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 دراسة وتخريج حديث 

َك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف « ُهمَّ إِنَّ  »َعنِّياللَّ

  وبعُد: ه أجمعين،الحمُد لله رّبِ العالميَن، والصالة والسالم على سيِّدنا محمٍَّد وعلى آله وصْحبِ 

 صلُ واألالقرآن،  رديفةُ  ي وهِ كيَف َال يننا الحنيف،  عظيمًة في دِ  مكانةً  النبويةِ  سنةِ لل يجدُ  شريعتنا السَّْمحة في اظرَ النَّ  فإنَّ 

 من خن حن جن{ :وَعَال  جلَّ  كما قالَ   المعصوم إلى نبيِّه المصطفى اوهي وحيٌّ من الله تعالى، أوحى به، الثاني بعدهُ 

  ].٤-٣[سورة النجم: }جي يه ىه مه جه ين ىن

 قال؛ عاضدانعان للتشريع مت، ومنبَ هما عن اآلخرِ أحدُ  ال ينفكُ  يالنِ ن أصِ َال أصْ  والسنةَ  الكتابَ  أنَّ  هِ يف  شكَ ا َال وممَّ 

 :» ١(»...الحديثمعهُ  هُ ومثلَ  القرآنَ  يتُ وتِ ي أُ  إنِّ أَال(.  

بَاِعثهْم على  وها،ِمعُ يغها على َوجهَها َكَما سَ وتبلِ ها بحفظِ  ونقومُ يَ  ولتلَك المكانة، وعظيم المنزلة؛ قيََّد الله للسنة رجاًال 

ِب َعن السُّنِة وال ،ا ِفي النَّاره مْقعدً َفاعلَ  اَألخباِر، وتوَّعد َعن اْلَكِذب ِفي يهِ نَّ من ال َذلَك ما ثَبَت في الُمتواِتِر عنه  ذَّ

  . على َغيرهِ  ذبِ كَ كالْيَس  لْيِه لعَ  ذبالكو  ،هِ ب ْعملُ يُـ  شرعٌ  ن ِنْسَبة اْلَخَبر إَِلى النَِّبي َوألَ الغراِء، 

 ،ارِ فَ افي والقِ يَ ِلك الفَ َوَقطُعوا ِفي َسِبيل ذَ  ،طوروتدوينها ِفي السُّ  ،من اْألَِئمَّة بحفظها ِفي الصُُّدور ن ُهَنا قَاَم جَماَعةٌ مِ 

؛ فأخرجوا  واألْضرَاروَصاِبريَن َعلى ما يَلحقهم بسببِه ِمن المشاقِّ هم اَألْهل والدِّيار، خلِّفين ورائَ ، مُ اصلوا اللَّْيل ِبالنـََّهارِ وَ وَ 

   ...إلى آخره.اومتروكه ا،ولهقبُ ومَ ا، هنِ سَ وحَ  ا،يمهقِ وسَ يات، رو مبتمييز صحيح الفي ُمجَمِلها تقضي  لنا ُعلوًما

قيه أحمد بن الف للعالمةِ  »إتحاف أهل اإلسالم بخصوصيات الصيام« ا كنُت ُمهتًما بتخريج أحاديث كتابِ هذا ولمَّ 

 يامِ باب الصفي  من أحاديثٍ  ل ما جاءَ كُ   بجمعِ  فيه مصنِّفهُ  ُعنيهــ)، وقد ٩٧٤محمد بن حجر الهيتمي المكي (ت

وجدُت كالم العلماء ؛ فرِ القدْ  ليلةِ  في دعاءِ  ~ؤمنين عائشة المُ  أمِّ حديِث وقفُت على رمضان،  شهرِ فضائل و وفضائله 

ٍح له قائًال  فيه متابيًنا  في ذلك من أبحاثٍ  بَ وقد وقفُت على بعض ما ُكت باالتصال، وبيَن معلِّ له باالنقطاع، بيَن مصّحِ

ي بالمطلوب، فأغلبها ف؛ فلم أجدها تَ في بعض الكتب، أو منشورة على الشبكة العنكبوتية اثرةٍ متنوتحريراٍت  ومقاالتٍ 

وافًقا دون تمحيص أو تحقيق فكان حكمه م تبع ظاهر األدلة، أو تَ فقال بقوله على الحديثفي الحكم  اإمَّا قلَّد إمامً 

، صحيًحا وتضعيًفاوأقوال أهل العلم فيه ت، هأجمع طرقَ ، ففأحببُت أْن أتناول الحديث بالدِّراَسة والتَّخرِيج ،)٢(لظواهر األدلة

  ح والمقارنة.للترجي وضوابطَ  أئمة هذا الفن من قواعدَ  هُ ْفَق ما وضعَ الترجيح بينها وِ -مستعيًنا بالله-ثم أحاول

اشًفا ِسعة اطالِعهم، بنقِد اَألحاديِث، كَ  قاصًدا ِمن وراِء ذلَك الُوقوف عَلى درجِة الحديِث، ُمبيًِّنا ِعناية نقَّاِد َعصِر الرَّوايةِ 

ًحا  ،هِ تصحيحِ هم، َذاكرًا َمن َخالفهم في دَمنِهجهم وقواعِ  وتمام استقرائِهم، وسالمة ي اعتمدوها في هم التجِ جَ حُ ُموضِّ

                                                             

)، ٤٦٠٤/ح ٤/٢٠٠)، وأبو داود في السنن: كتاب السنة، باب في لزوم السنة (١٧١٧٣/ح ٢٨/٤١٠) أخرجه أحمد في المسند (١(

/ح ٢/١٣٧)، وفي مسند الشاميين (٦٧٠/ح ٢٠/٢٨٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٧٠ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص

)، وابُن عبد البر في التمهيد ٨)، وفي الكفاية (ص١/٨٩الخطيب في الفقيه والمتفقه ()، و ٦/٥٤٩)، والبيهقي في دالئل النبوة (١٠٦١

 ) من طرق عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب الكندي عن النبي١٥٠-١/١٤٩(

 .به. حديث صحيح  

ة األلوكة للفوز بمسابقة كاتب األلوكة، ألخينا الفاضل/ بهاء الدين الزهري ) ومن أجمع تلك األبحاث وأشملها: بحٌث ُنشَر على شبك٢(

 عائشة فس في إثبات صحة سماع عبد الله بن بُريدة منحفظه الله، حيُث ذكَر تخريج الحديث والحكم على رجاله وطرقه؛ ثم أطال النَّ 

ده الله حفظه الله، وقد أجاد في تناول طرق الحديث وأساني~. وبحٌث آخر نُشَر على ملتقى أهل الحديث لألخ الكريم/ محمد بن عبد 

  ~.   وكالم األئمة فيه، وكان خالصة ما توصل إليه صحة القول باالنقطاع بين عبد الله وعائشة



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢ 

عَد حكٍم على حديٍث أو راٍو إنِّما جاَء بمن  لهملُكٍل تأتَّى ا وأنَّ م ، والفُروق المنهجية لكٍل منهم،حكهم على الرواةِ 

  .نة، رافقها َتمحيٌص وَتحقيقٌ قارَ ومُ  وحفظٍ  ارسةٍ مُ طُوِل مُ 

  وخاتمة:  مطالبٍ  أرْبعةِ ه في جعلُت ذلك كلَّ  وقدْ 

  تخريج الحديث المطلب األوَّل:

  صياغة الأوًال: 

  التخريجثانًيا: 

  اإلسنادِ  شجرةِ  رسمُ  المطلب الثاني:

  .لحديث والترجيح بينهاتي ُروي بها اوايات الَّ الرِّ في  ظرُ : النَّ المطلب الثالث

  .عيًفاتصحيًحا وتض فيهِ  واألئمةِ  وايةِ الرِّ  عصرِ  قادِ نُ  أقوالِ  في ضوءِ  على الحديثِ  الحكمُ  :الرابعالمطلب 

  .البحثِ  نتائجِ  فيها أهمُّ  الخاتمة:

 صيحةِ لنَّ امهم عليَّ بالتسديد واإلكمال، و عصمًة، مؤّمًِال تكرَّ ، غيَر ُمدٍَّع فيه العلمِ  واضًعا ذلك بين يدي أهل

ه ، إنَّ هُ ما أردتُ  في بيانِ  نُّ ا، والمَ هُ صدتُ لما قَ  الموفقَ  واللهُ بول والسداد، ًال الله عزَّ وجل في ذلك القَ ائِ ، سَ والتصويبِ 

  .رحيمٌ  وفٌ ؤ ، رَ كريمٌ   وادٌ جَ 

  

  

  

  

  كتبه/ أبو عبد الله الدارقطني

  إبراهيم العشماوي محمد إبراهيم الشناوي

  )١٦/٣/٢٠١٩= ١٤٤٠/رجب/٩يوم السبت (
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   األوَّل مطلبُ الَ 

  الحديثِ  تخريجُ 

  : الحديث] [نصُّ 

 ،ا َرُسوَل اللَّهِ يَ : قالت: قلتُ  ~ ريدة، عن عائشةعبد الله بن بُ َروى أصحاب السُّنِن والمسانيد من ُوجوٍه متعددٍة عن 

َلَة اْلَقْدِر ِبَما َأْدُعو؟ َقاَل:    .»قُوِلي اللَُّهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعنِّي«أَرَأَْيَت ِإْن أَْدرَْكُت لَيـْ

  [أوًال]: صياغة التخريج

  :عليهِ  لفَ ريدة، واختُ يه عبد الله بُ روِ الحديث يَ 

  ير).أبو عمر الضر و ريدة عن عائشة ~. قاله (األسود بن عامر، اسبي عن عبد الله بن بُ هالل الرَّ  يواه أبفرَ -١

  :لف عليه على ثالثة أوجهٍ ريري، واختُ واه سعيد بن إياس الجُ ورَ -٢

بد الله بن عن ع ،ريريعن الجُ  ،وخالد بن عبد الله، وعبد الرحمن بن مرزوق، ويزيد بن هارون واه علي بن عاصم،فرَ -أ

  ريدة عن عائشة ~.بُ 

  هدي، عن عائشة ~.ريري، عن أبي عثمان النَّ واه عبد الحميد بن واصل، عن سعيد الجُ ورَ -ب

  ين: هَ على وجْ  عليهِ  لفَ ، واختُ وريالثَّ واه سفيان ورَ -ج

ن عبد السالم، عمان بريدة عن عائشة ~. قاله (محمد بن يوسف الفريابي، والنُّ ريري، عن عبد الله بن بُ عنه عن الجُ -

 ، وعلي بن قادم، ومخلد بن يزيد).بن محمد القرشي، وإسحاق األزرق وعمرو

  ريدة، عن عائشة ~. قاله (عبيد الله بن عبيد الرحمن األشجعي). عنه عن علقمة بن مرثد، عن ابن بُ -

  ين:هَ على وجْ  لف عليهِ ورواه كهمس بن الحسن واختُ -٣

، وجعفر بن ضر بن شميلريدة عن عائشة ~. قاله (وكيع بن الجراح، ومحمد بن جعفر، والنَّ عنه عن عبد الله بن بُ -أ

  سليمان، ومعتمر بن سليمان، وخالد بن الحارث، ويزيد بن هارون).

  ة ~. قاله (علي بن غراب).ريدة، عن أبيه، عن عائشعنه عن عبد الله بن بُ -ب
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 ٤ 

  لحديثاتخريج [ثانًيا]: 

  )األول وايةالرِّ (تخريج 

  ¬اسبي هالل الرَّ  يرواية أب

) قال: حدثنا أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي ٦١٠/ح ٤٩٥(ص» النياتيْ الغَ «أخرجه أبو بكر الشافعي في 

  أبو عبد الرحمن األسود بن عامر ولقبه شاذان، حدثنايمي، قال: مِ أسامة التَ 

يقال: و -يِّ جِ هو: إبراهيم بن عبد الله الكَ -) قال: حدثنا أبو مسلم٢٥٠٠/ح ٣/٦٦» (المعجم األوسط«والطبراني في 

  ،-هو: حفص بن عمر البصري-أبو عمر الضرير أخبرنا، قال: -يشِّ الكَ 

ريدة قال: قالت أم ، عن عبد الله بن بُ )١(-اسبييعني: الرَّ -أبو هاللاذان، وأبو عمر الضرير) قال: حدثنا كالهما (شَ 

: اللَُّهمَّ ِإنِّي ُقوِلي«يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟، قال: -قال أبو هالل أحسبه، قال عائشة- المؤمنين:

  ».َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيةَ 

  

  للحديث) ةالثاني الرِّواية(تخريج  

  ¬الوجه األول عن الجريري 

   ،-هو: ابن هارون-يزيد ثناحدَّ ) قال: ٢٥٤٩٣/ح ٢/٣١٥» (المسند«أخرجه أحمد في 

   علي بن عاصم، ثناحدَّ ) قال: ٢٥٥٠٤/ح ٤٢/٣٢١ًضا (أي» مسندال«وفي 

برقم » السنن الكبرى«)، وهو في ٤٩٩باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر (ص»: عمل اليوم الليلة«والنسائي في 

) قال: أخبرنا أبو القاسم األُْدُفوي، أيضا أخبرنا ١٤٧٧/ح ٢/٣٣٦» (مسند الشهاب«)، والقضاعي في ١٠٦٤٥(

بن عبد  ائي، وأبو جعفر الطبري) قال: أخبرنا يونسأبو الطيب الجريري، قال: أخبرنا أبو جعفر الطبري، كالهما (النس

  عبد الرحمن بن مرزوق،األعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن 

مسند «) قال: حدثنا وهب بن بقية، والقضاعي أيًضا في ٢٥٩(ص» مختصر قيام الليل«ومحمد بن نصر في 

د الرحمن بن عمر التجيبي، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن جامع، ) قال: أخبرنا عب١٤٧٤/ح ٢/٣٣٥» (الشهاب

 محمد بن أبي نعيم، كالهما (وهب بن بقية، ومحمد بن أبي نعيم) قال:ثنا حدَّ علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حدَّ قال: 

، وعبد الرحمن بن )٣(عاصم ، وعلي بن )٢(هارون أربعتهم (يزيد بن  ،-يعني: ابن عبد الله الواسطي-خالد ثناحدَّ 

                                                             

وثقه ): «٣/٥٧٤» (ميزان االعتدال«هـ). قال الذهبي في ١٦٧) أبو هالل الراسبي هو: محمد بن سليم العبدي البصري، المتوفى سنة (١(

أبو داود. وقال أبو حاتم: محله الصدق، ليس بذاك المتين. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: صدوق يرمى بالقدر. وقال ابن 

  ): صدوق فيه لين.٤٨١(ص» تقريب التهذيب«قال الحافظ في ». عدي: أحاديثه عن قتادة عامتها غير محفوظة

سطي؛ أحد األعالم، ثقة متقن، قال أحمد: حافظ متقن، وقال ابن المديني: ما رأيت أحفظ منه، ) يزيد بن هارون هو: أبو خالد الوا٢(

وقال العجلى: ثبت متعبد. قال يعقوب بن شيبة: ثقة، وكان يعد من اآلمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وقال ابن قانع: ثقة مأمون. 

  ).١١/٣٦٨هذيب التهذيب ()، ت٣٢/٢٦١هـ). ينظر: تهذيب الكمال (٢٠٦توفي سنة (

هـ). قال عنه البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال ٢٠١) علي بن عاصم هو: ابن صهيب الواسطي، أبو الحسن القرشي. توفي سنة (٣(

ط ): أُنكر عليه كثرة الغل٣/١٣٥» (ميزان االعتدال«مرة: يتكلمون فيه. وقال الدارقطني: كان يغلط ويثبت على غلطه. قال الذهبي في 

): صدوق ٤٠٣(ص» تقريب التهذيب«وقال الحافظ ابن حجر في  ).٢/٤٢» (لكاشف«وضعفه في  والخطأ مع تماديه على ذلك.

  يخطئ وُيِصّر.
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: يا ها قالتْ ريدة، عن عائشة، أنَّ ، عن عبد الله بن بُ )٦( ريريالجُ عن أبي مسعود  »٥(، وخالد بن عبد الله)٤(مرزوق 

  .»اْعُف َعنِّياللُهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعاِفَيَة فَ «إن وافقت ليلة القدر، ماذا أدعو به؟ قال: قولي:  رسول الله، أرأيتَ 

  

 )عن الجريري(الوجه الثاني 

، قال: أبي ثناحدَّ قال: سليمان بن المعافى بن سليمان،  ثناحدَّ ) قال: ٩١٥/ح ٢٨٥(ص» الدعاء«أخرجه الطبراني في 

، قال: ديهأبي عثمان النَّ ، عن سعيد الجريري، عن أبي الواصل عبد الحميد بن واصلمحمد بن سلمة، عن  ثناحدَّ 

نََّك َعُفوٌّ ُقوِلي اللَُّهمَّ إِ «رمضان، فما أقول؟ قال:  : يا رسول الله، قد حضرَ رمضان قلتُ  عائشة ~: لما حضرَ  قالتْ 

  .»ُتِحبُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعنِّي

 

 (تخريج الوجه الثالث عن الجريري)

  ¬ وريالثَّ  األول عن سفيان الطريق

)، ٥٣٣/ح ٢/١٥٤» (الدعوات الكبير«)، والبيهقي في ١٣٦٢/ح ٣/٧٤٩» (المسند«أخرجه إسحاق بن راهويه في 

أبو  ناثحدَّ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قاال:  ،) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ١٤٨(ص» األسماء والصفات«وفي 

الحسن بن علي بن عفان، كالهما (إسحاق بن راهويه، والحسن بن علي) قال: ثنا حدَّ العباس محمد بن يعقوب، قال: 

  العنقزي،عمرو ابن  ثناحدَّ 

برقم » السنن الكبرى«)، وهو في ٥٠٠باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر (ص»: عمل اليوم الليلة«والنسائي في 

  هو: ابن يزيد القرشي،-مخلد ثناحدَّ ) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: ١٠٦٤٦(

) ٢١٩٧/ح ٣/١١٨» (غيب والترهيبالتر «)، وأبو القاسم األصبهاني في ٣٠٠/ح ٢/١٥٤» (التوحيد«نده في وابن مَ 

هو: محمد بن إسحاق األصبهاني، كالهما (ابن منده، ومحمد -والدي ناأنبأقال: قال: أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب، 

، قال: صالح بن مهرانثنا حدَّ أسيد بن عاصم، قال: ثنا حدَّ بن إسحاق) قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، قال: 

  بن عبد السالم،النعمان  ثناحدَّ 

                                                             

) عبد الرحمن بن مرزوق هو: الدمشقي؛ روى عن جمع، ولم يذكروا في الرواة عنه غير سعيد بن أبي أيوب، والهيثم بن حميد الغساني، ٤(

) ولم يذكرا فيه جرًحا وال تعديًال، ذكره ٤/٢٨٧» (الجرح والتعديل«)، وابن أبي حاتم في ٥/٣٤٩» (التاريخ الكبير«وذكر البخاري في 

). وقال ١/٦٤٣): ال أعلم به بأًسا. ووثَّقه في الكاشف (٣/٩١٥» (تاريخ اإلسالم«)، وقال الذهبي في ٧/٧٧» (الثقات«ابن حبان في 

  ): مقبول.٥٠٣(ص» التقريب«الحافظ ابن حجر في 

) خالد بن عبد الله، هو: أبو محمد المزني موالهم الواسطي الطحان. ثقة ثبت من كبار العلماء وثَّقه محمد بن سعد، وأبو زرعة، وأبو ٥(

)، تهذيب التهذيب ٨/٩٩حاتم، والترمذي، والنسائي، وزاد أبو حاتم: صحيح الحديث. وزاد الترمذي: حافظ. ينظر: تهذيب الكمال (

)٣/١٠١.(  

: ثقة اختلط قبل موته بثالث سنوات، قال أحمد: كان محدث البصرة. وقال عباس الدوري، عن يحيى -هو: سعيد بن إياس-) الجريري٦(

بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: تغيَّر حفظُه قبل موته، وهو حسن الحديث. وقال النسائي: ثقة، أُنكر أيام الطاعون. وقال ابن سعد: كان 

الله، إّال أنه اختلط في آخر عمره. قال العجلي: بصري ثقة، واختلط بآخرة، َروى عنه في االختالط: يزيد بن هارون، وابن  ثقة إن شاء

المبارك، وابن أبى عدى، وكل ما روى عنه مثل هؤالء الصغار فهو مختلط، إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة، والثَّوري، وشعبة، وابن علية. 

  ).٤/٥)، تهذيب التهذيب (١٠/٣٣٨هم سماعا منه، قبل أن يختلط بثمان سنين. ينظر: تهذيب الكمال (وعبد األعلى من أصح
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) قال: أنبأنا أبو سهل بن أبي القاسم بنيسابور، ٢١٩٧/ح ٣/١١٨» (الترغيب والترهيب«وأبو القاسم األصبهاني في 

قال: أنبأنا أبو طاهر الزيادي، قال: أنبأنا محمد بن الحسين القطان، قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: 

  محمد بن يوسف الفريابي، ثناحدَّ 

) قال: أخبرنا أبو محمد التجيبي، قال: أخبرنا ابن األعرابي، ١٤٧٤/ح ٢/٣٣٥» (مسند الشهاب«والقضاعي في 

  علي بن قادم، أخبرناقال: أخبرنا أبو سعيد الحارثي، قال: 

  .معلًقا إسحاق األزرقواية ن رِ ) مِ ١٥/٨٨» (العلل«الدارقطني في  وأورده

ستتهم (عمرو ابن العنقزي، ومخلد بن يزيد، والنعمان بن عبد السالم، ومحمد بن يوسف، وعلّي بن قادم، وإسحاق 

سفيان، عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، إن أنا وافقت ثنا حدَّ األزرق) قال: 

   .»ُقوِلي اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي«ليلة القدر أو رأيت، ما أسأل الله عز وجل؟ قال: 

  

  ¬ وريالثَّ  الثاني عن سفيان الطريق

  )، ٢٦٢١٤/ح ٤٣/٢٧٧» (المسند«في  أحمدأخرجه 

برقم » السنن الكبرى«)، وهو في ٥٠٠إذا وافق ليلة القدر (ص باب ما يقولُ »: عمل اليوم الليلة«والنسائي في 

   العباس بن عبد العظيم، أخبرنا) قال: ١٠٦٤٧(

   أبو بكر بن أبي النضر، أخبرنا) قال: ٤٣/ح ١/٦٦» (المسند«وأبو يعلى في 

ال: أخبرنا أبو ) ق١٩٤٢/ح ١/٧١٢كتاب الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح والذكر (»: المستدرك«والحاكم في 

   أبو بكر بن أبي العوَّام الرياحي، ثناحدَّ بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي، قال: 

  حجاج بن يوسف الشاعر، أخبرناقال: ري، بَ ) قال: أخبرنا الغُ ١٤٧٨/ح ٢/٣٣٦» (مسند الشهاب«والقضاعي في 

خمستهم (أحمد بن حنبل، والعباس بن عبد العظيم، وأبو بكر بن أبي النضر، وأبو بكر بن أبي العوَّام، وحجاج بن  

  ،-هو: هاشم بن القاسم-أبو النضر ثناحدَّ يوسف) قال: 

  وب،فرات بن محب ثناحدَّ محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا حدَّ ) قال: ٢٨٥(ص» الدعاء«وأخرجه الطبراني في 

يدة، عن ر رثد، عن ابن بُ األشجعي، عن سفيان، عن علقمة بن مَ  ثناحدَّ كالهما (أبو النضر، فرات بن محبوب) قال: 

ُفوٌّ ُتِحبُّ ُقوِلي اللَُّهمَّ ِإنََّك عَ «بما أدعو؟ قال:  القدرِ  ليلةَ  إن أدركتُ  : يا رسول الله، أرأيتَ قالت: قلتُ  ~عائشة 

  .»اْلَعْفَو فَاْعُف َعنِّي

  عند النسائي والحاكم تسمية ابن بريدة: سليمان. وقعَ : تنبيه

  

  للحديث) ةِ الثالث الرِّوايةِ (تخريج 

  ¬كهمس بن الحسن  الوجه األول عن 

   النضر بن شميل، ثناحدَّ : ) قال١٣٦١/ح ٣/٧٤٨» (المسند«أخرجه إسحاق بن راهويه في 

   محمد بن جعفر، ثناحدَّ ) قال: ٢٥٣٨٤/ح ٤٢/٢٣٦» (المسند«وأحمد بن حنبل في 

كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية »: السنن«)، وابن ماجة في ٢٥٧٣٩/ح ٤٢/٤٨٣(المسند أيًضا وفي 

هو: -وكيع ثناحدَّ ) قال: علي بن محمد، كالهما (أحمد بن حنبل، وعلي بن محمد) قال: ٣٨٥٠/ح ٢/١٢٦٥(

  ،-ابن الجراح
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فضائل «)، وفي ٣٤٢٦/ح ٥/٢٨١» (شعب اإليمان«)، والبيهقي في ٢٥٤٩٦/ح ٤٢/٣١٧» (المسند«وفي 

الحسن ثنا حدَّ ) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: ٢٥٧(ص» األوقات

  هارون، يزيد بن ثناحدَّ بن مكرم، كالهما (أحمد بن حنبل، والحسن بن مكرم) قال: 

باب ما يقول إذا »: عمل اليوم الليلة«)، والنسائي في ٣٥١٣/ح ٥/٤١٦أبواب الدعوات (»: السنن«والترمذي في 

» عمل اليوم والليلة«)، وعنه ابن السني في ١٠٦٤٢برقم (» السنن الكبرى«)، وهو في ٤٩٩وافق ليلة القدر (ص

   ،-بن سليمانوهو ا-جعفر ثناحدَّ ) قاال: قتيبة بن سعيد، قال: ٦٩٠(ص

برقم » نن الكبرىالسُّ «)، وفي ٤٩٩(ص القدرِ  ليلةَ  ما يقول إذا وافقَ  بابُ »: عمل اليوم والليلة«والنسائي أيًضا في 

  ،-هو: ابن الحارث البصري-خالد ثناحدَّ  :) قال: أخبرنا اسماعيل بن مسعود، قال١٠٦٦٥(

 األعلى،) قال: أخبرنا محمد بن عبد ١٠٦٤٣برقم (» نن الكبرىالسُّ «في ، و »عمل اليوم والليلة«والنسائي أيًضا في 

  ،-هو: ابن سليمان التيمي-المعتمر ثناحدَّ  :قال

، وخالد ليمان، والمعتمر بن س(النظر بن شميل، ومحمد بن جعفر، ووكيع، ويزيد بن هارون، وجعفر بن سليمان سبعتهم

ليلةَ القدر،  يلةل أيّ  : يا رسول الله، إن علمتُ عائشة، قالت: قلتُ ريدة، عن بن الحارث) عن كهمس، عن عبد الله بن بُ 

  ».اللَُّهمَّ ِإنََّك ُعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي«فيها؟ قال قولي:  ما أقولُ 

شيء لها في  ، وال أصل»ريمكَ «زيادة: » ُعُفوٌّ «وقع في سنن الترمذي بعد قوله: «: ¬ األلباني الشيخُ  قالَ : فائدة

ا لم همن بعض الناسخين أو الطابعين؛ فإنَّ  درجةٌ ها مُ من المصادر المتقدمة، وال في غيرها ممن نقل عنها، فالظاهر أنَّ 

  يرها. ، وال في غللمباركفوري» تحفة األحوذي«شرح  التي عليها» سنن الترمذي«ترد في الطبعة الهندية من 

تيبة هما قُ يالنسائي في بعض رواياته أخرجه من الطريق التي أخرجها الترمذي، كالهما عن شيخ ؤكد ذلك: أنَّ ا يُ وإن ممَّ 

  .)٧(انتهى »بن سعيد بإسناده دون الزيادة

في  يادةِ الزِّ  ى تلكَ عل لم أقفْ و  ،يقةٍ تِ طيِّة عَ على أصول خَ  طبعات عدة الترمذي اآلنسنن  تطُبع ؛ فقدْ كذلكهو  قلت: و 

  .سخ الترمذي، وهي أوثق نُ /أ)٢٤٠روخي (قفي نسخة الكَ كذلك  ةموجودليس  يهو  ،هامن أيٍّ 

  

  ¬الوجه الثاني عن كهمس بن الحسن 

  )، ولم أقف على ذلك عند غيره.١٥/٨٩» (العلل«في ¬ ما أورده الدارقطني لم أقف عليه من هذا الوجه؛ وإنِّ 

فأما كهمس فرواه علي بن : «)١٥/٨٩» (العلل«في دارقطني القال  ؛تفرَّد بهذا الوجه في الحديثاهر أنَّه قد والظَّ 

ن ابن بريدة، والصحيح ع م في قوله عن أبيه.هِ وَ ...، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن عائشة وَ غراب

  انتهى. »عن عائشة

                                                             

  ).١٠١٢-٧/١٠١١» (السلسلة الصحيحة) «٧(
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  الثَّاِني طلبُ المَ 

  اإلسنادِ  شجرةِ  رسمُ               
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  الَمطلُب الثَّالث

واياِت الَّتي ُروي بِها الحديث والترجيِح بيْنَهاالنَّظُر فِي    الرِّ

وايات التي ُروي بها الحديث ذكرُه من ما سبَق  بعدَ  ، انيدهأسالتي عليها أغلب  هِ مدارتِ  ، واستخراجتخريج الرِّ

  ُح لنا ما يلي:يتَّض

  :أوجه أربعةردُّها إلى ي بها الحديث عن عبد الله بن بريدة مَ روِ لمَ أنَّ الوجوه ا: أوًال 

  ريدة عن عائشة ~.سليمان بن بُ -ريدة عن عائشة ~.               بعبد الله بن بُ -أ

  ~. أبي عثمان النهدي عن عائشة-ريدة عن أبيه عن عائشة ~.     دعبد الله بن بُ -ج

من مسند عبد الله بن  فجعلوه عن سفيان من الثقاتِ  فيه، فرواه جمعٌ  وريالثَّ سفيان على لف الوجه (ب) قد اختُ  أنَّ : ثانًيا

   .ةريدعن ابن بُ  ،علقمة بن مرثدعن  ،بيد الله األشجعي فقال عن سفيانريدة عن عائشة ~، وخالفهم عُ بُ 

جماعة، ن ِقبل ولَف فيه مِ ه قد خُ  أنَّ في سفيان كتابًا إالَّ  الناسِ  قاد من أثبتِ ه النُّ هو وإن عدَّ ف؛ فيها نظرٌ  هنا ومخالفة األشجعي

عمان بن عبد السالم، وإسحاق األزرق، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعمر بن العنقزي وهؤالء من الثقات األثبات، النُّ  :فيهم

اص وري، ومحمد بن يوسف الفريابي له اختصه على مذهب الثَّ قَّ وهو ممن تف ،عبد الرحمن بن مهدي عمان من أقرانِ والنُّ 

  الرُّفعاء.  من أصحابه ودٌ أيًضا بحديث الثوري، وهو معدُ 

ن األشجعي مِ  مٌ هْ ت وَ مثَ  فيد أنَّ اجتماعهم يُ   أنَّ ، إالَّ من رواية األشجعي عنهُ  أنزلَ وري الثَّ روايتهم عن  توإن كانوهؤالء جميًعا 

  .)٨(»وينفرد غربيُ  :بن حبان في الثقات وقالا وذكرهُ : «في ترجمة األشجعييما وقد قال الحافظ ابن حجر  سِ فيه؛ َال 

روي يَ  ؛من األشجعيبيد الرحبيد الله بن عُ عُ « :في األولى فقالمرتين؛  »الثقات«كتاب  ابن حبان األشجعي في ذكر: قلتُ 

د ببيد الله بن عَ عُ باسم:  لكن ثانًيا . ثم أعاده)٩( »...روى عنه أهل الكوفة ،وريوكان راويا للثَّ  ،عن إسماعيل بن أبي خالد

   .)١٠(»ويتفرد غربُ يُ  ؛وى عنه أهل العراقرَ  ،وريالثَّ روي عن يَ «؛ فقال: الرحمن األشجعي

ي تصحيف؛ إْذ لم أقف على َمن اسمه عبيد لله بن عبد الرحمن األشجعالفيه  والثاني وقعَ مكرٌر، اسٌم واحد  نَّهماأوالظَّاهر 

وبدر ، )١٣(والذهبي، )١٢(ي، والباجِ )١١(على أنَّ بعض َمن َترجم له كالخطيب البغدادي غير األشجعي هذا، وريالثَّ يروي عن 

   .»بيد الله بن عبيد الرحمن وقيل: ابن عبد الرحمنعُ «اسم أبيه فقالوا:  اوغيرهم؛ قد ذكرو ، )١٤(الدين العيني

/ح ٥/٢٥٩( ي السننالترمذي فأخرج فقد  ؛لم ينفرد به »يُغرب ويتفرد«ابن حبان في األشجعي أنَّه  على أيَِّة حاٍل فقولُ و 

 جم يل ىل مل خل{قال: لمَّا َنزلْت  مرفوًعا، علي بن أبي طالببسنده إلى  وريالثَّ عن  ) من طريق األشجعي٣٣٠٠

 ،غريب حسنٌ  هذا حديثٌ «: الترمذي قال. »...الحديثرىما تَ : قال لي النبي  ،}جن يم ىم مم خم حم

   .»عرفه من هذا الوجهما نَ إنِّ 

                                                             

  ).٧/٣٥» (تهذيب التهذيب) «٨(

  ).٧/١٥٠» (الثقات) «٩(

  ).٨/٤٠٣» (الثقات) «١٠(

  ).١٢/١٣( »تاريخ بغداد«) ١١(

  ).٢/٨٩٠( »التعديل والتجريح«) ١٢(

  ).٧/٤٥٤( »سير أعالم النبالء«)، ١/٢٢٧( »تذكرة الحفاظ«) ١٣(

  ).٢/٢٧٩) مغاني األخيار (١٤(
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 رسولِ  ا عندَ ، قال: كنَّ ك البن م أنسمن حديث  فقد أخرجَ ) ١١٥٨٩/ح ١٠/٣٢٦( سائي في السنن الكبرىالنَّ  هُ ومثل

ير غ وى هذا الحديث عن سفيانَ ا رَ أحدً  ما أعلمُ «قال:  .»...الحديثَهْل َتْدُروَن ِممَّا َضِحْكتُ «، فقال: ، فضحكَ  الله

  .»غريب، والله أعلم األشجعي، وهو حديثٌ 

َمْن « قال: عمَّار بن ياسر المرفوع أنَّ النبي  حديثَ  حيُث أخرج) ٤/٣٧٨وكذا أبو نعيم األصبهاني في حلية األولياء (

أخرج . و » األشجعيا إالَّ دً عنه مجرَّ  وحبيب، لم يروهِ وري الثَّ من حديث  غريبٌ «: قالثم . »...الحديثَضَرَب َمْمُلوَكُه ظَاِلًما

قال:  .»...الحديثه تزوجهاوأنَّ  ،هامرأتَ  فارقَ  عن رجلٍ  رجلٌ  ه سألهُ أنَّ « :عبد الله بن عمرَ  حديثِ  من) ٧/٩٦في (أيًضا 

  من حديث ابن عمر أنَّ النبي) ٧/١٣٧. وأيًضا في (» من حديث األشجعيلم نكتبه إالَّ  ،وريالثَّ من حديث  غريبٌ «

به عنه  دَ تفرَّ  ،وريالثَّ ث من حدي غريبٌ «. قال: »...الحديثَكاَن النَّاُس يـَُعوُدوَن َداُوَد َعَلْيِه السََّالُم َيظُنُّوَن ِبِه َمَرًضا«قال: 

  ، انتهى.»األشجعي

ينطبق هنا ؛ قد ةِ قع له فيها التفرد مع الغرابووَ  وريالثَّ عن  ها األشجعيروييَ في بعض األحاديث التي  األئمةُ  حكاهُ وهذا الذي 

 هِ روايتِ  على خالفِ  قاتِ واة الثِّ  ُيخطئ، واجتماع الرُّ ن الزمه أالَّ فليس مِ  اثبتً  األشجعي وإن كان ثقةً  أنَّ  ؛ ذلكَ الروايةِ  على تلكَ 

  على خطئه هنا، والله أعلم. دليلٌ 

يما ال سِ  ،الصواب المحفوظ هو-~ رويه عن عبد الله بريدة عن عائشةالذي يَ -ل عن سفيانالوجه األوَّ  نَّ وعلى هذا فإ

، واختلف وريلثَّ اريري فرواه عنه الجُ ا فأمَّ «األشجعي اإلمام الدارقطني فقال:  على روايةِ  هذه الروايةِ  إلى ترجيحِ  وقد ذهبَ 

فرواه عن  :وخالفه األشجعي .ريدة، عن عائشةريري، عن عبد الله بن بُ ، عن الجُ وريالثَّ عنه؛ فقال إسحاق األزرق: عن 

  . )١٥(»رثد، عن عائشة. وقول األزرق أصح، عن علقمة بن مَ وريالثَّ 

  ه.روايتَ  حَ فقد رجَّ  إسحاق األزرق؛ ومع ذلكَ  األشجعي غيرَ  ن خالفَ الدارقطني لم يذكر فيمَ  أنَّ  يجدْ  والمتأملُ 

  اثنان: ه واه عنرَ  ه قدْ أنَّ  وذلكَ  ؛هنا في رواية األشجعي قد اخُتلف في تسميِتهِ  سليمانَ إنَّ  ثمَّ 

ابن  ووثَّقه ،ولم يذكر فيه جرًحا وال تعديًال  )١٦(ابن أبي حاتم وفي؛ ترجمهُ : فـَُراُت بن محبوٍب، وهو: أبو بحر الكُ األول

في حديث:  مَوَوهِ ا، ال بأس به، كان كوفي� «وقال الدارقطني: ، -على توثيق ابن حبان كأَ ه اتَّ وكأنّ -)١٨(الهيثميو  ،)١٧(حبان

  .هِ ريدة في روايتِ وهو لم يسمِّ ابن بُ  .)١٩(»ًضا...الحديثالقرآن غَ  قرأَ من َسرّه أن يَ 

لعظيم، وأبو بكر بن عباس بن عبد اعنه ؛ فرواه عليه في تسمية ابن بريدةد اختلف ضر هاشم بن القاسم، وق: أبو النَّ الثاني

سف الشاعر، ولم بن يو  ، وحجاجُ ضرِ أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن النَّ عنه ريدة: سليمان. ورواه يا ابن بُ سمَّ ؛ فامأبي العوَّ 

  وا ابن بريدة فيه. يسمُّ 

فقد  ؛إليه وايةُ رِّ ت الرادهم بابن بريدة هنا، فإن كان هو سليمان وصحَّ في الوقوف على مُ  نافيدمثل هذا الخالف يُ  وتحريرُ 

ه فقد جاء كان عبد الل  وسليمان من عائشة، بخالف ما ل قاد في سماعِ لم يتكلم أحد من النُّ  سِلَم من القول باالنقطاع، إذْ 

  ي. تمنها كما سيأ التصريح بنفي سماعهِ 

                                                             

  ).١٥/٨٨» (علل الدارقطني) «١٥(

  ).٧/٨٠» (الجرح والتعديل) «١٦(

  ).١٢/ ٩» (الثقات« )١٧(

  ).٢٨٨/ ٩» (مجمع الزوائد) «١٨(

  ).١٨٤/ ١» (علل الدارقطني) «١٩(
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أحمد  السنةِ  أهلِ  إمامُ  ءِ ، وفي هؤالتسميةٍ  عنه من غيرِ  ووهُ رَ قهم قد ثَ أكثرهم وأوْ  أنَّ  يجدْ  ضرِ عن أبي النَّ  هنا في الرواةِ  اظرُ والنَّ 

أبو النضر على  بن يوسف الشاعر، وقد تابعَ  وهو: حجاجُ  حافظٌ  : أبو بكر، وانضاف إليهما ثقةٌ ضرِ أبي النَّ  بن حنبل، وحفيدُ 

   . دة بسليمانيتسمية ابن بر  مبعد قولالي تقوِّ معة تبن محبوب، فهذه األدلة مجفـَُراُت  ذلكَ 

 ي وغيره، وقد جاء من طريق أخيه عبد الله وهيوابن بريدة هذا هو: سليمان، كما جزم به المزِّ «ابن عالن قال:  بيَد أنَّ 

  . )٢٠(»أشهر...وساق رواياته إلى عبد الله

ه. وقد : رواية أخيه عبد الل-كرَ كما ذَ -األشهر إنَّ  ؛ ثمَّ ي لم أجد له دليًال عن الحافظ المزِّ  : وهذا الجزم الذي حكاهُ تُ قل

فكان مما  ،ريدةبُ  اوي عن األشجعي بسليمان بنالرَّ  بعد ما ذكر تعيينَ  »السلسلة الصحيحة«في ¬ األلباني الشيخ  هبعقَّ ت

ريدة، وكذلك تسمية ابن بُ  ) من الطريق المذكورة دونَ ٦/٢٥٨(-في المسند-الحديث اإلمام أحمد أخرجَ  على أنَّ : «...قاله

 »لمسليمان شاذ. والله أع ذكرَ  عبد الله، وأنَّ  الحديث حديثُ  فيبدو لي أنَّ  ؛)١٢٢٨-٢/٩١٦» (الدعاء«رواه الطبراني في 

  .)٢١(انتهى

ذكره و ن عائشة، عن عبد الله بن بُريدة عواه األكثرون عنه قد اخُتلف على كهمس بن الحسن فيه؛ فرَ الوجه (ج)  أنَّ  :ثالثًا

قد تفرَّد به  مردوٌد؛ إذْ وهذا األخير معلًقا عن علي بن غراب، عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. ¬ الدارقطني 

 عليهِ  ةدالة والضبط، فروايتهم مقدمبن غراب مخالًفا بذلك الثقات األثبات من أصحاب كهمس، وهو ُدونهم في الع عليّ 

فأما كهمس فرواه علي بن غراب ...، عن كهمس، عن عبد «فيها إمام كالدارقطني فقال: ، فكيَف وقد رماُه بالَوْهم لذلك

  .)٢٢(تهىان» ريدة، عن عائشةعن ابن بُ  :والصحيح م في قوله عن أبيه.هِ وَ الله بن بريدة، عن أبيه، عن عائشة وَ 

قال البغوي: حدثني «عالء الدين مغلطاي: ريدة عن أبيه؛ قال الحافظ بعض األئمة في رواية عبد الله بن بُ قْد تكلَم  تنبيه:

ن علي وحدثني محمد ب«قال البغوي:  .»الله من أبيه شيئا؟ قال: ما أدري َسمع عبدُ  :أبا عبد الله نبل قال: سألتُ حَ 

ف وضعَّ دة عنه، ريعن بُ  ىرو ما يُ  عامةَ  ،الله من أبيه شيئا؟ قال: ما أدري سمع عبدُ  :ألبي عبد الله : قلتُ زجاني قالَ وْ الجَ 

بل جزم بأنه لم  انتهى. فيه إشعار »وعمران ،وسمع سمرةُ  ،ريدة عن أبيهعبد الله بن بُ «قال البخاري في التاريخ: . »حديثه

  . )٢٣(انتهى كالم مغلطاي ،»سمع منهيَ 

عبد الله عن أبيه  وىسمعا من أبيهما، وفيما رَ ليمان، ولم يَ من سُ  وقال إبراهيم الحربي: عبد الله أتمّ «قال الحافظ ابن حجر: 

  . )٢٤( »احديثً  أحاديث منكرة، وسليمان أصحُّ 

في خالفة  وفي أبوهُ تُ الفة عمر، و لون من خِ سنين خَ  لثالثِ  ُولدَ  اللهِ  عبدُ فسلَّم بها؛ عدم سماعه من أبيه ليس مُ  : ومسألةُ قلتُ 

سنة)، فكيف َيموت والده وهو لم  ٤٨آنذاك (عبد الله  ، وكان عمرُ )٢٥(هـ) ٦٣سنة ( موَته بعضهم يزيد بن معاوية، وأرَّخَ 

  شيًئا؟منه يسمع 

                                                             

  ).٤/٣٤٦» (الفتوحات الربانية« )٢٠(

  ).٣٣٣٧/ح ٧» (السلسلة الصحيحة) «٢١(

  ).١٥/٨٩» (علل الدارقطني) «٢٢(

  ).٧/٣٥٧» (إكمال تهذيب الكمال) «٢٣(

  ).٥/١٥٨» (تهذيب التهذيب) «٢٤(

)، اإلصابة في تمييز ٤/٥٥)، تهذيب الكمال (٧١/٣٧٨)، تاريخ دمشق البن عساكر (٧/٦) ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد (٢٥(

  ).١/٤١٨الصحابة (
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ذا أخرج حديثه على هو  ؛صين، وَسُمرة بن جندبحُ َسماع عبد الله ِممَّن هو أقدم موتًا من أبيه، كعمران بن ال ْف إلى ذلكَ ضِ 

  . )٢٩(وابن حبان، )٢٨(، وابن خزْيمة)٢٧(، ومسلم)٢٦(في كتبهم كالبخاري حةَ اشترطوا الصِّ  ِممَّنبعض األئمة 

، )٣١(»سنن الترمذي«، و)٣٠(»سنن أبي داود«ه من أبيه في مواضع كثيرة في كتب الحديث، منها: أيًضا سماعُ  وقد ثبتَ 

   ، وغيرها.)٣٤(، ومسند أحمد في مواضع كثيرة منه)٣٣(»سنن ابن ماجة«، و)٣٢(»سنن النسائي الكبرى«و

والشيخ مبارك الهاجري في كتابه )، ٦/٩٨٠» (السلسلة الصحيحة«في إثبات ذلك في ¬ الشيخ األلباني  وقد أطالَ 

  إن شئَت.  مافراجعه) ٥٠٥(ص »التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة«

   ِعلتان: الوجه (د) في سنده أنَّ  رابًعا:

بن محمد بن أحمد  بقال ابن َعدي في ترجمة أبي الطيِّ ؛ منه شيًئاه ولم يسمع ليمان بن المعافي يرويه عن أبيسُ  األولى:

الحافظ ابن ه وأقرَّ  .)٣٥(، انتهى»اشيئً  أبيهِ  من ولم يكن سمعَ  ،مل سليمان هذا على الرواية عن أبيههو الذي حَ «: عيسى

ه عن أبيه هذا تكون روايتُ  فعلى«: الذهبيقال  .)٣٦(»ان يقولون ذلكبرأس العين وحرَّ  بلدهِ  مشايخَ  سمعتُ «: ، وزادَ حجر

   .)٣٧(»جادةوِ 

 ،)٤٠(، وابن أبي حاتم)٣٩(، ومسلم)٣٨(رجم له البخاريتَ  وهو في ِعداد مجهولي الحال؛ فقد واصل عبد الحميد بنالثانية: 

 ن شأنِ م ابن حبان بتوثيقه ال يرفعُ  وتفرُّد .)٤١(ابن حبان توثيق سوى له على توثيقٍ أقْف ولم ، م يذكروا فيه حرًجا وال تعديًال ول

عن  ،ريريعن الجُ  ،د به أبو واصل عبد الحميد بن واصلفرَّ تَ «يما وهو قد انفرد بهذا الخبر؛ قال الدارقطني: ال سِ  ،جلِ الرَّ 

  .)٤٢(»دينَّهأبي عثمان ال

عبد  :واصل واه ابنُ ورَ «فقال:  الدارقطني حَ كما صرَّ  فيه قد وِهمَ و  فكيفَ  يما عند المخالفة،ال سِ  وتفرُّد مثله غير محتمل

  .)٤٣(»فيه فقال: عن الجريري، عن أبي عثمان النهدي، عن عائشة مَ هِ وَ الحميد، عن الجريري، فَـ 

  دَّها.جُب رَ و ف هذِه الّرِواية ويُ ُيضعِ  ذلكَ فكلُّ 

                                                             

  ).٤٤٧٣)، (٤٣٥٠) صحيح البخاري برقم (٢٦(

  ).١٨١٤)، (٧٩٣) صحيح مسلم برقم (٢٧(

  ).٥١١/ح ١/٢٥٧)، و(١٢/ح١/٩) صحيح ابن خزيمة (٢٨(

  ).١٤٩٢/ح٤/٣٥٩)، و(٦٩٩/ح٢/٤٧٣) صحيح ابن حبان (٢٩(

  ).٢٥٧٢) حديث رقم (٣٠(

  ).٣٦٨٩) و(٣٦٩٠) حديث رقم (٣١(

  ).٨٤٠٢) حديث رقم (٣٢(

  ).٣٦٠٠) حديث رقم (٣٣(

  ) وغيرها.٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٥٣، ٥/٣٤٧) ينظر: (٣٤(

  ).٧/٥٦٢» (الكامل في ضعفاء الرجال) «٣٥(

  ).٤/١٧٧» (لسان الميزان) «٣٦(

  )٢/٢٢٣» (ميزان االعتدال) «٣٧(

  ).٦/٤٥» (التاريخ الكبير) «٣٨(

  ).٢/٨٦٩» (الكنى واألسماء) «٣٩(

  ).٦/١٨» (الجرح والتعديل) «٤٠(

  ).٦/٢٠٦» (الثقات ممن لم يقَع في الكتب الستة«)، وتبعه ابن ُقْطلوبغا في ٥/١٢٦» (الثقات«) فقد ذكره في كتابه ٤١(

  ).٥/٥٤٥» (أطراف الغرائب واألفراد) «٤٢(

  ).١٥/٨٩» (علل الدارقطني) «٤٣(
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ه كهس بن ابعه عليالجريري وقد ترق صحيحة ثابتة عن واية، وقد جاء من طأّن الوجه (أ) هو األشهر في هذا الرِّ  خامًسا:

لذا أرجو  ؛~ ، ووافقهما أبو هالل الراسبي في الّرِواية عن عبد الله بن بريدة عن عائشةالحسن من طريق الثقات العدول

ريدة، بن بُ الصحيح عن ا« قال:فاإلمام الدارقطني  حهُ الثابت في هذه الرواية، وهذا الذي رجَّ  الصحيحُ  كون هو الوجهُ يأن 

  .)٤٤(»عائشةعن 

    

                                                             

  ) المرجع السابق.٤٤(
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  المْطلُب الرابع

  افيه تصحيًحا وتضعيفً  واألئمةِ  وايةِ الرِّ  اد عصرِ قَّ نُـ  أقوالِ  الحكم على الحديث في ضوءِ 

 الحكم عليه فيما يلي:  صُ لخِّ ق التي رُوي بها، أُ والطر  للحديثِ  السابقةِ  عد الدراسةِ ب

-ي هذا الحديثف وهي المشهورة أيًضا-المحفوظةالصحيحة  وايةَ الرَّ  ت معنا يجد أنَّ الحديث التي مرَّ  إلى طرقِ  اظرَ النَّ  إنَّ -١

  ال رجالهما ثقات، وقد تابع بعضهم بعًضا. ريري، وكهمس بن الحسن، وكِ ها على سعيد بن إياس الجُ دارُ مَ 

ريري؛ قال واية عن الجُ ي الرِّ فن المتقدمين سفيان مِ  واة عنه، ومعلوٌم أنَّ وري للرُّ بمتابعة الثَّ إليه م ريري قد َسلِ طريق الجُ  أنَّ -٢

ارك، وابن وى عنه في االختالط: يزيد بن هارون، وابن المبريري: بصري، ثقة، واختلط بآخرة رَ بن إياس الجُ  سعيدُ «العجلي: 

ما الصحيح عنه: حماد بن سلمة، وإسماعيل ابن علية، وعبد األعلى وى عنه مثل هؤالء فهو مختلط، إنَّ أبي عدي وكلما رَ 

  . )٤٥(»منه قبل أن يختلط بثمان سنين، وسفيان الثوري، وشعبة صحيح صحهم سماًعا، سمعَ ن أمِ 

سنة اثنتين وثالثين، ومات أيوب زمن  كان يقول اختلط قبل الطاعون، والطاعون كانَ   :قال كهمس«وقال ابن عدي: 

فَمن سمع عنه قبل االختالط؟ قال: بن أبي مريم: اريري أكبر من أيوب وأكبر من خالد، قال له والجُ  :الطاعون، قال

  .)٤٦(»وريبن المفضل، والثَّ  إسماعيل، وبشرُ 

عبد الله  ؛يلراسِ لها مَ كُ   هذهِ «~، فقال:  عبد الله بن بريدة وعائشة اإلمام الدارقطني الحديث باالنقطاع بينَ  قد أعلَّ -٣

، والدكتور )٤٩(الشيخ مقبل الوادعيو  ،)٤٨(غالب كتبهفي  الحافظ البيهقي عهُ بِ . وتَ )٤٧(»اسمع من عائشة شيئً ريدة لم يَ بن بُ 

  ، وغيرهم.)٥٠(ماهر ياسين الفحل

  الحديث، ومنهم: وا إلى تصحيحِ دُ مِ جمٌع من األئمة فعَ  في ذلكَ  قد خالفَ -٤

  .)٥٤(، وابن عبد الهادي)٥٣(، وابن دقيق العيد)٥٢(. وأقّره المنذري)٥١(»صحيح حسنٌ  هذا حديثٌ «الترمذي:  قالَ -أ

، )٥٦(. ووافقه الذهبي كما نقل الشيخ األلباني)٥٥( »الشيخين، ولم يخرجاه هذا حديث صحيح على شرطِ «قال الحاكم: -ب

-ه كتاب النكاحقلم منه، وصواب وهذا سبقُ -البيهقي جزم في كتاب الطالق فإنَّ  ؛وفي ذلك نظر«قال: فابن عالن به وتعقَّ 

  .)٥٧(»يسمع من عائشةريدة لم عبد الله بن بُ  نن بأنَّ من السُّ 

                                                             

  ).١٨١(ص» الثقات) «٤٥(

  ).٤/٤٤٤» (الكامل في ضعفاء الرجال) «٤٦(

  ).٣٥٥٧/ح٤/٣٣٥(» السنن) «٤٧(

هذا منقطٌع؛ ابن بريدة لم َيسمع ِمن «) وقال فيه: ١٠/٤٨» (معرفة السنن واآلثار«)، وفي ٧/١٩٩٠» (السنن الكبرى«) فذكره في ٤٨(

  ) بإسناده عنه به.٦/٥٥» (الخالفيات«ونقله في ». وغيره عنه-يعني: السُّلمي-عائشَة، قالُه الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن

  ).٤٥٩(ص» أحاديث معلَّة ظاهرها الصحة) «٤٩(

  ).٢٧٦(ص» بلوغ المرام«) تحقيق ٥٠(

  ).٥/٤١٦» (سنن الترمذي) «٥١(

  ).٤/١٨٣» (الترغيب والترهيب) «٥٢(

  ).١/٣٦٤» (اإللمام بأحاديث األحكام) «٥٣(

  ).١/٣٨٢» (المحرر في الحديث) «٥٤(

  ).١/٧١٢» (المستدرك على الصحيحين) «٥٥(

  ).٧/١٠١٠» (يحةالسلسلة الصح) «٥٦(

  ).٤/٣٤٦» (الفتوحات الربانية) «٥٧(
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بن بريدة هو: ا التصريح في رواية الحاكم أنَّ  جاءواية هنا عبد الله؛ وليس كذلك، فقد الرِّ أنَّ الذي في هذا على اعتبار  :قلتُ 

به ابن عبد مسلم، ولهذا تعقَّ  ما هو من أفرادِ ليس من رجال البخاري وإنَّ  سليمانَ  سليمان؛ ومع هذا فهو ُمتعقب أيًضا، إذ أنَّ 

  . )٥٨(»نظرٌ  الحاكم قولوفي «الهادي فقال: 

هو: -حيحفي الصالذي أي: -وابن بريدة: «قال الحافظ ابن حجرشيًئا؛  ج عن سليمانَ إالَّ ألن البخاري لم ُيخّرِ  ذلكَ وما 

  .)٥٩(»ج البخاري عن أخيه سليمان شيًئاخّرِ عبد الله، ولم يُ 

ث هذا حدي«في قسم األحاديث الحسان في ليلة القدر، وقال:  »السنةمصابيح «و محمد البغوي في وذكره أب-ت

  .)٦٠(»صحيح

~ عن عائشة  ؛وغيرها ،وابن ماجه ،والنسائي ،الصحيحة في كتب الترمذي وينا باألسانيدِ رُ «فقال:  النوويحه وصحَّ -ج

  .)٦١(»الحديث قالْت...وساقَ 

  ، وغيرهم.)٦٤(والشيخ سليم الهاللي ،)٦٣(األرناؤوطب ي، والشيخ شع)٦٢(حه الشيخ األلبانيوكذا صحَّ -د

  

  ة جميعهم في ذلك ما يلي: جَّ وحُ 

  قات العدول كما سبق بيانه. الحديث جاء من طريق الثِّ  : أنَّ أوًال 

 من عائشة ه~، وعاصرها، وهو ليس ممن ُوصَف بالتدليس؛ فسماعُ  عائشةَ  زمنَ  ريدة قد عايشَ عبد الله بن بُ  : أنَّ ثانًيا

عشرة،  مسِ خ سنةَ  ريدة ولدَ بُ  ابنُ «ماع؛ قال ابن التركماني: تقتضي السَّ  ةالمعاصر  على مذهب َمن يقول إنَّ  ممكنٌ  ~

تصال، مكان اللقاء والسماع يكفي لالإ المتفق عليه إنَّ  كتابه: إنَّ   ، وقد ذَكر مسلم في مقدمةِ من الصحابةِ  جماعةً  وسمعَ 

ح بسماعه صرَّ  الكمالِ  صاحبَ  على االتصال، على أنَّ  ه عنها محمولةٌ وايتُ من عائشة، فرِ ريدة في إمكان سماع ابن بُ  وال شكَّ 

  .)٦٥(»منها

: قلتُ : «قالَ  ؛~» هذه كلها مراسيل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة«وقال الحافظ ابن حجر معّقًبا على قول الدارقطني: 

أن يكون  ى ذلكَ بهذا اإلسناد؛ ومقتضَ  القدر، من رواية جعفر بن سليمان ه عن عائشة في القوِل ليلةَ ح له الترمذي حديثُ صحَّ 

  . )٦٦(»منها، ولم أقف على قول أحد وصفه بالتدليس سمعَ 

 وقد كنتُ «، فقال: ~ كر إعالل الدارقطني والبيهقي له باالنقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشةذَ  وقد قال الشيخ األلباني

 ) ، واآلن٤٥(ص  »نقد نصوص حديثية«باالنقطاع، في رسالتي إليه  المشارِ  الحديثِ  هر في إعاللِ هما بُرهة من الدَّ تبعتُ 

علم المصطلح  ده، بل هو مخالف لما استقرَّ عليه األمر فيؤيِّ وجد ما يُ في المذكور ال يُ النَّ  ي تبينُت أنَّ فقد رجعُت عنه؛ ألنِّ 

ث، وعبد الله ه ُمبسًطا في تخريج بعض األحاديمن التدليس، كما حققتُ  مةِ االتصال بشرط السال المعاصرة كافية إلثباتِ  أنَّ 

 وفي أبوهُ ) وغيره، وتُ ٢٩٠٤ه في الحديث المتقدم (سماعه من أبيه كما حققتُ  ريدة لم يُرَم بشيٍء من التدليس، وقد صحَّ بن بُ 

                                                             

  ).٣٨٢/ ١» (المحرر) «٥٨(

  ).١/٢٥٧» (مقدمة فتح الباري) «٥٩(

  ).٢/١٠٤» (مصابيح السنة) «٦٠(

  ).١٩١(ص» األذكار) «٦١(

  ).٣٣٣٧/ح ٧» (السلسلة الصحيحة) «٦٢(

  ).٣٨٥٠)، وسنن ابن ماجة برقم (٢٥٣٨٤برقم (» المسند«) تحقيق ٦٣(

  ).٢/٨٨١» (ة الراغب المتمني بتخريج كتاب عمل اليوم والليلة البن السنيعجال) «٦٤(

  ).٧/١١٨» (الجوهر النقي) «٦٥(

  ).١٧/٥» (إتحاف المهرة) «٦٦(
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)، وعائشة هـ٦٠ومعاوية مات سنة ()، ٥/٣٤٧» (مسند أحمد«ه دخل مع أبيه على معاوية في )، بل ثبت أنَّ هـ٦٣سنة (

)، فقد عاصرها يقيًنا، ولذلك أخرج له الشيخان روايته عن بعض الصحابة ممن شاركها في سنة وفاتها أو هـ٥٧ماتت سنة (

وى عن عبد الله بن ). بل وذكروه فيمن رَ هـ٥٨رة بن جندب مات سنة (عبد الله بن مغفل، وقريب منه سمُ  :قاربها، مثل

، ج الحافظ المزي على ذكر القول المذكورعّرِ لم يُ -لما ذكرتُ -)، ولم يُعلِّوها باالنقطاع، ولعلههـ٣٢المتوفى سنة (مسعود 

» جامع التحصيل«، ونحا نحوهما الحافظ العالئي في »تاريخه«إشارة إلى توهينه، وكذلك الحافظ الذهبي في 

ا؛ ألنّه وُ )، فلم يذكره باإلرسال إال بروايته عن عمر، وه٢٥٢/٣٣٨(   .)٦٧(»لد لثالٍث َخْلوَن من خالفة عمرَ ذا ظاهر جد�

قول  وقد ذكرتْ  »اء الله وصفاته في الكتب الستةإفراد أحاديث أسم«ة بنت عبد العزيز في رسالتها وقالت الدكتورة حصَّ 

 كروا إرساله عن عائشةواة لم يذ الرُّ  نوا ببيان إرسالالذين عُ  ، ويشهد له أنَّ وهو قوٌل قويٌّ «بت بقولها: ابن التركماني؛ ثم عقَّ 

 »جامع التحصيل«. وكذا العالئي في »ابن بريدة عن عمر مرسل): «١١١(ص »المراسيل«ابن أبي حاتم في ~؛ قال 

. ))~ لم يسمع من عائشة((بذكر قول الدارقطني: ) /ب١٦٩ل (» تحفة التحصيل«زرعة العراقي في  ، واكتفى أبو)٢٠٧(

 »تحفة األشراف«، ولم يذكر ذلك في روايته عن عائشة باإلرسال) ٣٢٩/ ١٤(» تهذيب الكمال« ي فيولم يصْف المزِّ 

)٤٣٤/ ١١( .  

ه مل عنعنتُ حالله غير موصوف بالتدليس مع ما تقدم، فتُ  ولّما كان عبدُ ؛ ترمذي في تعليقه على هذا الحديثولم يذكره ال

  على االتصال، والله أعلم. 

. )١٧٤/ ٤( »بالتهذي«تكلم أحد في سماعه منها الله على روايته عن عائشة أخوه سليمان، ولم يقد تابع عبد ثم زادت: و 

  .)٦٨(انتهى »ووافقه الذهبي. فالحديث صحيح إن شاء الله )٠٥٣/ ١( »المستدرك«ه في الحاكم روايتَ  حَ وقد صحَّ 

ما  ~ عبد الله بن بريدة قد تابعه أخوه سليمان كما سبق، وسليمان لم يذكر العلماء فيه في الرواية عن عائشة : أنَّ ثالثًا

  ه في أخيه. فالحديث صحيح على روايته. و ذكر 

  

  فيما يلي: صُ لخَّ والردُّ على ذلك يت

  قد سبق بيان أنها شاذة ال تقوم بها حجة االستشهاد هنا. ف ريدةبن بُ  ا متابعة سليمانأمَّ -١

ها بشرط اإلمام اها محمولة على السماع، ورْومهم إيَّ اعتبارهم اللقى والمعاصرة مع عدم الوصمة بالتدليس أنَّ  ا قضيةُ أمَّ و -٢

خاطئ، وما  رٌ تصوُّ في صحيحه ¬ ر األمر هنا على ما شرطه اإلمام مسلم تصوُّ  صحيًحا؛ فإنَّ  مسلم في صحيحة = ليسَ 

 سمعَ  ه يرَد في الرَّاوي ما ينفي سماعه ممن عاصره ولقَيُه حتى نقول بإمكانية أنَّ ن شرطه أالَّ  ألنَّ اإلمام مسلم كان مِ ذلك إالَّ 

ا حين حرَّر محلَّ النِّزاع، وأنّه في ِرواي¬  كان مسلمٌ : «بقولهالدكتور إبراهيم الالحم  منه؛ وإلى هذا أشارَ  راٍو  ةِ دقيًقا جد�

 من َروى عنه، وأمكن لقاؤه والسماع منه، ولم يثبت ذلك صريًحا، ولم توافَر فيها عدة شروط: كونه ثقة، غير مدلس، عاصرَ 

ا، تُ شروط مُ  وهذه .، أو لم يسمع منهيكن هناك داللة بينة على أنَّه لم يلقهُ   ،ضيِّق دائرةَ الخالِف بين مسلم ومخالفهِ حكمة جد�

ومن ذلك قوله (يعني: اإلمام مسلم) في  .مسلًما ال يُثبت السماع، وال يحكم باالتصال فإذا لم تتوافر الشروط أو بعضها فإنَّ 

ابن عباس،  نومحمد بن علي ال يُعلم له سماع م«رواية محمد بن علّي بن عبد الله بن عباس، عن جدِّه عبد الله بن عباس: 

وال أنَّه لقَيُه أو رآه، ومحمد بن علّي كان له من العمر عشر سنوات حين وفاة جدِّه، فاإلمكان الحديثي للسماع غير متوافر، 

  ¬. وغيرها من األمثلة التي دعََّم بها تحريره لشرط مسلم  .)٦٩( »وانضم إلى ذلك أنّه يَروي عنه بواسطِة والده...

                                                             

  ).٧/١٠٠٩» (السلسلة الصحيحة) «٦٧(

  ).٢/١٩٠» (إفراد أحاديث أسماء الله وصفاته في الكتب الستة) «٦٨(

  ).١٥٨-١٥٠(ص» االتصال واالنقطاع) «٦٩(
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رها الدكتور الالحم في ثبوت السماع لمن ادعاه بمجرد اللقى والمعاصرة من الراوي الثقة غير وتلك الشرط التي قرَّ 

  المدلس...إلى آخره = لم تتحقق حتى هنا حتى ُنسلِّم بإمكانية السماع، وذلك ألسباب عدة: 

للقائل باالتصال، ومن أهمها: اإلمكان الحديثي للسماع وهو موطن العلة في هذا  تحقق تلك الشروط أمٌر الزمٌ  نَّ إ أولها:

ي بلدة واحدة هما اجتمعا ف~، أو رآها، أو أنَّ  عائشة ه لقيَ أنَّ  عبد الله لم يثبتْ  الحديث. وأعني باإلمكان الحديثي: أنَّ 

  اإلمكان. بتحققِ  ة حتى نستطيع القولَ ولو مرَّ 

سكن المدينة، بل وتوفي بها، ومقام هو ، و ƒمن عبد الله بن عمر  ه سمعَ قد ورَد في ترجمة عبد الله أنَّ  :قائلٌ  قالَ  فإن

  عائشة بالمدينة أيًضا، فاإلمكان الحديثي محتمل؟ 

تنسى يريدة من ابن عمر غير محقق؛ فيحتاج القائل بهذا إلى إثبات سماعه منه أوًال حتى عبد الله بن بُ  سماعَ  : أنَّ فالجواب

بنه عبد الرحمن كما ا ازي؛ فقد سألهالقول بسماعه منه ينقضه قول إمام ناقد كأبي حاتم الرَّ  يما وأنَّ لنا أن نقول بقوله، ال سِ 

ريدة؛ ن ابن بُ سين المعلم، ععبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن حُ  رواهُ  أبي عن حديثٍ  وسألتُ «قال: ف »العلل«في 

  ». الحمد لله الذي كفاني وآواني ... الحديث«؛ أنّه كان يقول إذا دخل مضجعه:  ، عن النبيثني ابن عمرقال: حدَّ 

بي أّن الن«ثني ابن عمران: ريدة؛ قال: حدَّ سين المعلم، عن ابن بُ ورواه أبو معمر المنقري، عن عبد الوارث، عن حُ 

الحديث....«  

». اُعه منهابن عمر؟ قال: أدركه ولم يَِبْن سم ريدة أدركَ : فابن بُ قلُت ألبي: أيهما أصح؟ قال: حديث أبي معمر أشبه...قلتُ 

  .  )٧٠(انتهى كالمه

  ومع هذا القول ألبي حاتم يحتاج القائل بسماع عبد الله من ابن عمر إلى ما ينقضه، وهيهات. 

فقد  ؛»ابن عمران«فيه ذِكر ابن عمر هنا خطأ؛ وأّن الصواب  فهو معلول بأنَّ » الحمد الله الذي كفاني...«وأما حديث 

ي ابن ثنحدَّ «) عن يعقوب بن إسحاق، عن أبي معمر؛ فوقع في روايته: ٥٣٦(رقم » مكارم األخالق«أخرجه الخرائطي في 

  .)٧١(»مرانابن ع«، فقال: هذا خطأ، وأنكر ذلك، وقال: اجعله »ابن عمر«؛ فقيل له: قد كنُت حدثُت به، فقلت: »عمران

؛ والمشهور »معه ن عليٍّ فرأيُت الحسن ب ،ثمانعُ  قُتلَ  يومَ  ارَ شهدُت الدَّ : «قالَ أنَّه ريدة بن بُ في ترجمِة عبد الله  : وردَ فإن قيل

  . )٧٢(من ذي الحجة يوم الجمعة لتْ وثالثين لثمان عشرة خَ  أّن عثمان قُتل سنة خمسٍ 

نُّ عبد الله حينئٍذ عشرون سنة، وهو سنُّ هـ)، فعلى هذا يكون سِ ١٥( سنة  وعبد الله ولد لثالٍث َخلْوَن من خالفة عمر

وج عبد الله من ر ه لم يرد ما يُثبُت خُ يما وأنَّ ، ال سِ ~عائشَة  ه منى احتمال سماعِ تقوَّ واألداء باتفاق، وبهذا يَ  التحملِ 

  المدينة قبل تلك الحادثة؟ 

ن مَ  لَ أوَّ  أنَّ  ؛ وذلكحتى نقول باالحتمال المذكور الخبر الوارد في تحديد سنة مولده ا ال ُنسلِّم بصحةِ : إنَّ والجواب هنا

َن من ولدُت لثالٍث خْلو «ريدة قال: من كلمٍة ُرويْت عن ابن بُ  وابن حبان استفادهُ  ؛)٧٣(هو ابن حبان مولدهِ  تحديَد سنةِ  ذكرَ 

  ». عمرَ  خالفةِ 

   .»مر بن الخطابعُ  ن من خالفةِ ضيْ سنين مَ  كان مولده لثالثِ «ه عبَّر عنها بقوله: : أنَّ لهاا يشير إلى استفادة ابن حبان وممَّ 

                                                             

  ).٥/٣٦٨» (العلل«) ٧٠(

ُعجالة الراغب المتمني بتخريج كتاب عمل «)، ٤٤٣/ ٥» (النِّكت الظِّراف«)، ٢٢٥(ص» الكفاية في علم الرواية«) ينظُر أيًضا: ٧١(

  ).٨٨٠/ح ٢» (أنيس الساري بتخريج أحاديث فتح الباري«)، ٢/٨٤١» (اليوم والليلة البن السني

  وغيره. )،١/٥٩للبخاري (» التاريخ الكبير) «٧٢(

  ).٢٠٢(ص» مشاهير علماء األمصار«)، وكذا ٥/١٦» (الثقات) «٧٣(
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بن هالل  حيْ مَ رُ ) من طريق أبي تميلة، عن ٢٧/١٢٩» (تاريخ دمشق«وقول ابن بريدة المذكور: أخرجه ابن عساكر في 

، وقال ابن )٧٤(»وى عنه غير أبي تميلةأعلم رَ عرف، ال مجهول، ال يُ «ح بن هالل قال عنه أبو حاتم: يْ مَ . ورُ به الطائي، عنه

ر لذلك مرَّض القول بها أبو نص ه، ولعلَّ االحتجاج بتلك الّرِواية فبهذا سقطَ . )٧٥(»اكيربالمن عن المشاهيرِ  ينفردُ «حبان: 

  .)٧٦(»عمرَ  ن خالفةِ مِ  نَ لو خَ  ليالٍ  لد لثالثِ ه وُ إنَّ  قالُ ويُ «فقال:  الكالباذي

مذكور التحديد ال ه ُولد في خالفة عمر، لكنَّ نعم معتمٌد عند العلماء أنَّ  ،سنة مولده من مقالٍ  في تحديدِ  فبهذا ال َيْسَلم القول

؛ فقد صحَّ عنها نصغير السِّ  كان وقَتئذٍ   عبد الله، ويدل على أنَّ ه ورَد عن أّمِ ابن بريدة ما ينقضه، خاصة أنَّ هو موضع الردَّ 

ثنا أحمد بن شَ ١٢٩/ ٢٧(» تاريخ دمشق«في أيًضا فيما رواه ابُن عساكر  ثن) من طريق أبي زرعة، قال: حدَّ ا بويه، قال: حدَّ

فقلُت: يا أمَّه، قُِتل  عثمان،قُِتل  ئُت إلى أّمِي يومَ جِ «ريدة قال: سين بن واقد، عن عبد الله بن بُ الفْضل بن موسى، عن الحُ 

، اْذَهب فاْلعب مع الِغْلمانالرجل، فقالت: يا بُ    . والخبر رجاله ثقات.»نيَّ

ن آنذاك وليس كما تُ  فهذا الخبر صريٌح في أنَّ  نيَّ، اْذَهب يا بُ «فيده الرواية السابقة. وقولها له: عبد الله كان حديث الّسِ

واضح في ا  لكونه غالًما صغيرًا؛ وهذإالَّ  وما ذلكَ  ،األمر ليس إليَك، وال شأن لَك بههذا  َتعني به: أنَّ » عب مع الِغْلمانفالْ 

ورَد هذا أ  لمن كان منهم؛ وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن عساكر، حيثُ إالَّ  قال ذلكَ اه باللعب مع الغلمان، إْذ ال يُ أمرها إيَّ 

ِتل قُ الًما صغيرًا حين غُ  ه كانَ )، وأراَد بذلك أن يُبيِّن أنَّ ١٢٩-٢٧/١٢٨في تاريخ دمشق ( هكر تاريخ مولدفي سياق ذِ  القولَ 

  .عثمان

صغيًرا  الوقعةَ  شهدُ ، فقد يَ نئذٍ حييتنافى مع كونه كان صغيرًا  يوَم قتِل عثماَن ال هُ شهود فإنَّ الخبر عنه،  لو سلَّمنا القول بصحةِ و 

   .هادشاهَمن ويَعرف بعض 

:  صيبيدة بن الحَ ر بُ ترجمة فقد قال ابن سعد في  ؛ه أصًال يْ نَـ ريدة وابْـ رحلَة بُ  ولَف في سياقابن حبان قد خُ  هذا، مع أنَّ 

، وفُتحِت البصرة  بيالنَّ  بضَ ه بعد ذلك، حتى قُ زا معه مغازيِ ، وغَ  زل بها مع رسول اللههاجَر إلى المدينة فلم يَ  مَّ ثُ «

ها بط بها وبنى بها دارًا، ثمَّ خرَج منها غازيًا إلى ُخراسان في خالفة عثمان بن عفان، فلم يَزل ل، فتحوَّل إليها واخترتْ ومصِّ 

  . )٧٧(»حتى مات بمرو في خالفة يزيد بن معاوية

غزا ُخراسان في  وكانَ «قال:  حيثُ ،  ريدةبُ  كره ابن سعد هو ما اعتمده الحافظ ابُن حجر في حكاية مسيرةِ وهذا الذي ذَ 

  .)٧٨(»يزيد بن معاوية في خالفةِ  ها، إلى أن ماتَ حوَّل إلى َمرٍو فسكنَ عثماَن، ثمَّ تَ  زمنِ 

عثمان بن  خالفةِ  قبلَ  بكرًا؛ه قد َخرج مع أبيه من المدينة مُ على أنَّ  ريدة له = يدلُّ عبد الله بن بُ  بانضمامه إلى قول أمِّ فهذا 

 لمدينة.، ولم يكن في ا-كما سبق في داللِة قول أمه له-الًما صغيرًا ل عثمان غُ تِ أو في أثنائها، وكان يوم قُ   عفان

ه يحتمُل أّنه إنَّ ال يتنافى مع ذلك، ف» = عثمان، فقلت: يا أمَّه، قُِتل الرجل...ل تِ قُ  أّمِي يومَ ئُت إلى جِ «وقول ابن بريدة: 

هم  ح بأنَّ صّرِ اية ما يُ و وجد في الرِّ تله وُهم في البصرة أو في ُخراسان أو في مرو، وهذا احتماٌل وارٌد، إْذ ال يُ أراَد: يوم بَلغهم قَ 

 .كانوا في المدينة البتَّة

                                                             

  ).٣/٥٢٢» (الجرح والتعديل) «٧٤(

  ).٢/٤٦٤)، لسان الميزان (٢/٥٤» (ميزان االعتدال) «٧٥(

  ).١/٣٩٨» (رجال صحيح البخاري) «٧٦(

  ).٧/٨» (الطبقات الكبرى) «٧٧(

  ).١/٢٨٦» (اإلصابة في تمييز الصحابة) «٧٨(
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برة ...إلى ~ لمجرد توافر الشروط المعت ريدة من عائشةَ سماع عبد الله بن بُ  من إثباتِ  حاول إليهِ هذا الذي نُ  أنَّ  ثانيها:

ن عنها بواسطة واية عن عبد الله عوقد جاءت الرِّ  بواسطة؛ فكيفَ  بالالله عنها  رواية عبدُ  سالمةِ  آخره = يصلُح على فرضِ 

  ، وغيرهم. )٨٢(، والبيهقي)٨١(، والنسائي)٨٠(، والبخاري)٧٩(أحمديحيى بن يعمر فيما أخرجه 

ة يَروي عمَّن قإن كان الثِّ «السَّماع؛ قال الحافظ ابن رجب:  للقول بعدمِ  اوي وَمن َروى عنه مدعاةٌ بين الرَّ  واسطةٍ  فإدخالُ 

  .)٨٣(»نهله، ثمَّ يُدخل أحيانًا بينه وبينه واسطة فهذا َيستدل به هؤالء األئمة على عدم السَّماع م عاصره أحيانًا ولم يَثبت لُقياهُ 

 أن يَروي الراوي عن شخص ثم يروي عنه بواسطة، فإنَّ -أي: على نفي السَّماع-ومن القرائن«قال الدكتور إبراهيم الالحم: 

ن عبد الرحمن ب ثمةَ يْ خَ : «-يعني: ابن حنبل-ال: ومن ذلك؛ قال أحمداألئمة قد استدلوا بهذا كثيرًا على عدم السَّماع...ق

زة؟ وُسئل ابن معين هل سمع ثابت من أبي بـَرْ ». وى عن األسود عن عبد اللهسمع من عبد الله بن مسعود شيًئا؛ رَ لم يَ 

وقد ذكر الكثير من األمثلة على  ،. إلى آخر كالمه حفظه الله)٨٤(»ال، حدَّث عن معاوية بن قـُرَّة، عن أبي بـَْرزة«فقال: 

  ذلك.

 دهُ أكَّ =  ل بعدم ثبوتهالقو ي قوِّ تُ بين الرَّاوي وَمن َروى عنه الواسطة وجود نَّ وأ السَّماعإثباِت ي أْعِنيه هنا في مسألة وهذا الذ

لم يقل: عنه والسَّماع منه، و  إذا َروى حديثًا عن رجٍل قد ُعِرف بالروايةِ  المحدِّثَ  اعلم أنَّ : «بقولهابن القطان الفاسي 

ثنا« كون ممن تصٌل، إّال أن يه مُ ؛ فإنّه ُيحمل حديثه على أنَّ »عن«، وإّنما جاء بلفظة »سمعتُ «، أو »أخبرنا«، أو »حدَّ

وإذا جاء عنه في رواية أخرى إدخال واسطة بينه وبين َمن كان قد َروى الحديث عنه ، آخر ُعرف بالتدليس، فيكون له شأنٌ 

  نه.ع معه منه، ثمَّ حدَّث به عن رجلٍ قد سَ  األوَّل منقطٌع، من حيُث يَبعُد أن يكونَ  أنَّ  ا، َغلب على الظنِّ نً عنعمُ 

خر، حدهما من اآلأ في ذلك، ويكون هذا أْبيُن في اثنين لم يُعلم سماعُ  ةِ يبالرِّ  قة باتصاله، وقيامُ ما في هذا سقوط الثِّ  وأقلَّ 

  . )٨٥(انتهى »وعلى هذا المحدثون، وعليه وضعوا كتبهم ؛وإن كان الزَّمان قد جمعهما

ى بن يعمر؛ ما ما احتمله عن يحيوهي إمكانية أن يكون ما حدَّث به عبد الله إنَّ  ،تمسك به القائل باالتصالنا غرٌز قد يَ وهُ 

  في سقوط الواسطة مع كونه ثقة.  ت به عنها؛ وعلى هذا ال ضيرَ ه الواسطة فيما حدَّ يعني أنَّ 

جده وهذا ما لم تَ  ،إمام حافظ  بدليل صريح ينصُّ عليمقبول إالَّ رواية = فهو غير  مثُل هذا إن أراَد به الجزم في كلِّ  قلت:

 في بعض األحاديث، لكن ليس على سيبل الجزم في كل مروياته في تلك الرواية. وإن كان احتمال ورود الواسطة به قائمٌ 

  غيره.عنها، فقد يكون الواسطة هو، وقد يكون 

دُر اإلشارة إليه هنا: جومما تَ «فكان مما قال: » االتصال واالنقطاع«الدكتور إبراهيم الالحم في نفيسته  وإلى هذا المعنى نبَّهَ 

هذا كثير ه لم يسمع منه، و غرضهم بيان أنَّ  ، ويكونُ ، إما شخًصا واحًدا أو أكثرَ قد يذكرون واسطة بين راٍو وآخرَ  األئمةَ  أنَّ 

ا...،  من  األئمةِ  رضُ غ أن ُتجعل هذه الواسطة هي التي بينهما في كل رواية ترُد عنه وليس بينهما أحد، إذْ  لكن ال يصحُّ جد�

بها  ، ولكن ال بأس أن ُيستأنسممن لم ُيَسمِّ  هسمع ال أكثر، وقد يكون هناك غير ه لم يكرها هو إقامة الدليل على أنَّ ذِ 

قال: ومراد ». عن علي ،مجاهد عن علي، فليس به بأس، قد أسنَد عن ابن أبي ليلىأما «استئناًسا، كما قال يحيى القطان: 

دالرحمن عب بواسطةَ  مجاهًدا قد َروى عن عليٍّ  ه منقطع؛ ألنَّ ليس به بأس، رغم أنَّ   رسله مجاهد عن عليٍّ ما يُ  يحيى: أنَّ 

                                                             

  ).٢٤٣٥٧/ح ٤٠/٤١٧» (أحمد مسند) «٧٩(

  ).٣٤٧٤/ح ٤/١٧٥» (صحيح البخاري) «٨٠(

  ).٧٤٨٥/ح ٧/٦٨» (السنن الكبرى للبيهقي) «٨١(

  ).٦٥٦٠/ح ٣/٥٢٧» (السنن الكبير للبيهقي) «٨٢(

  ).٢/٥٣٩» (شرح علل الترمذي) «٨٣(

  ).٨١-٨٠(ص» االتصال واالنقطاع) «٨٤(

  ).٢/٤٥١» (بيان الوهم واإليهام) «٨٥(
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لى كلمة أسقطه فيما يرسله. قال ابن رجب معقًبا عسله، وعبدالرحمن ثقة، فال يبعُد أن يكون قد بن أبي ليلى غير ما أرْ 

  . )٨٦(انتهى كالمه». عرف له ذلكالقطان: َمن ُعرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه؛ فإرساله خير ممن لم يُ 

  للحديث طرق عن عائشة ~ موقوفًا:  نَّ إ-٥

) من طريق ٣٤٢٨/ح ٥/٢٨١(» شعب اإليمان«) والبيهقي في ٢٩١٨٧/ح ٦/٢٤» (المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في 

  ، -هو: محمد بن خازم السعدي-ثنا أبو معاويةأحمد بن عبد الجبار، قاال (ابن أبي شيبة، وأحمد بن عبد الجبار): حدَّ 

أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري بمصر، ثنا حدَّ ) قال: ١٤(ص» الفوائد والزهد والرقائق«وجعفر الخلدي في 

عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كالهما (أبو معاوية، وعبد الرحمن بن محمد) ثنا حدَّ ن عدي، قال: يوسف بثنا حدَّ قال: 

  ،ريح بن هانئشُ ، عن العباس بن ذريح، عن -هو: سليمان بن أبي سليمان-قال: عن أبي إسحاق الشيباني

ثنا يزيد، قال: أخبرنا حميد، حدَّ  ) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال:١٠٦٤٨/ح ٩/٣٢٤» (السنن الكبرى«والنسائي في 

  ،مسروق، عن -كان شريك مسروق على السلسلة-بيرعن عبد الله بن جُ 

) قال الخطيب: ٤/١٢١٠» (سير أعالم النبالء«، ومن طريقه الذهبي في )٤/٩٧» (تاريخ بغداد«والخطيب البغدادي في 

م بن محمد بن خالد إبراهيثنا حدَّ يز بن جعفر الخرقي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد، قال: أخبرنا عبد العز 

د، يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرني معروف أبو محفوظ العابثنا حدَّ بن يزيد بن عيسى بن عبد الحميد المروزي، قال: 

  ،-يعني: ابن يسار البصري-الحسنثني الربيع بن صبيح، عن قال: حدَّ 

َلُة اْلَقْدِر َما َلْو َعَرْفُت َأيَّ لَيْـ : «والحسن) عن عائشة~ به موقوفًا عليها، قالتْ ريح بن هانئ، ومسروق، ثالثتهم (شُ  َلٍة لَيـْ

، وقال مسروق عنها: »اْلَعاِفَيةَ و  اْلَعْفوَ «، هذا لفظ شريح بن هانئ، ويقاربه لفظ الحسن، وزاد: »َسأَْلُت اللَه ِفيَها ِإالَّ اْلَعاِفَيةَ 

َلةُ اْلَقْدِر َلَكاَن َأْكثـََر ُدَعاِئي ِفيَها َأْن َأْسَأَل اللَه اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيةَ َلْو َعِلْمُت َأيُّ لَيْـ «   .»َلٍة لَيـْ

يح بالعنعنة، فهو رَ ته عن العباس بن ذُ وايَ ريح بن هانئ: صحيح، رجاله ثقات؛ وأبي إسحاق الشيباني وإن كانت رِ شُ  وإسنادُ 

  غير موصوف بالتدليس، ولم أقف على كالم أحد من األئمة في نفى سماعه منه. 

م أجد له ل¬: «بير، شريُك مسروٍق على السلسلة، قال الشيخ مقبل الوادعي وفي طريق مسروق: عبد الله بن جُ 

كونه شريًكا   بهذا االسم ترجمًة أيًضا، ولعلَّ  . ولم أجد له)٨٨(»نينعبد الله بن حُ «الواسطي:  اه أسلمُ . وقد سمَّ )٨٧(»ترجمة

  ه به، وعالقٍة بينهما.على معرفتِ  لمسروق يدلُّ 

وفي رواية الحسن عن عائشة: الربيع بن صبيح، متكلم فيه، والراوي عنه معروف الكرخي وهو: غير معروف بالرواية، مشهور 

ته واستجاب االعراق وقرَّائهم ممن له الحكايات الكثيرة في كراماد أهل بَّ من عُ «بالزهد والصالح، قال ابن حبان في ترجمته: 

  . )٩٠(البصري ُمتكلَّم في سماعه عائشة والحسن. )٨٩(»شر بن الحارث، ليس له حديث يرجع إليهفقاء بِ ن رُ دعائه، مِ 

افظ  ناقد ح إمامٍ يما وهي صادرة عن عوى القول باالنقطاع قائمة، ال سِ دَ  وعلى هذا فالذي يطمئن إليه القلب أنَّ -٦

سوخها حديثيٌّ، ، ال ينازِع في رُ ي قدم راسخةدر عن ذِ ما صه هذا إنَّ قولَ  أنَّ  أملَت ما سبق بيانه لتبين لكَ كالدارقطني؛ ولو تَ 

ذلك، ولم يبِد عليه  على هقد تابعَ وهو إمام أيًضا، ¬ حافظ البيهقي ال مزلُة أقدام، ثم إنَّ  = ثله فيما َيجزم بهمِ  ومخالفةُ 

  اعتراًضا.

                                                             

  ).٤٢٧(ص» االتصال واالنقطاع«) ٨٦(

  ).٤٦٠(ص» أحاديث معلَّة ظاهرها الّصحة) «٨٧(

  ).٣٨(ص» تاريخ واسط) «٨٨(

  ).٩/٢٠٦» (الثقات) «٨٩(

  ).٢/٢٢٦)، تهذيب التهذيب (١٦٥)، جامع التحصيل (ص٦/٩٧) ينظر: تهذيب الكمال (٩٠(
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دل طرق يَ ، واجتماع هذه الن مقالٌ األول منها صحيح، وفي الوجهين األخريْ  وقد جاء الحديث موقوفًا من ثالثة طرق: الوجهُ 

ر عن هبعُد أن يكون هو المحفوظ في هذا الرواية، خاصًة وقد اشتُ ، وال يَ الوجه الموقوف عن عائشة ~ له أصلٌ  على أنَّ 

يدة عن عائشة مرفوًعا، ر عن ابن بُ  الحديثِ  رقَ في سننه الكبرى طُ  سندَ ، وهو قد أَ بالموقوفِ  إلمام النسائي أنّه يُعلُّ المرفوعَ ا

  .اتًما بها البابخَ  الموقوفةَ  مسروقٍ  بطريقِ  ب ذلكَ قَ ثم أعْ 
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  خاتمة

  وفيها أهمُّ النتائج: 

  تام هذا البحث المتواضع أحببُت أْن أُلخَص ما احتوى عليه من نتائج فيما يلي: في خِ 

له بن بريدة الختالفهم في سماع عبد ال اختلف األئمة في تصحيحه؛ القدرِ  ليلةِ  الوارد في دعاءِ  ~ عائشةَ  نَّ حديثَ إ-١

وأبو محمد البغوي (ت ، هـ)٤٠٥(ت ، والحاكمهـ)٢٧٩(ت  اإلمام الترمذيك حهصحَّ من نهم ، فمَ ~ من عائشة

، فقالوا: إنَّ عبد الله عاصر عائشة ~، ولم يرَم بشيء من التدليس فحديثه محموٌل ، وغيرهمهـ)٦٧٦(ت  والنوويهـ)، ٥١٦

  على االتصال.

ذلك  لىع قد أعلَّ الحديث باالنقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة ~، وتبعهُ  هـ)٣٨٥(ت  أنَّ اإلمام الدارقطني-٢

  ، وهذا هو األقرب للصواب.هبتفي غالب ك هـ)٤٥٨(ت  اإلمام البيهقي

ما يدلُّ على  ال يثبت لعدم وجود ؛معاصرة عبد الله بن بريدة لعائشة ~ حمًال على باالتصالِ  في القولِ ما ذكروه أنَّ -٣

، ثم ~ صغيرة ال يمكنه أن يسمع من عائشةنَّ خروجه من المدينة كان في سٍن ، على أأنَّ عبد الله التقى بعائشة ولو مرة

قتل عثمان دينة إالَّ بعد ممها ما خرجْت من الإنَّه خرَج من البصرة مع والده أيام عثمان قبل قدوم عائشة إلى البصرة، فإنِّ 

 ،فنتإلى البصرة أيام الجمل، ثم عادْت إلى المدينة مرة أخرى وبها دُ  وكان خروجها.  

في  الله رواية عبدُ ل الشاهدِ  مقامَ  ، ال تقومُ شاذةرواية ريدة يرويه عن عائشة ~ سليمان بن بُ  فيها ذكرُ  الواردَ  الروايةَ نَّ إ-٤

  .هذا الحديث

عض من أهمها؛ وجود واسطة بينهما في ب عبد الله وعائشة ~ أمورٌ  بينَ  ماعِ السَّ ثبوت بعدم  ي القولنَّ مما يقوِّ إ-٥

  البخاري في الجامع الصحيح، وغيره.اإلمام األحاديث التي أخرجها 

 لكن في مجموعها تُفيد أنَّ  ؛وإن كانت ال تخلو من ضعفٍ  ،من طرقٍ على عائشة ~ موقوفًا  قد وردَ  الحديثَ نَّ إ-٦

  .هاللحديث أصًال من قول

  

 إرشاًدا من أساتذتي ومشايخي األفاضل، وأخصُّ  وأكل من أْسَدى إليَّ معروفًا، أو وجَّه إليَّ نصًحا أن أشكر   وأخيرًا: ال أنسَ 

 ماجزاهفستاذي الدكتور/ نبيل بن أحمد بـَْلِهي، أ، وشيخي و أبو سمحةأحمد عبد السالم  ستاذي الفاضل الدكتور/أمنهم: 

بحثِه دُت من فقد استف-حفظه الله ورعاه-كما أخض أيًضا األخ الكريم األريب: محمد بن عبد اللهي خير الجزاء،  الله عنِّ 

  الحمد لله رب العالمين. و وصلى الله على سيِّدنا ونبيا محمٍد وآله وصحبه وسلِّم، هذا الكثير. 
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  المصادر والمراجع 

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة-١

ر: الناش، زهير بن ناصر الناصر/مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف دتحقيق: ، هـ)٨٥٢حجر العسقالني (المتوفى: 

لطبعة: األولى، ا، ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة)-مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة)

  .م١٩٩٤-هـ  ١٤١٥

الناشر: )، هـ ١٤٢٢(المتوفي:  الوادعيالرحمن مقبل بن هادي  المؤلف: أبي عبد، أحاديث معلة ظاهرها الصحة-٢

  .م٢٠٠٠-هـ  ١٤٢١الطبعة: الثانية، ، دار اآلثار للنشر والتوزيع

المؤلف: مغلطاي بن قليج بن عبد الله المصري الحنفي، أبو عبد الله، ، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال-٣

الناشر: ، أبو محمد أسامة بن إبراهيم-محمد : أبو عبد الرحمن عادل بنتحقيق، هـ)٧٦٢عالء الدين (المتوفى: 

  م ٢٠٠١- هـ ١٤٢٢سنة  الطبعة: األولى، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

، تحقيق: د. محفوظ هـ)٢٩٢(المتوفى:  : البزار أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، المؤلفالبحر الزخار-٤

  .هـ١٤٠٩ المنورة، الطبعة األولى سنة المدينةبمكتبة العلوم والحكم الناشر: الرحمن زين الله، 

المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن ، بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام-٥

-هـ١٤١٨الطبعة: األولى، ، الرياض–الناشر: دار طيبة ، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، هـ)٦٢٨القطان (المتوفى: 

  .م١٩٩٧

، هـ)٢٥٦المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: ، التاريخ الكبير-٦

  .طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان، الدكن–الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن المؤلف: أبو ، التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته البن منده-٧

الناشر: مكتبة العلوم والحكم، ، : الدكتور علي بن محمد ناصر، تحقيقهـ)٣٩٥يحيى بن َمْنَده العبدي (المتوفى: 

  .م٢٠٠٢-هـ  ١٤٢٣الطبعة: األولى، ، المدينة المنورة، دار العلوم والحكم، سوريا

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد-٨

: الناشر، محمد عبد الكبير البكري ،تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، هـ)٤٦٣عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

  .هـ١٣٨٧عام النشر: ، المغرب–وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

، هـ)٤٦٣أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: المؤلف: أبو بكر ، تاريخ بغداد-٩

  .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢الطبعة: األولى، ، بيروت–الناشر: دار الغرب اإلسالمي ، : الدكتور بشار عواد معروفتحقيق

، الملقب مالمؤلف: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي األصبهاني، أبو القاس، الترغيب والترهيب-١٠

ى الطبعة: األول، القاهرة–الناشر: دار الحديث ، تحقيق: أيمن بن صالح بن شعبان، هـ)٥٣٥بقوام السنة (المتوفى: 

  .م١٩٩٣-هـ  ١٤١٤

: تحقيق، هـ)٥٧١المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ، تاريخ دمشق-١١

  .م١٩٩٥-هـ  ١٤١٥عام النشر: ، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمرو بن غرامة العمروي

المؤلف: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفى: ، تحفة األشراف بمعرفة األطراف-١٢

-هـ١٤٠٣الثانية: الطبعة: ، : المكتب اإلسالمي، والدار القّيمة، الناشرق: عبد الصمد شرف الدينيحق، تهـ)٧٤٢

  .م١٩٨٣
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المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال-١٣

الناشر: مؤسسة الرسالة ، : د. بشار عواد معروفتحقيق، هـ)٧٤٢الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 

  م.١٩٨٠– ١٤٠٠الطبعة: األولى، ، بيروت –

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي (المتوفى: ، تذكرة الحفاظ-١٤

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩الطبعة: األولى، ، لبنان-الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، هـ)٧٤٨

، هـ)٨٥٢ العسقالني (المتوفى:المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ، تقريب التهذيب-١٥

  م.١٩٨٦ –هـ١٤٠٦الطبعة: األولى، ، سوريا–الناشر: دار الرشيد ، : محمد عوامةتحقيق

المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (المتوفى: ، تهذيب التهذيب-١٦

  .هـ١٣٢٦الطبعة األولى،  الطبعة:، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، هـ)٨٥٢

  م.٢٠٠٥– هـ١٤٢٦سنة النشر: ، الناشر: مكتبة الرشد، المؤلف: إبراهيم بن عبد الله الالحم ،االتصال واالنقطاع-١٧

لهاجري، الماجستير) د/ مبارك بن سيف ا (رسالة عليمة لنيبل التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة-١٨

  م. ٢٠٠٤-هـ١٤٢٤الناشر: مؤسسة الريان، الطبعة: األولى، 

المحقق: ، هـ)٢٦١المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى (المتوفى: الثقات للعجلي، -١٩

  م.١٩٨٥– ١٤٠٥الطبعة: األولى، ، السعودية –رة المدينة المنو -مكتبة الدار  الناشر:، عبد العليم عبد العظيم البستوي

المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البن حبان،  الثقات-٢٠

تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد ، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، هـ)٣٥٤الُبستي (المتوفى: 

بعة: األولى، الط، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية

  م.١٩٧٣- ه ١٣٩٣

، هـ)٨٧٩المؤلف: أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقطُْلْوبـََغا الحنفي (المتوفى: ، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة-٢١

الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث ، محمد بن سالم آل نعمان تحقيق: شادي بن

  .م٢٠١١-هـ  ١٤٣٢الطبعة: األولى، ، والترجمة صنعاء، اليمن

المؤلف: صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي ، جامع التحصيل في أحكام المراسيل-٢٢

ة، الطبعة: الثاني، بيروت-الناشر: عالم الكتب، ق: حمدي عبد المجيد السلفييحق، تهـ)٧٦١ العالئي (المتوفى:

  م.١٩٨٦ – ١٤٠٧

المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن ، الجرح والتعديل-٢٣

 دار إحياء، الهند–بحيدر آباد الدكن-المعارف العثمانيةالناشر: طبعة مجلس دائرة ، هـ)٣٢٧أبي حاتم (المتوفى: 

  .م١٩٥٢-هـ ١٢٧١الطبعة: األولى، ، بيروت–التراث العربي 

تحقيق: ، هـ) ٤٥٨ المتوفي:المؤلف: أبو بكر البيهقي (، الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه-٢٤

ر والتوزيع، الناشر: الروضة للنش، عبد الفتاح أبو شذا النحال فريق البحث العلمي بشركة الروضة، بإشراف محمود بن

  .م٢٠١٥-هـ  ١٤٣٦الطبعة: األولى، ، جمهورية مصر العربية-القاهرة 

المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ، الدعاء للطبراني-٢٥

  هـ.١٤١٣الطبعة: األولى، ، بيروت–الناشر: دار الكتب العلمية ، عطا : مصطفى عبد القادر، تحقيقهـ)٣٦٠

تحقيق: محمد فؤاد ، هـ)٢٧٣(المتوفى:  المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه-٢٦

  .فيصل عيسى البابي الحلبي-الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، عبد الباقي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ٢٥ 

ِجْستاني ، سنن أبي داود-٢٧ المؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الّسِ

  .بيروت–الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، هـ)٢٧٥(المتوفى: 

ى: أبو عيسى (المتوفالمؤلف: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، ، سنن الترمذي-٢٨

  .م١٩٩٨سنة النشر: ، بيروت–الناشر: دار الغرب اإلسالمي ، : بشار عواد معروف، تحقيقهـ)٢٧٩

المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (الُمجتبى)،  الصغرى لنسائياسنن -٢٩

انية، الطبعة: الث، حلب –ب المطبوعات اإلسالمية الناشر: مكت، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، هـ)٣٠٣(المتوفى: 

  م.١٩٨٦– ١٤٠٦

المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: للنسائي،  السنن الكبرى-٣٠

، لتركيقدم له: عبد الله بن عبد المحسن ا، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، : حسن عبد المنعم شلبي، تحقيقهـ)٣٠٣

  .م٢٠٠١-هـ  ١٤٢١الطبعة: األولى، ، بيروت–الناشر: مؤسسة الرسالة 

المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ، سنن الدارقطني-٣١

 بعة:الط، لبنان–الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت وجماعة، ؤوط، ا: شعيب االرن، تحقيقهـ)٣٨٥الدارقطني (المتوفى: 

  .م٢٠٠٤-هـ  ١٤٢٤األولى، 

، هـ)٤٥٨المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ، ريالسنن الكب-٣٢

  .م٢٠٠٣-هـ  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، ، لبنات–الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، : محمد عبد القادر عطاتحقيق

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ، االستذكار-٣٣

 ١٤٢١الطبعة: األولى، ، بيروت–الناشر: دار الكتب العلمية ، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، هـ)٤٦٣

  م.٢٠٠٠–

لباني األ عبد الرحمن محمد ناصر الدينأبو المؤلف: ، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها-٣٤

  .الطبعة: األولى، (لمكتبة المعارف)، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، هـ)١٤٢٠(المتوفى: 

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ، شعب اإليمان-٣٥

 ،الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض، الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد :، تحقيقهـ)٤٥٨(المتوفى: 

  .م ٢٠٠٣-هـ  ١٤٢٣الطبعة: األولى، 

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ، فضائل األوقات-٣٦

ألولى، الطبعة: ا، مكة المكرمة-الناشر: مكتبة المنارة ، يد القيسي: عدنان عبد الرحمن مج، تحقيقهـ)٤٥٨(المتوفى: 

  م.١٤١٠

اصر : محمد زهير بن ن، تحقيقالله البخاري الجعفي المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد، صحيح البخاري-٣٧

  .هـ١٤٢٢الطبعة: األولى، ، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية)، الناصر

: ، تحقيقهـ)٢٦١المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: صحيح اإلمام مسلم، -٣٨

  .بيروت–الناشر: دار إحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي

المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي ، صحيح ابن خزيمة-٣٩

  .بيروت–الناشر: المكتب اإلسالمي ، : د. محمد مصطفى األعظميتحقيق، هـ)٣١١وري (المتوفى: النيساب

المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن ، )اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبانصحيح ابن حبان (-٤٠

األمير عالء الدين علي بن بلبان ترتيب: ، هـ)٣٥٤معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي (المتوفى: 
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هـ  ١٤٠٨الطبعة: األولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، : شعيب األرنؤوط، تحقيقهـ) ٧٣٩الفارسي (المتوفى: 

  .م١٩٨٨-

، الهالليليم بن عيد المؤلف: أبو أسامة، س، لليلة البن السُّنِّيااِغب الُمَتَمنِّي في تخريج كتاب عمِل اليوم و ُعجالةُ الرَّ -٤١

  .م٢٠٠١-هـ  ١٤٢٢الطبعة: األولى، ، لبنان–الناشر: دار ابن حزم للطَّباعة َوالنشر َوالَتوزيع، بيروت 

الناشر: دار  ،المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري-٤٢

وأشرف  قام بإخراجه وصححه، وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيرقم كتبه وأبوابه هـ، ١٣٧٩ سنة النشر بيروت،-المعرفة 

  .عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، على طبعه: محب الدين الخطيب

تحقيق: عادل أحمد ، هـ)٣٦٥المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى: ، الكامل في ضعفاء الرجال-٤٣

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة: األولى، ، لبنان-بيروت-الناشر: الكتب العلمية ، ضعلي محمد معو -عبد الموجود

المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي ، مصنف ابن أبي شيبة-٤٤

  م.١٤٠٩األولى، الطبعة: ، الرياض–الناشر: مكتبة الرشد ، : كمال يوسف الحوتتحقيق، هـ)٢٣٥العبسي (المتوفى: 

المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل-٤٥

 ،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، عادل مرشد، وآخرون-: شعيب األرنؤوط تحقيق، هـ)٢٤١(المتوفى: 

  .م٢٠٠١-هـ  ١٤٢١الطبعة: األولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة

المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي، الموصلي ، مسند أبي يعلى-٤٦

 – ١٤٠٤الطبعة: األولى، ، دمشق–الناشر: دار المأمون للتراث ، : حسين سليم أسدتحقيق، هـ)٣٠٧(المتوفى: 

  م.١٩٨٤

جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري (المتوفى: المؤلف: أبو بكر محمد بن ، مكارم األخالق-٤٧

  .م١٩٩٩-هـ ١٤١٩الطبعة: األولى، ، الناشر: دار اآلفاق العربية، القاهرة، تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، هـ)٣٢٧

ْعبَد، مَ  المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن، مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار-٤٨

الناشر: دار الوفاء للطباعة إبراهيم، : مرزوق على تحقيق، هـ)٣٥٤التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي (المتوفى: 

  .م١٩٩١-هـ  ١٤١١الطبعة: األولى ، المنصورة–والنشر والتوزيع 

متوفى: م الطبراني (الالمؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاس، المعجم الكبير-٤٩

  .ةالطبعة: الثاني، القاهرة–دار النشر: مكتبة ابن تيمية ، : حمدي بن عبد المجيد السلفي، تحقيقهـ)٣٦٠

المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ، المعجم األوسط-٥٠

  .القاهرة–الناشر: دار الحرمين ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،محمد: طارق بن عوض الله بن ، تحقيقهـ)٣٦٠

المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ، مسند الشاميين-٥١

– ١٤٠٥ الطبعة: األولى،، بيروت–الناشر: مؤسسة الرسالة ، المجيد السلفي : حمدي بن عبد، تحقيقهـ)٣٦٠

  م.١٩٨٤

لمؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن ، االمستدرك على الصحيحين-٥٢

دار  لناشر:، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، هـ)٤٠٥الحكم الضبي النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 

  م.١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة: األولى، ، بيروت–الكتب العلمية 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن القضاعي المصري (المتوفى: ، مسند الشهاب-٥٣

– ١٤٠٧الطبعة: الثانية، ، بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، : حمدي بن عبد المجيد السلفي، تحقيقهـ)٤٥٤

  م.١٩٨٦
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المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي ، معرفة السنن واآلثار-٥٤

تان)، باكس-الناشرون: جامعة الدراسات اإلسالمية (كراتشي، : عبد المعطي أمين قلعجيتحقيق، هـ)٤٥٨(المتوفى: 

  .م١٩٩١-هـ ١٤١٢الطبعة: األولى،  بيروت)،-دار قتيبة (دمشق 

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي ، في نقد الرجالميزان االعتدال -٥٥

طبعة: األولى، ال، لبنان–الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، تحقيق: علي محمد البجاوي، هـ)٧٤٨(المتوفى: 

  .م١٩٦٣-هـ  ١٣٨٢

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي (المتوفى: ، المغني في الضعفاء-٥٦

  .: الدكتور نور الدين عترتحقيق، هـ)٧٤٨

المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-٥٧

  .م١٩٩٤-هـ ١٤١٤عام النشر: ، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، : حسام الدين القدسيتحقيق، هـ)٨٠٧

المؤلف: أحمد بن محمد بن الحسين (رجال صحيح البخاري)،  الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد-٥٨

، روتبي–الناشر: دار المعرفة ، : عبد الله الليثيتحقيق، هـ)٣٩٨بن الحسن، أبو نصر البخاري الكالباذي (المتوفى: 

  م.١٤٠٧الطبعة: األولى، 
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