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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 احلؿد هلل رب افعادغ، وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفه وصحبه أمجعغ.

 أما بعد:

أمتل كادطر، ٓ ُيدرى أولف خر أم مثؾ »: فؾحديث ادروي ظن افـبي ؾفذا ختريج 

 . «آخره

 "ؽاية إماين يف افرد ظذ افـبفاين"وهو بحث مستل من خترجيي ٕحاديث ـتاب 

 فؾعالمة أيب ادعايل إفود رمحه اهلل تعاػ.

وـان افبحث خمتكًا ظذ افصـاظة احلديثقة من حقث مجع ضرق احلديث واحلؽم 

ظؾقه، ودا أؾردته هـا أضػت إفقه افؽالم ظن معـى احلديث، وما حصل ؾقه من إصؽال 

وتوهم ادعارضة بغره، واجلفد جفد ادؼل، مع آظساف بافتؼصر، وفؽن حسبي أكـي 

خواين افؼراء بؽل كؼٍد وزيادة، ؾاهلل من وراء شامهت ببعض اإلؾادة، وفسُت آكف من إ

 افؼصد، وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفه وصحبه أمجعغ.
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 فصؾ

 يف ختريج احلديث

 ،: حدثـا محاد بن حيقى إبحؿال (2135ح) "مسـده"أبو داود افطقافز يف ؿال 

مثؾ ادطر ٓ يدرى أولف خرا أم مثؾ أمتك »ؿال:  حدثـا ثابت ظن أكس أن افـبي  :ؿال

 .«أخره

 تابع الطقاليس مجاطة مـفؿ:

 "افزهد"( وافبقفؼي يف 2869)ح "اجلامع"ظـد افسمذي يف  :[ ؿتقبة بن شعقد1]

 (.377)ص "بحر افػوائد"( وافؽالبذي يف 173)ص

 "افعؾل"ويف  (445، 19/334) "ادسـد"ظـد اإلمام أمحد يف  :[ حسن إصقب2]

(3/314). 

 (.3/314) "افعؾل"ظـد ظبداهلل بن أمحد يف  :[ وحمؿد بن جعػر افورـاين3]

 (.333)ح"إمثال"ظـد أيب افشقخ يف  :[ وأمحد بن ظبدة4]

 (.1352)ح "افشفاب"ظـد افؼضاظي يف  :[ ومسؾم بن إبراهقم5]

 (.2/91) "تػسره"ظـد افبغوي يف  :وظبدافرمحن بن ادبارك[ 6]

 (.2/246) "افؽامل"افذي ؿبؾه ـالمها ظـد ابن ظدي يف ظاصم بن ظع، مع و[ 7]

 ، يف موضـغ."افتدوين يف أخبار ؿزوين"، يف (1)مسدد بن مرسهدو[ 8]

 وتابع محاد بـ حيقك األبح، مجاطة مـفؿ:

 ؿال: (3475ح) "مسـده"[ يوشف بن ظطقة افصػار: ظـد أيب يعذ ادوصع يف 1]

 حدثـا أبو يارس ظامر بن كك حدثـا يوشف بن ظطقة أخزكا ثابت ظن أكس بن مافك به.

 .(2)ويوشف بن ظطقة افبكي افصػار جمؿع ظذ ضعػه، ـثرت أوهامه ؾسـوه

                                                           

 وتصػحت يف )مرسهد( إػ )مرهد( وـذا )إبح( إػ )إصج(، ؾؾقـتبه. (1)

 (.4/468) "مقزان آظتدال" (2)
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( ظن هذا احلديث ظزاه إػ أيب يعذ 183)ص "افػتاوى"افـووي يف  احلاؾظ ئلودا ُش 

( وابن حجرر 218)ص "افتذـرة"زرـق يف افاشتغربه و، وأظؾه بقوشف افصػار ،ؾؼط

ذ مرن إػ مسرـد أيب يعر "ؾتاويره"وأؽرب افـووي ؾعزاه يف »( وؿال: 7/6) "افػتح"يف 

كه ظـد افسمذي بنشـاد أؿروى مـره مرن حرديث أكرس أحديث أكس بنشـاد ضعقف، مع 

 .«بن حبان من حديث ظامراوصححه 

حدثـا أمحد بن  ؿال: (135)ص "إمثال"[ محاد بن شؾؿة: رواه افرامفرمزي يف 2]

ثـا محاد بن شؾؿة ظن  -بحؾوان–ثـا إبراهقم بن محزة بن أكس  -تؾؼقـاً –حيقى احلؾواين 

 به. ثابت ظن أكس ؿال: ؿال رشول اهلل 

إبراهقم بن محزة بن أكس ؾؾم أظثر فه ظذ ترمجة، وأخشى  ؽر ورجال اإلشـاد ثؼات:

وهو يريد محاد بن حيقى إبح ـام تؼدم،  «بن شؾؿةمحاد »أكه اكؼؾب ظؾقه راويه، ؾؼال: 

 .ؿبول افتؾؼغ من مظان ضعف افراوي، واهلل أظؾمو

ؿال: ( 135)ص "ـتاب إمثال"[ ظبقد بن مسؾم افسابري، رواه افرامفرمزي يف 3]

ثـا ظبقد بن مسؾم  -يعـي ابن خافد-شؿعت هدبة  :ؿال ،حدثـي حمؿد بن ظع افسؾؿي

 : ؾذـره.ن أكس ؿال: ؿال رشول اهلل افسابري ظن ثابت ظ

وهذا إشـاد ضعقف جدًا، آؾته حمؿد بن ظع بن افوفقد افسؾؿي افبكي، يرـب 

 .(1) «بكي مـؽر احلديث»ؿال اإلشامظقع:  ،إشاكقد

 ( وؾاته حال افسؾؿي هذا.5/355) "افصحقحة"حّسن افشقخ إفباين إشـاده يف و

 مـفؿ: مجاطة؛ أكسوتابع ثابتًا يف هذا احلديث طـ 

افؽامل يف "ؾرواه أبو أمحد ابن ظدي يف  [ احلسن بن أيب احلسن افبكي،1]

( من حديث ظبقداهلل بن متام ظن يوكس بن ظبقد ظن احلسن ظن 4/331) "افضعػاء

 به. أكس 

                                                           

 (.5/292)"فسان ادقزان"(5836) "ادغـي يف افضعػاء"(3/651)"مقزان آظتدال"(112)رؿم  "معجم اإلشامظقع" (1)
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وهذا من مـاـر ظبقداهلل بن متام، وؿد ضرعػه أبرو حراتم وأبرو زرظرة وافردارؿطـي، 

 .(1)وؽرهم

كرا احلسرغ  :ؿرال ،( ؿال: حدثـا ظع4358ح) "ادعجم إوشط"افطزاين يف ورواه 

كا ظؿر بن حػص ظن مافك بن ديـار ظن احلسن ظرن أكرس برن  :ؿال ،بن أيب زيد افدباغ

 : ؾذـره.ؿال: ؿال رشول اهلل  مافك 

مل يرو هذا احلديث ظن مافك بن ديـار إٓ ظؿر بن حػص، »ؿال أبو افؼاشم افطزاين: 

 .«رد به احلسغ بن أيب زيد افدباغتػ

، ومافك بن ديـار ثؼة ظابد، وافردباغ ـرذفك، وفؽرن  ظؿرر برن ضعقف وهذا إشـاد

ضرعػه ابرن ادرديـي ، ؽافب افظن أكه أبو حػص افعبدي وهرو مرسوك احلرديث حػص

 .(2)وحيقى بن معغ واإلمام أمحد وافبخاري وأبو حاتم وافـسائي ومجاظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.3/4) "مقزان آظتدال"(4/331) "افؽامل" (1)

 (.2449ٓبن اجلوزي) "افضعػاء وادسوـون"( 6/133) "اجلرح وافتعديل"(3/2/153) "افتاريخ افؽبر" (2)
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 فصؾ

 آختالف طذ احلسـ البرصي يف هذا احلديثيف 

 ُاْخُتؾِف يف احلديث ظن احلسن ظذ ظدة أوجه:

 موصوًٓ. وهو: ظن احلسن ظن أكس  أحدهاتؼدم 

جمؿرو   ظرزاه افسرقوضي يفبره،  ظن احلسن ظن ظع بن أيب ضافب  والقجف الثاين:

برن  (1)أيب يعذ ؿال: حدثـا حروثرة "مسـد"( إػ 2/134) "احلاوي فؾػتاوي" ادسؿى بر

أذس ؿال: أخزكا ظؼبة بن أيب افصفباء افباهع ؿال: شرؿعت احلسرن يؼرول: شرؿعت 

 .: ؾذـرهظؾقا يؼول: ؿال رشول اهلل 

ؿال حمؿد بن احلسن بن افصريف صقخ صقوخـا: هذا كرص سيرح يف »ؿال افسقوضي: 

وظؼبرة وثؼره أمحرد وابرن  ،حوثرة وثؼة ابرن حبران ،من ظع ورجافه ثؼات شام  احلسن

 .«معغ

ظؼبة بن أيب افصفباء أبو خريم افباهع افبكي، وثؼه حيقى واإلشـاد رواته ثؼات: 

 .(2)اواإلمام أمحد وؽرمه

وؿال افذهبي يف  "افثؼات"وحوثرة بن أذس أبو ظامر افعؼدي، ذـره ابن حبان يف 

 .(3) «بلشاً  أظؾم به ما: »"افسر"

وفؽن هذا ٓ حيؼق ضؿلكقـة افؼؾب بسالمة ما روى ٓكػراده بؿثل هذا اإلشرـاد، وفرو 

شؾم حافه، ؾال يبعد أن يؽون افوهم من ظؼبة بن أيب افصفباء ؾؼد رواه ثالثة من افثؼرات 

 ، وهم أثبت وأصفر من ظؼبة بن أيب افصفباء.شقليتظن احلسن مرشاًل ـام 

                                                           

( ٓبن حبران، وهرذا ـؾره تصرحقف، 7/247) "افثؼات"، وـذا يف ترمجة ظؼبة بن أيب افصفباء من شجويرية» وؿع يف احلاوي (1)

 (.8/215ظذ افصواب يف ) "افثؼات"وهو ظـد ابن حبان يف ش حوثرة»وصوابه: 

 (.12/264) "تاريخ بغداد"(6/312)"اجلرح وافتعديل" (2)

 (.23/183) "شر أظالم افـبالء"(8/215)"افثؼات" (3)
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رواه افبزار يف ظن احلسن ظن ظؿران بن حصغ ريض اهلل ظـفام:  :القجف الثالث

 ( من حديث ظباد بن راصد ظن احلسن ظن ظؿران بن حصغ 3527ح) "مسـده"

 وذـره. ؿال: ؿال رشول اهلل 

 .(1)"افتؼريب"ؿافه احلاؾظ يف  «صدوق فه أوهام»وظباد بن راصد 

ابن ادديـي واإلمام أمحد واحلسن افبكي مل يسؿع من ظؿران بن حصغ، ؿافه 

، وشقليت من رواه من حديث ظؿران من ؽر (2)وحيقى بن معغ وأبو حاتم وؽرهم

 ضريؼه.

 يف أمحد اإلمام ظـد ،ر بن يارس ريض اهلل ظـفام بهظن احلسن ظن ظام القجف الرابع:

 به. احلسن ظن ظؿر أبو زياد حدثـا مفدي بن ظبدافرمحن ظن (31/174) "ادسـد"

 وجهٌ  فه وشقليت ،(4)صقئاً  ظامر من يسؿع مل واحلسن ،(3)فغ ؾقه صدوق ظؿر أبو وزياد

 ضريؼه. ؽر من  ظامر ظن آخر

 :تـبقف

( أن ابن معغ اختؾف ؿوفه يف زياد، وأكه وثؼة مرة 31/174) "ادسـد"ذـر حمؼق 

 .«يضعف!»وضعػه أخرى!، وما كؼؾه ابن صعقب ظـه ؿوفه: 

 وجقفة.ودظوى اختالف افؼول ؽر 

( 9/516) "هتذيب افؽامل"ومل أجد مصدر هذا افؾػظ ظن حيقى، وذـره ادزي يف 

( 2/93) "ادقزان"( وذـره افذهبي يف 3/332) "افتفذيب"وتبعه احلاؾظ ابن حجر يف 

وفقس يف افؾػظ ادـؼول تضعقف ابن معغ فه، وإكام حؽاية ؿول ؽره، وهو يوثؼه ـام 

 ر.تؼدم يف رواية إشحاق بن مـصو

                                                           

 (.3126)رؿم "تؼريب افتفذيب"(5/83هتذيب افتفذيب )"(2/365) "مقزان آظتدال" (1)

 (.2/234)"هتذيب افتفذيب" (2)

 (.3/331) "هتذيب افتفذيب"( 2133)رؿم "تؼريب افتفذيب" (3)

 (.2/232) "هتذيب افتفذيب" (4)
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ويف كػز أن ادضعف ؽر زياد بن أيب مسؾم، وهو آخر اشؿه: زياد أبو ظؿر، ذـره 

( 3/551) "اجلرح وافتعديل"( وابن أيب حاتم يف 2/1/363) "تارخيه"افبخاري يف 

 ( يروي ظن أكس بن مافك 4/257) "افثؼات"وشؽتا ظـه، وذـره ابن حبان يف 

 ويروي ظـه احلسغ بن واؿد.

 .(1)«ضعػه حيقى»وؿال:  "افضعػاء"وزي يف وذـره ابن اجل

 .(2)«فقس بافؼوي»وؿال افـسائي: 

 .(3)«مسوك احلديث»وؿال إزدي: 

ؾفذا يؼوي آحتامل بلن افذي أراده اإلمام حيقى بن معغ من ؿوفه: يضعف، هو ذا 

 وفقس افسابق زياد بن أيب مسؾم افصػار، واهلل أظؾم.

( ؿرال ظبرداهلل 3/314) "افعؾل"ن احلسن مرشاًل، ؾػي ظن ثابت ظ :امسالقجف اخل

شلفت أيب ظن هذا احلديث، ؾؼال: هو خطرل إكرام يرروى هرذا احلرديث ظرن »بن أمحد: ا

 .«احلسن

ثم رواه اإلمام أمحد ظن حسن بن موشى ؿال: حدثـا محاد بن شؾؿة ظن ثابت ومحقد 

 ؾذـره. ويوكس ظن احلسن ظن رشول اهلل 

وهو أن محاد بن شؾؿة رواه ظن ثالثة ثؼات ـؾفم يرووكه ظن  وشبب اإلظالل طاهر،

 .وهذا افوجه هو أصح افوجوه يف حديث احلسناحلسن مرشاًل، 

( 3/48) "افؽامل"به، روى ذفك ابن ظدي يف  [ ؿتادة بن دظامة: ظن أكس 2]

 من حديث روح بن ظبد افواحد ثـا خؾقد بن دظؾج ظن ؿتادة ظن أكس به مرؾوظًا.

 .  (4)بن دظؾج ضعقف احلديث، ضعػه حيقى بن معغ واإلمام أمحد وخؾقد

                                                           

 (.1288ٓبن اجلوزي )رؿم "افضعػاء" (1)

 (.227فؾـسائي )رؿم "افضعػاء وادسوـون" (2)

 (.2/96) "مقزان آظتدال" (3)

 (.384/ 3)"اجلرح وافتعديل" (4)



 

 نيل الوطر يف ختريج حديث: )مثل أميت كاملطر(
 

(9) 

 

ـان ـثرر اخلطرل ؾرقام يرروى ظرن ؿترادة وؽرره، : »"ادجروحغ"وؿال ابن حبان يف 

 .(1) «يعجبـي افتـؽب ظن حديثه إذا اكػرد

وظامة حديثه يتابعه ظؾقه ؽرره ويف »وذـر ابن ظدي هذا احلديث من مـؽراته، وؿال: 

 .(2) «وفقس بادـؽر احلديث جداً  ةؽاربعض حديثه ك

 .(3) «جمؿع ظذ ضعػه»ؿال افساجي: 

 "ادجرروحغ"روى ذفرك ابرن حبران يف  بره، [ افزهري: ظن أكس بن مافرك 3]

حردثـا محردان برن ادغررة ظرن  :( أخزكا جعػر بن إدريس افؼزويـي بؿؽة ؿرال3/93)

مثلؾ »ؿرال:  أن رشرول اهلل هشام بن ظبقداهلل افرازي ظن مافك ظن افزهري ظن أكس 

 احلديث.«أمتل..

( 11/113) "تارخيره"واخلطقرب يف  (4)"مسـد حرديث مافرك"ورواه افدارؿطـي يف 

( ـالمهرا مرن ضريرق أيب احلسرن افؼطران يف 43/16) "تاريخ دمشرق"وابن ظساـر يف 

 "افتؿفقرد"يف  ( وابرن ظبردافز414فؾِسرؾػي )ص "معجرم افسرػر"، وهرو يف "ظؾؾه"

 ( وـؾفم من حديث هشام بن ظبقداهلل افرازي به.23/254)

 ري، ومحدان فؼبه.ؽّ ي افُس ومحدان بن ادغرة، هو حمؿد بن ادغرة اهلؿذاين افضبِ 

 .«صدوق»ؿال صافح بن أمحد: 

 .(5) «ؾقه كظر»ؿال افسؾقامين: و

 .(6) «رازي ضعقف» إمام يف افسـة، ؿال ظـه افعجع: بن ظبقداهلل افرازي وهشام

                                                           

 (.1/285) "ـتاب ادجروحغ" (1)

 (.3/49)"افؽامل" (2)

 (.3/137)"هتذيب افتفذيب"( 175فؾـسائي ) "افضعػاء"واكظر  (3)

 (.23/254) "افتؿفقد"بواشطة  (4)

 (.4/46) "مقزان آظتدال"(13/384) "بالءشر أظالم افـ" (5)

 (.1935فؾعجع ) "افثؼات " (6)



 

 نيل الوطر يف ختريج حديث: )مثل أميت كاملطر(
 

(13) 

 

 .(1) «صدوق»وؿال أبو حاتم: 

ـان هيم يف افروايات وخيطئ إذا روى ظن إثبات، ؾؾام ـثر خمافػته »وؿال ابن حبان: 

 .(2) «إثبات بطل آحتجاج به

 .(3) «هشام بن ظبقداهلل افرازي هذا ثؼة ٓ خيتؾػون يف ذفك»وؿال احلاؾظ ابن ظبدافز: 

 رأي افعجع وابن حبان ومها إمامان معتزان.وهذا اإلضالق يدؾعه 

وافصحقح أكه أكزُل من درجة افثؼة، بام وؿع فه من أوهام، وبام اكػررد بره  را ٓ ُيترابع 

 .ظؾقه

 "معرؾرة افترذـرة"ابن ضراهر ادؼردد يف  -واحلديث ظؿوماً ف هذا اإلشـاد وضعّ 

افروايرات وخيطرئ ؾبطرل  ؾقه هشام بن ظبقد اهلل افرازي ـان يتفم يف»(، وؿال: 55)ص

 «...«خر الؼرون قرين ثؿ الذيـ يؾقهنؿ»: آحتجاج به، صح أكه

 -أي هشرامتػررد بره : »"افعؾل"وؿال أبو احلسن ابن افؼطان صاحب ابن ماجه يف 

 .«وٓ كعؾم فه ظؾة

ومل يترابع  -يعـري ظـره-ؽريب جدًا من حديث مافك تػرد به هشام »وؿال اخلطقب: 

 .(4)«ظؾقه

( 2/711) "ادغـرري"( بررافبطالن، ويف 4/333) "ادقررزان"افررذهبي يف  ووصررػه 

 بافوضع.

احلاؾظ ظبرداهلل ظن ( 415)ص "معجم افسػر"ؾػي يف أبو ضاهر افِس  وؿد كؼل احلاؾظ

، ويروى هذا احلرديث ظرن ابرن ظؿرر ظرن رشرول اهلل »إكصاري أكه ؿال:  ّت بن مَ ا

                                                           

ومل يـؼل هذا من ش  وهو ثؼة حيتج به»ؿال ابن أيب حاتم:  "اجلرح وافتعديل"(ويف بعض افـسخ من 9/67) "اجلرح وافتعديل" (1)

 اظتؿد ـتابه يف افرجال ـادزي وافذهبي وابن حجر، ؾؾعؾفا وهم من افـساخ.

 (.3/93) "ـتاب ادجروحغ" (2)

 (.23/254) "افتؿفقد" (3)

 (.592فؾسخاوي )ص "ادؼاصد احلسـة"اكظر  (4)



 

 نيل الوطر يف ختريج حديث: )مثل أميت كاملطر(
 

(11) 

 

مل يرروه ظـره إٓ هشرام برن ظبقرد اهلل  غريب حسـوحديث مافك بن أكس ظن افزهري 

صديدًا ظذ  ،متثبتًا يف إصول ،متصؾبًا يف افدين ،وـان من أصحاب افرأي ،ؿايض افري

تػرد ظـه حمؿد بن ادغرة افسؽري اهلؿرذاين رواه ظـره افؽبرار أبرو افػضرل برن  ،ادبتدظة

 .«إشحاق بن حمؿود وؽره

دعـى ؾؼط، ومراده افغريرب، فؼوفره بعرد وطاهر ـالمه أكه حسٌن رواية ٓ من حقث ا

ضعف هذا اإلشـاد، حلال هشام بن ظبقرداهلل أكه  صحقحواف، شمل يروه إٓ هشام..»ذفك: 

 ، واهلل أظؾم.وتػرده به

 تـبقف:

ؾؼرد رواه  ،روي هذا احلديث من حديث مافك من ؽرر ضريرق هشرام برن ظبقرداهلل

 ،أخزكرا افصرقؿري وافتـروخي ؿال: (11/113) "تاريخ بغداد"اخلطقب افبغدادي يف 

ؿآ: أخزكا ظبداجلبار بن أمحد حدثـا ظبدافرمحن بن محدان اجلرالب حردثـا ظبرداهلل برن 

حدثـا إبراهقم بن شعقد اجلوهري حردثـا حيقرى برن  -كزيل حؾب-إشحاق أبو افعباس 

حسان حدثـا ظبدافرمحن بن مفدي حدثـا شػقان افثروري حردثـا مافرك برن أكرس ظرن 

مثؾ أمتل مثؾ ادطر ٓ يدرى أولف خلر أو »ؿال:  ري ظن أكس بن مافك أن افـبي افزه

 .«آخره

وهذا خطل من ظبرداجلبار برن أمحرد ادعترزيل، اكؼؾرب ظؾقره اإلشرـاد، ؿافره اخلطقرب 

 افبغدادي.

 

 

 

 

 



 

 نيل الوطر يف ختريج حديث: )مثل أميت كاملطر(
 

(12) 

 

 فصؾ

 دراسة إسـاد احلديث مـ صريؼ الطقاليس

 محاد بن حيقى إبح أبو بؽر افسؾؿي افبكي. محاد بـ حيقك األبح؛ هق:

روى ظن إشحاق بن ظبداهلل بن أيب ضؾحة وثابت افبـاين ومعاوية بن ؿرة وابن أيب 

 مؾقؽة.

 وروى ظـه أبو كعقم وحمؿد بن بؽار بن افريان وظبد افرمحن بن ادبارك.

 .«ثؼة»ؿال حيقى بن معغ: 

 .«بلشاً صافح احلديث ما أرى به »ؿال اإلمام أمحد: و

  .«ٓ بلس به»وؿال أبو حاتم: 

 .(1) «فقس بافؼوي»وؿال أبو زرظة افرازي: 

 .(2) «وهم يف افقء بعد افقء»وؿال افبخاري: 

 .(3) «خيطئ ـام خيطئ افـاس»وؿال أبو داود: 

 .(4) «ث ظـه ادتؼدمون[بافؼوي ]وؿد حدّ   يؽنمل»وؿال افبزار: 

 .(5) «خيطئ وهيم»وؿال:  "افثؼات"وذـره ابن حبان يف 

 .(6) «هو  ن يؽتب حديثه»وؿال ابن ظدي: 

 .(7) «فقس باحلاؾظ ظـدهم»وؿال أبو أمحد احلاـم: 

                                                           

 (.3/152) "اجلرح وافتعديل" (1)

 (.2/1/24)"افتاريخ افؽبر" (2)

 (.3/19) "هتذيب افتفذيب" (3)

فرغ (: »1344(، وؿال ظـه يف موضن آخرر )ح6896)ح "مسـد افبزار"( وهذا يف 3/19) "هتذيب افتفذيب"مل يذـر هذا يف  (4)

 ومل يذـر احلاؾظ ابن حجر هذا افؾػظ أيضًا.ش احلديث

 (.6/222ٓبن حبان) "افثؼات" (5)

 (.2/246ٓبن ظدي ) "افؽامل" (6)

 (.3/19) "ذيبهتذيب افتف"( 1/631) "مقزان آظتدال" (7)



 

 نيل الوطر يف ختريج حديث: )مثل أميت كاملطر(
 

(13) 

 

 .(1) «ثؼة، ؿال أبو داود: خيطئ ـام خيطئ افـاس: »"افؽاصف"ؿال افذهبي يف 

ؾخالصة حافه من ـالم إئؿة أكه صدوق فه أوهام، كزفت به ظن درجة افثؼة 

ؿؾقل افوهم، وهلذا مّشى بعض إئؿة حديثه، وظّد أوهامه ـسائر أوهام أوهامه، وهو 

 ؽره من افرواة، واهلل أظؾم.

 وافسمذي. "ادراشقل"روى فه أبو داود يف 

 ثابت بن أشؾم افبـاين أبو حمؿد افبكي. ثابت؛ هق:

 روى ظن أكس وابن افزبر وابن ظؿر وؽرهم.

 وروى ظـه محقد افطويل وصعبة وجرير بن حازم واحلامدان ومجاظة.

 .«بكي ثؼة»ؿال حيقى بن معغ: 

 .«صحقح احلديث ،من افثؼات ادلموكغ ،ثابت ثبت يف احلديث»وؿال اإلمام أمحد: 

 .(2) «ثؼة صدوق»وؿال أبو حاتم افرازي: 

 .هر123روى فه اجلامظة، مات شـة 

 احلؽؿ إسـاد احلديث:

وفؽـه معؾول، ـام تؼدم ما ذـره اإلمام أمحد من رواية محاد  :ـاد طاهره افصحةاإلش

بن شؾؿة فه ظن ثابت ومحقد ويوكس ظن احلسن مرشال، ومحاد بن شؾؿة أثبت افـاس يف 

همٓء افثالثة وظذ رأشفم ثابت افبـاين، وـؾفم رووه ظن احلسن مرشاًل، ؾؼوفه يؼدم 

 .ظذ ؿول محاد إبح، وؽره

 .(2/531) "ذح افعؾل"ب ذفك ابن رجب يف وصوّ 

 

 

                                                           

 (.1127فؾذهبي ) "افؽاصف" (1)

 (.2/3) "هتذيب افتفذيب"(1/2/159) "افتاريخ افؽبر"( واكظر 2/449ٓبن أيب حاتم ) "اجلرح وافتعديل" (2)



 

 نيل الوطر يف ختريج حديث: )مثل أميت كاملطر(
 

(14) 

 

 فصؾ

 شقاهد احلديثيف 

وؿد تؼدم أكه روي من حديث احلسن ظن  ،روي مـ حديث طؿران بـ حصني قد 

( 3663ح) "إوشط"رواه افطزاين يف ظؿران ابن حصغ به، وتؼدم افؽالم ظؾقه، و

من حديث ظبدافرمحن بن زيد بن أشؾم ظن أبقه ظن جده ظن أيب كجقد صاحب رشول 

 يؼول: ؾذـره. ؿال شؿعت افـبي  اهلل 

أبو كجقد: ظؿران بن حصغ اخلزاظي ، وٓ يروى هذا احلديث ، ظرن »ؿال افطزاين: 

 .«ظؿران بن حصغ إٓ هبذا اإلشـاد ، تػرد به : ابن أيب افرسي

 .(1)زيد بن أشؾم ضعػه ابن ادديـي وابن معغ واإلمام أمحد  ومجاظةوظبدافرمحن بن 

 "معجؿه"رواه ابن إظرايب يف  وروي مـ حديث طبداهلل بـ طؿر ريض اهلل طـفام،

 "تاريخ جرجان"( وافسفؿي يف 1352)ح "افشفاب"( وافؼضاظي يف 1122)ح

( من 2/231) "احلؾقة"أبو كعقم يف و( 17)ص "ؾوائده"( وافدؿاق يف 429)ص

بقس بن مقؿون ظن بؽر بن ظبداهلل ادزين ظن ظبداهلل بن ظؿر ريض اهلل ظـفام حديث ظُ 

 به.

بن مقؿون أبو ظبقدة ا -بافضم ثم باء موحدة بعدها ياء حتتقة مثـاة ثم شغ  – بقسوظُ 

 .، روى فه ابن ماجه(2)افتقؿي ضعػه حيقى بن معغ وأمحد وافػالس وأبو زرظة ومجاظة

وؿال: "افؽاصف"افذهبي يف هبذا آشم، وـذفك  "افؽامل هتذيب"ادزي يف وذـره 

 .(3)«ضعػه ابن معغ وؽره»

 وؿد حصل يف اشم ُظبقس بن مقؿون تصحقػان طاهران:

                                                           

 (.3865)رؿم  "تؼريب افتفذيب"(4/273) "افؽامل"(2/57) "ـتاب ادجروحغ"(3/1/284) "افتاريخ افؽبر" (1)

ٓبن ظدي  "افؽامل"(3/417فؾعؼقع ) "افضعػاء"(2/186) "ـتاب ادجروحغ"(7/34) "اجلرح وافتعديل" (2)

(5/373. ) 

 (.3652)"افؽاصف"(8/277)"شر أظالم افـبالء"(19/277) "هتذيب افؽامل" (3)



 

 نيل الوطر يف ختريج حديث: )مثل أميت كاملطر(
 

(15) 

 

يف آخر من اشؿه  (1)"افتؼريب"و "افتفذيب"أورده احلاؾظ ابن حجر يف : األول

خالصة "تبعه ظؾقه اخلزرجي يف ، وحواض خطل)ُظَبْقَدة( وشامه: ُظبقدة بن مقؿون، وهذا 

 ذـره هبذا آشم ؽرمها رمحفام اهلل. ومل أجد من، (2)"تذهقب افتفذيب

 .إػ ظقسى بن مقؿونظّدة مصادر  قس بن مقؿون يفبَ تصحف اشم ظُ  الثاين:

وظقسى بن مقؿون يف افطبؼة ؽر واحد، وأصفرهم ظقسى بن مقؿون افؼرر 

 .(3)فه افسمذي وابن ماجهموٓهم اددين وهو ضعقف روى 

 .(5)، وهـاك ؽرمها(4)ثؼة ٓ بلس به :وظقسى بن مقؿون اجلرر ادؽي

 .(6) أهنم يروون ظن بؽر بن ظبداهلل ادزينذـر همٓء   ن ترجم فؽِل  أجد أحداً  ومل

ويؼوي ذفك أيضًا ما جاء سحيًا ، فؾدؿاق "افػوائد"وؿد جاء ظذ وجه افصواب يف 

 من ذـره فؽـقته. "تاريخ جرجان"بن أبان ظـد افسفؿي يف  يف رواية حمؿد

 "جمؿع افزوائد"ذا اإلشـاد به، ؾؼال يف هلإظالل اهلقثؿي  -أيضاً – ويمـد ذفك

 .«رواه افطزاين وؾقه ظبقس بن مقؿون وهو مسوك(: »13/68)

                                                           

 (.4417)رؿم  "تؼريب افتفذيب"( و7/81) "هتذيب افتفذيب" (1)

 (.257)ص "خالصة تذهقب افتفذيب" (2)

 (.5335)رؿم "تؼريب افتفذيب" (3)

 (.5334)رؿم "تؼريب افتفذيب" (4)

( 8/489) "افثؼات ٓبن حبان"( و288-6/287) "اجلرح وافتعديل"( و3/2/431) "افتاريخ افؽبر"اكظر  (5)

( 327) "مقزان آظتدال"( و3/99) "ادتػق وادػسق"( 5/243ٓبن ظدي )"افؽامل "( و132،  2/99) "ادجروحغ"و

( وؿد وؿع خؾط بغ إشامء ظـد ؽر واحد، ما بغ افثؼة وافضعقف، وهل افضعقف رجل واحد 8/211) "هتذيب افتفذيب"و

 أم أـثر من رجل!، وؾقه بحث.

آثـغ يف احلؽم، إٓ وكتقجة هذا افتصحقف ؾؼد وهم مجاظة ؾلظؾوه بعقسى بن مقؿون!، وهو وإن ـان احلال ٓ خيتؾف ٓتػاق 

(، 2/336) "ؾتح افوهاب ختريج أحاديث افشفاب"أن افصواب هو ما ُذـر أظاله، و ن وهم يف ذفك أمحد صديق افغامري يف 

 (، وؽرهم.2/571) "معجم ابن إظرايب"وحمؼق 

أكه ظقسى بن مقؿون افثؼة،  ( ظـدما طن355/  5) "افسؾسؾة افصحقحة  "وأصتد وهم افشقخ كاس افدين إفباين رمحه اهلل 

 وصحح اإلشـاد بذفك.  

  (.5/243ٓبن ظدي) "افؽامل"(288-6/287) "اجلرح وافتعديل"( 3/2/431) "افتاريخ افؽبر" (6)



 

 نيل الوطر يف ختريج حديث: )مثل أميت كاملطر(
 

(16) 

 

 : تـبقف

ضبعة  "شـن ابن ماجه"افتصحقف يف اشم ظبقس إػ ظقسى متؽرر، ؾؼد وؿع يف 

حدثـا إبراهقم بن  :( تصحقف حقث جاء ؾقه2234()ح2/751حمؿد ؾماد ظبدافباؿي )

ادستؿر افعروؿي ثـا أيب ثـا ظقسى بن مقؿون ثـا ظون افعؼقع ظن أيب ظثامن افـفدي ظن 

 احلديث. «مـ غدا إىل صالة الصبح.. »يؼول:  شؾامن ؿال شؿعت رشول اهلل 

( 2225)رؿم "ف شـن ابن ماجهضعق"وؿد تدارك ذفك افشقخ إفباين يف 

 "افضعػاء"(، وهو ظذ افصواب يف 2253()ح2/21وإظظؿي يف ضبعته فؾسـن )

 "هتذيب افؽامل"(، واكظر 3/418فؾعؼقع يف ترمجة ظبقس بن مقؿون )

( وأظؾه بعبقس بن 4/77) "جمؿع افزوائد"(، وذـره اهلقثؿي يف 19/278،283)

 مقؿون، وظزاه إػ افطزاين ؾؼط!

رواه ابن أيب ظؿر  ي مـ حديث طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص ريض اهلل طـفام،ورو

، (4178)ح "ادطافب افعافقة"ظزاه إفقه احلاؾظ ابن حجر يف  "مسـده"افعدين يف 

من  (13/68) "جمؿع افزوائد"ظزاه إفقه اهلقثؿي يف  "ادعجم افؽبر"وافطزاين يف 

ظبداهلل بن يزيد ظن ظبداهلل بن ظؿرو بن بن زياد بن أكعم ظن احديث ظبدافرمحن 

 افعاص به.

وظبدافرمحن بن زياد بن أكعم إـثر ظذ تضعقػه، وهو مؼارب احلديث حُيتؿل مـه ما 

 .(1)واؾق افثؼات ؾقه

 من ضرق ظـه: وروي مـ حديث طامر بـ يارس ريض اهلل طـفام،

 ، وؿد تؼدم.احلسن افبكي ظـه به ي ظن[ ؾرو1]

( 7226ح) "صحقحه"ن إؽر ظن ظامر به، رواه ابن حبان يف [ ورواه شؾام2]

( وافشاموخي يف 164)ص "إمثال"( وافرامفرمزي يف 1412)ح "مسـده"وافبزار يف 

                                                           

 (.6/155) "هتذيب افتفذيب"(2/561) "مقزان آظتدال"(3232()2/164) "افؽاصف" (1)



 

 نيل الوطر يف ختريج حديث: )مثل أميت كاملطر(
 

(17) 

 

ـؾفم من حديث افػضقل  (397)ح "افزهد افؽبر"( وافبقفؼي يف 33)ص "أحاديثه"

 به. ظامر بن شؾقامن ظن موشى بن ظؼبة ظن ظبقد ابن شؾامن إؽر ظن أبقه ظن 

وإشـاده ضعقف: افػضقل بن شؾقامن افـؿري افبكي، ؿال ظـه صافح بن حمؿد 

 .«مـؽر احلديث روى ظن موشى بن ظؼبة مـاـر»جزرة: 

 .(1) «صدوق فه خطل ـثر»وؿال احلاؾظ: 

 .(2)وظبقد بن شؾامن إؽر ضعػه اإلمام افبخاري

ٓ أرى يف حديثه اكؽارًا حيول من ـتاب »ؿال: ، ووتعؼبه أبو حاتم افرازي

 .(2)« افذي أفػه افبخاري إػ افثؼات "افضعػاء"

 وـالم أيب حاتم افرازي يوحي بلن اإلمام افبخاري ضعػه.

ظبارة افبخاري وكؼؾفا ابن ظدي ظبقد »وؿال احلاؾظ ابن حجر يف آخر ترمجة ادذـور: 

 .«يؼل ابن شؾامن واهلل أظؾم إؽر ومل

ؿؾت: وـلن احلاؾظ يشك يف أن من ضعػه اإلمام افبخاري هو ظبقد بن شؾامن إؽر، 

 وأن ؽاية ما ورد ظن اإلمام افبخاري هو ظبقد إؽر، ؾؽلن هـاك احتامل بلكه آخر ؽره.

ظبقد إؽر »(: 3/1/442) "تارخيه"وهذا صك ؿوي، وفػظ اإلمام افبخاري يف 

 .«وشى حديثه ٓ يصحافؼرر ظن ظطاء بن يسار وروى ظـه م

 (.3/115) "افضعػاء"كؼؾه ظـه افعؼقع يف و

( وابن ظبدافز يف 5/351) "افؽامل"وحديثه ذـره احلاؾظ ابن ظدي يف 

،حاصقة اإلصابة( من حديث موشى بن ظبقدة ظن ظبقد 315-4/314) "آشتقعاب"

                                                           

اجلررح "(4/1/123)"افتراريخ افؽبرر"( 4/226فؾردوري) "غتاريخ ابن معر"(، واكظر5427)رؿم"تؼريب افتفذيب" 

 (.6/19ٓبن ظدي) "افؽامل"(7/316ٓبن حبان) "افثؼات"(494فؾـسائي)رؿم  "افضعػاء"(7/72)"وافتعديل

 (.3/1/449)"افتاريخ افؽبر" 

 (.5/437)"اجلرح وافتعديل" (2)
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(18) 

 

يلـل يف معاء ادممن »أكه ؿال:  ظن ظطاء بن يسار ظن جفجاه ظن افـبي  (1)بن إؽرا

 .«واحد وافؽاؾر يلـل يف شبعة أمعاء

 "افتاريخ افؽبر"وـالمها كؼال ذفك ظن اإلمام افبخاري، وـالمه موجود 

 «ظبقد إؽر، أو ابن إؽر»، وفؽـه مل يؼل: ( يف ترمجة شؽغ افضؿري 2/2/198)

 وهذا يدؾع شبب صك احلاؾظ من ظدم ذـر آشم ـاماًل. «ظبقد بن شؾامن»وإكام ؿال: 

 (، ؾدل ظذ أكه يػرق بقـفام.3/1/449افبخاري فعبقد بن شؾقامن إؽر )وؿد ترجم 

ظـده: ظبقد بن شؾامن موػ مسؾم بن هالل، يروي ظن شعقد بن ادسقب وظـه  األول

 ابن أيب ذئب.

 .«إؽر»ومل يؼل: 

(، وذـر أكه 1163رؿم ) "افوحدان"واؾق صقخه حقث ذـره يف  وفعل اإلمام مسؾم

 مل يرو ظـه ؽر ابن أيب ذئب.

مل يؼل: إؽر، وإكام ؿال: إظرج، ـام هو يف إصول  "اجلرح وافتعديل"حتى يف 

 .«ـذا يف إصؾغ»اخلطقة، ؿال افشقخ ادعؾؿي: 

ومن  "هتذيب افؽامل" ومل أجد من ذـر إؽر يف ظبقد بن شؾامن هذا ؽر ادزي يف

 جاء بعده ؿّؾده.

: ظبقد بن شؾامن إؽر افؼرر، يروي ظن ظطاء بن يسار وظـه موشى بن والثاين

 (.5/371) "افضعػاء"ما ُذـر افعؼقع يف  ظبقدة، وشاق اشؿه ـاماًل ظذ كحو

يروي ظـه يعؼوب بن حمؿد بن ضحالء، وهو ظن  (2)، اشؿه: ظبقد بن شؾامنوثالثبل 

 (.8-3/2/7) "افتاريخ"ـام يف  «افرؽب صمم: »يعؼوب بن إصج حديث

                                                           

 .«ظبقد بن شؾقامن(: »2/2/198) "افتاريخ افؽبر"وفػظه يف  "آشتقعاب"و "افؽامل"هؽذا يف  (1)

ؿد مر ؿبل ذفك يف افسغ ترمجة »ذـر ذفك يف حرف افسغ مع افقاء، وظّؾق ظذ ذفك صقخ مشاخيـا افعالمة ادعؾؿي بؼوفه:  (2)

 . «ه يف افقاء! ظبقد بن شؾامن هذا ؾراجعفا،، واهلل أظؾم ما افباظث ظذ ذـر
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(19) 

 

 ، واهلل أظؾم."ادتػق وادػسق"يف ك، ومل يذـر ذفك اخلطقب كبه ظذ ذفأومل أجد من 

فظ وكؾ همٓء الذيـ فّرق بقـفؿ اإلمام البخاري، وجعؾفؿ ابـ أيب حاتؿ وادزي واحلا

 الذهبل وابـ حجر رجاًل واحدًا، واهلل أطؾؿ. 

 : تـبقف

(: ظبدإظذ افؼرر، وؿال: 142-2/141) "ادجروحغ"ذـر ابن حبان يف ـتابه 

، ـان يروي ظن ظطاء بن يسار ما فقس من -هؽذا-روى ظـه موشى بن إشامظقل»

 .«ٓ جيوز آحتجاج به بحال حديثه!، وهو افذي يؼال فه ظبد إؽر افؼرر،

واخلالصة: هيؿـا افذي روى ظن أبقه ظن ظامر بن يارس، وظـه موشى بن ظؼبة، ذـره 

 (.7/156) "افثؼات"ابن حبان يف 

وإؽر فؼب فه ٓ ُيطؾق ، صبفاين أبو ظبد اهلل موػ جفقـةشؾامن إؽر إ وأبقه، هق:

ه ظذ هذا احلاؾظ ابن ظبدافز يف ظذ أحٍد من أوٓده ـام وهم يف ذفك افبعض، كب

 (.21/266) "افتؿفقد"

 روى ظن أيب هريرة وظبد اهلل بن ظؿرو بن افعاص وأيب افدرداء وظامر وؽرهم.

 وظـه بـوه ظبداهلل وظبقداهلل وظبقد وؽرهم.

ـان إؽر ؿاصا من أهل ادديـة، وـان ؿد فؼي أبا هريرة وأبا شعقد، »ؿال صعبة: 

 .(1)«وـان رضاً 

 .(2)«مدين تابعي ثؼة»ؿال افعجع: 

ذـره ابن أيب حاتم هبذا آشم وشؽت ظـه، وؾّرق بقـه وبغ: أيب ظبداهلل إؽر، و

 .(3)«صافح»ويؼال أبو مسؾم إؽر، وؿال ظن إخر: 

                                                           

 (.2/2/137) "افتاريخ افؽبر" (1)

 (.649)رؿم   "افثؼات فؾعجع" (2)

 (.9/431()1/144) "اجلرح وافتعديل" (3)
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(23) 

 

شؿعت حيقى يؼول: إؽر يؼال فه أبو ظبد اهلل، وهو شؾامن إؽر »وؿال افدوري: 

 .(1)«وهو إؽر موػ جفقـة

 وافصحقح أن أبا ظبداهلل شؾامن إؽر ؽر أيب مسؾم إؽر.

 .(2)«واهممن مل يػرق بقـفام » :وؿال ادزي

 .(3)وتبعه احلاؾظ ابن حجر، وكسب اجلؿع بقـفام إػ افطزاين وظبدافغـي ادؼدد

و ن ؾرق بقـفام افبخاري ومسؾم وابن ادديـي وافـسائي »وؿال احلاؾظ ابن حجر: 

 .(4)«احلاـم وؽرهم وأبو أمحد

 .(5) «هو من ثؼات تابعي أهل ادديـة»وؿال اإلمام ابن ظبدافز: 

 .«ةوأصؾه من أصبفان وهو ثؼة ـبر حجمن تابعي ادديـة »وؿال مرة: 

 .(6)«ثؼة ريض»وؿال مرة: 

 .(7)«ثؼة من ـبار افثافثة»: "افتؼريب"ؿال ظـه احلاؾظ يف 

 روى فه اجلامظة.

اإلشـاد: أكه ضعقف ٓ يصح، حلال افػضقل بن موشى خالصة احلؽم ظذ و

 افـؿري، وفغ ظبقد بن شؾقامن إؽر.

د وهذا احلديث ؿد روي ظن ظامر، وهذا اإلشـاد أحسن من إشاكق»وؿول افبزار: 

 .«إخر افتي تروى ظن ظامر

 ، واهلل أظؾم.إكام مراده احُلسن افـسبي، بافـسبة فبؼقة افطرق ظن ظامر 

                                                           

 (.3/344) "رواية افدوري -تاريخ ابن معغ" (1)

 (.11/256) "هتذيب افؽامل" (2)

 (.4/122) "هتذيب افتفذيب" (3)

 (.1/319) "هتذيب افتفذيب" (4)

 (.19/214) "افتؿفقد")أهل افؽوؾة( وهو خطل بّغ، وتصويبه من  "هتذيب افتفذيب"وؿع يف  (5)

 ( 19/214()7/128()6/17ٓبن ظبدافز)  "افتؿفقد" (6)

 (.2478)رؿم "تؼريب افتفذيب" (7)
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(21) 

 

 "مسـده"به، روى ذفك افروياين يف  [ ورواه ظبداهلل بن ظبقدة ظن ظامر 3]

( ؿال: كا حمؿد بن إشحاق أكا ظبقد اهلل بن موشى كا موشى بن ظبقدة ظن أخقه 1343)ح

 وذـره. ظن ظامر ؿال: ؿال رشول اهلل 

 .(1)وموشى بن ُظبقدة وأخوه ضعقػان

 : فائدة

روى موشى بن ظبقدة افربذي ظن أخقه ظبداهلل بن ظبقدة »ؿال أبو بؽر احلازمي: 

 .(2)«وبقـفام يف افسن ثامكون شـة

( 682)ح "مسـده"داود افطقافز يف  ظـد أيببه،  [ ورواه رجل ظن ظامر 4]

مثؾ »ؿال:  أن افـبي  حدثـا صاحب فـا ظن ظامر  :ؿال ،حدثـا ظؿران ظن ؿتادة

 .«أم آخرهأمتل مثؾ ادطر ٓ يدري أولف خر 

 واإلشـاد ضعقف فعؾتغ:

، (3)"افتؼريب"ـام ؿافه احلاؾظ يف  «صدوق هيم»إحدامها: حال ظؿران افؼطان، وهو 

 ؽقف بؿخافػته دن هو أوثق مـه؟ؾ ،ومثل هذا خياف من تػرده

 .وافثاكقة: جفافة حال افرجل افراوي ظن ظامر 

 خالصة احلؽؿ طذ احلديث:

وؿد حّسـه مجاظة من أهل افعؾم  افبكي، احلسنأصح روايات احلديث مرشل 

 بؿجؿو  وجوه احلديث.

روي من حديث أكس وحديث (: »23/253)"افتؿفقد"ؿال اإلمام ابن ظبدافز يف 

 .«ظبداهلل بن ظؿرو بن افعايص من وجوه حسان

                                                           

 (.6989،  3458)رؿم "تؼريب افتفذيب" (1)

 (.29/136) "هتذيب افؽامل" (2)

 (.5154)رؿم  "تؼريب افتفذيب" (3)
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 (.13/68) "جمؿع افزوائد"ـه اهلقثؿي يف وـذا حّس 

حديث حسن فه ضرق ؿد يرتؼي (: »7/8) "ؾتح افباري"وؿال احلاؾظ ابن حجر يف 

 .«هبا إػ افصحة

 .(1)"ضرق حديث مثل أمتي مثل ادطر"وفؾحاؾظ ابن حجر جزء يف 

( وتعؼب احلاؾظ 183)ص" ؾتاويه"وتؼدمت حؽاية تضعقف افـووي فؾحديث يف 

 ابن حجر فه، واهلل أظؾم.

 (.11/371) "جمؿو  افػتاوى"صقخ اإلشالم ابن تقؿقة يف وفّغ إشـاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.335/  1فعبداحلي افؽتاين ) "ؾفرس افػفارس" (1)
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(23) 

 

 فصؾ

 يف الؽالم طـ معـك احلديث

وأهنا ـادطر ـؾه خر، وادطر إن أراد اهلل به خرا  احلديث ؾقه بقان خرية أمة حمؿد 

وؿد ، درى متى تؽون برـته وكػعهؿد يؽون يف أوفه وؿد يؽون يف آخره أو وشطه، ؾال ي

ن طاهره تساوي اخلرية بغ أول ادطر وآخره! أورد ظذ هذا احلديث إصؽال ٕ

 وافـصوص افـبوية افصحقحة افكحية تدل ظذ أؾضؾقة اجلقل إول جقل افصحابة 

ٓ تسبقا »: ظذ بؼقة إمة ثم تتواػ إؾضؾقة فؾؼرون إوػ ظذ ؽرهم، ـؼول افـبي 

كػسك بقده لق أن أحدكؿ أكػؼ مثؾ أحد ذهبا ما بؾغ مد أحدهؿ وٓ  أصحايب فقالذي

 متػق ظؾقه. «كصقػف

احلديث وهو  «..ثؿ الذيـ يؾقهنؿ ثؿ الذيـ يؾقهنؿ خر الـاس قرين»: وؿول افـبي 

 ."افصحقحغ"يف 

– 1/114)ؾؼال:  "تلويل خمتؾف احلديث"وؿد أورد هذا اإلصؽال ابن ؿتقبة يف 

مثؾ أمتل مثؾ ادطر ٓ يدرى أولف خر أم » :ؿال ؿافوا رويتم أن رشول اهلل »( : 115

خر أمتل الؼرن » :وأكه ؿال «إن اإلسالم بدأ غريبا وسقعقد غريبا» :ثم رويتم «آخره

 .وهذا تـاؿض واختالف :ؿافوا «الذي بعثت فقف

 :ٕكه أراد بؼوفه ،وكحن كؼول إكه فقس يف ذفك تـاؿض وٓ اختالف :ؿال أبو حمؿد 

أن أهل اإلشالم حغ بدأ ؿؾقل وهم يف آخر  «إن اإلسالم بدأ غريبا وسقعقد غريبا»

و ا يشفد هلذا ما رواه معاوية بن ظؿرو ظن أيب إشحاق ظن  ،افزمان ؿؾقل إٓ أهنم خقار

 خقار» :إوزاظي ظن حيقى أو ظروة بن رويم أن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه و شؾم ؿال

وؿد  ،وافثبج افوشط «أوهلا وآخرها وبني ذلؽ ثبج أطقج لقس مـؽ ولست مـفأمتل 

ادتؿسؽ مـفؿ يقمئذ بديـف كالؼابض » :جاءت يف هذا آثار مـفا أكه ذـر آخر افزمان ؾؼال

ويف حديث  ،ومـفا حديث آخر ذـر ؾقه أن افشفقد مـفم يومئذ ـشفقد بدر «طذ اجلؿر
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 :وأما ؿوفه «الذيـ حيققن ما أمات الـاس مـ سـتل» :آخر أكه شئل ظن افغرباء ؾؼال

ؾؾسـا كشك يف أن صحابته خر  ن يؽون يف آخر  «خر أمتل الؼرن الذي بعثت فقف»

مثؾ أمتل » :وإكام ؿال ،وأكه ٓ يؽون ٕحد من افـاس مثل افػضل افذي أوتوه ،افزمان

ـام يؼال ما أدري  ،ظذ افتؼريب هلم من صحابته «مثؾ ادطر ٓ يدرى أولف خر أم آخره

وـام  ،أوجه هذا افثوب أحسن أم ممخره ووجفه أؾضل إٓ أكك أردت تؼريب مـه

ووجففا أحسن إٓ أكك أردت تؼريب  ،ما أدري أوجه هذه ادرأة أحسن أم ؿػاها :تؼول

درى أوفه خر أم إهنا ـبديع افعسل ٓ ي» :ومثل هذا ؿوفه يف هتامة ،ما بقـفام يف احلسن

ومل خيتؾف اختالف افؾبن يف افوضب  ّق وإذا ـان افعسل يف زِ  ،قوافبديع افزِ  «آخره

 .«وفؽـه يتؼارب ؾال يؽون ٕوفه ـبر ؾضل ظذ آخره ،ؾقؽون أوفه خرا من آخره

: (227/  2) "جمؿو  افػتاوى"وؿال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة رمحه اهلل تعاػ يف 

ؿد تؽؾم  «غقث ٓ يدرى أولف خر أم آخره؟مثؾ أمتل كؿثؾ ال»واحلديث افذي يروى : »

يف إشـاده وبتؼدير صحته إكام معـاه يؽون يف آخر إمة من يؼارب أوهلا حتى يشتبه ظذ 

ٕول خر بعض افـاس أهيام خر ـام يشتبه ظذ بعض افـاس ضرؾا افثوب مع افؼطع بلن ا

ٓ بد أن ومعؾوم أن هذا افسؾب فقس ظاما هلا ؾنكه  «ٓ يدرى»من أخر وهلذا ؿال : 

 .«يؽون معؾوما أهيام أؾضل

الغقث أمتل ك»وأما ؿوفه : : »(371/  11) "جمؿو  افػتاوى"وؿال أيضًا رمحه اهلل يف 

ؾؿعـاه : يف ادتلخرين من يشبه ادتؼدمغ  مع أن ؾقه فقـاً  «ٓ يدرى أولف خر أم آخره

بؼى فؼوة ادشاهبة وادؼاركة ٓ يدري افذي يـظر إفقه أهذا خر أم هذا ؟ ويؼارهبم حتى ي

ؾفذا ؾقه بؼى فؾؿتلخرين بلن ؾقفم من يؼارب  ن ـان أحدمها يف كػس إمر خرا،وإ

 ا وآخرها، وبني ذلؽ ثبج أو طقج،خر أمتل أوهل»ؼغ ـام جاء يف احلديث أخر : افساب

هو تػضقل  «سـا إخقاكؽ ؟ قال : أكتؿ أصحايبلوددت أين رأيت إخقاين قالقا : أو

فؾصحابة ؾنن هلم خصوصقة افصحبة افتي هي أـؿل من جمرد اإلخوة . وـذفك ؿوفه : 
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هو يدل  «لتقن بعدي يممـقن بالقرق ادعؾؼققم ي»إػ ؿوفه :  «أي الـاس أطجب إيامكا»

 .«امن ؽرهم وٓ يدل ظذ أهنم أؾضلظذ أن إيامهنم ظجب أظجب من إي

مثؾ أمتل كؿثؾ : »وأما ؿوفه : »(336/  18) "جمؿو  افػتاوى"وؿال أيضًا يف 

س ؾفذا ؿد رواه أمحد يف ادسـد وؿد ضعػه بعض افـا «الغقث ٓ يدري أولف خر أو آخره

: أكه يؽون يف آخر إمة من يؼارب أوهلم يف افػضل وبعضفم مل يضعػه فؽن ؿال معـاه

 افـاطر أهيام أؾضل وإن ـان اهلل يعؾم أن إول أؾضل وإن مل يؽن مـفم حتى يشتبه ظذ

مع افعؾم بلن  ،: هذا افثوب ٓ يدري أي ضرؾقه خريؼال يف افثوب ادتشابه افطرؾغ ـام

ومن ادعؾوم  «ٓ يدري أولف خر أو آخره»: رؾقه خر من أخر وذفك ٕكه ؿالأحد ض

 يـػي افعؾم ظن ادخؾوق ٓ ظن اخلافق : أن اهلل يعؾم أهيام خر إذا ـان إمر ـذفك وإكام

 .«ذفك اصتبه ظذ ادخؾوق أهيام خرٕن ادؼصود افتشابه وافتؼارب وما ـان ـ

ؾفذا احلديث، بعد احلؽم بصحة : »(519/  7) "تػسره"وؿال احلاؾظ ابن ـثر يف 

عدهم، إشـاده، حمؿول ظذ أن افدين ـام هو حمتاج إػ أول إمة يف إبالؽه إػ من ب

ـذفك هو حمتاج إػ افؼائؿغ به يف أواخرها، وتثبقت افـاس ظذ افسـة وروايتفا 

إػ ادطر إول وإػ ادطر  تؼدم. وـذفك افزر  افذي حيتاجوإطفارها، وافػضل فؾؿ

افثاين، وفؽن افعؿدة افؽزى ظذ إول، واحتقاج افزر  إفقه آـد، ؾنكه فوٓه ما كبت يف 

ٓ تزال صائػة مـ أمتل »ؾقفا: وهلذا ؿال، ظؾقه افسالم:  أشاشهإرض، وٓ تعؾق 

. ويف فػظ: «وٓ مـ خالػفؿ، إىل ققام الساطة ضاهريـ طذ احلؼ، ٓ يرضهؿ مـ خذهلؿ،

وافغرض أن هذه إمة أذف من شائر إمم،  « وهؿ كذلؽحتك يليت أمر اهلل»

فا وظظم كبقفا. وهلذا ثبت وادؼربون ؾقفا أـثر من ؽرها وأظذ مـزفة: فؼف ديـ

عني ألػا يدخؾقن اجلـة بغر سب»أكه أخز أن يف هذه إمة  بافتواتر ظن رشول اهلل 

مع كؾ واحد سبعقن » ويف آخر  «ألػامع كؾ ألػ سبعقن »ويف فػظ:  ،«حساب

 .«...«ألػا
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ؿال »فشقخ مشاخيـا أيب افعذ ادبارـػوري:  (138/  8) "إحوذيحتػة "ويف 

ؾنن افؼرن  :ٓ حيؿل هذا احلديث ظذ افسدد يف ؾضل إول ظذ آخر :افتوربشتي

ثم افذين يؾوهنم ويف افرابع اصتباه  ،إول هم ادػضؾون ظذ شائر افؼرون من ؽر صبفة

 .يف بث افؼيعة وافذب ظن احلؼقؼة من ؿبل افراوي وإكام ادراد هبم كػعفم

كػي تعؾق افعؾم بتػاوت ضبؼات إمة يف اخلرية وأراد به كػي  :ؿال افؼايض 

َٓ يِف اأْلَْرضِ ﴿ :ـام ؿال تعاػ ،افتػاوت اَمَواِت َو َٓ َيْعَؾُؿ يِف السه  ﴾ُقْؾ َأُتـَِبُئقَن اهللهَ باَِم 

وفؽن ٓ  ،فو ـان فعؾم ٕكه أمر ٓ خيػى :ـلكه ؿال ،أي بام فقس ؾقفن [18]يوكس : 

ـام أن ـل كوبة من  ،يعؾم ٓختصاص ـل ضبؼة مـفم بخاصقة وؾضقؾة توجب خريتفا

واحلؽم بعدم كػعفا ؾنن إوفغ  ،كوب ادطر هلا ؾائدة يف افـشو وافـامء ٓ يؿؽـك إكؽارها

باإلجابة واإليامن وآخرين  آمـوا بام صاهدوا من ادعجزات وتؾؼوا دظوة افرشول اهلل 

يات واتبعوا من ؿبؾفم باإلحسان وـام أن ادتؼدمغ فغقب دا تواتر ظـدهم من أوا باآمـ

اجتفدوا يف افتلشقس وافتؿفقد ؾادتلخرون بذفوا وشعفم يف افتؾخقص وافتجريد 

مشؽور وأجرهم  وسؾوا ظؿرهم يف افتؼرير وافتلـقد ؾؽل ذكبفم مغػور وشعقفم

  .موؾور اكتفى

افغقث  ادطر إكام يؽون باهلدى وافعؾم ـام أن متثقؾه ومتثقل إمة ب :ؿال افطقبي 

باهلدى وافعؾم ؾتختص هذه إمة ادشبفة بادطر بافعؾامء افؽامؾغ مـفم ادؽؿؾغ 

فغرهم ؾقستدظي هذا افتػسر أن يراد باخلر افـػع ؾال يؾزم من هذا ادساواة يف إؾضؾقة 

ة شابؼفا وٓ حؼفا وأوهلا وآخرها باخلر وفو ذهب إػ اخلرية ؾادراد وصف إمة ؿاضب

ـاحلؾؼة افتي ٓ يدري أين وأهنا مؾتحؿة بعضفا مع بعض مرصوصة بافبـقان مػرؽة 

 .ضرؾاها

هم ـاحلؾؼة ادػرؽة ٓ يدري أين ضرؾاها  :ويف أشؾوب هذا افؽالم ؿول إكامرية 

 :ويؾح إػ هذا ادعـى ؿول افشاظر ،تريد ادؽؿؾة
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 وبـو حـقػة ـؾفم أخقار       بائل واحدافؼإن اخلقار من 

ؾاحلاصل أن إمة مرتبط بعضفا مع بعض يف اخلرية بحقث أهبم أمرها ؾقفا وارتػع 

افتؿققز بقـفا وإن ـان بعضفا أؾضل من بعض يف كػس إمر وهو ؿريب من شوق 

 .يف معـاه أكشد مروان بن أيب حػصةادعؾوم مساق ؽره و

 ؾام كحن كدري أي يومقه أؾضل     صؽال لتشابه يوماه ظؾقـا ؾ

 وما مـفام إٓ أؽر حمجل       يوم يلشهيوم بداء افعؿر أم 

ومن ادعؾوم ظؾام جؾقا أن يوم بداءة افعؿر أؾضل من يوم يلشه فؽن افبدء دا يؽن 

 .شيؽؿل ويستتب إٓ بافقلس أصؽل ظؾقه إمر ؾؼال ما ؿال وـذا أمر ادطر وإمة اكتفى

ٕمته بادطر وخريته من أوفه إػ آخره فقس ؾقه  ة إمر أن وصف افـبي ؾخالص

ادػاضؾة بغ إوفقة وأخرية أو ادساواة، وإكام ؾقه افدٓفة ظذ مطؾق اخلرية، ـام يؼال 

بلن افؼرآن افؽريم ـؾه خر أوفه وآخره، مع أن آيات افؼرآن افؽريم متػاوته يف 

 إؾضؾقة.

وـذفك فؾؿتلخرين من إؾضؾقة ما فقس فؾؿتؼدمغ مع أن إؾضؾقة ادطؾؼة 

فؾؿتؼدمغ ظذ ادتلخرين إذ افتػضقل يف افبعض ٓ يؾزم مـه افتػضقل افؽع، ـحديث: 

ؾفذا  شفؼال: بؾ مـؽؿ»: ؾؼافوا: مـا أو مـفم؟ ؾؼال  شلؾعامؾ مـفؿ أجر مخسني»

إحاديث افدافة ظذ أؾضؾقة افؼرون تػضقل سيح فؾؿتلخرين وٓ يعارض سيح 

إوػ، وأن صدر افؼرون إوػ خر من ادتلخرين، وأن ما جاء يف ؾضقؾة ادتلخرين إكام 

 هي يف بعض صورها وهي ؿؾة افـاس، وإٓ ؾػضقؾة افصحبة، ومـاسة افرشول 

 هلم، ومـاسهتم فه، ٓ يعادفه رء من ؾضائل ادتلخرين، واهلل أظؾم.

 

 

 


