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دمة    مق 
وخقرتف ، ف ورسؾفئوالصالة والسالم طؾك أشرف أكبقا، الحؿد هلل حؼ حؿده

 .وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه، اهلل طبد بـ محؿد، مـ خؾؼف

ما  عدأ   ..ب 
واكتشر ، روى طـفؿ إخباروتُ ، تدور طؾقفؿ إساكقد ـْ أشفر مَ أحد فنن 

هؿؿ رواة الحديث ورجالف طؾك إخذ تداطت و ر،حديثف يف إمصار وإقطا

 .هـ( 421ت) هريشفاٍب الز   بـ مسؾؿ بـ اإلماُم الحافظ الؽبقر محؿد :مـف

، ــكان أحػظ أهؾ زماكف لؾس  » هـ(:451ت) الذي قال طـف ابـ حبان

 .(4)«وأحسـفؿ لفا سقاًقا

 بـ ن اإلمام الـاقد طؾلإحتك ، وهق مؿـ طؾقف مدار الحديث يف وقتف

كظرُت فنذا » :كتابف فؼال هـ( ابتدأ بذكره يف أّول حرٍف يف241ت) الؿديـل

                                 
 (.111مشاهقر طؾؿاء إمصار ٓبـ حبان ) (4)
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 جــــسء فـي تـخـريـج حـديـث

 بـ مسؾؿ بـ وهق محؿد ؛ابـ شفاب :اإلسـاد يدور طؾك ستة: فألهؾ الؿديـة

 .(4)(شفاب... بـ طبد اهلل

الؿتسؿة بالشؿقلّقة لجؿع  كللف القد الطقلك يف الؿراحؾ إو وكاكت

طؾك  الؽبارُ  عَ ابَ تَ وتَ ، قفا يف البؾدان وإمصارر  وكشرها وتػ، إخبار وتدويـفا

 الرواية وإخذ طـف.

ق   وث  ةوكان  من  أ  هم  ألروأة  عن  ت  ب  ث  هموأ  ِّ ل  ج  ومستقدُع  كجُؿ الســ :وأ 

 . هـ(471ت) أكس بـ اإلمام مالؽ ؛وإمام دار الفجرة العؾقم

 ادؼّ الـ   جؿاهقرُ وكّص ، يف الطبؼة إولك مـ أصحابف وأخذيـ طـفهق و

 .(2)طـ الزهريـ يروي مَ  طؾك أكف أثبُت 

                                 
 (.68الؿديـل ) بـ طؾؾ الحديث لعؾل (4)

َمُف جؿاهقر الـُّؼاد طؾك أصحاب الزهري: (2)  قدَّ

هـ( وذكر يقًما 416ت) سعقد الؼطان بـ إسؿاطقؾ القاسطل: سؿعُت يحقك بـ فؼال يحقك

 ..أصحاب الزهري فبدأ بؿالؽ يف أولفؿ 

أي ؿا أثبت أصحاب الزهري؟ فؼال: )لؽؾ واحٍد  :أحؿد: قؾت لف )يعـل: ٕبقف( بـ وقال طبد اهلل

أبل حؿزة، ولقس هؿ مثؾ معؿر،  بـ مـفؿ ِطّؾٌة، إٓ أن يقكس وُطؼقاًل يمديان إلػاظ، وُشعقب

د ابـ هاكئ: وطـ .ا.هـ ..(مالؽ أثبت يف كؾ شلءمعؿٌر يؼارهبؿ يف اإلسـاد(. قؾت: فؿالؽ؟ قال: )

 يف قؾة روايتف، وبعده معؿر..(، 
َّ
ققؾ لف: فلي  أصحاب الزهري أحب إلقؽ؟ قال: )مالٌؽ أحبفؿ إلل

= 
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بؾ ورد الثـاُء الباذخ والؿدح الرفقع َلُف مـ شقخف ابـ شفاٍب يف قّصٍة جرت 

 لف معف:

ثف ببضَعَة طشر حديًثا:حقُث قال لف الزهري  ُثؽ » وقد حدَّ ما يـػعؽ أين ُأحدِّ

 فؼال:، فرددهتا طؾقف، «ردها» قال: قؾت: إن شئت رددهتا طؾقؽ.، «وٓ تؽتب؟

 .(4)«كِْعَؿ ُمستقدع العؾؿ أكت!»

                                 
= 

 وقال أبقصالٍب: قال أبقطبداهلل: )ومالٌؽ أثبت يف حديث الزهري مـ جؿقع مـ روى طـف(.

قال: : )ذاك أرفعفؿ(، و-َطِؼَب تعداده ٕصحاب الزهري-هـ( 244ت) معقـ بـ وقال يحقك

 فؿ يف الزهري وأثبتفؿ طـدي(.)مالٌؽ أكرب الـاس كؾِّ 

 أكس(. بـ مالؽ :هـ(: )أثبت مـ روى طـ الزهري مؿـ ٓ يختؾػ طـف211وقال طؿرو الػاّلس )ت

 هـ(: )مالٌؽ مـ أثبت الـاس فقف(.251ت) يعؼقب الجقزجاين بـ وقال إبراهقؿ

 هري(.هـ(: )هق أثبُت أصحاب الز277وقال أبقحاتؿ الرازي )ت

سعد  بـ أكس، وزياد بـ هـ(: )أثبُت الـاس يف ابـ شفاٍب الُزهري: مالؽ404وقال الـسائل )ت

 الخراساين(.

 (2426(، ومسائؾ ابـ هاكئ )2514العؾؾ ومعرفة الرجال لإلمام أحؿد رواية ابـف طبداهلل ) اكظر:

مآت ابـ (، وس77(، ومشقخة الـسائل )2/204(، والؿعرفة والتاريخ لؾػسقي )2274و)

(، ومعرفة الرجال 100( و)446(، وتاريخ ابـ معقـ برواية ابـ صفؿان )515( و)458الُجـقد )

(، وشرح طؾؾ الرتمذي ٓبـ 6/205(، والجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ )4/420) ٓبـ محرز

 (.2/874) رجب

 (.44/44إكؿال هتذيب الؽؿال لعالء الديـ ُمغؾطاي ) (4)
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 وإن من أشفر األخبار التي اخُتؾف فقفا عؾى ابن شفاٍب الزهري:

 .«ٓ يرث الؿسؾم الؽافر» قال: أن رسقل اهلل  ؛زيد  بـ حديُث أسامة

 بـ ؿروطَ » :هؾ هق ؛زيدٍ  بـ ويرتّكُز آختالف طؾك تسؿقة راويف طـ أسامة

 :طػان  بـ ولد طثؿان وكالهؿا مـ ؟«نطثؿا بـ ُطؿر» و، أ«طثؿان

 :فلسؿاهُ  وخالػفؿ مالٌؽ ، «اَطؿرً » الزهري بتسؿقة راويف فرواه أصحاب

 .وأخطل فقف، «ُطؿر»

ُيؼاس بف غقره  ومالٌؽ مؿـ ٓ يؽاد» هـ(:184ت) وكؿا قال ابـ طبدالرب

 .(4)«لؽـ الغؾط ٓ يسؾؿ مـف أحد، اوإتؼاكً  احػظً 

، مقاضع آتػاق فقفا وآختالف روايات بقانُ والشلن يف َجؿع الطرق وال

فاهتؿ وصرائؼفؿ يف روايتفا يف والـظر ، مع اإلبراز وآستثؿار لصـقع إئؿة وتصر 

 فقفا. ةمدلقٓت سقاقاهتا القارد

ؼاد ببقان هق مـ أشفر ما ُيستدل بف طؾك اطتـاء إئؿة الـ   الباب حديثو

قث كرى تتابع إئؿة والرواة طؾك بقان ثقـ الثؼات وتصقيبفا؛ حأخطاء الؿحدِّ 

 .(2)وتـصقصفؿ طؾك وجف الصقاب فقف، الخطل يف تسؿقة راويف

                                 
 .(1/480)التؿفقد:  (4)

متف )ص814وقد ذكره أبق طؿرو ابـ الصالح )ت (2) ًٓ لؾُؿـؽر مـ الحديث الذي 66هـ( يف ُمؼدِّ ( مثا

= 
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مع الرتكقز ، (4)اورواياتِِف والؽالم طؾقف فوهذا ُجزٌء مختصٌر يف جؿع ُصُرقِ 

والتـبقف طؾك ما وقع يف بعض الؿصادر مـ ، طؾك استثؿار سقاقاتف القاردة فقفا

 .فاٍر لؾصقابظستمع ا اختالٍف يف كؼؾف

إكف ولل ذلؽ  ؛وأسللف كقؾ السمل والؿراد، ومـ اهلل أستؿد العقن والسداد

 والؼادر طؾقف.

 

 هـ4114مؽة()        

                                 
= 

لرواية مالٍؽ بالـؽارة، والذي يظفر  اُيخالػ فقف الثؼة حديث الثؼات، ولؿ أر يف كالم مـ تؼدم وصػً 

اب الـؽارة، سّقؿا طؾك لل أن وسؿفا بالؿخالػة أو الغرابة أولك وأحرى مـ وصػفا وإدراجفا يف أبق

 .طـد الؿتلخريـ ذي استؼّر لؾُؿـؽرآصطالح ال

إحاديث التل أطّؾفا اإلمام الـسائل يف الســ الؽربى، » مـ رسالتل لؾؿاجستقر: وهق ُمستؾ   (4)

 لطدت  فطؾقف يف أصؾف طؾك السقاق القارد فقف طـد الـسائل،  الؽالمُ قد ُرتِّب ، و«دراسٌة استؼرائقةٌ 

 .الذي ورد فقف سقاقف اإلفادة مـ دٓٓتمع اإلشارة و ،طؾك صريؼة الؾػ والـشر الؿرتببف هـا ترتق
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ص ُّ ألح ث    دن   :ي 
صامة

ُ
 » :قال أن رصىل هللا  زيٍد بن  عن أ

ُ
, الكافر   املضلُم  ال يرث

 .«املضلم   وال الكافرُ 

: ج  خ ري   ألت 
 أربعة أوجه: قه عؾىاخُتؾف عؾو، شفاٍب الُزهريابن  رواه* هذا الحديث 

صحاب   مهور أ  ول: روأة ج  ة ألأ   :ةألوج 
قال: ، زيدٍ  بـ طـ أسامة، (4)عثؿان بن عؿروطـ ، الحسقـ بـ طـ طؾل، طـفُ 

                                 
ان: مـ التابعقـ الؽبار، قال ُمصعب الزبقري بـ طثؿان بـ َطؿرو (4) وهق أحُد رواة حديث الباب  -طػَّ

: )روى وقال ابـ سعد، طثؿان أكرب ولد طثؿان الذيـ أطؼبقا(ا.هـ بـ : )كان طؿرو-طـ مالؽ

  زيد، وكان ثؼًة لف أحاديث(، وقال العجؾل: )مدين  بـ طؿرو طـ أبقف، وطـ أسامة
 
ثؼة، مـ  تابعل

زيٍد، روى الزهري طـ  بـ كبار التابعقـ(، وذكره ابـ حّبان يف ثؼاتف وقال: )يروي طـ أبقف وأسامة

 .لف الستةُ حسقـ طـف(، وهق صفر معاوية بـ أبل سػقان طؾك ابـتف رمؾة، وروى  بـ طؾل

، والقجف يف اربؽّ  بـ لؾزبقرا ، مـسقبً ي والسخاويطـد الؿزِّ  ققل مصعب الزبقري ورد :مالحظة

 ذلؽ أن الزبقَر بـك كتابف طؾك كتاب طّؿف وزاد طؾقف.

(، 405(، وكسب قريش لؿصعب الزبقري )ص7/411اكظر: الطبؼات الؽربى ٓبـ سعد: )

هتذيب الؽؿال ، و(5/486الثؼات ٓبـ حبان )(، و4418) 2/460معرفة الثؼات لؾعجؾل: و

 (.5/254التحػة الؾطقػة )، و(22/455)
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 .«ٓ يرث الؿسؾم الؽافر» : قال رسقل اهلل

 وقد رواُه عـُه من أصحابه:

راشد  بـ ومعؿر، الفاد بـ يزيدو، ُجريج بـ وطبدالؿؾؽ، ُطققـة بـ سػقان)

زيد  بـ وأسامة، ُبديؾ بـ اهلل وطبد، يزيد بـ ويقكس، خالد بـ وُطؼقؾ، إزدي

 صالح(. بـ وزمعة، أبل حػصة بـ ومحؿد، سعقد إكصاري بـ ويحقك، الؾقثل

: روأة مالك ُّ  ي  ان  ة ألث  ن   ألوج  س  ه  ن   :أ 
 :ثالثة أوجهواخُتؾف عـه عؾى 

ول  بـ طـ طؾل ،طـ الزهري ،طـفُ  ،مالؽ رواه جؿٌع مـ أصحاب: ألأ 

 .امرفقطً  ،بف ،زيد بـ طـ أسامة ،(4)عثؿان بن ؿرعُ طـ  ،الحسقـ

                                 
ان: مـ التابعقـ، روى طـ أبقف، قال ابـ سعد: )روى طـف الزهري، ولف داٌر  بـ طثؿان بـ ُطؿر (4) طػَّ

ـ أبان، ط بـ طؿر بـ ؛ قالف إبراهقؿبالؿديـة، وكان قؾقؾ الحديث(، وقال البخاري: )سؿع طثؿان 

طػان ابـًا ُيسؿك  بـ قال ابـ طبدالرب: )أما أهؾ الـسب فال يختؾػقن أن لعثؿانأبقف، يف إسـاده شلٌء(، 

ًرا(، وذكره ابـ حبان يف الثؼات، وَرَمز الؿّزي  لرواية الـسائل لف لقروده طؿر، ولف أيًضا ابـ يسؿك َطؿ

 يف حديث مالٍؽ، ولؿ أقػ لف طؾك روايٍة غقرها.

(، والجامع 8/476(، والتاريخ الؽبقر لؾبخاري )7/450اكظر: الطبؼات الؽربى ٓبـ سعد )

(، 1/480ٓبـ طبدالرب )(، والتؿفقد 5/418(، والثؼات ٓبـ حبان )2407الؽبقر لؾرتمذي )

 (.24/156وهتذيب الؽؿال لؾؿزي )
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ي   ان   بن عؿروطـ  ،الحسقـ بـ طـ طؾل ،طـ الزهري ،رواه آخرون طـف: ألث 

بؿثؾ رواية جؿفقر أصحاب الزهري يف ، امرفقطً  ،بف ،زيد بـ طـ أسامة ،عثؿان

 .(4)«ارً ؿْ عَ » بتسؿقة راويف ؛القجف إول

الث    بن أو عؿر ،عثؿان بن عؿرو» :فؼال ؛طؾك الشؽ ،رواه ابـ ُبؽقر طـفُ : ألث 

 .«عثؿان

الث   ة ألث  هري   ألوج  دأهللعن  ألر  ن   :روأة عث  سى ه   :عي 
 .امرفوعً  ،به ،زيدٍ  بن عن أسامة ،الحسقن بن عؾيعن  ،عن الزهري

ع ة ألرأب  هري   ألوج  م :عن  ألر  ي  ش  ن   روأة هُّ ر ه  ي  ش   :ن 
 وقد اخُتؾػ طؾقف يف إسـاده طؾك وجفقـ: ،«هُل مّؾتقن شتىٓيتوارث أ» بؾػظ:

ول  ،الحسقـ بـ طـ طؾل ،طـ الزهري ،طـف ،جقيرية بـ رواُه مسعقد :ألأ 

 .بف ،زيدٍ  بـ طـ أسامة ،عثؿان بن عؿروطـ  ،طثؿان بـ وأبان

 .«طثؿان بـ أبان»فزاد يف إسـاده 

                                 
لصقاِب الؿروي طـ اإلمام مالؽ مـ خالل واقع الرواية؛ إذ وسقليت بقاُن مخالػة هذا القجف  (4)

ف فقف ئوالذي كؼؾف جؿٌع مـ أصحابف؛ وتقارد إئؿة طؾك التـصقص طؾك روايتف وخط طـف الؿحػقظ

 هق القجف إول.
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ي   ان    إسـاده.يف «أبانٍ »رواه طـف جؿٌع مـ أصحابف دون ذكر  :وألث 



 

 42 

 جــــسء فـي تـخـريـج حـديـث

 

ول ة ألأ  هري   :ألوج  ة  عن  ألر  ة  رأوب  سمن  ت  ن   عمرو»ث   «عث مان   ه 
 وقد رواه جؿاهقر أصحاب ابن شفاٍب وهم:

ان   -1 ث  ن   سف  : ه  ة  ن  ب   عث 
، (554) والُحؿقدي يف مسـده:، (24717) رواه أحؿد يف الؿسـد:

 (7/464)( و1/67)( و1/75) ( وإم487ص) والشافعل يف الرسالة:

 وطـُف ابـ أبل  -(42066) :(4)قبة يف الُؿصـّػوابـ أبل ش، (4/400)و

 وأبق داود يف ، (4841) ومسؾٌؿ يف صحقحف: -(151) طاصؿ يف أحاد والؿثاين:

، (2721) وابـ ماجف:، (2407) والرتمذي يف الجامع:، (2101) الســ:

ار يف ، (4011) والدارمل يف ُمسـده:، (8550) والـسائل يف الســ الؽربى:  والبزَّ

وابـ الجارود يف الُؿـتؼك مـ ، (8044) وابـ حبان يف صحقحف:، (2564) ده:مسـ

 ،(141) 4/481والطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر: ، (151) الســ الؿسـدة:

 =غقرهؿو

                                 
، «ٓ يتقارث الؿؾتان الؿختؾػتان»صـػف بروايتف طـ ابـ طققـة بؾػظ: ابـ أبل شقبة يف مُ  وقد اكػرد (4)

ب طؾقف بؼقلف:  ُف رواه بؿعـاه حقُث بقَّ بؼقة أصحاب خالػف ، و«مـ قال: ٓ يرث الؿسؾؿ الؽافر»ولعؾَّ

ومـ  -(411سـده: )وقد رواه ابـ أبل شقبة يف مُ  عشريـ راوًيا،ال طؾك طددهؿ يربق ،ابـ طققـة

 غقره مـ صريؼ ابـ ُطققـة بؿثؾ لػظ الجؿاطة.و -(151ابـ أبل طاصؿ يف أحاد والؿثاين: )صريؼف 
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2- : ج  ري  ن  ج ُّ د ألملك  ه   عث 
اق يف الُؿصـػ:  ،(24606) وطـف أحؿد يف مسـده:-(1652) رواه طبدالرزَّ

ار يف ، (8781) والبخاري يف صحقحف: -(1881) وابـ الُؿـذر يف إوسط: والبزَّ

 =(2565) مسـده:

د -3 ث  ن   ي ز   ألهاد: ه 
، (1886) وابـ الُؿـذر يف إوسط:، (8554) :رواه الـسائل يف الؽربى

 =(141) 4/481والطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر: 

ن   معمر -4 دي   ه  ر  د ألأ   :(4)رأش 
والـسائل ، (4014) والدارمل يف مسـده:، (24606) رواه أحؿد يف الؿسـد:

 =(8680) وابـ الُؿـذر يف إوسط:، (8554) يف الؽربى:

ل -5 ث  ف  ن   عُّ الد: ه   ج 
، (5511) وأبق طقاكة يف مستخرجف:، (8552) :رواه الـسائل يف الؽربى

                                 
رواها  «ٓ يرث الؿسؾؿ الؽافر»الجؿاطة:  قتصار طؾك لػظ حديثهـا بآ معؿرٍ  جاءت روايةوقد  (4)

ى بزيادٍة يف متـف كؿا ُأخر، ورواه طـف )طبدالرّزاق، وطبدإطؾك بـ طبدإطؾك، ويزيد بـ ُزريع( 

  سقليت الؽالم طـف ُمؾحًؼا يف آخر هذا القجف.
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 =(141) 4/481والطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر: 

س -6 ون  ن   ث  د: ه  ث   ي ز 
، (2740) يف ســف:وابـ ماجف ، (8551) :رواه الـسائل يف الســ الؽربى

 =(141) 4/481والطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر: 

دأهلل -7 ن   عث  دث ل: ه   ث ُّ
 4/481والطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر: ، (885) رواه الطقالسل يف مسـده:

(141)= 

شامة   -8 ن   أ  : ه  ى  ث  د أللب  ث   ر 
 =ولؿ ُيسـده، (151) ذكره ابـ أبل طاصؿ يف أحاد والؿثاين:

ج   -11و 9 ري  ن  ج  ن  مق  -معمر وأه  ي   :-روث 
 =(41401) رواه طبدالرّزاق يف الؿصـػ:

ى -11 حث  ن   ي  : ه  صاري  ن  د ألأ   سعث 
 وأبق ُكعقؿ يف الحؾقة:، (141) 4/481رواه الطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر: 

(4/411)= 
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ن   محمد -12 : ه  صة  ي  حف  ن   أ 
والطرباين ، (24752) أحؿد يف الؿسـد:و( 1262) رواه البخاري يف صحقحف:

 =(141) 4/481يف الؿعجؿ الؽبقر: 

معة   -13 ن   ر   :صالج ه 
 =(141) 4/481رواه الطرباين يف الؿعجؿ الؽبقر: 

 بـ ويزيد، جريج بـ وطبد الؿؾؽ، راشد بـ ومعؿر، طققـة بـ ُسػقان) :كلهم

، زيد الؾقثل بـ وأسامة، ُبديؾ بـ وطبداهلل، يزيد بـ ويقكس، خالد بـ وُطؼقؾ، الفاد

 :-صالح( بـ وزمعة، حػصة أبل بـ ومحؿد، سعقد إكصاري بـ ويحقك

طـ  ،عثؿان بن عؿروطـ  ،الحسقـ بـ طـ طؾل ،الزهري :رووة عن  

 .«ٓ يرث الؿسؾم الؽافر» : قال: قال رسقل اهلل ،زيد بـ أسامة
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لحق     : مُّ
ى   لأف  )ف  ت  أعى  ومعمر( ألأخ  ور   على ألأ 

 

 * أوًٓ: حديُث األوزاعي، وقد اخُتؾف عؾقه يف حديث الباب عؾى وجفقن:

ول:ألوج     أبي هريرةطـ  ،طـ أبل سؾؿة ،طـ الزهري ،روي طـف ة ألأ 
 .«كحن كازلون غًدا بخقف بـي كـاكة...»بؾػط: 

: ي  ان  ة ألث  بـ  طـ طؿرو ،طـ طؾل بـ الحسقـ ،طـ الزهري ،روي طـف وألوج 

قال: قؾت: يا رسقل اهلل، أيـ تـزل غدا؟ وذلؽ يف   أسامة بن زيدطـ  ،طثؿان

ٓ يرث »، ثؿ قال: «ل ترك لـا عؼقل بن أبي صالب مـزٓ؟وه»فؼال:  حجة الـبل 

كحن كازلون غدا بخقف بـي كـاكة، »، ثؿ قال: «الؿسؾم الؽافر، وٓ الؽافر الؿسؾم

 .«حقث قاسؿت قريش عؾى الؽػر

د روأة:1) ق  ول، ف  ة ألأ  ما ألوج   ( أ 
( طـ الُحؿقدي، 4510(، والبخاري يف صحقحف )7210أحؿد يف الؿسـد )

( طـ 2164( طـ زهقر بـ حرب، وابـ ُخزيؿة يف صحقحف )4441صحقحف )ومسؾٌؿ يف 

والسّراج يف حديثف  -(4026ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف مستخرجف ) -الحسقـ بـ ُحريث

( طـ محؿد بـ الصّباح، وابـ أخل مقؿل الدقاق يف 4115) 2/484بتخريج الشحامل
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كعقؿ يف مستخرجف  وأبق ( طـ أبل الؼاسؿ البغقي، طـ داود بـ رشقد،454الػقائد )

 بـ الؿديـل، طـ طؾل ( طـ أبل طؾل محؿد بـ أحؿد، طـ أبل شعقب الحّراين،4026)

ح، وطـ محؿد بـ إبراهقؿ طـ طبداهلل بـ محؿد بـ سؾؿ طـ ُدحقؿ طبدالرحؿـ بـ 

بـ الؿديـل،  ، والُحؿقدي، وزهقر بـ حرب، وطؾل)أحؿد بـ حـبؾ كؾفؿ إبراهقؿ:

رووه طـ  ،(4)داود بـ رشقد، والحسقـ بـ ُحريث، وُدحقؿ(ومحؿد بـ الصبّاح، و

 =بن مسؾم الولقد

( طـ العبّاس 2105(، والػاكفل يف أخبار مؽة )40181وأحؿد يف الؿسـد )

ومـ صريؼف الخطقب يف الػصؾ  -(42الدوري، والؿحامؾل يف إمالل رواية ابـ مفدي )

 ؛طـ سعقد بـ بحر -(4868(، وأبق كعقؿ الحداد يف جامع الصحقحقـ )2/815)

محؿد بن )أحؿد بـ حـبؾ، وطباس الدوري، وسعقد بـ بحر( رووه طـ  ثالثتفؿ

 =مصعب

                                 
 (2562وقد خالػفؿ يف إسـاده ومتـف: إسؿاطقؾ بـ حػص بـ طؿر بـ ديـار كؿا طـد البّزار يف مسـده ) (4) 

عؾي بن الحسقن عن عؿرو بن عثؿان حقث رواه طـ القلقد بـ مسؾؿ طـ إوزاطل طـ الزهري طـ 

 «.وهل ترك لـا عؼقل مـزًٓ »، و«إكا كازلون غًدا بخقف بـي كـاكة»فقطًا بؾػظ: مر عن أسامة

والصقاب يف رواية القلقد بـ مسؾؿ هق مارواُه طـُف الجؿاطة وفقفؿ إكابر مـ إئؿة كالحؿقدي 

 وأحؿد وابـ الؿديـل. 

كتبت طـف روى لف الـسائل وابـ ماجف، وكؼؾ ابـ أبل حاتؿ طـ أبقف أكف قال: ) بـ حػص: وإسؿاطقُؾ 

ٓبلس  :ٓ يؿؽــك أن أققل :ٓ بلس بف ؟ قال :وطـ أبقف، وكان أبقه يؽذب، وهق بخالف أبقف( قؾت

(، 2/488(، وقال الـسائل )أرجقا أن ٓيؽقن بف بلٌس(، ووثؼف ابـ حبان، الجرح والتعديؾ )بف

 (4/418(، وهتذيب التفذيب )6/402والثؼات )
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طـ  ،(1418والـسائل يف الســ الؽربى ) ،(2044داود يف الســ ) وأبق

( 2162السؾؿل، وابـ ُخزيؿة يف صحقحف ) عؿر بن عبدالواحدطـ  ،محؿقد بـ خالد

، والبقفؼل يف الســ الؽربى بشر بن بؽركصر طـ  وبحر بـ ،طـ يقكس بـ طبدإطؾك

طـ العباس بـ  ،طـ أبل العباس محؿد بـ يعؼقب ،( طـ إسحاق بـ محؿد5/480)

كؿا يف إتحاف الؿفرة  -، وأبقطقاكة يف مستخرجفالولقد بن مزيدطـ أبقف  ،القلقد

إسؿاعقل بن ، ويحقى بن الضّحاكو ،طـ أبل أمقة طـ محؿد بـ مصعب -(20165)

 -ولؿ يسـدها (2/817الخطقب يف الػصؾ ) اؿأشار لروايتف -بداهلل بن سؿاعةع

طبدالقاحد، وبشر بـ بؽر، )القلقد بـ مسؾؿ، ومحؿد بـ مصعب، وطؿر بـ  كؾفؿ

 =(وإسؿاطقؾ بـ سؿاطة بـ مزيد، ويحقك بـ الضحاك، والقلقد

، إوزاطل، طـ الزهري، طـ أبل سؾؿة، طـ أبل هريرة  عن   رووة
كحن كازلون غدًا بخقف بـي »مـ الغد يقم الـحر، وهق بؿـك:  الـبل قال: قال 

 «.كـاكة...

وقد اتػؼ الشقخان طؾك رواية حديث إوزاطل طؾك هذا الـحق، واطتـك إئؿة 

 .(4)وأصحاب الؿصـػات بروايتفا وكؼؾفا، وتابعف طؾقفا جؿٌع مـ أصحاب ابـ شفاب

                                 
(، وُشعقب بـ أبل 1265(، و)4662(، والبخاري )7560ؿد )مـفؿ: إبراهقؿ بـ سعد: رواه أح (4)

(، ومسؾؿ 7171(، ويقكس بـ يزيد: رواه البخاري )7171(، و)4561حؿزة: رواه البخاري )

 (.2161(، وُطؼقؾ بـ خالد: رواه ابـ خزيؿة )4454)
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(2: ي  ان  ة ألث  ما ألوج   ( وأ 
ومـ صريؼف الـسائل يف الُؽربى  -(1654ّزاق يف الُؿصـّػ )طبدالر فؼد رواه:

 -مؼروكقـ -طـ معؿر وإوزاطل -(5517( مختصرًا، وأبقطقاكة يف مستخرجف )1154)

 ، بف. طـ الزهري، طـ طؾل بـ الُحسقـ، طـ طؿرو بـ طثؿان، طـ أسامة بـ زيد

ـ مسـد م :أي ،«وحديث إوزاطل غقُر محػقظ»وقد أطّؾف الـسائل فؼال: 

 . أسامة

حقُث خالػ طبدالرّزاق يف حديثف حديَث الجؿاطة، وحؿؾ حديث إوزاطل 

 . طؾك حديث معؿر الذي رواه مـ مسـد أسامة

كؿا رواه أصحاب القجف  ، والصقاب يف حديثف أكف مـ مسـد أبل هريرة

 .«...كحـ كازلقن غدًا بخقػ بـل كـاكة»إول بؾػظ: 
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 ، وقد روي عـه مختصًرا ومطوًٓ:ثاكًقا: حديُث معؿر* 

ول: ٓ يرث الؿسؾم الؽافر، وٓ » :بآقتصار طؾك لػظ حديث الجؿاطة ألأ 

 .«الؽافر الؿسؾم

وتؼدمت  ،رواُه طـُف: )طبدالرّزاق، وطبدإطؾك بـ طبدإطؾك، ويزيد بـ ُزريع(

 اإلشارة لروايتفؿ.

: ي  ان  قال:  ، أسامة بـ زيدٍ رواه طـف )طبدالرّزاق( طـ معؿر بنسـاده إلك  وألث 

ثؿ  ،«؟قل مـزٓؼِ وهل ترك لـا عَ »قؾت: يا رسقل اهلل، أيـ كـزل غدا؟ يف حجتف، قال: 

ٓ يرث »ثؿ قال طـد ذلؽ:  ،«كحن كازلون غدا إن شاء اهلل بخقف بـي كـاكة»قال: 

 .«الؽافر الؿسؾم، وٓ الؿسؾم الؽافر

أبقداود يف الســ  ومـ صريؼف -(24788أحؿد يف الُؿسـد ) وقد رواه: -

( 4056والبخاري ) -(22/458والؿزي يف هتذيب الؽؿال ) ،(2140و) ،(2040)

 ،وابـ أبل طؿر ،( طـ محؿد بـ مفران الرازي4454طـ محؿقد بـ غقالن، ومسؾٌؿ )

 ،( طـ محؿد بـ إسحاق بـ الصبّاح5518وطبد بـ ُحؿقد، وأبق طقاكة يف مستخرجف )

ـُ خزيؿوحؿدان الس   والبغقي يف شرح السـة  ،(2165ة يف صحقحف )ؾؿل، واب

 ؛بنسـادهؿا إلك ابـ معؼؾ الؿقداين ،(467والعالئل يف ُبغقة الؿؾتؿس ) ،(2717)

 =كالهؿا )ابـ خزيؿة،وابـ معؼؾ( روياه طـ محؿد بـ يحقك الُذهؾل

( طـ إبراهقؿ بـ سقيد، والبقفؼل 144) 4/486 الؿعجؿ الؽبقر والطرباين يف
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طـ أحؿد بـ  ،طـ بشر بـ أحؿد ،( طـ أبل الحسـ الؿفرجاين5/480يف الؽربى )

 وغقرهؿ؛ طـ طؾل بـ الؿديـل، ،الحسقـ بـ الحّذاء

بـ غقالن، ومحؿد بـ مفران، وابـ أبل طؿر،  : )أحؿد بـ حـبؾ، ومحؿقدكلهم

بـ  وطبد بـ حؿقد، ومحؿد بـ الصبّاح، وحؿدان الُسؾؿل، ومحؿد بـ يحقك، وإبراهقؿ

 ـ الؿديـل(:سقيد، وطؾل ب

 .(4)بف ،طـ معؿرٍ  ،طبدالرّزاقرووة عن  

 

                                 
 «.رٓيرث الؿسؾم الؽاف»ولقس يف رواية الشقخقـ وأبل داود والطرباين والبقفؼل ققلف:  (4)
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ة: ن  ى  مب  لأف  ف  ت  كرُّ ماورد من  ألأخ   د 
 

 حديُث معؿر مؿا اختؾػت فقه أقوال الـُّظار وأئؿة الـؼد:* 

كحن كازلون غدا إن شاء اهلل » ققلف:طؾك أن  عؾي بن الؿديـيحقُث كّص  -4

مـ  فوالصقاب أك ، ـ زيدمـ معؿر يف حديث أسامة ب ، ُمدرٌج «بخقف بـي كـاكة

 . مسـد أبل هريرة

 .الخطقب البغدادي، وابن ُخزيؿةوتبعف طؾقف 

مـزلـا غًدا إن » : طـ الـبل ،حديُث أبل هريرة»: عؾي بن الؿديـيقال 

 رواه الزهري، فاختؾػ طؾك الزهري يف إسـاده: «اهلل بالخقف عـد الضحى شاء

وإبراهقؿ بـ  ؿان بـ راشد،فرواه إوزاطل، وإبراهقؿ بـ سعد، والـع

ع إسؿاطقؾ  .(4)طـ أبل هريرة ،طـ أبل سؾؿة ،كؾفؿ طـ الزهري ؛بـ مجؿِّ

إٓ أن معؿًرا أدرجف يف حديث طؾل بـ حسقـ، طـ طؿرو بـ طثؿان، طـ 

 .«مـزلـا غًدا» :فلدرج الؽالم فقف ،«وهل ترك لي عؼقٌل مـزًٓ » :بـ زيدٍ  مةأسا

الزهري، طـ طؾل بـ حسقـ، طـ طؿرو بـ  وقد رواه محؿد بـ أبل حػصة، طـ

 .(2)««ومـزلـا بالخقف» :طثؿان، طـ أسامة، ولؿ يذكر فقف

                                 
 وهق القجف إول مـ حديث إوزاطل، وقد تؼدم. (4)

(، والػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف 2161(، وصحقح ابـ خزيؿة )422طؾؾ الحديث ٓبـ الؿديـل ) (2)

= 
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بالؾػظ  ، طؾك رواية صريؼ معؿر مـ ُمسـد أسامة بـ زيدٍ  الشقخانواتػؼ  -2

 كؿا تؼدم اإلشارة إلقف. ،الؿذكقر

 واطتـك أصحاب طبدالرّزاق بروايتف، وفقفؿ إكابر مـ أصحابف.

 .(4)الدارقطـل طؾك أن الؾػظ الؿذكقر محػقٌظ مـ كال الحديثقـ وقد كّص 

                                 
= 

 (.75الؿتـ )

 (.4746العؾؾ ) (4)
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ي   ان  ة ألث  () ألوج  هري  س :عن  ألر  ن  ن  أ  ة  مالك  ه   روأب 
 

 أوجه: ثالثةواختؾف عـُه أصحابه عؾى ، أكس بن * رواه مالك

ول ة ألأ   وهؿ:، «عثؿان بن ُعَؿر» رواه طـف جؿٌع بتسؿقة راويف:: ألوج 

، وهب بـ وطبد اهلل، مخؾد الَؼَطقاين ـب وخالد، إدريس الشافعل بـ محؿد)

 بـ الرحؿـ وطبد، الحسـ الشقباين بـ ومحؿد، اهلل الزبقري طبد بـ ومصعب

 إسؿاطقؾ الؿدين السفؿل(. بـ وأحؿد، مسؾؿة الؼعـبل بـ اهلل وطبد، مفدي

ي   ان  ة ألث   وهؿ:، «عثؿان بن َعؿرو» رواه طـف جؿٌع بتسؿقة راويف: وألوج 

 بـ ومعاوية، الحباب بـ وزيد، وأبق مصعب الزهري، الُؿبارك بـ طبداهلل)

 بـ وطبدالرحؿـ، صفؿان بـ وإبراهقؿ،  يحقك الؾقثل بـ ويحقك، هشام الؼّصار

 .(الؼاسؿ

الث   ة ألث  عن » :فؼال فقف، طـ مالٍؽ طؾك الشؽ ،ُبؽقر بـ رواه يحقك: وألوج 

 .«عؿرو أو ُعؿر
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 (عن مالك) الىجه ألاول 

 :«ُعَؿر» بتسؿقة راويه: ابه* رواه عـه جؿٌع من أصح

ابن ( طـ 24644) وأحؿد يف الؿسـد:، (1/75) يف إم: الشافعي وقد رواه:

الحسن  بن محؿدو -(460ص) غقة الؿؾتؿس:ومـ صريؼف العالئل يف بُ  -مفدي

بخط  مخطقطٌ )يف مقصئف  الؼعـبيمسؾؿة  بن عبداهللو، (726) يف مقصئف: الشقباين

وأبق بؽر ، (240) يؼف الجقهري يف مسـد الؿقصلومـ صر -((14أ/) رهل:الجَ 

 2/105: (لسػر الثاين)ا وابـ أبل خقثؿة يف التاريخ -(48) الشافعل يف الغقالكقات:

، عبداهلل بن مصعبطـ  -(1/482) ومـ صريؼف ابـ طبدالرب يف التؿفقد -(4610)

 2/44َلُف:  وأبق صاهر الُؿخؾُِّص يف الػقائد الغرائب الؿـتؼاة مـ الُؿخؾِّصقَّات

طـ  ،بجقر بـ طـ أحؿد -(18/210) ومـ صريؼف ابـ طساكر يف التاريخ:-(156)

رواية ابـ ) والؿحامؾل يف إمالل، الؼطواين مخؾد بن خالدحدثـا  :قال ،ُكػقؾ بـ طؾل

طـ  -(464) 4/276ومـ صريؼف سؾقؿ الرازي يف طقالل مالؽ:  -(448) :(مفدي

 -( طـ يقكس4/285) :أثار معايناوي يف شرح والطح، ؿاعقل الؿدينإس بن أحؿد

 :-وهب بن عبداهللطـ  -(240) ومـ صريؼف الجقهري يف مسـد الؿقصل

.................................... ، (4)إدريس الشافعل بـ محؿد) :كلهم

                                 
ار .ط(، و1/2هـ )4422بقٓق إولك.اكظر: ط«. طؿرو»وقع يف مطبقطات إُم لؾشافعل:  (4) الـجَّ

= 
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طبداهلل  بـ ومصعب، (2)وهب بـ اهلل وطبد، (4)مخؾد الَؼَطقاين بـ وخالد

                                 
= 

 .( 5/416صبعة دار القفاء )(، و1/72)

، وأن الصقاب يف رواية الؽتاب صبعاتأن يف اإلسـاد تحريًػا تتابعت طؾقف  هأستظفرالذي و -

 ؛ لثالثة أمقر:«ُطؿر»الشافعل: 

خّطله فقف، وذلؽ فقؿا رواه ابـ أبل ، و«طؿر»كصَّ الشافعل طؾك أن الذي يف رواية مالؽ: : األول

ػ مالٌؽ يف طؿرحاتؿ وابـ خزيؿة طـ الؿُ  طثؿان،  بـ زين، أكف قال: سؿعت الشافعل يؼقل: )صحَّ

بقان خطل مـ أخطل (، و472آداب الشافعل ٓبـ أبل حاتؿ )ص :اكظر طثؿان(. بـ وإكؿا هق: طؿرو

 (.4/114مـاقب الشافعل لؾبقفؼل: )(، و202طؾك الشافعل لؾبقفؼل: )ص

ية الجؿفقر طؾك الصقاب، وإئؿة طؾك شبف إجؿاٍع أن فَقبُعد معف أن يـص طؾقف، ُثؿَّ يرويف طـف كروا

 «.طؿر»الذي يف رواية مالؽ: 

أن الشافعل روى الحديث قبؾ روايتف لحديث مالؽ بسطريـ تؼريًبا، مـ صريؼ ابـ طققـة طـ : الثاين

بع كبؼقة رواية أصحاب الزهري، ُثؿَّ ساق حديث مالٍؽ بعَدُه، فؾعؾَّ الطا ،«طؿرو»الزهري بف، وفقف: 

 كسابؼف.« طؿرو»ضـ أهنؿا بنسـاٍد واحد فرسؿفا: 

أن الظاهر يف سقاق الشافعل لحديث مالؽ إكؿا هق لبقان اإلطالل؛ بدلقؾ أكف روى الحديث الثالث: 

مـ صريؼ ابـ طققـة وكرره يف إم يف أكثر مـ أربعة مقاضع؛ بخالف حديث مالؽ، فؼد ساقف مرًة 

 ئض. واهلل أطؾؿ.بعد حديث ابـ طققـة يف كتاب الػرا

ؾوقد  (4) طثؿان، قال: هق  بـ طثؿان ولؿ يؼؾ: َطؿرو بـ طـ ُطؿرخالٌد روايتف، فؼال فقفا: ) فصَّ

 (ا.هـمعروف بالؿديـة وداره هبا

 اختؾػت الؿصادر يف تسؿقة الراوي يف اإلسـاد يف رواية ابـ وهب طؾك ضربقـ: (2)

(، وهق الؿثبُت يف شرحف 4/285ٔثار: )أكف )طؿرو(: رواه الطحاوي يف شرح معاين ا: األول

= 
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 بـ وطبداهلل، (4)مفدي بـ وطبدالرحؿـ، الحسـ الشقباين بـ ومحؿد، الزبقري

                                 
= 

 .(42/121لؾعقـل: )

، ُثؿَّ ساق الحديث (ح)أكف )ُطؿر(: رواه الجقهري مـ صريؼ يقكس طـ ابـ وهب، ُثؿَّ قال: : الثاين

وفقف: )طؿر(، والؿعروف يف رواية  طـ مالؽ... )ابـ وهب، والؼعـبل(مـ صريؼ الؼعـبل؛ كالهؿا 

 الؼعـبل: )طؿر(.

ابـ طبدالرب طؾك أن الذي يف رواية ابـ وهب: )طؿر(، حقُث رواه مرًة، طـ مالؽ، طـ وقد كصَّ 

قال ابـ طبدالرب: )ولؼد  مرًة طـ يقكس، طـ الزهري، وفقف: )طؿرو(،(، والزهري، وفقف: )طؿر

ـُ وهٍب يف هذا الحديث؛ رواه طـ يقكس ومالٍؽ جؿقعً  وقال  قال مالؽ: طؿر،ا، وقال: أحسـ اب

هق (. و44/172وط.مركز هجر ) (،1/482ا.هـ مـ التؿفقد: ط.الؿغرب )يقكس: طؿرو(

 الصقاب، واهلل أطؾؿ.

 (24644) الرسالة كشرة)ُطؿر(، وهذا هق الؿثبت يف  الذي يف الؿسـد مـ صريؼ ابـ مفدي: (4)

(، ورواه مـ صريؼ ابـ مفدي أيًضا: ابـ الؿظػر 22457طالؿ الؽتب: )و (22226والؿؽـز: )

 فقف: )ُطَؿر(.(، و460العالئل يف بغقة الؿؾتؿس: )ص(، و82رائب مالؽ: )البزاز يف غ

معقـ، أكف قال: قال لل  بـ ( بنسـاده، طـ يحقك84ومؿا يمكده ما رواه ابـ الؿظػر البزاز يف غرائب مالؽ: )

أكس: )ُتراين ٓ أطرف طؿر مـ طؿرو؟ هذه دار طؿر، وهذه دار  ـب مفدي: قال لل مالؽ بـ الرحؿـ طبد

ـ مفدي.اطؿرو(، فؼؾت لف: فؽقػ حدثؽؿ؟ قال: كان يؼقل: طؿر   .هـ، وهذا الـص  فصٌؾ يف رواية اب

وفقف:  -بـػس إسـاد ابـ الؿظػر -(200) : روى كالم ابـ معقـ الجقهري يف مسـد الؿقصلتنبيه

 ؟ قال: كان يؼقل: طؿر(ا.هـ.حدثؽؿ معـ)قؾُت: فؽقػ 

( د/رضا بق شامة، أن ذكر معـ طـد الجقهري 2/46) وقد استظفر محؼؼ أصراف الؿقصل لؾداين

 زيادٌة وخطل، وأن الصقاب يف الؼصة ما ذكر طـد ابـ الؿظػر يف غرائب مالؽ.

= 
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 =((2)إسؿاطقؾ الؿدين السفؿل بـ وأحؿد، (4)مسؾؿة الؼعـبل

                                 
= 

از، مـ مشاهقر أصحاب مالؽ، ولق لؿ يؽـ ٓبـ مفدي رواية طـ مالؽ  ـُ طقسك الؼزَّ ومعـ هق اب

ظػر والعالئل؛ لؽان آحتؿال قائًؿا أن مباشرة بتسؿقة راويف: )ُطَؿر(، كؿا ورد طـد أحؿد وابـ الؿ

طؾك الصقاب، فتؽقن الـتقجة يف هذا  -وهق مـ أقراكف -ابـ مفدي كزل يف روايتف ورواه طـ معـ

 آختالف صحة ما ذهب إلقف محؼؼ إصراف. واهلل أطؾؿ.

( َرسُؿُف يف اإلسـاد: )طؿرو(، وساقف يف حديث 444وقد ورد يف أصراف الؿسـد ٓبـ حجر: )

 طثؿان طـ أسامة، وهق خطل. بـ طؿرو

(: 14هـ( )أ/626هذا هق الُؿثبُت يف مخطقصة الؿقصل برواية الؼعـبل والتل بخط الَجرهل )ت (4)

 (،48أبق بؽر الشافعل يف الغقالكقات: )(، و240(، ومـ صريؼف الجقهري يف ُمسـد الؿقصل: )طؿر)

 (.22/451) 1142ال: ومـ صريؼ أبل بؽر الشافعل رواه الؿزي يف هتذيب الؽؿ

طثؿان، كؿا روى يحقك وتابعف  بـ وكصَّ طؾقف ابـ طبدالرب فؼال: )والثابت طـ مالؽ طؿر

 (.44/174(، وط.مركز هجر )1/480ط.الؿغرب )الؼعـبل(ا.هـ مـ التؿفقد: 

ػ طؿرو(: أكف )18/268وورد يف تاريخ دمشؼ ٓبـ طساكر: ) ُف مؿا تصحَّ  .(، ولعؾَّ

 .هذكرسبؼ الؼعـبل: أكف )طؿر( لؿا والصقاب يف رواية 

 .الؼعـبل كشرة دار الغرب لروايةوكتاب الػرائض ساقٌط مـ  -

 الشفابكصر اهلل الجرهل الؿدين، تؾؿذ طؾك  بـ طبد الؽريؿ بـ * وأما الجرهل ففق: طبد الرحقؿ

ر بالعبادة ذكففد وأبـاؤه، وكان يُ  بـ بادي، وتؾؿذ طؾقف التؼلاالـقيري والزيـ العراقل والػقروز

 .(2141) 1/447اكظر: التحػة الؾطقػة لؾسخاوي:  هـ(.626والصالح، تقيف طام )

 اختؾػت الؿصادر يف تسؿقة الراوي يف اإلسـاد يف رواية السفؿل طؾك ضربقـ: (2)

ورواه مـ  ،(448: )طـ الؿحامؾل يف إماللمفدي  بـ أكف )ُطؿر(، كؿا رواه طبد القاحداألول: 

= 
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طـ  ،عثؿان بن عؿرطـ  ،الحسقـ بـ طـ طؾل ،طـ الزهري ،رووة عن  مالك  

 .امرفقطً  ،بف ،زيد بـ أسامة

طؾك  ورواه طـف أصحابف الؿتؼدم ذكرهؿ، طـ مالؽيف الؿروي هق الصقاب و

خالػ فقف أكف و ،رواه طؾك هذا الـحق اوالؿقافؼ لتـصقص إئؿة طؾك أن مالؽً ، القجف

 هري.أصحاِب الز   بؼقَّةَ 

                                 
= 

 جؿٌع وهؿ:صريؼ ابـ مفدي 

 .(406) 4/276هـ(، يف طقالل مالؽ: 117. سؾقؿ الرازي )ت4

 .(464هـ(، يف معجؿف: )581أسد الحـػل )ت بـ . طبد الخالؼ2

أشار (، و: وقع يف الؿطبقع: )طؿروتـبقه -(24هـ(، يف مشقختفا: )571.ُشفدة الديـقرية )ت4

مـ كتاهبا طة رواه مـ صريؼ ُشفدة الؿحؼؼ إلك أكف الؿثبت يف الؿخطقط، وأن بدر الديـ ابـ جؿا

 .(4/464كظر مشقخة قاضل الؼضاة )اوفقف: )ُطؿر(.  بخطِّفا

 (؛ رواه مـ صريؼ ُشفدة الديـقرية. 1/100هـ(، يف سقر أطالم الـبالء: )716. الذهبل )ت1

 (460أكس: )ص بـ هـ(، يف ُبغقة الؿؾتؿس يف سباطقات حديث اإلمام مالؽ784.العالئل )ت5

 .( 67هـ(، يف إحاديث الؿئة: )154لقن )ت.ابـ صق8

(، وابـ طساكر 414) 4/446أكف )َطؿرو(، فقؿا رواه الخطقب البغدادي يف طقالل مالؽ: الثاين: 

ثالثتفؿ مـ صريؼ (؛ 2/457(، وابـ الـجار يف ذيؾف طؾك تاريخ بغداد: )18/210ريخ دمشؼ )ايف ت

 .ابـ مفدي بتسؿقتف: )طؿرو(

رواية السفؿل هق إول، حقُث اتػؼت مطبقطة إمالل وطدد مـ الؿصادر وإقرب لؾصقاب يف 

 اهلل أطؾؿ.(، والتل روت الحديث مـ صريؼ ابـ مفدي، طؾك تسؿقتف: )ُطؿر
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 :(4)عؾقه: أبو أويس الؿدين اوقد تابع مالؽً  •

: يؼقلقن: (2)(ٕبل أويس) يحقك الُذهؾل: ققؾ بـ محؿد بـ قال يحقك

ـُ ، طثؿان بـ ؿرهق طُ ، ٓ» طثؿان؟ قال: بـ ؿروطَ  وذكر هذا ، «هذه داره ؛أطؾؿ كح

 .هـا«ٓ يرث الؿسؾؿ الؽافر»طؼب حديث: 

ار بـ طؾلوقد أطؾَّف ، اولؿ أقػ طؾك حديثف مسـدً  وكّصقا طؾك أن ، الؿديـل والبزَّ

 .(4)أويس ومالؽ واحٌد طـ الُزهري سؿاع أبل

                                 
أبل أويس،  بـ أويس، أبق أويس الؿدين إصبحل، والد إسؿاطقؾ بـ طبداهلل بـ هق طبداهلل (4)

 وصفر اإلمام مالؽ طؾك أختف.

، قال: )صالح(، وقال ابـ معقـ: )ضعقػ الحديث(و(، ثؼة)أو قال:  ،(قس بف بلسلقال أحؿد: )

س: ) (، صالح الحديثقال أبق داود: )(، وفقف ضعػ، وهق طـدهؿ مـ أهؾ الصدقوقال الػالَّ

أبق قال الـسائل: )و(، صدوق، وصالح الحديث، وإلك الضعػ ما هقشقبة: ) بـ وقال يعؼقب

 روى لف مسؾٌؿ وإربعة.، قال: )لقس بالؼقي(و (،ضعػ مـفأويس ضعقػ، وإسؿاطقؾ ابـف أ

 الضعػاء والؿرتوكقـو (،7011: )لؾـسائل الســ الؽربى، و(204سمآت أبل داود: ): اكظر

 .(44/474ريخ مديـة السالم: )ات، و(871: )لؾـسائل

 (.22/455(، والؿزي يف هتذيب الؽؿال )18/210ريخ دمشؼ: )اروى الؼصة ابـ طساكر يف ت (2)

وقد ورد يف الؿصدريـ تسؿقتف: )ابـ أبل أويس!(، والصقاب ما ُأثبت، ففق الذي وافؼ مالًؽا، 

لن سؿاطف مـ الزهري بالؿديـل والبّزار طؾك متابعتف لؿالؽ، وورد تصريح إئؿة  بـ وكصَّ طؾل

اإلمام كسؿاع مالؽ، بخالف ابـ أبل أويس فؼد كؼؾ طـف أبق حاتؿ الرازي إطاللف لحديث خالف 

 مالؽ، وقد تؼدم.

(ا.هـ مـ حـبؾ: )زطؿقا أن سؿاع أبل أويس، وسؿاع مالؽ، كان شقًئا واحًدا بـ قال أحؿد (4)

= 
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أ ألحد  اد هد  سث  ى  أ  طا  مالك  ف  مة  عن  خ  ئ  :  كلأم ألأ  ث   ي 
اد طؾك خطل مالؽ يف تسؿقة راويفكصَّ جؿٌع غػقٌر مـ  وبعضفؿ مـ ، إئؿة الـُؼَّ

وفقؿا ، (4)ولؿ يرجع طـف، «هذه داُرهُ » أقراكف وأصحابف؛ إٓ أكف ثبت طؾك ققلف وقال:

                                 
= 

سؿاطف مع مالؽ (، وكؼؾ الربقاين طـ الدارقطـل أكف قال: )204سمآت أبل داود لإلمام أحؿد: )

تلريخ مديـة السالم:  (ا.هـ مـطـ الزهري، قؾت: كقػ حديثف طـ الزهري؟ قال: يف بعضفا شلء

ار، وسقليت كالمفؿا يف سقاق إطاللفؿا لرواية  بـ (، ومؿـ كصَّ طؾقف طؾل44/474) الؿديـل والبزَّ

ٓ يراد مـف أن الخطل مـ ابـ شفاب،  ،امالؽ، وتـصقصفؿا طؾك كقن سؿاطفؿا مـ الزهري واحدً 

 سـاده.أن أبا أويس تابع مالًؽا طؾك القهؿ يف إ -واهلل أطؾؿ -بؾ الصقاب

هـ( فـسب إلك مالٍؽ الرجقع إلك الصقاب يف تسؿقة راويف 542أبعد أبق العبَّاس الداين )تو (4)

َطؿرو(؛ تابع الجؿاطة، هؽذا ثبت يف الؿقصل يف : ))ُثؿَّ رجع بلخرٍة فؼال فؼال:ومقافؼتف لؾجؿفقر، 

 (.2/41ء: )يحقك صاحبـا، وابـ الؼاسؿ، وسؿاطفؿا متلخر(ا.هـ مـ اإليؿا بـ رواية يحقك

مكد لؿ ُيـؼؾ رجقع مالٍؽ يف تسؿقة راويف طـف، وهق متـاٍف مع تصريح مـ طاصره مـ إئؿة الؿُ إذ 

: )ُطؿر(، مـفؿ الشافعل وابـ مفدي وغقرهؿا، ولق ثبت رجقُطف لـُؼؾ، تفطؾك أن الذي يف رواي

 ر الفؿؿ طادًة يف مثؾ هذه الؿسللة.لتقافُ 

استظفاٌر مـ روايتل ابـ الؼاسؿ ويحقك، بؽقهنؿا متلخريـ يف والذي يظفر مـ كالم الداين أكف 

 إخذ.

 .فوتتاُبع إئؿِة طؾك بقان خطل مالٍؽ مع طدم كؼؾفؿ رجقطف يدل طؾك كػق

كابـ أبل طاصؿ والرتمذي  -وإقرب أكف خطٌل مـ ابـ الؼاسؿ ويحقك، بدلقؾ تصريح إئؿة

 لن الصحقح يف رواية مالؽ: )ُطؿر(.ب -قرهؿوالجقهري وابـ طبدالرب وغ والدارقطـل والـسائل

لث   يحقك الؾقثل يف  بـ : ورواية الؾقثل طؾك هذا الـحق هل مـ فقات كتاب )التتبع ٕوهام يحقكق ُّ

= 
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 يؾل طرٌض ٕققالفؿ:

 هـ(:198ت) سعقد الؼطَّان بن .يحقى1

سعقد  بـ وكان يف كتاب طؾل بـ الؿديـل: سؿعت يحقك» قال ابـ أبل خقثؿة:

 بـ ابـ شفاب طـ طؾل»: -«ٓ يرث الؽافر الؿسؾؿ» :يؼقل: قال مالؽ يف حديث

ك أن طثؿان؟ فلب بـ وقال يحقك: فؼؾت لف: طؿرو، «طثؿان بـ طـ طؿر، حسقـ

ـٌ ، يرجع  .(4)«وهذه داره، يؼال لف: طؿر وقال: كان لعثؿان اب

 هـ(:198ت) عققـة بن .سػقان2

كف ققؾ لف: إن إ :طققـة بـ طـ سػقان، لوقال طؾل بـ الؿديـ» قال ابـ طبدالرب:

فؼال سػقان: لؼد ، «طثؿان بـ طؿر»: -«ٓ يرث الؿسؾم الؽافر» :ا يؼقل يف حديثمالؽً 

 .(2)«طثؿان بـ طؿرو :فؿا قال إٓ، وتػؼدتف مـف، سؿعتف مـ الزهري كذا وكذا مرة

 هـ(:204ت) إدريس الشافعي بن محؿد .3

ػ مالٌؽ يف سؿعُت الشافعل يؼق» زين:قال الؿُ  وإكؿا ، «طثؿان بـ طؿر»ل: صحَّ

                                 
= 

روايتف لؾؿقصل( الصادر بَلَخرٍة، والذي كتبف وحّرره الشقخ الػاضؾ/طبدالسالم الشقيعر جزاه اهلل 

 ة التل يعز كظقرها يف وقتـا.مـ إبحاث الجاّدة الؿتؿقز قخقًرا، وه

ريخ دمشؼ: ا(، وابـ طساكر يف ت4210) 2/418: (السػر الثالث) التاريخ الؽبقر ٓبـ أبل خقثؿة (4)

(18/214.) 

 (.1/480التؿفقد: ) (2)
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 .««طثؿان بـ طؿرو»هق: 

 .(4)«وهق كؿا قال، فذكرُت ذلؽ ٕبل فؼال: صدق الشافعل»قال ابـ أبل حاتؿ: 

 هـ(:226ت) إسؿاعقل ابن أبي أويس .4

، «طثؿان بـ طؿر»فؼال: ، «طثؿان بـ طؿرو»أكس يف اسؿ  بـ أخطل مالؽ» قال:

طثؿان  بـ هذه دار طؿر»فؼال: ، وأشار بقده إلك دار، «ثؿانط بـ طؿرو»وإكؿا هق: 

 .(2)««حسقـ بـ الذي روى طـف طؾل

 هـ(:241ت) الؿديـي بن . عؾي5

 ،قد رواه الزهري، «ٓ يرث الؿسؾؿ الؽافر»: حديث أسامة طـ الـبل » قال:

 ،ابـ طققـة :فرواه طـ الزهري، طـ أسامة ،طثؿان بـ طـ طؿرو ،الحسقـ بـ طـ طؾل

طـ » :وخالػفؿ مالٌؽ فؼال، ومعؿر ،يزيد بـ ويقكس ،وابـ الفاد ،وهشقؿ ،ومالؽ

والذيـ ، ٓ يحتج هبؿا طؾك همٓء، وسؿاع مالؽ وأبل أويس واحدٌ ، «طثؿان بـ ُطؿر

                                 
(، ورواه طـف بؿثؾف ابـ خزيؿة، كؿا طـد 472رواه طـ الُؿزين ابـ أبل حاتؿ يف آداب الشافعل: )ص (4)

 (.4/114مـاقب الشافعل: )(، و202ان خطل مـ أخطل طؾك الشافعل: )صالبقفؼل يف بق

أبل أويس  بـ ( طـ أبقف قال: سؿعت إسؿاطقؾ8/216رواه ابـ أبل حاتؿ يف الجرح والتعديؾ: ) (2)

 وساقف. يؼقل...

لث   ـُ أخت اإلمام مالٍؽ وصفره طؾك ابـتف. اكظر: التعديؾ والتجريح ٕبل ق  : وإسؿاطقؾ هق اب

 (4/470باجل )لاالقلقد 
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هذه دار »وكان يؼقل: ، اكان ثبتً  امع أن مالؽً ، أثبت «طثؿان بـ طـ طؿرو»قالقا: 

 .(4)««طثؿان بـ طؿر

 هـ(:256ت) البخاري .6

 .(2)«وهق وهؿٌ ، «ُطؿر»وقال مالٌؽ: » قال:

 هـ(:261ت) مسؾم .7

، ُطؿر وطؿرو، ولَد طثؿان اكاكا جؿقعً » كؼؾ أبق العبَّاس الداين طـ مسؾؿ أكف قال:

 .(4)«ولقس ُطؿر ،غقَر أن هذا الحديث طـ طؿرو

أن كؾ  «التؿققز»يف كتاب  -صاحب الصحقح -وذكر مسؾؿ» وقال ابـ الصالح:

وذكر  بػتح العقـ. :يعـل ؛«طثؿان بـ طؿرو»رواه مـ أصحاب الزهري قال فقف: مـ 

وطؿرو ، كلكف طؾؿ أهنؿ يخالػقكف، طثؿان بـ ا كان يشقر بقده إلك دار طؿرأن مالؽً 

 -بػتح العقـ -غقر أن هذا الحديث إكؿا هق طـ طؿرو، ا ولد طثؿانوطؿر جؿقعً 

 .(1)« أطؾؿواهلل، وحؽؿ مسؾؿ وغقره طؾك مالؽ بالقهؿ فقف

                                 
 (.طـبسة) إلك: (: )طققـةيف الؿطبقع(، وقد تصّحػ 18/212ريخ دمشؼ ٓبـ طساكر: )ات (4)

 (.8/451التاريخ الؽبقر لؾبخاري: ) (2)

 (.2/41اإليؿاء إلك أصراف أحاديث كتاب الؿقصل ٕبل العبَّاس الداين: ) (4)

(، ولقس يف 2/45تح الؿغقث: )طـُف السخاوي يف ف(، و62: )صٓبـ الصالح طؾقم الحديث (1)

 مطبقطة التؿققز.
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 هـ(:264ت) أبو زرعة الرازي .8

 ؟الحديث طـ الزهري...، سئؾ أبق زرطة طـ حديث مالؽ»قال ابـ أبل حاتؿ: 

 .(4)«طثؿان بـ ومالٌؽ يؼقل: ُطؿر، الرواة يؼقلقن: طؿرو قال أبق زرطة:

 هـ(:277ت) أبو حاتم الرازي .9

 تؼدمت مقافؼتف لؾشافعل.

 هـ(:279ت) الترمذي .40

طػان هق  بـ طثؿان بـ وطؿرو .وهؿ فقف مالؽ..، وحديُث مالٍؽ وهؿ» قال:

 .(2)«طثؿان بـ وٓ يعرف طؿر، مشفقر مـ ولد طثؿان

 هـ(:279ت) حرب بن زهقر بن ابن أبي خقثؿة أحؿد .44

 .(4)«طثؿان بـ أكس الـاس يف هذا؛ قال: طـ ُطؿر بـ خالػ مالؽ» قال:

ار12  هـ(:292ت) . أبو بؽر البزَّ

 بـ طـ طؾل ،طـ الُزهري ،وهذا الحديث رواه ابـ طققـة ومعؿر وجؿاطة» قال:

                                 
 بـ أما الرواة الذيـ قالقا: طؿرو(، وطؼَّب طؾقف ابـ أبل حاتؿ بؼقلف: )4845طؾؾ الحديث: ) (4)

 (ا.هـيزيد، طـ الزهري بـ طققـة، ويقكس بـ طثؿان، فسػقان

 (.2407الجامع الؽبقر: ) (2)

 (.4614) 2/108: (السػر الثاين) التاريخ الؽبقر لف (4)
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طثؿان؛ إٓ  بـ فاتػؼقا طؾك اسؿ طؿرو، طـ أسامة ،طثؿان بـ طـ طؿرو ،حسقـ

طـ  ،طثؿان بـ طـ طؿر ،حسقـ بـ طـ طؾل ،فرواه طـ الزهري، أكس بـ مالؽ

هذه دار »وقػ فؼال: قد  -امالؽً  :يعـل -طؾك أكف، فقرون أكف َغؾَِط يف ذلؽ، أسامة

تابعف طؾك روايتف؛  افلما يف الرواية فال كعؾؿ أحدً ، فلومل إلقفؿا، «وهذا دار ُطؿر، َطؿرو

 .(4)«فنن سؿاطف مـ الزهري شبقٌف بسؿاع مالؽ، إٓ أن يؽقن أبق أويس

 هـ(:303ت) الـسائي .13

مـ  اوٓ كعؾُؿ أن أحدً ، طثؿان بـ والصقاب مـ حديث مالؽ: طؿر» فؼال:

 .(2).هـا«وقال: هذه داره ،وقد ققؾ لف فثبت طؾقف، هري تابعف طؾك ذلؽأصحاب الز  

هري؛ كؾفؿ رووه طـف بتسؿقة وساق الحديث مـ صريؼ خؿسٍة مـ أصحاب الز  

 .«اؿرً طَ » راويف

اء14  :-شقخ ابـ طبدالرب -هـ(416ت) . ابن الحذَّ

 قح طـف:فالصح، اختؾػ فقف طـ مالؽ» طثؿان: بـ قال يف ترجؿة طؿرو

وهق أشفُر يف ، وهق الصحقح، «طؿرو»وأكثر الـاس يؼقلقن:  ،«طثؿان بـ طؿر»

 .(4)«فؼؾقٌؾ ما روي طـف الحديث «طثؿان بـ طؿر»وأما ، الرواية

                                 
ار: ) (4)  (.2564البحر الزخَّ

 (.8511الســ الؽربى ) (2)

اء:  (4)  .(141) 4/181التعريػ بؿـ ُذكَِر يف الؿقصل مـ الـساء والرجال ٓبـ الحذَّ
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 هـ(:463ت) ابن عبد البر .15

 بـ يؼقلقن يف هذا الحديث: طـ طؾل، غقر مالؽ، فلصحاب ابـ شفاب» قال:

 ،ومالؽ يؼقل فقف: طـ ابـ شفاب، زيد بـ سامةطـ أ ،طثؿان بـ طـ طؿرو، حسقـ

 بـ ف الشافعل ويحقكػَ وقد وقَ ، طـ أسامة ،طثؿان بـ طـ طؿر ،حسقـ بـ طـ طؾل

ـٌ »وقال:  ،وأبك أن يرجع، «هق ُطؿر»سعقد الؼطان طؾك ذلؽ فؼال:  قد كان لعثؿان اب

 .«ُيؼاُل َلُف: ُطؿر وهذه داره

وأهؾ ، لؽـ الغؾط ٓ يسؾؿ مـف أحد، اتؼاكً وإ اومالٌؽ ٓ يؽاد يؼاس بف غقره حػظً 

 بالقاو. «طؿرو»الحديث يلبقن أن يؽقن يف هذا اإلسـاد إٓ 

يؼقل يف  اكف ققؾ لف: إن مالؽً إ :طققـة بـ طـ سػقان ،وقال طؾل بـ الؿديـل

فؼال سػقان: لؼد سؿعتف مـ ، «طثؿان بـ طؿر»: -«ٓ يرث الؿسؾؿ الؽافر» :حديث

 .««طثؿان بـ طؿرو» :فؿا قال إٓ، وتػؼدتف مـف، الزهري كذا وكذا مرة

َـ »قال ابـ طبد الرب:  ، معؿر :-«طثؿان بـ طؿرو» :طققـة طؾك ققلف ومؿـ تابع اب

، وإوزاطل، أبل حؿزة بـ وشعقب، يزيد بـ ويقكس، وطؼقؾ، وابـ جريج

 .(4)«والجؿاطة أولك أن يسؾؿ لفا

 بـ َطؿرو» :ابـ شفاب يؼقلقنوسائر رواة ، «ُطؿر» :هؽذا يؼقل مالؽ» وقال:

 .(2)«طثؿان

                                 
 .(44/174وط.دار هجر ) ،(1/480) الؿغربالتؿفقد: ط. (4)

 ،ط. القطل اإلسالمل( 458: )صٓبـ طبدالرب ملسو هيلع هللا ىلصل لؿا يف الؿقصل مـ حديث الـبل التؼّص  (2)

= 
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 هـ(:532ت) . أبو العبَّاس الداين16

وهق الؿحػقظ ، «طثؿان بـ ُطؿر» كان مالٌؽ يؼقل يف إسـاد هذا الحديث:» قال:

ػً  «طؿرو» هري:وقال سائُر رواِة الز  ، طـفُ  ـُ أطؾُؿ بِِف »وروجع مالٌؽ فقف فؼال: ، امخػَّ كح

 .(4).هـا«وهِذِه داُرهُ 

                                 
= 

 والؿطبقع سؾًػا باسؿ )تجريد الؿقصل(.

 (.2/46اإليؿاء إلك أصراف أحاديث كتاب الؿقصل: ) (4)
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 (عن مالك) الىجه الثاني

بؿثل رواية األكثر من ، «اَعْؿرً » بتسؿقة راويه:جؿٌع من أصحابه ه عـُه ارو *

 هري.أصحاب الز  

الســ ومـ صريؼف الـسائل يف  -(484) سـده:يف مُ  الؿبارك بن عبداهلل وقد رواه:

يف  يوأبو مصعب الزهر -(41) وأبق بؽر الشافعل يف الغقالكقات: ،(8517) الؽربى

والـسائل يف  -(464ص) ومـ صريؼف العالئل يف بُغقة الؿؾتؿس:-(4084) مقصئف:

 ،ح ،الُحباب بن زيدطـ  ،سؾقؿان الرهاوي بـ طـ أحؿد ؛(8516) :الؽربىالســ 

يحقى  بن ويحقى، هشام بن معاويةطـ  ،سؾقؿان الرهاوي بـ ( طـ أحؿد8511) ويف:

طـ  -ُمعّؾًؼا -(8/454) التاريخ الؽبقر:والبخاري يف ، (2/451) يف مقصئف: الؾقثي

 طـ ،ة الؿصريحؿد بـ سؾؿم طـ (8518) :والـسائل يف الؽربى، صفؿان بن إبراهقم

 =(85) وهق يف مقصئف الؿطبقع بتؾخقص أبل الحسـ الؼابسل: ؛الؼاسم بن عبدالرحؿن

 بـ ومعاوية، الحباب بـ وزيد، وأبق مصعب الزهري، الؿبارك بـ طبداهلل) :كلهم

 بـ الرحؿـ وطبد، صفؿان بـ وإبراهقؿ، (4)يحقك الؾقثل بـ ويحقك، هشام

                                 
 اختؾػت الؿصادر يف تسؿقة الراوي يف رواية الؾقثل طؾك ضربقـ: (4)

ُمصـػ  كصَّ طؾقف الجقهري وأبق طؿر الؼرصبل الؿعروف بـ)ابـ الحَباب( أكه )َعؿرو(: :األول

 طؾل الجقَّاين. مالؽ وأبق مسـد

= 
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 = ((4)الؼاسؿ

                                 
= 

خالد  بـ وكذلؽ كؼؾف أحؿد يحقك صاحبـا: طؿرو... بـ قال الجقَّاين: )والؿعروف يف رواية يحقك

(، وهق الُؿثبُت يف مخطقصة الؿقصل 2/24ؾداين: )ليف مسـده، وكػك بـؼؾف(ا.هـ مـ أصراف الؿقصل 

صؾ الؼاضل طقاض، طـ فرٍع ٕ هـ(887ؿـسقخة طام )اليحقك  برواية -440 (77)أ/

ل الػاسل، وكذا يف صبعة الؿقصل بتحؼقؼ د.محؿد مصطػك إطظؿل:  والؿحػقضة يف مؽتبة طالَّ

 .(4/514الؿجؾس العؾؿل إطؾك بالدار البقضاء بالؿغرب )ط.(، و4/714) 4614

 طثؿان، كؿا روى بـ كصَّ طؾقف ابـ طبدالرب فؼال: )والثابت طـ مالؽ: طؿر أكه )ُعؿر(: :الثاين

(، 44/174(، وط.مركز َهَجر )1/480التؿفقد: ط. الؿغرب )يحقك وتابعف الؼعـبل(ا.هـ مـ 

 (.4175دار الغرب ) .ط(، و2/451البابل الحؾبل: ).وهق الُؿثبُت يف الؿقصل ط

ـَ 2/24) وإوُل أولك بالصقاب، وقد تعؼَّب أبق العبَّاس الداين ؿُف. واهلل أطؾؿ. ( اب  طبدالرب فقف ووهَّ

 طؾك ضربقـ: رواية ابـ الؼاسؿ طـ مالؽختؾػت الؿصادر يف تسؿقة الراوي يف ا (4)

كصَّ طؾقف الجقهري وابـ طبدالرب والداين، وهق الُؿثبت يف مطبقطتل تؾخقص  أكه )عؿرو(: :األول

 الؼابسل لؿقصل ابـ الؼاسؿ.

(ا.هـ مـ طثؿان بـ يحقك إكدلسل: طؿرو بـ قال الجقهري: )ويف رواية ابـ الؼاسؿ، ويحقك

 (.200مسـد الؿقصل: )

طثؿان، كؿا روى يحقك، وتابعف الؼعـبل وأكثر  بـ وقال ابـ طبدالرب: )والثابت طـ مالؽ: طؿر

(، 1/480التؿفقد: ط.الؿغرب )طثؿان(ا.هـ مـ  بـ الرواة، وقال ابـ الؼاسؿ فقف: طـ طؿرو

ٕبل العبَّاس الداين: (، واكظر: اإليؿاء إلك أصراف أحاديث الؿقصل 44/174وط.مركز هجر )

(2/41.) 

ط.دار الشروق  (85وهق الُؿْثَبُت يف مطبقطة تؾخقص أبل الحسـ الؼابسل لؿقصل ابـ الؼاسؿ: )

= 
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 ،عثؿان بن عؿروطـ  ،الحسقـ بـ طـ طؾل ،طـ الزهري ،مالؽ :رووة عن  

 .(4)امرفقطً  ،بف ،زيدٍ  بـ طـ أسامة

                                 
= 

 وط. العؾؿقة، وكذا يف كسخة الؿؽتبة الخالدية مـ الؽربى لؾـسائل: )طؿرو(.

، حقُث قال يف الت  أكه )عؿر(:  :الثاين ي  ث ابـ الؼاسؿ وحده: طـ حػة: )ويف حديكصَّ طؾقف الِؿزِّ

 4/55الدار السؾػقة:  .طثؿان(ا.هـ مـ ط بـ طثؿان، ويف حديث الباققـ: طـ طؿرو بـ طؿر

 (، وكذا جاء يف كسخة )مراد مال( مـ الســ الؽربى.444) 4/475دار الغرب: .ط(، و444)

 ولعؾَّ الصقاب يف حديث ابـ الؼاسؿ هق إول.

( طـ 1/472مرزوق، حقُث رواه ابـ طبدالرب يف التؿفقد: ) بـ وقد خالػفؿ يف متـف: طؿرو (4)

العالء الؿفراين، قال:  بـ زياد بـ بؽر بـ طبقد اهلل، طـ محؿد بـ قاسؿ، طـ أحؿد بـ خؾػ

طثؿان،  بـ حسقـ، طـ طؿرو بـ مرزوق، أخربكا مالؽ، طـ الزهري، طـ طؾل بـ حدثـا طؿرو

د بؿتـفا ابـ ث أهل مؾتقنٓ يتوارقال: ) زيد، أن الـبل  بـ طـ أسامة (ا.هـ، وهل روايٌة شاذٌة، تػرَّ

مرزوٍق طـ مالؽ، وٓ يتابع طؾقف، وبؼقة أصحاب مالؽ طؾك خالفف، وإطراُض إئؿة طـفا وطدم 

 طؾك اإلطالل، قال ابـ طبدالرب: )ٓ يصح ذلؽ طـ مالؽ(. اطتـائفؿ هبا دال  

َؼُف أحؿ وأما عؿرو بُن مرزوٍق  ثؼٌة د وأبق حاتؿ وابـ سعد وابـ حبان، وقال أحؿد: )ففق الباهؾل: وثَّ

اتركقا حديث الػفديـ الؿديـل: ) بـ (، وقال طؾلملمقن، فتشـا طؿا ققؾ فقف، فؾؿ كجد لف أصاًل 

ب طؾك ققل ابـ الؿديـل اإلمامُ (، ومرزوق بـ وذكر مـفؿ طؿرو والعؿريـ... أحؿد فؼال:  طؼَّ

(، وكؼؾ الؼقاريري طـ الؼطَّان أكف ٓ يرضاه يؼقل طؾل مرزوق، رجؾ صالح، ٓ أدري ما بـ طؿرو)

يف الحديث، وقال ابـ حبان: )ربؿا أخطل(، وقال الدارقطـل: )صدوٌق كثقُر القهؿ(، روى لف 

 ا مؼروًكا بغقره، وأخر أورد لف متابًعا.ؿالبخاري حديثقـ: أحده

(، والثؼات ٓبـ 8/281ؿ: )(، والجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حات1/408: )ىاكظر: الطبؼات الؽرب

= 
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لؾطريؼ  امقافؼً  «اَطْؿرً » :وقد رواه أصحاب هذا القجف طـ مالؽ بتسؿقتف

 جؿفقر أصحاب الزهري. اهرو الؿعروف الذي

وقد أخطل ، «اَطْؿرً » قسول ،«عثؿان بن ُعؿر» أكهُ  :والصواب يف رواية مالٍك 

ابف أصحاب هذا القجف بروايتف طـ مالٍؽ طؾك هذا الـحق؛ فؼد رواه إكابر مـ أصح

وهق  -ولذكرهؿ يف القجف إ كؿا تؼدم -«طؿر» طـف طؾك الصقاب بتسؿقة راويف

 ة طـ مالؽ.الؿشفقر يف الرواي

ومؿن ، «ُعؿر» :مالك عن الؿرويصحقح واألئؿة عؾى شبه اتػاٍق عؾى أن  •

 كصَّ عؾقه:

 بـ طـ طؿرو»وقد رواه بعضفؿ طـ مالؽ فؼال: » فؼال يف الســ:، /الترمذي1

 .«طثؿان بـ طـ طؿر، طـ مالؽ :وأكثر أصحاب مالؽ قالقا، «طثؿان

 .«طثؿان بـ مالؽ: ُطؿروالصقاب مـ حديث » طؼبف:فؼال ، الـسائيو/ 2

وقال يف أحاديث ، (4)«هؽذا، الصقاب طـ مالؽ: ُطؿر» فؼال: ،الدارقطـي/و4

                                 
= 

(، 124(، وسمآت الحاكؿ لؾدارقطـل: )1/412(، والضعػاء لؾعؼقؾل: )6/161حبان: )

 (. 142وُهدى الساري ٓبـ حجر: )ص

كسخ الؿقصل طؾك  ىحدإولؿ أقػ طؾك ققل الدارقطـل يف الؿطبقع مـ ُمصـػاتف، وقد ورد يف هامش  (4)

 بـ مسؾؿ، حدثـا إسحاق بـ سعقد بـ بؽر الـقسابقري، حدثـا يقسػ الـحق أيت: )الدارقطـل: حدثـا أبق

قال طثؿان، ... وقد أخطل مـ سؿاه طؿرا.  بـ طقسك الطباع، حدثـا مالؽ: أكا أطرف بف، كان طؿر

= 
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ٓ يرث الؿسؾم »طـ أسامة:  طثؿان بـ طؿرطـ ، الحسقـ واحدٌ  بـ طؾل» الؿقصل:

 .(4)««الؽافر

 «.طثؿان بـ والثابت طـ مالؽ: طؿر» فؼال: ،ابن عبدالبر/و1

 .(2)وغقرهؿ

 ومؿن راجعه:، فقه فلبى أن يرجع وقد روجع مالٌك  *

 بـ قؾت لؿالؽ: إكؿا هق طؿرو» فؼال: (،هـ198ت) سعقد الؼطَّان بن /يحقى1

 .(4)«هذه داره، طؿر :وقال: قد كان لعثؿان ابـ يؼال لف، فلبك أن يرجع ،طثؿان

ُتراين » فقف فؼال َلُف مالؽ: اراجع مالؽً  (،هـ198ت) مفدي بن /وعبدالرحؿن2

 .(1)«هذه دار ُطؿر وهذه دار َطؿرو مـ طؿرو؟ ٓ أطرُف ُطؿر

 .(5)حؽاه طـف ابـ طبدالربهـ(: 204ت) الشافعي/4

                                 
= 

محؿد مصطػك إطظؿل مـ . (ا.هـ كؼؾف محؼؼ الؿقصل دالدارقطـل: الصقاب طـ مالؽ: ُطؿر، هؽذا

 (.4/714قضة يف الخزاكة العامة لؾرباط، وطبَّر طـفا بإصؾ )هامش مخطقصة الؿقصل الؿحػ

 .(24أحاديث الؿقصل وذكر اتػاق الرواة طـ مالؽ لؾدارقطـل )ص (4)

 .(44/174هجر ) ط.دارو (،1/480)الؿغرب التؿفقد: ط. (2)

 (.8/216الجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ: ) (4)

 .(44/174)، وط.دار هجر (1/480) الؿغربالتؿفقد: ط. (1)

 الؿرجع السابؼ. (5)
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وقد أخطل مـ ، طثؿان جاري بـ أكا أطرفف كان طؿر» وُكؼؾ طـ مالٍؽ أكف قال:

 .(4)«سؿاه َطؿًرا

                                 
كؿا ورد يف هامش مخطقصة  ؛هـ(245)ت الطبَّاع بـ طقسك إسحاق رواه الدارقطـل بنسـاده إلك (4)

غؾطاي يف اإلكؿال: مُ  طثؿان( بـ ، وساقف يف ترجؿة )طؿرالؿقصل التك أشار إلقفا د.إطظؿل آكػًا

  أقػ طؾقف يف الؿطبقع. ( كؼاًل طـ كتاب أحاديث الؿقصل لؾدارقطـل، ولؿ40/11)
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 (عن مالك) الىجه الثالث

 بؽقر عؾى الشّك: بن * رواه يحقى

 ( وكسخة السؾقؿاكقة248أ/) صطـبقلإجامعة  ف: كسخةئيف مقص حقُث رواه

 وأشار إلك روايتف طالء الديـ مغؾطاي يف إكؿال هتذيب الؽؿال-(11أ/)

 بؾػظ: -(40/11)

 بن َعؿرو أو ُعؿرطـ  ،الحسقـ بـ طـ طؾل ،طـ ابـ شفاب ،حدثـل مالؽ

ـُ بُؽقر -عػان بن عثؿان  ٓيرث» قال:  أن رسقل اهلل ،زيد بـ طـ أسامة -شّؽ اب

 .«الؿسؾم الؽافر

 بؽقر. بـ وهق يحقك ؛وقد ورد التـصقص طؾك أن الشؽ فقف مـ راويف -

وقد تبقـ: أن ، أكس بـ ق آختالف فقف طؾك مالؽقْ وبتؿام هذا القجف يـتفل َس 

 .«ؿرعُ » :الصقاب يف حديثف هق بتسؿقة راويف

لرواية  امقافؼً  -«اَطؿرً » :وأن مـ رواه طـف بتسؿقة راويف، وهق الؿشفقر يف روايتف

 فؼد خالػ فقف صقاب الؿروي طـ مالٍؽ مـ خالل صحقح واقع -أصحاب الزهري

 الرواية.
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الث   ة ألث  ()  ألوج  هري   عن  ألر 
 يف إسـاده: «َعؿرو» وٓ «ُعؿر» ذكرلم ي ،(4)عقسى بن * رواه عـه عبداهلل

والـسائل يف  ،يقسػ بـ ( طـ محؿد4014) مسـده:الدارمل يف وقد رواه: 

وابـ إطرابل يف  ،يزيد بـ طـ قاسؿ ،حرب بـ ( طـ أحؿد8515) ى:الؽرب

ان4464) معجؿف: وأبق بؽر الشافعل يف  ،هشام بـ طـ معاوية ،( طـ ابـ طػَّ

كالهؿا روياه طـ  ؛(5044) والطرباين يف إوسط: ،(10) 4/10الغقالكقات: 

 بـ محؿد)أربعتفؿ  ؛طـ زائدة ،طؿرو بـ طـ معاوية ،الـضر إزدي بـ محؿد

، سػقان الثوريوزائدة( رووه طـ ، هشام بـ ومعاوية، يزيد بـ وقاسؿ، يقسػ

ار بـ ( طـ محؿد8511) والـسائل يف الؽربى: وأبق بؽر  ،جعػر بـ طـ محؿد ،بشَّ

 بـ طـ كصر ،ياسقـ بـ محؿد بـ ( طـ طبداهلل14) 4/10الشافعل يف الغقالكقات: 

                                 
َؼُف أحؿد بـ طبدالرحؿـ بـ طقسك بـ طبداهلل (4) معقـ وابـ حبان  بـ حـبؾ ويحقك بـ أبل لقؾك: وثَّ

(، وقال أبقحاتؿ: )صالح(، وقال الـسائل: )ثؼٌة هق طـدي مـؽرالؿديـل: ) بـ والعجؾل، وقال طؾل

 ة.(، روى لف الستمـ أوثؼ آل أبل لقؾكثبت(، وقال الحاكؿ: )

(، 5/428(، والجرح والتعديؾ ٓبـ أبل حاتؿ: )457اكظر: سمآت أبل داود لإلمام أحؿد: )

 2/50(، ومعرفة الثؼات لؾعجؾل: 585(، وتاريخ الدارمل: )7/42والثؼات ٓبـ حبان: )

 الؿغـل يف الضعػاءو، (2/104(، وهتذيب الؽؿال: )441(، وسمآت السجزي لؾحاكؿ: )115)

 .(4214) 4/450: لؾذهبل
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كصر الجفضؿل(روياه طـ  بـ طؾلو، جعػر بـ محؿد) كالهؿا ؛طؾل طـ أبقف

 =الحجاج بن شعبة

اج( بـ وُشعبة، سػقان الثقري) :كلأهما  =الحجَّ

 بـ طـ أسامة ،الحسقـ بـ طـ طؾل ،طـ الزهري ،طقسك بـ طبداهلل روياه عن

 .امرفقطً  ،بف ،زيد

ـُ قد و قّصر يف إسـاده  حقُث ، الؽبار أصحاب الزهريِّ  طقسك بؼّقةَ  خالػ فقفا اب

 ف.فق «طثؿان بـ طؿرو» ولؿ يذكر

* : ة  ة ألروأب  ة لهد  اق  ى  سث  ي  ف  سان  ف  ألت  صر  ان  ن  ث   ي 
وأطّؾف ، اإلمام الـسائل يف ســف الؽربى :طقسك بـ مؿـ روى حديث طبداهلل

وبؼقة أصحاب  ،قبؾ رواية مالٍؽ  -حقُث أورد روايتف يف أول الباب، بطريؼ اإللؿاح

مقـ جؾقؾقـ صريؼ إما يثف مـوساق حد -بذكرهؿ القاسطة يف إسـاده ؛الزهري الؽبار

 :ما يؾل وسػقان الثقري( لقبقـ مـ خالل هذا التصرف، ُشعبة) وهؿا طـف،

 .(4)طؾك مـ دوكف ٓ ،وأن الحؿؾ فقف طؾقف؛أن الحديث هبذه السقاقة حديُثفُ  .4

                                 
كرواية  ففق طؿرو(طقسك بذكر ) بـ طبداهلل حديثإسـاد ورود يدلـا هذا التصرف طؾك خطل و (4)

جعؾ رواية ب ؼ إسـاد الدارملق( حقُث س477الجؿاطة: كؿا جاء هذا يف مطبقطة إتحاف الؿفرة: )

 ابـ طقسك كرواية معؿر وابـ طققـة ولؿ يعؼِّب طؾقف الؿحؼؼ.

= 
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وهؿا حديُث مالٍؽ  -م ذكرها قبؾ وجفل آختالف طؾك الزهريقدّ  ف. أك2

وأن بؼقة أصحاب الزهري لؿ  ،لبقان شذوذها -ريوحديث البؼقة مـ أصحاب الزه

 يختؾػقا يف إسـاده طؾك هذا الـحق.

                                 
= 

ط.السقد طبداهلل  ( ، وكذا يف كشراتف:246)أ/ كسخة مراد مال :الدارمل مسـدمخطقط والؿثبت يف 

ط.التلصقؾ: (، و4251ط. البشائر )(، و4014ط.دار الؿغـل: )(، و4001) 2/286هاشؿ يؿاين: 

 .ده وهق الصقابحذف القاسطة يف إسـاب( 4021)

 .(10الكقات لف: )(ا.هـ مـ الغقطثؿان بـ ولؿ يذكر يف اإلسـاد طؿروقال أبق بؽر الشافعل: )

أبل لقؾك طـ الزهري فلسؼط مـف  بـ طبد الرحؿـ بـ طقسك بـ ورواه طبد اهللوقال ابـ طساكر: )

 (.18/267ريخ دمشؼ: )ا(ا.هـ مـ تطثؿان بـ ذكر طؿرو
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ع ة ألرأب  () ألوج  هري   عن  ألر 
وخالػ متـف ، «ٓ يتوارث أهل مؾتقن شتى» بشقر بؾػظ: بـ * رواه ُهشقؿ

 حديث الجؿاطة:

 وقد اختؾػ يف حديث ُهشقؿ طؾك وجفقـ:

 بـ طـ طؾل ،طـ الزهري ،هشقؿطـ  ،جقيرية بـ رواه مسعقدالوجه األول: 

ٓ يتوارث أهل » :قال: قال رسقل اهلل  ،زيد بـ طـ أسامة ،طثؿان بـ حسقـ وأبان

 .«مؾتقن شتى

كذا » :وقال فقف َطِؼَب ذكر أبان ،(8555) الـسائل يف الســ الؽربى وقد رواه

 .«هذا خطل» وكؼؾ طـف الؿزي يف التحػة أكف قال:، «قال

 :بؾػظ، بؼقة أصحاب ُهشقؿ دون ذكر أباٍن يف إسـاده رواهوالوجه الثاين: 

 .«ٓيتقارث أهؾ مؾتقـ»

 والـسائل يف الؽربى: ،(2407) يف جامعف: (4)الرتمذيوقد روى حديثفؿ: 

                                 
 .(وقد رواه الرتمذي وساقف مع إسـاد حديث ابـ طققـة بؾػظ: )ٓ يرث الؿسؾؿ الؽافر (4)

 : )كذا رواه الرتقال الؿزي
ّ
حؿؾ  -ُطققـة  بـ ُحْجر، طـ ُهشقؿ، بؾػظ سػقان بـ مذي طـ طؾل

  -حديث أحدهؿا طؾك حديث أخر 
ّ
ُحُجر لػُظ الـسائل طـف كؿا تؼّدم  بـ والؿحػقظ طـ طؾل

 .(444التـبقف طؾقف(ا.هـ مـ تحػة إشراف: )
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رواية ابـف  -يف العؾؾ حـبل بن وأحؿد، ُحْجر بن عؾيكالهؿا طـ  ؛(8558)

طَحاوي يف شرح معاين وال، (448) يف ســف: مـصور بن وسعقد، (2202) :-اهلل طبد

والطرباين يف الؿعجؿ ، موسى بن أسدطـ  ،طـ ربقع الؿمذن (4/288) أثار:

وأبق بؽر ، يحقى الحؿاينطـ  ،( طـ أبل حصقـ الؼاضل414) 4/484الؽبقر: 

( طـ طبد 1/474) وابـ طبدالرب يف التؿفقد: ،(46) 4/66الشافعل يف الغقالكقات: 

أصبغ(  بـ وقاسؿ، أبق بؽر الشافعل) كالهؿا ؛أصبغ بـ طـ قاسؿ ،سػقان بـ القارث

ار بن الحسنطـ  ،إسؿاطقؾ الرتمذي بـ روياه طـ محؿد وأبق بؽر الشافعل  ،ح ،سوَّ

 =عبداهلل بن إبراهقمطـ  ،الؼعؼاع بـ ( طـ أبل قبقصة46) 4/66يف الغقالكقات: 

، ويحقك الحؿاين، مقسك بـ وأسد، مـصقر بـ وسعقد، ُحُجر بـ طؾل) :كؾفم

ار بـ والحسـ، حـبؾ بـ وأحؿد  =طبداهلل( بـ وإبراهقؿ، سقَّ

 بـ طـ طؿرو ،الحسقـ بـ طـ طؾل ،طـ الزهري ،بشقر بـ ُهشقؿ رووه عن:

 .«ٓ يتوارث أهل مؾتقن» : قال: قال رسقل اهلل ،زيدٍ  بـ طـ أسامة ،طثؿان

د بف ُهشقؿُ ، وهق حديٌث مـؽرٌ  الزهري يف  وخالػ فقف بؼقة أصحاب، َبشقر بـ تػرَّ

ح فقف بالسؿاع، (4)وهق مشفقٌر بالتدلقس، يتابع طؾقف متـف ولؿ طـ  ودلَّسف، ولؿ ُيصرِّ

                                 
يسؿعف، فقذكره يف حـبؾ: )كان يدلس تدلقًسا وحًشا، وربؿا جاء بالحرف الذي لؿ  بـ قال أحؿد (4)

وقال مفـا: سللت أبا طبد اهلل طـ ُهشقٍؿ فؼال: )ثؼٌة إذا لؿ ، حديث آخر، إذا اكؼطع الؽالم يقصؾف(

س طقٌب هق؟ قال: )كعؿ(ا.هـ، وقال ابـ سعد: )ما قال يف حديثف: قُيدلِّْس(، فؼؾت لف: أوالتدل

اء التـصقص مـ هشقٍؿ كػسف فؾقس بشلء(، بؾ ج« أخربكا»ففق حجة، وما لؿ يؼؾ فقف: « أخربكا»

= 



 

 
54 

 «ال يرث املضلم الكافر»

 .(4)يسؿعف مـفُ  الزهري ولؿ

طـ  ،حسقـ بـ لؿ يسؿع هشقٌؿ مـ الزهري حديث طؾل» :حـبل بن قال أحؿد

، «ٓ يتوارث أهل مؾتقن شتى»:  طـ الـبل ،زيد بـ طـ أسامة ،طثؿان بـ طؿرو

 «.حدثـا بف ُهشقؿ وقد

 .(4)«هشقٌؿ لؿ يسؿع الحديث مـ الزهري» الؿديـي: بن وقال عؾي

                                 
= 

، «حدثـا»أحؿد: حدثـل بعض أصحابـا قال: قال ُهشقؿ: )إذا قؾت لؽؿ:  بـ فؼال طبداهلل

 .، فشدوا بف أيديؽؿ(«أخربكا»و

: ابـ حبان والعجؾل والـسائل -سقى اإلمام أحؿد وابـ سعد -وقد كصَّ طؾك كقكف مـ الؿدلسقـ

 والدارقطـل وابـ طدي والخؾقؾل.

وذي: و (2441) أحؿد بـ برواية طبداهلل العؾؾ، (1/445: )الؽربى بؼاتاكظر: الط رواية الؿر 

ومعرفة الثؼات  -بشر بـ وورد يف الؿطبقع: ُهشقؿ -(7/567الثؼات ٓبـ حبان: )، و(44)

ويف آخره ذكر الؿدلسقـ  -(112(، وسمآت السؾؿل لؾدارقطـل: )4142) 4/441لؾعجؾل: 

(، 6/154طدي: ) بـ (، والؽامؾ 2/844ٓتاريخ لؾػسقي: )والؿعرفة وال -طـ الـسائل

 (4400: )الفادي ٓبـ طبد بحر الدم، و(4/418ؾخؾقؾل: )لاإلرشاد و

لؿ يصح قد كصَّ اإلمام أحؿد طؾك أكف لؿ يصح لف طـ الزهري سقى أربعة أحاديث فؼال: )و (4)

بداهلل: )ما صح مـ سؿاع هشقؿ ط قال أبقأبق صالب: قال ، و (لفشقؿ طـ الزهري إٓ أربعة أحاديث

. حديث الرحؿ، وحديث صػقة، وحديث .طـ الزهري أربعة أحاديث يؼقل: حدثـا الزهري.

ـ أدري مِ  ، وما كان غقر ذلؽ يؼقل: ٓ«ما استقسر مـ الفدي»الؿجادلة، وحديث ابـ طؿر: 

ؿعرفة والتاريخ الو (،111: )أحؿد بـ رواية طبداهللبالعؾؾ ، حسقـ سؿعتف أو الزهري( بـ سػقان

 (2/204لؾػسقي: )
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 .(2)«لؿ ُيتابع طؾك ققلف: ٓ يتقارث أهؾ مؾتقـ» :وقال الـسائي

 .(4)«غريٌب مـ حديث ُهشقؿ طـ الزهري» :وقال الدارقطـي

 .(1)«هذا الؾػظ يف حديث أسامة غقر محػقظ» :وقال

 .(5)«هشقٌؿ لقس يف ابـ شفاب بحجة» :طؼبف البر وقال ابن عبد

 :مـصور بن قال سعقدحقُث ، وقد شؽَّ يف سؿاطف هذا الحديث مـ الزهري

 .(8)«أو ُأخربتف طـ الزهري، قال ُهشقؿ: سؿعتف»

 :ا* واضطرب يف إسـاده أيًض 

: كؿا رواه البقفؼل يف معرفة الحسقـ بـ طؾلفرواه مرًة وأسؼط مـ إسـاده • 

طـ أبل  ،الػضؾ بـ طـ طؾل ،طبد العزيز بـ ( طـ طؿر42854) الســ وأثار:

                                 
= 

(، وققل ابـ الؿديـل كؼؾف البقفؼل يف 2410(، ومسائؾ ابـ هاكئ: )2202العؾؾ برواية طبداهلل: ) (4)

 بـ ( طؼب سقاقف لرواية ابـ الؿديـل طـ ُهشقٍؿ بف، إٓ أكف لؿ يرد ذكر طؾل42854الؿعرفة: )

 الحسقـ يف إسـاده.

 (. 444شراف: )كؼؾف طـف الؿزي يف تحػة إ (2)

 (. 574: )ٓبـ صاهر أصراف الغرائب وإفراد (4)

 .(1/2046كؼؾف ابـ حجر يف التؾخقص الحبقر: ) (1)

 (. 1/474التؿفقد: ) (5)

 وشؽف هـا يـدرج ضؿـ طؾؾ التصريح بالسؿاع. (8)
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اين  بف. ،طـفُ  ،الؿديـل بـ طؾلطـ  ،شعقب الحرَّ

لؿ  فؼال:، عققـة بن لسػقان: فذكرت ذلؽ الؿديـي بن قال عؾي»قال البقفؼي: 

 .«يحػظ

 .«فنذا هشقٌؿ لؿ يسؿع الحديث مـ الزهري، فـظركا» قال طؾل:

بقـ و ،«ٓ يرث الؿسؾؿ الؽافر» متـ حديث الجؿاطة:ومرًة يرويف بالجؿع بقـ • 

مقسك  بـ جاء هذا يف رواية أسد ؛ومعـاهؿا واحد، «ٓ يتوارث أهل مؾتقن» :حديث

اٍر طـُف. بـ والحسـ  سقَّ

كؿا رواه طـف بؼقة ، «ٓ يتقارث أهؾ مؾتقـ» :ومرًة أخرى يرويف بالؿتـ الثاين• 

 أصحابف.

 .(4)لضعػف فقف ؛حديثف طـ الزهريوقد تـؽب البخاري ومسؾؿ إخراج 

                                 
ْهِرّي كحًقا مـ مئة حديث فؾؿ أكتبفاقال هشقؿ: ) (4) ـة السالم: ريخ مديا(ا.هـ مـ تسؿعُت مـ الز 

 (، وتؼدم ققل اإلمام أحؿد يف أكف ٓ يصح يف حديثف طـ الزهري سقى أربعة أحاديث.48/440)
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ة لحدي   اق  ى  سث  ي  ف  سان  صرف  ألت  ان  ن  ث  هُّ   ث  مي  ي   (4)ش 
ًٓ ، بشقر بـ روى الـسائل يف الؽربى كال القجفقـ القارديـ طـ هشقؿ  وأبان أو

جقيرية طـ  بـ وأطؾَّ رواية مسعقد، طـ تحؼقؼ الصحقح مـ واقع الرواية طـ ُهشقؿ

 .«هذا خطل» فؼال:، هشقٍؿ بذكر أبان يف إسـاده

 بـ فرواه مـ صريؼ طؾل، ُثؿَّ روى القجف الصقاب طـ ُهشقؿ يف هذا الحديث

طـ  ،أخربكا ُهشقؿٌ  :قال -والتل وافؼف طؾقفا جؿٌع مـ أصحاب هشقؿ -ُحْجر

 بف. ،زيد بـ طـ أسامة ،طثؿان بـ طـ طؿرو ،الحسقـ بـ طـ طؾل ،الزهري

ده بؿتـف  أصحاب الزهري.ومخالػتف لبؼقة ، ُثؿَّ أبان طـ تػر 

 

وبحديث ُهشقم يـتفي الؽالم عن أوجه آختالف عؾى ابن شفاب الزهري يف 

الذي ، أن الصحقح مـفا هو الوجه األول  :وقد تبقن من خالل ما تؼدم، حديث الباب

 .رواه عـه جؿفور أصحابه عؾى الصواب يف متـه وإسـاده

 عؾى آله وصحبه أجؿعقن.وصؾى اهلل وسؾم وبارك عؾى كبقـا محؿد و، واهلل أعؾم

                                 
مـ دققؼ صـقع الـسائل يف ســف الؽربى أن يحؼؼ خطل الراوي كقػ روي طـُف! ُثؿَّ يتؽؾؿ طـ  (4)

ٓختالف طـ مالؽ، ا يف وجقه اويبقـ مخالػتفا لحديث الثؼات إثبات كؿا تراه جؾق   عدُ روايتف بَ 

 ويف آختالف طؾك هشقؿ يف هذا القجف.
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 فهرش املراجع واملصادر

 

: طوطات  هرس ألمخ  ولأ: ف   أ 
 :أكس بن موصل اإلمام مالك (4)

 هـ(:244بـ بؽقر )ت  رواية يحقك -أ

 هـ(.516كسخة مؽتبة جامعة اصطـبقل، مـسقخة طام ) -

(، وتاريخ كسخفا طام 4201كسخة مؽتبة الػاتح بالسؾقؿاكقة برتكّقا، ورقؿفا ) -

 .هـ(765)

 هـ(:241بـ يحقك الؾقثل )ت رواية يحقك -ب

م لفا  - ل الػاسل بالؿغرب، قام بدراستفا وقدَّ كسخٌة محػقضٌة يف مؽتبة طالَّ

رها/كظام محؿد صالح يعؼقبل، وقامت دار الحديث الؽتاكقة بـشرها  وصقَّ

 هـ.4146طام

 هـ(:224بـ مسؾؿة الؼعـبل )ت رواية طبداهلل -جـ

(، بخط 126 مؽتبة ولل الديـ جار اهلل برتكقَّا برقؿ )أصؾفا يف محػقظٌ كسخٌة  -

 هـ(.626بـ كصر اهلل الجرهل الؿدين )ت بـ طبدالؽريؿ العالمة/طبدالرحقؿ

(، مـسقخة 571كسخة محػقٌظ أصؾفا يف مؽتبة ُمراد مال برتكقا برقؿ ) مسـد الدارمي: (2)

ـٌ يف 671طام ) آخرها، ومسؿقطٌة هـ(، وكاسخفا محؿد بـ محؿقد الفروي كؿا هق ُمبّق

  طؾك جؿٍع مـ العؾؿاء.

 :السـن الؽبرى لؾـسائي (4)

(، وطؾقفا بالغاُت السؿاع 88) كسخة الؿؽتبة الخالدية بالؼدس أطّزها اهلل، رقؿفا -
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لجؿٍع مـ الُحػاظ: كالشفاب ابـ حجر والسخاوي والؼؾؼشـدي طؾك جؿٍع مـ 

هـ(، والذي قال طـُف 688العؾؿاء يف صؾقعتفؿ: بدُر الديـ الشريػ الـّسابة )ت

وكثُر تحديثف هبذا الؽتاب بخصقصف، حتك كان يظـ هق وغقره مـ السخاوي: )

 (.4/422) (ا.هـ مـ الضقء الالمعجؿفقر الـاس تػرده بف

( ، تاريخ كسخفا طام 72) كسخٌة أصؾفا يف مؽتبة مراد مال برتكقا، رقؿفا-

 ـٌ يف آخرها.هـ(، وكاسخفا أحؿد بـ محؿد البؼاطل كؿا هق ُمبقّ 4407)

: وعات  هرس ألمطب  ا: ف  ث  ي   ا  ث 
 بـ طؾل بـ الؿبتؽرة مـ أصراف العشرة: ٕبل الػضؾ أحؿد بالػوائدإتحاف الؿفرة  (4)

هـ(، تحؼقؼ: مركز خدمة السـة والسقرة بالؿديـة بنشراف د. 652حجر العسؼالين )ت

ز كاصر الـاصر، مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ بالؿديـة، ومرك بـ زهقر

 هـ.4145، 4خدمة السـة والسقرة، ط

أبل طاصؿ  بـ مخؾد الشقباين، أبق بؽر بـ الضحاك بـ طؿرو بـ أحاد والؿثاين: ٕحؿد (2)

 هـ.4144، 4هـ(، تحؼقؼ: د. باسؿ فقصؾ الجقابره، دار الراية، الرياض، ط267)ت

 بـ ؾلط بـ إحاديث الؿائة الؿشتؿؾة طؾك مائة كسبة إلك الصـائع لشؿس الديـ محؿد (4)

 هـ(، تحؼقؼ: مسعد طبدالحؿقد السعدين، الـاشر: دار الطالئع.154صقلقن الدمشؼل )ت

أحاديث الؿقصل وذكر اتػاق الرواة طـ مالؽ واختالففؿ فقف وزيادهتؿ وكؼصاهنؿ ٕبل  (1)

محؿد  بـ هـ( رواية أبل محؿد الحسـ465طؿر الدارقطـل )ت بـ الحسـ طؾل

طبدالشؽقر الزرقل الـاشر:دار صقيؼ الطبعة  بـ هـ( تحؼقؼ د/طادل151الجقهري )ت

 هـ.4121إولك 

هـ(، تحؼقؼ: 118اإلرشاد يف معرفة طؾؿاء الحديث: ٕبل يعؾك الخؾقؾل الؼزويـل )ت (5)
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 هـ.4101، 4د. محؿد سعقد طؿر إدريس، مؽتبة الرشد، الرياض، ط

ضؾ لإلمام الدارقطـل: أبق الػ  وإفراد مـ حديث رسقل اهلل الغرائبأصراف  (8)

 بـ هـ(، تحؼقؼ: جابر507صاهر الؿؼدسل، الؿعروف بابـ الؼقسراين )ت بـ محؿد

 هـ.4126، 4طبداهلل السريِّع، الـاشر: دار التدمرية بالرياض، ط

آرتقاب طـ الؿمتؾػ والؿختؾػ يف إسؿاء والؽـك وإكساب: ٕبل  رفعاإلكؿال يف  (7)

، 4، الـاشر:دار الؽتب العؾؿقة، طهـ(175ماكقٓ )ت بـ جعػر بـ هبة اهلل بـ كصر طؾل

 هـ.4144

 هـ(:201إدريس الشافعل )ت بـ ، أبل طبداهلل محؿدالشافعيإُم: لإلمام  (6)

 هـ. 4422ط. الؿطبعة إمقرية ببقٓق إولك  -

هـ، وهل مصقرة مـ صبعة شركة الطباطة الػـقة 4140.دار الؿعرفة، بقروت، ط -

ار، وهل الُؿعتؿدُة يف هـ باطتـاء:محؿ4464الؿتحدة بؿصر طام د زهري الـجَّ

 العزو، وُيشار لغقرها طـد اإلختالف.

 .م، تحؼقؼ د/رفعت فقزي طبدالؿطؾب2004 4.دار القفاء الؿـصقرة، ط.ط -

الؿـذر  بـ إبراهقؿ بـ إوسط مـ الســ واإلجؿاع وآختالف: ٕبل بؽر محؿد (1)

أيقب، تحؼقؼ:  بـ قؿانسؾ بـ هـ(، راجعف وطؾَّؼ طؾقف: أحؿد441الـقسابقري )ت

 هـ.4140، 4مجؿقطة مـ الباحثقـ، الـاشر:دار الػالح، ط

فقف اإلمام أحؿد بؿدح أو ذم: تحؼقؼ: د. روحقة طبدالرحؿـ  تكلمبحر الدم فقؿـ  (40)

 هـ.4144، 4السقيػل، الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، ط

 بـ قؾأكس، لصالح الديـ خؾ بـ بغقة الؿؾتؿس يف سباطقات حديث اإلمام مالؽ (44)

طالؿ الؽتب ببقروت  حؿدي السؾػل، الـاشر: هـ(، تحؼقؼ:784كقؽؾدي العالئل )ت

 هـ.4105
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رواية طثؿان الدارمل، تحؼقؼ: د. أحؿد محؿد كقر  -هـ(276تاريخ ابـ معقـ )ت (42)

 هـ.4100سقػ، دار الؿلمقن لؾرتاث، دمشؼ، 

الث، تحؼقؼ: هـ(، السػر الث271أبل خقثؿة )ت بـ بؽر أحؿد أليبالتاريخ الؽبقر:  (44)

، 4فتحل هؾؾ، الـاشر:الػاروق الحديثة لؾطباطة والـشر، الؼاهرة، ط بـ صالح

 هـ.4127

 هـ(، السػر الثاين، تحؼقؼ:271أبل خقثؿة )ت بـ أحؿد بكرالتاريخ الؽبقر: ٕبل   (41)

، 4فتحل هؾؾ، الـاشر: الػاروق الحديثة لؾطباطة والـشر، الؼاهرة، ط بـ صالح

 هـ.4127

هـ(، الـاشر: دائرة 258إسؿاطقؾ البخاري )ت بـ قر: ٕبل طبداهلل محؿدالتاريخ الؽب (45)

 الؿعارف العثؿاكقة، حقدر أباد، الدكـ، صبع تحت مراقبة: محؿد طبدالؿعقد خان.

ثابت  بـ طؾل بـ بتلريخ مديـة السالم، ٕبل بؽر أحؿد املسمىتاريخ بغداد،  (48)

اد 184الخطقب البغدادي )ت معروف، الـاشر: دار الغرب هـ(، تحؼقؼ: د. بشار طقَّ

 هـ.4122، 4اإلسالمل، ط

هبة اهلل، الؿعروف بابـ طساكر  بـ الحسـ بـ تاريخ دمشؼ: ٕبل الؼاسؿ طؾل (47)

 هـ.4145هـ(، تحؼقؼ: طؿرو العؿروي، الـاشر: دار الػؽر لؾطباطة والـشر، 574)ت

اج يقسػ األرشافُتحػة  (46) لرحؿـ طبدا بـ بؿعرفة إصراف: لجؿال الديـ أبق الحجَّ

 هـ(:712الؿزي )ت

تحؼقؼ: طبدالصؿد شرف الديـ، الـاشر: الؿؽتب اإلسالمل والدار الؼقؿة بالفـد، -

 هـ.4104، 2ط

 هـ4120تحؼقؼ د.بّشار طّقاد معروف، الـاشر دار الغرب اإلسالمل طام  -
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طبدالرحؿـ  بـ يف تاريخ الؿديـة الشريػة: لشؿس الديـ محؿد اللطيػةالُتحػة  (41)

، 4هـ(، صبعة مركز البحقث والدراسات بالؿديـة الؿـقرة، ط102السخاوي )ت

 هـ.4121

 بـ طبداهلل بـ مـ الؿعاين وإساكقد: ٕبل طؿر يقسػ املوطأالتؿفقد لؿا يف  (20)

 هـ(:184طبدالرب الـؿري الؼرصبل )ت بـ محؿد

 بـ هـ، بتحؼقؼ: طبداهلل4467. وزارة إوقاف والشئقن اإلسالمقة الؿغرب، ط -

طبدالؽريؿ البؽري،  بـ أحؿد العؾقي، ومحؿد بـ الغؿاري، ومصطػكالصديؼ 

 وسعقد أطرب، وهل الؿعتؿدة طـد العزو.

طبدالؿحسـ الرتكل  بـ ط. ضؿـ مقسقطة شروح الؿقصل، بتحؼقؼ:د/طبداهلل -

بالتعاون مع مركز هجر لؾبحقث والدراسات العربقة واإلسالمقة، الطبعة 

 هـ4128إولك

تخريج أحاديث شرح القجقز، الؿشفقر بالتؾخقص الحبقر: ٕبل التؿققز يف تؾخقص  (24)

هـ(، تحؼقؼ: د. محؿد 652حجر العسؼالين )ت بـ محؿد بـ طؾل بـ الػضؾ أحؿد

 هـ.4126، 4مقسك، الـاشر:دار أضقاء السؾػ، ط بـ طؿر بـ الثاين

اج يقسػ الؿزي )ت (22) هـ(، تحؼقؼ: 712هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال: ٕبل الحجَّ

اد معروف، الـاشر:ممسسة الرسالة، ط د. ار طقَّ  أجزاء. 6هـ، إجزاء: 4146، 4بشَّ

هـ(، تحؼقؼ: د. محؿد 451حبان البستل )ت بـ محؿد حاتمالثؼات: ٕبل  (24)

طبدالؿعقد خان مدير دائرة الؿعارف العثؿاكقة، الـاشر: دار الؿعارف العثؿاكقة، حقدر 

 هـ.4414، 4أباد، الدكـ، الفـد، ط

عقؿ طبقد اهلل بـ الحسـ بـ أحؿد كُ ٕبل  صحقحقـ بحذف الؿعاد والطرقجامع ال (21)

لجـة مختصة مـ الؿحؼؼقـ بنشراف كقر ، تحؼقؼ: هـ( 547ت: اد إصبفاين )الحدَّ 
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 .هـ4144الطبعة إولك ، الـاشر: دار الـقادر، الديـ صالب

حقح وســف وأيامف )ص الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل  الصحيحالجامع الؿسـد  (25)

هـ(، اطتـاء: د.محؿد 258إسؿاطقؾ البخاري )ت بـ البخاري(: ٕبل طبداهلل محؿد

كاصر الـاصر، الـاشر:دار صقق الـجاة )مصقرٌة طـ الطبعة السؾطاكقة بنضافة  بـ زهقر

 هـ.4122، 4ترققؿ محؿد فماد طبدالباقل(، ط

ؼ هـ(، بتحؼق271سقرة الرتمذي )ت بـ طقسك بـ محؿد عيسىالجامع: ٕبل  (28)

وشرح: أحؿد محؿد شاكر، الـاشر: شركة مؽتبة ومطبعة مصطػك البابل الحؾبل 

 هـ.4415، 2وأوٓده، مصر، ط

إدريس التؿقؿل الحـظؾل  بـ محؿد بـ الجرح والتعديؾ: ٕبل محؿد طبدالرحؿـ (27)

هـ(، الـاشر: مجؾس دائرة الؿعارف العثؿاكقة، 427الرازي الؿعروف بابـ أبل حاتؿ )ت

 .4ـ، الفـد، تصقير: دار إحقاء الرتاث العربل، طحقدر أباد الدك

اج  (26) اج ٕبل العباس محؿد بـ إسحاق بـ إبراهقؿ الؿعروف بالسرَّ حديث السرَّ

الػاروق الحديثة (، الـاشر: هـ 544)ت زاهر بـ صاهر الشحاملهـ( بتخريج:444)ت

 هـ.4125، الطبعة إولكلؾطباطة والـشر

إسحاق  بـ أحؿد بـ طبداهلل بـ بل كعقؿ أحؿدحؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء: ٕ (21)

 هـ.4411هـ(، الـاشر: مؽتبة السعادة، مصر، 140إصبفاين )ت

طؾل  بـ شعقب بـ وغقر ذلؽ مـ الػقائد: ٕبل طبدالرحؿـ أحؿد املدلسنيذكر  (40)

طارف العقين، الـاشر:دار طالؿ  بـ الـسائل، ضؿـ مشقخة الـسائل، تحؼقؼ: حاتؿ

 هـ.4124، 4رمة، طالػقائد، مؽة الؿؽ

ج أحاديثف وطؾَّؼ 211كصر الؿروزي )ت بـ حممدالسـة: ٕبل طبداهلل   (44) هـ(، حؼؼف وخرَّ

 هـ.4122، 4محؿد البصقري، الـاشر: دار العاصؿة، ط بـ طؾقف: د.طبداهلل
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هـ(، تحؼقؼ: 274يزيد ابـ ماجف الؼزويـل )ت بـ طبداهلل محؿد أليبســ ابـ ماجف:  (42)

مرشد، محؿد كامؾ قره بؾؾل، طبدالؾطقػ حرز اهلل، الـاشر:  شعقب إركاؤوط، طادل

 هـ. 4140، 4دار الرسالة العالؿقة، ط

اد السجستاين  بـ بشقر بـ إسحاق بـ إشعث بـ لسليامنســ أبل داود:  (44) شدَّ

 هـ(، وتؿ آستعاكة بلربع صبعات:275)ت

الرسالة .بتحؼقؼ: شعقب إركموط، ومحؿد كامؾ ُقره بؾؾل، الـاشر:دار ط -

 هـ، وهل الؿعتؿدة يف العزو.4140 4العالؿقة، ط

اس، ويف هامشفا:معالؿ الســ لؾخطَّابل، أشرف طؾك ط - .بتحؼقؼ:طزت طبقد الدطَّ

 هـ يف الشام.4466صباطتفا:محؿد رفقؼ السقد، الطبعة إولك

امة، الـاشر:دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة بُجدة، وممسسة ط - .بتحؼقؼ: محؿد طقَّ

 هـ.4125الريان ببقروت، الطبعة الثاكقة

 بـ محؿد وأبل طؿرو طؿاد الديـ بـ . بتحؼقؼ ودراسة: أبل تراب طادلط -

 هـ.4148طباس، الـاشر: دار التلصقؾ، الؼاهرة، 

ُشعقب الـسائل، الـاشر: مركز البحقث  بـ الســ الؽربى: ٕبل طبدالرحؿـ أحؿد (41)

 هـ.4144بدار التلصقؾ، الؼاهرة، 

شعبة الخرساين  بـ مـصقر بـ مـصقر: ٕبل طثؿان سعقد بـ ســ سعقد (45)

، 4هـ(، تحؼقؼ: حبقب الرحؿـ إطظؿل، الـاشر: الدار السؾػقة، الفـد، ط227)ت

 هـ.4104

 بـ إشعث السجستاين صاحب الســ: لإلمام أحؿد بـ سمآت أبل داود سؾقؿان (48)

محؿد مـصقر، الـاشر مؽتبة العؾقم  ـب حـبؾ يف جرح الرواة وتعديؾفؿ، تحؼقؼ: د. زياد

 هـ.4141، 2والحؽؿ، بالؿديـة الؿـقرة ط
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 بـ محؿد بـ الحسقـ بـ سمآت أبل طبدالرحؿـ الُسؾؿل لؾدارقطـل: لؿحؿد (47)

هـ(، تحؼقؼ: فريؼ مـ الباحثقـ بنشراف وطـاية 142مقسك أبل طبدالرحؿـ السؾؿل )ت

ـ الجريسل، الـاشر:ممسسة طبدالرحؿ بـ طبداهلل الحؿقد، ود.خالد بـ د.سعد

 هـ.4127، 4الجريسل لؾـشر والتقزيع، ط

طؾل السجزي مع أسئؾة البغداديقـ طـ أحقال الرواة: لإلمام  بـ سمآت مسعقد (46)

 بـ طبداهلل الحاكؿ الـقسابقري، تحؼقؼ:أ.د/مقفؼ بـ الحافظ أبل طبداهلل محؿد

  هـ.4106، 4طبدالؼادر، دار الغرب اإلسالمل، ط بـ طبداهلل

هـ(، 716طثؿان الذهبل )ت بـ أحؿد بـ طبداهلل محؿد أليبسقر أطالم الـبالء:  (41)

ج أحاديثف وطؾَّؼ طؾقف: ُشعقب إركموط ومجؿقطٍة مـ الباحثقـ،  حؼؼ كصقصف وخرَّ

 هـ.4140، 7الـاشر:ممسسة الرسالة، ط

هـ(، 424سالمة الطحاوي )ت بـ محؿد بـ شرح معاين أثار: ٕبل جعػر أحؿد (10)

محؿد زهري الـجار، ومحؿد سقد جاد الحؼ، راجعف ورقَّؿ ُكتبف وأبقابف  تحؼقؼ:

وأحاديثف: د. يقسػ طبدالرحؿـ الؿرطشؾل الباحث بؿركز خدمة السـة بالؿديـة، 

 هـ.4141، 4الـاشر:دار طالؿ الؽتب، ط

صحقح ابـ حبان، والؿعروف باسؿ: الؿسـد الصحقح طؾك التؼاسقؿ وإكقاع مـ  (14)

 سـدها وٓ ثبقت جرح يف كاقؾقفا. يفغقر وجقد قطع 

هـ 4144فلما الصحقح، فالعزو فقف إلك كشرة دار ابـ حزم ببقروت، الطبعة إولك-

 بتحؼقؼ:د/محؿد طؾل سقكؿز، ود/خالص آي دمقر.

*وأما ترتقب الصحقح ٓبـ بؾبان، والؿسؿك بـ )اإلحسان يف تؼريب صحقح ابـ 

هـ(، فتؿ 741ؾبان الػارسل )تب بـ برتتقب إمقر طالء الديـ طؾل حبان(
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 اإلستعاكة فقف بـشرتقـ:

ج أحاديثف وطؾَّؼ طؾقف: ُشعقب إركموط ومجؿقطة مـ الباحثقـ، ط - .حّؼؼفا وخرَّ

هـ، وهل الؿعتؿدة طـد العزو لؾصحقح 4106، 4الـاشر:ممسسة الرسالة، ط

 بشؽؾ طاٍم لؽامؾ الرسالة.

قث وتؼـقة الؿعؾقمات بدار .مركز دار التلصقؾ بؿصر، تحؼقؼ مركز البحط -

 هـ.4145التلصقؾ بؿصر، الطبعة إولك 

ُخزيؿة الـقسابقري  بـ إسحاق بـ صحقح ابـ خزيؿة: ٕبل بؽر محؿد (12)

 هـ(، تحؼقؼ: د. محؿد مصطػك إطظؿل، الـاشر:الؿؽتب اإلسالمل.444)ت

هـ(، تحؼقؼ: د. 422مقسك الُعؼقؾل )ت بـ طؿرو بـ الضعػاء: ٕبل جعػر محؿد (14)

 م.2006، 2زن السرساوي، الـاشر: دار ابـ طباس، مصر، طما

هـ(، تحؼقؼ: طؾل 240مـقع )ت بـ سعد بـ : ٕبل طبداهلل محؿدالكبريالطبؼات  (11)

 م.2004، 4محؿد طؿر، الـاشر: مؽتبة الخاكجل، الؼاهرة، ط

إدريس الؿعروف بابـ أبل حاتؿ  بـ محؿد بـ طؾؾ الحديث: ٕبل محؿد طبدالرحؿـ (15)

طبداهلل  بـ هـ(، تحؼقؼ: فريؼ مـ الباحثقـ بنشراف وطـاية د. سعد427الرازي )ت

 هـ.4427، 4طبدالرحؿـ الجريسل، الـاشر:مطابع الحؿقضل، ط بـ الحؿقد، ود. خالد

 هـ(، بروايتقْف التالقتقـ:214حـبؾ )ت بـ محؿد بـ : ٕحؿدالرجالالعؾؾ ومعرفة  (18)

محؿد طبَّاس، الـاشر:دار الخاين،  بـ رواية ابـف طبداهلل، بتحؼقؼ: أ.د/ وصل اهلل -

 هـ.4122، 2الرياض، ط

وذي وغقره، تحؼقؼ: أ.د/ وصل اهلل - محؿد طبَّاس، الـاشر:الدار  بـ رواية الؿر 

 هـ.4106، 4السؾػقة، بقمباي، الفـد، ط
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أكس رواية أبل أحؿد  بـ ٕبل أحؿد الحاكؿ، طقالل مالؽ أنس بـ طقالل مالؽ (17)

تحؼقؼ: محؿد الحاج الـاصر، الـاشر: دار الغرب  هـ(،476الحاكؿ )الؿتقىف: 

 م )صبع مع مجؿقطة مـ طقالل اإلمام مالؽ(.4116اإلسالمل، الطبعةالثاكقة 

هـ(، تحؼقؼ: د. سؾقؿان 265إسحاق الحربل )ت بـ إلبراهيمغريب الحديث:  (16)

 هـ.4105، 4إبراهقؿ محؿد العايد، جامعة أم الؼرى، مؽة الؿؽرمة، ط

 تحؼقؼ: ل سؾقؿان َحْؿد بـ محؿد بـ إبراهقؿ الخطَّابل،غريب الحديث: ٕب (11)

 هـ.4102الـاشر:جامعة أم الؼرى، مؽة الؿؽرمة،  د.طبدالؽريؿ بـ إبراهقؿ العزباوي،

طبدالرحؿـ السخاوي  بـ الحديث: ٕبل الخقر محؿد ألػيَّةفتح الؿغقث بشرح  (50)

هلل الخضقر، ود. طبدا بـ هـ(، دراسة وتحؼقؼ شقخـا: د. طبدالؽريؿ102الشافعل )ت

 هـ.4128، 4طبداهلل الػفقد، الـاشر: مؽتبة دار الؿـفاج بالرياض، ط بـ محؿد

ثابت الخطقب  بـ طؾل بـ الػصؾ لؾقصؾ الؿدرج يف الـؼؾ: ٕبل بؽر أحؿد (54)

 هـ.4146هـ(، تحؼقؼ: د.محؿد مطر الزهراين، الـاشر:دار الفجرة، 184البغدادي )ت

ل الحسقـ محؿد بـ طبداهلل بـ الحسقـ بـ طبداهلل فقائد ابـ أخل مقؿل الدقاق: ٕب (52)

هـ(، تحؼقؼ: كبقؾ سعد 410بـ هارون البغدادي الدقاق، الؿعروف بابـ أخل مقؿل )ت

 هـ.4128، 4الديـ جرار، الـاشر:دار أضقاء السؾػ، الرياض، ط

هـ(، وتؿ 485طدي الجرجاين )ت بـ الرجال: ٕبل أحؿد ضعػاءالؽامؾ يف  (54)

 صبعات:آستعاكة بثالث 

.بتحؼقؼ: طادل أحؿد طبدالؿقجقد، وطؾل محؿد معقض، شارك يف ط -

هـ، وهل 4146، 4تحؼقؼف:د.طبدالػتاح أبق سـة، الـاشر:دار الؽتب العؾؿقة، ط

 الؿعتؿدة طـد العزو.
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محؿد السرساوي، الـاشر:مؽتبة الرشد بالرياض، الطبعة  بـ .بتحؼقؼ د/مازنط -

 هـ.4141إولك 

هـ(، بتحؼقؼ: 615طؾل الؿؼريزي )ت بـ مؾ يف الضعػاء ٕحؿدط. مختصر الؽا -

 هـ.4145أيؿـ طارف الدمشؼل، الـاشر/مؽتبة السـة بؿصر، الطبعة إولك

إسحاق الـقسابقري، وتؿ آستعاكة  بـ مستخرج أبل طقاكة: ٕبل طقاكة يعؼقب (51)

 بـشرتقـ:

هـ، 4141 ،4طارف الدمشؼل، دار الؿعرفة، بقروت، ط بـ ط. بتحؼقؼ: أيؿـ -

 وهل الؿعتؿدة طـد العزو.

ط.بتحؼقؼ: فريؼ مـ الباحثقـ بؽؾقة الحديث الشريػ والدراسات اإلسالمقة،  -

 هـ.4145، 4بالجامعة اإلسالمقة، الؿديـة الؿـقرة، ط

الؿستػاد مـ ذيؾ تاريخ بغداد لؿحب الديـ ابـ الـجار، تللقػ أبل الحسقـ  (55)

هـ( الـاشر: 711روف بابـ الدمقاصل )تطبداهلل الحسامل الؿع بـ أيبؽ بـ أحؿد

هـ تحؼقؼ محؿد مقلقد خؾػ وإشراف د.بشار 4108ممسسة الرسالة الطبعة إولك 

 طقاد معروف.

 هـ(، وتؿ آستعاكة بثالث كشرات لؾؽتاب:214حـبؾ )ت بـ مسـد اإلمام أحؿد (58)

عاون طبدالؿحسـ الرتكل بالت بـ . بتحؼقؼ: الشقخ:ُشعقب إركمؤط ود. طبداهللط -

هـ، وهل 4124، 4مع مجؿقطة مـ الباحثقـ، الـاشر:ممسسة الرسالة ط

 الؿعتؿدة طـد العزو.

. بتحؼقؼ:السقد أبق الؿعاصل الـقري ومجؿقطة مـ الباحثقـ، وصدرت طـ دار ط -

 هـ الطبعة إولك.4141طالؿ الؽتب ببقروت، 
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، والـاشر: ط. بتحؼقؼ مجؿقطة مـ الباحثقـ بنشراف د/أحؿد معبد طبدالؽريؿ -

جؿعقة الؿؽـز اإلسالمل بؿصر، ودار الؿـفاج لؾـشر والتقزيع بُجدة، الطبعة 

 هـ، صبع بتؿقيؾ وزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة بدولة قطر.4144الثاكقة

ار،  (57) ار:ٕبل بؽر أحؿد املنشورمسـد البزَّ طبدالخالؼ  بـ طؿرو بـ باسؿ البحر الزخَّ

ار )ت سعد،  بـ تحؼقؼ:د/محػقظ الرحؿـ زيـ اهلل، وطادلهـ(، 212الؿعروف بالبزَّ

، 4وصربي طبدالخالؼ الشافعل، الـاشر:مؽتبة العؾقم والحؽؿ، الؿديـة الؿـقرة، ط

 م.2001واكتفت 4166بدأت 

هـ(، 241طقسك الحؿقدي )ت بـ الزبقر بـ ٕبل بؽر طبداهلل مسـد الحؿقدي: (56)

 م.4118، 4، دمشؼ، سقريا، طتحؼقؼ: حسقـ سؾقؿ أسد الداراين، الـاشر:دار السؼا

الػضؾ الدارمل السؿرقـدي  بـ طبدالرحؿـ بـ : ٕبل محؿد طبداهللالدارميمسـد  (51)

 صبعات: لربعهـ(، وتؿ اإلستعاكة ب255)ت

الجارود الطقالسل  بـ داود بـ :ٕبل داود سؾقؿانالطياليسمسـد أبل داود  (80)

 هـ.4141، 4ر، مصر، ططبدالؿحسـ الرتكل، دار َهجَ  بـ هـ(، تحؼقؼ: د. محؿد201)ت

هـ(، 245أبل شقبة العبسل )ت بـ محؿد بـ بؽر طبداهلل أليبمسـد ابـ أبل شقبة:  (84)

فريد الؿزيدي، دار القصـ، الرياض،  بـ يقسػ العزازي، وأحؿد بـ تحؼقؼ: طادل

 م.4117، 4ط

هـ، وهل 4142، 4.بتحؼقؼ: حسقـ سؾقؿ أسد الداراين، الـاشر:دار الؿغـل، طط -

 طـد العزو.الؿعتؿدة 

. بتحؼقؼ السقد طبداهلل هاشؿ يؿاين الؿدين، الـاشر:دار الؿحاسـ لؾطباطة ط -

 هـ4468بالؼاهرة، 
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 هـ.4141، 4.بتحؼقؼ: كبقؾ هاشؿ الغؿري، الـاشر:دار البشائر، بقروت، طط -

ط. دار التلصقؾ، بتحؼقؼ:مركز البحقث وتؼـقة الؿعؾقمات بدار التلصقؾ، الطبعة  -

 هـ.4148إولك، 

)صحقح   بـؼؾ العدل طـ العدل إلك رسقل اهلل املخترصالؿسـد الصحقح  (82)

اج الـقسابقري )ت بـ مسؾؿ(: مسؾؿ  هـ(، وتؿ آستعاكة بثالث كشرات:284الحجَّ

.تحؼقؼ: محؿد فماد طبدالباقل، دار إحقاء الؽتب العربقة طقسك البابل الحؾبل ط -

 هـ، وهل الؿعتؿدة طـد العزو.4471وشركاءه 

 هـ.4421.الؿطبعة العامرة باصطـبقل طامط -

ط.دار التلصقؾ، بتحؼقؼ:مركز البحقث وتؼـقة الؿعؾقمات بدار التلصقؾ، الطبعة  -

 هـ.4145إولك، 

الؿسـد الؿستخرج طؾك صحقح اإلمام مسؾؿ: ٕبل ُكعقؿ أحؿد بـ طبداهلل بـ أحؿد  (84)

ار الؽتب العؾؿقة، هـ(، تحؼقؼ: محؿد حسـ إسؿاطقؾ الشافعل، د140إصبفاين )ت

 هـ.4147، 4بقروت، لبـان، ط

محؿد الغافؼل الجقهري  بـ طبداهلل بـ الؼاسؿ طبدالرحؿـ أليبمسـد الؿقصل:  (81)

طؾل بقسريح، الـاشر:دار  بـ هـ(، تحؼقؼ: د.لطػل محؿد الصغقر، ود.صف464)ت

 م.4117، 4الغرب اإلسالمل، بقروت، ط

 هـ(، وتؿ آستعاكة بطبعتقـ:244عاين )تهؿام الصـ بـ الؿصـػ: ٕبل بؽر طبدالرزاق (85)

.بتحؼقؼ: حبقب الرحؿـ إطظؿل، الؿجؾس العؾؿل، الفـد، والؿؽتب ط -

 هـ، وهل الؿعتؿدة طـد العزو.4104، 2بقروت، طباإلسالمل 

. دار التلصقؾ، بتحؼقؼ:مركز البحقث وتؼـقة الؿعؾقمات بدار التلصقؾ، الطبعة ط -

 هـ.4148إولك، 
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هـ(، وتؿ اإلستعاكة 245أبل شقبة )ت بـ محؿد بـ طبداهلل بكرل الؿصـػ: ٕب (88)

 بـشرتقـ:

امة، طط -  هـ، وهل الؿعتؿدة طـد العزو.4127، 4. دار الؼبؾة، بتحؼقؼ: محؿد طقَّ

طبدالعزيز الشثري مع  بـ كاصر بـ .دار كـقز إشبقؾقا، بتحؼقؼ أ.د/سعدط -

 هـ.4148مجؿقطة مـ الباحثقـ، الطبعة إولك

هـ(، 480أيقب الطرباين أبق الؼاسؿ )ت بـ أحؿد بـ : لسؾقؿاناألوسطؿ الؿعج (87)

إبراهقؿ الحسقـل، الـاشر:دار  بـ محؿد، وطبدالؿحسـ بـ طقض اهلل بـ تحؼقؼ: صارق

 الحرمقـ، الؼاهرة.

هـ(، تحؼقؼ: 480أحؿد الطرباين )ت بـ الؿعجؿ الؽبقر: ٕبل الؼاسؿ سؾقؿان (86)

 .2حقاء الرتاث العربل، ططبدالؿجقد السؾػل، دار إ بـ حؿدي

زياد ابـ إطرابل، تحؼقؼ:  بـ محؿد بـ الؿعجؿ: ٕبل سعقد أحؿد (81)

 هـ.4146، 4أحؿد الحسقـل، الـاشر:دار ابـ الجقزي، ط بـ إبراهقؿ بـ طبدالؿحسـ

أهؾ العؾؿ والحديث ومـ الضعػاء، وذكر مذاهبفؿ  رجالمعرفة الثؼات مـ  (70)

هـ(، تحؼقؼ: 284صالح العجؾل )ت بـ طبداهلل بـ وأخبارهؿ: ٕبل الحسـ أحؿد

، 4العظقؿ البستقي، الـاشر:مؽتبة الدار، الؿديـة الؿـقرة، ططبد بـ د.طبدالعؾقؿ

 هـ.4105

هـ(، 156طؾل البقفؼل )ت بـ الحسقـ بـ : ٕبل بؽر أحؿدواآلثارمعرفة الســ  (74)

ان، تحؼقؼ: طبدالؿعطل أمقـ قؾعجل، جامعة الدراسات اإلسالمقة، كراتشل، باكست

 هـ.4142، 4ط

طبدالرحؿـ أبق  بـ معرفة أكقاع طؾقم الحديث ويعرف بؿؼدمة ابـ الصالح: طثؿان (72)

هـ(، تحؼقؼ: كقر الديـ طرت، دار 814طؿرو تؼل الديـ الؿعروف بابـ الصالح )ت
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 هـ.4108الػؽر، سقريا، 

هـ(، تحؼقؼ: 277سػقان الػسقي )ت بـ : ٕبل يقسػ يعؼقبوالتاريخالؿعرفة  (74)

 هـ.4104، 2قاء العؿري، ممسسة الرسالة، بقروت، طد.أكرم ض

هـ(، بتحؼقؼ 716أحؿد الذهبل )ت بـ ٕبل طبداهلل محؿد الضعػاءالؿغـل يف  (71)

إبراهقؿ إكصاري، صبع طؾك كػؼة إدارة  بـ د/كقر الديـ طرت، ُطـل بطبعف وكشره: طبداهلل

 هـ.4107إحقاء الرتاث اإلسالمل، 

حجر العسؼالين  بـ طؾل بـ )ُهدى الساري(: ٕحؿد بـ ةالؿعروف الباريمؼدمة فتح  (75)

رٌة مـ الطبعة السؾػقة إولك(، 652)ت  هـ.4471هـ(، الـاشر:دار الؿعرفة )مصقَّ

:ٕبل محؿد ابـ الجارود  الؿـتؼك مـ الســ الؿسـدة طـ رسقل اهلل (78)

 هـ(، وتؿ آستعاكة بطبعتقـ:407)ت

الة ط.بتحؼقؼ: السقد طبداهلل هاشؿ القؿاين ال - ؿدين، وصدرت طـ مطبعة الػجَّ

 هـ، وهل الؿعتؿدة طـد العزو.4462الجديدة، طام

ؼـقة تط.مركز البحقث بدار التلصقؾ، الؼاهرة، بتحؼقؼ مركز البحقث و -

 هـ.4145، 4الؿعؾقمات بالدار ط

يحقك الؾقثل، وتؿ آستعاكة  بـ هـ(، رواية يحقك471أكس )ت بـ مالؽ اإلماممقصل  (77)

 بثالث صبعات:

.بتصحقح وترققؿ: محؿد فماد طبدالباقل، الـاشر:دار إحقاء الرتاث العربل، ط -

 هـ، وهل الؿعتؿدة طـد العزو.4108بقروت، لبـان، 

سؾطان آل  بـ ط.بتحؼقؼ: د. محؿد مصطػك إطظؿل، الـاشر: ممسسة زايد -

 هـ.4125، 4هنقان لألطؿال الخقرية واإلكساكقة باإلمارات، ط

قطة مـ الؿحؼؼقـ، وصدرت طـ الؿجؾس العؾؿل إطؾك بالدار . بتحؼقؼ مجؿط -
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 هـ.4141البقضاء بالؿغرب، الطبعة إولك 

هـ(، رواية أبل مصعب الزهري، تحؼقؼ: د.بشار 471أكس )ت بـ مالكمقصل اإلمام  (76)

 هـ.4142طقاد معروف، ومحؿقد خؾقؾ، ممسسة الرسالة، 

الحسـ الشقباين، تعؾقؼ  بـ هـ(، رواية محؿد471أكس )ت بـ مقصل اإلمام مالؽ (71)

 وتحؼقؼ: طبدالقهاب طبدالؾطقػ، الؿؽتبة العؾؿقة.

ُكخب إفؽار يف تـؼقح مباين إخبار يف شرح معاين أثار لبدر الديـ العقـل الحـػل  (60)

إبراهقؿ، الـاشر: وزارة إوقاف والشمون  بـ هـ(، تحؼقؼ: أبق تؿقؿ ياسر655)ت

 هـ.4121قطر، الطبعة إولك -اإلسالمقة 

طبداهلل الزبقري، طـل بـشره وتصحقحف: إ.لقػل  بـ للمصعبكسب قريش  (64)

 بروفـسال، الـاشر دار الؿعارف بؿصر الطبعة الثالثة )غقر ممرخة(.
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