
 
 
 
  

  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين

  البخاري وأيب داود والترمذي والنسائيومروياته يف 

   دراسة استقرائية ونقدية
  
 
  
  
  بقلم

   أمحد أشرف عمر ليب/الدكتور
  األستاذ المشارك بكلية الشريعة وأصول الدين

   نجران-جامعة نجران 

  المملكة العربية السعودية

  



 
 

 
 

 
 

١٥
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  الرحمي�سم هللا الرمحن 
  

 : وبعد، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،احلمد هللا رب العاملني
؛ ألن الثقة قد  مجيع أحاديث الثقات م ال يقبلونفقد كان من منهج أئمة احلديث أ�

 خالفا ، ؛ ألن سيئ احلفظ قد حيفظحلفظاسيئي  مجيع أحاديث   وال يردون،خيطئ
ّوزاد ابن حزم فرد مجيع أحاديث  ،ِ فإ�ما قبال مجيع أحاديث الثقاتللحاكم وابن حزم ؛

  . احلسن لغريه وال العلل اخلفية فلم يقبل،الضعفاء
  

فال غرو أن يتبع اإلمامان البخاري ومسلم رمحهما اهللا منهج أئمة احلديث يف انتقاء 
ال ، ب احلديث زمعة بن صاحل ذاه :قال البخاري؛أحاديث الضعفاء وروايتها يف كتا�ما 

وكل من كان مثل هذا فأنا ال أروي ، أنا ال أروي عنه ، يدرى صحيح حديثه من سقيمه 
وال  ،وكل رجل ال أعرف صحيح حديثه من سقيمه ال أروي عنه :، وقال أيضا)١(عنه

وقطن مسلم روايته عن أسباط بن نصر على  أبو زرعة  احلافظوملا أنكر ؛ )٢(أكتب حديثه
 ُإمنا أدخلتو ،)٣(صحيحَمنا قلت  إ: ملن حكاه عنهقالبن عيسى املصري وأمحد بن نسري 

 َّ إال أنه رمبا وقع إيل، ما قد رواه الثقات عن شيوخهممن حديث أسباط وقطن وأمحد
 وأصل ،أولئكقتصر على أ ف، ويكون عندي من رواية أوثق منه بنزول،عنهم بارتفاع

الشيخني مل إن  : وإن قيل:افظ احلازميوقال احل؛ )٤(ديث معروف من رواية الثقاتاحل
 حنو فليح بن كلم فيهمُ تٍجا حديث مجاعةَّاهلما خر فما ب،يودعا كتابيهما إال ما صح

ي  وإمساعيل بن أيب أويس عند البخاروعبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار ،سليمان
حديث هما ومسلم كتابي أما إيداع البخاري :ُ قلت ؟وحممد بن إسحاق وذويه عند مسلم

ً يبلغ ضعفهم حدا يرد به حديثهم مل غري أنه،سبوا إىل نوع من الضعف فظاهرُنفر ن
)٥( 

عف فإ�م ُكلم فيه وضُ وأصحاب الصحيح إذا رووا ملن ت:قال احلافظ ابن عبد اهلاديو،
ويف هذا  :قال ،يثبتون من حديثه ما مل ينفرد به بل وافق فيه الثقات وقامت شواهد صدقه

 ،يرون الرجل قد أخرج له يف الصحيح :إحداهما:ط لطائفتني من الناسرض الغلاملوضع يع
                                                 

        ٣٨٩كتاب العلل الكبري للرتمذي ص  )١(
        ٣٩٤نفس املصدر ص  )٢(
           )١٥٣السنن األبني البن رشيد ص( ه من إنكار أيب زرعة صحيح من أجل هؤالء الرواةَإن الذي قلت أي )٣(
         . ٧٠ – ٦٩شروط األئمة اخلمسة للحازمي ص  )٤(
         . ٧٥ – ٧٣نفس املصدر ص  )٥(
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هذا حديث صحيح على شرط  :يف حديث قالواوه فيحكمون بصحة كل ما رواه حيث رأ
فإن ذلك احلديث قد يكون مما أنكر عليه من حديثه أو يكون ؛ وهو غلط  ،الصحيح

خرج وقد أ ،ل وال يكون حسنافال يكون من شرط أصحاب الصحيح ب ،شاذا أو معلال
  .على بضعها خارج الصحيحالبخاري حديث مجاعة ونكب 

  
فيجعلون ما قيل فيه من كالم احلفاظ  ،م فيه وقد ضعفِّكلُيرون الرجل قد ت :والثانية

ن  فيه كما يقول ابَ من طعنِفون ما صح من حديثه لطعنِّا لرتك مجيع ما رواه ويضعًموجب
القطان يتكلم يف أحاديث كثرية قد ن وكذلك اب ،ه من الثقاتحزم ذلك يف إسرائيل وغري

وسالكها قاصر يف  ،وهذه طريقة ضعيفة ،أخرجت يف الصحيح لطعن من طعن يف روا�ا
   .)١(األئمة وذوقهم معرفة احلديث وذوقه عن معرفة

حممد بن عبد  أي -  ديث هذا الضرب من أحا اإلمام مسلمينتقي :وقال ابن قيم اجلوزية
كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط   ما يعلم أنه حفظه- محن بن أيب ليلىالر
 ومن ضعف مجيع ، فغلط يف هذا املقام من استدرك عليه إخراج مجيع حديث الثقة،فيه

 طريقة أيب حممد ابن حزم : والثانية، طريقة احلاكم وأمثاله: فاألوىل،حديث سيئ احلفظ
   )٢(يقة أئمة هذا الشأنوطريقة مسلم هي طر ،وأشكاله

  
  :ّومن هنا قسم الحفاظ رواة الصحيحين إلى قسمين

 .)٣(من أخرجا له يف املتابعات والشواهد -من احتجا به يف األصول  - 
عاب عائبون مسلما بروايته يف صحيحه عن مجاعة من الضعفاء أو  :قال ابن الصالح

واجلواب أن  ،شرط الصحيح أيضاليسوا من  املتوسطني الواقعني يف الطبقة الثانية الذين
 أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند :أحدها:ذلك ألحد أسباب ال معاب عليه معها

وهذا تقدمي للتعديل على اجلرح  ، إن اجلرح مقدم على التعديل:وال يقال ، ثقة عنده،غريه
 ،نه ال يعمل بهإ إذا كان اجلرح غري مفسر السبب فألن الذي ذكرناه حممول على ما؛ 
محل اخلطيب أيب بكر احلافظ على ذلك احتجاج صاحيب الصحيحني وأيب داود  دوق

                                                 

         ٣/٣٥١ للزركشي النكت على مقدمة ابن الصالح )١(
         ١/٣٥٣زاد املعاد البن القيم  )٢(
         ٧٩املوقظة للذهيب ص  )٣(
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 ّوحيتمل أيضا أن يكون ذلك فيما بني ،)١(وغريهم جبماعة علم الطعن فيهم من غريهم
  .ب واستبان مسلم بطالنهاجلارح فيه السب

ذكر  وذلك بأن ي، أن يكون ذلك واقعا يف الشواهد واملتابعات ال يف األصول:الثاين
احلديث أوال بإسناد نظيف رجاله ثقات وجيعله أصال مث يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد 

   .تنبه على فائدة فيما قدمه فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد باملتابعة أو لزيادة فيه
ث َ حدٍ أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختالط:الثالث

 واستقامته كما يف أمحد بن عبد الرمحن هيما رواه من قبل يف زمان سداد قادح فِ غري،عليه
بن وهب ابن أخي عبد اهللا بن وهب فذكر احلاكم أبو عبد اهللا أنه اختلط بعد اخلمسني 
ومائتني بعد خروج مسلم من مصر فهو يف ذلك كسعيد بن أيب عروبة وعبد الرزاق 

يف الصحيحني مبا أخذ عنهم قبل  حتجاجوغريمها ممن اختلط آخرا ومل مينع ذلك من اال
  .ذلك
 أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العايل وال :الرابع

وزاد الشيخ املعلمي اليماين ، )٢(يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا مبعرفة أهل الشأن بذلك
 أو برواية ،عن فالن من شيوخه أن يريا أن الضعف الذي يف الرجل خاص بروايته :فقال

 أو مبا جاء عنه عنعنة ، أو مبا مسع منه بعد اختالطه، أو مبا يسمع منه غري كتابه،فالن عنه
 فيخرجان للرجل حيث ،خر ما يدفع ريبة التدليسوهو مدلس ومل يأت عنه من وجه آ

  .)٣(وال خيرجان له حيث ال يصلح ،يصلح
  

  الدراسات السابقة
عفاء يف الصحيحني ودراستها وإثبات أ�ا  يف مجع أحاديث الضد بارزةكان للباحثني جهو

  : أو مما انتقيا من أحاديثهم ؛ منهايف املتابعات والشواهد
  
فليح بن سليمان ومروياته في ميزان النقد من خالل الكتب الستة وصحيحي ) ١(

 وهو ،ع للباحث عيسى بن علي عمر املانابن خزينة وابن حبان ومسند اإلمام أحمد
م لنيل ٢٠١٥سنة  رسالة علمية قدمت إىل كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى

  .درجة املاجستري يف احلديث وعلومه
                                                 

          ٣٣٩-١/٣٣٨ الكفاية للخطيب )١(
          ٩١البن الصالح ص يانة صحيح مسلم ص )٢(
           ٢/٦٩٢التنكيل للمعلمي  )٣(
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اإلمام أبو بكر بن عياش األسدي ومروياته في ميزان النقاد من خالل الكتب ) ٢(
مد  حممد بن حم للباحثالستة وصحيحي ابن خزينة وابن حبان ومسند اإلمام أحمد

وهو رسالة علمية قدمت إىل كلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم  ،املختار األنصاري
  . لنيل درجة املاجستري يف احلديث وعلومههــ١٤٣٥ سنة القرى

دراسة تطبيقية يف كيفية انتقاء ؛ إمساعيل بن أيب أويس ومروياته يف صحيح البخاري ) ٣(
 اىل اجلامعة م٢٠٠٦ سنة اطروحة مقدمة ياسين مهدي صالح الدليميللباحث  البخاري

  .ديثاحلنيل درجة املاجستري يف ختصص ل  ببغداداالسالمية
عبد الرمحن بن عبد اهللا ن يل نصيب يف هذه اجلهود فاخرتت وكانت يل رغبة يف أن يكو 

فجمعت أحاديثه من اجلامع الصحيح للبخاري  ،ضعفه اجلمهورلكونه نار املدين بن دي
ذي وسنن النسائي تكميال  أحاديثه يف سنن أيب داود وجامع الرتما إليه وأضفت،ودرستها
فاقتصرت يف عنوان البحث  ، وليس له رواية يف صحيح مسلم وسنن ابن ماجه،للفائدة

ومل أجد أحدا قام جبمع أحاديث عبد الرمحن  ،على البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائي
  .ودراستها

  
 :منهجي في البحث

  :ص املنهج الذي اتبعته فيما يليميكن تلخي
   . ترمجت لعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار- 
مرويا�م عنه مع بيان بعض وتالميذه و ،مروياته عنهمبعض و نيت بذكر شيوخهُ ع- 

  .الشيوخ املشرتكني بينه وبني اإلمام مالك
رتمذي ُ استقصيت مرويات عبد الرمحن يف اجلامع الصحيح وسنن أيب داود وجامع ال- 

  . وله رواية فيها من بني الكتب الستة،وسنن النسائي
ُ عنيت عناية خاصة بالبحث عن متابعات وشواهد ملرويات عبد الرمحن إلثبات أن -  ُ

  .مروياته يف البخاري بالذات ساملة من العلة
تكلمت على مروياته يف سنن أيب داود وجامع الرتمذي وسنن النسائي تصحيحا  - 

  .وتضعيفا
   :لت البحث بعد املقدمة يف ستة مباحثوقد جع

  . املدينعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار سرية :املبحث األول
  . أقوال أئمة اجلرح والتعديل يف عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار:املبحث الثاين

  .مرويات عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار يف اجلامع الصحيح للبخاري :املبحث الثالث
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  . أحاديث عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار يف سنن أيب داود:بحث الرابع امل
  . أحاديث عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار يف جامع الرتمذي:املبحث اخلامس
  . أحاديث عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار يف سنن النسائي:املبحث السادس

  . توصلت إليهاوقد ختمت البحث خبامتة بينت فيها أهم النتائج اليت
  

 وأن جيعلنا مجيعا من ، وأن ينفع به طالب العلم،واهللا أسأل أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي
  .الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  

  الدكتور أحمد أشرف عمر لبي

  هــــ١٤٣٨ رجب من ٢٨نجران في 
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   المدنيعبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار سيرة :المبحث األول

   :فيما يلي فأشرحها  املدينعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينارسرية لقد تناولت كتب الرجال 
  اسمه ونسبه وكنيته ونسبته

 املدين موىل عبد اهللا بن عمر بن )١(عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار القرشي العدويهو 
  .)٢(اخلطاب
   المدنيعبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينارشيوخ 

 من مجاعة عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينارطائفة من أئمة احلديث على مساع  ّنصلقد 
مسع أباه عبد  : وقال ابن أيب حامت،)٣( وزيد بن أسلم،مسع أباه :قال البخاريمن الرواة ؛ 

 ،ذكره املزي منهم من وشيوخ عبد الرمحن، )٤(دينار وزيد بن أسلم وأبا حازم املديين اهللا بن
  . مالكاَ اإلمام فيه ومنهم من شارك،رهومنهم من مل يذك

  الذين ذكرهم المزيالشيوخ  :أوال
مل يذكر فيه ، )٦( األنصارييد بن أبي أسيدسأ وهو غير ،)٥( المدنيادَّيد بن أبي أسيد البرِسَأ) ١(

 وقال ،)٩(وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات ، جرحا وال تعديال)٨( وابن أيب حامت)٧(البخاري
 وابن )١٣( وقال الذهيب،)١٢( وابن خزمية)١١( وصحح حديثه الرتمذي،)١٠(يعترب به :الدارقطين

 أي  على اصطالح ابن حجر يف التقريب ؛مقبول : وحقه أن يقال فيه، صدوق:)١٤(حجر
  .َحيث يتابع

                                                 

 هـذه النـسبة إىل عـدي بـن كعـب ابـن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر بـن -بفتح العـني والـدال املهملتـني : العدوي )١(
   )٢/٣٢٨  اللباب يف �ذيب األنساب ( مالك بن النضر القرشي منهم عمر بن اخلطاب

    ٧/٦٠١ بقات الكبري البن سعد كتاب الط)٢(
  ٢/١٣التاريخ الكبري للبخاري  )٣(
  ٢/٣١٧كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٤(
  ١٧/٢٠٨ ، ٣/٢٣٦ �ذيب الكمال للمزي )٥(
  ٧٨البن ماكوال ص�ذيب مستمر األوهام  )٦(
  ٢/١٣التاريخ الكبري للبخاري  )٧(
  ٢/٣١٧كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٨(
  ٦/٧١ كتاب الثقات البن حبان )٩(
  ١٧ ص سؤاالت الربقاين للدارقطين )١٠(
  ٣٥٧٥ ، ١٠٠٣:  برقم ٤٦٠-٥/٤٥٩ ، ٢/٣١٧ جامع الرتمذي )١١(
  ١٨٥٦:  برقم ٢/٨٩٥صحيح ابن خزمية  )١٢(
  .، وكالمها للذهيب  ٣/٦١٧ ، وتاريخ اإلسالم ١/٢٥١ الكاشف )١٣(
  ١/١٤٣تقريب التهذيب البن حجر  )١٤(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
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عبد  حدثنا :عبد الصمد قالحدثنا  :)١(قال اإلمام أمحدووجدت له حديثا واحدا ؛ 
 عن ابن أيب أسيد بن أبي أسيد حدثين : قال- ديناريعين ابن عبد اهللا بن- الرحمن
من سره أن : قال  اهللا  أن رسول عن أبيه)٣( عن أبيه أو عن ابن أيب قتادة)٢(موسى

حبيبته سوارا من  ومن سره أن يسور ،حيلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب
  .اضة فالعبوا �ا لعب ولكن الف، سوارا من ذهبنار فليسورها 

 عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن قتيبة م بن قتيبة أيبْسلورواه الطرباين من طريق 
 ابن أيب موسى عن أبيه ومل يذكر ،)٤( عن أبيهد اهللا بن أيب قتادة عن عبأسيد بن أيب أسيد

رواه  :وقال اهليثمي، )٥(ا استنكر عليهّوقد عد ابن عدي حديث عبد الرمحن هذا مم،
 ، وعبد اهللا بن أيب قتادة،د روى أسيد هذا عن موسى بن أيب موسى األشعري وق،أمحد

خالف قد و، )٦(مها فلم أعرفهماَوإن كانا غري ،�ما فاحلديث حسنُفإن كانا مها اللذين أ
ُزهري :َعبد الرمحن

 عن نافع بن أسيد بن أيب أسيد روياه عن و،)٨(وعبد العزيز الدراوردي )٧(
 فتكون رواية عبد ، النيب  عنطلق الغفاري عن أيب هريرةلة بنت موىل عقي عياش

  .الرمحن شاذة

  
  . الخطابعمر بن مولى  أسامة المدنيالعدوي أبو  بن أسلم القرشيزيد )٢(

ري وأيب داود  عند البخاهعنعبد الرمحن   ؛ وحديث)٩(ثقة فقيه ،روى له األئمة الستة
  . اهللا، وسيأيت الكالم عليه إن شاءوالرتمذي والنسائي

  .حازم األعرج التمار المدني أبوسلمة بن دينار ) ٣(
                                                 

  ١٩٧١٨:  برقم ٣٢/٤٩١ند أمحد مس )١(
ذكـره ابـن حبـان يف كتـاب  و) ٥٩٦ / ٢ تـاريخ الـدوري( ثقـة:  قـال حيـىي بـن معـني:  موسى بن أيب موسـى )٢(

  . مقبول:  ٣/٤٣٩ ابن حجر يف التقريب وقال ، ٥/٤٠٣الثقات 
 الطبقـاتيف بـن سـعد او  ،٢١ / ٥ حبـان يف كتـاب الثقـات النسائي وابـن وثقه ،  عبد اهللا بن أيب قتادة هو)٣(

  . ثقة : ٢/٢٥٤  ابن حجر يف التقريبوقال ، ٢/٥١ يف معرفة الثقات والعجلي، ٧/٢٦٩
   ٥٩٨٠:  برقم ٦/١٢٠ املعجم األوسط للطرباين )٤(
    ٧/٢٠٦ الكامل البن عدي )٥(
    ٥/١٤٧ جممع الزوائد للهيثمي )٦(
    ٨٤١٦:  برقم ١٤١١٤٠-/ ١٤  مسند أمحد)٧(
   ٤٢٣٦:  باب ما جاء يف الذهب للنساء برقم – كتاب اخلامت – ٤/١٢٣د سنن أيب داو )٨(
  ١/٤٣١تقريب التهذيب البن حجر  ، و١٨-١٠/١٢ �ذيب الكمال للمزي )٩(
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 ،)١( ثقة عابد، عند البخاري والرتمذيهعبد الرمحن عنحديث  و،روى له األئمة الستة
  .وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا

مولى عبد اهللا بن عمر بن  أبو عبد الرحمن المدني عبد اهللا بن دينار القرشي العدوي أبوه) ٤(

  .ابالخط
وسيأيت  ،)٢( وحديث عبد الرمحن عنه عند البخاري والنسائي، ثقة،روى له األئمة الستة

  .الكالم عليه إن شاء اهللا
  .األنصاري المازني المدني عمرو بن يحيى بن عمارة )٥(

 )٨( والعجلي)٧( والرتمذي)٦( وابن سعد)٥(والنسائي )٤(قال أبو حامت ،)٣( روى له األئمة الستة
 قد روى عنه األئمة وهم : ابن عديقالو  ، صاحل:زاد أبو حامتو ، ثقة:)٩(وابن حبان

 وهو ال بأس برواية هؤالء ، وغريهم وابن عيينةأيوب وعبيد اهللا والثوري وشعبة ومالك
عثمان وقال  ،)١١( صويلح وليس بالقوي:وقال الدارمي عن حيىي بن معني ،)١٠(األئمة عنه
 ،)١٣( صاحل:وقال إسحاق بن منصور عنه ،)١٢(ديث ضعيف احل:حيىي أيضاعن  بن طالوت

االرض كلها  :ة إال أنه اختلف عنه يف حديثني ثق: عن ابن معني)١٤(وقال ابن أيب مرمي
أما حديث عبد الرمحن عنه ؛)١٦( ثقة: وقال ابن حجر،)١٥( وكان يسلم عن ميينه،مسجد

 كعب ثنا األشعث بن عقوب بن ثنا يحدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار :اجَّالسرقال فقد 
                                                 

  ٢/٥٧  ، ونفس املصدر٢٧٩-١١/٢٧٢ نفس املصدر )١(
  ٢/٢٠٦  ، ونفس املصدر١٤/٤٧١ نفس املصدر  )٢(
  ٣/١١١ التهذيب البن حجر  وتقريب٢٩٨- �٢٢/٢٩٥ذيب الكمال للمزي )٣(
  ٦/٢٦٩كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٤(
  �٢٢/٢٩٧ذيب الكمال للمزي  )٥(
  ١/٢٩١) القسم املتمم(ري الطبقات الكبكتاب )٦(
  ٢/١٣٤اجلامع للرتمذي  )٧(
  ٢/١٨٧معرفة الثقات للعجلي  )٨(
  ٧/٢١٥  كتاب الثقات البن حبان)٩(
  ٦/٢٤١الكامل البن عدي  )١٠(
  ٤٥٦ : برقم ١٣٧ الدارمي صتاريخ )١١(
  ٢١:  برقم ٦٠ ابن طالوت البن معني صسؤاالت )١٢(
  ٦/٢٦٩  البن أيب حامتاجلرح والتعديل كتاب )١٣(
  .معاوية بن صاحل :  أن الراوي عن ابن معني ٤٥٤يف هدي الساري البن حجر ص  )١٤(
    �٣/٣١٣ذيب التهذيب البن حجر  )١٥(
  ٣/١١١ رب التهذيب البن حجتقري )١٦(
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أن   عن ابن عمر عن نافع عن عمرو بن حيىي بن دينار عن عبد الرمحن بن عبد اهللاشعبة
 لكن ،وسنده إىل عبد الرمحن صحيح، )١(ي على محاره وهو متوجه حنو خيربيصل النيب 
ومحاد بن  ،)٥(وسفيان الثوري ،)٤( ووهيب)٣( وحيىي بن عبد اهللا بن سامل)٢( مالكخالفه

 )١٠( وحممد بن جعفر)٩(وعبد العزيز بن حنمد ،)٨(وحممد بن دينار ،)٧(وزائدة ،)٦(مةسل
عمرو بن حيىي املازين عن سعيد بن عن  ورووه )١٣( وغريهم)١٢(واحلارث بن عمري )١١(ومندل

 وهو على محار وهو  يصلي رأيت رسول اهللا : أنه قاليسار عن عبد اهللا بن عمر
ر عن عمرو بن ورواه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينا  :قال الدارقطين؛  إىل خيربمتوجه

 أبو احلباب سعيد بن : وإمنا هو، نافع:ووهم يف قوله ، عن ابن عمرحيىي عن نافع
  .)١٤(يسار

  
قد ذكر األثرم ألمحد أن ابن املديين كان  ف ؛ وقع فيه عمرو بن حيىيويف املنت وهم آخر

 إمنا :قال ،لى محارصلى ع أن النيب  ديث وذكر له هذا احل،رو بن حيىيحيمل على عم

                                                 

     ١٩٧٢:  برقم ٣/٨٧ حديث السراج )١(
 عـن حيـىي عـن ٧٠٠:  برقم ١/٤٨٧ ، ورواه مسلم يف صحيحه٢٥:  برقم ١/١٥٠ املوطأ رواية حيىي الليثي)٢(

  .مالك به
 ٦/٣٤٣ ، ومـــستخرج أيب عوانـــة ٧٥ ، وموطـــأ ابـــن وهـــب ص٢٠٨:  بـــرقم ١٢١اجلـــامع البـــن رهـــب ص )٣(

    ٢٤١٠: برقم 
    ١٩٨٥:  برقم ٣/٣٩٧اود الطيالسي  مسند أيب د)٤(
 ، ٥٢٠٦ ، ٥٠٩٩:  بـرقم ١٧٥ ، ٩/١١٥ ، ومسند أمحـد ٤٥١٩:  برقم ٢/٥٧٥ مصنف عبد الرزاق )٥(

   ٨٥٩٣:  برقم ٥/٤٩١ومصنف ابن أيب شيبة 
  ٥٤٥١:  برقم ٩/٣٢٧  مسند أمحد)٦(
  ٦١٢٠:  برقم ٨/١١٥ مسند أمحد )٧(
   ١٢٦٨:   برقم ١/٦٢٤ صحيح ابن خزمية )٨(
   ٢٠٤٦:  برقم ٣/١٠٣ حديث السراج )٩(
   ١٣٢٧٦:  برقم ١٢/٣٣٥ املعجم الكبري للطرباين )١٠(
  ١٣٢٧٧:  برقم ١٢/٣٣٥ نفس املصدر)١١(
   ٢/٧٣٣ تلخيص املتشابه للخطيب )١٢(
   ١٣/١٧٨ العلل للدارقطين )١٣(
   ١٣/١٧٩نفس املصدر )١٤(
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ع عمرو بن حيىي على َمل يتاب :وقال النسائي ،)٢( هذا سهل:فقال أمحد ،)١(هو على بعري
 وخالفه :)٤(قال الدارقطينو ،)٣( يصلي على راحلته: يصلي على محار، إمنا يقولون:قوله

صلى على   النيب وى أنومن ر ، على البعري:أبو بكر بن عمر عن أيب احلباب فقال
  .)٥( والصواب من فعل أنس، فهو وهممحار

 ويف احلكم بتغليط رواية :)٦( اعرتاضا على التعليل مث سلم بصحته ؛ قالالنوويوأبدى 
فلعله كان حلمار مرة والبعري مرة أو مرات لكن قد  ،ل شيئا حمتمالَ نقٌألنه ثقة؛ عمرو نظر 

  .)٧( والراحلةمهور يف البعريه خمالف لرواية اجلفإن؛  إنه شاذ :يقال
  .القرشي التيمي الجدعاني المدنيمحمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ ) ٦( 

 وابن ،)١٠( وأبو داود،)٩( وأبو زرعة، وابن معني)٨( أمحدووثقه ،روى له مسلم واألربعة
 وقال مرة ، حيتج به:الدارقطينوقال  ،)١٣( صدوق:وقال البخاري ،)١٢( والعجلي،)١١(حبان

                                                 

أيب بكـر بـن عمـر بـن عبـد مـن طريـق  ٧٠٠:  بـرقم ١/٤٨٧ ، ومـسلم ٩٩٩:  بـرقم ٢/٢٥روى البخاري  )١(
كـان رسـول اهللا : قـال عبـد اهللا بـن عمـر عـن الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بـن اخلطـاب عـن سـعيد بـن يـسار 

 يوتر على البعري.  
   ٤٣٧ شرح علل الرتمذي ص )٢(
    ١/٤٠٥ السنن الكربى للنسائي )٣(
      ٢٩٩ االستدراك والتتبع للدارقطين ص )٤(
 أنـس بـن سـريين عـنمهـام من طريـق  ٧٠٢:  برقم ١/٤٩٣ ، ومسلم ١١٠٠:  برقم ٢/٤٥خاري روى الب )٥(

استقبلنا أنس بن مالك حني قدم من الشأم فلقيناه بعـني التمـر فرأيتـه يـصلي علـى محـار، ووجهـه مـن :  قال
ســول اهللا لــوال أين رأيــت ر:  رأيتــك تــصلي لغــري القبلــة فقــال:  فقلــت،  يعــين عــن يــسار القبلــة -ذا اجلانــب 

 فعله مل أفعله.  
    ٥/٢١١ شرح النووي على صحيح مسلم )٦(
كـان :  قـال سـامل:   قال عن ابن شهاب عن الليث ١٠٩٨:  برقم ٢/٤٥ علق البخاري اجلامع الصحيح )٧(

  ، ما يبايل حيث ما كـان وجهـه ،وهو مسافر عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يصلي على دابته من الليل
، غــري أنــه ال  ، ويــوتر عليهــا يــسبح علــى الراحلــة قبــل أي وجــه توجــه كــان رســول اهللا : مــرقــال ابــن ع

      ٣٩/٧٠٠:  برقم ١/٤٨٧ووصله مسلم يف صحيحه   ،يصلي عليها املكتوبة
     ٣٦ / ٢ ل ألمحدالعلل ومعرفة الرجا  )٨(
       ٧/٢٥٦ والتعديل البن أيب حامت كتاب اجلرح )٩(
      ٣/٥٦٦بن حجر  الالتهذيب �ذيب )١٠(
     ٣٦٤ / ٥حبان   كتاب الثقات البن )١١(
       ١/٤٠٤ معرفة الرحال للعجلي )١٢(
     ٣٩٤ صلرتمذي لعلل الكبري ال)١٣(
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 ،يث عبد الرمحن عنه عند أيب داودوحد ،)٢( ثقة:وقال ابن حجر ،)١( يعترب به:ىأخر
  .وسيأيت الكالم عليه

  .محمد بن عجالن القرشي أبو عبد اهللا المدني )٧(

 وروى له مسلم ، وعلق له البخاري،صدوق لكن يف روايته عن سعيد املقربي ونافع ضعف
  . وسيأيت حديثه،)٣(يف الشواهد

  
   :ى حديثين عل لهووقفت

 وأبو علي احلسن بن نا أبو عبد اهللا احلافظ بنيسابورأخرب : قال البيهقي:الحديث األول
 نا عباس بن حممد  أنا محزة بن حممد بن العباس: قاالأمحد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد

عن  عن حممد بن عجالن ينار ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دالدوري ثنا أبو النضر
إمنا أنا لكم مثل : قال رسول اهللا :  قالع بن حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرةالقعقا
 وإذا استطاب فال ،يستدبرها ىل الغائط فال يستقبل القبلة وال فإذا ذهب أحدكم إ ؛الوالد

   .)٤(هى عن الروث والرمة وين،وكان يأمر بثالثة أحجار ،يستطب بيمينه
 سفيان :تابع عبد الرمحن عن ابن عجالن، )٥(بت هذا حديث ثا:قال الشافعي يف القدمي

 ،)٩( وصفوان بن عيسى،)٨(  وعبد اهللا بن املبارك،)٧(حيىي بن سعيدو ،)٦(بن عيينة
   ،)١١( وروح بن القاسم،)١٠(والليث

                                                 

       ٥٩ت الربقاين للدارقطين صسؤاال )١(
           ٣/٢٤٥تقريب التهذيب البن حجر )٢(
             .  ١٠٨-٢٦/١٠١  �ذيب الكمال للمزي )٣(
  ٤٣١:  برقم ١/١٤٨كتاب السنن الكبري للبيهقي  )٤(
   ١/٣٤٣ للبيهقي معرفة السنن واآلثار )٥(
:  بـــرقم ١٢/٣٢٦، وأمحـــد يف مـــسنده ١٠١٨:  بـــرقم ٢/٢٠٤ ، ومـــسند احلميـــدي ٢/٤٨األم للـــشافعي  )٦(

           ٣١٣:  برقم ٢٨٠-١/٢٧٩ ، وسنن ابن ماجه ٧٣٦٨
 ١/٨٣ ، وصـحيح ابـن خزميـة ٤٠:  بـرقم ١/٤١نن النـسائي  ، وسـ٧٤٠٩:  بـرقم ١٢/٣٧٢ مسند أمحـد )٧(

            )١٤٤٠:  برقم ٤/٢٨٨اإلحسان ( ، وصحيح ابن حبان ٨٠: برقم 
           ٦٧٨:  برقم ١٩٣ ، ١٩٣- ، وسنن الدارمي ص٨:  برقم ١/٣٣ سنن أيب داود )٨(
 ، قـال ٦٥٨٥:  بـرقم ٤/٢٣٣  ، وشـرح معـاين اآلثـار للطحـاوي٥٨١:بـرقم  ٢/٣٠٨مستخرج أيب عوانة  )٩(

وهــذا احلــديث ال نعلمــه يــروى عــن أيب هريــرة إال مــن  : ٨٩٩٠:   عقــب رقــم ١٥/٣٨٤البــزار يف مــسنده 
   هذا الوجه �ذا اإلسناد

  ٥٨٢: برقم  ٢/٣٠٩ مستخرج أيب عوانة )١٠(
  ٤٩٨:  برقم ١/١٦٦  كتاب السنن الكبري للبيهقي )١١(
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أمحد بن احلسن بن خراش حدثنا عمر  : ؛ قال)٣(ورواه مسلم، )٢(، ووهيب)١(وأبو غسان
 ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أيب بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعين

فال يستقبل  إذا جلس أحدكم على حاجته :قال ل اهللا  عن رسوصاحل عن أيب هريرة
 بن وهذا حديث أخطأ فيه عمر :الشهيد ابن عماراحلافظ قال ،  وال يستدبرها،القبلة

عجالن عن  ألنه حديث يعرف مبحمد بن  ؛بن زريععبد الوهاب الرياحي عن يزيد 
 عن يزيد بن زريع )٤(واه أمية بن بسطام؛ ور وليس لسهيل يف هذا اإلسناد أصل ،القعقاع

على الصواب عن روح عن ابن عجالن عن القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب 
 ونقل أبو موسى املديين كالم ابن ،)٥( وحديث عمر بن عبد الوهاب خمتصر،هبطول 

 ، وهو معدود من أوهامه،َُ عن يزيد بن زريعكذا قال الرياحي :ال املزيوق، )٦(عمار وأقره
 َُ عن يزيد بن زريع: فقال-  َُوهو أحد األثبات يف يزيد بن زريع -  وخالفه أمية بن بسطام

وهو حمفوظ من رواية  ،عن القعقاع بن حكيم  بن عجالنعن روح بن القاسم عن حممد
منهم عبد اهللا بن املبارك ؛ ه عنه مجاعة مجة روا؛  عن القعقاع بن حكيم ابن عجالن

 بن رجاء املكي واملغرية بن عبد الرمحن ُوسفيان بن عيينة وحيىي بن سعيد القطان وعبد اهللا
   .)٧(املخزومي

 ثنا أبو عبد حدثنا حممد بن علي بن عاصم :)٨( قال أبو نعيم األصبهاين:الحديث الثاني
 عن عبد  ثنا حممد بن زياد عن النعمان- يار الناسوكان من خ- اهللا حممد بن نصر املقرئ 

 بن حكيم عن أيب صاحل عن القعقاع  عن حممد بن عجالناهللا بن دينارالرمحن بن عبد 
 فإن تاب  ؛إن العبد إذا أخطأ خطية كانت نكتة يف قلبه :قال النيب عن أيب هريرة عن 

: ذي قال اهللا عز وجل فذلك ال، فإن زاد زادت حىت تغشى القلب،واستغفر صقل قلبه

                                                 

    ٦٥١٤:  برقم ٤/٢٣٣شرح معاين اآلثار للطحاوي  )١(
            )١٤٣١:  برقم ٤/٢٧٩اإلحسان ( صحيح ابن حبان )٢(
             ٢٦٥:  برقم ١/٢٢٤ صحيح مسلم )٣(
وأخربنا أبو عبـد اهللا احلـافظ أنـا أبـو بكـر أمحـد  : ٤٩٨: برقم ١/١٦٦ قال البيهقي يف كتاب السنن الكبري )٤(

 ثنـا يزيـد بـن زريـع ثنـا روح بـن القاسـم أمية بن بـسطامي ثنا بن سلمان الفقيه نا عبد امللك بن حممد الرقاش
،  و�ى عن الـروث والرمـة:   إال أنه قال-ِ أي ابن عيينة - ، فذكر معناه مثل إسناده عن حممد بن عجالن
            .وأمر بثالثة أحجار 

            ٦١-٦٠ البن عمار ص األحاديث يف كتاب الصحيح املسلم بن احلجاجعلل  )٥(
  ٨١٣ أليب موسى املديين ص كتاب اللطائف من علوم املعارف)٦(
               ٩/٢٣١ حتفة األشراف للمزي )٧(
               ٢/٢١٧ أليب نعيم األصبهاين أخبار أصبهان )٨(
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َكال بل ران على قـلوبهم ما كانوا يكسبون َُ َ َ
ِ ْ ُ َ ََّ ُِِ ُ َ َ َ ْ  : الرمحن عن حممد بن عجالنَتابع عبدو، )١(َّ

، وأبو خالد )٥( والوليد بن مسلم،)٤( وحامت بن إمساعيل،)٣( والليث،)٢(صفوان بن عيسى
    .)٦(األمحر

   . المدنيَّلربذيبيدة اُموسى بن ع )٨( 
 البهلول بن إسحاق ثناحد :قال أبو بكر الشافعي.)٧( ضعيف،ه الرتمذي وابن ماجهروى ل

عن أيب عبد العزيز  عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار ثنا : ثنا أيب قالبن البهلول ثنا أيب
  اهللا  أن رسول عن العباس)٨()؟(ابنة اهلاديموسى بن عبيدة عن حممد بن إبراهيم عن 

 مث يأيت قوم ،ن حىت جياوز به البحار، وتركب به اخليل يف سبيل اهللايظهر هذا الدي: قال
  مناُ من أفقه ! قد فقهنا! ؟ مناُ ومن أعلم ! قد علمنا!؟  مناُ من أقرأ ! قد قرأنا:فيقولون

َتابع عبد .)٩( وأولئك هم وقود النار،أولئك منكم من هذه األمة :مث التفت إليهم فقال !؟
وعبد اهللا  ،)١١( وعبد العزيز الدراوردي،)١٠( عبد اهللا بن املبارك:دةالرمحن عن موسى بن عبي

   ،)١٢(بن منري

                                                 

             ١٤  اآلية : املطففني  سورة )١(
هـذا :  ، قـال ٣٩٠٨:  برقم ٢/٥٦٢ ، واملستدرك للحاكم ٧٩٥٢:  برقم ٣٣٤-١٣/٣٣٣ مسند أمحد )٢(

             . حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجه
 ، والـسنن الكـربى للنـسائي هـذا حـديث حـسن صـحيح: ، قال  ٣٣٣٤:  بـرقم ٥/٢٩٢ جامع الرتمذي )٣(

اإلحـــــــسان البـــــــن بلبـــــــان ( ، وصـــــــحيح ابـــــــن حبـــــــان ١١٥٩٤  ،١٠١٧٩:  بـــــــرقم ١٠/٣٢٨ ، ٩/١٦٠
      )٩٣٠:  برقم ٣/٢١٠

              ٤٢٤٤:  برقم ٥/٦٣٦ سنن ابن ماجه )٤(
              ٢٤/٢٠٠ جامع البيان للطربي )٥(
              ٦:  برقم ١/٤٥ املستدرك للحاكم )٦(
               ٣/٤٣٥ ، وتقريب التهذيب البن حجر ٤/٢١٣ ميزان االعتدال للذهيب )٧(
  :١/٣٢٠؛ قــال البخـاري يف التــاريخ الكبــري " أبيــه عـن  حممـد بــن إبــراهيم إبــراهيم بــنعـن":  لعـل الــصواب )٨(

،  ، روى عنـه موسـى بـن عبيـدة إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن احلارث بـن خالـد التيمـي، ومل يثبـت حديثـه
                  .ف لذلكِّعُض

           ٢٩٩:  برقم ٢٨٨ الفوائد أليب بكر الشافعي ص)٩(
             ٤٥٠: برقم  ١٥٢ الزهد البن املبارك ص )١٠(
             ٢١٧٠:  برقم ٣/١٠٤ الرتغيب والرتغيب بقوام السنة )١١(
البـــن حجـــر  املطالـــب العاليـــة(  ، ومـــسند إســـحاق بـــن راهويـــه ٦٦٩٨:  بـــرقم ١٢/٥٦ مـــسند أيب يعلـــى )١٢(

        ) ١ /٣٠٥١:  برقم ١٢/٦٤٧
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   )٣(عبد العزيز الدراوردي و،)٢( ومكي بن إبراهيم،)١(جعفر بن عونو

   شيوخ عبد الرحمن الذين لم يذكرهم المزي:ثانيا
  .دني نافع بن مالك بن أبي عامر األصبحي أبو سهيل الم وهو،أبو سهيل بن مالك) ١(

  .)٤( ثقة،ى له األئمة الستة رو
عبد الرمحن  نا : قال نا علي بن هاشم بن الربيد: قالحدثنا عباد بن يعقوب: )٥(قال البزار

 : قالبن عبد اهللا بن دينار عن أيب سهيل بن مالك عن سعيد بن املسيب عن سعد
  !اهللا  يا رسولفقلت ، يلعبان على بطنهواحلسن واحلسني اهللا دخلت على رسول 

هذا احلديث ال نعلمه يروى عن  و: مث قال، رحيانتاي !ومايل ال أحبهما :؟ فقال أحتبهما
 عن علي بن  وال نعلم حدث �ذا احلديث إال عباد بن يعقوب،جه إال من هذا الوسعد

 عن سعد إال هذين  وال نعلم روى أبو سهيل بن مالك عن سعيد بن املسيب،هاشم
 د بن يعقوب ؛ا عبسندهويف ؛ )٦(واه البزار، ورجاله رجال الصحيح ر:قال اهليثمي.احلديثني

وعباد بن يعقوب معروف  :قال ابن عدي ،)٧(حديثا واحدا قرنه بغريه روى عنه البخاري
 عليه يف فضائل ْنكرتُوروى أحاديث أ ،وفيه غلو فيما فيه من التشيع ،يف أهل الكوفة

 ثقة إال أن أبا حامت ،لي بن هاشم بن الربيد عوفيه أيضا. )٨(أهل البيت ويف مثالب غريهم
 ،هو من الشيعة املعروفني بالكوفة : وقال ابن عدي،)٩( يكتب حديثه،كان يتشيع :قال

                                                 

املطالــــب  ، و٣٨٠: بــــرقم ٢٥١ – ١/٢٥٠ للبوصــــريي إحتــــاف اخلــــرية املهــــرة( مـــسند إســــحاق بــــن راهويــــه )١(
            ) ٢ /٣٠٥١:  برقم ١٢/٦٤٧البن حجر  العالية

            ١٣٢٣:  برقم ٤/١٤٩ مسند البزار )٢(
ـــه ٢٨٤:  بـــرقم ١/٢٨١ الفوائـــد أليب بكـــر الـــشافعي )٣( ، وهـــو " القاســـم بـــن عبـــد العزيـــز الـــدراوردي:" ، وفي

  .        واهللا أعلم ! دي ، ومل أجد القاسم هذا يف كتب الرجال حتريف ، ألنه روى ابن وهب عن الدراور
         ٤/٨ ، وتقريب التهذيب البن حجر ٢٩١ -٢٩/٢٩٠ �ذيب الكمال للمزي )٤(
         ١٠٧٨:  برقم ٩/١٨١ مسند البزار )٥(
         ٩/١٨١ جممع الزوائد للهيثمي )٦(
 ححـــدثين ســـليمان حـــدثنا شـــعبة عـــن الوليـــد  ٧٥٣٤ : بـــرقم ٩/١٥٦ قـــال البخـــاري يف اجلـــامع الـــصحيح )٧(

وحدثين عباد بن يعقوب األسدي أخربنا عبـاد بـن العـوام عـن الـشيباين عـن الوليـد بـن العيـزار عـن أيب عمـرو 
الـصالة لوقتهـا :  أي األعمال أفضل؟ قـال الشيباين عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رجال سأل النيب 

   .    سبيل اهللامث اجلهاد يف  وبر الوالدين
         ٥/٥٥٩ الكامل البن عدي )٨(
          ٦/٢٠٨ كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٩(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
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واإلشكال يف إسناد ،  )١( أشياء ال يرويها غريه بأسانيد خمتلفةٍّويروي يف فضائل علي
  .)٢(ن عمر مرفوعا ال يف املنت ألنه صح عن اب،احلديث كما أشار البزار إىل ذلك

  .أبي عمرة البصري  أبو بكر بناألنصاري  محمد بن سيرين) ٢(

  .)٣( ثقة ثبت عابد كبري القدر،روى له األئمة الستة

 ثنا عبد نا أبو بكر حممد بن إسحاق اإلمام ث)٤(أخربين أبو عمرو بن إمساعيل :قال احلاكم
 عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنربي حدثين أيبالوارث بن 

إن أعظم : قال ل اهللا  أن رسو عن حممد بن سريين عن ابن عمر رضي اهللا عنهمادينار
 ورجل ، وذهب مبهرها، طلقها فلما قضى حاجته منها،الذنوب عند اهللا رجل تزوج امرأة

 هذا حديث صحيح على شرط ، وآخر يقتل دابة عبثا، فذهب بأجرتهاستعمل رجال
حترمي أكل صداق املطلقة واحلديث أصل يف  ،، ووافقه الذهيب)٥( ومل خيرجاه،اريالبخ

  . واهللا أعلم، ألنه من أفراد عبد الرمحن ؛ ومع ذلك فلم يروه البخاري،املؤخر
  . المدني أبي نمر عبد اهللا بنشريك بن) ٣(

ثه يف جل حديأل )٦( ووهاه ابن حزم، تابعي صدوق: قال الذهيب،روى له األئمة الستة
حدثنا أبو العباس  :قال احلاكم . أي يف مواضع من حديث أنس الطويل فيه،)٧(االسراء

عبد الرمحن بن عبد  ثنا حممد بن يعقوب ثنا العباس بن حممد الدوري ثنا عثمان بن عمر
 أ�ا اهللا بن دينار ثنا شريك بن أيب منر عن عطاء بن يسار عن أم سلمة رضي اهللا عنها

َيريد الله ليذهب عنكم الرجس  ََِّإنما {نزلت هذه اآلية  يف بييت :قالت ْ ِّ ُ ُ َ َ
ِ ِْ ُ ُُ َّ ُ َِأهل اْلبـيتِ ْ َ َ ْ{)٨(، 

 ، أمجعنيإىل علي وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهللا عنهم  فأرسل رسول اهللا :قالت

                                                 

         ٦/٣١٢ الكامل البن عدي )١(
 :قــال النــيب :  قــال عبــد اهللا بــن عمــرعــن   :٣٧٥٣:  بــرقم ٥/٢٧  روى البخــاري يف اجلــامع الــصحيح)٢(

   .      مها رحيانتاي من الدنيا
         ٣/٢٥٥ ، وتقريب التهذيب البن حجر ٣٥٥ -٢٥/٣٤٤ �ذيب الكمال للمزي )٣(
، وحـدث �ـا عـن  حممد بن حممد بن أمحد بن إمساعيل أبو عمرو الفامي النيـسابوري قـدم بغـداد حاجـا هو )٤(

 بكثـري الـسماع صـاحب كتـا:  وغريمها ، قال احلاكم حممد بن شادل اهلامشي وحممد بن إسحاق بن خزمية
 ، وتـاريخ بغـداد للخطيـب ٦٤ للحـاكم ص سـؤاالت الـسجزي( مث ذكر أنه وهم يف شيء ونبه عليه وتـاب 

  )١١٠ للخليفة النيسابوري ص تلخيص تاريخ نيسابور ، و٤/٣٦١
      ٢٧٤٣:  برقم ٢/١٩٨ املستدرك للحاكم )٥(
      ٣/٣٩٠ ، ١/١٤٧ احمللى البن حزم )٦(
      ٢٧٠-٢/٢٦٩ ميزان االعتدال للذهيب )٧(
  ٣٣ : اآلية : األحزابسورة  )٨(
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 ما أنا من أهل البيت؟  ! يا رسول اهللا: قالت أم سلمة ! اللهم هؤالء أهل بييت:فقال
هذا حديث صحيح  : مث قال، اللهم أهلي أحق،وهؤالء أهل بييت ، أهلي خريإنك :قال

نا حدث :)٢(وقال أيضا،  على شرط مسلم: وقال الذهيب،)١(على شرط البخاري ومل خيرجاه
ن مكرم  ثنا احلسن ب: وأبو العباس حممد بن يعقوب قاالأبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه

 ،هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه :ل مث قا، بهالبزار ثنا عثمان بن عمر
  على شرط البخاري :وقال الذهيب

عبد الرمحن بن عبد  -:ها أصح من،وي احلديث عن أم سلمة من وجوه خمتلفةُ ر:أقول
 وهذا الوجه تفرد به ، عن أم سلمةاهللا بن دينار عن شريك بن أيب منر عن عطاء بن يسار

   .عبد الرمحن
 حدثين من : عن عطاء بن أيب رباح قالبن أيب سليمان عبد امللك عن ريعبد اهللا بن من - 

 أبو أمحد الزبريي عن سفيان عن زبيد عن -، ويف سنده مبهم مل يسم ،)٣( أم سلمةمسع
 : فقال يف التاريخ حديث شهر وأعله البخاريروى و،)٤(شهر بن حوشب عن أم سلمة

يف مقدمة قال مسلم و ،)٦(ن حديثهلكن حكى الرتمذي أنه حس ،)٥(شهر يتكلمون فيه
ِوقبل  ،)٨(روى له فيه حديثا واحدا متابعة مث، )٧( ه ألسنة الناس تكلموا فيهْأخذت :صحيحه

وروى عنه عبد :  لكن قال صاحل جزرة،)٩(أمحد حديثه إذا روى عنه عبد احلميد بن �رام
  . والعجائب غرائب ومناكري،)١٠(!احلميد بن �رام أحاديث طواال عجائب

 لعبد الرمحن وقفتو، )١١(ا دلس ثقة فقيه رمب، روى له األئمة الستة،هشام بن عروة) ٤( 
  : على حديث واحدعن هشام

                                                 

      ٣٥٥٨:  برقم ٢/٤٥١ املستدرك للحاكم )١(
   ٤٧٠٥:  برقم ١٥٨/ ٣ نفس املصدر )٢(
       ٢٦٥٠٨:  برقم ٤٤/١١٨ مسند أمحد )٣(
       ٢٦٥٩٧:  برقم ٤٤/٢١٧ نفس املصدر )٤(
        ٧٠-٢/٦٩ التاريخ الكبري للبخاري )٥(
        ٤/٣٥٥ جامع الرتمذي )٦(
       ١/١٧ مقدمة صحيح مسلم )٧(
      ٢٠٤٩:  برقم ٣/١٦٢١ صحيح مسلم )٨(
  ٤/٣٥٥ جامع الرتمذي )٩(
      ٢٣/٢٢٨ تاريخ دمشق البن عساكر )١٠(
      ٤/٤١ تقريب التهذيب البن حجر )١١(
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ن أبيه عر  ثنا حممد بن عام: قالحدثنا حممد بن علي اجلارود :قال أبو الشيخ األصبهاين
ن أبيه  عن هشام بن عروة عربد الرمحن بن عبد اهللا بن دينا عن ععن بشر بن احلسني

 وبشر بن احلسني ،)١(إن لصاحب احلق يدا ولسانا:  رسول اهللا  قال: قالتعن عائشة
 وقد صح ، فاحلمل عليه ال على عبد الرمحن،)٢(مرتوك ا�مه أبو حامت وأبو داود بالكذب

 عن سلمة بن شعبة من طريق )٤( ومسلم)٣(فيما رواه البخاريذكر معىن اللسان دون اليد 
 ، فأغلظ لهحق رسول اهللا  كان لرجل على : قالمة عن أيب هريرةكهيل عن أيب سل

 اشرتوا له : فقال هلم،إن لصاحب احلق مقاال: فقال النيب  ، به أصحاب النيب َّفهم
 فأعطوه ،فاشرتوه :قال ،د إال سنا هو خري من سنه إنا ال جن: فقالوا، فأعطوه إياه،سنا
  .اء خريكم أحسنكم قض فإن من خريكم أو،إياه
  

  . مالكاَ الرحمن اإلمامُ الشيوخ الذين شارك فيهم عبد:ثالثا
وقد  ، من كبار أتباع التابعني–ومها مدنيان - اإلمام مالك عبد الرمحن ويعترب كل من 

 وعبد اهللا بن ، وأبو حازم سلمة بن دينار، منهم زيد بن أسلم،تشاركا يف عدة شيوخ
  .)٥( وحممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ،ُ وعمرو بن حيىي بن عمارة املازين،دينار

  
  عبد الرحمن الرواة عن 

  :ن عبد الرمحن رواة ؛ منهمع روىلقد 
الخراساني المروذي أبو الحسن  محمدن  ب-َْواسمه عبد الرحمن- آدم بن أَبي إياس) ١(

  .العسقالني
 إىل  مث رحل،ن شيوخها وكتب ع، و�ا طلب احلديث،ونشأ ببغداد ،روى له األئمة الستة

 إىل  واستوطن عسقالن، ومسع منهم، ولقي الشيوخ،الكوفة والبصرة واحلجاز ومصر والشام
  .)٦( عابد  ثقة،أن مات �ا يف مجادى اآلخرة سنة عشرين ومئتني

                                                 

  ١/٣٨٦ أليب الشيخ األصبهاين طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها  )١(
،  ٢/١٦١ ، والكامـل البـن عـدي ٢/٣٥٥ ، وكتاب اجلـرح والتعـديل البـن أيب حـامت ١/٣٨  نفس املصدر)٢(

  ٢/٢٩٢ ، ولسان امليزان البن حجر ١/٣١٥وميزان االعتدال للذهيب 
  ٢٣٠٦:  برقم ٣/٩٩ اجلامع الصحيح للبخاري )٣(
    ١٦٠١:  برقم ٣/١٢٢٥ صحيح مسلم )٤(
  ٢٠٩-١٧/٢٠٨  �ذيب الكمال للمزي )٥(
  ١/٨٠ ، وتقريب التهذيب البن حجر ٣٠٦ – ٢/٣٠١يب الكمال للمزي �ذ )٦(
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 هاشم بن وتابعه عنه أبو النضر، )١(وحديث آدم عن عبد الرمحن عند ابن عدي
  . لكنه من أفراد عبد الرمحن،)٢(القاسم

 ذكره املزي ، وهو من أهل خراسان، من رجال أيب داود،ث بن شعبة المصيصيأشع) ٢(
 وقدم إىل مصر سنة ،به  فأقام، وخرج إىل الثغر، نزل البصرة، روى عن عبد الرمحنفيمن

ّ وحدث �ا،إحدى وتسعني ومائة
 وابن )٥( ووثقه أبو داود،)٤( لني: قال أبو زرعة،)٣(

 :وأخرى ،)٨(قِّثُو : مرةقال الذهيبو ،)٧(ضعيف احلديث :أبو الفتح األزديوقال  ،)٦(حبان
وقد سبق الكالم على حديث أشعث عن ،)١٠( مقبول: وقال ابن حجر،)٩(ليس بالقوي

  . شيخ األخريعبد الرمحن يف ترمجة عمرو بن حيىي
  
 قال القاضي ،)١١( ذكره املزي ممن روى عن عبد الرمحن،بهلول بن حسان التنوخي) ٣(

 مسع ببغداد والبصرة والكوفة :اخلطيبقال و ،وخُّ هو أحد ملوك تن:نوخيأبو القاسم الت
  .)١٢( ومكةواملدينة

قد طلب األخبار واللغة والشعر وأيام الناس وعلوم  :�لول بن إسحاق قال ابن ابنه
 مث طلب احلديث والفقه ، وروى منه رواية واسعة،ا فعلم من ذلك شيئا كثري،العرب

  .)١٣(د إىل أن مات باألنبار يف سنة أربع ومائتنيّ مث تزه،من ذلكوالتفسري والسري وأكثر 

                                                 

حــدثنا ســند بــن حيــىي املعــري حــدثنا حممــد بــن عبــد احلكــم القطــري  : ٧/٢٠٦قــال ابــن عــدي يف الكامــل  )١(
قـال :  قـال حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء عـن أيب هريـرةآدم حدثنا 

  . مقعد الرجل من النار كما بني قديد ومكة: رسول اهللا 
  ٨٤١٠:  برقم ١٤/١٣٤مسند أمحد  )٢(
  ٢/٣٩تاريخ ابن يونس املصري  )٣(
  ٢٧٣-٢/٢٧٢  كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت)٤(
   ٢/٢٣٧  إكمال �ذيب الكمال ملغلطاي )٥(
  ٨/١٢٩كتاب الثقات البن حبان  )٦(
  ١/١٢٥ي  البن اجلوزالضعفاء واملرتوكون )٧(
  ١/٢٥٣الكاشف للذهيب  )٨(
  ١/٣٩ديوان الضعفاء للذهيب  )٩(
  ١/١٤٦تقريب التهذيب البن حجر  )١٠(
  �١٧/٢٠٩ذيب الكمال للمزي )١١(
  ٧/٦٠٤تاريخ بغداد للخطيب  )١٢(
   ٧/٦٠٥نفس املصدر  )١٣(
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وثقه  ،من رجال الستة  قاضي طربستانبو علي البغدادي أالحسن بن موسى األشيب) ٤(
، )٣( مع توثيقه له يف أخرى)٢( لكن علي بن املديين ضعفه يف رواية،)١(اجلمهور من األئمة

  .)٤(ال أعلم علة تضعيفه إياه :قال اخلطيب
  . وسيأيت الكالم عليه، يف البخاري والنسائيوروايته عن عبد الرمحن

من رجال البخاري  ، نزيل البصرة أبو قتيبة الخرساني الفريابيم بن قتيبةْلَأبو قتيبة س )٥(
وابن )٧( وأبو زرعة)٦( أبو داودووثقه ،)٥( ليس به بأس: حيىي بن معنيقال والسنن األربعة

، )١٠( يكتب حديثه، كثري الوهم، ليس به بأس:وقال أبو حامت ،)٩( والدارقطين)٨(حبان
ليس  أي !)١١(مال اليت حتمل احملاملليس أبو قتيبة من اجل :وقال عبد الرمحن بن مهدي

  . وسيأيت الكالم عليه، عن عبد الرمحن عند البخاري والنسائيحديثه، تفردهممن يقبل منه 

روى له البخاري حديثا  ،الكوفيأبو عبد الرحمن  التميمي سلمة بن رجاء )٦(
 :قال أبو زرعة ، وليس ممن يقبل تفرده،خمتلف فيه ،)١٣( توبع عليه عنده)١٢(واحدا

، )١٦(الثقات وذكره ابن حبان يف كتاب، )١٥( ما حبديثه بأس:وقال أبو حامت ، )١٤(صدوق
راد وغرائب وحيدث  وأحاديثه أف:وقال ابن عدي ،)١٧( ليس بشيء:وقال حيىي بن معني

                                                 

   ٣٣١-�٦/٣٢٩ذيب الكمال للمزي  )١(
  ٧/٤٥٦تاريخ بغداد للخطيب  )٢(
  ٣/٣٨عديل البن أيب حامت كتاب اجلرح والت)٣(
  ٧/٤٥٦ تاريخ بغداد للخطيب )٤(
  ٢/٢٢٣ تاريخ الدوري )٥(
  ١٠٦٥:  برقم ٢/٤٤ سؤاالت اآلجري أليب داود )٦(
  ٤/٢٦٦كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت   )٧(
  ٦/٤٢٠ كتاب الثقات البن حبان )٨(
   ٢٢٢ سؤاالت احلاكم للدارقطين ص )٩(
  ٤/٣٦٦ البن أيب حامت  كتاب اجلرح والتعديل)١٠(
  ٢/١٦٦ للعقيلي الضعفاء الكبري كتاب )١١(
    ٣٨٢٤:  برقم ٥/٣٩ اجلامع الصحيح للبخاري )١٢(
    ٣٢٩٠:  برقم ٤/١٢٥ نفس املصدر )١٣(
  ٤/١٦٠كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت   )١٤(
  ٤/١٦٠نفس املصدر   )١٥(
  ٨/٢٨٦ كتاب الثقات البن حبان  )١٦(
   ٣/٣٣٧ تاريخ الدوري )١٧(
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 ،)٢( ينفرد عن الثقات بأحاديث:وقال الدارقطين ،)١(ها  ال يتابع علي قوم بأحاديثعن
 ،وحديثه عن عبد الرمحن عند الرتمذي ،)٥( والعقيلي)٤( والساجي)٣(ضعفه النسائيو

  .وسيأيت الكالم عليه
ه املزي فيمن روى عن وذكر ،)٦(ثبت فقيه جماهد  ثقة، المروزيعبد اهللا بن المبارك )٧( 

  . الرمحنعبد
 ،)٧(صدوق ثبت يف شعبة  ، بن سعيد البصريعبد الصمد بن عبد الوارث) ٨(

   . وسيأيت الكالم عليه،وحديثه عن عبد الرمحن عند البخاري
 ، من رجال الستة،أصله من خبارى ،بصريالالعبدي  عثمان بن عمر بن فارس) ٩(

  .عليه وسيأيت الكالم ،وحديثه عن عبد الرمحن عند الرتمذي ،)٨(ثقة
 ،ي من رجال البخار،الحسن البغداديأبو د بن عبيد الجوهري علي بن الجع) ١٠(

 حدثنا علي بن حدثنا موسى بن عبد اهللا املقري :قال ابن عدي.)٩(ثقة ثبت رمي بالتشيع
 �ى رسول اهللا  : عن ابن عمرعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيهاجلعد أخربين 

  .)١٠(بتهعن بيع الوالء وعن ه
 وعند )١١( زهري بن معاوية عند ابن عدي:وتابع علي بن اجلعد عن عبد اهللا بن دينار

وهذا حديث مشهور عن عبد اهللا بن دينار رواه عنه  :قال ابن عدي و،)١٢(غريه
  .بد اهللاوقد حدث به عبد الرمحن بن ع ،)١٣(األئمة

                                                 

  ٤/٣٥٦  الكامل البن عدي )١(
   )٣٤٢ (٢١٨ ص  للدارقطينسؤاالت احلاكم  )٢(
  ٤٧ للنسائي ص الضعفاء واملرتوكون   )٣(
  ٦/١٠  إكمال �ذيب الكمال ملغلطاي  )٤(
     ٢/١٧٤ كتاب الضعفاء الكبري للعقيلي )٥(
     ٢/٢٦٠ تقريب التهذيب البن حجر )٦(
     ٢/٣٦٤نفس املصدر )٧(
     ٢/٤٤٣نفس املصدر  )٨(
    ٣٧/ ٣ تقريب التهذيب البن حجر )٩(
  ٧/٢٠٣الكامل البن عدي   )١٠(
   ٧/٢٠٣نفس املصدر  )١١(
  ٤٩٤٩:  برقم ١١/٣٢٥اإلحسان البن بلبان (صحيح ابن حبان  )١٢(
 ٢/١١٤٥ ، وصــحيح مــسلم ٦٧٥٦ ، ٢٥٣٥:  بــرقم ٨/١٥٥ ، ٣/١٤٧اجلــامع الــصحيح للبخــاري  )١٣(

   ١٥٠٦:  برقم 
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 وقد يهم يف ، شعبة ثقة يف،الباهلي موالهم أبو عثمان البصري عمرو بن مرزوق )١١(
 خيرج عنه البخاري يف مل:قال ابن حجر؛  )٢(روى له البخاري مقرونا بغريه.)١(حديث غريه

الصحيح سوى حديثني أحدمها حديثه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عروة عن أيب 
 ،وهو عنده مبتابعة آدم بن أيب إياس وغندر وغريمها عن شعبة ،موسى يف فضل عائشة

بن أيب بكر عن أنس يف ذكر الكبائر مقرونا عنده بعبد اه عن شعبة عن والثاين حديث
؛  اهـ وفاته حديث علق له البخاري )٣(الصمد عن شعبة فوضح أنه مل خيرج له احتجاجا

عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه  أخربنا : قالوزادنا عمرو :وهو قوله يف اجلامع
وعبد  وعبد الدرهم  تعس عبد الدينار:قال يب عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن الن

   . وسيأيت الكالم عليه،اخلميصة
وذكره املزي فيمن روى عن  ، البصرينويق القرة بن حبيب بن يزيد أبو علي )١٢(

  .عبد الرمحن
 قرة بن :قلت أليب زرعة :قال الربذعيو ،)٦( والدارقطين)٥( وابن حبان)٤(وثقه أبو حامت

 وال ، كنا أنكرناه بآخره غري أنه كان ال حيدث إال من كتابه !عمن: تغري؟ فقالحبيب 
    .)٧(حيدث حىت حيضر ابنه

كما  ، )٩(ائشةحلديث ع )٨(شاهداعند البخاري حيث رواه  وحديث قرة عن عند الرمحن 
  .الكالم عليهيأيت 

وكان شيخا شاعرا  :قال أبو حامت ، الدمشقيالكلبيار ََّبمحمد بن زياد بن ز) ١٣(
ه ّفلما نظرنا إىل قد ،د ضجرفجاءنا فذكر أنه ق ،وكان غائبا ،قعدنا يف دهليزه ننتظرهو

 ،ال أحد: )١١( يف رواية وقال ابن معني،)١٠(نه ليس من البابة فذهبنا ومل نرجع إليهأعلمنا 

                                                 

  ٢٢/٢٢٥ �ذيب الكمال للمزي )١(
  ٢٢/٢٢٥ نفس املصدر )٢(
       ٤٥٤ هدي الساري البن حجر ص )٣(
      ٧/١٣٢كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٤(
  ٢٤ / ٩كتاب الثقات البن حبان )٥(
  ٢٦٥سؤاالت احلاكم للدارقطين ص  )٦(
  ٢/٥٧٥ أليب زرعة سؤاالت الربذعيا )٧(
  ٤٢٤٣ : برقم ٥/١٤٠اري اجلامع الصحيح للبخ )٨(
  ٤٢٤٢ : برقم ٥/١٣٩نفس املصدر  )٩(
   ٧/٢٥٨كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت )١٠(
     ٧/٢٥٨نفس املصدر  )١١(
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وقال صاحل ، )٢( ويهمىءخيط: وقال  وذكره ابن حبان يف الثقات،)١( ال شيء:ويف أخرى
كان شاعرا  :، وقال الذهيب)٣( ليس بذاك،د يروي الشعر وأيام الناسكان ببغدا :جزرة

وروايته عن عبد الرمحن يف صفة اجلنة البن أيب  .)٤( ما روى من احلديثّقل ،مشهورا
بن زياد عن عبد الرمحن بن عبد  حدثنا هارون بن حيىي أنبأين حممد : حيث قال)٥(الدنيا

ديلة ُوهم حي من ح ،ه أبياتا قاهلا أعشى طروداهللا بن دينار عن زيد بن أسلم أنه أنشد
  ....:.قيس بن عدوان يذكر اجلنة يقول

من رجال  ،مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي موالهم أبو عمرو البصري )١٤(
 ومل أجد ،)٧(ذكره املزي فيمن روى عن عبد الرمحن.)٦(ثقة مأمون مكثر عمي بأخرة ،ةالست

   .روايته عنه يف كتب احلديث
 من رجال ،معن بن عيسى بن يحيى األشجعي موالهم أبو يحيى المدني القزاز) ١٥(

ذكره املزي فيمن .)٩(وثقهمأو هو أثبت أصحاب مالك : قال أبو حامت،)٨( ثقة ثبت،الستة
  .، ومل أجد روايته عنه يف كتب احلديث)١٠(روى عن عبد الرمحن

 ونقله أبوه أيام فتنة أيب ،ابور أصله من نيس،النعمان بن عبد السالم األصبهاني )١٦(
 به أبو داود يف حديث أيب الزبري عن استشهد ، مث صار به إىل البصرة،مسلم إىل أصبهان

   ،)١١(جابر يف اللقطة

                                                 

     ٢/٣٥٣ تاريخ بغداد للخطيب )١(
  ٩/٨٣ البن حبان الثقاتكتاب  )٢(
      ٢/٣٥٣  تاريخ بغداد للخطيب)٣(
  ٣/٥٥٢ميزان االعتدال للذهيب    )٤(
  ١٦٦:  برقم ١٣٨ ص صفة اجلنة البن أيب الدنيا )٥(
  ٣/٣٧٠ تقريب التهذيب البن حجر )٦(
  ١٧/٢٠٩ �ذيب الكمال للمزي )٧(
    ٣/٤٠٥تقريب التهذيب البن حجر  )٨(
    ٨/٢٢٧كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت )٩(
    ١٧/٢٠٩ �ذيب الكمال للمزي )١٠(
حـــدثنا ســـليمان بـــن عبـــد الـــرمحن الدمـــشقي :  ١٧١٧:  م  بـــرق١٨٩-٢/١٨٨قـــال أبـــو داود يف ســـنن  )١١(

:  حــدثنا حممــد بــن شــعيب عــن املغــرية بــن زيــاد عــن أيب الــزبري املكــي أنــه حدثــه عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال
رواه :   قـال أبـو داود ،يف العصا والسوط واحلبل وأشـباهه يلتقطـه الرجـل ينتفـع بـه رخص لنا رسول اهللا 

، ورواه شـبابة عـن مغـرية بـن مـسلم عـن أيب الـزبري   عـن املغـرية أيب سـلمة، بإسـنادهالنعمـان بـن عبـد الـسالم
  .مل يذكروا النيب  كانوا:  عن جابر قال
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 حبان يف وذكره ابن ،)٢(حمله الصدق :قال أبو حامت ،)١(وروى له النسائي حديثا واحدا
 وقال ،)٤(د العباد والزهاد والفقهاءحأ كان :هاينوقال أبو نعيم األصب )٣(كتاب الثقات

 هو أرفع من روى عن الثوري من :الشيخ األصبهاين وقال أبو ،)٥( ثقة مأمون:احلاكم
ذكره املزي فيمن روى عن عبد و.)٧( ثقة عابد فقيه:وقال ابن حجر ،)٦(األصبهانيني

  .، ومل أجد روايته عنه يف كتب احلديث)٨(الرمحن
 مشهور ، خراساني األصلالنضر الليثي البغداديأبو هاشم بن القاسم  )١٧( 

وروايته عن عبد الرمحن عند أيب داود .)٩( ثقة ثبت، من رجال الستة، ولقبه قيصر،بكنيته
   .والرتمذي

  ، من رجال الستة،خ التميمي أبو سعيد القطان البصريْوُّرَيحيى بن سعيد بن فـ )١٨(
قال لى رواية حيىي عن عبد الرمحن ؛  وقد نص األئمة ع،)١٠(ثقة متقن حافظ إمام قدوة

، وقال )١١(قد روى حيىي بن سعيد القطان عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار :ابن معني
  .ومل أجد روايته عنه يف كتب احلديث ،)١٢(القطانحدث عنه حيىي  :أبو داود

و  أبروى ،من رجال الستة ، عبيد اهللا بن عبد المجيد أبو علي الحنفي البصري)١٩(
 : أنه قالحيىي بن معنيعن  )١٤(سحاق اهلرويإبن يعقوب و)١٣(حيىي زكريا بن أمحد البلخي

                                                 

 - حـدثنا صـاحل بـن مهـران:  أخربنـا عمـرو بـن علـي قـال : ١٦٤٤:   بـرقم ٣/٢٤٣قال النسائي يف سـننه  )١(
يان عن عاصم بـن كليـب عـن أبيـه عـن أيب هريـرة حدثنا النعمان بن عبد السالم عن سف:   قال– وكان ثقة

   .يعين تشقق  قدماه ، يصلي حىت تزلع كان رسول اهللا :  قال
    ٨/٤٤٩كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٢(
    ٩/٢٠٩كتاب الثقات البن حبان  )٣(
  ٥ / ٢  أليب نعيمخبار أصبهانأ )٤(
  ٢/١٨٤ للحاكم املستدرك )٥(
  ٢/٥ أليب الشيخ األصبهاين بأصبهانطبقات احملدثني  )٦(
     ٤/٢٠ تقريب التهذيب البن حجر )٧(
    ١٧/٢٠٩ �ذيب الكمال للمزي )٨(
  ٤/٣٣ ، وتقريب التهذيب البن حجر ١٣٦-٣٠/١٣٠ �ذيب الكمال للمزي )٩(
  ٣١١ ، ٤/٩٧ تاريخ ابن معني رواية الدوري )١٠(
  ٨٦-٨٥/ ٤يب البن حجر  ، وتقريب التهذ٣٤٣-٣١/٣٢٩ �ذيب الكمال للمزي )١١(
  ١٠٨ ص سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود )١٢(
  ٦٤٤:  برقم ١٧٨ص  ) عثمان الدارمي أيب زكريا البلخي عنرواية(تاريخ ابن معني  )١٣(
  ٥/٣٢٤ كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )١٤(
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 ليس : عن الدارمي عن ابن معني أنه قال)١(أمحد بن حممود اهلروي ورواه ،ليس به بأس
 يثبت أن حيىي بن  مل: ولعل ابن حجر قال من أجل ذلك،رواية االثنني أوىل و،بشيء

 )٥(ابن حبان و)٤(ووثقه العجلي، )٣( ليس به بأس:حامتقال أبو و.)٢(معني ضعفه
 وقد ساق له يف كتاب الضعفاء ،)٨(ضعيف : العقيليوقال ،)٧( وابن قانع)٦(والدارقطين

 ال أرى به :قال الذهيبو، )١٠(ليس به بأس عندهم: وقال ابن عبد الرب ،)٩(حديثا منكرا
    . عند البخاري والرتمذيمحنروايته عن عبد الرو.)١٢(صدوق : وقال ابن حجر،)١١(بأسا

 من رجال ،هشام بن عبد الملك الباهلي موالهم أبو الوليد الطيالسي البصري) ٢٠(
 أخربنا هشام أبو : قال. وروايته عن عبد الرمحن عند ابن سعد،)١٣( متقن ثقة ثبت،الستة

عمر كان عن أبيه أن ابن   حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار:الوليد الطيالسي قال
قال األثرم ثنا موسى بن   ؛وله متابعة.)١٤(جيز شاربه حىت حيفيه ويفشو ذلك يف وجهه

 رأيت عمر حيفي شاربه حىت :إمساعيل ثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه قال
 أخربنا عبد : قالخربنا هشام أبو الوليد الطيالسيأ: )١٦( وقال أيضا.)١٥(ال يرتك فيه شيئا

عن ابن عمر ؛ أن عمر غسل وكفن وحنط وصلي عليه وكان عبد اهللا عن أبيه الرمحن بن 
  )١٧( نافع:عن ابن عمروتابعه .شهيدا

                                                 

    ٢/٦٢٠ كتاب الضعفاء الكبري للعقيلي )١(
   ٢/٤١٠ تقريب التهذيب البن حجر )٢(
  ٥/٣٢٤  كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٣(
    ٢/١١١ للعجلي معرفة الثقات )٤(
   ٨/٤٠٤ كتاب الثقات البن حبان  )٥(
    ٩/٤٨ ، وإكمال �ذيب الكمال ملغلطاي ٤٧ صسؤاالت الربقاين للدارقطين  )٦(
     ٩/٤٨  إكمال �ذيب الكمال ملغلطاي )٧(
   ٩/٤٨  نفس املصدر )٨(
  ٦٢١-٢/٦٢٠اب الضعفاء الكبري للعقيلي  كت)٩(
   ٩٣٣:  برقم ٧٩٨  االستغناء يف الكىن البن عبد الرب ص )١٠(
  ٣/١٤  ميزان االعتدال للذهيب)١١(
   ٢/٤١٠ تقريب التهذيب البن حجر )١٢(
  ٤/٤١، وتقريب التهذيب البن حجر ٢٣٢-٣٠/٢٢٦ �ذيب الكمال للمزي )١٣(
    ٥٢٦٨: برقم ٤/١٦٥ البن سعد كتاب الطبقات الكبري )١٤(
    ٥/٧٢ تغليق التعليق البن حجر )١٥(
    ٤١٦٩: برقم  ٣/٣٣٩ البن سعد كتاب الطبقات الكبري)١٦(
  ٣٦:  برقم ٢/٤٦٣ املوطأ لإلمام مالك )١٧(
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   عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار أقوال أئمة الجرح والتعديل في:المبحث الثاني
 ، منهم من وثقه، أئمة اجلرح والتعديل يف عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ديناراختلفت 

 لكنه ، وسبب تضعيفهم له يرجع إىل سوء حفظه، واجلمهور على تضعيفه،هم ضعفهومن
قد حدث  : قال ابن معني يف رواية الدوري عنه : وإليك التفصيل،ليس مبرتوك عندهم

فحسبه أن حيدث عنه حيىي بن  ،حيىي القطان عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار
ويف رواية  ،)٢( ضعفيف حديثه عنديو :ويف موضع آخر من رواية الدوري ،)١(سعيد

، )٤(إنه صاحل ،يف رواية إسحاق الكوسج وقال  ،)٣( إنه ضعيف:املفضل بن غسان عنه
ألنه مل يوثقه ؛ وهذا الكالم من حيىي بن معني فيه يوجب السكوت عنه  :قال ابن شاهني

 ،)٧( صدوق:ملديينوقال علي بن ا، )٦( املعاين)٥(واأللفاظ يف الشيوخ منتبذة ، صاحل :فقال
ويف حديثه عندي  : وقال العقيلي،)٨( يكتب حديثه وال حيتج به، فيه لني:وقال أبو حامت

ولعبد الرمحن بن عبد   : عليهستنكرُ بعد ما ساق له أحاديث توقال ابن عدي ،)٩(ضعف
وهو يف مجلة  ، ما يرويه منكر مما ال يتابع عليهوبعض ،اهللا غري ما ذكرت من األحاديث

وقال  ،)١١(انحدث عنه حيىي القط: داودوقال أبو  ،)١٠( يكتب حديثه من الضعفاءمن
 حيدث عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن - أي بن مهدي – ومل أمسع عبد الرمحن :الفالس

  ،)١٢(دينار بشيء قط
                                                 

     ٣١١ /٤ تاريخ ابن معني رواية الدوري )١(
       ٥/٢٥٤كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت  ، و ٤/٢٠٣ نفس املصدر )٢(
                ٦٧ ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه البن شاهني ص )٣(
                           ٦٧ نفس املصدر ص )٤(
فكــأن كــال مــن األلفــاظ ) ١٩/٤٨تــاج العــروس للزبيــدي (حتيــز كــل مــن الفــريقني ، وتنحــى ناحيــة :  انتبــذ )٥(

األلفاظ الـيت يطلقهـا أئمـة اجلـرح والتعـديل يف الـشيوخ أي : " يتخذ ناحية غري ناحية اآلخر ، فيكون معناه 
متجاذبــة املعــاين ؛ ألن �ــم شــبها بالثقــات لتــوفر مطلــق الــضبط  – وهــم دون األئمــة يف احلفــظ واإلتقــان -

فـــيهم ، وشـــبها بالـــضعفاء لقـــصورهم عـــن متـــام الـــضبط ، فـــيلحقهم بعـــضهم بالثقـــات ، وبعـــضهم بالـــضعفاء 
         .     ين ، واهللا أعلم فتكون ألفاظهم متجاذبة املعا

                ٦٧  ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه البن شاهني ص )٦(
      ٢/٥٢٢ �ذيب التهذيب البن حجر )٧(
     ٥/٢٥٤  كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٨(
      ٢/٣٣٩ كتب الضعفاء للعقيلي )٩(
      ٥/٤٨٨ عديالكامل يف ضعفاء الرجال البن   )١٠(
  ١٠٨ ص سؤاالت اآلجري )١١(
      ٥/٤٨٦ الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  )١٢(



 
 

 
 

 
 

٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

كان ممن ينفرد عن أبيه مبا ال يتابع عليه مع  ، روى عنه العراقيون:)١(وقال ابن حبان 
 مث أنكر على البخاري الرواية له ،ال جيوز االحتجاج خبربه إذا انفرد ،روايته  يففحش اخلطأ

وعبد  :وقال البزار ،)٢(!!!البخاري ممن حيتج به يف كتابه ويرتك محاد بن سلمة وكان :قائال
وقال  ،)٣( وقد حدث عنه مجاعة من أهل العلم واحتملوا حديثه،الرمحن لني احلديث

خالف  :، وقال أيضا)٤( فيعترب به، وهو عند غريه ضعيف،البخاري أخرج عنه :الدارقطين
 :وقال ابن طاهر املقدسي ،)٥(هو مبرتوك  وليس،حممد بن إمساعيل البخاري الناس فيه

 وحدث عنه حيىي بن ،)٧(وقد وثق ،صاحل احلديث :وقال الذهيب ،)٦(وعبد الرمحن ضعيف
  .)٩(ئق خيط صدو: وقال ابن حجر،)٨(سعيد مع تعنته يف الرجال

  

                                                 

      ٢/١٦  كتاب ا�روحني البن حبان )١(
محــاد بـن سـلمة  أحــد األئمـة األثبـات إال أنــه سـاء حفظــه يف  : ٤١٩ قـال ابـن حجــر يف هـدي الـساري ص)٢(

، ومل خيــرج لــه احتجاجــا وال ] ٥٠٦٢ ، قبــل٢٧٣٠ ،٢٣٦٣ ٧٣٩[اآلخــر، استــشهد بــه البخــاري تعليقــا 
قـال لنـا أبـو الوليـد حـدثنا محـاد بـن سـلمة فـذكره : قال فيـه ) ٦٤٤٠(مقرونا وال متابعة إال يف موضع واحد 

 يــستعملها البخــاري يف األحاديــث املوقوفــة ويف - يعــين قــال لنــا -، وهــو يف كتــاب الرقــاق ، وهــذه الــصيغة 
مل :  إسنادها من ال حيتج به عنده ، واحتج به مسلم واألربعة ، لكـن قـال احلـاكم املرفوعة أيضا إذا كان يف

حيــتج بــه مــسلم إال يف حــديث ثابــت عــن أنــس ، وأمــا بــاقي مــا أخــرج لــه فمتابعــة ، زاد البيهقــي أن مــا عــدا 
: علـق اإلمـام البخـاري يف كتـاب الوصـايا فقـال : حديث ثابت ال يبلغ عنـد مـسلم اثـين عـشر حـديثا قلـت 

اجعلهـا لفقـراء أقاربـك ، فجعلهـا حلـسان وأيب بـن :  أليب طلحـة -  - قـال النـيب وقال ثابت عن أنس
حديث محاد عن ثابـت أخرجـه مـسلم يف الـصحيح ] : ٦/٤٥٨كتاب السنن الكبري [كعب ، قال البيهقي

وقـال  هللا أعلـم ، ، وذكره البخاري يف الرتمجة اهـ فكأنه مل يروه عن ثابت إال محـاد بـن سـلمة ، وا) ٢٣٦٣(
مسعــت أبــا الفــضل الــوزير : مسعــت أبــا احلــسن علــي بــن عمــر احلــافظ يقــول   ١/١٤٨احلــاكم يف املــستدرك 

قلـــت أليب عبـــد الـــرمحن : مـــأمون املـــصري يقـــول  ]أبـــا القاســـم احلـــسني بـــن حممـــد بـــن داود[مسعـــت : يقـــول 
 إن محـاد بـن سـلمة! واهللا : قـال حديث محـاد بـن سـلمة ؟ ف] البخاري[مل ترك حممد بن إمساعيل: النسائي 

ُأخيـر   .   ، يعين الذي روى عنه البخاري  وأصدق من إمساعيل بن أيب أويسَ
  ٦١٣٧:  برقم ١٢/٣٠٠ مسند البزار )٣(
    ٩٥ سؤاالت الربقاين ص)٤(
    ٨٦ سؤاالت السلمي ص)٥(
    ٤/٢٣٠٠ ذخرية احلفاظ البن طاهر )٦(
  .      لقطان عنه ورواية البخاري له  مل أجد له توثيقا غري رواية حيىي ا)٧(
    ٢/٥٧٢ ميزان االعتدال للذهيب )٨(
   ٢/٣٢٩ تقريب التهذيب البن حجر )٩(
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مرويات عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار في الجامع الصحيح  :لثالمبحث الثا
  للبخاري

 وإليك إياها ، عشر حديثا أربعة روى البخاري لعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار
   :بالتفصيل

حدثنا إسحاق أخربنا عبد الصمد حدثنا عبد الرمحن  :)١( قال البخاري:الحديث األول
أن رجال رأى  عبد اهللا بن دينار مسعت أيب عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب بن 

ه فجعل يغرف له به حىت أرواه فشكر اهللا ّكلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خف
تفرد به عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه  :قال ابن طاهر،)٢(له فأدخله اجلنة

ومل ينفرد �ذا  ،لكنه صدوق ،عبد الرمحن تكلم فيه بعضهم  : وقال ابن حجر،)٣(عنه
َابع عبد اهللا بن دينار عن أيب صاحل  األمر كما قال ابن طاهر ؛ وقد ت:أقول،.)٤(احلديث

القعقاع بن  زيد بن أسلم و: وعند غريه،)٥( مسي موىل أيب بكر: ومسلمعند البخاري
  .)٦(حكيم

 حدثنا احلسن بن موسى :الفضل بن سهل قالحدثنا  :)٧(قال البخاري :الحديث الثاني
 حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن :األشيب قال

 أخطئواوإن  ،فإن أصابوا فلكم؛  يصلون لكم :قال يسار عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
عن  طاء بن يساروهذا احلديث ال نعلم رواه عن زيد عن ع :قال البزار .)٨(فلكم وعليهم

 ورواه عن عبد الرمحن غري احلسن بن ،أيب هريرة إال عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار
 وفيه ،حديث الباب من رواية عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار :وقال ابن حجر.)٩(موسى
 ،د البخاري بتخريج هذا احلديث عن مسلمَّتفر :وقال احلافظ ابن رجب.)١٠(مقال

 ، مع أنه قد ضعفه ابن معني وغريه،يث عبد الرمحن ابن عبد اهللا بن ديناروبتخريج حد
                                                 

  ٤٨٨٨:  برقم والذين تبوؤوا الدار واإلميان باب - كتاب التفسري ٣/٧٢٠ اجلامع الصحيح للبخاري )١(
   ١٧٣:  باب املاء  برقم – كتاب الوضوء – ١/٨٥ نفس املصدر )٢(
  ٥/٣٥٣ أطراف الغرائب البن طاهر املقدسي )٣(
   ١/٣٣٣ فتح الباري البن حجر )٤(
    ٥٨٢٠:  ، وصحيح مسلم برقم ٦٠٠٩ ، ٢٤٦٦ ، ٢٣٦٣:   صحيح البخاري بأرقام )٥(
   ) ٥٤٣:  برقم ٢/٣٠١اإلحسان (  روايتهما عند ابن حبان )٦(
  ٤٨٨٨:  برقم ين تبوؤوا الدار واإلميانوالذ باب - كتاب التفسري ٣/٧٢٠ اجلامع الصحيح للبخاري )٧(
  ٦٩٤:  باب إذا مل يتم اإلمام وأمت من خلفه برقم – كتاب األذان – ١/٢٨٢ نفس املصدر  )٨(
  ٤/٨٧ مسند البزار )٩(
  ٢/٢٢٠  فتح الباري البن حجر)١٠(
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من رواية أيب أيوب ؛  من وجه آخر عن أيب هريرة )١(وقد خرجه ابن حبان يف صحيحه
 :قال عن أيب هريرة عن النيب   عن ابن املسيب)٣( عن صفوان بن سليم)٢(فريقياإل

 وإن نقصوا فعليهم ،إن أمتوا فلكم وهلم ف، أقوام يصلون الصالة-  أو يكون - سيأيت 
 ولكن ،)٤( من رواية أيب صاحل السمان واحلسن عن أيب هريرة-  أيضا - وقد روي  ،ولكم

  يف املستدرك من حديث عبد احلميد بن)٦( واحلاكم)٥(وخرج ابن ماجه.إسنادمها ال يصح
 ،مه يصلون �متيان قوف كان سهل بن سعد الساعدي يقدم : ثنا أبو حازم قال)٧(سليمان
 اإلمام :يقول  إين مسعت رسول اهللا : تفعل هذا ولك من القدم مالك ؟ فقال:فقيل له
وقد ذكر هذا احلديث  ، فعليه وال عليهم: يعين،وإن أساء ، فإن أحسن فله وهلم،ضامن

 )٩(وخرج اإلمام أمحد،وهذا يشعر باستنكاره له ،)٨( ما مسعت �ذا قط: فقال،اإلمام أمحد
   )١٣( واحلاكم)١٢( وابن حبان)١١( وابن ماجه)١٠(داودوأبو 

                                                 

   ٥٨٤٣:  برقم ١٠/٢٢٠ ، ومسند أيب يعلى ٢٢٢٨:  برقم ٥/٦٠٧اإلحسان  )١(
نعم ، لـيس بـه بـأس ، وقـال أبـو زرعـة : فهو ثقة ؟ قال : قلت ليحىي  : ٣٢٠ /٢:  تارخيه  قال الدوري يف)٢(

، وذكـره ) ١٠٥٩: علـل ابـن أيب حـامت (جمهـول :  أبـو حـامت وقاللني ؛ يف حديثه إنكار ؛ ليس باملتني ، : 
َ، وقـال )  ٨/٧٤إكمـال �ـذيب الكمـال ملغلطـاي ( ابن حبان يف الثقات ، وذكـره ابـن خلفـون يف الثقـات  َ

    )  ٢/٢٤٢تقريب التهذيب البن حجر ( صدوق خيطئ : ابن حجر 
روى صــفوان بــن ســليم عــن ابــن املــسيب عــن أيب هريــرة عــن النــيب :  فقــال ٢/٣٠٣ علقــه الــشافعي يف األم )٣(

 : يأيت قوم فيصلون لكم فإن أمتوا كان هلم ولكم ، وإن نقصوا كـان علـيهم ولكـم ، قـال البيهقـي : قال
أخربنـا إبــراهيم بـن حممــد بــن أيب حيـىي عــن صــفوان ، :  ويف بعــض النــسخ :٤/٢٢٢ عرفـة الــسنن واآلثـارميف 

واتفــق العلمــاء علــى تــضعيف إبــراهيم بــن أيب حيــىي  :١/١٠٤/ ١قــال النــووي يف �ــذيب األمســاء واللغــات 
   .وجرحه ، وأنه كان يرى القدر ، ويتهمونه بالكذب

  . احلسن البصري  مل أقف على رواية أيب صاحل و)٤(
قــــال  ، ٩٨١:  بــــاب مــــا جيــــب علــــى اإلمــــام بــــرقم – كتــــاب إقامــــة الــــصالة – ٢/٢١٩ ســــنن ابــــن ماجــــه )٥(

   .هذا إسناد ضعيف ؛ عبد احلميد اتفقوا على تضعيفه  :١/١٢٠البوصريي يف مصباح الزجاجة 
  .هذا حديث صحيح على شرط البخاري :  قال ٧٨٨:  برقم ١/٣٢٤ املستدرك للحاكم )٦(
   . عبد احلميد بن سليمان ضعيف  : ٢/٢٩٨ قال ابن حجر يف التقريب )٧(
  .مل أجده عند غري ابن رجب ألين  هذا النص من اإلمام أمحد نفيس جدا ، )٨(
   ١٧٣٠٥:  برقم ٢٨/٥٣٩  مسند أمحد )٩(
  ٥٨٠: باب يف مجاع اإلمامة وفضلها برقم - كتاب الصالة ١/٢٣٢سنن أيب داود  )١٠(
    ٩٨٣:  باب ما جيب على اإلمام برقم – كتاب إقامة الصالة – ٢/٢٢٠ن ماجه  سنن اب)١١(
   ١٥١٣:  برقم ٧٣٢-١/٧٣١ ، وصحيح ابن خزمية ٢٢٢١:  برقم ٦٠٠- ٥/٥٩٩اإلحسان  )١٢(
هـــذا حــديث صــحيح ؛ فقـــد احــتج مـــسلم : ، وقــال   ٧٦٢:  بـــرقم ٣١٦-١/٣١٥ املــستدرك للحــاكم )١٣(

   .البخاري بيحىي بن أيوب مث مل خيرجاهبعبد الرمحن بن حرملة ، واحتج 
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 من أم الناس فأصاب الوقت وأمت الصالة :قال  عن النيب )١(من حديث عقبة بن عامر
، وقد )٣(ويف إسناده اختالف ،)٢( من ذلك شيئا فعليه وال عليهمص ومن انتق،فله وهلم

الحديث ، )٥(مقال يف أسانيدها ،ويف املعىن أحاديث أخر متعددة، )٤(روي مرسال
عبد  حدثنا : حدثنا أبو قتيبة قال:حدثنا عمرو بن علي قال :)٦( قال البخاري:الثالث

                                                 

  . رووه من طريق عبد الرمحن بن حرملة عن أيب علي اهلمداين عن عقبة بن عامر  )١(
أخــربين : مــن طريـق عبـد اهللا بــن وهـب قـال٢١٩٦:  بـرقم  ٥/٤٣٩رواه الطحـاوي يف شـرح مــشكل اآلثـار  )٢(

 ،مسعـت عقبـة بـن عـامر اجلهـين :   قـالانيأبـي علـي الهمـد  عـنحيىي بن أيوب  عن عبد الرمحن بن حرملة
حرملـة حـدثنا حيـىي بـن أيـوب عـن : سـعيد بـن كثـري بـن عفـري قـالمـن طريـق  ٢١٩٧: بـرقم مث أعله مبـا رواه 

احلــديث ، قــال ابــن حجــر يف إحتــاف  ... مسعــت عقبــة بــن عــامر:  عــن أيب علــي اهلمــداين قــال بــن عمــران
ليــل اخلــرب بــاالختالف فيــه علــى حيــىي بــن أيــوب ، وابــن وأراد بــذلك تع: ١٣٨٨٩:  بــرقم ١١/٢٠٤املهــرة 

وهب أحفظ من حيىي بن أيوب ، وقد تابعه سعيد بن أيب مـرمي علـى أنـه عـن عبـد الـرمحن بـن حرملـة ال عـن 
  حرملة بن عمران اهــ

إن الـصواب يف إسـناد هـذا احلـديث أنـه عـن حيـىي بـن أيـوب : وأهل العلم باحلـديث يقولـون : مث قال الطحاوي  
 عن أيب علـي اهلمـداين ؛ ألن عبـد الـرمحن بـن حرملـة ال يعـرف لـه مسـاع مـن أيب علـي حرملة بن عمرانن ع

وقد دل على ما قالوا من ذلك ما روى سعيد بن كثري بن عفري هذا احلديث عن حيىي بـن أيـوب ، اهلمداين 
حــدثنا حيــىي بــن : الحــدثنا ســعيد بــن كثــري بــن عفــري قــ: عليــه ؛كمــا حــدثنا الربيــع بــن ســليمان اجليــزي قــال

  .مسعت عقبة بن عامر :  عن أيب علي اهلمداين قال حرملة بن عمرانأيوب عن 
 وهــو ممــن -٢/١٧٧يف نــسبة ذلـك إىل أهــل احلـديث قاطبــة نظــر ؛ فقـد قــال البخـاري يف التــاريخ الكبـري : أقـول 

َ يف ترمجـــة مثامـــة بـــن شـــفي أيب علـــي اهلمـــداين -يـــدقق يف مســـاع الـــرواة  ُ حممـــد بـــن إســـحاق وعبـــد مســـع منـــه : ُ
الـــرمحن بــــن حرملــــة ، ويؤيــــد ذلـــك ورود تــــصريح عبــــد الــــرمحن بالــــسماع مـــن أيب علــــي فيمــــا رواه أبــــو يعلــــى 

أن رجــال مــن اإلســكندرية مــن  مــن طريــق زهــري حــدثنا عبــد الــرمحن بــن حرملــة ، ١٧٦١:  بــرقم ٢/٣١٢
ر ، وفيمــا رواه البيهقــي يف خرجنــا يف ســفر ومعنــا عقبــة بــن عــام:  قــال أبــو علــي: همــدان حدثــه يقــال لــه 

 سـعيد بــن أىب مـرمي أخربنــا حيــىي بـن أيــوب عـن عبــد الــرمحن  مــن طريــق ٥٣٩٧:  بـرقم ٦/٩٩سـننه الكــربى 
  ،....  يسكن اإلسكندرية أخبرني أبو على الهمدانيبن حرملة 

ضر حـــدثنا أبـــو النـــ:  ، قـــال ١٧٤٠١:  بـــرقم ٦٢١-٢٨/٦٢٠ لعلـــه يـــشري إىل مـــا رواه أمحـــد يف مـــسنده )٣(
احلــديث ، ففيــه .....  عــن أيب علــي املــصري عــن عقبــة عبــد اهللا بــن عــامر األســلميحــدثنا الفــرج  حــدثنا 

حيـىي بــن عبـد اهللا بـن عـامر األسـلمي بـدل عبـد الـرمحن بــن حرملـة ، وإىل روايـة الطحـاوي املاضـية مـن طريـق 
ففيـه حرملـة بـن عمـران  ، مسعـت عقبـة بـن عـامر:  عـن أيب علـي اهلمـداين قـال حرملة بن عمرانأيوب عن 

  .بدل عبد الرمحن بن حرملة 
  .   مل أقف على الرواية املرسلة )٤(
  ١٨٢-٦/١٨١  فتح الباري البن رجب )٥(
 بــــاب ســــؤال النــــاس اإلمــــام االستــــسقاء إذا -كتــــاب االستــــسقاء - ١/٣٩٦  اجلــــامع الــــصحيح للبخــــاري )٦(

   ١٠٠٩،  ١٠٠٨: قحطوا برقم 
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     : مسعت ابن عمر يتمثل بشعر أيب طالب: قال، عن أبيهالرحمن بن عبد اهللا بن دينار 
  . مثال اليتامى عصمة لألرامل  * وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

  رمبا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إىل: حدثنا سامل عن أبيه:)٢(عمر بن حمزة )١(وقال 
   :فما ينزل حىت جييش كل ميزاب ،يستسقي وجه النيب 

  . مثال اليتامى عصمة لألرامل *وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
     .وهو قول أيب طالب

تفرد و ،تفرد به عنه ابنه ،غريب صحيح من حديث عبد اهللا بن دينار عنه :قال ابن طاهر
وكذلك عبد الرمحن  ،)٤( وعمر خمتلف يف االحتجاج به:قال ابن حجر ،)٣(به عنه أبو قتيبة

 ،بن عبد اهللا بن دينار املذكور يف الطريق املوصولة فاعتضدت إحدى الطريقني باألخرى

                                                 

مـن ١٢٧٢:   بـرقم ٢/٤٢٩ وابـن ماجـه يف سـننه ٥٦٧٣: د يف مـسنده بـرقم  ما علقه البخـاري وصـله أمحـ)١(
  . عن عمر بن محزة به –   وهو عبد اهللا بن عقيل-أيب عقيل  طريق

: وقـال ابـن معـني )  ٦/١٠٤كتـاب اجلـرح والتعـديل (أحاديثه منـاكري :  عمر بن محزة ؛ قال أمحد بن حنبل)٢(
كتـاب الـضعفاء للنـسائي ( لـيس بـالقوي : قـال النـسائي  )١٤٢تاريخ ابن معني رواية الـدارمي ص(ضعيف 

َّوذكـــره ابــــن حبـــان يف كتــــاب الثقـــات ) ١٩٠ص ِ َكــــان ممـــن خيطــــئ ، وقـــال ابــــن عــــدي يف : وقــــال ٧/١٦٨ُ َ
َوهو ممن يكتـب حديثـه ، وقـال أبـو زرعـة الـرازي  : ٦/٣٨الكامل  سـؤاالت الربذعـي أليب (ِلـيس بـذا خـري : َ

مل أجـد (وأخرج احلـاكم حديثـه يف املـستدرك : ٣/٢٢٠ �ذيب التهذيب وقال ابن حجر يف) ٢/٣٦٤زرعة
َ ، وقال ابن حجر يف التقريب أحاديثه كلها مستقيمة: وقال ) النص فيه   . ضعيف  : ٣/٦٩َ

    ٣/٣٨٧ أطراف الغرائب البن طاهر )٣(
ه أســند يف كتــاب أنــ: عمــر بــن محــزة علــق لــه البخــاري يف موضــعني يف صــحيحه ، وهــذا أحــدمها ، واآلخــر  )٤(

عـن - رضـي اهللا عنهمـا -حـديث نـافع عـن ابـن عمـر ) ٧٤١٢:  برقم ٩/١٢٣ صحيح البخاري(التوحيد 
أنــا امللــك  :  مث يقــول بيمينــهإن اهللا يقــبض يــوم القيامــة األرض وتكــون الــسموات : أنــه قــال  رســول اهللا 

ذا وقــد وصــله مــسلم يف �ــ  مسعــت ســاملا مسعــت ابــن عمــر عــن النــيب عمــر بــن حمــزةوقــال : مث قــال 
 عـن سـامل بـن عبـد اهللا أخـربين عمـر بـن حمـزة مـن طريـق أيب أسـامة عـن ٦٩٨٢:  بـرقم ٩/١٢٩صحيحه 

يطــوى اهللا عــز وجــل الــسموات يــوم  : - صــلى اهللا عليــه وســلم-قــال رســول اهللا : عبــد اهللا بــن عمــر قــال 
  بـشمالهأين املتكربون؟ مث يطوى األرضنيالقيامة مث يأخذهن بيده اليمىن مث يقول أنا امللك؟ أين اجلبارون؟ 

وهـــذا  : ٢/٩٠٠أيـــن اجلبـــارون؟ أيـــن املتكـــربون؟ قـــال العقيلـــي يف كتـــاب الـــضعفاء ! أنـــا امللـــك :  مث يقـــول 
 ٢/١٣٩ ، وقـال البيهقـي يف كتـاب األمسـاء الـصفات الكالم يروى بغري هذا اإلسناد بإسناد أصلح من هـذا

قد روى هذا احلديث نافع وعبيد اهللا بـن مقـسم  عـن ابـن عمـر ، مل  عن سامل ، وعمر بن حمزةتفرد به : 
، فلـم يـذكر فيـه أحـد مــنهم   وغـريه عـن النــيب - رضـي اهللا عنـه - ، ورواه أبـو هريــرة  الـشماليـذكرا فيـه

 -عبـــد اهللا بـــن عمـــرو  مـــن طريـــق )١٨٢٧:  بـــرقم ٣/١٤٥٨ (الـــشمال ، مث روى البيهقـــي مـــا رواه مـــسلم
 عنــد اهللا يــوم القيامــة علــى منــابر مــن نــور علــى ميــني نياملقــسطإن : قــال   النــيب  عــن-رضــي اهللا عنهمــا 

   .وا ُالرمحن ، وكلتا يديه ميني ، الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ول
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 لكنه ضعيف ؛ ،وله شاهد عن أيب بكر الصديق، )١( الصحيحيوهو من أمثلة أحد قسم
 عن القاسم بن حممد عن عائشة أ�ا متثلت علي بن زيد  من طريق)٣(اروالبز)٢(رواه أمحد 

  :�ذا البيت وأبو بكر رضي اهللا عنه يقضي
  .ربيع اليتامى عصمة لألرامل* وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

قال البزار عقب . رسول اهللا -  واهللا – ذاك :-  رضي اهللا عنه - فقال أبو بكر 
 ،لم أن علي بن زيد أسند عن القاسم غري هذا احلديثوال نع ،وإسناده حسن :احلديث

ورجاله  ، رواه أمحد والبزار:وقال اهليثمي.وال روى هذه الصفة غري أيب بكر �ذا اإلسناد
 وإمنا روى له )٥( بل هو ضعيف،َوهذا تساهل فال يطلق الثقة على علي بن زيد ،)٤(ثقات
 :الحديث الرابع.)٧(هاحلديث من مناكريّ وقد عد الذهيب ، )٦( مقرونا بثابت البناينمسلم

 حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرمحن بن ، حدثنا علي بن عبد اهللا:)٨(قال البخاري
 قال :عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

امة شجاعا أقرع له زبيبتان من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته مثل له يوم القي: رسول اهللا 
 { مث يقول أنا مالك أنا كنزك مث تال ، يعين شدقيه،يطوقه يوم القيامة مث يأخذ بلهزمتيه

َوالحيسنب الذين يـبخلون ُ َ َْ َ
ِ َّ َّ َ َ ََْ     .اآلية} َ

 ومالك ، ؛ لكنه وقفه على أيب هريرة)٩( مالك:َتابع عبد الرمحن عن أبيه عبد اهللا بن دينار
 حديث مالك : قال العقيلي ولذلك، بل ال مقارنة بينهما،عبد الرمحنأوثق قطعا من 

                                                 

   ٢/٥٧٧ فتح الباري البن حجر)١(
    ٢٦:  برقم ٢٠٦-١/٢٠٥ مسند أمحد )٢(
   ٥٨:  برقم ١٨٥ ، ١/١٢٨مسند البزار )٣(
   ٨/٢٢٢ الزوائد للهيثمي جممع )٤(
  ٣/٤٣تقريب التهذيب البن حجر  )٥(
وحدثنا هداب بن خالـد األزدي حـدثنا محـاد بـن  : ٤٦١٧:  برقم ٦/٣٥٨قال اإلمام مسلم يف صحيحه  )٦(

 أفــرد - صــلى اهللا عليـه وســلم- عـن أنــس بـن مالــك أن رسـول اهللا علـي بــن زيــد وثابـت البنــانيسـلمة عــن 
مــن يــردهم : قـال  )أي غــشوه وقربـوا منــه(نـصار ورجلــني مـن قــريش ، فلمــا رهقـوه يـوم أحــد يف سـبعة مــن األ

: عنــا ولــه اجلنــة أو هــو رفيقــي يف اجلنــة ؟ فتقــدم رجــل مــن األنــصار فقاتــل حــىت قتــل مث رهقــوه أيــضا ، فقــال 
مــن يــردهم عنــا ولــه اجلنــة أو هــو رفيقــي يف اجلنــة ؟ فتقــدم رجــل مــن األنــصار فقاتــل حــىت قتــل ، فلــم يــزل 

  .ما أنصفنا أصحابنا:  لصاحبيه - صلى اهللا عليه وسلم-ذلك حىت قتل السبعة ، فقال رسول اهللا ك
  ٣/١٢٩ميزان االعتدال للذهيب  )٧(
ــــرقم - كتــــاب الزكــــاة -٣/٤٩٨ ، ٥٥١- ١/٥٥٠ اجلــــامع الــــصحيح للبخــــاري )٨( :  بــــاب إمث مــــانع الزكــــاة ب

  ٤٥٦٥: م برق) ١٤( باب - سورة آل عمران - ، كتاب التفسري ١٤٠٣
   ٦٩٦:  برقم ١/٣٤٨ املوطأ ملالك برواية حيي الليثي )٩(



 
 

 
 

 
 

٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

ويف احلديث اختالف آخر ؛ رواه .)٢(وقول مالك أشبه بالصواب :قال الدارقطينو ،)١(أوىل
 فجعله ، مرفوعا عن ابن عمر عن عبد اهللا بن دينارعبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة

عبد العزيز بن أيب سلمة أثبت عندنا من عبد  : قال النسائي،)٣(من حديث ابن عمر
 وإن -  واهللا أعلم - ورواية عبد الرمحن أشبه عندنا بالصواب  ،د اهللا بن دينارالرمحن بن عب

 فكأن النسائي رجح قرينة كون عبد ،)٤(كان عبد الرمحن ليس بذاك القوي يف احلديث
عبد اهللا تابع  قد وهذا .عزيزالرمحن من آل بيت عبد اهللا بن دينار على قرينة حفظ عبد ال

"  نار جهنمي عليه فيأحم "، وفيه )٥( رواه مسلم،زيد بن أسلم : عن أيب صاحلبن دينار
 سهيل بن أيب : كما تابع زيدا على لفظه،"مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع "بدل 
ما  لكن ليس فيه،عن أيب هريرة مرفوعا )٧(وقد رواه البخاري من وجهني آخرين.)٦(صاحل

 . ضمن حديث طويل)٨( وله شاهد عن جابر بن عبد اهللا ؛ رواه مسلم،تالوة اآلية
                                                 

  ٢/٢٤٧كتاب الضعفاء الكبري للعقيلي  )١(
  ١٠/١٥٤ العلل للدارقطين )٢(
   ٢٢٧٢:  برقم ٣/٢٧السنن الكربى للنسائي  )٣(
   ٣/٢٨نفس املصدر  )٤(
 يعـــىن ابـــن -ا حفـــص وحـــدثين ســـويد بـــن ســـعيد حـــدثن : ٢٢٨٧:  بـــرقم ٤/٦٧ قـــال مـــسلم يف صـــحيحه )٥(

 عــن زيــد بــن أســلم أن أبــا صــاحل ذكــوان أخــربه أنــه مســع أبــا هريــرة يقــول قــال رســول اهللا -ميــسرة الــصنعاين 
 : ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدى منها حقها إال إذا كان يوم القيامـة صـفحت لـه صـفائح مـن
بــردت أعيــدت لــه يف يــوم كــان  فيكــوى �ــا جنبــه وجبينــه وظهــره كلمــا فــأحمى عليهــا فــي نــار جهــنمنــار 

   .......مقداره مخسني ألف سنة حىت يقضى بني العباد فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار 
 عـن -٢٨٦٠:  ومـن طريقـه البخـاري يف جامعـه بـرقم - ٢/٤٤٤مالك يف املوطـأ :  وخالف حفص بن ميسرة 

مسـاع حفـص بـن : ، وقـد قـالوا  ..... . مـا مـن صـاحب ذهـب" زيد بن أسلم بـه ، فلـم يـذكر هـذه اجلملـة 
  )�٧/٧٥ذيب الكمال للمزي (ميسرة من زيد بن أسلم عرض 

   ٢٢٨٩:  برقم ٤/٧٠  صحيح مسلم )٦(
حـــدثنا احلكـــم بـــن نـــافع ، أخربنـــا شـــعيب ،  : ٤٦٥٩:  بـــرقم ٣/٥٥٢ قـــال البخـــاري يف اجلـــامع الـــصحيح )٧(

حـدثين أبـو هريـرة رضـي اهللا عنـه أنـه مسـع رسـول اهللا : ال أن عبد الرمحن األعرج حدثه أنه قحدثنا أبو الزناد 
  حـدثين ) :٦٩٥٧:  بـرقم ٥/٧٦(  ، وقـال أيـضا شجاعا أقـرعيكون كنز أحدكم يوم القيامة : يقول

: قـال رسـول اهللا : إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمـر عـن مهـام عـن أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه قـال 
لـن يـزال ! واهللا :  يفر منـه صـاحبه فيطلبـه ويقـول أنـا كنـزك قـال شجاعا أقرعيكون كنز أحدكم يوم القيامة 

  .يطلبه حىت يبسط يده فيلقمها فاه 
 جــابر بــن ســمع أنــه أبــو الزبيــرعبــد الــرزاق أخربنــا ابــن جــريج أخــربين  مــن طريــق ٢٢٩٣:  رواه مــسلم بــرقم )٨(

 شــجاعا أقــرع جــاء كنــزه يــوم القيامــة وال صــاحب كنــز ال يفعــل فيــه حقــه إال: وفيــه عبــد اهللا األنــصاري ، 
  يتبعه فاحتا فاه ، احلديث 



 
 

 
 

 
 

٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

 حدثنا عبد ،حدثنا عبد اهللا بن منري مسع أبا النضر :)١( قال البخاري:الحديث الخامس
 عن أيب هريرة رضي اهللا عنه  عن أبيه عن أيب صاحل - هو ابن عبد اهللا بن دينار- الرمحن 

 وال يقبل اهللا إال الطيب ،من تصدق بعدل مترة من كسب طيب:  قال رسول اهللا :قال
 . وإن اهللا يتقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبه كما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل- 

   .)٢(سليمان بن بالل: َتابع عبد الرمحن عن أبيه عبد اهللا بن دينار عند البخاري
  

 اهللا بن صباح حدثنا أبو علي احلنفي حدثين عبد :)٣(قال البخاري :الحديث السادس
 رضي اهللا -  حدثين أيب عن عبد اهللا بن عمر :عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار قال

بن عمر احديث  :قال ابن حجر .أن يبيع حاضر لباد  �ى رسول اهللا : قال-عنهما 
 ،اهللا بن دينار من رواية أيب على احلنفي عن عبد الرمحن بن عبد إالمل أره ؛ فرد غريب 

وله .)٤( من طريق البخاريإالوقد ضاق خمرجه على اإلمساعيلي وعلى أيب نعيم فلم خيرجاه 
 ،بن عمرا الشافعي عن مالك عن نافع عن  عن)٥(رواه الربيع  ؛بن عمراأصل من حديث 

فأما رواية الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع  فإ�ا  : قال البيهقي،وليس هو يف املوطأ
 ومنهم من زعم أن ملالك بن أنس ، فمن احلفاظ من زعم أنه أخطأ فيها،من أفراد الربيع

مث نقل  وهذا من مجلتها ، تفرد بروايتها عنه األكابر من أصحابه،مسانيد مل يودعها املوطأ
 كنت أول ما طلبت هذا الشأن أتوهم أن هذا مما تفرد به الشافعي إىل :عن احلاكم قوله

 مث ساق عن مالك ل كتاب شيخنا أيب بكر من حديث القعنيبأن وجدته يف أص
  .واهللا أعلم ،)٦(إسناده

                                                 

ــــرقم - كتــــاب الزكــــاة -٣/٤٩٨ ، ٥٥١- ١/٥٥٠ اجلــــامع الــــصحيح للبخــــاري )١( :  بــــاب إمث مــــانع الزكــــاة ب
  ٤٥٦٥: برقم ) ١٤( باب - سورة آل عمران - ، كتاب التفسري ١٤٠٣

 حـدثنا سـليمان حـدثين عبـد اهللا  :خالـد بـن خملـد وقال : ٧٤٣٠:  برقم ٥/٢٥٤ قال البخاري يف اجلامع )٢(
  )٥/٣٤٧تغليق التعليق البن حجر ( بن دينار به ، وهذا تعليق وصله اجلوزقي يف مستخرجه 

   ٢١٥٩:  باب من كره أن يبيع حاضر لباد برقم - كتاب البيوع - ٢/٢٤٢ اجلامع الصحيح للبخاري )٣(
  ٤/٤٣٥ فتح الباري البن حجر )٤(
  ١٤٧حلديث للشافعي ص اختالف ا)٥(
  ٢٤١-٢٣٩ للبيهقي ص  بيان خطأ من أخطأ على الشافعي)٦(



 
 

 
 

 
 

٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

عبد الرمحن بن عبد اهللا  أخربنا :ل قا)٣( عمرو)٢(وزادنا :)١( قال البخاري:الحديث السابع
تعس عبد الدينار، وعبد  :قال بن دينار عن أبيه عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب 

 وإذا ، تعس وانتكس، وإن مل يعط سخط، إن أعطي رضي ؛يصة وعبد اخلم،الدرهم
 ، مغربة قدماه، أشعث رأسه، طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا،شيك فال انتقش

 إن استأذن مل ، وإن كان يف الساقة كان يف الساقة، كان يف احلراسةإن كان يف احلراسة
ن شاهد صحيح يقويها ؛ قال ابن ليس لزيادة عبد الرمحو . وإن شفع مل يشفع،يؤذن له

 َتابع عبدوقد .)٤(ورد يف فضل احلراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري :حجر
 وهو إسحاق -لكن الراوي عنه  ،)٥( صفوان بن سليم:الرمحن عن أبيه عبد اهللا بن دينار

و  أب:عبد اهللا بن دينار عن أيب حصنيتابع  لكن  ،)٦(  ضعيف-بن إبراهيم بن سعيد 
يعين - ف أخربنا أبو بكر حدثنا حيىي بن يوس : عند البخاري إذ قال قبلهبكر بن عياش

 :قال  عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب -ابن عياش
  مل وإن مل يعط، إن أعطي رضي،واخلميصة  والقطيفة،والدرهم تعس عبد الدينار

رفعه أبو  أي ، عن أيب حصني)٧(ئيل وحممد بن جحادة يرفعه إسرا مل:قال البخاري.يرض
 ويف حفظهما كالم ،سرائيل وحممد بن جحادةإل خمالفته إىل �ذاأشار  ،ر بن عياشبك

 وقد قدم البخاري ، صاحل عن أيب هريرة موقوفا عليهعن أيب احلصني عن أيبحيث روياه 
 ألن ، وهي احلفظ،جحهايف رواية الوقف قرينة ترلكن .قرينة العدد على قرينة احلفظ

 سألت أمحد بن : فقد قال املهىن، أحفظ من ابن عياش– وهو راوي الوقف –إسرائيل 
 مل ؟ :  إسرائيل فقلت:حنبل أيهما أحب إليك إسرائيل أو أبو بكر بن عياش ؟ فقال

إذا ] خيطئ[ ال ؛ كان : كان يف كتبه خطأ ؟ قال: قلت، ألن أبا بكر كثري اخلطأ جدا:قال
 .)٩(ِإسرائيل فوق أيب بكر بن عياش : وقال حيىي بن سعيد القطان،)٨(ن حفظهحدث م

                                                 

ِ بــــاب احلراســــة يف الغــــزو يف ســــبيل اهللا بــــرقم -  كتــــاب اجلهــــاد - ٢/٥٥٧اجلــــامع الــــصحيح للبخــــاري  )١( ِ: 
٢٨٨٦  

      .... " . تعس وانتكس : "  بالزيادة يعين )٢(
      عمرو هو ابن مرزوق )٣(
       ٦/٩٨بن حجر  فتح الباري ال)٤(
        ٤١٣٦:  باب يف املكثرين برقم – كتاب الزهد – ٥/٥٧٤ سنن ابن ماجه )٥(
         ٣٦٥ – ٢/٣٦٣ �ذيب الكمال للمزي )٦(
مل يذكر ابن حجر يف فتح الباري من وصـل روايـة كـل مـن إسـرائيل بـن يـونس وحممـد بـن جحـادة ، وبـيض  )٧(

       ٣/٤٤٣هلا يف تغليق التعليق 
         ١٦/٥٥١ تاريخ بغداد للخطيب )٨(
      ٥/٤٦ كتاب الضعفاء للعقيلي )٩(



 
 

 
 

 
 

٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

 ولكن : مث استدرك فقال، إسرائيل أثبت منهم:وانتبه احلافظ ابن حجر إىل هذا فقال
 فيكون احلكم ، وحينئذ تتم املعارضة بني الرفع والوقف،اجتماع اجلماعة يقاوم ذلك

 لكن اإلشكال يبقى يف مدى ،دد ال للحفظ وعلى هذا فيكون احلكم للع،)١(للرفع
 البخاري اإلمامولعل .مقاومة اجلماعة الذين يف حفظهم كالم ملن هو أحفظ منهم مجيعا

 وهو : قال ابن عدي، نظر إىل اختصاص أيب بكر بن عياش بأيب حصني-  رمحه اهللا –
 إسحاق من مشهوري مشايخ الكوفة ومن املختصني بالرواية عن مجلة مشاخيهم مثل أيب

  .)٢(السبيعي وأيب حصني
ُلكن قد يلزم البخاري برتجيح رواية الوقف هنا ؛ ألنه رجح يف نفس اإلسناد مبنت آخر 

؛ قال اإلمام - وهي مرفوعة – على رواية ابن عياش– وهي موقوفة –رواية إسرائيل 
 حدثنا أبو كريب حدثنا حيىي بن آدم عن أيب بكر بن عياش عن أيب حصني: )٣(الرتمذي

 ، صلوا يف مرابض الغنم: مبثل حديث قبله-   - عن أيب صاحل  عن أيب هريرة عن النيب 
  .وال تصلوا يف أعطان اإلبل

 رواه إسرائيل عن أيب : عن هذا احلديث فقال-  أي البخاري– سألت حممدا :مث قال
، فظهر أن البخاري رجح رواية إسرائيل )٤( حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة موقوفا

  . واهللا أعلم،لى رواية أيب بكر بن عياشع
عبد حدثنا عبد اهللا بن منري مسع أبا النضر حدثنا  :)٥(قال البخاري :ثامنالحديث ال

 بن عبد اهللا بن دينار عن أيب حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه الرحمن
وموضع سوط  ،رباط يوم في سبيل اهللا خير من الدنيا وما عليها :قال أن رسول اهللا 

 أو الغدوة ،أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد يف سبيل اهللا
 سفيان :َ تابع عبد الرمحن عن أيب حازم عند البخاري. خري من الدنيا وما عليها

   ،)٦(الثوري

                                                 

         ١١/٢٦٩ فتح الباري البن حجر )١(
   ٥/٤٦ الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي )٢(
     ٧٨ العلل الكبري للرتمذي ص )٣(
احل عـــن أيب وحـــديث أيب حـــصني عـــن أيب صـــ :  ٣٥٠:   بـــرقم ٣٧٨-١/٣٧٧ قـــال الرتمـــذي يف جامعـــه )٤(

 حـــديث غريـــب ، ورواه إســـرائيل عـــن أيب حـــصني عـــن أيب صـــاحل عـــن أيب هريـــرة -  -هريـــرة عـــن النـــيب 
        .موقوفا ومل يرفعه 

   ٢٨٩٢:  باب فضل رباط يوم يف سبيل اهللا برقم - كتاب اجلهاد - ٢/٥٦٠ اجلامع الصحيح للبخاري )٥(
  ٣٢٥٠ ، ٢٧٩٤:  برقم ٧٠٨ ، ٢/٥٢٥ نفس املصدر )٦(
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عيد بن  وس،)٢( وعبد احلميد بن سليمان،أسامة :عند غريه، و)١(وعبد العزيز بن أيب حازم
رباط ":لكن دون قوله ،وغريهم )٤(أبو غسان حممد بن مطرف، و)٣(عبد الرمحن اجلمحي

مل يقل هذا غري عبد  :قال الدارقطين؛ "يوم في سبيل اهللا خير من الدنيا وما عليها
ّ وقد سلم له بذلك ابن حجر،)٥( وباقي احلديث صحيح، وغريه أثبت منه،الرمحن

)٦(.   

 حدثنا عبد الصمد عن ،حدثين عبدة بن عبد اهللا :)٧(بخاري قال ال:الحديث التاسع
 : قالما عن أبيه  أن ابن عمر رضي اهللا عنه- هو ابن عبد اهللا بن دينار  -عبد الرمحن 

   .أول يوم شهدته يوم اخلندق
 من وجه )٨( لكن رواه البخاري،مل أجد من تابع عبد الرمحن عن أبيه عبد اهللا بن دينار

  .آخر عن ابن عمر
حدثنا احلسن حدثنا قرة بن حبيب حدثنا عبد الرمحن  :)٩(قال البخاري :لعاشرالحديث ا

 ما شبعنا حىت فتحنا : قال،بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي اهللا عنه
  .خيرب

 وملا فتحت خيرب :رضي اهللا عنها قالت عن عائشة )١٠(إمنا أورده البخاري شاهدا ملا رواه
  .بع من التمر اآلن نش:قلنا

حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا عبد الصمد  :)١١( قال البخاري:حادي عشرالحديث ال
عن  رضي اهللا عنه عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر

                                                 

 كتـاب اإلمـارة بـرقم ٧/٣٠ ورواه مـسلم أيـضا يف صـحيحه ٦٤١٥:  للبخـاري بـرقم ٤/٥٠٨ نفس املصدر )١(
 :٤٨٥١   

   ٧٣٥٥:   برقم ٤/٤٦٦ روايتهما يف مسند أيب عوانة )٢(
    ١٥٥٧٢:  برقم ٢٤/٣٤٠ رواه عبد اهللا بن أمحد يف الزوائد على مسند أبيه )٣(
    ٥٧٧٨: رقم  ب٦/١٤١ املعجم الكبري للطرباين )٤(
        ٢٠٠ اإللزامات والتتبع للدارقطين ص)٥(
  ٤٣٨ ، ٣٨١ هدي الساري البن حجر ص)٦(
  ٤١٠٨:  باب غزوة اخلندق برقم - كتاب املغازي - ٣/٣٢٢ اجلامع الصحيح للبخاري )٧(
   مــن طريــق عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــر٤٠٩٧ ، ٢٦٦٤: اجلــامع الــصحيح بــرقم روى البخــاري يف  )٨(

عرضــه يــوم أحــد وهــو ابــن أربــع عــشرة ســنة فلــم جيــزين مث عرضــين يــوم  رضــي اهللا عــنهم أن رســول اهللا 
  . اخلندق وأنا ابن مخس عشرة فأجازين 

  ٤٢٤٣:  باب غزوة خيرب برقم - كتاب املغازي - ٣/٣٧١ اجلامع الصحيح للبخاري )٩(
  ٤٢٤٢:  برقم ٣/٣٧١ نفس املصدر )١٠(
   ٤٦٨٨: كتاب التفسري برقم  - ٣/٥٧٢  نفس املصدر)١١(



 
 

 
 

 
 

٥١
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 الكرمي بن الكرمي بن الكرمي بن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن :قال النيب 
وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن ابن عمر إال من  :ث فرد ؛ قال البزارهذا حدي.إبراهيم

 وعبد الرمحن لني ، وال نعلم رواه عن عبد اهللا بن دينار إال ابنه عبد الرمحن،هذا الوجه
وهذا  : وقال ابن عدي،)١( وقد حدث عنه مجاعة من أهل العلم واحتملوا حديثه،احلديث

َبن دينار غري ابنه عبد الرمحن وعن عبد الرمحن َحديث ال أعرف يرويه عن عبد اهللا  ] غري[َ
   )٢(عبد الصمد

سئل رسول اهللا  :رضي اهللا عنه قال من حديث أيب هريرة )٣(لكن له شاهد يف الصحيحني
 :ليس عن هذا نسألك :قالوا ، أكرمهم عند اهللا أتقاهم: قال ؟أي الناس أكرم!  
   .احلديث.. . اهللا ابن نيب اهللا ابن خليل اهللا فأكرم الناس يوسف نيب اهللا ابن نيب :قال

حدثين عبد اهللا بن منري مسع أبا النضر حدثنا  :)٤( قال البخاري: عشرالثانيالحديث 
 عن أبيه عن أيب صاحل عن أيب هريرة  عن النيب -يعين ابن دينار- عبد الرمحن بن عبد اهللا 

 قي هلا باال يرفع اهللا �ا درجات إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ال يل:قال، 
خولف فيه .وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي هلا باال يهوي �ا يف جهنم

 موقوفا على أيب  أيب صاحل  عن عبد اهللا بن دينار عن)٥(عبد الرمحن ؛ فقد رواه مالك
  .)٦(وهو احملفوظ : فالوقف هو األصح ؛ قال الدارقطين،هريرة

 )٧( اجلزء األخري منه من وجه آخر عن أيب هريرة مرفوعا ؛ فقد روى الشيخان وقد جاء
 عن حممد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أيب هريرة  بن اهلاديزيدمن طريق 

 إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها يزل �ا يف النار أبعد مما :يقول مسع رسول اهللا 
حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد  :)٨( قال البخاري: عشرثالحديث الثال.بني املشرق

الصمد حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار موىل ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن 
                                                 

  ٦١٣٧:  برقم ١٢/٣٠٠ مسند البزار )١(
   ٤٨٧ -٥/٤٨٦ الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي  )٢(
 كتـاب ٨/١٣٢ وصـحيح مـسلم ٣٣٥٣:  كتـاب أحاديـث األنبيـاء بـرقم ٣/٢١ اجلامع الـصحيح للبخـاري )٣(

  ٦١١١:الفضائل برقم 
   ٦٤٧٨:  باب حفظ اللسان برقم -رقاق  كتاب ال- ٥/٥٢٩ اجلامع الصحيح للبخاري )٤(
  ٢٨١٨:  برقم ٢/٥٨١املوطأ ملالك برواية حيىي الليثي ) ٥(
   ٨/٢١٤ العلل للدارقطين )٦(
 ، وصـــحيح ٦٤٧٧:  بـــاب حفـــظ اللـــسان بـــرقم - كتـــاب الرقـــاق - ٥/٥٢٩ اجلـــامع الـــصحيح للبخـــاري )٧(

  ٧٤٠٦:  كتاب الزهد برقم - ٩/٣١٧مسلم
  ٧٠٤٣:  باب من كذب يف حلمه  برقم - كتاب التعبري - ٥/١١٢اري  اجلامع الصحيح للبخ)٨(
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أورده البخاري شاهدا حلديث . من أفرى الفرى أن يري عينيه ما مل تر:قال رسول اهللا 
 وله شاهد ،)٢( يزيد بن اهلاد:ن دينارَ، وقد تابع عبد الرمحن عن عبد اهللا ب)١(ابن عباس

  . من حديث واثلة بن األسقع)٣(عند البخاري
  

حدثين إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد  :)٤( قال البخاري: عشرالحديث الرابع
  عن أبيه عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه-  هو ابن عبد اهللا بن دينار - الرمحن 

 إن اهللا قد : اهللا تبارك وتعاىل إذا أحب عبدا نادى جربيلإن:  قال رسول اهللا :قال
 إن اهللا قد أحب فالنا :أحب فالنا فأحبه فيحبه جربيل مث ينادي جربيل يف السماء

    .فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول يف أهل األرض؛ فأحبوه 
سلمة بن ، و أبو حازم )٥( سهيل بن أيب صاحل:تابع عبد اهللا بن دينار عن أيب صاحل

ميكن القول :الخالصة؛و )٧( وقد جاء من وجه آخر عن أيب هريرة رواه البخاري،)٦(دينار
أو له  ،متابعة تامة أو قاصرةهلا   إن أحاديث عبد الرمحن عند البخاري:بعد هذه الدراسة

أو له أصل من حديث  ، أو له شاهد عنده أو عند غريه،متابعة ضعيفة مع شاهد ضعيف
  .الصحايب نفسه

                                                 

مـن :  ، ولفظـه ٧٠٤٢:  بـاب مـن كـذب يف حلمـه - كتاب التعبري - ٥/١١٢ اجلامع الصحيح للبخاري )١(
  .حتلم حبلم مل يره كلف أن يعقد بني شعريتني 

  ٦١٢٨:  برقم ١٢/٢٩٥ مسند البزار )٢(
  ٣٥٠٩:  برقم  - ٥ باب - كتاب املناقب - ٣/٩٨ اجلامع الصحيح للبخاري )٣(
  ٧٤٨٥:  باب كالم الرب مع جربيل  - كتاب التوحيد - ٥/٢٧٧ اجلامع الصحيح للبخاري )٤(
  ٦٦٤٧:  كتاب الرب والصلة برقم - ٨/٤٠٠ صحيح مسلم )٥(
  ٣/٢٥٨ حلية األولياء أليب نعيم )٦(
 بـاب ذكـر املالئكـة ، وكتـاب - بـدء اخللـق  كتـاب-٤/٣٨٠ ، ٢/٦٩٤ رواه البخاري يف اجلامع الـصحيح )٧(

أخــربين :  ابــن جــريج  قــال  مــن طريــق٦٠٤٠ ، ٣٢٠٩: مــن اهللا تعــاىل  بــرقم ) احملبــة( بــاب املقــة -األدب 
إن اهللا : إذا أحــب اهللا عبــدا نــادى جربيــل : قــال  موســى بــن عقبــة عــن نــافع  عــن أيب هريــرة عــن النــيب 

ي جربيـل يف أهــل الـسماء إن اهللا حيــب فالنـا فــأحبوه ، فيحبـه أهــل حيـب فالنــا فأحبـه ، فيحبــه جربيـل فينــاد
وهــذا احلــديث ال نعلــم  : ١٥/١٠٣: الــسماء مث يوضــع لــه القبــول يف أهــل األرض ، قــال البــزار يف مــسنده 

  .رواه عن نافع عن أيب هريرة إال موسى بن عقبة ، وال نعلم حدث به عن موسى إال ابن جريج 
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   في سنن أبي داود بن عبد اهللا بن دينار أحاديث عبد الرحمن:الرابعالمبحث 
   : ومها،روى أبو داود لعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار حديثني

 حدثنا اهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا جم:)١(قال أبو داود  :الحديث األول
 : قال– )٢( �ذا احلديث- بن زيد  عن حممد عبد الرحمن بن عبد اهللا يعني ابن دينار

 ومخار ليس )٣(أة يف درعأتصلي املر:  أ�ا سألت النيب صلى اهللا عليه وسلمعن أم سلمة
   ان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميهاإذا ك :قال ؟ )٤(عليها إزار
 أ�ا سألت )٧( عن مالك عن حممد بن زيد بن قنفذ عن أمه)٦( حدثنا القعنيب:)٥(قال قبله

 تصلي يف اخلمار والدرع السابغ الذي : فقالت ؟مة ماذا تصلي فيه املرأة من الثيابأم سل
   .يغيب ظهور قدميها

فتكون   إىل النيب أعله أبو داود عقبه بأن عبد الرمحن خالف مجاعة من الثقات فرفعهو 
 )٨( وحفص بن غياث احلديث مالك بن أنس وبكر بن مضر روى هذا: ؛ قالة شاذروايته

 عن أم سلمة  وابن إسحاق عن حممد بن زيد عن أمه وابن أيب ذئب)٩( جعفرعيل بنوإمسا
ونقل الدارقطين يف .قصروا به على أم سلمة رضي اهللا عنها مل يذكر أحد منهم النيب ؛

  دينار عنهرواه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن : مث قال يف علله،)١٠(سننه كالم أيب داود فأقره

                                                 

   ٦٤١ - ٦٤٠:  باب يف كم تصلي املرأة برقم – كتاب الصالة – ١/٢٥٠ سنن أيب داود  )١(
  .  أي عن أمه عن أم سلمة )٢(
 �ـــذيب اللغـــةوقـــال األزهـــري يف ) ٢/١١٤النهايـــة يف غريـــب احلـــديث البـــن األثـــري ( قميـــصها:  درع املـــرأة )٣(

   .، فذلك الدرع هْيَ، وجتعل له يدين وختيط فرج ثوب جتوب املرأة وسطه : ٢/١٢٠
    )٢/٦٣٤مرقاة املفاتيح للقاري  (أي ليس حتت قميصها أو فوقه )٤(
   ٦٣٩:  باب يف كم تصلي املرأة برقم – كتاب الصالة – ١/٢٥٠ سنن أيب داود  )٥(
   ١٩٨:  برقم ١٨٥املوطأ رواية القعنيب ص )٦(
ال للمــــزي  ، و�ــــذيب الكمــــ٢/٧٣٩غــــوامض األمســــاء املبهمــــة البــــن بــــشكوال (هــــي أم حــــرام : أم حممــــد  )٧(

 يف ١٠/٤٤١وقــال ابــن ســعد يف كتــاب الطبقــات الكبـــري ) ١/٢٩٨ ، واملــستفاد للــويل العراقــي ٣٥/٣٤٣
 : ٤/٦٩٤ ، وقــال ابــن حجــر يف �ــذيب التهــذيب بنــت ســليمان بــن مــاتعوأمهــا : ترمجــة أم حممــد بــن زيــد 

 ممـن سـبقه ذكـر ذلـك ، ذكر ابن بشكوال أن امسها آمنة ، ومل أجده يف الغوامض البن بشكوال ، وال أحـدا
  .فلعله وهم من ابن حجر رمحه اهللا ، واهللا أعلم 

حــدثتين : أخربنــا حفــص  عــن حممـد بــن زيــد قــال  : ٦٢٢٨:  بـرقم ٤/٣٣١ قـال ابــن أيب شــيبة يف مــصنفه )٨(
تـصلي يف درع سـابغ يغطـي : يف أي شـيء تـصلي املـرأة ؟ فقالـت : أمي أ�ا سألت أم سلمة زوج النيب 

  .خلماروا، قدميها 
     ٤٤٥:  برقم ٥٠٥ص  حديث علي بن حجر السعدي عن إمساعيل بن جعفر املدين )٩(
    ١٧٨٥:  عقب رقم ٢/٤١٤سنن الدارقطين  )١٠(
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وخالفه ابن  ،وتابعه هشام بن سعد من رواية مالك بن سعري عنه ، إىل النيب مرفوعا
 وابن أيب ذئب )٣(وكذلك قال احلسن ،)٢(فرواه عن هشام بن سعد، موقوفا ؛ )١(وهب

 عن حممد بن والدراوردي  وأبو غسان حممد بن مطرف وإمساعيل بن جعفر)٤(وابن هليعة
والذين وقفوه على  : ابن عبد الربوقال.)٥( وهو الصواب، عن أم سلمة موقوفازيد عن أمه

ّوكذا صوب الوقف كل.)٦(أم سلمة أكثر وأحفظ وعبد احلق  ،)٧( من ابن اجلوزيّ
  ،)٨(اإلشبيلي

                                                 

أخربك مالك بن أنـس وابـن أيب ذئـب وهـشام بـن سـعد :  قال حبر بن نصر اخلوالين ك قرئ على ابن وهب )١(
ثهم عــن أمــه أ�ــا ســألت أم ســلمة زوج النــيب صــلى اهللا وابــن هليعــة وغــريهم، أن حممــد بــن زيــد القرشــي حــد

 يف اخلمار والدرع الـسابغ الـذي يغيـب ظهـر قـدميها:  ماذا تصلي فيه املرأة من الثياب؟ فقالت: عليه وسلم
  )   ٤٤٨:  برقم ١٣١موطأ ابن وهب ص(

حـدثنا : ٦٢٢٩: م  بـرق٤/٣٣١وكذا رواه وكيع عن هشام بن سعد موقوفا ؛ قال ابن أيب شيبة يف مـصنفه  )٢(
: أخربنــا هــشام بـن ســعد عــن حممــد بــن زيـد بــن مهــاجر بــن قنفــذ عـن أمــه عــن أم ســلمة قالــت : وكيـع قــال 

  .تصلي املرأة يف الدرع السابغ واخلمار
 حدثنا حممد بـن نـصر قـال ثنـا حـسان عـن هـشام  :١٢٨٠: برقم ٥٨٥قال حرب الكرماين يف مسائله ص )٣(

 ، وأم  تـصلي يف درع ومخـار-رضـي اهللا عنهـا-ا رأت أم سلمة أم املـؤمنني القردوسي عن احلسن عن أمه أ�
 ، وهـشام هـو ابـن ٢١٦ / ٤ يف كتـاب الثقـاتاحلسن خرية موالة ام سلمة ، وقـد ذكرهـا ابـن حبـان وحـده 

يــا أبــا :   فقلــت ،قاعــدت احلــسن ســبع ســنني مــا رأيــت هــشاما عنــده قــط:  بــن حــازم جريــرحــسان ؛ قــال 
 حوشـبعـن أراه أخـذها :  ، فعـن مـن تـراه أخـذها؟ قـال  احلـسن بأشـياء ورويناهـا عنـهنحدثنا عـالنضر قد 

  )٨/٤١٦الكامل البن عدي (
حـدثين :  األعمـش قـال وسألت أيب عن حديث رواه قيس بن الربيـع عـن : ٢/٢٩٠قال ابن أيب حامت يف العلل 

 أم حبيبـــة بنـــت أيب دخلـــت علـــى:   عـــن احلـــسن عـــن أمـــه ؛ قالـــت-طلحـــة بـــن نـــافع   يعـــين–أبـــو ســـفيان 
؛  هـذا خطـأ:  قـال أيب هايت امللحفة يا جاريـة؟: ، فلما أن صلت قالت تصلي يف درع ومخار سفيان، وهي

   .، وكانت  أم احلسن البصري خادمة ألم سلمة دخلت على أم سلمة: إمنا هو
رأيـت أم سـلمة :   عن معمر عن قتادة عن أم احلسن قالت٥٠٢٧:  برقم ٣/١٢٨ورواه عبد الرزاق يف مصنفه 

   .تصلي يف درع ومخار زوج النيب 
مالـك بـن أنـس وابـن أيب ذئـب وهـشام بـن سـعد وابـن  عـن ٤٥٠: بـرقم ١/٢٦١روى ابن وهب يف جامعه  )٤(

مــاذا تــصلي  :هليعـة وغــريهم أن حممــد بــن زيــد القرشــي حــدثهم عــن أمــه أ�ــا ســألت أم ســلمة زوج النــيب 
  .  اخلمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهر قدميهايف:  ؟ فقالت فيه املرأة من الثياب

  )بتحقيق حممد الدباسي  (٢٥٢ -٩/٢٥١ العلل للدارقطين  )٥(
  ٥/٤٤٠التمهيد البن عبد الرب  )٦(
   ١/٣٢٣ البن احلوزي التحقيق يف أحاديث اخلالف  )٧(
   ١/٣١٧  لعبد احلق اإلشبيلياألحكام الوسطى )٨(
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  .)٤(وابن حجر ،)٣(وابن رجب ،)٢(وابن عبد اهلادي ،)١(والذهيب 
حديث صحيح على شرط  : مث قال،مرفوعا  من طريق عبد الرمحن به)٥(ورواه احلاكم
 :قال  لكن، أبو داود بإسناد جيدرواه :قال النووي ! ووافقه الذهيب، خيرجهالبخاري ومل

والرفع مقدم  ، صحيح على شرط البخاري : وقال احلاكم ،وقفه أكثر الرواة على أم سلمة
 وهو ، وهذا على مذهبه يف زيادة الثقة من قبوهلا مطلقا،)٦(على الوقف على الصحيح

 واحملققون من ، من أئمة احلديثمجهور املتقدمنيالف ملا ذهب إليه مذهب مرجوح خم
  ردهاقرينة و، من أ�ا ال تقبل مطلقا وال ترد مطلقا بل تقبل وترد بقرائن)٧(املتأخرين منهم

يف السند مث .العدد الكثري باإلضافة إىل ما يف حفظ عبد الرمحن من كالم مؤثراحلفظ وهنا 
ألنه مل يرو عنها إال ؛   معاالعني واحلالوهي جمهولة  ، وهي أم حممد بن زيد،علة أعلى

ُ ال تعرف: قال الذهيب، ومل يوثقها أحد،ابنها
)٨(.   

 حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عثمان بن أيب شيبة :قال أبو داود :الحديث الثاني
 عن أيب  عن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم بن دينارحدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا

 ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة: يب صلى اهللا عليه وسلم قال الن: قالواقد
عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار حدثنا :  قال سلمة بن رجاءمن طريق الرتمذي ورواه.)٩(

املدينة وهم   قدم النيب : قالعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب واقد الليثي
 ما قطع من البهيمة وهي حية فهي : فقال،م ويقطعون أليات الغن،جيبون أسنمة اإلبل

وكأن .)١٠( ال نعرفه إال من حديث زيد بن أسلم،وهذا حديث حسن غريب : مث قال،ميتة
؛ هل   ووضعها يف كمه، فطمها، عن رجل له مجةسئل ؛ ألنه صححه إسحاق بن راهويه

                                                 

    ١٢٨ ص  للذهيبتعليقتنقيح التحقيق يف أحاديث ال )١(
   ٢/١١٤  البن عبد اهلاديتنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق )٢(
    ٢/٤١٦فتح الباري البن رجب  )٣(
   وصحح األئمة وقفه : ٦٢ ، وقال يف بلوغ املرام ص١/٥٠٦التلخيص احلبري البن حجر  )٤(
ـــه( ٩١٨:  بـــرقم ١/٣٦٨املـــستدرك للحـــاكم  )٥( ـــهعـــن " وقـــع يف املطبـــوع )تنبي ، وهـــو " عـــن أمـــه"بـــدل " أبي

 ســند احلــاكم بتمامــه ١٨/٢٢٥ إحتــاف املهــرة تــصحيف مــن الناســخ أو الطــابع ، ألن ابــن حجــر ســاق يف 
  .، واهللا أعلم " عن أمه"وذكر فيه 

  . ، وكالمها للنووي ٣/١٧٢ ، وا�موع  ١/٣٢٩  خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم)٦(
     ٨٣-٨٢جر ص  نزهة النظر البن ح)٧(
   ٤/٦١٢ميزان االعتدال للذهيب  )٨(
  ٢٨٥٨:  باب يف صيد قطع منه قطعة برقم – كتال الصيد ٣/١٤٦ سنن أيب داود )٩(
  ١٤٨٠:  باب ما قطع من احلي فهو ميت برقم – أبواب األطعمة – ١٤٦-٣/١٤٥ جامع الرتمذي )١٠(
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 فهو ما قطع من احلي:  وقال، ومل يرخص له، ال يصلي:يصلي وهي يف كمه؟ قال
  هذا احلديث ابن عديساقو.)٢(وهذا حديث غريب حسن :وقال ابن شاهني.)١(ميت

ا ال أعلم يرويه عن زيد بن أسلم وهذ :قال مث ،ّيف ترمجة عبد الرمحن وعده مما استنكر عليه
د عليه ما رواه َِرال ي ف،أي مل يتابع من وجه يصح ،)٣(ري عبد الرمحن بن عبد اهللا هذاغ

 ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن )٤(]ثنا أيب[ ن عبد اهللا بن جعفراحلاكم من طريق علي ب
 ،هرجهذا حديث صحيح اإلسناد ومل خي :مث قال ،احلديث.. . عن أيب واقد الليثييسار
  .)٥( املديين ضعيفعبد اهللا بن جعفرألن 

  وجوه االختالف على زيد بن أسلم
  : واختلف عليه على عدة وجوه،زيد بن أسلميدور احلديث على 

 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن  بن دينارعبد الرحمن بن عبد اهللارواه ) ١(
وقد رجح البخاري هذا الوجه ؛ رواه الرتمذي من .كما يف رواية أيب داود السابقة  واقدأبي

بد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب واقد عطريق 
  أترى هذا احلديث: عن هذا احلديث فقلت له أي البخاريألت حممدا س:مث قالالليثي 

 :؟ فقال  عطاء بن يسار أدرك أبا واقد: قلت له، نعم:؟ قال  حمفوظا-أي هذا الوجه- 
 وال يلزم من ،ح الوجهّفالبخاري صح .)٦( عطاء بن يسار قدمي؛ينبغي أن يكون أدركه 
 زيد بن أسلم أليب واقد فأجابه  والرتمذي سأله عن إدراك،)٧(ذلك تصحيح حديثه

 ألن اجلواب ،َ اللقاء بني املتعاصرين وال يفهم من ذلك أنه يكتفي بإمكان،)٨(بإمكانه
      .على قدر السؤال

                                                 

  ٥٦٤ مسائل حرب الكرماين ص )١(
  ٢:  برقم ١٩١ ص البن شاهنيراداجلزء اخلامس من األف )٢(
  ٧/٢٠٦الكامل البن عدي  )٣(
  ١٦/٣٢٤إحتاف املهرة البن حجر  )٤(
  ٢/٤٠١  ، وميزان االعتدال للذهيب٣٨٤-١٤/٣٧٩ �ذيب الكمال للمزي )٥(
  ٢٤١ص العلل الكبري للرتمذي )٦(
    ١٣٨ االتصال واالنقطاع للدكتور إبراهيم الالحم ص )٧(
:  ١٤٧ ص موقــف اإلمــامني البخــاري ومــسلم مــن اشــرتاط اللقيــا والــسماع يف الــدريس خالــد قــال الــدكتور )٨(

 هـــ١٩هـــ ، وعطــاء بــن يــسار ولــد ســنة ٦٨، فــأبو واقــد الليثــي تــويف ســنة  ًاللقــاء أقــوى احتمــاال مــن عدمــه
ن ، فيبعـد أ فكالمهـا مـدين، ، ومها من نفس البلـد  فيكون أدرك من حياة أيب واقد ما يقارب اخلمسني سنة

  ،، مـع تـوفر دواعـي االلتقـاء وانتفـاء موانعـه ال يلتقيا خالل هذه املدة الطويلة من الزمن ومهـا يف نفـس البلـد
  . ًفاحتمال اللقاء بينهما قوي جدا
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   .)١(عن ابن عمرورواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ) ٢(
لكن  ،)٢( زيد بن أسلميف أثبت الناس  هو:قال أبو داود؛ وقد تكون رواية هشام أرجح 

  :يف ذلك نظر
 ومل أجده يف املطبوع من سؤاالت اآلجري ، أن املزي نقله عن اآلجري عن أيب داود:أوال

  . واهللا أعلم، وامها يف نقله رمحه اهللاقد يكون املزي ف،ومل ينقله من هو أقدم منه ،أليب داود
  ؛)٣(هألن هشام بن سعد متكلم يف حفظ؛ صحته عنه فهو مردود  وعلى التسليم ب:ثانيا

عبد اهللا ورواه !؟وهو جبل يف احلفظ  من مالك مثال  يف زيد بن أسلمفكيف يكون أثبت
قال ابن أيب .)٤(عاصم بن عمر عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمربن نافع الصائغ عن 

مر العمري ع بن نافع الصائغ عن عاصم بنأيب عن حديث رواه عبد اهللا  وسألت :حامت
 ما قطع من �يمة وهي حية من :قال أن النيب  عن ابن عمر عن عبد اهللا بن دينار

ولعل نكارته من .)٥(هذا حديث منكر: قال أيب  ال يأكله أحد؟؛ فالذي قطع منها شيء
  .)٦(أجل أن عاصم بن عمر ضعيف يتفرد مبناكري

  
 ، كان أهل اجلاهلية جيبون األسنمة:قال )مرسال(ورواه معمر عن زيد بن أسلم ) ٣(

 وهي حية ،ما قطع من البهيمة :؟ فقال عن ذلك  فسألوا النيب ، األلياتويقطعون
  .)٧(ميتةفهو 

 عد عن زيد بن أسلم عن النيب حديث هشام بن س:والصحيح :؛ قال أبو زرعة رجحه 
 ٨(مرسل(   
  
  

                                                 

 ، واملـستدرك للحـاكم ٤٧٩٣:  بـرقم ٥/٥٢٨ ، وسنن الـدارقطين ٣٢١٦:  برقم ٤/٦١٠ سنن ابن ماجه )١(
ّ ، واملخلــــصي٧١٥٢:  بــــرقم ٤/١٣٨ :  بـــــرقم ٣/٣٨٦ِّات أليب طــــاهر املخلــــص انتقــــاء ابــــن أيب الفــــوارس ِّ

٢٧٦٠   
     ٣٠/٢٠٨ �ذيب الكمال للمزي )٢(
     ٤/٢٩٨ للذهيب ميزان االعتدال يف نقد الرجال )٣(
      ٧٩٣٢:  برقم ٨/٤٩ املعجم األوسط للطرباين )٤(
    ٤/٤١٣ العلل البن أيب حامت )٥(
    ٢/٣٥٥ ميزان االعتدال للذهيب )٦(
   ٨٦١١:  برقم ٤/٤٩٤ مصنف عبد الرزاق )٧(
    ٤/٣٥٤ العلل البن أيب حامت )٨(



 
 

 
 

 
 

٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

  .)١(ورواه سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسال) ٤( 
 عن رواه عبد الرمحن بن مهديو  ، بن باللهكذا رواه حيىي بن حسان عن سليمان
وقال  :قال الدارقطين. ومل يذكر عطاء،)٢(مرسالسليمان بن بالل عن زيد بن أسلم 

 عن زيد بن أسلم عن :قال هشام بن سعدو ، عن زيد عن عطاء مرسال: بن باللسليمان
 عن زيد ليمان عن سُ األويسي عبد العزيز بن عبد اهللامخالفهو.)٣(واملرسل أشبه ،ابن عمر

هذا حديث صحيح على  : قال احلاكم،)٤(بن أسلم عن عطاء عن أيب سعيد اخلدري
 عن زيد عن )٦( وخارجة بن مصعب)٥(ورواه املسور بن الصلت.شرط الشيخني ومل خيرجاه

  . ومها مرتوكان،عيد اخلدريعطاء عن أيب س
  

   الوجه الراجح
 من كل من ُألن راويه معمرا أحفظ ؛معمر عن زيد بن أسلم مرسال الوجه الراجح هو  

 خبالف من روى عنه ،عبد الرزاق وهو ممن مسع منه باليمن وقد رواه عنه ، جمتمعنيخالفه
  . واهللا أعلم،)٧(بالعراق حيث مل يكن معه كتبه

  

                                                 

 عقـــــب رقـــــم ٢/٦٧كـــــشف األســـــتار( ، ومـــــسند البـــــزار ١٥٧٣: للطحـــــاوي بـــــرقم  شـــــرح مـــــشكل اآلثـــــار )١(
:١٢٢٠(  

  .   ، ومل أجدها موصولة ٤/١٣٨ رواية عبد الرمحن بن مهدي علقها احلاكم يف املستدرك )٢(
  ٦/٢٩٧للدارقطين  العلل )٣(
  ٧٥٩٨:  برقم ٤/٢٦٧  املستدرك للحاكم)٤(
حـدثنا حممـد بـن مـسكني ثنـا حيـىي بـن حـسان ) ١٢٢٠: برقم ٢/٦٧كشف األستار(قال البزار يف مسنده  )٥(

سـئل   عـن زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن يـسار عـن أيب سـعيد اخلـدري أن النـيب ر بن الـصلتَوْسِثنا الم
 قــال  ،كـل شـيء قطــع مـن �يمــة وهـي حيـة فهــو ميتـة:   أســنمة اإلبـل فقــالعـن قطـع أليــات الغـنم وجبـاب

وال نعلـــم أحـــدا أســـنده إال املـــسور،  ،  فلـــم يوصـــله  بـــن بـــاللانهكـــذا رواه املـــسور، وخالفـــه ســـليم:  البـــزار
، وهــو  ، وفيــه مــسور بــن الــصلت رواه البــزار : ٤/٣٢ ، قــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد ولــيس هــو باحلــافظ

  . مرتوك
 يوســف بــن أســباط  مــن طريــق٨/٢٥١ ، وأبــو نعــيم يف حليــة األوليــاء ٢/٥٠٢ روى ابــن عــدي يف الكامــل )٦(

:  قـال  عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عـن أيب سـعيد اخلـدري عـن النـيب خارجة بن مصعبعن 
ورواه عبـد ،  تفرد به خارجة فيما أعلم عـن أيب سـعيد:  ، قال أبو نعيم كل شيء قطع من احلي فهو ميت

 اهــــ وخارجــة مــرتوك ، وهــو املــشهور الــصحيح الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن دينــار عــن عطــاء عــن أيب واقــد الليثــي
  )١/٦٢٥ للذهيب ميزان االعتدال يف نقد الرجال(

     ٢/٦٠٢ شرح علل الرتمذي )٧(



 
 

 
 

 
 

٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

  :حديث شاهد لحديث أبي واقدنقد 
ا أبو حدثن:  عياش قالحدثنا إمساعيل بن: حدثنا هشام بن عمار قال :قال ابن ماجه

يكون يف :  رسول اهللا  قال: قالبكر اهلذيل عن شهر بن حوشب عن متيم الداري
 فهو  أال فما قطع من حي، ويقطعون أذناب الغنم،ل قوم جيبون أسنمة اإلبنآخر الزما

 تفرد به أبو ، ال يروى هذا احلديث عن متيم إال �ذا اإلسناد:قال الطرباين.)١(ميت
  .)٣(ذا إسناد ضعيف لضعف أيب بكر اهلذيل السلمي ه: وقال البوصريي،)٢(بكر

                                                 

     ٣٢١٧:   برقم ٤/٦١١ سنن ابن ماجه )١(
    ٣/٢٦٤ املعجم األوسط للطرباين )٢(
    ٣/٢٣٦صباح الزجاجة للبوصريي  م)٣(



 
 

 
 

 
 

٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

   في جامع الترمذي أحاديث عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار:المبحث الخامس
   : الرتمذي لعبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار أربعة أحاديث ؛ وهي اإلمامروى

دثنا سلمة ح: ثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين قالحد :قال الرتمذي :الحديث األول
 بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا:  قالبن رجاء

 ويقطعون ،املدينة وهم جيبون أسنمة اإلبل قدم النيب :  قاليسار عن أيب واقد الليثي
دثنا إبراهيم بن يعقوب ح. ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة: فقال،أليات الغنم
وهذا حديث .ه عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار حنو حدثنا أبو النضر:لاجلوزجاين قا
 ،والعمل على هذا عند أهل العلم ، ال نعرفه إال من حديث زيد بن أسلم،حسن غريب

وقد سبق دراسته ضمن أحاديث عبد الرمحن يف .)١(وأبو واقد الليثي امسه احلارث بن عوف
    .سنن أيب داود

 حدثنا أبو النضر :حدثنا أبو بكر بن أيب النضر قال : الرتمذيقال :الحديث الثاني
 هل بن سعد عن س بن دينار عن أيب حازم حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا: قالالبغدادي

 وموضع سوط ، رباط يوم يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها:قال أن رسول اهللا 
ة يروحها العبد يف سبيل اهللا أو لغدوة خري  ولروح،أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها

  .)٢(هذا حديث حسن صحيح.من الدنيا وما فيها
 قال :الحديث الثالث .وسبق دراسته مع أحاديث عبد الرمحن يف صحيح البخاري

  عبيد اهللا بن عبد ا�يد احلنفي أخربنا: قالالرمحنحدثنا عبد اهللا بن عبد  :)٣(الرتمذي
  أخربنا أبو حازم عن سهل بن سعد: قال بن دينار بن عبد اهللاعبد الرحمنحدثنا : قال

 ما رأى رسول اهللا : فقال سهل،)٤(ارىّوُالنقي؟ يعين احل أكل رسول اهللا : أنه قيل له
 هل كانت لكم مناخل على عهد رسول اهللا صلى اهللا : فقيل له،النقي حىت لقي اهللا 

 كنا :يف كنتم تصنعون بالشعري؟ قالفك:  قيل، ما كانت لنا مناخل:عليه وسلم؟ قال
 وقد رواه ،هذا حديث حسن صحيح :مث قال .فنعجنه  مث نثريه،ننفخه فيطري منه ما طار

 يعقوب بن عبد :وتابع عبد الرمحن عن أيب حازم.)٥( عن أيب حازممالك بن أنس

                                                 

  ١٤٨٠:  باب ما قطع من احلي فهو ميت برقم – أبواب األطعمة – ١٤٦-٣/١٤٥ جامع الرتمذي )١(
  ١٦٦٤:  برقم  ما جاء يف فضل املرابط باب– فضائل اجلهاد  أبواب– ٣/٢٤٠ نفس املصدر )٢(
  ٢٣٦٤:  برقم وأهله  باب ما جاء يف معيشة النيب –أبواب الزهد – ٤/١٥٩نفس املصدر  )٣(
النهايـــة يف غريـــب احلـــديث البـــن األثـــري ( الـــذي خنـــل مـــرة بعـــد مـــرة"اخلبـــز احلـــوارى"ومنـــه  التبيـــيض :التحـــوير )٤(

١/٤٥٨(  
  .مل أجد رواية مالك عن أيب حازم موصولة  )٥(



 
 

 
 

 
 

٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

وحممد بن  ،)٣(ن أيب حازم وعبد العزيز ب )٢(وأبو غسان حممد بن مطرف ،)١(الرمحن
    .)٥(عبد احلميد بن سليمانو ،)٤(عفرج

 عن  حدثنا عبد العزيز بن حممد: قالحدثنا قتيبة :)٦(قال الرتمذي :الحديث الرابع
إذا أحب اهللا عبدا : قال  أن رسول اهللا  عن أيب هريرة عن أبيهسهيل بن أيب صاحل

 له احملبة يف  مث تنزل، فينادي يف السماء: قال، إين قد أحببت فالنا فأحبه:نادى جربيل
َُُإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سيجعل هلم {:  فذلك قول اهللا،أهل األرض ُ َ ْ َ َ ََ

ِ ِ َِّ ُ ِ َ َ ُ َ
َّ َّ ُالرمحن  ِ َْ َّ

�ودا  فينادي يف السماء مث ،إين قد أبغضت فالنا:  وإذا أبغض اهللا عبدا نادى جربيل،)٧(}ُ
عبد الرحمن بن عبد  وقد روى ،هذا حديث حسن صحيح.تنزل له البغضاء يف األرض

وسبق دراسته   .حنو هذا  عن النيب  عن أيب هريرة عن أبيه عن أيب صاحل بن ديناراهللا
  .ضمن أحاديث عبد الرمحن يف اجلامع الصحيح للبخاري

                                                 

   ٥٤١٣:  برقم ٧/٧٤اجلامع الصحيح للبخاري  )١(
  ٥٤١٠:   برقم ٧/٧٤اجلامع الصحيح للبخاري  )٢(
   ٣٣٣٥:  برقم ٥٤-٥/٥٣سنن ابن ماجه  )٣(
   ٨٧٦:أخالق النيب أليب الشيخ برقم  )٤(
  ٥٨٤٦:   برقم ٦/١٥٩املعجم الكبري للطرباين )٥(
  ٣١٦١:  برقم ومن سورة مرمي:  باب –أبواب تفسري القرآن –٥/٣١٧جامع الرتمذي  )٦(
  ٩٦: اآلية :  سورة مرمي  )٧(



 
 

 
 

 
 

٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

   في سنن النسائي أحاديث عبد الرحمن بن عبد اهللا بن دينار:المبحث السادس
   : لعبد الرمحن حديثنيروى النسائي

 ألشيب حدثنا حسن بن موسى ا: قالأخربنا الفضل بن سهل :)١( قال: األولالحديث
  بن دينار املدين عن أبيه عن أيب صاحل عن أيب هريرة حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا:قال

من آتاه اهللا عز وجل ماال فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة  : قال،عن النيب 
 مث تال هذه ، أنا كنزك، أنا مالك: فيقولبلهزمتيه يوم القيامة  يأخذ،شجاعا أقرع له زبيبتان

َوال{اآلية  ِحيسنب الذين يـبخلون مبا آتاهم الله من فضله َ ِِ ِ
ْ َ ُ ََّ

ُ ُ ََ َِ َ ُ َْ َ
َّ َّ َ وسبق دراسته مع أحاديث .)٢(}َْ

   .عبد الرمحن يف صحيح البخاري
 حدثنا : قال أبو قتيبةحدثنا: أخربنا حيىي بن حكيم قال :قال النسائي :الحديث الثاني

 رأيت ابن : قال]بن جريج[ بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيدعبد الرمحن بن عبد اهللا
قال   .)٣(يصفر لحيته رأيت النيب  :يف ذلك فقال  فقلت له،ر حليتهعمر يصف

 أي مما رواه ،)٤( أوىل بالصواب من الذي قبله-  أي حديث عبد الرمحن– وهذا :النسائي
 : رأيت ابن عمر يصفر حليته باخللوق فقيل له:الدراوردي عن زيد بن أسلم قالعبد العزيز 

يصفر �ا  إين رأيت رسول اهللا  : قال ؛ إنك تصفر حليتك باخللوق !نيا أبا عبد الرمح
يصبغ بها ثيابه كلها حتى   ولقد كان، ومل يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها،حليته

عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبيد  )٦(أصل احلديث رواه مالك :أقول.)٥(هعمامت
مل أر أحدا من   رأيتك تصنع أربعا !يا أبا عبد الرمحن:  لعبد اهللا بن عمربن جريج أنه قال

ال متس من األركان إال  رأيتك :قال ؟  ما هن يا ابن جريج:قال ،أصحابك يصنعها
 إذا كنت -  ورأيتك ،ورأيتك تصبغ بالصفرة ،ال السبتيةورأيتك تلبس النع ،اليمانيني

فقال عبد اهللا بن  ،أنت حىت كان يوم الرتوية ومل �لل ، الناس إذا رأوا اهلاللَّ أهل - مبكة
 فأنا أحب أن أصبغ ،يصبغ بها  فإين رأيت رسول اهللا وأما الصفرة ......:عمر

                                                 

  ٢٤٨١:  باب مانع زكاة ماله برقم –لزكاة  كتاب ا– ٥/٤٠سنن النسائي  )١(
    ١٨٠ : اآلية : آل عمرانسورة  )٢(
   ٥٢٥٨:  باب تصفري اللحية برقم – كتاب الزينة – ٨/٥٦٩سنن النسائي  )٣(
   ٨/٣٣٠السنن الكربى للنسائي  )٤(
   ٩٣٠٥:  برقم اخلضاب بالصفرة باب – كتاب الزينة – ٨/٣٢٩نفس املصدر  )٥(
 ١/٤٤ ، ورواه البخــاري يف اجلــامع الــصحيح ٣١:  بــرقم ١/٣٣٣يف املوطــأ روايــة حيــىي الليثــي رواه مالــك  )٦(

 عــن عبــد اهللا بــن ١٦٦:  بــرقم بــاب غــسل الــرجلني يف النعلــني، وال ميــسح علــى النعلــني -كتــاب الوضــوء 
 عــن حيــىي الليثــي ٢٨١٠: كتــاب احلــج بــرقم ٣٣٤-٣٣٢ /٤يوســف التنيــسي عــن مالــك بــه ، ورواه مــسلم

  . مالك به عن
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 فروايته ، أو ثوبهشعره أنه صبغ الك م فيهلم يذكرف؛  ملجم :يصبغ بها :وقوله......�ا
 قلت البن :زيد بن أسلم عن عبيد بن جريج قال عن )١(ورواه هشام بن سعد.جمملة
 كان أحب الطيب إىل : فقال)٢( إين رأيتك تستحب هذا اخللوق ! يا أبا عبد الرمحن:عمر

ار عن زيد  بن دينعبد الرمحن بن عبد اهللاورواه .جمملة ورواية هشام أيضا ،رسول اهللا 
ه بيان ما أمجل يف ففي ،يصفر لحيته : ولفظه، عن ابن عمر بن جريجبن أسلم عن عبيد
  .رواية مالك وهشام

ولقد كان يصبغ �ا  : ولفظه،عن زيد بن أسلم عن ابن عمر )٣(الدراورديعبد العزيز ورواه 
ففي ثياب كلها  بالففيه بيان ا�مل  ،ومل يذكر عبيد بن جريج ،)٤(ثيابه كلها حتى عمامته

 ،زيادة يف املنت يف السند و نقصالدراوردي زيادة يف املعىن ويف حديث  الرمحنعبدحديث 
 ولذا ،من رواية الثاين ًال ومه إال أن رواية األول أق، كالم مؤثرويف حفظ كل من الراويني

وقد  .)٥( أوىل من حديث الدراوردي– أي حديث عبد الرمحن – وهذا :قال النسائي
والصحيح ما قاله مالك بن أنس ومن تابعه  :الدارقطين رواية مالك ومن معه ؛ قالرجح 

  )٦( عن عبيد بن جريجعن سعيد املقربي
  
  
  
  
  

                                                 

   ١٠٠٩:  برقم ١/٣٤٤كتاب الطبقات الكبري البن سعد  )١(
 ، وتغلـب عليـه احلمـرة والـصفرة طيـب معـروف مركـب يتخـذ مـن الزعفـران وغـريه مـن أنـواع الطيـب: اخللوق  )٢(

   )٢/٧١النهاية يف غريب احلديث البن األثري (
ثني قرنـــه فيهمــا بعبـــد العزيــز بـــن أيب روى لــه البخـــاري حــدي : ٤٤١ قــال ابــن حجـــر يف هــدي الـــساري ص )٣(

 )٧٣٩٨ ، ٧٠٤٥ ، ٦٩٨٩ ، ٦٥٦٤ ، ٦٣٥٨ ، ٤٧٩٨ ، ٣٨٨٥ ، ٢٠١٨ ، ٥٢٨ (حــــــازم وغــــــريه
 ، ٤٢٤٦ ، ٢٥١٩ ، ١٦٠٧ ، ٥٢٨( لكنــه أوردهــا بــصيغة التعليــق يف املتابعــات اوأحاديــث يــسرية أفردهــ

٥٥٠٧ ، ٤٨٩٨(      
 ، والـــسنن الكــــربى ٤٠٦٤:  املـــصبوغ بالــــصفرة بـــرقم  بـــاب يف– كتـــاب اللبــــاس – ٤/٦٩ســـنن أيب داود  )٤(

   ،  ٩٣٠٥:  برقم – كتاب الزينة – ٨/٣٢٩للنسائي 
      ٨/٣٣٠السنن الكربى للنسائي  )٥(
      ١٣/٤٦العلل للدارقطين  )٦(



 
 

 
 

 
 

٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

  اخلامتة وأهم النتائج
  
  :يمكن أن نستخلص من هذا البحث النتائج اآلتية 
  
   وال،أن أئمة احلديث ال يقبلون مجيع أحاديث الثقات ؛ ألن الثقة قد خيطئ) ١(

 خالفا ، قد حيفظمن ال حيفظ ؛ ألن حلفظاسيئي يردون مجيع أحاديث 
ّ وزاد ابن حزم فرد مجيع ،ِللحاكم وابن حزم ؛ فإ�ما قبال مجيع أحاديث الثقات

  . فلم يقبل احلسن لغريه وال العلل اخلفية،أحاديث الضعفاء
يف انتقاء أنه اتبع اإلمامان البخاري ومسلم رمحهما اهللا منهج أئمة احلديث ) ٢(

  . سواء كانوا شيوخهم أو من فوقهم،أحاديث الضعفاء وروايتها يف كتا�ما
املدين موىل عبد  بن عبد اهللا بن دينار القرشي العدويا  هوعبد الرمحنأن نسب ) ٣(

 ومل أقف على ما يدل على أنه رحل خارج املدينة ،اهللا بن عمر بن اخلطاب
  . شيخا١٢م  وبلغ شيوخه الذين وقفت عليه،النبوية

 ، وهو حممد بن سريين البصري،أن شيوخ عبد الرمحن مدنيون إال واحدا) ٣( 
   .خلل يسري واإلسناد إليه فيه ،وحديثه عنه من أفراده

 وأبو ،زيد بن أسلم : وهم،ام مالكا يف بعض الشيوخأن عبد الرمحن شارك اإلم) ٥(
 ،ُ بن عمارة املازين وعمرو بن حيىي، وعبد اهللا بن دينار،حازم سلمة بن دينار

  .وحممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ
 ١ ولني احلديث ،١ : و صدوق،٨ : ثقة:أن درجات شيوخ عبد الرمحن ما يلي) ٦(

   ١ :وضعيف
 إال ، وكلهم غرباء عن املدينة، راويا١٩ أن الرواة عن عبد الرمحن بلغ عددهم )٧(

 ومعظمهم من أهل  ، ومل أقف على حديثه عنه، وهو مدين،معن بن عيسى
 يف إشكاال وقد يثري ذلك ، روى عنه العراقيون:ل ابن حبان ولذلك قا،العراق

  .أحاديث عبد الرمحن اليت ال أصل هلا يف حديث أهل املدينة
 ،١ : وثقة قد يهم،١٣ : ثقة:أن درجات الرواة عن عبد الرمحن ما يلي) ٦) (٨(

  .١ : وصدوق له أوهام،٢: ولني احلديث،٣ :وصدوق



 
 

 
 

 
 

٦٥
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أنه يظهر من أقوال أئمة اجلرح والتعديل يف عبد الرمحن أن اجلمهور على ) ٧(
 روى عنه مع تعنته حيىي بن سعيد القطان وأن ،تضعيفه وعلى أنه سيء احلفظ

  .أن حديثه حسن يف املتابعات والشواهدو ،يف الرجال
امة  وهي هلا متابعة ت، حديثا١٤أن البخاري روى لعبد الرمحن أحاديث بلغت ) ٨(

 أو له شاهد عنده أو عند ، أو له متابعة ضعيفة مع شاهد ضعيف،أو قاصرة
  . أو له أصل من حديث الصحايب نفسه،غريه

 ورواه الثقات ، أن أبا داود روى له حديثني ؛ أوهلما رواه عبد الرمحن مرفوعا)٩(
وحديث معمر  وثانيهما روي على وجوه خمتلفة ، فصارت روايته شاذة،موقوفا
  .د بن أسلم مرسال أرجحعن زي

رواه   وثانيها، أوهلا رواه أبو داود، أن لعبد الرمحن عند الرتمذي أربعة أحاديث)١٠(
  . ورابعها رواه البخاري، وثالثها توبع عليه عبد الرمحن،البخاري

 وثانيهما رواه ،أن النسائي روى لعبد الرمحن حديثني ؛ أوهلما رواه البخاري) ١١(
  . واهللا أعلم، فروايته شاذة، بينما رواه مالك ومن معه جمملة،عبد الرمحن مبينة

  
 ، وحدك ال شريك لك،سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت

  أستغفرك وأتوب إليك
  

 وبارك ،اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم
  إنك حميد مجيد كما باركت على آل إبراهيم  على محمد وأزواجه وذريته

  



 
 

 
 

 
 

٦٦
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 أهم المصادر والمراجع 
  القرآن الكرمي

  م١٩٩٧ – بريوت – مؤسسة الرسالة –اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان البن بلبان 
ــــد املــــسانيد العــــشرةا ــــاض -لبوصــــريي  لحتــــاف اخلــــرية املهــــرة بزوائ ــــشر، الري ــــوطن للن  -دار ال

   م١٩٩٩
املدينــة – جممـع امللـك فهـد - البـن حجـر بالفوائـد املبتكـرة مـن أطـراف العـشرةاحتـاف املهـرة 

  م١٩٩٤املنورة 
   م٢٠٠٥ –الرياض – مكتبة الرشد –االتصال واالنقطاع للدكتور إبراهيم الالحم 

   م١٩٩٥ -  الرياض-مكتبة الرشد -األحكام الكربى لعبد احلق اإلشبيلي 
  م١٩٩٠- بريوت– دار املعرفة -لشافعي  لاختالف احلديث 

  م١٩٩٨ – دار املسلم للنشر والتوزيع - الشيخ األصبهاين ِيب ألوآدابهأخالق النيب 
 – الريــــاض –  دار ابــــن تيميــــة -الكىن البــــن عبــــد الــــرب بــــ  معرفــــة املــــشهوريناالســــتغناء يف

   م١٩٨٥
   م١٩٩٨ -  بريوت– دار الكتب العلمية -أطراف الغرائب واألفراد البن طاهر املقدسي 

   م٢٠٠١  - القاهرة –وق احلديثة الفار -إكمال �ذيب الكمال ملغلطاي 
   م١٩٩٨ – القاهرة – دار الوفاء –إكمال املعلم لعياض 

  م١٩٨٥ – بريوت – دار الكتب العلمية –اإللزامات والتتبع للدارقطين 
   م٢٠٠١ - املنصورة – دار الوفاء –األم للشافعي 

   م١٩٨٨ –نة املنورة  املدي– مكتبة العلوم واحلكم – )مسند البزار(ّالبحر الزخار للبزار 
   هـ١٤٠٢ بريوت – مؤسسة الرسالة -بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي 

 ٢٠٠٤- مطبعة حكومـة الكويـت–تاج العروس يف شرح جواهر القاموس ملرتضى الزبيدي 
  م

   دمشق-دار املأمون للرتاث  - الدارمي التاريخ البن معني رواية
 مكــة املكرمــة – مركــز البحــث العلمــي جبامعــة أم القــرى –التــاريخ البــن معــني روايــة الــدوري 

  م١٩٧٩ –
   هـ١٤٢١ -  بريوت- دار الكتب العلمية - تاريخ ابن يونس املصري

   م١٩٩٢ – بريوت – دار الكتاب العريب -تاريخ اإلسالم للذهيب
  م١٩٨٤ الكويت  -الدار السلفية   -تاريخ أمساء الثقات البن شاهني 

   م١٩٩٥ – بريوت – دار الفكر –كر تاريخ دمشق البن عسا
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   بريوت– دار الكتب العلمية –التاريخ الكبري للبخاري 
  م٢٠٠١ – بريوت – دار الغرب اإلسالمي –تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

 انظـــر تقريـــب –حتريـــر تقريـــب التهـــذيب للـــدكتور بـــشار عـــواد معـــروف وشـــعيب األرنـــاؤوط 
  التهذيب

  هــ١٤١٥ –  بريوت–دار الكتب العلمية  -بن احلوزي التحقيق يف أحاديث اخلالف ال
   م١٩٩٣ -  القاهرة–دار احلديث  -الرتغيب والرتهيب لقوام السنة 

    م ١٩٨٥ بريوت – املكتب اإلسالمي –تغليق التعليق البن حجر 
  م١٩٩٧ – بريوت – مؤسسة الرسالة –تقريب التهذيب البن حجر 
  م١٩٨٥ – دمشق –سات  طالس للدرا–تلخيص املتشابه للخطيب 

   موسوعة شروح املوطأ انظر –التمهيد البن عبد الرب 
   م٢٠٠٧ الرياض – أضواء السلف –تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي 

   م٢٠٠٠ -  الرياض–دار الوطن  - للذهيب تنقيح التحقيق
     طهران–خانة ابن سينا  كتاب –للخليفة النيسابوري -تلخيص تاريخ نيسابور

  -املكتــــب اإلســــالمي - لمعلمــــي اليمــــاينل  مبــــا يف تأنيــــب الكــــوثري مــــن األباطيــــلالتنكيــــل
   م١٩٨٦

   القاهرة – إدارة الطباعة املنريية -�ذيب األمساء واللغات للنووي 
  م٢٠٠١ – بريوت – مؤسسة الرسالة –�ذيب التهذيب البن حجر 

   م٢٠٠٢ – بريوت – مؤسسة الرسالة –�ذيب الكمال للمزي 
   –ستمر األوهام البن ماكوال �ذيب م

   هـــ١٤١٠  -  بريوت–دار الكتب العلمية  بن ماكوالال �ذيب مستمر األوهام
   م٢٠٠٥ - املنصورة – دار الوفاء -اجلامع البن وهب 

   م٢٠٠١ - القاهرة – دار هجر –جامع البيان للطربي 
 –ريوت  بــــــ– دار الغــــــرب اإلســــــالمي –جــــــامع الرتمــــــذي بتحقيــــــق بــــــشار عــــــواد معــــــروف 

  م١٩٩٨
ـــ١٤٠٠ – القــاهرة – املطبعــة الــسلفية –اجلــامع الــصحيح حملمــد بــن إمساعيــل البخــاري   ،هـــ

  م ٢٠١١ دمشق –ودار الرسالة العاملية 
   م١٩٩٤ - الكويت -دار ابن األثري  -بن شاهني  الاجلزء اخلامس من األفراد

 -لنـــشر والتوزيـــعمكتبـــة الرشـــد ل - حـــديث علـــي بـــن حجـــر عـــن إمساعيـــل بـــن جعفـــر املـــدين
  م ١٩٩٨-الرياض 



 
 

 
 

 
 

٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

  م٢٠٠٤ – القاهرة – مكتبة الفاروق احلديثة –ّحديث السراج 
 -القــــاهرة - الــــسعادة  مطبعــــة- نعــــيم األصــــبهاين يب ألحليــــة األوليــــاء وطبقــــات األصــــفياء

  م١٩٧٤
  بـريوت-مؤسـسة الرسـالة  - للنـووي خالصة األحكام يف مهمـات الـسنن وقواعـد اإلسـالم

  م١٩٩٧ -
   م١٩٦٧ - هـ ١٣٨٧ -  مكة–مكتبة النهضة احلديثة  -  الضعفاء للذهيبديوان

  م١٩٩٦ -  الرياض–دار السلف   - املقدسي بن طاهرالذخرية احلفاظ 
 الريـاض - مكتبة أضواء الـسلف-ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه البن شاهني 

  م١٩٩٩
  م١٩٩٤ - مؤسسة الرسالة، بريوت- بن قيم اجلوزية  الزاد املعاد يف هدي خري العباد

   بريوت–دار الكتب العلمية  -الزهد البن املبارك 
 املدينـة - مـادة البحـث العلمـي باجلامعـة اإلسـالميةع- أليب داوديب عبيد اآلجريسؤاالت أ

    املنورة
   م٢٠٠٧ – القاهرة – الفاروق احلديثة –سؤاالت ابن طالوت البن معني 

أبــــو زرعــــة وجهــــوده يف خدمــــة الــــسنة "  مــــع كتــــاب–الــــرازي ســــؤاالت الربذعــــي أليب زرعــــة 
   م١٩٨٩ – املنصورة – دار الوفاء –" النبوية

   م٢٠٠٦ – القاهرة – الفاروق احلديثة –سؤاالت الربقاين للدارقطين 
   م١٩٨٤ – الرياض – مكتبة املعارف –سؤاالت احلاكم للدارقطين 

  م١٩٨٨ - ريوت ب–دار الغرب اإلسالمي  -لحاكم لالسجزي  سؤاالت
ســــعد بــــن عبــــد اهللا /  ســــؤاالت الــــسلمي للــــدارقي عنايــــة د-ســــؤاالت الــــسلمي للــــدارقطين 

   هـ١٤٢٧ خالد بن عبد الرمحن اجلريسي/ احلميد و د
  م ٢٠٠١– بريوت – دار املعرفة -سنن أيب داود بتحقيق خليل مأمون شيخا 

  ٢٠٠١ – بريوت – مؤسسة الرسالة –السنن الكربى للنسائي 
   م٢٠٠٤ – بريوت – مؤسسة الرسالة –لدارقطين سنن ا

   م١٩٩٧ - بريوت - دار املعرفة  -سنن النسائي 
   م١٩٩٨ – دار اجليل -سنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف 

   م٢٠٠١ الرياض - دار العطاء -شرح علل الرتمذي البن رجب 
   م١٩٩٥ – بريوت – مؤسسة الرسالة –شرح مشكل اآلثار للطحاوي 
   م١٩٨٧ – بريوت – دار الكتب العلمية –شرح معاين اآلثار للطحاوي 



 
 

 
 

 
 

٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

   هــ١٣٥٧ – مكتبة القدس –شروط األئمة اخلمسة للحازمي 
   هــ١٣٥٧ - القاهرة – مكتبة القدس – -شروط األئمة الستة البن طاهر 

  م١٩٩٩ – بريوت – دار املعرفة - بتحقيق خليل مأمون شيخا -صحيح مسلم 
   م٢٠٠٣ – بريوت – املكتب اإلسالمي –بن خزمية صحيح ا

 - الـصالح  البـنصيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلـط ومحايتـه مـن اإلسـقاط والـسقط
  هــ١٤٠٨ - بريوت–دار الغرب اإلسالمي 

   م١٩٩٧  -  مؤسسة الرسالة- دار البشري  - بن أيب الدنيا الصفة اجلنة 
  م٢٠٠٠ –ياض  الر– دار الصميعي –الضعفاء للعقيلي 

  م١٤٠٦ –  بريوت– دار الكتب العلمية -  اجلوزينبال الضعفاء واملرتوكون 
  م١٩٩٢ –  بريوت–مؤسسة الرسالة  -ِيب الشيخ األصبهاين ألطبقات احملدثني بأصبهان 

  م٢٠٠٦  - الرياض – جمموعة من الباحثني –العلل البن أيب حامت 
 -  الــــــدمام–دار ابــــــن اجلــــــوزي  و،م١٩٨٥ – الريــــــاض – دار طيبــــــة –العلــــــل للــــــدارقطين 

  هـ١٤٢٧
  - دار اهلجـرة -  البن عمار الـشهيدعلل األحاديث يف كتاب الصحيح املسلم بن احلجاج

  الرياض
مكتبـــة ، عـــامل الكتـــب و  م١٩٨٦ –ّ عمـــان – مكتبـــة األقـــصى –العلـــل الكبـــري للرتمـــذي 

  ١٤٠٩ -  بريوت–النهضة العربية 
   م٢٠٠١ – الرياض – دار اخلاين –حنبل رواية املروزي العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن 

  م١٤٠٧ –  بريوت–عامل الكتب  بن بشكوال الغوامض األمساء املبهمة 
   م٢٠٠١ الرياض - مكتبة العبيكان -فتح الباري البن حجر 
   م١٩٩٦ -  القاهرة–مكتب حتقيق دار احلرمني  -فتح الباري البن رجب 

  م١٩٩٧ - الرياض-الشافعي دار ابن اجلوزي  كر بيب أل)الغيالنيات(الفوائد 
   م١٩٩٢ – جدة – دار القبلة –الكاشف للذهيب 

 – ومكتبـة الرشـد ، بـريوت– دار الكتـب العلميـة –الكامل يف ضعفاء الرجـال البـن عـدي 
   م٢٠١٢ –الرياض 

   م١٩٩٣ – جدة – مكتبة السوادي –كتاب األمساء والصفات للبيهقي 
   هـ١٣٩٣ – اهلند – دائرة املعارف العثمانية –ن كتاب الثقات البن حبا

   بريوت– دار إحياء الرتاث العريب –كتاب اجلرح والتعديل البن أيب حامت 
   م  ١٩١١ – القاهرة – مركز هجر للبحوث –كتاب السنن الكبري للبيهقي 



 
 

 
 

 
 

٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

    م٢٠٠١ – القاهرة – مكتبة اخلاجني –كتاب الطبقات الكبري البن سعد 
  املدينـة املنـورة-مكتبة العلوم واحلكـم  – )القسم املتمم ( الكبري البن سعدكتاب الطبقات

  م١٤٠٨ –
   م٢٠٠٠ – الرياض – دار الصمعي –كتاب ا�روحني البن حبان 

   م١٩٧٩ -  بريوت- مؤسسة الرسالة - لهيثمي  لكشف األستار عن زوائد البزار
    م٢٠٠٣- ميت غمر –دى  دار اهل–الكفاية يف معرفة علم أصول الرواية للخطيب 

    بريوت-دار صادر  بن األثري  الاللباب يف �ذيب األنساب
    حلب – مكتب املطبوعات اإلسالمية –لسان امليزان البن حجر 

ُخمطــوط نــشر يف برنــامج جوامــع الكلــم  –اللطــائف مــن علــوم املعــارف أليب موســى املــديين 
  .ا�اين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية

   بريوت– دار الفكر  -ع شرح املهذب للنووي ا�مو
 -وزارة األوقــــــاف والــــــشؤون اإلســـــالمية لدولــــــة قطــــــر - أليب طــــــاهر املخلـــــص املخلـــــصيات

   م٢٠٠٨
   م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤ -  بريوت–مؤسسة الريان  -مسائل حرب الكرماين 

   م١٩٩٤ -  -دار الوفاء   العراقي لويل الديناملستفاد من مبهمات املنت واإلسناد
  هـ١٤١٩ -  القاهرة– دار العاصمة -بن حجر  الاملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية

    م١٩٩٤ -مكتبة القدسي، القاهرة - هيثمي للجممع الزوائد ومنبع الفوائد
   هـــ١٣٤٤ – القاهرة – إدارة الطباعة املنريية –ا�موع شرح املهذب للنووي 

   هـ١٣٤٧ – القاهرة – مطبعة النهضة –احمللى البن حزم 
   م١٩٩٨ بريوت – دار املعرفة –مستخرج أيب عوانة 
   م١٩٩٧ – القاهرة – دار احلرمني –املستدرك للحاكم 

  م٢٠٠١ – بريوت – مؤسسة الرسالة –مسند أمحد 
   م١٩٩١ –  املدينة املنورة- مكتبة اإلميان -مسند إسحاق بن راهويه 

  )انظر البحر الزخار(مسند البزار 
  ١٩٩٦ - دمشق – دار السقا –د احلميدي مسن

  م١٩٩٩ – القاهرة – هجر –مسند أيب داود الطيالسي 
    م١٩٩٨ – الرياض – دار املعرفة –مسند أيب عوانة 
  م١٩٨٤ – دمشق –دار املأمون للرتاث  - مسند أيب يعلى

   هـ١٤٠٣   بريوت–دار العربية  -لبوصريي ل مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه



 
 

 
 

 
 

٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد 
 دراسة استقرائية ونقدية ته يف البخاري وأيب داود والرتمذي والنسائيومرويا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار املدين 

   م٢٠٠٦   - بريوت – دار قرطبة –ف ابن أيب شيبة مصن
   م١٩٧٠  - بريوت – املكتب اإلسالمي –مصنف عبد الرزاق 

   م١٩٩٥ –  القاهرة - دار احلرمني –املعجم األوسط للطرباين 
    القاهرة – مكتبة ابن تيمية –املعجم الكبري للطرباين 
   القاهرة  - مطبعة املدين –معرفة الثقات للعجلي 

   م١٩٩١ – بريوت – دار قتيبة –عرفة السنن واآلثار للببيهقي م
  م  ٢٠٠٠ – بريوت – دار املعرفة –املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي 

   ٢٠٠٥ – القاهرة – مركز هجر –موسوعة شروح املوطأ 
   م١٩٩٩ - الدمام- دار ابن اجلوزي  )قطعة من الكتاب(موطأ عبد اهللا بن وهب 

  م١٩٩٩ – بريوت – دار الغرب اإلسالمي – القعنيب  ملالك روايةاملوطأ
  م١٩٩٧ – بريوت – دار الغرب اإلسالمي –املوطأ ملالك رواية حيىي بن حيىي 

  م١٤٠٥ – بريوت – دار البشائر –املوقظة للذهيب 
 - مكتبـة الرشـد خالـد الـدريسللـدكتور موقف اإلمامني البخاري ومسلم من اشـرتاط اللقيـا 

    ضالريا
  م١٩٩٨ – بريوت – دار املعرفة –ميزان االعتدال للذهيب 

   م٢٠٠١ –بتحقيق عبد اهللا الرحيلي –نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر البن حجر 
  م١٩٩٨ – الرياض – أضواء السلف –لزركشي ابن الصالح لمقدمةالنكت على 

    هـــ١٣٨٣  -اهرة  الق– احلليب  عيسى البايب–النهاية يف غريب احلديث البن األثري 
  م٢٠٠١ - الرياض– مكتبة العبيكان -هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر 

  
  
  


