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 :مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى       

: المبعوث رحمو لمعالمين وبعد رسول اهلل 
ات البن فمما كنت أطالع كتاب الموضوع      
مام ، وقعت عيني عمى حديث في مسند اإل(ٔ)الجوزي
حدثنا أبو عامر، قال حدثنا أفمح بن : قال فيو (ٕ)أحمد

سمعت أبا : سعيد، قال حدثنا عبد اهلل بن رافع، قال
  إن طالت بك مدة:  سمعت رسول اهلل : ىريرة يقول

 

. جامعة اليرموك ،كمية الشريعة مشارك، أستاذ  *
رى قومًا يغدون في سخط اهلل عز وجل أوشكت أن ت

ويروحون في لعنتو، في أيدييم مثل أذناب البقر، ثم 
ىذا خبر بيذا المفظ باطل، : "(ٖ)عقبو بقول ابن حبَّان

ات، ال يحل الموضوعوأفمح كان يروي عن الثقات 
 ". االحتجاج بو

فراجعت ترجمة أفمح بن سعيد، وخرجت حديثو،       
ابن حبَّان في الكالم تفرد رأيت  فتممكني العجب عندما

فيو والحط عميو فمم يسبقو إلى ذلك أحد من أئمة الجرح 

 األنصاري بن سعٌد أفلح

  و ٌروحون فً سخط هللا هللاغضب  يوحدٌثه فً القوم الذٌن ٌغدون ف

 *محمد عبد الرحمن طوالبة  

م 31/7/2006: خ قبول البحثتاريم    26/1/2006 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

 ه، واالحتجاج بو،النقاد من توثيق رىومالبحث ألفمح بن سعيد األنصاري و بينت أن الصواب ما عميو ج ىذافي  تُ مْ جَ ْر تَ       
ذا ،"حسن لذاتو"أو ، "بمفرده صحيح" فحديثوومن كان كذلك  ثقة أو صدوق،: أّنو فخالصة أقوال النقاد. تصحيح حديثوو  و وا 
لو بن سعيد الذي رواه  فمحأ، وكان ىذا حال حديث "لغيره الصحيح" إلىارتقى  أقوى منو أومثمو  "شاىد" أو "متابع"لو  جد

ال ثم حكم عميو الذىبي بأنو صحيح غريب، ولم يرتض ىو و ومنالقوية،  "شواىده"خرج األئمة أ، ومتابعامسمم في صحيحو 
 .وىو ابن الجوزي هده ونقل كالممن قلّ  وأبانا عن خطأ ،بن سعيد فمحأفي  هان وقولابن حبّ  تجريح ابن حجر

 .وبينت أن أفمح بن سعيد قميل الحديث، وأن ما انتقد عميو كان إما بسبب شيخو أو تمميذه، ال بسببو ىو      

Abstract 
      this research is a biography to the narrator AFlah ben Said Al-ansari and a discussion of some Issues 

regarding his narration. It concluded that the right Judgment is the Judgment of the major hadith 

scientists which accepts Aflah’s narration. They pass his hadith according to the rules of hadith so, if the 

hadith scientists say that he is “honest” or his hadith is “accepted” or if we have any other narration that 

supports his narration then all of these cases will make his narration accepted. 

      At the same time, we realize that Aflah ben Said narrated by Muslim in “al sahih” and he was 

supported by all of the hadith scientists. 
      Furthermore our Judgment was supported by the majority of hadith critics like al Al Zhabi and Ibn 

Hajar who had rejected the judgment of Ibn Hebban in his book “The Narrators” and Ibn AL Jawzi also. 

They have reached the conclusion that the right Judgment is to accept Aflah’s narrations and to pass it 

without doubt. 
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فوقع والتعديل وال من معاصريو ومن قرب عيدىم بو، 
أن كالمو فيو بال مستند، وأنو من أوىامو،  في نفسي

، وخرج حديثو المذكور (ٗ)حيث ترجم لو في الثقات
 .ن أفمح بو نحوهمن طريق أبي عامر ع (٘)اإلمام مسمم

فأحببت أن أجمي ىذا وأوضحو في بحث عممي إلظيار 
الحقيقة والوصول إلى المعرفة الصحيحة في أفمح بن 

 :وجعمتو في ثالثة مباحث وخاتمة. ىذا سعيد وحديثو
: وفيو خمسة مطالبترجمة أفمح بن سعيد، : المبحث األول

. سمو ونسبو ونسبتو وكنيتوا: المطمب األول      
. شيوخو: المطمب الثاني      

. تالميذه: المطمب الثالث      
. وفاتو: المطمب الرابع      
. أقوال النقاد فيو: المطمب الخامس      
 .أقوال المجرحين: أوالً       
. دراسة أقوال المجرحين وتوجيييا: ثانياً       
 .أقوال الموثقين: ثالثاً       
. قين وتوجيييادراسة أقوال الموث: رابعاً       

حديث أفمح في القوم يغدون في سخط : المبحث الثاني
. اهلل ويروحون في لعنته

. تخريج الحديث: المطمب األول      
. المتابعات والشواىد: المطمب الثاني      
. الحكم عمى الحديث: المطمب الثالث      

. أفمح بن سعيد في ضوء مروياته: المبحث الثالث
 .نتائج البحث وفييا: الخاتمة

ترجمة أفلح بن سعٌد  :المبحث األول

. سمه ونسبه ونسبته وكنٌتها :المطلب األول

، (ٚ)، أبو محمد(ٙ)ىو أفمح بن سعيد األنصاري      
. (ٜ)الُقبائي، (ٛ)المدني الُمَزني موالىم

. شٌوخه :المطلب الثانً

: روى أفمح بن سعيد عن      
. (ٓٔ)، ثقة من الثالثةعبد اهلل بن رافع مولى أم سممة -ٔ

بريدة بن سفيان األسممي، المدني، ليس بالقوي،  -ٕ
. (ٔٔ)وفيو رفض، من السادسة

ذكره  سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع المخزومي،  -ٖ
ولم يذكر فيو جرحا وال  (ٕٔ)ابن حجر في التعجيل

 .تعديالً 
. (ٖٔ)ُمَجّمع بن عبد اهلل بن نبتل األنصاري -ٗ
. (ٗٔ)رظي، ثقة عالم، من الثالثةمحمد بن كعب الق -٘
أبو بكر بن عبد اهلل بن أبي أحمد بن جحش  -ٙ

. (٘ٔ)األسدي
سييل بن أبي صالح، أبو يزيد المدني، صدوق تغير  -ٚ

 .(ٙٔ)حفظو بآخره، روى لو البخاري مقرونا وتعميقا
ربو  عبد بنبن زيد  اهلل بن محمد بن عبد بشير -ٛ

 .(ٚٔ)زعمر بن عبد العزي عمىاألنصاري وفد 
بن النعمان األوسي  قتادةبن عمر بن  عاصم -ٜ

من  ،ثقة عالم بالمغازي المدنياألنصاري أبو عمر 
 .(ٛٔ)الرابعة مات بعد العشرين ومائة

ويظير من ىذا أن أفمح بن سعيد لم يكن مكثرًا       
وتفاوتت ، (ٜٔ)من الشيوخ، فمم أقف لو عمى غير ىؤالء

ة، و الصدوق، ومنيم مراتبيم جرحا وتعديال فمنيم الثق
إن منيم من لم أقف لو عمى ترجمة،  دون ذلك، بل

وحديثو الذي أبحث في روايتو ىنا من طريق شيخو الثقة 
 .عبد اهلل رافع مولى أم سممة رضي اهلل عنيا

 تالمٌذه :المطلب الثالث

 :روى عن أفمح بن سعيد      
. (ٕٓ)حماد بن خالد الخياط القرني، ثقة من التاسعة -ٔ
بن الحباب الُعْكمي، صدوق يخطئ في حديث زيد  -ٕ

 .(ٕٔ)الثوري، من التاسعة

عبد اهلل بن المبارك المروزي، ثقة ثبت، فقيو عالم،  -ٖ
جواد مجاىد، جمعت فيو خصال الخير، من 

 .(ٕٕ)التاسعة

عبد العزيز بن عمران الزىري، المدني األعرج،  -ٗ
 .(ٖٕ)متروك، وكان عارفا باألنساب
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 .(ٕٗ)أبي ليمي المزنيعبد الممك بن أبي بكر بن  -٘

أبو عامر عبد الممك بن عمرو العقدي، ثقة من  -ٙ
 .(ٕ٘)التاسعة

 .(ٕٙ)َنَصف بن يونس -ٚ

محمد بن عمر الواقدي المدني، متروك مع سعة  -ٛ
 .(ٕٚ)عممو، من التاسعة

عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة  -ٜ
 .(ٕٛ)مأمون، من الثامنة

لثقة، والمالحظ أن تالميذ أفمح قمة وفييم ا      
. والصدوق، والمتروك، ومن لم أقف لو عمى ترجمة
 .وحديثو ىنا من رواية تمميذه الثقة أبي عامر العقدي

 وفاته :المطلب الرابع

توفي بالمدينة المنورة سنة ست وخمسين ومئة في       
  .(ٜٕ)خالفة أبي جعفر المنصور

 أقوال النقاد :المطلب الخامس

تعديل أفمح بن سعيد اتفقت أقوال النقاد عمى       
األنصاري ما عدا ابن حبان ومن قمده من جية، وذكر 

 .العقيمي لو في الضعفاء من جية أخرى
لذا ال بد من سرد أقوال المجرحين والمعدلين، مع       

 .منيا حدراستيا و توجيييا ثم بيان الراج
 .أقوال المجرحين: أووً 

وضوعات، يروي عن الثّقات الم: قال ابن حبَّان      
ثبات الممزوقات ال يحل االحتجاج بو، وال األوعن 

 .الرواية عنو بحال
ثم ذكر حديث أفمح بن سعيد، عن عبد اهلل بن       

: وقال. إن طالت بك مدة: رافع، عن أبي ىريرة مرفوعاً 
ىذا الخبر بيذا المفظ باطل، وساقو من طريق سييل بن 

عمى أنو  أبي صالح، عن أبيو، عن أبي ىريرة مرفوعاً 
 .(ٖٓ)المحفوظ
يروي عن : وقال الحاكم في المدخل إلى الصحيح      

عبداهلل بن رافع وسييل بن أبى صالح وغيرىما 
 .(ٖٔ)الموضوعات

وأورد ابن الجوزي حديث أفمح بن سعيد في       
. (ٕٖ)الموضوعات

: وأورده العقيمي في الضعفاء ألن ابن المثنى قال      
عني ابن ميدي، ُيَحّدث عن ما سمعت عبد الرحمن،ي

 .(ٖٖ)طشيئا ق -شيخا من أىل قباء -أفمح بن سعيد
. دراسة أقوال المجرحين وتوجيهها: ثانيا

من تابع ابن حّبان عمى إطالق الضعف  دال يوج      
في أفمح بن سعيد ووصفو بيذا الجرح الشديد وال وافقو 

 .عميو غير تمميذه الحاكم ثم ابن الجوزي
رض قول ابن حّبان فيو فأورده في الطبقة وقد تعا      

مع إيراده لو في المجروحين وقولو . (ٖٗ)الرابعة من الثقات
مما جعل  (ٖ٘)..."اتالموضوعيروى عن الثقات : فيو

ما  يربما َقصَّب الثقة حتى كأنو ال يدر: الذىبي يقول فيو
 .(ٖٙ)يخرج من رأسو

وأّما مستنده في تضعيفو فساق لو حديث مسمم       
من طريق عيسى بن يونس، عن أفمح بإسناده ومتنو 

ساقو من  ىذا خبر بيذا المفظ باطل، ثم: وقال. نحوه
طريق سييل بن أبي صالح، عن أبيو، عن أبي ىريرة 

 .(ٖٚ)عمى أنو المتن المحفوظ
فقمد  (ٖٛ)ما الحاكم في المدخل إلى الصحيحوأ      

شيخو ابن حبان، وغفل عن ىذا في المستدرك عمى 
حيحين فأورد حديث مسمم الذي أورده ابن الجوزي الص
ىذا حديث صحيح عمى : ات، ثم قال عقبوالموضوعفي 

 .(ٜٖ)شرط الشيخين ولم يخرجاه
صحيح عمى شرط : "-رحمو اهلل -وقول الحاكم      

خطأ، ألنو صحيح عمى شرط مسمم فقط ال "الشيخين
لم يخرج البخاري ألفمح بن سعيد "عمى شرط البخاري، فـ 

. (ٓٗ)"يئاش
، ألن مسمما "ولم يخرجاه: "وكذلك أخطأ في قولو      

. قد أخرجو بإسناده ومتنو
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وىذا الصنيع منو مما يؤخذ عميو لتناقضو فيو،       
إلخراجو لو في المستدرك ثم حكمو عميو في المدخل بما 

 . سبق
وأّما ابن الجوزي فتبع ابن حبَّان وقمده بال مستند،       

 . (ٔٗ)في الموضوعات كما قال ابن حجرفأورد حديثو 
وأّما ذكر العقيمي لو في الضعفاء لعدم سماع ابن       

المثّنى البن ميدي يحدث عن أفمح بن سعيد فالرد عميو 
 : من وجوه

. إن ىذا ليس بجرح- ٔ
إن ابن ميدي ترك حديثو : إن ابن المثنى ما قال- ٕ

. ولكن لم يسمعو يحدث عنو
يعني ينفي سماع غيره كما ال سماعو ال  إن عدم- ٖ

. الترك

 ،فبقي تفرد ابن حبَّان في تجريح أفمح بن سعيد      
لذلك اتجيت أقوال النقاد لمناقشتو فقال الذىبي في كتابو 

أفمح بن سعيد (: الرواة المتكمم فييم بما ال يوجب الرد)
ورأيت ابن حبان قد  ،احتج بو مسمم ،صدوق ،القبائي

 .(ٕٗ)بال مستندبالغ في الحط عميو 
ابن حبان ربما : وقال في الميزان في ترجمة أفمح      

 .(ٖٗ)َقصَّب الثقة حتى كأنو ال يدري ما يخرج من رأسو
وقد أخطأ ابن الجوزي في تقميده : وقال ابن حجر      

البن حبان في ىذا الموضع خطأ شديدًا، وغمط ابن 
، فمستند ابن (ٗٗ)حبان في أفمح فضعفو بيذا الحديث

حبَّان في تضعيفو مردود، وقد غفل مع ذلك فذكره في 
 .(٘ٗ)الطبقة الرابعة من الثقات

بقي أن أشير إلى تفضيل أبى حاتم لمحمد : قمت      
محمد بن ) :بن إسحاق عمى أفمح بن سعيد حيث قال

إسحاق ليس عندي في الحديث بالقوي، ضعيف الحديث، 
نسبي  فيو تفضيل (ٙٗ)(وىو أحب إلي من أفمح بن سعيد

وكان أعمم -في شيء مخصوص وىو المغازي والسير
وليس عمى إطالقو، وىو منفصل عن  (ٚٗ)-الناس بيا

تضعيف محمد بن إسحاق المخصوص بالفرائض بداللة 

ما قبمو من األسئمة، ومن قرن فييم بالسؤال، حيث قال 
 :ابن أبي حاتم

، قال سالت (ٛٗ)حدثنا محمد بن ىارون الفالس .ٔ
ما : محمد بن إسحاق فقاليحيى بن معين عن 

. أحب أن احتج بو في الفرائض
وقال أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي  .ٕ

أيما أحب : قال سمعت يحيى بن معين وقيل لو
أو محمد بن  (ٜٗ)إليك موسى بن عبيدة الربذي

 . إسحاق؟ فقال محمد بن إسحاق

لم يزل الناس يتقون : سمعت يحيى يقول: قال
.  إسحاق حديث محمد بن

.  ليس بذاك، ىو ضعيف: وسمعتو مره أخرى يقول
محمد بن إسحاق ليس : سمعت أبي يقول: وقال.  ٖ

ضعيف الحديث، وىو  ،عندي في الحديث بالقوي
 .(ٓ٘)أحب إلي من أفمح بن سعيد يكتب حديثو

ن لم يكن صريحا في : قمت       وكالم أبي حاتم وا 
في موضوع  المفاضمة النسبية بين ابن إسحاق و أفمح

المغازي والسير إال أن السياق العام الذي أورد ابن أبي 
والدليل عمى . حاتم فيو كالم أبيو يدل عميو ويشير إليو

وفي رواية شيخ ( صالح الحديث: )ذلك أنو قال فيو
 .(ٔ٘)"صالح الحديث

ومما يؤيد ما ذىبت إليو أن ابن حجر لما ذكر       
لم يذكر ىذا القول ألبي أقوال النقاد المتقدمين في أفمح 

ولم أر لممتقدمين فيو كالمًا، واستثنى قول : حاتم بل قال
.  العقيمي عن ابن ميدي و أبان أن ىذا ليس بجرح

 وثقينأقوال الم: ثالثا
. (ٕ٘)كان ثقة، قميل الحديث: قال ابن سعد  -
وفي . ثقة يروي خمسة أحاديث: وقال ابن معين  -

. (ٖ٘)رواية ليس بو بأس
. (ٗ٘)ما بو بأس: ل أحمد بن حنبلوقا  -

صالح الحديث، وفي رواية شيخ : وقال أبو حاتم
 .(٘٘)صالح الحديث
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 .(ٙ٘)ليس بو بأس: وقال النسائي
 .(ٚ٘)ابن حبان في الثقات هذكرو

صدوق، احتج بو مسمم، بالغ ابن حبان : وقال الذىبي
 .(ٛ٘)ندتفي الحط عميو بال مس

. (ٓٙ)وقصد :وقال. (ٜ٘)ثقة مشيور: رجحوقال ابن 
: نوثقيدراسة أقوال الم: رابعاً 

مما سبق يتبين، أن ىؤالء األئمة قد وثقوا أفمح بن       
الظاىر عمى درجة توثيقو، فابن  ن لم يتفقوا فيإسعيد و

. سعد وابن معين أطمقوا القول بتوثيقو
"   أسـليس بو ب" :والرواية الثانية عن ابن معين      

قمت : مة أنو قالثابن أبي خيمعناىا أنو ثقة لما ورد عن 
فالن ليس بو بأس، فالن : إنك تقول: ليحيى بن معين
 .(ٔٙ)فيو ثقة: ليس بو بأس: إذ قمت: ضعيف؟ قال

وال يمزم من ىذا تساوي المفظين في المرتبة، وعمل       
إن قولي ليس بو : بأن ابن معين لم يقل: العراقي ىذا

ن المفظين إنما بأس كقولي ثقة حتى يمزم منو التساوي بي
إن من قال فيو ىذا فيو ثقة، ولمثقة مراتب، فالتعبير : قال

ن  عنو بقوليم ثقة أرفع من التعبير عنو بأنو ال بأس بو، وا 
 .(ٕٙ)ة واهلل أعمماشتركا في مطمق الثق

وال خصوصية : -رحمو اهلل-ةغدقال الشيخ أبو      
 مالبن معين في ىذا االستعمال، بل كالم منتشر في كال

المديني، واإلمام كابن  المتقدمين، من أمثال ابن معين،
 .(ٖٙ)أحمد، ودحيم، وأبي حاتم الرازي، وطبقتيم

بن اأما قول النسائي ال بأس بو فيو مقارب لقول       
، وقد ساوى النسائي بين (ٗٙ)معين ال بأس بو ويماثمو

. (٘ٙ)لفظة ثقة، ولفظة ال بأس بو في تراجم كثيرة
: وفي رواية" صالح الحديث" :بي حاتموأما قول أ      

شيخ صالح الحديث فإن العبارة األولى كثيرًا ما يستعمميا 
، بل فيمن (ٙٙ)فيمن وصفو جماىير النقاد بالثقة المطمقة

. (ٚٙ)ثقة: قال ىو فييم
ال  بما وقال الذىبي في الرواة الثقات المتكّمم فييم      

قات، قال فيو أبان بن يزيد العطار أحد الث: "الّرد بيوج

وىذه العبارة تدل عمى أن . صالح الحديث: أبو حاتم
". غيره من رفقائو أثبت منو

: عمى ىانيطمقو: ـأما لفظة شيخ ف      
 بالرواية ممن أخذ، وُأخذ اً الرجل إذا لم يكن معروف -ٔ

نما وقعت لو رواية لحديث أو أحاديث فيو  عنو، وا 
يكون من ىذه  وقد ال. يروييا، ىذا الذي يقولون فيو شيخ

. صفتو من أىل العمم
وقد يقولونيا لمرجل باعتبار قمة ما يرويو عن شخص  -ٕ

مخصوص، كما يقولون حديث المشايخ عن أبي ىريرة أو 
ن إعن أنس فيسوقون في ذلك روايات لقوم ُمِقمين عنيم، و

وكذلك إذا قالوا أحاديث المشايخ . كانوا مكثرين عن غيرىم
ون من ليس لو عنو إال الحديث فإنما يعن عن رسول اهلل 

 .(ٛٙ)"ن ونحو ذلكاأو الحديث
عمى أفمح " شيخ"وأبو حاتم لم يطمق ىذه المفظة       

. شيخ صالح الحديث: بن سعيد بمفردىا، بل قال فيو
شيخ صالح " :وبناًء عمى ما تقدم فإن قولو      
وقول . ثقة قميل الحديث :يفسره قول ابن سعد" الحديث

. ة يروي خمسة أحاديثثق: ابن معين
وأما قول المتأخرين من النقاد كالذىبي وابن حجر       

ثقة : صدوق وقال ابن حجر العسقالني: عن أفمح أنو
مشيور فيوضحو ما سبق من كالم العراقي عند توجييو 

ليس بو بأس، مع قولو في رواية : رواية ابن معين
وقد جعل ابن حجر مرتبة صدوق بعد . ثقة: أخرى
-من قصر عن الدرجة الثالثة أي: ة الثقة فقالمرتب
أو . أو ال بأس بو. ليو اإلشارة بصدوقإو ،قميالً  -الثقة

. (ٜٙ)ليس بو بأس
: وخالصة أقوال النقاد تدور بين أربعة أقوال      
من نزل بو إلى الدركات وجعمو ممن يروي :  األول

. الموضوعات، وىذا بعيد جدًا، وقد رده العمماء
من نال منو بشيء من الجرح، ولو توجييو بما :  الثاني

. ال ينزل بو عن رتبة االحتجاج
 .من جعمو ثقة:  الثالث
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وىما . صدوق: من نزل بو قمياًل عن الثقة فقال:  الرابع
قريبان من بعضيما و الراجح أنو ثقة ال ينزل 

. عن رتبة الصدوق

حدٌث أفلح فً القوم الذٌن  :انًـــث الثــالمبح

 هـــوٌروحون قً لعنت ي سخط هللادون فــٌغ

. تخرٌج الحدٌث: المطلب األول

ىذا الحديث أخرجو اإلمام مسمم في صحيحو       
حدثنا ابن نمير، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا أفمح : "قائالً 

: بن سعيد، حدثنا عبداهلل بن رافع مولى أم سممة، قال
يوشك إن ": قال رسول اهلل : سمعت أبا ىريرة يقول

الت بك مدة أن ترى قومًا في أيدييم مثل أذناب البقر ط
. "يغدون في غضب اهلل، ويروحون في سخط اهلل

 
 
 

                                                                          
 
 
 
 

حدثنا عبيد اهلل بن سعيد وأبو بكر بن : وقال      
، قالوا حدثنا أبو عامر العقدينافع وعبد بن حميد 

فمح بن سعيد، حدثني عبد اهلل بن رافع مولى أحدثنا 
سمعت رسول : قال سمعت آبا ىريرة يقول ،أم سممة

إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى قومًا ": يقول اهلل 

يغدون في سخط اهلل ويروحون في لعنتو في أيدييم 
. (ٓٚ)"مثل أذناب البقر

والحاكم في  ،(ٔٚ)حمد في المسندأوأخرجو اإلمام       
والبييقي في شعب ، (ٕٚ)المستدرك عمى الصحيحين

 .(ٖٚ)اإليمان ثالثتيم من طريق أفمح بو نحوه
 
 
 
 

                                                                          
عبيداهلل بن سعيد                                                                                       

أبوبكر بن نافع                                                                                                                   
عبد بن حميد                                                                                                     

 

 
 
 

 النبي 

يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قومًا في " 
، أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب اهلل

. "ويروحون في سخط اهلل

أبو هريرة 

مسمم  ابن نمير أفمـح عبداهلل  زيـد 

 النبي 

ًا إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوم" 
يغدون في سخط اهلل ويروحون في لعنته في 

. " أيديهم مثل أذناب البقر

أبو هريرة 

مسمم 
أبو عامر أفمـح عبداهلل 

أبو عامر أفمـح عبداهلل أبو هريرة  النبي 



 ةمحمد طوالب ...........................................................أفلح بن سعٌد األنصاري وحدٌثه فً القوم الذٌن ٌغدون

العدد  ،د الثالثالمجل                                                          المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة
 م2007/ ه 1428، (1)

18 

 
زيد بن الحباب                                                                                                           

 
الحسن بن سفيان                                                                                                                   

                                                                       

اهلل              أبو بكر بن عبد                                                                                                                 
              

 :(٘ٚ)والشواهد (ٗٚ)المتابعات: المطلب الثانً
وقفت عمى متابعة قاصرة ألفمح بن سعيد عن       

. عبد اهلل بن رافع عن أبي ىريرة في جزء من الحديث
ولو ثالثة شواىد من حديث عبد اهلل بن عمرو       

ي اهلل بن العاص وأبي أمامة والنعمان بن بشير رضا
. عنيم
فأخرجيا اإلمام أحمد في المسند،  :أما المتابعة      

حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن سييل : قال
قال : بن أبي صالح، عن أبيو، عن أبي ىريرة قالا

ثم صنفان من أىل النار ال أراىما بعد، ": رسول اهلل 
نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت عمى رؤوسين 

مة البخت المائمة ال يرين الجنة وال يجدن مثل أسن
ريحيا، ورجال معيم أسواط كأذناب البقر يضربون بيا 

  .(ٙٚ)"الناس
واإلمام مسمم  ،(ٚٚ)وأخرجيا أيضا اإلمام احمد      

وابن حبان في  ،(ٜٚ)وأبو يعمي، (ٛٚ)في صحيحو
، (ٔٛ)، والراميرمزي في أمثال الحديث(ٓٛ)صحيحو

والطبراني في المعجم  ،(ٕٛ)والبييقي في السنن الكبرى
 .، كميم من طريق سييل بو نحوه(ٖٛ)األوسط
من حديث عبد اهلل بن  فاألول :الشواهدوأما       

عمرو بن العاص أخرجو ابن أبي شيبة في مصنفو 
حدثنا عبيد اهلل، عن شيبان، عن األعمش، عن : قال

إنا : سالم بن أبي الجعد، عن عبداهلل بن عمرو قال
قوم : اهلل المنزل صنفين في النارلنجد في كتاب 

يكونون في آخر الزمان معيم سياط كأذناب البقر 

يضربون بيا الناس عمى غير جرم، ال يدخمون 
بطونيم إال خبيثًا، ونساء كاسيات عاريات مائالت 

 .(ٗٛ)مميالت ال يدخمن الجنة، وال يجدن ريحيا
مامة أخرجو اإلمام إمن حديث أبي : والثاني      

بن حدثنا أبو سعيد، ثنا عبداهلل : ي المسند قالأحمد ف
 مامة ذكر أن رسول اهلل إسيار، أن أبا  بجير، ثنا

ثم يكون في ىذه األمة في آخر الزمان رجال، : قال
يخرج رجال من ىذه األمة في آخر الزمان : أو قال

معيم أسياط كأذناب البقر يغدون في سخط اهلل 
براني في وأخرجو الط. (٘ٛ)ويروحون في غضبو

والداني في  (ٚٛ)والمعجم الكبير (ٙٛ)المعجم األوسط
والحاكم في  (ٛٛ)في الفتن والمالحم السنن الواردة

. المستدرك كميم من طريق عبد اهلل بن بجير بو نحوه
وقال الحاكم ىذا حديث صحيح اإلسناد ولم 

 .(ٜٛ)يخرجاه
 . صحيح: وقال الذىبي      
 طريق الكبير منوأخرجو الطبراني في المعجم       

إسماعيل بن أبي عياش عن شرحبيل بن مسمم عن 
يكون آخر : يقول سمعت رسول اهلل : مامة قالأأبي 

ط يغدون في غضب اهلل ويروحون في رَ الزمان ُش 
 .(ٜٓ)سخط اهلل، فإياك أن تكون منيم

من حديث النعمان بن بشير أخرجو : والثالث      
ا يحيى بن حدثن: قال: ابن أبي شيبة في المصنف

إسحاق قال أخبرني يحيى بن أيوب عن أبي قبيل عن 
 ةابعثوا إلى أمل: يثيع عن النعمان بن بشير أنو قال

مو : فقال لو كعب األحبار. يذبون عن فساد األرض

الحاكم  أحمد 
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أن قوما يقال : ال تفعل، فإن ذلك في كتاب اهلل المنزل
ليم األممة يحممون بأيدييم سياطًا كأنيا أذناب البقر 

فال تكن أنت أول من يبعث . يحون ريح الجنةال ير
قال  ة؟ما األمل: فقمت أنا ليحيى. ففعل: قال. فييم

. (ٜٔ)الُشَرط: أنتم تسمونيم بالعراق
ويمحظ أن حديث سييل بن أبي صالح، عن       

ع قاصر لحديث أفمح بن باتأبيو، عن أبي ىريرة م
. عن أبي ىريرة ،عن عبد اهلل رافع ،سعيد

حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص فيو وأما       
وأما حديث أبي ُأمامة . شاىد لجزء من حديث أفمح
وكذا حديث النعمان بن . فيو شاىد تام لحديث أفمح

 .بشير
ولمزيد من اإليضاح ليذه المتابعات والشواىد       

  :انظر شجرات اإلسناد التالية

 
 
 

                 
      

 
 
 
 

 

 سيار         شرحبيل بن مسمم                                                                                                       
عبد اهلل بن رافع                                                                 

 عبد اهلل بن بجير         إسماعيل بن عياش           نصار                        شيخ من األ                            
                                                                                

أفمح بن سعيد    
المفضل    أبو سعيد      عمي بن عثمان      أبو الوليد            بشر بن                                                         

 
 

 أبو عامر العقدي         زيد بن حباب                                                     أحمد بن عمي    محمد بن يعقوب
                                       

مسدد           هشام بن عبد الممك        الحسن بن سفيان                                         
                         
 أبو بكر بن عبد اهلل                         

         ابن نمير                       عبد الممك الميموني                                                      
                                                                                             

يحيي بن محمد              ابن األعرابي                                                             

يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قومًا في "
أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب اهلل 

 "ويروحون في سخط اهلل
 النبي 

أبو هريرة 
 أبو أمامة

الحاكم 

أحمد                         

الطبراني                       
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عبد الوهاب بن أحمد    حيوة بن شريح                                                                         

أبو عبد اهلل الشيباني                                                  
أحمد بن محمد                                                                                                

 
                                                                                                                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
              

أبو صالح                       
 

أبي صالح سهيل بن                     
 
                                   شريك                           جرير                                                                                               زياد بن خيثمة                 

                                                           
 
بشر بن الوليد  الجفري  أسود بن عامر     زهير بن معاوية   

زهير بن حرب             إسحاق بن إبراهيم                                                             
                                                                                                                العجمي          

       
عبد اهلل األزدي                                                                                              

بن أبي سيبة                        أحمد                                    هدبه بن المنهال    عثمان          
 

زاهر بن نوح                                                                                                           

أحمد 

داهلل بن سعيد ـعبي
ع ـناف أبو بكر بن 

  دــد بن حميـعب

الداني مسمم 

الحاكم 

البيهقي 

الطبراني 

صنفان من أهل النار و أراهما بعد، "
نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت 

ورجال معهم أسواط كأذناب البقر ...
". يضربون بها الناس

 النبي 

مسمم  أحمد    

ابن حبان  
عثمان بن سعيد 
تميم بن محمد 

الحسن بن سفيان 

الطبراني 

بو يعمى أ

أبو هريرة 
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عبد اهلل بن أحمد                                                 

 
                                                                       

 

أبو النضر الفقية                                                                             
                                              

أبو عبد اهلل الحاكم                                                                            
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

والشاهد  الحكم على الحدٌث :المطلب الثالث

 :الحكم عمى الحديث: أووً 
صحيح عمى شرط الشيخين ولم : قال الحاكم      
  .ووافقو الذىبي -هوقد سبق مناقشت -(ٕٜ)يخرجاه
بل حديث : حبانوعقب الذىبي عمى قول ابن       

أي حديث سييل بن أبي   -أفمح صحيح غريب، وىذا
 .(ٖٜ)شاىد لمعناه –صالح 
 اق قولـبعد أن س ال ابن حجر في التيذيب ـوق      

 
 
 
 

ين هوالحديث في صحيح مسمم من الوج" :الذىبي السابق
فمستند ابن حبان في تضعيفو مردود، وقد غفل مع ذلك 

لثقات، وذىل ابن الجوزي فذكره في الطبقة الرابعة من ا
فأورد الحديث من الوجيين في الموضوعات، وىو من 

ّنو َقّمد فيو ابن حبان من غير إأقبح ما وقع لو، ف
 . (ٜٗ)"تأمل

البيهقي  

الرامهرمزي 

 النبي 

إنا لنجد في كتاب اهلل المنزل صنفين في "
ونساء كاسيات عاريات مائالت ....النار

 ".مميالت و يدخمن الجنة وويجدن ريحها

عبد اهلل بن عمرو 

الجعد  سالم بن أبي

األعمش 

شيبان 

عبيداهلل 

ابن أبي شيبة 
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وقد : وقال ابن حجر أيضا في القول المسدد      
 –أي غير الذىبي  -صححو من طريق افمح أيضا 
 من طريق سييل، عن هحالحاكم في المستدرك، وصحّ 

. (ٜ٘)أبيو، عن أبي ىريرة

 :الحكم عمى الشاهد: ثانياً 
 نرواه الحاكم طريق عبداهلل بن بجير، عن سيار، ع      

وقال ابن  (ٜٙ)أبي إمامة، وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه
ن ابن بجير لم يتفرد بو، وذكر متابعتو من طريق إ: حجر

إسماعيل بن أبي عياش عن شرحبيل بن مسمم عن أبي 
وىذا إسناد صحيح، ألن راويو إسماعيل بن : وقال ُأمامة

وروايتو  ين،وروايتو ىنا عن الشامي ،أبي عياش وىو شامي
.  (ٜٚ)عنيم قوية

 : المبحث الثالث

. أفلح بن سعٌد فً ضوء مروٌاته

كان أفمح بن سعيد مقاًل من الرواية، فما وقفت       
إال عمى سبعة أحاديث، فيو  -عدا الحديث السابق -لو
: قميل الحديث، ونحوه قول ابن معين: ما قال ابن سعدك

. يروي خمسة أحاديث

أخرجو اإلمام مسمم في صحيحو عن ابن : األّول      
ثالثتيم  معن الرقاشي وأبي بكر بن نافع وعبد بن حميد

 عن أفمح بن عن أبي عامر عبد الممك بن عمرو العقدي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يد متابعة لحديث القاسم بن عباس الياشمي عن عبد سع
 … -اهلل بن رافع مولى أم مسممة عن رسول اهلل 

وعطف المتن عميو قائاًل بنحو حديث بكير، عن القاسم 
 .بن عباسا

وحّدثني ُيوُنُس بن َعْبِد األْعمى : "قال مسمم      
، أخبرنا عبد اهلل بن وىب، أخبرني عم       -ٌروـالّصدفيُّ

 عّباس أّن ُبكيرًا حّدثو، عن القاسم بن -وىو ابن الحارث
 عن -َمولى أّم سممة  -، عن عبد اهلل بن رافع  الياشميّ 

 
 
 
 
 
 

ُكنُت َأسمُع الناس : أّنيا قالت أم سممة زوج الّنبي 
فمّما  يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول اهلل 
 رسول اهلل  كان يومًا من ذلك والجاريُة تمُشُطني َفسمعتُ 
إّنما : قالت. يقول أيُّيا الناس فقمُت لمجارية استأِخري َعّني

 النبي 

شير النعمان بن ب

يثيع 

أبو قبيل 

يحيى بن أيوب 

يحيى بن إسحاق 

ابن أبي شيبة 

إبعثوا إلى أممة يذبون عن فساد ""
قمت أنا ليحيى ما األممة قال ... األرض

 ".طرَر أنتم تسمونهم بالعراق الّش 
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إّني من الناس، فقال : َدعا الرجال ولم يدُع الّنساء، فقمتُ 
إّني لكم فرٌط عمى الحوض، فإّياي ال يأتينَّ : رسول اهلل 

، فأقولُ  (ٜٛ)أحدكم فُيَذبُّ عنِّي فيم : كما ُيذب الَبِعيُر الّضالُّ
.  ُسْحقاً : إّنك ال َتدري ما َأْحدثوا بعدك، فأقول: َفُيقال ىذا؟

قاشي وأبو بكر بن نافع وعبد        وحدثّني أبو معن الرَّ
وىو عبد الممك بن  -بُن ُحميٍد قالوا حدَّثنا أبو عامر

حدَّثنا أفمح بن سعيٍد، حّدثنا عبد اهلل بن رافع  -عمٍرو
يقول  لنبي كانت أم سممة ُتحّدث أّنيا سمعت ا: قال

أّييا الناُس، فقالت ِلماشَطِتيا : عمى الِمْنبر وىي تمتِشط
 .(ٜٜ)ُكّفي رْأسي بنحِو حديث ُبكيٍر عن القاسم بن عباس

وأخرجو اإلمام أحمد في المسند عن أبي عامر       
. (ٓٓٔ)العقدي عن أفمح بو نحوه

: أخرجو اإلمام النسائي في سننو قال: الثّاني      
: حّدثنا زيد بن الُحباِب، قال: بن عبد اهلل قال أخبرنا عبدة"

حّدثنا ُبريدُة بن ُسفيان بن َفْروة : حّدثنا أفمح بن سعيد قال
األسممّي، عن ُغالم ِلّجّده يقال لو مسعوٌد، فقال مّر بي 

يا مسعود أْئِت  :وأبو بكر فقال لي أبو بكر رسول اهلل 
لى بعيٍر ويبعُث فقل لو يحممنا ع -َيْعني َمْواله -أبا تميم

إلينا بزاٍد ودليل يدلنا، فجئُت إلى موالي فأخبرُتو، فبعث 
من َلَبن، فجعمت آخُذ بيم في  (ٔٓٔ)معي ببعيٍر وَوطبٍ 

 وحضرت الّصالة، فقام رسول اهلل  إخفاء الطريق،
وقد عرفت اإلسالم وأنا  -ُيصّمي، وقام أبو بكر عن يميِنوِ 

في صدِر  َع رسول اهلل فجئُت فقْمُت َخْمَفُيما فدف -معيما
 .أبي بكر فُقْمنا خمَفوُ 

الرحمن ُبريدُة ىذا ليس بالقويِّ في  قال أبوعبد      
. (ٕٓٔ)"الحديث
ن ـع (ٖٓٔ)رىـي الطبقات الكبـد فـوأخرجو ابن سع      
عن أفمح بو  ،-متروك وىو –واقديـمر الـن عـد بـمحم
في  ، وابن قانع(ٗٓٔ)والبخاري في التاريخ الكبير. مطوالً 
، (ٙٓٔ)، والطبراني في المعجم الكبير(٘ٓٔ)الصحابة معجم

 ، وابن عبد البر في(ٚٓٔ)وابن عدي في الكامل
، كميم من طريق زيد بن الحباب، عن (ٛٓٔ)االستيعاب

 .أفمح بو مثمو

تعظيم قدر "أخرجو اإلمام المروزي في : الثالث      
حّدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، :"قال" الصالة

سمعت محمد بن كعب القرظي : أفمح بن سعيد قالأنا 
الصموات الخمس، : قال بمغنا أن النبي : يقول

والجمعة، إلى الجمعة كفارات لما بينين ما اجتنبت 
ِإن : وىذا في القرآن: قال محمد بن كعب. الكبائر

َوُنْدِخْمُكم  َتْجَتِنُبوْا َكَبآِئَر َما تُْنَيْوَن َعْنُو ُنَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكمْ 
ْدَخاًل َكِريًما .  (ٜٓٔ)مُّ

: قال" سننو"أخرجو اإلمام الدارقطني في : الرابع      
نا محمد بن عمرو، نا أحمد بن الخميل، ثنا الواقدي، نا "

أفمح بن سعيد المزني، عن أبي بكر بن عبد اهلل بن أبي 
ثم أسيم رسول : أحمد، أنو سمع جابر بن عبد اهلل يقول

 .(ٓٔٔ)"لفرس سيمين ولصاحبو سيماً ل اهلل 
" سننو"أخرجو اإلمام الدارقطني في : الخامس      

حدثنا الحسين بن إسماعيل، نا عبد اهلل بن شبيب، " :قال
حدثني إبراىيم بن المنذر، حدثني عبد العزيز بن 

عمران، حدثني أفمح بن سعيد، عن محمد بن كعب، عن 
زة يوم أحد لحم ثم أمر رسول اهلل : بن عباس قالا

فييئ لمقبمة، ثم كبر عميو سبعًا، ثم جمع إليو الشيداء 
 وقد كان رسول اهلل: قال. حتى صمى عميو سبعين صالة

 لئن ظفرت بقريش : حين رأى حمزة وقد ُمثل بو قال
ن عاقبتم : ألمثمن بثالثين منيم، فأنزل اهلل تعالى وا 

مران عبد العزيز بن ع. فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بو اآلية
 .(ٔٔٔ)ضعيف
من طريق إبراىيم  (ٕٔٔ)وأخرجو المحاممي في أماليو      

 .بن المنذر، عن عبد العزيز بن عمران بو مثمو
 (ٖٔٔ)أخرجو اإلمام الحاكم في المستدرك: السادس      

لما أراد الخروج  من طريق الواقدي عنو أن رسول اهلل 
إلى بدر خّمف عاصم بن عدي عمى قباء وأىل العالية 

شيء بمغو عنيم، فضرب لو بسيِم رجٍل وأجره فكان كمن ل
 .شيدىا
ذكر ابن حجر في اإلصابة حديثًا في : السابع      

مغازي الواقدي عن أفمح بن سعيد، عن بشير بن محمد 
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بن عبد اهلل بن زيد، أن أسامة بن زيد قتل نييك بن ا
مرداس بعد أن أسمم، فالمو بشير بن سعد لومًا شديدًا، 

: ما قاليا إال متعّوذًا، فقال: فقال. ه رسول اهلل ثم الم
 .فيال شققت عن قمبو

وىو خطأ فإنو مقموب، قمبو بعض : قال ابن حجر      
نما ىو مرداس بن نييك وقد تقدم في الميم  الرواة، وا 

 .عمى الصواب
وما  -رحمو اهلل -ىذه أحاديث أفمح بن سعيد : قمت      

نما كان انتقد منيا لم يكن االنتقاد  : موجيًا إليو وا 
كما في  -بريدة بن فروة األسممي -إّما بسبب شيخو -ٔ

. وبريدة ليس بالقوي في الحديث حديث واحد لمنسائي
ّما بسبب تمميذه -ٕ : كما في ثالثة أحاديث -الواقدي -وا 

واحد عند الدارقطني، وآخر عند الحاكم، والثالث 
 .و الواقدي متروك عند ابن حجر

ّما بسبب تممي -ٖ كما في  -عبد العزيز بن عمران -ذهوا 
  .، وعبد العزيز متروكحديث واحد عند الدارقطني

 الخاتمة

 :ىذا البحث إلى عدة نتائج أىميا خالل توصمت من      
وجوب التأني في فيم أقوال أئمة الجرح والتعديل  -ٔ

 . اوتوجييو اعند دراستو

في القوم الذين  "لم لحديث أفمح ـة إخراج مسـصح -ٕ
في األصول، وصحة  ":يغدون في غضب اهلل 

 .منيجية مسمم
النقاد ألفمح بن سعيد األنصاري  ورهمتوثيق ج -ٖ

. وتصحيحيم لحديثو
 .أن أفمح بن سعيد كان مقاًل من رواية األحاديث -ٗ
مجانبة ابن حبان ومن تبعو الصواب في تضعيف  -٘

في القوم الذين يغدون في  أفمح بن سعيد ورد حديثو
 .…غضب اهلل

لم يتفرد أفمح بن سعيد في رواية ىذا الحديث فمو  -ٙ
 .متابع صحيح

 .بو من قوة بيا زيادة عمى ما ىلمحديث شواىد يتقو -ٚ

: الهوامش
                                              

 /ىٜٚ٘ توفي)عبد الرحمن بن عمي بن الجوزي  (ٔ)
محمود .د: دراسة وتحقيق ، الموضوعات،(مٕٔٓٔ
، (ٖط) م ٖٕٓٓة، أبو ظبي، مؤسسة النداء، القيسي

. ٖٔ٘و ٕٔ٘، صٖج
، المسند (م٘٘ٛ/ىٕٔٗتوفي )أحمد بن محمد بن حنبل  (ٕ)

  .ٖٕٖ، ٖٛٓ، صٕمصر، مؤسسة قرطبة، ج
، (مٜ٘ٙ/ىٖٗ٘توفي )محمد بن حبان البستي  (ٖ)

محمود إبراىيم زايد حمب دار : وحون، تحقيقرالمج
وصفة نعيميا  ، كتاب الجنةٙٚٔ، صٔ، جٔ، طالوعي

 .ونرابوأىميا، باب النار يدخميا الج
أحمد، بيروت،  شرف الدين: ، الثقات تحقيقابن حبان (ٗ)

. ٖٗٔ، صٛ، ج(ٔط)م ٜ٘ٚٔدار الفكر، 
، صحيح مسمم، (م٘ٚٛ/ىٕٔٙتوفي )مسمم بن الحجاج  (٘)

محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء : تحقيق
 .ٖٜٕٔ، صٗالتراث، ج

 /ىٖٕٓ توفي)محمد بن سعد  :هونسب هاسم انظر في (ٙ)
زياد : ، تحقيقم، الطبقات الكبرى القسم المتمّ (م٘ٗٛ

مكتبة العموم والحكم،  المدينة المنورة، محمد منصور،
البخاري، محمد بن إسماعيل  .ٕٛٗ، صٔج ،ىٛٓٗٔ

، التاريخ الكبير، (مٓٚٛ/ىٕٙ٘توفي )البخاري 
 . ٕ٘، صٕج ىاشم الندوي، بيروت، دار الفكر،:تحقيق
، (مٗ٘ٛ /ىٕٓٗتوفي )ة بن خياط العصفري فخمي

أكرم ضياء العمري، الرياض، دار . تحقيق د :الطبقات
 .ٖٕٚص ،(ٕط)م ٕٜٛٔطيبة 

 /ىٛٗٚتوفي )محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي  (ٚ)
محمد صالح : ، تحقيقى، المقتنى في سرد الكن(مٖٚٗٔ

سالمية، المراد، المدينة المنورة، مطابع الجامعة اإل
 .ٛٗ، صٕ، ج(ٔط)ى ٛٓٗٔ

نسبة إلى  ،ٕٛٗ، صٔج، الطبقات الكبرى، ابن سعد (ٛ)
 .ينة وىي نسبة والءزقبيمة م

موضع قرب المدينة المنورة نزلو  :باء وىينسبة إلى قُ  (ٜ)
وفيو مسجد قباء  ،أول مقدمو المدينة الرسول 
/ ىٕٙٙتوفي )نظر ياقوت الحموي ا .المشيور
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، ٗبيروت، دار الفكر، ج ،بمدانمعجم ال ،(مٕٕٗٔ
 .ٕٖٓ-ٖٔٓص

، (مٛٗٗٔ/ىٕ٘ٛتوفي )أحمد بن عمى بن حجر  (ٓٔ)
 ،أبو األشبال الباكستاني: تقريب التيذيب، تحقيق

 .ٗٓ٘، السعودية دار العاصمة، ص(ٔط)ى ٙٔٗٔ
 .ٙٙٔص المصدر السابق، (ٔٔ)
ابن حجر، تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة،  (ٕٔ)

، بيروت، دار الكتاب إمداد الحقكرام اهلل إ .د: تحقيق
 .ٗ٘ٔ، ص(ٔط)العربي، 

 .لم أقف لو عمى ترجمة (ٖٔ)
 .ٜٔٛص التقريب،، ابن حجر (ٗٔ)
 .ترجمةعمى لم أقف لو  (٘ٔ)
 .ٕٔٗص، التقريب ،بن حجرا (ٙٔ)
 ،(م٘ٚٔٔ/ىٔٚ٘توفي )عمي بن الحسن بن عساكر  (ٚٔ)

ت، عمر بن غرامة، بيرو: تحقيق تاريخ مدينة دمشق،
 ،بن حجرا .ٖٖٓص ،ٓٔجم، ٜٜ٘ٔدار الفكر، 

 .ٕٙٛص، التقريب
توفي )انظر يوسف بن عبد الرحمن المزي  (ٛٔ)

 ، تيذيب الكمال في أسماء الرجال،(مٖٔٗٔ/ىٕٗٚ
م، ٕٜٜٔعواد، بيروت، مؤسسة الرسالة  بشار: تحقيق

وأما بشير ابن محمد وعاصم . ٕٖٗ، صٕٖ، ج(ٔط)
 .اديثوبن عمر فوقفت عمييم من خالل أح

 .ٕٛٙص، ابن حجر، التقريب (ٜٔ)
 .ٖٔ٘ص المصدر السابق، (ٕٓ)
 .ٓٗ٘ص المصدر السابق، (ٕٔ)
 .٘ٔٗ، صٗٔٗص  المصدر السابق، (ٕٕ)
 .لم أقف لو عمى ترجمة (ٖٕ)
 .ٕ٘ٙص التقريب، ،ابن حجر (ٕٗ)
 .لم اقف لو عمى ترجمة (ٕ٘)
 .ٕٛٛص التقريب، ابن حجر، (ٕٙ)
 .ٖٚٚالمصدر السابق، ص (ٕٚ)
. ٕٛٗ، صٔالطبقات، القسم المتمم، ج ،سعدابن  (ٕٛ)

 .ٖٕٚخميفة بن خياط، الطبقات، ص
 .ٙٚٔالمجروحون، ص ،ابن حبان (ٜٕ)
 /ى٘ٓٗتوفي ) النيسابوري الحاكممحمد بن عبد اهلل  (ٖٓ)

ربيع  :المدخل إلى الصحيح، تحقيق ،(مٗٔٓٔ

 

، (ٔط)ى ٗٓٗٔالمدخمي، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
 .ٕٕٔ-ٕٔٔص

 .ٖٔ٘-ٕٔ٘ص، الموضوعات ،ابن الجوزي (ٖٔ)
 ،(مٖٜٗ /ىٕٕٖتوفي )محمد بن عمر العقيمي  (ٕٖ)

عبد المعطي قمعجي، بيروت، : تحقيق ،الضعفاء الكبير
 .ٕ٘ٔ، صٔ، ج(ٔط)م ٜٗٛٔدار الكتب العممية، 

 .ٖٗٔ، صٛ، جالثقات ،ابن حبان (ٖٖ)
 .ٙٚٔص ،المجروحون ،ابن حبان (ٖٗ)
عمي : ال، تحقيقفي نقد الرج ميزان االعتدال ،الذىبي (ٖ٘)

 ،ٔبن محمد وآخرون، بيروت، دار الكتب العممية، ط
شتمو وعابو ووقع ومعنى َقّصَب أي . ٓٗٗ، صٔج
محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، بيروت، .فيو

 .ٚٚٙ، صٔ، جٔدار صادر، ط
. ٙٚٔص ،ابن حبان، المجروحون (ٖٙ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ، صالصحيح ىلإالمدخل  ،الحاكم (ٖٚ)
مصطفى : المستدرك عمى الصحيحين، تحقيق ،الحاكم (ٖٛ)

 الكتب ، بيروت، دار(ٔط)م، ٜٜٓٔعبد القادر عطا، 
 .ٕٛٗ، صٗالعممية، ج

: ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ترقيم (ٜٖ)
م، ٖٜٚٔمحمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار المعرفة، 

 .ٖٖٚ، صٔج
لقاىرة، ابن حجر، القول المسدد في الذب عن المسند، ا (ٓٗ)

 .ٖٖ-ٕٖ، صٔ، ج(ٔط)ى ٔٓٗٔمكتبة ابن تيمية، 
رد،  ـب الـكمم فييم بما ال يوجـالذىبي، الرواة المت (ٔٗ)

محمد إبراىيم الموصمي، بيروت، دار البشائر : تحقيق
 .ٖٖ-ٕٖ، صٔ، ج(ٔط)م ٕٜٜٔاإلسالمية، 

الشيخ : في نقد الرجال، تحقيق دالالذىبي، ميزان االعت (ٕٗ)
بيروت، دار الكتب العممية، عمي محمد معوض، 

 .ٓٗٗ، ص(ٔط)م، ٜٜ٘ٔ
 .ٖٖ-ٕٖالقول المسدد، ص ابن حجر، (ٖٗ)
 .ٕٖٔ، صٔتيذيب التيذيب، ج ،ابن حجر (ٗٗ)
، (مٖٖٜ/ىٕٖٔتوفي )عبد الرحمن بن أبي حاتم  (٘ٗ)

الجرح والتعديل، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 
ونقمي لكالم أبي : قمت. ٖٜٔ، صٚ، ج(ٔط)م ٕٜ٘ٔ

تم في محمد بن إسحاق لمتوضيح ال لمتسميم بأن ابن حا
 إسحاق ضعيف
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سير أعالم النبالء، تحقيق الشيخ شعيب ، الذىبي (ٙٗ)
، (ٜط)، ىٖٔٗٔاألرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

. ٖٙ، صٚج
 .ٖٜٔابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ص (ٚٗ)
حكي الذىبي في السير، و .ٖٜٔالمصدر السابق، ص (ٛٗ)

أن نقل النصين السابقين أن اإلمام أحمد  ، بعدٙٗص
.  ابن اسحق أحب إلي من موسى بن عبيدة :أيضا قال

: انظر. ليس ىو بحجة :ومع ىذا التفضيل قال: قمت 
. ٙٗالسير، ص

وىذا جرح خاص يفسره ما قالو أبو العباس بن  :قمت 
تَّبع كان أبي يَ : سمعت عبد اهلل بن احمد بن حنبل: عقدة

ويخرجو ، بالعمو والنزول اً ق، فيكتبو كثيرحديث ابن إسحا
يحتج بو؟ : قيل لو. قط هوما رأيتو اتقى حديث، في المسند

 .ٙٗالسير، ص: انظر .نلم يكن يحتج بو في السن :قال
بذي بابن ربن عبيدة ال ىفظير جمّيًا أن مقارنة موس: قمت

( المغازي والسير)إسحاق ىي في ىذا الباب بخصوصو 
 .فييا إال اً ألنو ضعيف مطمق

 .ٕٖٗ، صٕالجرح والتعديل، ج ،حاتمأبي ابن  (ٜٗ)
 .ٕٖٗ، صٕالمصدر السابق، ج (ٓ٘)
، ٔابن سعد، القسم المتمم لمطبقات الكبرى، ج (ٔ٘)

. ٕٖٗ، صٖوالمزي، تيذيب الكمال، ج. ٕٛٗص
، تاريخ يحيى بن (مٛٗٛ/ىٖٖٕتوفي )يحيى بن معين 
ي، أحمد محمد نور سيف، رواية الدور: معين، تحقيق

، (ٔط)م ٜٜٚٔمكة المكرمة، مركز البحث العممي، 
وابن حجر، . ٕٖٗ، صٖوالمزي، تيذيب الكمال، ج

 .ٕٖٔ، صٔالتيذيب، ج
، سؤاالت أبي داوود (مٛٛٛ /ىٕ٘ٚ)اآلجري  (ٕ٘)

زياد محمد : ل، تحقيقبالسجستاني ألحمد بن حن
ى ٗٔٗٔمنصور، المدينة المنورة، مكتبة العموم والحكم، 

 .ٜٓٔ، ص(ٔط)
: وقال. ٕٖٗ، صٕالجرح والتعديل، ج، ابن أبي حاتم (ٖ٘)

، ٔونقل الذىبي عنو في الميزان ج. شيخ صالح الحديث
. صالح الحديث فقط ٔٗٗص

، الذىبي. ٕٖٗ، صٖتيذيب الكمال، ج ،انظر المزي (ٗ٘)
. ٓٗٗ، صٔميزان االعتدال، ج

. ٖٗٔ، صٛ، جالثقات ،ابن حبان (٘٘)

 

. ٔٚ، صبما ال يوجب الرد الرواة المتكمم فييم ،الذىبي (ٙ٘)
 .ٕٖالقول المسدد، ص ،ابن حجر (ٚ٘)
. ٕ٘ٔص ،ابن حجر، التقريب (ٛ٘)
عموم  ،(مٕ٘ٗٔ /ىٖٗٙتوفي )عثمان بن عبد الرحيم  (ٜ٘)

الحديث مطبوع مع التقييد واإليضاح لمعراقي، عمق 
محمد راغب الطباخ، مؤسسة الكتب الثقافية، : عميو
. ٖٗٔص

 /ىٙٓٛتوفي )العراقي  عبد الرحيم بن الحسين (ٓٙ)
، شرح األلفية المسمى بالتبصرة والتذكرة مطبوع (مٖٓٗٔ

 .ٚ، صٕج مع فتح الباقي عمى ألفية العراقي،
أبو غده، تعميقاتو عمى كتاب قواعد في  عبد الفتاح (ٔٙ)

 .ٕٓ٘عموم الحديث لمتيانوي، ص
 ،مباحث في عمم الجرح والتعديل ،انظر قاسم عمي سعد (ٕٙ)

 .ٖٚص
 :لك قولو فيمن ذ (ٖٙ)

إبراىيم بن الحسن بن الييثم الخثعمي ثقة، وقال أيضًا ال  -ٔ
. بأس بو

 .إبراىيم بن أبي عبمة العقيمي ثقة، وقال أيضًا ال بأس بو -ٕ

إسحاق بن موسى بن عبد اهلل الخطمي ثقة، وقال أيضًا  -ٖ
 .ال بأس بو

 .إسماعيل بن مسمم المكي ثقة، وقال أيضًا ال بأس بو -ٗ
قاسم عمي سعد، منيج اإلمام النسائي في . د :نظرا

، (ٔط)م ٕٕٓٓ، دار البحوث، ٔالجرح والتعديل، دبي 
. ٕٙٛ-ٕ٘ٛ، ٕٕٙ، ٕٓٔ-ٔٓٔ، ٔٛ-ٓٛص

: تيةآلااجم ترمن ذلك ال (ٗٙ)
صالح الحديث، وقال : قال أبو حاتم: افريعحيي بن ىانئ الم -ٔ

 .قة، وقال أحمد ثقةث: قة، وقال ابن معينث :أبو زرعة
. صالح الحديث :متقال أبو حا: يخعلحسن بن الحكم النا -ٕ

 .حمد ثقةأوقال . ثقة :وقال ابن معين
ىو صالح  :قال أبو حاتم: الحسن بن مسمم المكي -ٖ

. ثقة: وقال ابن معين. الحديث، وقال أبو زرعة ثقة
وقال أحمد . صالح الحديث :حاتم أبو حجاج األسود، قال -ٗ

 .ثقة

وقال . صالح الحديث :أبو حاتم قال ،إسحاق بن حازم -٘
 .وقال احمد ثقة. ابن معين ثقة
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ثقة، صالح : قال أبو حاتم: أيوب بن عائذ الطائي -ٙ
 .قال ابن معين ثقة. الحديث، صدوق

صدوق ثقة  :قال أبو حاتم: سميمان بن فيروز الشيباني -ٚ
 :صالح الحديث، قال ابن معين ثقة، وقال الجوزجاني

ىو  :عجبو حديث الشيباني ويقولحمد بن حنبل يأ رأيت
 .أىل أن ال تدع لو شيئاً 

ال بأس بو صالح  :قال أبو حاتم: سديمحمد بن قيس األ -ٛ
ثقة ال يشك فيو، وقال ابن معين  :قال أحمد .الحديث

قاسم عمى .ىناك أمثمة أخرى ذكرىا د .ثقة :وابن المديني
 ،، مباحث في عمم الجرح والتعديلفي كتابو القيم سعد
قاسم عمي سعد في كتابة . انظر دو. ٖٚ، صٗٔص

القيم أيضا، منيج اإلمام أبي عبد الرحمن النسائي في 
  .ٕٔٓ، صٔالجرح والتعديل، ج

 :من ذلك (٘ٙ)
 .قال أبو حاتم صالح الحديث: التميمي مجبمة بن سحي-ٔ

. ثقة: حمدأوقال . ثقة :وقال ابن معين ،ثقة :وقال مرة
. وسفيان ةشعب هووثق

صالح : قال أبو حاتم :بن حبيب البصري سفيان -ٕ
عمم الناس أثقة صدوق وكان : وقال أيضا الحديث،
وقال عمرو بن عمي . بن أبي عروبةا. هبحديث
قاسم عمي سعد، مباحث في عمم . د. ثقة :رفييالص

منيج اإلمام أبي عبد و، ٔٗ-ٓٗص ،الجرح والتعديل
 .ٕٔٓ، صٔالرحمن النسائي في الجرح والتعديل، ج

 .ٓٔالذىبي، الرواة الثقات، ص (ٙٙ)
ان الوىم  ـبي،  ابن القطاند ـن عمي بن محمـأبو الحس (ٚٙ)

الحسين آيت : تحقيقىام الواقعين في كتاب األحكام، يواإل
. ٜٖ٘، صٖج م،ٜٜٚٔ، دار طيبة، ، الرياضسعيد

 .ٓٛابن حجر، التقريب، ص (ٛٙ)
، كتاب الجنة وصفة ٖٜٕٔ، صٗ، جالصحيح م،مسل (ٜٙ)

 .وأىميا، باب النار يدخميا الجباروننعيميا 
 .ٖٕٖ، ٖٛٓج، صٕ، المسند، أحمد (ٓٚ)
 .ٕٛٗ، صٗج، المستدرك ،الحاكم (ٔٚ)
، (مٙٙٓٔ /ىٛ٘ٗتوفي )أحمد بن الحسين البييقي  (ٕٚ)

 محمد السعيد بسيوني زغمول، :شعب اإليمان، تحقيق
 (.ٔط)ى ٓٔٗٔدار الكتب العممية، بيروت، 

 

وىو أن يشارك  -بكسر الباء ةعجمع متابِ : المتاِبعات (ٖٚ)
الراوي راويًا آخر في رواية حديثو عن شيخو، أو ممن 

 .فوقو من المشايخ دون الصحابي

فإذا كانت . متابعة تامة، ومتابعة قاصرة: وىو قسمان 
ذا كانت لشيخ . لمراوي عن شيخو فيي المتابعة التامة وا 

الراوي فمن فوقو فيي المتابعة القاصرة، وكمما بعدت 
وقد يطمق المتابعة عمى . المتابعة عن الراوي كانت أنقص

. ميثعال.د. الشاىد وبالعكس ألن الغرض منيما التقوية
، ٜٙٔعبدالعزيز بن عبد الرحمن، دراسة األسانيد ص

عبد . ود .الرياض. م مكتبة أضواء السمفٜٜٜٔ، ٔط
الرزاق أبو البصل، الواضح في فن التخريج ودراسة 

األردن، الدار العالمية . م، عمانٜٜٜٔ، ٔاألسانيد، ط
 .ٖٕٙ -ٕٕٙلمنشر والتوزيع، ص

جمع شاىد وىو حديث يروى عن : الشواىد اصطالحاً  (ٗٚ)
كانت أصحابي موافقًا لما رواه صحابي آخر سواء 

م، دراسة يثعال.انظر د. الموافقة لو بالمفظ أم المعنى
عبد الرزاق، الواضح في فن . د. ٓٚٔاألسانيد، ص

 .ٕٗٚ-ٖٕٚصالتخريج، 
 .ٓٗٗ، ٖٙ٘، ص٘، جالمسند ،أحمد (٘ٚ)
 .المصدر السابق (ٙٚ)
 .ٕٜٕٔ، صٕالصحيح، ج ،مسمم (ٚٚ)
 /ىٖٚٓتوفي )أحمد بن عمي بن المثنى أبو يعمي  (ٛٚ)

حسين سميم أسد، دمشق، دار  :، المسند، تحقيق(مٜٜٔ
 .ٙٗ، صٕٔ، ج(ٔط)م، ٜٗٛٔالمأمون لمتراث، 

 شعيب: بمبان، تحقيقالصحيح بترتيب ابن  ،ابن حبان (ٜٚ)
،  (ٕط)م، ٖٜٜٔاألرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 .ٓٓ٘، صٙٔج
توفي )الراميرمزي  نأبو الحسن بن عبد الرحم (ٓٛ)

أمة الكريم : ، أمثال الحديث، تحقيق(مٜٙٚ/ىٖ٘ٙ
 .ٚٗٔتركيا، المكتبة اإلسالمية، ص -القرشية استنبول

د القادر محمد عب: السنن الكبرى، تحقيق ،البييقي (ٔٛ)
 .ٖٕٗ، صٕم، جٜٜٗٔعطا، مكة مكتبة دار الباز، 

، المعجم (مٜٔٚ/ىٖٓٙتوفي )سميمان بن أحمد الطبراني  (ٕٛ)
، ٕٕ٘، صٕطارق بن عوض اهلل، ج: األوسط، تحقيق

 .ٓٛ، صٙ، جى٘ٔٗٔ ،القاىرة، دار الحرمين
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، (مٜٗٛ/ىٖٕ٘توفي )عبداهلل بن محمد ابن أبي شيبة  (ٖٛ)
الحوت، الرياض، مكتبة الرشيد، المصنف، تحقيق كمال 

 .ٖٓ٘، صٚ، ج(ٔط)ى ٜٓٗٔ
 .ٕٓ٘، ص٘، جالمسند ،أحمد (ٗٛ)
 .ٕٛٓ، صٚج ،المعجم األوسط ،الطبراني (٘ٛ)
الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق حمدي السمفي،  (ٙٛ)

، (ٕط)م ٖٜٛٔالمدينة المنورة، مكتبة العموم والحكم، 
 .ٕٚ٘، صٛج

، (مٕ٘ٓٔ /ىٗٗٗ توفي)عثمان بن سعيد الداني  (ٚٛ)
ضياء اهلل : السنن الواردة في الفتن والمالحم، تحقيق
 ،(ٔط)ى ٙٔٗٔالمباركفوري، الرياض دار العاصمة، 

 .ٚٗٛ، صٗج
 .ٖٛٗ، صٗالمستدرك عمى الصحيحين، ج ،الحاكم (ٛٛ)
 .ٜٖٔٙٔ، صٛالطبراني، المعجم الكبير، ج (ٜٛ)
 .ٖٓ٘، صٚابن أبي شيبة، المصنف، ج (ٜٓ)
 .ٕٛٗ، صٗمستدرك، جالحاكم، ال (ٜٔ)
 .ٓٗٗ، صٔ، جلميزان االعتدا ،الذىبي (ٕٜ)
 .ٕٖٔ، صٔالتيذيب،ج ،ابن حجر (ٖٜ)
 .ٕٖالقول المسدد، ص ،ابن حجر (ٜٗ)
 .ٖٛٗ، صٗج ،المستدرك عمى الصحيحين ،الحاكم (ٜ٘)
 .ٕٖابن حجر، القول المسدد، ص (ٜٙ)
مسمم، الصحيح، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض  (ٜٚ)

 .ٜ٘ٚٔ، صٗه، جوصحابت نبينا 
. يدفع ويمنع وأصل الذب الطرد أي: فيذب عني (ٜٛ)

 .ٕٛٙالقاضي عياض، مشارق األنوار، ص
 كفي رأسي)ومعنى . ٜٕٚ، صٙأحمد، المسند، ج (ٜٜ)

ض ـبعضو إلى بع رهـشعبالكاف أي اجمعيو وضمي 
 .ٛ٘، ص٘ٔقوليا كما قال النووي في شرح مسمم، ج

موقف اإلمام إذا : بابكتاب اإلمامة : السنن: النسائي (ٓٓٔ)
والسنن الكبرى، كتاب . ٜٔٗ، صٔكانوا ثالثة ج

 .ٕ٘ٛ، صٔاإلمامة والجماعة، باب موقف اإلمام، ج
سقاء المبن وفي الصحاح سقاء المبن  الوطب: وطب (ٔٓٔ)

فما فوقو والجمع أوطب و  الجذعخاصة وىو جمد 
 .ٜٚٚ، صٔأوطاب، ابن منظور، لسان العرب، ج

 .ٖٔٔ، صٗات الكبرى، جابن سعد، الطبق (ٕٓٔ)
 .ٕٕٗ، صٚالبخاري، التاريخ الكبير، ج (ٖٓٔ)

 

معجم  ،(مٕٜٙ /ىٖٔ٘توفي ) عبد الباقي بن قانع (ٗٓٔ)
، مكتبة الغرباء ىٛٔٗٔ، ٔ، طٗٙ، صٖالصحابة، ج

. األثرية، المدينة المنورة، تحقيق صالح بن سالم المسراتي
 .ٖٖٓ، صٕٓالمعجم الكبير، ج: الطبراني (٘ٓٔ)
، (مٜٙٚ /ىٖ٘ٙتوفي ) الجرجاني بن عدي عبد اهلل (ٙٓٔ)

يحيى مختار الغزاوي، : الكامل في الضعفاء، تحقيق
 .ٔٙ، صٕ، ج(ٖط) ىٜٓٗٔبيروت، دار الفكر، 

 /ىٖٙٗتوفي )يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر  (ٚٓٔ)
: ، االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيق(مٓٚٓٔ

ى ٕٔٗٔعمى محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل، 
 .ٜٖٗٔ، صٖ، ج(ٔط)

، (مٜٚٓ /ىٜٕٗتوفي )محمد بن نصر المروزي  (ٛٓٔ)
عبد الرحمن الفريوائي، . د: تعظيم قدر الصالة، تحقيق

. ٚٗٔ، ص(ٔط)ى ٙٓٗٔالمدينة المنورة، مكتبة الدر، 
، (مٜٜ٘ /ىٖ٘ٛتوفي ) عمي بن عمر الدارقطني (ٜٓٔ)

م، بيروت، ٜٜٙٔعبد اهلل ىاشم يماني، : السنن، تحقيق
 .ٔٔٔ، صٗة، كتاب السير، جدار المعرف

 .كتاب السير. ٙٔٔ، صٗالمصدر السابق، ج (ٓٔٔ)
 /ىٖٖٓتوفي )الحسين بن إسماعيل المحاممي  (ٔٔٔ)

إبراىيم القيسي،، الدمام، . د: األمالي، تحقيق( مٜٔٗ
 .ٕٛٔ، ص(ٔط)ى ٕٔٗٔدار ابن القيم، 

، كتاب المناقب، ٜٔٗ، صٖالحاكم، المستدرك، ج (ٕٔٔ)
 .عديذكر فضائل عاصم بن 

: ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيق (ٖٔٔ)
ى ٕٔٗٔ -عمي محمد البجاوي، بيروت، دار الجيل

 .ٗٔ٘، صٙ، ج(ٔط)


