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التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في 
 الكتب الستة

  –باب الكنى - 
 سمير بن عبد الرحمن المغامسي

  الجامعة اإلسالمية  ،كلية الحديث الشريف
almagamsi@gmail.com :  البريد اإللكتروني  

 مستخلص البحث:
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد:

فإإ ن اصتصإإال فإإي الروايإإة بإإين رواة الحإإديث شإإرص فإإي الحكإإم بالصإإحة، ون يإإ  ي  إإعف بإإ  
الحإديث، ولمإإا كإإان التإابعون بإإو واإإرب الإرواة حلإإى تمإإن الإوحي باعتبإإار اتصإإالهم بالصإإحابة 

هم من وولى المهمإات، واإد بإيان اة مإة رحمهإم اهلل حإالهم فإي سإماعهم كانت العناية بروايات
من الصحابة وو حرسالهم عنهم ، ووتى بذا البحث ليكمل مشروع التابعين الثقات المإتكلم فإي 

 . -باب الكنى –سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عنهم في الكتب الستة 
جم رواة البحإث، وخاتمإة، وثبإت المصإادر والبحث يشتمل على: مقدمة، وتمهيإد، ودراسإة تإرا

والمراجإإ ، وال هإإارق، واإإد ذكإإرت فإإي التمهيإإد عإإدداق مإإن الصإإرر والقإإرا ن التإإي ذكربإإا اة مإإة 
 رحمهم اهلل لبيان اصتصال وو اصنقصاع في الرواية واست دت منها في الحكم في بذا البحث.

ثانيإة وو الثالثإة مإن مراتإب وشرص البحث ااتصإر علإى مإن كإان مإن التإابعين فإي المرتبإة ال 
الرواة عند الحافظ ابإن حجإر فإي رتقريإب التهإذيبر وبإم الثقإات ، ولهإم روايإة عإن الصإحابة 
فإإي الكتإإب السإإتة، مقتصإإراق علإإى كتإإاب ر تح إإة التحصإإيلر ةبإإي ترعإإة ابإإن العرااإإي فإإي عإإد 

 التراجم من باب الكنى في كتاب .
ي سماعهم من الصحابة ممن تم دراستهم على ومن وبم نتا ج البحث: ون التابعين المتكلم ف

ونواع، فمنهم من يثبت ل  السماع وو رجح سماع ، ومنهم من يثبت ل  اإلدارك لكن سماع  
مستبعد لصغر سن  ، ومإنهم مإن لإم يإدرك مإن رو  عنإ  مإن الصإحابة، وفإي البحإث ومثلإة 

 لكل بذا.
 آل  وصحب  .والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد و 

.الكلمات الم احية : التابعون ، الثقات ،الصحابة ،الكتب ، الستة ، الكني

mailto:almagamsi@gmail.com%20:
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The Followers Of The Trust Sought By The Speakers Are Companions 

Who Have a Novel About Them In The Six Books 

The chapter of the elkani. 

Samir Bin Abdul Rahman Al-Magamsi 

Al-Hadith Al-Sharif College, of Islamic University. 

Email: almagamsi@gmail.com. 

Abstract: 

 Praise be to Allah, peace and prayers be upon our prophet Muhammad 

     The connection in the narration between the narrators of the hadith is 

a condition in the ruling on the authenticity of the hadith, their denial (of 

the narrators) weakens the hadith. And since the followers were the 

closest narrators to the time of revelation by their contact with the 

companions, then, the best way to consider their narrations must have 

the priority over other narrators.  Imams (scholars), may God have 

mercy on them, indicated their state of hearing from the companions or 

receiving from them. This research is a continuation to complete the 

project of the trusted followers, who heard from the companions and who 

have narrated about them in the Six Books - Chapter of the Names and 

nicknames (agnomen).  

     This research includes: an introduction, a prelude, a study of the 

translations (definitions of the identities) of the narrators of the research, 

a conclusion, proven sources and references, and indexes, and I 

mentioned in the preface a number of methods and clues mentioned by 

the imams, may God have mercy on them, to indicate the connection or 

interruption in the narration and I will benefit from them in my 

judgments in this research. 

       The research conditions were limited to those who were among the 

followers in the second or third rank of the narrators of Al-Hafiz Ibn 

Hajar in "Taqreeb Al-Tahdheeb" they are trustworthy, and they have a 

narration of the Companions in the six books, limited to the book 

"Tuhfat Altahseel” which means “Masterpiece of achievement" by Abu 

Zarah Ibn Al-Iraqi in counting translations and definitions, in a chapter 

titled “Al-Quna”  in his book. 

     Among the most important results of the research, that some of 

followers whom have been talked about their hearing from the 

Companions and whom have been studied in types proved to his hearing 

or the likelihood of hearing, and some of them prove to his awareness, 

but hearing is excluded because of their young ages, and some of them 

did not realize who narrated it from the Companions, and there are 

examples of all of those followers in the research .  

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may Allah’s prayers and 

peace be upon our Master Muhammad, his family and companions. 

Keywords: Followers, Trusts, Companions, Books, Six, Buty. 
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 المقدمة : 
حن الحمد هلل نحمده، ونستعين ، ونستغ ره، ونعوذ باهلل من شرور 
ون سنا، وسي ات وعمالنا، من يهده اهلل فال م لا ل ، ومن ي لل فال بادي ل ، 
ووشهد ون ص حل  حص اهلل وحده ص شريك ل ، ووشهد ون محمداق عبده ورسول ، 

 صلى اهلل علي ، وعلى آل  وصحب  وسلم . 
 بعد : وما 

ف ن اهلل تعالى اد ح ظ السنة كما ح ظ الكتاب، ومن ح ظ  لها ون بيأ 
لها رجاصق علماء جهابذة صانوبا وح ظوبا واجتهدوا في كتابتها و بصها وبذلوا 
وسعهم في روايتها وبيان حال رواتها ووسانيدبا ومتونها وعللها، فنتج من بذا 

رة ومنها علوم الحديث والذي تنوع الجهد الكبير ة متنا رحمهم اهلل علوم كثي
 حلى فنون عداة لعل من وبرتبا علم الرجال ومعرفة اةسانيد ووحوال الرواة.

يقإإول اإلمإإام علإإي بإإن المإإديني رحمإإ  اهلل: الت قإإ  فإإي معإإاني الحإإديث 
 .1نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم

لح إظ، واال ابن حبان في وصف حملة العلم من السإابقين: ومعنإوا فإي ا
ووكثإإإروا فإإإي الكتابإإإة، ووفرصإإإوا فإإإي الرلحلإإإة، وواظبإإإوا علإإإى الس إإإناة والمإإإذاكرة 
والتاصنيف والمدارسة... حتى حنا وحدبم لو س إ ل عإن عإدد اةحإرف فإي الس إن ن 
إا وةظهربإا  لكل سناٍة منها عدابا عإداا، ولإو تيإد فيهإا ولإفو وو واوو ةخرجهإا صوعق

، وعإال وبإل ال إاللة والهإو ،  ديانةق، ولوصبم لدرسِت اآلثإار   وا إمحلِت اةخبإار 
وارت إإإإ  وبإإإإل البإإإإدع والعمإإإإى، فهإإإإم ةبإإإإل البإإإإدع اإإإإامعون، بالسإإإإنن شإإإإأنهم 

 . 2دامغون ...حتى خلصوا الصاحيح من الساقيم

                                 
 . 023. المحدث ال اصل للرامهرمتي ص/1
 (.44-1/45. كتاب المجروحين: )2
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ولقد وفقني اهلل تعالى فإي مرحلإة الإدكتوراه للكتابإة فإي مشإروع التإابعين 
البحإإث: ر التإإابعون الثقإإات المإإتكلم فإإي سإإماعهم مإإن الصإإحابة، وكإإان عنإإوان 

المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية عإنهم فإي الكتإب السإتة مإن 
وول حرف ال اء حلى آخر حرف الياءر ، فرغبت في حكمال التراجم المتعلقة بباب 

 ر الكنى ر فجاء بذا البحث.
وايمإإة بإإذا البحإإث تظهإإر فإإي النتيجإإة التإإي يصإإل حليهإإا الباحإإث فإإي كإإل 

فبها يستصي  تبيان حكم الحديث، بمعرفت  لحكم رواية بإذا التإابعي عإن ترجمة، 
الصحابي، حذ اصتصال شرص في الحكم بالصحة، ون ي  ي  عف ب  الحديث، واد 
بيان اة مة رحمهم اهلل عدداق من ال وابص والقإرا ن التإي سإاروا عليهإا فإي بيإان 

خهم، واةخإذ بهإإذه حكإم روايإة بإإاصء التإابعين وو غيإربم ممإإن بعإدبم عإن شإإيو 
ال وابص، ومعرفتها وتبيانها بإو مإن وبإم مإا يعإين الباحإث علإى معرفإة النتإا ج 

 التي توصلوا حليها، وتعليل وحكامهم التي حكموا بها باصتصال وو اصنقصاع.
واد ت من بذا البحث عدداق من تلك ال وابص التي تبيانإت لإي مإن خإالل 

 يأتي تلخيصها في التمهيد.البحث ووجدتها في كالمهم وو عملهم وس
وكالم وبل العلم في سماع بعض الرواة بع هم من بعض يوجد في كتب 
الرجإال عامإة كغيإره مإن كالمهإم فإإي الجإري والتعإديل ، ويكثإر ذلإك فإي التإإاري  
الكبير للبخاري، والجري والتعديل صبن وبي حاتم، وتهذيب الكمإال للمإتي، وسإير 

التهإإذيب صبإإن حجإإر، وكإإذلك فإإي كتإإب العلإإل وعإإالم النإإبالء للإإذببي، وتهإإذيب 
كالعلل صبن المإديني، والعلإل ومعرفإة الرجإال ل مإام وحمإد، وعلإل الحإديث صبإن 
وبي حإاتم، والعلإل الإواردة فإي اةحاديإث النبويإة، للإداراصني، وكإذلك فإي الكتإب 
التإإإي اعتنإإإت بتخإإإريج اةحاديإإإث كالبإإإدر المنيإإإر صبإإإن الملقإإإن، ونصإإإب الرايإإإة 

رواء الغليل لأللباني.للتيلعي،   والتلخيص الحبير صبن حجر، وا 
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ويمكن ون تجد كالماق منثوراق في بعض كتب الحديث التي يبإيان مصإن وبا 
وحيانإإاق وحكإإام اةحاديإإث بعإإدبا كاإلمإإام الترمإإذي فإإي جامعإإ ، والإإداراصني فإإي 

 سنن ، والبيهقي في سنن  الكبر  وغيربم.
الخاصإة فإي الرجإال التإي شإملت واد صناف وبإل العلإم عإدداق مإن الكتإب 

بإإذا النإإوع مإإن كإإالم وبإإل العلإإم مإإن وبمهإإا: ركتإإاب المراسإإيلر صبإإن وبإإي حإإاتم، 
وكتإإاب رجإإام  التحصإإيل فإإي وحكإإام المراسإإيلر ل مإإام العال إإي، وكتإإاب رتح إإة 
التحصيل في ذكر رواة المراسيلر لإولي الإدين وبإي ترعإة العرااإي، وبإو وشإملها 

  ووجمعها فيما وا ت علي .
  :وسباب اختيار المو وع 

كثرة كالم وبل العلم في رواية التابعين عإن الصإحابة ر إي اهلل عإنهم بإأن  .1
فالناق لم يسم  من فالن من الصحابة، وو لم يلق ، وو ونا روايت  عن  منقصعة، 
ونحو ذلك من العبارات الدالاة على اصنقصاع، بل اد ي علاون وحياناق حديث الراوي 

م يسم  منإ ، ويكإون لإذلك بعإض القإرا ن عنإدبم، فإأردت تبإيان عن وبي  بأن  ل
 منهجهم في ذلك.

ون الحكم علإى اةسإانيد باصتصإال وو باصنقصإاع يترتاإب عليإ  معرفإة ووجإ   .2
 التصحيح والت عيف ةسانيد معيانة.

حنَّ مسا ل اصنقصاع الخ ي من اإلرسال والتدليق ومسا ل المعاصرة واللقيا  .0
حت علإم العلإلا الإذي بإو مإن وشإرف علإوم الحإديث النبإوي والعنعنة مندرجة ت

 الشريف.
حكمال مشروع البحوث العلمية التي تبنتها كلية الحديث والدراسات  .5

اإلسالمية بقسم علوم الحديث في دراسة الرواة المختلف في سماعهم من 
 شيوخهم .
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  :تحديد مجال البحث 
مإن ذكإربم وبإو ترعإة  اصعتماد في عدا الرواة المإتكلام فإي سإماعهم علإى .1

العرااإإي فإإي كتابإإ  تح إإة التحصإإيل فإإي ذكإإر وراة المراسإإيل لكونإإ  وجمإإ  
 الكتب الخاصة بنوع المراسيل ووشملها. 

اصاتصار على التابعين الثقات الإذين نإصا الحإافظ ابإن حجإر فإي تقريإب  .2
 التهذيب على ونهم ثقات، وجعلهم في المرتبة الثانية وو الثالثة.

رفإة صبقإة الإراوي وكونإ  مإن التإابعين علإى حكإم الحإافظ اصعتماد في مع .0
ابن حجر في تقريب التهذيب فإيمن جعلإ  فإي الصبقإة الثانيإة حلإى الصبإة 

 السادسة من الرواة.
اصاتصار في باصء التابعين على من ت كلاإم فإي سإماع  مإن صإحابي لإ   .5

 عن  رواية في الكتب الستة.
ظ مإإن الصإإحابة فإإي كتابإإ  اصعتمإإاد فإإي الصإإحابة علإإى مإإن عإإداه الحإإاف .4

 )اإلصابة(.
 :الدراسات السابقة 

التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية  -1
عنهم في الكتب الستة من حرف اةلف حلى حرف التاي/ رسالة ماجستير/ 

 الدكتور مبارك بن سيف الهاجري.
ن لهم رواية التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة مم -2

عنهم في الكتب الستة من حرف السين حلى حرف العين/ رسالة دكتوراه / 
 الدكتور مبارك بن سيف الهاجري.

التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية  -0
حلى حرف الياء/ رسالة دكتوراه/ الدكتور  عنهم في الكتب الستة من حرف الغين

 ن المغامسي.سمير بن عبد الرحم
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التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية  -5
عنهم في مسند اإلمام وحمد من حرف اةلف حلى حرف الياء / رسالة دكتوراه/ 

 الدكتور عبد الصبور بن وبي بكر بن ممتات.
التابعون الصدواون المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم  -4

لكتب الستة من حرف اةلف حلى حرف الياء/ رسالة ماجستير/ رواية عنهم في ا
 عمر بن حيدر السعدي.

  :خصة البحث 
 بدوت بمقدمة، ثم المو وع، ووعقبت  بخاتمة ثم ال هارق.

المقدمة: وفيها : بيان وبمية المو وع، ووسباب اختيإاره، وتحديإد مجإال 
 البحث، وخصت ، ومنهج .

دص إإل سإإماع الإإرواة مإإن شإإيوخهم التمهيإإد : وذكإإرت فيإإ  وبإإم اإإرا ن و 
 وعدمها عند اة مة النقاد من خالل تراجم بذا البحث.

ثإإم شإإرعت فإإي المو إإوع ك بإإاب الكنإإى ك مرتبإإاق حيإإابم علإإى حإإروف  
المعجم بحسإب تإرتيبهم فإي كتإاب تح إة الحصإيل فإي ذكإر رواة المراسإيل ةبإي 

 ترعة العرااي .
للتإإراجم المدروسإإة، ووبإإرت الخاتمإإة: وبيانإإت فيهإإا وبإإم النتإإا ج العامإإة  

 ال وابص، وال وا د التي وفدتها في بذا المو وع بعد الكتابة في .
 ال هارق: على النحو التالي:  

 ثبت المصادر والمراج   (1)
 فهرق اةحاديث النبوية (2)
 فهرق اآلثار (0)
 فهرق اةل اظ الغريبة (5)
  :منهج البحث 
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 ووصق: فيما يتعلر بجم  التابعين المترجم لهم: 
الرواة المتكلام في سماعهم معتمداق على من ذكربم وبو ترعة العرااي جمعت  .1

فإإإي كتابإإإ  تح إإإة التحصإإإيل فإإإي ذكإإإر وراة المراسإإإيل لكونإإإ  وجمإإإ  الكتإإإب 
 الخاصة بنوع المراسيل ووشملها.

ااتصإإرت علإإى التإإابعين الثقإإات الإإذين نإإصا الحإإافظ ابإإن حجإإر فإإي تقريإإب  .2
 الثانية وو الثالثة.التهذيب على ونهم ثقات، وجعلهم في المرتبة 

اعتمدت في معرفة صبقة الراوي وكون  من التإابعين علإى حكإم الحإافظ ابإن  .0
حجر في تقريب التهذيب فيمن جعل  في الصبقة الثانية حلى الصبة السادسة 

 من الرواة.
ااتصرت في باصء التابعين على من ت كلام في سماع  من صحابي لإ  عنإ   .5

 رواية في الكتب الستة.
فإإإي الصإإإحابة علإإإى مإإإن عإإإداه الحإإإافظ مإإإن الصإإإحابة فإإإي كتابإإإ  اعتمإإإدت  .4

 )اإلصابة(.
 ثانياق: صريقة حيراد المعلومات في كل ترجمة: 

وذكإر اسإم التإابعي فإي وول الترجمإة معرافإاق بإ  فإي الحاشإية بمإا فإي  .1
 تقريب التهذيب صبن حجر.

ثإم وذكإإر جميإ  الصإإحابة الإذين ت كلاإإم فإي سإإماع بإذا التإإابعي مإإنهم،  .2
كانت روايت  عنهم في الكتب الستة وم خارجها، مرتباق حيابم على حإروف سواءق 

الهجإإاء مبتإإدوق باةسإإماء ثإإم الكنإإى ثإإم النسإإاء علإإى مإإا رتإإب بإإ  وصإإحاب كتإإب 
 التراجم.
اصاتصار في الدراسة على من كان ل  عنهم رواية في الكتب الستة،  .0

ترتيإب حإروف وجعل الكالم في سماع  من كلا منهم في ترجمإة مسإتقلاة علإى 
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المعجإإم حسإإب وسإإماء الصإإحابة، حذا كإإان اإإد ت كلاإإم فإإي سإإماع  مإإن وكثإإر مإإن 
 صحابي.

ووما الصحابة الإذين روايتإ  عإنهم خإارك الكتإب السإتة، فإاكت ي باإلشإارة 
 في الحاشية حلى الموا   التي ت كلام فيها في سماع  منهم مما واف علي .

ن ين إإي سإإماع بإإذا وبإإدو الترجمإإة عإإادةق بإإذكر كإإالم وبإإل العلإإم ممإإ .5
تباعإإ  بكإإالم غيإإربم ك حن وجإإد ك ممإإن يثبإإت  التإإابعي مإإن بإإذا الصإإحابي، وا 

 سماع  من  مرتباق ذلك على حسب وفيااتهم.
ثم وذكر من وجدت  من العلماء صحح حسناد حديث بذا التإابعي عإن  .4

بذا الصحابي وو وخرك حديث  عن  في شيء من كتب الصإحاي، فهإذا يقت إي 
 عنده، ةن من شروص الصحيح اتصال اإلسناد. اتصال روايت  عن 

وبين عند الحاجإة تإاري  الإراوي والمإروي عنإ ، بإذكر مولإد التإابعي،  .6
ووفات ، وِسنا ، وصبقت ، ورحالت  حن ومكن، وبذكر وفاة الصحابي، وويإن نإتل  

 ونحو ذلك، واد ص وحتاك لمثل بذا في بعض التراجم.
لقيا وو سماع بذا التإابعي مإن  وذكر اةحاديث واآلثار التي ورد فيها .7

الصإإحابي المإإتكلم فإإي سإإماع  منإإ  ك ممإإإا واإإف عليإإ  ك مإإ  بيإإان مإإا فإإإي 
 .1وسانيدبا من مقال

وذكر مو   وحاديث بذا التابعي عن الصإحابي المإتكلم فإي سإماع   .8
من  في الكتب الستة، وعددبا، وصرفإاق مإن وسإانيدبا ومتونهإا، ووتعإرض للكإالم 

 م دراسة السماع.عليها باختصار بما يخد

                                 
اعتي ك في البحث عن وحاديث كل تابعي متكلم في . حاولت ون وستقصي ك حسب استص1

سماع  وبل في شيٍء منها سماع وو تحديث  وبذلت في ذلك جهداق كبيراق ص يظهر من  حص 
 نتيجت  في التراجم التي وجد فيها وحاديث صري فيها التابعي بالسماع وو التحديث.
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وخإإتم الترجمإإة بخالصإإة مإإوجتة ت بإإيان حإإال روايإإة بإإذا التإإابعي عإإن  .9
 الصحابي المتكلام في سماع  من .
 ثالثأ: تخريج اةحاديث: 

و خراك الروايات مقتصراق في جم  الصرر على ما ل  وثرو في حثبات  -1
السماع من عدم ، دون التعراض للشوابد واصختالفات في 

على الحديثا حذ المقصود من التخريج في اةل اظ والحكم 
 البحث: الواوف على صيغ اةداء الواردة بين التابعي والصحابي.

و رتاب مرويات الراوي حذا تعددت على حسب تواري  وفيات  -2
  مخراجيها.

تقديم الكتب الستة على غيربا، وترتيب ما بعدبا على حسب  -3
 وفياات مصن يها عند تخريج الحديث وو اةثر.

 بعاق: شري الغريب والتعريف بالبلدان:را
شرحت الكلمات الغريبإة الإواردة فإي اةحاديإث واآلثإار معتمإداق علإى كتإب 

 غريب الحديث ومعاجم اللغة.
 خامساق: فيما يتعلار بالعتو حلى المصادر : 

 عتوت اآليات القرآنية حلى مظاناها بذكر اسم السورة ورام اآلية. .1
صإإادر اةصإلية التإإي ونقإإل عنهإإا، واإإد ونباإإ  اإلشإارة فإإي الحاشإإية حلإإى الم .2

 على غيربا ل ا دة.
 رتبت المصادر على حسب وفياات مال يها، واد وخالف بذا ل ا دة. .0
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 التمهيد:
يعتمإإد اة مإإة رحمههإإم اهلل علإإى بعإإض القإإرا ن وال إإوابص التإإي سإإاروا 

ا وممإا ظهإر لإي فإي بإذ 1عليها في الحكم على الروايإة باصنقصإاع وو اصتصإال
 البحث المتوا   من بذه الصرر والقرا ن ما يلي:  

 الصرير اةول:  
تصريح الإراوي وو مإا ينإتل منتلإة التصإريح بأنإ  لإم يسإم  مإن فإالن، 
إإدلث ت عإإن  ويإإدخل فيإإ  مإإا يجإإيء فإإي بعإإض صإإرر الحإإديث مإإن اإإول الإإراوي ر ح 
فإإالن ر بالبنإإاء علإإى المجهإإول، وو ر ن ب إإت عنإإ ر ونحإإو بإإذا، ممإإا يإإدل علإإى 

 نقصاع روايت  عن  مصلقاق وو في حديث بعين  .ا
ومثال : ما جاء في رواية وبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبادة بن 

على  –الصامت ر ي اهلل عن  حيث اال فيها: نب ت عن عبادة بن الصامت 
 . 2-صيغة ال عل المبنى للمجهول

ل اال اإلمام وحمد: لم يسم  محمإد بإن سإيرين مإن ابإن عبإاق ، كإان يقإو
 .  0في كلها: نب ت عن ابن عباق

 الصرير الثاني:  
النظر في تاري  الراوي والمروي عن  مولده ووفات  وصبقت  ، فإ ذا علإم 

 ون  لم يدرك  ولم يلحر تمان  ، تكون روايت  عن  ظابرة اصنقصاع.

                                 
حابةر للدكتور مبارك . انظر: مقدمة رالتابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الص1

-الهاجري، ومقدمة رالتابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابةر لسمير المغامسي 
 ، ف يها متيد ت صيل عن بذه القرا ن والصرر.-بحث دكتوراه

. انظر: الكالم في سماع وبي سلمة بن عبد الرحمن من عبادة بن الصامت في بذا 2
 البحث.

 . 2/405، 1/587) رواية ابن  عبد اهلل ( . العلل ومعرفة الرجال 0
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ومثال ذلك : ما جإاء فإي روايإة وبإي بكإر بإن عبإد الإرحمن بإن الحإارث 
، وروايإة وبإي بكإر بإن محمإد بإن عمإرو بإن حإتم عإن  1عن وبي معقل اةسدي

 .2عبد اهلل بن تيد ر ي اهلل عن ، وغيربا
ونجإإدبم فإإي مثإإل بإإذا يقولإإون ر فإإالن لإإم يإإدرك فالنإإاق ر وو غيربإإا مإإن 
اةل اظ الدالة على اصنقصاع ، كقإولهم ر فإالن عإن فإالن مرسإل ر ونحإو ذلإك ، 

 ون  لم يلحر تمان  تمان . حص ون اولهم: ر فالن لم يدرك فالناق ر ظابرة
واإإد يعلإإم بإإالنظر فإإي التإإاري  ون الإإراوي ودرك مإإن روي عنإإ ، ولكنإإ   

 صغير ص يمكن  السماع من  .
ومثال : ما جاء في رواية وبي سلمة بن عبد الرحمن عن صلحة بن 

، وما جاء في روايت  عن وبي  عبدالرحمن بن عوف 0عبيد اهلل ر ي اهلل عن 
 .5ر ي اهلل عن 

 لصرير الثالث: ا
النظإر فإي كتإإب تإواري  البلإدان والإإرحالت للإرواة فقإد يكإإون الإراوي فإإي 
سنل من يمكن  السماع عمن رو  عن  لو كانا في بلد واحد، ولكن لما اختل إت 

.  البالد، وليق ثماة ما يدل على الرحلة، كان في سماع  من  نظرو

                                 
. انظر: الكالم في سماع وبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث من وبي معقل اةسدي في 1

 بذا البحث.
. انظر: الكالم في سماع وبي بكر بن محمد بن عمرو بن حتم من عبدالل بن تيد في بذا 2

 البحث.
رحمن من صلحة بن عبيد اهلل في بذا . انظر: الكالم في سماع وبي سلمة بن عبد ال0

 البحث.
. انظر: الكالم في سماع وبي سلمة بن عبد الرحمن من وبي  عبد الرحمن بن عوف في 5

 بذا البحث.
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علإإى عإإدم  اإإال ابإإن رجإإب: روممإإا يسإإتدل بإإ  وحمإإد وغيإإره مإإن اة مإإة
السماع واصتصال ون يروي عن شي  من غير وبل بلإده لإم يعلإم ونإ  دخإل حلإى 

 . 1بلده، وص ون الشي  اد ادم حلى بلد كان الراوي عن  في 
ومثال  : ما جاء في رواية وبي سإلمة بإن عبإد الإرحمن مإن عبإادة بإن 

 .2الصامت ر ي اهلل عن 

                                 
 .2/492. شري علل الترمذي 1
. انظر: الكالم في سماع وبي سلمة بن عبد الرحمن من عبادة بن  الصامت في بذا 2

 البحث.
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 الصرير الراب  : 
يكون في وحدبما تيادة شإخص وو وكثإر بإين ون يرد الحديث ب سنادين  

 الراوي المتكلم في سماع  وبين شيخ  المتكلم في سماع  من  .
ولإم يثبإت  -اال ابن رجب: ر ف ن كان الثقة يروي عمن عاصره وحياناق 

ثم يدخل وحياناق بين  وبين  واسصة فهذا يستدل ب  باصء اة مة على  -لقي  ل  
 عدم السماع من  ... .

ال : :وكالم وحمد ، ووبي ترعة ، ووبي حإاتم فإي بإذا المعنإى كثيإر ثم ا
 .1جداق يصول الكتاب بذكرهرا بإ

: اعلإإم ون المحإإدث  حذا رو  حإإديثاق عإإن   2واإإال ابإإن القصإإان ال اسإإي  
رجل اد عرف بالرواية عن  والسماع  من  ولم يقل ر حدثنا ر وو  ر وخبرنإا ر  وو 

نما جاء ب  بل ظ   ر عن ر ، ف ن  يحمل حديث  علإى ونإ  متصإل ، ر سمعت ر، وا 
ذا جإاء عنإ  فإي  حص ون يكون ممن عرف بالتدليق  فيكإون لإ  شإأن آخإر ،  وا 
روايإإة وخإإر  حدخإإال واسإإصة بينإإ  وبإإين مإإن رو  الحإإديث عنإإ  معنعنإإاق ،  غلإإب 
على الظن ون اةول منقص  من حيث يبعد ون يكون اد سمع  من  ثم حإدث بإ  

ما في بذا سقوص الثقة باتصال  ، وايام الريب في ذلإك ، عن رجل عن  ، ووال 
ن كإان التمإان اإد  ويكون بإذا وبإين فإيمن لإم ي علإم سإماع احإدبما مإن اآلخإر وا 
جمعهمإإا وعلإإى بإإإذا المحإإدثون ، وعليإإإ  و إإعوا كتإإبهم  ، كمسإإإلم فإإي كتإإإاب 
التمييت  والدار اصني في علل  والترمإذي ومإا يقإ  منإ   للبخإاري ، والنسإا ي ، 

لبتار، وغيربم ممن ص يحصى كثإرة، تجإدبم دا بإين يق إون بانقصإاع الحإديث وا
المعنعن حذا روي بتيادة واحد بينهما، بخالف ما اال فإي اةولإى ر حإدثنا ر وو ر 
ونا ر وو ر سمعت ر ، ثم نجده عن  بواسصة بينهما ، ف نا بهنا نقول سمع  من  

                                 
 . 494ك 1/490. شري علل الترمذي 1
 . 2/514. بيان الوبم واإليهام 2
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نما النا سمع  منإ  ةنإ   ذكإر ونإ  سإمع  منإ  وو حدثإ  ورواه بواسصة عن  ، وا 
 ب ر.

 ومثال بذا الصرير : 
ما جاء في رواية وبي حرب بن وبي اةسود مإن وبإي ذر الغ إاري ر إي اهلل 

 .1عن 

                                 
. انظر: الكالم في سما ع وبي حرب بن وبي اةسود الديلي من وبي ذر الغ اري في بذا 1

 البحث.
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 الصرير الخامق :
الإإنص مإإن اة مإإة النقإإاد بن إإي السإإماع كشإإعبة بإإن الحجإإاك ، ويحيإإى 

مسإلم، القصان ، وابن معين، وابإن المإديني، ووحمإد بإن حنبإل، والبخإاري، و 
ووبي ترعة الراتي، ووبي حاتم الإراتي، وومثإالهم مإن و مإة الحإديث ، فقإولهم 
حجة في بذا الباب ، ويكون الحكم لهم ص سيما حذا اجتمعوا علإى ذلإك ولإم 
يوجإد لهإم مخإإالف ممإن بإإو فإي مثإل مإإرتبتهم فمخال إة وحإإد بإاصء اة مإإة 

 وصراف .ليق باةمر اليسير، لما علم من صعوبة بذا العلم وتشتت 
ومثالإإ  مإإا جإإاء فإإي روايإإة وبإإي سإإلمة بإإن عبإإد الإإرحمن عإإن وبيإإ  عبإإد 

 .1الرحمن بن عوف
اال وبو حاتم الراتي : التبري لم يسم  من وبان بن عثمان شي اق ، ص ون  
لم يدرك ، اد ودرك  ، وودرك من بو وكبر من  ، ولكن ص يثبإت لإ  السإماع منإ  

لإ  السإماع مإن عإروة بإن التبيإر ، وبإو ، كما ون حبيب بن وبي ثابت ص يثبت 
اإإد سإإم  ممإإن بإإو وكبإإر منإإ  ، غيإإر ون وبإإل الحإإديث اإإد ات قإإوا علإإى ذلإإك ، 

 . 2وات ار وبل الحديث على شيء يكون حجة
ذا واإإ  الخإإالف بيإإنهم فإإي سإإماع فإإالن مإإن فإإالن، فمإإنهم مإإن وثبتإإ   وا 

، ويبإذل ومنهم من ن اه، فعلى الباحث ون ينظر في تاري  الراوي والمروي عنإ 
جهإإده فإإي ذلإإك، فإإ ذا ظهإإر لإإ  ون الإإرواي ودرك مإإن رو  عنإإ  وعاصإإر تمانإإ  
ذا ظهر ل  وي إا ان  وممكن سماع  من ، كان بذا بجانب من وثبت السماع، وا 
الراوي والمروي عن  كانا متعاصرين في بلد واحد والراوي في سن التحمل، كان 

ذا واف  على حسناد صإحيح فيإ  بذا واو  في ترجيح اول من وثبت السماع، وا 

                                 
. انظر: الكالم في سماع وبي سلمة بن عبد الرحمن من وبي  عبد الرحمن بن عوف في 1

 بذا البحث.
 .192. المراسيل صبن وبي حاتم ص/ 2
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تصريح الراوي بالسماع عمن تكلم فإي سإماع  منإ  ، بإان لإ  صإحة اإول مإن 
 وثبت السماع وخصأ من ن اه .

وومإإا حذا بإإان للباحإإث ون الإإراوي لإإم يإإدرك مإإن رو  عنإإ ، فقإإد ظهإإر لإإ  
ذا كان في حدراك  ل  نظإر، كإان  صحة اول من ن ى السماع ووبم من وثبت ، وا 

 لسماع . بذا بجانب من ن ى ا
ذا وظهر المثبت للسماع حجت  وصري النافي للسماع بردبا، كان علإى  وا 
ن كانإت  الباحث النظر في تلك الحجة، ف ن صحت عنده اعتمد اول المثبإت، وا 
تلك الحجإة غيإر اا مإة وعإاد النظإر وكإرر البحإث للواإوف علإى مإا يإرجح وحإد 

 القولين .
الإراوي بالسإماع عمإن واد يعتمد المثبت للسإماع علإى حسإناد صإري فيإ  

رو  عن ، ويكون بذا اإلسناد بعين  م عالق عند النافي للسإماع، فإال تقإوم عليإ  
 بذلك حجة ، ومثال  ما جاء في رواية .

 
 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآل  وصحب .
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ذكر التابعين الثقات المتكلام في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية 

 ستة ودراسة كالم وبل العلم في ذلك عنهم في الكتب ال
 .1( وبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 1)

 0، ووبي معقل اةسدي اةنصاري 2ت ك للم في سماع  من تيد بن ثابت
 ر ي اهلل عنهما  .

ويعنينا بنا على شرص البحث الكالم في سماع  من وبي معقل اةسدي 
 اةنصاري ر ي اهلل عن .

بكر بن عبد الرحمن بن الحارث من وبي معقل  الكالم في سماع وبي
 اةسدي ر ي اهلل عن 

 . 5اال المتي : لم يدرك 
ووبو بكر بن عبد الرحمن ولد في خالفة عمر بن الخصاب ر ي اهلل 

 . 4عن ، كما اال الواادي
 .6واد استصغر يوم الجمل

                                 
و بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن بشام ابن المغيرة المختومي المدني، ايل . بو وب1

اسم  محمد، وايل المغيرة، وايل وبو بكر اسم ، وكنيت  وبو عبد الرحمن، وايل اسم  
كنيت ، رابب اريش، ثقة فقي  عابد، من الثالثة، مات ابل الما ة سنة ورب  وتسعين، وايل 

 .620ذيب ص/غير ذلك، ع ، تقريب الته
 . 497، وتح ة التحصيل ص/036. انظر: جام  التحصيل ص/2
. بو وبو معقل اةسدي اةنصاري يقال اسم  الهيثم صحابي، وبو والد معقل وتوك وم 0

 .675معقل، ق ر. تقريب التهذيب ص/
 . 20/112. تهذيب الكمال 5
 . 12/430، وانظر: البداية والنهاية  4/163. الصبقات الكبر  صبن سعد 4
 .  4/163، والصبقات الكبر   9/9. التاري  الكبير للبخاري 6
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ووبو معقل ر ي اهلل عن  اال الذببي عن : شهد وحدقا ومات في حجة 
 .1اعالود

 .فعدم حدراك وبي بكر بن عبد الرحمن ةبي معقل ظابر
وليق ةبي بكر بن عبد الرحمن عن وبي معقل في الستة غير حديث 

اال : وخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير  2واحد وبو ما وخرج  النسا ي
الحراني ، اال : حدثنا عمر بن ح ص بن غياث ، عن وبي  ، اال : حدثنا 

ال : حدثني عمارة وجام  بن شداد ، عن وبي بكر بن عبد اةعمش ، ا
الرحمن بن الحارث بن بشام ، عن وبي معقل ون  جاء حلى رسول اهلل صلى 
اهلل علي  وسلم فقال : حن وم معقل جعلت عليها حجة معك ، فلم يتيسر لها 
ذلك ، فما يجتئ عنها   اال : رعمرة في رم ان . اال : ف ن عندي جمال 

 ، فأعصيها حياه فتركب    اال : نعم ر . 0ي سبيل اهلل حبيساق جعلت  ف
 عن وكي  عن اةعمش ب . 5وخرج  اي اق ابن وبي شيبة

ووخرج  ابن ماج  ب سناد  عيف من صرير اةسود بن يتيد عن وبي 
معقل ر ي اهلل عن  ب  ، وفي  حبرابيم بن عثمان وبو شيبة اال في  الحافظ 

 .4ابن حجر: متروك الحديث
نما  1والحديث وا  في  اختالف كثير كما ذكره الداراصني في العلل ، وا 

 يصح بذكر واسصة بين وبي بكر بن عبد الرحمن ووبي معقل.
                                 

 . 13/532. تذبيب تهذيب الكمال 1
( برام: 208/  5. في السنن الكبر  كتاب المناسك ، ف ل العمرة في رم ان )2
(5215. ) 
. وي: وا اق، يقال حبست وحبق حبسا ، ووحبست وحبق ححباساق: وي وا ت. انظر: النهاية 0

 .1/028في غريب الحديث واةثر 
 (. 10184( برام: )134/  8. في ر مصن  ر )5
 . 92. تقريب التهذيب ص/4

سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(78202)
سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewChild-(252051)
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والخالصة عدم صحة سماع وبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث من 
 وبي معقل ر ي اهلل عن  لعدم حدراك  ل .

                                                                             
 . 10/281. علل الدرااصني 1
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 .1 وبو بكر بن محمد بن عمرو بن حتم
م في سماع  من جداه عمرو بن حتم، وعبد اهلل بن تيد، وعقبة بن ت ك لل 

 ، ر ي اهلل عنهم . 2عمرو وبي مسعود البدري اةنصاري
ويعنينا على شرص البحث الكالم على سماع  من عبد اهلل بن تيد وجده 

 عمرو بن حتم ر ي اهلل عنهم. 
 

ن ووصق : الكالم في سماع وبي بكر بن محمد بن عمرو بن حتم م
 عبداهلل بن تيد ر ي اهلل عن   .

 .0اال المتي : لم يدرك 
واال في ترجمة وبي بكر بن محمد بن عمرو في ذكره لشيوخ  الذين 

 .5رو  عنهم: وعبد اهلل بن تيد بن عبد رب  اةنصاري مرسل
 .4واال البيهقي: وبو بكر بن حتم لم يدرك عبد اهلل بن تيد

ذكره خلي ة بن خياص وابن سعد ووبو بكر بن محمد بن عمرو بن حتم 
 .6في الصبقة الثالثة من وبل المدينة

                                 
وبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حتم اةنصاري النجاري، بالنون والجيم المدني بو . 1

القا ي، واد ينسب حلى جده، اسم  وكنيت  واحد، وايل حن  يكنى وبا محمد، ثقة عابد، من 
 .625شرين وما ة، وايل: غير ذلك، ع ، تقريب التهذيب ص/ الخامسة، مات سنة ع

 .498. تح ة التحصيل ص/ 2
 .15/451. تهذيب الكمال 0
 .00/107. تهذيب الكمال 5
 . 6/269. السنن الكبر  للبيهقي 4
 .4/406. الصبقات الكبر  صبن سعد 6
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وكانت وفات  على الراجح في سنة عشرين وما ة كما رجح  جم  من 
، وخلي ة بن 5، وابن المديني0، وابن معين2، وابن سعد1اة مة منهم الواادي

 ، وغيربم.6، وابن حبان4خياص
 .7اال الواادي: وبو ابن ورب  وثمانين سنة

 .8وكذا اال ابن حبان
 فيكون مولده على بذا في حدود سنة ست وثالثين من الهجرة.

 9وعبد اهلل بن تيد ر ي اهلل عن  توفي سنة اثنتين وثالثين من الهجري
. 

 فعدم حدراك وبي بكر ل  ظابر .
وليق ةبي بكر بن محمد بن حتم عن عبد اهلل بن تيد ر ي اهلل عن  

اال: وخبرنا يونق  13واحد وبو ما وخرج  النسا ي في الكتب الستة غير حديث
بن عبد اةعلى المصري ، اال : حدثنا ابن وبب اال : وخبرني عمرو بن 

                                 
 .4/406. الصبقات الكبر  صبن سعد 1
 .4/406. الصبقات الكبر  صبن سعد 2
 .2/283تاري  ابن وبي خيثمة  .0
 . 00/152. انظر: تهذيب الكمال : 5
 .043. تاري  خلي ة بن خياص ص/4
 .124، ومشابير علماء اةمصار ص/ 4/462. الثقات 6
 . 4/406. الصبقات الكبر  صبن سعد 7
 . 4/462. الثقات 8
( برام: 131/  6) . في السنن الكبر  كتاب ال را ض، ميراث الولد الواحد المن رد 9
(6279..) 

( برام: 131/  6. في السنن الكبر  كتاب ال را ض ، ميراث الولد الواحد المن رد  )13
(6279..) 

سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(81055)
سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(81055)
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الحارث عن سعيد بن وبي بالل عن وبي بكر بن حتم عن عبد اهلل بن تيد بن 
رون  تصدر على وبوي  ثم توفيا فرده رسول اهلل  –الذي وري النداء  -عبد رب  
 علي  وسلم حلي  ميراثاق ر . صلى اهلل

، 5، والحاكم0، والشاشي2، وابن تنجوي 1وخرج  وي اق عبد الرتار
، كلهم من صرر عن وبي بكر بن محمد بن عمرو بن حتم عن عبد 4والبيهقي

 اهلل بن تيد ب .
اال الحاكم: بذا حديث صحيح على شرص الشيخين حن كان وبو بكر بن 

 .6بن تيد ولم يخرجاهعمرو بن حتم سمع  من عبد اهلل 
واال وي اق: بذا حديث صحيح على شرص الشيخين كذلك ووصح ما روي 

 .7في صرر بذا الحديث
 واال الذببي في التلخيص: في  حرسال.

واال البيهقي عقب روايت : بذا مرسل، وبو بكر بن حتم لم يدرك عبد 
 .8لاهلل بن تيد، وروي من ووج  وخر عن عبد اهلل بن تيد، كلهن مراسي

فالخالصة ون وبا بكر بن محمد بن عمرو بن حتم لم يدرك عبد اهلل بن 
 تيد اةنصاري ر ي اهلل عن  وروايت  عن  منقصعة . 

                                 
 (.16489رام ) 9/121.في مصن   1
 (.2021رام ) 0/1222.في اةموال 2
 (.1386رام ) 0/09.في مسنده 0
 (. .8323، 8319برام ) 087، 5/086( و 4558برام ) 0/079.في المستدرك 5
 (.12036برام ) 9/57( وفي المعرفة 11910ام )بر  6/269. في السنن الكبر  4
 (. .8319برام ) 5/086. المستدرك 6
 (. .8323برام ) 5/087. المستدرك 7
 (.11910برام ) 6/269. في السنن الكبر  8
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ثانيا  : الكالم في سماع وبي بكر بن محمد بن عمرو بن حتم من جده عمرو 
 بن حتم ر ي اهلل عن   .

 . 1اال المتي: لم يدرك 
ي بكر بن محمد بن عمرو بن حتم: واال وي اق في ذكره لشيوخ وب

رو بن حتم، مرسل وجداه ع م 
2. 

لكن صحح الحاكم حديثاق ل  عن  في صحي ت  المشهورة واال: على 
 .0شرص مسلم

، 5وعمرو بن حتم ر ي اهلل عن  ايل: توفي سنة ححد  وخمسين
 .6، وايل: سنة ثالث وخمسين4وايل: سنة ورب  وخمسين

، والصحيح و نَّ   7ر ب ن الخصاب بالمدينةوايل: حن  توفي ِفي خالفة عم
توفي بعد الخمسين، ةن محمد بن سيرين رو  و نَّ   كلم معاوية بكالم 

 .8شديد لما وراد البيعة ليتيد
وكذا اال الحافظ ابن حجر: ويقال بعد الخمسين، وبو وشب  بالصواب، ف ي 

عت  ليتيد بكالم ون  كلام معاوية في ومر بي -مسند وبو يعلى بسند رجال  ثقات

                                 
 .4/189، وتح ة اةشراف  21/486. تهذيب الكمال 1
 .00/107. تهذيب الكمال 2
 (.1556برام ) 1/442. المستدرك على الصحيحين 0
 .0/1170، واصستيعاب في معرفة اةصحاب 1/140. تاري  مولد العلماء ووفياتهم 5
 .5/232. وسد الغابة 4
 .5/232، ووسد الغابة  0/1170. اصستيعاب في معرفة اةصحاب 6
 .5/232، ووسد الغابة  0/1170. اصستيعاب في معرفة اةصحاب 7
 .5/232. وسد الغابة 8
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، وفي الصابرانيا وغيره ون  رو  لمعاوية ولعمرو بن العاص حديث: ريقتل  اويا
 .1عمارا ال  ة الباغيةر
ون مولد وبي بكر بن محمد بن عمرو في حدود سنة ست  2واد سبر

وثالثين، فيكون ودرك من حياة جده خمق عشرة سنة تقريباق وو وكثر 
 اليالق.

الحاكم عن  فهو في صحي ة عمرو بن حتم  ووما الحديث الذي صحح 
الكتاب الذي كتب  النبي صلى اهلل علي  وسلم ل  وفيها اختالف كثير بين 

 . 0اآل مة في تصحيحها وو الحكم بانقصاعها
وحتى لو صح كتاباق فليق في  دصلة على سماع وبي بكر بن محمد 

 من جده عمرو بن حتم لكون  كتاب وليق في  سماع وو تحديث.
وليق ةبي بكر بن محمد بن عمرو بن حتم عن جده في الكتب الستة 

فقال: حدثنا وبو بكر بن وبي شيبة،  5غير حديث واحد وخرج  ابن ماج 
حدثنا ع ان، حدثنا عبدالواحد بن تياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثني وبو 
بكر بن عمرو بن حتم، عن عمرو بن حتم ر ي اهلل عن  اال: رعر ت، 

من الحية على رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم، فأمر  4ت النهشةوو عر 
 بهار .

                                 
 .5/412الصحابة  . اإلصابة في تمييت1
 .5/232، ووسد الغابة  0/1170. اصستيعاب في معرفة اةصحاب 2
 . 5/06، والتخليص الحبير 087 – 8/084. انظر البدر المنير 0
 (.0419برام ) 5/457. في سنن  وبواب الصب، باب راية الحية والعقرب 5
اول بال م حص ون . النهشة يعني: اللسعة، واال الليث: النهش: دون النهق، وبو تن4

 .17/504النهش تناول من بعيد، كنهش الحية . انظر: تاك العروق 
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اال البوصيري: وبو بكر بو ابن محمد بن عمرو بن حتم لم يدرك جده 
 .1اال  المتي في اةصراف
كلهم من صرر عن  5، ووبو يعلى0، وابن وبي شيبة2وخرج  وي اق وحمد

 ع ان بن مسلم ب .
بن عمرو بن حتم ودرك من حياة جده  والخالصة: ون وبا بكر بن محمد

ن كان  خمق عشرة سنة على اةال لكن لم يثبت ل  السماع من  ، وا 
 محتمالق، واهلل وعلم.

 .4 وبو حرب بن وبي اةسود الديلي
 ر ي اهلل عنهم . 6ت ك للم في سماع  من وبي ذر ، وصلحة بن عمرو

  ي اهلل عن .ويعنينا على شرص البحث الكالم في روايت  عن وبي ذر ر 
 

الكالم في سماع وبي حرب بن وبي اةسود الديلي من وبي ذر الغ اري 
 ر ي اهلل عن 

 .7حكم الداراصني على حديث  عن  باإلرسال
واال المتي في ذكره لشيوخ وبي حرب بن وبي اةسود: وعن وبي ذر 

 . 1الغ اري )د( والصحيح عن وبي ، عن وبي ذر، وعن عم ، عن وبي ذر
                                 

 . 5/72. مصباي التجاجة 1
 . 09/577. في مسنده 2
 . 5/72. مصباي التجاجة 0
 . ر( وسقص من حسناد المصبوع : رعمرو بن حتم7176برام ) 12/125. في مسنده 5
ري، ثقة، ايل: اسم  محجن، وايل: عصاء، وبو حرب ابن وبي اةسود الديلي البصبو . 4

 . 602، تقريب التهذيب ص/ 5من الثالثة، مات سنة ثمان وما ة، م 
 .5/572. الجري والتعديل صبن وبي حاتم 6
 .6/276. العلل 7
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 اق: حنما يرو  وبو حرب، عن عم ، عن وبي ذر، وص يح ظ ل  واال وي
 .2سماع من وبي ذر

وكذا اال الحافظ ابن حجر: رو  عن وبي  ووبي ذر والصحيح عن وبي  
 . 0وعن عم  وعن محجن عن 

واال بدر الدين العيني وي اق في ذكره لشيوخ وبي حرب: وعن وبى ذر 
 .5غ ار الغ ار ، والصحيح عن وبي  عن وبي ذر ال

وبذا يقت ي صحة  4لكن رو  حديث  عن  ابن حبان في صحيح 
 الحديث عنده.

ووبو حرب بن وبي اةسود تابعي ذكره ابن سعد في الصبقة الثانية من 
 .6وبل البصرة

 .7توفي سنة ما ة وتسعة من الهجرة
 .8واال الحافظ ابن حجر: مات سنة ثمان وما ة

 .9تان وثالثينووبو ذر ر ي اهلل عن  توفي سنة اثن
 فيبعد ون يكون وبو حرب اد ودرك وبا ذر ر ي اهلل عن .

                                                                             
 .00/201. تهذيب الكمال 1
 .00/201. تهذيب الكمال 2
 .12/69. تهذيب التهذيب 0
 .0/289 ال معاني اآلثار. مغاني اةخيار في شري وسامي رج5
 (.4688برام ) 12/431. صحيح ابن حبان 4
 . 7/226. الصبقات الكبر  6
 . 4/476. الثقات 7
 . 602. تقريب التهذيب ص/8
 . 7/139، واإلصابة  1/240. اصستيعاب صبن عبد البر 9
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وليق ةبي حرب عن وبي ذر في الكتب الستة غير حديث واحد وبو ما 
اال: حدثنا وحمد بن حنبل، نا وبو معاوية، نا داود بن وبي  1وخرج  وبو داود

لى اهلل بند، عن وبي حرب بن وبي اةسود، عن وبي ذر اال: حن رسول اهلل ص
علي  وسلم اال لنا: رحذا غ ب وحدكم وبو اا م فليجلق، ف ن ذبب عن  

ص فلي صج ر.  الغ ب وا 
 من صرير وبي معاوية ب . 2وخرج  وي اق ابن حبان

 .  5والبغوي 0ومن صرير وبي داود وخرج  البيهقي
عن وبي معاوية لكن بواسصة وبي اةسود بين وبي حرب  4ووخرج  وحمد

 هلل عن .ووبي ذر ر ي ا
فإ ن كإان الثقإة يإروي عمإن عاصإره وحيانإاق ولإم يثبإت  اال ابن رجإب: ر

لقي  ل  ثم يدخل وحياناق بين  وبين  واسإصة فهإذا يسإتدل بإ  بإاصء اة مإة علإى 
 .6عدم السماع منهإ

: اعلم ون المحدث  حذا رو  حديثاق عن   7واال ابن القصان ال اسي  
من  ولم يقل ر حدثنا ر وو  ر وخبرنا ر  وو رجل اد عرف بالرواية عن  والسماع  

نما جاء ب  بل ظ  ر عن ر ، ف ن  يحمل حديث  على ون  متصل ،  ر سمعت ر، وا 
ذا جاء عن  في  حص ون يكون ممن عرف بالتدليق  فيكون ل  شأن آخر ،  وا 
رواية وخر  حدخال واسصة بين  وبين من رو  الحديث عن  معنعناق ،  غلب 

                                 
 ( .5782برام: ) 162/  7. في سنن ، كتاب اةدب، باب ما يقال عند الغ ب 1
 (.4688برام ) 12/431. في صحيح  2
 ( .7902برام ) 13/426. في شعب اإليمان 0
 ( .0485برام ) 10/162. في شري السنة 5
 ( .21058برام ) 04/278. في مسنده 4
 . 494ك 1/490لترمذي . شري علل ا6
 . 2/514. بيان الوبم واإليهام 7
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ول منقص  من حيث يبعد ون يكون اد سمع  من  ثم حدث ب  على الظن ون اة 
عن رجل عن  ، ووال ما في بذا سقوص الثقة باتصال  ، وايام الريب في ذلك ، 
ن كان التمان اد  ويكون بذا وبين فيمن لم ي علم سماع احدبما من اآلخر وا 
جمعهما وعلى بذا المحدثون ، وعلي  و عوا كتبهم  ، كمسلم في كتاب 

ييت  والدار اصني في علل  والترمذي وما يق  من   للبخاري ، والنسا ي ، التم
والبتار، وغيربم ممن ص يحصى كثرة، تجدبم دا بين يق ون بانقصاع الحديث 
المعنعن حذا روي بتيادة واحد بينهما، بخالف ما اال في اةولى رحدثنار وو رونار 

بهنا نقول سمع  من  ورواه وو رسمعتر ، ثم نجده عن  بواسصة بينهما، ف نا 
نما النا سمع  من  ةن  ذكر ون  سمع  من  وو حدث  ب ر.  بواسصة عن  ، وا 

عقب الرواية اةولى من صرير وبب بن بقية،  1والحديث وخرج  وبو داود
بعث وبا ذر، -صلى اهلل علي  وسلم-عن خالد، عن داود، عن بكر: ون النبي 

 ديثينر.بهذا الحديث، واال: روبذا وصح الح
 يعني: ون المرسل وصح.

والخالصة ون وبا حرب بن وبي اةسود يبعد حدارك  ةبي ذر ر ي اهلل 
عن  ، وبو لم يسم  من  على الصحيح ةن  يدخل بين  وبين وبي ذر واسصة 

 ، واهلل وعلم. 

                                 
 ( .5780برام: ) 162/  7. في سنن ، كتاب اةدب، باب ما يقال عند الغ ب 1
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 .1 وبو سعيد المقبري 
 . ، ووبي راف  ر ي اهلل عنهم 2ت ك للم في سماع  من عمر بن الخصاب

 ويعنينا الكالم في روايت  عن وبي راف  ر ي اهلل عن .
 

 الكالم في سماع وبي سعيد المقبري من وبي راف  ر ي اهلل عن 
 

اال عبد الحر في اةحكام الوسصى:راال وبو جع ر الصحاوي: كانت وفاة 
المقبري سنة خمق وعشرين وم ة، وكانت وفاة علي ابل ذلك لخمق وثمانين 

راف  ابل ذلك، وعلي كان وصي وبي راف ، فبعيد من ون يكون  سنة، ووفاة وبي
 .0المقبري شابد من وبي راف  اصة الحسن، ذكر بذا في بيان المشكل

ثم تعقب  فقال: وبذا الذي استبعد وبو جع ر ليق ببعيد، ف ن المقبري  
وبا سعيد سم  عمر بن الخصاب على ما ذكر البخاري في التاري ، واال وبو 

بد البر: توفي وبو راف  في خالفة عثمان، وايل في خالفة علي وبو عمر بن ع
 .5وصح

واد علر على كالم  ابن القصان في بيان الوبم واإليهام فقال: الغرض  
شري ما يحتاك حلى شرح  من ، ف ن  لما استقرب مستبعد الصحاوي، جعل 
ذا الحجة في ذلك ما حكاه البخاري، من ون المقبري سم  من عمر، وكل ب

ذلك ون  حن كان ما سلم  -وباهلل التوفير  -يحتاك حلى تيادة ت سير، فأاول 

                                 
المدني، مولى وم شريك، ويقال: بو الذي يقال ل  صاحب  كيسان وبو سعيد المقبريبو . 1

 .560العباء، ثقة ثبت، من الثانية، مات سنة ما ة، ع ، تقريب التهذيب ص/ 
 . 470 -4/472.  بيان الوبم واإليهام 2
 .  2/11. اةحكام الوسصى 0
 .  2/11.  اةحكام الوسصى 5
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صحيحا من ون وبا سعيد توفي سنة خمق وعشرين وما ة، وون بين وفات  
ووفاة علي خمسا وثمانين سنةا ةن عليا ر ي اهلل عن  مات سنة وربعين، 

وويام عثمان  فينبغي ون ن يف حلى ذلك ويام ، وبي ورب  سنين وتسعة وشهر،
ثنتا عشرة سنة، فهذه سبعة عشرة سنة غير رب ، يجيء الجمي  ما ة سنة 
وسنتين، فلنقدر ون  سم  من عمر في آخر حيات ، ص وال من ون يكون بسن 
من ي بص، كثمان سنين وو نحوبا، بذه ما ة سنة وعشر، فتحتاك سن وبي 

كر ب ، وص يصح سعيد ون تكون بذا القدر، وذلك شيء ص يعرف ل ، وص ذ
سماع المقبري من وبي راف  حتى تكون سن  اد بلغت بذا المبلغ، واةولى ون 
يقال في ذلك: حن وفاة المقبري لم تكن سنة خمق وعشرين وما ة، وذلك 
نما المعروف في وفات ، حما سنة  شيء ص وعرف وحدا اال  حص الصحاوي، وا 

ما في حكاه الصبري في كتاب  ذيل المذيل. وا -ما ة  ال  وبو عيسى الترمذي، وا 
خالفة الوليد بن عبد الملك، كما اال الواادي وغيره، وكانت وفاة الوليد سنة 
ما في خالفة عبد الملك ابل ذلك كل ، وبذا اول وبي حاتم  ست وتسعين، وا 
الراتي، فلننتل على وبعد بذه اةاوال، وبو اول من اال: سنة ما ة، حتى 

ياة وبي راف ، ستون سنة، وو وكثر بقليل، وبذا ص بعد يكون بين وفات  ووات ح
 .1في ، وبو كاف فيما نريد بابنا من غير احتياك حلى تقدير سماع  من عمر

وما حكاه البخاري مشكوك في ، ولم يحك  ب سناد، والذي يقول غيره: 
حنما بو رو  عن عمر، وبذا ص ينكرا ف ن  اد يرسل عن ، ويشد ما النا من 

سعيد المقبري ص يبعد سماع  للحديث المذكور من وبي راف ، ون وبا ون وبا 
داود اال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرتار، عن ابن جريج، اال: 
حدثني عمران بن موسى، عن سعيد بن وبي سعيد المقبري، يحدث عن وبي ، 

علي ون  رو  وبا راف  مولى رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم مر بالحسن بن 
                                 

 .470 -4/472.  بيان الوبم واإليهام 1
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وبو يصلي اا ما. الحديث، ف ي بذا وي ا ون  رآه وشابد فعل ، ولو صح بذا 
ك ى، ولكن عمران بن موسى ص وعرف حال ، وص وعرف رو  عن  حص ابن 

 .1جريج
، ووبو ترعة 2واد لخص كالم  وكالم عبد لحر التيلعي في نصب الراية

 . 0العرااي في تح ة التحصيل
قل كالم الصحاويا فالذي في مشكل الت: لعل  اد وا  وبم في ن

ون  جعل الرواية من صرير عمران بن موسى عن سعيد بن وبي سعيد  5الحديث
المقبري ون  رو  وبا راف  ... الحديث، ثم علر على بذه الرواية التي روابا 
فقال: تأملنا ما ذكر في بذا الحديث عن سعيد المقبري من رايت  وبا راف  فعل 

كر في بذا الحديث ون  فعل  ب ، فوجدناه بعيدا جداقا ةن بحسن بن علي ما ذ
وبا راف  اديم الموت كان موت  في تمن علي علي  السالم، وكان علي وصي  
في مال ، وعلى ولده كما حدثنا فهد بن سليمان اال: حدثنا محمد بن سعيد بن 

حمن اةصبهاني اال: وخبرنا شريك بن عبد اهلل، عن وبى اليقظان عن عبد الر 
بن وبي ليلى ون علياق ر ي اهلل عن  تكى وموال بني وبي راف ، فدفعها، حليهم، 
فوجدوبا تنقص، فقالوا: حنا وجدنابا تنقص، فقال: ر وتريدون ون يكون عندي 
مال ص وتكي  ر ، فوا نا بذلك على ون المقبري ص يحتمل ون يكون رو  من وبي 

وةن المقبري حنما كانت وفات  فيما  راف  ما حكى في بذا الحديث ون  رو  من ،
ذكر محمد بن سعد صاحب الواادي، عن الواادي في كتاب الصبقات في وول 
خالفة بشام في سنة خمق وعشرين وما ة، وبين ذلك وبين وفاة علي بن 

                                 
 .470 -4/472لوبم واإليهام .  بيان ا1
 .2/95.  نصب الراية 2
 .611.  تح ة التحصيل ص/0
 (.5882برام ) 12/093.  شري مشكل اآلثار 5
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وبي صالب علي  السالم خمسة وثمانون سنة، وموت وبي راف  كان ابل ذلك بما 
 شاء اهلل ون يكون .

أن كالم الصحاوي رحم  اهلل على رواية سعيد بن وبي سعيد فيظهر ب
المقبري اصبن وليق عن رواية وبي سعيد المقبري وبكذا واعت الرواية عنده 
وبو وبم ، ويدل على ذلك ون ما نقل  عن ابن سعد عن الواادي  بو في 
حكاية وفاة سعيد بن وبي سعيد المقبري اصبن وليق في وفاة وبي سعيد 

 اةب. المقبري
اال ابن سعد عن سعيد بن وبي سعيد المقبري: مات في خالفة بشام 

 .1بن عبد الملك بالمدينة سنة ثالث وعشرين وما ة
واال عن وبي سعيد المقبري: اال محمد بن عمر: واد رو  وبو سعيد 
عن عمر، وكان ثقة كثير الحديث، وتوفي سنة ما ة في خالفة عمر بن عبد 

 .2العتيت
 0ذي رواه وبو سعيد المقبري عن وبي راف  وخرج  وبو داودوالحديث ال

عن يحيى بن موسى كالبما عن  5عن الحسن بن علي الحافظ ، والترمذي
عبد الرتار ، عن ابن جريج ، عن عمران بن موسى ، عن سعيد بن وبي 
سعيد المقبري يحدث عن وبي  ون  رو  وبا راف  مولى النبي صلى اهلل علي  

بن علي عليهما السالم وبو يصلي اا ماق ، واد غرت   ره وسلم مر بحسن 
في ا اه ، فحلها وبو راف  ، فالت ت حسن حلي  مغ باق ، فقال وبو راف  : وابل 

                                 
 . 4/055.  الصبقات الكبر  1
 . 4/60.  الصبقات الكبر  2
 ( .656برام: ) 256/  1. في سنن ، كتاب الصالة ، باب الرجل يصلي عااصا شعره 0
.  في جامع ، وبواب الصالة عن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم ، باب ما جاء في 5

 ( .085برام: ) 538/  1كرابية كف الشعر في الصالة 
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على صالتك وص تغ ب، ف ني سمعت رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم يقول: 
 رذلك ك ل الشيصانر، يعني: مقعد الشيصان، يعني : مغرت   ره .

، وابن 0، وابن ختيمة2، وعن  اإلمام وحمد1 اق عبد الرتاروخرج  وي
 ، كلهم من صرر عن ابن جريج عن عمران ب .4، والحاكم5حبان

 .6واال الترمذي: حديث حسن
عن سعيد بن  8عن ايق بن الربي ، والدارمي 7ووخرج  الصيالسي

عامر عن شعبة كالبما عن مخول بن راشد، عن وبي سعيد المقبري عن وبي 
  ر ي اهلل عن  اال: ر رآني رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم وونا ساجد واد راف

 عقصت شعري وو اال : عقدت ، فأصلق ر .
وس ل الداراصني عن بذا الحديث فقال: يروي  ابن جريج، عن عمران 
بن موسى وبو وخو ويوب بن موسى بن عمرو بن سعيد، عن سعيد المقبري، 

 عن وبي ، عن وبي راف .

                                 
 (. 2993برام: ) 180/  2.  في مصن  ، كتاب الصالة ، باب كف الشعر والثوب 1
 (.25079برام: ) 4721/  11ه .  في مسند2
.  في صحيح ، كتاب الصالة ، باب التجر عن غرت ال  ا ر في الق ا في الصالة حذ بو 0

 ( .911برام: ) 125/  2مقعد للشيصان 
.  في صحيح ، كتاب الصالة ، ذكر التجر عن ون يصلي المرء وبو غارت   رت  في 5

 ( .2279برام: ) 46/  6ا اه 
/  1.  في مستدرك ، كتاب اإلمامة وصالة الجماعة ، سجدتى السهو تسمى المرغمتين 4

 (.969برام: ) 261
 . 1/538جام  الترمذي   .6
 (.1318برام: ) 277/  2.  في مسنده 7
 (.1523برام: ) 868/  2.  في مسنده 8
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مخول بن راشد، عن وبي سعيد المدني وبو سعيد المقبري، عن  ورواه
وبي راف ، ولم يقل في ، عن وبي ، اال ذلك تبير بن معاوية، وشعبة، عن 
مخول، واختلف عن الثوري، فرواه مامل بن حسماعيل، عن الثوري، عن 

 مخول، عن وبي سعيد، عن وبي راف ، عن وم سلمة.
 ص يذكر في  وم سلمة. ووبم في ذكر وم سلمة في ، وغيره

 .1وحديث عمران بن موسى وصحها حسناداق 
فالخالصة : صحة سماع وبي سعيد المقبري من وبي راف  ، وما ن قل 

 من استبعاد اإلمام الصحاوي إلدارك  ل  وبمو ، واهلل وعلم.

                                 
 . 7/17.  العلل 1
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 .1وبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
اهلل ، وعبادة بن  ، وصلحة بن عبيد2ت ك للم في سماع  من تيد بن ثابت

، وعمرو بن 0الصامت، ووبي  عبدالرحمن بن عوف، وعمر بن الخصاب
، 6، ووبي الدرداء4، ومعقل بن وبي معقل اةسدي، ووبي بكر الصدير5العاص

 ر ي اهلل عنهم جميعاق . 8، ووم حبيبة وم المامنين7ووبي موسى اةشعري
بن عبيد اهلل،  ويعنينا على شرص البحث الكالم على روايت  عن صلحة

وعبادة بن الصامت، وعبد الرحمن بن عوف، ومعقل بن وبي معقل ر ي اهلل 
 عنهم.

 
ووصق: الكالم في سماع وبي سلمة بن عبد الرحمن من صلحة بن عبيد 

 اهلل ر ي اهلل عن .
 .9اال ابن معين ، وابن المديني: لم يسم  من صلحة بن عبيد اهلل

                                 
. بو وبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف التبري المدني، ايل: اسم  عبد اهلل، وايل: 1

حسماعيل، ثقة مكثر، من الثالثة، مات سنة ورب  وتسعين وو ورب  وما ة، وكان مولده سنة 
 . 654هذيب ص/، تقريب الت ع ب   وعشرين

 . 241، وتح ة التحصيل ص/210. انظر: جام  التحصيل ص/ 2
 . 1/458. انظر: فتح الباري صبن حجر 0
 . 241، وتح ة التحصيل ص/210. انظر: جام  التحصيل ص/ 5
 . 244. انظر: المراسيل صبن وبي حاتم ص/4
 . 5/287. انظر: سير وعالم النبالء 6
 . 244حاتم ص/. انظر: المراسيل صبن وبي 7
 . 244. انظر: المراسيل صبن وبي حاتم ص/8
، تح ة 25/222، التمهيد صبن عبد البر 0/206. انظر: تاري  ابن معين رواية الدوري 9

 . 241، وتح ة التحصيل ص/210، وجام  التحصيل ص/  5/221اةشراف 
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سلمة بن عبد الرحمن: وصلحة ابن واال المتي في ذكره لشيوخ وبي 
 .1عبيد اهلل )ر( وايل لم يسم  من 

 .2مرسل وصلحة بن عبيد اهلل، كذلك -اال الذببي: وعبادة بن الصامت
، وعقب  بقول : مات  0لكن وخرك حديث  عن  ابن حبان في صحيح 

 وبو سلمة سنة ورب  وتسعين، واتل صلحة سنة ست وثالثين يوم الجمل.
ن يميل حلى احتمال عدم سماع  بسبب صغر سن  حين فكأن ابن حبا

 وفاة صلحة ر ي اهلل عن .
ووبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذكره محمد بن سعد في الصبقة 
الثانية من وبل المدينة، واال: توفي بالمدينة سنة ورب  وتسعين في خالفة 

اول من الوليد بن عبد الملك وبو ابن اثنتين وسبعين سنة، وبذا وثبت من 
 .5اال حن  توفي سنة ورب  وما ة

وصلحة بن عبيد اهلل ر ي اهلل عن  وحد العشرة المبشرين بالجنة واد 
 .4اتل في يوم الجمل سنة ست وثالثين من الهجرة

فيكون وبو سلمة ولد في حدود سنة اثنين وعشرين من الهجرة، وبهذا 
ة ولعل  يصغر يكون اد ودرك من حياة صلحة ر ي اهلل عن  ورب  عشرة سن

.  عن السماع من  في مثل بذا السنا
وليق ةبي سلمة بن عبد الرحمن عن صلحة ر ي اهلل عن  في الكتب 

اال: حدثنا محمد بن رمح،  1الستة غير حديث واحد، وبو ما وخرج  ابن ماج 

                                 
 . 00/071. تهذيب الكمال 1
 . 5/287. سير وعالم النبالء 2
 ( .2982برام ) 7/258  . في صحيح0
 . 5/288، وانظر: سير وعالم النبالء  4/123. الصبقات الكبر  5
 .0/502، واإلصابة  0/168. الصبقات الكبر  4
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وخبرنا الليث بن سعد ، عن ابن الهاد، عن محمد بن حبرابيم التيمي، عن وبي 
رحمن، عن صلحة بن عبيداهلل: رون رجلين من بلي ادما على سلمة بن عبد ال

رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم، فكان حسالمهما جميعاق، وكان وحدبما وشد 
اجتهاداق من اآلخر، فغتا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث اآلخر بعده سنة ثم 

ا بهما، توفي، اال صلحة: فرويت في المنام: بينا ونا عند باب الجنة، حذا ون
فخرك خارك من الجنة فأذن للذي توفي اآلخر منهما، ثم خرك فأذن للذي 
استشهد، ثم رج  حلي فقال: ارج  ، ف نك لم يأن لك بعد، فأصبح صلحة يحدث 
الناق، فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم، وحدثوه 

، بذا كان وشد الحديث، فقال: من وي ذلك تعجبون  االوا: يا رسول اهلل
الرجلين اجتهاداق ثم استشهد، ودخل بذا اآلخر الجنة ابل ، فقال رسول اهلل 
صلى اهلل علي  وسلم: وليق اد مكث بذا بعده سنة  االوا: بلى ، اال: وودرك 
رم ان فصام، وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة  االوا: بلى ، اال رسول 

 وبعد مما بين السماء واةرضر .  اهلل صلى اهلل علي  وسلم: فما بينهما
 .2اال ابن معين : مرسل ، لم يسم  من صلحة بن عبيد اهلل

، 1، وال ياء6، والبيهقي4، وابن حبان5، والصحاوي0وخرج  وي اق وحمد
 ،كلهم من صرر عن محمد بن حبرابيم التيمي عن وبي سلمة ب  .2ووبو يعلى

                                                                             
 ( .0924( برام: )78/  4.في سنن ، وبواب تعبير الرايا، باب تعبير الرايا )1
 .25/222. انظر: التمهيد صبن عبد البر 2
 (.1530برام ) 0/21. في مسنده 0
 (.2039برام ) 6/77. في شري مشكل اآلثار 5
. في صحيح ، كتاب الجنا ت وما يتعلر بها مقدما وو ماخرا ، ذكر البيان بأن من صال 4

 (.2982برام ) 7/258ور الشهيد في سبيل اهلل تبارك وتعالى  عمره وحسن عمل  اد ي 
 0/423. في السنن الكبر ، كتاب الجنا ت ، باب صوبى لمن صال عمره وحسن عمل   6

 (.6403برام )
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من صلحة بن عبيد  فالخالصة ون وبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسم 
اهلل ر ي اهلل عن ، واة مة على ذلك نظراق لصغر سن ، فحديث  عن  منقص  ، 

 واهلل وعلم.
 

 

                                                                             
 (.828، 827، 826برام ) 28-0/26. في اةحاديث المختارة 1
 (.658برام: ) 19/  2. في مسنده 2
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ثانياق: الكالم في سماع وبي سلمة بن عبد الرحمن من عبادة بن 
 الصامت ر ي اهلل عن .

 .1اال المتي : وبو سلمة لم يسم  من عبادة
الرحمن: وصلحة ابن عبيد اهلل واال في ذكره لشيوخ وبي سلمة بن عبد 

 .2)ر( وايل لم يسم  من 
واال في ذكره لتالميذ عبادة بن الصامت: ووبو سلمة بن عبد الرحمن 

 .0بن عوف )ر( ، ولم يلق 
 .5مرسل وصلحة بن عبيد اهلل، كذلك -اال الذببي: وعبادة بن الصامت

اادي وعبادة بن الصامت ر ي اهلل عن  اختلف في سنة وفات  فقال الو 
 .4كما نقل  ابن سعد : سنة ورب  وثالثين

، 8، ويعقوب بن س يان7، خلي ة بن خياص6واال بهذا : يحيى بن بكير
 . 12، وابن اةثير11، وابن عبد البر13، ووبو نعيم 9وابن حبان

                                 
 . 5/260. تح ة اةشراف 1
 . 00/071. تهذيب الكمال 2
 . 15/184. تهذيب الكمال 0
 . 5/287. سير وعالم النبالء 5
 . 0/510. الصبقات الكبر  4
 . 26/185. انظر: تاري  دمشر 6
 . 455. الصبقات ص/7
 .013/  0: . المعرفة والتاري 8
 . 0/030. الثقات 9

 . 5/1919. معرفة الصحابة 13
 .838/  2: . اصستيعاب11
 . 0/148. وسد الغابة 12
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واال ابن سعد: وسمعت من يقول حن  بقي حتى توفي في خالفة 
 .1معاوية بالشام

 .2مق ووربعين في خالفة معاويةواال الهيثم بن عدي : سنة خ
 .0اال ابن اةثير : واةول وصح وي سنة ورب  وثالثين

ومر معنا بأن وبا سلمة ولد في حدود سنة اثنين وعشرين من الهجرة 
، فيكون اد ودرك من حياة عبادة ر ي اهلل عن  اريباق من اثنتا عشرة سنة، 

،  5 ي اهلل عن  بالشاموبذا سن يصغر في  عن السماع من  ص سيما وعبادة ر 
 ووبو سلمة في المدينة.

وليق ةبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت في الكتب 
اال: حدثنا علي بن محمد  4الستة غير حديث واحد، وبو ما وخرج  ابن ماج 

، حدثنا وكي  ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن وبي كثير ، عن وبي 
ت اال: سألت رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم سلمة ، عن عبادة بن الصام

عن اول اهلل سبحان : } لهم البشر  في الحياة الدنيا وفي اآلخرة { اال: ربي 
 الرايا الصالحة يرابا المسلم ، وو تر  ل ر .

وي اق عن محمد بن بشار، اال: حدثنا وبو داود، اال:  6وخرج  الترمذي
يحيى بن وبي كثير، عن وبي سلمة حدثنا حرب بن شداد وعمران القصان، عن 

                                 
 .0/510. الصبقات الكبر  1
 . 2/11، وسير وعالم النبالء  15/184. انظر: تهذيب الكمال 2
 . 0/148. وسد الغابة 0
 . 26/185. انظر: تاري  دمشر 5
 48/  4. في سنن ، وبواب تعبير الرايا ، باب الرايا الصالحة يرابا المسلم وو تر  ل  4

 (.0898برام: )
وسلم. ، باب اول  لهم البشر   . في جامع ، وبواب الرايا عن رسول اهلل صلى اهلل علي 6

 ( .2274برام: ) 123/ 5في الحياة الدنيا 
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-على صيغة ال عل المبنى للمجهول –واال في : نب ت عن عبادة بن الصامت 
 . 

وبذا بو الصواب فعلي بن المبارك الذي رواه يحيى بن وبي كثير اال 
في  الحافظ ابن حجر: ثقة، كان ل  عن يحيى بن وبي كثير كتابان: وحدبما 

، والراوي عن  في بذا  كوفيين عن  في  شيءال سماع، واآلخر حرسال، فحديث
 الحديث بو وكي  كوفي. 

 واد خال   حرب بن شداد وبو ثقة.
وبذه من القرا ن التي تدل على انقصاع الرواية بإين الإراوي ومإن يإروي 
عن  كما اال اإلمام وحمد في رواية محمد بن سيرين عن ابن عباق ر ي 

ابإإن عبإإاق ، كإإان يقإإول فإإي اهلل عنإإ  ، لإإم يسإإم  محمإإد بإإن سإإيرين مإإن 
 .1كلها: نب ت عن ابن عباق

 عن وكي  ب . 2وخرك الحديث وي اق وحمد
كلهم من صرر عن حرب بن شداد ب  ،  5، والحاكم0ووخرج  الصياسي

 وفي : نب ت عن عبادة بن الصامت.
رواية لحديث آخر تدل على حرسال وبي سلمة  4وجاء عند ابن حبان
خرك ب سناده حلى الوليد بن مسلم عن اةوتاعي بن عبد الرحمن عن عبادة فأ

عن يحيى بن وبي كثير عن وبي سلمة بن عبد الرحمن اال: ر  ي عبادة بن 
                                 

 . 2/405، 1/587. العلل ومعرفة الرجال ) رواية ابن  عبد اهلل ( 1
 (.20127برام: ) 4047/  13. في مسنده 2
 (.485برام: ) 577/  1. في مسنده 0
/  5. في المستدرك ، كتاب تعبير الرايا ، البشر  في الحياة الدنيا الرايا الصالحة  5

 (.8271برام: ) 091
علي  وسلم عن منااب الصحابة رجالهم ونسا هم . في صحيح ، كتاب حخباره صلى اهلل 4

 (  .7564برام: ) 436/  16بذكر وسما هم ر وان اهلل عليهم وجمعين  
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الصامت على سور بيت المقدق الشراي يبكي ، فقيل ل  ، فقال : من بابنا 
 نبأ رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم ون  رو  مالكاق يقلب جمرا كالقصف.

سلمة بن عبد الرحمن لم يسم  من عبادة بن فالخالصة ون وبا 
 الصامت وروايت  عن  منقصعة، واهلل وعلم.
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ثالثاق: الكالم في سماع وبي سلمة بن عبد الرحمن من وبي  عبد 
 الرحمن بن عوف ر ي اهلل عن .

 .1اال يحيى بن معين: لم يسم  من وبي  شي اق 
 .2وكذا اال البخاري: لم يسم  من وبي  شي اق 

 .0إلمام وحمد: مات وبوه وبو صغيرواال ا
واال الحافظ ابن حجر: اال علي بن المديني، ووحمد، وابن معين، 

 .5ووبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، ووبو داود: حديث  عن وبي  مرسل
 .4واال وي اق: واةكثر على ون  لم يسم  من 

 .6وعبد الرحمن بن عوف ر ي اهلل عن  توفي سنة ححد  وثالثين
 .7ة اثنتين وثالثين، اال الحافظ ابن حجر وبو اةشهروايل: سن

ومر معنا بأن وبا سلمة ولد في حدود سنة اثنين وعشرين من الهجرة، 
فيكون اد ودرك من حياة وبي  عشر سنين على اةكثر، وبذا سن يصغر في  

 .8عن السماع من ، ولذا اال اإلمام وحمد مات وبوه وبو صغير
ن عن وبي  في الكتب الستة ثالثة وحاديث وةبي سلمة بن عبد الرحم

 وبي كالتالي: 
 الحديث اةول:

                                 
 .0/206.تاري  ابن معين رواية الدوري 1
 .241ر تح ة التحصيل ص. انظ2
 (.512برام ) 217. العلل رواية المروذي ص/0
 . 12/117. تهذيب التهذيب 5
 . 0/549. التخليص الحبير 4
 . 5/290،  واإلصابة  2/843. انظر: اصستعاب 6
 . 5/290،  واإلصابة  2/843. انظر: اصستعاب 7
 (.512برام ) 217. العلل رواية المروذي ص/8
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عن مسدد، ووبو بكر بن وبي شيبة ،  1ما وخرج  وبو داود
عن ابن وبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن كلهم عن س يان  2والترمذي

بن عيينة عن التبري عن وبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ر ي 
اهلل صلى اهلل علي  وسلم يقول : راال اهلل اهلل عن  اال: سمعت رسول 

تعالى : ونا الرحمن ، وبي الرحم شققت لها اسما من اسمي من 
 ر .0وصلها وصلت  ، ومن اصعها بتت 

وعند الترمذي: اال وبو سلمة: اشتكى وبو الرداد فعاده عبد 
الرحمن بن عوف، فقال: خيربم وووصلهم ما علمت وبا محمد، فقال 

معت رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم يقول: اال اهلل: عبد الرحمن: س
ونا اهلل وونا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها 

 وصلت  ، ومن اصعها بتت .
ثم اال: حديث س يان، عن التبري حديث صحيح، ورو  معمر 
بذا الحديث عن التبري، عن وبي سلمة، عن رداد الليثي، عن عبد 

:  -يعني البخاري –ف، ومعمر كذا يقول، اال: محمد الرحمن بن عو 
 وحديث معمر خصأ .

                                 
 ( .1695برام: ) 63/  2كتاب التكاة ، باب في صلة الرحم . في سنن  ، 1
. في جامع ، وبواب البر والصلة عن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم. ، باب ما جاء في 2

 ( .1937برام: ) 0/571اصيعة الرحم 
،  4/022. وي: اصعت ، وي: جعلت  محرومقا من رحمتي . انظر مجم  بحار اةنوار 0

 .28ومختار الصحاي ص/
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، ووبو 0، ووحمد2، وابن وبي شيبة1وخرك الحديث وي اق الحميدي
، كلهم من صرر عن س يان بن 7، والحاكم6، ووبو يعلى4، والبتار5داود

 عيين  ب  .
ن  ورواية معمر بتصريح وبي سلمة بذكر رداد الليثي وو وبي الرداد بي

، 11، وابن حبان13،  والبتار9، وعن  وحمد8وبي ويي  وخرجها عبدالرتار
 كلهم عن معمر ب . 10، والبيهقي 12والحاكم

واد تابع  على روايت  محمد بن وبي عتير، وشعيب بن وبي حمتة ، 
فروياه عن التبري عن وبي سلمة عن وبي الرداد الليثي عن عبد الرحمن بن 

 عوف ر ي اهلل عن  ب .
 من صرير محمد بن وبي عتير. 0، والحاكم2، والصبراني1البخاري وخرج 

 عتير.
                                 

 (.64برام: ) 186/  1. في مسنده 1
 ( .24896برام: ) 66/  10. في مصن  ، كتاب اةدب ، ما االوا في البر وصلة الرحم 2
 (.1738برام: ) 523/  1. في مسنده 0
 ( .1695برام: ) 63/  2. في سنن  ، كتاب التكاة ، باب في صلة الرحم 5
 (.992برام ) 0/236. في مسنده 4
 (.853برام: ) 140/  2مسنده  . في6
 (.7062برام: ) 147/  5. في المستدرك، كتاب البر والصلة ، وحاديث صلة الرحم 7
 (.23205برام ) 11/171. في مصن  ، كتاب الجام ، باب صلة الرحم 8
 (.1732برام ) 1/519. في مسنده 9

 (.990برام ) 0/236. في مسنده 13
. في صحيح ، كتاب البر واإلحسان، ذكر البيان بأن اول  صلى اهلل علي  وسلم الرحم 11

 ( .550برام: ) 2/186الرحمن  شجنة من الرحمن وراد ونها مشتقة من اسم
 (.7268برام ) 5/175. في المستدرك، كتاب البر والصلة ، وحاديث صلة الرحم 12
 (.81برام ) 1/106. في اةسماء والص ات 10
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 من صرير شعيب بن وبي حمتة . 4، والحاكم5ووخرج  وحمد
اال ابن المديني: التبري رواه عن وبي سلمة عن وبي رواد الليثي عن 

 .6عبد الرحمن بن عوف وبو عندي الصواب
 .7العللواد رجح صحة الرواية بذكر وبي الرداد الدرااصني في 

اال الشي  وحمد شاكر: وعلا كثير من الح اظ رواية معمر برواية 
ن حذف منها ذكر وبي  س يان، ... وكل بذا عندي خصأ، ف ن رواية س يان وا 
الرداد في اإلسناد حص ون  مذكور في القصة ، وص ت عف رواية معمر التى 

ثقة، ولم ين رد صري فيها عن وبي سلمة رون وبا الرداد وخبرهر، ومعمر حافظ 
بذلك، ف ي الحديث اآلتي عقب بذا ون شعيب بن وبي حمتة رواه عن التبري 
عن وبي سلمة رون وبا الرداد الليثى وخبرهر فهذا ثقة آخر ثبت تاب ع ، ونقل 
الحافظ في التهذيب ون البخاري رواه في اةدب الم رد رمن حديث محمد بن 

الرداد الليثير فهذه متابعة ثانية  وبي عتير عن التبري عن وبي سلمة عن وبي
من ثقة وي اق، ... وونا وظن ون حكم البخاري على معمر بالخصأ حنما بو فيما 
جاء في بعض الروايات عن  من ذكر رردادر بدل روبي الردادر ص من جهة تيادة 

 .8وبي الرداد في اإلسناد
 

                                                                             
 (.40برام ) 00. في اةدب الم رد ص/ 1
 (.5636برام  4/07. في المعجم اةوسص 2
 (.7273برام ) 5/175. في المستدرك ،كتاب البر والصلة ، وحاديث صلة الرحم 0
 (.1730براك ) 1/519. في مسنده 5
 (.7271برام ) 5/175. في المستدرك، كتاب البر والصلة ، وحاديث صلة الرحم 4
 . 85/129. العلل صبن المديني 6
 (.443برام  5/262واردة في اةحاديث النبوية . العلل ال7
 .018 – 2/017. حاشية مسند اإلمام وحمد بتحقير الشي  وحمد شاكر 8
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 الحديث الثاني: 
 عن ال  ل بن دكين.عن حسحار بن حبرابيم،  1ما وخرج  النسا ي

 عن علي بن محمد، عن وكي  وعبيد اهلل بن موسى. 2وابن ماج 
 وعن يحيى بن حكيم، عن وبي داود.

وربعتهم عن نصر بن علي، عن الن ر بن شيبان ون  لقي وبا سلمة 
فقال: حدثني وف ل شيء سمعت  يذكر في شهر رم ان  فقال: حدثني عبد 

هلل علي  وسلم: رون  ذكر شهر رم ان الرحمن بن عوف عن رسول اهلل صلى ا
ف  ل  على الشهور واال: من اام رم ان حيماناق واحتساباق خرك من ذنوب  

 كيوم ولدت  وم ر.
 وي اق عن حسحار بن حبرابيم، عن الن ر بن شميل. 0ووخرج  النسا ي

وعن محمد بن عبد اهلل بن المبارك المخرمي، عن وبي بشام 
 المختومي.

 يحيى بن حكيم، عن وبي داود.عن  5وابن ماج 
 كلهم عن القاسم بن ال  ل، عن الن ر بن شيبان ب .

وفي حديث القاسم بن ال  ل اال: حدثنا الن ر بن شيبان اال: الت 
ةبي سلمة بن عبدالرحمن : حدثني بشيء سمعت  من وبيك سمع  وبوك من 

                                 
. في سنن ، كتاب الصيام، باب ذكر اختالف يحيى بن وبي كثير والن ر بن شيبان في  1
 (. 2237برام: ) 1/543
. في سنن ، وبواب حاامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء ِفي ايام شهر رم ان 2
 ( .1028برام: ) 2/044
حيى بن وبي كثير والن ر بن شيبان في  . في سنن ، كتاب الصيام، باب ذكر اختالف ي0
 (. 2239برام: ) 1/543
. في سنن ، وبواب حاامة الصالة والسنة فيها ، باب ما جاء ِفي ايام شهر رم ان 5
 ( .1028برام: ) 2/044
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صلى اهلل رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم ، ليق بين وبيك وبين رسول اهلل 
في شهر رم ان! اال: نعم ا حدثني وبي اال: اال رسول  -علي  وسلم وحد 

اهلل صلى اهلل علي  وسلم : حن اهلل تبارك وتعالى فرض صيام رم ان عليكم، 
وسننت لكم ايام  ، فمن صام  واام  حيماناق واحتساباق خرك من ذنوب  كيوم 

 ولدت  وم .
 وخرج  وي اق 

 . 1ا خصأ، والصواب: وبو سلمة عن وبي بريرةاال النسا ي عقب : بذ
واال البخاري: لم يصح وحديث التبري وغيره عن وبي سلمة عن وبي 

 .2بريرة وصح
واال الدرااصني: يروي  الن ر بن شيبان عن وبي سلمة عن وبي  حدث 
ب  عن  نصر بن علي الجه مي اةكبر ووبو عقيل الدوراي بشير بن عقبة 

حداني ورواه التبري عن وبي سلمة بن عبد الرحمن عن والقاسم بن ال  ل ال
 .0وبي بريرة ...، وحديث التبري وشب  بالصواب

واال ابن عبد البر: لم يسم  من وبي ، وحديث الن ر بن شيبان في 
 . 5سماع وبي سلمة عن وبي  ص يصححون 

واال المتي: حديث  بذا عن وبي سلمة عن وبي  لم يصح واال التبري 
وبي كثير ويحيى بن سعيد عن وبي سلمة عن وبي بريرة وبذا  ويحيى بن

 . 4وصح

                                 
 (. 2237برام: ) 1/543. سنن النسا ي 1
 .( 220/  5) . انظر: تهذيب التهذيب:2
 .280/  5. العلل الواردة في اةحاديث النبوية 0
 .( 220/  5) . انظر: تهذيب التهذيب 5
 . 29/085. تهذيب الكمال 4
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واد رواه على الصواب عن وبي سلمة عن وبي بريرة ر ي اهلل عن : 
 .1البخاري ومسلم في صحيحهما

 
 الحديث الثالث: 

عن حبرابيم بن المنذر الحتامى، عن عبد اهلل بن  2ما وخرج  ابن ماج 
د، عن التبري، عن وبي سلمة عن وبي  موسى بن شيبة، عن وسامة بن تي

عبد الرحمن بن عوف ر ي اهلل عن  اال: اال رسول اهلل صلى اهلل علي  
 وسلم : رصا م رم ان في الس ر كالم صر في الح رر . 

 من صرير وسامة بن تيد ب . 0وخرج  وي اق البتار
عن محمد بن وبان البلخي اال: حدثنا معن، وعن  5ووخرج  النسا ي

بن يحيى بن ويوب اال: حدثنا حماد بن الخياص ووبو عامر، وعن محمد محمد 
بن يحيى بن ويوب اال: حدثنا وبومعاوية، كلهم عن ابن وبي ذ ب، عن التبري، 

 عن وبي سلمة عن وبي  ب  مواوفاق.
 من صرير ابن وبي ذ ب ب  مواوفاق. 4وخرج  وي اق ابن وبي شيبة

                                 
برام:  1/17. صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب صوم رم ان احتسابا من اإليمان 1
(، وصحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين واصربا، باب الترغيب ِفي ايام رم ان وبو 08)

 (.749برام: ) 2/177التراويح 
 ( .1666برام: ) 2/475فصار ِفي الس ر . في سنن ، وبواب الصيام، باب ما جاء ِفي اإل2
 (.1324برام: ) 206/  0. في مسنده 0
 1/562كتاب الصيام، باب ذكر اول  الصا م في الس ر كالم صر في الح ر . في سنن ، 5

 (.2285 ،2280برام: )
 (.9344( برام: )129/  6. في مصن   )4
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مة بن تيد وتابع  على حسناده ، واال البتار: وبذا الحديث وسنده وسا
يونق، واد رواه ابن وبي ذ ب وغيره عن التبري ، عن وبي سلمة بن عبد 

 .  1الرحمن ، عن وبي  مواوفا من اول عبد الرحمن
 .2اال الداراصني: والصحيح عن وبي سلمة، عن وبي  مواوفاق 

فالخالصة ون وبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسم  من وبي  عبد الرحمن 
 بن عوف، وعلى بذا اة مة لصغر سن  عند وفاة والده ر ي اهلل عن .

 
 

 
 

 
 

 
 
  

                                 
 (.1324برام: ) 206/  0. مسند البتار 1
 . 5/282. العلل الواردة في اةحاديث النبوية 2
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 .1 وبو شي  الهنا ي
 ت ك للم في سماع  من معاوية بن وبي س يان ر ي اهلل عنهما .

 
الكالم في سماع وبي شي  الهنا ي من معاوية بن وبي س يان ر ي اهلل 

 عن 
الهنا ي : ومعاوية بن وبي س يان  اال المتي في ذكره لشيوخ وبي شي 
 .2 )د ق( ، وايل: عن وخي ، عن معاوية )ق(

وكذا اال وبو ترعة ابن العرااي : رو  عن معاوية ر ي اهلل عن ، 
روايت  عن  في سنن وبي داود والنسا ي ، وايل: عن وخي  عن  رواه 

 .0النسا ي
من اراء وبل  ووبو شي  الهنا ي ذكره خلي ة بن خياص في الصبقة الثانية

 .5البصرة، واال: مات بعد الم ة
وذكره ابن سعد في الصبقة الثانية من تابعي وبل الكوفة، واال: كان 

 .4ثقة، ول  وحاديث
وجاء في بعض صرر حديث  عن معاوية تصريح  بالسماع من ، وكذا 

 .6مجالست  ل 

                                 
ري، ايل اسم : حيوان بالمهملة . بو وبو شي  الهنا ي ب م الهاء وتخ يف النون البص1

 .658وو المعجمة ابن خالد، وبو ثقة، من الثالثة، د ق، تقريب التهذيب ص/ 
 .  00/511. تهذيب الكمال 2
 .  615. تح ةالتحصيل ص/0
 .009. تاري  خلي ة بن خياص ص/5
 .7/110. الصبقات الكبر  4
 .(4175( ، و)4167(، و )4166برام )  1/990. سنن النسا ي 6
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والحديث الذي ةبي شي  الهنا ي عن معاوية بن وبي س يان ر ي اهلل 
عن  2عن موسى وبي سلمة عن حماد، ، والنسا ي 1عن  بو ما وخرج  وبو داد

محمد بن المثني عن ابن وبي عدي عن سعيد كالبما عن اتادة عن وبي شي  
الهنا ي خيوان بن خلدة ممن ارو على وبي موسى اةشعري من وبل البصرة ون 

بل تعلمون معاوية بن وبي س يان اال ةصحاب النبي صلى اهلل علي  وسلم: 
ون رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم نهى عن كذا وكذا   وعن ركوب جلود 
النمور االوا : نعم، اال: فتعلمون ون  نهى ون يقرن بين الحج ، والعمرة ، 

 فقالوا : وما بذا فال ، فقال : وما حنها معهن ، ولكنكم نسيتم .
شي  ون  سم  معاوية  وفي حسناد النسا ي اال: عن اتادة عن وبي

وعنده جم  من وصحاب محمد صلى اهلل علي  وسلم ، اال : وتعلمون ون نبي 
 اهلل صلى اهلل علي  وسلم نهى عن لبق الذبب حص مقصعا   االوا : اللهم نعم.

 7، والصبراني6، والصحاوي4، ووحمد5، وعبدالرتار0اخرج  وي اق الصيالسي
 كلهم من صرر عن اتادة ب .

تادة  علي  مصر  الورار كما جاء عند النسا يوتاب  ا
اال: وخبرنا وحمد  1

بن حرب اال: ونبأنا وسباص، عن مغيرة، عن مصر، عن وبي شي  اال: بينما 

                                 
 (.1795برام: ) 93/  2. في سنن ، كتاب المناسك ، باب في حفراد الحج 1
 ( . 4166برام: ) 990/  1. في سنن ، كتاب التينة ، باب تحريم الذبب على الرجال 2
 (.1344برام ) 2/011. في مسنده 0
 (.217،  216برام )  1/69. في مصن   5
برام  28/115(، و 16865برام )  28/78( و 16800برام ) 28/54. في مسنده 4
(16939.) 
 5/254(، وشري معاني اآلثار 0243برام ) 8/290ري مشكل اآلثار . في ش6

 (.6647برام) 
 (.829، 828، 827، 826، 824، 825برام ) 19/042. في المعجم الكبير7
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نحن م  معاوية في بعض حجات  حذ جم  ربصاق من وصحاب محمد صلى اهلل 
نهى علي  وسلم، فقال لهم: ولستم تعلمون ون رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم 

 عن لبق الذبب حص مقصعاق   االوا : اللهم نعم.
اال: وخبرنا حسحار  2وكذا تابع  بيهق بن فهدان كما جاء عند النسا ي

بن حبرابيم اال: ونبأنا الن ر بن شميل اال: حدثنا بيهق بن فهدان اال: 
حدثنا وبو شي  الهنا ي اال: سمعت معاوية وحول  ناق من المهاجرين 

لهم: وتعلمون ون رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم نهى عن  واةنصار، فقال
لبق الحرير   فقالوا: اللهم نعم، اال: ونهى عن لبق الذبب حص مقصعاق   

 االوا: نعم.
، كالبما من صرر عن بيهق بن 5، والصبراني 0وخرج  وي اق وحمد

 فهدان.
وبي واد خالف اتادة  ومصر  الورار في  يحيى بن وبي كثير فرواه عن 

 شي  بذكر واسصة بين  وبين معاوية.
 وي اق . 4كذا وخرج  النسا ي

من صرر عن يحيى بن وبي  1، وابن حتم7، والصبراني 6ووخرج  وحمد
 كثير ب .

                                                                             
 ( . 4167برام: ) 990/  1. في سنن ، كتاب التينة ، باب تحريم الذبب على الرجال 1
 ( .4175برام: ) 995/  1. في سنن ، كتاب التينة ، باب تحريم الذبب على الرجال 2
 (.16931برام ) 28/139ده . في مسن0
 (.829برام ) 19/045. في المعجم الكبير 5
برام:  995، 990/ 1. في سنن ، كتاب التينة، باب تحريم الذبب على الرجال 4
(4168، 4169 ،4173.) 
 (16877برام ) 28/93. في مسنده 6
 (.803برام ) 19/045. في المعجم الكبير 7
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: وس ل عن حديث وبي شي  الهنا ي، عن 2وجاء في العلل للداراصني  
معاوية، عن النبي صلى اهلل علي  وسلما في النهي عن لبق الذبب، 

 حرير، وجلود النمور، والجم  بين الحج والعمرة.وال
فقال: يروي  اتادة، وبيهق بن فهدان، ومصر الورار، عن وبي شي  
الهنا ي، عن معاوية، ورواه سعيد بن وبي عروبة، وبشام الدستوا ي، وبمام 
بن يحيى، وحماد بن سلمة، ومعمر بن راشد، حدث ب  عن  ابن المبارك، 

اب ابن المبارك عن  عن معمر، عن اتادة، وخال هم واختلف عن ا فرواه وصح
يحيى الحماني، فرواه عن ابن المبارك، فقال: عن شعبة، عن اتادة، والصحيح 

 حديث معمر.
ورواه يحيى بن وبي كثير، عن وبي شي ، واختلف عن ا فرواه 
اةوتاعي، عن يحيى بن وبي كثير، اال: حدثني وبو شي ، اال: حدثني حمان، 

ي بص، اال: حج معاوية، اال: ذلك شعيب بن حسحار، عن  وحمان ص
اةوتاعي، واال: عقبة بن علقمة، عن اةوتاعي، عن يحيى، حدثني وبو 
نما وراد حدثني وبو شي ، ثم اال: حدثني وبو حمان،  حسحار، ووبم في ذلك، وا 
عن معاوية، واال: علي بن المبارك، عن يحيى بن وبي كثير، اال: حدثني وبو 

عن وبي حمان، عن معاوية، واال حرب بن شداد: عن يحيى، حدثني  شي ،
 وبو شي ، عن وخي  حمان، عن معاوية، وا صرب ب  يحيى بن وبي كثير في .

 والقول عندنا اول اتادة، وبيهق بن فهدان، واهلل وعلم .ابإ.
فالخالصة ون سماع وبي شي  الهنا ي من معاوية ر ي اهلل عن  ثابت 

ر الواسصة بين  وبين  م صربة كما اال الدرااصني، واهلل ، والرواية بذك
 وعلم. 

                                                                             
 (.442برام ) 584. في حجة الوداع ص/1
 (.1224برام ) 70، 7/72. العلل 2
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 .1 وبو مرتور التجيبي
 ت ك للم في سماع  من ف الة بن عبيد ر ي اهلل عن  .

 
الكالم في سماع وبي مرتور التجيبي من ف الة بن عبيد ر ي اهلل 

 عن 
 .2اال الذببي: ورسل عن ف الة بن عبيد

ي: وبو مرتور التجيبي روايت  عن ف الة بن واال وبو ترعة ابن العراا
 .0عبيد في سنن ابن ماجة وفي سنن وبي داود بينهما حنش الصنعاني

واال الحافظ ابن حجر في ذكره لشيوخ وبي مرتور التجيبي : رو  عن 
 .5عن حنش عن ف الة ف الة بن عبيد وايل

لكن جاء في بعض صرر حديث  عن  تصريح  بالسماع، وسيأتي بيان 
 ا في .م

ووبو مرتور التجيبي اسم  حبيب بن الشهيد مصري تابعي وفد على 
عمر بن عبدالعتيت،  وكان ينتل بصرابلق المغرب، وتوفي سنة تس  

 .4وما ة

                                 
. بو وبو مرتور التجيبي ب م المثناة وكسر الجيم، موصبم المصري بالميم، نتيل براة، 1

ثقة، من الخامسة، مات سنة تس  وما ة، د ر ، اسم : حبيب ابن الشهيد على اةشهر، 
 . 672تقريب التهذيب ص/

 .087/ 13. تذبيب تهذيب الكمال 2
 . 626. تح ة التحصيل ص/ 0
 .12/228. تهذيب التهذيب 5
، وتاري  اإلسالم للذببي  05/275، وتهذيب الكمال 2/525. انظر: الثقات للعجلي 4
0/24. 
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وف الة بن عبيد صحابي شهد وحدا والخندر والمشابد كلها م  
رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم ثم خرك حلى الشام فنتل دمشر وبنى بها 

، وكان اا يا بها في تمن معاوية بن وبي س يان، ومات بها في داراق 
 .1خالفت  سنة ثالث وخمسين

وةبي مرتور التجيبي عن ف الة في الكتب الستة حديث واحد، وبو 
عن وبي بكر بن وبي شيبة، حدثنا يعلى، ومحمد ابنا  2ما وخرج  ابن ماج 

بن وبي حبيب، عن  عبيد الصنافسي ااص: حدثنا محمد بن حسحار، عن يتيد
وبي مرتور اال: سمعت ف الة بن عبيد اةنصاري يحدثا رون النبي صلى 
اهلل علي  وسلم خرك عليهم في يوم كان يصوم ، فدعا ب ناء فشرب، فقلنا: يا 

 رسول اهلل! حن بذا يوم كنت تصوم ، اال: وجل، ولكني ا تر.
رر عن ، كلهم من ص4، والصبراني5، والظحاوي0وخرج  وي اق وحمد
 محمد بن حسحار ب .

 وجاء التصريح بالسماع عن ابن ماج  والصبراني فقص.
 1،والبيهقي 8، والدرااصني7، والصبراني6لكن وخرك الحديث الصحاوي

كلهم من صرر عن عبد اهلل بن لهيعة عن يتيد بن وبي حبيب عن وبي 

                                 
، ومعرفة 1/119، والتاري  اةوسص للبخاري  7/282عد . انظر: الصبقات الكبر  صبن س1

 . 4/280، واإلصابة  0/1260، واصستيعاب  5/2282الصحابة ةبي نعيم 
 ( .1674برام: ) 483/  2. في سنن ، وبواب الصيام ، باب ما جاء ِفي الصا م يقيء  2
 (.25466برام: ) 4782/  11. في مسنده 0
 ( .1678برام: ) 079/  5. في شري مشكل اآلثار 5
 (.818برام: ) 016/  18. في المعجم الكبير 4
 (.0536برام: ) 96/  2آلثار، كتاب الصيام ، باب الصا م يقيء . في شري معاني ا6
 (.779برام: ) 030/  18. في  المعجم الكبير 7
 ( .2249برام: ) 159/  0. في سنن ، كتاب الصيام ، باب ما جاء ِفي الصا م يتقيأ 8

سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(110199)
سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(175981)
سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(291336)
سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(320355)
سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(285053)
سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(320310)
سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(147631)
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مرتور عن حنش بن عبد اهلل عن ف الة بن عبيد ب  ، فذكروا واسصة 
 وبي مرتور وف الة .  بين

وتاب  ابن لهيعة علي : الم  ل بن ف الة، ويحيى بن ويوب فيما 
 من صريقهما.  2وخرج  البيهقي

 . 0وكذا تابع  عميرة بأبي ناجية
اال ابن وبي حاتم : وسمعت وبي وذكر حديثاق رواه حماد بن سلمة ، عن 

ف الة بن محمد بن حسحار، عن يتيد بن وبي حبيب، عن وبي مرتور ، عن 
عبيد: ون رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم وتي ب ناء فشرب، فقالوا: يا رسول 

 اهلل، بذا يوم كنت تصوم  ! اال: وجل، ولكني ا ت فأفصرت.
اال وبي: بين وبي مرتور وف الة: حنش الصنعاني، من غير رواية 

 . 5ابن حسحار
اجية عن يتيد واال ابن عساكر: رواه الم  ل بن ف الة وعميرة بن وبي ن

 .4بن وبي حبيب وتاد في حسناده حنشا وبو الصواب
ولعل الوبم في  من ابن حسحار.، ووبا مرتور التجيبي يصغر عن السماع 

 من ف الة بن عبيد.

                                                                             
/  5نن  الكبر ، كتاب الصيام ، باب من ذرع  القيء لم ي صر ومن استقاء وفصر . في س1

 (.8128برام: ) 223
/  5ر ومن استقاء وفصر . في سنن  الكبر ، كتاب الصيام ، باب من ذرع  القيء لم ي ص2

 (.8128برام: ) 223
 . 12/07( ، وتاري  دمشر 819برام ) 18/016. المعجم الكبير للصبراني 0
 .  0/65. علل الحديث 5
 . 12/07. تاري  دمشر 4

سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(128696)
سطح%20المكتب%2015%20%206%201441/جامع%20الملك%20عبد%20الله/HadithNewCompare-(128696)
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واد مر بأن الثقة حذا كان يروي عمن عاصره وحياناق، ولم يثبت لقي  ل ، ثم 
 مة على عدم السماع يدخل وحياناق بين  وبين  واسصة فهذا يستدل ب  اة 

 . 1من 
فالخالصة عدم صحة سماع وبي مرتور من ف الة بن عبيد ةن  
يصغر عن السماع من ، ويدخل بين  وبين  واسصة في روايت  عن  ، ووما 

 ما ذكر من التصريح بالسماع في تحديث  عن  فلعل  وبم، واهلل وعلم.
 

                                 
 . 494ك 1/490. شري علل الترمذي 1
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 الخاتمة:
  على ما يسر ووعان فإي حتمإام الحمد هلل رب العالمين والشكر ل  سبحان

بذا البحث المتوا   في الرواة الثقات المتكلم في سماعهم من الصإحابة ممإن 
، واد بلغ عدد التابعين الإذين -باب الكنى  –لهم عنهم رواية في الكتب الستة 

تناولهم البحإث سإبعة تإابعين، وبلإغ عإدد التإراجم المدروسإة بالنسإبة لروايإاتهم 
 راجم.عن الصحابة عشر ت

واإإد توصإإلت بعإإد بإإذه الدراسإإة المختصإإرة حلإإى بعإإض النتإإا ج وال إإوابص 
 التي ينبغي العناية بها في بذا المو وع وبي كالتالي: 

 ووصق: 
اصتصإإإال شإإإرص فإإإي الحكإإإم بالصإإإحة علإإإى الروايإإإة، ون يإإإ  ي  إإإعف بإإإ  
الحإإديث، واإإد بإإيان اة مإإة رحمهإإم اهلل عإإدداق مإإن ال إإوابص والقإإرا ن التإإي سإإاروا 

يها في بيان حكم رواية باصء التابعين وو غيربم ممن بعدبم عإن شإيوخهم، عل
واةخإإذ بهإإذه ال إإوابص، ومعرفتهإإا وتبيانهإإا بإإو مإإن وبإإم مإإا يعإإين الباحإإث علإإى 
معرفة النتا ج التي توصلوا حليها، وتعليل وحكامهم التي حكموا بها باصتصال وو 

 اصنقصاع.
 ثانياق: 

ة حثبإات السإماع وو ن يإ  التإي تبينإت فإي من وبم الصرر والقرا ن لمسإأل
 بذا البحث ما يلي: 

بيان الراوي ون  لم يسم  من فالن، حما مصلقاق في جمي  حديث  عنإ   .1
وو في حديث بعين  وو ما ينتل منتلة البيان كروايت  عإن شإيخ  بصإيغة ال عإل 

 المبنى للمجهول .
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 ، فإ ذا النظر في تاري  الراوي والمإروي عنإ  مولإده ووفاتإ  وصبقتإ .2
علإإم ونإإ  لإإم يدركإإ  ولإإم يلحإإر تمانإإ ، تكإإون روايتإإ  عنإإ  ظإإابرة 

 اصنقصاع.
النظر في كتب تواري  البلدان والرحالت للرواة فقد يكون الراوي في  .3

سنل من يمكن  السماع عمن رو  عن  لو كانا في بلد واحد، ولكن 
لما اختل ت البالد، وليق ثماة ما يدل على الرحلة، كان في 

 من  نظرو سماع  
ون يرد الحديث ب سنادين يكون في وحدبما تيادة شخص وو وكثر  .4

بين الراوي المتكلم في سماع  وبين شيخ  المتكلم في سماع  
 من .

النص من اة مة النقاد بن ي السماع حجة في بذا الباب ، ويكون  .5
الحكإإم لهإإم ص سإإيما حذا اجتمعإإوا علإإى ذلإإك ولإإم يوجإإد لهإإم مخإإالف 

 رتبتهم.ممن بو في مثل م
 ثالثاق: 

ذكرت في نهاية كل ترجمة خالصة موجتة تبإيان حإال روايإة التإابعي عإن 
الصإإحابي المإإتكلم فإإي سإإماع  منإإ ، وبإإي ص تخإإرك عإإن وحإإد اةاسإإام الخمسإإة 

 التالية: 
 القسم اةول: من ثبت سماع  من الصحابي المتكلم في سماع  من .

كإإان سإإماع  منإإ  القسإإم الثإإاني: مإإن غلإإب علإإى الظإإنا سإإماع  منإإ  وو 
 ممكنو جداق.

القسإإم الثالإإث: مإإن كإإان سإإماع  ممكنإإاق لمجإإرد اإلدارك والمعاصإإرة فقإإص، 
 وجاء ما ين ي السماع عن بعض وبل العلم.
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القسم الراب : من غلب علإى الظإن عإدم حداركإ  وو لقا إ  وو سإماع  مإن 
 الصحابي لقرا ن ح ت ذلك.

 سماع  للصحابي. القسم الخامق: من ثبت عدم حدراك  وو لقا   وو
فمإإإا كإإإان مإإإن اةسإإإانيد فإإإي القسإإإم اةول والثإإإاني ف نهإإإا محمولإإإة علإإإى 

 اصتصال ما لم يكن التابعي معروفاق بالتدليق.
 وما كان من القسمين الراب  والخامق ف نها منقصعة.

ووما ما كان من اةسانيد في القسم الثالث فتخ   للقرا ن فإي تقإديم وي 
ن كان اعتبار اول من ن ى السماع فيها بو اةاإرب الحكمين عند اصختالف،  وا 

 غالباق.
 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآل  وصحب .
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 فهرق اةل اظ الغريبة (5)
 فهرق المو وعات (4)
 



 

 
777 

 ثبت المصادر والمراج 
 . اةحاديث المختارة 

ليف : ال إإياء المقدسإإي،  وبإإي عبإإد اهلل محمإإد بإإن عبإإد الواحإإد بإإن وحمإإد  تإإأ
بإإإ(/تحقير : عبإإد الملإإك بإإن عبإإد اهلل بإإن دبإإيش/دار خ إإر للصباعإإة 650)ت

 بإ( .1523)  0والنشر  )بيروت(/ص
 . اةحكام الوسصى من حديث النبي صلى اهلل علي  وسلم 

يلي تإإإإإإإأليف : عبإإإإإإإد الحإإإإإإإر بإإإإإإإن عبإإإإإإإد الإإإإإإإرحمن بإإإإإإإن عبإإإإإإإد اهلل اإلشإإإإإإإب
بإإإإإإ(/تحقير :  حمإإإإإدي السإإإإإل ي، وصإإإإإبحي السإإإإإامرا ي/دار الرشإإإإإد 481)ت

 بإ( .1516)الرياض(/  )
 .  وخبار مكة في اديم الدبر وحديث 

تإإإإإإأليف : وبإإإإإإي عبإإإإإإد اهلل،  محمإإإإإإد بإإإإإإن حسإإإإإإحار بإإإإإإن العبإإإإإإاق ال إإإإإإاكهي  
  2بإ(/تحقير: د. عبد الملك عبد اهلل الإدبيش/دار خ إر  )بيإروت(/ص274)ت
 بإ( .1515)

 لم رد .اةدب ا 
تإإإإإإإأليف : البخإإإإإإإاري،  وبإإإإإإإي عبإإإإإإإد اهلل محمإإإإإإإد بإإإإإإإن حسإإإإإإإماعيل الجع إإإإإإإي 

بإإإإإإ(/تحقير : محمإإإإإد فإإإإإااد عبإإإإإد البإإإإإااي/دار البشإإإإإا ر اإلسإإإإإالمية 246)ت
 بإ( .1539)  0)بيروت(/ص

 . اصستيعاب في معرف اةصحاب 
تإإأليف : وبإإي عمإإر، يوسإإف بإإن عبإإد اهلل بإإن محمإإد بإإن عبإإد البإإر بإإن عاصإإم 

بإإإ(/تحقير :  علإإي بإإن محمإإد البجإإاوي/دار الجيإإل 560النمإإري القرصبإإي  )ت
 بإ( .1512)  1)بيروت(/ص

 .وسد الغابة في معرفة الصحابة 
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تأليف: وبو الحسن علي بن وبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكإريم بإن عبإد 
بإإ(/ تحقيإإر: 603الواحإد الشإيباني الجإإتري، عإت الإإدين ابإن اةثيإر )المتإإوفى: 

 1د عبإإإدالموجود/ دار الكتإإإب العلميإإإة/ صعإإإادل وحمإإإ -علإإإي محمإإإد معإإإوض 
 م(.1995 -بإ1514)

 . اةسماء والص ات 
ِجردي  و  إر  س  تأليف: وبي بكر البيهقي، وحمد بن الحسين بن علي بإن موسإى الخ 

بإإإ(/تحقير :  حققإ  وخإإرك وحاديثإإ  وعلإر عليإإ : عبإإد اهلل 548الخراسإاني )ت
 بإ( .1510) 1بن محمد الحاشدي/مكتبة السوادي )جدة(/ص

 . اإلصابة في تمييت الصحابة 
تإإإأليف : ابإإإن حجإإإر،  وبإإإي ال  إإإل وحمإإإد بإإإن علإإإي بإإإن محمإإإد العسإإإقالني  

/دار الكتإب عادل وحمد عبد الموجود وعلى محمد معإوضبإ(/تحقير : 842)ت
 بإ(.1514)  1العلمية  )بيروت( ص

 . اةموال 
تإإإأليف ابإإإن تنجويإإإ ، وبإإإو وحمإإإد حميإإإد بإإإن مخلإإإد بإإإن اتيبإإإة الخراسإإإاني : 

بإإإإ(/ تحقيإإإر :د. شإإإاكر ذيإإإب فيإإإاض، مركإإإت الملإإإك فيصإإإل للبحإإإوث 241)ت
البإدر المنيإر فإي تخإريج وحاديإث الشإري  1والدراسات اإلسالمية )السإعودية(/ص

 الكبير .
تأليف : ابن الملقن، سراك الدين وبي ح ص عمر بن علي بإن وحمإد الشإافعي 

للنشإإر بإإإ(/تحقير : صإإبحي البإإدري السإإامرا ي/دار الهجإإرة 835المصإإري )ت
 بإ( .1524)  1والتوتي  )الرياض(/ص

 . بيان الوبم واإليهام في كتاب اةحكام 



 

 
774 

تأليف : علي بن محمد بن عبد الملإك الكتإامي الحميإري ال اسإي، وبإو الحسإن 
/دار صيبإإإإإإة د. الحسإإإإإإين آيإإإإإإت سإإإإإإعيدبإإإإإإإ(/تحقير : 628ابإإإإإإن القصإإإإإإان )ت

 بإ( .1518) 1)الرياض(/ص
 مإن الصإحابة ممإن لهإم روايإة  الثقإات المإتكلم فإي سإماعهم التإابعون

 عنهم في الكتب الستة من حرف السين حلى وخر حرف العين.
 (.1526)  1تأليف : مبارك بن سيف الهاجري/ماسسة الريان )الكويت(/ص

 ممن لهم رواية فإي  الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة التابعون
 الكتب الستة من حرف ال اء حلى حرف الياء جمعاق ودراسة.

تأليف : سمير بن عبد الرحمن المغامسي / رسالة دكتوراه كلية الحديثالشإريف 
 بالجامعة اإلسالمية.

 تاك العروق من جوابر القاموق.
تأليف: محماد بن محماد بن عبد الرتاار الحسيني، وبو ال يض، الملقاب بمرت ى 

 بإ(، دار الهداية.1234التَّبيدي )المتوفى: 
 . التاري  اةوسص 

: البخإإإإإإإاري،  وبإإإإإإإي عبإإإإإإإد اهلل محمإإإإإإإد بإإإإإإإن حسإإإإإإإماعيل الجع إإإإإإإي  تإإإإإإإأليف 
/دار الوعي، مكتبةدار التإراث  )حلإب، محمود حبرابيم تايدبإ(/تحقير : 246)ت

 بإ(.1097)  1القابرة(/ص
 تاري  اإلسالم ووفيات المشابير و اةعالم 

تأليف: شمق الدين وبو عبد اهلل محمد بن وحمد بن عثمان بن ا اي مات الذببي 
بإ(/ تحقير: الدكتور بشار عوااد معروف/ دار الغرب 758متوفى: )ال

 م(.2330) 1اإلسالمي/ ص 
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 . تاري  بغداد 

تإإإإإأليف : الخصيإإإإإب البغإإإإإدادي،  وبإإإإإي بكإإإإإر وحمإإإإإد بإإإإإن علإإإإإي بإإإإإن ثابإإإإإت  
بإإإإإإإ(/تحقير : د. بشإإإإإإار عإإإإإإواد معإإإإإإروف/ بشإإإإإإار عإإإإإإواد معإإإإإإروف 560)ت

 بإ( .1522) 1)بيروت(/ص
 . تاري  خلي ة بن خياص 

: وبإإو عمإإرو، خلي إإة بإإن خيإإاص بإإن خلي إإة الشإإيباني العصإإ ري البصإإري تإإأليف 
بإإإإإإإإ(/تحقير : د. وكإإإإإإإرم  إإإإإإإياء العمإإإإإإإري/ دار القلإإإإإإإم   ماسسإإإإإإإة 253)ت

 بإ( .1097) 2بيروت(/ص-الرسالة)دمشر
 . تاري  ابن وبي خيثمة 

بإإ(/تحقير : صإالي بإن فتحإي 279تأليف : وبو بكر وحمد بن وبإي خيثمإة )ت
 بإ( .1527) 1يثة للصباعة والنشر )القابرة(/صبالل/دار ال ارور الحد

 . تاري  دمشر 
تإإإإإأليف : اب عسإإإإإإاكر،  وبإإإإإإي القاسإإإإإم علإإإإإإي بإإإإإإن الحسإإإإإن بإإإإإإن ببإإإإإإة اهلل 

بإإإ(/تحقير : عمإإرو بإإن غرامإإة العمإإروي/ دار ال كإإر للصباعإإة والنشإإر 471)ت
 بإ( .1514والتوتي  )

 .  التاري  الكبير 
بإ(/تحت 246اعيل الجع ي  )تتأليف : البخاري،  وبي عبد اهلل محمد بن حسم

 مراابة محمد عبد العين خان/ دا رة المعارف العثمانية )حيدر آباد( .
  رواية الدوري . –تاري  ابن معين 

تإإأليف : وبإإو تكريإإا، يحيإإى بإإن معإإين بإإن عإإون بإإن تيإإاد بإإن بسإإصام بإإن عبإإد 
بإإإ(/تحقير : د. وحمإإد محمإإد نإإور 200الإإرحمن المإإري بإإالوصء، البغإإدادي )ت
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حيإإإاء التإإإراث اإلسإإإالمي )مكإإإة المكرمإإإة(/صسإإإيف/   1مركإإإت البحإإإث العلمإإإي وا 
 بإ(.1099)

 . تاري  مولد العلماء ووفياتهم 
تأليف : وبو سليمان، محمإد بإن عبإد اهلل بإن وحمإد بإن ربيعإة بإن سإليمان بإن 

بإإ(/تحقير : د. عبإد اهلل وحمإد 079خالد بن عبإد الإرحمن بإن تبإر الربعإي )ت
 بإ( .1513) 1)الرياض(/ص سليمان الحمد/دار العاصمة

 . تح ة اةشراف بمعرفة اةصراف 
تأليف : المتي،  جمال الدين وبي الحجاك يوسف بإن عبإد الإرحمن بإن يوسإف  

بإإإ(/تحقير : عبإإد الصإإمد شإإرف الإإدين/المكتب اإلسإإالمي  )بيإإروت(،  752)ت
 بإ( .1530)  2الدار القيمة  )الهند(/ص

 . تح ة التحصيل في ذكر رواة المراسيل 
تأليف : وبإي ترعإة العرااإي،  ولإيق الإدين وحمإد بإن عبإد الإرحيم بإن الحسإين  

 م( .1999بإ(/تحقير : عبد اهلل نواره/مكتبة الرشد  )الرياض(/ )826)ت
 . تقريب التهذيب 

تإإإأليف : ابإإإن حجإإإر،  وبإإإي ال  إإإل وحمإإإد بإإإن علإإإي بإإإن محمإإإد العسإإإقالني  
 بإ( .1536)  1بإ(/ تحقير : محمد عوامة/دار الرشيد )حلب(/ص842)ت

 . التلخيص الحبير في تخريج وحاديث الرافعي الكبير 
تإإإأليف : ابإإإن حجإإإر،  وبإإإي ال  إإإل وحمإإإد بإإإن علإإإي بإإإن محمإإإد العسإإإقالني  

بإإإإإ(/ تحقيإإإإر: عبإإإإد اهلل باشإإإإم اليمإإإإاني المإإإإدني/ دارالكتإإإإب العلميإإإإة 842)ت
 بإ(.11519) 1)بيروت(/ ص
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 . التمهيد لما في الموصأ من المعاني واةسانيد 
بإإ(/ تحقيإر : 560تأليف : ابن عبد البر،  يوسإف بإن عبإد اهلل القرصبإي  )ت

مصص ى بن وحمد العلوي،  ومحمد عبد الكبير البكري/وتارة اةواإاف والشإاون 
 بإ(.1087اإلسالمية  )المغرب(/ )

 . تهذيب التهذيب 
تإإإأليف : ابإإإن حجإإإر،  وبإإإي ال  إإإل وحمإإإد بإإإن علإإإي بإإإن محمإإإد العسإإإقالني  

 بإ( .1526)  1ة دا رة المعارف النظامية )الهند(/صبإ(/ مصبع842)ت
 . تهذيب الكمال 

تأليف : المتي،  جمال الدين وبي الحجاك يوسف بإن عبإد الإرحمن بإن يوسإف  
  1بإإإ(/تحقير : د. بشإإار عإإواد معروف/ماسسإإة الرسإإالة  )بيإإروت(/ص752)ت
 بإ(.1533)

 . الثقات 
حمإإد التميمإإي البسإإتي  تإإأليف : ابإإن حبإإان،  وبإإي حإإاتم محمإإد بإإن حبإإان بإإن و

بإإإ(/ تحإإت مراابإإة: الإإدكتور محمإإد عبإإد المعيإإد خإإان/دا رة المعإإارف 045)ت
 بإ( .1090)  1العثمانية/ص

 . جام  التحصيل 
بإإإإ(/تحقير : حمإإإدي عبإإإد 761تإإإأليف : العال إإإي،  وبإإإي سإإإعيد كيكلإإإدي  )ت

 بإ( .1537)  2المجيد السل ي/ عالم الكتب  )بيروت(/ص
 . جام  الترمذي 
بإإ(/تحقير : 279: الترمذي،  وبو عيسى محمد بن عيسى السلمي  )تتأليف 

وحمإإد محمإإد شإإاكر وآخإإرين/ شإإركة مكتبإإة ومصبعإإة مصإإص ى البإإابي الحلبإإي 
 بإ(.1594) 2)مصر(/ص
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 . الجري والتعديل 
تأليف : ابن وبي حاتم،  وبي محمد الراتي عبد الرحمن بن وبي حاتم محمد بإن 

  1حيإإإإاء التإإإإراث الغربإإإإي  )بيإإإإروت(/صبإإإإإ(/دار ح027حدريإإإإق التميمإإإإي  )ت
 بإ( .1271)

 . حجة الوداع 
تأليف : بو محمد علي بن وحمد بن سعيد بن حتم اةندلسي القرصبي الظابري  

بإ(/تحقير : وبو صهيب الكرمي/ بيت اةفكار الدولية للنشإر والتوتيإ  546)ت
 م( .1998) 1)الرياض(/ص

 سنن وبي داود .  
ان بإإإإإإإإإإن اةشإإإإإإإإإعث السجسإإإإإإإإإإتاني اةتدي  تإإإإإإإإإأليف : وبإإإإإإإإإإي داود،  سإإإإإإإإإليم

بإإإإإ(/تحقير : محمإإإإد محإإإإي الإإإإدين عبإإإإد الحميد/المكتبإإإإة العصإإإإإرية  274)ت
 )بيروت( .

 . سنن الداراصني 
تإإإإأليف : الإإإإداراصني،  وبإإإإي الحسإإإإن علإإإإي بإإإإن عمإإإإر الإإإإداراصني البغإإإإدادي  

بإإإ(/ حققإإ  و إإبص نصإإ  وعلإإر عليإإ : شإإعيب اصرنإإاوص، وحسإإن عبإإد 084)ت
 بإ( .1525للصيف حرت اهلل، ووحمد بربوم /)بيروت(/ )المنعم شلبي، وعبد ا

 . سنن الدارمي 
بإإإ(/تحقير : 244تإإأليف : الإإدارمي،  وبإإي محمإإد عبإإد اهلل بإإن عبإإد الإإرحمن  )

  1حسإإإين سإإإليم وسإإإد الإإإداراني/دار المغنإإإي  )المملكإإإة العربيإإإة السإإإعودية(/ص
 بإ( .1512)
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 .  سنن ابن ماج 
محمإإإإإإإد بإإإإإإإن يتيإإإإإإإد القتوينإإإإإإإي   تإإإإإإإأليف : ابإإإإإإإن ماجإإإإإإإ ،  وبإإإإإإإي عبإإإإإإإد اهلل

بإإإإإ(/تحقير : محمإإإإد فإإإإااد عبإإإإد البإإإإااي/ دار ححيإإإإاء الكتإإإإب العربيإإإإة  274)ت
 )بيروت( .

 .  السنن الكبر 
بإإإ(/تحقير : 030تإإأليف : النسإإا ي،  وبإإي عبإإد الإإرحمن وحمإإد بإإن شإإعيب  )ت

 بإ( .1521) 1/ ماسسة الرسالة )بيروت(/صحسن عبدالمنعم شلبي
 .  السنن الكبر 

 548البيهقي ، وبي بكر وحمد بن الحسين بن علي ) ت تأليف : 
 0/ دار الكتب العلمية )بيروت(/ صمحمد عبد القادر عصابإ(/تحقير : 

 بإ(.1525) 
 . سير وعالم النبالء 

تإإأليف : شإإمق الإإدين وبإإو عبإإد اهلل محمإإد بإإن وحمإإد بإإن عثمإإان بإإن ا اي مإإات 
ف الشإإي  شإإعيب مجموعإإة مإإن المحققإإين ب شإإرابإإإ(/تحقير : 758الإإذببي  )ت

 بإ( .1534)  0/ماسسة الرسالة/صاةرنااوص
  . شري علل الترمذي 

بإإإإإ(/تحقير : د. بمإإإإام عبإإإإد الإإإإرحيم 794تإإإإأليف : ابإإإإن رجإإإإب الحنبلإإإإي  )ت
 بإ( . 1537) 1سعيد/مكتبة المنار  )الترااء(/ص

 . شري مشكل اآلثار 
بإن تأليف : الصحاوي،  وبي جع إر وحمإد بإن محمإد بإن سإالمة بإن عبإد الملإك 

 1بإ(/تحقير : شإعيب اةرنااوص/ماسسإة الرسإالة )بيإروت(/ص021سلمة   )ت
 بإ(.1514)
 



 

 
777 

 . شري معاني اآلثار 
تأليف : وبو جع ر، وحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سإلمة اةتدي 

بإ(/ حقق  وادم ل : محمد تبري 021الحجري المصري المعروف بالصحاوي )ت
 1مإإن علمإإاء اةتبإإر الشإإريف/عالم الكتإإب/ص النجإإار، ومحمإإد سإإيد جإإاد الحإإر

 بإ( .1515)
 . شعب اإليمان 

 548تإإإإإأليف : البيهقإإإإإي ، وبإإإإإي بكإإإإإر وحمإإإإإد بإإإإإن الحسإإإإإين بإإإإإن علإإإإإي ) ت 
بإإإإ(/تحقير : عبإإإد العلإإإي عبإإإد الحميإإإد حامإإإد/ مكتبإإإة الرشإإإد للنشإإإر والتوتيإإإ  

 بإ (.1520)  1)الرياض(، بالتعاون م  الدار السل ية )بومباي(/ص
  ي صحيح البخار 

تإإإإإإإأليف : البخإإإإإإإاري،  وبإإإإإإإي عبإإإإإإإد اهلل محمإإإإإإإد بإإإإإإإن حسإإإإإإإماعيل الجع إإإإإإإي 
  1بإإإإ(/تحقير : محمإإإد تبيإإإر بإإإن ناصإإإر الناصإإإر/دار صإإإور النجإإإاة/ص246)ت
 بإ( .1522)

 . صحيح ابن حبان 
تإإأليف : ابإإن حبإإان،  وبإإي حإإاتم محمإإد بإإن حبإإان بإإن وحمإإد التميمإإي البسإإتي  

 1بيإإإإإإروت( ص /ماسسإإإإإإة الرسإإإإإإالة )شإإإإإإعيب اةرناوصبإإإإإإإ(/تحقير : 045)ت
 بإ(.1538)

 . صحيح ابن ختيمة 
بإإإ(/تحقير : د. 011تإإأليف : ابإإن ختيمإإة،  وبإإي بكإإر حمإإد بإإن حسإإحار  )ت
 بإ( .1093محمد مصص ى اةعظمي/ المكتب اإلسالمي  )بيروت(/ )
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 . صحيح مسلم 
تإإإإإإإأليف : مسإإإإإإإلم بإإإإإإإن الحجإإإإإإإاك وبإإإإإإإي الحسإإإإإإإيبن القشإإإإإإإيري النيسإإإإإإإابوري  

البإإإإااي/دار ححيإإإإاء التإإإإراث العربإإإإي   بإإإإإ(/تحقير: محمإإإإد فإإإإااد عبإإإإد261)ت
 )بيروت( .

 . صبقات خلي ة بن خياص 
تإإإإأليف : وبإإإإو عمإإإإرو، خلي إإإإة بإإإإن خيإإإإاص بإإإإن خلي إإإإة الشإإإإيباني العصإإإإ ري  

بإإإإ(/تحقير : د. سإإإهيل تكإإإار/دار ال كإإإر للصباعإإإة والنشإإإر والتوتيإإإ   253)ت
 بإ( .1515)بيروت(/ )

 .  الصبقات الكبر 
محمإإد بإن سإإعد بإإن منيإ  الهاشإإمي بإإالوصء، تإأليف : ابإإن سإإعد، وبإي عبإإد اهلل 

بإإ 1513)  1بإ(/ دار الكتإب العلميإة  )بيإروت(/ص203البصري، البغدادي )ت
 م( .1993 -

 . علل اةحاديث صبن المديني 
تإإإإإإإأليف : ابإإإإإإإن المإإإإإإإديني،  علإإإإإإإي بإإإإإإإن عبإإإإإإإد اهلل بإإإإإإإن جع إإإإإإإر السإإإإإإإعدي  

بإإإإإإإإإإ(/تحقير : محمإإإإإإإإإد مصإإإإإإإإإص ى اةعظمي/المكتإإإإإإإإإب اإلسإإإإإإإإإالمي  205)ت
 م( .1983)  2/ص)بيروت(
 . علل الحديث 

تإإأليف : ابإإن وبإإي حإإاتم،  وبإإي محمإإد عبإإد الإإرحمن بإإن محمإإد بإإن حدريإإق بإإن 
بإ(/تحقير : فرير من الباحثين ب شراف وعناية د/ سعد 027مهران الراتي  )ت

بإإن عبإإد اهلل الحميإإد و د/ خالإإد بإإن عبإإد الإإرحمن الجريسإإي/مصاب  الحمي إإي  
 بإ( .1527)الرياض(/ )

  اردة في اةحاديث النبوية .العلل الو 
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تإإإإأليف : الإإإإداراصني،  وبإإإإي الحسإإإإن علإإإإي بإإإإن عمإإإإر الإإإإداراصني البغإإإإدادي  
بإإإإإإإإ(/تحقير : د. مح إإإإإإإوظ الإإإإإإإرحمن تيإإإإإإإن اهلل السإإإإإإإل ي/دار صيبإإإإإإإة  084)

 بإ( .1534)  1)الرياض(/ص
 . عمدة القاري شري صحيح البخاري 

ححيإاء التإراث بإإ(/دار 844تأليف : العينإي،  بإدر الإدين محمإود بإن وحمإد  )ت
 العربي  )بيروت (.

 . ال ا ر في غريب الحديث 
بإ( /تحقير : محمد علي البجاوي 408تأليف : التمخشري، محمود بن عمر ) 

 . 2و محمد وبو ال  ل حبرابيم / دار المعرفة )بيروت( /ص
 . فتح الباري 

تإإإأليف : ابإإإن حجإإإر،  وبإإإي ال  إإإل وحمإإإد بإإإن علإإإي بإإإن محمإإإد العسإإإقالني  
 حقير : محب الدين الخصيب/دار المعرفة  )بيروت( .بإ(/ت842)ت

  مختار الصحاي 
تأليف: تين الدين وبو عبد اهلل محمد بن وبي بكر بن عبد القادر الحن ي الراتي 

، 4بإإإ(/ تحقير:يوسإإف الشإإي  محمإإد/ المكتبةالعصإإرية )بيإإروت (/ص666)ت: 
 م.1999بإ/ 1523
 . المراسيل 

د الرحمن بن محمد بن حدريإق بإن المنإذر تأليف: ابن وبي حاتم، وبي محمد عب
بإإإ(/تحقير: شإإكر اهلل نعمإإة اهلل اوجإإاني/ 027التميمإإي، الحنظلإإي، الإإراتي )ت 
 ( . 1790)  1ماسسة الرسالة ) بيروت ( / ص
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 . المستدرك 
تإإإإإإإأليف : وبإإإإإإإي عبإإإإإإإد اهلل الحإإإإإإإاكم،  محمإإإإإإإد بإإإإإإإن عبإإإإإإإد اهلل النيسإإإإإإإابوري  

ار الكتإإإإإإب العلميإإإإإإة  بإإإإإإإ(/تحقير: مصإإإإإإص ى عبإإإإإإد القإإإإإإادر عصإإإإإإا/د534)ت
 بإ( .1511)  1)بيروت(/ص

 . مسند وحمد 
بإإإإإ(/تحقير : شإإإإعيب 251تإإإإأليف : اإلمإإإإام وحمإإإإد بإإإإن حنبإإإإل الشإإإإيباني  )ت

 بإ(.1523)  2اةرنااوص وآخرين/دار الرسالة  )بيروت(/ص
 . مسند البتار 

تإإإإإإأليف : البإإإإإإتار،  وبإإإإإإي بكإإإإإإر وحمإإإإإإد بإإإإإإن عمإإإإإإرو  بإإإإإإن عبإإإإإإد الخإإإإإإالر  
الرحمن تيإن اهلل، وعإادل بإن سإعد، وصإبري عبإد بإ(/تحقير : مح وظ 292)ت

 م( .1988)  1الخالر/مكتبة العلوم والحكم  )المدينة المنورة(/ص
 . مسند الشاشي 

بإإإإ(/تحقير : د. 004تإإإأليف : الشاشإإإي،  وبإإإي سإإإعيد الهيإإإثم بإإإن كليإإإب  )ت
  1مح إإإإإوظ الإإإإإرحمن تيإإإإإن اهلل/مكتبإإإإإة العلإإإإإوم والحكإإإإإم  )المإإإإإدين المنإإإإإورة(/ص

 بإ( .1513)
 ابن وبي شيبة . مسند 

بإإ(/تحقير : 204تأليف : ابإن وبإي شإيبة،  وبإي بكإر عبإد اهلل بإن محمإد  )ت
  1عادل بن يوسف العتاتي،  وحمد بن فريإد المتيإدي/دار الإوصن  )الريإاض(/ص

 م( .1997)
 . مسند الصيالسي 

بإ(/تحقير: 235تأليف : الصيالسي،  وبي داود سليمان بن داود بن الجارود)ت
 بإ( .1519) 1عبد المحسن التركي/دار بجر  )مصر(/صد. محمد بن 

 



 

 
774 

 
 . مسند وبي يعلى 

بإإ(/تحقير : 037تأليف : وبي يعلى،  وحمد  بن علي بن المثنى التميمإي  )ت
 بإ( .1535)  1حسين سليم وسد/دار المأمون للتراث  )دمشر،  بيروت(/ص

 . مشابير علماء اةمصار 
بإن معإاذ بإن م ع بإد ، التميمإي، وبإو  تأليف : محمد بن حبان بن وحمإد بإن حبإان

بإ(/ حقق  ووثقإ  وعلإر عليإ : مإرتور علإى 045حاتم، الدارمي، الب ستي  )ت
 بإ( .1511)  1ابرابيم/ دار الوفاء للصباعة والنشر والتوتي   )المنصورة(/ص

 . مصباي التجاجة 
بإإإ(/تحقير : محمإإد المنتقإإى 853تإإأليف : وحمإإد بإإن وبإإي بكإإر البوصإإيري  )ت

 بإ( .1530)  2اوي/دار العربية  )بيروت(/صالكشن
 . مصنف ابن وبي شيبة 

بإ(/كمال يوسف 204تاليف : ابن وبي شيبة،  وبي بكر عبد اهلل بن محمد  )ت
 بإ(.1539)  1الحوت/مكتبة الرشد  )الرياض(/ص

 . مصنف عبد الرتار 
بإإإإ(/المكتب 211تإإإأليف : وبإإإي بكإإإر عبإإإد الإإإرتار بإإإن بمإإإام الصإإإنعاني  )ت

 بإ( .1530)  2ي  )بيروت(/صاإلسالم
 . معجم البلدان 

بإإإإ(/دار صإإإادر 626تإإإأليف: وبإإإي عبإإإد اهلل يإإإااوت بإإإن عبإإإداهلل الحمإإإوي )ت
 م(.1994) 2)بيروت(/ص
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 . معرفة السنن واآلثار 

بإإ(/ 548تأليف : البيهقي،  وبي بكإر وحمإد بإن الحسإين بإن علإي الخرسإاني )
ات اإلسإإإالمية )كراتشإإإي( تحقيإإإر: عبإإإد المعصإإإي ومإإإين العجي/جامعإإإة الدراسإإإ

 بإ( .1512)  1وآخرون/ص
 . معرفة الصحابة 

بإإ(/تحقير : عإادل 503تأليف : وبي نعيم،  وحمد بن عبد اهلل اةصإبهاني  )ت
 بإ( .1519)  1بن يوسف العتاتي/دار الوصن  )الرياض(/ص

 . المعجم اةوسص 
تإإإإإإإأليف : الصبرانإإإإإإإي،  وبإإإإإإإي القاسإإإإإإإم سإإإإإإإليمان بإإإإإإإن وحمإإإإإإإد بإإإإإإإن ويإإإإإإإوب  

إ(/تحقير : صإارر بإن عإوض اهلل محمإد،  عبإد المحسإن بإن حبإرابيم ب063)ت
 بإ(.1514الحسيني/دار الحرمين  )القابرة(/ )

 . المعجم الكبير 
تإإإإإإإأليف : الصبرانإإإإإإإي،  وبإإإإإإإي القاسإإإإإإإم سإإإإإإإليمان بإإإإإإإن وحمإإإإإإإد بإإإإإإإن ويإإإإإإإوب  

بإإإإ(/تحقير : حمإإإدي بإإإن عبإإإد المجيإإإد السإإإل ي/ مكتبإإإة ابإإإن تيميإإإة 063)ت
 . 2)القابرة(/ص

 اري  .المعرفة والت 
تإإإإأليف : وبإإإإو يوسإإإإف،  يعقإإإإوب بإإإإن سإإإإ يان بإإإإن جإإإإوان ال ارسإإإإي ال سإإإإوي 

  2بإإإإ(/تحقير : وكإإإرم  إإإإياء العمري/ماسسإإإة الرسإإإالة  )بيإإإإروت(/ص277)ت
 بإ( .1531)
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 . النهاية في غريب الحديث واةثر 
بإإ( 636تأليف : ابن اةثير ،وبي السعادات المبارك بإن محمإد الجإتري )ت

الإإإتاوي و محمإإإود بإإإن محمإإإد الصناحي/المكتبإإإة / تحقيإإإر : صإإإابر وحمإإإد 
 بإ(.1099العلمية )بيروت(/ )
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 فهرق اةحاديث النبوية واآلثار
 الص حة الراوي صرف الحديث

وتعلمون ون رسول اهلل صلى اهلل علي  
 وسلم نهى عن لبق الحرير

معاوية بن وبي 
 832 س يان

وتعلمون ون نبي اهلل صلى اهلل علي  وسلم 
 الذبب حص مقصعا  نهى عن لبق 

معاوية بن وبي 
 832 س يان

 776 وبو ذر الغ اري حذا غ ب وحدكم وبو اا م فليجلق
ولستم تعلمون ون رسول اهلل صلى اهلل علي  

 وسلم نهى عن لبق الذبب حص مقصعاق 
معاوية بن وبي 

 831 س يان

حن اهلل تبارك وتعالى فرض صيام رم ان 
 عليكم، وسننت لكم ايام 

رحمن بن عبد ال
 797 عوف

ون النبي صلى اهلل علي  وسلم خرك عليهم 
 834 ف الة بن عبيد في يوم كان يصوم ، فدعا ب ناء فشرب  

ون رجلين من بلي ادما على رسول اهلل 
صلى اهلل علي  وسلم، فكان حسالمهما 

 جميعا
 787 صلحة بن عبيد اهلل

 771 عبد اهلل بن تيد ون  تصدر على وبوي  ثم توفيا
ون  جاء حلى رسول اهلل صلى اهلل علي  

وسلم فقال: حن وم معقل جعلت عليها حجة 
 معك

 767 وبو معقل

ون  ذكر شهر رم ان ف  ل  على الشهور 
 واال: من اام رم ان حيماناق واحتساباق 

عبد الرحمن بن 
 796 عوف

 781 وبو راف ون  رو  وبا راف  مولى النبي صلى اهلل علي  
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السالم وسلم مر بحسن بن علي عليهما 
 وبو يصلي اا ماق 

رآني رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم وونا 
 780 وبو راف  ساجد واد عقصت شعري

ر  ي عبادة بن الصامت على سور بيت 
 المقدق الشراي يبكي

وبو سلمة بن عبد 
 الرحمن بن عوف

791 

سألت رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم عن 
البشر  في الحياة اول اهلل سبحان : } لهم 

 الدنيا وفي اآلخرة {
 793 عبادة بن الصامت

صا م رم ان في الس ر كالم صر في 
 الح ر  

عبد الرحمن بن 
 798 عوف

 770 عمرو بن حتم عر ت، وو عر ت النهشة من الحية
اال اهلل تعالى : ونا الرحمن ، وبي الرحم 

 شققت لها اسما من اسمي
عبد الرحمن بن 

 790 عوف

علمون ون رسول اهلل صلى اهلل علي  بل ت
 وسلم نهى عن كذا وكذا

معاوية بن وبي 
 831 س يان

 فهرق اةل اظ الغريبة
 الص حة الكلمة الغريبة

 790 بتت 
 767 حبيساق 
 770 النهشة

 
 


