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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ُِِْ 
 

 

 كشف اللثـــــام ػن 
مساع ػرًج هن أتْو 

 الستـْـر تن الؼٌام
 إعـــــداد  للسركشِ

 د/ تدًُ فٌزُ حمود تدًُ
املدرس يف قسم احلديث وعلومه بكلية أصول الدين 

 بأسيوط
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِِْ 
 

 

 املقدهح
إفَّ الحمد هلل نحمده، كنستعينو، كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا، 
كسيئات أعمالنا، مف ييده اهلل فيك الميتد، كمىف يضمؿ فال ىادم لو، كأشيد 

 محمدنا عبده كرسكلوسيدنا أف ال إلو إال اهلل، كحده ال شريؾ لو، كأشيد أف 
 بو كسمـ. كعمى آلو كصحعميو  صمى المَّوي 

 أما بعد:                                    
سماع  :صحة الحديث النبكم الشريؼ، كىكمف شركط االتصاؿ شرط فإف 

، كيعرؼ ذلؾ بتصريح الراكم بصيغة مف مف ركل عنوالحديث لكؿ راك م
مثؿ: حدثنا، كأخبرنا، كأنبأنا، كسمعت، كقاؿ  حدل صيغ السماع الصريحةإ

 .لنا كغيرىا
ثبات سماع راك مف شيخو أك نص سماعو منو، إد يختمؼ العمماء في كق

عاللو، فمف إعالؿ الحديث أك عدـ إلى اختالفيـ في إكىذا االختالؼ يؤدم 
، فيترتب عمى ا، كمف ال يثبت السماع يعده منططعن يثبت السماع يعده متصالن 

رد الحديث أك قبكلو؛ مما يحصؿ خالؼ لمفطياء بسبب ىذا االختالؼ 
 .(ُلؾ)ذ
تحمؿ الحديث ال يشترط فيو أىمية الركاية فمك سمع في حاؿ صغره أك حاؿ ك 

                                                           

 .فحؿالماىر ياسيف  ( د.ََِ، ّٖ)صأثر عمؿ الحديث في اختالؼ الفطياء انظر:(ُ)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِّْ 
 

 .(ُكفره أك فسطو ثـ ركل بعد بمكغو أك إسالمو أك عدالتو قبؿ)
، حيث اختمؼ العمماء كمف الركاة المختمؼ في سماعيـ عركة بف الزبير

 ، كمف ىؤالء المختمؼ في سماعو منيـفي سماعو مف عدد مف الصحابة
فمف قائؿ بسماعو منو كىـ كثر، كمف نفى عنو  كالده الزبير بف العكاـ

السماع مف أبيو كىـ قمة، كىي قضية سنجمييا بتفصيؿ في ىذه الدراسة، 
 أـ ال ؟. صح سماع عركة مف أبيولنعرؼ مف خالليا ىؿ 
 : ػػػػػكقد أسميت ىذا البحث

 ".مكشف اللثام ػن مساع ػرًج هن أتْو الستري تن الؼٌا"  
 :أسثاب اخرْار الثذث

 .مف أبيو الزبير بف العكاـ ةكجكد الخالؼ في سماع عرك -ُ

كىي في صحيح  ف أبيو كركد بعض األحاديث مف طريؽ عركة ع -ِ
 البخارم، كالتي اختمؼ في سماع عركة عف أبيو فييا.

إظيار جيكد المحدثيف في تحطيؽ شركط االتصاؿ كشركط صحة  -ّ
 الحديث.

 لحفاظ كمناىجيـ في التحطؽ مف السماع.الكقكؼ عمى مصادر ا -ْ

سكل  -في حدكد اطالعي -في ىذه الدراسة مف قبؿ مف كتب لـ أر  -ٓ
دراسة عامة بعنكاف " التابعكف الثطات المتكمـ في سماعيـ مف 

                                                           

 .ىػ(ّْٔتابف الصالح)، لمحافظ أبي عمرك (ُِّص)مطدمة ابف الصالح  انظر:(ُ)
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 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِْْ 
 

 (، كاهلل أعمـ.ُالصحابة ممف ليـ ركاية في الكتب الستة")

تمة، كجاءت ىذه الدراسة في مطدمة ، كتمييد ، كمبحثيف ، كخا*
 كفيرس لممصادر كالمراجع.

 في اسـ البحث ، كأسباب اختياره ، كخطتو ، كمنيجي فيو.: فاملقدهح
 في متى يصح سماع الصغير؟، كاإلسناد المعنعف كحكمو.: الرويْد

 .مكجزة لعركة كأبيو الزبير بف العكاـ في ترجمة:  املثذث األًل
 كفيو مطمباف:

 . لزبيرالترجمة لعركة بف ااملطلة األًل : 
 . الترجمة لمزبير بف العكاـاملطلة الثانِ : 
مف أبيو بيف المثبتيف  في سماع عركة بف الزبير:  املثذث الثانِ

 كالنافيف. 
 كفيو أربعة مطالب:

                                                           

يػا الػػدكتكر/مبارؾ بػف سػػيؼ اليػاجرم، بكميػػة الشػريعة كالدراسػػات ىػذه الدراسػة أعػػد في (ُ)
اإلسالية جامعة الككيت، رسالة "ماجستير" مف حرؼ األلؼ إلى حرؼ الزام جمعنػا كدراسػة" 
قػػدمت لطسػػـ السػػنة بكميػػة الحػػديث الشػػريؼ بالجامعػػة اإلسػػالمية بالمدينػػة بإشػػراؼ الشػػي  

 .ىػُُُْ/ٖ/ِٓعبدالمحسف العباد ، نكقشت بتاري 
كأعد فييا دراسة أخرل لدرجة العالمية "الدكتكراه" بالعنكاف نفسو مف حرؼ السيف إلػى آخػر 

الطبعػة  -حرؼ العيف جمعنػا كدراسػة بإشػراؼ أد/ سػعدم ميػدم الياشػمي، مؤسسػة الريػاف
 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔاألكلى 
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِْٓ 
 

بىٍير املطلة األًل :  .مف يرل سماع عركة مف أبيو الزُّ
بىٍيراملطلة الثانِ :    .مف نفى سماع عركة مف أبيو الزُّ

 مناقشة األقكاؿ كالترجيح.ة الثالث :  املطل
 .بعض األحاديث كاآلثار التي ركاىا عركة عف أبيو الزُّبىٍير الراتغ:املطلة 

 كالتكصيات. النتائج أىـ في اخلامتح :
 بو أىـ المصادر كالمراجع التي خدمت ىذه الدراسة. الفيرش:

 هنيجِ يف الثذث:
 ي في ىذه الدراسة.قمت باستخداـ المنيج االستطرائي التحميم  -ُ

 قمت باستطصاء كجمع المادة العممية مف مصادرىا األصمية.  -ِ

في مبحث مككف مف  ترجمت ترجمة مكجزة لعركة بف الزبير كأبيو  -ّ
 مطمبيف كما تطدـ في الخطة آنفة الذكر.

 ككذا النافيف. قمت بحصر أقكاؿ المثبتيف لسماع عركة مف أبيو  -ْ

 رأيتو مف األقكاؿ باألدلة. ناقشت األقكاؿ جميعيا كرجحت ما  -ٓ

 ذكرت بعض األحاديث كاآلثار التي تؤيد سماع عركة مف أبيو  -ٔ
كقمت بعزكىا إلى مصادرىا األصمية كدراسة األسانيد كالحكـ عمييا 

 إذا كانت خارج الصحيحيف أك أحدىما. 

 بينت بعض األلفاظ الغريبة الكاردة في األحاديث. -ٕ

ذكرىـ في ثنايا البحث كذلؾ عند ترجمت لكثير مف األعالـ الكارد   -ٖ
 كركدىـ أكؿ مكضع مف البحث.
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 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِْٔ 
 

 رتبت المراجع كالمصادر في الحاشية حسب كفيات مصنفييا  -ٗ

ختمت البحث بخاتمة اشتممت عمى النتائج كالتكصيات ثـ ذيمتيا -َُ
 بفيرس لممصادر كالمراجع. 

 كأسأؿ اهلل تعالى التكفيؽ كالسداد كاإلخالص كاليدل كالرشاد.
 لميـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.كصؿ ا
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِْٕ 
 

 الرويْد

 كخصصتو  لمكالـ في نططتيف ميمتيف ليما عالقة كطيدة بالبحث. 
 األكلى: في متى يصح سماع الصغير؟، كالثانية: في اإلسناد المعنعف كحكمو.

عند مكت أبيو، كما أف جؿ ركايتو عف أبيو  حيث اختمؼ في سف عركة 
 تضح لنا ذلؾ في المطمب الرابع مف المبحث الثاني.بالعنعنة كما سي

: غرِيِ أًًلا
َّ
 الص

ُ
اع

َ
و

َ
 س

ُّ
صِخ

َ
ّ َ

َ
ر
َ
 ؟:ه
ياؾ -اعمـ  أف مسألة السف المحدد في سماع  الصغير   -رحمني اهلل كا 

مسألة خالفية بيف العمماء ، فمنيـ مف قاؿ: أربع سنكات، كمنيـ مف قاؿ: 
اختالؼ بعض البمداف في خمس، كمنيـ مف قاؿ: غير ذلؾ ، ناىيؾ عف 

تحديد سف لمسماع كالطمب كما سيتضح ذلؾ مف خالؿ أقكاؿ أىؿ العمـ ، 
كالحؽ عدـ التطيد بسف مخصكص، بؿ ينبغي تطييده بالفيـ لما يرجع إلى 

 سكاء كاف سنو أربع سنكات أك أكثر. الضبط،
فمتى ضبط  الصغير أما صحة سماع: -رحمو اهلل -(ُقاؿ الطاضي عياض)

و صح سماعو كال خالؼ في ىذا كصح األخذ عنو بعد بمكغو إذ ال ما سمع
                                                           

كلػد  ،اليحصػبيبػف عيػاض أبك الفضؿ عيػاض بػف مكسػى ماـ الحافظ ىك: الطاضي اإل (ُ)
مف أىؿ التفنف في العمـ كالػذكاء كاليطظػة كالفيػـ، تػكفي كىك ست كسبعيف كأربعمائة،  سنة

 لمحػافظ (ّْٖ/ّ)انظر: كفيات األعياف كأنبػاء أبنػاء الزمػاف).سنة أربع كأربعيف كخمسمائة
لمحػػػػافظ شػػػػمس الػػػػديف  (ٕٔ/ْىػػػػػ(، تػػػػذكرة الحفػػػػاظ)ُٖٔت) شػػػػمس الػػػػديف ابػػػػف خمكػػػػاف

, ىػػ(ُُٗلمحػافظ جػالؿ الػديف السػيكطي)ت (َْٕطبطػات الحفػاظ )ص ىػ(،ْٖٕالذىبي)ت

 ىػ(.َُٖٗالحنبمي)ت ( لمعالمة ابف العمادِِٔ/ٔ) شذرات الذىب في أخبار مف ذىب
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِْٖ 
 

كقد حدد أىؿ الصنعة في ذلؾ أف ، يصح األخذ عف الصغير كمف لـ يبمغ 
:عىٍف مىٍحميكًد ٍبًف الرًَّبيعً ،  أقمو سف محمكد بف الربيع عىطىٍمتي ًمفى النًَّبيِّ " ، قىاؿى

  ةن ٍجًيي كىأىنىا ابٍ ُ)مىجَّ يىا ًفي كى ٍمًس ًسًنيفى ًمٍف دىٍلكو ( مىجَّ  .(ِ")في خى
كلعميـ إنما رأكا أف ىذا السف أقؿ ما يحصؿ بو الضبط كعطؿ ما ، أربع قيؿ:ك 

ال فمرجكع ذلؾ لمعادة كرب بميد الطبع غبي الفطرة ال يضبط  يسمع كحفظو كا 
 .(ّ)شيئا فكؽ ىذا السف كنبيؿ الجبمة ذكي الطريحة يعطؿ دكف ىذا السف

يصح التحمؿ قبؿ كجكد : .. -رحمو اهلل -(ْلصالح)كقاؿ الحافظ ابف ا
                                                           

ةن  (ُ) معػو  بفتح الميـ كتشديد الجيـ، كالمػج: إرسػاؿ المػاء مػف الفػـ، كفعمػو النبػي  :مىجَّ
 .ىػ(ُُٗتالسيكطي)جالؿ الديف ( لإلماـ ِٓٓ/ُ)التكشيح شرح الجامع الصحيح) اتبركن 

 بػػػاب: متػػػى يصػػػح سػػػماع الصػػػغير؟ -كتػػػاب العمػػػـ -أخرجػػػو البخػػػارم فػػػي صػػػحيحو (ِ)
 (.ٕٕحِٔ/ُ)

 باختصػػار، (ْٔ-ِٔص )اإللمػػاع إلػػى معرفػػة أصػػكؿ الركايػػة كتطييػػد السػػماع انظػػر:  (ّ)

( ْٔالكفايػة فػي عمػـ الركايػة)صكانظر:  ىػ(،ْْٓبف مكسى اليحصبي)ت لمطاضي عياض
ىػػػ(، المنيػػؿ الػػركم فػػي مختصػػر عمػػكـ الحػػديث ّْٔلخطيػػب البغػػدادم)لمحػػافظ أبػػي بكػػر ا

الخالصػػة فػػي معرفػػة الحػػديث ىػػػ(، ّّٕلمحػػافظ بػػدر الػػديف ابػػف جماعػػة)ت (ٕٗالنبػػكم)ص
الشػػػػذا الفيػػػػاح مػػػػف عمػػػػكـ ابػػػػف ، ىػػػػػ(ّْٕ( لمعالمػػػػة شػػػػرؼ الػػػػديف الطيبػػػػي)تُُّ)ص

إليضاح شػرح مطدمػة التطييد كاىػ(، َِٖي)تبرىاف الديف األبناسلمحافظ ( ِٕٓ/ُالصالح)
الغايػة فػي ىػػ( َٖٔ)ت= =لمحافظ أبي الفضػؿ زيػف الػديف العراقػي (ُْٔابف الصالح )ص

 (.َىػَِٗ( لمحافظ شمس الديف السخاكم)تَٖشرح اليداية في عمـ الركاية)ص

الحػػافظ، أبػػك عمػػرك تطػػي الػػٌديف عثمػػاف بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف مكسػػى الٌشػػيرزكرم ىػػك: (ْ)
==  كػػػاف أحػػػد  كلػػػد سػػػنة سػػػبع كسػػػبعيف كخمسػػػمائة،، الحبف الٌصػػػالمعػػػركؼ بػػػاالشػػػافعي 
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِْٗ 
 

األىمية، فتطبؿ ركاية مف تحمؿ قبؿ اإلسالـ كركل بعده، ككذلؾ ركاية مف 
 سمع قبؿ البمكغ كركل بعده.

كا؛ ألف الناس قبمكا ركاية أحداث الصحابة كالحسف أكمنع مف ذلؾ قـك فأخط
كأشباىيـ مف غير بف عمي، كابف عباس، كابف الزبير، كالنعماف بف بشير، 
ا يحضركف ا كحديثن فرؽ بيف ما تحممكه قبؿ البمكغ كما بعده، كلـ يزالكا قديمن 

 الصبياف مجالس التحديث كالسماع، كيعتدكف بركايتيـ لذلؾ، كاهلل أعمـ.
: كينبغي بعد أف صار الممحكظ إبطاء سمسمة اإلسناد أف يبكر بإسماع كقاؿ

 (.ُ)كاهلل أعمـ ...الصغير في أكؿ زماف يصح فيو بسماعو
: اختمفكا في أكؿ زماف يصح فيو سماع الصغير، فركينا عف مكسى بف كقاؿ

( أنو سئؿ: متى يسمع الصبي الحديث؟ فطاؿ: "إذا فرؽ بيف ِ)ىاركف الحماؿ
 البطرة كالدابة"، كفي ركاية: " بيف البطرة كالحمار".

                                                           

كالفطػػو كأسػػماء الرجػػاؿ كمػػا يتعمػػؽ بعمػػـ الحػػديث  فضػػالء عصػػره فػػي التفسػػير كالحػػديث==
طبطػات (، ِّْ/ّ)كفيػات األعيػاف .) انظػر: مات في سػنة ثػالث كأربعػيف كسػتمائة ،كالمغة

(، َّٓالحفػاظ )صىػػ(، طبطػات ْْٕ)تابف عبػد اليػادممحافظ ل (ُِْ/ْ)عمماء الحديث
 (.ّْٖ/ٕشذرات الذىب)

 (.ُِٗمطدمة ابف الصالح) (ُ)
مكسػػى بػػف ىػػاركف بػػف عبػػد اهلل بػػف مػػركاف الحمػػاؿ  أبػػك عمػػراف اإلمػػاـ الحػػافظ ىػػك: (ِ)

تػكفي سػنة  ،كػاف إمػاـ عصػره فػي الحفػظ كاإلتطػاف ،سنة أربع عشرة كمائتيف، كلد البغدادم
ىػػ(، ّْٔ)ت( لمحافظ الخطيػب البغػدادمْٖ/ُٓتاري  بغداد) )انظر:أربع كتسعيف كمائتيف.

 (. ّٗٗ/ّىػ(، شذرات الذىب )ْٖٕ( لمحافظ الذىبي)تَُٗٓ/ٔتاري  اإلسالـ )
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

َِِٓ 
 

 أنو سئؿ: "متى يجكز سماع الصبيىػ( ُِْ)ت كعف أحمد بف حنبؿ
رجؿ أنو قاؿ: " ال يجكز  لمحديث؟" فطاؿ: "إذا عطؿ كضبط"، فذكر لو عف

 سماعو حتى يككف لو خمس عشرة سنة"، فأنكر قكلو كقاؿ: " بئس الطكؿ".
: التحديد بخمس ىك الذم استطر عميو عمؿ أىؿ الحديث كقاؿ ابف الصالح

ا ، كلمف لـ يبمغ خمسن "سمع"ا المتأخريف، فيكتبكف البف خمس فصاعدن 
 ."أحضر"، أك "حضر"

كالذم ينبغي في ذلؾ أف تعتبر في كؿ صغير حالو عمى الخصكص، فإف 
ا لمجكاب كنحك ذلؾ ا لمخطاب كردن ا عف حاؿ مف ال يعطؿ فيمن كجدناه مرتفعن 

ف لـ يكف كذلؾ لـ نصحح سماعو،  ف كاف دكف خمس، كا  صححنا سماعو، كا 
ف كاف ابف خمس، بؿ ابف خمسيف  .كا 

ا ابف أربع سنيف ( قاؿ: " رأيت صبين ُ)يـ بف سعيد الجكىرمكقد بمغنا عف إبراى
 قد حمؿ إلى المأمكف قد قرأ الطرآف، كنظر في الرأم، غير أنو إذا جاع يبكي".

( قاؿ: " حفظت ِ)كعف الطاضي أبي محمد عبد اهلل بف محمد األصبياني

                                                           

، كلػػد بعػد السػػبعيف كمائػػة ،الحػافظ إبػػراىيـ بػػف سػعيد الجػػكىرم أبػك إسػػحاؽاإلمػػاـ  ىػك:(ُ)
 كتػػكفي سػػػنة سػػبع كأربعػػػيف، ا صػػنؼ المسػػػندككػػػاف ثطػػة ثبتنػػػ ، ركل عنػػو مسػػػمـ كاألربعػػة

، الػكافي بالكفيػات ىػ(ْٖٕلمحافظ الذىبي)ت (ُْٗ/ُِ.)انظر: سير أعالـ النبالء)كمائتيف
 .ىػ(ْٕٔلمحافظ صالح الديف الصفدم)ت (ِِّ/ٓ)
أبك محمد عبػد اهلل بػف محمػد بػف عبػد الػرحمف بػف أحمػد بػف عبػد اإلماـ الطاضي  ىك: (ِ)

== ، أىػػؿ الػػديف كالفضػػؿ أحػػد أكعيػػة العمػػـ كمػػف، اهلل األصػػبياني، المعػػركؼ بػػابف المبػػاف
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ُِِٓ 
 

( ألسمع منو ُ)الطرآف كلي خمس سنيف، كحممت إلى أبي بكر بف المطرئ
بع سنيف، فطاؿ بعض الحاضريف: ال تسمعكا لو فيما قرئ، فإنو صغير، كلي أر 

ف، فطرأتيا، فطاؿ: اقرأ سكرة التككير، كفطاؿ لي ابف المطرئ: اقرأ سكرة الكافر 
فطرأتيا، فطاؿ لي غيره: اقرأ سكرة المرسالت، فطرأتيا، كلـ أغمط فييا. فطاؿ 

 .(ِ)ابف المطرئ: سمعكا لو كالعيدة عمي"
: فيدؿ عمى صحة ذلؾ مف ابف خمس مثؿ محمكد بف الربيعكأما حديث 

، كال يدؿ عمى انتفاء الصحة فيمف لـ يكف ابف خمس، كال عمى محمكد
 .(ّ. أىػ)، كاهلل أعمـالصحة فيمف كاف ابف خمس كلـ يميز تمييز محمكد 

 
                                                           

سػير ( ، ّٕٓ/ُُ، تػكفي سػنة سػت كأربعػيف كأربعمائػة.)انظر: تػاري  بغػداد)ككاف ثطػة==
 (.ِٓٔ/ُٕ) أعالـ النبالء

أبػك بكػر أحمػد بػف الحسػيف بػف ميػراف األصػبياني النيسػابكرم، كلػد  المطرئ اإلماـ ىك:(ُ)
سػنة إحػدل كثمػانيف  تػكفي ، كػاف إمػاـ عصػره فػي الطػراءات، سنة خمس كتسعيف كمائتيف

 (.ِْْ/ْ(، شذرات الذىب)َْٔ/ُٔ)سير أعالـ النبالءانظر:  . )كثالثمائة
أبػك عاصػـ قمت: كيؤيد ذلؾ أيضان أف السماع يجكز قبؿ سػف الخمػس مػا قالػو الحػافظ  (ِ)

" ذىبػت بػابني إلػى ابػف جػريج كىػك ابػف أقػؿ مػف ثػالث ىػ(ُِِالنبيؿ الضحاؾ بف مخمد)ت
ديث كالطػرآف"، كقػاؿ: ال بػأس أف يعمػـ الصػبي الحػديث كالطػرآف كىػك سنيف  يحدثو بيذا الحػ
 (.ْٔ)صالكفاية في عمـ الركاية)انظر:  في ىذا السف كنحكه

ػػػػػػػا، كانظػػػػػػػر: ُُّ-ُِٖمطدمػػػػػػػة ابػػػػػػػف الصػػػػػػػالح) (ّ) الكفايػػػػػػػة فػػػػػػػي عمػػػػػػػـ ( ممخصن
( لمحػافظ جػالؿ الػديف ُّْ/ُ)في شرح تطريب النػكاكم ، تدريب الراكم(ْٔ،ٓٔالركاية)ص

 ىػ(.ُُٗي)تالسيكط
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِِٓ 
 

ا: 
ا
  ًدكوو: اإلسناد املؼنؼنثانْ
ُ-  

ُ
 اإلسناد امل

َ
 ؼ

َ
ىك الذم ك  سـ مفعكؿ،ا بضـ الميـ كفتح العينيف :ننؼ

 .(ُ)يطاؿ فيو: " فالف عف فالف"
 :دكن اإلسناد املؼنؼن -ِ

: كأىؿ العمـ بالحديث -رحمو اهلل  -(ِالبغدادم) الخطيبالحافظ أبك بكر قاؿ 
مجمعكف عمى أف قكؿ المحدث حدثنا فالف عف فالف صحيح معمكؿ بو إذا 

و كسمع منو كاف شيخو الذم ذكره يعرؼ أنو قد أدرؾ الذم حدث عنو كلطي
 .(ّأىػ) كلـ يكف ىذا المحدث ممف يدلس

 أني تأممت -كفطؾ اهلل-اعمـ  : -رحمو اهلل  -(ْكقاؿ الحافظ ابف عبد البر)

                                                           

  (. ِْْ/ُتدريب الراكم) (،ُٔانظر: مطدمة ابف الصالح)ص (ُ)

 البغػدادم، الحافظ أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابػت بػف أحمػد بػف ميػدم الخطيػب ىك: (ِ)
انتيػت إليػػو الرياسػػة فػػي الحفػػظ ، ك كلػػد سػنة اثنتػػيف كتسػػعيف كثالثمائػػة، إمػاـ ىػػذه الصػػنعة

سػػػػػنة ثػػػػػالث كسػػػػػتيف ، كتػػػػػكفي التصػػػػػنيؼ كاإلتطػػػػػاف كالطيػػػػػاـ بعمػػػػػكـ الحػػػػػديث كحسػػػػػف
شػػذرات (، ُِٔ/ٕ(، الػػكافي بالكفيػػات )َِٕ/ُٖانظػػر: سػػير أعػػالـ النػػبالء ).)كأربعمائػػة
 (.ّٖ/ُالذىب)

  ىػ(. ّْٔتالخطيب البغدادم ) بكر يأب( لمحافظ ُِٗ)ص(الكفاية في عمـ الركايةّ)

البػػر النمػػرم أبػػك عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد  الحػػافظ(ىػػك: اإلمػػاـ ْ)
الطرطبي المالكي، صاحب التصانيؼ الفائطة، مكلده سنة ثماف كستيف كثالثمائة،  ياألندلس

(، الػػػكافي ُّٓ/ُٖ)انظػػػر: سػػػير أعػػػالـ النػػػبالء ).ككفاتػػػو سػػػنة ثػػػالث كسػػػتيف كأربعمائػػػة
   .(ٗٗ/ِٗبالكفيات )



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِّٓ 
 

أقاكيؿ أئمة الحديث كنظرت في كتب مف اشترط الصحيح في النطؿ منيـ، 
أجمعكا عمى قبكؿ اإلسناد المعنعف ال خالؼ  كمف لـ يشترطو، فكجدتيـ 

عدالة المحدثيف كلطاء بعضيـ بعضا  ا ثالثةإذا جمع شركطن  بينيـ في ذلؾ
 .(ُأىػ) ء مف التدليسآمجالسة كمشاىدة كأف يككنكا بر 

عده بعض الناس مف قبيؿ المرسؿ كالمنططع، كقاؿ الحافظ ابف الصالح:  
 حتى يتبيف اتصالو بغيره.

لػى ىػػذ -كالػذم عميػو العمػؿ  -كالصػحيح  ا أنػو مػف قبيػؿ اإلسػناد المتصػؿ، كا 
ذىب الجماىير مػف أئمػة الحػديث كغيػرىـ، كأكدعػو المشػترطكف لمصػحيح فػي 

كىػذا بشػرط أف يكػكف الػذيف أضػيفت العنعنػة إلػييـ ....  تصانيفيـ فيو كقبمكه
ا، مع براءتيـ مف كصمة التػدليس فحينئػذ يحمػؿ قد ثبتت مالقاة بعضيـ بعضن 

 .(ِأىػ) عمى ظاىر االتصاؿ إال أف يظير فيو خالؼ ذلؾ.

كعنعنة المعاصر محمكلة عمى :  -رحمو اهلل-(ّ)الحافظ ابف حجر كقاؿ

                                                           

 .ىػ(ّْٔت)ربعبد ال( لمحافظ ابف ُِ/ُ)(التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيدُ)

 (. ِْْ/ُ(، تدريب الراكم)ُٔانظر: مطدمة ابف الصالح)ص(ِ)

ماـ اإلسالـ شي : ىك(ّ)  عمػي بػف أحمػد الفضؿ أبك الديف شياب الطضاة قاضي الحفاظ كا 
 فػػي كسػػبعمائة، بػػرع كسػػبعيف ثػػالث سػػنة كلػػد الشػػافعي، ابػػف حجػػر العسػػطالني محمػػد بػػف

 انظػػر: طبطػػات)كثمانمائػػة. كخمسػػيف يفاثنتػػ سػػنة فنكنػػو، تػػكفي جميػػع فػػي كتطػػدـ الحػػديث
البػػػدر الطػػػػالع بمحاسػػػف مػػػػف بعػػػد الطػػػػرف  ,(ْٕ/ُ) شػػػذرات الػػػػذىب ،(ِٓٓ)ص الحفػػػاظ
 .(ىػَُِٓ( لمعالمة محمد بف عمي الشككاني)تٕٖ/ُالسابع)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِْٓ 
 

مرسمة أك منططعة، فشرط حمميا  السماع بخالؼ غير المعاصر فإنيا تككف
إال ًمف اٍلميدىلِّس فإنيا ليست محمكلةن عمى  عمى السماع: ثبكت المعاصرة

 السماع.

ائيما، أىٍم: كقيؿ: ييٍشترط في حمؿ عنعنًة المعاًصًر عمى السماع ثبكتي لط
 .(ُأىػ)..الشي  كالراكم عنو، كلك مرةن كاحدةن؛ ًليىٍحصؿ األمفي ًمف باقي مىعيٍنعىًنوً 

فال  بيف االتصاؿ كاالنططاع واإلسناد المعنعف مختمؼ فيفخالصة الطكؿ: إف 
يحكـ لو باالتصاؿ مطمطنا، كال باالنططاع مطمطنا، كقد فصؿ العمماء مف 

، كقد تبيف لنا مف خالؿ ما سبؽ أف مف حكى المحدثيف كغيرىـ الطكؿ فيو
اإلجماع عمى اتصالو قكالن أك نطالن فإنما قيده بالشركط التي تطدـ ذكرىا آنفنا 

 .(ِعند الحفاظ ، كاهلل أعمـ)

                                                           

 . ىػ(ِٖٓتبف حجر العسطالني )( لمحافظ آُِ)ص(نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكرُ)

 عبػػػد اهلل الحػػػاكـ يأبػػػ( لمحػػػافظ ّْ)صعرفػػػة عمػػػـك الحػػػديثمانظػػػر المسػػػألة مفصػػػمة فػػػي: (ِ)
السػػػنف األبػػػيف كالمػػػكرد األمعػػػف فػػػي المحاكمػػػة بػػػيف  (،ُٔمطدمػػػة ابػػػف الصػػػالح)ص ىػػػػ(،َْٓ)ت

 شػػػيد الفيػػػرم السػػػبتيعبػػػد اهلل محػػػب الػػػديف ابػػػف ري  يأبػػػ، لمحػػػافظ اإلمػػػاميف فػػػي السػػػند المعػػػنعف
بػػػف اصػػػالح الػػديف  خميػػػؿ حػػافظ ( لمُُٔ)صجػػػامع التحصػػيؿ فػػػي أحكػػاـ المراسػػػيؿ ،ىػػػ(ُِٕت)

الفضؿ زيف الديف ي أب( لمحافظ ُِٗ/ُ) "ألفية العراقي" شرح التبصرة كالتذكرة، ىػ(ُٕٔتالعالئي)
شػػمس الػػديف ( لمحػػافظ َِّ/ُ)فػػتح المغيػػث بشػػرح الفيػػة الحػػديث لمعراقػػي، ىػػػ(َٖٔتالعراقػػي )
كمسمـ مف اشػتراط المطيػا مكقؼ اإلماميف البخارم  , (ِْْ/ُ، تدريب الراكم)ىػ(َِٗتالسخاكم )

 ،خالػد بػف منصػكر بػف عبػد اهلل الػدريس، لمػدكتكر  كالسماع فػي السػند المعػنعف بػيف المتعاصػريف
 ىػ.ُُْْمكتبة الرشد، الرياض
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٓٓ 
 

 املثذث األًل
 .ذرمجح هٌجسج لؼرًج ًأتْو الستري تن الؼٌام

 املطلة األًل
 ذرمجح ػرًج تن الستري

التابعي الكبير العابد الزاىد الكرع الصابر الفطيو : ىك امسو ًنسثو ًكنْرو
 قصي بف العزل عبد بف أسد بف خكيمد بف العكاـ بف الزبير بف المجتيد عركة

رضي اهلل  -الصديؽ بكر أبي بنت أسماء ، كأموعبد اهلل أبك المدني األسدم
 .(ُ)-عنيما

                                                           

 ىػػ(، التػاري َِّلإلمػاـ محمػد بػف سػعد)ت (ُٖٕ/ٓ)الكبػرل انظر ترجمتو في : الطبطػات (ُ)
لمحػػافظ أبػػي حػػاتـ  (ُْٗ/ٓ) ىػػػ(، الثطػػاتِٔٓ( لإلمػػاـ أبػػي عبػػد اهلل البخػػارم)تُّ/ٕالكبيػػر)

 (َُٓمشػػاىير عممػػاء األمصػػار كأعػػالـ فطيػػاء األقطػػار)ص (، ىػػػّْٓتابػػف حبػػاف البسػػتي )
بػي لمحػافظ أ (ُٖٓ/ِ)رجػاؿ صػحيح البخػارم ،ىػػ(ّْٓلمحافظ أبي حاتـ ابف حباف البسػتي )ت

 لمحػػػػػافظ أبػػػػػي الطاسػػػػػـ ابػػػػػف (ِّٕ/َْ) دمشػػػػػؽ ، تػػػػػاري ىػػػػػػ(ّٖٗنصػػػػػر الكالبػػػػػاذم )ت
ىػػ(، ٕٔٔلمحػافظ أبػي زكريػا النػككم)ت (ِّّ/ُ)كالمغػات األسػماء ىػ(، تيػذيبُٕٓعساكر)ت
( لمحػػػػػافظ أبػػػػػي الحجػػػػػاج جمػػػػػاؿ الػػػػػديف ُُ/َِ) الرجػػػػػاؿ  أسػػػػػماء فػػػػػي الكمػػػػػاؿ تيػػػػػذيب
 تيػذيب ، إكمػاؿ(ُُّٗ/ِ)اإلسػالـ ، تػاري (ُِْ/ُ)الحديث عمماء طبطات ق(،ِْٕالمزم)ت
بالكفيػػػػػات  ىػػػػػػ(، الػػػػػكافئِٕظ مغمطػػػػػام)ت( لمحػػػػػافِِْ/ٗالرجػػػػػاؿ) أسػػػػػماء فػػػػػي الكمػػػػػاؿ
 فػي التحصػيؿ (، تحفػةّٖ/ُ) لمعػراقييف التطريػب شػرح فػي التثريػب ، طرح(ُّٔ/ُٗ)لمصفدم

تيػػػذيب  ىػػػػ(،ِٖٔلمحػػػافظ كلػػػي الػػػديف أبػػػي زرعػػػة العراقػػػي)ت (ِِٔص) المراسػػػيؿ ركاة ذكػػػر
 =شػػػرح فػػػي األخيػػػار ىػػػػ(، مغػػػانيِٖٓ)تحجػػػر العسػػػطالني ابػػػف لمحػػػافظ (َُٖ/ٕالتيػػػذيب )



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 
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 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٓٔ 
 

 هٌلده: 
 مكلده عمى أربعة أقكاؿ. في اختمؼ

 .(ُ)كعشريف اثنتيف نةس كلد: الطكؿ األكؿ
 .(ِ)الثاني: سنة ثالث كعشريف الطكؿ
 .(ّ)سنة ست كعشريف الثالث: الطكؿ
 (.ْ)كعشريف تسع الرابع: سنة الطكؿ
 أبي بنت أسماء كأمو زيد بف كأسامة اهلل عبد كأخيو أبيو الزبير :ػن رًٍ
 بف اهلل كعبد ثابت بف كزيد عمرك بف زيد بف كسعيد عائشة كخالتو بكر

                                                           

 المطيفػة ىػػ(، التحفػةٖٓٓ( لمحػافظ بػدر الػديف العينػي)تُّٓ/ِاآلثػار ) معاني رجاؿ أسامي=
 ىػػػػ(، طبطػػػاتَِٗ( لمحػػػافظ شػػػمس الػػػديف السػػػخاكم)تِٖٓ/ِالشػػػريفة) المدينػػػة تػػػاري  فػػػي

( لمحػافظ صػفي الػديف ِٓٔالرجػاؿ) أسػماء فػي الكماؿ تيذيب تذىيب ، خالصة(ِٗص)الحفاظ
 ىػ(.ِّٗالخزرجي)ت

لمحافظ مجد الديف أبي السػعادات  (َُٕ/ُِ)الرسكؿ أحاديث في األصكؿ جامعانظر: (ُ)
 أعيػػاف كفيػػات فػػي النحػر (، قػػالدةِٖٓ/ّاألعيػػاف) ىػػ(، كفيػػاتَٔٔابػف األثيػػر الجػػزرم)ت

 ىػ(.ْٕٗت)بامخرمة  اهلل عبد بف محمد (، لمحافظ أبيِْٗ/ُالدىر)

 (.َّطات الحفاظ)ص(، طبِِ/َِ، تيذيب الكماؿ)(ِْْ/َْ)دمشؽ انظر: تاري  (ِ)

، ىػػػ(ِٕٗتبكػػر أحمػػد بػػف أبػػي خيثمػػة)( لمحػػافظ أبػػي ُُْ/ِانظػػر: التػػاري  الكبيػػر) (ّ)
 ، كفيػػػػػػػاتىػػػػػػػػ(ْٕٔتسػػػػػػػحاؽ الشػػػػػػػيرازم)إ بػػػػػػػيألإلمػػػػػػػاـ  (ٖٓطبطػػػػػػػات الفطيػػػػػػػاء )ص

 .(ِٖٓ/ّ)األعياف

الحػػديث  عممػػاء ، طبطػػات(ِِ/َِ)الكمػػاؿ ، تيػػذيب(ِٖٓ/ّ) األعيػػاف انظػػر: كفيػػات(ْ)
 (.0/297)النحر (، قالدةَّ(، طبطات الحفاظ)صُّٖ/ٕتيذيب)(، تيذيب الُِٓ)ص
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 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٕٓ 
 

 كثير. ، كخمؽ العاص بف عمرك بف اهلل كعبد عمر بف اهلل كعبد سعبا
 بف عمر ابنو كابف كيحيى كمحمد كىشاـ كعثماف اهلل عبد أكالده :ًػنو 

 . كآخركف الزبير بف جعفر بف محمد أخيو كابف عركة ابف عبداهلل
 : ػلوو ًفقيو ًدفظو

 .(ُ)السبعة  الفطياء أحد -رحمو اهلل  –كاف عركة 
: أقكؿ كأنا حجج بأربع عائشة مكت قبؿ رأيتني لطد: قاؿ أبيو عف اـ،ىش كعف
 يبمغني كاف كلطد كعيتو،  كقد إال عندىا حديث عمى ندمت ما اليـك ماتت لك
 بابو عمى فأجمس قاؿ، قد فأجده فآتيو الحديث المياجريف مف الرجؿ عف

 .(ِأىػ.) خرج إذا يعني عنو؛ فأسألو
 شيئنا يعمـ أعممو عيٍركىة، كما مف أعمـ أحد : مىا(ّ)اٍلعىًزيز عبد بف عمر قىاؿى 

 (.ْأىػ.)أجيمو 

                                                           

 (.ُّٔ/ُٗ، الكافي بالكفيات)(َِٓ/َْ) دمشؽ انظر: تاري (ُ)

 (.ُُّٗ/ِ(، تاري  اإلسالـ )ُٕ/ َِانظر: تيذيب الكماؿ )(ِ)

 العزيػز بػف عبد بف عمر حفص أبك الٌراشديف الخمفاء العادؿ الزاىد خامس ىك: الخميفة(ّ)
كمائػة.)انظر: الطبطػات الكبػرل  إحػدل سػنة كسػتيف، كتػكفي ثػالث سػنة ٌم، كلداألمك  مركاف

 (.7/5الذهب) (، شذراتُِّ/ِِ(، الكافي بالكفيات)َّّ/ٓ)

لمحػػػػػػافظ ابػػػػػػف (، َُِ/ٗكالنيايػػػػػػة) ، البدايػػػػػػة(ُّْ/ِ)خيثمػػػػػػة أبػػػػػػي ابػػػػػػف تػػػػػػاري (ْ)
 ىػ(.ْٕٕتكثير)
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 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٖٓ 
 

 (.ِأىػ. )الدالء  تكدره ال بحرنا الزبير بف عركة كاف(: ُ)شياب ابف كقاؿ
ًبشىٌر  أبي يذكر األىكاء أىؿ مف أحدنا سمعت ما(: ّ)عركة بف ابنو ىشاـ كقاؿ
 .(ْأىػ.)
 مف نظرائيـ سكاىـ مشيخة مع عةالسب المدينة فطياء في (ٓ)الزناد أبك عده
 (.ٔأىػ.) كفضؿ فطو أىؿ

                                                           

 شػياب الطرشػي بػف اهلل عبد بف اهلل عبيد بف مسمـ بف محمد ىك: اإلماـ الحافظ الفطيو(ُ)
كعشػػريف  أربػػع سػػنة كعشػػركف، كتػػكفي نيػػؼ كلػػو العمػػـ كطمػػب خمسػػيف سػػنة كلػػد الزىػػرم،
 (.ْٗ(، طبطات الحفاظ )صُٕ/ٓ(، الكافي بالكفيات)ّٖ/ُ)انظر: تذكرة الحفاظ ).كمائة

ىػػػػ(، تػػػاري  ِّٕ( لمحػػػافظ ابػػػف أبػػػي حػػػاتـ الػػػرازم)تّٔٗ/ٔانظػػػر: الجػػػرح كالتعػػػديؿ )(ِ)
 (.ِِٓ/َْدمشؽ )

 سػنة الطرشػي األسػدم، كلػد العػكاـ بف الزبير بف عركة بف المنذر ىشاـ ىك: اإلماـ أبك(ّ)
ثطػة فطيػو ربمػا كقػاؿ الحػافظ ابػف حجػر:  حجة،  كثير الحديث ثبتنا ثطة ككاف كستيف، إحدل
(، سػير أعػالـ ُِّ/ٕكمائة.)انظر: الطبطػات الكبػرل) كأربعيف ست سنة ببغداد ، ماتدلس

 (.ّٕٓ( ، تطريب التيذيب)صّْ/ٔالنبالء)

 (.ُُّٗ/ِانظر: تاري  اإلسالـ )(ْ)

 المعركؼ المدني الطرشي ذككاف بف اهلل عبد الرحمف عبد ىك: اإلماـ التابعي الفطيو أبك(ٓ)
 فجػأة فػي الحػديث، مػات المػؤمنيف أميػر الزنػاد أبػا يسػمى الثػكرم سػفياف الزنػاد، كػاف بأبي
(، طبطػػات عممػػاء الحػػديث ِّّ/ِماء كالمغػػات )كمائػػة.)انظر: تيػػذيب األسػػ ثالثػػيف سػػنة

 (.َِّ/ٓالتيذيب ) (، تيذيبَُُ/ُ(، تذكرة الحفاظ )ُِٓ/ُ)

 (.ُِ/ٕ(، تيذيب التيذيب)َِٓ/َْ(، تاري  دمشؽ)ّٔٗ/ٔانظر: الجرح كالتعديؿ)(ٔ)
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 أكؿ كىك بالسير، عالمنا حجة ثبتنا حافظنا عالمنا فطيينا كاف(: ُ)الكاقدم كقاؿ
 أصحاب كاف كلطد المعدكديف، المدينة فطياء مف ككاف المغازم، صنؼ مف

 .(ِأىػ.) يسألكنو  اهلل رسكؿ
 .(ْأىػ.) مأمكننا ثبتنا عالمنا فطيينا الحديث كثير ثطة كاف :(ّ)سعد ابف كقاؿ
ا رجالن  ككاف ثطة، تابعي مدني :(ٓ)العجمي كقاؿ  مف شيء في يدخؿ لـ صالحن
 .(ٔأىػ.) الفتف مف

                                                           

 المػؤرخيف أقدـ مف الكاقدم المدني،  كاقد بف عمر بف محمد اهلل عبد الطاضي أبك ىك:(ُ)
 صػاحب عميػو، المتفػؽ ضػعفو مػف الػرغـ عمػى أكعيػة العمػـ كأحػد أشيرىـ كمف ـاإلسال في

كمػائتيف.)انظر: تػذكرة الحفػاظ  سػبع سػنة مػات كثالثػيف، مائػة سػنة بالمدينػة المغازم، كلػد
 (.ُٗ/ُ(، شذرات الذىب )ُْٗ(، طبطات الحفاظ )صِْٓ/ُ)

 (.َُُ/ٗكالنياية ) البداية(ِ)

 البصػرم مػكالىـ الياشػمي، منيػع بػف سػعد بػف اهلل محمػد عبػد أبك العالمة الحافظ ىك:(ّ)
 ، كتػكفي ببغػداد سػنة(ىػػُٖٔ)سنة الطبطات الكبرل، كلد كصاحب الكاقدم كاتب بغداد نزيؿ

 (، تيػػػػذيبْٔٔ/َُكمػػػػائتيف، كقيػػػػؿ: غيػػػػر ذلػػػػؾ.)انظر: سػػػػير أعػػػػالـ النػػػػبالء) ثالثػػػػيف
 (.ُِ/ُ)الذىب شذرات ،(ُٖٔص)الحفاظ طبطات ،(ُِٖ/ٗ)التيذيب

 (.ُٖٕ/ٓلطبطات الكبرل)ا(ْ)

 سنة الككفي، مكلده العجمي صالح بف اهلل عبد بف أحمد الحسف أبك الحافظ اإلماـ ىك:(ٓ)
ككتابو في الجرح كالتعديؿ ا قدكة مف المتطنيف، ا حافظن كاف إمامن  كمائة، كثمانيف اثنتيف سنة
تػاري   :كمػائتيف.)انظر كسػتيف إحػدل سػنة ، مػاتعمى سعة حفظو كقكة باعػو الطكيػؿ يدؿٌ 

 (.ِٔٔ/ّ)الذىب (، شذراتُٓ/ٕ(، الكافي بالكفيات)ِٗٔ/ٔاإلسالـ)

 (.ّّْ/ْ، سير أعالـ النبالء)ىػ(ُِٔت)جميالعلمحافظ  (ُّّتاري  الثطات)ص (ٔ)
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 كأقاـ كعمة، بنى مف امرأة بيا كتزكج مصر : قدـ(ُ)كقاؿ ابف يكنس المصرم
 .(ِ)فاضالن أىػ. فطيينا سنيف، ككاف سبع بمصر
 (.ْ)كعممائيـ أىػ. المدينة أىؿ أفاضؿ مف : كاف(ّ)حباف ابف كقاؿ

 كعمك جاللتو، عمى مجمع كىك مشيكرة، كثيرة : كمناقبو(ٓ)كقاؿ النككم

                                                           

 الصدفي األعمى عبد بف يكنس بف أحمد بف الرحمف سعيد عبد أبك المؤرخ ىك: الحافظ(ُ)
 الجػرح فػي كػالـ كلػو التػاري  فف في إمامنا كمائتيف، كاف كثمانيف إحدل سنة كلد المصرم،
 كأربعػػػػػيف سػػػػػبع سػػػػػنة بالعمػػػػػؿ، تػػػػػكفي كمعرفتػػػػػو بالرجػػػػػاؿ بصػػػػػره عمػػػػػى يػػػػػدؿ كالتعػػػػػديؿ

(، شػػػذرات ٓٔ/ُٖ(، الػػػكافي بالكفيػػػات) ِٗ/ّالحػػػديث) عممػػػاء كثالثمائػػػة.)انظر: طبطػػػات
 (.ِْٗ/ْالذىب )

 (.ُْٕ/ِتاري  ابف يكنس ) (ِ)

 البسػػتي، صػػػاحب التميمػػي حٌبػػاف بػػػف حػػاتـ محمػػد بػػكأ العاٌلمػػػة الحػػافظ ىػػك: اإلمػػاـ (ّ)
كمػػائتيف،  كسػػبعيف بضػػع سػػنة كلػػد كالثطػػات كغيرىػػا، األمصػػار عممػػاء كمشػػاىير الصػػحيح

 الشػػافعية (، طبطػػاتٖٗ/ّتػػذكرة الحفػػاظ ) :انظػػر)كثالثمائػػة. كخمسػػيف أربػػع كتػػكفي سػػنة
 شػذرات ،(ّٕٓص) الحفاظ ، طبطاتىػ(ُٕٕتتاج الديف السبكي) لمحافظ (ُُّ/ّالكبرل)
 (.ّْ/ُ)الذىب

 (.ُْٗ/ٓالثطات ) (ْ)

مػػرم  بػػف شػػرؼ بػػف يحيػػى زكريػػا أبػػك الػػديف محيػػي اإلسػػالـ شػػي  الحػػافظ ىػػك: اإلمػػاـ (ٓ)
 فػي مكلػده كالمغػة كغيرىػا، كالفطػو الحػديث النافعػة فػي التصػانيؼ صاحب، الشافعي النككم
 )انظر: تػػذكرةكسػػتمائة. كسػػبعيف سػػت كسػػتمائة، كتػػكفي سػػنة كثالثػػيف إحػػدل سػػنة المحػػـر
شػذرات , (ُّٓالحفػاظ )ص (، طبطػاتّٓٗ/ٖ) الكبػرل الشافعية (، طبطاتُْٕ/ْالحفاظ)
 (.ٓٓ/ُ)الذىب
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ُِِٔ 
 

 .(ُ)عممو أىػ. ككفكر مرتبتو،

 :  صربه ًػثادذو

 أني يعمـ اهلل: فطاؿ الطست في رجمو إلى نظر أباه أف عركة بف اهلل عبد عف
 . أعمـ كأنا قط، معصية إلى بيا مشيت ما

، يسرد أبي كاف: عركة بف ىشاـ كقاؿ  جعمكا ثـ صائـ، كىك كمات الصـك
ا يفطر، كقاؿ فمـ افطر: لو يطكلكف  برجمو الزبير بف عركة أصيب لما: أيضن
 لي كأبطيت كاحدا منيـ فأخذت سبعة بنكف لي كاف الميـ: قاؿ محمد، كبابنو
 لطد ابتميت فإف ثالثة، كأبطيت طرفا فأخذت أربعة أطراؼ لي ككاف ستة،

  (.ِ)أبطيت لطد أخذت كلئف عافيت،

َـّ  نظرا، اٍلميصحؼ ًفي يىٍكـ كؿ اٍلطيٍرآف يطرأ ربع ككىافى   تىركو فىمىا المٍَّيؿ ًبوً  يطـك ث
َـّ  قطعت لىٍيمىة ًإالَّ   .(ّ)اٍلميطبمىة المٍَّيمىة مف حزبو عاكد رجمو، ث

                                                           

 (.ِّّ/ُكالمغات ) األسماء تيذيب (ُ)

 (.ُُّٗ/ِ(، تاري  اإلسالـ )ِٔٔ-ِْٔ/َْانظر: تاري  دمشؽ )(ِ)

 (.ُٓٗ/ٓالثطات )(ّ)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِِٔ 
 

 :  ًفاذو

ت في سنة مكلده، اختمفت أقكاؿ أىؿ العمـ في سنة كفاة عركة  كما اختمف
 كتسعيف تسع أك خمس أك أربع أك إحدل أك اثنتيف أك ثالث فطيؿ: سنة

 كتسعيف، أربع سنة تكفى: الجميكر مائة، أك إحدل كمائة، كقاؿ سنة: كقيؿ
 .(ُ)فييا منيـ مات مف لكثرة الفطياء؛ سنة السنة ليذه يطاؿ ككاف

                                                           

، (ُٓٗ/ٓ)، الثطػات(ُْٓ/ِ)خيثمػة أبػي ابػف (، تػاري ُُٖ/ٓانظر: الطبطات الكبرل)(ُ)
 األعيػػػاف ، كفيػػػات(ِّّ/ُ)كالمغػػػات األسػػػماء (، تيػػػذيبِٖٔ-ِّٖ/َْتػػػاري  دمشػػػؽ)

 (، تيػػػػػػػػػػػذيبُُّٗ/ِ(، تػػػػػػػػػػػاري  اإلسػػػػػػػػػػػالـ)ِّ/َِالكمػػػػػػػػػػػاؿ) (، تيػػػػػػػػػػػذيبِٖٓ/ّ)
(، طبطػػات الحفػػاظ ِٗٓ/ِ(، التحفػػة المطيفػػة)ُّٔ/ِاألخيػػار) ، مغػػاني(ُْٖ/ٕ)التيػػذيب

 .(َّ)ص
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِّٔ 
 

 املطلة الثانِ
 ذرمجح الستري تن الؼٌام

 بف العكاـ بف : ىك الصحابي الجميؿ الحكارم الزبيرًكنْروامسو ًنسثو 
 اهلل ، ابف عبد األسدم، أبك كالب بف قصي بف العزم عبد بف أسد ابف خكيمد
 .(ُ)رضي اهلل عنيا -عبد المطمب بنت السيدة صفية  اهلل رسكؿ عمة

 .  النبي :ػن رًٍ 
 ميراف بف كميمكف حاـز أبي بف كقيس كاألحنؼ كعركة اهلل عبد ابناه :ًػنو
 . كغيرىـ مطعـ بف جبير بف كنافع

 ابف كىك الزبير أسمـ أبيو: عف عركة بف ىشاـ : قاؿإسالهو ًهناقثو 
 ابف كىك الزبير سنة، كقيؿ: أسمـ عشرة خمس سنة، كقيؿ: ابف عشرة ست
 .(ِ)عشرة ثماف ابف كىك كىاجر سنيف ثماف
لى الحبشة ًإلىى ىاجر ٍبد كبيف بينو  المَّو كؿرىسي  كآخى المدينة، كىاً   ٍبف المَّوً  عى

                                                           

، (ّْص) خيػػػاط بػػف خميفػػة طبطػػػات ،(ََُ/ّ) الكبػػرل الطبطػػات :ترجمتػػو فػػػي انظػػر(ُ)
ىػػػ(، ّْٔلمحػػافظ أبػػي عمػػر ابػػف عبػػد البػػر)ت (َُٓ/ِ) األصػػحاب معرفػػة فػػي االسػػتيعاب

 الحسػف عػز الػديف ابػف األثيػر يأبػلمحػافظ  (ٕٗ/ِ)الغابػة (، أسدِّّ/ُٖدمشؽ ) تاري 
 أعػػػالـ (، سػػػيرِٕٗ/ِاإلسػػػالـ ) ، تػػػاري (ُّٗ/ٗ)الكمػػػاؿ تيػػػذيب ،ىػػػػ(َّٔتالجػػػزرم )
 (ْٕٓ/ِ)الصػػحابة تمييػػز فػػي ، اإلصػػابة(ُُِ/ُْ) بالكفيػػات الػػكافي ،(ُْ/ُ) النػػبالء

 (.ُّٖ/ّ)التيذيب تيذيب ىػ(،ِٖٓلمحافظ ابف حجر العسطالني)ت

 (، تيػػذيبْٕٓ/ِ) (، اإلصػػابةٖٗ/ِالغابػػة) (، أسػػدَُٓ،ُُٓ/ِ) انظػػر: االسػػتيعاب(ِ)
 .(ُّٖ/ّ) التيذيب
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِْٔ 
 

 المَّوً  رىسيكؿ كآخى المدينة قدـ فمما بمكة، المياجريف بيف آخى لما مسعكد،
 .(ُ)كقش ٍبف سالمة ٍبف سممة كبيف بينو آخى كاألنصار المياجريف بيف
 (.ِ)اهلل  سبيؿ في سيفنا سؿ مف أكؿ كىك
 عمر كجعمو مصر، فتح كشيد ،  اهلل رسكؿ مع كميا كالمشاىد بدرنا كشيد
: كقاؿ بعده، لمخالفة ذكرىـ الذيف الشكرل أصحاب الستة في  الخطاب ٍبف
 .(ّ) راض عنيـ كىك  اهلل رسكؿ تكفي الذيف ىـ
 .(ْ) بالجنة ليـ المشيكد العشرة أحد كىك

 سبع أك ست كلو ست كثالثيف، سنة الجمؿ يـك الزبير : قيتؿاسرشياده
 . باتفاؽ المؤرخيف.(ٓ) البصرة ناحية السباع بكادم ، كقبره سنة كستكف

 
 
 

 

                                                           

 (.ٖٗ/ِالغابة) أسد(ُ)

 .(ْٖٓ/ِ) (،اإلصابةِٕٗ/ِ) اإلسالـ تاري (انظر: ِ)

 (.ُُِ/ُْبالكفيات) (، الكافيٗٗ/ِالغابة ) ، أسد(ُّٓ/ِ) االستيعاب(انظر: ّ)

 .(ْٕٓ/ِ) (، اإلصابةٗٗ/ِالغابة) أسد(انظر: ْ)

 (، الػػػػػػػػػػػػكافيََُ/ِ(، أسػػػػػػػػػػػػد الغابػػػػػػػػػػػػة )ُٓٓ،ُٔٓ/ِانظػػػػػػػػػػػػر: االسػػػػػػػػػػػػتيعاب )(ٓ)
 (.ُّٗ/ّ) التيذيب تيذيب ،(َْٔ/ِ) (، اإلصابةُِِ/ُْبالكفيات)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٔٓ 
 

 املثذث الثانِ
 هن أتْو تني املثثرني ًالنافني. مساع ػرًج تن الستري

 املطلة األًل
 هن ّرٍ مساع ػرًج هن أتْو:

: هن صرح تسواع ػرًج هن أتْو  :أًًلا
صرح جماعة مف العمماء كالمحدثيف بسماع عركة المباشر مف أبيو دكف 

 كتيؾ أقكاليـ:كقد رتبتيـ حسب كفياتيـ طة أخيو عبد اهلل، كاس
 .(ِ)أباه .. أىػ. سمع : -رحمو اهلل-(ُ)قاؿ اإلماـ البخارم
 .(ْ).. .. أىػ. أباه سمع : -رحمو اهلل-(ّ)كقاؿ اإلماـ مسمـ

 
                                                           

مػاـ الحفػاظ أبػك عبػد اهلل محمػد بػف إسػماعيؿ بػف إبػراىيـ بػف المغيػرة بػف ىك: (ُ) شػي  اإلسػالـ كا 
 ،مكلػده فػي شػكاؿ سػنة أربػع كتسػعيف كمائػة، بردزبو الجعفي البخارم صاحب الصحيح كالتصانيؼ

يػو شػعرة، مػات ليمػة صنؼ كحدث كما فػي كج، كمائتيف ا كرحؿ مع أمو كأخيو سنة عشرنشأ يتيمن 
(، تػػػػذكرة ٕٔ/ُ)انظر: تيػػػػذيب األسػػػػماء كالمغػػػػات )عيػػػػد الفطػػػػر سػػػػنة سػػػػت كخمسػػػػيف كمػػػػائتيف.

 (.ِْ/ُ(، شذرات الذىب)ِِٓ(، طبطات الحفاظ)صَُْ/ِالحفاظ)

 .(ُّ/ٕالتاري  الكبير لمبخارم )(ِ)

بكرم الطشيرم النيسػا مـأبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسالحجة  اإلماـ الحافظ ىك:(ّ)
مػػات سػػنة إحػػدل كسػػتيف  ،صػػاحب الصػػحيح، رحػػؿ إلػػى الحجػػاز كالعػػراؽ كالشػػاـ كمصػػر

 (، طبطػػػات الحفػػػاظُِٓ/ِ) تػػػذكرة الحفػػػاظ(، ُْٗ/ٓكفيػػػاف األعيػػػاف))انظػػػر:  .كمػػػائتيف
 . (ِْٔ)ص

 .(ِّْ/َْ) دمشؽ ىػ(، كانظر: تاري ُِٔ( لإلماـ مسمـ)تْْٕ/ُكاألسماء) الكنى(ْ)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٔٔ 
 

 .(ِ)الزبير.. أىػ. أباه سمع: -رحمو اهلل-(ُ)كقاؿ أبك نصر الكالباذم
 . (ْ)أباه.. أىػ. سمع: -رحمو اهلل-(ّ)الحاكـ أحمد كقاؿ أبك

 .(ٔ)أباه... أىػ.: سمع : -رحمو اهلل-(ٓ)كقاؿ ابف منده

                                                           

ر أحمد بف محمد بف الحسػيف الكالبػاذم: ككالبػاذ محمػة مػف الحافظ اإلماـ أبك نصىك: (ُ)
ركل عنػػو جعفػػر بػػف محمػػد المسػػتغفرم،  ،، كلػػد فػػي سػػنة ثػػالث كعشػػريف كثالثمائػػةلبخػػار 

كقػػػػاؿ: ىػػػػك أحفػػػػظ مػػػػف كػػػػاف بمػػػػا كراء النيػػػػر فػػػػي زمانػػػػو، مػػػػات سػػػػنة ثمػػػػافو كسػػػػبعيف 
شػػػػػذرات  (،ْٗ/ُٕ) سػػػػػير أعػػػػػالـ النػػػػػبالء(، ُْٓ/ّ.)انظر: تػػػػػذكرة الحفػػػػػاظ)كثالثمائػػػػػة

 (.ُْٓ/ْالذىب

 .(ِّْ/َْ) دمشؽ (، كانظر: تاري ُٖٓ/ِرجاؿ صحيح البخارم)(ِ)

أحمػػد محمػػد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف إسػػحاؽ الحػػاكـ  اإلمػػاـ الحػػافظ الجيبػػذ أبػػكىػػك: (ّ)
قػاؿ الحػاكـ: ىػك إمػاـ ، كلػد فػي حػدكد سػنة تسػعيف كمػائتيف، أك قبميػا، النيسػابكرمالكبير 

التصػػنيؼ، مطػػدـ فػػي معرفػػة شػػركط الصػػحيح كاألسػػامي عصػػره فػػي ىػػذه الصػػنعة، كثيػػر 
، (َّٕ/ُٔتػػػكفي سػػػنة ثمػػػاف كسػػػبعيف كثالثمائػػػة.)انظر: سػػػير أعػػػالـ النػػػبالء ) ،كالكنػػػى

 (.ُْٓ/ْشذرات الذىب

 .(ِّْ/َْ) دمشؽ تاري (ْ)

األصػػبياني،  دهبػػف منػػاالحػػافظ أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف محمػػد  اإلمػػاـ ىػػك:(ٓ)
، رطػٌكؼ الػٌدنيا كجمػع ككتػب مػا ال ينحصػ، أك بعػدىا، قَُّسػنةصاحب التصانيؼ، كلػد 

طبطػػات .)انظر: سػػنة خمػػس كتسػػعيف كثالثمائػػة مػػاتكسػػمع مػػف ألػػؼ كسػػبعمائة شػػي ، 
(، شػذرات ِٖ/ُٕ، سير أعالـ النبالء)ىػ(ِٔٓتابف أبي يعمى )( لإلماـ ُٕٔ/ِ)الحنابمة
 (.َْٓ/ْالذىب )

 ىػ(.ّٓٗحافظ أبي عبد اهلل ابف منده)ت( لمّْٔكاأللطاب)ص الكنى في الباب فتح (ٔ)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٕٔ 
 

 .(ِ).أباه.. .. أىػ سمع : -رحمو اهلل-(ُكقاؿ ابف األثير)
 .(ّأباه... .. أىػ) سمع : -رحمو اهلل-كقاؿ النككم

 عنو كحديثو الزبير أباه عركة سمع: -رحمو اهلل-(ْكقاؿ ابف التركماني)
 .(ٓ... أىػ) مكاضع في البخارم صحيح في مخرج

  يسير بشيء أبيو عف حدث: -رحمو اهلل-(ٔ)كقاؿ الذىبي

                                                           

 بػف محمد بف محمد بف المبارؾ الديف مجد السعادات الطاضي أبك المحدث العالمة: ىك(ُ)
رم، كلد ابف األثير الكريـ  عبد زى في غريب  النياية، صنؼ سنة أربع كأربعيف كخمسمائةالجى

.)انظر: تػػاري  كغيػػر ذلػػؾ، تػػكفي سػػنة سػػت كسػػتمائة، كجػػامع األصػػكؿ، الحػػديث كاألثػػر
 (.ِْ/ٕ)الذىب (، شذراتْٖٖ/ُِ(، سير أعالـ النبالء)ُْٔ/ُّاإلسالـ)

 (.َُٕ/ُِالرسكؿ) أحاديث في األصكؿ جامع (ِ)

 (.ُّّ/ُكالمغات ) األسماء تيذيب (ّ)

المػارديني  مصطفى بف إبراىيـ بف عثماف بف أبك العباس أحمد الٌديف تاج ىك: الطاضي(ْ)
 إحػػػدل سػػػنة الحجػػػة ذم فػػػي بالطػػػاىرة الحنفػػػي، كلػػػد التركمػػػاني بػػػابف المػػػارديني المعػػػركؼ

 الفطػو كالحػديث كغيرىمػا فػي كصػٌنؼ كأفتى، كدرس العمـك بأنكاع كاشتغؿ كستمائة كثمانيف
( شػػػػػذرات ُُِ/ٕكسػػػػػبعمائة.)انظر: الػػػػػكافي بالكفيػػػػػات )تػػػػػكفي سػػػػػنة أربػػػػػع كأربعػػػػػيف ، 

 (.ِّْ/ٖالذىب)

 ( دار الفكر.ِّٕ/ِماني)الجكىر النطي عمى سنف البييطي لمحافظ ابف الترك (ٓ)

أبك عبػد اهلل شػمس الػديف محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف  ماـ العالمة الحافظاإل ىك: (ٔ)
رحػػؿ فػػي  ،كلػػد سػػنة ثػػالث كسػػبعيف كسػػتمائة، صػػاحب التصػػنيفات المفيػػدة، قايمػػاز الػػذىبي
.)انظر: تػكفي سػنة ثمػاف كأربعػيف كسػبعمائة بدمشػؽ إلى الكثير مػف البمػداف،طمب الحديث 

 (.ُٔ/ُ(، شذرات الذىب )ُِٓ(، طبطات الحفاظ )صُُْ/ِكافي بالكفيات )ال
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٖٔ 
 

 .(ُ)لصغره ..أىػ

 عركة حج: الحجاج بف لمسمـ" التمييز" كفي: -رحمو اهلل-(ِ)كقاؿ ميغمطام
 في كذكر الصحابة، مف دكنيما فمف الزبير أبيو عف كحفظ عثماف، مع

 .(ّ)أىػ. .. أبيو مع ثـ أخيو مع حجو صحيحو

نما أخرجو البخارم بالكجييف عمى  :-رحمو اهلل-كقاؿ الحافظ ابف حجر كا 
 .(ْ)أبيو.. أىػ مف سماعو صح ألف عركة االحتماؿ

 .(ٔ)أىػ  ... أباه سمع : -رحمو اهلل-(ٓ) كقاؿ أبك محمد الطيب الحضرمي

                                                           

 (.ُِْ/ْالنبالء ) سير أعالـ (ُ)

كلػد سػنة تسػع ، غمطػام بػف قمػيج بػف عبػد اهلل الحنفػيمي  اإلماـ الحافظ عالء الػديف ىك:(ِ)
. مػات سػنة اثنتػيف كسػتيف كسػبعمائة، ا باألنساب معرفة جيدةكاف عارفن ، كثمانيف كستمائة

 (.ّّٕ/ٖ(، شذرات الذىب )ّٖٓانظر: طبطات الحفاظ )ص)

 (.ِِٔ/ٗ) الكماؿ تيذيب إكماؿ(ّ)

 (.َّٔىدم السارم)ص(ْ)

 بػف اهلل عبػد الػديف العالمػة المحػدث الطاضػي أبػك محمػد الطيػب بػف عفيػؼ ىك: اإلمػاـ(ٓ)
تفػػٌنف فػػي العمػػـك كبػػرع كثمانمائػػة،  سػػبعيف ابػػف مخرمػػة الحضػػرمي، كلػػد بعػػدف سػػنة أحمػػد
ػػػ ار لمفتػػػكل كاألشػػػغاؿ، ككػػػاف مػػػف أصػػػٌح النػػاس ذىننػػػكتصػػدٌ  ا كأذكػػػاىـ قريحػػػة كأقػػػربيـ فيمن

 أخبػػار عػػف السػػافر كتسػػعمائة. )انظػػر: النػػكر كأربعػػيف سػػبع ، تػػكفي سػػنةاكأحسػػنيـ تدريسنػػ
كس)يػػمحلمعالمػػة  (َِْالعاشػػر)ص الطػػرف ، شػػذرات الػػذىب ىػػػ(َُّٖتي الػػديف العىٍيػػدىري

(َُ/ِّٖ.) 
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٔٗ 
 

 .(ُ)أىػ
 .(ّ)كالده .. أىػ عف كحفظ : -رحمو اهلل-(ِ)كقاؿ ابف العماد

ا: هن صرح ترًاّح ػرًج ػن أتْوث
ا
 : انْ

صرح جماعة مف العمماء كالمحدثيف بركاية عركة عف أبيو دكف كاسطة أخيو 
 عبد اهلل كغيره ، كقد رتبتيـ حسب كفياتيـ كتيؾ أقكاليـ:

 .(ْ)أبيو .. أىػ عف عركة ركل كقد : -رحمو اهلل- قاؿ الكاقدم
 .(ُ)أباه.. أىػ رألعف أبيو:  -رحمو اهلل-(ٓ)كقاؿ ابف أبي حاتـ 

                                                           

 (.ِْٗ/ُالدىر) أعياف كفيات في النحر قالدة(ُ)

 الدمشػطي محمػد بػف أحمػد بػف الحػيٌ  عبػد الفالح أبك  المؤٌرخ األديب الفطيو ىك: اإلماـ(ِ)
 كثمػانيف تسػع كألػؼ، كمػات سػنة كثالثػيف اثنتػيف الحنبمػي، كلػد سػنةابف العمػاد  الصالحي

 (.َُٕ/ٓالمؤلفيف ) (، معجـَِٗ/ّالمكرمة.)انظر: األعالـ) مكة في كألؼ

 (.ّّٕ/ُ) الذىب شذرات (ّ)

 (.ِِْ/ٗ) الكماؿ تيذيب (، إكماؿُٕٗ/ٓالطبطات الكبرل )(ْ)

اإلماـ الحافظ الناقد أبك محمد عبد الرحمف ابف الحافظ الكبير أبي حاتـ محمد بف  ىك: (ٓ)
أخػذ عمػـ أبيػو  ،مػائتيفك كلػد سػنة أربعػيف ، بف إدريس بف المنػذر التميمػي الحنظمػي الػرازم

العمـك كمعرفة الرجاؿ كالحديث الصحيح مػف السػطيـ، مػات سػنة  ا فيكأبي زرعة، ككاف بحرن 
 يأبػ( لمحػافظ ّٖٔ/ِ)اإلرشػاد فػي معرفػة عممػاء الحػديث.)انظر: سبع كعشريف كثالثمائػة

 (.ُّٓ/ُٖ(، الكافي بالكفيات )ّْ/ّ، تذكرة الحفاظ )ىػ(ْْٔت) يعمى الخميمي
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

َِِٕ 
 

 .(ّ)كأبيو.. أىػ عائشة عف يركم: -رحمو اهلل-(ِ)كقاؿ ابف حباف
 ، أم: ركل عف أبيو.(ٓ)الزبير... أىػ أىًبيو عىف :-رحمو اهلل-(ْ)كقاؿ الباجي

 .(ُ)أبيو الزبير.. أىػ عف ركل: -رحمو اهلل-(ٔ)كقاؿ ابف عساكر

                                                           

الػػكجييف السػػماع كعدمػػو،  (. كمػػا أف قكلػػو "رأل أبػػاه" يحتمػػؿّٓٗ/ٔكالتعػػديؿ) الجػػرح(ُ)
 (ُْٗص) لكف لـ يذكره في المراسيؿ فػيمف أرسػؿ عػف أبيػو، كاهلل أعمػـ. )انظػر: المراسػيؿ

 ىػ(.ِّٕالرازم)ت ابف أبي حاتـلمحافظ 

صػػاحب ، الحػػافظ العالمػػة أبػػك حػػاتـ محمػػد بػػف حبػػاف بػػف أحمػػد التميمػػي البسػػتي ىػػك: (ِ)
ػكػاف مػ، ك كلد سػنة بضػع كسػبعيف كمػائتيف ،التصانيؼ ا ف فطيػاء الػديف كحفػاظ اآلثػار عالمن

ػػػػكػػػػاف ثطػػػػة نبػػػػيالن ، ك بػػػػالنجـك كالطػػػػب كفنػػػػكف العمػػػػـ مػػػػات سػػػػنة أربػػػػع كخمسػػػػيف ، ا فيمن
(، الػػػكافي ٖٗ/ّتػػػذكرة الحفػػػاظ )(، ُُّ/ّطبطػػػات عممػػػاء الحػػػديث ) .)انظر: كثالثمائػػػة
 .ّٔ/ِبالكفيات )

 ىػ(.ّْٓ( لمحافظ ابف حباف)تُْٗ/ٓالثطات)(ّ)

البػاجي  أيػكب بػف سػعد بػف خمػؼ بػف الفطيو األصكلي أبػك الكليػد سػميماف ىك: اإلماـ الطاضي(ْ)
 كسػػػبعيف أربػػػع كالفطػػػو، تػػػكفي سػػػنة كالتفسػػػير الحػػػديث فػػػي كأربعمائػػػة، كبػػػرع ثػػػالث سػػػنة كلػػػد

(، طبطػػات الحفػػاظ ِِٗ/ُٓ(، الػػكافي بالكفيػػات)ّٔٓ/ُٖكأربعمائػػة.)انظر: سػػير أعػػالـ النػػبالء)
 (.ِٓ)ص

( لإلمػاـ أبػي ََُِ/ّ) لػو البخػارم فػي الجػامع الصػحيح لمػف خػرج كالتجػريح التعديؿ(ٓ)
 ىػ(.ْْٕالكليد الباجي)ت

الحافظ الكبير أبك الطاسـ ثطة الديف عمي بػف الحسػف بػف ىبػة اهلل بػف عبػد اهلل ابػف ىك: اإلماـ (ٔ)
عدة شيكخو ألػؼ كثالثمائػة شػي  , كلد في مستيؿ سنة تسع كتسعيف كأربعمائة عساكر الدمشطي،

 ،كصنؼ التصانيؼ المفيدة، كلـ يكف في زمانو أحفظ كال أعرؼ بالرجاؿ منػو، ة كنيؼكثمانكف امرأ
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ُِِٕ 
 

 .(ّ)أىػ.  أبيو.. عف ركل :-رحمو اهلل-(ِ)كقاؿ ابف المستكفي
 .(ٓ)يسيرنا.. أىػ.  أبيو عف ركل :-رحمو اهلل-(ْ)كقاؿ ابف عبد اليادم

 .(ٔ)الزبير.. أىػ.  أبيو: عف ركل : -رحمو اهلل-كقاؿ الذىبي

                                                           

(، ّٖ/ْتػذكرة الحفػاظ )(، ّْٗ/ُِتػاري  اإلسػالـ )مات سنة إحدل كسػبعيف كخمسػمائة.)انظر: 
 (.ّْ/ُ، شذرات الذىب )(ْٕٓطبطات الحفاظ )ص

  (.ِِْ/َْتاري  دمشؽ )(ُ)

بػف المسػتكفي المبػارؾ بػف أحمػد بػف اأبػك البركػات شػرؼ الػٌديف ىك: العالمػة المحػدث  (ِ)
، كلػد سػنة أربػع كسػتيف كخمسػمائة، كزيػر إربػؿ كفاضػميا كمؤرخيػا  ،ربمػيأبي البركػات اإل 

ا بالحػديث كعمكمػو كأسػماء ككػاف عارفنػ ،ا جميػؿ الطػدر كثيػر التكاضػع كاسػع الكػـركاف رئيسنػ
كفي سػنة سػبع كثالثػيف تػ ،لطػكافيا في النحك كالمغة كالعركض كارجالو كما يتعمؽ بو، ماىرن 

شػػذرات الػػذىب  ( ،ِٓٓ/ُْتػػاري  اإلسػػالـ )(، ُْٕ/ْكفيػػات األعيػػاف)انظػػر: ) .كسػػتمائة
(ٕ/ِّٔ.) 

 (.َُْ/ِإربؿ ) تاري (ّ)

الحػػافظ الفطيػػو شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد اليػػادم بػػف  حػػداإلمػػاـ األك ىػػك: (ْ)
كػاف  ,ي رجػب سػنة خمػس كسػبعمائةكلػد فػ، بف محمد بف قدامة المطدسي الحنبميايكسؼ 
 فػي العمػؿ ككػاف جػبالن  ر،ا حصؿ مف العمػـك مػا ال يبمغػو الشػيكخ كال الكبػاا عالمة ناقدن حافظن 

الػػػكافي  ا مػػػات سػػػنة أربػػػع كأربعػػػيف كسػػػبعمائة.)انظر:كالطػػػرؽ كالرجػػػاؿ حسػػػف الفيػػػـ جػػػدن 
بػػػػف ( لمحػػػػافظ أُ/ٓ)الكامنػػػػة فػػػػي أعيػػػػاف المائػػػػة الثامنػػػػة (، الػػػػدررُُّ/ِبالكفيػػػػات)
 (.ِْٓ/ٖشذرات الذىب )، (ِْٓطبطات الحفاظ )ص ىػ(،ِٖٓحجر)ت

 (.ُِٓ/ُالحديث) عمماء طبطات(ٓ)

 (.ُُّٗ/ِتاري  اإلسالـ )(ٔ)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِِٕ 
 

 .(ُ)يسيرنا.. أىػ. أبيو عف كقاؿ: ركل
 

 .(ّ)أبيو.. أىػ.  عف ركل : -رحمو اهلل-(ِ)كقاؿ الصفدم

 .(ٓالعبادلة. أىػ) كعف أبيو عف ركل: -رحمو اهلل-(ْ)كقاؿ ابف كثير

 .(ٔ).. أىػ أبيو عف ركل : -رحمو اهلل-كقاؿ ابف حجر

 .(ُ)أبيو.. أىػ عف ركل: -رحمو اهلل-(ٕ)كقاؿ السخاكم

                                                           

 (.َٓ/ُالحفاظ ) تذكرة (ُ)

كلد سنة  ،األديب صالح الديف أبك الصفاء خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدماإلماـ العمـ  ىك:(ِ)
طمػب العمػـ كشػارؾ فػي الفضػائؿ كسػاد فػي الرسػائؿ كقػرأ الحػديث  ،ست أك سبع كتسػعيف كسػتمائة

طبطػػات الشػػافعية .)انظر: أربػػع كسػػتيف كسػػبعمائة مػػات بدمشػػؽ فػػي شػػكاؿ سػػنة، كجمػػع كصػػنؼ
 (.ْٔ/ُشذرات الذىب ) ،(َِٕ/ِ، الدرر الكامنة )(ٓ/َُالكبرل)

 (.ُّٔ/ُٗبالكفيات ) الكافي(ّ)

إسماعيؿ بف عمػر بػف  أبك الفداء عماد الديف ؤٌرخ الكبيرالمفٌسر المالفطيو اإلماـ الحافظ ىك:  (ْ)
 كيحفػظ جممػة صػالحة ،لو تصانيؼ مفيدة ،بف كثير الطرشي الدمشطي، كلد سنة سبعمائة أك بعدىا

المعجػـ المخػػتص )انظر: ىػػ.ْٕٕمػػات فػي شػعباف سػنة ، كالرجػاؿ كأحػكاليـ مػف المتػكف كالتفسػير
( لمحػافظ ُُُ/ُ)طبطػات المفسػريف  ىػػ(،ْٖٕ( لمحافظ شمس الديف الذىبي)تْٕبالمحدثيف)ص

 (.ْْٓ/ُالدرر الكامنة )، ىػ(ْٓٗتشمس الديف الداككدم)

 (.َُُ/ٗالبداية كالنياية )(ٓ)

 (.َُٖ/ٕتيذيب التيذيب ) (ٔ)

بػف اأبك الخير محمد بف عبد الرحمف بػف محمػد شمس الديف اإلماـ الحافظ المؤٌرخ الكبير ىك: (ٕ)
كلػد فػي الطػاىرة سػنة إحػدل كثالثػيف ، صػنفات المفيػدة النافعػةصػاحب الم بف أبي بكػر الٌسػخاكم،ا
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِّٕ 
 

 
 .(ّ)أىًبيو... أىػ عىف ركل: -رحمو اهلل-(ِ)كقاؿ السيكطي

: قكليـ: ركل عف أبيو تحمؿ في الغالب عمى الركاية بدكف كاسطة، قلد
، كىي في الكقت ركل عف أبيو يسيرناذلؾ قكؿ الحافظ الذىبي:  كيدلؾ عمى

ذاتو تدلنا عمى سماع عركة مف أبيو، إذ بعض الحفاظ يستعيض بمفظ "ركل 
 عف" دكف لفظ "سمع مف" كاهلل أعمـ.

                                                           

مػات فػي المدينػة المنػكرة . كقد رحؿ إلى عػدد كبيػر مػف األمصػار فػي سػبيؿ طمػب العمػـ كثمانمائة،
 (.ُْٗ/ٔ(، األعالـ)ٕٔ/ُ.)انظر: شذرات الذىب)سنة اثنتيف كتسعمائة

 (.ِٖٓ/ِالتحفة المطيفة)(ُ)

بػػك الفضػػؿ عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر بػػف محمػػد الخضػػيرم الحػػافظ جػػالؿ الػػٌديف أىػػك:  (ِ)
نشػأ و كلػد سػنة تسػع كأربعػيف كثمانمائػة،، الٌسيكطي الشافعي، صاحب المؤلفات الفائطة النافعة

ػػ ا ا كسػػندن ا كمتننػػ كغريبنػػككػػاف أعمػػـ أىػػؿ زمانػػو بعمػػـ الحػػديث كفنكنػػو رجػػاالن  ،افػػي الطػػاىرة يتيمن
(، ْٕ/َُ)انظر: شػػذرات الػػذىب)عشػػرة كتسػػعمائة.سػػنة إحػػدل  مػػات ا لألحكػػاـ منػػو،كاسػػتنباطن 
 (.َُّ/ّاألعالـ)

 (.ُِالمكطأ)ص برجاؿ المبطأ إسعاؼ(ّ)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِْٕ 
 

 املطلة الثانِ
 هن نفَ مساع ػرًج هن أتْو

تطدـ فيما سبؽ ذكر مف صحح سماع كركاية عركة عف أبيو، كسأذكر في 
 ىذا المطمب مف نفى سماعو مف أبيو مرتبنا ليـ حسب كفياتيـ.

شيئنا  الزبير مف يسمع لـ الزبير بف عركة :-رحمو اهلل-(ُ)خراش قاؿ ابف
 .سماعو مف أبيو. فيذه العبارة فييا تأكيد منو عمى نفي (ِ)أىػ

 .(ْ).. أىػ. أبيو مف سماعو يصح ال: -رحمو اهلل-(ّ)الدارقطني كقاؿ
 نفى صحة السماع كليس مطمؽ السماع، كاهلل أعمـ. ارقطنيالدفاإلماـ 

                                                           

المػػركزم  أبػػك محمػػد عبػػد الػػٌرحمف بػػف يكسػػؼ بػػف سػػعيد بػػف خػػراشىػػك: اإلمػػاـ الحػػافظ الناقػػد (ُ)
 كػػاف مػػف المعػػدكديف المػػذككريف، ك كػػاف أحػػد الرحػػاليف فػػي الحػديث إلػػى األمصػػار األصػؿ البغػػدادم،

تػػػػػػاري  كمػػػػػػائتيف.)انظر:  تػػػػػػكفي سػػػػػػنة ثػػػػػػالث كثمػػػػػػانيف ،بػػػػػػالحفظ كالفيػػػػػػـ بالحػػػػػػديث كالرجػػػػػػاؿ
تػػاري  اإلسػػالـ (، َِْ/ِ(، طبطػػات عممػػاء الحػػديث)َُٕ/ّٔ(، تػػاري  دمشػػؽ)ُٕٓ/ُُبغػػداد)

 (.ّْٓ/ّشذرات الذىب )(، َُّطبطات الحفاظ)ص، (ّٕٕ/ٔ)

 .(ِْٖ/َْ) دمشؽ تاري  (ِ)

أبك الحسف عمي بػف عمػر بػف أحمػد بػف ميػدم    اإلسالـاإلماـ الحافظ الكبير شيىك: (ّ)
ككػاف ، كثالثمائػة أكسػت مكلده سنة خمس النافعة، صاحب المصنفات ,البغدادم يالٌدارقطن

مػػاـ كقتػػو انتيػػى إليػػو عمػػـ األثػػر كالمعرفػػة بعمػػؿ  فريػػد عصػػره كقريػػع دىػػره كنسػػيج كحػػده كا 
تػكفي سػنة  ،سػكل عمػـ الحػديث كاالضػطالع بعمػـك.. الحديث كأسماء الرجاؿ كأحػكاؿ الػركاة

(، ِٕٗ/ّ(، كفيػػػات األعيػػػاف)ْٕٖ/ُّ)انظػػػر: تػػػاري  بغػػػداد).خمػػػس كثمػػػانيف كثالثمائػػػة
 (.ِْٓ/ْ(، شذرات الذىب )ُِّ/ّالحفاظ) تذكرة(، ُّٖ/ّطبطات عمماء الحديث)

 (.ُٖٓ/ٕتيذيب التيذيب ) (ْ)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٕٓ 
 

 إنما ركاياتو شيئنا، أبيو مف يسمع لـ عركة :-رحمو اهلل-(ُ)كقاؿ الحاكـ
أبيو؟ ،ثـ ذكر  عف اهلل عبد أخيو عف ىي إنما عنو الصحيح المخرجة في

 عمى كاف الذم الشىعر أبيؾ ؟ قاؿ: عف تحفظ ما لعركة قمت الزىرم: قكؿ
 .(ِ)عاتطيو
، مدلالن عمى صحة مف أبيو عركة عمى نفي سماعاإلماـ الحاكـ أكد فطد 

كالمو بالدليؿ مع أنو قد خالؼ ذلؾ في المستدرؾ كصحح ركاية عركة عف 
 .(ّ)كالتي صرح الزىرم بسماع عركة مف أبيو أبيو الزبير

ف نظر، أبيو مف عركة سماع في: -رحمو اهلل-(ْ)الطيـ ابف كقاؿ  قد كاف كا 
                                                           

هلل بػػف محمػػد بػػف الحػػافظ الكبيػػر إمػػاـ المحػػدثيف، أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد ا ىػػك:(ُ)
كلػػد سػػنة  ،حمدكيػػو الضػػبي الحػػاكـ النيسػػابكرم، المعػػركؼ بػػابف البيػػع صػػاحب التصػػانيؼ

طمب الحديث مف الصغر باعتناء أبيو كخالو، كسمع بالبالد مػف  ،كعشريف كثالثمائة إحدل
(، كفيػات َٗٓ/ّتكفي سنة خمس كأربعمائة.)انظر: تػاري  بغػداد) ،ألفي شي  أك نحك ذلؾ

(، شػػػذرات ٖٗ/ٗ(، تػػػاري  اإلسػػػالـ )ِّٕ/ّطبطػػػات عممػػػاء الحػػػديث) (،َِٖ/ْ)األعيػػػاف
 (. ّّ/ٓالذىب )

 لإلمػػاـ الػػركاة أحػػكاؿ عػػف البغػػدادييف أسػػئمة مػػع) السػػجزم عمػػي بػػف مسػػعكد  سػػؤاالت (ِ)
 تيػػذيب (، إكمػػاؿُّْ)ص(النيسػػابكرم الحػػاكـ اهلل عبػػد بػػف محمػػد اهلل عبػػد أبػػي الحػػافظ
 (.ِِٔ/ٗ) الكماؿ

عبػػػػػػػداهلل  يأبػػػػػػػ( لمحػػػػػػػافظ ِْٕٕحُِ/ّ)درؾ عمػػػػػػػى الصػػػػػػػحيحيفالمسػػػػػػػت انظػػػػػػػر:(ّ)
 ىػ(.َْٓ)تالحاكـ

الفطيو األصكلي المتكمـ شمس الٌديف أبك عبد اهلل محمػد  العاٌلمة المجتيد المفٌسر الٌنحكمٌ  ىك: (ْ)
== ، صاحب التصانيؼ النافعة، بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الحنبمي، الشيير بابف قيـ الجكزية
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٕٔ 
 

 . (ُ)أىػرآه 
ألبيو مع  التشكيؾ في  عركةفي ىذه العبارة برؤية  ابف الطيـ فطد جـز العالمة
 سماعو منو.

كىك منططع  عف حديث سطيا الزبير اآلتي بعد: -رحمو اهلل-كقاؿ ابف كثير
 .(ِ)منو.. أىػ يسمع لـ بيف عركة كبيف أبيو الزبير

 لعدـ سماع زبيرفطد حكـ الحافظ ابف كثير باالنططاع في حديث سطيا ال
في الحديث كىك عبد  أبيوأبيو بدعكل كجكد الكاسطة بينو كبيف ك  مف عركة

 مع تصحيحو لمكلده سنة ثالث كعشريف.   -رضي اهلل عنيما -اهلل بف الزبير
 .(ْ)مرسؿ. أىػ. أبيو عف قيؿ: عركة: -رحمو اهلل-(ّ)كقاؿ الخزرجي

و ألحد مف العمماء، كلـ ىكذا نطؿ الحافظ الخزرجي ىذا الطكؿ دكف أف ينسب
 ، كاهلل أعمـ. -مف خالؿ ما طالعت -أر مف نطؿ ذلؾ غيره 

 

                                                           

سػػػنة إحػػػدل كخمسػػػيف  تػػػكفي ،ل كتسػػػعيف كسػػػتمائة، تفػػػٌنف فػػػي عمػػػـك اإلسػػػالـكلػػػد سػػػنة إحػػػد==
(، طبطػػػػػات المفسػػػػػريف ُّٕ/ٓالػػػػػدرر الكامنػػػػػة)(، ُٓٗ/ِالػػػػػكافي بالكفيػػػػػات) :كسػػػػػبعمائة.)انظر

 .(ُّْ/ِ،البدر الطالع)(ِٕٖ/ٖ، شذرات الذىب )(ّٗ/ِلمداكدم)

 .ىػ(ُٕٓتطيـ )الابف  (، لإلماـْْْ/ّ)زاد المعاد في ىدم خير العباد (ُ)

 .ىػ(ْٕٕتبف كثير )االفداء  يأبلمحافظ    (َّٕ/ِالعظيـ) الطرآف تفسير(ِ)

أحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف أبػػي الخيػػر بػػف عبػػد العمػػيـ الخزرجػػي  صػػفي الػػديفىػك: العالمػػة (ّ)
 (.َُٔ/ُ، تكفي بعد سنة ثالث كعشريف كتسعمائة.)األعالـاألنصارم الساعدم

 (.ِٓٔالكماؿ)ص تيذيب تذىيب خالصة(ْ)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٕٕ 
 

 املطلة الثالث
 هناقشح األقٌال ًالرتجْخ

كىى مسألة ميمة يترتب عمييا  -رحمو اهلل –تطدـ االختالؼ في ميالد عركة 
 صحة سماعو مف أبيو أك عدـ صحة سماعو منو.

 االختالؼ في سنة مكلده، فطيؿ: كلد فطد نطؿ الحافظاف الذىبي كالسخاكم 
 ثالث سنة كلد(: ِ)خميفة ، كقاؿ(ُ)مصعب قالو كعشريف، تسع سنة

: قاؿ أبيو عف عركة، بف ىشاـ قكؿ كيطكيو بنسبو، أخبر كعشريف، كمصعب
:ني(رىقِّصي )يي كىافى يينىطِّزيًني الزبير أبي أف أذكر يىطيٍكؿي  ، كى

دٍِّيًؽ . لىًد الصِّ ًتٍيؽً ميبىارىؾه ًمٍف كى  .. أىٍبيىضي ًمٍف آًؿ أىًبي عى
  .ألذُّهي كىمىا أىلذُّ ًريطي

                                                           

الزبيػػرم، ، أبػػك عبػػد اهلل مصػػعب بػػف عبػػد اهلل بػػف مصػػعب األسػػدم العالمػػة اإلمػػاـ ىػػك:(ُ)
سػػػػنة سػػػػت كثالثػػػػيف  ، تػػػػكفيككػػػػاف ثطػػػػة، كػػػػاف نٌسػػػػابة قػػػػريش ،المػػػػدني، نزيػػػػؿ بغػػػػداد

(، شػػػػػذرات َّ/ُُ)سػػػػػير أعػػػػػالـ النػػػػػبالء(، ّْْ/ٕ.)انظر: الطبطػػػػػات الكبػػػػػرل)كمػػػػػائتيف
 (.ُٕٔ/ّالذىب)

ك خميفة بف خياط بف أبي ىبيػرة خميفػة بػف خيػاط العيٍصػفيًرمُّ  أبك عمر ىك: اإلماـ الحافظ (ِ)
البصػػرم المعػػركؼ بشػػباب صػػاحب " الطبطػػات " كػػاف حافظػػان عارفػػان بػػالتكاري  كأيػػاـ النػػاس 

تػػكفي سػػنة  ،غزيػػر الفضػػؿ، ركل عنػػو محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم فػػي صػػحيحو كتاريخػػو
(، طبطػػػػػػات ِّْ/ِيػػػػػػاف))انظر: كفيػػػػػػات األعأربعػػػػػػيف، كقيػػػػػػؿ: سػػػػػػت كأربعػػػػػػيف كمػػػػػػائتيف

 (.ُّٗالحفاظ)ص
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٕٖ 
 

 الضحاؾ بف محمد عف( ُ)بكار بف الزبير ركل ما خميفة قكؿ كيطكم
 .(ّ)أىػ. .عثماف. حصركا كقد غالـ كأنا كقفت: عركة قاؿ: قاؿ (ِ)الحزامي

كيستحضره كال ينكر عميو،  فيؿ يعطؿ أف يشيد عركة حصار سيدنا عثماف
سيدنا  كينكر عميو سماعو مف أبيو كقد عاش عامنا كامالن بعد مطتؿ

 . عثماف
 ثالث سنة صحح أف عركة كلد في -رحمو اهلل-كما أف الحافظ ابف كثير

 عمر بعد كلد أنو كالصحيح ،عمر حياة في كلد إنو كعشريف فطاؿ: قيؿ:

 .(ْكعشريف. أىػ) ثالث في سنة   
في سف عركة مف قائؿ: إنو في خالفة سيدنا  قمت: كمع ىذا االختالؼ العمرم

سكاء كلد في أكليا أك  كمف قائؿ: إنو كلد في خالفة سيدنا عثماف عمر
في ست خمكف منيا أك أنو كلد سنة تسع كعشريف، فيذا كمو ال ينفي سماع 

                                                           

بػػف الزبيػػر بػػف العػػكاـ الطرشػػي اأبػػك عبػػد اهلل الزبيػػر بػػف بكػػار بػػف عبػػد اهلل  الطاضػػي ىػك:(ُ)
مات بمكة سػنة ، ا بأخبار المتطدميفا بالنسب عارفن ا عالمن كاف ثطة ثبتن ، قاضي مكة، األسدم

 (.ِّٓحفاظ)ص(، طبطات الُِٓ/ُْ)انظر: الكافي بالكفيات)ست كخمسيف كمائتيف 

أبيػو ركل عػف الحزامي األسػدم، محمد بف الضحاؾ بف عثماف بف الضحاؾ اإلماـ  ىك:(ِ)
ىمػػؾ شػػابان، كقػػد ذكػػر كظيػػرت ، ذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي الثطػػات، قػػاؿ الزبيػػر: مالػػؾ بػػف أنػػسك 

جميػػػػػرة نسػػػػػب قػػػػػريش )انظر: ككػػػػػاف ممػػػػػٌدحا. مرؤتػػػػػو، كخمػػػػػؼ أبػػػػػاه فػػػػػي العمػػػػػـ كاألدب
 (.ْٖٖ/ِ(، التحفة المطيفة)ٗٓ/ٗ، الثطات)ىػ(ِٔٓتبكار)مزبير بف ( لَْْ)صكأخبارىا

 (.ِٖٓ/ِ)المطيفة ، التحفة(ُُّٗ/ِ) اإلسالـ انظر: تاري  (ّ)

 (.َُّ/ٗالبداية كالنياية)(ْ)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٕٗ 
 

عركة مف أبيو، فعمى أقؿ تطدير في سف مكلده كىك سنة تسع كعشريف، 
كفاة كالده سنة ست كثالثيف، كىذا سف يصح  فعمره يصؿ لسبع سنكات عند

فيو السماع، بؿ قبؿ ىذه السف، كقد تطدـ الحديث عف صحة سماع الصغير 
كسنو خمس سنكات، بؿ قبؿ ىذه السف ما داـ الصبي يستطيع أف يفرؽ كما 
قالكا بيف البطرة كالحمار كيفيـ الخطاب كيرد الجكاب، ناىيؾ عف ككف عركة 

شيخو الذم اختمؼ العمماء في سماعو منو ىك كالده قد تخطى ىذه السف، ك 
ا، ىذا إف سممنا بأنو كلد سنة  ا كخركجن الذم رباه كعاش في كنفو كرآه كلكجن
تسع كعشريف، فما بالنا كقد كلد قبؿ ىذه السنة بكثير، كبيذا يصح سماعو 

 مف أبيو عمى اختالؼ سني مكلده، كاهلل أعمـ.  
بتطدـ سف مكلده حتى نياية خالفة سيدنا  كىاؾ أمكر نستطيع أف نخرج منيا

 سنة ثالث كعشريف.    أك بداية خالفة سيدنا عثماف عمر
 أنا رددت: كعشريف قكؿي عركة ثالث يؤيد قكؿى بعضيـ أف مكلده سنة :أكالن 

 الجمؿ يـك الطريؽ مف ىشاـ بف الحارث بف عبدالرحمف بف كأبكبكر
 .(ُ)استصغرنا

ت لكالـ غيره عنو، كما أف رده دليؿ عمى أنو قد كعركة أدرل بنفسو فال يمتف
 كاف إنو(: ِ)معيف سيد الحفاظ يحيى بف قارب سف البمكغ، كيؤيده ما قالو
                                                           

(، تيػػػػػػػػذيب ِّْ/ْ(، سػػػػػػػػير أعػػػػػػػػالـ النػػػػػػػػبالء)ِِ/َِانظػػػػػػػػر: تيػػػػػػػػذيب الكمػػػػػػػػاؿ)(ُ)
 (.ُّٖ/ٕالتيذيب)

بسػػطاـ  بػػف زيػػاد بػػف عػػكف بػػف معػػيف بػػف يحيػػى زكريػػا كالتعػػديؿ أبػػك الجػػرح ىػػك: إمػػاـ (ِ)
==  إياىػػا كحفظػػو كجمعػػو بالسػػنف عنايتػػو كالفضػػؿ، كثػػرت الػػديف أىػػؿ مػػف البغػػدادم ككػػاف
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

َِِٖ 
 

 .(ُ)كرد استصغر بحيث سنة عشرة ثالث ابف الجمؿ يـك
قمت: كىذا يؤيد أف مكلده كاف سنة ثالث كعشريف كليس سنة تسع كعشريف، 

يرد مف سنو  عشر سنكات، كقد كاف إذ كيؼ يخرج لمطتاؿ مف ىك دكف ال
 .(ِ)جممة مف الصحابة دكف الخامسة عشرة، فرد 

 مف خمكف لست عركة كلد: الزبيرم مصعب كقد خطأ الحافظ ابف حجر قكؿ 
سنة، ألف قكلو  عشركف اهلل عبد أخيو كبيف بينو ككاف عثماف خالفة

 فةخال مف خمكف كلد لست يخالؼ أكلو آخره، فكيؼ يطكؿ: إف عركة
سنة، كالمعمـك لدينا أف  عشركف اهلل عبد أخيو كبيف بينو ككاف عثماف

فيككف بينو كبيف  (ّ)اليجرة بعد لممياجريف كلد مكلكد أكؿ ىك عبد اهلل 
أخيو تسع كعشركف أك ثماف كعشركف سنة، كليس عشريف كما قاؿ، كاهلل 

  أعمـ.

                                                           

ػا األخبػار فػي بػو يطتدل عممنا صار حتى== مامن  ثػالث سػنة تػكفي اآلثػار، فػي إليػو يرجػع كا 
(، ُّٗ/ٔ(، كفيػػات األعيػػاف )ُٔٓ/ِكالمغػػات) األسػػماء كمػػائتيف.)انظر: تيػػذيب كثالثػػيف

 (.ُٖٖ(، طبطات الحفاظ )صَِٖ/ُُتيذيب التيذيب)

 (.ُْٓ/ِتاري  ابف أبي خيثمة) (ُ)

كغيرىـ في كتػب الصػحابة  انظر: تراجـ البراء بف عازب، كرافع بف خديج، كابف عمر(ِ)
 كالطبطات.

(، ُّٖ/ّالغابػػػػػػػػػة) أسػػػػػػػػػد (،َٓٗ/ّ: االسػػػػػػػػػتيعاب)انظػػػػػػػػػر ترجمػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػد اهلل(ّ)
 (.ٖٕ/ْاإلصابة)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ُِِٖ 
 

عركة أنو أرسؿ عف في ترجمة  (ُ)ثانينا: لـ يذكر أصحاب تراجـ المراسيؿ
أبيو في حيف أنيـ ذكركا إرسالو عف غير أبيو، فمك كاف أرسؿ عف كالده 

 لذكركا ذلؾ أك أشاركا إليو خالفنا لما قالو الخزرجي، كاهلل أعمـ.
كركايتو عنو عمماء أجالء تطدـ  أبيو مف عركة سماع عمى نصَّ  ثالثنا: قد

 كغيره، ألفَّ  اإلماـ الدارقطني ـكال عمى مطدـ كالميـ أفَّ  شؾ ذكرىـ آنفنا، كال
 تدؿ( ِ)قرائف المثبت مع احتفت إذا كخصكصان  النافي، عمى مطدـ المثبت
  َىنا الحاؿ ىك كما ، إليو ذىب ما صحة عمى

: قاؿ شيئا؟ أبيو مف الزبير بف عركة سمع: ليحيى قيؿ(: ّ)الدكرم أما قكؿ
 . (ْ.)أبي شعر مف بالشيء استمسكت فربما صغيرنا، كنت: عركة قاؿ

                                                           

 (، تحفػػةِّٔالمراسػػيؿ )ص أحكػػاـ فػػي التحصػػيؿ (، جػػامعُْٗالمراسػػيؿ )ص انظػػر:(ُ)
 (.ِِٔ،ِِٕالمراسيؿ)ص  ركاة ذكر في التحصيؿ

الطرينػػة: فػػي المغػػة: فعيمػػة بمعنػػى المفاعمػػة، مػػأخكذ مػػف المطارنػػة، قػػرائف: جمػػع قرينػػة ك (ِ)
مػػػا يػػػدؿُّ عمػػػى المػػػراد مػػػف غيػػػر ككنػػػو  ، أككفػػػي االصػػػطالح، أمػػػر يشػػػير إلػػػى المطمػػػكب

التعريفػػػػػػػػػات  (،ُٖٔ( لمشػػػػػػػػػريؼ الجرجػػػػػػػػػاني)تُْٕ.)انظر:  التعريفػػػػػػػػػات)صريحان صػػػػػػػػػ
 ي.محمد عميـ اإلحساف البركت( لُّٕ)صالفطيية

الحػػافظ اإلمػػاـ أبػػك الفضػػؿ عبػػاس بػػف محمػػد بػػف حػػاتـ الػػدكرم البغػػدادم صػػاحب  ىػػك: (ّ)
قػػاؿ  ،حػػدث عنػػو أىػػؿ السػػنف األربعػػة، كلػػد سػػنة خمػػس كثمػػانيف كمائػػة، بػػف معػػيفايحيػػى 
=ككتابػػو فػي الرجػػاؿ عػػف ابػػف معػيف مجمػػد كبيػػر نػػافع ينبػ  عػػف بصػػره بيػػذا  ائي: ثطػػةالنسػ

(، طبطػػػات ُُٗ/ِ.)انظر: تػػػذكرة الحفػػػاظ)تػػػكفي سػػػنة إحػػػدل كسػػػبعيف كمػػػائتيف ،الشػػػأف
 (.ُِٔالحفاظ)ص

 (.ِّٔ/ِ)(الدكرم ركاية) معيف ابف تاري  (ْ)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِِٖ 
 

:  الذم الشعر أبيؾ ؟ قاؿ: عف تحفظ ما لعركة قمت كسؤاؿ الزىرم لعركة قائالن
 .(ُ)عاتطيو عمى كاف

فيذا ال ينفي السماع، كال يصمح دليالن عمى عدـ سماع عركة مف أبيو، فمعؿ 
 عركة فيـ أمرا آخر غير سماع األخبار، كاهلل أعمـ.

إنما  شيئنا، أبيو مف يسمع لـ ةأما قكؿ اإلماـ أبي عبد اهلل الحاكـ: عرك 
أبيو، فطد  عف اهلل عبد أخيو عف ىي إنما عنو الصحيح المخرجة في ركاياتو

نما : كا   بالكجييف( ِ)البخارم أخرجو كفاني الرد عميو الحافظ ابف حجر قائالى
 مف سمعو يككف أف فيجكز أبيو مف سماعو صح عركة ألف االحتماؿ عمى
 أكالده فدكاعي بالزبير متعمؽ أمر عمى مشتمؿ ثكالحدي أخكه فيو كثبتو أبيو

البخارم  كافؽ كقد الطكية، الطرينة ليذه تصحيحو فاعتمد ضبطو عمى متكفرة
عمى تصحيح حديث الميث ىذا مسمـ كابف خزيمة كابف الجاركد كابف حباف 

بف الجاركد لو التصريح بأف عبد اهلل بف الزبير اكغيرىـ مع أف في سياؽ 
 .(ّكاهلل أعمـ. أىػ) ،الزبير كىي ركاية يكنس عف الزىرمركاه عف أبيو 

(حديثنا ِْٕٕحُِ/ّكأزيد ىنا فأقكؿ: إف اإلماـ الحاكـ ذكر في المستدرؾ)
 جاء فيو تصريح عركة بسماعو مف أبيو.

منو، ففيو نظر، إذ قد  يسمع لـ كأبيو: كأما قكؿ الحافظ ابف كثير عف عركة

                                                           

 (.ِِٔ/ٗ) الكماؿ تيذيب (، إكماؿُّْ)ص السجزم عمي بف مسعكد  سؤاالت (ُ)

 يطصد حديث سطيا الزبير اآلتي بعد. (ِ)

 .(َّٔ(ىدم السارم )صّ)



 الثانىـ الجزء  7102مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِّٖ 
 

سنة ثالث كعشريف في مطمع خالفة  مر آنفنا أنو قد صحح أف مكلد عركة
، فسف عركة عمي قكلو ثالث عشرة سنة عند كفاة كالده، سيدنا عثماف 

 فكيؼ يككف عمره فكؽ العاشرة بثالث سنكات كال يصح لو سماع مف أبيو؟ 
فخالصة الطكؿ: أف عركة قد أدرؾ أباه كعاش معو كصح سماعو منو ًلمىا 

 يا أقكاؿ غيرىـ كما سبؽ آنفا.تطدـ مف أقكاؿ أىؿ العمـ كلـ تناىض
ا ىذه  كاآلثار التي سأذكرىا  األحاديث كمما يؤيد سماع عركة مف أبيو أيضن

الحطنا فيي تفيد سماع عركة مف أبيو كجميا مركم في صحيح البخارم، كاهلل 
 أعمـ.
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِْٖ 
 

 املطلة الراتغ
ر
ْ
ْ
َ
ت
ُّ
 تؼض األدادّث ًآثار الرِ رًاىا ػرًج ػن أتْو الس

، كىي تفيد كآثار كثيرة مف طريؽ عركة عف أبيو الزبيركردت أحاديث 
اكتفيت بذكر بعضيا لمداللة عمى  كتؤيد قكؿ مف قاؿ بسماع عركة مف أبيو

ا أف منيا ما ركم في الصحيح،   صحة سماع عركة مف أبيو خصكصن
خباره عف أبيو كما سيأتي.  كمنيا ما جاء فيو ذكر سماعو كا 

، ، عىفٍ معمى بف أسد، حدثنا كىيبحدثنا قاؿ اإلماـ البخارم:   -ُ  ًىشىاـو
بىٍيرً  عىفً  أىًبيًو، عىفٍ  ىفٍ :قىاؿى   النًَّبيِّ  عىفً  ، العىكَّاـً  ٍبفً  الزُّ ذى  " ألى  يىٍأخي

ـٍ  ديكي ، أىحى ذى  أىٍحبيالن ٍزمىةن  فىيىٍأخي ، ًمفٍ  حي طىبو ٍجيىوي، ًبوً  المَّوي  فىيىكيؼَّ  فىيىًبيعى، حى  كى
ٍيره  ، يىٍسأىؿى  أىفٍ  ًمفٍ  خى  .(ُ)ميًنعى" أىـٍ  أيٍعًطيى  النَّاسى

 عىفٍ  قاؿ اإلماـ البخارم: حدثني عبيد بف إسماعيؿ، حدثنا أبك أسامة، -ِ
بىٍيري  قىاؿى : قىاؿى  أىًبيًو، عىفٍ  عيٍركىةى، ٍبفً  ًىشىاـً   عيبىٍيدىةى  بىٍدرو  يىٍكـى  لىًطيتي  ":الزُّ
ٍينىاهي، ًإالَّ  ًمٍنوي  ييرىل الى  ،(ِ)ميدىجَّجه  كىىيكى  العىاًص، ٍبفً  سىًعيدً  ٍبفى   كىىيكى  عى

                                                           

 كالكػػػػػػأل الحطػػػػػػب بيػػػػػػع بػػػػػػاب-المسػػػػػػاقاة كتػػػػػػاب -صػػػػػػحيحو فػػػػػػي البخػػػػػػارم أخرجػػػػػػو(ُ)
المسػػػػألة  كراىيػػػػة بػػػػاب-كتػػػػاب الزكػػػػاة  –كابػػػػف ماجػػػػو فػػػػي سػػػػننو  ،(ِّْٕحُُّ/ّ)
 (.ُِْٗحِْ/ّ) مسنده في (، كأحمدُّٖٔحٖٖٓ/ُ)

جه : مي  قىٍكليوي  (ِ) ةه  ثىًطيمىةه  اأٍليكلىى ًبًجيمىٍيفً  دىجَّ ٍفتيكحى مى قىدٍ  كى حً  ميغىطِّػى أىمٍ  تيٍكسىػري  كى  يىٍظيىػري  كىالى  ًبالسِّػالى
ىػػػ(، فػػتح ٕٗٓ( لمحػػافظ أبػػي الفػػرج ابػػف الجػػكزم)تِّْ/ُشىػػٍيءه، )غريػػب الحػػديث ) ًمٍنػػوي 

 (.ُّْ/ٕالبارم)
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 ام عن سماعكشف اللث

 امالزبير بن العو عروة من أبيه

ِِٖٓ 
 

مىٍمتي  الكىًرًش، ذىاتً  أىبيك أىنىا: فىطىاؿى  ،(ُ)الكىًرشً  ذىاتً  أىبيك ييٍكنىى مىٍيوً  فىحى  عى
ٍيًنوً  ًفي فىطىعىٍنتيوي  ًبالعىنىزىةً  ، عى بىٍيرى  أىفَّ : فىأيٍخًبٍرتي  -: ًىشىاـه  قىاؿى  فىمىاتى  الزُّ
ٍعتي  لىطىدٍ  -: قىاؿى  ضى مى  ًرٍجًمي كى ، ثيَـّ  ٍيًو،عى ٍيدى  فىكىافى  تىمىطٍَّأتي  نىزىٍعتييىا أىفٍ  الجى
قىدً   فىأىٍعطىاهي،  المَّوً  رىسيكؿي  ًإيَّاىىا " فىسىأىلىوي : عيٍركىةي  قىاؿى  طىرىفىاىىا، اٍنثىنىى كى
ذىىىا"  المَّوً  رىسيكؿي  قيًبضى  فىمىمَّا  فىمىمَّا فىأىٍعطىاهي، بىٍكرو  أىبيك طىمىبىيىا ثيَـّ  أىخى
، أىبيك ًبضى قي   عيمىري  قيًبضى  فىمىمَّا ًإيَّاىىا، فىأىٍعطىاهي  عيمىري  ًإيَّاهي  سىأىلىيىا بىٍكرو

ذىىىا، قىعىتٍ  عيٍثمىافي  قيًتؿى  فىمىمَّا ًإيَّاىىا، فىأىٍعطىاهي  ًمٍنوي  عيٍثمىافي  طىمىبىيىا ثيَـّ  أىخى  كى
، آؿً  ًعٍندى  ًميٍّ ٍبدي  فىطىمىبىيىا عى بىٍيرً  ٍبفي  المَّوً  عى تَّى ًعٍندىهي  فىكىانىتٍ  ،الزُّ  .(ِ")قيًتؿى  حى

 قاؿ اإلماـ البخارم: حدثنا أحمد بف محمد، حدثنا عبد اهلل، أخبرنا -ّ
ـي  ابى  أىفَّ  أىًبيًو، عىفٍ  عيٍركىةى، اٍبفي  ًىشىا بىٍيرً  قىاليكا ، المَّوً  رىسيكؿً  أىٍصحى  ًلمزُّ
؟ فىنىشيدَّ  تىشيدُّ  أىالى : اليىٍرميكؾً  يىٍكـى  ، شىدىٍدتي  ًإفٍ  ًإنِّي" :فىطىاؿى  مىعىؾى  كىذىٍبتيـٍ

، الى : فىطىاليكا مىؿى  نىٍفعىؿي مىٍيًيـٍ  فىحى تَّى عى ، شىؽَّ  حى ـٍ فيكفىيي زىىيـٍ  صي اكى مىا فىجى  مىعىوي  كى
ده، عى  ثيَـّ  أىحى ، رىجى ذيكا ميٍطًبالن اًمًو، فىأىخى رىبيكهي  ًبًمجى ٍربىتىٍيفً  فىضى مىى ضى اًتًطًو، عى  عى

                                                           

، مثػؿ ا، : بفتح الكاؼ أك كسرىا ككسر الراء أك سػككني(الكىًرشي ُ) فييػا لغتػاف كىػًرشه كًكػٍرشه
ػػؼ كالظمػػؼكىػػي  ،كىًبػػدو كًكٍبػػد  ،كػػؿِّ ميٍجتىػػرٍّ بمنزلػػة المعػػدة لإلنسػػاف تؤنِّثيػػا العػػربك  لػػًذم اٍلخي

ككىًرشي الرجػؿ أيضػان: ًعيالػو مػف صػغار كلػده. يطػاؿ: ىػـ كىػًرشه منثػكرةه، أم صػبياف صػغار. 
إذا كثير كلدىا لو. كالكىًرشي أيضػان: الجماعػة مػف  كتزكَّج فالفه فالنةى فنثرىٍت لو كىًرشىيا كبطنىيا

 شػػػػػرح صػػػػػحيح البخػػػػػارم (، عمػػػػػدة الطػػػػػارمَُُٕ/ّ)انظر: الصػػػػػحاح لمجػػػػػكىرم)النػػػػػاس
 (.َُٕ/ُٕلمعيني)

 (.ّٖٗٗحُٖ/ٓباب )بدكف ترجمة() -كتاب المغازم -صحيحو في البخارم أخرجو(ِ)
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ا ٍربىةه  بىٍينىييمى رً  ضى ، يىٍكـى  بىيىاضي اًبًعي أيٍدًخؿي  " كيٍنتي  :عيٍركىةي  قىاؿى  بىٍدرو  ًفي أىصى
بىاتً  ًتٍمؾى  رى ًغيره  كىأىنىا أىٍلعىبي  الضَّ كىافى : عيٍركىةي  " قىاؿى  صى ٍبدي  مىعىوي  كى  ٍبفي  المَّوً  عى

بىٍيرً  ًئذو  الزُّ مىمىوي  ًسًنيفى  عىٍشرً  اٍبفي  كىىيكى  يىٍكمى مىى فىحى كَّؿى  فىرىسو  عى كى  وً بً  كى
" الن  .(ُ)رىجي

قاؿ اإلماـ البخارم: حدثني إبراىيـ بف مكسى، أخبرنا ىشاـ، عف  -ْ
بىٍيرً  عىفً  أىًبيًو، عىفٍ  عيٍركىةى، ٍبفً  ًىشىاـً  عىفٍ  معمر، ًربىتٍ  :قىاؿى  ،الزُّ  "ضي
" ًبًمائىةً  ًلٍممييىاًجًريفى  بىٍدرو  يىٍكـى   .(ِ)سىٍيـو

ي، أخبرنا عبد حدثنا سميماف بف داكد الياشم أحمد: قاؿ اإلماـ -ٓ
، عىفٍ الرحمف يعني ابف أبي الزناد،   أىٍخبىرىًني: قىاؿى  عيٍركىةى، عىفٍ  ًىشىاـو

بىٍيري  أىًبي دو  يىٍكـي  كىافى  لىمَّا أىنَّوي : الزُّ تَّى تىٍسعىى، اٍمرىأىةه  أىٍقبىمىتً  أيحي  ًإذىا حى
مىى تيٍشًرؼى  أىفٍ  كىادىتٍ  :" فىطىاؿى . تىرىاىيـٍ  أىفٍ   النًَّبيُّ  فىكىرًهى : قىاؿى  اٍلطىٍتمىى، عى
ٍرأىةى  ٍرأىةى  اٍلمى سٍَّمتي : الزُّبىٍيري  قىاؿى ".  اٍلمى ًفيَّةي، أيمِّي أىنَّيىا فىتىكى رىٍجتي : قىاؿى  صى  فىخى
 ًفي فىمىدىمىتٍ : قىاؿى  اٍلطىٍتمىى، ًإلىى تىٍنتىًييى  أىفٍ  قىٍبؿى  فىأىٍدرىٍكتييىا ًإلىٍييىا، أىٍسعىى
ٍدًرم كىانىتً  ،(ّ)صى ٍمدىةن، أىةن اٍمرى  كى ، أىٍرضى  الى  ًإلىٍيؾى : قىالىتٍ  جى : فىطيٍمتي : قىاؿى  لىؾى

ـى  اهللً  رىسيكؿى  ًإفَّ  مىٍيؾً  عىزى قىفىتٍ : قىاؿى . عى  مىعىيىا، ثىٍكبىٍيفً  كىأىٍخرىجىتٍ  فىكى
                                                           

(، ّٕٓٗحٕٔ/ٓ)جيػؿ  أبػي قتػؿ بػاب -كتػاب المغػازم -صػحيحو فػي البخارم أخرجو(ُ)
بػػػاب مناقػػػب الزبيػػػر بػػػف العػػػكاـ  –كأخرجػػػو مختصػػػرنا فػػػي كتػػػاب مناقػػػب أصػػػحاب النبػػػي

 (.ُِّٕحِِ/ٓ)

 (.َِْٕحٖٔ/ٓباب )بدكف ترجمة() -كتاب المغازم -صحيحو في البخارم أخرجو(ِ)
دىفىعت.: (أىٍم ّ) رىبت كى  .(ِْٔ/ْالنياية في غريب الحديث كاألثر)ضى
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ٍمزىةى، أًلىًخي ًبًيمىا ًجٍئتي  ثىٍكبىافً  ىىذىافً : فىطىالىتٍ  ٍطتىميوي  بىمىغىًني فىطىدٍ  حى  كهي فىكىفِّني  مى
ٍمزىةى، ًفيًيمىا ًلنيكىفِّفى  ًبالثٍَّكبىٍيفً  فىًجٍئنىا: قىاؿى  ًفيًيمىا، ٍنًبوً  ًإلىى فىًإذىا حى  رىجيؿه  جى
ارً  ًمفى  ، اأٍلىٍنصى ٍمزىةى، فيًعؿى  كىمىا ًبوً  فيًعؿى  قىدٍ  قىًتيؿه ٍدنىا: قىاؿى  ًبحى جى ةن  فىكى اضى  غىضى

يىاءن  حى ٍمزىةى  نيكىفِّفى  أىفٍ  كى اًرمُّ  ثىٍكبىٍيًف، ًفي حى ٍمزىةى : فىطيٍمنىا لىوي، كىفىفى  الى  كىاأٍلىٍنصى  ًلحى
اًرمِّ  ًلأًلىٍنصى ، كى ديىيمىا فىكىافى  فىطىدىٍرنىاىيمىا ثىٍكبه  ثىٍكبه ًر، ًمفى  أىٍكبىرى  أىحى  اآلخى

 . (ُ)لىوي" طىارى  الًَّذم الثٍَّكبً  ًفي ًمٍنييمىا كىاًحدو  كيؿَّ  فىكىفَّنَّا بىٍينىييمىا فىأىٍقرىٍعنىا

                                                           

 فػي بغيػة أسامة أبي بف كالحارث ،(ُُْٖحّْ/ّ)مفظ لو كال مسنده في أحمد أخرجو(ُ)
 فػػػػػي يعمػػػػػى كأبػػػػػك ،(َٖٗحِْٗ/ّ) مسػػػػػنده فػػػػػي كالبػػػػػزار ،(ٖٖٔحَُٕ/ِ) الباحػػػػػث
 عمػػى الػػدليؿ بػػاب -كتػػاب الجنػػائز –، كالبييطػػي فػػي السػػنف الكبػػرل (ٖٔٔحْٓ/ِ)مسػػنده
 (.ْٖٔٔحّٔٓ/ّكاحد ) ثكب في التكفيف جكاز

 دراسة اإلسناد:
بف داكد بف عمي بف عبد اهلل بف عباس أبك أيػكب البغػدادم الياشػمي  سميماف بف داكد -ا

(، تطريػب ُُّ/ْ.)انظر: الجرح كالتعديؿ)مات سنة تسع عشرة كمائتيف، ثطة جميؿ ،الفطيو
 (.ُٕٖ/ْ(، تيذيب التيذيب)ُِٓالتيذيب)ص

عبػػد الػػرحمف ابػػف أبػػي الزنػػاد عبػػد اهلل ابػػف ذكػػكاف المػػدني مػػكلى قػػريش صػػدكؽ تغيػػر  -ِ
أثبت الناس في ىشاـ بف  :كقاؿ أبك داكد عف ابف معيف، ككاف فطييا ،و لما قدـ بغدادحفظ
 ،كىك ثطة حافظ، كاف مالؾ بف أنػس يكثطػو كيػأمر بالكتابػة عنػو ، كقاؿ الترمذم عنو:عركة

(، الجػػػػػرح ِّّ/ْانظر: جػػػػػامع الترمػػػػػذم)مػػػػػات ببغػػػػػداد سػػػػػنة أربػػػػػع كسػػػػػبعيف كمائػػػػػة.)
  .(َُٕ/ٔ، تيذيب التيذيب)(َّْصتطريب التيذيب)(، ِِٓ/ٓكالتعديؿ)

 (.ُٓ، ثطة فطيو ربما دلس،    تطدمت ترجمتو)صىشاـ بف عركة بف الزبير -ّ
 ==(.ُّ،      ثطة فطيو مشيكر،          تطدمت ترجمتو)صعركة بف الزبير -ْ
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الحديث صرح فيو عركة باإلخبار مف أبيو، كىك صريح في  فيذا
 سماعو منو، كاهلل أعمـ

، عىفً  اإلماـ البخارم: حدثنا أبك اليماف، أخبرنا شعيب،قاؿ  -ٔ  الزٍُّىًرمِّ
دِّثي  كىافى  ،الزُّبىٍيرى  أىفَّ  الزُّبىٍيًر، ٍبفي  عيٍركىةي  أىٍخبىرىًني: قىاؿى  ـى  أىنَّوي : ييحى اصى  خى
ارً ا ًمفى  رىجيالن   ًمفى  (ُ) ًشرىاجو  ًفي  المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى بىٍدرنا شىًيدى  قىدٍ  ألىٍنصى
رًَّة، بىٍيرً   المَّوً  رىسيكؿي  فىطىاؿى  ًكالىىيمىا، ًبوً  يىٍسًطيىافً  كىانىا الحى  يىا "اٍسؽً : ًلٍمزُّ
، بىٍيري "، ًإلىى أىٍرًسؿٍ  ثيَـّ  زي اًرؾى ، فىغىًضبى  جى اًرمُّ  المًَّو، سيكؿى رى  يىا: فىطىاؿى  األىٍنصى
؟ اٍبفى  كىافى  آفٍ  فى  عىمًَّتؾى ٍجوي  فىتىمىكَّ  ثيَـّ  "اٍسًؽ،: قىاؿى  ثيَـّ  ،المَّوً  رىسيكؿً  كى

تَّى اٍحًبٍس  "، يىٍبميغى  حى ٍدرى طَّوي  ًحينىًئذو   المَّوً  رىسيكؿي  فىاٍستىٍكعىى الجى بىٍيًر، حى  ًلٍمزُّ
كىافى  مى  أىشىارى  ذىًلؾى  قىٍبؿى   المَّوً  رىسيكؿي  كى بىٍيرً  ىعى  لىوي  سىعىةو  ًبرىٍأمو  الزُّ

                                                           

،    أحػػػػػػد العشػػػػػػرة المشػػػػػػيكد ليػػػػػػـ بالجنػػػػػػة،  تطػػػػػػدمت الزبيػػػػػػر بػػػػػػف العػػػػػػكاـ -ٓ==
 (.ُٗترجمتو)ص
 ى الحديث:الحكـ عم

إسناده حسف: فيػو ابػف أبػي الزنػاد صػدكؽ تغيػر حفظػو لمػا قػدـ بغداد)كالحػديث مػف ركايػة 
)مسػػػػػػند -رحمػػػػػػو اهلل -أىػػػػػػؿ المدينػػػػػػة(، كقػػػػػػد صػػػػػػحح إسػػػػػػناده الشػػػػػػي  أحمػػػػػػد شػػػػػػاكر

( لتكثيؽ ابف أبي الزناد عنده خاصة كأنو أثبت الناس فػي ىشػاـ بػف ُُْٖحُٓٗ/ِأحمد
ا، كاهلل أعمـ.عركة كما قاؿ اإلماـ ابف معيف، كع  ميو يككف إسناد الحديث صحيحن

مىةً  ًبكىٍسرً  شراج:ً  (ُ) ًباٍلًجيـً  اٍلميٍعجى ٍمعي  كى ًلػوً  ًبفىػٍتحً  شىٍرجو  جى سيػكيكفً  أىكَّ : الػرَّاءً  كى ػارو  بىٍحػرو  ًمٍثػؿي ًبحى  كى
ييٍجمىعي  مىى كى كجو  عى كػيى  : شيري حي ػا، كى كىػيى  الػرَّاءو  ًبفىػٍتحً  شىػرىجو  أىٍيضن حي ةو  كى ًسػيؿي  ىينىػا ًبيىػا ٍلميػرىادي كىا شىػٍرجى  مى
ػػػاءً  ػػػا اٍلمى نَّمى ػػػرَّةً  ًإلىػػػى أيًضػػػيفىتٍ  كىاً  ػػػرَّةي  ًفييىػػػا ًلكىٍكًنيىػػػا اٍلحى ٍكًضػػػعه  كىاٍلحى كؼه  مى ٍعػػػري ًدينىػػػًة.) لسػػػاف  مى ًباٍلمى
 (. ّٔ/ٓ(، فتح البارم )َّٕ/ِالعرب)
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، اًرمِّ ًلأٍلىٍنصى اًرمُّ  أىٍحفىظى  فىمىمَّا كى بىٍيرً  اٍستىٍكعىى ، المَّوً  رىسيكؿى  األىٍنصى طَّوي  ًلٍمزُّ  حى
ًريحً  ًفي ، صى ٍكـً بىٍيري  قىاؿى : عيٍركىةي  قىاؿى  الحي  ىىًذهً  أىٍحًسبي  مىا "كىالمَّوً : الزُّ
" يفً  ًإالَّ  نىزىلىتٍ  اآليىةى  رىبِّؾى  فىالى } :ذىًلؾى تَّى ييٍؤًمنيكفى  الى  كى كِّميكؾى  حى  ًفيمىا ييحى
رى  ـٍ  شىجى   .(ُ)اآليىةى.[ ٓٔ: النساء{ ]بىٍينىيي

بىٍيرى  إف فطكؿ عركة: ، قرينة كاضحة في سماعو منو  كىافى  ،الزُّ دِّثي ييحى
دراكو لما يحدث بو أبكه بخالؼ ما نطؿ عنو مف قبؿ،   كا 

 كاهلل أعمـ.

                                                           

 اإلمػػاـ أشػػار إذا بػػاب -كتػػاب الصػػمح  -صػػحيحو فػػي البخػػارم متفػػؽ عميػػو: أخرجػػو (ُ)
 بىػػابي -الطػػرآف تفسػػير (،كفػػي كتػػابَِٖٕحُٕٖ/ّالبػػيف) بػػالحكـ عميػػو حكػػـ فػػأبى بالصػػمح

بِّؾى  فىالى } رى تَّى ييٍؤًمنيكفى  الى  كى كِّميكؾى  حى رى  ًفيمىا ييحى ـٍ  شىجى ( بمفػظ مطػارب، كفػي ْٖٓٓحْٔ/ٔ){بىٍينىيي
 ( مختصػػرنا ، كفػػي بػػابُِّٔحُُُ/ّاألسػػفؿ) قبػػؿ األعمػػى شػػرب بػػاب-كتػػاب المسػػاقاة 

األنيػػػار  سػػػكر ( بمفػػػظ مطػػػارب، كفػػػي بػػػابِِّٔحُُُ/ّالكعبػػػيف ) إلػػػى ألعمػػػىا شػػػرب
كأبيػػػو،   عػػػركة بػػػيف -عنيمػػػا اهلل رضػػػي -الزبيػػػر بػػػف عبػػػداهلل ( بزيػػػادةِّٗٓحُُُ/ّ)

( ِّٕٓحُِٖٗ/ْ) اتباعػػو كجػػكب بػػاب-كتػػاب الفضػػائؿ -كأخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحو
نما ا، قاؿ الحافظ ابف حجر: كا   االحتمػاؿ عمػى بػالكجييف لبخػارما أخرجو بزيادة عبداهلل أيضن

 أخكه، كالحػديث فيو كثبتو أبيو مف سمعو يككف أف فيجكز أبيو مف سماعو صح عركة ألف
 ليػذه تصػحيحو فاعتمػد ضػبطو عمػى متكفرة أكالده فدكاعي بالزبير متعمؽ أمر عمى مشتمؿ
كابػف  البخارم عمى تصحيح حػديث الميػث ىػذا مسػمـ كابػف خزيمػة كافؽ كقد الطكية، الطرينة

الجػاركد كابػف حبػػاف كغيػرىـ مػػع أف فػي سػػياؽ بػف الجػاركد لػػو التصػريح بػػأف عبػد اهلل بػػف 
الزبيػر ركاه عػػف أبيػػو الزبيػػر كىػػي ركايػػة يػػكنس عػػف الزىػػرم كاهلل أعمػػـ. أىػػػ.) انظػػر: ىػػدم 

 (. َّٔالسارم )ص
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مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف بي ماـ الحاكـ: قاؿ اإل -ٕ ٍبًد المًَّو ميحى دَّثىنىا أىبيك عى طَّةى حى
، ثنا ميكسىى ٍبفي اٍلمي  ٍيـً سىفي ٍبفي اٍلجى ، ثنا اٍلحى ٍبدي ساأٍلىٍصبىيىاًنيُّ اًكًر، ثنا عى

، االمًَّو  ، عىًف الزٍُّىًرمِّ ، ثنا مىٍعمىري ٍبفي رىاًشدو ٍنعىاًنيُّ : ٍبفي ميعىاذو الصَّ قىاؿى
، " أىنَّوي لىًطيى الرٍَّكبى ًمفى اأىٍخبىرىًني عيٍركىةي  بىٍيرى يىٍذكيري بىٍيًر، أىنَّوي سىًمعى الزُّ ٍبفي الزُّ

كا رىسيكؿى المَّوً  ارنا ًبالشَّاـً قىاًفًميفى ًمٍف مىكَّةى عىارىضي  اٍلميٍسًمًميفى كىانيكا ًتجى
، فىمىمَّا سىًمعى اٍلميٍسًمميكفى كىأىبىا بىٍكرو ًبًثيىابو ًبيضو ًحيفى سىًمعيكا  ـٍ كًجًي ري ًبخي

ًدينىًة ًبمىٍخرىًج رىسيكًؿ المًَّو  رًَّة،  ًباٍلمى كىانيكا يىٍغديكفى كيؿَّ غىدىاةو ًإلىى اٍلحى
رُّ الظًَّييرىًة، فىاٍنطىمىبيكا يىٍكمنا بىٍعدىمىا أىطىاليكا  ـٍ حى تَّى ييٍؤًذيىيي كنىوي حى فىيىٍنتىًظري

ـٍ اٍنًتظىارىهي، فى  ؿه ًمٍف يىييكدى أىٍطمنا ًمٍف آطىاًمًي ـٍ أىٍكفىى رىجي ٍكا ًإلىى بيييكًتًي مىمَّا آكى
رى ًبرىسيكًؿ المًَّو  ـي  لىيىٍنظيري ًإلىٍيًو، فىبىصي كؿي ًبًي اًبًو ميبىيًَّضيفى يىزي كىأىٍصحى

ٍكًتًو: يىا مىعٍ  ـٍ يىٍمًمًؾ اٍليىييكًدمُّ أىٍف قىاؿى ًبأىٍعمىى صى ، فىمى شىرى اٍلعىرىًب، السَّرىابي
ًح، فىتىمىطٍَّكا  ، فىثىارى اٍلميٍسًمميكفى ًإلىى السِّالى كفى ـي الًَّذم تىٍنتىًظري اًحبيكي ىىذىا صى

رَّةً  رىسيكؿى المًَّو   . (ُ)"ًبظىٍيًر اٍلحى

فمع أف اإلماـ الحاكـ ممف نفى سماع عركة مف أبيو إال أنو خالؼ ذلؾ 
ة بسماعو مف أبيو كصححيا ىنا كذكر ىذه الركاية كفييا تصريح عرك 

 عمى شرط الشيخيف.   
 

                                                           

ػحً (، كقػاؿ: ِْٕٕحُِ/ّكتػاب اليجػرة) -أخرجو الحاكـ في مستدركو (ُ) ػًديثه صى مىػى ىىػذىا حى يحه عى
اهي  رِّجى ـٍ ييخى لى ٍيًف كى  -كتاب مناقب األنصار -، ككافطو الذىبي، كالحديث في صحيح البخارمشىٍرًط الشٍَّيخى

 ( مطكالن في المتابعات.َٔ/ٓ)كأصحابو إلى المدينة باب ىجرة النبي 
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 اخلامتح
في األكلى كاألخرة، أحمدؾ الميـ  الحمدنسأؿ اهلل تعالى حسنيا،  فالميـ لؾ 

عمى ما أعنت ككفطت كيسرت كسيمت كأليمت كأتممت، كأصمي كأسمـ عمى 
أفضؿ خمطؾ كسيد رسمؾ، نبيؾ كمصطفاؾ كحبيبؾ كمجتباؾ، سيدنا محمد 

، كعمى آلو كصحبو كمما طمع نيار كالميؿ أظمـ.  النبي المم  يـ كالرسكؿ المكـر
 كبعد
حتى كصمت بفضؿ اهلل كمنو ككرمو ىذا البحث ي بذلت قصارل جيدم ففطد 

إلى  نياية ىذه الدراسة في مسألة مف مسائؿ مصطمح الحديث الشريؼ 
عركة سماع الميمة  المتعمطة بشرط مف شركط صحة الحديث عالجت فييا 

 تكصياتك نتائج عدة لمف أبيو، كقد تكصمت بحمد اهلل كتكفيطو  الزبير بف
 :ميمة

 أًًل: النرائج:
  سماع الراكم ممف فكقو شرط مف شركط الحديث الصحيح. -ُ

، كليس دائمنا منططعنا أك  -ِ أف اإلسناد المعنعف ليس دائمنا متصالن
، فتارة يككف متصالن كتارة يككف غير ذلؾ، كيككف اتصالو  مرسالن

 شركطنا بشركط اتفؽ عمييا جميكر العمماء تطدـ ذكرىا في التمييد.م

 ا كعارفنا لما يتحممو.سماع الصغير ما داـ مميزن صحة  -ّ
 .عركة بف الزبير مف أبيو صحة سماع -ْ

التي  الدفاع عف صحيح البخارم، فطد كردت فيو بعض األحاديث  -ٓ
  ف أبيو.ع عركة بف الزبيريركييا 
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عمى غيرىـ  مف أبيو عركة بف الزبيرسماع ترجيح أقكاؿ الطائميف ب -ٔ
 .ممف نفى السماع

عمى  مف أبيو الطائميف بسماع عركة بف الزبير قكة استدالالت -ٕ
 .ـغيرى

ا
ا
 الرٌصْاخ: :ثانْ

البحث عف مثؿ ىذه المسائؿ الميمة كدراستيا دراسة حديثية  -ُ
مفصمة لتحطيؽ الطكؿ فييا كبياف خالصة ىذه الدراسات، سكاء 

م مختمفنا في سماعو مف أبيو أـ مف غيره، كىي أكاف الراك 
 كثيرة في كتب التراجـ كالطبطات.

عرض ىذه الدراسات كمثميا عمى طالب كطالبات الدراسات  -ِ
 العميا باألزىر لبياف كيفية االستفادة منيا في رسائميـ العممية.

 جمع كحصر األحاديث كاآلثار التي ركاىا عركة عف أبيو الزبير -ّ

     مستطؿ كدراستيا دراسة حديثية محططة تحطيطينا في مؤلؼ
 عممينا لخدمة السنة النبكية المطيرة. 
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 ًاملراجغ املصادر فيرش
  أثر عمؿ الحديث في اختالؼ الفطياء، د. ماىر ياسيف فحؿ الييتي، دار

 ـ.َََِىػ/َُِْعمار، عماف الطبعة: األكلى
 ى خميؿ بف عبداهلل اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث، لمحافظ أبي يعم

ىػ(، المحطؽ: د. محمد سعيد عمر إدريس، ْْٔالخميمي الطزكيني)ت
 ىػ.َُْٗالرياض، الطبعة: األكلى،–مكتبة الرشد

  االستيعاب في معرفة األصحاب،  لمحافظ الكبير أبي عمر يكسؼ بف
ىػ(، المحطؽ: عمي محمد ّْٔعبداهلل ابف عبد البر النمرم الطرطبي)ت

 ـ.ُِٗٗىػ /ُُِْيؿ، بيركت، الطبعة: األكلى،البجاكم، دار الج
  أسد الغابة، لمحافظ أبي الحسف عز الديف عمي بف محمد ابف األثير

 ـ. ُٖٗٗىػ/َُْٗبيركت، –ىػ(، دار الفكر َّٔالجزرم )ت
  إسعاؼ المبطأ برجاؿ المكطأ، لمحافظ جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر

 مصر. –برل ىػ(، المكتبة التجارية الكُُٗالسيكطي)ت
  اإلصابة في تمييز الصحابة، لمحافظ أبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد

ىػ(، تحطيؽ: عادؿ أحمد عبد ِٖٓبف أحمد بف حجر العسطالني)ت
بيركت، الطبعة:  –المكجكد كعمى محمد معكض، دار الكتب العممية 

 ق.ُُْٓاألكلى،
 مـ لممالييف.ىػ(، دار العُّٔٗاألعالـ، لخير الديف بف محمكد الزركمي)ت 
  إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لمحافظ عالء الديف مغمطام بف

ىػ(، المحطؽ: أبكعبد الرحمف عادؿ بف محمد، أبك ِٕٔقميج الحنفي)ت
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الطاىرة، الطبعة: األكلى  -محمد أسامة ابف إبراىيـ، الفاركؽ الحديثة
 ـ. ََُِ/  ىػُِِْ

 د السماع، لمطاضي أبي الفضؿ اإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتطيي
ىػ(،المحطؽ: السيد أحمد صطر، دار ْْٓعياض ابف مكسى اليحصبي )ت
الطاىرة / تكنس الطبعة: األكلى  -التراث/ المكتبة العتيطة 

 ـ.َُٕٗىػ/ُّٕٗ
  األنساب، لمحافظ أبي سعد عبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي

رحمف بف يحيى المعممي ىػ( المحطؽ: عبد الِٔٓالسمعاني المركزم )ت
اليماني كغيره، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد، الطبعة: 

 ـ.ُِٔٗ -ىػ ُِّٖاألكلى، 
  البحر الزخار) مسند البزار( ، لمحافظ أبي بكر أحمد بف عمرك بف

ىػ(، المحططكف: محفكظ الرحمف زيف اهلل، كعادؿ ِِٗعبدالخالؽ البزار )ت
المدينة  -الؽ الشافعي، مكتبة العمـك كالحكـ بف سعد، كصبرم عبد الخ

 المنكرة.
  البداية كالنياية، لمحافظ أبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشطي

 ـ.ُٖٔٗىػ/َُْٕىػ(، دار الفكر،ْٕٕ)ت
  البدر الطالع بمحاسف مف بعد الطرف السابع، لمعالمة محمد بف عمي بف

 بيركت. –لمعرفة ىػ(، دار آَُِعبداهلل الشككاني اليمني)ت
  بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث، لمحافظ أبي محمد الحارث بف محمد

ىػ(، المحطؽ: د. ِِٖالتميمي البغدادم المعركؼ بابف أبي أسامة )ت
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 -حسيف أحمد صالح الباكرم، الناشر: مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية 
 ـ . ُِٗٗىػ /ُُّْالمدينة المنكرة، الطبعة: األكلى،

  تاري  ابف يكنس المصرم، لمحافظ أبي سعيد عبد الرحمف بف أحمد بف
ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة: ّْٕيكنس الصدفي، )ت

 ىػ.ُُِْاألكلى،
 ىػ(، ّٕٔتاري  إربؿ، لمعالمة المبارؾ بف أحمد ابف المستكفي اإًلربمي )ت

د، المحطؽ: سامي الصطار، كزارة الثطافة كاإلعالـ، دار الرشي
 ـ.َُٖٗالعراؽ

  فيات المشاىير كىاألعالـ، لمحافظ شمس الديف أبي كى تاري  اإلسالـ كى
ىػ(، المحطؽ: د. بشار عٌكاد ْٖٕعبداهلل محمد بف أحمد الذىبي)ت

 ـ. ََِّمعركؼ، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األكلى،
  تاري  الثطات، لمحافظ أبي الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمي

 ـ.ُْٖٗىػ/َُْٓىػ(، دار الباز، الطبعة: الطبعة األكلىُِٔفي )تالكك 
  التاري  الكبير )تاري  ابف أبي خيثمة(، لمحافظ أبي بكر أحمد بف أبي

 –ىػ(، المحطؽ: صالح بف فتحي ىالؿ، الفاركؽ الحديثةِٕٗخيثمة )ت
 ـ.ََِٔىػ /ُِْٕالطاىرة، الطبعة: األكلى،

 محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم التاري  الكبير، لإلماـ أبي عبد اهلل 
 الدكف. –ىػ(، دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد ِٔٓ)ت
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  تاري  بغداد، لمحافظ أبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم
ىػ(، المحطؽ: الدكتكر بشار عكاد معركؼ، دار ّْٔالخطيب البغدادم )ت

 ـ.ََِِ-ىػ ُِِْى،بيركت، الطبعة: األكل –الغرب اإلسالمي 
  تاري  دمشؽ، لمحافظ أبي الطاسـ عمي بف الحسف ابف

ىػ(، المحطؽ: عمرك بف غرامة العمركم، دار ُٕٓعساكر)ت
 ـ.ُٓٗٗىػ/ ُُْٓالفكر

  تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لمحافظ أبي زرعة كلي الديف أحمد
–مكتبة الرشدىػ(، المحطؽ: عبد اهلل نكارة، ِٖٔابف عبد الرحيـ العراقي)ت

 الرياض. 
  التحفة المطيفة في تاري  المدينة الشريفة، لمحافظ شمس الديف أبي الخير

–ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت َِٗمحمد بف عبد الرحمف السخاكم)ت
 ـ.ُّٗٗىػ/ُُْْلبناف، الطبعة: األكلى

 ىػ(، دار ُُٗتدريب الراكم في شرح تطريب النكاكم، لمحافظ السيكطي)ت
 طيبة.

 ىػ(، ط/ دار الكتب ْٖٕذكرة الحفاظ، لمحافظ شمس الديف الذىبي )تت
 ـ.ُٖٗٗىػ/ُُْٗلبناف، الطبعة: األكلى -العممية بيركت

  التعديؿ كالتجريح  لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح، لإلماـ أبي
ىػ(، المحطؽ: ْْٕالكليد سميماف بف خمؼ بف سعد الباجي األندلسي )ت

الرياض، الطبعة:  –دار المكاء د. أبك لبابة حسيف،
 ـ.ُٖٔٗىػ/َُْٔاألكلى،
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 ىػ(، ُٖٔالتعريفات، لمعالمة عمي بف محمد الزيف الشريؼ الجرجاني)ت
 ـ. ُّٖٗىػ /َُّْدار الكتب العممية بيركت، لبناف، الطبعة: األكلى

  التعريفات الفطيية، لمحمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي، دار الكتب
 ـ ََِّىػ/ُِْْاألكلى،العممية، الطبعة: 

 ىػ(، المحطؽ: ْٕٕتفسير الطرآف العظيـ، لمحافظ عماد الديف ابف كثير )ت
محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة: 

 ق.ُُْٗاألكلى
 ىػ(، المحطؽ: الشي  ِٖٓتطريب التيذيب، لمحافظ ابف حجر العسطالني)ت

 ـ.ُٖٔٗىػ/َُْٔ: األكلىسكريا، الطبعة–محمد عكامة، ط/دار الرشيد
  التطييد كاإليضاح شرح مطدمة ابف الصالح، لمحافظ أبي الفضؿ زيف الديف

ىػ(، المحطؽ: عبدالرحمف محمد َٖٔعبدالرحيـ بف الحسيف العراقي )ت
ىػ/ ُّٖٗعثماف، المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة، الطبعة: األكلى 

 ـ.ُٗٔٗ
 سانيد، لمحافظ أبي عمر يكسؼ بف التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاأل

ىػ(، تحطيؽ: مصطفى بف ّْٔعبد اهلل بف محمد بف عبد البر الطرطبي )ت
أحمد العمكم ، محمد عبد الكبير البكرم، كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف 

 ىػ .ُّٕٖالمغرب، –اإلسالمية 
  تيذيب األسماء كالمغات، لمحافظ أبي زكريا يحيى بف شرؼ

 لبناف. –ار الكتب العممية، بيركت ىػ(، دٕٔٔالنككم)ت
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 ىػ(، مطبعة ِٖٓتيذيب التيذيب، لإلماـ الحافظ ابف حجر العسطالني )ت
 ىػ.ُِّٔدائرة المعارؼ النظامية، اليند، الطبعة: الطبعة األكلى 

  تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لمحافظ جماؿ الديف أبي الحجاج يكسؼ
ؽ: د. بشار عكاد معركؼ، ىػ(، المحطِْٕابف عبدالرحمف المزم )ت

 ـ.َُٖٗىػ/ََُْبيركت، الطبعة: األكلى –مؤسسة الرسالة 
 ىػ(، المحطؽ: ُُٗالتكشيح شرح الجامع الصحيح، لإلماـ السيكطي)ت

ىػ/ ُُْٗالرياض، الطبعة: األكلى –رضكاف جامع رضكاف، مكتبة الرشد 
 ـ.ُٖٗٗ

 دائرة ىػ(، ّْٓالثطات، لمحافظ أبي حاتـ محمد بف حباف البيستي)ت
المعارؼ العثمانية بحيدر آباد الدكف اليند، الطبعة: 

 ـ.ُّٕٗ/ ىُّّٗاألكلى،
  جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، لمحافظ مجد الديف أبي السعادات

ىػ(، تحطيؽ: عبدالطادر َٔٔالمبارؾ بف محمد ابف األثير الجزرم)ت
لمالح/ مطبعة ا -التتمة تحطيؽ بشير عيكف،  مكتبة الحمكاني -األرنؤكط 

 مكتبة دار البياف.
  جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ، لمحافظ أبي سعيد صالح الديف خميؿ

ىػ(، المحطؽ: حمدم عبد المجيد السمفي، ُٕٔبف كيكمدم العالئي )ت
 ـ.ُٖٔٗىػ/َُْٕبيركت، الطبعة: الثانية، –عالـ الكتب 

 لرازم الجرح كالتعديؿ، لإلماـ أبي محمد عبد الرحمف ابف أبي حاتـ ا
بحيدر آباد الدكف  -ىػ(، طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ِّٕ)ت
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ىػ/ ُُِٕبيركت، الطبعة: األكلى  –اليند، دار إحياء التراث العربي 
 ـ.ُِٓٗ

  جميرة نسب قريش كأخبارىا، لمعالمة الزبير بف بكار بف عبد اهلل الطرشي
مطبعة ىػ(، المحطؽ: محمكد محمد شاكر، الناشر: ِٔٓاألسدم )ت

 ىػ.ُُّٖالمدني
  الجكىر النطي عمي سنف البييطي، لمحافظ تاج الديف أحمد بف عثماف ابف

 ىػ( دار الفكر.ْْٕالتركماني)ت
  خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لمحافظ صفي الديف أحمد

ىػ(،المحطؽ: الشي  عبدالفتاح أبك غدة، ِّٗابف عبداهلل الخزرجي)ت
حمب/ بيركت، الطبعة:  -سالمية/ دار البشائرمكتب المطبكعات اإل

 ق.ُُْٔالخامسة 
  الخالصة في معرفة الحديث، لمعالمة شرؼ الديف الحسيف بف محمد بف

ىػ(،المحطؽ: أبك عاصـ الشكامي األثرم، المكتبة  ّْٕعبداهلل الطيبي )ت
 ـ.ََِٗىػ/َُّْالركاد، الطبعة: األكلى -اإلسالمية 

 لمائة الثامنة، لمحافظ أبي الفضؿ ابف حجر الدرر الكامنة في أعياف ا
حيدر أباد/  -ىػ(، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ِٖٓالعسطالني )ت

 ـ. ُِٕٗىػ/ ُِّٗاليند، الطبعة: الثانية،
  ،)رجاؿ صحيح البخارم )اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثطة كالسداد

المحطؽ: عبد اهلل ىػ(، ّٖٗلمحافظ أبي نصر أحمد بف محمد الكالباذم )ت
 ىػ.َُْٕبيركت، الطبعة: األكلى، –الميثي، دار المعرفة 
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  زاد المعاد في ىدم خير العباد، لإلماـ شمس الديف محمد بف أبي بكر بف
مكتبة المنار -ىػ(، مؤسسة الرسالة، بيركتُٕٓأيكب ابف قيـ الجكزية)ت

 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْٓاإلسالمية، الككيت، الطبعة: السابعة كالعشركف،
 ىػ(، ْٖٓالسنف الكبرل، لإلماـ أبي بكر أحمد بف الحسيف البييطي)ت

لبناف  –المحطؽ: محمد عبدالطادر عطا، ط/ دار الكتب العممية، بيركت 
 ـ.ََِّىػ/ُِْْالطبعة: الثالثة، 

 ىػ(، ِّٕالسنف، لإلماـ أبي عبداهلل محمد بف يزيد ابف ماجو الطزكيني)ت
فيصؿ  -ر إحياء الكتب العربية تحطيؽ: محمد فؤاد عبدالباقي، ط/ دا

 عيسى البابي الحمبي.
  سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم )مع أسئمة البغدادييف عف أحكاؿ الركاة

لإلماـ الحافظ أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم(، لمحافظ 
ىػ(، َْٓأبي عبد اهلل  محمد بف عبد اهلل بف محمد الحاكـ النيسابكرم)ت

 –: مكفؽ بف عبد اهلل بف عبد الطادر، دار الغرب اإلسالمي المحطؽ
 ـ.ُٖٖٗىػ/َُْٖبيركت، الطبعة: األكلى، 

 ىػ(، ط/ الرسالة، ْٖٕسير أعالـ النبالء، لمحافظ شمس الديف الذىبي )ت
 ـ.ُٖٓٗىػ/َُْٓالطبعة: الثالثة 

  الشذا الفياح مف عمـك ابف الصالح ، لمحافظ أبي إسحاؽ برىاف الديف
ىػ(،المحطؽ: صالح فتحي ىمؿ، مكتبة الرشد، َِٖـ األبناسي )ت إبراىي

 ـ.ُٖٗٗىػ/ُُْٖالطبعة: األكلى
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  شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، لمعالمة ابف العماد
بيركت، الطبعة:  –ىػ(، دار ابف كثير، دمشؽَُٖٗالحنبمي)ت

 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔاألكلى
 اعيؿ بف حماد الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، لمعالمة أبي نصر إسم

ىػ(، تحطيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ ّّٗالجكىرم الفارابي )ت
 ـ.ُٕٖٗ - ىػَُْٕبيركت، الطبعة: الرابعة –لممالييف 

  صحيح البخارم)الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل 
ىػ(، طكؽ ِٔٓكسننو كأيامو(، لإلماـ أبي عبداهلل البخارم )ت

رة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبدالباقي(، النجاة)مصك 
 ىػ.ُِِْالطبعة: األكلى

  صحيح مسمـ )المسند الصحيح المختصر بنطؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ
 ، لإلماـ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج الطشيرم النيسابكرم ( اهلل
 العربي : محمد فؤاد عبدالباقي، ط/ دار إحياء التراث ىػ(، المحطؽُِٔ)ت
 بيركت. –

  الطبطات ، لمحافظ أبي عمرك خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني البصرم
ىػ(، ركاية: أبي عمراف مكسى بف زكريا بف يحيى التسترم )ت ؽ َِْ)ت
ىػ(، المحطؽ: د سييؿ  ّىػ( ، محمد بف أحمد بف محمد األزدم )ت ؽّ

 ـ.ُّٗٗق/ُُْْزكار، دار الفكر،
   ىػ(، ط/دار الكتب ُُٗجالؿ الديف السيكطي)تطبطات الحفاظ، لمحافظ

 ىػ.َُّْبيركت، الطبعة: األكلى –العممية 
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  طبطات الحنابمة، لإلماـ أبي الحسيف محمد بف محمد ابف أبي يعمى
 بيركت. –ىػ(، المحطؽ: محمد حامد الفطي، دار المعرفة ِٔٓ)ت

 ف طبطات الشافعية الكبرل، لمحافظ تاج الديف عبدالكىاب بف تطي الدي
 ىػ.ُُّْىػ( ط/ ىجر، الطبعة: الثانية، ُٕٕالسبكي )ت

 ىػ( ْٕٔطبطات الفطياء، لإلماـ أبي اسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم)ت
لبناف، الطبعة:  –المحطؽ: إحساف عباس، دار الرائد العربي، بيركت 

 ـ.َُٕٗاألكلى،
 ىػ(، تحطيؽ: َِّالطبطات الكبرل، لإلماـ أبي عبداهلل محمد بف سعد)ت

 ـ.ُٖٔٗبيركت، الطبعة: األكلى –ساف عباس، دار صادر إح
  طبطات المفسريف، لمحافظ شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد الداككدم

 بيركت. –ىػ(، دار الكتب العممية ْٓٗالمالكي )ت
  طبطات عمماء الحديث، لإلماـ محمد بف أحمد بف عبد اليادم الدمشطي

لزيبؽ، ط/ مؤسسة الرسالة ، ىػ(،تحطيؽ: أكـر البكشي، إبراىيـ إْْ)ت
 ـ.ُٔٗٗىػ/ُُْٕلبناف، الطبعة: الثانية،  –بيركت 

  طرح التثريب في شرح التطريب، لمحافظيف أبي الفضؿ زيف الديف عبد
ىػ(، كابنو: كلي الديف أبي زرعة َٖٔالرحيـ ابف الحسيف العراقي )ت

يا كصكرتيا دكر عدة من -ىػ(، الطبعة المصرية الطديمة ِٖٔالعراقي )ت
 )دار إحياء التراث العربي، كمؤسسة التاري  العربي، كدار الفكر العربي(.

  عمدة الطارم شرح صحيح البخارم، لمحافظ أبي محمد بدر الديف العينى
 بيركت. –ىػ(، دار إحياء التراث العربي ٖٓٓ)ت
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  الغاية في شرح اليداية في عمـ الركاية، لمحافظ شمس الديف السخاكم
ؽ: أبك عائش عبد المنعـ إبراىيـ، مكتبة أكالد الشي  ىػ(، المحطَِٗ)ت

 ـ.ََُِلمتراث، الطبعة: األكلى
  غريب الحديث، لمحافظ جماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف ابف الجكزم

ىػ(، المحطؽ: د. عبد المعطي أميف الطمعجي، دار الكتب العممية ٕٗٓ)ت
 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٓلبناف، الطبعة: األكلى، –بيركت  -

 الباب في الكنى كاأللطاب، لمحافظ أبي عبد اهلل محمد بف إسحاؽ ابف  فتح
ٍندىه )ت ىػ(، المحطؽ: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي، مكتبة ّٓٗمى
 ـ.ُٔٗٗىػ/ُُْٕالرياض، الطبعة: األكلى، –السعكدية  -الككثر

  فتح البارم شرح صحيح البخارم، لمحافظ أبي الفضؿ ابف حجر العسطالني
 ىػ.ُّٕٗبيركت،  -ط/ دار المعرفة ىػ(، ِٖٓ)ت

  قالدة النحر في كفيات أعياف الدىر، لمعالمة أبي محمد الطيب بف عبداهلل
ىػ(عيني بو: بك جمعة مكرم، خالد ْٕٗابف أحمد بامخرمة الًيجراني)ت

 ـ.ََِٖىػ/ُِْٖجدة، الطبعة: األكلى، –زكارم، دار المنياج 
 ىػ(،المحطؽ: أبك ّْٔلبغدادم)تالكفاية في عمـ الركاية، لمحافظ الخطيب ا

المدينة  -عبداهلل السكرقي ، إبراىيـ حمدم المدني، المكتبة العممية 
 المنكرة.

  الكنى كاألسماء، لإلماـ مسمـ بف الحجاج  الطشيرم النيسابكرم
ىػ(، المحطؽ: عبد الرحيـ محمد أحمد الطشطرم، عمادة البحث ُِٔ)ت
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لمنكرة، السعكدية، الطبعة: العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينة ا
 ـ.ُْٖٗىػ/َُْْاألكلى،

  لساف العرب، لمعالمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر
 ىػ. ُُْْ-بيركت، الطبعة: الثالثة  –ىػ(، دار صادر ُُٕ)ت

 ىػ(، المحطؽ: ِّٕالمراسيؿ، لمحافظ أبي محمد ابف أبي حاتـ الرازم)ت
بيركت، الطبعة:  –ؤسسة الرسالة شكر اهلل نعمة اهلل قكجاني، م

 ىػ.ُّٕٗاألكلى،
   المستدرؾ عمى الصحيحيف، لمحافظ أبي عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل

ىػ(، تحطيؽ: مصطفى عبد الطادر عطا، دار الكتب َْٓالنيسابكرم)ت
 (.َُٗٗ - ُُُْبيركت الطبعة: األكلى،  –العممية 

 ( المحطؽ: شعيب ُِْتالمسند ، لإلماـ أحمد بف محمد بف حنبؿ ،)ىػ
 ـ.ََُِىػ/ُُِْكآخركف، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى -األرنؤكط 

 ىػ(، َّٕالمسند ، لمحافظ أبي يعمى أحمد بف عمي بف المثينى المكصمي)ت
دمشؽ، الطبعة:  –المحطؽ: حسيف سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث 

 ـ.ُْٖٗىػ/َُْْاألكلى،
  فطياء األقطار، لمحافظ أبي حاتـ محمد مشاىير عمماء األمصار كأعالـ

 –ىػ(، تحطيؽ: مرزكؽ عمى ابراىيـ، دار الكفاءّْٓبف حباف البيستي)ت
 ـ.ُُٗٗىػ/ُُُْالمنصكرة، الطبعة: األكلى،
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 ىػ(، تحطيؽ: د. محمد ْٖٕالمعجـ المختص بالمحدثيف، لمحافظ الذىبي)ت
ىػ/ َُْٖالحبيب الييمة، مكتبة الصديؽ، الطائؼ، الطبعة: األكلى، 

 ـ.ُٖٖٗ
 ىػ(، َُْٖمعجـ المؤلفيف، لعمر بف رضا بف محمد راغب كحالة )ت

 بيركت، دار إحياء التراث العربي بيركت. -مكتبة المثنى 
  مغاني األخيار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار، لمحافظ أبي محمد بدر

ىػ(، تحطيؽ: محمد ٖٓٓالديف محمكد بف أحمد بف مكسى العيني )ت
لبناف، الطبعة:  –ؿ، دار الكتب العممية، بيركت حسف إسماعي

 ـ.ََِٔىػ/ ُِْٕاألكلى،
  مطدمة ابف الصالح، لمحافظ أبي عمرك عثماف بف عبد الرحمف ابف

 -ىػ(، المحطؽ د: نكر الديف عتر، دار الفكرّْٔالصالح الشيرزكرم)ت
 ـ.ُٖٔٗىػ/َُْٔبيركت، –سكريا، دار الفكر المعاصر 

  عمـك الحديث النبكم، لمحافظ أبي عبد اهلل بدر المنيؿ الركم في مختصر
ىػ(، المحطؽ: محيي ّّٕالديف محمد بف إبراىيـ ابف جماعة الكناني )ت
دمشؽ، الطبعة: الثانية  -الديف عبدالرحمف رمضاف، ط/ دار الفكر 

 ق.َُْٔ
  نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر، لمحافظ  أحمد

ىػ(، تحطيؽ أد: نكر الديف عتر، مطبعة ِٖٓ)تابف حجر العسطالني 
  ـ .َََِ -ىػ ُُِْ: الثالثة،  الصباح، دمشؽ، الطبعة


