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 ومخص

فػ  ففػا اتنتدػافات الػكا فة وألػا ادسػانيف مػف حيػث ك ػؿ مػا فػ   أبػ  وكانػ  مسػتر ج يتناكؿ البحث أثػ       
كمػػف الموػػ كؼ فػػ  وألػـػ الحػػفيثد فػػعف السػػنف ىػػك ون ػػ  ميػـػ ت يم ػػف .  كايػػات  ػػحيل مسػػألـ مػػف اتندطػػاع

ف  كاة الحػفيث كال سػكؿ كذلػؾ دف السػنف ىػك السألسػأل  التػ  تػ بط بػي ؛إن ا ه بجانب ون   آر د أت كىػك المػتف
 .فإحيػػث . كونػػفما ي ػػكف فػػ  إحػػفل السلسػػؿ إصػػ اؿد فػػعف  ػػح  الحػػفيث سػػت كف بالت  يػػف مك ػػا تسػػاؤؿ 

الػفا ططن  كابػف ومػا   :مػنيـ داتنتدافات كا فة وألا ادسػانيف فػ   ػحيل مسػألـ مػف بوػض الندػاف مػف المتدػفميف
ذه اتنتدػافات وػف وألػ  تدت ػ   ػوؼ  كايػات  ػحيل ىػ فكتوػ. الصييف كأبك وأل  الغسان  كابف الدطاف كغيػ ىـ

المكجػكفة الػكا فة بوألػ   لذلؾ   ز ىذا البحػث وألػا تحأليػؿ ادحافيػث المنتدػفة. مسألـ بكجكف ال كايات المندطو  فيو
كغي  ذلؾد فعف ىذا البحث يو ض أث  مستر ج أب  وكان  ف  ففا تألؾ اتنتدػافات مػف رػلؿ ك ػؿ . اتندطاع

كطػػف تػـػ التك ػػؿ إلػػا نتيجػػ  أف مسػػتر ج أبػػ  وكانػػ  يػػؤث  فػػ  ك ػػؿ  كايػػ  . مػػف اتندطػػاعمػػا فػػ   كايػػ  أ ػػؿ 
 .  مسألـ مف رلؿ ط ؽ إسناف أر ل كالت  تجتما ف  أحافيثو اإلماـاتندطاع ونف  حيل 
 . وكان د اتنتدافاتد  كاي  اتندطاعد  حيل مسألـد  كاي  مك كل   مستر ج أبالكممات المفتاحية: 

The effect of the Mustakhraj of Abu Awanah in  

narrations in answering the criticism on chain of narrators in 

term of connecting the interrupted narrations in Sahih Muslim 

Abstract 

      This study deals with the effect of ‘Mustakhraj Abi ᶜAwanah’ in answering the 

criticsm related on chain of narratos in term ofconnecting the interrupted narrations in 

‘Sahih Muslim’. In hadith study, the chain of narrators (Sanad) is an important and 

undeniable element along with other element, which is the matn. It is because, sanad is 

the chain that connects the narrators of the Hadith and the Prophet (peace and blessings of 

Allah be upon him). When one of the chains is problematic, the validity of the Hadith will 

certainly be questioned. There are criticisms from some applicants against the chain of 

narrators in ‘SahihMuslim’such ad-Daraqutni, Ibn Umar as-Shahid, Abu Ali al-Ghassani, 

Ibn al-Qattan and others. These criticisms are considered to effect the validity of ‘Sahih 

Muslim’ narrations by the existence of the interrupted chains of narrators. Therefore, this 

study focused on analysing criticisms of interrupted narrations. In addition, this study 

presents the effect of ‘Mustakhraj Abu ᶜAwanah’ in answering these criticisms by connecting 
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the interrupted chain of narrators. The collected study reach that ‘Mustakraj Abi ᶜAwanah’ 

affects the connection of interrupted narrations in ‘Sahih Muslim’through the other 

authenticity chains of narrators which are assembled in his collection. 

Keywords: Mustakhraj Abu ᶜAwanah; Criticism; Interrupted narration; Sahih Muslim; 

Connected narration. 

 

 .  املقدوة
 أما بوف:د لـ وألا  سكؿ اهلل كوألا آلو ك حبو كمف كاتهالحمف هلل كال لة كالس       
تظيػػ  أىميػػ  الونايػػ  بوألػػـ الحػػفيث بكجػػكف م ػػنثات أتمػػ  الحػػفيث فػػ  تػػفكيف م كيػػاتيـ كأحػػافيثيـ وألػػا أ ػػناؼ صػػتا        

بػود كيظيػ  ذلػؾ  ىك أحف المحػفثيف الػذيف اىتمػكا بطألػب وألػـ الحػفيث كالونايػ  - حمو اهلل توالا-مسألـ  اإلماـك . كأنكاع  ثي ة
 اإلمػاـكالمصػيك  ب ػحيل  مف رلؿ  تابو الذم يسما المسنف ال حيل المرت   بندؿ الوفؿ وػف الوػفؿ إلػا  سػكؿ اهلل 

كوألا ال غـ مػف ذلػؾد . "الد آف ال  يـ"  حيل مسألـ إ اف  إلا  حيل البرا م أ ل  تابيف بوف  تاب اهلل  فكيو. مسألـ
كتوب  ىذه اتنتدافات وػف أف ال كايػات فػ  . ات كانتدافات الوألماء المتدفميف وألا أسانيفهفعف  حيل مسألـ ت يسألـ مف تدييم

كيبػفك أف ىػذا ال ػلـ يصػي  . أف  كاياتػو تت ػمف ادسػانيف المندطوػ  كذلػؾ ؛ص كط الحفيث ال حيل   حيل مسألـ ت تستكف
ف ىػػذا الندػػف يم ػػف أف يػػؤث  فػػ   ػػح  كبالتػػال د فػػع. بوػػض ادحافيػػث  ػػويث  فػػ   ػػحيحو مسػػألـ طػػف  كل اإلمػػاـإلػػا أف 

كأبػك وكانػ  . فألذلؾد ت بف أف تثبت ك ػكؿ  كاياتػو مػف رػلؿ  تػب حػفيث أرػ لد كمنيػا مسػتر ج أبػ  وكانػ .  حيل مسألـ
لألصػػؾ فييػػا كتظيػػ  مػػف رػػلؿ  مػػف وألمػػاء الحػػفيث الػػذيف اجتيػػفكا فػػ  طألػػب الوألػػـد كجيػػكفه فػػ  وألػػـ الحػػفيث ثابتػػ  ت مجػػاؿ

إلػػا إنتاجػػو الوألمػػ  فػػ   تابػػود كففت أف أكظػػؼ رفمتػػو لوألػػـ الحػػفيث فػػ  ففػػا اتنتدػػافات وػػف  ػػحيل كاسػػتنافا . مسػػتر جو
 .  مسألـ مف رلؿ ك ؿ ما ف   كاي  اد ؿ مف اتندطاع

 
 .وشكمة البخح

كيسػوا ىػذا البحػث إلػا اإلجابػ  . يبيف ىذا البحث أث  مسػتر ج أبػ  وكانػ  فػ  ففػا اتنتدػافات وػف  ػحيل مسػألـ       
 تساؤتت اآلتي :وف ال

  كمف انتدفىا؟ ؟ما اتنتدافات الكا فة وألا ادسانيف المندطو 
  مستر ج أب  وكان  ف  ففا تألؾ اتنتدافات؟  ما أث 
 ما مفل ت ثي  ىذه اتنتدافات وألا  ح   حيل مسألـ؟ 
 

 .أهداف البخح

 : ت مف ادىفاؼ الت  يسوا البحث إلا تحديديا ما ي       
 أل كايات المندطو  ف   حيل مسألـ ونف المتدفميفتر يج اتنتدافات ل . 
 . إب از أث  مستر ج أب  وكان  ف  ففا تألؾ اتنتدافات مف رلؿ تدفيـ ال كايات المك كل  وألا ال كايات المندطو  -
 . إثبات أف اتنتدافات المكجي  لبوض ال كايات ف   حيل مسألـ ت تؤث  ف   حتو -
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 .أهىية البخح

 :تي البحث ف  النداط اآلتتمثؿ أىمي         
 ف  ادسانيف المندطو  يبحث ف  أنكاع اتنتدافات وألا  حيل مسألـ مف حيث كطكع الرط  أك الصؾ أك الوأل د كالت  ت كف  . 
المك ػكل  مػف رػلؿ مسػتر ج  ال ف وألا اتنتدافات المكاجي  باندطاع أسانيف  كايات  حيل مسألـ كبيػاف ال كايػات -

 . أب  وكان 
 

 .لضابقةالدراصات ا

لمستر ج أب  وكان  كمنيجو ف  مؤلثاتػو وألػا كجػو الومػـك إت أف الباحثػ  لػـ تجػف  اىتـ الباحثكف ف  الف اس  التحديدي        
مسػػتر جو وألػػا كجػػو الر ػػكص فػػ  ففػػا ادحافيػػث  تنػػاكؿ البحػػث حػػكؿ أثػػ  -بحثػػا وألميػػا –فػػ  حػػفكف وألميػػا كاطلويػػا 

ل ف ت غنا لألباحث وف ال جكع إلييا كاتسػتثافة منيػا أثنػاء إوػفاف ىػذا البحػثد . ـالمنتدفة باتندطاع ف   كايات  حيل مسأل
 :ي ت ىنالؾ مجمكو  مف الف اسات الت  تتحفث وف ط ايا ليا ولط  بمك كع ف است  مف أىميا فيما 

موػػ  فكاتػػف المسػػتر جات مػػف رػػلؿ مسػػنف أبػػ  وكانػػ د لألباحػػث نػػايؼ بػػف نا ػػ  المن ػػك د  سػػال  الماجسػػتي  فػػ  جا (ُ
كطػف ذ ػ ت فيػو . تناكؿ البحث فكاتف مسنف أب  وكانػ  فػ  رفمتػو ل ػحيل مسػألـ. َُِْالمفين  الوالمي د ماليزياد واـ 

 . كل ف ىذه البحث ت يبيف أسباب اتندطاع ل كايات  حيل مسألـ. فاتفة ك ؿ الموألداتد كى  مف نكع المندطا
لألباحث أحمف حسػف حسػيف د الحجاج: ف اس  ندفي  تحأليألي مسألـ بف  اإلماـمستر ج أب  نويـ اد بيان  وألا  حيل  (ِ

ت ألـ البحث وف منيج مسػتر ج . ـَُِِواـ د اد ففد ومافد  سال  الف تك اه ف  جامو  الوألـك اإلسلمي د الثاوك م
كتػػفارؿ فيػػو مػػنيج أبػػ  نوػػيـ كتوامألػػو مػػا ادحافيػػث المدطكوػػ  التػػ  ك فت فػػ   ػػحيل د أبػػ  نوػػيـ وألػػا  ػػحيل مسػػألـ

 .  المتدفميفلـ تذ   ىذه الف اسات فحكل اتنتدافات لأل كايات المندطو  ف   حيل مسألـ ونف د كل ف. مسألـ
- أليػػ  اإللييػػ - فػػ  مجألػػ  الجاموػػ  حػػ افد صػػ يؼ الرطيػػب حذيثػػ لألباحػػث د مسػػألـ كمنيجػػو فػػ  توأليػػؿ ادسػػانيف اإلمػػاـ (ّ

نػػاكؿ الباحػػث الف اسػػ  التطبيديػػ  دسػػانيف كيت. ـ َُُِفيسػػمب   -يكليػػك د ِٔالوػػفف د ُٔالمجألػػف د ت  يػػاد صػػاتأل  أك فػػ 
ل ػػػف لػػػـ يػػػذ   الباحػػػث ال كايػػػات د نمػػػاذج ل كايػػػ  مسػػػألـ التػػػ  فييػػػا وألػػػ  اتندطػػػاعبكأتػػػا الباحػػػث . أك فىػػػا مسػػػألـ بوألأليػػػا

 . المك كل  مف مسألـ أك مف غي ه
ثػـ . اندطاويػاميف كيبػيف أسػباب فألذلؾد تناكؿ ىذا البحث اتنتدافات المكجي  باتندطػاع  كايػات  ػحيل مسػألـ مػف المتدػف       

 . لتدكي  ال كايات الت  انتدفت ؛بال كايات المك كل  الباحث  تأت
 

 .حدود البخح

باتنتدػافات مػف الوألمػاء الػذيف يويصػكف فػ  الثتػ ة  فات ادتم  مػف المتدػفميفد كتحػفف ىػذا البحػثاىذا البحث وألا انتد   ز       
الػفا ططن  كابػف ومػا  الصػييف كأبػك وألػ  الغسػان   :زمػف مػف موا ػ  ابػف ال ػلحد كمػنيـمسألـ كحتا  اإلماـما بيف بوف الكفاة 

 . المندطو باإل اف  إلا ذلؾد يثبت ىذا البحث  كاي  ما يثيف الك ؿ ل كايات  حيل مسألـ . كابف الدطاف كغي ىـ
 

 .وٍهج البخح

 اوتمفت الباحث  ف  ىذا البحث وألا المناىج اآلتي :       
 كذلؾ بجما ال كايات المندطو  ف   حيل مسألـستقرائيالمنهج اال : . 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثز وضتخزج أبي عواٌة يف دفع االٌتقاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردٌية يف الدراصات اإلصالوية، وج )11(، ع )1(، 1112 ه /2021ً

 

78 

 مسػػألـ كترػػ يج نمػػاذج اإلمػػاـ: كذلػػؾ بتحأليػػؿ اتنتدػػافات المكجػػكفة وألػػا ال كايػػات المندطوػػ  فػػ   ػػحيل المنننهج التحميمنني 
 .  لففا تألؾ اتنتدافات ؛مف مستر ج أب  وكان  ل كايات مك كل 

  :كمػػف ثػػـ مناطصػػ  ىػػذه اتنتدػػافات كالػػ ف د جيػػ  إلػػا ادحافيػػث المنتدػػفةكذلػػؾ بػػعب از كجػػكه الندػػف المك المنننهج النقنن ي
 .  وألييا بما يناسبيا

 
 .خطة البخح

 جاء البحث ف  مدفم  كثلث  مباحث كراتم :       
زال  أباأحافيث مص كؾ ف   المبحث األول:  وكان  ىذا الصؾ مف رلؿ  كايات ف  مستر جو  ت اليا كا 

 .  ج أب  وكان  ل كايات اتندطاع بسبب الجيال  كاإلبياـ ف  السنف ف   حيل مسألـتدكي  مسترالمبحث الثاني: 
 . تدكي  مستر ج أب  وكان  لأل كايات المندطو  بسبب ك كفىا بزيافة  اك مف كجو آر  المبحث الثالث:

 .الخاتمة
 

 : املبخح األوه
 .يف وضتخزجه تعواٌة هذا الشك وَ خاله روايا يتصاهلا وإسالة أباأحاديح وشكوك يف 

 

 :مثال
حفثػػو أف أبػػا د أف زيػػفاد حػػفثنا يحيػػاد حػػفثنا أبػػافد حػػفثنا حبػػاف بػػف ىػػلؿد طػػاؿ مسػػألـ: حػػفثنا إسػػحاؽ بػػف من ػػك        
ي اٍلًميػزىافى : »حفثو وف أب  مالؾ ادصو م طاؿ: طاؿ  سكؿ اهلل د سلـ ٍمػفي ًلألِػًو تىٍمػاى ػاًف كىاٍلحى يمى سيػبٍ د الطُّييك ي صىٍط ي اإٍلً افى كى حى

ىًف  ٍمػػفي ًلألِػػًو تىٍمػػ ى ي  -اهلًل كىاٍلحى ػػا بىػػٍيفى الِسػػمىاكىاًت كىاٍدىٍ ضً  -أىٍك تىٍمػػاى ةي نيػػك ه د مى كىاٍلديػػٍ آفي د كىالِ ػػفىطى ي بيٍ ىىػػافه كىالِ ػػٍب ي ً ػػيىاءه د كىالِ ػػلى
ألىٍيؾى  ِج ه لىؾى أىٍك وى  .  (ُ)«دييىا أىٍك ميكًبدييىا يؿُّ الِناًس يىٍغفيك فىبىاًياه نىٍثسىوي فىميٍوتً د حي

أف  كايػ  مسػألـ السػابد   (ّ)كابػف الدطػاف (ِ)ل ف انتدف الػفا ططن  كتابوػو ابػف ومػا  الصػييفد كىذا سنف ظاى ه ال ح        
ف مواكيػ  بػف سػلـ يرػالؼ فيػو إفدف طاؿ الفا ططن : ". بيف أب  سلـ كأب  مالؾ ادصو م كسدط ف  إسنافىا  اك مندطو 

. (ْ)في كيو وف أريو زيف بف سلـ وف أب  سلـ وف وبف ال حمف بف غنـ أف أبػا مالػؾ حػفثيـ بيػذا"د ب   ثي يحيا بف أ
ىػػذا د باإل ػػاف  إلػػا ذلػػؾ. (ٓ)كطػػاؿ ابػػف ومػػا  الصػػييف: "كمواكيػػ   ػػاف أوألػػـ ونػػفنا بحػػفيث أريػػو زيػػف بػػف سػػلـ مػػف يحيػػا"

كالػفليؿ وألػا ذلػؾ . يف ؾ أبػا مالػؾ ادصػو م كلػـ يسػما منػو الحفيث يح ـ وأليو باتندطاع لكجكف الفوكل ب ف أبا سلـ لـ
ف يػؼ تحتمػؿ  كايػ  مػف أبػ  مالػؾ إذا كلػف د فػعذا  ػاف  ػذلؾ. (ٔ) ما ذ   ابف حج : "أف أبا مالؾ تكف  فػ  رلفػ  ومػ "

 . يثبت اتندطاع ف  تألؾ ال كاي د كما ىذا اتنتداف. بوف كفاتو
 بك وكان  بالد اتف مف مستر جو  ما طاؿ:دف أتا أفد كلففا ىذه اتنتدافات       

بف اكحفثنا ال غان  طاؿ: ثنا مسألـ د رت غزاؿ طاؿ: ثنا وثاف طاؿ: ثنا أباف حأحفثنا محمف بف وأل  ابف  ح يث األولى:
 طػاؿ: إب اىيـ طاؿ: ثنا أباف طاؿ: ثنػا يحيػا بػف أبػ   ثيػ د وػف زيػفد وػف أبػ  سػلـد وػف أبػ  مالػؾ ادصػو مد أف  سػكؿ اهلل 

يمىافً »  . (ٕ)«... الطُّييك ي صىٍط ي اإٍلً
 بف صويباحفثنا محمف بف إسحاؽ ال غان د كيزيف بف وبف ال مف طات: ثنا ىصاـ بف وما  طاؿ: ثنا محمف  ح يث الثاني:
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د وف أريو زيػف بػف سىػِلـو أنػو أربػ هد وػف أبػ  سىػِلـو الحبصػ د وػف وبػف الػ حمف  ػٍنـو ف بػاطاؿ: أرب ن  مواكي  بف سىِلـو أف أبػا د غى
يمىافً »طاؿ:  وف  سكؿ اهلل د مالؾ ادصو م حفثو كًء صىٍط ي اإٍلً ي اٍلًميزىافى د ًإٍسبىاغي اٍلكي ي ٍمفي ًلأِلًو تىٍماى كىالِتٍسًبيلي كىالِتٍ ًبيػ ي د كىاٍلحى

ىًف الِسػػمىكىاًت كىاٍدىٍ ضً  ةي نيػػك ه د يىٍمػػ ى ألىٍيػػؾى د ٍب ي ً ػػيىاءه كىالِ ػػد كىالِ ػػٍكـي بيٍ ىىػػافه د كىالِ ػػلى ِجػػ ه لىػػؾى أىٍك وى  يػػؿُّ ًإٍنسىػػافو د كىاٍلديػػٍ آفي ًصػػثىاءه حى
 .  (ٖ)«بىاًتاه نىٍثسىوي فىميٍوًتدييىا أىٍك ميكًبدييىا

 :ي ت كتك يل إسناف ىذا الحفيث  ما        
 

 رجال إسنا  صحيح مسمم:
  فكؽكطاؿ أبك حاتـ أنو د إسحاؽ بف من ك : كثدو إماـ مسألـ كالنسات (ٗ) . 
 حباف بف ىلؿ: كثدو يحيا بف مويف كالت مذم كالنسات  كحمف بف سوف(َُ) . 
  نو ثبت ف   ؿ المصايخإكطاؿ أحمف بف حنبؿ د أباف بف يزيف الوطا : كثدو يحيا بف مويف كالنسات(ُُ) . 
 "كطػاؿ ابػف د لنػاسطػاؿ أحمػف بػف حنبػؿ: ىػك أثبػت اد يحيا بف أب   ثي : كثدو الوجألػ  كذ ػ ه ابػف حبػاف فػ  "الثدػات

 . (ُِ)ت يحفث إت وف ثد  اإلماـأب  حاتـ: 
  كثدو أبك ز و  كيودكب بف صيب  كالنسات  كالفا ططن :  . (ُّ)زيف بف سىِلـو
  كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د ممطك : كثدو الوجأل  كالفا ططن د أبك سىِلـو(ُْ) . 
 النب   كل وف د الحا ث بف الحا ث: لو  حب د مالؾ ادصو م كأب ك كل ونو وبف ال حمف بػف غػنـ ادصػو م د

 . (ُٓ)كأبك سلـ ادسكف
 

 ورجال إسنا  مستخرج أبي عوانة:
 السنف ادكؿ:

  رت غزاؿ: كثدو أبك ب   الرطيبأمحمف بف وأل  ابف(ُٔ) . 
 وثاف بف مسألـ: كثدو الوجأل  كيحيا بف مويف كأبك حاتـ كأبك أحمف بف وفم(ُٕ) . 
  حػاتـ ككطاؿ أبد كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د : كثدو النسات  كابف ر اش كالفا ططن محمف بف إسحاؽد كال غان: 

 . (ُٖ)نو ثبت  فكؽإ
  كطاؿ ف  مك ا آر : ثد   فكؽد كطاؿ أبك حاتـ:  اف ت يحتج بود مسألـ بف إب اىيـ: كثدو يحيا بف مويف كالوجأل(ُٗ)  . 
 ب  مالؾ ادصو مأباف وف يحيا بف أب   ثي وف زيف وف أب  سىِلـو وف أ . 

 السنف الثان :
 محمف بف إسحاؽ ال غان :  ما سبؽ . 
 كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د كيزيف بف وبف ال مف: كثدو النسات  كالفا ططن  كابف أب  حاتـ كأبك سويف بف يكنس(َِ)  . 
  نو  فكؽإ :حاتـ ككطاؿ الفا ططن  كأبد ىصاـ بف وما : كثدو يحيا بف مويف كالوجأل(ُِ) . 
 كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د كأبك أحمف بف وفم (ِِ)حمف بف صويب: كثدو الوجأل م(ِّ) . 
  كثدو أحمف بف حنبؿ كيحيا بف مويف كالنسات  :  . (ِْ)كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د مواكي  بف سىِلـو
 زيف بف سىِلـو وف أب  سىِلـو الحبص :  ما سبؽ(ِٓ) . 
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 كثدو محم : ٍنـو  . (ِٔ)كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د ف بف سوف كالوجأل وبف ال حمف بف غى
 أبك مالؾ ادصو م:  ما سبؽ(ِٕ)  . 

أم  كايػػ  أبػ  سػػلـ وػػف أبػػ  مالػػؾ مباصػػ ة  دأبػػا وكانػػ  طػف أتػػا بػػ كايتيف مرتألثتػػيف موػػا يت ػػل أفد ممػا ذ ػػ  سػػابدا       
ػػٍنـو  ال كايػػ  مػػف ط يػػؽ مواكيػػ   صػػي  إلػػا أفمػػا كجػػفت الػػنص الػػذم يد كلػػك نظ نػػا إلػػا ذلػػؾ. كبكاسػػط  وبػػف الػػ حمف بػػف غى

كبوػف الت  ػف فػ  د مػف الثدػات إ اف  إلا أف  جاؿ إسناف  ل ال كايتيف ىػـ. ت وؼ ال كاي  مف ط يؽ يحيا بف أب   ثي 
فمف الم جل أف أبا سلـ طف سما الحفيث وألػا د فألك  اف  ذلؾ. مت ؿ كجفت أف إسناف  ؿ  اكد  تب الت اجـ كالطبدات

ف الظاى  مف حاؿ مسألـ أنو وألـ سماع أب  سلـ ليذا الحفيث مف أب  مالؾ إالنككم فداؿ: " اإلماـبت ذلؾ كأث. الكجييف
في كف أبك سلـ سموو مف أب  مالؾ كسموو أي ا مف وبف ال حمف بف غنـ وف أب  مالؾ فػ كاه مػ ة ونػو كمػ ة وػف وبػف 

مسألـ ر ج  كاي  أب  سػلـ مػف  اإلماـفيحتمؿ أف د إلا ذلؾ كنظ ا. (ِٖ)ال حمف ك يؼ  اف فالمتف  حيل ت مطوف فيو"
 . فغ  و تدفيـ اإلسناف الوال  أب  مالؾ ادصو م فكف كاسط  وبف ال حمف

الناطػف مػف  كولكة وألا ذلؾد كبالنسب  إلا اتنتدػافات التػ  تصػي  إلػا أف أبػا سػلـ لـػ يػف ؾ أبػا مالػؾ ادصػو مد فيػك كىـػ       
كاد ػػل ىنػػاد أف أبػػا مالػػؾ . (ِٗ)زوـ أف أبػػا مالػػؾ ىنػػا  وػػب بػػف وا ػػـد كىػػك سػػ ف بم ػػ فػػ. فػػ  اسػػـ أبػػ  مالػػؾ ادصػػو م

كيسػتفؿ وألػا  ذلػؾ ب ػلـ المػزم ونػف ذ ػ  ت جمػ   وػب بػف وا ػـ .  احب أب  سلـ اسمو الحا ث بف الحػا ث ادصػو م
ادصػػو م كالصػػاميكفد  "كال ػػحيل أنػو غيػػ  أبػػ  مالػػؾ ادصػػو م الػذم يػػ كل ونػػو وبػػف الػ حمف بػػف غػػنـ ادصػو مد حيػػث طػػاؿ:

ككافدػو ابػف حجػ د حيػث طػاؿ: "أبػك . (َّ)فعف ذلؾ مو كؼ ب نيتود مرتألؼ ف  اسمود كىذا مو كؼ باسمو كت تو ؼ لو  نيػ "
د الحػػا ث ادصػػو ممالػػؾ ادصػػو م الػػذم  كل ونػػو أبػػك سػػلـ ادسػػكف كصػػي  بػػف حكصػػب كمػػف فػػ  طبدتيمػػا ىػػك الحػػا ث بػػف 

 . (ُّ)كمات ف  رلف  وم "د صو م آر  ىك  وب بف وا ـكأما أبك مالؾ اد. كت ر ت كفاتو
كال كايػػات التػػ  أتػػا بيػػا أبػػك . كبنػػاء وألػػا ىػػذه الملحظػػ د ثبػػت أف  كايػػ  أبػػ  سػػلـ وػػف أبػػ  مالػػؾ ادصػػو م مت ػػأل        

. مسػألـيل ر ج أب  وكانػ  طػف طػكت  كايػ   ػحتكباإل اف  إلا ذلؾد فال كاي  ف  مس. وكان  أزالت الصؾ باندطاع  كاي  مسألـ
 . بؿ تزيف ف   حتود ىذه اتنتدافات ت تؤث  وألا  ح   حيل مسألـد لذلؾ
 

 :املبخح الجاٌي
 .يف صخيح وضمي تقوية وضتخزج أبي عواٌة لزوايات االٌقطاع بضبب اجلهالة واإلبهاً يف الضٍد

 

فِّبً د طاؿ مسألـ: كحفثت وف يحيا بف حساف (ُ طػاؿ: حػفثن  د الكاحػف بػف زيػافطالكا: حفثنا وبف د كغي ىماد كيكنس اٍلميؤى
ًإذىا نىيىػػضى ًمػػفى الِ ٍ وىػػً  الثِاًنيىػػً    ىػػافى  ىسيػػكؿي اهلًل »يدػػكؿ: د طػػاؿ: سػػموت أبػػا ى يػػ ةد حػػفثنا أبػػك ز وػػ د ومػػا ة بػػف الدودػػاع

ـٍ يىٍس يتٍ  لى ٍمفي ًلأِلًو  ىبِّ اٍلوىالىًميفى كى  . (ِّ)«اٍستىٍثتىلى اٍلًد ىاءىةى بًػ اٍلحى
ككافدػػو ال صػػيف الوطػػا  أف  كايػػ  مسػػألـ . (ّّ)ابػػف الدطػػاف أف الحػػفيث لػػـ ي ػػألو مسػػألـد فعنػػو أك ف الحػػفيث مندطوػػاانتدػػف        

أنػػػكاع ادحافيػػػث  فػػػالمبيـ نػػػكع مػػػف. (ّْ)حيػػػث إف صػػػيخ مسػػػألـ مػػػبيـ كغيػػػ  مسػػػما ؛السػػػابد  طػػػف كطػػػا اإلبيػػػاـ فػػػ  أحػػػف  كاتيػػػا
سناف فيو طبؿ الك كؿ إلا التابو   اك لـ يسما مف الػذم فكطػود ذ   الحا ـ أف المندطا ىك ما اندطا منو اإل المندطو د  ما

كيطألػؽ وألػا إبيػاـ الػ اكم فػ  السػنف  ػ ف يدػاؿ: "وػف  جػؿ" أك "وػف صػيخ"د . كالساطط بينيما غي  مػذ ك د ت موينػا كت مبيمػا
ف ذ   ال اكمد ل نو أبيمو ف صبو اتند  طاع؛ لألتساكم ف  جيال ك دكؿ ال اكم: "حفثت وف فلف" ك"أرب ت وف فلف" فيك كا 
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 .  (ّٓ)ال اكم وينان كحاتند فأليذا سم  مندطوا
 سن مسألـ طف كلف ف   اإلماـف إكلك نظ نا إلا ىذاد فدف سدط  اك ف  إسناف ىذه ال كاي  بيف مسألـ كبيف صيرود حيث        

كمػػات يػػكنس المػػؤفب  دكأنػػو  ػػاف  ػػغي ا ونػػفما تػػكف  يحيػػا بػػف حسػػاف فػػ  سػػن  ثمػػاف أك تسػػا كمتتػػيف (ّٔ)أ بػػا كمتتػػيف
كىػذا د فل يم ف أف يحتمؿ الحفيث منيما ونػفما  ػاف ومػ ه أطػؿ مػف رمػس سػنكات. (ّٕ)حكال  سن  سبا أك ثماف كمتتيف

كطبػػؿ الرمػػس ت ي ػػل د كذلػػؾ دف حػػف الومػػ  الػػذم ي ػػل السػػماع منػػو ىػػك إذا بألػػ  ال ػػب  رمػػس سػػنيف ؛يثيػػف اتندطػػاع
فػذلؾ . (ّٖ)ف طامكىػا مدػاـ المتنػ  كىػ  التمييػز كاإلف اؾ"د ك  المظنػ  كىػ  الرمػس ما طاؿ الوألماء: "اوتبػ  الجميػد السماع

 . مسألـ طف  كل وف يحيا بف حساف كيكنس المؤفب بكاسط   اك آر  اإلماـيؤ ف أف 
د حػفثن  أحمػف بػف سػيؿ ىػك ابػف مالػؾ طف أر ج أبك وكان  الحفيث  ما ف   حيل مسألـ بكجػو مك ػكؿ  مػا طػاؿ:       

 دوػف ومػا ة طػاؿ: ثنػا أبػك ز وػ د طػاؿ: ثنػا وبػف الكاحػف بػف زيػاف دسيؿ بف وس   طاؿ: ثنا يحيا بف حسػاف وف محمف بف
ـٍ يىٍس يتٍ   ىافى الِنًب ُّ »د طاؿ: ثنا أبك ى ي ة لى ٍمًف ًلأِلًو كى  . (ّٗ)«ًإذىا نىيىضى ًف  الِ ٍ وىً  الثِاًنيىً  اٍستىٍثتىلى ًباٍلحى

 :  ت فيث  ما يكتك يل إسناف ىذا الح       
 

 ورجال إسنا  صحيح مسمم هم:
 كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د يحيا بف حساف: كثدو الصافو  كأحمف بف حنبؿ كالوجأل  كالنسات  كأبك سويف بف يكنس(َْ)  . 
  فًِّب: كثدو يحيا بف مويف كيودكب بػف صػيب  :كطػاؿ أبػك حػاتـد كذ ػ ه ابػف حبػاف فػ  "الثدػات"د كيكنس بف محمف اٍلميؤى

 . (ُْ)نو  فكؽإ
 وبف الكاحف بف زياف: كثدو يحيا بف مويف كمحمف بف سوف كأبك ز و  كأبك حاتـ(ِْ) . 
  نو  الل الحفيثإ :كطاؿ أبك حاتـد كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د وما ة بف الدوداع: كثدو يحيا بف مويف كالنسات(ّْ)  . 
 نو  فكؽ ثد إ :كطاؿ ابف ر اشد أبك ز و : كثدو يحيا بف مويف(ْْ) . 
  أبك ى ي ة:  احب  سكؿ اهلل . 

 

 ورجال إسنا  مستخرج أبي عوانة هم:
 ت جـ لو الذىب  كلـ يذ   فيو ج حا كت توفيل. (ْٓ)أحمف بف سيؿ ىك ابف مالؾ: طاؿ ابف أب  حاتـ كىك  فكؽ(ْٔ)  . 
 محمف بف سيؿ بف وس  : كثدو النسات  كأبك أحمف بف وفم(ْٕ) . 
 ى ي ة  ز و  وف أب  بف زياف وف وما ة وف أب يحيا بف حساف وف وبف الكاحف . 

أتا ب كايػ  مك ػكل  مػف ط يػؽ أحمػف بػف سػيؿد كمك ػا التدػاء  كايػ  أبػ  وكانػ  مػا  يظي  أف أبا وكان  دكمما سبؽ       
كباإل ػاف  إلػا ذلػؾد ىػذه . ال كايػات مػف الثدػات كال ػفكطيف ك ػؿ  جػاؿ إسػناف. إسناف  احب اد ػؿ ىػك يحيػا بػف حسػاف

كايػػ  ك ػػأليا جمػػا مػػف أىػػؿ الوألػػـ فػػ  م ػػنثاتيـد مػػنيـ السػػ اج الثدثػػ  مػػف ط يػػؽ محمػػف بػػف سػػيؿد كالطحػػاكم مػػف ط يػػؽ ال  
حسيف بف ن   وف يحيػا بػف حسػافد كابػف حبػاف مػف ط يػؽ وبػف اهلل بػف محمػف ادزفم وػف محمػف بػف أسػألـ الطكسػ  وػف 

الحسػػف لغيػػ ه يث مسػػألـ ال ػػويؼ باتندطػػاع إلػػا فػػا تدا بػػذلؾ حػػف. (ْٖ)يػػكنس بػػف محمػػف وػػف وبػػف الكاحػػف بػػف زيػػافد كغيػػ ىـ
 . مك كت بحفيث أر جو أبك وكان  كغي ه

 

 دوف سأليماف كىك ابف بلؿد حفثن  أر د طالكا: حفثنا إسماويؿ بف أب  أكيسد طاؿ مسألـ: كحفثن  غي  كاحف مف أ حابنا (ِ
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تدػكؿ: د طالػت: سػموت واتصػ د الػ حمف أف أمػو ومػ ة بنػت وبػفد وف أب  ال جاؿ محمف بف وبف الػ حمفد وف يحيا بف سيوف
ػػًماى  ىسيػػكؿي اهلًل  ػػكـو ًباٍلبىػػابً  سى ػػٍكتى ري ي اًليىػػ و أىٍ ػػكىاتيييمىاد  ى يىٍسػػتىٍ ًفديوي ًفػػ  صىػػٍ ءو د وى ػػ ى كى ػػفيىيمىا يىٍستىٍكً ػػاي اآٍلرى ذىا أىحى : د كىاً  كىىيػػكى يىديػػكؿي

ألىٍيًيمىا فىرى ىجى  ىسيكؿي اهلًل د كىاهلًل تى أىٍفوىؿي  : د وى ؟»فىدىاؿى كؼى ألىا اهلًل تى يىٍثوىؿي اٍلمىٍو ي : أىنىػا« أىٍيفى اٍلميتى ىلِّ  وى فىألىػوي أىمُّ د يىػا  ىسيػكؿى اهللً د طىػاؿى
 .  (ْٗ)ذىًلؾى أىحىبِ 

ككافدػو ال صػيف الوطػا  أنػو مػف د وٌفه أبك وأل  الغسان  ف  "التنبيو وألا ادكىاـ الكاطو  ف  المسػنف ال ػحيل لمسػألـ       
كىػذا الحػفيث أر جػو مسػألـ ب ػػيغ  "حػفثن  غيػ  كاحػف مػف أ ػحابنا"  ػمف اإلبيػاـ فػػ  . (َٓ)حافيػث المدطكوػ  ػمف اد
المػػػاز م: رػػػ ج مسػػػألـ فػػػا بػػػاب الجػػػكاتل حػػػفيثيف  اإلمػػػاـف صػػػيخ مسػػػألـ مػػػبيـ غيػػػ  مسػػػما  مػػػا طػػػاؿ إحيػػػث د أحػػػف  كاتػػػو

إبيػاـ  مػا طػاؿ:  حجػ  أف  كايػ  مسػألـ فييػاككافدػو ابػف . (ُٓ)"... مدطكويف: أحفىما: طكلو: حفثنا غي  كاحف مػف أ ػحابنا
 . (ِٓ)"فوفه بو يـ ف  المندطا كالتحديؽ أنو مت ؿ ف  إسنافه مبيـ"

كارتألػؼ ح ػػـ الدا ػػ  ويػػاض إذا طػػاؿ الػػ اكم "حػػفثن  غيػ  كاحػػف" أك "حػػفثن  الثدػػ " أك "حػػفثن  بوػػض أ ػػحابنا" فيػػك        
كلػػـ تتثػػؽ . (ّٓ)ىػػذا الثػػف بػػؿ ىػػك مػػف بػػاب ال كايػػ  وػػف المجيػػكؿونػػفه مػػف غيػػ  المدطػػكع كت الم سػػؿ كت المو ػػؿ ونػػف أىػػؿ 

دف جمأل  "حفثنا غي  كاحف مف أ ػحابنا" لثػظ مػبيـد فألػذلؾ يػتـ ت ػنيثيا فػ  المندطػاد  مػا ذ ػ  ابػف  ؛الباحث  ما ىذا ال أم
 ػاف  إلػا أف أبػا باإل. (ْٓ)ال لح أف المندطا منو اإلسناف الذم ذ   بوض  كاتو بألثظ مبيـ نحػك  جػؿ أك صػيخ أك غي ىمػا

الدا ػ  كىػذا الػذم طالػو  :كوألؽ النككم وألا  لـ الدا   وياض السابؽ فدػاؿ. (ٓٓ)وم  كالرطيب أ فا أف ال كاي  مندطو 
 . (ٔٓ)ل ف  يؼ ما  اف فل يحتج بيذا المتف مف ىذه ال كاي  لك لـ يثبت مف ط يؽ آر د ىك ال كاب

حػػفثنا محمػػف بػػف يحيػػا  انػػ  ب كايػػ  مت ػػأل  مػػف ثػػلث طػػ ؽ  مػػا طػػاؿ:كل ػػف طػػف ثبػػت مػػف ط يػػؽ آرػػ د فجػػاء أبػػك وك        
ب اىيـ بف الحسيف ال سات  ىك ابف فيزيؿد طالكا: ثنا إسػماويؿ بػف أبػ   سماويؿ بف إسحاؽ بف حماف بف زيفد كا  النيسابك مد كا 

وبػف الػ حمفد وػف أكيسد طاؿ: حفثن  أر د وف سأليمافد كىك ابف بلؿد وػف يحيػا بػف سػويفد وػف أبػ  ال جػاؿ محمػف بػف 
اًليىػ و  أمود وىٍم ىةى بنت وبف الػ حمف طالػت: سػموت واتصػ د تدػكؿ: سىػًماى  ىسيػكؿي الألِػًو  ػكـو ًباٍلبىػاًب وى ػٍكتى ري ي ذىا د أىٍ ػكىاتييىا ى كىاً 

يىٍستىٍ ًفديوي ًف  صىٍ ءو  ا يىٍستىٍكً اي اآٍلرى ى كى فيىيمى ػد أىحى : كىالأِلًو تى أىٍفوىؿي فىرى ػا  ىجى  ىسيػكؿي الألِػًو كىىيكى يىديكؿي ألىٍيًيمى : د وى أىٍيػفى اٍلميتىػ ىلِّ  »فىدىػاؿى
؟ كؼى ألىا الأِلًو تى يىٍثوىؿي اٍلمىٍو ي : أىنىا يىا  ىسيكؿى الأِلوً « وى  . (ٕٓ)فىألىوي أىمُّ ذىًلؾى أىحىبِ د طىاؿى

 

 : ت كتك يل إسناف ىذا الحفيث  ما ي       
 

 رجال إسنا  صحيح مسمم:
  حابنا: إسناف مجيكؿغي  كاحف مف أ . 
 كطػاؿ يحيػا بػف موػيف فػ  مك ػا آرػ  د إسماويؿ بف أب  أكيس: طاؿ أحمف بف حنبؿ كيحيا بف مويف: ت ب س بو

ػًفيثد لػيس بػذاؾد إنو  فكؽ  ويؼ الودؿ د ك ػاف مغثػلد كطػاؿ أبػك حػاتـ: محألػو ال ػفؽد يونػ  أنػو ت يحسػف اٍلحى
 . (ٖٓ)ك وثو النسات 

  كذ ػ ه ابػف د كطاؿ فػ  مك ػا آرػ : لػيس بػو بػ سد ٍبف أىب  أكيس: كثدو يحيا بف مويفأب  ب   وبف الحميف د أر
 . (ٗٓ)حباف ف  الثدات

 سأليماف كىك ابف بلؿ: كثدو يحيا بف مويف كيودكب بف صيب  كالنسات  كمحمف بف سويف(َٔ)  . 
  أبك حاتـ كالوجأل يحيا بف سيوف ادن ا م: كثدو محمف بف سويف كأحمف بف حنبؿ كيحيا بف مويف كأبك ز و  ك(ُٔ)  . 
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 كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د ال جاؿ محمف بف وبف ال حمف: كثدو محمف بف سويف كأبك فاكف كالنسات  كأب(ِٔ) . 
 ابف حباف ف  "الثدات" اكذ  ىد يحيا بف مويف كالوجأل  اوىٍم ىةى بنت وبف ال حمف: كثدي(ّٔ) . 
  واتص : تزكجيا  سكؿ الأِلًو . 

 

 رج أبي عوانة:رجال اسنا  مستخ
 حاتـ كالنسات  كأبك ب   الرطيب كمحمف بف يحيا النيسابك م: كثدو أب(ْٔ)  . 
 سماويؿ بف إسحاؽ بف حماف بف زيف: طاؿ أبك ب   الرطيب  . (ٓٔ)نو  اف والما متدنا فديياإ :كا 
 ب اىيـ بف الحسيف ال سات  ىك ابف فيزيؿ: كثدو الحا ـ  . (ٔٔ)كطاؿ ابف ر اش:  فكؽ الأليج د كا 
 وػف  دوػف أبػ  ال جػاؿ محمػف بػف وبػف الػ حمف دوف يحيا بف سػويف دوف سأليماف دوف أر  دماويؿ بف أب  أكيسإس

 . وف واتص  دوم ة بنت وبف ال حمف دأمو
كالظاى  ونف النظ  ف  ال كاي  أنيا سػأليم  بػل وألػ د ل ػف كونػف إموػاف النظػ  فييػا نجػف أنيػا مندطوػ  بسػبب كجػكف اإلبيػاـ        
سػماويؿ بػف إسػحاؽ ل ف أ. فييا با وكان  طف أك ف ىذه ال كاي  بسنفه المت ؿ وف صيكرو مف ط ؽ محمػف بػف يحيػا النيسػابك م كا 

ب اىيـ بػف الحسػيف وػف إسػماويؿ بػف أبػ  أكيػس كمػف جانػب آرػ د كبوػف الف اسػ  كجػفت أف إسػناف  كايػ  مسػتر ج أبػ  وكانػ  . كا 
مػف أىػؿ الحػفيث ىػذه ال كايػ  كولكة وألا ذلؾد ك ػؿ جمػا . ل فكطيفكا السابد  مت ؿد باإل اف  إلا أف  كاتيا مف الثدات

دنيػػا طػػف  ؛ف ال كايػػ  ت تػػؤث  فػػ   ػػح   ػػحيل مسػػألـإكط ػػا ل الدػػكؿ . (ٕٔ)ب سػػانيفىـ المت ػػأل  مػػنيـ البرػػا م كالبييدػػ 
 . تدكت بال كايات المك كل   ما ر جيا أبك وكان  كغي ه

 

وػف محمػف د وػف ومػ ك بػف يحيػاد أرب نا رالػف بػف وبػف اهللد وكفوف وم ك بف د طاؿ مسألـ: كحفثن  بوض أ حابنا (ّ
: فػذ   بمثػؿ طػاؿ: طػاؿ  سػكؿ اهلل د وف موم  بف أب  موم  أحػف بنػ  وػفم بػف  وػبد وف سويف بف المسيبد بف وم كا

اًطئه »حفيث: . وف يحياد حفيث سأليماف بف بلؿ  .  (ٖٔ)«مىًف اٍحتى ى ى فىييكى رى
كىػذا الحػفيث طػف ر جػو . (ٗٔ)  كتابوو ال صيف الوطا  أف ىذا الحفيث  مف ادحافيث المدطكو انتدف أبك وأل  الغسان       

كطػاؿ المػاز م ككافدػو . مسألـ ب يغ  "كحفثن  بوض أ حابنا"  مف اإلبياـ ف  أحػف  كاتػو بػيف إمػاـ مسػألـ كومػ ك بػف وػكف
كمػا . (َٕ)أسػانيفىا فػ   ػحيل مسػألـ مدطكوػ النككم أف ىذا حفيث مدطكع اإلسناف كىك أحػف اد بوػ  وصػ  حػفيثا التػ  توػف 

نمػػا ىػػك مػػف  كايػػ  المجيػػكؿ ذلػػؾد ارتألػػؼ الدا ػػ  ويػػاض  مػػا فجػػاء  أم ابػػف . (ُٕ)تدػػفـ فػػ  أف ىػػذا ت يسػػما مدطكوػػاد كا 
 . أف ىذا  يغ  كىك مف نكع المندطاد ال لح  ما ذ   ف  المثاؿ السابؽ

بف اطثنا كىب د حفثنا أبك فاكف السجزم فداؿ:د  جو مف ط يديفال كاي   ما أك فىا ف  مستر كك ؿ أبك وكان  ىذه        
بػف ابدي د ح كحفثنا أبك أمي د طثنا وم ك بف وكفد طات: ثنا رالػف بػف وبػف اهللد وػف ومػ ك بػف يحيػاد وػف محمػف بػف ومػ ك 

ًإِت  يىٍحتىً ػ ي تى : »وطاءد وف سويف بف المسيبد وف موم  بف أب  موم د أحف بن  وفم بف  وبد طػاؿ: طػاؿ  سػكؿ اهلل 
اًطئه  مىٍومى ه  ىافى يىٍحتىً  ي د طيأٍلتي ًلسىًويًف ٍبًف اٍلميسىيًِّب: فىًعِنؾى تىٍحتىً  ي د «رى : كى طىاؿى

(ِٕ)  . 
 :ي ت كتك يل إسناف ىذا الحفيث  ما        

 

 :رجال إسنا  صحيح مسمم
 بوض أ حابنا: إسناف مجيكؿ. 
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 كطاؿ أبك ز و : طؿ مف  أيت أثبت منو.   ه ابف حباف ف  "الثدات"كذد وم ك بف وكف: كثدو الوجأل  كأبك حاتـ(ّٕ)  . 
  رالف بف وبف اهلل: كثدو أحمف بف حنبؿ كمحمف بف سوف كأبك ز و  كأبك حاتـ كالت مذم كالنسات(ْٕ) . 
  أنو  الل :كزاف أبك حاتـد وم ك بف يحيا: كثدو أبك حاتـ كالنسات(ٕٓ) . 
 محمف بف وم ك: كثدو أبك ز و  كأبك حاتـ كالنسات  كمحمف بف سوف(ٕٔ) . 
 كثدو أحمف بف حنبؿ كأبك ز و د سويف بف المسيب: طاؿ محمف بف يحيا بف حباف: فديو الثدياء(ٕٕ) . 
  موم  بف أب  موم : لو  حب(ٕٖ) . 

 

 :رجال إسنا  مستخرج أبي عوانة
 سػػيف اليػػ كم فػػ  تػػا يخ ىػػػ اة: أبػػك فاكف السػػجزم  ػػاف أحػػف حثػػاظ اإلسػػػلـ أبػػك فاكف السػػجزم: كطػػاؿ أىحمػػف بػػف محمػػػف بػػف يا

 .  (ٕٗ)مف ف ساف الحفيثد ف  أوألا ف ج  النسؾ كالوثاؼ كال لح كالك عد كسنفهد كوأٍلمو كوألألو لحفيث  سكؿ الأِلو 
 كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د كىب بف بدي :  كثدو يحيا بف مويف كأبك ب   الرطيب(َٖ) . 
 ِمف ٍبف رلف الكاسط : ذ  ه ابف حباف ف  الثداتكأبك أم ي  وىبف الأِلو ٍبف ميحى

(ُٖ) . 
 وم ك بف وكف وف رالف بف وبف اهلل وف وم ك بف يحيا وف محمف بف وم ك بف وطاء وف سويف بف المسيب وػف 

 . موم  بف أب  موم 
ثظيػػا  ػػحيلد إت أنػػو طػػف كطػػا اندطػػاع فػػ  دف ل ؛ي ػػل اتحتجػػاج بيػػا كممػػا يلحػػظ ىنػػاد أف  كايػػ   ػػحيل مسػػألـ ىػػذه       

مػف سػماىـ مػف وكانػ  ب كايػ  المسػتر ج سػالم  مػف تألػؾ الوألػ  ب كايػ   كجػاء أبػك. إسنافىا بيف مسألـ كصيرو المبيـ كغي  المسػما
ل مػف باإل ػاف  إلػا أف ال كايػ  المندطوػ  فػ  المتابوػ  كليسػت أ ػ. أبك فاكف السجزم وف كىب بف بدي  كأبك أمي  :الثدات كىما

كوألػػػا ىػػػذا النحػػػكد طػػػف ذ ػػػ  مسػػػألـ  كايػػػ  . أ ػػػكلو  مػػػا ىػػػ  وافتػػػود ب نػػػو يػػػك ف ال كايػػػ  بادسػػػانيف النديػػػ  أكتد ثػػـػ يتبويػػػا بالموألألػػػ 
مك ػكل  أكت مػف ط يػؽ وبػف اهلل بػف مسػألم  وػػف سػأليماف بػف بػلؿ وػف يحيػا بػف سػػويف كط يػؽ سػويف بػف ومػ ك وػف حػاتـ بػػف 

بال كايػ  المندطوػػ   د ثـػ يتبويػػا(ِٖ)بػف وطػػاءد  ػل الػػ كايتيف وػف سػويف بػػف المسػيبإسػماويؿ وػف محمػػف بػف وجػلف وػػف ومػ ك 
أبك فاكف مػف ط يػؽ كىػب بػف بديػ   كولكة وألا ذلؾد كافؽ بوض أ حاب ادحافيث بعر اج ال كايات المك كل  كمنيـ. السابد 

  وبػف اهلل وػف أبػ  سػا كط يػؽ أبػالحسػف بػف وبػفاف وػف أحمػف بػف وبيػف وػف محمػف بػف وي  وف رالفد كالبييد  مف ط يؽ أبػ
وألػ  الغسػان  كال صػيف   كلػذلؾ انتدػاف أبػ. (ّٖ)ب   بف إسحاؽ وف محمف بف أيكبد  ل ال كايتيف وف وم ك بػف وػكف وػف رالػف

كذلؾ لمػا أك فه مسػتر ج أبػ  وكانػ  ك تػب ادحافيػث ادرػ ل مػف المتابوػات . الوطا  السابؽ ت تؤث  وألا  ح   حيل مسألـ
 .  كؿ الذم يزيؿ الطوف كيزيف مف  حتيابالكجو المك 

 
 :املبخح الجالح

 .خز بشيادة راوآتقوية وضتخزج أبي عواٌة لمزوايات املٍقطعة بضبب يزد وَ وجه 
 

وػف د وػف سػويف بػف جبيػ د وػف من ػك د حػفثنا إسػ اتيؿد أرب نا وبيف اهلل بف مكسػاد طاؿ مسألـ: كحفثنا وبف بف حميف (ُ
ػاى  ىسيػكًؿ اهلًل طاد -    اهلل ونيما-ابف وباس  ػاتى  ؿ:  ىػافى مى ػٍتوي نىاطىتيػوي فىمى طى ى ػؿه فىكى بيػكهي : »فىدىػاؿى الِنبًػ ُّ د  ىجي اٍغًسػأليكهي كىتى تيدى ِّ

 .  (ْٖ)«فىًعِنوي ييٍبوىثي ييألىبِّ د ًطيبنا كىتى تيغىطُّكا كىٍجيىوي 
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ا  أف  كايػ  مسػألـ ىػذه إسػنافىا  ػمف المندطػاد  مػا انتدف الحافظ أبػك الحسػف الػفا ططن  ككافدػو البييدػ  كال صػيف الوطػ       
نما سموو من ك  مػف الح ػـ كأر جػو البرػا م وػف طتيبػ  وػف ج يػ  وػف من ػك  وػف الح ػـ وػف سػويفد  طاؿ الفا ططن : "كا 

 اتندطاعف لـ الفا ططن  السابؽ يصي  إلا أف  كاي  مسألـ طف كطا . (ٖٓ)كطيؿ: وف من ك  وف سألم  كت ي ل". كىك ال كاب
كىػك د مكسػا ى ػذاكطاؿ البييد  بوف إر اجػو لسػياؽ الحػفيث:  كاه مسػألـ فػ  ال ػحيل وػف وبيػف اهلل بػف . فييا بيف من ك  كسويف

 . (ٖٔ)كىـ مف بوض  كاتو ف  اإلسناف كالمتف جميوا كال حيل
كومػ ك  يػؽ صػيباف كذىب أبك وكان  فػ  مسػتر جو إلػا أف ال كايػ  مػف الكجػو الػذم أر جػو مسػألـ بعسػناف مك ػكؿ مػف ط       

 بف أب  طيس ى   اآلت :ا
حفثنا أحمف بف الث ؿ الوسدلن د نا آفـ بف أب  إياسد نا صيبافد وف من ك د ح كحػفثنا مكسػا بػف سػدي د نػا وبػف        

اهلل بف الجيـد نا وم ك بف أب  طيسد نا من ك د طات جميوا: وػف الح ػـ بػف وتيبػ د وػف سػويف بػف جبيػ د وػف ابػف وبػاس 
:  ذيً ػ ى ًل ىسيػكًؿ الألِػًو  طاؿ: ػٍتوي  ىاًحألىتيػوي كىىيػكى ميٍحػً ـه فىدىػاؿى طى ى ػلن كى  ىثِّنيػكهي ًفػ  ثىٍكبىٍيػًود كىتى تيغىطُّػكا  ىٍأسىػويد كىتى تىمىسُّػكا لىػوي ًطيبنػاد »أىِف  ىجي

: « فىًعِنوي ييٍبوىثي يىٍكـى اٍلًديىامىً  كىىيكى ييألىبِّ  طىػاؿى ميكسىػا ًفػ  ً لى « ييًيؿُّ »أىٍك طىاؿى د كى ػًف اٍلحى ىػـً د وى ػك و ػٍف مىٍن ي : وى ػا طىػاتى ًفيثًػًو: ىيمى ييٍبوىػثي »حى
ا ييألىبِّ  ً  ميٍحً من  .  (ٕٖ)«يىٍكـى اٍلًديىامى

 : ت كتك يل إسناف ىذا الحفيث  ما ي       
 

 ورجال إسنا  صحيح مسمم هم:
 "وبف بف حميف: ذ  ه ابف حباف ف  "الثدات(ٖٖ) . 
  مكسا: كثدو يحيا بف مويف كأبك حاتـوبيف اهلل بف(ٖٗ) . 
 إس اتيؿ بف يكنس: كثدو يحيا بف مويف كالوجأل  كأبك حاتـ(َٗ) . 
 ف من ك  أثبت الناسإ :كطاؿ يحيا بف مويفد حاتـ كالوجأل  كمن ك  ابف الموتم : كثدو أب(ُٗ) . 
 ز و  كسويف بف جبي : كثدو الوجأل  يحيا بف مويف كأب(ِٗ) . 
  ابف وباس: لو  حب . 

 

 ورجال إسنا  مستخرج أبي عوانة هم: 
 مجيكؿ :ما ابف حـز فداؿأك د أحمف بف الث ؿ الوسدلن : طاؿ ابف أب  حاتـ  تبنا ونو(ّٗ) . 
 حاتـ كآفـ بف أب  إياس: كثدو أبك فاكف كيحيا بف مويف كأب(ْٗ) . 
 ٍبف ال حمف النحكم: كثدو يحيا بف مويف ك محمف بف سوف كالوجأل  كالنسا  . (ٓٗ)ت صيباف ٍبف وى
 "كمكسا بف سدي )سثياف(: ذ  ه ابف حباف ف  "الثدات(ٗٔ) . 
 "كزاف أبك ز وػ  أف د كطاؿ أبك حاتـ كأبك ز و :  أيتو كلـ أ تب ونود وبف اهلل بف الجيـ: ذ  ه ابف حباف ف  "الثدات

 . (ٕٗ)يـ  اف  فكطاجوبف اهلل بف ال
 "كطػاؿ فػ  مك ػا آرػ : د : ف  حفيثو رطاءفؿ أبك فاك كطاد وم ك بف أب  طيس ال ازم: ذ  ه ابف حباف ف  "الثدات

 . (ٖٗ)ت ب س بو
 من ك :  ما سبؽ(ٗٗ)  . 
 كالنسات  كالوجأل  كزاف: ثبتد الح ـ بف وتيب : كثدو يحيا بف مويف كأبك حاتـ(ََُ) . 
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 سويف بف جبي  وف ابف وباس:  ما سبؽ . 
ككجػو اتندطػاع فػ  ىػذه ال كايػ  طػف . كسويف بف جبيػ  ك ما يلحظ مما تدفـد فعنو يظي  لنا إسداط الح ـ بيف من ك        

مسػماد كت يم ػف الك ػكؿ إليػو إت بجمػا الطػ ؽد كطػف أثبػت النػككم أف جمػا  و ؼ بكجكف  كايات مػف كجػو آرػ  بزيػافة  اكو 
 . . .الطػػ ؽ ىػػك الداوػػفة فػػ  مو فػػ  الوألػػ د  مػػا طػػاؿ: "كالوألػػ  وبػػا ة وػػف سػػبب غػػامض طػػافح مػػا أف الظػػاى  السػػلم  منػػو

تدػػانيـ" كىػػذه ال كايػػ  مندطوػػ د طػػف . (َُُ)كالط يػػؽ إلػػا مو فتػػو جمػػا طػػ ؽ الحػػفيث كالنظػػ  فػػ  ارػػتلؼ  كاتػػود ك ػػبطيـد كا 
كطف وألؽ أبك وكان  أف  كايتػو  ػحيح د  مػا . وكان  مف ط يديف أم صيباف بف وبف ال حمف كوم ك بف أب  طيس أبك ك أليا

سػويف بػف جبيػ  أر جػو مسػألـ كغيػ هد كحػفيث من ػك  وػف الح ػـ وػف طاؿ: "كحفيث وبيف اهلل وف إس اتيؿ وف من ك  وػف 
سويف لـ ير جكهد كىك ونفم إف صاء اهلل  حيلد زياف ما  ألـ فيود كأحافيث مط  لػـ ير جػو أي ػا ونػفمد كىػك  ػحيل إف 

مطػ  كجوثػ  كولكة وألا ذلؾد طف ر ج أبك وكان  المتابوات مف ط يؽ وم ك بف فينا  كأيكبد كأب  بص د ك . (َُِ)صاء اهلل"
ك ػأليا جمػا مػف وألمػاء الحػفيث  كباإل اف  إلا ذلؾد ىػذه ال كايػ . (َُّ)بف أب  كحصي  وف سويف بف جبي  وف ابف وباس

أحمػػف مػػف ط يػػؽ صػػيباف وػػف من ػػك د كالبرػػا م كأبػػك فاكف كالنسػػات  مػػف ط يػػؽ ج يػػ  وػػف  اإلمػػاـب سػػانيفىـ المت ػػأل  مػػنيـ 
نمػا  ؛ ي ػ  ب ػح   ػحيل مسػألـكما ذلؾد ىػذا اتنتدػاف ت. (َُْ)من ك د كغي ىـ دف ال كايػ  ليسػت فػ  حػفيث اد ػؿد كا 

بػف امسألـ طف طفـ  كاي  مك ػكل  مػف كجػو آرػ  مػف ط يػؽ ومػ ك  اإلماـكباإل اف  إلا أف . مسألـ ف  المتابوات اإلماـذ  ه 
 .  (َُٓ)فينا  كأبك بص  كأب  الزبي  كأيكبد  أليـ وف سويف بف جبي 

 

في كىػك ابػفد حفثنا يحيا بف يوألا كىك ابػف الحػا ث المحػا ب د ولء اليمفان طاؿ مسألـ: كحفثنا محمف بف ال (ِ ػٍيلى  وػف غى
اً ًب ُّ  ٍ ثىفو د جاما الميحى ٍيفىةى د وف وألدم  بف مى اًوزي بػف مالػؾ إلػا النبػ  د وف أبيود وف سأليماف بف بي ى فدػاؿ: يىػا د طاؿ: جاء مى

: د طىيٍِّ ًن د  ىسيكؿى اهللً  ؾى »فىدىاؿى ٍيحى تيٍب ًإلىٍيوً اٍ جً د كى مىيىا. . . «ٍا فىاٍستىٍغًثً  اهللى كى : فى ىجى طىاؿى
(َُٔ) . 

وألؿ أبك وأل  الجيان  ىذه ال كاي  بالمندطو د فدػف سػدط مػف إسػنافىا  جػؿ بػيف يحيػا بػف يوألػا بػف الحػا ث المحػا ب         
الػ اكم مػا بػيف كال كاب زاف فػ  اإلسػناف  :كالدا   الوياض كالنككم فداؿ (َُٖ)كتابوو ال صيف الوطا . (َُٕ)كغيلف بف جاما

في   .  (َُٗ)يحيا بف يوألا كغىٍيلى
كمحمػف د كوبػاس بػف محمػف الػفُّكً مُّ د فجاء أبك وكان  بال كاي  مك كل   ما طاؿ: حفثنا الوباس بػف وبػف اهلل الِتٍ طيًثػ ُّ        

ػاً ًب ُّ طالكا: ثنا يحيا بف يوألا د كمحمف بف ن   بف الحجاج الم كزمد بف مسألـا في د طثنػا أبػ د بػف الحػا ث اٍلميحى ػٍيلى طثنػا غى
اً ًب ُّ ا ٍ ثىفو د بف جاما اٍلميحى ٍيفىةى د وف وألدم  بف مى ٍيفىةى طاؿ: جاء مىاًوزي بف مالؾ إلا النب  د وف سأليماف بف بي ى د وف أبيو بي ى

: د فداؿ: يىا  ىسيكؿى الأِلًو طىيٍِّ ًن  ؾى اٍ ًجٍا فىاٍستىٍغثً »طىاؿى ٍيحى تيٍب ًإلىٍيوً كى ػاءى د «ً  الأِلوى كى ـِ جى اى غىٍي ى بىًويػفو ثيػ : فى ىجى : يىػا  ىسيػكؿى د طىاؿى فىدىػاؿى
 . (َُُ)... الأِلًو طىيٍِّ ًن 

 : ت كتك يل إسناف ىذا الحفيث  ما ي       
 

 رجال إسنا  صحيح مسمم:
 "نو  فكؽإ :اؿ أبك حاتـكط. محمف بف الولء اليمفان : كثدو النسات  كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات(ُُُ) . 
 كثدو أبك حاتـ : اً ًب ُّ  . (ُُِ)كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د يحيا بف يوألا كىك ابف الحا ث اٍلميحى
 كثدو يحيػا بػف موػيف كوألػ  بػف المػفين  كيودػكب بػف صػيب  كأبػك فاكف : اً ًب ُّ في كىك ابف جاما اٍلميحى كذ ػ ه ابػف د غىٍيلى

 . (ُُّ)حباف ف  "الثدات"
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 طاؿ أبك حاتـ : ٍ ثىفو  . (ُُْ)كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د كثدو النسات د نو  الل الحفيثإ :وألدم  بف مى
 ٍيفىةى: كثدو أحمف ب  . (ُُٓ)حنبؿ كيحيا بف مويف كأبك حاتـ كالوجأل  فسأليماف بف بي ى
  ٍيفىةى ادىسألمٌ : لو  حب  . بي ى

 

 رجال إسنا  مستخرج أبي عوانة:
 كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د  الِتٍ طيًث ُّ: كثدو أبك الوباس الس اج كالفا ططن  كأبك ب   الرطيبالوباس بف وبف اهلل(ُُٔ)  . 
 كثدو النسات د كوباس بف محمف الفك م: طاؿ أب  حاتـ: كىك ال فكؽ(ُُٕ) . 
 :كذ  ه ابف حباف ف  "الثدات"د كثدو النسات  كابف أب  حاتـ كمحمف بف مسألـ(ُُٖ) . 
 طػػاؿ وبػػف اهلل بػػف محمػػف . ل ػػاف مػػف أفدػػو النػػاس :ف ن ػػ  بػػف الحجػػاج المػػ كزم: طػػاؿ أبػػك ب ػػ  ال ػػي ف كمحمػػف بػػ

 . (ُُٗ)نو إماماإ :اإلسث ايين 
 ما سبؽ  : اً ًب ُّ  . يحيا بف يوألا بف الحا ث اٍلميحى
 كثدو يحيا بف موػيف كوألػ  بػف المػفين  كيودػكب بػف صػيب  كالن : اً ًب ُّ كذ ػ ه ابػف حبػاف د سػات يىٍوألىا ٍبف الحا ث اٍلميحى

 .  (َُِ)ف  "الثدات"
  ٍيفىةى ٍيفىةى وف أبيو بي ى ٍ ثىفو وف سأليماف بف بي ى اً ًب ُّ وف وألدم  بف مى في بف جاما اٍلميحى  . غىٍيلى

إت أنػو طػف كطػا فييػا  اك مندطػا  مػا انتدػف أبػك وألػ   ديظي  لنػا أف ال كايػ  إسػنافىا  ػحيلد ك ما يلحظ فيما تدفـ       
فجاء أبك وكان  . كمفا  الرلؼ ف  ىذه ال كاي  ىك غيلف بف جاما. ن  كال صيف الوطا  كالدا   الوياض كالنككمالجيا

بف ابالكجو المك كؿ مف ط يؽ الوباس بف وبف اهلل الِتٍ طيًث ُّ كوباس بف محمف  الفُّكً مُّ كمحمف بف مسألـ كمحمف بف ن   
ككافدػو النسػات  كالطحػاكم . كاي  أف يحيا بف يوألػا يػ كم وػف أبيػو وػف غػيلفكأثبت أبك وكان  ف  ال  . الحجاج الم كزم

د كلػػذلؾ. (ُُِ)كالطب انػػ  كالػػفا ططن  كالبييدػػ  وألػػا الط يػػؽ بكاسػػط  يوألػػا بػػيف ابنػػو يحيػػا بػػف يوألػػا كغػػيلف بػػف جػػاما
 . فا تدا ال وؼ ف  ىذه ال كاي  المندطو  إلا الحسف لغي ه مف رلؿ ط يؽ مك كؿ

 
 .اخلامتة

 كى   اآلت :. ف  ىذه المناسب  يكف الباحث أف يك ف أىـ النتاتج الت  تك ؿ إلييا مف رلؿ ىذه الف اس        
 .  كايات مسألـ ف ال كايات الت  أتا بيا أبك وكان  ف  مستر جو تؤث  ف  إزال  الصؾ وف اتندطاع ف إ -ُ
 .  سبب الجيال  كاإلبياـ ف  السنف ونف  حيل مسألـب ؛باتندطاع ال كايات الت  انتدفت ف مستر ج أب  وكان  طف طكلإ -ِ
رػ  آال كايػات المندطوػ  بسػبب يػ ف مػف كجػو  لتدكيػ  ؛بال كايػات المك ػكل  بعتيانػو أث  مستر ج أب  وكانػ  الكا ػل -ّ

 . بزيافة  اك
ف ذ ػ  دف طػ ؛المندطوػ  لاحافيػث ف اتنتدافات مف النداف ت تؤث  فػ   ػح   ػحيل مسػألـد كت تدػفح ب كايػات مسػألـإ -ْ

 .  لتدكي  ال كايات المندطو  ؛باإل اف  إلا أف أبا وكان  طف أتا بال كايات المك كل . بو يا ف  المتابوات ت ف  اد كؿ
 

 . اهلواوش
                                                 

 

 وبف الباط د بي كتد الك كءد تحديؽ: محمف فؤافد  تاب الطيا ةد باب ف ؿ صحيح مسمم ـ(دٕٖٓىػ/ُِٔمسألـ بف الحجاج )ت ( ُ)
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 . ِِّد  طـ الحفيث َِّص دُج )ف.ت(دفا  إحياء الت اث الو ب د 
د تحديؽ: وأل  عمل األحا يث في كتب الصحيح المسمم بن الحجاج (دىػُّٕابف وما  الصييفد محمف بف أب  الحسيف )ت ( ِ)

 . ْٓص )ف.ت(دزياد بف حسف الحألب د ال ياضد فا  اليج ة لألنص  كالتك ا
د تحديؽ: الحسيف آيت سويفد بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام ـ(دَُِّىػ/ِٖٔابف الدطافد وأل  بف محمف )ت ( ّ)

 . ّٕٕ-ّٕٔص دِج (دُ)طـد ُٕٗٗال ياضد فا  طيب د 
فاو د بي كتد فا  ال تب د التحديؽ: مدبؿ بف ىافم الك اإللزامات والتتبع ـ(دٓٗٗىػ/ّٖٓالفا ططن د وأل  بف وم  )ت ( ْ)

 .َُٔص (دِ)طـد ُٖٓٗالوألمي د 
 . ْٕص دُج دعمل األحا يث في كتب الصحيح المسمم بن الحجاجابف وما  الصييفد ( ٓ)
 (دُ)طىػد ُِّٔد الينفد مطبو  فات ة الموا ؼ النظامي د تهذيب التهذيب ـ(دُْْٖىػ/ِٖٓابف حج د أحمف بف وأل  )ت ( ٔ)

 . ُِٖص دُِج
د  تاب الطيا ةد الت غيب ف  الك كء كثكاب إسباغود مستخرج أبي عوانة ـ(دِٖٗىػ/ُّٔكان د يودكب بف إسحاؽ )ت أبك و( ٕ)

كثكاب مف يدكؿ بوف ف اغو مف ك كءه: أصيف أف ت إلو إت اهلل كأف محمفا وبفه ك سكلود كبياف ثكابود تحديؽ: أيمف بف وا ؼ 
 . ََٔد  طـ الحفيث ُٖٗص دُج (دُ)طـد ُٖٗٗالفمصد د بي كتد فا  المو ف د 

 . َُٔالم ف  السابؽد  طـ الحفيث ( ٖ)
د تحديؽ: بصا  وكاف مو كؼد بي كتد تهذيب الكمال في أسماء الرجال ـ(دُُّْىػ/ِْٕالمزمد يكسؼ بف وبف ال حمف )ت ( ٗ)

 . ْٕٔص دِج (دُ)طـد َُٖٗمؤسس  ال سال د 
 . َّّص دّج دالمص ر السابق( َُ)
 . ِٓص دِج دبقالمص ر السا( ُُ)
 . َٗٓ-َٖٓص دُّج دالمص ر السابق( ُِ)
 . ٖٕص دَُج دالمص ر السابق( ُّ)
د فات ة الموا ؼ الوثماني  بحيف  آباف الف ف الثقات ـ(دٓٔٗىػ/ّْٓمحمف بف حباف )ت ك  .ْٕٖص دِٖج دالمص ر السابق( ُْ)

 . َْٔص دٓج (ُ)طـد ُّٕٗالينفد 
 . ِْٔ-ِْٓص دّْج دلتهذيب الكمال في أسماء الرجاالمزمد ( ُٓ)
د تحديؽ: بصا  وكاف مو كؼد فا  تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ـ(دُّْٕىػ/ْٖٕالذىب د محمف بف أحمف )ت ( ُٔ)

 . ُْٖص دٔج (دُ)طـد ََِّالغ ب اإلسلم د 
 . ُّٕ-ُْٔص دَِج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( ُٕ)
 . ّٖٗص دِْج دالمص ر السابق( ُٖ)
 . ُْٗص دِٕج دالمص ر السابق( ُٗ)
 . ِّٕ-ِّٔص دِّج دالمص ر السابق( َِ)
 . ِْٖ-ِْٕص دَّج دالمص ر السابق( ُِ)
 . َْٓص دُج (دُ)طـد ُْٖٗد فا  البازد تاريخ الثقات ـ(دٕٖٓىػ/ُِٔالوجأل د أحمف بف وبف اهلل )ت ( ِِ)
 . ّْٕص دِٓج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( ِّ)
 . ْٗٔص دٕج دالثقاتابف حبافد ك . ُٖٔص دِٖج دص ر السابقالم( ِْ)
 . ٖص إلا ينظ :( ِٓ)
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 . ِّْ-َّْص دُٕج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( ِٔ)
 . ٖص إلا ينظ :( ِٕ)
 د بي كتد فا  إحياء الت اث الو ب دالمنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ـ(دُِٖٕىػ/ٕٔٔبف ص ؼ )ت  االنككمد يحي( ِٖ)

 . ََُص ّج (دِ)طـد ُِّٗ
 . ُٕٕص دِْج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( ِٗ)
 . المص ر السابق( َّ)
 . ُِٗ-ُِٖص دُِج دالمص ر السابق( ُّ)
د  تاب المساجف كمكا ا ال لةد باب ما يداؿ بيف ت بي ة اإلح اـ كالد اءة )باب إذا نيض مف ال  و  صحيح مسمممسألـد ( ِّ)

 . ٗٗٓ-( ُْٖد  طـ الحفيث )ُْٗص دُج (دالثاني 
 . ُٔٗ-ُٓٗص دِج دبيان الوهم واإليهام في كتاب األحكامابف الدطافد ( ّّ)
غرر الفوائ  المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسمم من  ـ(دُِْٔىػ/ِٔٔال صيف الوطا د يحيا بف وأل  )ت ( ّْ)

 . ُّٕص دُج (دُ)طىػد ُُْٕ تب  الوألـك كالح ـد د التحديؽ: محمف ر صاف د المفين  المنك ةد ماألحا يث المقطوعة
د تحديؽ: السيف موظـ حسيفد بي كتد فا  ال تب الوألمي د معرفة عموم الح يث (دىػ َْٓالحا ـد محمف بف وبف اهلل )ت ( ّٓ)

تحديؽ: د مق مة ابن الصالح (دـُِْٓىػ/ّْٔابف ال لحد وثماف بف وبف ال حمف )ت ك . ِٖص دُج (دِ)طـد ُٕٕٗ
 . ٕٓص دُجـد ُٖٔٗالفيف وت د سك ياد فا  الث  د نك  

 . َٕٓص دِٕج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( ّٔ)
 . ّْٓص دِّ. كج ِٗٔص دُّج دالمص ر السابق( ّٕ)
د تحديؽ: وأل  حسيف وأل د فتح المغيث بشرح الفية الح يث لمعراقي (دىػ َِٗالسراكمد محمف بف وبف ال حمفد )ت ( ّٖ)

 . ُْٗص دِج (دُ)طـد ََِّ  السن د م  د م تب
د أبكاب ال ألكات كما فيياد باب ما يداؿ ف  الس ت  لت بي ة اتفتتاح كالد اءة كالفليؿ وألا أف مستخرج أبي عوانةأبك وكان د ( ّٗ)

 دُج ىادجميا ما بيف ف  ىذا الباب مف الدكؿ وألا اإلباح  ك ذلؾ اتستواذةد كأف ىذه الس ت  ف  ال  و  ادكلا فكف سات  
 . َُُٔد  طـ الحفيث َّْص

 . ِٗٔ-ِٖٔص دُّج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( َْ)
 . ّْٓص دِّج دالمص ر السابق( ُْ)
 . ّْٓص دُٖج دالمص ر السابق( ِْ)
 . ِّٔص دُِج دالمص ر السابق( ّْ)
 . ِّْص دّّج دالمص ر السابق( ْْ)
د الينفد طبو  مجألس فات ة الموا ؼ الوثماني د الجرح والتع يل ـ(دّٖٗىػ/ِّٕابف أب  حاتـد وبف ال حمف بف محمف )ت ( ْٓ)

 . ْٓص دِج (دُ)طـد ُِٓٗ
 . ُٖٖص دٔج دتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمالذىب د ( ْٔ)
 . ِّٕص دِٓج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( ْٕ)
د تحديؽ: أبك وبف اهلل حسيف بف و اص  بف  م افد ح يث السراج ـ(دِٓٗق/ ُّّالس اج الثدث د محمف بف إسحاؽ )ت ( ْٖ)

الطحاكمد أحمف بف محمف )ت ك . ُٖٓٓد  طـ الحفيث ّّٖص دِج (دُ)طـد ََِْالثا كؽ الحفيث  لألطباو  كالنص د 
 (دُ)طـد ُْٗٗد تحديؽ: محمف زى م النجا  كمحمف سيف جاف الحؽد والـ ال تبد شرح معاني اآلثار ـ(دّّٗق/  ُِّ

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثز وضتخزج أبي عواٌة يف دفع االٌتقاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردٌية يف الدراصات اإلصالوية، وج )11(، ع )1(، 1112 ه /2021ً

 

78 

 

د تحديؽ: اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ـ(دٓٔٗىػ/ّْٓمحمف بف حباف )ت ك . ُُّٗد  طـ الحفيث ََِص دُج
 . ُّٔٗد  طـ الحفيث ِّٔص دٓج (دُ)طـد ُٖٖٗصويب اد نؤكطد بي كتد مؤسس  ال سال د 

 . ُٕٓٓ -( ُٗفيث )د  طـ الحُُُٗص دّج د  تاب المساطاةد باب استحباب الك ا مف الفيفدصحيح مسمممسألـد ( ْٗ)
د مسمم اإلمامالتنبيه عمى األوهام الواقعة في صحيح  ـ(دَُُٓىػ / ْٖٗأبك وأل  الغسان د الحسيف بف محمف )تكف  ( َٓ)

ال صيف ك . ُُّص (د)ف. ط. ـد َََِتحديؽ: محمف أبك الث ؿد الممأل   المغ يبي : كزا ة ادكطاؼ كالصؤكف اإلسلمي د 
 . ُِٓص دُج دوعةغرر الفوائ  المجمالوطا د 

د تحديؽ: محمف الصاذل  النيث د الفا  التكنسي  لألنص د المعمم بفوائ  مسمم ـ(دُُُْىػ/ّٔٓالماز مد محمف بف وأل  )ت ( ُٓ)
 . ِٕٗص دِج (دِ)طـد ُٖٖٗ

 . َّٖص دٓجـد ُّٕٗد بي كتد فا  المو ف د فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ(دُْْٖىػ/ِٖٓابف حج د أحمف بف وأل  )ت ( ِٓ)
 د تحديؽ: يحيا إسماويؿد م  د فا  الكفاءإكمال المعمم بفوائ  مسمم ـ(دُُْٗىػ/ ْْٓأبك الث ؿد وياض بف مكسا )ت ( ّٓ)

 . ِِِص دٓج (دُ)طـد ُٖٗٗلألطباو  كالنص  كالتكزياد 
 . ٕٓص دُج دمق مة ابن الصالحابف ال لحد ( ْٓ)
د بي كتد فا  إحياء الت اث عم ة القاري شرح صحيح البخاري ـ(دُُْٓىػ/ٖٓٓبف  الفيف الوين د محمكف بف أحمف )ت ( ٓٓ)

 . ِٖٓص دُّج )ف.ت(دالو ب د 
 . َِِص دَُج دالمنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككمد ( ٔٓ)
 ألود  تاب البيكعد بياف اإلباح  لمفيكف أف يستك ا  احب الماؿد كيس لو مما لو وأليود كيستميمستخرج أبي عوانةأبك وكان د ( ٕٓ)

 . ُِْٓد  طـ الحفيث ّّٕص دّج منود
 . ُِٖ-ُِٕص دّج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( ٖٓ)
 . ْْٓص دُٔج دالمص ر السابق( ٗٓ)
 . ّٕٓ-ّْٕص دُُج دالمص ر السابق( َٔ)
 . ّٔٓص دُّج دالمص ر السابق( ُٔ)
 . َّٔص دِٓج دالمص ر السابق( ِٔ)
 . ِِْص دّٓج دالمص ر السابق( ّٔ)
 . ِٖٔص دِٔج دلمص ر السابقا( ْٔ)
د تحديؽ: مجمكو  مف المحدديف بعص اؼ الصيخ صويب سير أعالم النبالء ـ(دُّْٕىػ/ْٖٕالذىب د محمف بف أحمف )ت ( ٓٔ)

 . ُّْص دُّج (دّ)ط ـد ُٖٓٗاد ناؤكطد مؤسس  ال سال د 
 . ُٖٔص دُّج دالمص ر السابق( ٔٔ)
د تحديؽ: محمف زىي  بف نا   النا  د فا  طكؽ صحيح البخاري ـ(دَٕٖىػ/ ِٔٓالبرا مد محمف بف إسماويؿ )ت ( ٕٔ)

شعب  (دـَُٔٔىػ/ْٖٓالبييد د أحمف بف الحسيف )ت ك . َِٕٓد  طـ الحفيث ُٕٖص دّج (دُ)طقد ُِِْالنجاةد 
بالتواكف ما  د تحديؽ: وبف الوأل  وبف الحميف حامف كمرتا  أحمف النفكمد الينفد م تب  ال صف لألنص  كالتكزيا بال ياضاإليمان

 . َُِٕٕد  طـ الحفيث ِٔٓص دُّج (دُ)طـد ََِّالفا  السألثي  ببكمبامد 
 . َُٓٔد  طـ الحفيث ُِِٕص دّج د  تاب المساطاةد باب تح يـ اتحت ا  ف  ادكطاتدصحيح مسمممسألـد ( ٖٔ)
غرر الفوائ  المجموعة يف الوطا د ال صك . ُُٓص دمسمم اإلمامالتنبيه عمى األوهام الواقعة في صحيح أبك وأل  الغسان د ( ٗٔ)

 . ُٔٓص دُج دفي بيان ما وقع في صحيح مسمم من األحا يث المقطوعة
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 . ْْد صُُج دالمنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككمد ك . ِّّص دِج دالمعمم بفوائ  مسممالماز مد ( َٕ)
 . َُّص دٓج دإكمال المعمم بفوائ  مسممالدا   وياضد ( ُٕ)
 د  تاب البيكعد باب الرب  الناى  وف اتحت ا  كال  اىي  منو كالفليؿ وألا أنو ليس وألا الحتـدمستخرج أبي عوانةد أبك وكان ( ِٕ)

 . ْٖٓٓد  طـ الحفيث: َِْص دّج
 . ُٕٗص دِِج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( ّٕ)
 . َُِص دٖج دالمص ر السابق( ْٕ)
 . ِٕٗص دِِج دالمص ر السابق( ٕٓ)
 . ُِِ-ُُِص دِٔج دمص ر السابقال( ٕٔ)
 . ْٕ-ُٕص دُُج دالمص ر السابق( ٕٕ)
 . ُّْص دِٖج دالمص ر السابق( ٖٕ)
 . َٓٓد ٔج دتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمالذىب د ( ٕٗ)
 . ُُٕص دُّج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( َٖ)
 . ّٖٔص دٖج دالثقاتابف حبافد ( ُٖ)
  (.َُّك ُِٗ)-َُٓٔد  طـ الحفيث ُِِٕص دّج د  تاب المساطاةد باب تح يـ اتحت ا  ف  ادكطاتدمسممصحيح مسألـد ( ِٖ)
الفيف وبف الحميفد بي كتد  محي د تحديؽ: محمف سنن أبي  او  (دـٖٖٗىػ/ ِٕٓأبك فاكفد سأليماف بف ادصوث )ت ( ّٖ)

د السنن الكبرى ـ(دَُٔٔىػ/ْٖٓف الحسيف )ت البييد د أحمف بك . ّْْٕد  طـ الحفيث ُِٕص دّج الم تب  الو  ي د
 . ُُُْٖد  طـ الحفيث ْٗص دٔج (دّ)ط ـد ََِّالتحديؽ: محمف وبف الداف  وطاد بي كتد فا  ال تب الوألمي د 

 . َُِٔ-( َُّد  طـ الحفيث )ٕٖٔص دِج د  تاب الحجد باب ما يثوؿ بالمحـ  إذا ماتدصحيح مسمممسألـد ( ْٖ)
غرر الفوائ  المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسمم ال صيف الوطا د ك . ّّٖص دُج دات والتتبعاإللزامالفا ططن د ( ٖٓ)

 . َِٔص دُج دمن األحا يث المقطوعة
 . ُٓٓص دّج دالسنن الكبرىالبييد د ( ٖٔ)
سود كتطييبو  تاب الحجد باب  ث  ال ثف إذا مات المحـ  كغسألو كحظ  ترمي  كجيو ك أمستخرج أبي عوانة، أبك وكان د ( ٕٖ)

 . ُُّٕد  طـ الحفيث ِّٕص دِج كتحنيطو كادم  ب صؼ كجيود
 . َُْص دٖج دالثقاتابف حبافد ( ٖٖ)
 . ُٖٔص دُٗج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( ٖٗ)
 . ُِٓص دِج دالمص ر السابق( َٗ)
 . ْٓٓ-ّٓٓص دِٖج دالمص ر السابق( ُٗ)
 . َُص دْج دالجرح والتع يلف أب  حاتـد ابك . ُُٖص دُج دتاريخ الثقاتالوجأل د ( ِٗ)
 د تحديؽ: فات ة المو ؼ النظامي  الينفد لبنافد مؤسس  ادوألم لسان الميزان ـ(دُْْٖىػ/ِٖٓابف حج د أحمف بف وأل  )ت ( ّٗ)

 . ِْٕص دُج (دِ)طـد ُُٕٗلألمطبكوات بي كتد 
 . َّْص دِج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( ْٗ)
 . ٓٗٓص دُِج دلسابقالمص ر ا( ٓٗ)
 دالثقاتابف حبافد ك . َُُص دٕج ىك ادىكازمد الجنفيسابك مد ت حؼ اسمو ف  نسر  كالت كيب مف إتياؼ المي ةد( ٔٗ)

 . ُّٔص دٗج
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 . َّٗص دُْج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( ٕٗ)
 . َِٓص دِِج دالمص ر السابق( ٖٗ)
 . ُْص إلا ينظ :( ٗٗ)
 . ُُٗص دٕج  لكمال في أسماء الرجالتهذيب االمزمد ( ََُ)
 التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول ـ(دُِٖٕىػ/ ُّٔالفيف يحيا بف ص ؼ )ت  محي النككمد ( َُُ)

 . ْْص دُج (دُ)طـد ُٖٓٗد تحديؽ: محمف وثماف الرصتد بي كتد فا  ال تاب الو ب د الح يث
 . ِْٕص دِج دمستخرج أبي عوانةأبك وكان د ( َُِ)
 . ُُّٓ-َّّٗد  طـ الحفيث ِِٕ-ِٗٔص دِج دمص ر السابق( َُّ)
د تحديؽ: صويب اد نؤكطد مؤسس  ال سال د أحم  بن حنبل اإلماممسن   (دـٖٓٓىػ/ُِْأحمف بف محمف حنبؿ )ت ( َُْ)

. ُّٖٗد  طـ الحفيث ُٓص دّج البرا مد  حيل البرا مدك . ِّْٗد  طـ الحفيث ِِْص دْج (دُ)طـد ََُِ
 السنن ـ(دُٓٗىػ/َّّالنسات د أحمف بف صويب )ت ك . ُِّْد  طـ الحفيث ُِٗص دّج دسنن أبي  او فاكفد  كأبك

 . ِّٖٓد  طـ الحفيث ّٗص دْج (دُ)طـد ََُِد تحديؽ: حسف وبف المنوـ صألب د بي كتد مؤسس  ال سال د الكبرى
 . َُِٔ-( َُِ-ّٗد  طـ الحفيث )ٕٖٔ-ٖٓٔص دِج د  تاب الحجد باب ما يثوؿ بالمحـ  إذا ماتدصحيح مسمممسألـد ( َُٓ)
 . ُٓٗٔ-( ِِد  طـ الحفيث )ُُِّص دّج د  تاب الحفكفد باب مف اوت ؼ وألا نثسو بالزنادصحيح مسمممسألـد ( َُٔ)
 . ِِٓص دمسمم اإلمامالتنبيه عمى األوهام الواقعة في صحيح أبك وأل  الغسان د ( َُٕ)
 . ُْٗص دُج دوعة في بيان ما وقع في صحيح مسمم من األحا يث المقطوعةغرر الفوائ  المجمال صيف الوطا د ( َُٖ)
 . ِْٓص دٓج دإكمال المعمم بفوائ  مسممالدا   الوياضد ك . ََِص دُُج دالمنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنككمد ( َُٗ)
وألا الزاني  الم جكم د كالني  وف  جميا د  تاب الحفكفد باب بياف اإلباح  لإلماـ أف ي أل  مستخرج أبي عوانةأبك وكان د ( َُُ)

كى  حبألا كحظ   جميا طبؿ أف يطوـ كلفىا إت أف ي كف ىناؾ مف ي ثؿ  بيياد كالفليؿ وألا أف تكب  الزاني  كالزان  ال جـد 
 . ِِٗٔ.  طـ الحفيث ُّْص دْج كبياف ادم  ب جميا ف  حثي ة تحث  ليما إلا  ف ىما كاإلباح  لإلماـ.

 . ِْٕص دِٔج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالد المزم( ُُُ)
 . ْٖص دِّج دالمص ر السابق( ُُِ)
 . َُّ-ُِٗص دِّج دالمص ر السابق( ُُّ)
 . َُّص دَِج دالمص ر السابق( ُُْ)
 . ُّٕص دُُج دالمص ر السابق( ُُٓ)
 . ُِٕص دُْج دالمص ر السابق( ُُٔ)
 . ِْٖص دُْج دالمص ر السابق( ُُٕ)
 . ْْٖص دِٔج در السابقالمص ( ُُٖ)
 . ّٓ-ّْص دُْج دسير أعالم النبالءالذىب د ( ُُٗ)
 . ِّٖص دِّج دتهذيب الكمال في أسماء الرجالالمزمد ( َُِ)
د تحديؽ: حسف وبف المنوـ صألب د بي كتد مؤسس  ال سال د السنن الكبرى ـ(دُٓٗىػ/َّّالنسات د أحمف بف صويب )ت ( ُُِ)

د شرح مشكل اآلثار (دـّّٗىػ/ُِّالطحاكمد أحمف بف محمف )ت ك. ُِٕٓطـ الحفيث د   ُْْص دٔج (دُ)طـد ََُِ
الطب ان د سأليماف بف أحمف ك . ْٕٕٗد  طـ الحفيث ُِْص دُِج (دُ)طـد ُْْٗتحديؽ: صويب اد نؤكطد مؤسس  ال سال د 

 اىيـ الحسين د الداى ةد فا  د تحديؽ: طا ؽ بف وكض اهلل بف محمف كوبف المحسف بف إبالمعجم األوسط ـ(دُٕٗىػ/َّٔ)ت 
 



ويضزة بٍت صعيديَ وعبد ربه أبو صعيميكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   1220ً/ ه2111، (1)، ع (11)ية يف الدراصات اإلصالوية، وج األردٌاجملمة 

 
78 

 

د سنن ال ارقطني ـ(دٓٗٗىػ/ّٖٓ. الفا ططن د وأل  بف وم  )ت ّْْٖد  طـ الحفيث ُُٕص دٓج )ف.ت(دالح ميفد 
البييد د ك . ُِّٗد  طـ الحفيث ٕٕص دْج (دُ)طـد ََِْتحديؽ: صويب اد نؤكط كغي هد بي كتد مؤسس  ال سال د 

 . ُُْْٗث د  طـ الحفيُّٕص دٔج دالسنن الكبرى


