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 ٖالباب 
 القدر ليلةب قةادلتعل األحاديث ختريج دراسة

 األحاديث  ومنت سند ٖ.ٔ
 كثّب ليلة القدررمضاف ابب فضيلة ب وكتاب ُب الكاندىلوم زكراي دمحمالشيخ  ا٤بؤلفذكر 

. كىي كما فضائل األعماؿكتاب األحاديث ا٤بتعلقة من  أربعة الباحث ٰبدد ُب ٕبثو  كلكن أحاديث

 :يلي

ـى  مىنٍ : كىسىلامى  عىلىٍيوً  هللاي  سوؿر  قاؿ ،قاؿهنع هللا يضر  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  .ُ ، ًإٲبىاانن  القىٍدرً  لىيػٍلىةى  قىا  كىاٍحًتسىاابن

ـى  مىا لىوي  غيًفرى    ِٗ.ذىنًٍبوً  ًمنٍ  تػىقىدا

عن أنس هنع هللا يضر قاؿ دخل رمضاف فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اف ىذا الشهر قد حضركم كفيو  .ِ

.ليلة خّب من الف شهر من حرمها فقد ح   َّـر ا٣بّب كلو كالٰبـر خّبىا اال ٧برـك
 

 الًوٍتًر، ُب  القىٍدرً  لىيػٍلىةى  ٙبىىراٍكا كىسىلامى  عىلىٍيوً  هللاي  صىلاى اّللاً  رىسيوؿى  اهنع هللا يضر قالت قاؿ عىاًئشىةى  عىنٍ  .ّ

  ُّ.رىمىضىافى  ًمنٍ  األىكىاًخرً  العىٍشرً  ًمنى 

 أىقيوؿي  مىا القىٍدرً  لىيػٍلىةي  لىيػٍلىةو  أىم   عىًلٍمتي  ًإفٍ  أىرىأىٍيتى  هللاً  ؿى رىسيو  ايى : قػيٍلتي : قىالىتٍ  عىاًئشىةى، عىنٍ  .ْ

ب  و عيفي  ًإناكى  اللاهيما : قيويل : قىاؿى  ًفيهىا؟   ِّ.عىِبًٌ  فىاٍعفي و اٍلعىفٍ  ٙبًي

                                                             
 .ُْٗـ( ابب فضيلة رمضاف ص ََِٖندكنيسيا: مكتبة رمضاف، إ -)ابندكنغفضائل األعماؿ دمحم زكراي الكاندىلوم,   ِٗ
 .ِْٗا٤برجع السابق، ص   َّ
 .ْٔٗا٤برجع السابق، ص   ُّ
 .َْٓا٤برجع السابق، ص   ِّ
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ها كىي أخذ لفظ من ألفاظ ألفاظ تخريجب ديثاحاأل هىذ ٚبريج ُب الباحث يعتمد

 :ٗبايلى الطريقة ّبذه الباحث إختيار أسباب أما .إ٠بان كاف اك فعالن  ،ألحاديث

 .بواسطتها ا٤براد إىل الوصوؿ سرعة .ُ

 كأ كالباب، الكتاب فيذكركف الكتب، ُب ا٢بديث موضع ٰبددكف عليها ا٤بؤلفْب أف .ِ

 .كالصفحة ا١بزء

 .ا٢بديث إىل يوصل أف ٲبكن ا٢بديث من جزء أل معرفة أف .ّ

 يتعلق ما خاصة الَباث كتب كقلة لو ةالعلمي القدرة كضعف للباحث الوقت ضيق .ْ

 .كذلك جامعتنا لدل التخريج بعلم

َلةَ  َقامَ  َمنْ : َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  للاُ  رسول َعْنُو قال، قال اّللَُ  َرِضيَ  ُىَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ  احلديث األول: ٖ.ٕ  َلي ْ
 ِبِو.َذنْ  ِمنْ  تَ َقَدمَ  َما َلوُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسااًب، ِإميَاانً  الَقْدرِ 

 وسنده احلديث منت ٖ.ٕ.ٔ
ثػىنىا ، أىٍخبػىرىانى : قىاؿى  اليىمىاًف،و أىبي  حىدا ثػىنىا: قىاؿى  شيعىٍيبه ًد،و أىبي  حىدا : قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  األىٍعرىًج، عىنً  الٌزانى

لامى  عىلىٍيوً  هللاي  صىلاى اّللاً  رىسيوؿي  قىاؿى  لىةى  يػىقيمٍ  مىنٍ : »كىسى ، ٲبىاانن إً  القىٍدًر، لىيػٍ ـى  مىا لىوي  غيًفرى  كىاٍحًتسىاابن  تػىقىدا

 ّّ«ذىنًٍبوً  ًمنٍ 

 كثّب، أيب بن ٰبٓب عن أيب، حدثِب ىشاـ، بن معاذ حدثنا حرب، بن زىّب كحدثِب

 كسلم، عليو هللا صلى هللا رسوؿ أف حدثهم ىريرة، أاب أف الرٞبن، عبد بن سلمةو أب حدثنا: قاؿ

                                                             
 –ق  َُْٕبّبكت:  دار ابن كثّب، الطبعة الثالثة  –)اليمامة صحيح البخارم دمحم بن إ٠باعيل أبو عبدهللا البخارم ا١بعفي،  ّّ

 .ُِص  ُج   ـ(ُٕٖٗ
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 إٲباان القدر ليلة قاـ كمن ذنبو، من تقدـ ما لو غفر اب،كاحتسا إٲباان رمضاف صاـ من: »قاؿ

 ّْ«ذنبو من تقدـ ما لو غفر كاحتسااب،

، ٍبنً  اّللاً  عىٍبدً  ٍبني  كى٧بيىمادي  قػيتػىيػٍبىةي، أىٍخبػىرىانى  ثػىنىا: قىاالى  يىزًيدى ، عىنٍ  سيٍفيىافي، حىدا  أىيب  عىنٍ  الز ٍىرًمًٌ

ـى  مىنٍ : " قىاؿى  كىسىلامى  عىلىٍيوً  هللاي  صىلاى النايبًٌ  عىنً  ىيرىيٍػرىةى، أىيب  عىنٍ  سىلىمىةى،  حىًديثً  كىُب  - رىمىضىافى  صىا

ـى  مىنٍ : قىاؿى  كىسىلامى  عىلىٍيوً  هللاي  صىلاى النايبا  أىفا : قػيتػىيػٍبىةى   مىا لىوي  غيًفرى  كىاٍحًتسىاابن  ًإٲبىاانن  - رىمىضىافى  شىٍهرى  قىا

ـى  ـى  نٍ كىمى  ذىنًٍبًو، ًمنٍ  تػىقىدا ـى  مىا لىوي  غيًفرى  كىاٍحًتسىاابن  ًإٲبىاانن  اٍلقىٍدرً  لىيػٍلىةى  قىا  "ّٓ ذىنًٍبوً  ًمنٍ  تػىقىدا

ثػىنىا ثػىنىا: قىاؿى  اأٍلىٍشعىًث،و أىبي  حىدا ثػىنىا: قىاؿى  ا٢بٍىاًرًث، اٍبنى  يػىٍعًِب  خىاًلده  حىدا ـه، حىدا  عىنٍ  ًىشىا

ثىًِب : قىاؿى  الراٍٞبىًن، عىٍبدً  ٍبنً  سىلىمىةى  أىيب  عىنٍ  كىًثّبو، أىيب  ٍبنً  ٰبىٍٓبى   صىلاى اّللاً  رىسيوؿى  أىفا  ىيرىيٍػرىةى،و أىبي  حىدا

ـى  مىنٍ : »قىاؿى  كىسىلامى  عىلىٍيوً  هللاي  ـى  مىا لىوي  غيًفرى  كىاٍحًتسىاابن  ًإٲبىاانن  رىمىضىافى  قىا ـى  كىمىنٍ  ذىنًٍبًو، ًمنٍ  تػىقىدا  لىيػٍلىةى  قىا

ـى  مىا لىوي  غيًفرى  ًتسىاابن كىاحٍ  ًإٲبىاانن  اٍلقىٍدرً    ّٔ«ذىنًٍبوً  ًمنٍ  تػىقىدا

ثػىنىا ، أىيب  كىاٍبني  خىاًلدو، ٍبني  ٨بىٍلىدي  حىدا ، خىلىفو ثػىنىا: قىاالى  اٍلمىٍعُبى ، عىنً  سيٍفيىافي، حىدا  الز ٍىرًمًٌ

ـى  مىنٍ : »كىسىلامى  وً عىلىيٍ  هللاي  صىلاى النايبا  ًبوً  يػىبػٍليغي  ىيرىيٍػرىةى، أىيب  عىنٍ  سىلىمىةى، أىيب  عىنٍ   ًإٲبىاانن  رىمىضىافى  صىا

، ـى  مىا لىوي  غيًفرى  كىاٍحًتسىاابن ـى  كىمىنٍ  ذىنًٍبًو، ًمنٍ  تػىقىدا ، ًإٲبىاانن  اٍلقىٍدرً  لىيػٍلىةى  قىا ـى  مىا لىوي  غيًفرى  كىاٍحًتسىاابن  ًمنٍ  تػىقىدا

ا: دىاكيدى و أىبي  قىاؿى  ،«ذىنًٍبوً  ًثّبو، أىيب  ٍبني  ٰبىٍٓبى  رىكىاهي  كىكىذى  أىيب  عىنٍ  عىٍمروك، ٍبني  كى٧بيىمادي  سىلىمىةى، أىيب  عىنٍ  كى

 ّٕ.سىلىمىةى 

                                                             
ص  ُـ( ج ُٕٖٗ –ق  َُْٕ)بّبكت: دار إحياء الَباث العريب صحيح مسلم مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم،  ّْ

ُّٓ. 
)حلب: مكتب ا٤بطبوعات اإلسالمية الطبعة الثانية، ق سنن النسائى أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين النسائي،  ّٓ

 .ُٔٓص  ْـ( ج ُٖٔٗ – َُْٔ
 .ُٓٓص  ْج  ا٤برجع السابق، ّٔ
 .ْٗص  ِج  ـ(ى  ُٖٗٗ)بّبكت: ٤بكتبة العصرية سنن أيب داكد أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ،  ّٕ
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 األسانيد دراسة ٖ.ٕ.ٕ
 إعتبار السندٖ.ٕ.ٕ.ٔ
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 ترمجة الرواة وحتليلها ٖ.ٕ.ٔ.ٔ

 اٍبنى  يػىٍعًِب  خىاًلده ك  اأٍلىٍشعىثً و أىبي ك  النسائىىم  ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .ٖ

ـه ك  ا٢بٍىاًرثً  ًثّبو ك  أىيب  نً بٍ  ٰبىٍٓبى ك  ًىشىا  كترٝبة وىيرىيٍػرىةى.أىبي ك  الراٍٞبىنً  عىٍبدً  ٍبنً  سىلىمىةى  أىيب كى

 :التالية ا١بدكؿ ُب األسانيد ىؤالء ٝبيع

 ّ.ُ ا١بدكؿ
 األكىل ركاية النسائىاألكؿ من ترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 الدوسى ريرةى أبو
 حافظ) اليماىن

  ّٖالصحابة(

  صحاىب: ُ:  الطبقة

 ٕٓ:  الوفاة
 أك ٖٓ) ىػ

 قيل ىػ ٗٓ
 (ذلك

 هللا صلى النىب -
 كسلم عليو

  كعب بن أيىب -
  زيد بن أسامة -
  بصرة أىب بن بصرة -

 عبد سلمة أبو -
  للا

  سعد بن هللا عبد -
 أىب بن هللا عبد -

 سليماف
 شقيق بن هللا عبد -

الصحابة كلهم 
 عدكؿ

 عبد بن سلمة أبو
 عوف بن الرمحن
، الزىرى القرشى

 ّٗادلدىن

 من: ّ:  الطبقة
  التابعْب من الوسطى

 بضع:  ا٤بولد
  كعشرين

 ْٗ:  الوفاة
 ىػ َُْأك
  ا٤بدينة بػ

  زيد بن أسامة -
  مالك بن أنس -
 سعيد بن بسر -
 أب ىريره -

 كثري أىب بن حيىي -
 بن مسلم بن دمحم -

  الزىرى شهاب
 أىب بن ا٤بنذر -

 ا٤بدىن نذرا٤ب
  عقبة بن موسى -

 ابن عند رتبتو
  مكثر ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 األئمة أحد

 

                                                             
 ّْق( ج ََُْ –ـ  َُٖٗ)بّبكت: مؤسسة الرسالة هتذيب الكماؿ مع حواشيو يوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ّٖ

 .ّّٔص
 .َّٕص  ّّالسابق، ج ا٤براجع   ّٗ
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 : اإلستمرارّ.ُ ا١بدكؿ

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 كثري أىب بن حيىي
 أبو، موالىم الطائى

 اسم) اليمامى نصر
 بن صاحل كثّب أىب

 َْا٤بتوكل(

  التابعْب: ٓ : الطبقة

:  الوفاة
 ك ىػ ُِّ

 قبل قيل
 ذلك

 موىل حفصة أىب -
 عائشة

  سعيد أىب -
 بن سلمة أىب -

  الرمحن عبد
 ا٢ببشى سالـ أىب -

  حساف بن ىشاـ -
  الدستوائى ىشام -
  ٰبٓب بن ٮباـ -
 سعيد بن ٰبٓب -

 األنصارل

 ابن عند رتبتو
  ثبت ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 أحد، اإلماـ

  األعالـ

: للا عبد أىب نب ىشام
 أبو، الدستوائى سنرب
 ك الربعى، البصرل بكر
 ُْ،ا١بحدرل قيل

 كبار من: ٕ:  الطبقة
  التابعْب أتباع

 ٕٔ:  ا٤بولد
  تقريبا ىػ

:  الوفاة
  ىػ ُْٓ

 

  الوراؽ مطر -
  معمر -
  كثري أىب بن حيىي -
  اإلسكاؼ يونس -
 جعفر أىب -

 ا٣بطمى

 ىشام بن معاذ -
 الدستوائى

  إبراىيم بن مكى -
  احلارث بن دخال -
  ٰبٓب بن السرل -
  فياض بن شاذ -

 ابن عند رتبتو
 ثبت، ثقة:  حجر

  ابلقدر رمى قد ك

:  الذىيب عند رتبتو
 كاف ك، ا٢بافظ
 .هلل العلم يطلب

 بن احلارث بن خالد
 بن سليمان بن عبيد
 بن سفياف بن عبيد

 عثماف أبو مسعود،
 ِْالبصرل

:  ا٤بولد
  ىػ َُِ

:  الوفاة
 ق ُٖٔ

  جالفع بن دمحم -
  عمرك بن دمحم -
  حساف بن ىشاـ -
 أىب بن ىشام -

 للا عبد
 الدستوائى

  حنبل بن أٞبد -
 األشعث أبو -

 ادلقدام بن أمحد
  العجلى

  ٝبيل بن أزىر -
 بن إسحاؽ -

 راىويو

 ابن عند رتبتو
  ثبت ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 إليو: أٞبد قاؿ

  التثبت َب ا٤بنتهى

                                                             
 .َْٓص  ُّا٤براجع  السابق، ج  َْ
 .ُِٓص  َّا٤براجع  السابق، ج  ُْ
 .ّٓص  ٖا٤برجع السابق،ج  ِْ
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 : اإلستمرارّ.ُا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اوياسم الر 

 من: ٖ:  الطبقة
 أتباع من الوسطى
 التابعْب

 بن إ٠باعيل -  
 مسعود

 ابلبصرة

 بن ادلقدام بن أمحد
 األشعث بن سليمان

، سويد بن أسلم بن
 العجلى األشعث أبو

 ّْالبصرل
 كبار: َُ:  الطبقة

 تبع عن اآلخذين
  األتباع

:  الوفاة
 ىػ ِّٓ

  احلارث بن خالد -
  العالء بن زىّب -
 جعفر بن هللا عبد -

 كالد، ٪بيح بن
  ا٤بديُب ابن على

 الوىاب عبد -
  الثقفى

 القاسم بن عبيد -

  البخارل -
  الَبمذل -
  النسائى -
  ماجة ابن -
 أٞبد هللا عبد أبو -

 العالء بن على بن
 ا١بوزجاىن

 ابن عند رتبتو
 صدكؽ:  حجر

 حديث صاحب
 َب داكد أبو طعن

  مركءتو
:  الذىيب عند رتبتو
 ثقة

 بن شعيب بن أمحد
 حبر بن سنان بن على

 عبد أبو ،دينار بن
، النسائى الرٞبن

 السنن كتاب صاحب
"ْْ 

:  ا٤بولد
 بػ ىػ ُِٓ
  نساء
:  الوفاة
 بػ ىػ َّّ

 فلسطْب،
  مكة: كقيل

 عدل بن صاحل -
 عمارة أىب بن

  عمرك بن صفواف -
 بن دمحم بن طليق -

 الواسطى السكن
 قدامادل بن أمحد -

 بن سليمان بن
 األشعث

 إسحاؽ أبو -
 القرشى إبراىيم

  الدمشقى
 أبيض العباس أبو -

  ا٤بصرل الفهرل
 إبراىيم بن أٞبد -

  العامرل القيسى
  ا٢بسن بن أٞبد -

 ابن عند رتبتو
 ا٢بافظ:  حجر

 السنن صاحب

ث من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا ا٢بدي بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث
متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة الثقات 

                                                             
 .ْٖٖص  ُا٤برجع السابق،ج  ّْ
 .ِّٖص  ُج  ا٤برجع السابق،ْْ
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كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه كاسناده على شرط 
/  ْ) مضى ،صحيح :األلباين ٙبقيق كعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح.البخارم. 

 ْٓا٢بديثْب ٦بموع ىنا (ُْْٔ ك َْْٔ) الصغّب ا١بامع صحيح انظر ك (ُٕٓ

 ٍبنً  اّللاً  عىٍبدً  ٍبني  كى٧بيىمادي  كقػيتػىيػٍبىةي  النسائىىم  ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .ٗ

 ُب األسانيد ىؤالء ٝبيع سىلىمىةى كىأبيوىيرىيٍػرىةى كترٝبة يىزًيدى كسيٍفيىافي كالز ٍىرًمًٌ كأىيب 

 :التالية ١بدكؿا

 ّ.ِا١بدكؿ 
 ثانيةاألكؿ من ركاية النسائى الترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 الدوسى ىريرة أبو
  اليماىن

 ْٔقد ذكرتو سابقا

 عبد بن أبوسلمة
  عوف بن الرمحن

 ْٕقد ذكرتو سابقا

 عبيد بن مسلم بن دمحم
 للا عبد بن للا

 الزىرى القرشى
 ْٖادلدىن

 ُِٓ:  الوفاة
 قبلها كقيل ىػ
  شغب بػ

 بن سلمة أىب -
   الرمحن عبد

  الدؤىل سناف أىب -
  عيبيد أىب -
  هللا عبد عبيدة أىب -

  عيينة بن سفيان -
  أرقم بن سليماف -
 داكد بن سليماف -

  ا٣بوالىن

 ابن عند رتبتو
 الفقيو:  حجر

 على متفق ا٢بافظ
  إتقانوك  جاللتو

                                                             
من إنتاج  -اجملاين  -ديثية دمحم انصر الدين األلباين، صحيح كضعيف سنن النسائي، برانمج منظومة التحقيقات ا٢ب ا٤برجع السابق، ْٓ

 .ٗٗص  ُُمركز نور اإلسالـ ألٕباث القرآف كالسنة ابإلسكندرية، ج 
  .ِْ أنظر ىذه الرسالة صفحة ْٔ
 .ِْ نظر ىذه الرسالة صفحةأ ْٕ

 ِٔق( ج ََُْ –ـ  َُٖٗ)بّبكت: مؤسسة الرسالة هتذيب الكماؿ مع حواشيو يوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ْٖ
 .ُْٗص 
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: اإلستمرارّ.ِا١بدكؿ   

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 تلى طبقة: ْ:  الطبقة
 التابعْب من الوسطى

 سليماف أبوسلمة -  
 الكناىن سليم بن

:  الذىيب عند رتبتو
 األعالـ أحد

 بن عيينة بن سفيان
 ميموف :عمران أىب

، الكوَب أبودمحم، ا٥بالىل
  ْٗا٤بكى

 من: ٖ:  الطبقة
 أتباع من الوسطى
 التابعْب

:  ا٤بولد
  ىػ َُٕ

:  الوفاة
 بػ ىػ ُٖٗ
  مكة

 

  عجالف بن دمحم -

 عقبة بن دمحم -

 عمركبن بن دمحم -
 علقمة

 بن مسلم بن دمحم -
 الزىرى شهاب

 خالد بن خملد -
  الشعريى

 بن أمحد بن دمحم -
 خلف أىب

 البغدادى

 للا عبد بن دمحم  -
 القرشى  يزيد بن

 سعيد بن قتيبة -

 ابن عند رتبتو
 حافظ ثقة:  حجر
 إال حجة إماـ فقيو
 رتبتو حفظو تغّب أنو

 أحد:  الذىيب عند
 ثبت ثقة، األعالـ
 إماـ حافظ

 بن سعيد بن قتيبة
 البلخى الثقفى مجيل

 َٓالبغالىن

 كبار: َُ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

  األتباع

:  ا٤بولد
  ىػ َُٓ

:  الوفاة
 ىػ َِْ

  وحن بن سامل -

 سليماف بن سعيد -
  الواسطى

 مزاحم بن سعيد -

 بن عمر موىل  -
  عبد

 عيينة بن سفيان -

  البخارل -

  مسلم -

  داكد أبو -

  الَبمذل -

 النسائى -

 ابن عند رتبتو
  ثبت ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 يذكرىا مل

  

                                                             
 .ُٕٕص  ُُا٤برجع السابق، ج  ْٗ
 .ِّٓص  ِّج  ا٤برجع السابق، َٓ
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 : اإلستمرارّ.ِا١بدكؿ 

 لاجلرح والتعدي تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 بن للا عبد بن دمحم
، العدوى القرشى يزيد
 عبد أىب بن حيىي أبو

 كبار: َُ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

 األتباع

:  الوفاة
 ىػ ِٔٓ

 النجار بن أيوب -
  اليمامى

 سامل بن سعيد -
  القداح

 عيينة بن سفيان -
 رجاء بن هللا عبد  -

  ا٤بكى
 الوليد بن هللا عبد -

 العدىن

  النسائى -
  ماجة ابن -
 بن مإبراىي -

 السندل
  األصبهاىن

 أىب بن إبراىيم -
 النيسابورل طالب

 ابن عند رتبتو
  ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
: حاًب أبو قاؿ

 صدكؽ

 بن شعيب بن أمحد
 حبر بن سنان بن على

 عبد أبو ،دينار بن
 النسائى الرٞبن

 كتاب صاحب)
 ُٓ")السنن"

:  ا٤بولد
 بػ ىػ ُِٓ
  نساء

:  الوفاة
 بػ ىػ َّّ

 ،فلسطْب
  مكة: كقيل

 عدل بن صاحل -
 عمارة أىب بن

 عمرك بن صفواف -
 الصغّب ا٢بمصى

 للا عبد بن دمحم -
 القرشى يزيد بن

 العدوى 
 ادلقدام بن أمحد -

 بن سليمان بن
 األشعث

 إسحاؽ أبو -
 القرشى إبراىيم

  الدمشقى
 أبيض العباس أبو -

  ا٤بصرل الفهرل
 إبراىيم بن أٞبد -

  العامرل القيسى
 ا٢بسن بن أٞبد -

 الرازل بن

 ابن عند رتبتو
 ا٢بافظ:  حجر

 السنن صاحب

من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا ا٢بديث  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة الثقات 

                                                             
 .ِّٖص  ُج  ا٤برجع السابق،ُٓ
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العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه كاسناده على شرط كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال 

 ِٓصحيح:األلباين ٙبقيق كعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح.البخارم. 

 خىلىفو  أىيب  كىاٍبني  خىاًلدو  ٍبني  ك٨بىٍلىدي أب داود ىم  ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .٘

 ُب األسانيد ىؤالء ٝبيع رىيٍػرىةى. كترٝبةىي  سىلىمىةى كأىيب  كسيٍفيىافي كالز ٍىرًمًٌ كأىيب 

 :التالية ا١بدكؿ

 ّ.ّا١بدكؿ 
 داكد أيباألكؿ من ركاية ترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 ّٓقد ذكرتو سابقا  اليماىن الدوسى ىريرة أبو

 ْٓسابقاقد ذكرتو   الرمحن عبد بن أبوسلمة

 ٓٓقد ذكرتو سابقا  الزىرى مسلم بن دمحم

 ٔٓقد ذكرتو سابقا  عمران أىب بن عيينة بن سفيان

 

                                                             
من إنتاج مركز نور اإلسالـ  -اجملاين  -دمحم انصر الدين األلباين، صحيح كضعيف سنن النسائي، برانمج منظومة التحقيقات ا٢بديثية   ِٓ

 .ّْٔص  ٓألٕباث القرآف كالسنة ابإلسكندرية، ج 
 .ِْ أنظر ىذه الرسالة صفحة ّٓ
 .ِْ أنظر ىذه الرسالة صفحة ْٓ
 .ِٕ أنظر ىذه الرسالة صفحة ٓٓ
 .28 أنظر ىذه الرسالة صفحة ٔٓ
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 : اإلستمرارّ.ّا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 أىب بن أمحد بن دمحم
 هللا أبوعبد: خلف

  ٕٓالقطيعى البغدادل
 كبار: َُ:  الطبقة

 تبع عن اآلخذين
 األتباع

:  ا٤بولد
  ىػ َُٕ

:  الوفاة ػ
 ق ِّٕ

  عيينة بن سفيان -
 سليماف خالد أىب -

  األٞبر حياف بن
 بن الرٞبن عبد -

  احملارىب دمحم
 يونس بن عمر -

 اليمامى

  مسلم -
  أبوداود -
 بن إ٠باعيل -

 البلخى الفضل
 بن ا٢بسن  -

 الشيباىن سفياف

 ابن عند رتبتو
  ثقة:  حجر
:  الذىيب عند رتبتو
 أبوحاًب قوكث

 يزيد بن خالد بن خملد
 أبودمحم، الشعريى

 نزيل) ٖٓالعسقالىن
 (طرسوس

 كبار: َُ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

 األتباع

 ٞباد أسامة أىب - غّب معلـو
 أسامة بن

 عبادة بن ركح -
 عيينة بن سفيان -
 عاصم أىب -

 بن الضحاؾ

  مسلم -
  أبوداود -
  خالد بن أٞبد -
 أىب بن أٞبد -

  البزكرل عوؼ
 أٞبد بن هللا عبد -

 حنبل بن

 ابن عند رتبتو
  ثقة:  حجر
:  الذىيب عند رتبتو
 أبوداكد كثقو

 األشعث بن سليمان
 بشري بن إسحاق بن
 األزدى شداد، بن

، أبوداود، السجستاىن
 ٗٓاحلافظ

:  الوفاة
  ىػ ِٕٓ

 

 أمحد بن دمحم -
  البغدادى

  إسحاؽ بن دمحم -
 خالد بن ٧بمود -

  السلمى
 خالد بن خملد -

 بصرىال الشعريى

  الَبمذل -
 ٞبداف بن إبراىيم -

  بن
 أٞبد أبوالطيب -

  بن
 عنو ركل من أحد -

 السنن"  كتاب

 ابن عند رتبتو
، حافظ ثقة:  حجر

"  السنن"  مصنف
:  الذىيب عند رتبتو

 صاحب، ا٢بافظ
 ،السنن

                                                             
 .ّْٕص  ِْج  ،هتذيب الكماؿ مع حواشيوأبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ٕٓ
 .ّّْص  ِٕج  ا٤برجع السابق،ٖٓ

 .ّٔٓص  ُٓج  ا٤برجع السابق، ٗٓ
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 مل الركاة كاحد أف الباحث كجدمن خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم،  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

 ترٝبتو على ٪بد مل كما(   العسقالىن أبودمحم الشعّبل، يزيد بن خالد بن ٨بلد) ىو كفاة سنة على ٪بد

 اللقاء ٰبصل مل حيث ببعض بعضو متصال يكن مل سنده ا٢بديث ىذا كلذا،. الَباجم كتب من الكافية

 بن خالد بن د٨بل ركاية من ألنو ،بيعد كفيو ،إسناده مشاٱبنا بعض حسن كقد .كالتالميذ الشيوخ بْب

 صحيح: َٔ األلباين الشيخ قاؿركاه ايضان إماـ مسلم.  الشعّبل يزيد

عن أنس هنع هللا يضر قال دخل رمضان فقال رسول للا ملسو هيلع هللا ىلص ان ىذا الشهر قد احلديث الثاين:  ٖ.ٖ
 روم.حضركم وفيو ليلة خري من الف شهر من حرمها فقد حرم اخلري كلو والحيرم خريىا اال حم

 وسنده احلديث منت ٖ.ٖ.ٔ
، ٍبني  ًبٍشري  أىٍخبػىرىانى  ؿو ثػىنىا: قىاؿى  ًىالى ، عىنٍ  اٍلوىاًرًث، عىٍبدي  حىدا بىةى، أىيب  عىنٍ  أىي وبى : قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  ًقالى

كيمٍ : »كىسىلامى  عىلىٍيوً  هللاي  صىلاى اّللاً  رىسيوؿي  قىاؿى   عىلىٍيكيمٍ  كىجىلا  عىزا  اّللاي  فػىرىضى  ميبىارىؾه  شىٍهره  رىمىضىافي  أىاتى

 ًفيوً  ّللاً  الشايىاًطًْب، مىرىدىةي  ًفيوً  كىتػيغىل   ا١بٍىًحيًم، أىبٍػوىابي  ًفيوً  كىتػيٍغلىقي  السامىاًء، أىبٍػوىابي  ًفيوً  تػيٍفتىحي  ًصيىامىوي،

يػٍره  لىيػٍلىةه  يػٍرىىىا حيًرـى  مىنٍ  شىٍهرو، أىٍلفً  ًمنٍ  خى  ُٔ«حيًرـى  فػىقىدٍ  خى

ثػىنىا ثػىنىا: قىاؿى  اٍلوىلًيدً  ٍبني  عىباادي  بىٍدرو و أىبي  حىدا ؿو  ٍبني  ٧بيىمادي  حىدا ثػىنىا: قىاؿى  ًبالى  اٍلقىطاافي، ًعٍمرىافي  حىدا

، ٍبنً  أىنىسً  عىنٍ  قػىتىادىةى، عىنٍ    :كىسىلامى  عىلىٍيوً  هللاي  صىلاى اّللاً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  رىمىضىافي، دىخىلى  قىاؿى  مىاًلكو

                                                             
من إنتاج مركز نور اإلسالـ  -اجملاين  -برانمج منظومة التحقيقات ا٢بديثية  صحيح كضعيف سنن ايب داكد،، دمحم انصر الدين األلباين  َٔ

 .ِّٕص  ّج ، ألٕباث القرآف كالسنة ابإلسكندرية
ة، ق )حلب: مكتب ا٤بطبوعات اإلسالمية الطبعة الثانيسنن النسائى أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساين النسائي،  ُٔ

 .ُِٗ، ص ْـ( ج ُٖٔٗ – َُْٔ
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ا فا إً » يػٍره  لىيػٍلىةه  كىًفيوً  حىضىرىكيٍم، قىدٍ  الشاٍهرى  ىىذى  كيلاوي، ا٣بٍىيػٍرى  حيًرـى  فػىقىدٍ  حيرًمىهىا مىنٍ  شىٍهرو، أىٍلفً  ًمنٍ  خى

ـي  كىالى  يػٍرىىىا ٰبيٍرى  ِٔ«٧بىٍريكـه  ًإالا  خى

 

ثػىنىا ثػىنىا ًإ٠ٍبىاًعيلي  حىدا بىةى  أىيب  عىنٍ  أىي وبي  حىدا  قىاؿى  رىمىضىافي  حىضىرى  لىماا قىاؿى  رىةى ىيرىيػٍ  أىيب  عىنٍ  ًقالى

 تػيٍفتىحي  ًصيىامىوي  عىلىٍيكيمٍ  اّللاي  افٍػتػىرىضى  ميبىارىؾه  شىٍهره  رىمىضىافي  جىاءىكيمٍ  قىدٍ  كىسىلامى  عىلىٍيوً  اّللاي  صىلاى اّللاً  رىسيوؿي 

يػٍره  لىيػٍلىةه  ًفيوً  الشايىاًطْبي  ًفيوً  كىتػيغىل   ا١بٍىًحيمً  أىبٍػوىابي  ًفيوً  كىيػيٍغلىقي  ا١بٍىناةً  أىبٍػوىابي  ًفيوً   مىنٍ  شىٍهرو  أىٍلفً  ًمنٍ  خى

يػٍرىىىا حيًرـى  حيًرـى  قىدٍ  خى
ّٔ 

ثػىنىا ثػىنىا عىفاافي  حىدا بىةى  أىيب  عىنٍ  أىي وبي  أىٍخبػىرىانى  زىٍيدو  ٍبني  ٞبىاادي  حىدا  قىاؿى  قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  ًقالى

ري  كىسىلامى  عىلىٍيوً  اّللاي  صىلاى اّللاً  رىسيوؿي   اّللاي  افٍػتػىرىضى  ميبىارىؾه  شىٍهره  رىمىضىافى  شىٍهري  جىاءىكيمٍ  قىدٍ  أىٍصحىابىوي  يػيبىشًٌ

يػٍره  لىيػٍلىةه  ًفيوً  الشايىاًطْبي  ًفيوً  كىتػيغىل   ا١بٍىًحيمً  أىبٍػوىابي  ًفيوً  كىيػيٍغلىقي  ا١بٍىناةً  أىبٍػوىابي  ًفيوً  يػيٍفتىحي  ًصيىامىوي  عىلىٍيكيمٍ   خى

يػٍرىىىا حيًرـى  مىنٍ  شىٍهرو  أىٍلفً  نٍ مً  حيًرـى  فػىقىدٍ  خى
ْٔ 

ثػىنىا بىةى  أىيب  عىنٍ  أىي وبى  عىنٍ  ًإ٠ٍبىاًعيلي  حىدا  قىاؿى  رىمىضىافي  حىضىرى  لىماا قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  ًقالى

 تػيٍفتىحي  ًصيىامىوي  عىلىٍيكيمٍ  اّللاي  افٍػتػىرىضى  بىارىؾه مي  شىٍهره  رىمىضىافي  جىاءىكيمٍ  قىدٍ  كىسىلامى  عىلىٍيوً  اّللاي  صىلاى اّللاً  رىسيوؿي 

يػٍره  لىيػٍلىةه  ًفيوً  الشايىاًطْبي  ًفيوً  كىتػيغىل   ا١بٍىًحيمً  أىبٍػوىابي  ًفيوً  كىتػيٍغلىقي  ا١بٍىناةً  أىبٍػوىابي  ًفيوً   مىنٍ  شىٍهرو  أىٍلفً  ًمنٍ  خى

يػٍرىىىا حيًرـى  حيًرـى  فػىقىدٍ  خى
ٔٓ 

                                                             
 .ِٔٓ، ص ُـ( ج ُٕٔٗ)بّبكت: دار الفكر سنن ابن ماجو ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب،  ِٔ
 .َِّص  ِـ( ج ُٕٔٗ)القاىرة: مؤسسة قرطبة مسند أٞبد بن حنبل أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  ّٔ
 .ّٖٓص  ِا٤برجع السابق، ج  ْٔ
 .ِْٓص  ِرجع السابق، ج ا٤ب ٓٔ
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 األسانيد اسةدر  ٖ.ٖ.ٕ
 عتبار السندإٖ.ٖ.ٕ.ٔ
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 ترمجة الرواة وحتليلها ٖ.ٖ.ٕ.ٕ

ؿو كعىٍبدي  ٍبني  ىم ًبٍشري  النسائى األسانيد ا٢بديث من الركاية عقود .ٔ  اٍلوىاًرثً  ًىالى

بىةى كأىيب  كأىي وبى كأىيب    :التالية ا١بدكؿ ُب األسانيد ىؤالء ٝبيع ىيرىيٍػرىةى كترٝبة ًقالى

 ّ.ْا١بدكؿ 
 النسائىمن ركاية  الثاينديث ترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢ب

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 الدوسى ىريرة أبو
 حافظ) اليماىن

  ٔٔالصحابة(

  صحاىب: ُ:  الطبقة

 ٕٓ:  الوفاة
 أك ٖٓ) ىػ

 قيل ىػ ٗٓ
 (ذلك

 هللا صلى النىب -
 كسلم عليو

  كعب بن أيىب -
 بن زيد بن أسامة -

  حارثة
 بصرة ىبأ بن بصرة -

 الغفارل

 موىل علقمة أبو -
  ىاشم بُب

  الغداىن عمر أبو -
 بن غطفاف أبو -

  ا٤برل طريف
 اجلرمى قالبة أبو -

الصحابة كلهم 
 عدكؿ

 بن زيد بن للا عبد
 أبو، اجلرمى ،عمرو

  ٕٔقالبةالبصرى

 من: ّ:  الطبقة
  التابعْب من الوسطى

:  الوفاة
 ك ىػ َُْ

 بعدىا قيل
 الشاـ بػ

 بن ا٤بليح أىب -
  ا٥بذىل أسامة

  ا٤بهاجر أىب -
  ا١برمى ا٤بهلب أىب -
 ىريرة أىب -

  السختياىن أيوب -
  البناىن اثبت -
  عطية بن حساف -
  الطويل ٞبيد -
 ا٢بذاء خالد -

 ابن عند رتبتو
 فاضل ثقة:  حجر
  اإلرساؿ كثّب

:  الذىيب عند رتبتو
 التابعْب أئمة من

 

  

                                                             
 ج ق(ََُْ –ـ  َُٖٗ)بّبكت: مؤسسة الرسالة هتذيب الكماؿ مع حواشيو يوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ٔٔ

 .ّّٔص  ّْ ا٤برجع السابق،
 .ِْٓص  ُْج  ا٤برجع السابق، ٕٔ
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 : اإلستمرارّ.ْا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو اةسنة الوف الكامل اسم الراوي

: دتيمة أىب بن أيوب
، السختياىن كيسان

 موىل، البصرل بكر أبو
 ٖٔعنزة

 صغار من: ٓ:  الطبقة
  التابعْب

 ٔٔ:  ا٤بولد
  ىػ

:  الوفاة
 ىػ ُُّ

  ميناء بن سعيد -
 صاحل ا٣بليل أىب -

  مرًن أىب بن
 هللا عبد الوليد أىب -

 ا٢بارث بن
  البصرل

 للا عبد قالبة أىب -
 اجلرمى زيد بن

 بن ا٤بلك عبد -
 بن العزيز عبد

  جريج
 بن الوارث عبد -

 سعيد
 زيد بن محاد -
 علية ابن إمساعيل -

 ابن عند رتبتو
 ثبت ثقة:  حجر
 كبار من حجة

  العباد الفقهاء

:  الذىيب عند رتبتو
 سيد كاف،   اإلماـ

 الفقهاء

 سعيد بن الوارث عبد
 التميمى ذكوان بن

 أبو ،موالىم العنربى
 التنورل عبيدة

  ٗٔالبصرل

 من: ٖ:  الطبقة
 أتباع من الوسطى
  التابعْب

:  الوفاة
  ىػ َُٖ

 

 سويد بن إسحاؽ -
 العدكل

 أمية بن إ٠باعيل -
  موسى بن أيوب -
  السختياىن أيوب -
 حكيم بن ّبز -

 

 مركاف بن أزىر -
  الرقاشى

 أىب بن إسحاؽ -
  إسرائيل

 ىالل بن بشر -
  الصواف

 ىالؿ بن حباف -

 ابن عند رتبتو
 ثبت ثقة:  رحج
 مل ك ابلقدر رمى

  عنو يثبت

:  الذىيب عند رتبتو
 ثبت. . .  ا٢بافظ
 قدرل لكنو، صاحل

 ىالل بن بشر
 أبو ،النمريى الصواف

 َٕالبصرل دمحم

:  الوفاة
  ىػ ِْٕ

 

 الزبرقاف بن داكد -
 موسى بن صاحل -

  الطلحى

  مسلم -
  داكد أبو -
  الَبمذل -

 ابن عند رتبتو
 قاؿ ،ثقة:  حجر

 ٧بلو: حاًب أبو
 الصدؽ

                                                             
 .ْٕٓص  ّج  ا٤برجع السابق،ٖٔ

 .ْٖٕص  ُٖج  ا٤برجع السابق، ٗٔ
 .ُٗٓص  ْج  ا٤برجع السابق،َٕ
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 : اإلستمرارّ.ْا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 كبار: َُ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

 األتباع

 بن العزيز عبد - 
 الصمد عبد

  العمى
 بن الوارث عبد -

 سعيد

  النسائى -
 ماجة ابن -

 ثقة: النسائى قاؿ

 بن شعيب بن أمحد
 حبر بن سنان بن على

 عبد أبو ،دينار بن
 النسائى الرٞبن

 كتاب صاحب)
 ُٕ")السنن"

:  ا٤بولد
 بػ ىػ ُِٓ
  نساء

:  الوفاة
 بػ ىػ َّّ

 فلسطْب،
  مكة: كقيل

 عدل بن صاحل -
 عمارة أىب بن

 عمرك بن صفواف -
 الصغّب ا٢بمصى

 بن دمحم بن طليق -
 الواسطى السكن

 ىالل بن بشر -
 النمريى الصواف

 إسحاؽ أبو -
 القرشى إبراىيم

  شقىالدم
 أبيض العباس أبو -

  ا٤بصرل الفهرل
 إبراىيم بن أٞبد -

  العامرل القيسى
 ا٢بسن بن أٞبد -

 الرازل بن

 ابن عند رتبتو
 ا٢بافظ:  حجر

 السنن صاحب

من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا ا٢بديث  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

لتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة الثقات متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كا

كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه كاسناده على شرط 

 التعليق ،صحيح: ِٕ األلباين الشيخ قاؿ كعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح.البخارم. 

                                                             
 .ُّٖص  ُج  ا٤برجع السابق،ُٕ

من إنتاج مركز نور اإلسالـ  -اجملاين  -برانمج منظومة التحقيقات ا٢بديثية  صحيح كضعيف سنن النسائي،دمحم انصر الدين األلباين،   ِٕ
 .َِٓص  ٓج ، ألٕباث القرآف كالسنة ابإلسكندرية
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 داللة كا١بزاء الشرط إٙبد :الطييب قاؿ. (ٓٓ) ا١بامع حيحص ،(ُِٔٗ) ا٤بشكاة ،(ٗٔ/  ِ) الرغيب

 ّٕا١بزاء فخامة على

اٍلوىلًيًد  ٍبني  عىباادي  ىم كأىبيوبىٍدرو ابن ماجة األسانيد ا٢بديث من الركاية  عقود .ٕ

ؿو كًعٍمرىافي  ٍبني  ك٧بيىمادي   ىؤالء ٝبيع مىاًلكو كترٝبة ٍبنً  اٍلقىطاافي كقػىتىادىةى كأىنىسً  ًبالى

  :التالية ا١بدكؿ ُب نيداألسا

 ّ.ٓا١بدكؿ 
 ماجة ابنمن ركاية  الثاينترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 بن مالك بن أنس
 بن ضمضم بن النضر

 بن حراـ بن زيد
 عامر بن جندب

، النجارل األنصارل
 ْٕا٤بدىن أبوٞبزة

 ِٗ:  الوفاة
 ّٗ كقيل ػى
 ىػ

 هللا صلى النىب -
  كسلم عليو

 كعب بن أىب -
 أسيد

 اثبت حضّب بن  -
 مشاس بن قيس بن

  هللا عبد بن جرير -

  هللا عبد أبوطوالة -
 عبد بن هللا عبد -

  الركمى الرٞبن
 الوليد بن عباد -

 الغربى خالد بن
 بن هللا عبد -

  الفضل

الصحابة كلهم 
 عدكؿ

 بن دعامة بن قتادة
 السدكسى، عكابة،

 البصرل وا٣بطابأب

:  ا٤بولد
 ىػَٔ
 ىػُٔأك

 

  مالك بن أنس -
 ميسرة بن بديل -

  العقيلى
 عائذ بن بشر -

  ا٤بنقرل

 داور بن عمران -
  القطان أبوالعوام

 خالد بن قرة -
 السدكسى

 ابن عند رتبتو
  ثبت ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 ا٢بافظ.

                                                             
 .ِِٖص  ٔق( ج َُْٓبّبكت: الطبعة الثالثة  –، )ا٤بكتب اإلسالمي صابيحمشكاة ا٤بالشيخ أيب ا٢بسن عبيد هللا بن العالمة،  ّٕ
 ّق( ج ََُْ –ـ  َُٖٗ)بّبكت: مؤسسة الرسالة هتذيب الكماؿ مع حواشيو يوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ْٕ

 .ّّٓص 
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 : اإلستمرارّ.ٓا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه وخوشي سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 تلى طبقة ْ:  الطبقة
 ٕٓالتابعْب من الوسطى

 ََُ :الوفاة

 ىػ

  براز بن أشعث - احملتفز بن بشر -

 السختياىن أيوب -

 

 داور بن عمران
 أبوالعوام العمى،
 ٕٔالبصرى القطان

 كبار من: ٕ :الطبقة
 التابعْب أتباع

 بْب :الوفاة
 ىػ َُٔ

 ىػ َُٕك

 عبد أىب بن خالد -
  هللا

  التيمى سليماف -

 بن دمحم بن عمر -
  العمرل زيد

 قتادة -

  بالل بن دمحم -

  زريع بن يزيد -

 الطيالسى أبوداكد -

 ا٢بنفى أبوعلى -

 ابن عند رتبتو
 صدكؽ:  حجر
 برأل كرمى يهم،

  ا٣بوارج

:  الذىيب عند رتبتو
 النسائى، ضعفو
 كغّبه أٞبد كمشاه

 الكندى، بالل بن دمحم
 البصرى للا أبوعبد
  ٕٕالتمار

 صغار من: ٗ: الطبقة
 التابعْب أتباع

 ميموف بن حرب - غّب معلـو
  األنصارل

 بن رايح -
  عمركالقيسى

 ا٢بكم عبد -
  القسملى

 القطان عمران -

"  َب) البخارل -
  (" األدب

 راشد بن إبراىيم -
  األدمى

 أبوا ألزىر -
 النيسابورل

 الوليد بن عباد -

 ابن عند رتبتو
 صدكؽ:  حجر
 يغرب

                                                             
 .ْٖٗص  ِّج  ا٤برجع السابق،ٕٓ

 .ِّٖص  ِِج  ا٤برجع السابق، ٕٔ
 .ْٓٓص  ِْ ج ا٤برجع السابق،ٕٕ
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 ار: اإلستمر ّ.ٓا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 بن الوليد بن عباد
 بدر أبو الغربى، خالد

 كرخ من)  ادلؤدب،
 سكن رأل، من سر

 ٖٕ ( بغداد

 أكساط ،ُُ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

 األتباع

 ىػ ِٖٓت: 
 ِِٔ كقيل

 ىػ

 مشاس بن إبراىيم -
  السمرقندل

 أٞبد سعيد أىب -
  ا٢بداد داكد بن

 بن دمحم بن أٞبد -
  حنبل

 بالل بن دمحم -
 البصرى

  ماجة ابن -

 بن أٞبد أبوا٢بسن -
  البغول العباس

 بن أٞبد أبوبكر -
 دمحم بن هللا عبد

  الوكيل

 على بن أٞبد -
 األابر

 ابن عند رتبتو
  صدكؽ:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 كثق

 الربعى يزيد بن دمحم
 القزويىن، موالىم
 جةما ابن للا أبوعبد
 صاحب) ٕٗاحلافظ
 ) السنن

:  ا٤بولد
  ىػ َِٗ

:  الوفاة
  ىػ ِّٕ

 

 بديل، بن أٞبد -
  الكوَب أبوجعفر

: بكر أىب بن أٞبد -
 ا٢بارث بن القاسم

 الوليد بن عباد -
 الغربى، خالد بن

 ادلؤدب أبوبدر

 البصرل أبويعقوب -

 أٞبد أبوالطيب -
 البغدادل ركح بن

  الشعراىن

 بن أبوعمركأٞبد -
  األصبهاىن دمحم 

 دمحم بن إسحاؽ -
  القزكيُب

 إدريس بن جعفر -

 ابن عند رتبتو
 أحد:  حجر

  حافظ األئمة،

:  الذىيب عند رتبتو
صاحب  ا٢بافظ،
 السنن.

                                                             
 .ُِٕص  ُْج  ا٤برجع السابق، ٖٕ
 .َْص  ِٕج  ا٤برجع السابق، ٕٗ
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 مل الركاة كاحد أف الباحث كجدمن خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم،  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

 ترٝبتو على ٪بد مل كما(   التمار البصرل هللا أبوعبد الكندل، بالؿ بن دمحم) ىو كفاة سنة على ٪بد

 اللقاء ٰبصل مل حيث ببعض بعضو متصال يكن مل سنده ا٢بديث ىذا كلذا،. الَباجم كتب من الكافية

 البصرل القطاف العواـ أبو العمى، داكر بن عمراف (عمراف القطاف) إسناده ُبك . كالتالميذ الشيوخ بْب

 كمشاه، غّبهك  أٞبد كمشاه النسائى، ضعفو  :الذىيب عند رتبتو، ا٣بوارج برأل رمىك  يهم، صدكؽ

 كركل عمراف عن مغرب عدم ابن كقاؿ الثقات ُب حباف ابن كذكره كاجمللي عفاف ككثقو أٞبد اإلماـ

 الشيخ قاؿ .ثقات اإلسناد رجاؿ كابقي.  بو الأبس أنو كأرجو.  غرائب أحاديث :عمراف غّب عن

 ،(َٗٗ ك ٖٗٗ) كالَبىيب الَبغيب صحيح ،(ٗٔ/  ِ) لرغيبا التعليق ،صحيح حسن: َٖ األلباين

 ككثقو ،أٞبد اإلماـ كمشاه فيو القطاف أبوالعواـ داكر ابن عمراف إسناده ُب :الزكائد ُب قاؿ . كا٤بنة ٛباـ

 اإلسناد رجاؿ كابقي بو أبس ال أنو أرجو :عدم ابن كقاؿ. الثقات ُب حباف ابن كذكره كالعجلي عفاف

 إف إسناده الَبغيب ُب :ا٤بنذرم كقاؿ. يهم صدكؽ البخارم قاؿ ىذا عمراف :قلت .انتهى - ثقات

 ُٖتعاىل هللا شاء

 أىيب ك  أىي وبي ك  ًإ٠ٍبىاًعيلي  ىم أمحد بن حنبلاألسانيد ا٢بديث من الركاية  عقود .ٖ

بىةى   :التالية ا١بدكؿ ُب األسانيد ىؤالء ٝبيع كترٝبة .ىيرىيٍػرىةى  أىيب ك  ًقالى

 أىيب ك  أىي وبي ك  ًإ٠ٍبىاًعيلي  ىم أمحد بن حنبل ا٢بديث من الركايةاألسانيد  عقود .٘

بىةى   :التالية ا١بدكؿ ُب األسانيد ىؤالء ٝبيع كترٝبة .ىيرىيٍػرىةى  أىيب ك  ًقالى

                                                             
من إنتاج مركز نور  -اجملاين  -برانمج منظومة التحقيقات ا٢بديثية  صحيح كضعيف سنن ابن ماجو،دمحم انصر الدين األلباين،   َٖ

 .َِٓص  ٓج ، اإلسالـ ألٕباث القرآف كالسنة ابإلسكندرية
 .ِٖٓص  ٔق( ج َُْٓبّبكت: الطبعة الثالثة  –عبيد هللا بن العالمة، مشكاة ا٤بصابيح، )ا٤بكتب اإلسالمي الشيخ أيب ا٢بسن  ُٖ
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 ّ.ٔا١بدكؿ 
 األكىل كالثالثة حنبل بن أٞبد من ركاية الثاينترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه وخوشي سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 الدوسى ىريرة أبو
  اليماىن

 ِٖ قد ذكرتو سابقا

 ّٖقد ذكرتو سابقا  البصرى قالبة أبو

 ْٖقد ذكرتو سابقا دتيمة أىب بن أيوب

 إبراىيم بن إمساعيل
 األسدى مقسم بن

 بشر أبو موالىم
 ٖٓ،البصرى

 من: ٖ:  الطبقة
 أتباع من الوسطى
  التابعْب

:  ا٤بولد
 ىػ َُُ

:  الوفاة
 ىػ ُّٗ

 أىب بن أيوب -
 السختياىن دتيمة

 سناف بن برد -
  الشامى

  حكيم بن ّبز -
 األشهب أىب -

 حياف بن جعفر
 العطاردل

 إ٠باعيل معمر أبو -
  ا٥بذىل إبراىيم بن

 سامل بن إ٠باعيل -
 الصائ

 دمحم بن أيوب -
 الوزاف

 بن دمحم بن أمحد -
 حنبل

 ابن عند رتبتو
  حافظ ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 حجة إماـ

 حنبل بن دمحم بن أمحد
 أسد بن ىالل بن

 هللا عبد أبو، الشيباىن
 ٖٔالبغدادل ٍب ا٤بركزل

:  ا٤بولد
 بػ ىػ ُْٔ
  بغداد

 بن إسحاؽ -
  األزرؽ يوسف

  علية ابن إمساعيل -
  عامر بن األسود -

  البخارل -
  مسلم -
 داكد أبو -
-  

 ابن عند رتبتو
 ثقة إماـ:  حجر
  حجة فقيو حافظ

                                                             
 .ّٓ أنظر ىذه الرسالة صفحة ِٖ
 .ّٓ أنظر ىذه الرسالة صفحة ّٖ
 .ّٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ْٖ

 ّج  ق(ََُْ –ـ  َُٖٗمؤسسة الرسالة )بّبكت: هتذيب الكماؿ مع حواشيو يوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ٖٓ
 .ِّص 

 .ّْٕص  ُج  ا٤برجع السابق، ٖٔ
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 اإلستمرار :ّ.ٔا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 كبار: َُ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

 األتباع

:  الوفاة
 بػ ىػ ُِْ
 بغداد

 بن إبراىيم - السرل بن بشر -
 ا٢برىب إسحاؽ

:  الذىيب عند رتبتو
 اإلماـ

كجد الباحث أف ىذا ا٢بديث  من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة الثقات 

كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه كاسناده على شرط 

عليق شعيب األرنؤكط: صحيح كىذا ت كعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح.البخارم. 

 ٕٖ.قالبة ركايتو عن أيب ىريرة مرسلة إسناد رجالو رجاؿ الشيخْب كأبو

 زىٍيدو  ٍبني  ٞبىاادي ك  عىفاافي ىم  أمحد بن حنبلعقود األسانيد ا٢بديث من الركاية  .ٗ
بىةى كأىيب ىيرىيٍػرىةى. كترٝبة ٝبيع ىؤالء األسانيد ُب ا١بدكؿ  كأىي وبي كأىيب ًقالى

 :التالية
 ّ.ٕا١بدكؿ 
 الثانية حنبل بن أٞبد من ركاية الثاينترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

  ٖٖقد ذكرتو سابقا  اليماىن الدوسى ىريرة أبو

  
                                                             

 .ٗٓ ص ُِ ج( ـُٕٔٗ قرطبة مؤسسة: القاىرة) حنبل بن أٞبد مسند الشيباين، عبدهللا أبو حنبل بن أٞبد ٕٖ
 .ّٓ أنظر ىذه الرسالة صفحة ٖٖ
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 : اإلستمرارّ.ٕا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 ٖٗقد ذكرتو سابقا  أبو قالبة البصرى

 َٗقد ذكرتو سابقا أيوب بن أىب دتيمة

محاد بن زيد بن درىم 
، األزدى اجلهضمى

أبو إ٠باعيل البصرل 
 ُٗاألزرؽ

: من ٖالطبقة:  
الوسطى من أتباع 

  التابعْب

 ٖٗا٤بولد:  
  ىػ

الوفاة:  
 ىػ ُٕٗ

 أيوب السختياىن  -
ٕبر بن مرار بن  -

د الرٞبن بن عب
 أىب بكرة 

 بديل بن ميسرة -
برد بن سناف  -

 الشامى 

 عفان بن مسلم  -
 على ابن ا٤بديُب  -
عمر بن يزيد  -

 السيارل 
عمرك بن عوف  -

 الواسط

رتبتو عند ابن 
حجر:  ثقة ثبت 

  فقيو

رتبتو عند الذىيب:  
اإلماـ، أحد 

األعالـ، أضر، ك 
كاف ٰبفظ حديثو  

 كا٤باء

عفان بن مسلم بن 
أبو  الباىلى،عبد للا 

عثماف الصفار 
 ِٗالبصرل

: كبار َُالطبقة:  
اآلخذين عن تبع 

  األتباع

الوفاة:  بعد 
ىػ بػ  ُِٗ
 بغداد

 األسود بن شيباف  -
 محاد بن زيد  -
 ٞباد بن سلمة  -
داكد بن أىب  -

 الفرات

 البخارل  -
إبراىيم بن  -

 إسحاؽ ا٢برىب
 أمحد بن حنبل -
أٞبد بن سليماف  -

 الرىاكل 

رتبتو عند ابن 
ثقة ثبت،   حجر:

 ك رٗبا كىم 

رتبتو عند الذىيب:  
ا٢بافظ، ك كاف 
ثبت َب أحكاـ 
 ا١برح ك التعديل

 
                                                             

 .ّٓ أنظر ىذه الرسالة صفحة ٖٗ
 .36 أنظر ىذه الرسالة صفحة َٗ

 .ِّٗص  ٕج  هتذيب الكماؿ مع حواشيوجاج ا٤بزم، أبو ا٢ب ُٗ
 .ُّٗص  َِج  ا٤برجع السابق، ِٗ
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 : اإلستمرارّ.ٕا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 حنبل بن دمحم بن أمحد
 أسد بن ىالل بن

 هللا عبد أبو، الشيباىن
 ّٗالبغدادل ٍب ا٤بركزل

 كبار: َُ : الطبقة
 تبع عن اآلخذين

  األتباع

:  ا٤بولد
 بػ ىػ ُْٔ
  بغداد

:  الوفاة
 بػ ىػ ُِْ
  بغداد

عفان بن مسلم  -
بن عبد للا 

  الباىلى
  عامر بن األسود -
 السرل بن بشر -
 داكد بن سليماف -

  البخارل -
  مسلم -
 داكد أبو -
 بن إبراىيم -

 ا٢برىب إسحاؽ

 ابن عند رتبتو
 ثقة إماـ:  حجر
  حجة فقيو حافظ

:  الذىيب عند رتبتو
 اإلماـ

من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا ا٢بديث  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة الثقات 

ن كصححو كغّبه كاسناده على شرط كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السن

 ْٗصحيح :األرنؤكط شعيب تعليق كعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح.البخارم. 

                                                             
 .ّْٕص  ُج  ا٤برجع السابق، ّٗ
 ُْٓص  ُْج ـ( ُٕٔٗ)القاىرة: مؤسسة قرطبة ، مسند أٞبد بن حنبلأٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  94
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َها اّللَُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ احلديث الثالث:  ٖ.ٗ  َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  للاُ  َصَلى اّللَِ  َرُسولَ  قالت قال َعن ْ
َلةَ  حَتََرْوا  .َرَمَضانَ  ِمنْ  اأَلَواِخرِ  الَعْشرِ  ِمنَ  ،الِوْتر يف  الَقْدرِ  َلي ْ

 وسنده احلديث منت ٖ.ٗ.ٔ
ثػىنىا ًعيدو، ٍبني  قػيتػىيػٍبىةي  حىدا ثػىنىا سى ثػىنىا جىٍعفىرو، ٍبني  ًإ٠ٍبىاًعيلي  حىدا ،و أىبي  حىدا ٍيلو  عىاًئشىةى  عىنٍ  أىبًيًو، عىنٍ  سيهى

 ًمنى  الًوٍتًر، ُب  القىٍدرً  لىيػٍلىةى  ٙبىىراٍكا: »قىاؿى  كىسىلامى، عىلىٍيوً  هللاي  صىلاى اّللاً  رىسيوؿى  أىفا : عىنػٍهىا اّللاي  رىًضيى 

 ٓٗ«رىمىضىافى  ًمنٍ  األىكىاًخرً  العىٍشرً 

ثػىنىا ، ٍبني  ٰبىٍٓبى  كحىدا ، عىلىى قػىرىٍأتي : قىاؿى  ٰبىٍٓبى  عيمىرى  اٍبنً  عىنً  ًدينىارو، ٍبنً  هللاً  عىٍبدً  عىنٍ  مىاًلكو

 ٔٗ«اأٍلىكىاًخرً  الساٍبعً  ُب  اٍلقىٍدرً  لىيػٍلىةى  ٙبىىراٍكا: »قىاؿى  كىسىلامى، عىلىٍيوً  هللاي  صىلاى النايبًٌ  عىنً  مىا،عىنػٍهي  هللاي  رىًضيى 

 عن عركة بن ىشاـ عن سليماف بن عبدة حدثنا ا٥بمداين إسحق بن ىاركف حدثنا

 من األكاخر رالعش ُب ٯباكر سلمك  عليو هللا صلى هللا رسوؿ كاف قالت :عائشة عن أبيو

 ٕٗرمضاف من األكاخر العشر ُب القدر ليلة ٙبركا كيقوؿ رمضاف

ثػىنىا ـه  حىداثػىنىا ٭بيىٍّبو  اٍبني  حىدا  كىسىلامى  عىلىٍيوً  اّللاي  صىلاى النايب   قىاؿى  قىالىتٍ  عىاًئشىةى  عىنٍ  أىبًيوً  عىنٍ  ًىشىا

رىمىضىافى  ًمنٍ  اأٍلىكىاًخرً  اٍلعىٍشرً  ُب  اٍلقىٍدرً  لىيػٍلىةى  ٙبىىراٍكا
ٖٗ 

ثػىنىا ٍيلو و أىبي  أىٍخبػىرىين  قىاؿى  ًإ٠ٍبىاًعيلي  أىٍخبػىرىانى  قىاؿى  سيلىٍيمىافي  حىدا  النايبا  أىفا  عىاًئشىةى  عىنٍ  أىبًيوً  عىنٍ  سيهى

اٍلعىٍشرً  ًمنٍ  اٍلوىٍترً  ُب  اٍلقىٍدرً  لىيػٍلىةى  ٙبىىراٍكا قىاؿى  كىسىلامى  عىلىٍيوً  اّللاي  صىلاى
ٗٗ 

                                                             
 –ق  َُْٕبّبكت:  دار ابن كثّب، الطبعة الثالثة  –)اليمامة  صحيح البخارمدمحم بن إ٠باعيل أبو عبدهللا البخارم ا١بعفي،  ٓٗ

 .ْٔص  ّ جـ( ُٕٖٗ
ص  ِ جـ( ُٕٖٗ –ق  َُْٕ)بّبكت: دار إحياء الَباث العريب صحيح مسلم مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم،  ٔٗ

ِِٖ. 
 .ُٖٓص  ّج ـ(  ُٖٗٗ)بّبكت: دار الغرب اإلسالمي  سنن الَبمذم دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، الَبمذم،  ٕٗ
 .ٔٓص  ٔ، ج ـ(ُٕٔٗ)القاىرة: مؤسسة قرطبة مسند أٞبد بن حنبل أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  ٖٗ
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ثػى  ثػىنىا كىًكيعه  نىاحىدا ـه  حىدا  عىلىٍيوً  اّللاي  صىلاى اّللاً  رىسيوؿي  قىاؿى  قىالىتٍ  عىاًئشىةى  عىنٍ  أىبًيوً  عىنٍ  ًىشىا

رىمىضىاف. ًمنٍ  اأٍلىكىاًخرً  اٍلعىٍشرً  ُب  اٍلقىٍدرً  لىيػٍلىةى  ٙبىىر كا كىسىلامى 
ََُ  

                                                                                                                                                                             
 .ّٕص  ٔا٤برجع السابق، ج  ٗٗ

 .َِْص  ٔا٤برجع السابق، ج  ََُ



48 
 

 األسانيد دراسةٖ.ٗ.ٕ
 إعتبار السندٖ.ٗ.ٕ.ٔ

 

 



49 
 

 ترمجة الرواة وحتليلهاٖ.ٗ.ٕ.ٕ

 ا٥بمداين إسحق بن كىاركف الرتمذي ىم ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .ٖ
 ىؤالء ٝبيع كعائشة. كترٝبة كأبيو عركة بن كىشاـ سليماف بن كعبدة

 :التالية ا١بدكؿ ُب األسانيد

 ّ.ٖا١بدكؿ 
 الَبمذم من ركاية الثالثترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة لالكام اسم الراوي

 :بكر أىب بنت عائشة
 أـ، التيمية الصديق
 هللا عبد أـ، ا٤بؤمنْب

 بنت ركماف أـ كأمها)
 َُُ(عوٲبر بن عامر

  صحابية: ُ:  الطبقة

 ٕٓ:  الوفاة
 ىػ على

، الصحيح
 ىػ ٖٓ كقيل

 هللا صلى النىب -
  كسلم عليو

 بن ٞبزة -
  عمركاألسلمى

 أىب بن سعد -
  قاصك 

 ا٣بطاب بن عمر -

 مالك بن عراؾ -
  الغفارل

 الزبري بن عروة -
  بريدة بن هللا عبد -
 هللا عبد أبوالوليد -

 ا٢بارث بن
 البصرل

الصحابة كلهم 
 عدكؿ

 بن الزبري بن عروة
 خويلد بن العوام

  َُِاألسدى القرشى

 من: ّ:  الطبقة
  التابعْب من الوسطى

 الصحيح على

 ْٗ:  الوفاة
 ىػ

 بن زيد بن أسامة -
  الكلىب حارثة

  سعد بن بشّب -
  هللا عبد بن جابر -
 ادلؤمنني أم عائشة -

  عقبة بن موسى -
 عروة بن ىشام -
 أىب بن ىالؿ -

 الوزاف ٞبيد
 أىب بن الوليد -

 الوليد

 ابن عند رتبتو
  ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 كاف: سعد ابن قاؿ

 كثّب عا٤با فقيها
 مأموان ثبتا ا٢بديث

  
                                                             

 ّٓق( ج ََُْ –ـ  َُٖٗ)بّبكت: مؤسسة الرسالة حواشيو  هتذيب الكماؿ معيوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم،  َُُ
 .ِِٕص 

 .ُُص  َِج  ا٤برجع السابق، َُِ
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 ر: اإلستمراّ.ٖا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 بن عروة بن ىشام
 العوام بن الزبري

 َُّاألسدى القرشى

 صغار من: ٓ:  الطبقة
  التابعْب

:  الوفاة
ُْٓ 

  ىػ ُْٔأك

 

 عبد بن هللا عبيد -
  الرٞبن

 عركة بن عثماف -
  الزبّب بن

  الزبري بن عروة -
 عبد بن عمر -

 دمحم بن العزيز عبد -
  الدراكردل

  بن العزيز عبد -
 سليمان بن عبدة -
 منري بن للا عبد -

  اخلارىف اذلمداىن
 اجلراح بن وكيع -

 ابن عند رتبتو
 فقيو ثقة:  حجر

  دلس رٗبا

:  الذىيب عند رتبتو
 قاؿ، األعالـ أحد

 إماـ ثقة: أبوحاًب
 ا٢بديث َب

 سليمان بن عبدة
 الكوَب أبودمحم ،الكالىب

 عبد ا٠بو يقاؿ
 َُْنالرٞب

 الوسطى: ٖ :الطبقة
  التابعْب أتباع من

:  الوفاة
 ىػ ُٕٖ
  بعدىا كقيل

 

  عروة بن ىشام -
  داكد بن كائل -
 سعيد بن ٰبٓب -

 األنصارل
 جناب أىب  -

 الكلىب

 بن دمحم أبوكريب -
 العالء

  ٞباد بن نعيم -
 بن ىارون -

  اذلمداىن إسحاق
  السرل بن ىناد -

 ابن عند رتبتو
  ثبت ثقة:  حجر

:  يبالذى عند رتبتو
 ثقة: أٞبد قاؿ

 صالح مع كزايدة
 فقر كشدة

 بن إسحاق بن ىارون
 زبيد بن مالك بن دمحم

 َُٓاذلمداىن

 عن كبار: َُ :الطبقة
 األتباع تبع

:  الوفاة
  ىػ ِٖٓ

 

 بن السالـ عبد -
  حرب

  سليمان بن عبدة -
  دمحم بن قدامة -
 إ٠باعيل بن دمحم -

  فديك أىب بن

  الرتمذى -
  النسائى -
  ماجة ابن -
 بن دمحم نب أٞبد -

 ا٢بناط كردل
 البغدادل

 ابن عند رتبتو
  صدكؽ:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 متعبد ثقة، حافظ

                                                             
 .ِِّص  َّج  ا٤برجع السابق، َُّ
 .َّٓص  ُٖج  ا٤برجع السابق، َُْ
 .ٕٓص  َّج  ا٤برجع السابق، َُٓ



51 
 

 : اإلستمرارّ.ٖا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 بن عيسى بن دمحم
 بن موسى بن سورة

، السلمى الضحاك
 الرتمذى أبوعيسى

  َُٔالضرير

 صغار: ُِ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

 .  األتباع

:  الوفاة
 بػ ىػ ِٕٗ
  ترمذ

 

 عبد بن نصر -
 بكار بن الرٞبن

  الناجىنصر
 بن ىارون -

 دمحم بن إسحاق
 زبيد بن مالك بن

 اذلمداىن
 عبد بن ىاركف -

 مركاف بن هللا
 البغدادل

 بن أٞبد أبوحامد -
 داكد بن هللا عبد

  التاجر ا٤بركزل
 على بن أٞبد -

  ا٤بقرلء
 يوسف بن أٞبد -

  النسفى
 أسد أبوا٢بارث -

 ٞبدك بن

 ابن عند رتبتو
  األئمة أحد:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 ا٢بافظ

من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا ا٢بديث  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

من الركاة الثقات متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث 

كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه كاسناده على شرط 

 حديث عائشة حديث عيسى أبو قاؿ كعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح.البخارم. 

 َُٕصحيح :األلباين الشيخ قاؿ، صحيح حسن

 بن كىشاـ إبن ٭بّبك  حنبلأمحد بن  ىم ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .ٗ
 :التالية ا١بدكؿ ُب األسانيد ىؤالء ٝبيع كعائشة. كترٝبة كأبيو عركة

                                                             
 .َِٓص  ِٔج  ا٤برجع السابق، َُٔ

من إنتاج مركز نور  -اجملاين  -مج منظومة التحقيقات ا٢بديثية بران ،الَبمذمصحيح كضعيف سنن ٞبد انصر الدين األلباين، َُٕ 
 .ُٖٓص  ّج ، اإلسالـ ألٕباث القرآف كالسنة ابإلسكندرية
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 ّ.ٗا١بدكؿ 
 األكىل حنبل بن أٞبد من ركاية الثالثترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 َُٖاقد ذكرتو سابق بكر أىب بنت عائشة

 بن الزبري بن عروة
  خويلد بن العوام

 َُٗقد ذكرتو سابقا

 بن عروة بن ىشام
  العوام بن الزبري

 َُُقد ذكرتو سابقا

 منري بن للا عبد
 أبو، اخلارىف اذلمداىن

 )كالد الكوىف ىشام
 بن هللا عبد بن دمحم
 ) ُُُ٭بّب

 صغار من: ٗ:  الطبقة
  التابعْب أتباع

:  ا٤بولد
  ىػ ُُٓ

:  الوفاة
 ق ُٗٗ

 عروة بن ىشام -
 بن الزبري بن

  العوام

 سعيد بن ٰبٓب -
  األنصارل

 بن زايد بن يزيد -
  ا١بعد أىب

 بن العزيز عبد -
  عمر

 بديل بن أٞبد -
  اإلايمى

 حنبل بن أمحد -

 أىب بن أٞبد -
  ا٢بوارل

 أىب بن أٞبد -
 ا٢براىن شعيب

 ابن عند رتبتو
 ثقة:  حجر

 من حديث صاحب
  السنة أىل

:  الذىيب عند رتبتو
 جةح

 

                                                             
 .ْٗ أنظر ىذه الرسالة صفحة َُٖ
 .ْٗ أنظر ىذه الرسالة صفحة َُٗ
 .51 أنظر ىذه الرسالة صفحة َُُ

 ُٔق( ج ََُْ –ـ  َُٖٗ)بّبكت: مؤسسة الرسالة حواشيو هتذيب الكماؿ مع يوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ُُُ
 .ِِٓص 
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 : اإلستمرارّ.ٗا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 حنبل بن دمحم بن أمحد
 أسد بن ىالل بن

 هللا عبد أبو، الشيباىن
 ُُِالبغدادل ٍب ا٤بركزل

 كبار: َُ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

  األتباع

:  ا٤بولد
 بػ ىػ ُْٔ
  بغداد

:  الوفاة
 بػ ىػ ُِْ

  ادبغد

 بن إسحاؽ -
  األزرؽ يوسف

  علية ابن إمساعيل -

 أىب بن إبراىيم -
 البغدادل العباس

 ابلسامرل  ا٤بعركؼ

 عبد بن ٞبيد -
 الرؤاسى الرٞبن

  البخارل -

  مسلم -

 داكد أبو -

 بن إبراىيم -
 ا٢برىب إسحاؽ

 ا٢بسن بن أٞبد -
 جنيدب بن

 الَبمذل

 ابن عند رتبتو
 ثقة إماـ:  حجر
  حجة فقيو حافظ

:  ىيبالذ عند رتبتو
 اإلماـ

من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا ا٢بديث  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة الثقات 

كاسناده على شرط  كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه

 صحيح إسناده :األرنؤكط شعيب تعليق كعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح.البخارم. 

 ُُّ.الشيخْب شرط على

 ًإ٠ٍبىاًعيلي ك  كسليمافأمحد بن حنبل  ىم ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .٘

ٍيلو  أىبيوك    :اليةالت ا١بدكؿ ُب األسانيد ىؤالء ٝبيع كعائشة. كترٝبة كأبيو سيهى

                                                             
 .ّْٕص  ُج  ا٤برجع السابق، ُُِ
 .ٔٓص  ٔ، ج ـ(ُٕٔٗ)القاىرة: مؤسسة قرطبة مسند أٞبد بن حنبل أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  ُُّ
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 ّ.َُا١بدكؿ 
 الثانية حنبل بن أٞبد من ركاية الثالثترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 ُُْقد ذكرتو سابقا بكر أىب بنت عائشة

 عامر أىب بن مالك
 مالك جد) ،األصبحى

 ُُٓ(أنس بن

 كبار من:  ِ:  الطبقة
 التابعْب

 ْٕ  :وفاةال
 على ىػ

 الصحيح

 أىب بن عقيل -
  طالب

  ا٣بطاب بن عمر -

  األحبار كعب -

 ىريرة أىب -

 عائشة -

  النضر أبو سامل -

  يسار بن سليماف -

  التيمى بن دمحم -

 انفع سهيل أبو -
 أىب بن مالك بن

 عام

 ابن عند رتبتو
  ثقة  :حجر

  :الذىيب عند رتبتو
 يذكرىا مل

 أىب بن مالك بن انفع
 األصبحى عامر

 سهيل أبو، لتيمىا
 بُب حليف، ادلدىن

 ُُٔتيم

 تلى طبقة:  ْ:  الطبقة
  التابعْب من الوسطى

 بعد:  الوفاة
 ىػ َُْ

 عبد بن عمر -
  العزيز

 هللا عبد بن عوف -
 بن عتبة بن

  مسعود

 بن دمحم بن القاسم -
  الصديق بكر أىب

 أىب بن مالك -
 األصبحى عامر

 بن إمساعيل -
 أىب بن جعفر
  كثري

  عطاء بن داكد -

  بالؿ بن ليمافس -

 عبد بن عاصم -
  األشجعى العزيز

  جعفر بن هللا عبد -

 ابن عند رتبتو
  ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 مقرلء ثقة

                                                             
 .ْٗ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُُْ
 .ّٕص  ٔج  ،هتذيب الكماؿ مع حواشيوأبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ُُٓ
 .َِٗص  ِٗج  ا٤برجع السابق، ُُٔ
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 : اإلستمرارّ.َُا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 بن جعفر بن إمساعيل
 األنصارى كثري أىب

 أبو ،موالىم الزرقى
 ا٤بدىن حاؽإس

  ُُٕالقارلء

 من:  ٖ:  الطبقة
 أتباع من الوسطى
  التابعْب

:  الوفاة
 بػ ىػ َُٖ
 بغداد

 بن عمرك بن دمحم -
  كقاص بن علقمة

 يوسف بن دمحم -
  الكندل

  مرًن أىب بن مسلم -

  عقبة بن موسى -

 انفع سهيل أىب -
 أىب بن مالك بن

 األصبحى عامر

 سليماف بن سعيد -
  الواسطى

 أيوب أبو -
 داود بن سليمان
  اذلامشى

 سليماف الربيع أبو -
  الزىراىن داكد بن

 سعيد بن سويد -
 ا٢بداثىن

 ابن عند رتبتو
  ثبت ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 العلماء ثقات من

 بن داود بن سليمان
 عبد بن على بن داود

 عبد بن عباس بن للا
  ُُٖالقرشى ادلطلب

 كبار: َُ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

  األتباع

:  فاةالو 
 ك ىػ ُِٗ

 بعدىا قيل

 بن إمساعيل -
  ادلدىن جعفر

 عبد بن سعيد -
  ا١بمحى الرٞبن

  عيينة بن سفياف -

 بن عبثر زبيد أىب -
 القاسم

 بن يوسف -
 ا٤باجشوف يعقوب

 هللا عبيد بن أٞبد -
  النرسى إدريس بن

 بن دمحم بن أمحد -
  حنبل

 دمحم بن ا٢بارث -
  أسامة أىب بن

 سالـ بن ا٢بسن -
  السواؽ

 ابن عند رتبتو
، جليل ثقة:  حجر
 بن أٞبد قاؿ، فقيو

 يصلح: حنبل
  للخالفة

:  الذىيب عند رتبتو
  قاؿ، اإلماـ

                                                             
 .ٔٓص  ّج  ا٤برجع السابق، ُُٕ
 . َُْص  ُُج  ا٤برجع السابق، ُُٖ
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 : اإلستمرارّ.َُا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 حنبل بن دمحم بن أمحد
 أسد بن ىالل بن

 هللا عبد أبو، الشيباىن
 ُُٗالبغدادل ٍب ا٤بركزل

 كبار: َُ:  طبقةال
 تبع عن اآلخذين

  األتباع

:  ا٤بولد
 بػ ىػ ُْٔ
  بغداد

:  الوفاة
 بػ ىػ ُِْ
  بغداد

 بن إسحاؽ -
  األزرؽ يوسف

 الرٞبن عبد أىب -
  يزيد بن هللا عبد

 سليماف داكد أىب -
 الطيالسى  داكد بن

 داود بن سليمان -
 على بن داود بن
 للا عبد بن

  البخارل -

  مسلم -

 داكد أبو -

 ٢بسنا بن أٞبد -
 ا١ببار عبد بن

  الكبّب الصوَب
 أىب بن أٞبد -

 مسعود ا٢بوارأىبو
  الفرات بن أٞبد

 ابن عند رتبتو
 ثقة إماـ:  حجر
  حجة فقيو حافظ

:  الذىيب عند رتبتو
 اإلماـ

من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا ا٢بديث  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

للقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة الثقات متصل اإلسناد، حيث ٲبكن ا

كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه كاسناده على شرط 

 صحيح إسناده :األرنؤكط شعيب تعليق .كعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيحالبخارم. 

 َُِ.السنن رجاؿ فمن - ا٥بامشي داكد ابن كىو - سليماف غّب شيخْبال رجاؿ ثقات رجالو

ـه ك  كىًكيعه ك  أمحد بن حنبل ىم ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .ٙ  عركة بن ًىشىا
 :التالية ا١بدكؿ ُب األسانيد ىؤالء ٝبيع كعائشة. كترٝبة كأبيو

                                                             
 .ّْٕص  ُج  ا٤برجع السابق، ُُٗ
 .ّٕص  ٕج  ،ـ(ُٕٔٗ)القاىرة: مؤسسة قرطبة مسند أٞبد بن حنبل أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  َُِ
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 ّ.ُُا١بدكؿ 
 ةالثالث نبلح بن أٞبد من ركاية الثالثترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 ُُِقد ذكرتو سابقا بكر أىب بنت عائشة

 بن الزبري بن عروة
  خويلد بن العوام

 ُِِقد ذكرتو سابقا

 بن عروة بن ىشام
  العوام بن الزبري

 ُِّقد ذكرتو سابقا

 بن اجلراح بن وكيع
 أبو، الرؤاسى مليح

  ُِْالكوىف سفيان

 من:  ٗ:  الطبقة
  التابعْب أتباع صغار

:  الوفاة
 أك ُٔٗ
  ىػ ُٕٗ

  عروة بن ىشام -
  ٰبٓب بن ٮباـ -
  دليلة أىب بن كبر -
 ثعلبة بن الوليد -

 البصرل

  حنبل بن أمحد -
 أىب بن أٞبد -

  ا٢بوارل
 أىب بن أٞبد -

  شعيب
 يونس بن هللا عبد -

 ابن عند رتبتو
 حافظ ثقة:  حجر
  عابد

  :الذىيب عند رتبتو
 ، األعالـ أحد

 حنبل بن دمحم بن أمحد
 أسد بن ىالل بن

 ُِٓالبغدادى الشيباىن

 كبار: َُ :الطبقة
 تبع عن اآلخذين

  األتباع

:  ا٤بولد
  بػ ىػ ُْٔ

:  الوفاة
 بػ ىػ ُِْ
  بغداد

 بن إسحاؽ -
  األزرؽ يوسف

  علية ابن إمساعيل -
  عامر بن األسود -
 السرل بن بشر -

  البخارل -
  مسلم -
 داكد أبو -
 بن ىيمإبرا -

 ا٢برىب إسحاؽ

 ابن عند رتبتو
 ثقة إماـ:  حجر
  حجة فقيو حافظ

:  الذىيب عند رتبتو
 اإلماـ

 

                                                             
 .ْٗ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُُِ
 .ْٗ رسالة صفحةأنظر ىذه ال ُِِ
 .51 أنظر ىذه الرسالة صفحة ُِّ

 .ِْٔص  َّج  ،هتذيب الكماؿ مع حواشيوأبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ُِْ
 .ّْٕص  ُج  ا٤برجع السابق، ُِٓ
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من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا ا٢بديث  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث
ركاة الثقات متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من ال

كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه كاسناده على شرط 
 صحيح إسناده :األرنؤكط شعيب تعليقكعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح. البخارم. 

 ُِٔ.الشيخْب شرط على

َلة   َأي   َعِلْمتُ  ِإنْ  َأرَأَْيتَ  للاِ  ُسولَ رَ  ايَ : قُ ْلتُ : َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ احلديث الرابع:  ٖ.٘ َلةُ  َلي ْ  َلي ْ
 .َعنِّ  َفاْعفُ و اْلَعفْ  حتُِب  و ُعفُ  ِإَنكَ  الَلُهمَ : ُقوِل : َقالَ  ِفيَها؟ َأُقولُ  َما الَقْدرِ 

 وسنده احلديث منت ٖ.٘.ٔ
بريدة  حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليماف الضبعي عن كهمس بن ا٢بسن عن عبد هللا بن

عن عائشة قالت: قلت اي رسوؿ هللا أرأيت إف علمت أم ليلة ليلة القدر ما أقوؿ فيها ؟ قاؿ 

  ُِٕفاعف عِب كرًن ٙبب العفو قويل اللهم إنك عفو

ثػىنىا كىًكيعه، عىٍن كىٍهمىًس ٍبًن ا٢بٍىسىًن، عىٍن عىٍبًد اّللًا ٍبًن  : حىدا ثػىنىا عىًلي  ٍبني ٧بيىمادو قىاؿى حىدا

، أىرىأىٍيتى ًإٍف كىافػىٍقتي لىيػٍلىةى اٍلقىٍدًر مىا أىٍدعيو؟ قىاؿى بػيرى  ا قىالىٍت: ايى رىسيوؿى اّللًا ةى، عىٍن عىاًئشىةى، أىنػاهى : " ٍيدى

: اللاهيما ًإناكى عىفيو ب  اٍلعىٍفوفىاٍعفي عىِبًٌ  تػىقيوًلْبى  "ُِٖ ٙبًي

ثػىنىا كىٍهمىسه   ٍعفىرو حىدا ثػىنىا ٧بيىمادي ٍبني جى ةى قىاؿى قىالىٍت عىاًئشىةي ايى نىيبا  حىدا ثىًِب اٍبني بػيرىٍيدى قىاؿى حىدا

ب  اٍلعىٍفوفىاٍعفي عىِبًٌ  اّللًا أىرىأىٍيتى ًإٍف كىافػىٍقتي لىيػٍلىةى اٍلقىٍدًر مىا أىقيوؿي قىاؿى تػىقيوًلْبى اللاهيما ًإناكى عىفيو   ُِٗٙبًي

                                                             
 .َِْص  ٔ، ج ـ(ُٕٔٗ)القاىرة: مؤسسة قرطبة مسند أٞبد بن حنبل أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  ُِٔ
ص  ٓـ( ج  ُٖٗٗ)بّبكت: دار الغرب اإلسالمي  سنن الَبمذم بن الضحاؾ، الَبمذم، دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى  ُِٕ

ّْٓ. 
 .ُِٓٔص  ِـ( ج ُٕٔٗ)بّبكت: دار الفكر سنن ابن ماجو ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب،  ُِٖ
 .ُْٗص  ُـ( ج ُٕٔٗ)القاىرة: مؤسسة قرطبة مسند أٞبد بن حنبل أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  ُِٗ
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ثػىنىا يىزًيدي قىاؿى أىٍخبػىرىانى ا١ٍبيرى   ةى أىفا عىاًئشىةى قىالىٍت ايى رىسيوؿى اّللًا ًإٍف حىدا ٍيرًم  عىٍن عىٍبًد اّللًا ٍبًن بػيرىٍيدى

ب  اٍلعىٍفوفىاٍعفي عىِبًٌ  كىافػىٍقتي لىيػٍلىةى اٍلقىٍدًر فىًبمى أىٍدعيوقىاؿى قيويل اللاهيما ًإناكى عىفيو  َُّٙبًي

ثػىنىا يىزًيدي قىاؿى أىٍخبػىرىانى كىٍهمىسه عىنٍ  ةى قىاؿى قىالىٍت عىاًئشىةي ايى رىسيوؿى اّللًا  حىدا عىٍبًد اّللًا ٍبًن بػيرىٍيدى

ب  اٍلعىٍفوفىاٍعفي عىِبًٌ   ًُُّإٍف كىافػىٍقتي لىيػٍلىةى اٍلقىٍدًر ًِبى أىٍدعيوقىاؿى قيويل اللاهيما ًإناكى عىفيوٙبًي

ثػىنىا عىًلي  ٍبني عىاًصمو قىاؿى أىٍخبػىرىانى ا١ٍبيرىٍيرًم   ةى عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت حىدا عىٍن عىٍبًد اّللًا ٍبًن بػيرىٍيدى

ا كيٍنتي قػيٍلتي ايى رىسيوؿى اّللًا أىرىأىٍيتى لىوأىيٌنً عىًلٍمتي لىيػٍلىةى اٍلقىٍدًر مىا كيٍنتي أىٍدعيوبًًو رىيبًٌ عىزا كىجىلا أىكمى 

ب  اٍلعىفٍ   ُِّوفىاٍعفي عىِبًٌ أىٍسأىليوي قىاؿى قيويل اللاهيما ًإناكى عىفيوٙبًي

ةى عىٍن عىاًئشىةى أىنػاهىا قىالىٍت ايى رىسيوؿى اّللاً  ثػىنىا كىٍهمىسه عىٍن عىٍبًد اّللًا ٍبًن بػيرىٍيدى ثػىنىا كىًكيعه حىدا  حىدا

ب  اٍلعىفٍ    ُّّوفىاٍعفي عىِبًٌ أىرىأىٍيتى ًإٍف كىافػىٍقتي لىيػٍلىةى اٍلقىٍدًر ًِبى أىٍدعيوقىاؿى تػىقيوًلْبى اللاهيما ًإناكى عىفيوٙبًي

                                                             
 .ِْٖص  ُا٤برجع السابق، ج  َُّ
 .ُُٕص  ٔج ا٤برجع السابق،  ُُّ
 .ُِٖص  ٔا٤برجع السابق، ج  ُِّ
 .َِٖص  ٔا٤برجع السابق، ج  ُّّ
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 األسانيد دراسة ٖ.٘.ٕ
 إعتبار السند ٖ.٘.ٕ.ٔ
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 ترمجة الرواة وحتليلهاٖ.٘.ٕ.ٕ

 سليماف بن كجعفر كقتيبة الرتمذيىم  ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .ٔ

 ىؤالء ٝبيع كعائشة. كترٝبة بريدة بن هللا كعبد ا٢بسن بن ككهمس الضبعي

 :التالية ا١بدكؿ ُب األسانيد

 ّ.ُِا١بدكؿ 
 الَبمذم من ركاية الرابعترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 :بكر أىب بنت عائشة
 أـ، التيمية الصديق
  ُّْهللا عبد أـ، ا٤بؤمنْب

  صحابية: ُ:  الطبقة

 ٕٓ:  الوفاة
 ىػ على

، الصحيح
 ىػ ٖٓ كقيل

 هللا صلى النىب -
  لمكس عليو

 بن ٞبزة -
  عمركاألسلمى

 أىب بن سعد -
  كقاص

 ا٣بطاب بن عمر -

 هللا عبد بن عباد -
  الزبّب بن

 الوليد بن عبادة -
  بن عبادة بن

  بريدة بن للا عبد -
 هللا عبد أبوالوليد -

  ا٢بارث بن

الصحابة كلهم 
 عدكؿ

 بريدة بن للا عبد
 أبوسهل ،األسلمى

  ُّٓا٤بركزل

 من: ّ: الطبقة
  التابعْب من الوسطى

:  الوفاة
 كقيل َُٓ
 ىػ ُُٓ

  الديلى األسود أىب -
 موسى أىب -

 األشعرل
  ىريرة أىب -
 ادلؤمنني أم عائشة -

  أبوالعواـ فائد -
 اجلريرى  سعيد -
 بن كهمس -

  احلسن
  مغوؿ بن مالك -

 ابن عند رتبتو
  ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 قاضى، ثقة

 مرككعا٤بها

  

                                                             
 ّٓق( ج ََُْ –ـ  َُٖٗ)بّبكت: مؤسسة الرسالة هتذيب الكماؿ مع حواشيو يوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ُّْ

 .ِِٕص 
 .ِّٖص  ُْج  ابق،ا٤برجع الس ُّٓ
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 : اإلستمرارّ.ُِا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة كاملال اسم الراوي

 احلسن بن كهمس
، التيمى وقيل التميمى

 ُّٔالبصرى أبواحلسن

 صغار من: ٓ:  الطبقة
  التابعْب

:  الوفاة
 ىػ ُْٗ

  ا١بريرل عباس -
  بريدة بن للا عبد -
  شقيق بن هللا عبد -
 عمرك بن دمحم -

 بن جعفر -
  الضبعى سليمان

 اجلراح  بن وكيع -
 ارونى بن يزيد -
 جعفر بن دمحم -
  ا٢بارث بن خالد -

 ابن عند رتبتو
  ثقة:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 ثقة

 سليمان بن جعفر
 أبوسليمان، الضبعى
 بىن موىل، البصرى
 ُّٕاحلريش

 الوسطى: ٖ :الطبقة
  التابعْب أتباع من

:  الوفاة
  ىػ ُٖٕ

 

  الورقاء أىب فائد -
  السبخى فرقد -
 بن زاند بن كثّب -

  اىنالربس سهل أىب
 بن كهمس -

 احلسن

 عمر بن هللا عبيد -
  القواريرل

 بن عمار أبوايسر -
  البصرل ىاركف

 الفضيل أبوكامل -
 ا٢بسْب بن

  ا١بحدرل
 سعيد بن قتيبة -

 ابن عند رتبتو
 صدكؽ:  حجر
 كاف لكنو زاىد

  يتشيع

:  الذىيب عند رتبتو
 مع شىء فيو، ثقة

 علومو كثرة

 بن سعيد بن قتيبة
 طريف بن مجيل

  ،الثقفى

 كبار: َُ: الطبقة
 تبع عن اآلخذين

 األتباع

:  ا٤بولد
  ىػ َُٓ

 َِْ:الوفاة
 ىػ

  مرزكؽ بن جابر -
  عبد بن جرير -
 ا٢بجاـ جنيد -
 بن جعفر -

  الضبعى سليمان

 البخارم -
 مسلم -
 أبوداكد -
 الرتمذي -

 ابن عند رتبتو
 ثبت ثقة:  حجر

                                                             
 .ِِّص  ِْج  ا٤برجع السابق، ُّٔ
 .ّْص  ٓج  ا٤برجع السابق، ُّٕ
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 : اإلستمرارّ.ُِا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل ذهتالمي شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 بن عيسى بن دمحم
 بن موسى بن سورة

، السلمى الضحاك
 الَبمذل أبوعيسى

  ُّٖالضرير

 صغار: ُِ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

 .  األتباع

:  الوفاة
 بػ ىػ ِٕٗ
  ترمذ

 

 سهل بن الفضل -
 البغدادل األعرج

 الراـ
  الصباح بن الفضل -
 زكراي بن القاسم -

 القرشى دينار بن
 يدسع بن قتيبة -

 بن مجيل بن
 الثقفى طريف

 بن أٞبد أبوحامد -
  داكد بن هللا عبد

 على بن أٞبد -
  ا٤بقرلء

 يوسف بن أٞبد -
  النسفى

 أسد أبوا٢بارث -
 ٞبدك بن

 ابن عند رتبتو
  األئمة أحد:  حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 ا٢بافظ

 

ذا ا٢بديث من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ى بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة الثقات 

 ٙبقيقكعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح. كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. 

 حىًديثه : الَبمذم يسىع بن دمحم عيسى أيبقاؿ الشيخ  ،ُّٗ (َّٖٓ) ماجة ابن ،صحيح :األلباين

 َُْ صىحيح حىسىنه 

                                                             
 .َِٓص  ِٔج  ا٤برجع السابق، ُّٖ
من إنتاج مركز نور  -اجملاين  -برانمج منظومة التحقيقات ا٢بديثية  ،الَبمذمصحيح كضعيف سنن دمحم انصر الدين األلباين،   ُّٗ

 .ُّص  ٖج ، يةاإلسالـ ألٕباث القرآف كالسنة ابإلسكندر 
 .ُْٔص  ٓـ( ج  ُٖٗٗ)بّبكت:  –، دار الغرب اإلسالمي ا١بامع الكبّب سنن الَبمذمأيب عيسى دمحم بن عيسى الَبمذم،   َُْ
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 كىًكيعه ك  ٧بيىمادو  ٍبني  عىًلي  ك  إبن ماجوىم  ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .ٕ

ةى  ٍبنً  اّللاً  عىٍبدً ك  ا٢بٍىسىنً  ٍبنً  كىٍهمىسً ك   ىؤالء ٝبيع . كترٝبةعىاًئشىةى ك  بػيرىٍيدى

 :التالية ا١بدكؿ ُب األسانيد

 ّ.ُّا١بدكؿ 
 ماجو إبن من ركاية الرابعُب ا٢بديث ترٝبة كٙبليل الركاة 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 ُُْقد ذكرتو سابقا بكر أىب بنت عائشة

 بن بريدة بن للا عبد
 احلصيب

 ُِْقد ذكرتو سابقا

 احلسن بن كهمس
 التميمى

 ُّْقد ذكرتو سابقا

 بن اجلراح بن وكيع
 أبو، الرؤاسى مليح

 من) لكوىفا سفيان
 )ُْْ عيالف قيس

 صغار من: ٗ:  الطبقة
  التابعْب أتباع

 بػ:  ا٤بولد
  أصبهاف

:  الوفاة
 أك ُٔٗ
 بػ ىػ ُٕٗ

 َب) فيد
 )مكة طريق

 الفضل بن القاسم -
  ا٢بداىن

 خالد بن قرة -
 السدكسى

 الربيع بن قيس -
  األسدل

 بن كهمس -
 احلسن

 ا٤بديُب ابن على -
 الرٞبن عبد أبو -

  جعفر بن أٞبد
 حنبل بن أمحد -
 دمحم بن على -

 الطنافسى

 ابن عند رتبتو
 حافظ ثقة:  حجر
  عابد

:  الذىيب عند رتبتو
 ، األعالـ أحد

                                                             
 .ُٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُُْ
 .ُٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُِْ
 .62 أنظر ىذه الرسالة صفحة ُّْ

 َّق( ج ََُْ –ـ  َُٖٗ)بّبكت: مؤسسة الرسالة الكماؿ مع حواشيو  هتذيبيوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ُْْ
 .ِْٔص 
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 : اإلستمرارّ.ُّا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 بن دمحم بن على
 ،الطنافسى إسحاق

 الكوَب، ا٢بسن أبو
 هللا عبد بن زيد موىل

  ُْٓعمر بن

 كبار: َُ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

  األتباع

:  الوفاة
 أك ىػ ِّّ
  ىػ ِّٓ

 

 دمحم بن النعماف -
  ا٤بنقرل

  اجلراح بن وكيع -
 عقبة بن الوليد -

  الطحاف
 مسلم بن الوليد -

  ماجة ابن -
 سهلوية بن إبراىيم -

  ا٤بعدؿ
 أٞبد قدامة أبو -

 سعيد بن دمحم بن
  القشّبل

 ىاركف بن جبّب -
 هللا عبد بن
 جاىنا٣بر 

 األصبهاىن

ابن  عند رتبتو
  ثقة :حجر

:  الذىيب عند رتبتو
 ىو: حاًب أبو قاؿ

 أىب من إىل أحب
 شيبة أىب بن بكر

 الفضل َب
 ثقة كىو كالصالح،

 الربعى يزيد بن دمحم
 القزويىن، موالىم
 ماجة ابن للا أبوعبد
 صاحب) احلافظ
 )ُْٔالسنن

:  ا٤بولد
  ىػ َِٗ

:  الوفاة
  ىػ ِّٕ

  يلبد بن أٞبد -
  اجلراح بن وكيع -
 البصرل أبويعقوب -
 بن دمحم بن على -

 إسحاق
 الطنافسى

 أٞبد أبوالطيب -
  البغدادل ركح بن

 بن أبوعمركأٞبد -
  دمحم 

  دمحم بن إسحاؽ -
 إدريس بن جعفر -

 ابن عند رتبتو
 أحد:  حجر

  حافظ األئمة،

:  الذىيب عند رتبتو
صاحب  ا٢بافظ،
 السنن.

خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا ا٢بديث  من بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة الثقات 

كعلى ىذا اعتقاد الباحث كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه 

                                                             
 .َُِص  ُِج  ا٤برجع السابق،ُْٓ

 .َْص  ِٕج  ا٤برجع السابق، ُْٔ
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 ٙبقيق. ٱبرجاه كمل الشيخْب، شرط على صحيح حديث ىذاقاؿ ا٢باكم:   اف ىذا ا٢بديث صحيح.

 ُْٕ.(َُِٗ) ا٤بشكاة ،صحيح :األلباين

دمحم بن جعفر ك أمحد بن حنبلىم  ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .ٖ

ةى  ٍبنً  اّللاً  عىٍبدً ك  ا٢بٍىسىنً  ٍبنً  كىٍهمىسً ك   ىؤالء ٝبيع . كترٝبةعىاًئشىةى ك  بػيرىٍيدى

 :التالية كؿا١بد ُب األسانيد

 ّ.ُْا١بدكؿ 
 األكىل حنبل بن أٞبد من ركاية الرابعترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 ُْٖقد ذكرتو سابقا بكر أىب بنت عائشة

 بن بريدة بن للا عبد
 احلصيب

 ُْٗقد ذكرتو سابقا

 احلسن بن كهمس
 التميمى

 َُٓرتو سابقاقد ذك

 جعفر اذلذىل بن دمحم
 للا عبد أبو، موالىم

 ُُٓبغندر، البصرى

  :الوفاة
 قُٔٗ

  الثورل سفياف -
  عيينة بن سفياف -
 ا٢بجاج بن شعبة -

 بن دمحم بن إبراىيم -
  عرعرة

  حنبل بن أمحد -

 ابن عند رتبتو
 صحيح ثقة  :حجر

  الكتاب

                                                             
من إنتاج مركز نور  -اجملاين  -، برانمج منظومة التحقيقات ا٢بديثية صحيح كضعيف سنن ابن ماجودمحم انصر الدين األلباين،   ُْٕ

 .َّٓص  ٓالقرآف كالسنة ابإلسكندرية، ج اإلسالـ ألٕباث 
 .ُٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُْٖ
 .ُٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُْٗ
 .62 أنظر ىذه الرسالة صفحة َُٓ

 ِٓق( ج ََُْ –ـ  َُٖٗ)بّبكت: مؤسسة الرسالة هتذيب الكماؿ مع حواشيو يوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ُُٓ
 .ٓص 
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 : اإلستمرارّ.ُْا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 من:  ٗ:  الطبقة
 التابعْب أتباع صغار

 بن كهمس - 
 التميمى احلسن

 هللا عبد بن أٞبد -
 ابن ا٢بكم بن

  الكردل

 بن إسحاؽ -
 راىويو

:  الذىيب عند رتبتو
 ،ا٢بافظ

 حنبل بن دمحم بن أمحد
 أسد بن ىالل بن

 هللا عبد أبو ،الشيباىن
 ُِٓالبغدادل ٍب ا٤بركزل

 كبار: َُ:  قةالطب
 تبع عن اآلخذين

 األتباع

:  ا٤بولد
 بػ ىػ ُْٔ
  بغداد

:  الوفاة
 بػ ىػ ُِْ
 بغداد

 جعفر بن دمحم -

 بن إسحاؽ -
  األزرؽ يوسف

  عامر بن األسود -

 السرل بن بشر -

  البخارل -

  مسلم -

 داكد أبو -

 بن إبراىيم -
 ا٢برىب إسحاؽ

 ابن عند رتبتو
 ثقة إماـ:  حجر
  حجة فقيو حافظ

:  ذىيبال عند رتبتو
 اإلماـ

من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث 

ا٢بديث متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة 

ه كاسناده على شرط الثقات كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّب 

 صحيح إسناده :األرنؤكط شعيب تعليق كعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح.البخارم. 

  ُّٓ.الشيخْب رجاؿ ثقات رجالو

                                                             
 .ّْٕص  ُج  ا٤برجع السابق، ُِٓ
 .ُْٗص  ُـ( ج ُٕٔٗة: مؤسسة قرطبة )القاىر مسند أٞبد بن حنبل أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  ُّٓ
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 عىٍبدً يزيد كا١بريرم ك ك  أمحد بن حنبلىم  ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .ٗ

ةى  ٍبنً  اّللاً    :التالية ا١بدكؿ ُب انيداألس ىؤالء ٝبيع . كترٝبةعىاًئشىةى ك  بػيرىٍيدى

 ّ.ُٓا١بدكؿ 
 الثانية حنبل بن أٞبد من ركاية الرابعترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 ُْٓقد ذكرتو سابقا بكر أىب بنت عائشة

 بن بريدة بن للا عبد
 احلصيب

 ُٓٓقد ذكرتو سابقا

 إايس بن سعيد
 مسعود أبو، اجلريرى
 ُٔٓالبصرى

 صغار من: ٓ:  الطبقة
  التابعْب

:  الوفاة
 ىػ ُْْ

  بريدة بن للا عبد -
  شقيق بن هللا عبد -
 بن الرٞبن عبد -

 بكرة أىب
 عبد عثماف أىب -

 مل بن الرٞبن
 النهدل

 ىارون بن يزيد -
 عاصم بن على -

 صهيب بن
 الواسطى

 بن الوىاب عبد -
  ا٣بفاؼ عطاء

 عمرك بن عوف -

 ابن دعن رتبتو
 اختلط، ثقة:  حجر

 بثالث موتو قبل
 سنْب 

:  الذىيب عند رتبتو
 ،البصرة ٧بدث كاف

 بن ىارون بن يزيد
 ابن قيل و، زاذى
، اثبت بن زاذان

 ، موالىم السلمى

  :ا٤بولد
 ، ىػ ُُٕ

  :الوفاة
 ىػ َِٔ

 بن كهمس -
  احلسن

 إايس بن سعيد -
  اجلريرى

  عبيد بن سعيد -

 يعقوب بن إبراىيم -
  ا١بوزجاىن

 إبراىيم بن أٞبد -
  الدكرقى

-  

 ابن عند رتبتو
 متقن ثقة  :حجر
  عابد

 

                                                             
 .ُٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُْٓ
 .61 أنظر ىذه الرسالة صفحة ُٓٓ

ق( ج  ََُْ –ـ  َُٖٗ)بّبكت: مؤسسة الرسالة هتذيب الكماؿ مع حواشيو يوسف بن الزكي عبدالرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم،  ُٔٓ
 .ّّٖص  َُ
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 : اإلستمرارّ.ُٓا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

  ُٕٓالواسطى خالد أبو

 من:  ٗ:  الطبقة
 التابعْب أتباع صغار

 خالد بن أٞبد - أنس بن مالك - 
 ا٣بالؿ

 حنبل بن أمحد -

:  الذىيب دعن رتبتو
 قاؿ ،األعالـ أحد
 متقن حافظ: أٞبد

 حنبل بن دمحم بن أمحد
 أسد بن ىالل بن

 هللا عبد أبو، الشيباىن
 ُٖٓالبغدادل ٍب ا٤بركزل

 كبار: َُ:  الطبقة
 تبع عن اآلخذين

  األتباع

:  ا٤بولد
 بػ ىػ ُْٔ
  بغداد

:  الوفاة
 بػ ىػ ُِْ
  بغداد

 ىارون بن يزيد -
 بن إسحاؽ -

  األزرؽ يوسف
  عامر بن ألسودا -
 السرل بن بشر -

  البخارل -
  مسلم -
 داكد أبو -
 بن إبراىيم -

 ا٢برىب إسحاؽ

 ابن عند رتبتو
 ثقة إماـ:  حجر
  حجة فقيو حافظ

:  الذىيب عند رتبتو
 اإلماـ

من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث 

قاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة ا٢بديث متصل اإلسناد، حيث ٲبكن الل

الثقات كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه كاسناده على شرط 

 صحيح حديث :األرنؤكط شعيب تعليق كعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح.البخارم. 

 ُٗٓالشيخْب رجاؿ ثقات رجالو

                                                             
 .ُِٔص ِّج  ا٤برجع السابق، ُٕٓ
 .ّْٕص  ُج  ا٤برجع السابق، ُٖٓ
 .ِْٖص  ُـ( ج ُٕٔٗة: مؤسسة قرطبة )القاىر مسند أٞبد بن حنبل أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  159
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ٍهمىسً كيزيد ك  أمحد بن حنبلىم  ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .٘  ٍبنً  كى

ةى  ٍبنً  اّللاً  عىٍبدً ك  ا٢بٍىسىنً   ا١بدكؿ ُب األسانيد ىؤالء ٝبيع . كترٝبةعىاًئشىةى ك  بػيرىٍيدى

 :التالية

 ّ.ُٔا١بدكؿ 
 الثالثة حنبل بن أٞبد من ركاية الرابعترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل ياسم الراو 

 َُٔقد ذكرتو سابقا بكر أىب بنت عائشة

 ُُٔقد ذكرتو سابقا احلصيب بن بريدة بن للا عبد

 ُِٔقد ذكرتو سابقا كهمس بن احلسن

 ُّٔقد ذكرتو سابقا  زاذى بن ىارون بن يزيد

 ُْٔقد ذكرتو سابقا ىالل بن حنبل بن دمحم بن أمحد
 

من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا  يل الركاة ىذا ا٢بديثبعد ٙبل 

ا٢بديث متصل اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥بذا ا٢بديث من الركاة 

الثقات كال أجد ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه كاسناده على شرط 

                                                             
 .ُٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة َُٔ
 . ُٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُُٔ
 .ِٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُِٔ
 .ٖٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُّٔ
 .69 أنظر ىذه الرسالة صفحة ُْٔ
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 إسناده :األرنؤكط شعيب تعليق كعلى ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح.ارم. البخ

 ُٓٔصحيح

على بن عاصم ك  أمحد بن حنبلىم  ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .ٙ

ةى  ٍبنً  اّللاً  عىٍبدً كا١بريرم ك   ُب األسانيد ىؤالء ٝبيع . كترٝبةعىاًئشىةى ك  بػيرىٍيدى

 :التالية ا١بدكؿ

 ّ.ُٕا١بدكؿ 
 الرابعة حنبل بن أٞبد من ركاية الرابعكٙبليل الركاة ُب ا٢بديث ترٝبة 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 ُٔٔقد ذكرتو سابقا بكر أىب بنت عائشة

 بن بريدة بن للا عبد
 احلصيب

 ُٕٔقد ذكرتو سابقا

 إايس بن سعيد
 اجلريرى

 ُٖٔقد ذكرتو سابقا

 بن عاصم بن على
 أبو، الواسطى بصهي

 التيمى القرشى احلسن
  موالىم،

  :الوفاة
 ىػ َُِ

  الطويل ٞبيد -
  ا٢بذاء خالد -
  ىند أىب بن داكد -

 أعْب بن أٞبد -
  ا٤بصيصى

 بن ٰبٓب بن أٞبد -
  السوسى مالك

 ا٤بنتصر بن ٛبيم -

 ابن عند رتبتو
 صدكؽ  :حجر

 ك، يصر ك ٱبطىء
  ابلتشيع رمى

                                                             
 ُُٕص  ٔ ـ( جُٕٔٗ)القاىرة: مؤسسة قرطبة مسند أٞبد بن حنبل أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  165

 .ُٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُٔٔ
 .ُٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُٕٔ
 .68 أنظر ىذه الرسالة صفحة ُٖٔ
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 : اإلستمرارّ.ُٕا١بدكؿ 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل ياسم الراو 

 بن دمحم بنت قريبة موىل
 ُٗٔبكر أىب

 من:  ٗ:  الطبقة
 التابعْب أتباع صغار

 اجلريرى سعيد - 
 عبد بن حصْب -

 السلمى الرٞبن

  حنبل بن أمحد -
 دمحم بن ا٢بارث -

 أسامة أىب بن

:  الذىيب عند رتبتو
 ضعفوه

 حنبل بن دمحم بن أمحد
 أسد نب ىالل بن

 ا٤بركزل، الشيباىن
 َُٕالبغدادل

 تبع كبار: َُ :الطبقة
  األتباع

:  ا٤بولد
 بػ ىػ ُْٔ
  بغداد

:  الوفاة
 بػ ىػ ُِْ
  بغداد

  عمر بن عثماف -
  مسلم بن عفاف -
 خالد بن عقبة -

 السكوىن
 عاصم بن على -

 الواسطى

  البخارل -
  مسلم -
 داكد أبو -
 بن إبراىيم -

 ا٢برىب إسحاؽ

 ابن عند رتبتو
 ثقة ـإما:  حجر
  حجة فقيو حافظ

:  الذىيب عند رتبتو
 اإلماـ

 بعضهم متصل سنده ا٢بديث ىذا أف الباحث كجد كفاهتم، كسنة تراٝبهم من الركاة ذكر بعد

 صهيب بن عاصم بن على) فركة أبو إسناده ُبلكن  كالتالميذ، الشيوخ بْب اللقاء ٰبصل حيث بعضا

 ،يصر ك ٱبطىء صدكؽ  :حجر ابن عند رتبتو، ك وهضعف  :الذىيب الشيخ قاؿ .كىو ضعيف (الواسطى

 بن على عن يقوؿ زرعة أاب ٠بعت :مصعب بن دمحم ترٝبة َب حاًب أىب ابن قاؿ ك، ابلتشيع رمى ك

 هتذيب ُب ا٢بافظ قاؿكلكن ، عندىم ابلقول ليس :البخارل قاؿ ك، سوء بكالـ تكلم إنو عاصم

                                                             
 َِق( ج ََُْ –ـ  َُٖٗ)بّبكت: مؤسسة الرسالة هتذيب الكماؿ مع حواشيو لرٞبن أبو ا٢بجاج ا٤بزم، يوسف بن الزكي عبدا ُٗٔ

 .َْٓص 
 .ّْٕص  ُج  ا٤برجع السابق، َُٕ
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 يسألوف أحاديث َب يظلمونو الناس ك ،اب٢بديث امعركف ،ثقة كاف :فقاؿ ،العجلى ذكره ك :التهذيب

 ُُٕ.صحيح حديث :األرنؤكط شعيب تعليق. كهللا أعلم. يفعل فلم ،يدعها أف

 ٍبنً  كىٍهمىسً ك  كىًكيعه ك  أمحد بن حنبلىم  ا٢بديث ىذا من األسانيد عقود .ٚ

ةى  ٍبنً  اّللاً  عىٍبدً ك  ا٢بٍىسىنً   ا١بدكؿ ُب داألساني ىؤالء ٝبيع . كترٝبةعىاًئشىةى ك  بػيرىٍيدى

 :التالية

 ّ.ُٖا١بدكؿ 
 ا٣بامسة حنبل بن أٞبد من ركاية الرابعترٝبة كٙبليل الركاة ُب ا٢بديث 

 اجلرح والتعديل تالميذه شيوخو سنة الوفاة الكامل اسم الراوي

 ُِٕقد ذكرتو سابقا بكر أىب بنت عائشة

 ُّٕقد ذكرتو سابقا احلصيب بن بريدة بن للا عبد

 ُْٕذكرتو سابقاقد  كهمس بن احلسن

 ُٕٓقد ذكرتو سابقا الرؤاسى مليح بن اجلراح بن وكيع

 ُٕٔقد ذكرتو سابقا أمحد بن دمحم بن حنبل بن ىالل

                                                             
 ُِٖص  ٔ ـ( جُٕٔٗ)القاىرة: مؤسسة قرطبة مسند أٞبد بن حنبل أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  171

 .ُٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُِٕ
 .ُٔ ه الرسالة صفحةأنظر ىذ ُّٕ
 .ِٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُْٕ
 .ْٔ أنظر ىذه الرسالة صفحة ُٕٓ
 .65 أنظر ىذه الرسالة صفحة ُٕٔ
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من خالؿ تراٝبهم كسنة كفاهتم، كجد الباحث أف ىذا ا٢بديث متصل  بعد ٙبليل الركاة ىذا ا٢بديث

ذا ا٢بديث من الركاة الثقات كال أجد اإلسناد، حيث ٲبكن اللقاء بْب الشيوخ كالتالميذ. كٝبيع الركاة ٥ب

ُب ىذا ا٢بديث الشذكذ كال العلة. ركاه أىل السنن كصححو كغّبه كاسناده على شرط البخارم. كعلى 

 ُٕٕإسناده صحيح :ىذا اعتقاد الباحث اف ىذا ا٢بديث صحيح. تعليق شعيب األرنؤكط

  

                                                             
 َِْص  ٔ ـ( جُٕٔٗ)القاىرة: مؤسسة قرطبة مسند أٞبد بن حنبل أٞبد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين،  ُٕٕ


