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 باللغة العزبيةملخص 
 خالد إحسان سعيد السيد

 بزاهيم صاحلإعبد الستار أ.م.د. 
أقػر  للػن الصػكا  لال كال يمكف لممشتغؿ فيه أف يتكصػؿ للػن اتػا   ، عمـ العمؿ مف أدؽ عمـك الحديث كأغمضها كأجمها

كتػا  ، كمعرفػ  أحػكاؿ الرجػاؿ، كالكقػكؼ عمػن أقػكاؿ العممػا ، بعد استفراغ الكسع في جمع الطرؽ مف مصػادراا المتتمفػ 
بشػكؿ مسػت,ؿ، كقػد  دعيػ  التػي كرد  عػف الابػي ذكػار كاأعمػؿ اليػـك كالميمػ  مػف أاػـ الكتػ  كأكسػعها التػي جمعػ  اأ

عػػف االحاديػػث، كيعػػد المػػاـ الاسػػا ي مػػف اأ مػػ  المبػػرزيف فمػػع لمامتػػه بالحػػديث بػػرز  ذكػػر االمػػاـ الاسػػا ي بعػػض العمػػؿ
العمػػػ   كػػػذلؾ بممامتػػػه فػػػي الجػػػرو كالتعػػػديؿ، كالا,ػػػد كبيػػػاف عمػػػؿ اأحاديػػػث، كمنلفاتػػػه تيػػػر دليػػػؿ عمػػػن ذلػػػؾ  كمػػػف أاػػػكاع

اػه، كتكرػر المتالفػ  كت,ػؿ حسػ  )المتالف ( كاي: التغاير الكاقع بيف الػركا  عػف شػيتهـ فػي سػياؽ لسػااد حػديث مػا أك مت
كماهػا مػا اػك غيػر مػنرر  بمغػ  أحاديػث ، كاي ت,ع في االسااد كفي المتف كماها ما اك منرر، كرر  تالميذ الشيخ كقمتهـ

دراسػػ  البحػػث المكسػػـك بمركيػػا  شػػعب  بػػف الحجػػال التػػي أعمهػػا الاسػػا ي بالمتالفػػ  فػػي كتابػػه عمػػؿ اليػػـك كالميمػػ  أربعػػ  
 كفي الرالث كالرابع المتالف  بيف الركا  عف شعب  ، كغيره مف الركا ، لرااي المتالف  بيف شعب كا، أحاديث االكؿ

 دراسة نقدية، عمل اليوم والميمة، شعبة بن الحجاج :الكممات المفتاحية
THE HADITHS THAT THE IMAM AL-NISA’I DECLARED IN 

CONTRADICTION IN HIS BOOK THE WORK OF TODAY AND 
NIGHT - A CRITICAL MODERN STUDY 

Mr. Khalid E. Saeed 
Ass.Prof.Dr. Abdul-Sattar 

Summary 
The work book today and night is one of the most important and broadest books that 
collected the dhikr and supplications that were received independently from the Prophet, 
may God bless him and grant him peace. And the female imam of the prominent imams 
with his imam with the hadith emerged as well with his imam in the wound and 
modification, criticism and statement of the hadiths of the hadiths, and his writings are the 
best evidence for that, and the violation is the variation between the narrators about their 
sheikh in the context of attributing a hadith or its body, and the violation abounds and is 
said according to the sheikh’s many disciples And I told them, It falls In the chain of 
transmission and in the text and what is influential Including what is not influential, and 
the hadiths of the study reached thirty-two hadiths, they were stripped from one hundred 
and fifty hadiths, in which the female Imam mentioned the violation from them, and the 
most types of hadiths that the female Imam declared by the violation, included the violation 
by replacing Rao Brow another, and the violation of the endowment and lifting, and in 
Connecting and sending, and adding a narration, or pronouncing it in the body of the 
hadith, and my methodology in the study was that I mention the hadith, and I mention the 
saying of the female imam, then I mention the narration in which the violation is, and 
perhaps the female imam mentioned more than one violation, then I remember, then I 
graduate the narrations, and mention A short translation of the backup men for each 
novel, then I do N the face of the offense, whether the offense in the attribution or in the 
Metn, Then I mention and discuss the sayings of the imams, and if they are follow-up and 
evidence, then I mention them to indicate the most correct of the narratives, then I mention 
the ruling on the hadith based on the sayings of the imams in that, and the research plan 
was formed after the introduction on an introductory topic and six chapters, I spoke in the 
introductory topic about a brief summary of the imam The women, as well as the book, as 
for the first chapter, which is called the supplication of the Prophet, peace and blessings of 
God be upon him in the morning and evening, and the second chapter: the reward of 
remembrance and consists of three topics, 

Keywords: Shuba Bin Al-Hagag, the work of day and night, critical study 
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 املقدمة

الحمد هلل حمدان كريران كما يابغػي لجاللػه كعظػيـ سػمطااه كأسػتعياه اسػتعاا  مػف ال 
حػػكؿ لػػه كال قػػك  لال بػػه كاسػػتهديه بهػػداه الػػذم ال يضػػؿ مػػف أاعػػـ بػػه عميػػه كاسػػتغفره لمػػا 
، أزلف  كأتر  استغفار مػف ي,ػر بعبكديتػه كيعمػـ أاػه ال يغفػر ذابػه كال ياجيػه ماػه لال اػك

أف ال للػػػه لال اهلل كحػػػده ال شػػػريؾ لػػػه كأشػػػهد أف محمػػػدان عبػػػده كرسػػػكله أرسػػػمه اهلل كأشػػػهد 
    كسػمـ صػمن اهلل عميػه، بالهدل كديف الحؽ ليظهره عمن الديف كمػه كلػك كػره المشػرككف

 أما بعد:
لمػا لػه مػف مكااػ  ، فمف عمـ الحديث الابكم مف أعظـ العمـك الشػرعي  قػدران كشػرفان 

لهػذا العمػـ  كقػد ايػا اهلل ، فهك الػكحي الرػااي بعػد ال,ػرلف الكػريـ، في التشريع السالمي
كمػػف التػػابعيف كمػػف تػػبعهـ مػػف عممػػا  اػػذه اأمػػ  مػػف حفظػػكا  مػػف الصػػحاب  اأجػػال  

اصكصه كأرسكا قكاعده، كا,مكه الن مف بعداـ حتن كصػؿ الياػا غضػا طريػا مصػكاا مػف 
 عمن اذه الاعم  التحريؼ كالتزييؼ كالتشكيه كالتبديؿ، كالحمد هلل 

ككاف مف انال  العمما  الكبار االماـ أحمػد بػف شػعي  الاسػا ي الػذم أفاػن عمػره 
فػػػػي طمػػػػ  الحػػػػديث كبيػػػػاف صػػػػحيحه مػػػػف سػػػػ,يمه، كالػػػػدفاع عاػػػػه فػػػػي كجػػػػه المغرضػػػػيف 

مرويات شعبة  نعا حجاجعا  كالذم بعاكاف: ) كالكضاعيف  كمف ااا تاتي أامي  المكضكع
(، فهػػك درحسعع  ديةيعع  –همععا حجمععال وحجاماعع   فععأ اتانعع ناجمخاجفعع   حجتععأ لها ععا حجي ععا أ

مكضكع جميؿ يكتس  أاميته مف شرؼ عمػـ الحػديث، كتعم,ػه المباشػر بالػدفاع عػف سػا  
كمػػا أف عمػػـ عمػػؿ الحػػديث مػػف أشػػرؼ العمػػـك كأدقهػػا، بػػؿ اػػػك أجػػؿ أاػػكاع عمػػـ  الابػػي 

    (1)الحديث 
 

                                                            

   99، كمعرف  أاكاع عمـك الحديث: 2/294ياظر: الجامع أتالؽ الراكم كلدا  السامع:  (1)
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 مي جأ فأ حجةاث: 
المػاـ الاسػا ي فػي كتابػه مسػميا اػذا الحػديث قم  بذكر الحديث كما ذكره وال: ل

رػـ اذكػر الركايػ  التػي ، مػاـ الاسػا ي عػف المتالفػ ، رػـ أذكػر بعػده قػكؿ الكلػنركاي  اأبال
   ككاضعان ترقيمان متسمسال لهذه المركيا ،  الرااي ركاي سميتها بالأفيها المتالف  ك 
م,ػػدما سػػاف الاسػػا ي ، قمػػ  بتتػػري  االحاديػػث مػػف كتػػ  الحػػديث المتتمفػػ  ثادمععا:
الراايػ ،  كفيػا ، مبتػد ا بتتػري  الركايػ  اأكلػن، رػـالكمرتبػا مػا بعػداا بحسػ  ، في البداي 

  كاكذا عمن اذا الترتي 
ف,ػد ترجمػ  لمػركا  الػذيف ذكػركا فػي السػااد لكػؿ : فيما يتعمؽ بتػراجـ الػركا  ثاجثا:

معتمدان في ذلؾ عمن مػا ذكػره الحػافظ ابػف رـ الرااي  كاكذا، ، ركاي  مبتد ا بالركاي  اأكلن
كلعؿ السب  في ذلؾ اػك مػا عػرؼ مػف تضػمعه ، حجر العس,الاي في: )ت,ري  التهذي (

في اذا العمـ كاطالعه عمن أقػكاؿ المت,ػدميف، كاحيااػا أذكػر أقػكاال لػبعض أاػؿ العمػـ مػف 
  أاؿ الجرو كالتعديؿ في الراكم المترجـ له

كمػف مػف اأ مػ  ، فماي اذكر أكجه المتالفػ المتالف :  ما يتعمؽ ببياف كجه رحنبا:
دا مػػف ذلػػؾ مػػف ذاكػػرا كجػػه المتالفػػ  لف كػػاف فػػي االسػػااد أك المػػتف، مسػػتفي، تػػالؼ غيػػره

  قكؿ االماـ الاسا ي
فػماي اذكػر أقػكاؿ مااقش  أقػكاؿ اأ مػ  كبيػاف ال,ػكؿ الػراج :  فيما يتص خام ا:

مػػػع ذكػػػر المتابعػػا  كالشػػػكااد لكػػػؿ طريػػػؽ،  اأ مػػ  عػػػف كػػػؿ ركايػػ  مااقشػػػا اػػػذه اأقػػكاؿ،
اا بػػػاقكاؿ أ مػػػ  الا,ػػػد ذاكػػػرا أسػػػبا  التػػػرجي  لهػػػذا الطريػػػؽ مسػػػتعي، كمبياػػػا الطريػػػؽ الػػػراج 

  كمكازااتهـ
فماي اذكر حكـ اأ م  عمػن الحػديث، فػمذا لػـ أجػد الحكـ عمن الحديث:  سادسا:
   عمن الحديث مف طرقه اأترلفماي اذكر الحكـ ، مف حكـ عميه
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ف,د تككاػ  بعػد الم,دمػ  مػف مبحرػيف: المبحػث اأكؿ: متالفػ  لما خط  حجةاث: 
المتالفػ  بػيف تالميػذ شػعب ، رػـ تتمػ  بتاتمػ  ذكػر  فيهػا : شعب  لغيره، كالمبحث الرااي
ف أتطػػا  فممػػه فػػمف كف,ػػ  فػػي بحرػػي اػػذا  مػػا تكصػػم  لليػػه مػػف اتػػا    الحمػػد كالماػػ  كاخ

  تعالن التكفيؽ كالسداداله فاس
 كصمن اهلل عمن سيداا محمد كعمن لله كصحبه كسمـ
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 متويد
كصػػػاح  ، كقيػػػؿ: بااهػػػا المػػػرض، حػػػدث يشػػػغؿ صػػػاحبه عػػػف كجهػػػه: حجباععع  ج ععع   
   (1)معتؿ: المرض ي,اؿ عاه

عبػػار  عػػػف أسػػبا  تفيػػ  غامضػػ   :عرفهػػا ابػػف الصػػالو بااهػػا: وفععأ حالالععط  
   (2)قادح  فيه مع أف ظااره السالم  ماها

 :مف التعريؼ أف العم  البد أف يتح,ؽ فيها أمراف كيظهر
  فػي الحػػديث قػػادواػذا الغمػكض  أف يكػػكف: وحجثعادأ، الغمػكض كالتفػػا : لوج معا
مػع أف ظػااره ، اك الحديث الذم اطمع فيػه عمػن عمػ  ت,ػدو فػي صػحته: كالحديث المعؿ
ظااراػػػا ، كمػػػف معرفػػػ  العمػػػ  يبػػػدك ميػػػداف كجكداػػػا فػػػي اأحاديػػػث التػػػي (3)االسػػػالم  ماهػػػ

كأف الحػػديث الضػػعيؼ ، الصػػح  أم فػػي الحػػديث الػػذم جمػػع فػػي ظػػااره شػػركط الصػػح 
    فاحتماؿ التطا فيه كارد، عرؼ ضعفه مف أحد ركاته المشهكريف بالضعؼ

كماهػػا مػػا اػػك غيػػر قػػادو، كماهػػا يكػػكف فػػي ، قػػادو فػػي الحػػديثاهػػا كمػػف العمػػؿ م
كماهػا عمػ  ، كميهمػا  كالعمػؿ كريػر  كماها ما يككف في المتف، كماها ما يككف في، االسااد

التغاير الكاقع بيف الركا  عف شيتهـ في سياؽ لسااد حػديث مػا  :المتالف  ايالمتالف ، ك 
كاػػي ت,ػػع فػػي االسػػااد ، أك متاػػه، كتكرػػر المتالفػػ  كت,ػػؿ حسػػ  كرػػر  تالميػػذ الشػػيخ كقمػػتهـ

  (4)، كفي كميهماكفي المتف
  

                                                            

   4/12ك معجـ م,اييس المغ  البف فارس:  1/88ياظر: العيف لمتميؿ:  (1)
   1/99معرف  أاكاع عمـك الحديث البف الصالو:  (2)
 1/99المصدر افسه:  (3)
  لمدكتكر أبي بكر بف الطي  كافي 764أحمد في التعميؿ كأرره في الجرو كالتعديؿ: ياظر: ماه  االماـ (4)



 

 012 

1 3 
 

 املبحث األول: 
 خمالفة شعبة لغريه

أتبراػػػػا عمػػػػرك بػػػػف : الاسػػػػا ي المػػػػاـ قػػػػاؿ :وجعععع حجروحيعععع  حأ (1) حجاععععةيث ر عععع 
حدراا الفضؿ بف ُدكيف عف لسرا يؿ بف أبي لسحاؽ عف أبػي لسػحاؽ عػف : قاؿ، ماصكر
كأاػػا أشػػهد  كأبػػي سػػعيد أاهمػػا شػػهدا عمػػن الابػػي ، أشػػهد عمػػن أبػػي اريػػر : قػػاؿ، اأغػػر
صػػػػدقه ربػػػػه تبػػػػارؾ ، كاهلل أكبػػػػر، للػػػػه لال  اهللال : )لفَّ العبػػػػد لذا قػػػػاؿ: أاػػػػه قػػػػاؿ: عميهمػػػػا
 كتعالن( 

  (1))تالفه شعب  فكقؼ الحديث كلـ يذكر أبا سعيد التدرم(: قاؿ الاسا ي
، حػدراا محمػد: قػاؿ، أتبراػا محمػد بػف بشػار: الاسػا ي المػاـ قػاؿ :حجروحي  حجثادم 

اهلل العبػػد )ُيصػػدؽ : قػػاؿ، كذكػػر شػػعب  عػػف أبػػي لسػػحاؽ عػػف اأغػػر عػػف أبػػي اريػػر : قػػاؿ
ذا قػػػاؿ، صػػػدؽ عبػػػدم: قػػػاؿ، ال للػػػه لال  اهلل: لذا قػػػاؿ: بتمػػػس ي,ػػػكلهف ال للػػػه لال  اهلل : كاخ

ذا قاؿ، صدؽ عبدم: قاؿ، كحده ، قاؿ صػدؽ عبػدم، ال لله لال  اهلل كحده ال شريؾ له: كاخ
ذا قاؿ  صدؽ عبدم    احكه( : قاؿ، ال لله لال  اهلل كاهلل أكبر: كاخ

 : وج  حجمخاجف 
، الحػػديث ذكػػر الاسػػا ي أف شػػعب  بػػف الحجػػال قػػد تػػالؼ لسػػرا يؿ بػػف يػػكاس فػػي

 كمتالف  شعب  لسرا يؿ تتض  فيما يمي:
أف  فػػي حػػيف، مػػا ذكػػره الاسػػا ي مػػف أف شػػعب  كقػػؼ الحػػديث عمػػن أبػػي اريػػر  

 بي سعيد التدرم رضي اهلل عاهما مف حديث أبي ارير  كأ ن الابي لسرا يؿ رفعه لل
كمف طريؽ شعب  بػف ، الحديث مف طريؽ لسرا يؿ في اذه الركاي  متتصرا كجا 

 الحجال جا  مطكال أكرر ماه 
 

                                                            

   128عمؿ اليـك كالميم ،  (1)
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  (1)الحديث أترجه الاسا ي :تخريج حجروحي  حأوج : حجتخريج
، (3)كعبػػػدالرزاؽ الصػػػاعااي، (2)الحػػػديث أترجػػػه الاسػػػا ي :تخعععريج حجروحيععع  حجثادمععع 

، (7)، كاػالؿ الحفػار(6)كابف ماػده، (5)المظفر البغدادمكمحمد بف ، (4)كأبك يعمن المكصمي
  (8)كيحين الشجرم

 : حجروحي  حأوج : ترحج  لسادمة حجروحي 
  (9)أبك سعيد ر,  رب  مف الحادي  عشر  ،عمرك بف ماصكر الاسا ي -1

                                                            

 (  31/)128(، عمؿ اليـك كالميم ، 9776(، )9775) 9/19الساف الكبرل،  (1)
 (  32/)128(،كعمؿ اليـك كالميم  9777) 9/19المصدر افسه (2) 
 3/387اػ( 211عبدالرزاؽ بف اماـ بف اافع الحميرم اليمااي الصاعااي ) المصاؼ، أبك بكر (3) 
 ،2بيرك ، ط ،المكت  السالمي ،الهاد ،(، تح,يؽ: حبي  الرحمف اأعظمي، المجمس العممي6949)

 اػ  1493
 (  6163) 11/26مساد أبي يعمن، (4) 
حديث شعب  بف الحجال، محمد بف المظفر بف مكسن بف عيسن، أبك الحسيف البزاز البغدادم  (5)

 ،1الردف، ط ،عماف ،(، تح,يؽ: صال  عرماف المحاـ، الدار العرمااي 156/)113اػ( 379) 
 ـ  2993-اػ1424

 ( متتصرا  169) 2/21التكحيد البف ماده،  (6)
االؿ بف محمد  ،حديث أبي عبداهلل المتكري ال,طاف عف شيكتهالمسمن ب ،جز  االؿ بف محمد الحفار(7) 

 ،1( متتصرا، تح,يؽ أحمد جماؿ أحمد أبك سيؼ، الدار اأرري ، ط39/)118اػ( 414الحفار ) 
 ـ  2997

ترتي  اأمالي التميسي  لمشجرم، يحين المرشد باهلل بف الحسيف المكفؽ بف لسماعيؿ بف زيد الحساي (8) 
اػ( 619اػ(، رتبها ال,اضي محي الديف محمد بف أحمد ال,رشي العبشمي ) 499) الشجرم الجرجااي 

لبااف،  ،بيرك  ،( متتصرا، تح,يؽ: محمد حسف محمد حسف لسماعيؿ، دار الكت  العممي 39) 1/29
 ـ  2991-اػ1422 ،1ط

 (  5119) 427ت,ري  التهذي ، (9) 
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كأسػػػـ ُدكػػػيف عمػػػرك بػػػف حمػػػاد بػػػف زايػػػر التيمػػػي ، الفضػػػؿ بػػػف ُدكػػػيف الكػػػكفي -2
اك ، ر,  رب  مف التاسع ، مشهكر بكايته، المال يأبك اعيـ ، مكالاـ اأحكؿ

كقيػؿ تسػع عشػر  ، مػا  سػا  رمػااي عشػر  كمػا تيف، مف كبار شيكخ البتػارم
  (1)كما تيف

، أبػػك يكسػػؼ الكػػكفي، لسػػرا يؿ بػػف يػػكاس بػػف أبػػي لسػػحاؽ السػػبيعي الهمػػدااي -3
  (2)ما  سا  ستيف كما  ، مف السابع ، ر,  ُتكمـ فيه بال حج 

كي,اؿ ابف ، كي,اؿ عمي، : اك عمرك بف عبداهلل بف عبيدسبيعيال أبك لسحاؽ -4
مػػػف الرالرػػػ  ، ر,ػػػ  مكرػػػر عابػػػد، أبػػػك لسػػػحاؽ السػػػبيعي، أبػػػي شػػػعير  الهمػػػدااي

  (3)كقيؿ قبؿ ذلؾ، ما  سا  تسع كعشريف كما  ، بآتره أتتمط
  (4)ر,  مف الرالر ، ازيؿ الككف ، ، المدياياأغر أبك مسمـ المدياي -5

 حجثادم : حجروحي 
    (5)محمد بف بشار -1
    (6)محمد بف جعفر -2
    (7)شعب  بف الحجال -3
   عف أبي لسحاؽ السبيعي -4
 عف اأغر  -5

                                                            

 (  5491) 446ت,ري  التهذي ،  (1)
 (  491) 194المصدر افسه،  (2)
 (  5965) 423ت,ري  التهذي ،  (3)
 (  544) 114ت,ري  التهذي ،  (4)
 سب,  ترجمته في الحديث اأكؿ  (5) 
 سب,  ترجمته في الحديث اأكؿ   (6)
 سب,  ترجمته في الحديث اأكؿ  (7)
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 : ميا ش  حأ احل ونمان حجرحجح
فػػي اػػذا الحػػديث ذكػػر المػػاـ الاسػػا ي أف شػػعب  بػػف الحجػػال تػػالؼ لسػػرا يؿ بػػف 

سرا يؿ رفع الحديث كزاد أبك سػعيد فيػه، يكاس سػرا يؿ بػف يػكاس، كاخ كػاف يحيػن ال,طػاف  كاخ
قػاؿ ، (2)كماهـ مف يستضػعفه، ر,  حدث عاه الااس: ، قاؿ فيه ابف سعد(1)ال يحدث عاه

، (5)ضػعفه ابػف المػدياي، (4)صػدكؽ: كقػاؿ فػي مكضػع لتػر، (3)عاه يحين بػف معػيف ر,ػ 
لسػػرا يؿ عػػف أبػػي لسػػحاؽ فيػػه : كقػػاؿ فػػي مكضػػع لتػػر ،(6): ربػػ  الحػػديثقػػاؿ عاػػه أحمػػد

كقػػاؿ فػػي مكضػػع ، صػػال  الحػػديث كفػػي حديرػػه لػػيف: قػػاؿ عاػػه يع,ػػك  بػػف شػػيب ، (7)لػػيف
ر,ػػ  : قػػاؿ أبػػك حػػاتـ الػػرازم، (8)لػػيس بػػال,كم كال السػػاقط فػػي الحػػديثر,ػػ  صػػدكؽ ك : لتػػر

عامػػػ  : قػػػاؿ ابػػػف عػػػدم، (19)ا ي ال بػػػاس بػػػهكقػػػاؿ الاسػػػ، (9)أت,ػػػف أصػػػحا  أبػػػي لسػػػحاؽ
  ( 11)كالحفظكاك مف أاؿ الصدؽ ، أحاديره مست,يم 

قػد أحػت  بػه أربػا  الكتػ  الصػحاو : كالتالص  في لسػرا يؿ اػك مػا قالػه الػذابي
    (12)ر,  حافظ صالحا مف أكعي  الحديث ككاف

                                                            

 ( 3441) 7/476تاريخ بغداد، (1) 
 ( 2642) 6/252الطب,ا  الكبرل،  (2)
 ( 3531) 2/388تاريخ ابف أبي تيرم ،  (3)
 ( 237) 2/129الكامؿ في ضعفا  الرجاؿ، (4) 
 ( 492) 2/522تهذي  الكماؿ  (5)
 ( 3441) 7/476تاريخ بغداد،  (6)
 ( 492) 2/519تهذي  الكماؿ،  (7)
 (   492) 2/521تهذي  الكماؿ،  (8)
 ( 1258) 2/331الجرو كالتعديؿ،  (9)

 ( 492) 2/523تهذي  الكماؿ،  (19)
 (  237) 2/135الكامؿ في ضعفا  الرجاؿ،  (11)
 (  21) 4/397تاريخ السالـ،  (12)
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كاػػك فػػي الربػػ  ، أعتمػػده البتػػارم كمسػػمـ فػػي اأصػػكؿ: كقػػاؿ فػػي مكضػػع لتػػر
  (1)فال يمتف  الن تضعيؼ مف ضعفه، كاأسطكاا 

تتبػػػع طػػػرؽ الحػػػديث يتبػػػيف أف التػػػالؼ فػػػي تالميػػػذ شػػػعب  فمػػػاهـ مػػػف ركاه  كعاػػػد
 :  مرفكعا كاـ
   (2)ركايته أترجها أبك يعمن المكصمي، الاضر بف شميؿ -1
    (3)ركايته أترجها ابف ماده، أبك داكد -2
  (4)ركايته أترجها يحين الشجرم، سعيد بف شعب  -3
 :  كأما مف ركاه مكقكفا 
ا عبػػػػػػد الػػػػػػرزاؽ مػػػػػػأترجهكعبػػػػػػداهلل بػػػػػػف كريػػػػػػر محمػػػػػػد بػػػػػػف جعفػػػػػػر، ركايتػػػػػػي  -1
  (5)الصاعااي
  (6)ركايته أترجها االؿ الحفار، أبك داكد -2

–كذلػؾ أف محمػد بػف جعفػر ، كالذم يبدك أف الػراج  اػي ركايػ  شػعب  المكقكفػ 
عػػف  كقػد ُسػػ ؿ الػدارقطاي، ركل الحػديث عػػف شػعب  مكقكفػػا –كاػك أربػ  الاػػاس فػي شػػعب 

فػركاه  ،كأتتمػؼ عاػه يركيػه أبػك لسػحاؽ: ف,ػاؿ حديث شعب  المكقكؼ عمن أبػي اريػر  
كمسػػمـ بػػف قتيبػػ  عػػف ، فػػركاه الاضػػر بػػف شػػميؿ، كأتُتمػػؼ شػػعب ، شػػعب  عػػف أبػػي لسػػحاؽ

ككقفػػه ، الابػػي  عػػف أبػػي اريػػر  مرفكعػػا للػػن، عػػف اأغػػر، عػػف أبػػي لسػػحاؽ، (7)شػػعب 
  (8)غادر كغيره عف شعب  كاك الصحي 

                                                            

 (  829) 1/299ميزاف االعتداؿ، (1) 
 (  6163) 11/26مساد أبي يعمن، (2) 
 (  169) 2/21التكحيد البف ماده،  (3)
 (  39) 1/29ترتي  اآلمالي التميسي ، (4) 
 (  6949) 3/387مصاؼ عبد الرزاؽ،  (5)
 (  39) 118جز  االؿ الحفار،  (6)
 لـ أقؼ عمن اذا الطريؽ  (7) 
 ( 1693)8/332عمؿ الدارقطاي،  (8)
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  (1)اذا حديث صحي : قاؿ الحافظ ابف حجر :حجاك  ها  حجاةيث
 (2) حجاةيث ر  
، حػدراا اشػيـ: قػاؿ، أتبراػي زيػاد بػف أيػك : الاسػا ي المػاـ قػاؿ :وج حجروحي  حأ

عػف عمتػه أـ ، عف عبداهلل بف عتبػ  بػف أبػي سػفياف، عف أبي ممي ، حدراا أبك بشر: قاؿ
فسػػمع ، لذا كػػاف عاػػداـ فػػي يكمهػػا )كػػاف رسػػكؿ اهلل : قالػػ ، حبيبػػ  باػػ  أبػػي سػػفياف

 قاؿ كما ي,كؿ حتن يفرغ( ، المنذف ينذف
عػػػف أبػػػي ، ركاه عػػػف أبػػػي بشػػػر جعفػػػر بػػػف ليػػػاس، )تالفػػػه شػػػعب : قػػػاؿ الاسػػػا ي

  (2)كلـ يذكر عبداهلل بف عتب (، عف أـ حبيب ، الممي 
، حػدراا محمػد: قػاؿ، أتبراػا محمػد بػف بشػار: الاسػا يالمػاـ قػاؿ  :حجروحي  حجثادم 

)كػاف لذا   عػف أـ حبيبػ  عػف الابػي، عػف أبػي الممػي ، حدراا شعب  عف أبػي بشػر: قاؿ
 سمع المنذف قاؿ كما ي,كؿ حتن يسك ( 

 : وج  حجمخاجف 
حيث ذكر أف شعب  قػد تػالؼ ، ذكر الاسا ي في اذا الحديث متالف  في السااد

عف عبداهلل بػف عتبػ  بػف ، أبي ممي عف ، ف,د ركاه اشيـ عف أبي بشر، اشيـ في لسااده
عػػف أبػػي ، فيمػػا ركاه شػػعب  عػػف أبػػي بشػػر، عػػف أـ حبيبػػ  باػػ  أبػػي سػػفياف، أبػػي سػػفياف

 فاس,ط شعب  عبداهلل بف عتب  مف السااد ، عف أـ حبيب ، ممي 
  

                                                            

 (  339) 4/193اتا   اأفكار،  (1)
   139عمؿ اليـك كالميم ، (2) 
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 ،(2)، كابػف أبػي شػيب (1)الحديث أترجه الاسػا ي :تخريج حجروحي  حأوج : جتخريجح

سحاؽ بف رااكي  كابػف ، (6)كأبػك يعمػن المكصػمي، (5)كابػف ماجػ ، (4)كأحمد بػف حابػؿ، (3)كاخ
كالسػػػػر ال، (7)تزيمػػػػ 

، (12)كاػػػػالؿ الحفػػػػار، (11)كالحػػػػاكـ، (19)كالطبرااػػػػي، (9)كمكالطحػػػػا، (8)
، كابػػػػف (15)كزااػػػػر بػػػػف طػػػػاار الشػػػػحامي، (14)كابػػػػف عبػػػػد البػػػػر، (13)كالتطيػػػػ  البغػػػػدادم

  (16)عساكر

                                                            

 (  35) 129كفي   (،36/)139-129(، عمؿ اليـك كالميم ، 9789 (،)9781) 9/21الساف الكبرل،  (1)
 (  2359) 1/295مصاؼ ابف أبي شيب ،  (2)
 (  2956) 4/242مساد لسحاؽ بف رااكي ، (3) 
 (  27394) 45/389مساد أحمد، (4) 
 (  719) 1/238ساف ابف ماج ، (5) 
 (  7146( )7142) 13/63مساد أبي يعمن المكصمي، (6) 
 (  413( )412) 1/215  ابف تزيم ، صحي (7)
 (  59) 52مساد السر ال،  (8)
 (  889( )879) 1/143شرو معااي اآلرار،  (9)

 ( 429) 23/229(، كفي 428) 23/228(  المعجـ الكبير، 449) 155الدعا  لمطبرااي، (19) 
 (  733 1/321المستدرؾ عمن الصحيحيف،  (11)
 (  199 219جز  االؿ الحفار،  (12)
 (  7451) 16/311تاريخ بغداد، (13) 
التمهيد لما في المكطا مف المعااي كاأساايد، أبك عمر يكسؼ بف عبداهلل بف محمد بف عبدالبر بف (14) 

محمد بف  ،، تح,يؽ مصطفن بف أحمد العمكم19/135اػ ( 463عاصـ الامرم ال,رطبي )المتكفن: 
 اػ  1387المغر ،  ،المي عبدالكبير البكرم، كزار  عمـك اأكقاؼ كالشنكف الس

حديث السر ال، أبك العباس محمد بف لسحاؽ بف لبراايـ بف مهراف التراسااي الايسابكرم، المعركؼ  (15)
(، تح,يؽ: أبك عبداهلل حسيف بف عكاش  بف رمضاف، الفاركؽ الحدير  159) 2/43اػ( 533 بالسر ال )

 ـ  2994-اػ1425، 1طلمطباع  كالاشر، 
 (  3391) 379–29/368 تاريخ دمشؽ،(16) 
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سػػحاؽ ، (2)كابػػف أبػػي شػػيب ، (1)الاسػػا ي الحػػديث أترجػػه :تخععريج حجروحيعع  حجثادمعع  كاخ
  (5)ن المكصميكأبك يعم، (4)كأحمد بف حابؿ، (3)يهبف رااك 

 : حجروحي  حأوج : ترحج  لسادمة حجروحي 
، يم,ػ  دلكليػه، أبػك ااشػـ الطكسػي اأصػؿ، زياد بف أيك  بف زياد البغػدادم -1

راتػيف كتمسػيف امػا  سػا  ، ر,  حافظ مف العاشر ، ل,به أحمد شعب  الصغير
  (6)كما تيف

أبػك معاكيػ  ، اشيـ )بالتصغير( ابف بشير بكزف بف ال,اسـ بػف دياػار السػممي -2
مػػػف ، ر,ػػػ  ربػػػ  كريػػػر التػػػدليس كالرسػػػاؿ التفػػػي، ابػػػف أبػػػي تػػػاـز الكاسػػػطي

  (7)ما  سا  رالث كرماايف كما  ، السابع 
أربػػ  الاػػاس ر,ػػ  مػػف ، أبػػك بشػػر ابػػف أبػػي كحشػػي  اليشػػكرم، جعفػػر بػػف ليػػاس -3

مػػػف ، ضػػػعفه شػػػعب  فػػػي حبيػػػ  بػػػف سػػػالـ كفػػػي مجااػػػد، فػػي سػػػعيد بػػػف جبيػػػر
  (8)كقيؿ س  كعشريف كما  ، ما  سا  تمس، التامس 

                                                            

(  الغرا : الجز  الرابع مف حديث شعب  37) 139(، عمؿ اليـك كالميم ، 9782) 9/21الساف الكبرل،  (1)
بف الحجال كسفياف بف سعيد الركرم مما أغر  بعضهـ عمن بعض، أبك عبدالرحمف أحمد بف شعي  بف 

دالرحمف محمد الرااي بف عمر بف (، تح,يؽ: أبك عب32) 94اػ( 393 عمي التراسااي، الاسا ي )
 ـ  2999-اػ1421، 1المديا  الابكي ، ط ،مكسن، دار المآرر

 (  2359) 1/295مصاؼ ابف أبي شيب ، (2) 
 (  2948( )2947) 4/237مساد لسحاؽ بف رااكي ، (3) 
 (  26767) 44/359مساد أحمد بف حابؿ، (4) 
 (  7141) 13/63مساد أبي يعمن المكصمي،  (5)
 (  2956) 218ت,ري  التهذي ،  (6)
 (  7312) 574المصدر افسه،  (7)
 (  939) 139المصدر افسه،  (8)
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أبػػك الممػػي  بػػف أسػػام  بػػف عميػػر أك عػػامر بػػف عميػػر بػػف حايػػؼ بػػف ااجيػػه  -4
مػا  سػا  رمػاف ، ر,ػ  مػف الرالرػ ، كقيؿ زياد، كقيؿ زيد، أسمه عامر، الهذلي
  (1)كقيؿ بعد ذلؾ، كقيؿ رماف كما  ، كتسعيف

  (2)م,بكؿ مف الرالر ، عبداهلل بف عتب  بف أبي سفياف المداي -5
 : حجروحي  حجثادم 

، أبك بكر بادار ر,ػ  مػف العاشػر ، بف عرماف العبدم البصرم محمد بف بشار -1
  (3)ما  سا  اراتيف كتمسيف كما تيف

ر,ػ  لال  ، صػحي  الكتػا ، الهػذلي البصػرم المعػركؼ بغاػدر محمد بػف جعفػر -2
  (4)ما  سا  رالث أك أربع كتسعيف كما  ، مف التاسع ، أف فيه غفم 

، مػػكالاـ أبػك بسػػطاـ الكاسػطي البصػػرم، بػف الػػكرد العتكػي شػعب  بػف الحجػػال -3
كاػػك ، أميػػر المػػنمايف فػػي الحػػديث: كػػاف الرػػكرم ي,ػػكؿ عاػػه، حػػافظ ر,ػػ  مػػت,ف

ككاف عابدا ما  ، أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذ  عف سا  الابي 
  (5)سا  ستيف كما  

 بك بشر أ -4
 أبك الممي   -5

  

                                                            

 (  8399) 675ت,ري  التهذي ، (1) 
 (  3469) 313المصدر السابؽ،  (2)
 (5754) 469، المصدر السابؽ (3)
 (  5787) 472ت,ري  التهذي ،  (4)
 (  2799) 266المصدر افسه،  (5)
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 : ميا ش  حأ احل ونمان حجرحجح
في اذا الحديث ذكر الاسا ي أف شعب  بف الحجال قد تالؼ اشيـ بف بشير فػي 

، الممػػي  عػػف عبػػداهلل بػػف عتبػػ عػػف أبػػي ، حيػػث ركاه اشػػيـ عػػف أبػػي بشػػر، لسػػااد الحػػديث
عػػف أـ حبيبػػ  دكف ، عػػف أبػػي الممػػي ، كأمػػا شػػعب  ركاه عػػف أبػػي بشػػر، عػػف أـ حبيبػػ  

شػػيـ أحفػػظ لمحػػديث مػػف سػػفياف ا: قػػاؿ ابػػف مهػػدم عاػػه كاشػػيـ، ذكػػر عبػػداهلل بػػف عتبػػ 
فمػا قػاؿ فػي حديرػه ، كقاؿ فيه ابف سعد أاه ر,  كرير الحػديث ربتػا يػدلس كريػرا، (1)الركرم
كمػف المهػـ ااػا الشػار  الػن أف ، (2)كما لـ ي,ؿ فيه أتبراا فميس بشي ، راا فهك حج أتب

ف,ػػد صػػرو بالتحػػديث عػػف أبػػي ، ريبػػ  التػػدليس قػػد سػػ,ط  فػػي ركايػػ  اشػػيـ عػػف أبػػي بشػػر
قػاؿ عاػه ، (3)ككاف يػدلس، ككاف مف حفاظ الحديث، كاسطي ر, : قاؿ عاه العجمي، بشر

كفػي بعػض ، لف حدث عف ر,  ال باس بػه: عاه ابف عدمكقاؿ ، (4)ر, : أبك حاتـ الرازم
: كقػػاؿ التميمػػي، (6)شػػيخ: قػػاؿ عاػػه الػػدارقطاي  (5)ماكػػر لذا دلػػس مػػف غيػػر ر,ػػ أحاديرػػه 

 كالتالص  في اشيـ أاه ر,  يرسؿ كيدلس ، (7)حافظ مت,ف
كعاػػػد الاظػػػر فػػػي طػػػرؽ الحػػػديث فػػػي ركايتػػػه اأكلػػػن كالتػػػي أترجهػػػا الاسػػػا ي مػػػف 

، عػف عبػداهلل بػف عتبػ ، عػف أبػي ممػي ، عػف أبػي بشػر، عف اشػيـ، أيك طريؽ زياد بف 
اجد أف اشػيـ لػـ يتفػرد بالركايػ  عػف أبػي بشػر بػؿ شػاركه فػي الركايػ  عػف ، عف أـ حبيب 

 : أبي بشر مف الركا 
                                                            

 ( 9259) 4/397االعتداؿ،  ميزاف(1) 
 (  3422) 7/227الطب,ا  الكبرل،  (2)
 (  1912) 2/334الر,ا ، (3) 
 (  486) 9/115الجرو كالتعديؿ، (4) 
 (  2951) 8/456الكامؿ في ضعفا  الرجاؿ،  (5)
 (  418) 329سناال  السممي لمدارقطاي،  (6)
 (  199) 64-11/63تهذي  التهذي ، (7) 
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    كغيراـ (2)بي شيب كابف أ (1)أبك عكاا  عاد الاسا ي -1
   (4)كالتطي  البغدادم (3)يحين بف السرم عاد االؿ الحفار -2
  كغيراـ (6)ابف تزيم ك  (5)بف الحجال عاد أبي يعمن المكصميشعب   -3

كأمػػا الركايػػ  الراايػػ  التػػي تػػالؼ فيهػػا شػػعب  اشػػيـ بمسػػ,اط عبػػداهلل بػػف عتبػػ  مػػف 
عػف أـ ، عػف أبػي ممػي ، فمـ أقػؼ عمػن مػف تػابع شػعب  فػي الركايػ  عػف أبػي بشػر، الساد
اجػد لف ، مػف تػالؿ مػا مضػن ذكػره  ركاي  بالسػااد المػذككر بػهبؿ تفرد شعب  بال، حبيب 

 كطريػؽ لتػر أسػ,طكا، بػف عتبػ اتالميذ شػعب  رككا الحػديث مػف طريػؽ أربتػكا فيػه عبػداهلل 
اػػذا الحػػديث أتتمػػؼ فيػػه شػػعب  مػػع اشػػيـ فػػي زيػػاد  عبػػداهلل بػػف ك   ماػػه عبػػداهلل بػػف عتبػػ 

ركاه مػػف غيػػر ، الاػػاس عػػف شػػعب )غاػػدر( كاػػك مػػف أربػػ   فاجػػد محمػػد بػػف جعفػػر ،عتبػػ 
أمػػا الب,يػػ  فتػػالفكا ، كشػػباب  بػػف سػػكار، كالاضػػر بػػف شػػميؿ، ككاف,ػػه كاػػ  بػػف جريػػر، زيػػاد 

 بمضاف  عبداهلل بف عتب  في ركايتهـ عف شعب  
، أشػػبه بالصػػكا  كالػػذم يبػػدك أف مػػف ركل الحػػديث بػػدكف زيػػاد  عبػػداهلل بػػف عتبػػ 

كاػك ااػا ، الااس في شػعب  اػك محمػد بػف جعفػركذلؾ ككف اأ م  متف,كف عمن أف أرب  
بػػؿ كاف,ػػه رالرػػ  مػػف تالميػػذ شػػعب  رككا الحػػديث ، لػػـ يافػػرد بالركايػػ  مػػع أاػػه أربػػ  الاػػاس

    فال,كؿ قكلهـ كاهلل أعمـ، بدكف زياد  عبداهلل بف عتب 

                                                            

 (  35) 129عمؿ اليـك كالميم ،  (،9789) 9/21ل، الساف الكبر (1) 
 ( 2359) 1/295مصاؼ ابف بي شيب ، (2) 
 (  299) 219جز  االؿ الحفار،  (3)
 ( 7451) 16/311تاريخ بغداد،  (4)
 ( 7142) 13/63مساد أبي يعمن المكصمي، (5) 
 (  413) 1/215صحي  ابف تزيم ، (6) 
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، عػػف أـ حبيبػػ ، ُسػػ ؿ الػػدارقطاي عػػف حػػديث عبػػداهلل بػػف عتبػػ  بػػف أبػػي سػػفيافك 
كأتتمػػؼ عاػػه فػػركاه شػػعب  عػػف أبػػي ، يركيػػه أبػػك بشػػر جعفػػر بػػف ليػػاس: ف,ػػاؿ الحػػديث    

  (1)عف عبداهلل بف عتب  بف أبي سفياف، عف أبي الممي ، بشر
عبػػداهلل بػػف عتبػػ  ، اػػذا لسػػااد صػػحي : قػػاؿ البكصػػيرم :حجاععةيث حجاكعع  هاعع 

  (2)أترل له ابف تزيم  في صحيحه
  

                                                            

 (  4928) 15/281عمؿ الدارقطاي،  (1)
مصباو الزجاج  في زكا د ابف ماج ، أبك العباس شها  الديف أحمد بف أبي بكر بف لسماعيؿ بف سميـ  (2)

(، تح,يؽ محمد المات,ن 269) 1/91اػ( 849) بف قايماز بف عرماف البكصيرم الكاااي الشافعي 
 اػ  1493 ،2بيرك ، ط ،الكشااكم، دار العربي 
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 : املبحث الثاني
 املخالفة بني تالميذ شعبة

 (3حجاةيث ر   )
: قػػاؿ، أتبراػػا يحيػػن بػػف محمػػد بػػف السػػكف: قػػاؿ المػػاـ الاسػػا ي :ولةة الروايةةة ا  

عػػف أبػػي ، حػػدراا أبػػك ااشػػـ: قػػاؿ ،قػػاؿ حػػدراا شػػعب ، حػػدراا يحيػػن بػػف كريػػر أبػػك غسػػاف
: )مػػػف تكضػػػا ف,ػػػاؿ: قػػػاؿ عػػػف الابػػػي ، عػػػف أبػػػي سػػػعيد، عػػػف قػػػيس بػػػف عبػػػاد، مجمػػػز

َـّ كبحمػدؾ ، كتػ  فػي ر ؽ  ، أسػتغفرؾ كأتػك  لليػؾ، ال للػه لال  أاػ  أشػهد أف، سبحااؾ الم هػ
 فمـ ُيْكس ر الن يـك ال,يام ( ، رـ طبع بطابع

  (1)تالفه محمد بف جعفر فكقفه(، كالصكا  مكقكؼ، )اذا تطا: قاؿ الاسا ي
، حػدراا محمػد: قػاؿ ،أتبراػا محمػد بػف بشػار :قػاؿ المػاـ الاسػا ي :حجروحي  حجثادم 

عػف ، سمع  أبا مجمز يحدث عف قػيس بػف عبػاد: قاؿ، عف أبي ااشـحدراا شعب  : قاؿ
 أبي سعيد قكله 

 : وج  حجمخاجف 
فػػي اػػذا الحػػديث ذكػػر المػػاـ الاسػػا ي أف محمػػد بػػف جعفػػر قػػد تػػالؼ يحيػػن بػػف 

عػػف أبػػي ، عػػف أبػػي ااشػػـ، عػػف شػػعب  بػػف الحجػػال، حيػػث ركاه يحيػػن بػػف كريػػر، كريػػر
فيمػػا ركاه  ،الػػن الابػػي مرفكعػػا ، التػػدرمعػػف أبػػي سػػعيد ، عػػف قػػيس بػػف عبػػاد، مجمػػز

عػف قػيس بػف ، عػف أبػي مجمػز، عف أبػي ااشػـ، عف شعب  بف الحجال، محمد بف جعفر
   عف أبي سعيد التدرم مكقكفا، عباد

  

                                                            

   144عمؿ اليـك كالميم ، (1) 
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 : تخريج حجروحي  حأوج : حجتخريج
، (4)كابف الساي، (3)كأبك لسحاؽ المزكي، (2)كالطبرااي، (1)الحديث أترجه الاسا ي

كعبػػد الغاػػي ، (8)كأبػػك ال,اسػػـ اأصػػبهااي، (7)كالتطيػػ  البغػػدادم، (6)، كالبيه,ػػي(5)كالحػػاكـ
  (9)الم,دسي

، (11)كعبػد الػرزاؽ الصػاعااي، (19)الحػديث أترجػه الاسػا ي :تخريج حجروحي  حجثادم 
    (14)كالحاكـ، (13)كابف أبي شيب ، (12)كمسدد بف مسراد

  

                                                            

 (  81/)144(، كعمؿ اليـك كالميم ، 9829) 9/37لساف الكبرل، ا (1)
 (  1455) 2/123(  المعجـ اأكسط، 389()388/)149الدعا  لمطبرااي،  (2)
المزكيا ، كاي الفكا د الماتتب  الغرا   العكالي مف حديث أبي لسحاؽ المزكي، لات,ا  كتتري  (3) 

(،تح,يؽ: 55/)128اػ (362، أبك لسحاؽ لبراايـ بف محمد بف يحين الايسابكرم )المتكفن: الدارقطاي
، دار البشا ر السالمي ،   ـ  2995-اػ1425، 1طأحمد بف فارس السمـك

 (  39) 31عمؿ اليـك كالميم ،  (4)
 (  2972) 1/752 مستدرؾ عمن الصحيحيف،ال(5) 
 (  2499) 4/268(  شع  اليماف، 59) 1/118الكبير،  الدعكا (6) 
 (  4923) 8/544تاريخ بغداد، (7) 
 (  2969) 59-3/58الترغي  كالتراي ، (8) 
أتبار الصال ، عبد الغاي بف عبدالكاحد بف عمي بف سركر الم,دسي الحابمي، أبك محمد ت,ي الديف  (9)

 ـ  1995-اػ1416دمشؽ،  ،ابمسي، دار الساابؿ(، تح,يؽ: محمد عبدالرحمف الا117/)64اػ( 699 )
 (  83(، )82/)144(،عمؿ اليـك كالميم ، 9831(،)9839) 9/37الساف الكبرل،  (19)
 (  6923) 3/378( كفي 739) 1/186مصاؼ عبدالرزاؽ، (11) 
 (  582) 1/342لتحاؼ التير  المهر  بزكا د المساايد العشر ،  (12)
 (  29893) 6/113( كفي 19) 1/13ابف أبي شيب ،  مصاؼ(13) 
 (  2973) 1/753المستدرؾ عمن الصحيحيف، (14) 
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 : حجروحي  حأوج : سادمة حجروحي لترحج  
، ازيػػػػؿ بغػػػػداد، السػػػػكف بػػػػف حبيػػػػ  ال,رشػػػػي البصػػػػرم بػػػػف يحيػػػػن بػػػػف محمػػػػد -1 

  (1)ما  بعد التمسيف كما تيف، صدكؽ مف الحادي  عشر 
ر,ػػػ  مػػػف ، أبػػػك غسػػػاف، مػػػكالاـ البصػػػر ، يحيػػػن بػػػف كريػػػر بػػػف دراػػػـ العابػػػرم -2

  (2)ما  سا  س  كما تيف، التاسع 
  (3)شعب  بف الحجال -3
ر,ػ  ، كقيػؿ ابػف اػافع، كقيػؿ ابػف اأسػكد، يحين بػف دياػار، أبك اشاـ الرمااي -4

  (4)كقيؿ تمس كأربعيف كما  ، ما  سا  أراتيف كعشريف، مف السادس 
، مشػػهكر بكايتػػه، أبػػك مجمػػز، الحػػؽ بػػف حميػػد بػػف سػػعيد السدكسػػي البصػػرم -5

  (5)كقيؿ قبؿ ذلؾ، ما  سا  س  كقيؿ تسع كما  ، ر,  مف كبار الرالر 
مػػا  بعػػد ، متضػػـر، ر,ػػ  مػػف الراايػػ ، أبػػك عبػػداهلل البصػػرم قػػيس بػػف عبػػاد -6

  (6)كاـ مف عده في الصحاب ، الرماايف
 : حجروحي  حجثادم 

    (7)محمد بف بشار -1
    (8)محمد بف جعفر -2

                                                            

 (  7636) 596ت,ري  التهذي ،  (1)
 (  7629) 595المصدر افسه،  (2)
 سب,  ترجمته في الحديث االكؿ (3) 
 (  8425) 689ت,ري  التهذي ، (4) 
 (  7499) 586، افسهالمصدر  (5)
 (  5582) 457المصدر افسه،  (6)
 سب,  ترجمته في الحديث اأكؿ  (7) 
 سب,  ترجمته في الحديث االكؿ (8) 
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 شعب  بف الحجال  -3
  أبك ااشـ الرمااي  -4
  أبك مجمز  -5
 قيس بف عباد  -6

 : ميا ش  حأ احل ونمان حجرحجح
الحديث ذكر الاسا ي أف محمػد بػف جعفػر قػد تػالؼ يحيػن بػف كريػر فػي في اذا 

عػف ، عػف أبػي ااشػـ، حيث ركل الحديث يحين بف كريػر عػف شػعب ، كقفهك  رفع الحديث
فيمػا ركاه محمػد بػف  لػن الابػي لعف أبي سعيد مرفكعا ، عف قيس بف عابد، أبي مجمز

كيحيػن بػف كريػػر   التػػدرم جعفػر عػف شػعب  بالسػػااد المػذككر بػه مكقكفػػا عػف أبػي سػعيد
صػػػال  : كقػػػاؿ عاػػػه أبػػػك حػػػاتـ الػػػرازم، ر,ػػػ : قػػػاؿ عاػػػه العبػػػاس بػػػف عبػػػدالعظيـ العابػػػرم

    (3)ر,  صاح  حديث: قاؿ عاه الذابي، (2)ليس به باس: كقاؿ الاسا ي، (1)الحديث
لذا أتتمػػؼ الاػػاس فػػي حػػديث : قػػاؿ ابػػف المبػػارؾ، كأمػػا محمػػد بػػف جعفػػر )غاػػدر(

محمػد بػف جعفػر أربػ  ماػي : كقاؿ ابف مهدم، جعفر حكما بياهـ شعب  فكتا  محمد بف
كقػػاؿ ابػػف ، (6)ر,ػػ : ، كقػػاؿ عاػػه ابػػف معػػيف(5)كػػاف ر,ػػ : قػػاؿ عاػػه ابػػف سػػعد، (4)فػػي شػػعب 
ككػاف ر,ػ  : قػاؿ العجمػي، (7)عفر أح  للي مف ابف مهدم في شعب محمد بف ج: المدياي

                                                            

 (  769) 9/183الجرو كالتعديؿ،  (1)
 (  6994) 31/599تهذي  الكماؿ، (2) 
 (  429) 5/225تاريخ السالـ، (3) 
 ( 1223)222_7/221الجرو كالتعديؿ، (4) 
 (  3339) 7/216الطب,ا  الكبرل، (5) 
 (  659/)182تاريخ ابف معيف )ركاي  الدارمي ( (6) 
 (  5129) 25/7تهذي  الكماؿ، (7) 
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بف جعفر صػدكقا كاف محمد : الرازمكقاؿ أبك حاتـ ، (1)مف أرب  الااس في حديث شعب 
   (2)كفي حديث شعب  ر, 

كبػػيف مػػف ، كتالميػػذ شػػعب  بػػيف مػػف رفعػػه، اػػذا الحػػديث أتتمػػؼ فيػػه عمػػن شػػعب 
 : كمف رفعه مف الركا  عف شعب  اـ، أكقفه

 عبدالصمد بف عبدالكارث   -2  يحين بف كرير -1
لػػن بػػه مرفكعػػا ليتػػه بالسػػااد المػػذككر كػػذلؾ لػػـ يافػػرد شػػعب  بػػف الحجػػال فػػي ركا

 : بؿ كاف,ه الابي 
    (3)قيس بف الربيع عاد الطبرااي -1
    (4)الكليد بف مركاف عاد الطبرااي -2
   (5)بف ال,اسـ عاد أبي لسحاؽ المزكي ركو -3
كأبػػػػػػػك ال,اسػػػػػػػـ ، (7)كالبيه,ػػػػػػػي، (6)سػػػػػػػفياف الرػػػػػػػكرم كمػػػػػػػا عاػػػػػػػد ابػػػػػػػف السػػػػػػػاي -4

  (9)كعبدالغاي الم,دسي، (8)اأصبهااي
  

                                                            

 (  1582) 2/234الر,ا ، (1) 
 (  1223) 7/222الجرو كالتعديؿ، (2) 
 (  388/)149الدعا  لمطبرااي، (3) 
 (  389/)149الدعا  لمطبرااي، (4) 
 (  55/)128المزكيا ،  (5)
 (  39/)31عمؿ اليـك كالميم ،  (6)
 (  59) 1/118الدعكا  الكبير، (7) 
 (  2969) 59-3/58الترغي  كالتراي ،  (8)
 (  117) 64أتبار الصال ،  (9)
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، لكاػػه (2)عاػػد التطيػػ  البغػػدادم، (1)ركل الحػػديث عػػف أبػػي ااشػػـ الربيػػعكػػذلؾ 
، عػف أبػػي سػػعيد، عػف قػػيس بػػف أبػي حػػاـز البجمػػي، عػف أبػػي مجمػػز، ركاه عػف أبػػي ااشػػـ

كسػكا  كػاف ، عػف أبػي سػعيد فػي الرفػع كالكقػؼ، كالمشهكر أاه مػف حػديث قػيس بػف عابػد
كركايػػ  الجماعػػ  اػػي الم,دمػػ  فػػي ، فػػال شػػؾ فػػي أاػػه تػػالؼ الجماعػػ ، )الربيػػع( ر,ػػ  أـ ال

 كاهلل أعمـ ، اذا
كأمػػا ركايػػ  محمػػد بػػف جعفػػر )الركايػػ  الراايػػ ( كالتػػي أترجهػػا الاسػػا ي مػػف طريػػؽ 

عػػف قػػيس بػػف ، عػػف أبػػي مجمػػز، عػػف أبػػي ااشػػـ الرمػػااي، عػػف شػػعب ، محمػػد بػػف جعفػػر
 : كمف أكقفه مف الركا  عف شعب  اـ  عف أبي سعيد التدرم مكقكفا، عباد

 يحين ال,طاف  -3  معاذ بف معاذ -2  د بف جعفرمحم -1
بػؿ ، كذلؾ لـ يافرد شعب  فػي ركايتػه عػف أبػي ااشػـ بالسػااد المػذككر بػه مكقكفػا

حيػث ركاه عػف ، فركاه عف أبي ااشػـ بالسػااد المػذككر بػه مكقكفػا، سفياف الركرم: تابعه
كعبػدالرزاؽ ، (3)المصػاؼداهلل بف المبارؾ كمػا عاػد سفياف بالسااد المذككر به مكقكفا عب

كبهػذا يتضػ  أف مػف ركاه عػف شػعب  مكقكفػا   (6)، كالحػاكـ(5)كابف أبػي شػيب  (4)الصاعااي
 أرب  كأكرؽ ممف ركاه مرفكعا 

ت,ػدـ قػكؿ الاسػا ي أف الصػكا  اػك ، كالذم يبدك أف الراج  اك الحديث المكقكؼ
حيػث ركاه ، ي ااشػـأاػه متتمػؼ فيػه عػف أبػ :قاؿ الدارقطاي عػف اػذا الحػديث، المكقكؼ

                                                            

 لـ أقؼ عمن ما يميز )الربيع ( لمعرفته، كبالتالي الكقكؼ عمن أقكاؿ أاؿ الجرو كالتعديؿ فيه   (1)
 (  4923) 8/544تاريخ بغداد، (2) 
 (  82) 144(  عمؿ اليـك كالميم ، 9831) 9/37الساف الكبرل،  (3)
 (  6923) 3/378( كفي 739) 1/186مصاؼ عبدالرزاؽ،  (4)
 (  29893) 6/133( كفي 9) 1/13مصاؼ ابف أبي شيب ،  (5)
 (  2973) 1/753المستدرؾ عمن الصحيحيف، (6) 
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عػف أبػي ، كشعب  بف الحجػال (1)يـكالكليد بف مركاف كسفياف الركرم كاش، ركو بف ال,اسـ
فػركاه أبػك ، كاتتمؼ عف شعب  بف الحجال كسفياف الركرم كاشيـ في رفػع الحػديث ،ااشـ

، عػػف أبػػي ااشػػـ مرفكعػػا، عػػف سػػفياف الرػػكرم، (3)، كعبػػدالممؾ الػػذمارم(2)لسػػحاؽ الفػػزارم
كركاه محمػد بػف جعفػر ، (4)عف شعب  بػف الحجػال مرفكعػا، ابف ربيع بف يحين كركم عف

عف كركم ، عف أبي ااشـ مرفكعا، كركم عف اشيـ ،عف شعب  مكقكفا، كأصحا  شعب 
: قاؿ ابف حجر ،(6)المشهكر مكقكؼ: كقاؿ البيه,ي ،(5)اشيـ مكقكفا، كالصكا  المكقكؼ
  (7)ي,اؿ بالرأم أف مرمه ال، اك مكقكؼ لكف له حكـ المرفكع
 : حجاك  ها  حجاةيث
المكقػػكؼ ال ريػػ  كال شػػؾ فػػي : قػػاؿ ابػػف حجػػرك  ،(8)المم,ػػف الحػػديث صػػححه ابػػف

  (9)ـ الرفع أف مرمه ال ي,اؿ بالرأمفهك مكقكؼ له حك، صحته

                                                            

عبداهلل بف أحمد أاه سمع أحمد ي,كؿ: اشيـ لـ يسمع الحديث مف أبي ااشـ، العمؿ كمعرف  الرجاؿ  ذكر(1) 
 (  2153) 2/251)ركاي  عبداهلل( 

 (  2391) 398-11/397عمؿ الدارقطاي، (2) 
 المصدر افسه  (3) 
 المصدر افسه  (4) 
 ( 2391) 398-11/397عمؿ الدارقطاي: (5) 
   1/118الدعكا  الكبير،  (6)
الاك  عمن كتا  ابف الصالو، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العس,الاي:  (7)

 ،، تح,يؽ: ربيع بف اادم عمير المدتمي، عماد  البحث العممي بالجامع  السالمي 2/873اػ( 852 )
 ـ  1984-اػ1494 ،1المممك  العربي  السعكدي ، ط ،المديا  الماكر 

الماير في تتري  اأحاديث كاآلرار الكاقع  في الشرو الكبير، ابف المم,ف سرال الديف، أبك حفص  البدر(8) 
عبداهلل بف  ،، تح,يؽ: مصطفن أبك الغيظ2/293اػ( 894 عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم )

 ـ  2994-اػ1425 ،1السعكدي ، ط ،الرياض ،ياسر بف كماؿ، دار الهجر  لماشر كالتكزيع ،سميماف
(، 418) 1/266اػ( 852 التمتيص الحبير، أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العس,الاي )(9) 

 ـ  2997-اػ1428 ،1تح,يؽ: محمد الرااي بف عمر بف مكسن، دار أضكا  السمؼ، ط
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 (4حجاةيث ر   )
، حػدراا منم ػؿ: قػاؿ، أتبراػي عمػي بػف سػهؿ: قاؿ الماـ الاسػا ي :وج حجروحي  حأ

كػاف لذا تػػرل  أف الابػػي : عػػف أـ سػمم ، عػف الشػعبي، عػف عاصػػـ، حػدراا شػػعب : قػاؿ
أك ، أك أجهػؿ  ، أك ُأظمػـ، أك أظمػـ، أك أضػؿَّ ، )الم هػـ لاػي أعػكُذ بػؾ أف أزؿَّ  مف بيته قػاؿ:
 )  ُيجهؿ عميَّ

، عػف الشػعبي، عف ماصػكر، ركاه عف شعب ، )تالفه بهز بف أسد: قاؿ الاسا ي 
كمنمػػؿ كريػػر ، عػػف الشػػعبي، عػػف ماصػػكر، كالصػػكا  شػػعب ، كعاصػػـ عػػف الشػػعبي تطػػا

  (1)التطا(
: قػاؿ، أتبراػا سػميماف بػف عبيػداهلل بػف عمػرك: قاؿ الماـ الاسػا ي :حجروحي  حجثادم 

أف رسػكؿ اهلل : عػف أـ سػمم ، عػف الشػعبي، عػف ماصػكر، حػدراا شػعب : قاؿ، حدراا بهز
 أك ، أك أظمػـ، أك أضػؿَّ ، مػف أف أزؿَّ )الم هـ لاي أعػكذ بػؾ : كاف لذا ترل مف بيته قاؿ

( ، أك أجهؿ، أك ُأظمـ، أ ظمـ  أك ُيجهؿ عميَّ
 : وج  حجمخاجف 

قػػػد تػػػالؼ منمػػػؿ بػػػف ، فػػػي اػػػذا الحػػػديث ذكػػػر المػػػاـ الاسػػػا ي أف بهػػػز بػػػف أسػػػد
عػػػف ، عػػف عاصػػـ، عػػف شػػعب  بػػػف الحجػػال، حيػػث ركاه منمػػؿ بػػػف لسػػماعيؿ، لسػػماعيؿ
عػػػف ، فيمػػػا ركاه بهػػػز بػػػف أسػػػد عػػػف شػػػعب ، عػػػف الابػػػي ، عػػػف أـ سػػػمم  ، الشػػػعبي
  عف الابي ، عف أـ سمم ، عف الشعبي، ماصكر

  (3)كالطبرااي، (2)الحديث أترجه الاسا ي :تخريج حجروحي  حأوج : حجتخريج

                                                            

   145عمؿ اليـك كالميم ، (1) 
 (  85/)145 (  عمؿ اليـك كالميم ،9833) 9/38الساف الكبرل،  (2)
 (  739) 23/329المعجـ الكبير، (3) 
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، (2)، كأبػػػػك داكد الطيالسػػػػي(1)الحػػػػديث أترجػػػػه الاسػػػػا ي :تخععععريج حجروحيعععع  حجثادمعععع 
كأبػػك ، (7)كابػػف ماجػػ ، (6)كعبدالحميػػد الكس ػػي، (5)كأحمػػد، (4)كابػػف أبػػي شػػيب ، (3)كالحميػػدم

كأبػػػػػك اعػػػػػيـ ، (11)كالحػػػػػاكـ، (19)كمحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػدالرحمف المتمػػػػػص (9)كالترمػػػػػذم، (8)داكد
كابػػػػػػػػف ، (15)كالبيه,ػػػػػػػػي، (14)، كال,ضػػػػػػػػاعي(13)كعبػػػػػػػػدالممؾ بػػػػػػػػف بشػػػػػػػػراف، (12)اأصػػػػػػػػبهااي

  (18)، كالطبرااي(17)، كعبدالغاي الم,دسي(16)عساكر

                                                            

(  9835) 9/39( كفي 7879()7868) 222-7/221( كفي 9834) 9/38الساف الكبرل، (1) 
 ( 87()86/)146-145( عمؿ اليـك كالميم ، 5539) 8/285( كفي 5486) 8/268كالمجتبن، 

 (  1712) 3/189مساد أبي داكد الطيالسي، (2) 
 (  395) 1/311مساد الحميدم، (3) 
 (  29291( )29299) 6/25مصاؼ أبف أبي شيب ،  (4)
 (  26729) 317-44/316( كفي 26794( )26616) 44/239مساد أحمد،  (5)
 (  1536/)443الماتت  مف مساد عبد بف حميد، (6) 
 (  3884) 2/1278ساف ابف ماج ،  (7)
 (  5994) 4/325ساف أبي داكد،  (8)
 (  3427) 5/366ساف الترمذم،  (9)

 (  935) 2/25المتمصيا ،  (19)
 (  1997) 1/799مستدرؾ عمن الصحيحيف، ال (11) 
   8/125حمي  اأكليا ،  (12)
 (  717/)311( كفي 63/)1/47أمالي ابف بشراف، (13) 
( 1469) 2/333اػ ( 454 مساد الشها ، أبك عبداهلل محمد بف سالم  بف جعفر ال,ضاعي )(14) 

  ـ1986-اػ1497 ،2بيرك ، ط ،منسس  الرسال تح,يؽ: حمدم عبدالمجيد السمفي، 
 (  19494) 19/523(  الساف الكبير، 453) 2/37( كفي 62) 1/121الدعكا  الكبير، (15) 
(، 586) 1/482اػ( 571 معجـ الشيكخ، ر,  الديف عمي بف الحسف، المعركؼ بابف عساكر ) (16)

 (  1599) 2/1159ـ، كفي 2999-اػ1421 ،1دمشؽ، ط ،تح,يؽ: كفا  ت,ي الديف، دار البشا ر
 (  115/)216-215الترغي  في الدعا ، (17) 
( كالمعجـ الكبير، 416(،)415(،)414(، )413(،)412(،)411/)148-147الدعا  لمطبرااي، (18) 

23/329 (726(،)727(،)728(،)739(،)731(،)732  ) 
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 : حجروحي  حأوج : ترحج  لسادمة حجروحي 
صػػدكؽ مػػف كبػػار الحاديػػ  ، اسػػا ي اأصػػؿ، عمػػي بػػف سػػهؿ بػػف قػػادـ الرممػػي -1

    (1)ما  سا  لحدل كستيف كما  ، عشر 
صػػػدكؽ سػػػي  ، ازيػػػؿ مكػػػ ، أبػػػك عبػػػدالرحمف، منمػػػؿ بػػػف لسػػػماعيؿ البصػػػرم -2

  (2)ما  سا  س  كما تيف، مف صغار التاسع ، الحفظ
    (3)شعب  بف الحجال -3
لػػـ ، ر,ػػ  مػػف الرابعػػ ، أبػػك عبػػدالرحمف البصػػرم، بػػف سػػميماف اأحػػكؿعاصػػـ  -4

مػػا  بعػػد سػػا  ، كااػػه بسػػب  دتكلػػه فػػي الكاليػػ ، يػػتكمـ فيػػه لال  يحيػػن ال,طػػاف
   (5)بصرم ر, : قاؿ عاه العجمي، (4)أربعيف كما  

، مػف الرالرػ ، ر,  مشهكر ف,يه فاضؿ، أبك عمرك، عامر بف شراحيؿ الشعبي -5
  (6)الما   كله احك مف رماايف عاماد ما  بع
 : حجروحي  حجثادم 

أبػػػػك أيػػػػك  ، بػػػػف جػػػػابر الغيالاػػػػي المػػػػازاي سػػػػميماف بػػػػف عبيػػػػداهلل بػػػػف عمػػػػرك -1
مػػػا  سػػػا  سػػػ  أك سػػػبع كأربعػػػيف ، صػػػدكؽ مػػػف الحاديػػػ  عشػػػر ، المصػػػرم
  (7)كما تيف

                                                            

 (  4741) 492ت,ري  التهذي ، (1) 
 (  7929) 555المصدر افسه، (2) 
 سب,  ترجمته في الحديث االكؿ (3) 
 (  3969) 285ت,ري  التهذي ، (4) 
 (  898) 2/8الر,ا ، (5) 
 (  3992) 287ت,ري  التهذي ، (6) 
 (  2599) 253المصدر افسه،  (7)
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مػا  بعػد ، ر,ػ  ربػ  مػف التاسػع ، أبك اأسكد البصرم، بهز بف أسد العمي -2 
    (1)كقيؿ بعداا، الما تيف

مػف ، ر,ػ  ربػ  ال يػدلس، أبك عتا ، ماصكر بف المعتمر بف عبداهلل السممي -3
  (2)راتيف كرالريف كما  اما  سا  ، طب,  اأعمش

 : ميا ش  حأ احل ونمان حجرحجح
، فػػي اػػذا الحػػديث ذكػػر الاسػػا ي أف بهػػز بػػف أسػػد قػػد تػػالؼ منمػػؿ بػػف لسػػماعيؿ

عػف عػامر ، عػف عاصػـ بػف سػميماف، عف شػعب ، بف لسماعيؿحيث ركل الحديث منمؿ 
عػػػػف ماصػػػػكر بػػػػف ، كركل الحػػػػديث بهػػػػز بػػػػف أسػػػػد عػػػػف شػػػػعب ، عػػػػف أـ سػػػػمم ، الشػػػػعبي

بف سعد: ر,  كريػر اقاؿ عاه ، كمنمؿ بف لسماعيؿ ،عف أـ سمم ، عف الشعبي، معتمرال
: كقاؿ أبػك زرعػ ، (5)ماكر الحديث: البتارم ، كقاؿ(4)ر, : بف معيفاكقاؿ عاه ، (3)الغمط

قػػاؿ أبػك حػػاتـ الػرازم: صػػدكؽ ك  (6)كػػره أبػك داكد فرفػػع مػف شػااهكذ، فػي حديرػه تطػػا كريػر
افػػرد الذا : ، قػػاؿ محمػػد بػػف اصػػر المػػركزم(7)كريػػر التطػػا ُيكتػػ  حديرػػه، شػػديد فػػي الُسػػا 
ربمػػػا : كقػػػاؿ، ، كر,ػػػه ابػػػف حبػػػاف(8)ؼ فيػػػه أاػػػه كريػػػر الغمػػػط سػػػي  الحفػػػظبحػػػديث يتكقػػػ

  (19)ر,  كرير التطا: الدارقطايكقاؿ ، (9)أتطا

                                                            

 (  771) 128ت,ري  التهذي ،  (1)
 (  6998) 547المصدر افسه،  (2)
 (  1656) 6/44الطب,ا  الكبرل، (3) 
 (  1799) 8/374كالتعديؿ،  الجرو(4) 
 ( 6319) 29/178تهذي  الكماؿ، (5) 
 ( 8949) 4/228ميزاف االعتداؿ، (6) 
 ( 1799) 8/374الجرو كالتعديؿ،  (7)
 (  682) 19/381تهذي  التهذي ،  (8)
 (  15915) 9/187الر,ا ،  (9)

 (  682) 19/381تهذي  التهذي ، (19) 
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ر,ػػ  حجػػ  كريػػر  :، قػػاؿ عاػػه ابػػف سػػعد(1)ا بهػػز بػػف أسػػد كر,ػػه يحيػػن ال,طػػافكأمػػ
كقػاؿ فػػي ، (4)ر,ػػ  ربػ  صػاح  حػػديث: أحمػد كقػػاؿ، (3)ر,ػ : ابػػف معػيف كقػاؿ، (2)الحػديث
، كقػػػاؿ عاػػػه أبػػػك (6)ر,ػػػ  ربػػػ : كقػػػاؿ العجمػػػي، (5)لليػػػه الماتهػػػن فػػػي التربػػػ : تػػػرلمكضػػػع 

كالذم يظهر مف أقكاؿ أاؿ العمـ أف بهز بف  ،(8)كر,ه الاسا ي، (7)صدكؽ ر,  لماـ: حاتـ
كعاػػػد تتبػػػع طػػػرؽ الحػػػديث )الركايػػػ    أسػػػد أكرػػػؽ كأعمػػػن رتبػػػ  مػػػف منمػػػؿ بػػػف لسػػػماعيؿ

عػف عاصػـ ، عػف شػعب ، كالتي أترجها الاسا ي مف طريػؽ منمػؿ بػف لسػماعيؿ، اأكلن(
اجػػػد أف مػػػف ركااػػػا عػػػف منمػػػؿ بػػػف ، عػػػف أـ سػػػمم ، عػػػف عػػػامر الشػػػعبي، بػػػف سػػػميماف
 : مف الركا  اـ لسماعيؿ
   عمي بف سهؿ -1
شػػارؾ  كلػػـ أقػػؼ فيمػػا يتػػكفر لػػدم مػػف مصػػادر عمػػن مػػف  حميػػد بػػف عيػػاش -2

   منمؿ بف لسماعيؿ في ركايته
، كأما ركاي  بهز بف أسد )الركاي  الرااي ( كالتي أترجها الاسػا ي مػف طريػؽ بهػز 

ركااا عػف ، عف أـ سمم ، عف الشعبي، ماصكر بف المعتمرعف ، عف شعب  بف الحجال
 بهز بف أسد سميماف بف عبيداهلل 

                                                            

 ( 774) 4/259تهذي  الكماؿ، (1) 
 ( 3348) 7/218الطب,ا  الكبرل، (2) 
 ( 1715) 2/431الجرو كالتعديؿ،  (3)
، أبا عبداهلل أحمد بف محمد بف حابؿ، أبك عبداهلل  (4) مف سناال  أبي بكر أحمد بف محمد بف ااائ اأرـر

(، تح,يؽ: عامر حسف 28/)34 اػ (241 أحمد بف محمد بف حابؿ بف االؿ بف أسد الشيبااي )
 ـ  2994-اػ1425 ،1طبيرك ،  ،صبرم، دار البشا ر السالمي 

 (  1715) 2/431الجرو كالتعديؿ،  (5)
 (  182) 1/255الر,ا ، (6) 

 (1715) 2/431الجرو كالتعديؿ، ( 7)
 (  774) 4/259تهذي  الكماؿ، (8) 
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بػػؿ شػػاركه ، كلػػـ يافػػرد بهػػز بػػف أسػػد فػػي ركايتػػه عػػف شػػعب  بالسػػااد المػػذككر بػػه 
 : كاـ، عدد مف الركا 

   (2)البيه,يك  ،(1)هأبك داكد الطيالسي كما في مساد -1
    (3)محمد بف جعفر عاد أحمد -2
بػػػػف اك ، (6)، كال,ضػػػػاعي(5)، كالطبرااػػػػي(4)عاػػػػد أبػػػػي داكد، مسػػػػمـ بػػػػف لبػػػػراايـ -3

  (7)عساكر
    (8)منمؿ بف لسماعيؿ عاد الطبرااي -4

عػػف عػػامر ، كلػػـ يافػػرد شػػعب  بػػف الحجػػال فػػي ركايتػػه عػػف ماصػػكر بػػف المعتمػػر
بػػؿ شػػارؾ شػػعب  فػػي ركايتػػه عػػف ماصػػكر بػػف المعتمػػر بالسػػااد ، عػػف أـ سػػمم ، الشػػعبي

 : كاـ، عدد مف الركا  المذككر به
 ،(19)كعبػػػػػػدالممؾ بػػػػػػف بشػػػػػػراف، (9)بػػػػػػف عبػػػػػػد الحميػػػػػػد عاػػػػػػد المصػػػػػػاؼجريػػػػػػر  -1

   (11)كالبيه,ي

                                                            

 (  1712) 3/189مساد أبي داكد الطيالسي، (1) 
 (  453) 2/37الدعكا  الكبير،  (2)
 (  26729) 317-44/316مساد أحمد،  (3)
 (  5994) 4/325ساف أبي داكد،  (4)
 (  726) 23/329(  المعجـ الكبير، 412/)148الدعا  لمطبرااي، (5) 
 (  1469) 2/333مساد الشها ، (6) 
 (  586) 1/82معجـ الشيكخ أبف عساكر، (7) 
 (  739) 23/329المعجـ الكبير،  (8)
 (  5486) 8/268( كالمجتبن، 7869( )7868) 222-7/221الساف الكبرل، (9) 

 (  63/)1/47أمالي ابف بشراف، (19) 
 (  19494) 19/523الساف الكبير، (11) 
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، كمحمػػػد بػػػف عبػػػدالرحمف (2)كالطبرااػػػي، (1)ال,اسػػػـ بػػػف معػػػيف عاػػػد المصػػػاؼ -2
   (3)المتمص

، (6)كأحمػػػػػد، (5)كابػػػػػف أبػػػػػي شػػػػػيب ، (4)تابعػػػػػه سػػػػػفياف الرػػػػػكرم عاػػػػػد المصػػػػػاؼ -3
   (11)كالبيه,ي، (19)الحاكـ ،(9)راايكالطب، (8)كالترمذم  (7)كعبدالحميد الكس ي

كأبػػػػػػػػك اعػػػػػػػػيـ ، (13)، كالطبرااػػػػػػػػي(12)فضػػػػػػػػيؿ بػػػػػػػػف عيػػػػػػػػاض عاػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػدم -4
    (15)كابف عساكر

    (18)كالطبرااي، (17)بف ماج اك ، (16)عبيد  بف حميد عاد ابف أبي شيب  -5

                                                            

 (  7869) 7/222الساف الكبرل، (1) 
 (  414/)148الدعا  لمطبرااي، (2) 
 (  935) 2/25المتمصيا ، (3) 
(  عمؿ اليكـ 5539) 8/285المجتبن، ك (  9835) 9/39(، كفي 7879) 7/222الساف الكبرل،  (4)

 (  87/)146كالميم ، 
 ( 29291) 6/25مصاؼ ابف ابي شيب ، (5) 
 (  26794) 399-44/299( كفي 26616) 44/239مساد أحمد، (6) 
 (  1536/)443الماتت  مف مساد عبد بف حميد، (7) 
 (  3427) 5/366ساف الترمذم،  (8)
 (  727) 23/329(  المعجـ الكبير، 411/)147الدعا  لمطبرااي، (9) 
 (  1997) 1/799مستدرؾ الحاكـ،  (19)
 (  62) 1/121الدعكا  الكبير،  (11)
 (  395) 1/311مساد الحميدم،  (12)
 (  413) 147الدعا  لمطبرااي، (13) 
   8/125حمي  اأكليا ، (14) 
 (  1599) 2/1159الشيكخ البف عساكر،  معجـ(15) 
 (  29299) 6/25مصاؼ ابف أبي شيب ، (16) 
 (  3884) 2/1278ساف أبف ماج ،  (17)
 (  732) 23/329المعجـ الكبير،  (18)
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    (1)مسعر بف كداـ عاد الطبرااي -6
   (3)كعبدالغاي الم,دسي، (2)طبراايال لدريس اأكدم عاد -7
    (5)عاد الطبرااي، (4)معمر -8

كماصػكر بػف ، كقد جا  الحديث مف طػرؽ أتػرل غيػر طريػؽ عاصػـ بػف سػميماف
  (6)المعتمر عف الشعبي

كالمحفػػكظ : قػػاؿ الػػدارقطاي بعػػد أف ذكػػر عػػدد مػػف طػػرؽ الحػػديث كالتػػالؼ فيػػه
ك أف ركاي  بهز بف أسد )الركايػ  كالذم يبدك ا  (7)المعتمر كمف تابعهحديث ماصكر بف 

 : كذلؾ أسبا  ماها، ( اي اأرب  كاأرج الرااي 

                                                            

 (  416/)148الدعا  لمطبرااي، (1) 
 (  728) 23/329(  المعجـ الكبير، 415/)148المصدر السابؽ، (2) 
( كجا  في السااد عف )أبي لدريس( كقد يككف كاما مف 115/)216-215الترغي  في الدعا ،  (3)

 الااسخ، كاهلل أعمـ  
لـ أقؼ عمن ما مف تالله يمكف تمييز )معمر(، كقد يككف )معمر بف راشد (، فهك ممف يركم عف  (4)

ماصكر بف المعتمر،  ماصكر بف المعتمر، كقد يككف )معتمر بف سميماف( فهك أيضا ممف يركم مف
 28/399( ك 6989) 28/254كعمن اذا يككف كاما مف الااسخ، ككالاما ر,  )ياظر: تهذي  الكماؿ، 

 (، كاهلل أعمـ  6194)
 (  731) 23/329المعجـ الكبير،  (5)
اذه الطرؽ: ركاه عف الشعبي، عف أـ سمم  محمد بف سالـ عاد أبي عبيد  ُمجاع  البصرم، ياظر:  مف(6) 

(، 69/)76اػ( 146 مف حديث أبي عبيد  ُمجاع  بف الزبير البصرم، ُمجاع  بف الزبير البصرم )
 ـ  كركاه عف الشعبي، عف أـ سمم  زبيد اليامي عاد2993-اػ1423 ،1دار البشا ر السالمي ، ط

( كجا  فيه: )زيد( 2729) 23/329(  المعجـ الكبير 417) 148الطبرااي، ياظر: الدعا  لمطبرااي 
بدؿ )زبيد(، كقد يككف كاما مف الااسخ، كاهلل أعمـ  كركم الحديث مف الشعبي مرسال، ركاه زبيد اليامي، 

  عمؿ اليـك (9836) 9/39مرسال عاد الاسا ي، ياظر: الساف الكبرل،  عف الشعبي، عف الابي 
 (  88) 146كالميم ، 

 (  3964) 15/222عمؿ الدارقطاي،  (7)
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، كأاػػه كريػػر الغمػػط، لف منمػػؿ بػػف لسػػماعيؿ ُمػػتكمـ فيػػه مػػف جهػػ  سػػك  حفظػػه -1
، كقػػد تػػالؼ مػػف اػػك أكرػػؽ ماػػه، كت,ػػدـ قػػكؿ البتػػارم فيػػه أاػػه ماكػػر الحػػديث

   ليه الماتهن بالترب لت,دـ فيه قكؿ أحمد أف ، بهز بف أسد
بؿ تابعه عمن ذلػؾ لتػركف كفػيهـ محمػد ، افراد بهز بف أسد في ركايتهاعدـ  -2

ككػذلؾ لػـ يافػرد مػف ركل عاػه الحػديث بهػز بػف أسػد ، كالطيالسػي، بف جعفر
عػػػػف ، بػػػػؿ تػػػػابع شػػػػعب  فػػػػي ركايتػػػػه عػػػػف ماصػػػػكر، كاػػػػك شػػػػعب  بػػػػف الحجػػػػال

، كمسػعر بػف كػداـ، حفػاظ مت,اػكف مرػؿ سػفياف الرػكرمعػف أـ سػمم  ، الشعبي
    كغيراـ

   لاها ركاي  اأكرر كاأحفظ -3
كاك الطريؽ الذم ركل به بهز بػف ، طريؽ ماصكر بف المعتمر عف الشعبي -4

كقػػاؿ اػػك الطريػػؽ ، اػػك الطريػػؽ الػػذم رجحػػه المػػاـ الػػدارقطاي، أسػػد الحػػديث
 كاهلل أعمـ  ، كاك الطريؽ الذم رجحه المصاؼ، المحفكظ

: كقػاؿ ابػف حجػر ،(1)حديث حسف صػحي : قاؿ الترمذم :حجاك  ها  حجاةيث
ذكػر ابػف حجػر بعضػا مػف ، (3)كغيراػا لمحػديث شػكااد عػف عا شػ  ك   (2)حديث حسػف

رػػػػػػـ ذكػػػػػػر أف عمػػػػػػ  الحػػػػػػديث  الشػػػػػػعبي، تػػػػػػتالؼ فيهػػػػػػا عمػػػػػػنالكذكػػػػػػر ا، طػػػػػػرؽ الحػػػػػػديث
كعمػن اػذا يكػكف فػي السػااد ، سػمم أـ  سػمع مػفي، أم أف عػامر الشػعبي لػـ (4)ا,طاعالا
حيػػػث ذكػػػر فػػػي مكضػػػع لف مػػػف يظػػػف أف عػػػامر ، الحػػػاكـ ذاػػػ كبهػػػذا الصػػػدد ، ا,طػػػاعا

كأف عامر الشعبي دتػؿ عمػن أـ سػمم  كعا شػ  ، الشعبي لـ يسمع مف أـ سمم  فهك كااـ
  (5)كسمع ماهما كأكرر الركاي  عاهما 

                                                            

 (  3427) 5/366ساف الترمذم، (1) 
 (  39) 1/157اتا   اأفكار، (2) 
 (، ركاه الشعبي، عف مسركؽ، عف عا ش   429/)149الدعا  لمطبرااي،  (3)
 ( 39) 1/161اتا   اأفكار  (4)
  1/799المستدرؾ عمن الصحيحيف:  (5)
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غيػػر أاػػس بػػف  كذكػػر فػػي مكضػػع لتػػر أف الشػػعبي لػػيس لػػه سػػماع مػػف صػػحابي
كا,ػؿ ابػف حجػر عػف عمػي بػف المػدياي قكلػه ، (1)كأف الشػعبي لػـ يسػمع مػف عا شػ ، مالؾ

رـ قاؿ ابف حجر: )لعؿ مػف صػححه سػهؿ اأمػر فيػه ، أف الشعبي لـ يسمع مف أـ سمم 
كال ي,ػػػاؿ أكتفػػػن بالمعاصػػػر  ،أف محػػػؿ ذلػػػؾ أف ال يحصػػػؿ الجػػػـز ، لككاػػػه مػػػف الفضػػػا ؿ

كاهلل ، طػػػػالع مرػػػػؿ ابػػػػف المػػػػدياياللذا كػػػػاف الاػػػػافي كاسػػػػع ا، فلت,ػػػػا  المتعاصػػػػريااتفػػػػا  اب
    (2)أعمـ(

 
  

                                                            

معرف  عمـك الحديث، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد الايسابكرم المعركؼ بابف البيع (1) 
 ـ  1977-ق1397 ،2بيرك ، ط ،، تح,يؽ: السيد معظـ حسيف، دار الكت  العممي 111( اػ495 )

 (  39) 161-1/169اتا   اأفكار  (2)
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 اخلامتة
بعػػد اػػذه ، الحمػػد هلل كالصػػال  كالصػػالـ عمػػن رسػػكؿ اهلل كعمػػن للػػه كصػػحبه كسػػمـ

 الجكل  البحري  بمكف أف اذكر أاـ الاتا   كاي:
 كال يمكػف لممشػتغؿ فيػه، عمـ العمؿ مػف أدؽ عمػـك الحػديث كأغمضػها كأجمهػا  1

أف يتكصػػؿ للػػن اتػػا   أقػػر  للػػن الصػػكا  لال بعػػد اسػػتفراغ الكسػػع فػػي جمػػع 
كمعرفػ  أحػكاؿ ، كالكقػكؼ عمػن أقػكاؿ العممػا ، الطرؽ مف مصادراا المتتمفػ 

 الرجاؿ  
كتػػػا  عمػػػؿ اليػػػـك كالميمػػػ  مػػػف أاػػػـ الكتػػػ  كأكسػػػعها التػػػي جمعػػػ  االذكػػػار   2

االمػػاـ الاسػػا ي بشػػكؿ مسػػت,ؿ، كقػػد ذكػػر  دعيػػ  التػػي كرد  عػػف الابػػي كاأ
   بعض العمؿ عف االحاديث 

يعػػػد المػػػاـ الاسػػػا ي مػػػف اأ مػػػ  المبػػػرزيف فمػػػع لمامتػػػه بالحػػػديث بػػػرز كػػػذلؾ   3
بممامته في الجرو كالتعديؿ، كالا,د كبياف عمؿ اأحاديث، كمنلفاته تير دليؿ 

 عمن ذلؾ 
المتالف  اي التغاير الكاقع بيف الركا  عف شيتهـ في سياؽ لسااد حديث مػا   4

كاػػي ت,ػػع ، ك متاػػه، كتكرػػر المتالفػػ  كت,ػػؿ حسػػ  كرػػر  تالميػػذ الشػػيخ كقمػػتهـأ
 كماها ما اك غير منرر ، في االسااد كفي المتف كماها ما اك منرر

، كالرػػػااي المتالفػػػ  بػػػيف شػػػعب ، االكؿ بمغػػػ  أحاديػػػث الدراسػػػ  أربعػػػ  أحاديػػػث  5
   كفي الرالث كالرابع المتالف  بيف الركا  عف شعب، كغيره مف الركا 

فػػػي الحػػػديث االكؿ تػػػالؼ شػػػعب  لسػػػرا يؿ بػػػف يػػػكاس، كالػػػراج  فيػػػه ركايػػػ     6
 شعب   

 الحديث الرااي تالؼ شعب  اشيـ بف بشير كالراج  فيه ركاي  شعب     7
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الحديث الرالث المتالف  كاا  بيف تالميذ شعب  كاـ محمػد بػف جعفػر تػالؼ   8
جعفػر  ككقفػه محمػد بػف، يحين بف كرير، حيػث رفػع الحػديث يحيػن بػف كريػر

 كالراج  فيه ركاي  الكقؼ 
، الحػػديث الرابػػع المتالفػػ  كقعػػ  بػػيف تالميػػذ شػػعب  أيضػػا كاػػـ بهػػز بػػف أسػػد  9

حفػظ ، كالػراج  فيػه ركايػ  بهػز عػف شػعب  ككاػه اأتالؼ منمؿ بف لسػماعيؿ
 ت,ف عف شعب  كاأ
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 املصادر واملزاجع
 بعد ال,رلف الكريـ

أبػػػك العبػػػاس شػػػها  الػػػديف ، العشػػػر المهػػػر  بزكا ػػػد المسػػػاايد لتحػػػاؼ التيػػػر   -1
أحمد بف أبي بكر بػف لسػماعيؿ بػف سػميـ بػف قايمػاز بػف عرمػاف البكصػيرم 

دار المشكا  بمشراؼ أبػك تمػيـ ياسػر : تح,يؽ، (اػ849 )الكاااي الشافعي 
 ـ 1999-اػ1429 ،1ط، الرياض ،دار الكطف لماشر، بف لبراايـ

عبػػػد الغاػػػي بػػػف عبدالكاحػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف سػػػركر الم,دسػػػي  ،أتبػػػار الصػػػال  -2
: تح,يػػؽ، (اػػػ699 )أبػػك محمػػد ت,ػػي الػػديف ، الجمػػاعيمي الدمشػػ,ي الحابمػػي
 ـ 1995-اػ1416، دمشؽ ،دار الساابؿ، محمد عبدالرحمف الاابمسي

أبػك ال,اسػـ عبػدالممؾ بػػف محمػد بػف عبػػداهلل ، الجػػز  اأكؿ أمػالي ابػف بشػراف -3
ضػػبط ، (اػػػ439 )شػػراف بػػف مهػػراف البغػػدادم بػػف بشػػراف بػػف محمػػد بػػف ب

، الريػػاض ،دار الػػكطف، أبػػك عبػػدالرحمف عػػادؿ بػػف يكسػػؼ العػػزاكم: اصػػه
    ـ1997-اػ1418 ،1ط

أبػف ، ، فػي تتػري  اأحاديػث كاآلرػار الكاقعػ  فػي الشػرو الكبيػرالبدر المايػر -4
أبك حفص عمػر بػف عمػي بػف أحمػد الشػافعي المصػرم ، المم,ف سرال الديف

ياسػػر بػػف  ،عبػػداهلل بػػف سػػميماف ،مصػػطفن أبػػك الغػػيظ: تح,يػػؽ، (اػػػ894 )
  ـ2994-اػ1425 ،1ط، السعكدي  ،الرياض ،دار الهجر  لماشر، كماؿ

أبػػػك بكػػػر أحمػػػد بػػػف أبػػػي تيرمػػػ  ، السػػػفر الرالػػػث – بػػػي تيرمػػػ أتػػػاريخ ابػػػف  -5
الفػػاركؽ الحديرػػ  لمطباعػػ  ، صػػالو بػػف فتحػػي اػػالؿ: تح,يػػؽ، (اػػػ279 )

  ـ2996-اػ1427 ،1ط، ال,اار  ،كالاشر
أبػك زكريػا يحيػن بػف معػيف بػف عػكف بػف ، ، )ركايػ  الػدكرم(تاريخ ابف معيف -6

، (اػػػػػ233 )البغػػػػدادم ، زيػػػػاد بػػػػف بسػػػػطاـ بػػػػف عبػػػػدالرحمف المػػػػرم بػػػػالكال 
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حيػػػػا  التػػػػراث ، أحمػػػػد محمػػػػد اػػػػكر سػػػػيؼ: تح,يػػػػؽ مركػػػػز البحػػػػث العممػػػػي كاخ
 ـ 1979-اػ1399 ،1ط، مك  المكرم  ،السالمي

فيػا  المشػااير كالعػالـ سالـتاريخ ال -7 شػمس الػديف أبػك عبػداهلل محمػد ، كك 
بشػار عػكاد د : تح,يػؽ، (اػػ748 )بف أحمد بف عرماف بف قايمػاز الػذابي 

  ـ2993 ،1ط، دار الغر  السالمي، معركؼ
أبك بكر أحمد بف عمي بف راب  بف أحمد بف مهػدم التطيػ   ،تاريخ بغداد -8

دار الغػػػػػػر  ، عػػػػػػكاد معػػػػػػركؼ بشػػػػػػارد : تح,يػػػػػػؽ، (اػػػػػػػ463 ) البغػػػػػػدادم
 ـ 2992-اػ1422 ،1ط، بيرك  ،السالمي

أبػػػك ال,اسػػػـ عمػػػي بػػػف الحسػػػف بػػػف ابػػػ  اهلل المعػػػركؼ بػػػابف  ،تػػػاريخ دمشػػػؽ -9
دار الفكػػػػػر ، عمػػػػػرك بػػػػػف غرامػػػػػ  العمػػػػػكرم: تح,يػػػػػؽ (،اػػػػػػ571 ) عسػػػػػاكر

  ـ1995-اػ1415، لمطباع  كالاشر كالتكزيع
يحين المرشػد بػاهلل بػف الحسػيف المكفػؽ ، لمشجرم ،ترتي  االمالي التميسي  -19

رتبهػػػػا ، (اػػػػػ499 )بػػػػف لسػػػػماعيؿ بػػػػف زيػػػػد الحسػػػػاي الشػػػػجرم الجرجػػػػااي 
، (اػػػػػ619 )ال,اضػػػػي محػػػػي الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد ال,رشػػػػي العبشػػػػمي 

 ،بيػػرك  ،دار الكتػػ  العمميػػ ، محمػػد حسػػف محمػػد حسػػف لسػػماعيؿ: تح,يػػؽ
 ـ 2991-اػ1422 ،1ط، لبااف

عبدالغاي بػف عبدالكاحػد بػف عمػي بػف سػركر الم,دسػي ، الترغي  في الدعا  -11
فػػكاز أحمػػد : تح,يػػؽ، (اػػػ699 )أبػػك محمػػد ت,ػػي الػػديف ، الدمشػػ,ي الحابمػػي

   بيرك   ،بف حـزادار ، زمرلي
، لسػػػػماعيؿ بػػػػف محمػػػػد بػػػػف الفضػػػػؿ بػػػػف عمػػػػي ال,رشػػػػي الترغيػػػػ  كالترايػػػػ  -12

، (اػػػ535 )أبػػك ال,اسػػـ المم,ػػ  ب,ػػكاـ الُسػػا  ، الطميحػػي التيمػػي اأصػػبهااي
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-اػػػػػػ1414 ،1ط، ال,ػػػػػاار  ،دار الحػػػػػديث، أيمػػػػػف صػػػػػال  شػػػػػعباف: تح,يػػػػػؽ
 ـ 1993

، أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حجػػر ت,ريػػ  التهػػذي  -13
 ،1ط، سػػكريا ،دار الرشػػيد، محمػػد عكامػػ : تح,يػػؽ، (اػػػ852 العسػػ,الاي )

 ـ 1986-اػ1496
أحمػد بػف حجػر ، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بػف محمػد بػف التمتيص الحبير -14

دار ، محمػػد الرػػااي بػػف عمػػر بػػف مكسػػػن: تح,يػػؽ، (اػػػ852 ) العسػػ,الاي
  اػ1428 ،1ط، أضكا  السمؼ

أبػك عمػر يكسػؼ بػف عبػداهلل ، التمهيد لما في المكطا مف المعااي كاالسػاايد -15
: تح,يػػؽ، (اػػػ463 )البػػر بػػف عاصػػـ الامػػرم ال,رطبػػي  بػػف محمػػد بػػف عبػػد

كزار  عمػػػػـك ، محمػػػػد بػػػػف عبػػػػدالكبير البكػػػػرم ،مصػػػػطفن بػػػػف أحمػػػػد العمػػػػكم
 اػ 1387، المغر ، اأكقاؼ كالشنكف السالمي 

أبك الفضؿ أحمد بػف عمػي بػف أحمػد بػف حجػر العسػ,الاي  ،تهذي  التهذي  -16
 اػ 1326 ،1ط، الهاد ،مطبع  دا ر  المعرؼ الاظامي ، (اػ852 )
أبػػك  ، يكسػػؼ بػػف عبػػدالرحمف بػػف يكسػػؼتهػػذي  الكمػػاؿ فػػي أسػػما  الرجػػاؿ -17

جمػػػػاؿ الػػػػديف أبػػػػف الزكػػػػي أبػػػػي محمػػػػد ال,ضػػػػاعي الكمبػػػػي المػػػػزم ، الحجػػػػال
 ،1ط، بيػرك  ،منسسػ  الرسػال ، بشار عػكاد معػركؼ: تح,يؽ، (اػ742 )

 ـ 1989-اػ1499
تفػػاؽ كالتفػػرؽ أبػػف كمعرفػػ  أسػػما  اهلل عػػز كجػػؿ كصػػفاته عمػػن االالتكحيػػد  -18

ماػػد  العبػػدم أبػػك عبػػداهلل محمػػد بػػف لسػػحاؽ بػػف محمػػد بػػف يحيػػن بػػف ، ماػػد 
ح,,ػػه كعمػػؽ عميػػه كتػػرل أحاديرػػه عمػػي بػػف محمػػد بػػف ااصػػر ، (اػػػ395 )
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، سػكريا ،دار العمػـك كالحكػـ، المدياػ  الماػكر  ،مكتب  العمـك كالحكـ، الف,يهي
 ـ 2992-اػ1423 ،1ط

أبك بكر أحمد بف عمي بف رابػ  بػف  ،الجامع أتالؽ الراكم كلدا  السامع -19
د  محمػػػػػكد : تح,يػػػػػؽ ،(اػػػػػػ463 )أحمػػػػػد بػػػػػف مهػػػػػدم التطيػػػػػ  البغػػػػػدادم 

  الرياض ،مكتب  المعارؼ الطحاف،
، أبػػك محمػػد عبػػدالرحمف بػػف محمػػد بػػف لدريػػس بػػف الماػػذر الجػػرو كالتعػػديؿ -29

طبعػػ  مجمػػس دا ػػر  ، (اػػػ327 )الػػرازم ابػػف أبػػي حػػاتـ ، التميمػػي الحاظمػػي
 ،دار أحيػػا  التػػراث العربػػي ،الهاػػد ،بحيػػدر لبػػاد الػػدكف ،المعػػارؼ العرماايػػ 

 ـ 1952-اػ1271 ،1ط، بيرك 
المسمن بحديث أبػي عبػداهلل المتػكري ال,طػاف »االؿ بف محمد الحفار جز   -21

أحمػػد جمػػاؿ : تح,يػػؽ، (اػػػ414 )اػػالؿ بػػف محمػػد الحفػػار  «عػػف شػػيكته
  ـ2997 ،1ط، الدار اأرري ، أحمد أبك سيؼ

، أبػػػػك العبػػػػاس محمػػػػد بػػػػف لسػػػػحاؽ بػػػػف لبػػػػراايـ بػػػػف مهػػػػراف حػػػػديث السػػػػرال -22
أبػك عبػداهلل : تح,يػؽ، (اػ533 )المعركؼ بالسر ال ، الايسابكرمالتراسااي 

، 1ط، الفػػػاركؽ الحديرػػ  لمطباعػػػ  كالاشػػػر، حسػػيف بػػػف عكاشػػ  بػػػف رمضػػاف
 ـ 2994-اػ1425

أبػػك ، محمػػد بػػف المظفػػر بػػف مكسػػن بػػف عيسػػن، حػػديث شػػعب  بػػف الحجػػال -23
 الػدار ،صػال  عرمػاف المحػاـ: تح,يػؽ (،اػػ379 )الحسيف البزاز البغػدادم 

  ـ2993-اػ1424 ،1ط، ردفاأ ،عماف ،العرمااي 
أبػػك اعػػيـ أحمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف أحمػػد بػػف ، كطب,ػػا  اأصػػفيا  حميػػ  االكليػػا  -24

 ،دار السػػػػعاد ، (اػػػػػ439 )لسػػػػحاؽ بػػػػف مكسػػػػن بػػػػف مهػػػػراف اأصػػػػبهااي 
 ـ 1974-اػ1394، مصر
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أبػك ال,اسػـ ، سميماف بف أحمد بف أيػك  بػف مطيػر المتمػي الشػامي، الدعا  -25
دار الكتػػػػػ  ، مصػػػػػطفن عبػػػػدال,ادر عطػػػػػا: تح,يػػػػؽ، (اػػػػػػ369 ) الطبرااػػػػي
  اػ1413 ،1ط، بيرك  ،العممي 

ْكجردمالدعكا  الكبير -26 أبػك ، ، أحمد بف الحسػيف بػف عمػي بػف مكسػن الُتسػر 
غػػػراس لماشػػػر ، بػػػدر بػػػف عبػػػداهلل البػػػدر :، تح,يػػػؽ(اػػػػ458 )بكػػػر البيه,ػػػي 

 ـ 2999 ،1ط، الككي  ،كالتكزيع
، أبػػػػػػك داكد سػػػػػػميماف بػػػػػػف اأشػػػػػػعث بػػػػػػف لسػػػػػػحاؽ اأزدم سػػػػػػاف أبػػػػػػي داكد -27

المكتبػػ  ، محمػػد محػػي الػػديف عبدالحميػػد: تح,يػػؽ، (اػػػ275 )السجسػػتااي 
 بيرك   ،صيدا ،العصري 

أبػػػػػػف ماجػػػػػػ  أبػػػػػػك عبػػػػػػداهلل محمػػػػػػد بػػػػػػف يزيػػػػػػد ال,زكياػػػػػػي ، سػػػػػاف ابػػػػػػف ماجػػػػػػ  -28
 دار أحيا  الكت  العربي  ، محمد فناد عبدالباقي: تح,يؽ، (اػ273 )
الترمذم ، محمد بف عيسن بف سكر  بف مكسن بف الضحاؾ ،الترمذمساف  -29

دار الغػػػػػر  ، عػػػػػكاد معػػػػػركؼ بشػػػػػارد : تح,يػػػػػؽ، (اػػػػػػ279 )أبػػػػػك عيسػػػػػن 
 ـ 1998 ،بيرك ، السالمي

، أبك عبدالرحمف أحمد بف شعي  بف عمي الترسااي الاسا ي الساف الكبرل -39
أشػػػػػرؼ عميػػػػػه شػػػػػعي  ، حسػػػػػف عبػػػػػد المػػػػػاعـ شػػػػػمبي: تح,يػػػػػؽ، (اػػػػػػ393 )

 ـ 2991-اػ1421 ،1ط، بيرك  ،منسس  الرسال ، اأرانكط
، أبػػػػك عبػػػػدالرحمف أحمػػػػد بػػػػف شػػػػعي  بػػػػف عمػػػػي، )المجتبػػػػن( سػػػػاف الاسػػػػا ي -31

مكتػػػػ  المطبكعػػػػا  ، عبػػػػدالفتاو أبػػػػك غػػػػد : تح,يػػػػؽ، (اػػػػػ393 )الاسػػػػا ي 
 ـ 1986-اػ1496 ،2ط، حم  ،السالمي 

أحمػػد بػػف  أبػػا عبػػداهلل، أحمػػد بػػف محمػػد بػػف اػػاائ اأرػػـر سػػناال  أبػػي بكػػر -32
أبػػك عبػػداهلل أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حابػػؿ بػػف اػػالؿ بػػف أسػػد ، محمػػد بػػف حابػػؿ
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دار البشػػػػػػػا ر ، عػػػػػػػامر حسػػػػػػػف صػػػػػػػبرم: تح,يػػػػػػػؽ، (اػػػػػػػػ241 )الشػػػػػػػيبااي 
 ـ 2994-اػ1425 ،1ط، بيرك  ،السالمي 

محمػػد بػػف الحسػػيف بػػف محمػػد بػػف مكسػػن بػػف ، سػػناال  السػػممي لمػػدارقطاي -33
: تح,يػػؽ، (اػػػ412 )ف السػػممي أبػػك عبػػدالرحم، تالػػد بػػف سػػالـ الايسػػابكرم

تالػد بػف   دك  سعد بػف عبػداهلل الحميػد  فريؽ مف الباحريف بمشراؼ كعااي  د
 اػ 1427 ،1ط، عبدالرحمف الجريسي

، أبػػك جعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد بػػف سػػالم  بػػف عبػػدالممؾ شػػرو معػػااي االرػػار -34
ح,,ػػه كقػػدـ ، (اػػػ321 )المعػػركؼ بالطحػػاكم ، اأزدم الحجػػرم المصػػرم

راجعػػه كرقػػـ كتبػػه كأبكابػػه ، محمػػد سػػيد جػػادالحؽ ،زاػػرم الاجػػارمحمػػد : لػػه
-اػػػػ1414 ،1ط، عػػػالـ الكتػػػ ، يكسػػػؼ عبػػػدالرحمف المرعشػػػمي: كأحاديرػػػه
 ـ 1994

أبػػك ، ، أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػن التسػػركجردمشػػع  االيمػػاف -35
لشػػػراؼ ، عبػػػد العمػػػي عبدالحميػػػد حامػػػد: تح,يػػػؽ، (اػػػػ458 )بكػػػر البيه,ػػػي 
بالتعػػاكف مػػع ، مكتبػػ  الرشػػد لماشػػر كالتكزيػػع بالريػػاض، الاػػدكممتتػػار أحمػػد 

 ـ 2993-اػ1423 ،1ط، الدار السمفي  ببكمبام بالهاد
 أبػػػك بكػػػر محمػػػد بػػػف لسػػػحاؽ بػػػف تزيمػػػ  بػػػف المغيػػػر ، صػػػحي  ابػػػف تزيمػػػ  -36

، مػػػػػيظمحمػػػػػد مصػػػػػطفن اأع: تح,يػػػػػؽ، (اػػػػػػ311 )الايسػػػػػابكرم  السػػػػػممي
 بيرك   ،المكت  السالمي

، أبػػك عبػػداهلل محمػػد بػػف سػػعد بػػف مايػػع الهاشػػمي بػػالكال  ،الطب,ػػا  الكبػػرل -37
محمػػػػػد  :تح,يػػػػػؽ، (اػػػػػػ239 )بف سػػػػػعد االبصػػػػػرم البغػػػػػدادم المعػػػػػركؼ بػػػػػ

 ـ 1999-اػ1419 ،1ط، بيرك  ،دار الكت  العممي ، عبدال,ادر عطا
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أبك الحسف عمي بف عمر بػف أحمػد بػف ، العمؿ الكارد  في االحاديث الابكي  -38
، (اػػ385 )مهدم بػف مسػعكد بػف الاعمػاف بػف دياػار البغػدادم الػدارقطاي 

 ،1ط، الريػػػػػاض ،دار طيبػػػػػ ، محفػػػػػكظ الػػػػػرحمف زيػػػػػف اهلل السػػػػػمفي :تح,يػػػػػؽ
 ـ 1985-اػ1495

)ركاي  عبداهلل( أبػك عبػداهلل أحمػد بػف محمػد بػف حابػؿ  العمؿ كمعرف  الرجاؿ -39
 ،دار التػػااي، كصػػي اهلل بػػف محمػػد عبػػاس: تح,يػػؽ، (اػػػ241 )الشػػيبااي 
 ـ 2991-اػ1422 ،2ط، الرياض

دراسػػ  كتح,يػػؽ ، (اػػػ393 )أحمػػد بػػف شػػعي  الاسػػا ي ، عمػػؿ اليػػـك كالميمػػ  -49
 ،1طجمهكريػػػػػػ  مصػػػػػػر، ، دار السػػػػػػالـ لمطباعػػػػػػ  كالاشػػػػػػر، فػػػػػػاركؽ حمػػػػػػاد 

 ـ 2997-اػ1428
، (اػػػ365 )، أبػػك أحمػػد بػػف عػػدم الجرجػػااي الكامػػؿ فػػي ضػػعفا  الرجػػاؿ -41

: شػػارؾ فػػي تح,ي,ػػه ،عمػػي محمػػد معػػكض ،تح,يػػؽ عػػادؿ أحمػػد عبػػدالمكجكد
-اػػػػػ1418 ،1ط، لباػػػػاف ،بيػػػػرك  ،الكتػػػػ  العمميػػػػ ، عبػػػػدالفتاو أبػػػػك سػػػػا 

  ـ1997
محمد بف عبػدالرحمف بػف ، كأجزا  أترل أبي طاار المتمص المتمصيا  -42

: تح,يػؽ، (اػػ393 )العباس بف عبػدالرحمف بػف زكريػا البغػدادم المتمػص 
 ،1ط، كزار  اأكقاؼ كالشنكف السالمي  لدكل  قطر، ابيؿ سعد الديف جرار

 ـ 2998-اػػ1429
، كاػػي الفكا ػػد الماتتبػػ  الغرا ػػ  العػػكالي مػػف حػػديث أبػػي لسػػحاؽ المزكيػػا  -43

أبك لسحاؽ لبراايـ بػف محمػد بػف يحيػن ، لات,ا  كتتري  الدارقطاي، المزكي
أحمػػػػد بػػػػف فػػػػارس : تح,يػػػػؽ، (اػػػػػ362 ) بػػػػف سػػػػتتكيه الايسػػػػابكرم المزكػػػػي

  ـ2994-اػ1425 ،1ط، دار البشا ر السالمي ، السمـك
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محمػػػد بػػػف عبػػػداهلل بػػػف ، أبػػػك عبػػػداهلل الحػػػاكـ، المسػػػتدرؾ عمػػػن الصػػػحيحيف -44
محمػػػػد بػػػػف حمدكيػػػػه بػػػػف ُاعػػػػيـ بػػػػف الحكػػػػـ الضػػػػبي الطهمػػػػااي الايسػػػػابكرم 

دار ، مصػػطفن عبػػدال,ادر عطػػا: تح,يػػؽ، (اػػػ495 )المعػػركؼ بػػابف البيػػع 
 ـ 1999-اػ1411 ،1ط، بيرك  ،العممي  الكت 

، أبك داكد سميماف بف داكد بف الجػاركد الطيالسػي مساد أبي داكد الطيالسي -45
دار اجػػر، مصػػر، ، محمػػد بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي: تح,يػػؽ، (اػػػ294 )
 ـ 1999-اػ1419 ،1ط

، ، أبػػػػك يعمػػػػن أحمػػػػد بػػػػف المراػػػػن بػػػػف يحيػػػػن بػػػػف عيسػػػػنمسػػػػاد أبػػػػي يعمػػػػن -46
 ،دار المػػػامكف لمتػػػراث، حسػػػيف سػػػميـ أسػػػد: تح,يػػػؽ، (اػػػػ397 )المكصػػػمي 

  ـ1984–اػ1494 ،1ط، دمشؽ
، (اػػػ241 )، أبػػك عبػػداهلل أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حابػػؿ الشػػيبااي مسػػاد أحمػػد -47

-اػػػػػ1421 ،1ط، منسسػػػػ  الرسػػػػال ، شػػػػعي  اأراػػػػنكط كلتػػػػركف: تح,يػػػػؽ
 ـ 2991

، أبػػػك يع,ػػػك  لسػػػحاؽ بػػػف لبػػػراايـ بػػػف متمػػػد بػػػف مسػػػاد لسػػػحاؽ بػػػف رااكيػػػه -48
: تح,يػػػؽ، (اػػػػ238 )رااكيػػػه  بػػػابفلبػػػراايـ الحاظمػػػي المػػػركزم المعػػػركؼ 

 ،1ط، المدياػػػ  الماػػػكر  ،مكتبػػػ  اليمػػػاف، عبػػػدالغفكر بػػػف عبػػػدالحؽ البمكشػػػي
 ـ 1991-اػ1412

ال,رشػي  ، أبك بكػر عبػداهلل بػف الزبيػر بػف عيسػن بػف عبيػداهللمساد الحميدم -49
حسف ، ح,ؽ اصكصه كترل أحاديره، (اػ219 )اأسدم الحميدم المكي 

  ـ1996 ،1ط، سكريا ،دمشؽ ،دار الس,ا، سميـ أسد الدارااي
، أبػػػػك العبػػػػاس محمػػػػد بػػػػف لسػػػػحاؽ بػػػػف لبػػػػراايـ بػػػػف مهػػػػراف مسػػػػاد السػػػػرال -59

ػػػػػرَّال  ،التراسػػػػػااي الايسػػػػػابكرم ح,,ػػػػػه كتػػػػػرل ، (اػػػػػػ313 )المعػػػػػركؼ بالسَّ
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، باكسػػػػػػتاف ،فيصػػػػػػؿ لبػػػػػػاد، أرشػػػػػػاد الحػػػػػػؽ اأرػػػػػػرم: عميػػػػػػهأحاديرػػػػػػه كعمػػػػػػؽ 
 ـ 2992-اػ1423

أبك عبداهلل محمد بف سالم  بف جعفر بف عمي بف حكمػكف ، مساد الشها  -51
، حمػػػػػدم عبدالمجيػػػػػد السػػػػػمفي: ، تح,يػػػػػؽ(اػػػػػػ454 )ال,ضػػػػػاعي المصػػػػػرم 

 ـ 1986-اػ1497 ،2ط، بيرك  ،منسس  الرسال 
أبػػك العبػػاس شػػها  الػػديف أحمػػد بػػف ، فػػي زكا ػػد أبػػف ماجػػ  مصػػباو الزجػػال -52

أبػػي بكػػر بػػف لسػػماعيؿ بػػف سػػميـ بػػف قايمػػاز بػػف عرمػػاف البكصػػيرم الكاػػااي 
 ،دار العربيػػػػ ، محمػػػػد المات,ػػػػن الكشػػػػااكم: تح,يػػػػؽ، (اػػػػػ849 ) الشػػػػافعي
 اػ 1493 ،2ط، بيرك 

، أبػػػػػك بكػػػػػر عبػػػػػدالرزاؽ بػػػػػف امػػػػػاـ بػػػػػف اػػػػػافع الحميػػػػػرم اليمػػػػػااي المصػػػػػاؼ -53
المجمػػػػػس ، حبيػػػػػ  الػػػػػرحمف اأعظمػػػػػي :تح,يػػػػػؽ، (اػػػػػػ211 )الصػػػػػاعااي 

 اػ 1493 ،2ط، بيرك  ،المكت  السالمي ،الهاد ،العممي
عبػػػداهلل بػػػف محمػػػد بػػػف ، ، أبػػػك بكػػػر بػػػف أبػػػي شػػػيب مصػػػاؼ ابػػػف ابػػػي شػػػيب  -54

، كمػػػاؿ يكسػػػؼ الحػػػك : تح,يػػػؽ، (اػػػػ235 )العبسػػػي  لبػػػراايـ بػػػف عرمػػػاف
 اػ 1499 ،1ط، الرياض ،مكتب  الرشد

 ،أحمػػد بػػف أيػػك  بػػف مطيػػر المتمػػي الشػػامي، سػػميماف بػػف المعجػػـ االكسػػط -55
 ،طارؽ بػف عػكض اهلل بػف محمػد: تح,يؽ، (اػ369 )أبك ال,اسـ الطبرااي 

 ال,اار   ،دار الحرميف، عبدالمحسف بف لبراايـ الحسياي
المعركؼ ، ال,اسـ عمي بف الحسف بف اب  اهلل ، ر,  الديف أبكمعجـ الشيكخ -56

 ،دمشػؽ ،دار البشػا ر، الػديفكفػا  ت,ػي : تح,يػؽ، (اػػ571 ) بف عسػاكراب
  ـ2999-اػ1421 ،1ط
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أبػك ، ، سميماف بف أحمد بف أيك  بػف مطيػر المتمػي الشػاميالمعجـ الكبير -57
مكتب  أبف ، حمدم عبدالمجيد السمفي: تح,يؽ، (اػ369 )ال,اسـ الطبرااي 

  1ط، ال,اار  ،تيمي 
مػذاابهـ معرف  الر,ا  مف رجػاؿ أاػؿ العمػـ كالحػديث كمػف الضػعفا  كذكػر  -58

أبػػػػػك الحسػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػداهلل بػػػػػف صػػػػػال  العجمػػػػػي الكػػػػػكفي ، كأتبػػػػػاراـ
المدياػػ   ،مكتبػػ  الػػدار، عبػػدالعميـ عبػػدالعظيـ البسػػتكم: تح,يػػؽ، (اػػػ261 )

 ـ 1985-اػ1459 ،1ط، السعكدي  ،الماكر 
الماـ أبي عمرك عرماف ، )م,دم  ابف الصالو( معرف  أاكاع عمـك الحديث -59

عمػػؽ عميػػه كشػػرو الفاظػػه كتػػرل ، (اػػػ643 )الشػػهرزكرم بػػف عبػػدالرحمف 
دار الكتػػػػػ  ، أبػػػػػك عبػػػػػدالرحمف صػػػػػالو بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عػػػػػكيض، أحاديرػػػػػه
 ـ 2993-اػ1424 ،1ط، لبااف ،بيرك  ،العممي 

أبػػك عبػػداهلل الحػػاكـ محمػػد بػػف عبػػداهلل بػػف محمػػد بػػف ، معرفػػ  عمػػـك الحػػديث -69
بف االمعػػركؼ بػػ، الايسػػابكرم حمدكيػه بػػف ُاعػػيـ بػػف الحكػػـ الضػػبي الطهمػػااي

 ،دار الكتػػػػ  العمميػػػػػ ، السػػػػيد معظػػػػـ حسػػػػيف: تح,يػػػػؽ، (اػػػػػ495 )البيػػػػع 
 ـ 1977-اػ1397 ،2ط، بيرك 

ُمجاعػػػ  بػػػف الزبيػػػر ، ُمجاعػػػ  بػػػف الزبيػػػر البصػػػرم مػػػف حػػػديث أبػػػي عبيػػػد  -61
 ـ 2993-اػ1423 ،1ط، دار البشا ر السالمي ، (اػ146 )البصرم 

أبك محمد عبدالحميد بف حميد بف اصر ، الماتت  مف مساد عبد بف حميد -62
صػػبحي : تح,يػػؽ، (اػػػ249 )الك ش ػػي بػػالفت  كاأعجػػاـ : كي,ػػاؿ لػػه، الك س ػػي

، ال,ػاار  ،مكتبػ  السػا ، محمكد محمػد تميػؿ الصػعيدم –البدرم السامرا ي 
 ـ 1988-اػ1498 ،1ط
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شػػمس الػػديف أبػػك عبػػداهلل محمػػد بػػف أحمػػد ، فػػي ا,ػػد الرجػػاؿ ميػػزاف االعتػػداؿ -63
، عمػػي محمػػد البجػػاكم: تح,يػػؽ، (اػػػ748 )اف بػػف قايمػػاز الػػذابي بػػف عرمػػ

 ـ 1963-اػ1382 ،1ط، لبااف ،بيرك  ،دار المعرف  لمطباع  كالاشر
بػػػػػػػف حجػػػػػػػر العسػػػػػػػ,الاي ا، فػػػػػػػي تتػػػػػػػري  أحاديػػػػػػػث اآلرػػػػػػػار فكػػػػػػػاراتػػػػػػػا   اأ -64

 ،2ط، بػػػػف كريػػػػرادار ، حمػػػػدم عبدالمجيػػػػد السػػػػمفي: تح,يػػػػؽ، (اػػػػػ852 )
 ـ 2998-اػ1429

أبػك الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف ، بػف الصػالواكتػا  الاك  عمن  -65
، تح,يػػػؽ ربيػػػع بػػػف اػػػادم عميػػػر المػػػدتمي، (اػػػػ852 )حجػػػر العسػػػ,الاي 

المممكػ  العربيػ   ،المديا  الماكر  ،عماد  البحث العممي بالجامع  السالمي 
 ـ 1984-اػ1494 ،1ط، السعكدي 

 
 
  
 


