارة / م. [43: ]الس

 .ي 22: ح. 1/140باب الوضو  بالسبيذ 

 :الاخريج: أواًل

سالم وابن ماجة أ رجه أبو داود سم بن  صب والطرباين وأمحد وعبد الرزاق والقا سعيد و والبيهقي وأبو يعىل املو أبو 

 .وأبو بكر املارستاين مجيعهم بسحو رواية الرتمذي الشايش وابن األعرايب

بة بن عبد اهلل، وإرسائيل، يان اليوريوسددف، رشي  بن عبد اهلل: ومجيعهم أ رجه من ملريق ، الربيع وقيا بن، وعت

 .العبيسمجيعهم عن أبري فزارة ، وأبيه اجلراح، ووكيع بن اجلراح

 :طريق شريك بن عبد اهلل

، وسددليامن بن داود العتكي، من ملريق هساد 24: ح 21/ 1باب الوضددو  بالسبيذ ، كتاب الطهارة: أ رجه أبو داد-1

 .به، عن رشي 

 .عن رشي  به، أبري الربيع الزهراين: من ملريق 9964: ح 65/ 10يف الكبري  والطرباين-2

 .عن رشي  به، ملريق ابن األصبهاين من 222: ح 242/ 2 يف مسسده الشايشوأبو سعيد -3

 :طريق سفيان الثورى

َيانَ من ملريق عبد الرزاق َعنت  324: ح 135/ 1باب الوضو  بالسبيذ ، أ رجه بن ماجه كتاب الطهارة-1 َعنت َأيِب ، ُسفت

َعبتيِسد به  .َفَزاَرَة الت

 .عن أيب فزارة به، من ملريق عبد الرزاق عن سفيان 4296: ح رقم 0/323واإلمام أمحد يف املسسد -2



33 

 .سفيان اليورى عن أبري فزارة بهمن ملريق  693: ح 109/ 1 يف مصسفه واإلمام عبد الرزاق الصسعاين-3

 .عن أيب فزارة العبدي به، وإرسائيل، عن سفيان اليوري، من ملريق عبد الرزاق 9963: ح 64/  10 والطرباين-4

 .عن أيب فزارة العبيس به، عن سفيان اليوري، من ملريق عبد الرزاق 26: ح 9/ 1والبيهقري يف الكربى -5

 .عن أيب فزارة به، عن سفيان اليوري، من ملريق أبري حذيفة 220: ح 254/ 2 وأبو سعيد الشاشري يف مسسده-6

 .به عن سفيان اليورى عن أيب فزارة العبيس، من ملريق حممد 020: ح 321/ 1وابن األعرابري يف معجمه -0

 :طريق إسرائيل

عن ، عن إرسائيل، من ملريق حييري بن زكريا 4301: ح 322/ 0وى ، 3210: ح 359/ 6يف املسسد أ رجه أمحد -1

 .أيب فزارة به

 عن أيب فزارة العبدي به، وإرسائيل، عن اليوري، عبد الرزاق: من ملريق 9963: ح 64/  10يف الكبري  والطرباين-2

 .عن أيب فزارة العبيس به، وإرسائيل، اليوري: من ملريق 693: ح 109/ 1يف مصسفه  وعبد الرزاق الصسعاين-3

سالم-4 سم بن  عن ، عن إرسائيل، ابن أيب زائدة: من ملريق 264: ح رقم 312: يف كتاب الطهور ص وأ رجه القا

 .أيب فزارة به

ابن أيب زائدة عن إرسائيل عن : من ملريق 311: ح رقم 256/ 2وأبو بكر املارستانري يف أحاديث الشيوخ اليقات -5

 .أيب فزارة به

عن أيب ، عن إرسائيل أبري نعيم الفضدل بن دكني: من ملريق 222: ح 254/ 2أبو سددعيد الشداشدري يف مسددسده و-6

 .به، فزارة

 :طريق عتبة بن عبد اهلل

سحاقمن ملريق ابن  4321: ح 390/  0أ رجه اإلمام أمحد  -1  عن أبري عميا عتبة بن عبد اهلل بن عتبة، إ

 .عن أيب فزارة به، بن عبد اهلل بن مسعود

ملريق إبراهيم بن سددعد عن أبري عميا عتبة بن عبد اهلل بن من  9966: ح10/65والطربانري يف الكبري  -2

 .عن أيب فزارة به، عتبة

 طريق قيس بن الربيع

 .عن أيب فزارة العبدي به، الربيع عن قيا بن، عبد الرزاق: ملريقمن 9962: ح 63/ 10يف الكبري  أ رجه الطرباين-1
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 .من ملريق أبري  سان عن قيا بن الربيع عن أبري فزارة العبيس به 20: ح رقم 15/ 1يف الكربى  والبيهقي-2

 :طريق اجلراح بن مليح الرؤاسي

، َعنت َأبِيهِ ، َوكِيع: من ملريق. 324: ح135/ 1باب الوضددو  بالسبيذ ، ابن ماجه يف كتاب الطهارة أ رجه -1

َعبتيِسد به  .عن َأيِب َفَزاَرَة الت

 .عن أيب فزارة به وكيع عن أبيه: من ملريق 5301: ح 203/ 9 يف مسسده املوصبوأبو يعىل  -2

 :طريق وكيع بن اجلراح

عن وكيع عن أيب فزارة  حممد بن عبد اهلل بن نمري: من ملريق 9960: ح 65/  10يف الكبري  أ رجه الطرباين -1

 .به

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

ن أيب عبد الرمحن ب: روى عن. أبو الرسي الكويف هساد بن الرسي بن مصعي بن أيب بكر التميمي الدارمي -1

شيم، الزناد سامعيل بن عياش، وه وأبو  ،والباقون، يف  لق أفعاط العباد البخاري: وى عسهر. ووكيع و ريهم، ورشي ، وإ

صور الرمادي، وأبو زرعة، حاتم ما : وقاط قتيبة، ي2مصدوق: وقاط أبو حاتم، ي1معلي  هبساد: محد بن حسبلقاط أ. وأمحد بن مس

ساد مه ا حدا  تعظي عا يعظم أ يت وكي قة: وقاط السسدددائي، رأ قات، ي3مث سة ثالث وأربعني ، ي4موذكره بن حبان يف الي مات سدد

بد اهلل-2 قاأ، خعيرشي  الس بن أيب رشي  بن ع بد اهلل الكويف ال ب: روى عن. أبو ع  د اهللإبراهيم بن جرير بن ع

سان، البجب شد بن كي شعبة بن احلجاج، وأيب فزارة را سعد الزهري: روى عسه. و ريهم، و سحاق بن أيب، إبراهيم بن   وإ

كان حسددن كويف ثقة و: وقاط أمحد بن عبد اهلل العجب. رشي  ثقة: حييري بن معنيقاط . و ريهم، وهساد بن الرسددي، إرسائيل

، سئ احلفظ رشي : اجلوزجاينوقاط إبراهيم بن يعقوب . رشي  صدوق ثقة سئ احلفظ جدا: وقاط يعقوب بن شيي، احلديث

، طأ اخلكان كيري: قاط؟ عن رشي  حيتج بحدييه سددألت أبا زرعة: وقاط عبد الرمحن بن أيب حاتم. مائل، مضددطرب احلديث

                                                           

 166بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد بمدح أو ذم. ص:  ي 1م

  120/ 9اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم  ي 2م

 62وذكر املدلسني: ص:  تسمية مشايخ السسائي ي 3م

 . 249/ 9 أبن حباناليقات  ي 4م

 00/ 11 ، وهتذيي التهذيي أبن حجر 311/ 30هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 5م
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أ تقل  :فقاط أبو زرعة، إن رشيكا حدث بواسط بأحاديث بوامليل: فقاط له فضل الصائغ، وهو يغلط أحيانا، صاحي وهم

ملرفا ويف بعض ما ك أتكلم عىل وإِنَّام ذكرت من حدييه وأ باره : وقاط ابن عدي. ليا به بأس: وقاط السسددائي. ي1مبوامليل

حدييه مما أمليت بعض اإلنكار والغالي عىل حدييه الصددحة واأسددتوا  والذي يقع يف حدييه من السكرة إنام أيت فيه من سددو  

صدوق خيطري  : وقاط احلافظ ابن حجر. ي2محفظه أ أنه يتعمد يف احلديث شيئا مما يستحق أن يسسي فيه إىل يش  من الضعف

ومات سددسة سددبع وسددبعني ، ي3مكيريا تغري حفظه مسذ ويل القضددا  بالكوفة وكان عادأ فاضددال عابدا شددديدا عىل أهل البدع

 .ي4مومائة

سان العبيس-3 شد بن كي سعيد بن جبري، أنا بن مال : روى عن. أبو فزارة الكويف، را ،  ليىلوعبد الرمحن بن أيب، و

ر بن وجعف، وجرير بن حازم، واجلراح بن ملين الرؤايس، إرسائيل بن يونا: وروى عسه. وأيب زيد موىل عمرو بن حريث

وقاط . ثقة :عن حييري بن معني، قاط إسحاق بن مسصور. السخعي ورشي  بن عبد اهلل، وسفيان اليوري، ومحاد بن زيد، انبرق

 .ي5مأو حرفهوك أر له يف كتي أهل السقل ذكرا بسو  يف دين ، كيا، ثقة: وقاط الدارقطسي. صالن: أبو حاتم

 بن عبد اهلل: روى عن. أبو زايد أو زيد بالشدد : موىل عمرو بن حريث وقيل، املخزومي الكويف أبو زيد القريش -4

 .أبو فزارة راشد بن كيسان: وروى عسه. وقصة ليلة اجلن، يف الوضو  بالسبيذ مسعود

رجل جمهوط أ يوقف عىل صددحة كسيته وأ : وقاط احلاكم أبو أمحد. ي6موأ يصددن، روى عسه أبو فزارة: قاط البخاري

أبو زيد رجل : وقاط الرتمذي. وأ رواية من وجه ثابت إأ هذا احلديث الواحد " ري أيب فزارة  "وأ يعريف له راويا، اسددمه

وأ ، يعريفأبو زيد جمهوط أ : عن أيب زرعة قاط ابن أيب حاتم. ي0مأ يعريف له رواية  ري هذا احلديث، جمهوط عسد أهل احلديث

                                                           

 . 210/ 3 الرازي الضعفا : أليب زرعة ي 1م

 . 35/ 5الكامل يف ضعفا  الرجاط  ي 2م

 . 266تقريي التهذيي ص:   ي 3م

 462/ 12هتذيي الكامط لإلمام املزى  ي 4م

 15 – 13/ 9هتذيي الكامط  ي 5م

 ، قاط: روى َعستُه َأُبو فزارة يعد يِف الكوفِيني.  32/ 9الذى يف التاريخ الكبري لإلمام البخارى   ي 6م

 333 - 332/ 33هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 0م
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أ ايف أن أ يكون أبو زيد سمعه : وقاط ابن املديسي، ي2مك يلق أبو زيد عبد اهلل: وقاط أبو حاتم، ي1موأ أعريف اسمه، أعريف كسيته

صحبة عبد اهلل: وقاط البخاري، ي3مألين ك أعرفه وك أعريف لقبه من عبد اهلل ي أ يدر: وقاط ابن حبان، أبو زيد جمهوط أ يعريف ب

يف هذا الباب  أ ييبت: وقاط الكرابييس، هذا احلديث ليا بيابت: وقاط ابن املسذر، جمهوط: وقاط أبو إسحاق احلريب، ي4ممن هو

:  يف التقريياحلافظ وقاط . ي6موحدييه مسكر، اتفقوا عىل أن أبا زيد جمهوط: وقاط ابن عبد الرب، ي5مأ يصن: وقاط ابن عدي، يش 

 .ي0مجمهوط

َن ااذيل -5 محت ُعود بتن  افل بتن حبيي َأُبو َعبتد الرَّ ُعود قَ ، حليف بسي زهرة، َعبتد اهللَّ بتن َمست دت حالف كان أبوه َمست

ضا، يِف اجلاهلية َعبتد بتن احلارث بتن زهرة سوا  من هذيل أي سعود أم عبد َعبتد بِستت َعبتد ود بتُن  ان إسالمه ك. وأم َعبتد اهللَّ بتن م

وبيعة ، واخلسدق، وأحدا، بدرا وشددهد، وصددىل القبلتني، هاجر ااجرتني مجيعا إىل احلبشددة وإىل املديسة، قديام أوط اإلسددالم

ضوان سوط اهلل، الر شاهد مع ر سائر امل شهد الريموك بعد السبي، ‘ و سوط اهلل، وهو الذي أجهز عىل أيب جهل، ‘ و شهد له ر  ‘ و

.  ىل عليه عامر بن يارسصدد: وقيل، وصددىل عليه عيامن، ودفن بالبقيع، ود باملديسة سددسة اثستني وثالثنيوتويف ابن مسددع. باجلسة

 .ي2مصىل عليه الزبري: وقيل

 :ى احلديثاحلتم عل: ثالنًا

حتري قاط اإلمام  .كام تقدم يف ترمجته من أقواط للعلام . الكويف القريشهذا احلديث هبذا اإلسساد ضعيف جلهالة أبري زيد 

هل ، يب فزارةالرتدد يف أ: والياين. جهالة أيب زيد: أحدمها: بيالث عللوقد ضعف العلام  هذا احلديث : الزيلعي يف نصي الراية

 ي9مليلة اجلن ‘ ك يشهد مع السبي، أن ابن مسعود: واليالث. هو راشد بن كيسان أو  ريه

                                                           

 3/230. الضعفا  ألبري زرعة الرازي  ي 1م

  260املراسيل أبن أبري حاتم ص:   ي 2م

 100العلل أبن املديسري ص:   ي 3م

 . 412/ 2 املجروحني أبن حبان  ي 4م

 . 194/ 9الكامل يف ضعفا  الرجاط أبن عدى   ي 5م

 103/ 12 ، وهتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر 636/ 1 ي   اأستغسا  يف معرفة املشهورين من محلة العلم بالكسري أبن عبد الرب6م

 642ص/ تقريي التهذيي للحافظ ابن حجر  ي 0م

 بترصيف.  226 -220/ 3 أسد الغابة يف معرفة الصحابة أبن األثري  ي 2م

 . 132/ 1نصي الراية يف ختريج أحاديث ااداية لإلمام الزيلعي  ي 9م
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وقاط . به  عن ابن مسدعود، أيب وائل: من ملريق 250ح / 131/ 1يف السدسن قطسري متابعة له  وقد أ رج له الدار

والراوي له : ي346/ 5م "العلل"وقاط يف . بن عبيد اهلل هذا يضددع احلديث عىل اليقات احلسددني: قطسري عقي روايته الدار

ضع األحاديث عىل اليقات سني بن عبيد اهلل العجب عن أيب معاوية كان ي  معاوية وهذا كذب عىل أيب، مرتوك احلديث وهو احل

 .وعىل األعمش

عن عبد اهلل بن ، موىل عمر ، أيب رافع: من ملريق 600: ح 95/ 1متابعة له يف رشح معاين األثار  اإلمام الطحاويو

سامعه من ابن مسعود، ضعيف عب بن زيد: قطسي قاط الدار  مسعود فات وليا هذا احلديث يف مصس، وأبو رافع ك ييبت 

 .محاد بن سلمة

 .املصسفات وأ ييبت هذا احلديث ألنه ليا يف كتي محاد بن سلمة: ي346/ 5م "العلل"وقاط يف 

 .ك يروه عن أيب رافع إأ عب بن زيد، خمالف للكتاب والسسة واإلمجاع والقياس، هذا حديث باملل: وقاط اجلورقاين

 45 - 44/ 1العلل  "ليا بقوي وعب بن زيد، هذا حديث ليا بقوي: زرعة وقاط أبو حاتم وأبو

 100/ 1اخلالفيات  "وهو ممن أمجع احلفاظ عىل تركه، علة الطريق وعب بن زيد: وقاط احلاكم

وهذا احلديث أ : قاط البزار. رىض اهلل عسهام عن عبد اهلل بن عباس 325: ح 250/ 1شدداهدا  له  وأ رج ابن ماجة

وهذا ، ريفصددار يف أحادييه أحاديث مساك، ة كانت قد احرتقت كتبه فكان يقرأ من كتي  ريهألنر ابن ايع، ييبت أبن ايعة

 .مسها

ضعيف احلديث: قطسي وقاط الدار ضا  . تفرد به ابن ايعة وهو    "عللال"يف  وقاط. ابن ايعة أ حيتج بحدييه: وقاط أي

وقاط ، 2040/ 0الكامل . حديث ابن ايعة هذا  ري حمفوظ: وقاط ابن عدي، وابن ايعة أ حيتج به، وأ ييبت: ي340/ 5م

 .50/ 1 الزجاجة يف زوائد ابن ماجه صباحم "ايعةهذا إسساد ضعيف لضعف ابن : البوصريي

 .¬ كام قاط اإلمام الرتمذي الصة احلكم أن سسد احلديث ضعيف و

 :احلميث الثاني

ِن َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير ُن احلَسددَ َُد بت َثسَا َأمحت ُن : َحدَّ َثسَا املَُعىلَّ بت ٍد َقاَط َحدَّ َثسَا َعبتُد امُلستِعمِ : َأسددَ اِحُي ، َحدَّ  َوُهَو صددَ

 
ِ
َقا  سد لِمٍ : َقاَط ، ال ست ُن ُم يرَي بت َثسَا حَيت َسنِ ، َحدَّ  ، َعنت احلَ

ٍ
ُسوَط اهللَِّ ، َعنت َجابِرٍ ، َوَعَطا  نتَت َفرَتَ ، َيا باَِلُط »: َقاَط لِباَِلطٍ  ‘ َأنَّ َر لت يِف إَِذا َأذَّ سَّ

ُدرت َوإِذَ ، َأَذانَِ   َت َفاحت لِهِ ، ا َأَقمت ُرُغ اآلكُِل ِمنت َأكت َر َما َيفت َ َأَذانَِ  َوإَِقاَمتَِ  َقدت َعلت َبنيت اِرُب ، َواجت بِهِ  َوالشددَّ ُ إَِذا َدَ َل ، ِمنت رُشت
ترَصددِ َواملُعت

 َحاَجِتهِ 
ِ
ا  يِن ، لَِقضددَ ٍد َقاَط و، «َوَأ َتُقوُموا َحتَّري َتَروت يت ُن مُحَ ُد بت َثَسا َعبت دٍ : َحدَّ ُن حُمَمَّ َثَسا ُيوُنُا بت ِد امُلستِعمِ ، َحدَّ َوهُ ، َعنت َعبت َحِديُث »، َنحت
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ِه ِمنت َحِديِث َعبتِد امُلستِعمِ  ِرُفُه إِأَّ ِمنت َهَذا الَوجت سَاٌد جَمتُهوٌط ، َجابٍِر َهَذا َحِديٌث َأ َنعت كتاب الصددالة / : سددسن الرتمذي م «َوُهَو إِسددت

 .ي195: ح 1/303األذان  باب ما جا  يف الرتسل يف

 :الاخريج: أواًل

بسحو ، 032: ح 204/ 1 يف فضل الصلوات اخلما: كتاب الطهارة / باب، أ رجه احلاكم يف املستدرك -1

يِن َوَأ َتُقوُموا »: دون قوله لفظ الرتمذي عن ، احيعن عبد املسعم بن نعيم الري، عب بن محاد بن أيب ملالي: من ملريق« َحتَّري َتَروت

بَاُقوُن »: وقاط، ثسا حييري بن مسلم به، عمرو بن فائد األسواري ِرو بتِن َفائٍِد َوالت ُ َعمت سَاِدِه َمطتُعوٌن فِيِه َ ريت َهَذا َحِديٌث َليتَا يِف إِست

ِة َوهَ  َ َ َهَذاُشيُوُخ التبرَصت ا َ ريت سَاد  ِريُف َاَا إِست َجاهُ ، ِذِه ُسسٌَّة َ ِريبٌَة َأ َأعت ت خُيَرد قاط  :وقاط الذهبي يف التلخيص عىل املستدرك« َوَك

 .عمرو بن فائد مرتوك الدارقطسي

دٍ : من ملريق، بسحوه 1002: ح 310: سده صوأ رجه َعبتد بن مُحَيتد يف مس -2 عن َعبتد املتُستِعِم ، ُيوُنُا بتُن حُمَمَّ

 .بتُن ُنَعيتٍم به

البزاز عن عبد املسعم  من ملريق عب بن أيب ملالي، بسحوه 1952: ح 269/ 2يف األوسط  وأ رجه الطرباين -3

 .بن نعيم الرياحي به

بسحوه  2002: ح 422/ 1ترسيل األذان وحذم اإلقامة : يف السسن الكربى كتاب الصالة / باب والبيهقي -4

: ريبن نعيم أيب سعيد قاط البخااهكذا رواه مجاعة عن عبد املسعم : وقاط. معىل بن مهدي عن عبد املسعم البرصي به: من ملريق

عن أيب هريرة  ،وقد روي بإسساد ر ر عن احلسن وعطا  هو مسكر احلديث وحييري بن مسلم البكا  الكويف ضعفه حييري بن معني

عبد الرمحن : بسحوه من ملريق 2222: ح 31/ 2وأ رجه يف كتاب الصالة / باب كم بني األذان واإلقامة . وليا باملعرويف

 .بن املبارك عن عبد املسعم  تن عمرو بن فائد عن حييري بن مسلم به

معىل بن مهدي عن عبد املسعم : من ملريق، بسحوه 2090: ح 13/ 9وابن عدى يف الكامل يف الضعفا   -5

 .البرصي به

بن ايونا بن حممد املؤدب عن عبد املسعم : بسحوه من ملريق 1023: رقم 112/ 3يف الضعفا   والعقيب -6

 .نعيم أبو سعيد به

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

يب حجاج بن نصري والقعسبي وأ، أمحد بن حسبل: روى عن، أمحد بن احلسن بن جسيدب أبو احلسن الرتمذي 

وابن  وأبو حاتم وأبو زرعة، والرتمذي وابن  زيمة البخاري: وعسه، وملائفة، العمي ومعىل بن أسد، نافععاصم وعبد اهلل بن 
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وذكره ابن ، ي1مصدوق: وقاط أبو حاتم. كان أحد أوعية احلديث: قاط ابن  زيمة. وجعفر بن حممد بن املستفاض ومجاعة، جرير

 .ي3ممخسني ومائتنيتويف قبل سسة : وقاط الذهبي ي2م"اليقات"يف  حبان

عبد الواحد و، وعبد املسعم صاحي السقا ، بزيع َتام بن: روى عن. أبو ااييم البرصي، العمي معىل بن أسد 

، مذيوأمحد بن احلسن الرت، وأبو مسلم إبراهيم بن عبد اهلل الكجي، البخاري: وروى عسه. و ريهم، ويزيد بن زريع، بن زياد

احلديث  وهو ثبت يف، برصي ثقة كيا وكان معلام  وهبز أ وه أسن مسهشيخ : قاط العجب. وأبو حاتم حممد بن إدريا الرازي

، ي6م"اليقات"يف  وذكره ابن حبان. ي5م طأ  ري حديث واحد انري ا ذت عليهثقة ما أعلم أين : وقاط أبو حاتم، ي4مرجل صالن

 .ي0ممات سسة ثامين عرشة ومائتنيو

لت بن والص، حييري بن مسلم: أبو سعيد البرصي صاحي السقا  روى عن، عبد املسعم بن نعيم اإلسواري 

وعقبة بن  ،وحممد بن أيب بكر املقدمي، ومعىل بن أسد، وحسان بن إبراهيم، يونا بن حممد: وعسه. وسعيد اجلريري، ديسار

له  ،ليا بالقوي عسدهم: وقاط احلاكم، ليا بيقة: وقاط السسائي، مسكر احلديث: ي9موأبو حاتم ي2مقاط البخاري. مكرم العمي

 .ي10ممرتوك: وقاط الدارقطسي، وقاط الساجي ضعيف احلديث، عسده حديث عن حييري بن مسلم به

سعم بن أبو سعيد عبد امل: روى عسه. وعطا  بن أيب رباح، البرصياحلسن : روى عن. برصي، حييري بن مسلم 

حييري بن : وهو. حيتمل أن يكون الذي بعده: قلت: وقاط احلافظ ابن حجر. ي11مأ أدري من هو: قاط أبو زرعة، نعيم السقا 

أبو احلكم : ويقاط، أبو مسلم: ويقاط، أبو السلم: ويقاط، أبو سليم، بن أيب  ليد األزديا: ويقاط، بن سليما: ويقاط، مسلم

                                                           

 . 40/ 2اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 1م

 . 20/ 2  ي 2م

 . 24/ 1 ابن حجر ، وهتذيي التهذيي للحافظ 290/ 1هتذيي الكامط لإلمام املزى   ي 3م

 . 229/ 2اليقات للعجىل   ي 4م

 . 331/ 2اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 5م

 . 122/ 9 اليقات أبن حبان  ي 6م

 بترصيف.  222/ 22هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 0م

 . 132/ 6التاريخ الكبري لإلمام البخارى   ي 2م

 . 60/ 6اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 9م

 . 432/ 6، وهتذيي التهذيي  46، ص:  سؤاأت الربقاين للدارقطسي ي 10م

  533/  31هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 11م
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وسعيد بن ، اليةوأيب الع، سييوابن امل، روى عن ابن عمر، احلداين موىل القاسم بن الفضل، بيحيري البكا : املعرويف، البرصي

وعبد  ،وعبد العزيز بن عبد اهلل الزمعي، الرازي وأبو جعفر، وابن ايعة، اليوري: وعسه، و ريهم، واحلسن البرصي، جبري

، رضاهيك يكن حييري بن سعيد : قاط القواريري، ور رون، وعب بن عاصم الواسطي، وعبد الوارث بن سعيد، الواحد بن زيد

، ليا بذاك :وقاط ابن أيب  ييمة عن بن معني،  ري ثقة: عن أيب داود وقاط اآلجري، ليا بيقة: وقاط أمحدبن حسبل عن أنا

أ هذا : اطق؟ أيام أحي إلي  هو أو أبو جساب الكلبي: قلت، شيخ: عن أبيه وقاط ابن أيب حاتم، ا بقويلي: وقاط أبو زرعة

مرتوك : اط مرةوق، ليا بيقة: وقاط السسائي، قاط أ تكتي مسه شيئا  ؟ إذا ك يكن يف الباب  ريمها أهيام اكتي: قلت، وأ هذا

ة ثالثني تويف سس: وقاط ابن قانع، ليا بذاك املعرويف: وقاط ابن عدي، كان ثقة إن شا  اهلل تعاىل: وقاط ابن سعد، احلديث

: اط الدارقطسيوق، يروي عن اليقات املعضالت أ جيوز اأحتجاج به: وقاط ابن حبان، خملط: وقاط عب بن اجلسيد: قلت، ومائة

 .ي1ممرتوك: وقاط األزدي، ضعيف

، وأنا ،ومعقل بن يسار، معاوية: روى عن. يسار البرصي أبو سعيد موىل األنصار احلسناحلسن بن أيب  

قاط . ور رون، بوأيو، وحييري بن مسلم، ويزيد بن أيب مريم، محيد الطويل: وعسه. و لق كيري من الصحابة والتابعني، وجابر

 .ي2ممائةعرش ومات سسة ، احلسن شيخ أهل البرصة: وقاط سليامن التيمي، إنه حفظ ونسيساسلوا احلسن ف: أنا بن مال 

، كلبيبن حارثة الأسامة بن زيد: روى عن. أبو حممد املكي، واسمه أسلم القريش الفهري، عطا  بن أيب رباح 

رسة وإبراهيم بن مي، أبان بن صالن: روى عسه. رىض اهلل عسهم مجيعا   وجابر بن عبد اهلل، مرسل: يقاط، وأوس بن الصامت

 .و ريهم كيري، وحييري بن مسلم أحد املجاهيل، وإبراهيم بن ميمون الصائغ، الطائفي

طا  يطيل كان ع: عن إسامعيل بن أمية، وقاط سفيان بن عييسة. كان ثقة فقيها عاملا كيري احلديث: قاط حممد بن سعد

 .ي3ممات سسة أربع عرشة ومائة. يل إليسا أنه يؤيدالصمت فإذا تكلم خي

شهد ، نواألوط أص، أبو عبد الرمحن: وقيل، يكسري أبا عبد اهلل، بن حرام بن كعي جابر بن عبد اهلل بن عمرو 

، ع وسبعنيوتويف جابر سسة أرب. وكذل   زوة أحد، ك يشهدها: وقيل، شهد بدرا: وقاط بعضهم، العقبة اليانية مع أبيه وهو صبي

 .ي4موكان عمر جابر أربعا وتسعني سسة، وكان أمري املديسة، بن عيامنوصىل عليه أبان ، سسة سبع وسبعني: وقيل

 

                                                           

 . 202/ 11هتذيي التهذيي   ي 1م

 . بترصيف 200 – 263/ 2هتذيي التهذيي  ي 2م

 بترصيف.  26-69/ 20هتذيي الكامط لإلمام املزى   ي 3م

 302/ 1 أسد الغابة يف معرفة الصحابة أبن األثري  ي 4م
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 :احلكم عىل احلديث: ثاليا  

مسكر  :وأبو حاتم قاط البخاري، عبد املسعم بن نعيم اإلسواري: من  الط دراسة اإلسساد تبني أنه ضعيف جدا  ألجل

:  قطسيوقاط الدار، وقاط السدداجي ضددعيف احلديث، ليا بالقوي عسدهم: وقاط احلاكم، ليا بيقة: السسددائيوقاط ، احلديث

كام قاط ابن عدى يف وعىل فرض أنه البكا  ؟ أ أدري من هو: قاط أبو زرعة، حييري بن مسددلم وكذل  ألجل جهالة. مرتوك

 .ضعفه العلام ، فهو أيضا  ضعيف، يف التهذيي كام تقدم واحلافظ ابن حجر، 13/ 9الكامل 

  .انتهري، وهو إسددساد جمهوط، هذا حديث أ نعرفه إأ من هذا الوجه من حديث عبد املسعم: قاط الرتمذي: قاط الزيلعري

 وأ رجه احلاكم يف مسددتدركه، ث جدا أ جيوز اأحتجاج بهمسكر احلدي: وقاط أبو حاتم، وعبد املسعم هذا ضددعفه الدارقطسي

هذا حديث ليا يف إسددساده مطعون فيه  ري عمرو بن : ثم قاط، سددوا ، عن عمرو بن فائد األسددواري ثسا حييري بن مسددلم به

عن  وأ رجه ابن عدي. انتهري، مرتوك: دارقطسيقاط ال، وعمرو بن فائد: قاط الذهبي يف خمترصدده. انتهري، وك خيرجاه، فائد

 .بترصيف. 205/ 1نصي الراية . انتهري. حلديثحييري بن مسلم برصي مرتوك ا: وقاط، . . . حييري بن مسلم به

ضعيف أ رجه الرتمذي: وقاط احلافظ ابن حجر سساده  شاهد من حديث أيب هريرة، واحلاكم لكن إ ومن حديث ، وله 

لبارى ن افت. وكلها واهية، أ رجه عبد اهلل بن أمحد يف زيادات املسددسد ومن حديث أيب بن كعي، أ رجهام أبو الشدديخ، سددلامن

 .106/ 2 رشح صحين البخاري

وأن األئمة اتفقوا مع اإلمام الرتمذي يف احلكم عىل ، ديث أنه كام قاط اإلمام الرتمذيواخلالصددة يف احلكم عىل هذا احل

 .هذا احلديث

 :احلميث الثالث

َثسَا حَيتيرَي بتُن ُموَسري َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير اٍر َقاَط : َحدَّ َثسَا َشبَاَبُة بتُن َسوَّ اِح : َحدَّ مَّ َثسَا ُعَمُر بتُن الرَّ  َكيرِِي بتِن َعنت ، َحدَّ

ةَ ، ِزَيادٍ  ىَل بتِن ُمرَّ ِرو بتِن ُعيتاَمَن بتِن َيعت هِ ، َعنت َأبِيهِ ، َعنت َعمت ُمت َكاُنوا َمَع السَّبِيد ، َعنت َجدد ا إىَِل َمِضيٍق ، يِف َسَفرٍ  ‘ َأهنَّ َتَهوت ِت فَ ، َفانت َحرَضَ

اَلةُ  قِِهمت ، َفُمطُِروا، الصَّ اَمُ  ِمنت َفوت َفَل ِمستُهمت ، السَّ َم َعىَل َراحِ ، َوَأَقامَ ، َوُهَو َعىَل َراِحَلتِهِ  ‘ َفَأذََّن َرُسوُط اهللَِّ  "، َوالبِلَُّة ِمنت َأست ، َلتِهِ َفتََقدَّ

ُكوِع : َفَصىلَّ هِبِمت ُيوِمُئ إِياَم    َفَض ِمَن الره ُجوَد َأ ت َريُف ، َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي »، : "جَيتَعُل السه اِح البَلتِخيه َأ ُيعت مَّ َد بِِه ُعَمُر بتُن الرَّ َتَفرَّ

ِل الِعلتمِ َوَقدت َرَوى َعست ، إِأَّ ِمنت َحِدييِهِ  ُ َواِحٍد ِمنت َأهت  َوملنٍِي َعىَل َدابَّتِهِ »َوَكَذلَِ  ُرِوَي َعنت َأَنِا بتِن َمالٍِ  ، «ُه َ ريت
ٍ
، «َأنَُّه َصىلَّ يِف َما 

َدُ » ِل الِعلتِم َوبِِه َيُقوُط َأمحت َحاُق ، َوالَعَمُل َعىَل َهَذا ِعستَد َأهت يف الصالة / باب ما جا  يف الصالة عىل الدابة  سسن الرتمذيم، «َوإِست

 .ي411: ح 266/ 2 يف الطني واملطر
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 :الاخريج: أواًل

رسيج بن السعامن عن عمر بن : بلفظ مقارب من ملريق 10503: ح 112/ 29أ رجه أمحد يف املسسد  -1

 .ميمون بن الرماح به

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

، وروح بن عبادة ،وشبابه بن سوار، إبراهيم بن عييسة: روي عن. حييري بن موسري بن عبد ربه بن ساك احلداين -1

 ي1مقاط أبو زرعة، و ريهم والسسائي، والرتمذي، وأبو داود، البخاري: وروى عسه. و ريهم، وحممد بن يعىل السلمي زنبور

 .ي4ممات سسة أربعني ومائتني. ي3ماليقات يف وذكره ابن حبان. كان من اليقات: وقاط الدارقطسي. ثقة: ي2موالسسائي

 بن أيب إسحاق إرسائيل بن يونا: روى عن. أبو عمرو املدائسي، موأهم، الفزاري شبابة بن سوار -2

، حسبل وأمحد بن، إبراهيم بن سعيد اجلوهري: وروى عسه. و ريهم، وعمر بن ميمون بن الرماح، وشعبة بن احلجاج، السبيعي

. يهكان أمحد بن حسبل حيمل عل، صدوق يدعو إىل اإلرجا : الساجي قاط زكريا بن حييري. وحييري بن موسري البلخي و ريهم

ن وقاط جعفر بن أيب عيام. وهو صدوق يف احلديث، كان أمحد بن حسبل أ يرضاه: وقاط عبد الرمحن بن يوسف بن  راش

ديث فإنه وأما يف احل، وشبابة عسدي إنام ذمه الساس لإلرجا  الذي كان فيه وقاط ابن عدي. ثقة: عن حييري بن معني، الطياليس

 .ي6ممات سسة أربع أو مخسني ومائتني. ي5مولعله حدث به حفظا، والذي أنكر عليه اخلطأ. أ بأس به كام قاط عب ابن املديسي

 الد بن ميمون : روى عن. أبو عب قاأ بلخ، ابن الرماح البلخي، عمر بن ميمون بن بحر بن سعد -3

أمحد بن : ى عسهرو. ومقاتل بن حيان، وكيري بن زياد أيب سهل الربساين العتكي، بن مزاحم والضحاك، وسهيل بن أيب صالن

وأبو ، يري بن معنيعن حي قاط أبو بكر بن أيب  ييمة. و ريهم، وشبابة بن سوار، ن موسري األشييواحلسن ب، أيب مليبة اجلرجاين

                                                           

 952/ 3 الضعفا  ألبري زرعة الرازي  ي 1م

 103وذكر املدلسني. ص:  تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيي بن عب السسائي  ي 2م

 . 260/ 9  ي 3م

 بترصيف.  9 -6/ 32هتذيي الكامط للمزى   ي 4م

 45/ 4 الكامل يف ضعفا  الرجاط أبن عدي  ي 5م

 بترصيف.  349 -343/ 12هتذيي الكامط لإلمام املزى   ي 6م
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حللم والعلم وكان حممودا  يف وأيته مذكورا  با، توىل القضا  ببلخ أكير من عرشين سسة: يقاط: وقاط أبو بكر اخلطيي. ثقة: داود

 .ي2ممات سسة إحدى وسبعني ومائة. ي1موالصالح والفهم وعمي يف ر ر عمره

، رصيواحلسن الب، توبة العسربي: روى عن. أبو سهل الربساين األزدي العتكي البرصي، كيري بن زياد -4

، زيد ومحاد بن، وجعفر بن سليامن الضبعي، جعفر بن زياد األمحر: روى عسه. و ريهم، وعمرو ابن عيامن بن يعىل بن مرة

. ثقة: عن حييري بن معني، قاط إسحاق بن مسصور. وعمر بن الرماح البلخي و ريهم، شوذبوعبد اهلل بن ، سالم بن مسكنيو

 .ي5ميف اليقات وذكره ابن حبان. ي4مثقة: وقاط السسائي، ي3مأ بأس به، ثقة من أكابر أصحاب احلسن: وقاط أبو حاتم

أبو و،  لف بن مهران العدوي: روى عسه. عن جده، أبيه: روى عن. بن يعىل بن مرة اليقفي عمرو بن عيامن -5

 .ي0مقلت وقاط بن القطان أ يعريف حاله ن حجرقاط احلافظ اب. ي6ميف اليقات ذكره ابن حبان. سهل كيري بن زياد الربساين

. ىل بن مرةبن يع ابسه عمرو بن عيامن: روى عسه. أبيه يعىل بن مرة: روى عن. عيامن بن يعىل بن مرة اليقفي -6

 .ي2مقلت قاط بن القطان جمهوط: وقاط احلافظ

 ،يعىل بن مرة بن وهي بن جابر بن عتاب بن مال  بن كعي بن عمرو بن سعد بن عويف بن ثقيف اليقفي -0

روى  ،كان من أفاضل الصحابة: قاط أبو عمر. وهوازن والطائف، والفتن، وبيعة الشجرة، شهد  يرب: بن معنيقاط حييري 

 ،راشد بن سعد جد سعيد بن راشد: وروى عسه أيضا، وعيامن، عبد اهلل: ابساه: روى عسه، وعن عب، أحاديث ‘ عن السبي

 ي9مبأن يقطع أعساب ثقيف فقطعها ‘ أمره السبي: بن سعداقاط ، ور رون، بن هني وعبد اهلل بن حفص 

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

ضعيف جلهالة عمرو بن عيامن  سة تبني أنه  عمر بن  ولكن حكم عليه الرتمذي بتفرد، وأبيه عيامن بن يعىل كام ظهر من الدرا

ضعفا  ، الرماح وك حيكم عليه باجلهالة هذا حديث : اطفق. ألن مصدر التفرد فيه هو عمر بن الرماح وهو ثقة، فالتفرد عسده أ يعسري 

                                                           

 122/ 11تاريخ بغداد للخطيي   ي 1م

 بترصيف.  511،  510/ 21هتذيي الكامط لإلمام املزى   ي 2م

 . 151/ 0اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 3م

 بترصيف.  113، 112/ 24هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 4م

 . 353/ 0  ي 5م

 . 0/220  ي 6م

 . 09/ 2 ، وهتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر 159/ 22هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 0م

 . 159/ 0 بن حجر، وهتذيي التهذيي للحافظ ا 205/ 19هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 2م

 . 620/ 6 اإلصابة يف َتييز الصحابة للحافظ ابن حجر  ي 9م
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 .ن أهل العلموقد روى عسه  ري واحد م، تفرد به عمر بن الرماح البلخي أ يعريف إأ من حدييه،  ريي

وابن  يبوابن العر وضعفه البيهقي، إسساده حسن: السوويقاط و، إسساده صحين: قاط عبد احلق: قاط احلافظ ابن حجر

ثم  ،أقام بغري أذان -أو  –فأمر املؤذن فأذن وأقام  ": من هذا الوجه بلفظ وقد رواه الدارقطسي، القطان حلاط عمرو بن عيامن

سهيب "تقدم فصىل بسا عىل راحلته  ه عن عمر كان الراوي لوإن ، ألهنا بيست ما أمجل يف رواية الرتمذي، هذه الرواية ورجن ال

ضعف، بن الرماح عسده مسكر : قاط ابن عدي، يكره لإلمام أن يكون مؤذنا  : عن أنا مرفوعا   وقد روى ابن عدي، شديد ال

سالم الطويل ، هم بالكذبواملعىل مت، يف ترمجة املعىل بن هالط عن جابر ميله وروى ابن حبان، أو زيد العمري، والبال  فيه من 

سسن األربعة حديث عيامن بن أيب العاص مامهم إأنت  ": قلت يا رسوط اهلل اجعلسي إمام قومي قاط: قاط، وروى أصحاب ال

صححه احلاكم " أ يأ ذ عىل أذانه أجرا   واختذ مؤذنا   شهده ‘ ملسقوط أن السبيا: قوله، و سو ": كان يقوط يف ت شهد أين ر   ط اهللأ

شهد متواترة عسه، وأ أصل لذل ، كذا قاط، " شهد أن حممدا رسوط اهلل أو عبده ورسوله": أنه كان يقوط، بل ألفاظ الت ، "أ

شهد أن حممدا رسوط اهلل  ": مسعود يف  طبة احلاجةولألربعة من حديث بن  سلمة بن األكوع نعم يف البخاري. "وأ  " عن 

  "رسوط اهلل وأين، اهلل أشهد أن أ إله إأ ": ثم قاط، فذكر احلديث يف دعا  السبي صىل اهلل عليه و سلم "القوم  ملا  فت أزواد

سلم عن أيب هريرة شاهد عسد م سائي "دعا  بني األذان واإلقامة أ يردال"قوله ، وله  وابن حبان من ، وابن  زيمة، رواه الس

وروى أبو داود ، عن أنا معاوية بن قرة: والرتمذي من ملريق وأ رجه هو وأبو داود، عن أنا يزيد بن أيب مريم: حديث

 .ي1م"احلديث. . . قل ما ترد عىل داع دعوته عسد حضور السدا  ": وابن  زيمة وابن حبان واحلاكم من حديث سهل بن سعد

 :احلميث الرابع

ٍم َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير َ َثسَا َعِبه بتُن َ رشت َنا ِعيَسري بتُن : َحدَّ رَبَ ٍرو، ُيوُنَا َأ ت ِد بتِن َعمت َعنت َعبِيَدَة بتِن ، َعنت حُمَمَّ

يَانَ  ِريَّ ، ُسفت مت سِي الضَّ ِد َيعت ٍرو، َعنت َأيِب اجلَعت ُد بتُن َعمت بٌَة فِياَم َزَعَم حُمَمَّ َعَة َثاَلَث َمنت َتَرَك اجلُمُ »: ‘ َقاَط َرُسوُط اهللَِّ : َقاَط ، َوَكاَنتت َلُه ُصحت

اٍت هَتَاُون ا ِد َحِديٌث َحَسنٌ »: َوَسُمَرةَ ، َوابتِن َعبَّاسٍ ، َويِف البَاِب َعنت ابتِن ُعَمرَ « هِبَا مَلبََع اهللَُّ َعىَل َقلتبِهِ  َمرَّ َوَسَألتُت ، «َحِديُث َأيِب اجلَعت

ا د  َمهُ : حُمَمَّ ِريفت است ِريد َفَلمت َيعت مت ِد الضَّ ِم َأيِب اجلَعت ِريُف َلهُ »: َوَقاَط ، َعنت است ِريُف َهَذا احلَِديَث »: «إِأَّ َهَذا احلَِديَث  ‘ َعِن السَّبِيد  َأ َأعت  َوَأ َنعت

ٍرو ِد بتِن َعمت حديث  303/ 2 / باب ما جا  يف ترك اجلمعة من  ري عذرأبواب اجلمعةيف  سسن الرتمذي، «إِأَّ ِمنت َحِديِث حُمَمَّ

 500 رقم

  

                                                           

 بترصيف يسري.  212/ 1 التلخيص احلبري للحافظ ابن حجر  ي 1م
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 :الاخريج: أواًل

حييري بن : بسحوه من ملريق 1052: ح 200/ 1التشديد يف ترك اجلمعة : يف الصالة / باب أ رجه أبو داود -1

 .سعيد عن حممد بن عمرو به

من ، 1125: ح 350/ 1يف كتاب إقامة الصالة / باب فيمن ترك اجلمعة من  ري عذر  أ رجه ابن ماجة -2

 .بلفظ مقارب. عمرو بهحدثسا حممد بن : قالوا، وحممد بن برش، ويزيد ابن هارون، عبد اهلل بن إدريا ملريق

 .يعىل بن عبيد عن حممد بن عمرو به: بسحوه من ملريق 1612: ح 920/ 2يف سسسه  والدارمي -3

 فر وعبد الوهاب اليقفيإسامعيل بن جع: بسحوه من ملريق 1252: ح 106/ 3يف الصحين  وابن  زيمة -4

 .عن حممد بن عمرو به وحييري بن سعيد ويزيد بن هارون

يزيد بن : بسحوه من ملريق 2026: ح 26/ 0يف صحيحة كام يف اإلحسان برتتيي ابن بلبان  وابن حبان -5

 .به عن حممد بن عمرو بن علقمة زريع

وابن ، وحممد بن برش، يزيد بن هارون: من ملريق 5533: بسحوه ح 409/ 1وابن أبري شيبة يف مصسفه  -6

 .بسحوه من نفا الطريق به 551: ح 43/ 2وى مسسده . إدريا عن حممد بن عمرو به

زائدة وحممد بن فلين عن حممد بن عمرو : بسحوه من ملريق 912، 910: ح 366/ 22يف الكبري  والطرباين -0

 .اللييي به

حممد بن جعفر وإسامعيل : بسحوه من ملريق 5926، 5506: ح 350، 245/ 3يف السسن الكربى  والبيهقي -2

 .به حممد بن عمرو بن علقمةبن جعفر عن 

 .به يعىل بن عبيد عن حممد بن عمرو بن علقمة: بسحوه من ملريق 2043: ح410/ 4ويف شعي اإليامن

حممد بن جعفر ويعىل بن عبيد عن حممد بن عمرو : بسحوه من ملريق 260، 259: ح 406: وى فضائل األوقات ص

 .به بن علقمة

 .يزيد عن حممد بن عمرو به: بسحوه من ملريق 1600: ح 105/ 3 وأبو يعىل املوصىل يف مسسده -9

عن حممد بن عمرو بن  يزيد بن هارون: بسحوه من ملريق 143: ح 61/ 1والدوأبري يف الكسري واألسام   -10

 .به علقمة

وبلفظه . عمرو به إسامعيل بن جعفر عن حممد بن: من ملريق 1053: ح 213/ 4والبغوى يف رشح السسة  -11

 .به أبري العباس املحبويب عن أبري عيسري الرتمذي: من ملريق

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا
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إسامعيل بن : َرَوى َعن. املروزي اهان بن َعبتد اهللَِّ بن هالط بن م عب بن  رشم بن عبد الرمحن بن عطا  -1

ِمِذير ، مسلم: وَرَوى َعسه. ووكيع بتن اجلراح و ريهم، وهشيم بن بشري، وعيسري بتن يونا، علية ت . و ريهم ،والسََّسائي، والرتد

 .ي2مئتنيامات يف رمضان سسة سبع ومخسني وم. ي1م"اليقات"وذكره ابُن ِحبَّان يف . ثقة: قاط السََّسائي

حييري بن و، وأ يه إرسائيل، أبيه: وروى عن. عيسري بن يونا بن أيب إسحاق السبيعي أبو عمرو الكويف -2

 قاط أمحد وأبو حاتم ويعقوب. ور رون. وعب بن  رشم، أبوه يونا وابسه عمرو بن عيسري: وعسه. ومجاعة، سعيد األنصاري

ي إلي  أو أبو أح فعيسري بن يونا: قلت، سألت حييري بن معني: وقاط عيامن بن سعيد الدارمي، بن شيبة وابن  راش ثقة

 .ي4موثامنني ومائةمات سسة سبع . ي3مكان حافظا: وقاط أبو زرعة. يف األعمش: وثقة يعسي، ثقة: فقاط؟ معاوية

يدة بن عب: روى عن. املدين، أبو احلسن: وقيل، أبو عبد اهلل، اللييي بن وقاص حممد بن عمرو بن علقمة -3

وسفيان  ،إسامعيل بن جعفر: وعسه. و ريهم، بن ثوبان وعمر بن احلكم، الزرقي وعب ابن حييري بن  الد، سفيان احلرضمي

ظ وأما حممد بن عمرو فرجل صالن ليا بأحف: قاط حييري القطان: قاط إسحاق بن حكيم. و ريهم، وسفيان بن عييسة، اليوري

قيل . دييهما زاط الساس يتقون ح: فقاط، عن حممد بن عمرو سئل حييري بن معني: وقاط أبو بكر بن أيب  ييمة. الساس للحديث

وقاط  .بالشئ من رأيه ثم حيدث به مرة أ رى عن أيب سلمة عن أيب هريرة كان حيدث مرة عن أيب سلمة: قاط؟ وما علة ذل ، له

ات وقد حدث عسه مجاعة من اليق، له حديث صالن: وقاط أبو أمحد بن عدي. ثقة: يف موضع ر ر وقاط. ليا به بأس: السسائي

 بأس وأرجو أنه أ، "املوملأ "ويروي عسه مال   ري حديث يف ، ويغرب بعضهم عىل بعض، كل واحد مسهم يسفرد عسه بسسخة

صدوق : احلافظ ابن حجروقاط . ي0مئةامات سسة مخا وأربعني وم. ي6مكان خيطئ: وقاط، "اليقات"يف  وذكره ابن حبان. ي5مبه

 .ي2مله أوهام

                                                           

 401/ 2  ي 1م

 . بترصيف 423 – 421/ 20هتذيي الكامط للمزي   ي 2م

 . 922/ 3 الضعفا  ألبري زرعة الرازي  ي 3م

 بترصيف.  240 -230/ 2 حجر ابن للحافظ التهذيي وهتذيي ، بترصيف 04 – 62/ 23هتذيي الكامط   ي 4م

 . 452/ 0الكامل يف ضعفا  الرجاط أبن عدى   ي 5م

  0/300  ي 6م

 بترصيف.  210 -212/ 26هتذيي الكامط   ي 0م

 . 499تقريي التهذيي. ص:   ي 2م
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العال  بن  احلرضمي ابن ابن أ يواسمه عبد اهلل بن عامد بن أكرب ، عبيدة بن سفيان بن احلارث بن احلرضمي -4

، حكيم إسامعيل بن أيب: روى عسه. وأيب هريرة، وأيب اجلعد الضمري، زيد بن  الد اجلهسي: روى عن. من أهل املديسة، احلرضمي

وقاط حممد بن . ثقة: وقاط السسائي. ي1ممدين تابعي ثقة: قاط العجب. و ريهم، بن علقمة وحممد بن عمرو، وبرس بن سعيد

 .ي2م"اليقات" وذكره ابن حبان. كان شيخا قليل احلديث: سعد

وهو من بسي ضمرة . جسادة: وقيل، عمرو بن بكر: وقيل، اسمه أدرع: قيل. له صحبة، أبو اجلعد الضمري -5

 .قومه لغزوة الفتن ولغزوة تبوك جُييرش ‘ بعيه السبي: قاط حممد بن سعد. ي3موله دار باملديسة يف بسي ضمرة، ابن بكر بن عبد مساة

وقاط احلافظ ابن . ي4مله صحبة: قاط البخاري. عبيدة بن سفيان احلرضمي: روى عسهو. وعن سلامن الفاريس، ‘ السبي: روى عن

 ي5مقتل يوم اجلمل: قيل، صحايب له حديث: حجر

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

 وعدم معرفة احلديث إأ، اللييي بن وقاص حممد بن عمرو بن علقمة: حسن ألجلمن  الط دراسة اإلسساد تبني أنه 

 وأما جهالة أبري اجلعد الضمرى فهري. ولكسها تعسري أنه أ يروى إأ من ملريق حممد بن عمرو، من ملريقه أ تعسري ضعف الرواية

 .ي6مهالة بالصحايب  ري قادحة ألن الصحابة كلهم عدوطواجل: قاط ابن الصالح.  ري مؤثرة ألنه صحابري

 :ام احلميث اخل

يه َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير ِ رصت ُن حَيتَيري الُقَطِعيه البَ ُد بت َثسَا حُمَمَّ َراِهيَم َقاَط : َحدَّ ُن إِبت لُِم بت ست َثسَا ُم َثسَا ِهاَل : َحدَّ ُط بتُن َحدَّ

لٍِم الَباِهِبد َقاَط ، َعبتِد اهللَِّ ست ِن ُم ِرو بت ِن َعمت ىَل َربِيَعَة بت َدايِنه : َموت َحاَق ااَمت ست َثسَا َأُبو إِ ُس : َعنت َعِبٍّ َقاَط ، َعنت احلَاِرِث ، َحدَّ :  ‘ وُط اهللََِّقاَط َر

ا َوَراِحَلة  ُتَبلدُغُه إِ  " اَمنت َمَلَ  َزاد  ت حَيُجَّ َفاَل َعَليتِه َأنت َيُموَت هَيُوِديًّ انِيًّا، ىَل َبيتِت اهللَِّ َوَك َ َوهللَِِّ َعىَل م: بِهِ َوَذلَِ  َأنَّ اهللََّ َيُقوُط يِف كَِتا، َأوت َنرصت

تََطاَع إِ  ست َسبِيال  السَّاِس ِحجه الَبيتِت َمنت ا هِ »: "[90: عمرانرط سورة ] {َليتِه  ِرُفُه إِأَّ ِمنت َهَذا الَوجت َويِف ، َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي َأ َنعت

سَاِدهِ َمَقاٌط  ست ُن َعبتِد اهللَِّ جَمتُهوٌط ، إِ ُف يِف احلَِديِث َواحلَاِرُث ، َوِهاَلُط بت َضعَّ يف  يف احلج / باب ما جا  يف التغليظ سسن الرتمذيم «ُي

 .ي212: ح160/ 3 ترك احلج

                                                           

 . 123/ 2اليقات للعجىل.   ي 1م

 بترصيف.  265 – 264/ 19، وانظر: هتذيي الكامط للمزي  140/ 5  ي 2م

  1620/ 4اأستيعاب يف معرفة األصحاب أبن عبد الرب  ي 3م

 بترصيف 190 -122/ 33. وانظر: هتذيي الكامط للمزي 20/ 9التاريخ الكبري   ي 4م

 . 622تقريي التهذيي. ص:   ي 5م

 . 133معرفة أنواع علوم احلديث: ص:  ي 6م
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 :الاخريج: أواًل

وهذا : قاطو. بهموىل ربيعة  هالط عن، من ملريق عفان بن مسلم، بسحوه 261: ح 20/ 3أ رجه البزار  -1

ن ومسلم ب، عفان، وهالط هذا برصي حدث عسه  ري واحد من البرصيني، إأ هذا اإلسساد، عن عب احلديث أ نعلم له إسسادا  

 .و ريمها وأ نعلم يروى عن عب إأ من هذا الوجه، إبراهيم

إبراهيم عن مسلم : من ملريق، بسحوه، 250: ح، 326: ص، وأ رجه أبو بكر القطيعي يف جز  األلف ديسار -2

 .بن إبراهيم به

عب بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم : بسحوه من ملريق، 130: ص، وائدبحر الفوأ رجه الكالباذي يف  -3

 .به

عن مسلم بن  عيامن بن سعيد الدارمي من ملريق، بسحوه، 3692: ح 443/ 5يف شعي اإليامن  والبيهقي -4

 .إبراهيم به

حممد بن  زيمة بن أيب زيد عن : من ملريق، بسحوه 1955: ترمجة 342/ 4والعقيىل يف الضعفا  الكبري  -5

 .مسلم بن إبراهيم به

 :درامة إمناد الرتمذي: ثانيًا

، إبراهيم بن صالن بن درهم الباهب: روى عن. أبو عبد اهلل البرصي، حممد بن حييري بن أيب حزم القطعي -1

و قاط أب. و ريهم، والسسائي، والرتمذي، وأبو داود، مسلم: وروى عسه. و ريهم، ومسلم بن إبراهيم، وأيوب بن املتوكل

 .ي3ممات سسة ثالث ومخسني ومائتني. ي2م"اليقات"يف وذكره ابن حبان. ي1محلديث صدوقصالن ا: حاتم

، أبان بن يزيد العطار: روى عن، أبو عمرو البرصي، مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي موأهم -2

ي وحممد بن حييري القطع، وأبو داود، البخاري: روى عسه. و ريهم وهالط بن عبد اهلل الباهب، وإسحاق ابن عيامن الكاليب

                                                           

 . 124/ 2اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 1م

 106/ 9  ي 2م

 . 602/  26هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 3م
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قاط عبد الرمحن و، ي1معمي بأ رة كان ثقة: وقاط العجب. ثقة مأمون: عن حييري بن معني، قاط أبو بكر بن أيب  ييمة. و ريهم

 .ي3مئتنيامات سسة اثستني وعرشين وم. ي2مثقة صدوق: فقاط، سألت أيب عسه: بن أيب حاتم

أيب إسحاق السبيعي عن احلارث عن عب : روى عن، موأهم أبو هاشم البرصي هالط بن عبد اهلل الباهب -3

بن  ومسلم، وعمرو بن عاصم، حبان بن هالط: وعسه، احلديث. . . حديث من مل  زادا وراحلة تبلغه إىل بيت اهلل وك حيج

هو معرويف هبذا احلديث وليا هو : وقاط ابن عدي، جمهوط: وقاط الرتمذي، مسكر احلديث: قاط البخاري، إبراهيم

ساد سوله إ، هذا بإسساد أصلن من هذا موقويف عن عبويروي : قلت، ليا بالقوي عسدهم: اكم أبو أمحدوقاط احل، ي4مبمحفوظ

: ي0موقاط احلافظ يف التقريي. ي6مأ يعريف: وقاط احلريب، ي5مأ يتابع عىل حدييه: وقاط العقيب، أصن مسه عن عمر موقويف أيضا  

 .مرتوك

 ة الكلبيوجبلة بن حارث، جابر بن سمرة: روى عن، أبو إسحاق السبيعي الكويف، عمرو بن عبد اهلل بن عبيد -4

روى و. ريهمو واحلارث بن عبد اهلل األعور ، وجري بن كليي السهدي، البجب وجرير بن عبد اهلل، بن حارثة عم أسامة بن زيد

م الباهب وهالط أبو هاش، وسليامن األعمش، وسفيان بن عييسة، وهو أثبت الساس فيه، وسفيان اليوري، حجاج بن أرملاة: عسه

ولكن هؤأ   ،أبو إسحاق ثقة: فقاط؟ أيام أحي إلي  أبو إسحاق أو السدي: قلت أليب: قاط عبد اهلل بن أمحد بن حسبل. و ريهم

، تابعي، يفكو: العجبوقاط . وكذل  قاط السسائي. ثقة: عن حييري بن معني، وقاط إسحاق بن مسصور. الذين محلوا عسه بأ رة

 .ي2متسع وعرشين: وقيل، ثامن وعرشين: وقيل، سبع وعرشين: وقيل. ئةامات سسة ست وعرشين وم. ثقة

روى و، وابن مسعود وزيد بن ثابتعب : روى عن. الكويف أبو زهري احلارث بن عبد اهلل األعور اامداين -5

 ثسيثسا قتيبة ثسا جرير عن مغرية عن الشعبي حد: قاط مسلم يف مقدمة صحيحه، وأبو إسحاق السبيعي ومجاعة الشعبي: عسه

                                                           

 . 206/ 2اليقات للعجىل   ي 1م

 . 121/ 2اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 2م

 بترصيف.  492 -420/ 20هتذيي الكامط لإلمام املزى   ي 3م

 . 422/ 2الكامل يف ضعفا  الرجاط أبن عدى   ي 4م

 342/ 4الضعفا  الكبري للعقيىل  ي 5م

 . 21/ 11هتذيي التهذيي  ي 6م

 505ص:   ي 0م

 . بترصيف 113 – 102/ 22هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 2م



51 

و وقاط أب، بن معني عىل هذااليا يتابع : قاط عيامن، ثقة: بن معنياعن  وقاط عيامن الدارمي، ي1ماحلارث األعور وكان كذابا  

وقاط يف موضع ، ليا بالقوي: السسائيوقاط ، ي2مليا بقوي وأ ممن حيتج بحدييه: وقاط أبو حاتم، أ حيتج بحدييه: زرعة

وقاط احلافظ يف . ي3ممخا وستنيمات سسة ، واهيا يف احلديث، يف التشيع احلارث  اليا   كان بن حباناوقاط ، ليا به بأس: ر ر

 .الشعبي يف رأيه ورمي بالرفض ويف حدييه ضعفكذبه : ي4مالتقريي

، إسالما أوط الساس، بن عبد مسايف القريش اااشمي أبو احلسن بن عبد املطلي بن هاشم عب بن أيب ملالي -6

وشهد معه املشاهد إأ  ،وك يفارقه ‘ فربري يف حجر السبي، ولد قبل البعية بعرش سسني عىل الصحين، العلميف قوط كيري من أهل 

. ه فاملمةوزوجه بست "أأ ترىض أن تكون مسي بمسزلة هارون من موسري  ": فقاط له بسبي تأ ريه له باملديسة،  زوة تبوك

اشتهر  وكان قد، ومساقبه كيرية، "أنت أ ي  ": قاط له، بني أصحابه ‘ وملا ر ري السبي، وكان اللوا  بيده يف أكير املشاهد

دة  الفته وم، أربعني من ااجرة: وكان قتل عب يف ليلة السابع عرش من شهر رمضان سسة، بالفروسية والشجاعة واإلقدام

ة اجلمل يف مجادى وكانت وقع ألنه بويع بعد قتل عيامن يف ذي احلجة سسة مخا وثالثني، مخا سسني إأ ثالثة أشهر ونصف شهر

ثم أقام سستني حيرض  ،ووقعة السهروان مع اخلوارج يف سسة ثامن وثالثني، ووقعة صفني يف سسة سبع وثالثني، سسة ست وثالثني

 .ي5معىل قتاط البغاة فلم يتهيأ ذل  إىل أن مات

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

 هالط يف البخاري قاط، األعوروكذل  احلارث ، الباهببد اهلل من  الط دراسة اإلسساد ظهر ضعفه بسبي هالط بن ع

، ظبمحفوهو معرويف هبذا احلديث وليا هو : عديوقاط ابن ، جمهوط: وقاط الرتمذي، احلديثمسكر : بن عبد اهلل الباهب

هذا حديث  ريي : الرتمذيقاط ، 505: ص. مرتوك: التقرييوقاط احلافظ يف . عسدهمليا بالقوي : وقاط احلاكم أبو أمحد

/  3سددسن الرتمذي. احلديثواحلارث يضددعف يف ، وهالط بن عبد اهلل جمهوط، ويف إسددساده مقاط، أ نعرفه إأ من هذا الوجه

وهالط هذا برصددي حدث عسه  ري واحد من ، هذا حديث أ نعلم له إسددسادا  عن عب إأ هذا اإلسددساد: وقاط البزار. 160

البحر الز ار . الوجهوأ نعلمه يروي عن عىل إأ من هذا ، و ريمها، ومسددلم بن إبراهيم، عفان بن مسددلم: البرصدديني

وي وقد ر، وأ يتابع عىل حدييه، هالط بن عبد اهلل الباهب عن أيب إسددحاق: العقيبوقاط ، 20/ 3بمسددسد البزار  املعرويف

                                                           

 . 19/ 1صحين اإلمام مسلم   ي 1م

 . 09/ 3اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 2م

 بترصيف.  140 -145/ 2هتذيي التهذيي  ي 3م

 . 146ص:   ي 4م

 . بترصيف. 569 -564/ 4 اإلصابة يف َتييز الصحابة للحافظ ابن حجر  ي 5م
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وهالط ك : عدىوقاط ابن ، 340/ 4الكبري الضددعفا  . انتهري، وك يرو مرفوعا من ملريق أصددلن من هذا، موقوفا عىل عب

  .عن أيب إسددحاق هبذا اإلسددساد وليا احلديث بمحفوظ، وهو يعريف هبذا احلديث يرويه، ربيعة بن عمرووهو موىل ، يسسددي

 .422/ 2الكامل يف ضعفا  الرجاط 

ضعف احلارث: قاط ابن القطان يف كتابه: قاط الزيلعري وىل ربيعة م، واجلهل بحاط هالط بن عبد اهلل، وعلة هذا احلديث 

 .411/ 4نصي الراية . بن مسلم الباهب بن عمرو

شاهد عن أبري أمامة أ رجه الدارمي سسده ضعف لوجود 1226: ح 1122/ 2 وله  سليم فيه : لكن يف  ليث بن أبري 

ضعيف سسن . وهو  شاهد من : وقاط 2660ح  546/ 4الكربى وأ رجه البيهقري يف ال سساده  ري قوي فله  وهذا وإن كان إ

 .رىض اهلل عسه قوط عمر بن اخلطاب

لذي يروي عسه عبد الرمحن : وقاط 505/ 5وله شددداهد عن أبري هريرة أ رجه ابن عدى يف الكامل  وأبو املهزم ا

ومها مجيعا يف عداد الضعفا  الذين ذكرهتم يف كتايب هذا ولعل إنكار هذه األحاديث بعضه مسهام أ من  وعب بن زيد، القطامري

 .عن أيب املهزم وكان كذابا  ، حيدث: عبد الرمحن بن القطاميوقاط عن ، عبد الرمحن

سفيان : وقاط ابن اجلوزي سمه يزيد بن  يش . أبو املهزم وا سائي. قاط حييري ليا حدييه ب .  وك احلديثمرت : وقاط الس

ط احلافظ اوق. ه. أ. جيي تسكي رواياته : وقاط ابن حبان، كان كذابا  : الفالس وقاط عمرو بن عب، وفيه عبد الرمحن القطامي

 .ومها مرتوكان، عن أيب املهزم، عبد الرمحن القطامي: 223/ 2يف التلخيص 

 .وقد وافقه العلام  عىل ذل ، كام قاط اإلمام الرتمذينه ضعيف جدا  فبان من  الط دراسة اإلسساد أ

 :سادساحلميث ال

ُن َ يتاَلَن َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير َثسَا حَمتُموُد بت ُن َجِريرٍ : َحدَّ ُي بت َثسَا َوهت َبةَ ، َحدَّ ُشعت ، حَيتَيري إَِماِم َبسِي َتيتِم اهللَِّ َعنت ، َعنت 

ُعودٍ َقاَط ، َعنت َأيِب َماِجدٍ  ست ِن َم ُسوَط اهللَِّ: َعنت َعبتِد اهللَِّ بت سَا َر ِ َ لتَف اجلَسَاَزةِ  ‘ َسَألت يشت ا َفإِنت َكاَن َ  ، َما ُدوَن اخلَبَِي »: َقاَط ؟ َعِن امَل ريت 

لتتُُموهُ  ا َفاَل ، َعجَّ َكاَن رَشًّ ارِ َوإِنت  سَّ ُل ال هت ُد إِأَّ َأ عَّ َساَزُة َمتتُبوَعٌة َوَأ َتتتَبعُ ، ُيَب َها، اجلَ َم َقدَّ َها َمنت َت يٌي َأ »: «َوَليتَا ِمست يٌث َ ِر َحِد َهَذا 

هِ  ُعودٍ إِأَّ ِمنت َهَذا الَوجت ِن َمسددت َريُف ِمنت َحِديِث َعبتِد اهللَِّ بت اَمِعيَل . «ُيعت َن إِسددت َد بت ُت حُمَمَّ ِمعت ُف َحِديَث َأيِب َماِجٍد َهَذاسددَ عد وَقاَط ، ُيضددَ

دٌ  ُن ُعَييتسَةَ : َقاَط احلَُميتِديه : حُمَمَّ يرَي: َقاَط ابت َثسَا : َقاَط ؟ َمنت َأُبو َماِجٍد َهَذا، ِقيَل لَِيحت ِل الِعلتِم ِمنت »مَلاِئٌر مَلاَر َفَحدَّ ُض َأهت َوَقدت َذَهَي َبعت

َحاِب السَّبِيد  ِهمت  ‘ َأصت ِ َضُل ، إىَِل َهَذا َوَ ريت َفَها َأفت َ َ لت ا َأنَّ امَليشت ِريه ، َرَأوت َياُن اليَّوت َحاُق ، َوبِِه َيُقوُط ُسفت ٌط َوَأُبو َماِجٍد َرُجٌل جَمتُهو. «َوإِست

َريُف  ُعودٍ ، َأ ُيعت ِن َمسددت َوى َعستُه َحِديَياِن َعِن ابت اَم ُيرت يرَي إَِماُم َبسِي َتيتِم اهللَِّ ثِ ، إِنَّ سرَي َأَبا احلَاِرِث ، َقةٌ َوحَيت َوُيَقاُط ، جلَابِرُ َوُيَقاُط َلُه حَيتَيري ا، ُيكت
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ا ض  رِبُ َأيت َبةُ ، َوُهَو ُكويِفي ، َلُه حَيتَيري املُجت ِريه ، َرَوى َلُه ُشعت يَاُن اليَّوت َوصِ ، َوُسفت ُن ُعَييتسَةَ ، َوَأُبو األَحت يَاُن بت يف اجلسائز  مذيسسن الرت، َوُسفت

 1011: ح 323/ 3 / باب ما جا  يف امليش  لف اجلسازة

 :الاخريج: أواًل

 ،وهو ضعيف: وقاط، به أبري عوانة عن حييري املجرب: بلفظ مقارب من ملريق، 3124: ح 206/ 3 أ رجه أبو داود -1

هذا ، دةأبو ماج ": قاط أبو داود، «وهذا كويف وأبو ماجدة برصي»: قاط أبو داود، وهو حييري اجلابر، هو حييري بن عبد اهلل

 .أ يعريف

 .عبد الواحد بن زياد عن حييري بن عبد اهلل التيمي به: من ملريق، بلفظ خمترص 1424: ح 406/ 1أ رجه ابن ماجه  -2

 .بهعن حييري بن اجلابر ، من ملريق حممد بن فضيلبلفظ مقارب ، 356: ح 239/ 1أ رجه ابن أبري شيبة يف مصسفه  -3

: ح 209/ 6وى ، حييري اجلابر به عن سفيان: بلفظ خمترص من ملريق 3525: ح 64/ 6 واإلمام أمحد يف املسسد -4

نفا بلفظ مقارب من  3939: ح 54/ 0 وىعن حييري اجلابر به  بن معاوية زهري: بلفظ مقارب من ملريق، 3034

 .السابق طريقال

 .عب بن صالن بن حي عن حييري بن املجرب به: بلفظ مقارب من ملريق 2159: ح 332/ 2يف األوسط  والطرباين -5

 .أبري عوانة عن حييري اجلابر به: بلفظ مقارب من ملريق 5404: ح 202/ 9يف مسسده  املوصبوأبو يعىل  -6

 :وقاط. حييري اجلابر به عن بن معاوية زهري: بلفظ مقارب من ملريق 6249: ح 33/ 4يف السسن الكربى  والبيهقي -0

 32/ 4وى  .وقيل أبو ماجد جمهوط وفيام مىض كفاية، وأبو ماجد، حييري بن عبد اهلل اجلابر ضعيف، هذا حديث ضعيف

عفه ض وحييري اجلابر، أبو ماجد جمهوط: وقاط. عن حييري اجلابر به حسن بن صالن: بلفظ مقارب من ملريق 6260: ح

 .مجاعة من أهل السقل واهلل أعلم

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

 والوليد بن، وكيع بن اجلراح: روى عن. نزيل بغداد، أبو أمحد املروزي، حممود بن  يالن العدوي موأهم -1

 وإسحاق بن إبراهيم، وإبراهيم بن أيب ملالي، اجلامعة سوى أبري داود: وروى عسه. و ريهم بن حازم ووهي بن جرير، مسلم

وقاط . ررنقد حبا بسبي الق، صاحي سسة، أعرفه باحلديث: عن أمحد بن حسبل املروذيقاط أبو بكر . و ريهم، ابن السابتي

 .ي2ممات سسة تسع وثالثني ومائتني. ي1ميف اليقات ذكره ابن حبانو. ثقة: السسائي

                                                           

 202/ 9  ي 1م

 . بترصيف. 302/ 20هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 2م
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 وعكرمة، يهأب: روى عن. بن زيد بن عبد اهلل بن شجاع األزدي أبو العباس البرصي احلافظ بن حازم وهي بن جرير -2

يامن بن قاط سل. ور رون، وحممود بن  يالن، وحييري بن معني، أمحد بن حسبل: وعسه، و ريهم، وشعبة، وهشام الدستوائي، بن عامر

ي وه، عيامن أحي إيل مسهام: وقاط، وأيب عامر العقدي، عن وهي بن جرير: قاط؟ البرصة عمن اكتي ألمحد أريد: قلتداود القزاز 

برصي ثقة كان عفان : وقاط العجب، ي1مكان خيطري : وقاطيف اليقات  بن حباناوذكره ، ليا به بأس: وقاط السسائي، صالن احلديث

 .ي3مكان ثقة: وقاط: قلت، ست ومائتني: مات سسة: بن سعداوقاط ، ي2ميتكلم فيه

 ان اليوريوسفي، سعيد اجلريري: روى عن، بن الورد العتكي األزدي أبو بسطام الواسطي شعبة بن احلجاج -3

 ،وإبراهيم بن ملهامن، إبراهيم بن سعد الزهري: وروى عسه. و ريهم كيري، وحييري بن عبد اهلل اجلابر، -وهو من أقرانه  -

يف  يعسي، كان شعبة أمة وحده يف هذا الشأن: عن أبيه، قاط عبد اهلل بن أمحد بن حسبل. و ريهم، بن حازم ووهي بن جرير

. شعبة عن حدييه كان يسأط حدثسا معمر أن قتادة: وقاط عبد اهلل بن املبارك. الرجاط وبرصه باحلديث وتيبته وتسقيته للرجاط

 قدم فلام: قاط محاد. اآلن يقدم عليكم رجل من أهل واسط هو فارس يف احلديث فخذوا عسه: قاط لسا أيوب: وقاط محاد بن زيد

 .ي4ممات سسة ستني ومائة. شعبة أ ذت عسه

ساك : روى عن .اجلابر ويقاط املجرب التيمي البكري موأهم أبو احلارث الكويف حييري بن عبد اهلل بن احلارث  -4

هلل بن أمحد اقاط عبد . وأبو األحوص و ريهم، والسفيانان، شعبة: وعسه. و ريهم، وحباط بن رفيدة، وأيب ماجدة، بن أيب اجلعد

: ط مرةوقا، ليا بيش : وقاط ابن أيب  ييمة عن بن معني، ضعيف احلديث: وعن حييري بن معني، ي5مليا به بأس: عن أبيه

وقاط ، ي6ميكتي حدييه وليا بالقوي: العجبوقاط ، ضعيف: وقاط أبو حاتم والسسائي، معرويف: وقاط ابن املديسي، ضعيف

 .ي2مأرجو أنه أ بأس به: وقاط ابن عدي، ي0مضعيف: أبو حاتم

                                                           

 222/ 9  ي 1م

 . 244/ 2اليقات للعجىل   ي 2م

 بترصيف.  161/ 11 . وانظر: هتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر292/ 0الطبقات الكربى أبن سعد   ي 3م

 . بترصيف 495 – 409/ 12هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 4م

 . 102بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد بمدح أو ذم ص:  ي 5م

 . 349/ 2اليقات للعجىل   ي 6م

 . 161/ 9اجلرح والتعديل   ي 0م

 . 239 -232/ 11 . وانظر: هتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر31/ 9الكامل يف ضعفا  الرجاط أبن عدى   ي 2م
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عبد  :روى عن. اسمه عائذ بن نضلة: قاط أبو حاتم. احلسفي العجب الكويف، ابن ماجد: ويقاط، أبو ماجدة -5

.  حييري اجلابرأ نعلم روى عسه  ري: قاط عب ابن املديسي. وحييري بن عبد اهلل اجلابر، أيوب السختياين: روى عسه. اهلل بن مسعود

 حديث وقد روى  ري، شيخ ملرأ عليسا من البرصة: قاط؟ من أبو ماجد هذا: أمتحسه، ليحيري يعسي اجلابرقلت : قاط ابن عييسة

وهو مسكر ، املري ملار عليسا فحدثس: قاط؟ من أبو ماجد: قلت ليحيري اجلابر: عن ابن عييسة قاط احلميدي: وقاط البخاري. مسكر

ن كان إروى عسه حييري اجلابر ، مسكر احلديث: وقاط السسائي. وله حدييان عن ابن مسعود، جمهوط: وقاط الرتمذي. احلديث

فرق احلاكم أبو أمحد بني أيب ماجد الذي روى عسه : قلت: قاط احلافظ ابن حجر. ي1ممرتوك، جمهوط: وقاط الدارقطسي. حفظ عسه

، هوط مسكر احلديثجم: وقاط الساجي، ليا بالقائمحدييه : وقاط يف أيب ماجد؟ وبني أيب ماجدة الذي روى عسه أيوب، حييري اجلابر

الذي ا ماجد ولكن أب، حييري اجلابر ليا به بأس: عن أمحد بن عدياوأ رج ، أبو ماجد جمهوط: قاط أمحد بن حسبل: وقاط العقيب

 .ي2موله  ري حديث مسكر، ك يرو عسه  ري حييري اجلابر: وقاط عب بن املديسي، روى عسه حييري أ يعريف

 .تقدم. رىض اهلل عسه عبد اهلل بن مسعود -6

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

لضعف حييري اجلابر ضعفه  ري واحد من العلام  وكذل  جلهالة أبري ماجدة ظهر من  الط دراسة اإلسساد أنه ضعيف 

 .الذى روى عسه حييري اجلابر

وسمعت حممد بن ، إأ من هذا الوجه، أ نعرفه من حديث ابن مسعود، حديث  ريي: قاط الرتمذي: قاط الزيلعري

، فحدثسا، ملائر ملار: فقاط؟ من أبو ماجد هذا: قيل ليحيري: قاط ابن عييسة: قاط احلميدي: ويقوط، يضعف هذا احلديث إسامعيل

وهو ، احلارث أبا: يكسري، ثقة، املجرب: ويقاط، وحييري اجلابر. ن مسعودوله حدييان عن اب، وأبو ماجد رجل جمهوط: قاط الرتمذي

: اط البخاريق: "علله الكربى"وقاط يف . انتهري، و ريهم. وأبو األحوص. وابن عييسة. وسفيان اليوري. روى له شعبة، كويف

. "انيدهممس"وأبو يعىل يف . وإسحاق بن راهويه. وابن أيب شيبة، ورواه أمحد. انتهري، وضعفه جدا، أبو ماجد مسكر احلديث

 .229/ 2نصي الراية يف ختريج أحاديث ااداية 

، وأبو داود، 944: ح 651/ 2 ومسلم، 1315: ح 26/ 2وله شاهد عن أبري هريرة رىض اهلل عسه أ رجه البخارى 

 .بسسد صحين 1910: ح 41/ 4والسسائري ، بسسد صحين 3121: ح 205/ 3وأبو داود 

  

                                                           

 241/ 34هتذيي الكامط لإلمام املزى  ي 1م

 . 210/ 12هتذيي التهذيي   ي 2م
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 :بعسااحلميث ال

ُد بتُن حَيتيرَي السَّيتَساُبوِريه َقاَط : قاط الرتمذيوى اإلمام ر َثسَا حُمَمَّ َثسَا َأُبو َعاِصمٍ : َحدَّ ثَ : َقاَط ، َعنت ابتِن ُجَريتٍج ، َحدَّ سِي ُمَظاِهُر َحدَّ

َلمَ  َثسِي الَقاِسمُ : َقاَط ، بتُن َأست هُتَا َحيتَضتَانِ ، مَلاَلُق األََمِة َتطتلِيَقتَانِ »: َقاَط  ‘ َأنَّ َرُسوَط اهللَِّ ، َعائَِشةَ َعنت ، َحدَّ ُد بت « َوِعدَّ ، ُن حَيتيرَيَقاَط حُمَمَّ

َثسَا َأُبو َعاِصٍم َقاَط  َثسَا ُمَظاِهٌر هِبََذا: وَحدَّ فُ ، َة َحِديٌث َ ِريٌي َحِديُث َعائَِش »، َويِف البَاب َعنت َعبتِد اهللَِّ بتِن ُعَمرَ . َحدَّ ِرُفُه َمرت ا َأ َنعت وع 

َلمَ  َ َهَذا احلَِديِث »، «إِأَّ ِمنت َحِديِث ُمَظاِهِر بتِن َأست ِريُف َلُه يِف الِعلتِم َ ريت ِل الِعلتِم ِمنت ، َوُمَظاِهٌر َأ َنعت َوالَعَمُل َعىَل َهَذا ِعستَد َأهت

َحاِب السَّبِيد  ِهمت  ‘ َأصت ِ ِريد َوُهَو ، َوَ ريت يَاَن اليَّوت ُط ُسفت افِِعيد ، َقوت َدَ ، َوالشَّ َحاَق ، َوَأمحت  يف الطالق / باب ما جا  الرتمذيسسن م « َوإِست

 .ي1122: ح 420/ 3أن ملالق األمة تطليقتان 

 :الاخريج: أواًل

حممد بن مسعود : بلفظ مقارب من ملريق2129: ح 250/ 2يف الطالق / باب يف سسة ملالق العبد  أ رجه أبو داود -1

 .وهو حديث جمهوط: وقاط. عن أبري عاصم به

عن  حممد بن بشار: بلفظ مقارب من ملريق 2020: ح 602/ 1يف الطالق / باب يف ملالق األمة وعدهتا  وابن ماجة -2

 .أبري عاصم به

 .من ملريقه عن أبري عاصم به، بلفظ مقارب 2340: ح 1403/ 3والدارمري يف السسن  -3

: قاطو. عن أبري عاصم به أبري بكر حممد بن سليامن الواسطي: بلفظ مقارب من ملريق 223/ 2 واحلاكم يف املستدرك -4

 .رجاهوك خي، فإذا احلديث صحين، ك يذكره أحد من متقدمي مشاخيسا بجرح، مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البرصة

 .عن مظاهر بن أسلم به سليامن بن موسري: بلفظه من ملريق 6049: ح26/ 0يف األوسط  أ رجه الطرباين -5

، مد بن أمحد بن اجلسيدوحم، حممد بن إسحاق: بلفظ مقارب من ملريق 4003: ح 01/ 5والدارقطسري يف السسن  -6

 .ومجاعة عن أبري عاصم به

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

روى . أبو عبد اهلل السيسابوري اإلمام احلافظ، حممد بن حييري بن عبد اهلل بن  الد بن فارس بن ذؤيي الذهب -1

سوى ة اجلامع: روى عسه. بن خملد و ريهم وأيب عاصم الضحاك، الزبريي وإبراهيم بن محزة، إبراهيم بن احلكم بن أبان: عن

. ي1ممن حممد بن حييري ما قدم عليسا رجل أعلم بحديث الزهري: يقوط سمعت أمحد بن حسبل: قاط إبراهيم بن هانئ، مسلم

وقاط . ثقة: اطفق، سئل أيب عسه. إمام من أئمة املسلمني، وهو ثقة صدوق، كتي عسه أيب بالري: بن أيب حاتم وقاط عبد الرمحن

                                                           

 144بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد بمدح أو ذم. ص:  ي 1م
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مات سسة ثامن ومخسني . مأمون، ثقة: وقاط السسائي. ي1محممد بن حييري الذهب إمام أهل زمانه: يف موضع ر ر سمعت أيب يقوط

 .ي2مومائتني

عبد : وى عنر. أبو عاصم السبيل البرصي، بن خملد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيباين الضحاك -2

د وأمحد بن سعي، البخاري: روى عسه: وعسه. وعبد الوارث بن سعيد و ريهم، وعبد املل  بن جريج، العزيز بن أيب رواد

:  العجبوقاط أمحد بن عبد اهلل. ثقة: عن حييري بن معني، قاط عيامن بن سعيد الدارمي. وحممد بن حييري الذهب و ريهم، الدارمي

أبو ا حدثس: وقاط عمر بن شبة. وهو أحي إيل من روح بن عبادة، صدوق: وقاط أبو حاتم. وكان له فقه، كيري احلديث، ثقة

 .ي5مات سسة اثستي عرشة ومائتنيم. ي4مكان ثقة فقيها: وقاط حممد بن سعد. ي3مواهلل ما رأيت ميله، عاصم السبيل

صالن  أبان بن: روى عن.  الد املكيأبو الوليد وأبو ، القريش األموي عبد املل  بن عبد العزيز بن جريج -3

 اكوأبو عاصم الضح، ومحاد بن زيد، حفص بن  ياث: وروى عسه. و ريهم. ومظاهر بن أسلم، وإسامعيل بن علية، البرصي

ومال  بن  ،وعبيد اهلل، أيوب: قاط؟ من أثبت أصحاب نافع: سألت حييري بن سعيد: قاط عب بن املديسي .و ريهم. بن خملد

الساس  وابن جريج أثبت عمرو بن ديسار: عن أبيه، وقاط صالن بن أمحد بن حسبل. أثبت من مال  يف نافع وابن جريج، أنا

جريج من  نوإن ك حيدث  اب، كسا نسمي كتي ابن جريج كتي األمانة: عن حييري بن سعيد، وقاط أبو بكر بن  الد. يف عطا 

 .ي6ممات سسة تسع وأربعني ومائة. به ك تستفع بهكتا

قاسم وال، سعيد املقربي: روى عن. ابن حممد ابن أسلم القريش املخزومي املدين: ويقاط، مظاهر بن أسلم -4

وأبو عاصم  ،وسعيد بن سسان هريالقريش الز وسليامن بن موسري سفيان اليوري: روى عسه. الصديق بن حممد بن أيب بكر

، سكر احلديثم: وقاط أبو حاتم. أنه رجل أ يعريفليا بيش  مع : عن حييري بن معني اط إسحاق بن مسصورق، بن خملد الضحاك

 العلم  ري هذا أ يعريف له يف: وقاط الرتمذي. رجل جمهوط وحدييه يف ملالق اأمة مسكر: وقاط أبو داود. ي0مضعيف احلديث

                                                           

 . 125/ 2اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 1م

 بترصيف.  631 -610/ 26هتذيي الكامط لإلمام املزى  ي 2م

 463/ 4اجلرح والتعديل   ي 3م

 295/ 0الطبقات الكربى أبن سعد   ي 4م

 بترصيف.  291 -221/ 13هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 5م

 . بترصيف 354 – 345/  12هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 6م

 . 439/ 2اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 0م
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يا ل: وقاط أبو عاصم السبيل. ضعيف: وقاط السسائي.  ريي أ نعرفه مرفوعا إأ من حديث مظاهر: احلديث وقاط فيه

 .ي1م"اليقات"يف  وذكره ابن حبان. بالبرصة حديث أنكر من حديث مظاهر

: روى عن .أبو عبد الرمحن املدين: ويقاط، أبو حممد، القريش التيمي الصديق القاسم بن حممد بن أيب بكر -5

حممد  :وروى عسه. و ريهم رىض اهلل عسهم أمجعني. وعمته عائشة أم املؤمسني، ورافع بن  ديج، أسلم موىل عمر بن اخلطاب

ا له مئت: عن عب بن املديسي، البخاريقاط . و ريهم. ومظاهر بن أسلم، وحممد بن املسكدر، الزهري بن مسلم بن شهاب

، عاملا  ، عا  وكان رفي، وكان ثقة، سودة: أمه أم ولد يقاط اا: وذكره حممد بن سعد يف الطبقة اليانية من أهل املديسة وقاط. حديث

 .ي2متويف سسة اثستي عرشة ومائة. كيري احلديث، ورعا  ، إماما  ، فقيها  

عث بأربع دت بعد املبول، وأمها أم رومان بست عامر بن عويمر الكسانية، الصديق عائشة بست أيب بكرالسيدة  -6

ادسة وجيمع بأهنا كانت أكملت الس، سبع: وقيل، تزوجها وهي بست ست ‘ فقد ثبت يف الصحين أن السبي، سسني أو مخا

إهنا ولدت : تكسري أم عبد اهلل فقيل، وكان د وله هبا يف شواط يف السسة األوىل، ود ل هبا وهي بست تسع، ود لت يف السابعة

 ليلة اليالثا  ماتت سسة ثامن ومخسني يف، كساها بابن أ تها عبد اهلل بن الزبري: وقيل، ولدا فامت ملفال وك ييبت هذا ‘ من السبي

 ي3مودفست بالبقيع، لسبع عرشة  لت من رمضان عسد األكير

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

 .وهو كام قاط اإلمام الرتمذيمن  الط الدراسة ظهر ضعف هذا اإلسساد جلهالة مظاهر بن أسلم 

 :ثامناحلميث ال

َثسَا حَيتيرَي بتُن ُموَسري َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير اِق َقاَط : َحدَّ زَّ َثسَا َعبتُد الرَّ ستَعايِنه : َحدَّ ٍد الصَّ َنا ُعَمُر بتُن َزيت رَبَ َعنت َأيِب  ،َأ ت

 ِ َبريت ِل اِارد َوَثَمسِهِ  ‘ بِيه هَنرَي السَّ »: َعنت َجابٍِر َقاَط ، الزه َ ، َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي : «َعنت َأكت ِريُف َكبرَِي َأَحٍد َرَوى َعستُه َ ريت ٍد َأ َنعت َوُعَمُر بتُن َزيت

اِق  زَّ  .ي1220حديث  500/ 3 ثمن الكلي والسسور/ باب ما جا  يف كراهية يف البيوع سسن الرتمذيم . َعبتِد الرَّ

  

                                                           

 123/ 10 . وهتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر90 -96/ 22، وانظر: هتذيي الكامط لإلمام املزي  522/ 0  ي 1م

 . بترصيف 436 – 420/ 23هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 2م

 بترصيف.  20 -16/ 2اإلصابة يف َتييز الصحابة   ي 3م
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 :الاخريج: أواًل

 "هنري عن ثمن اار "بلفظ  3200: ح 356/ 3أ رجه أبوداود يف األملعمة /باب السهي عن أكل السباع  -1

 .وحممد بن عبد املل  عن عبد الرزاق به، من ملريق أمحد بن حسبل

 ."هنري عن ثمن اار  "بلفظ  14166: ح 04/ 22عن عبد الرزاق به  وحييري بن معنيوأ رجه أمحد  -2

 .إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق به: ملريق بلفظ أبري داود من 11/ 6 والبيهقري يف السسن الكربى -3

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

 .تقدم. حييري بن موسري -1

، عاينالصسوعمر بن زيد ، أبيه: روى عن. بن نافع احلمريي موأهم أبو بكر الصسعاين عبد الرزاق بن مهام -2

قاط . ريهمو ، وحييري بن موسري، ووكيع، ومها من شيو ه، ومعتمر بن سليامن، ابن عييسة: وعسه. و لق، وفضيل بن عياض

: الدمشقي وقاط أبو زرعة، ي1مأ: قاط؟ رأيت أحدا  أحسن حدييا من عبد الرزاق قلت ألمحد بن حسبل أمحد بن صالن املرصي

فيه نظر ملن كتي عسه بآ ره كتي عسه أحاديث مساكري وقاط أبو حاتم يكتي  قاط السسائي، عبد الرزاق أحد من ثبت حدييه

وقاط كان ممن خيطري  إذا حدث من حفظه عىل تشيع فيه وكان ممن مجع  ي3ميف اليقات وذكره ابن حبان، ي2محيتج بهأ حدييه و

 .ي4مو ري واحد مات سسة إحدى عرشة ومائتني وقاط البخاري، وصسف وحفظ وذاكر

و حاتم قاط أب. عبد الرزاق: وروى عسه. املكي وأيب الزبري، حمارب بن دثار: روى عن. عمر بن زيد الصسعاين  -3

: ث املذكوريف تارخيه بعد أن أ رج له احلدي قاط البخاري، يتفرد باملساكري عن املشاهري حتري  رج عن حد اأحتجاج به: بن حبان

، د الرزاقك يرو عسه  ري عب: وقاط الذهبي، املساكري أ يش ، وأيب الزبري، روى عن حمارب: األصبهاين قاط أبو نعيم، فيه نظر

 ي5ميف الضعفا  كام ذكره ابن حبان، فقد روى عسه حييري بن أيب بكري الكرماين، وليا كام قاط

بن عبد  جابر: روى عن. موىل حكيم بن حزام، املكي أبو الزبري، القريش األسدي حممد بن مسلم بن تدرس -4

عمرو ابن و، وعمر بن زيد الصسعاين، إبراهيم بن ملهامن: عسهروى . و ريهم، وسعيد بن جبري، وذكوان أيب صالن السامن، اهلل

                                                           

 . 99بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد بمدح أو ذم ، ص:  ي 1م

 . 39/ 6 اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم الرازي  ي 2م

 . 412/ 2  ي 3م

 . بترصيف 315 – 310/ 6هتذيي التهذيي  ي 4م

 . 449/ 0 . بترصيف ، هتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر350/ 21هتذيي الكامط للمزي  ي 5م
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وقاط  .وأحفظهم وكان أكمل الساس عقال، حدثسي أبو الزبري: فيام روى عسه، قاط يعىل بن عطا . و ريهم. احلارث املرصي

ن أبا أل وأبو الزبري أحي إيل من أيب سفيان، قد احتمله الساس: فقاط، عن أيب الزبري سئل أمحد بن حسبل: حرب بن إسامعيل

وقاط إسحاق بن . ةثق: عن حييري بن معني، وقاط أبو بكر بن أيب  ييمة. وأبو الزبري ليا به بأس، الزبري أعلم باحلديث مسه

 .ي1ممات سسة ثامن وعرشين ومائة. وقاط مرة ثقة. صالن: عن حييري بن معني، مسصور

 .تقدم جابر بن عبد اهلل رىض اهلل عسهام -5

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

وى هذا احلديث ربط اإلمام الرتمذي ، هبذا اإلسساد ضعيف جلهالة عمر بن زيد الصسعاينظهر من الدراسة أن احلديث 

 .بني اجلهالة وبني الغرابة

 :تاسعاحلميث ال

َسري َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير ُن ُمو َثسَا حَيتَيري بت ىَل الُكويِفه َقاَط : َحدَّ ُن َيعت ُد بت َثسَا حُمَمَّ ُن َعبت : َحدَّ َسُة بت َثسَا َعستَب َِن َحدَّ محت ِد الرَّ

ٍق ، الُقَريِشه  ِن َعالَّ ِد امَلِلِ  بت ِن َمالٍِ  َقاَط ، َعنت َعبت ا َوَلوت »: ‘ َقاَط السَّبِيه : َعنت َأَنِا بت وت ٍف َتَعشددَّ  ، بَِكفٍّ ِمنت َحشددَ
ِ
ا  َك الَعشددَ َفإِنَّ َترت

َرَمةٌ  ِن : «َمهت ُد امَلِلِ  بت ُف يِف احَلِديِث َوَعبت عَّ ُة ُيضددَ ِه َوَعستبَسددَ ِرُفُه إِأَّ ِمنت َهَذا الَوجت ٍق جَمتُهوٌط َهَذا َحِديٌث ُمستَكٌر َأ َنعت سددسن م. َعالَّ

 .ي1256: ح 220/ 4 يف األملعمة / باب ما جا  يف فضل العشا  الرتمذي

 :الاخريج: أواًل

حممد بن بحر عن حممد بن يعىل : بلفظه من ملريق، 4353: ح، 314/ 0أ رجه أبو يعىل املوصب يف مسسده  -1

 .به

عن عسبسة بن عبد  عبيدة بن احلارث: بلفظه من ملريق، 035: ح، 1/422والقضاعي يف مسسد الشهاب  -2

 .الرمحن به

 عن  سان بن مال  بن عباد السلمي: بلفظه من ملريق، 101: ح، 205/ 1 السبوييف الطي  وأبو نعيم -3

 .بهعسبسة بن عبد الرمحن 

ابن السامك عن عسبسة بن : من ملريق، بألفاظ متقاربة، 6595: ح 350/ 6يف األوسط  وأ رجه الطرباين -4

 .تفرد به ابن السامك، أ يروى هذا عن أنا إأ هبذا اإلسساد: وقاط. عن أنا بن مال  به، عن مسلم، عبد الرمحن

                                                           

 . بترصيف 410 – 402/ 26هتذيي الكامط لإلمام املزى   ي 1م
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 ،ابن السامك عن عسبسة بن عبد الرمحن عن مسلم: من ملريق، بألفاظ متقاربة، 214/ 2يف احللية  وأبو نعيم -5

 . ريي من حديث عسبسة وابن السامك ك نكتبه إأ من حديث حييري بن أيوب. عن أنا بن مال  به

 :الرتمذيدرامة مند : ثانيًا

 .ثقة تقدم. حييري بن موسري بن عبد ربه بن ساك احلداين -1

، لصبنوعمر بن ا، عسبسة بن عبد الرمحن: روى عن. أبو عب الكويف ولقبه زنبور السلميحممد بن يعىل  -2

حاق بن وإس، وحاتم بن بكر بن  يالن، حييري بن موسري: وروى عسه، و ريهم، وأيب هالط الراسبي وعبد املل  بن سليامن

 سمعت أمحد بن سسان: وقاط ابن أيب حاتم، مرتوك احلديث: وقاط أبو حاتم، ي1ميتكلم فيه: قاط البخاري، و ريهم. هراهوي

أ يتابع : بن عدياوقاط ، ليا بيقة: وقاط السسائي، ي2موترك الرواية عسه: قاط، صن عسدنا أن حممد بن يعىل كان جهميا  : يقوط

 .ي5مأ جيوز اأحتجاج به فيام  الف فيه اليقات: ي4مبن حباناوقاط ، ي3معىل حدييه

: اط بعضهموق. بن سعيد بن العاص بن أمية األموي عسبسة بن عبد الرمحن بن عسبسة بن سعيد بن العاص -3

 وعبد اهلل بن نافع ،األسود األصبهاين وعبد اهلل بن أيب، بن برش البجب شبيي: روى عن. وهو وهم، عبد الرمحنعسبسة بن أيب 

ن عبد أمحد ب: وروى عسه. و ريهم، عالق بن مسلم: ويقاط، عالق بن أيب مسلم: ويقاط، وعبد املل  بن عالق، موىل ابن عمر

 وحممد ابن يعىل بن زنبور السلمي، وداود بن املحرب، و الد بن عمرو القريش، اهلل بن يونا وحفص بن عمر بن ميمون

: اط أبو حاتموق. واهي احلديث، مسكر احلديث: وقاط أبو زرعة. أ يش : عن حييري بن معني بن أيب  ييمةقاط أبو بكر . و ريهم

وقاط السسائي . ضعيف: والدارقطسي والسسائي أبو داودوقاط . تركوه: وقاط البخاري. ي6مكان يضع احلديث، مرتوك احلديث

عة هو صاحي أشيا  موضو: وقاط ابن حبان. كذاب: وقاط أبو الفتن األزدي. يضعف: وقاط الرتمذي. مرتوك: يف موضع ر ر

 .ي0مأ حيل اأحتجاج به

                                                           

 . 262/ 1التاريخ الكبري  ي 1م

 . 130/ 2اجلرح والتعديل   ي 2م

 520/ 0الكامل يف ضعفا  الرجاط   ي 3م

 . 262/ 2املجروحني من املحدثني والضعفا  واملرتوكني   ي 4م

 بترصيف.  534 -533/ 9 هتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر  ي 5م

 . 403/ 6 اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم الرازي  ي 6م

 . بترصيف 419 – 416/ 22. وانظر: هتذيي الكامط للمزي 102/ 2املجروحني من املحدثني والضعفا  واملرتوكني   ي 0م
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عن ، رواه عن حييري بن موسري، حدييا واحدا روى له الرتمذي. أنا بن مال : عن. عبد املل  بن عالق -4

وعبد املل   ،وعسبسة يضعف يف احلديث. مسكر أ نعرفه إأ من هذا الوجه: وقاط، فوقع لسا بدأ عاليا، حممد بن يعىل السلمي

ن عبد عن عسبسة ب، وحممد ابن صبين ابن السامك، الوراق أبان وإسامعيل بن، رواه  سان بن مال  بن عباد السلمي. جمهوط

عالق : وقاط احلافظ ابن حجر. ي1معن مسلم عن أنا. وقاط ابن السامك، عن عالق بن أيب مسلم: قاط  سان وإسامعيل، الرمحن

، يةوحممد بن احلسف، وأبان بن عيامن، وأنا، جابر: روى عن  الق م باملعجمة ي: ويقاط، ابن مسلم: ويقاط، بن أيب مسلم

ن أيب عبد ب رواية عسبسة ووقع يف، احلديث "أوط من يشفع األنبيا "عسبسة بن عبد الرمحن حديث أبان عن أبيه : وروى عسه

، اإن عالق بن مسلم هذ: ويقاط، وقد تقدم ذكره، عسبسة بن عبد الرمحن القريش أحد الضعفا : والصواب، وهو وهم، الرمحن

وهو من رواية ، "حديث تعشوا ولو بكف من  شف  "عبد املل  بن عالق الذي روى عن أنا : هو، وهو شيخ جمهوط

عسبسة : هوعس، أنا: روى عن، بن أيب حاتم يف الغني املعجمة فقاط  الق بن مسلمذكره ، وهو جمهوط أيضا  ، عسبسة عسه أيضا  

 "ريه و  ": ويف قوله، عسبسة و ريه: روى عسه: وقاط، وذكره ابن ماكوأ م بالعني املهملة ي وهو الصحين، بن عبد الرمحن

 .جمهوط: ي3موقاط يف التقريي، ي2معالق بن مسلم ذاهي احلديث: وقاط األزدي: قلت، نظر

مي س، يكسري أبا محزة، ‘  ادم رسوط اهلل، األنصاري اخلزرجي السجاري البرصي أنا بن مال  بن السرض -5

. ابن ثامن سسني :وقيل. املديسة ابن عرش سسني ‘ كان مقدم السبي، بست ملحان األنصارية أمه أم سليم. باسم عمه أنا بن السرض

 .ي4مكانت سسه إذ مات مائة سسة وعرش سسني: وقيل. مات أنا بن مال  سسة ثالث وتسعني وهو ابن مائة سسة وثالث سسني

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

سة بن وعسب، حممد بن يعىل السلمي: لضعفوذل   كام قاط اإلمام الرتمذيمن  الط دراسة اإلسساد تبني أنه ضعيف 

 .اجلهالةوقد حكم عليه أيضا  بالسكارة مع ، وجلهالة عبد املل  بن عالق، نعبد الرمح

لكن سسده ضعيف أيضا  ، 3355: ح، 1113/ 2وله شاهد عن جابر بن عبد اهلل رىض اهلل عسهام أ رجه ابن ماجه 

، قاط يف التقريي، وعبد اهلل بن ميمون، ضعيف، 91: ص، إبراهيم بن عبد السالم يف سسده قاط احلافظ يف التقريي: لضعف

 .مرتوك 326: ص

                                                           

 . 302 – 306/ 12هتذيي الكامط للمزى   ي 1م

 . 196 – 195/ 2 هتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر  ي 2م

 364ص:   ي 3م

 . بترصيف. 110/ 1 اأستيعاب يف معرفة األصحاب أبن عبد الرب  ي 4م
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 :عاشرلاحلميث ا

َثسَا حَمتُموُد بتُن َ يتاَلَن َقاَط : قاط الرتمذيوى اإلمام ر َثسَا َأُبو َداُوَد َقاَط : َحدَّ بَةُ : َحدَّ َنا ُشعت رَبَ وٌر َكتََي بِِه إيَِلَّ َمستُص : َقاَط ، َأ ت

ىَل ، َوَقَرأتُتُه َعَليتهِ  بَةَ َسِمَع َأَبا ُعيتاَمَن َموت َرَة َقاَط ، املُِغرَيةِ بتِن ُشعت ُت َأَبا الَقاِسمِ : َعنت َأيِب ُهَريت َةُ »: َيُقوُط  ‘ َسِمعت محت «  إِأَّ ِمنت َشِقيٍّ َأ ُتستَزُع الرَّ

ُمهُ . َهَذا َحديٌث َحَسنٌ  َريُف است َرَة َأ ُيعت ُد ُموَسري بتِن َأيِب ُعيتاَمَن الَِّذي َرَوى َعستُه ُهَو َوالِ : َوُيَقاَط ، َوَأُبو ُعيتاَمَن الَِّذي َرَوى َعنت َأيِب ُهَريت

َنادِ  َناِد َوَقدت َرَوى َأُبو الزد َ َحِديٍث  ‘ َعِن السَّبِيد ، َعنت َأيِب ُهَريتَرةَ ، َعنت َأبِيهِ ، َعنت ُموَسري بتِن َأيِب ُعيتاَمنَ ، َأُبو الزد يف  مذيسسن الرتم . َ ريت

 .ي1923حديث رقم  323/ 4 الرب والصلة / باب ما جا  يف رمحة املسلمني

 :الاخريج: أواًل

 .به ردم عن شعبة: بلفظه من ملريق 304: ح 136: ص، يف األدب املفرد البخاري أ رجه -1

وابن ، حفص بن عمر: بلفظه من ملريق 4942: ح 226/ 4يف األدب / باب يف الرمحة  أ رجه أبو داود -2

 .عن شعبة به، كيري

ح  439/ 15وى . ر عن شعبة بهحممد بن جعف: بلفظه من ملريق 2001: ح 320/ 13وأمحد يف املسسد  -3

بلفظه من ، 9940: ح 30/ 16وى . عن مسصور به، وهو ابن أ ت سفيان اليوري، عامر بن حممد: بلفظه من ملريق 9002

 10951: ح 552/ 16وى . شيبان عن مسصور به: ملريقبلفظه من  9945: ح 32/ 16وى . عبد الرمحن عن شعبة به: ملريق

 .عن مسصور به، أبري معاوية: بلفظه من ملريق

معتمر بن : بلفظه من ملريق 466: ح 213/ 2يف صحيحه كام يف اإلحسان برتتيي ابن بلبان  حبانوابن  -4

 .عن أبيه به سليامن

 .عن شعبة به،  سدر: من ملريق 25269: ح 520/ 2وابن أبري شيبة يف مصسفه  -5

 بسحوه من ملريقه عن شعبة به 2529: ح، 330: ص، يف مسسده الطياليس وأبو داود -6

 .عن مسصور به، شيبان: بلفظه من ملريق 2453: ح 3/54يف األوسط  والطرباين -0

عي وى ش. عن شعبة به حييري بن سعيد القطان: بلفظه من ملريق 10026: ح 161/ 2والبيهقري يف السسن  -2

 .أبري داود عن شعبة به: من بلفظه ملريق 11051: ح 406/ 0اإليامن 

 .عن شعبة به عبادةوروح بن ، وهي بن جرير: بلفظه من ملريق 2: ح 5/ 1والدوأبري يف الكسري واألسام   -9

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

 .تقدم. حممود بن  يالن ثقة -1
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وإبراهيم  ،أبان بن يزيد العطار: روى عن، البرصي احلافظ الطياليس أبو داود، سليامن بن داود بن اجلارود -2

ن وحممود بن  يال، القطان وأمحد بن سسان، إبراهيم بن مرزوق البرصي: روى عسه.  ريهمو. وشعبة بن احلجاج، بن سعد

أيب  ما رأيت أحدا أحفظ من: عب ابن املديسي وقاط. أبو داود ثقة: عن عمرو بن عب، وقاط جعفر الفريايب. و ريهم، املروزي

اج بن وقاط احلج. أبو داود الطياليس أصدق الساس: يقوط سمعت عبد الرمحن بن مهدي: وقاط عمرو بن عب. داود الطياليس

 .ي1ممونهو ثقة مأ: فقاط، سئل السعامن بن عبد السالم وأنا حايف عن أيب داود الطياليس: بن قتيبة األصبهاين يوسف

 .ثقة تقدمبن الورد العتكي  شعبة بن احلجاج -3

إبراهيم : عن روى. أبو عتاب الكويف، بن عبد اهلل بن عتاب بن عبد اهلل بن ربيعة السلمي مسصور بن املعتمر -4

وإرسائيل  ،وإبراهيم بن ملهامن، أبان بن صالن: روى عسه. و ريهم، وأيب عيامن التبان، الزهري وحممد بن مسلم بن شهاب، السخعي

احلكم بن : اطق؟ من أثبت الساس يف إبراهيم: سألت أيب: قاط عبد اهلل بن أمحد بن حسبل. و ريهم، وشعبة بن احلجاج، بن يونا

ش فقدم إذا اجتمع مسصور واألعم: يقوط، وأيب حايف، سمعت حييري بن معني: وقاط أبو بكر بن أيب  ييمة. ثم مسصور، عتيبة

رأيت : وقاط أيضا .ومسصور بن أثبت الساس، مسصور أثبت من احلكم بن عتيبة: سمعت حييري بن معني يقوط: وقاط أيضا. مسصورا

: حاتم وقاط عبد الرمحن بن أيب، إذا حدث  عن مسصور ثقة: قاط؟ يف كتاب عب بن املديسي سئل أي أصحاب إبراهيم أعجي إلي 

 .ي2ممات سسة اثستني وثالثني ومائة. ثقة: فقاط، سألت أيب عن مسصور ابن املعتمر

: وروى عن .عمران: اسمه سعيد وقيل، موىل املغرية بن شعبة، والد موسري بن أيب عيامن، أبو عيامن التبان -5

: قلت جرقاط احلافظ ابن ح. وابسه موسري بن أيب عيامن، ومغرية بن مقسم الضبي، مسصور بن املعتمر: وروى عسه، أيب هريرة

 .مقبوط: ي4موقاط احلافظ يف التقريي. ي3ميف اليقات وأبو عيامن التبان قد ذكره ابن حبان

ى الدويسر  -6  :قاط يل بعض أصحابسا عن أيب هريرة: قاط ابن إسحاق. أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الرشر

ة فحم، وكسيت أبا هريرة، عبد الرمحن ‘ فسامين رسوط اهللَّ ، كان اسمي يف اجلاهلية عبد شما بن صخر لتها يف ألين وجدت هرر

ي تويف  .ن أحفظ من روى احلديث يف عرصهوكا، روى عسه نحو اليامنامئة من أهل العلم: قاط البخارير . فقيل يل أبو هريرة، كمر

 .ي5ممات سسة تسع ومخسني: وقيل. مات سسة ثامن ومخسني: وقيل. أبو هريرة سسة سبع ومخسني

                                                           

 بترصيف.  405 -401/ 11هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 1م

 بترصيف.  555 -546/ 22هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 2م

 . 164/ 12 ن حجراب للحافظ التهذيي وهتذيي ، بترصيف 04 – 00/ 34هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 3م

 . 650ص/   ي 4م

 . 342/ 0 اإلصابة يف َتييز الصحابة للحافظ ابن حجر ي 5م
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 :احلتم على احلديث: ثالنًا

ومع أن أبا عيامن ك يعريف اسمه إأ أن ك يد ل ، من  الط دراسة اإلسساد تبني أنه حسن لذاته كام قاط اإلمام الرتمذي

فخرج بذل   ،وابسه موسري بن أيب عيامن، ومغرية بن مقسم الضبي، مسصور بن املعتمر: وهم، دائرة اجلهالة لرواية ثالثة عسهيف 

 . عن دائرة اجلهالة

 :شراد  عاحلميث احل

َثسَا َعبتُد اهللَِّ بتُن ُمَعاِوَيَة اجلَُمِحيه َقاَط : قاط الرتمذي وى اإلمامر َثسَا مَحَّاُد بتُن َسَلَمةَ : َحدَّ نت عَ ، َعنت مَلاُوسٍ ، َعنت َليتٍث ، َحدَّ

َش  ٍرو َقاَط َعنت َعبتِد اهللَِّ بتِن عَ ، ِزَياِد بتِن ِسيتِمنَي ُكوت تَستظُِف الَعَرُب َقتتاَلَها يِف السَّارِ »: ‘ َقاَط َرُسوُط اهللَِّ : مت فِيَها اللدَساُن  ،َتُكوُن فِتتسٌَة َتست

يتِف  اَمِعيَل َيُقوُط ، َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي « َأَشده ِمَن السَّ َد بتَن إِست َريُف لِِزَيادِ بتِن ِسيتِمنَي : َسِمعتت حُمَمَّ ُ َهَذا احلَِديِث َأ ُيعت َش َ ريت َرَواُه  ،ُكوت

َقَفهُ ، َوَرَواُه مَحَّاُد بتُن َزيتدٍ ، َعنت َليتٍث َفَرَفَعهُ ، مَحَّاُد بتُن َسَلَمةَ  كون يف الفتن / بعد باب ما جا  كيف ي سسن الرتمذيم. َعنت َليتٍث َفَأوت

 .ي2102حديث رقم  403/ 4 الفتسة الرجل يف

 :الاخريج: أواًل

حممد بن : بسحوه من ملريق 4265: ح 102/ 4يف كف اللسان : يف الفتن واملالحم / باب أ رجه أبو داود -1

 .عىل وقفه من ملريق محاد بن زيد أ كام نبه الرتمذي ‘ ورفعه للسبي. به عبيد عن محاد بن زيد

عبد اهلل بن معاوية : من ملريقبسحوه  3960: ح2/1312 يف الفتن / باب كف اللسان يف الفتسة وابن ماجة -2

 .به اجلمحي عن محاد بن سلمة

 به أسود بن عامر به محاد بن سلمة: بسحوه من ملريق 6920: ح 562/ 11أ رجه أمحد يف املسسد  -3

 .عن ليث به، عبد اهلل بن إدريا: من ملريق، بسحوه 32204: ح 22/ 15وابن أبري شيبة يف مصسفه  -4

اج بن املسهاط عن محَّاد بن َسَلمة ب: بسحوه من ملريق 14354: ح 425/ 13يف الكبري  والطرباين -5  .هَحجَّ

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

أبو ، محيالقريش اجل واسمه نشيط بن مسعود بن أمية بن  لف، عبد اهلل بن معاوية بن موسري بن أيب  ليظ -1

ومحاد بن  ،ومحاد بن زيد، واحلكم بن اخلزرج، واحلارث بن نبهان، األحوط أيب زيد ثابت بن يزيد: روى عن. البرصي جعفر

مات بالبرصة سسة  ي1م"اليقات"يف  ذكره ابن حبان. و ريهم، وابن ماجه، والرتمذي، أبو داود: روى عسه. و ريهم. سلمة

                                                           

 . 359/ 2  ي 1م
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هو رجل صالن قاط وقاط لسا عباس العسربي اكتبوا عسه : قلت قاط الرتمذي: قاط احلافظ ابن حجر، ومائتنيثالث وأربعني 

 .ي1مفإنه ثقة وقاط مسلمة بن قاسم ثقة روى عسه من أهل بلدنا بقي بن خملد

وإسحاق بن ، وإسحاق بن سويد العدوي، األزرق بن قيا: روى عن، البرصي بن ديسار محاد بن سلمة -2

، القعسبي ةوعبد اهلل بن مسلم، وعبد اهلل بن املبارك، شعبة احلجاج وهو أكرب مسه: وروى عسه. و ريهم، مللحة بن أيب عبد اهلل

، الدوري وقاط عباس. محاد بن سلمة ثقة: عن حييري بن معني، وقاط إسحاق بن مسصور. و ريهم، وعبد اهلل بن معاوية اجلمحي

سمع من محاد  من: عن حييري بن معني، وقاط جعفر بن أيب عيامن الطياليس. حدييه يف أوط أمره ور ره واحد: عن حييري بن معني

ع يف إذا رأيت إنسانا يق: وقاط عسه أيضا. ومن سمع من محاد بن سلمة نسخا فهو صحين، بن سلمة األصسايف ففيها ا تاليف

 .ي2ممات سسة سبع وستني ومائة. ويف محاد بن سلمة فاهتمه عىل اإلسالم، عكرمة

،  الشعيا أشعث بن أيب: روى عن. الكويف، أبو بكري: ويقاط، بن زنيم القريش أبو بكر سليمليث بن أيب  -3

 حاقأبو إس: وعسه. و ريهم. وكعي املديسي، ن عبيد بن يساروحجاج ب، وثابت بن عجالن، وبرش صاحي أنا ابن مال 

اط عبد اهلل ق .و ريهم. وسفيان اليوري، وبكر بن  سيا، وإسامعيل بن عياش، وإسامعيل بن علية، الفزاري إبراهيم بن حممد

 ن صالنوقاط معاوية ب. ولكن حدث عسه الساس، ليث ابن أيب سليم مضطرب احلديث: سمعت أيب يقوط: بن أمحد بن حسبل

ضعف ليث بن أيب ي كان ابن عييسة: وقاط أبو معمر القطيعي. ليث بن أيب سليم ضعيف إأ أنه يكتي حدييه: عن حييري بن معني

 ،و ريمها من ثقات الساس، واليوري، وقد روى عسه شعبة، له أحاديث صاحلة  ري ما ذكرت: وقاط أبو أمحد بن عدي. سليم

 .ي4ممات سسة ثالث وأربعني ومائة. ي3مومع الضعف الذي فيه يكتي حدييه

بن  ووعبد اهلل بن عمر، جابر بن عبد اهلل: أبو عبد الرمحن احلمريي روى عن، اليامين بن كيسان ملاووس -4

، ث بن أيب سليمولي، ة الطائفيوإبراهيم بن ميرس، إبراهيم بن أيب بكر األ سيس: روى عسه. رىض اهلل عسهم، وأيب هريرة، العاص

 ،وقاط ابن جريج. ‘ أدركت مخسني من أصحاب رسوط اهلل: عن ملاووس، عن عبد املل  بن ميرسة، قاط األعمش. و ريهم

                                                           

 . 39/ 6 بترصيف ، وهتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر 163 -161/ 16هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 1م

 بترصيف.  262 -250/ 0هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 2م

 . 232/ 0الكامل يف ضعفا  الرجاط  ي 3م

 . بترصيف 222 – 209/ 24هتذيي الكامط لإلمام املزى   ي 4م
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. ثقة: وأبو زرعة، عن حييري بن معني وقاط إسحاق بن مسصور. إين ألظن ملاووسا من أهل اجلسة: عن ابن عباس، عن عطا 

 .ي1مئةاسسة ست وم: وقد قيل، مات سسة إحدى ومائة

م أبو أمامة املعرويف بزياد األعج، ابن سلمري العبدي اليامين: ويقاط، ابن سليامن: ويقاط، زياد بن سليم -5

: عسه روى. وأيب موسري األشعري، وعيامن بن أيب العاص، بن العاص عبد اهلل بن عمرو: روى عن. لعجمة كانت يف لسانه

ن أحد وكا. وأ وه هشام بن قحذم والد الوليد بن هشام القحذمي، واملحرب بن قحذم والد داود بن املحرب، ملاوس بن كيسان

: وقاط ي2م"قاتالي"يف  وذكره ابن حبان. الطبقة السابعة من شعرا  اإلسالم ذكره حممد بن سالم اجلمحي يف. الشعرا  املجيدين

 ي3معن ملاوس عسه، واملحفوظ عن ليث بن أيب سليم. كذا قاط. روى عسه ليث بن أيب سليم

: وقيل .يكسري أبا حممد، بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القريش السهمي عمروعبد اهلل بن  -6

ا تلف يف وقت و، فأذن له، يف أن يكتي حدييه ‘ واستأذن السبي، قرأ الكتاب، وكان فاضال حافظا عاملا. يكسري أبا عبد الرمحن

رة يوم األربعا  وكانت احل، يف وأية يزيد بن معاوية، مات عبد اهلل بن عمرو ابن العاص ليايل احلرة: حسبلفقاط أمحد بن ، وفاته

وقاط . عني سسةوهو ابن اثستني وسب، مات بمكة سسة سبع وستني: وقاط  ريه. لليلتني بقيتا من ذي احلجة سسة ثالث وستني

إن : وقيل. تنيمن فلسطني سسة مخا وس مات بأرضه بالسبع:  بن بكريوقاط حييري بن عبد اهلل. مات سسة ثالث وسبعني:  ريه

ابن اثستني  وهو، إنه مات بمرص سسة مخا وستني: وقيل. تويف سسة مخا ومخسني بالطائف عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 .ي4موسبعني سسة

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

سة ضعف سليم: هذا اإلسساد ألجل ظهر من  الط الدرا وهسا ربط اإلمام الرتمذي بني الغرابة ، ضعيف ليث بن أيب 

 .ووقفه محاد بن زيد، رفعه محاد بن سلمة، ونبه عىل علة مهمة وهي الرفع والوقف، والضعف

  

                                                           

 . بترصيف 303 – 350/ 13هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 1م

 . 255/ 4  ي 2م

 بترصيف.  420 -9/406هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 3م

 . بترصيف 959 – 956/ 3اأستيعاب يف معرفة األصحاب  ي 4م
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 :احلميث الثاني عشر

اٍر َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير ُد بتُن َبشَّ َثسَا حُمَمَّ يه : َحدَّ َمِد الَعمد َمِد َأُبو َعبتِد الصَّ َثسَا َعبتُد الَعِزيِز بتُن َعبتِد الصَّ َعنت َأيِب  ،َحدَّ

يِند  َراَن اجلَوت ِر بتِن َعبت ، ِعمت ٍة رنِيَتُُهاَم َوَما فِ »: َقاَط ، ‘ َعِن السَّبِيد ، َعنت َأبِيهِ ، بتِن َقيتاٍ  ِد اهللَِّ َعنت َأيِب َبكت ِ ِمنت فِضَّ ِ ، يِهاَم إِنَّ يِف اجلَسَِّة َجسَّتنَيت َوَجسَّتنَيت

ِمت إِأَّ رِ ، ِمنت َذَهٍي رنَِيتُُهاَم َوَما فِيِهاَم  َ َأنت َيستُظُروا إىَِل َرهبد ِم َوَبنيت َ الَقوت نٍ َوَما َبنيت ِهِه يِف َجسَِّة َعدت  َعىَل َوجت
ِ
َيا  ِ سَاِد َعِن َوهِبََذا ا« َداُ  الكرِبت إِلست

ُضَها ِستهوَن ِميال  »: َقاَط  ‘ السَّبِيد  َفٍة َعرت ةٍ جُمَوَّ َن اآلَ ِريَن َيُطويُف َعلَ ، إِنَّ يِف اجلَسَِّة خَلَيتَمة  ِمنت ُدرَّ ٌل َأ َيَروت ِمنُ يت يِف ُكلد َزاِوَيٍة ِمستَها َأهت : «ِهُم املُؤت

ُمهُ ، َهَذا َحِديٌث َصِحيٌن  " يِنه است َراَن اجلَوت َُد بتُن َحستبَلٍ  "َعبتُد املَلِِ  بتُن َحبِيٍي : َوَأُبو ِعمت ِر بتُن َأيِب ُموَسري َقاَط َأمحت َريُف » :َوَأُبو َبكت َأ ُيعت

ُمهُ  ُمهُ « است َعِريه است ُمهُ ، ُن َقيتاٍ َعبتُد اهللَِّ بت : َوَأُبو ُموَسري األَشت َعِريه است يََم : َوَأُبو َمالٍِ  األَشت ُد بتُن مَلاِرِق بتِن َأشت  رتمذيسسن الم  "َسعت

 .ي 2522حديث رقم  603/ 4 يف صفة اجلسة / باب ما جا  يف صفة  ريف اجلسة

 :الاخريج: أواًل

 2122/ 4 يف صفة اجلسة ونعيمها وأهلها / باب يف صفة  يام اجلسة وما للمؤمسني فيها من األهلني أ رجه اإلمام مسلم -1

 .عن أيب عمران اجلوين به، أيب قدامة وهو احلارث بن عبيد: بسحوه من ملريق 2232: ح

 .د العمري بهعب بن عبد اهلل عن عبد العزيز بن عبد الصم: بسحوه من ملريق 19621: ح 452/ 32وأمحد يف املسسد  -2

: اطوق. نرص بن عب عن عبد العزيز بن عبد الصمد به: بسحوه من ملريق 3022: ح 90/ 2والبزار كام يف البحر الز ار  -3

 .إأ أبو موسري وأ نعلم له ملريقا عن أيب موسري إأ هذا الطريق ‘ وهذا احلديث أ نعلم أحدا يرويه عن السبي

 .إسحاق عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي به: بسحوه من ملريق 0331: ح314/ 13وأبو يعىل املوصب يف مسسده  -4

 .به بسحوه من ملريقه عن حممد بن بشار، 512: ح، 336/ 1والروياين يف مسسده  -5

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

ن عمر بن إبراهيم ب: روى عن. أبو بكر البرصي بسدار، بن عيامن بن داود بن كيسان العبدي بن بشارحممد  -1

م بن وإبراهي، اجلامعة: روى عسه. و ريهم. بن خملد وأمية بن  الد وأيب عاصم الضحاك، وأزهر ابن سعد السامن، أيب الوزير

وقاط . ي2مصدوق: وقاط أبو حاتم. ي1موكان حائكا  ، كيري احلديث، ثقة، بسدار برصي: قاط العجب. إسحاق احلريب و ريهم

                                                           

 . 232/ 2اليقات للعجىل   ي 1م

 . 214/ 0اجلرح والتعديل  ي 2م
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 .ي3ممات سسة ثستني ومخسني ومائتني. ي2محيفظ حدييه ويقرأه من حفظهكان : قاط ابن حبان. ي1مصالن أ بأس به: السسائي

بن  يدوعب بن ز، عطا  بن السائي: روى عن. أبو عبد الصمد البرصي، عبد العزيز بن عبد الصمد العمي -2

 اروحممد بن بش، وإسحاق بن راهويه، أمحد بن حسبل: روى عسه. و ريهم، وأيب عمران اجلوين، ومسصور بن املعتمر، جدعان

ك يكن به  :عن حييري بن معني، وقاط أبو بكر بن أيب  ييمة. كان ثقة: عن أمحد بن حسبل، أبو بكر األثرمقاط . و ريهم، بسدار

وقاط أبو  .ثقة: والسسائي، وأبو داود، وقاط أبو زرعة. كان حافظا: عن القواريري، وقاط أبو بكر بن أيب  ييمة أيضا. بأس

ما مات لكم : يوم مات عبد العزيز بن عبد الصمد يقوط سمعت عبد الرمحن بن مهدي: وقاط عمرو بن عب. ي4مصالن: حاتم

 .ي5ممات سسة سبع وثامنني ومائة. شيخ مسذ ثالثني سسة يشبهه أو ميله أو أوثق مسه

 ،أنا بن مال : روى عن. أبو عمران اجلوين البرصي، الكسدي: ويقاط، األزدي عبد املل  بن حبيي -3

ن سليامن وجعفر ب، أبان بن يزيد العطار: روى عسه. و ريهم وأيب بكر بن أيب موسري األشعري، وجسدب بن عبد اهلل البجب

: و حاتموقاط أب. ثقة: عن حييري بن معني، قاط إسحاق بن مسصور. و ريهم، عبد الصمد العمي، وعبد العزيز بن، الضبعي

 .ي0ممات سسة ثامن وعرشين ومائة. ليا به بأس: وقاط السسائي. ي6مصالن

 ،األسود بن هالط: روى عن. عامر: ويقاط، اسمه عمرو: يقاط، الكويف أبو بكر بن أيب موسري األشعري -4

ي بن والبخرت، األجلن بن عبد اهلل الكسدي: روى عسه. وأبيه أيب موسري األشعري رىض اهلل عسهم مجيعا، والربا  بن عازب

ذكره حممد بن سعد يف الطبقة اليانية من أهل ، هممران اجلوين و ريوأبو ع، واحلجاج بن أيب أرملاة، وبدر بن عيامن، املختار

                                                           

 55وذكر املدلسني. ص:  تسمية مشايخ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيي بن عب السسائي ي 1م

 . 111/ 9اليقات   ي 2م

 بترصيف.  512 -511/ 24هتذيي الكامط لإلمام املزى  ي 3م

 . 539/ 5اجلرح والتعديل   ي 4م

 بترصيف.  160 -165/ 12هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 5م

 . 346/ 5اجلرح والتعديل   ي 6م

 بترصيف.  299 -290/ 12هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 0م
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ر أرىض وأبو بك، أراه قد سمع: قاط؟ من أبيهأبو بكر بن أيب موسري سمع : قلت أليب داود: وقاط أبو عبيد اآلجري. ي1مالكوفة

 .ي3مات يف وأية  الد بن عبد اهللم. ي2م"اليقات"يف  ذكره ابن حبانو، عسدهم من أيب بردة بن أيب موسري

الصحين أن أبا موسري رجع بعد . ‘ صاحي رسوط اهلل،  بن سليم أبو موسري األشعري عبد اهلل بن قيا  -5

 يف مخسني رجالوأقام هبا حتري قدم مع األشعريني نحو ، قدومه مكة وحمالفته من حالف من بسي عبد شما إىل بالد قومه

وسفيسة ، فيسة جعفرس: فأتوا معهم وقدم السفيستان معا، فوافقوا  روج جعفر وأصحابه مسها، فألقتهم الرين إىل السجايش، سفيسة

سسة أربع : وقيل .مات بمكة سسة اثستني وأربعني: وقيل، مات أبو موسري بالكوفة. حني فتن  يرب ‘ عىل السبي، األشعريني

: وقيل. ني ومخسنيسسة اثست. وقيل، سسة مخسني: وقيل. تويف سسة تسع وأربعني: وقيل. وهو ابن ثالث وستني سسة، وأربعني

 .ي4مسسة ثالث ومخسني واهلل أعلم

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

 عدمنجد وى هذا احلديث ، ظهر من  الط دراسة اإلسساد أنه صحين وقد أ رجه اإلمام مسلم يف صحيحه كام تقدم

 .ك تؤثر عىل صحة احلديثمعرفة اأسم 

 :احلميث الثالث عشر

َثسَا َهسَّاٌد َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير ِهرٍ : َحدَّ َثسَا َعِبه بتُن ُمست ِل بتِن َيِزيدَ ، َحدَّ ، َمرَ َعنت ابتِن عُ ، َأيِب املَُخاِرِق َعنت ، َعنت الَفضت

ِ َيتََوملَُّؤُه السَّاُس »: ‘ َقاَط َرُسوُط اهللَِّ : َقاَط  َسَخنيت َسَخ َوالَفرت َحُي لَِساُنُه الَفرت ِرُفُه ِمنت َهَذا الَوجت . «إِنَّ الَكافَِر َليُست ِه َهَذا َحِديٌث إِنَّاَم َنعت

ُل بتُن َيِزيَد ُهَو ُكويِفي َقدت  ةِ  َوالَفضت ُ َواِحٍد ِمَن األَئِمَّ ُرويٍف ، َرَوى َعستُه َ ريت سار / يف صفة ال سسن الرتمذيم َوَأُبو املَُخاِرِق َليتَا بَِمعت

 .ي2520حديث رقم  004/ 4 باب ما جا  يف عظم أهل السار

 :الاخريج: أواًل

بسحوه من ملريق أبري عقيل عبد اهلل بن عقيل عن الفضل بن يزيد الياميل عن  5601: ح 422/ 9 أ رجه أمحد يف مسسده -1

 .أبري العجالن املحاريب به

عن الفضل بن يزيد الياميل عن ، أبري عقيل: من ملريق، بسحوه 260: ح، 202: يف املستخي من املسسد ص وعبد بن محيد -2

 .العجالن املحاريب بهأبري 

                                                           

 . 269/ 6الطبقات الكربى أبن سعد   ي 1م

 . 592/ 5  ي 2م

 بترصيف.  145 -144/ 23هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 3م

 بترصيف.  265/ 3 أسد الغابة أبن األثري  ي 4م
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مروان بن معاوية الفزاري عن الفضل بن يزيد الياميل : بسحوه من ملريق، 329: ح 605/ 1والبيهقري يف شعي اإليامن  -3

و ورواه أب: قاط أمحد: ثم قاط البيهقري. بسحوه بسفا الطريق 315: وى البعث والسشور ص. عن أبري العجالن املحاريب به

و املخارق أب: ثم قاط أبو عيسري. عن ابن عمر، عن أيب املخارق، عن الفضل بن يزيد، مسهر عن عب بن، عن هساد، عيسري

 .يف الكسري وذكره البخاري، إنام هو أبو العجالن املخارق، وهذا  لط: قاط الشيخ أمحد، ليا بمعرويف

 :مند الرتمذيدرامة : ثانيًا

، امةمحاد بن أس: روى عن. أبو الرسي الكويف، هساد بن الرسي بن مصعي بن أيب بكر التميمي الدارمي -1

وأمحد ، اقونوالب، "أفعاط العباد "يف  البخاري: وروى عسه. و ريهم وعب بن مسهر، ورشي  بن عبد اهلل، وسفيان بن عييسة

: فقاط، وسئل عن هساد سمعت أبا داود: وقاط أبو عبيد اآلجري. ي1مصدوق: قاط أبو حاتم. و ريهم. بن مسصور الرمادي

وذكره ابن . ةثق: وقاط السسائي. ثم يسأله عن األهل، ما رأيت وكيعا يعظم أحدا تعظيمه اساد: يقوط سمعت قتيبة بن سعيد

 .ي3ميوم من شهر ربيع اآل ر سسة ثالث وأربعني ومائتني ومات يوم األربعا  ر ر. ي2م"اليقات"يف  حبان

عيل بن وإسام، إسامعيل بن أيب  الد: روى عن. أبو احلسن الكويف قاأ املوصل، القريش عب بن مسهر -2

د بن الرسي وهسا، وإسامعيل بن اخلليل، الوراق إسامعيل بن أبان: روى عسه. و ريهم. الياميلوالفضل بن يزيد ، مسلم املكي

ير يف أثبت من أيب معاوية الرض، عب بن مسهر صالن احلديث: عن أبيه، قاط عبد اهلل بن أمحد بن حسبل. و ريهم التميمي

عب بن : فقاط؟ عب بن مسهر أحي إلي  أو أبو  الد األمحر: قلت ليحيري بن معني: وقاط عيامن بن سعيد الدارمي. احلديث

يف  وذكره ابن حبان. ثقة: وقاط السسائي. ي5مثقة، صدوق: وقاط أبو زرعة. ي4مثقة: وقاط أمحد بن عبد اهلل العجب. مسهر أحي إيل

 .ي0ممات سسة تسع وثامنني ومائة، ي6م"اليقات"

وأيب ، موىل ابن عباس وعكرمة، عامر الشعبي: روى عن. البجب الكويف: ويقاط، الفضل بن يزيد الياميل -3

وأبو معاوية  ،عب بن مسهرو، أبو عقيل عبد اهلل بن عقيل اليقفي: روى عسه. وأيب املخاريف إن كان حمفوظا، عجالن املحاريب

                                                           

 . 120/ 9اجلرح والتعديل   ي 1م

 . 246/ 9  ي 2م

 . بترصيف 313 – 311/ 30هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 3م

 . 152/ 2اليقات للعجىل   ي 4م

 . 204/ 6اجلرح والتعديل   ي 5م

 . 214/ 0  ي 6م

 بترصيف.  122 -125/ 21هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 0م
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روى عسه  ري واحد من : وقاط الرتمذي. ي1مكويف ثقة: قاط أبو زرعة. ومروان بن معاوية الفزاري، الرضير حممد بن  ازم

 .ي2ميف اليقات وذكره ابن حبان، ثقة: وقاط احلاكم أبو عبد اهلل. األئمة

ليا : وقاط، روى له الرتمذي. يزيد الياميلالفضل بن : روى عسه. عبد اهلل بن عمر: روى عن. أبو املخارق  -4

ن عمر روى عن عبد اهلل ب. حدييه يف الكوفيني، العبدي: ويقاط، أبو املخارق مغرا  العيذي: وقاط احلاكم أبو أمحد. بمعرويف

حاريب أبو العجالن امل: وقاط العجب، هكذا قاط. واحلسن بن عبيد اهلل السخعي، روى عسه أبو إسحاق السبيعي. بن اخلطاب

وأبو السرض ، عن مروان بن معاوية وقاط حييري بن معني. ي4مأنه كان يف جيش ابن الزبري وذكر ابن عبد الرب، ي3مشامي تابعي ثقة

تسبيه عليه يف وقد تقدم ال، عن ابن عمر وهو الصواب، عن أيب عجالن املحاريب، مجيعا عن الفضل بن يزيد عن أيب عقيل اليقفي

 .ي5مترمجة أيب عجالن املحاريب

إن إسالمه  :وقد قيل، أسلم مع أبيه وهو صغري ك يبلغ احللم. القريش العدوي عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب -5

عوا عىل أنه ك وأمج. فظن بعض الساس أن إسالمه قبل إسالم أبيه، وأ يصن وإنام كانت هجرته قبل هجرة أبيه. قبل إسالم أبيه

. يبلغ احللم مع  ريه ممن ك ‘ رده رسوط اهلل: وقيل. شهدها: فقيل، وا تلفوا يف شهوده أحدا، فرده ‘ استصغره السبي، يشهد بدرا

فتن و، وشهد الريموك، أمجعنيرىض اهلل عسهم  وشهد  زوة مؤتة مع جعفر بن أيب ملالي، والصحين أن أوط مشاهدة اخلسدق

نزط  ‘ وحتري إن السبي ،ويصب يف كل مكان صىل فيه، حتري إنه يسزط مسازله، ‘ وكان كيري األتباع آلثار رسوط اهلل. وإفريقية، مرص

 ي6متويف عبد اهلل بن عمر سسة ثالث وسبعني. فكان ابن عمر يتعاهدها باملا  لئال تيبا، حتت شجرة

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

إسساده : 104، 103/ 5يف حتقيقه ملسسد اإلمام أمحد  قاط الشيخ شعيي األرناؤوط. صحينتبني من دراسة اإلسساد أنه 

يف  وابن أيب حاتم 1/116/ 4يف الكبري  وترمجه البخاري، واحلاكم و ريمها وثقه أبو زرعة، ثقة: الفضل بن يزيد الياميل، صحين

ضم اليا  امليلية وختفيف امليم ور ره أم "الياميل". 69/ 2/ 3اجلرح والتعديل  سبه إىل : ب سلم بن ك"ن قبيلة ، "عيثاملة بن أ

الكسري رقم  وترمجه البخاري يف، شامي تابعي ثقة: أبو العجالن املحاريب. وهي التي يسسي إليها املربد صاحي الكامل، من األزد

عن هساد عن عب  342 - 341: 3 واحلديث رواه الرتمذي. "كان يف جيش ابن الزبري": وقاط، "مرسمع ابن ع": وقاط 560

                                                           

 . 69/ 0اجلرح والتعديل   ي 1م

 . 260/ 23، وانظر: هتذيي الكامط لإلمام املزي  312/ 0  ي 2م

 . 416/ 2اليقات للعجب   ي 3م

 . 1425/ 3 بالكسري أبن عبد الرباأستغسا  يف معرفة املشهورين من محلة العلم  ي 4م

 . 166/ 12 . وهتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر264/ 34هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 5م

 بترصيف.  240 -236/ 3 أسد الغابة يف معرفة الصحابة أبن األثري  ي 6م
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سهر ضل بن يزيد عن أيب املخارق عن ابن عمر" بن م ثم ، "أيب العجالن"بدط  "خارقأبا امل"فذكر ، مرفوعا  بسحوه "عن الف

هذا الوجه": قاط وأبو املخارق ليا . األئمةوالفضددل بن يزيد كويف روى عسه  ري واحد من . هذا حديث إنام نعرفه من 

ة ويف التهذيي يف ترمج، وإما أ طأ شيخه هساد بن الرسي،  طأ الرتمذيفإما أ، وقد أملبقوا عىل أن هذا وهم و طأ! ، "بمعرويف

ورواه مسجاب بن ، كذا قاط": قاط، "عن أيب املخارق"وفيها ، بعد أن ذكر رواية الرتمذي، 166 - 165: 12أيب العجالن 

ضل ابن يزيد ]عن أيب العجالن[، رث عن ]عب بن[ااحل سهر عن الف صواب، م صوب: [ابن حجرقلت ]القائل . وهو ال ه وكذا 

يحا  زدناها تصددح، وزيادة ]عىل بن[. "ونقل عن رسيع احلافظ أنه ليا عن رسددوط اهلل هبذا اإلسددساد إأ هذا احلديث، البيهقي

ضنفإن حذفهام  ط، لكالم التهذيي ضا  ]عن أيب عجالن[ ألهنا هي موضع اأستدأط. أ مطبعي وا والراجن عسدي ، وزدنا أي

:  بعد اإلشددارة إىل هذا احلديث قاط 226: 12ويف التهذيي أيضددا  يف ترمجة أيب املخارق . أهنا سددقطت من الساسددخ أو الطابع

 ."وقد تقدم التسبيه عليه، صوابه أبو العجالن املحاريب"

عبد "ولكسه جعل الصحايب ، ونقل كالمه، من رواية الرتمذي 232 - 230: 4ملسذري يف الرت يي والرتهيي وذكره احلافظ ا

إن : اهلل قاط رسوط:  قاطعبد اهلل بن عمرو بن العايص سمعت: رواه الفضل بن يزيد عن أيب العجالن قاط": ثم قاط، "اهلل بن عمرو

 .وهو الصواب، و ريه أ رجه البيهقي. الكافر ليجر لسانه فرسخني يوم القيامة يتوملؤه الساس

قد و. يف الكسري ذكره البخاري، وإنام هو أبو العجالن املحاريب، وهم -أبو املخارق ليا بمعرويف: وقوط الرتمذي

ديث وهو يف الرتمذي من ح،  صوصا  وأنه نسبه للرتمذي، "بن العاص عبد اهلل بن عمرو"وهم املسذري يف جعل الصحايب 

سسد، عبد اهلل بن عمر سسد عبد اهلل بن عمرو، كام هسا يف امل يذكروا  وأن البخاري و ريه ك، ويؤيده أن اإِلمام أمحد ك يذكره يف م

  :ويف اللسددان. يطؤونه ويدوسددونه: "اسيتوملؤه الس". إنام ذكروا روايته عن ابن عمر، رواية أليب العجالن عن ابن عمرو

 ."توملأه ووملأه كوملئه"

 .كيريعدد فظهر أن أبا املخارق  ري جمهوط وإنام روى عسه 

 :شرع رابعاحلميث ال

ُن ِديسَاٍر الُكويِفه َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير ِسُم بت َثسَا الَقا ُلويِله : َحدَّ سَّ ُصوٍر ال ُن َمست َحاُق بت ست َثسَا إِ َعنت َعبتِد  ،الُكويِفه َحدَّ

ٍب  ِن َحرت اَلِم بت سَّ َِن َأيِب َ الِدٍ ، ال محت ِن َعبتِد الرَّ ِن َأيِب مَللتَحةَ ، َعنت َيِزيَد بت َحاَق بت ست ِن إِ هِ ، َعنت ُعَمَر بت ُس : َقاَط ، َعنت َأبِيَها، َعنت ُأمد وُط َقاَط َر

ُت الَعاملُِا َثاَلث ا»: ‘ اهللَِّ تتُه َوإِنت ِشئتَت َفاَل َفإِنت َزاَد ، ُيَشمَّ سَاُدُه جَمتُهوٌط »: «َفإِنت ِشئتَت َفَشمد  لرتمذيسسن ام «َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي َوإِست

 .ي2044: ح 25/ 5 يف اآلداب / باب ما جا  كم يشمت العاملا
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 :الاخريج: أوال

عبد السالم بن  عن، مال  بن إسامعيل: ملريقمن ، بلفظ مقارب، 5036: ح، 302/ 4أ رجه أبو داود  -1

رفاعة  محيدة أو عبيدة بست عبيد بن، عن أمه، مللحة بن أيب عن حييري بن إسحاق بن عبد اهلل، عن يزيد بن عبد الرمحن، حرب

 .به، الزرقي عن أبيها

عن عبد السالم  أبري نعيم: من ملريق، بلفظ مقارب، 252: ح 222: وابن السسري يف عمل اليوم والليلة ص -2

عن ، لزرقيامحيدة أو عبيدة بست رفاعة ، عن أمه، أيب مللحة عن حييري بن إسحاق بن عبد اهلل، عن أيب  الد الداأين، بن حرب

 .به رىض اهلل عسه أبيها عبيد بن رفاعة

عن ، ااييم بن  لف: من ملريق، بلفظ مقارب 624: ح 533: ص. وأ رجه أبو بكر البزاز يف الغالنيات -3

 .به، القاسم بن زكريا بن ديسار

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

وإسحاق  ،أمحد بن املفضل احلفري: روى عن. أبو حممد الطحان الكويف، بن زكريا بن ديسار القريشالقاسم  -1

كره ابن وذ. ثقة: قاط السسائي. و ريهم، وابن ماجه، والسسائي، والرتمذي، مسلم: وروى عسه، و ريهم، السلويل بن مسصور

تقديم بوأظن السبعني ، سسة مخا وثالثني، مات وله مخسة وتسعون سسة: قلت: وقاط احلافظ ابن حجر، ي1ماليقات"يف  حبان

 .ثقة من احلادية عرشة مات يف حدود اخلمسني: ي3موقاط يف التقريي. ي2موذكر  ريه أنه مات يف حدود اخلمسني واملائتني، السني

بد وع، إبراهيم بن سعد الزهري: روى عن. أبو عبد الرمحن الكويف، موأهم، السلويل إسحاق بن مسصور -2

وحممد بن حاتم بن ، القاسم بن زكريا بن ديسار الكويف، عباس بن حممد الدوري: وروى عسه، و ريهم، السالم بن حرب

قاط حممد و. مات سسة أربع: وقاط البخاري، ليا به بأس: عن حييري بن معني، قاط عيامن بن سعيد الدارمي. و ريهم، ميمون

                                                           

 352 -351/ 23هتذيي الكامط   ي 1م

 . 314/ 2، وانظر: هتذيي التهذيي  12/ 6  ي 2م

 450ص:   ي 3م
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وكان ، كويف ثقة": قاط العجب": قلت: وقاط احلافظ. ي1ممات سسة مخا ومائتني: والرتمذي، وأبو داود، بن عبد اهلل بن نمري

 .ي3م"اليقات"يف  وذكره ابن حبان، ي2م"وقد كتبت عسهد فيه تشيع 

، فروة أيب بن إسحاق بن عبد اهلل: روى عن. أبو بكر الكويف، عبد السالم بن حرب بن سلم السهدي املالئي -3

ن وإسحاق ب، وأمحد بن حسبل، أمحد بن إشكاب الصفار الكويف: وروى عسه، و ريهم، و الد احلذا ، وأيوب السختياين

وسألته عن عبد  ،سمعت عبد اهلل بن املبارك: عن احلسن بن عيسري، عبد اهلل بن أمحد بن حسبلقاط ، و ريهم، السلويل مسصور

حييري بن  عن، وقاط عيامن بن سعيد الدارمي. فقد أهلكه، قد عرفته: ان إذا قاطوك. قد عرفته: فقاط، السالم بن حرب املالئي

. ثقة حافظ: وقاط الرتمذي. ي5مثقة صدوق: حاتموقاط أبو . ليا به بأس يكتي حدييه: عن حييري: وقاط  ريه. ي4مصدوق: معني

، ط البخاريوقا. ومات سسة سبع وثامنني ومئة وكان خيضي باحلسا ، ولد سسة إحدى وتسعني: قاط حممد بن احلجاج الضبي

 .ي6ممات سسة ست أو سبع وثامنني ومائة: عن أيب نعيم

حاق أيب إس: روى عن. الداأين األسدي الكويف يقاط اسمه يزيد بن عبد الرمحن بن أيب سالمة أبو  الد -4

، حرب وعبد السالم بن، واليوري، شعبة: وعسه، و ريهم، مللحة بن أيب وعمر وحييري ابسي إسحاق بن عبد اهلل، السبيعي

أبو  وقاط احلاكم، صدوق ثقة: وقاط أبو حاتم، وكذا قاط السسائي، ليا به بأس: عن ابن معني قاط عيامن الدارمي، و ريهم

، مسكر احلديث :وقاط ابن سعد: وقاط أبو إسحاق احلريب، أ بأس به: وقاط أمحد بن حسبل: قلت، أ يتابع يف بعض حدييه: أمحد

اعة  الف اليقات يف الروايات حتري إذا سمعها املبتدي يف هذه الصس، فاحش الوهم، كان كيري اخلطأ: يف الضعفا  نوقاط ابن حبا

له أحاديث صاحلة : وقاط ابن عدي، ي0مأو مقلوبة أ جيوز اأحتجاج به إذا وافق فكيف إذا انفرد باملعضالت، علم أهنا معمولة

                                                           

 409 -402/ 2هتذيي الكامط  ي 1م

 . 220/ 1اليقات للعجىل   ي 2م

 . 251/ 1، وانظر: هتذيي التهذيي  112/ 2  ي 3م

 . 156ي ص: تاريخ ابن معني مرواية عيامن الدارمي ي 4م

 . 40/ 6اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 5م

 بترصيف.  62 -66/ 12، وانظر: هتذيي الكامط  66/ 6التاريخ الكبري  ي 6م

 . 105/ 3 اناملجروحني أبن حب  ي 0م
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إن األئمة املتقدمني شهدوا : وقاط احلاكم، ي1موأروى الساس عسه عبد السالم بن حرب ويف حدييه لني إأ أنه مع ليسه يكتي حدييه

 .ي2مليا بحجة: وقاط ابن عبد الرب، له بالصدق واإلتقان

: سهروى ع. ‘ أمه عن أبيها عن السبي: روى عن. مللحة األنصاري املدين بن أيب عمر بن إسحاق بن عبد اهلل -5

وقاط يف . ي3محسن: وقاط، رواه عن القاسم بن زكريا: قاط املزى بعد روايته اذا احلديث. أبو  الد يزيد بن عبد الرمحن الداأين

حاق قد روى إس. يف تشميت العاملا ‘ عن السبي، عن أبيها، أمه: عن. عمر بن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب مللحة: موملن ر ر

جمهوط احلاط من السابعة تقريي : وقاط احلافظ ابن حجر. ي4معن زوجته محيدة بست عبيد بن رفاعة، مللحة بن عبد اهلل بن أيب

 ،عن زوجته يف تشميت العاملا: ويقاط، عمر بن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب مللحة عن أمه: وقاط يف موملن ر ر، ي5مالتهذيي

 .ي6مفلم أقف عىل اسمها، وأما زوجته، تقدمت، بست عبيد بن رفاعةمحيدة : فهي، فأما أمه

روت . مللحة بن أيب زوجة إسحاق بن عبد اهلل، أم حييري املدنية، محيدة بست عبيد بن رفاعة األنصارية الزرقية -6

بد اهلل وابسها حييري بن إسحاق بن ع، زوجها إسحاق بن عبد اهلل بن أيب مللحة: روى عسها، كبشة بست كعي بن مال   التها: عن

ها يف تشميت عن أبي، عن أمه، وروى عمر بن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب مللحة. عن أمه محيدة أو عبيدة: بن أيب مللحة ويف حدييه

:  وقاط سائر أصحاب مال. محيدة بالفتن: عن مال ، األندليس وقاط حييري بن حييري. ي0ماليقات "يف  ذكرها ابن حبان. عاملاال

 .ي2ممحيدة بالضم

براهيم إ ووالد، أ و معاذ بن رفاعة، العجالن األنصاري الزرقي املدينعبيد بن رفاعة بن رافع بن مال  بن  -0

، عة بن رافعوأبيه رفا، وعن رافع بن  ديج، مرسال ‘ السبي: روى عن. عبيد اهلل أيضا: ويقاط فيه، بن عبيد بن رفاعة وإ وته

وعروة  ،وعبد الواحد بن أيمن، وإسامعيل بن عبيد بن رفاعة، إبراهيم بن عبيد بن رفاعة: ابساه: روى عسه. وأسام  بن عميا

                                                           

 . 162/ 9الكامل يف ضعفا  الرجاط أبن عدى   ي 1م

 . 23 – 22/ 12 هتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر  ي 2م

 . 203،  202/ 21هتذيي الكامط  ي 3م

 96،  95/  35هتذيي الكامط  ي 4م

 410ص:   ي 5م

 . 063التقريي. ص:   ي 6م

 . 250/ 6  ي 0م

 . 159/ 35هتذيي الكامط  ي 2م
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و عبيدة بست عبيد أ، وابسته محيدة ،نجين وأبو نجين والد عبد اهلل بن أيب، وأبو أمية األنصاري، ومعمر بن أيب حبيبة، بن عامر

 كتاب يف ذكره ابن حبان. وهي من أقرانه وعمرة بست عبد الرمحن، بن أيب مللحة بن رفاعة وهي أم حييري بن إسحاق بن عبد اهلل

 وقاط البغوي، ي2م‘ خمتلف فيه قيل أنه أدرك السبي: يف الصحابة وقاط قلت ذكره أبو نعيم: قاط احلافظ ابن حجرو. ي1م"اليقات"

فذكر  ،كسا يف جملا فيه زيد بن ثابت: من ملريقه قاط ويؤيد ذل  ما أ رجه الطحاوي، انتهري ‘ إنه ولد يف عهد السبي: يقاط

فهذا يدط  ي3م". . أرسل إىل زيد بن ثابت احلديثف، فقام رجل من املجلا فذكر ذل  إىل عمر، الذي جيامع وأ يسزط ": مسألة

لم يف وذكره مس، حتري حيرض جملا زيد بن ثابت ويضبط هذه القصة، عىل أنه كان يف زمن عمر ابن عرش سسني أو نحوها

 .ي4مالعجب مدين تابعي ثقةوقاط ، الطبقة األوىل من التابعني

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

، وإسدساده جمهوط، هذا حديث  ريي: قاط فيه الرتمذي، ضددعيفحكم اإلمام السووي عليه بأنه  احلافظ ابن حجر نقل

وأما وصددف الرتمذي ، إذ أ يلزم من الغرابة الضددعف، إملالقه عليه الضددعف ليا بجيد -ابن حجر أي احلافظ  -: قلت

وإهبام  ،وإنام وقع يف روايته تغيري اسم بعض رواته، فإن معظمهم موثقون، فلم يرد مجيع رجاط اإلسساد، إسساده بكونه جمهوأ  

، اثم ا تلف، من ملريق عبد السددالم بن حرب عن يزيد بن عبد الرمحن والرتمذي أ رجاه معا   وذل  أن أبا داود، اثسني مسهم

وهذا إسساد  ،ففيها عن حييري بن إسحاق بن أيب مللحة عن أمه محيدة أو عبيدة بست عبيد بن رفاعة عن أبيها: فأما رواية أيب داود

سن سأبيسه، ح سل كام  صحين، واحلديث مع ذل  مر سالم بن حرب من رجاط ال هو و، ويزيد هو أبو  الد الداأين، وعبد ال

  ،وأمه محيدة روى عسها أيضددا زوجها إسددحاق بن أيب مللحة، وحييري بن إسددحاق وثقه حييري بن معني، صدددوق يف حفظه يش 

صحابة، يف ثقات التابعني حبانبن اوذكرها  قاله بن ، له رؤيةو، ‘ لكونه ولد يف عهد السبي، وأبوها عبيد بن رفاعة ذكروه يف ال

سكن سامعه: قاط، ال صن  سلةروايت: وقاط البغوي، وك ي سائي، ه مر أما رواية و، و ريمها وحدييه عن أبيه عسد الرتمذي والس

وكأنه ك يمعن ، وأ أباها، وك يسددم أمه، كذا سددامه عمر، ففيها عن عمر بن إسددحاق بن أيب مللحة عن أمه عن أبيها: الرتمذي

ه فقد أ رج، حييري بن إسددحاق أ عمر: وأن الصددواب، ليا بمجهوطوقد تبني أنه ، إنه إسددساد جمهوط: فمن ثم قاط، السظر

سفيان و سن بن  سسيااحل سالم بن حرب فقالواو ريهم  وأبو نعيم بن ال سحاق: من ملريق عبد ال ، محيدة: الواوق، حييري بن إ

                                                           

 . 206 – 205/ 19، وانظر: هتذيي الكامط لإلمام املزي  133/ 5  ي 1م

 1902/ 4معرفة الصحابة ألبري نعيم   ي 2م

 حتت مسسد: رفاعة بن رافع، عن أيب بن كعي 21096. ح: 22/ 35أ رجه أمحد يف مسسده   ي 3م

 . 65/ 0 ، وانظر: هتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر 116/ 2اليقات   ي 4م
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صلة نه دعا  بخري وأل، وإن كان فيه جمهوط لكن يسدتحي العمل به، هذا احلديث: بن العريباوقاط ، وهو املعتمد، بغري شد 

 .606، 605/ 10البارى فتن ، فاألوىل العمل به واهلل أعلم، وتودد للجليا

جم وهو نفسدده أثبتها حيسام تر الرتمذيلكسه نفري اجلهالة التي حكم هبا اإلمام ، أ مزيد عليه وكالم احلافظ ابن حجر

عن عمر  وكذل  يف توهيم الرتمذي يف روايته، جمهوط احلاط: فقاط. مللحة األنصاري املدين بن أيب لعمر بن إسحاق بن عبد اهلل

صواب ما سحاق وقاط ال سحاق رواه أبو داود بن إ سحاق عن أمه ، عن حييري بن إ إأ أن اإلمام املزى أثبت رواية عمر بن إ

 فا تلف فيه مال  بن إسددامعيل. : 232/ 11وقاط يف حتفة األرشايف . كام يف هتذيي الكامط وقد تقدموكذل  ابسها حييري 

 .يف تسمية شيخ يزيد بن عبد الرمحن هل هو حييري أو عمر ومها أ وان وأمهام هي محيدة وإسحاق بن مسصور

/  4 أ رجه أبو داود، وله شاهد عن سلمة بن األكوع، من ضعف الرواية فخالصة القوط ما حكم به اإلمام الرتمذي

 .3014: ح 1223/ 2وابن ماجه. 5030: ح 302

 :عشر ام احلميث اخل

َثسَا ُقَتيتَبةُ : قاط وى اإلمام الرتمذير ُن َوكِيعٍ ، َحدَّ يَاُن بت ُسفت َؤايِسه : َقاَأ ، َو َِن الره محت ُن َعبتِد الرَّ يتُد بت َثسَا مُحَ َسِن بتِن َعنت ، َحدَّ  احلَ

الٍِن  دٍ ، صددَ ِن َحيَّانَ ، َعنت َهاُروَن َأيِب حُمَمَّ ب ا»: ‘ السَّبِيه َقاَط : َقاَط ، َعنت َأَناٍ ، َعنت َقَتاَدةَ ، َعنت ُمَقاتِِل بت  َقلت
ٍ
رِن َوَقلتُي الُقرت ، إِنَّ لُِكلد يَشت 

اٍت ، يا َ َمرَّ رِن َعرشددت ِن َعبتِد »: «َوَمنت َقَرأَ يا َكَتَي اهللَُّ َلُه بِِقَراَ هِتَا ِقَراَ َة الُقرت يتِد بت ِرُفُه إِأَّ ِمنت َحِديِث مُحَ َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي َأ َنعت

َنِ  محت هِ َوبِال، الرَّ ِرُفوَن ِمنت َحِديِث َقَتاَدَة إِأَّ ِمنت َهَذا الَوجت ةِ َأ َيعت َ رصت َشيتٌخ جَمتُهوٌط َوَهاُروُن َأبُ . بَ ٍد  ُد بتُن « و حُمَمَّ َثسَا َأُبو ُموَسري حُمَمَّ َحدَّ

اِرِميه َقاَط : امُلَيسَّري َقاَط  َسِعيٍد الدَّ ُن  َُد بت َثسَا َأمحت َثسَا ُقَتيتَبةُ : َحدَّ َنِ عَ ، َحدَّ محت ِن َعبتِد الرَّ يتِد بت يِق َويِف الَباِب َعنت َأيِب بَ ، هِبََذا، نت مُحَ دد صد ٍر ال ، كت

َضِعيٌف » سَاُدُه  ست سَادِهِ َوإِ ست ِصنه ِمنت ِقَبِل إِ َرةَ « َوَأ َي ضائل القررن / باب ما جا  يف سسن الرتمذيم . َويِف الَباِب َعنت َأيِب ُهَريت  يف ف

 .ي2220: ح 162/ 5 فضل يا

 :الاخريج: أواًل

 .به، عن محيد بن عبد الرمحن، حممد بن سعيد: بلفظ مقارب من ملريق، 3459: ح 2149/ 4يف السسن  أ رجه الدارمي -1

أبري عبد اهلل حممد بن الفضل داود بن احلسني و: بلفظ مقارب من ملريق2233: ح 94/ 4والبيهقري يف شعي اإليامن  -2

 .به قتيبة بن سعيد عن، الزاهد

: من ملريق، الشطر األوط مسه بلفظ مقارب، 0222: ح، 409/ 13أ رجه البزار يف مسسده املسمري البحر الز ار  -3

 .به، قتيبة عن، إسامعيل بن عبد اهلل
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 عب بن عبد العزيز عن قتيبة بن سعيد: ملريقمن ، بلفظ مقارب، 1035: ح 130/ 2والقضاعي يف مسسد الشهاب  -4

 .به

أمحد بن شعيي عن : بلفظ مقارب من ملريق، الشطر األوط مسه، 1009: ح، 904/ 3والدوأيب يف الكسري واألسام   -5

 .به، قتيبة بن سعيد

، أمحد بن سعيد الدارمي: من ملريق، الشطر األوط مسه بلفظ مقارب، 24: ح 92: ص، يف املزكياتوأبو إسحاق املزكري  -6

 .به عن قتيبة بن سعيد

ن عن قتيبة ب سعيد الدارميأمحد بن : الشطر األوط مسه بلفظ مقارب من ملريق، 562: ح 153/ 1يف أماليه  والشجري -0

حممد : من ملريق 500: وأ رجه ح، عب بن مليفور السسوي عن قتيبة بن سعيد به: من ملريق 569: وأ رجه ح. به سعيد

 .بألفاظ مقاربة بن  الي التسرتي عن قتيبة بن سعيد به

 السيسابوري أمحد بن سعيد الدارمي: من ملريق، بلفظ مقارب، الشطر األوط مسه 329/ 4البغدادى يف تارخيه واخلطيي  -2

 .به عن قتيبة بن سعيد

 لعباس الرساج عن قتيبة بن سعيدأبري ا: من ملريق، بلفظ مقارب 12402: ح، 102/ 60وابن عساكر يف تاريخ دمشق  -9

 .به

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

، ن سعيد املدينإبراهيم ب: روى عن. البلخي أبو رجا ، بن مجيل بن ملريف بن عبد اهلل اليقفي قتيبة بن سعيد -1

.  ريهمو، وأمحد بن سعيد الدارمي، امعة سوى ابن ماجهاجل: روى عسه. و ريهم، وإسامعيل بن جعفر، وإسامعيل بن أيب أويا

وقاط أمحد  .هو ر ر من سمع من ابن ايعة: وقاط، ذكر قتيبة فأثسري عليه - أمحد بن حسبل: يعسي، وسمعته: قاط أبو بكر األثرم

مات سسة . صدوق: وقاط ابن  راش. صدوق: زاد السسائي. ثقة: والسسائي، ي1محاتم وأبو، بن معنيعن حييري ، بن أيب  ييمة

 ي2مأربعني ومائتني

د الرمحن ومحيد بن عب، أبيه وحييري القطان: روى عن. الروايس أبو حممد الكويف بن اجلراح سفيان بن وكيع -2

وقاط  ،ألشيا  لقسوهفيه يتكلمون : قاط البخاري، و ريهم، وبقي بن خملد، وابن ماجة، الرتمذي: وعسه. و ريهم، الروايس

كان سفيان  :يل لهق، صاحلا   أبوه رجال  ان ك: قاط؟ قيل له كان يكذب، أ يشتغل به: فقاط؟ عسه با زرعةسألت أ: ابن أيب حاتم

                                                           

 . 140/ 0ااجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 1م

 . بترصيف 520 – 523/ 23هتذيي الكامط  ي 2م
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: لتق، تويف سسة سبع وأربعني ومائتني: قاط البخاري، ي2ملني: فقاط؟ سئل أيب عسه: قاط عبد الرمحن، ي1منعم: قاط؟ يتهم بالكذب

، ي4مإأ أنه ابتب بوراقه صدوقا   فاضال   كان شيخا  : وقاط ابن حبان، ي3مليا بيش : وقاط يف موضع ر ر، ليا بيقة: السسائيوقاط 

كان له وراق يلقسه من : ويقاط، وإنام بالؤه أنه كان يتلقن: وقاط ابن عدي، ي5ممن التحديث عسه متسع أبو داودا: وقاط اآلجري

 .ي6مقوم يف اإلسسادقوما  بأو يبدط ، وحديث مرسل فيوصله، حديث موقويف فريفعه

بن  احلسن بن صالن: روى عن. أبو عويف الكويف، الرمحن الرؤايسبن عبد  محيد بن عبد الرمحن بن محيد -3

تيبة بن وق، ن اجلراحب وسفيان بن وكيع، أمحد بن حممد بن حسبل: روى عسه. و ريهم، بن معاوية وزهري، ومحاد بن زيد، حي

إسحاق بن  وقاط. ووصفه بخري، عىل محيد الرؤايس أثسري أبو عبد اهلل أمحد بن حسبل: قاط أبو بكر األثرم. و ريهم، سعيد

 بن حباناوذكره . ي0مقل من رأيت ميله: عن أيب بكر بن أيب شيبة، وقاط أبو بكر بن أيب  ييمة. ثقة: عن حييري بن معني، مسصور

 .ي9ميف ر ر سسة اثستني وتسعني ومائةمات  ي2م"اليقات"يف 

وعمرو ، يهأب: روى عن. بن حي وهو حيان بن شفري بن هسري بن رافع اامداين اليوري احلسن بن صالن بن صالن -4

حييري  قاط. و ريهم، ووكيع بن اجلراح، ومحيد بن عبد الرمحن الراويس بن املباركا: وعسه. و ريهم، وهارون أيب حممد، بن ديسار

بت يف احلديث أث، كان زائدة جيلا يف املسجد حيذر الساس من ابن حي: وقاط برش بن احلارث، كان اليوري يس  الرأي فيه: القطان

وقاط أبو  ،اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد: وقاط أبو زرعة، ثقة مأمون: عن حييري بن معني وقاط إبراهيم بن اجلسيد، من رشي 

 .ي11متسع وستني ومائةمات سسة  وقاط أبو نعيم، ثقة: وقاط السسائي، ي10مثقة حافظ متقن: حاتم

                                                           

 . 404/ 2 الرازي الضعفا  أليب زرعة ي 1م

 . 232/ 4اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 2م

 . 55ص:  للسسائيالضعفا  واملرتوكون  ي 3م

 . 359/ 1 املجروحني أبن حبان  ي 4م

 . 95يف اجلرح والتعديل ص:  السجستاين أبا داود سؤاأت أيب عبيد اآلجري ي 5م

 بترصيف.  .124،  123/ 4 ، وانظر: هتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر 422/ 4الكامل يف ضعفا  الرجاط أبن عدى   ي 6م

 . 225/ 3اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 0م

 . 194/ 6  ي 2م

 . بترصيف 302 – 306/ 0هتذيي الكامط   ي 9م

 . 12/ 3اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 10م

 بترصيف.  229 -2/225هتذيي التهذيي  ي 11م
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إن لكل يش  قلبا وقلي القررن  ": عن أنا حديث، عن قتادة، مقاتل بن حيان: روى عن. حممد هارون أبو -5

 .جمهوطي2موقاط الذهبري يف الكاشف. ي1مجمهوط: وقاط، روى له الرتمذي. احلسن بن صالن بن حي: روى عسه. "يا

ابن دعامة  ادةوقت، أنا والربيع بن، احلسن البرصي: روى عن. أبو بسطام البلخي، السبطي مقاتل بن حيان -6

ن ع قاط إسحاق بن مسصور. وهارون أبو حممد و ريهم، وعبد احلميد بن حبيي، عبد اهلل بن املبارك: وروى عسه، و ريهم

: فقاط ،ي أنه ذكر مقاتل بن حيانالطاملر حدثسا مروان بن حممد: وقاط عبد السالم بن عتيق. ثقة: وأبو داود، حييري بن معني

 ي3م"اليقات" يف وذكره ابن حبان. صالن: وقاط الدارقطسي. ليا به بأس: وقاط السسائي. ثقة

 بن وعبد اهلل، أنا بن مال : روى عن. بن قتادة بن عزيز أبو اخلطاب السدويس البرصي بن دعامة قتادة -0

: ريينوقاط ابن س، و ريهم. ومقاتل بن حيان، وعكرمة، سعيد بن املسيي: وروى عسه، و ريهم، وأيب سعيد اخلدري، رسجا

وذكر قتادة فأملسي يف ذكره فجعل يسرش من علمه وفقهه ومعرفته  سمعت أمحد بن حسبل: ط أبو حاتموقا، قتادة هو أحفظ الساس

عن حييري بن  روقاط إسحاق بن مسصو، باأ تاليف والتفسري ووصفه باحلفظ والفقه وقاط قلام جتد من يتقدمه أما امليل فلعل

 .ي5ممات سسة سبع عرشة ومائة، ي4مقتادة من أعلم أصحاب احلسن: وقاط أبو زرعة، ثقة: معني

 .تقدم أنا بن مال  رىض اهلل عسه -2

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

ذل   وله فوق، وضعف سفيان بن وكيع، جلهالة هارون أبري حممد من  الط دراسة اإلسساد ظهر ضعفه كام وصفه اإلمام الرتمذي

عن محيد ابن عبد  ،وابن أيب شيبة، سألت أيب عن حديث رواه قتيبة ابن سعيد: طفقا، علة ذكرها أبو حاتم فيام رواه عسه ابسه عبد الرمحن

، ييام وقلي القررن، إن لكل يش  قلي: عن السبي، عن أنا، عن قتادة، عن مقاتل، عن هارون أيب حممد، عن احلسن بن صالن، الرمحن

وهو حديث  ،رأيت هذا احلديث يف أوط كتاب وضعه مقاتل بن سليامن، مقاتل بن سليامن: هذا هو مقاتل: قاط أيب؟ كذا قاط. . .، ومن قرأ

وللمتن . 509، 502/ 4أبري حاتم  اجلرح والتعديل أبن. أبو الزبري: وأكرب من قتادة: قاط؟ مقاتل أدرك قتادة: قلت أليب. باملل أ أصل له

أ رجه ، وأبري بن كعي رىض اهلل عسه، 3620: ح 1023/ 2يف سسسه  أ رجه الدارمي، رىض اهلل عسهعن أبري هريرة بسسد ضعيف شاهد 

 .1036: ح 130/ 2القضاعي يف مسسد الشهاب 

                                                           

 . 121/ 30هتذيي الكامط  ي 1م

 332/ 2 ي 2م

 . بترصيف 433 – 430/ 22، وانظر: هتذيي الكامط  502/ 0  ي 3م

 . 924/ 3 الضعفا  ألبري زرعة الرازي  ي 4م

 بترصيف.  355 -351/ 2هتذيي التهذيي  ي 5م
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 :عشر سادساحلميث ال

يتٍد َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير ُن مُحَ َثسَا َعبتُد بت ِفيه : َحدَّ ُن َعِبٍّ اجلُعت ُ بت َسنيت َثسَا ُح يَّاَت : َقاَط ، َحدَّ ُت مَحتَزَة الزَّ َعنت َأيِب  ،َسِمعت

ائِيد  َتاِر الطَّ َورِ ، امُلخت حَلاِرِث األَعت ِن َأِ ي ا حَلاِرِث عَ ، َعنت ابت يِث : َقاَط ، نت ا َحاِد وَن يِف األَ اُس خَيُوضددُ سَّ َفإَِذا ال ِجِد  ُت يِف امَلسددت َمَررت

ِمسنِيَ : َفُقلتُت ، َفَدَ لتُت َعىَل َعِبٍّ  وا يِف األََحاِديِث ، َيا َأِمرَي امُلؤت :  َط َقا. َعمت نَ : ُقلتُت ؟ َوَقدت َفَعُلوَها: َقاَط ، َأَأ َتَرى َأنَّ السَّاَس َقدت َ اضددُ

ُسوَط اهللَِّ ُت َر َسِمعت َسَتُكوُن فِتتسَةٌ »: َيُقوُط  ‘ َأَما إيِند َقدت  َا  َرُج ِمستهَ : َفُقلتُت . «َأَأ إهِنَّ ُسوَط اهللَِّ َما املَخت يِه َنبَأُ َما كَِتاُب اهللَِّ فِ ": َقاَط ؟ ا َيا َر

َدُكمت  ُم َما َبيتسَُكمت ، َقبتَلُكمت َوَ رَبُ َما َبعت طِ ، َوُحكت ُل َليتَا بِااَزت َمُه اهللَُّ، َوُهَو الَفصددت تََغري ااَُدى يِف ، َمنت َتَرَكُه ِمنت َجبَّاٍر َقصددَ هِ  َوَمنت ابت ِ َ ريت

ُر احلَكِيمُ ، َوُهَو َحبتُل اهللَِّ امَلتنِيُ ، َأَضلَُّه اهللَُّ كت تَِقيمُ ، َوُهَو الذد اُط امُلست َ ِذي َأ َتِزيُغ ، َوُهَو الرصد َوا ُ ُهَو الَّ َتبِ ، بِِه األَهت ، ُا بِِه األَلتِسسَةُ َوَأ َتلت

بَُع ِمستُه الُعَلاَم ُ  دد ، َوَأ َيشددت َلُق َعىَل َكيتَرةِ الرَّ ِمَعتتُه َحتَّري َقاُلوا، َوَأ َتستَقيضددِ َعَجائُِبهُ ، َوَأ خَيت ت َتستَتِه اجِلنه إِذت سددَ ِذي َك سَا م :ُهَو الَّ ِمعت إِنَّا سددَ

دِ  شت رن ا َعَجب ا هَيتِدي إىَِل الره َصَدَق 2: اجلنسورة ] {ُقرت َعا إَِليتِه َهَدى َوَمنت دَ ، َوَمنت َحَكَم بِِه َعَدَط ، َوَمنت َعِمَل بِِه ُأِجرَ ، [ َمنت َقاَط بِِه 

َتِقيٍم  اٍط ُمست َورُ  "إىَِل رِصَ َها إَِليتَ  َيا َأعت سَاُدُه جَمتُهوٌط »: ُ ذت ِه َوإِست ِرُفُه إِأَّ ِمنت َهَذا الَوجت   «َويِف احلَاِرِث َمَقاٌط ، َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي َأ َنعت

 .ي 2906: ح 102/ 5 يف فضائل القررن / باب ما جا  يف فضل القررن سسن الرتمذيم

 :الاخريج: أواًل

 .به الزيات عن محزة، حسني بن عب: بلفظ مقارب من ملريق 30000: ح 125/ 6أ رجه ابن أبري شيبة يف مصسفه  -1

 .به، عن احلسني اجلعفي، حممد بن يزيد الرفاعي: من ملريق، بلفظ مقارب 3304: ح 2092/ 4يف سسسه  أ رجه الدارمي -2

 .به، الزيات عن محزة، مال  بن سعري: من ملريق، بلفظ مقارب، 236: ح 01/ 3 والبزار يف مسسده م البحر الز ار ي -3

 عن أبري، أبري إسحاق إبراهيم بن  زيم الشايش: من ملريق، بلفظ مقارب، 1121: ح 430/ 4والبغوى يف رشح السسة  -4

 .به حممد عبد بن محيد

 .به سمع عب، عمن، عن أيب هاشم: بلفظ مقارب من ملريق 312/ 2يف تارخيه  واخلطيي البغدادي -5

 .به الزيات محزة عن عطا : بلفظ مقارب من ملريق 461: ح 120/ 1والشجرى يف أماليه  -6

 .عن حسني اجلعفي به، شعيي بن أيب أيوب: بلفظ مقارب من ملريق 1022: ح 335/ 3والبيهقري يف شعي اإليامن  -0

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

 ،إبراهيم بن األشعث البخاري: روى عن. أبو حممد املعرويف بالكيش، بن نرص الكيش عبد بن محيد -1

ن نعيم وحممود بن عسرب ب، والرتمذي، مسلم: روى عسه، و ريهم وحسني بن عب اجلعفي، العدين وإبراهيم بن احلكم بن أبان
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 عن أيب حفص بن، عقيي حديث حييري بن كيري أيب  سان ي1م"صحيحه"وقاط البخاري يف دأئل السبوة من . و ريهم. األزدي

ن نافع ع، حدثسا معاذ بن العال : قاط، حدثسا عيامن بن عمر: وقاط عبد احلميد: عن نافع عن ابن عمر يف حسني اجلذع، العال 

يقاط له عبد بن  وهو الذي، عبد احلميد بن محيد بن نرص الكيش: "اليقات"يف  بن حباناوقاط . إنه عبد بن احلميد: فقيل. هبذا

 .ي2ممات سسة تسع وأربعني ومائتني، وكان ممن مجع وصسف، محيد

 اله احلسن  :روى عن. املقرياحلسني بن عب بن الوليد اجلعفي موأهم أبو عبد اهلل ويقاط أبو حممد الكويف  -2

قاط . همو ري. وعبد بن محيد، وعباس الدوري، بن حسبلأمحد : وعسه. و ريهم، وإرسائيل بن موسري، الزيات ومحزة، بن احلر

، ثقة: بن معنياوقاط ، ما رأيت أتقن مسه: وقاط حممد بن عبد الرمحن ااروي، ما رأيت أفضل من حسني وسعيد بن عامر: أمحد

قدم أفضل رجل : اطفق، فقيل له، قدم حسني اجلعفي فوثي قائام  : قيل لسفيان بن عييسة: سمعت قتيبة يقوط: وقاط أبو داود

بخ : يبةأيب شقاط عيامن بن : بن شاهني يف اليقاتاوقاط . ثالث أو أربع ومائتني: ومات سسة، ي3مثقة: وقاط العجب، يكون قط

 .ي4مبخ ثقة صدوق

وسليامن  ،حبيي بن أيب ثابت: روى عن. أبو عامرة الكويف التيمي، بن عامرة الزيات القارئ بن حبيي محزة -3

 ،وحسني بن عب اجلعفي، واألحوص بن جواب، إبراهيم بن هراسة: روى عسه. و ريهم. املختار الطائيوأيب ، األعمش

ليا به : وقاط السسائي. ي5مثقة: عن حييري بن معني، وأبو بكر بن أيب  ييمة، قاط حرب بن إسامعيل عن أمحد بن حسبل. و ريهم

. ي6مكان يزيد يكره قرا ة محزة كراهية شديدة: يقوط سمعت أمحد بن سسان: يقوط سمعت أبا داود: وقاط أبو عبيد اآلجري. بأس

عت جلو كان يل سلطان عىل من يقرأ قرا ة محزة ألو: يقوط سمعت عبد الرمحن بن مهدي: وسمعت أمحد بن سسان يقوط: قاط

ة ست ومخسني سس: ويقاط، مات سسة ثامن. فتسألونه جيئ أيوب بن املتوكل: اطق؟ ما تسكر يا أبا سعيد: قيل له. ظهره وبطسه

 .ي0مئةاوم

                                                           

 . 1950/ 4 صحين البخاري  ي 1م

 . بترصيف 520 – 524/  12، وانظر: هتذيي الكامط  401/ 2 اليقات أبن حبان  ي 2م

 . 302/ 1اليقات للعجىل   ي 3م

 بترصيف.  359،  352/ 2هتذيي التهذيي   ي 4م

 . 144. ص: لإلمام حييري بن معني سؤاأت أيب إسحاق إبراهيم بن اجلسيد ي 5م

 . 164يف اجلرح والتعديل. ص:  السجستاين أبا داود سؤاأت أيب عبيد اآلجري ي 6م

 . بترصيف 322 – 314/ 0هتذيي الكامط   ي 0م
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سعيد و، القاأ ورشين، ابن أ ي احلارث األعور: سعد الكويف روى عن: قيل اسمه، أبو املختار الطائي -4

عقي  وقاط الرتمذي، ي1مأ أعرفه: وقاط أبو زرعة، أ يعريف: قاط ابن املديسي، ورشي  القاأ، الزيات محزة: وعسه، بن جبري

: ي3موقاط يف التقريي. ي2مهذا حديث  ريي أ نعرفه إأ من حديث محزة وإسساده جمهوط: حديث عن أيب أ ي احلارث عن عب

 .جمهوط

اب كت: قاط؟ ما املخرج مسها: ستكون فتسة قلت ": عن عب حديث، احلارث: عن. ابن أ ي احلارث األعور -5

 "ابن أ ي احلارث: ي5موقاط احلافظ يف التهذيي. ي4م"مسسد عب"يف  والسسائي، روى له الرتمذي. أبو املختار الطائي: وعسه. اهلل

 .جمهوط: ي6موقاط يف التقريي. أبو املختار الطائي ك يسم أ هو وأ أبوه احلارث عن عب وعسه األعور عن

 .تقدم ضعيف. احلارث بن عبد اهلل األعور اامداين -6

 .تقدم. عىل بن أبري ملالي رىض اهلل عسه -0

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

 ويف احلارث، هذا حديث  ريي أ نعرفه إأ من هذا الوجه وإسددساده جمهوط: مما سددبق تبني ضددعفه كام قاط الرتمذي

 .مقاط

 :عشر سابعاحلميث ال

ِسطِيه َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير اَمِعيَل الَوا ست ُن إِ ُد بت َثسَا حُمَمَّ َثسَا َوكِيٌع َقاَط : َحدَّ ِسسَانٍ : َحدَّ ُن  َوَة َيِزيُد بت َثسَا َأُبو َفرت   ،َحدَّ

ُصَهيتٍي ، َعنت َأيِب امُلَباَركِ  ُسوُط اهللَِّ: َقاَط ، َعنت  تََحلَّ »: ‘ َقاَط َر ست رِن َمنت ا سَاُدُه بِالَقِويد »: «حَمَاِرَمهُ َما رَمَن بِالُقرت ست   ،َهَذا َحِديٌث َليتَا إِ

دٌ « َوَقدت ُ ولَِف َوكِيٌع يِف ِرَواَيتِهِ  ٍد َعستهُ »: وَقاَط حُمَمَّ سِِه حُمَمَّ َهاِويه َليتَا بَِحِدييِِه َبأتٌس إِأَّ ِرَواَيَة ابت سَاٍن الره
َوَة َيِزيُد بتُن سددِ َفإِنَُّه  ،َأُبو َفرت

ِوي سَانٍ : «َعستُه َمسَاكرِيَ  َيرت ُن َيِزيَد بتِن سدِ ُد بت سَادِ َعنت جُمَاِهدٍ ، َعنت َأبِيهِ ، َوَقدت َرَوى حُمَمَّ ِعيِد بت ، َهَذا احلَِديَث َفَزاَد يِف َهَذا اإِلسدت ِن َعنت سدَ

َسيدِي  ُصَهيتٍي ، امُل ُن َيِزيَد َعىَل ِرَواَيتِِه َوُهوَ »، َعنت  ُد بت فضائل  يف سسن الرتمذيم«َوَأُبو امُلَباَرِك َرُجٌل جَمتُهوٌط . َضِعيٌف  َوَأ ُيَتاَبُع حُمَمَّ

 .ي2912: ح120/ 5، 20: القررن/باب

                                                           

 . 232/ 3 الضعفا  ألبري زرعة الرازي  ي 1م

 . 226/ 12. وانظر: هتذيي التهذيي 2906ح:  102/ 5 سسن الرتمذي  ي 2م

 601ص:   ي 3م

 425/  34هتذيي الكامط   ي 4م

 310/ 12 ي 5م

 004ص:   ي 6م
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 :الاخريج: أواًل

 .عن ابن سسان به، وكيع: من ملريق، بلفظه 30201: ح146/ 6أ رجه ابن أبري شيبة يف مصسفه  -1

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

ووكيع  ،ن يزيد الواسطيحممد ب: روى عن. أبو عبد اهلل الواسطي، بن البخرتي احلساين حممد بن إسامعيل -1

 .وأبو يعىل أمحد بن عب ابن امليسري املوصب و ريهم، وابن ماجه، الرتمذي: وروى عسه. و ريهم. ويزيد بن هارون، بن اجلراح

: قاط. ه بأسليا ب، حممد بن إسامعيل بن البخرتي صدوق عسدنا: يقوط سمعت أمحد بن سسان: حاتمقاط عبد الرمحن بن أيب 

. اليقات" يف وذكره ابن حبان. ثقة: وقاط الدارقطسي. كان  ريا مرضيا صدوقا: وقاط البا سدي. صدوق: وسئل أيب عسه فقاط

 .ي1مئتنيمات سسة ثامن ومخسني وما

، عطاروأبان بن يزيد ال، أبان بن صمعة: روى عن، سفيان الكويف أبو، بن ملين الرؤايس وكيع بن اجلراح -2

 عيلوحممد بن إسام، بن اجلراح وابسه سفيان بن وكيع، إبراهيم بن سعيد اجلوهري: روى عسه. و ريهم، وأيب فروة الرهاوي

وأ أحفظ  ،ما رأيت أوعري للعلم من وكيع: عن أبيه، قاط عبد اهلل بن أمحد بن حسبل. و ريهم. ابن البخرتي احلساين الواسطي

 :وقاط يف موضع ر ر. وأ رأيت مع وكيع كتابا وأ رقعت قط، ما رأيت وكيعا ش  يف حديث إأ يوما واحدا، وكيعمن 

 .يريا كيرياك وكان وكيع أحفظ من عبد الرمحن ابن مهدي، حافظا   كان وكيع حافظا  ، كان وكيع مطبوع احلفظ: سمعت أيب يقوط

ليل ووكيع ق، ووكيع أكير  طأ من ابن مهدي، ابن مهدي أكير تصحيفا من وكيع: سمعت أيب يقوط: وقاط يف موضع ر ر

 .ي2مئةامات سسه سبع وتسعني وم. التصحيف

، ألعمشوسليامن ا، بكري بن فريوز: روى عن. أبو فروة الرهاوي، التميمي اجلزري يزيد بن سسان بن يزيد -3

،  حييريقاط أمحد بن أيب. و ريهم، ووكيع بن اجلراح، وشعبة بن احلجاج، رشي  بن عبد اهلل: وروى عسه، وأيب املبارك و ريهم

ضعيف : ن املديسيقاط عب بو. ليا حدييه بيش : عن حييري بن معني، وقاط أبو بكر بن أيب  ييمة. ضعيف: بن حسبلعن أمحد 

مرتوك ، عيفض: وقاط السسائي. بهيكتي حدييه وأ حيتج ، وكان الغالي عليه الغفلة، حمله الصدق: وقاط أبو حاتم. احلديث

د وروى عن زي، وأليب فروة الرهاوي هذا حديث صالن: وقاط أبو أمحد بن عدي. ليا بيقة: وقاط يف موضع ر ر. احلديث

                                                           

 . 402/ 24هتذيي الكامط للمزى  ي 1م

 بترصيف.  424: 462/ 30هتذيي الكامط  ي 2م
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مات . وظيه  ري حمفوعامة حدي، وله عن  ري زيد أحاديث مرسوقة عن الشيوخ، بن أيب أنيسة نسخة يسفرد هبا عسه بأحاديث

 .ي1مئةسسة مخا ومخسني وما

أبو  :روى عسه. وأيب سعيد اخلدري، وعطا  بن أيب رباح، -مرسل  – صهيي بن سسان: روى عن "أبو املبارك -4

وقاط أبو  - ن حجراحلافظ اب –قلت . "اليقات"يف كتاب  وذكره ابن حبان. جمهوط: قاط الرتمذي، فروة يزيد بن سسان الرهاوي

 .جمهوط من السادسة وروايته عن صهيي مرسلة: ي3موقاط احلافظ يف التقريي. ي2محاتم سألت أيب عسه فقاط هو شبيه باملجهوط

هو من و. ألنه أقام يف الروم مدة؛ ويعريف بالرومي. من السمر بن قاسط، أبو حييري السمري صهيي بن سسان -5

اه فاشرت، ثم إنه جلي إىل مكة، وقد كان أبوه أو عمه عامال لكرسى. من أعامط املوصل، سبي من قرية نيسوى، أهل اجلزيرة

وكان  .كان من كبار السابقني البدريني. وحالف ابن جدعان، فأتري مكة، بل هرب: قاطوي. عبد اهلل بن جدعان القريش التيمي

وكان  .استسابه عىل الصالة باملسلمني إىل أن يتفق أهل الشورى عىل إمام، وملا ملعن عمر. له عدة أوأد، وافر احلرمة، فاضال

وأقبل عىل ، وكان ممن اعتزط الفتسة، سسة ثامن وثالثني، يف شواط، باملديسة: مات. -رىض اهلل عسه -موصوفا بالكرم والسامحة 

 .ي4م-رىض اهلل عسه -شأنه 

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

 وهساك متابعة له من ملريق سعيد بن املسيي. ظهر من  الط دراسة اإلسساد أنه ضعيف لضعف أبري فروة وأبري املبارك

 :عن صهيي به أ رجها

 .بلفظه 2024: ح 9/ 6يف مسسده م البحر الز ار ي . البزار -2

 .بلفظه 1511: ح 259/ 2والدوأبري يف الكسري واألسام   -3

 .بلفظه، 993: ح 390/ 2والشاشري يف مسسده  -4

 .بلفظه، 4366: ح -330/ 4 ويف األوسط، 0295: ح، 31/ 2يف الكبري  والطرباين -5

 .بلفظه 002، 005: ح. 2، 0/ 2والشهاب القضاعي يف مسسده  -6

                                                           

 بترصيف.  159: 155/ 32هتذيي الكامط  ي 1م

 . 220/ 12، وهتذيي التهذيي  249/  34هتذيي الكامط  ي 2م

 . 600ص:   ي 3م

 بترصيف.  12/ 2سريأعالم السبال  لإلمام الذهبري   ي 4م
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 .بلفظه 102، 101: ح 345، 344/ 1والبيهقري يف شعي اإليامن  -0

 .بلفظه، 550: ح 150/ 1والشجرى يف أماليه  -2

 :أ رجهبسسد ضعيف وله شاهد من حديث أبري سعيد اخلدري رىض اهلل عسه 

 .بلفظه، 30200: ح 146/ 6 ابن أبري شيبة يف مصسفه -1

 .بلفظه، 000: ح. 2/ 2والشهاب القضاعي يف مسسده  -2

 .بلفظه 1003: ح 302: ص، يف املستخي من املسسد وعبد بن محيد -3

 :عشرثامن احلميث ال

يه َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير ِ ُن َنافٍِع البرَصددت ِر بت َثسَا َأُبو َبكت ُن َ الٍِد َقاَط : َحدَّ َثسَا ُأَميَُّة بت َثسَا َأُبو: َحدَّ ،  الَعبتِديه اجلَاِرَيةِ  َحدَّ

َبةَ  ُشعت َحاَق ، َعنت  ست ٍ ، َعنت َأيِب إِ ِن ُجَبريت َسِعيِد بت ِن َعبَّاسٍ ، َعنت  ٍي ، َعنت ابت ِن َكعت ُه َقَرأَ  " ‘ َعِن السَّبِيد ، َعنت ُأيَبد بت َت ِمنت م: َأنَّ  َلُديند َقدت َبَلغت

ا ر  َلة  06: الكهفسورة ] {ُعذت هِ »: "[ ُمَيقَّ ِرُفُه إِأَّ ِمنت َهَذا الَوجت ُن َ الٍِد ثَِقٌة َوَأُبو اجلَاِرَيِة الَعبتِديه ، َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي َأ َنعت َوُأَميَُّة بت

ُمهُ  َريُف است  .ي 2933: ح 122/ 5 ومن سورة الكهف: يف القرا ات / باب سسن الرتمذيم  «َشيتٌخ جَمتُهوٌط َوَأ ُيعت

 :الاخريج: أواًل

 .به أيب إسحاَق  عن، الزيات محزة: من ملريقبسحوه  3924: ح 109/ 6 أ رجه أبو داود -1

 .عن أيب إسحاق به الزيات محزة: من ملريق بسحوه، 6326: ح، 14/233يف صحيحه  أ رجه ابن حبان -2

أبري عبد اهلل العسربي عن أمية بن  الد : بسحوه من ملريق، 21124: ح، 62/ 35وأ رجه أمحد يف مسسده  -3

 .21123ح . عن أبري إسحاق به الزيات ومن ملريق محزة. به

عن أيب ، الزيات من ملريق عن محزةبسحوه ، 4296: ح 402/ 12يف مشكل اآلثار  الطحاويأ رجه  -4

 .4290: عن شعبة به ح، أمية بن  الد: ومن ملريق. إسحاق به

 .أبري بكر بن نافع به عن، ااييمعبد الكريم بن : من ملريقبسحوه ، 1410: ح، 312/ 3والشايش يف مسسده  -5

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

أمية بن : روى عن .وهو أبو بكر بن نافع، مشهور بكسيته، أبو بكر البرصي، حممد بن أمحد بن نافع العبدي القييس 

: روى عسه .وسهل بن محاد و ريهم، سليامن بن داود الطياليس وأيب داود، و الد بن احلارث، وهبز بن أسد، وبرش بن املفضل،  الد
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وقاط ، ثقة: ي2موقاط الذهبي يف الكاشف. ي1ممات بعد األربعني ومائتني. و ريهم ريالساج وزكريا بن حييري، والسسائي، ذيوالرتم، مسلم

 .صدوق: ي4موقاط احلافظ يف التقريي، ي3محممد بن نافع أبو بكر برصي ثقة: أبو عبد الرمحن السسائي

إبراهيم  أيب شيبة: روى عن، أبو عبد اهلل البرصي، أمية بن  الد: ويقاط، أمية بن  الد بن األسود بن هدبة 

شعث أمحد بن أبو األ: وروى عسه. و ريهم، وأيب اجلارية العبدي، عبيد اهللوإسحاق بن حييري بن مللحة بن ، بن عيامن العبيس

، عبديوأبو بكر حممد بن أمحد بن نافع ال، وعمرو بن يزيد اجلرمي، الفالس وعمرو بن عب، وعب ابن املديسي، املقدام العجب

. ئتنياسسة م مات: وقاط عبيد اهلل بن جرير بن جبلة. ثقة: والرتمذي، وأبو حاتم، قاط أبو زرعة. و ريهم، بسدار وحممد بن بشار

 .ي5مئتنيامات سسة إحدى وم: بن حباناوأبو حاتم : البخاريوقاط 

وقاط احلافظ يف ، ي6مأمية بن  الد: روى عسه. شعبة بن احلجاج: روى عن. أبو اجلارية العبدي البرصي  

 .قاله الرتمذي، وهو جمهوط. له عن شعبة، أ يعريف: ي2موقاط الذهبي، جمهوط: ي0مالتقريي

 .ثقة تقدمبن الورد العتكي  شعبة بن احلجاج 

 .ثقة تقدم، أبو إسحاق السبيعي الكويف، عبيدعمرو بن عبد اهلل بن  

ابن : نروى ع، الكويف، أبو عبد اهلل: ويقاط، أبو حممد، موأهم، بن هشام األسدي الوالبي سعيد بن جبري 

، ىل بن مسلمويع، ويعىل بن حكيم، وعبد اهلل، عبد املل : بساها: وعسه. و ريهم، رىض اهلل عسهموابن عمر ، وابن الزبري، عباس

لقد مات سعيد بن جبري وما عىل ظهر األرض أحد إأ وهو : قاط عمرو بن ميمون عن أبيه.  ريهمو، وأبو إسحاق السبيعي

هو ثقة إمام حجة عىل املسلمني قتل يف شعبان سسة مخا وتسعني وهو ابن تسع  وقاط أبو قاسم الطربي، حمتاج إىل علمه

 .ي9موأربعني سسة

                                                           

 بترصيف.  352/  24هتذيي الكامط  ي 1م

 155/ 2  ي 2م

 100م . ترمجة رق199ومسلم أبن  لفون. ص:  املعلم بشيوخ البخاري  ي 3م

 460ص:   ي 4م

 بترصيف.  330/ 3هتذيي الكامط   ي 5م

 120/ 33هتذيي الكامط  ي 6م

 622ص:  ي 0م

 510/ 4ميزان اأعتداط يف نقد الرجاط  ي 2م

 بترصيف 13 -11/ 4 هتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر ي 9م



88 

ولد قبل ، اسيكسري أبا العب. القريش اااشمي بن عبد مسايف بن قيص بن هاشم عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلي 

جلمل وصفني ا رىض اهلل عسهام مع عب شهد عبد اهلل بن عباس، ‘ وكان ابن ثالث عرشة سسة إذ تويف رسوط اهلل، ااجرة بيالث سسني

، م والفقهوناس يأتون للعل، وناس يأتون أليام احلرب ووقائعها، كان ناس يأتون ابن عباس يف الشعر واألنساب: قاط عطا ، والسهروان

بن أربع وسبعني ا: وقيل. وقيل ابن إحدى وسبعني سسة، سسة وهو ابن سبعني مات بالطائف. ما مسهم صسف إأ يقبل عليهم بام شا وا

 ي1ماليوم مات رباين هذه األمة: وقاط، وكرب عليه أربعا، وصىل عليه حممد ابن احلسفية، سسة

بن قيا بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مال  بن السجار األنصاري أبو املسذر وأبو  أيب بن كعي 

 "سذر ليهس  العلم أبا امل ": ‘ قاط له السبي، واملشاهد كلها، وشهد بدرا، كان من أصحاب العقبة اليانية. الطفيل سيد القرا 

، عرشين :مات أيب بن كعي سسة، اقرأ يا أيب: ويقوط، سيد املسلمني: وكان عمر يسميه "إن اهلل أمرين أن أقرأ علي   ": وقاط له

يد اليوم مات س: فقاط عمر، مات سسة اثستني وعرشين: ورأيت رط أيب وأصحابسا يقولون: وقاط الواقدي، أو تسع عرشة

 ي2مثالثني وهو أثبت األقاويلسسة ، مات يف  الفة عيامن: وقد سمعت من يقوط: قاط، املسلمني

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

ضعيف كام قاط الرتمذي سساد تبني أنه  سة اإل رصي من  الط درا هوط قاط الرتمذي جم. ألجل أبري اجلارية العبدي الب

 .ابن حجروكذا قاط الذهبي واحلافظ 

 :عشر تاسعاحلميث ال

ري: قاط وى اإلمام الرتمذير ُن ُموسددَ َثسَا حَيتَيري بت ُن مُحَيتدٍ ، َحدَّ ُن ُعَباَدةَ : َقاَأ ، َوَعبتُد بت ُح بت َثسَا َروت ِن ُعبَيت ، َحدَّ ري بت َدَة َعنت ُموسددَ

ِسَباعٍ : َقاَط  ىَل ابتِن  يِن َموت رَبَ َن ُعَمرَ : َقاَط ، َأ ت ُت َعبتَد اهللَِّ بت يِق ، َسِمعت دد صد ٍر ال ُث َعنت َأيِب َبكت ُسوِط اهللَِّ: َقاَط ، حُيَدد َفُأنتِزَلتت  ‘ ُكستُت ِعستَد َر

ا جُيتزَ م: َعَليتِه َهِذهِ اآلَيةَ  َملت ُسو   ا َفَقاَط َرُسوُط 123: رية رقم، السسا : سورة] {َمنت َيعت [ بِِه َوَأ جَيِدت َلُه ِمنت ُدوِن اهللَِّ َولِيًّا َوَأ َنِصري 

ِزَلتت َعَبَّ »: ‘ اهللَِّ ِرُئَ  رَية  ُأنت ٍر َأَأ ُأقت َلُم إِأَّ َأيند َوَجدت : َقاَط ، َبىَل َيا َرُسوَط اهللَِّ: ُقلتُت ؟ «َيا َأَبا َبكت َرَأنِيَها َفاَل َأعت تِ َفَأقت ِريُت اقت ا يِف َظهت ، َصام 

ُسوُط اهللَِّ، َفَتَمطَّأتُت َاَا رٍ »: ‘ َفَقاَط َر َشأتُنَ  َيا َأَبا َبكت ُسوَط اهللَِّ بَِأيِب َأنتَت َوُأمدي: ُقلتُت ؟ «َما  ا، َيا َر ُسو   َملت  ت َيعت سَا َك ِزيهوَن  ،َوَأيه َوإِنَّا ملََجت

َسا وُط ؟ باَِم َعِملت ا اهللََّ َوَليتَا َلُكمت »: ‘ اهللََِّفَقاَط َرسددُ َيا َحتَّري َتلتَقوت نت َن ِبَذلَِ  يِف الده َزوت ِمسُوَن َفتُجت ٍر َواملُؤت َت َيا َأَبا َبكت ا َأنت ا ، ُنوٌب ذُ َأمَّ َوَأمَّ

َم الِقيَاَمةِ  ا بِِه َيوت َزوت َمُع َذلَِ  َاُمت َحتَّري جُيت سَاِدهِ َمَقاٌط  َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي »: «اآلَ ُروَن َفيُجت عَُّف يِف . َويِف إِسددت ُن ُعَبيتَدَة ُيضددَ ري بت ُموسددَ

ُن َحستَبلٍ ، احلَِديِث  َُد بت ِعيٍد َوَأمحت َفُه حَيتَيري بتُن سددَ عَّ َباٍع جَمتُهوٌط ، ضددَ
ىَل ابتِن سددِ ِه َعنت َأيِب . َوَموت ِ َهَذا الَوجت َوَقدت ُرِوَي َهَذا احلَِديُث ِمنت َ ريت

                                                           

 بترصيف.  939 -933/ 3 اأستيعاب يف معرفة األصحاب أبن عبد الرب  ي 1م

 بترصيف.  20/ 1 اإلصابة يف َتييز الصحابة أبن حجر  ي 2م
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ٍر َوَليتَا َلهُ  ا َبكت ض  َصِحيٌن َأيت سَاٌد  ست َشةَ « إِ سا : يف التفسري / باب سسن الرتمذيم. َويِف الَباِب َعنت َعائِ سورة الس  242/ 5 ومن 

 .ي 3039: حديث

 :الاخريج: أواًل

 .به عبادةمن ملريقه عن روح بن ، بسحوه 0: ح 31: ص، يف املستخي من املسسد أ رجه عبد بن محيد -1

: وقاط. به روح بن عبادة عن حممد بن امليسري: بسحوه من ملريق، 20: ح، 04/ 1والبزار يف البحر الز ار  -2

إأ من هذا الوجه وموىل ابن سباع هذا فال نعلم أحدا سامه وإنام ذكرناه إذ  ‘ السبيعن ، وهذا احلديث أ نعلم روي عن أيب بكر

وأحسي  ،وموسري بن عبيدة فرجل متعبد حسن العبادة وليا باحلافظ، كان أ يروى عن أيب بكر إأ من هذا الوجه وبيسا علته

وهذا احلديث أ نعلم أن أحدا رواه هبذا اللفظ إأ : 192/ 1وقاط يف موضع ر ر ، أنام قرص به عن حفظ احلديث فضل العبادة

 ،وموىل ابن سباع جمهوط وأ نعلم روى عسه إأ موسري بن عبيدة، وأ نعلم له إسسادا عن أيب بكر إأ هذا اإلسساد، أبو بكر

 .وموسري ك يكن به بأس ولكن ك يكن حافظا للحديث وقد روى عسه أهل العلم

، حييري بن جعفر بن الزبرقان: من ملريق، بسحوه 1439: ح 249/ 5وأ رجه البغوى يف رشح السسة  -3

 .به واحلارث بن حممد عن روح بن عبادة

 .به أبري  ييمة عن روح بن عبادة: بسحوه من ملريق، 21: ح، 29/ 1أبو يعىل املوصىل يف مسسده و -4

 .به عن روح بن عبادة عب بن عبد اهلل املديسي: بسحوه من ملريق، 209/ 9وابن عدى يف كامله  -5

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

 .ثقة تقدم، بن موسري بن عبد ربه بن ساك احلداين حييري -1

 .تقدمثقة بن نرص الكيش  بن محيد عبد -2

 زيد أسامة بن: روى عن. أبو حممد البرصي بن العال  بن حسان بن عمرو بن مرثد القييس روح بن عبادة -3

ن أيوب وعبد اهلل بن حممد ب، بن اجلرح سفيان بن وكيع: وعسه، و ريهم. وهشام بن حسان، وموسري بن عبيدة الربذي، املدين

، ليا به بأس صدوق: فقاط؟ سألت بن معني عن روح: حممد بن عمرقاط . و ريهم، وعبد اهلل بن حممد املسسدي، املخرمي

قطان فيه ما تكلم حييري ال، باملل: فقاط؟ زعموا أن حييري القطان كان يتكلم فيه: قلت ليحيري: قاط، حدييه يدط عىل صدقه

وقاط ، ي1مقةوكان ثومجع التفسري ، وصسف الكتي يف السسن واألحكام، كان كيري احلديث: وقاط اخلطيي، هو صدوق، بيش 

                                                           

 . 400/ 2تاريخ بغداد للخطيي البغدادى   ي 1م
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مات . ي1مكان ثقة إن شا  اهلل: وقاط ابن سعد، ثقة مأمون: وقاط أبو بكر البزار يف مسسده، ليا به بأس: عن ابن معني الدارمي

 .ي2مسسة مخا ومائتني

بن  وأ يه عبد اهلل، رافععبد اهلل بن : روى عن. موسري بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن احلارث الربذي -4

 قاط. و ريهم، وزيد بن احلباب، وروح بن عبادة، جعفر بن عون: روى عسه. و ريهم. وموىل ابن سباع، عبيدة الربذي

روي وذل  أنه ي، موسري بن عبيدة أ يشتغل به: قاط أيب: وقاط صالن بن أمحد بن حسبل. ي3ممسكر احلديث: قاط أمحد: البخاري

، ا بالكذوبموسري بن عبيدة لي: يقوط سمعت حييري بن معني. وقاط أمحد بن أيب حييري، شيئا أ يرويه عن عبد اهلل بن ديسار

: وقاط أبو زرعة. ي4مأ حيتج بحدييه: عن حييري بن معني، وقاط عباس الدوري، ولكسه روى عن عبد اهلل بن ديسار أحاديث مساكري

: وقاط يف موضع ر ر. ضعيف: وقاط السسائي. يضعف: وقاط الرتمذي. ي5ماحلديثمسكر : وقاط أبو حاتم. ليا بقوي احلديث

 وكيرة، هوضعف، ومن الساس من أ يكتي حدييه لوهائه، ضعيف احلديث جدا، صدوق: وقاط يعقوب بن شيبة. ليا بيقة

 ابن عبيدة بأسانيد خمتلفة مم وهذه األحاديث التي ذكرهتا ملوسري: وقاط أبو أمحد بن عدي. وكان من أهل الصدق، ا تالمله

تويف سسة . ي6موالضعف عىل رواياته بني، وله  ري ما ذكرت من احلديث، وعامة متوهنا  ري حمفوظة، يسفرد هبا من يروهيا عسه

 .ي0مئةاثالث ومخسني وم

كست  :عن ابن عمر عن أيب بكر الصديق، موىل ابن سباع: عن. موسري بن عبيدة الربذي، سباعموىل ابن  -5

 سألت حييري بن معني: قاط عيامن بن سعيد الدارمي. ي123: ممن يعمل سو ا جيز بهي مالسسا : فسزلت هذه اآلية ‘ عسد السبي

أ أعريف له  ري هذا احلديث ويروي عسه : وقاط أبو أمحد بن عدي. ما أعرفه: قاط، عن موىل سباع الذي روى احلديث أيب بكر

 .ي2موهو جمهوط، موسري بن عبيدة

 .رىض اهلل عسهام اخلطاب عبد اهلل بن عمر بن -6

                                                           

 . 296/ 0الطبقات الكربى أبن سعد   ي 1م

 . بترصيف 295 – 293/ 3 حجر ابن للحافظ التهذيي وهتذيي بترصيف، 245 – 232/ 9هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 2م

 . 291/ 0 التاريخ الكبري لإلمام البخاري  ي 3م

 . 60/ 3تاريخ ابن معني مرواية الدوريي   ي 4م

 . 152/ 2اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 5م

 . 50/ 2الكامل يف ضعفا  الرجاط أبن عدى   ي 6م

 . بترصيف 113 – 104/ 29هتذيي الكامط للمزي   ي 0م

 . 110/ 35هتذيي الكامط للمزي  ي 2م
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 :احلتم على احلديث: ثالنًا

وهو كام قاط اإلمام ، ظهر من  الط دراسددة اإلسددساد ضددعفه ألجل موسددري بن عبيدة الربذي وجهالة موىل ابن سددباع

د وأمحد ضعفه حييري بن سعي، موسري بن عبيدة يضعف يف احلديث. هذا حديث  ريي ويف إسساده مقاط: حيث قاط الرتمذي

 .بكر وليا له إسساد صحين أيضاوقد روي هذا احلديث من  ري هذا الوجه عن أيب . وموىل ابن سباع جمهوط، بن حسبل

 :عشروناحلميث ال

ُ بتُن َيِزيَد الُكويِفه َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير َثسَا احلَُسنيت ٍب : َحدَّ اَلِم بتُن َحرت َثسَا َعبتُد السَّ نَيَ ، َحدَّ َعنت ، َعنت ُ َطيتِف بتِن َأعت

دٍ ُمصت  ، «َيا َعِديه املتَرحت َعستَ  َهَذا الَوَثنَ »: َفَقاَط . َويِف ُعسُِقي َصلِيٌي ِمنت َذَهٍي  ‘ َأَتيتُت السَّبِيَّ : َقاَط ، َعنت َعِديد بتِن َحاتِمٍ ، َعِي بتِن َسعت

َرُأ يِف ُسوَرِة َبَراَ ةٌ  تُُه َيقت َباب ا ِمنت ُدوِن اهللَِّ م: َوَسِمعت بَاهَنُمت َأرت بَاَرُهمت َوُرهت َُذوا َأحت ت َيُكوُنوا »: َقاَط ، [31: التوبةسورة ] {اختَّ ُمت َك َأَما إهِنَّ

بُُدوهَنُمت  تََحلهوهُ ، َيعت ُموهُ ، َوَلكِسَُّهمت َكاُنوا إَِذا أََحلهوا َاُمت َشيتئ ا است ُموا َعَليتِهمت َشيتئ ا َحرَّ ِرُفُه إِأَّ مِ ، َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي »: «َوإَِذا َحرَّ نت َأ َنعت

ٍب  اَلِم بتِن َحرت ُرويٍف يِف احلَِديِث ، َحِديِث َعبتِد السَّ نَيَ َليتَا بَِمعت ومن سورة  :يف التفسري/ باب سسن الرتمذيم « َوُ َطيتُف بتُن َأعت

 .ي3095حديث  202/ 5 التوبة

 :الاخريج: أواًل

 .احلامين عن عبد السالم بن حرب بهحييري : بسحوه من ملريق 212: ح 92/ 10 أ رجه الطرباين -1

 .د بن سليامن عن عبد السالم بن حرب املالئري بهسعي: بسحوه من ملريق 20240: ح 116/ 10يف السسن  والبيهقي -2

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

حاق بن إس: روى عن. أبو عبد اهلل الكويف: قيل، أبو عب، الطحان األنصاري احلسني بن يزيد بن حييري -1

عب  وأبو يعىل أمحد بن، والرتمذي، أبو داود: و ريهم روى عسه. ووكيع بن اجلراح، وعبد السالم بن حرب، السلويل مسصور

. مات سسة أربع وأربعني ومائتني. ي2م"اليقات"وذكره ابن حاتم يف . ي1ملني احلديث: قاط أبو حاتم. و ريهم. املوصب بن امليسري

 .لني احلديث: ي4موقاط يف التقريي، ي3موروى عسه مسلم  ارج الصحين: وقاط احلافظ ابن حجر

                                                           

 . 60/ 3اجلرح والتعديل   ي 1م

 . 2/122  ي 2م

 . 306/ 2 بترصيف. وهتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر 502،  501/ 6هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 3م

 . 169ص:   ي 4م
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 .تقدم. ثقة. عبد السالم بن حرب املالئي -2

: عسه روى. بن أيب وقاص مصعي بن سعد: روى عن.  ضيف: وقيل،  طيف بن أعني الشيباين اجلزري -3

وضعفه : وقاط احلافظ ابن حجر. ي1ميف ماليقاتي حبانذكره ابن . بن حربوعبد السالم ، فروة بن أيب اهلل إسحاق بن عبد

 .ليسه بعضهم: ي4ميف الكاشفوقاط الذهبي ، ضعيف: ي3موقاط يف التقريي. ي2مالدارقطسي

ه أبي: روى عن. املدين والد زرارة بن مصعي أبو زرارة، القريش الزهري بن أيب وقاص مصعي بن سعد -4

 ،إسامعيل بن عبد الرمحن السدي: روى عسه. و ريهم، وعدي بن حاتم، بن اخلطاب وعبد اهلل بن عمر، سعيد بن أيب وقاص

ثقة كيري  كان: وقاط، ذكره حممد بن سعد يف الطبقة اليانية من أهل املديسة. و ريهم، و طيف بن أعني، وعبد املل  ابن عمري

 .ي0ممات سسة ثالث ومائة. ي6م"اليقات"يف  وذكره ابن حبان. ي5ماحلديث

. ة سبعيف شعبان من سس ‘ قدم عدي عىل السبي، يكسري أبا ملريف، مهاجري، عدي بن حاتم بن عبد اهلل الطائي -5

أيضا مع  ثم شهد، وفقئت عيسه يومئذ، اجلمل رىض اهلل عسه وشهد مع عىل، الكوفة وسكسها اهلل عسهرىض  نزط عدي بن حاتم

: وقيل. تني[مات سسة ثامن ]وس: وقيل. ومات بالكوفة سسة سبع وستني يف أيام املختار. صفني والسهروان رىض اهلل عسه عب

 .ي2مسسةوهو ابن مائة وعرشين ، بل مات عدي بن حاتم سسة تسع وستني

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

 . طيف بن أعني كام قاط الرتمذي: جهالةضعف وظهر من  الط دراسة اإلسساد ضعفه ألجل 

  

                                                           

 . 311/ 0  ي 1م

 . 251/ 2 . وهتذيي التهذيي للحافظ ابن حجربترصيف 112 – 110/ 23هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 2م

 . 443ص:   ي 3م

 . 110/ 2  ي 4م

 . 169/ 5الطبقات الكربى   ي 5م

 . 411/ 5  ي 6م

 بترصيف.  22 -24/ 22هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 0م

 بترصيف.  1059/ 3 اأستيعاب يف معرفة األصحاب أبن عبد الرب  ي 2م
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 :احلادي والعشروناحلميث 

ُن َ يتاَلَن َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير َثسَا حَمتُموُد بت ه َقاَط : َحدَّ
َثسَا َأُبو َداُوَد الطَّيَاليِسددِ ِل : َحدَّ ُن الَفضددت ُم بت

َثسَا الَقاسددِ َحدَّ

ايِنه  دٍ ، احلُدَّ ِن َسعت ِن َعِبٍّ  َقاَم َرُجٌل إىَِل احلََسنِ : َقاَط ، َعنت ُيوُسَف بت َد َما َباَيَع ُمَعاِوَيةَ ، بت ِمسنِيَ : َفَقاَط ، َبعت دتَت ُوُجوَه امُلؤت َد  ،َسوَّ َأوت َيا ُمَسود

َقاَط  ِمسنَِي َف َ  اهللَُّ: ُوُجوِه امُلؤت مِحَ بتسِي َر ِلَ   ‘ َفإِنَّ السَّبِيَّ ، َأ ُتَؤند اَ ُه َذ ِه َفسددَ
َة َعىَل ِمسترَبِ يَّ َطيت م: سََزَلتت فَ ، ُأِرَي َبسِي ُأَم ا َأعت نَّ َثرَ إِ   {َساَك الَكوت

دُ 1: الكوثرسددورة ] ا يِف اجلَسَّةِ ، [ َيا حُمَمَّ سِي هَنتر  ِر َليتَلُة الم: َوَنَزَلتت ، َيعت َراَك َما َليتَلُة الَقدت ِر َوَما َأدت سَاُه يِف َليتَلِة الَقدت َزلت ٌ ِمنت َقدت إِنَّا َأنت ِر َ ريت

رٍ  هت ُد 2: القدرسددورة ] {َألتِف شددَ َدَك َبُسو ُأَميََّة َيا حُمَمَّ لُِكَها َبعت مُ »[ َيمت ا َوَأ ، َقاَط الَقاسددِ م  ٍر َأ َتِزيُد َيوت هت َناَها َفإَِذا ِهَي َألتُف شددَ َفَعَددت

ِرُفُه إِأَّ ِمنت َهَذا ال« . َتستُقُص  لِ َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي َأ َنعت ضت ِن الَف ِسِم بت ِل َوَقدت ِقيَل َعِن الَقا ضت ِن الَف ِسِم بت ِه ِمنت َحِديِث الَقا َعنت  ،َوجت

ِن َماِزنٍ  ُسَف بت ايِنه ُهَو ثَِقةٌ ، ُيو ِل احلُدَّ ضت ُن الَف ِسُم بت ِديٍّ ؛ َوالَقا ُن َمهت َِن بت محت َسِعيٍد َوَعبتُد الرَّ ُن  َقُه حَيتَيري بت َس ، َوثَّ ُن  ُسُف بت دٍ َوُيو َرُجٌل  عت

ِه  ِظ إِأَّ ِمنت َهَذا الَوجت ِريُف َهَذا احلَِديَث َعىَل َهَذا اللَّفت   يف التفسددري / باب ومن سددورة ليلة القدر سددسن الرتمذيم"جَمتُهوٌط َوَأ َنعت

 .ي 3350: حديث رقم 444/ 5

 :الاخريج: أواًل

 .به قراد أبري نوح عن القاسم بن الفضل: بسحوه من ملريق، 4211: ح 192/ 3 أ رجه احلاكم يف املستدرك -1

 .عن أبري داود الطيالسري به زيد بن أ زم: بسحوه من ملريق، 2054: ح 29/ 3يف الكبري  وأ رجه الطرباين -2

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

 .تقدم. ثقة، حممود بن  يالن العدوي موأهم -1

 .تقدم. ثقةسليامن بن داود : الطياليس أبو داود -2

، اقد بن خمرزيا: عن روى. أبو املغرية البرصي، معدان بن قريظ احلداين األزديبن  القاسم بن الفضل -3

، الطياليس وأبو داود، وشيبان بن فروخ، إسامعيل بن علية: روى عسه. و ريهم. ويوسف بن سعد، وسعيد بن املهلي

ن ع وقاط إسحاق بن مسصور. ثقة: وقاط عباس الدوري عن حييري بن معني. ثقة: قاط أبو ملالي عن أمحد بن حسبل. و ريهم

، لرتمذيوا ،وقاط حممد بن سعد. ليا به بأس: عن حييري بن معني، محد بن حسبلوقاط عبد اهلل بن أ. صالن: حييري بن معني

 .ي2ممات سسة سبع وستني ومائة، ي1ميف اليقات وذكره ابن حبان. ثقة: والسسائي

                                                           

 . 332/ 0  ي 1م

 . بترصيف 413 – 410/ 23هتذيي الكامط للمزى   ي 2م
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موىل  :ويقاط، موىل عيامن بن مظعون، البرصي، أبو سعد: ويقاط، أبو يعقوب، يوسف بن سعد اجلمحي -4

 :روى عن. مها اثسان: وقاط  ريه. يوسف بن مازن: ويقاط: قاط الرتمذي. موىل حممد بن حاملي: ويقاط، قدامة بن مظعون

سم ابن الفضل لقا: روى عسه. وعبد اهلل بن جبري بن حية اليقفي، بن أيب ملالي واحلسن بن عب، احلارث بن حاملي اجلمحي

وقاط . ن سعد ثقةيوسف ب: عن حييري بن معني، راهيم بن عبد اهلل بن اجلسيدقاط إب. ويونا بن عبيد، ومسصور بن زاذان، دايناحل

يوسف  :وقاط البخاري. مشهور يوسف بن مازن الذي روى عسه القاسم بن الفضل: عن حييري بن معني، إسحاق بن مسصور

اود بن أيب وقاط د. يوسف بن مازن: وقيل، جمهوطيوسف بن سعد رجل : وقاط الرتمذي. بن مازن الراسبي يعد يف البرصيني

وأ يلزم من اشرتاكهام يف : وقاط احلافظ ابن حجر. ي1معامل عيامن عىل بيت املاط كان زيد بن ثابت: عن يوسف بن سعد، هسد

رواية القاسم بن الفضل عن كل مسهام ويف كوهنام برصيني أن يكونا واحدا وقد تبع البخاري بن أيب حاتم يف التفرقة بيسهام وترجم 

بن مازن ما نقل عن حييري بن معني أنه مشهور وفرق بن حبان بني يوسف بن سعد شيخ الكل مسهام كام ترجم البخاري وزاد يف 

مسلم وذكر أنه يروي عن أيب هريرة وبني بن سعد موىل حممد بن حاملي فقاط يف اليقات يوسف بن سعد موىل بن  ربيع بنال

حاملي يروي عن زيد بن ثابت وعسه داود بن أيب هسد وأبو برش وعسدي أنه وهم يف جعله اثسني وك يتعرض ليوسف بن مازن 

 .ي2ميف اليقات

 .احلسن بن عىل رىض اهلل عسه -5

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

 .ظهر من  الط دراسة اإلسساد أنه ضعيف كام قاط الرتمذي

 :الثاني والعشروناحلميث 

َثسَا ُبستَداٌر َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير ِصٍم َقاَط : َحدَّ َثسَا َأُبو َعا ِريه : َحدَّ َياُن َوُهَو اليَّوت ُسفت َثسَا   َعنت َليتٍث َوُهَو ابتُن َأيِب ، َحدَّ

َليتٍم َقاَط  ٌي َقاَط : سددُ َثسِي َكعت َرةَ : َحدَّ َثسِي َأُبو ُهَريت وُط اهللَِّ: َقاَط ، َحدَّ ُلوا »: ‘ َقاَط َرسددُ يَلةَ سددَ وَط اهللَِّ: َقاُلوا« اهللََّ يِلَ الَوسددِ  َوَما َيا َرسددُ

ِسيَلةُ  ُجو َأنت َأُكوَن َأَنا ُهوَ »: َقاَط ؟ الَو ىَل َدَرَجٍة يِف اجلَسَِّة َأ َيسَاُاَا إِأَّ َرُجٌل َواِحٌد َأرت َقِويد . «َأعت سَاُدُه َليتَا بِالت ست   .َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي َوإِ

ٌي َليتَا  ُرويٍف  َوَكعت َليتمٍ ، ُهَو بَِمعت ِن َأيِب سددُ َ َليتِث بت ا َرَوى َعستُه َ ريت َلُم َأَحد   526/ 5، 3يف املساقي/ باب  سددسن الرتمذىم. َوَأ َنعت

 .ي3612حديث رقم 

  

                                                           

 . بترصيف 420 – 426/ 32هتذيي الكامط   ي 1م

 . 414/ 11هتذيي التهذيي   ي 2م
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 :الاخريج: أواًل

 .عبد الرزاق عن سفيان اليورى به: بسحوه من ملريق 0592: ح 40/ 13أ رجه أمحد يف املسسد  -1

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

 .تقدم. ثقة، أبو بكر البرصي بسدار حممد بن بشار -1

 .تقدم. ثقة. بن خملد وأبو عاصم الضحاك -2

يث بن أيب ول، إبراهيم بن عبد األعىل: روى عن، أبو عبد اهلل الكويف، سفيان بن سعيد بن مرسوق اليوري -3

قاط . ريهمو . بن خملد وأبو عاصم الضحاك، وسليامن بن بالط، سفيان بن عييسة: وعسه. و ريهم. وحمارب بن دثار، سليم

قاط عباس و. وهيي يقدم سفيان يف احلفظ عىل مال كان : وقاط عبد الرمحن بن مهدي. سفيان احفظ مسي: عن شعبة، وكيع

: يد اآلجريوقاط أبو عب. أ يقدم عىل سفيان يف زمانه أحدا يف الفقه واحلديث والزهد وكل شئ رأيت حييري بن معني: الدوري

ا القوط قوط  الفه يف أكير من مخسني حديي، ليا خيتلف سفيان وشعبة يف يش  إأ يظفر به سفيان: يقوط عت أبا داودسم

سسة  مات .قوط سفيانما  الف أحد سفيان يف يش  إأ كان القوط : قاط: وبلغسي عن حييري بن معني: قاط أبو داود. سفيان

 .ي1مإحدى وستني ومائة

 .تقدم. ضعيف. بن زنيم القريش أبو بكر الكويف ليث بن أيب سليم -4

ليث  :روى عسه. أيب هريرة: روى عن. كسيته أبو عامر: "اليقات "يف كتاب  قاط ابن حبان. كعي املديسي -5

 .ي2مقلت وملا ذكره املزي يف األملرايف قاط كعي املدين أحد املجاهيل. بن أيب سليم

 .تقدم. أبو هريرة رىض اهلل عسه -6

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

 .وجهالة كعي املدنري، أبري سليم بنضعف ليث  من  الط الدراسة تبني ضعف هذا اإلسساد ألجل

 :العشرونالثالث واحلميث 

َدادِيه َقاَط : قاط وى اإلمام الرتمذير َثسَا ُسَليتاَمُن بتُن َعبتِد اجلَبَّاِر البَغت َثسَا َعِبه بتُن َقاِدٍم َقاَط : َحدَّ َثسَا : َحدَّ بَاَحدَّ ٍ َأست ُط بتُن َنرصت

َدايِنه  يد ، ااَمت دد ىَل ُأمد َسَلَمةَ ، َعنت السه َقمَ ، َعنت ُصَبيتٍن َموت ِد بتِن َأرت ِ  ‘ َأنَّ َرُسوَط اهللَِّ ، َعنت َزيت َأَنا » :َقاَط لَِعبٍّ َوَفاملَِمَة َواحلََسِن َواحلَُسنيت

                                                           

 بترصيف.  161 -154/ 11هتذيي الكامط لإلمام املزى  ي 1م

 . 442/ 2 ، وهتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر 199/  24هتذيي الكامط لإلمام املزى  ي 2م
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ٌب ملَِنت َحاَربتتُمت  ُرويٍف »: «مت َوِسلتٌم ملَِنت َساملَتتُ ، َحرت ىَل ُأمد َسَلَمَة َليتَا بَِمعت ِه َوُصبَيتٌن َموت ِرُفُه ِمنت َهَذا الَوجت  «َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي إِنَّاَم َنعت

 .ي3200حديث رقم  599/ 5 رىض اهلل عسها يف املساقي/ باب ما جا  يف فضل فاملمة سسن الرتمذيم

 :الاخريج: أواًل

، 145: ح 52/ 1رىض اهلل عسهم  يف فضائل الصحابة / فضل احلسن واحلسني ابسي عب بن أيب ملالي أ رجه ابن ماجة -1

 .عن أسباط بن نرص به أبري  سان مال  بن إسامعيل: بسحوه من ملريق

عن  مال  بن إسامعيل: بسحوه من ملريق 6900: ح 433/ 15يف صحيحه كام يف اإلحسان برتتيي ابن بلبان  وابن حبان -2

 أسباط بن نرص به

 .به عن أسباط بن نرص اامداين مال  بن إسامعيل: بسحوه من ملريق 4014: ح 161/ 3 أ رجه احلاكم يف املستدرك -3

 .عن أسباط بن نرص به مال  بن إسامعيل: بسحوه من ملريق 32245: ح 90/ 12وابن أبري شيبة يف مصسفه  -4

عن  أبري  سان مال  بن إسامعيل: بسحوه من ملريق 4320: ح 222/ 10مسسده املسمري البحر الز ار أ رجه البزار يف  -5

أ عن زيد إ، ملريقاوأ نعلم له ، إأ زيد بن أرقم ‘ هذا احلديث أ نعلم أحدا رواه عن السبي: وقاط. أسباط بن نرص به

 .أ نعلم حدث عسه إأ السدي هذا الطريق وصبين موىل أم سلمة

 رىض اهلل عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن صبين موىل أم سلمة: بسحوه من ملريق 2620: ح 40/ 3 وأ رجه الطرباين -6

عن أسباط بن نرص  بن إسامعيلأبري  سان مال  : بسحوه من ملريق 5015: ح 122/ 5ويف األوسط . عن جده به، عسها

عن إبراهيم : بسحوه من ملريق 0259: ح 190/ 0وأ رجه . إأ أسباط بن نرص ك يرو هذا احلديث عن السدي: وقاط. به

 .عن جده به، ن عبد الرمحن بن صبينب

 .أبري يوسف به رجل عن أسباط بن نرص اامداين: بسحوه من ملريق 2032: ح 1160/ 3سام  والدوأبري يف الكسري واأل -0

 :درامة مند الرتمذي: ثانيًا

ري ابن إسحاق بن عيس: روى عن. سكن سامرا ، أبوأبوب البغدادي، بن زريق اخلياط سليامن بن عبد اجلبار -1

د بن وحييري بن حمم، وحممد بن هارون بن محيد، الرتمذي: روى عسه. و ريهم. وعب بن قادم، وثابت بن حممد الزاهد، الطباع

: قوطوسمعت أيب ي: قاط. صدوق: فقاط ،كتي أيب عسه بسامرا  وسئل عسه: قاط عبد الرمحن بن أيب حاتم. و ريهم. صاعد

 ي2م"اليقات"يف  وذكره ابن حبان. ي1مسمعت حجاج بن الشاعر يبالغ يف اليسا  عليه ويذكره باخلري

                                                           

 . 130/ 4اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 1م

 . بترصيف 22 – 20/ 12، وانظر: هتذيي الكامط لإلمام املزي  220/ 2  ي 2م
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 الد بن و، واحلسن بن عامرة، أسباط بن نرص اامداين: روى عن. عب بن قادم اخلزاعي أبو احلسن الكويف -2

. و ريهم ،لن األنطاكيوسهل بن صا، البغدادي وسليامن بن عبد اجلبار، احلسن بن سالم السواق: روى عسه. و ريهم، إلياس

مات سسة . ي2ميف اليقات وذكره ابن حبان. ي1محمله الصدق: وقاط أبو حاتم. ضعيف: عن حييري بن معني، قاط معاوية بن صالن

 .ي3ماثستي عرشة ومائتني

، ديإسامعيل بن عبد الرمحن الس: روى عن. أبو نرص الكويف: ويقاط، أبو يوسف، أسباط بن نرص اامداين -3

وعب بن ، برش البجبواحلسن بن ، السلويل إسحاق بن مسصور: روى عسه. و ريهم، وسامك بن حرب، وجابر بن يزيد اجلعفي

، ةوقاط أبو بكر بن أيب  ييم. وكأنه ضعفه. ما أدري: قاط؟ كيف حدييه: قلت ألمحد: قاط حرب بن إسامعيل. و ريهم. قادم

. األسانيد أحادييه عامته سقط مقلوب: وقاط، يضعف أسباط بن نرص سمعت أبا نعيم: وقاط أبو حاتم. ثقة: عن حييري بن معني

وقاط ، ي4مويليا بالق: وقاط السسائي.  ري أنه كان أهوج، ك يكن به بأس: فقاط، سألت أبا نعيم عسه: قاط حممد بن مهران اجلامط

 .ي5مكيري اخلطأ يغربصدوق : احلافظ

أنا : ى عنرو. أبو حممد القريش الكويف وهو السدي الكبري إسامعيل بن عبد الرمحن بن أيب كريمة السدي -4

، ن يوناب وإرسائيل، أسباط بن نرص اامداين: روى عسه. و ريهم، وعباد بن أيب يزيد، وصبين موىل أم سلمة، بن مال 

وما  ،ما سمعت أحدا يذكره إأ بخري، أ بأس به: عن حييري بن سعيد، قاط عب ابن املديسي. و ريهم، الدوإسامعيل بن أيب  

: فقاط، عن السدي سألت حييري بن معني: وقاط سفيان اليوري. السدي ثقة: عن أمحد بن حسبل، وقاط أبو ملالي. تركه أحد

له أحاديث : أمحد بن عدي وقاط أبو. ي0ميكتي حدييه وأ حيتج به: وقاط أبو حاتم. ي6ملني: وقاط أبو زرعة. يف حدييه ضعف

 .ي9ممات سسة سبع وعرشين ومائة، ي2مصدوق أ بأس به، وهو عسدي مستقيم احلديث، يروهيا عن عدة شيوخ

                                                           

 . 201/ 6اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 1م

 459/ 2 اليقات أبن حبان  ي 2م

 . بترصيف 102 – 106/ 21هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 3م

 . بترصيف 359 – 350/ 2هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 4م

 . 92تقريي التهذيي ص:   ي 5م

 . 095/ 3الضعفا  ألبري زرعة   ي 6م

 . 152/ 2اجلرح والتعديل أبن أبري حاتم   ي 0م

 . 449/ 1الكامل يف ضعفا  الرجاط   ي 2م

 . بترصيف 132 – 123/ 3هتذيي الكامط لإلمام املزي  ي 9م
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 وأم، زيد بن أرقم: روى عن. أرقمموىل زيد بن : ويقاط، ‘ زوج السبي، صبين مبالضم ي موىل أم سلمة -5

 كتاب يف ذكره ابن حبان، وإسامعيل بن عبد الرمحن السدي، ابن ابسه إبراهيم بن عبد الرمحن بن صبين: روى عسه. سلمة

 .ي2ممقبوط: ثم قاط يف التقريي. ك يذكر سامعا من زيد وقاط البخاري: وقاط احلافظ ابن حجر ي1م"اليقات"

ي احلارث من بس، بن زيد بن قيا بن السعامن بن مال  بن األ ر بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي زيد بن أرقم -6

، أبو أنيسة: وقيل. وقيل أبو سعيد. أبو سعد: وقيل. أبو عامر: وقيل أبو عمر: فقيل. ته ا تالفا كيرياا تلف يف كسي، بن اخلزرج

تسع عرشة  زوة  زوت مسها معه سبع عرشة  ‘  زا رسوط اهلل: ورويسا عسه من وجوه أنه قاط. وااييم بن عدي، قاله الواقدي

وفة كانت وبالك. وابتسي هبا دارا يف كسدة، نزط الكوفة وسكسها، يعد يف الكوفيني، إن أوط مشاهده املريسيع: ويقاط.  زوة

 .ي3موهو معدود يف  اصة أصحابه، صفني رىض اهلل عسه وشهد زيد بن األرقم مع عب. وستني يف سسة ثامن، وفاته

 :احلتم على احلديث: ثالنًا

 .وجلهالة صبين موىل أم سلمة، والسدى، أسباط بن نرص: بدراسة اإلسساد تبني ضعفه ألجل

  

                                                           

 . 322/ 4هتذيي الكامط لإلمام املزي    ي 1م

 . 204، والتقريي ص:  409/ 4 بترصيف. هتذيي التهذيي للحافظ ابن حجر 113،  112/ 13هتذيي الكامط لإلمام املزي   ي 2م

 بترصيف.  536،  535/ 2 اأستيعاب يف معرفة األصحاب أبن عبد الرب  ي 3م
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 .أو ال أعرفههول جم: األحاديث اليت قال عدقبها يف مدقصود حكم الرتمذي: املبحث الثالث

حكم عىل معظمها بالغرابة ، ثالث وعرشددون حدييا  وعددها  ¬ اأحاديث التي حكم عليها اإلمام الرتمذي قرا اسددتب

 أوها لتي جهلاحاديث وبحرص األ، وكذل  احلكم بالضعف للبعض اآل ر والسكارة باإلضافة إىل احلكم باجلهالة لبعض رواهتا

 :هي أربعة أقسام إىلأن مراده باجلهالة تسوع  وجدت ك يعرفها

وهذا هو القسم األكرب من هذه األحاديث حيث بلغت ثالثة عرش رواة احلديث  احلكم باجلهالة عىل أحد -1

روي هذا  إنامو: بقوله احلديث األوطوهذا ما قصده يف احلكم عىل ، اأصطالحيواملقصود باجلهالة هسا اجلهالة باملعسري ، حدييا  

وكام  .عسد أهل احلديث أ تعريف له رواية  ري هذا احلديث وأبو زيد رجل جمهوط،  ‘ عن السبي، عن عبد اهلل، احلديث عن أيب زيد

 ،وهالط بن عبد اهلل جمهوط، ويف إسساده مقاط، هذا حديث  ريي أ نعرفه إأ من هذا الوجه: حيث قاط امايف احلديث اخل

 لسابعديث ااحلوكام يف ، أ يعريف جمهوطوأبو ماجد رجل : حيث قاط سادساحلديث الكذل  يف و، «واحلارث يضعف يف احلديث

َلمَ ، َحِديُث َعائَِشَة َحِديٌث َ ِريٌي حيث قاط  ا إِأَّ ِمنت َحِديِث ُمَظاِهِر بتِن َأست ُفوع  ِرُفُه َمرت ِريُف »، «َأ َنعت َلُه يِف الِعلتِم  َوُمَظاِهٌر َأ َنعت

َ َهَذا احلَِديِث  ِه َوَعستبََسُة ُيَضعَُّف يِف احلَِديِث : حيث قاطتاسع احلديث الوكام يف ، ، َ ريت ِرُفُه إِأَّ ِمنت َهَذا الَوجت َهَذا َحِديٌث ُمستَكٌر َأ َنعت

ٍق جَمتُهوٌط  هذا حديث إنام نعرفه من هذا الوجه والفضل بن يزيد : حيث قاطاحلديث اليالث عرش  وكام يف. َوَعبتُد املَلِِ  بتِن َعالَّ

ا هذ»: قاطحيث احلديث اخلاما عرش  وكام يف، وأبو املخارق ليا بمعرويف، من األئمةهو كويف قد روى عسه  ري واحد 

ارون هو. إأ من هذا الوجه وبالبرصة أ يعرفون من حديث قتادة، حديث  ريي أ نعرفه إأ من حديث محيد بن عبد الرمحن

يث فزاد هذا احلد، عن أبيه، وقد روى حممد بن يزيد بن سسان ": قاط سابع عرشاحلديث الوكذل  يف ، «أبو حممد شيخ جمهوط

أبو املبارك و. وأ يتابع حممد بن يزيد عىل روايته وهو ضعيف»، عن صهيي، عن سعيد بن املسيي، يف هذا اإلسساد عن جماهد

ية وأبو اجلاروأمية بن  الد ثقة ، هذا حديث  ريي أ نعرفه إأ من هذا الوجه»: قاط اليامن عرشاحلديث وى  " رجل جمهوط

سَاِدِه َمَقاٌط : حيث قاط احلديث التاسع عرشوكام يف ، «وأ يعريف اسمه العبدي شيخ جمهوط ُموَسري  .َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي َويِف إِست

ُف يِف  َُد بتُن َحستبَلٍ ، احلَِديِث  بتُن ُعبَيتَدَة ُيَضعَّ َفُه حَيتيرَي بتُن َسِعيٍد َوَأمحت ىَل ابتِن ِسبَاٍع جَمتُهوٌط ، َضعَّ  ادي والعرشوناحل احلديثوى ، َوَموت

سف عن يو، وقد قيل عن القاسم بن الفضل هذا حديث  ريي أ نعرفه إأ من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل: قاط

وأ  هوطويوسف بن سعد رجل جم، وثقه حييري بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي؛ والقاسم بن الفضل احلداين هو ثقة، بن مازن

اده هذا حديث  ريي وإسس: حيث قاطين والعرشون احلديث اليا وكام يف "نعريف هذا احلديث عىل هذا اللفظ إأ من هذا الوجه 

عرشون احلديث اليالث وال وكام يف، وأ نعلم أحدا روى عسه  ري ليث بن أيب سليم، وكعي ليا هو بمعرويف. ليا بالقوي

ِرُفُه ِمنت َهَذا : حيث قاط هِ َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي إِنَّاَم َنعت ُرويٍف  الَوجت ىَل ُأمد َسَلَمَة َليتَا بَِمعت  .«َوُصبَيتٌن َموت
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وقصده من هذا القسم أن يسضم إىل الراوي املجهوط راو ر ر ضعيف أو ، كلهاإلسساد عىل هالة باجل احلكمأو  -2

وهو  ،عبد املسعمحديث جابر هذا حديث أ نعرفه إأ من هذا الوجه من حديث : حيث قاط احلديث الياينكام يف  وذل ، جمهوط

حيث  سادس عرشاحلديث الوكام يف « وإسساده جمهوطهذا حديث  ريي »: حيث قاطرابع عرش احلديث الوكام يف . إسساد جمهوط

 .«ويف احلارث مقاط، وإسساده جمهوطهذا حديث  ريي أ نعرفه إأ من هذا الوجه »: قاط

شتمل القسم يهذا ومعرفته و َتييز اسم الراويبمعسري عدم ، اأ تاليف يف اسم الراوي اجلهالةيقصد بأو   -3

ِد َحِديٌث َحَسنٌ  الرابعاحلديث كام يف ، عىل أحاديث صحيحة ا، «حيث قاط َحِديُث َأيِب اجلَعت د  ِم َأيِب ا: َوَسَألتُت حُمَمَّ ِد َعنت است جلَعت

َمهُ  ِريفت است ِريد َفَلمت َيعت مت ِريُف َلُه َعِن »: َوَقاَط ، الضَّ ِد بتِن »: «إِأَّ َهَذا احلَِديَث  ‘ السَّبِيد َأ َأعت ِريُف َهَذا احلَِديَث إِأَّ ِمنت َحِديِث حُمَمَّ َوَأ َنعت

ٍرو ُمهُ . َهَذا َحديٌث َحَسنٌ : حيث قاطاحلديث العارش وكام يف ، «َعمت َريُف است َرَة َأ ُيعت : َط َوُيَقا، َوَأُبو ُعيتاَمَن الَِّذي َرَوى َعنت َأيِب ُهَريت

َنادِ  َناِد َوَقدت َرَوى َأُبو الزد َرةَ َعنت َأيِب ، َعنت َأبِيهِ ، َعنت ُموَسري بتِن َأيِب ُعيتاَمنَ ، ُهَو َوالُِد ُموَسري بتِن َأيِب ُعيتاَمَن الَِّذي َرَوى َعستُه َأُبو الزد ،  ُهَريت

َ َحِديٍث  ‘ َعِن السَّبِيد  ُمهُ ، َحِديٌث َصِحيٌن َهَذا : حيث قاط احلديث الياين عرشوكام يف ، َ ريت يِنه است َراَن اجلَوت ملَلِِ  بتُن َعبتُد ا: َوَأُبو ِعمت

َُد بتُن َحستبَلٍ  "َحبِيٍي  ِر بتُن َأيِب ُموَسري َقاَط َأمحت ُمهُ »: َوَأُبو َبكت َريُف است ُمهُ  «َأ ُيعت َعِريه است َوَأُبو ، َعبتُد اهللَِّ بتُن َقيتاٍ : َوَأُبو ُموَسري األَشت

ُمهُ َمالٍِ  ا َعِريه است يَمَ : ألَشت ُد بتُن مَلاِرِق بتِن َأشت  .َسعت

امله به وارتببمعسري تعلق احلديث ، عدم معرفة الراوي إأ من  الط روايته اذا احلديث اجلهالةيقصد بأو  -4

،  ريي حديثهذا : حيث قاط اليالث احلديثكام يف ، هبذا الراوي وأ يعريف له رواية لغريه من األحاديثبحيث أ يعريف إأ 

يث ح احلديث اليامنوكام يف  وقد روى عسه  ري واحد من أهل العلم، تفرد به عمر بن الرماح البلخي أ يعريف إأ من حدييه

ِريُف َكبرَِي َأَحٍد َرَوى، َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي : قاط ٍد َأ َنعت اِق  َوُعَمُر بتُن َزيت زَّ َ َعبتِد الرَّ : اطحيث ق احلادي عرشاحلديث وكام يف  َعستُه َ ريت

اَمِعيَل َيُقوُط ، َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي  َد بتَن إِست ُ َهَذا احلَِديِث : َسِمعتت حُمَمَّ َش َ ريت َريُف لِِزَياِد بتِن ِسيتِمنَي ُكوت ، ةَ َرَواُه مَحَّاُد بتُن َسَلمَ ، َأ ُيعت

َقَفهُ  َعنت َليتٍث ، َوَرَواُه مَحَّاُد بتُن َزيتدٍ ، َعنت َليتٍث َفَرَفَعهُ  ِرُفُه إِأَّ َأ َنعت ، َهَذا َحِديٌث َ ِريٌي : حيث قاط احلديث العرشونوكام يف ، َفَأوت

ٍب  اَلِم بتِن َحرت ُرويٍف يِف احلَِديِث ، ِمنت َحِديِث َعبتِد السَّ نَيَ َليتَا بَِمعت ولكيرة هذا القسم ذكرت نامذج مسه ومن . «َوُ َطيتُف بتُن َأعت

 .صلأراد الزيادة فلرياجع األ
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 اخلامتة

 .اخلاَتة يف ´ وكام محدته يف املقدمة أمحده، وبفضل جوده تسعم املوجودات، حلمد هلل الذي بسعمته تتم الصاحلاتا

 يوم وعىل التابعني ومن تبعهم بإحسان إىلاألملهار األ يار  أصحابهوصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل رله و

 .وسلم تسليام  كيريا  الدين 

 . .وبعد

د أتري عىل ق "مجع وختريج ودراسة، تابه اجلامعباجلهالة يف ك األحاديث التي حكم عليها اإلمام الرتمذي": فهذا بحث

 .عليهإنه وىل ذل  والقادر ، وجيعله يف ميزان حسسات كاتبه وقارئه، واهلل أسأط أن يسفع به، هنايته

ع فأردت أن أسطرها كري يستفيد مسها من يطل، ىل بعض الستائج والتوصيات التي ظهرت من  الط هذا البحث وقد عنر 

 .عليه

 :الناائج: أوالً 

، سنيف كتابه السوالتي ظهرت جلية من  الط أحكامه القيمة عىل األحاديث ، العلمية قيمة اإلمام الرتمذي -1

 .والتي قضت بإمامته يف هذا الشأن

 .مما يؤكد تفوقه يف هذا املجاط، ومصداقيته يف هذه األحكام، يف أحكامه توافق األئمة مع اإلمام الرتمذي -2

 .وى هذا اتفاق تام مع بقية علام  احلديث، يري من األحاديث أراد باجلهالة املعسري اأصطالحييف ك -3

 .يتوقف يف احلكم عىل احلديث إذا ك يعريف اسم الراوي ويقوط فالن أ أعريف اسمه -4

 ،يد ل يف معسري اجلهالة عسده من أ يعريف اسمه من الرواة حتري لو كان صحابيا وروى له أصحاب الصحين -5

 .روايةت الوبثذا مما يدط عىل أمانته وحتريه الدقة يف وه

بعد البحث ، أو أ يعريف اسمه، أو جمهوط السسد، أكير األحاديث التي حكم عىل أحد رواهتا بأنه جمهوط -6

 .والتخريج تبني أهنا ضعيفة باألسباب التي ذكرها اإلمام الرتمذي

 :ثانيا الاوصيات

 :ظهر ىل أيضا بعض التوصيات فأردت أن أسطرها وهريكام 

ذين أ و اصة يف مواجهة امللحدين واملشككني ال ‘ اأهتامم التام بسسة السبي، أوىص الباحيني يف جماط السسة -0

 .يألون جهدا  يف الدس والكيد لسسة نبيسا ليل هنار



012 

، "املاجستري "رسائل التخصص التوسع يف جماط البحث العلمري يف السسة يف املجاط األكاديمي و اصة يف  -2

 .والباحيونوالقيام بطبعها حتري يستفيد مسها العلام  ، "الدكتوراه"والعاملية 

 .الرد عىل من ييري الشبهات حوط السسة بوجه عام واألحاديث بشكل  اص -9

 .‘ أوىص أن تعقد مؤَترات وندوات ولقا ات دورية لبحث ر ر التطورات حوط سسة السبي -10

 أسددأط اهلل العب القدير أن جيسبسا، وما كان من  طأ فمسي ومن الشدديطان، هذا وما كان فيه من صددواب فمن اهلل وحده

وأ حوط وأ قوة  ،وهو املستعان وعليه التكالن، وأن يوفقسا إىل ما حيبه ويرضاه إنه نعم املوىل ونعم السصري، الشيطان وحزبه

 .إأ به سبحانه
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 فهرس المراجع

املعرويف  ،حممد بن عبد الباقي بن حممد األنصدداري الكعبي، ألبري بكر: أحاديث الشدديوخ اليقات ماملشدديخة الكربىي -1

تان ماملتوى ست رشيف حاتم بن عاريف العوين: حتق، هي535: بقاأ املاِر رش والتوزيع، ال :  بعةالط، ط/ دار عاك الفوائد للس

 .ه 1422األوىل 

الشهري ، يسالغرناملي األندل، ألبري عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن سعيد السلامين اللويش األصل: اإلحاملة يف أ بار  رناملة -2

 .ه1424، األوىل: الطبعة. بريوت، ط/ دار الكتي العلمية، هي006: اخلطيي ماملتوىبلسان الدين ابن 

حاتم حممد بن حبان: اإلحسددان يف تقريي صددحين ابن حبان -3 ب ألبري  ، ، ميالتمي، دَ بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمعت

شددعيي : حتق، هي 039: األمري عال  الدين عب بن بلبان الفاريس ماملتوى: هي ترتيي354: الُبسددتي ماملتوى، الدارمي

 .م1922 -ه  1402، األوىل: الطبعة، بريوت، ط/ مؤسسة الرسالة، األرنؤوط

حممد فؤاد عبد : حتق، هي256: ماملتوى، بن املغرية البخاري بن إبراهيم إسددامعيل ألبري عبد اهلل حممد بن: األدب املفرد -4

 .م1929 -ه  1409، اليالية: الطبعة، بريوت –ط/ دار البشائر اإلسالمية ، الباقي

شهورين من محلة العلم بالكسري -5   362م ألبري عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب السمري القرملبي: اأستغسا  يف معرفة امل

سواملة: حتق، هي 463 - ى بمكة القررسالة دكتوراه يف الرشيعة اإلسالمية بجامعة أم : أصل الكتاب، عبد اهلل مرحوط ال

رش والتوزيع واإلعالم ط/ دار ابن تيمية. املكرمة سعودية -الرياض ، للس   -ه 1405 ،األوىل: الطبعة. اململكة العربية ال

 .م1925

:  ماملتوى بن عاصم السمري القرملبي بن عبد الربألبري عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد : اأستيعاب يف معرفة األصحاب -6

 .م 1992 -ه  1412، األوىل: الطبعة، بريوت، ط/ دار اجليل، عب حممد البجاوي: حتق، هي463

سد الغابة -0 سن عب بن أيب : أ شيباين اجلزريألبري احل عز الدين ابن  ،الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ال

 .م1929 -ه 1409، بريوت -ط/ دار الفكر ، هي630: ماملتوى األثري

صحابة -2 ضل أمحد بن عب بن حجر: اإلصابة يف َتييز ال شافعي ألبري الف سقالين ال   -ه  1412ريوت ب -ط/ دار اجليل ، الع

 .عب حممد البجاوي: حتق، م1992

، علم للمالينيط/ دار ال، هي1396: الزركب الدمشقي ماملتوى، خلري الدين بن حممود بن حممد بن عب بن فارس: األعالم -9

 .م2002اخلامسة عرش : الطبعة
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سن ابن عبد ااادي: بحر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد بمدح أو ذم -10 سن بن أمحد بن ح سف بن ح ص ليو ، احليال

د احلسبب ماملتوى، مجاط الدين َ سويفي: حتق، هي909: ابن ابن املرِبت   ،ط/ دار الكتي العلمية، الدكتورة روحية عبد الرمحن ال

 م1992-ه 1413، األوىل: الطبعة، لبسان –بريوت 

 ألبري بكر حممد بن أيب إسددحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكالباذي البخاري: بحر الفوائد املشددهور بمعاين األ بار -11

/  بريوت -ط/دار الكتي العلمية ، أمحد فريد املزيدي -حممد حسن حممد حسن إسامعيل : حتق، هي320: احلسفي ماملتوى

 .م1999 -ه 1420، األوىل: الطبعة، لبسان

ط/ ، ي911ç :جالط الدين السدديوملي ماملتوى، عبد الرمحن بن أيب بكر: بغية الوعاة يف ملبقات اللغويني والسحاة -12

 .حممد أبو الفضل إبراهيم: حتق. لبسان / صيدا -عرصية املكتبة ال

اق احلسدديسي: تاج العروس من جواهر القاموس -13 د بن عبد الرزر د بن حممر بيدي ماملتوى، حممر ي بمرتىضدد الزَّ   :امللقر

 .ه 1414األوىل /: الطبعة، بريوت –ط/ دار الفكر ، هي1205

لدوريي -14 ية ا ياد بن بسددطام بن عبد الرمحن املري  بن معنيألبري زكريا حييري : تاريخ ابن معني مروا بن عون بن ز

سيف. د: حتق، هي233: ماملتوى البغدادي، بالوأ  سالمي ، أمحد حممد نور  ط/ مركز البحث العلمي وإحيا  الرتاث اإل

 .م1909 -ه 1399، األوىل: الطبعة، مكة املكرمة -

ري بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمحن امل ألبري زكريا حييري بن معني: يتاريخ ابن معني مرواية عيامن الدارمي -15

 .دمشق –ط/ دار املأمون للرتاث ، أمحد حممد نور سيف. د: حتق، هي233: ماملتوى البغدادي، بالوأ 

ألبري عبد اهلل شددما الدين حممد بن أمحد بن عيامن بن َقايتامز الذهبي : تاريخ اإلسددالم َوَوفيات املشدداهري َواألعالم -16

 .اد معرويفالدكتور بشار عور : حتق. م 2003، األوىل: الطبعة. ط/ دار الغرب اإلسالمي، هي042: ماملتوى

ط/ دائرة املعاريف ، هي256: ماملتوى، بن املغرية البخاري بن إبراهيم ألبري عبد اهلل حممد بن إسامعيل: التاريخ الكبري -10

 .حممد عبد املعيد  ان: حتق، الدكن –حيدر رباد ، العيامنية

  :ألبري بكر أمحد بن عب بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيي البغدادي ماملتوى: للخطيي البغدادي، تاريخ بغداد -12

 .ه 1410، األوىل: الطبعة. مصطفري عبد القادر عطا: حتق. بريوت –/ دار الكتي العلمية ط، هي463

عمرو بن  رامة : حتق، هي501: ألبري القاسم عب بن احلسن بن هبة اهلل املعرويف بابن عساكر ماملتوى: تاريخ دمشق -19

 .م1995 -ه  1415: ط/ دار الفكر للطباعة والسرش والتوزيع، العمروي

، الرياض –ط/ مكتبة الرياض احلديية ، أليب بكر جالط الدين السدديوملي: الراوي يف رشح تقريي السواويتدريي  -20

 .عبد الوهاب عبد اللطيف: حتق
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ر بن ألبري يارس حممد بن مط: األوط إىل هناية القرن التاسع ااجري تدوين السسة السبوية نشأته وتطوره من القرن -21

: ةالطبع. اململكة العربية السعودية، الرياض، ط/ دار ااجرة للسرش والتوزيع، هي1420: عيامن رط مطر الزهراين ماملتوى

 .م1996ه/1410، األوىل

لذهبري: تذكرة احلفاظ -22 محد بن عيامن ا لدين حممد بن أ يا عمريات: حتق، لشددما ا ط/ دار الكتي العلمية ، زكر

 م 1992 -ه 1419الطبعة األوىل ، لبسان-بريوت

شجري -23 سية لل سني م: ترتيي األمايل اخلمي شد باهللي بن احل سحييري ماملر سامعيل بن زيد احل شجري املوفقي بن إ سي ال

شمي ماملتوى: هي رتبها 499ماملتوى  اجلرجاين سن : حتق، هي610: القاأ حميي الدين حممد بن أمحد القريش العب حممد ح

 .م 2001 -ه  1422، األوىل: الطبعة، لبسان –بريوت ، ط/ دار الكتي العلمية، حممد حسن إسامعيل

سائي -24 شايخ الس سمية م سني ت سائي ماملتوى: وذكر املدل شعيي بن عب الس :  حتق، هي303 :ألبري عبد الرمحن أمحد بن 

 .ه1423األوىل : الطبعة، مكة املكرمة -ط/ دار عاك الفوائد ، الرشيف حاتم بن عاريف العوين

، حممد عوامة: هي حتق252: العسقالين ماملتوىألبري الفضل أمحد بن عب بن حممد بن أمحد بن حجر : تقريي التهذيي -25

 .م1926 –ه 1406، األوىل: الطبعة، سوريا –ط/ دار الرشيد 

 يف السوويألبري زكريا حميي الدين حييري بن رش: التقريي والتيسددري ملعرفة سددسن البشددري السذير يف أصددوط احلديث -26

 .م1925 -ه  1405، األوىل: الطبعة، بريوت، ط/ دار الكتاب العريب، حممد عيامن اخلشت: حتق، هي606: ماملتوى

حاديث الرافعي -20 ملد، العسددقالين ألبري الفضددل أمحد بن عب بن حجر: الكبري تلخيص احلبري يف أ سة املسورةط/ ا ، ي

 .السيد عبداهلل هاشم اليامين املدين: حتق. م1964 -ه 1324

ط/ مطبعة دائرة ، هي252: ألبري الفضل أمحد بن عب بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ماملتوى: هتذيي التهذيي -22

 .ه1326، الطبعة األوىل: الطبعة، ااسد، املعاريف السظامية

سام  الرجاط -29 سف: هتذيي الكامط يف أ سف بن عبد الرمحن بن يو مد مجاط الدين ابن الزكي أيب حم، ألبري احلجاج يو

شار عواد معرويف. د: هي حتق042: املزي ماملتوى القضاعي الكلبي ، األوىل :الطبعة. بريوت –ط/ مؤسسة الرسالة ، ب

 .م1920 –ه 1400

م ث، السمعوين اجلزائري، ملاهر بن صالن مأو حممد صالني ابن أمحد بن موهي: توجيه السظر إىل أصوط األثر -30

عبد : حتق، م1995 -ه 1416، األوىل: الطبعة. حلي –ط/ مكتبة املطبوعات اإلسالمية ، هي1332: الدمشقير ماملتوى

 .الفتاح أبو  دة
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سسي الصدسعاين ملحمد بن إسدامعيل: ملعاين تسقين األنظارتوضدين األفكار  -31 سل، األمري احل املديسة  -فية ط/ املكتبة ال

 .حممد حمي الدين عبد احلميد: حتق، املسورة

  ،ط/ مكتبة املعاريف للسرشدد والتوزيع، حممود بن أمحد بن حممود الطحانألبري حفص : تيسددري مصددطلن احلديث -32

 .م2004-ه1425الطبعة العارشة : الطبعة

بدَ  حممد بن حبان، ألبري حاتم: اليقات -33 هي 354: وىلبُستي ماملتا، الدارمي، التميمي، بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمعت

ية: حتق مدير دائرة املعاريف العيامن لدكتور حممد عبد املعيد  ان  ية ااسدية، ا عال دائرة  ،ط/ وزارة املعاريف للحكومة ال

 .م 1903=  ه 1393، األوىل: الطبعة، املعاريف العيامنية بحيدر رباد الدكن ااسد

 ألبري عبداهلل حممد بن: يوسددسسه وأيامهمصددحين البخاري ‘ اجلامع املسددسد الصددحين املخترصدد من أمور رسددوط اهلل -34

ط/ دار ملوق السجاة ممصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ، بن نارص السارص حممد زهري: حتق، اجلعفي البخاري إسامعيل

 .ه1422، األوىل: ترقيم حممد فؤاد عبد الباقيي الطبعة

يل -35 عد سذر: اجلرح والت مد بن إدريا بن امل بد الرمحن بن حم مد ع حاتمابن أيب الرازي، ظباحلس، التميمي ألبري حم   

ية ، هي320: ماملتوى عاريف العيامن عة جملا دائرة امل لدكن  -ط/ ملب باد ا يدر ر سد –بح يا  الرتاث العريب ، اا  –دار إح

 .م1952 -ه  1201، األوىل: الطبعة، بريوت

ن ألبري بكر أمحد بن جعفر بن محدان ب: وهو اخلاما من الفوائد املستقاة واألفراد الغرائي احلسان: جز  األلف ديسار -36

  ،الكويت –ط/دار السفائا ، بدر بن عبد اهلل البدر: حتق، هي362: املعرويف بالقطيعي ماملتوى مال  بن شدبيي البغدادي

 .م1993 -ه 1414، األوىل: الطبعة

 .ه1302القاهرة : الطبعة. ط/ دار الفكر العريب، ¬ للشيخ حممد حممد أبو زهو: احلديث واملحدثون -30

سري بن مهران األصبهاين ماملتوى: حلية األوليا  وملبقات األصفيا  -32 سحاق بن مو   :ألبري نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إ

دار ، بريوت –دار الكتاب العريب ، ثم صدورهتا عدة دور مسها، م1904 -ه 1394، بجوار حمافظة مرصد -هي ط/ السدعادة 430

 .ه بدون حتقيقي1409بريوت مملبعة  -دار الكتي العلمية، بريوت، الفكر للطباعة والسرش والتوزيع

ط/ دار الكتي ، هي911: جالط الدين السيوملي ماملتوى، عبد الرمحن بن أيب بكر: ذيل ]ملبقات احلفاظ للذهبي[ -39

 .الشيخ زكريا عمريات: حتق. العلمية

رشفة -40 سسة امل شهور كتي ال ستطرفة لبيان م سالة امل سسي ألبري عبد اهلل حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريا احل: الر

د الكتاين :  عةالطب، اإلسالميةط/ دار البشائر ، حممد املسترص بن حممد الزمزمي: حتق، هي1345: ماملتوى اإلدرييس الشهري ب

 .م2000-ه1421السادسة 
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ط/ ، حممد فؤاد عبد الباقي: هي حتق203: ماملتوى، القزويسي ألبري عبد اهلل حممد بن يزيد ابن ماجة: سددسن ابن ماجه -41

 .القاهرة. احللبي فيصل عيسري البايب -دار إحيا  الكتي العربية 

تاين ماملتوى: سسن أيب داود  -42 ِجست   :ألبري داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السد

 .بريوت –صيدا ، ط/ املكتبة العرصية حممد حميي الدين عبد احلميد: هي حتقيق205

ضحاك: سسن الرتمذي -43 سري بن ال رة بن مو َسوت سري بن  سري حممد بن عي :  حتق، هي209: ماملتوى، الرتمذي، ألبري عي

 –ط/ رشكة مكتبة ومطبعة مصددطفري البايب احللبي ، وإبراهيم عطوة عوض، وحممد فؤاد عبد الباقي، أمحد حممد شدداكر

 .م1905 -ه 1395، اليانية: الطبعة، مرص

سن عب : سسن الدارقطسي -44 سعود بن السعامن بن ديسار البغداديألبري احل دارقطسي ال بن عمر بن أمحد بن مهدي بن م

ط/ مؤسددسددة ، أمحد برهوم، عبد اللطيف حرز اهلل، حسددن عبد املسعم شددلبي، شددعيي اأرنؤوط: هي حتق325: ماملتوى

 .م 2004 -ه  1424، األوىل: الطبعة، لبسان –بريوت ، الرسالة

ِجردي اخلراساين: ألبري بكر: السسن الكربى ويف ذيله اجلوهر السقي -45 وت َ  البيهقي ،أمحد بن احلسني بن عب بن موسري اخلرُست

 .ه 1344، األوىل: الطبعة، حيدر أباد، هي ط/ جملا دائرة املعاريف 452: م املتوى

 .لبسان. بريوت. ط / دار اجليل. هي 303للحافظ أمحد بن شعيي السسائري ت م: "املجتبري  "الصغرى  سن السسائيس -46

سحاق إبراهيم بن اجلسيد -40 سحاق إبراهيم بن عبد اهلل بن اجلسيد ماملتو: لإلمام حييري بن معني سؤاأت أيب إ :  ىألبري إ

:  األوىل :الطبعة، القاهرة –ط/ الفاروق احلديية للطباعة والسرشدد ، أبو عمر حممد بن عب األزهري: حتق، ه تقريبا ي 260

 م2000 -ه  1422

سجستاين أبا داود سؤاأت أيب عبيد اآلجري -42 سحاق ب: يف اجلرح والتعديل ال سليامن بن األشعث بن إ ن ألبري داود 

تاين ماملتوى بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِجست ط/ عامدة البحث العلمي ، حممد عب قاسم العمري: حتق، هي205: السد

 م1923ه/1403، األوىل: الطبعة، اململكة العربية السعودية، املديسة املسورة، باجلامعة اإلسالمية

:  حتق، هي425 :املعرويف بالربقاين ماملتوى، ألبري بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن  الي: سؤاأت الربقاين للدارقطسي -49

 .ه1404، األوىل: الطبعة. باكستان، أهور -ط/ كتي  انه مجيب ، عبد الرحيم حممد أمحد القشقري

:  حتق، هي042: الذهبي ماملتوىلشددما الدين أبري عبد اهلل حممد بن أمحد بن عيامن بن َقايتامز : سددري أعالم السبال  -50

 .م1925ه/ 1405، اليالية: الطبعة، ط/ مؤسسة الرسالة، جمموعة من املحققني بإرشايف الشيخ شعيي األرناؤوط

سسة -51 سسة: رشح ال سعود بن حممد بن الفرا  البغوي، ملحيي ال سني بن م شافعي أبري حممد احل شعيي : هي حتق516: ماملتوى ال

 .م1923 -ه 1403، اليانية: الطبعة، بريوت، دمشق -ط/ املكتي اإلسالمي ، الشاويش حممد زهري، األرنؤوط
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رصي املعرويف ألب: رشح معاين اآلثار -52 سلمة األزدي احلجري امل سالمة بن عبد املل  بن  ري جعفر أمحد بن حممد بن 

ط/ عاك ، د يوسف عبد الرمحن املرعشب، حممد سيد جاد احلق -محممد زهري السجار : حتق، هي321: ماملتوى بالطحاوي

 .م 1994 -ه 1414 -األوىل : الطبعة، الكتي

ِجردي اخلراساين: شعي اإليامن -53 وت َ :  حتق، هي452: ىماملتو البيهقي، ألبري بكر أمحد بن احلسني بن عب بن موسري اخُلرست

الرشددد  ط/ مكتبة، ااسد –ي الدار السددلفية ببومباي صدداح، وخمتار أمحد السدوي، الدكتور عبد العب عبد احلميد حامد

 .م2003 -ه  1423، األوىل: الطبعة، للسرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بااسد

بن املغرية بن صددالن بن بكر السددلمي السيسددابوري  ألبري بكر حممد بن إسددحاق بن  زيمة: صددحين ابن  زيمة -54

 .بريوت –ط/ املكتي اإلسالمي ، حممد مصطفري األعظمي. د: حتق، هي311: ماملتوى

عبد املعطي : حتق، ي322ç: املكي ماملتوى ألبري جعفر حممد بن عمرو بن موسددري بن محاد العقيب: الضددعفا  الكبري -55

 .م1924 -ه 1404، األوىل: الطبعة، بريوت –ط/ دار املكتبة العلمية ، أمني قلعجي

ضعفا  واملرتوكون -56 ساين: ال شعيي بن عب اخلرا سائي، ألبري عبد الرمحن أمحد بن  حممود : حتق، هي303: ماملتوى الس

 .ه1396، األوىل: الطبعة، حلي –ط/ دار الوعي ، إبراهيم زايد

ط/ عامدة البحث العلمي باجلامعة ، لسددعدي بن مهدي اااشددمي: رسددالة علمية: الرازي أليب زرعة: الضددعفا  -50

 .م1922ه/1402: الطبعة، ية السعوديةاململكة العرب، املديسة السبوية، اإلسالمية

 .بدون، اخلامسة: الطبعة، أمحد حمرم الشيخ ناجي. د. أ: الضو  الالمع املبني عن مساهج املحدثني -52

:  حتق، هي430 :ألبري نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسري بن مهران األصبهاين ماملتوى: الطي السبوي -59

 .م2006، األوىل: الطبعة، دار ابن حزم ط/، مصطفري  رض دونمز الرتكي

هبة تقي الدين ابن قاأ شدد، ألبري بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدددي الشددهبي الدمشددقي: ملبقات الشددافعية -60

 .احلافظ عبد العليم  ان. د: حتق، ç 1400، األوىل: الطبعة. بريوت -ط/ عاك الكتي ، ي251ç: ماملتوى

شمي بالوأ : الطبقات الكربى -61 سعد بن مسيع ااا رصي، ألبري عبد اهلل حممد بن  سعد املعرويف ب البغدادي، الب ابن 

 .م 1962، األوىل: الطبعة، بريوت –ط/ دار صادر ، إحسان عباس: حتق، هي230: ماملتوى

سالرم بن عبد اهلل ااروي ألبري ُعبيد: الطهور -62 سم بن  سلامن: حتق، هي224: ماملتوى البغدادي القا سن حممود  شهور ح ط/ ، م

 .م 1994 -ه  1414، األوىل: الطبعة، الزيتون –سليم األوط ، مكتبة التابعني، الرشفية -جدة ، مكتبة الصحابة

حممد : حتق، هي234: ماملتوى، البرصددي، بالوأ  املديسي السددعدي ألبري احلسددن عب بن عبد اهلل بن جعفر: العلل -63

 .م1920، اليانية: الطبعة، بريوت –ط/ املكتي اإلسالمي ، مصطفري األعظمي
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يتسََوريه  ،ألمحد بن حممد بن إسددحاق بن إبراهيم بن أسددباط بن عبد اهلل بن إبراهيم بن ُبَديتن: عمل اليوم والليلة -64 ، الدد

سدي»املعرويف بددد   -ط/ دار القبلة لليقافة اإلسالمية ومؤسسة علوم القررن ، كوثر الربين: حتق، هي364: ماملتوى« ابن السه

 .وتجدة / بري

 لشما الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عيامن بن َقايتامز الذهبي: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتي الستة -65

  ،مؤسسة علوم القررن -ط/ دار القبلة لليقافة اإلسالمية ، وأمحد حممد نمر اخلطيي، حممد عوامة: حتق، هي042: ماملتوى

 .م 1992 -ه  1413، األوىل: الطبعة، جدة

ضعفا  الرجاط -66 عب حممد -عادط أمحد عبد املوجود: حتق، هي365: ماملتوى ألبري أمحد بن عدي اجلرجاين: الكامل يف 

 .م1990 -ه1412، األوىل: الطبعة، لبسان-بريوت -ط/ الكتي العلمية ، عبد الفتاح أبو سسة، معوض

رصي ماملتوى: ب العنيكتا -60 د مهدي : حتق، هي100: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن َتيم الفراهيدي الب

 .ط/ دار ومكتبة ااالط، د إبراهيم السامرائي، املخزومي

ه البغدادي: كتاب الفوائد مالغيالنياتي -62 از ماملتوىا الشددافعي ألبري بكر حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن عبدَويت :  لبزَّ

 - ط/ دار ابن اجلوزي، أبو عبيدة مشددهور بن حسددن رط سددلامن: حتق، حلمي كامل أسددعد عبد ااادي: حتق، هي354

 .م1990 -ه 1410، األوىل: الطبعة، السعودية / الرياض

:  حتق، هي 463 :ماملتوى، ألبري بكر أمحد بن عب بن ثابت اخلطيي البغدادي: الكفاية يف معرفة أصددوط علم الرواية -69

 .ه 1432، األوىل: الطبعة، الدمام – ط/ دار ابن اجلوزي، ماهر ياسني الفحل

، هي310: ماملتوى األنصاري الدوأيب الرازي ألبري بِرشت حممد بن أمحد بن محاد بن سعيد بن مسلم: الكسري واألسام  -00

 .م2000 -ه  1421، األوىل: الطبعة، بريوت/ لبسان - ط/ دار ابن حزم، أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب: حتق

بدَ  ألبري حاتم حممد بن حبان: املجروحني من املحدثني والضددعفا  واملرتوكني -01 ، ، التميمي ،بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمعت

 .ه1396، األوىل: الطبعة، حلي –ط/ دار الوعي ، حممود إبراهيم زايد: حتق، هي354: البُستي ماملتوى، الدارمي

  :ألبري حممد احلسددن بن عبد الرمحن بن  الد الرامهرمزي الفاريس ماملتوى: املحدث الفاصددل بني الراوي والواعي -02

 .حممد عجاج اخلطيي. د: حتق، ه1404، اليالية: الطبعة. بريوت –ط/ دار الفكر ، هي360

قادر احلسفي الرازي: خمتار الصددحاح -03 لدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد ال :  حتق، هي666: ماملتوى لزين ا

 .م1999ه / 1420، اخلامسة: بعةالط، صيدا –بريوت ، الدار السموذجية -ط/املكتبة العرصية ، يوسف الشيخ حممد

:  املتوىم ابن أيب حاتم الرازي، احلسظب، التميمي ألبري حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريا بن املسذر: املراسدديل -04

 .ه1390، األوىل: الطبعة. بريوت –ط/ مؤسسة الرسالة ، شكر اهلل نعمة اهلل قوجاين: حتق، هي320
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ألَُبري  :وهي الفوائد املستخبة الغرائي العوايل من حديث أيب إسددحاق املزكي انتقا  وختريج الدارقطسي: املزكيات -05

ي ماملتوى ِريه امُلَزكد َساُبوت تََويته السَّيت َسخت يرَي بِن  ِد بِن حَيت َراِهيتُم بُن حُمَمَّ َحاَق إِبت ست سلوم: حتق، هي362: إِ ط/ ، أمحد بن فارس ال

 .م2004 -ه 1425، األوىل: الطبعة، دار البشائر اإلسالمية

ستدرك عىل -06 سابوري: الصحيحني امل :  حتق. بريوت –هي ط/ دار املعرفة  405م لإلمام احلافظ أبو عبد اهلل احلاكم السي

 .يوسف املرعشب. د

 .وتبري –ط/ دار املعرفة ، سليامن بن داود أبو داود الفاريس البرصي الطياليس: الطياليس مسسد أيب داود -00

، هي300:  ماملتوىاملوصددب، ألبري يعىل أمحد بن عب بن املُيسري بن حييري بن عيسددري بن هالط التميمي: مسددسد أيب يعىل -02

 .م1924 –ه 1404د ، األوىل: الطبعة، دمشق –ط/ دار املأمون للرتاث ، سليم أسد حسني: حتق

سسد اإلمام أمحد بن حسبل -09 شيباين ماملتوى ألبري عبد اهلل أمحد بن حممد بن حسبل: م سد ال :  حتق، يه241 :بن هالط بن أ

:  ةالطبع، ط/ مؤسسة الرسالة، د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي: إرشايف، ور رون، عادط مرشد -شعيي األرنؤوط 

 .م 2001 -ه  1421، األوىل

عتكي بن عبيد اهلل ال خلالق بن  الدألبري بكر أمحد بن عمرو بن عبد ا: مسددسد البزار املسشددور باسددم البحر الز ار -20

 ط/، وصددربي عبد اخلالق الشددافعي، وعادط بن سددعد، حمفوظ الرمحن زين اهلل: حتق، هي292: املعرويف بالبزار ماملتوى

 .مي2009وانتهت ، م1922دأت مب، األوىل: الطبعة، املديسة املسورة -مكتبة العلوم واحلكم 

ألبري حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد : املعرويف بددد مسسن الدارميي مسسد الدارمي -21

ملكة امل، ط/ دار املغسي للسرش والتوزيع، أسد الداراينحسني سليم : حتق، هي255: ماملتوى التميمي السمرقسدي، الدارمي

 .م 2000 -ه 1412، األوىل: الطبعة، العربية السعودية

وياين ماملتوى: مسسد الروياين -22  –ط/ مؤسسة قرملبة ، أيمن عب أبو يامين: حتق، هي300: ألبري بكر حممد بن هارون الره

 .ه1416، األوىل: الطبعة، القاهرة

محدي بن : حتق، هي454: ألبري عبد اهلل حممد بن سالمة بن جعفر بن عب القضاعي املرصي ماملتوى: مسسد الشهاب -23

 .م1926 -ه1400، اليانية: الطبعة. بريوت –ط/ مؤسسة الرسالة ، عبد املجيد السلفي

شايش -24 سسد لل شايش البِستَكيي ماملتوى: امل سعيد ااييم بن كليي بن رسيج بن معقل ال حمفوظ . د: قهي حت335: ألبري 

 ه1410، األوىل: الطبعة، املديسة املسورة -ط/ مكتبة العلوم واحلكم ، الرمحن زين اهلل

الدكتور عامر : حتق، هي050: رساج الدين ماملتوى، أبو حفص، عمر بن عب بن عمر القزويسي: مشدديخة القزويسي -25

 .م 2005 -ه  1426األوىل : الطبعة، ط/ دار البشائر اإلسالمية، حسن صربي
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ن حممد بن إبراهيم عبد اهلل ب، ألبري بكر بن أيب شيبة: مصسف ابن أبري شيبة مالكتاب املصسف يف األحاديث واآلثار ي -26

  ،األوىل: الطبعة، الرياض –ط/ مكتبة الرشد ، كامط يوسف احلوت: حتق، هي235: بن عيامن بن  واستي العبيس ماملتوى

 .ه1409

حبيي الرمحن : حتق، هي211: ماملتوى بن نافع احلمريي اليامين الصددسعاين مهامألبري بكر عبد الرزاق بن : املصددسف -20

 .ه1403، اليانية: الطبعة، بريوت –واملكتي اإلسالمي ، ااسد -ط/ املجلا العلمي، األعظمي

  :ألبري سددعيد بن األعرايب أمحد بن حممد بن زياد بن برشدد بن درهم البرصددي الصددويف ماملتوى: بن األعرايبمعجم ا -22

، األوىل: بعةالط، اململكة العربية السعودية، ط/ دار ابن اجلوزي، عبد املحسن بن إبراهيم بن أمحد احلسيسي: حتق، هي340

 .م 1990 -ه  1412

سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي: املعجم األوسط -29 :  هي حتق360 :ماملتوى الطرباين، ألبري القاسم 

 .القاهرة –ط/ دار احلرمني ، عبد املحسن بن إبراهيم احلسيسي، ملارق بن عوض اهلل بن حممد

:  هي حتق360 :ماملتوى أبو القاسددم الطرباين، لسددليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشددامي: املعجم الكبري -90

سلفي ويشمل القطعة التي نرشها ، 25: عدد األجزا ، ط/ثانية. القاهرة – ط/ مكتبة ابن تيمية، محدي بن عبد املجيد ال

 .مي 1994 -ه  1415، الرياض / الطبعة األوىل -مدار الصميعي  13املحقق الشيخ محدي السلفي من املجلد  أحقا

عبد العليم عبد : حتق، هي261: ألبري احلسددن أمحد بن عبد اهلل بن صددالن العجىل الكوى ماملتوى: معرفة اليقات -91

 .م1925 –ه  1405، األوىل: الطبعة، السعودية –املديسة املسورة  -ط/ مكتبة الدار ، العظيم البستوي

صحابة -92 صبهاين ماملتوى: معرفة ال سري بن مهران األ سحاق بن مو ، هي430 :ألبري نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إ

 .م 1992 -ه 1419األوىل : الطبعة، الرياض، ط/ دار الوملن للسرش، عادط بن يوسف العزازي: حتق

، هي643: ماملتوى تقي الدين املعرويف بابن الصالح، عيامن بن عبد الرمحن، وألبري عمر: معرفة أنواع علوم احلديث -93

ه/  1423، األوىل: الطبعة، لبسان –بريوت ، ط/ دار الكتي العلمية، ماهر ياسددني الفحل -عبد اللطيف ااميم : حتق

 .م 2002

فتن واإلعجام الَكيشر بال: ألبري حممد عبد احلميد بن محيد بن نرص الَكيسر ويقاط له: املستخي من مسسد عبد بن محيد -94

سامرائي: حتق، هي249: ماملتوى صعيدي، صبحي البدري ال سسة ، حممود حممد  ليل ال :  بعةالط. القاهرة –ط/ مكتبة ال

 .م1922 –ه1402، األوىل

عب : حتق، هي042 :لشما الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عيامن بن َقايتامز الذهبي ماملتوى: نقد الرجاطميزان اأعتداط يف  -95

 .م 1963 -ه  1322، األوىل: الطبعة، لبسان –بريوت ، ط/ دار املعرفة للطباعة والسرش، حممد البجاوي
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:  هي حتق062: يوسددف بن حممد الزيلعي ماملتوى ألبري حممد مجاط الدين عبد اهلل بن: نصددي الراية ألحاديث ااداية -96

رش ، حممد عوامة سة الريان للطباعة والس س سالمية-بريوت  -ط/ مؤ س –جدة  -لبسان/ دار القبلة لليقافة اإل ، عوديةال

 .م1990ه/1412، األوىل: الطبعة

 


