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أثز وضتخزج أبي عواٌة يف دفع االٌتقاد عَ صخيح وضمي:

وصن وا يف رواية أصن وَ االٌقطاع
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ويضـزة بٍت صعيديـَ*
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تاريخ وصول البحث2112/1/2 :م

ومخص

يتناكؿ البحث أثػ مسػتر ج أبػ وكانػ فػ ففػا اتنتدػافات الػكا فة وألػا ادسػانيف مػف حيػث ك ػؿ مػا فػ

كايػػات

ػػحيل مس ػألـ مػػف اتندطػػاع .كمػػف المو ػ كؼ ف ػ وألػػـ الحػػفيثد فػػعف السػػنف ىػػك ون ػ ميػػـ ت يم ػػف
آر د أت كىػك المػتف؛ كذلػؾ دف السػنف ىػك السألسػأل التػ تػ بط بػيف كاة الحػفيث كال سػكؿ

إن ا ه بجانب ون

 .كونػػفما ي ػػكف ف ػ إحػػفل السلسػػؿ إص ػ اؿد فػػعف
اتنتدافات كا فة وألا ادسػانيف فػ

ػػح الحػػفيث سػػت كف بالت يػػف مك ػػا تسػػاؤؿ .حيػػث إف

ػحيل مسػألـ مػف بوػض الندػاف مػف المتدػفميفد مػنيـ :الػفا ططن كابػف ومػا
ػوؼ كايػات

الصييف كأبك وأل الغسان كابف الدطاف كغيػ ىـ .كتوػف ىػذه اتنتدػافات وػف وألػ تدت ػ

ػحيل

مسألـ بكجكف ال كايات المندطو فيو .لذلؾ ز ىذا البحػث وألػا تحأليػؿ ادحافيػث المنتدػفة المكجػكفة الػكا فة بوألػ

اتندطاع .كغي ذلؾد فعف ىذا البحث يو ض أث مستر ج أب وكان ف ففا تألؾ اتنتدػافات مػف رػلؿ ك ػؿ
مػػا ف ػ

كاي ػ أ ػػؿ مػػف اتندطػػاع .كطػػف تػػـ التك ػػؿ إلػػا نتيج ػ أف مسػػتر ج أب ػ وكان ػ يػػؤث ف ػ ك ػػؿ كاي ػ

اتندطاع ونف

حيل اإلماـ مسألـ مف رلؿ ط ؽ إسناف أر ل كالت تجتما ف أحافيثو.

الكممات المفتاحية :مستر ج أب وكان د اتنتدافاتد كاي اتندطاعد

حيل مسألـد كاي مك كل .

The effect of the Mustakhraj of Abu Awanah in
narrations in answering the criticism on chain of narrators in
term of connecting the interrupted narrations in Sahih Muslim
Abstract
This study deals with the effect of ‘Mustakhraj Abi ᶜAwanah’ in answering the
criticsm related on chain of narratos in term ofconnecting the interrupted narrations in
‘Sahih Muslim’. In hadith study, the chain of narrators (Sanad) is an important and
undeniable element along with other element, which is the matn. It is because, sanad is
the chain that connects the narrators of the Hadith and the Prophet (peace and blessings of
Allah be upon him). When one of the chains is problematic, the validity of the Hadith will
certainly be questioned. There are criticisms from some applicants against the chain of
narrators in ‘SahihMuslim’such ad-Daraqutni, Ibn Umar as-Shahid, Abu Ali al-Ghassani,
Ibn al-Qattan and others. These criticisms are considered to effect the validity of ‘Sahih
Muslim’ narrations by the existence of the interrupted chains of narrators. Therefore, this
study focused on analysing criticisms of interrupted narrations. In addition, this study
presents the effect of ‘Mustakhraj Abu ᶜAwanah’ in answering these criticisms by connecting
*

باحث .

** أستاذ مصا ؾد الجامو اد فني .
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’the interrupted chain of narrators. The collected study reach that ‘Mustakraj Abi ᶜAwanah
affects the connection of interrupted narrations in ‘Sahih Muslim’through the other
authenticity chains of narrators which are assembled in his collection.
;Keywords: Mustakhraj Abu ᶜAwanah; Criticism; Interrupted narration; Sahih Muslim
Connected narration.

املقدوة.

الحمف هلل كال لة كالسلـ وألا سكؿ اهلل كوألا آلو ك حبو كمف كاتهد أما بوف:

تظيػ أىميػ الونايػ بوألػػـ الحػػفيث بكجػػكف م ػػنثات أتمػ الحػػفيث فػ تػػفكيف م كيػػاتيـ كأحػػافيثيـ وألػػا أ ػػناؼ صػػتا
كأنكاع ثي ة .كاإلماـ مسألـ  -حمو اهلل توالا -ىك أحف المحػفثيف الػذيف اىتمػكا بطألػب وألػـ الحػفيث كالونايػ بػود كيظيػ ذلػؾ
مف رلؿ تابو الذم يسما المسنف ال حيل المرت
مسألـ .كيوف
فعف

حيل مسألـ إ اف إلا

بندؿ الوفؿ وػف الوػفؿ إلػا سػكؿ اهلل  كالمصػيك ب ػحيل اإلمػاـ

حيل البرا م أ ل تابيف بوف تاب اهلل " الد آف ال يـ" .كوألا ال غـ مػف ذلػؾد

حيل مسألـ ت يسألـ مف تدييمات كانتدافات الوألماء المتدفميف وألا أسانيفه .كتوب ىذه اتنتدافات وػف أف ال كايػات فػ

حيل مسألـ ت تستكف ص كط الحفيث ال حيل؛ كذلػؾ أف كاياتػو تت ػمف ادسػانيف المندطوػ  .كيبػفك أف ىػذا ال ػلـ يصػي
إلػػا أف اإلمػػاـ مس ػألـ طػػف كل بوػػض ادحافيػػث

ػػحيحو .كبالتػػال د فػػعف ىػػذا الندػػف يم ػػف أف يػػؤث ف ػ

ػػويث ف ػ

ػػح

حيل مسألـ .فألذلؾد ت بف أف تثبت ك ػكؿ كاياتػو مػف رػلؿ تػب حػفيث أرػ لد كمنيػا مسػتر ج أبػ وكانػ  .كأبػك وكانػ

مػػف وألمػػاء الحػػفيث الػػذيف اجتيػػفكا فػ طألػػب الوألػػـد كجيػػكفه فػ وألػػـ الحػػفيث ثابت ػ ت مجػػاؿ لألصػػؾ فييػػا كتظيػ مػػف رػػلؿ
مسػػتر جو .كاسػػتنافا إلػػا إنتاجػػو الوألمػ فػ
مسألـ مف رلؿ ك ؿ ما ف

تابػػود كففت أف أكظػػؼ رفمتػػو لوألػػـ الحػػفيث ف ػ ففػػا اتنتدػػافات وػػف

ػػحيل

كاي اد ؿ مف اتندطاع.

وشكمة البخح.

يبيف ىذا البحث أث مسػتر ج أبػ وكانػ فػ ففػا اتنتدػافات وػف

ػحيل مسػألـ .كيسػوا ىػذا البحػث إلػا اإلجابػ

وف التساؤتت اآلتي :


ما اتنتدافات الكا فة وألا ادسانيف المندطو ؟ كمف انتدفىا؟



ما أث مستر ج أب وكان ف ففا تألؾ اتنتدافات؟



ما مفل ت ثي ىذه اتنتدافات وألا

ح

حيل مسألـ؟

أهداف البخح.

مف ادىفاؼ الت يسوا البحث إلا تحديديا ما ي ت :


-

تر يج اتنتدافات لأل كايات المندطو ف

حيل مسألـ ونف المتدفميف.

إب از أث مستر ج أب وكان ف ففا تألؾ اتنتدافات مف رلؿ تدفيـ ال كايات المك كل وألا ال كايات المندطو .

إثبات أف اتنتدافات المكجي لبوض ال كايات ف

حيل مسألـ ت تؤث ف

حتو.
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أهىية البخح.

تتمثؿ أىمي البحث ف النداط اآلتي :


-

يبحث ف أنكاع اتنتدافات وألا

حيل مسألـ مف حيث كطكع الرط أك الصؾ أك الوأل د كالت ت كف ف ادسانيف المندطو .

ال ف وألا اتنتدافات المكاجي باندطاع أسانيف كايات

أب وكان .

حيل مسألـ كبيػاف ال كايػات المك ػكل مػف رػلؿ مسػتر ج

الدراصات الضابقة.
اىتـ الباحثكف ف الف اس التحديدي لمستر ج أب وكان كمنيجو ف مؤلثاتػو وألػا كجػو الومػكـ إت أف الباحثػ لػـ تجػف

ف ػ حػػفكف وألميػػا كاطلويػػا – بحثػػا وألميػػا -تنػػاكؿ البحػػث حػػكؿ أث ػ مسػػتر جو وألػػا كجػػو الر ػػكص ف ػ ففػػا ادحافيػػث
المنتدفة باتندطاع ف

كايات

حيل مسألـ .ل ف ت غنا لألباحث وف ال جكع إلييا كاتسػتثافة منيػا أثنػاء إوػفاف ىػذا البحػثد

ىنالؾ مجمكو مف الف اسات الت تتحفث وف ط ايا ليا ولط بمك كع ف است مف أىميا فيما ي ت :

ُ)

ِ)

فكاتػػف المسػػتر جات مػػف رػػلؿ مسػػنف أب ػ وكان ػ د لألباحػػث نػػايؼ بػػف نا ػ المن ػػك د سػػال الماجسػػتي ف ػ جامو ػ

المفين الوالمي د ماليزياد واـ َُِْ .تناكؿ البحث فكاتف مسنف أب وكانػ فػ رفمتػو ل ػحيل مسػألـ .كطػف ذ ػ ت فيػو

فاتفة ك ؿ الموألداتد كى مف نكع المندطا .كل ف ىذه البحث ت يبيف أسباب اتندطاع ل كايات

مستر ج أب نويـ اد بيان وألا

حيل اإلماـ مسألـ بف الحجاج :ف اس ندفي تحأليألي د لألباحث أحمف حسػف حسػيف

الثاوك مد سال الف تك اه ف جامو الوألكـ اإلسلمي د ومافد اد ففد واـ َُِِـ .ت ألـ البحث وف منيج مسػتر ج
أبػ نوػػيـ وألػػا

ّ)

حيل مسألـ.

مسألـ .كل فد لـ تذ

ػػحيل مسػألـد كتػػفارؿ فيػػو مػػنيج أبػ نوػػيـ كتوامألػػو مػػا ادحافيػػث المدطكوػ التػ ك فت فػ
ىذه الف اسات فحكل اتنتدافات لأل كايات المندطو ف

حيل مسألـ ونف المتدفميف.

ػػحيل

اإلمػػاـ مسػألـ كمنيجػػو فػ توأليػػؿ ادسػػانيفد لألباحػػث حذيثػ صػ يؼ الرطيػػبد فػ مجأل ػ الجاموػ ح ػ اف  -أليػ اإللييػ -

صػػاتأل أك ف ػ د ت يػػاد المجألػػف ُٔد الوػػفف ِٔد يكليػػك  -فيسػػمب َُُِ ـ .كيتنػػاكؿ الباحػػث الف اس ػ التطبيدي ػ دسػػانيف
أك فىػػا مس ػألـ بوألأليػػا .كأتػػا الباحػػث بنمػػاذج ل كاي ػ مس ػألـ الت ػ فييػػا وأل ػ اتندطػػاعد ل ػػف لػػـ يػػذ
المك كل مف مسألـ أك مف غي ه.

فألذلؾد تناكؿ ىذا البحث اتنتدافات المكجي باتندطػاع كايػات

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

الباحػػث ال كايػػات

ػحيل مسػألـ مػف المتدػفميف كيبػيف أسػباب اندطاويػا .ثػـ

حدود البخح.

ز ىذا البحث وألا انتدافات ادتم مػف المتدػفميفد كتحػفف ىػذا البحػث باتنتدػافات مػف الوألمػاء الػذيف يويصػكف فػ الثتػ ة

ما بيف بوف الكفاة اإلماـ مسألـ كحتا زمػف مػف موا ػ ابػف ال ػلحد كمػنيـ :الػفا ططن كابػف ومػا الصػييف كأبػك وألػ الغسػان
كابف الدطاف كغي ىـ .باإل اف إلا ذلؾد يثبت ىذا البحث كاي ما يثيف الك ؿ ل كايات

حيل مسألـ المندطو .

وٍهج البخح.

اوتمفت الباحث ف ىذا البحث وألا المناىج اآلتي :



المنهج االستقرائي :كذلؾ بجما ال كايات المندطو ف

حيل مسألـ.

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

3

77

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 1, Art. 4

أثز وضتخزج أبي عواٌة يف دفع االٌتقاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المنننهج التحميمنني :كذلػػؾ بتحأليػػؿ اتنتدػػافات المكجػػكفة وألػػا ال كايػػات المندطو ػ ف ػ



المنننهج النق ن ي :كذلػػؾ بػػعب از كجػػكه الندػػف المكجيػ إلػػا ادحافيػػث المنتدػػفةد كمػػف ثػػـ مناطص ػ ىػػذه اتنتدػػافات كال ػ ف

ل كايات مك كل مف مستر ج أب وكان ؛ لففا تألؾ اتنتدافات.

ػػحيل اإلمػػاـ مس ػألـ كترػ يج نمػػاذج

وألييا بما يناسبيا.

خطة البخح.

جاء البحث ف مدفم كثلث مباحث كراتم :

المبحث األول :أحافيث مص كؾ ف ات اليا كازال أب وكان ىذا الصؾ مف رلؿ كايات ف مستر جو

المبحث الثاني :تدكي مستر ج أب وكان ل كايات اتندطاع بسبب الجيال كاإلبياـ ف السنف ف

حيل مسألـ.

المبحث الثالث :تدكي مستر ج أب وكان لأل كايات المندطو بسبب ك كفىا بزيافة اك مف كجو آر .

الخاتمة.

املبخح األوه:

أحاديح وشكوك يف اتصاهلا وإسالة أبي عواٌة هذا الشك وَ خاله روايات يف وضتخزجه.
مثال:

طػػاؿ مسػػألـ :حػػفثنا إسػػحاؽ بػػف من ػػك د حػػفثنا حبػػاف بػػف ىػػلؿد حػػفثنا أبػػافد حػػفثنا يحيػػاد أف زيػػفاد حفثػػو أف أبػػا
ً
ًِ ً
سلـد حفثو وف أب مالؾ ادصو م طاؿ :طاؿ سكؿ اهلل « :الطُّييكي ىص ٍ ً
يم ً
اف
افد ىك يس ٍػب ىح ى
ػاف ىكا ٍل ىح ٍم يػف لألػو تى ٍم ىػاي ا ٍلمي ىػز ى
ط ي ٍاإل ى
ً
ً
ً
ًِ ً
ات ك ٍادىٍ ً
آف
ضد ىكال ِ ػ ىػلةي ينػػكه د ىكال ِ ػ ىػفطى ي يب ٍ ىىػ ه
اءد ىكا ٍلديػ ٍ ي
ػاف ىكال ِ ػ ٍػب ي ػ ىػي ه
اهلل ىكا ٍل ىح ٍمػ يػف لألػػو تى ٍمػ ى ى ًف  -أ ٍىك تى ٍمػ ىػاي  -ىمػػا ىبػ ٍػي ىف ال ِسػ ىػم ىاك ى
ؾد ي ُّؿ الِن ً
اس ىي ٍغ يفك فىىبايًاه ىن ٍث ىسوي فى يم ٍوتًدييىا أ ٍىك يمكبًدييىا»(ُ).
ؾ أ ٍىك ىوألىٍي ى
يح ِج ه لى ى
(ِ)

كىذا سنف ظاى ه ال ح د ل ف انتدف الػفا ططن كتابوػو ابػف ومػا الصػييف

كابػف الدطػاف(ّ) أف كايػ مسػألـ السػابد

مندطو كسدط ف إسنافىا اك بيف أب سلـ كأب مالؾ ادصو م .فدف طاؿ الفا ططن " :إف مواكيػ بػف سػلـ يرػالؼ فيػو
يحيا بف أب

ثي د في كيو وف أريو زيف بف سلـ وف أب سلـ وف وبف ال حمف بف غنـ أف أبػا مالػؾ حػفثيـ بيػذا"(ْ).

كطػػاؿ ابػػف ومػػا الصػػييف" :كمواكيػ

ػػاف أوألػػـ ونػػفنا بحػػفيث أريػػو زيػػف بػػف سػػلـ مػػف يحيػػا"(ٓ) .باإل ػػاف إلػػا ذلػػؾد ىػػذا

الحفيث يح ـ وأليو باتندطاع لكجكف الفوكل ب ف أبا سلـ لـ يف ؾ أبػا مالػؾ ادصػو م كلػـ يسػما منػو .كالػفليؿ وألػا ذلػؾ
ما ذ

ابف حج " :أف أبا مالؾ تكف فػ رلفػ ومػ "(ٔ) .فػعذا ػاف ػذلؾد ف يػؼ تحتمػؿ كايػ مػف أبػ مالػؾ إذا كلػف

بوف كفاتو .كما ىذا اتنتدافد يثبت اتندطاع ف تألؾ ال كاي .
كلففا ىذه اتنتدافاتد فدف أتا أبك وكان بالد اتف مف مستر جو ما طاؿ:
ح يث األولى :حفثنا محمف بف وأل ابف أرت غزاؿ طاؿ :ثنا وثاف طاؿ :ثنا أباف حد كحفثنا ال غان طاؿ :ثنا مسألـ ابف
ثيػ د وػف زيػفد وػف أبػ سػلـد وػف أبػ مالػؾ ادصػو مد أف سػكؿ اهلل  طػاؿ:

إب اىيـ طاؿ :ثنا أباف طاؿ :ثنػا يحيػا بػف أبػ
«الطُّييكي ىص ٍ ً
يم ً
اف .)ٕ(»...
ط ي ٍاإل ى
ح يث الثاني :حفثنا محمف بف إسحاؽ ال غان د كيزيف بف وبف ال مف طات :ثنا ىصاـ بف وما طاؿ :ثنا محمف ابف صويب
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طاؿ :أرب ن مواكي بف ىس ِلوـد وف أريو زيػف بػف ىس ِػلوـ أنػو أربػ هد وػف أبػ ىس ِػلوـ الحبصػ د وػف وبػف الػ حمف ابػف ىغ ٍػنوـد أف أبػا
ً
ًِ ً
مالؾ ادصو م حفثود وف سكؿ اهلل  طاؿ« :إً ٍسىباغي ا ٍلك ي كًء ىص ٍ ً
يم ً
افد ىكالتِ ٍسبً ي
افد ىكا ٍل ىح ٍم يف لألو تى ٍم ىاي ا ٍلم ىيز ى
يل ىكالتِ ٍ بًيػ ي
ط ي ٍاإل ى
ي
ً
ً
ً
ات ك ٍادىٍ ً
ػؾد ي ػ ُّػؿ إً ٍن ىسػ و
ِ
ػاف
ػ
ي
أل
و
ىك
أ
ؾ
ػ
ل
ػ
ج
ح
اء
ػث
ػ
ص
آف
ػ
د
ل
ا
ك
د
اء
ػي
ػ
ب
ػ
ال
ك
د
ِ
ى ه ى ٍ ي ٍ ي ى ه ى ه ى ى ٍ ى ىٍ ى
ضد ىكال ِ ػ ىػلةي ينػػكه د ىكال ِ ػ ٍػكيـ يب ٍ ىىػ ه
ػاف ى ٍ ي
ىي ٍمػ ى ى ًف ال ِسػ ىػم ىك ى
ىباتًاه ىن ٍث ىسوي فى يم ٍوتًدييىا أ ٍىك يمكبًدييىا»(ٖ).
كتك يل إسناف ىذا الحفيث ما ي ت :
رجال إسنا صحيح مسمم:


إسحاؽ بف من ك  :كثدو إماـ مسألـ كالنسات د كطاؿ أبك حاتـ أنو

(ٗ)

فكؽ .



حباف بف ىلؿ :كثدو يحيا بف مويف كالت مذم كالنسات كحمف بف سوف(َُ).



أباف بف يزيف الوطا  :كثدو يحيا بف مويف كالنسات د كطاؿ أحمف بف حنبؿ إنو ثبت ف



يحيا بف أب



زيف بف ىس ِلوـ :كثدو أبك ز و كيودكب بف صيب كالنسات كالفا ططن (ُّ).
أبك ىس ِلوـد ممطك  :كثدو الوجأل كالفا ططن د كذ ه ابف حباف ف "الثدات"(ُْ).

ؿ المصايخ(ُُ).

ثي  :كثدو الوجألػ كذ ػ ه ابػف حبػاف فػ "الثدػات"د طػاؿ أحمػف بػف حنبػؿ :ىػك أثبػت النػاسد كطػاؿ ابػف

أب حاتـ :اإلماـ ت يحفث إت وف ثد (ُِ).




أبك مالؾ ادصو مد الحا ث بف الحا ث :لو
(ُٓ)

كأبك سلـ ادسكف

حب د كل وف النب د ك كل ونو وبف ال حمف بػف غػنـ ادصػو م

.

ورجال إسنا مستخرج أبي عوانة:
السنف ادكؿ:


محمف بف وأل ابف أرت غزاؿ :كثدو أبك ب

الرطيب(ُٔ).



وثاف بف مسألـ :كثدو الوجأل كيحيا بف مويف كأبك حاتـ كأبك أحمف بف وفم(ُٕ).



كال غان د محمف بف إسحاؽ :كثدو النسات كابف ر اش كالفا ططن د كذ ه ابف حباف ف "الثدات"د كطاؿ أبك حػاتـ:
إنو ثبت

فكؽ(ُٖ).



مسألـ بف إب اىيـ :كثدو يحيا بف مويف كالوجأل د كطاؿ أبك حاتـ :اف ت يحتج بود كطاؿ ف مك ا آر  :ثد



أباف وف يحيا بف أب

السنف الثان :


ثي وف زيف وف أب ىس ِلوـ وف أب مالؾ ادصو م.

فكؽ(ُٗ).

محمف بف إسحاؽ ال غان  :ما سبؽ.



كيزيف بف وبف ال مف :كثدو النسات كالفا ططن كابف أب حاتـ كأبك سويف بف يكنسد كذ ه ابف حباف ف "الثدات"(َِ).



ىصاـ بف وما  :كثدو يحيا بف مويف كالوجأل د كطاؿ الفا ططن كأبك حاتـ :إنو



محمف بف صويب :كثدو الوجأل




(ِِ)

فكؽ(ُِ).

كأبك أحمف بف وفمد كذ ه ابف حباف ف "الثدات"(ِّ).

مواكي بف ىس ِلوـ :كثدو أحمف بف حنبؿ كيحيا بف مويف كالنسات د كذ ه ابف حباف ف "الثدات"(ِْ).
زيف بف ىس ِلوـ وف أب ىس ِلوـ الحبص  :ما سبؽ(ِٓ).
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وبف ال حمف بف ىغ ٍنوـ :كثدو محمف بف سوف كالوجأل د كذ ه ابف حباف ف "الثدات"(ِٔ).
أبك مالؾ ادصو م :ما سبؽ(ِٕ).

ممػا ذ ػ سػػابداد يت ػػل أف أبػػا وكانػ طػف أتػػا بػ كايتيف مرتألثتػػيف موػػاد أم كايػ أبػ سػػلـ وػػف أبػ مالػػؾ مباصػ ة
كبكاسػػط وبػػف ال ػ حمف بػػف ىغػ ٍػنوـ .كلػػك نظ نػػا إلػػا ذلػػؾد مػػا كجػػفت الػػنص الػػذم يصػػي إلػػا أف ال كاي ػ مػػف ط يػػؽ مواكي ػ
ثي  .إ اف إلا أف جاؿ إسناف ل ال كايتيف ىػـ مػف الثدػاتد كبوػف الت ػف فػ

ت وؼ ال كاي مف ط يؽ يحيا بف أب

تب الت اجـ كالطبداتد كجفت أف إسناف ؿ اك مت ؿ .فألك اف ذلؾد فمف الم جل أف أبا سلـ طف سما الحفيث وألػا

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

ال حمف ك يؼ اف فالمتف

حيل ت مطوف فيو"(ِٖ) .كنظ ا إلا ذلؾد فيحتمؿ أف اإلماـ مسألـ ر ج كاي أب سػلـ مػف

أب مالؾ ادصو م فكف كاسط وبف ال حمف فغ

و تدفيـ اإلسناف الوال .

كولكة وألا ذلؾد كبالنسب إلا اتنتدػافات التػ تصػي إلػا أف أبػا سػلـ لػـ يػف ؾ أبػا مالػؾ ادصػو مد فيػك كىػـ مػف الناطػف

ف ػ اسػػـ أبػ مالػػؾ ادصػػو م .فػزوـ أف أبػػا مالػػؾ ىنػػا وػػب بػػف وا ػػـد كىػػك س ػ ف بم ػ (ِٗ) .كاد ػػل ىنػػاد أف أبػػا مالػػؾ
احب أب سلـ اسمو الحا ث بف الحػا ث ادصػو م .كيسػتفؿ وألػا ذلػؾ ب ػلـ المػزم ونػف ذ ػ ت جمػ

وػب بػف وا ػـ

ادصػو مد حيػػث طػػاؿ" :كال ػػحيل أنػو غيػ أبػ مالػػؾ ادصػػو م الػذم يػ كل ونػػو وبػػف الػ حمف بػػف غػػنـ ادصػػو م كالصػػاميكفد
فعف ذلؾ مو كؼ ب نيتود مرتألؼ ف اسمود كىذا مو كؼ باسمو كت تو ؼ لو نيػ "(َّ) .ككافدػو ابػف حجػ د حيػث طػاؿ" :أبػك

مالػػؾ ادصػػو م الػػذم كل ونػػو أبػػك سػػلـ ادسػػكف كصػػي بػػف حكصػػب كمػػف فػ طبدتيمػػا ىػػك الحػػا ث بػػف الحػػا ث ادصػػو مد
كت ر ت كفاتو .كأما أبك مالؾ ادصو م آر ىك وب بف وا ـد كمات ف رلف وم "(ُّ).

كبنػػاء وألػػا ىػػذه الملحظػ د ثبػػت أف كايػ أبػ سػػلـ وػػف أبػ مالػػؾ ادصػػو م مت ػأل  .كال كايػػات التػ أتػػا بيػػا أبػػك

وكان أزالت الصؾ باندطاع كاي مسألـ .كباإل اف إلا ذلؾد فال كاي ف مستر ج أب وكانػ طػف طػكت كايػ
لذلؾد ىذه اتنتدافات ت تؤث وألا

ح

حتو.

حيل مسألـد بؿ تزيف ف

ػحيل مسػألـ.

املبخح الجاٌي:

تقوية وضتخزج أبي عواٌة لزوايات االٌقطاع بضبب اجلهالة واإلبهاً يف الضٍد يف صخيح وضمي.
ُ) طاؿ مسألـ :كحفثت وف يحيا بف حسافد كيكنس ا ٍل يم ىؤِّف ًبد كغي ىماد طالكا :حفثنا وبف الكاحػف بػف زيػافد طػاؿ :حػفثن
ومػػا ة بػػف الدودػػاعد حػػفثنا أبػػك ز و ػ د طػػاؿ :سػػموت أبػػا ى ي ػ ةد يدػػكؿ « :ى ػػاف سػػك يؿ ً
اهلل  إً ىذا ىنيػػض ًمػػف الِ ٍ و ػ ً الثِانًي ػ ً
ى
ى ى ى
ى
ى ىي
ً
ً
اءةى بًػ ا ٍل ىح ٍم يف لًألِ ًو ى ِّ
ت»(ِّ).
يف ىكلى ٍـ ىي ٍس ي ٍ
ب ا ٍل ىوالىم ى
ٍ
استى ٍثتى ىل ا ٍلد ى ى

انتدػػف ابػػف الدطػػاف أف الحػػفيث لػػـ ي ػألو مس ػألـد فعنػػو أك ف الحػػفيث مندطوػػا(ّّ) .ككافدػػو ال صػػيف الوطػػا أف كاي ػ مس ػألـ

السػػابد طػػف كطػػا اإلبيػػاـ ف ػ أحػػف كاتيػػا؛ حيػػث إف صػػيخ مس ػألـ مػػبيـ كغي ػ مسػػما(ّْ) .فػػالمبيـ نػػكع مػػف أن ػكاع ادحافيػػث

المندطو د ما ذ

الحا ـ أف المندطا ىك ما اندطا منو اإلسناف فيو طبؿ الك كؿ إلا التابو

اك لـ يسما مف الػذم فكطػود

كالساطط بينيما غي مػذ ك د ت موينػا كت مبيمػا .كيطألػؽ وألػا إبيػاـ الػ اكم فػ السػنف ػ ف يدػاؿ" :وػف جػؿ" أك "وػف صػيخ"د
ك دكؿ ال اكم" :حفثت وف فلف" ك"أرب ت وف فلف" فيك كاف ذ

ال اكمد ل نو أبيمو ف صبو اتندطاع؛ لألتساكم ف جيال
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ال اكم وينان كحاتند فأليذا سم مندطوا(ّٓ).

كلك نظ نا إلا ىذاد فدف سدط اك ف إسناف ىذه ال كاي بيف مسألـ كبيف صيرود حيث إف اإلماـ مسألـ طف كلف ف سن
(ّٔ)

كأنػػو ػػاف

أ بػػا كمتتػػيف

ػػغي ا ونػػفما تػػكف يحيػػا بػػف حسػػاف ف ػ سػػن ثمػػاف أك تسػػا كمتتػػيفد كمػػات يػػكنس المػػؤفب

حكال سن سبا أك ثماف كمتتيف(ّٕ) .فل يم ف أف يحتمؿ الحفيث منيما ونػفما ػاف ومػ ه أطػؿ مػف رمػس سػنكاتد كىػذا

يثيػػف اتندطػػاع؛ كذلػػؾ دف حػػف الومػ الػػذم ي ػػل السػػماع منػػو ىػػك إذا بألػ ال ػػب رمػػس سػػنيفد كطبػػؿ الرمػػس ت ي ػػل
السماعد ما طاؿ الوألماء" :اوتبػ الجميػك المظنػ كىػ الرمػسد ف طامكىػا مدػاـ المتنػ كىػ التمييػز كاإلف اؾ"(ّٖ) .فػذلؾ

يؤ ف أف اإلماـ مسألـ طف كل وف يحيا بف حساف كيكنس المؤفب بكاسط اك آر .
طف أر ج أبك وكان الحفيث ما ف

حيل مسألـ بكجػو مك ػكؿ مػا طػاؿ :حػفثن أحمػف بػف سػيؿ ىػك ابػف مالػؾد

وف محمف بف سيؿ بف وس طاؿ :ثنا يحيا بف حسػافد طػاؿ :ثنػا وبػف الكاحػف بػف زيػافد وػف ومػا ة طػاؿ :ثنػا أبػك ز وػ د
ً ًً
طاؿ :ثنا أبك ى ي ةد « ى اف الِنبً ُّ  إً ىذا ىني ً
ت»(ّٗ).
استى ٍثتى ىل بًا ٍل ىح ٍم ًف لًألِ ًو ىكلى ٍـ ىي ٍس ي ٍ
ى ى
ض ف الِ ٍ ىو الثِانىي ٍ
ى
كتك يل إسناف ىذا الحفيث ما ي ت :
ورجال إسنا صحيح مسمم هم:


يحيا بف حساف :كثدو الصافو كأحمف بف حنبؿ كالوجأل كالنسات كأبك سويف بف يكنسد كذ ه ابف حباف ف "الثدات"(َْ).



كيكنس بف محمف ا ٍل يم ىؤِّف ًب :كثدو يحيا بف مويف كيودكب بػف صػيب د كذ ػ ه ابػف حبػاف فػ "الثدػات"د كطػاؿ أبػك حػاتـ:



وبف الكاحف بف زياف :كثدو يحيا بف مويف كمحمف بف سوف كأبك ز و كأبك حاتـ(ِْ).



وما ة بف الدوداع :كثدو يحيا بف مويف كالنسات د كذ ه ابف حباف ف "الثدات"د كطاؿ أبك حاتـ :إنو



أبك ز و  :كثدو يحيا بف مويفد كطاؿ ابف ر اش :إنو

إنو



فكؽ(ُْ).

أبك ى ي ة:

احب سكؿ اهلل .

ورجال إسنا مستخرج أبي عوانة هم:


فكؽ ثد (ْْ).

الل الحفيث(ّْ).

أحمف بف سيؿ ىك ابف مالؾ :طاؿ ابف أب حاتـ كىك

فكؽ(ْٓ) .ت جـ لو الذىب كلـ يذ



محمف بف سيؿ بف وس  :كثدو النسات كأبك أحمف بف وفم(ْٕ).



يحيا بف حساف وف وبف الكاحف بف زياف وف وما ة وف أب ز و وف أب ى ي ة.

فيو ج حا كت توفيل(ْٔ).

كمما سبؽد يظي أف أبا وكان أتا ب كايػ مك ػكل مػف ط يػؽ أحمػف بػف سػيؿد كمك ػا التدػاء كايػ أبػ وكانػ مػا
إسناف

احب اد ػؿ ىػك يحيػا بػف حسػاف .ك ػؿ جػاؿ إسػناف ال كايػات مػف الثدػات كال ػفكطيف .كباإل ػاف إلػا ذلػؾد ىػذه

ال كايػ ك ػأليا جمػػا مػػف أىػػؿ الوألػػـ فػ م ػػنثاتيـد مػػنيـ السػ اج الثدثػ مػػف ط يػػؽ محمػػف بػػف سػػيؿد كالطحػػاكم مػػف ط يػػؽ
حسيف بف ن

وف يحيػا بػف حسػافد كابػف حبػاف مػف ط يػؽ وبػف اهلل بػف محمػف ادزفم وػف محمػف بػف أسػألـ الطكسػ وػف

يػػكنس بػػف محمػػف وػػف وبػػف الكاحػػف بػػف زيػػافد كغي ػ ىـ(ْٖ) .فػػا تدا بػػذلؾ حػػفيث مس ػألـ ال ػػويؼ باتندطػػاع إلػػا الحسػػف لغي ػ ه
بحفيث أر جو أبك وكان كغي ه مك كت.
ِ)

طاؿ مسألـ :كحفثن غي كاحف مف أ حابناد طالكا :حفثنا إسماويؿ بف أب أكيسد حفثن أر د وف سأليماف كىك ابف بلؿد
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وف يحيا بف سيوفد وف أب ال جاؿ محمف بف وبف الػ حمفد أف أمػو ومػ ة بنػت وبػف الػ حمفد طالػت :سػموت واتصػ د تدػكؿ:
ً
ً و
ػكـ بًاٍلىبػ ً
ت ير ي ػ و
ىحػ يػف يى ىما ىي ٍستى ٍك ً ػػاي ٍاآل ىرػى ىكىي ٍسػػتىٍ ًفديوي ًفػ ىصػ ٍ وءد ىك يىػ ىػك ىيديػػك يؿ:
ىسػ ًػم ىا ى يسػػك يؿ اهلل  ى ػ ٍػك ى
ػابد ىوالىيػ أى ٍ ػ ىػكاتييي ىماد ىكًا ىذا أ ى
ػكؿ ً
اهلل  وألىٍي ًيماد فىدىا ىؿ« :أٍىيف اٍلمتىىلِّ وألىا ً
اهلل ىت أى ٍفو يؿد فى ىر ج سك يؿ ً
ك ً
ىم
اهللد ىفألىػوي أ ُّ
كؼ؟» طىػا ىؿ :أىىنػاد ىيػا ى يس ى
اهلل ىت ىي ٍث ىو يؿ اٍل ىم ٍو ي ى
ى
ىى ى ي
ى
ى ي
ى ى
ى
ً
ىح ِ
ب(ْٗ).
أ
ؾ
ل
ذ
ى ى ى
وفه أبك وأل الغسان ف "التنبيو وألا ادكىاـ الكاطو ف المسػنف ال ػحيل لمسػألـد ككافدػو ال صػيف الوطػا أنػو مػف
ٌ
ػمف ادحافيػث المدطكوػ (َٓ) .كىػذا الحػفيث أر جػو مسػألـ ب ػػيغ "حػفثن غيػ كاحػف مػف أ ػحابنا"

ػمف اإلبيػاـ فػ

أح ػػف كاتػػود حي ػػث إف صػػيخ مس ػػألـ م ػػبيـ غي ػ مسػػما م ػػا طػػاؿ اإلم ػػاـ الم ػػاز م :رػ ػ ج مسػػألـ ف ػػا ب ػػاب الج ػكاتل ح ػػفيثيف
مدطكويف :أحفىما :طكلو :حفثنا غي كاحف مػف أ ػحابنا  .)ُٓ("...ككافدػو ابػف حجػ أف كايػ مسػألـ فييػا إبيػاـ مػا طػاؿ:
"فوفه بو يـ ف المندطا كالتحديؽ أنو مت ؿ ف إسنافه مبيـ"(ِٓ).

كارتألػؼ ح ػػـ الدا ػ ويػػاض إذا طػػاؿ الػ اكم "حػػفثن غيػ كاحػػف" أك "حػػفثن الثدػ " أك "حػػفثن بوػػض أ ػػحابنا" فيػػك

ونػػفه مػػف غيػ المدطػػكع كت الم سػػؿ كت المو ػػؿ ونػػف أىػػؿ ىػػذا الثػػف بػػؿ ىػػك مػػف بػػاب ال كايػ وػػف المجيػػكؿ(ّٓ) .كلػػـ تتثػػؽ
الباحث ما ىذا ال أم؛ دف جمأل "حفثنا غي كاحف مف أ ػحابنا" لثػظ مػبيـد فألػذلؾ يػتـ ت ػنيثيا فػ المندطػاد مػا ذ ػ ابػف
ال لح أف المندطا منو اإلسناف الذم ذ

بوض كاتو بألثظ مبيـ نحػك جػؿ أك صػيخ أك غي ىمػا(ْٓ) .باإل ػاف إلػا أف أبػا

وم كالرطيب أ فا أف ال كاي مندطو (ٓٓ) .كوألؽ النككم وألا لـ الدا

وياض السابؽ فدػاؿ :كىػذا الػذم طالػو الدا ػ

ىك ال كابد ل ف يؼ ما اف فل يحتج بيذا المتف مف ىذه ال كاي لك لـ يثبت مف ط يؽ آر (ٔٓ).

كل ػػف طػػف ثبػػت مػػف ط يػػؽ آر ػ د فجػػاء أبػػك وكان ػ ب كاي ػ مت ػأل مػػف ثػػلث ط ػ ؽ مػػا طػػاؿ :حػػفثنا محمػػف بػػف يحيػػا
النيسابك مد كاسماويؿ بف إسحاؽ بف حماف بف زيفد كاب اىيـ بف الحسيف ال سات ىك ابف فيزيؿد طالكا :ثنا إسػماويؿ بػف أبػ

أكيسد طاؿ :حفثن أر د وف سأليمافد كىك ابف بلؿد وػف يحيػا بػف سػويفد وػف أبػ ال جػاؿ محمػف بػف وبػف الػ حمفد وػف
ػكـ بًاٍلىب ً
ت ير ي و
ػاب ىوالًىيػ و أى ٍ ىػكاتييىاد ىكًا ىذا
أمود ىو ٍم ىةى بنت وبف الػ حمف طالػت :سػموت واتصػ د تدػكؿ :ىس ًػم ىا ى يسػك يؿ الألِ ًػو  ى ٍػك ى
ىح يف يىما ىيستىك ً ا ٍاآل ىر كىيستى ًفديوي ًف ىص وءد ك يىك ىيديك يؿ :كالألِ ًو ىت أى ٍفو يؿ فى ىرػ ىج سػك يؿ الألِ ًػو  ىوألىٍي ًيمػاد فىدىػا ىؿ« :أ ٍىيػف ا ٍلمتىػ ىلِّ
ى ىي
ى
ى ى ٍٍ
ى ي
ى
أى ى ٍ ٍ ي
ى
ٍ ى ى
ىح ِ
ب(ٕٓ).
كؼ؟» طىا ىؿ :أىىنا ىيا ى يسك ىؿ الألِ ًود ىفألىوي أ ُّ
ىم ىذلً ى
ىوألىا الألِ ًو ىت ىي ٍث ىو يؿ ا ٍل ىم ٍو ي ى
ؾ أى
كتك يل إسناف ىذا الحفيث ما ي ت :
رجال إسنا صحيح مسمم:


غي كاحف مف أ حابنا :إسناف مجيكؿ.



إسماويؿ بف أب أكيس :طاؿ أحمف بف حنبؿ كيحيا بف مويف :ت ب س بود كطػاؿ يحيػا بػف موػيف فػ مك ػا آرػ
إنو فكؽ ويؼ الودؿد لػيس بػذاؾد يونػ أنػو ت يحسػف ا ٍل ىح ًػفيثد كطػاؿ أبػك حػاتـ :محألػو ال ػفؽد ك ػاف مغثػلد
ك وثو النسات (ٖٓ).



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




سأليماف كىك ابف بلؿ :كثدو يحيا بف مويف كيودكب بف صيب كالنسات كمحمف بف سويف(َٔ).

يحيا بف سيوف ادن ا م :كثدو محمف بف سويف كأحمف بف حنبؿ كيحيا بف مويف كأبك ز و كأبك حاتـ كالوجأل (ُٔ).
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أبك ال جاؿ محمف بف وبف ال حمف :كثدو محمف بف سويف كأبك فاكف كالنسات د كذ ه ابف حباف ف "الثدات"(ِٔ).
ىو ٍم ىةى بنت وبف ال حمف :كثديا يحيا بف مويف كالوجأل د كذ ىا ابف حباف ف "الثدات"(ّٔ).
واتص  :تزكجيا سكؿ الألِ ًو .

رجال اسنا مستخرج أبي عوانة:


محمف بف يحيا النيسابك م :كثدو أبك حاتـ كالنسات كأبك ب

(ْٔ)

الرطيب

.

(ٓٔ)

الرطيب :إنو اف والما متدنا فدييا

.



كاسماويؿ بف إسحاؽ بف حماف بف زيف :طاؿ أبك ب



كاب اىيـ بف الحسيف ال سات ىك ابف فيزيؿ :كثدو الحا ـد كطاؿ ابف ر اش:



إسماويؿ بف أب أكيسد وف أر د وف سأليمافد وف يحيا بف سػويفد وػف أبػ ال جػاؿ محمػف بػف وبػف الػ حمفد وػف

فكؽ الأليج (ٔٔ).

أمود وم ة بنت وبف ال حمفد وف واتص .
كالظاى ونف النظ ف ال كاي أنيا سػأليم بػل وألػ د ل ػف كونػف إموػاف النظػ فييػا نجػف أنيػا مندطوػ بسػبب كجػكف اإلبيػاـ
فييا .ل ف أبا وكان طف أك ف ىذه ال كاي بسنفه المت ؿ وف صيكرو مف ط ؽ محمػف بػف يحيػا النيسػابك م كاسػماويؿ بػف إسػحاؽ

كاب اىيـ بػف الحسػيف وػف إسػماويؿ بػف أبػ أكيػس .كمػف جانػب آرػ د كبوػف الف اسػ كجػفت أف إسػناف كايػ مسػتر ج أبػ وكانػ
السابد مت ؿد باإل اف إلا أف كاتيا مف الثدات كال فكطيف .كولكة وألا ذلؾد ك ػؿ جمػا مػف أىػؿ الحػفيث ىػذه ال كايػ
ب سػػانيفىـ المت ػػأل مػػنيـ البرػػا م كالبييد ػ (ٕٔ) .كط ػػا ل الدػػكؿ إف ال كاي ػ ت تػػؤث ف ػ
تدكت بال كايات المك كل
ّ)

ػػح

ػػحيل مسػػألـ؛ دنيػػا طػػف

ما ر جيا أبك وكان كغي ه.

طاؿ مسألـ :كحفثن بوض أ حابناد وف وم ك بف وكفد أرب نا رالػف بػف وبػف اهللد وػف ومػ ك بػف يحيػاد وػف محمػف
بمثػؿ

ابف وم كد وف سويف بف المسيبد وف موم بف أب موم أحػف بنػ وػفم بػف وػبد طػاؿ :طػاؿ سػكؿ اهلل  :فػذ
احتى ى فىيك ىر ً
اطئه»(ٖٔ).
حفيث سأليماف بف بلؿد وف يحيا .حفيث « :ىم ًف ٍ ى ي ى
انتدف أبك وأل الغسان كتابوو ال صيف الوطا أف ىذا الحفيث مف ادحافيث المدطكو (ٗٔ) .كىػذا الحػفيث طػف ر جػو
مسألـ ب يغ "كحفثن بوض أ حابنا"

مف اإلبياـ ف أحػف كاتػو بػيف إمػاـ مسػألـ كومػ ك بػف وػكف .كطػاؿ المػاز م ككافدػو

النككم أف ىذا حفيث مدطكع اإلسناف كىك أحػف اد بوػ وصػ حػفيثا التػ توػف أسػانيفىا فػ

ػحيل مسػألـ مدطكوػ (َٕ) .كمػا

ذلػػؾد ارتألػػؼ الدا ػ ويػػاض مػػا تدػػفـ ف ػ أف ىػػذا ت يسػػما مدطكوػػاد كانمػػا ىػػك مػػف كاي ػ المجيػػكؿ(ُٕ) .فجػػاء أم ابػػف
ال لح ما ذ

ف المثاؿ السابؽد أف ىذا

كك ؿ أبك وكان ىذه ال كاي

يغ كىك مف نكع المندطا.

ما أك فىا ف مستر جو مف ط يديفد فداؿ :حفثنا أبك فاكف السجزمد طثنا كىب ابف

بدي د ح كحفثنا أبك أمي د طثنا وم ك بف وكفد طات :ثنا رالػف بػف وبػف اهللد وػف ومػ ك بػف يحيػاد وػف محمػف بػف ومػ ك ابػف
وطاءد وف سويف بف المسيبد وف موم بف أب موم د أحف بن وفم بف وبد طػاؿ :طػاؿ سػكؿ اهلل  « :ىت ىي ٍحتى ً ػي إً ِت
ً
ىر ً
ت لً ىس ًو ًيف ٍب ًف ا ٍلم ىسي ً
اف ىي ٍحتى ً ي (ِٕ).
ِّب :فىًعِن ى
اطئه»د يط ٍأل ي
ؾ تى ٍحتى ي د طىا ىؿ :ىك ىم ٍو ىمه ى ى
ي
كتك يل إسناف ىذا الحفيث ما ي ت :

رجال إسنا صحيح مسمم:


بوض أ حابنا :إسناف مجيكؿ.
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وم ك بف وكف :كثدو الوجأل كأبك حاتـد كذ ه ابف حباف ف "الثدات" .كطاؿ أبك ز و  :طؿ مف أيت أثبت منو(ّٕ).



رالف بف وبف اهلل :كثدو أحمف بف حنبؿ كمحمف بف سوف كأبك ز و كأبك حاتـ كالت مذم كالنسات (ْٕ).



وم ك بف يحيا :كثدو أبك حاتـ كالنسات د كزاف أبك حاتـ :أنو



الل(ٕٓ).

محمف بف وم ك :كثدو أبك ز و كأبك حاتـ كالنسات كمحمف بف سوف(ٕٔ).



سويف بف المسيب :طاؿ محمف بف يحيا بف حباف :فديو الثدياءد كثدو أحمف بف حنبؿ كأبك ز و (ٕٕ).



موم بف أب موم  :لو

حب (ٖٕ).

رجال إسنا مستخرج أبي عوانة:





أبػػك فاكف السػػجزم :كطػػاؿ أىحمػػف بػػف محمػػف بػػف ياسػػيف الي ػ كم ف ػ تػػا يخ ى ػ اة :أبػػك فاكف السػػجزم ػػاف أحػػف حثػػاظ اإلسػػلـ
لحفيث سكؿ الألِو  كوٍألمو كوألألود كسنفهد ف أوألا ف ج النسؾ كالوثاؼ كال لح كالك عد مف ف ساف الحفيث(ٕٗ).
الرطيبد كذ ه ابف حباف ف "الثدات"(َٖ).

كىب بف بدي  :كثدو يحيا بف مويف كأبك ب
كأبك أمي ىوبف الألِو ٍبف يم ىح ِمف ٍبف رلف الكاسط  :ذ ه ابف حباف ف الثدات(ُٖ).
وم ك بف وكف وف رالف بف وبف اهلل وف وم ك بف يحيا وف محمف بف وم ك بف وطاء وف سويف بف المسيب وػف
موم بف أب موم .

كممػػا يلحػػظ ىنػػاد أف كاي ػ

ػػحيل مس ػألـ ىػػذه ي ػػل اتحتجػػاج بيػػا؛ دف لثظيػػا

ػػحيلد إت أنػػو طػػف كطػػا اندطػػاع ف ػ

إسنافىا بيف مسألـ كصيرو المبيـ كغي المسػما .كجػاء أبػك وكانػ ب كايػ المسػتر ج سػالم مػف تألػؾ الوألػ ب كايػ مػف سػماىـ مػف
الثدات كىما :أبك فاكف السجزم وف كىب بف بدي كأبك أمي  .باإل ػاف إلػا أف ال كايػ المندطوػ فػ المتابوػ كليسػت أ ػل مػف
أ ػػكلو مػػا ى ػ وافتػػود ب نػػو يػػك ف ال كاي ػ بادسػػانيف الندي ػ أكتد ثػػـ يتبويػػا بالموألأل ػ  .كوألػػا ىػػذا النحػػكد طػػف ذ ػ مس ػألـ كاي ػ
مك ػكل أكت مػف ط يػؽ وبػف اهلل بػف مسػألم وػػف سػأليماف بػف بػلؿ وػف يحيػا بػف سػػويف كط يػؽ سػويف بػف ومػ ك وػف حػاتـ بػػف
إسػماويؿ وػف محمػػف بػف وجػلف وػػف ومػ ك بػف وطػػاءد ػل الػ كايتيف وػف سػويف بػػف المسػيب(ِٖ)د ثػـ يتبويػػا بال كايػ المندطوػ

السابد  .كولكة وألا ذلؾد كافؽ بوض أ حاب ادحافيث بعر اج ال كايات المك كل كمنيـ أبك فاكف مػف ط يػؽ كىػب بػف بديػ
وف رالفد كالبييد مف ط يؽ أبػ الحسػف بػف وبػفاف وػف أحمػف بػف وبيػف وػف محمػف بػف ويسػا كط يػؽ أبػ وبػف اهلل وػف أبػ
ب

بف إسحاؽ وف محمف بف أيكبد ل ال كايتيف وف وم ك بػف وػكف وػف رالػف(ّٖ) .كلػذلؾ انتدػاف أبػ وألػ الغسػان كال صػيف

الوطا السابؽ ت تؤث وألا

ح

حيل مسألـ .كذلؾ لمػا أك فه مسػتر ج أبػ وكانػ ك تػب ادحافيػث ادرػ ل مػف المتابوػات

بالكجو المك كؿ الذم يزيؿ الطوف كيزيف مف

حتيا.
املبخح الجالح:

تقوية وضتخزج أبي عواٌة لمزوايات املٍقطعة بضبب يزد وَ وجه آخز بشيادة راو.
ُ) طاؿ مسألـ :كحفثنا وبف بف حميفد أرب نا وبيف اهلل بف مكسػاد حػفثنا إسػ اتيؿد وػف من ػك د وػف سػويف بػف جبيػ د وػف
اهلل ونيما-د طاؿ :ى ػاف مػا س ً ً
ػاتد فىدىػا ىؿ الِنبًػ ُّ ً ٍ « :
ابف وباس -
ػكؿ اهلل  ى يجػ هؿ فى ىكطى ى ػتٍوي ىناطىتيػوي فى ىم ى
اغسػأليكهي ىكىت تيدىِّ يبػكهي
ى ىىىي
ث ييألىِّب »(ْٖ).
ًط نيبا ىكىت تي ىغطُّكا ىك ٍجيىويد فىًعِنوي ييٍب ىو ي
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انتدف الحافظ أبػك الحسػف الػفا ططن ككافدػو البييدػ كال صػيف الوطػا أف كايػ مسػألـ ىػذه إسػنافىا

ػمف المندطػاد مػا

طاؿ الفا ططن " :كانما سموو من ك مػف الح ػـ كأر جػو البرػا م وػف طتيبػ وػف ج يػ وػف من ػك وػف الح ػـ وػف سػويفد

كىك ال كاب .كطيؿ :وف من ك وف سألم كت ي ل"(ٖٓ) .ف لـ الفا ططن السابؽ يصي إلا أف كاي مسألـ طف كطا اتندطاع

فييا بيف من ك كسويف .كطاؿ البييد بوف إر اجػو لسػياؽ الحػفيث :كاه مسػألـ فػ ال ػحيل وػف وبيػف اهلل بػف مكسػا ى ػذاد كىػك
كىـ مف بوض كاتو ف اإلسناف كالمتف جميوا كال حيل(ٖٔ).

كذىب أبك وكان فػ مسػتر جو إلػا أف ال كايػ مػف الكجػو الػذم أر جػو مسػألـ بعسػناف مك ػكؿ مػف ط يػؽ صػيباف كومػ ك
اآلت :

ابف أب طيس ى

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

اهلل بف الجيـد نا وم ك بف أب طيسد نا من ك د طات جميوا :وػف الح ػـ بػف وتيبػ د وػف سػويف بػف جبيػ د وػف ابػف وبػاس
ُّ
ً
ً
ً
طاؿ :يذ ً ػ لً س ً
ػكؿ الألِ ًػو  أ ِ
ٍسػويد ىكىت تى ىمسُّػكا لىػوي ًط نيبػاد
ى ىي
ىف ى يج نػل ىكطى ى ػتٍوي ىاحألىتيػوي ىك يى ىػك يم ٍحػ ً هـ فىدىػا ىؿ « :ى ثِّينػكهي فػ ثىٍكىبٍيػود ىكىت تي ىغطػكا ىأ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ُّ
ً
ً
و
ِّ
ػث
و
ب
ي
«
:
ػو
يث
ف
ح
ػ
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ػا
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م
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ؿ
ي
ي
«
:
ؿ
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أ
»
ب
أل
ي
ك
ى
ك
ام
ي
د
ل
ا
ث ىي ٍكىـ ٍ ى ى ى ي ى ي ى
يٍ ى ي
فىًعِنوي ييٍب ىو ي
ى
ٍ ى ى ي
ى ٍ ى ى ىى ى ي ى
ى ي ى ى ى ى ٍ ىٍ ي
ً
ام ً يم ٍح ً نما ييألىِّب »(ٕٖ).
ىي ٍكىـ ا ٍلدىي ى
كتك يل إسناف ىذا الحفيث ما ي ت :
ورجال إسنا صحيح مسمم هم:







وبف بف حميف :ذ ه ابف حباف ف "الثدات"(ٖٖ).

وبيف اهلل بف مكسا :كثدو يحيا بف مويف كأبك حاتـ(ٖٗ).

إس اتيؿ بف يكنس :كثدو يحيا بف مويف كالوجأل كأبك حاتـ(َٗ).

من ك ابف الموتم  :كثدو أبك حاتـ كالوجأل د كطاؿ يحيا بف مويف :إف من ك أثبت الناس(ُٗ).
سويف بف جبي  :كثدو الوجأل يحيا بف مويف كأبك ز و (ِٗ).

ابف وباس :لو

حب .

ورجال إسنا مستخرج أبي عوانة هم:





أحمف بف الث ؿ الوسدلن  :طاؿ ابف أب حاتـ تبنا ونود كأما ابف حزـ فداؿ :مجيكؿ(ّٗ).

آفـ بف أب إياس :كثدو أبك فاكف كيحيا بف مويف كأبك حاتـ(ْٗ).

صيباف ٍبف ىو ٍبف ال حمف النحكم :كثدو يحيا بف مويف ك محمف بف سوف كالوجأل كالنسات (ٓٗ).
كمكسا بف سدي (سثياف) :ذ ه ابف حباف ف "الثدات"(ٔٗ).



وبف اهلل بف الجيـ :ذ ه ابف حباف ف "الثدات"د كطاؿ أبك حاتـ كأبك ز و  :أيتو كلـ أ تب ونود كزاف أبك ز وػ أف



وم ك بف أب طيس ال ازم :ذ ه ابف حباف ف "الثدات"د كطاؿ أبك فاكف :ف حفيثو رطاءد كطػاؿ فػ مك ػا آرػ :

وبف اهلل بف الجيـ اف
(ٖٗ)

ت ب س بو




.

(ٗٗ)

من ك  :ما سبؽ

(ٕٗ)

فكطا

.

.

الح ـ بف وتيب  :كثدو يحيا بف مويف كأبك حاتـد كالنسات كالوجأل كزاف :ثبت(ََُ).
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سويف بف جبي وف ابف وباس :ما سبؽ.

ك ما يلحظ مما تدفـد فعنو يظي لنا إسداط الح ـ بيف من ك كسويف بف جبيػ  .ككجػو اتندطػاع فػ ىػذه ال كايػ طػف

و ؼ بكجكف كايات مػف كجػو آرػ بزيػافة واك مسػماد كت يم ػف الك ػكؿ إليػو إت بجمػا الطػ ؽد كطػف أثبػت النػككم أف جمػا
الط ػ ؽ ىػػك الداوػػفة ف ػ مو ف ػ الوأل ػ د مػػا طػػاؿ" :كالوأل ػ وبػػا ة وػػف سػػبب غػػامض طػػافح مػػا أف الظػػاى السػػلم منػػو. . .

كالط يػػؽ إلػػا مو فتػػو جمػػا ط ػ ؽ الحػػفيث كالنظ ػ ف ػ ارػػتلؼ كاتػػود ك ػػبطيـد كاتدػػانيـ"(َُُ) .كىػػذه ال كاي ػ مندطو ػ د طػػف

ك أليا أبك وكان مف ط يديف أم صيباف بف وبف ال حمف كوم ك بف أب طيس .كطف وألؽ أبك وكان أف كايتػو

ػحيح د مػا

طاؿ" :كحفيث وبيف اهلل وف إس اتيؿ وف من ك وػف سػويف بػف جبيػ أر جػو مسػألـ كغيػ هد كحػفيث من ػك وػف الح ػـ وػف
سويف لـ ير جكهد كىك ونفم إف صاء اهلل

ػحيل إف

حيلد زياف ما ألـ فيود كأحافيث مط لػـ ير جػو أي ػا ونػفمد كىػك

صاء اهلل"(َُِ) .كولكة وألا ذلؾد طف ر ج أبك وكان المتابوات مف ط يؽ وم ك بف فينا كأيكبد كأب بص د كمطػ كجوثػ

بف أب كحصي وف سويف بف جبي وف ابف وباس(َُّ) .كباإل اف إلا ذلؾد ىػذه ال كايػ ك ػأليا جمػا مػف وألمػاء الحػفيث

ب سػػانيفىـ المت ػأل مػػنيـ اإلمػػاـ أحمػػف مػػف ط يػػؽ صػػيباف وػػف من ػػك د كالبرػػا م كأبػػك فاكف كالنسػػات مػػف ط يػػؽ ج يػ وػػف

من ك د كغي ىـ(َُْ) .كما ذلؾد ىػذا اتنتدػاف ت ي ػ ب ػح

ػحيل مسػألـ؛ دف ال كايػ ليسػت فػ حػفيث اد ػؿد كانمػا

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

ِ) طاؿ مسألـ :كحفثنا محمف بف الولء اليمفان د حفثنا يحيا بف يوألا كىك ابػف الحػا ث المحػا ب د وػف ىغ ٍػي ىل يف كىػك ابػف
جاما المحا ً بً ُّ د وف وألدم بف م ثىوفد وف سأليماف بف ب ٍي ىفةىد وف أبيود طاؿ :جاء م ً
او يز بػف مالػؾ إلػا النبػ د فدػاؿ :ىيػا
يى
ىٍ
يى
ى
(َُٔ)
سك ىؿ ً
ب إًلىٍي ًو» . . .طىا ىؿ :فىى ىج ىميىا .
اهللد ى
طيِّ ٍ نً د فىدىا ىؿ « :ىكٍي ىح ى
استى ٍغًث ً اهللى ىكتي ٍ
ؾد ا ٍ ًج ٍا فى ٍ
ىي
وألؿ أبك وأل الجيان ىذه ال كاي بالمندطو د فدػف سػدط مػف إسػنافىا جػؿ بػيف يحيػا بػف يوألػا بػف الحػا ث المحػا ب

كغيلف بف جاما(َُٕ) .كتابوو ال صيف الوطا

(َُٖ)

كغ ٍي ىل يف(َُٗ).
يحيا بف يوألا ى

كالدا

الوياض كالنككم فداؿ :كال كاب زاف فػ اإلسػناف الػ اكم مػا بػيف

مد كمحمػف
فجاء أبك وكان بال كاي مك كل ما طاؿ :حفثنا الوباس بػف وبػف اهلل التٍِ طيًثػ ُّ د كوبػاس بػف محمػف ال ُّػفكً ُّ
بف الحجاج الم كزمد طالكا :ثنا يحيا بف يوألا بػف الحػا ث ا ٍل يم ىحػا ً بً ُّ د طثنػا أبػ د طثنػا ىغ ٍػي ىل يف
ابف مسألـد كمحمف بف ن
ابف جاما ا ٍلمحا ً بً ُّ د وف وألدم بف م ثىوفد وف سأليماف بف ب ٍي ىفةىد وف أبيو ب ٍي ىفةى طاؿ :جاء م ً
او يز بف مالؾ إلا النب د
يى
ىٍ
يى
يى
ى
ً و
ؾ ا ًجا فىاستى ٍغًث ً الألِو كتي ٍ ً
ػكؿ
فداؿ :ىيا ى يسك ىؿ الألِ ًو ى
ػاؿ :ىيػا ى يس ى
ػاءد فىدى ى
طيِّ ٍ نً د طىا ىؿ « :ىكٍي ىح ى ٍ ٍ ٍ
ب إًلىٍيو»د طىا ىؿ :فىى ىج ىا ىغ ٍي ى ىبويػف ثيػ ِـ ىج ى
ىى
طيِّ ٍ نً .)َُُ(...
الألِ ًو ى
كتك يل إسناف ىذا الحفيث ما ي ت :

رجال إسنا صحيح مسمم:




(ُُُ)

محمف بف الولء اليمفان  :كثدو النسات كذ ه ابف حباف ف "الثدات" .كطاؿ أبك حاتـ :إنو
يحيا بف يوألا كىك ابف الحا ث ا ٍل يم ىحا ً بً ُّ  :كثدو أبك حاتـد كذ ه ابف حباف ف "الثدات" .
ىغ ٍي ىل يف كىك ابف جاما ا ٍل يم ىحا ً بً ُّ  :كثدو يحيػا بػف موػيف كوألػ بػف المػفين كيودػكب بػف صػيب كأبػك فاكفد كذ ػ ه ابػف
حباف ف "الثدات"(ُُّ).
(ُُِ)

فكؽ

.

 77ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردٌية يف الدراصات اإلصالوية ،وج ( ،)11ع ( 1112 ،)1هً2021/

12

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss1/4

?? ????: ??? ?? ?? ????? ??? ?? ???????? The effect of the Mustakhraj of Abu Awanah in narrations in answering the criticism on chain of narrators in

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويضزة بٍت صعيديَ وعبد ربه أبو صعيميك




وألدم بف ىم ٍ ثىوف :طاؿ أبك حاتـ :إنو
سأليماف بف يب ى ٍي ىفةى :كثدو أحمف بف حنبؿ كيحيا بف مويف كأبك حاتـ كالوجأل

الل الحفيثد كثدو النسات د كذ ه ابف حباف ف "الثدات"(ُُْ).

حب .

(ُُٓ)

.



يب ى ٍي ىفةى ادىسألم ٌ  :لو



كمحمف بف مسألـ :كثدو النسات كابف أب حاتـد كذ ه ابف حباف ف "الثدات"(ُُٖ).

رجال إسنا مستخرج أبي عوانة:
 الوباس بف وبف اهلل التٍِ طيًث ُّ  :كثدو أبك الوباس الس اج كالفا ططن كأبك ب الرطيبد كذ ه ابف حباف ف "الثدات"(ُُٔ).
 كوباس بف محمف الفك م :طاؿ أب حاتـ :كىك ال فكؽد كثدو النسات (ُُٕ).


كمحمػػف ب ػف ن ػ بػػف الحجػػاج الم ػ كزم :طػػاؿ أبػػك ب ػ ال ػػي ف  :ل ػػاف مػػف أفدػػو النػػاس .طػػاؿ وبػػف اهلل بػػف محمػػف



يحيا بف يوألا بف الحا ث ا ٍل يم ىحا ً بً ُّ  :ما سبؽ.
ىي ٍوألىا ٍبف الحا ث ا ٍل يم ىحا ً بً ُّ  :كثدو يحيا بف موػيف كوألػ بػف المػفين كيودػكب بػف صػيب كالنسػات د كذ ػ ه ابػف حبػاف



ىغ ٍي ىل يف بف جاما ا ٍل يم ىحا ً بً ُّ وف وألدم بف ىم ٍ ثىوف وف سأليماف بف يب ى ٍي ىفةى وف أبيو يب ى ٍي ىفةى.
ك ما يلحظ فيما تدفـد يظي لنػا أف ال كايػ إسػنافىا ػحيلد إت أنػو طػف كطػا فييػا اك مندطػا مػا انتدػف أبػك وألػ

(ُُٗ)

اإلسث ايين  :إنو إماما



.

ف "الثدات"(َُِ).

الوياض كالنككم .كمفا الرلؼ ف ىذه ال كاي ىك غيلف بف جاما .فجاء أبك وكان
الجيان كال صيف الوطا كالدا
بالكجو المك كؿ مف ط يؽ الوباس بف وبف اهلل التٍِ طيًث ُّ كوباس بف محمف ُّ
ابف
م كمحمف بف مسألـ كمحمف بف ن
الفكً ُّ
الحجاج الم كزم .كأثبت أبك وكان ف ال كاي أف يحيا بف يوألػا يػ كم وػف أبيػو وػف غػيلف .ككافدػو النسػات كالطحػاكم
كالطب ان ػ كالػػفا ططن كالبييد ػ وألػػا الط يػػؽ بكاسػػط يوألػػا بػػيف ابنػػو يحيػػا بػػف يوألػػا كغػػيلف بػػف جػػاما(ُُِ) .كلػػذلؾد
فا تدا ال وؼ ف ىذه ال كاي المندطو إلا الحسف لغي ه مف رلؿ ط يؽ مك كؿ.

اخلامتة.

ف ىذه المناسب يكف الباحث أف يك ف أىـ النتاتج الت تك ؿ إلييا مف رلؿ ىذه الف اس  .كى

ُ -إ ف ال كايات الت أتا بيا أبك وكان ف مستر جو تؤث ف إزال الصؾ وف اتندطاع ف

اآلت :

كايات مسألـ.

ِ -إف مستر ج أب وكان طف طكل ال كايات الت انتدفت باتندطاع؛ بسبب الجيال كاإلبياـ ف السنف ونف

حيل مسألـ.

ّ -أث مستر ج أب وكانػ الكا ػل بعتيانػو بال كايػات المك ػكل ؛ لتدكيػ ال كايػات المندطوػ بسػبب يػ ف مػف كجػو آرػ
بزيافة اك.

ْ -إف اتنتدافات مف النداف ت تؤث فػ

ػح

ػحيل مسػألـد كت تدػفح ب كايػات مسػألـ لاحافيػث المندطوػ ؛ دف طػف ذ ػ

بو يا ف المتابوات ت ف اد كؿ .باإل اف إلا أف أبا وكان طف أتا بال كايات المك كل ؛ لتدكي ال كايات المندطو .
اهلواوش.
(ُ) مسألـ بف الحجاج (ت ُِٔىػٖٕٓ/ـ)د صحيح مسممد تاب الطيا ةد باب ف ؿ الك كءد تحديؽ :محمف فؤاف وبف الباط د بي كتد
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أثز وضتخزج أبي عواٌة يف دفع االٌتقاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فا إحياء الت اث الو ب د (ف.ت)د جُد صَِّد طـ الحفيث ِِّ.
(ِ) ابف وما الصييفد محمف بف أب الحسيف (ت ُّٕىػ)د عمل األحا يث في كتب الصحيح المسمم بن الحجاجد تحديؽ :وأل
ابف حسف الحألب د ال ياضد فا اليج ة لألنص كالتكزياد (ف.ت)د صْٓ.

(ّ) ابف الدطافد وأل

بف محمف (ت ِٖٔىػَُِّ/ـ)د بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكامد تحديؽ :الحسيف آيت سويفد

(ْ) الفا ططن د وأل

بف وم (ت ّٖٓىػٗٗٓ/ـ)د اإللزامات والتتبعد التحديؽ :مدبؿ بف ىافم الكفاو د بي كتد فا ال تب

ال ياضد فا طيب د ُٕٗٗـد (طُ)د جِد صّٕٔ.ّٕٕ-

الوألمي د ُٖٓٗـد (طِ)د صَُٔ.

(ٓ) ابف وما الصييفد عمل األحا يث في كتب الصحيح المسمم بن الحجاجد جُد صْٕ.

(ٔ) ابف حج د أحمف بف وأل (ت ِٖٓىػُْْٖ/ـ)د تهذيب التهذيبد الينفد مطبو فات ة الموا ؼ النظامي د ُِّٔىػد (طُ)د
جُِد صُِٖ.

(ٕ) أبك وكان د يودكب بف إسحاؽ (ت ُّٔىػِٖٗ/ـ)د مستخرج أبي عوانةد تاب الطيا ةد الت غيب ف الك كء كثكاب إسباغود
كثكاب مف يدكؿ بوف ف اغو مف ك كءه :أصيف أف ت إلو إت اهلل كأف محمفا وبفه ك سكلود كبياف ثكابود تحديؽ :أيمف بف وا ؼ

الفمصد د بي كتد فا المو ف د ُٖٗٗـد (طُ)د جُد صُٖٗد طـ الحفيث ََٔ.

(ٖ) الم ف السابؽد طـ الحفيث َُٔ.

(ٗ) المزمد يكسؼ بف وبف ال حمف (ت ِْٕىػُُّْ/ـ)د تهذيب الكمال في أسماء الرجالد تحديؽ :بصا وكاف مو كؼد بي كتد
مؤسس ال سال د َُٖٗـد (طُ)د جِد صْٕٔ.

(َُ) المص ر السابقد جّد صَّّ.
(ُُ) المص ر السابقد جِد صِٓ.

(ُِ) المص ر السابقد جُّد صَٖٓ.َٓٗ-
(ُّ) المص ر السابقد جَُد صٖٕ.

(ُْ) المص ر السابقد جِٖد صْٕٖ .كمحمف بف حباف (ت ّْٓىػٗٔٓ/ـ)د الثقاتد فات ة الموا ؼ الوثماني بحيف آباف الف ف
الينفد ُّٕٗـد (طُ) جٓد صَْٔ.

(ُٓ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جّْد صِْٓ.ِْٔ-
(ُٔ) الذىب د محمف بف أحمف (ت ْٖٕىػُّْٕ/ـ)د تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمد تحديؽ :بصا وكاف مو كؼد فا
الغ ب اإلسلم د ََِّـد (طُ)د جٔد صُْٖ.

(ُٕ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جَِد صُْٔ.ُّٕ-
(ُٖ) المص ر السابقد جِْد صّٖٗ.
(ُٗ) المص ر السابقد جِٕد صُْٗ.

(َِ) المص ر السابقد جِّد صِّٔ.ِّٕ-
(ُِ) المص ر السابقد جَّد صِْٕ.ِْٖ-

(ِِ) الوجأل د أحمف بف وبف اهلل (ت ُِٔىػٖٕٓ/ـ)د تاريخ الثقاتد فا البازد ُْٖٗـد (طُ)د جُد صَْٓ.
(ِّ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جِٓد صّْٕ.

(ِْ) المص ر السابقد جِٖد صُٖٔ .كابف حبافد الثقاتد جٕد صْٗٔ.
(ِٓ) ينظ  :إلا صٖ.
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(ِٔ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جُٕد صَّْ.ِّْ-
(ِٕ) ينظ  :إلا صٖ.

(ِٖ) النككمد يحيا بف ص ؼ (ت ٕٔٔىػُِٕٖ/ـ)د المنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاجد بي كتد فا إحياء الت اث الو ب د
ُِّٗـد (طِ)د جّ صََُ.

(ِٗ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جِْد صُٕٕ.
(َّ) المص ر السابق.

(ُّ) المص ر السابقد جُِد صُِٖ.ُِٗ-
(ِّ) مسألـد صحيح مسممد تاب المساجف كمكا ا ال لةد باب ما يداؿ بيف ت بي ة اإلح اـ كالد اءة (باب إذا نيض مف ال و
الثاني )د جُد صُْٗد طـ الحفيث (ُْٖ) .ٓٗٗ-

(ّّ) ابف الدطافد بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكامد جِد صُٓٗ.ُٗٔ-
(ّْ) ال صيف الوطا د يحيا بف وأل

(ت ِٔٔىػُِْٔ/ـ)د غرر الفوائ المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسمم من

األحا يث المقطوعةد التحديؽ :محمف ر صاف د المفين المنك ةد م تب الوألكـ كالح ـد ُُْٕىػد (طُ)د جُد صُّٕ.

(ّٓ) الحا ـد محمف بف وبف اهلل (ت َْٓ ىػ)د معرفة عموم الح يثد تحديؽ :السيف موظـ حسيفد بي كتد فا ال تب الوألمي د
ُٕٕٗـد (طِ)د جُد صِٖ .كابف ال لحد وثماف بف وبف ال حمف (ت ّْٔىػُِْٓ/ـ)د مق مة ابن الصالحد تحديؽ:
نك الفيف وت د سك ياد فا الث د ُٖٔٗـد جُد صٕٓ.

(ّٔ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جِٕد صَٕٓ.
(ّٕ) المص ر السابقد جُّد صِٗٔ .كج ِّد صّْٓ.

(ّٖ) السراكمد محمف بف وبف ال حمفد (ت َِٗ ىػ)د فتح المغيث بشرح الفية الح يث لمعراقيد تحديؽ :وأل
م

د م تب السن د ََِّـد (طُ)د جِد صُْٗ.

حسيف وأل د

(ّٗ) أبك وكان د مستخرج أبي عوانةد أبكاب ال ألكات كما فيياد باب ما يداؿ ف الس ت لت بي ة اتفتتاح كالد اءة كالفليؿ وألا أف

جميا ما بيف ف ىذا الباب مف الدكؿ وألا اإلباح ك ذلؾ اتستواذةد كأف ىذه الس ت ف ال و ادكلا فكف سات ىاد جُد

صَّْد طـ الحفيث َُُٔ.

(َْ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جُّد صِٖٔ.ِٔٗ-
(ُْ) المص ر السابقد جِّد صّْٓ.
(ِْ) المص ر السابقد جُٖد صّْٓ.
(ّْ) المص ر السابقد جُِد صِّٔ.
(ْْ) المص ر السابقد جّّد صِّْ.
(ْٓ) ابف أب حاتـد وبف ال حمف بف محمف (ت ِّٕىػّٖٗ/ـ)د الجرح والتع يلد الينفد طبو مجألس فات ة الموا ؼ الوثماني د
ُِٓٗـد (طُ)د جِد صْٓ.

(ْٔ) الذىب د تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمد جٔد صُٖٖ.
(ْٕ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جِٓد صِّٕ.

(ْٖ) الس اج الثدث د محمف بف إسحاؽ (ت ُّّقِٗٓ /ـ)د ح يث السراجد تحديؽ :أبك وبف اهلل حسيف بف و اص بف م افد

الثا كؽ الحفيث لألطباو كالنص د ََِْـد (طُ)د جِد صّّٖد طـ الحفيث ُٖٓٓ .كالطحاكمد أحمف بف محمف (ت

ُِّ قّّٗ /ـ)د شرح معاني اآلثارد تحديؽ :محمف زى م النجا كمحمف سيف جاف الحؽد والـ ال تبد ُْٗٗـد (طُ)د
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جُد صََِد طـ الحفيث ُُّٗ .كمحمف بف حباف (ت ّْٓىػٗٔٓ/ـ)د اإلحسان في تقريب صحيح ابن حباند تحديؽ:
صويب اد نؤكطد بي كتد مؤسس ال سال د ُٖٖٗـد (طُ)د جٓد صِّٔد طـ الحفيث ُّٔٗ.

(ْٗ) مسألـد صحيح مسممد تاب المساطاةد باب استحباب الك ا مف الفيفد جّد صُُُٗد طـ الحفيث (ُٗ) .ُٕٓٓ -
(َٓ) أبك وأل الغسان د الحسيف بف محمف (تكف ْٖٗ ىػ َُُٓ/ـ)د التنبيه عمى األوهام الواقعة في صحيح اإلمام مسممد
تحديؽ :محمف أبك الث ؿد الممأل

المغ يبي  :ك از ة ادكطاؼ كالصؤكف اإلسلمي د َََِـد (ف .ط) .د صُُّ .كال صيف

الوطا د غرر الفوائ المجموعةد جُد صُِٓ.

(ُٓ) الماز مد محمف بف وأل (ت ّٔٓىػُُُْ/ـ)د المعمم بفوائ مسممد تحديؽ :محمف الصاذل النيث د الفا التكنسي لألنص د
ُٖٖٗـد (طِ)د جِد صِٕٗ.

(ِٓ) ابف حج د أحمف بف وأل (ت ِٖٓىػُْْٖ/ـ)د فتح الباري شرح صحيح البخاريد بي كتد فا المو ف د ُّٕٗـد جٓد صَّٖ.
(ّٓ) أبك الث ؿد وياض بف مكسا (ت ْْٓ ىػُُْٗ/ـ)د إكمال المعمم بفوائ مسممد تحديؽ :يحيا إسماويؿد م
لألطباو كالنص كالتكزياد ُٖٗٗـد (طُ)د جٓد صِِِ.

د فا الكفاء

(ْٓ) ابف ال لحد مق مة ابن الصالحد جُد صٕٓ.
(ٓٓ) بف الفيف الوين د محمكف بف أحمف (ت ٖٓٓىػُُْٓ/ـ)د عم ة القاري شرح صحيح البخاريد بي كتد فا إحياء الت اث
الو ب د (ف.ت)د جُّد صِٖٓ.

(ٔٓ) النككمد المنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاجد جَُد صَِِ.
(ٕٓ) أبك وكان د مستخرج أبي عوانةد تاب البيكعد بياف اإلباح لمفيكف أف يستك ا
منود جّد صّّٕد طـ الحفيث ُِْٓ.

احب الماؿد كيس لو مما لو وأليود كيستميألو

(ٖٓ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جّد صُِٕ.ُِٖ-
(ٗٓ) المص ر السابقد جُٔد صْْٓ.

(َٔ) المص ر السابقد جُُد صّْٕ.ّٕٓ-
(ُٔ) المص ر السابقد جُّد صّٔٓ.
(ِٔ) المص ر السابقد جِٓد صَّٔ.
(ّٔ) المص ر السابقد جّٓد صِِْ.
(ْٔ) المص ر السابقد جِٔد صِٖٔ.
(ٓٔ) الذىب د محمف بف أحمف (ت ْٖٕىػُّْٕ/ـ)د سير أعالم النبالءد تحديؽ :مجمكو مف المحدديف بعص اؼ الصيخ صويب
اد ناؤكطد مؤسس ال سال د ُٖٓٗـد (ط ّ)د جُّد صُّْ.

(ٔٔ) المص ر السابقد جُّد صُٖٔ.
(ٕٔ) البرا مد محمف بف إسماويؿ (ت ِٔٓ ىػَٖٕ/ـ)د صحيح البخاريد تحديؽ :محمف زىي بف نا

النا

د فا طكؽ

النجاةد ُِِْقد (طُ)د جّد صُٕٖد طـ الحفيث َِٕٓ .كالبييد د أحمف بف الحسيف (ت ْٖٓىػَُٔٔ/ـ)د شعب
اإليماند تحديؽ :وبف الوأل وبف الحميف حامف كمرتا أحمف النفكمد الينفد م تب ال صف لألنص كالتكزيا بال ياض بالتواكف ما
الفا السألثي ببكمبامد ََِّـد (طُ)د جُّد صِٔٓد طـ الحفيث َُِٕٕ.

(ٖٔ) مسألـد صحيح مسممد تاب المساطاةد باب تح يـ اتحت ا ف ادكطاتد جّد صُِِٕد طـ الحفيث َُٓٔ.

(ٗٔ) أبك وأل الغسان د التنبيه عمى األوهام الواقعة في صحيح اإلمام مسممد صُُٓ .كال صيف الوطا د غرر الفوائ المجموعة
في بيان ما وقع في صحيح مسمم من األحا يث المقطوعةد جُد صُٔٓ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويضزة بٍت صعيديَ وعبد ربه أبو صعيميك
(َٕ) الماز مد المعمم بفوائ مسممد جِد صِّّ .كالنككمد المنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاجد جُُد صْْ.
(ُٕ) الدا

وياضد إكمال المعمم بفوائ مسممد جٓد صَُّ.

(ِٕ) أبك وكان د مستخرج أبي عوانةد تاب البيكعد باب الرب الناى وف اتحت ا كال اىي منو كالفليؿ وألا أنو ليس وألا الحتـد
جّد صَِْد طـ الحفيث.ْٖٓٓ :

(ّٕ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جِِد صُٕٗ.
(ْٕ) المص ر السابقد جٖد صَُِ.

(ٕٓ) المص ر السابقد جِِد صِٕٗ.

(ٕٔ) المص ر السابقد جِٔد صُُِ.ُِِ-
(ٕٕ) المص ر السابقد جُُد صُٕ.ْٕ-
(ٖٕ) المص ر السابقد جِٖد صُّْ.

(ٕٗ) الذىب د تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمد جٔد َٓٓ.
(َٖ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جُّد صُُٕ.
(ُٖ) ابف حبافد الثقاتد جٖد صّٖٔ.

(ِٖ) مسألـد صحيح مسممد تاب المساطاةد باب تح يـ اتحت ا ف ادكطاتد جّد صُِِٕد طـ الحفيث َُٓٔ ُِٗ(-كَُّ).
(ّٖ) أبك فاكفد سأليماف بف ادصوث (ت ِٕٓ ىػٖٖٗ/ـ)د سنن أبي او د تحديؽ :محمف محي
الم تب الو

الفيف وبف الحميفد بي كتد

ي د جّد صُِٕد طـ الحفيث ّْْٕ .كالبييد د أحمف بف الحسيف (ت ْٖٓىػَُٔٔ/ـ)د السنن الكبرىد

التحديؽ :محمف وبف الداف وطاد بي كتد فا ال تب الوألمي د ََِّـد (ط ّ)د جٔد صْٗد طـ الحفيث ُُُْٖ.

(ْٖ) مسألـد صحيح مسممد تاب الحجد باب ما يثوؿ بالمح ـ إذا ماتد جِد صٕٖٔد طـ الحفيث (َُّ) .َُِٔ-

(ٖٓ) الفا ططن د اإللزامات والتتبعد جُد صّّٖ .كال صيف الوطا د غرر الفوائ المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسمم
من األحا يث المقطوعةد جُد صَِٔ.

(ٖٔ) البييد د السنن الكبرىد جّد صُٓٓ.

(ٕٖ) أبك وكان د مستخرج أبي عوانة ،تاب الحجد باب

ث ال ثف إذا مات المح ـ كغسألو كحظ ترمي كجيو ك أسود كتطييبو

كتحنيطو كادم ب صؼ كجيود جِد صِّٕد طـ الحفيث ُُّٕ.

(ٖٖ) ابف حبافد الثقاتد جٖد صَُْ.

(ٖٗ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جُٗد صُٖٔ.
(َٗ) المص ر السابقد جِد صُِٓ.

(ُٗ) المص ر السابقد جِٖد صّٓٓ.ْٓٓ-

(ِٗ) الوجأل د تاريخ الثقاتد جُد صُُٖ .كابف أب حاتـد الجرح والتع يلد جْد صَُ.
(ّٗ) ابف حج د أحمف بف وأل (ت ِٖٓىػُْْٖ/ـ)د لسان الميزاند تحديؽ :فات ة المو ؼ النظامي الينفد لبنافد مؤسس ادوألم
لألمطبكوات بي كتد ُُٕٗـد (طِ)د جُد صِْٕ.

(ْٗ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جِد صَّْ.
(ٓٗ) المص ر السابقد جُِد صٓٗٓ.

(ٔٗ) ىك ادىكازمد الجنفيسابك مد ت حؼ اسمو ف نسر كالت كيب مف إتياؼ المي ةد جٕد صَُُ .كابف حبافد الثقاتد
جٗد صُّٔ.
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(ٕٗ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جُْد صَّٗ.
(ٖٗ) المص ر السابقد جِِد صَِٓ.
(ٗٗ) ينظ  :إلا صُْ.

(ََُ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجال جٕد صُُٗ.
(َُُ) النككمد محي

الفيف يحيا بف ص ؼ (ت ُّٔ ىػُِٕٖ/ـ)د التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول

الح يثد تحديؽ :محمف وثماف الرصتد بي كتد فا ال تاب الو ب د ُٖٓٗـد (طُ)د جُد صْْ.

(َُِ) أبك وكان د مستخرج أبي عوانةد جِد صِْٕ.

(َُّ) مص ر السابقد جِد صِِِٕٗٔ-د طـ الحفيث َّّٗ.ُُّٓ-
(َُْ) أحمف بف محمف حنبؿ (ت ُِْىػٖٓٓ/ـ)د مسن اإلمام أحم بن حنبلد تحديؽ :صويب اد نؤكطد مؤسس ال سال د
ََُِـد (طُ)د جْد صِِْد طـ الحفيث ِّْٗ .كالبرا مد

حيل البرا مد جّد صُٓد طـ الحفيث ُّٖٗ.

كأبك فاكفد سنن أبي او د جّد صُِٗد طـ الحفيث ُِّْ .كالنسات د أحمف بف صويب (ت َّّىػُٗٓ/ـ)د السنن

الكبرىد تحديؽ :حسف وبف المنوـ صألب د بي كتد مؤسس ال سال د ََُِـد (طُ)د جْد صّٗد طـ الحفيث ِّٖٓ.
(َُٓ) مسألـد صحيح مسممد تاب الحجد باب ما يثوؿ بالمح ـ إذا ماتد جِد صٖٖٕٓٔٔ-د طـ الحفيث (ّٗ.َُِٔ- )َُِ-
(َُٔ) مسألـد صحيح مسممد تاب الحفكفد باب مف اوت ؼ وألا نثسو بالزناد جّد صُُِّد طـ الحفيث (ِِ) .ُٔٗٓ-
(َُٕ) أبك وأل الغسان د التنبيه عمى األوهام الواقعة في صحيح اإلمام مسممد صِِٓ.

(َُٖ) ال صيف الوطا د غرر الفوائ المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسمم من األحا يث المقطوعةد جُد صُْٗ.

(َُٗ) النككمد المنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاجد جُُد صََِ .كالدا

الوياضد إكمال المعمم بفوائ مسممد جٓد صِْٓ.

(َُُ) أبك وكان د مستخرج أبي عوانةد تاب الحفكفد باب بياف اإلباح لإلماـ أف ي أل وألا الزاني الم جكم د كالني وف جميا
كى حبألا كحظ

جميا طبؿ أف يطوـ كلفىا إت أف ي كف ىناؾ مف ي ثؿ

كبياف ادم ب جميا ف حثي ة تحث ليما إلا

بيياد كالفليؿ وألا أف تكب الزاني كالزان ال جـد

ف ىما كاإلباح لإلماـ .جْد صُّْ .طـ الحفيث ِِٗٔ.

(ُُُ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جِٔد صِْٕ.
(ُُِ) المص ر السابقد جِّد صْٖ.

(ُُّ) المص ر السابقد جِّد صُِٗ.َُّ-
(ُُْ) المص ر السابقد جَِد صَُّ.
(ُُٓ) المص ر السابقد جُُد صُّٕ.
(ُُٔ) المص ر السابقد جُْد صُِٕ.
(ُُٕ) المص ر السابقد جُْد صِْٖ.
(ُُٖ) المص ر السابقد جِٔد صْْٖ.

(ُُٗ) الذىب د سير أعالم النبالءد جُْد صّْ.ّٓ-
(َُِ) المزمد تهذيب الكمال في أسماء الرجالد جِّد صِّٖ.

(ُُِ) النسات د أحمف بف صويب (ت َّّىػُٗٓ/ـ)د السنن الكبرىد تحديؽ :حسف وبف المنوـ صألب د بي كتد مؤسس ال سال د
ََُِـد (طُ)د جٔد صُْْد طـ الحفيث ُِٕٓ .كالطحاكمد أحمف بف محمف (ت ُِّىػّّٗ/ـ)د شرح مشكل اآلثارد

تحديؽ :صويب اد نؤكطد مؤسس ال سال د ُْْٗـد (طُ)د جُِد صُِْد طـ الحفيث ْٕٕٗ .كالطب ان د سأليماف بف أحمف
(ت َّٔىػُٕٗ/ـ)د المعجم األوسطد تحديؽ :طا ؽ بف وكض اهلل بف محمف كوبف المحسف بف إب اىيـ الحسين د الداى ةد فا
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?? ????: ??? ?? ?? ????? ??? ?? ???????? The effect of the Mustakhraj of Abu Awanah in narrations in answering the criticism on chain of narrators in

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويضزة بٍت صعيديَ وعبد ربه أبو صعيميك
الح ميفد (ف.ت)د جٓد صُُٕد طـ الحفيث ّْْٖ .الفا ططن د وأل بف وم (ت ّٖٓىػٗٗٓ/ـ)د سنن ال ارقطنيد

تحديؽ :صويب اد نؤكط كغي هد بي كتد مؤسس ال سال د ََِْـد (طُ)د جْد صٕٕد طـ الحفيث ُِّٗ .كالبييد د

السنن الكبرىد جٔد صُّٕد طـ الحفيث ُُْْٗ.
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