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 المدينة العالميةجامعة 

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األبحاث العلمية غير المنشورة

 محفوظة لـ )وفي مرزوقي عمار(©  9009حقوق الطبع 

 عنوان البحث: "النسخ في السنة وأثره في الفقو اإلسالمي، دراسة تطبيقية على كتاب الطهارة من الكتب الستة"

استخداـ ىذا البحث غَت ا١تنشور يف أم شكل أك صورة من دكف إذف مكتوب من الباحث إالٌ  ال ٬توز إعادة إنتاج أك
 يف اٟتاالت اآلتية:

 ٯتكن االقتباس من ىذا البحث بشرط العزك إليو. .ُ

٭تق ٞتامعة ا١تدينة العا١تية ٔتاليزيا اإلفادة من ىذا البحث بشىت الوسائل كذلك ألغراض تعليمية، كليس  .ِ
 ك تسويقية.ألغراض ٕتارية أ

٭تق ١تكتبة جامعة ا١تدينة العا١تية ٔتاليزيا استخراج نسخ من ىذا البحث غَت ا١تنشور إذا طلبتها مكتبات  .ّ
 اٞتامعات، كمراكز البحوث األخرل. 
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 :إٍداء

 ه كاوا برتبيتهما اإلسالميت يل سناءً.......إىل مَ

 وعطاءٍ....... ووقتٍ ومبا بذال مه جهدٍ

 وكهالً.... شابًاصبيًا و _سبحاوه وتعاىل  _بعد احلق هلما الفضل  هإىل مَ

 ...لت يف احلياة دعاءًكل ما أمَّ _ وجلَّ عزَّ_بعىن اهلل  قفتحقَّ

 .[35: اإلسزاء]( ياوي صغريًارمحهما كما ربَّقائالً )ربِّ ا
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 غلس ّتكدٓسكلن٘ 

 

ا كالصبلة كالسبلـ على خَت خلقو  كعونو ،يف البدء كيف ا٠تتاـ على تيسَته  هلل ٛتدن
 . كثَتنا م تسليمنا٤تمد كعلى آلو كصحبو كسل  

ـ هبا ٞتامعة ا١تدينة العا١تية،السيما باٞتميل ،ككلمة حب كتقدير أتقد   فاعًتافنا ;كبعد
 حفظو اهلل. .............   ر/٤تمد خليفة التميمي معارل مديرىا الدكتو 

 ١تا ٢تم من فال يف قبورل يف ىذا اٞتامعة العريقة ، ;عااء اٞتامعةككذا الشكر أل
لفايلة زيل كالدعاء الصاحل ـ بالشكر اٞتل مواصلة الدراسة فيها،كما أتقد  بي كتسهيلهم سي 

 ...حفظو اهلل.....................................إبراىيم اٟتلواينبن الدكتور/٤تمد 

مة كإرشاداتو النافعة كتوجيهاتو كأفادين بنصائحو القي   ،فقد أشرؼ على ىذه الرسالة
يف إ٧تاز ىذه الرسالة  ساعدينكالشكر موصوؿ لكل من  ...فجزاه اهلل خَت اٞتزاء ،الصائبة

أسأؿ أف  كاهللى  ابلء ،ء كزمبلئي الفمن كافة أساتذيت األجبل   اجها إذل حيز الوجودكإخر 
ى اهلل كصل   ، إنو ٝتيع الدعاء ، مٍت كيزيدين علمناكأف ينفعٍت ٔتا عل   قٍت ١تا ٭تبو كيرضاه ،يوف  

 م.                                    على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسل  
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           :املكدم٘ 

ًمن شيريكًر أنفيًسنىا، كىًمٍن  اهللكنستغفريهي، كنعوذي ب اٟتىٍمدى هلل، ٨تىٍمىديه، كنستعينيو، إف  
وى إال هىدي أٍف ال إلكأىشٍ ،  لىوي  فىبل ميًال  لىوي، كمن ييٍاًلٍل فىبل ىىاًدمى ات أٍعمىالًنا، مىٍن يػىٍهًده اهلل ػػسيئ

هي ال شىرًيكى لىوي، كأشهدي أ ا عٍبديه كرىسيوليو فاهللي كىٍحدى ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا الل وى حىق   يىا أىيػُّهىا]  ٤تيىم دن
يىا أىيػُّهىا الن اسي اتػ قيوا رىب كيمي ال ًذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو ] *ُ [ تػيقىاتًًو كىال ٘تىيوتين  ًإال كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى 

هيمىا رًجىاال كىًثَتنا كىًنسىاءن  كىاتػ قيوا الل وى ال ًذم تىسىاءىليوفى ًبًو كىاًحدىةو كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا كىبىث  ًمنػٍ
ـى ًإف  الل وى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا  ا * ]  ِ*[كىاألىٍرحىا ا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا الل وى كىقيوليوا قػىٍوال سىًديدن يىا أىيػُّهى

         ّ*[ل وى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا عىًظيمنا ييٍصًلٍح لىكٍم أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىمىٍن ييًطًع ال

ٔتنزلة  يف الدين_ رضواف اهلل عليهم _ا كاف شأف الصحابة الكراـمفل ; ا بعدأم    
الوقوؼ على اده إذل ق  نيفة، انربل علماءي اٟتديث كنػي اإلسبلـ ٔتكانة مكشىٍأكيىم يف  ، شريفة

ختلف أف بعض الركاة قد ا إال  ، ة الكرٯتة، ٦ٌتن دل تثبت ٢تممدل التحقُّق ٦ٌتن ثبت ٢تم الصحب
اختلف اجتهاد  بل رٔتا ن نفاىا عنهم ،كمنهم مى  ،ن أثبت صحبتهمفمنهم مى  ، األئمة فيهم

رٛتو -اٟتافظ ابن حجر العسقبلين  قوؿي  كقد لفت نظرم، ىذا  .احد يف ذلكاإلماـ الو 
 "٥تتلف يف صحبتو" من دكف ترجيح الًتاجم: يف عدد من يف كتابو "تقريب التهذيب" -اهلل
كأدلتهم،  كسبب اختبلؼ العلماء فيهم،  فيهم، فذل معرفة ىؤالء ا١تختلى إفت النفسي فتشو   ،
الذم  -ـ لنيل درجة ا١تاجستَتا١تقد   –عزمت على دراسة حا٢تم من خبلؿ ىذا البحث ف

من  دناستمم  ،-كدراسةٚتع -هذيب هم يف تقريب التف يف صحبت: الركاة ا١تختلى لو بػػػ عنونتي 
            . العملالقوؿ ك إلخبلص يف اه اإي   سائبلن ك  التوفيق،ك العوف اهلل 

                                                             
1

 (112سىرج آل ػًزاٌ ) 
2

 (1سىرج انُساء ) 
3

 (71ـ 71سىرج األحشاب ) 
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 البحح: مػاكل ّعكبات ّادَتين يف

فيها  قد كجدتي ، فمشكلة اختيار ا١توضوعىي  ، يف البحث اجهتٍتمشكلة ك أكرب 
 سؤاؿ العلماءك  ،طالعةا١ت ل كالصرب كدكاـحمُّ ها بالتواجهت، ف علي   هالف اهلل سه  أ إال  ة، بو صع

                    .  هتمشيور مبرأيهم ك  يناهتدم، فيما يشكل

  

 : أٍنٔ٘ املْضْع ّضبب اختٔازِ 

 :إذل اختيار ىذا ا١توضوع ما يأيت أىم األسباب اليت دفعتٍت من  إف  

  ن ثبتت صحبتوالعدالة، فمى قو باٟتكم على الٌركاة من حيث من حيث تعلُّ ، وعأ٫تية ا١توض *
باٟتكم على  اأيان  قنايج إذل تعديلو، كما أف لو تعلي حتً ا ،كمن دل تثبت صحبتيو كاف عدالن،

 . رساؿتصاؿ كاإلاألحاديث من حيث اال

يف طرؽ إثباهتم  ،ن ألف يف الصحابة كطبقاهتم٦ت   ،يف معرفة مناىج بعض األئمة رغبيت*
 كمصطلحاهتم يف ذلك. وابطهم،كض ، كشركطهم ،نفيها  الٌصحبة أك

كتاب   أ٫تيةالب العلم على ط ٮتفي كال، "تقريب التهذيب"  خدمة كتاباإلسهاـ يف * 
كىو مٍن كضع إماـ عصره يف ىذا الشأف، !  ال كعظيمي فائدتًو، كعمـو نفعو، كيف، التقريب 
ا فبل غىٍركى   ا١تتخصصُت فابلن عن غَتىم.لدل  أف يكوف مصدرنا معتمدن
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 دزاضات الطابك٘:ال

 ليلة ٢تذا الكتاب القيم:ا كقفت عليو من دراسات ، كخدمات ج٦ت  

 بو الشيخاف اٞتليبلف ; بشار عواد ، كشعيب األرناؤكط ، يف كتاهبما ا١توسـو  ما قاـ
-ػىُُْٕ -الطبعة األكذل - بَتكت - مؤسسة الرسالة -"ٖترير تقريب التهذيببػ"

 .ـُٕٗٗ

  ٖتقيق ، ىػ ُٕٔللحافظ العبلئى ت ، بت لو شريف الصحبةٖتقيق منيف الرتبة ١تن ث
 الناشر : مؤسسة الرسالة .، ٤تمد سليماف األشقر : د

   فيهم من الصحابة "دراسة نقدية"مشركع دكتوراه/عبد ربو  فً منهجية التمييز بُت ا١تختلى
 .سلماف عبد ربو أبو صعيليك

  ف : اإلماـ مشس الدين ا١تؤل، اٞتواىر كالدرر يف ترٚتة شيخ اإلسبلـ بن حجر
 : إبراىيم باجس عبد اجمليداحملقق، ىػ َِٗالسخاكم ا١تتوىف سنة 

.  الناشر : دار ابن حـز

  تأليف، كتابو اإلصابة مصنفاتو كدراسة يف منهجو ك موارده يف ،ابن حجر العسقبلين  
 بَتكت. :مؤسسة الرسالة، ا١تنعم الدكتور شاكر ٤تمود عبد
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  :خط٘ البحح

 :كفهارس ، كخا٘تة ، أبواب كثبلثة ، شتمل البحث على مقدمةافقد  ،كبعدي 

 :انتهقد ضمٌ ك  ، ةا١تقدمػ  

 ىداءاإل . 

 .كلمة شكر  

 البحث. كعقبات كاجهتٍت يف كلا مش 

 ية ا١توضوع كسبب اختياره أ٫ت. 

 الدراسات السابقة. 

   البحث. خطة    

  "التهذيب تقريب"  عريف بكتابالتو  ،ابن حجر ترجمة ول:األالباب  -

 :نفصال تحتوو 

 .ترجمة ابن حجر ول:ألالفصل ا-

 مباحث: كفيو تسعة

 .ا١تبحث األكؿ: اٝتو كنسبو

 .ها١تبحث الثاين: مولد
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 .ا١تبحث الثالث: نشأتو العلمية

 .ا١تبحث الرابع: رحبلتو

 .شيوخو ا١تبحث ا٠تامس:

 .تبلميذه :ا١تبحث السادس

 .مؤلفاتو :سابعا١تبحث ال

 .ثناء العلماء عليو :ا١تبحث الثامن

 كفاتو.ا١تبحث التاسع: 

 "تقريب التهذيب" بكتاب تعريف الثاني:الفصل -

 كفيو أربعة مباحث:

 .سبب تأليفو ا١تبحث األكؿ:

 موضوعو. ا١تبحث الثاين:

 تبيو.: تر ا١تبحث الثالث

 بحث الرابع: مصادره.ا١ت

 .بةالصحا ومنهج ابن حجر في عدّ ، تعريفو ، الصحابي الثاني:الباب -

 :فصالن  تحتوو 

 الفصل األول:تعريف الصحابي.-

 :افحثمبكفيو 

 .اتعريف الصحايب لغة كاصطبلحن  ا١تبحث األكؿ:
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 :كفيو مطلبافة، ت الصحبمب تثبي  ا١تبحث الثاين:

 عليها. فقت  مي ضوابط  :ا١تطلب األكؿ

 ف فيها.تلى ٥تي ضوابط ا١تطلب الثاين: 

 .بةفي عد الصحا : منهج ابن حجرالفصل الثاني-

 كفيو مبحثاف:

 .منهجو يف كتاب اإلصابةا١تبحث األكؿ : 

 .التهذيب تقريبمنهجو يف كتاب  ا١تبحث الثاين:

 -:تاليالىي كو  .ف في صحبتهمختل  دراسة الرواة الم  :الثالثالباب  
 .ي التحليلينهج التارٮتا١تعلى اعتمدت يف البحث: ػ ُ

ف و كثبلث ةست ىمعددك ،  ف يف صحبتهم(تلى )٥تي :لذين قاؿ فيهم ابن حجرالركاة ا تي حصر ػ ِ
 .اراكين 

 كتبلميذه. شيوخو رتي كذ ، ك من ىؤالء  لكل راكو  تي ترٚتػ ّ

، مناقشة األقواؿ مع  ،أنفيهاك  الصحبة جهم يف إثباتجى كحي ، العلم أىل أقواؿ  كردأػ ْ
  بقواعد احملدثُت.اب كترجيح الصو 

 :ـ الخاتمة

 كفيها أىم نتائج البحث.  

 :ـ الفهارس 

 ػ فهرس اآليات القرآنية. 

 ػ فهرس األحاديث النبوية.
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 ػ فهرس األعبلـ ا١تًتجم ٢تم.

 فهرس ا١تراجع كا١تصادر.

 فهرس ا١توضوعات.

 علَٔا يف البحح. ُتأٍه املصادز اليت اعتندبقائن٘ 

 .للحافظ ابن حجر العسقبلين ،"تقريب التهذيب"ػ كتاب ُ

 .لدين ٤تمد السخاكمماـ مشس الئل، "اٞتواىر كالدرر "ػ  كتاب ِ

 .للحافظ ابن حجر العسقبلين، " يف ٘تيز الصحابة اإلصابة"ب ػ كتاّ

 ز الدين أيب اٟتسن بن ٤تمد بن األثَت.لع، "أسد الغابة يف معرفة الصحابة "ػ كتاب ْ

  البن عبد الرب.، "يف معرفة األصحاب  االستيعابكتاب "ػ ٓ 

، ىػ ُٕٔت  للحافظ العبلئي ،" يف الصحبةٖتقيق منيف الرتبة ١تن ثبت لو شر كتاب "ػػ  ٔ
 .٤تمد سليماف األشقر ٖتقيق : د

ق: عادؿ بن يقٖت، ٛتد بن عبد اهلل أبو نعيم األصبهاينأل ، "معرفة الصحابةكتاب "ػ  ٕ
 .يوسف العزازم
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 الباب األول

تقريب "تعريف بكتاب الو ترجمة ابن حجر, 

 "التهذيب

 

 فصالن: وتحتو

 جمة ابن حجرالفصل األول:تر 

 المبحث األول:اسمو ونسبو.  وفيو تسعة مباحث:

 المبحث الثاني:مولده.

 المبحث الثالث:نشأتو العلمية.

 المبحث الرابع:رحالتو.

 المبحث الخامس:شيوخو.

 المبحث السادس:تالميذه.
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 المبحث السابع:مؤلفاتو.

 المبحث الثامن:ثناء العلماء عليو.

 المبحث التاسع:وفاتو.

 

 4تسمج٘ ابً حذس ألّل:الفصل ا

 

  المبحث األول: اسمه ونسبه

اظ كسيدىم يف عصره، شهاب الدين أبو خا٘تة اٟتف  ك  ،إماـ األئمةك  ،شيخ اإلسبلـ
٤تمود بن أٛتد الكناين العسقبلين الفال أٛتد بن علي بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي بن 

 ٓ.بائوكىو لقب لبعض آ ا١تصرم مث القاىرم الشافعي ا١تعركؼ بابن حجر،

كأرضهم ٔ،كىم قـو يسكنوف اٞتنوب من ببلد اٞتىرًيد كقيل: نسبة إذل آؿ اٟتجر
 ٕ.قابس

                                                             
( كالنجـو الزاىرة ْٔ/ّلكامنة يف أعياف )( كالدرر اّ/ُ( كإنباء الغمر )ٖٓ/ُرفع اإلصر ) مصادر الًتٚتة: _ْ
( كذيل طبقات اٟتافظ الذىيب  ّّٔ/ُ(ك حسن احملاضرة )ِّٔ( كٟتظ األٟتاظ )ْٔ/ُالدليل الشايف ) (.ِّٖ/ُٓ)

( كدرة اٟتجاؿ يف أٝتاء ِّٔ/ُ( كمفتاح دار السعادة كمصباح السيادة )ْٓنظم العقياف ) (.َّٖكللسوطي أياان)
 ( ٕٖ/ُالطالع ) كالبدر (ٕ/ُ( ككشف الظنوف )َٕشرح ٩تبة الفكر) قيت كالدرراليوا (.ْٔ/ُالرجاؿ)

 (.ُِٔ( كالرسالة ا١تستطرفة )َُّ/ُ(ك ىدية العارفُت )ُّ/ُإيااح ا١تكنوف)
 ( .ِِ/ِ( معجم ا١تؤلفُت )ّّٕ/ُتاريخ األدب العريب )

 (.َُُ/ُ(كاٞتواىر الدرر )ّٔ/ِانظر الاوء البلمع ) _ٓ
 (ِّ/ص ْ )انظر معجم البلداف ج، ك (ّٓٗ/ٗالشذرات )_  ٔ
 (.ُٖٕ/ُاألعبلـ للزركلي ) -7
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  مولده المبحث الثاني :

يـو اليف  ،سنة ثبلث كسبعُت كسبعمائة ىجرية ،افمنا ابن حجر يف شهر شعبإما دكيلً 
 ٖ.النيل ٔتصر العتيقة ئكذلك على شاط ، -على القوؿ الراجح-الثاين كالعشرين منو 

يف رجب سنة سبع كسبعُت -مات أبوه  إذ ; ننشأ اٟتافظ يتيم األبويٍ قد ك 
 ٗ.كىو طفل -كماتت أمو قبل ذلك  كسبعمائة،

 من الذين كانت بينو كبينهم صلة إذل رجلٍُت ; ولده كصى قبل كفاتو بأككاف أبوه قد 
 كمودة ٫تا:

ا١تتوىف  من كبار التجار ٔتصر، الدين علي ا٠تركيب، بكر بن نور ػػ زكي الدين أبوُ
 .َُق(ٖٕٔ)

 .ُُق(ُّٖ) ، ا١تتوىف ، الفقيومد بن علي القطاف مشس الدين ٤تػ ِ

                                                             
8

 (.1/57(, ويقذيح ذغهٍق انرؼهٍق)1/114_ اندىاهز وانذرر ج 

 
9

 (.1/53(.واتٍ حدز ودراسح يصُفاذه)1/85رفغ اإلصز) 

 
11

 (.1/451)  انكايُحاَظز ذزخًره فً انذرر  

 
11

 (9/155اَظز ذزخًره فً انشذراخ ) 

 

 

 

 
 



- 22 - 

 

 

  نشأته  المبحث الثالث:

 ،ُِكصيو الزكي ا٠تركيب نفيف ك ،يف بيت الرياسة ،لصيانةيف غاية العفة كا يمنانشأ يت
عرؼ لو لم يي ، فراىق  ككاف اٟتافظ قد ، -رٛتو اهلل-ٍت بو إذل أف مات تكيعكظل يرعاه، 

عليو  بدا من عمره، ةا٠تامسدل يتجاكز  كقد دخل الكت اب كىو كدل تابط عنو زلة، ،ةصبو 
فقد أكمل حفظ القرآف الكرمي عند  أظفاره،من نعومة  ةظافكقوة اٟت، كالنجابة ،  الذكاء

على عادة  - ى بو كصلٌ ُت ، كلو تسع سن، ُّبن ٤تمد السفطياالدين ٤تمد  بو صدرمؤد  
كحفظ بعد رجوعو مع  ،ُْاف كجوده ٔتكة ا١تكرمة مع كصيو ا٠تركيبإب   - الناس حينئذو 

ك٥تتصر ابن  ،كاٟتاكم الصغَت للقزكيٍت ،ُٔذل مصر عمدة األحكاـ للمقدسيإ ٠ُٓتركيبا
ابن  لفيةكأ ،ُٕلفية العراقيأك  ألصوؿ للبيااكم،ج اا كمنه كملحة اإلعراب للهركم، اجب،اٟت

 .ُٖكغَتىا من ا١تتوف يف ٥تتلف العلـو، مالك 

                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
12

 . اَظز: انضىء اناليغ, نهسخاوي.وكاٌ كثٍز انردار وانشكً انخزوتً أحذ أوصٍائه -(16ذقذيد ذزخًره ص ) 
13

 (374)9_اَظز انشذ راخ ج 

 
14

 (16ذقذيد ذزخًره ص ) 
 
15

 (16ذقذيد ذزخًره ص ) 

هـ(, سٍز أ ػالو انُثالء, 611فً )هـ(, وذى541هى ػثذ انغًُ تٍ ػثذ انىاحذ تٍ ػهً تٍ سزور انًقذسً, أتى يحًذ, ُونِذ )16 

21/443. 
 

 
17

 (251/ 9هـ شذراخ انذهة ) 816هـ وذىفً  725هى سٌٍ انذٌٍ أتً انفضم ػثذانزحٍى تٍ انحسٍٍ انؼزاقً , ونذ  
18

 (57ـ 52(, واتٍ حدز ودراسح يصُفاذه ص)1/121_اندىاهز وانذرر ) 
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 عصره، خ،فتلقى العلم عن مشاي يتوفأقبل عليو بكل  ، كعلوموب إليو علم اٟتديث ب  حي 
كاجتمع ْتافظ عصره زين الدين أيب الفال  ،م إذل ٣تالسه االختبلؼغدك كالركاح الككاصل ب

كٛتل عنو ٚتلة نافعة من علوـ  ،ُٗفبلزمو عشرة أعواـ ،عبد الرحيم بن اٟتسُت العراقي
ا ، كمتننااٟتدي مث قرأ  كشرحها، فقرأ عليو ألفيتو يف مصطلح اٟتديث، ، كعلبلن ; ث ، سندن

 كاألجزاء القصار،، كبار كبعض الكتب ال عليو نكتو على علـو اٟتديث البن الصبلح،
 من أماليو. ةكٚتلة مستكثر 

 َِ.ىجرية ةسنة سبع كتسعُت كسبعمائ، علـو اٟتديث يس تدر ن أذف لو بكىو ٦ت  

 كانتفع هبم من أعبلـ عصره، كدرس عليهم ،  -أيانا –العلم ى عنهم ن تلق  ك٦ت  
 ،ِِدين عمر البلقيٍتمتوف، كسراج اللل ككاف حافظنا ،ُِنور الدين علي ا٢تيثمي اظو ،كحف  

 صاحب التصانيف الكثَتة،، ِّكسراج الدين ابن ا١تلقن طبلع ،كثَت االككاف كاسع اٟتفظ،  
 العلـو .  شىتيف  ُتكغَتىم من ا١تتخصص

 ِْفتاء كالتدريس.هم يف اإلجلُّ  ف لوقد أذً ك 

 

 

                                                             
19

 (.1/86أَظز رفغ اإلصز) 
 (. ُٔ)ُحجر كدراسة مصنفاتو (كابن ُِٕ)ُاٞتواىر كالدرر  َِ
 .َُٓ/ٗانظر الشذرات ج ُِ
 ،ِٕٗانظر البد الطالع ص ِِ
 .َٗٓانظر البدر الطالع ص ِّ
 (.َُْ(كالبدر الطالع)ّٕ/ِالاوء البلمع ) ِْ
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  رحالته المبحث الرابع :

إليو طلب العلم كا١تعرفة منذ كقت  ب بحي  -رٛتو اهلل-سبق أف اٟتافظ   لنا ٦تابُت  يت
علمية  ذل القياـ برحبلتا دفعو إ٦ت   ع منو،ككاف شغوفان بتحصيل العلم كالتال من عمره، مبكر

ـ أنو رحل فقد تقد   ، األسانيدطلب ك  ،كٚتع اٟتديث ،طلب العلمإذل األقطار اإلسبلمية ل
كصل ى بالناس ، كرمي خبل٢تا ىا مدة حفظ القرآف الكجاكر  ،ِٓبرفقة كصيو ا٠تركيب إذل مكة
كبعد عودتو إذل  تقى كٝتع من عدد من ا١تشايخ ىناؾ،كال، ًتاكيح با١تسجد اٟتراـ مدةصبلة ال

 - بعض البلداف ا١تصرية فرحل إذل قوص ؿ يف، أخذ يتجو  يو من شيوخ القاىرة كتلق  ، مصر 
 م.هبكانتفع ، ائها ى فيها بأبرز علمكإذل اإلسكندرية، كالتق،  - مدينة يف صعيد مصر

، يف رحلتو ىذه ٔتدف كمر   ،إذل الديار اٟتجازية عن طريق البحر -اأيان –كرحل 
مث ، منهم، فقد دخل قرل جبل الطور، مث مدينة ينبع  كأفاد، أخذ عنهم  كالتقى فيها بشيوخو 

ة إذل مك مث عاد مث سافر مع رفاقو إذل اليمن، ،-مرٌة أيخرل-مث مكة ا١تشرفة، جدةمدينة 
إذل الديار اليمنية  -أياان –كرحل ، ِٔمن العلماء اٚتعن فلقي  ،ا١تدينة ا١تنورةبك  ،كٔتٌت، ا١تكرمة 

ككادم ، كا١تهجم ، كعدف ، كزىبيد ، فدخل تعز ،كقراىا  ،كدخل خبل٢تا مدهنا -مرة أخرل-

                                                             
25

 (16ذقذيد ذزخًره ص ) 
 ِْ/ُانظر مقدمة تعجيل ا١تنفعة بزكائد األئمة األربعة ج ِٔ
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–كرحل كلطائفو،  كانتشرت علومو، اٟتصيب كغَتىا، كرجع من اليمن كقد ازدادت معارفو 
، كا٠تليل ، كالرملة، كبيت ا١تقدس ، كنابلس ، فدخل غزة  ،إذل الديار الشامية -اأيان 

 ; ةفوائد ٚتل خبل٢تا حصٌ  كغَتىا من ا١تدف كالقرل، كقد، كحلب ، كالصاٟتية  ، كدمشق
          .                                -ِٕرٛتو اهلل-د الطبلب يف الوقت نفسو كيفي ،حيث كاف يستفيد من العلماء 

 

  شيوخه المبحث الخامس:

كرحل إذل كثَت من  ،ؼ الببلدطا -رٛتو اهلل-أف اٟتافظ من خبلؿ ما سبق، علمنا 
فاجتمع لو من الشيوخ مادل ٬تتمع  ،كأساطُت اٟتفظ، ؿ الرجاؿفحو  كأخذ عن ،األقطار

كما   ،توفا من مصن  يف كثَتلة مة كمفص  عنهم معلومات قي  أكدع  كقد ألحد من أىل عصره،
 بلغ ٣تموعهمف أنو أفردىم يف كتابٍيو; "اجملمع ا١تؤٌسس للمعجم ا١تفهرس"، "ا١تعجم ا١تفهرس"،

كٙتانُت كستمائة شيخو  يف حياتو العلمية ،  كاأيت أشهر الذين أثٌر ستعرض فيما يأ،  ِٖستة ن
 فمنهم : 

 .ِٗق(ََٖ) تويف ، ك ق(َٕٗ) كلد ،التنوخي أٛتد بن عبد الواحدػػ إبراىيم بن ُ

 .َّق(َٕٖ) تويف ، الشهاب ، بن الفقيو على ا٠تيوطيأٛتد بن ٤تمد  -ِ

 . ُّق(َٖٔ) تويف، ك ق( ِٕٓ) كلد ، الرحيم بن اٟتسُت  عبدزين الدين ،  -ّ

 .ِّق(ُٕٖ) تويف، ك ق( ّٕٓكلد)، ا٢تيثمي  علي بن أيب بكرنور الدين ،  -ْ

                                                             
27

 (115ـ1/86( ويقذيح ذغهٍق انرؼهٍق)91ـ 75اتٍ حدز ودراسح يصُفاذه ص)( و156ـ 147اَظز اندىاهز وانذرر ) 
 (َُُأنظر اٟتافظ ابن حجر العسقبلين أمَت ا١تؤمنُت يف اٟتديث ص ) ِٖ
 (ُٗٔ/ٖ(  كالشذ رات  )ُُ/ُأنظر ترٚتتو يف الدر الكامنة) ِٗ
 (ُٕٓ)ِ(كالاوء البلمع جَِّ)ُأنظر ترٚتتو يف اٞتواىر كالدرر ج َّ
 (َِِ)ُتو يف ٟتظ اإلٟتاظر جأنظر ترٚت ُّ
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 .ّّق(َْٖتويف )، ك  ق(ِّٕكلد)،عمر بن علي بن أٛتد بن ا١تلقن سراج الدين ، -ٓ

 .ّْق(ُٖٗتويف )ك  ، ق(ْٕٗ) كلد ، ٚتاعة٤تمد بن أبكر بن عز الدين ، ػ ٔ

 .ّٓق(ُٕٖ) ويفتي ، ك ق( ِٕٗ) كلد، آبادم  الفَتكز ،بن إبراىيم  ػ ٤تمد بن يعقوبٕ

  المبحث السادس :تالميذه

أخبلقو بك ،  زيرأىا اٟتافظ ابن حجر بعلمو الغإف ا١تنزلة الرفيعة كا١تكانة العالية اليت تبو  
قااء حوائجهم، بك ، اإلحساف إليهم بك ، بلطفتو إياىم ٔتك ، لطبلبو  و، كْتبٌ السامية الكرٯتة 

كاألصقاع ، ليو من األقطار ا١تختلفة ع افتوافدك  رحا٢تم، ك٤تط   ،الطالبُت  مقصدى  توجعل
، اء كالشيوخ ج بو كثَت من العلمٗتر  ، حىت  بعمتحملُت يف ذلك ا١تشاؽ كا١تصا  ا١تتباعدة،

بُت ين ، مرت  ر و شها١تربزين من طبلبو كا١تكأكتفي ىنا بذكر ٛتلوا بعده لواء ىذا الشأف ، 
 حسب الوفيات:

 .ّٔق(َْٖويف)تي ك  ق(،ِٕٔكلد) ،الشافعي،البوصَتم  أٛتد بن أيب بكر، ػ شهاب الدين ُ

ويف تي ك ق( ،َٕٗكلد) -١تعركؼ بابن ا٢تماـا-اٟتنفي ،بد الواحد ٤تمد بن ع، ػ كماؿ الدين ِ
 .                                                                                                              ّٕق(ُٖٔ)

 ،ق(ٕٖٕكلد)،الشافعي ،أبو الفال ٤تمد بن ٤تمد بن فهد ا١تكي ، ػ تقي الدين ّ
 .ّٖق(ُٕٖويف)تي ك 

                                                                                                                                                                              
 (َُٓ/ٗأنظر ترٚتتو يف الشذرات ) ِّ
 (ََُ/ٔأنظر ترٚتتو يف الاوء البلمع ) ّّ
 (َِْ/ٗأنظر ترٚتتو يف الشذرات) ّْ

 (ُٗٓ/ٕأنظر ترٚتتو يف إنبا الغمر) ّٓ
 (ُٓٓانظر ترٚتتو يف طبقات اٟتفاظ ص ) ّٔ
 (ّْٕ/ٗانظر ترٚتتو يف الشذرات ) ّٕ
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 .ّٗق(ْٕٖ) ويفتي  ، ك ق(ُّٖلد )كي  ،نفي اٟت يوسف بن تغرم بردم، ػ ٚتاؿ الدين ْ

 .َْق(ٕٖٗويف)تي ، ك ق( َِٖكلد)،أبو العدؿ ،قاسم بن قطلوبغا اٟتنفي ،ػ زين الدين ٓ

.فقد برعوا ، اٟتافظ ىؤالء ىم أعياف تبلميذ   ، كتفوقوا يف كثَت من العلـو

   مؤلفاته المبحث السابع :

كقٌل أف ٕتد فٌنان من فنوف ،  امؤلفن على مئة كٜتسُت قد زادت مؤلفات اٟتافظ 
 تلك ا١تؤلفات: كمن أشهر، لو فيو مؤلفان اٟتديث ال ٕتد 

 أ ػ مؤلفاتو يف تراجم الرجاؿ:

 ػ اإلصابة يف ٘تيز الصحابة . ُ

 ػ هتذيب التهذيب.ِ

 ػ تقريب التهذيب.ّ

 الكامنة يف أعياف ا١تئة الثامنة.ػ الدر ْ

 ة.ػ تعجيل ا١تنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعٓ

 ب ػ مؤلفاتو يف مصطلح اٟتديث:

 ػ ٩تبة الفكر يف مصطلح أىل األثر.ُ

 ػ نزىة النظر يف توضيح ٩تبة الفكر يف مصطلح أىل األثر.ِ

                                                                                                                                                                              
 (ٕٕٕدر الطالع)انظر ترٚتتو يف الب ّٖ
 (ِْٕ/ٗانظر ترٚتتو يف الشذرات ) ّٗ
 (ْٔٓانظر ترٚتتو يف البدر الطالع ) َْ
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 .ُْاكشرفن  لكفاه ذلك سبقنا -يف فن ا١تصطلح–كلو دل يكن لو إال ىذا الكتاب 

 ػ تغليق التعليق.ّ

 فاتو يف  اٟتديث:ج ػ مؤل  

 األحكاـ. ػ بلوغ ا١تراـ من أدلةُ

 ػ فتح البارم بشرح صحيح البخارم.ِ

;  افخرن  لكفاه)فتح البارم بشرح صحيح البخارم( ىذا الكتاب إال   لو كلو دل يكن
كداللة على جبللة  كيف ٥تتلف فنوف العلم، داللة على رفيع رتبتو يف اٟتديث كعلومو،ففيو 

 .كالتحقيق قدره يف الفهم 

                                                             
مقدمة كتاب نزىة النظر يف توضيح ٩تبة الفكر يف مصطلح أىل األثر ٖتقيق كتعليق د/ عبد اهلل ضيف اهلل الرحيلي  ُْ

 (ٖػٕص)
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  عليهثناء العلماء  المبحث الثامن :

كاكتسب شهرة كاسعة يف  كمنزلة علمية رفيعة، ، أ مكانة عاليةاٟتافظ تبوٌ  أف   الشك  
 ىذه ا١تكانة إذل كطارت شهرتو يف اآلفاؽ، كقد أشار، كذاع صيتو  ميداف اٟتديث كعلومو،

ميذه الذين الزموا من تبل كثَته ك  ،طبلعوامن شيوخو الذين عرفوا قدره كسعة  العلمية كثَته 
، كيقوؿ عليو  ، يثٍتِْالعراقي،فهذا شيخو زين الدين ،  ، ككذلك الكثَت من العلماء دركسو

: الشيخ العادل الكامل الفاضل احملدث ا١تفيد اجمليد، اٟتافظ ا١تتقن الاابط الثقة  فيو
ز بُت كميٌ  ،بداؿكٚتع ا١توافقات كاإل ، اسخ كا١تنسوخز بُت النكميٌ ، ا١تأموف،ٚتع الركاة كالشيوخ 

٩ترط يف سلك أىل اٟتديث، ىت اكأفرط ّتده اٟتثيث ح، ات كالاعفاء من الرجاؿ الثق
 .ّْكحصل يف الزمن اليسَت على علم غزير

 )ال :وؿ فيوق; حيث يحو على أىل عصره مو كيرج  يقد  ، ْْخ مصر ا١تقريزمكىذا مؤر  
 .ْٓنصيفو( ه كاليبلغ أحدىم يف العلم مد   كاهلل ما

 .   ْٔكدل ٮتلف بعده مثلو( )حافظ عصره، :كقاؿ فيو ابن تغرم بردم 

  .ْٕعينو يف فنو( كال عينام مثلو، دل ترى (: ن الربىاف اٟتليبكقاؿ أبو ذر ب

                                                             
42

 .ُٕتقٌدمت ترٚتتو ص 
 

 (َِٕ)ُاٞتواىر كالدرر ج ّْ
44

بن عبد القادر، أبو العباس اٟتسيٍت العبيدم تقي الدين ا١تقريزم، خَت الدين الزركلي، األعبلـ،  أٛتد بن علي 
ُ/ُٕٕ 

 (َُِّ/ّ/ْالسلوؾ ١تعرفة دكؿ ا١تلوؾ، للمقريزم ) ْٓ
 (ْٔ/ُالدليل الشايف على ا١تنهل الصايف ) ْٔ
 (َِّ)ُاٞتواىر كالدرر ج ْٕ
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 على داللة كاضحة ؿٌ ىؤالء األئمة ليد ار كاإلجبلؿ، منكاإلكب ،ىذا الثناء العاطر إف  
 -أيانا– ن ذلككما يتاح لنا م  ،يداف ا١تحاز قصب السبق يف قد ك  ، يف العلـو ره أنو ْت

 .كحسن سَتتو كٝتتو ،كٚتيل أخبلقو ،علو منزلتو
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 المبحث التاسع :وفاته.

التدريس كالتأليف كا١تداكمة ب كإفادة الطبلب، ،كبعد تلك اٟتياة ا١تليئة ٓتدمة العلم
يف ليلة السبت الثامن  إذل جوار ربو; )انتقل إذل رٛتة ربو(اٟتافظ انتقل  ،على أنواع ا٠تَتات

إثر مرض داـ أكثر من ، شهر ذم اٟتجة سنة اثنتُت كٜتسُت كٙتا٪تائة ىجرية عشر من 
 ، سار يف ىذا ا١تشهد ا١تهيب أمَت إال كالعادل  فلم يبقى  ; مثلورى ككاف لو مشهد دل يػي  شهر،

هوا بو إذل تربة ا٠تركيب ّتامع توج   حىت ككاف السلطاف يتناكب مع العظماء ٛتل نعشو،
كرٛتنا  كأسكنو فسيح جناتو، ،بواسع رٛتتوده اهلل تغم     .ْٖؾفدفنوه ىنا ، الديلمي

 . آمُت، يف دار كرامتو كٚتعنا  ،كا١تسلمُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (ّٕ/ُيق )( كمقدمة تغليق التعلَْ/ِأنظر الاوء البلمع ) ْٖ
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 ّفُٔ أزبع٘ مباحح: تكسٓب التَرٓب" تعسٓف بلتاب"ال الفصل الجاىٕ:

 المبحث األول:سبب تأليفو.

 المبحث الثاني:موضوعو.

 المبحث الثالث: ترتبيو.

 ابع: مصادره.المبحث الر 
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  لتاب تكسٓب التَرٓببتعسٓف الالفصل الجاىٕ:

  :سبب تأليفه :المبحث األول

بعض منو كىو أنو قد طلب  ; مةبُت  اٟتافظ سبب تأليفو ٢تذا الكتاب يف ا١تقد  
أف ٬تر د لو أٝتاء األشخاص يف كتابو "هتذيب التهذيب" خاصة، كأنو دل ٬تبو إذل طلبو إخوانو 

ا فرغت أما بعد: فإنٍت ١ت   فقاؿ :)مث رأل إجابتو على كجو ٭تصل مقصوديه باإلفادة،  ، أكالن 
، الذم ٚتعت فيو مقصود "التهذيب" ٟتافظ  هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ""من هتذيب 

عصره أيب اٟتجاج ا١تزم، من ٘تييز أحواؿ الركاة ا١تذكورين فيو، كضممت إليو مقصود 
حتو من بلء الدين مغلطام، مقتصرنا منو على ما اعتربتو عليو، كصح  مة عللعبل    ""إكمالو

و ، كزدتي عليهما يف كثَت من الًتاجم ما يتعج ب من كثرت -أيانا–مظانو، من بياف أحوا٢تم 
من طلبة الفن موقعنا حسننا  -ا١تذكور–ككقع الكتاب ،  لديهما، كيستغرب خفاؤه عليهما

فالتمس مٍت بعض  ،إذل أف جاكز ثلث األصل، كالثلث كثَت ،و طاؿأن عند ا١تمي ز البصَت، إال  
يب ىذا الفن، مث لقلة جدكاه على طالً ; فلم أكثر ذلك  ،اإلخواف أف أجر د لو األٝتاء خاصة

ن على كجو ٭تصل مقصوده باإلفادة، كيتام  ، رأيت أف أجيبو إذل مسألتو، كأسعفو بطلبتو 
 ْٗ.(كزيادة اٟتسٌت اليت أشار إليها

 

 

 

                                                             
 ( بعناية /عادل  مرشد مؤسسة الرسالة.44انظر مقدمة كتاب تقريب التهذيب ص) 19
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   المبحث الثاني : موضوعه

 :من خبلؿ النقاط التالية مواضيع كتاب)تقريب التهذيب(  ٯتكن الكبلـ عن

، كطريقة اختصاره  -كما سبق-ف لكتابو ٔتقدمة بُت  فيها سبب تأليفو للكتاب ا١تؤل   قد ـ -

 .تهذيب"هتذيب ال" لكتابو

 . (على الركاة يف مراتب حصر الكبلـ)ف الركاة إذل طبقات، كا١تؤل   قس م -

كىي أين أحكم على   ):-رٛتو اهلل  -، فقاؿ ة كل راكو طريقتو يف عرض ترٚت فذكر ا١تؤل   -

، بأ٠تص عبارة ، صف بو منهم ْتكم يشمل أصٌح ما قيل فيو، كىأىٍعدىؿى ما كً  كل  شخصو 

، م الرجل ، ٬تمع اس -غالبنا–ْتيث ال تزيد كل ترٚتتو على سطرو كاحدو  ; كأخلص إشارة

كمنتهى أشهر نسبتو كنسبو، ككنيتو كلقبو، مع ضبط ما ييٍشكل من ذلك  كجده، كاسم أبيو

; اليت ٮتىٍتص هبا من جرح أك تعديل، مث التعريف بعصر كل راكو منهم  وتي فى مث صً ، باٟتركؼ 

 .ن لبسيون ال يؤمى إال مى  حذفتو من ذكر شيوخو كالركاة عنو مقاـ ما ْتيث يكوف قائمنا
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ككناىم ، كأنساهبم ، من أٝتاء الركاة ، ل عتٌت بابط ما ييشكى يو ن  أف كبلـ ا١تؤل   سبق يف -

، أبو -بكسر ا١تهملة كتشديد ا١تيم  -مثاؿ ذلك: عبداهلل بن عاصم اًٟتم اين  باٟتركؼ،

 .كيف ىذا فائدة جليلة ،  البصرم، صدكؽ من العاشرة ؽ سعيد

;  كدل يقتصر على تراجم ركاة الكتب الستة ، التهذيب" الًتاجم اليت يف "هتذيب  ذكر ٚتيع -

 الذىيب يف "الكاشف"، كما رىت بى الًتاجم على الًتتيًب نفسو الذم مشى عليو يف كما فعل

 ".التهذيب"

 ،"أنو زاد رمزنا كىو كلمة "٘تييز ، إال  ا يف "هتذيب التهذيب"الرموز اليت ذكرىنفس  استعمل -

 .لو ركاية يف ا١تصنفات اليت ىي موضوع الكتاب ن ليستكىي إشارةه إذل مى 

على ، ق بًبػىيىاف ا١تبهمات من النسوة التهذيب" فصبلن يف آخر الكتاب يتعل  " زاد على -

 .      َٓعنهن رجاالن كنساءن  ن ركلترتيب مى 

 

 

 

 
                                                             

 ( باختصارِٓػ ُٗػ انظر مقدمة تقريب التهذيب ٖتقيق ٤تمد عوامو ) َٓ
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 . المبحث الثالث :ترتيبه

 :على النحو التارل ب اٟتافظ ابن حجر كتابورت  

إذل الياء، لكن يف األلف بدأ  بذكر أٝتاء الرجاؿ من األلف; ركؼ ا١تعجم رت بو على ح -
  .لشرؼ االٝتٍُت ; بأٛتد كيف ا١تيم بدأ ٔتحمد 

 .-أيانا–مرتبةن على حركؼ ا١تعجم  يذكر الكٌت -

كذكر  ، مثل ابن إسحاؽ، كابًن أيب أكىف; جده أك عمو أك ب إذل أبيو أك أمويذكر من نيسً  -
مث ٖتت ىذا الفصل  ، مثل ابن أخي الزىرم ، فيو ابن أخي فبلف يلن قً يمى ٖتت ىذا فصبلن ف

 .-رضي اهلل عنو– ابن أـ مكتـوأـ فبلف، منهم الصحايب اٞتليل  ن قيل فيو ابنفصله فيمى 

األنصارم، ك اإلفريقي، :مثل، كغَت ذلك ، كالببلد كالصنائع  من القبائل; يذكر األنساب  -
 . ور اؽالؿ ، ك اٟتلواين، الغز اك 

ت ىذا مث ٖت، الكوسجك األعرج، ك األعمش، ك ،  األزرؽك ،  ذكر األلقاب مثل: األحدبي -
 . يذكر الكٌت من األلقاب مثل أبو األحوص

 . التنيسيك الدكرقي، ك ،  الزىرم مثل، ذكر األنساب من األلقاب يمث  -

 . خالو ح منإبراىيم النخعي عن خالو، فيوض   مثل، مث ا١تبهمات  -
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 الكٌت من ا١تبهمات مثل: أبو إسحاؽ ا٢تمداين عن رجل عن سعد بن عبادة، أبو مث -
يبٌُت كل  ; ةعن ابن عم أيب ىريرة عن أيب ىرير العشراء الدارمي عن أبيو، أبو الزبَت ا١تكي 

 .ذلك
 . -الرجاؿ كما فعل يف أٝتاء-ب أٝتاءىن رت  يك  ، ذكر النساءي -أخَتنا–مث  -
مراتب ْتسب  كفياهتم، كإذل ةسنحجر الركاة إذل طبقات ْتسب  كقد قس م اٟتافظ ابن -

رل الكبلـ  كباعتبار ما ذكرت ا٨تصر) مة: من حيث اٞترح كالتعديل، فقاؿ يف ا١تقد   ، حا٢تم
 :ا١تراتب ا; فأم   -كحصر طبقاهتم يف اثنيت عشرة طبقة - على أحوا٢تم يف اثنيت عشرة مرتبة

 .لشرفهم ;فأصر ح بذلك  فأك٢تا: الصحابة

  ثق الناس، أك بتكرير الصفة لفظنا كثقة ثقة، أك معٌتكأك   ا بأفعل; إم   مدحو ن أك دالثانية: مى 
 .حافظ كثقة

 .عدؿ ن أفرد بصفة، كثقة، أك متقن، أك ثبت، أكالثالثة: مى 

بأس بو، أك ليس بو  بصدكؽ، أك ال ، كإليو اإلشارةجة الثالثة قليبلن ر عن در ن قص  الرابعة: مى 
 .سبأ

سيء اٟتفظ، أك صدكؽ ، ك بصدكؽ  ، كإليو اإلشارة ر عن الرابعة قليبلن ن قص  ا٠تامسة: مى 
وع من البدعة،  مي بنن ري مى  كيلتحق بذلك،  هبآخر أكىاـ، أك ٮتطىء، أك تغَت  يهم، أك لو

 . الداعية من غَته مع بياف ; كالتجهُّم كاإلرجاء كالنصب كالتشيُّع كالقدر

جلو، كإليو يًتؾ حديثو من أ ، كدل يثبت فيو ما القليل من اٟتديث إال  ن ليس لو السادسة: مى 
 .اٟتديث فلُت   ، كإال   حيث يتابع مقبوؿ اإلشارة بلفظ

مستور، أك ٣تهوؿ  ، كإليو اإلشارة بلفظ قن ركل عنو أكثر من كاحد كدل يوثٌ السابعة: مى 
 .اٟتاؿ
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، كإليو ، كلو دل ييفس ر إطبلؽ الاعف وجد فيرب، ككً ن دل يوجد فيو توثيق ١تعتى الثامنة: مى 
 . ضعيف اإلشارة بلفظ

 . ٣تهوؿ ق، كإليو اإلشارة بلفظعنو غَت كاحد كدل يوثٌ  ن دل يركً التاسعة: مى 

ٔتًتكؾ، أك مًتكؾ  ، كإليو اإلشارة ، كضيع ف مع ذلك بقادح البتة قن دل يوث  العاشرة: مى 
 .ساقط ، أك اٟتديث ، أك كاىي اٟتديث

 .ن اهتم بالكذبة عشرة: مى اٟتادي

  .كالوضع،  ق عليو اسم الكذبطلً أي  نالثانية عشرة: مى 

  :ا الطبقاتكأم   :فمث قاؿ ا١تؤل  -

 .الرؤية من غَته ن ليس لو منهم إال ٣ترد، ك٘تييز مى  ، على اختبلؼ مراتبهم فاألكذل: الصحابة
 .صر حتي بذلك كابن ا١تسيب، فإف كاف ٥تارمنا  ;الثانية: طبقة كبار التابعُت

 .سَتين كابن، ، كاٟتسن  الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعُت

 .كقتادة،  ، كالزىرم ، جيلُّ ركايتهم عن كبار التابعُت الرابعة: طبقة تليها

لبعاهم السماع من  ، كدل يثبت ، الذين رأكا الواحد كاالثنُت ا٠تامسة: الطبقة الصغرل منهم
 . ، كاألعمش الصحابة

 .، كابن جريج يثبت ٢تم لقاء أحد من الصحابة ، لكن دل سة: طبقة عاصركا ا٠تامسةالساد
  .كالثورم، كمالك  ، السابعة: كبار أتباع التابعُت

 . علية كابن ، ، كابن عيينة الثامنة: الطبقة الوسطى منهم
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اكد كأيب د ، ، كالشافعي كيزيد بن ىاركف  ، الطبقة الصغرل من أتباع التابعُتالتاسعة: 
 .الرزاؽ ، كعبد الطيالسي

 . ، كأٛتد بن حنبل دل يلقى التابعُت ن٦ت   ; العاشرة: كبار اآلخذين عن تبع األتباع

 .كالبخارم، ذىلي الك ، اٟتادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلك

قتي هبا باقي شيوخ كأٟت ، كالًتمذم الطبقة الثانية عشرة: صغار اآلخذين عن تبع األتباع،
 .شيوخ النسائي ، كبعض الذين تأخ رت كفاهتم قليبلن ;  لستةاألئمة ا

فهم قبل ا١تائة،  كالثانية ن عرفتي سنة كفاتو منهم، فإف كاف من األكذلكذكرت كفاة مى 
 كاف من التاسعة إذل آخر الطبقات  كإف فهم بعد ا١تائة، كاف من الثالثة إذل آخر الثامنة  كإف

 ُٓ).بي نتو لكن ندىرى عن ذ، كمى  فهم بعد ا١تائتُت

                                                             
 . عوامة( ٖتقيق ٤تمد ُِػَِانظر مقدمة تقريب التهذيب ص ) ُٓ
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  مصادره المبحث الرابع:

ابن حجر ;  للحافظ مصدر كتاب تقريب التهذيب ىو"كتاب هتذيب التهذيب"
   لئلماـ ا١تزم. ختصره من "كتاب هتذيب الكماؿ"ا مالذ

 :بو "هتذيب التهذيب" بعد أف ذكر أنو ١تا فرغ من تصنيف كتا -رٛتو اهلل-قاؿ   
، كأنو طاؿ إذل أف  اسنن ح اموقعن  -من طلبة اٟتديث  يعٍت –)كأنو كقع من طلبة الفن 

 ( .ِٓكالثلث كثَت، جاكز ثلث األصل 
 : يف كتابو ىذا على النحو التارل كقد مشى

، الطالب  ، ككاف كا١تذكرة لحافظ ابن حجر اختصرهلكتاب "تقريب التهذيب" 
 .يذاكر مث ٮتتصر ما ذاكره يف شيء يسَت، فكتاب "التقريب" 

اصطلح على أف الركاة ا١تذكورين يف "التقريب" قبل ا١تائة  )قاؿ: -و اهلل تعاذلرٛت -اٟتافظ 
فهذا من  :، فيقوؿ مثبلن يف ترٚتة أم صحايب( األكذل ىم أصحاب الطبقة األكذل كالثانية

الطبقة األكذل، تابعٌي من الطبقة، إذل الذم مات قبل ا١تائة ىو يف الطبقة األكذل كالثانية، 
 مثبلن ٙتانية كٙتانُت، سنة ٙتانية كتسعُت ك٨تو ذلك. كيقوؿ مات سنة

من الثالثة إذل الثامنة بعد ا١تائة، كل ما كاف بعد ا١تائة األكذل من ا٢تجرة فيكوف ىو 
من الثالثة إذل الثامنة، فيقوؿ مثبلن من الرابعة، من ا٠تامسة، من السادسة كيقوؿ مثبلن: من 

كوف الذم يف السادسة الذم مات سنة ٙتانية كٙتانُت السادسة مات سنة ٙتانية كٙتانُت، ىل ي
مثل الذم يف الثانية الذم مات سنة ٙتانية كٙتانُت أـ بينهما فرؽ؟! بينهما فرؽ، الذم يف 
ٙتانية كٙتانُت يف األكذل كالثانية يعٍت ٙتانية كٙتانُت ىجريًّا كٙتانية كٙتانُت بعد الثانية معناىا يعٍت 

كالذم بعد الثامنة إذل الثانية عشر يبقى مات بعد ا١تائتُت، فهذه الثبلث مائة كٙتانية كٙتانُت، 
يف كتاب "تقريب  -رٛتو اهلل تعاذل-مراحل العمرية اليت يذكرىا اإلماـ اٟتافظ ابن حجر 

 التهذيب".
                                                             

52
 (13ـ يقذيح ذقزٌة انرهذٌة تؼُاٌح ػادل يزشذ ) 
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 الت ليعرؼ كيف يعُت  ال يكفي كال حاجة، الطالب ا١تبتدئ يذىب إذل ا١تطو  
عٍت إذا قرأ يف "تقريب التهذيب" كيف ٭تيىص ل من كرائو تأصيبل الراكم، إ٪تا ىو لن يفهم، ي

 لطالب علم، ىذا كبلـ ٭تتاج إليو ا١تمارس، ال ٭تتاج إليو ا١تبتدئ. اءن علميًّا كبن  
ال سيما يف موضوع اٟتكم على الشخص من حيث اٞترحي كالتعديلي، فإنو يعطي 

ا، كيي  ـي ذكره أم ا١تراجع عصارة األقواؿ فيو، لكنو ماغوط جدًّ بلحىظ عليو بشكل خاٌص عد
،  ، كلذلك يتميز كتاب "الكاشف" للذىيب شيخ أك تلميذ للمًتجم ٢تم يف ٚتيع الكتاب

 .ّٓ، كاهلل أعلم على كتاب "التقريب" ىذا، ككتاب "ا٠تبلصة" للخزرجي 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 (ُٖٔػ ُّٔالتخريج كدراسة األسانيد )ػ أصوؿ  ّٓ
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 ن :وفيو فصال، ومنهج ابن حجر في عد الصحابة،تعريف الصحابي الباب الثاني:

 حجاٌ:فُٔ مب، ّ الفصل األّل:تعسٓف الصحابٕ

 المبحث األول:تعريف الصحابي لغة واصطالحًا.

 :وفيو مطلبان، ةبم تثبت الصحب المبحث الثاني:

 تفق عليها.اضوابط  المطلب األول:

 ختلف فيها.االمطلب الثاني: ضوابط 
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 تعسٓف الصحابٕ الفصل األّل:

 اة لغة واصطالح  تعريف الصحابالمبحث األول :  

: األصحاب، كىي يف األصل  كالصحابة بالفتح) قاؿ اٞتوىرم: ،  فالصحابة لغةن 
ٍبتيوي الشيءمصدر، كأ و مز ء ال، ككل شي تو الكتاب كغَتهب، كاستصحاجعلتو لو صاحبن  ٍصحى

( ٓٓكالزمو ،استصحبو: أم دعاه إذل الصحبة)قاؿ الفَتكز آبادم:  . ْٓفقد استصحبو"  اشيئن 
. 

ال خبلؼ بُت أىل اللغة يف أف القوؿ "صحايب" مشتق ): ٔٓأبو بكر بن الطيبكقاؿ 
ن صحب على كل مى  ، كأنو ليس ٔتشتق من قدر منها ٥تصوص، بل ىو جارو  من الصحبة

 ، ، كما أف القوؿ "مكل م ك٥تاطب كضارب" مشتق من ا١تكا١تة اقليبلن كاف أك كثَتن ; غَته 
يقاؿ: … اذلك قليبلن كاف أك كثَتن ; من كقع منو  على كل كجارو ، كالارب ة،  كا١تخاطب

، فيوقع اسم ا١تصاحبة بقليل  كساعة ،اكيومن  ، اكشهرن  ، كسنة ، اكدىرن ، صحبت فبلنان حوالن 
ى صل  -ن صحب النيب ، كذلك يوجب يف حكم اللغة إجراء ىذا على مى  ما يقع منها ككثَته

 .( ٕٓارهن كلو ساعة من -م اهلل عليو كسل  

 

 
                                                             

 ( باختصارُِٔ/ُالصحاح ) ْٓ
 (ْٔٗػ القاموس احمليط  ص) ٓٓ
56

ابن البقبلين، اإلماـ العبلمة، أكحد ا١تتكلمُت، مقدـ األصوليُت، القاضي أبو بكر، ٤تمد بن الطيب بن ٤تمد بن   
١تثل يف الفهم كالذكاء، أخذ القاضي أبو جعفر بن قاسم البصرم، مث البغدادم، صاحب التصانيف، ككاف يارب بو ا

يف  -رٛتو اهلل-ويف تي  ،بكره ا١تعقوؿ عن أيب عبد اهلل بن ٤تمد بن أٛتد بن ٣تاىد الطائي صاحب أيب اٟتسن األشعرم
 (.ُُْ/ُّىػ( ." سَت أعبلـ النببلء" )َّْسنة )

 (َٕػ ٗٔالكفاية يف علم الركاية للخطيب البغدادم )  ٕٓ
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 يف الصحابي في االصطالح:تعر 

 : ف يف ذلكلً فقد اختي  حنا،ا تعريف الصحايب اصطبلأم  

قاؿ: ٝتعت أبا عبد اهلل أٛتد بن حنبل كذكر  ،فعن عبد القدكس بن مالك العطار
مث أفال الناس بعد ىؤالء  )أىل بدر فقاؿ:  -مى اهلل عليو كسل  صل  -أصحاب النيب   من

، ن صحبو سنة القرف الذم بعث فيهم، كل مى  -م عليو كسل  ى اهلل صل  -أصحاب رسوؿ اهلل 
لو من الصحبة على قدر ما ; فهو من أصحابو ، أك رآه ، أك ساعة ،  اأك يومن ، اهرن أك ش

 ( .ٖٓكنظر إليو، كٝتع منو ، و معو ككانت سابقت، صحبو 

 ، -مى اهلل عليو كسل  صل  -ن صحب النيب مى ): -رٛتو اهلل- ٗٓكقاؿ اإلماـ البخارم
 ( .َٔفهو من أصحابو; ه من ا١تسلمُت أك رآ

أك رآه كلو ساعة  ، -مى اهلل عليو كسل  صل  -ن صحب النيب مى )كقاؿ علي بن ا١تديٍت: 
 ( .ُٔ-مى اهلل عليو كسل  صل  -اب النيب فهو من أصح; من هنار 

ى صل  -من أقاـ مع رسوؿ اهلل  الصحابة ال نعدىم إال  ): ِٔكقاؿ سعيد بن ا١تسيب
 ( .ّٔأك غزكتُت، كغزا معو غزكة ،  أك سنتُت، سنة  -م عليو كسل  اهلل

كالعمل على خبلؼ  )بو اٟتافظ ابن حجر بقولو:كتعريف سعيد بن ا١تسيب ىذا تعق  
و ى اهلل عليصل  -دل ٬تتمعوا بالنيب ;من الصحابة  ٚتع جمٌ  ىذا القوؿ; ألهنم اتفقوا على عدٌ 

 ( .ْٔإال يف حجة الوداع  -مسل  ك 
                                                             

 (.ْٕٖ( كمقدمة ابن صبلح)ٗ/ْ( كفتح ا١تغيث )جٗٔالكفاية ) انظر ٖٓ
59

 (2/97, ذذكزج انحفاظ ) 194هللا يحًذ تٍ إسًاػٍم ونذ  هـ  هى أتى ػثذ 
 (.ٔ/ٕفتح البارم )  َٔ
 (ٕ/ٕفتح البارم )  ُٔ
62

 (1/111, )ذذكزج انحفاظ  115هى اتى يحًذ سؼٍذ تٍ انًسٍة ونذ نسُرٍٍ يضرا يٍ خالفح ػًز وذىفً  
 (ُِ/ُ( كانظر أسد الغابة)ٗٔػ ٖٔاية )انظر الكف  ّٔ
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ما كقفت  كأصحٌ )ره اٟتافظ ابن حجر بقولو: د ىو ما قر  لتعريف الصحيح ا١تعتمى كا
كمات على ، بو  ان م مؤمنى اهلل عليو كسل  ن لقي النيب صل  أف الصحايب مى ; عليو من ذلك 

ا التعريف... اإلسبلـ ،  أك قصرت، ن طالت ٣تالستو لو ن لقيو مى فيدخل فيمى  -مث قاؿ شارحن
ن دل ، كمى  ن رآه رؤية كلو دل ٬تالسو، كمى أك دل يغزي ، ن غزا معو ، كمى دل يركً  أك، ن ركل عنو كمى 
إذا دل ٬تتمع بو ; كلو أسلم بعد ذلك ا ن لقيو كافرن كٮترج بقيد اإلٯتاف مى  ، ه لعارض كالعمىيرى 

 ن لقيو من مؤمٍت أىل الكتاب قبلكمى ،بغَته ا كقولنا: )بو( ٮترج من لقيو مؤمنن ، مرة أخرل
مات ك كخرج بقولنا: )،  ف من اٞتن كاإلنسبو( كل مكل   ان كيدخل يف قولنا: )مؤمن البعثة،

ن كيدخل فيو مى  -كالعياذ باهلل-، كمات على ردتو ، بو مث ارتد  ان لقيو مؤمنن على اإلسبلـ( مى 
، مرة أخرل -مى اهلل عليو كسل  صل  -سواء اجتمع بو ; كعاد إذل اإلسبلـ قبل أف ٯتوت  ،ارتد

 .( ٓٔدكىذا ىو الصحيح ا١تعتمى  ،ال أـ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
 (ٔ/ٕفتح البارم ) ْٔ

 (ُٖػ ُٔ/ُػػ اإلصابة ) ٓٔ
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 ؟ بم يعرف الصحابيالمبحث الثاني :  

 اكضوابط ١تعرفة كوف الشخص صحابين ،  اطرقن  -رٛتهم اهلل-لقد كضع العلماء وفيو مطلبان: 
 أك الاوابط ىي:، كتلك الطرؽ  ،أـ ال 

كذلك ، ن الصحابة لكثرة ناقليو أف فبلننا م; أف تثبت صحبتو بطريق التواتر ا١تقطوع بو  -ُ
 .،كبقية العشرة  ،كعمر، كأيب بكر

 أف تثبت الصحبة للشخص عن طريق االستفاضة كالشهرة. -ِ

على  بناءن ; ككذا عن آحاد التابعُت ، لو صحبة  اركل عن أحد من الصحابة أف فبلنن أف يي  -ّ
 . كىو الراجح، قبوؿ التزكية من كاحد 

بقولو: أنا ، كا١تعاصرة  إذا كاف ثابت العدالة، أف تثبت الصحبة بإخباره عن نفسو  -ْ
 ; اد منو معرفة ٚتع كثَتستفى ضابطنا يي  -رٛتو اهلل  –كقد ذكر اٟتافظ ابن حجر  .ٔٔصحايب

 كىذا الاابط مأخوذ من أمور ثبلثة: ، كتفى فيهم بوصف يدؿ على أهنم صحابةيي 
 .ٌمركف يف ا١تغازم إال الصحابةأحدىا: أهنم كانوا ال يؤ 

أتى بو  كاف ال يولد ألحد مولود إال    ):-رضي اهلل عنو- ٕٔ: قاؿ عبد الرٛتن بن عوؼالثاين
 يؤخذ منو شيء كثَت. -اأيان –كىذا  ،(  فدعا لو;  -م ى اهلل عليو كسل  صل   -النيب 

كاف ن  ، فمى  كشهد حجة الوداع، أسلم  ٔتكة كالطائف أحد يف سنة عشر إال   الثالث: دل يبقى 
كإف ،  -مى اهلل عليو كسل  صل  -ٟتصوؿ رؤيتو بالنيب ; اندرج فيهم  ا،جودن يف ذلك الوقت مو 

 .ٖٔمى اهلل عليو كسل  صل  -دل يرىم ىو 

                                                             
 (َٕ(كالكفاية للخطيب البغدادم)ِّٓ( كالتقيد كاإليااح )ْٕٖمقدمة ابن الصبلح ) ٔٔ
67

 .ُُْاالستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، القرشي الزىرم،لرٛتن بن عوؼ ىو ابن عبد عوؼ بن عبد ا 

 (ِِ/ ُػ اإلصابة )ج ٖٔ
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  فق عليهات  ضوابط اول :المطلب األ

 :ىي عليو فقإف شركط الصحايب ا١تت  

 .اللقاء ػ ِ                                    .اإلسبلـ ػ ُ

لصحايب عند ٚتهور )ا: قاؿ ابن عبد الشكور ، إذ ثُتهور احملدى فق عليو ٚتكىذا ما ات  
 ( .ٗٔإسبلمو كمات على،  ا من لقيو مسلمن ; دثُت احمل

 -ن رأل النيب مى  أف الصحايب ; بُت أىل اٟتديث كا١تعركؼ ا١تشهور) ؿ العراقي: كقا
،  اٟتديث إسبلمو، ىكذا أطلقو كثَت من أىل يف حاؿ -م ى اهلل عليو كعلى آلو كسل  صل  

ى اهلل عليو كعلى صل   -ن صحبو فمى  كإال  ، كالعمى  كمرادىم بذلك مع زكاؿ ا١تانع من الرؤية
فهو من ا١تعدكدين من  ، ك٨توه، مكتـو  لعارض بنظره كابن أـ; ه كدل يرى  -م آلو كسل  

 ( ."َٕالصحابة ببل خبلؼ

 - ن لقي النيب"صحايب" على كل مى  سقط اسم، ال ني  فنحن أىل السٌنة كاٞتماعة
 - ن لقي النيب، كمى  ، بل شرطنا اإلٯتاف بو على اإلطبلؽ -م ى اهلل عليو كعلى آلو كسل  صل  
 ألف ; فليس صحايب ، كا١تنافقُت   بو كىو غَت مؤمنو  -م و كعلى آلو كسل  ى اهلل عليصل  

 .ال يصاحب الكفار،  -م ى اهلل عليو كسل  صل  –ا١تنافق كافر، ك٤تمد رسوؿ اهلل 

 

 

 

                                                             
 (ُٔٗ/ِانظر فواتح الرٛتوت)ج ٗٔ
 (ُُ/ْفتح ا١تغيث ) َٕ
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  ف فيهال  خت  ضوابط االمطلب الثاني: 

 : ، مثل أخرل ان شًتط بعض العلماء شركطاك 

 :كىذا ا١تذىب قد ظهر ضعفو من كجوه،  البلوغػ ُ

ألف اٟتسن كاٟتسُت  ;ط شاذ ااشًت  - اكىو أف يكوف بالغن  -ف ىذا الشرط األكؿ: أ الوجو
كالتقييد  ): -١تا نقل ىذا ا١تذىب  -قاؿ العراقي  ،  د عن أحد يعتمد عليو يرً دلك  صحابياف،

    ُٕ.لو كالشاذ ال حكم  .ىػا (بالبلوغ شاذ

 .، كما ال دليل عليو فهو ساقط عليو لوجو الثاين: أف ىذا االشًتاط ال دليلا

ى اهلل عليو كعلى صل   -كانوا غَت بالغُت يف حياة النيب  من الصحابة االوجو الثالث: أف كثَتن 
كمع ذلك فقد كانوا ،  -م ى اهلل عليو كعلى آلو كسل  صل   - ا بعد كفاتوكبلغو ،  -م آلو كسل  

م ى اهلل عليو كعلى آلو كسل  صل   -ككانوا يرككف عن النيب  ييعدكف من الصحابة من غَت نكَت،
  .قبل ركاياهتمكتي  -

 طالت نكىو مى  ،طلق على ا١تبلـز ا١تكاثرف الصاحب يي أك٨تن مع  ، ا١تبلزمة كا١تكاثرةػ ِ
أف  صحبتو، لكن ال يلـز من صحة إطبلقو على ذلك امتناع إطبلقو على غَته، بل األكذل

من  ; نظران إذل القدر ا١تشًتؾ قاؿ بصحة إطبلؽ ذلك على ا١تكاثر ا١تبلـز كغَته حقيقةيي 
 .ِٕز كاالشًتاؾ عن اللفظللتجوُّ  ; اين فنا كىو مطلقه، الصحبة 

مدة ه غَته ار ي في الصحبة عن الذم الن أنو يصحُّ ، ب ا١تذى كاستدؿ أصحاب ىذا
،  أك عاملو، أك رآه  ، لكنو كفد عليو افبلف دل يصحب فبلنن :  -مثبلن  –فيقاؿ ،  طويلة

 . ٤تموالن على اٟتقيقة أف يكوف كاألصل يف النفي

                                                             
 (.ُٗ/ْػ فتح ا١تغيث )ج ُٕ
 (ُُّ/ُ)ج كاإلحكاـ لآلمدم (ُٕٖػُٖٓ/ِ( كشرح ٥تتصر الركضة )جِٕػ ِٓ/ْػ فتح ا١تغيث )ج ِٕ
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كإف  ; أصل الوضع  إ٪تا كاف ألف الصاحب يف; يب عن ىذا بصحة النفيجً كلقد أي 
  طلق يف االستعماؿ إال، لكنو ال يي  بتو أك طالتن قصرت صحكاف يطلق على مى 

ى
ن طالت ١ت

، كإف  حق فهذا -كىو االستعماؿ كالعرؼ  -يد نفي الصحبة با١تعٌت العريف رً ، فإف أي  صحبتو
 .ّٕفبل يصح ،يد نفيها با١تعٌت األصليرً أي 

 كة أك، أك غزك معو غز  سنة أك سنتٍُت -م ى اهلل عليو كعلى آلو كسل  صل   -صحبة النيب ػ ّ
قاؿ ;  كىذه النسبة دل تصح، ب ىذا إذل سعيد بن ا١تسيب سً كقد ني ، ا١تذىب  ، غزكتٍُت 
، ففي اإلسناد ٤تمد بن عمر الواقدم ; كال يصح ىذا عن ابن ا١تسيب )العراقي:  اٟتافظ

 .( ْٕكىو ضعيف

التحديد بالسنة أك بالغزكة يعتمد  فبل دليل على، كعلى فرض صحة ىذه النسبة 
; ألف بعض الصحابة دل  ا١تذىب ال يسل م ما ذكره أمَت بادشاه من االستدالؿ ٢تذا، ك  عليو

، كمع ذلك دل  كدل يصحبو سنة كاملة،  - مى اهلل عليو كعلى آلو كسل  صل   -يغزك مع النيب 
 جرير بن عبد اهلل البجلي عدٌ فإنو يلـز من ىذا ا١تذىب أنو ال يي ٕٓ .ٮترجهم عن كوهنم صحابة

 كىو ، ىذه ا١تدة -م ى اهلل عليو كعلى آلو كسل  صل   -; ألنو دل يصحب النيب  من الصحابة
  :أمور كدؿ على ذلك . ٕٔر اإلسبلـ، لكنو متأخ   العلماء الصحابة باتفاؽ معدكد من

مفهـو أىل األثر يف  تلقيحذكر يف كتابو "  -رٛتو اهلل– ٕٕأحدىا: أف أبا الفرج بن اٞتوزم
 . ( ي كاف يف السنة العاشرةلجبن عبد اهلل الب إسبلـ جرير إف  ) : "عيوف التاريخ كالسَت

 . ٖٕ) ٍت ا٢تجرةكىي آخر سً ) : -ا نقل ذلك عن ابن اٞتوزم١ت   -قاؿ الطويف   

                                                             
 (ُُْ/ُػ اإلحكاـ لآلمدم )ج ّٕ
 ( ِّ/ْػ فتح ا١تغيث )ج ْٕ
 (ٔٔ/ّػ تيسَت التحرير )ج  ٕٓ
 (ُٔٗ/ِ( كفواتح الرٛتوت )جٕٔػٔٔ/ ّ( كتيسَت التحرير )جُٖٓ/ِػ شرح ٥تتصر الركضة )ج ٕٔ
77

 .ُْْ/ُ. اٟتافظ بن رجب، طبقات اٟتنابلة، مات رٛتو اهلل أبو الفرج عبد الرٛتن بن أيب اٟتسن، اٞتوزم،   
 

  (ُٖٔ/ِػ شرح ٥تتصر الركضة)ج ٖٕ
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أسلمت قبل موت رسوؿ اهلل )قولو:  -رضي اهلل عنو – ابن عبد الرب عن جرير لثانيها: رك  
 .ٕٗ) اُت يومن بأربع -م كسل   ى اهلل عليو كعلى آلوصل   -

أخرجو اإلماـ أٛتد عن يدؿ على ذلك ما ; كاف بعد نزكؿ سورة ا١تائدة  إسبلمو ف  أثالثها:  
ى اهلل عليو كعلى صل   -كأنا رأيت رسوؿ اهلل  ، سلمت بعد ما أنزلت ا١تائدةأ أنا)جرير قاؿ: 

بن جرير   زرعة بن عمرككأخرج أبو داكد عن طريق أيب .(ٯتسح بعدما أسلمت - مآلو كسل  
، كقاؿ: ما ٯتنعٍت أف أمسح كقد رأيت رسوؿ فمسح على ا٠تفٍُت ، أ مث توض   ، باؿ رناأف جري

: ، قاؿ ٯتسح؟ قالوا: إ٪تا كاف ذلك قبل نزكؿ ا١تائدة -م عليو كعلى آلو كسل   ى اهللصل   -اهلل 
  .  ، أخرجو أٛتد كاألثر صحيح ، بعد نزكؿ ا١تائدة إال   ما أسلمت

  .سورة نزلت خرآسورة ا١تائدة  كمعركؼ أف

أف   اذاكرن ;  ابن كثَت عن مذىب سعيد بن ا١تسيب، كأجاب عن ذلك افعكلقد د
٣ترد الرؤية   من أف  ; ابن ا١تسيب ينفي الصحبة ا٠تاصة، كال ينفي ما اصطلح عليو اٞتمهور 

قدر من كقدره، ك  ،- مى اهلل عليو كسل  صل   -لشرؼ رسوؿ اهلل ; كاؼ يف إطبلؽ الصحبة 
 َٖ .رآه من ا١تسلمُت

، كال ينفي  أنو ينفي الصحبة ا٠تاصة ; اٞتواب كالدفاع عن ابن ا١تسيب كىذا
ا قاؿ ذلك ر إليو ١ت  كدل يشً ، ح بو سعيد بن ا١تسيبدل يصر  ;٣ترد الرؤية  الصحبة اليت ىي

 دليل عنو ذلك ا١تذىب، كلذلك فكبلـ ابن كثَت يفتقر إذل صح   كإفٍ  ، كنقل عنو، ا١تذىب 
  .كبرىاف

 ،د، كما ال دليل عليوفبل دليل على ىذا القوؿ معتمى  ، اصحبة الرسوؿ ستة أشهر فصاعدن ػ ْ 
  .ساقط االعتبار فهو

                                                             
 (ّّٕ/ ُعاب )جيستػ اال ٕٗ
 (.ْٓٗػ الباعث اٟتثيث ) َٖ
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شًتط الركاية عن اإف  –م سل  ى اهلل عليو ك صل   -كالركاية عن رسوؿ اهلل ، أخذ العلم  ػٓ
كذلك ألف ; ذلك صحة الصحبة أف يشًتط يف ال ٯتكن -م ى اهلل عليو كسل  صل   -الرسوؿ 

،  مثل الزبَت -م كسل   ى اهلل عليوصل   - ٚتاعة من الصحابة قد امتنعوا من ركاية اٟتديث عنو
 اشًتاط أخذ العلم ال ٯتكن فأكما  ،ُٖالصحايب عليهم من إجراء اسم اكدل يكن ذلك مانعن 

طلق عليو أنو بغَته يي  ص  ختان مى  التسمية بالصحايب; كذلك ألف   يف استحقاؽ اشرطن  أف يكوف
كلو دل يأخذ عنو  ،نو صاحبوإيل: قً  ننان خدـ إنسا، كمى  دل يأخذ عنو العلم كإفٍ ، صاحبو 

ىل لو:  قػػاؿكيي  ، أف يسأؿ نو يصحٌ إف،  انو لو قاؿ قائل: صحبت فبلنن إف، ِٖقطٌ  اعلمن 
 ، علمألخذ ال اكلو كاف لفظ الصحبة موضوعن  بتو كأخذت عنو العلم؟ كركيت عنو؟صح

 .ّٖـكالركاية ١تا حسن ىذا االستفها

                                                             
 (ٖٗٗ/ّصوؿ الفقة )جأ( كالعدة يف َِّئل ا٠تبلؼ )ػ مسا ُٖ
 (.َِّ( كمسائل ا٠تبلؼ )ٖٗٗ/ّ( كالعدة يف اصوؿ الفقة )جُٕٓ/ ّػ  التمهيد )ج ِٖ
 (ُُّ/ِػ االحكاـ لآلمدم )ج ّٖ
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 -ّفُٔ مبحجاٌ : ، الصحاب٘ الفصل الجاىٕ :ميَر ابً حذس يف عّد

  مبحث األول:منهجه في كتاب اإلصابةال

 م ابن حجر كتاب اإلصابة إذل أربعة أقساـ:قس  

ريق سواءه كانت الط ; ن غَتهع أك، ن كردت صحبتو بطريق الركاية عنو كؿ: فيمى القسم األ
 طريق كاف . ا يدؿ على الصحبة بأمٌ كقع ذكره ٔت أك ،ضعيفةن  أكحسنةن ،  كأ، صحيحة 

ى اهلل صل   -دكا يف عهد النيب لً طفاؿ الذين كي من األ; ن ذكر يف الصحابة الثاين: مى القسم 
ى اهلل عليو صل  -رسوؿ اهلل ن مات ٦ت   الرجاؿ ; لبعض الصحابة من النساء أك -م عليو كسل  

 لغلبة الظن  ;  اإلٟتاؽ ذًٍكري الصحابة إ٪تا ىو على سبيل ز، إذيالتمي كىو دكف سن   -م ل  كس
حاارىم أكالدىم ر دكاعي أصحابو على إلتوفُّ  ; رآىم -مى اهلل عليو كسل  صل  -على أنو 

 ، كاألخبار بذلك كثَتة شهَتةه ؾ عليهم، رب  ، كيي هم يسم  كيي ، كهم حن  ليي  عنده عند كالدهتم ;
ى صل  -أف النيب  ، عن عائشة ، عن أبيو ، من طريق ىشاـ بن عركة;  ففي صحيح مسلم

 .ؾ عليهمكاف يؤيت بالصبياف فيرب  -م اهلل عليو كسل  

من  اهلل، يف ترٚتة ٤تمد بن طلحة بن عبيد; البن شاىُت لصحابةا يف كتابريك ينا ك 
، قاؿ: ١تٌا كيلد مد بن طلحةر ٤تئعن ظ ، -موذل آؿ طلحة-الرٛتن  طريق ٤تمد بن عبد

ككذلك كاف  لو، كو كيدعوليحن   ; -مى اهلل عليو كسل  صل  -بو النيب  أتيتي  ٤تمد بن طلحة،
 (.ُْٓ/ّكالظئر: ا١ترضعة غَت كلدىا، كيقع على الذكر كاألنثى، ) يفعل بالصبياف.



- 53 - 

 

ن بن الرٛت عن عبدنت من ا١تستدرؾ يف كتاب الف; من ذلك ما أخرجو اٟتاكم  كأعمُّ 
 ْٖ (فدعا -مى اهلل عليو كسل  صل  - النيبأتى بو  إاٌل  ،مولوده  ألحدو د ولى كاف يي  ما) قاؿ: عوؼ،

 .اٟتديث

من أىل العلم باٟتديث ;  قُتعند احملق  ; لكن أحاديث ىؤالء عنو من قبيل ا١تراسيل 
 عن أىل القسم األكؿ.اٟتافظ ىم كلذلك أفرد

 ا١تذكورة من ا١تخارمُت الذين أدركوا اٞتاىلية كاإلسبلـ، ر يف الكتبن ذيكً فيمى  القسم الثالث:
يف  سواء أسلموا ، كال رأكه ; -مى اهلل عليو كسل  صل  - بالنيب  أهنم اجتمعوا  قطٌ  د يف خربو كدل يرً 

هم يف  بعاى  كرهم قد ذى كإف كاف بعاي ، من أىل باتفاؽكىؤالء ليسوا صحابة  ، ياتو أـ الح
ال أهنم  ، ١تقاربتهم لتلك الطبقة كىم إال  أفصحوا بأهنم دل يذكري فقد ;  كتب معرفة الصحابة

 ها. من أىلً 

فاعتذر عن إخراجو  ن أفصح بذلك ابني عبد الرب، كقبلو أبو حفص بن شاىُت ،ك٦ت  
كاف  ، كغَت ذلك ، كلو يف حياتو -صلى اهلل عليو كسلم-ؽ النيب ترٚتة النجاشي بأنو صد  

نقلو  كغلط من جـز يف، احتاج إذل اعتذار ه يف الصحابة ماسبيلو يدخل عند من كاف ىذا
بل مراد ابن عبد الرب بذكرىم كاضحه يف مقدمة   ، بأنو يقوؿي بأهنم صحابةه  الرب عن ابن عبد

 كغَته من كيتيًبو. صرح ابن عبد الرب نفسو بذلك يف التمهيد كقد،  كتابو بنحو ٦تا قررناه

كبيافي ذلك  ;  طب ا١تذكورة على سبيل الوىم كالغلن ذيكر يف الكتفيمى  : القسم الرابع
الظاىر الذم الوىم فيو ما كاف  كدل أذكر فيو إال ،ييعو ؿي عليو على طرائق أىل اٟتديث البياف ى

 ك االحتماؿ يغلب على الظن  ، كأما مع احتماؿ عدـ الوىم فبل، إال إف كاف ذلبيػ ننا
 كىو من حاـ طائر فكره عليو، إليو، كال  سبقٍتن أعلم مى  كىذا القسم الرابع ال... بطبلنو

                                                             
 .ٖ، جُ. كانظر: سلسلة األحاديث الاعيفة، لؤللباين، مجْٕٗ/ ْ للحاكم، ا١تستدرؾ،ػ  ْٖ
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كاهلل  ،ا١تاىري  و من ىذا الفن اللبيبي اي خي ٯتيٍ  ما دةي بٍ الاالة ا١تطلوبة يف ىذا الباب الزاىر ، كزي 
 اٞتزاء بو خَت يٍتى ك٬تازً  ، و الكرميلوجهً  ، كأف ٬تعلو خالصنا لواعلى إكم تعاذل أسأؿ أف يعُت

 .ٖٓيبه ٣ت إنو قريبه  ، فاالوأ دار يف

                                                             
85

 .(15ـ 1/12)جـ اَظز اإلصاتح  
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  المبحث الثاني: منهجه في كتاب تقريب التهذيب

فجعل الصحابة يف أكؿ ; عشرة طبقة  ثنيتاعلى  كتابواٟتافظ ابن حجر  م قس  لقد 
 الطبقات.

٣ترد الرؤية من  ن ليس لو منهم إال  ك٘تييز مى ، األكذل: الصحابة على اختبلؼ مراتبهم  الطبقة 
 غَته.

 اكلكن ىناؾ اختبلفن ، س ا١تراتب عنده يف اٞترح كالتعديل نف يى : تب عند ابن حجراا١تر 
لو ٝتاع أك  كاف  سواء، ح بذلكر  صى  ا،فإف كاف صحابين ، فقد اعترب الصحابة مرتبة ،  ابسيطن 

ىذه الطبقة ليست موجودة يف مراتب ،  -صل ى اهلل عليو كسل م– ليس لو ٝتاع من النيب
 ق بصيغة ا١تبالغة.ث  ن ك فاألكذل عندىم م  ، اٞترح كالتعديل 

 :قاتكالطب تباالفرؽ بُت ا١تر 

 جعل الركاة حسب سن   افالطبقات يقصد هب،  اجذرين  اتلف عن ا١تراتب اختبلفن الطبقات ٗت-
 يقصد هبا اتصاؿ السند.ف ،تباا ا١تر أم  م ، ن بعدىمن الصحابة كالتابعُت كمى ; كفاهتم 

عن الصحابة الذين  ،صحابة الذين ٢تم رؤيةز بُت الي  ٘تعرفنا أف الطبقة  هبذا نكوف قدٍ  
ن عايش اٞتاىلية منهم مى ،  م لو ركاية حديثهم من قيل ا١ترسلكالسبب الذ، ٢تم ركاية 
 .ٖٔزكف ٔتن ليس ٔتخاـرفهم ٦تي  ، وا الرسوؿ لقي كلكن دل يى  ،كاإلسبلـ

 

 

 
                                                             

 وٌُُظز: يُهح اتٍ حدز فً ذقزٌة انرهذٌة. .باختصار( ُٔػ ُّٖتقيق عادؿ مرشد ) ،تقريب التهذيب ٖٔ
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 الباب الجالح

  َهف يف صحبِتدزاض٘ السّاٗ املختَل
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م ىٍ أسد أبو ري  قاؿ: ابن، كقاؿ البخارم: بالام، كيي  -بفتح األلف- :ضٔدبً َأ ُبصاِحَأ ـ1
  . هرمٌ قاؿ: السمعي الظ  ماعي، كيي الس

رضي  –ن سارية العرباض بعن ك  ،األنصارم  عن أيب أيوب خالد ٍبن زيد : عن لرك 
 . -اهلل عنهم 

قاؿ: ابن كيي ،  قيصر نكربيعة ب ، ن معداف، كخالد ب اٟتارث بن زياد : عنو لرك 
 .87ن عبيد اٟتارميكشريح ب، مصرب اٟتارمي ا١تصرم

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 .ٖٖ(ة)لو صحب:  ابن نقطةقاؿ 

 .ٖٗ)أحزاب بن أسيد الصحايب(: كقاؿ الذىيب 

ى اهلل عليو صل  -ن نزؿ الشاـ من أصحاب رسوؿ اهلل كذكره ٤تمد بن سعد فيمى 
 .َٗ(وكدل يسم   ، أبو ريٍىم السماعي)، فقاؿ: -مكسل  

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

 ُٗمن تابعي أىل مصر. ذكره خليفة بن ا٠تياط يف الطبقات األكذل

 .ِٗ(تابعي )كقاؿ البخارم:

                                                             
 (َِٖ/ِػ هتذيب الكماؿ )ج ٕٖ
 (َٖ/ْتكملة اإلكماؿ ) ٖٖ
 (ِْٔػ ا١تشتبو ) ٖٗ
 (ّْٖ/ٕػالطبقات الكربل) َٗ
 (ِّٗالطبقات ) ُٗ
 (ْٔ/ِالتاريخ الكبَت ) ِٗ
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 .ّٗ (قةث شامي )تابعيكقاؿ العجلي:

ثنا حد  ، نا معاكية بن ٭تِت حدث  ،  عمار بن ىشاـثنا حد   قاؿ: ابن ماجو لو أخرج
-قاؿ رسوؿ اهلل  :م قاؿىٍ عن أيب ري  ا٠تَت أيبعن ،  حبيب أيب بن يزيدعن ، معاكية بن يزيد 

انفرد بو  .ْٗ(  يف النكاحمن أفال الشفاعة أف يشفع بُت االثنٍُت  ): -مى اهلل عليو كسل  صل  
 ;كزاد علة أخرل، ككافقو األلباين  ، ٔٗصَتم باإلرساؿو اٟتافظ البو اٟتديث أعلٌ .ٓٗابن ماجو

ى اهلل عليو صل  -كجـز ابن عبد الرب بأنو دل يدرؾ النيب  ،  ٕٗكىي ضعف معاكية بن ٭تي
 ٥تتلف يف صحبتو ،) كقاؿ ابن حجر يف التقريب : ، ٖٗالتابعُت  ركلكنو  من كبا ، -م كسل  

;  ال د ليل على صحبتو هبذا ا٠ترب:) كقاؿ اٟتافظ ابن حجر .(ٗٗكالصحيح أنو ٥تاـر
 أعلم. كاهلل تعاذل ،ََُ(كعلى ىذا فهو تابعي ،  الحتماؿ أف يكوف أرسلو

 

 

 

 

                                                             
 (ُِْٖمعرفة الثقات) ّٗ
 (.ِِٖٗ.أخرج لو السيوطي يف اٞتامع الصغَت )(ُُٔ/ِ) سنن ابن ماجو كتاب النكاح باب الشفاعة يف التزكيج ْٗ
 (.َُِّٖانظر ٖتفة األشراؼ ) ٓٗ
 (ُُٕػ ُُٔ/ِ)ة مصباح الزجاج  ٔٗ
 (َِّّسلسلة األحاديث الاعيفة) ٕٗ
 (.ُٗٓٔ/ْ) باالستيعا ٖٗ
 (.ِٖٔتقريب التهذيب ) ٗٗ

 (ُٕٖ/ُػ اإلصابة ) ََُ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17246
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17346
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17060
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كالد عيسى ، اف ا١ترادم سى يٍ ن رى ْتَت ب موذل، اءة الفارسي اليماين سى ن فى قاؿ يزداد بكيي  :دادِشَأـ 2
  . ف يف صحبتو٥تتلى ، ٍبن يزداد 

   . -مصىل ى الل وي عليو كسل  -الن يبٌ  ركل عن :

 . َُُعيسى ابنو :ركل عنو 

 : وأقوال المثبتين لصحبت

كأبو  ،َُْكابن منده ،َُّالرب ، كابن عبدَُِابن قانع : ذكره يف ٚتلة الصحابة
 .َُٓنعيم

 :ور المثبتين لصحبتأقوال غي

  .َُٔيعرؼ( )ال نو :إعن ٭تي بن معُت قاؿ  نقل ا١تزم عن أيب خيثمة ،  

بنو اك  ، ركل عنو عكرمة -م ى اهلل عليو كسل  صل  -قاؿ البخارم: )يزداد عن النيب 
ر ذكره يف القسم كأعاد اٟتافظ ابن حج، َُٕكىو يزداد صاحب عدف(،  مرسل، عيسى 

 .َُٖالثالث من اإلصابة

                                                             
 (ِْٖ/ٖالتاريخ الكبَت) َُُ

 (ِّٖ/ّمعحم الصحابة البن قانع) َُِ

 (ُٖٗٓ/ْ) االستيعاب َُّ

 (ِٗٔمعرفة الصحابة ) َُْ

 (ٕٕ/ ُمعرفة الصحابة ) َُٓ

 (ُّٕ/ِهتذيب الكماؿ ) َُٔ

 (ِْٖ/ٖتاريخ الكبَت ) َُٕ

 (ٕٗٔ/ٔاإلصابة) َُٖ
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 ٭تِت بن ٤تمدثنا كحد  ،  ككيعثنا حد  ،  ٤تمد بن عليثنا د  حقاؿ:ابن ماجو لو  أخرج 
 :عن أبيو قاؿ، عن عيسى بن يزداد اليماين ، ثنا زمعة بن صاحل حد  : قاؿ  نعيم أبوثنا حد  

 ( َُُذكره ثبلث مرات ،َُٗإذا باؿ أحدكم فلينًت ):-ماهلل عليو كسل  ى صل  -قاؿ رسوؿ اهلل 

 ( .ُُُال يصح، ركل عنو زمعة  ، مرسل، عيسى بن يزداد عن أبيو)البخارم: قاؿ

ُُِبو" يعرؼ إال "ال ، اٟتديث أكرده العقيلي يف ترٚتة عيسى بن يزداد اليماين

 .ُُّ ف(ياتفقوا على أنو ضع)كقاؿ:، "  النوكم يف " اجملموعكأكرده  

لو صحبة  :قاؿيي )صحبة، قاؿ ابن عبد الرب: لو قوؿ أكثر األئمة أنو ال تصحٌ ك 
 .أعلم كاهلل تعاذل، ُُْفهو تابعي بقوؿ أكثر أىل العلم ( ،كأكثرىم ال يعرفونو

                                                             
 (ُِ/ٓ)  النهاية يف غريب اٟتديث ،النَّتر : َجْذٌب فيه قُّوة وَجْفَوة  َُٗ
أخرج لو السيوطي يف اٞتامع الصغَت كقاؿ  (ْٖ/ُسترباء من البوؿ )ماجو كتاب الطهارة كسننها باب االسنن ابن  َُُ

 (.َُُ(.  أخرج لو أبوداكد يف ا١تراسيل)َٖٓاٟتديث مرسل )
 (ِّٗ/ٔالتاريخ الكبَت ) ُُُ
 (ُّٖ/ّالاعفاء ) ُُِ
113

 (2/91انًدًىع شزذ انًهذب )ج/ 
 (ُٖٗٓ/ْ) االستيعاب ُُْ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14714
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14327
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14327
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12180
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 ، سكن مكة. مديٍتٌ  :باب الدّضٕاهلل بً أبٕ ُذ ـ إٓاع بً عبد3

 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب  ركل عن :

 .ُُٓاهلل بن عمر اهلل بن عبد عبيد نو :ركل ع

 لصحبتو: المثبتينأقوال 

 .ُُٕة( لو صحب:)زرعة  كقاؿ أبو ( .ُُٔلو صحبة:)قاؿ أبو حامت 

،  ُُٗصحبتو "التهذيب" يف ح ابن حجركرج   ( .ُُٖةلو صحب:)كقاؿ ابن عبد الرب  
 .َُِاإلصابةكترجم لو يف القسم األكؿ من 

 و:تلصحب المثبتين أقول غير

د الذلك أع ( ، فلم ٬تـز بصحبتو ;لو صحبة: قاؿ يي  :)اف يف الثقاتب  قاؿ ابن ح
 ( .ُِِةؼ إلياس صحبعرى يي  ال)قاؿ البخارم : .ُُِذكره يف طبقة التابعُت

ى اهلل عليو صل  -; يعٍت يف حديثو عن النيب (ار ٝتاعن ذكى دل يي )كقاؿ ابن السكن: 
 ُِّكره العبلئي يف "جامع التحصيل "ذ  .-مكسل  

                                                             
 (َْٔ/ ّيب الكماؿ )هتذ ُُٓ
 (َِٖ/ِاٞترح كالتعديل ) ُُٔ
117

 (3/416ذهذٌة انكًال ) 
 (ُِٕ/ُ) االستيعاب ُُٖ
  (ّٖٗ/ُالتهذيب ) ُُٗ
 (ُٓٔ/ُاإلصابة) َُِ
 (ّْ/ْ( )ُِ/ّالثقات ) ُُِ
 (َْْ/ُالتاريخ الكبَت) ُِِ
 (ُٓػ جامع التحصيل ) ُِّ



- 62 - 

 

ثنا حد  : قاالكأٛتد بن عمرك بن السرح ، نا أٛتد بن أيب خلف ثد  حقاؿ:، و داكد أبلو أخرج 
عبيد اهلل بن عبد اهلل عن إياس ابن السرح عن عبد اهلل بن عبد اهلل قاؿ  ،الزىرمعن سفياف 

 .ال تاربوا إماء اهلل" :-مى اهلل عليو كسل  صل  -قاؿ رسوؿ اهلل  :بن عبد اهلل بن أيب ذباب قاؿ
ص فقاؿ ذئرف النساء على أزكاجهن فرخ   -مى اهلل عليو كسل  صل  -فجاء عمر إذل رسوؿ اهلل 

 ،نساء كثَت يشكوف أزكاجهن   -مى اهلل عليو كسل  صل  -فأطاؼ بآؿ رسوؿ اهلل  ،يف ضرهبن
َت يشكوف أزكاجهن ليس لقد طاؼ بآؿ ٤تمد نساء كث: "-مى اهلل عليو كسل  صل  -فقاؿ النيب 

اهلل بن  فيما أخرجو ابن أيب عاصم ، كالبغوم ، كالطرباين من طريق عبد 421."أكلئك ٓتياركم
كزاد عند ابن أيب عاصم )كىو ابن أم عن الزىرم ( ) ُِٓ، عن ٤تمد بن أيب حفصة بوا١تبارؾ

لناس  من أتقن ا ثبتٍُت ٤تمد بن أيب حفصة ، يف حفظو ضعف ، كقد خالف ثقتٍُت عمر ( ك 
سناد كدل قاؿ اٟتاكم :صحيح اإل . ُِٔمعمر بن راشد كسفياف بن عيينو يف حديث الزىرم 

ح إسناد اٟتديث فقد صح   ;لو صحبة . ُِٕاٟتافظ ابن حجر  ح إسناده أياناكصح   .ٮترجاه
  ،إليو

ى
اإلماـ البخارم  د عليو، كلعلٌ عتمى ن نفي صحبتو دليله يي كىو الذم عليو اٞتمهور.كليس ١ت

فقد اختلف قولو  :افقاؿ ابن حب   .ُِٖ كىذا لو نظائر يف تارٮتو عرؼ لو ٝتاع،ال يي  قولو:ب أراد
 فيو ، كعدكلو عن ذكره يف الصحابة إذل التابعُت ْتجة أنو يركم عن ٚتاعة من الصحابة ،

كىو حديث كاحد، كما  -مى اهلل عليو كسل  صل  -بل لو ركاية إال عن الرسوؿ  فغَتي مسٌلم ،
ألنو  ;صحةي صحبتو، كلذلك أخرج حديثو يف "صحيحو" م أخَتناد عندمى ا١تعت كلكن سبق.

                                                             
كقاؿ إياس ال  لبيهقي يف السنن الكربلأخرج لو ا( ِْٕ/ِسنن أبو داكد كتاب النكاح ، باب يف ضرب النساء ) ُِْ

 (.ُٖٗٗ( أخرج لو السيوطي يف اٞتامع الصغَت كقاؿ اٟتديث صحيح)َّْ/ٕ) يعرؼ لو صحبة
  َِٕ/ُكا١تعجم الكبَت  ُّٖ/ُكمعجم الصحابة  ُْٖ/ٓاآلحاد كا١تثاين  ُِٓ
 (ُّٔ/ِ( كطبقات أصحاب الزىرم عند ابن رجب يف شرح علل الًتمذم )ّّْ/ٕثقات ابن حباف ) ُِٔ
 (ُٓٔ/ُاإلصابة) ُِٕ
 ِٗٓػ ِٖٓالبخارم كمسلم  اإلمامُتموقف  ُِٖ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12752
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16008
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12752
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أنو ٮترج فيو األحاديث اليت  "صحيحو" كقد اشًتط يف مقدمة ،ر عن كتابو "الثقات"متأخ  
 ُِٗكاهلل تعاذل أعلم. ليس فيها انقطاع يف أسانيدىا ،

َْ ال بً خسٓه بً األخسو بً غداد بً عنسّ بً فاتم أميًـ 4 ٍُ القليب ٍبن  يل: ابنكقً  :كلٔبّ
ف ٍبن فاتك، ٥تتلى  عمرك ٍبن أسد ٍبن خزٯتة األسدم أىبيو عطية الشامي الشاعر اٍبن أخي سربة

 .يف صحبتو

 . قاؿ: مرسليف شهادة الزكر يي  -مى اهلل عليو كسل  صل  -الن يبٌ ركل عن : 
  .كعمو سربة ٍبن فاتك ك٢تما صحبة،  كعن أبيو خرمي ٍبن فاتك

كأبو ًإٍسحىاؽ عمرك ٍبن عىٍبد الل ًو  ، كعبد ا١تلك ٍبن عمَت  ، عامر الشعيبركل عنو : 
 .السبيعي

 َُّ.سفياف ٍبن زياد اٍلعيٍصفيرًٌم  من ركاية  ،كفاتك ٍبن فاالة  

 لصحبتو : المثبتينأقوال 

 .ُُّردم يف اإلكماؿك على صحبتو  : أبو منصور البا ص  ن

 .ُّْ، كابن عساكرُّّمأبو نعيك  ،ُِّابن منده  :اكأيان 

 

                                                             
 (.ُٓٓ/ُمقدمة صحيح ابن حباف ) ُِٗ
 (ّْْ/ّهتذيب الكماؿ ) َُّ
 (ُُّ/ِاإلكماؿ مغلطائي) ُُّ
 (ُٖٖ/ُ) ةأسد الغاب ُِّ
 (ُّٗ/ُمعرفة الصحابة) ُّّ
 (ّٕ/َُتاريخ دمشق ) ُّْ
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 لصحبتو: المثبتينأقوال غير 

 ُّٓقاؿ العجلي: تابعي ثقة رجل صاحل.

من  اال نعرؼ ألٯتن بن خر مي ٝتاعن  :-عقب حديثو يف "اٞتامع"- كقاؿ الًتمذم
 ُّٕلو رؤية. :أٛتد العسكرم كقاؿ أبو ُّٔ.-مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب 

 ُّٖ. ثقات التابعُتاف يف ذكره ابن حب  

عن سفياف بن زياد  معاكية بن مركافحدثنا  منيع بن أٛتدثنا حد   الًتمذم لو أخرج
ا قاـ خطيبن  -مى اهلل عليو كسل  صل  -ف النيب األسدم عن فاتك بن فاالة عن أٯتن بن خرمي أ

ى اهلل عليو صل  -مث قرأ رسوؿ اهلل  ،ا باهلليا أيها الناس عدلت شهادة الزكر إشراكن " :فقاؿ
كىذا حديث  :قاؿ أبو عيسى   449. "الزكر قوؿ كاجتنبوا األكثاف من الرجس تنبوافاج -مكسل  

كاختلفوا يف ركاية ىذا اٟتديث عن سفياف بن  ،إ٪تا نعرفو من حديث سفياف بن زياد ;غريب
 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -ا من النيب كال نعرؼ ألٯتن بن خرمي ٝتاعن  ،زياد

 ريق ٤تمد بن عبيد،عن سفياف بن زياد، عن أبيو،كابن ماجة من ط كدأبو دا لو أخرج
صبلة " : -مى اهلل عليو كسل  صل  - قاؿ عن خرمي بن فاتك، عن حبيب بن النعماف األسدم،

 َُْ.اإلشراؾ باهلل" "عدلت شهادة الزكر ، فقاؿانصرؼ قاـ قائمن اا الصبح، فلم  

                                                             
 (َُُمعرفة الثقات ) ُّٓ
 (ْْٕ/ْات باب يف شهادة الزكر )ذم كتاب الشهادػ جامع الًتم ُّٔ
 (ُُّ/ِػ اإلكماؿ ١تغلطائي ) ُّٕ
 (ْٔ/ْػ الثقات ) ُّٖ
أخرج لو البيهقي يف شعب  (ْْٕ/ْجاء يف شهادة الزكر) ػ جامع الًتمذم كتاب الشهادات باب ما ُّٗ

 (ُّٕٓ/ْاإلٯتاف)
 (ِِّٕكابن ماجو)( ِّ/ّ)يف السنن أبوداكد أخرج لو   َُْ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12289
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17070
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4382&idto=4386&bk_no=56&ID=1545#docu
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كزاد يف  ن خرمي،كخر مي بن فاتك مكاف أٯتن ب ، ةلمكاف فاتك بن فاا افجعل زيادن 
 إسناده حبيب بن النعماف.

 .خر مي بن فاتك لو صحبك  ،"ىذا عندم أصحُّ : كقاؿ الًتمذم عقب اٟتديث

يف جامع  أحاديث كىو مشهور -مى اهلل عليو كسل  صل  -كقد ركل عن النيب 
 ".الًتمذم

ث بو ٤تمد بن عبيد "اٟتديث كما حد   كقاؿ ٭تي بن معُت يف حديث خرمي ىذا
يعٍت بالنسبة  (كقوؿ أيب عيسى الًتمذم )ىذا عندم أصحُّ ُُْف ابن معاكية دل يقمو"،كمركا

كشيخو ، ف يف سنده زياد العصفرمأل ;كال يلـز منو تصحيحو للحديث ،إذل حديث مركاف
تابعي  إسناده ٣تهوؿ. كقد قاؿ اٟتافظ يف "التلخيص"ُِْحبيب بن النعماف ك٫تا ٣تهوالف ،

 ُّْمشهورة. ةمي بن فاتك كلو صحبأبيو خر  احملفوظ عنو أنو يركم عنف أل

                                                             
 (َّْٗتاريخ ٭تي ابن معُت ) ُُْ
 (َِٕ/ْالتلخيص اٟتبَت) ُِْ
 (َِٕالرركاة ا١تختلف )  ُّْ
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َٔو التََّدٍِثعلب٘ بً َشـ 5 حديثو يف الكوفيُت، كاف  ،صحبتو ف يف ٥تتلى  ٕ:ْعٕ احليظلُبِسنٔنٕ ال
فجاء ناس من األنصار، فقالوا: ىؤالء بنو ثعلبة، قتلوا  ٮتطب، -صىل ى الل وي عىلىٍيًو كسىل مى -الن يبٌ 
 .إسناده يف  فه ا، كىو حديث ٥تتلى فبلنن 

 .كأيب مسعود األنصارم  ،كسعيد ٍبن العاص األموم ،حذيفة ٍبن اليماف: ركل عن
 ُْْ .األسود ٍبن ىبلؿ ركل عنو : 

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 ُْٓ."ة"لو صحب قاؿ سفياف الثورم

ى اهلل صل  -"قدـ على النيب  :كقاؿ اف يف الصحابة من "كتاب الثقات"كذكره ابن حب  
 حيث سأ٢تم عن صبلة ا٠توؼ ". ،كىو الذم كاف مع سعيد العاص بطربستاف -معليو كسل  

ك كأباؾ كأختك أم   :ن تعوؿابدأ ٔتى " :يقوؿ-مى اهلل عليو كسل  صل  -ٝتع النيب 
 ُْٔ."ؾاكأخ

اف كابن السكن كأبو ٤تمد بن جـز بصحة صحبتو:ابن حب  :قاؿ اٟتافظ ابن حجر"
، كٚتاعة ٦ت     ُْٕ.ف يف الصحابةن صن  حـز

 ُْٖ .كذكره يف ٚتلة الصحابة ابن قانع كأبو نعيم كالطرباين كابن حجر

 

                                                             
 (ِّٗ/ْهتذيب الكماؿ) ُْْ
 (ُْٕ/ِالتاريخ الكبَت ) ُْٓ
 (ْٔ/ّالثقات ) ُْٔ
 (ِّػِِ/ِهتذيب التهذيب ) ُْٕ
 ( َِْ/ُ( كاإلصابة )ٖٓ/ِ( كاٞتامع الكبَت )ُِٓ/ُ( كمعرفة الصحابة أليب نعيم )ُِٓ/ُمعجم ابن قانع ) ُْٖ
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 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

 .ُْٗيصحٌ  " الةلو صحب "قاؿ سفياف الثورم:: ترجم لو البخارم كقاؿ

 .ُُٓةقاؿ لو صحب. كقاؿ أبو حامت الرازم :يي َُٓثقة تابعي، كويف، قاؿ العجلي:

ثنا حد   قاؿ بشر بن السرمثنا غيبلف قاؿ: حد   خربنا ٤تمود بنأ ،النسائي أخرج لو
، عن ثعلبة ابن سود بن ىبلؿاألعن  (، الشعثاء يبأبن ) ىو اشعث أعن  سفياف )الثورم(

ناس من ٮتطب يف أي  -مى اهلل عليو كسل  صل  -زىدـ الَتبوعي ، قاؿ ) كاف رسوؿ اهلل 
- ، فقاؿيف اٞتاىلية ا ع قتلوا فبلنن بن يربو  : يا رسوؿ اهلل، ىؤالء بنو ثعلبةلوافقا ،األنصار

 ُِٓ .(خرلاألعلى  ال ٕتٍت نفسه  أال،" :_ كىتف بصوتو_-مى اهلل عليو كسل  صل  

قاؿ ابن حجر )لو يف النسائي  ،خٍُت يإسناده صحيح رجالو إذل ثعلبة رجاؿ الش
 ُّٓ.ليو ( إحديث بإسناد صحيح 

كفيو كفادتو ىو كقومو  ،حديثو فقد صح   ،أىل العلمقوؿ كىو أكثر  الراجح ـ أنو صحابي ـ
 ُْٓاف .، كٝتاعو منو، كما قالو ابن حب  -مى اهلل عليو كسل  صل  -على النيب 

 كابن السكن، كأبو ٤تمد بن حـز  اف،حب  ابني  "جـز بصحبتو: قاؿ اٟتافظ ابن حجر
 كاهلل تعاذل أعلم . ُٓٓ،ن صنف يف الصحابة يطوؿ تعدادىم"كٚتاعة ٦ت  

                                                             
 (ُْٕػ ُّٕ/ِالتاريخ الكبَت ) ُْٗ
 (ُْٗالثقات ) َُٓ
 (ّْٔ/ِاٞترح ك التعديل ) ُُٓ
 (ِّْ/ْسنن النسائي كتاب القسامة باب ىل يؤخذ أحد ّتريرة غَته ) ُِٓ
 (َِْ/ُاإلصابة) ُّٓ
 (.ْٔ/ّالثقات ) ُْٓ
 (.ِّػ ِِ/ِهتذيب التهذيب) ُٓٓ
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إماـ مسجد بٍت  :كال أبْ حيٕ املدىٕأبْ دعفس ُّٓ أبْ مالم أّ ٕ،سِظالم الُكـ ثعلب٘ بً أبٕ م6
 قريظة.

 ، كعمر.-مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب  ركل عن :

 .ُٔٓمالك كأبو ،بناه: منظوراركل عنو : 

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 ُٕٓ(عطية القرظي  سنٌ ثعلبة بن أيب مالك سٌنو ن الزبَت:)اهلل ب قاؿ مصعب بن عبد

 .ُٖٓةجعلو اٟتافظ ابن حجر يف القسم األكؿ من اإلصاب 

ى اهلل عليو صل  -كركم عن النيب (  عقب كبلـ مصعب قاؿ اٟتافظ السخاكم:
 ُٗٓ فهو صحايب( ،مكسل  

كابن   ،ُِٔ،كالبغوم ُُٔ، كابن أيب عاصم  َُٔكذكره يف ٚتلة الصحابة:ابن عبد الرب
 .ُّٔكثَت

 

 
                                                             

 (ُِِ/ُ) االستيعاب ُٔٓ
 (ُٔٓ/ْسنن ابو داكد ) ُٕٓ
 ( َْٕ/ُ)ة اإلصاب ُٖٓ
 (َُْ/ُ)التحفة اللطيفة  ُٗٓ
 (ُِِ/ُ) االستيعاب َُٔ
 (ُِٓ/ْاآلحاد كا١تثاين ) ُُٔ
 (ِّْ/ُمعجم الصحابة للبغوم ) ُِٔ
 (ُٖٔ/ُجامع ا١تسانيد كالسنن ) ُّٔ
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 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

 .ُٔٔ، كالفسوم يف الطبقة األكذل من تابعي أىل ا١تدينةُٓٔ،كمسلمُْٔعدذكره ابن س

)ثعلبة بن  قاؿ عباس الدكرل عن ٭تي بن معُت: .ُٕٔكذكره خليفة يف الثانية منهم
  ُٖٔ(.-مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب  رأل٭تي القرظي قد 

 .ُٗٔاف يف ثقات التابعُتكذكره ابن حب  

ثنا زكريا بن منظور بن ا١تنذر اٟتزامي قاؿ: حد   ثنا إبراىيم بنحد  أخرج لو ابن ماجو 
عن عمو ثعلبة بن أيب مالك ثعلبة بن أيب مالك قاؿ: حدثٍت ٤تمد بن عقبة بن أيب مالك، 

، األعلى فوؽ األسفل، َُٕيف سيل مهزكر -مى اهلل عليو كسل  صل  -قاى رسوؿ اهلل )قاؿ: 
 ُُٕ(.منون ىو أسفل ، مث يرسل إذل مى يسقي األعلى إذل الكعبٍُت 

، ٤تمد بن عقبة  فيو زكريا بن منظور، كىو ضعيف كشيخو مستور ;ضعيف إسناده
 .ُِٕبن أيب مالك ، مستور

 .ُّٕةالبوصَتم يف مصباح الزجاج ه اٟتافظي ف إسنادى كضع  

                                                             
 (ٕٗ/ٓطبقات ابن سعد ) ُْٔ
 (ٔٓٔطبقات مسلم ) ُٓٔ
 (َْٖ/ُمعرفة التاريخ ) ُٔٔ
 (ِٓٓالطبقات ) ُٕٔ
 (َٖٔتاريخ ابن معُت ) ُٖٔ
 (ٖٗ/ْالثقات ) ُٗٔ
 (ِّْ/ٓ،ككادم بٍت قريظة ،معجم البلداف )كيعرؼ بوادم مهزكر  َُٕ
 (ّّٗٔج لو أبوداكد يف السنن)أخر  (ُِْٖسنن ابن ماجو كتاب الرىوف ، باب الشرب من األكدية ) ُُٕ
 (ُّْٔ( )َِِٔتقريب التهذيب ) ُِٕ
 (ّٖ/ّ) ةمصباح الزجاج ُّٕ
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ى اهلل عليو صل  -د على عهد رسوؿ اهلل لً كالظاىر أنو كي  ،صحبتو  والراجح أنو ال تصحّ 
 اة بٍت قريظة كافرن ك ل يف غز تً ألف أباه قي  ;-رٛتو اهلل-ن عبد الرب كما قالو اٟتافظ اب  -مكسل  
 .ُْٕ ، كاهلل أعلم-مى اهلل عليو كسل  صل  -ل أف تكوف لو رؤية من النيب مى تى ك٭تي 

                                                             
 ( ُِِ/ُ) االستيعاب ُْٕ
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 :اهلل الػامٕ الدّضٕ أبْ عبد يادٗ بً أبٕ أمٔ٘ األشدٖ ،الصٍساىٕ،ـ ُد7

 كعمر. ،-مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب  ركل عن :

 .ُٕٓبسر بن سعيد، كعلي بن رباحكل عنو : ر 

 أقوال المثبتين لصحبتو:

أكثر حديثو عن ا١تصريُت ، جنادة ذكره البخارم يف الصحابة يف أكؿ باب:
،  َُٖ، الطرباينُٕٗ،كابن قانعُٖٕ، كالبغومُٕٕكقد ذكره ابن عبد اٟتكم .ُٕٔكالشاميُت

 . يف ٚتلة الصحابة. ُُٖكاٟتاكم

 أقوال غير المثبتين لصحبة:

 .ُِٖبن سعد يف الطبقة األكذل من أىل الشاـذكره ا

 ُّٖ، من كبار التابعُت.ةثق ،ميتابعي ،شا كقاؿ العجلي:

 .ُْٖثقات التابعُتاف يف كذكره ابن حب  

                                                             
 (ُّّ/ٓهتذيب الكماؿ ) ُٕٓ
 (ِِّ/ِالتاريخ الكبَت ) ُٕٔ
 (ّّٗمصر )فتوح  ُٕٕ
 (ْٗٗ/ُمعجم البغوم ) ُٖٕ
 (ُٓٓ/ُمعجم الصحابة البن قانع ) ُٕٗ
 (ُِٖ/ِا١تعجم الكبَت ) َُٖ
 (َٖٔ/ّا١تستدرؾ ) ُُٖ
 (ّْٗ/ٕالطبقات الكربل ) ُِٖ
183

 (4/132يؼزفح انثقاخ )   
 (َُّ/ْالثقات ) ُْٖ
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كالنسائي ،يف السنن تاريخ ،كابن أيب عاصم ، ، كالبخارم يف الأبو نعيم أخرج لو 
ؽ ،عن يزيد بن أيب حبيب، الكربل، كالبغوم، كالطرباين ،كاٟتاكم من طريق ٤تمد بن إسحا

يب أمية ،قاؿ: "دخلت على عن حذافة األزدم ،عن جنادة بن أ عن مرثد بن عبد اهلل اليزين،
ى صل  -يف نفر من األزد يـو اٞتمعة، فدعانا رسوؿ اهلل  -مى اهلل عليو كسل  صل  - رسوؿ اهلل

 :قلنا :ال. قاؿ م أمس؟صمتي فقاؿ : .ا صياـو، فقلنا :إن  إذل طعاـ بُت يديٍ  -ماهلل عليو كسل  
ا؟ قلنا :ال .قاؿ:فا فظ ل]ُٖٓيـو اٞتمعة منفرنا" فطركا، مث قاؿ:ال تصوموا أفتصوموف غدن

 .[اٟتاكم
كيف إحدل الركايات للطرباين ) عن جنادة بن أيب أمية األزدم ( كعند سائرىم )عن 

ج ًر لبارقي دل ٮتي جنادة األزدم ( قاؿ اٟتاكم ) صحيح على شرط مسلم ( كذا قاؿ ، كحذافة ا
إ٪تا ركل لو مسلم يف  ،، بل كال يف السنن األربعة ، ك٤تمد بن إسحاؽلو مسلم شيئنا

 . ُٕٖالبارقيكاٟتديث مداره على حذافة األزدم  . ُٖٔا١تتابعات 
عندل اسم  دل يصحٌ قاؿ ابن حجر: ك  ، اٟتديث ىذا  اٟتافظ ابن حجر حكصح  

كفيو تصريح بالسماع  -مى اهلل عليو كسل  صل  -حديثو عن النيب  فقد صحٌ  ،أنو صحايب، أبيو
 .ُٖٖمنو

كفيو تصر٭تو  -مى اهلل عليو كسل  صل  -حديثو عن النيب  فقد صح   والراجح أنو صحابي ،
بالسماع منو ، كىو قوؿ أكثر أىل العلم ، كما قالو النوكم ، ككونو لو ركاية عن بعض 

أكثر ركايتو عن الصحابة ، كما  ،بتو ، فهو صحايب صغَتفبل ٯتنع من القوؿ بصح ،الصحابة
 .ُٖٗقالو ابن عبد الرب 

 
 
 

                                                             
185

 (.798انًسرذرك ػهى انصحٍحٍٍ ) 
 (ِْٗ/ِْهتذيب الكماؿ ) ُٖٔ
 ( ُُٕٓب _البارقي ، مقبوؿ ) التقري ُٕٖ
 (َّٓ/ُاإلصابة ) ُٖٖ
 (ِْٗ/ُ) االستيعاب ُٖٗ



- 73 - 

 

 
 
 اهلل قاتل الطاحس: عبد ٕ أباليَُّٓ الػامدٖ، ـ ديدب اخلري األشدٖ،8

 قاؿ: أنو جندب بن كعب بن عبداهلل الغامدم.كيي 

 ، كسلماف الفارسي.-مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب  ركل عن :

 َُٗ.سن البصرماٟتركل عنو : 

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 ُُٗ. ةلو صحب "االستيعاب "ٍت كما يفيقاؿ علي بن ا١تد

كأبو  ،ُْٗكالطرباين ،ُّٗ، كابن عساكرُِٗ، ا١تزميف ٚتلة الصحابة: كذلك  كذكره
 .ُٓٗنعيم 

ما يدؿ  _ أم اإلصابة _ ) كقد ذكرنا يف "ا١تعرفة" ُٔٗكقاؿ ابن حجر يف التهذيب
 . ُٕٗعلى صحبتو (

 

                                                             
 (ُُٓ/ُاإلصابة ) َُٗ
 (ِٖٓ/ُ)االستيعاب ُُٗ
 (ُُْ/ٓهتذيب الكماؿ ) ُِٗ
 (َّٖ/ُُتاريخ دمشق) ُّٗ
 (ُٕٕ/ِمعجم الطرباين ) ُْٗ
 (ٕٔٓ/ِمعرفة الصحابة) ُٓٗ
 (ُُٗ/ِالتهذيب ) ُٔٗ
 (ُُٓ/ُاإلصابة ) ُٕٗ
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 ر المثبتين لصحبتو:أقوال غي

  ُٖٗ".يف صحبتو شكٌ قاؿ:إنو قاتل الساحر يي ذكره البغوم يف الصحابة كقاؿ" يي 

 . ُٗٗجامع التحصيلكأكرده العبلئي يف 

عيل بن مسلم عن اعن إٝت معاكية أبوثنا حد   منيع بن أٛتدثنا حد  ذم الًتم لو أخرجو
الساحر ضربة  حدُّ " :-مى اهلل عليو كسل  صل  -سوؿ اهلل قاؿ ر  :قاؿ جندبعن  اٟتسن

عيل بن امن ىذا الوجو كإٝت ا إال  ىذا حديث ال نعرفو مرفوعن  :قاؿ أبو عيسى "،بالسيف
 ََِ."الصحيح عن جندب موقوؼك  ...، ف يف اٟتديثاع  مسلم ا١تكي يي 

اعيل كإف كاف الشيخاف تركا حديث إٝت ،ىذا حديث صحيح اإلسناد: كقاؿ اٟتاكم
قولو "بل إٝتاعيل ضعيف ببو اٟتافظ ابن حجر بن مسلم ، فإنو غريب صحيح.فتعق  

ا العلم يف صحبة ختلف أىل ا، َِِ-رٛتو اهلل-الشيخ األلباين  فو أياناكاٟتديث ضع  َُِ.جدًّ
ليو كالراجح الذم ع يف اٟتديث مهمبلن،أنو كرد اٝتو  كمنشأ ا٠تبلؼ :جندب ا٠تَت األزدم، 

 اف ،ابن حب   وتكاألظهر أنو صحايب، كقد جـز بصحب ،دب بن كعب األزدماٞتمهور أنو جن
 .م كغَتىم ، كاهلل تعاذل أعل يف السَت كابن حجر يف التهذيب كالذىيب، كابن عساكر، كا١تزم،

 

                                                             
 (ْٓٓ/ُمعجم الصحابة للبغوم) ُٖٗ
 (َُٓ)التحصيل جامع  ُٗٗ
كالبيهقي يف السنن الكربل قاؿ إٝتاعيل بن  (ْْٖ/ْجامع الًتمذم كتاب اٟتدكد باب ما جاء يف حد الساحر ) ََِ

 (.ُّٔ/ٖمسلم ضعيف  )
 (ِٗ/ْإٖتاؼ ا١تهرة) َُِ
 (ُْٔ/ّسلسلة األحاديث الاعيفة ) َِِ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12289
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12156
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14102
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=193
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 سكن الكوفة. :ـــــ ُدْداٌ ـــ ّٓكال:ابً دْدا9ٌ

 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب  ركل عن :

 َِّث بن عمرك، كالسائب بن مالك.األشعركل عنو : 

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 ،َِٓابن عبد الربكذكره يف ٚتلة الصحابة:  َِْ،ةلو صحب قاؿ أبو الفتح األزدم:
 .َِٗ، كابن كثَتَِٖ،كالذىيب َِٕ،كابن مندهَِٔكأبو نعيم

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

،كأكرده ُُِيل يب حامت يف ا١تراسكذكره ابن أ َُِأخرج أبو داكد حديثو يف ا١تراسيل،
 ُِِ.التحصيلالعبلئي يف جامع 

 

 
                                                             

 (ُُٔ/ٓهتذيب الكماؿ) َِّ
 (ٗٔمن ال أخ لو يوافق اٝتو) َِْ
 (ِٕٓ/ُ) االستيعاب َِٓ
 (ِّٔ/ِ)الصحابةة مغرف َِٔ
 (ّٗٔ/ُ)الغابةأسد  َِٕ
 (ْٗ/ُالتجريد ) َِٖ
 (ِّْ/ِجامع ا١تسانيد كالسنن) َِٗ
 (ُِٓمراسيل ايب داكد)  َُِ
 (ِْمراسيل ) ُُِ
 (َُٓالتحصيل )جامع  ُِِ
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 جريج ابنعن  سفيافثنا حد   ككيعثنا حد   ٤تمد بن عليثنا حد   ابن ماجو: لو خرجأ
ن اعتذر إذل أخيو مى " :-مى اهلل عليو كسل  صل  -قاؿ رسوؿ اهلل  :عن ابن ميناء عن جوداف قاؿ

عيل اثنا ٤تمد بن إٝتحد  ، ُِّ"سو كٍ اف عليو مثل خطيئة صاحب مى ك  ،ٔتعذرة فلم يقبلها
عن العباس بن عبد الرٛتن ىو ابن ميناء عن جوداف  جريج ابنعن  سفيافعن  ككيعثنا حد  

  ُِْ.مثلو -مى اهلل عليو كسل  صل  -عن النيب 

و مرسل، قاؿ أبو حامت جوداف ىذا نأ رجالو إسناده ثقات إال   قاؿ  اٟتافظ البوصَتم:
 ُِٔ.األلباين يف الاعيفةالعبلمة  فو أياناكضع  ، ُِٓ، ةليس لو صحب

ى اهلل عليو صل  -لنيب فَتػػػ حديثو عن االغ ه يف الصحابة ػ كىم اٞتمٌ عد  ن كعمدة مى 
 كلكن دل يصحٌ  ،عرؼ لو سواهيي  كال "،خل اٟتديثإإذل أخيو ٔتعذرة.. ذر ن اعتمى ": -مكسل  

 . إسناده إليو

 أنو صحابي . والراجح

 

 

 

                                                             
213

ٍكس: الاريبة اليت يأخذىا ا١تاكس، كىو العشار. )النهاية،  
ى
 (.ّْٗ/ْا١ت

 
( كا٢تيثمي يف ٣تمع الزكائد ِٗٓأخرج لو أبوداكد يف الراسيل) (ُّٖٕسنن ابن ماجو كتاب األدب باب ا١تعاذير) ُِْ

(. أخرج لو ابن ْٕٖٓ(كالسيوطي يف اٞتامع الصغَت كقاؿ اٟتديث صحيح )ْٖ/ٖكفيو إبراىيم بن أعُت كىو ضعيف )
 (.ِْأيب حامت يف ا١تراسيل كقاؿ جوداف ليست لو صحبة كىو ٣تهوؿ )

 (ُُْ/ْ) ةمصباح الزجاج ُِٓ
 (ّٕٗ/ْالاعيفة ) ُِٔ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14714
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13036
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ضعد بً شٓد مياٗ بً  عدٗ بً عْف بً كعب بً َعِبد مشظ بًـ دٌْ بً قتادٗ بً األعْز بً ضا01

 :ثه العبػنٕ البصسٖ، متٔه التنٔنٕ

 .كعن سلمة ٍبن احملبق ا٢تذرل ،  كشهد معو اٞتمل ،العواـ الزبَت ٍبنركل عن : 
 . ُِٕ كقرة ٍبن اٟتارث البصرم كقتادة،  اٟتسن البصرم ، ركل عنو :

 أقوال المثبتين لصحبتو:

"   ُِٖ.كذكره ابن قانع يف ٚتلة الصحابة "،ةلو صحب قاؿ ابن حـز

 قوال غير المثبتين لصحبتو:أ

  ُِٗ.ذكره علي بن ا١تديٍت يف شيوخ اٟتسن البصرم اجملهولُت

كدل  ة،قاؿ إف لو صحبيي  :كقاؿ ا١تزم ،َِِثقات التابعُت،اف يف كذكره ابن حب  
  ُِِ.تثبت

 

 

 

                                                             
 (ِٓٓ/ُاإلصابة ) ُِٕ
 (ُٕٓ/ُمعجم الصحابة البن قانع ) ُِٖ
 (ّّٕ/ُُتاريخ دمشق ) ُِٗ
 (ُُٗ/ْالثقات) َِِ
 (.ِِٔ/ٓهتذيب الكماؿ) ُِِ
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ثنا ثنا معاذ بن ىشاـ قاؿ: حد  حد   خربنا عبيد اهلل بن سعيد قاؿ:أ النسائيخرج لو أ  
ى اهلل صل  -اهلل  نيب   ف  أ"اٟتسن عن جوف بن قتادة، عن سلمة بن احملبق  يب عن قتادة، عنأ

يف قربة رل ميتة، قاؿ:  ال  إعندم قالت: ما  امرأةتبوؾ دعا ٔتاء من عند  يف غزكة -معليو كسل  
."اهى اتػي كى ا ذى هى غى ابى ف دً إبلى، قاؿ: ف ها؟ قالت:يتً غٍ دبػى  ليس قدأ

ِِِ 

و ّتهالة جوف بن أعل   نفمنهم مى  حديث قتادة ،ختلف أىل العلم  يف اٟتكم على اك 
 ِِْ. كالًتمذم يف العلل الكبَت.ِِّقتادة كاإلماـ أٛتد

 ِِٓكم يف ا١تستدرؾ كابن حجر يف التلخيص.ا كاٟت  ;ح إسنادهن صح  كمنهم مى 

عتماده على اٟتديث ا ح صحبتون صح  بهة مى كشي  ،والراجح ال تثبت لو صحبة
 سقط من إسناده صحابيو.

                                                             
أخرج لو ا٢تيثمي يف ٣تمع الزكائد قاؿ تفرد بو فرج بن  (ُٔٗ/ٕ)كتاب الفرع كالعتَتة جلود ا١تيتة   سنن النسائي  ِِِ

 (.ِِّ/ُفاالة ضعفو اٞتمهور)
 (ُُٖ/ُالراية )نصب  ِِّ
 (َِٓالعلل الكبَت ) ِِْ
 (.ُُْ/ْ، كانظر: ا١تستدرؾ، للحاكم،) (ْٗ/ُالتلخيص اٟتبَت ) ِِٓ
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 سكن الطائف. :ّٓكال احلازخ بً أّع الجكفٕ،حذاشٖ ،ـ احلازخ بً عبد اهلل بً أّع00

 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب  ركل عن :

  ِِٔ.عمرك بن أكس الثقفيركل عنو : 

 : أقوال المثبتين لصحبتو

 . ِِٕةاف لو صحبقاؿ ابن حب  

 . ثبتين لصحبتوأقوال غير الم

  . ِِٖيف صحبتو فه قاؿ اٟتافظ ابن حجر ٥تتلى 

عن الوليد  عطاء بن يعلى عن عوانة أبوأخربنا  عوف بن عمركثنا حد   بو داكدأ أخرج
عمر بن ا٠تطاب فسألتو عن  أتيتي  :بن عبد الرٛتن عن اٟتارث بن عبد اهلل بن أكس قاؿ

ث  قاؿ فقاؿ اٟتار  .ليكن آخر عهدىا بالبيت :قاؿ ؟ا١ترأة تطوؼ بالبيت يـو النحر مث ٖتيض
ك عن يديٍ  ِِٗتى بٍ رً أى  :قاؿ فقاؿ عمر -مى اهلل عليو كسل  صل  -كذلك أفتاين رسوؿ اهلل 

  َِّ.فالً خى ما أي لكي-مى اهلل عليو كسل  صل  -عنو رسوؿ اهلل  سألتي  سألتٍت عن شيءو 

                                                             
 (ِّٗ/ُ) االستيعابػ  ِِٔ
 (ٕٔ/ّػ الثقات ) ِِٕ
 (َُُِريب )قػ الت ِِٖ
 

229
 (.ّٓ/ُدعاء عليو، كىي ٚتع ًإٍرب، كىو القصر )النهاية،  

 (ُُٓ/ِد اإلفاضة  )سنن أيب داكد كتاب ا١تناسك باب اٟتائض ٗترج بع َِّ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16715
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12118
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17391
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كأىل العلم دل  ُِّ .ح إسناده اٟتافظ ابن حجركقد صح   ،إسناده ثقاترجاؿ 
 -رٛتو اهلل-كحكاية ابن حجر  ،اهلل بن أكس الثقفيٟتارث بن عبد ٮتتلفوا يف صحبة ا

 . وعلى صحبتً  فقه ، بل مت  ا٠تبلؼ يف صحبتو فيو نظر

كال  ي،كفيو التصريح السماع ،-مى اهلل عليو كسل  صل  -حديثو عن النيب  كقد صح   
 
ى
ب يف بعض سً بل ىو رجل كاحد، ني  ،بينو كبُت اٟتارث بن أكس الثقفي ن فرؽدليل ١ت

 . هإذل جد   الركايات

                                                             
 (َٖٓ/ُ)ة اإلصاب ُِّ
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 بً خفاف بً إمياء بً زحض٘ الػفازٖ: ـ احلازخ02

 ِِّ.خالد ٍبن عىٍبًد الل ًو ٍبًن حرملة ا١تدٞتي  : كركل عنو .كلو صحبة ،وهأب :ركل عن      
 ِّّ.ةكؿ من اإلصابترجم لو ابن حجر يف القسم األ أقوال المثبتين لصحبتو:

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:
 ِّْالتابعُت.  لةك الدارقطٍت يف ٚتاف ذكره ابن حب  

كإ٪تا لو حديث يف "صحيح  -مى اهلل عليو كسل  صل  -د لو ركاية عن النيب دل أجً 
، قاؿ: أىنٍػبىأىنىاقاؿ: مسلم"حديث كاحد عن أبيو.  أىبيو عىٍبًد  أىٍخبػىرىنىا ًبًو أىبيو ًإٍسحىاؽى ٍبني الد رىًجي 

ًر ٍبًن عى   اٍلفىاًخًر اٍلقيرىًشيُّ، كأىبيو غىاًلبو ٤تىٍفيوظي ٍبني أىٍٛتىدى ٍبًن سىٍعدو  ٍبًد اٍلوىاًحًد ٍبنً الل ًو ٤تيىم دي ٍبني مىٍعمى
، قىاال: أىٍخبػىرىنىا أىبيو اٍلقىاًسًم زىاًىري ٍبني طىاًىرو  ، قاؿ: أىٍخبػىرىنىا أىبيو سىٍعدو ٤تيىم دي ٍبني  الثػ قىًفيُّ الش ح اًميُّ

٤تيىم ًد ٍبن ًإٍسحىاؽى ٍبًن  ريكًذمُّ، قاؿ: أىٍخبػىرىنىا أىبيو طىاًىرو ٤تيىم دي ٍبني اٍلفىٍاًل ٍبنً اٍلكىٍنجى  عىٍبًد الر ٍٛتىنً 
ثػىنىا عىًليُّ ٍبني حيٍجرو، خيزىٯٍتىةى، قاؿ: أىٍخبػىرىنىا جىد م أىبيو بىٍكرو   ٤تيىم دي ٍبني ًإٍسحىاؽى ٍبًن خيزىٯٍتىةى، قاؿ: حىد 

ثػىنىا ًإٍٝتىاًعيلي  ثػىنىا ٤تيىم دي ٍبني  قاؿ: حىد  عىٍمروك، عىٍن خىاًلًد ٍبًن عىٍبًد الل ًو ٍبًن  ٍبني جىٍعفىرو، قاؿ: حىد 
رىسيوؿي الل ًو  خيفىاًؼ ٍبًن ًإٯتىاءى اٍلًغفىارًم ، قاؿ: قاؿ خيفىاؼي ٍبني ًإٯتىاءى: رىكىعى  حىٍرمىلىةى، عىًن اٟتٍىاًرًث ٍبنً 

: " ًغفىاري غىفىرى الل وي ٢تىىا، كأىٍسلىمي سىالىمىهىا الل وي كعيصىي ةي   رىفىعى رىٍأسىوي،صىل ى الل وي عىلىٍيًو كسىل مى، مثي    فػىقىاؿى
كاٍلعىٍن رىٍعبل كذىٍكوىافى "، مثي  كقىعى  عىصىًت الل وى كرىسيولىوي "، مثي  قاؿ: " الل هيم  اٍلعىٍن بىًٍت ٟتًٍيىافى،

: فىجيًعلىتٍ  ا، قاؿ خيفىاؼه  لىٍعنىةي اٍلكىفىرىًة ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى . رىكىاهي عىٍن عىًلي  ٍبًن حيٍجرو، سىاًجدن
 تب الصحابة.كاٟتاصل أنو تابعي كلذلك دل يًتٚتوه يف كي   ِّٓفػىوىافػىٍقنىاهي ًفيًو ًبعيليٌو.

فجـز بصحبتو يف  ،ضطرب فيواحيث  -رٛتو اهلل-حجر ما كاف من اٟتافظ ابن  إال  
 ِّٔيف موضع.كجـز بأنو تابعي ، موضع

 

 
                                                             

 (ِِٔ/ٓهتذيب الكماؿ ) ِِّ
 (ِٕٓ/ُاإلصابة) ِّّ
 (ٖٓ/ِ( كأٝتاء التابعُت للدارقطٍت)ُِٗ/ْثقات ابن حباف ) ِّْ
 (َْٕ/ُصحيح مسلم  كتاب ا١تساجد استحباب القنوات يف ٚتيع الصبلة، إذا نزلت با١تسلمُت نازلة. )  ِّٓ
 (ْْٔ/ٕ(ك فتح البارم)ِٕٓ/ُاإلصابة) ِّٔ
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ٌَ بً ذلازب بً  حبٔب بً مطلن٘ بً مالم األكرب بً ٍّب بً ثعلب٘ بً ّائل٘ بً عنسّ بً ـ03 َِٔبا َغ

ًِ  :فَس الكسغٕ الفَسٖ َأُبْ َعِبِد السَِّحَن

 . نزيل الشاـ ،قاؿ: أىبيو سلمة ا١تكيقاؿ: أىبيو مسلمة، كيي كيي 
 . كعن سعيد ٍبن زيد ٍبن عمرك ٍبن نفيل ،-الل وي عىلىٍيًو كسىل مى  صىل ى-:النيب ركل عن 
 .ِّٕكحبيب ٍبن عبيد،  جنادة ٍبن أيب أمية :ركل عنو 

 أقوال المثبتين لصحبتو:
 ِّٖ.ةقاؿ البخارم ، كأبو حامت الرازم ، كالذىيب . لو صحب

 ِّٗ، كابن عبد الرب.كأبو نعيم ،كذكره يف ٚتلة الصحابة ابن سعد
 أقوال غير المثبتين لصحبتو: 

يعٍت أىل  باس الدكرم، عن ٭تىٍِتى ٍبن معُت، كحبيب ٍبن مسلمة، يقولوفكقاؿ ع  
قد ٝتع من النيب   :، كأىل الشاـ يقولوف-مى اهلل عليو كسل  صل  -ا١تدينة: دل يسمع من النيب 

 . َِْ-مى اهلل عليو كسل  صل  -
ن خربنا سفياف، عن يزيد بن يزيد بأثنا ٤تمد بن كثَت قاؿ: حد   أبو داكد أخرج لو

نو أعن زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة الفهرم  جابر الشامي، عن مكحوؿ،
 ُِْ' .سمي لث بعد ا٠تي ل الثي ينف   -مى اهلل عليو كسل  صل  -قاؿ: 'كاف رسوؿ اهلل 

 .إسناده"، قاؿ اٟتاكم "ىذا حديث صحيح رجالو ثقات
ى اهلل عليو صل  -عو من النيب ٝتا فقد صح   ;أىل العلم كىو قوؿ أكثر ،والراجح أنو صحابي

 .-مكسل  
 
 

                                                             
 (َُْ/ٕطبقات ابن سعد ) ِّٕ
 (ُٖٖ/ّ(ك سَت أعبلـ النببلء)َُّ/ّ( كاٞترح كالتعديل)َُّ/ ِريخ الكبَت )االت ِّٖ
 (َِّ/ُ) عابيكاالست( َُِ/ِ(كمعرفة الصحابة)َْٗ/ٕطبقات ابن سعد ) ِّٗ
 (ْْٔتارٮتو) َِْ
 (.ُُٖ/ّسنن أيب داكد كتاب اٞتهاد باب فيمن قاؿ ا٠تمس قبل النفل ) ُِْ
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٥تتلف  :عناز ضلٔناٌ ،أّ أختلف يف اضه أبُٔ فكٔل :ابً ضلٔه ،أّ ـ حسٓح ،زدل مً بين ُعرزٗ،04
 .صحبتو يف

بل ٣تهوؿ ، من  "حديث ا٠تط" غَت الصحايب ،راكم كقاؿ أبو األشباؿ كعندم أف 
 ِِْالثالثة.

                                                             
 ( دل أجد لو ترٚتو يف كتب الصحابة ا١تعتمدة َِّب ٖتقيق أبو األشباؿ)التقري ِِْ
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 :غامٕ معآّ٘ بً حلٔه بً معآّ٘ الينريٖـ 05

ركل  ٍبن معاكية . أبيو كيقاؿ: عىن عمو حكيم ٍبن معاكية، كقيل: حكيم  :ركل عن 
 ِّْ٭تِت ٍبن جابر الطائي .عنو : 

 :أقوال المثبتين لصحبتو

 ِْْ.-مى اهلل عليو كسل  صل  -قاؿ البخارم:حكيم بن معاكية النمَتم ٝتع من النيب 

 ِْٔ.ة، لو صحبِْٓا١تقدسيعبد الغٍت ك  اف ،حامت الرازم ،كابن حب   قاؿ أبو

 :أقوال غير المثبتين لصحبتو

 ِْٕالصواب أنو تابعي من الثانية.   "يف صحبتو فه تلى قاؿ اٟتافظ ابن حجر " ٥تي 

 .ِْٖقاؿ اإلماـ البخارم:)يف صحبتو نظر(

ى اهلل صل  -كقد ركم عن حكيم بن معاكية قاؿ ٝتعت النيب عن  الًتمذم: أخرج لو
 عليحدثنا بذلك "، سً رى ار كا١ترأة كالفى يف الد   ني مٍ كقد يكوف اليي  ـى ؤٍ ال شي " :يقوؿ  -معليو كسل  

                                                             
 (ّْٔ/ُ) االستيعاب ِّْ
 (ُُ/ّالتاريخ الكبَت ) ِْْ

 
245

عادل اٟتفاظ تقي الدين أبو ٤تمد  [ 444 :ص ]اإلماـ العادل اٟتافظ الكبَت الصادؽ القدكة العابد األثرم ا١تتبع  
بن رافع بن حسن بن جعفر ا١تقدسي اٞتماعيلي مث الدمشقي ا١تنشأ  عبد الغٍت بن عبد الواحد بن علي بن سركر

)سَت أعبلـ النببلء، للذىيب، الطبقة الثانية كالثبلثوف، . " الصاٟتي اٟتنبلي ، صاحب " األحكاـ الكربل " ك " الصغرل
 .ْْْاٞتزء اٟتادم كالعشركف، ص

 (.ّٓ/ُ( كالكماؿ)ُٕ/ّ(كالثقات )َِٕ/ّاٞترح كالتعديل ) ِْٔ
 (ِٔٔلتقريب ٖتقيق أبو األشباؿ )ا ِْٕ
 (ّْٔ/ُ) االستيعاب ِْٖ
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عن سليماف بن سليم عن ٭تِت بن جابر الطائي عن  عياش بن عيلاإٝتحدثنا  حجر بن
  ِْٗ.هبذا -مى اهلل عليو كسل  ل  ص-معاكية بن حكيم عن عمو حكيم بن معاكية عن 

د عنو ٭تي بن جابر الطائي ،كدل تفر   ،فيو معاكية بن حكيم النمَتم إسناده ضعيف،
أف عزاه  يف الفتح بعد -رٛتة اهلل-قاؿ اٟتافظ  فهو ٣تهوؿ. -فيما أعلم -أحد وقيوث  

 ُِٓصنعاين.دياف للقعة الص  كما يف نى   ،كعليو يف صحبتو نظرَِٓالًتمذم:يف إسناده ضعيف، 

 والراجح أنو ليس لو صحبة .

                                                             
 (ُّّٔكابن ماجو) (ُُٕ/ٓباب إف كاف الشـؤ يف شيءو ) اآلدابجامع الًتمذم كتاب  ِْٗ
 (ِٔ/ٔفتح البارم ) َِٓ
 (.ِْالذم يف صحبتهم نظر )  ُِٓ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12434


- 86 - 

 

 .اخلصاعٕ  كال زبٔع٘ ِبً شٓادكال اِبً شٓد، ُُّّٓٓ ،السبٔع بً شٓادـ 06

 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب : شيوخو
 ِِٓ.رز اٟتارثي رة أبو كي بى كى   : تبلميذه

  أقوال المثبتين لصحبتو:
 .ِّٓكقاؿ : يركم ا١تراسيل ، اف يف ثقاتاٍبن حب   ذكره

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:
 ِْٓ .أدرم لو صحبة  قاؿ  أبو القاسم البغوم:  ال

، قاؿ: أىنٍػبىأىنىا أىٍسعىدي  أىٍخبػىرىنىا ًبًو أىبيو:ا١تراسيل  ركل لو أبو داكد يف  ًإٍسحىاؽى ٍبني الد رىًجي 
ري كاًحدو، قىاليوا: أىٍخبػىرى  ٍبني سىًعيًد ٍبًن رىٍكحو  الل ًو، قىالىٍت: أىٍخبػىرىنىا  تٍػنىا فىاًطمىةي بًٍنتي عىٍبدً الص اٟتىىاينُّ، كغىيػٍ

ثػىنىا عىًليُّ ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز، قاؿ أىبيو بىٍكًر ٍبني رًيذىةى، قاؿ: أىٍخبػىرىنىا أىبيو  :اٍلقىاًسًم الط بػىرىاينُّ، قاؿ: حىد 
ثػى  ثػىنىا أىبيو غىس افى مىاًلكي ٍبني ًإٍٝتىاًعيلي، قاؿ: حىد  يػٍري حىد  ثػىنىا دىاكيدي ٍبني  نىا زيىى ٍبني ميعىاًكيىةى، قاؿ: حىد 

عى رىبًيعى ٍبنى  عىٍبًد الل ًو األىٍكًدمُّ، عى كبػىرىهى أىبىا كيٍرزو، ٭تيىد ثي أىن وي ٝتًى نىمىا رىسيوؿي الل ًو  أىن وي ٝتًى : بػىيػٍ زىيدو، يػىقيوؿي
الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو  صىرى شىابًّا ًمٍن قػيرىٍيشو يىًسَتي ميٍعتىزال، فػىقىاؿى يىًسَتي، ًإٍذ أىبٍ  صىل ى الل وي عىلىٍيًو كسىل مى 

 بػىلىى، قاؿ: فىاٍدعيوهي، فىجىاءى، فػىقىاؿى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيوً  :كسىل مى: أىلىٍيسى ذىًلكى فيبلننا ؟ قىاليوا
: كىرًٍىتي “ يًق مىا لىكى اٍعتػىزىٍلتى عىًن الط رً “ كسىل مى:  ، قاؿ:  ؟ فػىقىاؿى فىبل تػىٍعتىزًٍلوي، فػىوىال ًذم “ اٍلغيبىارى

; لو صحبة ال تصحُّ  ِٔٓمقاؿ ذكره ابن حجر.  إسنادهيف  ِٓٓ“لىذىرًيرىةي اٞتٍىن ًة  نػىٍفًسي بًيىًدًه ًإن وي 
 .ِٕٓفإسناده ضعيف; ٞتهالة كبرة اٟتارثي كمداره عليو، ككبرة اٟتارثي ٣تهوؿ

 

                                                             
 (ِْٗ/ّ) ةاإلصاب ِِٓ
253

 (4/234انثقاخ اتٍ حثاٌ ) 
 

 [(.ُٕٓ/ ِمن الطيب ٣تموع من أخبلط، النهاية ] ك)ذريرة: نوع (.ُْٕمراسيل أيب داكد) ِٓٓ
 (َْٓ/ّاإلصابة ) ِٔٓ
   (.ِٕٔمراسيل أيب داكد) ِٕٓ
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 دمشق. سكن: ٕ ِغَسّٓكال اِبً احلازخ ّٓكال اِبً الػاش اجَلسّ ـــ ِنبً َع بٔع٘ـ َز07

 . كقاص أيب ٍبن سعد كعن -مى اهلل عليو كسل  صل  - النيب : عن ركل

 ِٖٓقيس. بن :عطيةركل عنو 

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 ِٗٓ.-مى اهلل عليو كسل  صل  - النيب من ٝتع :قد الواقدم قاؿ

 َِٔ. نعيم كأبو ، رباين،كالط حباف ابن الصحابة ٚتلة يف كذكره

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

 ُِٔالصحابة. بعد الشاـ أىل من األكؿ الطبقة يف اطا٠تي   بن خليفة ذكره

 ِِٔالتابعُت. من الثانية الطبقة يف الدمشقي زرعة أبو ذكره

 ربيعة عن ثوحد   أنو أنس، بن النار عن قتادة اإلصابة:عن يف حجر ابن لو جأخر 
 كالسماكات القيامة يـو توقبا ٚتيعنا كاألرض ) -كجل   عز  - قولو يف قاؿ صحبة، كلو اٞترش

-اهلل رٛتو- حجر ابن اٟتافظ هإسناد حصح   كقد بيده. قاؿ [،ٕٔ الزمر] بيمنو( مطوياته 
.ِّٔ 

 
                                                             

 (ُِٔ/ّهتذيب التهذيب ) ِٖٓ
 (ّْٗ/ِ) االستيعاب ِٗٓ
 (َُٔٗ/ِ(كمعرفة الصحابة )ٓٔ/ٓ(ك معجم الطرباين)َُّ/ّالثقات ) َِٔ
 (َّٖالطبقات ) ُِٔ
 (ُّٖ/ٗهتذيب الكماؿ ) ِِٔ
 (ِْٕ/ِصابة )اإل  ِّٔ
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 هادةش ألف ابعي;الت  مالك بن أنس بن الٌنار ىو بذلك كصفو الذم أف كالظاىر
 األٝتاء كلآلف ،الرجيل صحبة هبا تثبت اليت الطرؽ من طريق الرجل صحبةب للرجل التابعي

 صغار من كلعلو -كسل م عليو اهلل صل ى– النيب من ٝتعو قد فيكوف توقيفية، كالصفات
 أعلم. اذلعت كاهلل الصحابة.
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ّٕـ 08  :َأبْ املػريٗ، اللْيف،َضِعد بً األخسو: الطائ

 .اهلل بن مسعود :عبدركل عن 

 ِْٔ.: ابنو ا١تغَتة ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 ِٓٔاف، كالطرباين.كابن حب   ،ٚتلة الصحابة البغوم، كابن قانع ذكره يف

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

 ِٔٔذكره ابن سعد كمسلم يف الطبقة األكذل من أىل الكوفة بعد الصحابة.
 ِٕٔذكره البخارٌم كأبو حامت يف التابعُت.

ركل عيسى بن يونس، ك٭تِت بن عيسى، عن األىعمش، عن عمرك أخرج لو أٛتد ،
، عن أىبيو أىك عن عمو، قاؿ: أىتيت النيب  ى اهلل صل  -بن مير ة، عن ا١تغَتة بن سىٍعد بن األىخـر

 كأيرًيد أىف أىسأىلو، فقيل رل: ىو بعرفة، فاستٍقبىلتيو، فأىخذت بزماـ الناقة، فصاح يب -معليو كسل  
، قلت: يا رسوؿ اهلل، ديل ٍت على عمل يػيقىر بيٍت من "دىعيوهي، فىأىربه مىا جىاءى ًبًو"الناس، فقاؿ: 

ٍيئنا، كىتيًقيمي اٞتنة، كيباعدين من النار، فرفع رأىسو ًإذل السماًء فقاؿ:  "تػىٍعبيدى الل وى الى تيٍشرًؾي ًبًو شى
ةى، كىتػيٍؤيت الز كىاةى، كىتىصيوـي رى  ، كىمىا كىرًٍىتى لًنػىٍفًسكى الص بلى بُّ لًنػىٍفًسكى بُّ لًلن اًس مىا ٖتًي مىاىافى، كىٖتًي

 ِٖٔ .فىدىًع الن اسى ًمٍنوي. خىل  سىًبيلى الن اقىًة"

                                                             
 (ِْٕ/َُذيب الكماؿ )هت ِْٔ
 (.ْٗ/ٔ( كمعجم الطرباين )َُٓ/ّ( كثقات ابن حباف )ِْٗ/ُ( كمعجم ابن قانع )َٔ/ّمعجم البغوم ) ِٓٔ
 (.ُِِٕ(كطبقات مسلم )ََِ/ ٔسعد )طبقات ابن  ِٔٔ
 (.َٖ/ْ(ك اٞتر ح كالتعديل )ْٓ/ْالتاريخ الكبَت ) ِٕٔ
 (ُِْٕ/ّمسند أٛتد ) ِٖٔ
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ركاه عىٍمرك بن عىلٌي، عن عبد الٌلو بن داكد، عن األىعمش فقاؿ: عن عمو، كدل ك 
ه حفص بن غياث، . ))عند األعمش لو حديثه آخر ركاِٗٔ، ذكره أىبو أىٛتد العسكرميشكٌ 

، عن أبيو، عن ابن مسعود،  عن األعمش، عن مشر بن عطٌية، عن ا١تغَتة بن سعد بن أخـر
نٍػيىا "   قاؿ: -مى اهلل عليو كسل  صل  -عن النيٌب  عىةى فػىتػىٍرغىبيوا يف الدُّ   .قاؿ أبو عمر:" الى تػىت ًخذيكا الا يػٍ

-تابعي يركم عن عبد اهلل بن مسعود كعلى ىذا فهو  .غَت بعيد ركاية مثلو عن ابن مسعود
 َِٕ.-رضي اهلل عنو

 ُِٕأخرل. اقد ركل عنو آثارن  ،-رضي اهلل عنو-يف ركايتو عن ابن مسعود ك 

                                                             
 (ٕٔ/ّأسد الغابة ) ِٗٔ
 (ِٖٓ/ِ) االستيعاب  َِٕ
 (.ٓٓٓ/ٕمصنف ابن أيب شيبة )  ُِٕ
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ُِ بً حيطب ـ 09 ُِ ِبً املطلب، َعِبد اللَّ ِٔد ِبً  ّٓكال املطلب ِبً َعِبد اللَّ ِبً حيطب ِبً احلازخ ِبً ُعَب

  :ُعَنس ِبً رلصّو الكسغٕ املخصّمٕ

 كجابر ٍبن عىٍبد الل ًو . ،أنس ٍبن مالك :كل عن ر 

  ا١تطلب ٍبن عىٍبد الل ًو ٍبن حنطب ابنو اٟتكم ٍبن :ركل عنو
 ِِٕ.كخالد ٍبن رباح ،كالاحاؾ ٍبن عثماف اٟتزامي

 :أقوال المثبتين لصحبتو

كذكره يف ِْٕيف الصحابة. هك كقاؿ ا١تزم عدُّ ِّٕ.ةحامت ، كابن سعد: لو صحب قاؿ أىبيو
 .ِٕٓصحابة ابن قانع كأبو نعيم كابن حجر ٚتلة ال

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (ُُْ/ّأسد الغابة ) ِِٕ
 (ِٖٗ/ّ) كاالستيعاب(ِٗ/ٓاٞترح كالتعديل ) ِّٕ
 (.ّْٓ/ُْهتذيب الكماؿ ) ِْٕ
 ( ْٔ/ْ( كاإلصابة )ّْٗ/ُ( كمعرفة الصحابة أليب نعيم )ََُ/ِمعجم ابن قانع ) ِٕٓ
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 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

 ِٕٕأكرده العبلئي يف "جامع التحصيل" ِٕٔ.ةيل لو صحبقاؿ الذىيب: قً 
ثنا بن أيب فديك عن عبد العزيز بن ا١تطلب قتيبة حد   ِٖٕثناحد   الًتمذم: لو أخرج

رأل أبا بكر  -مى اهلل عليو كسل  صل  -عن أبيو عن جده عبد اهلل بن حنطب أف رسوؿ اهلل 
كىذا حديث مرسل كعبد اهلل بن ) :الًتمذم قاؿك  .رصى كالبى  عي مٍ اف الس  ذى فقاؿ ىى  ،كعمر

 ِٕٗ.(-مى اهلل عليو كسل  صل  -حنطب دل يدرؾ النيب 
 من إسناد.يف ركاية يف موضعٍُت  اختبلؼلكن كقع  قاؿ الشيخ األلباين:رجالو ثقات،

 ،فقاؿ: عن أيب فديك عن عبد العزيز ،العزيز ىل بينهما كاسطةابن أيب فديك عن عبد 
 ثنا موسى بن أيوب بو.، عن أبيو: حد  َِٖأخرجو ابن أيب حامت يف العلل

 أشبو". يعٍت الوجو اآليت: "كىذا قاؿ عنو
ثٍت ٤تمد بن إٝتاعيل بن أيب فديك فقاؿ:حد   ،يناس العسقبليخالفها آدـ أيب إ

 بن اهلل هلل بن عطية السعدم عن عبد العزيز بن ا١تطلب بن عبدا١تدين ،عن اٟتسن بن عبدا
ى اهلل عليو صل  -"كنت مع الرسوؿ اهلل   بن حنطب قاؿ:هللحنطب عن أبيو عن جده، عبد ا

 فقاؿ اٟتديث أخرجو اٟتاكم. ،-رضي اهلل عنهما– فنظر إذل أيب بكر كعمر  -مكسل  
 ِِٖ"حسن"كقاؿ الذىيب يف التلخيص:ُِٖكقاؿ"صحيح اإلسناد، 

                                                             
 (.ِْٗٔالكاشف ) ِٕٔ
 (ّْٗالتحصيل )جامع  ِٕٕ
 (.ُّٔحيح، )ٗتريج جامع الًتمذم، لؤللباين، صقاؿ األلباين: ص ِٖٕ
 (ِٕٓ/ٓسنن الًتمذم  كتاب ا١تناقب عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم باب  يف مناقب أيب بكر كعمر باب) ِٕٗ

 (ُِٕٔ)كىو ضعيف كابن كثَت جامع ا١تسانيد كالسنن  كقاؿ فيو ا١تغَتة بن عبد الرٛتن 
 (ّٖٓ/ِالعلل أليب حامت ) َِٖ
 (ٗٔ/ّٟتاكم )مستدرؾ ا ُِٖ
 (ٖٔٔفاائل الصحابة ) ِِٖ
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ف اٟتسن بن عبداهلل عطية السعدم دل إف كإال   "ه لغَت  قاؿ األلباين :"كلعلو يعٍت حسنه 
 ،فقد قاؿ ابن أيب حامت سألت أيب عن حديث ركاه ابن أيب فديك ،علكنو توبي  ،أجد لو ترٚتة

 ِّٖثٍت غَت كاحد عن عبد العزيز بن ا١تطلب بو.قاؿ حد  

للحافظ ابن  ةفديك بو كما يف اإلصاب يم عم أيبككصلو ابن منده من طريق دح
 ِْٖحجر.

كنت   ح بذلكفإنو يف اٟتديث صر   ،كىو الذم عليو اٞتمهور والراجح أنو صحابي
 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -رسوؿ اهلل جالسان عند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (.ّْٕػ ِْٕ/ِسلسلة األحاديث الصحيحة) ِّٖ
 (ُِّ/ِاإلصابة) ِْٖ
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 :ابً ذلصً األىصازٖ اخلطنٕ_ اهلل عبد ّٓكال: _اهلل  عبٔدـ 21

 .-ميو كسل  ى اهلل علصل  -:النيب ركل عن 

 i:ابنو سلمة بن عبد اهلل بن ٤تصن. ركل عنو

 :توثبتين لصحبأقوال الم

ى صل  -النيب  رأل" نعيم األصبهاين قاؿ أبو ِٖٓ.ةاف:لو صحبقاؿ البخارم كابن حب  
 ِٖٔكأدركو.  -ماهلل عليو كسل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (.ِْٖ/ّ( كالثقات )ِّٕ/ٓالتاريخ الكبَت ) ِٖٓ
 (ُْٕٖ/ْمغرفة الصحابة) ِٖٔ
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 أقوال غبر المثبتين لصحبتو:

 ِٕٖأـ أنو شيخ ٣تهوؿ. بة،حامت يف ا١تراسيل كال ندرم لو صح وذكره أب

قاال  البغدادم خداش بن ك٤تمودثنا عمرك بن مالك حد  قاؿ:  الًتمذملو  أخرج
حدثنا عبد الرٛتن بن أيب مشيلة األنصارم عن سلمة بن عبيد اهلل ِٖٖ معاكية نب مركافثنا حد  

 :-مى اهلل عليو كسل  صل  -قاؿ رسوؿ اهلل  :بن ٤تصن ا٠تطمي عن أبيو ككانت لو صحبة قاؿ
  "ت لو الدنيايزى ا حً فكأ٪ت   ،عنده قوت يومو ،معاىف يف جسده ،من أصبح منكم آمنا يف سربو"

 ِٖٗ.بن معاكية  من حديث مركاف ال نعرفو إال   ،غريبه  حديث حسنه  ىذا :قاؿ أبو عيسى

 َِٗكقاؿ السكن: يف إسناد نظر.ب ،يف ىذا البا ريًكمى  ما كىذا أصحُّ  هقي:قاؿ البي
 :قاؿ األلباين:فيو علتاف 

 اهلل بن ٤تصن ػ جهالة سلمة بن عبيدُ

كأىل  نو ألجل شواىده.ا حس  الًتمذم إ٪ت   كالظاىر أف   ػ مقبوؿ. مشيلةػ عبد الرٛتن بن أيب ِ
 .ُِٗالعلم على إثبات الصحبة لو

 

                                                             
 (.ُٖٗمراسيل أيب حامت ) ِٕٖ

  
 

288
 بن بدر الفزارم أىبيو عىٍبد اهلل الكويفمركاف بن معاكية بن اٟتارث بن أٝتاء بن خارجة بن عيينة بن حصن بن حذيفة  

  اٍبن عم أيب إسحاؽ الفزارم، سكن مكة، مث صار إذل دمشق فسكنها، كمات هبا، كيقاؿ: مات ٔتكة، 
  كإسحاؽ ٍبن ٭تِت ٍبن طلحة ٍبن عبيد اهلل كاألزىر ٍبن راشد الكاىلي، ابراىيم ٍبن يزيد ا٠توزم :ركل عن

 (.ٕٕٖٓلكماؿ من أٝتاء الرجاؿ، للحافظ ا١تزم، رقم )هتذيب ا كإٝتاعيل ٍبن أيب خالد

(كالبيهقي يف شعب اإلٯتاف ّّٕٓكابن ماجو )(ْٔٗ/ْباب يف التوكل على اهلل ) سنن الًتمذم كتاب الزىد ِٖٗ
 (.ْٖٓٓ( كالسيوطي يف اٞتامع الصغَت )ِّّٓ/ٕ)

 (َِْ/ْاإلصابة) َِٗ
 (َُْػ َْٖ/ٓ) السلسلة الصحيحة ُِٗ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17051
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17070
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 :عبد اهلل بً ٍالل بً عبداهلل بً ٍناو الجكفٕ ـ 20

 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -:النيب ركل عن 

 ِِٗاهلل األسود. عثماف بن عبد : ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 ِّٗ.ذكره يف ٚتلة الصحابة:الذىيب،كابن كثَت،كابن حجر

 :توقوال غير المثبتين لصحبأ

 ِٓٗكأكرده أبو زرعة العراقي يف كتاب "ٖتفة التحصيل" .ِْٗقاؿ لو صحبةقاؿ أبو السكن "يي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (ُِٓ/ُٔهتذيب الكماؿ ) ِِٗ
 (ِٔٓ/ْ) كاإلصابة(ّْٕ/ٓ(كجامع ا١تسانيد )َّّٕالكاشف ) ِّٗ
 (ِٔٓ/ْاإلصابة ) ِْٗ
 (.ّّٓالتحصيل )جامع   ِٓٗ
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ثنا قاؿ حد   نعيم أبوثنا قاال حد   غيبلف بن ك٤تمود منصور بن عمركأخربنا  النسائي لو خرجأ
عن عثماف بن عبد اهلل بن األسود عن عبد اهلل بن ىبلؿ  ميسرة بن إبراىيمعن  سفياف

كدت أقتل بعدؾ يف عناؽ " :فقاؿ -مى اهلل عليو كسل  صل  -جاء رجل إذل النيب  :الثقفي قاؿ
بن ا قاؿ أبو بكر ِٔٗ."خذهتاأك شاة من الصدقة فقاؿ لوال أهنا تعطى فقراء ا١تهاجرين ما أ

بو ابن حجر يف  تعق  عند أيب نعيم عن سفياف الثورم".مث "ما كجدنا ىذا اٟتديث إال   أيب شيبة
 اق  عبيد األشجعي عن سفياف متابعن نعيم من طري " يقوؿ كقد أخرجو أبوة"كتاب اإلصاب

ى اهلل عليو صل  -يب من الن ااهلل بن ىبلؿ ٝتاعن  عبدلكقاؿ البخارم :"دل يذكر ِٕٗأليب نعيم.
 كاهلل تعارل أعلم. . ةلو صحب تصحٌ  نو الأكاٟتاصل  ِٖٗ" -مكسل  

                                                             
 (.ِٔ/ٓأخرج لو البخارم يف التاريخ الكبَت) (ّٓ/ٓسنن النسائي  كتاب الزكاة باب إذا جاكز يف الصدقة ) ِٔٗ
 (ٔٓ/ْاإلصابة ) ِٕٗ
 (.ِٔ/ٓالتاريخ الكبَت ) ِٖٗ

http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16722
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16722
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12180
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12397
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 سكن ٛتص.: عبد السمحً بً أبٕ عنريٗ املصىٕ ،ّٓكال األشدٖـ 22

 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -:النيب ركل عن 

 ِٗٗ: خالد بن معداف. ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبة:

كذكره يف ٚتلة  ََّكالذىيب ،كابن حجر.  حامت،على صحبتو ابن سعد كابن أيب نصٌ 
 َُّ.كأبو نعيم  ،كالبغوم ،كالًتمذم ،الصحابة البخارم

 أقوال غير المثبتين لصحبة.

 َِّذكره الصغاين يف الذين يف صحبتهم نظر.

مث قاؿ:"حديث  ،يف اسم أبيو كنسبتو االختبلؼ ترجم لو ابن عبد الرب كذكر
 .َّّيثبت يف الصحابة" ال ماطرب،

 

 

 

 

                                                             
 (ُِّ/ُٕهتذيب الكماؿ ) ِٗٗ
 (ِّْ/ْ( كاإلصابة)ُِّٖ(ك الكاشف )ِّٕ/ٓ(كاٞترح كالتعديل )ُْٕ/ٕطبقات ابن سعد ) ََّ
 (ُّٖٔ/ْ(كمعرفة الصحابة )ْٖٗ/ْ) (ك معجم البغومّٖٖ( كتسمية الصحابة)َِْ/ٓالتاريخ الكبَت ) َُّ
 (.ٔٗنقعة الصدياف )الذين يف صحبتهم نظر( ) َِّ
 (ّْٖ/ِ) االستيعاب َّّ
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 بن األعلى عبد مسهر أبوثنا حد   ٭تِت بن ٤تمدثنا حد  قاؿ: ، الًتمذمأخرج لو 
عن عبد الرٛتن بن أيب عمَتة ككاف من  يزيد بن ربيعةعن  العزيز عبد بن سعيدعن  مسهر

أنو قاؿ  -مليو كسل  ى اهلل عصل  -عن النيب  -مى اهلل عليو كسل  صل  -أصحاب رسوؿ اهلل 
 َّْ.غريبه  قاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسنه  ."بو كاىدً  امهدين  ااجعلو ىادين  م  اللهي " :١تعاكية

 َّٓحيث أكرده يف السلسلة الصحيحة. ;ح األلباين اٟتديثصح   كقد

كفيو ٝتاع عبد الرٛتن بن أيب عمَتة من  ،أخرج لو ابن أيب عاصم يف "اآلحاد كا١تثاين"
 َّٔ.-ماهلل عليو كسل  ى صل  -النيب 

ى صل  -ٝتاعو من النيب  كقد صح   ،كىو الذم عليو ٚتهور أىل العلم :والراجح أنو صحابي
 يف اٟتديث.  -ماهلل عليو كسل  

                                                             
 (ْٓٔ/ٓناقب عن الرسوؿ باب  يف مناقب معاكية أيب سفياف )سنن الًتمذم كتاب ا١ت َّْ
 (.ُٓٔ/ْالسلسلة الصحيحة ) َّٓ
 (ّٖٓ/ِاآلحاد كا١تثاين ) َّٔ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14327
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12153
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12153
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15995
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15884
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 عبد السمحً بً غيه األغعسٖ الػامٕ.ـ 23

 كعمر بن خطاب. ،-مى اهلل عليو كسل  صل  -:النيب ركل عن 

 َّٕ:شهر بن حوشب ، كمكحوؿ. ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 َّٖ"بةقاؿ البخارم:"لو صح

 َّٗ.، كأبو منصور الباكردمٌ كابن السكن ،كابن حجر  كذكره يف ٚتلة الصحابة : 

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

كأبو زرعة الدمشقي،يف  كمسلم، كالفسوم، اط،ذكره ابن سعد، كخليفة بن خي   
 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -اهلل الطبقة األكذل من أىل الشاـ بعد أصحاب رسوؿ 

 َُّكزاد ابن سعد:"كاف ثقة إف شاء اهلل". 

 ُُّليست لو صحبة". قاؿ أبو حامت الرازم:"شامي ،جاىلي ، 

ثنا ٤تمد بن سلمة عن ٤تمد بن عبيد حد   :قاؿ الكبَت، البخارم يف التاريخ لو أخرج 
الرٛتن بن ضباب ثت عن عبد حد   :٤تمد بن إسحاؽ عن عبد الرٛتن بن اٟتارث قاؿ

ا يف ا١تسجد كنا جلوسن   :قاؿ ،ككانت لو صحبة ،األشعرم عن عبد الرٛتن بن غنم األشعرم

                                                             
 (ّّٗ/ُٕهتذيب الكماؿ ) َّٕ
 (ِْٕ/ٓالتاريخ الكبَت ) َّٖ
 (ٗٔٔ( كاإلنابة )ّٓ/ْاإلصابة ) َّٗ
( َّٗ/ِم )اريخ الفسو ( تُٖٔٗ( كطبقات مسلم )َّٕ( كطيقات خليفة ا٠تياط )ُْْ/ٕطبقات ابن سعد ) َُّ

 (ُّٔ/ّٓ) ،تاريخ دمشق
 (.ِْٕ/ٓاٞترح كالتعديل ) ُُّ
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إذ بدت  ،كمعنا ناس من أىل ا١تدينة كىم أىل النفاؽ -مى اهلل عليو كسل  صل  -مع النيب 
 ،إليهابن عبيد يعٍت ينظر اقاؿ  ،عينيو -مى اهلل عليو كسل  صل  -فأبداىا رسوؿ اهلل  ،سحابة

 ،مث قاـ فلبث ما شاء اهلل مث رفع ،حىت نظر إذل بعض حجره ،اع بصره شيئن تبً مث جعل كأنو يي 
قاؿ بينما أنا جالس معكم  .ا ما رأيناؾ تصنعولقد رأيناؾ اليـو تصنع شيئن  :فقلنا يا رسوؿ اهلل

ع يف حىت كق ،نظر أين يعمدأتبعتو بصرم أف ،رل من ىذا السحاب لإذ نظرت إذل ملك تبد  
ين دل أزؿ استأذف ريب يف لقائك حىت كاف إمث قاؿ  ،ي  م علفسل   ،فقمت إليو ،حجرمبعض 

 ؟من أنت :قلت .على ربو منك رؾ أنو ليس أحد أكرـي كإين أبش   ،ذف رل يف ذلكأىذا أكاف 
 ُِّ."ذا سلم كرجعنا إليومث دل يرجع 

  فيو علل: ،اإسناده ضعيف جدًّ  

 كقد عنعن. ، ٤تمد بن إسحاؽ ا١تطليب مدلس -

 اب.بى صي بن بُت عبد الرٛتن بن اٟتارث، كبُت عبد الرٛتن  االنقطاع -

ن يف صدؽ عكىذا يقتاي الط البخارم "فيو نظر"قاؿ  عبد الرٛتن بن صباب ، -
 ُّّ.االراكم غالبن 

كلو ركاية  ،منهم علماء أىل الشاـ; كىو الذم عليو أىل العلم ،ةلو صحب الراجح ال تصحّ 
 عن كبار الصحابة .

 

 

                                                             
 (.ِْٕ/ٓنظر التاريخ الكبَت ) ُِّ
 (.َُٓضوابط اٞترح كالتعديل ) ُّّ
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 ىصل اللْف٘ ،ّٓكال:امسُ ىصس . _اليصسٖ _عبدٗ بً حصٌـ 24

 كعبد اهلل بن مسعود. ،-مى اهلل عليو كسل  صل  -:النيب ركل عن 

 ُّْ: اٟتسن بن سعد،كأبو إسحاؽ السبيعي. ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 ُّٓ.-مى اهلل عليو كسل  صل  -قاؿ البخارم كمسلم: قاؿ شعبة :أدرؾ النيب 

 ُّٔن نزؿ الكوفة من الصحابة.ه أبو نعيم الفال بن دكُت فيمى كذكر 

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

ًِ اي كقاؿ أبو عمر:  ذكره ابن سعد يف الطبقة األكذل من التابعُت ، ؼ يف حديثو ختلي
ركل  كقاؿ ابن أيب حامت يف كتاب "اٞترح كالتعديل" عن أبيو:] ُّٕن ٬تعلو مرسبلن.،كمنهم مى 
 [.ُّٗكتبعو العسكرم ،ُّٖكىو تابعي  ،-ماهلل عليو كسل   ىصل  -عن النيب 

 ، كىو تابعي.-صل ى اهلل عليو كسل م–ا٠تبلصة: ركل عن النيب 

                                                             
 (ُِٖا١تنفردات كالوحداف ) ُّْ
 (ُُّ/ٔالتاريخ الكبَت ) ُّٓ
 (ْٖٓ/ٔهتذيب التهذيب) ُّٔ
 (َُِ/ٔطبقات ابن سعد ) ُّٕ
 (ٖٗ/ٔاٞترح كالتعديل ) ُّٖ
 (ِٗ/ِإلناية ١تغلطام)ا ُّٗ
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  .-أبْ حامت امللٕ -لكسغٕ ،ّٓكال اجلَين مس اعسّٗ بً عاـ 25

 كابن عباس . -مى اهلل عليو كسل  صل  -:النيب ركل عن 

 َِّر.كعمرك بن دينا حبيب بن ثابت، : ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبتو:

" كترجم لو اٟتافظ ة" كالنوكم:"لو صحباإلصابةكما يف "  ،ردمك قاؿ أبو منصور البا
 ُِّ.اإلصابةابن حجر يف القسم األكؿ من 

ايتو عن ك فيو بعاهم، كر  كشك   لو صحبة، "أثبت غَت كاحد يف التهذيب كقاؿ
 ِِّ.٘تنع أف يكوف صحابينا الصحابة ال

 ين لصحبتو:أقوال غير المثبت

اف يف كذكره ابن حب   ،ِّّمكةذكره مسلم يف الطبقة الثانية من التابعُت من أىل 
 .ِّْثقات التابعُت 

ى اهلل عليو صل  -أٛتد العسكرم :" عركة بن عامر اٞتهٍت ، ركل عن النيب  كقاؿ أبو
 ِّٓمرسبلن. -مكسل  

 

                                                             
 (ِٔ/َِهتذيب الكماؿ ) َِّ
 (َْٗ/ْاإلصابة ) ُِّ
 (ُٖٓ/ٕهتذيب التهذيب ) ِِّ
 (ُُُٓطبقات مسلم ) ِّّ
 (ُٔٗػُٓٗ/ٓالثقات ) ِّْ
 (ِٓٓ/ّأسد الغابة ) ِّٓ
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عن عركة بن  ثابت أيب بن حبيبعن  سفيافعن  ككيعثنا حد  اكد أبو د أخرج لو
أحسنها الفأؿ كال " :فقاؿ -مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب قاؿ ذكرت الطَتة عند  :عامر قاؿ
ال يأيت باٟتسنات إال أنت كال يدفع  م  فليقل اللهي  ،فإذا رأل أحدكم ما يكره ،اترد مسلمن 

 ِّٔ."السيئات إال أنت كال حوؿ كال قوة إال بك

   :اٟتديث فيو علتاف 

ابن معُت بأف  كقد جـز فإف حبيب بن ثابت مدلس ، كقد عنعن ، : االنقطاع -
 ركايتو عن عركة عامر مرسلة.

 .ِّٕو باإلرساؿ: ابن أيب حامت عل  فقد أ اإلرساؿ:  -

 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -ركايتو عن النيب  ألنو دل تصحٌ  ؛والظاىر أنو ال تصح صحبتو

                                                             
أخرج لو ابن كثَت يف جامع ا١تسانيد كالسنن كقاؿ (ُٖ/ْباب يف الطَتة ) ،ة كالتطَتنسنن أيب داكد كتاب الكها ِّٔ

 (.ِْْٕث مرسل )اٟتدي
 (ُْٗا١تراسيل ابن أيب حامت ) ِّٕ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17277
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15683
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 آخس .  ، 328ـ عنسّ بً حسٓح26

كقاؿ ابن  ،ةكنقل عن أيب خيثمة أف لو صحب، ؽ أبو يعلى بينو كبُت األكؿفر  
 .َّّاه غَت األكؿكىو كويف ظن   ،يركم عنو ا١تصريوف ي: ١تا رآه أبو خيثمة كأبو يعلِّٗاألثَت

 :ٛتيد ابن ىاين. ركل عنوك  :أبو ىريرة.ركل عن 

 أقوال المثبتين لصحبتو:
 . ُّّخيثمة  أف لو صحبة قاؿ أبو

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:
 .ِّّقاؿ ابن أيب حامت: حديثو مرسل 

ثٍت أبو ىاين حدثٍت عمرك بن حريث أبو يعلى عن سعيد بن أيب أيوب حد   لو كأخرج
ا فت عن خادمك من عملو كاف لك أجرن ما خف  " :قاؿ-مى اهلل عليو كسل  صل  -أف رسوؿ اهلل 

  ّّّ ".يف  موازينك
، كقد أنكر ذلك ، فقاؿ عمرك بن حريث  ّّْاف يف صحيحوحو ابن حب  كىكذا صح  

كقاؿ ركل ابن كىب بإسناده إذل عمرك بن حريث ٝتع أبا  ،اين مرسلركل عنو ٛتيد ابن ى
 ّّٔكقاؿ ابن أيب خيثمة عن ابن معُت ،كقاؿ ابن أيب حامت عن أبيو حديثو مرسلّّٓىريرة 

 كاهلل أعلم . ّّٕ.تابعي كحديثو مرسل

                                                             
 ( َّٓ/ٔالتاريخ الكبَت ) ِّٖ
 ( ُِْ/ْأسد الغابة ) ِّٗ
 . ّٕٓ/ٕىو عمرك بن حريث بن عمرك بن عثماف بن عبداهلل ا١تخزكمي القرشي ، اإلصابة  َّّ
331

 (4/567ذهذٌة انكًال ) 
332

 (.6/226كراب اندزذ وانرؼذٌم,   
 (َٓ/ّمسند أبو يعلى ) ّّّ
 (ُّْْح ابن حباف )صحي ّّْ
 (ُِّ/ٔالتاريخ الكبَت ) ّّٓ
 (ِِٔ/ٔاٞترح كالتعديل ) ّّٔ
 (ّٗٓ/ٕاإلصابة ) ّّٕ
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 مري البصسٗ .أ ،هللا با عبدعدادِ يف أٍل الػاو ٓليٙ أ ،عنسّ بً غٔالٌ الجكفٕـ 27

 اهلل بن مسعود . كعبد ،-مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب  : ركل عن

 ّّٖمة الدكسي.بن دعا تادةالرٛتن بن جبَت ا١تصرم ،كق عبد : ركل عنو

 قول المثبتين لصحبتو :أ

ن ركل عن قرأت على علي بن ا١تديٍت قاؿ "ك٦ت   ،يب شيبوقاؿ ٤تمد بن عثماف بن أ
 ّّٗلبصرة من ثقيف عمرك بن غيبلف الثقفي"ن نزؿ ا٦ت   -مى اهلل عليو كسل  صل  -النيب 

ى اهلل عليو صل  -عمرك بن غيبلف الثقفي من أصحاب رسوؿ  قاؿ ابن عساكر:
 .َّْ -مكسل  

 ُّْ.اإلصابةكترجم لو اٟتافظ يف القسم األكؿ من 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (ُُٕٗ/ّ) االستيعاب ّّٖ
 (َّٓ/ْٔتاريخ دمشق ) ّّٗ
 (ُُٗ/ٖٓتاريخ دمشق ) َّْ
 (ٗٔٔ/ْاإلصابة ) ُّْ
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 :أقوال غير المثبتين لصحبتو

ن بن ٝتيع يف كذكره أبو اٟتس ،ِّْكابن أيب حامت يف ٚتلة التابعُت م،ترجم لو البخار 
اف يف أتباع ، كذكره ابن حب  ّّْن أدرؾ اٞتاىليةالطبقة األكذل من تابعي أىل الشاـ ٦ت  

 ّْْالتابعُت.

زيد بن ثنا يثنا صدقة بن خالد حد  حد   عمار بن ىشاـثنا حد   ابن ماجة : أخرج لو :ا٠تبلصة
قاؿ رسوؿ اهلل  :أيب مرمي عن أيب عبيد اهلل مسلم بن مشكم عن عمرك بن غيبلف الثقفي قاؿ

ما جئت بو ىو اٟتق من  قٍت كعلم أف  ن آمن يب كصد  اللهم مى :" -مى اهلل عليو كسل  صل  -
قٍت  يصد  يب كدل ن دل يؤمنٍ كمى  ،ل لو القااءى ؾ كعج  ب إليو لقاءى ه كحب  و ككلدى ل مالى فأقلً  ،عندؾ

 ّْٓ"هعمرى  لٍ ه كأطً و ككلدى فأكثر مالى  ،ما جئت بو ىو اٟتق من عندؾ كدل يعلم أف  
  

 ل.رسى كىو مي  ،تقاثلو إسناد رجا قاؿ البوصَتم: 

كليس لو شيء يف بقية  .ن ماجة لعمرك ىذا غَت ىذا اٟتديثكقاؿ كدل ٮترج لو اب
 ّْٔالكتب الستة. 

ى اهلل صل  -ٝتعت النيب  :أحد منهم أنو قاؿ كقاؿ اٟتافظ يف التهذيب "كدل يقع عند
 ّْٕ.-معليو كسل  

                                                             
 (ِّٓ/ٔ( كاٞترح كالتعديل )ِّٔ/ٔالتاريخ الكبَت )  ِّْ
 (ٗٔٔاإلصابة ) ّّْ
 (ُِٕ/ٕالثقات ) ّْْ
أخرج لو البيهقي يف شعب اإلٯتاف قاؿ تفر بإسناده عمرك (ْٕٗ/ّن ابن ماجو  كتاب الفنت باب يف ا١تكثرين)سن ّْٓ

( كالسيوطي يف اٞتامع الصغَت ِٖٖ/َُ(كا٢تيثمي يف ٣تمع الزكائد  قاؿ عمرك بن كاقد مًتكؾ)ّٖٔ/ِبن كاقد)
(ُُِٓ.) 

 (.ُّّْ( ْٕٗ/ّشرح سنن ابن ماجو ) ةمصباح الزجاج ّْٔ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17246
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 اٞتمهور على عدـ إثبات الصحبة لو، كدل يذكر لو ٝتاعه.ك 

                                                                                                                                                                              
 (ٖٗ/ْب التهذيب )هتذي ّْٕ
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، أمساء احلنصٕ كال الجناىٕ أبُّْٓ يدٖ بً شىٔه الليدٖ الطلْىٕ،غضٔف بً احلازخ اللـ 28

 غطٔف بً احلازخ. كال:ُّٓ

  .عمر بن ا٠تطاب ، كببلؿ بن رباح :ركل عن 

 ّْٖ:عبد الرٛتن بن عائد الثماين، كمكحوؿ الشامي. ركل عنو

 قوال المثبتين لصحبتو:أ

 ّْٗ"ةكقاؿ الذىيب:"لو صحب، "ةقاؿ أبو زرعة ، كأبو حامت ، كابن خيثمة "لو صحب

  َّٓح ابن حجر بصحبتو يف الفتح.كصر  

 ُّٓالصحابة كذكره أبو نعيم يف ٚتلة

شامي  :كقاؿ العجليِّٓ.:كاف ثقة-رٛتو اهلل– قاؿ ابن سعد :أفوال غير المثبتين لصحبة
 ّّٓتابعي ثقة.  ،

 

 

 

 
                                                             

 (ُُِ/ِّهتذيب الكماؿ ) ّْٖ
 (.ِّْ/ٓ( كاإلصابة )َِٓ/ٖ( كهتذيب التهذيب )ْٓ/ٕاٞترح كالتعديل ) ّْٗ
 (.ُّْٔالتقريب ) َّٓ
 (ِِْٕ/ْمعرفة الصحابة) ُّٓ
 (.ّْْ/ٕطبقات ابن سعد ) ِّٓ
 (.ُُْٕمعرفة الثقات ) ّّٓ
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بكر بن عبداهلل بن أيب مرمي ،عن حبيب بن عبيد الرحيب ، أٛتد عن أيب  أخرج لو 
ا أبا أٝتاء، إن   عبد ا١تلك بن مركاف فقاؿ : يا عن غايف بن اٟتارث الثمارل قاؿ : بعث إرل  

اٞتمعة  األيدم علي ا١تنابر يوـى  ا؟ قاؿ:رفعي ٫ت ن ،قاؿ :كماقد ٚتعنا الناس على أمريٍ 
ك إذل يبفقاؿ: أما إهنما أمثل بدعتكم عندم كلست ٣ت ،بعد الصبح كالعصر ،كالقصصي 

ما أحدث قـو   (قاؿ  -مى اهلل عليو كسل  صل  -ألف النيب  :شيء منهما ، قاؿ : دل؟ قاؿ
معدكد يف  .ّْٓ(بدعةو  إحداثً من  خَته  بسنةو  كه فتمسُّ  رفع مثلها من السنة( . بدعة إال  
 -مى اهلل عليو كسل  صل  -كعليو فحديثو عن النيب  ،صحابة، كما قالو اٟتافظ الذىيبصغار ال

 .ّٓٓمن باب ا١تراسيل الصحابة 

                                                             
 (َُٓ/ْمسند أٛتد ) ّْٓ
 (ُُّالركاة ا١تختلف ) ّٓٓ
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 األعنٙ. ابً دلالد اللخنٕ مْالٍه الفلططٔيّن ـ فسّٗ بً دلاٍد أ29ّ

 : سهل بن معاذ بن أنس اٞتهٍت.ركل عن 

 ّٔٓن أدرىم .:إبراىيم ب ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبة :

 ّٕٓاٟتافظ ابن حجر عن ابن شاىُت . ح بصحبتو إال  دل يصر  

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

اف يف طبقة أتباع كذكره ابن حب  ّٖٓاٟتسن بن ٝتيع :يف الطبقة الرابعة. قاؿ أبو
 ّٗٓ.التابعُت

ج لو ابن كقد أخر  ،الستةيف الكتب  -مى اهلل عليو كسل  صل  -ليس لو ركاية عن النيب  
كأكرد حديثو ابن شاىُت من فقاؿ " ،نقلو عنو اٟتافظ ابن حجر شاىُت يف الصحابة حديثنا

قاؿ قاؿ  ،عن فركة بن ٣تالد ،عن حساف بن عطية ،طريق الوليد بن مسلم عن األكزاعي
  " .تٍُت ىا مر  فلها أجري  ،كقد أخفقتٍ  ،رجعتٍ  ا سريةو أٯت  " -مى اهلل عليو كسل  صل  -اهلل رسوؿ 

 َّٔ.أف لو صحبة  صح   إفٍ  ،ال أعلم لو غَته :قاؿ ابن شاىُت

                                                             
 (ُّٕ/ِّهتذيب الكماؿ ) ّٔٓ
 (ّٔٗ/ٓاإلصابة ) ّٕٓ
 (ٖٕ/ْٖتاريخ دمشق ) ّٖٓ
 (ُِّ/ٕالثقات) ّٗٓ
 (ّٔٗ/ٓاإلصابة ) َّٔ
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 ،للكنو مرسى  ،كرجالو ثقاتُّٔ م.س كيسو  الوليد بن مسلم ػ كإف كاف ثقة ػ فهو يدل    
كىو قوؿ أكثر العلماء كبو جـز ابن  ،فهو تابعي ل .فقد جـز غَت كاحد بأف حديثو مرسى 

 ِّٔحجر يف اإلصابة.

                                                             
 (ُِٕالتقريب ) ُّٔ
 (ّٔٗ/ٓاإلصابة ) ِّٔ
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 ٔل فسّٗ بً معكل .ِّق ٔل فسّٗ بً مالم ،ِّق بً ىْفل األغذعٕ اللْيف،ـ فسّٗ 31

 ، كعلى بن أيب طالب.-مى اهلل عليو كسل  صل  -: النيب ركل عن 

 ّّٔ:أبو إسحاؽ السبيعي. ركل عنو

  :أقوال المثبتين لصحبتو

 ّٓٔكأبو موسى ا١تديٍت. ، ّْٔذكره يف ٚتلة الصحابة:ابن اٞتوزم

 تو:أقوال غير المثبتين لصحب

 :ة بن نوفل ػ لو صحبتو فقاؿ ك قاؿ ابن أيب حامت يف ا١تراسيل: سألت أيب عن فر
 ّٔٔ.ةليس لو صحبة كألبيو صحب

-   فركة بن نوفل ،عن رجل ،عن عن شعبة ، عن أيب إسحاؽ  الًتمذم أخرج لو 
لو إذا أقو  رسوؿ  اهلل شيئنا فقاؿ : يا -مى اهلل عليو كسل  صل  -تى النيب أنو أ -رضي اهلل عنو

و ابن كاٟتديث أعل  ّٕٔءة من الشرؾ.ابر  ا" فإهن ها الكافركفى يُّ أي قاؿ :"قلٍ  .ت إذل فراشيأكيٍ 
بو اٟتافظ يف اإلصابة فتعق  ،  ّٖٔت "ثبى فقاؿ:"حديثو ماطرب ال يي  ،ضطرابباال عبد الرب

كما الركاية اليت فيها "عن أبيو " كليس   ،،فقاؿ "زعم ابن عبد الرب بأنو حديث ماطرب
 كإ٪تا الصحبة ألبيو نوفل األشجعي. ،الراجح أنو تابعيّٗٔجح كىي ا١توصولة.أر 

                                                             
 (ُٕٗ/ِّهتذيب الكماؿ ) ّّٔ
 (ٗٓ/ْأسد الغابة ) ّْٔ
 (ّٕٔ/ٓاإلصابة ) ّٓٔ
 (.ُُٔا١تراسيل ابن أيب حامت ) ّٔٔ
 (ِْْ/ٓذا أكل إذل فراشو )جاء يف الدعاء إ جامع الًتمذم كتب الدعوات باب ما ّٕٔ
 (ُِّٓ/ْ) االستيعاب ّٖٔ
 (ِْٖ/ٔاإلصابة ) ّٗٔ
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 . ـ قبٔص٘ ابً بسم٘ األضد30ٖ

 : ابن مسعود.ركل عن 

  َّٕ:ابنو يزيد، كسليماف التميمي. ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبتو :

  ُّٕذكره :الطرباين يف الصحابة. كقاؿ البخارم لو صحبة.

 أقوال غير المثبتين لصحبة:

 ِّٕاف يف ثقات التابعُت .ذكره ابن حب  

  ّّٕذلك. يصحٌ  قاؿ أبو حامت : لو صحبة ال

اٟتافظ ابن حجر يف كتاب  كما ذكره  ،أنو تابعي يركم عن ابن مسعود كا١تغَتة
 . ّْٕ""اإلصابة

 

 

 

                                                             
 (ْٕٓ/ٔهتذيب التهذيب ) َّٕ
 (ُْٕ/ٕالتاريخ الكبَت) ُّٕ
 ّ(ُٕ/ٓثقات ابن حباف ) ِّٕ
 (ُِْ/ٕاٞترح كالتعديل ) ّّٕ
 (ُٕ/ٗاإلصابة ) ّْٕ
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 يف اللْفٔني . قابْع ُٓعدُّاىٕ ـ ُّٓكال ابً عبد اهلل ـ ّالدخازق بً ضلٔه  الػٔبـ ُم32

 اهلل بن مسعود. كعن عبد ،-مى اهلل عليو كسل  صل  -لنيب : اركل عن 

 ّٕٓ:ابناه عبد اهلل كقابوس . ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 ّٕٔ".ة"لو صحب :كالذىيبقاؿ أبو أٛتد العسكرم كا١تزم 

،  ّٕٕذكره مسلم يف الطبقة األكذل تابعي من أىل الكوفة :أقوال غير المثبتين لصحبتو
 ّٖٕثقات التابعُت  اف يفه ابن حب  ر كذك

 ّٕٗكقاؿ ابن حـز قابوس بن ٥تارؽ كأبوه ٣تهوالف.

 

 

 

 

 

                                                             
 (ُّّ/ِٕهتذيب الكماؿ ) ّٕٓ
 (ِّٖٓكاشف )( كالُّٔ/ِٕ(كهتذيب الكماؿ )َُٔ/ُُإكماؿ هتذيب الكماؿ) ّٕٔ
 (ُّّّطبقة مسلم ) ّٕٕ
 (ْْْ/ٓالثقات ) ّٖٕ
 (ِْٓ/ٗاحمللى) ّٕٗ
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عن قابوس  ٝتاؾعن  األحوص أيبيف حديثو عن  السرم بن ىنادأخربنا  ،النسائي خرج لوأ 
كأخربين علي بن ٤تمد بن  -مى اهلل عليو كسل  صل  -عن أبيو قاؿ جاء رجل إذل رسوؿ اهلل 

عن  حرب بن ٝتاؾثنا قاؿ حد   األحوص أبوثنا قاؿ حد   ٘تيم بن خلفثنا علي قاؿ حد  
جاء رجل :"قاؿ  ،ث هبذا اٟتديث٭تد   الثورم سفيافبيو قاؿ كٝتعت قابوس بن ٥تارؽ عن أ

دل  ره باهلل قاؿ فإفٍ قاؿ ذك   ،فقاؿ الرجل يأتيٍت فَتيد مارل -مى اهلل عليو كسل  صل  -إذل النيب 
من  دل يكن حورل أحده قاؿ فإف  ،ن ا١تسلمُتن حولك مً مى  عليو نٍ قاؿ فاستعً  ،رٍ ذك  يي 

ك مالً  ل دكفى قاؿ قاتً  .ل السلطاف عٍتقاؿ فإف نأى  .ن عليو بالسلطاففاستعً : ؿقا. ا١تسلمُت
 ،بوفهوال بأس  ،رجالو ثقات غَت قابوسَّٖ."كمالى  حىت تكوف من شهداء اآلخرة أك ٘تنعى 

 تابعي. كالراجح أنو ُّٖ بآخره .تغَت   ٝتاؾ فقد كأما

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (ُِٗ/ٕ)كتاب ٖترمي الدـ / باب ما يفعل من تعرض ١تالو   سنن النسائي َّٖ
 (ِّٓٔ/ٓمعرفة الصحابة ) ُّٖ

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17259
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11820
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16052
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15830
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11820
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16052
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16004


- 117 - 

 

 

 

 

 

 

يف  كال اضه أبٕ مسحب ضْٓد بً قٔظ األىصازٖ ٓعدُّابً أبٕ مسحب ُّٓ أّ ـ مسحب أّ أبْ مسحب ،33

 اللْفٔني .

 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -: النيب ركل عن 

 ِّٖ: عامر الشعيب . ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبتو:

  ّّٖ".ة"لو صحب ن كثَت ،كاب قاؿ أبو حامت الرازم ، كالطرباين ،كالذىيب ،

 ّْٖذكره يف ٚتلة الصحابة: ابن سعد ،كابن حباف، كابن حجر.

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

ل اٟتافظ ابن حجر يف "التهذيب" عن ابن عبد الرب أنو قاؿ ثقة يف الكوفيُت كال نق 
 ّٖٓمن ىذا الوجو. وجد أف ابن عوؼ كاف مع الذين دخلوا قرب النيب إال  يي 

                                                             
 (ّْٔ/ِٕهتذيب الكماؿ ) ِّٖ
 (ّٗٔ/ٕد )(كجامع ا١تسانئٖ/ِ(ك التجريد )َّٕ/َِ( كا١تعجم الكبَت )ِْٕ/ٖاٞترح كالتعديل ) ّّٖ
 (.ُٕ/ٔ(كاإلصابة )َْٕ/ّ( كالثقات )ٗٓ/ٔالطبقات الكربل ) ّْٖ
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َت بن معاكية عن إٝتاعيل بن من طريق زى -كمن طريقو البيهقي -داكد وأب خرج لوأ
 كالفالي  ،علي   -مى اهلل عليو كسل  صل  -اهلل  ل رسوؿى قاؿ : "غس   عن عامر )الشعيب(، ،خالد

  .ه"وه إذل قربً أدخلي  كىمٍ  ، زيدو  بنى  كأسامةي  ،

ا فلم   ن بن عوؼ،لوا معهم عبد الرٛتأبو مرحب أهنم أدخى  ثٍت مرحب أككحد   قاؿ:
 ّٖٔو" كالسياؽ أليب داكد.أىلى  ي الرجلي ا يلً إ٪ت   قاؿ: فرغ علي  

، لكنو موصوؿ فإف الشعيب دل يدرؾ ذلك قاؿ رجالو ثقات ،كاإلسناد األكؿ منقطع ;
 .كٚتاىَت أىل العلم بأنو صحايب ّٕٖن إسناده ا٢تيثمي يف "اجملمع".باإلسناد الثاين، كقد حس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                              

 (ٖٓػْٖ/َُهتذيب التهذيب ) ّٖٓ
 (ْْٓ/ّسنن أيب داكد كتاب اٞتنائز باب كم يدخل القرب ) ّٖٔ
 (ُّٔ/٣ٗتمع الزكائد ) ّٕٖ
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ّقٔل:امسُ شٓاد بً ُ ذلله بً ضْاز،ٔل :امسِّقزًٓ،ُضلٔي٘ احلنصٕ زدل مً احملسِّْ ـ أب34

 388لصند بً ضعٔد يف "طبكات احلنصٔني مالم.قالُ الكاضٕ عبد ا

 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -: عن رجل عن النيب ركل عن 

 ّٖٗ: ببلؿ بن سعد. ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبتو:

 .َّٗبن كثَت كا اصم، كالطرباين ،ابن عذكره يف ٚتلة الصحابة :

 أقوال غير المثبتين لصحبتو:

 ُّٗ. "ةم لو صحبعلى يي  قاؿ علي ا١تديٍت :"أبو سكينة ال

 ِّٗصحبة لو" قاؿ أبو حامت :"ال

 ّّٗ.ل"كاألظهر أف حديثو مرسى  كقاؿ الذىيب :

 

 

 

                                                             
 (ُّٖ/ٕاإلصابة ) ّٖٖ
 (ّٕٔ/ّّهتذيب الكماؿ ) ّٖٗ
 (ِٗٓ/ٗ( جامع ا١تسانيد كالسنن)ّّٓ/ِِ( كا١تعجم الكبَت )َُّ/ٓكا١تثاين ) اآلحاد َّٗ
 (ّّٓ/ِِمعجم الطرباين ) ُّٗ
 (ٕٖ/ٗاٞترح كالتعديل ) ِّٗ
 (ُِْٕٕتريد ) ّّٗ
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ابن أيب عاصم عن أيب الربيع بن نافع اٟتليب ، عن يزيد بن ربيعة ،عن ببلؿ أخرج لو 
: قاؿ -مى اهلل عليو كسل  صل  -ث عن رسوؿ بن سعد الدمشقي قاؿ :ٝتعت أبا سكينة ٭تد  

من  عياوو منها عاونا م كلي ها، فإنو يفدً قٍ فليعتً  رقبةو  فيو ٙتني  كم شيئناأحدي  "إذا ملكى 
اّْٗالنار"  ، كمداره على يزيد بن ربيعة.. إسناده ضعيف جدًّ

 .ّٓٗعة الصنعاين ، كىو مًتكؾقاؿ اٟتافظ ا٢تيثمي :"كفيو يزيد بن ربي

  لو صحبو. تصحّ  والراجح ال 

                                                             
 (َُّ/ٓاآلحاد كا١تثاين ) ّْٗ
 (ِْْ/٣ْتمع الزكائد ) ّٓٗ
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 ٔل :ضفٔاٌ بً عبد اهلل احلضسمٕ .غامٕ .ِق ،ـ أبْ طلح٘ اخلْالى35ٕ

 ؼ اٝتو .عرى يي  يل ذرع، كقيل :الكقً 

 :الاحاؾ بن عبد الرٛتن .ركل عن 

 .ّٔٗ: أبو سناف عيسى بن سناف الشامي ركل عنو

 أقوال المثبتين لصحبتو :

، كذكره اٟتافظ ابن حجر ّٕٗلة الصحابة: الطرباين، كأبو الفتح األزدمذكره يف ٚت
 .ّٖٗةيف القسم األكؿ من اإلصاب

 أقوال غير المثبتين لصحبتو :

  -مى اهلل عليو كسل  صل  -ركم عن "النيب  قاؿ ا١تزم: ّٗٗقاؿ الذىيب :"فيو جهالة"
 .ََْبلن"رسى مي 

و عمر عن أيب طلحة ا٠توالين ػ كاٝتو الطرباين عن جعفر بن ٤تمد الوراؽ ، ثنا أب أخرج لو
، م بالشاـً ، فعليكي أربعةه  جنوده  "يكوفي : -مى اهلل عليو كسل  صل  -ذرع ػ قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل 

فيو علتاف اإلرساؿ ،كعيسى  إسناده ضعيف،  .َُْل رل بالشاـتكف   قدٍ  -كجل   عز  - اهللى  فإف  
 .َِْف يف االحتجاج هبمٚتاعة اختيلً كقاؿ ا٢تيثمي: "يف إسناده  بن سناف لُت اٟتديث.

                                                             
 (ُّٖ/ُِهتذيب التهذيب ) ّٔٗ
 ( ُِٗ( ككتاب "من ال أخ لو يوافق اٝتو" )ِّّ/ْم الكبَت )جا١تع ّٕٗ
 (ِِّ/ٕاإلصابة) ّٖٗ
 (ٖٗٔٔاشف )الك ّٗٗ
 (ُْْ/ّّهتذيب الكماؿ ) ََْ
 (ِّّ/ْا١تعجم الكبَت) َُْ
 (ٗٓ/٣َُتمع الزكائد) َِْ
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 واهلل تعالي أعلم . ة.تثبت لو صحب والراجح أنو ال
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 .413 ـ كبػ٘ بيت كعب بً مالم األىصاز36٘ٓ

 ركت عن: أيب قتادة األنصارم .
 .َْْإبراىيم بن عقبة الراسيب عنها: لرك 

 أقوال المثبتين لصحبتها:
بن مالك ، كانت ٖتت أيب اف يف الصحابة فقاؿ :"كبشة بنت كعب ذكرىا ابن حب  

 .َْٓ"ة٢تا صحب قتادة األنصارم،
 أقوال غير المثبتين لصحبتها.

ى اهلل عليو صل  -ين عن الرسوؿ اهلل ذكرىا ابن سعد يف تسمية النساء اللوايت دل يركً 
 .َْٔن عن أزكاجو كغَتىن"يٍ كركى   ، -مكسل  

السنن األربعة حديث ، ك٢تا يف  -مى اهلل عليو كسل  صل  -ليس ٢تا ركاية عن النيب 
 .َْٕ-رضي اهلل عنو-تركيو عن أيب قتادة األنصارم  ،كاحد يف طهارة سؤر ا٢ترٌ 

حو ك٢تا ركاية عن الصحايب أيب قتادة األنصارم  كقد صح   تثبت لها صحبة، الراجح أنها ال
 يدؿُّ  د ٢تا من أثبت ٢تا صحبة شيئناورً ، كدل يي فهي من ثقات التابعيات من أىل العلم ، ٚتعه 

 على ذلك . كاهلل تعاذل أعلم .

                                                             
 (ّٕٓ/ّالثقات البن حباف) َّْ
 (َّٔ/ُالتاريخ الكبَت ) َْْ
 (ّٕٓ/ّالثقات البن حباف) َْٓ
 (ْٖٕ/ٖالكربل البن سعد) الطبقات َْٔ
 (ِِ/ُا١توطأ) َْٕ
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 اخلامت٘:

 -كجل   عز  -أٛتد اهلل تعاذل كأشكره على إ٘تاـ ىذا البحث ا١تتواضع ،سائبلن اهلل 
 اإلخبلص يف القوؿ كالعمل ، كىو حسيب كنعم الوكيل.

 .-مى اهلل عليو كسل  صل  -بعد رحلة طويلة مع الٌرعيل األٌكؿ أصحابً  رسوؿ اهلل 

 لها يف النقاط اآلتية:ٚتً كأي  ،لت إليهال أىم النتائج اليت توص  ج  أس م بإحساف،كالتابعُت ٢ت

طوؿ  السماع، كال ط البلوغ ،كالشًتى كال يي  الصحبة تثبت ٔتجرد الٌرؤية مع اإلسبلـ، _ إف  ُ
 ا١تبلزمة ، كىو الذم عليو ٚتهور احملدثُت.

ف يف ختلى اجح ، كلكن إذا كاف للمي الصحبة ال تثبت بإسناد الاعيف على القواؿ الر  _ إف  ِ
على صحبتو، كما  صحبتو أكثر من حديث كال ٗتلو أسانيدىا من مقاؿ، فإهٌنا تقول كتدؿٌ 

 .-رٛتو اهلل-قٌرره اٟتافظ ابن حجر 

 ن ذكره.عند مى  ل يف كتب الصحابة أف يكوف صحابيناـ ًذكىري الرج_ ال يستلزً ّ

ييعٌد من أكائل من أفرد تراجم الصحابة  -و اهللرٛت-اإلماـ أبا عبد اهلل البخارم  _ إف  ْ
 بالتأليف.

 معر  _ إف  ٓ
ي
١تا ; ن أىمٌ  مباحث علـو اٟتديثف يف صحبتهم كدراستهم مً ختلى فة ىؤالء ا١ت

، كعلى ا١تركٌم من حيث لى الراكم من حيث الثقة كالعدالةب عليو من أحكاـ  عيًتت  
 االتصاؿ كاإلرساؿ.

لوجهو الكرمي ، كأف ينفع  بو  ، كأف ٬تعلو خالصنالو مٍتقب   أسأؿ أف يتذلتعا كاهللى 
 ا١تسلمُت .

 كآخر دعوانا أف اٟتمد اهلل رب العا١تُت . الصاٟتات، كاٟتمد هلل الذم بنعمتو تتمُّ 
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 الفهارس

 ـ الفهارس العلمية.
 ـ فهرس اآليات القرآنية. 

 ـ فهرس األحاديث النبوية.

 ـ فهرس األعالم المترجم لهم.

 س المراجع والمصادر.فهر 

 فهرس الموضوعات.
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 فَازع اآلٓات الكسآىٔ٘:

 اآلية                                                               اسم السورة     رقم اآلية
 (َُِف(       )................)آؿ عمرا..... "يىا أىيػُّهىا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا الل وى حىق  تػيقىاتًوً "

...  ( ُ...........)النساء(           )  يىا أىيػُّهىا الن اسي اتػ قيوا رىب كيمي ال ًذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو
ا ...  (َٕ.............)األحزاب(        )يىا أىيػُّهىا ال ًذينى آمىنيوا اتػ قيوا الل وى كىقيوليوا قػىٍوال سىًديدن

 (ُٕ.......................)األحزاب(         )ٍعمىالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم .....ييٍصًلٍح لىكيٍم أى 

 (ُ...............................)الكافركف(         )قل يا أيها الكافركف .........

 (َّ.)اٟتج (             )..................فاجتنبوا الرجس من األكثاف ............
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 طساف األحادٓحأَازع ف

 )رقم الصفحة(                                                             طرف الحديث

 (ِٖ......)بعرفة ،كأريد أف أسالو، فقيل رل : ىو ىوأتيت النيب صلى اهلل عليو كسلم 

 (ٓٗ.............................................)أحسنها الفأؿ كال ترد مسلمان 

  (ّٓ....................................................)إذا باؿ أحدكم فلينًت

 (َُُ........................................)إذا ملك أحدكم شيئان فيو ٙتن رقبةو 

  (َُّ..........................)اقرأ ) قل يا أيها الكافركف ( فإهنا براءة من الشرؾ

 (ٖٗ................................................)اديا مهديااللهم اجعلو ى

 (ٖٗ) ..............................................اللهم من آمن يب كصدقٍت

 (ْٖ......................)أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رأل أبا بكر كعمر

 (ْٔ.......................... )فأف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يؤيت بالصبيا

 (َُُ...................................................... )أٯتا سرية رجعت

 (ٖٖ) ............جاء رجل إذل النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ كدت أقتل بعدؾ

 (َُٓ......)جاء رجله إذل النيب صلى اهلل عليو كسلم  فقاؿ الرجل يأتيٍت فَتيد مارل

 (ٕٔ.............................................)حد الساحر ضربة بالسيف

 (ٓٔ)...........دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف نفر من األزد يـو اٞتمعة
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 (ِٕ).......................ما  سألت عنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لكي

 (ٕٕ) ................................شـؤٝتعت النيب صلى اهلل عليو كسلم ال 

 (َُٕ).....................غس ل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم علي ، كالفالي 

 (ِٔ)....................قاى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف سيل مهزكر 

 (َٔ).........كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٮتطب يف أناس من األنصار

 (ٕٓ).......................كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ينفل الثلث  

 (ُٗ)..............كنا جلوسا عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كمعنا أناس

 (ٓٓ)..................................................ال تاربوا إماء اهلل 

 (ٗٗ)...............................................ما أ حدث قوـه بدعةن 

 (ُٓ).............................من أفال الشفاعات أف يشفع بُت اثنُت 

 (ٖٖ)..........................................من اعتذر إذل أخيو ٔتعذرة 

  (ٖٔ)........................................من أصبح منكم آمنا يف سربو

 (ٕٓ)..........................الناس عدلت شهادة الزكر إشراكا باهلل يا أيها

 (ُُُ)..................................يكوف ،جنوده أربعةه ،فعليكم بالشاـ
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 رقم الصفحة                                             فَسع األعالو املرتده هله.

 (ُٖ......................................).إبراىيم بن أٛتد بن ٤تمد التنوخي

 (ُّ........)..............................أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين

 (ُٓ..............................................)والفقي أٛتد بن ٤تمد ابن

 (ْٗ.................)....................................أحزاب بن أسيد 

 (ُٓ).......................................................يزداد بن فساءة

 (ّٓ)..........................................إياس بن عبداهلل بن أيب ذباب

 (ٓٓ).........................................................أٯتن بن خرمي 

 (ٖٓ).................................................ثعلبة بن زىدـ التميمي

 (َٔ)..............................................ثعلبة بن أيب مالك القرضي

 (ِٔ)...............................................بن أيب أمية األزدم جنادة

 (ٓٔ)....................................................جندب ا٠تَت األزدم

 (ٕٔ)......................................ٚتاؿ الدين يوسف بن تفرم اٟتنفي

 (ٕٔ)..........................................................جواداف الكويف

 (ٗٔ)...................................................جوف بن قتادة التميمي

 (ُٕ)................................................ بن أكساٟتارث بن عبداهلل

 (ّٕ)...............................................اٟتارث بن خفاؼ الغفارم 

 (ٕٓ).................................................حبيب بن مسلمة الفهرم

 (ٕٔ)................................................حريث ، رجل من بٍت عذرة 
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 (ٕٕ)...................................................حكيم بن معاكية النمَتم 

 (ٕٗ)...............................................................الربيع بن زيد

 (َٖ).......................................................ربيعة بن عمرك اٞترشي

 (ُٔ)َ..................................................زكي الدين أبوبكر ا٠تركيب

  (ِّ)...........................................زين الدين أبو الفال ٤تمد بن ٤تمد

 (ُٖ)......................................................سعد بن األخـر الطائي

 (ِِ).................................................اب الدين أٛتد البوصَتمشه

 (ُٔ).................................................مشس الدين ٤تمد بن القطاف

 (ّٖ)..........................................................اهلل بن حنطب عبد

 (ٖٓ)................................................ارم اهلل ابن ٤تصن األنص عبد

 (ٕٖ).....................................................اهلل بن ىبلؿ الثقفي عبد

 (ٖٗ)...............................................عبدالرٛتن بن أيب عمَتة ا١تزين

 (ُٗ)................................................الرٛتن بن غنم األشعرم عبد

 (ُٕ)............................................. عبد الرحيم بن اٟتسُت العراقي

 (ّٗ)............................................................عبدة بن حزف 

 (ْٗ)......................................................عركة بن عامر ا١تكي 

 (ُٖ)............................................عمر بن علي بن أٛتد بن ا١تلقن

 (ٔٗ).........................................................عمرك بن حريث 

 (ٕٗ)...................................................عمرك بن غيبلف الثقفي

 (ُٖ)................................................. بكر ا٢تيثمي.علي بن أيب
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 (ٗٗ)..............................................غايف بن اٟتارث الكندم

 (َُُ).................................................فركة بن ٣تاىد اللخمي

 (َُّ)................................................فركة بن نوفل األشجعي

 (َُْ)................................................قبيصة بن برمة األسدم

 (ِّ)........................................الواحد كماؿ الدين ٤تمد بن عبد

 (ُُّ)............................................كبشة بنت كعب األنصارية

 (ِِ)............................................د بن أيب بكر ابن ٚتاعة٤تم

 (ُٖ)................................................٤تمد بن ٤تمد الفسطي

 (َِ)..........................................٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادم

  (َُٓ)....................................٥تارؽ ابن سليم الشيباين أبو قابوس

 (َُٕ).......................................................مرحب الكويف 

 (َُٗ)....................................................أبو سكينة الشامي

 (ُُُ) ....................................................أبو طلحة ا٠توالين
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 املصادز ّاملسادع:

ابن حجر كدراسة ك مصنفاتو كدراسة يف منهجو :شاكر عبد ا١تنعم  مؤسسة الرسالة _ 
 (.ُط)

احاؾ،ٖتقيق :د/باسم فيصل اآلحاد كا١تثاين:ابن أيب عاصم  أبو بكر أٛتد بن عمرك ال _
 قُُُْدار الراية _الرياض _طه.اٞتوابر 

 من أطراؼ العشرة :اٟتافظ أٛتد بن علي العسقبلين .إٖتاؼ ا١تهرة بالفوائد ا١تبتكر  _

 ػ.ىُُْٓكقاؼ با١تدينة ا١تنورة .طحثُت.كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألبتحقيق :٣تموعة من البا

 إكماؿ هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ :عبلء الدين مغلطام ابن فليج بن عبداهلل ._ 

 (.ُٟتديثة للطباعة كالنشر .القاىرة ط)ٖتقيق عادؿ ٤تمد ،كأسامة بن إبراىيم الفاركؽ ا

 يف التاريخ :اٟتافظ أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين  إنباء الغمر بأبناء العمر_ 

 ق.َُْٔدار الكتب العلمية بَتكت ط 

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :تأليف علي بن ٤تمد اآلمدم علق عليو الشيخ عبد الرزاؽ _ 
 غفيفي. دار الصمعي ػ الرياض.

 يف معرفة الصحابة _ أبو عمر يوسف بن عبداهلل النمَتم ستيعاباال_ 

 قُُِْ ُٖتقيق :علي بن ٤تمد اليجاكم .دار اٞتيل _ بَتكت _ط 
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 ُ_ أسد الغابة يف معرفة الصحابة _أبو اٟتسن علي بن ٤تمد اٞتزرم. دار الفكر بَتكت ط
 ق.َُْٗ

 ُى ٤تمد البجاكم دار اٞتيل ط_ اإلصابة يف ٘تيز الصحابة ابن حجر العسقبلين ٖتقيق :عل
 ق.ُُِْ

 _اإلنابة إذل معرفة  ا١تختلف فيهم من الصحابة مغلطام عبلء الدين مغلطام .

 قَُِْ_ ُٖتقيق ٚتاعة من الباحثُت بدار اٟترمُت . مكتبة الرشد الرياض  ط

 _ التاريخ ابن معُت أبو زكريا ٭تي بن معُت .ٖتقيق د/ أٛتد ٤تمد نور سيف 

 قُّٗٗ_ ُالعلمي ٔتكة _ طمركز البحث 

 _ التاريخ الكبَت أبو عبداهلل ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم . ٖتقيق عبد الرٛتن العلمي

 مؤسسة الكتب الثقافية بَتكت .  

_ تاريخ مدينة  ابن عساكر ابو القاسم علي بن اٟتسُت بن ىبو اهلل بتحقيق عمر بن غرامو 
 العمراكم .

 بَتكت دار ا١تعرؼ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف. ٕتريد أٝتاء الصحابة /الذىيب_ 

كراـ اهلل تعجيل ا١تنفعو بزكائد األئمة األربعة: أٛتد بن علي ابن حجر العسقبلين  ٖتقيق :أ_ 
 (ُاٟتق دار البشائر ط)

ٖتفة التحصيل يف ذكر ركاة ا١تراسيل ابن العراقي كرل الدين أ بو زرعو اٛتد بن عبد الرحيم _ 
 سُت بتحقيق د/فوزم عبدا١تطلب كغَته .بن اٟت
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تقريب التهذيب ابن حجر العسقبلين ابو الفال أٛتد بن علي بن ٤تمد بن حجر _ 
 العسقبلين بتحقيق ٤تمد عوامة .

 .تقريب التهذيب اٟتافظ ابن حجر العسقبلين ٖتقيق عادؿ مرشد مؤسسة الرسالة _ 

 ق أبو األشباؿتقريب التهذيب اٟتافظ ابن حجر العسقبلين ٖتقي_ 

 بدالقيـو ع بو بكر ٤تمد بن عبد الغٍت البغدادم ٖتقيق عبدأكماؿ ابن نقطو تكملة اإل _ 
 ـ القرل .أسبلمي ّتامعة حياء الًتاث اإلأك  ةالرب النيب معهد البحوث العلمي

بو الفال اٛتد أ‘افعي الكبَت ابن حجر العسقبلين حاديث الر أٗتريج التلخيص اٞتَت يف _ 
 اهلل ىاشم اليماين . ن حجر العسقبلين بعناية السيد /عبدبن علي ب

 بو الفال .أابن حجر العسقبلين يب التهذيب هتذ_

بو اٟتجاج يوسف بن الرٛتن ا١تزم بتحقيق أٝتاء الرجاؿ ا١تزم /أهتذيب الكماؿ يف _ 
 بَتكت . ةسسة الرسالؤ واد معركؼ مد/بشار ع

أمُت ا١تعركؼ بأمَت بادشاه على كتاب التحرير تيسَت التحرير شرح العبلمة الفاضل ٤تمد _ 
 اٞتامع بُت اصطبلحي اٟتنفية كالشافعية لكماؿ الدين ٤تمد ابن  ويف أصوؿ الفق

 عبد الواحد  الشهَت بإبن ٫تاـ.ٔتطبعة  مصطفي ألباين اٟتليب .

ي حامت ٤تمد بن حباف التميمي  بتحقيق عبد الرٛتن بن ٭تي ا١تعلم الثقات /ابن حباف أبو_ 
 باد ا٢تند.آْتيدر  ةكت عن طبعة دار ا١تعارؼ العثمانياليماين /دار الفكر  بَت 

جامع ا١تسانيد كالسنن ا٢تادم ألقـو سنن /ابن كثَت ،عماد الدين أبو الفداء إٝتاعيل بن _ 
 (.ِعمر بن كثَت ، ٖتقيق :د/عبد ا١تلك بن دىيش /دار خار )بَتكت (ط)
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بو ٤تمد عبد الرٛتن  بن ٤تمد بن إدريس الرازم بتحقيق أاٞترح كالتعديل ابن أيب حامت _ 
عبد الرٛتن بن ٭تي ا١تعلمي اليماين  يف  دار الكتب العلمية بَتكت  عن طبعة دائرة ا١تعارؼ 

 العثمانية ْتيدر آباد "ا٢تند".

كمن بعده من ا أك هنينا عن رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  أمرن ذكر كل اسم صحايب ركل _ 
أخ لو يوافق اٝتو من نقلة اٟتديث من ٚتيع األمصار /أبو الفتح  َتىم ٦تن الالتابعُت كغ

ٖتقيق /ضياء اٟتسن ٤تمد ،دار ابن حـز )بَتكت  األزدم،٤تمد بن اٟتسُت األزدم ا١توصلي.
 ( .ُ( ط)

 دار الكتب العلمية بَتكت ..ذيوؿ تذكرة اٟتافظ : اٟتافظ أيب احملاسن اٟتسٍت الدمشقي _ 

النببلء الذىيب أبو عبداهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بتحقيق ٣تموعة من أعبلـ  سَت_ 
 .   ةالرسال دار يخ شعيب األرنوكط مؤسسةالباحثُت بإشراؼ الش

 سنن الًتمذم /أبو عيسى ٤تمد بن عيسى الًتمذم بن سورة ،بتحقيق أٛتد شاكر _ 

 .ُدار الكتب العلمية )بَتكت ( ط

 شعث السجستاين ٖتقيق :عزت عبيد الدعاس سنن أيب داكد ،سليماف بن األ_ 

 دار اٟتديث )ٛتص (.

سنن ابن ماجو،أبو عبد اهلل ٤تمد بن يزيد القزكين ،ٖتقيق :٤تمد فؤاد عبد الباقي .ا١تكتبة _ 
 العلمية )بَتكت(.

 سنن النسائي ،أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب ،معو شرح السيوطي ،كحاشية السندم _ 
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 ( .ُ( ط)دار ا١تعرفة )بَتكت 

 شذرات الذىب :األماـ شهاب الدين أيب الفبلح عبد اٟتي اٟتنبلي ._ 

 (ُٖتقيق عبد القادر األرناؤط دار ابن كثَت دمشق ظ)

 شرح الركضة تأليف ٧تم الدين أيب الربيع سليماف  الطويف ٖتقيق /دعبد اهلل ابن       _ 

 عبد احملسن الًتكي . ا١تملكة العربية السعودية.

رٛتن علـو اٟتديث  مقدمة ابن الصبلح لئلماـ اٟتافظ أيب عمرك عثماف بن عبد الشرح _ 
 (ُكضع حواشيو /٤تمد بن عبد اهلل شاىُت .دار الكتب العلمية بَتكت ط)

 صحيح البخارم ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم _

 (.ُٖتقيق :٤تب الدين ا٠تطيب .دار إحياء الًتاث العريب .بَتكت ط)

 يح مسلم :مسلم ،أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتم النسابورم صح_

 ٖتقيق ٤تمد فواد عبد الباقي / ا١تكتبة اإلسبلمية )إستانبوؿ(.

:صحيح َِ َصحيح سنن الًتمذم األلباين ٤تمد ناصر الدين ا١تكتب اإلسبلمي بَتكت ._
   سنن أيب داكد األلباين ٤تمد ناصر الدين ا١تكتب اإلسبلمي بَتكت.

 صحيح ابن ماجو األلباين ٤تمد ناصر الدين ا١تكتب اإلسبلمي بَتكت ._

 صحيح سنن النسائي األلباين ٤تمد ناصر الدين ا١تكتب اإلسبلمي بَتكت._

 ضعيف اٞتامع الصغَت كزيادتو األلباين ٤تمد ناصر الدين ا١تكتب اإلسبلمي بَتكت ._

 تب اإلسبلمي بَتكت .ضعيف سنن الًتمذم األلباين ٤تمد ناصر الدين ا١تك_
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دار الكتب العلمية بَتكت ، طبقات اٟتفاظ :اإلماـ  جبلؿ الدين بن عبد الرٛتن السيوطي_
 .(ُط )

الطبقات خليفة بن خياط أبو عمرك خليفة بن خياط العصفرم ا١تلقب بشباب دراسة _
 كٖتقيق د/أكـر ضياء العمرم دار طيبة الرياض.

اٟتجاج النيسابورم القشَتم دراسة كٖتقيق مشهور  الطبقات مسلم أبو اٟتسُت مسلم بن_
 بن حسن دار ا٢تجرة الرياض.

 الطبقات الكربل ابن سعد ٤تمد بن سعد بن منيع الزىرم دار صادر بَتكت._

فتح البارم الشرح صحيح البخارم ابن حجر العسقبلين أبو الفال أٛتد بن علي  _
 الدين ا٠تطيب دار ا١تعرفة بَتكت. بتحقيق عبد العزيز بن عبداهلل بن باز إخراج ٤تب

 فتح ا١تغيث بشرح ألفية اٟتديث تأليف مشس الدين أيب ا٠تَت ٤تمد السخاكم _

 .(ِٖتقيق:د/عبد الكرمي بن عبد اهلل ا٠تاَت مكتبة ا١تنهاج ")

 فواتح الرٛتوت للعبلمة عبد العلي ٤تمد بن نظاـ الدين ٤تمد بشرح مسلم الثبوت ._

 .(ُهلل بن عبد الشكور دار الكتب العلمية بَتكت  ط)لئلماـ القاضي ٤تب ا

الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب السنة الذىيب مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن _
 شركة دار القبلة كمؤسسة علـو القرآف جدة.،أٛتد الذىيب ٗتريج أٛتد ٤تمد ٪تر ا٠تطيب 

 .شرح/ أٛتد شاكر ، ابن كثَت ختصار علـو اٟتديث للحافظاالباعث اٟتثيث شرح  _
 (.ُكتعليق ناصر الدين األلباين .مكتبة ا١تعارؼ الرياض ط)

 



- 138 - 

 

 لي الشوكاينعالبد ر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع اإلماـ ٤تمد بن _

 .(ُٖتقيق د/حسُت بن عبد اهلل العمرم دار الفكر دمشق ط)

 .ح: لئلماـ اٟتافظ زين الدين العراقيالتقيد كاإليااح ١تا أطلق كأغلق من مقدمة ابن الصبل_

 (ُاٞتواىر كالدرر:مشس الدين ٤تمد عبد الرٛتن  السخاكم .دار ابن حـز ط)_

 مَت ا١تؤمنُت يف اٟتديث :تأليف ػ عبد الستار الشيخ .دار القلم .أاٟتافظ ابن حجر _

 . ٟتظ ٟتاظر :اإلماـ تقي الدين ٤تمد بن فهد ا١تكي .دار الكتب العلمية بَتكت_

دار إحياء ، يف أعياف ا١تائة الثامنة :اٟتافظ أٛتد بن علي بن حجر العسقبلين ةالدرر الكامن_
 الثراث العريب .

ٖتقيق د/ سعيد عبد ، السلوؾ ا١تعرفة دكؿ ا١تلوؾ لئلماـ تقي الدين أٛتد بن علي ا١تقريزم_
 الفتاح دار الكتب العلمية .

ٖتقيق أٛتد عطار دار القلم ، بن ٛتاد اٞتوىرم الصحاح تاج اللغة العربية تأليف إٝتاعيل_
 .(ْ) بَتكت ط

الاوء البلمع ألىل القرف التاسع:اٟتافظ مشس الدين ٤تمد بن عبد الرٛتن  السخاكم.  _
 .(ُدار اٞتيل بَتكت ط)

ٖتقيق حساف عبد ، القاموس احمليط :أيب طاىر ٣تد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتكزبآدم_
 ا١تناف .بيت األفكار.

ٖتقيق :شعيب األرناؤط .مؤسسة ، ا١تراسيل :أبو داكد، سليماف بن األشعث السجستاين_ 
 الرسالة )بَتكت(.
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ا١تراسيل :ابن أيب حامت ،أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن إدريس الرازم. ٖتقيق :شكر اهلل نعمة اهلل _
 (.ِجاين ، مؤسسة الرسالة )بَتكت( ط ) قو

أٛتد األندلسي .ٖتقيق :أٛتد ٤تمد شاكر . ا١تطبعة  احمللى/ابن حـز ،أبو ٤تمد علي بن_ 
 .ُية )مصر( ط ا١تنَت

ا١تسند اإلماـ أٛتد أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن حنبل الشيباين شرح أٛتد ٤تمد شاكر _
 دار ا١تعارؼ مصر.

، ا١توطأ /اإلماـ مالك ،أبو عبد اهلل مالك بن أنس األصبحي _بركاية ٭تي بن ٭تي اللثي_
 مد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية. القاىرة.ٖتقيق :٤ت

النهاية  يف غريب اٟتديث كاألثر /ابن األثَت ،٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن األثَت _ 
اٞتوزم، ٖتقيق :٤تمود ٤تمد الطناحي كطاىر أٛتد الزاكم ،أنصار السنة احملمدية .الىور 

 )باكستاف(.

دار الرياف للًتاث ، لفوائد /ا٢تيثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر ا٢تيثمي٣تمع الزكائد كمنبع ا_
 )القاىرة(.

ٖتقيق :إرشاد اٟتق األثرم ، ، مسند أبو يعلى ا١توصلي ،أٛتد بن علي بن ا١تثٌت ا١توصلي_ 
 (ُ)طدار القبلة للثقافة اإلسبلمية )جدة( 

عبد العزيز دراسة كٖتقيق ٤تمد  معجم الصحابة :البغوم أبو القاسم عبد اهلل بن ٤تمد بن_ 
 األمُت بن ٤تمد ٤تمود أٛتد اٞتكي مكتبة دار البياف الكويت.

ٖتقيق فريد عبد العزيز ، معجم البلداف :اإلماـ شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت اٟتموم_ 
 اٞتندم دار الكتب العلمية بَتكت .
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ٖتقيق: عادؿ يوسف  فهاين .معرفة الصحابة /أبو نعيم ،أٛتد بن عبد اهلل أٛتد األص_ 
 .ُالعزازم ،دار الوطن )الرياض( ط

مقدمة ابن الصبلح ك٤تاسن االصطبلح للحافظ عثماف بن الصبلح عبد الرٛتن أبو عمرك _
 ( مصر.ُالشهرزكرم. ٖتقيق د/ عائشة عبد الرٛتن )بنت الشاطي ( دار ا١تعارؼ ط)

ٖتقيق د/عبد اهلل بن ، حجر العسقبلينظ أٛتد بن علي ابن نزىة النظر يف ٩تبة الفكر اٟتاف_
 ضيف اهلل الرحيلي مطبعة سفَت الرياض.

ٖتقيق ، نقعة الصدياف / الصغاين ،رضي الدين أبو الفاائل اٟتسن بن ٤تمد بن اٟتسن_
 .ُ:أٛتد خاف . مكتبة اإلٯتاف )ا١تديينة ا١تنورة( ط
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 (ِٕ...........).................................اٟتارث بن عبداهلل بن أكس

 (ْٕ...............)............................اٟتارث بن خفاؼ الغفارم 

 (ٕٓ...................)..........................حبيب بن مسلمة الفهرم

 (ٕٔ.......................)...................ريث ، رجل من بٍت عذرة ح

 (ٕٕ...........................).................حكيم بن معاكية النمَتم 

 (ٕٗ............................)...........................الربيع بن زيد 

 (َٖ...........................)....................ربيعة بن عمرك اٞترشي

 (ِٖ..............................).................سعد بن األخـر الطائي

 (ْٖ..).................................................عبداهلل بن حنطب

 (ٖٔ.)........................................عبداهلل ابن ٤تصن األنصارم 

 (ٕٖ.............................).................عبداهلل بن ىبلؿ الثقفي

 (ٖٗ...)......................................عبدالرٛتن بن أيب عمَتة ا١تزين

 (ُٗ...............................)..........عبدالرٛتن بن غنم األشعرم 

 (ّٗ.................)....................................عبدة بن حزف 

 (ْٗ.)................................................بن عامر ا١تكي  عركة

 (ٔٗ.)....................................................عمرك بن حريث 

 (ٕٗ........................)........................عمرك بن غيبلف الثقفي
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 (ٗٗ......................)......................غايف بن اٟتارث الكندم

 (َُُ................................................)فركة بن ٣تاىد اللخمي

 (َُّ)...............................................فركة بن نوفل األشجعي

 (َُْ...............................).................قبيصة بن برمة األسدم

 (َُٓ............................)........ن سليم الشيباين أبو قابوس ٥تارؽ اب

 (َُٕ........................................................)مرحب الكويف 

 (َُٗ.......................)..............................أبو سكينة الشامي

 (ُُُ.............................)........................أبو طلحة ا٠توالين

 (ُُّ.)............................................كبشة بنت كعب األنصارية

 (ُُْ...)...........................................................ػ ا٠تا٘تة.

 (ُُٓ.)....................................................ػ الفهارس العلمية.

 (ُُٔ...)............................................ػ فهرس اآليات القرآنية. 

 (ُُٕ..)............................................ػ فهرس األحاديث النبوية.

 (ُُٗ....)........................................ػ فهرس األعبلـ ا١تًتجم ٢تم.

 (ُِِ..).............................................صادر.فهرس ا١تراجع كا١ت

 (ُُّ..).................................................فهرس ا١توضوعات.
                                                             

 


