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 الممخص

صف بو من غفمة، باإلضافة إلى وتحقيق القول في ما وُ " ردَ نْ غُ "تضمن ىذا البحث ترجمة 

في حديث شعبة اتفاقًا، وىو في غير شعبة فوق  ثقة "اً ر دَ نْ غُ "وتبين أن  .دراسة أحاديثو في الكتب الستة

 .غير مؤثرة في حديثوالغفمة التي ُوصف بيا وتبين أن  الصدوق وتحت الثقة،

وىو أثبت الناس فيو، وأما حديثو عن غير  "شعبة"وتبين بعد االستقراء أن ُجلَّ حديثو عن  

" غندر"، فقد اختمفت مناىج أصحاب الستة في إخراجو في مصنفاتيم، فاإلمام البخاري لم يخرج لـشعبة

ج اإلمام مسمم حديثو في األصول عدا روايتو عن سعيد عن غير شعبة إال في المتابعات، في حين أخر 

 . التي أخرجيا في المتابعات بن أبي عروبة

غندر عن غير شعبة  خرج أحاديثيُ  َمنْ بين  :فتعددت مناىجيم األربعة أما أصحاب السنن

 . اً أو معتضد ما كان مقرونًا،تمك الروايات إال  رج ِمنْ لم ُيخ َمن، وبين مقرونة ومفردة

Abstract 

 This research includes a biography of the scholar ‘Ghoundar’ in order to authenticate 

what have been said about his inattention. Moreover, a study of his narrations in The Six 

Books was discussed. The conclusion was the fact that Ghoundar is trustworthy in the 

narrations via  ‘ Shouba’ in harmony. However, in the ones apart from Shouba, he Fawqa 
Saddouk (was just less than trust worthy) and it was clear that the inattention attribute of him 

is incorrect and does not affect his narrations. 

 It was also concluded that Ghoundar was the best and most reliable student to narrate 

via Shouba while the ones not via Shouba has shown some disagreement among Ashab Al-

Settah (the Six Scholars) in their books. For instance, Imam Al Bukhari never mentioned any 

narration to Ghoundar not via Shouba except in the Mutab’aat while it can be seen as part of 

Osool in Imam Muslim except the narration via Saeed Bin Aroupa which was in the 

Mutab’aat. 

 However, when it comes to the Fourth Sunan, there were various methods that varies 

from some who narrated from Ghoundar not via Shouba Maqroun (more than one) and 

Mofrada (individual) and those who only considered what as Maqroun or Moutad (more than 

one, but unrelated. 
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 المقدمة

 :وبعد، بو ومن واالهوعمى آلو وصح، الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل

ما قُـِرَئ إسـناٌد كمّ  ،ي عنيموالترضّ  ،فإن اهلل تعالى قد أكرم أىل الحديث ونقمتو بدوام ذكرىم
ن لـم يصـحبوه،  فيـم آل النبـي  ،وبمغونـا السـنن ،أو ُذِكَرْت سـنة، فيـم الـذين نقمـوا إلينـا الحـديث وا 

 :وصدق فييم قول الشاعر

نْ   (ٔ)م يصحبوا َنْفَسُو أْنَفاَسُو َصِحُبوال  أىل الحديث ُىُم أىل النبي وا 

ولقد كان ىذا البحث في دراسة مرويات أحد نقمة الحـديث وحممتـو، وىـو محمـد بـن جعفـر 
 ،وأصـحاب السـنن مـن اإلخـراج لـو ،الصـحيحين اكثـر صـاحبأالـذي  ،(غنـدر) :المعـروف بــاليذلي 

نـــدر فـــي الكتـــب الســـتة فجـــاء ىـــذا البحـــث لجمـــا مرويـــات غ ،مـــا مـــا كـــان ُيوَصـــُف بـــو مـــن غفمـــة
 .إخراج أصحاب الكتب الستة ألحاديثووبيان وجو  ،المسألةلتحرير ىذه  ؛ودراستيا

ما االستعانة بالحاسوب في جما الروايات، إاّل أن العمل كان مرىقـًا؛ ألن الحاسـوب ال و 
عد ذلك ؛ ألنو يتعامل بحرفية ما المدخالت، ويكون عمى الباحث بالمطموبة نيائيةالنتائج اليعطي 

، الختيـار النتــائج المطموبــة ومقارنتيــا مـا النســط المطبوعـة مــن كتـب الســنة ،تمحـيص ىــذه النتـائج
 .التي تخدم البحث

 : سأحاول في ىذا البحث اإلجابة عن سؤالين اثنين: مشكمة البحث

 ما السبب في إخراج الشيخين وأصحاب السنن لحديث غندر؟: وليماأ

 ندر من غفمة عمى مروياتو؟ما أثر ما وصف بو غ: وثانييما

لـى  :ىدف البحث الوصول إلـى تصـور واضـد لدرجـة غنـدر فـي ميـزان عممـاء الجـرح والتعـديل وا 
وكــذا معرفــة مــنيج أصــحاب الكتــب الســتة فــي إخــراجيم لحــديث . حقيقــة مــا وصــف بــو مــن غفمــة

 .غندر
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مـت باالسـتقراء التـام ولقـد ق. سـمكت فـي ىـذا البحـث منيجـًا اسـتقرائيًا نقميـًا تحميميـاً  :مـني  البحـث
 . ألحاديث غندر في الكتب الستة، ثم نقل ىذه النتائج وتحميميا ومن ثم الخروج بالنتائج

 :جاء ىذا البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة  :خطة البحث

 .ترجمة غندر وذكر أقوال نقاد الحديث فيو: المبحث األول

 .دراسة مروياتو في الكتب الستة: المبحث الثاني

  .ءت الخاتمة وفييا نتائج البحثثم جا
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 المبحث األول

  (غندر)ترجمة محمد بن جعفر 

 (رد  ن  غ  )وسبب تسميتو بـ  اسمو: األولالمطمب 

وكان يتجر . محمد بن جعفر موالىم اليذلي أبو عبد اهلل البصري المعروف بُغْنَدر: ىو
 .(ٖ) ىـ(ٜٗٔأو ٖٜٔ)، توفي (ٕ)في الطيالسة والكرابيس

كان غندر حريصًا عمى العمم، لزم شعبة عشرين فقد (: غندر)تسميتو بـأما عن سبب 
محمد بن  ًا؛سمعت غندر " :ك يقول اإلمام أحمدوفي ذل ،والتثبت ،وكان يكثر من السؤال ،سنة

ث بحديث، فقال حدّ وشعبة يُ  اً يوم (ٗ)تطاولتُ : عشرين سنة، وقال ليلزمت شعبة : يقول ،جعفر
 .(٘)"إي ويحك، قد َسِمعَتُو : لي

حدث شعبة بحديث في أول  :سمعت عبد الرحمن يقول :قال لي عمي: " وقال البخاري
 . (ٙ)"َفَقْدُتك، سما عممي كمو وىو يسألني: فقال ،فتطما عميو غندر يستفيمو ،ما أتيناه

، وذلك أنو َتَعنََّت ابَن جريج في (غندر)ولعل كثرة سؤالو كانت سببًا في تسميتو بـ  
 . (ٚ)ما أنت إال غندر: الحجاز، فقال يو أىلَ األخذ، وشغب عم

قدم عمينا ابن ُجَرْيج البصرة : البةقال أبو قِ : " والقصة في ذلك ذكرىا المزي وغيره
ما تنكرون : فاجتما الناس عميو، فحدث عن الحسن الَبْصِرّي بحديث فأنكره الناس عميو، فقال

قال . ل بالشيء الذي لم أسمعو منوعمي فيو؟ لزمت عطاء عشرين سنة ربما حدثني عنو الرج
اسكت يا : إنما سمى غندرًا ابُن ُجَرْيج في ذلك اليوم فكان يكثر الشغب عميو فقال : العيشي
 .(ٛ)"ب غندرًا شغّ وأىل الحجاز يسمون المُ . غندر

 شيوخو وتالميذه: المطمب الثاني

ن بن ُعَيْيَنة، وسفياحسين المعمم، وَسِعيد بن َأبي َعُروَبة، وسفيان الثوري، : روى عن
ىند، وَعبد الَمِمك  ، وجالسو نحوا من عشرين سنة، وَعبد اهلل بن َسِعيد بن َأبيوشعبة بن الحجاج

 .(ٜ)، وَمْعَمر بن راِشداألعرابي، وعوف بن ُجَرْيجا
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 ،وعمي بن المديني ،ويحيى بن معين ،واسحاق بن راىويو ،أحمد بن حنبل: روى عنو
 .(ٓٔ)وآخرون ،وبندار ،ويعقوب الدورقي ،وأبو بكر بن خالد ،أبي شيبةوأبو بكر وعثمان ابنا 

 أقوال عمماء الحديث فيو: المطمب الثالث

 األقوال في توثيقو.  4

ليو المنتيى في  اتفقت أقوال العمماء عمى توثيق غندر في شعبة حتى إنو كان المرجا وا 
ىو أحب : قال لي عمي: "البخاريوقال . (ٔٔ)"غندر في شعبة أثبت مني: "حديثو، قال ابن ميدي

 .(ٕٔ)"نحوًا من عشرين سنة وجالس غندر شعبةَ . إلي من عبد الرحمن في شعبة

كان عبد الرحمن : "عن عمي بن المديني قولو البخاري ونقل. وكان غندر صحيد الكتاب
وكنا نستفيد من كتب غندر في  .كتبو :يعني ،لوددت إني كنت كتبت :يحثنا عمى غندر ويقول

ما فعل الصحيد الكتاب قمت صاحب : قال لي وكيا :عمي وقال لي :وقال البخاري. اة شعبةحي
إذا اختمف الناس في حديث : "اهلل بن المباركوقال عبد. (ٖٔ)" غندراً  :يعني ،الطيالسة قال نعم

 .  (ٗٔ)"فكتاب غندر حكم فيما بينيم ،شعبة

قال "فقد  ،عمى ضوئو األحاديث دينتقاإلمام أحمد يجعل كتاب غندر أصاًل وميزانًا  كانو 
عن  ،عن عطاء ،ذكر أبي حديث وكيا، عن شعبة، عن عبد الممك بن أبي سميمان: عبد اهلل
 . (٘ٔ)"ليس ىو في كتاب غندر: في الشفعة، قال عن النبي  ،جابر

عبد : يحيى بن معين"ئل وتوثيق غندر ال يقتصر عمى حديثو عن شعبة فقط فقد سُ 
وكان  كان صدوقاً : " وقال أبو حاتم .(ٙٔ)"كل ثقة: ي سعيد أو غندر؟ فقالاألعمى أثبت عندك ف

كان غندر : سمعُت َأبي يقول: "وقال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل  (ٚٔ)"وفى حديث شعبة ثقة مؤدياً 
قد : حدثنا سعيد، وقال: إذا كان في شيء من حديث سعيد عميو عين، يعني عالمة، قال فيو

ذا لم تكن عميو عين، لم يقل فيو حدثنا سعيد، قالَسِمعُتُو وعرضتو عمى  قد َسِمعُتُو من : سعيد، وا 
 .وىذا يدل عمى حرص غندر وعنايتو بروايتو وكتبو عن غير شعبة أيضاً . (ٛٔ)"سعيد
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فنظر  ،بن عيينةارب الطيالسة فيو حديث أخرج إلينا غندر جرابًا من جُ : "وقال ابن معين
وقد كان عمى  ،ى أن نصيب فيو خطأ فما أصبنا فيو خطأونظرنا فيو عم ،فيو خمف المخرمي

 . (ٜٔ)"ودىم أنيم يصيبوا فيو خطأ فما أصابوا

ثبات أحد األ: "وقال الذىبي. (ٕٓ)(وكان ثقة إن شاء اهلل: )وقد وثقو ابن سعد فقال
 . (ٕٔ)"المتقنين، وال سيما في شعبة

 األقوال التي تشير إلى النزول بو عن التوثيق المطمق .  2

إاّل أن ىناك بعض األقوال واإلشارات  ،ا اتفاق العمماء عمى توثيق غندر في شعبةم
 . في غير شعبة التي تدل عمى وجود غفمة فيو

وكان : "وكذا ما قالو ابن حبان. (ٕٕ)"وكان مغفاًل : " ومن ذلك ما قالو عنو عمي بن عثام
وما إتقانو كان فيو : "ل الذىبيوقا. (ٖٕ)" ومن أصحيم كتابًا عمى غفمة فيو ،من خيار عباد اهلل

 . (ٕٗ)"تغفل

: وقصة السمك التي تروى في ىذا السياق معروفة وقد ذكرىا يحيى بن معين قال
فأخذوا من السمك فمطخوا بو  ،النوم (غندر)ـوذىب ب ،فاشتروه لو فشووه ،اشتيى غندر سمكاً "

ما  :فقال ،وجد منيا ريد السمكفشم يده ف ،قد أكمت :قالوا .ىاتوا السمك :فمما استيقظ قال ،يديو
أفما كان يدلني : وقال ،وقد أنكر غندر ىذه الرواية ونفاىا. (ٕ٘)"أو نحو ىذا من الكالم ،عممت
 .(ٕٙ)بطني؟

: قمت. (ٕٚ)"ىو في غير شعبة، يكتب حديثو وال يحتج بو: "ونقل الذىبي عن أبي حاتم
ولعل الذىبي نقمو عنو  لكتب المتقدمةأو في أيٍّ من ا ولم أجد كالم أبي حاتم في الجرح والتعديل

 . من مكان آخر

لزمت شعبة عشرين : سمعت غندًرا يقول: غندر، فقال" بالدة"أشار اإلمام أحمد إلى لقد و 
أحسبو من : سنة لم أكتب عن أحد غيره شيًئا، وكنت إذا كتبت عنو عرضتو عميو، قال أحمد

  .(ٕٛ)بالدتو كان يفعل ىذا
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تالف في زمن سماع غندر من سعيد بن أبي عروبة ىل كان وقد ذكر ابن عدي االخ  
كتبت عن : سمعت عمرو بن العباس، يقول: سمعت عبدان يقول: "قبل االختالط أم بعده فقال

نياني أن أكتبو، عبد الرحمن بن ميدي  فإنغندر حديثو كمو، إال حديث سعيد بن أبي عروبة 
البن مكرم  قول ابن ميدي ىذاذكرت : عدي قال ابن .بعد االختالط سعيد غندر من سما: وقال

ما أتيت شعبة : يقول اً سمعت غندر : سمعت عمرو بن عمي يقول كيف يكون ىذا؛ وقد :فقال لي
 .(ٜٕ)حتى فرغت من سعيد بن أبي عروبة

كنت إذا ذكرت غندرًا ليحيى عوج فمو وكان : قال عمي بن المديني: "وقال الباجي
 .(ٖٓ)"يضعفو في سعيد بن أبي عروبة كان يريد واهلل أعمم أنو. يضعفو

  :مناقشة االقوال .3

مما سبق يظير اتفاق العمماء عمى توثيق غندر في شعبة، أما عن درجتو في غير شعبة 
 :فقد اختمفت فيو اآلراء

ففي حين أشار ابن عثام وابن حبان والذىبي إلى وصف غندر بالغفمة، إاّل أن ابن معين 
وىذا يشير إلى أن ىذه الغفمة غير  ،و ثقةبأنّ  وُ فَ صَ بو التاريط، وَ الذي ذكر قصة السمك في كتا

ألشار ، ولو كانت مؤثرة من وجية نظر يحيى بن معين  -عمى األقل  –غندر  روايةمؤثرة عمى 
 .إلى ذلك ابن معين

عبد الرحمن بن ميدي نيى عمرو بن العباس  أن من ما ذكره ابن عدي: ذلك ويعزز
نما عن كتابة حديث غندر ع ن سعيد بن أبي عروبة فقط، وليس بسبب الغفمة أو الضعف، وا 

وىذا يشير إلى أن عبد الرحمن بن ميدي أيضًا ال يرى أثرًا  .بسبب سماعو منو بعد االختالط
 .لمغفمة عمى رواية غندر

ن البالدة كما جاء في بأ: وأما عن وصف اإلمام أحمد لغندر بالبالدة، فيمكن القول
. ولم يذكر العمماُء الذكاَء كشرط في الراوي، بل العدالة والضبط. (ٖٔ)اءضد الذك: الصحاح
ن كان ُيممد منو نوع نقد: وبالتالي خاصة أن . فال يمكن اعتبار قول اإلمام أحمد جرحًا لغندر وا 

 .اإلمام أحمد قد أشار إلى دقة ألفاظ غندر في الرواية عن سعيد، كما مر قبل عدة فقرات
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ففي حين تراه : ف في األقوال التي جاءت عن أبي حاتم في غندرويبقى عندنا االختال
نجد الذىبي ينقل عنو . "وفى حديث شعبة ثقة وكان مؤدياً  كان صدوقاً : "يقول في الجرح والتعديل

كان صدوقًا : "نجد أن قولو: وعند الموازنة. "ىو في غير شعبة، يكتب حديثو وال يحتج بو": قولو
يكتب : "أما عن قولو. و عن مرتبة الثقة لكن ال يصل بو إلى الضعفىو وصف ينزل ب". مؤدياً 

نما يصمد حديثو لالعتبار": حديثو وال يحتج بو  .فيدل أنو ال يحتج بو عند االنفراد، وا 

وتوثيقًا صريحًا من ابن سعد، توثيقًا صريحًا من ابن معين،  :وعند جما األقوال نرى
 . أبي حاتم ي، وتضعيفًا يسيرًا من مجموع قوليّ وتوثيقًا ضمنيًا من عبد الرحمن بن ميد

 .ن الغفمة التي وصف بيا غندر ال تقدح في صحة حديثوإ: يمكننا القولومن ىنا 
 ."فوق الصدوق وتحت الثقة"شعبة ودرجتو في غير 

ىي التي صرح بيا " عدم تأثير الغفمة التي وصف بيا غندر عمى حديثو"وىذه النتيجة  
وقال  .(ٕٖ)"وكان من خيار المحدثين عمى تغفل فيو في غير العمم" :غندرالذىبي حين قال عن 

 .(ٖٖ)"ثبات المتقنين، وال سيما في شعبةأحد األ": في موضا آخر

 :سماع غندر من سعيد بن أبي عروبة

 اآلراء فاختال ت اإلشارة إلىسبق فقد أما عن سماع غندر من سعيد بن أبي عروبة
 : حولو

غندر سما من سعيد بن أبي عروبة في : يحيى بن معينقمت ل: قال ابن الجنيد
زعموا أنو لم يسما منو إال في الصحة، وأن أول من عرف ": االختالط أو قبل؟ فقال لي يحيى

  .(ٖٗ)"غندر: اختالط سعيد بن أبي عروبة

ن كان ُيممد منو أن ابن معين يميل ما  أن غندر سما من سعيد قبل وىذا الكالم وا 
ىذا المذىب يعارض ما ذىب إليو ابن  إاّل أن. ذكر الرأي ولم يعترض عميواالختالط؛ ألنو 

فقال في أثناء ميدي من أن سماعو منو كان بعد االختالط، وىذا ما رجحو ابن رجب الحنبمي، 
محمد بن : فجماعة، منيموأما من سما منو بعد االختالط : "الحديث عن سعيد بن أبي عروبة

 .(ٖ٘)"جعفر غندر
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قد سما من سعيد بعد االختالط، وذلك من خالل " غندراً "ل إلى ترجيد أن ويمكن المي
 مرويات؛ فإنيم يفرقون بين عن غير شعبةصنيا أصحاب الكتب الستة في إخراج مرويات غندر 

: عن غيره، كما سيأتي في صنيا األئمة غندر مروياتوبين  بن أبي عروبة غندر عن سعيد
في حين نرى أن اإلمامين البخاري وأبا داود ال يعتمدان . ماجومسمم، والترمذي، والنسائي، وابن 
 .عمى رواية غندر عن غير شعبة

 من رواة الحديث( غندر: )ـمن تسمى ب: المطمب الرابع

، ورأيت ضرورة ذكرىم، تتميمًا (غندر)َذَكَرْت كتب التراجم والرجال عددًا ممن تمقب بـ
 . غيره من الغنادرة مدار البحث عن( غندر)لمفائدة، وتمييزًا لـ

، ومنيم من تسمى بغير ذلك، وفيما يأتي "محمد بن جعفر"وأكثر ىؤالء الغنادرة تسموا بـ
 :تراجميم مختصرة

محمد بن جعفر بن عبد الرحمن الرازي، أبو الحسين، نزيل طبرستان، روى عن أبي  .ٔ
 .(ٖٙ)(ىـٖٖٓ)حاتم الرازي، ومات بعد 

امي، مولى فاتن المقتدري، مات بعد محمد بن جعفر البغدادي، أبو بكر الف .ٕ
 .(ٖٚ)(ىـٖٓٙ)

محمد بن جعفر بن َدَران أبو الطيب الوّراق البغدادي، نزيل مصر، توفي سنة  .ٖ
 .(ٖٛ)(ىـٖٚٙ)

 .(ٜٖ)(ىـٖٓٚ)محمد بن جعفر بن الحسين الوّراق البغدادي، مات بخراسان سنة  .ٗ

 .(ٓٗ)(ىـٜٖٚ)محمد بن جعفر بن العباس النّجاري، توفي سنة  .٘

 .(ٔٗ)ولم يبمغ الثالثين( ىـٓٓٚ)ن جعفر بن محمد اآلممي، توفي سنة محمد ب .ٙ

 .(ٕٗ)أحمد بن آدم الجرجاني الخمنجي، يروي عن ابن المديني وغيره .ٚ

 .(ٖٗ)أحمد بن محمد بن عيسى البموي، أبو بكر بن الميراثي، من أىل قرطبة .ٛ
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ث، وىو أنو كان يضا الحدي: محمد بن الميمب الحّراني، أبو الحسين، ذكر ابن عدي .ٜ
 .(ٗٗ)(ىـٖٕٗ)يروي عن عبد اهلل بن محمد النفيمي الذي توفي 

 .(٘ٗ)محمد بن يوسف بن بشر اليروي .ٓٔ

من الغنادرة قد توفي بعد عام " محمد بن جعفر"ومما سبق نرى أن جميا من تسمى بـ 
، (ىـٜٗٔأو ٖٜٔ)، مما يجعل الخمط بين محمد بن جعفر مدار البحث الذي توفي (ىـٖٓٓ)

 .مل اسمو ولقبو أمرًا مستبعدًا لتباعد الفترة الزمنية التي عاشوا فيياوغيره ممن ح

 

 المبحث الثاني

  في الكتب الستة( غندر)مرويات محمد بن جعفر   

حديثًا، كميا عن ( ٜٛ٘)بمغت أحاديث غندر في الكتب الستة تسعمائة وثمانية وخمسين 
لذا فإنني سأتناول  -كما بينا سابقاً  – شعبة أثبت الناس في" اً غندر "ن وأل. شعبة خال ثالثين حديثاً 
وخاصة  لموقوف عمى منيج أصحاب الكتب الستة ،بشيء من التفصيل أحاديثو عن غير شعبة

 .في إخراجيم ليذه األحاديث الشيخين

 في صحيح البخاري( غندر)مرويات محمد بن جعفر : أوالا 

( ٘ٙٔ)خمسة وستين في صحيد البخاري مائة و " محمد بن جعفر"بمغ عدد أحاديث 
 :كميا عن شعبة خال حديثين ىما. حديثاً 

 . (ٙٗ)من رواية غندر عن معمر: الحديث األول

 ،أخبرنا معمر عن الزىري :محمد بن جعفرحدثنا  :حدثنا عمي بن عبد اهلل: قال البخاري
 اسق: )فقال النبي  ،من الحرة (ٚٗ)خاصم الزبير رجاًل من األنصار في شريج: قال ،عن عروة
فتمون  ؟أن كان ابن عمتك ،يا رسول اهلل :فقال األنصاري(. ثم أرسل الماء إلى جارك ،يا زبير
ثم أرسل الماء إلى  ،ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ،اسق يا زبير: )ثم قال ،وجيو
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كان أشار و  ،لمزبير حقو في صريد الحكم حين أحفظو األنصاري النبي  (ٛٗ)واستوعى(. جارك
ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ : فما أحسب ىذه اآليات إاّل نزلت في ذلك: قال الزبير ،أمر ليما فيو سعةعمييما ب

 (.٘ٙ) النساء ژۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    

، ولكنو لم يعتمد عمى طريق غندر بل ىذا الحديث أخرجو البخاري في كتاب التفسير
رابعة في كتاب الصمد، الة و ؛ ثالث منيا في كتاب المساقاأورد لو أربا متابعات في ثنايا الصحيد

 : وىذه المتابعات ىي

عن عبد اهلل  ،عن عروة ،حدثني ابن شياب :قال ،حدثنا الميث ،عبد اهلل بن يوسف حدثنا :أوالا 
 . (ٜٗ)، نحوهبن الزبير

 .(ٓ٘)، نحوه مختصراً عن عروة ،عن الزىري ،أخبرنا معمر :عبد اهللأخبرنا  :حدثنا عبدان: ثانياا 

حدثني ابن  :قال ،أخبرني ابن جريج :قال بن يزيد الحراني، مخمدأخبرنا  :حمدحدثنا م: ثالثاا 
 .(ٔ٘)بن الزبير، نحوه عن عروة ،شياب

 . (ٕ٘)، نحوهأخبرني عروة بن الزبير :قال ،عن الزىري ،أخبرنا شعيب :أبو اليمانحدثنا : رابعاا 

 .(ٖ٘)من رواية غندر عن عبد اهلل بن سعيد: الحديث الثاني

َحدَّثََنا  :َوَحدَّثَِنى ُمَحمَُّد ْبُن ِزَيادٍ . ؛ حَحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُن َسِعيدٍ  :َوَقاَل اْلَمكِّى  : ريقال البخا 
دَّث ن ا :ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ  َمْوَلى ُعَمَر ْبِن  ،َحدَّثَِنى َساِلٌم َأُبو النَّْضرِ : َعْبُد المَِّو ْبُن َسِعيٍد َقالَ  ح 

 -ُحَجْيَرًة  اْحَتَجَر َرُسوُل المَِّو  :َقالَ   َعْن َزْيِد ْبِن ثَاِبٍت  ،َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيدٍ  ،وِ المَّ َبْيدِ عُ 
َجاُءوا ُيَصم وَن ِبَصاَلِتِو، َفَتتَبََّا ِإَلْيِو ِرَجاٌل  ،إليياُيَصمِّى  َفَخَرَج َرُسوُل المَِّو  - َفة َأْو َحِصيًراَخصَ بِ 

 (ٗ٘)َفَرَفُعوا َأْصَواَتُيْم َوَحَصُبوا ،َعْنُيْم َفَمْم َيْخُرْج ِإَلْيِيمْ  ًة َفَحَضُروا َوَأْبَطَأ َرُسوُل المَِّو ُثمَّ َجاُءوا َلْيمَ 
ت ب  : )اْلَباَب، َفَخَرَج ِإَلْيِيْم ُمْغَضًبا َفَقاَل َلُيْم َرُسوُل المَِّو  تَّى ظ ن ن ت  أ نَّو  س ي ك  ِنيع ك م  ح   م ا ز ال  ِبك م  ص 

ال ة  ال م   ال ِة ال م ر ِء ِفى ب ي ِتِو، ِإالَّ الصَّ ي ر  ص  ، ف ِإنَّ خ  ال ِة ِفى ب ي وِتك م  ، ف ع م ي ك م  ِبالصَّ م ي ك م  ت وب ة  ع   (.ك 
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فجاءت مقرونة في نفس : األولى، أما أورد لو البخاري ثالث متابعاتوىذا الحديث أيضًا  
 ". ثنا عبد اهلل بن سعيدحد :وقال المكي: "اإلسناد السابق فقال

 :َقالَ  ،َحدَّثََنا َعْبُد اأَلْعَمى ْبُن َحمَّادٍ : "فجاءت في كتاب األذان، قال البخاري الثانيةوأما 
، عن ُبْسر بن سعيد، عن زيد بن َعْن َساِلٍم َأِبى النَّْضرِ  ،َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ  :َحدَّثََنا ُوَىْيٌب َقالَ 

  .(٘٘)"ثابت، نحوه

 :َحدَّثََنا ِإْسَحاقُ : "فيي في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، قال البخاري: الثالثةوأما 
ُيحدث عن ُبْسر بن سعيد،  َسِمْعُت َأَبا النَّْضرِ  :َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ  :َحدَّثََنا ُوَىْيبٌ  :َأْخَبَرَنا َعفَّانُ 

 .(ٙ٘)"عن زيد بن ثابت، نحوه

عن غير شعبة، ولكنَّ ىذا ال ُيفيم  "غندر"خاري لم يعتمد عمى روايتي يتبين لنا أن الب
عفيا فما ، عن غير شعبة "غندر"أن البخاري يضعف رواية  -بالضرورة –منو  ولو كان ُيضِّ

 الداعي أن ُيخرج طريق غندر في الصحيد، ما أن غيرىا ُيغني عنيا؟ 

ُصر عن شرط البخاري في عن غير شعبة َتقْ " غندر"يمكن القول بأن رواية ولكن 
 .، فجاء ليا بمتابعات تعضدىا وتقوييا(ٚ٘)الصحيد

 في صحيح مسمم( غندر)مرويات محمد بن جعفر : ثانياا 

( ٖٔٗ)في صحيد مسمم أربعمائة وثالثة عشر " محمد بن جعفر"بمغ عدد أحاديث 
 :كميا عن شعبة خال ثالثة أحاديث ىي. حديثاً 

 .(ٛ٘)عن عبد اهلل بن سعيد ،من رواية غندر:  الحديث األول

 ،َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُن َسِعيدٍ  ،ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفرٍ َحدَّثََنا  ،وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَنَّى: قال مسمم
: َقالَ  ،ْيِد ْبِن ثَاِبتٍ َعْن زَ  ،َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيدٍ  ،المَّوِ َمْوَلى ُعَمَر ْبِن ُعَبْيدِ  ؛َحدَّثََنا َساِلٌم َأُبو النَّْضرِ 

ُيَصمِّي ِفيَيا َقاَل َفتَتَبََّا ِإَلْيِو  ُحَجْيَرًة ِبَخَصَفٍة َأْو َحِصيٍر َفَخَرَج َرُسوُل المَِّو  اْحَتَجَر َرُسوُل المَِّو 
َعْنُيْم َقاَل َفَمْم  ُل المَِّو ِرَجاٌل َوَجاُءوا ُيَصم وَن ِبَصاَلِتِو َقاَل ثُمَّ َجاُءوا َلْيَمًة َفَحَضُروا َوَأْبَطَأ َرُسو 
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ُمْغَضًبا َفَقاَل َلُيْم َرُسوُل المَِّو  َيْخُرْج ِإَلْيِيْم َفَرَفُعوا َأْصَواَتُيْم َوَحَصُبوا اْلَباَب َفَخَرَج ِإَلْيِيْم َرُسوُل المَِّو 
  اَلِة ِفي ُبُيوِتُكْم َفِإنَّ َخْيَر َصاَلِة َما َزاَل ِبُكْم َصِنيُعُكْم َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّو َسُيْكَتُب َعَمْيُكْم َفَعَمْيُكْم ِبالصَّ

اَلَة اْلَمْكُتوَبةَ   . اْلَمْرِء ِفي َبْيِتِو ِإالَّ الصَّ

 ،َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبةَ  ،َحدَّثََنا ُوَىْيبٌ  ،َحدَّثََنا َبْيزٌ  ،وَحدَّثَِني ُمَحمَُّد ْبُن َحاِتمٍ : قال مسمم
اتََّخَذ ُحْجَرًة ِفي  َأنَّ النَِّبيَّ  :َعْن َزْيِد ْبِن ثَاِبتٍ  ،َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيدٍ  ،َأَبا النَّْضرِ  َسِمْعتُ : َقالَ 
 :َفَذَكَر َنْحَوُه َوَزاَد ِفيوِ  ،ِفيَيا َلَياِلَي َحتَّى اْجَتَمَا ِإَلْيِو َناٌس  ِجِد ِمْن َحِصيٍر َفَصمَّى َرُسوُل المَِّو اْلَمسْ 

 ."ِتَب َعَمْيُكْم َما ُقْمُتْم ِبوِ َوَلْو كُ "

كما ىو  –وأورد عقبيا  أصالا في كتاب صالة المسافرين رواية غندر أخرجيا مسمم 
 .متابعَة محمِد بِن حاتٍم عن بيز عن وىيب عن موسى -ظاىر 

 .(ٜ٘)من رواية غندر عن ابن جريج:   الحديث الثاني

َأْخَبَرِني ُعَمُر  :َقالَ  ،َعْن اْبِن ُجَرْيجٍ  ،َحدَّثََنا ُغْنَدرٌ  ،َشْيَبةَ  َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي: قال مسمم
اْبِن ُأْخِت َنِمٍر َيْسَأُلُو َعْن َشْيٍء  ؛َأنَّ َناِفَا ْبَن ُجَبْيٍر َأْرَسَمُو ِإَلى السَّاِئبِ  ،ْبُن َعَطاِء ْبِن َأِبي اْلُخَوارِ 

اَلةِ  َماُم ُقْمُت  ،َصمَّْيُت َمَعُو اْلُجُمَعَة ِفي اْلَمْقُصوَرةِ  ،َنَعمْ  :َفَقالَ  ،َرآُه ِمْنُو ُمَعاِوَيُة ِفي الصَّ َفَممَّا َسمََّم اإْلِ
ِإَذا َصمَّْيَت اْلُجُمَعَة َفاَل َتِصْمَيا  ،اَل َتُعْد ِلَما َفَعْمتَ  :َفَقالَ  ،َفَممَّا َدَخَل َأْرَسَل ِإَليَّ  ،ِفي َمَقاِمي َفَصمَّْيتُ 

َأْن اَل ُتوَصَل َصاَلٌة ِبَصاَلٍة َحتَّى  ؛َأَمَرَنا ِبَذِلكَ  َفِإنَّ َرُسوَل المَِّو  ،ى َتَكمََّم َأْو َتْخُرجَ َحتَّ  ،ِبَصاَلةٍ 
 . َنَتَكمََّم َأْو َنْخُرجَ 

اُج ْبُن ُمَحمَّدٍ  ،وَحدَّثََنا َىاُروُن ْبُن َعْبِد المَّوِ : قال مسمم  :جٍ َقاَل اْبُن ُجَريْ  :َقالَ  ،َحدَّثََنا َحجَّ
َوَساَق  ،اْبِن ُأْخِت َنِمرٍ  ؛َأنَّ َناِفَا ْبَن ُجَبْيٍر َأْرَسَمُو ِإَلى السَّاِئِب ْبِن َيِزيدَ  ،َأْخَبَرِني ُعَمُر ْبُن َعَطاءٍ 

َمامَ  "َفَممَّا َسمََّم ُقْمُت ِفي َمَقاِمي" :َغْيَر َأنَُّو َقالَ  ،اْلَحِديَث ِبِمْثِموِ   .َوَلْم َيْذُكْر اإْلِ

فقد أوردىا ( في الحديث األول)لتي قبميا كا في ىذا الحديث غندر عن ابن جريجورواية 
اٍج بِن  ،ىارون ْبن عبِد المَّوِ  وأورد بعدىا متابعة ،أصالا في صالة العيدين مسمم أيضًا  عن َحجَّ

 .عن اْبِن ُجَرْيج ،محمدٍ 



 
15 

من  النبي  معجزات: ، في بابمن رواية غندر عن سعيد بن أبي عروبة:  الحديث الثالث
 .(ٓٙ)كتاب الفضائل

، ثم "نبا الماء من بين أصابا النبي : "أخرج مسمم ثالثة أسانيد عن أنس في حديث
  :فقال  قبَمَيا تياّل ال الثالث اتمروايل متابعةا أورد رواية غندر 

َعْن َأَنٍس َأنَّ  َنا َسِعيٌد َعْن َقَتاَدةَ ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َحدَّثَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَنَّى َحدَّثََنا : فقال
ْوَراِء َفُأِتَي ِبِإَناِء َماٍء اَل َيْغُمُر َأَصاِبَعُو َأْو َقْدَر َما ُيَواِري َأَصاِبَعُو ثُمَّ َذَكَر َنحْ  النَِّبيَّ  َو َكاَن ِبالزَّ

 .َحِديِث ِىَشامٍ 

وعن ابن  ،اهلل بن سعيدعن عبد  :أن اإلمام مسمم أخرج روايتي غندر ،نرى مما سبق
 .لروايات قبميا وأخرج رواية غندر عن سعيد بن أبي عروبة متابعةً  .، في األصولجريج

أن اإلمام : وليين في األصولويمكن أن نستنتج من إخراج اإلمام مسمم لمروايتين األُ 
ك تممسمم ال يرى أثرًا لمغفمة التي ُوصف بيا غندر عمى روايتو عن غير شعبة، بل يقبل 

وىذا في غير روايتو عن سعيد بن أبي عروبة، والتي يظير  .(ٔٙ)، ويخرجيا في األصولاتروايال
قد أخذ عن سعيد بعد  أن اإلمام مسمم ُيرجد أن غندراً : عدم إخراج مسمم ليا في األصول من

 .اختالطو، واهلل أعمم

 في جامع الترمذي( غندر)مرويات محمد بن جعفر : ثالثاا 

كميا . حديثاً ( ٗٛ)في جاما الترمذي أربعة وثمانين " محمد بن جعفر"بمغ عدد أحاديث 
 :عن شعبة خال ثمانية أحاديث

 .من رواية غندر عن عبد اهلل بن سعيد:  الحديث األول

حدثنا عبد اهلل بن سعيد بن أبي : حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا محمد بن بشار: قال الترمذي
أفضل : )قال عن النبي  ،عن زيد بن ثابت ،سعيد عن بسر بن ،عن سالم أبي النضر ىند،

صاحبا  الترمذي مختصرًا وأخرجو ىذا الحديث أخرجو .(ٕٙ)(صالتكم في بيوتكم إال المكتوبة
 .من رواية غندر بمثل إسناد الترمذي وقد تقدم مطوالً  الصحيحين
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 .من رواية غندر عن سعيد بن أبي عروبة :الحديث الثاني 

بد األعمى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أن أخرج الترمذي حديث ع
رفا عبد األعمى : قال يوسف ين حماد. (ُينكحن أنفسين بغير بينةالبغايا اّلالتي : )قال  النبي

  .(ٖٙ)ىذا الحديث في التفسير، وأوقفو في كتاب الطالق ولم يرفعو

، ولم عن سعيد بن أبي عروبة نحوه" جعفرمحمد بن "حدثنا غندر : حدثنا قتيبة: الترمذي قالثم 
 .(ٗٙ)وىذا أصد. يرفعو

حديث عبد من  أصدأن حديث غندر الموقوف  ليبينأورده الترمذي  :ىنا غندر حديثف   
 .المرفوع األعمى

  .(٘ٙ)يصد مرفوعاً والحديث اضطرب فيو عبد األعمى، وال  

روبة عن قتادة عن الحسن عن من رواية قتيبة عن غندر عن سعيد بن أبي ع:  الحديث الثالث
ِل ِمْنُيَما: )قال سمرة أن رسول اهلل  ىذا : قال أبو عيسى. ...(َأي َما اْمَرَأٍة َزوََّجَيا َوِليَّاِن َفِيَي ِلأَلوَّ

، وضعفو األلباني بسبب عدم وغيرىما (ٚٙ)وىذا الحديث رواه أبو داود والنسائي. (ٙٙ)حديث حسن
 .(ٛٙ)تصريد الحسن بالسماع من سمرة

عن عمرو بن  ،عن حسين المعمم حدثنا محمد بن جعفر،: من رواية قتيبة :الحديث الرابع
ىذا : قال أبو عيسى. يشرب قائمًا وقاعداً  رأيت رسول اهلل : قال ،عن جده ،عن أبيو ،شعيب

 .(ٜٙ)حديث حسن صحيد

 . (ٓٚ)وىذا الحديث أخرج لو النسائي شاىدًا من حديث عائشة رضي اهلل عنيا 

حدثنا عبد الوىاب الثقفي ومحمد بن جعفر  :، قالمحمد بن بشار من رواية:  ديث الخامسالح
عن عبد  ،عن زرارة بن أوفى ،عن عوف بن أبي جميمة األعرابي ،وابن عدي ويحيى بن سعيد

قدم  الناس إليو وقيل قدم رسول اهلل  (ٔٚ)المدينة انجفل لما قدم رسول اهلل : قال ،اهلل بن سالم
 فجئت في الناس ألنظر إليو فمما استثبت وجو رسول اهلل  قدم رسول اهلل  هلل رسول ا

عرفت أن وجيو ليس بوجو كذاب وكان أول شيء تكمم بو أن قال أييا الناس أفشوا السالم 
  .(ٕٚ)ىذا حديث صحيد: قال أبو عيسى. وأطعموا الطعام وصموا والناس نيام تدخمون الجنة بسالم
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بل قرنو بثالثة رواة  ،ث أن الترمذي لم يقتصر عمى رواية غندرنرى في ىذا الحدي
 .عن عوف األعرابي ،آخرين

حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد  :قال ،من رواية محمد بن بشار : الحديث السادس
: قال ،عن أبي موسى األشعري ،عن قسامة بن زىير ،حدثنا عوف :قالوا ،بن جعفر وعبد الوىاب

إن اهلل تعالى خمق آدم من قبضة قبضيا من جميا األرض فجاء بنو آدم : ) اهلل قال رسول 
عمى قدر األرض فجاء منيم األحمر واألبيض واألسود وبين ذلك والسيل والحزن والخبيث 

 .(ٖٚ)ىذا حديث حسن صحيد: قال أبو عيسى. (والطيب

بل قرنو بثالثة رواة  ،لم يقتصر فيو الترمذي عمى رواية غندر ؛وىذا الحديث كالذي قبمو 
 .آخرين عن عوف األعرابي

حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن  :، قالمن رواية محمد بن بشار :الحديث السابع
بن حدثنا  ،حدثنا يزيد الفارسي ،حدثنا عوف بن أبي جميمة: أبي عدي وسيل بن يوسف قالوا

لى  ،وىي من المثاني ،إلى األنفالما حممكم أن عمدتم : قمت لعثمان بن عفان: قال ،عباس وا 
ووضعتموىا  ،فقرنتم بينيما ولم تكتبوا بينيما سطر بسم اهلل الرحمن الرحيم ،براءة وىي من المئين

مما يأتي عميو الزمان  عثمان كان رسول اهلل : ما حممكم عمى ذلك؟ فقال ،في السبا الطول
الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول  وىو تنزل عميو السور ذوات العدد فكان إذا نزل عميو

ذا نزلت عميو اآلية فيقول ضعوا ىذه  ضعوا ىؤالء اآليات في السورة التي يذكر فييا كذا وكذا وا 
اآلية في السورة التي يذكر فييا كذا وكذا وكانت األنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة وكانت براءة 

ولم يبين لنا  نت أنيا منيا فقبض رسول اهلل من آخر القرآن وكانت قصتيا شبيية بقصتيا فظن
أنيا منيا فمن أجل ذلك قرنت بينيما ولم أكتب بينيما سطر بسم اهلل الرحمن الرحيم فوضعتيا في 

 .(ٗٚ)ىذا حديث حسن صحيد: قال أبو عيسى. السبا الطول

رنو بل ق ،لم يقتصر فيو الترمذي عمى رواية غندر ،وىذا الحديث كالحديثين المذين قبمو
 .بثالثة رواة آخرين عن عوف األعرابي

عن  ،حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي :، قالمن رواية محمد بن بشار :الحديث الثامن
 -رجل من قومو  -عن مالك بن صعصعة  ،عن أنس بن مالك ،عن قتادة ،سعيد بن أبي عروبة
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سمعت قائال يقول أحد بين الثالثة بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ : )قال أن النبي 
فأتيت بطست من ذىب فييا ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتادة قمت يعني قمت 
ألنس بن مالك ما يعني ؟ قال إلى أسفل بطني فاستخرج قمبي فغسل قمبي بماء زمزم ثم أعيد 

ذا حديث حسن ى: قال أبو عيسى. وفي الحديث قصة طويمة( مكانو ثم حشي إيمانا وحكمة
 .(٘ٚ)صحيد

 .في الرواية عن سعيد ،وفي ىذا الحديث قرن الترمذي بين غندر وابن أبي عدي

 وتفصيميا"غندر"مما سبق نرى أن اإلمام الترمذي قد أخرج ثمانية أحاديث لـ ،: 

، وىذه الروايات أطمق أربعة أحاديث جاءت رواية غندر فييا مقرونة ما غيره  -
  .الترمذي القول بتصحيحيا

منفردًا عن حسين المعمم، أطمق الترمذي القول بتصحيحو " غندر"حديث واحد لـ  -
 .أيضاً 

وىذا الحديث : بن أبي ىند عن عبد اهلل بن سعيد ،منفرداً " غندر"حديث واحد لـ  -
ألن الترمذي أطمق القول بتصحيد  والحمل فيو ليس عمى غندر. حسنو الترمذي

نما الحمل فيو  ،حديثو عن حسين المعمم ، عبد اهلل بن سعيد عمى -واهلل أعمم  –وا 
 .(ٙٚ)صدوق ربما وىم: وقال ابن حجر. وثقو الجميور وضعفو أبو حاتم: الذي

منفردًا عن سعيد بن أبي عروبة حسنو الترمذي، وضعفو " غندر"حديث واحد لـ  -
 .األلباني بسبب عدم تصريد الحسن بالسماع

جاء بو الترمذي ليعل بو رواية عبد األعمى المرفوعة،  منفرداً " غندر"حديث واحد لـ  -
 .وصرح الترمذي أن رواية غندر الموقوفة أصد

 وبعد ىذا العرض يمكننا القول : 

 عن غير شعبة -يطمق القول بتصحيد رواية غندر  إن اإلمام الترمذي- 
 . المقرونة ما غيره من الرواة
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 ي حديثو عن حسين وىو كذلك يصحد رواية غندر عن غير شعبة، كما ف
 .  المعمم

 الحمل فييا عمى غير غندر: ضعفيا غيره وأ الروايات التي حسنيا الترمذي. 

 في سنن أبي داود( غندر)مرويات محمد بن جعفر : رابعاا 

كميا . حديثاً ( ٖٚ)في سنن أبي داود سبعة وثالثين " محمد بن جعفر"بمغ عدد أحاديث 
 :عن شعبة خال أربعة أحاديث

وىو ابن  –حدثنا حماد عن عمرو : ذكر أبو داود حديث سميمان بن حرب، قال:  ألولالحديث ا
. ال: قال( ؟يا فالنأصميت : )يخطب فقال عن جابر أن رجاًل جاء يوم الجمعة والنبي  -دينار
 . (ٛٚ)ثم أعقبو بشاىد من حديث أبي ىريرة. (ٚٚ) (قم فاركا: )قال

عن  ،عن الوليد أبي بشر ،عن سعيد ،محمد بن جعفر حدثنا :، قالأحمد بن حنبل ثم أورد حديث
 .(ٜٚ)، فذكر نحوهأن سميكًا الغطفاني جاء :أنو سما جابر بن عبد اهلل يحدث ،طمحة

 .حديث غندر ىذا جاء متابعًة لحديث جابر الذي سبق قبموو 

 . (ٓٛ)الشيخان من طرق أخرى عن جابر أيضاً  اتفق عمى إخراجوىذا الحديث و 

 يَأخِ  ؛َعْن ُنَبْيِو ْبِن َوْىبٍ  ،َعْن َناِفاٍ  ،َعْن َماِلكٍ  ،َحدَّثََنا اْلَقْعَنِبى  : قال أبو داود:  الحديث الثاني
َوَأَباُن َيْوَمِئٍذ  ،َيْسَأُلوُ  ،َأنَّ ُعَمَر ْبَن ُعَبْيِد المَِّو َأْرَسَل ِإَلى َأَباَن ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ  ،َعْبِد الدَّارِ  يَبنِ 

َفَأَرْدُت َأْن  ،َأَرْدُت َأْن ُأْنِكَد َطْمَحَة ْبَن ُعَمَر اْبَنَة َشْيَبَة ْبِن ُجَبْيرٍ  يِإنِّ  :َوُىَما ُمْحِرَمانِ  ،َحاجِّ َأِميُر الْ 
ُل المَِّو َقاَل َرُسو  :ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َيُقولُ  يَسِمْعُت َأبِ  يِإنِّ  :َفَأْنَكَر َذِلَك َعَمْيِو َأَباُن َوَقالَ . َتْحُضَر َذِلكَ 

 ( : ُاَل َيْنِكُد اْلُمْحِرُم َواَل ُيْنَكد) (ٛٔ). 

ثنا سعيد حد :حدثيم محمد بن جعفرأن  :قتيبة بن سعيدثم أورد أبو داود بعده حديث 
عن أبان بن عثمان عن عثمان أن  ،عن نبيو بن وىب ،عن نافا ،ويعمى بن حكيم ،عن مطر
  .(ٕٛ) (وال يخطب: )زاد. ذكر مثمو رسول اهلل 

 . القعنبي عن مالك عنقبمو  جاء متابعة لمحديثوىذا الحديث 
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 .(ٖٛ)في صحيحو مسمماإلمام أخرجو أيضًا ىذا الحديث و 

وحدثنا ابن  .ح :أن محمد بن جعفر حدثيم :قتيبة بن سعيد حدثنا :قال ابو داود : الحديث الثالث
 ،عن قبيصة بن ذؤيب ،عن رجاء بن حيوة ،عن مطر ،عن سعيد :ثنا عبد األعمىحد :المثنى

عدة  - سنة نبينا  :قال ابن المثنى - سوا عمينا السنةبِّ مَ ال تُ : قال ،عن عمرو بن العاص
 . (ٗٛ)يعني أم الولد اً المتوفى عنيا أربعة أشير وعشر 

في ىذا الحديث جاءت رواية غندر مقرونة بمتابعة ابن المثنى عن عبد األعمى عن 
 .سعيد

َقاَل َغْيُر   ،َحدَّثََنا َحيَّانُ  :َحدَّثََنا َعْوفٌ  :َحدَّثََنا َيْحَيى :َحدَّثََنا ُمَسدَّدٌ : اودقال أبو د: الحديث الرابع
 :َيُقولُ  َسِمْعُت َرُسوَل المَِّو  :َقالَ  ،َعْن َأِبيوِ  ،َحدَّثََنا َقَطُن ْبُن َقِبيَصةَ   ،َحيَّاُن ْبُن اْلَعاَلءِ  :ُمَسدَّدٍ 

 .(٘ٛ)الطَّْرُق الزَّْجُر َواْلِعَياَفُة اْلَخط  . (َوالطَّْرُق ِمَن اْلِجْبتِ  ةُ اْلِعَياَفُة َوالطَِّيرَ )

العيافة زجر : " قال عوف: قال محمد بن جعفر: قال، بعده حديث ابن بشارثم أورد أبو داود 
 .(ٙٛ) "الطير والطرق الخط يخط في األرض

لبيان تفسير عوف  أبو داود هوقد أورد .وىذا الحديث مقطوع من قول عوف األعرابي
 .لمعيافة والطرق

أو معتضدًا  عن غير شعبة إال مقروناً " غندر"مما سبق نرى أن أبا داود لم يخرج لـ 
 .رواية غندر عن غير شعبة، واهلل أعمم ال يعتمد عمىعمى أن أبا داود  وقد يدل ذلك. بمتابا

 في سنن النسائي( غندر)مرويات محمد بن جعفر : خامساا 

( ٘٘ٔ)في سنن النسائي مائة وخمسة وخمسين " محمد بن جعفر"ديث بمغ عدد أحا
 :كميا عن شعبة خال سبعة أحاديث. حديثاً 

أنبأنا بن  :قال ،أنبأنا معمر :قال ،أنبأنا غندر :قال ،حديث يعقوب بن إبراىيم : الحديث األول
ا أتى أحدكم إذ: ) قال رسول اهلل : قال ،عن أبي أيوب األنصاري ،عن عطاء بن يزيد ،شياب

 . (ٚٛ) (الغائط فال يستقبل القبمة ولكن ليشرق أو ليغرب
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 .(ٛٛ)من غير طريق غندر وىذا الحديث أخرجو البخاري ومسمم عن أبي أيوب

عن محمد بن  ،عن عوف ،حدثنا محمد بن جعفر :قال ،حديث محمد بن بشار : الحديث الثاني
جنازة رجل مسمم احتسابًا فصمى عمييا  من تبا: )قال أن رسول اهلل  ،عن أبي ىريرة ،سيرين

 .(ٜٛ)(ومن صّمى عمييا ثم رجا قبل أن تدفن فإنو يرجا بقيراط من األجر ،ودفنيا فمو قيراطان

ىذا الحديث أورده النسائي في كتاب الجنائز متابعًة لحديثين قبمو في نفس الباب وأردفو 
 . من طرق مختمفةعن أبي ىريرة كميا . بمتابعة رابعة

 . (ٜٓ)ديث في الصحيحين عن أبي ىريرة أيضاً والح

 :قال ،حدثنا معمر :قال ،عن محمد بن جعفر ،حديث يعقوب بن إبراىيم الدورقي: الحديث الثالث
ألىل المدينة ذا  وقت رسول اهلل ": قال ،عن ابن عباس ،عن أبيو ،أخبرني عبد اهلل بن طاوس

ولمن أتى  ،ىن ليم :قال ،وألىل اليمن يمممم ،وألىل نجد قرناً  ،وألىل الشام الجحفة ،الحميفة
حتى يبمغ ذلك  أومن كان دون ذلك من حيث بد ،لمن أراد الحج والعمرة ،عميين ممن سواىن

 .(ٜٔ)"أىل مكة

 . (ٕٜ)المواقيت، وأورد لو متابعة بعده/ ىذا الحديث أورده النسائي في كتاب مناسك الحج 

 .وغيرىما (ٖٜ)والحديث عند الشيخين

عن  ،عن أبي ىريرة ،عن محمد ،عن ىشام ،حدثنا غندر :قال ،حديث قتيبة :لرابعالحديث ا
 .(ٜٗ)(ال يخطب أحدكم عمى خطبة أخيو: )قال النبي 

أورد النسائي ىذا الحديث متابعة لثالثة أحاديث قبمو في الباب، وقبميا شاىد عن ابن  
 . عمر

 .(ٜ٘)والحديث عند الشيخين أيضاً 

أنبأنا بن  :قال ،أنبأنا معمر :قال ،حدثنا غندر :قال ،قوب بن إبراىيمحديث يع :الحديث الخامس
 بايعت رسول اهلل : قال ،سمعت عبادة بن الصامت :قال ،عن أبي إدريس الخوالني ،شياب

وال  ،وال تقتموا أوالدكم ،وال تزنوا ،وال تسرقوا ،أبايعكم عمى أن ال تشركوا باهلل شيئاً  :فقال ،في رىط
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منكم فأجره عمى  ىفمن وفّ  ،وال تعصوني في معروف ،تفترونو بين أيديكم وأرجمكم تأتوا ببيتان
ومن ستره اهلل فذاك إلى اهلل إن شاء  ،فعوقب فيو فيو طيوره ومن أصاب من ذلك شيئاً  ،اهلل

ن شاء غفر لو ،عذبو  . (ٜٙ)وا 

 . (ٜٚ)عن ابن شياب وىذا الحديث أخرج لو البخاري متابعةً 

حدثنا يحيى وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر  :قال ،محمد بن بشار حديث :الحديث السادس
من اتخذ كمبا إال كمب صيد : )قال عن النبي  ،عن عبد اهلل بن مغفل ،عن الحسن ،عن عوف

 .(ٜٛ)(أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط

. فىذا الحديث أخرج النسائي فيو رواية غندر مقرونة بيحيى وابن أبي عدي عن عو  
 . ابن عمرو  أبي ىريرةد بعده شاىدين من حديثي وأور 

 .(ٜٜ)والحديث أخرجو مسمم ما شاىده عن ابن عمر في كتاب المساقاة

 ،حدثنا الزىري :قال ،حدثنا معمر :قال ،عن غندر ،حديث يعقوب بن إبراىيم : الحديث السابع
وجيو في يوم عيد بدأ شيدت عمي بن أبي طالب كرم اهلل : قال ،مولى بن عوف ؛عن أبي عبيد

ينيى أن يمسك  سمعت رسول اهلل  :ثم قال ،ثم صمى بال أذان وال إقامة ،بالصالة قبل الخطبة
 .(ٓٓٔ)أحد من نسكو شيئا فوق ثالثة أيام

 . أورد النسائي ىذا الحديث ما متابعٍة بعَدُه وشاىٍد عن ابن عمر قبمو

 .(ٔٓٔ)وأخرج مسمم شاىده عن ابن عمر في كتاب األضاحي

 مما سبق يتبين:  

عند النسائي إنما ىي مخرجة في الصحيحين أو " عن غير شعبة"أن جميا مرويات غندر 
 .أحدىما

نما  وىذا يدفعنا إلى االستنتاج أن النسائي لم يعتمد عمى رواية غندر عن غير شعبة، وا 
 .أخرج من حديثو عن غير شعبة ما ىو ثابت من وجو آخر
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 في سنن ابن ماجو( غندر) مرويات محمد بن جعفر: سادساا 

أحاديث كميا ( ٖٓٔ)في سنن ابن ماجو مائة وثالثة " محمد بن جعفر"بمغ عدد أحاديث 
 :عن شعبة خال خمسة أحاديث

حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد  :، قالحديث محمد بن بشار :الحديث األول
:  قال ي،عن أبي برزة األسمم ،عن أبي المنيال سيار بن سالمة ،حدثنا عوف: الوىاب، قالوا

 .(ٕٓٔ)يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبميا والحديث بعدىا كان رسول اهلل 

. جاءت رواية غندر في ىذا الحديث مقرونة برواية يحيى وعبد الوىاب كميم عن عوف
 .(ٖٓٔ)والحديث أخرجو البخاري في صحيحو

ثنا يحيى بن سعيد وابن عدي وعبد الوىاب حد :، قالحديث محمد بن بشار :الحديث الثاني
: قال ،عن عبد اهلل بن سالم ،عن زرارة بن أوفى ،عن عوف بن أبي جميمة ،ومحمد بن جعفر
فجئت في الناس ألنظر   المدينة انجفل الناس إليو، وقيل قدم رسول اهلل  لما قدم رسول اهلل 

فكان أول شيء تكمم بو . بوجو كذاب عرفت أن وجيو ليس فمما استبنت وجو رسول اهلل . إليو
يا أييا الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصموا بالميل والناس نيام تدخموا الجنة : )أن قال
 .(ٗٓٔ) (بسالم

نيج ابن ماجو ، ولقد "ترتيبو الخامس من أحاديث الترمذي التي سبق ذكرىا"ىذا الحديث 
أخرج رواية محمد بن جعفر مقرونة بروايات إذ  :نيج الترمذي في إخراج ىذا الحديث عن عوف

 .يحيى بن سعيد وابن عدي وعبد الوىاب

 ،عن الزىري ،حدثنا معمر ،حدثنا محمد بن جعفر :، قالحديث يحيى بن حكيم :الحديث الثالث
خذ : ) أسمم غيالن بن سممة وتحتو عشر نسوة، فقال لو النبي : قال ،عن ابن عمر ،عن سالم

 .(٘ٓٔ)(منين أربعا

. (ٕٜ٘ٔ)ىذا الحديث أورد لو ابن ماجو شاىدًا قبمو من حديث قيس بن الحارث برقم  
 .(ٙٓٔ)وأخرج لو الترمذي متابعة عن ىناد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر بو
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عن  ،عن الحكم بن أبان ،حدثنا معمر :حدثنا غندر: قال ،حديث العباس بن يزيد: الحديث الرابع
فذكر  ر  فأتى النبي فِّ كَ فغشييا قبل أن يُ  أن رجال ظاىر من امرأتو :ابن عباسعن  ،عكرمة

في القمر فمم  (ٚٓٔ)يايْ مَ جْ يا رسول اهلل رأيت بياض حِ : فقال( ما حممك عمى ذلك؟: )ذلك لو فقال
 .(ٛٓٔ)رفِّ كَ وأمره أال يقربيا حتى يُ  فضحك رسول اهلل . أممك نفسي أن وقعت عمييا

ماجو إال ىذا الطريق، وقد أخرجو أصحاب السنن من طرق ىذا الحديث لم يورد لو ابن 
 .(ٜٓٔ)كثيرة

 :عن الحسن ،حدثنا عوف :ثنا محمد بن جعفرحد :، قالحدثنا محمد بن بشار: الحديث الخامس
إن بين يدي الساعة ) : حدثنا رسول اهلل  ،حدثنا أبو موسى :قال ،حدثنا أسيد بن الُمَتَشمِّس

... يا رسول اهلل : فقال بعض المسممين( القتل: )ما اليرج ؟ قال: قمت يا رسول اهلل: قال( ليرجاً 
 . (ٓٔٔ)الحديث

 .(ٔٔٔ)وىذا الحديث أخرجو البخاري ومسمم مختصرًا عن أبي موسى

 عن غير شعبة، " غندر"مما سبق يمكن القول إن األحاديث التي أخرجيا ابن ماجو لـ
 :كانت كاآلتي

 .حديثان جاءت رواية غندر فييما مقرونة -

 .جاءت رواية غندر منفردة وأورد لو ابن ماجو شاىدًا قبمو: حديث واحد -

 .، وىذه الرواية عند الشيخين مختصرةجاءت رواية غندر منفردة: حديث واحد -

أورده ابن ماجو من طريق غندر عن معمر، وجاء في السنن من : حديث واحد -
 .طرق كثيرة غيرىا

مفردة، : عن غير شعبة" غندر"أحاديث ويمكن أن نستنتج مما سبق أن ابن ماجو أخرج 
 .وىذا يدل عمى أن ابن ماجو ال يرى أثرًا لمغفمة التي وصف بيا غندر عمى حديثوومعتضدة؛ 
 .واهلل أعمم
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 الخاتمة

 :وتتضمن أىم النتائج

فوق "ودرجتو في غير شعبة . إن الغفمة التي وصف بيا غندر ال تقدح في صحة حديثو .ٔ
 ".الصدوق وتحت الثقة

ن كان ُيممد منو نوع نقد" غندر"مكن اعتبار وصف اإلمام أحمد لـال ي .ٕ  .بالبالدة جرحًا، وا 

ىل كان قبل  ،وبةمن سعيد بن أبي عر  غندر اختمفت اآلراء وتعارضت في وقت سماع .ٖ
قد سما من سعيد بعد االختالط، " غندراً "؟ ويمكن الميل إلى ترجيد أن االختالط أن بعده

 .الكتب الستة في تعامميم ما مرويات غندر عن سعيدوذلك من خالل صنيا أصحاب 

" محمد بن جعفر"سمى عدد منيم بـ ، وت"غندر"ىناك عدد من رواة الحديث ممن تمقب بـ .ٗ
 أمرمدار البحث وغيره ممن تسمى باسمو من الغنادرة " غندر"وتبين أن الخمط بين . يضاً أ

 .مستبعد؛ لتباعد الفترة الزمنية التي عاشوا فييا

عن غير شعبة َتْقُصر عن شرط البخاري في الصحيد، ولذلك لم ُيخرج البخاري " غندر" رواية .٘
 .عن غير شعبة إال ما المتابعات" غندر"لـ

 اإلمام مسمم ال يرى أثرًا لمغفمة التي ُوصف بيا غندر عمى روايتو عن غير شعبة، ألنو يقبل .ٙ
سعيد بن أبي عروبة، والتي وىذا في غير روايتو عن . تمك الروايات، ويخرجيا في األصول

أن اإلمام مسمم ُيرجد أن غندرًا قد أخذ عن : يظير من عدم إخراج مسمم ليا في األصول
 .سعيد بعد اختالطو، واهلل أعمم

فردة؛ وىذا يدل عمى أن عن غير شعبة وصححيا مقرونة، وم" غندر"أخرج الترمذي أحاديث  .ٚ
  .ر عمى حديثوالترمذي ال يرى أثرًا لمغفمة التي وصف بيا غند

 عمى أن أبا داود وقد يدل ذلك. عن غير شعبة إال مقروناً " غندر"لم يخرج أبو داود أحاديث  .ٛ
 .غندر عن غير شعبة رواية ال يعتمد عمى
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وىذا قد عن غير شعبة إال ما كان ثابتًا من وجو آخر، " غندر"لم ُيخرج النسائي من حديث  .ٜ
 .غندر عن غير شعبة رواية ال يعتمد عمىالنسائي إلى أن  يشير

وىذا يدل عمى أن ابن مفردة، ومعتضدة؛ : عن غير شعبة" غندر"أخرج ابن ماجو أحاديث  .ٓٔ
 .ماجو ال يرى أثرًا لمغفمة التي وصف بيا غندر عمى حديثو

 واهلل تعالى أعمى وأعمم
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 والمراجع اليوامش

                                           

فضل الحديث "لحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء لو في الحسن بن محمد النََّسوي؛ كما رواه ا: من إنشاد( ٔ)

من التكبير إلى  صفة صالة النبي ، (ىـٕٓٗٔ:توفي) األلبانيمحمد ناصر الدين : نقاًل عن". وأىمو

 .ٕٕ، صٔ، ج(ٔط)م ٕٙٓٓ/ىـٕٚٗٔ، الرياض، مكتبة المعارف، التسميم كأنك تراىا

وكالىما لفظ فارسي يطمق عمى نوع من . جما كرباس: والكرابيس. جما طيمسان أو طالسان: الطيالسة( ٕ)

 ،القاىرة ،لسان العرب ،(ىـٔٔٚ:)ت ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: انظر. األلبسة

  .ٖٛٗٛو ٜٕٛٙ: ص ،دار المعارف

دل مرشد، إبراىيم الزيبق وعا: اعتنى بو، تيذيب التيذيب ،( ىـٕ٘ٛ:ت)أحمد بن عمي بن حجر العسقالني  (ٖ)

 .ٕٖ٘، صٖجمؤسسة الرسالة، 

، (ىـٜٖ٘:ت)أحمد بن فارس بن زكريا المعروف بابن فارس  :انظر ."قائمًا ألنظر تُ دْ دّ مَ أي تَ ": تطاولتُ ( ٗ)

جار اهلل و .ٖٗٗ، صٖج. مٜٜٚٔ/ىـٜٜٖٔعبد السالم ىارون، دار الفكر، : تحقيق، معجم مقاييس المغة

محمد باسل عيون السود، الطبعة األولى، : تحقيق ،اس البالغةأس ،(ٖٛ٘:ت)محمود بن عمر الزمخشري 

 .ٛٔٙ، صٔج. مٜٜٛٔ/ىـٜٔٗٔلبنان، دار الكتب العممية،  -بيروت

المكتب  ،زىير الشاويش: تحقيق  ،مسائل اإلمام أحمد برواية ابن ىانئ ،أحمد بن محمد بن حنبل (٘)

 (.ٜٕٙٓ):رقم ،ىـٓٓٗٔ ،اإلسالمي

 ،محمد عبد المعين خان: تحت مراقبةطبا  ،التاريخ الكبير ،(ىـٕٙ٘)ت خاريالب محمد بن إسماعيل (ٙ)

 .ٚ٘، صٔ، جدار الكتب العممية: بيروت

الطبعة األولى،  ،بشار عواد معروف: حققو ،سير أعالم النبالء ،الذىبي شمس الدين محمد بن احمد (ٚ)

 .ٜٜ، صٜج .مٜٜٙٔ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت

الطبعة  ،بشار معروف: تحقيق ،  تيذيب الكمال في أسماء الرجال ،المزي اج يوسفجمال الدين أبو الحج (ٛ)

 .ٛ، صٕ٘، جمٖٜٛٔ ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الثانية

  .7و6، ص25، جتيذيب الكمال ،لمزيا( ٜ)
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  .532و 534، ص3، جالتيذيبتيذيب  ابن حجر،( ٓٔ)

 .ٕٕٔ، صٚج .مٕٜ٘ٔ ،دار إحياء التراث ،تبيرو  ،الجرح والتعديل ،الرازي عبد الرحمن بن أبي حاتم (ٔٔ)

 .58و 57، ص4، جالتاريخ الكبير البخاري، (ٕٔ)

 .57، ص4التاريخ الكبير، جالبخاري،  (ٖٔ)

 .ٕٕٔ، صٚج ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم( ٗٔ)

الطبعة  ،وصي اهلل بن محمد عباس: تحقيق ،العمل ومعرفة الرجال: (ىـٕٔٗ)ت أحمد بن محمد بن حنبل (٘ٔ)

 (.ٜٜ٘: مسألة رقم) ،مٕٔٓٓ ،دار الخاني ،لثانية، الرياضا

 .ٕٕٔ، صٚج الجرح والتعديل،، ابن أبي حاتم (ٙٔ)

 .ٕٕٕ-ٕٕٔ، صٚج الجرح والتعديل،، ابن أبي حاتم (ٚٔ)

 (.ٕٓٛٗ: مسألة رقم) ،ومعرفة الرجال العمل أحمد،( ٛٔ)

، ٕ، جمٜٙٚٔ ،جامعة األزىر ،وراهرسالة دكت ،يحيى بن معين وكتابو التاريخ أحمد محمد نور سيف، (ٜٔ)

 .ٚٔٗص

دار  ،عمي محمد عمر الطبعة األولى، القاىرة: تحقيق  ،كتاب الطبقات الكبير ،محمد بن سعد بن منيا (ٕٓ)

 .ٜٕٚ، صٜ، جمٕٔٓٓ ،الخانجي

عمي معوض وعادل عبد : قيقتح ،ميزان االعتدال في نقد الرجال الذىبي، شمس الدين محمد بن احمد (ٕٔ)

 .ٖٜ، صٙج .مٜٜ٘ٔ/ىـٙٔٗٔ ،دار الكتب العممية ،الطبعة األولى، بيروت ،الموجود

 .ٓٓٔ، صٜ، جأعالم النبالء سير الذىبي،( ٕٕ)

مطبعة داءرة  ،اليند –لطبعة األولى، حيدر آباد ا ،كتاب الثقات ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي (ٖٕ)

  .ٓ٘، صٜ، جىـٖٜٚٔ ،المعرف العثمانية

، ٔج .دار الكتب العممية: ،  بيروتتذكرة الحفاظ:الذىبي، ن محمد بن أحمد بن عثمانشمس الدي (ٕٗ)

 .ٖٔٓص

 .ٛٔٗ، صٕ، جتاريخالابن معين وكتابو  ،أحمد نور سيف( ٕ٘)
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 .ٓٓٔ، صٜج ،سير أعالم النبالء الذىبي،( ٕٙ)

 .ٖٜ، صٙج ،ميزان االعتدال ،الذىبي( ٕٚ)

 .ٜ-٘، صٕ٘، جتيذيب الكمال المزي،: انظر( ٕٛ)

عادل عبد الموجود وعمي : قيقتح ،الكامل في ضعفاء الرجال ،و أحمد عبد اهلل بن عدي الجرجانيأب (ٜٕ)

 .ٚٗٗ، صٗ، جدار الكتب العممية ،بيروت ،معوض

 ،التعديل والتجريح لمن خرج لو البخاري في الجامع الصحيح الباجي، سميمان بن خمف بن سعد أبو الوليد (ٖٓ)

، ٕ، جٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ ،ار المواء لمنشر والتوزياد ،الطبعة األولى، الرياض ،نأبو لبابة حسي. د: تحقيق 

 .ٖٕٙص

أحمد : تحقيق، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، (ىـٖٜٖ:ت)أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري  (ٖٔ)

، ٕج م،ٜٜٓٔلبنان، دار العمم لمماليين، كانون الثاني  -بيروت، عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة

 .ٜٗٗص

. د: تحقيق ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم الذىبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ٕٖ)

، ٖٔ، جمٜٚٛٔ -ىـ ٚٓٗٔ ،دار الكتاب العربي ،بيروت -الطبعة األولى، لبنان ،عمر عبد السالم تدمري

 .ٖٗ٘ص

  .ٖٜ، صٙ، جميزان االعتدال في نقد الرجال ،الذىبي (ٖٖ)

أحمد نور سيف، : ، تحقيقليحيى بن معين سؤاالت ابن الجنيد، (ىـٕٓٙ:)براىيم بن عبد اهلل الختمي تإ (ٖٗ)

 .(ٚٙ):مسألة رقم ،(ٜٕٓص،)م، ٜٛٛٔ، المدينة المنورة، مكتبة الدار، (ٔط)

 .ٗٗٚ، صٕم، جٕ٘ٓٓىمام سعيد، .د: ، تحقيقشرح عمل الترمذي ،(ىـٜ٘ٚ)الحنبمي ت ابن رجب( ٖ٘)

نزىة ، (ىـٕ٘ٛ)أحمد بن عمي بن حجر العسقالني تو  .ٖٜٙ، صٖ، جتذكرة الحفاظ ىبي،الذ :انظر (ٖٙ)

، ٕجم، ٜٜٛٔ الطبعة األولى، الرياض، دار الرشد، عبد العزيز السديري، : تحقيق ،األلباب في األلقاب

  .ٜ٘ص

  .ٖٜٙ، صٖ، جتذكرة الحفاظ الذىبي، :انظر (ٖٚ)
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  .ٛ٘، صٕ، جنزىة األلباب في األلقابابن حجر، و . ٜٔٙ، صٖ، جتذكرة الحفاظالذىبي، : انظر (ٖٛ)

  .ٛ٘، صٕ، جنزىة األلباب في األلقابوابن حجر، . ٜٔٙ، صٖ، جتذكرة الحفاظالذىبي، : انظر (ٜٖ)

 .ٛ٘، صٕ، جنزىة األلباب في األلقابوابن حجر، . ٖٜٙ، صٖ، جتذكرة الحفاظالذىبي، : انظر (ٓٗ)

  .ٛٚٗ، صٕ٘، جتاريخ اإلسالمالذىبي،  (ٔٗ)

  .ٜٗٙ، صٖج ،تذكرة الحفاظ الذىبي، :انظر (ٕٗ)

  .ٜ٘، صٕ، جنزىة األلباب في األلقابابن حجر، : انظر (ٖٗ)

 .ٜٗٙ، صٖ، جتذكرة الحفاظالذىبي، و  .ٚ٘٘، صٚ، جالكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  :انظر (ٗٗ)

 (.ٜٖٔٙ:رقم) ،التيذيب تقريبوابن حجر، 

 .ٜ٘، صٕ، جنزىة األلباب في األلقابوابن حجر، . ٜٗٙ، صٖ، جتذكرة الحفاظالذىبي، : انظر (٘ٗ)

كتاب  .مٜٜٜٔ، دار السالم ،الرياض ،الطبعة الثانية، صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل، البخاري (ٙٗ)

 (. ٘ٛ٘ٗ)رقم /  ژۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ژ ( ٕٔ)باب / التفسير 

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن : انظر. لى السيل، والّشراج َجْمُعياَمِسيل الماء من الَحّرة إ: الّشْرجة( ٚٗ)

محمود : ، تحقيقالنياية في غريب الحديث واألثر، (ىـٙٓٙ:ت)محمد الجزري المعروف بابن األثير 

 .ٙ٘ٗ، صٕلبنان، دار إحياء التراث العربي، ج –الطناحي وطاىر الزاوي، بيروت 

 ،النياية في غريب الحديث واألثر ابن األثير، .اه ُكّمو، مأخوذ من الِوعاءاستوف: استوعى لو حقو، أي( ٛٗ)

  .ٕٛٓ، ص٘ج

 (. ٖٕٓٙو ٜٖٕ٘)رقم / سكر األنيار( ٙ)باب / ، كتاب المساقاة صحيح البخاري( ٜٗ)

 (. ٖٕٔٙ)رقم / شرب األعمى قبل األسفل( ٚ)باب / ، كتاب المساقاة صحيح البخاري( ٓ٘)

 (.ٕٖٕٙ)رقم / شرب األعمى إلى الكعبين( ٛ)باب / المساقاة  ، كتابصحيح البخاري( ٔ٘)

رقم / إذا أشار اإلمام بالصمد فأبى حكم عميو بالحكم البين( ٕٔ)باب / ، كتاب الصمد صحيح البخاري( ٕ٘)

(ٕٚٓٛ .) 

 (. ٖٔٔٙ)رقم / ما يجوز من الغضب والشدة ألمر اهلل تعالى ( ٘ٚ)باب / ، كتاب األدب صحيح البخاري( ٖ٘)
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جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري : انظر. رموه بالحصباء: الحصى الصغار، وحصبوا الباب: الَحْصَباء( ٗ٘)

عمي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراىيم، بيروت، : ، تحقيقالفائق في غريب الحديث، (ىـٖٛ٘:ت)

 .ٕٛٛ، صٔم، جٖٜٜٔ/ ىـٗٔٗٔدار الفكر، 

 (. ٖٔٚ)رقم / صالة الميل( ٔٛ) باب/ ، كتاب األذان صحيح البخاري( ٘٘)

ما يكره من كثرة السؤال، ومن تكمف ما ال ( ٖ)باب / ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة صحيح البخاري( ٙ٘)

 (. ٜٕٓٚ)رقم / يعنيو

المعروفين باإلتقان وطول  ،ذكر الحازمي أن شرط البخاري أن ُيخرج حديث أصحاب الطبقة األولى( ٚ٘)

 ليسوا معروفين بطول يمالمعروفين باإلتقان لكن ،ينتقي من أصحاب الطبقة الثانيةالمالزمة لشيخيم، ثم 

نما ينزل عنيا إلى . لشيخيم المالزمة وغندر في حديثو عن غير شعبة ليس من أصحاب الطبقة األولى، وا 

 محمد بن: انظر. ما دونيا من طبقات، لذلك جاء البخاري بالمتابعات لتقوي حديث غندر عن غير شعبة

، بيروت، دار الكتب (ٔط)، لمحازمي شروط األئمة الخمسةويميو  شروط األئمة الستةطاىر المقدسي، 

 .ٓٙ-ٙ٘م، ص، ٜٗٛٔالعممية، 

، دار السالم، الطبعة الثانية، الرياض ،صحيح مسمم لحسين مسمم بن الحجاج النيسابوري،مسمم، أبو ا (ٛ٘)

استحباب صالة النافمة في بيتو وجوازىا في  (ٜٕ)باب / كتاب صالة المسافرين  م،ٕٓٓٓ/ ىـٕٔٗٔ

 (. ٔٛٚ)رقم .../ المسجد

 (. ٖٛٛ)رقم / الصالة بعد الجمعة ( ٛٔ)باب / ، كتاب صالة العيدين صحيح مسمم( ٜ٘)

 (. ٜٕٕٚ)رقم / في معجزات النبي ( ٖ)باب / ، كتاب الفضائل صحيح مسمم( ٓٙ)

وانتقائو من الطبقة  أحاديث أصحاب الطبقة الثانية جفي إخرا: واإلمام مسمم في ذلك يسير عمى شرطو( ٔٙ)

 من أىل الطبقة –في روايتو عن غير شعبة  – اغندر  وَيُعد الطبقات التي ذكرىا الحازمي،  وفق الثالثة

 . الثانية، أو من أعيان الثالثة

/ ىـٕٓٗٔ. دار السالم: الطبعة األولى، الرياض. جامع الترمذي: الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة (ٕٙ)

 (. ٓ٘ٗ)رقم / ما جاء في فضل صالة التطوع في البيت ( ٖٕٔ)باب / كتاب الصالة . مٜٜٜٔ
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 (. ٖٓٔٔ)رقم / ما جاء ال نكاح إال ببينة ( ٘ٔ)باب / ، كتاب النكاح جامع الترمذي( ٖٙ)

 (. ٗٓٔٔ)رقم / ما جاء ال نكاح إال ببينة ( ٘ٔ)باب / ، كتاب النكاح جامع الترمذي( ٗٙ)

: إشراف في تخري  أحاديث منار السبيل، إرواء الغميل ،(ىـٕٓٗٔ:)محمد ناصر الدين األلباني ت :انظر (٘ٙ)

 (. ٕٙٛٔ)رقم ، ٕٕٙ-ٕٔٙ، صٙج. مٜٜٚٔ، المكتب اإلسالمي، (ٔط)منير الشاويش، 

 (. ٓٔٔٔ)رقم / ما جاء في الوليين منيما ( ٕٓ)باب / ، كتاب النكاح جامع الترمذي( ٙٙ)

. دار السالم: الطبعة األولى، الرياض. سنن أبي داود: سميمان بن األشعث األزدي السجستاني أبو داود، (ٚٙ)

، وسنن النسائي(. ٕٛٛٓ)رقم / إذا أنكد الوليان ( ٕٔو ٕٓ)باب / كتاب النكاح  .مٜٜٜٔ/ ىـٕٓٗٔ

 (.ٙٛٙٗ)رقم / الرجل يبيا السمعة فيستحقيا مستحق( ٜٙ)باب / كتاب البيوع

 (.ٖ٘ٛٔ)رقم  ،ٕ٘٘-ٕٗ٘، صٙ، جإرواء الغميل ني،األلبا :انظر( ٛٙ)

ىذا : وقال(. ٖٛٛٔ)رقم / في الرخصة في الشرب قائما ( ٕٔ)باب / ، كتاب األشربة جامع الترمذي( ٜٙ)

 .حديث حسن صحيد

. دار السالم: الطبعة األولى، الرياض. سنن النسائي: النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ٓٚ)

األلباني  وصحد(. ٕٖٙٔ)رقم / راف من الصالةاالنص( ٓٓٔ)باب / تاب السيوك .مٜٜٜٔ/ ىـٕٓٗٔ

 .إسناده

 .279، ص،4، جثرفي غريب الحديث واأل النياية  ابن األثير، .ذىبوا مسرعين نحوه: أي( ٔٚ)

ىذا حديث : وقال(. ٕ٘ٛٗ)رقم .../ حديث أفشوا السالم( ٕٗ)باب / ، كتاب صفة القيامة جامع الترمذي( ٕٚ)

 .حيدحسن ص

ىذا حديث حسن : وقال(. ٜٕ٘٘)رقم / ومن سورة البقرة( ٕ)باب / ، كتاب تفسير القرآنجامع الترمذي( ٖٚ)

 .صحيد

ىذا حديث حسن : وقال(. ٖٙٛٓ)رقم / ومن سورة التوبة( ٕ)باب / ، كتاب تفسير القرآنجامع الترمذي( ٗٚ)

 .صحيد
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ىذا حديث حسن : وقال(. ٖٖٙٗ)رقم / ألم نشرح ومن سورة( ٕ)باب / ، كتاب تفسير القرآنجامع الترمذي( ٘ٚ)

 .صحيد

والحافظ أحمد بن عمي بن حجر العسقالني  .ٖٙٗ، ص،ٕ، جتيذيب التيذيب ابن حجر، :انظر( ٙٚ)

شبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة لمنشر أبو األ: ، تحقيقتقريب التيذيب، (ٕ٘ٛ:ت)

 (.ٖٖٛٚ:رقم) والتوزيا،

 (.٘ٔٔٔ)رقم / إذا دخل الرجل واإلمام يخطب( ٖٕٔو ٜٕٕ)باب / ، كتاب الصالةسنن أبي داود( ٚٚ)

 (.ٙٔٔٔ)رقم / إذا دخل الرجل واإلمام يخطب( ٖٕٔو ٜٕٕ)باب / ، كتاب الصالةسنن أبي داود( ٛٚ)

 (.ٚٔٔٔ)رقم / إذا دخل الرجل واإلمام يخطب( ٖٕٔو ٜٕٕ)باب / ، كتاب الصالةسنن أبي داود( ٜٚ)

(. ٖٜٓ)رقم / من جاء واإلمام يخطب صمى ركعتين خفيفتين( ٖٖ)باب / ، كتاب الجمعةريصحيح البخا( ٓٛ)

 (.٘ٚٛ)رقم / التحية واإلمام يخطب( ٗٔ)، كتاب الجمعة، باب وصحيح مسمم

 (.ٔٗٛٔ)رقم / المحرم يتزوج( ٖٛ)باب / ، كتاب المناسكسنن أبي داود( ٔٛ)

 (.ٕٗٛٔ)رقم / م يتزوجالمحر ( ٖٛ)باب / ، كتاب المناسكسنن أبي داود( ٕٛ)

 (.ٜٓٗٔ)رقم / تحريم نكاح المحرم وكراىة خطبتو( ٘)، كتاب النكاح، باب صحيح مسمم( ٖٛ)

 (.ٖٕٛٓ)رقم / في عدة أم الولد( ٛٗو ٙٗ)باب / ، كتاب الطالقسنن أبي داود( ٗٛ)

 (.ٜٖٚٓ)رقم / في الخط وزجر الطير( ٖٕ)باب / ، كتاب الطبسنن أبي داود( ٘ٛ)

 (.ٜٖٛٓ)رقم / في الخط وزجر الطير( ٖٕ)باب / ، كتاب الطبداودسنن أبي ( ٙٛ)

 (.ٕٕ)رقم / األمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة( ٕٔ)باب / ، كتاب الطيارةسنن النسائي( ٚٛ)

/ ال تستقبل القبمة ببول أو غائط إال عند البناء، جدار أو نحوه( ٔٔ)باب / ، كتاب الوضوءصحيح البخاري( ٛٛ)

 (.ٕ٘ٙ)رقم / االستطابة( ٚٔ)، كتاب الطيارة، باب وصحيح مسمم(. ٗٗٔ)رقم 

 (.ٜٜٛٔ)رقم / ثواب من صمى عمى جنازة( ٜٚ)باب / ، كتاب الجنائزسنن النسائي( ٜٛ)

، كتاب وصحيح مسمم(. ٚٗ)رقم / اتباع الجنائز من اإليمان( ٖ٘)باب / ، كتاب اإليمانصحيح البخاري( ٜٓ)

 (.ٜ٘ٗ)رقم / لصالة عمى الجنازة واتباعيافضل ا( ٚٔ)الجنائز، باب 
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 (.ٕٛ٘ٙ)رقم / من كان أىمو دون الميقات( ٖٕ)باب / ، كتاب مناسك الحجسنن النسائي( ٜٔ)

 (.ٜٕ٘ٙ)رقم / من كان أىمو دون الميقات( ٖٕ)باب / ، كتاب مناسك الحجسنن النسائي( ٕٜ)

، وصحيح مسمم(. ٕٗ٘ٔ)رقم / عمرةميل أىل مكة لمحج وال( ٚ)باب / ، كتاب الحجصحيح البخاري( ٖٜ)

 (.ٔٛٔٔ)رقم / مواقيت الحج( ٕ)كتاب الحج، باب 

 (.ٕٖٗٗ)رقم / النيي أن يخطب الرجل عمى خطبة أخيو( ٕٔ)باب / ، كتاب النكاحسنن النسائي( ٜٗ)

ال يبيا عمى بيا أخيو وال يسوم عمى سوم أخيو حتى يأذن لو ( ٛ٘)باب / ، كتاب البيوعصحيح البخاري( ٜ٘)

تحريم الخطبة عمى خطبة أخيو حتى يأذن ( ٙ)، كتاب النكاح، باب وصحيح مسمم(. ٕٓٗٔ)رقم / و يتركأ

 (.ٖٔٗٔ)رقم / لو أو يترك 

 (.ٖٛٔٗ)رقم / البيعة عمى فراق المشرك( ٚٔ)باب / ، كتاب البيعةسنن النسائي( ٜٙ)

 (. ٔٓٛٙ)رقم / توبة السارق( ٗٔ)باب / ، كتاب الحدودصحيح البخاري( ٜٚ)

 (.ٖٜٕٗ)رقم / الرخصة في إمساك الكمب( ٗٔ)باب / ، كتاب الصيدسنن النسائي( ٜٛ)

األمر بقتل الكالب وبيان نسخو وبيان تحريم اقتنائيا إال لصيد ( ٓٔ)باب / ، كتاب المساقاةصحيح مسمم( ٜٜ)

 (.ٗٚ٘ٔ)وحديث ابن عمر رقم (. ٖٚ٘ٔ)رقم / أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

النيي عن األكل من لحوم األضاحي بعد ثالث وعن ( ٖ٘)باب / الضحايا، كتاب سنن النسائي( ٓٓٔ)

 (.ٜٕٗٗ)رقم / إمساكيا

بيان ما كان من النيي عن أكل لحوم األضاحي بعد ثالث ( ٘)باب / ، كتاب األضاحيصحيح مسمم( ٔٓٔ)

 (. ٜٓٚٔ)رقم ..../ في أول اإلسالم 

دار : الطبعة األولى، الرياض. سنن ابن ماجو: ينيابن ماجو، أبو عبد اهلل محمد بن يزيد الربعي القزو  (ٕٓٔ)

النيي عن النوم قبل صالة العشاء وعن الحديث ( ٕٔ)باب / كتاب الصالة .مٜٜٜٔ/ ىـٕٓٗٔ. السالم

 (. ٔٓٚ)رقم / بعدىا

 (. ٚٗ٘)رقم / وقت العصر( ٖٔ)باب / ، كتاب الصالةصحيح البخاري( ٖٓٔ)

 (. ٖٖٗٔ)رقم / ما جاء في قيام الميل( ٗٚٔ)باب / ، كتاب الصالةسنن ابن ماجو( ٗٓٔ)
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 (. ٖٜ٘ٔ)رقم / الرجل يسمم وعنده أكثر من أربا نسوة( ٓٗ)باب / ، كتاب النكاحسنن ابن ماجو( ٘ٓٔ)

 (. ٕٛٔٔ)رقم / ما جاء في الرجل يسمم وعنده عشر نسوة( ٖٖ)باب / ، كتاب النكاحسنن الترمذي( ٙٓٔ)

 (.ٖٙٗ/ٔ)ياية في غريب الحديث واألثر الن: انظر. َخْمخاَلْييا: يا، أييْ مَ جْ حِ ( ٚٓٔ)

 (. ٕ٘ٙٓ)رقم / المظاىر يجاما قبل أن يكفر( ٕٙ)باب / ، كتاب الطالقسنن ابن ماجو( ٛٓٔ)

رقم / ما جاء في المظاىر يواقا قبل أن يكفر( ٜٔ)باب / ، كتاب الطالق والمعانسنن الترمذي( ٜٓٔ)

سنن و(. ٕٕٕ٘-ٕٕٕٔ)األرقام / يارالظ( ٚٔو ٙٔ)باب / ، كتاب الطالقوسنن أبي داود(. ٜٜٔٔ)

 (.ٖٚٛٗ)رقم / الظيار( ٖٖ)باب / ، كتاب الطالقالنسائي

 (. ٜٜٖ٘)رقم / التثبت في الفتنة( ٓٔ)باب / ، كتاب الفتنسنن ابن ماجو( ٓٔٔ)

، كتاب وصحيح مسمم(. ٖٙٓٚو ٕٙٓٚ)رقم / ظيور الفتن( ٘)باب / ، كتاب الفتنصحيح البخاري( ٔٔٔ)

 (.ٕٕٚٙ)رقم / العمم وقبضو وظيور الجيل والفتن في آخر الزمانرفا ( ٘)العمم، باب 

 

 

 

 


