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:البريد االلكتروني للباحث المرسل

*

،َإلمَامُ الحَافِظُ ُعمَرُ بنُ ِبشْرَان
ِا
َأبُو َحفْصٍ ال ُسّكَّرِيُّ أقواُله
ًومروياتُه جمعًا وتوثيقًا ودراسة

E-mail address: rnassar@iugaza.edu.ps

:الملخص
،تتناول هذه الدراسة اإلمام الحافظ عمر بن بشران من حيث معرفة منزلته بين المحدثين عامة والنقاد منهم خاصة
 وكذلك الوقوف، وجمع أقواله ومقارنتها بأقوال غيره من النقاد من ناحية أخرى،وذلك بالترجمة له من ناحية
.على مروياته وتخريجها وبيان درجتها
، حيث ذكره اإلمام الذهبي في عداد كوكبة من الحفاظ،وقد أظهرت الدراسة مكانة اإلمام الحافظ عمر بن بشران
.وذكره اإلمام ابن الجزري في كوكبة أخرى من القرّاء
 معجم المتكلمين في:وقد أوصى الباحثان بأن تكون هذه الدراسة نموذجًا لباكورة موسوعة حديثية كبيرة بعنوان
.) وهي من أماني الشيخ عبد الفتاح أبي غدة (رحمه اهلل،الرجال

. مروياته، أقواله، عمر بن بشران:كلمات مفتاحية

El Eman El Hafez Omar Bin Beshran Abu Hafs El Sokari all his
sayings and narrations"
Abstract:

This study talks about El Emam El Hafez Omar Bin Beshran and his place among the
speakers in general, among and the critics in particular, by translating his autobiography,
collecting his sayings, comparing them with the sayings of other critics, judging his
marrations and stating their value.
The study showed the status of Imam Hafiz Omar bin Bishraan, as mentioned by the Al
Imam Al Thahabi in a constellation of Scholars who memories the Quran, and it was
mentioned by Imam Ibn al-Jazari in another constellation of readers.
The researchers recommended that this study be a model for the first of larg
encyclopedia of Hadith entitled: Majam Al motakelimeen fe Al Rijal, one of the wishes of
the Sheikh Abdul Fattah Abu Ghudda (rhamh allh)
Keywords: Omar Bin Beshran, His Sayings, Narrations.
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جمعا
السكَّرُّ
ان ،أَبو َح ْفص ُّ
ً
الحافظ ع َمر بن ِب ْشَر َ
اإل َمام َ
ِي أقوالو ومروياتو ً

رأفت نصار؛ احمد النقمة

المقدمة:

الحمد هلل ،كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ هللا ،كعمى آلو كصحبو كمف كااله ،بإحساف إلى يكـ الديف.

أما بعد:

فإف محددات عدة تجعل بعض المحدثيف في عداد الحفاظ ،كحاصميا أف يككنكا ممف ُيرجع إلى اجتيادىـ في التكثيق
كالتضعيف ،كالتصحيح كالتزييف ،كما قاؿ اإلماـ الذىبي في مقدمة طبقاتو1؛ لكف حيف ال يقف الباحث عمى مادة كافية مف ىذه
ير لذلؾ.
تعميبل أك تبر ًا
اما عميو أف يجد ً
المحددات يصبح لز ً
كىذه الدراسة مف جانب تظير أف كاح ًدا ممف ذكركا في عداد الحفاظ لـ نقف إال عمى القميل مف مركياتو كأقكالو ،كمف جانب

آخر أف غير المشيكريف مف الحفاظ ىـ بحاجة إلى جمع مركياتيـ كأقكاليـ؛ كذلؾ إلبراز مكانتيـ كرفع شأنيـ.

جدا أف ُي َّ
صنف كتاب فيمف صدر عنيـ جرح أك تعديل لمرجاؿ ،مف
قاؿ الشيخ عبد الفتاح أبك غدة (رحمو هللا)":كمف المفيد ً
الصدر األكؿ إلى العيد الحاضر ،مع ذكر تر ٍ
جمة مكجزة كافية لكل كاحد منيـ ،تحكؼ اسمو ،كلقبو ،ككنيتو ،كاسـ بمده ،كنسبتو،

ِ
الصمة أك بعضيا ،مع ذكر
كل
كسنة كالدتو ،كسنة كفاتو ،كمذىبو إذا كاف ينتمي إلى مذىب فقيي ،كآثاره المتصمة بيذا المكضكع َّ

خير
مصادر ترجمتو ،فيككف ذلؾ التأليف المرتجى بمثابة (معجـ المتكمميف في الرجاؿ) ،كهللا يجزؼ مف ينيض بذلؾ عمى كجيو ًا
حسانا".2
كا ً
أولً -أىمية البحث وأسباب اختياره :كيظير ذلؾ في:
 -1ككف اإلماـ عمر بف بشراف غير مشيكر بيف طمبة الحديث؛ مع أنو مف أئمة الحديث المتقدميف كالمعتبريف.

إف اإلماـ الذىبي َّ
َّ -2
إماما ،كذكر معو في ىذه الطبقة مف
عده في الطبقة الثانية عشرة مف طبقات الحفاظ ،كىـ نيف كثمانكف ً
8
7
6
5
4
األئمة الحفاظ المشيكريف :ابف َق ِانع ،3ك ِ
ِ
اآلجِّرؼ ،9كابف
كنس  ،ك َّ
ام ُي ْرُمزؼ  ،كال َ
الببلذرّؼ  ،كابف ُي ُ
َ
طَبراني  ،كابف حباف  ،ك ُ
الر َ
ِ 16
15
14
13
ِ 12
ِ 11
10
كج ُّل بقيتيـ غير
الد َارُق ْ
الس َكف  ،كابف ُّ
َّ
السّني  ،كابف َعدؼ  ،كأبك الشيخ  ،كاإلسماعيمي  ،كاأل َْزِدؼ  ،ك َ
طني ُ ،
مشيكريف.

 1انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)2/1
 2أبك غدة ،أربع رسائل في عمكـ الحديث(ص.)85
 3عبد الباقي بف قانع ،أبك الحسيف األمكؼ مكالىـ البغدادؼ ،الحافع العالـ المصنف .ت(351ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)66/3

،

 4أحمد بف دمحم بف إبراىيـ الطكسي ،أبك دمحم الببلذرؼ ،اإلماـ الحافع البارع .ت(279ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)72/3
 5عبد الرحمف بف أحمد ،ابف اإلماـ يكنس بف عبد األعمى المصرؼ ،أبك سعيد ،الحافع اإلماـ الثبت .ت(347ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)76/3
 6الحسف بف عبد الرحمف بف خبلد الفارسي الراميرمزؼ القاضي ،أبك دمحم ،الحافع اإلماـ البارع .تكفي نحك(360ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)81/3
 7سميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني ،أبك القاسـ ،الحافع اإلماـ العبلمة الحجة ،بقية الحفاظ ،مسند الدنيا .ت(360ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)85/3
 8دمحم بف حباف بف أحمد ،أبك حاتـ ،الحافع اإلماـ العبلمة .ت(354ق) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ (ج.)89/3
 9دمحم بف الحسيف بف عبد هللا البغدادؼ ،أبك بكر ،اإلماـ المحدث القدكة .ت(360ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)99/3
 10سعيد بف عثماف بف سعيد بف السكف ،البغدادؼ ،نزيل مصر ،أبك عمي ،الحافع الحجة .ت(353ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(.)100/3
 11أحمد بف دمحم بف إسحاؽ الدينكرؼ ،أبك بكر ،كيعرؼ بابف السني ،الحافع اإلماـ الثقة .ت(364ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)101/3
أيضا بابف القطاف ،اإلماـ الحافع الكبير .ت(365ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)102/3
 12عبد هللا بف عدؼ الجرجاني ،أبك أحمد ،كيعرؼ ً
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بالب ْرَق ِاني ،كقد نقل الخطيب البغدادؼ عنو
الخ َك ِارْزِمي ،المعركؼ
شيخا لئلماـ الحافع أبي بكر َ
 -3ككف اإلماـ عمر بف بشراف ً
َ ّ
ّ
ظا ،عارًفا ،كثير الحديث.
قكلو :كاف – عمر بف بشراف – حاف ً

ثانياً -أىداف البحث:

 -1جمع كتكثيق المادة العممية المتناثرة في بطكف الكتب ،كالتي كرثناىا عف اإلماـ الحافع عمر بف بشراف.
َّ
سببا في حفع
 -2فتح باب جديد مف أبكاب البحث ،يراد منو إبراز مكانة كقدر عدد كبير مف الحفاظ األجبلء ،كالذيف كانكا ً
ىذا الديف عبر أزمنة عديدة كمديدة.
 -3التأكيد عمى أف ُحفاظ ىذا الديف – قرًآنا كسنة – كانكا مف الكثرة بمكاف ،بحيث يصعب حصرىـ في كتاب أك كتب ،كأف
مف اشتُير منيـ كاف ىذا قدره كمشيئة هللا فيو ،كأف الذؼ لـ ينل ىذه الشيرة لو أجره عند ربو ،كفي ٍ
كل خير.

ثالثاً -الدراسات السابقة:
بعد البحث كالتنقيب عف مكضكع الدراسة مف خبلؿ مراسمة مراكز البحكث العممية ،عبر شبكة اإلنترنت ،كسؤاؿ أىل العمـ
كالتخصص مف مشايخنا كأساتذتنا ،لـ يقف الباحثاف عمى دراسة مستقمة تتبعت أقكاؿ كمركيات الحافع عمر بف بشراف بالجمع
كالتحميل كالدراسة.

ابعا -منيج البحث وطبيعة عمل الباحثين:
رً
اعتمد الباحثاف المنيج االستقرائي في جمع المادة العممية لمكضكع الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ البحث عف أقكالو في كتب
الرجاؿ ،كجمع مركياتو مف كتب السنة كغيرىا ،كاعتمدا المنيج الكصفي التحميمي لمكصكؿ إلى أىـ النتائج كالتكصيات.

كتمثل منيج البحث في:

 -1نقل أقكاؿ النقاد في بياف درجة الحديث.
 -2اقتصر الباحثاف عمى ما تتـ بو الفائدة مف التخريج ،كلـ يقصدا االستيعاب.
 -3التعريف بالركاة الميمميف كالمبيميف كغير المشيكريف.
 -4االكتفاء بضبط األسماء كاألنساب المشكمة مف مصادرىا.

 -5التعريف بالكتاب في قائمة المراجع كالمصادر ،كاالقتصار في التكثيق عمى ذكر اسـ المؤلف ،كاسـ الكتاب ،كالجزء،
كالصفحة.

 13عبد هللا بف دمحم بف جعفر األنصارؼ ،أبك دمحم ،كيعرؼ بأبي الشيخ ،حافع أصبياف كمسند زمانو .ت(369ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)105/3
 14أحمد بف إبراىيـ بف إسماعيل اإلسماعيمي ،الجرجاني ،أبك بكر ،اإلماـ الحافع الثبت شيخ اإلسبلـ .ت(371ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)106/3
 15دمحم بف الحسيف بف أحمد بف عبد هللا بف بريدة األزدؼ ،المكصمي ،نزيل بغداد ،أبك الفتح ،الحافع العبلمة .ت(374ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)117/3
 16عمي بف عمر َّ
طِني ،البغدادؼ ،أبك الحسف ،الحافع الشيير ،اإلماـ شيخ اإلسبلـ حافع الزماف .ت(385ىػ) .انظر :الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)132/3
الد َارُق ْ
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خطة البحث:

يتككف البحث مف مقدمة ،كثبلثة مباحث ،كممحق ،كخاتمة ،كذلؾ عمى النحك التالي:

اف ،كفيو:
المبحث األول :ترجمة اإلماـ الحافع عمر بف ِب ْش َر َ
أكًال :اسمو ،كنسبو ،ككنيتو ،ككفاتو.

ثانيا :شيكخو.
ً
ثالثًا :تبلميذه.

ابعا :أقكاؿ العمماء فيو ،كثناؤىـ عميو.
رً
المبحث الثاني :الركاة الذيف تكمـ فييـ اإلماـ عمر بف بشراف مقارنة مع غيره مف النقاد.
المبحث الثالث :مركيات اإلماـ عمر بف بشراف المرفكعة.

الممحق :أحاديث مقطكعة كرد في أسانيدىا اإلماـ عمر بف بشراف.
الخاتمة :تتضمف أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصل إلييا الباحثاف.
ان .وفيو:
المبحث األول :ترجمة اإلمام الحافظ ع َم ِر بن ِب ْشَر َ
أول :اسمو ،ونسبو ،وكنيتو ،وولدتو ،ووفاتو.
ً
18
17
ِ
ِ
ِ
ِ
صَّ ُّ ،
الب ْغ َداد ّؼ ،أَُبك َحْف ٍ
دؼ  ،تكفي قبل سنة
ُع َم ُر بف ِب ْش َار َف بف ُم َح َّمد بف ِب ْش ِر بف م ْي َر َ
اف بف َع ْبد هللا َ
السكرّ
ِؼ  ،الَق ْن ّ
368ق ،19كقاؿ الذىبي :بقي إلى سنة سبع كستيف كثبلثمائة.20
قاؿ الباحثاف :كلـ نقف في سنة كالدتو عمى شيء؛ إال أنو يمكف االقتراب مف ذلؾ مف خبلؿ معرفة أقدـ شيكخو كفاة ،كقد
أفادتنا كتب التراجـ أف أقدميـ كفاة شيخو عمر بف أيكب،
السَق ِطي ،تكفي سنة 303ق ،21فمك افترضنا أف عمر بف بشراف سمع الحديث كعمره عشر سنكات ،فتككف كالدتو
أبك حفص
َّ ّ
في العقد األخير مف القرف الثالث اليجرؼ (ما بيف 299 – 290ق) ،كمما يقكؼ احتماؿ أف يككف مكلده في ىذا الكقت ،أك قبل

الك َرِجي إمبلء كاف سنة
ذلؾ بكثير ،ما نص عميو الخطيب البغدادؼ ،بأف سماع عمر بف بشراف مف شيخو أحمد بف دمحم بف يزيد
َ ّ
خمس كثبلث مائة.22

ثانيا :شيوخو.
ً
حرص الباحثاف عمى حصر ما ذكر مف شيكخ اإلماـ عمر بف بشراف في كتب التراجـ كأسانيد الركايات ،كالتعريف بيـ
باختصار ،مع اإلشارة إلى بعض مصادر تراجميـ ،كقد أفاد ذلؾ في معرفة أف سماعاتو مف شيكخو قديـ ،كأف أقدـ شيكخو كفاة
 17بضـ السيف الميممة ،كفتح الكاؼ المشددة ،كفي آخرىا الراء ،ىذه النسبة إلى بيع السكر كشرائو كعممو .انظر :السمعاني ،األنساب(ج.)156/7
 18بفتح القاؼ ،كسككف النكف ،كفي آخرىا الداؿ الميممة ،ىذه النسبة إلى القند ،كىك شيء مف الحبلكة معمكؿ مف السكر .انظر :السمعاني ،األنساب(ج.)493/10
 19ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد( ،،)119/13ابف نقطة ،إكماؿ اإلكماؿ(ج ،،)467/3الرشيد العطار ،نزىة الناظر(ص ،)93الذىبي ،سير أعبلـ النببلء(ج،)269/16

،

كتذكرة الحفاظ(ج ،)117/3كتاريخ اإلسبلـ(ج ،،)460/26ابف الجزرؼ ،غاية النياية(ج ،،)589/1ابف ناصر الديف ،تكضيح المشتبو(ج ،،)136/7ابف حجر ،تبصير المنتبو(ج،،)1118/3

السيكطي ،طبقات الحفاظ(ص ،)386ابف العماد ،شذرات الذىب(ج.)359/4

،

 20الذىبي ،سير أعبلـ النببلء(ج.)269/16
21
22

انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)64/13
انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)313/6
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السَق ِطي ،تكفي سنة 303ق ،كأف آخرىـ كفاة ىك :دمحم بف العباس بف عبدة ،أبك بكر األصبياني،
ىك :عمر بف أيكب ،أبك حفص
َّ ّ
تكفي ما بيف 330-321ق.
المَق ِان ِعي ،كىك مف
أيضا أف كل شيكخو مف بمده بغداد ،أك ممف سكنكىا؛ عدا شيخو :عمي بف العباس البجمِي،
كقد تبيف ً
ََ ّ َ ّ
الككفة ،كلـ يترجـ لو في تاريخ بغداد ،كلعل في ذلؾ داللة عمى أف اإلماـ عمر بف بشراف رحل إلى الككفة.
شيخا في القراءات ،كىك :أحمد بف سيل ،كىك مف المحدثيف الثقات ،كأف بقية
كمما يجدر ذكره أف لئلماـ عمر بف بشراف ً
شيكخو ىـ في ركاية الحديث.
كشيكخ اإلماـ عمر بف بشراف ،مرتبيف عمى حركؼ المعجـ ،مع بياف سنكات كفياتيـ ،ىـ:
الم َخِّرِمي ،البغدادؼ ،أبك إسحاؽ ،ت304ق.23
 .1إبراىيـ بف عبد هللا بف دمحم بف أيكب ُ
ّ
24
الصكفي ،ت306ق .
 .2أحمد بف الحسف بف عبد الجبار بف راشد ،أبك عبد هللا ُّ
 .3أحمد بف
 .4أحمد بف

 .5أحمد بف
 .6أحمد بف
23

زكريا بف يحيى بف إبراىيـ ،أبك بكر َّ
الرَّكاس ،ت315ق.25
الن َّحاس ،البغدادؼ ،المعركؼ بابف َّ
ُشَن ِان ُّي ،أَُبك َ ِ
الف ْي ُرَز ِ
لمْق ِرغ ،ت307ق .26شيخو في القراءات.
اف األ ْ
َس ْيل بف َ
العبَّاس ا ُ
27
الك َرِجي ،سكف بغداد ،ت321ق .
دمحم بف يزيد الفقيو ،أبك العباس
َ ّ
28
الييثـ بف إسماعيل ،أبك عمي الح َّ
الش ْك ِكي ،ت308ق .
طابَ ،
َ

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)40/7السمعاني ،األنساب(ج ،،)132/12ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج،،)168/13

الذىبي ،ميزاف االعتداؿ(ج ،)41/1كسير أعبلـ النببلء(ج ،)196/14كالعبر(ج ،،)446/1ابف حجر ،لساف الميزاف(ج ،،)72/1ابف العماد،

شذرات الذىب(ج.)21/4

ك ِ
الم َخِّرـ ،كىي محمة ببغداد مشيكرة .السمعاني،
الم َخّرمى بضـ الميـ كفتح الخاء المعجمة كتشديد الراء المكسكرة ،ىذه النسبة إلى ُ
ُ
األنساب(ج.)131/12

24

ينظر ترجمتو في :أبك بكر اإلسماعيمي ،المعجـ(ج ،،)312/1الخميمي ،اإلرشاد(ج ،،)609/2الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج،،)132/5

السمعاني ،األنساب(ج ،،)133/12الذىبي ،ميزاف االعتداؿ(ج ،)91/1كسير أعبلـ النببلء(ج ،)152/14كتاريخ اإلسبلـ(ج ،،)98/7ابف
قطمكبغا ،الثقات(ج.)310/1

 25ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)264/5الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ(ج ،،)288/7ابف قطمكبغا ،الثقات(ج.)338/1
ِ
الن ْسَبة ِإَلى بيع الرؤكس المطبكخة .ابف األثير ،المباب(ج.)39،7/2
ك َّ
الرَّكاس بفتح الراء كتشديد الكاك كفي آخرىا سيف ميممة َىذه ِّ
 26ينظر ترجمتو في :أبك بكر اإلسماعيمي ،المعجـ(ج ،،)318/1الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)300/5ابف نقطة ،إكماؿ

القراء الكبار(ص ،،)142ابف الجزرؼ،
اإلكماؿ(ج ،،)189/1الذىبي ،سير أعبلـ النببلء(ج ،)226/14كتاريخ اإلسبلـ(ج ،)112/7كمعرفة ّ
غاية النياية(ج ،،)59/1ابف قطمكبغا ،الثقات(ج.)335/1
ُشَن ِان ُّي بضـ األلف كسككف الشيف المنقكطة كفتح النكف األكلى ككسر الثانية ،ىذه النسبة الى بيع األشناف كشرائو .السمعاني،
كاأل ْ
ُشناف تُغسل ِب ِو ْاألَي ِدؼ عمى أَثَر َّ
الط َعاـ .األزىرؼ ،تيذيب المغة(ج.)121/4
األنساب( .)273/1كقاؿ األزىرؼ :األ ْ
ْ
َ
27

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)313/6السمعاني ،األنساب(ج ،،)66/11الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ(ج ،،)441/7ابف
قطمكبغا ،الثقات(ج.)89/2

كى َمذاف .السمعاني،
ك َ
الك َرِج ّي :بفتح الكاؼ كالراء كالجيـ في آخرىا ،ىذه النسبة إلى الكرج ،كىي بمدة مف ببلد الجبل بيف أصبياف َ
األنساب(ج.)66/11

28

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)429/6
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 .7أحمد بف يكسف بف َّ
الم َخِّرِمي ،الفقيو ،البغدادؼ ،ت306ق.29
الض َّحاؾ بف أباف بف زياد ،أبك عبد هللا ُ
ّ
30
ِؼ ،ت308ق .
 .8إسحاؽ بف َد ْي ُم ْير بف دمحم ،أبك يعقكب ،المعركؼ بالتََّّكزّ

الح َسِني،
 .9جعفر بف دمحم بف جعفر بف الحسف بف جعفر بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب ،أبك عبد هللا العم ِكؼ،
ََ ّ َ ّ
ت308ق.31
 .10حامد بف دمحم بف شعيب بف زىير ،أبك العباس ِ
الم َؤِّدب ،ت309ق.32
َ
البْمخ ّيُ ،
33
 .11الزبير بف دمحم بف أحمد بف سعيد ،أبك عبد هللا البغدادؼ ،ت316ق .
34
الد ِ
 .12عبد هللا بف جعفر بف دمحم بف عمي بف الييثـ ،أبك القاسـ التَّ ْغمِِبيُّ ،
كرؼ ،كيعرؼ بابف كجو الشاة .
ّ
35
الصَّفار ،ت307ق .
الب َجمِ ّيَّ ،
 .13عبد هللا بف الحسيف بف عمي بف أباف ،أبك القاسـ َ

29

ينظر ترجمتو في :أبك بكر اإلسماعيمي ،المعجـ(ج ،،)328/1الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)467/6الذىبي ،تاريخ
اإلسبلـ(ج ،،)102/7ابف قطمكبغا ،الثقات(ج.)135/2

الم َخِّرمي بضـ الميـ كفتح الخاء المعجمة كتشديد الراء المكسكرة ،ىذه النسبة إلى المخرـ ،كىي محمة ببغداد مشيكرة ،كانما قيل
كُ
ليا المخرـ ألف بعض كلد يزيد بف المخرـ نزليا فسميت بو .السمعاني ،األنساب (ج.)131/12

30

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)424/7ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج ،،)196/13ابف نقطة ،إكماؿ
اإلكماؿ(ج ،،)552/1الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ(ج ،،)131/7ابف حجر ،تبصير المنتبو(ج ،)179/1ابف قطمكبغا،
الثقات(ج.)321/2

التكزّؼ بفتح الت اء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا كتشديد الكاك كفي آخرىا الزاػ ،ىذه النسبة إلى بعض ببلد فارس كقد خففيا الناس
ك ّ
التكجى (ج.)104/3
كيقكلكف :الثياب التكزية ،كىك مشدد ،كىك تكج .السمعاني ،األنساب(ج )107/3ك
ّ ّ
 31ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)109/8ابف الجكزؼ ،المنتظـ( ،،)196/13الذىبي ،تاريخ
اإلسبلـ(ج ،،)131/7ابف حجر ،لساف الميزاف(ج ،،)473/2ابف تغرؼ بردؼ ،النجكـ الزاىرة(ج ،،)199/3الزركمي،

32

األعبلـ(ج ،،)128/2الباباني ،إيضاح المكنكف(ج ،)279/4كىدية العارفيف(ج ،،)252/1كحالة ،معجـ المؤلفيف(ج.)145/3

ينظر ترجمتو في :الدارقطني ،سؤاالت حمزة(ص ،،)197أبك بكر اإلسماعيمي ،المعجـ(ج ،،)631/2الخطيب البغدادؼ ،تاريخ
بغداد(ج ،،)38/9ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج ،،)206/13الذىبي ،سير أعبلـ النببلء(ج ،)291/14كتاريخ اإلسبلـ(ج،،)143/7
كالعبر(ج ،،)458/1ابف العماد ،شذرات الذىب(ج.)48/4
ا َلبْم ِخى بفتح الباء المكحدة كسككف البلـ كفي آخرىا الخاء المعجمة ،ىذه النسبة الى بمدة مف ببلد خراساف يقاؿ ليا بمخ ،فتحيا
ّ
األحنف بف قيس التميمي مف جية عبد هللا بف عامر بف كريز زمف عثماف بف عفاف رضى هللا عنو .السمعاني،
األنساب(ج.)303/2

33

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)493/9ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج ،،)275/13الذىبي ،سير أعبلـ

34

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)84/11مغمطاؼ ،اإلكماؿ(ج.)288/7

35

النببلء(ج ،)26/15كتاريخ اإلسبلـ(ج.)304/7

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)101/11ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج ،،)192/13الذىبي ،تاريخ
اإلسبلـ(ج ،،)118/7ابف حجر ،لساف الميزاف(ج.)460/4
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الب َجمِي ،أبك دمحم الككفي ت313ق.36
 .14عبد هللا بف َزْي َداف بف ُب َرْيد بف َرِزْيف بف الربيع بف قطف
ََ َ ّ
37
اىنشاه ،أبك القاسـ البغكؼ ،ت317ق .
الم ْرُزَباف بف سابكر بف َش َ
 .15عبد هللا بف دمحم بف عبد العزيز بف َ
38
الصَّكاؼ ،ت305ق .
 .16عبد هللا بف ىاركف ،أبك دمحم َّ
 .17عثماف بف الطيب بف دمحم الَق ْزِكيني ،أبك عمرك.39

المغيرة ،أبك دمحم َّ
الدَّقاؽ ،البغدادؼ ،ت317ق.40
 .18عمي بف الحسف بف دمحم بف ُ
41
ِؼ ،البغدادؼ ،ت305ق .
الم ْرَكزّ
 .19عمي بف الحسيف بف حباف بف عمار بف كاقد ،أبك الحسف َ
42
المَق ِان ِعي ،الككفي ،أبك الحسف ،ت310ق .
 .20عمي بف العباس بف الكليد البجمِي،
ََ ّ َ ّ
السَق ِطي ،ت303ق.43
 .21عمر بف أيكب بف إسماعيل بف مالؾ ،أبك حفص
َّ ّ

الب َجِمي بفتح الباء المنقكطة بكاحدة كالجيـ ،ىذه النسبة الى قبيمة بجيمة ...
ك
َ ّ
األنساب(ج.)91/2

36

37

38

39

40

كقيل إف بجيمة اسـ أميـ .السمعاني،

ينظر ترجمتو في :الدارقطني ،المؤتمف كالمختمف(ج ،)174/1الخطيب البغدادؼ ،تمخيص المتشابو(ج ،،)334/1ابف نقطة،
إكماؿ اإلكماؿ(ج ،،)54/3الذىبي ،سير أعبلـ النببلء(ج ،)436/14كتاريخ اإلسبلـ(ج.)265/7

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)325/11السمعاني ،األنساب(ج ،،)274/2الذىبي ،سير أعبلـ
النببلء(ج.)440/14
ينظر ترجمتو في :أبك بكر اإلسماعيمي ،المعجـ(ج ،،)681/2الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،)443/11تاريخ
اإلسبلـ(ج.)265/7

ينظر ترجمتو في :الخميمي ،اإلرشاد(ج ،،)716/2الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)180/13الرافعي ،التدكيف(ج،،)302/3

ابف قطمكبغا ،الثقات(ج.)88/7
ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)309/13ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج ،،)290/13الذىبي ،تاريخ
اإلسبلـ(ج.)327/7

41

ينظر ترجمتو في :عبد الغني بف سعيد ،المؤتمف كالمختمف(ج ،،)225/1الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج،،)333/13

42

ينظر ترجمتو في :السمعاني ،األنساب(ج ،،)384/12الذىبي ،سير أعبلـ النببلء(ج ،)430/14كالعبر(ج.)459/1
المَق ِان ِعي بفتح الميـ كالقاؼ بعدىما األلف ككسر النكف كفي آخرىا العيف الميممة ،ىذه النسبة إلى المقانع  -كىك جمع مقنعة
ك
َ ّ
التي تختمر بيا النساء  -يعنى الخمار .السمعاني ،األنساب(ج.)384/12

43

الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ(ج.)90/7

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)64/13ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج ،،)163/13الذىبي ،سير أعبلـ

النببلء(ج ،)245/14كتاريخ اإلسبلـ(ج.)69/7
السَق ِطي بفتح السيف الميممة كفتح القاؼ ككسر الطاء الميممة ،ىذه النسبة إلى بيع السقط ،كىي األشياء الخسيسة كالخرز
ك
َّ ّ
كالمبلعق كخكاتيـ الشبو كالحديد كغيرىا .السمعاني ،األنساب(ج.)151/7
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الص ْي َرِفي ،ت313ق ،كقيل 312ق ،كاألكؿ أصح.44
الم َؤ ِّمل بف أباف بف تماـ بف ُخَّرَزاذ ،أبك عبيد
 .22دمحم بف أحمد بف ُ
ُ َ ْ َّ ّ
45
 .23دمحم بف إسماعيل بف عمي بف النعماف بف راشد ،أبك بكر الب ْندار ،المعركؼ بالبص ِ
بلني ،ت311ق .
َُ
ََ ّ
 .24دمحم بف َب ْاب َشاذ ،أبك عبيد هللا البصرؼ ،ت306ق.46
الب ْن َدار ،ت 312ق.47
 .25دمحم بف ُدَب ْيس بف بكار المقرغ ُ
48
 .26دمحم بف سكْيد بف دمحم بف زياد أبك إسحاؽ َّ
الزيَّات .
َُ

 .27دمحم بف العباس بف َع ْب َد َة بف زياد بف يزيد بف الميمب ،أبك بكر األصبياني ،سكف بغداد ،تكفي ما بيف 330-321ق.49
طِ
طِ
اىر ،أبك دمحم ،50عاش إلى 304ق.51
اىر بف عبد هللا بف َ
ط َّير بف َ
الم َ
ُ .28
ثال ًثا :تالميذه.

لـ تسعفنا كتب التراجـ بالكقكؼ عمى العدد الحقيقي لتبلميذ الحافع عمر بف بشراف ،فمـ نعرؼ منيـ سكػ خمسة تبلميذ ،أربعة

البرقاني ،كاآلخركف أقاربو كىـ :ابف أخيو ككلديو عمي
منيـ في ركاية الحديث ،كىـ مف بمده بغداد أك ممف سكنيا؛ كأشيرىـ اإلماـ َ
كعبد الممؾ ،كخامسيـ تمميذه في القراءات كىك :عبد المنعـ بف غمبكف ،كلد بحمب ثـ انتقل إلى مصر فسكنيا حتى تكفاه هللا ،كلـ
يترجـ لو في تاريخ بغداد؛ كلعل في ذلؾ داللة عمى أف اإلماـ عمر بف بشراف رحل إلى الشاـ أك إلى مصر.
كتبلميذ اإلماـ عمر بف بشراف ،مرتبيف عمى حركؼ المعجـ ،مع بياف سنكات كفياتيـ ،ىـ:
بالب ْرَق ِاني ،ت425ق.52
 .1أحمد بف دمحم بف أحمد بف غالب ،أبك بكر الخكارزمي ،المعركؼ
َ ّ
44

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)229/2ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج ،،)254/13الذىبي ،تاريخ

اإلسبلـ(ج ،،)268/7ابف قطمكبغا ،الثقات(ج.)158/8

45

الص ْي َرفي بفتح الصاد الميممة كسككف الياء آخر الحركؼ كفتح الراء كفي آخرىا الفاء ،ىذه نسبة معركفة لمف يعامل الذىب .السمعاني،
ك َّ
األنساب(ج.)361/8

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)375/2السمعاني ،األنساب(ج ،،)253/2ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج ،،)237/13ابف
نقطة ،إكماؿ اإلكماؿ(ج ،،)415/1الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ(ج ،،)243/7ابف حجر ،تبصير المنتبو(ج ،)162/1كنزىة األلباب(ج.)133/1

46

صبلني بفتح الباء المكحدة كالصاد الميممة كالبلـ ألف كبعدىا النكف ،ىذه النسبة الى البصمية كىي محمة عمى طرؼ بغداد .السمعاني،
كَ
الب َ
األنساب(ج.)253/2

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)464/2ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج ،،)185/13الذىبي ،ميزاف االعتداؿ(ج،)488/3

كالمغني(ج ،)599/2كذيل ديكاف الضعفاء(ص ،)59كتاريخ اإلسبلـ(ج ،،)108/7ابف حجر ،لساف الميزاف(ج ،)5/7ابف عراؽ ،تنزيو
الشريعة(ج.)101/1

47

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)178/3السمعاني ،األنساب(ج ،،)336/2الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ(ج ،،)255/7ابف

48

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)281/3السمعاني ،األنساب(ج ،،)355/6ابف قطمكبغا ،الثقات(ج.)331/8

50

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)292/15

52

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)26/6

قطمكبغا ،الثقات(ج.)283/8

49

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،،)193/4الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ(ج ،،)614/7ابف قطمكبغا ،الثقات(ج.)360/8

51

انظر :الطبرؼ ،تاريخ الرسل كالممكؾ(ج.)60/11

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

013

ِ
ِ
وتوثيقا ودراس ًة"
جمعا
السكَّرُّ
ان ،أَبو َح ْفص ُّ
ً
الحافظ ع َمر بن ِب ْشَر َ
اإل َمام َ
ِي أقوالو ومروياتو ً

رأفت نصار؛ احمد النقمة

ِ
اف بف عبد هللا ،أبك القاسـ األمكؼ ،الكاعع ،كىك أخك أبي
اف بف دمحم بف ِب ْش ِر بف م ْي َر َ
 .2عبد الممؾ بف دمحم بف عبد هللا بف ِب ْش َر َ
الحسيف عمي ،ككاف األصغر ،ت430ق.53
الشافعي ،نزيل مصر ،ت389ق ،54تمميذه في القراءات.
الحَمِبي ،المقرغ،
المنعـ ْبف ُعَب ْيد َّ
ُّ
َ .3ع ْبد ُ
ّللا ْبف َغْمُبكف ،أَُبك ّ
الطيب َ
55
ِ
اف بف دمحم ِ
اف بف عبد هللا ،أبك الحسيف األمكؼ ،المعدؿ ت 415ق .
بف ِب ْش ِر بف م ْي َر َ
 .4عمي بف دمحم بف عبد هللا بف ِب ْش َر َ
ِؼ ،الَق ْندؼ ،الشاىد ،كالد الشيخيف ِ
مسندؼ العراؽ أبي الحسيف عمي ،كأبي القاسـ
الس َّكرُّ
اف ،أبك بكر ُّ
 .5دمحم بف عبد هللا بف ِب ْش َر َ
عبد الممؾ ،ت371ق.56

ابعا :أقوال العمماء فيو ،وثناؤىم عميو.
رً
البرقاني لو ،فقاؿ
اإلماـ الحافع عمر بف بشراف مف عمماء القرف الرابع اليجرؼ ،كقد نقل الخطيب البغدادؼ في تاريخو تكثيق َ
ظا ،عارًفا ،كثير الحديث.57
اؿ :ككاف حاف ً
الخطيب البغدادؼَ :حَّدثََنا عنو َ
البرقاني ،سألتو عنو ،فقمت :أكاف ثقة؟ فقاؿ :ثقة ،ثقةَ .ق َ
البرقاني مف تبلميذ عمر بف بشراف ،كىك – فيما نعمـ  -أكؿ مف أثنى عميو ،كليس ىناؾ مف ىك أكلى منو في معرفة شيخو،
كَ
كقد تبعو في ىذا التكثيق الرشيد العطار ،فذكر عمر بف بشراف في كتابو نزىة الناظر في ذكر مف حدث عف أبي القاسـ البغكؼ مف

الحفاظ كاألكابر ،كقاؿ :كاف أحد الحفاظ المكثريف ،كالثقات المأمكنيف.58

60
59
البرقاني في قكلو السابق،
ثـ جاء اإلماـ الذىبي َف َعَّده مف الحفاظ  ،كتبعو السيكطي  ،كاستدال عمى ذلؾ بما ُنقل عف اإلماـ َ
أيضا :اإلماـ الحافع الثبت ،61كقاؿ ابف العماد :الحافع الثقة الضابط.62
كقاؿ الذىبي ً

اىتماما بالقرآف الكريـ كقراءاتو ،حيث ذكره ابف
اكَبو
كمف جية أخرػ يبدك أف اىتماـ اإلماـ الحافع عمر بف بشراف بالحديث َك َ
ً
سماعا عف أحمد بف سيل ،ركػ القراءة عنو عبد المنعـ بف َغْمُبكف.63
ِؼ في طبقات الُقَّراء كقاؿ :شيخ ركػ القراءة
ً
الج َزرّ
َ
أيضا أف ىذا االىتماـ بالقرآف الكريـ كقراءاتو قديـ ،فشيخو في القراءات أحمد بف سيل تكفي سنة (307ق).
كيبدك ً
القراء المشيكريف في بغداد ،كأف تمميذه في القراءات عبد
كيجدر اإلشارة ىنا إلى أف شيخو في القراءات أحمد بف سيل مف َّ

القراء المشيكريف في مصر كالشاـ.
المنعـ بف َغْمُبكف مف َّ
كىكذا بدت شخصية اإلماـ الحافع عمر بف بشراف كىي تعيش بيف القرآف الكريـ كقراءاتو ،كالحديث الشريف كركاياتو َكُرك ِاتو،
ككأنيا ترسـ سمتو ،كتظير رسمو ،كتشي بخمقو.
 53ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)188/12
54

ينظر ترجمتو في :ابف عساكر ،تاريخ دمشق(ج ،،)187/37الذىبي تاريخ اإلسبلـ(ج ،)649/8كمعرفة القراء الكبار (ص ،،)199ابف

55

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)580/13

57

الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)119/13

59

الذىبي ،تذكرة الحفاظ(ج.)117/3

61

الذىبي ،سير أعبلـ النببلء(ج.)269/16

63

ابف الجزرؼ ،غاية النياية(ج.)589/1

الجزرؼ ،غاية النياية(ج.)470/1

56

ينظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)369/8

58

نزىة الناظر(ص.)93

60

السيكطي ،طبقات الحفاظ (ص.)386

62

ابف العماد ،شذرات الذىب(ج.)359/4
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المبحث الثاني :الرواة الذين تكمم فييم اإلمام عمر بن بشران مقارنة مع غيره من النقاد:64

لـ تحفع لنا كتب التراجـ مف أقكاؿ اإلماـ عمر بف بشراف في الرجاؿ سكػ عشرة أقكاؿ ،كثق فييا عشرة ركاة ،جميعيـ مف

شيكخو ،كمف بمده بغداد ،أك ممف سكنكىا؛ أربعة منيـ لـ يتكمـ فييـ غيره ،كالباقي شاركو فييـ نقاد آخركف ،كلـ نقف عمى أقكاؿ لو
في الجرح.

65

كل مف :د .الزىراني في كتابو :عمـ الرجاؿ  ،كد .أكرـ ضياء العمرؼ في كتابو :بحكث في
كيشار ىنا إلى ما ذىب إليو ٌ
تاريخ السنة ،66حيث ذك ار عمر بف بشراف في عداد مف صنف في الثقات ،مستدليف فقط بما جاء في لساف الميزاف ،البف حجر،
تحقيق :دائرة المعارؼ النظامية  -اليند -في ترجمة عبد هللا بف الحسيف بف عمي بف أباف الصفار البمخي قاؿ ابف حجر" :كالصفار
كثقو عمر بف بشراف ،كقد ذكره في كتاب الثقات".67

قاؿ الباحثاف :كلـ يثبت لعمر بف بشراف ذلؾ فيما نعمـ؛ حيث لـ يذكر اسمو أك كتابو في كل الكتب ذات العبلقة ،كيؤيد ذلؾ

ما كرد في لساف الميزاف ،البف حجر ،بتحقيق :عبد الفتاح أبي غدة ،كفي ترجمة الراكؼ نفسو ،قاؿ ابف حجر" :كالصفار كثقو عمر

بف بشراف ،كقد ذكره ابف شاىيف في كتاب الثقات" .68فقد ثبت ىنا أف عمر بف بشراف كثقو ،كأف مف ذكره في كتاب الثقات ىك ابف
عدـ الكقكؼ عمى قكؿ ابف شاىيف في المطبكع مف كتابو؛ إال أنو كمف خبلؿ النظر في طبعات الكتاب،
شاىيف؛ لكف قد يفسد ىذا ُ
ككبلـ المحققيف ،كتعقبات كتعقيبات المختصيف؛ فإف الكتاب مازاؿ بحاجة إلى خدمة لمكصكؿ إلى تحقيق أفضل ،كهللا أعمـ.
كالركاة الذيف تكمـ فييـ اإلماـ عمر بف بشراف ،مرتبيف عمى حركؼ المعجـ ،ىـ:

 .1أحمد بف زكريا بف يحيى بف إبراىيـ ،أبك بكر َّ
الرَّكاس ،ت315ق.
الن َّحاس ،البغدادؼ ،المعركؼ بابف َّ
قاؿ عمر بف بشراف :ثقة.69

الك َرِجي ،سكف بغداد ،ت 321ق.
 .2أحمد بف دمحم بف يزيد الفقيو ،أبك العباس
َ ّ
قاؿ عمر بف بشراف :ثقة يحفع.70
كقاؿ الذىبي :ثقة.71

 .3أحمد بف الييثـ بف إسماعيل ،أبك عمي الح َّ
الش ْك ِكي ،ت308ق.
طابَ ،
َ
قاؿ عمر بف بشراف :ثقة.72
الم َخِّرِمي ،الفقيو ،البغدادؼ ،ت306ق.
 .4أحمد بف يكسف بف الضحاؾ بف أباف بف زياد ،أبك عبد هللا ُ
ّ
64

سبقت الترجمة ليـ في المطمب الثاني مف المبحث األكؿ.

66

العمرؼ ،بحكث في تاريخ السنة(ص.)100

68

ابف حجر ،لساف الميزاف(ج ،)460/4تحقيق :عبد الفتاح أبي غدة.

70

ينظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)313/6

72

انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)429/6

65

الزىراني ،عمـ الرجاؿ نشأتو كتطكره (ص.)143

67

ابف حجر ،لساف الميزاف(ج )275/3تحقيق :دائرة المعارؼ النظامية :اليند.

69

ينظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)264/5

71

الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ(ج.)441/7
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قاؿ عمر بف بشراف :نبيل ثقة.73

كقاؿ الخطيب البغدادؼ ،74كالذىبي :75كاف ثقة.

 .5عبد هللا بف جعفر بف دمحم بف عمي بف الييثـ ،أبك القاسـ التَّ ْغمِِبيُّ ،
الدكرِؼ ،كيعرؼ بابف كجو الشاة.
ّ
قاؿ عمر بف بشراف :ثقة يفيـ.76
الصَّفار ،ت307ق.
الب َجمِ ّيَّ ،
 .6عبد هللا بف الحسيف بف عمي بف أباف ،أبك القاسـ َ
قاؿ عمر بف بشراف :ثقة مأمكف.77
كذكره ابف شاىيف

78

في كتاب الثقات.79

 .7عمي بف الحسف بف دمحم بف المغيرة ،أبك دمحم َّ
الدَّقاؽ ،البغدادؼ ،ت317ق.
قاؿ عمر بف بشراف :ثقة مأمكف.80

مأمكنا.81
كقاؿ ابف الجكزؼ :كاف ثقة
ً
الص ْي َرِفي ،ت313ق ،كقيل 312ق ،كاألكؿ أصح.
الم َؤ ِّمل بف أباف بف تماـ بف ُخَّرَزاذ ،أبك عبيد
 .8دمحم بف أحمد بف ُ
ُ َ ْ َّ ّ
82
قاؿ عمر بف بشراف :ثقة يفيـ .
كقاؿ أبك الحسف الجراحي :ثقة.83

 .9دمحم بف العباس بف َع ْب َد َة بف زياد بف يزيد بف الميمب ،أبك بكر األصبياني ،سكف بغداد ،تكفي ما بيف 330-321ق.
قاؿ عمر بف بشراف :ثقة يفيـ.84
كقاؿ الذىبي :كثقو بعض الحفاظ.85

73

انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)467/6

75

تاريخ اإلسبلـ(ج.)102/7

77

انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)101/11

79

انظر :ابف حجر ،لساف الميزاف(ج ،)460/4تحقيق :عبد الفتاح أبي غدة.

81

ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج.)290/13

83

المرجع السابق .كأبك الحسف الجراحي :ىك عمي بف الحسف بف مطرؼ القاضي ت376ق .كانظر ترجمتو في :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ

74

المرجع السابق.

76

انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)84/11

78

ال يكجد لو ترجمة في الطبعات كالتحقيقات المختمفة لكتاب تاريخ أسماء الثقات البف شاىيف.

80

انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)309/13

82

انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)229/2

بغداد(ج ،،)320/13الذىبي ،ميزاف االعتداؿ(ج ،)121/3كقاؿ :كاف مف كبار عمماء بغداد ،كالمغني(ج ،)445/2كديكاف
84
85

الضعفاء(ص ،)282كتاريخ اإلسبلـ(ج ،،)428/8سبط ابف العجمي ،الكشف الحثيث(ص ،،)186ابف حجر ،لساف الميزاف(ج.)517/5

انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)193/4

الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ(ج.)614/7
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طِ
طِ
اىر ،أبك دمحم ،عاش إلى 304ق.
اىر بف عبد هللا بف َ
ط َّير بف َ
الم َ
ُ .10
قاؿ عمر بف بشراف :ثقة.86

المبحث الثالث :مرويات اإلمام عمر بن بشران المرفوعة:

بمغ عدد المركيات المرفكعة التي كرد في أسانيدىا اإلماـ عمر بف بشراف ثبلث عشرة ركاية؛ أخرج الخطيب البغدادؼ ثمانية

أيضا؛ ككميا مف ركاية الخطيب
منيا في تاريخ بغداد ،كركايتيف في الفقيو كالمتفقو لو ،كركاية في مكضح أكىاـ الجمع كالتفريق لو ً
البرقاني عف عمر بف بشراف.
البغدادؼ عف َ

كأخرج أبك القاسـ ،عبد الممؾ بف دمحم بف بشراف في أماليو ركاية كاحدة عف شيخو عمر بف بشراف ،كالبييقي في الدعكات الكبير

ركاية كاحدة عف أبي الحسيف ،عمي بف دمحم بف بشراف ،عف شيخو عمر بف بشراف.

كمركيات اإلماـ عمر بف بشراف المرفكعة ،مرتبة عمى طريقة المسانيد ،مع مراعاة ترتيب أسماء الصحابة عمى حركؼ

المعجـ ،ىي:

 -1قاؿ البييقي :أَنبأَنا أَبك اْلحسي ِف عمِي بف مح َّم ِد ب ِف عب ِد َّ ِ
اف اْل َع ْد ُؿ ِبَب ْغ َد َادَ ،حَّدثََنا أَُبك َحْف ٍ
اف َع ُّـ
ص ُع َم ُر ْب ُف ِب ْش َر َ
ّللا ْب ِف ِب ْش َر َ
ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُّ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ
اىيـ بف عب ِد َّ ِ
ٍ
ِ ِ 87
ِِ
ِ
ِ
يسى ْب ُف َع ْك ٍف
ّللاَ ،حَّدثََنا َسع ُيد ْب ُف ُم َح َّمد اْل َج ْرِم ُّيَ ،حَّدثََنا ُع َم ُر ْب ُف ُي ُ
الم َخِّرم ّي[ ِإ ْب َر ُ ْ ُ َ ْ
كن َسَ ،ح َّدثََنا ع َ
َكالدؼَ ،حَّدثََنا ] ُ
89
88
ّللاِ َّ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِؼَ ،ع ْف أََن ِ
ِ
صارِّ
صمى هللاُ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
س ْب ِن َمالك َ ، ق َ
كؿ َّ َ
ص َةَ ،ع ْف َع ْبد اْل َممؾ ْب ِف ُزَرَارةَ ْاأل َْن َ
[بف] َحْفص ْب ِف ُف َراف َ
اَّللَِ ،فيرػ ِف ِ
ٍ
ِ َّ
َّ
ٍ
ّللا َعَمى َعب ٍد ِنعم ًة ِفي أ ْ ٍ
يو آَف ًة ُدك َف
اء َّ
ّللاَُ ،ال ُقَّكةَ ِإال ِب َّ َ َ
َىل َكَال َماؿ أ َْك َكَلد َفَيُق ُ
"ما أ َْن َع َـ َّ ُ
ْ َْ
َعَم ْيو َك َسم َـَ :
كؿَ :ما َش َ
اْل َم ْك ِت".90

تخريج الحديث:

أخرجو ابف أبي الدنيا ،91كأبك يعمى ،92كالطبراني ،93كابف السني ،94كالبييقي ،95جميعيـ مف طريق عمر
يث َع ْف أََن ٍ
س ِإ َّال ِب َي َذا
عيسى بف عكف ،عف عبد الممؾ بف ز اررة عف أنس ،بمثمو .كقاؿ الطبرانيَ :ال ُي ْرَكػ َى َذا اْل َح ِد ُ
كن َس.
ُع َم ُر ْب ُف ُي ُ

86

انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)292/15
(ع ِّمي) ،كالصكاب ما أثبتناه.
جاء في األصلَ :
كردت (عف) ،كالصكاب ما أثبتناه.

90

البييقي ،الدعكات الكبير(ج/199/2حديث رقـ.)566

92

انظر :ابف حجر ،المطالب العالية(ج/28/15حديث رقـ.)3655

94

ابف السني ،عمل اليكـ كالميمة (ص/315حديث رقـ.)357

87
88

بف يكنس ،عف
ِْ
اإل ْسَن ِاد ،تََفَّرَد ِب ِو

89

صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َك َسَّم َـ ،خدمو عشر سنيف مشيكر ،مات سنة اثنتيف كقيل
أنس بف مالؾ بف النضر األنصارؼ ،الخزرجي ،خادـ رسكؿ هللا َ
ثبلث كتسعيف ،كقد جاكز المائة .ع .ابف حجر :تقريب التيذيب(ص.)115

91

ابف أبي الدنيا ،الشكر(ص.)5

93

الطبراني ،المعجـ األكسط (ج/301/4حديث رقـ )4261ك (ج/126/6حديث رقـ ،)5995كالمعجـ الصغير (ج/352/1حديث رقـ.)588

95

البييقي ،األسماء كالصفات(ج/417/1حديث رقـ ،)339-338كشعب اإليماف(ج/212/6حديث رقـ )4060ك (ج/292/6حديث رقـ.)4207
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ِ
ِ
وتوثيقا ودراس ًة"
جمعا
السكَّرُّ
ان ،أَبو َح ْفص ُّ
ً
الحافظ ع َمر بن ِب ْشَر َ
اإل َمام َ
ِي أقوالو ومروياتو ً

رأفت نصار؛ احمد النقمة

درجتو :إسناده ضعيف :فيو عبد الممؾ بف ز اررة ،ذكره ابف أبي حاتـ في كتاب الجرح كالتعديل ،كسكت عنو ،96كضعفو

الييثمي .97كقاؿ الحافع أبك الفتح األزدؼ :عيسى بف عكف

99
98
ض ِعيف.100
عف عبد الممؾ بف ز اررة عف أنس ال يصح حديثو  .كقاؿ ابف حجر :ىذا حديث غريب  .كقاؿ المناكؼ :إسناده َ

كالحديث صححو ابف القيـ ،101كأغمب الظف أنو لـ يسبق إلى ما ذىب إليو ،كلـ يتابعو غيره ،كقاؿ ابف كثير :في صحتو

نظر.102

ّللاِ
ِ
ِ
ِ
اؿَ :ق َأرَْنا َعَمى أَِبي َحْف ِ
افَ ،حَّدثَ ُك ْـ أَُبك َع ْب ِد َّ
 -2قاؿ الخطيب البغدادؼْ :
ص ْب ِف ِب ْش َر َ
َح َم ُد ْب ُف ُم َح َّمد ْب ِف َغال ٍب اْلَفق ُ
أخَب َرَنا أ ْ
يوَ ،ق َ
ج ْعَفر ْب ُف مح َّم ِد ْب ِف ج ْعَف ِر ْب ِف اْلحس ِف ْب ِف ج ْعَف ِر ْب ِف اْلحس ِف ْب ِف اْلحس ِف ْب ِف َعمِ ِي ْب ِف أَِبي َ ِ ٍ
اؿَ :حَّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َم ْي ِد ٍّؼ
َ
َ
َُ
َ ُ
طالبَ ،ق َ
ََ
ََ
ََ
ّ
ِ
اش ِ
طاـٍَ ،قاؿ :س ِمعت سِيد اْلي ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
يف َزْي َد
ي
م
س
ب
ك
َب
أ
اج
ج
ح
ل
ا
ف
ب
ة
ب
ع
ش
ي
ن
ث
د
ح
:
اؿ
ق
،
اب
ط
خ
ل
ا
ف
ب
يز
ز
ع
ل
ا
د
ب
ع
ا
ن
ث
د
ح
:
اؿ
ق
،
ي
ن
ك
م
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ ِ ُ ْ َ
ُْ ْ َ
َ َ ْ ُ َ َّ َ ّ َ
اْل َم ْي ُ ُّ َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َ
103
َخي مح َّمد بف عمِ ٍي ،أََّنو س ِمع جاِبر بن عب ِد َّ ِ
ِ ِ ِ
الركض ِةَ ،قاؿ :حَّدثَِني أ ِ
ِ
كؿ:
ُ َ ُ ْ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ ْ َ َْ
ْب َف َعم ِّي ْب ِف اْل ُح َس ْي ِف ِباْل َمد َينة في َّ ْ َ
َ َ
ّللا َ ، يُق ُ
ِ
ّللاِ َّ
ّللا َعَم ْي ِو كسَّمـ يُقكؿ" :سُّدكا األ َْبكاب ُكَّميا ِإال باب َعمِ ٍي ،كأَكمأَ ِبي ِد ِه ِإَلى ب ِ
اب َعمِ ٍي" .تََفَّرَد ِب ِو أَُبك َع ْب ِد
َ
ّ ََْ َ
َ َ
صمى َّ ُ
َسم ْع ُت َرُس َ
َ َ َ
ََ َ َ ُ ُ
كؿ َّ َ
ّ
ّللاِ اْل َعَم ِك ُّؼ اْل َحسِن ُّي ِبي َذا ِ
اإل ْسَن ِاد.104
َّ
َ
َ
تخريج الحديث:
أخرجو ابف عساكر ،105كابف الجكزؼ ،106كبلىما مف طريق الخطيب البغدادؼ بمثمو ،كالشجرؼ مف طريق أبي عبد هللا جعفر

بف دمحم ،بو ،بمثمو.107

ِ
ِ َّ
كأخرجو الترمذؼ مف حديث ْاب ِف َعب ٍ
َّاس" ،أ َّ
َم َر ِب َسِّد
صَّمى َّ
َف َرُس َ
ّللاُ َعَم ْيو َك َسم َـ أ َ
كؿ هللا َ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
الك ْج ِو.108
كقاؿَ :ى َذا َح ِد ٌ
يث َغ ِر ٌ
يب ،الَ َن ْع ِرُف ُو َع ْف ُش ْعَب َة ب َي َذا اإل ْسَناد إال م ْف َى َذا َ
كأخرجو أحمد مف حديث س ْعد ْبف مالِ ٍؾ َقاؿ" :أَمر رسكؿ هللاِ صَّمى هللا َعَم ْي ِو كسَّمـ ِبسِّد ْاأل َْبك ِ
اب َّ
الش ِارَع ِة ِفي اْل َم ْس ِج ِدَ ،كتَ ْرِؾ
ُ
َ ََ َ ُ ُ
َ
ََ َ َ
َ
َ
َ
اب عمِ ٍي ر ِ
ب ِ
ضي هللاُ َع ْن ُو".109
َ
َ ّ َ َ
ِ َّ
اب َعمِ ٍي".
األ َْب َكاب ِإال َب َ
ّ

96

ابف أبي حاتـ ،الجرح كالتعديل(ج.)350/5

98

انظر :ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ(ج.)226/4

97

الييثمي ،مجمع الزكائد(ج.)140/10

99

ابف حجر ،نتائج األفكار(ج.)121/4

100

المناكؼ ،التيسير بشرح الجامع الصغير(ج.)344/2

102

ابف كثير ،البداية كالنياية(ج.)575/2

101

ابف القيـ ،شفاء العميل(ص.)46

103

جابر بف عبد هللا بف عمرك بف حراـ ،األنصارؼ ،ثـ السممي ،بفتحتيف ،صحابي ابف صحابي ،غ از تسع عشرة غزكة ،كمات بالمدينة بعد

104

الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)109/8

106

ابف الجكزؼ ،المكضكعات(ج.)365/1

108

الترمذؼ ،سنف الترمذؼ(ج/90/6حديث رقـ.)3732

السبعيف ،كىك ابف أربع كتسعيف .ع .ابف حجر :تقريب التيذيب(ص.)136

105

ابف عساكر ،تاريخ دمشق(ج.)451/19

107

الشجرؼ ،ترتيب األمالي الخميسية(ج.)55/1

109

أحمد بف حنبل ،المسند(ج/ 98/3حديث رقـ.)1511
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ِ
ِ
وتوثيقا ودراس ًة"
جمعا
السكَّرُّ
ان ،أَبو َح ْفص ُّ
ً
الحافظ ع َمر بن ِب ْشَر َ
اإل َمام َ
ِي أقوالو ومروياتو ً

رأفت نصار؛ احمد النقمة

ِ
ِ َّ
كؿ هللاِ َّ
كأخرجو أحمد أيضا مف حديث َزي ِد ب ِف أَرَقـ َقاؿَ :ك ِ
اب رس ِ
ِ
اب َشا ِرَع ٌة ِفي
َ
ً
صمى هللاُ َعَم ْيو َك َسم َـ أ َْبَك ٌ
ْ ْ ْ َ َ
اف لَنَف ٍر م ْف أ ْ
َ
َص َح َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ؾ َّ
صمى هللاُ َعَم ْيو َك َسم َـ،
اؿَ :فتَ َكم َـ في َذل َ
الن ُ
اب ،إال َب َ
"سُّدكا َىذه ْاأل َْب َك َ
اؿَ :فَق َاـ َرُس ُ
اسَ ،ق َ
اب َعم ٍّي"َ ،ق َ
اؿَ :فَق َ
اْل َم ْسجدَ .ق َ
كؿ هللا َ
اؿ َي ْك ًماُ :
ابِ ،إ َّال باب عمِ ٍي ،كَقاؿ ِف ِ
ِ
ِ
َما ب ْع ُدَ ،فِإِّني أَم ْر ُت ِبسِّد َى ِذ ِه ْاأل َْبك ِ
يو َق ِائُم ُك ْـَ ،كِاِّني َكهللاِ َما َس َد ْد ُت
اؿ" :أ َّ َ
َ َ َ ّ َ َ
َف َحم َد هللاَ تَ َعاَلىَ ،كأَ ْثَنى َعَم ْيو ،ثُ َّـ َق َ
َ
َ
َ
َش ْيًئا َكَال َفتَ ْحتُ ُوَ ،كَل ِكِّني أ ُِم ْر ُت ِب َشي ٍء َفاتََّب ْعتُ ُو ".110
ْ
كمتنا.
سندا ً
جداً ،
درجتو :ضعيف ً
فيو ُم َح َّم ُد ْب ُف َم ْي ِد ٍّؼ اْل َم ْي ُمكِني ،لـ ُيكقف عمى ذكر لو ،كلعمو ُمراد ابف الجكزؼ في قكلو :كأما حديث جابر فتفرد بو أبك عبد هللا
ّ
العمكؼ 111بيذا اإلسناد ،كال يصح إسناده ،كفيو مجاىيل .112كقاؿ عمي القارؼ :كقد ُركػ ىذا الحديث عف ابف عباس كجابر ،كال

يصح.113

كقد أكرد ابف الجكزؼ طرؽ الحديث في مكضكعاتو ،كتعقب رجاليا ،ثـ قاؿ :ىذه األحاديث كميا باطمة ال يصح منيا

114
أيضا  :فيذه األحاديث كميا مف كضع الرافضة قابمكا بيا الحديث المتفق عمى صحتو في "سدكا األبكاب إال باب أبي
شيء  .كقاؿ ً
بكر .116" 115كقاؿ ابف تيمية :كقد أراد بعض الكذابيف أف يركؼ لعمي -رضي هللا عنو -مثل ذلؾ ،لكف الصحيح الثابت ال يعارض

بالضعيف المكضكع .117كقاؿ في مكضع آخر :كسد األبكاب كميا إال باب عمي ،فإف ىذا مما كضعتو الشيعة عمى طريق

118
كعَّدهُ العراقي في المكضكعات.119
المقابمة َ .
أيضا ،لكنو خالف مف سبقو ،فقكػ أسانيدىا ،كنقل أقكاؿ العمماء في إزالة التعارض ،ثـ قاؿ:
ابف حجر ىذه األحاديث ً
كقد تتبع ُ
َقكؿ ابف اْلجكزِؼ ِإَّنو ب ِ
اطل كاَّنو مكضكع َدعكػ لـ يستَدؿ عَمييا ِإ َّال بمخالفة الح ِديث َّال ِذؼ ِفي َّ ِ
يح ْي ِفَ ،ك َى َذا إقداـ عمى رد
َ ُ َْ ُ
ْ
َ
الصح َ
َ
َْ ّ
ْ ّ َ َْ
َْ
ِ
ْاألَح ِاديث َّ ِ
يحة ِبم َجَّرد التَّكىُّـ ،كَال َي ْنَب ِغي ِْ
ض ِع ِإ َّال ع ْند عدـ ِإ ْم َكاف اْلجمعَ ،كَال يْمزـ مف تعذر اْلجمع ِفي
اإل ْق َداـ عمى الحكـ ِباْل َك ْ
َ
َ
َ
الصح َ ُ
ط َبل ِف بل يتكَّقف ِفيوِ
ِ
ِ
ِ
الحديث ِباْلُب ْ
اْل َحاؿ أَف َال ُيمكف بعد َذِلؾ ِإ ْذ َفكؽ كل ذؼ عمـ عميـَ ،ك َ
ط ِريق اْل َكرع في مثل َى َذا أَف َال يحكـ عمى َ
ََ
120
ِِ
ط ِر ٍ ِ
صالِ ٌح
ِإَلى أَف ي ْ
ضا َكُك ُّل َ
َح ِاد ُ
ض َيا َب ْع ً
يث ُيَقِّكؼ َب ْع ُ
ظير لغيره َما لـ يظيره َل ُو  . "...كقاؿ في فتح البارؼَ :ك َىذه ْاأل َ
يق م ْن َيا َ
ِ ِ
ض ًبل َع ْف م ْجم ِ
كع َيا.121
لِبل ْحت َجا ِج َف ْ
َ ُ

110

المرجع السابق( ،ج/41/32حديث رقـ.)19287
شيعيا .الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ(ج.)131/7
َج ْعَف ُر ْب ُف ُم َح َّم ِد ،قاؿ الذىبي :كاف شر ًيفا
ككفيا ً
محتشما ً
ً
ابف الجكزؼ ،المكضكعات(ج.)366/1

114

ابف الجكزؼ ،المكضكعات(ج.)365/1

116

ابف الجكزؼ ،المكضكعات(ج.)366/1

118

ابف تيمية ،منياج السنة النبكية(ج.)35/5

120

ابف حجر ،القكؿ المسدد(ص.)16

111
112
113

عمي القارؼ ،مرقاة المفاتيح(ج.)3945/9

115

أخرجو البخارؼ في(ج/100/1حديث رقـ ،)466كمسمـ في(ج/1854/4حديث رقـ.)2382

117

ابف تيمية ،فضل أبي بكر الصديق ،ضمف بحكث مجمة جامعة أـ القرػ لعمكـ الشريعة(ج.)1232/13

119

العراقي ،التقييد كاإليضاح(ص.)57

121

ابف حجر ،فتح البارؼ(ج ،)15/7كانظر :ابف حجر ،النكت عمى كتاب ابف الصبلح(ج.)462/1
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123
122
الكتاني ،126كغيرىـ.
الشككاني ،125ك
الفتني ،124ك
ابف حجر عمى ىذا المنحى
ُّ
ُّ
ابف عراؽ الكناني  ،ك ُّ
ُّ
السيكطي  ،ك ُ
كتابع َ
ويخمص الباحثان من ىذا الخالف بالقول:

 أنو يسعنا ما كسع عمماءنا مف خبلؼ في قبكؿ ىذه األحاديث أك ردىا ،كفي طريقة التكفيق بينيا كبيف حديث أبي بكرالصديق؛ إال أنو يمكف القكؿ بأف حديث أبي بكر متفق عميو ،كتمقتو األمة بالقبكؿ ،كأف حديث عمي لف يخرجو أحد مف

دائرة الخبلؼ في قبكلو أك رده ،كفي إمكانية إزالة التعارض بينو كبيف الحديث المتفق عميو.
عميا ثبت لو مف المناقب كالفضائل في الصحيحيف كغيرىما ما يجعمو في غير حاجة الى فضيمة ىي محل خبلؼ.
 أف ً -لقد أشكل عمى بعض عممائنا أف َي ِرَد في مسند أحمد ،أك في سنف الترمذؼ ،أحاديث مكضكعة.

كعميو يمكف القكؿ بأف حديث "سدكا ىذه األبكاب إال باب عمي" معمكؿ ،كال يتقكػ؛ كذلؾ بسبب بدعة كثير مف ناقميو ،كجيالة

آخريف .كقد قاؿ ابف كثير :كمف ركػ إال باب عمي ،كما كقع في بعض السنف ،فيك خطأ ،كالصكاب ما ثبت في الصحيح.127
ِ ِ
َخَب َرَنا َع ُّـ كالِ ِدَنا ،أَُبك َحْف ٍ
ّللاِ ْب ِف
يـ ْب ُف َع ْب ِد َّ
اف ْب ِف ُم َح َّم ٍدَ ،رِح َم ُو َّ
 -3قاؿ ابف بشراف في أماليو :أ ْ
ص ُع َم ُر ْب ُف ِب ْش َر َ
َ
ّللاُ ،قثنا إ ْب َراى ُ
128
ِ
ٍ ِ
ّللاِ ْب ِف
ّللاِ ْب ِف َع ْب ِد َّ
الحَّد ُاد  ،قثنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ثَاِب ٍت اْلُبَن ِان ُّيَ ،ع ْف َع ْب ِد َّ
ُّكب ،قثنا َسع ُيد ْب ُف ُم َح َّمد اْلج ْرِم ُّي ،قثنا أَُبك ُعَب ْي َدةَ َ
أَي َ
130
129
ّللا ب ِن عَّباس َ ، قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ ِ
بلـ َمَناِب ُر ِم ْف
صَّمى َّ
ّللاُ َعَم ْي ِو" :لِؤل َْنِبَي ِاء َعَم ْي ِي ُـ َّ
َن ْكَف ٍل َ ،ع ْف أَِبيوَ ،ع ْف َعْبد َّ ْ َ
َ َ َُ ُ
ّللا َ
الس ُ
ِ
ِ
َجمِ ُس َعَم ْي ِو".
َذ َى ٍبَ ،فَي ْجم ُسك َف َعَم ْي َياَ ،كَي ْبَقى م ْنَبرِؼ ال أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ُمِتي َب ْع ِدؼ،
َف َي ْب َع َث ِبي ِإَلى اْل َجَّن ِةَ ،كتَْبَقى أ َّ
اؿ" :ال أَ ْق ُع ُد َعَم ْيوَ ،قائ ٌـ َب ْي َف َي َد ْؼ َرّبِي َعَّز َك َج َّلُ ،م ْنتَصًبا أل َُّمتيَ ،م َخاَف َة أ ْ
أ َْك َق َ
ُمِتي.
ُمِتي أ َّ
كؿَ :يا َر ِّب أ َّ
َفأَُق ُ
َقاؿَ :فيُقكؿ :يا مح َّمد كما تُ ِريد أَف أَصنع ِبأ َّ ِ
ؾ.
ُمت َ
َ َ ُ َ ُ َ ُ ََ ُ ْ ْ ََ
ِ ِ ِ
ّللاِ َعَّز َك َج َّلَ ،ك ِم ْن ُي ْـ َم ْف َي ْد ُخ ِل اْل َجَّن َة
اسُبك َفَ ،ف ِم ْن ُي ْـ َم ْف َي ْد ُخ ِل اْل َجَّن َة ِب َر ْح َم ِة َّ
َفأَُق ُ
كؿَ :يا َر ّب َع ّج ْل ح َس َاب ُي ْـَ ،فُي ْد َع ْك َفَ ،فُي َح َ
ِب َشَف ِ
َشَفع حتَّى أُع َ ِ
اكا ِب ِرج ٍ
ِف َّ
اؿ َق ْد ُب ِع َث ِب ِي ْـ ِإَلى َّ
الن ِارَ ،ك َحتَّى أ َّ
كؿَ :يا ُم َح َّم ُد َما
َف َمالِ ًكا َخازَ
ْ
َ
طى ص َك ً َ
اؿ أ ْ ُ َ
الن ِار َيُق ُ
اعتيَ ،ف َما أ ََز ُ
ٍ 131
تَرْكت لِ َغض ِب ربِؾ عَّز كج َّل ِفي أ َّ ِ
ؾ ِم ْف َنْق َمة" .
َ َ
ُمت َ
َ َّ َ َ َ َ

122

السيكطي ،الآللىء المصنكعة(ج ،)317/1كشد األثكاب في سد األبكاب ،في مبلحق كتاب الحاكؼ(ج.)16/2

124

الفتني ،تذكرة المكضكعات(ص.)95

126

الكتاني ،نظـ المتناثر(ص.)191

123

ابف عراؽ الكناني ،تنزيو الشريعة(ج.)383/1

125الشككاني ،الفكائد المجمكعة(ص.)361
127

ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ(ج.)274/2

 128ىك :عبد الكاحد بف كاصل السدكسي ،مكالىـ ،أبك عبيدة الحداد البصرؼ.
 129ىك :عبد هللا بف عبد هللا بف الحارث بف نكَفلِ ،
الياش ِمي .كيقاؿ :عبيد هللا .قاؿ البخارؼ :كاألكؿ أصح .التاريخ الكبير(ج.)126/5
َ
ّ
 130عبد هللا بف عباس بف عبد المطمب ،ابف عـ رسكؿ هللا صَّمى هللا عَمي ِو كسَّمـ ،كلد قبل اليجرة بثبلث سنيف ،كدعا لو رسكؿ هللا صَّ
هللا
ى
م
ُ
َ
َ
ُ َْ ََ َ
َعَم ْي ِو َك َسَّم َـ بالفيـ في القرآف ،فكاف يسمى البحر كالحبر؛ لسعة عممو .مات سنة ثماف كستيف بالطائف ،كىك أحد المكثريف مف الصحابة،
131

كأحد العبادلة مف فقياء الصحابة .ع .ابف حجر :تقريب التيذيب(ص.)309

ابف بشراف ،جزء فيو سبعة مجالس مف أمالي ابف بشراف(ص/29حديث رقـ.)28
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ِ
ِ
وتوثيقا ودراس ًة"
جمعا
السكَّرُّ
ان ،أَبو َح ْفص ُّ
ً
الحافظ ع َمر بن ِب ْشَر َ
اإل َمام َ
ِي أقوالو ومروياتو ً

تخريج الحديث:

أخرجو الطبراني في الكبير

132

 ،كاألكسط

133

 ،كالحاكـ في مستدركو

134

 ،جميعيـ مف طريق أبي عبيدة الحداد ،عف دمحم بف
135

.

ثابت البناني ،بو ،كبألفاظ متقاربة .كقاؿ الطبراني :لـ يركه عف دمحم بف ثابت إال أبك عبيدة
درجتو :ضعيف جدا ،سندا كمتنا .كقد بيَّف الذىبي حالو فقاؿ" :ى َذا ح ِدي ٌث َغ ِريب م ْن َكر ،تََفَّرد ِب ِو مح َّمد بف ثَاِب ٍت؛ أَحد ُّ ِ
اؿ
ً
َُ
ً
ً
َ َُ ُ ُ
َ َ
َ َ ْ
ٌْ ُ ٌ
الض َعَفاءَ .ق َ
ُ
138
ٍ 137
136
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بف َمع ْي ٍفَ :ل ْي َس ب َشيء َ .كَرَكػ َل ُو التّ ْرمذ ُّؼ َك ْح َدهُ" .
الب َخارُّ
ِؼِ :ف ْي ِو َن َ
اؿ َي ْحَيى ُ
ُ
ظٌر َ .كَق َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
يح ْاإل ْسَناد َغ ْي َر أ َّ
يل اْل َحديثُ ،ي ْج َم ُع َحديثَ ُو،
كقاؿ الحاكـَ :ى َذا َحد ٌ
صح ُ
َف الش ْي َخ ْي ِف َل ْـ َي ْحتَ َّجا ب ُم َح َّمد ْب ِف ثَابت اْلُبَنان ِّيَ ،ك ُىَك َقم ُ
يث َ
139
َخَب ِار َّ
اع ِةَ ،كَل ْـ ُي َخِّر َجاهُ .
َكاْل َح ِد ُ
يب ِفي أ ْ
الشَف َ
يث َغ ِر ٌ
كتعقبو الذىبي فقاؿ :ضعفو غير كاحد – يعنيُ :م َح َّمد ْبف ثَاِبت اْلُبَن ِاني  -كالحديث منكر.140
ّ
ظا أَك ِقراءة عَمي ِو ،نا مح َّمد بف سكي ِد ب ِف مح َّم ِد ب ِف ِزيادٍ
 -4قاؿ الخطيب البغدادؼ :أنا أَُبك َب ْك ٍر اْلَب ْرَق ِان ُّي  ،نا ُع َم ُر ْب ُف ِب ْش َر ِ
اف َ ،لْف ً ْ َ َ ً َ ْ
ُ َ ُ ُْ َُْ ْ ُ َ ْ َ
ِ ِ
ِ
اعيل ب ِف سمرة ْاأل ِ
اؽ َّ
يل ْب ُف ُم َح َّم ِد ْب ِف ُج َح َادةَ  ،نا ُزَى ْيٌرَ ، 141ع ْف
الزي ُ
أَُبك ِإ ْس َح َ
َّات  ،نا ُم َح َّم ُد ْب ُف ِإ ْس َم َ ْ َ ُ َ َ ْ
َح َمس ُّي  ،نا إ ْس َماع ُ
142
ّللاِ صَّمى هللا عَمي ِو كسَّمـِ" :إ َذا َكاف أَحد ُكـ عَمى َّ
ِ
الط َعا ِـ
َ َُ ْ َ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
كسى ْب ِف ُعْقَب َة َ ،ع ْف َناف ٍعَ ،ع ِف ْاب ِن ع َمَر َ ، ق َ
كؿ َّ َ
ُم َ
ُ َْ ََ َ
143
ِ
ِ
ِ
الص َبلةُ" .
يم ِت َّ
َف َبل َي ْع َج ُل َع ْن ُو َحتَّى َيْقض َي َح َ
اجتَ ُو م ْن ُو َكِا ْف أُق َ

132

الطبراني ،المعجـ الكبير(ج.)317/10

134

الحاكـ ،المستدرؾ(ج.)135/1

136

البخارؼ ،التاريخ الكبير(ج.)50/1

133

الطبراني ،المعجـ األكسط(ج.)208/3

135

الطبراني ،المعجـ األكسط(ج.)208/3

137

ابف معيف ،التاريخ  -ركاية الدكرؼ(ج ،)205/4كانظر :ابف أبي حاتـ ،الجرح كالتعديل(ج ،)217/7كابف عدؼ ،الكامل في ضعفاء

138

الذىبي ،سير أعبلـ النببلء(ج.)83/13

الرجاؿ(ج ،)313/7كالدارقطني ،تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف البف حباف(ص.)235

139

المرجع السابق.

142

عبد هللا بف عمر بف الخطاب ،العدكؼ ،أبك عبد الرحمف ،كلد بعد المبعث بيسير ،كاستصغر يكـ أحد كىك ابف أربع عشرة سنة ،كىك أحد

143

الخطيب البغدادؼ ،الفقيو كالمتفقو(ج.)247/2

140
ستدرؾ أبي عبد هللا الحاكـ(ج.)76/1
ابف الممقف :مختصر استدراؾ الحافع ال ّذىبي عمى ُم َ
 141ىك :زىير بف معاكية بف حديج ،أبك خيثمة الجعفي ،الككفي.

اتباعا لؤلثر ،مات سنة ثبلث كسبعيف في آخرىا ،أك أكؿ التي تمييا .ع .ابف حجر:
المكثريف مف الصحابة كالعبادلة ،ككاف مف أشد الناس
ً
تقريب التيذيب(ص.)315
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ِ
ِ
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جمعا
السكَّرُّ
ان ،أَبو َح ْفص ُّ
ً
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اإل َمام َ
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تخريج الحديث:

144

145

146

أخرجو البخارؼ تعميًقا عف زىير بف معاكية بيذا اإلسناد كالمفع  ،كالبخارؼ  ،كمسمـ في صحيحييما مف طريق عبيد
ضع ع َشاء أ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ّللاِ َّ
الصبلَةُ،
يم ِت َّ
صمى هللاُ َعَم ْيو َك َسم َـِ" :إ َذا ُك َ َ ُ َ
هللا بف عمر العمرؼ ،عف نافع ،عف ابف عمر ،قاؿَ :قا َؿ َرُس ُ
َحد ُك ْـ َكأُق َ
كؿ َّ َ
الع َش ِاءَ ،كالَ َي ْع َج ْل َحتَّى َيْف ُرغَ ِم ْن ُو" .كفي ركاية مسمـَ :كَال َي ْع َجَم َّف.
َف ْاب َد ُءكا ِب َ

درجتو :متفق عميو.

ِ
َح َم ُد ْب ُف َزَك ِريَّا ْب ِف َي ْحَيى ْب ِف
اف َلْف ً
 -5قاؿ الخطيب البغدادؼ :أ ْ
اؿَ :حَّدثََنا ُع َم ُر ْب ُف ِب ْش َر َ
اؿَ :حَّدثََنا أ ْ
ظاَ ،ق َ
َخَب َرَنا أَُبك َب ْك ٍر اْلَب ْرَقان ُّيَ ،ق َ
147
ِ ِ
الرَّك ِ ِ
ِ
ِ
ّللاِ َ ،ع ْف َن ِاف ٍعَ ،ع ِف
اؿَ :حَّدثََنا ُعَب ْي ُد َّ
ؼ ِب ْاب ِف َّ
يـ ُي ْع َر ُ
اؿَ :حَّدثََنا أَبيَ ،ق َ
اؿَ :حَّدثََنا َسعيد ْب ُف َي ْحَيى األ َُم ِك ُّؼَ ،ق َ
اس ثَق ٌةَ ،ق َ
إ ْب َراى َ
اب ِن عمر َ ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
فص ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
بلة ِفي َغ ْي ِرِه ِإال اْل َم ْس ِج َد
صَّمى َّ
"صبلةٌ في َم ْس ِجدؼ َى َذا أَف ْ
ْ
ََ
َ َ َُ ُ
ض ُل م ْف أَْل َ
ّللاُ َعَم ْيو َك َسم َـَ :
ّللا َ
148
اْل َح َر َاـ" .

تخريج الحديث:

أخرجو مسمـ

149

بمفظو.150

مف طريق عبيد هللا بف عمر العمرؼ ،بو ،بمفظو ،كمف طرؽ أخرػ كميا عف نافع عف ابف عمر ،يقكؿ:

درجتو :انفرد بو مسمـ.

ِ
ظا،
افَ ،لْف ً
 -6قاؿ الخطيب البغدادؼ :أ ْ
اؿَ :حَّدثََنا ُع َم ُر ْب ُف ِب ْش َر َ
َخَب َرَنا أَُبك َب ْك ٍر اْلَب ْرَقان ُّيَ ،ق َ
اف ِثَق ًةَ ،قاؿ :حَّدثََنا َع ْب ُد اْلكى ِ
َّ
اؿَ :حَّدثََنا َي ْحَيى ْب ُف
الش ْك ِك ُّيَ ،
كك َ
َّاب ْب ُف اْل َح َك ِـ اْل َكَّر ُ
َ َ
اؽَ ،ق َ
َ
كؿ َّ ِ
َع ِف ْاب ِن عمر َ ،قاؿ :سا َفرَنا مع رس ِ
ّللاُ َعَم ْي ِو َك َسَّم َـ َكأَِبي َب ْك ٍر،
صَّمى َّ
ََ
ّللا َ
َ َ ْ ََ َُ
ِ
ِ
صُّمك َف َقْبَم َيا َكال َب ْع َد َىا.151
ي
ال
ك
،
ف
ي
ت
ع
ك
ر
ف
ي
َكاْل َع ْ
ص َر َرْك َعتَْ َ ْ َ َْ َ ُ َ

تخريج الحديث:

أخرجو البخارؼ

152

 ،كمسمـ

ِ ِ
يل
اؿَ :حَّدثََنا أ ْ
َح َم ُد ْب ُف اْل َي ْيثَ ِـ ْب ِف إ ْس َماع َ
َق َ
ّللاِ ْب ِف ُع َم َرَ ،ع ْف َن ِاف ٍع،
ُسَم ْيـٍَ ،ع ْف ُعَب ْي ِد َّ
كعمر ،كع ْثمافَ ،ف َكانكا يصُّمك َف ُّ
الظ ْي َر
َ ُ ََ َ ُ َ َ
ُ َُ

153

 ،كبلىما مف طرؽ عف عبيد هللا بف عمر ،بو ،بنحكه.

درجتو :متفق عميو.

ِ
اؿ:
 -7قاؿ الخطيب البغدادؼ :أ ْ
َخَب َرَنا أَُبك َب ْك ٍر اْلَب ْرَقان ُّيَ ،ق َ
اف أَبك اْلع ِ
ِ
بلء ُم َح َّم ُد ْب ُف َعمِ ٍي اْل َك ِاس ِط ُّي َك َعمِ ُّي ْب ُف
اْلَقاضَي ِ ُ َ
ّ

144

البخارؼ ،صحيح البخارؼ(ج/135/1حديث رقـ.)674

146

مسمـ ،صحيح مسمـ(ج/392/1حديث رقـ.)559

148

الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج/264/5حديث رقـ.)1393

150

المرجع السابق.

152

البخارؼ ،صحيح البخارؼ(ج/42/2حديث رقـ.)1082

145

المرجع السابق(ج/135/1حديث رقـ.)673

147

ىك :عبيد هللا بف عمر العمرؼ.

149

مسمـ ،صحيح مسمـ(ج/1013/2حديث رقـ.)1395

151

الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)429/6

153

مسمـ ،صحيح مسمـ(ج/482/1حديث رقـ.)694

أخبرنا ُع َم ُر
اْل ُم ْح ِس ِف أَُبك

ِ
َّاف
اف َك ُم َح َّم ُد ْب ُف َخَمف ْب ِف َجي َ
ْب ُف ِب ْش َر َ
اْلَق ِ
اس ِـ التَُّن ِ
كخ ُّيَ ،قاال :حدثنا ُم َح َّم ُد ْب ُف

َخَب َرَنا
بلؿَ ،كأ ْ
اْل َخ ُ
ِ
َّاف،
َخَمف ْب ِف َجي َ
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َق َاال :حدثنا أَبك عبي ِد َّ ِ
اب ،كَقاؿ اْلَق ِ
ير اْلمؤ ِمِنيف عمر ب ِف اْلخ َّ
ِ
ط ِ
اضَي ِ
اف
صرُّ
َ
ِؼَ ،زَاد ْاب ُف ِب ْش َر َ
افَ :م ْكَلى أَم ِ ُ ْ َ ُ َ َ ْ
ُ ُ َْ
َ َ
ّللا ُم َح َّم ُد ْب ُف َب ْاب َشا َذ اْلَب ْ
ِفي َح ِد ِيث ِي َماِ :بَب ْغ َد َاد.
طالِ ٍب يحيى بف عمِ ِي ب ِف َّ
ِ ِ
الطِّي ِب َّ
اؿ :حدثنا
الد ْس َكرُّ
ِؼ َلْف ً
َك َحَّدثََنا أَُبك َ
َصَب َي َ
ظا ِب ُحْم َك َ
َ َْ ْ ُ َ ّ ْ
افَ ،ق َ
افَ ،ق َ
اؿ :أخبرنا أَُبك َب ْك ِر ْب ُف اْل ُمْقرِغ بأ ْ
ِ
ٍ
ِ ِ
اف ْب ُف َس ِع ٍيد
َس َكارُّ
ُم َح َّم ُد ْب ُف َب ْاب َشا َذ أ ُ
اؿ :حدثنا ُسْفَي ُ
ِؼَ ،ق َ
َخك َس ْيل اْل ُجبَّائ ُّي بَب ْغ َد َادَ ،ق َ
اؿ :حدثنا اْل َح َس ُف ْب ُف اْل ُح َس ْي ِف أَُبك َعم ٍي األ ْ
ِ
ّللا عَمي ِو كسَّمـ ك ِعنده أَبك ب ْك ٍر ِ ِ
ِ
النِب ِي َّ
ِ
الثَّ ْكرُّ
اءةٌ
صمى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ
الصّد ُ
ِؼَ ،ع ْف َآد َـ ْب ِف َعم ٍّيَ ،ع ِف ْاب ِن ع َمَر َ ،ق َ
ّ
اؿُ :ك ْن ُت ع ْن َد َّ ّ َ
يق َعَم ْيو َعَب َ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ ِِ ٍ
ِ ِِ ٍ
ِ ِ
ٍ
اؿ" :أ َْنَف َق
ص ْد ِره بخبلؿ؟ َق َ
يلَ ،فَق َ
ص ْد ِره بخبلؿ؟ َفَن َزَؿ َعَم ْيو ج ْب ِر ُ
اءةٌ َق ْد َخم َيا َعَمى َ
َق ْد َخم َيا َعَمى َ
اؿَ :مال َي أ ََرػ أََبا َب ْكر َعَم ْيو َعَب َ
َماَل ُو َعَم َّي َق ْب َل اْلَف ْت ِح".
اض أ َْن َت عِّني ِفي َفْق ِرؾ ى َذا أَـ س ِ
ُّؾَ :يا أََبا َب ْك ٍر أ ََر ٍ
اؿَ :فاْلتََف َت َّ
النِب ُّي
اؿَ :فأَْق ِرْئ ُو َع ِف َّ
اخ ٌ
ّللاِ َّ
ؾ َرب َ
كؿ َل َ
َ
ط؟ َق َ
بلـَ ،كُق ْل َل ُو َيُق ُ
َق َ
َ َ ْ َ
الس َ
ِ ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ؾ :أ ََر ٍ
ؾ
ؾ َع ِف َّ
صَّمى َّ
ّللاِ َّ
اض أ َْن َت َعّني في َفْق ِر َ
كؿ َل َ
يل ُيْق ِرُئ َ
بلـ َكَيُق ُ
اؿ"َ :يا أََبا َب ْك ٍر َى َذا ج ْب ِر ُ
ّللاُ َعَم ْيو َك َسم َـ إَلى أَبي َب ْك ٍر َفَق َ
َ
الس َ
ِ
ط؟".
َى َذا أ َْـ َساخ ٌ
اض ،أََنا َع ْف َرّبِي َر ٍ
اض ،أََنا َع ْف َرّبِي َر ٍ
ط! أََنا َع ْف َرّبِي َر ٍ
اض.
َس َخ ُ
اؿ :أ َ
اؿ َفَب َكى أَُبك َب ْك ٍر َكَق َ
َق َ
َعَمى َرّبِي أ ْ
ِ
َّ ِ
ِ
صَب ْي ٍح
اؿ :حدثنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َب َ
َكأ ْ
اؿ :أخبرنا ُم َح َّم ُد ْب ُف َخَمف ْب ِف َجي َ
ابشا َذَ ،ق َ
َّافَ ،ق َ
َخَب َرَنا التُنكخ ُّيَ ،ق َ
اؿ :حدثنا ُع َم ُر ْب ُف َحْفص ْب ِف ُ
154
ِ
الشيب ِان ُّيَ ،قاؿ :حَّدثَنا اْلعبلء بف عم ٍرك اْلحنِف ُّيَ ،قاؿ :حدثنا األ ْ ِ
َّ
ِؼَ ،ع ْف َآد َـ ْب ِف َعمِ ٍيَ ،ع ِف ْاب ِف
ََ
اْلَي َمان ُّي َّ ْ َ
َش َجع ُّي َ ،ع ِف الث ْكرِّ
َ
َ َ َ َ ُ ُْ َْ
ّ
كؿ َّ ِ
ُعمرَ ،ع ْف رس ِ
ّللاُ َعَم ْي ِو َك َسَّم َـ ِب ِم ْثِم ِو.
صَّمى َّ
ََ
ّللا َ
َُ
ِ
ِ
َّ
ِؼ ،عف الثكرؼ.155
ار
ز
الف
إسحاؽ
أبي
عف
،
ي
ان
ب
ي
الش
عمرك
بف
العبلء
عف
ه
ر
كغي
،
ي
ن
ي
ن
الح
الحسيف
بف
دمحم
ا
ض
أي
اه
ك
ر
قمت:
ً
ََ ّ
َْ ّ
ُ َْ ّ
تخريج الحديث:

157
156
ِؼ ،عف سفياف الثكرؼ ،بو ،بمثمو.
َس َكارّ
أخرجو ابف المقرغ  ،كأبك نعيـ  ،كبلىما مف طريق أبي عمي الحسف بف الحسيف األ ْ
كأخرجو ابف حباف ،158كابف شاىيف ،159كأبك نعيـ ،160كابف الجكزؼ ،161كابف عساكر ،162جميعيـ مف طريق العبلء بف

ِؼ ،عف سفياف الثكرؼ ،بو ،بمثمو.
عمرك ،عف أبي إسحاؽ َ
الف َزارّ
كمتنا .قاؿ أبك نعيـ األصبياني :غريب مف حديث الثكرؼ.163
سندا ً
جداً ،
درجتو :ضعيف ً

154

ىك :عبيد هللا بف عبد الرحمف ،كيقاؿ ابف عبيد الرحمف ،أبك عبد الرحمف األشجعي ،الككفي.

156

ابف المقرغ ،المعجـ(ص.)82

158

ابف حباف ،المجركحيف(ج.)185/2

160

أبك نعيـ ،فضائل الخمفاء الراشديف(ص ،)74كحمية األكلياء(ج.)105/7

162

ابف عساكر ،تاريخ دمشق(ج.)71/30

155

الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج/464/2حديث رقـ.)387

157

أبك نعيـ ،فضائل الخمفاء الراشديف(ص ،)74كحمية األكلياء(ج.)105/7

159

ابف شاىيف ،الكتاب المطيف(ص.)107

161

ابف الجكزؼ ،المنتظـ(ج.)61/4

163

أبك نعيـ ،حمية األكلياء(ج.)105/7
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ِ
ِ
وتوثيقا ودراس ًة"
جمعا
السكَّرُّ
ان ،أَبو َح ْفص ُّ
ً
الحافظ ع َمر بن ِب ْشَر َ
اإل َمام َ
ِي أقوالو ومروياتو ً

َف ِف ِ
كضعفو ابف حزـ ثـ أعمل التكاريخ لبياف ككنو مكذكبا ،فقاؿَ :ف َبل ي ِح ُّل ِاالحِتجاج ِب ِو  ...ثُ َّـ التَّكلِيد ِف ِ
صا :أ َّ
يو َالِئ ٌح؛ ِأل َّ
َف
يو َن ِّ
ْ ُ
ْ َ ُ
َ
ً
164
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كر  .كقاؿ الذىبي :ىك
ام ْي ِفَ ،كَك َ
اف َب ْع َد اْلَف ْت ِحَ ،كَك َ
ؾ َك َ
َذل َ
اؿ َكاس ٌع َم ْش ُي ٌ
ييا م ْف َس ْيمو َم ٌ
اف ألَبي َب ْك ٍر ف َ
اف َف ْت ُح َخ ْيَب َر َق ْب َل اْلَف ْت ِح ب َع َ
كذب ،165كأقره العراقي ،166كابف حجر .167كقاؿ السيكطي :غريب ،كسنده ضعيف ِّ
جدا.168
ِ
َحمد اْل ُح َس ْيف
 -8قاؿ الخطيب البغدادؼَ :فأ ْ
اؿَ :ق َرَأنا عمى أبي أ ْ
َخَبرَناهُ أَُبك بكر أ ْ
َحمد بف ُم َح َّمد بف َغالب اْل َخَك ِارْزِم ّي اْلَب ْرَقان ّيَ ،ق َ
بف عمي التَّ ِم ِ
ِ
يمي َّ
اؿ اْلَب ْرَق ِاني :كقرأنا
أخ ُ
الن ْي َس ُابكرِؼْ ،
بركـ ُم َح َّمد بف إ ْس َحاؽ بف ُخ َزْي َمة ،ثََنا ُم َح َّمد بف يحيى بف اْلَفيَّاض ح َق َ
ّ
َ ّ
169
ِ
َّ
ِ
الصباح اْل َعطارَ ،ق َاال :ثََنا أَُبك َب ْحر  ،ثََنا ُش ْعَبة،
بشراف ،أخبركـ ع
مي بف اْل َعبَّاس اْل َمَقانع ُّي ،ثََنا عبد هللا بف َّ
عمى عمر بف َ
ْ ُ َ ّ
171
170
النخ ِعي ،عف ِإبر ِ
ٍ
الرب ِْيع بف ُخثَْيـَِ ،عف عبد هللا بن َم ْسعود َ ، عف َّ
النِبي صمى هللا َعَم ْي ِو
عف ع
اىيـ َ ،عف َّ
مي بف ُم ْد ِرؾ َّ َ ّ َ ْ َ
َ َ ّ
ِ
ِ
ِ
اؿ" :يْق َأر قل ُىَك
جز
ُ
َيع ُ
اؿ" :أ ْ
أحدكـ أَف يْق َأر كل َلْيَمة ثمث اْلُق ْرآف؟"َ ،قاُلكا َكمف ُيطيق َذلؾ؟ ،أَك مف َي ْستَطيع َذلؾ؟َ ،ق َ
َكسمـ أَنو َق َ
هللا أحد."172
تخريج الحديث:

الب ْك َرِاك ّػ
أخرجو البزار مف طريق أبي َب ْحر َ
180
179
178
كالطبراني ،177أربعتيـ مف طريق معاذ بف معاذ ،كالطبراني  ،كأبك نعيـ  ،مف طريق عثماف بف دمحم َّ
الن ِش ْي ِطي ،ثبلثتيـ
ّ
عف شعبة ،بو ،بألفاظ متقاربة ،كركاية البزار مختصرة.
173

 ،كالنسائي

174

164

ابف حزـ ،المحمى(ج.)95/8

166

العراقي ،المغني عف حمل األسفار(ص.)621

168

السيكطي ،تاريخ الخمفاء(ص.)35

170

إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد النخعى  ،أبك عمراف الككفى.

 ،كابف حباف

175

 ،كالطحاكؼ

176

،

165

الذىبي ،ميزاف االعتداؿ(ج.)103/3

167

ابف حجر ،لساف الميزاف(ج.)467/5

169

عبد الرحمف بف عثماف البكراكؼ.

171

عبد هللا بف مسعكد بف غافل ،بمعجمة كفاء ،ابف حبيب اليذلي ،أبك عبد الرحمف ،مف السابقيف األكليف ،كمف كبار العمماء مف الصحابة،

173

البزار ،مسند البزار = البحر الزخار(ج/251/5حديث رقـ ،)1866كجاء فيو (أبي بكر) بدؿ (أبي بحر) كىك خطأ.

175

ابف حباف ،صحيح ابف حباف(ج/314/6حديث رقـ.)2576

177

الطبراني ،المعجـ الكبير(ج/207/10حديث رقـ.)10484

179

أبك نعيـ ،حمية األكلياء(ج.)168/7

أم َره عمر عمى الككفة ،كمات سنة اثنتيف كثبلثيف أك في التي بعدىا بالمدينة .ع .ابف حجر :تقريب التيذيب(ص.)323
مناقبو جمة ك ّ
 172الخطيب البغدادؼ ،حديث الستة مف التابعيف(ص.)35
174

النسائي ،السنف الكبرػ(ج/ 251/9حديث رقـ.)10443

176

الطحاكؼ ،شرح مشكل اآلثار(ج/248/3حديث رقـ.)1211

178

الطبراني ،المعجـ األكسط(ج/228/8حديث رقـ.)8480

180

جاء في طبعة المعجـ األكسط لمطبراني(عمي) ،كىك خطأ.
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كأخرجو البخارؼ مف حديث أبي سعيد الخدرؼ ،181كمسمـ مف حديث أبي الدرداء ،182كأبي ىريرة.183
درجتو :صحيح.

ِ
معاذ اْل َع ْنَبرؼَ ،عف
كالحديث صنف فيو الخطيب البغدادؼ
ً
معاذ بف َ
ذكر َحديث َرَكاهُ َ
مصنفا  ،كأكرد طرقو كعممو فقاؿُ :
حجاجَ ،فأنكره يحيى بف ِ
اخِت َبلؼ كجكىو .ثـ ركػ الخطيب البغدادؼ بإسناده ،عف عبد اْل ُمؤمف بف
ُش ْعَبة بف اْل َّ
معيفَ ،كَبَياف عمتوَ ،ك ْ
ُ
ِ
ِ
خمف َّ
اؿ :خطأ،
الن َسِفي قكلوَ :س ِمعت أَبا ع
صالح بف ُم َح َّمد جزرة – َيُقكؿَ :ى َذا غمطَ ،كسمعت يحيى بف معيف َك ُسئ َل َع ُ
نوَ ،فَق َ
مي َ -
َ َ ّ
ّ
185
ِ
صارَ ،عف أبي أَيُّكب .
َك َّ
الص َكاب َحديث ّ
الربيع بف خثيـَ ،عف َع ْمرك بف َم ْي ُمكفَ ،عف ْابف أبي ليمىَ ،عف ْ
ام َأرَة مف ْاأل َْن َ
ِ
الربيع بف
معاذ َعف أَِبيو عف شعبة عف ع
مي بف مدرؾ َعف ِإ ْب َراىيـ َعف ّ
كتعقبو َي ْعُقكب بف َ
شيبة فقاؿَ :ك َى َك َذا َرَكاهُ عبيد هللا بف َ
َ ُ َْ َ َ ّ
ِ
ِ
خثيـ َعف عبد هللا َعف َِّ
أحدا َرَكاهُ َعف ُش ْعَبة ،مف َىا ُىَنا أنكرهُ يحيىَ .كقد
ص ِحيحَ ،كَال أعمـ ً
النبي صمى هللا َعَم ْيو َكسمـَ ،ك َى َذا إ ْسَناد َ
ِ
ب ِ
مغني أَف أَبا بحر البكراكؼ 186قد ركاه عف ُشعبةَ ،فِإف َكاف ى َذا ِ
ص ِحيح َغ ِريب.
ََ ُ َ
َْ
َ َ
َ
صح ً
يحا؛ َفاْل َحديث َ
َ َ َ
ِ
معاذ َعف ُش ْعَبة َعف َعمي بف مدرؾ فقد تَابع
ككافق
كب بف َ
معاذ بف َ
شيبة كاستدرؾ عميو فقاؿ :أما َحديث َ
الخطيب البغدادؼ َي ْعُق َ
ُ
ّ
187
معا ًذا عمى ِرَك َايتو :أَُبك َبحر البكراكؼَ ،ك َما ذكر َي ْعُقكب أَنو بمغوَ ،ك ُع ْث َماف بف ُم َح َّمد النشيطي  .انتيى كبلـ الخطيب البغدادؼ
َ
184

ممخصا.188
ً

ِ
ِ
َّ ِ ِ
اؿَ :حَّدثََنا
اؿ :أ ْ
 -9قاؿ الخطيب البغدادؼ :أ ْ
اؿَ :حَّدثََنا ُع ْث َم ُ
َخَب َرَنا ُع َم ُر ْب ُف ِب ْش َر َ
اف ا ْب ُف الطّيب اْلَق ْزِكين ُّيَ ،ق َ
افَ ،ق َ
َخَب َرَنا اْلَب ْرَقان ُّي َق َ
ِ
ٍ
اؿَ :حَّدثََنا أَُبك َحْف ٍ
السَّك ِار اْل َع َد ِكِّؼ،
اؿَ :حَّدثََنا ُش ْعَب ُةَ ،ع ْف َقتَ َادةََ ،ع ْف أَِبي َّ
َع َ
َي ْحَيى ْب ُف َع ْبد األ ْ
ص ُع َم ُر ْب ُف َس ْيل اْل َم ِازِن ُّيَ ،ق َ
ظـَِ ،ق َ
ِ
ِ َّ
َف َِّ
ان ْب ِن ح َصْين ،189أ َّ
اء ال َيأِْتي ِإال ِب َخ ْي ٍر".190
صَّمى َّ
َع ْف ع ْمَر َ
ّللاُ َعَم ْيو َك َسم َـ َق َ
النب َّي َ
اؿ" :اْل َحَي ُ
تخريج الحديث:
أخرجو البخارؼ ،191كمسمـ ،192كبلىما مف طريق شعبة ،بو ،بمثمو ،كفيو قصة.

درجتو :متفق عميو.

181

البخارؼ ،صحيح البخارؼ(ج/189/6حديث رقـ( ،)5013،5015،5014ج/131/8حديث رقـ( ،)6643ج/114/9حديث رقـ.)7374

183

المرجع السابق(ج/556/1حديث رقـ.)812

185

أخرجو الترمذؼ في سننو كقاؿ :ىذا حديث حسف .سنف الترمذؼ(ج.)17/5

182

مسمـ ،صحيح مسمـ(ج/556/1حديث رقـ.)811

184

كتاب :حديث الستة مف التابعيف كذكر طرقو كاختبلؼ كجكىو.

186

قاؿ ابف حجر :ضعيف .انظر :تقريب التيذيب(ص.)346

187

قاؿ الحاكـ :ثقة .انظر :سؤالت السجزؼ لمحاكـ(ص .)95كذكره الذىبي في فصل :ىؤالء الركاة عف شعبة .انظر :تاريخ

اإلسبلـ(ج.)71/4
188

انظر :الخطيب البغدادؼ ،حديث الستة مف التابعيف(ص.)29

189

عمراف بف حصيف بف عبيد بف خمف الخزاعي ،أبك نجيد بنكف كجيـ مصغر ،أسمـ عاـ خيبر ،كصحب ،ككاف فاضبلً ،كقضى بالككفة،

190

الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج/180/13حديث رقـ.)3821

192

مسمـ ،صحيح مسمـ(ج/64/1حديث رقـ.)60

مات سنة اثنتيف كخمسيف بالبصرة .ع .ابف حجر :تقريب التيذيب (ص.)429
191

البخارؼ ،صحيح البخارؼ(ج/29/8حديث رقـ.)6117
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ِ
ِ
وتوثيقا ودراس ًة"
جمعا
السكَّرُّ
ان ،أَبو َح ْفص ُّ
ً
الحافظ ع َمر بن ِب ْشَر َ
اإل َمام َ
ِي أقوالو ومروياتو ً

رأفت نصار؛ احمد النقمة

ِ ِ
َخَب َرُك ْـ أَُبك ُم َح َّم ٍد
َس َم ُع :أ ْ
 -10قاؿ الخطيب البغدادؼ :أ ْ
ِغ َعَمى ُع َم َر ْب ِف ِب ْش َر َ
اؿُ :قر َ
َخَب َرَنا أَُبك َب ْك ٍر اْلَب ْرَقان ُّي إ َج َازًةَ ،ق َ
افَ ،كأََنا أ ْ
ِِ
طِ
طِ
اى ٍر ِفي د ِار عمارة ،كَك ِ
ص ْخ ٍر َّ
الد ِارِم ُّي
اى ِر ْب ِف َع ْب ِد َّ
ّللاِ ْب ِف َ
ط َّي ُر ْب ُف َ
ُم َ
َ ُ َ ََ َ َ
اؿَ :حَّدثََنا أَُبك َج ْعَف ٍر أ ْ
اف ثَق ًةَ ،ق َ
َح َم ُد ْب ُف َسعيد ْب ِف َ
ٍ 194
193
ٍِ
ِ
ِ
طِّرؼ َ ،ع ْف
اْل َم ْرَكزُّ
ط ٍر َ ،ع ْف َقتَ َاد َةَ ،ع ْف ُم َ
اؿَ :حَّدثََنا أَِبيَ ،ع ْف َم َ
اؿَ :حَّدثََنا َعم ُّي ْب ُف اْل ُح َس ْي ِف َي ْعنيْ :اب َف َكاقدَ ،ق َ
ِؼَ ،ق َ
195
َف رسكؿ َّ ِ
ِ
ِعَي ِ
َحٌد
اؿِ " :إ َّف َّ
صَّمى َّ
ّللاُ َعَم ْي ِو َك َسَّم َـ َخ َ
ّللاَ أ َْك َحى أ ْ
َف تََك َ
اض ُعكا َحتَّى ال َيْف َخ َر أ َ
طَب ُي ْـَ ،فَق َ
اض ْب ِن ح َمار  ، أ َّ َ ُ َ
ّللا َ
َح ٍد ".196
َعَمى أ َ
تخريج الحديث:
أخرجو مسمـ مطكًال ،197كالبزار بمفظو ،198كبلىما مف طريق قتادة بف دعامة ،بو.

درجتو :انفرد بو مسمـ.

ِ
َخَب َرُكـ َعمِ ُّي ْب ُف اْل َعب ِ
َّاس
 -11قاؿ الخطيب البغدادؼ :أ ْ
ِغ َعَمى ُع َم َر ْب ِف ِب ْش َر َ
اؿ ُقر َ
َخَب َرَنا أَُبك َب ْك ٍر اْلَب ْرَقان ُّي َق َ
اف َكأََنا أ ْ
َس َم ُع أ ْ ْ
اْلمَق ِان ِع ُّي حَّدثَنا أَحمد بف ْيزداد المقرػء حدثنا عبد اْلع ِزيز حَّدثَنا ُشعب ُة ع ِف اْلح َك ِـ 199عف مج ِ
اى ٍدَ 200ع ْف َي ْعَمى ْب ِن أ َمَّي َة
َ َ
َ
َ َ ْ َُ
َ َ َْ َ
َْ َُ
َ
َ
َ
201
ّللاِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اف في ُق َرْي ٍ
اؿ :ا ْقتَتَ َل َر ُج ِ
بلف َف َع َّ
كؿ َّ
صاحَب ُو َف ْانتََز َ
َ ، ر ُجل م ْف َبني تَمي ٍـَ ،ك َ
ض أَ
ع َي َدهُ َفَقَم َع ثَنيَّتَ ُو َفأَتَى َرُس َ
شَ ،ق َ
َح ُد ُى َما َ
202
َخاه ِم ْثل اْلب ْك ِر ،كأَ ََّ
ِ َّ
طَم َيا .
اؿَ" :ي َع ُّ
صَّمى َّ
طَّم َيا؟ أ َْب َ
اؿ لِي اْل َح َك ُـَ :ما أَ َ
َح ُد ُك ْـ أ َ ُ َ َ
ض أَ
طم َيا"َ .فَق َ
ّللاُ َعَم ْيو َك َسم َـَ ،فَق َ
َ
َ

تخريج الحديث:

أخرجو البخارؼ

بمعناه ،كبسياؽ أتـ.

203

 ،كمسمـ

204

 ،كبلىما مف طرؽ عف ابف جريج ،عف عطاء ،عف صفكاف بف يعمى ،عف يعمى بف أمية،

درجتو :متفق عميو.

193

طيماف ،أَبك رجاء ،الكراؽ ،الخر ِ
اساني.
ىكَ :م َ
ُ
َّ
َ
طر ْبف َ ْ َ
ّ
الش ِّخ ِ
ير.
ىكُ :م َ
طِّرؼ بف عبد هللا بف ِّ
عياض بكسر أكلو كتخفيف التحتانية كآخره معجمة ،ابف حمار بكسر الميممة كتخفيف الميـ ،التميمي ،المجاشعي ،صحابي ،سكف البصرة،

196

الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج/292/15حديث رقـ.)4477

198

مسند البزار= البحر الزخار(ج/424/8حديث رقـ.)3495

200

مجاىد بف جبر ،كيقاؿ ابف جبير ،كاألكؿ أصح ،المكي ،أبك الحجاج القرشي المخزكمي مكالىـ.

194
195

كعاش إلى حدكد الخمسيف .بخ ـ .4ايف حجر :تقريب التيذيب (ص.)437

197

مسمـ ،صحيح مسمـ(ج/2197/4حديث رقـ.)2865

199

الحكـ بف عتيبة ،أبك دمحم ،كيقاؿ أبك عبد هللا ،كيقاؿ أبك عمر ،الككفي ،مكلى عدػ بف عدػ الكندؼ.

201

يعمى بف أمية التميمي ،حميف قريش ،كىك يعمى بف منية ،بضـ الميـ كسككف النكف بعدىا تحتانية مفتكحة ،كىي أمو ،صحابي مشيكر،

202

الخطيب البغدادؼ ،مكضح أكىاـ الجمع كالتفريق(ج.)275/1

204

مسمـ ،صحيح مسمـ(ج/1302-1301/3حيث رقـ.)1674

203

مات سنة بضع كأربعيف .ع .ابف حجر :تقريب التيذيب (ص.)609

البخارؼ ،صحيح البخارؼ(ج/89/3حديث رقـ ،)2265ك(ج )53/4بدكف رقـ ،ك(ج/3/6حديث رقـ.)4417
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رأفت نصار؛ احمد النقمة

ِ
ِ
وتوثيقا ودراس ًة"
جمعا
السكَّرُّ
ان ،أَبو َح ْفص ُّ
ً
الحافظ ع َمر بن ِب ْشَر َ
اإل َمام َ
ِي أقوالو ومروياتو ً

ْب ُف ُم َح َّم ِد ْب ِف
ِ
اؿ:
اْلُف َراتَ ،ق َ

ِ
اؿَ :حَّدثََنا أَُبك اْل َعب ِ
َح َم ُد
اؿ :أ ْ
 -12قاؿ الخطيب البغدادؼ :أ ْ
َخَب َرَنا ُع َم ُر ْب ُف ِب ْش َر َ
َّاس أ ْ
افَ ،ق َ
َخَب َرَنا أَُبك َب ْك ٍر اْلَب ْرَقان ُّيَ ،ق َ
205
ِ ِ ٍ
ِ
ي ِزيد اْل َكرِج ُّي ِإم ِ
يع ِة سَن َة َخ ْم ٍ
َح َم ُد ْب ُف
اف ِثَق ًة َي ْحَف ُ
س َكثَبلث م َائة َكَك َ
اؿَ :حَّدثََنا أَُبك َم ْس ُعكٍد أ ْ
بلء في اْلَقط َ
َ َ َ
عَ ،ق َ
َ
ْ ً
207
206
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحَّدثََنا أَُبك َد ُاكَد َ ،ع ْف ُش ْعَب َةَ ،ع ْف َع ْبد اْل َع ِز ِ
يز ْب ِف ُرَف ْي ٍعَ ،ك َحبيب ْب ِف أَبي ثَابتَ ،ع ْف َزْيد ْب ِف َك ْىبَ ،ع ْف أَبي َذر َ ، ع ِف
208
ِ َّ
ِ ِ
َِّ
اؿ :يا ُم َح َّم ُد َب ِّش ِر َّ
اَّللِ َد َخ َل اْل َجَّن َة" .
ؾ ِب َّ
صَّمى َّ
اس َم ْف َم َ
ات ال ُي ْش ِر ُ
الن َ
يل َفَق َ
اؿ" :أَتَاني ج ْب ِر ُ
ّللاُ َعَم ْيو َك َسم َـ َق َ
النب ِّي َ
تخريج الحديث:
أخرجو البخارؼ مف طريق شعبة عف حبيب بف أبي ثابت ،209كالبخارؼ

كمسمـ

212

210

كمسمـ211مف طريق جرير عف عبد العزيز بف رفيع،

مف طريق األعمش؛ ثبلثتيـ عف زيد بف كىب ،بو ،كبسياقات مختمفة ،كفي ركاية عبد العزيز بف رفيع ،كاألعمش قصة.

درجتو :متفق عميو.

ِ
اف
اؿَ :ق َأر ُ
ْت َعَمى ُع َم َر ْب ِف ِب ْش َر َ
 -31قاؿ الخطيب البغدادؼ :أنا اْلَب ْرَقان ُّي َ ،ق َ
ِ ِ
ِ
اىيـ ْب ُف س ْع ٍد َ ،ع ِف ُّ
ِؼ َ ،ع ْف ُع ْرَكَة َ ،ع ْف َع ِائ َش َة 
الزْىرِّ
َ
ُم َزاح ٍـ  ،نا إ ْب َر ُ
ٍ
ِ
َّ
ط ِج َع ِ
اؿِ :إ َّف َى ِذ ِه
ضَ
ام ُة ْب ُف َزْيد َ ،كَزْي ُد ْب ُف َح ِارثَ َة ُم ْ
افَ ،فَق َ
ُس َ
َك َسم َـ َشاىٌدَ ،كأ َ
ِ َّ
َخَب َر ِب ِو َع ِائ َش َة."215
َع َجَب ُوَ ،كأ ْ
َعَم ْيو َك َسم َـ َكأ ْ
تخريج الحديث:

أخرجو البخارؼ

216

 ،كمسمـ

ِ
ِ
ٍ
كر ْب ُف أَِبي
أْ
صُ
َخَب َرُك ْـ َحام ُد ْب ُف ُم َح َّمد ْب ِف ُش َع ْيب ،نا َم ْن ُ
214
213
َ ،قاَلت :دخل َق ِائف كرسكؿ َّ ِ
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو
ٌ
ََ ُ ُ
ْ َََ
ّللا َ
النِب ُّي َّ
ِ
ضيا ِم ْف َب ْع ٍ
ؾ َّ
ضَ" .ف ُسَّر ِب َذل َ
صمى هللاُ
َ
ْاألَْق َد َاـ َب ْع ُ َ

217

 ،كبلىما مف طريق إبراىيـ بف سعد ،بو ،بمفظو ،كمف طرؽ أخرػ كميا عف الزىرؼ ،كبسياقات

متقاربة .218درجتو :متفق عميو.
205

206
207

كىك ما أقطعو الخمفاء مف أراض لمف يخصيـ ،أك لقكادىـ .انظر :ياقكت الحمكؼ ،معجـ البمداف(ج ،)42/1كالخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)402/1

ىك الطيالسي.

أبك ذر الغفارؼ ،الصحابي المشيكر ،اسمو جندب ابف جنادة عمى األصح ،كقيل برير بمكحدة مصغر أك مكبر ،كاختمف في أبيو فقيل :جندب ،أك
جدا .مات سنة اثنتيف كثبلثيف في خبلفة عثماف .ع .ابف
بدرا ،كمناقبو كثيرة ً
عشرقة ،أك عبد هللا ،أك السكف ،تقدـ إسبلمو كتأخرت ىجرتو ،فمـ يشيد ً
حجر :تقريب التيذيب (ص.)638

208

الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج/313/6حديث رقـ.)1774

210

المرجع السابق(ج/94/8حديث رقـ.)6443

212

المرجع السابق(/688/2ح.)32

215

الخطيب البغدادؼ ،الفقيو كالمتفقو(ج.)483/1

217

مسمـ ،صحيح مسمـ(ج/1082/2حديث رقـ.)1459

 209البخارؼ ،صحيح البخارؼ(ج/113/4حديث رقـ.)3222
 211مسمـ ،صحيح مسمـ(ج/688/2حديث رقـ.)33

213
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َك َسَّم َـ إال خديجة ففييا خبلؼ شيير،
عائشة بنت أبي بكر الصديق ،أـ المؤمنيف ،أفقو النساء مطمًقا ،كأفضل أزكاج النبي َ
ماتت سنة سبع كخمسيف عمى الصحيح .ع .ابف حجر :تقريب التيذيب (ص.)750
ِ ِ ِ ِِ
ِ 214
كيْقتَاُفو ِقياف ًةِ ،م ْث ُلَ :قفا األثَر
القائفَّ :ال ِذؼ َيتَتَبَّع
اؿُ :ف ٌ
بلف َيُقكؼ ْاألَثَ َر َ
فياَ ،
اآلثار َ
كي ْع ِرؼ َشَبو ُ
َ
الرجل بأَخيو َكأَبيوَ ،كاْل َج ْم ُع :القاَفةُ .يَق ُ
كي ْع ِر ُ
كا ْقتَفاه .انظر :ابف األثير ،النياية في غريب الحديث كاألثر(ج.)121/4
216

البخارؼ ،صحيح البخارؼ(ج/23/5حديث رقـ.)3731

 218انظر :البخارؼ ،صحيح البخارؼ(ج/157/8حديث رقـ 6770ك ،)6771كمسمـ ،صحيح مسمـ( :ج/1082/2حديث رقـ .)1459كفي
الم ْدلِ ِجي.
ركايتيما أف القائف ىك الصحابي :مج ِزز
ُ َّ ٌ ُ ّ
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ً
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اإل َمام َ
ِي أقوالو ومروياتو ً

ممحق

أحاديث مقطوعة ورد في أسانيدىا اإلمام عمر بن بشران
تماما لمفائدة رأػ الباحثاف ذكر الركايات المقطكعة التي كرد في أسانيدىا اإلماـ عمر بف بشراف ،كمجمكعيا سبع ركايات،
كا ً
أخرج الخطيب البغدادؼ ثبلثًا منيا في تاريخ بغداد ،كركايتيف في الجامع ألخبلؽ الراكؼ كآداب السامع ،كأخرج ابف أبي يعمى ركاية

سادسة في طبقات الحنابمة ،كالرشيد العطار ركاية أخيرة في نزىة الناظر؛ كعميو يمكف القكؿ بأف المادة التي جمعت في ىذا البحث
ىي كل ما ينسب لئلماـ عمر بف بشراف ،أك يمت إليو بصمة ،كذلؾ عمى سبيل الحصر؛ إال أف ىذا الظف ال يمنع مف االستدراؾ
كرتبت أسماؤىـ عمى حركؼ المعجـ.
حاال أك ً
عميو ً
مآال .كقد ُرتبت ىذه الركايات عمى أسماء قائميياُ ،

ِ
َح َم ُد ْب ُف اْل َح َس ِف ْب ِف َع ْب ِد اْل َجب ِ
َح َم ُد،
َّار ُّ
 -1قاؿ الخطيب البغدادؼ :أنا أَُبك َب ْك ٍر اْلَب ْرَقان ُّي ،أنا ُع َم ُر ْب ُف ِب ْش َر َ
الصكِف ُّي ،نا أ ْ
اف ،نا أ ْ
َّ 219
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يث كَلـ َي ِجيء ِفي اْلم ْجمِ ِ
اىيـ َّ
س
اء َّ
الرُج ُل َي ْ
اؿَ :سم ْع ُت َسَم َم َة ْب َن َعقار َ ،يُق ُ
الد ْكَرِق َّيَ ،ق َ
ْ
طُم ُب اْل َحد َ َ ْ
َ
كؿ" :إ َذا َج َ
َي ْعني ْاب َف إ ْب َر َ
َّ ِ ِ ِ
ِ
َس ِم ْف َخ ْي ِرِه".220
ْاآلخ ِر َ -كَن ْعُم ُو ُم َعمَق ٌة في َيده َ -ف ْايأ ْ
البرقاني ،قاؿ :أخبرنا عمر بف بشراف ،قاؿ :حدثنا أحمد بف الحسف بف عبد الجبار
 -2قاؿ الخطيب البغدادؼ :أخبرنا َ
الصكفي ،قاؿ :حدثنا أحمد ،يعني ابف إبراىيـ الدكرقي ،قاؿ :سمعت سممة بن َعَّقار يقكؿ" :إذا كاف لؾ رغيفاف فكل
أحدىما عمى أبكاب العمماء".221

البرقاني ،قاؿُ :قرغ عمى عمر بف بشراف ،كأنا أسمع ،أخبركـ عمي بف الحسيف بف حباف
 -3قاؿ الخطيب البغدادؼ :أخبرنا َ
222
عمر  -جميس مسدد  -يقكؿ :سمعت عبد الرحمن بن ميدي
قاؿ :حدثنا عبد هللا بف أحمد بف شبكيو ،قاؿ :سمعت ًا
جبل أنصح لؤلمة مف عبد هللا بف المبارؾ ،كال أعمـ
عقبل مف مالؾ بف أنس ،كال رأيت ر ً
رجبل أحسف ً
يقكؿ" :ما رأيت ً
بالحديث مف سفياف ،كال أقشف مف شعبة".223
ِ
الح َس ْيف بف حباف
اؿُ :قرغ َعَمى ُع َمر بف ِب ْش َرافَ ،كأََنا أسمع ،حدثكـ ع
 -4قاؿ الخطيب البغدادؼ :أ ْ
مي بف ُ
َخَب َرَنا اْلَب ْرَقان ّيَ ،ق َ
َ ّ
224
ِ
ِ
اف أَُبك
كؿَ :
"ك َ
اؿَ :حَّدثََنا َع ْبد هللا بف أ ْ
َح َمد بف َشب َ
كؿَ :سم ْع ُت َعْبد هللا ،ى َو ابن المبارك َ ،يُق ُ
اؿَ :سم ْع ُت أََبا َك ْىب َيُق ُ
ُّكيو َق َ
َق َ
يتيما في الحديث".225
حنيفة ً

219

انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)193/10

221

انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)193/10

220

الخطيب البغدادؼ ،الجامع ألخبلؽ الراكؼ(ج.)151/1

222

عبد الرحمف بف ميدؼ بف حساف العنبرؼ مكالىـ ،أبك سعيد البصرؼ ،ثقة ثبت حافع عارؼ بالرجاؿ كالحديث ،مات(198ق) .ع .ابف

223

الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج ،)233/10ابف عساكر ،تاريخ دمشق(ج.)421/32

حجر ،تقريب التيذيب(ص.)351

224

عبد هللا بف المبارؾ المركزؼ مكلى بني حنظمة ،ثقة ثبت فقيو عالـ جكاد مجاىد ،جمعت فيو خصاؿ الخير ،ت(181ق) .ع .ابف حجر،

225

الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد(ج.)574/15

تقريب التيذيب(ص.)320
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ِ ِ
ِ
يل اْلِب ْن َد ُار ،نا أَُبك
اؿَ :ق َأرََنا َعَمى ُع َم َر ْب ِف ِب ْش َر َ
اف َحَّدثَ ُك ْـ ُم َح َّم ُد ْب ُف إ ْس َماع َ
 -5قاؿ الخطيب البغدادؼ :أنا أَُبك َب ْك ٍر اْلَب ْرَقان ُّيَ ،ق َ
َغ َّساف يعِني مالِؾ بف سع ٍد اْلَقي ِس َّي ،نا ركح ،نا ُشعب ُة ،ع ْف َق َت َاد َةِ 226في َقكلِ ِو {كسِبح ِبحم ِد رب ِ
كـ} [الطكر]48 :
ِؾ ح َ
ْ َ َ ّ ْ َ ْ َّ َ
َْ َ
ٌَْ
ْ
َ َْ َ َ ْ َ َ ْ
يف تَُق ُ

اؿِ " :م ْف ُك ِّل م ْجمِ ٍ
س".227
َق َ
َ
 -6قاؿ الرشيد العطار :أخبرنا أبك الفضل المقرغ بالثغر ،أخبرنا أحمد بف دمحم الحافع ،أخبرنا ثابت بف إبراىيـ الدينكرؼ،
أخبرنا أحمد بف دمحم الحافع ،حدثنا عمر بف بشراف ،أخبرنا عبد هللا بف دمحم البغكؼ ،حدثنا َد ُاكُد ْب ُف ُرَش ْي ٍدَ ،حَّدثََنا عمر -
228
ِ
ظر ِفي َع ْيِب ِو َع ْف ُعي ِ
ِ
كب َغ ْي ِرِه،
اؿُ " :
يعني ابف أيكب المكصميَ ،-حَّدثََنا َج ْعَف ُر ْب ُف ُب ْرَق َ
ُ
طَ
كبى ل َم ْف َن َ َ
افَ ،ع ِف ْاب ِن مَنبو َق َ
ِ ٍ
ٍ
الذ ِؿ كاْلمس َكن ِة ،كتَصَّدؽ مف م ٍ ِ ِ
ِ
ُّ
ِ
ِ
َى َل اْل ِعْم ِـ
ُ
اؿ ُجم َع م ْف َغ ْي ِر َم ْعصَيةَ ،ك َجاَل َس أ ْ
اض َع م ْف َغ ْي ِر َم ْس َكَنةَ ،كَرح َـ أ ْ
كبى ل َم ْف تََك َ
َى َل ّ َ َ ْ َ َ َ َ
طَ
َ
ِ 229
السَّنةُ َكَل ْـ َي ْع ُد َىا ِإَلى ِب ْد َعة" .
َكاْل ِحْمـَِ ،كَك َس َع ْت ُو ُّ
ِ ِ
َخَب َرَنا أحمد بف دمحم بف غالب قاؿ:
اء ًة ،أ ْ
 -7قاؿ ابف أبي يعمى :كأ َْنَبأََنا المبارؾ بف عبد الجبار ،أ ْ
َخَب َرَنا أبك القاسـ األََزجي ق َر َ
ّللا بف عبد السبلـ المكي يقكؿ :سمعت دمحم بف
اؿ :سمعت عبد َّ
ُقرغ َعَمى عمر بف بشراف ،حدثكـ الزبير بف دمحم َق َ
230
يقكؿ" :لك أف أحمد بف حنبلِ في بني إسرائيل كتبت لو
إسماعيل البخارؼ يقكؿ :سمعت أبا الوليد الطيالسي
سيرة".231

الخاتمة واشتممت عمى أىم النتائج والتوصيات.

الحمد هلل الذؼ بنعمتو تتـ الصالحات ،كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف ،كعمى آلو كصحبو كالتابعيف ،كمف

تبعيـ إلى يكـ الديف.

كبعد.

ْلـ َيَن ْل اإلماـ الحافع عمر بف بشراف ما نالو بعض النقاد مف حفع لمركياتيـ ،كلِ َما صدر عنيـ مف أقكاؿ في الجرح كالتعديل،
كيبدك أف حالو كحاؿ بعض الحفاظ اآلخريف؛ الذيف لـ نقف إال عمى القميل مف مركياتيـ كأقكاليـ في نقد الركاة ،كال مطعف ألحد في
فمثبل:
ذلؾً ،

البرقاني ،كالذؼ حفع لنا ىذا القدر اليسير مف أقكاؿ كمركيات شيخو اإلماـ عمر بف بشراف ،ىك نفسو الذؼ حفع
 اإلماـ الحافع َالبرقاني -الذؼ
لنا ًا
كثير مف أقكاؿ شيخو اإلماـ الدارقطني ،خاصة في عمل الحديث ،فأمسى راكية الدارقطني ،كىك نفسو ً
أيضا – َ

"لـ يقطع التصنيف إلى حيف كفاتو" ،كما قاؿ تمميذه الخطيب البغدادؼ في تاريخ بغداد( ،)26 /6كلكف مع األسف لـ ُيعثر إال عمى
شيء يسير منيا.
226

227

قتادة بف دعامة بف قتادة السدكسي ،أبك الخطاب البصرؼ ،ثقة ثبت ،مات سنة مائة كبضع عشرة .ع .ابف حجر ،تقريب
التيذيب(ص.)453

الخطيب البغدادؼ ،الجامع ألخبلؽ الراكؼ(ج ،)131/2السمعاني ،أدب اإلمبلء(ص.)74

228

كىب بف منبو بف كامل اليماني ،أبك عبد هللا األبناكؼ ،بفتح اليمزة كسككف المكحدة بعدىا نكف ،ثقة مف الثالثة ،مات سنة بضع عشرة .خ

229

الرشيد العطار ،نزىة الناظر(ص.)93

231

ابف أبي يعمى ،طبقات الحنابمة(ج.)17/1

230

ـ د ت س فق .ابف حجر ،تقريب التيذيب(ص.)585

ىشاـ بف عبد الممؾ الباىمي مكالىـ ،أبك الكليد الطيالسي ،البصرؼ ،ثقة ثبت .ت(227ق) .ع .ابف حجر :تقريب التيذيب(ص.)573
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 -في المقابل تجد اإلماـ الحافع محيي السنة :الحسيف بف مسعكد البغكؼ ،كالذؼ صنف الكثير في عمكـ شتى ،قد ُحفظت

النزر
مصنفاتو؛ إال أنو ال تكاد كتب التاريخ التي ترجمت لئلماـ البغكؼ تذكر ً
شيئا عف نشأتو ،أك أسرتو ،أك عائمتو ،الميـ "إال َ

جدا ،الذؼ ال يشفي عميبلً ،كال يركؼ غميبلً ،كال تتضح بو شخصيتو ،كأفكاره ،كال تظير مف خبللو مكاقفو كآراؤه ،كال نعرؼ
اليسير ً
بمكجبو أخبار فقره أك غناه" .انظر :عمي بادحدح ،المدخل إلى شرح السنة (.)36/1
 كمف جية أخرػ ال تكاد تقف عمى ترجمة لئلماـ دمحم بف إسحاؽ المكي الفاكيي ،كالذؼ َعَّده ابف حجر في تغميق التعميق (/5أيضا مؤلف كتاب أخبار مكة – مطبكع  ، -يقكؿ الفاسي في العقد
 )439مف الحفاظ الذيف رككا عف اإلماـ البخارؼ ،كىك ً
الثميف( :)411/1كاني ألعجب مف إىماؿ الفضبلء لترجمتو ،فإف كتابو يدؿ عمى أنو مف أىل الفضل ،فاستحق الذكر ،كأف يكصف

بما يميق بو مف الفضل كالعدالة ،أك الجرح ،كحاشاه مف ذلؾ ،كشابيو في إىماؿ الترجمة األزرقي صاحب أخبار مكة.
كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ،نكتفي بيذا القدر منيا ،خشية اإلطالة ،أك الخركج عف الحد ،كهللا مف كراء القصد.
كقد جاء ىذا البحث محاكلة لجمع كل ما ىك مكجكد في الكتب ،مف أقكاؿ كمركيات لئلماـ عمر بف بشراف ،كذلؾ عمى سبيل

الحصر ،كبما يتناسب مع طبيعة البحث كشركط النشر.
كقد تكصل الباحثاف إلى نتائج عدة كىي كالتالي:

 -1اتفاؽ العمماء في الثناء عمى حفع اإلماـ عمر بف بشراف ،كثقتو ،كجبللتو ،كامامتو ،كعممو بالقراءات.
 -2يعد اإلماـ عمر بف بشراف مف الحفاظ غير المشيكريف عند المختصيف بالحديث الشريف كعمكمو.
 -3يظير مف خبلؿ تراجـ شيكخو أنيـ مف بمده بغداد ،أك ممف سكنكىا ،عدا عمي بف العباس البجمي ،فيك ككفي ،كلـ ترد لو
ترجمة في تاريخ بغداد.

 -4تقدـ كفاة شيكخو ،حيث إف أقدميـ كفاة ىك :عمر بف أيكب السقطي ت303ق ،كآخرىـ كفاة ىك دمحم بف العباس بف عبدة،
تكفي مابيف(330 – 321ق) ،كىذا يعني أف سماعو مف شيكخو قديـ.
 -5أظيرت الدراسة أف اإلماـ عمر بف بشراف كاحد ممف ذكركا في عداد الحفاظ الذيف لـ نقف إال عمى القميل مف أقكالو
كمركياتو ،كىي كالتالي:
أول :الرواة.
ً

أ .بمغ عدد الركاة الذيف تكمـ فييـ اإلماـ عمر بف بشراف عشرة ركاة ،جميعيـ مف شيكخو ،كمف بمده بغداد ،أك ممف سكنكىا.

ب .اقتصر كبلمو في الركاة عمى التكثيق ،كلـ نقف عمى أقكاؿ لو في الجرح.
ت .ألفاظ التعديل عنده ىي :ثقة ،ثقة يحفع ،ثقة يفيـ ،ثقة مأمكف ،نبيل ثقة.

ث .تفرد اإلماـ عمر بف بش ارف بتكثيق أربعة ركاة ،ككافقو ابف شاىيف في تكثيق رٍاك كاحد ،كأبك الحسف الجراحي في تكثيق
رٍاك آخر ،كالخطيب البغدادؼ ،كالذىبي في تكثيق رٍاك ثالث ،كابف الجكزؼ في تكثيق رٍاك رابع ،كالذىبي كحده في تكثيق

راكييف.
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ثانيا :المرويات.
ً
أ .بمغ عدد المركيات المرفكعة التي كرد في أسانيدىا اإلماـ عمر بف بشراف ثبلث عشرة ركاية ،ست منيا متفق عميو،
جدا.
كركايتاف انفرد بيما اإلماـ مسمـ ،كركاية صحيحة ،كأخرػ ضعيفة ،كثبلث ركايات ضعيفة ً

ب .بمغ عدد المركيات المقطكعة التي كرد في أسانيدىا اإلماـ عمر بف بشراف سبع ركايات.

الج ْرح
ك ًا
أخير يكصي الباحثاف بضركرة االىتماـ باألئمة الحفاظ غير المشيكريف ،كذلؾ بالترجمة ليـ ،كجمع أقكاليـ في َ
كالتَّ ْع ِديل ،كدراسة مركياتيـ ،بغية أف يككف ليذا الجيد أثر في إبراز مكانتيـ كدكرىـ في خدمة السنة النبكية.
وهللا نسأل أن يكتب لمجميع التوفيق والسداد ،ىو ولي ذلك والقادر عميو.
َ
ِف ْيرست المصادر والمراجع
ابف األثير ،عز الديف( .د .ت) .المباب في تيذيب األنساب( .د .ط) .بيركت :دار صادر.

ابف األثير ،مجد الديف1979( .ـ) .النياية في غريب الحديث كاألثر .تحقيق :طاىر أحمد الزاكػ ،محمكد دمحم الطناحي( .د .ط).
بيركت :المكتبة العممية.

أحمد بف حنبل ،أحمد بف دمحم بف حنبل1998( .ـ) .مسند أحمد .تحقيق :شعيب األرناؤكط ،عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :عبد
هللا بف عبد المحسف التركي .ط .1بيركت :مؤسسة الرسالة.

الباباني ،إسماعيل بف دمحم( .د .ت) .إيضاح المكنكف في الذيل عمى كشف الظنكف( .د.ط) .تحقيق :دمحم شرؼ الديف بالتقايا ،رفعت
بيمكو الكميسى .لبناف :بيركت :دار إحياء التراث العربي.

الباباني ،إسماعيل بف دمحم1951( .ـ) .ىدية العارفيف :أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف( .د.ط) .تحقيق :ككالة المعارؼ الجميمة في
مطبعتيا البيية استانبكؿ .لبناف :بيركت :دار إحياء التراث العربي.

البخارؼ ،دمحم بف إسماعيل1422( .ى ػ) .الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ كسننو كأيامو،
المشيكر بػ :صحيح البخارؼ .تحقيق :دمحم زىير بف ناصر الناصر .ط( .1د.ـ) :دار طكؽ النجاة.

البخارؼ ،دمحم بف إسماعيل( .د .ت) .التاريخ الكبير .طبع تحت مراقبة :دمحم عبد المعيد خاف( .د .ط) .حيدر آباد :الدكف :دائرة
المعارؼ العثمانية.

البزار ،أحمد بف عمرك2009( .ـ) .مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار .تحقيق :محفكظ الرحمف زيف هللا ،عادؿ بف سعد،
صبرؼ عبد الخالق الشافعي .ط .1المدينة المنكرة :مكتبة العمكـ كالحكـ.

ابف بشراف ،عبد الممؾ بف دمحم2004( .ـ) .جزء فيو سبعة مجالس مف أمالي ابف بشراف .ط .1مخطكط ُنشر في برنامج جكامع
الكمـ المجاني التابع لمكقع الشبكة اإلسبلمية.

أبك بكر اإلسماعيمي ،أحمد بف إبراىيـ1410( .ق) .المعجـ في أسامي شيكخ أبي بكر اإلسماعيمي .تحقيق :زياد دمحم منصكر.
ط .1المدينة المنكرة :مكتبة العمكـ كالحكـ.

البييقي ،أحمد بف الحسيف1993( .ـ) .األسماء كالصفات .تحقيق :عبد هللا بف دمحم الحاشدؼ .ط .1جدة :مكتبة السكادؼ.

البييقي ،أحمد بف الحسيف 2009( .ـ) .الدعكات الكبير .تحقيق :بدر بف عبد هللا البدر .ط .1الككيت :غراس لمنشر كالتكزيع.
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البييقي ،أحمد بف الحسيف2003( .ـ) .شعب اإليماف .تحقيق :عبد العمي عبد الحميد حامد كمختار أحمد الندكؼ .ط .1اليند:
الدار السمفية.

الترمذؼ ،دمحم بف عيسى1998(.ـ) .الجامع المختصر مف السنف عف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ كمعرفة الصحيح كالمعمكؿ
كما عميو العمل ،المشيكر بػ :سنف الترمذؼ .تحقيق :بشار عكاد معركؼ( .د.ط) .بيركت :دار الغرب اإلسبلمي.

ابف تغرؼ بردؼ ،يكسف بف تغرؼ بردؼ( .د .ت) .النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة( .د.ط) .مصر :ك ازرة الثقافة كاإلرشاد
القكمي :دار الكتب.

ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ1986( .ـ) .منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية .تحقيق :دمحم رشاد سالـ .ط.1
جامعة اإلماـ دمحم بف سعكد اإلسبلمية.

ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ2001( .ـ) .فضل أبي بكر الصديق رضي هللا عنو.

تحقيق :عبد العزيز بف دمحم الفريح .مجمة جامعة أـ القرػ لعمكـ الشريعة .ـ( .)13ع(.)22

ابف الجزرؼ ،دمحم بف دمحم بف يكسف1351( .ى ػ) .غاية النياية في طبقات القراء .تحقيق :برجستراسر .ط .4القاىرة :مكتبة ابف
تيمية.

ابف الجكزؼ ،عبد الرحمف بف عمي1968( .ـ) .المكضكعات .تحقيق :عبد الرحمف دمحم عثماف .ط .1المدينة المنكرة :المكتبة
السمفية.

ابف الجكزؼ ،عبد الرحمف بف عمي1992( .ـ) .المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ .تحقيق :دمحم عبد القادر عطا ،مصطفى عبد
القادر عطا .ط .1بيركت :دار الكتب العممية.

ابف أبي حاتـ ،عبد الرحمف بف دمحم1952( .ـ) .الجرح كالتعديل .ط .1اليند :طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية :بحيدر آباد
الدكف .بيركت :دار إحياء التراث العربي.

الحاكـ ،دمحم بف عبد هللا1990( .ـ) .المستدرؾ عمى الصحيحيف .تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا .ط .1بغداد :دار الكتب
العممية.

ابف حباف ،دمحم بف حباف1988(.ـ) .اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ،المشيكر بػ :صحيح ابف حباف .ترتيب :األمير عبلء
الديف عمي بف بمباف الفارسي .تحقيق :شعيب األرنؤكط .ط .1بيركت :مؤسسة الرسالة.

ابف حباف ،دمحم بف حباف1396( .ى ػ) .كتاب المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف .تحقيق :محمكد إبراىيـ زايد .ط.1
حمب :دار الكعي.

ابف حجر .أحمد بف عمي العسقبلني( .د.ت) .تبصير المنتبو بتحرير المشتبو .تحقيق :دمحم عمي النجار مراجعة :عمي دمحم البجاكؼ.
(د.ط) .بيركت :المكتبة العممية.

ابف حجر ،أحمد بف عمي العسقبلني1405( .ق) .تغميق التعميق عمى صحيح البخارؼ .تحقيق :سعيد عبد الرحمف مكسى القزقي.
ط .1المكتب اإلسبلمي ،دار عمار ،بيركت ،عماف :األردف.

ابف حجر ،أحمد بف عمي العسقبلني1401( .ق) .القكؿ المسدد في الذب عف المسند لئلماـ أحمد .ط .1القاىرة :مكتبة ابف تيمية.

ابف حجر ،أحمد بف عمي العسقبلني1971( .ـ) .لساف الميزاف .تحقيق :دائرة المعرؼ النظامية  -اليند  .ط .2مؤسسة األعممي
لممطبكعات بيركت :لبناف.
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ابف حجر ،أحمد بف عمي العسقبلني1986( .ـ) .لساف الميزاف .تحقيق :عبد الفتاح أبك غدة .ط .1بيركت :دار البشائر
اإلسبلمية.

ابف حجر ،أحمد بف عمي1419( .ى ػ) .المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية .تحقيق :سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشثرؼ.
ط .1السعكدية :دار العاصمة ،دار الغيث.

ابف حجر .أحمد بف عمي العسقبلني2008( .ـ) .نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار .تحقيق :حمدؼ عبد المجيد السمفي.
ط( .2د.ـ) :دار ابف كثير.

ابف حجر ،أحمد بف عمي العسقبلني1989( .ـ) .نزىة األلباب في األلقاب .تحقيق :عبد العزيز دمحم بف صالح السديرؼ .ط.1
الرياض :مكتبة الرشد.

ابف حزـ ،عمي بف أحمد( .د.ت) .المُحََّمى باآلثار( .د.ط) .بيركت :دار الفكر.

الخطيب البغدادؼ ،أحمد بف عمي2002( .ـ) .تاريخ بغداد .تحقيق :بشار عكاد معركؼ .ط .1بيركت :دار الغرب اإلسبلمي.

الخطيب البغدادؼ ،أحمد بف عمي1985( .ـ) .تمخيص المتشابو في الرسـ .تحقيقُ :سكينة الشيابي .ط .1دمشق :طبلس
لمدراسات كالترجمة كالنشر.
الخطيب البغدادؼ ،أحمد بف عمي2000( .ـ) .الجامع ألخبلؽ الراكؼ كآداب السامع .تحقيق :محمكد الطحاف .ط .2الرياض:
مكتبة المعارؼ.

الخطيب البغدادؼ ،أحمد بف عمي بف ثابت1412( .ق) .حديث الستة مف التابعيف كذكر طرقو كاختبلؼ كجكىو .تحقيق :دمحم رزؽ
طرىكني .ط .1اإلحساء :دار فكاز.

الخطيب البغدادؼ ،أحمد بف عمي1421( .ق) .الفقيو ك المتفقو .تحقيق :عادؿ بف يكسف الغرازؼ .ط .2السعكدية :دار ابف
الجكزؼ.

الخطيب البغدادؼ ،أحمد بف عمي بف ثابت1407( .ق) .مكضح أكىاـ الجمع كالتفريق .تحقيق :عبد المعطي أميف قمعجي .ط.1
بيركت :دار المعرفة.

الخميمي ،خميل بف عبد هللا1409( .ى ػ) .اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث .تحقيق :دمحم سعيد عمر إدريس .ط .1الرياض :مكتبة
الرشد.

الدارقطني ،عمي بف عمر1404( .ق) .سؤاالت حمزة بف يكسف السيمي لمدارقطني .تحقيق :مكفق بف عبدهللا بف عبدالقادر .ط.1
الرياض :مكتبة المعارؼ.

الدارقطني ،عمي بف عمر1986(.ـ) .المؤتَِمف كالمختَِمف .تحقيق :مكفق بف عبد هللا بف عبد القادر .ط .1بيركت :دار الغرب
اإلسبلمي.
الدارقطني ،عمي بف عمر1994( .ـ) .تعميقات الدارقطني عمى المجركحيف البف حباف .تحقيق :خميل بف دمحم العربي .ط.1
القاىرة :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر :دار الكتاب اإلسبلمي.

ابف أبي الدنيا ،عبد هللا بف دمحم1980( .ـ) .الشكر .تحقيق :بدر البدر .ط .3الككيت :المكتب اإلسبلمي.

عكاد معركؼ .ط .1دار الغرب
الذىبي ،دمحم بف أحمد2003( .ـ) .تاريخ اإلسبلـ َك َكفيات المشاىير َكاألعبلـ .تحقيق :بشار ّ
اإلسبلمي.
الذىبي ،دمحم بف أحمد1998( .ـ) .تذكرة الحفاظ .تحقيق :زكريا عميرات .ط .1بيركت :دار الكتب العممية.
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الذىبي ،دمحم بف أحمد1967( .ـ) .ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمق مف المجيكليف كثقات فييـ ليف .تحقيق :حماد بف دمحم
األنصارؼ .ط .2مكة :مكتبة النيضة الحديثة.

الذىبي ،دمحم بف أحمد( .د .ت) .ذيل ديكاف الضعفاء كالمترككيف .تحقيق :حماد بف دمحم األنصارؼ .ط .1مكة :مكتبة النيضة
الحديثة.

الذىبي ،دمحم بف أحمد1985( .ـ) .سير أعبلـ النببلء .تحقيق :د .شعيب األرناؤكط .ط .3بيركت :مؤسسة الرسالة.

الذىبي ،دمحم بف أحمد( .د .ت) .العبر في خبر مف غبر .تحقيق :دمحم السعيد بف بسيكني زغمكؿ .ط .1بيركت :دار الكتب العممية.
الذىبي ،دمحم بف أحمد1997( .ـ) .معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار.ط .1دار الكتب العممية.

الذىبي ،دمحم بف أحمد1998( .ـ) .المغني في الضعفاء .تحقيق :نكر الديف عتر( .د .ط) .قطر :إحياء التراث اإلسبلمي.

الذىبي ،دمحم بف أحمد1963( .ـ) .ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ .تحقيق :عمي دمحم البجاكؼ .ط .1بيركت :دار المعرفة لمطباعة
كالنشر.

الرافعي ،عبد الكريـ بف دمحم القزكيني1987( .ـ) .التدكيف في أخبار قزكيف .تحقيق :عزيز هللا العطاردؼ( .د.ط) .دار الكتب
العممية.

الرشيد العطار ،يحيى بف عمي1423( .ق) .نزىة الناظر في ذكر مف حدث عف أبي القاسـ البغكؼ مف الحفاظ كاألكابر .تحقيق:
مشعل بف باني الجبريف المطيرؼ .ط .1دار ابف حزـ.

الزركمي ،خير الديف بف محمكد2002( .ـ) .األعبلـ .ط .15بيركت :دار العمـ لممبلييف.

الزىراني ،دمحم بف مطر1996( .ـ) .عمـ الرجاؿ نشأتو كتطكره مف القرف األكؿ إلى نياية القرف التاسع .ط .1المممكة العربية
السعكدية :الرياض :دار اليجرة لمنشر كالتكزيع.

سبط بف العجمي ،إبراىيـ بف دمحم بف خميل1987( .ـ) .الكشف الحثيث عمف رمي بكضع الحديث .تحقيق :صبحي السامرائي.
ط .1بيركت :عالـ الكتب.

السمعاني ،عبد الكريـ بف دمحم( .د.ت) .أدب االمبلء كاالستمبلء .تحقيق :ماكس فايسفايمر( .د .ط) .بيركت :دار الكتب العممية.

السمعاني ،عبد الكريـ بف دمحم1962( .ـ) .األنساب .تحقيق :عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره .ط .1حيدر آباد :دائرة

المعارؼ العثمانية.
السِّني ،أحمد بف دمحم( .د.ت) .عمل اليكـ كالميمة .تحقيق :ككثر البرني( .د.ط) .جدة ،بيركت :دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية،
ابف ُّ
مؤسسة عمكـ القرآف.

السيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر1996( .ـ) .الآللئ المصنكعة في األحاديث المكضكعة .تحقيق :صبلح بف دمحم بف عكيضة.
ط .1بيركت :دار الكتب العممية.

السيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر2004( .ـ) .تاريخ الخمفاء .تحقيق :حمدؼ الدمرداش .ط( .1د.ـ) :مكتبة نزار مصطفى الباز.
السيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر1403( .ق) .طبقات الحفاظ .ط .1بيركت :دار الكتب العممية.

اب ِفي سِّد ْاألَبْك ِ
السيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر2004( .ـ) .الحاكؼ لمفتاكؼ [ َشُّد ْاألَثْك ِ
اب]( .د .ط) .لبناف :بيركت :دار الفكر
َ
َ
َ
لمطباعة كالنشر.

ابف شاىيف ،عمر بف أحمد1416( .ىػ) .الكتاب المطيف لشرح مذاىب أىل السنة كمعرفة شرائع الديف كالتمسؾ بالسنف .تحقيق:
عبد هللا بف دمحم البصيرؼ .ط.1
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السعكدية :المدينة المنكرة :تبة الغرباء األثرية.

الشجرؼ ،يحيى بف الحسيف2001( .ـ) .ترتيب األمالي الخميسية .رتبيا :القاضي محيي الديف العبشمي .تحقيق :دمحم حسف دمحم
حسف إسماعيل .ط .1لبناف :بيركت :دار الكتب العممية.

الشككاني ،دمحم بف عمي( .د .ت) .الفكائد المجمكعة في األحاديث المكضكعة .تحقيق :عبد الرحمف بف يحي المعممي اليماني( .د.
ط) .لبناف :بيركت :دار الكتب العممية.

الطبراني ،سميماف بف أحمد1985( .ـ) .الركض الداني (المعجـ الصغير) .تحقيق :دمحم شككر محمكد الحاج أمرير .ط .1بيركت،
عماف :المكتب اإلسبلمي  ،دار عمار.

الطبراني ،سميماف بف أحمد( .د.ت) .المعجـ األكسط .تحقيق :طارؽ بف عكض هللا بف دمحم ،عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني.
(د.ط) .القاىرة :دار الحرميف.

الطبرؼ ،دمحم بف جرير1387( .ىػ) .تاريخ الرسل كالممكؾ .ط .2بيركت :دار التراث.

الطحاكؼ ،أحمد بف دمحم1994( .ـ) .شرح مشكل اآلثار .تحقيق :د .شعيب األرناؤكط .ط .1بيركت :مؤسسة الرسالة.

عبد الغني األزدؼ ،عبد الغني بف سعيد2007( .ـ) .المؤتمف كالمختمف في أسماء نقمة الحديث كأسماء آبائيـ كأجدادىـ .تحقيق:
مثنى دمحم الشمرؼ ،قيس عبد إسماعيل التميمي .إشراؼ :بشار عكاد معركؼ .ط( .1د.ـ) :دار الغرب اإلسبلمي.

ابف عدؼ ،عبد هللا بف عدؼ1997( .ـ) .الكامل في ضعفاء الرجاؿ .تحقيق :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،عمي دمحم معكض .ط.1
لبناف :بيركت :الكتب العممية.

ابف عراؽ ،عمي بف دمحم1399( .ى ػ) .تنزيو الشريعة المرفكعة عف األخبار الشنيعة المكضكعة .تحقيق :عبد الكىاب عبد المطيف،
عبد هللا دمحم الصديق الغمارؼ .ط .1بيركت :دار الكتب العممية.

العراقي ،زيف الديف عبد الرحيـ2005( .ـ) .المغني عف حمل األسفار في األسفار ،في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار (مطبكع
بيامش إحياء عمكـ الديف)( .د .ط) .لبناف :دار ابف حزـ.

ابف عساكر ،عمي بف الحسف .)1995( .تاريخ دمشق .تحقيق :عمرك بف غرامة العمركؼ .ط .1بيركت :دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع.

عمي بادحدح ،عمي بف عمر1994( .ـ) .المدخل إلى شرح السنة لئلماـ البغكؼ .ط .1جدة :دار األندلس الخضراء لمنشر
كالتكزيع.

عمي القارؼ ،عمي بف (سمطاف) دمحم2002( .ـ) .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ط .1لبناف :بيركت :دار الفكر.

ابف العماد الحنبمي ،عبد الحي بف أحمد1986( .ـ) .شذرات الذىب في أخبار مف ذىب .تحقيق :محمكد األرناؤكط .ط .1دمشق:
دار ابف كثير.

العمرؼ ،أكرـ ضياء( .د.ت) .بحكث في تاريخ السنة المشرفة .ط .5المدينة المنكرة :مكتبة العمكـ كالحكـ.

أبك غدة ،عبد الفتاح1990( .ـ) .أربع رسائل في عمكـ الحديث .ط .5اعتنى بيا :عبد الفتاح أبك غدة .حمب :باب الحديد :مكتب
المطبكعات اإلسبلمية :مكتبة النيضة.

الفاكيي ،دمحم بف إسحاؽ1998( .ـ) .أخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو .ط .3تحقيق :عبد الممؾ عبد هللا دىيش .بيركت :دار خضر.

الفتَِّني ،دمحم طاىر1343( .ق) .تذكرة المكضكعات .ط( .1د .ـ) :إدارة الطباعة المنيرية.
َ

طُم ْكَب َغا2011( .ـ) .الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة .تحقيق :شادؼ بف دمحم بف سالـ آؿ نعماف .ط.1
طُم ْكَب َغا ،قاسـ بف ُق ْ
ابف ُق ْ
اليمف :صنعاء :مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية كتحقيق التراث كالترجمة.
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ابف قيـ الجكزية ،دمحم بف أبي بكر1978( .ـ) .شفاء العميل في مسائل القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميل( .د .ط) .لبناف :دار
المعرفة ،بيركت.

الكتاني ،دمحم بف أبي الفيض( .د .ت) .نظـ المتناثر مف الحديث المتكاتر .تحقيق :شرؼ حجازؼ .ط .2مصر :دار الكتب السمفية.

ابف كثير ،أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير1419( .ىػ) .تفسير القرآف العظيـ ،المشيكر بػ :تفسير ابف كثير .تحقيق :دمحم
حسيف شمس الديف .ط .1بيركت :دار الكتب العممية ،منشكرات دمحم عمي بيضكف.

كحالة ،عمر بف رضا( .د .ت) .مُعجَـ المؤلفيف( .د .ط) .بيركت :مكتبة المثنى ،بيركت :دار إحياء التراث العربي.
مسمـ ،مسمـ بف الحجاج2005( .ـ) .المسند الصحيح المختصر بنقل العدؿ عف العدؿ عف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ،
المشيكر بػ :صحيح مسمـ .تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي .ط .1بيركت :دار إحياء التراث العربي.

ابف معيف ،يحيى بف معيف1979( .ـ) .تاريخ ابف معيف (ركاية الدكرؼ) .تحقيق :أحمد دمحم نكر سيف .ط .1مكة المكرمة :مركز
البحث العممي كاحياء التراث اإلسبلمي.

مغمطاؼ ،مغمطاؼ بف قميج2001( .ـ) .إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .تحقيق :أبك عبد الرحمف عادؿ بف دمحم ،أبك دمحم
أسامة بف إبراىيـ .ط .1القاىرة :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر.

ابف المقرغ ،دمحم بف إبراىيـ 1998( .ـ) .المعجـ .تحقيق :أبي عبد الحمف عادؿ بف سعد .ط .1الرياض :شركة الرياض لمنشر
كالتكزيع :مكتبة الرشد.

الحافع ال ّذىبي عمى مستدرؾ أبي عبد ِ
ابف الممقف ،عمر بف عمي1411( .ىػ) .مختصر استدراؾ ِ
هللا الحَاكـ (مختصر تمخيص
ُ َ
َ
ُ
العزيز آؿ حميَّد .ط .1المممكة العربية
بد
ع
بف
هللا
بد
ع
بف
عد
س
اف،
يد
المح
حمد
الذىبي) .تحقيق َكدراسةَ :عبد هللا بف
ََ
َ
َ
َ
َ
السعكدية :الرياض :دار الع ِ
اص َمة.
َُ َ

المناكؼ ،زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف1988( .ـ) .التيسير بشرح الجامع الصغير .ط .3الرياض :مكتبة
اإلماـ الشافعي.

المنذرؼ ،عبد العظيـ بف عبد القكؼ1417( .ى ػ) .الترغيب كالترىيب .تحقيق :إبراىيـ شمس الديف .ط .1بيركت :دار الكتب
العممية.

ابف ناصر الديف ،دمحم بف عبد هللا1993( .ـ) .تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ .تحقيق :دمحم نعيـ
العرقسكسي .ط .1بيركت :مؤسسة الرسالة.

النسائي ،أحمد بف شعيب2001( .ـ) .السنف الكبرػ .تحقيق :حسف عبد المنعـ شمبي .ط .1بيركت :مؤسسة الرسالة.

أبك نعيـ األصبياني ،أحمد بف عبد هللا1974( .ـ) .حمية األكلياء كطبقات األصفياء.

(د .ط) .مصر :السعادة ،بجكار محافظة

مصر.

أبك نعيـ األصبياني ،أحمد بف عبد هللا1997( .ـ) .فضائل الخمفاء األربعة كغيرىـ .تحقيق :صالح بف دمحم العقيل .ط .1المدينة
المنكرة :دار البخارؼ لمنشر كالتكزيع.

ابف نقطة ،دمحم بف عبد الغني1410( .ق) .إكماؿ اإلكماؿ .تحقيق :عبد القيكـ عبد رب النبي .ط .1مكة المكرمة :جامعة أـ
القرػ.

الييثمي ،عمي بف أبي بكر1994( .ـ) .مجمع الزكائد كمنبع الفكائد .تحقيق :حساـ الديف القدسي( .د .ط) .القاىرة :مكتبة القدسي.

ابف أبي يعمى ،دمحم بف دمحم( .د.ت) .طبقات الحنابمة .تحقيق :دمحم حامد الفقي( .د .ط) .بيركت :دار المعرفة.
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