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  شكر
 علَى يقُوُل، � اللَِّه رسوَل سِمعتُ: قَاَل بِشيٍر بِن النُّعماِن من حديث أخرج البغوي في تفسيره

 اللَِّه ِبنَعمِة التَّحدثُ، اللَّه يشْكُِر لَم النَّاس يشْكُِر لَم ومن، الْكَِثير يشْكُِر لَم الْقَِليَل يشْكُِر لَم من«: الِْمنْبِر
شُكْر ،كُهتَرو ةُ، كُفْراعمالْجةٌ ومحقَةُ، رالْفُرو ذَابع«

  .وإسناده حسن ،)١(
ومن باب العمل بالحديث فإني أتقدم بالشكر إلى األستاذ الدكتور نافذ حماد حفظه اهللا الذي أشرف 

الدكتور يوسف الشرافي : كما أتوجه بالشكر إلى مناقشي الرسالة، على هذا البحث بكل صبٍر وتواضع
  .لدكتور نعيم الصفدي حفظهما اهللاوا

كما أتقدم بالشكر إلى إخوتي وأحبائي من طالب العلم الذين قاموا بجهوٍد صادقٍة طيبٍة في 
  .مساعدتي في هذه الرسالة على ما واجهني فيها من صوارفَ

 ما  رئيساً وأساتذةً وإداريين علىةكما أتقدم بالشكر إلى األخوة العاملين في الجامعة اإلسالمي
  .يقومون به من خدمة العلم وطالبه

  .وجزى اهللا الجميع عني كل خيٍر
  .وصلِّ اللهم على محمٍد وعلى آله وصحبه وسلم

                                                 

)٨/٤٥٩) ١. 



 ٤

  المقدمة
من يهده اهللا ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد أن محمداً ،  إله إال اهللا وحده ال شريك لهوأشهد أن ال، ومن يضلل فال هادي له، فال مضل له
  :أما بعد، �عبده ورسوله 

»الديِن ِفي يفَقِّهه خَيراً ِبِه اللَّه يِرِد من«: �يقول النبي
 الخيرية في التفقه في � فجعل النبي .)١(

 ِإن«: �س حظوظاً لقوله وجعلهم من أوفر النا، وجعلهم ورثةً لألنبياء، الدين ليتسابق إليها الخيرون
اءلَمثَةُ الْعراِء والَْأنِْبي ،ِإن اءالَْأنِْبي ثُوا لَمرولَا ِدينَاراً يماً وها، ِدرثُوا ِإنَّمرو الِْعلْم ،نظٍّ َأخَذَ ِبِه َأخَذَ فَمِبح 

»واِفٍر
)٢(.  

مبارك بأمر اهللا ، وأنفاسه، ووقته، ملهبل ع، أن العامل فيه ال لهو عنده: ومن ملح هذا العمل
 وعاِلم، والَاه وما اللَِّه ِذكْر ِإلَّا ِفيها ما ملْعون، ملْعونَةٌ الدنْيا ِإن َألَا«: �لقول المعصوم ؛ تبارك وتعالى

َأو لِّمتَعم«
)٣(.  

 ِمما ِإن«: �لقول النبي ، وتهأن يلحق العامل به من عمله و حسناته بعد م: ومن بركات هذا العلم
»...ونَشَره علَّمه ِعلْماً، موِتِه بعد وحسنَاِتِه، عمِلِه ِمن الْمْؤِمن يلْحقُ

)٤(.  
  .أسأل اهللا العظيم أن يجعلني وإياكم منهم

،  و النفيسويبذل الغالي، والسعي إليه، صار حرياً أن ينهض للعلم وطلبه، ولما كان األمر كذلك
»ِبالتَّفَقُِّه والِْفقْه، ِبالتَّعلُِّم الِْعلْم ِإنَّما«: �لقوله 

)٥(.  
عسى اهللا تبارك وتعالى أن يكتب له القَبول ، جهد المقل في هذا البحث: فكان من هذا السعي

  .والتوفيق

                                                 

من يرد اهللا به خيراً يفقهه في الدين، لمحمد بن إسماعيل :  كتاب العلم، باب٧١:، برقم٣٢صحيح البخاري صفحة ) ١(
 . لبنان-محمد وهيثم ابني تميم، دار ابن األرقم، بيروت : ، بعناية)٢٥٦(البخاري 

قه على العبادة، لمحمد بن ما جاء في فضل الف: العلم، باب: ، كتاب٢٦٨٢: ، برقم٦٠٤سنن الترمذي، صفحة ) ٢(
مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة األولى، مكتبة المعارف، الرياض وصححه : ، بعناية)٢٧٩(عيسى الترمذي 

 .األلباني
 .الزهد، باب منه، وصححه األلباني: ، كتاب٢٣٢٢: ، برقم٥٢٥المصدر نفسه، صفحة ) ٣(
: ، بعناية)٢٧٣(، ، لمحمد بن يزيد القزويني ٢٤٢: خير، برقمثواب معلم الناس ال: سنن ابن ماجه، المقدمة، باب) ٤(

 .مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة األولى، مكتبة العارف، الرياض، وصححه األلباني
حمدي عبد المجيد : ، تحقيق)٣٦٠(، لسليمان بن أحمد الطبراني ٢٩: ، برقم١٩/٣٩٥معجم الطبراني الكبير، ) ٥(

 . بيروت، وصححه األلباني-، دار إحياء التراث )١٤٢٢(السلفي، الطبعة الثانية 



 ٥

الحسين : لمؤلفه، المعروف بتفسير البغوي" معالم التنزيل: "حيث وقع االختيار على كتاب التفسير
وذلك باستخراج األحاديث الزائدة على الكتب الستة من أحاديثه ، المكنى بأبي محمد، بن مسعود البغوي

حيث بلغت هذه األحاديثُ . وذلك في تفسيره كله، وآثاره، �المرفوعة التي رواها بسنده إلى النبي 
وواحد ، منها ثالثٌ قدسيةٌ،  وما في حكمهمائةً وخمسةً وأربعين حديثاً مرفوعاً: الزائدة في هذا الكتاب

  .وهي التي سوف تشملها الدراسة التطبيقية. وستة مراسيَل، وعشرون حديثاً موقوفاً
  :أهمية الموضوع: أوالً

وال يمكن معرفة وفهم وتدبر القرآن إال ، العلم بالقرآن وتفسيره من أجلِّ العلوم وأشرفها -١
وعليه صار ال بد من تمييز صحيح الحديث ، والمفسر له، مخصصوال، بمعرفة الحديث الشريف المبين

  .من سقيمه في هذا الكتاب
لذلك ، �فهو يروي األحاديث بسنده إلى النبي ، يعد تفسير البغوي من أمهات كتب التفسير -٢

  .يعتبر من كتب التخريج الرئيسة
حو ألٍف وأربعمائة فقد حوى بين دفتيه ن، كذلك يعد تفسير البغوي من كتب التفسير بالمأثور -٣

  . حديثاً موقوفاًواحد وعشرونمن زوائده فقط ، حديٍث مسنٍد
التي توفر الوقت والجهد على طالب العلم وكذلك تكمن أهمية الموضوع أنه في الزوائد  -٤

  .والباحث
  :دوافع االختيار: ثانياٌ

  .ناسبهاوالحكم عليها بما ي، رغبتي في التوسع وزيادة التمكن من علم دراسة األسانيد -١
  .رغبتي في اختيار موضوع يفيدني وطالب العلم -٢
 .لم يطرق هذا الموضوع من قبل فيما أعلم -٣
 .التيسير على طلبة العلم باالستفادة من تفسير البغوي بإخراج زوائده وبيان الحكم عليها -٤
  :أهداف البحث: ثالثاً

يث الكتب الستة من واآلثار الزائدة على أحاد، - المرفوعة وما في حكمها - جمع األحاديث -١
 .كتاب تفسير البغوي

  :والمقصود بالزوائد هنا
  .ما كان متن حديثه زائداً بتمامه على الكتب الستة •
وهذه الزيادة في المعنى ال في األلفاظ ، ما كان بعض متنه زائداً على الكتب الستة أو أحدها •

  .الزائدة التي ال تفيد معنى زائداً
مما له األثر في معرفة التفسير ، ة المقبولة من المردودةمعرفة وتمييز األحاديث الزائد -٢

  .الصحيح
  .إمكانية إخراج كتاب زوائد تفسير البغوي مخدوماً -٣



 ٦

 .وبجهوده في علمي الحديث والتفسير بشكل خاص، التعريف باإلمام البغوي -٤
  :الدراسات السابقة: رابعاً

  :وتشمل ثالثة مواضيع
  .وهو ما يتعلق باإلمام البغوي: األول
  .فيما يتعلق بكتاب التفسير واألحاديث الواردة فيه: والثاني
  .يتعلق بالزوائد: واألخير

لكن تُرجم له ضمن دراسات ، لم تفرد له مصنفات تُعني بترجمته: أما فيما يتعلق باإلمام البغوي
 في ومنهم من توسع واستفاض، فمنهم من اختصر، ومعالم التنزيل، كشرح السنة: عملت على مصنفاته

حيث درس فيه عصر اإلمام ، "المدخل إلى شرح السنة"كعلي بن عمر بادحدح في كتابه ، ترجمته
كذلك فعلت عفاف عبد الرؤوف  .آثاره ومنهجه في مؤلفه هذا بشكل واسع ومستفيضوالبغوي و حياته 
  ."البغوي و منهجه في التفسير"حميد في كتابها 

  :أما فيما يتعلق بكتاب التفسير
فقد درست تفسيره ،  درس منهجه استقالالً كعفاف حميد في مؤلفها المشار إليه سابقاًفمنهم من

  .ومصادره ومنهجه ومباحث علوم القرآن فيه
، وعثمان جمعة ضميرية، ومنهم من حققه وقارن بين نسخه المخطوطة كمحمد عبد اهللا النمر

  .وا بتخريج أحاديثه والحكم عليهاقام، وهي طبعة محوسبة، وسليمان مسلم الحرش في طبعٍة لدار طيبة
فكالهما اعتنيا بالحكم على المتن بشكل أكبر من ، وكذلك فعل عبد الرزاق المهدي في تحقيقه

  .وهو ما سيكون صلب دارستي اإلسنادية، اعتنائهم بالحكم على إسناد البغوي ذاته
  :ما يتعلق بالزوائد فهي على قسمينأخيراً في
مثل عبد السالم محمد علوش في كتابه ، قد صنف فيه بعض المعاصرينوهو علم الزوائد و: األول

  .علم زوائد الحديث
  .وهو الذي لم أسبق إليه، وهو استخراج الزوائد من هذا الكتاب على الكتب الستة: اآلخر
  :منهج البحث: خامساً

  :ويتمثل بالتالي،  التحليلياالستقرائييعتمد هذا البحث على المنهج 
 .دهادوقد سبق ذكر ع،  الزائدة من كتاب التفسيرواآلثار، ديث األحاجتاستخر .١
  : هذه الزوائد عن طريقتتخرجاس

 .وذلك بواسطة الحاسوب، مقارنة جميع أحاديث كتاب التفسير مع أحاديث الكتب الستة - أ
 .االستعانة بمن سبقني في خدمة هذا الكتاب - ب
  .والتخريج، االستعانة بكتب الزوائد - ج



 ٧

والحكم   يساعد في معرفة درجة الحديثحاديث الزائدة على الكتب الستة تخريجاً األخرجت .٢
  .عليه

 .وسنة وفاته، وكنيته، وذلك بذكر اسم الراوي:  لرجال اإلسنادترجمت .٣
هو : وإذا قلت، يعني ذلك أنه مثبت من إسناد البغوي، عندما أذكر اسم الراوي دون قولي هو .٤

 .وى ذلك فأشير بالحواشيوما س، فهو مثبت من تهذيب التهذيب
والتواريخ مثبتة بالتقويم ، خ الوفاةوالمؤلفين هي تاري، واألعالم، واةاألرقام التي تلي أسماء الر .٥

 .وما سوى ذلك فأشير إليه، القمري الهجري
 .وغير المشهورين، إال المختلف فيهم،  أترجم للصحابةمل .٦
خالصة  ل إلىوفيهم لالجتهاد في الوصأقوال أئمة الجرح والتعديل في الرواة المختلف ت جمع .٧

 .القول فيهم
: كقولي: أترجم لهمم ل - ممن ذكروا في الكتب الستة - الرواة المتفق عليهم جرحاً أو تعديالً .٨

 .وأترجم له - م فيهالمتكلَّ - نجميعهم ثقات إال فال أو رجال السند، فالن ثقة
ترجمت لهم ترجمة ، ا في الكتب الستة ممن لم يذكروالرواة المتفق عليهم جرحاً أو تعديالً .٩
 .مع اإلشارة إلى مواضع الترجمة، مجملة

 ذلك بينتأو قوٍل للنقاد فيه ، - وهو مذكور في كتب التراجم -  له لم أقف على ترجمٍةنم .١٠
 .لم أجد له ترجمة: بقولي

 .لم أقف عليه: قلت، - وهو غير مذكور في كتب التراجم -  له لم أقف على ترجمٍةنم .١١
 .لم أعرفه: قلت، وافق اسمه اسم غيره من الرواة ولم أميزهمن  .١٢
 . مقارنةً بين المتون التي ثبتت صحتها أو حسنها أو ضعفهاعملت .١٣
مع ، على األحاديث الزوائد بحسب الحاجة -  و المتأخرينالمتقدمين -  أحكام النقادنقلت .١٤

 .بيان حكمي الخاص بذلك إن استطعت
ذاكراً السورة ورقم اآلية ،  في التفسيرورودهابيقية حسب  األحاديث في الدراسة التطرتبت .١٥

 .ومتناً التي ورد ضمنها الحديث مثبتاً تحته الحديث الزائد سنداً
  .أو الفقرة الزائدة باللون األسود الغامق العريض، ميزت الحديث الزائد .١٦
 الفوائدثم ، غريبلاثم ، الحكمم ث، تخريجال ثم اإلسنادبرجال اً مبتدئ:  بالتطبيق العمليشرعتثم 

 .الفقرة الزائدة ما لم تكن ضعيفة المستنبطة من الحديث الزائد أو
 . باألماكن والبلدانوعرفت، واأللقاب، واألنساب، لألعالمترجمت  .١٧
 .والمواضيع، والمصادر والمراجع، والرواة، واألحاديث، عملت فهارس لآليات .١٨
وذلك لتسهيل نقل ، ذيلة بأحكام المحققينوالم، اخترت المراجع الحديثة المحققة قدر اإلمكان .١٩

 .أحكام المحققين دون الحاجة إلى تكرار العزو



 ٨

في مجلد ) ١٤٢٣ (وهما طبعة دار ابن حزم: استعنت بطبعتين لتفسير البغوي بشكل رئيس .٢٠
انظرها في ، وطبعة دار طيبة، واحد وهي التي قمت بإحصاء أحاديثها واستخرجت منها الزوائد

 .وهي التي أعزو إليها األحاديث، ةالدراسات السابق
 .في حال استخدام أكثر من طبعة للمرجع الواحد ميزت بينها .٢١
، االلتزام بالمنهجية العلمية المتعلقة بكتابة البحوث العلمية في مثل هذا البحث العلمي .٢٢

 .ونحوها، والفهارس، والحواشي، وعالمات الترقيم، تبويبكال
  :خطة البحث: سادساً

  .خالصةو، وبابين، ةقدموتشتمل على م
  :وفيه فصالن، الزوائدعلم و، ترجمة اإلمام البغوي: الباب األول

  :بعة مباحثروفيه أ،  وكتابهالتعريف باإلمام البغوي: ل األولالفص •
  :وفيه مطلبان، ترجمة اإلمام البغوي: المبحث األول �
o ولقبه، وكنيته، ونسبه، اسمه: المطلب األول. 
o مولد: المطلب الثانيووفاته، ونشأته ،ه. 
  :وفيه مطلبان، ومفسراً، اإلمام البغوي محدثاً: المبحث الثاني �
o اإلمام البغوي محدثاً: المطلب األول.  
o اإلمام البغوي مفسراً: المطلب الثاني. 
  :وفيه ثالثة مطالب، مكانته العلمية: المبحث الثالث �
o شيوخه و تالميذه: المطلب األول. 
o مصنفاته: المطلب الثاني. 
o ثناء العلماء عليه: طلب الثالثالم. 
 .التعريف بكتاب تفسير البغوي وأهميته: المبحث الرابع �
o وفيه مطلبان، التعريف بكتاب تفسير البغوي: المطلب األول: 
o أهمية تفسير البغوي: المطلب الثاني.  
  :وفيه مبحثان،  ومصنفاتهالتعريف بعلم الزوائد وأهميته: يالفصل الثان •
 :وفيه مطلبان، ريف بعلم الزوائد وأهميتهالتع: المبحث األول �
o تعريف علم الزوائد: المطلب األولفي اصطالح المحدثين . 
o أهمية علم الزوائد: المطلب الثاني. 
 .ومناهج العلماء في مصنفاتهم، المصنفات في علم الزوائد: المبحث الثاني �
o المصنفات في علم الزوائد: المطلب األول. 
o المطلب الثاني :من صنف بالزوائد مناهج أشهرل ل مجمعرض. 



 ٩

 .منهج علي بن بكر الهيثمي من خالل كتابه مجمع الزوائد �
 .منهج أبي العباس البوصيري من خالل كتابه إتحاف الخيرة المهرة �
  .علي بن حجر العسقالني من خالل كتابه المطالب العاليةأحمد بن منهج  �

شتمل يو ":دراسة تطبيقية" الستة الكتب زوائد أحاديث كتاب تفسير البغوي على: الباب الثاني
 . الزائدة على الكتب الستة التي أخرجها البغوي في تفسيره كله واآلثارعلى األحاديث
  .وتشتمل على أهم النتائج: الخالصة
  :وتشتمل على: الفهارس

 .فهرس اآليات القرآنية •
 . المرفوعةفهرس األحاديث •
 . الموقوفةفهرس األحاديث •
 .فهرس الرواة •
 .س المصادر و المراجعفهر •
 .فهرس الموضوعات •



 ١٠

 :الزوائد وأهميتهعلم و ترجمة اإلمام البغوي :الباب األول

  الباب األول
  ترجمة اإلمام البغوي

  الزوائد وأهميتهعلم و
  :وفيه فصالن

  :الفصل األول
  وكتابه التعريف باإلمام البغوي

  :الفصل الثاني
   ومصنفاتهالتعريف بعلم الزوائد وأهميته

  



 ١١

  التعريف باإلمام البغوي وكتابه :الفصل األول

  الفصل األول
   وكتابهالتعريف باإلمام البغوي

  :بعة مباحثرفيه أو
  . ترجمة اإلمام البغوي:المبحث األول
  .ومفسراً ، اإلمام البغوي محدثاً:المبحث الثاني
  . مكانته العلمية:المبحث الثالث
  .وي وأهميته التعريف بكتاب تفسير البغ:المبحث الرابع

  :وفيه مطلبان ، ترجمة اإلمام البغوي:المبحث األول
  .ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ، اسمه:المطلب األول
  .ووفاته ،ونشأته’  مولده:المطلب الثاني
  :وفيه مطلبان ،اإلمام البغوي محدثاً ومفسراً :ثانيالمبحث ال
 . اإلمام البغوي محدثاً:المطلب األول
 .البغوي مفسراً اإلمام :المطلب الثاني

  :وفيه ثالثة مطالب ، مكانته العلمية:المبحث الثالث
 . شيوخه و تالميذه:المطلب األول
 . مصنفاته:المطلب الثاني
 . ثناء العلماء عليه:المطلب الثالث

  ، التعريف بكتاب تفسير البغوي وأهميته:المبحث الرابع
 :وفيه مطلبان
 .ي التعريف بكتاب تفسير البغو:المطلب األول
  . أهمية تفسير البغوي:المطلب الثاني

  



 ١٢

  ترجمة اإلمام البغوي: المبحث األول
  :ولقبه، وكنيته، ونسبه، اسمه: المطلب األول

  .)٢(نسبة إلى عمل الِفراء وبيعه) ١(والِفراء، الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفَراء: اسمه
  .)٣(وبغْشور، يقال لها بغْ، سان بين مرو وهراةالبغَوي وهي نسبة إلى بلدة من بالد خرا: نسبه
  .)٤(أبو محمد: كنيته
  .)٧(وركن الدين ،)٦(وظهير الدين ،)٥(محي السنة: لقبه
 :ووفاته، ونشأته’ مولده: ب الثانيالمطل
  .)٨(ولد رحمه اهللا في جمادى األولى سنة أربٍع وثالثين وثالثمائة: مولده
إال أنهم اتفقوا على أنه كان ديناً ورعاً قانعاً زاهداً مقتصداً ، نشأتهلم تتحدث كتب التراجم عن : نشأته

  .وعمامة صغيرة على منهاج السلف حاالً وعقداً) ٩(له ثوب خام، في لباسه

وكان ال يلقي الدرس إال ، في ذلك فصار يأكل الخبز مع الزيت) ١٠(فعِذَل، وكان يأكل الخبز البحث
  .)١١(م يأخذ من ميراثها شيئاًوماتت له زوجةً فل، على طهارة

                                                 

محمد بن مكرم بن ، ل١٥/١٥١لسان العرب. (ِفراء والجمع يلبس الذي معروف والفَروة لفَروا: قال ابن منظور) ١(
 .). بيروت-دار صادر ، الطبعة األولى، )٧١١(منظور 

 . لبنان-إحسان عباس، دار الثقافة :  تحقيق،)٦٨١(، ألحمد بن محمد بن خلكان ٢/١٣٧وفيات األعيان، ) ٢(
، دار )م١٩٩٨(عبداهللا البارودي، الطبعة األولى : ، تحقيق)٥٦٢(، لعبدالكريم بن محمد السمعاني ١/٣٧٤األنساب ) ٣(

 . بيروت-الفكر 
معجم البلدان خليل الميس، دار القلم بيروت، و: ، تحقيق)٤٧٦(، إلبراهيم بن علي الشيرازي ١/٢٥٢طبقات الفقهاء ) ٤(
، لمحمد بن ١/٢٥١ بيروت، التقييد لمعرفة السنن واألسانيد -، دار الفكر )٦٢٦(، لياقوت بن عبداهللا الحموي ١/٤٦٨

 . بيروت-، دار الكتب العلمية )١٤٠٨(كمال الحوت، الطبعة األولى : ، تحقيق)٦٢٩(عبدالغني البغدادي 
 .١/٢٥٢طبقات الفقهاء ) ٥(
  .٢/١٣٦وفيات األعيان ) ٦(
محمود الطناحي : ، تحقيق)٧٧١(، لعبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ٧/٧٥طبقات الشافعية الكبرى ) ٧(

 .، دار هجر للطباعة والنشر)١٤١٣(وعبدالفتاح الحلو، الطبعة الثانية 
 .١/٤٦٨معجم البلدان ) ٨(
، المكتبة حمد بن محمد الفيومي، أل١/١٨٤  في غريب الشرح الكبيرالمصباح المنير. (أي غير مقصور: ثوب خام) ٩(

 .). بيروت-العلمية 

، محمود خاطر: تحقيق، )٧٢١(محمد بن أبي بكر الرازي ، ل٤٦٧مختار الصحاح، صفحة (المالمة، : العذل) ١٠(
 ).ت بيرو-مكتبة لبنان ناشرون ، )١٤١٥(

لمحمد بن أحمد الذهبي ، ١٩/٤٣٩الء ، وسير أعالم النب٢/١٣٦، وفيات األعيان ١/٢٥٢انظر طبقات الفقهاء ) ١١(
للخليل ، ١٣/٤١، الوافي بالوفيات بيروت-، مؤسسة الرسالة ١٤١٣وط، الطبعة األولى ؤشعيب األرنا: إشراف، )٧٤٨(

 . بيروت-، دار إحياء التراث )١٤٢٠( األرناؤوط، و تركي مصطفى تحقيق أحمد) ٧٩٤(بن أيبك الصفدي 



 ١٣

وولي قضاء القدس ، ودرس وأخذ أكثر علومه بالقاهرة) ١(وبدأ سماعاته بعد سنة أربعمائة وستين
ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية سنة تسعين وجمع له بين القضاء ومشيخة ، سنة سبٍع وثمانين

ثم أعيد إلى الديار المصرية ، شيوخثم نقل إلى دمشق وجمع له القضاء والخطابة ومشيخة ال، الشيوخ
وفي أثناء سنة ، وعمي، عزله مدة سنة ثم أعيد، ولما عاد الناصر من الكرك، بعد وفاة ابن دقيق العيد

وانقطع بمنزله قريباً من ست ، واستمر معه تدريس الزاوية بمصر، سبٍع وعشرين صرف عن القضاء
  .سنين يسمع عليه إلى أن توفي

وهذا الذي عليه أكثر الكتب إال أن ابن  ،)٢(عشر وخمسمائة  سنة ستة-حمه اهللا  ر-توفي : وفاته
ذكر أيضاً أنه توفي سنة عشر وخمسمائة  -) ٦٨١ (أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر - خَلِّكان

  .)٤(ودفن عند شيخه القاضي حسين بن محمد بمقبرة الطالقان ،)٣(بمرو الروذ

                                                 

 .٧/٧٥طبقات الشافعية الكبرى ) ١(
 .٢/٢٨٢طبقات الشافعية الكبرى ) ٢(
، مروا يسمى وال األحمر بالحجر تقتدح وال أحمر وال أسود يكون وال النار بها تقتدح البيض الحجارة :المرو) ٣(

، أيام خمسة بينهما انجاهالشَّ مرو من قريبة مدينة وهي، النهر مرو فكأنه النهر بالفارسية هو المعجمة بالذال :والروذ
 ).٥/١١٢معجم البلدان . (األخرى مرو إلى بالنسبة صغيرة وهي، بذلك سميت فلهذا عظيم نهر ىعل وهي

، )٧٦٨(، لعبداهللا بن أسعد اليافعي ٢/٢١٣، مرآة الجنان ١٣/٤١، الوافي بالوفيات ٢/١٣٦وفيات األعيان ) ٤(
 . القاهرة-، دار الكتاب اإلسالمي )١٤١٣(



 ١٤

  مام البغوي محدثاً ومفسراًاإل: المبحث الثاني
  :اإلمام البغوي محدثاً: المطلب األول

بدأ سماعاته ، فكما ذكرت، باإلطالع على كتبه ومصنفاته ال يخفى على القارئ أنه يقرأ لمحدث
وفي سوقه األحاديث باألسانيد ، وما سأذكر من شيوخه الكثر في بابه، للحديث بعد سنة أربعمائة وستين

وعلى بعض األحاديث ما يدلل أنه ، وفي كالمه على بعض الرواة، � إلى النبي المتصلة من لدنه
وقد وصفه بذلك ، أكبر داللة على تحديثه -) ١(كما سيأتي في بابه - وكذلك تأليفه في الحديث، محدث

: ووصفه الذهبي، ووصفه بالمحدث ،)٤(وكذا ابن خلكان ،)٣(إمام حافظ) ٢(ابن نقطة بأنه من أئمة النقل
  .)٦(كان إماماً في الحديث: وقال ابن قاضي شهبة) ٥(لحافظ ومحي السنةبا

  :اإلمام البغوي مفسراً: المطلب الثاني
مما يدلل على  ،)٧( فحسبه تفسيره هذا الذي بين أيدينا والذي سأتكلم عنه في بابهأما كونه مفسراً

 التفسير عن الصحابة والتابعين هووجو، وكذلك ذكره لوجوه القراءات وتوجيهها، معرفته بوجوه التفسير
  .وغيرها، وقد ذكر في مقدمته مصادره في التفسير الكثيرة

                                                 

 .١٧، صفحة مصنفاته في الحديث وعلومه: انظر) ١(
 .١/٢٥١التقييد ) ٢(
عبد القيوم عبد رب النبي، الطبعة : ، تحقيق)٦٢٩(لمحمد بن عبد الغني البغدادي ، ١/٤٢٠تكملة إكمال الكمال ) ٣(

  . مكة المكرمة-، جامعة أم القرى ١٤١٠األولى 
 .٢/١٣٦وفيات األعيان ) ٤(
، دار )م١٩٩٨(زكريا عميرات، الطبعة األولى : حقيق، ت)٧٤٨(، لمحمد بن أحمد الذهبي ٤/١٢٥٧تذكرة الحفاظ ) ٥(

  . بيروت-الكتب العلمية
عبد العليم خان، الطبعة : ، تحقيق)٨٥١(، ألبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة ٢/٢٨١طبقات الشافعية ) ٦(

  . بيروت-، عالم الكتب )١٤٠٧(األولى 
 .١٧مصنفاته في التفسير وعلومه، صفحة : انظر) ٧(



 ١٥

  مكانته العلمية: المبحث الثالث
  :)١(شيوخه وتالميذه: المطلب األول

  :شيوخه: أوالً
 .أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد الداودي -١
 .أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي -٢
 .فيأبوالفضل زياد بن محمد الحن -٣
 .أبوبكر محمد بن الهيثم الترابي -٤
 .سمع منه صحيح البخاري، أبوعمر عبدالواحد المليحي -٥
 .أحمد بن نصر الكوفاني -٦
 .حسان المنيعي -٧
  .القاضي صاحب التعليق على المهذَّب وحدث عنه، حسين بن محمد -٨
 .علي بن يوسف الجويني -٩
 .يعقوب بن أحمد الصيرفي -١٠

  . المباركوغيرهم كثر روى عنهم البغوي في تفسيره
  :تالميذه: ثانياً
  .أبو منصور محمد بن أسعد العطاوي المعروف بحضرة الطوسي -١
 .أبوالفتوح محمد بن محمد الطائي -٢
 .)٢(وهو آخر من روى عنه باإلجازة ،أبوالمكارم فضل اهللا بن محمد النُّوقاني -٣
 .عبدالرحمن بن عبداهللا النيهي -٤

  :)٣(مصنفاته: المطلب الثاني
  : القرآن وعلومهمصنفاته في: أوالً
  ).الذي بين أيدينا (المعروف بتفسير البغوي ،)٤(معالم التنزيل -١

                                                 

، لمحمد بن ، ١/١٥١، المعين في طبقات المحدثين ١٩/٤٤٠، سير أعالم النبالء ٤/١٢٥٧نظر تذكرة الحفاظ ا) ١(
، طبقات ١٣/٤١، الوافي بالوفيات  عمان-، دار الفرقان ١٤٠٤همام سعيد، الطبعة األولى: ، تحقيق)٧٤٨(أحمد الذهبي 

  .، وستأتي جل ترجمهم بالدراسة التطبيقية٧/٧٥الشافعية الكبرى 
، بعناية )٩١١(بد الرحمن السيوطي عل. ٢/١٧تدريب الراوي: لفظاً أو خطاً أو بهما معاً، انظر هي إذن في الرواية) ٢(

 . بيروت-صالح عويضة، دار الكتب العلمية 
 . عمان-، دار الفرقان )١٤٠٢(، لعفاف عبد الغفور حميد، الطبعة األولى ٤٤انظر البغوي، ومنهجه في التفسير ) ٣(
وهو مطبوع متداول انظر الطبعة التي اعتمدت عليها بشكل رئيس وهي طبعة فاخرة من مجلد واحد لدار ابن حزم،  )٤(

 .٤، وانظر الطبعات األخرى في الدراسات السابقة، صفحة ١٤٢٣الطبعة األولى، 



 ١٦

 .)١(الكفاية في علم القراءة -٢
  :مصنفاته في الحديث وعلومه: ثانياً
  .ورتبه على األبواب الفقهية، ساقها بإسناده،  وهو كتاب حافل بالسنن واآلثار:)٢(شرح السنة -١
خمس : منها المختص بالبخاري، وتسعة عشر حديثاًجمع فيه أربعة آالٍف : مصابيح السنة -٢

واحد وخمسون وألفاً : ومنها المتفق عليه، خمس وسبعون وثمانمائة: وبمسلٍم، وعشرون وثالثمائة
هذه ألفاظٌ صدرت عن صدر النبوة مما أوردها األئمة في كتبهم : قال المؤلف، والباقي من كتب أخرى

وقسمها إلى صحاح ) ٣( من السننون لهم بعد كتاب اهللا تعالى حظاًجمعتها للمنقطعين إلى العبادة لتك
وبالحسان ما أخرجه أرباب السنن األربعة ، ما أخرجه الشيخان أو أحدهما:  بالصحاحمريداً، وحسان

وال ، وهو اصطالح له ولم يعين فيه من أخرج كل حديث على انفراده، مع الدارمي أو بعضهم
 .الصحابي الذي رواه

 .)٤()البخاري ومسلم (ين الصحيحينالجمع ب -٣
 .)٥(األنوار في شمائل النبي المختار -٤
 .)٦(األربعين حديثاً -٥
  :مصنفاته في الفقه: ثالثاً

وهو تصنيف متين محرر عاٍر ، لخصه من تعليق شيخه الحسين بن محمد) ٧( التهذيب في الفقه- ١
  .)٨(عن األدلة غالباً

  .)٩(األذرعي النقل عنه ولم يقف عليه اإلسنويوهو كتاب نفيس أكثر : شرح المختصر - ٢

                                                 

، دار )١٤١٣(، طبعة )١٠٦٧(، لمصطفى بن عبداهللا القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة ٢/١٤٩٩كشف الظنون ) ١(
 .٣٧/ ١٦ بيروت، وهو مخطوط بمكتبة األوقاف العامة بالموصل، ضمن المجموع -الكتب العلمية 

، المكتب ١٤٠٢زهير الشاويش، وشعيب األرنؤوط، الطبعة الثانية، : وهو مطبوع أكثر من طبعة، أحدثها بتحقيق) ٢(
 . بيروت-اإلسالمي 

 .٢/١٦٩٨كشف الظنون ) ٣(
  .٤/١٢٥٧، تذكرة الحفاظ ٢/١٣٦ وفيات األعيان) ٤(
  . بيروت-، دار الضياء )١٤٠٩(إبراهيم اليعقوبي، الطبعة األولى : طبع بتحقيق) ٥(
  .١٩/٤٤٠سير أعالم النبالء ) ٦(
عبد العزيز القصار، جامعة األزهر، رسالة ماجستير، وحقق منه كتاب الطهارة والصالة عبداهللا عناية، . د: حققه) ٧(

إبراهيم صندقجي األستاذ : ، رسالة دكتوراه، وحقق كتاب أدب القاضي)١٤٠٩(ية بالمدينة المنورة الجامعة اإلسالم
  .راوية الظهار األستاذ المشارك بكلية التربية بالمدينة النبوية: بالمدينة المنورة، وحقق كتاب الحدود

  .٢/٢٨١طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ٨(
  ).٧٢٢(ي هو عبد الرحيم بن الحسن المتوفى ، واإلسنو٢/٢٨١المصدر نفسه ) ٩(



 ١٧

وفتاوى مشهورة لنفسه غير فتاوى القاضي الحسين التي علقها هو  :قال السبكي) ١(الفتاوى - ٣
  .عنه

  .وهو بالعجمية ،)٢(الكفاية في الفروع - ٤
  .)٣(ترجمة األحكام في الفروع - ٥
  .)٤(اإلرشاد - ٦
  .)٥(الرياض النضرة - ٧

  :ثناء العلماء عليه: المطلب الثالث
 الفقيه العالم المشهور صاحب :)٦(فقال ياقوت الحموي، لم يترجم له مترجم إال وقد أثنى عليه

، ... الملقب بمحي السنة الحافظ:- أبوبكر، محمد بن عبدالغني البغدادي - وقال ابن نقطة، التصانيف
أحمد بن محمد  - وقال ابن خَلِّكان ،)٨(حإمام حافظ ثقة صال ،)٧(وهو إمام من أئمة النقل حسن التصانيف

، كان بحراً من العلوم، الفقيه الشافعي المحدث المفسر، الملقب ظهير الدين...:-) ٩()٦٨١ (بن أبي بكر
الشيخ العالمة القدوة الحافظ شيخ  ،)١٠(اإلمام الحافظ الفقيه المجتهد محي السنة: وقال الذهبي

، محدث المفسر كان بحراً من العلومالفقيه الشافعي ال... :)١٢(يقال خليل بن أيبك الصفد ،)١١(اإلسالم
الشافعي المحدث ...  اإلمام محي السنة...  :-) ١٣()٧٦٨ (عبد اهللا بن أسعد بن علي - وقال اليافعي

  .وعالم أهل خراسان، احب التصانيفالمقرئ ص

                                                 

  .٦/٢٤٦تاريخ األدب العربي لبروكلمان : ، انظر٣/٦٧٥: وهو مخطوط بالمكتبة السليمانية، برقم) ١(
  .٢/١٤٩٨كشف الظنون ) ٢(
 .١/٣٩٧المصدر نفسه ) ٣(
 .١/١المصدر السابق ) ٤(
 .٢/١٣٧٦المصدر السابق ) ٥(
  .١/٤٦٨معجم البلدان ) ٦(
 .١/٢٥١قييد الت) ٧(
  .١/٤٢٠تكملة اإلكمال ) ٨(
  .٢/١٣٦وفيات األعيان ) ٩(
  .٤/١٢٥٧تذكرة الحفاظ ) ١٠(
 .١٩/٤٣٩سير أعالم النبالء ) ١١(
 .١٣/٤١الوافي بالوفيات ) ١٢(
 .٣/٢١٣مرآة الجنان ) ١٣(



 ١٨

 كان إماماً :-) ١()٧٧١ (عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - وقال تاج الدين السبكي
،  له في الفقه اليد الباسطة،سالكاً سبيل السلف، جامعاً بين العلم والعمل، جليالً ورعاً زاهداً فقيهاً مفسراً

وكان ، وبرع في هذه العلوم...  :-) ٢()٧٧٤ (إسماعيل بن كثير صاحب التفسير - وقال ابن كثير
وكان ديناً عالماً ...  :)٣ (وقال ابن قاضي شهبة، ابداً صالحاًوكان ديناً ورعاً زاهداً ع، علَّامة زمانه فيها

 يوسف بن تغري بردي بن عبد اهللا الظاهري - وقال ابن تغري بردي، عامالً على طريقة السلف
  . كان إماماً في الحديث إماماً في الفقه:)٥(وقال السيوطي،  اإلمام الحافظ المحدث:-) ٤()٨٧٤(

                                                 

 .٧/٧٥طبقات الشافعية الكبرى ) ١(
  . بيروت-، مكتبة المعارف )٧٧٤(، إلسماعيل بن عمر بن كثير ١٢/١٩٣البداية والنهاية ) ٢(
  .٢/٢٨١طبقات الشافعية الكبرى ) ٣(
 -، وزارة الثقافة )٨٧٤(، ليوسف بن تغري بردي بن عبداهللا ٥/٢٢٣النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) ٤(

  .مصر
 -ب العلمية ، لجنة علماء األزهر، دار الكت)٩١١(، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ٣٨طبقات المفسرين، صفحة) ٥(

  .بيروت



 ١٩

  بكتاب تفسير البغوي وأهميتهالتعريف : المبحث الرابع
  :التعريف بكتاب تفسير البغوي: المطلب األول

وذلك لحرص المؤلف على النقل والبعد عن الرأي ، يعتبر تفسير البغوي من كتب التفسير السلفية
  .�حيث أخرج فيها األحاديث بسنده إلى النبي ، والقرآن بالسنة، فقد فسر القرآن بالقرآن، واإلسرائيليات

كذلك ذكر بعض قضايا العقيدة وبعض األحكام ، والقراءات، اعتنى بالجوانب النحوية والصرفيةكما 
، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، فبين المكي والمدني، وتعرض لمباحث علوم القرآن أيضاً، الفقهية
  .إضافةً إلى حكمه على بعض الرواة واألحاديث التي أخرجها،  عن فضائل السورفضالً

  : أهمية تفسير البغوي:المطلب الثاني
، ونبذ الرأي، فقد اعتمد على النقل، تكمن أهمية تفسير البغوي في كونه أقرب إلى الكتاب والسنة

، لكن الدراسة العملية ألسانيده أظهرت وجود أحاديث ضعيفة، وترك االستشهاد باألحاديث الموضوعة
  .انظرها في الخالصة، وضعيفة جداً

الزمخشري أم القرطبي أم :  وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة:سالم ابن تيميةسئل شيخ اإل
وأما التفاسير الثالثة المسئول عنها فأسلمها من البدعة واألحاديث : فأجاب ،)١(؟البغوي أو غير هؤالء

 فيه وحذف منه األحاديث الموضوعة والبدع التي، ولكنه مختصر من تفسير الثعلبي، الضعيفة البغوي
  .)٢(وحذف أشياء غير ذلك

 -) ٧٤١ (الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن علي - اختصر منه الخازن، ألهمية هذا التفسير
من أجل المصنفات في : قال الخازن عنه، لباب التأويل الذي عرف فيما بعد بتفسير الخازن: تفسيراً أسماه
، عارياً عن الشبه والتصحيف والتبديل، حيح من األقاويلجامعاً للص، وأعالها وأنبلها وأسناها، علم التفسير

، موشَّى بالقصص الغريبة وأخبار الماضين العجيبة، مطرزاً باألحكام الشرعية، محلى باألحاديث النبوية
كذلك  .)٣(مفرغاً في قالب الجمال بأفصح مقال، مخرجاً بأوضح العبارات، مرصعاً بأحسن اإلشارات

كتاباً وسطاً بين الطويل الممل : ومن أهميته كما قال البغوي نفسه ،)٤()٨٧٥ (لحسينياختصره تاج الدين ا
  .)٥(والقصير المخل

                                                 

، )١٣٨١(عبدالرحمن بن قاسم، طبعة : ، ترتيب)٧٢٨(، ألحمد بن عبدالحليم بن تيمية ١٣/٣٨٥مجموع الفتاوى ) ١(
  .الرياض

 .١٣/٣٨٦المصدر نفسه ) ٢(
، مصطفى البابي )م١٩٥٥(ية نالطبعة الثا) ٧٤١(الشيحي  محمد بن علي، ل١/٣لباب التأويل في معالم التنزيل ) ٣(

 . القاهرة-لبي الح
 .١/١٧٢٦كشف الظنون ) ٤(
محمد النمر وعثمان جمعة وسليمان الحرش، : ، تحقيق)٥١٦(، للحسين بن مسعود البغوي ١/٣٤تفسير البغوي ) ٥(

 .، دار طيبة)١٤١٧(الطبعة الرابعة 



 ٢٠

  التعريف بعلم الزوائد وأهميته ومصنفاته :الفصل الثاني

  الفصل الثاني
  التعريف بعلم الزوائد وأهميته ومصنفاته

  :وفيه مبحثان
  :وفيه مطلبان ،التعريف بعلم الزوائد وأهميته :المبحث األول
  . تعريف علم الزوائد:المطلب األول
  . أهمية علم الزوائد:المطلب الثاني

  ومناهج العلماء ، في علم الزوائدالمصنفات :المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان ،في مصنفاتهم

  . المصنفات في علم الزوائد:المطلب األول
  . عرض نماذج لمناهج أشهر من صنف بالزوائد:المطلب الثاني

  



 ٢١

  التعريف بعلم الزوائد وأهميته: لالمبحث األو
  :تعريف علم الزوائد: المطلب األول

  .وما هو متعلق ببحثنا هنا، قبل الشروع بتعريف علم الزوائد أحب أن أشير إلى أنواعه
  :فقد يقصد بالزوائد

ن الثقات نحو مصطلح اإلشارات في القراءات الزوائد الثالثة عشر المروية ع، زوائد في القراءات -
 .)١()٨٠١ (لعلي بن عثمان بن محمد العذري

 اهللا بن قاضي عجلون  التاج في زوائد الروضة على المنهاج لمحمد بن عبدنحو، زوائد في الفقه -
)٢()٨٧٦(.  

 .)٣( التذنيب في الزوائد على التقريب للسيوطينحو، زوائد في مصطلح الحديث -
 .)٤(وس على الصحاح للسيوطي أيضاًنحو اإلفصاح في زوائد القام، زوائد في اللغة -
 موسى بن الدائم عبد بن محمد شرح الصدور بشرح زوائد الشذور نحو، زوائد في النحو -

 .)٥()٨٣١ (الشافعي البرماوي
 .)٦(البن حجر، نحو تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة، زوائد في الرجال -

  . في المتون وسيأتي تعريفه وبيان المصنفات فيهإنما موضوعنا هو الزوائد؛ وهذا كله ليس موضوعنا
  :تعريف علم الزوائد

  .كما أسلفت فإن المقصود بالزوائد هو الزوائد الحاصلة في المتون الحديثية
إنما ، حتى إن الذين صنفوا في الزوائد لم يعرفوا هذا العلم، لم أقف على من عرفه من المتقدمين

  .وائدهم وسأقف على هذه الشروط عند الكالم على مناهجهموضعوا شروطاً في كيفية استخراج ز
: وذلك بذكر شرطه في المطالب العالية فقال، - وهو شرطٌ أكثر منه تعريفاً - فقد عرفه ابن حجر

ولو أخرجوه أو ، لم تخرجه األصول السبعة من حديثه، وشرطي فيه ذكر كل حديث ورد عن صحابي
  .)٧(ه أحياناًبعضهم من حديث غيره مع التنبيه علي

                                                 

 .١٤٢٢، طبعة سماعيلإشراف شعبان محمد ، وإ عبداهللا بن حامد السليمانيوهو مطبوع بتحقيق) ١(
 .٤٩٨٨٤:، برقمللبحوث والدراسات اإلسالميةوهو مخطوط بمركز الملك فيصل ) ٢(
 .١/٣٩٤كشف الظنون ) ٣(
  .١/٨١المصدر نفسه ) ٤(
  .٤٠٢٣: ، برقمفيصل للبحوث والدراسات اإلسالميةوهو مخطوط بمركز الملك ) ٥(
، )٨٥٢( حجر العسقالني الشافعي أحمد بن علي بن، ألبي الفضل تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة) ٦(

 .٢٠٦  بيروت-دار الكتاب العربي ، الطبعة األولى، إكرام اهللا إمداد الحق. د: تحقيق
سعد بن ناصر . د: ، تحقيق)٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي  ألبي الفضل ١/٨٩المطالب العالية، ) ٧(

  . السعودية-دار العاصمة ، )١٤١٩(بن عبد العزيز الشتري، الطبعة األولى 



 ٢٢

فإن كان الحديث في الكتب الستة أو أحدها من طريق صحابي واحد لم : أما البوصيري فقال
  .)١(إال أن يكون الحديث فيه زيادة عند أحد المسانيد المذكورة تدل على حكٍم فأخرجه بتمامه، أخرجه

تي يزيد بها بعض الكتب األحاديث ال: بقوله) ١٣٤٥ (وقد عرف الزوائد محمد بن جعفر الكَتَّاني
  .)٢(على بعض آخر معين

 من نظر فيما قيل في تعريف علم الزوائد يجد أن من :)٣(وقد تعقبه الدكتور خلدون األحدب فقال
ولم يخرج على ما ذكره المحدث ، إنما توجه صوب تعريف كتب الزوائد) ٤(عرفه من المعاصرين

  .محمد بن جعفر الِكتَّاني رحمه اهللا
علم يتناول إفراد األحاديث الزائدة في مصنف رويت فيه "بأنه : وضع تعريف له فعرفهلذا حاول 

من حديث بتمامه ال يوجد في ، على أحاديث كتب األصول الستة أو بعضها، األحاديث بأسانيد مؤلفه
أو من حديث شارك فيه أصحاب الكتب المزيد عليها ، الكتب المزيد عليها أو هو فيها عن صحابي آخر

أو ، كأن تضيف حكماً جديداً أو تقييداً: ويقصد بالزيادة المؤثرة ،)٥("وفيه زيادة مؤثرة عنده،  بعضهمأو
ثم ، أي يستفاد منها حكماً شرعياً ونحوه ،)٦(أو بياناً مختلفاً في كليٍة أو جزئيٍة، أو تفصيالً، تخصيصاً

 الدكتور األحدب واستدرك عليه ثم تعقب، وتعقب الكتاني في أسطر) ٧(جاء المؤلف عبد السالم علوش
  .في نحو عشر صفحات

، أو اختالف مفيد، هو الحديث الذي في لفظه زيادة أو نقص: وخلص علوش بتعريف الزوائد فقال
  .)٨(أو المروي عن صحابي آخر

ألن كل مصنف له ،  تعريف المحدث الكتاني مقبول سائغ فهو يتناول الزوائد بشكل عام:قلت
؛ ثم إني لم أوافق كال المتعقبين على أنه تعريفٌ لكتب الزوائد ال للزوائد، بطهمنهجه وشروطه وضوا

  .إنما المقصود األحاديث، ألنه ال يتم استخراج الزوائد من كتاب على كتاب أو كتب

                                                 

: ، تحقيق)٨٤٠(إتحاف الخيرة المهرة، ألحمد بن أبي بكر البوصيري : ١/٣٣انظر مقدمة البوصيري لإلتحاف ) ١(
  . الرياض-، مكتبة الرشد )١٤١٩(مجموعة من الباحثين، الطبعة األولى 

الطبعة الرابعة ، المنتصر الكتانيمحمد : تحقيق، )١٣٤٥(محمد بن جعفر الكتاني ، ل١٧٢الرسالة المستطرفة ) ٢(
  . بيروت-دار البشائر اإلسالمية ، )١٤٠٦(
  . دمشق-، لخلدون األحدب، دار القلم ١/١٩زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة ) ٣(
 .مشيرا في الحاشية إلى تعريف الدكتور محمود الطحان، وشاكر عبدالمنعم، وأكرم العمري) ٤(
 .١/١٩زوائد تاريخ بغداد ) ٥(
 .١/٣٤المصدر نفسه ) ٦(
، دار بن حزم )١٤١٥(، لعبدالسالم علوش، الطبعة األولى ١٨علم زوائد الحديث دراسة ومنهج ومصنفات، صفحة ) ٧(

 . بيروت-
 .١٧المصدر نفسه ) ٨(



 ٢٣

ثم رأيت الدكتور األحدب في تعريفه يحاول أن يجمع بين تعريف علم الزوائد وشروطه 
  . عن أنه يصعب وضع شروط المصنفين في تعريف محددفضالً، وضوابطه مما يطيل في الحد

وهذا أولى أن يضعه في ، أما الجديد في تعريف علوش فهو اعتبار النقص من الزوائد زائداً
فضالً عن أنه خالف بذلك أصل معنى الزوائد اللغوي ، شروطه وضوابطه ال في تعريفه

  !ص هو مزاد عليه بالحديث الذي زاد عليهثم من وجه آخر يكون الحديث الذي فيه نق، واالصطالحي
فإني أرى أن تعريف الزوائد يمكن أن ينحصر بالزيادة التي تفيد حكماً فقهياً أو خبراً ، وبالتالي

  .جديداً
بل المراد الزيادات التي : وهذا الذي قاله البلقيني في المحاسن في معرض حديثه عن زيادة الثقة

  .)٣(في حديث زكاة الفطر) ٢("من المسلمين"و ،)١("وترتبها في التيمم"دة تظهر منها األحكام الفقهية كزيا
  :رالتعريف المختا

وعليه فإني أميل إلى إرجاع بداية الزوائد إلى زيادات الثقات الذي لم يزل علماء المصطلح 
 مهمة هو كل زيادة«««« :وعليه يمكن أن أضع تعريفاً لعلم الزوائد بقولي، يتداولونه ويشرحونه في كتبهم

  .»»»»ت حكماً فقهياً أو خبراً جديداًأفاد
إال إذا كانت طريقاَ  ،)٤(فخرج بقولي هذا أن يكون الحديث الزائد إذا جاء من طريق آخر زائداً

فهذا التعريف موافق لتعريف الكتاني وإن كان مقيداً بالفائدة الحكمية وما . ضعيفة فعندئذ يعتبر زائداً
، عتبار الحديث الموقوف أو المقطوع أو المرسل أو عدم اعتبارهسوى ذلك يوضع بشروط وضوابط كا

وهذا التعريف يتطابق مع صنيع ، ونحو ذلك، أو اعتبار القولي زائداً على الفعلي والعكس بالعكس
إال أن يكون الحديث فيه زيادة : وهذا ما أشار إليه البوصيري سابقاً بقوله، المصنفين في الزوائد عملياً

  .انيد المذكورة تدل على حكٍم فأخرجه بتمامهعند أحد المس

                                                 

، سنن ..."طهوراً لنا تربتها وجعل مسجدا كلها األرض جعلت: بثالث الناس على فضلنا" يقصد الحديث) ١(
 . بيروت-، عالم الكتب )٣٨٥(، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، ١:، برقم١/١٧٥طنيالدارق

 أو تمر من صاعاً الناس على رمضان من الفطر زكاة فرض وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نأ" يقصد الحديث) ٢(
: ، برقم١٧٢الليثي، صفحة، موطأ مالك، رواية يحيى "المسلمين من أنثى أو ذكر عبد أو حر كل على شعير من صاعاً
 . القاهرة-، مكتبة الصفا )١٤٢٢(محمود بن الجميل، الطبعة األولى : ، تحقيق)١٧٥(، لمالك بن أنس األصبحي ٦٢٥

، لعمر بن رسالن بن نصير الكتاني المعروف ٢٥٠محاسن االصطالح، المطبوع مع مقدمة ابن الصالح صفحة ) ٣(
 . مصر-، دار المعارف )١٤١١(رحمن، طبعة عائشة عبدال: ، تحقيق)٨٠٥(بالبلقيني 

 .إنما يعتبر شاهداً للحديث ال زائداً) ٤(



 ٢٤

ويحسن هنا أن أنقل ما اتفق عليه المصنفون في الزوائد العتبار الحديث زائداً كما صاغها 
  :)١(الدكتور خلدون األحدب

أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه لم يخرج في الكتب الستة أو بعضها ال من حديث  -١
  .ن حديث غيرهوال م، الصحابي الذي رواه

ولكن ليس ، أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه قد خرج في الكتب الستة أو بعضها -٢
 .بل هو عند صحابي آخر، من حديث الصحابي الراوي له عند صاحب الكتاب الذي تُفرد زوائده

أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه قد خرجه أصحاب الكتب الستة أو بعضهم  -٣
أو ، كأن تضيف حكماً جديداً، أو فيه زيادة مؤثرة، ي الراوي له واحد إال أن السياق مختلفوالصحاب

 .أو بياناً مختلفاً في كليٍة أو جزئية، أو تفصيالً، أو تخصيصاً، تقييداً
فيقول ،  مع مالحظة أن الهيثمي إذا جاء الحديث من طريق ثانية يذكر السند وال يذكر المتن:قلت

  .)٢(حوهفذكره أو ذكر ن
  :أهمية علم الزوائد: المطلب الثاني

  :تكمن أهمية علم الزوائد في
وهذا من فضل اهللا  - فقد حفظت لنا كتب الزوائد، حفظ المصنفات التي فقدت ألسباب شتى -١

ومسند أحمد بن ، كمسند العدني:  مسانيد مفقودة-علينا ونعمه السابغة أن ألهم العلماء لعمل الزوائد 
  ).الرواية الطويلة (ومسند أبي يعلى، الحارث بن أبي أسامةومسند ، منيع

٢ -
االقتصاد في الجهد والوقت وذلك بتسهيل الكشف عن األحاديث بعدما كان صعباً وشاقاً ال  

سيما في الكتب التي صنفت فيها الزوائد فهي عسيرة التناول ال يصل اإلنسان إلى بغيته منها إال 
  .)٣(بصعوبة بالغة

تب ودرجة األحاديث الزوائد من خالل حكم المصنفين عليها كما فعل الوقوف على مرا -٣
 .وابن حجر، وأحياناً الهيثمي، البوصيري

                                                 

  .١/٣٣زوائد تاريخ بغداد ) ١(
حبيب الرحمن األعظمي، : ، تحقيق)٨٠٧(، لعلي بن أبي بكر الهيثمي ١/٥انظر كشف األستار عن زوائد البزار ) ٢(

  . بيروت-، مؤسسة الرسالة )م١٩٧٩(طبعة 
، دار )١٤٢٥(، طبعة )٨٠٧(، لعلي بن بكر الهيثمي ١/٦٣دمة المحقق عبداهللا الدرويش لمجمع الزوائدمق: انظر) ٣(

  . بيروت-الفكر 



 ٢٥

  المصنفات في علم الزوائد ومناهج العلماء: المبحث الثاني
  :)١(المصنفات في علم الزوائد: المطلب األول

الزوائد باعتبار وهو يعتبر أول من صنف في ، )٤٠٥ (المستدرك على الصحيحين للحاكم -١
  .بل هي زائدة عليها، أنه أخرج أحاديث ليست عند الشيخين أو أحدهما وبشرطيهما

  .)٢(٧٦٢لمؤلفه مغْلَطَاي بن قَِليج الحنفي المصري ، زوائد ابن حبان على الصحيحين -٢

وقد جمع فيه زوائد مسند ) ٨٠٧ (غاية المقصد في زوائد المسند لعلي بن أبي بكر الهيثمي -٣
 .)٣(حديثاً) ٥١٥٣ (وبلغت أحاديثه، مرتبا على األبواب ذاكرا األسانيد، ى الكتب الستةأحمد عل
مرتباً ، جمع فيه زوائد البزار على الكتب الستة: كشف األستار عن زوائد البزار للهيثمي -٤

 .)٤( حديث٣٦٩٨على األبواب الفقهية بأسانيده وقد بلغت 
النسخة  (جمع فيه زوائد أبي يعلى: هيثميالمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي لل -٥

وأضاف إليه زوائد مسانيد العشرة المبشرين بالجنة من الرواية ، على الكتب الستة) المختصرة
 .)٥(٢٤٠٠ ورتبه على األبواب ذاكراً األسانيد وبلغت أحاديثه، المطولة
جم الكبير للطبراني وقد جمع فيه زوائد المع، البدر المنير في زوائد المعجم الكبير للهيثمي -٦

 .)٦(على الكتب الستة في ثالث مجلدات
، وقد جمع فيه زوائد المعجمين الصغير، مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي -٧

 .)٧(واألوسط للطبراني على الكتب الستة مرتباً على األبواب وذكر األسانيد
ين موسوعات السنة النبوية وهو موسوعة حديثية قل نظيرها ب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -٨

حيث جمع فيها الهيثمي بين كتبه الخمسة المتقدمة بعد حذف أسانيدها والكالم على مراتبها قبوالً ورداً 
 .)٨(مرتبا على األبواب

                                                 

  .٢٠٨، وعلم زوائد الحديث، صفحة ١/٥٢انظر زوائد تاريخ بغداد ) ١(
 ).م١٩٣٩(، إلسماعيل بن محمد الباباني ٢/١٩١انظر هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ) ٢(

 . لبنان-، دار الكتب العلمية، بيروت )١٤٢١(خالف محمود عبد السميع، الطبعة األولى : طبع بتحقيق) ٣(
، وعلم ١/٥٢كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، وهو مطبوع وقد سبق، وانظر زوائد تاريخ بغداد ) ٤(

  .٢٠٨زوائد الحديث، صفحة 
 دكتوراه من الجامعة اإلسالمية ةنايف بن هاشم الدعيس في رسال. د: حققه، د في مجلد واحوهو مطبوع) ٥(

  .١٤٠٢، وطبعته مؤسسة تهامة بجدة سنة ١٤٠٠سنة
 .١٧٢الرسالة المستطرفة، صفحة ) ٦(
  .١٤١٣الطبعة األولى،  الرياض-مكتبة الرشد ،  عبد القدوس محمد نذير:، بتحقيق مجلدات٩وهو مطبوع في ) ٧(
 . بيروت-، دار الكتب العلمية )١٤٠٨(، الطبعة )٨٠٧(وائد ومنبع الفوائد، لعلي ابن أبي بكر الهيثمي مجمع الز) ٨(



 ٢٦

جمع فيه زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة على ، بغية الباحث عن زوائد الحارث للهيثمي -٩
  .)١()١١١١ (اكراً األحاديث بأسانيدها وعددهاذ، الكتب الستة مرتباً على األبواب

جمع فيه زوائد صحيح ابن حبان على ، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي -١٠
 .)٢(٢٦٤٧وعددها ، الصحيحين بأسانيدها

) ٣(٨٤٠إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ألحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري  -١١

رتبه على األبواب ذاكراً األحاديث بأسانيدها ، .رة مسانيد على الكتب الستةوقد جمع فيه زوائد عش
  :وهي، وسماه مختصر إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة، واختصره بعد أن جرده من األسانيد

  .٢٠٤مسند أبي داود الطَّياِلسي سليمان بن أحمد  .١
 .٢١٩) عبد اهللا بن الزبير أبوبكر (مسند الحميدي .٢
 .٢٢٨مسدد بن مسرهد األسدي مسند  .٣
 .٢٣٥مسند أبي بكر عبداهللا بن محمد بن أبي شيبة  .٤
 .٢٣٨ - القسم الموجود - مسند إسحاق بن راهويه .٥
 .٢٤٣مسند محمد بن يحي بن أبي عمر العدني  .٦
 .٢٤٤مسند أحمد بن مِنيع البغَوي األصم  .٧
 .٢٤٩مسند عبد بن حميد الكَشِّي  .٨
 .٢٤٤أبي أسامة التَّميمي مسند الحارث بن  .٩

 .٣٠٧المسند الكبير ألبي يعلَى الموصلي أحمد بن علي  .١٠
جمع فيه زوائد سنن ابن ماجه على  ،)٤(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري .١١

 .حديثا) ١٢٣٩ (وبلغت أحاديثه، )النسائي، والترمذي، وأبو داود، ومسلم، البخاري (الكتب الخمسة
جمع فيه زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب ، قي لزوائد البيهقي للبوصيريفوائد المنْتَ .١٢

  .)٥(الستة

                                                 

، مركز خدمة السنة، )١٤١٣(حسين أحمد الباكري، الطبعة األولى . وهو مطبوع في مجلدين، بتحقيق ودراسة، د) ١(
 .١/٥٦زوائد تاريخ بغداد : وانظر

 . بيروت-، مؤسسة الرسالة ١٤١٤رنؤوط، ومحمد العقسوسين، الطبعة األولى، شعيب األ: وهو مطبوع بتحقيق) ٢(
مجموعة : ، تحقيق)٨٤٠(حمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري ، ألتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةإ) ٣(

 . الرياض-، مكتبة الرشد )١٤١٩(من الباحثين، الطبعة األولى 
  . بيروت، وغيرها-طبعة دار الجنان وهو مطبوع في مجلدين، ) ٤(
 حديث، وبالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، لكن فيه - ٣٥٧: وهو مخطوط موجود بدار الكتب المصرية، برقم) ٥(

 .نقص، والموجود منه من كتابان، من الزكاة إلى آخر الكتاب



 ٢٧

جمع فيه زوائد مسند البزار على الكتب ، ٨٥٢زوائد مسند البزار البن حجر العسقالني  .١٣
 .)١(الستة استخلصه من كتاب شيخه الهيثمي سابق الذكر منتزعاً منه أحاديث أحمد

جمع فيه زوائد مسند أحمد بن منيع على الكتب ، يع البن حجرزوائد مسند أحمد بن من .١٤
 .)٢(وأحمد، الستة

جمع فيه زوائد كتاب األدب المفرد للبخاري على ، زوائد األدب المفرد للبخاري البن حجر .١٥
 .)٣(الكتب الستة

 التي - جمع فيه زوائد المسانيد العشرة، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية البن حجر .١٦
إنما ذكر ثمانية مسانيد فقط ألن التاسع مسند إسحاق ، على الكتب الستة وأحمد - تقدمت في اإلتحاف

 الرواية -والعاشر مسند أبي يعلى الموصلي ، ابن راهويه لم يقف إال على قدر نصفه متتبع ما فيه
 .)٤(واب ذاكراً األسانيدورتبه على األب، جمع منه الزوائد التي لم يذكرها الهيثمي في المجمع - المطولة

 .)٥(زوائد شعب اإليمان على الكتب الستة لكنه لم يكمله .١٧
 .)٦(زوائد نوادر األصول للحكيم الترمذي للسيوطي .١٨
 .)٧(زوائد مسند أبي داود الطيالسي على الكتب الستة .١٩
 .)٨(زوائد الدارمي على الكتب الستة لألحاديث المرفوعة .٢٠

                                                 

 .٥٧٣٨٤:، برقممركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالميةوهو مخطوط ب) ١(
انظر إلى : ، وقال في الحاشية١/٢٥١ذكره شاكر عبد المنعم في كتابه ابن حجر العسقالني ودراسة مصنفاته) ٢(

 في -، ونظم الِعقْيان - في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر للسيوطي نسخة دار الكتب المصرية -الجواهر والدرر 
: ، وانظر-، ولم أقف على الكتاب فيه ١٩٢٧لسورية األمريكية أعيان األعيان للسيوطي بعناية فيليب حتى، المطبعة ا

 .٢٧٣علم زوائد الحديث، صفحة 
، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ١/٣٣٤، والمسلسالت والمشيخات المعاجم ومعجم واألثبات الفهارس فهرس) ٣(
 .يروتب - اإلسالمي الغرب دارم، ١٩٨٢إحسان عباس، الطبعة الثانية : ، تحقيق)١٣٨٢(
سعد بن ناصر بن عبد . د: ، تحقيق)٨٥٢(أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي المطالب العالية، ألبي الفضل ) ٤(

 .١/٦٢زوائد تاريخ بغداد : وانظر.  السعودية-، دار العاصمة )١٤١٩(العزيز الشتري، الطبعة األولى 
 .١٧٢، الرسالة المستطرفة ٢/٩٥٦كشف الظنون ) ٥(
، ونسب هذا ١٠١٧/ ٢ واألثبات الفهارس فهرس، و٢/٩٥٦، وكشف الظنون ١٧٢الة المستطرفة، صفحة الرس) ٦(

 .١/٦٦الكتاب صاحب الهداية للبوصيري 
دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة :  الجامعة األردنية، انظر-لفايز عبد الفتاح أحمد، عمان ) ٧(
 .١٤١٦باحثين، دار ابن حزم، الطبعة األولى، مجموعة من ال: ، تأليف٢/٥٧٤
دليل : ، رسالة ماجستير، انظر)١٣٩٧(سيف الرحمن مصطفى، مكة المكرمة، جامعة أم القرى : تحقيق ودراسة) ٨(

 .٢/٥٧٤مؤلفات الحديث الشريف 



 ٢٨

 .)١(ثارللطحاوي على الكتب الستةزوائد القسم األول من شرح معاني اآل .٢١
 .)٢(زوائد مسند الحميدي على الكتب الستة .٢٢
 .)٣(زوائد مصنف عبد الرزاق على الكتب الستة .٢٣
، الدرر اللوامع في زوائد الجامع األزهر على جمع الجوامع في الحديث النبوي الشريف .٢٤

 .)٤(لإلمامين السيوطي والمناوي
 .وقد سبقت ترجمته، زوائد تاريخ بغداد .٢٥
 .رسالة ماجستير، للزميل أحمد النقلة، زوائد شرح السنة للبغوي على الكتب الستة .٢٦
 .للباحث، زوائد تفسير البغوي على الكتب الستة .٢٧

  :عرض مجمل لمناهج أشهر من صنف بالزوائد: المطلب الثاني
  :اشتركت كتب الزوائد في منهجها بأمور

وجدتهم قد : يع األئمة الذين صنفوا في الزوائدمن خالل التتبع لكالم وصن) ٥(يقول الدكتور األحدب
  :اتفقوا على ثالثة شروط في اعتبار الحديث من الزوائد

ال من ، ولم يخرج في الكتب الستة أو بعضها، أن يكون متن الحديث بلفظه أو بمعناه: األول
  .وال من غيره، حديث الصحابي الذي رواه

ولكن ، قد خُرج في الكتب الستة أو بعضها، و بمعناهأن يكون متن هذا الحديث بلفظه أ: الثاني
  .بل هو عند صحابي آخر، ليس من حديث الصحابي الراوي له عند صاحب الكتاب الذي تُفْرد زوائده

، قد خَرجه أصحاب الكتب الستة أو بعضهم، أن يكون متن هذا الحديث بلفظه أو بمعناه: الثالث
ويلحق به أن يكون عندهم أو ، أو فيه زيادة مؤثرة، السياق مختلفوالصحابي الراوي له واحد إال أن 

  .وهو عند من تُفْرد زوائده مطوالً، عند بعضهم مختصراً

                                                 

مام محمد بن سعود ، جامعة اإل)من أول الكتاب إلى نهاية باب القراءة خلف اإلمام(محمد الشتوي : تحقيق ودراسة) ١(
 .٢/٥٧٤دليل مؤلفات الحديث الشريف : اإلسالمية، الرياض، رسالة ماجستير، انظر

دليل : رسالة ماجستير، انظر) ١٤٠٧(مراد مصطفى كمال، مكة المكرمة، جمعة أم القرى : دراسة وتخريج) ٢(
 .٢/٥٧٤مؤلفات الحديث الشريف 

رسالة دكتوراه، ) ١٤٠١(مام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض يوسف محمد صديق، جامعة اإل: دراسة وتحقيق) ٣(
 .٢/٥٧٤دليل مؤلفات الحديث الشريف : انظر

دليل مؤلفات : ، انظر)١٤١٢( دار الجبل -صنعة عيسى مراد، تقديم ودراسة علي حسن عبد الحميد، بيروت ) ٤(
 .٢/٥٧٣الحديث الشريف 

 .١/٣٤زوائد تاريخ بغداد ) ٥(



 ٢٩

  :قلت كذلك
واعتبروا المرسل والموقوف والمقطوع ، لم يشترطوا صحة اإلسناد في احتساب الحديث الزائد* 

  .من الزوائد
  .ورتبوا األحاديث على األبواب الفقهية*

  :منهج علي بن أبي بكر الهيثمي من خالل كتابه مجمع الزوائد
  :)١(خير من يخبرنا عن منهجه هو نفسه فيقول في مقدمته للمجمع

ثم ذكرت له متناً بنحوه فإني ، وكان من حديث صحابي واحد، وما تكلمت عليه من الحديث -١
  . من األولأكتفي بالكالم عقب الحديث األول إال أن يكون المتن الثاني أصح

إذا روى الحديث اإلمام أحمد وغيره فالكالم على رجاله وأحمد إال أن يكون إسناد غيره  -٢
 .أصح

 .وإن كانت ضعيفة، إذا كان للحديث سند واحد اكتفيت به من غير نظر إلى بقية األسانيد -٣
ومن كان من مشايخ الطبراني في الميزان نبهت على ضعفه ومن لم يكن في الميزان ألحقته  -٤

 .فإنهم عدول، والصحابة ال يشترط فيهم أن يخرج لهم أهل الصحيح. بالثقات الذين بعده
 .وكذلك شيوخ الطبراني الذين ليسوا في الميزان -٥

  :منهجه في انتقاء الزوائد
  :)٢(يقول محقق المجمع عبداهللا الدرويش

  .حصر زوائده على الكتب الستة -١
أصال في داللته على وجود ) طرافتحفة األشراف في معرفة األ (اعتمد كتاب المزي -٢

 .ثم يعود إلى تلك الكتب ليتأكد من ذلك. الحديث في تلك الكتب أم ال
 .أو يوضح مبهماً، ذكر من األحاديث ما وجد فيه اختالفا قد يغير المعنى -٣
أو اشترك صحابيان في رواية حديث أخرج ألحدهما ، إذا كان الحديث عن أكثر من صحابي -٤

 .يبين ذلكأصحاب الكتب الستة 
كثيراً ما يأتي بألفاظ الحديث إذا وجد في بعضها زيادة معنى مع تنبيهه على الزيادة في ذلك  -٥

 .أو كان بغير السياق، المتن
ذكره عن رواية مصدره اآلخر مع إشارته إلى ، إذا كان الحديث في الكتب الستة مختصرا -٦

 .ما روي منه في الكتب الستة

                                                 

 .١/١٤٨ائد ومنبع الفوائد مجمع الزو) ١(
  .١/٦٣انظر مجمع الزوائد ) ٢(



 ٣٠

مختلفة من معلومات تاريخية أو ما يذكر مؤلفوا تلك الكتب من يورد في الزوائد الفوائد ال -٧
فيذكر مثالً ما ذكره الطبراني في معجمه الكبير من تراجم ) تميز بها عن غيره (فوائد فقهية وغيرها

 .الصحابة
 .يذكر من الزوائد ما كان فيه زيادة أو نقص في اإلسناد -٨
 .)١(يذكر من الزوائد الحديث المعلق كما عند البخاري -٩

  .حذف الهيثمي أسانيد األحاديث في المجمع مكتفياً بذكر الصحابي أو الراوي األعلى -١٠
  :منهجه في اختيار األسانيد

  :)٢(ـونخلص من منهج الهيثمي أنه تميز ب
  .بحذف أسانيد في المجمع -١
بذكر الفوائد الفقهية والتاريخية ونحوها ألصحاب تلك الكتب مع مالحظة أن جل النقاد  -٢

ن الهيثمي متساهل في حكمه على األحاديث ولذا تعقبه السيوطي بذيل أسماه بغية الرائد في يعتبرون أ
 .الذيل على مجمع الزوائد

فيه ، رجاله رجال الصحيح، ويكتفي بالقول رجاله ثقات، ال يحكم على الحديث إال نادراً جداً -٣
  .ونحوها من العبارات، فالن ضعيف

  :ة المهرةكتابه إتحاف الخيرمنهج أبي العباس البوصيري من خالل 
  :)٣(منهجه في انتقاء الزوائد

  .ثم يحيل ما بعده عليه، إن اتفقت األسانيد على متن بلفظ واحد ساق متن المسند األول فقط -١
 .إن اختلفت المسانيد ذكر متن كل مسند -٢
  .فذكره: ثم يقول في آخر المتن، ذكر المختلف فيه، إن اتفق بعض واختلف بعض -٣
إال أن يكون ، يث في الكتب الستة أو أحدها من طريق صحابي واحد لم يخرجهإن كان الحد -٤

رووه أو : ويقول في آخره، الحديث فيه زيادة عند أحد المسانيد المذكورة تدل على حكم فأخرجه بتمامه
وربما بينت الزيادة مع ما يضمه إليه من مسندي أحمد والبزار وصحيح ابن حبان ، بعضهم باختصار

  .وغيرهم
، وانفرد أحد المسانيد بإخراج طريق منها أخرجه، إن كان الحديث من طريق صحابيين فأكثر -٥

 .وينبه عقب الحديث أنه في الكتب الستة أو أحدها لئال يظن أن ذلك وهم، وإن كان المتن واحداً

                                                 

 .١/٣٣زوائد تاريخ بغداد ) ١(
  .٢٥٧علم زوائد الحديث ) ٢(
  .١/٣٣انظر مقدمة البوصيري لإلتحاف ) ٣(



 ٣١

إن لم يكن الحديث في الكتب الستة أو أحدها من طريق صحابي آخر ووجده في غير الكتب  -٦
 . عليه للفائدة وليعلم أن الحديث ليس بفردالستة نبه

إن كان الحديث في مسندين فأكثر من طريق صحابي واحد أورده بطرقه في موضع واحد إن  -٧
  :وكذلك، اختلف اإلسناد

 .بأن رواه بعض أصحاب المسانيد معنعناً وبعضهم صرح فيه بالتحديث، إن اتحد اإلسناد -٨
 .ثم يحيل عليه، ل منهاذكر األو، إن اتفقت األسانيد واحد فأكثر -٩

ولم ، إن كان الحديث في مسنٍد بطريقين فأكثر ذكر اسم صاحب المسند في أول اإلسناد -١٠
  ]هذا كله في اإلسناد [قال ما لم يحدث اشتباه: بل يقول، يذكره في الثاني وال ما بعده

نَّسائي في وال، وأبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل، وأورد ما رواه البخاري تعليقا -١١
 .وغير ذلك مما ليس في شئ من الكتب الستة، وفي عمل اليوم والليلة، الكبرى

 .)١(ويقول األستاذ عبد السالم علوش
 وبسط الحديث عند الكالم على طرق الحديث وشاهده مراعيا االختصار قدر اإلمكان -١٢

 :قلت
 .)٢(وشرح المعاني والجمل الغريبة الواردة في المتون -١٣

  :)٣( بـتحاف عن المجمعوقد امتاز اإل
وقليالً ما ال يصنع ذلك ، كأن يقول هذا إسناد صحيح أو هذا إسناد ضعيف، الحكم على الحديث .١

  .بخالف الهيثمي فإنه ال يحكم على الحديث إال نادراً
 .وهذا ما لم يفعلْه الهيثمي، أو الجمل الغامضة، شرح المعاني الغريبة  - أ

بخالف ، مراعياً االختصار قدر اإلمكان، لحديث وشاهدهبسط الحديث عند الكالم على طرق ا  - ب
 .الهيثمي فإنه ال يعرج على هذا البتة وال يطرق بابه

  :قلت أيضاً
 .)٤(وما أورده من غير الكتب الستة  - ت

 .ذكر منها مائةً وأربعين كتاباً، وقد رتب الشيخ كتابه على الكتب واألبواب -٢
 .وأورد األحاديث بأسانيدها -٣

                                                 

 .٢٥٤علم زوائد الحديث) ١(
  .٢٥٧علم زوائد الحديث ) ٢(
 .٢٥٧المصدر نفسه ) ٣(
الزيادة، مع ما أضمه من مسندي أحمد، والبزار، وصحيح ابن حبان، وربما بينت : إشارة إلى قول البوصيري) ٤(

 ).١/٣٣اإلتحاف. (وغيرهم كما سيرى إن شاء اهللا



 ٣٢

اللهم ما كان من جنس اآلثار واألحاديث غير المرفوعة وال ، بُوالً ورداًوتكلم عليها ق -٤
 .فإنه لم يتكلم عليها بشيء، الموقوفة على الصحابة

  :منهج ابن حجر العسقالني من خالل كتابه المطالب العالية
  :)١(فقد اختصر ابن حجر منهجه في نقطة واحدة

 السبعة من حديثه ولو أخرجوه أو بعضهم ذكر كل حديٍث ورد عن صحابي لم تخرجه األصول
 .من حديث غيره مع التنبيه عليه أحياناً

  :)٢(ومما تميز ابن حجر به في المطالب
 .يقطع الحديث بحسب أبوابها - أ

 .أن المطالب زاد مسند أحمد على الكتب المزيد عليها عن البوصيري  - ب
لمختصرة التي اعتمد عليها اعتمد الرواية المطولة لمسند أبي يعلى الموصلي دون الرواية ا  - ت

 .الهيثمي
 قطع الحديث بحسب األبواب الفقهية  - ث

 .ذكر األحاديث الزوائد بأسانيدها - ج
 :مع مالحظة أنه

 .لم يعن في الحكم على الحديث إال نادراً •
 .ولم يعثر إال على قدر النصف من مسند إسحاق بن راهويه متتبع ما فيه من الزوائد •

                                                 

  .١/٨٩انظر مقدمة المطالب العالية البن حجر، ) ١(
  .٢٩١، وانظر علم زوائد الحديث ٨٩ - ١/٨٥انظر مقدمة المطالب العالية، ) ٢(



 ٣٣

  "دراسة تطبيقية "  الستةالكتب كتاب تفسير البغوي على زوائد أحاديث :الباب الثاني

  الباب الثاني
زوائد أحاديث كتاب تفسير 

   الستةالكتبالبغوي على 
  "دراسة  تحقيق و"



 ٣٤
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ةُاآلي اِب الساَل قَ ةُع ِع سيقَ: دتُْأره لَا ع ِنى اب ع كَ اٍسب ا قَ متُْأره لَا عيثُ،  كاَل قَ م: ����� �� 	
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ةُاآلياِب الساَلقَ، ةُع ابنع خَذَفَ: اٍسبركُا لَهفَم خْا َأمرجا َألهقٍَدح كُلَب١(»م(.  

  :رجال السند
  . ثقتان:)٢(وسعيد بن جبير، لشافعيوا، لم أقف على ترجمٍة لهما: وعبد العزيز، عبد الوهاب

 النيسابوري أبـو   المعقلي) ٣(موالهم سنان بن يوسف بن يعقوب نب محمد: هو،  محمد بن يعقوب  
  .)٤(ثقة: )٢٤٨ نحو (العباس

، أبـو محمـد المـصري      ،)٥(الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي      : هو،  الربيع بن سليمان  
  ).٢٧٠ (صاحب الشافعي

ومسلمة  ،)٨(خطيب البغداديوال ،)٧(وأبو سعيد بن يونس المصري ،)٦(متفقٌ عليه: وثَّقَه الخليلي وقال

                                                 

)١/٥١) ١.  
، ألحمد بن ١/٢٠٣بتٌ فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلةٌ، تقريب التهذيب ثقةٌ ث : قال ابن حجر  ) ٢(

  . القاهرة-، دار الفكر)١٤١٥(صدقي العطار، الطبعة األولى : ، ضبط)٨٥٢(علي بن حجر العسقالني 
دمـة تقريـب التهـذيب      مق: انظر. ( القبيلة - أصل   -أن هذا النسب بالوالء والحلف، ال من صليبة         : موالهم تعني ) ٣(

  ).٢٠لمحققه محمد عوامة، صفحة
عمر بن غرامة العمـري،   : ، تحقيق )٥٧١(، لعلي بن الحسن المعروف بابن عساكر        ٥٦/٢٨٧تاريخ دمشق   : انظر) ٤(

  .١٥/٧١٥، وسير أعالم النبالء ٣/٨٦٠ بيروت، وتذكرة الحفاظ -، دار الفكر ١٩٩٥الطبعة األولى، 
، اللباب في تهذيب األنـساب،      سبأ بن كهالن بن زيد بن زيد بن أدد بن مالك بن يحابر اسمهو مراد إلى النسبة هذه) ٥(
  . بيروت-، دار صادر ١٤٠٠، طبعة )٦٣٠(، لعلي بن محمد الشيباني الجزري ٣/١٨٨
حمد م: ، تحقيق )٤٤٦(، ألبي يعلى الخليل بن عبد اهللا الخليلي القزويني          ١/٢٦٨اإلرشاد في معرفة علماء الحديث      ) ٦(

  . الرياض-، مكتبة الرشد )١٤٠٩(إدريس، الطبعة األولى 
بشار معروف، الطبعـة    : ، تحقيق )٧٤٢(، ليوسف بن عبد الرحمن المزي       ٩/٨٨ تهذيب الكمال في أسماء الرجال    ) ٧(

  . بيروت-، مؤسسة الرسالة )١٤٠٠(األولى 
 مكتب البحـوث والدراسـات، الطبعـة        ،)٦٧٦(، ليحيى بن شرف النووي      ١/١٨٧تهذيب األسماء واللغات    : انظر) ٨(

  .٩/٨٨ تهذيب الكمال بيروت، و-، دار الفكر )م١٩٩٦(األولى 



 ٣٥

 ،)٣(صـدوق : وزاد،  وابن أبي حـاتم    ،)٢(وابن حجر  ،)١(يوصف بغفلٍة شديدةٍ  : بن القاسم األندلسي وزاد   

: ووصفه الذهبي  ،)٦(ال بأس به  : وقال النسائي  ،)٥(صدوق: وقال أبو حاتم   ،)٤(وذكره ابن حبان في الثقات    
  .)٧(باإلمام الفقيه الحافظ المحدث

  .ثقة: قلت
  ).٢٠٦ (عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد األزِدي: هو، د المجيدعب

: وقال النسائي « :ونُِقَل عنه قوله في عبد المجيد     والنسائي  ،  وأبو داود  ،)٩(وابن معين  ،)٨(وثَّقَه أحمد 
  ـ   ،)١١(لكنه أخطأ في أحاديـث    : والخليلي وقال  ،)١٠(»ثقةٌ: في موضع آخر  قال  و،  ليس به بأس ن وزاد اب

كـان  : وزاد أحمد  ،)١٣(وكان يعلن اإلرجاء  ،  كان يروي عن قوٍم ضعفاء    : وقال ،)١٢(ليس به بأس  : معين
كان يـرى   : وقال البخاري  ،)١٥(كان مرجئاً داعيةً في اإلرجاء    : وزاد أبو داود   ،)١٤(فيه غلو في اإلرجاء   

                                                 

  .٣/٧١تهذيب التهذيب ) ١(
  .١/١٧١تقريب التهذيب ) ٢(
  .٣/٧١تهذيب التهذيب ) ٣(
  .روت بي-، دار الفكر )١٣٩٥(السيد أحمد، الطبعة األولى : ، تحقيق)٣٥٤(، البن حبان البستي ٨/٢٤٠الثقات ) ٤(
  .٣/٧١تهذيب التهذيب ) ٥(
  .٩/٨٨ تهذيب الكمال) ٦(
محمـد  : ، تحقيق )٧٤٨(، لمحمد بن أحمد الذهبي      ١/٣٩٢ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة        : انظر) ٧(

  .٢/٥٨٦ جدة، وتذكرة الحفاظ -، دار القبلة الثقافية )١٤١٣(عوامة، الطبعة األولى 
يحيى غزاوي، الطبعـة الثالثـة      : ، تحقيق )٣٦٠(، لعبد اهللا بن عدي الجرجاني       ٥/٣٤٤الكامل في ضعفاء الرجال     ) ٨(
  .١/٦٦٢، والكاشف ١٨/٢٧٢ تهذيب الكمال بيروت، و-، دار الفكر )١٤٠٩(
أحمد نور سيف، الطبعـة     : ، تحقيق )٢٣٣(، ليحيى بن معين     ١٨٦ صفحة   يرواية عثمان الدارم  : تاريخ ابن معين  ) ٩(

، )٣٢٧(، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي         ٦/٦٤ دمشق، والجرح والتعديل     -المأمون  ، دار   )١٤٠٠(األولى  
  . بيروت-، دار إحياء التراث العربي )١٣٧١(الطبعة األولى 

  .١٨/٢٧٤ تهذيب الكمال) ١٠(
  .١/٢٣٣اإلرشاد ) ١١(
  .٦/٦٤الجرح والتعديل ) ١٢(
شـرح العقيـدة   :  األعمال عن اإليمان، انظـر - تأخير  -إرجاء  : ، واإلرجاء ٥/٣٤٤الكامل في ضعفاء الرجال     ) ١٣(

 العلميـة  البحـوث  إلدارات العامـة  لرئاسة، ا )١٤١٣(، الطبعة األولى    ٢٤٦الواسطية، للدكتور محمد هراس، صفحة      
  . السعودية- واإلفتاء

  .٥/٣٤٤المصدر نفسه ) ١٤(
  .١٨/٢٧٤تهذيب الكمال ) ١٥(



 ٣٦

وكذلك قـال    ،)٣(ن مرجئاً كا: وقال ابن سعد   ،)٢(عامة ما ينكر عليه اإلرجاء    : وقال ابن عدي   ،)١(اإلرجاء
  .)٤(الجوزجاني

 ،)٧(وابـن عـدي    ،)٦(وكـذا قـال أحمـد      ،)٥(كان أعلم الناس بحديث ابن جـريج      : قال ابن معين  

  .)٨(والدارقطني
 حـديثاً   ىرو: و قـال الـساجي     ،)١٠( بن أبي عمـر    ىومحمد بن يحي   ،)٩(وضعفَه محمد بن سعد   

وأهل : وقال أبو داود   ،)١٢(كان الحميدي يتكلم فيه   ،  حديثهيكتب  ،  ليس بالقوي : وقال أبو حاتم   ،)١١(منكراً
، ال يحتج به  : وقال الدارقطني  ،)١٣(ليس بالمتين عندهم  : وقال أبو أحمد الحاكم   ،  خراسان ال يحدثون عنه   

  .)١٤(يعتبر به
، كان يقلب األخبار ويـروي المنـاكير      : أما ابن حبان فقال    ،)١٥(هو ممن سكتوا عنه   : وقال الحاكم 

  .)١٦(ركفاستحق الت

                                                 

السيد هاشم الندوي، الطبعـة األولـى، دار        : ، تحقيق )٢٥٦(ل البخاري   ، لمحمد بن إسماعي   ٦/١١٢التاريخ الكبير   ) ١(
  . حلب-، له أيضاً، الطبعة األولى، دار الوعي ١/٧٨ بيروت، والضعفاء الصغير -الفكر 

  .٥/٣٤٥الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢(
  . بيروت-، لمحمد بن سعد بن منبع، دار صادر ٥/٥٠٠الطبقات الكبرى ) ٣(
صبحي الـسامرائي، الطبعـة األولـى       : ، تحقيق )٢٥٩(، إلبراهيم بن يعقوب الجوزجاني      ١/١٥٣ل  أحوال الرجا ) ٤(
  . بيروت-، مؤسسة الرسالة )١٤٠٥(
  .٥/٣٤٤، والكامل في ضعفاء الرجال ٦/٦٤الجرح والتعديل ) ٥(
د منـصور،  زيـا : ، تحقيـق )٢٧٥(، لسليمان بن األشعث السجستاني    ٢٣٦سؤاالت أبي دواد لإلمام أحمد، صفحة       ) ٦(

  . المدينة المنورة-، مكتبة العلوم والحكم )١٤١٤(الطبعة األولى 
  .٥/٣٤٤الكامل في ضعفاء الرجال ) ٧(
  .٥/٢٨٤تهذيب التهذيب ) ٨(
  .٥/٥٠٠الطبقات الكبرى ) ٩(
، )١٤٠٤(عبد المعطي قلعجي، الطبعة األولـى     : ، تعليق )٣٢٢(، لمحمد بن عمرو العقيلي      ٣/٩٦الضعفاء الكبير   ) ١٠(

  . بيروت-دار الكتب العلمية 
  .٥/٢٨٤تهذيب التهذيب ) ١١(
  .٦/٦٤، والجرح والتعديل ١/٧٨، والضعفاء الصغير ٦/١١٢التاريخ الكبير ) ١٢(
  .٥/٢٨٤تهذيب التهذيب ) ١٣(
عبد الـرحيم القـشقري، الطبعـة األولـى         : ، تحقيق )٣٨٥(، لعلي بن عمر الدارقطني      ١/٤٧سؤاالت البرقاني   ) ١٤(
  . باكستان-انة جميلي ، كتب خ)١٤٠٤(
  .٥/٢٨٤تهذيب التهذيب ) ١٥(
  .محمود زايد: ، تحقيق)٣٥٤(، لمحمد بن حبان البستي ٢/١٦١المجروحين ) ١٦(



 ٣٧

ويحيى في حديٍث رواه عن عبد      ،  ذكره أحمد : وقال الخالل  ،)١(كذاب: وقال يحيى بن سعيد القطان    
لذلك جعله ابن حجر ؛ )٢(أخذه من إنسان فَحدثَ به، ينبغي أن يكون عبد المجيد دلَّسه: فقال، اهللا بن عمر

  .)٤(قٌ يخطئوخلص ابن حجر إلى أنه صدو ،)٣(في المرتبة الثالثة من المدلسين
فينظـر فـي   ، ويحذر من موضوع بدعته كونه داعيةً، فقد أخطأ في أحاديث، هو دون الثقة  : قلت

إال ،  في عللـه   -) ٣١١ (هارون بن محمد بن أحمد - أما تدليسه فلم يذكره إال أبو بكر الخالل       ،  حديثه
  .وأما كالم ابن حبان ففيه مبالغة، أنه أثبت الناس في حديث ابن جريج

وأبـو خالـد    ،  أبو الوليـد  ،  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي موالهم        : هو،   جريج ابن
  ).١٥٠ (أصله رومي، المكي

 ،)٦(وابن معين لكـن فيمـا روي عنـه مـن الكتـاب             ،)٥(كثير الحديث جداً  : وثَّقَه ابن سعد وقال   

لـيس  ،  ثقـةٌ : ن عثمان بن أبي شـيبة     وابن شاهين ع   ،)٩(من األئمة ) ٨(بٍخ: وقال أبو زرعة   ،)٧(والعجلي
  .)١٠(حجةٌ

كنـا  : وعن يحيى بن سعيد القطان     ،)١٢(من أوعية العلم  : وعن أحمد  ،)١١(وذكره ابن حبان في ثقاته    
  .)١٣(نسمي كتب ابن جريج كتب األمانة

                                                 

، )١٤١٩(خليل المنصور، الطبعة األولـى      : ، تحقيق )٢٧٧(، ليعقوب بن سفيان الفسوي      ٣/١٦٥المعرفة والتاريخ   ) ١(
  . بيروت-دار الكتب العلمية 

  ).٦٢٠(، لعبد اهللا بن أحمد بن قدامة ١٣٥: ، برقم٣٢ العلل للخالل، صفحة المنتخب من) ٢(
محمد عزب، الطبعـة األولـى      : ، تحقيق )٨٥٢(، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني        ٦٤طبقات المدلسين، صفحة    ) ٣(
  . القاهرة-، دار الصحوة )١٤٠٧(
  .١/٣٦٤تقريب التهذيب ) ٤(
  .٥/٤٩٢الطبقات الكبرى ) ٥(
الجـرح  :  بيروت، وانظـر -، دار الكتب العلمية    )٤٦٣(، ألحمد بن علي الخطيب البغدادي       ١٠/٤٠٥ بغداد   تاريخ) ٦(

  .٥/٣٥٧والتعديل 
، )١٤٠٥(عبد العليم البستوي، الطبعة األولـى       : ، تحقيق )٢٦١(، ألحمد بن عبد اهللا العجلي       ٢/١٠٣معرفة الثقات   ) ٧(

  . المدينة المنورة-مكتبة الدار 
  ).١/٢٥٠النهاية في غريب األثر (، بالشيء والرضى المدح عند تقال لمةك) ٨(
  .٥/٣٥٧الجرح والتعديل ) ٩(
صبحي السامرائي، الطبعة األولى    : ، تحقيق )٣٥٨(، لعمر بن أحمد بن شاهين       ١٥٨تاريخ أسماء الثقات، صفحة     ) ١٠(
  . الكويت-، الدار السلفية )١٤٠٤(
  .٧/٩٣الثقات ) ١١(
  .١٠/٤٠٢تاريخ بغداد ) ١٢(
  .٤٠٥، ١٠/٤٠٤المصدر نفسه ) ١٣(



 ٣٨

ابن جريج عن عطاء أثبت من قـيس بـن    : وقال ابن معين   ،)١(أثبت الناس في عطاء   : وعن أحمد 
: وعنه أيـضاً   ،)٣(وعن يحيى بن سعيد القطان أن ابن جريج أثبت في نافع من مالك             ،)٢(سعد عن عطاء  

 أصدق اهللا خلق من خلقاً رأيت ما: ومدحه سليمان بن النضر فقال     ،)٥(وكذلك قال ابن خراش    ،)٤(صدوق
وانفرد بتضعيفه مطلقاً يحيـى بـن سـعيد          ،)٧(صالح الحديث : وقال أبو حاتم   ،)٦(جريج بنا من لهجة

ويؤكد هذا أن ابن جريج نفسه صرح بأنه لم          ،)٩(وعن ابن معين أنه ليس بشيٍء في الزهري        ،)٨(القطان
وعن يزيد بن    ،)١١(حاطب ليلٍ : وقال إسماعيل بن داود الِمخْراقي عن مالك       ،)١٠(يسمع من الزهري شيئاً   

  .)١٢(صاحب غثاٍء: زريع
 فهو  »قال«: إذا قال ابن جريج   :  يحيى بن سعيد   فعن،  ويكاد يكون ثم إجماع بين النقاد على تدليسه       

وإذا ،   جاء بمنـاكير   »ُأخِْبرتُ« و »قال فالن وقال فالن   «: إذا قال ابن جريج   : وقال أحمد  ،)١٣(شبه الريح 
  .)١٤( فحسبك به»سمعت« و»أخبرني«: قال

ه منه وإن    فأنا سمعت  »قال عطاء «: إذا قلت : إال أن ابن جريج قال     ،)١٥(كان يدلِّس : وقال ابن حبان  
 فهو  »سمعت« و »حدثني«:  وابن جريج إذا قال    :- محمد بن يحيى   - قال الذُهلي  ،)١٦(»سمعت« :لم أقل 

                                                 

، )١٤٠٨(، وصي اهللا محمد بن عباس، الطبعـة األولـى           )٢٤١(، ألحمد بن حنبل     ٣/٢١٩العلل ومعرفة الرجال    ) ١(
  . بيروت، الرياض-المكتب اإلسالمي، دار الخاني 

سيف، الطبعة األولى   أحمد نور   : ، تحقيق )٢٣٣(، ليحيى بن معين     ٣/١٠١رواية عباس الدوري    : تاريخ ابن معين  ) ٢(
  . مكة المكرمة-، مركز البحث العلمي )١٣٩٩(
  .٥/٤٢٢التاريخ الكبير ) ٣(
  .١٨/٣٥١تهذيب الكمال ) ٤(
  .٥/٣٠٧تهذيب التهذيب ) ٥(
  .١٨/٣٥١تهذيب الكمال ) ٦(
  .٥/٣٥٧الجرح والتعديل ) ٧(
  .٥/٣٠٦تهذيب التهذيب ) ٨(
  .٤٣ صفحة يرواية الدارم: تاريخ ابن معين) ٩(
  .٥/٣٥٧الجرح والتعديل : انظر) ١٠(
  .١٠/٤٠٤تاريخ بغداد ) ١١(
 الناس رذاَل، وتقال أل  وغيره والوسخ الزبد من يحِمله ِمما السيل فوق يجيء ما: ، والغثاء ١٠/٤٠٢المصدر نفسه   ) ١٢(

  .٣/٦٤٣النهاية في غريب األثر : ، انظرهموسقَِط
  .١٨/٣٥١تهذيب الكمال ) ١٣(
  .١٠/٤٠٥غداد تاريخ ب) ١٤(
  .٧/٩٣الثقات ) ١٥(
  .٥/٣٠٦تهذيب التهذيب ) ١٦(



 ٣٩

ولذلك جعله ابن حجر فـي المرتبـة        ؛  ) ٢( وقد نفى عنه بعض النقاد بعض السماعات       .)١(محتج بحديثه 
وقال  ،)٤( كان يدلِّس ويرسل   ثقةٌ فقيه فاضلٌ  : وخلص ابن حجر في التقريب فقال      ،)٣(الثالثة من المدلسين  

  .)٥(الفقيه أحد األعالم: الذهبي
  .ثقةٌ مدلِّس ال يقبل حديثه إال إذا صرح بالسماع سوى عن عطاء: قلت

  .عبد العزيز بن جريج المكي
وكـذا قـال     ،)٨(لـم يـسمع مـن عائـشة       : وقاال ،)٧(وكذا العجلي  ،)٦(ذكره ابن حبان في الثقات    

وعـن   ،)١٠(وليس له عن صحابٍي سماع    ،  كل ما روى عن عائشة مدلَّس     : اد ابن حبان  وز ،)٩(الدارقطني
وقـال   ،)١١(عبد العزيز عـن أبـي بكـر الـصديق مرسـلٌ           : وعن أبي زرعة  ،  لم يلق عائشة  : أحمد

  .)١٣(غريب: وحسن الترمذي إسناد خُصيف عن عبد العزيز وزاد،  ال يتابع في حديثه:)١٢(البخاري
أخطـأ  : إال أن ابن حجر قال ،)١٥(وأحمد ،)١٤(لعزيز بسماعه من عائشة عند الترمذي  وصرح عبد ا  

  .)١٧(ولم يذكر الذهبي فيه جرحاً وال تعديالً ،)١٦(ولَينَه، خصيف فصرح بسماعه
  .وإال فضعيفٌ، يقبل حديثه إذا تُوبع: قلت

                                                 

  .٥/٣٠٦المصدر نفسه ) ١(
  .٥/٣٠٦المصدر نفسه : انظر) ٢(
  .٦٥طبقات المدلسين، صفحة : انظر) ٣(
  .١/٣٦٦ تقريب التهذيب) ٤(
  .١/٦٦٦الكاشف ) ٥(
فاليـشهمر،  : ، تحقيـق  )٣٥٤(، لمحمد بن حبان البستي      ١٤٥مشاهير علماء األمصار، صفحة     : ، وانظر ٧/١١٤) ٦(

  . بيروت-، دار الكتب العلمية )م١٩٥٩(الطبعة األولى 
  .٢/٩٥معرفة الثقات ) ٧(
  .٢/٩٥، معرفة الثقات ٧/١١٤الثقات البن حبان ) ٨(
  .٤٤سؤاالت البرقاني، صفحة) ٩(
  .١٤٥مشاهير علماء األمصار، صفحة ) ١٠(
، )١٣٩٧(شكر اهللا قوجاني، الطبعة األولـى       : ، تحقيق )٣٢٧(، لعبد الرحمن بن محمد الرازي       ١/١٣١المراسيل  ) ١١(

  . بيروت-مؤسسة الرسالة 
  .٦/٢٣التاريخ الكبير ) ١٢(
  .٤٦٣: ، برقم١٢٣سنن الترمذي، صفحة ) ١٣(
  .٤٦٣: ، برقم١٢٣المصدر نفسه، صفحة ) ١٤(
  . القاهرة-، مؤسسة قرطبة )٢٤١(، ألحمد بن حنبل ٢٥٩٤٨:  برقم٦/٢٢٧مسند أحمد ) ١٥(
  .١/٣٥٧تقريب التهذيب ) ١٦(
  .١/٦٥٤الكاشف) ١٧(



 ٤٠

  :التخريج
  :والحاكم من طرق، به مثله) ١(أخرجه الشافعي

، »ذخرهـا « بدالً مـن     »ادخرها«: إال أنه قال  ،  ي العباس محمد بن يعقوب به نحوه      فمن طريق أب  
  .)٢(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال

، وعبد الرزاق بن همـام الـصنعاني  ، ومحمد بن بكر البرساني   ،  ومن طريق عبد اهللا بن المبارك     
وزاد عبد الـرزاق     ،)٣(ه بألفاظ مختلفة  خمستهم عن ابن جريج ب    ،  وعثمان بن عمر  ،  وحفص بن غياث  


	 �� ����� قرأها علينا ابن جريج : فقال��� ��� ��� �� � � �� � � ��/5 � �� 34 ��" �'�2، آية� � � � �� 6 � �7�8 �، ...، آية� ,� � �

����9�:; <5"=> 	?@� � �� �� � � �� � �AAA ٤(إلى آخرها�(.  
مـن  ) ٧(والطحاوي ،)٦(وحفص بن غياث   ،)٥(وأخرجه البيهقي من طريقي حجاج بن محمد األعور       

الحظة تليين ابن حجر    مع م  ،)٨(وصححه ابن حجر  ،  ثالثتهم عن ابن جريج به نحوه     ،  طريق أبي عاصم  
  .لعبد العزيز

  :ويشهد بأن الفاتحة هي السبع المثاني
 ورةالس هذه هي: ���� اهللا رسول فقال« :بلفظ، ما أخرجه مالك في الموطأ من حديث ُأبي بن كعب     

وما رواه البخاري من حديث أبي سـعيد بـن           ،)٩(»أعطيت الذي العظيم والقرآن المثاني السبع وهي
��/�5 �� 34 ��"�'�2 :قال« :بلفظ، المعلى � � �� 6 �   .)١٠(»أوتيته الذي العظيم والقرآن المثاني السبع هي� ,�

                                                 

  . بيروت-، دار الكتب العلمية )٢٠٤(، لمحمد بن إدريس الشافعي ١٤٢: ، برقم٣٦مسند الشافعي، صفحة ) ١(
مـصطفى  : ، تحقيـق  )٤٠٥(، لمحمد بن عبد اهللا النيـسابوري        ٢٠٢٠: ، برقم ١/٧٣٦المستدرك على الصحيحين    ) ٢(

  . بيروت-، دار الكتب العلمية )١٤١١(ى عبدالقادر عطا، الطبعة األول
  .٢٠٢٥ حتى ٢٠٢١األحاديث من : المصدر السابق، انظر) ٣(
حبيـب الـرحمن   : ، تحقيـق )٢١١(، لعبد الرزاق بن همام الـصنعاني   ٢٦٠٩: ، برقم ٢/٩٠مصنف عبد الرزاق    ) ٤(

  . بيروت-، المكتب اإلسالمي )١٤٠٣(األعظمي، الطبعة الثانية 
  .٢٣٢١: ، برقم٢/٤٢٥ شعب اإليمان) ٥(
  .٢٢١٥: ، برقم٢/٤٤ السنن الكبرى) ٦(
محمد : تحقيق،  )٣٢١(حمد بن محمد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي         ، أل ١٠٩٣: ، برقم ١/٢٠٠شرح معاني اآلثار    ) ٧(

  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )١٣٩٩(الطبعة األولى ، النجار
  .١/٢٣٥ التلخيص الحبير) ٨(
محمود : ، تحقيق )١٧٥(، لمالك بن أنس األصبحي      ١٨٥: ، برقم ٦٢،  ٦١يحيى الليثي، صفحة    رواية  : موطأ مالك ) ٩(

  . القاهرة-، مكتبة الصفا )١٤٢٢(ابن الجميل، الطبعة األولى 
  .٤٤٧٤: ، برقم٩٢٩صحيح البخاري، صفحة ) ١٠(



 ٤١

  :ويشهد للبسملة أنها آية من الفاتحة
هقي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي             والبي ،)١(ما رواه الدارقطني  

 والـسبع  الكتـاب  وأم القرآن أم إنها الرحيم الرحمن اهللا بسم فاقرءوا هللا الحمد قرأتم إذا«:  بلفظ �
  .)٣(وصححه األلباني ،)٢(»إحداها الرحيم الرحمن اهللا وبسم المثاني

  :الحكم
  .زيز بن جريجلضعف عبد الع؛ هذا إسناد ضعيف

  .وجملة البسملة حسنة لغيرها، وجملة السبع المثاني صحيحة بشواهدها
  :الغريب
  .)٥(ما قرئ من الكتاب وكرر: والمثْناة ،)٤(واحدتها مثْناة: المثاني

 قيل لهـا    :)١١(وابن منظور  ،)١٠(والرازي ،)٩(وابن األثير  ،)٨(وابن قتيبة  ،)٧(والفراء ،)٦(قال الزجاج 
  .ثنى بها في كل ركعةمثاني ألنه ي

، ألن فيها حمد اهللا وتوحيده    ،  أي مما ُأثني فيه على اهللا عز وجل       : ويجوز من المثاني  : قال الزجاج 
  .)١٢(وذكر ما له يوم الدين

  .)١٣(لقد آتيناك سبع آياٍت من جملة اآليات يثنى بها على اهللا: المعنى: قال األزهري
ه ذَخْراً   : ويقال،   شيٍء يحفظه  الذال والخاء والراء يدل على إحراز     : ذَخَرتُ الشيء َأذْخَرفإذا ،  ذخَر

                                                 

  .٣٦: ، برقم١/٣١٢سنن الدارقطني ) ١(
  .٢٢١٩: ، برقم٢/٤٥السنن الكبرى ) ٢(
  .١١٨٣، برقم ٣/١٧٩ الصحيحة السلسلة) ٣(
  ).٣٧٠(األزهري  نوح بن طلحة، ل٥/١٠٩تهذيب اللغة ) ٤(
عبد السالم هارون، طبعة سـنة      : ، تحقيق )٣٩٥(، ألحمد بن فارس بن زكريا الرازي        ١/٣٩٢معجم مقاييس اللغة    ) ٥(
  . بيروت-، دار الفكر )١٣٩٩(
  .٥/١٠٩تهذيب اللغة ) ٦(
  .٥/١٠٩المصدر نفسه ) ٧(
، )١٣٩٧(الطبعة األولـى  ، عبد اهللا الجبوري: تحقيق، )٢٧٦(عبد اهللا بن مسلم الدينوري  ، ل ١/٢٤٣ريب الحديث   غ) ٨(

  . بغداد-مطبعة العاني 
طـاهر أحمـد الـزاوي      : تحقيـق ،  )٦٠٦(لمبارك بن محمد الجزري     ، ل ١/٢٢٥ لنهاية في غريب الحديث واألثر    ا) ٩(
  . بيروت-المكتبة العلمية ، )١٣٩٩(، الطبعة األولى محمود محمد الطناحيو
  .٣٧مختار الصحاح، صفحة ) ١٠(
  .١٤/١١٩لسان العرب ) ١١(
  .٥/١٠٩تهذيب اللغة : انظر) ١٢(
  .٥/١٠٩المصدر نفسه ) ١٣(



 ٤٢

  .)١(ادخرت: قلت، افتعلت من ذلك: قلت
وذخر الشيء يذخره ذخـراً واذخـره    ،)٢(وادخرته ادخاراً، ذخرت الشيء أذخره ذخراً : قال الليث 

  .)٣(اختاره، ادخاراً
  .)٤(منه سبحانه وتكرماً اختصكم بها تفضالً :-) ١٢٥٧ (السندي عابد محمد - قال السندي

وخبأها عن غيرنا من األمـم حتـى        ،  وحفظها لنا ،  إن اهللا ادخر لنا الفاتحة    : فيكون المعنى : قلت
  . فاختصنا بها�أنزلها على النبي 

  :الفوائد
  .عدد آيات سورة الفاتحة سبع آياٍت .١
  .بسم اهللا الرحمن الرحيم اآلية األولى من الفاتحة .٢
 .وأم الكتاب من أسماء سورة الفاتحة، وأم القرآن، السبع المثاني .٣
  .جمعت سورة الفاتحة معاني القرآن في مثانيها السبع .٤

                                                 

  .٢/٣٧٠معجم مقاييس اللغة ) ١(
  .٢/٤٧٦تهذيب اللغة ) ٢(
  .٤/٣٠٢لسان العرب ) ٣(
  .٢٤٨مسند الشافعي بترتيب السندي، صفحة ) ٤(



 ٤٣

� B�C��� #D�(E? 	?@��� � ,� � � �, � �� �#D���? �F��GH4 �I$ JKL�� #D5��?$� �, �� � �� � �, � � , ,, � � �� � � �{J��)�� :M{ 
 أحمـد  بـن  عِلي الْقَاِسِم َأبو أنا،  اِريالْبخَ الزراد التَّوبةُ محمٍد بِن عِلي بن محمد طَاِهٍر َأبو َأخْبرنَا )٢

اِعيو ثنا،  الْخُزِعيٍد َأبس ثَميالْه نٍب بال كُلَيو ثنا،  شَّاِشيى أحمد َأبِعيس نأحمد ب قَالِنيسأنـا ،  الْع  ِزيـدي  ـنب 
ونارأنا،  ه سمكَه نِن بسالْح  ،نِد عبِن اللَِّه عةَ بديرب  ،نى عيحِن يب معيقَاَل،  ر :َل كَانَأو نم  ِفـي  تَكَلَّـم 

 َأحـدا  الَِقينَ لَو: قُلْنَا،  مكَّةَ نُِريد الرحمِن عبِد بن وحميد َأنَا فَخَرجتُ،  - الْجهِني معبد ِبالْبصرِة يعِني - الْقَدِر
اِب ِمنحوِل َأصساللَِّه ر � َألْنَاها فَسقُوُل مُؤالِء يفَلَِقينَا،  ه دباللَِّه ع نب رمع اِحِبي،  َأنَا فَاكْتَنَفْتُهصنَا ،  وـدَأح 
نِميِنِه عي  ،اآلخَرو ناِلِه عتُ،  ِشمِلمفَع ِكُل َأنَّهيس الْكَالم ا: فَقُلْتُ،  ِإلَيِد َأببِن عمحالر  ،ِإنَّه قَد رلَنَا ظَهِقب ُأنَاس 

ونتَفَقَّرذَا يه الِْعلْم  ،ونَهطْلُبيو ونمعزي ال َأن را قَدِإنَّم رلَِقيتَ فَِإذَا: قَاَل،  نُفُْأ اَألم ُأولَِئك مهَأنِّي فََأخِْبر مِمنْه 
ِريءِمنِّي وإنَّهم،  ب اءرالَِّذي،  بِدِه نَفِْسي وِبي  ،لَو َأن ِدِهمٍد ِمثَْل َألحا ُأحبذَه ِبيِل ِفي فََأنْفَقَها،  اللَِّه سقَِبَل م  اللَّـه 

ًئا ِمنْهتَّى شَيح ْؤِمنِر يِرِه ِبالْقَدِه،  خَيشَرو  ،ثَنَا: قَاَل ثُمدح رمع ننَا: قَاَل،  الْخَطَّاِب بيب ننَح وِل ِعنْدساللَّـهِ  ر 
 فََأقْبَل، َأحد ِمنَّا يعِرفُه وال،  السفَِر َأثَر علَيِه يرى ما،  الشَّعِر سواِد شَِديد،  الثِّياِب بياِض شَِديد رجٌل َأقْبَل ِإذْ �

 رسوُل فَقَاَل؟  اِإلسالِم عِن َأخِْبرِني،  محمد يا: فَقَاَل،  ركْبتَه تَمس وركْبتُه � اللَِّه رسوِل يدي بين جلَس حتَّى
 وتَصوم،  الزكَاةَ وتُْؤِتي،  الصالةَ وتُِقيم،  اللَِّه رسوُل محمدا وَأن اللَّه ِإال ِإلَه ال َأن تَشْهد َأن اِإلسالم«: � لَِّهال

انضمر  ،جتَحتَ ويِت ِإِن الْبتَطَعِه اسِبيالً ِإلَيقْتَ: فَقَاَل،  »سدنَا صبجِم فَتَعَؤاِلِه نِديِقِه،  ستَصو  ،ـا : قَاَل ثُمفَم 
انقَاَل؟  اِإليم :»َأن ِباللَِّه تُْؤِمن هدحالِئكَِتِه،  ومكُتُِبِه،  وِلِه،  وسرِث،  وعِبالْبو دعتِ  بـونَّـةِ ،  الْمالْجالنَّـارِ ،  وو ،
 لَـم  ِإن فَِإنَّـك ، تَراه كََأنَّك اللَّه تَعبد َأن«: قَاَل؟ اِإلحسان فَما: قَاَل مثُ،  صدقْتَ: فَقَاَل،  »وشَرِه،  خَيِرِه وِبالْقَدِر

تَكُن اهتَر فَِإنَّه اكرقْتَ: قَاَل،  »يدص  ،ِني: قَاَل ثُمِن فََأخِْبرِة عاعا«: فَقَاَل،  السُئوُل مسا الْمنْهع  ِلمِبـَأع  ِمـن 
 الْعـراةَ  الْحفَـاةَ  تَرى وَأن،  ربتَها اَألمةُ تَِلد َأن«: قَاَل؟  َأماراِتها عن فََأخِْبرِني: قَاَل،  صدقْتَ: قَاَل،  »الساِئِل
اءعالشَّاِء ر لُونتَطَاواِن ِفي ينْيِر بدقْتَ: قَاَل، »الْمدص ،ا انْطَلَقَ ثُمفَلَم كَان دعوُل ِلي قَاَل، ثٍَةثَاِل بساللَِّه ر � :

 َأمـر  يعلِّمكُم َأتَاكُم جبراِئيُل ذَِلك«: قَاَل،  َأعلَم ورسولُه اللَّه: قُلْتُ: قَاَل،  »؟  الرجُل مِن تَدِري هْل،  عمر يا«
ا، ِديِنكُممٍة ِفي َأتَاِني وروِإال ص فْتُهرا عِتِه ِفي ِإال، ِفيهورِذِه ص١(»ه(.  

  :رجال السند
  . ثقات:وعبد اهللا بن بريدة، وكهمس بن الحسن، يزيد بن هارون

  .بخاري أبو طاهرمحمد بن علي بن محمد بن بويه الََّّزراد ال
  .)٤(كتب الحديث الكثير بالشام: وقال) ٣(وكذا السمعاني ،)٢(وصفه الصفدي بالحافظ

                                                 

)١/٦١) ١.  
  .٥/٣٨األنساب ) ٢(
  .٢٩/٣٢الوافي بالوفيات ) ٣(
  .٣/١٤٣األنساب) ٤(



 ٤٤

علي بن أحمد بن محمد بن الحسن بن عبد اهللا بـن ذهـل              : هو،  أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي     
  ).٤١١ - ٣٢٦ (المعروف بابن المراغي

  .)١(ثقة مكثر من الحديث
: ويقـال ،  الهيثم بن كُلُيب بن شُريح بن معِقل أبـو سـعيد الـشَّاِشي            : هو،  الهيثم بن كليب الشاشي   

  ).٣٣٥() ٢(البنْكَثي
  .)٤(صحيح األسمعة واألصول: والسمعاني ،)٣(محدث ثقة: قال الذهبي

 - عسقالن بلْـخ  - عيسى بن أحمد بن عيسى بن وردان العسقالني   : هو،  عيسى بن أحمد العسقالني   
  ).٢٦٨ - ١٨٠ (المعروف بابن البغدادي، أبو يحيى البلْخي

وقـال أبـو    ،)٧(وذكره ابن حبان في الثقات ،)٦(كان كبيراً في العلماء   :  وقال والخليلي ،)٥( النسائي وثقه
 ال أعلمه روى غير هذا      :)١٠(فقد قال الدارقطني  ) ٩(له أحاديث يتفرد بها   : أما قول الخليلي   ،)٨(صدوق: حاتم

  .)١٢(وخلص ابن حجر إلى أنه ثقة يغرب ،)١١(»ت داعيابعث« :يعني؛ الحديث الباطل
  .هو ثقة قد يتفرد بأحاديث ينظر من شاركه فيها: قلت

أبو عدي القيسي : ويقال، أبو سعيد: ويقال، أبو سليمان، يحيى بن يعمر البصري: هو، يحيى بن يعمر
  ).١٢٩ (الجدلي قاضي مرو

وقـال   ،)١٦(وذكره ابن حبان في الثقات   ،)١٥(والنسائي ،)١٤(وأبو زرعة وأبو حاتم    ،)١٣( ابن سعد  وثقه
                                                 

  .٥/٢٤٦األنساب ) ١(
  .١/٤٠٥األنساب، الشاش قصبة وهي بنكث إلى النسبة هذه) ٢(
  .٣/٨٤٨تذكرة الحفاظ ) ٣(
  .١/٤٠٥ األنساب) ٤(
  .١١/١٦٣تاريخ بغداد ) ٥(
  .٣/١٣٠اإلرشاد ) ٦(
)٨/٤٦٩) ٧.  
  .٦/٢٧٢الجرح والتعديل ) ٨(
  .٣/١٣٠اإلرشاد ) ٩(
  .٢/٤١٦ميزان االعتدال ) ١٠(
وخلـق  ،  وليس إلي من الهـدى شـيء   ومبلغاًبعثت داعياً«:  صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا  : قال،  يقصد حديث عمر  ) ١١(

أحمـد  : حقيـق ، ت )٤١٨(، لهبة اهللا بن الحسن الاللكـائي        ٤/٦٠٦، اعتقاد أهل السنة     » وليس إليه من الضاللة شيء     إبليس مزيناً 
  . الرياض- ، دار طيبة)١٤٠٢(حمدان، الطبعة األولى 

  .١/٤٦١تقريب التهذيب ) ١٢(
  .٧/٣٦٨الطبقات الكبرى ) ١٣(
  .٩/١٩٦الجرح والتعديل ) ١٤(
  .٣٢/٥٣تهذيب الكمال ) ١٥(
)٥/٥٢٤) ١٦.  



 ٤٥

 لم يسمع مـن     :)٣(وابن معين  ،)٢(وقال أبو داود  ،  إال أنه يرسل  ) ١(صحيح الحديث عمن لقيه   : الدارقطني
  .رضي اهللا عنهاعائشة 
وذلك فيما أخرجه البخاري عـن عائـشة        ،   والصحيح أنه سمع منها لتصريحه بأنها أخبرته       :قلت

: وكذا قال أبو بكر بن عاصم  ،)٥(لم يلق عماراً  : وقال الدارقطني  ،)٤(في حديث الطاعون  رضي اهللا عنها    
  .)٨(ولذا قال عنه ابن حجر ثقة يرسل ،)٧(وقد أرسل عدة أحاديث ،)٦(لم يسمع من عمار

  . هو ثقة صحيح الحديث عمن سمع منه:قلت
  :التخريج

: قـال سـفيان   : وقال أحمد ،  ه نحوه كالهما من طريق ابن بريدة ب     ) ١٠(والمروزي) ٩(أخرجه أحمد 
بعد " وتغتسل من الجنابة: "وزاد المروزي، " ما أتاني في صورة إال عرفته غير هذه الصورة  ..".فبلغني

  ".أتاني: "بعد قوله" قط"و، "وتحج البيت: "قوله

                                                 

  .٩/٣٢٠تهذيب التهذيب ) ١(
، دار الجامعـة  ١٣٩٩العمري، الطبعة األولـى   محمد  : ، تحقيق ٢٦٨  ألبي داود، صفحة   جريسؤاالت أبي عبيد اآل   ) ٢(

  . المدينة المنورة-اإلسالمية 
  .٢/٢١٤ رواية الدارمي -تاريخ ابن معين ) ٣(
: ، وصـفحة  ]قُْل لَن يِصيبنَا ِإلَّا ما كَتَب اُهللا لَنَا       [ :القدر، باب : ، كتاب ٦٦١٩: رقمب،  ١٤٠٣: صفحة صحيح البخاري ) ٤(

  .أجر الصابر في الطاعون: طب، بابال: كتاب، ٥٧٣٤: رقمب، ١٢٤٣
  .٩/٣٢٠تهذيب التهذيب ) ٥(
عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانيـة      : ، تحقيق )٧٦١(، ألبي سعيد خليل بن كيكلدي العالئي        ١/٢٩٩جامع التحصيل   ) ٦(
  . بيروت-، عالم الكتب )١٤٠٧(
 الـسلفي،   محفوظ الـرحمن  : ارقطني، تحقيق  الد  بن عمر  لعلي،  ٢/٢٥٠العلل الواردة في األحاديث النبوية      : انظر) ٧(

 لسليمان بن األشعث السجستاني أبـي داود،        ١٨٣والمراسيل ألبي داود    ،   الرياض -دار طيبة   ،  ١٤٠٥الطبعة األولى،   
  . بيروت-، مؤسسة الرسالة ١٤٠٨تحقيق شعيب األرناؤوط، الطبعة األولى 

  .٢/٦٦٨تقريب التهذيب ) ٨(
  .٣٧٤: مبرق ١/٥٢مسند أحمد ) ٩(
، تحقيق عبد الرحمن الفريواني، الطبعـة األولـى،   )٢٩٤( لمحمد بن نصر المروزي      ١/٣٧٩تعظيم قدر الصالة    ) ١٠(
  . المدينة المنورة-، مكتبة الدار )١٤٠٦(



 ٤٦

  .ةمن الطريق نفسه بنحوه لكن من دون الزياد ،)٣(و الالَّلَكائي ،)٢(والنسائي ،)١(وأخرجه مسلم
  ".إال في صورته هذه"بدالًمن " قبل مرتي هذه: " قال الالَّلَكائي
  :الشواهد

وأبـي  ،  من حديث أبي هريرة   ) ٦(والمروزي ،)٥(وإسحاق بن راهويه   ،)٤(ويشهد له ما رواه النسائي    
" كنت"بدال من   " أنا"إال أن المروزي قال     " ما كنت بأعلم به من رجل منكم      "بلفظ  : بزيادٍة،  ذر معاً بنحوه  

  .وصحح األلباني إسناد النسائي
  :الحكم

وقال . وال مما أرسله يحيى بن يعمر     ،  ألنه ليس مما تفرد فيه عيسى العسقالني      ،  هذا إسناد صحيح  
إسناد مجمـع علـى     : محمد بن إسحاق بن منْدة عن سنٍَد فيه كَهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر               

  .قوةً بهذه الشواهد والحديث يزداد .)٧(صحته مشهور
  :الفوائد

 قد خفي عليه جبريل عليه السالم كغيره من البشر في بدايـة األمـر               �النبي  أفادت الزيادة بأن    
  !فكيف بالساعة

                                                 

، لمـسلم ابـن الحجـاج       بيان اإلسالم واإليمان واإلحسان   : اإليمان باب : ، كتاب ٨ برقم   ٢٩: م صفحة صحيح مسل ) ١(
  . مصر-، دار ابن رجب، المنصورة )١٤٢٢(الطبعة األولى ، )٢٦١(النيسابوري 

، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب       اإلسالم ونعته : اإليمان، باب : ، كتاب ٤٩٩٠:  رقم ٧٥٧ الصغرى   يسنن النسائ ) ٢(
  . الرياض-، بعناية مشهور آل سلمان، الطبعة األولى، مكتبة المعارف )٣٠٣(النسائي 

  .٥٩٠، ٤/٥٨٨اعتقاد أهل السنة ) ٣(
  .صفة اإليمان واإلسالم: اإليمان، باب:  كتاب٤٩٩١:  رقم٧٥٨ المصدر نفسه) ٤(
 -، مكتبة اإليمـان     ١٤١٢عبد الغفور البلوشي، الطبعة األولى      : ، تحقيق ١/٢٠٩،  )٢٣٨(مسند إسحاق بن راهويه     ) ٥(

  .المدينة المنورة
  .٣٨٧، ١/٣٨٥تعظيم قدر الصالة ) ٦(
 - علي ناصر الفقيهي، الطبعة الرابعة، دار الفـضيلة       : ، تحقيق )٣٩٥(ن إسحاق بن مندة      لمحمد ب  ١/١٢٢اإليمان  ) ٧(

  .الرياض



 ٤٧
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، الطَّيسفُوِني اللَِّه عبِد بن عِلي الْحسِن َأبو أنا،  الْمروِزي الِْخرِقي الْفَضِل بن محمد اللَِّه َأبوعبِد أنا )٣

 عِلي أنا،  الْكُشِْميهِني عِلي بن أحمد أنا،  الْجوهِري عمر بن اللَِّه عبد أنا،  شُريٍح َأِبي بن الرحمِن عبد أنا
نب حاِعيُل أنا،  ٍرجمِإس نفَِر بعِن جكَِثيٍر َأِبي ب ذَاِنيمالْه  ،نٍد عيمالطَِّويِل ح  ،نِن َأنَِس عاِلٍك بقَـالَ ،  م :

 ولَمَألتْ،  بينَهما ما َألضاءتْ اَألرِض علَى لَعتْطَََّ ا الْجنَِّة َأهِل اِءِنس ِمن امرَأةً َأن لَو: "� اللَِّه رسوُل قَاَل
  .)١("ِفيها اوم الدنْيا ِمن خَير رْأِسها علَى ولتاجها، ِريحا بينَهما ما

  :رجال السند
وعلي بـن  ، لم أعثر لهما على ترجمة :)٢(وعبد اهللا بن عمر الجوهري، محمد بن الفضل الِخرِقي  

  . ثقتان:وإسماعيل بن جعفر، حجر
  ).٤١٠(علي بن عبد اهللا بن الطَّيسفوني أبو الحسن: هو، علي بن عبد اهللا الطَّيسفُوني

  .)٣(محدث مكثر، فاضل، فقيه
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن المغيرة بن ثابت األنصاري           : هو،  عبد الرحمن بن أبي شريح    

  .)٤()٣٩٢ (المعروف بالشُريحي أبو محمد
: وقـال  ،)٦(مكثر من الحديث  : وقال،  والسمعاني ،)٥(فقيه زاهد أمين يحتج به    : وقال،  وثقه الخليلي 

  .)٩(محدثها: وقال ابن العماد الحنبلي ،)٨(د هراةمسن: وقال الذهبي ،)٧(كان سماعه صحيحا: ابن نقطة
  .أبو حامد، أحمد بن علي الكُشِْميهني

  .)١٠(كان فقيها فاضال عارفا باللغة

                                                 

)١/٧٥) ١.  
  .٢/٥٤٤وهو شيخ الحاكم، وقد صحح الحاكم حديثاً في إسناده الجوهري، وكذا الذهبي، المستدرك) ٢(
  .٤/٩٧األنساب ) ٣(
  .٣/٥١٠تكملة اإلكمال ) ٤(
  .٣/٥١٠ المصدر نفسه: انظر) ٥(
  .٣/٤٢٥األنساب ) ٦(
  .٣/١٦٢تكملة اإلكمال ) ٧(
  .٣/١٠٢٤تذكرة الحفاظ ) ٨(
محمد األنـؤوط، دار ابـن      وعبد القادر األنؤوط،    : ، تحقيق )١٠٨٩(، البن العماد الحنبلي،     ٣/١٤٠شذرات الذهب   ) ٩(

  . دمشق-كثير 
  .٥/٧٦األنساب ) ١٠(



 ٤٨

  ).١٤٢ - ٩٨ (أبو عبيدة الخزاعي موالهم، حميد بن أبي حميد الطويل: هو، حميد الطويل
 ،)٤(والعجلي، وزاد ال بأس به ،)٣(تموأبو حا ،)٢(ووثقه ابن معين.وقال كثير الحديث) ١( ابن سعدوثقه

وقال ) ٧(وذكره ابن حبان في الثقات،  وزاد صدوق ) ٦()عبد الرحمن بن يوسف    (وابن ِخراش  ،)٥(والنسائي
وأما تـرك   ،  ليست بشيء فإن درست هالك    : فقال ابن حجر  ،  اختلط الحميدي : ريبنْالع زياد  بن درست

  .)٨( شيء من أمور الخلفاءزائدة لحديثه ال لضعٍف فيه بل لدخوله في
 ،)١١(كابن خراش ،  ونفى جماعة سماعه من أنس     ،)١٠(وكذا ابن حبان  ،   ربما دلس  :)٩(وقال ابن سعد  

ال : وقـال ،  والبرديجـي  ،)١٣(ولذا جعله ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين         ،)١٢(وحماد بن سلمة  
  .يحتج به إال إذا قال حدثنا أنس

ونقل ابن   ،)١٤(به محتج ثقة وهو فيها الواسطة تبين قد مراسيل يكون أن رتقدي  فعلى :قال العالئي 
فقد تبين الواسـطة فيهـا وهـو ثقـة          ،  فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد مدلسة      : حجر كالمه بنص  

  .)١٦(في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين عنده) العالئي (وجعله) ١٥(صحيح

وما ذكر عنه أنه لم يسمع      ،  وقد حدث عنه األئمة   ،  مستقيمةأحاديثه  :  القول ما قاله ابن عدي     :قلت
فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنـس     ،  وسمع الباقي من ثابت عنه    ،  من أنس إال مقدار ما ذُكر     
  .)١٧(يدلسه وقد سمعه من ثابت

                                                 

  .٧/٢٥٢الطبقات الكبرى ) ١(
  .٣/٢١٩الجرح والتعديل ) ٢(
  .٣/٢١٩المصدر نفسه ) ٣(
  .١/٣٢٥ الثقات معرفة) ٤(
  .٢/٤٥٣تهذيب التهذيب ) ٥(
  .٦/١٦٥سير أعالم النبالء ) ٦(
)٧/٢٥٢) ٧.  
  .٤٥٤، ٤٥٣ /٢تهذيب التهذيب : انظر) ٨(
  .٧/٢٥٢الطبقات الكبرى ) ٩(
  .٧/٢٥٢الثقات ) ١٠(
  .٦/١٦٥سير أعالم النبالء ) ١١(
  .٧/٣٥٦تهذيب الكمال ) ١٢(
  .٦٠لمدلسين، صفحة طبقات ا) ١٣(
  .١٨٣، صفحة جامع التحصيل) ١٤(
  .٢/٤٥٣تهذيب التهذيب) ١٥(
  .١١٣  صفحةجامع التحصيل) ١٦(
  .٢/٢٦٨الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٧(



 ٤٩

  :التخريج
 ،)٣(وأحمد ،)٢(ومن طريق حميد أخرجه البخاري     ،)١(أخرجه عن حميد الطويل عبد اهللا بن المبارك       

وهو عندهم الشطر الثـاني مـن حـديث          - "نصيفها  " بل قالوا   ،  "تاجها  : " ولم يذكروا  ،)٤(والترمذي
  ".لروحة في سبيل اهللا"

  :الحكم
، وعبد اهللا بن عمر الجوهري لم أعثر لهما على ترجمة         ،  في هذا اإلسناد محمد بن الفضل الِخرِقي      
لمخالفة رواتها ما رواه الثقات األثبـات       ؛  ضعيفة"  تاجها "والحديث صحيح بطرقه سوى اللفظة الزائدة       

  ".نصيفها"بلفظ 

                                                 

  . بيروت-، تحقيق؛ حبيب اهللا األعظمي، دار الكتب العلمية )١٨١(، لعبد اهللا بن المبارك ٧٣الزهد ) ١(
 -دار الكتب العلمية    : صفة الجنة والنار رقم   : الرقاق، باب : ، كتاب ٦٥٦٨: رقم، ب ١٣٩٣، صفحة   صحيح البخاري ) ٢(

  .بيروت
  .١٢٤٥٩:  رقم٣/١٤١المسند ) ٣(
  .ما جاء في فضل الغدو والرواح: فضائل الجهاد، باب: كتاب، ١٦٥١: رقمب ٣٨٨  صفحةسنن الترمذي) ٤(



 ٥٠
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 َأخْبرنَا،  الْبغَِوي الْقَاِسِم َأبو أنا،  ريٍحشُ َأِبي بن   الرحمِن عبد َأخْبرنَا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد برنَاَأخْ )٤

ِليع نِد بعالْج  ،نَاَأخْباِعيُل رمِإس نب عنَا،  شٍٍايرو َأخْبرمع نٍس بقَي كُوِني الس  ،نِد عبـنِ  اللَِّه عـ  ب بٍرس 
اِزِنيقَاَل،  الْم :اءج اِبيروِل ِإلَى َأعسا: فَقَاَل،  � اللَِّه روَل يساللَِّه ر  ،اِل َأيملُ  اَألعقَـالَ ؟  َأفْـض" :َأن 
  . "تَعالَى اللَِّه ِذكِْر ِمن رِطب وِلسانُك الدنْيا تُفَاِرقَ

  :رجال السند
  . ثقة أيضاً:كُوِنيالسوعمرو بن قيس ، ثقة سبق وهو :)١(عبد الرحمن بن أبي شريح

  ).٤٦٣ (أبو عمر الْمليحي ،)٢( أحمد بن أبي القاسم الهرويعبد الواحد بن
  .)٤(من أهل األدب والحديث: وقال الصفدي ،)٣(ثقة صالح الحديث: وثقه الذهبي وقال
  .)٥()٣١٧ - ٢١٤ (عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز: هو، أبو القاسم البغوي

ند الخطيب عن موسى بن هارون فوق       وبس،  ثبت مكثر فهم عارف    ،)٦(حافظ ثقة كبير مسند العالم    
إذا تكلـم كـان كالمـه       : وعن الـدارقطني  ،  وعن محمد بن النقاش كان ثقة     ،  ومرة ثقة صدوق  ،  الثقة

  .)٩(وهو يدخل في الصحيح ،)٨(ثقة جبل إمام من األئمة ثبت أقل المشايخ خطًأ ،)٧(كالمسمار في الساج
  ).٢٣٠ - ٣٦ (بو الحسن البغداديعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري أ: هو، علي بن الجعد

فوقع في بعض الصحابة وطعـن      ،  ولم يختلف على تلبسه بالتشيع    ،  مجمع على ثقته وصحة حديثه    
  .)١٠(وأبو داود، ولذا تركه اإلمام أحمد، القرآن مخلوق: ولم يعنِّف من يقول

                                                 

  .٣حديث رقم : انظر) ١(
  .٥/٦٣٧، األنسابخراسان بالد إحدى اة، وهيره بلدة إلى النسبة هذه) ٢(
،  م ١٩٨٤صالح الدين المنجد، الطبعة الثانية    : ، تحقيق )٧٤٨(، لمحمد بن أحمد الذهبي      ٣/٢٥٦العبر في أخبار من غبر      ) ٣(

  . الكويت-مطبعة حكومة الكويت 
  .١٩/١٦٦الوافي بالوفيات ) ٤(
  .١٠/١١٥تاريخ بغداد ) ٥(
  .٢/٧٣٧حفاظ ، وتذكرة ال١٠/١١٥المصدر نفسه ) ٦(
)٧ (الساج :رشَج  ،لَسانوالطَّي رد   أو،  اَألخْضواَألس)    وذلك كناية عن قوته في الحفـظ،  : ، قلت )٢٤٩القاموس المحيط، صفحة

  .وثقته
  .١٠/١١٥تاريخ بغداد ) ٨(
ـ  : ، تحقيق)٤٢٨(، لحمزة بن يوسف السهمي    ٢٣٧ ، صفحة سؤاالت حمزة السهمي  ) ٩( د القـادر،  موفق بن عبد اهللا بـن عب

  . الرياض-، مكتبة المعارف )١٤٠٤(الطبعة األولى 
، والمغنـي   ٢٥٤ ، صفحة ، وسؤاالت أبي عبيد اآلجري    ٢٤٧ ، صفحة ، وسؤاالت الحاكم  ٥/٦٥٥تهذيب التهذيب   : انظر) ١٠(

، ١١/٣٦٥، وتاريخ بغداد    ٥٤٦ ، صفحة ، وسؤاالت البرذعي  ٥/٤٥٠رواية الدوري   : بن معين ا، وتاريخ   ٢/٤٤٤في الضعفاء   
  .١/٣٩٩، وتذكرة الحفاظ ٣/٢٢٥، وضعفاء العقيلي ٥/٢١٣والكامل قي الضعفاء 



 ٥١

مع الحذر مـن    ،  فقد خبره وجالسه ابن معين ووثقه مع علمه بحاله        ؛   حديثه مستقيم يقبل منه    :قلت
  .موضوع بدعته

ـ  عتْبـة ال   أبـو ،  العنِْسي بن سلْم    عياشإسماعيل بن   : هو،  عياشإسماعيل بن    ١٠٢( يصِحم - 
١٨١.(  

ويكاد يكون إجمـاع     ،)٤(وابن حبان  ،)٣(وابن معين  ،)٢(ويزيد بن هارون   ،)١( يعقوب بن سفيان   هوثق
 إال أن ابن معين قيـد ذلـك إذا كـان عـن             )٥(بين النقاد على أنه ثقة في الشاميين ضعيف في غيرهم         

 شيبة عن ابن    أبيعثمان بن    وقد ذكر محمد بن    ،)٧(يناجوكذلك الجوز ،  ثقات الشاميين : يعني ،)٦(الثقات
  .)٨(ضاع - في غير الشاميين - أن كتابه: معين سبب خلطه وغلطه في غير الشاميين

لـى  إوقد نُـسب   : وقال الحاكم  ،)٩(ظهلما كبر تغير حف   : ولم يرمه باالختالط سوى ابن حبان وقال      
  .)١١(فإذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه ،)١٠(سوء الحفظ

  .)١٣(يحتج به ال: وابن خزيمة وقال ،)١٢(يزارأبو إسحاق الف: وضعفه مطلقا
 إلى ابن معين ثم ابن حبان في الثقات أشاروقال ، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين

  .)١٤(يدلسأنه كان 

                                                 

  .٢/٢٤٧المعرفة والتاريخ ) ١(
  .٢/١٩١الجرح والتعديل ) ٢(
  .٢٧ ، صفحة، وتاريخ أسماء الثقات٤/٤١١رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ٣(
  .١/١٢٥المجروحين ) ٤(
، وعلـل   ١/٨٨ وضعفاء العقيلي    ٢/١٩١، والجرح والتعديل    ١/٣٣٢هذيب  تهذيب الت و،  ٦/٢٢٥تاريخ بغداد   : انظر) ٥(

، والكاشـف   ١/٣٠٠، والكامل في الـضعفاء      ٢١٤ ، صفحة سؤاالت أبي داود  و،  ١٠٤ ، صفحة الحديث ومعرفة الرجال  
  .١/٣٦٩، والتاريخ الكبير ١/٢٤٨
  .١/٩٠ العقيلي، وضعفاء ٣/٩العلل ومعرفة الرجال ) ٦(
  .١٧٤ ، صفحةأحوال الرجال) ٧(
  .٦/٢٢٦تاريخ بغداد ) ٨(
حمدي : ، تحقيق )٩٢٩(ألحمد بن محمد بن يوسف الذهبي       ،  ١٩: ، صفحة ، والكواكب النيرات  ١/١٢٥المجروحين  ) ٩(

، دار الحديث   ١٤٠٨، لعالء الدين علي رضا، الطبعة األولى        ٥٦: ، صفحة نهاية االغتباط  الكويت،   -السلفي، دار العلم    
  .القاهرة

  .١/٦٧٩المستدرك ) ١٠(
  .١/٣٣٥تهذيب التهذيب ) ١١(
  .٢١مقدمة صحيح مسلم ) ١٢(
  .١/٣٣٥تهذيب التهذيب ) ١٣(
  .٥٩طبقات المدلسين، صفحة ) ١٤(



 ٥٢

أما اختالطه وسـوء حفظـه      ،  ضعيف عن العراقيين والحجازيين   ،   ثقة عن الشاميين الثقات    :قلت
  فـي   صـنف  دون مـن  أما تدليسه فلم أجد من أشار إليه سوى ابن حجر           ،  بسبب صحيفته التي فقدها   

  .ِحمصي شامي يروي إسماعيل عن عمرو بن قيس وهو ثقة  اإلسنادهذافي و، المدلسين
  ).٨٨ (ر المازنيسعبد اهللا بن ب: هو، ن بسرعبد اهللا ب

  .)١(وهو آخر من مات بالشام من الصحابة، وألبيه صحبة، صحابي صغير
  :التخريج

مـن  ) ٥(وأحمد،  ثالثتهم من طريق معاوية بن صالح      ،)٤(والحاكم ،)٣(وابن حبان  ،)٢(أخرجه الترمذي 
أن تفـارق    (ذكروا الجملة الزائـدة   ولم ي ،  كالهما عن عمرو بن قيس به نحوه      ،  طريق حسان بن نوح   

  ).الدنيا
يا رسول اهللا إن شرائع اإلسالم قد كثـرت علـي فـأخبرني       :  قال أن رجالً "رواية الترمذي بلفظ    

  ". من ذكر اهللاال يزال لسانك رطباً: بشيء أتشبث به قال
  .الحديث: وفيها أعرابيان قال أحدهما، وأحمد، وبنحوها رواية الحاكم

، وصححه األلباني وقوى شعيب إسناد ابن حبان      ،  ذا حديث غريب من هذا الوجه     ه: وقال الترمذي 
  .صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: أما إسناد الحاكم فقال

  :الشواهد
من طريق عبد الـرحمن بـن       ) ٧(والطبراني،  من طريق مكحول  ) ٦(ويشهد له ما أخرجه البخاري    

أي األعمـال  : "إال أنهما قـاال ، عن معاذ نحوه، عن مالك بن يخَاِمر   ،  كالهما عن جبير بن نُفير    ،  جبير
  ".أن تفارق الدنيا"بدل " أن تموت"و، "أفضل"بدل " أحب

  :الحكم
، فاإلسـناد جيـد   ،  ِحمصي شـامي   يروي إسماعيل عن عمرو بن قيس وهو ثقة           اإلسناد هذافي  

  .والحديث صحيح

                                                 

  .١/٢٨٠تقريب التهذيب) ١(
  .ما جاء في فضل الذكر: الدعوات، باب: كتاب، ٣٣٧٥: رقمب، ٧٦٦ ، صفحةسنن الترمذي) ٢(
  .٨١٤: ، برقم٣/٩٦صحيح ابن حبان ) ٣(
  .١٨٢٢: ، برقم١/٦٧٢درك المست) ٤(
  .١٧٧١٦: ، برقم٤/١٨٨مسند أحمد ) ٥(
، )٢٥٦(، لمحمد بـن إسـماعيل البخـاري         التعرب بعد الهجرة  : باب،  ٢٠٨: ، برقم ٧٢ ، صفحة خلق أفعال العباد  ) ٦(

  . الرياض-، دار المعارف )١٣٩٨(عبد الرحمن عميرة، : تحقيق
  .١٨١: ، برقم٢٠/٩٣معجم الطبراني الكبير ) ٧(



 ٥٣

  :الغريب
  .)١(الراء والطاء والباء أصل واحد يدل على خالف الِيبس: رطب

وهو كناية عن المداومة    ،  منه العهد قريب مشتغال طريا أي: قال محمد عبد الرحمن المباركفوري    
  .)٢(على الذكر
  :الفوائد

  .أن يحرص المرء أن يختم له وهو مداوم على ذكر اهللا عز وجل: أفضل األعمال

                                                 

  .٢/٤٠٤ معجم مقاييس اللغة )١(
  .٩/٢٢٣تحفة األحوذي ) ٢(



 ٥٤
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 محمـدٍ  بن ِإسماِعيُل َأخْبرنَا،  ِبشْران بن الْحسيِن َأبو َأخْبرنَا،  الصاِلِحي اللَِّه عبِد بن أحمد َأخْبرنَا )٥
فَّارنَا،  الصرأحمد َأخْب نوٍر بنْصم اِديمنَا،  الررَأخْب دباِق عزنَا،  الررَأخْب رمعم ناقَ َأِبي عحـنِ ،  ِإسع 
 ِللْمْؤِمِن عجبا: "� اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل، َأِبيِه عن، وقَّاٍص َأِبي بِن سعِد بِن رمع عن، ريٍثح بِن الْعيزاِر

ِإن هابَأص رخَي ِمدح اللَّه  ،شَكَرو  ،ِإنو تْهابةٌ َأصِصيبم ِمدح اللَّه  ،ربصو  ،ْؤِمنفَالْم رْؤجـِرهِ  كُلِّ ِفي يَأم 
  .)١("امرَأِتِه ِفي ِإلَى يرفَعها اللُّقْمِة ِفي يْؤجر حتَّى

  :رجال السند
  . ثقة:والعيزار بن حريث، لم أقف له على ترجمة : أبو حامد،أحمد بن عبد اهللا الصالحي
 عبد اهللا بن بشران بن محمـد بـن بـشر األمـوي              علي بن محمد بن   : هو،  أبو الحسين بن بشران   
  .)٢()٤١٥ - ٣٢٨ (البغدادي أبو الحسين األموي

: وقال الذهبي  ،)٣(كان صدوقاً ثقةً ثبتاً حسن األخالق تام المروءة ظاهر الديانة         : قال الخطيب البغدادي  
  .)٥(كان عدالً  وقوراً ، روى شيئاً  كثيراً  على سداد وصدق وصحة رواية) ٤(الشيخ العالم المعدل المسند

 إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صـالح الـصفار أبـو علـي             : هو،  إسماعيل بن أحمد الصفار   
)٦()٣٤١(.  

ولم يعرفه ابـن    ،  والحاكم،  وابن منده ،  اإلمام النحوي المشهور  : وقال،  وابن حجر  ،)٧(وثقه الدارقطني 
  .)٨(حزم

 ١٨٢ (أبو بكر الحافظ البغدادي، يار الرمادي أحمد بن منصور بن س    : هو،  أحمد بن منصور الرمادي   
- ٩()٢٦٥(.  

وابـن   ،)١١(وأبو حـاتم   ،)١٠(- يعني توثيقاً  له    -) أبو بكر الرمادي   (:وقال،  وثقه يحيى بن معين   

                                                 

)١/١٧٢) ١.  
  .١٢/٩٨تاريخ بغداد ) ٢(
  .١٢/٩٨ المصدر نفسه) ٣(
  .١٧/٣١١ سير أعالم النبالء) ٤(
  .١٧/٣١٢المصدر نفسه ) ٥(
  .٦/٣٠٢تاريخ بغداد ) ٦(
  .٦/٣٠٢تاريخ بغداد ) ٧(
  .١/٤٣٢لسان الميزان ) ٨(
، )١٤١٦(عبد القتاح أبو غدة، الطبعـة الخامـسة         :  ألحمد بن عبد اهللا الخزرجي، تحقيق      ١/١٣مال  خالصة تهذيب تهذيب الك   ) ٩(

  . حلب-مكتبة المطبوعات 
  .٥/١٥١تاريخ بغداد ) ١٠(
  .٢/٧٨الجرح والتعديل ) ١١(



 ٥٥

) ٣(والدارقطني، احتج به األئمة وكتبوا عنه: وقال ،)٢(والخليلي ،)١(مستقيم األمر في الحديث: وقال، حبان

إال أن أبا داود طعن   ،)٦(وزاد الذهبي ذا حفظ ومعرفة    ،  ثقة حافظ : وقاال ،)٥(وابن حجر  ،)٤(وكذلك الذهبي 
  .)٨)(٧(فيه ولم يحدث عنه ألنه يصحب الواقفة

  . ثقة مستقيم الحديث:قلت
  ).٢١١ - ١٢٦ (عبد الرزاق بن همام بن نافع الِحميِري أبو بكر الصنعاني: هو، عبد الرزاق

 ،)١٢(والعجلـي ،  وزاد ال بأس به    ،)١١(وابن عدي  ،)١٠(والبزار،  وأبو داود  ،)٩(وثقه يعقوب بن شيبة   

وقال ابن   ،)١٣(فيه تشيع على حفظه من حدث إذا يخطىء ممن  كان :وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات    
وممن  ،)١٥(وأبو زرعة ،  وممن قواه وحسن حديثه أحمد    ،   لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه       :)١٤(معين

كان يحفظ حديث : وزاد ،)١٧(وكذا قال أحمد ،)١٦(ما حدث عن كتاب فهو أصح: بخاري وقالقيد توثيقه ال
 إسـحاق  حديث من كثيراً استنكر إنه: الصالح ابن وقال،  وهو في حديث معمر أثبت من هشام      ،  معمر

،  وقد ضعف الختالطه   .)١٨(اإلطالق على حجة فهو وبالجملة عمره آخر في عنه كتب ألنه عنه الدبري

                                                 

  .٨/٤١الثقات ) ١(
  .٢/٦٠٤اإلرشاد ) ٢(
  .٥/١٥١تاريخ بغداد ) ٣(
محمـد  : ، تحقيق )٧٤٨( لمحمد بن عثمان الذهبي      ٥٨: م، صفحة لمتكلم فيه والرواة الثقات ا  ،  ٢/٥٦٥تذكرة الحفاظ   ) ٤(

  . بيروت-، دار البشائر ١٤١٢الموصلي، الطبعة األولى 
  .١/٢٢تقريب التهذيب ) ٥(
  .٢/٥٦٥تذكرة الحفاظ ) ٦(
  .هم الذين ال يقولون القرآن مخلوق وال غير مخلوق) ٧(
  .٥/١٥١تاريخ بغداد ) ٨(
  .١٨/٥٨تهذيب الكمال ) ٩(
  .٥/٢١٦تهذيب التهذيب ) ١٠(
  .٥/٣١١الكامل في ضعفاء الرجال ) ١١(
  .٢/٩٣ الثقات معرفة) ١٢(
)٨/٤١٢) ١٣.  
  .٥/٢١٦تهذيب التهذيب ) ١٤(
  .١٨/٢٥٧تهذيب الكمال ) ١٥(
  .٦/١٧٠التاريخ الكبير ) ١٦(
  .١٨/٥٨تهذيب الكمال ) ١٧(
رفعت فوزي، وعلي مزيـد، الطبعـة       :  تحقيق ،)٧٦١(، لألبي سعيد بن كيكلدي العالئي       ٧٥: ، صفحة المختلطين) ١٨(

  . القاهرة-، مكتبة الخانجي ١٤١٧األولى 



 ٥٦

  .وتشيعه، وتدليسه، وسوء حفظه، نهوتلقي
 كان ممن يخطئ إذا     :)٢(وقال ابن حبان   ،)١(به يحتج وال حديثه يكتب: قال أبو حاتم  ؛  فلسوء حفظه 

  .حدث من حفظه
 ثم كان يجيء الغريب ونسمع الشيء حتى أتينـا سـمعنا            كنا عرضنا أوالً  : قال أحمد ،  والختالطه

فيه نظر لمن كتب    : قال النسائي ) ٣( التفسير ويقرأ معمر عليه    وكان عبد اهللا يعني بن المبارك يقرأ عليه       
من سمع منه بعـد المـائتين       : وقد حدد هذه القترة أحمد فقال      ،)٤(كتب عنه أحاديث مناكير   ،  عنه بأخرة 

  .)٥(بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع
يس هذا فـي  ول، هؤالء سمعوا بعدما عمي في آخر عمره كان يلقن:  قال أحمد عن قوم ولتلقينـه 

وكان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعد المـائتين ال           ،  عمي في أخر عمره   : ولذا قال العالئي  ) ٦(كتبه
  .)٧(شيء

وهـو متعلـق   ، فلم أقف على من رماه بالتدليس سوى ما يفهم من دفاعه عن نفـسه     ،  أما تدليسه 
ن حجر في المرتبـة الثانيـة مـن          ولعله لذلك جعله اب    .)٨(؟أمدلس أنا ؟  مالي أكذاب أنا  : بالكعبة بقوله 

  .)٩(المدلسين
 ،)١١(والعجلـي  ،)١٠(وابن معـين  ،   كمحمد بن أبي بكر المقدمي     وقد رماه غير ناقد ببدعة التشيع     

وقد روى أحاديث في الفضائل     : وقال ابن عدي   ،)١٢(كان عبد الرزاق يعرض بمعاوية    : وقال،  وأبوداود
ولعل هذا ) ١٣(وِلما رواه في مثالب غيرهم، ته لهذه األحاديثفهذا أعظم ما ذموه من رواي، لم يتابع عليها

                                                 

  .٦/٣٨الجرح والتعديل) ١(
  .٨/٤١٢الثقات ) ٢(
  .١/٢٧٢العلل ومعرفة الرجال) ٣(
، ١٣٩٩محمود زايد، الطبعة األولى     : ، تخقيق )٣٠٣(، ألحمد بن شعيب النسائي      ٦٩: صفحةالضعفاء والمتروكين   ) ٤(

  . حلب-ي دار الوع
  .١٨/٥٨تهذيب الكمال : انظر) ٥(
  .١٨/٥٧المصدر نفسه : انظر) ٦(
  .٧٤: ، صفحةالمختلطين) ٧(
  .٥/٣١١الكامل في الضعفاء ) ٨(
  .٥٥: ، صفحةطبقات المدلسين) ٩(
  .١٨/٥٩تهذيب الكمال ) ١٠(
  .٥/٩٣ الثقات معرفة) ١١(
  .٥/٢١٦تهذيب التهذيب ) ١٢(
  .٥/٣١٥الكامل في الضعفاء ) ١٣(



 ٥٧

وقد سأل عبد اهللا أباه أحمد عن تـشيع عبـد            ،)١(ما قصده أحمد بقوله ولكن كان رجالً  تعجبه األخبار         
ما انشرح صدري أن أفضل عليـا       : أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئا إال أنه كان يقول           : الرزاق فقال 

نقموا : ولذلك قال الذهبي ،)٢(وأوثق عملي حبي إياهم  ،  من لم يحبهم فما هو مؤمن      ،على أبي بكر وعمر   
حـافظ  : وخلص الذهبي إلى أنه ،)٣(وما كان يغلو فيه بل كان يحب عليا ويبغض من قاتله     ،  عليه التشيع 
ر ثقة حافظ عمي في آخ    : وكذلك ابن حجر فقال    ،)٥(إمام له ما ينكر وفيه تشيع معروف       ،)٤(أحد األعالم 

  .)٦(عمره فتغير وكان يتشيع
  .أما تشيعه يسير ال يضر، وما حدث به بعد المائتين، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه،  ثقة:قلت

كان ، وهو أثبت الناس في معمر ،  وكان تحديثه له قديم في اليمن     ،  وفي هذا السند يحدث عن معمر     
  .)٨(سبع سنينوألنه قد جالس معمر  ،)٧(يتعاهد كتبه وينظر فيها باليمن

  ).١٥٤ - ٩٧ (أبو عروة البصري) ٩(انيعمر بن راشد األزدي الحدم: هو، معمر
وابـن   ،)١٣(والعجلـي ،  ثقة مـأمون  : وقال) ١٢(والنسائي ،)١١(ويعقوب بن شيبة   ،)١٠(وثقه ابن معين  

ٍد إال وجدتـه    لست أضم معمراً  إلى أح     : وقال ،)١٥(وأحمد،  كان فقيها متقناً حافظاً ورعاً    : وقال) ١٤(حبان
  . عالم كبير بصري أثنى عليه الشافعي:)١٧(وقال الخليلي ،)١٦(فوقه

                                                 

  .١٨/٦٠ تهذيب الكمال )١(
  .٢/٥٩العلل ومعرفة الرجال ) ٢(
  .١/٣٦٤تذكرة الحفاظ ) ٣(
  .١/٦٥١الكاشف ) ٤(
  .١٢٥ المتكلم فيهم تالرواة الثقا) ٥(
  .١/٣٥٥تقريب التهذيب ) ٦(
  .١٨/٥٨تهذيب الكمال : ، وانظر٣٦/١٦٩تاريخ دمشق : انظر) ٧(
  .٦/٣٨الجرح والتعديل ) ٨(
 بـن  غالـب  بن غنم بن عمرو بن شمس بن حدان ووه،  بصريون وعامتهم،  زدألامن   وهم دانح إلى النسبةهذه  ) ٩(

  .٢/١٨٤، األنسابزدألا بن نصر بن عثمان
  .٥٩/٤٠٧تاريخ دمشق ) ١٠(
  .٨/٢٨٣تهذيب التهذيب ) ١١(
  .٧/٣٩٤لسان الميزان ) ١٢(
  .٢/٢٨٩ الثقات معرفة) ١٣(
  .٧/٤٨٤الثقات ) ١٤(
  .٥٩/٤٠٧تاريخ دمشق ) ١٥(
  .٥٩/٤٠٩مرجع نفسه ال) ١٦(
  .١/١٩٧اإلرشاد ) ١٧(



 ٥٨

ما حدث في البصرة ففيه أغاليط وهـو صـالح          : إال أن ثمة نقاد قد ضعفوه جزئيا فقال أبو حاتم         
  .)١(الحديث

وابن طاوس فإن حديثـه     ،  إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إال في الزهري        : وقال ابن معين  
وحديثه عن ثابت وعاصم وهشام من هذا الـضرب         ،  فأما أهل الكوفه وأهل البصرة فال     ،  ا مستقيم عنهم

  .)٢(مضطرب كثيراً
كـان يحـدث    : وقال أبو القاسم السمرقندي    ،)٣(ولعل هذا بسبب أنه لم يكن معه في البصرة كتاب         

ما : الذهبي انتصر له فقالإال أن  ،)٥(وقد نفى عنه العراقي سماعات انظرها في التحفة ،)٤(حفظا فيحرف
  .)٦(نزال نحتج بمعمر حتى يلوح لنا خطؤه بمخالفة من هو أحفظ منه أو نعده من الثقات

وهشام بن  ،  واألعمش،  ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت        :  القول ما قاله ابن حجر     :قلت
  .)٧(وكذا فيما حدث بالبصرة، عروة شيئا

  ).١٢٩ (أبو إسحاق السِبيعي،  بن عبيدعمرو بن عبد اهللا: هو، أبو إسحاق
مـن أئمـة التـابعين    : والـذهبي وقـال   ،)١٠(والعجلي ،)٩(والنسائي ،)٨(وابن معين،  وثقه أبو حاتم  

  .)١٢(ثقة مكثر: وابن حجر وقال ،)١١(وأثباتهم
  .واالختالط، وفيه علتان التدليس
وأبو إسـحاق رجـل مـن       : ويعقوب بن سفيان الفسوي وقال     ،)١٣( ابن حبان  فقد وصفه بالتدليس  

) لعلـه ابـن عيينـة      (التابعين وهو ممن يعتمد عليه الناس في الحديث هو واألعمش إال أنهما وسفيان            

                                                 

  .٨/٢٥٦ الجرح والتعديل) ١(
  .٢/٧٤١ح يجرتالتعديل وال) ٢(
  .٥٩/٣٩٢تاريخ دمشق ) ٣(
  .٥٩/٤٠٩المصدر نفسه ) ٤(
عبـداهللا نـوارة،    : ، تحقيـق  )٨٢٦(، ألحمد بن عبد الرحيم العراقي       ٣١١تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل       ) ٥(

  . الرياض- م، مكتبة الرشد١٩٩٩
  .١٦٦الرواة الثقات المتكلم فيهم ) ٦(
  .٢/٥٩٦تقريب التهذيب ) ٧(
  .٦/٢٤٢الجرح والتعديل ) ٨(
  .٢٢/١١٠تهذيب الكمال ) ٩(
  .٢/١٧٩معرفة الثقات) ١٠(
  .٥/٣٢٦ميزان االعتدال ) ١١(
  .١/٤٤٢تقريب التهذيب ) ١٢(
  .٥/١٧٧الثقات ) ١٣(



 ٥٩

  .)١(والتدليس من قديم، يدلسون
  .)٣(وقد جعله ابن حجر في المرتبة الثالثة ،)٢(مكثر من التدليس: ولذلك قال أبو سعيد العالئي

  :أما اختالطه
وقال ابن معين سمعت حميد الرؤاسـي   ،  كان قد اختلط  : ال بعض أهل العلم   ق: قال يعقوب الفسوي  

، أيوب بن موسى بن إبراهيم - قال األبناسي - يقول إنما سمع ابن عيينة من أبي إسحاق بعد االختالط         
، بن عيينة الختالطهاوإنما تركوه مع  :صاحب الشذا الفياح -) ٨٠٢( األبناسي إسحاق أبو الدين برهان
وكذلك قال أبو زرعة في      ،)٤(صر ابن الصالح على من روى عنه بعد االختالط على ابن عيينة           وقد اقت 

  .)٥(أبي خيثمة زهير بن معاوية أنه سمع من أبي إسحاق بعد االختالط
وذلـك  ،  احتجو به مطلقاً  ،  ولم يعتبر أحد من األئمة ما ذُكر من اختالط أبي إسحاق          : قال العالئي 

إال أنه شاخ ونـسي ولـم       : ونفى الذهبي االختالط فقال    ،)٦( شيء من حديثه   يدل على أنه لم يختلط في     
  .)٨(وقد تغير شيئا، وسمع منه ابن عيينة، ولم يضعفه أحد) ٧(يختلط

ألنهما سمعا منـه فـي   ؛ وزهير بن معاوية،  ثقة ربما دلس ويحتاط من أحاديث ابن عيينة  :قلـت 
  .وكأنهم احتملوا تدليسه، ن النقاد لتدليسهولم أقف على من أوجب تصريحه بالسماع م، االختالط

نحو  (أبو حفص المدني، عمر بن سعد بن أبي وقَّاص الزهري: هو، عمر بن سعد بن أبي وقاص
٦٥.(  

  .)١٠( صدوق:وقال ابن حجر ،)٩(وثقه العجلي
كيف يكون من : كابن معين وقال ،)١١(ورد حديثه بعض النقاد لقتله الحسين بن علي رضي اهللا عنه

                                                 

  .٣/١٢المعرفة والتاريخ ) ١(
  .٢٤٥صفحة يل جامع التحص) ٢(
  .٦٧ ، صفحةطبقات المدلسين) ٣(
  .٦٦ ، صفحةالكواكب النيرات: انظر) ٤(
  .٩٣ ، صفحةالمختلطين) ٥(
  .٩٣ المصدر نفسه، صفحة) ٦(
  .٥/٣٢٦ميزان االعتدال ) ٧(
  .٢/٤٨٦المغني في الضعفاء ) ٨(
  .٢/١٦٦معرفة الثقات) ٩(
  .١/٤٢٨تقريب التهذيب ) ١٠(
فقال ،  وطلب من عبيد اهللا أن يعفيه من ذلك فأبى        ،  ي وقاص قد واله عبيد اهللا بن زياد على العسكر         عمر بن سعد بن أب    وكان  ) ١١(

، أو أرد إلى المدينة   ،  وإما أن أذهب إلى يزيد    ،  إما أن تدعوني فألحق بالثغور    :  من ثالث  اختاروا واحدةً : - لعمر بن سعد     - الحسين
: فقتل أصحابه، ال واهللا وقاتل: فقال الحسين، ال وال كرامة حتى يضع يده في يديفكتب إليه ، فقبل عمر ذلك وكتب به إلى عبيد اهللا

  .٣٠٨ص/٣سير أعالم النبالء ج. منهم بضعة عشر شابا من أهل بيته



 ٦٠

  .)١(!؟قتل الحسين ثقة
  . هو ثقة وال يقدح في حديثه قتله الحسين رضي اهللا عنه:قلت

  :التخريج
  .عجبت للمؤمن: إال أنه قال) ٣(ومن طريقه أخرجه أحمد ،)٢(أخرجه معمر به مثله

ومـن طريـق إسـرائيل بـن         ،)٥(ومن طريق شعبة   ،)٤(وأخرجه أحمد من طريق سفيان الثوري     
مـن  ،  وأخرجه الطبراني ،  كالهما من طريق شعبة    ،)٨(وأبو داود الطيالسي   ،)٧(وأخرجه البزار  ،)٦(يونس

 ،)١١(من طريق أبي األحوص   ،  والنسائي ،)١٠(من طريق أبي سنان   ،  والبيهقي ،)٩(طريق جرير بن أيوب   

" المسلم"وفيها ، عن العيزار بن حريث به بألفاظ متقاربة نحو رواية الطيالسي         ،  جميعهم عن أبي إسحاق   
  ".من إلى في امرأته"بدال " إلى فيه"و، "كل أمر"بدل " كل شيء"و، "ؤمنالم"بدل 

  .)١٢(وصححه األلباني، قال البزار ال نعلمه يروى عن سعد بإسناد صحيح
  ".عجبت من قضاء اهللا عز وجل"زاد : وعند أحمد من طريق سفيان الثوري

  :الشواهد
ما من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى        كاله) ١٤(والدارمي ،)١٣(ويشهد للشطر األول ما رواه مسلم     

 ألمـر   عجبـاً  "وكالهما صحابيان رضي اهللا عنهما بلفـظ        ،  بن سنان المعروف بالرومي    عن صهيب 
 وإن،  لـه  خيـرا  فكـان  شكر سراء أصابته إن للمؤمن إال ألحد ذاك وليس،  خير كله أمره إن المؤمن

                                                 

  .٦/١١١الجرح والتعديل ) ١(
  .وما يصيب الرجل، المرض:  باب٢٠٣١٠: رقملمعمر، الجامع : ، كتاب١١/١٩٧  عبد الرزاقمصنف) ٢(
  .١٤٩٢:  برقم١/١٧٣أحمد مسند ) ٣(
  .١٤٨٧:  برقم١/١٧٣المصدر نفسه ) ٤(
  .١٥٣١:  برقم١/١٧٧المصدر السابق ) ٥(
  .١٥٧٥: رقمب ١/١٨٢ المصدر السابق) ٦(
  .١٩٩٠: رقمب ٤/٢٨مسند البزار ) ٧(
  .٢١١:  برقم٢٩، صفحة مسند الطيالسي) ٨(
، طـارق عـوض اهللا    : حقيق، ت )٣٦٠(مد الطبراني   ليمان بن أح  ، لس ٦١٢٣: رقمب ٦/١٧٩معجم الطبراني األوسط    ) ٩(
  . القاهرة-ار الحرمين ، د)١٤١٥(، طبعة عبد المحسن الحسينيو
  .٤٤٨٥: رقمب ٧/١١٦شعب اإليمان ) ١٠(
عبـد اهللا سـليمان     . د: ، تحقيـق  )٣٠٣(، ألحمد بن شعيب النّسائي      ١٠٩٠٦: رقمب ٦/٢٦٣سنن النسائي الكبرى    ) ١١(

  .، دار الكتب العلمية)١٤١١(لطبعة األولى البنداري وسيد كسروي حسن، ا
  .١/٣٩٠مشكاة المصابيح ) ١٢(
  .المؤمن أمره كله خير: الزهد والرقائق باب: كتاب، ٢٩٩٩: رقمب ١٥٥١ ، صفحةصحيح مسلم) ١٣(
  .المؤمن يؤجر في كل شيئ: الرقاق باب: كتاب، ١٧٧٧: رقمب ٢/٤٠٩سنن الدارمي ) ١٤(



 ٦١

  ".له خيرا فكان صبر ضراء أصابته
  :الحكم

والحـديث سـوي    ،  لم أقف له على ترجمة    ،  حمد بن عبد اهللا الصالحي أبو حامد      في هذا اإلسناد أ   
 ِفـي  ِإلَـى  يرفَعهـا  اللُّقْمِة ِفي يْؤجر حتَّى َأمِرِه كُلِّ ِفي يْؤجر  فَالْمْؤِمن "والزيادة،  مسلمالزيادة أخرجه   

  . حسنة لغيرها"امرَأِتِه
  :الفوائد

  .المؤمن أمره كله خير -١
  .يؤجر في كل شيءالمؤمن  -٢
  .إرادة اهللا عز وجل الخير للمسلم بإعطائه األجر حتى في اللقمة يطعمها أو يطِعمها زوجه -٣



 ٦٢
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 َأخْبرنَـا ،  الْخَالُل أحمد بن الْعِزيِز دعب َأخْبرنَا،  الْخَِطيب الِْكساِئي محمٍد بن الْوهاِب عبد َأخْبرنَا )٦
 بـن  اللَّـهِ  عبد َأخْبرنَا، الشَّاِفِعي َأخْبرنَا، سلَيمان بن الرِبيع َأخْبرنَا،  اَألصم يعقُوب بن محمد الْعباِس َأبو

 بِنـتِ  صِفيةَ عن،  رباٍح َأِبي بِن عطَاِء عن،  محيِصن بِن الرحمِن عبِد بِن رمع عن،  الْعاِئِذي) ١(المَؤمل
 ِنـسوةٍ  مع دخَلْتُ: قَالَتْ،  الداِر عبِد بِني ِنساِء ِإحدى حِبيبةُ اسمها راةَجِت َأِبي ِبنْتُ َأخْبرتِْني: قَالَتْ،  شَيبةَ

ٍش ِمنيقُر ارٍن َأِبي آِل ديسح وِل ِإلَى نَنْظُرساللَِّه ر � وهى وعسي نيفَا بةَ الصورالْمو تُهَأيـ  فَر ىيعس ،
ِإنو هرِمْئز وردلَي ِة ِمنِي ِشدعتَّى، السُل حى ِإنِّي َألقُوَألر تَهكْبر ،تُهِمعسقُوُل، ووا: "يعاس ،فَِإن اللَّه كَتَب 
كُملَيا عيعلس" .  

  :رجال السند
 :والبـاقي ،  لم أقف على ترجمٍة لهما    : وعبد العزيز ،  عبد الوهاب : )٢( سبقوا :الرواة حتى الشافعي  

  .ثقات
) ٣()العائـذي  (عبد اهللا بن المَؤمل بن وهب القرشي المخزومي العابدي        : هو،  عبد اهللا بن المؤمل   

)١٦٠.(  
: وقال ابن معـين    ،)٥()محمد بن عبداهللا   (وابن نمير  ،)٤(كان ثقة قليل الحديث   : وثقه ابن سعد وقال   

 ،)٩(وابـن معـين    ،)٨(أحاديثـه منـاكير   : وضعفه أحمد وقال   ،)٧(ومرة ليس به بأس    ،)٦(صالح الحديث 

: وقال وابن حبان  ،)١٣(ليس بقوي : وقاال) ١٢(والرازيان ،)١١(منكر الحديث : وأبو داود وقال   ،)١٠(والنسائي

                                                 

  .مصادر الترجمة، والتخريج: وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظرفي األصل عبد اهللا بن نوفل، ) ١(
  .١الحديث رقم : انظر) ٢(
  .١٦/١٨٨تهذيب الكمال ) ٣(
  .٥/٤٩٤الطبقات الكبرى ) ٤(
  .٤/٥٠٦تهذيب التهذيب ) ٥(
  .٣/٧٣تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ٦(
  .٤/١٣٦الكامل في الضعفاء ) ٧(
  .٥/١٧٥الجرح والتعديل ، ١/٥٦٧العلل ومعرفة الرجال ) ٨(
  .٥/١٧٥ والجرح والتعديل، ١٤١تاريخ ابن معين رواية الدرامي ) ٩(
  .٦٢  للنسائي، صفحةالضعفاء والمتروكين) ١٠(
  .٤/٥٠٥تهذيب التهذيب ) ١١(
  .أبو حاتم، وأبو زرعة) ١٢(
  .٥/١٧٥الجرح والتعديل ) ١٣(
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 مـا  فيقبـل  عدالته عندنا يتبين لم ألنه؛  ال يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد     ،  قليل الحديث منكر الرواية   
، )علي بن الحـسين   () ٣(وابن الجنيد ،  والدارقطني ،)٢(كان يهم في الشيء بعد الشيء     : وقال ،)١(به انفرد

عامة ما يرويه الضعف    : وابن عدي وقال  ،  وابن حبان  ،)٤(ال يتابع على كثير من حديثه     : والعقيلي وقال 
وذلك بعد أن ذكر أحاديـث عنـه   ، إال أنه قال عن حديثنا هذا يرويه ابن المَؤمل وبه يعرف   ،  عليه بين 

  .)٥(غير محفوظة
ألنه إنما ضعف ألجل األحاديث ،  أما حديثنا فقد عرف به فيقبل منه      ،   عامة ما يرويه ضعيف    :قلت

  .التي لم تحفظ عنه وأنكرت عليه
عمر بن عبد الرحمن بن محيِصن السهمي القْرشي المكي : هو، عمر بن عبد الرحمن بن محيصن 

  .)٧()١٢٣() ٦(أبو حفص
وقـال ابـن     ،)٩(ما علمت عليه بأساً في الحديث     : وقال الذهبي  ،)٨(كان ثبتاً : وقال،  وثقه ابن حبان  

  .)١١(ليس هو عمدة في القراءات: إال أن الذهبي قال ،)١٠(قارئ أهل مكة: معين
  . هو ثقة:قلت

  ).١١٤ - ٢٧ (القرشي أبو محمد - أسلم - عطاء بن أبي رباح: هو، ن أبي رباحعطاء ب
 ،)١٥(والعجلـي ،  كان كثير الحديث  : وقال ،)١٤(وابن سعد  ،)١٣(ةوأبو زرع  ،)١٢(وأحمد،  وثقه الشافعي 

وقال  ،)١٧(فقيه فاضل : وقال،  وابن حجر  ،)١٦(من سادات التابعين فقهاً وعلماً وفضالً     : وقال،  وابن حبان 
                                                 

  .٢/٢٨المجروحين ) ١(
  .١٤٩ ، صفحةمشاهير علماء األمصار) ٢(
  .٤/٥٠٦تهذيب التهذيب ) ٣(
  .٢/٣٠٤الضعفاء الكبير ) ٤(
  .٤/١٣٧الكامل في الضعفاء : انظر) ٥(
  .٦/١٧٣التاريخ الكبير ) ٦(
  .٢/٦٥الكاشف ) ٧(
  .١٤٤ ، صفحةمشاهير علماء األمصار) ٨(
  .٥/٢٥٥ميزان االعتدال ) ٩(
  .٣/١٠١تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ١٠(
  .٥/٢٥٥ميزان االعتدال ) ١١(
  .٤/٣٧٦تاريخ دمشق ) ١٢(
  .٣/١٠٠١، التعديل والتجريح ٤/٣٧٦المصدر نفسه ) ١٣(
  .٥/٤٦٨الطبقات الكبرى ) ١٤(
  .٢/١٣٥معرفة الثقات ) ١٥(
  .٨١ ، صفحةمشاهير علماء األمصار) ١٦(
  .١/٤٠١تقريب التهذيب ) ١٧(
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وكذا قاله ابـن معـين عـن         ،)٢(وأنكر أحمد سماعه من ابن عمر      ،)١(مفتي أهل مكة ومحدثهم   : الذهبي
ال : ولذا قال ابـن عـساكر  ) ٥(والبخاري ،)٤(بينما أثبت سماعه من ابن عمر علي بن المديني         ،)٣(القطان

وقد سمع   ،)٦(وكان يفتي في زمان ابن عمر     ،  فقد سمع عطاء من أقدم ِمن ابن عمر       ،  معنى لهذا اإلنكار  
  .)٨(وعائشة ،)٧(وجابر، وأبي سعيد، وابن عباس، من أبي هريرة

وقد نفى عنه بعض السماعات ابن  ،)٩(وفي هذا رد على من قال أحاديث عطاء عن عائشة مراسيل
كان يأخـذ   ،  مرسالت الحسن وعطاء أضعف المراسيل    : وقال أحمد ،  )ولم يذكروا صفية  () ١٠(أبي حاتم 

كان يأخذ مـن  ، مرسالت مجاهد أحب إلى من مرسالت عطاء بكثير:  القطانيحيىوقال ، عن كل أحد  
 وقد ،)١٣(كثير اإلرسال : ولذا قال ابن حجر    ،)١٢(وقد جعله العالئي من مرسلي أهل مكة       ،)١١(كل ضرب 

: فأجاب الذهبي عن ذلك فقال    ،  وقيس بن سعد لتغيره   ،   تركه بأخرة ابن جريج    :)١٤(قال علي ابن المديني   
بل يعني أنهما بطَّال الكتـاب عنـه وإال فعطـاء ثبـت             ،   الترك االصطالحي  -ن المديني    اب -لم يعِن   

  . بصيغة التمريض-) ١٦(وقيل أنه تغير بأخرة: ولذلك قال ابن حجر ،)١٥(رضي
  . ثقة ثبت له مراسيل:قلت

  .صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية: هي، صفية بنت شيبة
 رسول اطمأن لما: " فقالت� ح أنها صحابية لتصريحها برؤية النبي  والصحي،  مختلف في صحبتها  

                                                 

  .١/٩٨تذكرة الحفاظ ) ١(
  .١٥٤المراسيل البن أبي حاتم ) ٢(
  .٤٠/٣٧٦تاريخ دمشق ) ٣(
محمد األعظمي، الطبعـة الثانيـة      : ، تحقيق )٢٣٤(، لعلي بن عبد اهللا المديني       ٦٦ ، صفحة العلل لعلي بن المديني   ) ٤(

  . بيروت- م، المكتب اإلسالمي ١٩٨٠
  .٦/٤٦٣التاريخ الكبير ) ٥(
  .٤/٣٧٦تاريخ دمشق ) ٦(
  .٦/٦٣التاريخ الكبير ) ٧(
  .٣/١٠٠١التعديل والتجريح ) ٨(
  .٤٠/٣٧٨ دمشق تاريخ: انظر) ٩(
  .٦٦ ، صفحة، وعلل الحديث للمديني١٥٥، ١٥٤، صفحة المراسيل: انظر) ١٠(
  .٥/٩٠ميزان االعتدال ) ١١(
  .١/٢٨جامع التحصيل ) ١٢(
  .١/٤٠١تقريب التهذيب ) ١٣(
  .٤٠/٤٠٣تاريخ دمشق ) ١٤(
  .٥/٩٠ميزان االعتدال ) ١٥(
  .١/٤٠١تقريب التهذيب ) ١٦(
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، عيدان حمامة فيها فوجد الكعبة دخل ثم،  بيده بمحجن الركن يستلم بعيره على طاف الفتح عام � اهللا
  .)١(أنظره وأنا، بها فرمى الكعبة باب على قام ثم، فكسرها

وذكرها ابـن   ،)٣(وعدها صحابية ،)٢(صحبةولبنته صفية : قال ابن حجر في سياق الكالم عن أبيها   
  .)٤(عبد البر في االستيعاب

  .العبدرية ثم الشيبية) ٥(ة بنت أبي ِتجراة بن أبي فكيهةحِبيب: هي، حِبيبة بنت أبي تجراة
 وفي حديث الباب :قلت ،)٧(وابن عبد البر في االستيعاب ،)٦(ذكرها ابن حجر في اإلصابة .صحابية
  .وفي هذا كفاية إلثبات صحبتها، �  كانت تنظر إليهأنها، تصريح منها
  :التخريج

وكذا الطبرانـي   ،)٩(وأخرجه أحمد من طرق، به مثله،  عن عبد اهللا بن المؤمل     ،)٨(أخرجه الشافعي 
واقتصر أحمد من طريق سـريج بـن        . به نحوه ،  كالهما من طريق عبد اهللا بن المؤمل       ،)١٠(من طرق 

   ".... اهللا كتباسعوا فإن: "على جملة، النعمان
 منصور بن عبد الرحمن   : من طريقين ) ١٢(والبيهقي،  من طريق موسى بن عبيد    ) ١١(وأخرجه أحمد 

و ، موسى بن عبيد (ثالثتهم، من طريق المغيرة بن حكيم) ١٤(شاركه الطبراني :)١٣(والثانية، )ابن صفيه(
".  كتب عليكم الـسعي    اسعوا فإن اهللا  "والمغيرة بن حكيم عن صفية به بلفظ        ،  منصور بن عبد الرحمن   

                                                 

، ٢٨٧من استلم الركن بمحجنه، وسـنن أبـي داود          : المناسك، باب : ، كتاب ٢٩٤٧: ، رقم ٥٠٠ ، صفحة سنن ابن ماجه  ) ١(
  .الطواف الواجب: المناسك، باب: ، كتاب١٨٧٨: رقم

، ١٤١٢، الطبعة األولـى     علي محمد البجاوي  : تحقيق، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني،        ٧٤٣/ ٧،  ٣/٣٧١اإلصابة  ) ٢(
  . بيروت-دار الجبل 

  .٨/٢٢٨ المصدر نفسه) ٣(
، دار  ١٤١٢، الطبعة األولى    علي محمد البجاوي  : ، تحقيق )٤٦٣(، ليوسف بن عبد اهللا بن عبد البر         ٤/١٨٧٣االستيعاب  ) ٤(

  . بيروت-الجبل 
  .٧/٥١اإلصابة ) ٥(
  .٧/٥٧٣ المصدر نفسه) ٦(
  .٤/١٨٠٦االستيعاب ) ٧(
  .١٧٢٢: ، برقم٢٧٢ ، صفحةمسند الشافعي) ٨(
  .٢٧٤٠٨، ٢٧٤٠٧ رقمب ٦/٤٢١مسند أحمد ) ٩(
  .٥٧٤رقم ب ٢٤/٢٢٦، و ٥٧٢رقم ب ٢٤/٢٢٥معجم الطبراني الكبير ) ١٠(
  .٢٧٥٠٣رقم ب ٦/٤٣٧مسند أحمد ) ١١(
  .٩١٤٨رقم ب ٥/٩٧سنن البيهقي الكبرى ) ١٢(
  .٩١٥٠رقم ب ٥/٩٨المصدر نفسه ) ١٣(
  .٥٢٩رقم ب ٢٤/٢٠٦معجم الطبراني الكبير ) ١٤(
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  .)١(وجود األلباني إسناد البيهقي
ثالثتهم من ) ٤(والطبراني، لم يصح: وقال الذهبي ،)٣(والحاكم، وصححه األلباني) ٢(وأخرجه ابن خزيمة

ولـيس فيـه    ،  "حتى رأيت بياض إبطيه وفخذيه    "عن جدته صفية به نحوه وفيه       ) ٥(طريق عبد اهللا بن نُبيِه    
  ".ركبتيه"

ثالثتهم من طريق عطاء عن حبيبة بنت أبي تجراه بنحوه     ،)٨(والطبراني ،)٧(والحاكم ،)٦(ه أحمد وأخرج
  .مختصراً

  :الشواهد
 � اهللا رسـول  رأى"  أنه عن أبيه ،  عن عمه ،  من طريق محمد بن علي    ) ٩(ويشهد له ما أخرجه أحمد    

مـن   ،)١٠(وما أخرجه الطبراني  ". ركبتيه إلى بلغ قد ثوبه عن كاشفا المسعى في والمروة الصفا بين يسعى
وصـححه  " إن اهللا كتـب علـيكم الـسعي فاسـعوا         " بلفظ  ،  عن ابن عباس  ،  طريق إسماعيل عن عطاء   

  .وصححه األلباني أيضاً) ١٣(وابن ماجه، وصححه األلباني ،)١٢( وما أخرجه النسائي.)١١(األلباني
" شدا إال األبطح يقطعال   " بلفظ،  أربعتهم من طريق صفية    ،)١٥(والبيهقي ،)١٤(وما أخرجه أيضاً أحمد   

  .بألفاظ متقاربة
  :الحكم

  .والحديث حسن لغيره، لم أقف على ترجمٍة لهما: وعبد العزيز، في هذا اإلسناد عبد الوهاب

                                                 

  . بيروت-، المكتب اإلسالمي )١٤٠٥(لدين األلباني، الطبعة الثانية ، لمحمد ناصر ا٤/٢٦٨إرواء الغليل ) ١(
  .٢٧٦٤رقم ب ٤/٢٣٢صحيح ابن خزيمة ) ٢(
  .٦٩٤٧رقم ب ٤/٧٩مستدرك الحاكم ) ٣(
  .٥٧٦١رقم ب ٢٤/٢٢٧معجم الطبراني الكبير ) ٤(
صـحيح ابـن خزيمـة      (بن خُثيم   هذا خطأ والصواب عبد اهللا بن عثمان        في تعليقه على صحيح ابن خزيمة       قال األلباني   ) ٥(
٤/٢٣٢.(  
  .٢٧٤٠٧رقم ب ٦/٤٢١مسند أحمد ) ٦(
  .٦٩٤٤رقم ب ٤/٧٩مستدرك الحاكم ) ٧(
  .٥٧٥رقم ب ٢٤/٢٢٦معجم الطبراني الكبير ) ٨(
  .٥٩٧رقم ب ١/٧٩مسند اإلمام أحمد ) ٩(
  .٥٠٣٢: رقمب ١/١٨٨، واألوسط ١١٤٣٧: رقمب ١١/١٨٤معجم الطبراني الكبير ) ١٠(
  .٩٦٨رقم ب الجامع صحيح) ١١(
  .السعي في بطن المسيل: مناسك الحج، باب:  كتاب٢٩٨٠رقم ، ب٤٦٠، صفحة سنن النسائي) ١٢(
  .السعي بين الصفا والمروة: المناسك، باب:  كتاب٢٩٨٧رقم ، ب٥٠٦، صفحة سنن ابن ماجه) ١٣(
  .٢٧٣٢١رقم ب ٩/٤٠٤مسند اإلمام أحمد ) ١٤(
  .وجوب السعي: الحج، باب: ، كتاب٩١٥١رقم ب ٥/٩٨سنن البيهقي الكبرى ) ١٥(
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، الـصالْحاِني  ِإبـراِهيم  بن محمد ذَر َأبو َأخْبرنَا،  الْفَاِرِسي اللَِّه عبِد بِن عِلي بن الْمطَهر َأخْبرنَا )٧
 عِلي َأخْبرنَا،  الْبغَِوي محمٍد بن اللَِّه بدع َأخْبرنَا،  ِحباِن بِن جعفَِر بِن محمِد بن اللَِّه عبد محمٍد َأبو َأخْبرنَا

 طَاِلـبٍ  َأِبـي  بـنِ  عِلي عن،  مضرٍب بِن حاِرثَةَ عن،  ِإسحاقَ َأِبي عن،  - زهير َأخْبرنَا،  - الْجعِد بنا
ِضير اللَّه نْهِإذَا كُنَّا: " قَاَل،  ع رماح ْأسالْب  ،لَِقيو مالْقَو منَا الْقَووِل اتَّقَيسا � اللَِّه ِبرفَم كُوني دَأح بَأقْر 
  .)١("ِمنْه الْعدو ِإلَى

  :رجال السند
وأبو إسحاق  ،)٢(وقد سبقا،  ثقة شيعي:وعلي بن الجعد،  ثقة:عبد اهللا بن محمد أبوالقاسم البغوي

  .ثقة :حارثة بن مضربو،)٣( سبق:السبيعي
  .)٤( أبو طاهر، الميبذي الفارسيالمطهر بن علي بن عبد اهللا

  .)٦(وروى بنيسابور) ٥(،رحل في طلب الحديث وكتب الكثير، رجل معروف كثير السماع
محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الصالْحاني أبو         : هو،  محمد بن إبراهيم بن سبط الصالحاني     

  ).٢٤٤ (ذر
  .)٧(من الشيوخ المسِنِدين

  .)٨()٣٦٩ - ٢٧٤ (عفر بن حبان أبو الشيخعبد اهللا بن محمد بن ج
 وابن مردويه ،  حافظ أصبهان ومسند زمانه واسع العلم غزير الحفظ صدوقاً        : وثقه الذهبي وقال  " 

كـان  : والخطيب وقال ،  كان ثقة مأموناً  : وقال) ٤١٠األصبهاني مردويه بن موسى بن احمد بكر أبو(
  .)٩("أحد األعالم ثقة: وقال) ٤٣٠ بن مهران األصبهانيأحمد بن عبداهللا (وأبونعيم، حافظاً ثبتاً متقناً

                                                 

)١/١٨٨) ١.  
  .٤حديث رقم : انظر) ٢(
؛ ألنهما سمعا منه في     ، وهو ثقة ربما دلس، ويحتاط من أحاديث ابن عيينة، وزهير بن معاوية            ٥حديث رقم   : انظر) ٣(

  .االختالط، ولم أقف على من أوجب تصريحه بالسماع من النقاد لتدليسه، وكأنهم احتملو تدليسه
 فـارس  اصطخر كور من أصبهان بنواحي بلدة وهي :ذبيم إلى  نسبة :والميبذي: ، قال السمعاني  ٥/٤٢٦األنساب  ) ٤(

  .٥/٤٣٥، معجم البلدانفارس أعمال في معدودة وأصبهان وشيراز نيسابور بين متوسطة مدينة: ويزد. يزد من قريبة
  .٤٢٦/ ٥المصدر نفسه ) ٥(
، الطبعة   خالد حيدر  :، تحقيق )٦٤١(حمد الصيرفيني   مإلبراهيم بن   ،  ٤٩٧لتاريخ نيسابور المنتخب من كتاب السياق     ) ٦(

  . بيروت-، دار الفكر للطباعة )١٤١٤(األولى 
  .٣/٥١٠األنساب ) ٧(
  .٣/٩٤٥تذكرة الحفاظ ) ٨(
  .٣/٩٤٥المصدر نفسه ) ٩(



 ٦٨

، زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة الجعفي: هو، زهير بن معاوية أبو خيثمة   
  ).١٧٧ (أبو خيثمة الكوفي

  .إال أنه سمع من أبي إسحاق السبيعي بعد اختالطه، مجمع على ثقته
  .)١(سمع منه بأخرة، اق لينفى حديثه عن أبى إسح: قال أحمد
  :التخريج

 ،)٤(وأحمـد  ،)٣(أخرجـه أبـو الـشيخ     ،  ومن طريقـه  ،  به مثله ،  عن زهير ) ٢(أخرجه علي بن الجعد   

  .بلفظه ،)٧(والنسائي ،)٦(والحاكم، رجاله ثقات: وقال حسين أسد ،)٥(وأبويعلى
  .عن أبي إسحاق به نحوه، من طريق إسرائيل) ٨(وأخرجه أبو يعلى

  :الشواهد
ثالثتهم من طريق زكريا بن أبـي        ،)١١(وأبو الشيخ  ،)١٠(وابن أبي شيبة   ،)٩(يشهد له ما أخرجه مسلم    و

وإن الشجاع منا للذي يحاذى     ،   كنا واهللا إذا احمر البأس نتقي به       "بلفظ،  عن البراء ،  عن أبي إسحاق  ،  زائدة
عـن  ،   بن أبي زائـدة    وأخرجه أبوعوانة من طريق زكريا    .وفي أول رواية مسلم قصة    ،  "�به يعني النبي    

  .عن البراء بلفظ الشواهد، عن أبي إسحاق، أبيه
  :الحكم

والحـديث حـسن    ،  لسماع زهير بن خيثمة من أبي إسحاق السبيعي في االختالط         ؛  هذا إسناد ضعيف  
  .بشواهده

  :ويستفاد
  . وشدة قربه من العدو عند اشتداد القتال�شجاعة النبي 

                                                 

  .٣/٥٨٨الجرح والتعديل ) ١(
الطبعـة  ،  عـامر أحمـد حيـدر     : تحقيـق ،  )٢٣٠(الجعـد الجـوهري     ، لعلي بن    ٢٥٦١: رقمب،  ٣٧٢مسند ابن الجعد    ) ٢(

  . بيروت-مؤسسة نادر ، ١٤١٠األولى
  . بيروت-، الدار المصرية اللبنانية )٣٦٩(، لعبد اهللا بن محمد بن حبان أبو الشيخ األصبهاني ٩٩رقم ، بأخالق النبي) ٣(
  .١٣٤٦: رقمب، ١/١٥٦مسند أحمد ) ٤(
  .٣٠٢: قمرب، ٢٥٨/ ١مسند أبي يعلى ) ٥(
  .٢٦٣٣: رقمب، ٢/١٥٥المستدرك ) ٦(
  .مباشرة اإلمام الحرب بنفسه: لسير، بابا: ، كتاب٨٦٣٩: رقمب، ٥/١٩١سنن النسائي الكبرى ) ٧(
  .٤١٢: ، رقم١/٣٢٩مسند أبي يعلى ) ٨(
  .في غزوة حنين: الجهاد والسير، باب: ، كتاب١٧٧٦: رقمب، ٩٤٩ ، صفحةصحيح مسلم) ٩(
كمال يوسـف   : ، تحقيق )٢٣٥(عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي         ، ل ٣٢٦١٥: رقمب،  ٦/٤٢٦ شيبةبن أبي   مصنف  ) ١٠(

  . الرياض-، مكتبة الرشد )١٤٠٩(الحوت، الطبعة األولى 
  .١٠١: رقم، بأخالق النبي) ١١(
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 بـنِ  الرحمِن عبِد بن خَلَفُ سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا،  الْقَاِضي محمٍد بن الْحسين عِلي َأبو اِإلمام َأخْبرنَا )٨

 َأبـو  َأخْبرنَـا ،  الصفَّار َأسٍد بِن الرحمِن عبِد ِنب محمِد بِن أحمد بن الْحسين حدثَنَا،  ِنزاٍر َأِبي بِن محمِد
 بن يوسفُ َأخْبرنَا،  السعِدي ِإياٍس بِن ٍرجح بن عِلي َأخْبرنَا،  الْعنِْزي) ١(ِإسحاقَ بِن محمِد بن أحمد جعفٍَر
 ِفي � اللَِّه رسوُل خَطَبنَا: قَاَل،  سلْمان عن،  الْمسيِب بِن سِعيِد عن،  جدعان بِن زيِد بِن عِلي عن،  ِزياٍد
 َأطَـلَّ : ِبالطَّاِء،  َأطَلَّكُم قَد ِروايٍة وِفي،  عِظيم شَهر َأظَلَّكُم ِإنَّه النَّاس يَأيها: " فَقَاَل،  شَعبان ِمن يوٍم آِخِر
 ِصـيامه  اللَّـه  جعَل شَهر، شَهٍر َألِْف ِمن خَير الْقَدِر لَيلَةُ ِفيِه شَهر،  مبارك شَهر،  عِظيم شَهر،  َأشْرفَ
، ِسواه ِفيما فَِريضةً َأدى كَمن كَان الْخَيِر ِخصاِل ِمن ِبخَصلٍَة ِفيِه تَقَرب من،  تَطُوعا لَيِلِه وِقيام،  فَِريضةً
نمى وةً ِفيِه َأدفَِريض نى كَمَأد ِعينبةً سا فَِريضِفيم اهِسو  ،وهو رشَه ربالص ربالصو هابنَّـةِ  ثَوالْج ،
رشَهاةُ واسوةُ َأِي،  الْمماهسالْم  ،ورشَه ادزقُ ِفيِه يزالر  ،نمو ا ِفيِه فَطَّراِئمص كَان ةٌ لَهغِْفرِلِذنُوِبـهِ  م 
 اللَّـهِ  رسوَل يا: قَالُوا،   "شَيء َأجِرِه ِمن ينْقُص َأن غَيِر ِمن َأجِرِه ِمثُْل لَه وكَان النَّاِر ِمن رقَبٍة وِعتْقُ

سنَِج كُلُّنَا لَيا دم ِبِه نُفِْطر اِئموُل قَاَل،  الصسِطي: " � اللَِّه رعي ذَا اللَّهه ابالثَّو نِلم ا فَطَّراِئملَـى  صع 
 ال شَـربةً  حوِضي ِمن وجلَّ عز اللَّه سقَاه صاِئما َأشْبع ومن،  ماٍء ِمن شَربٍة َأو،  تَمرٍة َأو،  لَبٍن مذْقَِة
 يـدخُلَ  حتَّى النَّاِر ِمن وَأعتَقَه لَه اللَّه غَفَر ِفيِه مملُوِكِه عن خَفَّفَ ومن،  الْجنَّةَ يدخَُل حتَّى،  بعدها يظْمُأ
 َأربـعِ  ِمـن  ِفيـهِ  فَاستَكِْثروا ،النَّاِر ِمن ِعتْقٌ وآِخره،  مغِْفرةٌ وَأوسطُه،  رحمةٌ َأولُه شَهر وهو،  الْجنَّةَ
 ِبِهما تُرضون اللَّتَاِن الْخَصلَتَاِن َأما،  عنْهما ِبكُم ِغنَى ال وخَصلَتَيِن،  ِربكُم ِبها تُرضون خَصلَتَيِن: ِخصاٍل
كُمبةُ،  رادفَشَه ال َأن ِإال ِإلَه اللَّه  ،ونَهتَغِْفرتَسَأ،  واوِغنًى ال اللَّتَاِن م ا ِبكُممنْهع  ،َألُونفَتَس  نَّـةَ  اللَّـهالْج 

وذُونتَعِبِه و ٢("النَّاِر ِمن(.  
  :رجال السند
 ومراسيله أصح المراسـيل   ،  ثقةٌ ثبتٌ يرسل  : سعيد بن المسيب  و ،)٣(، وقد سبق   ثقة :علي بن حجر  

  .)٤(ولها حكم المسند

                                                 

لـذهبي  ، تـاريخ اإلسـالم ل     ٢/٢١٨تاريخ دمشق   : أبو إسحاق، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر       : في األصل ) ١(
  .٤٠: ، برقم١/٢٤١٢
)١/٢٠٢) ٢.  
  .٣حديث رقم : انظر) ٣(
  .١٨٤ ، صفحةجامع التحصيلو، ١/٢١٢تقريب التهذيب : انظر) ٤(



 ٧٠

  .)٢()٤٦٢() ١(وِذيأبو علي المروالر، الحسين بن محمد القاضي: وه، أبو علي الحسين بن محمد
  .)٣(وكان عصره تأريخاً به، وسمع المشايخ، سمع الحديث، فقيه خراسان

  .أبو سعيد، خلف بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي نزار
ني عنه أبو محمـد   ثَوحد،  ثَ بها عن أحمد السرخسي    وحد،  اًقدم بغداد حاج  : قال الخطيب البغدادي  

  .)٤(الحسن بن محمد الخالل
          فَّالحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الصاِخيأبو عبد اهللا المعروف بالـشَّ     ،  ارم 

)٥()٣٧٢(.  
، فانتقينـا عليـه  : وقال الحاكم النيسابوري ،)٦(بان لي في آخر عمره أنه ليس بحجةٍ   : قال البرقاني 

وأفحـش  ) ١٠(فَه عبد اهللا بن أبي ذُهـل وضع ،)٩(وقال ال يشتغل بحديثه ،)٨(بهوكَذَّ ،)٧(وكتبنا عنه العجائب 
قال شيخنا  : وقال ابن سبط العجمي    ،)١١( بالمناكير عن أهل العراق والشام ومصر      دثَح: القول فيه وقال  

  .)١٢(واهللا أعلم، عه إشارةً إلى أنه وض- أي الشَّماخي -واآلفة منه : العراقي
  . هو ضعيف جداً:قلت

  .أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي: هو، أبو جعفر أحمد بن محمد العنزي
  .)١٣(ولم يذكر فيه جرحا وال تعديالً، ترجم له الذهبي في تاريخ اإلسالم مقتضباً

  .)١٤(أبو عبد اهللا البصري، يوسف بن زياد النهدي
عوالعقيلـي ،  ويحيـى الـساجي   ،  ائيوالنس،  والدارقطني،  وابن عدي ،  وأبو حاتم ،  فَه البخاري ض ،

                                                 

  .٥/٢٦٢األنساب ) ١(
  .٢١٣ ، صفحةالمنتخب من كتاب السياق) ٢(
  .٢١٣ ، صفحةالمصدر نفسه) ٣(
  .٨/٣٣٤تاريخ بغداد ) ٤(
  .٨/٨المصدر نفسه ) ٥(
  .٨/٨ المصدر نفسه) ٦(
  .٨/٨المصدر نفسه ) ٧(
  .١٦/٣٦١سير أعالم النبالء : ، وانظر١/١٧٠المغني في الضعفاء ) ٨(
  .١٦/٣٦١سير أعالم النبالء ) ٩(
  .١٦/٣٦١ المصدر نفسه) ١٠(
  .٨/٨تاريخ بغداد ) ١١(
  .٢٣٥: برقم، ٩٧ ، صفحةالكشف الحثيث) ١٢(
  .٤٠٧، برقم ١/٤١٢تاريخ اإلسالم ) ١٣(
  .٨/٣٨٨التاريخ الكبير ) ١٤(



 ٧١

  .)١(وغيرهم
  . ضعيف:قلت

علي بن زيد بن عبد اهللا بن زهير بن عبد اهللا بن جدعان التيمـي               : هو،  علي بن زيد بن جدعان    
  .أبو الحسن، البصري

 :)٣(وقـال الترمـذي   ،  صالح الحديث وإلى اللين ما هو     : وقال) ٢(وثَّقَه يعقوب بن شيبة بن الصلت     
أحد الحفـاظ ولـيس    ،)٤(من أوعية العلم  : وقال الذهبي ،  رفع الشيء الذي لم يرفعه غيره     ربما  ،  صدوق
 يكتـب حديثـه     :)٧(وقال العجلي  ،)٦(صويلح الحديث : وقال،  وذكره فيمن تُكُلِّم فيه وهو موثق      ،)٥(بالثبت

يث ربما حدث الحسن البصري بالحـد     : قال علي : وعن حماد بن سلمة قال    ،  ال بأس به  ،  وليس بالقوي 
  .)٨(فيقول أنا حدثتك، ثقة: فأسمعه منه فأقول يا أبا سعيد من حدثك فيقول

أما ابن عدي بعد أن ذكر له أحاديث انتُقدت         ،   أقف فيه ال يزال عندي فيه لين       :)٩(وقال الدارقطني 
ولم أر أحداً من البصريين وغيـرهم       ،   ولعلي غير ما ذكرت من الحديث أحاديث صالحة        :)١٠(عليه قال 

  .ومع ضعفه يكتب حديثه، ن الرواية عنهامتنع م
  .واختالطه، وتشيعه، لسوء حفظه، فقد ضعفه النقاد سوى من ذكرنا: أما ضعفه

 ،)١٢(ليس بذاك القوي  : وقال،  وابن معين ،  ال يحتج به  ،  كثير الحديث : وقال ،)١١(فقد ضعفه ابن سعد   

 ،)١٤(وال يحـتج بـه     ،ليس بقوي يكتـب حديثـه     : وقال،  وأبو حاتم  ،)١٣(وفي موضع آخر ليس بحجة    
                                                 

، ١٢٢ ، صفحة ، والضعفاء الصغير  ٩/٢٢٢، والجرح والتعديل    ٨/٣٨٨، والتاريخ الكبير    ٢/٢٢٣التاريخ األوسط   : انظر) ١(
، وضـعفاء العقيلـي    ١٤/٢٩٥، وتـاريخ بغـداد      ٩/٣٢١، ولسان الميزان    ٧/١٧٠، والكامل في ضعفاء الرجال      ٤١١: برقم

  .٨٥٤:  برقم٢٨٤ ، صفحة، والكشف الحثيث٤/٤٥٣
  .٢٠/٤٣٨تهذيب الكمال  )٢(
  .٢٠/٤٣٩المصدر نفسه ) ٣(
  .١/١٤٠تذكرة الحفاظ) ٤(
  .٢/٤٠الكاشف ) ٥(
محمد المياديني، الطبعـة األولـى      : ، تحقيق )٧٤٨(، لمحمد بن أحمد الذهبي      ١٤٠ذكر من تكلم فيه وهو موثق، صفحة        ) ٦(
  . الزرقاء-، مكتبة المنارة )١٤٠٦(
  .٢/١٥٤معرفة الثقات ) ٧(
  .٥/١٩٧مل في ضعفاء الرجال الكا) ٨(
  .٥٢سؤاالت البرقاني ) ٩(
  .٥/٢٠٠الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٠(
  .٧/٢٥٢الطبقات ) ١١(
  .١٤١تاريخ الدارمي ) ١٢(
  .٤/٣٤١تاريخ الدوري ) ١٣(
  .٦/١٨٦الجرح والتعديل ) ١٤(



 ٧٢

وكان يحيى بن سـعيد  ، روى عنه الناس، ليس بالقوي: وقال ،)٢(وأحمد،  ليس بقوي : وقال) ١(وأبوزرعة
أي يرفع الشيء الذي يوقفـه       -) ٤( كان رفَّاعاً  ):بصري (وقال شعبة  ،)٣(القطان يتقي الحديث عن علي    

وكان يحدثنا اليوم بالحـديث ثـم       ،  حدثنا علي وكان يقلب األحاديث    : وقال ،)٥(وحماد بن زيد  ،  - غيره
وأبـو أحمـد    ،  وكان كتب عن علي فتركه زهداً فيه       ،)٦(وسفيان بن عيينة  ،  يحدثنا غداً فكأنه ليس بذاك    

ولم أقف على قولـه هـذا فـي          ،)٨(ال يحتج به  : وقال،  والبخاري ،)٧(ليس بالمتين عندهم  : الحاكم وقال 
 إمامـة  بـاب : قال) ١١(وفي صحيحه ،  به لسوء حفظه  ال أحتج   : وقال) ١٠(وابن خزيمة  ،)٩(ترجمته لعلي 

 بن علي من القلب في فإن،  الخبر ثبت نإ - اإلمام فراغ بعد صالتهم المقيمين إتمام و المقيمين المسافر
، فيهـا  العلمـاء  يختلـف  ال مـسألة  هـذه  ألن الكتاب في الخبر هذا خرجت إنماو - دعانج بن زيد

ال يحـتج   ،  ضـعيف ،  واهي الحديث : وقال) ١٣()السعدي (زجانيوإبراهيم بن يعقوب الجو    ،)١٢(والنسائي
وتبين ، حتى كثر ذلك في أخباره، ويخطئ في اآلثار، كان يهم في األخبار: وقال) ١٤(وابن حبان، بحديثه

  .فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير ما استحق ترك االحتجاج به
قد تكلم في حديثه واحتملوا     و ،)١٥(لةى عنه ج  وعلي بن زيد فقد تكلم فيه شعبة وقد رو        : قال البزار 

وهذا الحديث يدخل في صفة     : قال) ١٧( في إسناده علي بن زيد     �وعن حديٍث في صفة النبي       ،)١٦(حديثه
                                                 

  .٦/١٨٦المصدر نفسه) ١(
  .٦/١٨٦المصدر السابق ) ٢(
  .٦/١٨٦التعديل ، والجرح و٣/٢٣٠ضعفاء العقيلي ) ٣(
  .٣/٢٢٩، وضعفاء العقيلي ٦/١٨٦الجرح والتعديل ) ٤(
  .٣/٢٣٠ضعفاء العقيلي ) ٥(
  .٦/١٨٦الجرح والتعديل : ، وانظر٣/٢٣٠المصدر نفسه ) ٦(
  .٥/٢٠٠الكامل ) ٧(
  .٥/١٥٦ميزان اإلعتدال ) ٨(
  .٦/٢٧٥التاريخ الكبير ) ٩(
  .٢٠/٤٣٩تهذيب الكمال ) ١٠(
  .٣/٧٠صحيح بن خزيمة ) ١١(
  .٢٠/٤٣٩المصدر نفسه ) ١٢(
  .٥/١٩٦الكامل في الضعفاء ) ١٣(
  .٢/١٠٤المجروحين ) ١٤(
  .١/٧٦مسند البزار ) ١٥(
  .١/١٩١المصدر نفسه ) ١٦(
نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمـد          : نا سليمان بن حرب قال    : حدثنا الحسن بن يحيى األرزي قال     ) ١٧(

: فقال أبي ) ربيع اليتامى عصمة لألرامل   ... وأبيض يستسقى الغمام بوجهه   : (تمثلت في أبي  : تعن عائشة رحمة اهللا عليها قال     
  .١/١٢٨مسند البزار . ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



 ٧٣

  .)١( إسناده حسن�النبي 
  .وهذا مما يترخص فيه، � وتحسينه للسند كون الحديث في صفة النبي :قلت

،  اختلط في كبره   :)٣(وقال يعقوب بن سفيان الفسوي     ،)٢(يرلما كبر تغ  : فقال أبو حاتم  : أما اختالطه 
  .)٥(ونفى ابن معين اختالطه،  حدثنا علي قبل أن يختلط:)٤(وقال شعبة

لم : وقال، ويزيد بن زريع ،)٧(كان يغالي في التشيع:  وابن عدي وزاد:)٦(فقاله أبو حاتم، أما تشيعه 
  .)٩(والذهبي ،)٨(والعجلي، أحمل عنه كان رافضيا

ويـصلح  ،  ويقبل حديثه إذا توبـع    ،  ولتشيعه،  والختالطه أو تغيره  ،   هو ضعيف لسوء حفظه    :لتق
وتليين من ذكرنـا مـن      ،  وذلك لقول الترمذي فيه صدوق    ،  حديثه في الشواهد والمتابعات لسوء حفظه     

ي يقف في   فقد كان يعقوب الجوزجان   ،  ومتلبس ببدعة مثله  ،  ولعل توثيق يعقوب له لكونه بلَِديه     . النقاد له 
  .)١٠(وبدعه أحمد، القرآن

ألن ،  توثيـق لـه   " حدثني ثقة "ولم أر في كالم الحسن البصري       . و ما أرى أن حديثه يحسن لذاته      
  .األمر واضح أن الحسن نسي من حدثه

، وهو بصري كعلي، ليس بذاك: ومما يرجح ضعفه أن حماد بن سلمة حدث عنه وخبر حديثه قال           
  .ب عنه وزهد فيه وضعفهوكذلك سفيان بن عيينة كت

  :التخريج
جميعهم من طريق علي بن زيد     ،  وغيرهم ،)١٣(وابن أبي حاتم   ،)١٢(والبيهقي ،)١١(أخرجه ابن خزيمة  

                                                 

  .١/١٢٩المصدر نفسه ) ١(
دار ، )١٤٠٥(محب الدين الخطيب، : ، تحقيق )٣٢٧(، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي         ٢/٤علل الحديث   ) ٢(

  . بيروت-المعرفة 
  .٣/٧٣المعرفة والتاريخ) ٣(
  .٥/١٩٦، ضعفاء العقيلي ٣/٢٣٠الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٢٠/٤٤٠تهذيب الكمال ) ٥(
  .٦/١٨٦الجرح والتعديل ) ٦(
  .٥/٢٠٠الكامل في الضعفاء ) ٧(
  .٢/١٥٤معرفة الثقات ) ٨(
  .١/١٤٠تذكرة الحفاظ) ٩(
  .١٤/٢٨١تاريخ بغداد ) ١٠(
  .١٨٨٧:  برقم٣/١٩١ ابن خزيمة صحيح) ١١(
  .٣٦٠٨:  برقم٣/٣٠٥شعب اإليمان للبيهقي ) ١٢(
  .١/٢٤٩علل الحديث ) ١٣(



 ٧٤

 ،)١(منكـر : وقال أبو حاتم  . إال أن رواية ابن خزيمة فيها تقديم وتأخير       ،  عن سعيد به مثله   ،  بن جدعان 

ع٢(منكر: فَه األلباني وقالوض(.  
  :الحكم

ألن مـدار   ؛  والحديث ضعيف ،  فيه الحسين بن أحمد الشماخي ضعيفٌ جداً      ؛  اد ضعيف جداً  هذ إسن 
  .طرقه على علي بن زيد بن جدعان

                                                 

  .١/٢٤٩ المصدر نفسه) ١(
، مكتبـة  )١٤٠٨(، الطبعـة الثانيـة   )١٤٢٠(، لمحمد ناصر الدين األلباني   ٨٧١: برقم،  ٢/٢٦٢السلسلة الضعيفة   ) ٢(

  . الرياض-المعارف 



 ٧٥
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 َأخْبرنَـا ،  الْحاِرِث بِن أحمد بن محمد طَاِهٍر َأبو َأخْبرنَا،  تَوبةَ َأِبي بِن اللَِّه عبِد بن محمد َأخْبرنَا )٩
دمحم نب قُوبعي اِئينَا،  الِْكسرَأخْب دباللَِّه ع نوٍد بمحنَا،  مرَأخْب اِهيمرِإب نِد ببنَا،  الْخَالُل اللَِّه عرَأخْب دبع 

 عـن ،  يِلبالْح الرحمِن عبِد َأِبي عن،  اللَِّه عبِد بِن) ٢(حيي عن،  سعٍد بِن) ١(ِرشِْدين نع،  الْمبارِك بن اللَِّه
 يقُـولُ ،  ِللْعبـدِ  يـشْفَعانِ  والْقُـرآن  الصيام: " قَاَل � النَِّبي عِن،  عنْهما اللَّه رِضي عمٍرو بِن اللَِّه عبِد

اميالص :َأي بِإنِّي ر تُهنَعم امالطَّع ابالشَّراِت ووالشَّهاِر وِنيفَشَفِّ ِبالنَّهقُوُل،  ِفيِه عيو آنالْقُر :بِإنِّي ر 
تُهنَعم مِل النَّواللَّيِني باِن، ِفيِه فَشَفِّعشَفَّع٣("فَي(.  

  :رجال السند
 لـم   :ومحمد بن يعقوب الكسائي   ،  ومحمد بن أحمد بن الحارث    ،  محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة      

وأبو عبد الرحمن عبـد اهللا      وعبد اهللا بن المبارك      . ضعيف :وِرشِْدين بن سعد  ،  أقف لهم على ترجمة   
  .ثقتان: بن يزيد الحبِلي المعاِفري

  ).٣١١ (عبد اهللا بن محمود بن عبد اهللا السعدي المروزي
كان ثبتـاً فـي     : وقال ابن شاهين   ،)٥(محدث مرو : وقال،  والذهبي ،)٤(مأمون: وزاد،  وثقه الحاكم 

  .)٦(الحديث
  ).٢٤١ (أبو إسحاق، ن أحمد المروزي الخالَّلإبراهيم بن عبد اهللا ب

 :)١٠(والـذهبي  ،)٩(وقـال ابـن حجـر      ،)٨(ال بأس به  : وقال النسائي  ،)٧(ذكره ابن حبان في الثقات    
  .صدوق
  . ال بأس به:قلت

                                                 

  .٩٨: ، برقم٥٩مسند عبد اهللا بن المبارك، صفحة : لصواب ما أثبته، انظرفي األصل راشد، وا) ١(
  .التخريج: في األصل يحيى، والصواب ما أثبته، انظر) ٢(
)١/٢٠٤) ٣.  
  .١/٧١٨تذكرة الحفاظ ) ٤(
  .١/٧١٨المصدر نفسه ) ٥(
الطبعـة األولـى،   ،  ائيصبحي السامر : تحقيق،  )٣٨٥( بن شاهين    عمر بن أحمد  ، ل ٢٢٧تاريخ أسماء الثقات صفحة   ) ٦(

  . الكويت-الدار السلفية ، ١٤٠٤
)٨/٧٥) ٧.  
  .١/١٥٤تهذيب التهذيب ) ٨(
  .١/٢٩ تقريب التهذيب) ٩(
  .١/٢١٤الكاشف) ١٠(



 ٧٦

  .أبو عبد اهللا المصري، حيي بن عبد اهللا بن شُريح المعاِفري
وقـال ابـن     ،)٢(وكان شيخاً جليالً فاضالً   ،   ومتقنيهم من خيار أهل مصر   : وقال) ١(قَه ابن حبان  وثَّ

أرجو أنه ال بأس بـه إذا روى        : وقال ابن عدي   ،)٤(ليس بالقوي : وقال النسائي  ،)٣(ليس به بأس  : معين
وخلص ابن حجر إلى     ،)٧(فيه نظر : والبخاري وقال  ،)٦(أحاديثه مناكير : فَه أحمد وقال  وضع ،)٥(قَةعن الثِّ 

ِهم٨(أنه صدوقٌ ي(.  
  .ثَ عن ثقٍةوال بأس به إذا حد، ضعيفٌ وضعفه مقارب :قلت

  :التخريج
 ،)١٠(من طريق رشـدين بـن سـعد   ، ونعيم بن حماد  ،)٩(أخرجه ابن المبارك عن رشدين بن سعد      

ثالثتهم ،  من طريق ابن لهيعة   ) ١٣(وأحمد،  من طريق عبد اهللا بن وهب     ) ١٢(والبيهقي ،)١١(وأخرجه الحاكم 
  ".والشراب: " دون لفظةعن حيي به بتمامه

  .)١٤(حه األلبانيوصح، جاهصحيح على شرط مسلم ولم يخَر: وقال الحاكم
  :الحكم

  .لمتابعة عبد اهللا بن وهب؛ والحديث حسن لغيره، لضعف ِرشِْدين بن سعد؛ هذا إسناد ضعيف
  :ويستفاد

  .أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة

                                                 

  .٦/٢٣٩الثقات ) ١(
  .١٨٨، صفحة مشاهير علماء األمصار) ٢(
  .٢/٤٤٩الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
  .٣٥ للنسائي، صفحة الضعفاء والمتروكين) ٤(
  .٢/٤٥٠الكامل في ضعفاء الرجال ) ٥(
  .٣/٢٧١الجرح والتعديل ) ٦(
  .٣/٧٦التاريخ الكبير ) ٧(
  .١/١٤٦تقريب التهذيب ) ٨(
  .٩٨: رقم، ب٥٩ ، صفحةمسند عبد اهللا بن المبارك) ٩(
  ).٢٢٨(، لنعيم بن حماد الخزاعي ٣١٥: الزهد برقم) ١٠(
  .٢٠٣٦: برقم، ١/٧٤٠المستدرك ) ١١(
  .١٩٩٤: برقم، ٢/٢٣٤٦شعب اإليمان ) ١٢(
  .٦٦٢٦: برقم، ٢/١٧٤ مسند أحمد) ١٣(
  .٩٨٤: برقم، ١/٢٣٨صحيح الترغيب والترهيب ) ١٤(



 ٧٧
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 محمد جعفٍَر َأبو َأخْبرنَا،  الِْحيِري الْحسِن بن أحمد َأخْبرنَا،  الصاِلِحي اللَِّه عبِد بن أحمد َأخْبرنَا )١٠

نب ِليِن عٍم بيحد اِنيبنَا،  الشَّيرأحمد َأخْب ناِزِم بِن حةَ َأِبي بزنَا،  غَررو َأخْبَأب اننَا،  غَسرَأخْب خَاِلد  ـنب 
 عبـدِ  بـنِ  الْوِليـدِ  عِن،  سيٍف َأِبي بِن بشَّاِر عن ،)١(عيينة َأِبي مولَى واِصٌل َأخْبرنَا،  الْواِسِطي اللَِّه عبِد

 مـن : " يقُوُل،  � اللَِّه رسوَل سِمعتُ: قَاَل،  نَعوده عبيدةَ َأبا َأتَينَا: قَاَل،  غُطَيٍف بِن ِعياِض عن،  الرحمِن
  .)٢("َأمثَاِلها ِبعشِْر فَالْحسنَةُ َأهِلِه علَى نَفَقَةً َأنْفَقَ ومن، ِماَئٍة فَِبسبِع اللَِّه سِبيِل ِفي فَاِضلَةً نَفَقَةً َأنْفَقَ

  :رجال السند
وأبو غسان محمد بـن مطَـرف        ،)٣(ولم أقف له على ترجمة    ،   سبق :الحيأحمد بن عبد اهللا الص    

  .ثقتان: والوليد بن عبد الرحمن الجرِشي الحمصي، الليثي
أبو بكر الِحيـري    ،  أحمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن حفص        : هو،  أحمد بن الحسن الحيري   

  ).٤٢١ - ٣٢٤() ٤(الجرِشي
صـارت حياتـه    ،  ان من أصح أقرانه سماعاً وأوفرهم إتقاناً      ك: قال إبراهيم بن محمد الصيرفيني    

. ثَ عصره إلـى أن تـوفي      وبقي محد ،  وأملى أربعين سنة  ،  ثَ نحو خمسين سنة   حد،  تاريخاً في إسناده  
وكان يقْرُأ عليه ويحتاط في السماع إلى أن اشتد ذلك قريبـاً مـن        ،  أصابه وقر في أذنه في آخر عمره      

 ،)٥(وكل من سمع قبل ذلك فهو صحيح السماع لشدة احتياطه         ،  كان يحسن أن يسمع   سنتين أو ثالث فما     

  .)٦(فاضٌل غزير العلم: وقال السمعاني
  . هو ثقة وكل من سمع منه قبل ثالث سنين من وفاته فهو صحيح السماع:قلت

  .)٧()٣٥١ (أبو جعفر الكوفي، محمد بن علي بن دحيم الشيباني
: وعن ابن حماد الكوفي قال     ،)٩(ومسندها ،)٨(ثُ الكوفة مسند الفاضل محد  الشيخ الثقة ال  : قال الذهبي 

  .)١٠(كان صالحاً صدوقاً قليل المعرفة
                                                 

  .ترجمة واصل: انظر. في األصل عتبة، وهو خطأ، والصواب ما أثبته) ١(
)١/٢١٥) ٢.  
  .٥حديث رقم : انظر) ٣(
  .٢/٤٤، األنسابحمير من بطن جرش بني إلى النسبة هذه) ٤(
  .٨٤، صفحة خب من كتاب السياقالمنت) ٥(
  .٢/٢٩٨األنساب ) ٦(
  .٣/٩شذرات الذهب ) ٧(
  .١٦/٣٦سير أعالم النبالء ) ٨(
  .٣/٩شذرات الذهب ) ٩(
  .١٦/٣٦سير أعالم النبالء ) ١٠(
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  . هو ثقة قليل المعرفة:قلت
 غـرزة  أبـي  بن قيس بن يونس بن محمد بن حازم بنأحمد  : هو،  أحمد بن حازم بن أبي غرزة     

  .)٢()٢٧٦ - ١٨٠ (الغفاري الكوفي) ١(عمرو أبو الغفاري
 )٨٤٢(محمد بن عبد اهللا بن محمد القيسي  - وابن ناصر الدين ،)٣(كان متقناً: قَه ابن حبان وقالوثَّ

د صاحب  المجو ،)٦(اإلمام الحافظ الصدوق  : وقال الذهبي  ،)٥(صاحب المسند ،  الحافظ المجود : وقال ،)٤(-
  .)٩(ِدين أحد األثبات المجو:وقال الصفدي ،)٨(دالحافظ المجو: وقال السيوطي ،)٧(المسند

  . هو ثقة:قلت
) ١٠(الطحان أبو الهيثم مولى مزينـة     ،  خالد بن عبد اهللا الواسطي    : هو،  خالد بن عبد اهللا الواسطي    

)١٨٢ - ١١٠.(  
وقال يحيى  ،)١١(وابن شاهين، والعجلي،  وأبو زرعة ،  وأبو حاتم ،  والترمذي،  وأحمد،  قَه ابن سعد  وثَّ

ألنه سمعه بـآخرة بعـد أن اخـتلط         ؛  عن عطاء بن السائب ضعيف    ،   الطحان ما روى خالد  : بن معين 
  .)١٢(عطاء

  . هو ثقةٌ صحيح الحديث فيما لم يرو عن عطاء بن السائب:قلت
اَألزدي ،  واصل مولى أبي عيينَة بن المهلَّـب بـن أبـي صـفْرة            : هو،  واصل مولى أبي عيينة   

  .البصري

                                                 

  .٢/٤٨الجرح والتعديل ) ١(
  .٨/٤٤الثقات ) ٢(
  .٨/٤٤المصدر نفسه ) ٣(
  .٢/١٦٩شذرات الذهب ) ٤(
  ، لمحمد بن عبد اهللا بن محمد القيسي٦/١٤٣بط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم توضيح المشتبه في ض) ٥(
  . بيروت-، مؤسسة الرسالة )م١٩٩٣(محمد العرقسوسي، الطبعة األولى : ، تحقيق)٨٤٢(
  .١٣/٢٣٩سير أعالم النبالء ) ٦(
  .٢/٥٩تذكرة الحفاظ ) ٧(
  .٢٧٠، صفحة طبقات الحفاظ) ٨(
  .٦/١٨٥ت الوافي بالوفيا) ٩(
  .٣/٣٤٠ الجرح والتعديل) ١٠(
، وتـاريخ أسـماء     ٣/٣٤٠، والجرح والتعديل    ١/٤٣٤، والعلل ومعرفة الرجال     ٧/٣١٣الطبقات الكبرى   : انظر) ١١(

، وتهـذيب التهـذيب     ٨/١٠١، وتهـذيب الكمـال      ١/٢٥٩، وتذكرة الحفاظ    ٨/٢٩٤، وتاريخ بغداد    ٧٧، صفحة   الثقات
  .١/٢٩٢، وشذرات الذهب ٦/٣٧٠
  .٣/٣٢٨رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ١٢(
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صـالح  : وقال أبو حاتم   ،)٥(وذكره ابن حبان في ثقاته     ،)٤(والذهبي ،)٣(لعجليوا ،)٢(وابن معين  ،)١(قَه أحمد وثَّ
  .)٨(وخلص ابن حجر إلى أنه صدوقٌ عابد ،)٧(وقد احتمل حديثه، ليس بالقوي: وقال البزار ،)٦(الحديث
  . هو ثقةٌ:قلت

  :)٩(وقيل المخزومي ،بشار بن أبي سيف الجرمي
 الملـك  عبد (وحسن محقق األحاديث المختارة    ،)١١(مقبوٌل: ن حجر وقال اب  ،)١٠(ذكره ابن حبان في الثقات    

  .)١٢(أسانيد فيها بشار) دهيش بن
نحـو   (ياِلمالثَّبن الحارث السكُوِني الِكنِْدي      - أو غُضيف  - ِعياض بن غُطَيف  : هو،  عياض بن غطيف  

٩٠.(  
  ؟أم هما شخص واحد، ؟ أم أبوه هو؟ وهأم هو أب، ؟ أم صحابي، ؟ أهو تابعي، ُأخْتُِلفَ فيه اختالفاً شديداً

 - ٨٤ (وهو تابعي ثقةٌ توفي في والية عبد اهللا بن عبد الملك بـن مـروان              ،  ه إن اسم راوينا ما َأثْبتُّ     :قلت
وهو الذي كـان يـصلي      ،  �بن الحارث فهو صحابي وقد رأى النبي         - أو غضيف  - أما أبوه غطيف  ،  )٩٠

وتوفي في والية مروان وهي تسعة أشـهر بـين          ،  عند غيابه ،  نة أربع وستين  بالناس في إمارة خالد بن يزيد س      
وعلى كل حاٍل فراوينا مهما كان حاله فال ينزل عن كونه تابعياً ثقـةً وقـد                ،  وخمس وستين ،  سنة أربع وستين  

العلماء على أنه هو راوي الحديث عن أبي عبيدةنَص ١٣(ص(.  
                                                 

  .٣٢٦ ، صفحة، وسؤاالت أبي داود١/٤١٧العلل ومعرفة الرجال ) ١(
  .٩/٣٠الجرح والتعديل ) ٢(
  .٢/٣٣٨معرفة الثقات ) ٣(
  .٢/٢٤٦الكاشف ) ٤(
)٧/٥٥٨) ٥.  
  .٩/٣٠الجرح والتعديل ) ٦(
  .٧/٣٠٣مسند البزار ) ٧(
  .٢/٦٤٤تقريب التهذيب ) ٨(
  ].٢/١٢٨التاريخ الكبير [، ال يصح: بخاريقال ال) ٩(
)٦/١١٣) ١٠.  
  .١/٦٨تقريب التهذيب ) ١١(
 ألبي عبد اهللا محمد بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي          ١١٢٠،  ١١١٩،  ١١١٨: ، برقم ٢/٥٩األحاديث المختارة،   : انظر) ١٢(
  . مكة المكرمة-نهضة الحديثة ، مكتبة ال)١٤١٠(عبد الملك بن عبد اهللا بن دهيش، الطبعة األولى : ، تحقيق)٦٤٣(
الجرح والتعـديل   و،  ١٨٩،  ١/١٨٧، والتاريخ األوسط    ٧/١١٢التاريخ الكبير   و،  ٤٤٣،  ٧/٢١الطبقات الكبرى   : انظر) ١٣(
، عبداهللا بن يوسف الجديع   : تحقيق،  )٢٤١(حمد بن حنبل    أل،  ١١٥ ، صفحة األسامي والكنى و،  ٢/٢٠٢معرفة الثقات   و،  ٧/٥٤

، ٥/٢٦٥، ٣/٣٩الثقـات  و، ٥٣ ، صـفحة مشاهير علماء األمصار، و الكويت-مكتبة دار األقصى    ،  )١٤٠٦(الطبعة األولى   
صـالح  : ، تحقيـق )٣٥١(لعبـد البـاقي بـن قـانع     ، ٢/٣١٦معجم الصحابة   و،  ٣/١١٢رواية الدوري   : تاريخ ابن معين  و

 ، صـفحة تحفة التحـصيل و، ٤٧/٢٥٧ تاريخ دمشق المدينة المنورة، و -، مكتبة الغرباء    )١٤١٨(المصراتي، الطبعة األولى    
  .١/٤٦٨تقريب التهذيب و، ٣٤٦، ٥/١٦٧اإلصابة و، ٢٥٥



 ٨٠

  :التخريج
وهشام بن  ،   وفي أوله قصةٌ   -زياد بن الربيع الميموني      -) ١(أخرجه أحمد من طريقي أبي خداش     

، من طريق مهـدي بـن ميمـون        ،)٤(والبيهقي في الشعب   ،)٣(وأبو يعلى في مسنده    ،)٢(عروة بن الزبير  
  ".إن مرض المؤمن حطة تحط عنه ذنوبه: "من طريق حماد بن زيد به بلفظ ،)٥(والبزار في مسنده

  .خمستهم عن واصل به نحوه، عن خالد الواسطيمن طريق أبي غسان ) ٦(والبيهقي
ومن ابـتاله   ،  والصوم جنَّةٌ ما لم يخرقها    ،  أذى) ٧(وعلى نفسه أو عاد مريضاً أو ماز      : "وزاد أحمد 

والبيهقي بنحو رواية أحمد    ،  ورواية أبي يعلى  ،  وبلفظها رواية البزار  ،  "اهللا ببالٍء في جسده فهو له ِحطَّةٌ      
  .ن حسين أسد إسناد أبي يعلىوحس، من طريق أبي خداش

وابـن أبـي     ،)٩(وأحمد ،)٨(ومن طريق جرير بن حازم عن بشار أخرجه أيضاً أبو داود الطيالسي           
  .)١١(والبيهقي ،)١٠(شيبة

) ١٢(ما أخرجه ابن حبان في صـحيحه     " ...ومن أنفق نفقةً فاضلةً   " ويشهد للجملة األولى   :الشواهد

 ومن أنفق نفقةً فاضلةً في سبيل اهللا فبسبعمائة ..: ".�رسول اهللا قال : من حديث خريم األسدي أنه قال
  .ح إسناده شعيبوصح، "الحسنة بعشر أمثالها: "وذلك في آخر حديث طويل في سياقه، "ضعٍف

مدار طرقـه    والحديث،  في هذا اإلسناد أحمد بن عبد اهللا الصالحي لم أقف له على ترجمة             :الحكم
  .ن بشاهدهوهو حس، على بشار الجرمي

  .والنفقة على األهل بعشَرة أضعاف، النفقة في سبيل اهللا بسبعمائة ضعف :الفوائد

                                                 

  .١٦٩٠: برقم، ١/١٩٥المسند ) ١(
  .١٧٠٠: برقم، ١/١٩٥المسند ) ٢(
  .٨٧٨: برقم، ٢/١٨٠) ٣(
  .٤٢٧١: برقم، ٤/٣٣شعب اإليمان ) ٤(
  .١٢٨٦: برقم، ٤/١١١) ٥(
  .٦٣٣٤: برقم، ٣/٣٧٤السنن الكبرى ) ٦(
من ماز أذى فالحسنَةُ بعـشِْر    " :ومنه الحديث ،  ِمزتُ الشَّيء من الشَّيِء إذا فَرقْتَ بينَهما فانْماز وامتَاز وميزتُه فتَميز          ) ٧(

  ).٤/٨٣٠النهاية في غريب األثر ( أي نَحاه وأزالَه "أمثالها
  .٢٢٧: برقم، ١/٣١مسند الطيالسي ) ٨(
  .١٧٠١: برقم، ١/١٩٥المسند ) ٩(
  .١٩٥٠١: برقم، ٤/٢٢٤المصنف ) ١٠(
  .١٨٣٤٨: برقم، ٩/١٧١السنن الكبرى ) ١١(
  .٦١٧١: برقم، ١٤/٤٥ صحيح بن حبان) ١٢(
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ـ ربخَْأ،  يِماِش اله اقَحسو إِ بَأا  نَربخْأًَ،   أحمد ن ب راِهزا  نَربخَْأ،  يِسخَر الس ِنسو الح بَأا  نَربخَْأ )١١ ا نَ
 ن ب رمعو ِرح النَّ مو ي اء ج ِدوس األَ نب) ١(باره ن أَ اٍرس ي ِن ب انميلَس ن ع ٍعاِفنَ نع،  ٍكاِلم نع،  ٍبعصو م بَأ

ـ فَ،  ةَفَر ع مو ي موا الي ذَ ه ن أَ نظُا نَ نَّكُ،  ددا الع نَْأطَخْ أَ نيِنِمْؤ الم ريِما أَ ي: اَلقَ فَ هيد ه رحنْ ي اِبطَّالخَ ـ  اَلقَ  ه لَ
عماذْ": رهلَ إِ ب تَنْ أَ فْطُ فَ ةَكَّى م و من م عبِ ك البِتي و اسعو ا بين فَ الص ا والمرةَو انْ وحر وا هدإِ اًي كَ ن ان 
مكُعثًُ،  مم وا أَ قُلُ احقَ و صوا ثُ رم ِج ارا كَ ذَِإفَ،  واعان ع فٍَلاِب قَ ام حجوا واهوا فَدملَن مِج يـ د ـ  ثَاميِص فَ  ِةالثَ
  .)٢("متُعجا رذَ ِإٍةعبس وجي الح ِفاٍميَأ

  :رجال السند
  . ثقات:وسليمان بن يسار، ونافع مولى ابن عمر، مالك بن أنس

) ٣(محمد بن محمد بن أبي سـعيد بـن أحمـد الـسلمي السرْخْـِسي     : هو، أبو الحسن السرخسي 

  .)٥()٥٤٢ - ٤٤٠() ٤(الشِّيرزي
  .)٧(ثَ عنه البغويوحد، ثَ عن زاهر بن أحمدحد ،)٦(صحب العلماء، من أهل العلم والخير

  .)٨()٣٨٩ - ٢٩٣ (خسيأبو علي السر، زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى :هو، زاهر بن أحمد
ثٌ إمامدحمقرٌئ م ٩(شيخ عصره بخراسان، فقيه(.  

                                                 

  .التخريج: في األصل هناد، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر) ١(
)١/٢٢٥) ٢.  
منيرة سالم، الطبعة   : ، تحقيق )٥٦٢(لسمعاني  ، ألبي سعيد عبد الكريم بن محمد ا       ٢/٢٣٣التحبير في المعجم الكبير     ) ٣(

  . بغداد-، رئاسة ديوان األوقاف )١٣٩٥(األولى 
  .٣/٤٩٥، األنسابسرخس بنواحي كبيرة قرية وهي " زشير " إلى النسبة هذه) ٤(
 رجل اسم :سرخس، وسرخس : لها يقال خراسان بالد من قديمة بلدة إلى نسبة: السرخسي، و ٣/٥٦٠تكملة اإلكمال   ) ٥(

  .٣/٢٤٤، األنسابذوالقرنين ومدينته، بناءه وأتم وعمره الموضع هذا كيكاوس، سكن زمن في الذعار من
  .٢/٢٣٣التحبير في المعجم الكبير ) ٦(
  .٣/٥٦٠تكملة اإلكمال ) ٧(
  .١/٣٦٦، ونزهة األلباب في األلقاب ٢/١٥٧طبقات الشافعية ) ٨(
  .١٤/١١٣، والوافي بالوفيات ٣/٢٠٩البلدان معجم : ، وانظر٣/٢٩٤طبقات الشافعية الكبرى ) ٩(
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أبو إسحاق الهاشمي العباسي ابـن أميـر        ،  إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى     : هو،  أبو إسحاق الهاشمي  
  .)١()٣٢٥ (الحاج

 علـي  بـن  محمد القاضي  سمعت ):نقالً عن الدارقطني كما أثبته الخطيب      (السهمي يوسفقال حمزة بن    
 مالك عن الزهري مصعب أبي من المسموع الموطأ كتاب على رأيت :يقول شيبان أم بابن المعروف الهاشمي

، إبـراهيم  وابنـه  الهاشمي موسى بن الصمد عبد األمير سمع،  صحيحاً قديماً سماعاً ظهره على السماع رأيت
 عبـد  بن إبراهيم إلى سامراء إلى لترح :يقول الوراق لؤلؤ بن الحسن أبا) السهمي كما أثبته الخطيب    (سمعت
: وقـال الـذهبي    ،)٢(أسمع ولم وخرجت فتركت صحيحا أصال له أر فلم الموطأ أسمع أن على الهاشمي الصمد

  .)٤(الموطأ مصعب أبى عن الدنيا في روى من آخر وهو، اهللا شاء إن به بأس ال ،)٣(المسند الصدوق
  . ال بأس به:قلت

  ).٢٤٢ - ١٥٠ (أبو مصعب الزهري المدني، بكر بن الحارث بن زرارةأحمد بن أبي : هو، أبو مصعب
كـان فقيهـاً متقنـاً      : وابن حبان وقال   ،)٥(ال نعلم أحداً ذكره إال بخير     : قَه سليمان بن خلف الباجي وقال     وثَّ

 ،)٨(م ومحـدثُهم  أحد اَألثْبات وشيخ أهل المدينـة وقاضـيه       ) ٧(ةٌحج: والذهبي وقال  ،)٦(عالماً بمذهب أهل المدينة   

ونهى أبو بكر ابنه أحمد أن يكتب عن أبـي           ،)١٠(صدوقٌ: وقال أبو حاتم وأبو زرعة     ،)٩(والدارقطني في الموطأ  
:  الذهبي متعجبـاً   ورد ،)١١(وأهل الحديث يكرهون ذلك   ،  ويروي مسائل الفقه  ،  مصعب ألنه كان يميل إلى الرأي     

وخلص ابن حجر إلـى      ،)١٢(تب عن أبي مصعب واكتب عمن شئت      ال تك : ما معنى قول أبي خثيمة البنه أحمد      
  .)١٥(ومسلم مقروناً مع غيره) ١٤(وأخرج له البخاري ،)١٣(أنه صدوقٌ
  . هو ثقةٌ:قلت

                                                 

  .٦/١٣٧تاريخ بغداد ) ١(
  .١/٧٧لسان الميزان ، و٦/١٣٧ تاريخ بغداد :، وانظر١٦٨، ١٦٧سؤاالت حمزة السهمي، صفحة ) ٢(
  .١٥/٧٢سير أعالم النبالء ) ٣(
  .١/٧٧لسان الميزان ، و٦/١٣٧ تاريخ بغداد :، وانظر١٦٨، ١٦٧سؤاالت حمزة السهمي، صفحة ) ٤(
  .١/٣٣٣التعديل والتجريح ) ٥(
  .٨/٢١الثقات ) ٦(
  .١/٢١٧ميزان االعتدال ) ٧(
  .٢/٤٨٢تذكرة الحفاظ ) ٨(
  .٢/٤٨٢المصدر نفسه ) ٩(
  .٢/٤٣الجرح والتعديل ) ١٠(
  .١/٣٣٣التعديل والتجريح ) ١١(
  .١/٢١٧ميزان االعتدال ) ١٢(
  .١/١٢تقريب التهذيب ) ١٣(
  .حفظ العلم: العلم، باب:  كتاب١١٩: م برق٤٣ ، صفحةصحيح البخاري) ١٤(
  .السفر قطعة من العذاب: اإلمارة، باب:  كتاب١٩٢٧:  برقم١٠٢٨ ، صفحةصحيح مسلم) ١٥(



 ٨٣

 القرشـي  قـصي  بـن  العزى عبد بن أسد بن المطلب بن هبار بن األسود  : هو،  هبار بن األسود  
  .)صحابي (القشيرية قرظة بن عامر بنت فاختة أمه األسدي

 لمـا  وسـلم  عليه اهللا صلى رسول ابنة زينب نخس وهو الذي ،  الجعرانة من منصرفسلم يوم   أ
 اهللا  صلى  أراد أن يسلم دخل على النبي      افلم،  فأسقطت المدينة الى الربيع بن العاص أبو زوجها أرسلها

 هربت ولقد هللا رسول محمدا أن وأشهد اهللا اال اله ال أن أشهد اهللا نبي يا عليك السالم فقال وسلم عليه
 يـا  وكنا عليك جهل عمن وصفحك وصلتك عائدتك ذكرت ثم باألعاجم اللحاق وأردت البالد في منك
 مقـر  فاني عني يبلغك كان وعما جهلي عن فاصفح الهلكة من وأنقذنا بك اهللا فهدانا شرك أهل اهللا نبي

 إليـك  اهللا وقد أحـسن   كعن عفوت قد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال بذنبي معترف فعلي بسوء
  .)١(قبله ما يجب واإلسالم اإلسالم الى هداك حيث

  :التخريج
  .)٣(ومن طريقه أخرجه البيهقي ،)٢(أخرجه مالك به نحوه

  :الحكم
 والحديث صحيح قوي بطريق مالك    ،  ألجل إبراهيم بن عبد الصمد    ؛  هذا إسناد ال بأس به موقوف     

  ).موقوفٌ(
  :ويستفاد منه

  .فليفعل كما أمر عمر رضي اهللا عنه، حتى فاته، ام الحجمن أخطأ في عد أي

                                                 

  .، وما بعدها٦/٥٢٤اإلصابة: انظر) ١(
  .هدي من فاته الحج: الحج، باب:  كتاب٨٥٧: برقم، ٢٣٣موطأ مالك، صفحة) ٢(
  .ما يفعل من فاته الحج: الحج، باب:  كتاب٩٦٠٣:  برقم٥/١٧٤سنن البيهقي الكبرى ) ٣(



 ٨٤
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 بـن  محمد أحمد َأبو َأخْبرنَا،  الطَّحان الْعباِس َأبو َأخْبرنَا،  يالْمروِز الْحسِن بن محمد َأخْبرنَا )١٢

ـ  َأخْبرنَا،  سالٍم بن الْقَاِسم يٍدعب َأبو َأخْبرنَا،  الْمكِّي الْعِزيِز عبِد بن عِلي َأخْبرنَا،  قُريٍش شهينَـا ،  مرَأخْب 
لَجامِن،  دع ِبيالشَّع  ،ناِبِر عِن جِد ببِن،  اللَِّه عع النَِّبي � ِحين َأتَاه معِإنَّا: فَقَاَل،  ر عماِديثَ نَسَأح  ِمـن 

ودهنَا يِجبى تُعَأفَتَر َأن ا نَكْتُبهضعفَقَاَل،  ب " :كُونوتَهَأم ا َأنْتُمكَِت كَموتَه ودهى الْيارالنَّص؟  ولَقَد ِجْئتُكُم 
  .)١("اتِّباِعي ِإال وِسعه ما حيا موسى كَان ولَو نَِقيةً بيضاء ِبها

  :رجال السند
، ومحمد بن قريش بن سليمان بن قريش المـرورُوِذي        ،  محمد بن الحسن المروزي أبو المظفر     

 ،ثقتان: وعامر بن شراحيل الشعبي   ،  وأبو عبيد القاسم بن سالم    ،  مة لم أقف لهما على ترج     :أبو أحمد 
  .)٣(وال يكاد يرسل إال صحيحاً ،)٢(إال أن الشعبي يرسل

  .)٥()٤٠٠بعد  (أبو العباس، نِْجي الطحانالس) ٤(أحمد بن محمد بن ِسراج: هو، أبو العباس الطحان
  .)٧( العباس المحبوبيراوي كتاب أبي عيسى الترمذي عن أبي ،)٦(من علماء مرو

 أبـو الحـسن    ،)٨(مجـاور مكـة   ،  علي بن عبد العزيز البغوي    : هو،  علي بن عبد العزيز المكي    
)٩()٢٨٧(.  

وقـال   ،)١٢(وذكره ابن حبان في ثقاته     ،)١١(وابن حجر  ،)١٠(والذهبي،  مأمون: قَه الدارقطني وقال  وثَّ
  .)١٣(وقاًكان صد، صاحب أبي عبيد، نزيل مكة: عبد الرحمن بن أبي حاتم

  . هو ثقة:قلت

                                                 

)١/٢٤٠) ١.  
  .٢٠٤ ، صفحة، وجامع التحصيل١٦٣ ، صفحةتحفة التحصيل) ٢(
  .٢/١٢معرفة الثقات ) ٣(
  .٣/١٥٣تكملة اإلكمال ) ٤(
  .٣/٣١٨األنساب ) ٥(
  .٤/٥١المصدر نفسه ) ٦(
  .٣/٣١٨المصدر نفسه ) ٧(
  .٤/٢٤١لسان الميزان ) ٨(
  .٨/٤٧٧ الثقات) ٩(
  .٥/١٧٣ميزان االعتدال ) ١٠(
  .٤/٢٤١لسان الميزان ) ١١(
)٨/٤٧٧) ١٢.  
  .٦/١٩٦الجرح والتعديل ) ١٣(



 ٨٥

 أبو معاوية بن أبـي خـازم الواسـطي        ،  هشَيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلَمي       : هو،  هشيم
)١٨٣ -١٠٤.(  

وهـاتم مـن    ،  أغربوا عني هشيماً  : إال أن وكيعاً كان يقول     ،)١(ال نزاع أنه كان من الحفاظ الثقات      
  .)٣(ه أن يطرح حديثوجد ،)٢(يعني في المذاكرة: شئتم

وهذا ال   ،)٥(فإن أباه كان طباخ الحجاج بن يوسف       ،)٤( وليس ذلك إال ألنه كان يخالط السلطان       :قلت
  .يقدح في حديثه

  :وذلك لسببين) ٧(ٍةليس بحج ،)٦(جوا له عن الزهري شيئاً ألنه ضعيفٌ فيهلكن ما خَر: وقال الذهبي
١. ٨(أن سماع هشيم عن الزهري سمعه وهو صغير(.  
فجـاءت الـريح فرمـت      ،  ب عن الزهري نحواً من ثالثمائة حديٍث فكانت في صحيفةٍ         أنه كت  .٢

  .)٩(وحفظ منها هشيم تسعة أحاديث، بالصحيفة فنزلوا فلم يجدوها
ما قال فـي    : وغيره) ١١(حتى قال ابن سعد   ) ١٠(وكذلك ال نزاع بين النقاد على أن هشيماً كان يدلس         

  .رنا فليس بشيٍءحديثه أخبرنا فهو حجةٌ وما لم يقل فيه أخب
ثَنَا أو أنا فال تبالي أال تسمعه إذا قلت لك حد:  صرح فقال لزكريا بن يحيى- هشيم -بل هو نفسه    

  .)١٢(من غيري
وما تدليسه هذا إال ألنه كان يرى جـواز    ،)١٣(ِسينولذا جعله ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلِّ        

                                                 

، والكامل في ضعفاء الرجال     ٩/١١٥، والجرح والتعديل    ٢/٣٣٤، ومعرفة الثقات    ٧/٣١٣الطبقات الكبرى   : انظر) ١(
، وتهذيب ٢/٦٣٧، وتقريب التهذيب ١/٢٤٨، وتذكرة الحفاظ   ٣٠/٢٧٢، وتهذيب الكمال    ١٤/٨٥، وتاريخ بغداد    ٧/١٣٤

  .٩/٦٦التهذيب 
  .١٤/٩٠تاريخ بغداد ) ٢(
  .١٤/٨٩المصدر نفسه ) ٣(
  .١٣٣ ، صفحةسؤاالت اآلجري) ٤(
  .١٤/٨٦تاريخ بغداد ) ٥(
  .١٧٩ ، صفحةالرواة الثقات المتكلم فيهم) ٦(
  .١٨٨ ، صفحةذكر من تكلم فيه) ٧(
  .٧/١٣٤الكامل في ضعفاء الرجال ) ٨(
  .١٤/٨٥تاريخ بغداد ) ٩(
، وتاريخ بغـداد    ٧/١٣٤، والكامل في ضعفاء الرجال      ٧/٣١٣، والطبقات الكبرى    ٢/٢٣١التاريخ األوسط   : انظر) ١٠(

  .٢٩٤ ، صفحة، وجامع التحصيل٧٣ ، صفحة، وطبقات المدلسين٣٠/٢٧٢، وتهذيب الكمال ١٤/٨٥
  .٧/٣١٣الطبقات الكبرى ) ١١(
  .١٣٨ ، صفحةتاريخ واسط) ١٢(
  .٧٣ ، صفحةقات المدلسينطب) ١٣(



 ٨٦

  .)١(التدليس
  .سوى ما روى عن الزهري،  فيه بالسماع ثقةٌ ثبتٌ فيما صرح:قلت

  ).١٤٤ (أبو عمرو، مجالد بن سعيد بن عمير بن ِبسطَام الهمداني: هو، مجالد بن سعيد
تكلـم  : وقال،  والفسوي ،)٤(احتمله الناس : وقال أحمد  ،)٣(صالح كأبيه : ومرة قال  ،)٢(وثقه ابن معين  

وابـن   ،)٦(وفي موضع آخر لـيس بـالقوي      ،  النسائيو ،)٥()القطان (الناس فيه وبخاصة يحيى بن سعيد     
وقال محمـد بـن      ،)٩(حسن الحديث ،  جائز الحديث : وقال العجلي  ،)٨(صدوق: وقال البخاري  ،)٧(شاهين
وضـعفه ابـن     ،)١١(مشهور صالح الحديث على لين فيه     : وقال الذهبي  ،)١٠(يحمل حديثه لصدقه  : المثني

: وكان يقـول  ،)١٤(ويحيى بن سعيد القطان ،)١٣(وابن سعد  ،)١٢(والناس ال يتابعونه على هذا    : مهدي وقال 
   ويحيى بـن    ،)١٦(لو أردت أن يرفع لي مجالد بن سعيد حديثه كله لرفعه          : وقال ،)١٥(في نفسي منه شيء

  .)١٨(ال يحتج بحديثه ،)١٧(واهي الحديث: وقال، معين
ـ   ،)١٩(ولكنه يزيد في اإلسناد   ،  كذا وكذا : وقال،  وحرك يده ،  وضعفه أحمد   ،)٢٠(يس بـشيء  ومرة ل

                                                 

  .٧/٩٠ميزان االعتدال ) ١(
  .٣/٢٦٩رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ٢(
 .٦/٤٢٢الكامل في الضعفاء ) ٣(
  .٦/٤٢١، والكامل في الضعفاء ٨/٣٦١الجرح والتعديل ) ٤(
 .٣/١٨٧المعرفة والتاريخ ) ٥(
 .٢٧/٢٢٣تهذيب الكمال ) ٦(
 .٢٣٤تاريخ أسماء الثقات، صفحة ) ٧(
 .٨/٤٦تهذيب التهذيب ) ٨(
 .٢/٢٦٤معرفة الثقات ) ٩(
 .٨/٤٦تهذيب التهذيب ) ١٠(
 .٦/٢٣ميزان االعتدال ) ١١(
  .٢/٢٦٤معرفة الثقات ) ١٢(
 .٦/٣٤٩الطبقات الكبرى ) ١٣(
 .٨/٩التاريخ الكبير للبخاري ) ١٤(
  .٨/٣٦١الجرح والتعديل ) ١٥(
 .٣/١١٧، )هلل: ت(التاريخ الكبير البن أبي خيثمة ) ١٦(
 .٣/١١٧المصدر نفسه ) ١٧(
 .٤/٥٩تاريخ ابن معين رواية الدوري : انظر) ١٨(
 .٩٣صفحة : ، وانظر٤١٣علل الحديث ومعرفة الرجال، صفحة ) ١٩(
 .٢/٦٦٣سؤاالت البرذعي ) ٢٠(



 ٨٧

لـيس   ،)٣)(٢(فتكلم بكالم لـين   ؟  تحتج به  :قيل له و ،)١(إذا انفرد بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به        : وقال
  .)٦(والجوزجاني ،)٥(ال يرفعه الناس -) ٤(منكراً - يرفع حديثاً كثيراً، بشيٍء

وكذا  ،)٧(تجاج بهال يجوز االح، ويرفع المراسيل،  كان رديء الحفظ يقلب األسانيد    : وقال ابن حبان  
وليس ،  ال يحتج بحديثه  : وقال أبو حاتم   ،)٩(الحديث عن مجالد يجالد الحديث    : وقال الشافعي  ،)٨(السمعاني

  .)١٣(ضعيف ،)١٢(اليعتبر به، ليس بثقة ،)١١(ليس بقوي: وقال الدارقطني ،)١٠(بقوي
ثُ عنه عـن    حدوكان ال ي   ،)١٤(وابن عيينة ،  وشعبة،  وسفيان الثوري ،  وقد روى عنه يحيى القطان    

وعامة ما يرويـه غيـر      : وابن عدي وقال   ،)١٨(والدارقطني ،)١٧(والنسائي ،)١٦(والجوزجاني ،)١٥(الشعبي
حديث مجالد  : وكان يقول  ،)٢٠(وقيس بن أبي حازم   ،  لكن عن الشعبي  ،  وكذا أحمد بن مهدي    ،)١٩(محفوظ

وحمـاد بـن    ،  يث شعبة ولكن حد ،  ليس بشيء ،  وأبي أسامة  - القطان - يحيى بن سعيد  : عن األحداث 
 يعني أنه قد تغير حفظـه فـي آخـر           :- ابن أبي حاتم   - قال أبو حمد  ،  وهؤالء القدماء ،  وهشيم،  زيد

وسـمع منـه    ،  وقد رآه ،   كان مجالد يلقن الحديث إذا لُقن      :- القطان - وقال يحيى بن سعيد    ،)٢١(عمره

                                                 

 .كتاب العلل: ، باب٧٩٠سنن الترمذي، صفحة : انظر) ١(
  .٤٩، صفحة علل الحديث ومعرفة الرجال) ٢(
  .فَ عن أحمد أنه تضعيفوهذا اللفظ عِر) ٣(
  .٦/٤٢١الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٦٦٣ ، صفحةسؤاالت البرذعي: ، وانظر٨/٣٦١الجرح والتعديل ) ٥(
 .٨٩أحول الرجال للجوزجاني، صفحة ) ٦(
 .٣/١٠المجروحين البن حبان ) ٧(
 .٥/٦٤٩األنساب للسمعاني ) ٨(
 .٣/١٠المجروحين البن حبان ) ٩(
 .٨/٣٦١الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٢٣الضعفاء والمتروكين للدارقطني، صفحة ) ١١(
 .٦٤سؤاالت البرقاني، صفحة ) ١٢(
 .٢/٥٤٢المغني في الضعفاء ) ١٣(
  .١/٦٣٥الكنى واألسماء لمسلم ) ١٤(
  .٨/٩التاريخ الكبير ) ١٥(
  .٨٩ ، صفحةأحوال الرجال) ١٦(
  .٩٥  للنسائي، صفحةالضعفاء والمتروكين) ١٧(
  .٢/٥٤٢ المغني في الضعفاء) ١٨(
  .٦/٤٢٠الكامل في الضعفاء ) ١٩(
 .٨/٩التاريخ الكبير للبخاري ) ٢٠(
 .٨/٣٦١الجرح والتعديل ) ٢١(



 ٨٨

وعن ،  وي عنه ما حدث في اختالطه      لكن يحيى القطان كان ال ير      :)٢(ولذا قال الهيثمي   ،)١(صالح الكتاب 
  .)٣(ابن مهدي أنه تغير بأخرٍة

وعن غيـر جـابر مـن       ،  أحاديث صالحة ،  عن جابر ،  عن الشعبي ،  ومجالد له : فقال،  أما ابن عدي  
ولكـن أكثـر عـن      ،  وقد رواه عن غير الشعبي    ،  وجملة ما يرويه عن الشعبي    ،  الصحابة أحاديث صالحة  

  .)٤(وعامة ما يرويه غير محفوظ، الشعبي
وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد وغيره إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة                : قال الترمذي 

فإذا انفرد أحد من هؤالء بحديٍث ولم يتَابع عليه لم يحـتَج            ،  وقد روى عنهم غير واحٍد من األئمة      ،  خطئهم
  .)٥(به

  .)٦(وقد تغير في آخر عمره، ليس بالقوي: فقال، أما ابن حجر
  .ورواية الشعبي عنه متكلم فيها، ورواية القدماء عنه أصح،  ما حدث قبل اختالطه صالح:قلت

  :التخريج
  .)٨(وحسنَه األلباني، من طريق أبي عبيد به نحوه) ٧(أخرجه البيهقي
أمتهوكـون  : "ولفظ أحمد ،  كالهما عن هشيم به نحوه    ،  من طريق سريج بن النعمان     ،)٩(وأخرجه أحمد 

  فيخبروكم بحـقٍ ال تسألوهم عن شيٍء، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية،  !؟بن الخطاب ا يا   فيها
  ". ما وسعه إال أن يتبعنيكان حياً �والذي نفسي بيده لو أن موسى ،  فتصدقوا بهفتكذبوا به أو بباطٍل

  .عن هشيم به نحو رواية أحمد) ١٠(وأخرجه ابن أبي شيبة
من طريق حماد بن زيد كالهمـا عـن   ) ١٣(وأبو يعلى) ١٢(وأحمد، من طريق بن نمير) ١١(وأخرجه الدارمي 

 فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم إما أن تـصدقوا           ال تسألوا أهل الكتاب عن شيءٍ     : "مجالد به نحوه ولفظ حماد    
فَه حسين  وضع،  "ي بين أظهركم ما حل له إال أن يتبعن         وإنه واهللا لو كان موسى حياً       وإما أن تكذبوا بحقٍ    بباطٍل

  .أسد
                                                 

 .٢/٢٦٤معرفة الثقات للعجلي ) ١(
 .١١/١٣٨مجمع الزوائد ) ٢(
  .٨/٣٦١الجرح والتعديل ) ٣(
 .٦/٤٢٢الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٨٩٠ سنن الترمذي، صفحة: ، انظرعلل الترمذي الصغير) ٥(
 .٢/٥٦٩تقريب التهذيب ) ٦(
  .١٧٦:  برقم١/١٩٩شعب اإليمان ) ٧(
  .٦/٣٤إرواء الغليل ) ٨(
  .١٥١٩٥:  برقم٣/٣٨٧مسند أحمد ) ٩(
  .٢٦٤٢١:  برقم٥/٣١٢مصنف ابن أبي شيبة ) ١٠(
  .١٤٦٧٢:  برقم٣/٣٣٨مسند أحمد ) ١١(
  .١٤٦٧٢:  برقم٣/٣٣٨مسند أحمد ) ١٢(
  .٢١٣٥:  برقم٤/١٠٢مسند أبي يعلى الموصلي ) ١٣(



 ٨٩

 يـا  فقـال  التـوراة  من بنسخة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أتى الخطاب بن عمر نأ :"ولفظ ابن نمير  
 مـا  الثواكل ثكلتك :بكر أبو فقال،  يتغير اهللا رسول ووجه يقرأ فجعل فسكت،  التوراة من نسخة هذه اهللا رسول

 أعوذ :فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وجه إلى عمر نظرف! ؟  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بوجه ترى
 اهللا صـلى  اهللا رسول فقال،  نبياً وبمحمد ديناً وباإلسالم رباً باهللا رضينا رسوله غضب ومن اهللا غضب من باهللا

 كـان  ولو السبيل سواء عن لضللتم وتركتموني فاتبعتموه موسى لكم بدا لو بيده محمد نفس والذي :وسلم عليه
  .وحسن الحديث، وضعف إسناده حسين أسد، "التبعني نبوتي وأدرك حيا

  :ويشهد له
نحـو   ثابـت  بـن  اهللا عبـد  عن،  الشعبي عن،  )الجعفي (جابر عن،  الثوريعن  ،  ما أخرجه عبد الرزاق   

 ثـم  موسـى  فـيكم  أصبح لو بيده محمد نفس والذي :"قال وسلم عليه اهللا صلى النبي وفيها أن ،  روايةالدارمي
  .وفيه جابر الجعفي ضعيف، "النبيين من حظكم وأنا األمم من حظي أنتم لضللتم وتركتموني موهاتبعت

 يوكتابكم الذ ،  ٍءيكيف تسألون أهل الكتاب عن ش     : "من حديث ابن عباس   ) ١(ما رواه البخاري في صحيحه    
ا كتاب اهللا وغيـروه     وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلو     ،  بشَ لم ي  تقرءونه محضاً ،   أحدث �أنزل على رسول اهللا     
أال ينهاكم ما جـاءكم مـن العلـم عـن           ،   قليالً هو من عند اهللا ليشتروا به ثمناً      : وقالوا،  وكتبوا بأيديهم الكتاب  

  ". عليكمَلِزنْ ُأي يسألكم عن الذال واهللا ما رأينا منهم رجالً، مسألتهم
  :الحكم

، مسة رواة عن مجالد بألفاظ متقاربة     فقد رواه خ  ؛  والحديث حسن لغيره  ،  لضعف مجالد ؛  هذا إسناد ضعيف  
  .وشاهد البخاري، وكذا رواه الجعفي

  :الغريب
  .متحيرون: متهوكون

  .أمتحيرون أنتم في اإلسالم ال تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى: قال أبو عبيد
  .)٢(الملة الحنيفية: بيضاء نقية

  . يورث الشكألن ذلك؛ حرمة أخذ العلم عن أهل الكتاب :الفوائد

                                                 

  .ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء: االعتصام بالكتاب والسنة، باب: كتاب، ٧٣٦٣:  برقم١٥٤٦صفحة ) ١(
، )١٣٩٦(لطبعة األولـى    ، ا محمد عبد المعيد خان   : ، تحقيق )٢٢٤(لقاسم بن سالم الهروي     ، ألبي عبيد    ٣/٢٩غريب الحديث   ) ٢(

  . بيروت-دار الكتاب العربي 
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 َأبـو  َأخْبرنَـا ،  الْخَالُل أحمد بن الْعِزيِز عبد أنا،  الْخَِطيِب بِن ِدمحم بن الْوهاِب عبد َأخْبرنَا )١٣
باِسالْع مأنا،  اَألص ِبيعنَا،  الررَأخْب ١(عمي أنا،  الشَّاِفِعي (دمحم نب ِليِن عنَا،  شَاِفٍع برَأخْب دباللَّـهِ  ع  ـنب 

ِليِن عاِئِب بالس  ،نِرو عمِن عةَ بحيِن ُأحب الِحالْج  ،نِة عميِن خُزثَاِبٍت ب  ،ال َأنجَأَل رس النَِّبي �  ـنع 
ـ الْ َأي ِفـي : " � النَِّبي فَقَاَل،  َأدباِرِهن ِفي ساِءالنِّ ِإتْياِن ـ الْ َأي ِفـي  َأو تَيِنبَرخُ أو فـي أي     رزتَيِنخُ

 ال الْحـقِّ  ِمن يييستَح ال اللَّه فَِإن،  فَال دبِرها ِفي دبِرها ِمن َأم،  فَنَعم،  قُبِلها ِفي ادبِره َأِمن؟  الخُصفَتين
  .)٢( "َأدباِرِهن ِفي النِّساء تَْأتُوا

  :رجال السند
 :والبـاقي ،  لم أقف على ترجمٍة لهما    : وعبد العزيز ،  عبد الوهاب :)٣( سبقوا :الرجال حتى الشافعي  

  .ثقات
محمد بن علي بن شافع بن السائب بن هاشم بن المطلب المطلبـي         : هو،  محمد بن علي بن شافع    

  ).عم الشافعي (المكي
  .)٤(قَه الشافعيوثَّ

  .عبد اهللا بن علي بن السائب بن عبيد المطلبي: هو، عبد اهللا بن علي بن السائب
  .)٥(قَه الشافعيوثَّ

  .ح األنصاري المدنيعمرو بن ُأحيحة بن الجلَا
: واختلفت فيه أقوال ابن حجر فقال في التقريب، والصحيح أنه ليس صحابياً    ،)٦(اُخْتُِلفَ في صحبته  

  .)٨(مجهول الحال: وفي التلخيص ،)٧(مقبوٌل
                                                 

إتيـان النـساء فـي    : النفقات، باب :  كتاب ١٥٦،  ٥/٨٤األم  : علي، والصواب ما أثبته، انظر    في األصل عمر بن     ) ١(
، الـدار المـصرية     )١٤٠٧) (١٣٢١(، طبعة مصورة عن طبعة بـوالق        )٢٠٤(، لمحمد بن إدريس الشافعي      أدبارهن

  .للتأليف والترجمة
)١/٣٠٨) ٢.  
  .١حديث رقم : انظر) ٣(
  .إتيان النساء في أدبارهن: بالنفقات، با:  كتاب٥/١٥٦األم ) ٤(
، دار الكتب   )٢٠٤(، لمحمد بن إدريس الشافعي      ١٣٢٢:  برقم ٢٧٥  الشافعي، صفحة  ، ومسند ٥/١٥٦المرجع نفسه   ) ٥(

  . بيروت-العلمية 
  .٤/٥٩٨، واالستيعاب ٦/٢٢٠، والجرح والتعديل ٢/٧١الكاشف : انظر) ٦(
)١/٤٣٥) ٧.  
  .٣/١٧٩التلخيص الحبير ) ٨(



 ٩١

 بـن   -وقد أخبرني محمـد     : وقال ،)٢(ووثقه الشافعي  ،)١(ال يكاد يعرف  : وقال الذهبي في الميزان   
 هذا الحديث أو هذه الروايـة أو فـي          -ِث بها    المحد - ابن أحيحة    -نصاري   عن األ  -علي بن شافع    

  .بهوهو الذي ُأصو ،)٣( أنه أثنى عليه خيراً-المدينة 
  :التخريج

وأخرجه النـسائي    ،)٥(ومن طريقه أخرجه البيهقي    ،)٤(أخرجه الشافعي عن محمد بن علي به مثله       
إن اهللا ينهاكم أن تأتوا النساء فـي  : "بلفظ ،)٦(حيحة به نحوهمن طريق عبداهللا بن السائب عن عمر بن أ        

  .وذكر فيه واقعة سؤال عبد اهللا بن السائب لعمرو بن أحيحة المسألة، "أدبارهن
جميعهم من طريـق     ،)١١(والنسائي ،)١٠(وأحمد ،)٩(وابن الجارود  ،)٨(والبيهقي ،)٧(وأخرجه الطبراني 

  .عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة به نحوه
  ".ال تأتوا النساء في أدبارهن،  من الحقيإن اهللا ال يستحي: "ولفظ النسائي
  .)١٣(ونسب هذا القول ابن حجر للشافعي ،)١٢(أخطأ ابن عيينة في إسناده: وقال البيهقي

حاأللباني في اإلرواءوص ه١٤(ونقل عن ابن الملقن في الخالصة تصحيحه له، ح(.  

 عـن    بن عبد اهللا الخُطِْمـي     من طريق هرِمي   ،)١٧(وابن حبان  ،)١٦(وأحمد ،)١٥(وأخرجه ابن ماجه  
 النساء تأتوا ال مرات ثالث الحق من ييستحي ال اهللا إن : "ولفظ بن ماجه، خزيمة به نحوه بدون الزيادة

                                                 

  .٤/١٥٤العتدال في نقد الرجال ميزان ا) ١(
  .إتيان النساء في أدبارهن: النفقات، باب: كتاب، ٥/٨٤األم ) ٢(
  .١٣٢٢:  برقم٢٧٥ ، صفحةمسند الشافعيو، ٥/١٥٦األم ) ٣(
  .إتيان النساء في أدبارهن: النفقات، باب:  كتاب٥/١٥٦، األم ١٣٢٢:  برقم٢٧٥مسند الشافعي، صفحة ) ٤(
  .إتيان النساء في أدبارهن: النكاح، باب:  كتاب١٣٨٩٠:  برقم٧/١٩٦السنن الكبرى ) ٥(
  .النكاح: كتاب، ٨٩٩٣، ٨٩٩٢:  برقم٥/٣١٨السنن الكبرى ) ٦(
  .٣٧١٦:  برقم٤/٨٤المعجم الكبير ) ٧(
  .١٣٨٩٥:  برقم٧/١٩٧ السنن الكبرى للبيهقي) ٨(
  .٧٢٨:  برقم١٨١ ، صفحةالمنتقى البن الجارود) ٩(
  .٢١٩٠٧:  برقم٥/٢١٣ مسند أحمد) ١٠(
  .٨٩٨٢:  برقم٥/٣١٦ سنن النسائي الكبرى) ١١(
  .١٣٨٩٤:  برقم٧/١٩٧سنن البيهقي الكبرى ) ١٢(
  .٣/١٨٠تلخيص الحبير ال) ١٣(
  .٧/٦٧ إرواء الغليل) ١٤(
  .النهي عن إتيان النساء في أدبارهن: النكاح، باب: كتاب، ١٩٢٤:  برقم٣٣٤ ، صفحةسنن ابن ماجة) ١٥(
  .٢١٩١٤:  برقم٥/٢١٤أحمد مسند ) ١٦(
  .٤٢٠٠:  برقم٥/٥١٤صحيح ابن حبان ) ١٧(



 ٩٢

  ".أدبارهن في
  .ذكر فيها اختالف الرواة) ١(وأخرجه النسائي من طرٍق في تسعة مواضع

  :ويشهد له
 أحمد بن عمرو الضحاك     -) ٥(وأبو بكر الشيباني   ،)٤(وابن حبان  ،)٣(والدارمي ،)٢(يما رواه الترمذ  

وال تأتوا النـساء    : " بلفظ �عن النبي   ،  عن علي بن طلق رضي اهللا عنه      ،   من طريق مسلم بن سالم     -
نَه وحـس ،  وشـعيب ،  فَه األلباني وضع،  نَه الترمذي وحس،  "فإن اهللا ال يستحيي من الحق     ،  في أعجازهن 

  .حسين أسد
 �عن أبي هريرة عن النبي      ،  من طريق الزهري   ،)٧(والنسائي في الكبرى   ،)٦(وما رواه الطبراني  

  ".استحيوا من اهللا حق الحياء ال تأتوا النساء في أدبارهن: "بلفظ
عن حفـصة   ،  من طريق عبد الرحمن بن سابط      ،)١٠(والطحاوي ،)٩(والدارمي ،)٨(وما أخرجه أحمد  

  لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صـماماً       نساؤكم حرثٌ : " بلفظ �عن النبي   ،  عن أم سلمة  ،  رحمنابنة عبد ال  
 من  ياستحيوا فإن اهللا ال يستحي    : "عن جابر بلفظ  ،  من طريق محمد بن المنكدر     ،)١١(والدارقطني،  "واحداً

  .)١٢(نَه األلبانيوحس، " حشوشهنيالحق ال يحل مأتاك النساء ف
  :الحكم

  ،والحديث صحيح لغيره، لم أقف على ترجمٍة لهما: وعبد العزيز،  عبد الوهابفي هذا اإلسناد
 َأم،  فَنَعم،  قُبِلها ِفي دبِرها َأِمن؟  أو في أي الخُصفَتين    رزتَيِنخُالْ َأي ِفي َأو تَيِنبَرخُالْ َأي ِفي" سوى

ا ِمنِرهبا ِفي دِرهبفهي حسنة لغيرها" فَال د.  

                                                 

  .٨٩٩٢ حتى رقم ٨٩٨٣ رقم سنن النسائي الكبرى من) ١(
  .ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن: الرضاع، باب:  كتاب١١٦٤:  برقم٢٧٦ ، صفحةسنن الترمذي) ٢(
  .١١٤١:  برقم١/٢٧٦سنن الدارمي ) ٣(
  .٢٢٣٧:  برقم٦/٨صحيح ابن حبان ) ٤(
  .١٦٧٩:  برقم٣/٢٩٩اآلحاد والمثاني ألحمد بن عمرو الضحاك ) ٥(
  .٢٦٩:  برقم١/١٦٢ مسند الشاميين) ٦(
  .٩٠١٠:  برقم٥/٣٢٢) ٧(
  .٢٦٦٤٣:  برقم٦/٣٠٥المسند ) ٨(
  .١١١٩:  برقم١/٢٧٢سنن الدارمي ) ٩(
  .٤٠٦٨:  برقم٣/٤٢شرح معاني اآلثار ) ١٠(
  .١٦٠:  برقم٣/٢٨٨سنن الدارقطني ) ١١(
  .٢/٣١٣صحيح الترغيب والترهيب ) ١٢(



 ٩٣

  :لغريبا
  .)١(مثل الخرزة: والخُصفة، الثُقْبة: الخُرزة
  .)٢(والثالث بمعنى واحد، يعني في أي الثقبين: الخُصفتين، الخُرزتين، الخُربتين

  :ويستفاد من الحديث
  .في مسائل كهذه يحسن استخدام الكناية .١
ـ          ،  ال ينبغي للمسلم أن يستحيي من الحق       .٢ و الحيـي   إن اهللا عز وجل ال يستحي من الحـق وه
  .)٣(الستير

                                                 

عبـدالكريم العزبـاوي،   : ، تحقيـق )٣٨٨(، ألحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ١/٣٧٥غريب الحديث للخطابي    ) ١(
  . مكة المكرمة-جامعة أم القرى ، )١٤٠٢(
  .٢/٥٠النهاية في غريب األثر ) ٢(
إن اهللا  : " بلفظ ١/٢٦٤وصححه األلباني في صحيح الجامع      ،  ٤٠١٢: برقم" إن اهللا حيي ستير   "لما أخرجه الترمذي    ) ٣(

  ".حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر



 ٩٤
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، فَنْجويـهِ  بن اللَِّه عبِد َأبو أنا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأخْبرنَا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد َأخْبرنَا )١٤

 سـِعيدٍ  بـن  يحيـى  أنا،  الِْحمِصي حميٍد َأبو أنا،  حنْبٍل بِن أحمد بن اللَِّه عبد أنا،  خُرجةَ بن بكِْر َأبو أنا
طَّارأنا، الْع فْصح نب انملَيس ،نِد عمحِن موقَةَ بس ،نةَ عربو ،نِد عبِن عمحِن، الرِن عاب رمع ،ِضير 

ا اللَّهمنْهوُل قَاَل: قَاَل،  عساللَِّه ر � " :ِإن اللَّه زلَّ عجو فَعدِلِم لَيساِلِح ِبالْمالص نِل ِماَئِة عٍت َأهيب ِمن 
���9v"� m �("��: عنْهما اللَّه رِضي عمر ابن قَرَأ ثُم،  "الْبالء ِجيراِنِه�� ���� �N~ WD�$w � � � � � , � � �� � , � � � ��)١(.  

  :رجال السند
أبـو عمـر البـزاز    ، لم أقف له على ترجمٍة: ريحي الخوارزميأبو السعيد أحمد بن إبراهيم الشُّ  
، يومحمد بن سوقَة الغَنَـو ، وعبد اهللا بن اإلمام أحمد   ،  ضعيف: حفص بن سليمان األسدي الغَاِضِري    

  .ثقاتٌ: وعبد الرحمن بن األسود بن يزيد، ووبرة بن عبد الرحمن المسلي
  .أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي: هو، أبو إسحاق الثعلبي

كـان  : وقـال الـسيوطي    ،)٢(موثوقٌ به ،  صحيح النقل ،  ثقةٌ: قال ياقوت الحموي نقالً عن اإلكمال     
وقـال ابـن    ،)٤(متـين الديانـة  ،  رأساً في التفسير والعربية   ،  كان حافظاً : يوعن الذهب  ،)٣(قاًحافظاً موثِّ 

ليس فيه ما يعاب إال ما ضمنه من األحاديث الواهية التي هي في الضعف متناهية خصوصاً                : الجوزي
  .)٥(أوائل السور
  . ثقة:قلت

) ٦( الثقفـي  أبـو عبـد اهللا    ،  الحسين بن محمد بن محمد بن فنجويه      : هو،  أبو عبد اهللا بن فنجويه    

ِريالدنَو٨()٤١٤() ٧(ي(.  
: وقال الجـزري   ،)٩(كثير المعرفة بالحديث  ،  وهو شيخٌ فاضٌل كثير الشيوخ    ،  كان من ثقات الرجال   

                                                 

)١/٣٠٨) ١.  
 -، دار الكتب العلميـة      )١٤١١(، الطبعة األولى    )٦٢٦(، لياقوت بن عبداهللا الرومي الحموي       ٢/٢٠معجم األدباء   ) ٢(

  .بيروت
  .١٧ ، صفحةطبقات المفسرين) ٣(
  .٢/٢٨، وتوضيح المشتبه ٣/٤٦مرآة الجنان : انظرو، ٢/٢٠٣طبقات الشافعية ) ٤(
  .٤/٢٨٣النجوم الزاهرة ) ٥(
  .٢/٢٦٥ األنساب) ٦(
  . بيروت-، دار صادر )١٤٠٠(، )٦٣٠(، لمحمد بن محمد الشيباني الجزري ١/٥٢٦اللباب في تهذيب األنساب ) ٧(
  .٤/٤٩٥تكملة اإلكمال ) ٨(
  .٢٠٥ ، صفحة من كتاب السياقالمنتخب) ٩(



 ٩٥

  .)٢(ثقةٌ صالح: في التكملة) أبو بكر ابن نقطة (وقال البغدادي ،)١(وكان ثقةً صدوقاً
  . ثقة:قلت

  .)٥(الخُرجي النهاوندي) ٤(بن أبان) ٣(بن القاسملعله عمر بن أحمد : هو، أبو بكر بن خرجة
  .)٦(كان فقيهاً عالماً

  .)٧(أبو حميد العوِهي، أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان الِحمِصي: هو، أبو حميد الحمصي
  .)١٠(صدوق: وقال بن حجر ،)٩(صدوقٌ: وابن أبي حاتم وزاد ،)٨(قَه النسائيوثَّ
  . ثقة:قلت

  .ار األنصاري الشامي أبو زكريايحيى بن سعيد العطَّ: هو، ارلعطَّيحيى بن سعيد ا
ومحمـد بـن مـصفى الحمـصي         ،)١٢(إال أن تلميذيه محمد بن عيسى      ،)١١(األكثر على تضعيفه  

وتلميذه  - يعني بن مصفى   - فهذا بلديه : ومال أحمد شاكر إلى تحسين حديثه فقال      ،  قد وثقاه ) ١٣(الحافظ
 مـام اإل :وقال الذهبي  ،)١٥)(١٤(وجازف بن حبان بقوله فيه    ،  عرف به من غيره   والظن أن يكون أ   ،  يوثقه

  .)١٧(الحديث جائز: داودوقال أبو  ،)١٦(الصدوق المحدث

                                                 

  .١/٥٢٦اللباب في تهذيب األنساب ) ١(
  .٤/٤٩٧تكملة اإلكمال ) ٢(
: محمد النجـار، مراجعـة  : ، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقيق       ٢/٢٤٧ تبصير المنتبه في تحرير المشتبه    ) ٣(

  . بيروت-محمد البيجاوي، المكتبة العلمية 
  .١/١٣١اإلكمال ) ٤(
  .٢/٣٤٤اب األنس) ٥(
  .٢/٣٤٤المصدر نفسه ) ٦(
  .٤/٢٦٠األنساب ) ٧(
  .١/٤٧٣تهذيب الكمال ) ٨(
  ".أحمد بن محمد بن سيار"، وذكره ابن أبي حاتم باسم ٢/٧٢الجرح والتعديل ) ٩(
  .١/٢١تقريب التهذيب ) ١٠(
  .٢/٦٥٩، وتقريب التهذيب ٩/٢٣٨تهذيب التهذيب : انظر) ١١(
  . القاهرة-، مكتبة الشعب )٦٣٠( بن محمد بن محمد الجزري المشهور بابن األثير ، لعلي١/١١٦٣أسد الغابة ) ١٢(
  .٣١/٣٤٥تهذيب الكمال ) ١٣(
  ).شاكر: تحقيق(، ٥/٣٧٤جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ) ١٤(
 روايةال وال به االحتجاج يجوز ال الثقات عن والمعضالت األثبات عن الموضوعات يروي ممن إنه: وذلك بقوله ) ١٥(

  .٣/١٢٣، المجروحيناالعتبار سبيل على اال عنه
  .٩/٤٧٢سير أعالم النبالء) ١٦(
  .٣١/٣٤٥تهذيب الكمال ) ١٧(



 ٩٦

  . جائز الحديث:قلت
د بـه أبـو حميـد    تَفَـر : وقال) ٣(والطبراني ،)٢(والعقيلي ،)١( أخرجه الطبري في تفسيره   :التخريج

إال أن  ،  عن يحيى العطار عن الغاضري به نحـوه       ،   الحمصي ثالثتهم من طريق أبي حميد    ،  الحمصي
، فَهوضع،  أما العقيلي فأخرج الحديث في سياق ترجمة يحيى بن سعيد العطار          ،  الطبراني لم يذكر اآلية   

  .)٥(واأللباني ،)٤(فَه ابن كثيروضع، وليس بمشهوٍر بالنقل، ال يتَابع على حديثه: وقال
  :الحكم

  . الحديث على حفص بن سليمان الغاضري وهو ضعيفألن مدار؛ ضعيفٌ

                                                 

  ).٣١٠(، لمحمد بن جرير الطبري ٢/٦٣٩جامع البيان في تأويل القرآن ) ١(
  .٤/٤٠٣ضعفاء العقيلي ) ٢(
  .٤٠٨٠:  برقم٤/٢٢٩معجم الطبراني األوسط ) ٣(
  ).٧٧٤(، إلسماعيل بن عمر بن كثير ١/٤٠٦تفسير ابن كثير ) ٤(
 -، مكتبة المعـارف     )١٤٢١(، الطبعة األولى    )١(، لمحمد ناصر الدين األلباني      ٢/٨٥ضعيف الترغيب والترهيب    ) ٥(

  .الرياض
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 َأبـو  َأخْبرنَـا ،  سمعان بن محمد منْصوٍر َأبو نَاَأخْبر،  الْمِليِحي أحمد بن الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )١٥

، اَألعلَى عبد أنا،  شَيبةَ َأِبي ابن أنا،  زنْجويِه بن حميد أنا،  يِنيارَال الْجباِر عبِد بِن أحمد بن محمد جعفٍَر
 اللَّـه  رِضـي ،  كَعٍب بِن ُأبي عن،  اَألنْصاِري رباٍح بِن اللَِّه عبِد عن ،)١(يلالسِل َأِبي عن،  الْجِريِري عِن
نْهوُل قَاَل: قَاَل،  عسا: " � اللَِّه را ينِْذِر َأبالْم  ،ٍة َأيآي اللَِّه ِكتَاِب ِمن ظَمقُلْتُ" ؟  َأع :ال اللَّه ِإال ِإلَه  ـوه 

يالْح ومقَاَل،  الْقَي :برِري ِفي فَضدص  ،قَاَل ثُم " :ِنكهِلي ا الِْعلْما ينِْذِر َأبالْم"   ،الَّـِذي : " قَاَل ثُمو  نَفْـس 
 .)٢("الْعرِش ساِق ِعنْد الْمِلك تُقَدس وشَفَتَيِن ِلسانًا اآليِة ِلهِذِه ِإن ِبيِدِه محمٍد

  :رجال السند
وأبو بكر عبد اهللا    ،  جويهوحميد بن مخلد بن قتيبة بن زنْ       ،)٣(وهو ثقة ،   سبق :عبد الواحد المليحي  
، ريب بن نُقَير الجريـري    ضوأبو السليل   ،  وعبد األعلى بن شَراحيل الشامي    ،  بن محمد بن أبي شيبة    

  .ثقاتٌ: وعبد اهللا ابن رباح األنصاري
 ،)٦(النيسابوري المذكِّر) ٥(الِحيِري) ٤(محمد بن محمد بن ِسمعان: هو، أبو منصور محمد بن سمعان   

  ).٣٨٢ (رأبو منصو
  .)٧(وسمع الناس منه الكثير، صار إسناده عالياً: قال السمعاني

  .)٨(النَّسوي - تعريبها الرذََاني - أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياِني
، ذكره الذهبي في السير تحت ترجمة أبي جعفر محمد بن أحمد بن أبي عون النـسوي الريـاني                 

حدثَ : وقال الحاكم، وثَّقَه الخطيب. وحدثَ عنه محمد بن سمعان، ه وطبقتهسمع حميد بن زنجوي  : وقال
مـن  " الصيام والقرآن يشفعان  "وأخرج بإسناده حديث     ،)٩(- البن زنجويه    -غير مرٍة بكتاب الترغيب     

                                                 

  .مصادر التخريج: في األصل السلسبيل، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر) ١(
)١/٣١٠) ٢.  
  .٤حديث رقم : انظر) ٣(
  .٢/٦٩٤  بتحرير المشتبهبصير المنتبهت) ٤(
  .٣/٣٠٢األنساب ) ٥(
  .٣/١٠٤شذرات الذهب ) ٦(
  .٣/٣٠٢األنساب ) ٧(
  .٣/١١٣المصدر نفسه ) ٨(
  .١٤/٤٣٤سير أعالم النبالء ) ٩(



 ٩٨

، عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار بصيغة اإلخبـار            ،)١(طريق عبد الرحمن بن أبي شريح     
 محمد بن أحمد بن أبي عون       -هو صاحب الترجمة     - ابن عبد الجبار   - إن أبا جعفر هذا   : قيل: لوقا
 فإن صح موت صاحب الترجمة كما ذكرنـا   ،  بل هو آخر  : وقيل،   وإن جده هو أبو عون عبد الجبار       -
  .)٢(واهللا أعلم، ألن سماعات ابن أبي شريح بعد ذلك، فما أظنه إال آخر) ٣١٣(

 فعـالً   نفيكونـا ،  )٣١٣ (ووفاة ابن أبي عون   ،  )٣٩٢ (اء على أن وفاة ابن أبي شريح       وذلك بن  :قلت
فيؤكـد   ،)٣(إال أن أبا محمد الشريحي قد صرح بسماعه عن ابن عبد الجبار في أكثر من حديثٍ               ،  متغايرين

لتـرجيح  ويرجح هذا أن محمد بن أبي عون هو نفسه ابن عبد الجبار ومما يدعم ا              ،  هذا على وقوع السماع   
والـذين روى عـنهم   ، أن الرواة الذين رووا عن ابن عبد الجبار هم أنفسهم الذين رووا عن ابن أبي عون           

األول هم أنفسهم الذين روى عنهم الثاني كما عند الخطيب أيضاً الذي ترجمه تحت اسم ابن أبـي عـون                    
  .)٤(ووثَّقَه

  . هو ثقة:قلت
  ).١٤٤ (مسعود البصريأبو ، سعيد بن إياس الجريري: هو، الجريري

، مستقيم الحـديث  : وخالصة القول فيه كما قال ابن عدي       ،)٥(وكذلك على اختالطه  ،  متفقٌ على توثيقه  
، وإسماعيل بن علية، وقد سمع منه قبل االختالط حماد بن سلمة، وحديثه حجةٌ ممن سمع منه قبل االختالط

وكذلك سفيان الثوري وشـعبة     ،  ط بثمان سنين  سمع منه قبل أن يختل    ،  وراوينا عبد األعلى أصحهم سماعاً    
وروى عنه في االختالط يزيد بن  ،)٦(كل من أدرك أيوب فسماعه من الجريري جيد      : قال أبو داود  ،  صحيح
  .)٧(كلما روى عنه مثل هؤالء الصغار فهو يختلط، ومحمد بن أبي عدي، وابن المبارك، هارون

اخـتلط قبـل أن     : وقال ابن حبان   ،)٨(بعين ومائة وقد كان الجريري اختلط سنة واحد أو اثنين وأر        
كنـا نـأتي    : وقد قال محمد بن أبـي عـدي        ،)١٠(إال أن اختالطه لم يكن فاحشاً      ،)٩(يموت بثالث سنين  

أو ،  فيجيء به مثل ما هو عندنا     ،  فنلقنه الحديث مثل ما هو عندنا     ،  ال نكذب اهللا  ،  الجريري وهو مختلط  
                                                 

  .٣ترجمته في حديث رقم : انظر) ١(
  .١٤/٤٣٤سير أعالم النبالء ) ٢(
  .١٨/٣٢٧، ١٥/٢٨٠، ٢/٢٤٤تاريخ دمشق ) ٣(
  .١/٣١١يخ بغداد تار) ٤(
، ٥٣  للنـسائي، صـفحة    ، والضعفاء المتروكين  ٤/٨٢رواية الدوري    من   ، وتاريخ ابن معين   ٧/٢٦١الطبقات الكبرى   : انظر) ٥(

، ٧/٥٦، ولسان الميـزان     ١/١٥٥، وتذكرة الحفاظ    ٣/٣٩٢، والكامل في الضعفاء     ١/٣٩٤ ، ومعرفة الثقات  ٤/١والجرح والتعديل   
  .١/٢٠٣وتقريب التهذيب 

  .٣٠٣ ، صفحةسؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود) ٦(
  .١/٣٩٤معرفة الثقات) ٧(
  .٣/٤٥٦التاريخ الكبير ) ٨(
  .٦/٣٥١  البن حبانالثقات) ٩(
  .٦/٣٥١المصدر نفسه ) ١٠(



 ٩٩

  .)٢(قد نهى عيسى بن يونس عن الجريري الختالطه ال أنه ليس بثقةإال أن القطان  ،)١(نحو هذا الكالم
  :التخريج

 ،)٥(وأبو داود الطيالـسي   ،  كالهما من طريق عبد األعلى     ،)٤(والبيهقي ،)٣(أخرجه عبد بن حميد   

  .عن أبي السليل به مثله، كالهما عن الجريري، عن جعفر بن سليمان
اهللا : "وفيـه ،  عن الجريري به بنحوه   ،  لثوريعن سفيان ا   ،)٦(وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه    

ومـن  ،  "اهللا ال إله إال هو الحي القيوم      : "بدالً من " آية الكرسي : "وقال،  "ورسوله أعلم يكررها مراراً   
  .مثله) ٧(أخرجه البيهقي - عبد الرزاق - طريقه

ري في مسنده من طريق جعفر بن سليمان عن الجري        ) ٨(وبنحو رواية عبد الرزاق أخرجه أحمد     
  .به

عن أبي بكر بن أبـي       ،)٩(أخرجه مسلم  " ...والذي نفس محمد بيده   : "ومن غير الجملة الزائدة   
كالهما عن الجريري بـه     ،  من طريق يزيد بن هارون     ،)١٠(وأخرجه الحاكم ،  شيبة عن عبد األعلى   

يق من طر  ،)١١(وأخرجه الطبراني ،  ووافقه الذهبي ،  صحيح اإلسناد ولم يخرجاه   : وقال الحاكم ،  مثله
  ".ليهنك العلم أبا المنذر: "عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد به بلفظ

  :الحكم
، وعبد األعلى سمع من الجريـري قبـل اختالطـه         ،  ألجل محمد بن سمعان   ؛  حسنهذا إسناد   

 ِإلَـه  ال اللَّه: قُلْتُ" ؟ َأعظَم اللَِّه ِكتَاِب ِمن آيٍة َأي، الْمنِْذِر َأبا يا" وجملة،  والحديث يتقوى أكثر بطرقه   
 صـحيحة    "الْمنْـِذرِ  َأبـا  يـا  الِْعلْم ِليهِنك: " قَاَل ثُم،  صدِري ِفي فَضرب: قَاَل،  الْقَيوم الْحي هو ِإال

  .لغيرها

                                                 

  .٤/١٤٦تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ١(
  .٤/١٦٣، ٤/٢٨٥المصدر نفسه ) ٢(
  .١٧٨:  برقم١/٩٢مسند عبد بن حميد ) ٣(
  .٢٣٨٧:  برقم٢/٤٥٦شعب اإليمان ) ٤(
  .٥٥٠:  برقم١/٧٤مسند الطيالسي ) ٥(
  .٦٠٠١:  برقم٣/٣٧٠) ٦(
  .٢٣٨٦:  برقم٢/٤٥٥، وشعب اإليمان ١٠٠٠:  برقم١/٥٤٨السنن الصغرى ) ٧(
  .٢١٣١٥ برقم ٥/١٤١مسند أحمد ) ٨(
  .الكهف وآية الكرسيفضل سورة : صالة المسافرين، باب: كتاب، ٨١٠: برقم، ٣٨٥ ، صفحةصحيح مسلم) ٩(
  .ذكر مناقب أبي بن كعب، ٥٣٢٦: برقم، ٣/٣٤٤ مستدرك الحاكم) ١٠(
  .٥٢٦، برقم ١/١٩٧معجم الطبراني الكبير ) ١١(
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  :)١(ويستفاد

 : النوويقال
  .فيه منقبة عظيمة ألبي ودليل على كثرة علمه .١
يتهم وجواز مدح اإلنسان في وجهـه إذا كـان فيـه            وفيه تبجيل العالم فضالء أصحابه وتكن      .٢

  .مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه في التقوى
  :قال القاضي عياض

  .فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على سائر كتب اهللا تعالى .٣

                                                 

يحيى بـن شـرف بـن مـري         ،  ٦/٩٣) شرح النووي على مسلم   ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج        :انظر) ١(
  . بيروت-ء التراث العربي دار إحيا، ١٣٩٢ الطبعة الطبعة الثانية، ٦٧٦النووي
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 اللَِّه عبد َأخْبرنَا، الطَّيسفُوِني الْحسِن َأبو َأخْبرنَا، رِقيالِْخ الْفَضِل بن محمد اللَِّه عبِد َأبو َأخْبرنَا )١٦

 بـن  ِإسـماِعيلُ  َأخْبرنَا،  جٍرح بن عِلي َأخْبرنَا،  الْكُشِْميهِني عِلٍي بن أحمد َأخْبرنَا،  الْجوهِري عمر بنا
 النَِّبي َأن،  لَِبيٍد بِن محموِد عن،  عمر بِن عاِصِم عن،  الْمطَِّلِب مولَى عمٍرو َأِبي بن عمرو َأخْبرنَا،  جعفٍَر
: قَاَل؟  اَألصغَر الشِّرك وما،  اللَِّه رسوَل يا: لُواقَا،  "اَألصغَر الشِّرك علَيكُم َأخَافُ ما َأخْوفَ ِإن: "قَاَل،  �

"اءيقُوُل،  الري اللَّه ملَه مواِزي يجي ادالِْعب اِلِهمموا: ِبَأعبِإلَى اذْه الَِّذين كُنْتُم وناءا ِفي تُرنْيوا الدفَانْظُر 
  .)١("جزاء ِعنْدهم تَِجدون هْل

  :ال السندرج
  .)٢( سبقوا:الرواة حتى إسماعيل بن جعفر

مولى المطلب بن   ،  ميسرة القرشي المخزومي  عمرو بن   : هو،  عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب     
  ).١٥٠ (أبو عثمان، عبد اهللا بن حنطب

عل اقتلوا الفا "ينكر عليه حديث    : وقال ،)٤(من رواية ابن أبي مريم    ،  وابن معين  ،)٣(وثَّقَه أبو زرعة  
يعتبـر  ،  ربما أخطـأ  : وقال،  ووثَّقَه ابن حبان   ،)٥(ينكر عليه حديث البهيمة   : وقال،  والعجلي،  "والمفعول

 ،)٨(وابن حجر  ،)٧(متفقٌ على تخريج حديثه   : وقال،  وابن رجب الحنبلي   ،)٦(حديثه من رواية الثقات عنه    

  .)٩(صدوقٌ لكن روى عن عكرمة مناكير: وقال البخاري
                                                 

)١/٣٢٦) ١.  
، محمد بن الفضل الِخرِقي، وعبد اهللا بن عمر الجوهري لم أعثر لهما على ترجمة، وعلي بن                 ٣حديث رقم   : انظر) ٢(

حجر، وإسماعيل بن جعفرثقتان، وأبو الحسن الطيسفوني فقيه، فاضل، محدث مكثر، وأحمد بن علي الكـشميهني كـان              
  . باللغةفقيها فاضال عارفا

  .٦/٢٥٢الجرح والتعديل ) ٣(
  .٥/١١٦الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٢/١٨١ معرفة الثقات) ٥(
  .٥/١٨٥الثقات ) ٦(
همام سعيد، الطبعة الثالثـة     : ، تحقيق )٧٩٥(، لعبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي        ٢/٧٩٧شرح علل الترمذي    ) ٧(
  . الرياض-، مكتبة الرشد )١٤٢٢(
  .١/٤٤٤تقريب التهذيب ) ٨(
صـبحي  : أبو طالـب القاضـي، تحقيـق   : ، جمع)٢٧٩(، لمحمد بن عيسى الترمذي ١/٢٣٦ الكبير علل الترمذي ) ٩(

  . بيروت-، مكتبة عالم الكتب )١٤٠٩(السامرائي، وآخرون، الطبعة األولى 
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حديثه صالح حسن منحطٌ عن الدرجة العليا من        ،  صدوقٌ: وقال الذهبي  ،)١(ألزديوكذا الساجي وا  
) ٤(وكـذا أحمـد   ،)٣(ال بأس به: وقال أبو حاتم ،)٢(وحديثه مخرج في الصحيحين في األصول    ،  الصحيح

ألن مالكاً ال يروي إال عن ثقـٍة أو         ،   هو عندي ال بأس به     :)٦(وقال ابن عدي   ،)٥(روى عن مالك  : وقال
  .وٍقصد

ليس بـه   : وقال مرةً  ،)٩(وليس بحجةٍ  ،)٨(ليس بقويٍ  ،)٧(في حديثه ضعفٌ  : وضعفَه ابن معين وقال   
وزاد أبو  ،   ليس بالقوي  :)١٣(والنسائي ،)١٢(وقال أبو داود   ،)١١(يروي عنه مالك وكان يستضعفه     ،)١٠(بأس
االضطراب إلى عكرمة   كل أحاديثه عن عكرمة مضطربةٌ لكنه نسب        : وقال أحمد  ،)١٤(ليس بذاك : داود

الرجـل  : وقـال ابـن القطـان     ،   أحاديثه مضطربةٌ  :)١٦(ولعله لذلك قال الجوزجاني    ،)١٥(ال إلى عمرو  
  .)١٧(مستضعفٌ وأحاديثه تدل على حاله

سوى ما أنكـر    ،  منحطٌ عن الدرجة العليا من الصحيح     ،  حديثه صالح حسن  :  كما قال الذهبي   :قلت
  .عليه العلماء من أحاديث

  ).١٢٠ (أبو عمر المدني، عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األنصاري: هو، مرعاصم بن ع
، ق بن منصور الكوسجاوابن معين من رواية إسح، ثقةٌ كثير الحديث عالم: وقال) ١٨(وثَّقَه ابن سعد

                                                 

  .٦/١٩٠تهذيب التهذيب ) ١(
  .٥/٣٤٨ميزان االعتدال ) ٢(
  .٥/١١٦الجرح والتعديل ) ٣(
  .٢/٥٢لل ومعرفة الرجال الع: انظر) ٤(
  .٢/٤٨٦المصدر نفسه ) ٥(
  .٥/١١٦الكامل في ضعفاء الرجال ) ٦(
  .٣/٢٠٣ الدوري  ابن معين روايةتاريخ) ٧(
  .٣/١٦٩ المصدر نفسه) ٨(
  .٥/١١٦  في الضعفاءالكامل) ٩(
  .٣/١٩٣ الدوري  ابن معين روايةتاريخ) ١٠(
  .٣/١٩٥المصدر نفسه ) ١١(
  .٥/٣٤٨ميزان االعتدال ) ١٢(
  .٥/١١٦الكامل في الضعفاء ) ١٣(
  .٥/٣٤٨ميزان االعتدال ) ١٤(
  .٢/٧٩٨ علل الترمذيشرح ) ١٥(
  .١٢٥ ، صفحةأحوال الرجال) ١٦(
  .٥/٣٣٨ ميزان االعتدال) ١٧(
زياد منصور، الطبعة الثانيـة     : ، تحقيق )٢٣٠(، لمحمد بن سعد بن منيع       ٤٠١ صفحة،  ) المتمم القسم(الطبقات الكبرى   ) ١٨(
  . المدينة المنورة-تبة العلوم والحكم ، مك)١٤٠٨(
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، مغازيكان عالماً بال: وقال) ٤(وابن حجر، مشهور: وزاد) ٣(والبزار ،)٢(والنسائي ،)١(وأبو زرعة الرازي
  . صدوقٌ:)٦(وقال الذهبي ،)٥(وذكره ابن حبان في الثقات

  . هو ثقةٌ:قلت
أبـو  ،  محمود بن لبيد بن عقبة بن امرئ القيس األوسي األنصاري األشهلي          : هو،  محمود بن لبيد  

  ).٩٦ (نعيم المدني
بـن  وا ،)٨(وابـن حبـان    ،)٧(البخاري: وممن قال بذلك  ،  والصحيح له صحبة  ،  اُخْتُِلفَ في صحبته  

وممـن   ،)١١(ورجح ابن عبد البر صحبته    ،   وهو غالم صغير   � رأى النبي    :)١٠(وقال الترمذي  ،)٩(حجر
وجعله ابـن    ،)١٤(ويعقوب بن سفيان الفسوي    ،)١٣(والعجلي) ١٢(وأبو زرعة ،  أبو حاتم : جعله في التابعين  

  .�ولد في عهد النبي إن محمود : مع أنه قال) ١٥(سعد في الطبقة األولى من أهل المدينة من التابعين
  . هو صحابي واألحاديث التي رواها تشهد بصحبته:)١٦(قال النووي

 ،)١٧(" اركعوا هاتين الركعتين فـي بيـوتكم       ... فصلى بنا المغرب   �أتانا النبي   : " منها قوله  :قلت

  .)١٨(" حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ�أسرع النبي : "ومنها قوله

                                                 

  .٦/٣٤٦الجرح والتعديل ) ١(
  .١٣/٥٣٠تهذيب الكمال ) ٢(
  .٤/١٤٥ تهذيب التهذيب) ٣(
  .١/٢٦٧تقريب التهذيب ) ٤(
)٥/٢٣٤) ٥.  
  .١/٥٢٠الكاشف ) ٦(
  .٨/٢٨٩الجرح والتعديل ) ٧(
  .٣/٣٩٧الثقات ) ٨(
  .٢/٥٧٣ تقريب التهذيب) ٩(
  .٣/١٣٧٩االستيعاب ) ١٠(
  .٣/١٣٧٩االستيعاب ) ١١(
  .٨/٢٨٩الجرح والتعديل ) ١٢(
  .٢/٢٦٦معرفة الثقات ) ١٣(
  .١/١٧٢المعرفة والتاريخ ) ١٤(
  .٥/٧٧  الكبرىالطبقات) ١٥(
مكتب البحوث والدراسات، الطبعـة األولـى       : ، تحقيق )٦٧٦(، ليحيى بن شرف النووي      ٢/٣٩١تهذيب األسماء   ) ١٦(
  . بيروت-، دار الفكر )١٩٩٦(
  .٢٧٦٧٣:  برقم٥/٤٢٧ند أحمد مس) ١٧(
  .٧/٤٠٢التاريخ الكبير) ١٨(



 ١٠٤

  :التخريج
من طريق عبد العزيـز بـن   ) ٢(والطبراني، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد      )١(أخرجه أحمد 

ثالثتهم عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم به  ،  من طريق أحمد بن عبيد بن شريك      ) ٣(والبيهقي،  محمد
  .نحوه

ومعروفٌ عنه أن جـلَّ     ،  عن رافع بن خديج رضي اهللا عنه      ،  وفي رواية الطبراني حدثَ محمود    
  .)٤(ن الصحابةروايته ع

وخَرجه العراقـي فـي     ،  رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح    : وقال) ٥(وذكره الهيثمي في المجمع   
أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب من حديث محمود بن لبيد وله رواية            : وقال) ٦(تخريج أحاديث اإلحياء  

  .ورجاله ثقات
  .)٧(وصححه األلباني

  :الحكم
، وعبد اهللا بن عمر الجوهري لم أعثر لهما على ترجمة         ،  بن الفضل الِخرِقي  في هذا اإلسناد محمد     

  .والحديث صحيح لغيره

                                                 

  .٢٣٦٨٦:  برقم٥/٤٢٩مسند أحمد ) ١(
  .٤٣٠١: برقم، ٤/٢٥٣معجم الطبراني الكبير ) ٢(
  .٦٨٣١: برقم، ٥/٣٣٣شعب اإليمان ) ٣(
  .٢/٥٧٣تقريب التهذيب : انظر) ٤(
  .٣٧٥: برقم، ١/٢٩٠مجمع الزوائد ) ٥(
)٣/٢١٠) ٦.  
  .٩٥١: برقم، ٢/٦٣٤حيحة السلسلة الص) ٧(



 ١٠٥
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 الْمحـاِرِبي ) ١(نَـِذير  بن جنَاح َأخْبرنَا،  الْكُشِْميهِني محمٍد بِن عِلي بن يحيى الْقَاِسِم َأبو َأخْبرنَا )١٧
 بن) ٢(يعلى َأخْبرنَا،  حاِزٍم بن أحمد َأخْبرنَا،  الشَّيباِني دحيٍم بِن عِلي بن محمد جعفٍَر َأبو َأخْبرنَا،  ِبالْكُوفَِة

 رِضي مسعوٍد بِن اللَِّه عبِد عن،  الْهمذَاِني مرةَ ِنعْ محمِد بِن الصباِح عِن،  ِإسحاقَ بن َأبان َأخْبرنَا،  عبيٍد
اللَّه نْهوُل قَاَل: قَاَل،  عسال: "� اللَِّه ر كْتَِسبي دباال عا مامرقُ حدتَصفَي ُل ِمنْهقَبفَي اللَّه ال،  ِمنهنِْفقُ وي 
ِمنْه اِركبفَي ال،  ِفيِه لَهو تْريِرِه خَلْفَ كُهِإال ظَه كَان هادالنَّاِر ِإلَى ز  ،ِإن و ال اللَّهحمَئ ييئِ  السيِبالـس ،
لَِكنو وحمئ ييِنِبا السسلْح ،و ال الْخَِبيثَ ِإنحم٣("الْخَِبيثَ ي(.  

  :رجال السند
 ثقة : بن أبي غَرزة الغفاري   أحمد بن حازم  و،   ثقة قليل المعرفة   :محمد بن علي بن دحيم الشيباني     

  . لم أقف على ترجمته: المحاربيوجناح بن نذير،)٤(وقد سبقا
 بـن حمدويـه   يحيى بن علي بن محمـد  :هو، أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد الكـشميهني    

  .)٥()٤٦٩ - ٣٩٨ (الحمدويي الكُشِْميهِني
  .)٦(وأملى وكتبوا عنه، سمع الحديث الكثير، كان إماماً فاضالً مفتياً مناظراً صالحاً ورعاً متَِّقياً

 - ١١٧ (مـولى إيـاد  ، أبو يوسف الكوفي، يعلى بن عبيد بن أمية الطَّنَاِفِسي  : هو،   بن عبيد  يعلى
٧()٢٠٩(.  

يعلى ضعيف في سـفيان     : وقال) ١٠(وابن معين  ،)٩(والعجلي،  كثير الحديث : وقال) ٨(وثَّقَه ابن سعد  

                                                 

، وتكملـة  ٦٨/١٨٩، ٤٩/٣١٧تـاريخ دمـشق   : نجاح بن يزيد، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر  : في األصل ) ١(
  .١/٤٤اإلكمال 

وأن ،  وثبت أن أحمد بن حازم روى عن يعلى بن عبيد         يحيى بن عبيد، وهو خطأ، والصواب ما أثبته،         : في األصل ) ٢(
، والجـرح والتعـديل     ١/٦، المغنـي    ١/١٥٣،  ٨/٤١٩التاريخ الكبير   : ، انظر ن بن إسحاق  يعلى بن عبيد حدث عن أبا     

  .٧٣٠١، برقم ٤/١٨٢، والمستدرك للحاكم ٨/١٣٠، والثقات البن حبان ٢/٢٩٩
)١/٣٢٩) ٣.  
  .١٠حديث رقم : انظر) ٤(
  .٢/٢٥٩األنساب ) ٥(
  .٢/٢٥٩المصدر نفسه ) ٦(
  .٦/٣٩٧  الكبرىالطبقات) ٧(
  .٦/٣٩٧ فسهالمصدر ن) ٨(
  .٢/٣٧٣معرفة الثقات ) ٩(
  .٥/٤٠١، والجرح والتعديل ١٥٥ ، صفحة الدارميرواية:  ابن معينتاريخ) ١٠(



 ١٠٦

كان أثبـت أوالد   ،  صدوق: وقال أبو حاتم   ،)٢(يعلى عن أبيه ثقة   : ويؤكده قوله  ،)١(ثقة في غيره  ،  الثوري
وذكره ابـن    ،)٥(أحفظ أخوته : ابن شاهين وقال   ،)٤(صالح في نفسه  ،  صحيح الحديث : وقال أحمد  ،)٣(أبيه

وقـال ابـن     ،)٨(وأورده في الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد        ) ٧(ووثَّقَه الذهبي  ،)٦(حبان في الثقات  
  .وهو كما قال ،)٩(ثقة إال في حديثه عن الثوري ففيه لين: حجر

  .)١٠(أبان بن إسحاق األسدي الكوفي النحوي: هو، أبان بن إسحاق
ولَينَـه   ،)١٤(ليس بـه بـأس    : وقال ابن معين وغيره    ،)١٣(وابن حجر  ،)١٢(وأحمد ،)١١(قَه العجلي وثَّ
تكلـم فيـه األزدي بغيـر       : ورد عليه ابن حجر وقال    ،   متروك :)١٦(وقال أبو الفتح األزدي    ،)١٥(الذهبي

وهو مـتكلم  ،  الجرحوأبو الفتح يسرف في     ،  فقد وثَّقَه أحمد والعجلي   ،  ال يترك : والذهبي وقال  ،)١٧(حجة
  .)١٨(فيه

  . هو ثقة:قلت
  .الصباح بن محمد بن أبي حازم البجِلي اَألحمِسي: هو، الصباح بن محمد

، كان يروي عن الثقات الموضوعات    : وقال) ٢١(وابن حبان  ،)٢٠(وضعفه ابن حجر   ،)١٩(وثَّقَه العجلي 
                                                 

  .٦٣ ، صفحة الدارميرواية:  ابن معينتاريخ) ١(
  .٥/٤٠١الجرح والتعديل ) ٢(
  .٥/٤٠١المصدر نفسه ) ٣(
  .٥/٤٠١المصدر نفسه ) ٤(
  .٢٦٥ ، صفحةتاريخ أسماء الثقات) ٥(
)٧/٦٥٣ )٦.  
  .٢/٣٩٧الكاشف ) ٧(
  .١٩٩ صفحة) ٨(
  .٢/٦٨٢تقريب التهذيب ) ٩(
  .١/٤٥٣التاريخ الكبير ) ١٠(
  .١/١٩٨معرفة الثقات ) ١١(
  .١/١١٧ميزان االعتدال ) ١٢(
  .١/٢٤تقريب التهذيب ) ١٣(
  .١/٦المغني في الضعفاء ) ١٤(
  .١/٢٠٥الكاشف ) ١٥(
  .١/١٥الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ١٦(
  .١/٢٤قريب التهذيب ت) ١٧(
  .١/١١٧ميزان االعتدال ) ١٨(
  .١/٤٦٦معرفة الثقات ) ١٩(
  .٢/٢٥٢تقريب التهذيب ) ٢٠(
  .١/٣٧٧المجروحين ) ٢١(



 ١٠٧

  .-  وذكر حديثنا-يرفع الموقوف، في حديثه وهم: وقال) ٢(والعقيلي ،)١(ليس بقوي: والدارقطني وقال
  .ضعيف  هو:قلت

  ).٧٦ (ويقال له مرة الطيب، أبو إسماعيل الكوفي، مرة بن شَراِحيل الهمداني: هو، مرة الهمداني
  .)٦(وابن حجر ،)٥(والعجلي ،)٤(وابن معين ،)٣(وثَّقَه ابن سعد

 قلـت ،  يدركه لم مرسل عنه اهللا رضي عمر عن حديثه :زرعة وأبو،  حاتم أبو قال: قال العالئي 
 بل ذكر البزار في مسنده      :قلت ،)٧(اًأيض مرسال فيكون عنه اهللا رضي الصديق بكر أبي عن روى وقد

  .)٨(أن مرة لم يدرك أبا بكر رضي اهللا عنه
  :وذلك،  في إرساله عن عمر وأبي بكر نظر:قلت

  .األني لم أقف على أقوال أبي حاتم وابنه وأبي زرعة في مصادره .١
وكـذا   ،)٩(أن مرة روى عن أبي بكر وعمر، إن ابن أبي حاتم نفسه صرح في الجرح والتعديل   .٢

  .)١٠(ابن سعد
وابـن  ) ١٢(ولذا اعتبـره الـذهبي     ،)١١( ولم يره  �قد ذكر ابن مندة في تاريخه أنه أدرك النبي           .٣

  .مخضرماً) ١٣(حجر
  . هو ثقة مخضرم:قلت

  :التخريج
 كالهما عن أبان بن إسحاق - أخو يعلى -حمد بن عبيد من طريق م) ١٥(والحاكم ،)١٤(أخرجه أحمد

                                                 

  .٥/٢٧٠العلل الواردة في األحاديث النبوية ) ١(
  .٢/٢١٣ضعفاء العقيلي ) ٢(
  .٦/١١٦الطبقات الكبرى ) ٣(
  .٨/٣٦٦الجرح والتعديل ) ٤(
  .٢/٢٧٠معرفة الثقات ) ٥(
  .٢/٥٧٦تقريب التهذيب ) ٦(
  .٢٧٦جامع التحصيل، صفحة ) ٧(
  .١/١٠٦مسند البزار ) ٨(
  .٨/٣٦٦الجرح والتعديل ) ٩(
  .٦/١١٦الطبقات الكبرى ) ١٠(
  .٨/١٠٨تهذيب التهذيب ) ١١(
  .١/٦٧تذكرة الحفاظ ) ١٢(
، مكتبة  )م١٩٨٩( العزيز السديري، طبعة     عبد: ، تحقيق )٨٥٢(، ألحمد بن علي العسقالني      ١/٤٥١نزهة األلباب في األلقاب     ) ١٣(

  . الرياض-الرشد 
  .٣٦٧٢: برقم، ١/٣٨٧مسند أحمد ) ١٤(
  .٧٣٠١: برقم، ٤/١٨٢المستدرك ) ١٥(



 ١٠٨

وصحح إسناده  ،  "جاره بوائقه : "إال أن الحاكم رواه حتى قوله     ،   "...إن اهللا قسم بينكم أخالقكم    : "به بلفظ 
  .وضعفَ شعيب رواية أحمد ألجل الصباح بن محمد، الحاكم ووافقه الذهبي
مـن  ) ٢(و العقيلي ،  عن أبان بن إسحاق   ،  وية الفزاري من طريق مروان بن معا    ) ١(وأخرجه العدني 

إن اهللا ال يمحـو     : "كالهما عن الصباح به بنحوه ولم يـذكر العقيلـي         ،  طريق أبان بن صالح النجدي    
  .ورواه الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا موقوفاً وهو أولى: وقال،  "...السيء

من طريق سفيان بن عقبة     ) ٣( من رواية الحاكم   - وهو ثقة    -وتابع الصباح بن محمد زبيد اليامي       
 ...إن اهللا قسم بينكم أخالقكم    : " عن حمزة الزيات عن سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن مرة به بلفظ            

  .وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي، "فمن أعطاه الدين فقد أحبه
: فقال،   "... قسم بينكم أخالقكم   إن اهللا : " وسئل الدارقطني عن حديث مرة عن عبد اهللا بن مسعود         

  .)٤(والصحيح موقوف، اختلف فيه
  .)٥(وضعفَه األلباني
  :ويشهد آلخره

إن الخبيث ال يكفر الـسيء      : "من طريق مسروق عن عبد اهللا يرفعه بلفظ       ) ٦(ما أخرجه الطيالسي  
ميمي عن عبـد اهللا     من طريق قريش الت   ) ٧(وما أخرجه الطبراني في الكبير    ،  "ولكن الطيب يكفر الخبيث   

  .بن مسعود من حديث طويل وآخره ما عند الطيالسي
  :الحكم

، والحديث ال بأس به حسن بطرقه     ،   لم أقف على ترجمته     المحاربي في هذا اإلسناد جناح بن نذير     
  .ألن هذا يعرف إال بوحي؛ وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع

                                                 

، الـدار   )١٤٠٧(حمد الحربي، الطبعـة األولـى       : ، تحقيق )٢٤٣(يحيى العدني    بن   ، لمحمد ١٢٧ ، صفحة اإليمان) ١(
  . الكويت-السلفية 

  .٧٥٠: برقم، ٢/٢١٣ضعفاء العقيلي ) ٢(
  .٩٥، ٩٤: برقم، ١/٨٨المستدرك ) ٣(
  .٥/٢٧١العلل الواردة في األحاديث النبوية ) ٤(
  .١٦٢٥: برقم، ضعيف الجامع) ٥(
  .٢٩٦: برقم، ١/٣٨مسند أبي داود الطيالسي ) ٦(
)١٠/٢٢٧) ٧.  
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 بن اللَِّه عبد َأخْبرنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ وَأب َأخْبرنَا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٨

 َأخْبرنَـا ،  سفْيان بن يعقُوب َأخْبرنَا،  يحيى بن اللَِّه عبد رنَاَأخْب،  يوسفَ بِن محمِد بن أحمد َأخْبرنَا،  حاِمٍد
 اللَّـه  رِضي الْخُدِري سِعيٍد َأِبي عن،  الْعبِدي هارون َأِبي عن،  عباٍد بن عباد َأخْبرنَا،  ساِلٍم بن ِإسماِعيُل

نْهوِل عن،  عسِة ِفي � اللَِّه راِء ِقصرِريُل يِب فَانْطَلَقَ: " قَاَل،  اِإلسِه ِجبلَيع الماٍل ِإلَى السكُلُّ،  كَِثيٍر ِرج 
 النَّاِر علَى يعرضون ِفرعون وآُل،  ِفرعون آِل ساِبلَِة علَى منَضِدين الضخِْم الْبيِت ِمثُْل بطْنُه ِمنْهم رجٍل
، يعِقلُـون  وال يسمعون ال،  والشَّجِر الِْحجارةَ يخَبطُون الْمنْهومِة اِإلِبِل ِمثَْل فَيقِْبلُون: قَاَل،  وعِشيا غُدوا
 ِبـهِ  فَيِميـلُ  َأحدهم يقُوم ثُم فَيصرعون،  بطُونُهم ِبِهم فَتَِميُل قَاموا الْبطُوِن ِتلْك َأصحاب ِبِهم َأحس فَِإذَا
طْنُهب عرصفَال،  فَي ونتَِطيعسي وا َأنحربتَّى يح مغْشَاهآُل ي نوعِفر موهدرفَي قِْبِلينم ِبِريندمو  ، فَـذَِلك 
مهذَابِخ ِفي عزرالْب نيا بنْيِة الداآلِخرآُل: قَاَل،  وو نوعِفر قُولُوني :مةَ تُِقِم ال اللَّهاعا  السـدَلقَـا ،  َأب :
مويِة وامقَاُل الِْقي�3: ي�@ "�� �Y> #D;�N s� �D:P~>� � � � � �� ,� � � �� � �  الَّـِذين  هـُؤالءِ : قَاَل؟  هُؤالِء ِمن ِجبِريُل يا: قُلْتُ ���
ْأكُلُونا يبال الر ونقُوما ِإال يكَم قُومالَِّذي ي طُهتَخَبي طَانالشَّي ِمن س١("الْم(.  

  :رجال السند
 ثقة عيب عليه روايته األحاديث :وأبو إسحاق الثعلبي، ،  لم أقف على ترجمة له   :أبو سعيد الشُريحي  

ويعقوب بن سـفيان    ،  الم أعرفهم : وعبد اهللا بن يحيى   ،  وأحمد بن محمد بن يوسف    ،)٢(وقد سبقا ،  عيفةالض
  .متروك: وأبو هارون العبدي عمارة بن جوين، ثقة: الفسوي

  .عبد اهللا بن حامد بن محمد النيسابوري: هو، عبد اهللا بن حامد
وروى عنـه  ، ومكي بـن عبـدان  ، رقيسمع أبا حامد بن الش، عاش ثالث وثمانين سنة: قال الذهبي 

  .)٣(وكان فقيهاً واعظاً، الحاكم
  .أبو محمد نزيل مكة، إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي: هو، إسماعيل بن سالم

  .)٦(وذكره ابن حبان في الثقات ،)٥(وأبو صالح بن عبد اهللا ،)٤(وثَّقَه ابن حجر
                                                 

)١/٣٤١) ١.  
  .١٤حديث رقم : انظر) ٢(
عمر عبد السالم تدمري، الطبعـة الثانيـة        : ، تحقيق )٧٤٨( بن عثمان الذهبي     ، لمحمد بن أحمد   ٦/٣٤٩تاريخ اإلسالم للذهبي    ) ٣(
  . بيروت-، دار الكتاب العربي )١٤١٠(
  .١/٥١تقريب التهذيب ) ٤(
  .١/٣١٤تهذيب التهذيب ) ٥(
)٨/١٠١) ٦.  



 ١١٠

واسمه ظالم بن سارق اَألزدي ، بن أبي صفرةعباد بن عباد بن حبيب المهلب : هو، عباد بن عباد
  .)١()١٨٠ (أبومعاوية البصري، العتَِكي

 ،)٥(ويعقوب بـن شـيبة   ،)٤(ونقل الدارمي توثيقه  ،)٣(وابن معين  ،)٢(ربما غلط : وثَّقَه ابن سعد وقال   

حيانـاً فيمـا    غير أنه يغلط أ   : والطبراني وقال ،  والنسائي ،)٧(وأبو داود  ،)٦(رجل صالح : وقال،  والعجلي
 ،)١٠(ربمـا وهـم   : وابن حجر وقـال    ،)٩(وأبو أحمد المروزي من رواية قتيبة      ،)٨(وابن خراش ،  يحدث

صدوق ال بأس به وال يحتج      : وقال أبو حاتم   ،)١٢(إمام صدوق كان شريفا نبيالً جليالً     : وقال) ١١(والذهبي
وكان رجالً  ) ١٥(ليس به بأس  : دوقال أحم  ،)١٤(أبو حاتم متعنت في الرجل    : ورده الذهبي وقال   ،)١٣(بحديثه

  .)١٦(عاقالً أديباً
  .ثقة ربما غلط أحياناً:  هو كما قال ابن سعد وابن حجر والطبري:قلت

  :التخريج
من طريق أبي محمد بن     ) ١٩(والبيهقي،  من طريق معمر بن راشد    ) ١٨(واآلجري) ١٧(أخرجه الطبري 

                                                 

  .١٤/١٢٨تهذيب الكمال ) ١(
  .٧/٣٢٧الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٤/٣٥٣ الدوري رواية:  ابن معينتاريخ) ٣(
  .٦/٨٢، الجرح والتعديل ١١/١٠٢تاريخ بغداد ) ٤(
  .المصدران نفسهما) ٥(
  .٢/١٦معرفة الثقات ) ٦(
  .١٤/١٣٠تهذيب الكمال ) ٧(
  .١١/١٠٣تاريخ بغداد ) ٨(
  .٤/١٨٧تهذيب التهذيب ) ٩(
  .١/٢٧٢تقريب التهذيب ) ١٠(
  .١/٥٣٠الكاشف ) ١١(
  .١/٢٦٠تذكرة الحفاظ ) ١٢(
  .٦/٨٢الجرح والتعديل ) ١٣(
  .١١٢ ، صفحة الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب الرد)١٤(
  .٦/٨٢ الجرح والتعديل) ١٥(
  .١/٣٧٨ العلل ومعرفة الرجال) ١٦(
  .٨/١٢جامع البيان في تأويل القرآن ) ١٧(
 -، دار الحـديث     )١٤٢٥(فريد الجندي، طبعـة     : ، تحقيق )٣٦٠(، لمحمد بن الحسين اآلجري      ١/٤٨٦الشريعة  ) ١٨(

  .القاهرة
  . بيروت-، دار الكتب العلمية )٤٥٨(، ألحمد بن حسين البيهقي ٢/٣٩٢دالئل النبوة ) ١٩(



 ١١١

من حديث  ،   بنحوه �عن النبي   ،  خدريعن أبي سعيد ال   ،  كالهما عن أبي هارون العبدي    ،  أسد الحماني 
  .وهو حديث اإلسراء، طويل

  .)١(وضعفَه األلباني
  :الحكم

  .وهو متروك، ألن مداره على أبي هارون العبدي عمارة بن جوين؛ الحديث ضعيف جداً

                                                 

  .١١٦٤: برقم، ١/٢٩٠ضعيف الترغيب والترهيب ) ١(



 ١١٢

���V/� t?t"�� DF Wl f�l W «���� dk�G �:"�� D�$>$ �VkK'�$ DF Wl f�l W f=> ,�� �9Y, �� � � � � �� �, �� � � , � � � � , � ,� � � �� � � �� � , �� - � ,� � �, � �� �� {#��5; s� :�0{ 
 موسـى  َأبـو  أنا،  الْفُراِوي عمر َأبو أنا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو خْبرنَاَأ )١٩

انرِعم نى بوسأنا، م نسالْح نب انفْيأنا ،س ارمع نر بمِن عخْتَاِر بثَِني، الْمدَأِبي ح ،نالْقَطَّاِن غَاِلٍب ع ،
 َأن َأردتُ لَيلٍَة ذَاتَ كَانَتْ فَلَما،  ِإلَيِه َأخْتَِلفُ كُنْتُو اَألعمِش ِمن قَِريبا فَنَزلْتُ ِتجارٍة ِفي الْكُوفَةَ َأتَيتُ: قَاَل

ِدرِة ِإلَى َأنْحرصشُ فَِإذَا الْبماَألع قَاِئم ِل ِمناللَّي - دجتَهي رـِذهِ  فَمـةِ  ِبهاآلي :� D F Wl f �l W f => ,��� �9 Y� , � ,� �� � � �� �
� D�$>$ �VkK'�$, , � �, � � ���� V/� t?t"�� DF Wl f�l W «���� dk�G �:"�, �� � � � ��� , � � � , �� � � � �� � � - � �� شُ قَاَل ثُممَأنَا: اَألعو دا َأشْهِبم شَِهد ِبِه اللَّه ،

ِدعتَوَأسو ِذِه اللَّهةَ هادالشَّه  ،ِهيِلي و ةٌ اللَِّه ِعنْدِديعو �¬� ���� ��; 	?��� #l� � � 6� � � �|K*,  لَقَد: قُلْتُ - ِمرارا قَالَها ��
ِمعا سًئا ِفيهتُ،  شَيلَّيفَص حبالص هعم تُهعدوو  ،ِإنِّي: قُلْتُ: قَاَل ثُم تُكِمعَأ سةً تَقْرا آيهددا تُرفَم لَغَكا ب؟ ِفيه

، سـنَةٍ  ِإلَى ِبها ُأحدثُك ال واللَِّه: قَاَل،  تُحدثِْني لَم سنَتَيِن منْذُ نْدكِع َأنَا قُلْتُ؟  ِفيها ما بلَغَك َأوما: ِلي قَاَل،  
: قَـالَ ،  الـسنَةُ  مضِت قَد محمٍد َأبا يا: قُلْتُ،  السنَةُ مضِت فَلَما،  سنَةً وَأقَمتُ الْيوِم ذَِلك بابِه علَى فَكَتَبتُ
 يجـاء : " � للَّـهِ ا رسـولُ  قَاَل: قَاَل،  عنْهما تَعالَى اللَّه رِضي عمر بِن اللَِّه عبِد عن،  واِئٍل َأبو حدثَِني

 َأدِخلُـوا ،  ِبالْعهـدِ  وفَّى من َأحقُّ نَاوَأ،  عهدا ِعنِْدي هذَا ِلعبِدي ِإن: اللَّه فَيقُوُل،  الِْقيامِة يوم ِبصاِحِبها
  .)١("الْجنَّةَ عبِدي

  :رجال السند
والحسن بـن سـفيان الـشيباني النـسوي          ،)٢(سبقا: وأبو إسحاق الثعلبي  ،  أبو سعيد الشريحي  

  .مخضرم ثقةٌ: وأبو وائل شقيق بن سلمة، ثقةٌ: البالوزي
  .)٤(األستوائي) ٣(راتي الخُوجاني أحمد بن ُأبي الفُ: هو،أبو عمرو الفراتي

  .)٥(ومحدثها، وزاهدها، إمام أستوا
  .)٦(لعله عمران بن موسى األستوي: ، هوأبو موسى عمران بن موسى

                                                 

)٢/١٩) ١.  
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه     ١٤ :حديث رقم : انظر) ٢(

  .األحاديث الضعيفة
  .٢/٤١٣ األنساب نيسابور بنواحي استوا قصبة خوجان، وهي إلى النسبة ذهه) ٣(
 مـن  وهي،  وخوجان أستوا فيقال،  بخوجان وتقرن،  والخير القرى كثيرة بنيسابور ناحية وهي أستوا إلى النسبة هذه) ٤(

  .١/١٣٤، األنسابنسا بحدود متصلة وحدودها، ورجاالً قرى وأكثرها نيسابور ناحية عيون
  .، وذلك في سياق ترجمة حفيده محمد بن أحمد٢٨ منتخب من كتاب السياقال) ٥(
  .١/١٨٧تكملة اإلكمال ) ٦(



 ١١٣

  .)١(أبو ياسر، عمار بن عمر بن المختار
- ي حديثنا  يعن -وال يعرفُ إال به     ،   ال يتَابع على حديثه    :)٣(وقال العقيلي  ،)٢(فيه كالم : قال الذهبي 

  .)٤(وضعفَه البيهقي، 
  .عمر بن المختار
 ،)٦(وابن الجـوزي  ،  ومقدار ما يرويه فيه نظر    ،  بصري يحدث بالبواطل  : وقال) ٥(ضعفَُه ابن عدي  

  .)٨(وابن حجر الهيثمي ،)٧(والبيهقي
سـليمان  أبـو  ، وهو ابن أبي غيالن القطَّان   ،  - أو خُُطَّاف -غالب بن خََطَّاف    : هو،  غالب القطان 

  .البصري
وقال  ،)١٣(وكذا ابن حجر   ،)١٢(صدوقٌ مشهور : وقال مرةً  ،)١١(والذهبي ،)١٠(وأحمد ،)٩(وثَّقَه ابن سعد  

  .)١٦(ال أعرفه: وقال مرةً ،)١٥(ليس به بأس: وقال يحيى بن معين،  صدوقٌ صالح:)١٤(أبو حاتم
وغالب الضعف على أحاديثـه     ،  كرةوفي حديثه بعض الن   : وابن عدي وقال   ،)١٧(وضعفَه ابن معين  

نيالحفظرديءوكان ، ة البصريينمن جلّ :)١٩(وابن حبان وقال ،)١٨(ب .  

                                                 

  .٦/٣٩٤الجرح والتعديل ) ١(
  .٥/٢٠١ميزان االعتدال ) ٢(
  .٣/٣٢٥الضعفاء الكبير ) ٣(
  .٢٤١٤:  برقم٢/٤٦٤شعب اإليمان ) ٤(
  .٥/٣٥الكامل في الضعفاء ) ٥(
  .١/١١١العلل المتناهية ) ٦(
  .٢٤١٤:  برقم٢/٤٦٤شعب اإليمان ) ٧(
  .٧/٤٦مجمع الزوائد ) ٨(
  .٧/٢٧١الطبقات الكبرى ) ٩(
  .٢/٢٠٦العلل ومعرفة الرجال ) ١٠(
  .٢/١١٥الكاشف ) ١١(
  .٥/٣٩٩ميزان االعتدال ) ١٢(
  .١/٤٦٧تقريب التهذيب ) ١٣(
  .٧/٤٨الجرح والتعديل ) ١٤(
  .١٨٣، صفحة تاريخ أسماء الثقات) ١٥(
  .٦/٦الضعفاء الكامل في ) ١٦(
  .١٨٩تاريخ ابن معين رواية الدارمي ) ١٧(
  .٦/٦الكامل في الضعفاء ) ١٨(
  .١٥٦مشاهير علماء األمصار ) ١٩(



 ١١٤

  . ال بأس به:قلت
  .سليمان بن مهران األعمش: هو، األعمش

وقد جعله ابن حجر في المرتبة الثانية       ،  وكذلك ال خالف على أنه يدلِّس     ،  مجمع على إمامته وِثقَِته   
إال ،  لكنه يـدلس  ،  عارف بالقراءات ،  ثقة حافظ : قال ابن حجر  ،  أي إن تدليسه ال يضر     ،)١(من المدلسين 

ومتـى  ،  فال كالم " حدثنا: "فمتى قال ،  وال يدري به  ،  وربما دلس عن ضعيفٍ   ،   يدلس :)٢(أن الذهبي قال  
  .)٣(وكذلك يرسل أيضاً، تطرق إليه احتمال التدليس إال في شيوٍخ له َأكْثَر عنهم" عن: "قال

  .إال فيما دلس عن الضعفاء، حجة ثقة :قلت
  :التخريج

) ٥(وابن عـدي  ،  وال يعرف إال به   ،  ال يتابع عمار على حديثه    : وقال) ٤(فمن طريقه أخرجه العقيلي   

غريـب مـن حـديث      : وقـال ) ٧(وأبو نعيم  ،)٦(والطبراني،  فيه نظر  - عمر - مقدار ما يرويه  : وقال
عمار بن عمر   : وقال) ٩(والبيهقي ،)٨(والخطيب البغدادي ،  غالبتَفَرد به عمر بن المختار عن       ،  األعمش

، هذا حديثٌ ال يصح   : وقال) ١٠(وابن الجوزي ،  وهذا لم يأت به غيرهما    ،  عن أبيه ضعيفان  ،  ابن المختار 
  .وهو يحدث باألباطيل، تَفَرد به عمر بن المختار

  :الحكم
ومدار ، وعمر يحدث بالبوطيل، يفانو أبوه ضع، ألجل عمار بن عمر بن المختار؛ باطٌل،  ضعيفٌ

  .الحديث عليهما

                                                 

  .٥٣ ، صفحةطبقات المدلسين) ١(
  .٣/٢١٦ميزان االعتدال ) ٢(
، ٦/٣٤٢، الطبقات الكبرى    ٣/٢١٦، ميزان االعتدال    ٥٣ ، صفحة طبقات المدلسين ، و ٣/٥٠٦تهذيب التهذيب : انظر) ٣(

العلل ومعرفـة   ،  ٣/٣٢٨رواية الدوري   : تاريخ ابن معين  ،  ٨٤،  ٨٢، المراسيل ألبي حاتم صفحة      ٤/٣٧التاريخ الكبير 
بـراهيم بـن    ، إل ١٠٥، التبيين ألسماء المدلسين، صفحة      ٩/٣، تاريخ بغداد    ٤/٣٠٢، الثقات البن حبان     ١/٢٥٥الرجال  

، جامع   بيروت -مؤسسة الريان ،  )١٤١٤(الطبعة األولى   ،  صليمحمد المو : تحقيق،  )٨٤١(محمد بن سبط ابن العجمي      
  .١٠٢صفحة سؤاالت أبي عبيد اآلجري ، و١٨٨التحصيل، صفحة 

  .٣/٣٢٠الضعفاء الكبير ) ٤(
  .٥/٣٥الكامل في الضعفاء ) ٥(
  .١٠٤٥٣: ، برقم١٠/١٩٩معجم الطبراني الكبير ) ٦(
  .، المكتبة السلفية)٤٣٠(عبد اهللا األصفهاني ، ألحمد بن ٦/١٨٧ حلية األولياء وطبقات األصفياء) ٧(
  .٧/١٩٣تاريخ بغداد ) ٨(
  .٢٤١٤: ، برقم٢/٤٦٤شعب اإليمان ) ٩(
  .١/١١١العلل المتناهية ) ١٠(



 ١١٥
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 فَنْجويِه محمِد بن الْحسين اللَِّه عبِد َأبو أنا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٢٠
ِريينَوو أنا،  الدٍر َأبنَص ورنْصم نفٍَر بعال جنِْدياوأحمد أنا،  نَّه نى بيحِن يوِد بارأنا،  الْج  ـدمحم  ـنب 

 بِن يصةَبقَ عن، مكْحوٍل عن، - َأسٍد بِني مولَى الْحسِن َأبو أنا، - ِحمير بن محمد ناأ ،)١(اننَّّح بِن عمِرو
 َأشَـد  النَّاِس َأي: � اللَِّه ِلرسوِل قُلْتُ: قَاَل عنْه اللَّه رِضي الْجراِح بِن عبيدةَ َأِبي عن،  الْخُزاِعي ذَُؤيٍب
 اللَِّه رسوُل قَرَأ ثُم " الْمنْكَِر عِن ونَهى ِبالْمعروِف َأمر رجالً َأو، نَِبيا قَتََل رجٌل " قَاَل، ؟ الِْقيامِة يوم عذَابا
� :�m� ��� 	 ( «���� #$�(n? 	?@�� #D:i�?$ �� bC� 2�)��� #D:i�?$� � , � ,� � � � �� � � �� , , � � � 6 �� � , ,� �� � �� � � � � � �$) � �: قَوِلِه ِإلَى هىانْتَ َأِن ِإلَى،  �� �

	?8� = 	 ( �O� �� � �� � ,��  ،وُل قَاَل ثُمسا: " � اللَِّه را يةَ َأبديبنُو قَتَلَتْ،  عاِئيَل برثَالثَةَ ِإس ِعينبَأرا وِل ِفي نَِبيَأو 
 قَتَلُـوهم  مـن  فَـَأمروا ،  ِإسراِئيَل بِني عباِد ِمن رجال عشْر واثْنَا ِماَئةُ فَقَام،  واِحدٍة ساعٍة ِفي النَّهاِر

 اللَّـه  ذَكَرهم الَِّذين فَهم،  الْيوِم ذَِلك ِفي النَّهاِر آخَِر ِفي جِميعا فَقَتَلُوهم،  الْمنْكَِر عِن ونَهوهم ِبالْمعروِف
  .)٢( "ِفيِهم اآليةَ وَأنْزَل ِكتَاِبِه ِفي

  : السندرجال
ال : وأحمد بن يحيى بن الجارود   ،  وأبو نصر منصور بن جعفر النهاوندي      ،)٣( سبقوا :الثالث األول 

  .ترجمة لهما
 - ١٧١ (أبو عبد اهللا الحمصي   ،  محمد بن عمرو بن حنان الكلبي     : هو،  محمد بن عمرو بن حنان    

٢٥٧.(  
صـدوق  : وقـال ابـن حجـر      ،)٥(بربما َأغْر : وذكره ابن حبان في ثقاته وقال      ،)٤(وثَّقَه الخطيب 

  .)٦(يغرب

                                                 

  .٣٥٤ ، صفحةالصة تهذيب تهذيب الكمالخ: انظر. ما أثبته: حيان، وصوابه: في األصل) ١(
)٢/٢١) ٢.  
حي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                ، أبوسعيد الشري  ١٤حديث رقم   : انظر) ٣(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
  .٣/١٢٨تاريخ بغداد ) ٤(
)٩/١٢٤) ٥.  
  .٢/٥٤٣تقريب التهذيب) ٦(



 ١١٦

  .)١(ويقال أبو عبد اهللا، أبو عبد الحميد، السِليحيمحمد بن ِحمير بن ُأنَيس : هو، محمد بن حمير
وكـذا   ،)٥(ليس به بأس  : وقال النسائي  ،)٤(ما علمت إال خيراً   : وقال أحمد  ،)٣(ودحيم ،)٢(وثَّقَه ابن معين  

 ،)٨(وذكره الذهبي في من تُكلم فيه وهو موثقٌ        ،)٧(قَه بعض مشايخنا وجرحه بعضهم    وثَّ: وقال) ٦(الدارقطني

 :)١٢(وقال أبو حـاتم    ،)١١(صدوقٌ: وقال ابن حجر   ،)١٠(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٩(المحدثُ العالم : وقال
  .وال يحتَج به، يكْتَب حديثه
  . ليس به بأس:قلت

  ).٢٠٤ (من أهل الكوفة، معاوية بن هشام القصار: وه، أبو الحسن مولى بني أسد
: وقـال أبـو حـاتم      ،)١٦(وذكره ابن حبان فـي ثقاتـه       ،)١٥(والذهبي ،)١٤(والعجلي ،)١٣(وثَّقَه أبو داود  

، رجل صدقٍ : وعن عثمان بن أبي شيبة     ،)١٨(وليس بذاك ،  صالح: وقال الدارمي عن ابن معين     ،)١٧(صدوق
ما تركـه   : ورد عليه الذهبي فقال    ،)٢٠(روى ما ليس بسماعه فتركوه    : وقال ابن الجوزي   ،)١٩(وليس بحجةٍ 

 :- بعد أن ذكر له أحاديث منتقدةً -) ٢٣(وقال ابن عدي ،)٢٢(موصوفٌ بسوء الحفظ: وقال ابن حجر ،)٢١(أحد
                                                 

  .٧/٢٣٩الجرح والتعديل ) ١(
  .٢٠٤ ، صفحةتاريخ ابن معين رواية الدوري) ٢(
  .٢٥/١١٨تهذيب الكمال ) ٣(
  .٧/٢٣٩الجرح والتعديل ) ٤(
  .٢٥/١١٨تهذيب الكمال ) ٥(
  .٥٨سؤاالت البرقاني ) ٦(
  .٢٧٢ ، صفحةسؤاالت الحاكم) ٧(
  .١٦١صفحة ) ٨(
  .٢٣٤/ ٩سير أعالم النبالء ) ٩(
)٧/٤٤١) ١٠.  
  .٢/٥١٢تقريب التهذيب ) ١١(
  .٧/٢٣٩الجرح والتعديل ) ١٢(
  .٢٨/٢٢٠تهذيب الكمال ) ١٣(
  .٢/٢٨٥قات معرفة الث) ١٤(
  .٢/٢٧٧الكاشف ) ١٥(
)٩/١٦٦) ١٦.  
  .٨/٣٨٥الجرح والتعديل ) ١٧(
  .٨/٣٨٥المصدر نفسه ) ١٨(
  .٢٢٠تاريخ أسماء الثقات ) ١٩(
  .٣/١٢٨الضعفاء والمتروكين ) ٢٠(
  .٢/٦٦٦ المغني في الضعفاء) ٢١(
  .٥٩ ، صفحةتعجيل المنفعة) ٢٢(
  .٦/٤٠٧الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢٣(



 ١١٧

وخلص ،  وقد َأغْرب عنه بأشياء وأرجو أنه ال بأس به        ،  ولمعاوية غير ما ذكرت حديثٌ صالح عن الثوري       
  .)١(حجر إلى أنه صدوقٌ له أوهامابن 

، والعجلـي ،  أبو داود فقد وثقه   ،  بل صدوق حسن الحديث   : قال شعيب األرناؤوط وبشار معروف    
وإنما أنزل إلـى مرتبـة      : قلنا. وكذا ابن معين  ،  صدوق: أبو حاتم وابن أبي شيبة    وقال عنه   ،  والذهبي

  .)٢( ألوهام تقع لهالحسن الحديث
  .ويحسن أن يتابع حديثه، في حفظه شيء، كوليس بذا،  هو صالح:قلت

  ).١١٢ (أبو عبد اهللا مكحول الشامي: هو، مكحول
وجعله فـي المرتبـة      ،)٣(ثقةٌ فقيه كثير اإلرسال مشهور    : قال ابن حجر  . مجمع على ثقته وإمامته   

أما من سـمع   ،بمعنى ال يقبل حديثه إال إذا صرح بالتحديث عمن لم يسمع منهم   ،)٤(الثالثة من المدلسين  
  .فتُقْبُل عنْعنَتُه، وأم الدرداء الصغرى، وواثلة بن األسقع، وأبي هند الداري، منهم كأنس بن مالك

قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن            : هو،  بيصة بن ذُؤيب بن الخُزاعي    قَ
  ).٨٦ (حاقأبو إس، الخزاعيعبد اهللا بن قمير بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو 

من الطبقة األولى من التابعين من أهل المدينة والثانية من أهل            .)٥(وله رؤيةٌ ،  من أوالد الصحابة  
  .)٧( كثير الحديث مأموناًوكان ثقةً، كان ألبيه صحبة: قال محمد بن سعد .)٦(الشام

  :التخريج
إال أن  ،  ن به نحوه  كالهما من طريق محمد بن حمير عن أبي الحس         ،)٩(والبزار ،)٨(أخرجه الطبري 

من طريق  ) ١٠(وابن أبي حاتم  ،  "أي الشهداء أكرم على اهللا    ،  يا رسول اهللا  : قلت: "رواية البزار في أولها   
  .محمد بن حمزة عن أبي الحسن به بنحوه

                                                 

  .٢/٥٩٣تقريب التهذيب ) ١(
، )١٤١٧(بشار عواد معروف وشعيب األرنـاؤوط، الطبعـة األولـى           . د: ، تأليف ٣/٣٩٦تحرير تقريب التهذيب    ) ٢(

  . بيروت-مؤسسة الرسالة 
  .٢/٦٠٢تقريب التهذيب ) ٣(
  .٧٢طبقات المدلسين، صفحة ) ٤(
  .٢/٤٨٤تقريب التهذيب ) ٥(
  .١/٨٤النجوم الزاهرة ) ٦(
  .٥/١٧٦الطبقات الكبرى ) ٧(
  .٣/٢١٥جامع البيان في تأويل القرآن ) ٨(
  .١٧٢٨: ، برقم٤/١٠٩ مسند البزار) ٩(
أسعد الطيب، المكتبـة العـصرية      : ، تحقيق )٣٢٧(، لعبد الرحمن بن محمد الرازي       ٢/٦٢٠تفسير ابن أبي حاتم     ) ١٠(

  .صيدا



 ١١٨

  . منْكَر جداً:)١(وقال األلباني
  ":أشد الناس عذاباً من قتل نبياً: "ويشهد للفظة

من أشد الناس عـذاباً     : "عن ابن مسعود بلفظ   ،  ق الحارث األعور  من طري  ،)٢(ما أخرجه الطبراني  
       فيه الحارث األعور وهو ضعيفٌ     :)٣(قال الهيثمي  ". ...يوم القيامة رجٌل قتل نبياً أو قتله نبي   ، نَهسوح

  .)٤(األلباني
 عن عبد اهللا بن مسعود    ،  عن أبي وائل  ،  من طريق أبان بن يزيد عن عاصم       ،)٥(وما أخرجه البزار  

عن أبي وائـل إال     ،  ال نعلم أحداً أسند عن عاصم     : وقال،   "...أشد الناس عذاباً  : " قال �أن رسول اهللا    
من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة بـن عبـد اهللا بـن              ) ٦(وما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه     ،  أبان

  ". الحديث..: ". قال�مسعود أن رسول اهللا 
  :الحكم

، ألجل أبي الحـسن   ؛  والحديث بين الضعيفٌ والحسن   ،  جمة له أبوسعيد الشريحي لم أقف على تر     
   أشـد  : "سوى جملـة  ،  ويحسن أن يتابع حديثه   ،  ليس بذاك في حفظه شيء    ،  معاوية القصار وهو صالح

  .فهي حسنة لغيرها، "الناس عذاباً يوم القيامة رجٌل قتل نبياً
  :ومن الفوائد

  .رجٌل قتل نبياً، من أشد الناس عذاباً يوم القيامة

                                                 

  .٢٧٨٣:  برقم٦/٢٨٤السلسلة الضعيفة ) ١(
  .١٠٤٩٧: ، برقم١٠/٢١١معجم الطبراني الكبير ) ٢(
  .١/٤٣٤مجمع الزوائد ) ٣(
  .١٠٠٠: صحيح الجامع الصغير برقم) ٤(
  .١٧٢٨:  برقم٥/١٣٨مسند البزار ) ٥(
  .١٩٤٨٧:  برقم١٠/٣٩٨) ٦(



 ١١٩
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 َأبـو  أنا،  الِْحيِري الْحسِن بن أحمد بكٍْر َأبو أنا،  الْحنَِفي محمٍد بن اللَِّه عبد الْقَاِسِم وَأب َأخْبرنَا )٢١

 بـن  محمـد  أنـا ،  غُالصاِئ زيٍد بِن عِلي بن محمد أنا،  الْهاِشِمي ِإبراِهيم بِن ِإسماِعيَل بن اللَِّه عبد جعفٍَر
 رِضي طَاِلٍب َأِبي بِن عِلي عن،  جدِه عن،  َأِبيِه عن،  محمٍد بن جعفَر أنا،  عميٍر بن الْحاِرثُ أنا،  زهراَأل

ا اللَّهمنْهوُل قَاَل: قَاَل،  عساللَِّه ر � " :ةَ ِإنةَ،  الِْكتَاِب فَاِتحآيو ِسينِ ،  الْكُرتَـياآليو  آِل ِمـن  انـرِعم ،
�,��� �9Y� � � � ���� �¬* K|�: قَوِلِه ِإلَى ��; 	?��� #l, � � � � 6� � � �G � ��:9 � )�� _ �': _�و،  �� �� �,� �� � � , ��b C � :قَوِلـهِ  ِإلَـى  �, � � �

3� �w � ��  ،شَفِّعلَّقَاتٌ اتٌمعِش مرا،  ِبالْعم ننَهيب نيباللَِّه و زلَّ عجو ابِحج  ،ا: قُلْني بِبطُنَا رِإلَـى  تُه 
ِضكِإلَى َأرو نم ِصيكعال قَاَل؟  يلَّه زّل عجِلفْتُ ِبي: وال،  ح ْأكُنقْري دَأح اِدي ِمنِعب ربـالةٍ  كُلِّ دِإال ص 
، الْمكْنُونَـةِ  ِبعينَـيِ  ِإلَيـهِ  ونَظَرتُ،  الْقُدِس حِظيرِة ِفي وَأسكَنْتُه،  ِفيِه كَان ما علَى مثْواه الْجنَّةَ جعلْتُ
  .)١("علَيِهم ونَصرتُه، وحاِسٍد عدو كُلِّ ِمن وَأعذْتُه، الْمغِْفرةُ َأدنَاها حاجةً سبِعين يوٍم كُلَّ لَه وقَضيتُ

  :رجال السند
وهو ثقة  ،  سبق: وأبو بكر الحيري  ،  لم أقف له على ترجمة    : أبو القاسم عبد اهللا بن محمد الحنفي      

محمد بن علـي بـن      أبو جعفر   و ،)٢( وفاته فهو صحيح السماع    وكل من سمع منه قبل ثالث سنين من       
  .ثقتان :وعلي بن الحسين بن علي رضي اهللا عنهم، الحسين

 - ٢٦٣( أبو جعفر عبد اهللا بن إسماعيل بن إبراهيم بـن عيـسى بـن المنـصور الهاشـمي                 
٣()٣٥٠(.  

  .)٥(والسمعاني ،)٤(وثَّقَه الخطيب
  .محمد بن علي بن زيد المكي الصائغ

الدارقطنيو ٦(ثَّقَه(، ثُ اإلمام: وقال، والذهبيدحالم)٧(.  

                                                 

)٢/٢٥) ١.  
  .١٠حديث رقم : انظر) ٢(
  .٩/٤١٠تاريخ بغداد ) ٣(
  .٩/٤١٠المصدر نفسه ) ٤(
  .٥/٣٩٥األنساب ) ٥(
  .٧٣ ، صفحةسؤاالت حمزة السهمي) ٦(
  .٣/٤٢٨سير أعالم النبالء ) ٧(



 ١٢٠

  .)١()٢٤٨ (أبو صالح المكي، محمد بن زنبور بن األزهر: هو، محمد بن أبي األزهر
تكلم فيه  : وقال) ٣(ومسلمة بن قاسم األندلسي    ،)٢(ليس به بأس  : وقال في موضٍع آخر   ،  وثَّقَه النسائي 

ووهـاه ابـن     ،)٤(ليس بـالمتين  : وقال أبو أحمد الحاكم   ،  ر ال أصول لها   ألنه روى عن الحارث مناكي    
وخلص ابن حجـر إلـى أنـه        ،  ربما أخطأ : وقال ،)٧(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٦(وتركه ،)٥(خزيمة

٨(صدوقٌ له أوهام(.  
  . هو ثقةٌ ليس بالمتين:قلت

  .أبو عمير البصري، الحارث بن عمير: هو، الحارث بن عمير
ابن معين  و وأبو زرعة وزاد بقوله   ،  وأبو حاتم ،  ثَّقَه : ١١(والنـسائي  ،)١٠(وأحمـد  ،)٩(رجٌل صالح(، 

  .)١٤(وكان حماد بن زيد يقَويِه ويثِْني عليه ،)١٣(والعجلي ،)١٢(والدارقطني
، جملة منها له  كان ممن يروي عن األثبات األشياء الموضوعات وساق         : وقال،  وضعفَه ابن حبان  

 قلنو ،)١٦(موضوعة أحاديث محمد بن وجعفر الطويل حميد عن  روى :والحاكم وقال  ،)١٥( حديثنا ومنها
وقال البغوي في تفسيره بعد أن ساق        ،)١٧(كذاب عمير بن الحارث قال أنه خزيمة بن عن الجوزي بنا

قال ابن و ،)١٩(وما أراه إال بين الضعف: والذهبي وقال ،)١٨(رواه الحارث بن عمير وهو ضعيفٌ: حديثنا
                                                 

  .٣/٦٤ الوافي بالوفيات) ١(
  .٢٥/٢١٣تهذيب الكمال ) ٢(
  .٧/١٥٦ تهذيب التهذيب) ٣(
  .٢٥/٢١٣تهذيب الكمال ) ٤(
  .٢/١٧١الكاشف ) ٥(
  .٧/٣٥٨لسان الميزان ) ٦(
)٩/١١٦) ٧.  
  .٢/٥١٦تقريب التهذيب ) ٨(
  .٣/٨٣الجرح والتعديل ) ٩(
  .٢٣٥ ة، صفحسؤاالت أبي داود) ١٠(
  .٥/٢٧٠تهذيب الكمال ) ١١(
  .٢٤ ، صفحةسؤاالت البرقاني) ١٢(
  .١/٢٧٨معرفة الثقات ) ١٣(
  .٥/٢٧٠تهذيب الكمال ) ١٤(
  .١/٢٢٣المجروحين ) ١٥(
  .١/٣٠٤الكاشف ) ١٦(
  .٢/١٣٢ الموضوعات البن الجوزي) ١٧(
  .١/٢٤ تفسير البغوي) ١٨(
  .٢/١٧٦ميزان االعتدال ) ١٩(



 ١٢١

  .)١(فَلَعلَّه تغير في اآلخر، وابن حبان، وفي أحاديثه مناكير ضعفَه بسببها األزدي، وثَّقَه الجمهور: حجر
  .)٢(واهللا أعلم، لعله تبين لكل هؤالء ما لم يتبين لمن وثقه: قال شعيب األرناؤوط وبشار معروف

 الفـتح  وأبـو ، وأبـو حـاتم  ، وكذلك ابن معين ،  دنَها أحم  لو كان ثمة في أحاديثه مناكير لَبي       :قلت
وقـد  ،  أما ابن حبان والحاكم متأخران عن زمن الحـارث        ،  وثالثتهم أقوياء النفس في الجرح    ،  األزدي

  .)٣(استشهد به البخاري
  . ال بأس به:قلت

، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه              : هو،  جعفر بن محمد  
  ).١٤٨ (اهللا الملقب بالصادقأبو عبد 

وابـن   ،)٧(ال يسأل عـن مثلـه     :  وأبو حاتم وقال    ،)٦(مأمون: وزاد) ٥(وابن معين  ،)٤(وثَّقَه الشافعي 
وقد اعتَبرتُ حديثه من الثقات عنه فرأيت أحاديثه مستقيمةً ليس فيها شـيء             : وقال ابن حبان   ،)٨(عدي

وال من  ،  وال من حديث أبيه   ،  ولده عنه أشياء ليست من حديثه     ورأيت في رواية    ،  يخالف حديث األثبات  
وإنما مرض القول فيه من مرض من أئمتنـا         ،  ومن المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره        ،  حديث جده 

  .)٩(لما رأوا في حديثه من رواية أوالده
اه عمـا   سـألن : فقـال ؟  مالك لم تسمع من جعفر بن محمد وقد أدركته        : بي بكر بن عياش   وقيل أل 

  .)١٠(ا عن آبائنااهينَو رال ولكنها روايةٌ: قال؟  سمعتهأشيئاً، يتحدث به من األحاديث
وكان ال يروي عـن جعفـر حتـى       ،  وكان مالك ال يروي عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس          

  .)١١( ثم يجعله بعدهالرفعاءيضمه إلى آخَر من أولئك 
  .)١٢(وما كان كذوباًُ، ومجالد أحب إلي منه،  منه شيءفي نفسي: وسئل يحيى القطان عنه فقال

                                                 

  .١/٩٩تقريب التهذيب ) ١(
  .١/٢٣٨حرير تقريب التهذيب ت) ٢(
  .من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة: العمرة، باب:  كتاب١٨٠٢: برقم، ٣٧٦، صفحة صحيح البخاري) ٣(
  .٢/٤٨٧ الجرح والتعديل) ٤(
  .٨٤ ، صفحةرواية الدارميو، ١/١٥٧تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ٥(
  .١/١٥٧تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ٦(
  .٢/٤٨٢ والتعديل الجرح) ٧(
  .٢/١٣١الكامل في الضعفاء ) ٨(
  .٦/١٣١الثقات : انظر) ٩(
  .٢/١٣١الكامل في الضعفاء ) ١٠(
  .١٣٢، ٢/١٣١المصدر نفسه ) ١١(
  .١٣٣، ٢/١٣٢ المصدر السابق: انظر) ١٢(



 ١٢٢

  .)١(صدوقٌ فقيه إمام: وقال ابن حجر
 يبدو أن كالم اإلمام مالك وأبي بكر بن عياش أقرب للصواب ألنهما أدركاه وخبراه مع كونه :قلت

  .ثقةً
  :التخريج

 محمد بن األزهـر عـن       ثالثتهم من طريق   ،)٤(وابن الجوزي  ،)٣(وابن حبان  ،)٢(أخرجه ابن السني  
  .الحارث بن عمير به مثله

  .)٥(والذي يظهر لي أن العلة فيه ممن دون الحارث: وقال ابن حجر
  .)٧(وكذا األلباني ،)٦(عمير بن الحارث به تفرد موضوع حديث  هذا:وقال ابن الجوزي

ال إسناده  رج:  سئل الحافظ أبو الفضل العراقي عن هذا الحديث فأجاب بما نصه           :)٨(قال السيوطي 
، وليس فيه محل نظٍر إال محمد بـن زنبـور المكـي           ،  وتكلم في بعضهم المتأخرون   ،  وثَّقَهم المتقدمون 

أي -وذكره  : ثم نقل قول ابن حجر في أماليه      ،  وذكر أقوال النُّقَّاِد فيهما   ،  والحارث بن عمير نزيل مكة    
إال ، فال يسأل عن حالهم لجاللـتهم وأما من فوقه ، ابن حبان في الضعفاء وأفرط في توهينه      - الحارث

ألن الضمير في جده إن عاد على جعفر اقتضى أن يكون من رواية الباقر عن ؛ أن في إسنادهم انقطاعاً
وفي سماع كل منهما ، وإن عاد على محمد اقتضى أن يكون من رواية زين العابدين عن علي    ،  الحسين
  .خالفٌ

  :الحكم
ومن ضعف الحديث   ،  لم أقف له على ترجمة    :  بن محمد الحنفي   في هذا اإلسناد أبو القاسم عبد اهللا      

والحارث كما  ،  والعلة فيمن دون الحارث   : وقال ابن حجر  ،  أو جعله موضوعاً فألجل الحارث بن عمير      
  .فيكون الحديث ال بأس به، أسلفت ال بأس به

                                                 

  .١/٩١تقريب التهذيب ) ١(
  .١٢٥:  برقم١/٢٣٨عمل اليوم والليلة البن السني ) ٢(
  .١/٢٢٣المجروحين ) ٣(
  .١/٢٤٥الموضوعات ) ٤(
  .٢/١٢٣تهذيب التهذيب) ٥(
  .١/٢٤٥الموضوعات ) ٦(
  .٦٩٨:  برقم٢/١٣٨السلسلة الضعيفة ) ٧(
  .١/٢٠٩الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة ) ٨(



 ١٢٣
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 الْحـسنِ  َأبـو  َأخْبرنَـا ،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٢٢

 َأخْبرنَـا ،  هارون بن يِزيد َأخْبرنَا ،)١(عمار بن ُلهس َأخْبرنَا،  عمٍرو بن محمد بكٍْر َأبو َأخْبرنَا،  لَماِتيالْكَ
شَِريك  ،نٍث علَي  ،نِد عبِن عمحِن الراِبٍط بس  ،نةَ ِبيَأ عامُأم  ،َأن قَاَل،  � النَِّبي " :نم لَم هِبسةٌ تَحاجح 
  .)٢("نَصراِنيا شَاء وِإن، يهوِديا اءشَ ِإن فَلْيمتْ، يحج ولَم، جاِئر سلْطَان َأو، حاِبس مرض َأو، ظَاِهرةٌ

  :رجال السند
 ثقـة عيـب عليـه روايتـه         :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :أبو سعيد الشريحي  

لـم  : ووأبو بكر محمد بن عمـر     ،)٤( وهو ثقة  :يزيد بن هارون  وكذلك   ،)٣(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة 
  .أعرفه

الكاتـب  ،  محمد بن سفيان بن محمد بن محمود األديـب النيـسابوري          : هو ،أبو الحسن الكلماتي  
  ).٣٥٠قبل () ٥(الكَلَماتي

  .)٦(األديب الكاتب. قال السمعاني
  ).٢٦٧() ٧(سهل بن عمار بن عبد اهللا العتكي النيسابوري: هو، سهل بن عمار

؟ لم لم تكتب عن سهل    : ح بن هانئ  قلت لمحمد بن صال   : وقال ،)٩(وكَذَّبه الحاكم  ،)٨(ضعفَه ابن مندة  
- وعـن إبـراهيم الـسعدي        .)١١(مخْتَلَفٌ في عدالتـه   : وقال ،)١٠(كانوا يمنعون من السماع منه    : قال

: وقال ابـن حجـر     ،)١٣(كذب على نافع  : وقال أبو إسحاق الفقيه    ،)١٢(أنه اُتُِّهم في عدالته    - الجوزجاني

                                                 

  .ترجمته الحقاً: سهيل بن عمارة، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
)٢/٧٤) ٢.  
  .١٤حديث رقم ) ٣(
  .٢ رقم حديث) ٤(
  .٥/٨٩األنساب ) ٥(
  .٥/٨٩المصدر نفسه ) ٦(
  .٣/١٢١لسان الميزان ) ٧(
  .٣/١٢١ المصدر نفسه) ٨(
  .٢/٢٩الضعفاء والمكتروكين البن الجوزي ) ٩(
  .١٣/٣٢سير أعالم النبالء ) ١٠(
  .١٣/٣٢ المصدر نفسه) ١١(
  .١٣/٣٢المصدر نفسه ) ١٢(
  .٣/١٢١لسان الميزان ) ١٣(



 ١٢٤

٢(وذكره ابن حبان في ثقاته ،)١(متهم(.  
  . ضعيفٌ متهم بالكذب هو:قلت
 أبـو عبـد اهللا الكـوفي القاضـي        ،   النخعي أوس بن الحارثشريك بن عبد اهللا بن      : هو،  شريك

)٣()١٧٨(.  
صـدوقٌ ثقـةٌ إال إذا      : وعن معاوية بن صالح عنه     ،)٤(إال أنه ال يتقن فيغلط    : وثَّقَه ابن معين وقال   

صـحيح  : ويعقـوب وقـال   ،)٦(على األعمشيخطئ : وأبو داود وزاد بقوله    ،)٥(خولف فغيره أحب إلينا   
كان عـاقالً صـدوقاً     : وقال أحمد  ،)٨(حسن الحديث : وقال،  والعجلي ،)٧(الكتاب رديء الحفظ مضطربه   

ولمـا ولـي القـضاء      ،  صدوقٌ: وقال أبو علي صالح بن محمد      ،)٩(محدثَاً قديم السماع من أبي إسحاق     
 ،)١١(ليس بـه بـأس    : وقال النسائي  ،)١٠(يث الذي يحتَج به   وقَلَّ ما يحتَاج إليه في الحد     ،  اضطرب حفظه 

فـسماع  ، تغير عليه حفظـه ، يكان في آخر أمره يخطئ فيما يرو      : وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات    
وسماع ،  -  راوينا -ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون         - الذين سمعوا منه بواسط    - المتقدمين عنه 

كان من الفقهاء والمذكورين من العلماء : وقال في المشاهير ،)١٢( أوهام كثيرةالمتأخرين عنه بالكوفة فيه
  .)١٣(وكان يِهم في األحايين إذا حدثَ من غير كتابه، الذين واظبوا على العلم ووقفوا أنفسهم عليه

وقـال   ،)١٦(صاحب وهمٍ : وقال أبو زرعة   ،)١٥(وال يقوم مقام الحجة    ،)١٤(له أغاليط : وقال أبو حاتم  
  .)١٧(ليس بالقوي فيما ينفرد به: لدارقطنيا

                                                 

  .٣/١٢١المصدر نفسه ) ١(
)٨/٢٩٤) ٢.  
  .٦/٤٤٤الثقات البن حبان ) ٣(
  .٤/٨الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(
  .٤/٨المصدر نفسه ) ٥(
  .٩/٢٨٤تاريخ بغداد ) ٦(
  .٩/٢٨٤المصدر نفسه ) ٧(
  .١/٤٥٣معرفة الثقات ) ٨(
  .٣/٣٧٢ميزان االعتدال ) ٩(
  .٩/٢٨٥تاريخ بغداد ) ١٠(
  .٢/٣٨١المغني في الضعفاء ) ١١(
)٦/٤٤٤) ١٢.  
  .١٧٠ ، صفحةمشاهير علماء األمصار) ١٣(
  .٢/٣٩الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ١٤(
  .٢/٣٨١المغني في الضعفاء ) ١٥(
  .٢/٣٩ الضعفاء والمتروكين البن الجوزي) ١٦(
  .٢/٣٩نفسه المصدر ) ١٧(



 ١٢٥

وقـال   ،)١(وضـعفَه جـداً   ،  وقد حمَل عنه قـديماً    ،  وكان يحيى القطان ال يرضاه وال يحدثُ عنه       
ورد عليـه    ،)٣(سيء الحفظ مضطرب الحديث مائلٌ    : وقال الجوزجاني  ،)٢(كثير الغلط والوهم  : الترمذي

ليس هو في اإلتقان كحماد بن      ،  ن الحديث إماماً فقيهاً ومحدثَاً مكثراً     كان شريك حس  : قلت: الذهبي قائالً 
  .)٥(وعن المديني أنه كان عسراً في الحديث ،)٤(وخَرج له مسلم متابعةً، وقد استشهد به البخاري، زيد

رأيت تخليطاً في أصـول     : ما زال مختلطاً فقال   : ويبدو أن القطان هو الذي روى عنه قديماً وقال        
وقد صرح هو نفـسه      ،)٦(ما زال مختلطاً  : قال،  زعموا أن شريكاً خلط   : ورداً على سؤاٍل مفاده   ،  ريكش

وما أدري كيـف    ،   قد ِاخْتَلَطَتْ علَي أحاديثي    :- بعد أن طلب منه أن يحدثَه ُ       - باختالطه فقال للوزير  
والغالـب علـى    ،  بعض ذلك فيه إنكار   له حديثٌ كثير من المقطوع والمسند و      : وقال ابن عدي   ،)٧(هي

وليس يتعمـد   ،  والذي يقع فيه النكرة من حديثه إنما أتي فيه من سوء حفظه           ،  حديثه الصحة واالستواء  
  .)٨(شيئاً من ذلك فينسب بسببه إلى الضعف

: وكذا الذهبي قال   ،)٩(صدوقٌ يخطئ كثيراً وتغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة        : وقال ابن حجر  
  .)١١(صادقٌ أحد األئمة ،)١٠(صدوقٌ
  .وتَميز اختالطه لما ولي القضاء بالكوفة، إذا خُولف شَذَّ حديثه،  هو نفسه ليس بالمتين:قلت
  ).١٤٠بعد  (بن زنَيم -  أيمن وقيل أنس-الليث بن أبي سليم : هو، ليث

وقال ،  لحديثجائز ا : وقال العجلي  ،)١٢(صدوقٌ ليس بحجة  : وزاد بقوله ،  انفرد بتوثيقه ابن شاهين   
أنكروا عليه الجمع بين عطاء : ثم قال، صاحب سنٍَّة يخَرج حديثه: وقال الدارقطني ،)١٣(ال بأس به: مرةً

  .)١٤(وطاووس ومجاهد حسب
                                                 

  .٢٨٤، ٩/٢٨٣تاريخ بغداد : انظر) ١(
  .٦٩صفحة، )الكبير(علل الترمذي ) ٢(
  .٩٢زجاني، صفحة أحوال الرجال للجو) ٣(
  .١/٢٣٢تذكرة الحفاظ ) ٤(
  .٩/٢٨٤تاريخ بغداد ) ٥(
  .٢/٢٧٠ميزان االعتدال ) ٦(
  .٩/٢٨٥الجرح والتعديل ) ٧(
  .٤/٨الكامل في ضعفاء الرجال ) ٨(
  .١/٢٤٣ تقريب التهذيب) ٩(
  .٢/٣٨١المغني في الضعفاء ) ١٠(
  .٣/٣٧٢ميزان االعتدال ) ١١(
  .١٩٦ ، صفحةتاريخ أسماء الثقات) ١٢(
  .٢/٢٣١معرفة الثقات ) ١٣(
  .٥٨ ، صفحةسؤاالت البرقاني) ١٤(



 ١٢٦

وإنما تكلم فيه أهل العلم بهذا  ،  كان أحد العباِد إال أنه أصابه اختالطٌ فاضطرب حديثه        : وقال البزار 
وعامـة شـيوخه ال     ،  ليس به بأس  : فقال،  عن ليث ،  وسأل أبو داود يحيى    ،)١(هفال نعلم أحداً ترك حديث    

جئت بين ثقلين ليث بن أبي سليم وعبد الكريم بـن  : وقال أيوب السختياني ما يشِْعر بتوثيقه     ،)٢(يعرفون
 ليـث   كان :عياض بن فضيلوبنحوه قال    ،)٤(كان ليث من أوعية العلم    : وقال عبد الوارث   ،)٣(أبي أمية 

  .)٥(بالمناسك الكوفة أهل علمأ
وقد روى عنه   ،  وليث بن أبي سليم له من الحديث أحاديث صالحة غير ما ذكرت           : وقال ابن عدي  

  .)٦(وغيرهما من ثقات الناس، والثوري، شعبة
وكان يحيى القطان  ،)٨(وكان سفيان بن عيينة ال يحمد حفظ ليث ،)٧( لقد اتقى شعبة حديث ليث:قلت

: وقال الـذهبي   ،)١٠(ليث ليث : وقال وكيع  ،)٩(في حين حدثَ عنه عبد الرحمن بن مهدي       ،  ال يحدثُ عنه  
  .)١٢(صدوقٌ إال أنه يغلط: وقال البخاري ،)١١(فيه ضعفٌ يسير من سوء حفظه

لين الحـديث ال    : وأبو زرعة وقال   ،)١٣(يكْتَب حديثه وهو ضعيف الحديث    : وضعفَه أبو حاتم وقال   
وهو مـضطرب   ،  في حديثه ،  ليث ال يشتغل به   : وقال أيضاً  ،)١٤(د أهل العلم بالحديث   تقوم به الحجة عن   

  .)١٥(الحديث
 الناس  ثَدولكن ح ،  مضطرب الحديث : وقال،  وأحمد ،)١٦(رواه عنه أربعة من تالميذه    ،  وابن معين 

                                                 

  .٢٤/٢٨٦تهذيب الكمال ) ١(
  .١٦٠سؤاالت اآلجري، صفحة ) ٢(
  .٦/٨٨الكامل في الضعفاء ) ٣(
  .٦/٨٨المصدر نفسه ) ٤(
  .١٦٠سؤاالت اآلجري، صفحة ) ٥(
  .٦/٨٨الكامل في الضعفاء ) ٦(
  .٦/٨٩المصدر نفسه ) ٧(
  .٧/١٧٧عديل الجرح والت) ٨(
  .٧/١٧٨، الجرح والتعديل ٤/١٦، ضعفاء العقيلي ٦/٨٧الكامل في الضعفاء ) ٩(
  .٧/١٧٧الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٢/١٥١الكاشف ) ١١(
  .٣٩٠صفحة، )الكبير(علل الترمذي ) ١٢(
  .٧/١٧٨الجرح والتعديل ) ١٣(
  .٧/١٧٨المصدر نفسه ) ١٤(
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، المعروف بابن أبـي            ، ألبي   ١/١٦ البن أبي حاتم     علل الحديث : انظر) ١٥(

  . حلب-، دار السالم )١٣٤٣(، الطبعة )٣٢٧(حاتم 
الجـرح والعـديل    : ، وانظـر  ٦/٨٧البن عدي   الكامل  : وانظر،  ١٩٧،  ١٥٨، صفحة    الدارمي  ابن معين رواية   تاريخ) ١٦(
٧/١٧٨.  



 ١٢٧

لحاً عابـداً   كان رجالً صا  : وقال،  وابن سعد  ،)٤(والنسائي ،)٣(ليس هو بذاك   ،)٢(وال يفرح بحديثه   ،)١(عنه
: وقال عثمان بن أبي شـيبة      ،)٦(ليس بالمتين عندهم  : وقال أبو أحمد الحاكم    ،)٥(وكان ضعيفاً في الحديث   

حسنهم استقامة فـي    أكان يزيد   : فقال،   زياد يبأويزيد بن   ،  وعطاء بن السائب  ،   عن ليث  سألت جريراً 
وقال ابـن    ،)٨(أنه كان قد اختلط   : وعن عيسى بن يونس    ،)٧(كثرهم تخليطاً أالحديث ثم عطاء وكان ليث      

  .)٩(ولم يتميز حديثه فَتُِرك، صدوقٌ اختلط جداً: حجر
  .مع مراعاة اختالطه، ضعفَه مقارب :قلت

  ):١١٨ (عبد الرحمن بن سابط بن عبد اهللا بن سابط: هو، عبد الرحمن بن سابط
، والـذهبي  ،)١٣(والعجلـي  ،)١٢(وأبو زرعة  ،)١١(وابن معين  ،)١٠(كثير الحديث : وثَّقَه ابن سعد وقال   

  ،)١٤(ذو مراسيل: وقال

، وأورده العالئي في جامعـه     ،)١٦(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١٥(كثير اإلرسال : وابن حجر وقال  
  .)١٧(وجماعة من الصحابة كثيراً، ومعاذ، وعمر،  وأبي بكر�أرسل عن النبي : وقال

في حـين أثبـت      ،)١٨(ضي اهللا عنهما  وجابر ر  -  راوينا -ونفى ابن معين سماعه من أبي أمامة        
  .)١٩(المزي سماعه من أبي أمامة صدي بن عجالن رضي اهللا عنه

                                                 

  .٢/٣٧٩العلل ومعرفة الرجال ) ١(
  .٢٩٣صفحة ، )الكبير(علل الترمذي ) ٢(
  .٧٠ ، صفحةعلل الحديث ومعرفة الرجال) ٣(
  .٩٠، صفحة الضعفاء والمتروكين للنسائي) ٤(
  .٦/٣٤٩الطبقات الكبرى ) ٥(
  .٢٤/٢٨٦تهذيب الكمال ) ٦(
  .٧/١٧٨الجرح والتعديل ) ٧(
  .٧/١٧٨ المصدر نفسه) ٨(
  .٢/٤٩٧ تقريب التهذيب) ٩(
  .٥/٤٧٢الطبقات الكبرى ) ١٠(
  .٥/٢٤٠لجرح والتعديل ا) ١١(
  .٥/٢٤٠المصدر نفسه ) ١٢(
  .٢/٧٧معرفة الثقات ) ١٣(
  .١/٦٢٨الكاشف ) ١٤(
  .١/٣٣٦تقريب التهذيب ) ١٥(
)٥/٩٢) ١٦.  
  .٢٢٢ ، صفحةجامع التحصيل) ١٧(
  .١/٣٢٥ الدوري  ابن معين روايةتاريخ) ١٨(
  .١٧/١٢٣تهذيب الكمال ) ١٩(



 ١٢٨

  .لم يسمع من بعض الصحابة،  هو ثقةٌ مرِسٌل:قلت
  :التخريج

وضعفَه حسين أسد ألجل  ،)١(به مثله ،  عن ليث ،  عن شريك ،  عن يزيد بن هارون   ،  أخرجه الدارمي 
  .الليث

عن ابن جـريج بـه      ،  ج عند العدني حيث أخرجه من طريق هشام بن سليمان         وتابع ليثاً ابن جري   
، محله الصدق: وقال عنه أبو حاتم، مقبوٌل: وهشام قال عنه ابن حجر، "أو ميتةً جاهليةً  : "وزاد ،)٢(نحوه

  .ما أرى به بأساً
وثَّقَه ومحمد بن أسلم    ،  به مثله ،  عن يزيد ،  من طريق محمد بن أسلم الطوسي     ) ٣(وأخرجه أبو نعيم  

  .والذهبي في العبر، ابن حبان
وقد تابع سهالً محمد بن أسلم الطوسي  ،)٤(به نحوه، عن يزيد، من طريق سهل بن عمار، والبيهقي
  .عند أبي نعيم

وهـذه  : وقـال  ،)٥(به نحوه ،  عن ليث ،  عن سفيان ،  وأخرجه ابن عدي من طريق نصر بن مزاحم       
  .األحاديث لنصر عامتها غير محفوظ

  .)٦(به نحوه، عن شريك، من طريق شاذان، بيهقيوكذا ال
  :ويشهد له

: بلفـظ ،  من حديث علي بن أبي طالب      ،)١٠(والبيهقي ،)٩(والبزار ،)٨(والعقيلي ،)٧(ما رواه الترمذي  
دون أن يـذكروا    " ولم يحج بيت اهللا فال يضره أن يموت يهودياً أو نـصرانياً           ،  وراحلةً،  من ملك زاداً  "

  .الزيادة
  .من حديث عمر ،)١٢(وابن عساكر ،)١١(لكائيوما رواه الال

                                                 

  .١٧٨٥ مات ولم يحج رقم من: المناسك، باب: ، كتاب٢/٤٥سنن الدارمي ) ١(
  .المجاهدة على ترك الحج: باب، ٣٧: رقمب، ١٠٢ ، صفحةاإليمان للعدني) ٢(
  .٩/٢٥١حلية األولياء ) ٣(
  .٣٩٧٩: رقم، ب٣/٤٣٠شعب اإليمان ) ٤(
  .٧/٣٧الكامل في الضعفاء ) ٥(
  .٨٤٤٣: رقم، ب٤/٣٣٤السنن الكبرى ) ٦(
  .ما جاء في التغليظ في ترك الحج: بابالحج، :  كتاب٨١٢: رقم، ب١٩٩، صفحة سنن الترمذي) ٧(
  .٤/٣٤٨الضعفاء الكبير للعقيلي ) ٨(
  .٨٦١:  برقم٣/٨٧مسند البزار ) ٩(
  .٣٨١٨: رقمب ٩/٥شعب اإليمان ) ١٠(
  .٤/٨٤٢ اعتقاد أهل السنة) ١١(
  .٣٣/٢٦٤اريخ دمشق ت) ١٢(



 ١٢٩

 يحج لم شيئا بلغ مال من جدة له رجل يوجد فال،  األمصار إلى أبعث أن هممت قد"،  لفظ الاللكائي 
 علـى  قاتلتهم كما لقاتلتهم الحج تركوا لو هللاو،  مسلمين أولئك ما واهللا قال ثم،  الجزية عليه وضعت إال

  ".ليمت يهودياً أو نصرانياً من مات ولم يحج ":ولفظ ابن عساكر، "والزكاة الصالة
  .علم أن لهذا الحديث أصالً: بعد أن ساق المتابعات والشواهد) ١(قال ابن حجر

  :الحكم
  .والحديث حسن بطرقه وشواهده، ألجل اتهام سهل بن عمارالعتكي؛ هذا إسناد ضعيفٌ جداً

                                                 

  .٢/٢٢٢ التلخيص الحبير) ١(



 ١٣٠
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 َأبـو  َأخْبرنَا،  الْهاِشِمي ِإسحاقَ َأبو َأخْبرنَا،  أحمد بن زاِهر أنا،  السرخِْسي الْحسِن َأبو َأخْبرنَا )٢٣
 رسـولَ  َأن،  عنْه اللَّه رِضي هريرةَ َأِبي عن،  َأِبيِه عن،  صاِلٍح َأِبي بِن سهيِل نع،  ماِلٍك عن،  مصعٍب

 وَأن،  شَـيًئا  ِبـهِ  تُـشِْركُوا  الو تَعبـدوه  َأن لَكُم يرضى،  ثَالثًا لَكُم يرضى تَعالَى اللَّه ِإن: "قَاَل،  � اللَِّه
 وِإضاعةَ،  وقَاَل ِقيَل: ثَالثًا لَكُم ويسخَطُ،  َأمركُم اللَّه ولَّى من تُنَاِصحوا وَأن،  جِميعا اللَِّه ِبحبِل تَعتَِصموا

  .)١("السَؤاِل وكَثْرةَ، الْماِل
  :رجال السند

: السمان الزيات المدني والد سـهيل      - أبو صالح -وذكوان   ،)٢(وا مض :الرواة حتى اإلمام مالك   
  .ثقة

  ).١٤٠ (أبو يزيد المدني، سهيل بن ذكوان السمان الزيات: هو، سهيل بن أبي صالح
 ،)٦(والعجلـي  ،)٥(صويلح وفيه لين  : وقال مرة ) ٤(وابن معين  ،)٣(كثير الحديث : وثقه ابن سعد وقال   

وغيـره  : والذهبي وقال  ،)٧(من يأخذ عنه  ع في غلط حديثه     يؤتى وإنما   نالمتقينيمن  : وابن شاهين وقال  
، وأبـي اليمـان   ،  سهيل خير من فليح بن سـليمان      : وقال ،)٩(ليس به بأس  : وقال النسائي  ،)٨(أقوى منه 

مـا   ،)١١(ليس به بأس  : وقال أحمد  ،)١٠(وعمرو بن أبي عمرو   ،  وحبيب المعلم ،  وإسماعيل بن أبي أويس   
  .)١٢(أصلح حديثه

 كـان   :- وقد روى عنه  -وقال سفيان    ،)١٣(سهيل أحب إلي من محمد بن عمرو بن علقمة        : الوق
                                                 

)٢/٧٩) ١.  
الحسن السرخسي من أهل العلم والخير، وزاهر بن أحمد محدث فقيه شيخ عصره بخراسان،              ، أبو   ١١حديث رقم   : انظر) ٢(

  .وأبو إسحاق الهاشمي ال بأس به، وأبو مصعب ومالك ثقتان
  .٣/٥٥٠ تهذيب التهذيب) ٣(
  .٣/١٨٢رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ٤(
  .٢/٣٣٨ضعفاء العقيلي ) ٥(
  .١/٤٤٠معرفة الثقات ) ٦(
  .١٠٨ ، صفحةماء الثقاتتاريخ أس) ٧(
  .٣/٣٣٩ميزان االعتدال ) ٨(
  .١٢/٢٢٧تهذيب الكمال ) ٩(
  .١٧٢ ، صفحةسؤاالت الحاكم: انظر) ١٠(
  .٦٢ ، صفحةعلل الحديث ومعرفة الرجال) ١١(
  .٤/٢٤٦الجرح والتعديل ) ١٢(
  .٢/٥٠٠العلل ومعرفة الرجال ) ١٣(



 ١٣١

وقد أكثر مسلم الروايـة عنـه فـي         ،  سهيل أحد أركان الحديث   : وقال الحاكم  ،)١(سهيل ثبتاً في الحديث   
، ومالـك ،  وشـعبة ،  روى عنه األئمة مثل الثـوري     : وقال ابن عدي   ،)٢(األصول والشواهد وهي أكثر   

وسـهيل عنـدي    ،  وهذا يدل على ثقة الرجل    ،  عن أبيه ،  وحدث سهيل عن جماعة   ،  م من األئمة  وغيره
  .)٣(مقبول األخبار ثبت ال بأس به

وهما ال يرويان إال عـن      ،  ومالك،  رواياته عن األئمة كسفيان   :  ووجه التوثيق عند ابن عدي     :قلت
ى هو عن أبيه وبين ما رواه عن        ففي تمييزه بين ما رو    ،  وعن أبيه عن جماعة   ،  وروايته عن أبيه  ،  ثقة

ووثقه ابن حجر في روايتـه      ،  أي أنه لم يكن مختلطاً     ،)٤(جماعة عن أبيه ما يبين أنه ميز بين األمرين        
حديثـه لـيس    : وضعفه ابن معين وقال    ،)٦(كان يخطئ : وذكره ابن حبان في الثقات وقال      ،)٥(عن أبيه 

: وقال أبو حاتم  ،)٩(وهو ضعيف ،  حديث يتقون حديثه  لم يزل أهل ال    ،)٨(ليس بالقوي في الحديث    ،)٧(بحجة
  .)١٠(يكتب حديثه وال يحتج به

 ،)١١(فنسي كثيراً مـن الحـديث  ، فقد مات أخوه فوجد عليه    ،  أما اختالطه فقد كان على إثر صدمة      

  .)١٢(وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق تغير حفظه بأخرة
وقـد  ،  والقطان،  والثوري،  كمالك،  تروى عنه األئمة الذين ال يروون إال عن ثقا        ،   هو ثقة  :قلت

وننظر إلى الشيخ إن ، إنما كنت أتتبع آثار مالك بن أنس: وابن معين نفسه قال، خبروه أكثر من غيرهم
 أما اختالطه فال أدري كيف عرف ابن حجر أنه اختلط بأخرة دون .)١٣(كان مالك كتب عنه وإال تركناه    
  .واهللا أعلم، وذلك حال المصيبة، ختالطه عارضاًوقد يكون ا، أن أجد نصاً من النقاد على ذلك

                                                 

  .٣/٤٤٨الكامل في ضعفاء الرجال ) ١(
  .٣/٥٥١ تهذيبتهذيب ال: انظر) ٢(
  .٣/٤٤٩الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
  .٣/٣٣٩ميزان االعتدال : انظر) ٤(
  .٧/٢٤٠لسان الميزان ) ٥(
)٦/٤١٨) ٦.  
  .٤/٢٤٦الجرح والتعديل ) ٧(
  .٣/٤٤٧الكامل في ضعفاء الرجال ) ٨(
روف بابن أبي خيثمـة     ، ألحمد بن زهير بن حرب، المع      ٥٢٣: برقم،  ٤٢٦ ، صفحة التاريخ الكبير البن أبي خيثمة    ) ٩(
  . الكويت-، غراس )١٤٢٥(عادل سعد، وأيمن شعبان، الطبعة األولى : ، تحقيق)٢٧٩(
  .٤/٢٤٦الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٣/٣٣٩ميزان االعتدال : انظر) ١١(
  .١/٢٣٤تقريب التهذيب ) ١٢(
  .٤٢٧ ، صفحةالتاريخ الكبير البن أبي خيثمة) ١٣(



 ١٣٢

  :التخريج
جميعهم مـن   ،  وغيرهم ،)٤(وابن حبان ،  وصححه األلباني  ،)٣(والبخاري ،)٢(وأحمد ،)١(أخرجه مالك 

  .وذكروا الحديث، طريق سهيل بن أبي صالح
  ".ركموأن تناصحوا من ولى اهللا أم: "لكن من دون الزيادة، من الطريق نفسه) ٥(وأخرجه مسلم

  :ويشهد للزيادة أيضاً
  ".وعامتهم، وألئمة المسلمين، ولكتابه، هللا: قال؟ يا رسول اهللا لمن: قالوا، الدين النصيحة: "حديث

 ،)٦(وأخرجـه مـسلم   ،  وعبد اهللا بن عبـاس    ،  وعبد اهللا بن عمر   ،  وأبو هريرة ،  رواه تميم الداري  

 الحديث كله على تميم ولم يصح عـن أحـد           فمدار هذا : قال البخاري . وغيرهم ،)٨(والدارمي ،)٧(وأحمد
  .)٩(غير تميم
  :الحكم

  .والحديث صحيح لغيره، هذا إسناد ال بأس به

                                                 

، كتاب الكالم، باب ما جاء في إضاعة المـال، وذي           ١٨١٦: ، برقم ٥٧٨فحة  ، ص رواية يحيى الليثي  : موطأ مالك ) ١(
  .الوجهين

  .٨٧٨٥: برقم، ٢/٣٦٧مسند أحمد ) ٢(
محمـد ناصـر الـدين      : ، تحقيـق  )٢٥٦(، لمحمد بن إسماعيل البخاري      ٤٤٢: برقم،  ١٥٢ ، صفحة األدب المفرد ) ٣(

  . السعودية-، دار الصديق )١٤٢١(األلباني، الطبعة الثانية 
  .٣٣٨٨: برقم، ٨/١٨٢صحيح ابن حبان ) ٤(
  .النهي عن كثرة المسائل: ضية، بابقاأل: كتاب، ١٧١٥: برقم، ٩١٢ ، صفحةصحيح مسلم) ٥(
  .بيان أن الدين النصيحة: اإليمان، باب:  كتاب٥٥: برقم، ٥٣ المصدر نفسه، صفحة) ٦(
  .٣٢٨١:  برقم١/٣٥١، و٧٩٤١: برقم، ٢/٢٩٧مسند أحمد ) ٧(
  .٢٧٥٤: برقم، ٢/٤٠٢الدارمي سنن ) ٨(
: ، تحقيـق  )٢٥٦(، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي            ٢/٣٦) األوسط(التاريخ الصغير   ) ٩(

  . حلب-، دار الوعي)١٣٩٧(محمود زايد، الطبعة األولى 



 ١٣٣
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 نُعـيمٍ  َأبو خْبرنَاَأ،  الْمخْلَِدي محمٍد َأبو أنا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٢٤

دبِلِك عالْم نِد بمحِن مب ِدينَا،  عرد َأخْبمَأح بى نالتِّ ِعيسنَا،  ِنيِسيرَأخْب رمع نةَ  َأِبي بـلَمنَـا ،  سرَأخْب 
، الْمسيِب بِن سِعيِد عن،  الزهِري عِن،  عِقيٍل ِنب اللَِّه عبِد عن،  محمٍد بِن زهيِر عن،  اللَِّه ِدعب بن صدقَةُ

نع رمِنا عالْخَطَّاِب ب ِضير اللَّه نْهع  ،نوِل عسقَاَل،  � اللَِّه ر" :نَّةَ ِإنتْ الْجمرلَى حاِء عاَألنِْبي  كُلِِّهـم 
  .)١("ُأمِتي تَدخُلُها حتَّى كُلِِّهم اُألمِم علَى وحرمتْ، َأدخُلُها حتَّى

  :رجال السند
سـعيد بـن   وكذلك  ،)٢( سبقا:وأبو إسحاق الثعلبـي ،  لم أقف على ترجمة له:أبو سعيد الشريحي 

ومحمد بن مـسلم بـن       ،)٣(ومراسيله أصح المراسيل ولها حكم المسند     ،  ثقةٌ ثبتٌ يرسل   وهو   :المسيب
  .)٤( إمام حافظ ثقة مشهور بالتدليس:شهاب الزهري

أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن مخلـد بـن شـيبان                : هو،  أبو محمد المخلدي  
  .)٦()٣٨٩() ٥(النيسابوري المخلدي الشيباني

وكذا قال الصفدي  ،)٩(شيخ العدالة ،)٨(محدث نيسابور: وقال الذهبي ،)٧(عاني وزاد صدوقوثقه السم
  .)١١(شيخ عصره بخراسان: وقال الحاكم، )١٠(العدل: وزاد

                                                 

)٢/٩١) ١.  
 .١٤حديث رقم : انظر) ٢(
  .٨حديث رقم : انظر) ٣(
كان القطان ال يرى إرسـال الزهـري شـيئا،    و. بل األئمة قوله عن   قَ: قال العالئي ،  ١٠٩ حة، صف جامع التحصيل ) ٤(

، وقال الـشافعي    )٧/٤٢٣(قوه، تهذيب التهذيب    لهؤالء قوم حفاظ إذا سمعوا الشئ ع      : ويقول،  هو بمنزلة الريح  : ويقول
الثالثة من المدلسين، أي ينبغـي      ، وجعله ابن حجر في الطبقة       ٥٥/٣٦٨تاريخ دمشق   . ليس بشئ : إرسال الزهري عندنا  

، وخلص ابـن    )٧/٤٢٣(تهذيب التهذيب   : ، وانظر ٧٠أن يصرح بالتحديث حتى يقبل حديثه، طبقات المدلسين، صفحة          
 .٢/٥٥٢، تقريب التهذيب إتقانه وجاللته على متفق: حجر إلى أنه

  .٣/٤٨٣األنساب ) ٥(
  .١١/٣٠٣الوافي بالوفيات ) ٦(
 .٣/٤٨٣األنساب ) ٧(
  .٣/١٠٢١تذكرة الحفاظ ) ٨(
 .٣/٤٥العبر في خبر من غبر ) ٩(
 .١١/٣٠٣الوافي بالوفيات ) ١٠(
 .٣/٤٥العبر في خبر من غبر ) ١١(



 ١٣٤

  .)٢()٣٢٣ - ٢٤٢ (أبو نعيم ،)١(اإلسترباذي عبد الملك بن محمد بن عدي بن زيد
وقال الخطيـب    ،)٤(وكذا السمعاني  ،)٣(كان مقدما في الفقه والحديث    : قال حمزة بن يوسف السهمي    

وكان من الحفاظ لشرائع الـدين مـع صـدق          ،  وكثرت الرحلة إليه  ،  كان أحد أئمة المسلمين   : البغدادي
  .)٥(وتورع وضبط وتيقظ

ما رأيت بخراسان بعد أبي بكر بن خزيمة مثله أو أفضل منه            : وقال أبو علي الحافظ النيسابوري    
كان من األئمة في هـذا      : وقال الخليلي  ،)٦(كما نحن نحفظ المسانيد   ،  لوالمراسي،  وكان يحفظ الموقوفات  

مـا  : وقال اإلدريسي ،  كان من أئمة المسلمين   : ونقل قول الحاكم  ،  الحجة الفقيه : وقال الذهبي  ،)٧(الشأن
  .)٨(أعلم نشأ بإستراباذ مثله في حفظه
  .)١٠()نِّيسيالِت() ٩(أحمد بن عيسى بن يزيد الخشاب: هو، أحمد بن عيسى التنيسي

 يروي عـن المجاهيـل األشـياء        :)١٢(وقال ابن حبان   ،)١١(يروي أحاديث بواطيل  : قال ابن عدي  
وكـذا قـال    ،  ال يجوز عندي االحتجاج بمـا انفـرد بـه         ،  وعن المشاهير األشياء المقلوبة   ،  المناكير

  .)١٣(السمعاني
، وكذا قـال مـسلمة     ،)١٥(كذاب يضع الحديث  : وقال ابن طاهر   ،)١٤(ليس بالقوي : وقال الدارقطني 

وخلص ابـن حجـر      ،)١٧(كان مضطرب الحديث  : وقال ابن يونس   ،)١٦(حدث بأحاديث موضوعة  : وزاد
                                                 

 .١/١٣٠األنساب ) ١(
  .٢٧٦ ، صفحةتاريخ جرجان) ٢(
 .٢٧٦، صفحة المصدر نفسه) ٣(
 .١/١٣٠األنساب ) ٤(
 .١٠/٤٢٨تاريخ بغداد ) ٥(
 .١٠/٤٢٨ تاريخ بغداد، و١/١٣٠األنساب ) ٦(
 .٢/٧٩١اإلرشاد ) ٧(
  .٣/٨١٦تذكرة الحفاظ ) ٨(
  .١/١٩١الكامل في الضعفاء ) ٩(
  .١/٤٨٧األنساب ) ١٠(
 .١/١٩١الكامل في الضعفاء ) ١١(
  .١/١٤٦المجروحين ) ١٢(
  .١/٤٨٧األنساب ) ١٣(
لسلمي للـدراقطني  ، ألبي عبد الرحمن محمد بن الحسين موسى األزدي ا      ٥٥سؤاالت أبي عبد الرحمن السلمي، صفحة       ) ١٤(
 . القاهرة-، مكتبة الفاروق )١٤٢٧(محمد األزهري، الطبعة األولى : ، تحقيق)٤١٢(
  .٥٢ ، صفحةالكشف الحثيث) ١٥(
 .١/٢٤٠لسان الميزان ) ١٦(
 .١/٢٤٠المصدر نفسه ) ١٧(



 ١٣٥

  .)١(ليس بالقوي: فقال
  . هو ضعيف:قلت

  .أبو حفص الدمشقي مولى بني هاشم، عمر بن أبي سلمة التنيسي: هو، عمر بن أبي سلمة
وأبـو سـعيد بـن       ،)٢(لثقة عن األوزاعي  فتارة يصرح باسمه وتارة يقول أخبرنا ا      ،  وثقه الشافعي 

 ،)٦(لكن عن زهير عن عائشة    ،  والوليد بن مسلم   ،)٥(والدارقطني ،)٤(وذكره ابن حبان في ثقاته     ،)٣(يونس

وقال أحمد بن صالح المـصري       ،)٧(أحد أئمة أصحاب الحديث   : وقال الوليد بن بكر بن مخلد األندلسي      
كان يقول  ،  وشئ أجازه ،  وشئ عرضه عليه  ،  وزاعيوكان عنده شئ سمعه من األ     ،  كان حسن المذهب  

وابن معين من روايـة      ،)٩(وضعفه الساجي  ،)٨(ويقول في الباقي األوزاعي   ،  فيما سمع حدثنا األوزاعي   
وعمر بن :  قال البخاري.)١١(وقال أبو حاتم يكتب حديثه وال يحتج به  ،)١٠()الكوسج (إسحاق بن منصور  

  .)١٢( مناكير-بن محمد  زهير -وأهل الشام يروون عنه ، سلمة
أما أحاديث أبي حفص  : وقال ،)١٣(كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر       : وكذا قال أحمد وزاد   

وعمر ،   الوليد -صدقة بن عبد اهللا    -  روى عنه  :)١٥(وقال الجنيدي  ،)١٤(التنيسي فتلك بواطيل موضوعة   
 فـي حديثـه     :)١٦(وقال العقيلي  ،وأبي حازم ،  وهشام بن عروة  ،  عن ابن المنكدر  ،  بن أبي سلمة مناكير   

  .صدوق له أوهام: إلى أنه) ١٧(وخلص ابن حجر، وهم
                                                 

 .١/١٩تقريب التهذيب ) ١(
 .٢٢/٥٣تهذيب الكمال ) ٢(
  .٤٦/٦٦تاريخ دمشق ) ٣(
)٨/٤٨٢) ٤.  
  .٨/١٨٦االعتدال ميزان ) ٥(
  .٦/١٥٤تهذيب التهذيب ) ٦(
 .٤٦/٦٧تاريخ دمشق ) ٧(
  .٤٦/٦٧المصدر نفسه ) ٨(
  .٦/١٥٥تهذيب التهذيب ) ٩(
 .٦/٢٣٥الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٦/٢٣٥المصدر نفسه ) ١١(
  .٣٩٥ ، صفحةعلل الترمذي الكبير) ١٢(
 .٣/٤٢٧التاريخ الكبير ) ١٣(
  .٣/٤٢٧ الكبير التاريخ:، وانظر١٩/١٢٣تاريخ دمشق ) ١٤(
 .٣/٢١٨الكامل في الضعفاء ) ١٥(
 .٣/٢٧٢الضعفاء الكبير للعقيلي ) ١٦(
 .١/٤٤٠تقريب التهذيب ) ١٧(



 ١٣٦

  .والشافعي، وأفضلها ما كان عن األوزاعي، وبعضها يتابع عليها،  عامة أحاديثه مناكير:قلت
  ).١٦٦ (أبو معاوية الدمشقي ،)١(صدقَة بن عبد اهللا السمين: هو، صدقة بن عبد اهللا

وأبو ، وقال دحيم ،)٤(ووثقه سعيد بن عبدالعزيز وأقره األوزاعي    ،)٣(كثرونواأل ،)٢(ضعفه الحافظان 
 وأحاديث  :)٦(وقال ابن ابن عدي   ،  واللفظ ألبي حاتم   ،)٥(وأنكر عليه رأي القدر فقط    ،  محله الصدق : حاتم

وهو كما  ،  وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق      ،  صدقة منها ما توبع عليه وأكثره مما ال يتابع عليه         
  .الق

  .)٧()الِخرقي (أبو المنذر الخراساني المروزي، زهير بن محمد التميمي
ومن طريـق العبـاس بـن        ،)٩(ومن رواية الدارمي   ،)٨(وثقه ابن معين من رواية عباس الدوري      

ومن رواية أحمد  ،)١١()غسان بن لمفضلا (وكذا وثقه أبو األحوص ،)١٠(وأبي بكر بن أبي خيثمة، صعب
ومن رواية   ،)١٣(ال بأس به  : والجنيد وزادا ،  وكذا من رواية عبداهللا بن شعيب      ،)١٢(صالح: بن زهير قال  
 مقـارب   :ومـرة  ،)١٦(مستقيم الحـديث  : وقال ،)١٥(وأحمد ،)١٤(وليس بالقوي ،  ال بأس به  : أبي األحوص 

                                                 

 .٤/٣٥٥، األنسابالكلبي ابن :قاله .السمين فقيل، كثير وعدد وعم أخ بين كان ألنه السمين سمى) ١(
  .١/٥٠٢، والكاشف١/٢٥٤تقريب التهذيب ) ٢(
، ٢/٢٠والعلل ومعرفـة الرجـال      ،  ١٣٣ ، صفحة رواية الدارمي : وتاريخ ابن معين  ،  ٤/٢٧٤اري  التاريخ الصغير للبخ  ) ٣(
، ٤/٧٤والكامل في الـضعفاء  ، ٢/٢٠٧وضعفاء العقيلي ، ٢/٥٤، والبن الجوزي ٥٨ ، صفحة الضعفاء والمتروكين للنسائي  و

ألبـي الحـسن    ) ٤١٢(حمن السلمي   ، وسؤاالت أبي عبد الر    ٧٩ ، صفحة ، وسؤاالت السلمي  ١/٣٧٤والمجروحين البن حبان    
 -، الفاروق الحديثـة     )١٤٢٧(أبي عمر محمد بن علي األزهري، الطبعة األولى         : ، تحقيق )٣٨٥(علي بن عمر الدار قطني      

  .٢٠، ١٣/١٣٣، وتهذيب الكمال ٢٤/١٦وتاريخ دمشق القاهرة، 
 .٤/٧٤الكامل في الضعفاء ) ٤(
 .٤/٤٢٩الجرح والتعديل ) ٥(
  .٤/٧٥لضعفاء الكامل في ا) ٦(
خـرق،   إلـى   نسبة :والخَرقي،  )والخرق الثياب بيع(إلى   نسبة: قيرلِخ، وا ١٢٣ ، صفحة خالصة تذهيب تهذيب الكمال   ) ٧(

 .٢/٣٤٩، األنسابمرو من فراسخ ثالثة على قرية وهي
 .٤/٣٥٤رواية عباس الدوري : تاريخ ابن معين) ٨(
  .١١٧ ، صفحةرواية عثمان الدارمي: تاريخ ابن معين) ٩(
 .١٩/١١٩تاريخ دمشق ) ١٠(
 .١٩/١٢١ المصدر نفسه) ١١(
 .٣/٥٨٩الجرح والتعديل ) ١٢(
 .١٩/١٢١تاريخ دمشق ) ١٣(
 .١٩/١٢١المصدر نفسه ) ١٤(
  .١٩/١٢٣المصدر نفسه ) ١٥(
 .٣/٥٨٩الجرح والتعديل ) ١٦(



 ١٣٧

صدوق لـه أغـاليط     : وزاد) ٣()الدارمي (وعثمان بن سعيد الداراني    ،)٢( ليس به بأس   :ومرة ،)١(الحديث
وصالح بن محمد    ،)٤(متفق على تخريج حديثه مع أن بعضهم ضعفه       : ابن رجب الحنبلي وقال   و،  كثيرة

: وقال العجلي ،)٦(وقال يخطئ ويخالف،  وذكره ابن حبان في الثقات  .)٥(وزاد صدوق ،  )جزرة (البغدادي
واألحاديث التـي يرويهـا عـن أهـل الـشام ال            ،  ال بأس به  : وقال أحمد بن صالح    ،)٧(جائز الحديث 

وقـال   ،)١٠(كان حديثه فوائد  : وقال الحسين بن أبي معشر     ،)٩(لم يكن به بأس   : وقال أبو داود   ،)٨(بنيتعج
 ،)١٢(مستقيم الحـديث  : وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني    ) ١١(صدوق كثير الخطأ  : موسى بن هارون  

  .)١٣(صالح ال بأس به: وعن أبي بكر محمد بن أحمد بن يعقوب عن جده يعقوب بن شيبة
عبد الـرحمن   ،  أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة    ،  فالشاميون يروون عن زهير مناكير    : حمدقال أ 

أما أحاديث أبـي حفـص التنيـسي فتلـك بواطيـل            ،  أحاديث مستقيمة صحاح  ،  بن مهدي وأبو عامر   
  .)١٤(موضوعة

 وقال أنا  ،)١٥(وأصح،  رواية أهل العراق عنه أشبه    ،  أهل الشام يروون عنه مناكير    : وقال البخاري 
ينبغي أن  ،  وكان أحمد يضعفه  ،  وليس هذا عندي زهير بن محمد     ،  كأن حديثه موضوع  ،  أتقي هذا الشيخ  

  .)١٦(يروون عن زهير بن محمد هذا مناكير، يكون قلب اسمه أهل الشام
كأنـه  ،  ليس هو الذي يروي عنه أهل العراق      ،  كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام      : وقال أحمد 

  .)١٧(لما يروون من المناكير) قاله الترمذي (نييع. قلبوا اسمه، رجل آخر
                                                 

 .٢/٩٢ضعفاء العقيلي ) ١(
 .١٩/١٢٣تاريخ دمشق ) ٢(
  .١٩/١١٩المصدر نفسه ) ٣(
 .٢/٧٧٧لل الترمذي شرح ع) ٤(
 .١٩/١٢٣ تاريخ دمشق) ٥(
)٦/٣٣٧) ٦.  
  .١/٣٧٠معرفة الثقات ) ٧(
 .٩٠تاريخ أسماء الثقات ) ٨(
  .٢٣٣ ، صفحةسؤاالت أبي داود لإلمام أحمد) ٩(
 .٣/٢١٧الكامل في الضعفاء ) ١٠(
 .١٩/١٢٣تاريخ دمشق ) ١١(
  .١٩/١٢١ المرجع السابق) ١٢(
 .١٩/١٢١المصدر نفسه ) ١٣(
  .٣/٤٢٧التاريخ الكبير :، وانظر١٩/١٢٣خ دمشق تاري) ١٤(
 .٢٩٦تحت حديث رقم ، ٨٢ ، صفحةسنن الترمذي) ١٥(
  .٣٨١ ، صفحةعلل الترمذي الكبير) ١٦(
 .٣٢٩١تحت حديث رقم ، ٧٤٣ ، صفحةسنن الترمذي) ١٧(



 ١٣٨

رواية أهل الشام عنـه غيـر       : أما ابن حجر فقال    ،)١(يغرب ويأتي بما ينكر   : ووثقه الذهبي وقال  
  .)٢(مستقيمة فضعف بسببها

ال يتابع عليه إال من وجه فيه : وعلق العقيلي قائالً، وضعفه ابن معين من رواية معاوية بن صالح   
  .)٣(لين

 ،)٥(في أحاديثه بعض المنـاكير    : وقال أبو أحمد الحاكم    ،)٤(كان يهم في األحايين   : ابن حبان وقال  

 ،)٧(وذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من المحدثين           ،)٦(لين في الحديث  : وقال الحاكم 

  .)١٠(وموضع آخر ليس به بأس ،)٩(ومرة ضعيف ،)٨(ليس بالقوي: وقال النسائي
ما كـان عـن     : وأفضلها،  وعن العراقيين أصح منها   ،   عن الشاميين ضعيفة ومنكرة     روايته :قلت

  .وذلك لسوء حفظه؛ ) عبد الملك بن عمرو العقدي (وأبي عامر، عبدالرحمن بن مهدي
  ).١٤٠بعد  (أبومحمد المدني، عبد اهللا بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي

وقد تكلم فيه بعض أهل العلم مـن  ، صدوق: الترمذيوقال  ،)١١(جائز الحديث : وقال،  وثقه العجلي 
، والحميـدي ،  وإسحاق بن إبراهيم الحربي   ،  وكان أحمد ،  مقارب الحديث : وقال البخاري  ،)١٢(قبل حفظه 

 ،)١٤(لكنه ليس بذلك المتين   :  وزاد -ولم يذكر الحميدي  -وكذا قال أبو أحمد الحاكم       ،)١٣(يحتجون بحديثه 

وقد روى عنه جماعة من المعـروفين       : ه ألجل ذلك قال ابن عدي     ولعل ،)١٥(وروى عنه سفيان الثوري   
، لم يرو عنه مالـك    : إال أن علي بن المديني قال      ،)١٦(ويكتب حديثه ،  وهو خير من ابن سمعان    ،  الثقات

                                                 

 .١/٤٠٨الكاشف ) ١(
 .١/٤٠٨تقريب التهذيب ) ٢(
 .٢/٩٢ضعفاء العقيلي ) ٣(
  .١٨٥ ، صفحةارمشاهير علماء األمص) ٤(
  .١٩/٢١٩تاريخ دمشق ) ٥(
  .٨١، صفحة ذكر من تكلم فيه وهو موثق) ٦(
 .١٩/١٢٤تاريخ دمشق ) ٧(
 .٤٣الضعفاء والمتروكين للنسائي ) ٨(
 .٣/١٧٥تهذيب التهذيب ) ٩(
 .٣/١٧٥المصدر نفسه ) ١٠(
 .٢/٥٧معرفة الثقات ) ١١(
 .١٢ ، صفحةسنن الترمذي) ١٢(
  .١٢ ، صفحةالمصدر نفسه) ١٣(
 .٣٢/٢٦١تاريخ دمشق ) ١٤(
 .٤٠٩ ، صفحةالتاريخ الكبير البن أبي خيثمة) ١٥(
 .٤/١٢٩الكامل في الضعفاء ) ١٦(



 ١٣٩

وهذا يعني أن   : قال يعقوب بن شيبة    ،)٢(وكذا قال بشر بن عمر الزهراني      ،)١(وال يحيى بن سعيد القطان    
 ،)٣(وفي حديثه ضعفٌ شـديد جـداً      ،  وهو صدوق ،  ممن ينتقيا الرجال  ،  عيد القطان ويحيى بن س  ،  مالكاً

  .)٤(لم يدخل مالك في كتبه ابن عقيل: ويؤكد هذا قول علي بن عبد اهللا
عمـر فـساء حفظـه    : وفي موضع آخر قال   ،  مستقيم الحديث : وقال مسعود السجزي عن الحاكم    

إال أنـه  ، من فقهاء أهل البيت وقـرائهم ، دات المسلمينمن سا: وقال ابن حبان   ،)٥(فحدث على التخمين  
فلما كثر ذلك في أخبـاره      ،  فيجيئ بالخبر على غير سننه    ،  وكان يحدث على التوهم   ،  كان رديئ الحفظ  

  .)٦(واالحتجاج بضدها، وجب مجانبتها
 مـن : وابن معين  ،)٧(وكان كثير العلم  ،  ال يحتجون بحديثه  ،  منكر الحديث : وضعفه ابن سعد وقال   

 ،)١١(ال يحـتج بحديثـه    : وقال ،)١٠(وعباس الدوري  ،)٩(ومعاوية بن صالح   ،)٨(طريق سعيد بن أبي مريم    

 ،)١٥(والـدارقطني  ،)١٤(والنـسائي  ،)١٣(وعلي بن المديني ،)١٢(ليس بذاك: وقال، وأبي بكر بن أبي خيثمة   

ال احتج  : زيمةوقال ابن خ   ،)١٧(يختلف عنه في األسانيد   : وقال أبوزرعة  ،)١٦(منكر الحديث : وقال أحمد 
، ليس بالقوي ،  لين الحديث : وقال أبوحاتم  ،)١٩(سيء الحفظ : وقال الخطيب البغدادي   ،)١٨(به لسوء حفظه  

                                                 

  .٣٢/٢٦١تاريخ دمشق ) ١(
  .٢/٢٩٨ضعفاء العقيلي ) ٢(
  .٣٢/٢٦١تاريخ دمشق ) ٣(
 .٤/١٢٧الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٤/٤٧٦تهذيب التهذيب ) ٥(
 .٢/٣المجروحين ) ٦(
 .٢٦٤، صفحة )القسم المتمم(كبرى الطبقات ال) ٧(
  .٤/١٢٧الكامل في الضعفاء ) ٨(
 .٤/١٢٧المصدر نفسه ) ٩(
 .٥/١٥٣الجرح والتعديل ) ١٠(
 .٣/٢٥٧رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ١١(
 .٥٠٠ برقم ٤٠٩ ، صفحةالتاريخ الكبير البن أبي خيثمة) ١٢(
موفق بن عبـد القـادر، الطبعـة        : ، تحقيق )٢٩٧(بي شيبة   ، لمحمد بن عثمان بن أ     ٨٨ ، صفحة سؤاالت ابن أبي شيبة   ) ١٣(

 . الرياض-، مكتبة المعارف )١٤٠٤(األولى 
 .١٦/٨٤تهذيب الكمال ) ١٤(
  .٣/٢٢٣العلل الواردة في األحاديث النبوية ) ١٥(
  .٣٢/٢٦٥تاريخ دمشق ) ١٦(
 .٥/١٥٣الجرح والتعديل ) ١٧(
 .٣٢/٢٦٦تاريخ دمشق ) ١٨(
  .٣٢/٢٦٥المصدر نفسه ) ١٩(



 ١٤٠

إن كانوا يقولون فيه شيء    : وقال أبوعبداهللا بن عبدالرحمن بن الحكم بن بشير        ،)١(وال ممن يحتج بحديثه   
  .)٢(ففي حفظه

، عامة ما يرويه غريب   ؛  توقف عنه  ،)٣()السعدي( وقال إبراهيم بن عبداهللا بن يعقوب الجوزجاني      
فحملته على  ،  رأيته يحدث نفسه  : وقال ،)٤(في حفظه شيء  : وكان سفيان بن عيينة ال يحمد حفظه وقال       

وعقب ابـن حجـر    ،)٦(هو أوثق من كل من تكلم فيه:  والعجيب أن ابن عبد البر قال     :قلت ،)٥(أنه تغير 
  .)٨(إلى أنه صدوق في حديثه لينوخلص  ،)٧(على كالمه فقال هذا إفراط

  .ضعفَه مقارب :قلت
  :التخريج

) عمر بن أبي سـلمة     (كالهما من طريق أبي حفص التنيسي      ،)١٠(وابن عدي  ،)٩(أخرجه الطبراني 
  .عن صدقة به مثله

  .)١٢(وحسن الهيثمي إسناده ،)١١(هذا حديث منكر ال أدري كيف هو: وقال أبوزرعة
  :ويشهد له

نحن اآلخرون األولـون يـوم   : "�من حديث أبي هريرة عن النبي  ،)١٤(وأحمد ،)١٣(ما رواه مسلم  
، �عن النبـي    ،  من حديث أنس بن مالك    ،  وما أخرجه مسلم  ،   "...ونحن أول من يدخل الجنة    ،  القيامة

 ،)١٦(وما أخرجه الطبراني  ،  ") ١٥(وأنا أول من يقرع باب الجنة     ،  أنا أكثر األنبياء تبعا يوم القيامة     : "قوله

                                                 

  .٥/١٥٣ الجرح والتعديل )١(
  .٢/٢٩٩ضعفاء العقيلي ) ٢(
  .٤/١٢٧الكامل في الضعفاء ) ٣(
 .٥/١٥٣الجرح والتعديل ) ٤(
 .٣٢/٢٦١تاريخ دمشق ) ٥(
  .٤/٤٧٦تهذيب التهذيب ) ٦(
 .٤/٤٧٦المصدر نفسه ) ٧(
  .١/٣١٢تقريب التهذيب ) ٨(
 .٩٤٢برقم ، ١/٢٨٩معجم الطبراني األوسط ) ٩(
  .٤/١٢٩لضعفاء الكامل في ا) ١٠(
  .٢/٢٢٧علل الحديث البن أبي حاتم ) ١١(
  .١٦٧١٧، برقم ١٠/٥٩ مجمع الزوائد) ١٢(
 .هداية هذه األمة ليوم الجمعة: باب، الجمعة: كتاب، ٨٥٥برقم ، ٤٠٥ ، صفحةصحيح مسلم) ١٣(
 .٧٦٩٢ ، برقم٢/٢٧٤ مسند أحمد) ١٤(
  . أنا أول الناس يشفع في الجنة�ول النبي ق: اإليمان باب: كتاب، ١٩٦، برقم ١٢٦صحيح مسلم، صفحة ) ١٥(
  .٤١٦٠برقم ، ٤/٢٦٨معجم الطبراني األوسط ) ١٦(



 ١٤١

أنا أول من يدخل الجنة     : " �قال رسول اهللا    : عن أبي قالبة عن أنس قال     ،  يق أيوب السختياني  من طر 
  ".يوم القيامة
  :الحكم

صدقة و، ولضعف أحمد التنيسي، ألجل نكارة أحاديث عمر بن سلمة    ؛  هذا إسناد منكر ضعيف جداً    
  .ويغني عنه الشواهد الصحيحة، والحديث، بن عبد اهللا السمين



 ١٤٢
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 بن اللَِّه عبد أنا ،)١(الحسني الْحسيِن بن محمد الْحسِن َأبو وَأخْبرنَا، الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٢٥
 بـنِ  الْحكَِم بن ِإبراِهيم وَأخْبرنَا،  اَألزهِر بن أحمد اَألزهِر َأبو أنا،  الشَّرِقي حسٍن بِن محموِد بِن محموِد

 اللَّـه  قَاَل: " َلقَا، � اللَِّه رسوِل عن، عنْهما اللَّه رِضي عباٍس ابِن عِن،  ِعكِْرمةَ عن،  ِبيَأ حدثَِني،  َأباٍن
 .)٢("شَيًئا ِبي يشِْرك لَم ما ُأباِلي وال لَه غَفَرتُ الذِّنُوِب مغْفَرِة علَى قُدرٍة ذُو َأنِّي عِلم من: تَعالَى

  :رجال اإلسناد
وأبـو عبـد اهللا   ،  ضـعيف :وإبراهيم بن الحكم بن أبان ،)٣(وهو ثقة،  سبق:عبد الواحد المليحي 

  . ثقة:مولى ابن عباس  المدنيعكرمة البربري
محمد بن الحسين بن داود بن علي العلوي الحـسني          : هو،  أبو الحسن محمد بن الحسين الحسني     

  .�طالب ينتهي نسبه إلى علي ابن أبي ) ٤()٤١١ (النيسابوري
، ثم أجاب آخرا  ،  وكان يسأل أن يحدث فال يحدث     ،  والعبادة الظاهرة ،  ذو الهمة العالية  : قال الحاكم 

  .)٥(فحدث وأملى ثالث سنين، وكان يعد في مجلسه ألف محبرة
أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن الحسن بن         : ، هو عبد اهللا بن محمود بن محمود بن حسن الشرقي        

  .)٦()٣٢٨ - ٢٣٦ (الشرقي النيسابوري
 ،)٨(وكان أخوه ال يرى لهم الـسماع لـذلك      ،)٧(ثقة مأمون في الحديث إال أنه كان يتعاطى المسكر        

وسماعاته صحيحة من مثـل الهـذلي        ،)١٠(وتكلموا فيه إلدمانه المسكر    ،)٩(مسند نيسابور : وقال الذهبي 
  . كان أوحد أهل وقته في معرفة الطب:)١٢(وقال الحاكم ،)١١(وطبقته

                                                 

  .المصادر في ترجمته: في األصل الحسيني، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر) ١(
)٢/١٠٩) ٢.  
  .٤حديث رقم : انظر) ٣(
  .١٧/٩٨ سير أعالم النبالء) ٤(
  .٣/١٤٨، طبقات الشافعية الكبرى ٢/٢٧٥وافي بالوفيات ، ال١٧/٩٨سير أعالم النبالء : انظر) ٥(
  .٣/٤١٩األنساب ) ٦(
 .٣/٤١٩المصدر نفسه ) ٧(
 .١٥/٤٠سير أعالم النبالء ) ٨(
  .١٥/٢٧٨المصدر نفسه ) ٩(
 .١/٣٥٦المغني في الضعفاء ) ١٠(
  .٤/١٨٧ميزان االعتدال ) ١١(
  .٣/٣٤١لسان الميزان ) ١٢(



 ١٤٣

أحمد بن األزهر بن منيع بن سِليط بن إبـراهيم العبـدي أبـواألزهر              : هو،  أحمد بن األزهر   ألزهرأبو ا 
  ).٢٦٣ أو ٢٦١ (النَّيسابوري

وكذا  ،)٤(صدوق: وقال أبوحاتم  ،)٣(وهو حافظ  ،)٢(بال تردد : والذهبي وزاد  ،)١(نبيل: وزاد،  وثقه ابن شاهين  
هو من أهـل الـصدق      : ويقول،  مد بن يحيى الذهلي يثني عليه     وكان مح  ،)٥()جزرة (صالح بن محمد البغدادي   

  .)٦(واألمانة
وقال إبـراهيم بـن أبـي       ،  وقد روى عنه الثقات   ،   هذا بصورة أهل الصدق عند الناس      :)٧(وقال ابن عدي  

 ،)١٠(وقـال النـسائي    ،)٩(حسن الحديث : وقال أحمد بن سيار المروزي     ،)٨(كان من أحسن مشايخنا حديثا    : طالب

 :وقـال ،  وذكره ابن حبـان فـي الثقـات        ،)١٢(اكتب: وسئل اإلمام مسلم عنه فقال    ،   ال بأس به   :)١١(نيوالدارقط
 ،)١٤(فربما تلقن ما يخـشى    ،  وذاك أنه قد كبر   ،  تلقينا:  ولعل سبب خطئه هذا ما قاله أبواألزهر       :قلت ،)١٣(ئيخط

  .)١٥(حدثناه أبواألزهر من أصله: ولذا كان ابن خزيمة إذا حدث عنه قال
ولعل هذا ألجـل الحـديث الموضـوع الـذي رواه           ) ١٦(ره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين     وقد ذك 

من هذا الكذاب النيسابوري الذي حـدث بهـذا         : قال ابن معين  ) ١٧(في فضائل علي  ،  عن عبدالرزاق ،  أبواألزهر
يـرك فـي هـذا      الذنب لغ ،  ...أما إنك لست بكذاب   : فقال ألبي األزهر  ،  وقد برأه ابن معين نفسه     ،)١٨(؟الحديث
  .)١٩(الحديث

                                                 

 .١/٤٤تهذيب التهذيب ) ١(
  .١٢/٣٦٤أعالم النبالء سير ) ٢(
  .٢/٥٤٥تذكرة الحفاظ ) ٣(
  .٢/٤١الجرح والتعديل ) ٤(
  .١/٢٥٨تهذيب الكمال ) ٥(
 .٤/٤٢تاريخ بغداد ) ٦(
  .١/١٩٢الكامل في الضعفاء ) ٧(
 .١/٢٥٨تهذيب الكمال ) ٨(
  .١/٢٥٨المصدر نفسه ) ٩(
  .٧٩ ، صفحةمشيخة النسائي) ١٠(
  .٤٢ ، صفحةسؤاالت السلمي للدارقطني) ١١(
  .٤/٤٢تاريخ بغداد ) ١٢(
)٨/٤٣) ١٣. 
 .١/٢٥٧تهذيب الكمال ) ١٤(
 .٢/٣٤٦صحيح ابن خزيمة ) ١٥(
)١/٦٥) ١٦.  
أنت سيد في الدنيا سيد في اآلخرة، ومن أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب اهللا، وعدوي عـدو                 "  إلى علي فقال     � نظر النبي ) ١٧(

 ".اهللا، والويل لمن أبغضك من بعدي

 .٤/٤١تاريخ بغداد ) ١٨(
 .١/٢٦٠تهذيب الكمال ) ١٩(



 ١٤٤

عن محمد بن علي بن سـفيان       ،  وقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري     : قال الخطيب مدافعاً عنه   
  .)١(إذ قد توبع على روايته، النجار عن عبدالرزاق فبريء أبواألزهر من عهدته

  .وقد بين أبوحامد السبب في رواية أبي األزهر هذا الحديث
وكان ، والسبب فيه أن معمراً كان له ابن أخ رافضي ،  هذا حديث باطل  : قال أبو حامد  : قال المزي 

وكان معمراً رجالً مهيباً ال يقدر عليه أحد في السؤال          ،  فأدخل عليه هذا الحديث   ،  معمر يمكنه من كتبه   
  .)٢(فسمعه عبد الرزاق في كتاب ابن أخي معمر، والمراجعة

  .)٣(ر كتابه أثبت من حفظهثم كبر فصا، وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق كان يحفظ
  .وقبل تلقنه،  هو ثقة فيما روى من أصله:قلت

  ).١٥٤ (الحكم بن أبان العدني أبوعيسى: هو، الحكم بن أبان
وقـال صـاحب    ،  والذهبي ،)٦(ويحيي،  ونسبه ألحمد ،  وابن شاهين  ،)٥(والعجلي ،)٤(وثقه ابن معين  

وإنمـا  ،  ربما أخطأ : وقال،  ره ابن حبان في الثقات    وذك ،)٩(صالح: وقال أبو زرعة   ،)٨(والنسائي ،)٧(سنة
وابـن  ،  وحكى ابن خلفون توثيقه عن ابـن نميـر         ،)١٠(وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم       

قد تكلم أهل المعرفة    ،  وخبر الحكم بن أبان قريب من جهة النقل       : وقال ابن خزيمة   ،)١١(وأحمد،  المديني
  .)١٣(إرم به: وقال عبد اهللا بن المبارك ،)١٢(بالحديث في االحتجاج بخبره

  .)١٤(وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق عابد له أوهام
  . يحتج بخبره:قلت

                                                 

  .٤/٤٢تاريخ بغداد ) ١(
  .١/٢٦٠تهذيب الكمال ) ٢(
  .١/١١تقريب التهذيب ) ٣(
 .٣/١٠العلل ومعرفة الرجال ) ٤(
 .١/٣١١معرفة الثقات ) ٥(
 .٦٢ ، صفحةتاريخ أسماء الثقات) ٦(
 .١/٣٤٣الكاشف ) ٧(
 .٢/٣٨٦تهذيب التهذيب ) ٨(
  .٣/١١٣الجرح والتعديل ) ٩(
)٦/١٨٦) ١٠.  
 .٢/٣٨٦ تهذيب التهذيب) ١١(
  .٢/٢٦صحيح ابن خزيمة : انظر) ١٢(
  .١/٢٥٥ضعفاء العقيلي : انظر) ١٣(
  .١/١٣٢تقريب التهذيب ) ١٤(



 ١٤٥

  :التخريج
ومن طريق إبراهيم أخرجـه     ،  به مثله ،  عن إبراهيم بن الحكم    ،)١(أخرجه عبد بن حميد في مسنده     

بـة اهللا بـن الحـسن بـن منـصور      ه (وأبو القاسم الاللكائي   ،)٣(وأخرجه الحاكم ،  به مثله ) ٢(الطبراني
، به نحـوه  ،  عن الحكم بن أبان   ،  )وهو ضعيف  (كالهما من طريق حفص بن عمر العدني       ،)٤()الطبري

  .وقال الحاكم صحيح اإلسناد ولم يخرجاه
  .وسيأتي، بشاهد عند البيهقي في الشعب ،)٥(وحسنه األلباني في تخريج الظالل

  :ويشهد له
والبيهقي من حديث طويـل عـن أبـي ذر           ،)٨(وابن أبي شيبة   ،)٧(و ابن ماجه   ،)٦(أحمد ما أخرجه 
  .)٩("ما لم يشرك بي شيئا"وفيه لفظ حديثنا سوى ، رضي اهللا عنه
  :الحكم

مـا لـم   "والحديث حسن لغيره سوى جملة، لضعفف إبراهيم بن الحكم بن أبان؛  هذا إسناد ضعيف  
  .تبقى على ضعفها" يشرك باهللا شيئا

                                                 

 .٦٠٢: برقم، ١/٢٠٦مسند عبد بن حميد ) ١(
  .١١٦١٥: برقم، ١١/٢٤١معجم الطبراني الكبير ) ٢(
  .٧٦٧٦: برقم، ٤/٢٩١المستدرك على الصحيحين ) ٣(
  .١٩٩٠: برقم، ٦/١٠٦٧ اعتقاد أهل السنة )٤(
)١/٢١٩) ٥.  
  .٢١٤٠٥:، برقم٥/١٥٤مسند أحمد) ٦(
  .٤٢٥٧: سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، برقم) ٧(
  .٢٩٥٥٧: ، برقم٦/٧٢مصنف ابن أبي شيبة) ٨(
  .٧٠٨٩: برقم، ٥/٤٠٦شعب اإليمان ) ٩(



 ١٤٦
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ـ َأا  نََأ،  ُلال أحمد الخَ   بن ِزيِز الع دبعا  نََأ،  بيِط الخَ حمدم ن ب اِبه الو دبعا  نَربخَْأ )٢٦ ب ـ و الع اِسب 
ـ  نع،  ةَحلْطَ) ١(آلى  لَو م ِنمح الر ِدب ع ِن ب ِدمحم نع،  انيفْسا  نََأ،  يِعاِفالشَّا  نََأ،  عيِبالرا  نََأ،  مصاَأل لَسيمان 

ِنب ي ارس  ،عن عاهللاِ ِدب  ِن ب تْ عةَب  ،عن عمر اِبطَّ الخَ ِن ب ِض راهللاُ ي  نْ عنَّ أَ هاَل قَ ه :"ِكنْيح الع بـ  د ام تََأرِني ،
وتَقَلْ طَقُلِّطَيِني ،تَوتَعاَألد ِبةُم حيتَضِإفَ، ِنيلَن كُ تَمِح تَنيشَِبفَ، ضهرَأِني شَو ٍرهِن و٢("ٍفص(.  

  :رجال اإلسناد
 :والبـاقي ،  لم أقف على ترجمٍة لهما    : وعبد العزيز ،  عبد الوهاب :)٣( سبقوا :الرواة حتى الشافعي  

، اهللا عبيـد  بـن  طلحة آل مولىي  القرش عبيد بن ومحمد بن عبدالرحمن  ،  وسفيان بن عيينة  ،  ثقات
  . ثقات:د اهللا بن عتبة بن مسعود الهذليوعب، - )٤( سبق وقد– وسليمان بن يسار

  :التخريج
ومن طريق الشافعي أخرجـه     ،  به مثله ،  عن سفيان بن عيينة    ،)٦(والشافعي ،)٥(أخرجه عبد الرزاق  

  .مثله ،)٩(والبيهقي ،)٨(والدارقطني ،)٧(سعيد بن منصور
  :الحكم

لحـديث صـحيح لغيـره    وا، لم أقف على ترجمٍة لهما: في هذا اإلسناد عبد العزيز وعبد الوهاب  
  .موقوف

  :ويستفاد منه
أو ،  فبـشهرين ،  فإن لم تكن تحـيض    ،  وتعتد األمة بحيضتين  ،  ويطلق طلقتين ،  لعبد امرأتين ينكح ا 

  .شهر ونصف

                                                 

  .مصادر التخريج: في األصل أبي، والصواب ما أثبته، انظر) ١(
)٢/١٦٢) ٢.  
  .١حديث رقم ر ظان) ٣(
  .١١حديث رقم ر ظان) ٤(
  .المملوك يسترق: الطالق، باب: ، كتاب١٢٨٧٢: برقم، ٧/٢٢١مصنف عبدالرزاق ) ٥(
  .٢/٢٩٨مسند الشافعي ) ٦(
  .١٢٧٧: برقم، ١/٣٤٤سنن سعيد بن منصور ) ٧(
  .المهر: ابالنكاح ب:  كتاب٢٣٧: ، برقم٣/٣٠٨سنن الدارقطني ) ٨(
  .وطالقه، نكاح العبد: النكاح، باب:  كتاب١٣٦ ٧٣: ، برقم٧/١٥٨سنن البيهقي الكبرى ) ٩(



 ١٤٧
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ـ  اله اقَحسو إِ بَأا  نَربخْأًَ،   أحمد ن ب راِهزا  نَربخَْأ،  يِسخَر الس ِنسو الح بَأا  نَربخَْأا  نَربخَْأ )٢٧ ، يِماِش

 رجـل  جاء: وليق محمد بن القاسم سمعت قال أنه،  سعيد بن يحيى عن،  ٍكاِلم نع،  ٍبعصو م بَأا  نَربخَْأ
 كنـت  إن: فقال؟  إبله لبن من أفأشرب،  إبالً له وإن،  يتيماً لي إن: قال عنهما اهللا رضي عباس ابن إلى
 وال،  بنـسلٍ  مضٍر غير فاشرب،  ردهاو يوم وتسقيها،  حوضها وتليطُ،  جرباها وتَهنَأ،  إبله ضالة تبغي
  .)١("الحلِْب في ناهٍك

  :رجال السند
والقاسم بن محمد بـن     ،  ويحيى بن سعيد بن قيس األنصاري      ،)٢( سبقوا :الرواة حتى اإلمام مالك   

  . ثقتان:أبي بكر الصديق
  :التخريج

ومن طريق يحيـى    ،  به مثله ،  عن يحيى بن سعيد األنصاري     ،)٤(ومالك ،)٣(أخرجه سفيان الثوري  
  .به نحوه ،)٥(أخرجه البيهقي
  :الحكم

  .والحديث صحيح موقوف، هذا إسناد ال بأس به
  :ويستفاد منه

  .وجواز األكل منه بالمعروف لمن قام على إصالح ماله، شدة حرمة األكل من مال اليتيم
  :الحديثغريب 

  :تهنأ جرباها
ِنىءه :االسم، طُِلي المصدر، والِهنَاء ءنِإبِلِه بالقَِطران، واله برج باها َأي تُعاِلجرنَُأ ج٦(تَه(.  

                                                 

)٢/١٦٨) ١.  
، أبو الحسن السرخسي من أهل العلم والخير، وزاهر بن أحمد محدث فقيـه شـيخ عـصره        ١١حديث رقم   : انظر) ٢(

  .تانبخراسان، وأبو إسحاق الهاشمي ال بأس به، وأبو مصعب ومالك ثق
 سفيان بن سعيد بـن      ، ألبي عبد اهللا   "الذين يأكلون أموال اليتامى   " تحت قوله تعالى    ،  ٢١: ، برقم ٩١تفسير الثوري   ) ٣(

 . بيروت-دار الكتب العلمية ، )١٤٠٣(الطبعة األولى ، )١٦١(مسروق الثوري 
  . الطعام والشرابجامع ما جاء في: ، باب�صفة النبي: كتاب، ١٦٩١: ، برقم٥٤٨، صفحة موطأ مالك) ٤(
  .اإلثم في أكل مال اليتيم: الوصايا، باب: كتاب، ١٢٤٥٠: ، برقم٦/٢٨٤سنن البيهقي الكبرى ) ٥(
  .١/١٨٧لسان العرب ) ٦(



 ١٤٨

  :تلوط حوضها
الط فـالن   : وقال اللحيـاني  ،  الطَه لنفسه خاصة  ،  طَينه والتاطَه : الط الحوض بالطين لَوطاً   ،  طَولَ

وهو مـن  ، تلُوط حوضها َأراد باللَّوِط تطيين الحوض وِإصالحه،  طَاله بالطِّين وملَّسه به  َأي: بالحوض
  .)٢(تطيين الحوض وإصالحه وهو من اللصوق: يعني باللوط: قال أبو عبيد القاسم بن سالم ،)١(اللُّصوق

  :ناهك في الحلب
وفي حديث  ،  ِإذا نقَصتها فلم يبق في ضرعها لبن      ،  نْهكُهاونَهكْت الناقةَ حلْباً أَ   ،  صالنَّهك التَّنَقُّ : كهنَ

  .)٣(ابن عباس غير مِضر بنَسٍل وال ناِهٍك في حلٍَب َأي غير مبالغ فيه
وقوله ، تبغي ضالتها يعني تطلب ما ضل منها وما شرد حتى تصرفه      وأما قوله : قال ابن عبد البر   

تصلح الحـوض   : تلوط حوضها أي  ،   جرباها بالقطران  يعني تطلي : تهنأ جرباها فالهنأ طالء القطران    
يعني ال يكون شريكا مضرا باألوالد ينهـاه        : غير مضر بنسل  ،  وتسد المواضع التي يخرج منها الماء     

  .)٤(اعن السرف ألنه إذا سرف أضر بفصالنه
تطليهـا  : وتهنأ جرباهـا أي ، تطلب ما ضل من إبله: أي إن كنت تبغي ضالة إبله : قال السيوطي 

بالولـد  : غير مضر بنسل أي   ،  شربها: تطينه يوم وردها أي   : ط حوضها أي  ووتل،  لهنأ وهو القطران  با
  .)٥(مستأصل اللبن: وال ناهك في الحلب أي، الرضيع

                                                 

  .٧/٣٩٤لسان العرب ) ١(
  .٣/٢٢ غريب الحديث البن سالم) ٢(
  .٥/٢٨٨، والنهاية في غريب األثر، البن األثير ١٠/٤٩٩لسان العرب ) ٣(
عطا، محمد علـي    محمد  الم  س: ، تحقيق )٤٦٣(، البن عبدالبر يوسف بن عبداهللا النمري        ٣٨٦،  ٨/٣٨٧ذكار  االست) ٤(

  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )١٤٢١(، الطبعة األولى معوض
 - المكتبة التجارية الكبـرى   ،  )١٣٨٩(، طبعة   )٩١١(، لعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي       ١/٢٢٧تنوير الحوالك   ) ٥(

  .مصر
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ـ َأا  نََأ،  الُل أحمد الخَ  ن ب ِزيِز الع دبعا  نََأ،  ياِئس الكِ ٍدمح م ن ب اِبه الو دبعا  نَربخَْأ )٢٨ ب ـ و الع اِسب 
ـ  اَلقَ هنََّأ،  ةَديبع نع،  نيِري سِ ِناب نع،  بويَأ نع،  فيقالثا  نََأ،  يِعاِفالشَّا  نََأ،  عيِبالرا  نََأ،  مصاَأل ـ   ِف ِهِذي ه 

��9 :ِةاآلي:F> 	( dV�$ f:F> 	( dV� �D&"��N d9��� ®��Y �i�P #l$� � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � �- - �� � , � �� � � , � � ـ على  ِإةٌَأرام و ٌلج ر اءج": اَلقَ ,��  يِل
ٍباِلي طَ ِب أَ ِنب ِض راهللاُ ي  نْ عه  ،ومأَ لِّ كُ ع نْ مِ ٍدحهَئا فِ ممِ ام َأفَ،  ِسا النَّ نمرهم ِل عي ِض راهللاُ ي  نْ عفَ،  هبوا ثُع

كَحمِ اًم أَ ن ِهِله و كَحمِ اًم أَ ن ِلهثُ،  اهاَل قَ م كَ للحمتََأ: ِنيِرداِني م  لَا عكُيِإ؟  امن َأ رتُيا أَ متَ ن جـ م عا جمـ تُع ام ،
ِإون َأ رتُيا َأمفَ تَنا فَقَرتُقْرِتالَقَ، امالم ةَُأر :ِضرِب اِهللااِبتَِك ِبتُي ملَا عِفي ِهيِل واَلقَفَ، يـ  الر ـ َأ: ُلج ا ال م

  .)١("ِهِب تْرقَذي َأ الَِّلثِْم ِبرِقى تُتَّ حاِهللا وتَبذَكَ: هنْ ع اُهللايِض ريِل عاَلقَفَ، الفرقة فَ
  :رجال السند

 :لبـاقي وا، لم أقف على ترجمـٍة لهمـا  : وعبد العزيز، عبد الوهاب :)٢( سبقوا:الرواة حتى الشافعي  
 :عبيدة السلماني و،  ومحمد بن سيرين  ،  وأيوب السختياني  ،)٣(وعبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفي    ،  .ثقات
  .ثقات

  :التخريج
  .بعن معمر كالهما عن أيو ،)٥(وعبدالرزاق، عن عبدالوهاب الثقفي ،)٤(أخرجه الشافعي

ابـن  ،  أيـوب  (كالهما،  ابن عون ثالثتهم من طريق     ،)٨(والبيهقي ،)٧(والدارقطني ،)٦(وأخرجه النسائي 
  .)٩(وصحح ابن حجر إسناده، إال أن رواية الصنعاني فيها تقديم وتأخير، عن ابن سيرين به نحوه) عون

  .والحديث صحيح لغيره موقوف، لم أقف على ترجمٍة لهما: عبد العزيز :الحكم
 قبل  �لحكم اهللا ورسوله    ووجوب التسليم   ،  بيان مقصود اآلية في التحاكم بين الزوجين       :ويستفاد منه 

 .وبعد القضاء

                                                 

)٢/٢٠٩) ١.  
  .١حديث رقم : انظر) ٢(
تقريـب  (بثالث سنين أو أربع سنين اختلط قبل موته   : ، وقال ابن حجر   )٤/١٠٦تاريخ ابن معين رواية الدوري      (اختلط بآخرة   ) ٣(

  ).١/٣٧٢التهذيب 
  .الخلع والنشوز: من كتاب، ١٢٦٤: ، برقم٢٦٢ ، صفحةمسند الشافعي) ٤(
  .١١٨٨٣: ، برقم٦/٥١٢مصنف عبدالرزاق ) ٥(
  .الشقاق بين الزوجين: المزارعة، باب: ، كتاب٤٦٧٨: ، برقم٣/١١١سنن النسائي الكبرى ) ٦(
  .المهر: النكاح، باب: ، كتاب١٨٩: ، برقم٣/٢٩٥سنن الدارقطني ) ٧(
  .الحكمين في الشقاق: القسم والنشوز باب: ، كتاب١٤٥٦٢: ، ، برقم٧/٣٠٦سنن البيهقي الكبرى ) ٨(
 .٣/٢٠٤ر التلخيص الحبي) ٩(
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، الْخَـاللُ  اللَِّه عبِد بن مِإبراِهي أنا،  محموٍد بن اللَِّه عبد أنا،  الِْكساِئي يعقُوب بن محمد َأخْبرنَا )٢٩
، الْقَاِسـمِ  ِنع،  يِزيد بِن عِلي عن،  زحٍر بِن اللَِّه عبيد عن،  َأيوب ِنب يحيى عن،  مبارٍكال بن اللَِّه عبد أنا

نةَ َأِبي عامُأم ِضير اللَّه نْهِن،  عع قَاَل،  � النَِّبي " :نم حسم رِتيٍم ْأسي لَم هحسمِللَِّه ِإال ي  كَـان  لَـه 
 كَهاتَيِن الْجنَِّة ِفي وهو َأنَا كُنْتُ ِعنْده يِتيٍم َأو يِتيمٍة لَىِإ َأحسن ومن،  حسنَاٍت يده علَيها تَمر شَعرٍة ِبكُلِّ

 "نقَرو نيِه بيعب١(ُأص(.  
  :رجال السند

) األلهـاني  (وعلي بن يزيد الهاللـي أبوعبـدالملك       ،)٢( سبقوا :الرواة حتى عبد اهللا بن المبارك     
  . صحابي معروف:لباهليوأبو أمامة صدي بن عجالن ا،  ضعيف:الشامي

  .)١٦٨ ( أبوالعباس المصري،يحيى بن أيوب الغافقي: هو، يحيى بن أيوب
وقـال مـرة     ،)٤(ورواية إسحاق بن منصور الكوسج     ،)٣(وثقه ابن معين من رواية عثمان الدارمي      

 ،)٩(صـالح : وقـال ،  وأبـوداود  ،)٨(وفي موضع صدوق  ) ٧(والبخاري ،)٦(ومرة ليس به بأس    ،)٥(صالح

  .)١١(ويعقوب بن سفيان الفسوي ،)١٠(جليوالع
  .)١٤(يغرب: وقال، وابن حبان ،)١٣(وفي موضع ليس بذاك القوي ،)١٢(ليس به بأس: وقال النسائي

                                                 

)٢/٢١١) ١.  
، محمد بن يعقوب الكسائي لم أقف له على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبـد اهللا بـن محمـود                     ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

  .ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس به
  .١٩٦ ، صفحةرواية الدارمي تاريخ ابن معين) ٣(
  .٩/١٢٩الجرح والتعديل ) ٤(
  .٧/٢١٥الكامل في الضعفاء : ، وانظر٩/١٢٩ه المصدر نفس) ٥(
  .٥٧ ، صفحةمن كالم أبي زكريا في الرجال) ٦(
  .٩/٢٠٦تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٢٠٢: ، برقم١١٨ ، صفحةعلل الترمذي الكبير) ٨(
، )١٤١٨(عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، الطبعة األولى      : ، تحقيق )٢٧٥(، ألبي داود    ٢/١٨٠  اآلجري أبي عبيد سؤاالت  ) ٩(

  . مكة المكرمة-دار االستقامة 
  .٢/٣٤٧معرفة الثقات ) ١٠(
  .٢/٢٥٩المعرفة والتاريخ ) ١١(
  .٣١/٢٣٦تهذيب الكمال ) ١٢(
  .١٠٧ ، صفحةالضعفاء والمتروكين) ١٣(
  .٣ ، صفحةمشاهير علماء األمصار) ١٤(
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وقـال   ،)١(وما حدث من كتاب فليس به بـأس       ،  إذا حدث من حفظه يخطئ    : قال أبو أحمد الحاكم   
  .)٢(وال يحتج به، محله الصدق يكتب حديثه: أبوحاتم

عالم ) ٥(صدوق: وكذا قال الذهبي   ،)٤(صدوق يهم : وقال الساجي  ،)٣(ليس به بأس  : اهينوقال ابن ش  
  .)٦(أهل مصر ومفتيهم
كان يحدث مـن حفظـه      : وقال ،)٨(كان سيء الحفظ  : وقال أحمد  ،)٧(منكر الحديث : وقال ابن سعد  

وقـال   ،)١٠(ربما خل فـي حفظـه     : وقال أبو زرعة   ،)٩(وكأنه ذكر الوهم في حفظه    ،  وكان ال بأس به   
فـي بعـض أحاديثـه      : ومـرة  ،)١١(في حديثه شـيء يقـارب     : ومرة،  ليس بذاك القوي  : الدارقطني
وذكـره ابـن     ،)١٤(وكذا ابن القطان الفاسـي     ،)١٣(ال يحتج به  : وقال أبو بكر اإلسماعيلي    ،)١٢(اضطراب

وقـال ابـن    ،)١٦(وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق ربما أخطـأ      ،)١٥(الجوزي في الضعفاء والمتروكين   
وهو عنـدي   ،  فأذكره،  أو يروي هو عن ثقة حديثا منكرا      ،  وال أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة       : يعد

  .)١٧(صدوق ال بأس به
  .صدوق ال بأس به:  القول ما قال ابن عدي:قلت

                                                 

 .٩/٢٠٦تهذيب التهذيب ) ١(
  .٩/١٢٧الجرح والتعديل ) ٢(
  .٢٦٠ فحة، صتاريخ أسماء الثقات) ٣(
 .٩/٢٠٦تهذيب التهذيب ) ٤(
 .١٩٣ ، صفحةذكر من تكلم فيه وهو موثق) ٥(
 .٧/١٦٠ميزان اإلعتدال ) ٦(
  .٧/٥١٦الطبقات الكبرى ) ٧(
  .٣/٥٢العلل ومعرفة الرجال ) ٨(
  .٤/٣٩١ضعفاء العقيلي ) ٩(
  .٩/٢٠٦تهذيب التهذيب ) ١٠(
علي حسن علي   : ، تحقيق )٣٨٥(علي بن عمر الدار قطني      ، ألبي الحسن    ٣ ، صفحة سؤاالت ابن بكير للدارقطني   ) ١١(

 . عمان-، دار عمار )١٤٠٨(عبد الحميد، الطبعة األولى 
  .١/٦٨سنن الدارقطني ) ١٢(
  .٩/٢٠٦تهذيب التهذيب ) ١٣(
  .٧/١٦٠ميزان االعتدال ) ١٤(
)٣/١٩١) ١٥.  
 .٢/٦٥٥تقريب التهذيب ) ١٦(
  .٧/٢١٦الكامل في الضعفاء ) ١٧(
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  .عبيد اهللا بن زحر الضمري موالهم األفريقي: هو، عبيد اهللا بن زحر
مـا أصـلح    : وقال ،)٣(وأبو داود عن أحمد    ،)٢(ثمقارب الحدي : وقال في موضع   ،)١(وثقه البخاري 

ال بـأس بـه     : وقال أبو زرعـة    ،)٥(ليس به بأس  : وقال النسائي  ،)٤(إسناد يحيى عن عبيد اهللا بن زحر      
  .)٦(صدوق

لـيس  : وقال ،)١١(والدارقطني ،)١٠(والفسوي ،)٩(وأحمد ،)٨(ليس بشيء : وقال ،)٧(وضعفه ابن معين  
وهـو إلـى الـضعف      : وقال الـذهبي   ،)١٤(والهيثمي ،)١٣(كتب حديثه ي: وقال،  وكذا العجلي  ،)١٢(بالقوي
وقـال ابـن    ،)١٨(وكذا قال الخطيب البغدادي    ،)١٧(لين الحديث : وقال أبو حاتم   ،)١٦(وله مناكير  ،)١٥(أقرب

وبـالغ ابـن     ،)٢٠(يروي عن علي بن زيد نسخةً باطلةً      : وقال ابن الجوزي   ،)١٩(منكر الحديث : المديني
وإذا روى عن علي بـن زيـد أتـى          ) ٢١(،ث يروي الموضوعات عن األثبات    منكر الحدي : فقال،  حبان

: وخلص ابن حجر إلى أنه ،)٢٢(ويقع في أحاديثه ما ال يتابع عليه: وخلص ابن عدي بقوله، ...بالطامات
                                                 

  .٢٧٣١تحت حديث رقم ، ٦١٤  صفحة،سنن الترمذي) ١(
  .٥/٣٧٤تهذيب التهذيب ) ٢(
 .٢/١٧٩) البستوي: تحقيق(سؤاالت اآلجري ) ٣(
 .٢٤٣ ، صفحةسؤاالت أبي داود) ٤(
  .١٩/٣٨تهذيب الكمال ) ٥(
  .٥/٣١٥الجرح والتعديل ) ٦(
  .١٧٤ ، صفحةرواية الدارمي تاريخ ابن معين) ٧(
  .٤/٤٢٦تاريخ ابن معين رواية الدارمي ) ٨(
  .٥/٣١٥الجرح والتعديل ) ٩(
  .٢/٢٥٢المعرفة والتاريخ ) ١٠(
  .٢/١٣٧دة في األحاديث النبوية راوالعلل ال) ١١(
  .٢/١٦٢الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ١٢(
 .٢/١٠٩معرفة الثقات ) ١٣(
  .١/١٤مجمع الزوائد ) ١٤(
  .٢/٤١٥المغني في الضعفاء ) ١٥(
  .١/٦٨٠الكاشف ) ١٦(
  .٥/٣١٥ديل الجرح والتع) ١٧(
  .١٩/٣٨تهذيب الكمال : انظر) ١٨(
  .٥/٣١٥الجرح والتعديل ) ١٩(
  .٢/١٦٢ البن الجوزيالضعفاء والمتروكين ) ٢٠(
  .٢/٦٢المجروحين ) ٢١(
 .٤/٣٢٤الكامل في الضعفاء ) ٢٢(



 ١٥٣

  .وهو كما قال ،)١(ئصدوق يخط
حـرب  أبوعبد الرحمن الدمشقي مولى آل أبي بـن         ،  القاسم بن عبد الرحمن الشامي    : هو،  القاسم

  ).١١٨ أو١١٢ (األموي
القاسم أبو عبد الرحمن  : وقال،  ومن رواية إبراهيم بن الجنيد     ،)٢(وثقه ابن معين من رواية الدوري     

الثقات يـروون عنـه هـذه األحاديـث وال          : وقال،  أرسلوا ما رفع هؤالء   ،  ثقة إذا روى عنه الثقات    
: وأحمد بن حنبل وقـال     ،)٣(على ضعفهم يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم        : ثم قال ،  يرفعونها

ويعقوب بـن   ،)٧(مقارب الحديث: وقال مرة ،)٦(والبخاري ،)٥(وكذا العجلي ،)٤(يكتب حديثه وليس بالقوي   
قد اختلف النـاس    : وقال في موضع آخر   ،  ويعقوب بن شيبة السدوسي    ،)٩(والترمذي ،)٨(سفيان الفسوي 

  .)١٢(وقال الذهبي صدوق ،)١١(وأبو إسحاق الحربي ،)١٠(ومنهم من يوثقه، فمنهم من يضعف روايته، فيه
والقاسم الذي ذكره يحيى بن معين ليس هو        : قال ابن عدي   ،)١٣(ليس يسوى شيئا  : وقال ابن معين  

: ويقال،  والقاسم بن عبدالرحمن الشامي مولى معاوية     :  بل يقصده ابن معين لقوله     :قلت ،)١٤(بالمعروف
  .)١٥(القاسم بن عبدالرحمن شامي غير هذامولى يزيد بن معاوية ليس في الدنيا 

ويأتي عـن   ،  يروي المعضالت  ،)١٧(واٍه: وقال ابن حبان   ،)١٦(يروي له أحاديث مناكير   : قال أحمد 

                                                 

  .١/٣٧٦تقريب التهذيب ) ١(
 .٤/٤٢٨رواية الدوري  تاريخ يحي بن معين) ٢(
 .٤٩/١٠٧تاريخ دمشق ) ٣(
  .٤٩/١٠٧در نفسه المص) ٤(
  .٢/٢١٢معرفة الثقات ) ٥(
  .٢٧٣١ تحت حديث رقم ٦١٤ ، صفحةسنن الترمذي) ٦(
  .١/٢٢٠التاريخ األوسط : انظر) ٧(
  .٣/٣٦٥المعرفة والتاريخ ) ٩(
  .٢٣٥ تحت حديث رقم ١٩٠ ، صفحةعلل الترمذي الكبير) ١٠(
 .٣٨٩، ٢٣/٣٩٠تهذيب الكمال ) ١١(
  .٦/٤٥٣تهذيب التهذيب ) ١٢(
  .٢/١٢٩الكاشف ) ١٢(
  .٣/٣٧٢تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ١٣(
  .٦/٣٦الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٤(
  .٤/٥١تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ١٥(
 .٣/٤٧٦، ٧/١١٣الجرح والتعديل : ، وانظر٢٥٥ ، صفحةسؤاالت أبي داود) ١٦(
 .٣/٢٧روحين جالم) ١٧(



 ١٥٤

حديث الثقات  : قال أبوحاتم ،   وقد بين اإلمام أحمد أن القلب ليس منه        :قلت ،)١(الثقات باألشياء المقلوبات  
  .)٣(صدوق يغرب كثيرا: وخلص ابن حجر إلى أنه ،)٢(ه الضعفاءوإنما ينكر عن، عنه مستقيم ال بأس به

  .حديث الثقات عنه مستقيم،  صدوق:قلت
  :التخريج

 ،)٥(ومـن طريقـه أخرجـه أحمـد       ،  عن يحيى بن أيوب به مثله      ،)٤(أخرجه عبد اهللا بن المبارك    

  .)٩(حجروضعفه ابن  ،)٨(هذا إسناد ليس بالقوي:  قال الترمذي.)٧(وأبو نعيم ،)٦(والطبراني
  :الحكم

  .ومدار الحديث عليه، لضعف علي بن يزيد األلهاني؛ ضعيف

                                                 

 .٢/٢١٢المصدر نفسه ) ١(
  .٤٩/١٠٨تاريخ دمشق ) ٢(
 .٢/٤٨١تقريب التهذيب ) ٣(
 .٦٥٥: ، برقم٢٣٠ لعبداهللا بن المبارك، صفحةالزهد ) ٤(
  .٢٢٣٣٨: ، برقم٥/٢٦٥مسند أحمد ) ٥(
  .٧٨٢١: ، برقم٨/٢٠٢معجم الطبراني الكبير ) ٦(
 .٨/١٧٨بي نعيم الحلية أل) ٧(
  .٢٧٣١: ، برقم٦١٤ ، صفحةسنن الترمذي) ٨(
  .١١/١٥فتح الباري) ٩(



 ١٥٥
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 الْعبـاسِ  َأبـو  أنـا ،  اُلالْخَلَّ أحمد بن الْعِزيِز عبد أنا،  الْخَِطيب محمٍد بن الْوهاِب عبد َأخْبرنَا )٣٠

مأنا،  اَألص ِبيعأنا،  الر أنا،  الشَّاِفِعي اِهيمرِإب نِد بمحم  ،ناِد عبِن عوٍر بنْصم  ،ناٍء َأِبي عجر طَاِرِديالْع ،
نع انرِن ِعمٍن بيصح ِضير اللَّه نْهع  ، "َأن النَِّبي � رال َأمجر ا كَاننُبج َأن ممتَيي لِّي  ثُمـصفَـِإذَا ،  ي 
دجو اءَل الْم١("اغْتَس(.  

  :رجال السند
 :والبـاقي ،  لم أقف على ترجمٍة لهما    : وعبد العزيز ،  عبد الوهاب :)٢( سبقوا :الرواة حتى الشافعي  

وأبورجاء العطاردي عمران بـن ملحـان       ،   ضعيف :إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى األسلمي      و،  تثقا
  . ثقة:البصري

  ).١٥٢ (عباد بن منصور الباجي أبوسلمة البصري القاضي: هو، عباد بن منصور
وقـال   ،)٣(ال ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه       : وقال،  لم يوثقه سوى يحيى بن سعيد القطان      

: وقال العجلي ،)٥(وتغير بأخرة، وكان يدلس، رمي بالقدر: وكذا ابن حجر وأضاف ،)٤( صدوق:البخاري
، وضعفه عامة النقاد لسوء حفظـه      ،)٧(هو في جملة من يكتب حديثه     : وقال ابن عدي   ،)٦(جائز الحديث 

  .)٩(لسينوجعله ابن حجر في المرتبة الرابعة من المد ،)٨(وتلبسه ببدعة القدر، وتغيره بأخرة، وتدليسه

                                                 

)٢/٢٢٨) ١. 
 .١حديث رقم : انظر) ٢(
 .٦/٨٦الجرح والتعديل ) ٣(
 .٢٨٨ ، صفحةعلل الترمذي الكبير) ٤(
 .١/٢٧٣تقريب التهذيب ) ٥(
  .٢/١٨معرفة الثقات ) ٦(
  .٤/٣٣٩الكامل في الضعفاء ) ٧(
ن سؤاالت اب و،  ٤/٣٣٨الكامل في ضعفاء الرجال     و،  ١/٣٣،  ١٤٢،  ٤/١٢٨تاريخ ابن معين رواية الدوري      : انظر) ٨(

، ٢/٥٤٣العلل ومعرفة الرجال    و،  ٣/٦١،  ٢/١٢٦المعرفة والتاريخ   و،  ٦/٨٦الجرح والتعديل   و،  ٥٢ ، صفحة أبي شيبة 
: ت(سؤاالت اآلجـري    و،  ٦/٨٦الجرح والتعديل   و،  ١١٢ ، صفحة أحوال الرجال و،  ٤/٤١ميزان االعتدال   و،  ٣/٣٥٣

لمجـروحين  و، ا ٧٤ ، صفحة متروكين للنسائي الضعفاء وال ، و ١٣٤،  ٣/١٣٦ضعفاء العقيلي   و،  ١٣٨،  ٢/٧٩) البستوي
المغني و،  ١/٥٣٢الكاشف  و،  ١٤/١٦٠تهذيب الكمال   و،  ٢٥٢ ، صفحة سؤاالت الحاكم للدارقطني  و،  ٢/١٦٥البن حبان   

  .١٢٢ ، صفحةالتبيين ألسماء المدلسينو، ٤/١٩٣ تهذيبتهذيب الو، ١/٣٢٧في الضعفاء 
  .٧٧طبقات المدلسين، صفحة ) ٩(



 ١٥٦

  . هو إلى الضعف أقرب:قلت
  :التخريج

  .عن إبراهيم بن محمد به بلفظه ،)١(أخرجه الشافعي
 أعطى الرجل   �وفيه أن النبي    ،  �مطوال عن عمران بن حصين عن النبي        ) ٢(وأخرجه البخاري 

  .من غير الزيادة من حديث عمران) ٣(وأخرجه البخاري، "اذهب فأفرغه عليك: " فقال، إناء من ماء
  :ويشهد له

  ". فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك..: ".�من حديث أبي ذر عن النبي ) ٤(ما رواه أبوداود
  :الحكم

  .والحديث صحيح لغيره،  إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى األسلميلضعف؛ هذا إسناد ضعيف

                                                 

  .٦٧: ، برقم٢٠ ، صفحةمسند الشافعي) ١(
  .الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء: التيمم باب:  كتاب٣٣٤: ، برقم٨٨ ، صفحةصحيح البخاري) ٢(
 .التيمم ضربة:  في التيمم باب٣٤٨: ، برقم٩٠ صفحة) ٣(
  .الجنب يتيمم: الطهارة باب: كتاب، ٣٣٣: ، برقم٥٩ ، صفحةسنن أبي داود) ٤(



 ١٥٧

�> �D�(� 	?@�� ��> �?� �, � �� � � � � � #l sD *���$ ��� �l �$~� N o� q �i;H��� #aN �V�( �(�� X$>$ sD*��� �D"�¢>$ ��� �D"�¢� �� � �� , � , � � � , �� , � � � , � ,� � �w � � �� � �� , � � � �, � � , ��
K?$n� 	�>$ bP _�[ �P�� |D���$ ���� #D�(E� �i�Z- �� � � � , , , � ,, � � � �� � � �� S � � � �� � � � � � �{o���� :U�{ 

 أحمد وَأبو،  اِنيالْجرج ِإدِريس بن محمد بكٍْر َأبو أنا،  ادرالز عِلي بن محمد طَاِهٍر َأبو َأخْبرنَا )٣١
نِد بمحِن مأحمد ب لِّمعالْم ِويرأنا: قَاَل،  الْه ِن وَأبسالْح ِليع نى بأنا،   الماليني ِعيس نسالْح نب  انـفْيس 

ِويأنا،  النَّس انبِن شَيةَ َأِبي ببنَا،  شَيرو َأخْبِهالٍل َأب  ،نةَ عقَتَاد  ،نَأنٍَس ع  ،ِضير اللَّه نْهـا : قَـالَ ،  عقَلَّم 
  .)١("لَه عهد ال ِلمن ِدين وال، لَه َأمانَةَ ال ِلمن ِإيمان ال َأال: " قَاَل، � اللَِّه رسوُل خَطَبنَا

  :رجال السند
، وأبو بكر محمد بـن إدريـس الجرجـاني        ،)٢( سبق وهو حافظ   :أبو طاهر محمد بن علي الزراد     
  . ثقة ثبت: دعامة السدوسيوقتادة بن،  لم أقف على ترجمة لهما:وأبوالحسن علي بن عيسى الماليني

محمد بن محمد بـن عبـد اهللا بـن محمـود             :لعله،  أبوأحمد بن محمد بن أحمد المعلم الهروي      
  .)٣(أبو أحمد المعلم الهروي، المحمودي

  .)٤(ثقة مرضي: قال الصيرفيني
 )٥(أبو العباس الـشيباني النَّـسوي     ،  الحسن بن سفيان ابن عامر    : هو،  الحسن بن سفيان النَّسوي   

  .)٦(]والنسائي[
وكذلك  ،)٧(فثقة مسند ما علمت عليه بأسا     ،  واألربعين،  صاحب المسند ،  الحافظ: وثقه الذهبي وقال  

وحدث على تيقظ ، وصنف، كان الحسن ممن رحل: وقال ابن حبان ،)٩(حجة: وزاد الذهبي ،)٨(ابن حجر
وقال  ،)١١(ة تدل على تيقظه   وقد أورد ابن عساكر بسنده قص      ،)١٠(والصالبة في السنة  ،  مع صحة الديانة  

وكانت إليـه الرحلـة     ،  واألدب،  والعلم،  وكان مقدما في الفقه   ،  محدث خراسان في عصره   : السمعاني

                                                 

)٢/٢٣٩) ١. 
 .٢حديث رقم : رانظ) ٢(
 .٤٦ ، صفحةالمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) ٣(
 .٤٦ المصدر نفسه، صفحة) ٤(
 .٢/٧٠٣تذكرة الحفاظ ) ٥(
  .٣/١٦الجرح والتعديل ) ٦(
  .٢/٢٤٠ميزان االعتدال ) ٧(
  .٢/٢١١لسان الميزان ) ٨(
  .١/١١٠العبر في خبر من غبر ) ٩(
  .١٤/١٥٨سير أعالم النبالء ) ١٠(
  .١٣/١٠٢تاريخ دمشق : انظر )١١(



 ١٥٨

وقال أبو  ،   بالحافظ صاحب المسند   :)٣(والصفدي ،)٢(ووصفه ابن عساكر   ،)١(بخراسان من أقطار األرض   
  .)٤(صدوق: حاتم

  . الحسن بن سفيان ثقة:قلت
أبومحمـد  ، وهو شَيبان بن أبي شيبة الحبطي موالهم، شيبان بن فَروخ  : هو،  ةشيبان بن أبي شيب   

  ).٢٣٥ - ١٤٠ (اُألبِلي
 ،)٨(الحافظ الصدوق  ،)٧(اإلمام محدث البصرة  : والذهبي وقال  ،)٦(والسمعاني ،)٥(وثقه أحمد بن حنبل   

وذكره ابن حبان في     ،)١١(ومسلمة بن القاسم األندلسي    ،)١٠(صدوق يهم : وقال في التقريب   ،)٩(وابن حجر 
 ،)١٤(وهذا بعقب ما ذاكرته عنـه     ،  يهم كثيرا : وفي موضع آخر   ،)١٣(صدوق: وقال أبوزرعة  ،)١٢(الثقات

، كان يرى القـدر   : وقال أبوحاتم  ،)١٦(صالح: وقال ابن عبدالباقي قانع    ،)١٥(قدري: وقال،  وكذا الساجي 
  .)١٧(واضطر الناس إليه بأخرة

  .دركان يرى الق،  هو ثقة يهم:قلت
  ).١٦٧ (مولى بن سلمة بن لُؤي، محمد بن سلَيم الراسبي البصري: هو، أبو هالل

 ،)١٩(والـدارقطني  ،)١٨(وعمران القطـان  ،  وهو فوق سويد  ،  لم يكن له كتاب   : وقال،  وثقه أبوداود 

                                                 

  .١/٢٧٠األنساب ) ١(
  .١٣/٩٩تاريخ دمشق ) ٢(
  .٤/١٣٩الوافي بالوفيات ) ٣(
  .٣/١٦الجرح والتعديل ) ٤(
  .١٢/٦٠٠تهذيب الكمال ) ٥(
  .١/٧٥األنساب ) ٦(
  .٢/٤٤٣تذكرة الحفاظ ) ٧(
  .١١/١٠١سير أعالم النبالء ) ٨(
 .٧/٢٤٤لسان الميزان ) ٩(
 .١/٢٤٧ب تقريب التهذي) ١٠(
  .٣/٦٦٢تهذيب التهذيب ) ١١(
)٨/٣١٥) ١٢.  
  .٤/٣٥٧الجرح والتعديل ) ١٣(
  .٥١١ ، صفحةسؤاالت البرذعي) ١٤(
  .٣/٦٦٢تهذيب التهذيب ) ١٥(
  .٢/٦٦٢المصدر نفسه ) ١٦(
  .٤/٣٥٧الجرح والتعديل ) ١٧(
 .٢/١٦٢) البستوي: ت(سؤاالت اآلجري ) ١٨(
 .٢٩٦ ، صفحةسؤاالت الحاكم) ١٩(



 ١٥٩

  .)٣(حسن الحديث: ومرة ،)٢(صالح الحديث: وقال الذهبي ،)١(كثيرا ما يتوقى رفع الحديث: وقال
روايته عن  : ومن رواية الحسين بن الحسن     ،)٤(ى بن معين من رواية عباس الدوري صويلح       وقال يحي 

وهو ،  حماد أحب إلي في قتادة من أبي هالل       : قال،  ومن رواية عثمان الدارمي    ،)٥(قتادة فيه ضعف صويلح   
احتمل : وقال البزار ،)٧(وهو ضعيف الحديث، لم يكن له كتاب: قال، ومن طريق ابن أبي خيثمة ،)٦(صدوق

وهو ممـن   ،  في بعض رواياته ما ال يوافقه الثقات عليه       : وقال ابن عدي   ،)٨(وهو غير حافظ  ،  الناس حديثه 
  .)٩(كل ذلك أو عامتها غير محفوظة، عن أنس، وهذه األحاديث ألبي هالل عن قتادة، يكتب حديثه

 ،)١٠(مهدي يروي عنـه   وابن  ،  وال يعبأ به  ،  كان يحيى بن سعيد القطان ال يروي عنه       : وقال البخاري 
لـين ولـيس    : وقد قال عبد الرحمن بن مهدي في أبي هالل قريبا من قول أبـي زرعـة               : قال البرذعي 

  .)١١(بالقوي
إال أنه يخـالف  ، وقال احتمل الناس حديثه ،)١٢(ولين حديثه، وهو ال يحفظ، ليس هو بذاك  : وقال أحمد 

أبو هالل في قتـادة لـم يكـن         : وليد الطيالسي وقال أبو ال   ،)١٣(وهو مضطرب الحديث عن قتادة    ،  في قتادة 
عدلت عن أبي هالل عمـدا ومـرة        : وقال يزيد بن زريع    ،)١٥(فيه ضعف : وقال ابن سعد   ،)١٤(بالماهر فيها 

  .)١٦(ال شيء: قال
روي عنه حـديث    : وقال الساجي  ،)١٨( الحفظ سيء: وقال ابن عساكر   ،)١٧(ليس بالقوي : وقال النسائي 

                                                 

  .٨/١١٦ردة في األحاديث النبوية العلل الوا) ١(
  .١٦٣ ، صفحةذكر من تكلم فيه وهو موثق) ٢(
  .١/٤٦العبر في خبر من غبر ) ٣(
  .٧/١٧٣الجرح والتعديل ) ٤(
 .٧/٢٧٣المصدر نفسه ) ٥(
  .٧/٢٧٣ المصدر نفسه: انظر) ٦(
  .٢/٣٨٤) هلل: ت(بن أبي خيثمة الكبير التاريخ ال) ٧(
 .٧/١٨٣تهذيب التهذيب ) ٨(
 .٦/٢١٤الكامل في الضعفاء ) ٩(
 .١٠٢ ، صفحةالضعفاء الصغير للبخاري) ١٠(
 .٥٠٦ ، صفحةسؤاالت البرذعي) ١١(
  .١/٢٣٨موسوعة أقواالإلمام أحمد في الجرح والتعديل ) ١٢(
 .٧/٢٧٣الجرح والتعديل ) ١٣(
 .٢/٢٨٣المجروحين البن حبان ) ١٤(
 .٧/٢٧٨الطبقات الكبرى ) ١٥(
 .٧/٢٧٣الجرح والتعديل ) ١٦(
 .٩٠ للنسائي، صفحةالضعفاء والمتروكين ) ١٧(
  .٢٠/٤٣تاريخ دمشق ) ١٨(



 ١٦٠

إال ، وأبو هالل شيخا صدوقا: قال ابن حبان ،)٢( في كتابه الضعفاء والمتروكينوذكره ابن الجوزي ،)١(رمنك
فوقع ، وأكثر ما كان يحدث من حفظه، حتى صار يرفع المراسيل وال يعلم،  أنه يخطئ كثيراً من غير تعمد     

حتجاج واال،  ترك ما انفرد من األخبار التي تخالف فيها الثقات        : والذي أميل إليه  ،  المناكير من سوء حفظه   
  .)٣(وقبول ما انفرد به من الروايات التي لم يخالف فيها التي ليس فيها مناكير، بما وافق الثقات

يحـول  :  أدخله البخاري في كتاب الضعفاء فقال      ...،  لم يكن بذاك المتين   ،  محله الصدق : قال أبوحاتم 
  .)٥(صدوق فيه لين: وخلص ابن حجر إلى أنه ،)٤(من كتاب الضعفاء

  .مضطرب في قتادة، في الجملة لين الحديث هو :قلت
  :التخريج

جميعهم من طريق أبي هالل الراسـبي بـه          ،)٩(والبيهقي ،)٨(والطبراني ،)٧(وأبويعلى ،)٦(أخرجه أحمد 
  .مثله

عـن  ، ثالثتهم من طريق حماد بن سلمة   ،)١٢(والضياء المقدسي  ،)١١(وابن حبان  ،)١٠(وأخرجه أبو يعلى  
  .)١٣(عن أنس مثله، وللضياء من طريق حماد عن المغيرة بن زياد الثقفي، هعن أنس بنحو، ثابت البناني
فقد تابع حماد بن سلمة     ،  ن لغيره سوالحديث ح ،  لضعف أبي هالل الراسبي   ؛  هذا إسناد ضعيف   :الحكم

  .أبا هالل الراسبي
  :ويستفاد

  .وال دين لمن ال عهد له، إيمان لمن ال أمانة له ال •
  . هو كمالهماوالمنفي من اإليمان والدين •

                                                 

  .٧/١٨٣تهذيب التهذيب ) ١(
)٣/٦٨) ٢. 
  .٢/٢٧٣المجروحين ) ٣(
  .٧/٢٧٣الجرح والتعديل ) ٤(
 .٢/٥٢٠تقريب التهذيب ) ٥(
 .١٢٤٠٦: ، برقم٣/١٣٥مسند أحمد ) ٦(
  .٢٨٦٣: ، برقم٥/٢٤٦مسند أبي يعلى الموصلي ) ٧(
 .٢٦٠٦: ، برقم٣/٩٨جم الطبراني األوسط مع) ٨(
ال يوفى مـن العهـود بمـا يكـون معـصية،            : الجزية باب :  كتاب ١٨٦٣١: ، برقم ٩/٢٣١سنن البيهقي الكبرى    ) ٩(
 .ما جاء في الترغيب في أداء األمانات: الوديعة، باب:  كتاب١٢٤٧٠: ، برقم٦/٢٨٨و
  .٣٤٤٥: ، برقم٦/١٦٤مسند أبي يعلى ) ١٠(
 .١٩٤: ، برقم١/٤٢٢ حبان صحيح ابن) ١١(
  .١٦٩٩: ، برقم٥/٧٤األحاديث المختارة ) ١٢(
  .١٦٩٩: ، برقم٥/٧٤المصدر نفسه ) ١٣(



 ١٦١

 اللَِّه عبد الْقَاِسمَأبو  أنا، شُريٍح َأِبي بن حمِنالر عبد أنا، الْمِليِحي أحمد بن الْواِحِد عبد َأخْبرنَاو )٣٢
نِد بمحِن مِد ببِزيِز عالْع غَِويأنا، الْب ِليع نِد بعُل أنا، الْجيفُض نوٍق بزرم ،نةَ عِطيع ،نِعيٍد َأِبي عس ،

ِضير اللَّه نْهوُل قَاَل: قَاَل،  عساللَِّه ر � " :ِإن باللَِّه ِإلَى النَّاِس َأح موِة يامالِْقي مهبَأقْرو ا ِمنْهِلسجم امِإم 
  .)١( "جاِئر ِإمام عذَابا وَأشَدهم الِْقيامِة يوم اللَِّه ِإلَى النَّاِس َأبغَض وِإن، عاِدٌل

  :رجال السند
،  ثقـة  :وأبو القاسم البغوي   ،)٣(عبد الرحمن بن شريح   وكذا   ،)٢(وهو ثقة ،   سبق :عبد الواحد المليحي  

  .)٤(وقد سبقا،  ثقة شيعي:وعلي بن الجعد
من أبوعبدالرح،  ويقال الرواسي الكوفي   ،)٥(فُضيل بن مرزوق اَألغَر الرقَاِشي    : هو،  فضيل بن مرزوق  

  ).٢٦٠ (مولى بني عنَزة
: ومن رواية عبدالخالق بن منصور ،)٧(وأبي بكر بن أبي خيثمة ،)٦(وثقه ابن معين من روايتي الدوري

ومن رواية أحمد بـن      ،)٩(ليس به بأس  : ومن رواية عثمان الدارمي    ،)٨(ولكنه شديد التشيع  ،  صالح الحديث 
: وقـال  ،)١٣(والذهبي ،)١٢(ويعقوب بن سفيان الفسوي    ،)١١(وزاد جائز الحديث  : والعجلي ،)١٠( ضعيف :زهير

وقال ال يكاد يحدث عن غير       ،)١٥(ال أعلم عليه إال خيراً    : وقال أحمد  ،)١٤(كان معروفا بالتشيع من غير سب     
  .)١٧(يهم كثيراً يكتب حديثه وال يحتج به، صدوق صالح الحديث: وقال أبوحاتم ،)١٦(عطية

ال معنى لها بعد أن أنزله إلى مرتبة الـصدوق          " يهم "قوله: قال شعيب األرناؤوط وبشار معروف    
                                                 

)٢/٢٣٩) ١.  
  .٤حديث رقم : انظر) ٢(
 .٣حديث رقم : انظر) ٣(
  .٤حديث رقم : انظر) ٤(
  .٣/٨١، األنسابقبيلة صاروا حتى أوالدها كثرت رقاش اسمها امرأة إلى النسبة هذه) ٥(
  .٣/٢٧٢رواية الدوري  تاريخ ابن معين) ٦(
  .٧/٧٥الجرح والتعديل ) ٧(
  .٢٣/٣٠٧تهذيب الكمال ) ٨(
  .١٩١ ، صفحةالدارمي تاريخ ابن معين) ٩(
 .٢/٢٠٩المجروحين ) ١٠(
 .٢/٢٠٨ معرفة الثقات) ١١(
 .٣/٢٠٧المعرفة والتاريخ ) ١٢(
  .٢/١٢٥الكاشف ) ١٣(
 .٥/٤٤٠ميزان االعتدال ) ١٤(
  .٧/٧٥عديل الجرح والت) ١٥(
  .٨/٢٦٨تهذيب التهذيب ) ١٦(
  .٧/٧٥الجرح والتعديل : انظر) ١٧(



 ١٦٢

  .)١(ويعقوب الفسوي، والعجلي، وابن معين في أصح رواياته، فقد وثقه سفيان الثوري، الحسن الحديث
كان ممـن يخطـئ علـى       : وذكره ابن حبان في الثقات وقال      ،)٢(مقارب الحديث : وقال البخاري 

وضـعفه   ،)٣(لثقات األشياء المستقيمة فاشـتبه أمـره      وعن ا ،  ويروي عن عطية الموضوعات   ،  الثقات
: وقال مسعود السجزي   ،)٥(فضيل بن مرزوق ضعيف   : يقال: وقال عثمان بن سعيد الدارمي     ،)٤(النسائي

والذي عنـدي أن    : قال ابن حبان   ،)٦(وقد عيب على مسلم إخراجه لحديثه     ،  ليس هو من شرط الصحيح    
وفيما وافق الثقات ما لم يتابع      ،  ويبرأ فضيل ،  ك كله بعطية  كل ما روي عن عطية من المناكير يلزق ذل        

وأرجـو أن ال    ،  لفضيل أحاديث حسان  : وخلص ابن عدي بقوله    ،)٧(عليه يتنكب عنها في االحتجاج بها     
  .)٩(ورمي بالتشيع، صدوق يهم: وخلص ابن حجر إلى أنه ،)٨(بأس به
  .متشيع، يهم،  هو مقارب الحديث:قلت
  ).١١١ (أبو الحسن، د بن جنَادة العوفي الجدلي القَيسي الكوفيعطية بن سع: هو، عطية

لـيس  : والعجلي وقال  ،)١٠(ومن الناس من ال يحتج به     ،  وله أحاديث صالحة  : وقال،  وثقه ابن سعد  
ومن رواية يزيـد بـن       ،)١٣(صالح: وقال يحيى بن معين    ،)١٢(كثير الحديث : والطبري وقال  ،)١١(بالقوي

ومن رواية أبي الوليد بن   ،)١٤(ليس به بأس  : قال؟  يحتج به : قيل له ،  ليس به بأس  : الهيثم بن طهمان قال   
وضعفه أيضا  ،)١٦(ضعيف إال أنه يكتب حديثه: ومن رواية ابن أبي مريم قال ،)١٥(ضعيف: أبي الجارود

                                                 

  .٣/١٦٣تحرير تقريب التهذيب ) ١(
  .٣٩١ ، صفحةعلل الترمذي الكبير) ٢(
)٧/٣١٦) ٣. 
 .٥/٤٤٠ميزان االعتدال ) ٤(
  .١٩١ ، صفحةرواية الدارمي تاريخ بن معين) ٥(
موفق بن عبد القادر، الطبعة     : ، تحقيق )٤٠٥(للحاكم  ) ٤٣٨(لسجزي  ، لمسعود بن علي ا    ١٠٨ ، صفحة سؤاالت السجزي ) ٦(

  . بيروت-، دار الغرب اإلسالمي )١٤٠٨(األولى 
  .٢/٢٠٩المجروحين ) ٧(
 .٦/١٩الكامل في الضعفاء ) ٨(
 .٢/٤٧٨تقريب التهذيب ) ٩(
 .٦/٣٠٤الطبقات الكبرى ) ١٠(
 .٢/١٤٠معرفة الثقات ) ١١(
 ، طبعـة  )٣٦٠(الطبري   جرير بن محمد جعفر بى، المنتخب من ذيل المذيل، أل     ١٢٨ حة، صف المنتخب من ذيل المذيل   ) ١٢(

 .لبنان - بيروت، للمطبوعات علمياأل مؤسسة منشورات، ١٣٥٨
 .٣/٥٠٠رواية الدوري  تاريخ ابن معين) ١٣(
 .٨٤ ، صفحةمن كالم أبي زكريا في الرجال) ١٤(
 .٣/٣٥٩ضعفاء العقيلي ) ١٥(
  .٥/٣٦٩الكامل في الضعفاء ) ١٦(



 ١٦٣

 ،)٥(والـدارقطني  ،)٤(والنـسائي  ،)٣(يكتب حديثه : وقال،  وأبو حاتم  ،)٢(وسفيان الثوري  ،)١(وهشيم،  أحمد

 ،)٩(وكذا ابن الجـوزي    ،)٨(مجمع على ضعفه  : وقال،  والذهبي ،)٧(والحاكم ،)٦(مضطرب الحديث : وقال

 ،)١٢(الجوزجاني مائل : وقال ،)١١(كوفي لين : وقال أبو زرعة   ،)١٠(ليس بالذي يعتمد عليه   : وقال أبو داود  

  .)١٣(ال يحتج بروايته: وقال البيهقي
وكان من شيعة   ،  وهو مع ضعفه يكتب حديثه    :  عدي وقال ابن  ،)١٤(كان رجال متشيعا  : قال العقيلي 

  .)١٥(الكوفة
ولذا جعله فـي المرتبـة   ، القبيح، مشهور بالتدليس،  تابعي معروف ضعيف الحفظ   : قال ابن حجر  

فلما مـات أبوسـعيد جعـل    ، عطية العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري     : وقال ابن حبان   ،)١٦(الرابعة
بكذا فيحفظه وكنـاه أبـا سـعيد        : � قال رسول اهللا  : لكلبيفإذا قال ا  ،  يجالس الكلبي ويحضر قصصه   

وال كتابـة حديثـه إال   ، فال يحل االحتجاج به ،   أراد الكلبي  وإنما،  فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري     
  .)١٧(على جهة التعجب

 من المناكير يلزق ذلك كله بعطية - فضيل بن مرزوق -والذي عندي أن كل ما روى عن عطية 
  .)١٨( فضيلويبرأ منها

                                                 

 .١/٥٤٨العلل ومعرفة الرجال ) ١(
 .٣/٣٥٩الضعفاء الكبير ) ٢(
  .٦/٣٨٢الجرح والتعديل ) ٣(
  .٨٥ ، صفحةالضعفاء والمتروكين للنسائي) ٤(
 .٤/٣٩سنن الدارقطني ) ٥(
 .١١/٢٩١العلل الواردة في األحاديث النبوية ) ٦(
  .٥/٤٧٣ تاريخ بغداد) ٧(
  .٢/٤٣٦المغني في الضعفاء ) ٨(
  .٣٦٨ ، صفحةالموضوعات) ٩(
 .١٠٤ ، صفحةسؤاالت اآلجري) ١٠(
  .٦/٣٨٢الجرح والتعديل ) ١١(
  .٥٦، صفحة أحوال الرجال) ١٢(
  .١٦٢٣١ تحت حديث رقم ٨/١٢٦سنن البيهقي الكبرى : انظر) ١٣(
  .٣/٣٥٩الضعفاء الكبير ) ١٤(
 .٥/٣٦٩الكامل في الضعفاء ) ١٥(
 .٧٨ ، صفحةطبقات المدلسين) ١٦(
 .٢/١٢٦جروحين مال) ١٧(
  .٢/٢٠٩ المصدر نفسه) ١٨(



 ١٦٤

  .)١(وكان شيعيا مدلسا، صدوق يخطئ كثيراً: وخلص ابن حجر إلى أنه
  .ال يقبل إال إذا صرح بالسماع بعد اختبار رواياته، متشيع مدلس،  هو إلى الضعف أقرب:قلت

  :التخريج
عن عطية به ، ثالثتهم من طريق فضيل بن مرزوق) ٤(والبيهقي ،)٣(وأحمد) ٢(أخرجه علي بن الجعد

ال نعرفـه إال    ،  حسن غريب : وقال،   من الطريق نفسه   - وأشدهم عذابا    -دون زيادة   ) ٥(الترمذيمثله و 
  .)٦(وحسنه الزيلعي في نصب الراية، وضعفه األلباني، من هذا الوجه
  :الحكم

  .ألجل عطية العوفي؛ ضعيف

                                                 

  .١/٤٠٣تقريب التهذيب ) ١(
 .٢٠٠٤: ، برقم١/٢٩٥ مسند علي بن الجعد) ٢(
  .١١١٩٠: ، برقم٣/٢٢مسند أحمد ) ٣(
فضل من ابتلي بشئ من األعمال فقـام فيـه          : باب،  النذور: ، كتاب ١٩٩٥٦: ، برقم ١٠/٨٨سنن البيهقي الكبرى    ) ٤(

  .بالقسط
  .ما جاء في اإلمام العادل:  باب�األحكام عن رسول اهللا :  كتاب١٣٢٩: ، برقم٣١٤ ة، صفحسنن الترمذي) ٥(
  .٤/٩٠نصب الراية ) ٦(



 ١٦٥

، الْحاِرِث بِن أحمد بن محمد طَاِهٍر َأبو أنا،  تَوبةَ َأِبي بِن اللَِّه عبِد بن محمد بكٍْر َأبو َأخْبرنَاو )٣٣
 اللَّـهِ  عبـدِ  بن ِإبراِهيم ِإسحاقَ َأبو أنا،  محموٍد بن اللَِّه عبد َأخْبرنَا: قَاَل،  الِْكساِئي يعقُوب بن محمد أنا

 اللَّـه  ِضـي ر،  ماِلٍك بِن َأنَِس عن،  الْحسِن عِن،  الْمكِّي ِإسماِعيَل عن،  الْمبارِك بن اللَِّه عبد أنا،  الْخَالُل
منْهوُل قَاَل: قَاَل،  عساِبي ِمثُْل: " � اللَِّه رحِتي ِفي َأصـامِ  ِفي كَالِْملِْح ُأمال،  الطَّع  لُحـصي  ـامِإال الطَّع 
  .)١("ِبالِْملِْح

  :السندرجال 
والحسن بن أبي ،  ضعيف:وإسماعيل بن مسلم المكي    ،)٢( سبقوا :الرواة حتى عبد اهللا بن المبارك     

  .)٣()الحسن البصري ( ثقة:يسار البصري، الحسن
  :التخريج

ومن طريق إسماعيل بن مـسلم      ،  به مثله ،  عن إسماعيل بن مسلم    ،)٤(أخرجه عبد اهللا بن المبارك    
عـن   ،)٧(وأخرجه عبـدالرزاق  . به مثله  ،)٦()محمد بن سالمة القضاعي   ( والشهاب ،)٥(أخرجه أبو يعلى  

مـن   ،)٨(وأخرج شطره األول بنحوه ابن أبي شيبة، مثله وفيه مبهم ،  عمن سمع الحسن عن أنس    ،  معمر
من طريق حمزة بن عبد اهللا  ،)٩(وأخرجه الشهاب. عن الحسن البصري موقوفا عليه، طريق أبي موسى

  .عن أنس به مثله، عن أبي هِدية،  بن محمد بن رسمويهعن عبد اهللا، بن فَنَك
  .)١١(واأللباني ،)١٠(وكذا العجلوني، وضعفه حسن سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى

  :الحكم
  .ألن مدار الحديث على إسماعيل بن مسلم المكي؛ ضعيف

                                                 

)٢/٢٤١) ١.  
، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لم أقـف                    ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

  .د اهللا بن محمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس بهلهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعب
 :ويقـول  فيتجـوز  منهم يسمع لم جماعة عن يروي كان :البزار قال،  ويدلس كثيرا يرسل وكان مشهور فاضل فقيه ثقة) ٣(

ـ      )١/١١٥تقريب التهذيب   . (بالبصرة وخطبوا حدثوا الذين قومه يعني،  وخطبنا حدثنا ن الثانيـة مـن     ، وجعله ابن حجـر م
  ).٤٦طبقات المدلسين، صفحة . (المدلسين

 .٥٧٢: ، برقم١/٢٠٠مسند عبداهللا بن المبارك ) ٤(
 .٧٦٢: ، برقم٥/١٠١مسند أبي يعلى ) ٥(
 .١٣٤٧: ، برقم٢/٢٧٥مسند الشهاب ) ٦(
  .٢٠٣٧٧: ، برقم١١/٢٢١مصنف عبد الرزاق ) ٧(
  .٣٢٤٠٥: ، برقم٦/٤٠٤مصنف ابن ابي شيبة ) ٨(
  .١٣٤٨: ، برقم٢/٢٧٦ند الشهاب مس) ٩(
 .٢/١٢٦١كشف الخفاء ) ١٠(
 .١٧٦٢: ، برقم٤/٢٤٥السلسلة الضعيفة ) ١١(



 ١٦٦
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 الْعبـاسِ  َأبـو  أنـا ،  الْخَالُل أحمد بن الْعِزيِز عبد أنا،  خَِطيبالْ محمٍد بن الْوهاِب عبد اِإلمام َأخْبرنَا )٣٤
مأنا،  اَألص ِبيعأنا،  الر أنا،  الشَّاِفِعي اِهيمرِإب نٍد بمحم  ،نةَ عِن طَلْحٍرو بمع  ،نطَاِء عِن عـاحٍ  َأِبـي  ببر  ، ـنع 
  .)١("وَأتَم الصالةَ قَصر � اللَِّه رسوُل فَعَل قَد ذَِلك كُلُّ: "قَالَتْ، عنْها اللَّه رِضي، الْمْؤِمِنين ُأم عاِئشَةَ

  :رجال السند
،  ثقـات  :والبـاقي ،  لم أقف على ترجمٍة لهما    : وعبد العزيز ،  عبد الوهاب :)٢( سبقوا :الرواة حتى الشافعي  

وطلحة بـن عمـرو      ،)٤( ثقة ثبت له مراسيل    :وعطاء بن أبي رباح    ،)٣( وهو ضعيف  :إبراهيم بن محمد  وكذلك  
  . متروك:الحضرمي

  :التخريج
 ،)٦(ومن طريقه أخرجه الـدارقطني    ،  "وزاد في السفر  "به نحوه   ،  عن إبراهيم بن محمد    ،)٥(أخرجه الشافعي 

صام بـدل   "نحوه وفيه    ،)٧(والبيهقي،  طلحة ضعيف : وقال الدارقطني ،  "أتم وقصر وأفطر في السفر    " نحوه وفيه   
والمغيرة بـن   ،  - وثقه ابن حجر   -) ٨(عمرو بن سعيد بن أبي حسين المكي      ،  وقد تابع طلحةَ بن عمرو    ،  "أفطر

 ،)١١(هذا إسناد صحيح  : وقال الدارقطني عن إسناد عمر بن سعيد       ،)١٠(ودلهم بن صالح الِكندي    ،)٩(زياد الموصلي 

وطلحـة  ،  والمغيرة بن زياد  ،  ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح      : عن حديث عمرو بن سعيد    ،  وقال البيهقي 
  .)١٣(اني في المشكاةوضعفه األلب ،)١٢(وكلهم ضعيف، بن عمرو
  .هذا إسناد ضعيف جداً :الحكم

                                                 

)٢/٢٧٥) ١. 
 .١حديث رقم : انظر) ٢(
  .٣٠حديث رقم : انظر) ٣(
 .٦حديث رقم : انظر) ٤(
 .٨٩: ، برقم٢٥ ، صفحةمسند الشافعي) ٥(
 .٤٣: ، برقم٢/١٨٩سنن الدارقطني ) ٦(
من ترك القصر في السفر     : ، جماع أبواب صالة المسافر، والجمع في السفر، باب        ٥٢٠٩: ، برقم ٣/١٤٢ الكبرى   سنن البيهقي ) ٧(

  .غير رغبة عن السنة
  .٤٤: ، برقم٢/١٨٩سنن الدارقطني ) ٨(
: ، بـرقم ١/٤١٥وشرح معـاني اآلثـار   ، ٥٢٠٨: ، برقم٣/١٤١، وسنن البيهقي الكبرى    ٤٥: ، برقم ٢/١٨٩سنن الدارقطني   ) ٩(

٢٢١٧. 
 .٥٢٠٧: ، برقم٣/١٤١سنن البيهقي الكبرى ) ١٠(
 .٤٣: ، برقم٢/١٨٩سنن الدارقطني ) ١١(
  .٥٢٠٦: ، تحت حديث رقم٣/١٤١سنن البيهقي الكبرى ) ١٢(
  .١٣٤١: ، برقم١/٢٩٩مشكاة المصابيح ) ١٣(



 ١٦٧
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، الـسنِْدي  فَضٌل أنا،  فَنْجويِه ابن أنا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأخْبرنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٣٥

 عـن ،  عميٍر بِن الْمِلِك عبِد عن ،)١(المحياة َأبو أنا،  سِعيٍد بن يدسو أنا،  الْخَشَّاب داود بن الْحسن َأخْبرنَا
 ِطيـرةً  تَطَير َأو،  استَقْسم َأِو،  تَكَهن من: " � اللَِّه رسوُل َلقَا: قَاَل،  الدرداِء َأِبي عن،  حيوةَ بِن رجاِء
هدتَر نفَِرِه عس ،لَم نْظُراِت ِإلَى يجرال الدالْع نَِّة ِمنالْج موِة يام٢( "الِْقي(.  

  :رجال السند
رجاء بـن   وكذلك   ،)٤(ثقة صالح الحديث   :وعبدالملك بن عمير   ،)٣( سبقوا :الرواة حتى ابن فنجويه   

  .حيوه الكندي الفلسطيني
الفضل بن الـسكين بـن      و ،)٥(أبوالعباس السندي بغدادي  ،  الفضل بن سخَيت  : هو،  الفضل السندي 

  .)٦(بوالعباس القطيعيسخيت أ
 ،)٨(والـذهبي ،  ما سمع من عبدالرزاق شيئا    : وقال ،)٧(كذبه ابن معين من رواية عبد اهللا بن الجنيد        

  .)١٠(وذكره ابن حبان في الثقات ،)٩(وضعفه الدارقطني
  . هو ضعيف:قلت

 الهمـذاني  الحسن بن يزداد بن يـسار الخـشاب       : يغلب على الظن أنه   ،  الحسن بن داود الخشَّاب   
  .ولم أقف له على ترجمة ،)١١(أبو علي، النجار المعروف بحسيل الجذوعي

                                                 

 .التخريج: أبو المختار، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
)٣/١٢) ٢. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : رانظ) ٣(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
الجـرح  (وكذلك اختلط قبل موته     ،  )٦٥طبقات المدلسين، صفحة    (وجعله ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين         ) ٤(

تذكرة (ما اختلط الرجل ولكنه تغير تغير الكبر        : ، قال الذهبي  )٣٠١،  ٢٩٥، صفحة   سؤاالت أبي داود  ،  ٥/٣٦والتعديل  
  ).١/١٣٦الحفاظ 

  .٩/٧الثقات البن حبان ) ٥(
  .١٢/٣٦٢تاريخ بغداد ) ٦(
  .١٢/٣٦٢المصدر نفسه ) ٧(
  .٧/٣٩٠ميزان االعتدال ) ٨(
  .٥/٤٢٧المصدر نفسه ) ٩(
)٩/٧) ١٠. 
  .١٣/٣٢٨، وتاريخ دمشق ١٩/١٤٠ تهذيب الكمال) ١١(



 ١٦٨

 أبو محمد الحـدثاني األنبـاري     ،  سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي       : هو،  سويد بن سعيد  
)٢٤٠.(  

 ،)٣(محدث نبيل له مناكير   ،  شيخُ مسلم : وقال،  والذهبي ،)٢(ومسلمة بن القاسم األندلسي    ،)١(وثقه العجلي 

: وأحمد قال  ،)٧(والخليل القزويني  ،)٦(صاحب حديث وعناية بهذا الشأن     ،)٥(صدوق ،)٤( حسن الحديث  مكثراً
متـروك  : وقال مـرة   ،)٩(أرجو أن يكون صدوقا أو ال بأس به       : وقال) ٨(ما علمت إال خيرا   ،  صالح أو ثقة  

  .)١٠(الحديث
 عبداهللا بن محمـد بـن       -قال أبوالقاسم البغوي    .  وهذا محمول على حديث سويد بن عبدالعزيز       :قلت

، وكان أبوعبداهللا أحمد بن حنبل ينتقي عليه لولديه صـالح وعبـداهللا     ،  كان سويد من الحفاظ   : -عبدالعزيز  
ورأيت في تـاريخ أبـي      : قال،  هذا معنى ما قاله حكاية عن عبد اهللا بن أحمد         ،  فيسمعان منه ،  يختلفان إليه 

فـضعف  ،  وحفص بن ميـسرة   ،  د بن عبدالعزيز  عن سوي ،  طالب أنه سأله عن غير شيء من حديث سويد        
  .)١١(حديث سويد بن عبد العزيز من أجله ال من أجل سويد األنباري

  .)١٢(وقال أحمد البنه عبداهللا اكتب عن سويد أحاديث ضمام
 ،)١٣(هو ثقة غير أنه لما كبر ربما قريء عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيـزه              : قال الدارقطني 

، فربما لقن ما ليس من حديثـه      ،  قد كف بصره في آخر عمره     : وقال الخطيب  ،)١٤(ليس بثقة : وقال مرة 
وبنحوه قال يعقوب  ،)١٧(وصالح جزرة ،)١٦(وكذا قال الحاكم ،)١٥(ومن سمع منه وهو بصير فحديثه حسن

                                                 

  .١/٤٤٢معرفة الثقات ) ١(
  .٣/٥٦١تهذيب التهذيب ) ٢(
  .١/٢٩٠المغني في الضعفاء ) ٣(
  .١/٨١العبر في خبر من غبر ) ٤(
  .١١/٤١٠سير أعالم النبالء ) ٥(
  .١١/٤١١المصدر نفسه ) ٦(
 .١/٢٤٧اإلرشاد ) ٧(
 .١٢/٢٥٠تهذيب الكمال ) ٨(
  .٩/٢٣٠تاريخ بغداد ) ٩(
 .١/٢٩٠المغني في الضعفاء ) ١٠(
  .٩/٢٣١تاريخ بغداد ) ١١(
  .٣/٤٢٨الكامل في الضعفاء ) ١٢(
  .٢/٣٢الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ١٣(
علـي حـسن    : ، تحقيق )٣٨٥(، ألبي الحسن علي بن عمر الدار قطني         ١٣: ، برقم ٣١، صفحة سؤاالت ابن بكير للدارقطني   ) ١٤(

  . عمان-، دار عمار )١٤٠٨(ى علي عبد الحميد، الطبعة األول
 .٩/٢٢٩تاريخ بغداد ) ١٥(
 .١٢/٢٥٢تهذيب الكمال : انظر) ١٦(
 .٩/٢٣١تاريخ بغداد ) ١٧(



 ١٦٩

وهذا ما خلص إليه ابن      ،)١(وال سيما بعدما عمي   ،  ومضطرب الحفظ ،  سويد صدوق : بن شيبة السدوسي  
وكان ،  فيه نظر : قال البخاري  ،)٢(إال أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه        ،  صدوق في نفسه  : حجر
: وقـال  ،)٤(وضعف أمره ،  كان ما لقن شيئا لقنه    : وقال،  وضعفه جداً  ،)٣(فلقن ما ليس من حديثه    ،  عمي

وقد كان أبوزرعة يسيء القول فـي        ،)٦(عمي فتلقن ما ليس من حديثه     : وقال ابن عدي   ،)٥(سويد منكر 
فأما إذا حدث من    ،  وأكتب منها ،  وكنت أتتبع أصوله  ،  أما كتبه فصحاح  : وقال،  ... وكان يدلس  ...سويد

لو : حتى قال  ،)٨(وما حدث به تلقيناً فال    ،  ما حدثك من حفظه فاكتب عنه     : وقال ابن معين   ،)٧(حفظه فال 
ال صلى  : مرةو ،)١٠(ينبغي أن يبدأ به فيقتل    : ويقول ،)٩(كان لي فرس ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد        

إذا كانت عنده كتـب     : وقال أبو معاوية الضرير    ،)١١(لم يكن عنده شيء هو حالل الدم      ،  اهللا عليه وسلم  
ثم قال هو عنـدي ال      ،  أو من حفظه  ،  إما رجل يحدث من كتابه    ،  وقال هو أحد رجلين   ،  فهو عيب شديد  

وقـال أبـو بكـر       ،)١٣(التـدليس : يكثر ذلك يعني  ،  وكان يدلس ،  كان صدوقا : وقال أبو حاتم   ،)١٢(شيء
وقال ابن  ،)١٥(ولذا جعله ابن حجر في المرتبة الرابعة ،)١٤(في القلب شيء من جهة التدليس: اإلسماعيلي

 يجـب   ...يأتي عن الثقات في المعـضالت     : قال ابن حبان   ،)١٦(ضعيف واتهمه بسرقة الحديث   : حماد
خلـص   ،)١٨(ليس بثقة : وقال النسائي  ،)١٧(هذا إلى ما يخطيء في اآلثار ويقلب األخبار       ،  مجانبة رواياته 

                                                 

 .٩/٢٣١المصدر نفسه ) ١(
 .١/٢٧٥تقريب التهذيب ) ٢(
 .٢/٣٧٣التاريخ األوسط ) ٣(
  .٣٩٤ ، صفحةعلل الترمذي الكبير) ٤(
 .١١/٤١٦سير أعالم النبالء ) ٥(
 .٣/٤٢٨ الضعفاء الكامل في) ٦(
 .٤٠٧ ، صفحةسؤاالت البرذعي) ٧(
 .٩/٢٣٠تاريخ بغداد ) ٨(
 .١/٣٥٢المجروحين البن حبان ) ٩(
 .٤٠٧ :، صفحةسؤاالت البرذعي) ١٠(
 .٩/٢٣٠تاريخ بغداد ) ١١(
 .٩/٢٢٩ المصدر السابق) ١٢(
 .٤/٢٤٠الجرح والتعديل ) ١٣(
 .٩/٢٣١تاريخ بغداد ) ١٤(
 .٧٧ حة، صفطبقات المدلسين: انظر) ١٥(
  .٣/٤٢٨الكامل في الضعفاء ) ١٦(
  .١/٣٥٢المجروحين ) ١٧(
  .٥٠  للنسائي، صفحةالضعفاء والمتروكين) ١٨(



 ١٧٠

  .)١(هو إلى الضعف أقرب: ابن عدي فقال
قلت لمسلم كيف اسـتجزت الروايـة   : فقال، وألجل حال سويد هذا فقد عاتب إبراهيم بن أبي طالب مسلماً    

مـا  : قال الذهبي معلقـاً ؟  فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة- مسلم -فقال ، ؟ عن سويد في الصحيح   
 .)٢(وليته عضد أحاديث حفص بن ميسرة بأن رواها بنزول درجة أيـضاً           ،  مسلم أن يخرج له في األصول     كان ل 

كـان  : وقـال  ،)٣(وقال إنه لم يأخذ عنه إال ما كان عاليا وتوبع عليه          ،  فقد اعتذر مسلم عن ذلك    : قال ابن حجر  
  .)٤(سماع مسلم منه قبل ذلك في صحته

وكذا ما رواه عنه صـالح      ،  وعن ضمام ال بأس به    ،  صحيفتهوما حدث من    ،   هو إلى الضعف أقرب    :قلت
  .وعبداهللا ابني أحمد
  .)٥()١٠٨ (أبوالمحياة الكوفي، يحيى بن يعلى بن حرملة التيمي: هو، أبو المحياة

  .)٩(وذكره ابن حبان في الثقات ،)٨(والذهبي ،)٧(وابن حجر ،)٦(وثقه ابن معين من طريق أبي بكر بن خيثمة
  :التخريج

مـن   ،)١٢(وابـن عـساكر  ، من طريق إبراهيم بن مهدي المصيصي    ،)١١(وابن عساكر  ،)١٠(خرجه البيهقي أ
عـن أبـي    ) وسويد،  إبراهيم (كالهما،  عن سويد بن سعيد   ،  طريق أبي لبيد محمد بن إدريس السامي السرخسي       

والخطيـب   ،)١٤(والـدارقطني  ،)١٣(وأخرجه الطبرانـي  .المحياة يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير به مثله          
، عن عبد الملـك   ،  عن سفيان الثوري  ،  - ضعيف   -ثالثتهم من طريق محمد بن الحسن الهمداني         ،)١٥(البغدادي
  ".ثالث من كن فيه" به بلفظ 

  .و سويد بن سعيد، لضعف الفضل السندي؛ هذا إسناد ضعيف :الحكم

                                                 

  .٣/٤٢٨الكامل في الضعفاء ) ١(
  .١١/٤١١سير أعالم النبالء ) ٢(
 .٢/١٤٢التلخيص الحبير ) ٣(
 .٧٧ ، صفحةطبقات المدلسين) ٤(
  .٦/٣٨٤الطبقات الكبرى ) ٥(
 .٩/١٩٦ الجرح والتعديل) ٦(
 .٢/٦٦٨تقريب التهذيب ) ٧(
  .٢/٣٧٩الكاشف ) ٨(
)٩/٢٦١) ٩. 
  .١١٧٧: ، برقم٢/٦٤شعب اإليمان ) ١٠(
 .١٨/٩٨تاريخ دمشق ) ١١(
 .١٨/٩٨المصدر نفسه ) ١٢(
 .٢٦٦٣: ، برقم٣/١١٩معجم الطبراني األوسط ) ١٣(
 .٦/٢١٨العلل الواردة في األحاديث النبوية ) ١٤(
 .٢٦٧٤: م، برق٥/٢٠١تاريخ بغداد ) ١٥(



 ١٧١
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 بكْـرٍ  َأبـا  سـِمعتُ : قَاَل،  حاِتٍم  أبي بن محمِد َأبا سِمعتُ: قَاَل،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد سِمعتُ )٣٦

وِريابستُ،  النَّيِمعا سكْ َأبٍرب دمحم نِن بسِن الْحِب بيسالْم ِزيورتُ،  الْمِمعا ساِتٍم َأبح دمحم نب  ِريـسِإد 
نْظَِليتُ،  الْحِمعس دبِلِك عالْم نةَ بلَمسابأ،  م انورم ِريتُ،  الِْمصِمعس اِهيمرِإب نكِْر َأِبي بِن بنْكَِدِر بالْم ،

 قَـالَ : " يقُوُل،  � اللَِّه رسوَل سِمعتُ: قُوُلي،  اللَِّه عبِد بن جاِبر سِمعتُ،  الْمنْكَِدِر بن محمد عمي سِمعتُ
 وهفَـَأكِْرم ،  الْخُلُِق وحسن،  السخَاء ِإال يصِلحه ولَن،  ِلنَفِْسي ارتَضيتُه ِدين هذَا: تَعالَى اللَّه قَاَل،  ِجبِريُل
  .)١("صِحبتُموه ما ِبِهما

  :رجال السند
لـم أقـف    :وأبو بكر النيسابوري، محمد بن أبي حاتمأبو  و ،)٢(وهو ثقة ،   سبق :عبد الواحد المليحي  

وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي      ،   لم أعرفه  :وأبو بكر محمد بن الحسن المروزي     ،  لهما على ترجمة  
  . ثقة:محمد بن المنكدروكذلك ،  ثقة:المعروف بأبي حاتم الرازي الناقد

  .أبو مروان المصري، عبد الملك بن مسلمة
: وقال أبو سعيد بن يونس المصري      ،)٤(مضطرب الحديث : وأبو حاتم  ،)٣(ليس بالقوي : قال أبو زرعة  

 ،)٨(وابـن حبـان    ،)٧(وقـال أبـو زرعـة      ،)٦(وذكره ابن الجوزي في ضعفائه     ،)٥(كانت فيه غفلة وسالمة   

  . منكر الحديث:)١٠(وأبو سعيد بن يونس ،)٩(يوالسمعان
  . هو منكر الحديث مضطربه:قلت

  .)١١(إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر التيمي القرشي حجازي: هو، إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر
 ،)١٤(وضـعفه الـدارقطني    ،)١٣(وذكره ابن الجـوزي فـي ضـعفائه        ،)١٢(ذكره ابن حبان في الثقات    

                                                 

)٣/١٤) ١.  
  .٤ حديث رقم: انظر) ٢(
  .٥/٣٧١الجرح والتعديل ) ٣(
 .٢/٣٤٣المصدر نفسه ) ٤(
 .٥/١٤٣األنساب للسمعاني ) ٥(
  .٢/١٥٢الضعفاء والمتروكين ) ٦(
  .٥/٣٧١الجرح والتعديل ) ٧(
  .٢/١٣٤المجروحين ) ٨(
  .٥/١٤٣األنساب ) ٩(
  .٥/١٤٤المصدر نفسه ) ١٠(
  .١/٢٧٦للبخاري التاريخ الكبير ) ١١(
)٦/١٢) ١٢.  
 .١/٢٧الضعفاء والمتروكين ) ١٣(
 .٦ ، صفحةسؤاالت السلمي) ١٤(



 ١٧٢

 :)٤(وكذا قال العقيلي   ،)٣(يأتي بما ال يتابع عليه    : وقال البيهقي  ،)٢(منكر الحديث : ألزديوقال ا  ،)١(والهيثمي
  .ال يتابع عليه حديثه

  . ضعفه بين:قلت
  :التخريج

ومـن طريقـه    ،  به مثله ،  عن إبراهيم بن المنكدر   ،  عن عبدالملك بن مسلمة    ،)٥(أخرجه الطبراني 
  .مثله ،)٨(والعقيلي ،)٧(والشهاب ،)٦(أخرجه البيهقي

مـن   ،)١٠(والبيهقـي ،  عن محمد بن مسلمة   ،  من طريق محمد بن إبراهيم     ،)٩(وأخرجه ابن عساكر  
، كالهما عن إبراهيم بن المنكدر به نحوه، عن عبد بن عمرو الغفاري، طريق محمد بن يونس الجرشي

  .عليه يتابع ال بما يأتي الغفاري إبراهيم هو هذا اهللا بدع: وقال البيهقي
  .به مثله، عن محمد بن المنكدر، من طريق من طريق سفيان بن سعيد ،)١١(البيهقيوأخرجه 

تفرد بـه   : جميع الطرق السابقة مدارها على إبراهيم بن المنكدر سوى األخيرة وفيها قال البيهقي            
  . موضوع:)١٢(وقال أبو حاتم، وهو ضعيف بمرة، محمد بن أشرس

  :الحكم
ومدار الطـرق علـى     ،  وإبراهيم بن المنكدر  ،   بن مسلمة  ألجل عبد الملك  ؛  هذا إسناد ضعيف جداً   

  .إبراهيم بن المنكدر

                                                 

 .٨/٢٠مجمع الزوائد ) ١(
  .١/٤٢لسان الميزان ) ٢(
  .١٠٨٦٤ تحت حديث رقم ٧/٤٣٢شعب اإليمان ) ٣(
  .١/٤٦ضعفاء العقيلي ) ٤(
 .٨٩٢٠: ، برقم٨/٣٧٥  األوسطمعجم الطبراني) ٥(
  .١٠٨٦٦: ، برقم٧/٤٧٢شعب اإليمان ) ٦(
  .١٤٦١: ، برقم٢/٣٢٩مسند الشهاب ) ٧(
  .١/٤٦ضعفاء العقيلي ) ٨(
  .٥٥/٢٩٠تاريخ دمشق ) ٩(
 .١٠٨٦٤: ، برقم٧/٤٧٢شعب اإليمان ) ١٠(
 .١٠٨٦٥: ، برقم٧/٤٧٢المصدر نفسه ) ١١(
 .٢/٣٤٣علل الحديث البن أبي حاتم ) ١٢(



 ١٧٣
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 ِإبـراِهيم  بـنِ  محمـدِ  بن أحمد ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٣٧

لَِبيو   أنا،  الثَّعَأبدباللَِّه ع نيسالْح نٍد بمحم ِريينَوأنا،  الد رمع نأنا،  الْخَطَّاِب ب دباللَِّه ع  ـنلِ  بالْفَـض ،
: قَـالَ ،  عنْه اللَّه رِضي الصاِمِت بِن عبادةَ عن،  الشَّعِبي عِن،  مِغيرةَ عن،  جِرير أنا،  خَيثَمةَ َأبو َأخْبرنَا

 .)١("ذُنُوِبِه ِمن ِبقَدِرِه عنْه اللَّه كَفَّر ِبشَيٍء جسِدِه ِمن تَصدقَ من: " � اللَِّه رسوُل قَاَل
  :رجال السند

، ثقـة  :ي القضاعي عبد اهللا بن محمد بن عل     : وعبد اهللا بن الفضل    ،)٢( سبقوا :الرواة الثالث األول  
إال أنه سمع من أبي إسحاق السبيعي بعـد         ،   مجمع على ثقته    سبق وهو  :وأبو خيثمة زهير بن معاوية    

والمغيرة بن ِمقْسم الـضبي     ،  الكتاب صحيح ثقة :يبالض طرقُ بنوجرير بن عبد الحميد      ،)٣(اختالطه
 :والشعبي عامر بن شـراحيل     ،)٤(اهيمإبر عن سيما وال يدلس كان أنه إال متقن ثقة   :أبو هشام الكوفي  

  .)٥( وال يكاد يرسل إال صحيحاًسبق وهو ثقة يرسل
  ).٢٦٤ (عمر بن الخطاب السِجستَاني القُشَيري أبو حفص نزيل األهواز: هو، عمر بن الخطاب

  .)٨(حافظ: وقال الذهبي ،)٧(صدوق: وقال ابن حجر ،)٦(مستقيم الحديث: وقال، وثقه ابن حبان
  .دوق ص:قلت

  :التخريج
من طريق جرير بن عبد الحميد بـن قـرط          ) ١١(والضياء المقدسي  ،)١٠(والنسائي ،)٩(أخرجه أحمد 

                                                 

)٣/٦٤) ١.  
لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه               ، أبوسعيد الشريحي    ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
  .٧حديث رقم : انظر) ٣(
 :داود أبـو  وقال، فضيل أبي عن العجلي وحكاه، بالتدليس النسائي وصفه: ، قال ابن حجر   ٥٩٩ /٢تقريب التهذيب   ) ٤(

وجعله فـي   : ، قلت سمعه ممن أخبرهم وقف فإذا إبراهيم عن يرسل كان أنه العجلي حكاه ما دأرا وكأنه،  يدلس ال كان
  ).٧٢طبقات المدلسين، صفحة . (المرتبة الثالثة

 .١٢حديث رقم : انظر) ٥(
 .٢١/٣٢٧تهذيب الكمال ) ٦(
  .١/٤٢٧تقريب التهذيب ) ٧(
  .٢/٦٠الكاشف ) ٨(
  .٢٢٨٤٦، برقم ٥/٣٣٠مسند أحمد ) ٩(
 .١١١٤٦، برقم ٦/٣٣٥النسائي الكبرى سنن ) ١٠(
  .٣٦٦، برقم ٨/٢٩٩األحاديث المختارة للضياء المقدسي ) ١١(



 ١٧٤

، ورجال إسـناده ثقـات  ، إال أن أحمد قال بقدر ذنوبه   ،  به نحوه ،  عن المغيرة بن مقسم الضبي    ،  الضبي
مـا مـن    " ة بلفظ   عن المغير ،  )أبو معاوية بن أبي خازم     (من طريق هشيم بن بشير     ،)١(وأخرجه أحمد 

  .)٢(وصححه األلباني، "رجل يجرح جسده جراحة فيتصدق بها إال كفر اهللا عنه مثل ما تصدق به 
  :الحكم

  .والحديث صحيح لغيره، في هذا اإلسناد أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له

                                                 

  .٢٢٨٤٤، برقم ٥/٣٢٩مسند أحمد ) ١(
  .٢٢٧٣، برقم ٥/٣٤٣السلسلة الصحيحة ) ٢(



 ١٧٥
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 أنـا ،  الْحـسينِ  بن حمدم الْحسِن َأبو أنا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد بوَأ َأخْبرنَا )٣٨

، الْواِسـِطي  اللَِّه عبِد بن خَاِلد أنا،  بِقيةَ بن وهب أنا،  الْموِصِلي يعلَى َأبو أنا،  ِإسحاقَ بِن محمِد بن أحمد
، عنْه اللَّه رِضي،  مسعوٍد بِن اللَِّه عبِد عن،  عبيدةَ َأِبي عن،  مرةَ بِن ِروعم عن،  الْمسيِب بِن الْعالِء عِن
 نَهـاه  الْخَِطيَئةَ ِمنْهم الْعاِمُل عِمَل ِإذَا،  ِإسراِئيَل بِني ِمن قَبلَكُم كَان ِفيمن كَان: " � اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل

 رَأى فَلَما،  ِباَألمِس الْخَِطيَئِة علَى يره لَم كََأن،  وشَاربه،  وآكَلَه،  جالَسه الْغَِد ِمن كَان ذَافَِإ،  تَعِذيرا النَّاِهي
اللَّه كارالَى تَبتَعو ذَِلك مِمنْه برض قُلُوب ِضِهمعلَى بٍض ععَل،  بعجو مةَ ِمنْهدالِْقر الْخَنَاِزيرو  ،ومنَهلَع 
 لَتَـْأمرن ،  ِبيـِدهِ  نَفْـِسي  والَِّذي،  يعتَدون وكَانُوا عصوا ِبما ذَِلك،  مريم ابِن وِعيسى،  داود ِلساِن علَى

 اللَّه لَيضِربن َأو،  َأطْرا الْحقِّ ىعلَ ولَتَْأِطرنَّه،  السِفيِه يِد علَى ولَتَْأخُذُن،  الْمنْكَِر عِن ولَتَنْهون،  ِبالْمعروِف
قُلُوب ِضكُمعلَى بٍض ععب ،نُكُملْعيا وكَم منَه١("لَع(.  

  :رجال السند
 ثقـة عيـب عليـه روايتـه         :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :أبو سعيد الشريحي  

، سأل أن يحدث فال يحدث     وكان ي  حمد بن الحسين  أبوالحسن م وكذلك   ،)٢(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة 
وخالـد بـن عبـداهللا       ،)٣(فحدث وأملى ثالث سنين   ،  وكان يعد في مجلسه ألف محبرة     ،  ثم أجاب آخراً  

، ووهب بن بقية الواسطي    ،)٤( وهو ثقةٌ صحيح الحديث سوى ما روى عن عطاء بن السائب           الواسطي
 :وأبي عبيدة عامر بن عبداهللا بن مسعود      ،  لمروزيوعمرو بن مرة ا    ،)٥(والعالء بن المسيب األسدي   

  .ثقات
مولى عبد اهللا ، أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط: هو، أحمد بن محمد بن إسـحاق  

، صاحب كتاب عمل اليوم والليلة     ،)٦(المعروف بابن السني  ،  أبو بكر الدينوري  ،  بن جعفر بن أبي طالب    
  .)٧()٣٦٤ - ٢٨٠ (وراوي سنن النسائي
  .)٩(صدوقاً، خيراً، اإلمام الثقة كان ديناً: وزاد، وكذا قال الذهبي ،)٨(حافظ: قال ابن عساكر

                                                 

)٣/٨٤) ١. 
 .١٤حديث رقم : انظر) ٢(
 .٢٥حديث رقم : انظر) ٣(
 .١٠حديث رقم : انظر) ٤(
 .وهو قول ال يعبأ به، ٥/١٣٠لذهبي في الميزان ثقة يهم، قال ا) ٥(
  .٥/٢١٤تاريخ دمشق ) ٦(
 .٣/٩٤٠تذكرة الحفاظ ) ٧(
  .٥/٢١٤تاريخ دمشق ) ٨(
 .٣/٩٣٩تذكرة الحفاظ ) ٩(



 ١٧٦

أبو يعلى ، أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي: هو، أبو يعلى الموصلي
  ،)١()٣٠٧ - ٢١٠ (صاحب المسند الكبير، الموصلي

  .)٢(زيرةالحافظ الثقة محدث الج: قال الذهبي
  :التخريج

لتأخذن "و، "جعل منهم القردة والخنازير"ولم يذكر ، عن وهب بن بقية به نحوه ،)٣(أخرجه أبو يعلى
  .ومن طريق العالء بن المسيب، وضعفه حسين أسد، ورجاله ثقات، "على يد السفيه

 ،)٥(يحرواه الطبراني ورجالـه رجـال الـصح       : وقال الهيثمي ،  دون الزيادة ) ٤(وأخرجه الطبراني 

ذلك بمـا  "إال أن ابن الجوزي لم يذكر    ،  به مثل رواية أبي يعلى    ) ٧(وابن الجوزي  ،)٦(والخطيب البغدادي 
  .وغيرهم نحوه دون الزيادات ،)٩(والبيهقي ،)٨(وأخرجه أبو داود، "عصوا وكانوا يعتدون

  .)١٠(وضعفه األلباني في الضعيفة
  :الحكم

جعل منهم "والحديث حسن لغيره سوى ،  على ترجمة له لم أقففي هذا اإلسناد أبو سعيد الشريحي
  ".لتأخذن على يد السفيه"و، "القردة والخنازير
  :الغريب
طْفُ اَألطْرالشيِء ع  ،ِد على تَقِْبضِه َأحفَيه طَرجووه قوله وغيره عمرو َأبو قال،  فَتُععلـى  تَْأِطر 

  .)١١(عليه تَعِطفُوه يقول الحق

                                                 

  .٧٠٨، ٢/٧٠٧المصدر نفسه ) ١(
  .٢/٧٠٧ السابقالمصدر ) ٢(
  .٥٠٩٤: ، برقم٩/٢٧مسند أبي يعلى الموصلي ) ٣(
 .١٠٢٦٧: ، برقم١٠/١٤٦ر معجم الطبراني الكبي) ٤(
 .١٢١٥٣، برقم ٧/٥٣١مجمع الزوائد ) ٥(
 .٤٤٠١: ، برقم٨/٢٩٩تاريخ بغداد ) ٦(
  .١٣١٦: ، برقم٢/٧٨٨العلل المتناهية ) ٧(
  .في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المالحم باب: ، كتاب٤٣٣٦: ، برقم٦٤٦ ، صفحة أبي داودسنن) ٨(
 .١٩٨٨٣: ، برقم١٠/٩٣ ىسنن البيهقي الكبر) ٩(
 .١١٠٥: ، برقم٣/٢٢٧السلسلة الضعيفة ) ١٠(
 .٤/٢٤لسان العرب ) ١١(



 ١٧٧
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، الْحـاِرثِ  بِن أحمد بن محمد طَاِهٍر َأبو أنا،  تَوبةَ َأِبي بِن اللَِّه عبِد بن محمد بكٍْر َأبو خْبرنَاَأ )٣٩

 أنـا ،  الْخَالُل اللَِّه عبِد بن ِإبراِهيم أنا،  محموٍد بن اللَِّه عبد أنا،  الِْكساِئي يعقُوب بن محمد الْحسِن َأبو أنا
دبع اللَه نِك باربالْم  ،نِنين  شِْدِر عٍد بعثَِني،  سدنَْأ ابن حمع  ،نِد ععِن سودٍ  بعـسم  ،َأن  ـانثْمع  ـنب 

وٍنمظْع ِضير اللَّه نْهَأتَى،  ع فَقَاَل،  � النَِّبي :اِء ِفي لَنَا اْئذَنوُل فَقَاَل،  االخِْتصساللَِّه ر � " :سِمنَّـا  لَي 
نم خَِصي  ،ِن الوى ماخْتَص  ،اءِتي ِخصُأم اميا: فَقَاَل " الصوَل يساللَِّه ر ِة ِفي لَنَا اْئذَناحيفَقَـالَ ،  الس " :
ةَ ِإناحِتي ِسيُأم ادِبيِل ِفي الِْجها: فَقَاَل،  " اللَِّه سوَل يساللَِّه ر ِب ِفي لَنَا اْئذَنهفَقَاَل،  التَّر " :ِإن  ـبهتَر 
  .)١(" الصالِة وانِْتظَار الْمساِجِد ِفي الْجلُوس ُأمِتي

  :رجال السند
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعـم بـن منبـه المعـافري              ،)٢( سبقوا :الرواة حتى ِرشدين بن سعد    

  . ثقة:في التجيبيدوسعد بن مسعود الكندي الص،  ضعيف:األفريقي
  :التخريج

) ٤(ومن طريقه أخرجه ابن عبد البـر ، عن ِرشدين بن سعد به مثله ،)٣( المباركأخرجه عبد اهللا بن  

  .بنحوه
عن ابن شـهاب    ،  عن ابن أبي ذئب   ،  بن أبي فديك  ،  عن محمد بن إسماعيل    ،)٥(وأخرجه ابن سعد  

، فأنا آتي النساء  ؟  أليس لك في أسوة حسنة    : �فقال له رسول اهللا     ،  أراد بن مظعون أن يختصي    " بلفظ  
 وهـذا   :قلـت ،  "وليس منا من خصى واختصى    ،  إن خصاء أمتي الصيام   ،  وأصوم وأفطر ،  اللحموآكل  

  .سوى ابن أبي فديك فإنه ال بأس به صدوق، اإلسناد رجاله ثقات
  :ويشهد لجزء السياحة

 ،)٧(وأخرجـه الحـاكم   ،  وحسنه األلباني ،  �في سننه من حديث أبي أمامة       ) ٦(ما أخرجه أبو داود   

  . ولم يخرجاهصحيح اإلسناد: وقال
                                                 

)٣/٨٩) ١. 
، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لـم                   ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

إبراهيم بن عبد اهللا الخـالل ال بـأس بـه،           أقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتان، و             
  .وِرشِْدين بن سعد ضعيف

 .٨٤٥: ، برقم٢٩٠البن المبارك، صفحة الزهد ) ٣(
 .٢١/٢٢٦التمهيد ) ٤(
  .٣/٣٩٤الطبقات الكبرى ) ٥(
 .احةيالنهي عن الس: الجهاد باب:  كتاب٢٤٨٦: ، برقم٣٧٧ ، صفحةسنن أبي داود) ٦(
 .٢٣٩٨ :، برقم٢/٨٣مستدرك الحاكم ) ٧(



 ١٧٨

  :الحكم
والحـديث  ،  وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي      ،  لضعف ِرشدين بن سعد   ؛  هذا إسناد ضعيف  

  .فهو ضعيف" جزء الترهب " صحيح لغيره سوى 
  :غريب الحديث
وِخصاء بالكسر  ،  يهِصخْخَصيتُ الفحل أُ  و ،)١(اًلَّالِخصاء أن تسّل أنثييه س    : ال أبو زيد  ق: االختصاء

بل هو علـى    : وقيل،  ألنه حرام ،  م يرد به حقيقة االختصاء    ل: قال ابن حجر   ،)٢(والمد إذا سللت خصييه   
 فـي  �ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي     ،  وكان ذلك قبل النهي عن االختصاء     ،  ظاهره

ألن وجود ؛ لتبالتبوإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير ، بن مسعود وغيرهمااذلك كأبي هريرة و
  .)٣(لة يقتضي استمرار وجود الشهوة ينافي المراد من التبتلآلا

  :السياحة
سيالظاهر الجاري على وجه اَألرض      : ح الماء حيوحو،  السيحاً   ،  سيسيح سي حاناً ِإذا  ،  وقد ساحيوس

وساح فـي اَألرض يـِسيح   ، هبالذهاب في اَألرض للعبادة والتَّر    : السياحةُو،  جرى على وجه اَألرض   
َأراد بالسياحة مفارقةَ    ،)٤(" ِسياحة في اِإلسالم   ال"َأي ذهب وفي الحديث     : ِسياحةً وسيوحاً وسيحاً وسيحاناً   

٥( في األرضاَألمصار والذَّهاب(.  
  :ويستفاد

  .حرمة االختصاء •
  .الصيام يغني عن االختصاء لمن احتاجه •
  . في األرضفارقة اَألمصار والذَّهابمب النهي عن السياحة وذلك •
  .اقت نفسه إليهاتوبدل عنها لمن ، الجهاد خير من السياحة •

                                                 

 .٤/٤٥ ألبي عبيد غريب الحديث) ١(
 .١٧٨، صفحة مختار الصحاح) ٢(
دار ،  )١٣٧٩(، طبعـة    )٨٥٢(، ألحمد بن علي بن حجر العـسقالني         ٩/١١٨فتح الباري شرح صحيح البخاري      ) ٣(

 . بيروت-المعرفة 
، أخرجه عبدالرزاق فـي     "الماإلس في ترهب وال تبتل وال" جريج بن وزاد ،"سياحة وال زمام وال خزام ال: "يقصد) ٤(

 .١٥٨٦٠: ، برقم٨/٤٤٨مصنفه 
 .٢/٤٩٢لسان العرب ) ٥(
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 بـن  أحمـد  أنا،  اَألصم الْعباِس َأبو أنا،  السلَِمي اللَِّه عبِد َأبو أنا،  ِليِحيالْم الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٤٠

انبشَي ِليمأنا،  الر دباللَِّه ع نوٍن بميم احأنا،  الْقَد ابِشه ناٍش بهو ابن عبد اهللا    ِخر   ،نِد عبِلِك عِن الْمب 
 َأردفَِني ثُم،  شَعٍر ِمن ِبحبٍل فَرِكبها،  ِكسرى لَه َأهداها بغْلَةً � ِللنَِّبي ُأهِدي: قَاَل،  عباٍس ابِن عِن،  عميٍر
خَلْفَه  ،اِر ثُما ِبي سِليم  ،الْتَفَتَ ثُم ا: فَقَاَل ِإلَيي فَقُلْتُ غُالم :كيا لَبوَل يسفَِظ: " قَاَل اللَِّه راح اللَّه فَظْكحي ،
 وِإذَا،  اللَّـه  فَاسـَألِ  سـَألْتَ  وِإذَا،  الشِّدِة ِفي كيعِرفْ ِءالرخَا ِفي اللَِّه ِإلَى تَعرفْ،  ِتجاهك تَِجده اللَّه احفَِظ

 اللَّـه  يقْـِضهِ  لَم ِبما ينْفَعوك َأن الْخَالِئقُ جِهد فَلَو،  كَاِئن هو ِبما الْقَلَم مضى وقَد،  ِباللَِّه فَاستَِعن استَعنْتَ
 فَـِإنِ ،  علَيِه قَِدروا ما علَيك تَعالَى اللَّه يكْتُِب لَم ِبما يضروك َأن جِهدوا ولَو،  يِهعلَ يقِْدروا لَم لَك تَعالَى

 يراخَ تَكْره ما علَى الصبِر ِفي فَِإن فَاصِبر،  تَستَِطع لَم فَِإن فَافْعْل،  الْيِقيِن مع ِبالصبِر تَعمَل َأن استَطَعتَ
  .)١( "يسرا الْعسِر مع وِإن، الْكَرِب مع الْفَرج وِإن، كَِثيرا

  :رجال السند
، وهـم ثقـات    ،)٤(وعبد الملك بن عمير    ،)٣(أبو العباس األصم  وكذا   ،)٢( سبق :عبد الواحد المليحي  
  . ضعيف:وعبد اهللا بن ميمون القداح
، أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي النيسابوري     : ولعله،  جمتهلم أقف على تر   ،  أبو عبد اهللا السلمي   

  .)٦()٤١٢ - ٣٣٠( ،)٥(تلميذ األصم
  .)٨(كان يضع للصوفية، غير ثقة ،)٧(وهو ضعيف

  ).٢٧٠() ١٠(أبو عبد المؤمن ،)٩(أحمد بن شيبان الرملي: هو، أحمد بن شيبان الرملي
: وقـال أبـو حـاتم      ،)١١( حديث واحد  مأمون أخطأ في  : وقال،  وثقه صالح بن عبد اهللا الطرابلسي     

وحـدث  ،  لم يكن ممـن يفهـم الحـديث       :  قال العقيلي  .)١٢(ئفالصدوق يخط ! ئقيل كان يخط  ،  صدوق
                                                 

)٣/١٣٣) ١. 
 .٤حديث رقم : انظر) ٢(
  .١حديث رقم : انظر) ٣(
 .٣٥ حديث رقم: انظر) ٤(
  .٢/٢٤٨تاريخ بغداد ) ٥(
 .١٧/٢٥٢سير أعالم النبالء ) ٦(
 .٣/١٠٤٦تذكرة الحفاظ ) ٧(
 .٢/٢٤٨تاريخ بغداد ) ٨(
  .٣/٩١، األنسابالرملة لها يقال قصبتها وهي فلسطين بالد من بلدة إلى النسبة هذه) ٩(
  .٢/٥٥الجرح والتعديل ) ١٠(
  .١/٢٤١ميزان االعتدال ) ١١(
 .٢/٥٥الجرح والتعديل ) ١٢(



 ١٨٠

  .)١(بمناكير
  . صدوق:قلت

أبو الـصلْت    ،)٢(شهاب بن ِخراش بن حوشَب بن يزيد الشَّيباني الحوشَبي        : هو،  شهاب بن خراش  
  .الواسطي

من طريق ) ٦(وابن معين مرة ،)٥(وعلي بن المديني ،)٤(وأبو زرعة مرة ،)٣(كوثقه عبد اهللا بن المبار
 ،)٩(مـشهور يغـرب   : والذهبي مرة وزاد   ،)٨(والعجلي ،)٧(وهشام بن عمار  ،  المفضل بن غسان الغالبي   

وكـذلك   ،)١١(وأبي بكر بن أبي خيثمـة      ،)١٠(ليس به بأس من روايتي عثمان الدارمي      : وقال ابن معين  
صدوق مشهور له   : وقال الذهبي  ،)١٥(صدوق: وأبو حاتم وزاد   ،)١٤(والنسائي ،)١٣( زرعة وأبو ،)١٢(أحمد

وفي بعـض   ،  أحاديثه ليست بكثيرة  :  قال ابن عدي   .)١٧(ئصدوق يخط : وكذا ابن حجر   ،)١٦(ما يستنكر 
  .)١٨(ال أعرف للمتقدمين فيه كالماً فأذكره، رواياته ما ينكر عليه
حتى خرج عن حد االحتجاج به إال ، ان ممن يخطيء كثيراًوك، كان رجالً صالحاً: وقال ابن حبان

  .)١٩(عند االعتبار

                                                 

 .١/١٨٥لسان الميزان ) ١(
 بـن  العـوام  أخـي  ابـن  الحوشبي الشيباني حوشب بن خراش بن شهاب الصلت أبي جد حوشب، وهو  إلى النسبة هذه) ٢(

  .٢/٢٨٨، األنسابحوشب
  .١٤ ، صفحة)المقدمة(صحيح مسلم ) ٣(
 .١٢/٥٧٠تهذيب الكمال ) ٤(
 .٧٨ ، صفحةسؤاالت السلمي) ٥(
  .١٢/٥٧٠تهذيب الكمال ) ٦(
  .٨/٣٨٧سير أعالم النبالء ) ٧(
 .١/٤٦١معرفة الثقات ) ٨(
  .١/٣٠١المغني في الضعفاء ) ٩(
 .١٣٠ ، صفحة الدارميرواية تاريخ ابن معين) ١٠(
  .٤/٣٦٢الجرح والتعديل ) ١١(
 .٢٥٣ ، صفحةسؤاالت أبي داود) ١٢(
  .٤/٣٦٢الجرح والتعديل ) ١٣(
 .١٢/٥٧٠تهذيب الكمال ) ١٤(
  .٤/٣٦٢الجرح والتعديل ) ١٥(
 .٣/٣٨٧ميزان االعتدال ) ١٦(
 .١/٢٤٦تقريب التهذيب ) ١٧(
  .٤/٣٤الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٨(
 .١/٣٦٢المجروحين ) ١٩(



 ١٨١

  .في بعض رواياته ما ينكر عليه،  صدوق:قلت
  :التخريج

 ،)٢(وأخرجه الحاكم ،  عن أحمد بن شيبان الرملي به مثله      ،  عن أبي العباس األصم   ) ١(أخرجه الحاكم 

 عن ابـن    - وهو غير معتمد     -حمد القرشي   ثالثتهم من طريق عيسى بن م      ،)٤(والشهاب ،)٣(والطبراني
 مـع  ...فإن استطعت أن تعمل بالـصبر " وليس فيها ،  بنحوه�عن النبي ،  عن ابن عباس  ،  أبي مليكة 

عـن  ،  عن عطاء بن أبي رباح    ،  من طريق المثنى بن الصباح     ،)٥(وأخرجه عبد بن حميد   ،  "العسر يسرا 
  . كسابقيه..ابن عباس به

كالهما عن قـيس  ، ونافع بن يزيد، عن عبد اهللا بن لهيعة    ،   بن يزيد  عن عبد اهللا   ،)٦(وأخرجه أحمد 
أن تعمـل   " إال أنه لم يـذكر      ،  به نحوه ،  عن ابن عباس  ،  عن حنش بن عبد اهللا الصنعاني     ،  بن الحجاج 

، ونافع بـن يزيـد    ،  ومن طريق عبد اهللا بن لهيعة     ،  وهذا إسناد رجاله ثقات   ،  "بالصبر مع اليقين فافعل   
  .أربعتهم عن قيس بن الحجاج به نحوه، وهمام بن يحيى، حسنوكَهمس بن ال

  .وحسنه األلباني، من غير الزيادة) ٨(والترمذي ،)٧(وأخرجه البيهقي
  :الحكم

أن تعمل : "والحديث حسن لغيره سوى جملة، لضعف عبد اهللا بن ميمون القداح؛ هذا إسناد ضعيف
  ".بالصبر مع اليقين فافعل

                                                 

 .٦٣٠٣: ، برقم٣/٦٢٣مستدرك الحاكم ) ١(
  .٦٣٠٤: ، برقم٣/٦٢٤المصدر نفسه ) ٢(
 .١١٢٤٣: ، برقم١١/١٢٣معجم الطبراني الكبير ) ٣(
  .٧٤٥: ، برقم١/٤٣٤مسند الشهاب ) ٤(
 .٦٣٦: ، برقم٢١٤ ، صفحةمسند ابن حميد) ٥(
 .٢٨٠٤: ، برقم١/٣٠٧مسند أحمد ) ٦(
 .١٠٧٤: ، برقم٢/٢٧شعب اإليمان ) ٧(
  .باب، صفة القيامة:  كتاب٢٥١٦: ، برقم٥٦٦ ، صفحةسنن الترمذي) ٨(



 ١٨٢
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 َأبو الْحاِكم َأخْبرنَا، الْهيثَِمَأِبي  بِن بكِْر ِبَأِبي الْمعروفُ، يبِِارَتُال الصمِد عبِد بن بكِْر َأبو َأخْبرنَا )٤١
 بـن  ِإسـحاقُ  بيعقُو َأبو ثنا،  خَاِلٍد بن يحيى أبو يزيد محمد ِبن    ثنا،  الْحداِدي الْحسيِن بن محمد الْفَضِل
اِهيمرِإب نْظَِليثنا،  الْح دبِن عمحالر نب ِديهم  ،ناِد عمِن حٍد بيز  ،ناِصِم عِن علَةَ ابدهب  ،ناِئٍل َأِبي عو ،

نِد عبوُل لَنَا خَطَّ: قَاَل،  اللَِّه عسا � اللَِّه رخَط ذَا: " قَاَل ثُمِبيُل هاللَِّه س " خُطُوطًا خَطَّ ثُم نِميِنـهِ  عي ،
نعاِلِه وقَاَل،  ِشمِذِه: " وٌل هبلَى،  سِبيٍل كُلِّ عا سِمنْه طَانو شَيعدِه يِإلَي " أَ  ثُم�8¢ � �: قَـر �@ F #>$� �� � � �� �

�D")��N d��i(, , � � �� - � �   .)١(اآليةَ �,
  :رجال السند

، وحماد بن زيد  ،  وعبد الرحمن بن مهدي   ،  - أبو يعقوب إسحاق الحنظلي    - إسحاق بن راهويه  
  . صحابي:وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه، ثقات :- شقيق بن سلمة - وأبو وائل

  ).٤٦٣ - ٣٦٧ (أبو بكر ،)٢(محمد بن أبي الهيثم عبد الصمد بن علي التُّرابي المروزي
  .)٣(راسانالشيخ الجليل المعمر مسند خ: قال الذهبي

  ).٣٨٨ (محمد بن الحسين بن محمد بن مهران الحدادي المروزي أبو الفضل الحاكم
شيخ أهل مرو في : ونقل عن الحاكم قوله، فاضالً: وكذا السمعاني وزاد،  كان فقيهاً:)٤(قال الخليلي
  .)٦(كثير الحديث: وقال إبراهيم بن محمد الصيرفيني ،)٥(الحفظ والحديث

  ).٣١٣() ٧( بن يحيى بن خالد بن يزيد المروزي الِميرماهانيأبو يزيد محمد
  .)٨(ثقة إمام محدث فقيه عالم: قال الذهبي

                                                 

)٣/٢٠٥) ١. 
  .٥/٢٦٥ ، األنسابالشاهجان مرو إلى النسبة هذه) ٢(
  .١/٣٦ المعين في طبقات المحدثين: ، وانظر١٨/١٦٠سير أعالم النبالء ) ٣(
  .٣/٩٢٣اإلرشاد ) ٤(
  .١٨٣، ٢/١٨٢األنساب : انظر) ٥(
، تحقيق خالد حيدر الطبعة     )٦٤١(، إلبراهيم بن حمد الصيرفيني      )٤٤٧(من كتاب السياق لتاريخ نيسابور      المنتخب  ) ٦(

  . بيروت-، دار الفكر للطباعة ١٤١٤األولى 
  .٥/٤٣١ هذه النسبة إلى ِميرماهان، وهي قرية من قرى مرو مشهورة، األنساب) ٧(
  .١٤/٥٣١سير أعالم النبالء ) ٨(



 ١٨٣

أبو بكـر   ،  موالهم الكوفي ،  وهو ابن أبي النَّجود اَألسِدي    ،  عاصم بن بهدلة  : هو،  عاصم بن بهدلة  
  ).١٢٨ (ئالمقر

، وأحمـد  ،)٢(ال بأس بـه   : وزاد،  رةوابن معين م   ،)١(كثير الخطأ في حديثه   : وقال،  وثقه ابن سعد  
لكن يختلف عنـه فـي      ،  ثقة في الحديث  : وقال،  والعجلي ،)٤(وأبو زرعة  ،)٣(األعمش أحفظ منه  : وقال

وذكره ابن حبان    ،)٦(في حديثه اضطراب  : وقال،  وسفيان بن عيينة   ،)٥(وأبي وائل ،  حديث ِزر بن حبيش   
وليس محله أن   ،  ولم يكن بذاك الحافظ   ،  صالح الحديث ،  محله عندي الصدق  : وقال أبو حاتم   ،)٧(في ثقاته 

وقـال ابـن    ،)٨(كأن كل من كان اسمه عاصماً سيء الحفظ  : فقال،  وقد تكلم فيه ابن علَية    ،  يقال هو ثقة  
 ،)١٠(يهـم ،  هو في الحديث دون التثبت صـدوق      : وقال الذهبي مرة   ،)٩(ليس بالقوي في الحديث   : معين

ما وجـدت رجـال اسـمه       : رادا على يحيى القطان قوله    ،   الحديث هو حسن : وقال المزي  ،)١١(ويغرب
وقـال   ،)١٢(واحتج به البـاقون   ،  وقد روى له البخاري ومسلم مقرونا     ،  عاصم إال وجدته رديء الحفظ    

وقال حماد بن  ،)١٥(إال أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمره ،)١٤(ليس به بأس ،)١٣(ليس بحافظ: النسائي
وبالعشي عن  ،  كان عاصم يحدث بالحديث بالغداة عن زر      : وقال ،)١٦(هخلط عاصم في آخر عمر    : سلمة

: وكان شعبة يقـول    ،)١٨(وال نعلم أحدا ترك حديثه    ،  لم يكن بالحافظ  : وقال أبو بكر البزار    ،)١٧(أبي وائل 

                                                 

 .٦/٣٢٠الطبقات الكبرى ) ١(
 .٦٤ ، صفحةمن كالم أبي زكريا في الرجال) ٢(
 .٢٩٣ ، صفحة، وسؤاالت أبي داود١/٤٢٠العلل ومعرفة الرجال ) ٣(
  .٦/٣٤٠الجرح والتعديل ) ٤(
 .٢/٦معرفة الثقات ) ٥(
 .٢٥/٢٢٤تاريخ دمشق ) ٦(
)٧/٢٥٦) ٧. 
 .٦/٣٤٠الجرح والتعديل ) ٨(
 .٢٥/٢٢٨تاريخ دمشق ) ٩(
 .٢/٣٥٧ل ميزان االعتدا) ١٠(
 .٤/٥٤المصدر نفسه ) ١١(
 .١٣/٤٧٨تهذيب الكمال ) ١٢(
 .٢/٢٥٧ميزان االعتدال ) ١٣(
 .١٣/٤٧٨تهذيب الكمال ) ١٤(
  .٤/٥٣ميزان االعتدال ) ١٥(
  .٤/١٣٢تهذيب التهذيب ) ١٦(
 .٢٥/٢٤٠تاريخ دمشق ) ١٧(
 .٤/١٣٢تهذيب التهذيب ) ١٨(



 ١٨٤

فـي  : وقال الـدارقطني   ،)٢(وكان يختار األعمش عليه في التثبت      ،)١(وفي النفس ما فيها   ،  حدثنا عاصم 
 ،)٥(فـي حديثـه نُكـرة     : وقال ابن خراش   ،)٤(لم يكن فيه إال سوء الحفظ     : وقال العقيلي  ،)٣(حفظه شيء 

  .)٦(حجة في القراءة، له أوهام، صدوق: وخلص ابن حجر إلى أنه
وربما ذلك النـشغاله بـالقراءة      ،  ويضطرب السيما بأخرة  ،  يخطئ،  ال بأس به  ،   هو صدوق  :قلت
  .واإلقراء

  :التخريج
، وغيرهم ،)١٢(وابن حبان  ،)١١(والنسائي ،)١٠(والطيالسي ،)٩(والدارمي ،)٨(وأحمد ،)٧(أخرجه الطبري 

  .جميعهم من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة به مثله
  .وشعيب في صحيح ابن حبان، وحسين أسد في الدارمي ،)١٣(وحسنه األلباني في المشكاة

  :الحكم
  .هذا إسناد ال بأس به

  :ويستفاد منه
  .وعدم اتباع السبل المتفرقة المختلفة،  المستقيماالعتصام بصراط اهللا •
  .من اتبع سبيالً من هذه السبل كان تابعاً للشيطان •

                                                 

  .٢٥/٢٣٩تاريخ دمشق ) ١(
 .٦/٣٤٠الجرح والتعديل ) ٢(
 .٤٩ ، صفحةسؤاالت البرقاني) ٣(
  .٢٥/٢٣٩تاريخ دمشق ) ٤(
 .٢٥/٢٣٩المصدر نفسه ) ٥(
 .١/٢٦٦تقريب التهذيب ) ٦(
  .٥/٣٩٦جامع البيان في تأويل القرآن ) ٧(
 .٢١٤٢: ، برقم١/٤٤٥مسند أحمد ) ٨(
 .٢٠٢: ، برقم١/٧٨سنن الدارمي ) ٩(
 .٢٤٤: ، برقم١/٣٣مسند أبي داود الطيالسي ) ١٠(
 .١١١٧٤: ، برقم٦/٣٤٣ النسائي الكبرى سنن) ١١(
 .٦: ، برقم١/١٨٠صحيح ابن حبان ) ١٢(
 .١٦٦: ، برقم١/٣٦مشكاة المصابيح ) ١٣(



 ١٨٥
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 محمد َأنْبَأنَا،  يالصيرِف موسى بن محمد سِعيٍد َأبو حدثَنَا،  اللَِّه الصاِلِحي َأحمد بن عبِد     َأخْبرنَا )٤٢

نِد بباللَِّه ع فَّارثَنَا،  الصدأحمد ح نِد بمحِن مى بتِِالِْب ِعيسرثَنَا،  يدو حفَةَ َأبذَيثَنَا،  حدا حفْيسن  ِريالثَّـو ،
 ما علَى عبٍد كُلُّ يبعثُ: " � اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل،  اللَِّه عبِد بِن جاِبِر عن،  سفْيان َأِبي عن،  اَألعمِش عِن

  .)١( "كُفِْرِه علَى كَاِفروالْ ِإيماِنِه علَى الْمْؤِمن علَيِه ماتَ

  :رجال السند
، سليمان بن ِمهران األعمش   وكذا   ،)٢(ولم أقف له على ترجمة    ،   سبق :أحمد بن عبد اهللا الصالحي    

  .)٤( ثقة:وسفيان الثوري ،)٣(إال فيما دلس عن الضعفاء،  ثقة حجةوهو
 بن أبي عمـرو     محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان      : هو،  أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي     

  .)٦()٤٢١ (أبو سعيد، النيسابوري) ٥(الصيرفي
 ،)٨(وزاد المـأمون  ،  والـذهبي  ،)٧(واإلسناد العالي ،  الرضا المشهور بالصدق  : وقال،  وثقه الحاكم 

  .)٩(وخليل بن أيبك الصفدي
 انياألصـبه ) ١٠()الصفَّار (محمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو عبد اهللا        : هو،  محمد بن عبد اهللا الصفار    

)١١()٣٣٩(.  
  .نقالً عن الحاكم ،)١٢(محدث عصره بخراسان: قال السمعاني

                                                 

)٣/٢٢٤) ١. 
 .٥حديث رقم : انظر) ٢(
 .١٩ حديث رقم: انظر) ٣(
 .٥٠ ، صفحةجعله ابن حجر في الثانية من طبقات المدلسين) ٤(
  .٣/٥٧٤األنساب، الذهب يبيع لمن معروفة النسبة هذه) ٥(
  .١٧/٣٥٠سير أعالم النبالء ) ٦(
  .٢٤ ، صفحةالمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) ٧(
 .١٧/٣٥٠سير أعالم النبالء ) ٨(
 .٥/٥٩الوافي بالوفيات ) ٩(
  .الصفرية وانياأل يبيع لمن يقالوالصفار: ، قال السمعاني٣/٥٤٦األنساب للسمعاني ) ١٠(
  .١١/٢٢٤البداية والنهاية ) ١١(
  .٣/٥٤٦األنساب للسمعاني ) ١٢(



 ١٨٦

 أبوالعبـاس ،  أحمد بن محمد بن عيـسى بـن األزهـر         : هو،  أحمد بن محمد بن عيسى البرتي     
  .)٢(القاضي ،)١()الِبرتي(

ـ    ،)٤(ثبتاً حجةً يذكر بالصالح والعبادة    : وزاد،  والخطيب البغدادي  ،)٣(وثقه الدارقطني  ن وذكـره اب
  .ما أعلم إال خيراً،  صدوق:)٦(وقال أحمد ،)٥(حبان في الثقات
  ).٢٢٠ (أبو حذيفة النَّهدي البصري، موسى بن مسعود: هو، أبو حذيفة

، وزهيـر بـن محمـد     ،  حسن الرواية عن عكرمة بن عمار     ،  كثير الحديث : وقال،  وثقه ابن سعد  
لكـن كـان    ،  معروف بالثوري ،   صدوق :وقال أبو حاتم   ،)٨(وزاد صدوق ،  والعجلي ،)٧(وسفيان الثوري 

  .)٩(وفي بعضها شيء، وروى عن شعبان بضعة عشر ألف حديث، يصحف
وعبيـد اهللا فـي     ،  ويعلـى ،  وقبيـصة ،  هو مثل عبد الرزاق   : وقال ابن معين من رواية الدارمي     

، قبيصة أثبت منه حديثاً في حديث سفيان      : وقال مرة  ،)١١(هو من أهل الصدق   :  وقال أحمد  .)١٠(الثوري
كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان ، وقد كتبت عنهما جميعاً، أبو حذيفة شبه ال شيء

غمـزه عمـرو بـن علـي        ،  يسيء الحفظ ،  هو كثير الوهم  : وقال ،)١٢(الثوري الذي يحدث عنه الناس    
 ،)١٥(الحـافظ ،  المحـدث : وقال الذهبي  ،)١٤(ربما أخطأ : وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١٣(وغيره

  .)١٦(إن شاء اهللا، الصدوق
هو خيـر مـن   : ورده ابن معين قائال، كتبت عنه كثيرا ثم تركته، ضعيف في الحديث : قال بندار 

                                                 

 .١/٣٠٨األنساب للسمعاني ) ١(
 .٥/٦١تاريخ بغداد ) ٢(
 .٥/٦١المصدر نفسه ) ٣(
 .٥/٦١المصدر نفسه ) ٤(
)٨/٥١) ٥. 
 .٥/٦١تاريخ بغداد ) ٦(
 .٧/٣٠٤الطبقات الكبرى ) ٧(
 .٢/٣٠٥معرفة الثقات ) ٨(
  .٢/٧٠٦الجرح والتعديل ) ٩(
 .٨/١٦٣المصدر نفسه ) ١٠(
 .٨/١٦٣المصدر نفسه ) ١١(
 .٤/١٦٧ضعفاء العقيلي ) ١٢(
 .٢/٧٠٢ح يجرتالتعديل وال) ١٣(
)٧/٤٥٩) ١٤. 
 .١٠/١٣٧سير أعالم النبالء ) ١٥(
 .٦/٥٦٢ميزان االعتدال ) ١٦(



 ١٨٧

  .)١(ومن ملء األرض مثله، بندار
  .)٢(وقد أخرج له البخاري، كثير الوهم: وقال الدارقطني

وقـال أبـو أحمـد       ،)٣( ال يحدث عنه من يبصر الحديث      ):أبو حفص  (وقال عمر بن علي الفلَّاس    
وقـال   ،)٦(فيه ضعف : وقال ابن قانع   ،)٥(ال أحدث عنه  : وقال ابن خزيمة   ،)٤(ليس بالقوي عندهم  : الحاكم

: وقال الحاكم أبـو عبـد اهللا       ،)٨(كان يصحف وهو لين   : وقال الساجي  ،)٧(يضعف في الحديث  : الترمذي
: وزاد ابن حجـر ، صدوق يصحف: هوابن حجر إلى أن ،)١٠(وخلص الذهبي ،)٩(كثير الوهم سيء الحفظ   

وسـفيان  ،  وزهير بن محمد  ،  وهو حسن الرواية عن عكرمة بن عمار      ،  وهو كما قال   ،)١١(سيء الحفظ 
  .الثوري

  .أبو سفيان الواسطي، طلحة بن نافع القُرِشي موالهم: هو، أبو سفيان
 يضعفونه فـي    كان أصحابنا : وقال ،)١٤(وكذلك الدارقطني  ،)١٣(صدوق: وقال مرة  ،)١٢(وثقه الذهبي 

ورواه األعمـش عـن   ، رواها األعمش عنه  ،  وقد روي عنه أحاديث صالحة    : قال ابن عدي   ،)١٥(حديثه
  .)١٦(وهو ال بأس به، وقد روى عن أبي سفيان هذا غير األعمش بأحاديث مستقيمة، الثقات

يء بعد  كان يهم في الش   : وقال ،)١٩(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١٨(وأحمد ،)١٧(النسائي: وكذلك قال 
                                                 

 .١٤٨، ٢٩/١٤٧سير أعالم النبالء ) ١(
  .٢٧٤ ، صفحةسؤاالت الحاكم) ٢(
 .٢٠٩ ، صفحةذكر من تكلم فيه وهو موثق) ٣(
 .٦/٥٦٢ان االعتدال ميز) ٤(
 .٢٠٩ ، صفحةذكر من تكلم فيه وهو موثق) ٥(
 .٨/٤٢٦تهذيب التهذيب ) ٦(
 .٢٩/١٤٨تهذيب الكمال ) ٧(
 .٨/٤٢٦تهذيب التهذيب ) ٨(
 .٨/٤٢٦المصدر نفسه ) ٩(
 .٢/٣٠٨الكاشف ) ١٠(
 .٢/٦١٢تقريب التهذيب ) ١١(
  .١/٣١٧المغني في الضعفاء ) ١٢(
 .٥/٢٩٣سير أعالم النبالء ) ١٣(
 .١/٨٩العلل الواردة في األحاديث النبوية ) ١٤(
 .١٤٦، صفحة سؤاالت ابن أبي شيبة) ١٥(
 .٤/١١٣الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٦(
 .١٣/٤٣٩تهذيب الكمال ) ١٧(
 .٢/٤٧٤العلل ومعرفة الرجال ) ١٨(
)٤/٣٩٣) ١٩. 



 ١٨٨

ومع ذلك جعله ابـن حجـر فـي          ،)٢(وعده الحاكم من التابعين الذين ال يدلسون إال عن ثقة          ،)١(الشيء
  .)٣(المرتبة الثالثة من المدلسين

  .)٤(وهو من رجال صحيح مسلم، وليس بالقوي، جائز الحديث: قال العجلي
  .)٦( كسفيان وشعبةوَأبى أبو زرعة أن يجعله ثقة ،)٥(أبو سفيان ال شيء: وقال ابن معين

إنما هو كتاب سـليمان اليـشكري أبـو طالـب           : وكان شعبة يرى أن أحاديث أبي سفيان عن جابر        
ومرادهما أنه كتـاب    : قال ابن رجب الحنبلي    ،)٨(إنما هي صحيفة  : وكذلك قال سفيان بن عيينة     ،)٧(الحجام

وقد أوضح أبو سفيان  ،)١٠(بر مسلموقد أثبت سماع أبي سفيان من جا ،)٩(ولم يسمعه، فرواه عن جابر، أخذه
 وقال أبـو خالـد يزيـد        .)١١(يعني عن جابر  : وكان سليمان اليشكري يكتب   ،  كنت أحفظ : األمر قليال فقال  

:  قال البخـاري   .)١٢(وليس بالقوي ،  يكتب حديثه ،  لم يسمع أبو سفيان من جابر إال أربعة أحاديث        : الداالني
 والكالم -يشير البخاري ، ! ؟ رأسا برأس حتى يقول مثل هذا    أوما يرضى    - أي الداالني    -! ؟  وما يدريه 

وأثبت البخاري سـماع أبـي      ،  !  إلى أن أبا خالد في نفسه ليس بقوي فكيف يتكلم في غيره            -البن رجب   
  .)١٤(أبا سفيان صدوق: وخلص ابن حجر إلى أن ،)١٣(سفيان من جابر

  . ال بأس به صدوق:قلت
  :التخريج

  .وإسناده ال بأس به حسن ،)١٥(ن األعمش به مثلهأخرجه الثوري في تفسيره ع
 وقد صرح أبو    -من طريق أبي الزبير المكي عن جابر         ،)١٧(والطبراني ،)١٦(وأخرجه عبد الرزاق  

                                                 

 .١٠٩ ، صفحةمشاهير علماء األمصار) ١(
 .٩٩، صفحة جامع التحصيل: انظر) ٢(
 .٦١بقات المدلسين، صفحة ط) ٣(
  .١/٣٨٦معرفة الثقات ) ٤(
 .٣/٤٩١الجرح والتعديل ) ٥(
 .٤/٤٧٥ المصدر نفسه) ٦(
 .١/١٤٤المصدر نفسه ) ٧(
 .٤/٤٧٥المصدر نفسه ) ٨(
 .٢/٨٥٢شرح علل الترمذي ) ٩(
 .١/٣٨٦الكنى واألسماء ) ١٠(
 .٤/٣٤٦التاريخ الكبير ) ١١(
 .٢/٦٠٢ح يجرتالتعديل وال) ١٢(
 .٢/٨٥٢ح علل الترمذي شر) ١٣(
 .١/٢٦٤تقريب التهذيب ) ١٤(
  .١/١١٢تفسير الثوري ) ١٥(
 .٦٧٤٦: ، برقم٣/٥٨٦مصنف عبد الرزاق ) ١٦(
 .٩٠٧٦: ، برقم٩/٣٨معجم الطبراني األوسط ) ١٧(



 ١٨٩

  ".قال المنافق على نفاقه بدل الكافر على كفره" به نحوه إال أنه -الزبير بالسماع 
 عـن ،  منبـه  بن وهب عن،  أبيه عن ،معقل بن عقيل بن  إبراهيم من طريق ) ١(وأخرجه ابن حبان  

  .من غير الزيادة) ٢(وأخرجه مسلم، وقوى شعيب إسناده،  بنحو الرواية السابقةجابر
  :الحكم

  .والحديث حسن لغيره،  لم أقف له على ترجمةفي هذا اإلسناد أحمد بن عبد اهللا الصالحي
  :ويستفاد منه

أن الزيادة قيدت مطلـق الحـديث فـي         ويبدو لي   ،  أن كل عبد يبعث على الحالة التي مات عليها        
فقـد  ،  والكفر ال بمطلق األعمـال    ،  أي قيدت بالبعث على ما مات عليه المرء باإليمان        ،  حاالت الموت 

أما ، يبعث حتى على معصيته التي مات عليها : يموت المسلم على معصية فبمطلق الحديث دون الزيادة       
ألنه فعال قد يتجاوز عن ؛  اهللا تعالى بعباده المسلمينوهذا من رحمة، ال يبعث عليها  : الزيادة فأفادت أنه  

  .المعصية فال يبعثه عليها
وهذا يتوافق مع اعتقاد أهل ، التي ال يدركها مدرك، ورحمته، وغَفِْره، وهذا من ستر اهللا عز وجل     

  .واهللا أعلم، وإن شاء غفر لهم، السنة أن أهل الكبائر في ذمة اهللا إن شاء عذبهم

                                                 

 .٧٣١٣: ، برقم١٦/٣٠٤صحيح ابن حبان ) ١(
األمر بحسن الظن باهللا تعالى     : باب ،الجنة ووصف نعيمها وأهلها   :  كتاب ٢٨٧٨ برقم   ١٤٩٢ ، صفحة صحيح مسلم ) ٢(

 .عند الموت



 ١٩٠
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ا نََأ، ِثاِر الحِن أحمد بن بدمح مٍراِهو طَبَأا نََأ، ةَبوي تَِب َأِن ب اِهللاِدب عن بدمح م ٍركْو ب بَأا  نَربخَْأ )٤٣
محمد ب ن ي قُعالكِ وب اِئسا  نََأ،  يعباهللاِ د  ب ن م حمِإا  نََأ،  ٍدوباِهريم ب ن ع ـ ثَ،  الُل الخَ  اهللاِ ِدب ـ عا  نَ بـ   اهللاِ د ب ن 

المِكبار ع ِبَأ ني ٍركْ ب ِلذَ الهاَلقَ: اَل قَ ي ِعسيد ب ن ج بٍري  ،عن ِناب م سعـ  ٍدو ـ حي: اَل قَ اسـ  ب ـ  اس النَّ ي وم 
ـ ن ِمرثَكْ َأهاتَُئي ستْانَ كَ نمو،  ةَنَّج ال َلخَ د ٍةداِحو بِ ِهاِتَئيس َ ن مِ رثَكْ أَ هاتُنَس ح تْانَ كَ نمفَ،  ِةاميالِق ح ِهاِتنَس 
��N�#D �:�'� � F _ `�$nN f :ىالَع تَ اِهللاَلو قََأر قَمثُ،  ار النَّ َلخَ د ٍةداِحوِب?H�D( <:�� 	5� , , , � �� �� , , � �� � �, � , �� , � , f �?H�D( < �P 	 ($, � � �, � �� � ��

�9�=> �${P 	?@�� _`�$nN� �, , � � , � � �� � � �� , � �{e��;�� :0 − � :اَل قَ ،حِجر ي وَأ،  ٍةب ح اِلقَثِْم بِ فُِّخ ي انزي المِ نِإ: اَل قَ مثُ }
وِنم تَ استْو ح اتُنَسه و ساتَُئيكَ ه مِ ان أَ ن صاألَ اِبح عفَ،  اِفرفُقَو وا ع لى الصثُ،  اِطرم ع وا أَ فُرَله ِةنَّ الج 
َأوظَا نَ ذَِإ فَ اِر النَّ َلهلى أَ وا إِ رِله نَ ِةنَّ الج وااد :سالم لَ عكُيم  ،ذَِإو وا أَ رفُا صبصارهـ لى أَ  إِ م صـ  اِبح  اِر النَّ
ـ ونشُم ياًور نُنوطُع يمهنَِّإ فَاِتنَس الحابحصا َأمَأفَ، نيِماِل الظَِّمو القَعا م نَلْعجا ال تَ  نَبر: واالُقَ ـ ِه ِب ب ين 
ـ   اهللاُ بلَ س اِطرى الص لَا ع وتَا أَ ذَِإفَ،  اًورنُ) ٍذِئموي (ٍدب ع لُّى كُ طَعيو،  مِهاِنميَأِب و مِهيِديَأ ـ  ور نُ ـ  م لِّ كُ  ٍقاِفنَ
ولَفَ (ٍةقَاِفنَمام (ى َأَأرُلهِةنَّ الجِقا لَ ميقُاِفنَ المالُ قَونوا رِمتْا َأنَبا نُنَ لَمانَور")١(.  

  :رجال السند
وروايته عن ،  وهو ثقةٌ ثبتٌ فقيهسعيد بن جبيروكذلك  ،)٢( سبقوا:الرواة حتى عبد اهللا بن المبارك
 متـروك  :وأبو بكر الهذَلي سلْمى بن عبـد اهللا بـن سـلمى        ،)٣(عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلةٌ    

  .الحديث
  :التخريج

  .)٥(أخرجه الطبريومن طريقه ، عن أبي بكر الهذلي به نحوه) ٤(أخرجه ابن المبارك
  :الحكم

  .ألجل أبي بكر الهذلي فهو متروك الحديث؛ ضعيف جداَ

                                                 

)٣/٢٣٢) ١. 
، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لـم                   ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

 . بأس بهأقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال
 .١حديث رقم : انظر) ٣(
 .٤١١ برقم ١/١٢٣الزهد البن المبارك ) ٤(
 .٨/١٩٠جامع البيان في تأويل القرآن ) ٥(
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 ثنا،  الْواِعظُ عثْمان َأِبي بن الْمِلِك عبد سِعيٍد َأبو ثنا،  الْحنَِفي محمٍد بن ِزياد الْفَضِل َأبو حدثَنَا )٤٤

ارمع نٍد بمحم اِديغْدأحمد ثنا،  الْب نٍد بمحب مِعيٍد ناِفظُ سثنا،  الْح دمحم ناِعيَل بمثنا،  ِإس  ـرمع  ـنب 
اِهيمرِإب فُ ثنا،  الْكُوِفيوسي نِد بمحِن منْكَِدِر بالْم  ،نَأِبيِه ع  ،ناِبٍر عج ِضير اللَّه  مـنْهقَـالَ : قَـالَ ،  ع 

وُلراللَِّه س � " :ِإن ثَِني اللَّهعاِم بكَاِرِم ِلتَمتَ، اَألخْالِق ماِمواِسِن محاِل م١( "اَألفْع(.  
  :رجال السند
،  لم أقف لهما علـى ترجمـة       : ومحمد بن إسماعيل الراشدي    ،ياد بن محمد الحنفي   ز أبو الفضل 

  .)٢( سبق وهو ثقة:وأبوه محمد بن المنكدر،  ضعيف:ويوسف بن محمد بن المنكدر
، عبد الملك بن محمد بن إبراهيم بن يعقـوب   : هو،  أبو السعيد ،  عبد الملك بن أبي عثمان الواعظ     

  .)٣()٤٠٦ (لنيسابوري المعروف بالمزكوشيأبو سعيد بن أبي عثمان الواعظ ا
، شيخ نيسابور الـواعظ   : وقال الذهبي  ،)٤(زاهداً،  ورعاً،  صالحاً،  كان شيخاً : وقال،  وثقه الخطيب 

  .)٥(صاحب التفسير والتصانيف، الزاهد
  .)٦(وتواضعاً، وزهداً، لم أر أجمع منه علماً: وقال الحاكم أبو عبداهللا

  . ثقة:قلت
أبو ذر ، عمار بن محمد بن مخلد بن جبير بن عبد اهللا بن إسماعيل: هو، غداديعمار بن محمد الب

  .)٨()٣٨٧( ،)٧(نزيل بخارى، التميمي البغدادي
بعد أن روى عنه    : وقال الشيرازي  ،)٩(ثقة كثير الحديث  : قال أبو بكر محمد بن منصور السمعاني      

  .)١٠(ولم يكن من أهل الحديث، وال أظنه إال وهم فيه: حديثا
  . دون الثقة:لتق

                                                 

)٣/٣١٧) ١. 
 .٣٨حديث رقم : انظر) ٢(
  .٣٧/٩٠تاريخ دمشق ) ٣(
 .١٠/٤٣٢تاريخ بغداد ) ٤(
 .٣/١٠٦٦ظ اتذكرة الحف) ٥(
 .٣٧/٩٣تاريخ دمشق ) ٦(
 .٤٣/٣٤٠ المصدر نفسه) ٧(
 .١٢/٢٥٦تاريخ بغداد ) ٨(
  .٤٣/٣٤٣تاريخ دمشق ) ٩(
 .٨/١٦٣ميزان االعتدال ) ١٠(



 ١٩٢

أبـو  ، أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد: على األغلب هو، أحمد بن سعيد الحافظ  
  .)١(العباس الكوفي المعروف بابن عقدة
فتركت ،  كان يملي مثالب الشيخين   : سمعت أبا عمر بن حيوة يقول     : قال حمزة بن يوسف السهمي    

يؤخـذ عليـه اإلكثـار مـن        : قال الدارقطني ،   البرقاني وعن أبي بكر   ،)٢(ال أحدث عنه بشيء   ،  حديثه
كـان  : وقال الخطيـب البغـدادي     ،)٤( رجل سوء  ):من رواية أبي طاهر الدقاق     (وقال مرة  ،)٣(المناكير

وقال ابـن    ،)٥(وانتشر حديثه ،  وأكثر الرواية ،  والمشيخة،  جمع التراجم واألبواب  ،  مكثراً،  عالماً،  حافظاً
أجمع أهـل   : قال الدارقطني  ،)٦(وقواه آخرون ،  ضعفه غير واحد  ،  وسطمحدث الكوفة شيعي مت   : حجر

ومقدم ،  وحفظ،  كان صاحب معرفة  : وقال ابن عدي   ،)٧(الكوفة أنه لم ير من زمن ابن مسعود احفظ منه         
ألني شرطت في أول كتابي هذا أن أذكر فيه كل مـن            ؛  ولم أجد بدا من ذكره    : وقال،  في هذه الصناعة  

ووصـفه البغـوي     ،)٨( أحابي ولوال ذلك لم أذكره للذب كان فيه والفضل والمعرفة          وال،  تكلم فيه متكلم  
  بالحافظ في سياق السند

أمـا حديثـه    ،  ووقوعه في الـصحابة   ،  لذكره مثالب الشيخين  ؛  واإلنكار عليه ،   لعل الضعف  :قلت
  .فقوي

أبـو  ،  عمر بن إبراهيم بن خالد بن عبـد الـرحمن         : على األغلب هو  ،  عمر بن إبراهيم الكوفي   
  .)٩(مولى بني هاشم، يعرف بالكردي، حفص

  .)١٢(والعجلوني ،)١١(وضعفه الهيثمي ،)١٠(يروي المناكير، غير ثقة: قال الخطيب
  . ضعيف:قلت

                                                 

 .٥/١٤تاريخ بغداد ) ١(
 .١٦٠ ، صفحةسؤاالت حمزة بن يوسف السهمي) ٢(
 .٥/١٤تاريخ بغداد ) ٣(
 .٥/١٤المصدر نفسه ) ٤(
 .٥/١٤المصدر نفسه ) ٥(
 .١/٢٦٣لسان الميزان ) ٦(
  .١/٢٦٣المصدر نفسه ) ٧(
  .١/٢٠٦الكامل في الضعفاء ) ٨(
 .١١/٢٠٢تاريخ بغداد ) ٩(
 .١١/٢٠٢المصدر نفسه ) ١٠(
 .١٣٦٨٤ تحت حديث رقم ٨/٣٤٣مجمع الزوائد ) ١١(
، )١٤٠٥(أحمد القالش، الطبعة الرابعـة    : ، تحقيق )١١٦٢(، إلسماعيل بن محمد العجلوني      ١/٢٤٣ كشف الخفاء ) ١٢(

 . بيروت-مؤسسة الرسالة 



 ١٩٣

  :التخريج
وهو ضعيف عن يوسف بن ، من طريق عمر بن إبراهيم القرشي ،)٢(والبيهقي ،)١(أخرجه الطبراني

  ".تمام"بدالً من " كمال محاسن: "إال أنه قال، محمد بن المنكدر به نحوه
مـن حـديث أبـي       ،)٤(والبيهقي ،)٣(ما رواه أحمد  " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق    " ويشهد لقوله   

 ،)٥(وصححه األلبـاني  ،  واللفظ ألحمد بسند صحيح    " إنما بعثت ألتمم صالح األخالق    " بلفظ   �هريرة  

  .وغيرهم، "صالح األخالق"بدل من " األخالق مكارم"وعند البيهقي 
  :الحكم

سوى ،  وعمر بن إبراهيم والحديث حسن بشواهده     ،  لضعف يوسف بن المنكدر   ؛  هذا إسناد ضعيف  
  .فهي ضعيفة" وتمام محاسن األفعال" جملة 

  :ويستفاد منه
  .التحلي بمكارم األخالق وصالحها

                                                 

 .٦٨٩٥ برقم ٧/٤٧ي األوسط معجم الطبران) ١(
 .٧٩٧٩ برقم ٦/٢٣١شعب اإليمان ) ٢(
 .٨٩٣٩ برقم ٢/٣٨١) ٣(
 .٤٢٢١ برقم ٢/١٩١سنن البيهقي الكبرى ) ٤(
 .٢٣٤٩صحيح الجامع برقم ) ٥(



 ١٩٤
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 يعقُـوب  بـن  محمـد  أنـا ،  الْحاِرِثي طَاِهٍر َأبو أنا،  تَوبةَ َأِبي بِن اللَِّه عبِد بن محمد َأخْبرنَا )٤٥
اِئيأنا،  الِْكس دباللَِّه ع نوٍد بمحأنا،  م اِهيمرِإب نِد ببثنا،  الْخَالُل اللَِّه ع دباللَِّه ع نِك باربالْم  ،نفِ  عـيس 

 سـِمعتُ : يقُوُل،  جدي سِمع َأنَّه لَنَا مولًى حدثَِني: يقُوُل،  الِْكنِْدي عِدي بن عِدي سِمعتُ: قَاَل،  سلَيمان بِن
 وهـم ،  ظَهراِنيِهم بين الْمنْكَر يروا حتَّى الْخَاصِة ِبعمِل الْعامةَ يعذِّب ال اللَّه ِإن: " يقُوُل � اللَِّه رسوَل
ونلَى قَاِدرع َأن وهنِْكرفَال، ي وهنِْكرلُوا فَِإذَا، يفَع ذَِلك ذَّبع ةَ اللَّهامةَ الْعالْخَاص١("و(.  

  :رجال السند
عدي بن عدي   وكذلك   ،)٣( ثقة ثبت  :وسيف بن سليمان   ،)٢(سبقوا :الرواة حتى عبد اهللا بن المبارك     

  .صحابي: -) ٤(عِميرة الِكندي - وجد عدي بن عدي، وال يعرف، والمولى لم يسم، بن عميرة الِكندي
  :التخريج

 ،)٥(ومن طريقه أخرجه أبو نعـيم ، عن سيف بن أبي سليمان به مثله      ،  أخرجه عبد اهللا بن المبارك    

  ".فال ينكروه"ولم يقل ، من طريق سيف بن سليمان به نحوه ،)٦(بن عمرو الضحاكوأخرجه أحمد 
  :ويشهد له

ال يعـذب العامـة بـذنب    " وغيره من طريق عمر بن عبد العزيز موقوفا بلفظ     ،)٧(ما رواه مالك  
  ".ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم، الخاصة

قال نعـم إذا  ، ؟ أونهلك وفينا الصالحون: " ا زينب بنت جحشوما أخرجه البخاري من حديث ُأمنَ 
  ".كثر الخبث

  :ويشهد له أيضاً
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)٣/٣٤٦) ١. 
ب ، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث أبو طاهر، ومحمد بن يعقـو                  ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

الكسائي لم أقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس                
 .به
 ).١/٢٣٨تقريب التهذيب (بالقدر  رمي) ٣(

بة ، اإلصـا  صـحبة  له حبان بن وقال،  الصحابة في خليفة ذكره،  عميرة ابني وعدي سرالع والد الكندي ةوفر بن) ٤(
٤/٧٣٢.  
 .١٧٤٢ برقم ٢/٦٢٣الفتن ألبي نعيم ) ٥(
 .٢٤٣١ برقم ٤/٣٨٧اآلحاد والمثاني ) ٦(
 العامـة  عذاب في جاء ما، كتاب الكالم، باب     ١٨١٩: ، حديث برقم  ٥٧٩موطأ مالك، رواية يحيى الليثي، صفحة       ) ٧(

 .الخاصة بعمل



 ١٩٥
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ألن الجزاء من   ؛  وسكت عن الساكتين  ،  وهالك الظالمين ،  فنص على نجاة الناهين   : "قال ابن كثير  

  .)١("وال ارتكبوا عظيما فيذموا، فهم ال يستحقون مدحا فيمدحوا، جنس العمل
  :أيضاً ويشهد له

 لتـأمرن  بيـده  نفـسي   والذي : " قال �ما أخرجه الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي           
  .)٢("لكم يستجاب فال تدعونه ثم منه عقابا عليكم يبعث أن اهللا ليوشكن أو المنكر عن ولتنهون بالمعروف

  .}٧٩: المائدة{] كَانُوا لَا يتَنَاهون عن منْكٍَر فَعلُوه لَِبْئس ما كَانُوا يفْعلُون[ :وأيضا تفسير قوله تعالى
 ذلـك  علـى  ذمهم ثم والمحارم المآثم ارتكاب عن أحداً منهم أحد ينهى ال كان أي: "قال ابن كثير  

  .)٣("ارتكبوه الذي مثل يرتكب أن ليحذر
  .٣٨ الحديث السابق برقم :ويشهد له
  :الحكم

ومحمد بن ، ومحمد بن أحمد بن الحارث أبو طاهر، في هذا اإلسناد محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة
  .والحديث حسن بشواهده، وال يعرف، والمولى لم يسم، مةيعقوب الكسائي لم أقف لهم على ترج

  :ويستفاد منه
يؤدي إلـى هـالك     ،  وظهور المعاصي ،  وأن تَركه ،  والنهي عن المنكر  ،  وجوب األمر بالمعروف  

  .وغيرهم، الصالحين الساكتين

                                                 

 .بيروت - دار المعرفة، )٧٧٤(ر إلسماعيل بن عمر، المعروف بابن كثي، ٢/٣٤٢تفسير ابن كثير ) ١(
 .ماجاء في األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: الفتن، باب: ، كتاب٢١٩٦، برقم٤٩٠سنن الترمذي، صفحة ) ٢(
 .٢/١١٣تفسير ابن كثير ) ٣(



 ١٩٦
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ـ  ِنمح الر ِدب ع ن ب ِدم الص دبي ع دجا  نََأ،  يِراِه أحمد الطَّ  ن ب  اهللاِ دب ع ٍديِعو س بَأا  نَربخَْأ )٤٦ الب زاز ،
ـ م نع، يِرهالز ِنع، رمعما نَثَ، اِقز الردبعا نَثَ، يِرب الداقُحسِإا نََأ، يِراِفذَا العيِركَ زن ب دمحما  نََأ  ِكاِل
أَ ِنب ِسو ِن ب الح نََّأ: اِنثَده ِم سع عمر اِبطَّ الخَ ِن بِض راُهللاي نْ عهقُ يُلو :" ملَا عى واَألِهج ِضرم ِلسال  ِإم
  .)١("مكُانُمي َأتْكَلَا مال م ِإقٌّ حِءيا الفَذَي ه ِفهلَ

  :رجال السند
أمـا  ،  وما حدث به بعد المـائتين     ،  حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه     ،   ثقة :عبد الرزاق الصنعاني  

وهـو أثبـت    ،  وكان تحديثه له قديم في اليمن     ،  وفي سندنا هذا يحدث عن معمر     ،  تشيعه يسير ال يضر   
وهشام بن  ،  واألعمش،   ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت         :ومعمر بن راشد  ،  الناس في معمر  

 سبق وهو إمام :ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ،)٢(وقد سبقا ، حدث بالبصرةوكذا فيما، عروة شيئاً
  .)٣(وشرط ابن حجر التصريح بالتحديث، قبل العالئي عنعنته ،حافظ ثقة مشهور بالتدليس

عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن طاهر بـن             : هو،  أبو سعيد عبد اهللا بن أحمد الطاهري      
  .)٤()٤٧١ (أبو سعيد، طاهريالحسين بن رزيق ال

  .)٥(سديداً، صالحاً، كان شيخاً: قال السمعاني
أبـو سـهل الفقيـه     ،  عبد الصمد بـن عبـد الـرحمن       : هو،  عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز     

  .)٦(المروزي
  .لم أقف على ترجمة له

أبـو   )٣٤٠ (محمد بن زكريا بن عذافر المـؤدب السرخـسي        : هو ،)٧(محمد بن زكريا العذَاِفري   
  .)٨(بكر

  .لم أقف على ترجمة له

                                                 

)٣/٣٦١) ١. 
 .٥ حديث رقم: انظر) ٢(
 .٢٤ حديث رقم: انظر) ٣(
 .٤/٧٣٢األنساب للسمعاني ) ٤(
 .٤/٧٣٢المصدر نفسه ) ٥(
 .١١/٤٢تاريخ بغداد ) ٦(
 .٤/١٧١ألنساب للسمعاني .اإليه المنتسب أجداد لبعض النسبة هذه) ٧(
 .٤/١٧١األنساب للسمعاني ) ٨(



 ١٩٧

  .)٣()٢٨٥() ٢(أبو يعقوب، الصنعاني ،)١(]الدبري [إسحاق بن إبراهيم بن عباد: هو، إسحاق الدبري
ويدخل فـي   ،  إنما قيل لم يكن من رجال هذا الشأن       ،  ما رأيت فيه خالفاً   ،  صدوق: قال الدارقطني 

  .)٥(صدوق وسماعه صحيح: وقال الذهبي ،)٤(الصحيح
وهـو صـغير    ،  أحضره أبوه عنده  ،  إسحاق الدبري استصغرني عبد الرزاق    : قال: قال ابن عدي  

  .)٦(وحدث عنه بحديث منكر، حضر صغيراً، أي قرأ غيره: قرأنا على عبد الرزاق: فكان يقول، جداً
والرجل قد سمع كثيـراً     ،  فأين المناكير : مجيباً على ذلك بعد أن ذكر كالم ابن عدي        ) ٧(قال الذهبي 

  .فإنه أضر بأخرة، ولعل النكارة من شيخه، فأداها كما سمعها
ولهـذا قـال    ،  وكان يتلقن ،  وقد تغير بأخرة  ،  ٢١١ وهذا الراجح ألن عبد الرزاق توفي عام         :قلت

فسماع من سمع منه بعد المئتـين       ،  وكان يلقن فيتلقن  : أحمد عن عبد الرزاق الصنعاني في آخر عمره       
  .)٨(فهو سماع ضعيف

وهذا كما هو واضح فـي فتـرة    ،)٩(مع إسحاق من عبد الرزاق في سنة عشر ومئتين     وقد س  :قلت
كتب عنه أحاديث   ،  فيه نظر : وكان النسائي يقول عمن روى عن عبد الرزاق بأخرة        ،  تغير عبد الرزاق  

  .)١٠(مناكير
  .واختلط، وتلقن، كونه أخذها عنه بعدما عمي،  أحاديثه عن عبد الرزاق فيها نظر:قلت

مالك بن أوس بن الحدثان بن الحارث بن عوف بن ربيعة بـن             : هو،  وس بن الحدثان  مالك بن أ  
  ).٩٢ (ديأبو سع، يربوع بن وائلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن

ال : وقال ابن مـاكوال    ،)١٢(له رؤية : قال ابن حجر   .)١١(ختلفٌ في صحبته  م: قال بدر الدين العيني   

                                                 

 .٣/٣٥٥، اإلكمال ٢/٥٣األنساب ) ١(
 .١/٣٤٤الكامل في الضعفاء ) ٢(
 .١٣/٤١٧سير أعالم النبالء ) ٣(
 .١٠٥ ، صفحةسؤاالت الحاكم) ٤(
 .١٣/٤١٦نبالء سير أعالم ال) ٥(
  .١/٣٤٤الكامل في الضعفاء ) ٦(
 .١٣/٤١٧سير أعالم النبالء ) ٧(
 .١٨/٥٨تهذيب الكمال ) ٨(
 .١٣/٤١٦سير أعالم النبالء ) ٩(
 .٦٩ ، صفحةالضعفاء والمتروكين للنسائي) ١٠(
  .٢١٩٤: ، برقم٥/٥مغاني األخيار ) ١١(
  .٢/١٥٢تقريب التهذيب ) ١٢(



 ١٩٨

ال يصح له   :  حاتم أبووقال   ،)٢(قال بعضهم له صحبة ولم يصح     : البخاريوقال   ،)١(تصح لمالك صحبة  
وقـال ابـن     ،)٤(أدرك الجاهلية ويقال إن له صحبة فال يصح       : الباجيسليمان  وقال   ،)٣(�صحبة للنبي   

يقولون إنه ركب الخيل في الجاهليـة وكـان   : وقال ابن سعد ،)٥(من زعم أن له صحبة فقد وهم   : حبان
ليست له  : بن معين اوقال   ،)٦( وال روى عنه شيئاً    �خر إسالمه ولم يبلغنا أنه رأى النبي        قديماً ولكنه تأ  

  .)٧(صحبة
  :التخريج

  .عن معمر به مثله) ٨(أخرجه عبد الرزاق
وفيـه  ،  عن الزهـري بـه نحـوه      ،  عن عمرو بن دينار   ،  وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة     

  .ورجاله ثقات ،)٩(زيادات
عن مالك بن أوس    ،  عن محمد بن المنكدر   ،  ن طريق أسامة بن زيد الليثي     م) ١٠(وأخرجه ابن سعد  

عـن   ،)١١(عن يحيى بـن آدم    ،  وأخرجه محمد بن عاصم األصبهاني    ،   بنحوه �عن عمر   ،  بن الحدثَان 
ومـن طريقـه    ،  وفيه زيادات ،  عن مالك بن الحدثَان به نحوه     ،  عن عمرو بن دينار   ،  محمد ابن إسحاق  

كالهما  ،)١٤(ويحيى بن آدم القرشي    ،)١٣(وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم     ،  لهمث) ١٢(أخرجه ابن عساكر  
  .وفيه زيادات، عن عمر به نحوه، عن أبيه، من طريق زيد بن أسلم

                                                 

  .٢/٤٠١إكمال الكمال ) ١(
  .١٢٩٦: ، برقم٧/٣٠٥التاريخ الكبير ) ٢(
  .٨٩٦: ، برقم٨/٢٠٣الجرح والتعديل ) ٣(
  .٥٩٧: ، برقم٢/٧٦٣التعديل والتجريح ) ٤(
  .٥٣٠٨: ، برقم٥/٣٨٢الثقات ) ٥(
  .٥/٥٦الطبقات الكبرى ) ٦(
  .٢١١: ، برقم٣/٥٢تاريخ ابن معين من رواية الدوري ) ٧(
  .١١٥٥٨ برقم ١١/١٠١مصنف عبد الرزاق ) ٨(
 .إعطاء النساء والذرية:  في قسم الفيء باب٤/٧٩األم ) ٩(
 .٣/٣٠٠الطبقات الكبرى ) ١٠(
: تحقيـق ،  )( محمد بن عاصم بن عبد اهللا الثقفي األصبهاني          ، ألبي جعفر  ١٨برقم  ،  ٩٣ ، صفحة جزء األصبهاني ) ١١(

 . الرياض-دار العاصمة ، )١٤٠٩(الطبعة األولى ، مفيد خالد عيد
 .٤٤/٣٣٨تاريخ دمشق ) ١٢(
خليـل محمـد هـراس، الطبعـة     : ، تحقيق)٢٢٤(، ألبي عبيد القاسم بن سالم  ٥٢٥ برقم   ٢٧٢ ، صفحة األموال) ١٣(
  . بيروت-، دار الفكر )١٤٠٨(
، المكتبـة   )م١٩٧٤(، الطبعة األولى    )٢٠٣(، ليحي بن آدم القرشي      ١٠٥ برقم   ٤٥ ، صفحة الخراج ليحي بن آدم   ) ١٤(

  . باكستان- الهور -العلمية 



 ١٩٩

  :الحكم
، كونه أخذها عنه بعدما عمـي ،   أحاديثه عن عبد الرزاق فيها نظر      في هذا اإلسناد إسحاق الدبري    

  ).موقوف (ويوالحديث حسن لغيره ق، واختلط، وتلقن
  :ويستفاد منه

  .حق المسلمين جميعا في الفيء سوى األِرقَّاء
  :غريبال

وكان الفيء على عهد رسول اهللا ما أفاءه اهللا         ،   خَراج األرضين وِجزية رؤوس أهل الذمة      :الفيء
من المشركين مما لم يوِجف عليه المسلمون بخيل وال ركاب بصلْح صـالحوه عليـه عـن أمـوالهم                   

  .)١(ةفلما قُِبض صار ذلك للمسلمين بمنزلة خَراج األرضين التي افْتُِتحت عنْو، أرضيِهمو

                                                 

 .١/٢٢٨ غريب الحديث البن قتيبة )١(



 ٢٠٠

٤٧( خَْأوبا أَ نَرب ِعو سِراِه الطَّ ٍدينَْأ،  يا  نََأبجدي ع بد الص ِدم ب ن ع ِدب الر حِنم الب زنَْأ،  ازا  نََأبمحمد ب ن 
ِركَزي ِراِفذَا العنَْأ،  يِإا  نََأبساقَح الد ِربا  نَثَ،  يعبد الر ا  نََأ،  اِقزمعمر  ،عَأ نيوب  ،عِركِْع نةَم ـ  خَ ِن ب ، ٍداِل
عن ِكاِلم أَ ِن ب ِسو ِن ب الح قَ: اَل قَ اِنثَدَأر عمر ب اِبطَّ الخَ ن ـ  ر ـ  ع  اهللاُ يِض � ��o � هنْ�:� ]�G�L �� d =l� �� � �, � , � � � � �

2Z�'�$� � � � � �{��Di�� :��{ تَّح غَلَى ب ��� V� ��:;S S� �� ��i 5 ) 	 � :َأر قَ مثُ،  الِءُؤه لَ ِهِذه: اَلقَفَ ��¥ d => �D 5:;�$� � �� �� � ,, � � � � �
o�w � �f¼ �� #nN , � , , � � � �{s��=�� :¡�{ تَّح غَلَى ب ���)�� 	��$� � � � � �)� <y ; ,�� o� N � َأر قَم ثُ،الِءُؤه ِلِهِذه: اَل قَمثُ �� � � � � �

r���� �F> 	( f�D*4� , �, � � �� � � � �{�/� :1{ تَّح غَلَى ب ��Dh�P> 	?@�� 	?�h�9'� o����:�, � �� �� , � � �� �� � , � �  ِهِذه: اَل قَمثُ، }0: ��/}� ,
تَاسوعِتب الم ِمِلسين ع ِئلَفَ،  ةًامفيأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لَ        تُشْ عِ ن م ي عفِ قْر ـ ي ا ه
ِبجنُي١("ه(.  

  :رجال السند
 ،و ثقـة  وه ،)٣(أيوب السختياني وكذا   ،)٢(مالك بن أوس بن الحدثَان    وكذا   ، سبقوا :تى معمر الرواة ح 

  . ثقة:وعكرمة بن خالد بن العاص المخزومي
  :التخريج

 يترك أن لوال :" بلفظ�عن عمر ، عن أبيه، من طريق زيد بن أسلم ،)٤(أخرجه يحيى بن آدم القرشي  
، سـهمانا  خيبـر  قسمت كما،  سهماناً قسمتها إال قرية المسلمين ىعل اهللا فتح ما،  لهم شيء ال الناس آخر

من طريق محمد   ) ٥(وأخرجه محمد بن عاصم األصبهاني    ،   "لهم شيء ال الناس آخر يبقى أن أخشى ولكني
عن مالك بن أوس بن الحـدثَان بـه         ،  لؤي بن عامر بني أخيعن محمد بن عمرو بن عطاء       ،  بن إسحاق 

  .)٦(ومن طريقه أخرجه ابن عساكر، وزيعاتولم يذكر فيه الت، نحوه
  :الحكم

، كونه أخذها عنه بعـدما عمـي      ،   أحاديثه عن عبد الرزاق فيها نظر      في هذا اإلسناد إسحاق الدبري    
  ).موقوف (والحديث ال بأس به، واختلط، وتلقن

                                                 

)٣/٣٦٢) ١. 
 السابق، عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، ومحمد بن زكريا العذَاِفري لم أقف على ترجمة لهما، وأبو سـعيد                    حديثال: انظر) ٢(

نظر، كونه أخـذها عنـه   عبد اهللا بن أحمد الطاهري كان شيخاً، صالحاً، سديداً، وأبو إسحاق الدبري أحاديثه عن عبد الرزاق فيها           
بعدما عمي، وتلقن، واختلط، وعبد الرزاق الصنعاني ثقة، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه، وما حدث به بعد المائتين، أما تشيعه                      
يسير ال يضر، وفي سندنا هذا يحدث عن معمر، وكان تحديثه له قديم في اليمن، وهو أثبت الناس في معمر، ومعمر بن راشد ثقة                        

 .اضل إال أن في روايته عن ثابت، واألعمش، وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث بالبصرةثبت ف
 .٢٨حديث رقم : انظر) ٣(
 .١٠٦برقم ، ٤٦ يحيى بن آدم، صفحةالخراج ل) ٤(
 .١٨ برقم ٩٣ ، صفحةجزء األصبهاني) ٥(
 .٤٤/٣٣٨تاريخ دمشق ) ٦(



 ٢٠١
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، مصعٍب َأبو أنا،  الْهاِشِمي ِإسحاقَ َأبو أنا،  أحمد بن زاِهر أنا،  السرخِْسي الْحسِن َأبو َأخْبرنَا )٤٨

ناِلٍك عم  ،نع اِهيمرِن ِإبلَة َأِبي بب١(ع(، نةَ عِن طَلْحب بعِن اللَِّه ِديٍز بيكُر :وَل َأنسا: " قَاَل � اللَِّه رم 
ِئير طَانا الشَّيومي وِفيِه ه غَرال،  َأصو رحال،  َأدو قَرال،  َأحظَ وَأغْي ِمنْه موفَةَ يرـ ،  ع ماو ـا  ِإال ذَاكِلم 
 ومـا : فَِقيَل،  " بدٍر يوِم ِمن كَان ما ِإال،  الِْعظَاِم الذُّنُوِب عِن تَعالَى اللَّه وتَجاوِز،  الرحمِة تَنَزِل ِمن يرى
  .)٢("الْمالِئكَةَ يزع وهو السالم علَيِه ِجبِريُل رَأى قَد ِإنَّه َأما: "قَاَل؟ بدٍر يوم رَأى

  :رجال السند
وإبراهيم بن أبي عبلة شمر بـن يقظـان العقيلـي            ،)٣( سبقوا :الرواة حتى اإلمام مالك بن أنس     

  . ثقتان: بن كُريز الخزاعيوطلحة بن عبيد اهللا، الشامي
  :التخريج

 ،)٥(ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق الصنعاني     ،  عن إبراهيم بن أبي عبلة به مثله       ،)٤(أخرجه مالك 

ووصله ابن  ،  "أدهق"قال  " أصغر وأحقر "ولم يقل الصنعاني    ،  وغيرهم ،)٧(بن الجوزي ا ،)٦(وابن عساكر 
 رضي اهللا عنه مقتصراً    حرام أم بن عمرو بن اهللا عبد عن،  عبلة أبي بن إبراهيم  عن من طريق ) ٨(قانع

  ".ما رؤي الشيطان يوما قط أصغر وال أذل من يوم عرفة"على 
  :الحكم

  .والحديث صحيح مرسل، ألجل أبي الحسن السرخسي وزاهر بن أحمد؛ حسنإسناده 

                                                 

 .خريجالت: علية، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
)٣/٣٦٧) ٢. 
، أبو الحسن السرخسي من أهل العلم والخير، وزاهر بن أحمد محدث فقيـه شـيخ عـصره        ١١حديث رقم   : انظر) ٣(

 .بخراسان، وأبو إسحاق الهاشمي ال بأس به، وأبو مصعب ومالك ثقتان
 .جامع الحج: ، بابالحج: ، كتاب٩٤٥: برقم، ٢٥٥ ، صفحةموطأ مالك) ٤(
 .٨٨٣٢: برقم، ٥/١٧ يلصنعانالمصنف ل) ٥(
 .٤٣/٥٣٩تاريخ دمشق ) ٦(
  .١٨٠، صفحةمثير الغرام الساكن إلى أشرف األماكن) ٧(
 .٨٧٥: برقم، ٢/١٠٧ معجم الصحابة) ٨(



 ٢٠٢
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، مصعٍب َأبو َأنَا،  الْهاِشِمي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  أحمد بن زاِهر َأنَا،  السرخِْسي الْحسِن َأبو َأخْبرنَا )٤٩
ناِلٍك عم  ،نفَِر ععِن جٍد بمحم  ،نَأِبيِه ع "َأن رمع نالْخَطَّاِب ب ذَكَر وسجـا : فَقَاَل،  الْمِري مـفَ  َأدكَي 

نَعِفي َأص ِرِهمفَقَاَل؟  َأم دبِن عمحالر نٍف بوع :دتُ َأنِّي َأشْهِمعوَل سسقُوُل،  � اللَِّه رنُّوا: يس ِبِهم نَّةَس 
  .)١("الِْكتَاِب َأهِل

  :رجال السند
 وكان مالك ال يروي عن جعفـر حتـى          جعفر بن محمد  وكذا   ،)٢( سبقوا :الرواة حتى اإلمام مالك   

  .)٣( ثقة وقد سبقا:وأبوه،  ثم يجعله بعده وهو في نفسه ثقةالرفعاءيضمه إلى آخَر من أولئك 
  :التخريج

،  عن عمر به مثلـه - محمد بن علي بن الحسين   - أبيه   عن جعفر بن محمد عن     ،)٤(أخرجه مالك 
هـذا إسـناد    : وقال ،)٨(وابن عساكر  ،)٧(وعبدالرزاق ،)٦(وابن أبي شيبة   ،)٥(ومن طريقه أخرجه الشافعي   

  .)٩(وكذا قال ابن حجر، محمد لم يدرك عمر، منقطع
  :الحكم

فهـو  ،   رضي اهللا عنه   وهو ثقة لكنه لم يدرك عمر     ،  مدار الحديث على محمد بن علي بن الحسين       
  .والظن الغالب أنه أخذه عن الصحابة عن عمر رضي اهللا عنه، صحيح اإلسناد منقطع
  :ويستفاد منه

  .يعامل المجوس كمعاملة أهل الكتاب في أحكام الجزية

                                                 

)٤/٣٥) ١. 
، أبو الحسن السرخسي من أهل العلم والخير، وزاهر بن أحمد محدث فقيـه شـيخ عـصره        ١١حديث رقم   : انظر) ٢(

 .اشمي ال بأس به، وأبو مصعب ومالك ثقتانبخراسان، وأبو إسحاق اله
 .٢١حديث رقم : انظر) ٣(
 .جزية أهل الكتاب والمجوس: الزكاة، باب: كتاب، ٦١٥برقم ، ١٦٩ ، صفحةموطأ مالك) ٤(
  .٢٠٩ ، صفحةمسند الشافعي) ٥(
  .١٠٧٩٥برقم ، ٢/٤٣٥مصنف ابن أبي شيبة ) ٦(
 .١٠٠٢٥برقم ، ٦/٦٨مصنف عبدالرزاق ) ٧(
 .١١٤٩٣برقم ، ٥٤/٢٦٩ دمشق تاريخ) ٨(
  .٣/١٧٢التلخيص الحبير ) ٩(
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 ثَنَا،  اَألصفَهاِني حاِمٍد بن اللَِّه عبِد َأبو َأنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو ثَنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٥٠

 ثَنَـا ،  اَألزهِر بن أحمد اَألزهِر َأبو حدثَِني،  نَصٍر بن محمد ثَنَا،  السمرقِْنِدي ِإبراِهيم بِن محمِد بن أحمد
انورم نٍد بمحثَنَا،  م دمحم نٍب بيثَنَا،  شُع انعم نةَ بِرفَاع  ،نع ِليِن عب ٍدييِن،  زـنِ  لْقَاِسِما عـدِ  ببع 

 يـا : فَقَـالَ ،  ���� اللَِّه رسوِل ِإلَى اَألنْصاِري حاِطٍب بن ثَعلَبةُ جاء: قَاَل،  الْباِهِلي ُأمامةَ َأِبي عن،  الرحمِن
 خَيـر  شُكْره تَُؤدي قَِليٌل،  ثَعلَبةُ يا ويحك: "���� اللَِّه رسوُل فَقَاَل،  ماال يرزقَِني َأن للَّها ادع،  اللَِّه رسوَل
ال كَِثيٍر ِمن تُِطيقُه"  ،ثُم َأتَاه دعب ا: فَقَاَل،  "ذَِلكوَل يساللَِّه ر  ،عاد اللَّه قَِني َأنزراال يو فَقَاَل،  مساللَِّه ُلر 
، ذَهبـا  مِعـي  الِْجباُل تَِسير َأن َأردتُ لَو،  ِبيِدِه نَفِْسي والَِّذي؟  حسنَةٌ ُأسوةٌ اللَِّه رسوِل ِفي لَك َأما: "����

 ِبالْحقِّ بعثَك فَوالَِّذي،  ماال ييرزقَِن َأن اللَّه ادع،  اللَِّه رسوَل يا: فَقَاَل،  ذَِلك بعد َأتَاه ثُم،  "لَسارتْ وِفضةً
قَِني لَِئنزر اال اللَّهم نِطيقٍّ ِذي كُلَّ ُألعح قَّهوُل فَقَاَل،  حساللَِّه ر ����" :مقْ اللَّهزةَ ارلَبـاال  ثَعقَـالَ ،  "م :
 وِهي،  َأوِديِتها ِمن واِديا فَنَزَل،  عنْها فَتَنَحى،  لْمِدينَةُا علَيِه فَضاقَتْ،  الدود ينْمو كَما فَنَمتْ،  غَنَما فَاتَّخَذَ
 كَثُـرتْ  ثُم،  الصلَواِت ساِئر غَنَِمِه ِفي ويصلِّي،  والْعصر الظُّهر ���� النَِّبي مع يصلِّي فَكَان،  كَالدوِد تَنْمو
 كَان حتَّى،  َأيضا فَتَباعد فَنَمتْ كَثُرتْ ثُم،  الْجمعةَ ِإال يشْهد ال فَصار،  مِدينَِةالْ عِن ِبها تَباعد حتَّى ونَمتْ
 فَذَكَره،  اَألخْباِر عِن يسَألُهم النَّاس يتَلَقَّى خَرج الْجمعِة يوم كَان ِإذَا فَكَان،  جماعةً وال،  جمعةً يشْهد ال
 رسـولُ  فَقَاَل،  واٍد يسعها ما غَنَما ثَعلَبةُ اتَّخَذَ،  اللَِّه رسول يا: قَالُوا؟  ثَعلَبةُ فَعَل ما: فَقَاَل،  يوٍم ذَاتَ ����
 ���� اللَّـهِ  رسـولُ  فَبعثَ،  الصدقَاِت آيةَ اللَّه فََأنْزَل،  ثَعلَبةَ ويح يا،  ثَعلَبةَ ويح يا،  ثَعلَبةَ ويح يا: ���� اللَِّه
 علَى مرا: لَهما وقَاَل،  يْأخُذَاِن كَيفَ الصدقَِة َأسنَان لَهما وكَتَب،  جهينَةَ ِمن ورجال،  سلَيٍم بِني ِمن رجال
، الصدقَةَ فَسَأاله،  َأتَياه حتَّى ثَعلَبةَ ِإلَى رجافَخَ،  صدقَاِتِهما فَخُذَا،  سلَيٍم بِني ِمن ورجال،  حاِطٍب بِنا ثَعلَبةَ
َأهَأقْرو وِل ِكتَابسا: فَقَاَل،  ���� اللَِّه رِذِه مةٌ ِإال هيا،  ِجزِذِه مِة ُأخْتُ ِإال هيتَّـى  انْطَِلقَـا ،  الِْجزتُفِْرغَـا  ح 
 ثُـم ،  ِللـصدقَةِ  فَعزلَهـا  ِإِبِلـهِ  َأسـنَانِ  ِخيار فَنَظَر السلَِمي ِبها ِمعوس فَانْطَلَقَا،  ِإلَي عودا ثُم،  الصدقَةَ
 النَّـاسِ  علَى فَمرا،  طَيبةٌ ِبذَِلك نَفِْسي فَِإن،  خُذَاه: قَاَل؟  علَيك هِذِه ما: قَالُوا رَأياها فَلَما،  ِبها استَقْبلَهما
، الِْجزيـةِ  ُأخْـتُ  ِإال هِذِه ما: قَاَل ثُم،  فَقَرَأه؟  ِكتَابكُما َأروِني: فَقَاَل،  ثَعلَبةَ ِإلَى رجعا ثُم،  دقَةَالص فََأخَذَا
 يـا ،  ثَعلَبةَ ويح يا: قَاَل،  يكَلِّماه َأن قَبَل ���� اللَِّه رسوُل رآهما فَلَما،  فََأقْبال: قَاَل،  رْأِيي َأرى حتَّى اذْهبا
حيةَ ولَبثَع  ،ا ثُمعد لَِميٍر ِللسِبخَي  ،اهرِبالَِّذي فََأخْب نَعةُ صلَبَل، ثَعفََأنْز الَى اللَّهِفيِه تَع :� F�; 	 ( �9�($� � � �� � , � � ��

f:vN 	( �=��� 	`� ����� � � �� � � �� � �$�D�@ V? �D=�Z d#�: قَوِلِه ِإلَى،  اآليةُ،  �� , �� � ,� � � ��  ،ِعنْدوِل وسٌل ���� اللَِّه رجر َأقَـاِربِ  ِمن 
 ثَعلَبـةُ  فَخَرج،  وكَذَا كَذَا ِفيك هاللَّ َأنْزَل لَقَد،  ثَعلَبةُ يا ويحك: فَقَاَل،  َأتَاه حتَّى فَخَرج،  ذَِلك فَسِمع،  ثَعلَبةَ
، صدقَتَك ِمنْك َأقْبَل َأن منَعِني وجلَّ عز اللَّه ِإن: فَقَاَل،  الصدقَةَ ِمنْه يقْبَل َأن فَسَألَه،  ���� النَِّبي َأتَى حتَّى
 َأبـى  فَلَمـا ،  تُِطعِني فَلَم َأمرتُك وقَد،  عملُك هذَا: ���� اللَِّه رسوُل فَقَاَل،  رْأِسِه علَى التُّراب يحثُو فَجعَل
 اقْبـلْ : فَقَاَل،  بكٍْر َأبا َأتَى ثُم،  ���� اللَِّه رسوُل وقُِبض،  منِْزِلِه ِإلَى رجع صدقَتَه يقِْبض َأن ���� اللَِّه رسوُل
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 فَلَمـا ،  يقْبلْها ولَم بكٍْر َأبو فَقُِبض،  َأقْبلُها ال فََأنَا ���� اللَِّه رسوُل ِمنْك قْبلْهاي لَم: بكٍْر َأبو فَقَاَل،  صدقَِتي
ِليو رمع ْل: فَقَاَل،  َأتَاهقَِتي اقْبدفَقَاَل،  ص :ا لَملْهقْبي وُل ِمنْكسال اللَِّه رو وكٍْر َأبا ال فََأنَا،  بلُهـ  َأقْب ، كِمنْ
ا فَلَملْهقْبا، يفَلَم ِليو انثْمع َأتَاه ،ا فَلَملْهقْبي ِمنْه ،لَكهةُ ولَبِخالفَِة ِفي ثَع انثْم١("ع(.  

  :رجال السند
 ثقة عيـب عليـه روايتـه        :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :أبو إسحاق الشريحي  

وعلي  ،)٣(وهو ثقة مع مراعاة ما لقنأبو األزهر أحمد بن األزهر    وكذا   ،)٢(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة 
حديث الثقات  ،   صدوق :والقاسم بن عبد الرحمن الشامي     ،)٤(وهو ضعيف  )الهاللي (بن يزيد األلهاني  

ومعان بـن   ،   ثقتان :ومروان بن محمد بن حسان األسدي الطَّاِطري      ،  ومحمد بن نصر   ،)٥(عنه مستقيم 
  . ضعيف:مي أبو محمد الشامي الدمشقيِرفاعة السال

  .)٦()٤٠٣ (الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق: هو، أبو عبداهللا بن حامد
له المصنفات في العلوم المختلفات له الجامع فـي         ،  ومفتيهم،  ومدرسهم ،)٧(إمام الحنابلة في زمانه   

، وكان زاهداً  ،)٨(أصول الدين وأصول الفقه   المذهب نحوا من اربعمائة جزء وله شرح الخرقي وشرح          
  .)٩(وهو شيخ القاضي أبو يعلى الفراء، كثير الحج، ورعاً

أبـو يحيـى    ،  أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم      : هو،  أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي     
  .)١٠(السمرقندي الكرابيسي

يعني  -) ١٢(ن محمد بن نصر   اتهم في إكثاره ع   : وقال اإلدريسي  ،)١١(قال ابن حجر محدث مشهور    
وجعله  ،)١٣(رأيتها بخط محمد بن نصر: قال اإلدريسي،  فإن له منه إجازة صحيحة   -دلس عنه اإلجازة    

                                                 

)٤/٧٧) ١. 
 .١٤حديث رقم : انظر) ٢(
 .٢٥حديث رقم : انظر) ٣(
 ٢٩حديث رقم : انظر) ٤(

 .٢٩حديث رقم : انظر) ٥(
 .١٧/٢٠٣سير أعالم النبالء ) ٦(
 .٢/١٧٧طبقات الحنابلة : انظر) ٧(
 .٢/١٧١المصدر نفسه : انظر) ٨(
 .٢/١٧٧مصدر السابق ال: انظر) ٩(
 .١/١٢٩ميزان االعتدال ) ١٠(
 .٢٩طبقات المدلسين، صفحة ) ١١(
  .١/١٢٩ميزان االعتدال ) ١٢(
  .٢٩طبقات المدلسين، صفحة ) ١٣(
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  .)١(ابن حجر في المرتبة األولى من المدلسين
 أبو عبد اهللا الشامي الدمـشقي     ،  محمد بن شُعيب بن شابور األموي موالهم      : هو،  محمد بن شعيب  

)٢()٢٠٠ - ١١٦(.  
 ،)٥(والوليـد أحفـظ منـه     : ودحيم وقال  ،)٤(ومحمد بن عبداهللا بن عمار الموصلي      ،)٣(ثقه العجلي و

وكان  ،)٨(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٧(وإبراهيم بن يوسف بن خالد الِهِسنْجاَني      ،)٦(وعبداهللا بن المبارك  
مـا  : وزاد أحمد ،)١٢(المحدث وقال اإلمام   :)١١(وكذلك الذهبي ،  ال يريان فيه بأسا   ) ١٠(وأحمد ،)٩(ابن معين 

محمد بن شعيب من األثبات     : وقال ابن عدي   ،)١٣(كان مرجئا : في حين قال ابن معين    ،  علمت إال خيرا  
وقال أبـو    ،)١٥(محمد بن شعيب في األوزاعي ثبت     : وقال أبو داود   ،)١٤(في الشاميين يحدث عن الثقات    

وقـد أذن لـه      ،)١٦(محمد بن حـرب   ومن  ،  ومن بقية ،  محمد بن شعيب أثبت من محمد بن حميد       : حاتم
وخلص ابن حجر إلى  ،)١٧(-  بعد أن صححها األوزاعي-ويقول أخبرنا ، األوزاعي أن يحدث من كتبه

  .)١٨(صدوق صحيح الكتاب: أنه
  .وأوثق ما يكون في األوزاعي،  بل ثقة إال قليال:قلت

                                                 

 .٢٩، صفحة المصدر نفسه) ١(
 .٩/٥٠الثقات البن حبان ) ٢(
  .٢/٢٤٠معرفة الثقات ) ٣(
 .٥٣/٢٥٢تاريخ دمشق ) ٤(
 .٢٥/٣٧٢تهذيب الكمال ) ٥(
  .٢٥/٣٧٢المصدر نفسه ) ٦(
 .٥٣/٢٥٢تاريخ دمشق ) ٧(
)٩/٥٠) ٨. 
 .٥٣/٢٥١تاريخ دمشق ) ٩(
 .٧/٢٨٦الجرح والتعديل : انظر) ١٠(
 .٦/١٨٥ميزان االعتدال ) ١١(
 .١/٣١٥تذكرة الحفاظ ) ١٢(
 .٥٣/٢٥١تاريخ دمشق ) ١٣(
 .٢/٤٥٣الكامل في الضعفاء : انظر) ١٤(
 .٢٥/٣٧٢تهذيب الكمال ) ١٥(
 .٧/٢٨٦تعديل الجرح وال) ١٦(
 .٥٣/٢٥٣تاريخ دمشق : انظر) ١٧(
 .١/٥٢٣تقريب التهذيب ) ١٨(
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  :التخريج
وابن  ،)٥(والبيهقي ،)٤(والطبراني ،)٣(وأحمد بن عمر الضحاك    ،)٢(وابن أبي حاتم   ،)١(أخرجه الطبري 

عن القاسم بـن عبـد      ،  )الهاللي (جميعهم من طريق أبي عبد الملك علي بن يزيد األلهاني          ،)٦(عساكر
  .الرحمن به نحوه

  :الحكم
ألن ؛  والحـديث ضـعيف   ،  وعلي بن يزيد األلهاني   ،  لضعف معان بن رفاعة   ،  هذا إسناد ضعيف  

  ).هالليال (مداره على علي بن يزيد األلهاني

                                                 

 .٦/٤٢٤جامع البيان في تأويل القرآن ) ١(
  .١٠٤٠٦: ، برقم٦/١٨٤٧تفسير ابن أبي حاتم ) ٢(
 .٢٢٥٣: ، برقم٤/٢٥٠اآلحاد والمثاني ) ٣(
 .٧٨٧٣: ، برقم٨/٢١٨معجم الطبراني الكبير ) ٤(
 .٤٣٥٧: ، برقم٤/٧٩ شعب اإليمان للبيهقي) ٥(
  .١٢/٩تاريخ دمشق ) ٦(



 ٢٠٧

�); 	; ��Di�� �)�? DF ��� #> �D5:"? �>� � � � � � � , �� � �� , �� , �� � �� ������� 3�Di�� DF ��� #>$ ]�G�L�� @Pn?$ �~�, � �� � � �, � � , � � �� � ,� � � , � �{��Di�� :��¡{ 
 الْعبـاسِ  َأبـو  ثَنَا،  الْخَالُل أحمد بن الْعِزيِز عبد َأنَا،  الْخَِطيب محمٍد بن الْوهاِب عبد َأخْبرنَا )٥١

دمحم نب قُوبعي مَأنَا،  اَألصَأنْب ِبيعالر نب انملَيَأنَا،  سَأنْب َأنَا،  الشَّاِفِعيَأنْب انفْيس ننَـةَ  بييـنِ ،  عـنِ  عاب 
النجع  ،نِعيِد عِن ساٍر بسي  ،نةَ َأِبي عريرتُ: قَاَل،  هِمعا سقُوُل،  � الْقَاِسِم َأبالَِّذي: "يِدِه نَفِْسي وا،  ِبيم 

ٍد ِمنبقُ عدتَصقٍَة يدِبص ٍب ِمنٍب كَسال،  طَيُل وقْبي ا ِإال اللَّهبال،  طَيو عصياِء ِإلَى دمِإال الس  ـبِإال،  طَي 
 يـوم  لَتَـْأِتي  اللُّقْمةَ نَإ حتَّى،  فَلُوه َأحدكُم يرِبي كَما لَه فَيرِبيها،  وجلَّ عز الرحمِن يِد ِفي يضعها كََأنَّما

�(� ��; ��Di	 �G�L�� @Pn?$ �~�);[�: قَرَأ ثُم، الْعِظيِم الْجبِل لَِمثُْل وِإنَّها، الِْقيامِة? DF ���� #>� � � �� � �� , �� � � � � � � � � ,, � � �, � ��")١(.  
  :رجال السند

،  ثقات :والباقي،  لم أقف على ترجمٍة لهما    : وعبد العزيز ،  عبد الوهاب :)٢(وا سبق :الرواة حتى الشافعي  
  .وهما ثقتان :وسعيد بن يسار ،)٣(سفيان بن عيينةوكذا 

  ).١٤٩ (أبو عبد اهللا، مولى فاطمة بنت الوليد، محمد بن عجالن المدني القرشي: هو، ابن عجالن
وقد كتبت  ،)٦(هو أوثق من محمد بن عمرو: وقال ،)٥(وابن معين ،)٤(كثير الحديث: وثقه ابن سعد وقال
وقـال   ،)٩(وأبو حاتم الرازيـان ، وأبوزرعة ،)٨(مرة ليس به بأس: وقال، وأحمد ،)٧(عنه سنة أربع وأربعين  

وكان ابن عيينـة يثنـي       ،)١٢(والعجلي ،)١١(والنسائي،  ويعقوب بن شيبة   ،)١٠(صدوق وسط : أبوزرعة مرة 
: وقيل لمالك إن ناساً من أهل العراق يحدثون فقـال  ،)١٤( مالك فذكره خيراًوذُكر ابن عجالن عند  ،)١٣(عليه

  .)١٥(لم يكن يعرف ابن عجالن هذه األشياء ولم يكن عالماً: فقال، قيل له محمد بن عجالن؟ من هم

                                                 

)٤/٩٢) ١. 
 .١: حديث رقم: انظر) ٢(
 .٢٦: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٣٥٦ ، صفحةالطبقات الكبرى القسم المتمم) ٤(
 .٣/١٩٥رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ٥(
 .٣/٢٢٥المصدر نفسه ) ٦(
 .١/١٩٦التاريخ الكبير ) ٧(
 .٢/١٥٤العلل ومعرفة الرجال ) ٨(
 .٨/٤٩الجرح والتعديل ) ٩(
 .٢٦/١٠٦تهذيب الكمال ) ١٠(
 .٢٦/١٠٦المصدر نفسه ) ١١(
 .٢/٢٤٧معرفة الثقات ) ١٢(
 .٢/١٩ العلل ومعرفة الرجال) ١٣(
 .١/١٩٦التاريخ الكبير ) ١٤(
 .٤/١١٨ضعفاء العقيلي ) ١٥(



 ٢٠٨

وقَـلَّ مـا روى عنـه       : وعلق الذهبي قائالً   ،)٢(ويحيى بن القطان  ،  وشعبة،  ومالك ،)١(وروى عنه الثوري  
هـو  : وقال الساجي  ،)٥(وغيره أقوى منه   ،)٤(وهو متوسط في الحفظ    ،)٣(وهو حسن الحديث  ،   المذكورون الثالثة

كـان سـعيد    : سمعت ابن عجالن يقول   : قال يحيى القطان   ،)٦(ولم يحدث عنه مالك إال يسيرا     ،  من أهل الصدق  
لتهـا عـن أبـي      فجع،  فاختلطت علـي  ،  وعن رجل عن أبي هريرة    ،  عن أبي هريرة  ،  المقبري يحدث عن أبيه   

إنما تكلم يحيى القطان عندنا في ابـن        : قال الترمذي  ،)٨(مضطرب في حديث نافع   : وقال القطان أيضاً   ،)٧(هريرة
وقـال   ،)١٠(وتكلم في سماعه من أبي هريرة عن سـعيد المقبـري  ،  وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٩(عجالن لهذا 

وروى له في القراءة خلف اإلمام وغيره وروى لـه     ،استشهد به البخاري في الصحيح     ،)١١( الحفظ يءس: الحاكم
صـدوق اختلطـت    : إلى أنه ) ١٤(وخلص ابن حجر   ،)١٣(ولم يحتج به  ،  وأخرج له مسلم في المتابعات     ،)١٢(الباقون

  .عليه أحاديث أبي هريرة
ولـم  ،  ونُسب االضطراب إليه عن القطان    ،  وهو متأخر عنه  ،  ولم يتكلم في حفظه إال الحاكم     ،   بل ثقة  :قلت

، عن أبي هريـرة   ،  عن سعيد المقبري  ،  وحمل الترمذي هذا االضطراب على أحاديث ابن عجالن       ،  كره غيره يذ
  .وكذا في حديثه عن نافع، وهو كما قال
  :التخريج

  .وصححه شعيب األرناؤوط، ورجاله ثقات ،)١٦(وابن حبان، ورجاله ثقات ،)١٥(أخرجه أحمد
  ".كف"بلفط ) ١٨(ومسلم، "يد"بدل " يمين"بلفظ ) ١٧(وأخرجه البخاري

                                                 

 .١/١٩٦التاريخ الكبير ) ١(
 .٢/٦١٣المغني في الضعفاء ) ٢(
 .٢/٦١٣ المصدر نفسه) ٣(
 .٦/٢٥٧ميزان االعتدال ) ٤(
 .٢/٦١٣المغني في الضعفاء ) ٥(
 .٩/٣٠٤تهذيب التهذيب ) ٦(
 .١/١٩٦التاريخ الكبير ) ٧(
  .٢/٦١٣المغني في الضعفاء ) ٨(
  .٨٩٠سنن الترمذي، صفحة : علل الترمذي الصغير، انظره في) ٩(
)٧/٣٨٦) ١٠. 
  .١٦٥ ، صفحةذكر من تكلم فيه وهو موثق) ١١(
  .٢٦/١٠٧ب الكمال تهذي) ١٢(
 .٩/٣٢٢تهذيب التهذيب ) ١٣(
 .٢/٥٣٩تقريب التهذيب ) ١٤(
 .٩٤١٣: برقم، ٢/٤١٨مسند أحمد ) ١٥(
 .٢٧٠: برقم، ١/٥٠٤صحيح ابن حبان ) ١٦(
 .الصدقة من كسب طيب: الزكاة، باب: كتاب، ١٤١٠: برقم، ٢٩٧ ، صفحةصحيح البخاري) ١٧(
 .قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها:  الزكاة، باب:كتاب، ١٠١٤: برقم، ٤٨٤، صفحة صحيح مسلم) ١٨(



 ٢٠٩

  :الحكم
، فيه اضطراب ) عن أبي هريرة  ،  عن سعيد المقبري  ،  محمد بن عجالن   (ألجل؛  هذا إسناد ضعيف  

  .والحديث صحيح لغيره دون ذكر اآلية
  :ويستفاد من الحديث

  .إثبات صفة اليد هللا عز وجل •
  .أن الصدقة يضعها اهللا عز وجل في يده اليمنى •
  . كان من كسب حالل طيبال يقبل اهللا من الصدقات إال ما •
  .الحث على الصدقة لعظم األجر المترتب عليها •
  .عظمة الرب عز وجل لعظمة يمينه التي يضع فيها الصدقات التي تعظم فيها كالجبال •



 ٢١٠

����4 e$o4 2�(E'�� �V�:; ¾?�� �i�; �( f�:; t?t; �V�=> 	( sD*4 �Zo�h ���S � � � � � � � � , � �� � � � � � �S � S , �, �� � , � , , �� � �� S � � � � � �� � , � S �� {��Di�� :�T0{ 
 اللَّـهِ  عبد َأنَا،  الثَّعلَِبي َأنَا،  ِإبراِهيم بِن محمِد بن أحمد َأنَا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد َأخْبرنَا )٥٢

ناِمٍد بثَنَا، حدح اِمدح نٍد بمحَأنَا، م ِليع نِد ببِزيِز عثَنَا، الْعدح دمحم نٍم َأِبي بيثَنَا، نُعدح مشَيثَِني، هدح 
ِنيدِني،  الْمعا يشٍَر َأبعم  ،نِرِث َأِبي عيوِن،  الْحِن عاٍس اببع  ،ِضير ا اللَّهمنْهوُل قَاَل: قَاَل،  عساللَّـهِ  ر 

  .)١("اِإلسالِم كَِنكَاِح ِنكَاح ِإال ولَدِني ما، شَيء الْجاِهِليِة َأهُل ِسفَاٍح ِمن ولَدِني ما: "�
  :رجال السند

 ثقة عيب عليـه روايتـه األحاديـث         :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :أحمد الشريحي 
 وهـو  وعلي بن عبدالعزيز البغـوي  ،)٣( وكان فقيهاً واعظاً عبداهللا بن حامد  وكذلك   ،)٢(وقد سبقا ،  لضعيفةا

  .)٤(وقد سبقا، الزهريسوى ما روى عن ،  وهو ثقةٌ ثبتٌ فيما صرح فيه بالسماعوهشيم بن بشير، ثقة
  .)٥()٣٥٠ (الهرويحامد بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن معاذ أبوعلي الرفا : هو، حامد بن محمد

  .)٨(محله الصدق: وقال الخليلي ،)٧(وأبوبشر الهروي وزاد صالح ،)٦(وثقه الخطيب البغدادي
  . ثقة:قلت

  ).٢٢٣ (محمد بن موسى بن أبي نُعيم الواسطي الهذَلي: هو، محمد بن أبي نعيم
لكن طرحه  : لوقا،  وكذلك ابن حجر   ،)١٠(صدوق: وقال أبوحاتم  ،)٩(وزاد صدوق : وثقه أحمد بن سنان   

كذاب خبيـث عفـر مـن        ،)١٣(يءليس بش : وقال ابن معين   ،)١٢(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١١(ابن معين 
  .)١٥(عامة ما يرويه ال يتابعه عليه الثقات: وخلص ابن عدي فقال ،)١٤(األعفار
  .من الضعيف،  هو قريب:قلت

                                                 

)٤/١١٥) ١. 
 .١٤: حديث رقم: انظر) ٢(
 .١٨: حديث رقم: انظر) ٣(
 .١٢: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٧٥٣: ، برقم٣/٤٠٠تاريخ دمشق : ، انظر٨/١٧٢تاريخ بغداد ) ٥(
 .٨/١٧٢ تاريخ بغداد) ٦(
  .٣/٨٧٧اإلرشاد ) ٧(
 .٣/٨٧٧المصدر نفسه ) ٨(
  .٨/٨٣الجرح والتعديل ) ٩(
 .٨/٨٣المصدر نفسه ) ١٠(
 .٢/٥٥٥تقريب التهذيب ) ١١(
)٩/٧٥) ١٢.  
 .٨/٨٣الجرح والتعديل ) ١٣(
  .٦/٢٥٨الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٤(
 .٩/٢٥٩المصدر نفسه ) ١٥(



 ٢١١

مـولى آل زيـد بـن    ،  المدنيأبو يحيى، فليح بن سليمان بن أبي المغيرة: هو، أبو معـشر ،  المدني
  ).١٦٨ (الخطاب

،  هو عندي فليح بـن سـليمان       :)١(وقال الطبراني ،  هو أبومعشر المدني  : قال البغوي في سياق السند    
  :وجميع األسانيد التي خرجتها تؤكد

  .أنه المديني ال المدني، وذلك من سياق األسانيد التي أخرجت الحديث - ١
  .ني لذا يبعد أن يكون هوأبومعشر هو المدني ال المدي - ٢
عن ،  أبومعشر: "يسوقان في سياق ترجمة أبي الحويرث      ،)٣(والذهبي ،)٢(إال أني وجدت ابن عدي     - ٣

  .وهذا يقوي أن المدني هو أبا معشر، "أبي الحويرث
  .)٤(ضعيف: نَجيح بن عبد الرحمن السندي: هو، أبو معشر المدني
 أبو يحيى المدني مولى آل زيد بن الخطاب  ... أبي المغيرة  فليح بن سليمان بن   : هو،  فليح بن سليمان  

١٦٨.  
وليس حديثه بذاك  ،)٨(صالح: وقال مرة ،)٧(ال يحتج بحديثه ،)٦(يءوقال ليس بش ،)٥(ضعفه ابن معين

واهـي  : وقال، وحرك رأسه ،)١١(وأبوزرعة ،)١٠(وضعفه أيضا علي بن المديني    ،)٩(الجائز ولم يقو أمره   
أبـو أحمـد    : وقـال  ،)١٥(وكذلك النسائي  ،)١٤(ليس بالقوي : وقال أبوحاتم  ،)١٣(ي مرة والنسائ ،)١٢(الحديث
  .)١٦(ليس بالمتين عندهم: الحاكم

                                                 

 .١٠٨١٢: ، تحت حديث رقم١٠/٣٢٩معجم الطبراني الكبير : انظر) ١(
  .٢/٥٩١ميزان االعتدال ) ٢(
 .٤/٣٠٩لكامل في الضعفاء ا) ٣(
  .٢/٦٢٠، وتقريبه ٨/٤٨٢تهذيب التهذيب : انظر) ٤(
  .٣/٤٦٦، ضعفاء العقيلي ١٩٠ الدارمي، صفحةرواية : تاريخ ابن معين) ٥(
 .٣/١٦٠ الدوري، صفحةرواية : تاريخ ابن معين) ٦(
  .٧/٨٤الجرح والتعديل : ، وانظر٣/٢٥٧المصدر نفسه ) ٧(
  .٣/١٠٥٤التعديل والجرح ) ٨(
  .٣/١٧١رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ٩(
  .١١٧ ، صفحةسؤاالت ابن أبي شيبة) ١٠(
  .٣٦٦ ، صفحةسؤاالت البرذعي) ١١(
 .٤٢٥ ، صفحةالمصدر نفسه) ١٢(
  .٦/٤٣٢تهذيب التهذيب ) ١٣(
 .٧/٨٤الجرح والتعديل ) ١٤(
 .٨٧  للنسائي، صفحةالضعفاء والمتروكين) ١٥(
 .٦/٤٣٢تهذيب التهذيب ) ١٦(



 ٢١٢

ووثقـه ابـن     ،)٢(لكنه يهم ،  هو من أهل الصدق   : وقال الساجي  ،)١(ليس به بأس  : وقال الدارقطني 
  .)٤(من متقني أهل المدينة وحفاظهم: وقال ،)٣(حبان

، ويروي عن سائر الشيوخ من أهل المدينـة       ،  ...،  اديث صالحة يرويها  ولفليح أح : قال ابن عدي  
وهو عندي  ،  ...،  وقد اعتمده البخاري في صحيحه وروى عنه الكثير       ،  أحاديث مستقيمة وغرائب  ،  ...

، عالمـا ،  كـان صـادقا   : وقال الذهبي  ،)٦(اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره    : وقال الحاكم  ،)٥(ال بأس به  
  . صدوق كثير الخطأ:)٨(وقال ابن حجر ،)٧( بالمتينوما هو، صاحب حديث

وهذا توثيق له يرفعه إلـى      ،  ومسلم خمسة أحاديث  ،   روى له البخاري ثالثةً وخمسين حديثاً      :قلت
  .درجة االحتجاج به
أبوالحـويرث   ،)٩(عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث األنـصاري الزرقـي   : هو،  أبو الحويرث 

  ).١٣٠نحو  (المدني
، وكان شعبة يروي عنـه    ،  وسفيان بن عيينة  ،  وقال روى عنه سفيان الثوري     ،)١٠(بن معين وثقه ا 

وذكره ابـن حبـان فـي        ،)١٣(وابن شاهين  ،)١٢(ليس يحتج بحديثه  : وقال مرة  ،)١١(أبو حويرثة : ويقول
 ،)١٧(وأنكر هذا أحمد وقال حدث عنه شعبة       ،)١٦(ال تأخذن عنه شيئا    ،)١٥(ليس بثقة : وقال مالك  ،)١٤(الثقات

وكـان  : قـال أبـو داود    ،  -يعني أبا الحويرث  -قدم علينا سفيان فكتب عن قوٍم بالتخنيث        : وقال مالك 

                                                 

 .١/٢٢٣تذكرة الحفاظ ) ١(
  .٦/٤٣٢تهذيب التهذيب ) ٢(
 .٧/٣٢٤الثقات ) ٣(
  .١٤١ ، صفحةمشاهير علماء األمصار) ٤(
 .٦/٣٠الكامل في الضعفاء ) ٥(
 .٦/٤٣٢تهذيب التهذيب ) ٦(
  .١/٢٢٣تذكرة الحفاظ ) ٧(
  .٢/٤٧٨تقريب التهذيب ) ٨(
 .٣/١٤٦، األنسابالبلد بأعالي منها فراسخ ةست زرق، على لها يقال مرو قرى من قرية إلى النسبة هذه) ٩(
 .١٦٨، صفحة رواية الدارمي: تاريخ ابن معين) ١٠(
 .٤/٣٠٩الكامل في الضعفاء ) ١١(
 .٣/٢٢٥رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ١٢(
 .١٤٥ ، صفحةتاريخ أسماء الثقات) ١٣(
)٧/٨٧) ١٤. 
 .٥/٢٨٤ الجرح والتعديل) ١٥(
 .٤/٣٠٩الكامل في الضعفاء ) ١٦(
 .٢/٣١١العلل ومعرفة الرجال ) ١٧(



 ٢١٣

لـيس  : وقال أبوحاتم  ،)٢(لعلة اإلرجاء : يعني،  ال تناكحوه : وقال مالك  ،)١( مرجئة :وقال،  يخضب رجليه 
: وقـال الـذهبي    ،)٥(ومرة ليس بذاك   ،)٤(ليس بثقة : وقال النسائي  ،)٣(وال يحتج به  ،  يكتب حديثه ،  بقوي

وقـال   ،)٧(ومالك أعلم به ألنه مدني ولم يرو عنه شيئا        ،  ليس له كثير حديث   : وقال ابن عدي   ،)٦(ضعف
  .)٨(صدوق سيئ الحفظ رمي باإلرجاء: ابن حجر
مع مراعاة بدعـة    ،  إنما يقدح في مروءته   ،  ال يقدح في حديثه   ،  وتخضيبه رجليه ،   ال بأس به   :قلت

  .ي أحاديثهف، اإلرجاء التي رمي بها
  :التخريج

ومـن طريقـه    ،  عن محمد بن أبي نعيم به مثلـه       ،  عن علي بن عبدالعزيز    ،)٩(أخرجه الطبراني 
  .)١١(وابن عساكر ،)١٠(البيهقي

تحت حديثـه   : وقال الطبراني ،  وبقية رجاله ثقات  ،  وال شيخه ،   لم أعرف المديني   :)١٢(قال الهيثمي 
سـنده  : قال ابـن حجـر    ،  هو أبو معشر  : ال البغوي وق،  فليح بن سليمان  : والمديني عندي هو  ،  السابق

وبقية رجاله  ،  فهو ثقة كثير الخطأ   ،   إن كان المديني هو فليح بن سليمان       :)١٤(وقال األلباني  ،)١٣(ضعيف
  .سيئ الحفظ أيضاً) عبد الرحمن بن معاوية (إال أن أبا الحويرث، ثقات

  : لـويشهد
خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن         : "الحديث،  "ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيئ      "

  ".لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، آدم إلى أن ولدني أبي وأمي

                                                 

 .١٧/٤١٥تهذيب الكمال ) ١(
  .١٧/٤١٥المصدرنفسه ) ٢(
 .٥/٢٨٤الجرح والتعديل ) ٣(
 .٦٨ للنسائي، صفحة الضعفاء والمتروكين) ٤(
 .١٧/٤١٦تهذيب الكمال ) ٥(
 .١/٦٤٤الكاشف ) ٦(
  .٤/٣٠٩الكامل في الضعفاء ) ٧(
 .١/٣٥٠ تقريب التهذيب) ٨(
 .١٠٨١٢: برقم، ١٠/٣٢٩ني الكبير معجم الطبرا) ٩(
  .٧/١٩٠سنن البيهقي الكبرى ) ١٠(
  .٧٥٣، برقم ٣/٤٠٠تاريخ دمشق ) ١١(
 .١٣٨٢١: برقم، ٨/٣٩٥مجمع الزوائد ) ١٢(
 .١٥٣٧: برقم، ٣/١٧٦التلخيص الحبير ) ١٣(
 .٦/٣٣٠إرواء الغليل ) ١٤(



 ٢١٤

جميعهم مـن    ،)٤(وابن عساكر ) ٣(والطبراني ،)٢(وابن سعد  ،)١(ما أخرجه حمزة بن يوسف السهمي     
 أبـي   قال أشهد علـى    - عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين         ،  طريق أبي عمر العدني   

وابـن  ،  ولم يقل ابن عـساكر    ،  الحديث،  ...�أن رسول اهللا    ،  عن علي ،  عن جده ،  عن أبيه ،  -لحدثني
  .)٥(وحسنه األلباني، في سنديهما، عن علي، سعد

  : لـويشهد
من طريـق  ) ٨(وابن أبي حاتم ،)٧(والصنعاني ،)٦(ما أخرجه الطبري، "خرجت من نكاح غير سفاح  "

  .عن أبيه، جعفر بن محمد
وقد تكلم  ،   وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له الحاكم في المستدرك             :)٩(لهيثميقال ا 

 ثم  الرفعاء كان مالك ال يروي عن جعفر حتى يضمه إلى آخَر من أولئك              :قلت،  وبقية رجاله ثقات  ،  فيه
  .)١١(بانيوحسنه األل ،)١٠(وقال ابن حجر في إسناده نظر، وأبوه ثقة، يجعله بعده وهو في نفسه ثقة

  :الحكم
ما ولدني من سفاح الجاهليـة      : "والجملة،  ألجل محمد بن موسى بن أبي نعيم      ؛  هذا إسناد ضعيف  

  .حسنة بالشواهد، "ما ولدني إال نكاح كنكاح اإلسالم"والجملة ، صحيحة لغيرها، "ءشي

                                                 

 .٣٦١، صفحة تاريخ جرجان) ١(
  .١/٦الطبقات الكبرى ) ٢(
 .٤٧٢٨: برقم، ٥/٨٠وسط المعجم األ) ٣(
  .٣/٤٠٢تاريخ دمشق ) ٤(
 .٣٢٢٥: برقم، صحيح الجامع) ٥(
 .٩/٥٢٤جامع البيان في تأويل القرآن ) ٦(
  .١٣٢٧٣: برقم، ٧/٣٠٣مصنف عبدالرزاق ) ٧(
  .٦/١٩١٧تفسير ابن أبي حاتم ) ٨(
  .١٣٨٢٠: برقم، ٨/٣٩٥مجمع الزوائد ) ٩(
 .٣/١٧٦التلخيص الحبير ) ١٠(
  .٣٢٢٤: ، برقملجامعصحيح ا) ١١(



 ٢١٥
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 حمـدٍ م بن الْحسين اللَِّه عبِد َأبو َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٥٣
ِويثَنَا،  الْفَنْج خْلَدم نفٍَر بعج االْبِحيثَنَا،  قَر نسالْح نةَ بلَِوياِعيُل ثَنَا،  عمِإس نى باقُ ثَنَا،  ِعيسحِإس  ـنب 

 لَو،  يوسفَ َأِخي اللَّه رِحم: "� اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل،  عباٍس ابِن عِن،  الضحاِك عِن،  جويِبٍر عن،  ِبشٍْر
قُِل لَملِْني يعلَى اجاِئِن عِضاَأل خَزر  ،لَهمتَعالس ِتِه ِمناعس  ،لَِكنَّهو هَأخَّر نَةً ِلذَِلكس  ،ِتِه ِفي فََأقَامينَةً بس 
عِلِك م١("الْم(.  

  :رجال السند
  . ضعيف جداً:أبو القاسم البلْخي، وجويبر بن سعيد األزدي ،)٢( سبقوا:الرواة الثالث اُألول

 الدقاق الفارس المعـروف   ،  أبو علي ،  خلد بن جعفر بن مخلد بن حمران      م: هو،  مخلد بن جعفر الباقرحي   
  .)٤()٣٧٠() ٣()بالباقَرحي(

، كان ثقة صـحيح الـسماع     : وقال أحمد بن علي البادا    ،  ثم خلط ،  كان أمره مستقيما  : قال أبو نعيم الحافظ   "
وزاد ثم إن ابنه حملـه فـي   ،  وكذلك قال محمد بن العباس بن الفرات      ،  غير أنه لم يكن يعرف شيئاً من الحديث       

وتـاريخ الطبـري    ،  والمبتدأ عن ابن علويـه    ،  آخر أمره على ادعاء أشياء كثيرة منها المغازي عن المروزي         
واشترى له هذه الكتب من السوق فحـدث بهـا   ، فشرهت نفسه إلى ذلك وقبل منه     ،  والطهارة ألبي عبيد  ،  الكبير

والمبتدأ عـن   ،  وحدث بالتاريخ الكبير  ،  ول كثيرة جياد بخطه   وقال الخطيب كان له أص    ،  دفعات فانتُهك وافتُضح  
  .)٦(ووصفه الصفدي بالمحدث ،)٥("من كتاب ليس له فيها سماع، ابن علويه
  .وعندنا هنا يروي عن ابن علوية، ثم خلط،  كان أمره مستقيما:قلت

  .)٧(ةابن علويويعرف ب، الحسن بن علي بن محمد بن سليمان أبو محمد القطان: هو، الحسن بن علوية
  .)١١(الشيخ اإلمام: والذهبي وقال ،)١٠(والخطيب البغدادي ،)٩(ال بأس به: وقال مرة ،)٨(وثقه الدارقطني

  . ثقة:قلت
                                                 

)٤/٢٥١) ١.  
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه األحاديـث      ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
  .١٣/١٧٦تاريخ بغداد ) ٣(
 .١/٢٦٤األنساب للسمعاني ) ٤(
 .١٣/١٧٦تاريخ بغداد ) ٥(
 .١٢/١٣٦الوافي بالوفيات ) ٦(
 .٧/٣٧٥تاريخ بغداد ) ٧(
 .١٩٧سؤاالت حمزة، صفحة ) ٨(
 .١١١سؤاالت الحاكم، صفحة ) ٩(
 .٦/٢٦٢تاريخ بغداد ) ١٠(
 .١٣/٥٥٩سير أعالم النبالء ) ١١(



 ٢١٦

 ولقبـه سـمعان  ، إسماعيل بن عيسى العطار أبـو محمـد الواسـطي   : هو، إسماعيل بن عيسى 
)١()٢٣٢(.  

، ي ترجمة الخطيب إلسماعيل العطـار      ولم أقف على توثيقه ف     :قلت ،)٢(وثقه الخطيب : قال الذهبي 
  .)٦(وضعفه األزدي ،)٥(وأبو زرعة ،)٤(وكتب عنه أبو حاتم ،)٣(وذكره ابن حبان في الثقات

  . دون الثقة:قلت
مـولى  ، أبو حذيفة البخاري، إسحاق بن بشر بن محمد بن عبد اهللا بن سالم  : هو،  إسحاق بن بشر  

  ).٢٠٦() ٧(بني هاشم
وقـال   ،)١٠(وأبو بكر بن أبي شيبة     ،)٩(وزاد متروك الحديث  ،  والدارقطني ،)٨(كذبه علي بن المديني   

 ،)١٣(وكذلك قـال الـذهبي  ،   ترك الناس حديثه   :)١٢(وقال مسلم  ،)١١(اجمعوا على أنه كذاب   : ابن الجوزي 

 ،)١٥(ضعيف جدا يتهم بوضع الحديث    : وقال الخليلي  ،)١٤(متروك الحديث ساقط  : وقال أبو الفتح األزدي   

، إال على جهة التعجب فقـط     ،  ال يحل كتب حديثه   ،   كان يضع الحديث على الثقات     :)١٦(وقال ابن حبان  
وقـال أحاديثـه غيـر      ،  ما ال يرويه غيره   ،  وغيرهما،  والثوري،  روى عن ابن جريج   : قال ابن عدي  

  حدث عن  :)١٨(وقال الخطيب  ،)١٧(ال يتابعه أحد عليها   ،  وإما متناً ،  إما إسناداً ،  وأحاديثه منكرة ،  محفوظة

                                                 

 .٢/١٩١الجرح والتعديل ) ١(
 .١/٢٤٥ميزان االعتدال ) ٢(
)٨/٩٩) ٣. 
 .١/٤٢٦لسان الميزان ) ٤(
 .٢/١٩١لتعديل الجرح وا) ٥(
 .١/٢٤٥ميزان االعتدال ) ٦(
 .٦/٣٢٦تاريخ بغداد ) ٧(
 .٦/٣٢٦المصدر نفسه ) ٨(
 .١/٥الضعفاء والمتروكين للدراقطني ) ٩(
 .١/٣٥٤لسان الميزان ) ١٠(
 .١/٣٥٤الموضوعات البن الجوزي ) ١١(
 .١/٢٦٥الكنى واألسماء ) ١٢(
 .١/٣٣٥ميزان األعتدال : انظر) ١٣(
 .٦/٣٢٦تاريخ بغداد ) ١٤(
 .٣/٩٥٥اإلرشاد ) ١٥(
 .١/١٣٥المجروحين ) ١٦(
 .١/٣٣٧الكامل في الضعفاء ) ١٧(
 .٦/٣٢٦تاريخ بغداد ) ١٨(



 ٢١٧

وكان ،  وذكر فيه أحاديث ليست لها أصول     ،  وذكر فيه أحاديث باطلة   ،  أحاديث باطلة  - وذكرهم - رواة
: وقال الخطيـب  ،)١(كان يضع الحديث: وقال النقاش،  يتعرض فيروى عن قوم ليسوا ممن يدركهم مثله       

  .)٣(وتفرد الداربِْجردي بتوثيقه: وقال ابن حجر ،)٢(ليس بثقة
  .ديث هو ضعيف متروك الح:قلت

  ).١٠٢ (الضحاك بن مزاحم الهاللي أبو القاسم: هو، الضحاك
 ،)٦(وأحمـد وزاد مـأمون     ،)٥(ويحيى بن معين من طريق ابـن أبـي خيثمـة           ،)٤(وثقه ابن سعد  

  .)٧(وأبوزرعة
وانفـرد   ،)١١(وروى عنه مالـك    ،)١٠(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٩(والعجلي ،)٨(ووثقه الدارقطني 

  .)١٢(ال يحدث عنهوكان ، بتضعيفه شعبة
 ،)١٤(وقـال أحمـد    ،)١٣(وهو نفسه صرح بذلك   ،  وقد أجمع النقاد على أنه لم يسمع من ابن عباس         

، وأبـي هريـرة   ،  فأما رواياته عن ابن عباس    : وقال ابن عدي  ،   لم يسمع من ابن عمر     :)١٥(والبخاري
  . كثير اإلرسالصدوق: وقال ابن حجر  ،)١٦(وإنما اشتهر بالتفسير، وجميع من يروي عنه ففي ذلك نظر

  .يرسل،  بل هو ثقة:قلت

                                                 

 .١/٣٥٤لسان الميزان ) ١(
 .١/٣٥٤المصدر نفسه ) ٢(
 .١/٣٣٦المصدر نفسه ) ٣(
 .٧/٣٦٩الطبقات الكبرى ) ٤(
 .٤/٤٥٨الجرح والتعديل ) ٥(
 .٢/٣٠٩العلل ومعرفة الرجال ) ٦(
 .٤/٤٥٨لجرح والتعديل ا) ٧(
 .٣٨سؤاالت البرقاني، صفحة ) ٨(
 .١/٤٧٢معرفة الثقات ) ٩(
)٦/٤٨٠) ١٠. 
 .٧/٣٦٩الطبقات الكبرى ) ١١(
 .٢/٢١٨الضعفاء الكبير ) ١٢(
 .٦٨٣سؤاالت البرذعي، صفحة : انظر) ١٣(
 .١٩٩جامع التحصيل، صفحة : انظر) ١٤(
 .١٣/٢٩٤تهذيب الكمال ) ١٥(
 .٤/٩٦الكامل في الضعفاء ) ١٦(



 ٢١٨

  :التخريج
  . موضوع:)١(وقال األلباني، تفرد به البغوي

  :الحكم
وإسحاق بـن   ،  أبو القاسم البلْخي ضعيف جداً    و،  جويبر بن سعيد األزدي   فيه  ؛  ضعيف جداً إسناده  

  .بشر ضعيف متروك الحديث

                                                 

 .٣٢٩: ، برقم١/٤٩٩السلسلة الضعيفة ) ١(



 ٢١٩
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 حميد ثَنَا،  الرياِني جعفٍَر َأبو َأنْبَأنَا،  السمعاِني منْصوٍر َأبو َأنْبَأنَا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٥٤

نِه بيوثَنَا، زنْج ِلمسم نب اِهيمرثَنَا، ِإب كَِثير نِد بباللَِّه ع شْكُِريثَنَا، الْي نسالْح نِد ببِن عمحِن الرٍف بوع ،
نِن،  َأِبيِه عع تَ ثَالثَةٌ: " قَاَل،  � النَِّبيِش تَحرالْع موِة يامالِْقي :آنالْقُر اجحي ادالِْعب لَه  ـرظَه  طْـنبو ،

  .)١("اللَّه قَطَعه طَعِنيقَ ومن، اللَّه وصلَه وصلَِني من َأال: تُنَاِدي والرِحم، واَألمانَةُ
  :رجال السند

،  ثقـة  :أبو عمرو ،  ومسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي     ،)٢(وهم ثقات ،   سبقوا :الرواة األربعة اُألول  
  . ضعيف:وكثير بن عبد اهللا بن عمرو المزني اليشكري

  .)٣(الحسن بن عبد الرحمن بن عوف القرشي: هو، الحسن بن عبد الرحمن بن عوف
وليس بابن عبد الـرحمن بـن عـوف         ،   الحسن بن عبد الرحمن بن عوف القرشي       :)٤(ل أبو حاتم  قا

  .روى عنه كثير بن عبد اهللا اليشكري، آخر بصري روى عن أبيه: لكنه، الزهري
وكذا ،  وذكر الحديث ،  فرق أبو حاتم بينه وبين الزهري     ،  عبد الرحمن بن عوف آخر    : وقال ابن حجر  

  .)٥(لجوزجاني في تاريخه في ترجمة عبد الرحمن بن عوفقال إبراهيم بن يعقوب ا
وكذا ذكـره    ،)٦( بل هو هو ألن البخاري في التاريخ الكبير ذكر الحديث بالسند ولم يعرج لذلك              :قلت
فضالً ، وكذا ابن حجر، ولم يعقب، - أحد العشرة،  أي الصحابي:قلت -وقال يروي عن أبيه  ،)٧(ابن حبان

  .)٨(بد الرحمن بن عوفعن كونه مثبت في مسند ع
  . ثقة:قلت

  :التخريج
) ١٠(ومحمد بن نصر المـروزي     ،)٩(عن عبيد اهللا بن عمر القواريري     ،  أخرجه أحمد بن عيسى البرتي    

                                                 

)٤/٣١١) ١. 
 .١٥حديث رقم ) ٢(
 .٢/٢٩٥التاريخ الكبير ) ٣(
 .٣/٢٣الجرح والتعديل ) ٤(
 .٥١٨٤: ، برقم٤/٣٥٠اإلصابة ) ٥(
 .٢/٢٩٥التاريخ الكبير : انظر) ٦(
 .٤/١٢٢الثقات ) ٧(
: تحقيـق ،  )٢٨٠(حمد بن محمد بن عيسى البرتـي        أ: ، جمع ٣٩: ، برقم ٨٥مسند عبد الرحمن بن عوف، صفحة       ) ٨(

 . بيروت-دار ابن حزم ، )١٤١٤(الطبعة األولى ، صالح بن عايض الشالحي
 .٢٨: ، برقم٧١مسند عبد الرحمن بن عوف، صفحة ) ٩(
 . الهور، الهند-، حديث أكاديمي )٢٩٤(، لمحمد بن نصر المروزي ٢٦٩: مختصر قيام الليل، برقم) ١٠(



 ٢٢٠

من طريق مسلم ابن  ،)١()٢٩٤ (والشجري يحيى بن الحسين الشجري الجرجاني     ،  من طريق محمد المقدمي   
وضعفه ، إال أن راوية المروزي فيها تقديم وتأخير، كري به مثلهثالثتهم عن كثير بن عبد اهللا اليش،  إبراهيم
  .)٣("األمانة، وظهر يحاج العباد، له بطن"ولم يذكر ، من الطريق نفسه: وأخرجه البرتي ،)٢(األلباني

الرحم تنادي أن من وصلني     ،  تحت العرش "بلفظ  ) ٤(وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة المروزي       
إال إن  ،  كالهما عن كثيـر اليـشكري     ،  عن مسلم بن إبراهيم   ) ٥(والبخاري،   بن عمر  عن عبيد ،  "وصله اهللا 

  ".تحت العرش"البخاري لم يذكر 
  :الحكم

  .وهو ضعيف، مداره على كثير اليشكري؛ ضعيف

                                                 

 . بيروت-، دار الكتب العلمية )٤٩٩(، ليحيى بن الحسين الشجري الجرجاني ١٥١٥لخميسية، برقم األمالي ا) ١(
 .٦٣٢٤: ، برقم١/٦٣٣السلسلة الضعيفة ) ٢(
 .٣٩: ، برقم٨٥مسند عبد الرحمن بن عوف، صفحة ) ٣(
مـد بـن حمـد      مح: ، تحقيق )٢٩٧(، لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة        ٦٦، برقم   ٨١العرش وما روي فيه، صفحة      ) ٤(

 . الكويت-، دار المعال )١٤٠٦(الحمود، الطبعة األولى 
 .٢/٢٩٥التاريخ الكبير ) ٥(



 ٢٢١
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 َأنْبَأنَـا ،  الْحـاِرثِ  بِن أحمد بن محمد اَأنْبَأنَ،  تَوبةَ َأِبي بِن اللَِّه عبِد بن محمد بكٍْر َأبو َأخْبرنَا )٥٥

 بـن  اللَِّه عبد ثَنَا،  الْخَالُل اللَِّه عبِد بن ِإبراِهيم َأنَا،  محموٍد بن اللَِّه عبد َأنْبَأنَا،  الِْكساِئي يعقُوب بن محمد
 رِضـي   عاِمٍر بن عقْبةَ سِمع َأنَّه،  الْخَيِر َأبو حدثَنَا،  حِبيٍب َأِبي بن يِزيد حدثَِني،  ةَلَِهيع ابِن عِن،  الْمبارِك
 قُوُل،  اهللا عنهول قَاَل: يساللَِّه ر �" :ثََل ِإنُل الَِّذي ممعَئ يياِتالس  ،ُل ثُممعنَاِت يسثَِل،  الْحٍل كَمجكَانَتْ ر 
 حتَّـى  ُأخْرى فَانْفَكَّتْ،  ُأخْرى عِمَل ثُم،  حلْقَةٌ عنْه فَانْفَكَّتْ،  حسنَةً عِمَل ثُم،  خَنَقَتْه قَد ضيقَةٌ ِدرع علَيِه
جخْرِض ِإلَى ي١("اَألر(.  

  :رجال السند
؛ وأبـو الخيـر   ،  سويد األزدي ؛  ويزيد بن أبي حبيب    ،)٢( سبقوا : عبد اهللا بن المبارك    الرواة حتى 

  .صحابي: )٣(عقبة بن عامرو،  ثقتان:مرثد ابن عبد اهللا اليزني
أبو ، عبد اهللا بن لهيعة بن عقبة بن فُرعان بن ربيعة الحضرمي اُألعدولي الغافقي: هو، ابن لهيعة 

  ).١٧٤ (اضيالفقيه الق، عبدالرحمن المصري
  : لـأغلب النقاد على تضعيفه وذلك

، وتلقنـه ،  اختالطـه و،  تدليـسه و،  تساهله في التحديث  و،  أو سوء حفظه  ،  ضعفه العام في الحفظ   
  .وسيأتي، ومن وثقه فلم يوثقه مطلقاً إنما قيده برواة عنه. واحتراق كتبه، ونسيانه
ليس  ،)٥(ال يحتج به  : وقال ،)٤(فقد ضعفه ابن معين   : ضعفه العام أو سوء حفظه واالضطراب      -١
مـا  : وقـال  ،)١٠(وأحمـد  ،)٩(وابن سعد ،)٨(حديثه ليس بالقوي: وقال مرة ،)٧(تغير أو لم يتغير  ،)٦(بشيء

 .)١١(ويقوي بعضه بعضا، حديث ابن لهيعة بحجة وإني ألكتب كثيرا مما أكتب ألعتبر بهم

                                                 

)٤/٣١٣) ١.  
، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لم أقـف                    ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

  .حمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس بهلهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن م
  .١/٤٠٥صحابي مشهور، ولي إمرة مصر لمعاوية ثالث سنين، وكان فقيهاً فاضالً، مات قرب الستين، تقريب التهذيب ) ٣(
 .١٥٣رواية الدارمي، صفحة : تاريخ ابن معين) ٤(
 .٤/٤٨١رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ٥(
 .٥١٠ي زكريا في الرجال، صفحة من كالم أب) ٦(
 .١٠٨من كالم أبي زكريا في الرجال، صفحة ) ٧(
 .٥/١٤٧الجرح والتعديل ) ٨(
 .٤/٤٥٣تهذيب التهذيب ) ٩(
 .٥/١٤٧الجرح والتعديل ) ١٠(
 .٤/١٦٩ميزان االعتدال ) ١١(



 ٢٢٢

وليس ممـن    ،)٣(ال يضبط  ،)٢(وكان رديء الحفظ   ،)١(آخره وأوله سواء  : وقال،  وضعفه أبو زرعة  
، وعمرو بن الفالس ،)٤(وكذا أبو حاتم،  يكتب حديثه على االعتبار   ،  أمره مضطرب : وقال،  يحتج بحديثه 

 :قلـت ،  وضبطه،  وإتقانه،  من كان مثل ابن لهيعة في كثرة حديثه       : سمعت أحمد يقول  : وأبو داود وقال  
ال : وقال عبد الرحمن بن مهدي ،)٨(والدارقطني )٧(وابن عدي ،)٦(والنسائي ،)٥(العمل على تضعيف حديثه
وقال الحـاكم    ،)١٠(وكان ال يراه شيئا    ،)٩(وبنحوه قال يحيى بن سعيد القطان     ،  تحمل عنه قليال وال كثيرا    

  .)١١(ذاهب الحديث: أبو أحمد
، وال يغتر بروايته  ،  وال ينبغي أن يحتج به    ،   ابن لهيعة ال يوقف على حديثه      :)١٢(وقال الجوزجاني 

وابن لهيعة لست ممن أخرج حديثه في هـذا الكتـاب إذا            : وقال ابن خزيمة   ،)١٣(ل الذهبي ضعيف  وقا
 .)١٤(ألن معه جابر بن إسماعيل؛ وإنما خرجته، انفرد
وقال ابن   ،)١٥(فكانوا يأخذون كتبه فال يأتونه بشيء إال قرأه       : قال أحمد : تساهله في التحديث   -٢

، وم من أهل بربر يقرؤون عليه من حديث منـصور         وق،  حضرت ابن لهيعة في آخر عمره     : أبي مريم 
بلى هذه أحاديـث قـد      : فقال،  له يا أبا عبد الرحمن ليس هذا من حديثك        : فقلت،  والعراقيين،  واألعمش

كان ابن : قال، وعن أبي األسود النضر بن عبد الجبار      ،)١٦(فلم أكتب عنه بعد ذلك    ،  مرت على مسامعي  
وكنا نتتبع أحاديث من    ،  نرى أنه لم يفته من حديث مصر كثير شيء        وقال كنا   ،  لهيعة يقرأ ما يدفع إليه    

                                                 

 .٥/١٤٧الجرح والتعديل ) ١(
 .٣٤٦سؤاالت البرذعي، صفحة ) ٢(
 .٥/١٤٧الجرح والتعديل ) ٣(
 .٥/١٤٧المصدر نفسه ) ٤(
 .١/٥٩٠الكاشف ) ٥(
 .٦٤الضعفاء والمتروكين للنسائي، صفحة ) ٦(
 .٤/١٤٦الكامل في الضعفاء ) ٧(
 .١٥سؤاالت السلمي للدارقطني، صفحة ) ٨(
 .٥/١٤٦الجرح والتعديل ) ٩(
 .٥/١٨٢التاريخ الكبير ) ١٠(
 .٤/٤٥٣تهذيب التهذيب ) ١١(
 .١٥٥أحوال الرجال، صفحة ) ١٢(
 .١/٣٥٢المغني في الضعفاء ) ١٣(
 .٤/٤٥٢تهذيب التهذيب ) ١٤(
 .٢/٢٩٥، ضعفاء العقيلي ٢٤٦سؤاالت أبي داود، صفحة ) ١٥(
 .٥/١٤٦الجرح والتعديل ) ١٦(



 ٢٢٣

جاء قوم ومعهـم    : وقال يحيى بن حسان    ،)١(فكنا ندفعه إليه فيقرأ   ،  غيره عن الشيوخ الذين يروي عنهم     
: قـال ،  فنظرت فيه فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة          ،  سمعناه من ابن لهيعة   : جزء فقالوا 

في هذا الكتاب حـديث     ؟  أي شيء ذا الكتاب الذي حدثت به ها هنا        : بن لهيعة فقلت  فقمت فجلست إلى ا   
قال فما أصنع بهم يجيئون بكتاب فيقولون هذا من حديثك فأحـدثهم            ،  وال سمعتها أنت قط   ،  من حديثك 

ما وذاك أنه كاد ال يبالي : وقال ابن حبان ،)٣(ثم كثرت المناكير في روايته لتساهله: وقال الخطيب ،)٢(به
 .)٤(سواء أكان ذلك من حديثه أو غير حديثه، دفع إليه قراءة

: وقال ابن عساكر   ،)٥(يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه     : قال ابن حبان  : تدليسه وإرساله  -٣
 ،)٦(جعلوه عن عطـاء ،  تركوا بينه وبين عطاء   ،  وروى عن رجل ورجلين وعن ثالثة     ،  سمع من عطاء  

ولكن كتب إليه يحيـى فيمـا      ،  يعة من يحيى بن سعيد القطان شيئا      لم يسمع ابن له   : وعن ابن أبي مريم   
كتب إلى ابن لهيعة كتاباً :  وقال علي بن المديني.)٧(حديث السائب بن يزيد : كتب إليه هذا الحديث يعني    

فأخرج إلي ابن المبارك كتابه عن ابن لهيعة فـإذا          ،  ثنا عمرو بن شعيب فقرأته على ابن المبارك       : فيه
 .)٩(لذا جعله ابن حجر في المرتبة الخامسة ،)٨(عن عمرو بن شعيب،  بن أبي فروةحدثني إسحاق

ال أعلم أحداً أخبر بسبب علة ابن لهيعة : قال عثمان بن صالح: ونـسيانه ، وتلقنه،  اختالطه -٤
نريد إلى ابن لهيعـة فوافينـاه   ، أقبلت أنا وعثمان بن عتيق بعد انصرافنا من الصالة يوم الجمعة   ،  مني

فبدر ابن عتيق إليه فأجلسه وسرنا به       ،   راكبا على حمار يريد إلى منزله فأخلج وسقط عن حماره          أمامنا
ومـا روي عنـه مـن       ،  وقال أحمد بن صالح بعد أن وثقه       ،)١٠(فكان ذلك أول سبب علته    ،  إلى منزله 

وعـن   ،)١٢(اختلط عقله في آخر عمـره     : وقال الطبري  ،)١١(يطرح ذلك التخليط  ،  األحاديث فيها تخليط  
وكذلك ما أوردت سابقا تحت بند تـساهله   ،)١٣(إال أنه إذا لقن شيئا حدث به: قال أحمد بن صالح : تلقينه

                                                 

 .٤/١٤٤الكامل في الضعفاء ) ١(
 .٢/١٣المجروحين البن حبان ) ٢(
 .٤/٤٥٣تهذيب التهذيب ) ٣(
 .٢/١٣المجروحين ) ٤(
 .٢/١١المصدر نفسه ) ٥(
 .٣٢/١٤٦تاريخ دمشق ) ٦(
 .٢/٢٩٤ضعفاء العقيلي ) ٧(
 .٥/١٤٦الجرح والتعديل ) ٨(
 .٨٣طبقات المدلسين، صفحة ) ٩(
 .٢/٢٩٤ضعفاء العقيلي ) ١٠(
 .٤/٤٥٣تهذيب التهذيب ) ١١(
 .٤/٤٥٤المصدر نفسه ) ١٢(
 .٤/٤٥٣المصدر نفسه ) ١٣(



 ٢٢٤

 .ما يبين تلقنه
 حديثه  :)٢(وقال ابن وهب   ،)١(وهو ممن يكتب حديثه   ،  حديثه كأنه نسيان  : قال ابن عدي  : أما نسيانه 

 . رفعه لنا في أول عمره قطما، "لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار"، عن عقبة بن عامر
زعموا فـي سـنة     ،  قال عبد اهللا بن المبارك سنة تسع وسبعين احترقت كتبه         : احتراق كتبه  -٥

  .)٣(أربع وستين
 ،)٥(وكذلك ابن حبان   ،)٤(احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في سنة سبعين ومائة        : وقال يحيى بن بكير   

ما كتـب   : عثمان بن صالح  : فقال ،)٦(ه كلها احترق حصن البن لهيعة ولم تحترق كتب      : وقال أبو زرعة  
غير أن بعض ما كان يقرأ منه       ،  كتاب عمارة بن غزية إال من أصل كتاب ابن لهيعة بعد احتراق داره            

كانوا : وقال أحمد  ،)٨(ما غاب له كتاب قط    : وقال يحيى بن حسان    ،)٧(وبقيت أصول كتبه بحالها   ،  احترق
فهذا الذي يحكي الناس أنه : ابن معين فقالوأما ، حتراق بالكليةفي حين نفى اال ،)٩(يقولون احترقت كتبه

  .)١١(ولم يحترق له كتاب قط ،)١٠(سألت عنها بمصر، ليس لهذا أصل: احترقت كتبه قال
ويبدو أنه  ،  لكن قدر ما احترق من كتب ابن لهيعة هو مدار الكالم          ،  فيبدو أن حادثة االحتراق ثابتة    

وقد تبين ، ألنه ظهر أنه يسير؛ الخلل من ابن لهيعة ليس فقط حرق الكتب     إذاً كان   . قليل ما احترق منها   
والوقوع ،  االحتراق-وقد تكونا تزامنتا معاً ، من خالل قصة عثمان بن صالح في أصل علة ابن لهيعة         

  . فحصلت العلة عند ابن لهيعة هذا مع ما ينضم إليها من القوادح سالفة الذكر فيه-عن الحمار 
  .لك فإن حادثة االحتراق صارت مفصالً عند النقاد في صحة روايات ابن لهيعةوبالرغم من ذ

وهذا يرجح أن العلة التي أصيب بها  ،)١٢(يكتب عنه ما كان قبل احتراق كتبه: فقال يحيى بن معين
ألن ابن معين نفى أن تكون كتبه قد احترق         ؛  ابن لهيعة إثر وقوعه عن الحمار مقارنة لحادثة االحتراق        

  .وكأنه يقول الخلل عنده له أسباب أخرى وهي التي ذكرناها، شيءمنها 
                                                 

 .٤/١٥٤الكامل في الضعفاء ) ١(
 .٢/٢٩٥ضعفاء العقيلي ) ٢(
 .١٧٠سؤاالت أبي داود، صفحة ) ٣(
 .٥/١٨٢التاريخ الكبير للبخاري ) ٤(
 .٢/١١المجروحين ) ٥(
 .٣٤٦سؤاالت البرذعي، صفحة ) ٦(
 .٢/٢٩٤ضعفاء العقيلي ) ٧(
 .٥/١٤٧الجرح والتعديل ) ٨(
 .٢/٢٩٥ضعفاء العقيلي ) ٩(
 .٩٧من كالم أبي زكريا في الرجال، صفحة ) ١٠(
 .١١٥المصدر نفسه، صفحة ) ١١(
 .٢/٢٩٥ضعفاء العقيلي ) ١٢(



 ٢٢٥

 ،)١(من سمع ابن لهيعة منذ عشرين سنة فإن سماعه صالح،  سنة تسع وتسعين..:.قال ابن المبارك

 وهذا يدعم أن القادح فيه أمـر  - أي حاله متشابه -ما أقربه قبل االحتراق وبعده : وقال ابن أبي مريم  
  .)٣(حدث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ: وقال الحاكم ،)٢(كتبآخر غير احتراق ال

 :)٤(قال أحمد بن صـالح    ،  لكن دار الحوار التالي بين يعقوب بن سفيان الفسوي وأحمد بن صالح           
سـماع قـديم    : يقولون: فقلت له ،  وما أحسن حديثه عن ابن لهيعة     ،  وكتبت حديث أبي األسود في الرق     

كـان  ،  ابن لهيعة صحيح الكتـاب    ،  ليس من هذا شيء   :  لي - صالح    أحمد بن  -فقال  ،  وسماع حديث 
إال أنـه   ،  أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إمالء فمن ضبطه كان حديثه حسناً صحيحاً              

، وآخرون نظـارة ، ويحضر قوم يكتبون وال يضبطون وال يصححون ،  كان يحضر من يضبط ويحسن    
وكان ممـن أراد    ،  ولم يرد له كتاب   ،  ابن لهيعة بعد ذاك كتاباً    وآخرون سمعوا من آخرين ثم لم يخرج        

فمن وقع على نسخة صـحيحة فحديثـه      ،  السماع منه ذهب فاستنسخ من كتبه عنه وجاء به فقرأه عليه          
  .ومن كتب من نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثير، صحيح
وتحديثه بما ، وتلقنه، له بل هذا يؤكد تساه:قلـت ؟  فما فائدة العرض والقراءة على ابن لهيعة :قلت

  .لم يكتب أو يحدث به
من كان بمصر يشبه ابن لهيعة فـي ضـبط الحـديث وكثرتـه              : وكان أحمد قد أثنى عليه فقال     

وكـذلك  ،  والعمل عندنا على تضعيفه   : لكن سبق أن قلنا رد أبو داود على هذا الكالم وقال           ،)٥(؟وإتقانه
بعد موت ابن   : وقال الليث  ،)٦(ن ابن لهيعة بعد هشيم    ما رأيت أحفظ م   : وقال عن أبيه  ،  يحيى بن حسان  

عند ابن لهيعـة    : وقال سفيان الثوري   ،)٨(حدثني الصادق البار  : وقال ابن وهب   ،)٧(لهيعة ما خلف مثله   
وقال  ،)١٠(وكان أحمد بن صالح يثني عليه ،)٩(أللقى ابن لهيعة؛ حججت حججاً، وعندنا الفروع، األصول

إن الذي  : وحكى ابن عبد البر    ،)١١(ين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه     كان من الكتاب  : ابن حبان 

                                                 

 .١٧٠سؤاالت أبي داود، صفحة ) ١(
 .٥/١٤٦الجرح والتعديل ) ٢(
 .٤/٤٥٣تهذيب التهذيب ) ٣(
 .٣٢/١٤٥تاريخ دمشق ) ٤(
 .٢٤٦سؤاالت أبي داود، صفحة ) ٥(
 .٥/١٤٧الجرح والتعديل ) ٦(
 .٢/١٢المجروحين ) ٧(
 .٤/١٤٥الكامل في الضعفاء ) ٨(
 .٣٢/١٤٣تاريخ دمشق ) ٩(
 .٣٢/١٤٥المصدر نفسه ) ١٠(
 .٢/١١المجروحين ) ١١(



 ٢٢٦

 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في العربان هو ابن لهيعة، عن الثقة عنده، في الموطأ عن مالك
فرأيت التخليط في   : وبعد أن سبر ابن حبان أخبار ابن لهيعة قال         ،)١(- ويقال ابن وهب حدثه به عنه      -
، ...فرجعت إلى االعتبـار   ،  وما ال أصل له من رواية المتقدمين كثيراً       ،  واية المتأخرين عنه موجوداً   ر

فوجب التنكب عن رواية المتقـدمين  ، ...أما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير كثيرة  
ووجب ترك االحتجـاج     ،عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من األخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين           

  .)٢(برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه لما فيه مما ليس من حديثه
وما قد ضعفه   ،  - مع أنه سبق أن ضعفه فيما أسلفت       - وحديثه أحاديث حسان  : أما ابن عدي فقال   

  .)٣(وقد حدث عنه الثقات، يكتب حديثه، السلف فهو حسن الحديث
مـا سـمعت   : ويؤكد هذا ما قاله محمد بن المثنى ،)٤(ووكيع ،ويحيى،  فقد تركه ابن مهدي :قلـت 

وكان أبو حاتم ال يحـتج       ،)٦(وخالد بن خراش   ،)٥(عبدالرحمن بن مهدي يحدث عن ابن لهيعة شيئاً قط        
ال أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن        : وهذا ابن وهب يقول    ،)٧(وابن وهب عنه  ،  برواية ابن المبارك  

مالي أراك يا أبا الحارث     : فالمه قال ،  مروان الليث بن سعد نائماً بعد العصر      وذلك بعد أن رأى     ،  عقيل
من نام بعـد العـصر   : " �وقد حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن مكحول عن النبي   ،  ؟  نائماً بعد العصر  

وهذا الذي ذكرت البن لهيعـة  : فقال الليث قوله ثم قال ابن عدي     ،)٨("فاختلس عقله فال يلومن إال نفسه       
كأنه يـستبان  ،  وحديثه حسنن حديثه وبينت جزءا من أجزاء كثيرة مما يرويه بن لهيعة عن مشايخه        م

  .)٩(عن من روى عنه وهو ممن يكتب حديثه
وابن وهب عنـه    ،  ورواية ابن المبارك  ،  وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق خلط بعد احتراق كتبه         

  .)١١(سينوجعله في المرتبة الخامسة من المدل ،)١٠(أعدل من غيرهما
، والتـساهل ،   عبد اهللا بن لهيعة يغلب عليه الضعف في حديثه فقـد ابتلـي باالضـطراب               :قلت

                                                 

 .٤/٤٥٣تهذيب التهذيب ) ١(
 .١٣، ٢/١٢المجروحين ) ٢(
 .٤/١٥٢الكامل في الضعفاء ) ٣(
  .١/٥١٩الكنى واألسماء ) ٤(
 .٢/٢٩٣ضعفاء العقيلي ) ٥(
 .٢/٢٩٥المصدر نفسه ) ٦(
 .٥/١٤٧الجرح والتعديل ) ٧(
 .٤/١٤٥الكامل في الضعفاء ) ٨(
 .٤/١٥٣الكامل في الضعفاء ) ٩(
 .١/٣٠٩تقريب التهذيب ) ١٠(
 .٨٣طبقات المدلسين، صفحة ) ١١(



 ٢٢٧

، وهو قوي في الحفظ والدين   ،  والنسيان،  واالختالط،  والتلقين،  )وينبغي أن يصرح بالتحديث   (،  والتدليس
  :ويستثنى من ذلك من األحاديث من كان من رواية

  :وعبد اهللا بن يزيد المقريء، بد اهللا بن وهبوع، عبد اهللا بن المبارك) ٣، )٢،  )١
وعبد اهللا بن   ،   مثل ابن المبارك   - احتراق الكتب    -من كتب قبل ذلك     : قال عمرو بن علي الفالس    

وابن ، إال أن ابن المبارك: وقال أبو زرعة ،)١(يزيد المقريء أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت الكتب
إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو   : وقال عبد الغني األزدي    ،)٢(نهوهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان ع     

  .)٣(وغيره مثله، وذكر الساجي، والمقريء، وابن وهب، ابن المبارك، صحيح
  .)٤(ال أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إال سماع ابن المبارك ونحوه: وقال ابن مهدي

  :وقتيبة بن سعيد) ٤
 ألنا كنا نكتب من كتاب عبد اهللا        :- قتيبة - قلت،  ك عن ابن لهيعة صحاح    أحاديث: قال أحمد لقتيبة  

ولقوله لخالـد  ، وكان ابن وهب ينتقي عن ابن لهيعة كما مر معنا ،)٥(ابن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة      
  .)٦(إني لست كغيري في ابن لهيعة: بن خراش لما رآه ال يكتب وابن وهب يكتب

  :د الجبارالنضر بن عب، وأبو األسود) ٥
ومـا أحـسن    ،  وكتبت حديث أبي األسود عن ابن لهيعة      ،  وكان من المتقنين  : قال أحمد بن صالح   

  .وقد سبق كالمه ،)٧(حديثه
  :وعمارة بن غزية) ٦

ما كتب كتاب عمارة بن غزية إال من أصل كتاب ابن لهيعة بعد احتـراق               : قال عثمان بن صالح   
  .)٨(داره

  :وبشر بن بكر) ٧
 أي سـماعه    -لم أسمع من بعد ابن لهيعة بعد سنة ثالث وخمسين ومائة شيئاً             : قال بشر بن بكر   

  . وذلك قبل أبكر تاريخ الحتراق الكتب-قديم جداً 
  .حديثهم أصح من باقي عمن روى عن ابن لهيعة، فهؤالء سبعة رواة

                                                 

 .٥/١٤٧الجرح والتعديل ) ١(
 .٥/١٤٧المصدر نفسه ) ٢(
 .٤/٤٥٣تهذيب التهذيب ) ٣(
 .٢/٢٩٣ضعفاء العقيلي ) ٤(
 .١٥/٤٩٤تهذيب الكمال ) ٥(
 .٢/٢٩٥ضعفاء العقيلي ) ٦(
  .٣٢/١٤٥تاريخ دمشق : انظر) ٧(
 .٢/٢٩٤ضعفاء العقيلي ) ٨(



 ٢٢٨

  :التخريج
  لطبراني منوأخرجه ا ،)٢(ومن طريقه أخرجه أحمد، به مثله) ١(أخرجه عبد اهللا بن المبارك

  .كالهما عن يزيد بن أبي حبيب به مثله) ٤(ويحيى بن أيوب ،)٣(طريقي ابن لهيعة
وصـححه   ،)٥(الصحيح رجال رجاله الطبراني إسنادي وأحد،  والطبراني أحمد  رواه :قال الهيثمي 

  .)٦(األلباني
  :الحكم

ومحمد بن يعقـوب     ،ومحمد بن أحمد بن الحارث    ،  في هذا اإلسناد محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة         
ألنه من رواية عبد اهللا بن المبارك عن ابن         ؛  والحديث صحيح لغيره  ،  الكسائي لم أقف لهم على ترجمة     

  .وقد صرح ابن لهيعة بالتحديث، لهيعة

                                                 

 .١٧٠: ، برقم٤٤الزهد البن المبارك، صفحة ) ١(
 .١٧٣٤٥: ، برقم٤/١٤٥مسند أحمد ) ٢(
 .٧٨٣: ، برقم١٧/٢٨٤معجم الطبراني الكبير ) ٣(
 .٧٨٤: ، برقم١٧/٢٨٤المصدر نفسه ) ٤(
 .٣٣٤/ ١٠مجمع الزوائد ) ٥(
 .٧/٥٥الساسلة الصحيحة ) ٦(



 ٢٢٩

�|K*S ��4���� �)�; �"�N ��z^ d� �V�:; � � ,� , � � � �� � � � �� � � � � , � �{�;��� :T¡{ 
 ِثاِر الحِن أحمد بن بدمح مٍراِهو طَبَأا نَربخَْأ، ةَبوي تَ ِب أَ ِن ب  اهللاِ ِدب ع ن ب دمح م ٍركْو ب بَأا  نَربخَْأ )٥٦

ـ  ع ن ب مياِهربِإا  نَربخَْأ،  ٍدومح م ن ب  اهللاِ دبعا  نَربخَْأ،  ياِئس الكِ بوقُع ي ن ب دمح م ِنسو الح بَأ،  انَربخَْأ اهللاِ ِدب  
 ن ِمالًجر تُعِمس: اَلقَ، رِذنْ المن بأرطاةي ِنثَدح،  ِديِل الو ِن ب ةَيِقب نع،  ِكارب الم ن ب  اهللاِ دبعا  نَثَدح،  الُلالخَ

شْمِةخَي ِدنْ الج لَ اُلقَ ي أَ ه ب و الحاِجج وُلقُ ي :لَجي أُ ِبَأى  لَ إِ تُسمِإ: اَلقَ فَ ةَامنِمْؤ الملَن ـ ي ـ ِكتَّ منوكُ ـ  عاًَئ ى لَ
ـ  كلَ م ُلِبقْيفَ،  بوب م اب ب ِنياطَم الس ِفر طَ دنِْعو،  ٍمد خَ ن مِ اِناطَم سِ هدنِْعو،  ةَنَّ الج َلخَا د ذَ إِ ِهِتكَيِرَأ  ن ِم
اهللاِ ِةكَالِئم   ،يِذْأتَسفَ ن قُيقْ أَ ومى الخَ صإِ ِمد  ذَِإ فَ اِبلى الب ا هبِ و ِكلَالم ي ِذْأتَسفَ ن ـ  وُلقُي ـ ِلي ي ِذ للَّ ِهي :ـ م  كلَ
يِذْأتَسن  ،وِذ الَّ وُلقْي ِلي يِذ للَّ ِهي ِلي يِهي :لَمك ي ِذْأتَسذََكَ؛  نلك تَّ ح ى يغَلُب ِمْؤ المفَ ن وا لَ نُذَاْئ: وُلقُيفَ ه ـ ي  وُلقُ
ـ  أَ غَلُبى ي تَّ ح كِلذَ كَ هوا لَ نُذَاْئ: ِهيِلي ي ِذ للَّ ِهيِلي ي ِذ الَّ وُلقُي و هوا لَ نُذَْئا: ِنِمْؤى الم لَ إِ مهبرقَْأ ـ  ماهصقْ  يِذ الَّ
  .)١(فُِرصنْ يم ثُملِّسي فَُلخُدي فَه لَحتَفْي فَاِب البدنِْع

  :رجال السند
أبـو عـدي    ،  وأرطاة بن المنذر بن األسود األلهاني      ،)٢( سبقوا : عبد اهللا بن المبارك    الرواة حتى 
  . ثقة:الشامي الحِِمصي

بِقية بن الوليد بن صاِئد بن كعب بن حِريز الكَلَاعي الِميتَِمـي أبـو يحِمـد                : هو،  بِقية بن الوليد  
  ).١٩٧ (الحمصي

كان شعبة مبجالً لبقيـة     : وقال،  ومرة صالح  ،)٣(رهوثقه ابن معين من طريق عثمان الدارمي وغي       
إال أنهم يحـدثون عـن الكـل        ،  ثقة في نفسه  : بل قيده فقال  ،  وليس هذا توثيقا مطلقا    ،)٤(حيث قدم بغداد  

وقال  ،)٦(كان يحدث عن الضعفاء بمائة حديث قبل أن يحدث عن أحد الثقات           : وقال ،)٥(ويأتونا بالعجائب 
أحاديث صحاح كان يذاكر شـعبة      ،  وعنده ألفا حديث عن شعبة    ،  غر منه ويحدث عن من هو أص    : مرة

 ،)٩(ثقة مـأمون  : وابن حبان ،  وقال الحاكم  ،)٨(أو أخبرنا ،  هو ثقة إذا قال حدثنا    : وقال النسائي  ،)٧(بالفقه

                                                 

)٤/٣١٤) ١.  
، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لـم                   ٩حديث رقم   : ظران) ٢(

  .أقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس به
  .٧٩رواية الدارمي، صفحة : تاريخ ابن معين) ٣(
  .٢/٤٣٥ والتعديل الجرح) ٤(
  .٢/٧٣الكامل في الضعفاء ) ٥(
  .١٠/٣٣٩تاريخ دمشق ) ٦(
  .١٠/٣٣٩المصدر نفسه ) ٧(
  .٧/١٢٦تاريخ بغداد ) ٨(
  .١/٤٤٥المستدرك ) ٩(



 ٢٣٠

  .)١(ولكنه كان مدلساً :-  بعد أن سبر أحاديثه-وزاد ابن حبان 
وإذا حـدث عـن     ،  حدث عن الثقات وقال أخبرنا فهو ثقة      وثمة اتفاق بين النقاد على أن بقية إذا         

  .)٢(أو ضعيف، ومن لم يسم ليس بشيء، والضعفاء، المجاهيل
بروايـة الحجـازيين   ، وروايـة الـضعفاء  ، ومن النقاد من خص رواية الثقات برواية أهل الشام      

  :والعراقيين
 وأهـل الحجـاز والعـراق       ...بقية صالح فيما روى عن أهل الشام وأنا حديثه        : قال ابن المديني  

  .)٤(وبنحوه ابن عدي ،)٣(فضعفه فيها جدا
  :حتى رواياته عن الثقات متكلم فيها

وذلـك ألن   ؛  ) ٥(وما ال يتابع عليه   ،  فحاصل األمر أن لبقية عن الثقات أيضاً ما ينكَر        : قال الذهبي 
دث المناكير عن المـشاهير  فإذا هو يح، توهمت أن بقية ال يحدث المناكير إال عن المجاهيل       : أحمد قال 

  .)٦(فعلمت من أين ُأتى
ما كان يبالي   : قال أحمد ،  ويحدث عمن أقبل وأدبر   ،  أنه كان ال يبالي عمن أخذ     ،  وسبب ذلك أيضاً  

  .)٩(والذهبي ،)٨(وبنحوه ابن المبارك ،)٧(عمن يأخذ
  :وهذه األحاديث يرويها بغير إسناٍد أحياناً

ما أجود أحاديثك لـو كـان لهـا أجنحـة يعنـي             : فقال له  - وقد ذاكر بقية   -قال حماد بن زيد     
: وقال له مرة  ،  ولكن ليس له أركان   ،   يا أبا يحمد ما أحسن حديثك      :)١١(وكذلك قال شعبة لبقية    ،)١٠(أسانيد

  .)١٢(لو لم أحفظها عنك لطرت، إني ألسمع منك أحاديث
                                                 

  .١/٢٠٠المجروحين ) ١(
 ، والجـرح والتعـديل    ٢/٢٤٧، والمعرفة والتـاريخ     ٢٦٥، وسؤاالت أبي داود، صفحة      ٧/٤٦٩الطبقات الكبرى   : انظر) ٢(
، وتـاريخ   ١/٤٤٥، والمـستدرك    ٢٨٥٩،  ٢١٢٠: ، وسنن الترمذي، تحت حديث رقم     ٢/٧٣، والكامل في الضعفاء     ٢/٤٣٥

  .٤٩٨ - ٢/٤٩٥، وتهذيب التهذيب ١/٢٧٣، والكاشف ٢/٨٢٤، ٢/٧٧٤، وشرح علل الترمذي البن رجب ١٠/٣٤٦دمشق 
  .٧/١٢٥تاريخ بغداد ) ٣(
  .٢/٨٠الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٨/٥١٩م النبالء سير اعال) ٥(
  .١/٢٠٠المجروحين ) ٦(
  .١/١٦٢ضعفاء العقيلي ) ٧(
  .١/١٦٢المصدر نفسه ) ٨(
  .١/١٠٩المغني في الضعفاء ) ٩(
  .١/١٦٢ضعفاء العقيلي ) ١٠(
  .٢/٧٣الكامل في الضعفاء ) ١١(
  .٢/٤٣٥الجرح والتعديل ) ١٢(



 ٢٣١

  :وقد ابتلي بقية بالتدليس
فيكنـي  ،  وكان يشتهي الحـديث   ،   فيهم ضعف  ويروي عن شيوخ  : قال يعقوب بن سفيان الفسوي    

كـان  ؛  أعياني بقية : وقال ابن المبارك   ،)١(ويسمي المعروف بالكنية باسمه   ،  الضعيف المعروف باالسم  
فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس مع مـا          : وقال ابن حبان   ،)٢(يكني األسامي ويسمي الكنى   

قال أبو زرعة    ،)٦(وابن سبط العجمي   ،)٥(والعالئي ،)٤(ساكروكذا قال ابن ع    ،)٣(سمع من هؤالء الضعفاء   
 أفحـش  وهـو ،  التسوية تدليس يعاني،  الضعفاء عن له مكثر بالتدليس مشهور الوليد بن  بقية :العراقي

  .)٧(التدليس أنواع
  :وربما كان يستبيح ذلك

صـح مفـسد    ويستبيح ذلك وهـذا إن      ،  بقية يدلس عن الضعفاء   : فقال أبو الحسن القطان الفاسي    
وألجل ذلك لم يحتج به بعـض       ؛  ) ٩(ولذلك جعله ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين        ؛  ) ٨(لعدالته

  .)١٢(وعبد الحق االشبيلي ،)١١(وإسحاق بن خزيمة ،)١٠(العلماء كأبي حاتم
  :ومنهم من قيد عدم االحتجاج باالنفراد

 ):إبراهيم بن يعقـوب    (قال الجوزجاني  ،)١٤(وضعفه ،)١٣(وال يحتج بما ينفرد فيه بقية     : قال البيهقي 
لكثرة وهمه مع أن مسلما وجماعة من األئمة قد خرجوا عنه اعتبارا            ،  إذا تفرد بالرواية فغير محتج به     

وقـال   ،)١٦(ال يحل أن يحتج به إذا انفـرد       : وقال ابن حبان   ،)١٥(واستشهادا إال أنهم جعلوا تفرده أصالً     
                                                 

  .٢/٢٤٧المعرفة والتاريخ ) ١(
  .٢/٢٤٧المصدر نفسه ) ٢(
  .١/٢٠٠ين المجروح) ٣(
  .١٠/٣٣٩تاريخ دمشق ) ٤(
  .١٥٠جامع التحصيل، صفحة ) ٥(
  .٤٧التبيين ألسماء المدلسين، صفحة ) ٦(
، ١٤١٥رفعت فوزي، نافذ حماد، الطبعة األولى       : ، تحقيق )٨٢٦(قي  االعر الرحيم عبد بن حمد، أل ٣٧المدلسين، صفحة   ) ٧(

  .دار الوفاء
  .٨/٥٢٨سير أعالم النبالء ) ٨(
  .٧٦ المدلسين، صفحة طبقات) ٩(
  .٢/٤٣٥الجرح والتعديل ) ١٠(
  .١٠/٣٤٩تاريخ دمشق ) ١١(
  .١/٤٩٨تهذيب التهذيب ) ١٢(
  .١٨٧٦٩: ، تحت حديث رقم٩/٢٥٥سنن البيهقي الكبرى ) ١٣(
  .١١٢٥: ، تحت حديث رقم١/٢٥٣المصدر نفسه ) ١٤(
  .١/٤٩٨تهذيب التهذيب ) ١٥(
  .١/٢٠٠المجروحين ) ١٦(



 ٢٣٢

وقـال   ،)١(واسمعوا منه ما كان في ثواب ونحوه      ،  ما كان في سنة   ال تسمعوا من بقية     : سفيان بن عيينة  
: وقال عبد الرحمن بن الحكم    ،   للحديث من بقية   �ما سمعت أحداً أجرأ أن يقول قال رسول اهللا          : وكيع

إنما امتحن بقيـة    : فقال،  واتجه ابن حبان اتجاهاً وسطاً     ،)٢(يتناول أحداً إال بقية    - وكيع - وما سمعت 
: وكذلك قال ابن عـدي     ،)٣(انوا يسِقطُون الضعفاء من أحاديثه ويسوونه فالتزق ذلك كله به         بتالميذ له ك  

  .)٤(وربما كان الوهم من الراوي عنه، فالعهدة منهم وإذا روى عن غير الشاميين فربما وهم عليهم
 عن شيوخ    بقية بن الوليد كان يروي     :)٥(ما قاله أبو حاتم   ،  وابن حبان ،  ويرجح ما ذهب إليه ابن عدي     

وال ،  ويصرحون بسماعه من شـيوخه    ،  فيظن أصحابه أنه سمعه فيروون عنه تلك األحاديث       ،  ما لم يسمعه  
  .يضبطون ذلك
أما تالمذته إلحسانهم ظنهم بشيخهم أنـه ال  ، فهو هنا دلس عن شيوخه،  ولعل هذا فيه قدح لبقية     :قلت

  .)٦(تدليس عن الضعفاءكثير ال، صدوق: وخلص ابن حجر إلى أنه، فصرحوا بسماعه، يدلس
وخاصـة  ، ومن أوعية العلم إذا حدث عن الثقات فحديثه مستقيم،  صاحب حديث ،   بقية بن الوليد   :قلت

وخاصـة عـن    ،  ومن لم يسم فحديثه ضـعيف     ،  والمجاهيل،  وإذا حدث عن الضعفاء   ،  عن ثقات الشاميين  
  .الحجازيين والعراقيين

ـ لكنه كدر أحاديثه   ، ومن لـم يـسم    ،  والمجاهيل،  تدليسه عن الضعفاء  ،  إسناد روايته بعضها بغير     : ب
  ).منه أو من تالمذته(

  .الطامة التي أتت على أحاديثه أنه يروي المناكير عن مشاهير الثقات -
  .)٧(فكن منها على تقية، أحاديث بقية غير نقية: ولذا أكرر قول أبي مسهر

  .اجيوسف األلهاني أبو الحج: هو ،)٨(جٌل من مشيخة الجندر
، عمـر  بـن ا عن يروى،  الحمصي الضحاك أبو،  يوسف األلهاني : وقال،  ذكره ابن حبان في الثقات    

  .)٩(المنذر بن أرطاة عنه روى، أمامة يوأب

                                                 

  .٢/٤٣٥الجرح والتعديل ) ١(
  .١/١٦٢ضعفاء العقيلي ) ٢(
  .١/٢٠١المجروحين ) ٣(
  .٢/٨٠الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٢/٥٩٤شرح علل الترمذي ) ٥(
  .١/٧٣تقريب التهذيب ) ٦(
  .٢/٤٣٥الجرح والتعديل ) ٧(
ن المنـذر،   أخرجه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش، عن أرطاة ب           : قال ابن كثير  "،  ٢/٦٧١تفسير ابن كثير    : انظر) ٨(

ولم أقف عليه في المطبوع، وقد ذكر يوسف هذا المزي      : ، قلت "أبا أمامة فذكر نحوه   : عن أبي الحجاج يوسف األلهاني، قال سمعت      
  .٢/٣١٢في عداد شيوخ أرطأة بن المنذر، تهذيب الكمال

  .٥/٥٥٢الثقات ) ٩(



 ٢٣٣

  :التخريج
  .)٢(ومن طريقه الطبري مثله ،)١(عن بقية به مثله، أخرجه عبد اهللا بن المبارك

  :الحكم
  :الحديث فيه راويان مشكالن

إال أن الرواية هنا عنه من ابن المبارك وهـو مـن ثقـات              ،   الوليد وقد سبق حاله    بقية بن : األول
وحديثه عـن ثقـات      (وأيضاً تابعه إسماعيل بن عياش    ،  وقد صرح بالتحديث  ،  الشاميين يعتَد بها فَتُقْبلُ   

  .كما في ترجمة األلهاني) الشاميين صحيح
ي حاتم في تفسيره فيما نقله عنه ابن كثير أنه          وهو كما بينه ابن أب    ،  رجٌل من مشيخة الجند   : الثاني

  .ولم يجرحه أحد، ذكره ابن حبان في الثقات، أبو الضحاك الحِِمصي، يوسف األلهاني
ومحمد بـن   ،  ومحمد بن أحمد بن الحارث    ،   وفي هذا اإلسناد محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة          :قلت

  .إن كان الراوي هو يوسف األلهاني، بهوالحديث ال بأس ، يعقوب الكسائي لم أقف لهم على ترجمة

                                                 

  .٢٣٧: ، برقم٦٨الزهد البن المبارك، صفحة ) ١(
  .٧/٣٧٦ويل القرآن جامع البيان في تأ) ٢(



 ٢٣٤

�3¦( 	�$ �O ��D¢ ]�/�L�� �D:5;$ �D�(� 	?@��w � � � � �, , � � � � � �,� , � � � �� , �, � �{�;��� :T�{ 
 ن ب دمحما  نَربخَْأ،  ِثاِر الح ِن أحمد ب  ن ب دمحما  نَربخَْأ،  ةَبوي تَ ِب أَ ِن ب  اهللاِ ِدب ع ن ب دمحما  نَربخَْأ )٥٧

يقُعوالكِ ب اِئسخَْأ،  يبا  نَرعباهللاِ د  ب ن م حمنَْأ،  ٍدوِإا  نََأبباِهريم ب ن ع ـ ،  الُل الخَ  اهللاِ ِدب حا  نَثَدـ ع بـ   اهللاِ د ب ن 
المبِكار  ،عِإ نساِعمَلي ٍداِلي خَ ِب أَ ِن ب  ،عِز ناٍدي م لَو ِنى ب خْي مزنََّأ،  ٍموه ِم سَأ عب ا هريةَر ِض راهللاُ ي  ـ  ع  هنْ

ِإ": وُلقُيفِ ن ي شَ لَ ِةنَّ الججةًر ِس يير اِك الرةَاَئها مِ لِّي ظِ  فِ ب ٍةنَ س  طَقْ ال يعـ ،  اه ـ  نوا إِ ُؤراقْ $² � � :متُْئ ِش � �
~$� Iw , � � �{� "G�D�� :M�{  ،َفِل ذَ غَلَبكَ ك عاَلقَفَ،  اًب :صقَد نْي أَ ِذالَّ والتَّ َلز راةَو لَ ع ى موس ـ لَى ع ِهي  الـس الم ،
القُورآن لَ ع ى محلَ،  ���� ٍدمأَ و ن ر الًج ِك ربَأ، ةًقَّ حوذَ جثُ، ةًعمد َأ ِبارلْ ِتِلصالشَّك جِةر ،مغَلَا بهـ ا ح ى تَّ
يطَقُس ِر هِإ،  اًمتَ  اهللاَ ن ى غَ الَعرسا بِ هِهِدي فِ خَفَنَ و يا مِ هن ر ِهِحو  ،ِإوانَنَفْ أَ نِما لَ هن و اِءر س ِرو ِةنَّ الج  ،ا م
  .)١(ِ"ةرج الشَّكلْ ِتِلص َأن ِمجرخْ يوهال و ِإره نَِةنَّي الجِف

  :رجال السند
  . ثقة:)هرمز (وإسماعيل بن أبي خالد اَألحمسي ،)٢( سبقوا:الرواة حتى عبد اهللا بن المبارك

  .زياد مولى بني مخزوم
في وذكره ابن حبان     ،)٤(ال شيء : وقال ابن معين   ،)٣(ذكره ابن أبي حاتم في باب الذين ال ينسبون        

  .)٦(تفرد بالرواية عنه إسماعيل بن أبي خالد ،)٥(خير، زاهد، عابد: وقال، الثقات
  :التخريج

 ،)٨(وأبو بكر بـن أبـي شـيبة       ،  عن إسماعيل بن أبي خالد به مثله      ) ٧(أخرجه عبد اهللا بن المبارك    

  .من طريق إسماعيل به مثله) ٩(وهناد
  .� إلى النبي مرفوعاً) قول كعب( ،)١٠(وأخرج البخاري الشطر األول دون الزيادة

                                                 

  .٣/٥٤٩الجرح والتعديل ) ١(
، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لـم                   ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

  .أقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس به
  .٣/٥٤٩الجرح والتعديل  )٣(
  .٥/٥٤٩المصدر نفسه ) ٤(
  .٤/٢٥٩الثقات ) ٥(
عبـدالغفار  : تحقيـق ،  )٢٦١(مسلم بن الحجـاج النيـسابوري       ، ألبي الحسين    ١٤٨المنفردات والوحدان، صفحة    ) ٦(

  . بيروت-دار الكتب العلمية، )١٤٠٨(الطبعة األولى ، البنداري
  .٢٦٧ :، برقم٧٥الزهد البن المبارك، صفحة ) ٧(
  .٣٣٩٨٣: ، برقم٧/٣١المصنف البن أبي شيبة ) ٨(
  .١١٤، برقم ٩٧الزهد لهناد، صفحة ) ٩(
  .التفسير، تفسير سورة الواقعة: ، كتاب٤٨٨١: ، برقم١٠٦٣صحيح البخاري، صفحة ) ١٠(



 ٢٣٥

  :الحكم
ومحمد بن يعقـوب    ،  ومحمد بن أحمد بن الحارث    ،  في هذا اإلسناد محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة         

  .صحيحة لغيرها: والجملة األولى، الكسائي لم أقف لهم على ترجمة
ل عنـه ابـن     وليس في السند إال زياد المخزومي قـا       ،  موقوفة عليه " قول كعب : "والجملة الزائدة 

فيكون الحديث ال بأس    ،  وذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه      ،  دون أن يذكر السبب   ،  ءال شي : معين
  .به موقوفاً



 ٢٣٦

٥٨( ِبوذا اِإلهاِدنَس) السابق (عن عاِهللاِدب ِن بالم بِكارع ن معٍرمع شْاَأل نِثعِن بع اِهللاِدب ع شَ نِره 
ِنب ح ٍبشَو ع ِبَأ ن ي هريِف": اَل قَ ةَر شَ ِةنَّي الج جةٌر لَ اُلقَ ي ا طُ هوب اهللاُ وُلقُى ي  ع ز ـ  و ـ لَ  لَّج ـ تَّفَتَ: اه ي ِق
ـ ِلحر بِ ِةلَاِح الر ِن ع ه لَ قُتَفْ ي اءا شَ م كَ ِهِتَئيه و ِهاِمجِل و ِهِجرس بِ ٍسر فَ ن ع ه لَ قُتَّفَتَ فَ اءا شَ مي ع ِدبعِل ا ه
ِزواِممها وهِتَئيا كَها شَماءو الثِِّنع ١("اِبي(. 

  :رجال السند
، واألعمش،   وهو ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت          معمروكذا  ) ٢( سبق :عبد اهللا بن المبارك   

  .)٣( فيما حدث بالبصرةوكذا، وهشام بن عروة شيئا

  .األعمى البصري، أبو عبد اهللا، أشْعث بن عبد اهللا الحدَاني: هو، األشعث بن عبد اهللا
صـالح  : وقـال  ،)٧(والـذهبي  ،)٦(والنسائي ،)٥(وابن أبي خيثمة   ،)٤(وثقه ابن معين من رواية الدوري     

وقال  ،)١١(شيخ: وقال أبو حاتم   ،)١٠( أنس ما أراه سمع من   : وقال ،)٩(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٨(الحديث
يعتبـر  : وقال الـدارقطني   ،)١٤(صدوق: وقال ابن حجر   ،)١٣(وما أرى به بأساً    ،)١٢(ما أعلم إال خيراً   : أحمد

ورد عليه الـذهبي     ،)١٧(في حديثه وهم  : وقال العقيلي  ،)١٦(ليس به بأس مستقيم الحديث    : وقال البزار  ،)١٥(به
  .)١٨(!ومسلم، أتعجب كيف لم يخرج له البخاري - الذهبي - إليه وأناقول العقيلي ليس بمسلم : وقال

                                                 

)٤/٣١٧) ١.  
بن يعقوب الكسائي لـم     ، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد               ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

  .أقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس به
  .٥حديث رقم : انظر) ٣(
  .٣/٢٦٦رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ٤(
  .٢/٥٢٤الجرح والتعديل ) ٥(
  .٣/٢٧٣تهذيب الكمال ) ٦(
  .١/٢٥٣الكاشف ) ٧(
  .٦/٢٧٥سير أعالم النبالء ) ٨(
)٦/٦٢) ٩.  
  .١/٣٦٥تهذيب التهذيب ) ١٠(
  .٢/٥٢٤الجرح والتعديل ) ١١(
  .٢/٥٢٤العلل ومعرفة الرجال ) ١٢(
  .٢/٤٨٤المصدر نفسه ) ١٣(
  .١/٥٨تقريب التهذيب ) ١٤(
  .١٧سؤاالت البرقاني، صفحة ) ١٥(
  .١/٣٥٦تهذيب التهذيب ) ١٦(
  .١/٢٩ضعفاء العقيلي ) ١٧(
  .١/٤٢٠ االعتدال ميزان) ١٨(
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  . هو ثقة:قلت
 مولى أسماء بنت يزيـد بـن الـسكن        ،  أبو سعيد ،  شَهر بن حوشب األشعري   : هو،  شهر بن حوشب  

)١١٢.(  
ة ويعقوب بن شيب ،)٤(ال بأس به ،)٣(وزاد ثبت ،)٢(وابن أبي خيثمة ،)١(وثقه ابن معين من رواية الدوري

وإن قال ابن عون إن شـهرا       : وقال،  )الفسوي (ويعقوب بن سفيان   ،)٥(فيه طعن قد بعضهم نأ على: وقال
ال بأس به أنا احتمله من يصبر عن تيك األحاديـث            ،)٧(ما أحسن حديثه  : وأحمد وقال  ،)٦(نزكوه أي تركوه  

، وإنما هي سبعون حديثا   ،  آنوكأنه يحفظ سورة من القر    ،  وقال أحاديثه مقاربة وكان يحفظها     ،)٨(التي عنده 
 ،)١٠(ال أبـالي بحـديث شـهر      : وقـال  ،)٩(فيها حروف ينبغي أن تُضبطَ ولكـن يقطعونهـا        ،  وهي طوال 

وإنما يتكلم فيه ابن عون ثم روى ابن عون عن غير هالل بن أبي زينـب                : والبخاري وقال  ،)١١(والعجلي
: وقال أبو زرعة ،)١٤(يخرج حديثه: الدراقطنيوقال  ،)١٣(كان فقيها قارئا عالما: وقال الطبري ،)١٢(عن شهر

  .)١٦(وليس بدون أبي الزبير ال يحتج بحديثه: وقال أبو حاتم ،)١٥(ال بأس به
 ،)١٩(فيـه ضـعف ولـيس بالحـافظ       : والساجي وقال  ،)١٨(وموسى بن هارون   ،)١٧(وضعفه ابن سعد  

                                                 

  .٤/٢١٦رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ١(
  .٤/٣٨٢الجرح والتعديل ) ٢(
  .٤/٤٣٤رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ٣(
  .٥٤من كالم أبي زكريا في الرجال، صفحة ) ٤(
  .١٢/٨٥٨تهذيب الكمال ) ٥(
  .٢/٢٤٨المعرفة والتاريخ ) ٦(
  .٤/٣٨٢الجرح والتعديل ) ٧(
  .٣٤٩بي داوود، صفحة سؤاالت أ) ٨(
  .١٢/٥٨٤تهذيب الكمال ) ٩(
  .٢١٢١:  تحت حديث رقم٤٧٩سنن الترمذي، صفحة ) ١٠(
  .١/٤١٦معرفة الثقات ) ١١(
  .٢١٢١:  تحت حديث رقم٤٧٩سنن الترمذي، صفحة ) ١٢(
  .٣/٦٥٩تهذيب التهذيب ) ١٣(
  .٣/٦٥٩تهذيب التهذيب ) ١٤(
  .٤/٣٨٢الجرح والتعديل ) ١٥(
  .٤/٣٨٢الجرح والتعديل ) ١٦(
  .٧/٤٤٩الطبقات الكبرى ) ١٧(
  .١٢/٥٨٣تهذيب الكمال ) ١٨(
  .٣/٦٥٩تهذيب التهذيب ) ١٩(
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  .)٣(وكذلك أبو أحمد الحاكم ،)٢(ليس بالقوي: وقال النسائي ،)١(والبيهقي
  :هر يرسل أحاديثوش

ولـم يلـقَ عمـرو بـن        : وقال أبو زرعة   ،)٤(نا شهر بن حوشب مرسل    ،  فقال موسى بن الفضل   
لـم  : وقال أبو بكر البـزار     ،)٦(وطائفة،  وسلمان،  وأبي ذر ،  ويرسل عن بالل  : وقال الذهبي  ،)٥(عنبسة

لو صح ،  هذا الحديثدمر علي: وكان يقول  ،)٩(وتكلم فيه  ،)٨(وقد تركه شعبة   ،)٧(يسمع من معاذ بن جبل    
وانظـر قـول    -وابن عون    ،)١٠( كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين        �لي هذا عن رسول     
وكذلك يحيى بـن     ،)١١(فال ينبغي أن يغْتر به وبروايته     ،  وحديثه دال عليه  : وقال - البخاري قبل أسطر  

داً تـرك الروايـة عنـه غيـر         ال نعلم أح  : وقال أبو بكر البزار    ،)١٢(كان ال يحدث عنه   ،  سعيد القطان 
 ،)١٤(ما أعلم أحداً قال فيه غير شعبة وحديثه ليس بحجـة          : وقال محمد بن عبد اهللا بن عمار       ،)١٣(شعبة

وأهل ،  وأهل الكوفة ،   روى عنه الناس من أهل البصرة      ):صالح بن محمد البغدادي    (وقال صالح جزرة  
روى أحاديث يتفرد بها لم يـشركه فيهـا   إال أنه ، وكان رجال يتنسك، ولم يوقف منه على كذب   ،  الشام

وأنا ال أدع حديث    ،  وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه      ،  أنا أحدث عنه  : وقال ابن المديني   ،)١٥(أحد
  .)١٦(على تركه: يعني، وعبد الرحمن بن مهدي، الرجل إال أن يجتمعا عليه يحيى القطان

أما  ،)١٧(عضالت وعن األثبات المقلوباتيروي عن الثقات الم : وبعد أن سبر أحاديثه ابن حبان قال      
                                                 

  .٣١٨: ، تحت حديث رقم١/٦٦سنن البيهقي الكبرى ) ١(
  .٥٦الضعفاء والمتروكين للنسائي، صفحة ) ٢(
  .٣/٦٥٩تهذيب التهذيب ) ٣(
  .٤/٢٥٨التاريخ الكبير ) ٤(
  .٤/٣٨٢الجرح والتعديل ) ٥(
  .٤/٣٧٢ أعالم النبالء سير) ٦(
  .٤/٣٢٥تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٤/٣٨٢الجرح والتعديل ) ٨(
  .٢/١٩١ضعفاء العقيلي ) ٩(
  .٤/٣٩الكامل في الضعفاء ) ١٠(
  .٩٦أحوال الرجال، صفحة ) ١١(
  .٤/٣٨٢الجرح والتعديل ) ١٢(
  .٤/٣٢٥تهذيب التهذيب ) ١٣(
  .١٢/٥٨٥تهذيب الكمال : انظر) ١٤(
  .١٢/٥٨٥المصدر نفسه ) ١٥(
  .١٢/٥٨٥المصدر نفسه ) ١٦(
  .١/٣٦١المجروحين ) ١٧(



 ٢٣٩

، وشهر هـذا  ،  وعامة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من اإلنكار ما فيه           : فخلص بقوله ،  ابن عدي 
ولم أسمع  : قال أبو الحسن القطان    ،)١(وال يتدين به  ،  وهو ممن ال يحتج بحديثه    ،  ليس بالقوي في الحديث   

  .)٢(لمضعفه حجة
  :ميد بن بهراموقد يستثني حديث عبد الح

وقـال   ،)٣(-  يعني المنكرات  -ويروي عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث غيرها         : قال ابن عدي  
صدوق : وخلص ابن حجر إلى أنه     ،)٤(يخرج من حديثه ما روى عن عبد الحميد بن بهرام         : الدارقطني

وأنه ،  ء من ِقبل خادمه   وقد نسبت له حكايات تقدح في عدالته كسماعه الغنا         ،)٥(واألوهام،  كثير اإلرسال 
  .بين مؤكٍد وناٍف ومخرٍج لها، وقد تكلم العلماء عليها، وأنه خان صاحبه في السفر، سرق

وأوثـق  ،  ويحدث بغيـر أسـانيد    ،  مع التفطن إلرساله  ،   هو صدوق ال بأس به إذا لم ينفرد        :قلت
، بد الحميد بـن بهـرام     وكذلك ع ،  والقطان،  وابن مهدي ،  شعبة: أمثال،  رواياته ما رواها عنه المتقنين    

  .فتُطرح، والضعفاء، أما رواياته عن المجاهيل، متابعتها: واألحوط
  :التخريج

قبـل  " النجائـب "و: وزاد ابن المبارك  ،  به نحوه ) ٧(والصنعاني ،)٦(أخرجه عن معمر ابن المبارك    
  ".واإلبل برحالها"عبد الرزاق : وزاد، "الثياب"

  :الحكم
ومحمد بن يعقـوب    ،  ومحمد بن أحمد بن الحارث    ،  هللا بن أبي توبة   في هذا اإلسناد محمد بن عبد ا      

واألشعث مع ،  وذلك ألن شهراً تفرد به    ؛  والحديث أقرب إلى الضعف   ،  الكسائي لم أقف لهم على ترجمة     
ويبدو ، فضالً عن أن شهراً مشهور باإلرسال   ،  ليس من المتقنين الذين يعتد بروايته عن شهر       ،  كونه ثقة 

  .واهللا أعلم،  هريرةأنه أرسله إلى أبي

                                                 

  .٤/٣٩الكامل في الضعفاء ) ١(
  .٣/٦٥٩تهذيب التهذيب ) ٢(
  .٤/٣٩الكامل في الضعفاء ) ٣(
  .٣٦سؤاالت البرقاني، صفحة ) ٤(
  .١/٢٤٧تقريب التهذيب ) ٥(
  .٢٦٦: ، برقم٧٥الزهد البن المبارك، صفحة ) ٦(
  .٢/٣٣٦تفسير الصنعاني ) ٧(



 ٢٤٠
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 بن حميد حدثَنَا، اِنيالري جعفٍَر َأبو ثَنَا، السمعاِني منْصوٍر َأبو َأنَا، الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٥٩
 محمِد عن، اَألنْصاِري محمٍد بن ةدُِزيا حدثَِني، سعٍد بن اللَّيثُ حدثَِني، صاِلٍح بن اللَِّه عبد نَاحدثَ، زنْجويِه

 عز اللَّه ينِْزُل: " � اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل َأنَّه،  الدرداء َأِبي عن،  عبيٍد بِن فَضالَةَ عن،  الْقَرِظي كَعٍب بِنا
 ال الَّـِذي  الِْكتَـابِ  ُأم ِفي ِمنْهن اُألولَى الساعِة ِفي فَينْظُر،  اللَّيِل ِمن يبقَين ساعاٍت ثَالِث آخَِر ِفي وجلَّ
نْظُرِفيِه ي دَأح هرو، غَيحما فَيم شَاءثِْبتُ، يي١(" و(.  

  :رجال السند
، وأبـو جعفـر الريـاني     ،  أبو منصور السمعاني  وكذلك   ،)٢(وهو ثقة ،   سبق :عبد الواحد المليحي  

وزيادة بن محمد   ،   ثقتان :حمد بن كعب القرظي   مو،  والليث بن سعد   ،)٣(وهم ثقات ،  وحميد ابن زنجويه  
  .)٤( صحابي:وفضالة بن عبيد،  منكر الحديث:األنصاري

أبـو صـالح   ، مـوالهم ، عبد اهللا بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني: هو، عبد اهللا بن صـالح    
  .كاتب الليث) ٢٢٢ (المصري

ويمكـن أن  ، كتب وأجازها لـه أقل أحوال أبي صالح أنه قرأ هذه ال      : وقال مرة  ،)٥(وثقه ابن معين  
وعنـدي كـان    ،  كان يحيى يوثقه  : وقال صالح بن محمد    ،)٦(يكون ابن أبي ذئب كتبها إليه بهذا الدرج       

ما رأيت  : وكذا قال أبو هارون الخريبي     ،)٨(أبو صالح ثبت كتاب   : وقال ابن معين   ،)٧(يكذب في الحديث  
 الليث بن   -قد سمع من جدي     ،  ثقة مأمون : ثوقال عبد الملك بن شعيب بن اللي       ،)٩(أثبت من أبي صالح   

  .)١٠(وأبي يحضه على التحديث، وكان يحدث بحضرة أبي،  حديثه-سعد 
وقد قـال عبـد اهللا بـن         ،)١٢(لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب      ،)١١(حسن الحديث : وقال أبو زرعة  

                                                 

)٤/٤٢٥) ١.  
  .٤حديث رقم : انظر) ٢(
  .١٥حديث رقم : انظر) ٣(
فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس األنصاري، األوسي، أول ما شهد شهد أحداً، ثم نزل دمشق وولي قضاءها، مات سـنة                      ) ٤(

  .٢/٤٧٤ثمان وخمسين، تقريب التهذيب
  .٩/٤٨٠تاريخ بغداد ) ٥(
  .٥/٨٧الجرح والتعديل ) ٦(
  .٩/٤٨٠ المصدر نفسه) ٧(
  .٤/٣٤١تهذيب التهذيب ) ٨(
  .٤/٣٤١المصدر نفسه ) ٩(
  .٥/٨٦المصدر نفسه ) ١٠(
  .٤٩٢سؤاالت البرذعي، صفحة ) ١١(
  .٥/٨٧الجرح والتعديل ) ١٢(
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كنـا نحـضر    : وقال عبد العزيز بن عمران    ،  لم أسمع من الليث إال كتاب يحيى بن سعيد        : صالح نفسه 
؟ يا أبا صالح نحدث بهذا عنـك      : فإذا فرغنا قلنا  ،  وأبو صالح يقرأ عليه حديث الليث     ،  شعيب بن الليث  

  .)١(فيقول نعم
: وقال أبوحاتم ،)٢(وسعيد بن عفير يثنيان على كاتب الليث، وكان أبو األسود النضر بن عبد الجبار

، إال أنه مختلـف فيـه     ،  عليه ما يسقط حديثه   ولم يثبت   ،  هو صدوق : وقال ابن القطان   ،)٣(صدوق أمين 
مكثـر   ،)٦(اإلمام المحدث: وقال الذهبي ،)٥(ال بأس به  : وقال مسلمة بن القاسم األندلسي     ،)٤(فحديثه حسن 

:  حديثاً واحداً وهو   :قلت -) ٧(والصحيح أن البخاري روى عنه في الصحيح      ،  صالح الحديث له مناكير   
وبكـل حـال كـان      ،  وليناه: وقال،  - ستلف من آخر ألف دينار    حديث الرجل من بني إسرائيل الذي ا      

، ولم يترك بحمد اهللا   ،  وتهاون بنفسه حتى ضعف حديثه    ،  أصابه داء شيخه ابن لهيعة    ،  صدوقاً في نفسه  
وكان أحمد يحمل على عبد اهللا بن صالح في          ،)٨(واألحاديث التي نقموها عليه معدودة في سعة ما روى        

إال ،  عن أبي ذئـب   ،  ال أعلم أحداً روى عن الليث     :  حين قال أحمد بن صالح     في ،)٩(كتاب ابن أبي ذئب   
ال تكتبـوا عـن أبـي       : فقال،  إال أنه لما دخل ابن معين مصر تأمل حديثه         ،)١٠(أبو صالح كاتب الليث   

ال أمسك : فقال له سعيد بن منصور، عن أبي صالح، ولذلك حاول أن يثني سعيد بن منصور ،)١١(صالح
فقال أبو ، وكان يحيى بن بكير يتكلم في أبي صالح ،)١٢(إنما كان كاتبا للضياع،  الناس بهوأنا أعلم، عنه

واتركـوا مـا    ،  فاكتبوا،  أبو صالح إذا قال لكم بمصر اكتبوا عن فالن        : النضر بن عبد الجبار   ،  األسود
 عبد اهللا   وقد ذم أحمد   ،)١٤(ثم فسد بأخرة وليس هو بشيء     ،  كان أول أمره متماسك   : وقال أحمد  ،)١٣(سواه

وأنكر أن يكون الليث    ،  إنه روى عنه ليث عن ابن أبي ذئب كتاباً أو أحاديث          : وقال،  بن صالح وكرهه  
                                                 

  .٥/٨٧المصدر نفسه ) ١(
  .٥/٨٦المصدر السابق ) ٢(
  .٥/٨٧المصدر نفسه ) ٣(
  .٤/٣٤١المصدر نفسه ) ٤(
  .٤/٣٤٢المصدر نفسه ) ٥(
  .١/٣٨٨ الحفاظ تذكرة) ٦(
  .١/٣٤٢المغني في الضعفاء ) ٧(
  .١٠/٤٠٥سير أعالم النبالء ) ٨(
  .٤٩٣ البرذعي، صفحة تسؤاال) ٩(
  .٥/٨٧الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٢٩/١٩٦تاريخ دمشق ) ١١(
  .٤/٢٠٦الكامل في الضعفاء ) ١٢(
  .٩/٤٧٩تاريخ بغداد ) ١٣(
  .٣/٢١٢العلل ومعرفة الرجال ) ١٤(



 ٢٤٢

وقـال   ،)٢(وقد نهى أحمد زياد بن أيوب أن يروي حديث عبد اهللا بن صالح             ،)١(روى عن ابن أبي ذئب    
نده عن معاوية بن صالح     وع،  ولعبد اهللا بن صالح روايات كثيرة عن صاحبه الليث بن سعد          : ابن عدي 

ومـن  ،  ويروي عن ابن لهيعة أخباراً كثيرة     ،  ويروي عن يحيى بن أيوب صدراً صالحاً      ،  نسخة كبيرة 
في أسانيده ومتونه   ،  إال أنه يقع في حديثه    ،  وهو عندي مستقيم الحديث   ،  نزول رجاله عبد اهللا بن وهب     

ومـا  ،  على حديث عبد اهللا ابن صالح     ضربت  : وكان علي بن المديني يقول     ،)٣(وال يتعمد الكذب  ،  غلط
  .)٤(أروي عنه شيئاً

يـروي  ،  منكر الحديث جداً  ،  روى عن الليث مناكير   : وقال السمعاني  ،)٥(ليس بثقة : وقال النسائي 
وقد اتهم أحمد    ،)٦(وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة      ،  عن األثبات ما ال يشبه حديث الثقات      

 ،)٨(وكذبه كذلك صالح جزرة ،)٧(وقال فيه قوال شديداً   ،  ليس بشيء : ويقول،  لحبن صالح عبد اهللا بن صا     

منكـر  : وقال ابن حبان   ،)٩(ولم يكن أحمد بن شعيب يرضاه     ،  روى عن الليث مناكير   : وقال ابن يونس  
وعنده المناكير الكثيرة عن أقواٍم مـشاهير       ،  يروي عن األثبات ما ال يشبه حديث الثقات       ،  الحديث جداً 

: وخلص ابن حجر إلى أنه     ،)١١(ذاهب الحديث : وقال الحاكم أبو أحمد    ،)١٠(وكان في نفسه صدوقاً    ،أئمة
  .)١٢(وكانت فيه غفلة، ثبت في كتابه، صدوق كثير الغلط

األحاديث التي أخرجهـا  : وقد ذكر أبو حاتم واقعةً تبين سبب اإلنكار على عبد اهللا بن صالح فقال           
وكان أبو صـالح    ،  نرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجبح       ،   عليه أبو صالح في آخر عمره التي أنكروا      

ولـم يكـن    ،  ويضعه في كتب الناس   ،  وكان خالد بن نجيح يفتعل الحديث     ،  وكان سليم الناحية  ،  يصحبه
وفي الجملة ما هو بدون نعـيم بـن         : قال الذهبي  ،)١٣(كان رجال صالحاً  ،  وزن أبي صالح وزن الكذب    

                                                 

  .٣/٢٤٢ال العلل ومعرفة الرج) ١(
  .٥/٦األنساب للسمعاني : انظر) ٢(
  .٤/٢٠٧الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
  .٩/٤٨٠تاريخ بغداد ) ٤(
  .٦٣الضعفاء والمتروكين للنسائي، صفحة ) ٥(
  .٥/٦األنساب للسمعاني ) ٦(
  .٩/٤٨٠تاريخ بغداد ) ٧(
  .١/٥٦٢الكاشف ) ٨(
  .٤/٣٤١تهذيب التهذيب ) ٩(
  .٢/٤٠المجروحين ) ١٠(
  .٤/٣٤١تهذيب التهذيب ) ١١(
  .١/٢٩٤تقريب التهذيب ) ١٢(
  .٥/٨٧الجرح والتعديل ) ١٣(



 ٢٤٣

ولكل منهم منـاكير    ،  وحديثهم في الصحيحين  ،  وال سويد بن سعيد   ،  سوال إسماعيل بن أبي أوي    ،  حماد
  .)١(وبعضها غريب محتمل، وبعضها منكر واٍه، تغتفر في كثرة ما روى

وأوثق ما يكـون فـي      ،  والمتأخرة منكرة ،  ورواياته القديمة متماسكة  ،   هو صدوق في نفسه    :قلت
  .وحديثه في الجملة ال بأس به، الليث ابن سعد
  :التخريج

أربعتهم من طريق زيادة بن محمد       ،)٥(وابن الجوزي  ،)٤(والطبراني ،)٣(والعقيلي ،)٢(خرجه الطبري أ
 يفـتح "واألخـرى   ،  "ينظـر "بدل  " يفتح"في أحدهما   : من طريقين ،  وعند الطبري ،  األنصاري به نحوه  

ويهبط في  ،  ...،  وفيه ينظر في الساعة الثانية    ،  وعند الطبراني الفقرة األولى من حديث طويل      ،  "الذكر
  .الثالثة

إال أن ، والحديث في نزول اهللا عز وجل إلى السماء الدنيا ثابت فيه أحاديث صـحاح      : قال العقيلي 
وقـال ابـن    ،  وال يتابعه عليها مـنهم أحـد      ،  زيادة هذا جاءت في حديثه هذا بألفاظ لم يأِت بها الناس          

  .هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد لم يتابعه عليه أحد: الجوزي
  :الحكم

  .ومدار الحديث عليه، لنكارة زيادة بن محمد األنصاري؛ هذا إسناد ضعيف منكر

                                                 

  .٤/١٢٢ميزان االعتدال ) ١(
  .٧/٣٩٨جامع البيان في تأويل القرآن ) ٢(
  .٢/٩٣ضعفاء العقيلي ) ٣(
  .٨٦٣٥: ، برقم٨/٢٧٩معجم الطبراني األوسط ) ٤(
  .٢١: ، برقم١/٣٩العلل المتناهية البن الجوزي ) ٥(



 ٢٤٤
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 يعقُوب بن محمد َأنْبَأنَا، الْحاِرثُ أحمد بن محمد َأنْبَأنَا، تَوبةَ َأِبي بِن اللَِّه عبِد بن محمد َأخْبرنَا )٦٠
اِئيَأنَا،  الِْكسَأنْب دباللَِّه ع نوٍد بمحثَنَا،  م اِهيمرِإب نِد ببثَنَا،  الْخَالُل ِهاللَّ ع دباللَِّه ع  ـنكِ  بـاربالْم  ، ـنع 
 رسـولِ  عن،  عاِمٍر بِن عقْبةَ عن،  ِريالْحج دخَيٍن عن،  ِزياٍد بن الرحمِن عبد َأخْبرِني،  ٍدسع بِن ِرشِْدين

، اُألمـي  النَِّبـي  ذَِلكُـم : السالم علَيِه ِعيسى يقُوُل: " قَاَل ثُم،  الْحِديثَ ذَكَر،  الشَّفَاعِة حِديِث ِفي � اللَِّه
، وجلَّ عز ربي آِتي حتَّى،  َأحد شَمها ِريٍح َأطْيب مجِلِسي ِمن فَيثُور،  َأقُوم َأن ِلي اللَّه فَيْأذَن،  فَيْأتُوِني
 مـن  الْمْؤِمنُـون  وجد قَد: الْكُفَّار يقُوُل ثُم،  قَدِمي ظفر ِإلَى ِسيرْأ شَعِر ِمن نُورا ِلي ويجعُل،  فَيشَفِّعِني
شْفَعي ملَه  ،نفَم شْفَع؟  لَنَا يقُولُونا: فَيم وه رغَي ِليسِإب  ،ولَّنَا الَِّذي هَأض  ،ْأتُونَهفَي قُولُونفَي  لَـه : قَـد 
دجو ْؤِمِنينالْم نم يشْفَع ملَه  ،َأنْتَ فَقُم لَنَا فَاشْفَع  ،لَلْتَنَا َأنْتَ فَِإنَّكَأض  ،قُومفَي ثُورفَي ِلِسِه ِمنجم  َأنْـتَن 
�Z�;$ ���� #l6 $;� �/��: ذَِلك ِعنْد ويقُوُل، جهنَّم تَعظُم ثُم، َأحد شَمها ِريٍح �� � , �� � � �� �  .)١("اآليةُ ��

  :ل السندرجا
 سبق وهو   :عبد الرحمن بن زياد بن أنعم األفريقي      وكذلك   ،)٢( سبقوا :الرواة حتى ِرشِْدين بن سعد    

  .)٤( صحابي وقد سبق:وعقبة بن عامر،  ثقة:ودخين بن عامر الحجري ،)٣(ضعيف
  :التخريج

من طريق ابن    ،)٧(والطبراني ،)٦(ومن طريقه الطبري  ،  عن رشدين بن سعد    ،)٥(عبد اهللا بن المبارك   
ثالثـتهم عـن     ،)١٠(والـدارمي  ،)٩(وكذا البخاري ،  من طريق عبد اهللا بن يزيد      ،)٨(وابن عساكر ،  وهب

                                                 

)٤/٣٤٥) ١.  
، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لـم                   ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

أقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخـالل ال بـأس بـه،                        
  .وِرشِْدين بن سعد ضعيف

  .٣٩رقم الحديث : انظر) ٣(
  .٥١الحديث رقم : انظر) ٤(
  .١٠٢: ، برقم٦٤مسند عبد اهللا بن المبارك، صفحة ) ٥(
  .٧/٤٣٣جامع البيان في تأويل القرآن ) ٦(
  .٨٨٧: ، برقم١٧/٣٢٠المعجم الكبير للطبراني ) ٧(
  .٧/٤٥٣تاريخ دمشق ) ٨(
  .١١٧خلق أفعال العباد للبخاري، صفحة ) ٩(
  .٢٨٠٤: م، برق٢/٤٢١سنن الدارمي ) ١٠(



 ٢٤٥

  .عبدالرحمن بن زياد األفريقي به نحوه
، "ثم يوردهم : "وعند الطبراني ،  "تعظم"بدل  " يعظم لجهنم "و،  "ذلكم"بدل  " أدلكم: "وقال ابن المبارك  

أمـا البخـاري    ،   األخيرين ذكرا أول حديث الشفاعة ثم شرعا بحديثنا        وعند" ثم يؤمهم : "وعند الدارمي 
  ".ثم يقول الكفار قد وجد المؤمنون من يشفع لهم"، فاقتصر على الفقرة الثانية

  :الحكم
وهـو  ،  ألن مدار الطرق على عبد الرحمن بن أنعم اإلفريقي        ؛  وكذلك الحديث ؛  هذا إسناد ضعيف  

  .ضعيف



 ٢٤٦
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 الْعباِس َأبو ثَنَا،  الْخَالَل مدأح بن الْعِزيِز عبد خبرناَأ،  الْخَِطيب محمٍد بن الْوهاِب عبد َأخْبرنَا )٦١

مَأنَا،  اَألص ِبيعنَاَأ،  الر َأنَا،  الشَّاِفِعي نال م مِديِثِه َأتْهثَنَا،  ِبح الءالْع ناِشٍد بر  ،نـةَ  عـنِ ،  ِعكِْرمـنِ  عاب 
 تَجعلْهـا  وال،  رحمةً اجعلْها اللَّهم: " وقَاَل،  ركْبتَيِه علَى � النَِّبي جثَا ِإال قَطُّ ِريح هبِت ما: قَاَل،  عباٍس
�� ;: ��9 �4 � � :تاب اهللا قال ابن عباس في ك    ،  " ِريحا تَجعلْها وال،  ِرياحا اجعلْها اللَّهم،  عذَابا: *4> � =l- � � � � �� �� �� � � �
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  :رجال السند
 :والبـاقي ،  لم أقف على ترجمٍة لهما    : وعبد العزيز ،  عبد الوهاب :)٢( سبقوا :الرواة حتى الشافعي  

  . ثقة:يأبو عبد اهللا المدن، ي الهاشمي القرشوعكرمة،  مجهول:وشيخ الشافعي، ثقات
  .)٣(قاله الحسيني، ال تقوم بإسناده حجة: قال ابن حجر: اشدالعالء بن ر
  :التخريج

وابـن   ،)٧(والخطيب ،)٦(والطبراني) ٥(وأخرجه أبو يعلى  ،  عمن ال يتهم به مثله     ،)٤(أخرجه الشافعي 
قـول  : ولم يذكروا ،  عن عكرمة به نحوه   ،  )حنش (جميعهم من طريق حسين بن قيس الرحبي       ،)٨(عدي

وبـاقي  ،  متروك: أبو علي الواسطي  ،  حنش،   وفيه حسين بن قيس الرحبي     :)٩(ميقال الهيث ،  ابن عباس 
  .)١٠(وضعفه األلباني جداً، رجاله رجال الصحيح

  :الحكم
ألن ؛  و الحديث ضعيف جـداً    ،  وجهالة شيخ الشافعي  ،  لضعف العالء بن راشد   ؛  هذا إسناد ضعيف  

  .مداره على حسين بن قيس وهو متروك

                                                 

)٤/٣٧٦) ١.  
  .١حديث رقم : انظر) ٢(
  .٣٢٣تعجيل المنفعة، صفحة ) ٣(
  .٣٦١: ، برقم٨١مسند الشافعي، صفحة ) ٤(
  .٢٤٥٦: ، برقم٣٤١/ ٤مسند أبي يعلي ) ٥(
  .١١٥٣٣، برقم ١١/٢١٣معجم الطبراني الكبير ) ٦(
  .٧/٩٩تاريخ بغداد ) ٧(
  .٢/٣٥٣الكامل في الضعفاء ) ٨(
  .١٧١٢٦: ، برقم١٠/١٩٥ائد مجمع الزو) ٩(
  .١/٣٤٣مشكاة المصابيح ) ١٠(
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 أحمـد  بـن  الْحسن محمٍد َأبو ثَنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  ِإبراِهيم بن أحمد سِعيٍد َأبو خْبرنَاأ )٦٢
خْلَِديو َأنَا،  الْمكٍْر َأبب دمحم نب وندمِن حخَاِلٍد ب  ،دبعاللَِّه و نِد بمحِن مِلٍم بسَأنَا: قَاال،  مِهـاللُ  َأنْب  ـنب 

 عـن ،  اللَِّه عبِد بِن شَداِد عن،  كَِثيٍر  َأِبي بِن يحيى عن،  عتْبةَ بِن َأيوب عن،  محمٍد بن حجاج ثَنَا،  الْعالِء
 مكَـان  الطِّـوالَ  السبع َأعطَاِني تَعالَى اللَّه ِإن: " قَاَل� اللَِّه رسوَل َأن،  ثَوبان عن،  الرحِبي َأسماء َأِبي

  .)١("ِبالْمفَصِل ربي وفَضلَِني، الْمثَاِني الزبوِر مكَان وَأعطَاِني، اِإلنِْجيَل مكَان الْمِئين وَأعطَاِني، التَّوراِة
  :السندرجال 

 ثقة عيـب    :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي     
ويحيى بـن أبـي كثيـر        ،)٣(أبو محمد المخلدي  وكذلك   ،)٢(وقد سبقا ،  عليه روايته األحاديث الضعيفة   

وأيوب بن عتبة   ،  اتثق :وأبو أسماء عمرو بن مرثد الرحبي      ،)٥(وشداد بن عبد اهللا القرشي     ،)٤(الطائي
 :وثوبان رضـي اهللا عنـه     ،  صحيحة كثير يأب بن يحيى عن كتبه ضعيف، لكن    اليمامي، أبو يحيى  

  .)٦(صحابي
أبو بكر بن   ،  محمد بن حمدون بن خالد بن يزيد بن زياد        : هو،  أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد      

  .)٧()٣٢٠ (أبي حاتم النيسأبوري الِبيلي

  .)٩(ونسب هذا القول الذهبي إلى الحاكم ،)٨( األثباتمن أعيان المحدثين الثقات

                                                 

)٤/٣٩١) ١.  
  .١٤الحديث رقم : انظر) ٢(
  .٢٤الحديث رقم : انظر) ٣(
  ).٥٧طبقات المدلسين، صفحة (كثير اإلرسال، لم يصح له سماع من صحابي، جعله ابن حجر في المرتبة الثانية ) ٤(
لم يسمع منهما، وقد    : هريرة، وعوف بن مالك، وقال صالح جزرة      روى عن أبي    ) ١/٢٤١تقريب التهذيب   (يرسل  ) ٥(

تحفـة  . (إن حديثه عن عائـشة مرسـل، وال أراه أدركهـا          : قال البيهقي : سمع أنساً وأبا أسامة وغيرهما، قال العراقي      
  ).١٤٥التحصيل 

 إنه يقال مشهور صحابي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مولى،  الهاشمى القرشى جحدر ابن يقال و بجدد بن ثوبان) ٦(
 إلى فخدمه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أعتقه ثم اشتراه السراه من وقيل،  حمير سعد بن حكم من حكمي،  العرب من
  .١/٤١٣، اإلصابةوخمسين أربع سنة بها ومات حمص ثم الرملة إلى تحول ثم مات أن
 موضع أو،  أعلم واهللا،  الري قرى من أنها وظني،  يلالِب إلى النسبة  هذه :، قال السمعاني  ١/٤٣٦األنساب للسمعاني   ) ٧(

  .بها
  .٥٢/٣٦٦، وتاريخ دمشق ١/٤٣٦المصدر نفسه ) ٨(
  .٣/٨٠٧تذكرة الحفاظ ) ٩(
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 أبو بكـر  ) ٢(األَِسفَرايني) ١(عبد اهللا بن محمد بن مسلم الجوربكي      : هو،  عبد اهللا بن محمد بن مسلم     
)٣١٨ - ٢٣٩.(  

 وقـال  ،)٥(صـدوق :  كان من المجودين األثبات وقال الدار قطني       :)٤(والسيوطي ،)٣(قال السمعاني 
  .)٦(الحافظ الحجة المجود: الذهبي

أبو عمـرو   ،  موالهم،  هالل بن العالء بن هالل بن عمرو بن هالل الباهلي         : هو،  هالل بن العالء  
  .)٢٨٠ - ١٨٤ (الرقي

وقـال   ،)٩(وابـن حجـر    ،)٨(الحافظ محدث الجزيرة  : وقال،  وكذا الذهبي  ،)٧(صدوق: قال أبو حاتم  
 ،)١١(أو مـن أبيـه    ،  ال أدري الريب منه   ،  منكرة عن أبيه  ال بأس به روى أحاديث      ) ١٠(صالح: النسائي

  .)١٣(واللغة بالرقة، كان من أهل العلم: وقال ياقوت الحموي) ١٢(وذكره ابن حبان في الثقات
  .الظاهر أن الريب من أبيه، بأس به  ال:قلت

 الدأبو محمد مولى سليمان بن مج     ،  األعور) ١٤(حجاج بن محمد اِلمصيصي   : هو،  حجاج بن محمد  
)٢٠٦.(  

لمـا  : أخبرني صديق لي قال   : قال إبراهيم بن إسحاق الحربي     ،)١٥(لكنه اختلط في آخر عمره    ،  ثقه
فقال البنـه  ، فرأيت يحيى بن معين عنده فرآه يحيى خلط، قدم حجاج األعور آخر قدمة إلى بغداد خلط   

قال حـدثنا شـعبة عـن       ف،  فأعطوه كتاب شعبة  ،  قال فلما كان بالعشي دخل الناس     : ال تدخل عليه أحداً   
يا أبا زكريا علـي بـن   : فقال له رجل ،  عن عبد اهللا  ،  عن خيثمة ،  عن عيسى بن مريم   ،  عمرو بن مرة  

                                                 

  .٢/١١٣، األنساب للسمعانيإسفراين قرى من قرية وهي :بكورج إلى النسبة هذه) ١(
  .١/١٤٣، األنساب للسمعاني جرجان من الطريق منتصب ىعل نيسابور بنواحي بليدة وهي، إسفرايين إلى النسبة هذه) ٢(
  .٢/١١٣األنساب للسمعاني) ٣(
  .٣٣٣طبقات الحفاظ للسيوطي، صفحة ) ٤(
  .١٠٧سؤاالت حمزة، صفحة ) ٥(
  .٣/٧٩٢تذكرة الحفاظ ) ٦(
  .١٧/٢٥٩الوافي بالوفيات ) ٧(
  .٢/٦١٢تذكرة الحفاظ ) ٨(
  .٢/٦٤٠تقريب التهذيب ) ٩(
  .٣/٣٤٧ تهذيب الكمال) ١٠(
  .٧٠مشيخة النسائي، صفحة ) ١١(
)٩/٤٨) ١٢.  
  .٢/٤٩٥معجم البلدان ) ١٣(
  .٥/٣١٥، األنسابيصةصالِم لها الشام، يقال بحر ساحل على كبيرة بلدة إلى النسبة هذه) ١٤(
ـ   ٢/١٨٣، وتهـذيب التهـذيب    ١/٣٤٥، وتذكرة الحفاظ    ٥/٤٥٤، وتهذيب الكمال    ٧/٣٣٣الطبقات الكبرى   : انظر) ١٥( ب ، و تقري

  ).١/١٠٧التهذيب 
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عن شعبة  ،  وهذا حدث ،  عبتم عليه ،  عن عبد اهللا  ،  عن األسود ،  عن إبراهيم ،  عاصم حدث عن بن سوقة    
 ،)١(قد قلت لك  ،  فقال البنه : قال،  !فلم تعيبوا عليه  ،  عن خيثمة ،  عن عيسى بن مريم   ،  عن عمرو بن مرة   

 فكان،  جريج البن الجامع كتاب منه يسمع وهو،  محمد بن حجاج عند داود بن سنيد رأيت: أحمد قالو
، سليم بن صفوان عن وأخبرت،  الزهري عن وأخبرت،  يحيى عن أخبرت جريج بنا الجامع كتاب في
 بـن  يحيـى  عن،  جريج وبن،  يالزهر عن،  جريج بن: محمد أبا يا قل: لحجاج يقول سنيد فجعل: قال

 يـصنع  رآه فيمـا  أبي يحمده ولم، قال، هكذا، له يقول وكان، سليم بن صفوان عن،  جريج وبن،  سعيد
، موضوعة أحاديث جريج بن يرسلها كان التي األحاديث هذه وبعض: أبي قال،  ذلك على وذمه بحجاج

 الخـالل  بكـر  أبو وقال،  فالن نع وحدثت أخبرت قوله يعني،  أخذها أين من يبالي ال جريج بنا كان
 مـع  الفعـل  هـذا  نحو سنيد عن يحكي اهللا عبد أبا سمع نهأ األثرم حدثنا :قال علي بن محمد أخبرني

 حجاجـاً  نأ فنـرى : الخالل بكر أبو قال،  سنيد على ينكر بكالم ذلك في اهللا عبد أبو تكلم: قال،  حجاج
، عمـره  آخـر  في تغير حجاجاً نأ،  أبيه عن كىح أحمد بن اهللا عبد نأل؛  تغيره وقت في هذا منه كان

  .)٢(األحاديث هذه من سنيد روى ما الإ، صالحة صحاح حجاج عن الناس أحاديث نأ ونرى
  .مع متابعة ما روى عن شعبة، وهو كما قال
  :التخريج

  .تفرد به البغوي
  :ويشهد له

من حديث واثلة بن األسقع     ،  وغيرهم ،)٦(والبيهقي ،)٥(والطبراني ،)٤(والطيالسي ،)٣(ما أخرجه أحمد  
، وأعطيت مكان الزبور المئين، أعطيت مكان التوراة السبع الطوال   " بلفظ   �عن النبي   ،  رضي اهللا عنه  

وأعطيت مكان الزبـور  "إال أن الطبراني لم يذكر   ،  "وفضلت بالمفصل ،  وأعطيت مكان اإلنجيل المثاني   
  .)٧(وحسنه األلباني" المئين

والحديث ،  وهو شاذ بهذا السياق   ،  و سعيد الشريحي لم أقف على ترجمٍة له       هذا إسناد فيه أب    :الحكم
  .والبيهقي، والطيالسي، بلفظ أحمد، حسن بشواهده

                                                 

  .٤/٤٥٦تهذيب الكمال ) ١(
  .١٦٣، ٦٢/ ١٢تهذيب الكمال ) ٢(
  .١٧٠٢٣: ، برقم٤/١٠٧مسند أحمد ) ٣(
  .١٠١٢: ، برقم١٣٦مسند أبي داود الطيالسي، صفحة ) ٤(
  .٤/٦٣مسند الشاميين ) ٥(
  .٢٤١٥: ، برقم٢/٤٦٥شعب اإليمان له ) ٦(
  .١٤٨٠: ، برقم٣/٤٦٩السلسلة الصحيحة ) ٧(
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 بِن محمِد بن أحمد جعفٍَر َأبو َأنَا،  النُّعيِمي اللَِّه عبِد بن أحمد َأنَا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٦٣

 بن اللَِّه عبد سِمعتُ: قَاَل،  َأوٍس بن جهم َأنَا،  الْمبارِك بن اللَِّه عبد َأنْبَأنَا،  نَصٍر بن ِعيسى ثَنَا ،)١(العنِْزي
، وحِديثَك مجالَستَك َألشْتَِهي ِإنِّي: مريم َأِبي البِن فَقَاَل،  موِكِبه ِفي رستُم بن اللَِّه عبد ِبِه ومر،  ممري َأِبي
 ال فَِإنَّـك ،  ِبِنعمِتِه فَاِجرا تُغِْبطَن ال: " � رسوُل قَاَل: يقُوُل هريرةَ َأبا سِمعتُ،  مريم ابن قَاَل مضى فَلَما
  .)٢("يموتُ ال قَاِتال اللَِّه ِعنْد لَه ِإن موِتِه بعد الٍق هو ما تَدِري

  :رجال السند
وعبد اهللا   ،)٤(أبو جعفر أحمد بن محمد بن العنزي      وكذلك   ،)٣(وهو ثقة ،   سبق :حد المليحي عبد الوا 
  . لم أعرفه:عيسى بن نصرو ،)٥(بن المبارك

أحمد بن عبد اهللا بن نعـيم بـن الخليـل أبـو حامـد النُّعيمـي       : هو، أحمد بن عبد اهللا النُّعيمي  
  .)٧()٣٨٦() ٦(السرخسي

وقـال   ،)٨(وكان يحدث من حفظـه    ،  اظ المجودين والفقهاء المبرزين   كان من الحف  : قال السمعاني 
  .)٩(المسند: الذهبي

  . هو ثقة:قلت
  .)١٠(جهم بن أوس المديني: هو، جهم بن أوس

  .)١٢(ولم يذكر فيه أبو حاتم الرازي جرحاً وال تعديالً ،)١١(ذكره ابن حبان في الثقات

                                                 

: ، بـرقم  ١/٢٤١٢، وتاريخ اإلسالم للذهبي     ٢/٢١٨تاريخ دمشق   : المقبري، وما أثبته الصواب، انظر    : في األصل ) ١(
٤٠.  

)٤/٣٩٢) ٢.  
  .٤حديث رقم : انظر) ٣(
  .٨حديث رقم : انظر) ٤(
  .٩حديث رقم : انظر) ٥(
  .٧/٢٩٠اإلكمال البن ماكوال ) ٦(
  .٧/٧٥الوافي في الوفيات ) ٧(
  .٥/٥١١سمعاني األنساب لل) ٨(
  .١٦/٥٦١سير أعالم النبالء ) ٩(
  .٢/٥٢٢الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٦/١٥١الثقات ) ١١(
  .٢/٥٢٢المصدر نفسه ) ١٢(
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أبـو   (لحجازي المدني مـولى بنـي سـاعدة       عبد اهللا بن أبي مريم ا     : هو،  عبد اهللا بن أبي مريم    
  .)١()خليفة

: وقـال ابـن المـديني      ،)٤(مقبول: وقال ابن حجر   ،)٣(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٢(وثقه العجلي 
  . وبذلك ترتفع الجهالة:قلت ،)٦(وذكر المزي أربعة رواة رووا عنه ،)٥(مجهول

  .صدوق حسن الحديث: قال بشار وشعيب
  :التخريج

 ،)٨(ومن طريقه أخرجـه البخـاري     ،  به نحوه ،  عن جهم بن أوس    ،)٧(هللا بن المبارك  أخرجه عبد ا  

 بـن  بـه  تفـرد  موسى بن جهم إال مريم أبي بن اهللا عبد عن الحديث هذا يرو  لم :وقال) ٩(والطبراني
وضـعفه   ،)١١(ثقـات  ورجالـه  األوسط في الطبراني  رواه :قال الهيثمي . بنحوه ،)١٠(والبيهقي،  المبارك
  .)١٢(األلباني

  :ويشهد له
 بنعمة فاجرا تغبطن ال" :قال � النبي عن  رضي اهللا عنها   عائشةمن حديث   ) ١٣(ما أخرجه العقيلي  

وقـال  ،  سعيراً يصالها وجهنم،  يموت ال قاتالً اهللا عند له فان،  المسلمين دماء يسفك،  الذراعين رحب
 من أصلح بإسناد يروى هذاو،  مجهول عليه يتابع وال مليكة أبى بن عن القرشي داود بن  سليمان :قبله
  .اهذ

 تـسبوا  ال :قال،  الحديث يرفع  رضي اهللا عنه   مسعود بن اهللا عبدمن حديث   ) ١٤(وما أخرجه أيضاً  

                                                 

  .٥/٤٠الثقات البن حبان ) ١(
  .٢/٥٨معرفة الثقات ) ٢(
  .٥/٤٠الثقات ) ٣(
  .١/٣١٣تقريب التهذيب ) ٤(
  .٤/٤٨٦تهذيب التهذيب ) ٥(
  .١٦/١١٧تهذيب الكمال: انظر) ٦(
  .٢٦٩: ، برقم١٦٥المسند البن المبارك، صفحة ) ٧(
  .٢/٢٣٢التاريخ الكبير) ٨(
  .٤٠٦٨: ، برقم٤/٢٣٤معجم األوسط للطبراني ) ٩(
  .٤٥٤٢: ، برقم٤/١٢٩شعب اإليمان ) ١٠(
  .١٠/٦٤٣مجمع الزوائد ) ١١(
  .٦٢٤٨: ضعيف الجامع الصغير، برقم) ١٢(
  .٢/١٢٦ضعفاء العقيلي ) ١٣(
  .٤/٢٨٩المصدر نفسه ) ١٤(



 ٢٥٢

 رحـب  يعجبنـك  وال،  نواالً آخرها فأذق،  نكاالً أولها أذقت اللهم،  علماً األرض يمأل عالمها فإن قريشاً
 فـإن ،  حرام من ماال كسب امرؤ يعجبنك وال،  يموت ال قاتال وجل عز اهللا عند له فإن بالدم الذراعين

 بن النضرفيه  . النار إلى زاده كان مات وإن،  فيه له يبارك لم أمسكه وإن،  منه يتقبل لم قاتالً منه أنفق
  .يقاربه طريق من إال عليه يتابع ال :قال العقيلي، الكندي حميد

  .عن ابن مسعود ،)٣(بو نعيموأ ،)٢(والطبراني ،)١(وبنحوه أخرجه أبو داود الطيالسي
  ".يموت ال قاتال اهللا عند له فان بالدم الذراعين رحب يعجبك ال: "ـويشهد ل

 وال : "...البنـه  لقمـان  قال :قال،  عمير بن عبيد عن،  مليكة أبي ابن عن ،)٤(ما أخرجه أبو نعيم   
  ".يموت ال قاتال وجل عز اهللا عند له فان المؤمنين دماء يسفك الذراعين رحب أمرأ تغبطن

 لـه  نإف بالدم الذراعين رحب يعجبك ال: "مختصراُ بلفظ ) ٥(و كذا أخرجه مختصراً ابن أبي شيبة      
  ".يموت ال قاتالً اهللا عند

  :الحكم
  .والحديث حسن لغيره، في هذا اإلسناد عيسى بن نصر لم أعرفه

  :الغريب
  .)٦(رالنا: مريم أبي ابن قال :يموت ال قاتالً

                                                 

  .٣١٠: ، برقم٤٠مسند الطيالسي، صفحة ) ١(
  .١٠١١١: ، برقم١٠/٣٠٧معجم الطبراني الكبير ) ٢(
  .٦/٢٩٥حلية األولياء ) ٣(
  .٩/٥٥حلية األولياء ) ٤(
  .٣٤٢٩٢: ، برقم٧/٧٣مصنف ابن أبي شيبة ) ٥(
  .٤/٣٩٢تفسير البغوي ) ٦(



 ٢٥٣
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ـ   اهللاِ دبعا  نَربخَْأ،  يِحاِل الص مياِهرب إِ ن ب دمحما  نَربخَْأ،  يِساِر الفَ يِل ع ن ب رهطَالما  نَربخَْأ )٦٤ ب ن 

محِدم ِن ب ج أَ ٍرفَع و الشَّ بِخي ِظاِف الح  ،حُأا  نَثَدمةُي ب ن م حٍدم الص افُوالب ِرصي ،حا نَثَدمـ ح مـ د ب ني ـ ح ى ي
ـ ،  ٍمِلس م ِن ب يَلِبحرشُ نع،  اٍشي ع ن ب ُلياِعمسِإا  نَثَدح: ابالقَ،  ةَجاِر خَ ن ب مثَيالهو،  يِبَأا  نَثَدح،  يِدزاَأل عن 

 نوكَُأ و اَل الم عمج أَ ني أَ لَ إِ يِحوا أُ مو: "�  اهللاِ ُلوس ر اَلقَ: اَل قَ ٍريفَ نُ ِن ب ِريبج نع،  يالِنو الخَ ٍمِلسي م ِبَأ
ـ اعو،  نيِداِج الس ن مِ نكُ و كب ر ِدمح بِ حب س ن أَ يلَ إِ يِحو أُ نِكلَو،  نيِراِج التَّ نِم بد ـ  ر بك ـ  ح ـ ِتْأى ي تَّ يك 
ِقاليين."  

  :رجال السند
ضعيف عـن  ، ميين الثقاتثقة عن الشا وهو إسماعيل بن عيـاش وكذلك   ،)١( سبقوا :الثالث األول 

لم أقف  :وأبو محمد يحيى األزدي الذهلي، وأمية بن محمد الصواف البصري ،)٢(العراقيين والحجازيين
  .)٣( مخضرم:وجبير بن نفير،  ثقتان:وأبو مسلم الخوالني اليماني، ومحمد بن يحيى الذهلي، عليهما

 أبو أحمد ويقال أبو يحيى المـروزي      الهيثم بن خارجة الخراساني الحافظ      : هو،  الهيثم بن خارجة  
)٢٢٧.(  

الحـافظ  : وزاد،  والـذهبي  ،)٥(روى عـن مالـك    ،  متفق عليه : وقال،  والخليلي ،)٤(وثقه ابن معين  
ابـن   - قال أبو عبد الرحمن    ،)٨(كان يسمى شعبة الصغير   : وقال،  وابن حبان  ،)٧(وابن قانع  ،)٦(المحدث

، ...حدث عنه وهو حي فحـدثنا عـن       ،  ان عنده ثقة   كان أبي إذا رضي عن إنسان وك       :- اإلمام أحمد 
وقد حدثنا ،  بأسا وكان يرضاهمهؤالء الشيوخوكان ال يرى بالكتاب عن  ،)٩(الهيثم بن خارجة وهو حي   

  .)١١(فقد كتب عنه، اكتب: وقال ،)١٠( خارجة بنعن بعضهم منهم الهيثم
                                                 

روف كثير السماع، رحل في طلب الحديث وكتـب الكثيـر،           ، المطهر بن علي الفارسي رجل مع      ٧الحديث رقم   : انظر) ١(
  .ومحمد بن إبراهيم الصالحي من الشيوخ المسندين، وأبو الشيخ عبد اهللا بن محمد بن جعفر حافظ ثقة

  .٤الحديث رقم : انظر) ٢(
 بـن   جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي الحمصي، ثقة جليل، مخضرم، وألبيه صحبة، وفد فـي عهـد عمـر                    ) ٣(

  ).١/٨٧تقريب التهذيب (الخطاب رضي اهللا عنه، 
  .١٤/٥٨تاريخ بغداد ) ٤(
  .٢٤٥االرشاد، صفحة ) ٥(
  .٢/٤٦٩تذكرة الحفاظ ) ٦(
  .٩/١٠٥تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٩/٢٣٦الثقات ) ٨(
  .١/٢٣٨العلل ومعرفة الرجال : انظر) ٩(
  .٢/١٠٣المصدر نفسه : انظر) ١٠(
  .٢/٧٨١تاريخ بغداد ) ١١(



 ٢٥٤

لـيس بـه    : قال النـسائي  و ،)٣(وروى عن مالك   ،)٢(وأبو زرعة  ،)١( وقد روى عنه البخاري    :قلت
  .)٦(وكذا ابن حجر ،)٥(صدوق: وقال أبو حاتم ،)٤(بأس

   هو ثقة:قلت
  .الشامي) ٧(شُرحبيل بن مسلم بن حامد الخَوالني: هو، شرحبيل بن مسلم

ما روى إسماعيل بن عياش     : وقال،  وأحمد ،)٩(من رواية الكوسج  ،  ومرة ضعفه  ،)٨(وثقه ابن معين  
حسن : وزاد،  وإسماعيل بن عياش   ،)١٢(والعجلي ،)١١(وكان يرضاه  ،)١٠(سلمعن أوثق من شرحبيل بن م     

وقـال   ،)١٦(صدوق فيه لين  : وقال ابن حجر   ،)١٥(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١٤(وابن نمير  ،)١٣(الحديث
  .)١٧(وجبير بن نفير، وعن أبي أمامة، أرسل عن الصحابة: الذهبي

  .مع مالحظة إرساله،  حسن الحديث:قلت
  :التخريج

وصـرح  ،  عن أبي مسلم الخوالني به نحوه     ،  من طريق عطاء بن أبي رباح      ،)١٨(خرجه أبو نعيم  أ
  .فيه أبو مسلم بسماعه من جبير بن نفير

                                                 

  .٢/٧٨١ل صحيح البخاري رجا) ١(
  .٩/٨٦الجرح والتعديل ) ٢(
  .١/٢٤٥اإلرشاد ) ٣(
  .١٤/٨٥تاريخ بغداد ) ٤(
  .٩/٨٦الجرح والتعديل ) ٥(
  .٢/٦٤٢تقريب التهذيب ) ٦(
  .٢/٤١٩، األنسابالشام أكثرهما نزل قبيلتان وخوالن خوالن، وعبس إلى النسبة هذه) ٧(
  .٣/٩العلل ومعرفة الرجال : وانظر ٤/٤٢٨تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ٨(
  .٤/٣٤٠الجرح والتعديل ) ٩(
  .٢٦٢سؤاالت أبي داود، صفحة ) ١٠(
  .٢/٢٢٩سؤاالت اآلجري : انظر) ١١(
  .١/٤٥١معرفة الثقات ) ١٢(
  .٢/٤٥٦المعرفة والتاريخ ) ١٣(
  .٣/٦١٥تهذيب التهذيب ) ١٤(
  .٤/٣٦٣الثقات ) ١٥(
  .١/٢٤٢تقريب التهذيب ) ١٦(
  .١/٤٨٣الكاشف ) ١٧(
  .٢/١٣١حلية األولياء ) ١٨(



 ٢٥٥

  :ويشهد له
  .من حديث عبد اهللا بن مسعود بنحوه ،)٢(وابن عدي ،)١(ما أخرجه حمزة بن يوسف السهمي

  . كلها غير محفوظةوهي: منها هذا الحديث، قال ابن عدي بعد أن ذكر أحاديث
  :الحكم

لـم أقـف    ،  وأبو محمد يحيى األزدي الـذهلي     ،  في هذا اإلسناد أمية بن محمد الصواف البصري       
  .وهو مرسل، والحديث كما قال ابن عدي غيرمحفوظ، عليهما

                                                 

  .١/٣٤٢تاريخ جرجان ) ١(
  .٥/٢٥٧الكامل في الضعفاء ) ٢(



 ٢٥٦
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 بـن  اللَّـهِ  عبد َأنَا،  الطَّيسفُوِني الْحسِن َأبو َأنَا،  الِْخرِقي الْفَضِل بن محمد اللَِّه عبِد َأبو َأخْبرنَا )٦٥

رمع ِريهوأحمد ثَنَا،  الْج نب ِليع ِنيثَنَا،  الْكُشِْميه ِليع نب حاِعيُل ثَنَا،  ٍرجمِإس نفٍَر بعو ثَنَا،  جرمع نب 
 � اللَِّه رسوَل َأن،  � اَألشْعِري موسى َأِبي عن ،)١(المطلب بن حنطب  عن  ،  الْمطَلَِّب مولَى عمٍرو َأِبي
  .)٢("يفْنَى ما علَى يبقَى ما فَآِثروا، دنْياهِب َأضر آِخرتَه َأحب ومن، ِبآِخرِتِه َأضر دنْياه َأحب من: " قَاَل

  :رجال السند
وحديثه صالح ، عمرو بن أبي عمـرو وكذا  ،)٣(إسماعيل بن جعفرحتى ،  قد سبقوا  الرواة جميعهم 

٤(سوى ما أنكر عليه العلماء من أحاديث، منحطٌ عن الدرجة العليا من الصحيح، حسن(.  
  .لب بن عبداهللا بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر المخزوميالمط: هو، المطلب بن حنطب

من متقنـي   : وقال ،)٨(وابن حبان  ،)٧(والدارقطني ،)٦(ويعقوب بن سفيان الفسوي    ،)٥(وثقه أبو زرعة  
  .)١٠(من تابعي أهل المدينة ومحدثيهم: وعده ابن معين ،)٩(أهل المدينة

وعامـة  ،  وليس له لقى  ،  ألنه يرسل كثيراً  ؛  ثهوليس يحتج بحدي  ،  كان كثير الحديث  : قال ابن سعد  
وابن ،  وقد روى عن أبي موسى األشعري     ،  عامة أحاديثه مراسيل  : وقال أبو حاتم   ،)١١(أصحابه يدلسون 

وقال  ،)١٢(وممن حدث عنه عمرو بن أبي عمرو      ،  ولم يدرك عائشة  ،  وغيرهم مرسالً ،  وأم سلمة ،  عباس
، كثيـر التـدليس   ،  صدوق: خلص ابن حجر إلى أنه    و ،)١٣(نرجو أن يكون سمع من عائشة     : أبو زرعة 

                                                 

مصادر : ، والصواب ما أثبته، انظر    �عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن أبي موسى األشعري           : في األصل ) ١(
  .التخريج لهذا الحديث

)٥/٤١) ٢.  
بد اهللا بن عمر الجوهري لم أعثر لهما على ترجمة، وعلي بن            ، محمد بن الفضل الِخرِقي، وع     ٣حديث رقم   : انظر) ٣(

حجر، وإسماعيل بن جعفرثقتان، وأبو الحسن الطيسفوني فقيه، فاضل، محدث مكثر، وأحمد بن علي الكـشميهني كـان              
  .فقيها فاضال عارفا باللغة

  .١٦حديث رقم : انظر) ٤(
  .٨/٩٥٩الجرح والتعديل ) ٥(
  .٨/٢١١تهذيب التهذيب ) ٦(
  .٤٤سؤاالت البرقاني، صفحة ) ٧(
  .٥/٤٥٠الثقات البن حبان ) ٨(
  .١/٧٤المجروحين ) ٩(
  .٥٨/٣٥٨تاريخ دمشق ) ١٠(
  .١١٦الطبقات الكبرى القسم المتمم، صفحة ) ١١(
  .٨/٣٥٩الجرح والتعديل : انظر) ١٢(
  .٨/٣٥٩المصدر نفسه ) ١٣(



 ٢٥٧

  .)١(واإلرسال
  :التخريج

، من طرق عن عمـرو     ،)٦(والبيهقي ،)٥(والحاكم ،)٤(وابن حبان  ،)٣(وعبد بن حميد   ،)٢(أخرجه أحمد 
  .عن المطلب بن عبد اهللا بن حنطب به نحوه

، والبـزار ،  مـد رواه أح : وقال الهيثمـي  ،  ولم يخرجاه ،  صحيح على شرط الشيخين   : قال الحاكم 
  .المطلب لم يسمع من أبي موسى: ن حجربوقال الحافظ ا ،)٧(ورجالهم ثقات، والطبراني في الكبير

  .)٨(وصححه األلباني
  :ويشهد له

، موقوفا على عبـد اهللا بـن مـسعود بنحـوه          ) ١١(وابن أبي شيبة   ،)١٠(وهناد ،)٩(ما رواه الطبراني  
  .)١٤(وحسن إسناده األلباني، هريرة مرفوعاًعن أبي  ،)١٣(وابن أبي عاصم) ١٢(وصححه األلباني

  :الحكم
وقد ،  وهو كما أسلفنا لم يسمع أبا موسى األشعري       ،  في هذا اإلسناد المطلب بن عبداهللا بن حنطب       

  .والحديث حسن بشواهده، فيكون اإلسناد ضعيفاً، لكن تنضم لحنطب علة التدليس، يحسن مرسالً

                                                 

  .٢/٥٨٨تقريب التقريب ) ١(
  .١٩٧١٢: ، برقم٤/٤١٢مسند أحمد ) ٢(
  .١٦٨: ، برقم١٩٨مسند عبد بن حميد، صفحة ) ٣(
  .٧٠٠٩: ، برقم٢/٤٨٦صحيح ابن حبان ) ٤(
  .٧٨٥٣: ، برقم٤/٤٤٣، و٧٨٩٧: ، برقم٤/٣٥٤مستدرك الحاكم ) ٥(
  .٦٣٠٨: ، برقم٣/٣٧٠، والسنن الكبرى له أيضاً ١٠٣٣٧: ، برقم٧/٢٨٨شعب اإليمان للبيهقي ) ٦(
  .١٧٨٢٥: ، برقم١٠/٤٣٥مجمع الزوائد ) ٧(
  .٣٢٤٧: ، برقم٣/١٤٤صحيح الترغيب والترهيب ) ٨(
  .٨٧٥٧: ، برقم٩/١٥١معجم الطبراني الكبير ) ٩(
  .٢/٢٥٣الزهد لهناد) ١٠(
  .٣٤٥١٩: ، برقم٧/١٠٣مصنف ابن أبي شيبة) ١١(
  .٣٢٨٧: السلسلة الصحيحة، برقم) ١٢(
  .٧٨الزهد البن أي عاصم، صفحة) ١٣(
  .٣٢٨٧: السلسلة الصحيحة، برقم) ١٤(



 ٢٥٨
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، الْجوهِري أحمد بن عمر حفٍْص َأبو َأنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٦٦

 عبـدِ  بـن  سِعيد ثَنَا،  اَألزرقُ الْفَرِج بن محمد بكٍْر َأبو ثَنَا،  حفٍْص بِن عمر بن محمد بكٍْر َأبو جدي َأنَا
 الْمـْؤِمن ،  اللَّـهِ  رسـولَ  يا: قُلْتُ: قَاَل جراٍد بِن اللَِّه عبِد عن،  اَألشْدِق بن يعلَى ثَنَا،  جعفٍَر بِنا الْحِميِد
؟ يكِْذب الْمْؤِمن: قُلْتُ،   "ذَِلك يكُون قَد: " قَاَل؟  يسِرقُ الْمْؤِمن: قُلْتُ: قَاَل،   "ذَِلك يكُون قَد: " قَاَل؟  يزِني
�d=l ?�:  تعالىاللَّه قَاَل، ال: قَاَل � � ����� ]�?¦� #D�(E? W 	?@�� 3@V�� u �� � � �� ,� � �, � �� �� � � ��)١(.  

  :رجال السند
 ثقـة عيـب عليـه روايتـه         :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :أبو سعيد الشريحي  

وسعيد بـن عبـد     ،  وأبو بكر محمد بن عمر    ،  وأبو حفص الجوهري   ،)٢(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة 
  .عليهم لم أقف :الحميد

  .أبو بكر البغدادي األزرق، محمد بن الفرج بن محمود: هو، محمد بن الفرج األزرق
، ال بأس به  : قال الدارقطني : وقال البرقاني  ،)٤(له بدعة ثقيلة   ،)٣(المحدث المسند العالم  : قال الذهبي 

اً على كـالم    قال الخطيب معقب   ،)٧(ضعيف: ومرة ،)٦(يطعن عليه في اعتقاده    ،)٥(من أصحاب الكرابيسي  
ولم أسـمع أحـداً مـن      ،  ال أعلم فيها شيئا يستنكر    ،  وروايته مستقيمة ،  أما أحاديثه فصحاح  : الدارقطني

  . وهو كما قال:قلت ،)٨(سوى ما ذكرته عن البرقاني آنفاً، شيوخنا يذكره إال بجميل

                                                 

)٥/٤٥) ١. 
 .١٤حديث رقم : انظر) ٢(
 .١٣/٣٩٤سير أعالم النبالء ) ٣(
مقاالت (،  مخلوقة له وقراءتى،  مخلوق به ولفظى بمخلوق ليس القرآن: ، والبدعة هي قوله   ١٣/٣٩٤المصدر نفسه   ) ٤(

 دار،  ثـة الثال الطبعـة ،  ريتر هلموت: تحقيق،  األشعري إسماعيل بن علي،  ٦٠٢اإلسالميين واختالف المصلين، صفحة   
 مـن  منهم اآلية، فهذه  حركة عقيب العبد من الظاهرة لتالوةمن قال ا  : ، وقال ابن تيمية   )بيروت - العربي التراث إحياء

 ذلك عليهم فأنكر - وطائفة األصبهاني داود أبو وتلميذه الكرابيسي حسين بلغنا فيما ذلك قال من وأول -بالخلق،   يصفها
 القـرآن  أو مخلوقـة  بـالقرآن  ألفاظنا: يقولون الذين السلف عند اللفظية رهم، وهم وجمهو الوقت ذلك في السنة علماء

: قال جهمي، ومن  فهو مخلوق بالقرآن  لفظي :، وقال اإلمام أحمد   )١٢/٥٧٣مجموع الفتاوى (ذلك،   ونحو مخلوق بألفاظنا
 .١/١٦٤، السنة لعبد اهللا بن اإلمام أحمد مبتدع فهو مخلوق غير

 الحـديث  في فأما .القرآن في اللفظ أجل من عليه حنبل بن أحمد حمل  والذي :سي، قال ابن عدي   هو حسين الكرابي  ) ٥(
 .٣/٣٦٧، الكامل الحديث من ذكرت ما غير منكراً أجد ولم، بأساً به أر فلم

 .١٤٣سؤاالت الحاكم، صفحة ) ٦(
 .٣/١٥٩تاريخ بغداد ) ٧(
 .٣/١٥٩المصدر نفسه ) ٨(



 ٢٥٩

  .)١( بن األشدق العقيليىيعل: هو،  بن األشدقيعلى
ال يـصدق   : وقال أبو زرعة   ،)٤(وأبو أحمد العسكري   ،)٣(شيءليس ب : وزاد ،)٢(ضعفه أبو حاتم  

 ،)٨(متـروك : وقال ابن حجـر    ،)٧(كان تالفاً يدور النواحي ويشحذ     ،)٦(كذاب: وقال الذهبي  ،)٥(بشيء

ال يحـل  ، وضعوا له أحاديث فحدث بها ولم يدر    : وقال ابن حبان   ،)٩(ال يكتب حديثه  : وقال البخاري 
وقـال ابـن     ،)١٠(وال كتابته إال للخواص عند االعتبار     ،  حتجاج به بحيلة  وال اال ،  الرواية عنه بحال  

  .)١١(وأحاديثه عامتها مناكير غير محفوظة: عدي
  . هو ضعيف متروك:قلت

  .)١٢(عبد اهللا بن جراد بن المنتفق بن عامر بن عقيل العامري العقيلي: هو، عبد اهللا بن جراد
  .)١٤(وقد أخطأ من أثبت له صحبة ،مجهول ال يصح خبره: وابن حجر ،)١٣(قال الذهبي

وبـذلك   ،)١٦()١٦٤ (أبو قتـادة الـشامي   ،)١٥( ابن أخيه يعلى األشدقى بل روى عنه سو    :قلت
  .ترتفع الجهالة
  :التخريج

  .تفرد بإخراجه البغوي

                                                 

 .٦/٣١٢لسان الميزان ) ١(
 .٥/٢١ الجرح والتعديل) ٢(
 .٩/٣٠٣المصدر نفسه ) ٣(
 .٦/٣١٢لسان الميزان ) ٤(
 .٩/٣٠٣ الجرح والتعديل) ٥(
 .٤/٧١ميزان االعتدال ) ٦(
 .٨/٢٧٢سير أعالم النبالء ) ٧(
 .، تحت ترجمة هاشم بن القاسم الحراني٢/٦٣٢تقريب التهذيب : انظر) ٨(
 .٢/١٧٩التاريخ األوسط ) ٩(
 .٣/١٤٢المجروحين ) ١٠(
 .٧/٢٨٧الكامل في الضعفاء ) ١١(
 .٣/٢٦٦ لسان الميزان) ١٢(
 .١/٣٣٤المغني في الضعفاء) ١٣(
 .٣/٢٦٦المصدر نفسه ) ١٤(
 .١/٢٠٧، ومسند الشهاب٤٩٩٧: ، برقم٥/١٧٧انظر امعجم الكبير للطبراني) ١٥(
 .٨٦٣٦: ، برقم٦/٣٩٤، وشعب اإليمان ٥٧٩: ، برقم٦٤انظر الكنى للبخاري، صفحة ) ١٦(



 ٢٦٠

  ".ال: قال، ؟ المؤمن يكذب: " ـويشهد ل
؟ أيكون المؤمن جباناً   ":�أنه قيل لرسول اهللا     ،  عن صفوان بن سليم   ) ١(ما أخرجه مالك في الموطأ    

  .مرسل". ال: فقال؟ أيكون المؤمن كذاباً: فقيل له، نعم: فقال؟ أيكون المؤمن بخيالً: فقيل، نعم: فقال
  :الحكم

  .ألن يعلى بن األشدق متروك؛ ضعيف جداًإسناده 
، أي ال يحصل من المؤمن الكذب الكثيـر       ،  أما رواية مالك ال يكون المؤمن كذاباً بصيغة المبالغة        

  .والكذبتان، في حين قد تحصل منه الكذبة

                                                 

 .ما جاء في الصدق والكذب: الكالم، باب: ، كتاب١٨١٥: ، برقم٥٧٨صفحة ) ١(



 ٢٦١
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 محمِد بِن يوسفَ بن اللَِّه عبد محمٍد َأبو َأنَا،  الْقَاِضي محمٍد بن الْحسين عِلي َأبو اِإلمام َأخْبرنَا )٦٧

 ثَنَـا ،  سـلَيمان  بـن  سِعيد ثَنَا،  ويِهمَح بن محمد ثَنَا،  الْقَطَّان يِنالْحس بن محمد بكٍْر َأبو ثَنَا،  مامويِه بِنا
ورنْصم نِد َأِبي بوثُ ثَنَا،  اَألسِن،  اللَّيِبيِع عِن الرَأنٍَس ب  ،نِن َأنَِس عاِلٍك بم ِضير اللَّه نْهقَـالَ : قَاَل،  ع 

 وَأنَـا ،  َأنْـصتُوا  ِإذَا خَِطيـبهم  وَأنَا،  وفَدوا ِإذَا قَاِئدهم وَأنَا،  بِعثُوا ِإذَا روجاخ َأولُهم َأنَا: "� اللَِّه رسوُل
مهوا ِإذَا شَِفيعِبسَأنَا،  حو مهشِّربوا ِإذَا مةُ،  َأِيسامالْكَر  ،فَاِتيحالْمئٍذ وموِدي يِبي  ،اءِلوِد ومِئٍذ الْحموي ِديِبي ،

  .)١("منْثُور لُْؤلٌُؤ َأو، مكْنُون بيض لُْؤلٌُؤ كََأنَّهم، خَاِدٍم َألْفُ علَي يطُوفُ، ربي علَى آدم ولَِد َأكْرم وَأنَا
  :رجال السند

وسـعيد   ،)٢(وكان عصره تأريخاً به   ،   سبق وهو فقيه خراسان    :أبو علي حسين بن محمد القاضي     
يبن سليمان الضلم أعرفه:ومحمد بن حمويه،  ثقة حافظ:أبو عثمان الواسطي، ب .  

عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بـن مامويـه          : هو،  أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن محمد مامويه        
  .)٣()٤٠٩ (المعروف باألصبهاني، اَألردستاني

  .)٧(لمحدث الصالحاإلمام ا: وقال ،)٦(والذهبي ،)٥(والسمعاني وزاد مكثر ،)٤(وثقه الخطيب
بلخـي  ، أبو بكر القطـان  ،  محمد بن الحسين بن شهريار    : هو،  أبو بكر محمد بن الحسين القطان     

  .)٨()٣٠٥ (األصل
  .)٩(ليس به بأس: قال الدارقطني

  .اسم أبيه حازم: يقال، منصور بن أبي األسود الليثي الكوفي: هو، منصور بن أبي األسود
وذكره ابـن    ،)١٢(والهيثمي ،)١١(كان من كبار الشيعة   ،  س به بأس  لي: وقال مرة  ،)١٠(وثقه ابن معين  

                                                 

)٥/١٢٠) ١. 
 .٨حديث رقم : انظر) ٢(
 .١/١٠٨األنساب ) ٣(
 .١٠/١٩٨تاريخ بغداد ) ٤(
 .١/١٠٨األنساب ) ٥(
 .٣/١٠٢العبر في خبر من غبر ) ٦(
 .١٧/٢٣٩سير أعالم النبالء ) ٧(
 .٢/٢٣٢تاريخ بغداد ) ٨(
 .١١٩مزة، صفحة سؤاالت ح) ٩(
 .١/٨٩ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ١٠(
 .٢٨/٥١٩تهذيب الكمال ) ١١(
 .٩/٤٠٥مجمع الزوائد ) ١٢(



 ٢٦٢

 :)٤(وقال الحافظـان   ،)٣(ليس به بأس  : وقال النسائي  ،)٢(يكتب حديثه : وقال أبو حاتم   ،)١(حبان في الثقات  
  .متوسط: وزاد الذهبي، رمي بالتشيع، صدوق

  ).١٤٣، ١٤٨نحو  (كر الكوفيموالهم أبو ب، ليثُ بن أبي سلَيم بن زنَيم القُرِشي: هو، الليث
وهو من أوعية العلـم كمـا قـال عبـد            ،)٥(صدوق ليس بحجة  : وقال،  وثقه عثمان بن أبي شيبة    

 ،)٧(لنقص حفظـه  ؛  على لين في حديثه   ،  وأحد علمائها األعيان  ،  محدث الكوفة : وقال الذهبي  ،)٦(الوارث

، فهـو ذو عبـادة    ،   يقدح في دينه    وال .)٩(جائز الحديث ال بأس به    : والعجلي ،)٨(صدوق: وقال البخاري 
  .)١٠(وصاحب سنة

فممن ضعفه لـسوء    : واختالطه،  هواضطراب،  وذلك بسبب سوء حفظه   ،  إال أنه متفق على ضعفه    
 ،)١٤(عامة شيوخه ال يعرفـون    : وقال ،)١٣(حديثه ليس بذاك  : وقال ،)١٢(وابن معين  ،)١١(ابن سعد : حفظه

: وقـال البخـاري    ،)١٧(ال يفرح بحديثـه    ،)١٦(بذاكليس هو   : ومرة ،)١٥(جداً كثير الخطأ  : وقال،  وأحمد
، وابن عدي ،)٢١(والنسائي ،)٢٠(يكتب حديثه: وقال، وأبو حاتم ،)١٩(والجوزجاني ،)١٨(إال أنه يغلط، صدوق

                                                 

)٧/٤٧٥) ١. 
 .٨/١٧٠ الجرح والتعديل) ٢(
 .٢٨/٥١٩تهذيب الكمال ) ٣(
 .٢/٦٠٣، تقريب التهذيب ٢/٦٧٧المغني في الضعفاء ) ٤(
 .١٩٦، صفحة الثقاتتاريخ أسماء ) ٥(
 .٦/٨٧مل في الضعفاء الكا) ٦(
 .٦/١٧٩سير أعالم النبالء ) ٧(
 .٢٩٣علل الترمذي الكبير، صفحة ) ٨(
 .٢/٢٣١ معرفة الثقات) ٩(
 .٦/٨٧الكامل في الضعفاء ) ١٠(
 .٦/٣٤٩الطبقات الكبرى ) ١١(
 .٤/١٦، وضعفاء العقيلي ١٥٨ الدارمي، صفحة تاريخ ابن معين رواية) ١٢(
 .١/٢٣٠) هلل: ت(ثمة التاريخ الكبير البن أبي خي) ١٣(
 .٢٤/٢٨٦تهذيب الكمال ) ١٤(
 .٢/٢٣٢المجروحين ) ١٥(
 .٧٠علل الحديث والرجال، صفحة ) ١٦(
 .٢٩٣علل الترمذي الكبير، صفحة ) ١٧(
 .٣٩٠المصدر نفسه، صفحة ) ١٨(
 .٩١أحوال الرجال، صفحة ) ١٩(
 .٧/١٧٨ الجرح والتعديل) ٢٠(
 .٩٠الضعفاء والمتروكين للنسائي، صفحة ) ٢١(



 ٢٦٣

، ويعقوب بن أبي شيبة    ،)٤(سيئ الحفظ  ،)٣(ليس بحافظ : وقال ،)٢(والدارقطني ،)١(لكن يكتب حديثه  : وقال
؛ ضعف يـسيراً  : وقال،  والذهبي ،)٦(كثير الغلط ،  سيئ الحفظ : وقال،  والساجي كذلك  ،)٥(صدوق: وزاد

، ال تقوم به حجة عند أهل العلـم بالحـديث         ،  لين الحديث : وكان أبو زرعة يقول    ،)٧(بسبب سوء حفظه  
 ،)٩(ليس بالقوي عندهم: وقال أبو أحمد الحاكم ،)٨(ال يحمد حفظه: وابن عيينة، وكان سفيان ال يسمي ليثا

إنما ذكرت ليثـاً فـي الـشواهد ال فـي       : وقال ،)١٠(مجمع على سوء حفظه   : اكم أبو عبد اهللا   الح: وقال
  .)١٢(قد أدت الضرورة إلى إخراج حديث الليث بن أبي سليم: ومرة قال ،)١١(األصول

  .)١٤(ال يشتغل بحديثه: ويقوالن، وأبو حاتم، وأبو زرعة ،)١٣(فقال به أحمد: أما عن اضطرابه
 :)١٨(وقال الذهبي  ،)١٧(والبزار ،)١٦(وابن حبان  ،)١٥(وعيسى بن يونس  ،  جريرقاله  : أما عن تخليطه  

، فيروى في الشواهد واالعتبـار    ،  بل عداده في مرتبة الضعيف المقارب     ،  ال يبلغ حديثه مرتبة الحسن    
  .وهو كما قال. أما في الواجبات فال، والفضائل، وفي الرغائب

  .)١٩(فترك، تميز حديثهولم ي، صدوق اختلط جداً: وخلص ابن حجر إلى أنه

                                                 

 .٦/٨٩الكامل في الضعفاء ) ١(
 .١/٣٣١سنن الدارقطني ) ٢(
 .١/٦٧المصدر نفسه ) ٣(
 .١/٦٨المصدر نفسه ) ٤(
 .٦/٦١٣ تهذيب التهذيب) ٥(
 .٦/٦١٤المصدر نفسه ) ٦(
 .٢/١٥١الكاشف ) ٧(
 .٧/١٧٨ الجرح والتعديل) ٨(
 .٦/٦١٣ تهذيب التهذيب) ٩(
 .٦/٦١٣المصدر نفسه ) ١٠(
 .٧٠٦٨حت حديث رقم ، ت٤/١١٥المستدرك ) ١١(
 .٨٢٦١، تحت حديث رقم ٤/٤٤٥المصدر نفسه ) ١٢(
 .٢/٣٧٩العلل ومعرفة الرجال ) ١٣(
 .٧/١٧٨ الجرح والتعديل) ١٤(
 .٧/١٧٨المصدر نفسه ) ١٥(
 .٢/٢٣١المجروحين ) ١٦(
 .٦/٦١٣ تهذيب التهذيب) ١٧(
 .٦/١٨٤سير أعالم النبالء ) ١٨(
 .٢/٤٩٧تقريب التهذيب ) ١٩(



 ٢٦٤

  ).١٤٠ (ثم الخُراساني، الحنَِفي البصري: ويقال، الربيع بن أنس البكْري: هو، الربيع بن أنس
والناس : وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٢(عالم مرو في زمانه   : وقال الذهبي  ،)١(وثقه العجلي 

وكل ما في أخباره     ،)٣(ها اضطراب كثير  ألن في ؛  يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر الرازي عنه         
كان ابن المبـارك     ،)٦(ليس به بأس  : وقال النسائي  ،)٥(صدوق: وقال أبو حاتم   ،)٤(من المناكير من جهته   

وخلص ابن حجر    ،)٨(كان يتشيع فيفرط  : وقال ابن معين   ،)٧(مقطعات: قال عنها ،  سمع منه أربعين حديثاً   
  .)٩(صدوق له أوهام رمي بالتشيع: بقوله

  .ويتقى من حديثه ما كان عن أبي جعفر الرازي،  متشيع ال بأس به:قلت
  :التخريج

عن عبد الملك  ،)١١()أحمد بن محمد بن هارون (والخالل، عن سعيد بن سليمان) ١٠(أخرجه الدارمي
وأخرجـه   ،)١٢(وضعفه األلباني . عن منصور بن أبي األسود به نحوه      ،  عن سعيد بن سليمان   ،  الميموني
 وأنـا ،  وفـدوا  إذا خطيـبهم  وأنا،  بعثوا إذا خروجا الناس أول أنا: "من غير الزيادة بلفظ   ) ١٣(الترمذي
  .وضعفه األلباني، "فخر وال ربي على آدم ولد أكرم وأنا، بيدي يومئذ الحمد لواء، أيسوا إذا مبشرهم

  :الحكم
  .وكذلك الحديث ألن مداره عليه، لضعف الليث بن سليم؛ هذا إسناد ضعيف

                                                 

 .١/٣٥٠ معرفة الثقات) ١(
 .٦/١٧٠سير أعالم النبالء ) ٢(
)٤/٢٢٨) ٣. 
 .١٢٦مشاهير علماء األمصار، صفحة : انظر) ٤(
 .٣/٤٥٤ الجرح والتعديل) ٥(
 .٣/٦٥ تهذيب التهذيب) ٦(
 .٧/٣٦٩الطبقات الكبرى البن سعد : انظر) ٧(
 .٣/٦٥ تهذيب التهذيب) ٨(
 .١/١٧٠  التهذيبتقريب) ٩(
 .٤٨: ، برقم١/٣٩سنن الدارمي ) ١٠(
 -دار الراية   ،  )١٤١٠(الطبعة األولى   ،  عطية الزهراني : تحقيق،  )٣١١(حمد بن محمد الخالل     ، أل ١/٢٠٨السنة  ) ١١(

 .الرياض
 .٥٧٦٥، برقم ٢/٢٥٣مشكاة المصابيح ) ١٢(
 .�في فضل النبي : المناقب، باب: ، كتاب٣٦١٠، برقم ٨٢١سنن الترمذي، صفحة ) ١٣(



 ٢٦٥
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 بِن عِلي بِن الْخَاِلِق عبد الْقَاِسِم َأبو َأنَا،  الْقُشَيِري هواِزن بِن الْكَِريِم عبِد بن الْقَاِسِم بوَأ َأخْبرنَا )٦٨
 محمٍد بن عبداللَِّه َأنْبَأنَا، يِميِدالْكَ يونُس بن محمد ثَنَا ،)١(حمدان بِن محمِد بِن بكِْر َأنَا، الْمَؤذِّن الْخَاِلِق عبِد

اِهِليو ثَنَا،  الْبِبيٍب َأبح ثَنَا،  الْغَنَِوي زهب نِكيٍم بح  ،نَأِبيِه ع  ،نِه عدتُ: قَاَل،  جِمعوَل سسقُوُل � اللَِّه ري :
 غُـضتْ  وعين،  اللَِّه سِبيِل ِفي سِهرتْ وعين،  اللَِّه خَشْيِة ِمن بكَتْ عين :َأعيٍن ثَالِث علَى النَّار حرمِت"

ناِرِم عح٢("اللَِّه م(.  
  :رجال السند

  .ضعيف :أبو العباس السامي، محمد بن يونس بن موسى بن سليمان القرشي الكديمي
 الكريم بن هوازن بن عبد الملـك بـن          عبد :هو،  أبو القاسم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري       

  .)٣()٤٦٥ - ٣٧٥ (طَلحة القُشَيري
  .)٥(والزهد، والعلم، أحد مشاهير الدنيا بالفضل: وقال السمعاني ،)٤(وثقه الخطيب

عبد الخالق بن علي بـن عبـد        : هو،  أبو القاسم بن عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن          
  .)٦(أبو القاسم الشافعي ،الخالق بن إسحاق المؤذن المحتسب

  .)٨(وعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ،)٧(وثقه الحاكم
بكر بن محمد بن حمدان بن غالب بن طارق بن هالل الـِصيرفي         :  هو ،بكر بن محمد بن حمدان    

  .)٩()٣٤٨ (الدخَمسيني المروزي
المحـدث الرحـال    : قال الذهبي و ،)١١(مسناً،  عالماً،  كان فاضالً : وقال السمعاني  ،)١٠(وثقه الخليلي 

                                                 

 .الترجمة:  وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظرفي األصل أبو أحمد بن بكر،) ١(
)٥/١٣٧) ٢. 
 .٤/٥٠١األنساب للسمعاني ) ٣(
 .٥/٥٩تاريخ بغداد ) ٤(
 .٤/٥٠٣األنساب ) ٥(
 .٣٩٣المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، صفحة ) ٦(
 .٣٩٣المصدر نفسه، صفحة ) ٧(
 .٣/٤٨٠التدوين في أخبار قزوين ) ٨(
: بخمسين، فاسـتزاد، فقـال   العلم أهل من لرجل أمر نهأل به لقب  وإنما:، قال السمعاني ٢/٤٦٤ي  األنساب للسمعان ) ٩(

 .بالدوخمسين خمسين، فلقب زده
 .٣/٩٢٢اإلرشاد ) ١٠(
 .٢/٤٦٤األنساب ) ١١(



 ٢٦٦

  .)١(اإلمام
  .)٢(أبو محمد المؤدب، عبد اهللا بن محمد بن واقد الباهلي: هو، عبد اهللا بن محمد الباهلي

  .ولم أقف عليه، هكذا أثبته ابن عساكر في سنده
  .أو القنوي، أبو حبيب الغنوي: هو، أبو حبيب الغنوي

  .)٣(غير معروف، بصري
  ).١٦٠قبل ( أبو عبد الملك القشيري،  بن حكيم بن معاوية بن حيدةبهز: هو، بهز بن حكيم

، والترمـذي  ،)٦(وابن المـديني   ،)٥(إذا كان دون بهز ثقة    ،  إسناده صحيح : وقال ،)٤(وثقه ابن معين  
وعنـد   ،)٩(وهو عندي حجـة    ،)٨(وأحاديثه صحاح  ،)٧(وهو ثقة عند أهل الحديث    ،  تكلم فيه شعبة  : وقال

ألن ؛  إنما أسقط من الـصحيح    : وقال،  والحاكم ،)١٢(وابن شاهين  ،)١١(والنسائي ،)١٠(الشافعي ليس بحجة  
، بهز بن حكـيم   : في حين قال أبو جعفر السبتي      ،)١٣(ال متابع له عليها   ،  عن جده شاذة  ،  روايته عن أبيه  

  .إذا كان من دون بهز ثقة، وقيده ابن معين كما سبق ،)١٤(عن جده صحيح، عن أبيه
وال ،  هو شيخ يكتـب حديثـه     : وقال أبو حاتم   ،)١٥(ولكنه ليس بالمشهور  ،  لحصا: وقال أبو زرعة  

  .)١٦(...أفضل من بهز، عن جده، عن أبيه، عمرو بن شعيب: وقال، يحتج به
ما  ،)١٩(وحديثه حسن ،  فيه لين ،  صدوق: وقال الذهبي  ،)١٨(متوسط ،)١٧(ال بأس به  : وقال الدارقطني 

                                                 

 .١٥/٥٥٥سير أعالم النبالء ) ١(
 .١١/١٦٤تاريخ دمشق ) ٢(
 .٦/١٧٢ والسلسلة الصحيحة ،٢/٢٨٨، ومجمع الزوائد ٧/١٠٧اإلكمال البن ماكوال ) ٣(
 .٢٨٢، ورواية الدارمي، صفحة ٤/١٢٤ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ٤(
 .٤/٢٦١تهذيب الكمال ) ٥(
 .٨٩العلل البن المديني، صفحة ) ٦(
 .١٨٩٧: ، تحت حديث رقم٤٣٤سنن الترمذي، صفحة ) ٧(
 .١/١١٦المغني في الضعفاء ) ٨(
 .٦/٢٥٣سير أعالم النبالء ) ٩(
 .١/٥٢٢ تهذيب التهذيب) ١٠(
 .٤/٢٦٢تهذيب الكمال ) ١١(
 .٤٩تاريخ أسماء الثقات، صفحة ) ١٢(
 .٤/٢٦٢تهذيب الكمال ) ١٣(
 .١/٥٢٣ تهذيب التهذيب) ١٤(
 .٢/٤٣٠ الجرح والتعديل) ١٥(
 .٢/٤٣٠المصدر نفسه ) ١٦(
 .٧سؤاالت السلمي للدارقطني، صفحة ) ١٧(
 .٨المصدر نفسه، صفحة ) ١٨(
 .١/١١٦فاء المغني في الضع) ١٩(



 ٢٦٧

وتركه جماعة مـن    ،  كان يخطئ كثيراً  : وقال ابن حبان   ،)١(إنما توقفوا في االحتجاج به    ،  تركه عالم قط  
  تضعيف -) ٣(سند أعرابي ،  عن جده ،  عن أبيه ،  بهز بن حكيم  : وقال صالح بن محمد البغدادي     ،)٢(أئمتنا

 ،)٤(فوجدته مع قـوم يلعـب بالـشطرنج    ،  فأتيت بهز بن حكيم   ،  أتيت البصرة : وقال أحمد بن بشير   ،  -

، وأرجو أنه ال بأس به في رواياتـه       ،  وروى عنه ثقاة الناس   : ل ابن عدي  وقا ،)٥(فتركته ولم أسمع منه   
فـال  ،  وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة     ،  ولم أر له حديثاً منكراً    ،  ولم أر أحداً تخلف في الرواية من الثقات       

  .)٧(صدوق: وقال ابن حجر ،)٦(بأس بحديثه
  .ويتابع فيما دون ذلك، ثقةإذا كان من دون بهز ، إسناده صحيح،  هو كما قال ابن معين:قلت

  .حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري: هو، أبو بهز
: وقال النـسائي  ،)١٠(وهو من صالحي أهل البصرة ،)٩(وذكره ابن حبان في الثقات    ،)٨(وثقه العجلي 

  .)١٢(صدوق: وقال ابن حجر ،)١١(ليس به بأس
  . ليس به بأس:قلت

  .)١٣(صحابي،  بن كعب القشيريمعاوية بن حيدة بن معاوية: هو، جد بهز
  :التخريج

عـن أبـي    ،  كالهما من طريق عبد اهللا بن محمد الباهلي        ،)١٥(وابن عساكر  ،)١٤(أخرجه الطبراني 
وصـححه  ". ثالث ال ترى أعينهم النـار     : "إال أن رواية ابن عساكر قال فيها      ،  حبيب الغنوي به نحوه   

                                                 

 .٢/٧٧ميزان االعتدال ) ١(
 .١/١٩٤المجروحين ) ٢(
 .٤/٢٦٢تهذيب الكمال ) ٣(
 .٢/٦٦الكامل في الضعفاء ) ٤(
 .١/٥٢٣ تهذيب التهذيب) ٥(
 .٢/٦٧الكامل في الضعفاء ) ٦(
 .١/٧٦تقريب التهذيب ) ٧(
  .١/٣١٧ معرفة الثقات) ٨(
)٣/٣٧٤) ٩. 
 .٩٦مشاهير علماء األمصار، صفحة ) ١٠(
 .٧/٢٠٣تهذيب الكمال ) ١١(
 .١/٤١١تقريب التهذيب ) ١٢(
 .٢/٥٩٢تقريب التهذيب ) ١٣(
 .١٠٠٣، برقم ١٩/٤١٦معجم الطبراني الكبير ) ١٤(
 .١١/١٦٤تاريخ دمشق ) ١٥(



 ٢٦٨

  .)١(األلباني
  :ويشهد له

عن عطاء  ،  عن عطاء الخراساني  ،  من طريق شعيب بن رزين    ) ٣(مذيوالتر ،)٢(ما أخرجه أبو نعيم   
إال أن الترمذي لم يذكر الشطر الثالث العين الثالثة         ،   بنحوه �عن النبي   ،  عن ابن عباس  ،  بن أبي رباح  

  .وصححه األلباني، "عين غضت عن محارم اهللا"
م من طريق عبد الرحمن ابن      جميعه ،)٧(والبيهقي ،)٦(والحاكم ،)٥(والدارمي ،)٤(وما أخرجه البخاري  

صحيح اإلسـناد   : وقال الحاكم ،  عن أبي ريحانة  ،  عن أبي علي الهمداني   ،  عن أبي الصباح  ،  أبي شريح 
حرمت النار على ثـالث     "ورواية البيهقي لم يذكر فيها      ،  وجود إسناد الدارمي حسين أسد    ،  ولم يخرجاه 

  .)٨(وضعف إسناده األلباني". أعين
  :الحكم

ولجهالة أبـي حبيـب     ،  أبو العباس السامي  ،  لضعف محمد بن يونس الكديمي    ؛  فهذا إسناد ضعي  
حرمت "وجملة  ،  صحيحة لغيرها ،  "وعين سهرت في سبيل اهللا    ،  عين بكت من خشية اهللا    "جملة  . الغنوي

  .حسن بشواهده، "وعين غضت عن محارم اهللا"وجملة ، "النار على ثالثة أعين

                                                 

 .٢٦٧٣، برقم ٦/١٧٥السلسلة الصحيحة ) ١(
 .٥/٢٠٩حلية األولياء ) ٢(
 .ما جاء في فضل الحرس في سبيل اهللا: هاد، بابفضائل الج:  كتاب١٦٣٩، برقم ٣٨٥سنن الترمذي، صفحة ) ٣(
 .٢٧٤٨، برقم ٤/٢٦٤التاريخ الكبير للبخاري ) ٤(
 .٢٤٠٠، برقم ٢/٢٦٧سنن الدارمي ) ٥(
 .٢٤٣٢، برقم ٢/٩٢مستدرك الحاكم ) ٦(
 .٨٨٦٩، برقم ٥/٢٧٣سنن البيهقي الكبرى ) ٧(
 .٢٧٠٦ضعيف الجامع، برقم ) ٨(
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 عبِد بن أحمد َأخْبرنَا، النُّعيِمي اللَِّه عبِد بن أحمد َأخْبرنَا،  الْمِليِحي أحمد بن الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٦٩
، الرماِدي منْصوٍر بن أحمد َأنَا، ارالصفَّ محمٍد بن ِإسماِعيُل َأنَا، ِبشْراِن بن الْحسِن َأبو َأنَا، الصاِلِحي اللَِّه

 للَّـهِ  الْحمـد : "� اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل،  عمر بن اللَِّه عبد َأن،  قَتَادةَ عن،  معمٍر ثَنَا،  الرزاِق عبد َأنْبَأنَا
ْأسا، الشُّكِْر رم شَكَر ا اللَّهدبال ع هدمح١("ي(.  

  :رجال السند
أحمد الـصالحي حتـى     و كذلك   ،  ثقتان) ٣(وأحمد النعيمي  ،)٢(عبد الواحد المليحي  :  سبقوا همجميع

  .)٥( ثقة ثبت:وقتادة السدوسي ،)٤(معمر
  :التخريج

  .)٨(وضعفه األلباني، مثله)  ٧(ومن طريقه أخرجه البيهقي، عن معمر به مثله  ،)٦(أخرجه عبد الرزاق

  :الحكم
والحديث بطرقه صحيح موقـوف علـى       ،  قف على ترجمة له   في هذا اإلسناد أحمد الصالحي لم أ      

  .ففيه انقطاع، ألنه لم يسمع من ابن عمر؛ قتادة

                                                 

)٥/١٣٩) ١. 
 .٤حديث : انظر) ٢(
 .٦٣حديث : انظر) ٣(
، أحمد الصالحي لم أقف على ترجمة له، أبو الحسن بن بشران، وإسماعيل الصفار، وأحمد الرمادي ٥حديث : انظر) ٤(

ثقة، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه، وما حدث به بعد المائتين، أما تـشيعه يـسير ال   : ثقات، وعبد الرزاق الصنعاني  
معمر، وكان تحديثه له قديم في اليمن، وهو أثبت الناس في معمر، ومعمر بن راشـد                يضر، وفي سندنا هذا يحدث عن       

 .ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت، واألعمش، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث بالبصرة
 .٣١حديث : انظر) ٥(
 .١٩٥٧٤، برقم ١٠/٤٢٤مصنف عبد الرزاق ) ٦(
 .٤٣٩٥قم ، بر٤/٩٦شعب اإليمان للبيهقي ) ٧(
 .١٣٧٢، برقم ٣/٥٥٢السلسلة الضعيفة ) ٨(



 ٢٧٠
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 جعفَـرٍ  َأبو َأنْبَأنَا،  سمعان بِن محمِد بن محمد منْصوٍر َأبو َأنْبَأنَا،  لْمِليِحيا الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٧٠

دمحم نِن أحمد بِد بباِر عبَأنَا،  الْجَأنْب ديمح نِه بيونْجنَاثَ،  ز انثْمع  ،ناِلٍح َأِبي عةَ ابن ثَنَا،  صثَنَـا ،  لَِهيع 
اجرد  ،نثَِم َأِبي عيالْه  ،نِعيٍد َأِبي عس ِريالْخُد  ،نوِل عساللَِّه ر � وا: "قَاَل َأنَّهتَكِْثراس  ـاتِ  ِمـناِقيالْب 

، التَّكِْبيـر : " قَاَل؟  اللَِّه رسوَل يا ِهي وما: ِقيَل،   "الِْملَّةُ: "قَاَل؟  اللَِّه رسوَل يا هن وما: ِقيَل،   "الصاِلحاِت
  .)١("الْعِظيِم الْعِلي ِباللَِّه ِإال قُوةَ وال حوَل وال ،للَِّه والْحمد، والتَّسِبيح، والتَّهِليُل

  :رجال السند
وحميد بن  ،  وأبو جعفر محمد بن عبدالجبار    ،  وأبو منصور محمد بن سمعان     ،)٢(عبد الواحد المليحي  

سليمان بن وأبو الهيثم  ،)٥(وعبد اهللا بن صالح أبو صالح ،)٤(ابن لهيعةوكذا ،  سبقوا وهم ثقات   :)٣(زنجويه
  . ثقة:اللَّيثي المصري عمرو بن عبد
  .)٦()٢٦١ (عثمان بن معبد بن نوح المقري: هو، عثمان

  .)٧(أصابه طرش آخر عمره: وقال، وثقه الخطيب البغدادي
  ).١٢٦ (أبو السمح القُرشي السهمي، دراج بن سمعان المصري القاص

ووثقه  ،)٩(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٨(هو صدوق و،   ليس بذاك  :- عثمان الدارمي  - قال أبو سعيد  
لـيس بثقـة وال     : وقـال ،  )أبـو بكـر   ،  الفضل بن العباس   (ورد عليه فضلك الرازي    ،)١٠(يحيى بن معين  

وعن هذا اإلسناد    ،)١٢(أحاديثه مستقيمة إال ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد          : وقال أبو داود   ،)١١(كرامة
                                                 

)٥/١٧٥) ١. 
 .٤حديث رقم : انظر) ٢(
 .١٥حديث رقم : انظر) ٣(
، عبد اهللا بن لهيعة يغلب عليه الضعف في حديثه فقد ابتلي باالضطراب، والتـساهل، والتـدليس،                 ٥٥حديث رقم   : انظر) ٤(

ظ والدين، ويستثنى من ذلك من األحاديث من كان من رواية الرواة اآلتيـة        والتلقين، واالختالط، والنسيان، وهو قوي في الحف      
عبداهللا بن المبارك، وعبداهللا بن وهب، وعبداهللا بن يزيد، وقتيبة بن سعيد، والنضر بن عبـد الجبـار،                  : أسماؤهم، فهي أصح  

 .وعمارة بن غزية، وبشر بن بكر
 القديمة متماسكة، والمتأخرة منكرة، وأوثق ما يكون في الليـث           ، وهو صدوق في نفسه، ورواياته     ٥٩حديث رقم   : انظر) ٥(

 .بن سعد، وحديثه في الجملة ال بأس به، ويعتبر
 .١١/٢٩٠تاريخ بغداد ) ٦(
 .١١/٢٩٠المصدر نفسه ) ٧(
 .١٠٧تاريخ يحيى بن معين، رواية الدارمي، صفحة ) ٨(
)٥/١١٤) ٩.  
  .٤/٤١٣اية الدوري، ورو١٠٧تاريخ يحيى بن معين، رواية الدارمي ) ١٠(
  .٣/١١٣الكامل في ضعفاء الرجال ) ١١(
  .٣/١١٢المصدر نفسه ) ١٢(



 ٢٧١

ويؤكد هذا المقصد ، - يعني أن العلة فيها من دراج -) ١(راج الشأن في دراجحديث في إسناده د: قال أحمد
في حين قال ابـن      ،)٢(أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف         : ما قاله ابن عدي عن أحمد     

  . ما كان بهذا اإلسناد فليس به بأس:)٤(وابن شاهين ،)٣(معين
لـيس  : وقـال ،  والنـسائي  ،)٦(وضعفه أبو حاتم   ،)٥(ةروى مناكير كثير  : وبعد أن ضعفه أحمد قال    

  .)١٠(متروك: وفي موضع آخر ،)٩(والدار قطني ،)٨(منكر الحديث: وفي موضع آخر ،)٧(بالقوي
  .)١١(ال بأس بها - غير التي أنكرت عليه - أرجو أن سائر أحاديثه:  كما قال ابن عدي:قلت

  :التخريج
وابـن   ،)١٤(وأخرجه الحاكم ،  طريق الحسن بن موسى   كالهما من    ،)١٣(وأبو يعلى  ،)١٢(أخرجه أحمد 

ولـم  ،  "التحميد: "إال أنهم قالوا  ،  كالهما عن ابن لهيعة به مثله     ،  من طريق عمرو بن الحارث     ،)١٥(حبان
  ".الملة"وعند ابن حبان لم يذكر ، سوى أبي يعلى" الحمد هللا: "يقولوا

  .سناد أبي يعلى حسين أسدوضعف إ، فلم يخرجاه، هذا أصح إسناد المصريين: وقال الحاكم
  .عن دراج به مثله، من طريق عمرو بن الحارث ،)١٦(وأخرجه الطبري

  :ويشهد له
عن أبي هريرة عـن     ،  عن سعيد المقبري  ،  من طريق محمد بن عجالن     ،)١٧(ما أخرجه الطبراني  

                                                 

  .٢٤٧سؤاالت أبي داود، صفحة ) ١(
  .٣/١١٢الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢(
  .٤/٤١٣تاريخ يحيى بن معين، رواية الدوري) ٣(
  .٨٧تاريخ أسماء الثقات، صفحة ) ٤(
  .٢٤٧سؤاالت أبي داود، صفحة ) ٥(
  .٣/٤٤١والتعديل الجرح ) ٦(
  .٨/٤٧٩تهذيب الكمال ) ٧(
  .٣/١١٢الكامل في ضعفاء الرجال ) ٨(
  .١٧٠سؤاالت الحاكم، صفحة ) ٩(
  .٢٨سؤاالت البرقاني، صفحة ) ١٠(
  .٣/١١٥الكامل في ضعفاء الرجال ) ١١(
 .١١٧٣١، برقم ٣/٧٥مسند أحمد ) ١٢(
 .١٣٨٤، برقم ٢/٥٢٤مسند أبي يعلى ) ١٣(
 .١٨٨٩، برقم ١/٦٩٤المستدرك للحاكم ) ١٤(
 .٨٤٠، برقم ٣/١٢١صحيح ابن حبان ) ١٥(
 .٨/٢٢٩جامع البيان في تأويل القرآن ) ١٦(
 .٤٠٧، برقم ١/٢٤٩معجم الطبراني الصغير ) ١٧(



 ٢٧٢

؟ حـضر  عـدو  َأِمن،  اِهللا رسوَل يا: قُلْنَا،  جنَّتَكُم خُذُوا: فَقَاَل،  � اِهللا رسوُل علَينَا خَرج: " بلفظ �النبي  
 والَ،  حوَل والَ،  َأكْبر واُهللا،  اُهللا  ِإال ِإلَه والَ،  ِللَِّه والْحمد،  اِهللا سبحان: قُولُوا،  النَّاِر ِمن جنَّتَكُم خُذُوا: فَقَاَل
". الـصاِلحاتُ  الْباِقياتُ وهن،  ومنِْجياِت،  ومستَْأخَراٍت،  مستَقْدماٍت امِةالِْقي يوم يْأِتين فَِإنَّهن،  ِباِهللا  ِإال قُوةَ

  .)١(وصححه األلباني
عن سعد بن   ،  عن يونس بن نفيع   ،  عن عمه الحسين  ،  من طريق سعد العوفي    ،)٢(وما أخرجه أيضاً  

عن سـعيد  ، عن مالك بن عمارة ،)٣(كومال، "الحول وال قوة إال باهللا "وذكره دون  ،  �جنادة عن النبي    
  :من طرق ،)٤(والطبري، ابن المسيب نحوه

، ما الباقيات الصالحات  : قيل لعثمان : أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول     ،  فمن طريق أبي عقيل   
  ".ال حول وال قوة إال باهللا"ولَم يذكر ، عن ابن عباس نحوه، عن عطاء، ومن طريق عبد الملك، فذكره

، ومن طريق سـفيان   ،  عن ابن عمر نحوه   ،  عن نافع بن سرجس   ،  بد اهللا بن عثمان   ومن طريق ع  
ومن طريق سالم بن محمـد بـن        ،  "ال حول وال قوة إال باهللا     "ولَم يذكر   ،  عن مجاهد مثله  ،  عن منصور 

، عـن الحـسن   ،  عن معمـر  ،  والصنعاني،  وذكره من حديث طويل   ،  �أنه سمع النبي    ،  كعب القرظي 
وذكره سوى  ،  �النبي  عن  ،  عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف        ،)٦(ن كثير وعن يحيى ب   ،)٥(وقتادة

  ".الملة"جميعهم لم يذكروا ". ال حول وال قوة إال باهللا"
  :الحكم

  ".الملة"سوى لفظة ، والحديث حسن بشواهده، وابن لهيعة، ألجل دراج؛ هذا إسناد ضعيف

                                                 

 .٣٢١٤صحيح الجامع، برقم ) ١(
 .٥٤٨٢، برقم ٦/٥١المعجم الكبير ) ٢(
 . في ذكر اهللا تبارك وتعالىما جاء: القرآن، باب: ، كتاب٤٩٢، برقم ١٣١موطأ مالك، صفحة ) ٣(
 .٨/٢٢٩جامع البيان في تأويل القرآن ) ٤(
  .٣/١١تفسير الصنعاني ) ٥(
  .٣/١٢المصدر نفسه ) ٦(
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 بـنِ  محمِد بن اللَِّه عبد الْعباِس َأبو َأنْبَأنَا،  الْقَاِضي محمٍد بن الْحسين عِلي َأبو اِإلمام َأخْبرنَا )٧١

وناره فُوِنيسَأنَا،  الطَّيو َأنْبِن َأبسالْح دمحم نأحمد ب اِبيَأنَا،  التُّرو َأنْبكٍْر َأبأحمد ب نِد بمحِن مِرو بمع ،
 عن، ِعياٍض بن َأنَس ضمرةَ َأبو ثَنَا، الِْمصِري عِدي بن يوسفُ ثَنَا، الْقُرِشي يساٍر بن أحمد الْحسن َأنْبَأنَا
 ِإيـاكُم : "� اللَّـهِ  رسـولُ  قَـالَ : قَاَل،   رِضي اهللا عنْه   سعٍد بِن سهِل عن ِإال َأعلَمه ال: قَاَل،  حاِزٍم َأِبي

 هـذَا  وجاء،  ِبعوٍد هذَا فَجاء،  واٍد بطْن نَزلُوا وٍمقَ مثَُل الذُّنُوِب محقَّراِت مثَُل فَِإنَّما،  الذُنُوِب ومحقَّراِت
  .)١("لَموِبقَاٍت الذُّنُوِب محقَّراِت وِإن، خَبزتَهم فََأنْضجوا، ِبعوٍد

  :رجال السند
وأبـو   ،)٢(وكان عصره تأريخاً به   ،   سبق وهو فقيه خراسان    :أبو علي الحسين بن محمد القاضي     

،  لم أقف على تـراجمهم     :والحسن أحمد بن يسار القرشي    ،  وأبو الحسن الترابي  ،  سفونيالعباس الطي 
وأبو حازم سلمة بـن دينـار       ،  وأبو ضمرة أنس بن عياض    ،  ويوسف بن عدي بن زريق بن بسطام      

  . ثقات:األعرج
أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب بـن  : غالباً هو، أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو بـسطام  

  .)٣()٣٢٣ (أبو بشر المروزي الفقيه، الةبشير بن فض
  .)٤(يضع الحديث، منكر الحديث، ضعيف
  :التخريج

ثالثتهم من طريق أبي ضمرة أنس بـن عيـاض بـه     ،)٧(والبيهقي ،)٦(والطبراني ،)٥(أخرجه أحمد 
  .نحوه

  .)٩(وصححه األلباني ،)٨(رجاله رجال الصحيح: وقال الهيثمي
                                                 

)٥/١٧٧) ١. 
 .٨حديث رقم : انظر) ٢(
 .٥/٧٣تاريخ بغداد ) ٣(
، والضعفاء  ٥/٧٣داد  ، وتاريخ بغ  ١/٣، والضعفاء والمتروكين للدارقطني     ١/٢٠٦الكامل في الضعفاء البن عدي      : انظر) ٤(

 .١/٢٩٠، ولسان الميزان ٥/٣١٣، واألنساب للسمعاني ١/٢٩٤، وميزان االعتدال ١/٨٨والمتروكين البن الجوزي 
 .٢٢٨٦٠، برقم ٥/٣٣١مسند أحمد ) ٥(
 .٥٨٧٢، برقم ٦/١٦٥المعجم الكبير ) ٦(
 .٧٢٦٧، برقم ٥/٤٥٦شعب اإليمان للبيهقي ) ٧(
 .١٧٤٦١م ، برق١٠/٣٠٩مجمع الزوائد ) ٨(
 .٢٦٨٦صحيح الجامع، برقم ) ٩(



 ٢٧٤

  :ويشهد له
  . بنحوه�النبي عن ، عن ابن مسعود، من طريق أبي عياض ،)٢(برانيوالط ،)١(ما أخرجه أحمد

  .وقد وثق، غير عمران بن داود القطان،  رجاله رجال الصحيح:)٣(قال الهيثمي
  :الحكم

وثم طرق ، ويضع الحديث، منكر الحديث، ألجل أحمد بن محمد بن عمرو   ؛  هذا إسناد ضعيف جداً   
  .صحيحة للحديث تغني عنه

                                                 

 .٣٨١٨، برقم ١/٤٠٢مسند أحمد ) ١(
 .١٠٥٠٠، برقم ١٠/٢١٢معجم الطبراني الكبير) ٢(
 .١٧٤٥٩، برقم ١٠/٣٠٨مجمع الزوائد ) ٣(



 ٢٧٥

� :&5� � �`h D �$ }4 ]d:Z ���� #> �)G ��)�� ���� }4 ]d:V� �~��( ��)�� #�Z D� �G� � � � � � � �� � ,� � � , � � � � � � � �� � � 6 � � � 6 - � � �� � � � �� , � ,� �� � �� ��~� ( f- � � �* � � � => d =l � G S �� ,� � �� � �
�� �> f �4 J~� )"� +� ? W$ �/� ^ K5; �5"�:N f�4 o��� �Dh�? #�Z 	5N ���$ f�l �VOl d=> Xl ��D? �V:&(- � S� 6 � � � � � � 6 , � � S �� �� � � � � � � �� , � � � � � � � � , �� � � � � �� - - � � � � ,� �� � � � �, � ,,� � � �

{ª9V�� :��� ,���{ 
 نب حميد ثَنَا،  اِنييالر جعفٍَر َأبو ثَنَا،  السمعاِني منْصوٍر َأبو َأنْبَأنَا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٧٢
، � النَِّبي عِن،  َأِبيِه عن،  معاٍذ ابن: هو سهٍل عن ،)١(زبان عن،  لَِهيعةَ ناب ثَنَا،  اَألسوِد َأبو ثَنَا،  زنْجويِه

 كَانَتْ،  لَّهاكُ قَرَأها ومن،  رْأِسِه ِإلَى قَدميِه ِمن نُورا لَه كَانَتْ،  وآِخرها الْكَهِف سورِة َأوَل قَرَأ من: "قَاَل
ا لَهنُور ِض ِمناِء ِإلَى اَألرم٢("الس(.  

  :رجال السند
وزبان بن   ،)٥(وابن لهيعة  ،)٤(بعده وهم ثقات  الثالثة  وكذا   ،)٣(وهو ثقة ،   سبق :عبد الواحد المليحي  
ـ  أنس بن معاذو،   ثقة :وأبو األسود النضر بن عبد الجبار     ،  ضعيف :فائد المصري أبو جوين     يالجهن

  .)٦(الملك عبد خالفة إلى وبقي، مصر نزل صحابي :األنصاري) أبو سهل(
  .نزل مصر، شامي، سهل بن معاذ بن أنس الجهني: هو، سهل بن معاذ

ال يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد          : وقال،  وذكره ابن حبان في ثقاته     ،)٧(وثقه العجلي 
فـإن  ،  أو من زبان بن فائد    ،   أدري أوقع التخليط في حديثه منه      فلست،  منكر الحديث جداً  : وقال ،)٨(عنه

ألن راويها عن سهل بن معـاذ       ؛  وإنما اشتبه هذا  ،  كان من أحدهما فاألخبار التي رواها أحدهما ساقطة       
إنما وقعت المناكير فـي     ،  وكان ثبتاً : وقال ،)٩(وزبان ليس بشيء  ،  إال الشيء بعد الشيء   ،  فائد بن زبان

  .)١١(وضعفه ابن معين ،)١٠(زبان بن فائدأخباره من جهة 
                                                 

 .مصادر التخريج لهذا الحديث: في األصل زياد، والصواب ما أثبته، انظر) ١(
)٥/٢١٤) ٢. 
 .٤حديث رقم : انظر) ٣(
 .١٥حديث رقم : انظر )٤(
، عبد اهللا بن لهيعة يغلب عليه الضعف في حديثه فقد ابتلي باالضطراب، والتـساهل، والتـدليس،                 ٥٥حديث رقم   : انظر) ٥(

والتلقين، واالختالط، والنسيان، وهو قوي في الحفظ والدين، ويستثنى من ذلك من األحاديث من كان من رواية الرواة اآلتيـة              
عبداهللا بن المبارك، وعبداهللا بن وهب، وعبداهللا بن يزيد، وقتيبة بن سعيد، والنضر بن عبـد الجبـار،                  : أسماؤهم، فهي أصح  

 .وعمارة بن غزية، وبشر بن بكر
 .٢/٥٨٩تقريب التهذيب ) ٦(
 .١/٤٤٠ معرفة الثقات) ٧(
)٤/٣٢١) ٨. 
 .١/٣٤٧المجروحين البن حبان ) ٩(
 .١٢٠مشاهير علماء األمصار، صفحة ) ١٠(
 .٤/٢٠٣ لجرح والتعديلا) ١١(



 ٢٧٦

إال فـي   ،  ال بأس به  : وقال ابن حجر   ،)٢(ضعف: وقال الذهبي  ،)١(وذكره ابن الجوزي في ضعفائه    
  .وهو كما قال ،)٣(روايات زبان عنه
  :التخريج

عـن  ،  كالهما عن زبان  ،  من طريق رشدين   ،)٥(والطبراني،  من طريق ابن لهيعة    ،)٤(أخرجه أحمد 
  .سهل به نحوه
  :الحكم

وكـذا  ، وكذا روايته عن سهل بن معاذ غيـر معتبـرة  ، لضعف زبان بن فائد؛ هذا إسناد ضعيف 
  .الحديث ألن مداره على زبان بن فائد

                                                 

 .٢/٢٩الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ١(
 .١/٤٧٠الكاشف ) ٢(
 .١/٢٣٣تقريب التهذيب ) ٣(
 .١٥٦٦٤، برقم ٣/٤٣٩المسند ألحمد بن حنبل ) ٤(
 .٤٤٣، برقم ٢٠/١٩٧معجم الطبراني الكبير ) ٥(



 ٢٧٧
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ـ حما نَربخَْأ، يِثاِر أحمد الحن بدمحما نَربخَْأ، ةَبوي تَِب َأِن ب  اهللاِ ِدب ع ن ب دمحما  نَربخَْأ )٧٣ مـ د ب ن 

يقُعوالكِ ب اِئسخَْأ،  يبا  نَرعباهللاِ د  ب ن م حمخَْأ،  ٍدوبِإا  نَرباِهريم ب ن ع الُل الخَ  اهللاِ ِدب  ،خَْأوبا  نَرعبـ   اهللاِ د ب ن 
المبِكار  ،عن ِشهِمي ِن ب ِش بخَْأ،  ٍريبا  نَرِركَزي ا بِب أَ ن ي مريالخُ م اِعزاَلقَ،  ي :ِمسَأ تُعا أُ بـ م ـ  ةَام ِلاِه البي 

ِإ ":وُلقُين م  ا بيِف شَنِريج نَّهى قَلَ ِإمِرعهِسا ميةَرس ِعبيِر خَنِم، اًفَينح ٍرجـ  ي َأ، يِوهـ و ـ : اَل قَ خْصٍةر 
 تَح تَ ْله: ِديِل الو ِن ب ِداِل خَ ِن ب ِنمح الر ِدبعى لِ لَو م ه لَ اَلقَفَ،  اٍنم سِ اٍمظَ عِ اٍتورشْ ع ِرشْعا كَ همظَِع،  يِوهتَ
  .)١("امثَأ وي غَمعنَ: اَلقَ؟ ةَامما ُأبا َأ يءي شَكِلذَ

  :رجال السند
 وهو ثقةٌ ثبتٌ فيما صـرح فيـه       هشيم بن بشير  كذا  و ،)٢( سبقوا :الرواة حتى عبد اهللا بن المبارك     

  .)٣(سوى ما روى عن الزهري ففيه ضعف، بالسماع
  .)٤()الشامي (زكريا بن أبي مريم الخزاعي

ولم يرض شعبةُ    ،)٧(يعتبر به : ومرة ،)٦(ال بأس به  : وقال الدارقطني  ،)٥(ذكره ابن حبان في الثقات    
وذكره ابن الجـوزي   ،)١٠(لم يرو عنه إال هشيم: وقال أبو داود ،)٩(ليس بالقوي : وقال النسائي  ،)٨(زكريا

وليس فيما روى عنـه     ،  وهشيم يروي عن زكريا بن أبي مريم القليل       : وقال ابن عدي   ،)١١(في ضعفائه 
  .)١٢(هشيم حديث له رونق وضوء

  :التخريج
  .عن هشيم به مثله ،)١٣(أخرجه عبد اهللا بن المبارك
                                                 

)٥/٢٤١) ١. 
محمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لم أقـف            ، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، و        ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

 .لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس به
 .٥٢حديث رقم : انظر) ٣(
 .٣/٥٩٢ الجرح والتعديل) ٤(
)٤/٢٦٣) ٥. 
 .٣١سؤاالت البرقاني، صفحة ) ٦(
 .٢/٤٨٢لميزان لسان ا) ٧(
 .٣/٥٩٢ الجرح والتعديل: انظر) ٨(
 .٤٣الضعفاء والمتروكين للنسائي، صفحة ) ٩(
 .٢/٤٨٢لسان الميزان ) ١٠(
 .١/٢٩٥الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ١١(
 .٣/٢١٤الكامل في الضعفاء ) ١٢(
 .٣٠٢، برقم ٨٦الزهد البن المبارك، صفحة ) ١٣(



 ٢٧٨

عن هشيم به   ،  من طريق خلف بن الوليد     ،)٢(وأخرجه العقيلي  ،مثله) ١(ومن طريقه أخرجه الطبري   
  .نحوه

، عن أبي أمامة  ،  كالهما من طريق لقمان بن عامر الخزاعي       ،)٤(والمروزي ،)٣(وأخرجه الطبراني 
 سبعين قعرها بلغت ما، جهنم شفير من بها قذف عشروات عشر زنة، صخرة أن لو" بلفظ � النبيعن 

 صديد فيهما يسيل،  جهنم أسفل في بئران: قال،  ؟  ثامآو غي ما: فقلت،  ثامأو غي إلى تنتهي ثم،  خريفا
  ".ثاماًأو} ٥٩: مريم{] فَسوفَ يلْقَون غَيا [كتابه في اهللا ذكر الذي فهذا، جهنم أهل

  .)٦(وضعفه األلباني ،)٥(يخطئون: وقال، قد وثقهم ابن حبان، فيه ضعفاء: قال الهيثمي
  :الحكم

ومحمد بن يعقـوب    ،  ومحمد بن أحمد بن الحارث    ،  محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة      في هذا اإلسناد    
وروايته عن زكريا   ،  فقد صرح هشيم بالسماع   ،  والحديث ال بأس به   ،  الكسائي لم أقف لهم على ترجمة     

  .لكن طريق طريق لقمان الخزاعي يعتبر بها على ضعفها، بن أبي مريم فيها كالم

                                                 

 .٩/٤١٤ جامع البيان في تأويل القرآن) ١(
 .٢/٨٨ضعفاء العقيلي ) ٢(
 .١٥٨٩، برقم ٢/٤٠٥مسند الشاميين ) ٣(
 .١/١٢٠تعظيم قدر الصالة للمروزي ) ٤(
 .١٨٥٩١، برقم ١٠/٧١٣مجمع الزوائد ) ٥(
 .٢١٤٧، برقم٢/٢٣٣ضعيف الترغيب والترهيب ) ٦(



 ٢٧٩
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 بِن محمِد بن النُّعمان نَصٍر َأبو َأنَا،  الشُّجاِعي عِلي بِن ِإسماِعيَل بن محمد الْمظَفَِّر َأبو َأخْبرنَا )٧٤

 بـن  محمد َأنَا،  الْوهاِب عبِد بن محمد َأنَا،  الْبصِري اللَِّه عبِد بن عمر عثْمان َأبو َأنَا،  الْجرجاِني محموٍد
ـ  رسوِل عن،  ماِلٍك بِن َأنَِس عن،  الظِّالِل َأبو َأنَا،  ِمسِكيٍن بن سالم َأنَا،  النُّعماِن َأبو الْفَضِل  َأن: "�ِهاللَّ
 ِبعبِدي فَاْئِتِني اذْهب: ِلِجبِريَل وجلَّ عز اللَّه فَيقُوُل،  منَّان يا،  حنَّان يا: سنٍَة َألْفَ ينَاِدي النَّاِر ِفي رجال
 اذْهـب : قَاَل،  وجلَّ عز هرب فََأخْبر فَرجع: قَاَل،  يبكُون منْكَبين النَّاِر َأهَل فَوجد ِجبِريُل ذَهبفَ: قَاَل،  هذَا
ِضِع ِفي فَِإنَّهوكَذَا كَذَا مقَاَل،  و :اءا: قَاَل،  ِبِه فَجِدي يبفَ عتَ كَيدجو كَانَكم ِقيلَكما: قَاَل؟  وي بر  ،شَر 
 اللَّـه  قَاَل،  ِمنْها َأخْرجتَِني ِإذَ ِإلَيها تُِعيدِني َأن َأرجو كُنْتُ ما: قَاَل،  عبِدي ردوا قَاَل: مِقيٍل وشَر،  مكَاٍن
  .)١("عبِدي دعوا: ِلمالِئكَِتِه تَعالَى

  :رجال السند
ومحمد ،  لم أقف على ترجمة لهما     :بد اهللا البصري  وأبو عثمان عمر بن ع    ،  أبو المظفر الشجاعي  

وأبو الظالل هالل بن أبي     ،   ثقتان :وسالم بن مسكين بن ربيعة األزدي     ،  بن عبدالوهاب القَنَّاد السكري   
  . ضعيف:هالل

النعمان بن محمد بن محمود بن النعمـان        : هو،  أبو نصر النعمان بن محمد بن محمود الجرجاني       
  .)٣()٣٩٧ (بو النصرأ ،)٢(الجرجاني الدهقان

  .)٤(وجمع وصنف، كتب الكثير، سديد صالح فاضل: قال الحاكم
 أبو النُّعمان البـصري المعـروف بعـاِرم        ،)٥(محمد بن الفضل السدوسي   : هو،  محمد بن الفضل  

)٢٢٣.(  
  .عمره آخر فى تغير، حافظ  ثبتثقة

 سمع فمن،  هعقل وزال،  عمره آخر في عارم اختلط:  وقال أبو حاتم   .)٦(تغير بأخرة : قال البخاري 
 بعـدما  منه سمعأ ولم،  عشرة أربع سنة االختالط قبل عنه وكتبت،  صحيح فسماعه،  االختالط قبل عنه

 ،)٧(وعشرين اثنتين سنة لقيه زرعة وأبو،  جيد فسماعه ومائتين عشرين سنة قبل عنه كتب فمن،  اختلط

                                                 

)٥/٢٤٨) ١. 
 .٢/٥١٦، األنسابوالكروم الضيعة بصاح يكون القرى، ومن من ناحية مقدم كان لمن  تقالاللفظة هذه) ٢(
 .٥١٤المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، صفحة ) ٣(
 .٥١٤المصدر نفسه، صفحة ) ٤(
 صعب بن عكابة بن ثعلبة بن ذهل بن سدوس ربيعة، وهو  في وهو شيبان بن سدوس: قبائل، منها  جماعة إلى النسبة هذه) ٥(

 .٣/٢٣٥، األنساب وائل بن بكر بن علي بن
 .٤/١٢١، ضعفاء العقيلي ١/٢٠٨التاريخ الكبير ) ٦(
 .٨/٥٨الجرح والتعديل ) ٧(



 ٢٨٠

 سـت  سـنة  اجعه عقله واستحكم االختالط   ثم ر ،  بلغنا أن عارم أنكر سنة ثالث عشرة      : وقال أبو داود  
وإنما ، أحد ثقات المسلمين: فمن سمع من عارم قبل االختالط فهو: قال: وقال العقيلي ،)١(ومائتين عشرة

، يحدث ما يدري ال كان حتى،  وتغير عمره آخر في اختلط: وقال ابن حبان   ،)٢(الكالم فيه بعد االختالط   
 المتقـدمين  سماع بين التمييز يعلم لم وإذا،  األحوال على عنها بالتنك يجب عنه المتأخرين رواية ف ...

قال الدارقطني  :  وقال الذهبي راداً قول ابن حبان      ،)٣(منه بشيء يحتج وال،  الكل يترك منه والمتأخرين
فهذا قول حافظ العصر الذي لـم        :قلت،  وهو ثقة ،  وما ظهر له بعد اختالطه حديث منكر      ،  تغير بآخره 

اختلط في : فقال، ؟ فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم، ائي مثلهيأت بعد النس
فيجب التنكب عن ، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، حتى كان ال يدري ما يحدث به   ،  آخر عمره وتغير  

  .)٤(فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل وال يحتج بشيء منها، حديثه فيما رواه المتأخرون
  .)٥(علي البغوي: وممن روى عنه بعد االختالط

، وعلي البغـوي  ،  أبو زرعة : وروى عنه بعد االختالط   ،  اختلط اختالطاً يسيراً  ،   هو ثقة ثبت   :قلت
  .فيتابع حديثهما
  :التخريج

، من طريق سالم بن مسكين به نحوه، ثالثتهم، وغيرهم ،)٨(وأحمد ،)٧(وأبو يعلي ،)٦(أخرجه البيهقي
  .)٩(وضعفه األلباني جداً، د في تحقيقه لمسند أبي يعليوضعفه حسين أس

  "الحنان المنان"  : لـويشهد
 بلفـظ   �النبـي   عن  ،  �عن أبي هريرة    ،  من طريق محمد بن سيرين     ،)١٠(ما أخرجه الطبراني  

  . وإسناده حسن:)١١(قال الهيثمي، "ينادي مناد في النار يا حنان يا منان"
 فـي  جالسا � اهللا رسول مع كنت: قال: بلفظ � مالك بن أنسمن حديث : وما أخرجه ابن حبان  

                                                 

 .١٢١، ٤/١٢٢ضعفاء العقيلي ) ١(
 .٤/١٢٢ضعفاء العقيلي ) ٢(
 .٢٩٥، ٢/٢٩٤المجروحين ) ٣(
 .٦/٢٩٨ميزان االعتدال ) ٤(
 .٧/٣٨٠تهذيب النهذيب ) ٥(
 .٣٢٠، برقم ١/٢٩٢شعب اإليمان ) ٦(
 .٤٢١٠، برقم ٧/٢١٤مسند أبي يعلي ) ٧(
 .١٣٤٣٥، برقم ٣/٢٣٠مسند أحمد ) ٨(
 .١٢٤٩، برقم ٣/٤٠٣السلسلة الضعيفة ) ٩(
 .٤١٥٤، برقم ٤٢٦٥المعجم األوسط للطبراني ) ١٠(
 .١٧٢٧٧، برقم ١٠/٢٤٦مجمع الزوائد ) ١١(



 ٢٨١

 الحمد لك بأن أسألك إني اللهم": دعائه في فقال دعا وتشهد سجد،  ركع فلما،  يصلي قائم ورجل،  الحلقة
 إنـي  اللهـم  قيام يا حي يا واإلكرام الجالل ذا يا واألرض السموات بديع المنان الحنان أنت إال إله ال

 باسمه دعا لقد،  بيده نفسي والذي: فقال أعلم ورسوله اهللا: قالوا؟  دعا بما أتدرون :� النبي فقال أسألك
  ".أعطى به سئل وإذا أجاب به دعي إذا الذي العظيم

  .وقوى شعيب إسناده ،)١(وصححه األلباني
  :الحكم

 "سوى جملـة  ،  وكذا الحديث ألن مداره على أبي الظالل      ،  لضعف أبي الظالل  ؛  هذا إسناد ضعيف  
  .فهي حسنة بشوهدها، "المنان الحنان

  :ويستفاد منه
  . هللا عز وجلالمنان  الحنانإثبات اسمي

                                                 

 .٢٢٩٠: ، برقم٢/١٦مشكاة المصابيح ) ١(



 ٢٨٢

�f¢ �{f¢ :�{ 
 بـن  حميد أنا،  الرياِني جعفٍَر َأبو أنا،  السمعاِني منْصوٍر َأبو أنا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد خْبرنَاأ )٧٥
 رسول َأن،  عباٍس ابِن عِن،  ِعكِْرمةَ عن،  الْهذَِلي بكٍْر َأِبي عن،  َأِبي حدثَِني،  ُأويٍس َأِبي ابن أنا،  زنْجويِه

 ِمـن  والطَّواِسين طه وُأعِطيتُ ،اَألوِل الذِّكِْر ِمن الْبقَرةُ ِفيها ذُِكرتْ الَِّتي السورةَ ُأعِطيتُ: "قَاَل � اللَِّه
، الْعرِش تَحتَ كَنٍْز ِمن الْبقَرةُ ِفيها ذُِكرتْ الَِّتي السورِة وخَواِتيم،  الْقُرآِن فَواِتح وُأعِطيتُ،  ىموس َألَواِح

  .)١("نَاِفلَةً الْمفَصَل وُأعِطيتُ
  :رجال السند
 وهـو   سـلمى  سلْمى بن عبد اهللا بن       أبو بكر الهذلي  وكذا   ،)٢( سبقوا وهم ثقات   :األربعة األول 

  .)٤( وهو ثقةوعكرمة ،)٣(متروك الحديث
أبو عبـد   ،  إسماعيل بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن ُأويس بن مالك األصبحي           : هو،  ابن أبي ُأويس  

  ).٢٢٧ (اهللا بن أبي ُأويس
: قال المزي  - ،)٧(ضعيف العقل ليس بذاك   ،  صدوق: ومرة ،)٦(ال بأس به  : ومرة ،)٥(وثقه بن معين  

 ،)٩(لـيس بـشيء  : ومرة ،)٨(- وال يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتابه      ،  حسن الحديث يعني أنه ال ي   

وأبو  ،)١٣(ال يساوي فلسين  : ومرة ،)١٢(يساوي فلساً : ومرة ،)١١(ضعيف: ومرة ،)١٠(يسرق الحديث : ومرة
وذكره  ،)١٥(كان مغفالً : وقال،  محله الصدق : مرةو ،)١٤(كان ثبتاً في حاله فيما نقله الخليلي      : وقال،  حاتم

                                                 

 .١٢حديث رقم : انظر) ١(
 .١٥حديث رقم : انظر) ٢(
 .٤٣حديث رقم : انظر )٣(
 .٢٥حديث رقم : انظر) ٤(
  .٢٣٨ الدارمي، صفحة تاريخ ابن معين رواية) ٥(
 .٢٣٨المصدر نفسه، صفحة ) ٦(
 .٢/١٨٠ الجرح والتعديل) ٧(
 .٣/١٢٧تهذيب الكمال ) ٨(
 .١/٣٧٠التعديل والتجريح ) ٩(
 .١/٣٢٣الكامل في الضعفاء ) ١٠(
 .١/٨٧ضعفاء العقيلي ) ١١(
 .١/٨٧نفسه المصدر ) ١٢(
 .١/٣٢٢ تهذيب التهذيب) ١٣(
 .١/٣٢٢ تهذيب التهذيب) ١٤(
 .٢/١٨٠ الجرح والتعديل) ١٥(



 ٢٨٣

وضـعفه   ،)٣(فيه لـين  ،  مكثر،  محدث: وقال الذهبي  ،)٢(ال بأس به  : وقال أحمد  ،)١(ابن حبان في الثقات   
بالغ النسائي في الكالم عليه إلى أن       : وقال أبو القاسم الاللكائي   ،  ليس بثقة : وفي موضع آخر   ،)٤(النسائي

  .)٥(لهم يؤول إلى أنه ضعيفألن كالم هؤالء ك؛ ولعله بان له ما لم بين لغيره. يؤدي إلى تركه
إذا ،  ربما كنت أضع الحـديث ألهـل المدينـة        : فقال:  بل هو صرح بنفسه لسلمة بن شبيب       :قلت

وقد حاول ابن حجر أن يجد ، أنه يضع الحديث:  ولذا قال عنه غير واحد.)٦(اختلفوا في شيء فيما بينهم
ال أختاره في   : وقال ،)٨(والدارقطني ،)٧(ثم انصلح ،  ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته      : مخرجا فقال 

كان يحـدث   ،  ابن أبي أويس كذاب   : وعن النضر بن سلمة المروزي يقول     : قال ابن عدي   ،)٩(الصحيح
غيـر أنـه ال     ،  وابن أبي أويس هذا روى عن خاله مالك أحاديث        ،  عن مالك بمسائل عبد اهللا بن وهب      

وأثنى عليه ابن   ،  وقد حدث عنه الناس   ،  شيوخهوغيرهما من   ،  وعن سليمان بن بالل   ،  يتابعه أحد عليها  
أخطـأ  : وخلص ابن حجر إلى أنه     ،)١٠(وهو خير من أبيه   ،  والبخاري يحدث عنه الكثير   ،  وأحمد،  معين

 فيـه  قـدح  ما أجل من الصحيح في ما غير حديثه من بشئ يحتج  ال :وقال ،)١١(في أحاديث من حفظه   
  . وهو كما قال:قلت ،)١٢(هفي فيعتبر غيره فيه شاركه أن إال وغيره النسائي

 أبو ُأويس المدني، عبد اهللا بن عبد اهللا بن ُأويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي   : هو،  أبو أويس 
)١٦٧.(  

وسماع مالك ، زعموا أن سماع أبي ُأويس: وقال، ليس به بأس: وقال، وأحمد ،)١٣(وثقه ابن شاهين 
  .)١٥(صالح: ومرة ،)١٤(كان شيئا وحداً

                                                 

)٨/٩٩) ١. 
 .١/٣٢٣ الكامل في الضعفاء، و٢/١٨٠ الجرح والتعديل) ٢(
 .١/٣٧٩ ميزان االعتدال) ٣(
 .١٧ للنسائي، صفحة الضعفاء والمتروكين) ٤(
 .٣/١٢٨تهذيب الكمال ) ٥(
 .١/٣٢٣ بتهذيب التهذي) ٦(
 .١/٣٢٣ تهذيب التهذيب) ٧(
  .٣٥٤اإللزامات والتتبع، صفحة ) ٨(
 .١/٣٧٩ ميزان االعتدال) ٩(
 .١/٣٢٣ الكامل في الضعفاء) ١٠(
 .١/٥٢تقريب التهذيب ) ١١(
 .٣٩١مقدمة الفتح، صفحة ) ١٢(
 .١٢٥تاريخ أسماء الثقات، صفحة ) ١٣(
 .٢٢٤سؤاالت أبي داود، صفحة ) ١٤(
 .١٠/٧تاريخ بغداد ) ١٥(



 ٢٨٤

ولكـن حديثـه لـيس بـذاك        ،  صالح: ومرة ،)٢(وليس بحجة ،  صدوق: ومرة ،)١(عينووثقه ابن م  
 ،)٧(في حديثه ضعف  : ومرة ،)٦(ضعيف الحديث : ومرة ،)٥(ضعيف: ومرة ،)٤(ليس بثقة : ومرة ،)٣(الجائز

ما روى مـن أصـل كتـاب فهـو          : قال البخاري  ،)٩(ال يساوي نواة  : ومرة ،)٨(يسرق الحديث : ومرة
، وال يحتج بـه   ،  يكتب حديثه : وقال أبو حاتم   ،)١١(كأنه لين ،  صدوق،  صالح: رعةوقال أبو ز   ،)١٠(أصح

 ،)١٤(وفيه لـين يـسير    ،  صدوق: وقال الدارقطني  ،)١٣(صالح الحديث : وقال أبو داود   ،)١٢(وليس بالقوي 

وذكر أبـا   ،  روى هذا الحديث جماعة من الثقات     : فقال ،)١٦(فيه معنى التوثيق  : ومرة ،)١٥(ووافقه الذهبي 
هـو  : وقال أبو حفص عمرو علي الفالس      ،)١٧(وفي حفظه شيء  ،  في بعضها شيء  : ومرة قال ،  ُأويس

وإلى الضعف ، صالح الحديث، صدوق: وقال يعقوب بن شيبة ،)١٨(وفيه ضعف،  عندهم من أهل الصدق   
  .)٢٠(مقارب األمر: وقال الخليلي ،)١٩(ما هو

وقـال   ،)٢٣(وأبو زرعة  ،)٢٢(وابن عدي  ،)٢١(كان عند أصحابنا ضعيف   : وقال،  وضعفه ابن المديني  
                                                 

 .٤٥٢، التاريخ الكبير البن أبي خيثمة، صفحة ٣/١٥٨ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ١(
 .٣/٢٢٥ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ٢(
 .٤٥٢التاريخ الكبير البن أبي خيثمة، صفحة ) ٣(
 .٥/٩٢ الجرح والتعديل) ٤(
 .٢/٢٧٠ضعفاء العقيلي ) ٥(
 .٣/٢٣١، ورواية الدوري ١٩٠  الدارمي، صفحةتاريخ ابن معين رواية) ٦(
 .٣/٢٣١ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ٧(
 .٤/١٨٢ الكامل في الضعفاء) ٨(
 .١/١١٧ البن الجوزي الضعفاء والمتروكين) ٩(
 .٥/١٢٧التاريخ الكبير ) ١٠(
 .٥/٩٢ الجرح والتعديل) ١١(
 .٥/٩٢المصدر نفسه ) ١٢(
 .١٠/٧تاريخ بغداد ) ١٣(
 .٢٠٨ق، صفحة من تكلم فيه وهو موثو) ١٤(
 .٢٠٨المصدر نفسه، صفحة ) ١٥(
 .١/٣١٤سنن الدارقطني ) ١٦(
 .٧٣سؤاالت البرقاني، صفحة ) ١٧(
 .١٠/٧تاريخ بغداد : انظر) ١٨(
 .١٠/٧ المصدر نفسه) ١٩(
 .٤/٣٦١ تهذيب التهذيب) ٢٠(
 .١٠/٧تاريخ بغداد ) ٢١(
 .٤/١٨٢ الكامل في الضعفاء) ٢٢(
 .١١سؤاالت البرذعي، صفحة ) ٢٣(



 ٢٨٥

قـدم  : وعن أبي نعيم قال    ،)٢(يخالف في بعض حديثه   : أبو أحمد ،  وقال الحاكم  ،)١(ليس بالقوي : النسائي
ال سـمعت منـه     ،  ال واهللا : فقلـت ،  قال،  يعني القيان ،  وإذا معه جواٍر يضربن   ،  علينا أبو أويس هاهنا   

وإنما عـابوه بـسوء     ،  وأمانته،   حرجة في دينه   ال يحكي عنه أحد   : في حين قال ابن عبد البر      ،)٣(شيئاً
ومحله عند  ،  قد نسب إلى كثرة الوهم    : وقال الحاكم أبو عبد اهللا     ،)٤(وأنه يخالف في بعض حديثه    ،  حفظه

لـم  ، كان ممن يخطئ كثيراً:  قال ابن حبان.)٥(ويذكر عنه الصحيح  ،  األئمة محل من يحتمل عنه الوهم     
: والذي أرى في أمره   ،  و ممن سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم      وال ه ،  يفحش خطؤه حتى استحق الترك    
مع مراعاة قوله الـسابق فـي    ،)٦(واالحتجاج بما وافق األثبات منها،  تنكب ما خالف الثقات من أخباره     

وفي أحاديثه ، وألبي أويس غير ما ذكرت من الحديث : وقال ابن عدي  ،  وهو خير من أبيه   ،  ترجمة ابنه 
وأما ابن حجر    ،)٧(وهو ممن يكتب حديثه   ،  ومنها ما ال يوافقه عليه أحد     ،  ت عليه ويوافقه الثقا ،  ما يصح 

  .)٨(يهم، صدوق: خلص إلى أنه

  . يلزمه متابعة:قلت
  :التخريج

  .تفرد به البغوي من هذا الطريق
  :ويشهد له

جميعهم من طريق عبد اهللا      ،)١١(وكذا ابن عساكر  ،  من طريقين  ،)١٠(والبيهقي ،)٩(ما رواه الطبراني  
وقطعـة مـن روايـة      ،   نحوه �النبي  عن  ،  عن معقل بن يسار   ،  عن أبي المليح  ،  بن أبي حميد الهذلي   

، وأعطيت طه والطور من ألواح موسـى   ،   أما إني أعطيت سورة البقرة من الذكر       ..".بلفظ  ،  الطبراني
إحدى وكذا في   ،  "وأعطيت المفصل نافلة  ،  وخواتيم البقرة من كنز تحت العرش     ،  وأعطيت فاتحة الكتاب  

  .إحداها مطولة، وكذا ابن عساكر، واألخرى مطولة، طرق البيهقي

                                                 

 .١١٦ للنسائي، صفحة ضعفاء والمتروكينال) ١(
 .٤/٣٦١ تهذيب التهذيب) ٢(
 .١٠/٦تاريخ بغداد ) ٣(
 .٤/٣٦١ تهذيب التهذيب) ٤(
 .٤/٣٦١ المصدر نفسه) ٥(
 .٢/٢٤المجروحين ) ٦(
 .٤/١٨٣ الكامل في الضعفاء) ٧(
 .١/٢٩٦تقريب التهذيب ) ٨(
 .٥٢٥، برقم ٢٠/٢٢٥المعجم الكبير للطبراني ) ٩(
 ).الرواية المماثلة(٢٤٨٦ برقم ٢/٤٨٧، )الرواية الطويلة(٢٤٧٨، برقم ٢/٤٨٥ ب اإليمانشع) ١٠(

 ).المطولة(٣٧/١٨٨تاريخ دمشق ) ١١(



 ٢٨٦

وقد ،  أو عبيد اهللا بن أبي حميد     ،  وفي إحداهما عبد اهللا   : معلقاً على رواية الطبراني    ،)١(قال الهيثمي 
  .)٢(وضعفه األلباني، أجمعوا على ضعفه

  :الحكم
وهـو متـروك     - اهللا بن سـلمى    سلْمى بن عبد     لضعف أبي بكر الهذلي   ؛  هذا إسناد ضعيف جداً   

  .لضعف طريق الشواهد؛ وكذا الحديث ضعيف، - الحديث

                                                 

 .٧٨٢، تحت حديث رقم ١/٤١٢مجمع الزوائد ) ١(
 .٢٨٢٦، برقم ٦/٣٢٧السلسلة الضعيفة ) ٢(



 ٢٨٧
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 ٍدمح من بُلياِعمسِإا نَربخَْأ، انرشْ ِبن بِنيسو الحبَأا نَربخَْأ، يِحاِل الص اِهللاِدب عنأحمد با نَربخَْأ )٧٦

فَّالصخَْأ،  اربا  نَر أحمد بن نْ مصٍرو الر اِدمخَْأ،  يبا  نَرعبد الر خَْأ،  اِقزبا  نَرمعمر  ،عتَقَ نَأ،  ةَادن عمر ب ن 
ـ قَو ����  اهللاِ ِلوسرمهاجر  ا  هي فِ ِةنَيِدى الم لَ إِ ُلوحتَال تَ َأ": ٍبعكَ لِ اَل قَ نْه رِضي اهللا ع   اِبطَّالخَ برـ فَ،  ه  اَلقَ

 ن مِ هزنْا كَ هِبو،  ِهِضر أَ ن مِ  اهللاِ زنْ كَ امالشَّ ن أَ نيِنِمْؤ الم ريِما أَ  ي ِلزنَ الم  اهللاِ اِبتَي كِ  فِ تُدجي و نِِّإ: بعكَ
  .)١("هاِدبِع

  :رجال السند
  .)٣( ثقة ثبت:وقتادة السدوسي ،)٢(جميعهم سبقوا :الرواة حتى معمر

  :التخريج
عـن  ،  ن طريق علقمة أيضاً   وكذا م  ،)٥(ومن طريقه أخرجه ابن عساكر    ،  به نحوه ) ٤(أخرجه معمر 

  .وذكر الحديث، أن عمر، عن أبي قالبة ،)٧(وذكره الطبري ،)٦(نحوه، عمر
  :الحكم

  .وعلقمة، وكذا أبو قالبة، فهو منقطع، �فقتادة لم يدرك عمر ، هذا إسناد ضعيف

                                                 

)٥/٥٢٩) ١. 
أبو الحسن بن بشران، وإسـماعيل الـصفار، وأحمـد          ، أحمد الصالحي لم أقف على ترجمة له، و        ٥حديث  : انظر) ٢(

ثقة، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه، وما حدث به بعد المائتين، أما تـشيعه               : الرمادي ثقات، وعبد الرزاق الصنعاني    
يسير ال يضر، وفي سندنا هذا يحدث عن معمر، وكان تحديثه له قديم في اليمن، وهو أثبت الناس في معمر، ومعمر بن                    

 .شد ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت، واألعمش، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث بالبصرةرا
 .٣١حديث رقم : انظر) ٣(
 .، كتاب الجامع لمعمر٢٠٤٥٩، برقم ١١/٢٥١مصنف عبد الرزاق ) ٤(
 .١/١٢١تاريخ دمشق ) ٥(
 .١/١٢١المصدر نفسه ) ٦(
 .٩/٤٤جامع البيان في تأويل القرآن ) ٧(



 ٢٨٨

���i"�� <�)�� �l �9:� �� �5( �h> �l �N��( �9�N �V�� �� � � � �� � � ,� � ´ � , � �� � � �� �� �� , w � , �{j/� :MM{ 
 َأبـو  أنا،  الْهاِشِمي ِإسحاقَ َأبو أنا،  أحمد بن زاِهر عِلي َأبو أنا،  السرخِْسي الْحسِن َأبو َأخْبرنَا )٧٧
 رجـال  رَأى � اللَّـهِ  رسـولَ  َأن": هريرةَ َأِبي عن،  اَألعرِج عِن،  الزنَاِد َأِبي عن،  ماِلٍك عن،  مصعٍب

 ِفـي " ويلَك اركَبها: "قَاَل،  بدنَةٌ ِإنَّها: فَقَاَل،   "اركَبها: "قَاَل،  بدنَةٌ ِإنَّها: فَقَاَل،  "اركَبها: "فَقَاَل،  بدنَةً يسوقُ
  .)١("ولَِدها ِري عن فَضَل بعدما لَبنَها اشْرب: " لَه قَاَل كَذَِلكو، الثَّاِلثَِة َأِو الثَّاِنيِة

  :رجال السند
 عبد الرحمن بـن     واألعرج،  وأبو الزناد عبد اهللا بن ذكوان القرشي       ،)٢( سبقوا :الرواة حتى مالك  

  . ثقتان:هرمز
  :التخريج

وأخرجـه أحمـد     ،)٥(وأحمد) ٤(ومن طريقه أخرجه مسلم   ،  عن أبي الزناد به نحوه    ) ٣(أخرجه مالك 
عن أبـي   ،  عن عجالن ،  ما أخرجه من طريق ابن أبي ذئب      : منها،  �أيضاً من طرٍق عن أبي هريرة     

عـن أبـي   ، عن همام بن منبه، معمرعن ،  من طريق عبد الرزاق   ) ٧(وأخرجه ابن حبان   ،)٦(�هريرة  
  ".ولَِدها ِري عن فَضَل بعدما لَبنَها اشْرب" : وهي، وجميعهم لم يذكر الزيادة، به نحوه، هريرة

  :ويشهد له
  .به نحوه، �من غير الزيادة من حديث أنس بن مالك ، وغيره ،)٨(ما أخرجه البخاري

  :الحكم
" ولَِدها ِري عن فَضَل بعدما لَبنَها اشْرب"  أقوى منه فتكون الزيادةوروي بأسانيد، هذا إسناد صالح  

  .شاذة

                                                 

)٥/٣٨٤) ١. 
، أبو الحسن السرخسي من أهل العلم والخير، وزاهر بن أحمد محدث فقيـه شـيخ عـصره        ١١حديث رقم   : انظر) ٢(

 .بخراسان، وأبو إسحاق الهاشمي ال بأس به، وأبو مصعب ومالك ثقتان
 .ما يجوز من الهدي: الحج، باب: ، كتاب٨٣٨: ، برقم٢٢٨موطأ مالك، صفحة ) ٣(
 .إليه احتاج لمن المهداة البدنة ركوب جواز، كتاب الحج، باب ١٣٢٢: ، برقم٦٥٨ صفحة صحيح مسلم،) ٤(
 .١٠٣٢٠: ، برقم٢/٤٨٧مسند أحمد ) ٥(
 .١٠٥٧٣: ، برقم٢/٥٠٥المصدر نفسه ) ٦(
 .٤٥١٤: ، برقم٩/٣٢٤صحيح ابن حبان ) ٧(
 .تقليد النعل: الحج، باب: ، كتاب١٧٠٦: ، برقم٣٥٧صحيح البخاري، صفحة ) ٨(
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 بـن  محمد أنا،  يالْحاِرِث أحمد بن محمد أنا،  تَوبةَ َأِبي بِن اللَِّه عبِد بن محمد بكٍْر َأبو َأخْبرنَا )٧٨

قُوبعي اِئيأنا،  الِْكس دباللَِّه ع نوٍد بمحأنا،  م اِهيمرِإب نِد ببأنا،  الْخَالُل اللَِّه ع دباللَِّه ع نِك باربالْم  ،نع 
 سـبعِ  مـِسيرةَ  النَّاِر ِفي الْكَاِفر يعظُم": قَاَل،  هريرةَ َأِبي عن،  بن اَألعرجِ  الْحكَِم عِن،  عمر بِن حاِجِب
  .)١("قْبوحونم زرقٌ سود، سروِرِهم ِعنْد مهوِشفَاه، ُأحٍد ِمثَْل ِضرسه فَيِصير، لَياٍل

  :رجال السند
  .)٣( ثقة:وحاجب بن عمر الثقفي أبو خُشَينَة البصري ،)٢( سبقوا:حتى عبد اهللا بن المباركالرواة 

  .الحكم بن عبد اهللا بن إسحاق األعرج البصري: هو، الحكم بن األعرج
وقال  ،)٧( في الثقات  وذكره ابن حبان   ،)٦(والعجلي ،)٥(فيه لين : وقال مرة ،  وأبو زرعة  ،)٤(وثقه أحمد 

، روى عن ابن عباس: وقال ابن سعد ،)٩(صدوق: وقال الذهبي ،)٨(ال بأس به: يعقوب بن سفيان الفسوي
  .)١١(ربما وهم، ثقة: أما ابن حجر فقال ،)١٠(وله أحاديث
  . هو ثقة فيه لين:قلت

  :التخريج
 من حديث أبي هريرة     وغيره ،)١٣(والترمذي،  عن حاجب به مثله    ،)١٢(أخرجه عبد اهللا بن المبارك    

 مجلسه وإن،  أحد مثل ضرسه وإن،  ذراعاً وأربعون اثنان الكافر جلد غلظ إن: " بلفظ �النبي  عن  ،  �
  .وصححه األلباني، "والمدينة مكة بين كما، جهنم من

                                                 

)٥/٤٣٠) ١. 
، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لـم                   ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

 .أقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس به
 ).١/٩٦ تقريب التهذيب(رمي برأي الخوارج، ) ٣(

 .٣/١٢٠ الجرح والتعديل) ٤(
 .٣/١٢٠ المصدر نفسه) ٥(
 .١/٣١١ معرفة الثقات) ٦(
)٤/١٤٥) ٧. 
 .٢/٣٩١ تهذيب التهذيب) ٨(
 .١/٣١١الكاشف ) ٩(
 .٧/٢١٣الطبقات الكبرى ) ١٠(
 .١/١٣٣تقريب التهذيب ) ١١(
 .٢٩٣: ، برقم٨٤الزهد البن المبارك، صفحة ) ١٢(
 .صفة قعر جهنم: صفة جهنم، باب: ، كتاب٢٥٧٧:  برقم،٥٨٠سنن الترمذي، صفحة ) ١٣(



 ٢٩٠

  :الحكم
ومحمد بن يعقـوب    ،  ومحمد بن أحمد بن الحارث    ،  في هذا اإلسناد محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة         

ألن هذا ال يعلـم     ؛  وله حكم المرفوع  ،  والحديث حسن لغيره موقوف   ،  لم أقف لهم على ترجمة    الكسائي  
  .صحيحة لغيرها" ضرسه مثل أحد"وجملة ، �النبي  سمعه من �فيكون أبو هريرة ، إال بوحي
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 محمد جعفٍَر َأبو أنا،  سمعان بِن محمِد بن محمد منْصوٍر َأبو أنا،  ِحيالْمِلي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٧٩

نِن أحمد بِد بباِر عبالْج اِنييأنا،  الر ِميدح نيِه بونْجأنا،  ز ِبشْر نب رمأنا،  ع دباللَِّه ع نـةَ  بـ ،  لَِهيع  اأن
(d => �i �،  ُأذُنَيِه ِفي فَرقَاه،  مسعوٍد ابِن علَى ِبِه مر مصابا الرج َأن: حنٍَش عن،  هبيرةَ بن عبداللَِّه �N>� � � �� , � �� �

� &); �Z���:P- �� � � , �  فَقَـالَ ،  فََأخْبره،  " ؟ُأذُِنِه ِفي رقَيتَ ِبماذَا: "� للَِّها رسوُل فَقَاَل،  فَبِرَأ،  السورةَ خَتَم حتَّى،  ���
  .)١("لَزاَل جبٍل علَى قَرَأها اموِقنً رجال َأن لَو ِبيِدِه نَفِْسي والَِّذي: "� اللَِّه رسوُل

  :رجال السند
وبشر بن عمر بن الحكم      ،)٣(ابن لهيعة وكذا   ،)٢(وهم ثقات ،   سبقوا :الرواة حتى حميد بن زنجويه    

 أبـو رشـدين الـصنعاني     ،  وحنش بن عبد اهللا   ،  وعبد اهللا بن هبيرة بن كهالن الحضرمي      ،  الزهراني
  .ثقات :)صنعاء دمشق(

  :التخريج
،  عن ابن لهيعـة    الموصلي سالم بن وعفيف،  عمرو ي أب من طريق  ،)٤(الخطيب البغدادي أخرجه  

جميعهم من   ،)٨(وابن عساكر  ،)٧(وأبو يعلى  ،)٦(وأبو نعيم  ،)٥(والطبراني،  به نحوه ،  عن عبد اهللا بن هبيرة    
وقـال  ، وضعف حسين سليم أسد إسـناد أبـي يعلـى   ، عن ابن لهيعة به نحوه، طريق الوليد بن مسلم  

 ،)٩(وبقية رجاله رجال الصحيح   ،  وحديثه حسن ،  وفيه ضعف ،  وفيه ابن لهيعة  ،  رواه أبو يعلى  : الهيثمي

  .)١٠(وضعفه األلباني
                                                 

)٥/٤٣٢) ١. 
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٢(
، عبد اهللا بن لهيعة يغلب عليه الضعف في حديثه فقد ابتلي باالضطراب، والتساهل، والتدليس        ٥٥حديث رقم   : انظر) ٣(
ي الحفظ والدين، ويستثنى مـن ذلـك مـن          ، والتلقين، واالختالط، والنسيان، وهو قوي ف      )وينبغي أن يصرح بالتحديث   (

عبداهللا بن المبارك، وعبداهللا بن وهب، وعبـداهللا بـن          : األحاديث من كان من رواية الرواة اآلتية أسماؤهم، فهي أصح         
 .يزيد، وقتيبة بن سعيد، والنضر بن عبد الجبار، وعمارة بن غزية، وبشر بن بكر

  .٢/٣١٢تاريخ بغداد ) ٤(
مصطفى عبد القـادر    : تحقيق،  )٣٦٠(سليمان بن أحمد الطبراني     ، ل ١٠٨١: ، برقم ٣٣١ صفحة   الدعاء للطبراني، ) ٥(

 . بيروت-دار الكتب العلمية ، )١٤١٣(، الطبعة األولى عطا
 .١/٧الحلية ألبي نعيم ) ٦(
 .٥٠٤٥: ، برقم٨/٤٥٨مسند أبي يعلى ) ٧(
 .١٤/٤٠تاريخ دمشق ) ٨(
 .٨٤٦٩: ، برقم٥/١٩٨مجمع الزوائد ) ٩(
 .٢١٨٩: ، برقم٥/٢١١السلسلة الضعيفة ) ١٠(



 ٢٩٢

قال ،  نحوه،  �النبي  عن  ،  عن ابن مسعود  ،  ألبيه من طريق األعمش   ) ١(وأخرجه عبد اهللا بن أحمد    
  .منكر اإلسناد، هذا حديث الكذابين، موضوع: أحمد

  :الحكم
إال أن تعدد الرواة عن ابن لهيعة مع        ،  ألجل ابن لهيعة مع أنه صرح بالتحديث      ؛   ضعيف هذا إسناد 

  .انتظام المتن على نسق واحد يحسن الحديث

                                                 

 .٥٩٧٨: ، برقم٣/٤٦٣العلل ومعرفة الرجال ) ١(
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ـ ثْ ع ن ب ِنمح الر دب ع ٍدمحو م بَأا  نَربخَْأ،  يِميِم أحمد التَّ  نب دمح م ِرفَّظَو الم بَأا  نَربخَْأ )٨٠ مـ  ان ِن ب 

، يِسلْابرالطَّ ِبفُورع المةَردي حِن بانميلَ سن بةَمثَي خَِنسو الحبَأا نَربخَْأ، ٍرصي نَ ِب أَ ِناب بِ فُورع الم ِماِسالقَ
: اَل قَ الٍل هِ ِن ب ِديمح نع،  بويَأ نع،  ٍرمعم نع،  اِقز الر ِدبع نع،  اٍدب ع ِن ب مياِهرب إِ ن ب اقُحسِإا  نَربخَْأ
ـ  بِ ةًطَيِح م ْلز تَ م لَ ةَكَالِئ الم نِإ:  رِضي اهللا عنْه   انمثْي ع  فِ  رِضي اهللا عنْه   الٍم س ن ب  اهللاِ دبع اَلقَ ِدمكُِتنَيم 
ِهِذه ِد قَ ذُنْ ممه ا راهللاِ وُلس  ���� تَّ ح ى اليفَ،  ِموِئ لَ اِهللاوتُلْتَ قَ نمولَ ه ذْيهبثُ ون م  ال ي عودوـ  أَ ن بـ ،  اًد  ال  اِهللاوفَ
لُتُقْيه ر كُنْ مِ ٌلجِقال لَ ِإ مأَ  اهللاَ ي ذَجلَ   م دال ي ه  ،ِإون س لَ  اهللاِ فَي م ي ْلز غْ مم ا عكُنْودم  ،ـ  اِهللاو ـ تُلْتَ قَ نِئ لَ موه 
ـ ال قُ ِإطُّ قَيِب نََلِتا قُمفَ، ِةامي الِقِموى يلَِإ: اَلا قَمِإو، اًدبَأ: اَلا قَمِإ،  مكُنْ ع هدِمغْ ال ي  م ثُ  اهللاُ نَّهلَِّسيلَ ـ َلِت  ِه ِب
سبعفاًلْ َأون ،ِلال خَوخَِه ِبَلِتال قُ ِإةَفَي مةٌسالثُثَ و١("اًفَلْ َأون(.  

  :رجال السند
كونه أخذها عنه ،  وأحاديثه عن عبد الرزاق فيها نظر سبق وهو صدوق:إسحاق بن إبراهيم بن عباد

وما حدث به ، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه،  وهو ثقةزاقعبد الروكذا  ،)٢(واختلط، وتلقن، بعدما عمي
، وكان تحديثه له قديم في الـيمن ، وفي سندنا هذا يحدث عن معمر ،  أما تشيعه يسير ال يضر    ،  بعد المائتين 

وهشام بن ، واألعمش،  وهو ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابتومعمر، وهو أثبت الناس في معمر
وحميد ابن هالل بن هبيـرة أبـو    ،)٤( وهو ثقةوأيوب السختياني ،)٣( فيما حدث بالبصرة   وكذا،  عروة شيئا 

  . ثقة:نصر البصري
الفقيـه  ،  محمد أحمد أبو المظفـر التميمـي المـروروذي        : هو،  أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي     

  .الشافعي
  .)٥(لخمسين وأربع مائةوكان حياً إلى بعد ا، وعاد إلى بلده، وبغيرها، قدم دمشق وحدث بها

عبد الرحمن بن عثمان    : هو،  عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم المعروف بابن أبي نصر         ،  أبو محمد 
  .)٦()٤٢٠ (أبو محمد بن أبي نصر التميمي، بن القاسم بن معروف بن حبيب بن أبان بن إسماعيل

وكان عدالً  : وقال،  ز الكتاني وكذا عبد العزي  ،  العدل الرضا : وقال،  وثقه أبو الحسن بن أبي الحديد     
                                                 

)٦/٥٩) ١. 
 .٤٦حديث رقم : انظر) ٢(
 .٥حديث رقم : انظر) ٣(
 .٢٨حديث رقم : انظر) ٤(
 .١٨٠، ٥١/١٨١تاريخ دمشق ) ٥(
 .٣٥/١٠٣ المصدر نفسه) ٦(



 ٢٩٤

إسـناداً وإتقانـاً   ، وكان خيراً من ألف مثله    : الحسن بن محمد الدربندي   ،  أبو الوليد : وقال،  مأموناً رضاً 
  .)١(وزهداً

خيثمة بـن سـليمان بـن    : هو، خيثمة بن سليمان بن حيدرة المعروف بالطرابلسي     ،  أبو الحسن 
  .)٣()٣٤٣() ٢(الطرابلسيحيدرة بن سليمان بن حيان أبو الحسن القرشي 

أحـد الثقـات    : وقـال ،  وابن عساكر  ،)٤(قد جمع فضائل الصحابة   : وزاد،  وثقه الخطيب البغدادي  
: وزاد،  وابـن حجـر    ،)٦(اإلمام محدث الشام  : وقال،  والذهبي ،)٥(المكثرين الرحالين في طلب الحديث    

  .)٧(غير أن بعض الناس رماه بالتشيع، مأمون كان يذكر أنه من العباد
  . هو ثقة:قلت

  :التخريج
وذكر أنه قتل على دم يحيـى بـن زكريـا           : "وزاد،  به نحوه ،  عن معمر  ،)٨(تفرد به عبد الرزاق   

  ".سبعون ألفاً
  :الحكم

كونه ، وأحاديثه عن عبد الرزاق فيها نظر، هذا إسناد فيه إسحاق بن إبراهيم بن عباد وهو صدوق   
  . عبد الرزاق كله ثقاتوإسناد، واختلط، وتلقن، أخذها عنه بعدما عمي

                                                 

 .٣٥/١٠٣ المصدر نفسه) ١(
 .١٧/٦٨ المصدر نفسه) ٢(
 .٢/٤١١ لسان الميزان) ٣(
 .١٥/٣١٤سير أعالم النبالء ) ٤(
 .١٧/٦٨تاريخ دمشق ) ٥(
 .٣/٨٥٨تذكرة الحفاظ ) ٦(
 .٢/٤١١ لسان الميزان) ٧(
 .٢٠٩٦٣: ، برقم١١/٤٥٥مصنف عبد الرزاق ) ٨(



 ٢٩٥

، فَنْجويِه بِن محمِد بن الْحسين َأخْبرِني،  الثَّعِلِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو وَأخْبرنَا )٨١
 َأبو،  تَوبٍة بن سلَيمان حدثَنَا،  الْكَراِبِيِسي ِإبراِهيم بن محمد حدثَنَا،  شَيبةَأبي   بِن محمِد بن اللَِّه عبد حدثَنَا
داود اِريأنا ،)١(اَألنْص دمحم نب اِهيمرِإب ثنا،  الشَّاِمي بيشُع ناقَ بحِإس  ،نِن ِهشَاِم عةَ بورع  ،نَأِبيِه ع ،
ناِئشَةَ عوُل قَاَل: قَالَتْ،  عستُنِْزلُوا ال: "� اللَِّه ر اءفَ النِّسال،  الْغُرو نوهلِّمـةَ  تُعالِْكتَاب  ، نـوهلِّمعو 

  .)٢("النَّور وسورةَ، الْمغْزَل
  :رجال السند
ومحمد بن إبـراهيم بـن       ،)٤(بي شيبة أبو بكر وهو ثقة     وكذا عبد اهللا بن أ     ،)٣( سبقوا :الثالث األول 
وهـشام بـن عـروة بـن       ،  وشعيب بن إسحاق القرشي أبو محمد البـصري       ،  منكر :العالء الشامي 

  . ثقات:وعروة بن الزبير بن العوام ،)٥(الزبير
  ).٣١١ (محمد بن إبراهيم بن مردويه التَّيمكي الكرابيسي: هو، محمد بن إبراهيم الكرابيسي

  .)٦(وى عن الكديمي وغيرهر
ويقال ،  أبو داود البغدادي  ،  سليمان بن تَوبة النَّهرواني   : هو،  أبو داود األنصاري  ،  سليمان بن توبة  

  ).٢٦١ (سليمان
أبـو داود   ،  سليمان بن توبـة   : وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٨(والذهبي ،)٧(وثقه الدارقطني 

 ،)١٠(صدوق: وقال أبو حاتم  ،  ال شيخه ،  وأن أبا داود كنية هذا    ،  ادوهذا يرجح خطأ اإلسن    ،)٩(األنصاري

  .)١١(وكذا قال ابن حجر

                                                 

جمة سليمان بـن  تر: سليمان بن توبة، حدثنا أبو داود األنصاري، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر       : في األصل ) ١(
 .توبة

)٦/٦٨) ٢. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٣(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٤(
طبقـات  : انظر. (بن حجر في الطبقة األولى من المدلسين      ، وجعله ا  )٢/٦٣٦تقريب التهذيب   . (ثقة فقية، ربما دلس   ) ٥(

 ).٤١المدلسين، صفحة 

 .٢/٢١٥تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ) ٦(
 .٥/٥٤٥األنساب للسمعاني ) ٧(
 .١/٤٥٧الكاشف ) ٨(
)٨/٣٠١) ٩. 
 .٤/٤٠٤ الجرح والتعديل) ١٠(
 .١/٢٢٣تقريب التهذيب ) ١١(



 ٢٩٦

  :التخريج
ومن طريقه  ،  به نحوه ،  عن شعيب بن إسحاق   ،  من طريق عبد الوهاب الضحاك     ،)١(أخرجه الحاكم 

  .)٥(والخطيب البغدادي ،)٤(وابن حبان ،)٣(وأخرجه الطبراني، مثله) ٢(أخرجه البيهقي
وقـال   ،)٦(كـذاب : قال الدارقطني ،  أخرجه الطبراني وفيه محمد بن إبراهيم الشامي      : يثميقال اله 

  . موضوع:)٧(األلباني
  :الحكم

، وهـو متـروك   ،  ألن مدار الحديث في الطريق األول على عبد الوهاب الضحاك         ،  ضعيف جداً 
  .وهو منكر، والطريق اآلخر على محمد الشامي

                                                 

 .٣٤٩٣: ، برقم٢/٤٣٠المستدرك ) ١(
 .٣٤٥٣: ، برقم٢/٤٧٧ ب اإليمانشع) ٢(
 .٥٧١٣: ، برقم٦/٣٤المعجم األوسط ) ٣(
 .١٠٠٧: ، برقم٢/٣٠٢المجروحين ) ٤(
 .٧٥٢٠: ، برقم١٤/٢٤٤تاريخ بغداد ) ٥(
 .٦٤٣٠: ، برقم٤/٦٦٦مجمع الزوائد ) ٦(
 .٢٠١٧: ، برقم٥/٣٠السلسلة الضعيفة ) ٧(



 ٢٩٧
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 ِإبـراِهيم  بـن  محمـد  ذَر َأبو أنا،  الْفَاِرِسي اللَِّه عبيِد بِن عِلي بن الْمطَهر طَاِهٍر َأبو حدثَنَا )٨٢

اِنيالْحو أنا،  الصٍد َأبمحم دباللَِّه ع نِد بمحِن مفَِر بعِن جب يحوفُ انرعِخ ِبَأِبي الْمو أنا،  الشَّيلَى َأبعثنا،  ي 
دمحم نكَّاٍر بو ثنا،  بشٍَر َأبعم  ،نِعيٍد عِني،  سعي ِريقْبالْم  ،ناِئشَةَ عوُل قَاَل: قَالَتْ،  عسـا : "� اللَِّه ري 
 ربـك  ِإن: فَقَـالَ ،  الْكَعبةَ لَتُساِوي حجزتَه ِإن ملَك جاءِني،  الذَّهِب ِجباُل مِعي لَسارتْ ِشْئتُ لَو،  عاِئشَةُ

يُأقْر كلَيع المقُوُل السيو :ا ِشْئتَ ِإنا نَِبيدبع  ،ِإنا ِشْئتَ وِلكًا نَِبيتُ،  مِريَل ِإلَى فَنَظَرِجب  ،فََأشَار ِإلَي َأن 
عض كا: فَقُلْتُ،  "نَفْسا نَِبيدبقَاَل،  ع :وُل فَكَانساللَِّه ر ���� دعب ْأكُُل ال ذَِلكتَِّك يقُوُل،  ًئاما آكُُل: يْأكُـلُ  كَمي 
دبالْع ،ِلسَأجا وكَم ِلسجي دب١("الْع(.  

  :رجال السند
 ،)٤(وهـو ضـعيف  بو معشر المدني وأ ،)٣(وهو ثقة محدثأبو يعلى   وكذا   ،)٢( سبقوا :الثالث األول 

  .ثقتان :)٥(وسعيد بن أبي سعيد المقْبري، ومحمد بن بكار بن الريان
  :التخريج

من  ،)٧(به نحوه وأخرجه أبو يعلى    ،  عن أبي معشر  ،  من طريق هاشم بن القاسم    ) ٦(أخرجه ابن سعد  
  . ،)٨(ومن طريقه أخرجه ابن عساكر، به نحوه، عن أبي معشر، طريق محمد بن بكار

  .)١٠(واأللباني، وضعفه حسين أسد، وإسناده حسن،  رواه أبو يعلى:)٩(قال الهيثمي

                                                 

)٦/٧٤) ١. 
الفارسي رجل معروف كثير السماع، رحل في طلب الحديث وكتب الكثير،        ، المطهر بن علي     ٧الحديث رقم   : انظر) ٢(

 .ومحمد بن إبراهيم الصالحي من الشيوخ المسندين، وأبو الشيخ عبد اهللا بن محمد بن جعفرحافظ ثقة
 .٣٨: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٥٢: حديث رقم: انظر) ٤(
، وقـال   ١٤٧ الطبقات الكبرى القسم المتمم، صـفحة        ،كبر وبقي حتى اختلط قبل موته بأربع سنين       : قال ابن سعد  ) ٥(

وقع : ، وقد نفى الذهبي اختالطه، وقال     ٣/٣٩١، الكامل في الضعفاء     كبر قد وكان المقبري سعيد أبي بن سعيد أنا: شعبة
ـ          الما أحسب أن أحدا أخذ عنه في ا       : وقال ولم يختلط،     وشاخ في الهرم  م ختالط فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يـسيل فل

 .٢٠٥، ٣/٢٠٤، ميزان االعتدال يحمل عنه
 .١/٣٨١الطبقات الكبرى ) ٦(
 .٤٩٢٠: ، برقم٨/٣١٨مسند أبي يعلى ) ٧(
 .٤/٧٤تاريخ دمشق ) ٨(
 .١٤٢١٠: ، تحت حديث رقم٨/٥٨٢مجمع الزوائد ) ٩(
 .٢٠٤٥: ، برقم٥/٦٥السلسة الضعيفة ) ١٠(



 ٢٩٨

  "وأجلس كما يجلس العبد، آكل كما يأكل العبد"  :ويشهد لقوله
آكـل  : "  بلفظ �النبي  عن  ،  ويحيى بن أبي كثير   ،  عن أيوب ،  عن معمر  ،)١(ما أخرجه الصنعاني  

  .مرسالً) ٢(وصححه األلباني، "إنما أنا عبد ف، وأجلس كما يجلس العبد، كما يأكل العبد
  "ال آكل متكئاً "  :ويشهد لقوله

  .�عن النبي ، �وغيره بهذا اللفظ من حديث أبي حجيفة  ،)٣(ما أخرجه البخاري
  :الحكم

  .لضعف أبي معشر؛ هذا إسناد ضعيف
 كمـا يجلـس     ويجلس،  ويأكل كما يأكل العبد   : "وجملة،  صحيحة لغيرها ،  "ال يأكل متكئاً  : "وجملة

  .حسنة بشاهدها، "العبد

                                                 

 .١٩٥٥٤: ، وبرقم١٩٥٤٣: ، برقم١٠/٤١٥مصنف عبد الرزاق ) ١(
 .٤٤١: السلسلة الصحيحة برقم) ٢(
 .األكل متكئاً: األطعمة، باب: ، كتاب٥٣٩٨: ، برقم١١٨٤صحيح البخاري، صفحة ) ٣(



 ٢٩٩

�; �5;$ 	(�$ 3�� 	( Wl� � � � � � �� � � �� � � �d��4 �4D�¥ ,�� #�Z$ ]��� �±�`�* ,�� s�)? _`�$nN �/�^ K5- � w � �� - � � 6 � , �, � �� � � � 6� � � �� � , � , � - -� {#�G���� :1�{ 
ـ  ع ِن ب ِدمح م ن ب نيسالحي  ِنربخَْأ،  يِبلَع الثَّ اقَحسو إِ بَأا  نَربخَْأ،  يِحير الشُّ ٍديِعو س بَأا  نَربخَْأ )٨٣ ِدب 

ـ ،  يِعاِف الشَّ ٍدمح م ن ب مياِهربِإا  نَثَدح،  اُلم الح ونار ه نى ب وسما  نَثَدح،  ٍدمح م نى ب وسما  نَثَدح،  اِهللا حا نَثَد
عبا اِهللادبن ر اٍءج  ،عن عباهللاِِ ِدي  ِن ب ع مر  ،عن ِلعي ِز َ ِن ب١(ٍدي(، عن يفَوس مِ ِن ب هاٍنر  ،ِنع ِناب ـ  ع اٍسب 
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���3 :تْلَز نَمثُ، اآلية 	( Wl� �� � �  : بـِهِحرفَا وه ِبِهِحرفَ كَطُّ قَيٍءشَ ِبحِرفَ ���� يِب النَّتُيَأا رمفَ }��: )�?�}� �
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  :رجال السند

وإبراهيم بـن محمـد      ،)٤(وهو ضعيف علي بن زيد بن جدعان      وكذا   ،)٣( سبقوا :الرواة الثالث األول  
وعبـد اهللا   ،  وموسى بن هارون الحمال البغدادي    ،   لم أعرفه  :وموسى بن محمد   ،)٥( وهو ضعيف  الشافعي

  . ثقات:وعبيد اهللا بن عمر بن حفص العدوي أبو عثمان ،)٦(بن رجاء المكي أبو عمران البصري
  .يوسف بن ِمهران البصري: هو، يوسف بن مهران

: وقال أبو حاتم   ،)١٠(وذكره ابن حبان في ثقاته     ،)٩(وأبو زرعة  ،)٨(قليل الحديث : وقال ،)٧(عدوثقه ابن س  
  :وقال أحمد ،)١١(ويذاكر به، يكتب حديثه، ال أعلم أحداً روى عنه غير علي بن زيد بن جدعان

  .)١٣(لين الحديث: وقال ابن حجر ،)١٢(وال أعرف أحداً روى عنه إال علي بن زيد، ال يعرف
  .فرد به البغوي :يجالتخر
  .وإبراهيم بن محمد الشافعي، لضعف علي بن زيد بن جدعان؛ هذا إسناد ضعيف :الحكم

                                                 

 .علي بن يزيد، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر ترجمة يوسف بن مهران: في األصل) ١(
)٦/٩٦) ٢. 
له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه األحاديـث     ، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة  ١٤حديث رقم   : انظر) ٣(

 .الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .٦حديث رقم : انظر) ٤(
 .٣٠حديث رقم : انظر) ٥(
 ).١/٢٨٨تقريب التهذيب . (تغير حفظه قليالً) ٦(

  .٧/٢٢٢الطبقات الكبرى ) ٧(
 .٣٢/٤٦٣تهذيب الكمال ) ٨(
 .٩/٢٢٩الجرح والتعديل ) ٩(
)٥/٥٥١) ١٠. 
 .٩/٢٢٩الجرح والتعديل ) ١١(
 .٣٢/٤٦٤تهذيب الكمال ) ١٢(
 .٢/٦٨٥تهذيب التهذيب ) ١٣(
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 ثنا، فَنْجويِه بِن محمِد بن الْحسين َأخْبرِني، الثَّعِلِبي ِإسحاقَ َأبو أنا، الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٨٤

دمحم نِن بسقِْطيِن) ١(الْحالْيأحمد أنا،  ي نِد بباللَِّه ع ِزيدي ِليقَيثنا،  الْع انفْوص ناِلٍح بثنا،  ص ِليدالْو  ـنب 
 � اللَّـهِ  رسـولَ  سِمعتُ: يقُوُل،  اللَِّه عبِد بن جاِبر لَسِمعتُ َأشْهد: يقُوُل،  الزبيِر َأبا سِمع من ثنا،  مسِلٍم
: تَعـالَى  اللَّـه  فَيقُـولُ ،  الْجِحيِم ِفي وصِديقُه؟  فُالن صِديِقي فَعَل ما الْجنَِّة ِفي لَيقُوُل الرجَل ِإن:"يقُوُل


 ��� :بِقي من: فَيقُوُل،  الْجنَِّة لَىِإ صِديقَه لَه َأخِْرجوا �?� ^ W$ 2"N� Y 	 ( � �� dNw � � � � �� w � � �� � �� � ��{ o��"x �� :��� ,
���{")٢(.  

  :رجال السند
والوليد بـن مـسلم     ،  وصفوان بن صالح بن صفوان أبو عبد الملك        ،)٣( سبقوا :الرواة الثالث األول  

  .ثقتان :)٤(القرشي أبو العباس
محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن عيسى بن يقطـين البـزار              : هو،  ن اليقطيني محمد بن الحس  

  .)٦()٣٦٧() ٥(اليقِْطيني أبو جعفر
له رحلة في طلـب     ،  فهماً ذكياً صدوقاً  : وزاد) ٨(والسمعاني ،)٧(وأبو الحسن بن الفرات   ،  وثقه البرقاني 

  .)٩(كان صدوقاً فهماً: لبغداديوقال الخطيب ا، لم أسمع فيه إال خيراً: وزاد البرقاني، الحديث
  . ثقة:قلت

  .أحمد بن عبد اهللا بن يزيد العقيلي الجوبري: هو، أحمد بن عبد اهللا بن يزيد العقيلي
وأبـو جعفـر اليقطينـي      ،  روى عنه عبد اهللا بن عـدي الجرجـاني        ،  حدث عن صفوان بن صالح    

  .)١٠(البغدادي
                                                 

 .مصادر الترجمة: محمد بن الحسين اليقطيني، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
)٦/١٢٠) ٢. 
ي ثقة عيب عليه روايته األحاديـث       ، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلب          ١٤حديث رقم   : انظر) ٣(

 .الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
طبقات المدلسين، صـفحة    . (كثير التدليس، ينبغي أن يصرح بالتحديث، فقد جعله حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين             ) ٤(

٧٩.( 

 بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبي أجداد لبعض اسم يقطين، وهو  إلى النسبة  هذه :، قال السمعاني  ٥/٧٠٣األنساب للسمعاني   ) ٥(
 .اليقطيني البزاز الرحمن عبد بن موسى بن يقطين بن علي بن جعفر بن محمد

 .٢/٢١١تاريخ بغداد ) ٦(
 .٢/٢١١المصدر نفسه ) ٧(
 .٥/٧٠٣األنساب ) ٨(
 .٢/٢١١تاريخ بغداد ) ٩(
 .٢/١٠٨األنساب للسمعاني ) ١٠(
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  .موالهم أبو الزبير المكي، ِديمحمد بن مسلم بن تَدرس األس: هو، أبو الزبير
وقد ،  إال أن شعبة تركه لشيء زعم أنه رآه فعله في معاملة          ،  كثير الحديث : وقال) ١(وثقه ابن سعد  

 ،)٥(والعجلـي  ،)٤(ثبـت : وابـن المـديني وزاد     ،)٣(صالح: ومرة قال  ،)٢(وابن معين ،  روى عنه الناس  

لـم يـستحق    ،  ألن من استرجح الوزن لنفسه    ؛  هولم ينصف من قدح في    : وقال،  وابن حبان  ،)٦(والنسائي
وابن ،  -) ٨(يرد على صنيع شعبة أنه لما رآه يزن ويسترجح في الميزان تركه شعبة             -) ٧(الترك ألجله 

وال أعلـم   ،  فإن مالكاً ال يروي إال عن ثقة      ،  وكفى بأبي الزبير صدقاً أنه حدث عنه مالك       : وقال،  عدي
إال أنه يروي عنه بعـض      ،  وهو في نفسه ثقة   ،  إال قد كتب عنه   ،  أحداً من الثقات تخلف عن أبي الزبير      

ولم يتخلف عنه أحد وهو     ،  وأبو الزبير يروي أحاديث صالحة    ،  فيكون ذلك من جهة الضعيف    ،  الضعفاء
) ١١(والـذهبي  ،)١٠(وإلى الضعف ما هـو    ،  صدوق: وزاد،  ويعقوب بن شيبة   ،)٩(صدوق وثقة ال بأس به    

، وقد روى عنـه قـوم      ،)١٢(ويحتج به ،  يروى عنه : وقال أحمد ،  ع العلم وكان مدلساً واس  ،  حافظاً: وقال
أبو الزبير أبـو    : كان أيوب السختياني يقول   : وقال ،)١٣(إال أن شعبة لم يحدث عنه كأنه لينه       ،  واحتملوه

في حين فهم الترمذي مـن هـذا         ،)١٤(نعم: قال،  كأنه يضعفه  - عبد اهللا بن أحمد    - قلت ألبي ،  الزبير
وقد ،  صدوق حجة في األحكام   : وقال الساجي  ،)١٦(ليس به بأس  : وقال مرة  ،)١٥(ان والحفظ التكرار اإلتق 

وغمـزه   ،)١٨(وال يحتج به  ،  يكتب حديثه : وقال أبو حاتم   ،)١٧(واحتجوا به ،  وقبلوه،  روى عنه أهل النقل   
                                                 

 .٥/٤٨١الطبقات الكبرى ) ١(
 .٨/٧٥، والجرح والتعديل ٢٠٣اريخ ابن معين رواية الدارمي، صفحة ت) ٢(
 .٨/٧٥الجرح والتعديل ) ٣(
 .٨٧سؤاالت ابن أبي شيبة، صفحة ) ٤(
 .٢/٢٥٣معرفة الثقات ) ٥(
 .٢٦/٤٠٩تهذيب الكمال ) ٦(
 .٥/٣٥٢الثقات البن حبان ) ٧(
 .٤/١٣٠ضعفاء العقيلي ) ٨(
 .٦/١٢٥الكامل في الضعفاء ) ٩(
 .٢٦/٤٠٩هذيب الكمال ت) ١٠(
  .٢/٢١٦الكاشف ) ١١(
 .٨٣علل الحديث ومعرفة الرجال، صفحة ) ١٢(
 .٥٢المصدر نفسه، صفحة ) ١٣(
  .١/٥٤٢العلل ومعرفة الرجال ) ١٤(
  .، كتاب العلل٨٩٥سنن الترمذي، صفحة ) ١٥(
  .٢/٤٨٠العلل ومعرفة الرجال ) ١٦(
  .٧/٤١٧تهذيب التهذيب ) ١٧(
  .٨/٧٥الجرح والتعديل ) ١٨(



 ٣٠٢

د عمرو  كان أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير إذا لم نج         : وقال سفيان بن عيينة    ،)١(أيوب السختياني 
 لم أر من النقاد من نـسب        :قلت ،)٤(من الثالثة ) ٣(صدوق مدلس : وخلص ابن حجر إلى أنه     ،)٢(بن دينار 

ما قاله ابن أبي مريم عـن       ،  ولعل عمدتهم في ذلك   ،  وابن حجر ،  التدليس إلى أبي الزبير سوى الذهبي     
 لـو  نفـسي  فـي  قلت ثم،  بهما فانقلبت،  كتابين إلي فدفع،  الزبير أبا فجئت مكة قدمت: سعد  بن الليث

 أعلـم : له فقلت، عنه حدثت ما ومنه سمعت ما منه: فقال، ؟  جابر من كله هذا سمع هل فسألته عاودته
وبلغني عن يحيـى بـن      : في حين قال الساجي    ،)٥(عندي الذي هذا على لي فأعلم،  سمعت ما على لي

: فقال، ؟ عت هذه األحاديث من جابراستحلف شعبةُ أبا الزبير بين الركن والمقام أنك سم    : معين أنه قال  
 :)٩(وأبو حـاتم  ،)٨(والبخاري ،)٧(أما عن إرساله فقال ابن معين ،)٦(يقول ثالثاً ،  اهللا إني سمعتها من جابر    

، وجزم بذلك أبو حاتم    ،)١٠(في سماعه من عائشة نظر    : وقال البخاري ،  لم يسمع من عبد اهللا بن عمرو      
  .)١٢(في حين أثبت البخاري سماعه عن ابن عباس ،)١١(لم يسمع من ابن عباس أيضاً: وقال

، قد خرجها بعض النقاد، وموقف شعبة منه بسبب الواقعة التي رآها منه      ،   األكثر على توثيقه   :قلت
فأرى وجـوب   ،  أما عن تدليسه  ،  بل كان بسبب تلك الواقعة    ،  وتركه له ليس بسبب سوء حفظ أو نحوه       

  . أن يضعه ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسينوكان األولى، تصريحه بالتحديث فيه مبالغة
  :التخريج

  .تفرد به البغوي
  :الحكم

  .وهو الذي سمع أبا الزبير،  ألن فيه رجل مجهول؛ضعيف

                                                 

  .٤/١٣٢ضعفاء العقيلي ) ١(
 .٧/٤١٨تهذيب التهذيب ) ٢(
  .٢/٥٥٢تقريب التهذيب ) ٣(
 .٧٠طبقات المدلسين، صفحة ) ٤(
  .٤١٠، ٢٦/٤٠٩تهذيب الكمال ) ٥(
  .٧/٤١٧تهذيب التهذيب ) ٦(
  .٣/١٣٥تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ٧(
  .٣٨٢علل الترمذي الكبير، صفحة ) ٨(
  .١٩٣حة المراسيل ألبي حاتم، صف) ٩(
  .٣٨٢علل الترمذي الكبير، صفحة ) ١٠(
  .١٩٣المراسيل ألبي حاتم، صفحة ) ١١(
  .٣٨٢علل الترمذي الكبير، صفحة ) ١٢(
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 ِإسماِعيُل أنا، ِبشْران بِن اللَِّه عبِد بن عِلي الْحسيِن َأبو أنا، الصاِلِحي اللَِّه عبِد بن أحمد َأخْبرنَا )٨٥

 عـن ،  الزهـِري  عـنِ ،  معمر أنا،  الرزاِق عبد ثنا،  الرماِدي منْصوٍر بن أحمد ثنا،  الصفَّار محمٍد بنا
 فَقَاَل،  َأنْزَل ما الشِّعِر ِفي َأنْزَل قَد اللَّه ِإن: " � ِللنَِّبي قَاَل َأنَّه،  َأِبيِه عن،  ماِلٍك بِن كَعِب بِن عبِدالرحمِن

النَِّبي � :ِإن ْؤِمنالْم اِهدجِفِه يياِنِه ِبسِلسالَِّذي، وِدِه نَفِْسي وا ِبيلَكََأنَّم مونَهمِبِه تَر حِل نَض١("النَّب(.  
  :رجال السند
 ،وهـو ثقـة   ،  عبد الرحمن بن كعب بن مالك أبو الخطاب       إال  ،  )٢( سبقوا : معمر  حتى جميع الرواة 

وشـرط ابـن حجـر التـصريح        ،  قبل العالئي عنعنته    وهو إمام حافظ ثقة مشهور بالتدليس      والزهري
  .)٣(بالتحديث

  :التخريج
عن ،  )- دينار - بن أبي حمزة   (عن شعيب ،  )حكم بن نافع  () ٤(أخرجه أحمد من طريق أبي اليمان     

  .وقد صرح الزهري هنا بالسماع، ..."والذي نفسي بيده" ولم يذكر، به نحوه، الزهري
 ،)٧(وابـن حبـان    ،)٦(أخرجـه أحمـد   ،  ومن طريقه ،  في مصنفه به نحوه   ) ٥(وأخرجه عبد الرزاق  

  .نحوه ،)٩(البيهقي ،)٨(والطبراني
إسـناده  :  الحاكم وقال،  كالهما من طريق الزهري به نحوه      ،)١١(وابن حبان  ،)١٠(وأخرجه الطبراني 

                                                 

)٦/١٣٦) ١. 
، أحمد الصالحي لم أقف على ترجمة له، وأبو الحسن بن بشران، وإسماعيل الصفار، وأحمـد الرمـادي        ٥حديث  : انظر) ٢(

، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه، وما حدث به بعد المائتين، أما تشيعه يسير ال يـضر،                  ثقة: ثقات، وعبد الرزاق الصنعاني   
وفي سندنا هذا يحدث عن معمر، وكان تحديثه له قديم في اليمن، وهو أثبت الناس في معمر، ومعمر بن راشـد ثقـة ثبـت                         

 .دث بالبصرةفاضل إال أن في روايته عن ثابت، واألعمش، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما ح
 .٢٤: حديث رقم: انظر) ٣(
  .١٥٨٢٣: ، برقم٣/٤٥٦مسند أحمد ) ٤(
  .٢٠٥٠٠: ، برقم١١/٢٦٣مصنف عبد الرزاق ) ٥(
  .٢٧٢١٨: ، برقم٦/٣٨٧مسند أحمد ) ٦(
  .٥٧٨٦: ، برقم١٣/١٠٢صحيح ابن حبان ) ٧(
  .١٥١: ، برقم١٩/٧٥معجم الطبراني الكبير ) ٨(
  .٢٠٨٩٧:  برقم،١٠/٢٣٩سنن البيهقي الكبرى ) ٩(
  .١٥٢: ، برقم١٩/٧٦معجم الطبراني الكبير ) ١٠(
  .٤٧٠٧: ، برقم١١/٥صحيح ابن حبان ) ١١(
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  .)١(وصححه األلباني، ولم يخرجاه، على شرط الشيخين
  :ويشهد له

عن النبي صلى اهللا    ،  من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه        ،)٣(والنسائي ،)٢(ما أخرجه الترمذي  
  .”النبل نضح من فيهم أسرع فلهي "...عليه وسلم
  :الحكم

وطرق الحديث مدارها على الزهري وقد      ،  لهفي هذا اإلسناد أحمد الصالحي لم أقف على ترجمة          
  .أقوى" مؤمن ليجاهد بسيفه ولسانهإن ال"وجملة ، فالحديث صحيح لغيره، صرح في بعضها بالسماع

                                                 

  .١٦٣١: ، برقم٤/١٧٢السلسلة الصحيحة ) ١(
  .، كتاب األدب، باب ما جاء في إنشاد الشعر٢٨٤٧: ، برقم٦٣٦سنن الترمذي، صفحة ) ٢(
 يـدي  بـين  والمـشي  الحرم في الشعر إنشاد اسك الحج، باب  ، كتاب من  ٢٨٧٣: ، برقم ٤٤٥سنن النسائي، صفحة    ) ٣(

  .اإلمام



 ٣٠٥
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 بـنِ  أحمـد  بن الْحسين اللَِّه عبِد َأبو أنا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٨٦

 أنا،  حماٍد بن )١(الْحسن أنا،  الْحضرِمي سلَيمان بِن اللَِّه عبِد بن محمد أنا،  رجةَخُ بن بكِْر َأبو أنا،  فَنْجويِه
ـ  َأِبي عن،  اللَّيِثي عميٍر بِن اللَِّه عبِد عن ،)٢(عمٍرو بن طَلْحةَ عن،  الْعبقَِري محمٍد بن عمرو ةَيِرس٣(ح (

اِريِن،  اَألنْصع قَاَل � النَِّبي " :كُونِة ياباٍت ثَالثُ ِللدجخَر ِر ِمنهالد  ،جا فَتَخْروجى خُرنِ  ِبَأقْصمالْـي ،
 خَرجةً تَخْرج ثُم،  طَِويال زمانًا تَمكُثْ ثُم،  مكَّةَ: ِنييع الْقَريةَ ِذكْرها يدخُُل وال،  الْباِديِة ِفي ِذكْرها فَيفْشُو
 يومـا  النَّاس فَبينَما،  مكَّةَ: يعِني الْقَريةَ ِذكْرها ويدخُُل،  الْباِديِة ِفي ِذكْرها فَيفْشُو،  مكَّةَ ِمن قَِريبا ُأخْرى
 ِإال يرعهم لَم،  الْحرام الْمسِجد: يعِني وجلَّ عز اللَِّه علَى وَأكْرمها،  حرمةً ِهاللَّ علَى الْمساِجِد َأعظَِم ِفي
ِهيِة ِفي وِجِد نَاِحيسنُو الْمنُو تَدتَدقَاَل كَذَا،  و نٍرو ابما: عمو نيكِْن بِد الرواِب ِإلَى اَألسِني بوٍم بخْزم 
نِميِن عٍط ِفي الْخَاِرِج يسو ِمن ذَِلك  ،فَضفَار ا النَّاسنْهتَ،  عتَثَبا وةٌ لَهابفُوا ِعصرع مَأنَّه وا لَنِجزعي 
تْ،  اللَّهجفَخَر ِهملَيع ا تَنْفُضهْأسر اِب ِمنتْ،  التُّررفَم لَتْ،  ِبِهمفَج نع وِهِهمجتَّى وـا تَ حكَتْهـا  ركََأنَّه 

اِكبةُ الْكَويرالد  ،لَّتْ ثُمِض ِفي وا ال اَألرِركُهدي ال،  طَاِلبا وفُوتُهي اِربتَّى،  هح َل ِإنجالر قُومذُ لَيوتَعفَي 
 وجِهِه ِفي فَتَِسمه،  ِبوجِهِه علَيها فَيقِْبُل،  ؟  تُصلِّي اآلن،  فُالن يا: فَتَقُوُل خَلِْفِه ِمن فَتَْأِتيِه،  ِبالصالِة ِمنْها

راوتَجفَي ِفي النَّاس اِرِهمِدي  ،ونطَِحبصيِفي و فَاِرِهمَأس  ،شْتَِركُونياِل ِفي ووفُ  اَألمـرعي  الْكَـاِفر  ِمـن 
 .)٤("كَاِفر يا: لْكَاِفِرِل ويقَاُل، مْؤِمن يا: ِللْمْؤِمِن فَيقَاُل، الْمْؤِمِن

  :رجال السند
 وعمرو بـن محمـد    ،   بن حماد الضبي أبو علي الوراق      والحسن ،)٥( سبقوا :الرواة األربعة األول  

وطلحـة بـن    ،   ثقات :وعبد اهللا بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي        ،  أوالعنزي،  أو العنقزي ،  العبقري
مـن  ،  �حذيفة بن أََسيد الِغفـاري      : وهو،  بيصحاوأبو سِريحة   ،   ضعيف متروك  :عمرو الحضرمي 
  .)٧(�حذيفة بن اليمان : وقيل أبو سريحة هو ،)٦(أصحاب الشجرة

                                                 

 .ترجمة الحسن بن حماد وشيخه وتلميذه: ، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظرهشيم: في األصل )١(
 .مصادر التخريج: طلحة، عن عمرو، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل )٢(
 .مصادر التخريج: ، والصواب ما أثبته، انظرأبو شَريحة، وهو خطأ: في األصل) ٣(
)٦/١٧٨ )٤. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٥(

لعله عمر بن أحمد بن القاسـم بـن أبـان        : األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة، وأبو بكر بن خرجة           
 .رجي النهاوندي، وكان فقيهاً عالماًالخُ

  .١/١٠٨تقريب التهذيب ) ٦(
  .٣/٨٠الثقات البن حبان ) ٧(



 ٣٠٦

محمد بن عبد اهللا بن سليمان الكوفي الحـضرمي         : هو،  محمد بن عبد اهللا بن سليمان الحضرمي      
  .)٢()٢٩٧() ١(لقبه مطَين

: وزاد،  والخليلي ،)٥(مطلقاً: وزاد،  كر بن دارم  وأبو ب  ،)٤(والسمعاني ،)٣(جبل: وثقه الدارقطني وقال  
أحد األئمـة   : وقال ابن ماكوال   ،)٨(صدوق: وقال أبو حاتم   ،)٧(محدث الكوفه : وقال،  وابن حجر  ،)٦(حافظ

  .)١١(كان من أوعية العلم ،)١٠(الحافظ الصادق محدث الكوفة: وقال الذهبي ،)٩(الحفاظ
  . ثقة:قلت

  :التخريج
جميعهم من طريق    ،)١٥(ونعيم بن حماد   ،)١٤(والطبراني ،)١٣(داود الطيالسي وأبو   ،)١٢(أخرجه الحاكم 

: إال أن جميعهم زادوا في آخره     ،  عن عبد اهللا الليثي به نحوه     ،  - متروك - طلحة بن عمرو الحضرمي   
  ".حقي اقض كافر يا: للكافر المؤمن ويقول، حقي اقض مؤمن يا: للمؤمن ليقول الكافر إن حتى"

 بل فيه طلحة بـن      :قلت،  وهو أبين حديث في ذكر الدابة     ،  ديث صحيح اإلسناد  هذا ح : قال الحاكم 
  .عمرو الحضرمي متروك

 عن أبي الطفيل، عن قيس بن سعد المكي، عن هشام بن حسان، عن معمر ،)١٦(وأخرجه الصنعاني

                                                 

 وهـو  عليـه  مر المالئي دكين بن الفضل نعيم أبا نأل المطينب قبلُ: ، قال السمعاني  ٧/٢٠١اإلكمال البن ماكوال    ) ١(
، األنـساب للـسمعاني     بـالمطين  فلقـب  الحديث تسمع أن لك آن مطين يا له فقال طينوه وقد بالطين الصبيان مع يلعب

٥/٣٣٠.  
  .١٤/٤٢سير أعالم النبالء ) ٢(
 .٢٦، وسؤاالت السلمي، صفحة ٧٢سؤاالت حمزة، صفحة ) ٣(
  .٥/٣٣٠األنساب للسمعاني ) ٤(
  .٢/٦٦٢تذكرة الحفاظ ) ٥(
  .١٤/٤٢سير أعالم النبالء ) ٦(
  .٥/٢٣٣لسان الميزان ) ٧(
  .٧/٢٩٨الجرح والتعديل ) ٨(
  .٧/٢٠١اإلكمال البن ماكوال ) ٩(
  .١٤/٤١سير أعالم النبالء ) ١٠(
  .٢/٦٦٢تذكرة الحفاظ ) ١١(
 .٨٤٩٠: ، برقم٤/٥٣٠مستدرك الحاكم ) ١٢(
 .١٠٦٩: ، برقم١٤٤مسند الطيالسي، صفحة ) ١٣(
 .٣٠٣٥: ، برقم٣/١٧٣معجم الطبراني الكبير ) ١٤(
 .١٨٥١: ، برقم٣/٦٦١الفتن لنعيم بن حماد ) ١٥(
 .٣/٨٤سير الصنعاني تف) ١٦(



 ٣٠٧

م من طريق قيس به نحوه موقوفاً ول       ،)١(والطبري،  عن أبي حذيفة  ،   وهو صحابي  الليثى واثلة بن عامر
في حـين  ، عن حذيفة بن اليمان: قال الصنعاني ،  ومعرفة المؤمن والكافر  ،  يذكرا االشتراك في األموال   

  . رجال عبد الرزاق ثقات:قلت. عن حذيفة بن أسيد: قال الطبري
  :الحكم

، وأحاديث الشواهد حـسنة   ،  وهو متروك ،  ألجل طلحة بن عمر الحضرمي    ؛  اإلسناد ضعيف جداً  
  .تغني عنه

                                                 

 .١٠/١٣جامع البيان في تأويل القرآن ) ١(



 ٣٠٨

 ياِنجر الجِ ٍدمح م ن ب ُليِقعي  ِنربخَْأ،  يِبلَع الثَّ اقَحسو إِ بَأا  نَربخَْأ،  يِحير الشُّ ٍديِعو س بَأا  نَربخَْأو )٨٧
ا نَربخَْأ، يِرب الطٍَّريِر جن بدمح مٍرفَعو جبَأا نَربخَْأ، ياِددغْا البيِركَ زن المعافى بِجرو الفَبَأا نَربخَْأ، هيِقالفَ

 ن مِ ةُاب الد جرخْتَ": َلا قَ رم ع ِناب ِنع،  ةَيِطعن  ع،  وٍقزر م ِن ب ِليضفُ نع،  يِعجشْاَألا  نَربخَْأ،  ٍبيِرو كَ بَأ
صِفٍعد ا كَفَي الصجالفَِير َأةَالثَ ثَِسر اٍميو ا خَمرثُلُ ثُج١("اه(.  

  :رجال السند
 ثقـة عيـب عليـه روايتـه         :ثعلبيوأبو إسحاق ال  ،   لم أقف على ترجمة له     :أبو سعيد الشريحي  

 وعطية العوفي ،  متشيع،  يهم،   مقارب الحديث  فضيل بن مرزوق  وكذا   ،)٢(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة 
 والطبري ،)٣(ال يقبل إال إذا صرح بالسماع بعد اختبار رواياته        ،  متشيع مدلس ،  وهو إلى الضعف أقرب   

 وعبيـد الـرحمن  ، مد بن العـالء الهمـداني  وأبو كريب مح  ،)٤( ثقة :اإلمام المعروف صاحب التفسير   
  .ان ثقت:األشجعي

أبو ،  عقيل بن محمد بن علي بن أحمد بن رافع        : ولعله،   لم أقف عليه   :انيجوعقيل بن محمد الجر   
  .)٥(الفضل الفارسي البعلبكي الفقيه الشافعي

ل لـست   ويقو،  وكان يمتنع من الرواية   ،  كان يحفظ مختصر المزني حفظاً جيداً     : قال ابن عساكر  
  .)٦(وكان مكثراً رحمه اهللا، وأنه سمع منه بعد جهد، �أصلح لرواية حديث النبي 

المعافَى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد بـن  : هو، أبو الفرج المعافى بن زكريا البغـدادي   
  . ابن طَرار:)٨(وقال ابن حجر ،)٧()٣٩٠ (داود أبو الفرج النهرواني القاضي المعروف بابن طراز

كيف حالـه فـي     : قيل له ،  كان أعلم الناس  : ومرة قال ،  لم أسمع منه شيء   : وقال،  وثقه البرقاني 
 بـن  أحمدو ،)٩(لكن كان كثير الرواية لألحاديث التي يميل إليها الشيعة        ،  ال أعرف حاله  : قال؟  الحديث

  .)١٢(كان من مشاهير العلماء المتقنين: وقال السمعاني ،)١١(والسيوطي ،)١٠( العتيقيمحمد
                                                 

)٦/١٧٩) ١. 
 .١٤: حديث رقم: انظر) ٢(
 .٣٢: حديث رقم: انظر) ٣(
  .٢/٧١٠، وتذكرة الحفاظ ٢/١٦٢انظر ترجمته في تاريخ بغداد ) ٤(
  .٤١/٣٤تاريخ دمشق ) ٥(
  .٤١/٣٤المصدر نفسه ) ٦(
  .١٣/٢٣٠تاريخ بغداد ) ٧(
  .٢/٨٦٥يحتج به، بتحرير المشتبه، صفحة : وزاد، )٨(طني والدارق) ٨(
  .١٣/٢٣٠تاريخ بغداد : انظر) ٩(
  .١٣/٢٣٠المصدر نفسه ) ١٠(
 .١٧٣طبقات الحفاظ، صفحة ) ١١(
  .٢/٥٢األنساب ) ١٢(



 ٣٠٩

  .)٢(كان آيةً في الحفظ والمعرفة والتفنن: وقال ابن ماكوال ،)١(ووصفه ابن حجر بالمحدث المشهور
  . هو ثقة:قلت

  :جالتخري
وأخرجه ابن ، به نحوه، عن فضيل بن مرزوق، عن األشجعي، عن أبي كريب ،)٣(أخرجه الطبري

  .حوهبه ن، عن فضيل بن مرزوق، كالهما ،)٥(ونعيم بن حماد ،)٤(أبي شيبة
  :الحكم

  .وكذا الحديث، وعطية بن سعد العوفي، ألجل فضيل بن مرزوق؛ هذا إسناد ضعيف

                                                 

 .٢/٨٦٥تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، صفحة ) ١(
  .٢/٢٠٨اإلكمال البن ماكوال ) ٢(
  .١٠/١٣قرآن جامع البيان في تأويل ال) ٣(
  .٣٧٢٨٧، برقم ٧/٤٦٧مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
  .٨٥٩، برقم ٢/٦٦٤الفتن لنعيم بن حماد المروزي ) ٥(



 ٣١٠

٨٨( ِهِبو عن محِدم ِن ب ِر جالطَّ ٍري ِرباَل قَ ي :حِعي  ِنثَدصام ب ن راود)١ (ِنب الج ـ ،  اِحر حـ َأا  نَثَد ، يِب
حا نَثَدفْسيانب نِع سخَْأ، ٍديبا نَرنْمصورب نالم ِرِمتَعع ِر نِعبيِحِن ب اٍشر ،عن ذَحةَفَيالِن ب ياَلقَ � اِنم :
، ى اِهللالَ ع ةًمر ح ِداِجس الم ِمظَع أَ نِم: "اَلقَ؟  جرخْ تَ ني أَ ن مِ  اهللاِ وَلسا ر ي: تُلْقُ،  ةَابالد �  اهللاِ وُلس ر ركَذَ
بنَيا ِعميسِبوفُطُى ي البِتيو معهالم ِلسمتَذْ ِإون ِرضاَألب رتَض تَحهم ،قُّشَنْتَوا ِمفَ الصمِلا يشْي المعر ،
خْتَورج الد مِ ةُاب ن َأ،  افَ الصَلو م  ا يبدنْ مِ ره ْأا رسه لَا مماتَ ذَ ةًع و ٍرب ِر ولَ،  ٍشين ي كَِردـ طَ اه ـ  و باِل  نلَ
وتَفُي اِرها هتُ،  بسي النَّ ماس اًنَِمْؤ م اِفكَ وَأ،  اًرم ِمْؤا المتْتَ فَ نرك و جهنََّأ كَ هكَ ه كَوب د ري ـ كْتَ و ـ  بتُ ب ين 
عنَيِهيِمْؤ من ،َأواِفا الكَمتُكُنْتَ فَرب ينع نَيةًتَكْ نُِهيس وداء ،تُكْتَوبب ينع نَياِف كَِهي٢("اًر(.  

  :رجال السند
ومنصور بن المعتمر السلَمي     ،)٤(سفيان بن سعيد الثوري   وكذا   ،)٣( سبقوا :الرواة حتى الطبري  

  . ثقتان:وِربعي بن ِحراش العبسي أبو مريم، أبوعتَاب
  .)٥(اد بن الجراح العسقالنيعصام بن رو: هو، عصام بن رواد بن الجراح

  .)٨(ولينه أبو أحمد الحاكم ،)٧(وذكره ابن حبان في الثقات ،)٦(صدوق: قال أبو حاتم
  . ال بأس به:قلت

  .)٩(أبو عصام العسقالني، رواد بن الجراح الشامي: هو، أبو رواد
ومرة  ،)١١(مأمون: وزاد،  ومن رواية معاوية بن صالح     ،)١٠(وثقه ابن معين من رواية الدارمي     

                                                 

 .ترجمته، وأباه: عصام بن داود، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
)٦/١٧٩) ٢. 
 إسحاق الثعلبي ثقة عيب عليه روايته       الحديث السابق، أبو سعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو          : انظر) ٣(

األحاديث الضعيفة، وعقيل بن محمد لعله عقيل بن محمد بن علي بن أحمد بن رافع، أبو الفضل الفارسي البعلبكي                    
 .الفقيه، وأبو الفرج المعافى بن زكريا ثقتان، والطبري اإلمام المعروف صاحب التفسير ثقة

 .٤٢حديث رقم : انظر) ٤(
 .٨/٥٢١بن حبان الثقات ال) ٥(
 .٧/٢٦الجرح والتعديل ) ٦(
)٨/٥٢١) ٧. 
 .٢/٤٣٣المغني في الضعفاء ) ٨(
: قلـت (الشام   " عسقالن " لها يقال مصر حد يلي مما الساحل بالد من بلدة إلى أحدهما: لموضعين النسبة هذه) ٩(

 . "عسقالن: " لها يقال ببلخ محلة إلى والثاني، )وهي بفلسطين
 .١١٠ين رواية الدارمي، صفحة تاريخ ابن مع) ١٠(
 .١٨/٢٠٩تاريخ دمشق ) ١١(



 ٣١١

وذكره ابـن حبـان فـي        ،)١(إنما غلط في حديث عن سفيان     ،  ليس به بأس  : من طريق الدوري قال   
تغيـر  ، وهو مـضطرب الحـديث  ، محله الصدق: وقال أبو حاتم ،)٢(يخطئ ويخالف : وقال،  الثقات

 ثوري ال-صاحب سنة إال أنه حدث عن سفيان    ،  ال بأس به  : وقال أبو داود   ،)٣(حفظه في آخر عمره   
روى : وقـال أحمـد    ،)٥(وفي حديثه خطأ  ،  صدوق،  صاحب سنة : وقال أحمد  ،)٤(بأحاديث منكرة  -

ال : وقال ألبي بكر بن زنجويـه     ،  حديثاً منكراً جداً  ،  عن الزبير بن عدي   ،  حديثاً عن سفيان الثوري   
: وقـال الـدارقطني    ،)٧(ضعيف الحـديث  : وقال يعقوب بن سفيان الفسوي     ،)٦(تحدث بهذا الحديث  

روى غيـر حـديث     ،  ليس بـالقوي  : وقال النسائي  ،)٩(ضعف،  له مناكير : وقال الذهبي  ،)٨(متروك
  .)١٠(منكر

ومحمد بن   ،)١٢(والنسائي ،)١١(ال يكاد أن يقوم حديثه    : وزاد،  قاله البخاري : وكان رواد قد اختلط   
وهـو   - وهذا يحدد وقت االخـتالط     - فإذا برواد قد اختلط   ،  دخلنا عسقالن : وقال،  عوف الطائي 

  .)١٣(فحدث بأحاديث لم يتابع عليها، تغير بآخره: وقال، وأبو أحمد الحاكم، دخول الطائي عسقالن
: وقال ابن عدي ،)١٥(يحول من هناك: وقال أبو حاتم ،)١٤(وقد أدخله البخاري في كتاب الضعفاء 

، يوغيـر الثـور   ،  وغرائب ينفرد بها عن الثوري    ،  ولرواد بن الجراح أحاديث صالحة وإفرادات     
وفي حـديث الـصالحين     ،  وكان شيخاً صالحاً  ،  وعامة ما يروي عن مشايخه ال يتابعه الناس عليه        

                                                 

 .١٨/٢٠٩المصدر نفسه ) ١(
)٨/٢٤٦) ٢. 
 .٣/٥٢٤الجرح والتعديل ) ٣(
 .٦٩، ٢/٦٨ضعفاء العقيلي ) ٤(
 .٢٥٠سؤاالت أبو داود، صفحة ) ٥(
 .٣/١٧٦الكامل في الضعفاء ) ٦(
 .٣/٣٦٧المعرفة والتاريخ ) ٧(
 .٢٩سؤاالت البرقاني، صفحة ) ٨(
 .١/٣٩٨الكاشف ) ٩(
 .٤٠الضعفاء والمتروكين للنسائي، صفحة ) ١٠(
 .٣/٣٣٦التاريخ الكبير ) ١١(
 .٤٠الضعفاء والمتروكين للنسائي، صفحة ) ١٢(
 .٣/١١٤تهذيب التهذيب ) ١٣(
 .٣/٥٢٤الجرح والتعديل ) ١٤(
 .٣/٥٢٤المصدر نفسه ) ١٥(



 ٣١٢

  .)١(إال أنه ممن يكتب حديثه، بعض النكرة
وفي حديثـه عـن الثـوري ضـعف         ،  صدوق اختلط بآخرة فترك   : وخلص ابن حجر إلى أنه    

  .وهو كما قال ،)٢(شديد
  :التخريج

  .بالسند نفسه) ٣(تفرد به الطبري
  :الحكم

  .عن سفيان الثوري، ألنه من رواية رواد بن الجراح؛ ضعيف جداً

                                                 

 .٣/١٧٨الكامل في الضعفاء ) ١(
 .١/١٧٦تقريب التهذيب ) ٢(
 .١٠/١٣جامع البيان في تأويل القرآن ) ٣(



 ٣١٣
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 بـن  حاِتم يِزيد َأبو أنا،  شَاذَان بِن محمِد بن أحمد الْحسِن َأبو أنا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٨٩

 بـنِ  ِزيـادِ  عن،  رقَانب بن جعفَر أنا،  الْمبارِك بن اللَِّه عبد أنا،  يالْمروِز نيسالْح أنا،  الشَّاِمي محبوٍب
 قَبَل خَمسا اغْتَِنم: " يِعظُه وهو رجٍلِل � اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل،  اَألزِدي ميموٍن بِن عمِرو عن،  الِْجراِح
 قَبـلَ  وحياتَك،  شُغِْلك قَبَل وفَراغَك،  فَقِْرك قَبَل وِغنَاك،  ِسقَِمك قَبَل وِصحتَك،  هرِمك قَبَل شَبابك: خَمٍس
وم١("ِتك(.  

  :رجال السند
وأبو الحسن أحمد بن     ،)٣( وهو ثقة  وعبد اهللا بن المبارك    ،)٢(وهو ثقة ،   سبق :عبد الواحد المليحي  

  .ثقتان :)األودي ( بن ميمون األزديووعمر، وزياد بن الجراح الجزري،  لم أقف عليه:شاذان
  .حاتم بن محبوب الشامي، أبو يزيد

  .)٤(وثقه الذهبي
 نزيـل مكـة   ،  الحسين بن الحسن بن حرب السلمي بن عبد اهللا المروزي         : هو،  يحسين المروز 

)٢٤٦.(  
وذكره ابن حبـان فـي    ،)٧(صدوق: وقال أبو حاتم  ،)٦(والذهبي ،)٥(وثقه مسلمة بن القاسم األندلسي    

  .)٨(الثقات
  ).١٥٤( الرِقي) ٩(أبو عبد اهللا الجزِري، جعفر بن برقَان الِكالَِبي: هو، جعفر بن برقان

كان كثير الخطـأ    : وقال،  فقد وثقه ابن سعد   ،  سوى أحاديث الزهري  ،  ثقة صدوق ضابط ألحاديثه   

                                                 

)٦/٢٢١) ١. 
 .٤: حديث رقم: انظر) ٢(
 .٩: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٢/١٩٣العبر في خبر من غبر ) ٤(
 .٢/٣٠٨ تهذيب التهذيب) ٥(
 .١/٣٣٢الكاشف ) ٦(
 .٣/٤٩ الجرح والتعديل) ٧(
)٨/١٩٠) ٨. 
 عمر، وعدة ابن جزيرة لها يقال واحدة لبلدة خاص بكر، واسم اردي من بالد عدة إلى وهي، الجزيرة إلى النسبة هذه) ٩(

 لها قيل والفرات، وإنما  الدجلة بين بالد فارقين، وهي  وميا وآمد العين ورأس والرقة وحران وسنجار الموصل منها بالد
 .٢/٥٥، األنسابلهذا الجزيرة



 ٣١٤

: وقـال  ،)٤( وأحمد .)٣(وكان أمياً ال يقرأ وال يكتب وكان رجل صدق        : وقال ،)٢(وابن معين  ،)١(في حديثه 
فـي غيـر    : ائيوزاد النـس   ،)٥(وكذا قال النسائي  ،  ويزيد بن األصم  ،  ضابط لحديث ميمون بن مهران    

وسفيان بن   ،)٨(والفسوي ،)٧()محمد بن عبد اهللا    (وابن نمير  ،)٦(ووثقه أيضاً العجلي  ،  الزهري ال بأس به   
يحـتج  : وزاد، والـدارقطني  ،)١٠(وقد روى عنه الناس الثوري فمـن دون : وقال،  وابن عدي  ،)٩(ةنعيي
محله : وقال أبو حاتم ،)١٣(ي الثقاتوذكره ابن حبان ف ،)١٢(العدل: وزاد، ومحمود بن خالد السلمي ،)١١(به

  .)١٤(الصدق يكتب حديثه
وابـن   ،)١٧(والعقيلـي  ،)١٦(وأحمـد  ،)١٥(ابن معـين  : فقد ضعفه ،  أما تضعيف روايته عن الزهري    

 إن كان   :قلت ،)٢٠(عنده مناكير : وقال،  وكذا الساجي  ،)١٩( وانفرد ابن خزيمة بعدم االحتجاج به      .)١٨(عدي
  .حفهو صحي، يقصد ما روى عن الزهري

وفـي  ،  ويزيد األصـم  ،  عن ميمون بن مهران   ،  وخاصةً،  مستقيم الحديث ،   جعفر بن برقان   :قلت
  .الزهري ضعيف مضطرب

                                                 

  .٧/٤٨٢الطبقات الكبرى ) ١(
 .٨٤حة  الدارمي، صفتاريخ ابن معين رواية) ٢(
 .٤/٤١٩ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ٣(
 .١٦٠علل الحديث ومعرفة الرجال، صفحة ) ٤(
 .٥/١٥تهذيب الكمال ) ٥(
 .١/٢٦٨ معرفة الثقات) ٦(
 .٢/٤٧٤ الجرح والتعديل) ٧(
 .٢/٤٥٥ المعرفة والتاريخ) ٨(
 .٥/١٦تهذيب الكمال ) ٩(
 .٢/١٤٠ الكامل في الضعفاء) ١٠(
 .٢٣ني، صفحة سؤاالت البرقا) ١١(
 .٥/١٦تهذيب الكمال ) ١٢(
)٦/١٣٦) ١٣. 
 .٢/٤٧٤ الجرح والتعديل) ١٤(
 .٤٣، ورواية الدارمي، صفحة ٤/٤٤٦ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ١٥(
 .١٦٠علل الحديث ومعرفة الرجال، صفحة ) ١٦(
 .١/١٨٤ضعفاء العقيلي ) ١٧(
 .٢/١٤٠ الكامل في الضعفاء) ١٨(
 .٥/١٥تهذيب الكمال : انظر) ١٩(
 .٢/٥٣ تهذيب التهذيب) ٢٠(



 ٣١٥

  :التخريج
ومن طريقه أخرجـه محمـد بـن سـالمة          ،  عن جعفر بن برقان    ،)١(أخرجه عبد اهللا بن المبارك    

، به نحـوه  ،   جعفر بن برقان   عن ،)٤(وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة     ،  به مثله  ،)٣(والبيهقي ،)٢(القضاعي
  .وفيها تقديم وتأخير ،)٥(ومن طريقه أخرجه أبو نعيم

  .)٦(صحيح مرسل: وقال البغوي
  :ويشهد له

كالهما عـن   ،  من طريق عبد اهللا بن المبارك      ،)٨(والبيهقي،  من طريق عبدان   ،)٧(ما أخرجه الحاكم  
  .به مثله، �ي النبعن ، عن ابن عباس، عن أبيه، عبد اهللا بن سعيد بن أبي هند

  .)٩(وصححهما األلباني
  :الحكم

وصح مرفوعاً  ،  والحديث صحيح مرسل  ،  في هذا اإلسناد أبو الحسن أحمد بن شاذان لم أقف عليه          
  .عن ابن عباس في الشاهد السابق

                                                 

 .٢: ، برقم٢الزهد لعبد اهللا بن المبارك، صفحة ) ١(
 .٧٢٩ برقم ١/٤٢٥مسند الشهاب للقضاعي ) ٢(
 .١٠٢٤٩: ، برقم٧/٢٦٣ شعب اإليمان) ٣(
 .٣٤٣١٩: ، برقم٧/٧٧مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
 .٤/١٤٨حلية األولياء ألبي نعيم ) ٥(
 .٦/٢٢١تفسير البغوي ) ٦(
 .٧٨٤٦: ، برقم٤/٣٤١مستدرك الحكاكم  )٧(
 .١٠٢٤٨: ، برقم٧/٢٦٣ شعب اإليمان) ٨(
 .١٠٧٧: صحيح الجامع، برقم) ٩(



 ٣١٦
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 أنا ،)١(برزة ابن نا،  فَنْجويِه ابن َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو خْبرنَاَأ )٩٠
 وَأِبـي ،  عطَـاءٍ  عـن ،  جريٍج ابِن عِن،  كَِثيٍر بن عباد أنا،  ِرالْمحب بن داود أنا،  ُأسامةَ َأِبي بن الْحاِرثُ

� ���� ������� �� ���������: اآليةَ هِذِه تَال"  � النَِّبي َأن،  جاِبٍر عن،  الزبيِر����� ����  !�"�#� $�%�& &' ( ' ' () ) ) )& & ( & & &) & & ' () * ) ( & & &+ ،
  .)٢("سخَطَه واجتَنَب، ِبطَاعِتِه فَعِمَل، اللَِّه عِن عقََل من الْعاِلم: قَاَل

  :رجال السند
عن وهو ثقةٌ مدلِّس ال يقبل حديثه إال إذا صرح بالسماع سوى وابن جريج  ،)٣( سبقوا:الثالث األول

وداود بن المحبر بـن قَحـذَم        ،)٦(وأبو الزبير  ،)٥( ثقة ثبت له مراسيل    :وعطاء بن أبي رباح    ،)٤(عطاء
  .ضعيفان: وعباد بن كثير الثَّقفي البصري، الطائي

  .)٧(أبو جعفر الروذَراِوي، محمد بن عبد اهللا بن محمد بن برزة: هو، ابن برزة
ولم أحمـد   ،  هو شيخ حضرته  : وقال صالح بن أحمد الحافظ     ،)٨(حدث عن الحارث بن أبي أسامة     

  .)٩(والحمد هللا، أمره
  .)١٠()٢٨٢ - ١٨٩ (أبو محمد التميمي، الحارث بن أبي أسامة: هو، الحارث بن أبي أسامة

راويـة  : وقال،  وأبو العباس النباتي   ،)١٣(والسمعاني ،)١٢(وأحمد بن كامل   ،)١١(وثقه إبراهيم الحربي  

                                                 

 .ترجمة محمد بن برزة: ابن برده، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
)٦/٢٤٨) ٢. 
اق الثعلبي ثقة عيب عليه روايته األحاديـث        ، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسح         ١٤حديث رقم   : انظر) ٣(

 .الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٦: حديث رقم: انظر) ٥(
، وال خالف على توثيقه، وموقف شعبة منه بسبب الواقعة التي رآها منه، قد خرجها بعض النقاد،                 ٨٤: حديث رقم : انظر) ٦(

 حفظ أو نحوه، بل كان بسبب تلك الواقعة، أما عن تدليسه، فأرى وجوب تصريحه بالتحديث فيـه                  وتركه له ليس بسبب سوء    
 .مبالغة، وكان األولى أن يضعه ابن حجر في المرتبة الثانية من المدلسين

 والـواو  الراء وفتح المعجمة والذال الواو وسكون الراء بضمالروذَراوي   :، قال ابن خلكان   ١/٢٣٨اإلكمال البن ماكوال    ) ٧(
 .٥/١٣٧، وفيات األعيانهمذان بنواحي بليدة روذراور، وهي على النسبة أخرى، هذه راء آخرها في ألف بينهما

 .١/٢٣٨ المصدر نفسه) ٨(
 .٢/٣٢٩العبر في خبر من غبر ) ٩(
 .٨/٢١٨تاريخ بغداد ) ١٠(
 .٨/٢١٨ المصدر نفسه) ١١(
 .٨/٢١٨ المصدر نفسه) ١٢(
 .١/٤٧٩األنساب للسمعاني ) ١٣(



 ٣١٧

كـان   ،)٣(الحافظ صاحب المسند  : قال الذهبي  ،)٢(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١(لحديثكثير ا ،  لألخبار
مع أنه قال في    ،  والعمل على توثيقه   ،)٤(تُكلم فيه بال حجة   ،  عالي اإلسناد بالمرة  ،  عارفاً بالحديث ،  حافظاً

فـي   ،)٦(وهو عندي صـدوق ، اختلف فيه أصحابنا  : وقال الدارقطني  ،)٥(ليس بعمدة : تلخيص المستدرك 
  .)٧(مجهول: وفي موضع آخر، متروك: وقال، حين ضعفه ابن حزم

  :التخريج
  .به مثله، عن داود المحبر ،)٨(تفرد به الحارث بن أبي أسامة

  :الحكم
  .وعباد بن كثير، لضعف داود المحبر؛ ضعيف

                                                 

 .٢/١٥٨ لسان الميزان) ١(
)٨/١٨٣) ٢. 
 .٢/٦١٩تذكره الحفاظ ) ٣(
 .١/٤٤٢ميزان االعتدال ) ٤(
 .٢/١٥٨لسان الميزان ) ٥(
 .١١٤سؤاالت الحاكم، صفحة ) ٦(
 .٢/١٥٧ لسان الميزان) ٧(
 .٨٣٧: ، برقم٢/٨١٢مسند الحارث بن أبي أسامة ) ٨(



 ٣١٨
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 عِلي أنا،  الْبغَِوي الْقَاِسِم َأبو أنا،  شُريٍح َأِبي بن الرحمِن عبد أنا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٩١

نِد بعأنا،  الْج سقَي نِبيِع بِن،  الرِش عماَألع  ،نَأِبي ع انفْيس  ،ناِبٍر عٌل قَاَل: قَاَل،  ججر  ِللنَِّبـي �" ِإن 
  .)١("ِقراءتُه هستَنْها: قَاَل، سرقَ َأصبح فَِإذَا، كُلَّه اللَّيَل الْقُرآن يقْرُأ رجال

  :رجال السند
وهو ثقة  ،  األعمشوكذا   ،)٣( ثقات وقد سبقوا   :والثالثة بعده  ،)٢( سبق وهو ثقة   :عبد الواحد المليحي  

  .)٥( ال بأس به:وأبو سفيان طلحة بن نافع القُرِشي الواسطي ،)٤(إال فيما دلس عن الضعفاء، حجة
  ).٦٨ ( محمد الكوفيأبو، قيس بن الربيع األسدي: هو، قيس بن الربيع
: فرأيتـه ،  وتتبعتها والمتأخرين القدماء رواية من الربيع بن قيس أخبار رتبس قد: قال ابن حبان  

فيجيـب  ، فكان يدخل الحديث، وامتحن بابن سوء، فلما كبر ساء حفظه، حيث كان شاباً ،  صدوقاً مأموناً 
، استحق مجانبته عنـد االحتجـاج     ،  يزفلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يم       ،  فيه ثقة منه بابنه   

  .)٦(وتضعيف من ضعفه على كبره، فيحمل توثيق من وثقه على شبابه، وعلى ذلك
وكـذا معـاذ بـن       ،)٨(وكانا يثنيان عليه   ،)٧(وشعبة يوثقانه ،  كان الثوري : وقال،  عفان بن مسلم  : وثقه

قدمت : فقال؟  لم تتكلم : فقيل له ،  هويتكلم في ،  كان عفان يروي عن قيس    : قال أبو حاتم   ،)١٠(وشريك ،)٩(معاذ
، وأبو حـصين  : فقال له ،  ومغيرة: فيقول،  ومغيرة: فيقول له رجل  ،  فقال حدثني الشيباني عن شعبة    ،  عليه
فلوددت أن ، ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين: وعن أبي النضر قال شعبة    ،)١١(وأبو حصين : فقال

، كان معروفاً بالحديث صدوقاً   : وقال العجلي  ،)١٢(رب علي لكثرة ما يغ  ،  البيت سقط علي وعليه حتى نموت     
، وأما اآلن فأراه أحلـى ، وال ينشط الناس في الرواية عنه، عهدي به: وقال أبو حاتم  ،)١٣(والناس يضعفونه 

                                                 

)٦/٢٤٥) ١. 
 .٤: حديث رقم: انظر) ٢(
 .٤: يث رقمحد: انظر) ٣(
 .١٩: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٤٢: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٢/٢١٨المجروحين ) ٦(
 .١٢/٤٥٧تاريخ بغداد : انظر) ٧(
 .٧/٩٧الجرح والتعديل ) ٨(
 .٧/٩٧ المصدر نفسه) ٩(
 .١٢/٤٥٧تاريخ بغداد ) ١٠(
 .٧/٩٧ الجرح والتعديل) ١١(
 .٢٤/٢٨تهذيب الكمال ) ١٢(
 .٢/٢٢٠ معرفة الثقات) ١٣(



 ٣١٩

صدوق وكتابه  : وقال يعقوب بن شيبة السدوسي     ،)١(يكتب حديثه وال يحتج به    ،  وليس بقوي ،  ومحله الصدق 
عامـة  : ويقول ابن عـدي    ،)٢(ضعيف في روايته  ،  كثير الخطأ ،  مضطربه،  حفظ جداً وهو رديء ال  ،  صالح

، وعن ابـن عيينـه    ،  وهو قد حدث عنه شعبة    ،  وغيره من الكبار  ،  وقد حدث عنه شعبة   ،  رواياته مستقيمة 
في حين قـال   ،)٣(وإنه ال بأس فيه، والقول فيه ما قاله شعبة    ،  ويدل على ذلك أنه صاحب حديث     ،  وغيرهما

وضعفه جـداً    ،)٧(ما كتبنا عنه شيئاً    ،)٦(ليس حديثه بشيء   ،)٥(ال يساوي شيئاً   ،)٤(ليس بشيء : ن معين عنه اب 
: وسئل مرة  ،)١٠(روى أحاديث منكرة  : وقال ،)٩(ولينه أحمد مع علمه برواية شعبة عنه       ،)٨(علي بن المديني  

  .)١١(الحديث في الخطأ كثير كانو، كان يتشيع: فقال، ؟ لم ترك الناس حديثه
: وقال ،)١٤(والدارقطني ،)١٣(اهللا المستعان : قال،  وكان إذا ذكر قيس عند وكيع      ،)١٢(وضعفه أيضاً وكيع  

وقـال   ،)١٧(لـيس حديثـه بالقـائم     : وقال أبو أحمد الحاكم    ،)١٦(ساقط ،)١٥(متروك الحديث ،  قيس بن الربيع  
  .)١٨(ال أكتب عنه: البخاري

  .)٢١(جع القول فيه ابن المباركوف ،)٢٠(ليس بثقة: وقال النسائي ،)١٩(ولينه أبو زرعة
                                                 

 .٧/٩٧ الجرح والتعديل) ١(
 .٢٤/٣٥تهذيب الكمال ) ٢(
 .٦/٤٦ الكامل في الضعفاء) ٣(
 .٣/٢٧٧ الدوري رواية: تاريخ ابن معين) ٤(
 .٣/٢٩٠المصدر نفسه ) ٥(
 .١١٢من كالم أبي زكريا في الرجال، صفحة ) ٦(
 .٧/٩٧ الجرح والتعديل) ٧(
 .٢٤/٣٤تهديب الكمال ) ٨(
  .٩٠ة الرجال، صفحة علل الحديث ومعرف: انظر) ٩(
 .٧/٩٧ الجرح والتعديل) ١٠(
 .٦/٣٩الكامل في الضعفاء ) ١١(
 .٧/١٥٦التاريخ الكبير ) ١٢(
 .٩٧علل الحديث ومعرفة الرجال، صفحة ) ١٣(
 .١/٣٣٠سنن الدارقطني ) ١٤(
 .٨٨ للنسائي، صفحة الضعفاء والمتروكين) ١٥(
 .٦٦أحوال الرجال للجوزجاني، صفحة ) ١٦(
 .٦/٥٣٠ بتهذيب التهذي) ١٧(
 .٣٩٤علل الترمذي الكبير، صفحة ) ١٨(
 .٧/٩٧ الجرح والتعديل) ١٩(
 .٢٤/٣٥تهذيب الكمال ) ٢٠(
 .٢/٢١٧المجروحين ) ٢١(



 ٣٢٠

  :إضافةً إلى ذلك أنه لما ولي القضاء ضعف
مازال أمره مـستقيماً حتـى      : سمعت محمد بن عبيد يقول    : سمعت ابن رافع يقول   : قال البخاري 

  .)١(وذكر قصة، استقضي
  . حسنوما سمع منه الكبار قديماً فهو، كان ثقةً صدوقاً قديماً،  قيس بن الربيع صاحب حديث:قلت

ولما َأدخل عليه ابنه مـن      ،  واضطرابه،  وخطئه،  لسوء حفظه : وذلك،  وما سوى ذلك غير مستقيم    
  .ولتشيعه، فاستطال، ولتوليه القضاء، وهو ال يعلم، أحاديث منكرة
  :التخريج

  .)٣(ومن طريقه أخرجه أبو طاهر، به مثله، عن قيس بن الربيع ،)٢(أخرجه علي بن الجعد
  :ويشهد له

 عن أبي صالح السمان   ،  ثالثتهم من طريق األعمش    ،)٦(والبيهقي ،)٥(وابن حبان  ،)٤(أحمدما أخرجه   
سينهاه : اإال أن جميعهم قالو    ،)٧(وصححه األلباني ،  بنحوه،  �النبي  عن  ،  �عن أبي هريرة    ،  )ذكوان(

  .ما يقول
  :الحكم

  .حسن بشواهده، ألجل أبي سفيان طلحة بن نافع، هذا إسناد ال بأس به

                                                 

 .٦/٥٣٠ تهذيب التهذيب: انظر) ١(
 .٢٠٦٩: ، برقم٣٠٦مسند ابن الجعد، صفحة ) ٢(
الطبعة ،   حمدي عبد المجيد السلفي    :تحقيق،  )٣٦٧(محمد بن أحمد الذهلي     ، ل ٥: ، برقم ١٤جزء أبي طاهر، صفحة     ) ٣(

 . الكويت-دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي ، )١٤٠٦(األولى 
 .٩٧٧٧: ، برقم٢/٤٤٧مسند أحمد ) ٤(
 .٢٥٦٠: ، برقم٦/٣٠٠صحيح ابن حبان ) ٥(
 .٣٢٦١: ، برقم٣/١٧٣ للبيهقي شعب اإليمان) ٦(
 .١٢٣٧: ، برقم١/٢٧٥مشكاة المصابيح ) ٧(



 ٣٢١
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 عبـدِ  َأبو َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإبراِهيم بِن حمِدم بن أحمد أنا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد َأخْبرنَا )٩٢

 أنـا ،  الْعِزيـزِ  عبـدِ  بـن  محمد أنا،  الدقَّاقُ الرحمِن عبِد بن اللَِّه عبد أنا،  الثَّقَِفي محمٍد بن الْحسين اللَِّه
، رباٍح َأِبي بِن عطَاِء عن،  الزهِري عِن،  ِمنْهاٍل بن الْجراح الْعطُوِف َأبو أنا،  الرقِّي زرارةَ بن ِإسماِعيُل

 يلْقُـطُ  ���� اللَِّه رسوُل فَجعَل،  اَألنْصاِر حواِئِط ِمن حاِئطًا ���� اللَِّه رسوِل مع دخَلْتُ: "قَاَل،  عمر ابِن عِن
طَبِدِه الرْأكُُل،  ِبييكُْل: فَقَاَل و نابي رما َأشْتَِهيِه ال: قُلْتُ،  عوَل يسـِذهِ ،  َأشْـتَِهيهِ  لَِكنِّي: قَاَل،  اللَِّه رهو 
حبةً صاِبعنْذُ رم لَم ما َأطْعامطَع لَمو هِللَِّه ِإنَّا: فَقُلْتُ،  َأِجد  ،اللَّه انتَعسا: قَاَل،  الْما ي نب رمع  ،ـَألْتُ  لَوس 
 ِإذَا عمر بن ا يا ِبك فَكَيفَ،  يوما َأجوع ولَِكن،  عفَةًمضا َأضعافًا وقَيصر،  ِكسرى ملِْك ِمثَْل َألعطَاِني ربي
�$n Z?	 �: اآليةُ هِذِه فَنَزلَتْ،  الْيِقين ويضعفُ،  سنٍَة ِرزقَ يخَبُئون لنَّاِسا ِمن حثَالٍَة ِفي وبِقيتَ،  عمرتَ �6 � �

�9GH4 �5� W ���~ 	(� � � � , � w �� � � � �+")١(.  
  :رجال السند
، قبل العالئي عنعنتـه    وهو إمام حافظ ثقة مشهور بالتدليس      الزهريوكذا   ،)٢( سبقوا :الثالث األول 
ومحمد بن عبـد     ،)٤( ثقة ثبت له مراسيل    وعطاء بن أبي رباح    ،)٣( التصريح بالتحديث  وشرط ابن حجر  

لم أقـف علـى      :)٥(شيخ ابن فنجويه  ،  وعبد اهللا بن عبد الرحمن الدقاق الدينوري      ،  لم أعرفه  :العزيز
  .ترجمة له

  ).٢٣٠ (نأبو الحس ،)٦(إسماعيل بن عبد اهللا بن زرارةَ الرِقي: هو، إسماعيل بن زرارة الرقي
منكر الحديث  : قال األزدي  ،)٨(لم أكتب عنه  : وقال،  وأدركه أبو حاتم   ،)٧(ذكره ابن حبان في الثقات    

  .)١٠(وهو صدوق، تكلم فيه األزدي بال حجة: وقال ابن حجر ،)٩(وقد حمل عنه، جداً

                                                 

 .٢٤: حديث رقم: انظر) ١(
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .٢٤: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٦: حديث رقم: انظر) ٤(
 .١/٢٩٨٩تاريخ اإلسالم للذهبي ) ٥(
 .٣/٨٤، األنسابالجزيرة من مشهورة الفرات طرف على بلدة وهي الرقة إلى النسبة هذه) ٦(
)٨/١٠٠) ٧. 
 .٢/١٨١ الجرح والتعديل) ٨(
 .١/٣٢٠ تهذيب التهذيب) ٩(
 .١/٥٢تقريب التهذيب ) ١٠(



 ٣٢٢

  .)١()١٦٨ (أبو العطُوف الجزري، الجراح بن ِمنْهال: هو، الجراح بن المنهال، أبو العطوف
ال : وقـال ،  وعلي بن المـديني    ،)٣(ليس حديثه بشيء  : وقال ،)٢(ويحيى بن معين  ،  ضعفه ابن سعد  

 ،)٧(وكذا الجنيـدي  ،   منكر الحديث  :)٦(ومسلم ،)٥(وقال البخاري  ،)٤(وابن عدي ،  وابن سعيد ،  يكتب حديثه 

ال يكتـب   ،  الحـديث ذاهـب   : وقال،  وكذا أبو حاتم  ،   متروك الحديث  :)٩(والدارقطني ،)٨(وقال النسائي 
وال ،  ليس بثقـة  : وقال الساجي  ،)١١(ليس كل حديثه محفوظ   : الوحاظي صالح بن يحيىوقال   ،)١٠(حديثه

وقـال   ،)١٢(كـان صـاحب غفلـة   : وقال أحمد، ليس حدثه بالقائم: وقال أبو أحمد الحاكم ،  يكتب حديثه 
  .)١٤(وكذبه ابن حبان ،)١٣(سكت عن حديثه: السعدي
  .منكر الحديث،  ضعيف:قلت

  :التخريج
جميعهم مـن طريـق      ،)١٧(وابن عساكر  ،)١٦(وعبد بن حميد   ،)١٥(أخرجه عبد الرحمن بن أبي حاتم     

  .)١٨(وضعفه األلباني، به نحوه، الجراح بن منهال
  :الحكم

  .وكذا الحديث، لضعف الجراح بن المنهال؛ هذا إسناد ضعيف منكر

                                                 

 .٦٧تعجيل المنفعة، صفحة ) ١(
 .٢/١٦٠ الكامل في الضعفاء) ٢(
 .٤/٤٦٧ الدوري تاريخ ابن معين رواية: انظر) ٣(
 .٢/١٦٠ في الضعفاءالكامل ) ٤(
 .٢/١٦٠ المصدر نفسه) ٥(
 .١/٦٧تعجيل المنفعة البن حجر العسقالني ) ٦(
 .٢/١٦٠ الكامل في الضعفاء) ٧(
 .٢/١٦٠ المصدر نفسه) ٨(
 .٤/١٣٥سنن البيهقي الكبرى ) ٩(
 .٢/٥٢٣الجرح والتعديل ) ١٠(
 .٢/١٦٠ الكامل في الضعفاء) ١١(
 .١/٦٧ المصدر نفسه) ١٢(
 .٢/١٦٠ الضعفاء الكامل في) ١٣(
 .١/١٦٧ البن الجوزي الضعفاء والمتروكين) ١٤(
 .١٤٧٢٤: ، برقم٣٠٨/ ٩تفسير ابن أبي حاتم ) ١٥(
 .٨١٦: ، برقم٢٥٩مسند عبد بن حميد، صفحة ) ١٦(
 .٤/١٢٧تاريخ دمشق البن عساكر ) ١٧(
 .١٩٠١: ، برقم٢/١٧٤ضعيف الترغيب والترهيب ) ١٨(



 ٣٢٣

 بـنِ  محمِد بن أحمد سِعيٍد َأبو أنا،  الْمظَفَِّري الْمِلِك عبِد بن محمد منْصوٍر َأبو َأخْبرنَاو )٩٣
، عبدان أنا،  عمٍرو بن محمد الْموجِه َأبو أنا،  الْمطَّوِعي) ١(يهوحمد بن نَصِر َأبو أنا،  هالْفَقي الْفَضِل

نةَ َأِبي عزمح  ،ناِعيَل عمِإس وه نخَاِلٍد َأِبي اب  ،نِن علَيجا: رِدِهمِد َأحيبز اِميالي  ،نِد عباللَِّه ع 
 ويباِعـدكُم ،  الْجنَِّة ِإلَى قَربكُمي شَيٍء ِمن لَيس،  النَّاس َأيها: " قَاَل َأنَّه،  � النَِّبي عِن،  مسعوٍد بِن
ِإال النَّاِر ِمن قَدو تُكُمرِبِه َأم  ،سلَيو ءشَي كُمبقَرالنَّاِر ِإلَى ي  ،كُماِعدبيو نَِّة ِمنِإال الْج قَدو تُكُمينَه 
نْهع  ،ِإنو وحالر اَألِمين وِعي ِفي نَفَثَ قَدر َأنَّه سلَي وتُ نَفٍْس ِمنتَّى تَمِفي  حتَوـا  تَـسقَهِرز ،
 ال فَِإنَّه،  اللَِّه ِبمعاِصي تَطْلُبوه َأن الرزِق اسِتبطَاء يحِملَنَّكُم الو،  الطَّلَِب ِفي وَأجِملُوا،  اللَّه فَاتَّقُوا
كردا يم ِتِه ِإال اللَِّه ِعنْد٢("ِبطَاع(.  

  :رجال السند
ـ  بـن  جبلة بن عثمان بن اهللا  عبد وعبدان،   لم أقف على ترجمة له     :محمد المظفري   يأب

سـماعيل بـن أبـي خالـد هرمـز         إو،   المروزي ميمون بن دمحم ي السكر وأبو حمزة ،  دروا
  . ثقات:اليامي الكريم عبد بنا الحارث  بنوزبيد، األحمسي

أبـو سـعيد    ،  أحمد بن محمد بن الفضل    : هو،  أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه       
  .)٤(الفقيه المروزي ،)٣(الكرابيسي

  .)٥(وال تعديالً، ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحاً
محمد بن حمدويه بن سهل بـن يزيـد المطَّـِوعي           : هو،  أبو نصر بن حمدويه المطوعي    

  .)٦()٣٢٩ (المعروف بالفازي، المروزي
باإلمام الحافظ  : ووصفه الذهبي  ،)٨(وابن العماد الحنبلي   ،)٧(نبيل حافظ : وثقه الدارقطني وقال  

  .)٩(المتقن
                                                 

 .ترجمة محمد بن حمدويه المطوعي: لصواب ما أثبته، انظرحمدونة، وهو خطأ، وا: في األصل) ١(
)٦/٢٥٤) ٢. 
 .٥/٤٢، األنسابالثياب بيع إلى النسبة هذه) ٣(
 .٥/٨٢تاريخ بغداد ) ٤(
 .٥/٨٢المصدر نفسه ) ٥(
 .١٥/٨٠سير أعالم النبالء ) ٦(
 .١٥/٨٠سير أعالم النبالء : انظر) ٧(
 .٢/٣٢٣شذرات الذهب ) ٨(
 .١٥/٨٠الء سير أعالم النب) ٩(



 ٣٢٤

) ١(أبو الموجه ،  لموجه الفزاري المروزي  محمد بن عمرو بن ا    : هو،  أبو الموجه محمد بن عمرو    

)٢()٢٨٢(.  
  .)٥(والسيوطي ،)٤(كثير الحديث، ووصفه باإلمام محدث مرو ،)٣(وثقه الذهبي
  :التخريج

كالهما عن إسـماعيل     ،)٧(وأحمد بن موسى بن مردويه     ،)٦()ابن سالمة القضاعي   (أخرجه الشهاب 
 انفـس  أن: روعي في نفث القدس روح إن: "ظ الشهاب ولف ،)٨(وصححه األلباني ،  ابن أبي خالد به نحوه    

 ،)١٠(وابن عبدالبر  ،)٩(وأخرجه الطبراني ،  "الطلب في وأجملوا اهللا فاتقوا،  رزقها تستكمل حتى تموت لن

، إال أن أبا نعيم، عن ابن مسعود به نحوه، عن سليم بن عامر، من طريق عفير بن حمدان) ١١(وأبو نعيم
  .)١٢(وصححه األلباني، رة األولىلم يذكرا الفق، والطبراني

  :ويشهد له
، �أن رسـول اهللا     : عن صاحب له  ،  عن عمران ،  ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر       

 لن يموت حتى يستكمل رزقـه       ن أحداً إ انه كان يقال     :"وما أخرجه مالك بالغاً بلفظ     ،)١٣(وذكر الحديث 
  .)١٤("فأجملوا في الطلب

  :الحكم
والحديث ،   لم أقف على ترجمة له     سرخس بن المظفر علي  بن بن عبد الملك  في هذا اإلسناد محمد     

  .صحيح لغيره

                                                 

 .٨/١٧٥توضيح المشتبه البن ناصر الدين: انظر) ١(
 .٢/٦١٥تذكرة الحفاظ ) ٢(
 .٢/٦١٥المصدر نفسه ) ٣(
 .٢٤٨، ١٣/٢٤٧سير أعالم النبالء ) ٤(
 .١١٤طبقات الحفاظ، صفحة ) ٥(
 .١١٥١: ، برقم٢/١٨٥مسند الشهاب ) ٦(
 .٢٤: ، برقم١٧١أمالي ابن مردويه، صفحة ) ٧(
 .٢٨٦٦: ، برقم٧/٦٧الصحيحة السلسلة ) ٨(
 .٧٦٩٤: ، برقم٨/١٦٦المعجم الكبير ) ٩(
 .٢٤/٤٣٥التمهيد ) ١٠(
 .١٠/٢٧حلية األولياء ) ١١(
 .٢٠٨٥: صحيح الجامع رقم) ١٢(
 .٢٠١٠٠: ، برقم١١/١٢٥) ١٣(
 .، كتاب القدر، باب ما جاء في أهل القدر٥٣٠موطأ مالك رواية يحيى الليثي، صفحة ) ١٤(



 ٣٢٥

  :الغريب
فـي طلـب    ( بهمزة قطع مفتوحة فجيم ساكنة فميم مكسورة:أجملـوا  :عبد الرؤوف المناوي قال  

وال بأن ترفقوا أي تحسنوا السعي في نصيبكم منها بال كد وتعب            ،   جميالً أي اطلبوا الرزق طلباً   ) الدنيا
  .)١(تكالب

  .)٢(فأما التفل فال يكون إال ومعه شيء من الريق،  هو كالنفث بالفم شبيه بالنفخ:فَثَن
٣( وقع كذا في روعي أي في خَلَدي ونَفْسي:يقال، س النفْ:وعالر(.  

                                                 

 .١/١٦٢لمناوي  لفيض القدير) ١(
 .١/٢٩٨ألبي عبيد غريب الحديث ) ٢(
 .١/٣١٣ غريب الحديث البن قتيبة) ٣(



 ٣٢٦
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 أنا،  ِديالْبروجر الْفَضِل بن أحمد منْصوٍر َأبو أنا،  الْقَفَّاُل أحمد بن الرحمِن عبد َأخْبرنَا )٩٤
أبـي   بن خَاِلد أنا ،)١( حرب بن غَاِلِب بن محمد أنا،  الصيرِفي حمدان بِن محمِد بن بكْر أحمد َأبو

، هريرةَ َأِبي عن،  ِسيِرين ابن هو محمِد عن،  حساٍن ابن هو ِهشَاٍم عن ،)٢(زيٍد بن حماد أنا،  يزيٍد
َأن ى" � النَِّبينَه نِن عِب، الْكَلِْب ثَمكَسِة وارم٣(" الز(.  

  :رجال السند
 ،)٦(ومحمد بن سـيرين    ،)٥(حماد بن زيد  وكذا   ،)٤( سبق :أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان      

وأبـو  ،  وعبد الرحمن القفال  ،   ثقة :وهشام بن حسان األزدي أبو عبد اهللا البصري       ،  وهم ثقات 
  .لم أقف عليهما: منصور البروجردي

المعـروف   ،)٧(أبو جعفر الضبي، محمد بن غالب بن حرب  : هو،  د بن غالب بن حرب    محم
  .)٨()٢٨٣ - ١٩٣ (بالتَمتَام

وقـال   ،)١٠(مـتقن : ووثقه ابن حبان وقال    ،)٩(إال أنه يخطئ  ،  مأمون: وقال،  وثقه الدارقطني 
  .)١٢(كثير الحديث صدوق حافظ: وقال الخطيب البغدادي ،)١١(صدوق: عبدالرحمن بن أبي حاتم

                                                 

 .مصادر ترجمته: محمد بن غالب بن تمام، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
 .يجمصادر الترجمة، والتخر: خالد بن مرثد عن هشام، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ٢(
)٦/٢٨٤) ٣. 
 .٦٨: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٤١: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٢٨: حديث رقم: انظر) ٦(
 نزار بن مضر بن إلياس بن طابخة بن أد بن ضبة: مضر جماعة، ففي  وهم " ةبض بني " إلى النسبة هذه) ٧(

 بـن  عمرو بن ضبة: يلهذ وفي،  مالك بن فهر بن الحارث بن ضبة: قريش وفي،  عدنان بن معد بن ربيعة بن
 .٤/١٠، األنساب هؤالء من واحد كل إلى ينسبون وجماعة، هذيل بن سعد بن تميم بن الحارث

 .٣/١٤٦تاريخ بغداد ) ٨(
 .٢٦، وانظر سؤاالت السلمي له أيضاً، صفحة ٧٤سؤاالت حمزة للدارقطني، صفحة ) ٩(
 .٩/١٥١الثقات البن حبان ) ١٠(
 .٨/٥٥ الجرح والتعديل) ١١(
 .٣/١٤٦اريخ بغداد ت) ١٢(



 ٣٢٧

، ويكنى خالد أبا الهيـثم    ،  واسمه بهبذان بن يزيد البهبذان    ،  خالد بن أبي يزيد   : هو،  خالد بن أبي يزيد   
  .)١(رنيوالقَ بليوالقطر قيرلمزوكان فارسياً وهو ا
  . صدوق:)٤(وابن حجر ،)٣(وقال الذهبي ،)٢(ولم يكن به بأس، كتبت عنه: قال ابن معين

  :التخريج
وأخرجه ابـن   ،  به مثله ،  عن حماد بن زيد   ،  من طريق خالد بن أبي يزيد     ) ٥(أخرجه الخطيب البغدادي  

كالهما عن محمد بن سيرين     ،  من طريق هشام بن حسان    ) ٧(والبيهقي،  من طريق سليمان القافالني   ) ٦(عدي
، عن معاوية بن المهـدي    ،  عن أبيه ،  من طريق القاسم بن الفضل    ) ٨(وأخرجه إسحاق بن راهويه   ،  به نحوه 

  ".وعسب الفحل، كسب الحجام: "نحوه وزاد، �يرة عن أبي هر
  ":نهى عن ثمن الكلب: "ويشهد لقوله

 البغي ومهر الكلب ثمن عن نهى"ولفظه  ،  وغيره من حديث عبداهللا بن مسعود      ،)٩(ما أخرجه البخاري  
  ".الكاهن وحلوان

  :الحكم
  .لم أقف عليهما: وأبو منصور البروجردي، عبد الرحمن القفال

  .صحيح لغيره": ن ثمن الكلبنهى ع"وجملة 
  .حسن لغيره، "نهى عن كسب الزمارة"وجملة 

  :غريب الحديث
  .)١٠(الحجاج قال ما إال للحديث وجه وال: وقال، الزانية الزمارة: الحجاج قال: قال أبو عبيد: الزمارة

وهي زاِمرةٌ وهو زمار وزاِمـر      ،  ِب غَنَّى في القص   :زمر يزمر ويزِمر زمراً وزِميراً وزمر تَزِميراً      
  .)١١(والزاِنيةُ، والساجور، ما يزمر به كالِمزماِر: والزمارةُ كجبانٍَة، الزمارةُ كالكتابِة: وِفعلُهما، قليٌل

  .وحرمة كسب الزمارة، حرمة ثمن الكلب :ويستفاد من الحديث

                                                 

 .٨/٣٠٤المصدر نفسه ) ١(
 .٨/٣٠٤المصدر نفسه ) ٢(
 .١/٣٧١الكاشف ) ٣(
 .١/١٥٤تقريب التهذيب ) ٤(
 .٧/٣٦٩تاريخ بغداد ) ٥(
 .٢/٢٦١الكامل في الضعفاء ) ٦(
 .١١٤٦٨: ، برقم٦/١٢٦سنن البيهقي الكبرى ) ٧(
 .١٣٨: ، برقم١/١٨٨مسند إسحاق بن راهويه ) ٨(
 .الكهانة: الطب، باب: ، كتاب٥٧٦١: ، برقم١٢٤٨بخاري، صفحة صحيح ال) ٩(
 .١/٣٤١غريب الحديث ألبي عبيد) ١٠(
 .٥١٣القاموس المحيط، صفحة ) ١١(



 ٣٢٨

�#D���? �F��GH4 �I$ �"5¢$ �NDP �\4 #D;�? �h�v'� 	; �\D�h ½�.i�� �, �� �� � � � � , � �, � � � � , � � � � , ,, � - � � , � , �� � - � � � � � � �{J�.�� :��{ 
 جعفَـرٍ  َأبو َأنَا،  سمعان بِن محمِد بن محمد منْصوٍر َأبو َأخْبرنَا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد خْبرنَاَأ )٩٥

دمحم نِن أحمد بِد بباِر عبالْج يالرأنا،  اِني ديمح نيِه بونْجأنا،  ز حور نب لَمأنا،  َأس ادمح نةَ بلَماأن،  س 
طَاءع ناِئِب بالس  ،نةَ عرم اِنيدمِن،  الْهِن عوٍد ابعسوُل قَاَل: قَاَل،  مسر � " :ِجبنَا عبر نِ  ِمنلَـيجر :
 عبِدي ِإلَى انْظُروا: ِلمالِئكَِتِه اللَّه فَيقُوُل،  صالِتِه ِإلى َأهِلِهو) ١(ِحبِه بيِن ِمن وِلحاِفِه ِوطَاِئِه عن ثَار رجٌل
ثَار ناِشِه عِوطَاِئِه ِفرو ِن ِمنيِه بِلهِ ِحبَأهالِتِه ِإلى  وةً،  صغْبا رشَفَقًا،  ِعنِْدي ِفيما وٌل،  ِعنِْدي ِممجرو 
 فَقَاتََل فَرجع،  الرجوِع فِي لَه وما،  االنِْهزاِم ِفي علَيِه ما فَعِلم،  َأصحابه معه مفَانْهز،  اللَِّه سِبيِل ِفي غَزا
 ِعنْـِدي  ِمما وشَفَقًا،  ِعنِْدي ِفيما رغْبةً رجع عبِدي ِإلَى انْظُروا: ِلمالِئكَِتِه اللَّه فَيقُوُل،  دمه ُأهِريقَ حتَّى
  .)٢("دمه ُأهِريقَ حتَّى

  :رجال السند
وروح بن أسلم الباهلي     ،)٤(وهم ثقات ،  الثالثة بعده وكذا   ،)٣(وهو ثقة ،   سبق :عبد الواحد المليحي  

  . ثقة:ومرة بن شَراحيل الهمداني،  ضعيف:أبو حاتم البصري
  ).١٦٧ (مولى بني تميم، أبو سلمة، حماد بن سلمة بن دينار البصري: هو، حماد بن سلمة

ولذلك ، إال أن الخطأ جاءه من قبل تغيره آخر عمره ،)٥(وجاللته، وحفظه، هو ثقة متفق على علمه   
أثبت النـاس فـي     : فخلص العلماء إلى أن حماداً    ،  اتفق النقاد على أن حديثه قبل تغيره صحيح مستقيم        

وأبـو  ،   أبـي عمـار    وعمار بن  ،)٨(وعفان بن مسلم  ،  ومعمر ،)٧(وحميد الطويل  ،)٦(حديث ثابت البناني  
وهو عن  ،)١١(فإنه كتب عنه، وسماك بن حرب ،)١٠(ومحمد بن زياد ،)٩(وعلي بن زيد بن جدعان، حمزة

                                                 

 .مصادر التخريج لهذا الحديث: جنبيه، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
)٦/٣٠٥) ٢. 
 .٤: حديث رقم: انظر) ٣(
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٤(
، ٤/٣١٢ الـدوري    تاريخ ابـن معـين روايـة      ، و ٢/٢٦٤، والكامل في الضعفاء     ٣/١٤٢ الجرح والتعديل : انظر) ٥(

 .٤٢٥، ٢/٤٢٤ تهذيب التهذيب، و٧/٢٥٣، وتهذيب الكمال ١/٤٣٩والكاشف 
 .٤/٢٦٥ الدوري تاريخ ابن معين رواية، و٣/١٤١ الجرح والتعديل) ٦(
 .٣/١٤١ الجرح والتعديل) ٧(
 .٤٦١ب النيرات، صفحة الكواك) ٨(
 .٣/١٤١ الجرح والتعديل) ٩(
 .٢/٢٥٧ الكامل في الضعفاء) ١٠(
 .٢/٢٥٤ المصدر نفسه) ١١(



 ٣٢٩

وعنـده   ،)٢(وحدث عـن حفظـه  ، فإنه أضاع كتبه، وكذلك عن قيس بن سعد     ،)١(زياد األعلم ليس بذلك   
  .)٤(وعبد الوهاب الثقفي، وابن المبارك، ابن مهدي: وأثبت أصحابه ،)٣(تخليط عن حماد بن أبي سليمان

  ).١٣٧ (الكوفي، وقيل غير ذلك، عطاء بن السائب بن مالك: هو، عطاء بن السائب
ومن سـمع منـه بعـد       ،  فمن سمع منه قديماً فصحيح مستقيم      ،)٥(اختلط بآخر عمره  ،  ثقة صدوق 

وهشيم بـن   ،)٧(وحماد بن سلمة، وشعبة بن الحجاج ،  سفيان الثوري : فما سمع  ،)٦(االختالط فليس بشيء  
  .فحديثهم مستقيم ،)٩(وحماد بن زيد ،)٨(حصين

أمـا   ،)١٠(ألنه قدم عليهم آخر عمره   ؛  منه حديث البصريين عموماً   : أما من سمع منه بعد االختالط     
، وخالد بن عبـداهللا    ،)١٣(وابن علية  ،)١٢(وعبيدة،  كجرير بن عبد الحميد    ،)١١(في الرحلة األولى فصحيح   

 بـن  الوارث وعبد،  العمي الصمد عبد بن العزيز وعبد،  القاسم بن وحور،  الضبعي سليمان بن جعفرو
  .)١٥(واستثنى البعض روايتي أبي داود وحماد بن سلمة ،)١٤(وحماد بن سلمة، وأبو داود، سعيد

  .فترك، فلم يتميز حديثه ،)١٦(وقد سمع أبو عوانة في الصحة واالختالط جميعاً
  :التخريج

  .هما من طريق عفان بن مسلمكال ،)١٨(وأبو يعلى ،)١٧(أخرجه أحمد

                                                 

 .٣/١٤١ الجرح والتعديل) ١(
 .٢/٢٥٤ الكامل في الضعفاء) ٢(
 .٢٩١سؤاالت أبي داود، صفحة ) ٣(
 .٤٦١الكواكب النيرات، صفحة ) ٤(
 .٩٣ الدارمي، صفحة تاريخ ابن معين رواية) ٥(
  .١/٤١٤، والعلل ومعرفة الرجال ٣/٣٠٩ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ٦(
 .٣/٣٠٩ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ٧(
 .٦/٤٦٥من كالم أبي زكريا في الرجال، وانظر التاريخ الكبير ) ٨(
 .٥/٣٦١ الكامل في الضعفاء) ٩(
 .٦/٣٣٤، الجرح والتعديل) ١٠(
 .٣٥سؤاالت السلمي، صفحة ) ١١(
 .٥/٣٦٢ الكامل في الضعفاء) ١٢(
 .١/٣٦٢التعديل والتجريح ) ١٣(
 .٦١صفحة : الكواكب النيرات، انظر) ١٤(
 .٦١المصدر نفسه، صفحة ) ١٥(
 .٣/٣٠٨ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ١٦(
 .٣٩٤٩: ، برقم١/٤١٦مسند أحمد ) ١٧(
 .٥٣٦١: ، برقم٩/٢٤٤مسند أبي يعلى ) ١٨(



 ٣٣٠

 - من طريق عبد الواحد بن غياث      ،)٢(وأبو يعلى ،  من طريق روح بن أسلم     ،)١(ابن حبان أخرجه  و
مـن طريـق     ،)٥(والطبرانـي ،  من طريق موسى بن إسماعيل     ،)٤(والحاكم،  -) ٣(ومن طريقه ابن حبان   

وصحح حـسين   ،  ه نحوه عن عطاء ب  ،  جميعهم من طريق حماد بن سلمة     ،  وغيرهم،  الحسين بن موسى  
  .)٦(وحسنه األلباني، وكذا قوى شعيب إسناد الحاكم في تحقيقه له، أسد إسناد أبي يعلى في تحقيقه له

  :الحكم
  .والحديث حسن بطرقه، لضعف روح بن أسلم الباهلي؛ هذا إسناد ضعيف

  :ويستفاد من الحديث
ى القتـال وإن انهـزم عنـه        والحث عل ،  والحث على قيام الليل   ،  إثبات صفة العجب هللا عز وجل     

  .األصحاب وإن أدى إلى القتل

                                                 

 .٢٥٥٨ :، برقم٦/٢٩٨صحيح ابن حبان ) ١(
 .٥٢٧٢: ، برقم٩/١٧٩مسند أبي يعلى ) ٢(
 .٢٥٥٧: ، برقم٦/٢٩٧صحيح بن حبان ) ٣(
 .٢٥٣١: ، برقم٢/١٢٣مستدرك الحاكم ) ٤(
 .١٠٣٨٣: ، برقم١٠/١٧٩المعجم الكبير ) ٥(
 .٦٣٠: ، برقم١/١٥٣صحيح الترغيب والترهيب ) ٦(



 ٣٣١

�� !�:¥ � G�&�( �9�( �=@P>$ �?�( 	�� ��;$ �*D($ ��F���l$ gD= 	($ _�($ �9G�&�( 2�)��� 	( �=@P> [l$- � � � � � � � � �� �- � � �� � � � � � � , � � � 6, , �� � � � �� , �� � �� �� � � � � � � � � � �� � �w � �
{3�t��� :1{ 

ـ  َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد َأخْبرنَا )٩٦ الْحنيس  ـنـدٍ  بمحم 
ِديِثيأنا،  الْح دباللَِّه ع نِن أحمد بب قُوبعقِْرُئ يأنا،  الْم دمحم نِد بمحِن مب انملَيس اِعِديأنا،  الس وناره 

 َأِبـي  عـن ،  الْحـسنِ  عِن،  قَتَادةَ عن،  بِشيٍر ابن: يعِني سِعيد أنا،  َأِبي أنا،  ِبالٍل بِن بكَّاِر بِن محمِد بنا
  .)١("الْبعِث ِفي وآِخرهم، الْخَلِْق ِفي النَِّبيين َأوَل كُنْتُ: " قَاَل � اللَِّه رسوَل َأن: قَاَل، هريرةَ

  :رجال السند
 ثقة عيب عليه روايته األحاديـث       :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :أحمد الشريحي 

،  ضـعيف  :وسـعيد بـن بـشير األزدي       ،)٣(وكذا قتادة السدوسي وهو ثقة ثبت      ،)٢(وقد سبقا ،  ةالضعيف
وعبد اهللا بن   ،   لم أقف عليه   :والحسين المديني الحديثي   ،)٤(إمام يرسل ويدلس  ،   ثقة :والحسن البصري 
  . لم أقف له على ترجمة:أحمد بن يعقوب

ن سـليمان بـن الحـارث األزدي        محمد بن محمد ب   : هو،  محمد بن محمد بن سليمان الساعدي     
  .)٦()٣١٢ (المعروف بابن الباغندي ،)٥(الواسطي

كان يسرد الحديث من حفظـه      : وقال هبة اهللا بن الحسن الطبري      ،)٧(كثير الحديث : وقال،  وثقه ابن شاهين  
 ثم يسقط بينه وبين شيخه    ،  يكتب عن بعض من حضره من أصحابه      ،   مخلط مدلس  :)٩(وقال الدارقطني  ،)٨(ويهذه

                                                 

)٦/٣٢١) ١. 
 .١٤حديث رقم : انظر) ٢(
 .٣١حديث رقم : انظر) ٣(
طبقـات  (اإلمام المشهور، من سادات التابعين، كان مكثرا من الحديث، ويرسل كثيرا عن كل أحد               : قال ابن حجر  ) ٤(

كان يروي عن جماعة لم : ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، قال البزار  : ، وقال )٤٦المدلسين، صفحة   
 ).١/١١٥تقريب التهذيب . ( الذين حدثوا وخطبوا بالبصرةقومه: حدثنا، وخطبنا، يعني: يسمع منهم، فيتجوز ويقول

 أميـر  يوسـف  بـن  الحجاج القصب، بناها  واسط: لها العراق، ويقال  واسط: أولها: مواضع خمسة إلى النسبة هذه) ٥(
، واسطتها والكوفة، وهي  البصرة: العراقين وسط في واسط، النها : لها وقيل،  الهجرة من وثمانين ثالث سنة في العراق

، اليهـود  واسـط : لها يقال طوس نوقان باب على قرية نوقان، وهي  واسط: والثالث،  الرقة واسط إلى منسوب: لثانياو
، األنساب ببلخ قرية واسط، وهي إلى: والخامس، اباذ مطير من بالقرب قرية مرزاباد، وهي واسط إلى منسوب: والرابع

٥٦٢، ٥/٥٦١. 
 .واسط قرى من قرية أنها باغند، وظني إلى النسبة  هذه:سمعاني، وقال ال١/٢٦٢األنساب للسمعاني ) ٦(
 .٢٣٨تاريخ أسماء الثقات، صفحة ) ٧(
 .٣/٢١١تاريخ بغداد ) ٨(
 .٢٥سؤاالت السلمي للدارقطني، صفحة ) ٩(
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وذكـر  ،  كـذاب : قال موسى ألشـيب   : قال ابن عدي   ،)١(وربما سرق بعض األحاديث   ،  وهو كثير الخطأ  ،  ثالثة
 وقد  .)٣(بل هو صدوق من بحور العلم     : قال الذهبي معلقاً   ،)٢(وأرجو أنه ال يتعمد الكذب    : ثم قال ابن عدي   ،  قصة

لم يثبت من أمر الباغنـدي مـا        : سماعيليوقال اإل  ،)٤()محمد بن أحمد   (ابن أبي الفوارس  : رماه بالتدليس أيضاً  
مشهور بالتدليس مـع    : وقال،  وقد جعله ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين         ،)٥(يعاب عليه سوى التدليس   

  .)٧(ويخرجونه في الصحيح، رأيت شيوخنا يحتجون بحديثه: وقال البغدادي ،)٦(الصدق واألمانه
  .تحديثلكن ينبغي أن يصرح بال،  حفظه قوي:قلت

  .الدمشْقي) ٨(هارون بن محمد بن بكَّار بن بالل العَاِملي: هو، هارون بن محمد بن بكار بن بالل
: ومسلمة بن القاسم األندلسي    ،)١٢(وقال النسائي  ،)١١(صدوق: وابن حجر  ،)١٠(وقال أبو حاتم   ،)٩(وثقه الذهبي 

  .)١٣(ال بأس به
  . ال بأس به:قلت
  ).٢١٠ (قاضيها، أبو عبد اهللا الدمشقي، ن بالل العاِمليمحمد بن بكَّار ب: هو، أبوه

وابـن   ،)١٧(والـذهبي  ،)١٦(وقال أبـو حـاتم     ،)١٥(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١٤(وثقه ابن العماد الحنبلي   
  . صدوق:)١٨(حجر

                                                 

 .٩١سؤاالت حمزة، صفحة ) ١(
 .٦/٣٠٠ الكامل في الضعفاء) ٢(
 .٤/٢٧ ميزان االعتدال) ٣(
 .٣/٢١١تاريخ بغداد ) ٤(
 .٣/٢١٣ المصدر نفسه) ٥(
 .٦٩طبقات المدلسين، صفحة ) ٦(
 .٣/٢١٣تاريخ بغداد ) ٧(
 بن زيد بن دزأ بن مرة بن الحارث بن عدي بن الحارث ولد عاملة أن: والصحيح،  العماليق من وهو " عاملة " إلى النسبة هذه) ٨(

، الحـارث  بـن  عـدي  فـي  وكنـدة  عاملة معيجت،  قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن كهالن بن زيد بن عريب بن يشجب
 .١١٩، ٤/١١٨األنساب

 .٢/٣٣١الكاشف ) ٩(
 .٩/٩٧ الجرح والتعديل) ١٠(
 .٢/٦٣١تقريب التهذيب ) ١١(
 .٥٩مشيخة النسائي، صفحة ) ١٢(
 .٩/١٢ تهذيب التهذيب) ١٣(
 .٢/٣٨شذرات الذهب ) ١٤(
)٩/٦٠) ١٥. 
 .٧/٢١٢ الجرح والتعديل) ١٦(
 .٢/١٥٩الكاشف ) ١٧(
 .٢/٥٠٥ب التهذيب تقري) ١٨(
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  :التخريج
وابن عدي من   ،  كالهما من طريق أبي الجماهير     ،)٢(والطبراني ،)١(أخرجه تمام بن محمد الرازي    

وضعفه ،  ثالثتهم عن سعيد بن بشير به نحوه      ،  من طريق محمد بن بكار     ،)٣(وابن أبي حاتم  ،  يق بقية طر
  .)٤(األلباني

  :الحكم
  .وكذا الحديث ألن مداره عليه، لضعف سعيد بن بشير األزدي؛ هذا إسناد ضعيف

                                                 

حمدي عبد المجيد   : تحقيق،  )٤١٤(تمام بن محمد الرازي أبو القاسم       ، ل ١٠٠٣١: ، برقم ٢/١٥الفوائد لتمام الرازي    ) ١(
 . الرياض-مكتبة الرشد ، )١٤١٢(الطبعة األولى ، السلفي

 .٢٦٦٢: ، برقم٤/٣٤مسند الشاميين ) ٢(
 .١٦٧٦١: ، برقم)أفق(تفسير ابن أبي حاتم ) ٣(
 .٦٦١: ، برقم٢/١٥٥السلسلة الضعيفة ) ٤(
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 أنـا ،  اَألصـبهاِني  حاِمٍد بن اللَِّه عبد أنا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٩٧

دمحم نفٍَر بعج ِريثنا،  الطَّب ادمح نِن بسثنا،  الْح دمحم نِن خَاِلِد بةَ بثْمثنا،  ع كَِثير نِد بببـن ،  اللَِّه ع 
 ِلكُـلِّ  قَطَـع  ثُم،  اَألحزاِب عام الْخَنْدقَ���� اللَِّه رسوُل خَطَّ: قَاَل،  َأِبيِه عن،  َأِبي حدثَِني،  عوٍف بِن عمِرو
 فَقَـالَ ،  قَِويا رجال وكَان،  الْفَاِرِسي سلْمان فِي واَألنْصار الْمهاِجرون فَاحتَج: قَاَل ،ِذراعا َأربِعين عشَرٍة

وناِجرهالْم :انلْمقَاَل، ِمنَّا سو اراَألنْص :انلْمفَقَاَل، ِمنَّا س النَِّبي ���� : "انلْمَل ِمنَّا سِت َأهي١("الْب(.  
  :رجال السند

 ثقـة عيـب عليـه روايتـه         :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :سعيد الشريحي  أبو
وحماد بن الحـسن بـن    ،)٣( وكان فقيهاً واعظاًعبد اهللا بن حامدوكذا  ،)٢(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة 
وجده عمرو بـن    ،   ضعيف واه  :وكثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف       ،   ثقة :لنهشليعنبسة الوراق ا  

والظن ،  لم أقف له على ترجمة:ومحمد بن جعفر الطبري   ،   صحابي :بن زيد بن ِملْحة المزني    ) ٤(عوف
  .)٥(الغالب أنه صاحب التفسير المعروف

  .يمحمد بن خالد بن عثْمة الحنفي البصر: هو، ةمحمد بن خالد بن عثم
وذكره  ،)٨(وبنحوه قال أبو زرعة    ،)٧(ما أرى به بأساً   : وقال أحمد  ،)٦(صالح الحديث : قال أبو حاتم  

  .)١١(يخطئ: وزاد، وكذا ابن حجر ،)١٠(صدوق: وقال الذهبي ،)٩(يغرب: وقال، ابن حبان في الثقات
  .ويتابع حديثه،  ال بأس به:قلت

                                                 

)٦/٣٢٣) ١. 
 .١٤حديث رقم : انظر) ٢(
 .١٨حديث رقم : انظر) ٣(
 .١/٤٤٤، تقريب التهذيبمعاوية والية في مات صحابي المزني اهللا عبد أبوهو عمرو بن عوف بن زيد بن ِملْحة، ) ٤(
 .مد بن عثمة به نحوهوذلك ألن الطبري أخرج الحديث عن ابن بشار، عن خالد بن مح) ٥(
 .٧/٢٤٣ الجرح والتعديل) ٦(
 .٣/٤٥٥العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل ) ٧(
 .٧/٢٤٣ الجرح والتعديل) ٨(
)٩/٥٥) ٩. 
 .٢/١٦٧الكاشف ) ١٠(
 .٢/٥١٢تقريب التهذيب ) ١١(



 ٣٣٥

  .د بن ِملْحة المزنيعبد اهللا بن عمرو بن عوف بن زي: هو، أبو كثير
وقـال صـاحبا     ،)٣(مقبـول : وقال ابن حجر   ،)٢(وثق: وقال الذهبي  ،)١(ذكره ابن حبان في الثقات    

وابن حجر بأنه لم يرو عنه ،  مع علم البخاري:قلت، تفرد بالرواية عنه ابنه كثير، بل مجهول: التحرير
  .!غير ابنه فلم يقوال مجهول

  . ال بأس به:قلت
  :التخريج

وعبد اهللا بـن محمـد       ،)٨(والطبري ،)٧(وابن عساكر  ،)٦(والحاكم ،)٥(والطبراني ،)٤(ه ابن سعد  أخرج
األلبـاني ثـم    ) ١٠(وضـعفه ،  به نحـوه  ،  جميعهم من طريق كثير بن عبد اهللا بن عوف         ،)٩(األنصاري

  .)١١(حسنه
  :ويشهد له

عن ،  ن علي عن أبي جعفر حمد ب    ،  من طريق سعد اإلسكاف    ،)١٢(ما أخرجه أبو محمد األنصاري    
، من طريق عمرو بن مـرة      ،)١٣(وما أخرجه ابن عبد البر    ،  وذكر الحديث ،  �النبي  أن  ،  عن جده ،  أبيه

  .حسن: وقال ،)١٤(وصححه األلباني، عن علي موقوفاً عليه، عن أبي البختري
  :الحكم

  .والحديث حسن بشواهده. لضعف كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف؛ هذا إسناد ضعيف

                                                 

)٥/٤١) ١. 
 .١/٥٨٠الكاشف ) ٢(
 .١/٣٠٤تقريب التهذيب ) ٣(
 .٤/٨٣الطبقات الكبرى ) ٤(
 .٦٠٤٠: ، برقم٦/٢١٢جم الكبير المع) ٥(
 .٦٥٤١: ، برقم٣/٦٩١المستدرك ) ٦(
 .٢١/٤٠٨تاريخ دمشق ) ٧(
 .١٠/٢٦٨جامع البيان في تأويل القرآن ) ٨(
 .١/٢٠٥طبقات المحدثين بأصبهان ) ٩(
 .٣٧٠٤: ، برقم٨/٢٠٦السلسلة الضعيفة ) ١٠(
 .٩٣٣تخريج الظالل، صفحة ) ١١(
 .١/٢٠٤طبقات المحدثين بأصبهان ) ١٢(
 .١/١٩٢االستيعاب ) ١٣(
 .٩٣٣تخريج الظالل، صفحة : انظر) ١٤(



 ٣٣٦
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 بـنِ  الْفَضِل بن محمد َأنْبَأِني: قَاَل،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )٩٨
 نُعيم أنا،  الِْمصِري َأباٍن بِن ىيحي بن زكَِريا أنا،  خُزيمةَ بِن ِإسحاقَ بن محمد بكٍْر َأبو أنا،  محمٍد

ناٍد بمِليِد أنا،  حالْو نِلٍم بسم  ،نِد عبِن عمحِن الرب ِزيدِن ياِبٍر بِن،  جِن عـا  َأِبي ابكَِريز  ، ـنع 
 ِباَألمِر يوِحي َأن اللَّه َأراد ِإذَا: "� اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل ،سمعان بِن النِّواِس عِن،  حيوةَ بِن رجاِء
ِحي تَكَلَّماتُ َأخَذَِت ِبالْوومالس فَةً ِمنْهجر  ،ةً: قَاَل َأودعةً رفًا شَِديدخَو الَى اللَِّه ِمنفَِإذَا، تَع  ـِمعس 
ُل ِبذَِلكاِت َأهومِعقُوا السوا،  صخَرا ِللَِّه ودجس  ،كُونُل فَيَأو نم فَعري هْأسِريُل رِجب  ،هكَلِّمفَي اللَّه 
ِيِه ِمنحا وِبم ادَأر  ،ثُم رمِريُل يلَى ِجبالِئكَِة عا الْمكُلَّم رلَى ماٍء عمس َألَهال ساماذَا: ِئكَتُهقَـالَ  م 
 قَـالَ  مـا  ِمثَْل كُلُّهم فَيقُولُون: قَاَل،  الْكَِبير الْعِلي وهو الْحقَّ قَاَل: ِجبِريُل فَيقُوُل؟  ِجبِريُل يا ربنَا
  .)١("اللَّه َأمره حيثُ ِبالْوحِي ِجبِريُل فَينْتَِهي، ِجبِريُل

  :رجال السند
 ثقة عيب عليه روايتـه  :وأبو إسحاق الثعلبي،  لم أقف على ترجمة له   : الشريحي أبو سعيد 

وزكريـا   ،)٣(وهو ثقة   الكندي الفلسطيني  رجاء بن حيوة  وكذلك   ،)٢(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة 
، وأبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح إمام األئمـة        ،  لم أقف له على ترجمة     :بن أبان المصري  
  .ثقات :)عبد اهللا (وابن أبي زكريا، وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر ،)٤(والوليد بن مسلم

محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة الـسلمي     : هو،  محمد بن الفضل بن محمد    
  .حفيد ابن خزيمة، )٣٨٧ (النيسابوري

ـ : وقال ،)٦(اختلط قبل موته بثالثة أعوام فاجتنبوه      ،)٥(الشيخ الجليل المحدث  : قال الذهبي  ا م
  .)٧(عرفت أحداً سمع منه أيام عدم عقله

                                                 

)٦/٣٩٨) ١. 
 .١٤: حديث رقم: انظر) ٢(
 .٣٥: حديث رقم: انظر) ٣(
 .كثير التدليس، ينبغي أن يصرح بالتحديث، فقد جعله حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين) ٤(
  .١٦/٤٩٠سير أعالم النبالء ) ٥(
  .١/١٦٩غبر العبر في أخبار من ) ٦(
  .٤/٩ميزان االعتدال ) ٧(



 ٣٣٧

  .)١()٢٢٨ (نعيم بن حماد الخزاعي المروزي الفرضي: هو، نعيم بن حماد
لكنه كثير  : وقال،  والدارقطني ،)٤(والعجلي ،)٣(صدوق شُبه له  : وابن معين مرة وزاد    ،)٢(وثقه أحمد 

محلـه  : وقـال أبوحـاتم    ،)٦(ووهـم ربما أخطـأ    : وذكره ابن حبان في الثقات وقال      ،)٥(شُبه له ،  الوهم
 ،)٨(ومناكير مغمورة في كثرة ما روى     ،  وله غلطات ،  الحافظ أحد علماء األثر   : وقال الذهبي  ،)٧(الصدق

وهو مع إمامته منكر  ،)٩(أخرج له البخاري مقرونا بغيره، أحد األئمة األعالم على لين فيه: وقال مرة، 
وقال يـروي   ،  والنسائي ،)١٢(وضعفه ابن المبارك   ،)١١(ج به ومع أنه من أوعية العلم ال يحت       ،)١٠(الحديث

نعيم : وكان أحمد وابن معين يقوالن     ،)١٤(كان نعيم مظلم األمر   : وقال أبوعروبة  ،)١٣(مناكير عن الثقات  
ليس في  : وقال ابن معين   ،)١٥(إنه يروي عن غير الثقات    : ثم ذمه يحيى فقال   ،  بن حماد معروف بالطلب   

فأما هـو فكـان مـن أهـل         ،  كان يتوهم الشئ كذا يخطئ فيه     ،  احب سنة ولكنه كان ص  ،  الحديث بشئ 
: وقال أبوزرعة الدمـشقي    ،)١٧(روى مناكير عن الثقات   ،  كان يفهم الحديث  : وقال الخطيب  ،)١٦(الصدق

، وكان نعيم يحدث من حفظـه     : وقال أبوعلي صالح بن محمد األسدي      ،)١٨(وصل أحاديث يوقفها الناس   
وأرجو أن  : وخلص ابن عدي بعد أن ذكر أحاديث أنكرت عليه         ،)١٩(ع عليها وعنده مناكير كثيرة ال يتاب    

                                                 

  .٢/٣١٦العبر في أخبار من غبر ) ١(
 .٧/١٦الكامل في الضعفاء ) ٢(
 .١٣/٣٠٦تاريخ بغداد ) ٣(
  .٢/٣١٦معرفة الثقات ) ٤(
 .١٣/٣٠٦تاريخ بغداد ) ٥(
)٩/٢١٢) ٦.  
  .٨/٤٦٣الجرح والتعديل ) ٧(
  .١/٧٦العبر في خبر من غبر ) ٨(
  .٤/٢١٧ميزان االعتدال ) ٩(
  .٢/٤١٨تذكرة الحفاظ ) ١٠(
  .٢/٤٢٠المصدر نفسه : انظر) ١١(
  .٧/١٦الكامل في الضعفاء ) ١٢(
  .٢٤١الضعفاء والمتروكين للنسائي، صفحة ) ١٣(
  .٧/١٦الكامل في الضعفاء ) ١٤(
 .٧/١٦المصدر نفسه) ١٥(
  .١٣/٣٠٦تاريخ بغداد ) ١٦(
  .١٣/٣٠٦المصدر نفسه ) ١٧(
  .٢/٤١٨تذكرة الحفاظ ) ١٨(
 .١٣/٣٠٦يخ بغداد تار) ١٩(



 ٣٣٨

  .ولكن مع اعتبار رواياته،  وهو كما قال:قلت .)١(يكون باقي حديثه مستقيما
  :التخريج

جمـيعهم مـن     ،)٥(وابن عساكر  ،)٤(والطبراني ،)٣(ومحمد بن نصر المروزي    ،)٢(أخرجه الطبري 
  .مسلم به نحوهعن الوليد بن ، طريق نعيم بن حماد

  :ويشهد له
  .وأبي هريرة، من حديث ابن مسعود) وهو أصل الحديث(، في صحيحه) ٦(ما رواه البخاري

  :الحكم
والوليد بن مسلم مدلس من الرابعة ولـم يـصرح          ،  فيه نعيم بن حماد لم يتابع     ؛  هذا إسناد ضعيف  

،  من رفـع جبريـل رأسـه   والحديث بما يماثل رواية البخاري صحيح لغيره سوى الزيادات    ،  بالسماع
  .وكالم جبريل في المالئكة، وكالم اهللا له

                                                 

  .٧/١٦الكامل البن عدي ) ١(
  .١٠/٣٧٢جامع البيان في تأويل القرآن ) ٢(
  .٢١٦: ، برقم١/٢٣٦تعظيم قدر الصالة ) ٣(
  .٢١٦: ، برقم١/٢٣٦مسند الشاميين ) ٤(
  .٦٢/١٦١تاريخ دمشق ) ٥(
  .٢٣سبأ ..... " اعة عندوال تنفع الشف: " التوحيد باب: ، كتاب٧٤٨١: ، برقم١٥٧١صحيح البخاري، صفحة ) ٦(



 ٣٣٩
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 بـن  حميد أنا،  الرياِني جعفٍَر َأبو أنا،  السمعاِني منْصوٍر َأبو أنا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )٩٩
، عبِداللَِّه بِن جاِبِر عن،  الْمنْكَِدِر بن محمد أنا،  الِْهالِلي الْحسِن بن الْحِميِد عبد أنا،  الرِبيِع َأبو أنا،  زنْجويِه

، صـدقَةٌ  لَه كُِتب وَأهِلِه نَفِْسِه علَى الرجُل َأنْفَقَ ما وكُلُّ،  صدقَةٌ معروٍف كُلُّ: " � اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل
 َأعطَـى  مـا : قَاَل؟  ِعرضه الرجُل وقَى يعِني ما: قُلْتُ"  صدقَةٌ ِبِه لَه كُِتب ِعرضه ِبِه الرجُل وقَى وما

ذَا الشَّاِعراِن وا" ،  ِللتُّقَى اللِّسمَأنْفَقَ و ْؤِمنالْم لَى،  نَفَقٍَة ِمنا اللَِّه فَعاِمنًا خَلَفُها ِإال ضم كَان نَفَقَـةٍ  ِمن 
  .)١("وجلَّ عز اللَِّه معِصيِة ِفي َأو، بنْياٍن ِفي

  :رجال السند
وأبـو   ،)٣( وهو ثقة  محمد بن المنكدر  وكذلك   ،)٢(وهم ثقات ،   سبقوا :الرواة حتى حميد بن زنجويه    

  . ثقة:الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني
  .أبو عمرو الكوفي، عبد الحميد بن الحسن الهاللي: هو، عبد الحميد بن الحسن الهاللي

 ،)٧(وضعفه ابن المديني   ،)٦(شيخ: وقال أبو حاتم   ،)٥(ليس به بأس  : وقال ،)٤(بن معين انفرد بتوثيقه ا  

ال يتـابع   : ونقل العقيلي عن أحمد    ،)١١(وال يعرفه  ،)١٠(وكان أحمد ينكره   ،)٩(والدارقطني ،)٨(وأبو زرعة 
ع وبعـضها ال يتـاب    ،  ولعبد الحميد عن جابر أحاديث بعضها مشاهير      : وقال ابن عدي   ،)١٢(على حديثه 

  .)١٣(عليه
أما ابـن حجـر    ،)١٤(حتى خرج عن حد االحتجاج به إذا انفرد  ،  كان ممن يخطئ  : وقال ابن حبان  

                                                 

)٦/٤٠٣) ١.  
  .١٥حديث رقم : انظر) ٢(
 .٣٦حديث رقم : انظر) ٣(
  .١٦٢تاريخ ابن معين رواية الدارمي، صفحة ) ٤(
  .٦/١١الجرح والتعديل ) ٥(
  .٦/١١المصدر نفسه ) ٦(
 .١/٢١٥سؤاالت اآلجري ) ٧(
  .٦/١١الجرح والتعديل ) ٨(
  .٢/٨٥الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ٩(
 .١/٢١٥سؤاالت اآلجري) ١٠(
  .٢/٩٥العلل ومعرفة الرجال ) ١١(
  .٣/٤٥ضعفاء العقيلي ) ١٢(
 .٥/٣٢٢الكامل في الضعفاء ) ١٣(
  .٢/١٤٢المجروحين ) ١٤(



 ٣٤٠

  .)١(صدوق يخطئ: فقال
  . ينبغي أن يتابع حديثه:قلت

  :التخريج
وغيرهم جميعهم من طريق عبد الحميد بـن         ،)٤(والبيهقي ،)٣(وعبد بن حميد   ،)٢(أخرجه الدارقطني 

والـشهاب محمـد بـن سـالمة         ،)٥(وأخرجه البيهقي ،  بن المنكدر به نحوه   الحسن الهاللي عن محمد     
ولـم يـذكر    ،  كالهما من طريق المسور بن الصلت عن محمد بن المنكدر به مختـصراً             ،)٦(القضاعي
واكتفـى  " وما وقى به المرء عرضه كتب له صدقة       ،  ما أنفق على نفسه وأهله كتب له صدقة       " البيهقي  

  .الشهاب بالجملة الثانية
  .)٨(وضعف إسناده األلباني ،)٧(صحيح ولم يخرجاه: قال الحاكم

  :ويشهد لبعضه
إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها      ،  �من حديث عبد اهللا بن مسعود عن النبي       ) ٩(ما رواه البخاري  

  .فهو له صدقة
  .�من حديث جابر ) ١٠(وما رواه البخاري
  :"قةوما وقى الرجل به عرضه كتب له بها صد"ويشهد للفقرة 

يا بـالل   : �فقال النبي   ،  �أن شاعراً أتى النبي      "�عن عكرمة عن النبي    ،)١١(ما أخرجه البيهقي  
  ". قطعت واهللا لساني..قطعت واهللا لساني: فقال، وحلة، فأعطاه أربعين درهما، اقطع عني لسانه
وليس : عن عمرو موصوالً بذكر ابن عباس  ،  وروي عن محمد بن مسلم    ،  هذا منقطع : قال البيهقي 

  .بمحفوظ
يا أبا نجيد   : فقيل،  أنه أعطى شاعراً  : عن أبيه ،  عن عمران بن حصين   ،  وما أخرجه البيهقي أيضاً   

                                                 

  .١/٣٢٦تقريب التهذيب ) ١(
 .٣/٢٨سنن الدارقطني ) ٢(
  .٢٢٧المسند لعبد بن حميد، صفحة ) ٣(
 .٢٠٩٢١: ، برقم١٠/٢٤٢سنن البيهقي الكبرى ) ٤(
 .٣٤٩٥: ، برقم٣/٢٦٤شعب االيمان ) ٥(
 .٩٥ برقم ١/٩٠المسند للشهاب ) ٦(
 .٢٣١١: ، تحت حديث رقم٢/٥٧المستدرك ) ٧(
  .٨٩٨: ، برقم٢/٣٠١الضعيفة ) ٨(
  .ما جاء إن األعمال بالنية والحسبة: اإليمان، باب: ، كتاب٥٥: ، برقم٢٧صحيح البخاري، صفحة ) ٩(
  .كل معروف صدقة: األدب، باب: ، كتاب٦٠٢١: ، برقم١٢٩٢صحيح البخاري، صفحة ) ١٠(
 .ما جاء في إعطاء الشعراء: الشهادات، باب: ، كتاب٢٠٩١٩: ، برقم١٠/٢٤٢سنن البيهقي الكبرى ) ١١(



 ٣٤١

  .)١(قال افتدي به عرضي، !؟أتعطي شاعراً
ولـذا  ، وذي اللسان، وإعطاء الشاعر، اتقاء الرجل عرضه  : "كما تشهد اآلثار لمعنى الحديث وهي     

  ". ما جاء في إعطاء الشعراء:بوب البيهقي هذه األحاديث تحت باب
  :الحكم

  .ألن عبد الحميد بن الحسن الهاللي بحاجة إلى متابعة؛ هذا إسناد ضعيف
صـحيحة  " وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب لـه صـدقة           ،  كل معروف صدقة  "الجملة  

  .لغيرها
ق المسور بن   وذلك التفا ؛  حسنة بشواهدها " ما وقى الرجل به عرضه كتب له بها صدقة        " والجملة  

وكذلك ،  من غير تواطؤ منهما   ،  وعبدالحميد الهاللي على ما فيهما من ضعف على هذه الجملة         ،  الصلت
  .للشواهد السابقة لها

  :ويستفاد من الحديث
  .كل معروف صدقة •
  .ما أنفق الرجل على نفسه وأهله صدقة •
لسان ليكف لسانه   وذي ال ،  وذلك بإعطاء الشاعر  ،  حسن إنفاق الرجل من ماله ليفتدي به عرضه        •

  .وذلك صدقة، والشر، عن اإليذاء
أو ،  إال ما كان في بنيان زائٍد عن الحاجة       ،  ما أنفق المؤمن من نفقة فعلى اهللا إبدالها وتعويضها         •

  .في معصية

                                                 

 .٢٠٩٢٠: المصدر نفسه، برقم) ١(



 ٣٤٢
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ـ عو ج بَأا  نَربخَْأ،  ياِنعم الس وٍرصنْو م بَأا  نَربخَْأ،  يِحيِلم ال ِداِح الو دبعا  نَربخَْأ )١٠٠ ـ  الر ٍرفَ اِنيي ،

 ،)٢(ِقاِرخَ الم ِن ب  اهللاِ ِدبع نع،  يوِدعسالما  نَربخَْأ ،)١(ٍريص نُ ن ب اججالحا  نَربخَْأ،  ِهيوجنْ زِ ن اب ديمحا  نَربخَْأ

عِبَأ نِهي  ،ِنع ِناب م سذَِإ: اَل قَ وٍدع ا حكُتُثْدم ِد حنْ أَ اًثَيكُتُْأبِم بِ مصمِ ِهاِقد اهللاِ اِبتَ كِ ن  ع ز و لَّج :ا مِ من ع ٍدب 
مٍمِلس خَ وُلقُ ي مِل كَ ساٍتم :سبحاهللاِ ان   ،والحمِهللا ِ د  ،لَال إِ وال اهللاُ  إِ ه  ،كْ أَ اُهللاوبر  ،تَوبارذَخَال أَ ِإ،   اهللاُ كهن 
لَمفَ ك جلَعهتَ ن تَح ثُ،  ِهاِحنَ جم ص عِه بِ دفَ ن  ال يمِه ِبرنع لى جِمٍعم نـ  ِإِةكَالِئ الم فَغْتَال اسـ وا ِلر  نِهِلاِئقَ
ىتَّح يحيبِ ي ه ا وجه ر ب ِمالَ العين  ،ِموصاقُدمِ ه اهللاِ اِبتَ كِ ن  ع ز و قَ لَّج لُوه: �B �Q�� �:V�� �"L? f��l, � �6 , � �� � �� , � � �
{�¢�N :��{)٣(.  

  :رجال السند
مد والحجاج بن نُصير الفَسطيطي القيسي أبومح      ،)٤(وهم ثقات ،   سبقوا :الرواة حتى حميد بن زنجويه    

  . ضعيف:البصري
  ).١٦٥ (عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود الكوفي المسعودي: هو، المسعودي

وروايـة المتقـدمين عنـه      ،  إال أنه اختلط في آخـر عمـره       ،  كثير الحديث : وقال ،)٥(وثقه ابن سعد  
وكان ،  وسلمة بن كهيل  ،  هدلةلكنه يغلط إذا حدث عن عاصم بن ب        ،)٧(صالح: وقال،  وابن معين  ،)٦(صحيحة

وعبدالملك بن عميـر    ،  وأحاديثه عن األعمش  ،  وعون ،)٨(ومعن بن عبدالرحمن  ،  حديثه صحيح عن القاسم   
كنا نقرأ حديث المسعودي علـى أبـي        : وكان يقول  ،)١٠(مضطربة: وزاد،  وبنحوه قال أبوزرعة   ،)٩(مقلوبة

  .ومن سمع منه قديماً فهو أصلح، أخرةإال أنه تغير ب ،)١٣(والعجلي ،)١٢(وأحمد ،)١١(وغيره، نعيم
                                                 

، حديث  ١/٧٥للبيهقي  ، وشعب اإليمان    ٢/١٨٥تهذيب التهذيب   : في األصل نصر، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر        ) ١(
  .١٨٠: ، حديث رقم١/١٢٥، والعلل المتناهية ٥١: رقم

  .مصادر الترجمة والتخريج: في األصل المحارق بالحاء المهملة، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر) ٢(
)٦/٤١٤) ٣.  
  .١٥حديث رقم : انطر) ٤(
  .٦/٣٦٦الطبقات الكبرى ) ٥(
  .١٠/٢٢١تاريخ بغداد : انظر) ٦(
  .٥/٢٥١لجرح والتعديل ا) ٧(
  .٢/٩٥) هلل: ت(، ورواية ابن أبي خيثمة ١٨٥، ورواية الدارمي، صفحة ٣/٣٣٣تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ٨(
  .٣/٤٢٩تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ٩(
  .٤٢٠سؤاالت البرذعي، صفحة ) ١٠(
  .٣/٤٢٩تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ١١(
  .من رواية األثرم، ٥/٢٥١الجرح والتعديل ) ١٢(
 .٢/٤٤٥معرفة الثقات ) ١٣(



 ٣٤٣

كان : وقال،  وابن المديني  ،)٢(إال أنه تغير بأخرة   ،  صدوقاً: وزاد،  ويعقوب بن شيبة   ،)١(وابن شاهين 
: وقال ابن عمار   ،)٣(ويصحح فيما روى عن القاسم ومعن     ،  يغلط فيما روى عن عاصم بن بهدلة وسلمة       

ومحمد بن عبداهللا بن     ،)٤(منه ببغداد فسماعه ضعيف   ومن سمع   ،  المسعودي من قبل أن يختلط كان ثقة      
أحاديث  - ويزيد بن هارون  ،  سمع منه عبدالرحمن بن مهدي     - اختلط،  فلما كان بأخرة  : وقال،  نصير

 ،)٧(صدوق: وقال أبوحاتم  ،)٦(ال بأس به  : وقال النسائي  ،)٥(وما روى عنه الشيوخ فهو مستقيم     ،  مختلطة

 فاختلط حديثـه    ...اختلط في آخر عمره اختالطا شديدا حتى ذهب عقله        إال أنه   : وقال،  وكذا ابن حبان  
 �ما أعلم أحداً أعلم بعلم ابن مسعود        : وقال مسعر  ،)٨(ولم يتميز فاستحق الترك   ،  القديم بحديثه األخير  

  .)١١(يخطئ في الحديث: وقال أبوداود ،)١٠(وسفيان الثوري، وقد روى عنه شعبة ،)٩(منه
  :أما عن وقت اختالطه

من سـمع بالكوفـة مثـل    : وقال أحمد ،)١٢(أنكروا المسعودي بعد موت أبي جعفر  : ل ابن معين  قا
إال من سمع   ،  ومن سمع منه ببغداد فهو في االختالط      ،  وحجاج،  وأما يزيد بن هارون   ،  وأبونعيم،  وكيع

  .)١٣(بالكوفة
  .)١٤(اختلط قبل وفاته بسنة أو سنتين: وقال أبوحاتم

رأيـت  : وقال أبو قتيبـة    ،)١٥(ودي سنة رآه عبد الرحمن فلم أكلمه      وقال يحيى القطان رأيت المسع    
ثم رأيته سنة سبع وخمسين والذر يدخل فـي         ،  المسعودي سنة ثالث وخمسين كتبت عنه وهو صحيح       

من سمع من المسعودي    : قال يحيى ،  ؟  أتطمع أن تحدث عنه وأنا حي     : وأبو داود يكتب عنه فقلت    ،  أذنه
                                                 

  .١٤٤تاريخ أسماء الثقات، صفحة ) ١(
 .٥/١٢٢تهذيب التهذيب ) ٢(
  .١٠/٢١٨تاريخ بغداد ) ٣(
  .١٠/٢١٨المصدر نفسه ) ٤(
 .٥/٢٥١الجرح والتعديل ) ٥(
  .١/١٩٧تذكرة الحفاظ ) ٦(
  .٥/٢٥١الجرح والتعديل ) ٧(
  .٢/٤٨المجروحين ) ٨(
 .٥/٣١٤الكبير التاريخ ) ٩(
 .١٦٢سؤاالت أبي عبيد اآلجري، صفحة ) ١٠(
 .١٦٢المصدر نفسه، صفحة ) ١١(
  .١٢١من كالم أبي زكريا في الرجال، صفحة ) ١٢(
 .٢/٣٣٦ضعفاء العقيلي ) ١٣(
  .٥/٢٥١الجرح والتعديل ) ١٤(
 .٢/٤٨المجروحين ) ١٥(



 ٣٤٤

  .)١(ومن سمع منه في زمان المهدي فليس بشيء، اعزمان أبي جعفر فهو صحيح السم
وهو ، كنا عنده، إني ألعرف اليوم الذي اختلط فيه المسعودي: وقال أبو النضر هاشم بن القاسم 

وقـام  ، ففـزع ، إن غالمك أخذ عشرة آالف من مالـك : فقال له ،  إذ جاءه إنسان  ،  يعزى في ابن له   
  .)٢(رأينا فيه االختالط، ثم خرج إلينا وقد اختلط، ودخل إلى منزله

وضابطه أن من سمع منه ببغـداد فبعـد         ،  صدوق اختلط قبل موته   : وخلص ابن حجر إلى أنه    
  .)٣(االختالط
وضابط االختالط ما حدث    ،  وما بعده فضعيف  ،   من سمع منه قبل االختالط حديثه مستقيم       :قلت

وسـمع  ،  ومائة وما بعدها  وذلك في سنة سبع وخمسين      ،  وما حدث بالكوفة فصحيح   ،  ببغداد فمختلط 
، )سليمان بن داود (وأبو داود الطيالسي، ويزيد بن هارون، منه في االختالط عبد الرحمن بن مهدي 

  .وحجاج بن نصير
وأبو نعيم الفضل بـن     ،  مثل وكيع بن الجراح   ،  ومن حدث عنه بالكوفة قبل االختالط صحيحة      

  .وأبوقتيبة سلم بن قتيبة، دكين
ومعن بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بـن  ، د الرحمن بن عتبة بن مسعودحديثه عن القاسم بن عب  

  .وعون بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود صحيح، مسعود
، وسلمة بن كهيل يغلـط فيـه      ،  وعاصم بن بهدلة  ،  وعبد الملك بن عمير   ،  حديثه عن األعمش  

  .ويضطرب فيه، ويقلبه
، ويقـال بـن سـلَيم الـشيباني       ،  يمانعبد اهللا بن المخَارق بن سل     : هو،  عبد اهللا بن المخارق   

  .)٤(المعروف بنابغة بني شيبان

 ،)٦(وهو شاعر ونابغة بني شـيبان     ،  شاعر محسن : وقال ابن ماكوال   ،)٥(مشهور: قال ابن معين  

  .)٧(كوفي روى عن أبيه مخارق: وقال ابن أبي حاتم

                                                 

) العينـى  الدين بدر(أحمد   بن محمود مدمح يب، أل ٣/٢٢٣ اآلثار معانى رجال أسامى شرح فى األخيار غانىم) ١(
 .يالشافع حسن محمد: تحقيق، )٨٥٥(
  .٥/٢٥١الجرح والتعديل ) ٢(
  .١/٣٤١تقريب التهذيب ) ٣(
 .٣٣/٢٥تاريخ دمشق ) ٤(
 .٥/١٧٩الجرح والتعديل ) ٥(
 .٢/٥٤٨اإلكمال البن ماكوال ) ٦(
 .٥/١٧٩المصدر نفسه ) ٧(



 ٣٤٥

  .أبو قابوس، المخارق بن سلَيم الشيباني: هو، المخارق بن سليم
  .)٣(وذكره ابن حبان في الثقات ،)٢(مختلف في صحبته: وقال ابن حجر ،)١(صحابي: هبيقال الذ

  :التخريج
من طريق أبي نعيم الفضل بن      ) ٥(من طريق جعفر بن عون وأخرجه الطبراني      ) ٤(أخرجه الطبري 

كالهمـا عـن عبـدالرحمن      ،  الرازي سليمان بن إسحاقمن طريق   ) ٧(والبيهقي ،)٦(وكال الحاكم ،  دكين
بدالً مـن   " يجيئ بهن : "وعند الطبراني والحاكم والبيهقي   . سعودي عن عبداهللا بن المخارق به نحوه      الم

  ".يحيي بهن"
وهو ، وفيه المسعودي،  رواه الطبراني:)٨(وقال الهيثمي، صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: وقال الحاكم

  .وبقية رجاله ثقات، ثقة لكنه اختلط
عن عون بن عبـداهللا بـن       ،   بن سعد عن محمد بن عجالن      من طريق الليث  ) ٩(وأخرجه أبو نعيم  

  .)١٠(ضعيف موقوف: وقال األلباني، عن ابن مسعود بنحوه، عن أبيه، عتبة
  :الحكم

  .لضعف حجاج بن نصير الذي سمع من المسعودي بعد اختالطه؛ هذا إسناد ضعيف
وروايـة  ، وقد سبق أن رواية أبي نعيم الفضل بن دكين عن المسعودي صحيحة وهـي بالكوفـة   

ولـه حكـم    . فالحديث حسن لغيـره موقـوف     ،  عن عبداهللا بن المخارق لم يتكلم فيها أحد       ،  المسعودي
  .المرفوع

                                                 

 .٢/٢٤٧الكاشف ) ١(
 .٢/٥٧٣ تقريب التهذيب) ٢(
)٥/٤٤) ٣. 
 .١٠/٣٩٨تفسير الطبري ) ٤(
 .٩١٤٤: ، برقم٩/٢٣٣في الكبير ) ٥(
  .٣٥٨٩: ، برقم٢/٤٦١المستدرك للحاكم ) ٦(
  .٦٢٥: ، برقم١/٤٣٤شعب اإليمان ) ٧(
  .١٦٨٥٨: ، برقم١٠/١٠٥مجمع الزوائد ) ٨(
  .٤/٢٦٨حلية األولياء ) ٩(
 .٩٤٨: ، برقم١/٢٣٨ضعيف الترغيب والترهيب ) ١٠(



 ٣٤٦
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، فَنْجويِه بِن محمِد بن الْحسين َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٠١
 بـن  عمروحدثَنا  ،  ِقالبةَ َأبو أنا،  الْمروِزي محمٍد بن بكْر أنا،  الْقَاِضي بِن الْحسيِن بِن عِلي بن محمد أنا

 بـن  عمر سِمعتُ: قَاَل،  النَّهِدي عثْمان َأِبي عن،  الْكُرِدي ميموٍن عن،  عميرةَ بِن الْفَضِل عِن،  الْحصيِن
�� ) 	 ;(�~= �: الِْمنْبِر علَى قَرَأ الْخَطَّاِب��Q^� 	?@�� 3�iV�� ���4$> ��� � � � � �� � � � � �� � �� � �� � � � � : " � اللَّـهِ  رسـولُ  قَاَل: فَقَاَل،  ���,
  .)١("لَه مغْفُور وظَاِلمنَا، نَاٍج ومقْتَِصدنَا، ساِبقٌ ساِبقُنَا

  :رجال السند
ومحمد بـن   ) ٣( وهو ثقة  بكر بن محمد المروزي الدخَمسيني    وكذا   ،)٢(ا سبقو :الرواة الثالثة األول  
 :والفضل بن عميرة الطفاوي   ،  وعمرو بن الحصين الكالبي   ،   لم أقف عليه   :علي ابن الحسين القاضي   

  . ثقة:وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن معقل، ضعيفان
أبـو ِقالَبـة    ،  بن عبد الملك بن مـسلم     عبد الملك بن محمد بن عبد اهللا بن محمد          : هو،  أبو قالبة 

  ).٢٧٦ - ١٩٠ (الرقَاشي الضرير
ويقع حديثـة عاليـاً فـي       ،  محدث البصرة ،  المسند،  العالم: وقال الذهبي  ،)٤(الحافظ: قال الصفدي 

  .)٥(الغيالنيات
صدوق كثير الخطـأ فـي األسـانيد        : وقال الدارقطني  ،)٦(مستقيم الحديث : وقال،  وثقه ابن حبان  

إما ،  عندي أجزاء ما فيها حديث سلم منه      : وعنه القاسم بن منيع قال     ،)٧(ال يحتج بما يتفرد به    ،  والمتون
 ،)٨(وبنحو قوله قال الـدارقطني ، فكثرت األوهام منه، كأنه يحدث عن حفظه ،  أو في المتن  ،  في اإلسناد 

                                                 

)٦/٤٢١) ١. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .٦٨: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٦/٢٦٠الوافي بالوفيات ) ٤(
 إبـراهيم  بـن  اهللا عبـد  بـن  محمد بكر أبي حديث من جزءاً شرع أحد وهي :الغيالنيات، و٢/٥٨٠تذكرة الحفاظ  ) ٥(

 أعلى من وهي،  ٤٤٠البزاز غيالن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب وأب، رواها عنه    ٣٥٤البزار الشافعي البغدادي
 .٨٧الرسالة المستطرفة صفحة : ، انظروأحسنه الحديث

 .٨/٣٩١الثقات البن حبان ) ٦(
 .١٣١سؤاالت الحاكم، ) ٧(
 .٥/٣١٨تهذيب التهذيب ) ٨(



 ٣٤٧

ما : وقال الطبري  ،)٢(كتبت منه بالبصرة  ،  صدوق أمين مأمون   ،)١(حسن الحديث : أما أبو داود فقال عنه    
وخلص ابن حجر إلى     ،)٤(حدثنا قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد      : وقال ابن خزيمة   ،)٣(رأيت أحفظ منه  

  .)٥(تغير حفظه لما سكن بغداد، صدوق يخطئ: أنه
  .وفي بغداد مختلطة،  روايته بالبصرة صحيحة:قلت

  .أبو نصير: وقيل، أبو بصير، ميمون الكردي: هو، ميمون الكردي
وقـال ابـن     ،)٨(وذكره ابن حبان في الثقـات      ،)٧(ليس به بأس  :  وقال وابن معين  ،)٦(قه أبو داود  وث
: وقـال ابـن حجـر      ،)١١(أحاديثـه منـاكير   : وقال أحمد  ،)١٠(ال شيء : ومرة ،)٩(ليس به بأس  : حصين
  .التحرير: انظر ،)١٢(مقبول

  :التخريج
وضـعفه  ،  ميرة بـه مثلـه    عن الفضل بن ع   ،  من طريق عمرو بن الحصين     ،)١٣(أخرجه العقيلي 

  .)١٤(األلباني
  :الحكم

  .فمداره عليه، وكذا الحديث، والفضل بن عميرة، لضعف عمرو بن الحصين؛ هذا إسناد ضعيف

                                                 

 .٢٤٣، صفحة )البستوي: ت(سؤاالت أبي عبيد اآلجري ) ١(
 .٢/١١٥المصدر نفسه ) ٢(
 .٥/٣١٨تهذيب التهذيب ) ٣(
 .٥/٣١٩المصدر نفسه ) ٤(
 .١/٣٦٨تقريب التهذيب ) ٥(
 .٢/٢٤سؤاالت اآلجري ) ٦(
 .٢٠٧: تاريخ ابن معين من رواية عثمان الدارمي، صفحة) ٧(
)٧/٤٧٢) ٨. 
 .٢٠٧تاريخ ابن حصين رواية الدارمي، صفحة ) ٩(
 .٨/٢٣٨الجرح والتعديل ) ١٠(
 .٨/٤٥٠تهذيب التهذيب ) ١١(
 .٢/٦١٦تقريب التهذيب ) ١٢(
 .٣/٤٤٣ضعفاء العقيلي ) ١٣(
 .٣٦٧٨: ، برقم٨/١٨٠السلسلة الضعيفة ) ١٤(



 ٣٤٨

 َأخْبرنَـا ،  الصيرِفي موسى بن محمد سِعيٍد َأبو رنَاَأخْب،  الصاِلِحي اللَِّه عبِد بن أحمد َأخْبرنَا )١٠٢
، كَِثيـرٍ  بن محمد حدثَنَا،  يتالْبر ِعيسى بِن محمِد بن أحمد حدثَنَا،  الصفَّار اللَِّه عبِد بن محمد عبِداللَِّه َأبو

 ارحـم  اللَّهـم : فَقَاَل،  الْمسِجد دخََل رجال َأن،  ثَاِبٍت َأِبي عن،  رجٍل عن،  مِشاَألع عِن،  سفْيان وَأخْبرنَا
 ِبـك  َأسـعد  َألنَا صاِدقًا كُنْتُ لَِئن: الدرداِء َأبو فَقَاَل، صاِلحا جِليسا ِإلَي قْوس،  وحشَِتي وآِنس،  غُربِتي
تُ،  ِمنْكِمعوَل سسقُوُل ���� اللَِّه ري َأ ِحينِذِه قَرةَ ه�9 �: اآلي� 5N �=~�); 	( ����Q^� 	?@�� 3�iV�� ���4$> ��� � � �, � � � �� � � � � �� � � � � � � �� � � � � ,�

]�b¤� � ��� * �9�($ �Li�( �9�($ f��� ��²� � � � � � �� � � � , ��� � �S , ,� S � � �� �� � S �  ِبغَيـرِ  الْجنَّـةَ  فَيـدخُلُ ، ِبالْخَيراِت الساِبقُ َأما: " فَقَاَل، ��
، الْهم هيدخُلَ حتَّى الْمقَاِم ِفي فَيحبس ِلنَفِْسِه الظَّاِلم وَأما،  يِسيرا ِحسابا فَيحاسب الْمقْتَِصد وَأما،  ِحساٍب
خُُل ثُمدنَّةَ يالْج ،َأ ثُمِذِه قَرةَ ه�4: اآليDVY 4D�C� ���4 #l #t/� ��; BF[> u@�� ���� �5/� �D��G$S S � �, �� , � � ,� � � ,� � � � �� �� �� ��� � � ��)١(.  

  :رجال السند
: والرجـل  ،)٣(لم أقف على ترجمة لـه      : أحمد الصالحي  :أبي ثابت سوى  ) ٢(سبقوا جميعهمالرواة  

  .)٤(هفَع ثقة لم يِصب من ض:ومحمد بن كثير، مجهول
  .مولى زيد بن ثابت، ثابت بن عبيد األنصاري الكوفي: لعله، أبو ثابت

  .ثقة
  :التخريج

، عن أبي ثابـت   ،  جميعهم من طريق األعمش   ،  وغيرهم ،)٧(والحاكم ،)٦(وأحمد ،)٥(أخرجه الطبري 
،  وذكـر الحـديث    ...عن رجل أن  ،  أو أبو ثابت  ،  أحمد شك ثابت  إال أن رواية    ،  عن أبي الدرداء نحوه   

وقال الحـاكم بعـد أن ذكـر اخـتالف          ،  ورواية الحاكم اقتصرت على تفسير اآلية دون ذكر القصة        
وأخرجه ابن عساكر من طريـق أبـان بـن          ،  وإذا كثرت الروايات ظهر أن للحديث أصالً      : الروايات

عن رجـل   ،  عن رجل هاشمي   ،)٩(ريق أنس بن عياض   ومن ط ،  عن أبي الدرداء  ،  عن رجل  ،)٨(عباس

                                                 

)٦/٤٢١) ١. 
ومحمد الصفار محدث عصره، وسفيان الثوري ثقـة،        ، محمد الصيرفي، أحمد البرتي ثقتان،       ٤٢حديث رقم   : انظر) ٢(

 .واألعمش ثقة حجة، إال فيما دلس عن الضعفاء
 .٦حديث رقم : انظر) ٣(
 .٢/٥٤٩تقريب التهذيب ) ٤(
 .١٠/٤١١جامع البيان في تأويل القرآن ) ٥(
 .٢٧٥٤٥: ، برقم٦/٤٤٤المسند ألحمد ) ٦(
 .٣٥٩٢: ، برقم٢/٤٦٢المستدرك ) ٧(
 .٦٨/١١٥تاريخ دمشق ) ٨(
 .٦٨/١١٥المصدر نفسه ) ٩(



 ٣٤٩

  .عن أبي الدرداء نحوه، مدني
  :الحكم

إذا كثـرت   : وذلك لقـول الحـاكم الـسابق      ؛  والحديث قد يكون حسناً   ،  اإلسناد فيه رجل مجهول   
 تعـددت  إذا والمراسـيل : يقول ابن تيميـة   ،  وقد خلت من المواطئة   . الروايات ظهر أن للحديث أصالً    

فإذا كان الحـديث    ،  ...قطعاً صحيحةً كانت،  قصد بغير االتفاق أو،  قصداً المواطئة عن وخلت،  طرقها
 تقع ال ذلك مثل أن وعلم،  اختالفه على يتواطئوا لم المخبرين أن علم وقد - أو جهات ،  جاء من جهتين  

  .)١(...صحيح أنه علم - قصد بال قاًااتف فيه الموافقة

                                                 

 . بيروت-، ألحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار مكتبة الحياة ٢٥مقدمة في التفسير، صفحة ) ١(



 ٣٥٠

�4DVY 4D�C� ���4 #l #t/� ��; BF[> u@�� �� �5/� �D��G$S S � �, �� , � � ,� � � ,� � � � �� �� � �� � � � �{�¢�N :M¡{ 
 أحمد بن ِإبراِهيم ِإسحاقَ َأبو حدثَنَا،  الْخَِطيب الضحاِك بِن محمِد بن عِلي الْحسِن َأبو َأخْبرنَا )١٠٣

 ثنا ،)١(البراِثي محمٍد بن أحمد الْعباِس َأبو أنا،  اِإلسماِعيِلي ِإبراِهيم بن أحمد بكٍْر َأبو َأخْبرنَا،  يِنياِإلسفَراِي
 اللَّـهِ  رسوُل قَاَل: اَلقَ، عمر ابِن عِن، َأِبيِه عن،  َأسلَم بِن زيِد بن الرحمِن عبد ثنا،  الْحِميِد عبِد بن يحيى
�" :سلَى لَيِل عال َأه ِإال ِإلَه شَةٌ اللَّهحِفي و وِرِهمال،  قُبِفي و نْشَِرِهمكََأنِّي،  مِل وال ِبَأه  ِإال ِإلَـه  اللَّـه 

وننْفُضي ابالتُّر نع وِسِهمءر ،قُولُونيو :�#t/� ��; BF[> u@�� ���� �5/�� � � ,�� ��� � � � � � � ��")٢(.  
  :رجال السند

صـاحب  ، حجـة ،  ثقـة :وأبو بكر اإلسـماعيلي ،  لم أقف عليه :أبو الحسن علي بن محمد الخطيب     
  . ثقة يرسل:زيد بن أسلموأبوه ،  ضعيف:وعبد الرحمن بن زيد، المستخرج

 أبـو   ،إبراهيم بن محمد بن إبـراهيم اإلسـفراييني       : هو،  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد اإلسفراييني     
  ).٤١٨ (إسحاق

وقال  ،)٥(ثقة ثبت في الحديث    ،)٤(شيخ خراسان في زمانه   : وقال الذهبي  ،)٣(ركن الدين : قال السمعاني 
  .)٦( مناظراًوثبتاً، كان إماماً بارعاً عالماً: ابن كثير

أبو العبـاس   ،  أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان        : هو،  أبو العباس أحمد بن محمد البراثي     
  ).٣٠٠( )٧(البراِثي

  .)٩(اإلمام المقرئ المجود: وقال الذهبي ،)٨(ثقة مأمون: قال الدارقطني
أبـو زكريـا     ،)١٠(لِحمـاني يحيى بن عبد الحميد بن عبد اهللا بن ميمون ا         : هو،  يحيى بن عبد الحميد   

  .)٢٣٠ (لقب جده بشِْمين، الكوفي
، ال أدري : فقال اإلمام أحمد قال مـرة     ،  وبعضهم ضعفه ) ١١(وأثنوا على حفظه  ،  بعض النقاد وثقوه  

                                                 

 .ترجمة الراوي ومصادرها: الترابي، وهو خطأ والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
)٦/٤٢٣) ٢. 
 .١/١٤٣األنساب للسمعاني ) ٣(
 .١/١٨٨ن غبر العبر في أخبار م) ٤(
 .١٧/٣٥٣سير أعالم النبالء ) ٥(
 .١٢/٣٠البداية والنهاية ) ٦(
 .بالكرخ متصل ببغداد موضع وهو، براثا إلى النسبة  هذه:، قال السمعاني١/٣٠٣األنساب للسمعاني ) ٧(
 .١٣٩سؤاالت حمزة، صفحة ) ٨(
 .١٤/٩٢سير أعالم النبالء ) ٩(
 .٢/٢٥٧، األنساب الكوفة نزلت لةقبي حمان، وهي بني إلى النسبة هذه) ١٠(
، وسـؤاالت  ٩/١٦٩، والجرح والتعديل    ٢٣٢، ورواية الدارمي، صفحة     ٣/٢٦٩تاريخ ابن معين رواية الدوري      : انظر) ١١(

 .٩/٢٥٩، وتهذيب التهذيب ٣١/٤١٩، وتهذيب الكمال ٣٦٦/٧٣٦البرزعي 



 ٣٥١

، ليس بمأمون علـى الحـديث     : ومرة،  كذاب: ومرة،  كان صدوقا : ومرة،  ال أعرفه : وقال،  ونفض يده 
: ومرة،  لعله في المذاكرة  : وقال،   سمعه من أحمد وأنكر ذلك أحمد      ولعله ألجل حديث زعم الحماني أنه     

أبو حـاتم  : وقال، أو يتلقنها، أو يلتقطها، مازلنا نعرفه أنه كان يسرق األحاديث، اضربوا على الحماني  
ذهـب كـأمس    : وابن خزيمـة يقـول     ،)٢(ال أستحل الرواية عنه   : وكان يقول : وكذلك الذهبي  ،)١(لين

مـا أسـتحل    : والـذهلي  ،)٦(وقال علي بن المديني    ،)٥(ليس بثقة : وقال ،)٤(ئي وضعفه والنسا ،)٣(الذاهب
وكان ينال من معاويـة     : وزاد المديني  ،)٧(اضربوا على حديث الحماني بستة أقالم     : وقال،  الرواية عنه 

 ،)٩(الياتبين لنا عنه ب   ،  كنا إذا قعدنا إلى الحماني    : وقال محمد بن عبد الرحيم البزاز      ،)٨(رضي اهللا عنه  

وليحيـى  :  قال ابن عدي   .)١١(وهو مرجئ  ،)١٠(فال ينبعث ،  ترك حديثه ،  ساقط متلون : وقال الجوزجاني 
  .)١٢(وأرجو أنه ال بأس به، فأذكرها، وأحاديثه أحاديث مناكير، ولم أر في مسنده، مسند صالح

  .)١٤(ووثقه الذهبي ،)١٣(إال أنهم اتهموه بسرقة الحديث، حافظ: قال ابن جحر
فحواها أنه عهد عنده ، وقد حدث عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي بقصة        ،  م بسرقة الحديث  وقد اته 

وكذلك مـا   ،  وكذلك فعل مع عيسى بن الجنيد      ،)١٥(وحدث بها في مسنده   ،  ونسخها،  كتباً مختومة فتحها  
، فسألني عن حـديثين البـن المبـارك       ،  جاءني يحيى الحماني  : عن الحسن بن الربيع   ،  قاله أبو طالب  

  .)١٦(ثم بلغني أنه حدث بهما عن ابن المبارك، أمليتهما عليهف
كما مر معنا في ثـالث       - لكنه ابتلي بسرقة الحديث   ،  وعنده حديث كثير  ،   هو ذو حفظ قوي    :قلت

                                                 

 .٤/٤١٣، ضعفاء العقيلي ٩/١٦٩انظر الجرح والتعديل ) ١(
 .١٤/١٧٥بغداد تاريخ ) ٢(
 .١٤/١٧٥المصدر نفسه ) ٣(
 .٧/١٠٧الضعفاء والمتروكين للنسائي ) ٤(
 .٩/٢٦٤تهذيب التهذيب ) ٥(
 .١٤٨سؤاالت ابن أبي شيبة، صفحة ) ٦(
 .١٤/١٧٦تاريخ بغداد ) ٧(
 .٤/٤١٤ضعفاء العقيلي ) ٨(
 .٧/٢٣٨الكامل في الضعفاء ) ٩(
 .١٤/١٧٦المصدر نفسه ) ١٠(
 .١٧٧د اآلجري، صفحة سؤاالت أبي عبي) ١١(
 .٧/٢٣٩الكامل في الضعفاء ) ١٢(
 .٢/٦٦٢تقريب التهذيب ) ١٣(
 .٢/٤٢٣تذكرة الحفاظ ) ١٤(
 .٧/٢٣٩الكامل في الضعفاء ) ١٥(
 .٩/٢٦٤، وتهذيب التهذيب ١٤/١٧٢انظر تاريخ بغداد ) ١٦(



 ٣٥٢

وهذا ،  �وينال من معاوية    ،  فضالً عن كونه مرجئاً    ،)١(والتدليس،   وهذا أداه إلى الكذب أيضاً     -حاالت  
  .هو ضعيفف، كله كدر حديثه النظيف

  :التخريج
جمـيعهم مـن     ،)٦(السهمي ،)٥(والخطيب البغدادي  ،)٤(والبيهقي ،)٣(وابن عدي  ،)٢(أخرجه الطبراني 

 أخرجـه  :)٧(قـال العراقـي  . عن عبد الرحمن بن أسلم به نحوه، طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني     
وضـعفه   ،)٨(عجلـوني وكـذلك ال  ،  والبيهقي من حديث ابن عمر وسنده ضعيف      ،  والطبراني،  أبويعلى

  .)٩(األلباني جداً
  :الحكم

وكـذا  ،  وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم     ،  لضعف يحيى بن عبد الحميد الحماني     ؛  هذا إسناد ضعيف  
  .الحديث مداره عليهما

                                                 

 .٣٣٦سؤاالت البرذعي، صفحة  انظر) ١(
 .٩٤٧٨: ، برقم٩/١٨١المعجم الصغير للطبراني ) ٢(
 .٤/٢٠٧الكامل في الضعفاء ) ٣(
 .١٠٠:  برقم١/١١٠شعب اإليمان ) ٤(
 .١/٢٦٦تاريخ بغداد ) ٥(
 .٥٨٨: ، برقم٣٢٥تاريخ جرجان، صفحة ) ٦(
 .١/٢٤١تخريج أحاديث اإلحياء) ٧(
 .٢١٤٣:  برقم٢/٢٢٢كشف الخقاء للعجلوني ) ٨(
 .٣٨٥٣: ، برقم٨/٣٥٥السلسلة الضعيفة ) ٩(



 ٣٥٣
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 عبـدِ  بـن  الـصمدِ  عبد سهٍل َأبو جدي أنا،  الطَّاِهِري أحمد بن اللَِّه عبد سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٠٤

 أنـا ،  الـرزاقِ  عبد أنا،  الدبِري ِإبراِهيم نب ِإسحاقُ أنا،  الْعذَاِفِري زكَِريا بن محمد أنا،  الْبزاز الرحمِن
رمعم ،نِز عهِن بِكيِم بِن حةَ باِويعم ،نَأِبيِه ع ،نِه عدِن، جع قَاَل، � النَِّبي " :ِإنَّكُم نوعتُد ،مفْدلَى فَيع 
اِهكُماِم َأفْوُل، ِبالِْفدفََأو نَأُل مسي نع َأحِدكُم فَِخذُه كَفُّه١("و(.  

  :رجال السند
وهو سند ال بأس به إذا كـان مـن          ،  وجده،  وأبوه،  بهز بن حكيم  وكذا   ،)٢( سبقوا :الرواة جميعهم 

  .)٣(دون بهز ثقة
  :التخريج

ثالثـتهم مـن     ،)٧(والطبري ،)٦(وأحمد ،)٥(وأخرجه ابن المبارك  . عن معمر ) ٤(أخرجه عبد الرزاق  
  .عن بهز به مثله، )وإسماعيل، معمر (ية كالهماطريق إسماعيل بن عل
عن حكيم بن ، كالهما) ٨(وعمرو بن دينار، من طريقي سعيد بن إياس الجريري  ،  وأخرجه الطبري 

وصـححه  ،   "...توفون سبعين أمة أنتم خيرهـا     " وفي طريق عمرو بن دينار زيادة       ،  معاوية به نحوه  
  .)٩(األلباني

  :الحكم
، واخـتلط ،  وتلقـن ،   إسحاق الدبري سمع من عبد الرزاق بعدما عمي        فيه أبو ؛  هذا إسناد ضعيف  

                                                 

)٧/٢٤) ١. 
عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، ومحمد بن زكريا العذَاِفري لم أقف على ترجمة لهمـا،      ،  ٤٦حديث رقم   : انظر) ٢(

وأبو سعيد عبد اهللا بن أحمد الطاهري كان شيخاً، صالحاً، سديداً، وأبو إسحاق الدبري أحاديثه عن عبد الـرزاق فيهـا                     
لرزاق الصنعاني ثقة، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه، وما          نظر، كونه أخذها عنه بعدما عمي، وتلقن، واختلط، وعبد ا         

حدث به بعد المائتين، أما تشيعه يسير ال يضر، وفي سندنا هذا يحدث عن معمر، وكان تحديثه له قديم في اليمن، وهو                      
 شـيئاً،  أثبت الناس في معمر، ومعمر بن راشد ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت، واألعمش، وهشام بن عروة  

 .وكذا فيما حدث بالبصرة
 .٦٨حديث رقم : انظر) ٣(
 .٣/١٨٥تفسير الصنعاني ) ٤(
 .٩٨٧: ، برقم٣٥١الزهد البن المبارك، صفحة ) ٥(
 .٢٠٠٥٥: ، برقم٥/٤المسند ألحمد ) ٦(
 .١١/٩٩جامع البيان في تأويل القرآن ) ٧(
 .١١/٩٩المصدر نفسه ) ٨(
 .٢٧١٣: ، برقم٦/٢١٦السلسلة الصحيحة ) ٩(



 ٣٥٤

  .والحديث صحيح بطرقه
  :غريب الحديث

  .)١(الفاء والدال والميم أصٌل صحيح يدلُّ على خُثورة وِثقٍَل وِقلّة كالٍم في ِعي) فدم( :يفدم
. الفم على به يشد الذي بالفدام ذلك فشبه،  أفخاذهم تكلم حتى الكالم نعوام أنهم يعني: عبيد أبو قال
  .)٢(الفاء بكسر - بالفدام الكالم ووجه بالفتح - الفَدام: يقول وبعضهم

                                                 

 .٤/٣٨٤معجم مقاييس اللغة ) ١(
 .١/٤٩غريب الحديث البن سالم ) ٢(



 ٣٥٥
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 أحمـد  أنا،  الثَّقَِفي محمٍد بن الْحسين أنا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٠٥

نفَِر بعِن جب حاندفُ ثنا،  موسي نِد ببِن اللَِّه عب اناهى أنا،  موسم ناِعيَل بمأنا،  ِإس ادمح ن١(زيـد  ب(، 

نع ِليِن عِن،  زيد بِن عسالْح  ،َأن النَِّبي � "ثَُّل كَانتَمذَا يِت ِبهيالِم كَفَى: الْبِب ِباِإلسالشَّيِء ورا ِللْمنَاِهي ،
، بكْـرٍ  َأبـو  فَقَـالَ ،  نَاِهيا ِللْمرِء واِإلسالم الشَّيب كَفَى: الشَّاِعر قَاَل ِإنَّما،  اللَِّه رسوَل يا: بكٍْر َأبو اَلفَقَ

رمعو :دَأشْه وُل َأنَّكسقُوُل، ���� اللَِّه ري الَى اللَّهتَع :�f� �C)�? �($ �"x�� ���5:; �($, � � � , � �� �� � �� � � � �6�")٢(.  
  :رجال السند
 ،)٥( وهو ضعيف  وعلي بن زيد بن جدعان    ،  )٤( وهو ثقة  حماد بن زيد  وكذا   ،)٣( سبقوا :الثالث األول 

  .)٧(الحسن البصريوكذا ، ثقتان :)٦(ويوسف بن عبداهللا بن ماهان، وموسى بن إسماعيل المنقري
 أبـو   ،هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب القَِطيعي          : هو،  أحمد بن جعفر بن حمدان    

  .)٨()٣٦٨ - ٢٧٤ (بكر

كثيـر  : وقـال ،  والخطيـب البغـدادي    ،)٩(زاهد قديم مستجاب الـدعوة    : وزاد،  وثقه الدارقطني 
وكذا  ،)١٢(كان مكثراً : الوقال ابن ماكو   ،)١١(وكان شيخا صالحا  ،  مسند العراق : وقال الذهبي  ،)١٠(الحديث

، فاستحدث نسخها من كتاب لم يكن فيـه سـماع         ،  وكان بعض كتبه غرق   : قال الخطيب  ،)١٣(السمعاني
                                                 

مصادر تخريج الحديث، وترجمتي حمـاد بـن        : حماد بن سلمة، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر        : في األصل ) ١(
 .زيد، وعلي بن زيد بن جدعان

)٧/٢٦) ٢. 
له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه           ، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة        ١٤حديث رقم   : انظر) ٣(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .٤١حديث رقم : انظر) ٤(
 .٦حديث رقم : انظر) ٥(
 ).٢/٨عمدة القاري (يوسف بن ماهك، ويوسف بن ماهان واحد : قال علي بن المديني) ٦(

طبقـات  (التابعين، كان مكثرا من الحديث، ويرسل كثيرا عن كل أحد           اإلمام المشهور، من سادات     : قال ابن حجر  ) ٧(
كان يروي عن جماعة لم : ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، قال البزار  : ، وقال )٤٦المدلسين، صفحة   

 ).١/١١٥ تقريب التهذيب. (قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة: حدثنا، وخطبنا، يعني: يسمع منهم، فيتجوز ويقول

 .ببغداد متفرقة الحم في وقطائع مواضع القطيعة، وهي إلى النسبة  هذه:، قال السمعاني٤/٥٢٨األنساب ) ٨(
 .١٩سؤاالت حمزة، صفحة ) ٩(
 .٤/٧٣تاريخ بغداد ) ١٠(
 .١/١٥٦العبر في خبر من غبر ) ١١(
 .٢/٣٩اإلكمال ) ١٢(
 .٤/٥٢٨األنساب ) ١٣(



 ٣٥٦

 وعن أبي الحسن بن     .)١(وال ترك االحتجاج به   ،  إال أنا لم نر أحداً امتنع من الرواية عنه        ،  فغمزه الناس 
، إال أنه خلط آخر عمـره     ،  ...ر السماع كثي،  كان ابن مالك القطيعي مستورا صاحب سنة      : الفرات قال 

: وقـال ،  كان شيخا صالحاً  : وقال البرقاني  ،)٢(حتى كان ال يعرف شيئاً مما يقرأ عليه       ،  وخرف،  وكف
وإنما كان فيه   ،  ال يشك في سماعه   ،  حتى ثبت عندي أنه صدوق    ،  بن مالك اكنت شديد التنقير عن حال      

ذلـك  : وقال،  ولينته فأنكر علي  ،  بنيسابور ذكرت بن مالك   ولما اجتمعت مع الحاكم بن البيع       : قال،  بله
، فهذا القول فيه غلو وإسـراف : قلت: وقال، إال أن الذهبي رد قول ابن الفرات      ،)٣(وحسن حاله ،  شيخي

وإنكار الذهبي على ابـن     :  وقال ابن حجر متعجبا    .)٤( أسند أهل زمانه   -القطيعي   - وقد كان أبو بكر   
قدمت : وقد حكى الخطيب في ترجمة أحمد بن أحمد المسيبي يقول         ،  نفرد بذلك فإنه لم ي  ،  الفرات عجيب 

ال : فقال لنا ابن اللبان الفرضـي     ،  وكان مقصودنا درس الفقه والفرائض    ،  بغداد وأبو بكر بن مالك حي     
  .)٥(ومنعت ابني السماع منه، فإنه قد ضعف واختل؛ تذهبوا إلى بن مالك

  .وماسوى ذلك يتابع عليه، فهو صحيح ما عرف من حديثه أنه قديم :قلت
  :التخريج

  .)٧(وضعفه األلباني، من طريق حماد بن زيد عن علي به مثله ،)٦(أخرجه ابن سعد
  :الحكم

  .وكذا الحديث، من أجل علي بن زيد بن جدعان؛ هذا إسناد ضعيف مرسل

                                                 

 .٤/٧٣تاريخ بغداد ) ١(
 .٤/٧٣فسه المصدر ن) ٢(
 .٤/٧٣المصدر نفسه ) ٣(
 .١/٢٢١ميزان االعتدال ) ٤(
 .١/١٤٥لسان الميزان ) ٥(
 .١/٣٨٢الطبقات الكبرى ) ٦(
 .٣٠٨٥: ، برقم٧/٨٦السلسلة الضعيفة ) ٧(



 ٣٥٧
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ـ ربخَْأ،  يِبلَع الثَّ اقَحسو إِ بَأا  نَربخَْأ،  يِحير الشُّ مياِهرب إِ ن أحمد ب  ٍديِعو س بَأا  نَربخَْأ )١٠٦ ـ ي  ِن ابن 
، يِسِفانَ الطَّ ٍدمح م نب  يِلعا  نَثَدح،  ِهيولَه س ن ب مياِهربِإا  نَثَدح،  اندم ح ِن ب ِرفَع ج ند ب أحما  نَربخَْأ،  ِهيوجنْفَ

حا  نَثَدِكويع  ،عِتاِبثَ ن ِب أَ ِن ب ِفي صةَي  ،عَأ نصغَب نَ ِن ب ةَتَاب  ،عن ِلعاَل قَ ي" :مأَ ن حأَ ب ن كْالِم بِ اَلتَكْ ياِلي 
ـ  عِةز الِعب ركب رانحبس: ِهِسِلج من ِمِهالِم كَ ر آخِ نكُيلْفَ،  ِةامي القِ مو ي ِرج األَ نى مِ فَواَأل ـ م فُِصا يون، 
وسالملَ عى المرِلسين ،والحمِهللاد ر بِمالَ العي١("ن(.  

  :رجال السند
فما عرف من حديثه أنه قـديم        )أبو بكر القطيعي   (أحمد بن جعفر  وكذلك   ،)٢( سبقوا :الثالث األول 

وثابت ،   ثقتان :ووكيع بن الجراح  ،  وعلي بن محمد الطنافسي    ،)٣(وماسوى ذلك يتابع عليه   ،  فهو صحيح 
 ،)٤( متـروك  :وأصبغ بن نباتة المجاشعي الـدارمي     ،  ضعيف جداً  :)أبو حمزة الثُماِلي   (بن أبي صفية  

  . لم أقف عليه:إبراهيم بن سهلويهو
  :التخريج

: إال أنه لـم يقـل     ،  عن أبي حمزة الثمالي به نحوه     ،  عن سفيان بن عيينة    ،)٥(أخرجه عبد الرزاق  
  .بعد فروغه من الصالة: وقال، مجلسه

  :ويشهد له
، عن يونس بن أبي إسـحاق ، عن شبابة، عن عمار بن خالد الواسطي ،)٦(ما أخرجه ابن أبي حاتم   

سوى يونس بن أبـي     ،  ورجاله ثقات ،  وهو مرسل ،  وذكر الحديث : �قال رسول اهللا    : عن الشعبي قال  
  .إسحاق صدوق يهم

  :الحكم
وأصبغ بـن نباتـة   ، ضعيف جداً) ِليأبو حمزة الثُما (فيه ثابت بن أبي صفية؛  إسناده ضعيف جداً  

  .وطريق ابن أبي حاتم حسنة وتغني عنه، متروك

                                                 

)٧/٦٦) ١. 
ألحاديـث  ، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيب عليه روايته ا               ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٠٥حديث رقم : انظر) ٣(
 .إذا حدث عن ثقة فهو عندي ال بأس بروايته: ١/٤٠٧، وقال ابن عدي في الكامل ١/٢٣٣وقد وثقه العجلي في ثقاته) ٤(
 .٢/٢٣٦الصنعاني ) ٥(
 .١٨٣٢٢: ، برقم١٠/٣٢٣٤) ٦(



 ٣٥٨
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، ةَشَيب َأِبي ابن ثنا،  فَنْجويِه ابن َأخْبرِني،  ِبيالثَّعلَ ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٠٧

 عِن،  رباٍح َأِبي بِن عطَاِء عن،  الْهذَِلي بكٍْر َأبو أنا،  نُصيٍر بن الْحجاج ثنا،  ِإبراِهيم بن محمد ُأميةَ َأبو ثنا
���6" �� :قَوِلِه ِفي عباٍس ابِن � � � ®�Â¬�$� � � �  َأم حدثَتِْني حتَّى ِهي ما َأدِري وال اآليِة ِبهِذِه َأمر كُنْتُ: قَاَل،  ��
: " فَقَاَل،  الضحى صلَّى ثُم،  فَتَوضَأ ضوٍءِبو فَدعا،  علَيها دخََل ���� اللَِّه رسوَل َأن،  طَاِلٍب َأِبي ِبنْتُ هاِنئ
  .)١("اِإلشْراِق صالةُ هِذِه، هاِنٍئ ُأم يا

  :رجال السند
والحجاج  ،)٣( وهو ثقة  وأبو بكر بن أبي شيبة     ،)٢(الثالث األول  ، أبا أمية   سبقوا إال  :الرواة جميعهم 

 سلْمى بن عبد اهللا بـن       وأبو بكر الهذلي   ،)٤( ضعيف :بن نُصير الفَسطيطي القيسي أبومحمد البصري     
  .)٦( ثقة ثبت له مراسيل:وعطاء بن أبي رباح ،)٥( وهو متروك الحديثسلمى

) ٧(أبو أمية الثَّغري،  محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سالم الخُزاِعي:هو، أبو أمية محمد بن إبراهيم    

  ).٢٧٣ - ١٨٠ (الحافظ البغدادي األصل) ٨(الطَّرسوسي
، ُأنكرت عليه أحاديث ولج فيها    : وفي موضع آخر  ،  ومسلمة بن القاسم األندلسي    ،)٩(وثقه أبو داود  

 من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيهـا  دخل مصر فحدثهم: وقال، وابن حبان ،)١٠(فتكلم الناس فيه 
رجل رفيع  : وقال أبو بكر الخالل    ،)١٢(والذهبي ،)١١(فال يعجبني االحتجاج بخبره إال ما حدث من كتاب        

وقال ابن يونس أبو عبد الرحمن بن أحمـد بـن    ،)١٣(كان إماماً في الحديث مقدماً في زمانه   ،  القدر جداً 
                                                 

)٧/٧٦) ١. 
أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيب عليه روايته األحاديـث                ،  ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٥حديث رقم : انظر) ٣(
 .١٠٠حديث رقم : انظر) ٤(
 .٤٣حديث رقم : انظر) ٥(
 .٦حديث رقم : انظر) ٦(
، المـسلمين  بـالد  آخر هي بلدة من يكون أو بها المسلمون يرابط الكفار من قريبةال المواضع وهو الثغر إلى النسبة هذه) ٧(

 .١/٥٠٧األنساب 
 .٤/٦٠، األنسابوهي من بالد الثغر بالشام" طرطوس " هذه النسبة إلى ) ٨(
 .١/٣٩٤تاريخ بغداد ) ٩(
 .٧/٤٥تهذيب التهذيب ) ١٠(
 .٩/١٣٧الثقات له ) ١١(
 .٣/٤٤٧ميزان االعتدال ) ١٢(
 .١/٣٩٥ريخ بغداد تا) ١٣(



 ٣٥٩

  .)١(حسن الحديث ،فهماً بالحديث: يونس بن عبد األعلى
هـو  : أما ابن حجر فقـال     ،)٣(وقد وهم في حديث لسعيد بن المسيب       ،)٢(كثير الوهم : وقال الحاكم 

  .وهو كما قال ،)٤(صدوق صاحب حديث يهم
  :التخريج

من طريق إبراهيم بـن إسـماعيل        ،)٦(والطبراني،  من طريق سفيان الثوري    ،)٥(أخرجه الحميدي 
، من طريق أيـوب ابـن صـفوان    ،)٨(والحاكم ،)٧(والطبري، المخارقعن عبد الكريم بن أبي  ،  كالهما

والطبراني في  ،  عن عبد اهللا بن الحارث    ،  من طريق يزيد بن أبي زياد كالهما       ،)٩(وإسحاق بن راهويه  
  .عن سعيد، من طريق مجاهد) ١٠(الكبير

 رواه  :)١١(يثميوقال اله ،  عن ابن عباس نحوه   ) وسعيد،  وعبد اهللا بن الحارث   ،  عبد الكريم  (ثالثتهم
  .وفيه أبو بكر الهذلي ضعيف متروك الحديث، الطبراني في األوسط

  :الحكم
،  متروك الحديث  وأبو بكر الهذلي  ،  فيه الحجاج بن نُصير الفَسطيطي ضعيف     ؛  إسناده ضعيف جداً  

  .والحديث

                                                 

 .١/٣٩٤المصدر نفسه ) ١(
 .٣/٤٤٧ميزان االعتدال ) ٢(
 .١/٣٩٤انظر تاريخ بغداد ) ٣(
 .٢/٤٩٩تقريب التهذيب ) ٤(
 .٣٢٣: ، برقم١/١٥٩مسند الحميدي ) ٥(
 .١٠٣٢: ، برقم٢٤/٤٢٥معجم الطبراني الكبير ) ٦(
 .١٠/٥٦٢جامع البيان في تأويل القرآن ) ٧(
 .٦٨٧٣: ، برقم٤/٥٩المستدرك ) ٨(
 .٢١١٦: ، برقم٥/١٩مسند إسحاق بن راهويه ) ٩(
 .١٠٧٠: ، برقم٢٤/٤٣٨) ١٠(
 .١١٣٠٢: ، برقم٧/٢١٩مجموع الزوائد ) ١١(
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ـ ربخَْأ،  ٍداِم ح ن ب  اهللاِ دبعا  نَربخَْأ،  يِبلَع الثَّ اقَحسو إِ بَأا  نَربخَْأ،  يِحير الشُّ ٍديِعو س بَأا  نَربخَْأ )١٠٨ ا نَ

محمد ب ِداِل خَ ن ِن ب الح ِنس  ،حا  نَثَدداود ب ن لَ سيمان  ،حا  نَثَدمحمد ب ن ح مٍدي  ،حا  نَثَدمحمد ب الفَ ن ِلض  ،حا نَثَد
داود ب ي الفُِب َأناِتر ،عشْكُِري نمر الياء بن َأح١(ِعلْب(، عِركِْع نةَم ،ِنع ِنابع َأ: "� اٍسبنر ـ الًج  ن ِم
ي إِ ِنبساِئرَلي تَ اسعد لَى ع ى رمِ ٍلج ن ظَ عِهاِئمنْ عِ مد د اود لَ عِهي الس أَ الم ن ا غَ ذَ هصِنب ـ ي ب ـ ،  راًقَ  هلََأسفَ
دفَاود جحِرآلخَ ِلاَلقَفَ، د :البلَفَ؟ ةُنَيمكُ يلَن هب لَاَلقَفَ، ةٌنَي هما دقُ: اودومظُنْى َأتَّا حي َأ ِفركُِرمَأفَ، اموى ح
 ىِحوُأفَ، تَبثَتَى َأتَّ حُلجع َأتُسلَا ويْؤ رِهِذه: اَلقَفَ، ِهيلَ عيِدعتُي اسِذ الََّلتُقْ ين َأِهاِمنَي م فِ اودى د لَ إِ اُهللا
ـ  فَ ِهيلَ إِ اود د َلسرَأفَ،  ةُبوقُ الع هيِتْأ تَ و أَ هلَتُقْ ي ن أَ ةَثَاِل الثَّ ِهيلَ إِ ى اهللاُ حوَأفَ،  ْلعفْ ي ملَى فَ رخْ أُ ةًر م ِهيلَِإ : اَلقَ
ـ لَفَ،  كي فِ  اهللاِ رم أَ نذَِفنْ ألُ اِهللا و معنَ: اود د اَلقَ،  ؟  ٍةنَي ب ِريغَي بِ ِنلُتُقْتَ: اَلقَفَ،  كلَتُقْ أَ ن أَ يلَى إِ حو أَ  اهللاَ نِإ ا م
عفَر الر نَّ أَ ُلجلُاِت قَ هال تَ : اَلقَ،  هعْلج ِبخْى أُ تَّ حرنِِّإ،  ك اِهللاي و ِبتُذِْخا أُ  م ِبنْذا الذَّهـ تَ اغْتُنْي كُنِِّكلَ و  تُلْ
اِلود تُلْتَقَذا فَ هِلذَِلفَ،  هَأفَ،  تُذِْخ أُ كمِه بِ ر د تَاشْفَ،  َلِتقُ فَ اودتْد ه يةُب ي إِ ِن بساِئرنْ عِ َليِل ذَ دلِ ك داود  ،تَاشْود 
,$�fV:( �=~�Y :لَّج وز عهلُو قَكِلذَ فَهكُلْ مِهِب � �� �� , � �� ")٢(.  

  :رجال السند
 ثقـة عيـب عليـه روايتـه         :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :سعيد الشريحي  أبو

 ،)٥( وهـو ثقـة   وعكرمة ،)٤( وكان فقيهاً واعظاً   عبد اهللا بن حامد   وكذا   ،)٣(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة 

وداود ،   ثقتـان  :وداود بن أبي الفرات أبو عمرو المروزي      ،  ومحمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان     
  .ما لم أعرفْه:ومحمد بن حميد، بن سليمان

، المطـوعي البخـاري   ،  محمد بن خالد بن الحسن بـن خالـد        : لعله،  محمد بن خالد بن الحسن    
  .)٦()٣٦٢( أبو بكر، المعروف بابن أبي الهيثم

  .)٧(حدث ببالده وبخراسان

                                                 

مصادر التخريج، وترجمة علبـاء بـن أحمـر         : علي بن أحمد، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر        : في األصل ) ١(
 .اليشكري

)٧/٧٧) ٢. 
 .١٤: حديث رقم: انظر) ٣(
 .١٨: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٢٥: حديث رقم: انظر) ٥(
 والجهـاد  للغـزو  أنفسهم فرغوا جماعة المطوعة، وهم  إلى النسبة  هذه :، قال السمعاني  ٥/٣٢٧األنساب للسمعاني   ) ٦(

 .بالدهم إلى وحضر عليهم وجب إذا ال الكفر بالد في الغزو فقصدوا بالغزو وتطوعوا الثغور في ورابطوا
 .٥/٣٢٧ر نفسه المصد) ٧(



 ٣٦١

  .ِعلْباء بن َأحمر اليشْكُِري البصري: هو، علباء بن أحمر اليشكري
ال أعلم إال   ،  ال بأس به  : وقال أحمد  ،)٢( وذكره ابن حبان في الثقات     .)١(وأبو زرعة ،  وثقه ابن معين  

  .)٤(وأخرج له مسلم حديثاً واحداً، صدوق: وقال ابن حجر ،)٣(خيراً
  :تخريجال

  .كالهما من طريق داود بن أبي الفرات عن ِعلباء به نحوه) ٦(وابن عساكر ،)٥(أخرجه الطبري
  :الحكم

ومحمد بن حميد لـم     ،  وداود بن سليمان  ،  هذا إسناد فيه أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له         
  .ورجال الطبري ثقات والحديث حسن بهذه الطريق موقوف، أعرفْه

                                                 

 .٧/٢٨الجرح والتعديل ) ١(
)٥/٢٨) ٢. 
 .٧/٢٨الجرح والتعديل ) ٣(
 .١/٤٠٨تقريب التهذيب ) ٤(
 .١٠/٥٦٣جامع البيان في تأويل القرآن ) ٥(
 .١٧/١٠٢تاريخ دمشق ) ٦(
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 عـنِ  ذَكَرنَـا  مـا  يصدقُ وِمما: قَاَل،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو أنا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٠٩
ِمينتَقَدا،  الْمِني مرُل َأخْبقَيع نِد بمحِن مأحمد ب الْفَِقيه  ،افَى َأنعالْم نا بكَِريالْقَاِضي ز  ،ادغْدِبب  ، هـرَأخْب 

نِد عمحِن مِريٍر بج ِريثَِني: قَاَل،  الطَّبدح ونُسي نِد ببلَى عاَألع الصدأنا ،)١(ِفي نٍب ابهِني،  ورَأخْب ناب 
، � اللَِّه رسوَل سِمعتُ: يقُوُل سِمعه،  � ماِلٍك بِن َأنَِس عن،  الرقَاِشي يِزيد عن،  صخٍْر َأِبي عن،  لَِهيعةَ
 وَأوصـى ،  ِإسراِئيَل بِني علَى يجمع َأن فََأهم الْمرَأِة ِإلَى نَظَر ِحين،   عليه السالم  النَِّبي داود ِإن: "يقُوُل

 الزمـانِ  ذَِلك ِفي التَّابوتُ وكَان،  التَّابوِت يدِي بين فُالنًا فَقَرب،  الْعدو حضر ِإذَا: فَقَاَل،  لْبعِثا لصاِحِب
رتَنْصسِبِه ي  ،نِبمو قَِدم نيِي بدوِت يفَال،  التَّاب ِجعرتَّى يقْتََل حي  ،َأو ِزمنْهي نْهشُ  عـيفَقُِتـلَ ،  الْج جوز 
 نَبـتَ  حتَّـى  ساِجدا لَيلَةً َأربِعين ومكَثَ فَسجد،  داود فَفَِطن،  ِقصتَه علَيِه يقُصاِن الْملَكَاِن ونَزَل،  الْمرَأِة
عرالز وِعِه ِمنملَى دْأِسِه عَأكَلَِت،  رو ضاَألر ِبيِنِه ِمنو،  جهقُوُل ووِدِه يِف يجس :بلَّ رز داولَّـةً  دز 
دعا َأبِمم نيشِْرِق بغِْرِب الْمالْمو  ،بر ِإن لَم محفَ تَرعض داود  ،لَمو تَغِْفر هلْتَ ذَنْبعج هِديثًا ذَنْبِفـي  ح 
 الَّـِذي  الْهـم  لَـك  غَفَر قَد اللَّه ِإن،  داود يا: فَقَاَل لَيلَةً َأربِعين بعِد ِمن ِجبِريُل فَجاءه،  بعِدِه ِمن الْخَلِْق
 عدٌل اللَّه َأن عرفْتُ وقَد،  ِبِه هممتُ الَِّذي الْهم ِلي يغِْفر َأن علَى قَاِدر الرب ِإن: داود فَقَاَل،  ِبِه هممتَ
 سَألْتُ ما: ِجبِريُل فَقَاَل،  داود ِعنْد الَِّذي دِمي،  رب يا: فَقَاَل،  الِْقيامِة يوم جاء ِإذَا ٍنِبفُال فَكَيفَ،  يِميُل ال

كبر نع ذَِلك  ،ِإنِشْئتَ و لَنقَاَل َألفَع :منَع  ،جرِريُل فَعِجب  ،دجسو داوكَثَ،  دا فَمم شَاء اللَّه  ،ثُم  َلنَـز ،
 فَيقُوُل،  الِْقيامِة يوم يجمعكُما اللَّه ِإن ِلداود قُْل: فَقَاَل،  ِفيِه َأرسلْتَِني الَِّذي عِن داود يا اللَّه سَألْتُ: فَقَاَل
لَه :بِلي ه كمالَِّذي د ِعنْد داوقُوُل،  دفَي :وه ا لَكي بقُوُل،  رفَي :فَِإن نَِّة ِفي لَكـا  الْجـا ،  ِشـْئتَ  ممو 

 .)٢("عنْه ِعوضا اشْتَهيتَ
  :رجال السند
 لم أقف   :د الشريحي أبو سعي  : وهو ثقة  ويونس بن عبد األعلى   ،   سبقوا ماعدا أبا صخر    جميع الرواة 

وعقيل بـن    ،)٣(وقد سبقا ،   ثقة عيب عليه روايته األحاديث الضعيفة      :وأبو إسحاق الثعلبي  ،  على ترجمة له  
يغلب عليه الضعف في    ) ٥(وابن لهيعة  ،)٤( ثقات :، وعبد اهللا بن وهب    والطبري،  والمعافى بن زكريا  ،  حمدم

                                                 

 .٩/٤٦١هذيب ترجمة يونس بن عبد األعلى، في تهذيب الت: الصيرفي، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
)٧/٨٢) ٢. 
 .١٤حديث رقم : انظر) ٣(
، عقيل بن محمد، لعله عقيل بن محمد بن علي بن أحمد بن رافع، أبو الفضل الفارسي البعلبكي الفقيـه                    ٨٧حديث رقم   : انظر) ٤(

رواية حديث النبي   كان يحفظ مختصر المزني حفظاً جيداً، وكان يمتنع من الرواية، ويقول لست أصلح ل             : الشافعي، قال ابن عساكر   
 .، وأنه سمع منه بعد جهد، وكان مكثراً رحمه اهللا�
 .٥٥حديث رقم : انظر) ٥(



 ٣٦٣

وهو قوي في الحفـظ     ،  والنسيان،  واالختالط،  تلقينوال،  والتدليس،  والتساهل،  حديثه فقد ابتلي باالضطراب   
عبداهللا بـن   : فهي أصح ،  ويستثنى من ذلك من األحاديث من كان من رواية الرواة اآلتية أسماؤهم           ،  والدين

، وعمارة بن غزية، والنضر بن عبد الجبار، وقتيبة بن سعيد، وعبداهللا بن يزيد، وعبداهللا بن وهب، المبارك
  .)١( وهو ضعيفالرقاشيويزيد ، وبشر بن بكر
  .)٢(أبو صخر الخراط، حميد بن أبي زياد وهو ابن أبي المخارق المدني: هو، أبو صخر

 ،)٨(وقـيس المكـي    ،)٧(والدارقطني ،)٦(والعجلي ،)٥(ومرة ليس به بأس    ،)٤(وضعفه ،)٣(وثقه ابن معين مرة   

 ،)١٢(وكذلك قال النـسائي    ،)١١(ليس بالقوي : ومرة ،)١٠(ليس به بأس  : وقال أحمد  ،)٩(وذكره ابن حبان في الثقات    

وهو عنـدي   ،  له أحاديث صالحة  : وقال ابن عدي   ،)١٥(وابن عدي مرة   ،)١٤(وكذا قال بن حماد    ،)١٣(ضعفه: ومرة
وفـي بعـض هـذه    : وقـال  ،)١٦(وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيماً     ،  وقد أنكر عليه حديثين   ،  صالح الحديث 

  .)١٨(صدوق يهم: وخلص ابن حجر إلى أنه ،)١٧(ي ماال يتابع عليهويزيد الرقاش، األحاديث عن المقبري
  .وروايته عن يزيد الرقاشي وسعيد المقبري ضعيف،  صالح:قلت

  .عن أبي صخر به نحوه، من طريق ابن لهيعة) ١٩(أخرجه الطبري :التخريج
  .وكذا الحديث، لضعف يزيد الرقاشي؛ هذا إسناد ضعيف :الحكم

                                                 

 .٥٠حديث رقم : انظر) ١(
 .٢/٣٣٨، األنسابالمخروطة االشياء منه ويعمل الخشب يخرط الذي هو) ٢(
 .٢٣٩تاريخ ابن معين رواية الدارمي، صفحة ) ٣(
 .لكوسج من رواية ا٣/٢٢٢الجرح والتعديل ) ٤(
 .١١تاريخ بن معين رواية الدارمي، صفحة ) ٥(
 .٣٢٣معرفة الثقات، صفحة ) ٦(
 .٢٣سؤاالت البرقاني، صفحة ) ٧(
 .٧٣ذكر من تكلم فيه وهو موثق، صفحة ) ٨(
)٦/١٨٩) ٩. 
 .٣/٥٢العلل ومعرفة الرجال ) ١٠(
 .٧٣ذكر من تكلم فيه وهو موثق، صفحة ) ١١(
 .١٦٨، صفحة الضعفاء والمتروكين للنسائي) ١٢(
 .٧/٣٦٨تهذيب الكمال ) ١٣(
 .٢/٢٧٥الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٤(
 .٢/٣٨٦ميزان االعتدال ) ١٥(
 .٢/٢٦٩الكامل في الضعفاء ) ١٦(
 .٢/٢٧٥المصدر نفسه ) ١٧(
 .١/١٤١تقريب التهذيب ) ١٨(
 .١٠/٥٦٩جامع البيان في تأويل القرآن ) ١٩(
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 ِإبـراِهيم  بـنِ  محمِد بن أحمد ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١١٠
لَِبيَأنَا،  الثَّع نِه ابيوثَنَا،  فَنْج دباللَِّه ع نِد بمحِن مةَأبي   ببو ثَنَا،  شَيفٍَر َأبعج دمحم نِن بسالْح  ِصـِليوالْم 
ادغْدو َأنَا،  ِببةَ َأبوفَر هماسو ِزيدي نٍد بمحثَِني،  مدَأِبي ح  ،نثَنَا،  َأِبيِه ع ديز نةَ َأِبي بسُأنَي  ،نِرو عمِن عب 

�< 5N	 gÂ ���, � :� اللَّـهِ  رسـولُ  تَال: قَاَل،  مسعوٍد بِن اللَِّه عبِد عن،  الْحاِرِث بِن اللَِّه عبِد عن،  مرةَ �� � � � �
N |K*Ç� �4�^� � � �� � , ��f �4 	 ( 4D = y; D9� �6 � � �� w , �  النُّـور  دخََل ِإذَا: "قَاَل، ؟ صدِرِه انِْشراح كَيفَ، اللَِّه رسوَل يا قُلْنَا، �,

الْقَلْب حانْشَر حانْفَسا: قُلْنَا "ووَل يسا،  اللَِّه رمةُ والمع ةُ: "قَاَل،  ؟  ذَِلكاِر ِإلَى اِإلنَابـاِفي ،  الْخُلُوِد دالتَّجو 
ناِر عوِر دالْغُر ،بالتََّأهِت ووَل ِللْموِل قَبِت نُزو١("الْم(.  

  :رجال السند
، وهمـا ثقتـان  ) ٤(وعمرو بن مرة ،)٣(عبد اهللا بن أبي شيبة أبو بكر    وكذا   ،)٢( سبقوا :الثالث األول 

وزيد بن أبي ُأنَيسة الجزِري أبو       ،)٥(ضعيف مقارب الحديث   :)جد أبي فَروة   (ويزيد ابن سنان التَِّميمي   
  .تان ثق:وعبد اهللا بن الحارث الزبيدي النَّجراني، أسامة الرهاوي

محمد بن الحسن بـن هـارون بـن بـدينا           : هو،  أبو جعفر محمد بن الحسن بن يزيد الموصلي       
  .)٧()٣٠٨ (أبو جعفر ،)٦(الكرخي

  .)٨(ما علمت إال خيراً، ال بأس به: قال الدار قطني

                                                 

)٧/١١٤) ١. 
لشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                ، أبوسعيد ا  ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٣٨: حديث رقم: انظر) ٤(
 وكان  ،)٦٥٣سنن الترمذي، صفحة    (، وليس فيه بأس     )٦٠٧سنن الترمذي، صفحة    (مقارب الحديث   : قال البخاري ) ٥(

 .، وضعفه من سواهما)٩/٣٥٠تهذيب التهذيب (يثبته : مروان بن معاوية
 كرخ،  منها الغربي بالجانب محلة بغداد، وهي  كرخكرخ سامرة، و  : ، منها الكرخ اسمها مواضع عدة إلى النسبة هذه) ٦(

 .٥١، ٥/٥٠، األنساب العراق بنواحي باجدا، قرية
 .٢/١٩٢تاريخ بغداد ) ٧(
 .١١٤ة، صفحة سؤاالت حمز) ٨(
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  .)١(أبو فَروة الرهاوي، يزيد بن محمد بن يزيد بن ِسنَان: هو، يزيد بن محمد أبو فروة
  .)٢(ن في الثقاتذكره ابن حبا

يزيد بن ِسنان بن يزيد التَّميمي الجزري أبو عبد اهللا ، محمد بن أبي فروة  : هو،  أبو يزيد بن محمد   
  .الرهاوي

لـيس  : وقال أبو حاتم   ،)٤(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٣(والحاكم،  وثقه مسلمة بن القاسم األندلسي    
وكان يرجع  ،  الحديث صدوق ) ٥(لم يكن من أحالس   ،  حاًكان رجالً صال  ،  هو أشد غفلة من أبيه    ،  بالمتين

  .)٦(وكان النفيلي يرضاه، إلى ستر وصالح
ال يتـابع علـى     : وقال،  والترمذي ،)٧(ولم أقف عليه  ،  - ذكره الهيثمي  - وضعفه يحيى بن معين   

 ،)١١(ريروي عن أبيه المنـاكي    : وقال البخاري  ،)١٠(ليس بشيء : وقال أبو داود   ،)٩(والدارقطني ،)٨(روايته

  . وهو كما قاال.)١٣(ليس بالقوي: وابن حجر ،)١٢(وقال النسائي
  :التخريج

من طريق القاسم بن عبد الرحمن بـن        ) ١٥(والحاكم،  من طريق يونس بن عبيد    ) ١٤(أخرجه الطبري 
  .نحوه، �عن النبي ، عن عبد اهللا بن مسعود، كالهما عن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة، عبد اهللا

                                                 

 هكـذا  مـذحج  من اليمن من بطن وهو رهاء قبيلة إلى منسوبالرهاوي  : ، قال السمعاني  ٩/٢٨٨الجرح والتعديل   ) ١(
 .الراء بفتح بخطى مصر تاريخ في كتابي في رأيت، يونس بن سعيد أبو ذكره

)٩/٢٧٦) ٢. 
 .٧/٤٩٣تهذيب التهذيب ) ٣(
)٩/٧٤) ٤. 
 الو يبرحهـا  ال وَأنه، وِشدٍة ِعزٍة ذو َأنه َأي،  مدح وهذا،  إياها حبه من يزايلُها ال للّذي ِبالِدال َأحالس من فُالن: يقال) ٥(

 .٣٨٩٩، تاج العروس، صفحة تُخْصب حتّى سنَةً وال، ديناً يبالي
 .٨/١٢٧الجرح والتعديل ) ٦(
 .١/١٩٣مجمع الزوائد ) ٧(
 .٢٩١٨: يث رقم تحت حد٦٥٣سنن الترمذي، صفحة ) ٨(
 .١/١٧٢سنن الدارقطني ) ٩(
 .٢/٢٦٩سؤاالت اآلجري ) ١٠(
 .٢٩١٨:  تحت حديث رقم٦٥٣سنن الترمذي، صفحة ) ١١(
 .٢٧/٢١تهذيب الكمال ) ١٢(
 .٢/٥٦٢تقريب التهذيب ) ١٣(
 .٥/٣٣٥جامع البيان في تأويل القرآن ) ١٤(
 .٧٨٦٣: ، برقم٤/٤٣٦المستدرك ) ١٥(



 ٣٦٦

من طريق عمرو بـن     ) ٢(والبيهقي،  عن أبي عبيدة  ،  من طريق عمرو بن مرة    ) ١(يوأخرجه الطبر 
  .�كالهما عن عبد اهللا بن مسعود عن النبي ، عن عبد اهللا بن الحارث، مرة

عن عبد الرحمن بن عبد اهللا ، عن أبيه، أيضاً من طريق القاسم بن عبد الرحمن) ٣(وأخرجه البيهقي
  .�عن النبي ، ن مسعودعن عبد اهللا ب، عن أيوب، بن عتبة

ويشهد له ما   ،  بنحوه،  عن ابن مسعود  ،  موقوفاً من طريق عمرو بن مرة     ) ٤(وأخرجه ابن أبي شيبة   
مـن طريـق    ) ٦(وما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني    ،  من طريق خالد بن أبي كريمة     ) ٥(أخرجه الطبري 
عن ) واألعمش، بن قيسعمرو  (كالهما، من طريق األعمش) ٧(وأبو بكر بن أبي شيبة    ،  عمرو بن قيس  
، عن أبي جعفر عبد اهللا بن الِمـسور       ،  )وعمرو بن مرة  ،  خالد بن أبي كريمة    (كالهما،  عمرو بن مرة  

  .مرسالً أو منقطعاً، �عن النبي 
، عن أبي جعفـر ، عن عمرو بن مرة  ،  من طريق عبد الرحمن المسعودي    ) ٨(وأخرجه ابن المبارك  

  .� عن النبي - ليس محمد بن علي-عن رجل من بني هاشم 
عـن  ،  والصواب عن عمرو بن مرة    ،  وكلها وهم : قال الدارقطني بعد أن ساق الروايات المختلفة      

وعبد اهللا بن المسور بن عون      ،  كذلك قال الثوري  ،  �عن النبي   ،  أبي جعفر عبد اهللا بن المسور مرسالً      
  .)٩(هذا متروك، بن جعفر بن أبي طالب

  .)١٠(وضعفه األلباني
  :الحكم

ومحمد بن أبـي    ،  ضعيف مقارب الحديث  ،  )جد أبي فَروة   (اإلسناد يزيد بن سنان التَِّميمي    في هذا   
  .والحديث قد يتقوى بطرقه، ليس بالقوي) أبو يزيد (فروة يزيد بن ِسنان

                                                 

 .٥/٣٣٥لقرآن جامع البيان في تأويل ا) ١(
أبو الفداء األثري، مؤسسة الكتـب      : ، تحقيق )٤٥٨(، ألحمد بن حسين البيهقي      ٣٣٤: القضاء والقدر للبيهقي، برقم   ) ٢(

 . الرياض-الثقافية، العبيكان 
 .١٠٥٥٢: ، برقم٧/٣٥٢شعب اإليمان ) ٣(
 .٣٤٣١٥: ، برقم٧/٧٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٤(
 .٥/٢٣٥جامع البيان في تأويل القرآن ) ٥(
 .٢/٢١٨تفسير الصنعاني ) ٦(
 .٣٤٣١٤: ، برقم٧/٧٦مصنف ابن أبي شيبة ) ٧(
 .٣١٥: ، برقم١٠٧الزهد البن المبارك، صفحة ) ٨(
 .٥/١٨٩علل الدارقطني) ٩(
 .٩٦٥: ، برقم٢/٣٨٣السلسلة الضعيفة ) ١٠(
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 محمـد  ثَنَا،  محمٍد بن الْحسين َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١١١
نى بوسِن مِد بمحِن مب ِليثَنَا، ع دمحم نوِس بدبِن عى ثَنَا، كَاِمٍل بيحي نِد ببِميِد عاالِْح الْحِنمثَنَا، ي دبع 

 عـنِ  ،)١(الْعباِس ِبنِْت وِمكُلْثُ ُأم عن،  التَّيِمي ِإبراِهيم بِن محمِد عن،  الْهاِد بِن يِزيد عن،  محمٍد بن الْعِزيِز
 عنْـه  تَحاتَّـتْ  اللَِّه خَشْيِة ِمن الْعبِد ِجلْد اقْشَعر ِإذَا: "� اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل،  الْمطَِّلِب عبِد بِن الْعباِس
ها ذُنُوباتُّ كَمتَحِن يِة عرِة الشَّجاِبسا الْيقُهر٢("و(. 

  :رجال السند
ويزيد بن عبد اهللا بن الهـاد الليثـي أبـو عبـد اهللا             ،)٤(ويحيى الِحماني  ،)٣( سبقوا :الثالث األول 

 :ومحمد موسى بن محمد بن علي     ،   ثقتان :ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أبو عبد اهللا        ،  المدني
  .لم أقف على ترجمته

  .)٥(٢٩٣أبو أحمد السلمي السراج ، س بن كاملمحمد بن عبدو: هو، محمد بن عبدوس بن كامل
أكثر الناس  ،  وقال كان من المعدودين في الحفظ وحسن المعرفة بالحديث        ،  وثقه الخطيب البغدادي  

  .)٧(مأمون: والذهبي وزاد ،)٦(عنه لثقته وضبطه
بـو محمـد    أ،  عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي         : هو،  عبد العزيز بن محمد   

  .المديني
  .)١١(ال بأس به: وقال مرة ،)١٠(وابن معين ،)٩(كثير الحديث يغلط: وقال ،)٨(وثقه ابن سعد

                                                 

 .مة، والتخريجمصادر الترج: في األصل أم كلثوم بنت عمر، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، أنظر) ١(
)٧/١١٥) ٢. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٣(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
وهذا أداه إلى الكذب    ، وهو ذو حفظ قوي، وعنده حديث كثير، لكنه ابتلي بسرقة الحديث،             ١٠٨: حديث رقم : انظر) ٤(

 .، وهذا كله كدر حديثه النظيف�أيضاً، والتدليس فضالً عن كونه مرجئاً، وينال من معاوية 
 .٢/٣٨٢تاريخ بعداد ) ٥(
 .٢/٣٨٢المصدر نفسه ) ٦(
 .٢/٦٨٣تذكرة الحفاظ ) ٧(
 .٥/٢٥٦تهذيب التهذيب ) ٨(
 .٥/٤٢٤الطبقات الكبرى ) ٩(
 .١٢٤مي، صفحة رواية الدار: تاريخ ابن معين) ١٠(
 .١٧٤المصدر نفسه ) ١١(



 ٣٦٨

كان : وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٣(ومالك بن أنس   ،)٢(والعجلي ،)١(ووثقه علي بن المديني   
بيـد اهللا بـن عمـر       وحديثه عن ع  ،  وفي موضع ليس به بأس    ،  ليس بالقوي : وقال النسائي  ،)٤(يخطئ

صدوق كان يحدث مـن كتـب       : وابن حجر وقال   ،)٦(صدوق وغيره أقوى منه   : وقال الذهبي  ،)٥(منكر
  .)٧(غيره فيخطئ

  :وإذا حدث من حفظه أخطأ، وقد كان يحدث من كتاب
  .)٩(كتابه أصح من حفظه: وقال أحمد ،)٨(ما روى من كتابه فهو أثبت من حفظه: قال ابن معين

، إذا حدث من كتب الناس وهم     : وقال ،)١١(رعنده عن عبيد اهللا مناكي    : وقال ،)١٠(وضعفه أحمد مرة  
 ،)١٢(يرويه عن عبيد اهللا بن عمـر      ،  وربما قلب حديث عبيد اهللا العمري     ،  وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ    

كان من أهـل    : وقال الساجي  ،)١٣(سيء الحفظ فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ       : وقال أبو زرعة  
وعن المغيرة بن عبد الرحمن أن الدراوردي عـرض عليـه            ،)١٤(نة إال أنه كثير الوهم    الصدق واألما 

  .)١٦(وقال أبو حاتم ال يحتج به ،)١٥(فجعل يلحن لحناً منكراً، الحديث
وكان يؤتى باألحاديث   ،  وأحاديث مستقيمة ،  هو كتب صحاح  : قال الحميدي بعدما قابل الدراوردي    

فإنما جاء مما أعلمتكم أنه كان يقرأ مـن كتـب   ، حملوا عنه خلالًفإن كان من حديثه الذي     ،  فيقرأ عليه 
يـذاكر  ،  هذا مما لم يكن في كتبه     : ويقول،  وقد كان يذاكر بالحديث مما ليس عنده فيتهانون به        ،  الناس

  .)١٧(هذا في أصل كتابه منقطع: فيقول، بالشيء المرفوع
                                                 

 .١٢٧سؤاالت بن أبي شيبة، صفحة ) ١(
 .٢/٩٧معرفة الثقات ) ٢(
 .٥/٣٩٥الجرح والتعديل ) ٣(
)٧/١١٦) ٤. 
 .٥/٢٥٦تهذيب التهذيب ) ٥(
 .٤/٣٧١ميزان االعتدال ) ٦(
 .١/٣٦٠تقريب التهذيب ) ٧(
 .٩٣من كالم أبي زكريا في الرجال، صفحة ) ٨(
 .٢٢١ت أبي داود، صفحة سؤاال) ٩(
 .٣/٢٢٨معجم البلدان ) ١٠(
 .٢٢٢سؤاالت أبي داود، صفحة ) ١١(
 .٥/٣٩٥الجرح والتعديل ) ١٢(
 .٥/٣٩٥المصدر نفسه ) ١٣(
 .٥/٢٥٦تهذيب التهذيب ) ١٤(
 .٥/٢٥٦تهذيب التهذيب ) ١٥(
 .٤/٣٧١ميزان االعتدال ) ١٦(
 .١/٤٢٨المعرفة والتاريخ ) ١٧(



 ٣٦٩

ويصيب إذا حدث   ،   من حفظه  يخطئ فيما حدث  ،  سيئ الحفظ ،   هو من أهل الصدق واألمانه     :قلت
  .وحديثه عن عبيد اهللا بن عمر مقلوب، من كتابه

  .أم كلثوم بنت العباس بن عبد المطلب: هي، أم كلثوم بنت العباس
وأمها سلمة بنت محمية بن جزء      ،  �أدركت النبي   : قال ابن األثير الجزري    ،)١(لم يعرفها الهيثمي  

  .)٣(وكذلك قال ابن حجر ،)٢(الزبيدي
  :جالتخري

كالهماعن عبد لعزيز ، من طريق يحيى الحِِماني) ٥(والخطيب، عن محمد بن عقبة) ٤(أخرجه البزار
بـه نحـوه عنـد      ،  عن عبدالعزيز بـن محمـد     ،  وتابع الِحماني ضرار بن صرد    ،  به نحوه ،  بن محمد 

العباس عن  ،  عن هارون بن الجوزاء   ،  وأخرجه البيهقي من طريق جابر بن يزيد بن رفاعة         ،)٦(البيهقي
  .�عن النبي ، رضي اهللا عنه

وال نعلـم   ،  إال عن العباس عنه   ،  �عن رسول اهللا    ،  وهذا الكالم ال نحفظه بهذا اللفظ     : قال البزار 
  .إسناداً عن العباس إال هذا اإلسناد

  :ويشهد له موقوفاً
ُأبـي  عن  ،  من طريق أبي داود   ) ٨(وابن أبي شيبة في مصنفه     ،)٧(ما أخرجه ابن المبارك في الزهد     

عن ُأبي بن كعـب     ،  من طريق أبي العالية   ) ٩(وما أخرجه أبو نعيم   ،  وفيه زيادات ،  نحوه،  �ابن كعب   
  .نحوه

وضـعفه  ،  وبقية رجاله ثقـات   ،  وأم كلثوم بنت العباس لم أعرفها     ،   رواه البزار  :)١٠(وقال الهيثمي 
  .)١١(األلباني

                                                 

 .١١/٢٢٥مجمع الزوائد ) ١(
 .١/١٤٥٨أسد الغابة ) ٢(
 .٨/٢٩٥اإلصابة ) ٣(
 .١٣٢٢: ، برقم٢/١٤٨مسند البزار ) ٤(
 .١٦٦٦: ، برقم٤/٥٦تاريخ بغداد ) ٥(
 .٨٠٣: ، برقم١/٤٩١شعب اإليمان ) ٦(
 .٨٧: ، برقم٢٢صفحة ) ٧(
)٧/٢٢٤) ٨. 
)١/٤٥٣) ٩. 
 .١٨١٢٧: ، برقم١٠/٥٥٧مجمع الزوائد ) ١٠(
 .٢٣٤٢: قم، بر٥/٣٦٥السلسلة الضعيفة ) ١١(



 ٣٧٠

  :الحكم
ويخطئ فيما  ،  بن محمد سيئ الحفظ   وعبد العزيز   ،  فيه يحيى الحماني ضعيف   ؛  هذا إسناد ضعيف  

  .وشواهده، بطرقه؛ والحديث حسن، ويصيب إذا حدث من كتابه، حدث من حفظه
  :الغريب

  .)١(تساقط: تَحاتَّ ورقه
  :ويستفاد

  .تساقط الذنوب عن العبد عندما يقشعر جلده

                                                 

 .١/٨٨٢النهاية في غريب الحديث: انظر) ١(



 ٣٧١

ا نَثَدح،  ٍدمح م ن ب نيسالحي  ِنربخَْأ،  يِبلَع الثَّ اقَحسو إِ بَأا  نَربخَْأ،  يِحير الشُّ ٍديِعو س بَأا  نَربخَْأو )١١٢
أحمد بنج ِرفَعِن بح مدان ،حا نَثَدموسى بِإن سنْ اَألاقَحاِرصي ،حا نَثَدمحمدب نم اِوعةَي ،حاللَّا نَثَدثُيب ن 

سٍدع  ،حا  نَثَدِزييد ب ن ع اهللاِ ِدب  الهاد بِ  ِن ب ا اإلِ ذَهالحديث السابق ( اِدنَس(  ،شَا اقْ ذَِإ: "اَلقَوعلْ جِ رد الع ـ  ِدب  ن ِم
  .)١("اِرى النَّلَ ع اُهللاهمر ح اِهللاِةيشْخَ

  :رجال السند
فما عرف من حديثه أنه قديم فهـو   بن جعفر بن حمدان أحمدوكذا  ،)٢( سبقوا:الرواة الثالث األول 

ومحمد بن   ،)٥(ويزيد بن الهاد وما بعده     ،)٤( ثقة :والليث بن سعد   ،)٣(سوى ذلك يتابع عليه    وما،  صحيح
  . متروك:معاوية بن َأعين أبو علي النيسابوري
  .)٦(أبو بكر ،الخُطَمي موسى بن إسحاق بن موسى األنصاري: هو، موسى بن إسحاق األنصاري

كان فصيحاً ثبتاً في الحديث : وقال الخطيب البغدادي ،)٨(والهيثمي ،)٧(صدوق: وزاد، وثقه أبو حاتم
  .)١٠(كان من أجلة العلماء: وقال الذهبي ،)٩(كثير السماع محموداً

  :التخريج
  .تفرد به البغوي

  :الحكم
  .ألجل محمد بن معاوية بن َأعين النيسابوري؛ ضعيف جداً

                                                 

)٧/١١٦) ١. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٠٥: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٥٩: حديث رقم: انظر) ٤(
 .� ، محمد التيمي ثقة، وأم كلثوم بنت عمر أدركت النبي١١١: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٢/٦٦٩تذكرة الحفاظ ) ٦(
 .٨/١٣٥الجرح والتعديل ) ٧(
 .٦/٣٦٢مجمع الزوائد ) ٨(
 .١٣/٥٢تاريخ بغداد ) ٩(
 .٢/٦٦٩تذكرة الحفاظ ) ١٠(



 ٣٧٢

١١٣( خَْأوبَأا  نَرب ِعو سالشُّ ٍدي رِحيخَْأ،  يبَأا  نَرو إِ بسالثَّ اقَح ِبلَعخَْأ،  يبا  نَرالحسين ب ن م َـ ح ـ  ِدم ِن ب 
ـ  ،)١(شَِبيب ن بةُملَسا نَثَدح، اود دن ب اندمحا  نَثَدح،  ةَبيشَأبي   نابا  نَثَ،  ِهيوجنْفَ حـ خَا نَثَد ـ فُلَ ب ـ ن الم  س

 ِتنْ بِ اءمسَأي  ِتدج لِ تُلْقُ: اَلقَ،  ِريب الز ِن ب ةَور ع ِن ب  اهللاِ ِدبع نع،  ٍنيصح نع،  ميِشها  نَثَدح ،)٢(المخرمي
ـ ا نَ موا كَ انُكَ: تْالَقَ،  ؟  آنر القُ مِهيلَ ع َئِرا قُ ذَ إِ ونلُعفْي ����  اهللاِ وُلس ر ابحص أَ ان كَ فَيكَ: ٍركْي ب ِبَأ تَعهم 
 ر خَ آنر القُ مِهيلَ ع َئِرا قُ ذَ إِ مواسا الي  نَ نِإ: اه لَ تُلْقُ فَ اَلقَ،  مهودلُ ج رِعشَقْتَ و َأعينُهم عمد تَ لَّج و ز ع اُهللا
  .)٣("ِميِج الراِنطَي الشَّن ِماِهللا ِبذُوعَأ: تْالَقَفَ، ِهيلَا عيًِشغْ ممهدحَأ

  :رجال السند
 وهو ثقةٌ ثبـتٌ     وهشيم بن بشير   ،)٥( وهو ثقة  أبو بكر بن أبي شيبة    وكذا   ،)٤( سبقوا :الثالث األول 

وخلف بن سالم المخرمـي أبـو        ،)٦(سوى ما روى عن الزهري ففيه ضعف      ،  فيما صرح فيه بالسماع   
 :وعبد اهللا بن عروة بن الزبير     ،  وحصين بن عبد الرحمن السلمي    ،  وسلمة بن شبيب  ،  محمد المهبلي 

  . لم أقف عليه:وحمدان بن داود، ثقات
  :التخريج

عـن  ) ٨(وأخرجه سعيد بن منصور   ،  عن هشيم ،  من طريق الحسين  ) ٧(أخرجه عبد اهللا بن المبارك    
  .د آل حميدسع: وصححه محقق سنن سعيد بن منصور ،)٩(ومن طريقه أخرجه البيهقي، هشيم به مثله
  :الحكم

، وحمدان بـن داود لـم أقـف عليـه         ،  في هذا اإلسناد أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له         
  .والحديث حسن بطرقه

                                                 

 .٣٢/٣١تهذيب الكمال : رما أثبته، انظ: سلمة بن شيبة، وهو خطأ، والصواب: في األصل) ١(
 .٨/٢٨٩تهذيب الكمال : ما أثبته، انظر: خلف بن سلمة، وهو خطأ، والصواب: في األصل) ٢(
)٧/١١٦) ٣. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٤(

 .ه ثقةاألحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجوي
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٥(
 .١٢: حديث رقم: انظر) ٦(
 .١٠١٦: ، برقم٣٥٩الزهد البن المبارك، صفحة ) ٧(
 .٩٥: ، برقم٢/٣٣٠سنن سعيد بن منصور ) ٨(
 .٢٠٦٢: ، برقم٢/٣٦٥شعب اإليمان ) ٩(



 ٣٧٣

١١٤( ِهِبو )    أي اإلسناد في الحديث السابق (عن لَسيمان ِن ب لَ سةَم)ا  نَثَ ،)١يحي ى بن ي حـ ،  ىي حا نَثَد
ِعسيد ب ن ع ِدب الر حِنمالج ِحما نََأ، يابنع مر :"مِبر رِمٍلج َأن الِعِله اِقراَلقَا فَطًَاِق س :ـ م ـ اُلا ب ؟اذَ ه ،
ـ  وى اَهللاشَخْنَا لَنَِّإ: رم عن اباَلقَ، طَقَ س اهللاِ ركْ ذِ عِم س و أَ آنر القُ ِهيلَ ع َئِرا قُ ذَ إِ هنَِّإ: واالُقَ ـ م ، !طُقُسا نَ
اَلقَواب نع مِإ: رالشَّن طَيلَان يِفُلخُد ي جَأِفو ِهِدحم ،ا كَمانذَ هِنا صيَأع صاِبحم ح٢( "���� ٍدم(.  

  :رجال السند
مع أني أرجح أنه يحيـى      ،  اهم لم أعرف  :ويحيى بن يحيى  ،  سليمان بن سلمة  باإلسناد السابق حتى    

  .وهو ثقة، بن يحيى بن بكر التميمي أبو زكريا
، سعيد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن جميـل بـن جمـح             : هو،  سعيد بن عبد الرحمن الجمحي    

  ).١٥٦ (أبو عبد اهللا المدني ،)٣(الجمحي
ـ ، وموسى بن هارون ،  وابن نُمير  ،)٥(والعجلي ،)٤(وثقه ابن معين   وقـال   ،)٦(و عبـد اهللا والحاكم أب

ولم أقف عليها في الجرح      ،)٩(ال يحتج به   ،)٨(صالح: وقال أبو حاتم   ،)٧(حديثه مقارب ،  ال بأس به  : أحمد
  .والتعديل

عـن  ،  حديث سعيد بن عبد الرحمن الجمحي     عن  : وسئل أبو زرعة   ،)١٠(ال بأس به  : وقال النسائي 
سعيد بن عبد الرحمن عن     : فقال،  م الثالثاء سهيل بن أبي صالح في الحجامة لسبع عشرة من الشهر يو          

: وقال يعقوب بن سفيان الفسوي ،)١١(وكأنه إذا تفرد به ليس في موضع يعول عليه     ،  سهيل وحرك رأسه  
: وقال ابن حبـان    ،)١٣(وسهيل أحاديث ال يتابع عليها    ،  يروي عن هشام  : وقال الساجي  ،)١٢(لين الحديث 

                                                 

السند : حيى بن يحيى، انظر   الظن الغالب أنه سلمة بن شبيب، ال سليمان بن سلمة؛ ألن سلمة بن شبيب من تالميذ ي                ) ١(
السابق، وكذلك عند االنتقال من سند إلى آخر يذكر آخر راٍو من السند األول ويجعل أول راٍو في السند التـالي، وهـو           

 .الحديث السابق: ثقة، انظر
)٧/١١٦) ٢. 
 .٢/٨٥، األنسابجمح بني إلى النسبة هذه) ٣(
 .١٢٥رواية الدارمي، صفحة : تاريخ ابن معين) ٤(
 .١/٤٠١معرفة الثقات ) ٥(
 .٣/٣٤٧تهذيب التهذيب ) ٦(
 .٢٣٥، ٢٣٤سؤاالت أبي داود ) ٧(
 .٤/٤١الجرح والتعديل ) ٨(
 .١/٢٦٣المغني في الضعفاء ) ٩(
 .١٠/٥٣٠تهذيب الكمال ) ١٠(
 .٢/٥٦٨سؤاالت البرذعي ) ١١(
 .٣/٢١٠المعرفة والتاريخ ) ١٢(
 .١٠/٥٣٠تهذيب الكمال ) ١٣(



 ٣٧٤

فيتخايل إلى من سمعها أنـه كـان المعتمـد          ،  موضوعةوغيره أشياء   ،  يروي عن عبيد اهللا بن عمرو     
وخلص ابـن عـدي      ،)٢(وهو صدوق له أوهام   ،  أفرط ابن حبان في تضعيفه    : وقال ابن حجر   ،)١(عليها
يرفـع  ،  وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء      ،  وأرجو أنها مستقيمة  ،  له أحاديث غرائب حسان   : بقوله

  .)٣(ال عن تعمد، ويوصل مرسالً، موقوفا
  . صدوق له أوهام:لتق

  :التخريج
عن أبـي   ،  عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي     ،  عن سريج بن يونس    ،)٤(أخرجه عبد اهللا بن أحمد    

  .وأبو حازم ثقتان، وسريج ،)٥(ومن طريقه أخرجه أبو نعيم، حازم به مثله
  :الحكم

ويبـدو  ،  عليهوحمدان بن داود لم أقف  ،  في هذا اإلسناد أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له         
  .والحديث حسن لغيره، وأبو نعيم، وأثبته عبد اهللا بن أحمد، أن الجمحي أسقط أبا حازم من السند
  :ويستفاد منه ومن الذي قبله

  .وأنه من عمل الشيطان، بدعية السقوط والغشيان عند قراءة القرآن •
  .وإنكار الصحابة رضي اهللا عنهم لهذا الفعل •

                                                 

 .١/٣٢٣المجروحين ) ١(
 .١/٢٠٩تقريب التهذيب ) ٢(
 .٣/٤٠٠الكامل في الضعفاء ) ٣(
 .١٩٣الزهد ألحمد، صفحة ) ٤(
 .١/٣١٢حلية األولياء ) ٥(
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ـ  ِدمح م ن ب دمح م ٍروصنْو م بَأا  نَربخَْأ،  يِحيِل أحمد الم  ن ب ِداِح الو دبعا  نَربخَْأ )١١٥ ـ  ِن ب س معان ،

حَأا  نَثَدب و جٍرفَع م حمد ب ن  ِن أحمد ب ع ِدب الج اِرب ياِن الري  ،حا  نَثَدحميد ب نْ زِ نجوِهي  ،حا  نَثَدعـ ب يـ   اهللاِ د ب ن 
مىوس  ،حِإا  نَثَدساِئرُلي  ،عي إِ ِبَأ نسقَاح  ،عي األَ ِبَأ نحِصو  ،عن عبن مسعود رضي اهللا عنـه       اهللاِ ِدب  ،
ـ  منَيبفَ،  ٍثي غَ ِرثََأ بِ رمفَ،  الًِزنْ م ِهِله ألَ ادتَر ي قَلَطَ انْ ٍلج ر ِلثَمكَ،  آِنر القُ َلثَ م نِإ": اَلقَ ا هـ  و ِس ييـ  فِ ر ِهي 
وتَيعجنْ مِ بذْ إِ ه ه طَب لَ ع ى رواٍتض اَلقَفَ،  اٍتثَِم د :ِجعمِ تُب الغَ ن األَ ِثي فَ ِلو ا أَ ذَهعجنْ مِ به َأ وـ ع جب ،
 يحم فِ  ـ ال ُلثَم،  اِتثَِم الد اِتضو الر الِءُؤ ه َلثَ م نِإو،  آِنر القُ ِمظَ عِ ُلثَ م ِلو األَ ِثي الغَ َلثَ م نِإ: ه لَ َليِقفَ
  .)١("آِنرالقُ

  :رجال السند
وحميـد بـن    ،  وأبو جعفر الرياني  ،  وأبو منصور بن سمعان    ،)٢(ثقةعبد الواحد المليحي    :  سبقوا جميعهم

وأبـو  ، وإسرائيل بن يونس، وعبيد اهللا بن موسى بن أبي المختار ،)٤(وأبو إسحاق السبيعي ،)٣( ثقات :زنجويه
  .ت ثقا:األحوص عوف بن مالك بن نضلة األشجعي

  :التخريج
  .تفرد به البغوي

  :الحكم
وسـمع النـاس    ،  رجاله ثقات سوى أبي منصور محمد بن سمعان صار إسناده عالياً          ،  إسناده جيد موقوف  

  .وأبو إسحاق السبيعي اُحتمل تدليسه، ولم يرد فيه قادح أو جارح، منه الكثير
  :غريب الحديث
 وقال. ِرياضاً جعلَها: اهللا وَأراضها،  النَّباتُ ُألِْبسها: وَأراضتْ اَألرض وَأروضِت: جمع روضة : الروضات

ابن يرقَاُل: بي :اُهللا َأراض ا: الِبالَدلَهعاضاً ج٥(ِري(.  
يقال دِمـث المكـان     ؛  اللِّين: فالدمث. الدل والميم والثاء أصٌل واحد يدلُّ على ليٍن وسهولة        : دمث: دمثات
 مرسه ِإذا الشيء ودمثَ دِمثٍة جمع دِمثاٍت روضاٍتو ،)٦( دمثات ويكون ذا رملٍ  . ودِمثٌ،  وهو دمثٌ ؛  يدمثُ دمثاً 

  .)٧(تَلْيينه المضجع وتَدِميثُ يلين حتى

                                                 

)٧/١٣٤) ١. 
 .٤: حديث رقم: انظر) ٢(
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٣(
ا سمعا منه في االخـتالط،  ، وهو ثقة ربما دلس ويحتاط من أحاديث ابن عيينة، وزهير بن معاوية؛ ألنهم  ٥: حديث رقم : انظر) ٤(

 .ولم أقف على من أوجب تصريحه بالسماع من النقاد لتدليسه، وكأنهم احتملو تدليسه
 .١/٤٦٣٩تاج العروس ) ٥(
 .٢/٢٤٤معجم مقاييس اللغة ) ٦(
 .٢/١٤٩لسان العرب ) ٧(



 ٣٧٦

ا نَثَدح،  يِمو الر ٍدمحو م بَأا  نَربخَْأ،  يِبلَع الثَّ اقَحسو إِ بَأا  نَربخَْأ،  يِحيرَِ الشُّ ٍديِعو س بَأا  نَربخَْأو )١١٦
، اِحري الجِب َأن ب احرالج نَأ،  ٍبيِبي ح ِب أَ ِن ب ديِزي نع،  ةَعيِه لَ نابا  نَثَدح،  ةُبيتَقُا  نَثَدح،  اجر الس اِسبو الع بَأ

حثَده ،ِنع ِنابع شَلِّكُِل: اَلقَ، اٍسب لٍُءي بابلُ وبالقُاب آِنرالح اِموي١("م(.  
  :رجال السند

 ثقـة عيـب عليـه روايتـه         :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :أبو سعيد الشريحي  
وقتيبة بن سعيد الثقفي أبو  ،)٤(ويزيد بن أبي حبيب ،)٣(ابن لهيعةوكذا  ،)٢(وقد سبقا، األحاديث الضعيفة

 لـم أقـف     :وأبو محمد الرومي   ،)٥( صحابي :والجراح بن أبي الجراح األشجعي    ،   ثقتان :رجاء البلخي 
  .عليه

اج السر،  الثقفي صاحب المسند  ،   بن مهران  ممحمد بن إسحاق بن إبراهي    : هو،  أبو العباس السراج  
  .)٦(النيسابوري

من المكثرين الثقـات    : وقال،  والخطيب البغدادي  ،)٨(والدارقطني ،)٧(وزاد صدوق ،  وثقه أبو حاتم  
  .)١٠(اإلمام شيخ خراسان: وقال، والذهبي ،)٩(غني بالحديث، الصادقين األثبات
  :التخريج

  .تفرد به البغوي
  :الحكم

  .وأبي محمد الرومي، يحيفي هذا اإلسناد لم أقف على ترجمتي أبي سعيد الشُّر

                                                 

)٧/١٣٤) ١. 
 .١٤: حديث رقم: انظر) ٢(
ليه الضعف في حديثه فقـد ابتلـي باالضـطراب، والتـساهل،            ، عبد اهللا بن لهيعة يغلب ع      ٥٥حديث رقم   : انظر) ٣(

والتدليس، والتلقين، واالختالط، والنسيان، وهو قوي في الحفظ والدين، ويستثنى من ذلك من األحاديث من كـان مـن                   
سـعيد،  عبداهللا بن المبارك، وعبداهللا بن وهب، وعبداهللا بن يزيد، وقتيبة بـن             : رواية الرواة اآلتية أسماؤهم، فهي أصح     

 .والنضر بن عبد الجبار، وعمارة بن غزية، وبشر بن بكر
 .٥٥: حديث رقم: انظر) ٤(
 .١/٨٧صحابي، مقل تقريب التهذيب ) ٥(
 .٢/٧٣١تذكرة الحفاظ ) ٦(
 .٧/١٩٦الجرح والتعديل ) ٧(
 .٢٦سؤاالت السلمي، صفحة ) ٨(
 .١/٢٤٨تاريخ بغداد ) ٩(
 .٢/٧٣١تذكرة الحفاظ ) ١٠(



 ٣٧٧
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 محمـدٍ  بـن  ِإسماِعيُل َأنَا،  ِبشْران بن الْحسيِن َأبو َأنَا،  الصاِلِحي اللَِّه عبِد بن أحمد َأخْبرنَا )١١٧

فَّارمدأح ثَنَا،  الص نوٍر بنْصم اِديمثَنَا،  الر دباِق عزَأنَا،  الر رمعِن،  مع ِريهالز  ، ـنـِرو  عمـنِ  عب 
 مـن  هلَك ِإنَّما: " فَقَاَل،  الْقُرآِن يِف ونيتَمار قَوما � اللَِّه رسوُل سِمع: قَاَل،  جدِه عن،  َأِبيِه عن،  شُعيٍب

كَان لَكُمذَا قَبوا،  ِبهبرض اللَِّه ِكتَاب هضعٍض بعا،  ِببِإنَّمَل وِك نَزقُ اللَِّه تَابدصي هضعا بضعوا فَال،  بتُكَذِّب 
هضعٍض بعا، ِببفَم تُمِلمع ِمنْه ا، فَقُولُوهمو ِهلْتُمج اِلِمِه ِإلَى فَِكلُوه١("ع(.  

  :رجال السند
ـ     وهو إمام حافظ ثقة مشهور بالتـدليس       الزهريوكذا   ،)٢( سبقوا الرواة حتى معمر   ي قبـل العالئ

  .)٣(وشرط ابن حجر التصريح بالتحديث، عنعنته
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بـن العـاص القرشـي                : هو،  عمرو بن شعيب  

  ).١١٨ (أبو إبراهيم، السهمي
ومـرة قيـد     ،)٤(نعم: قال،  قيل له صحيفة  . وثقه ابن معين مع علمه على أنه يروي عن صحيفة         

ومرة  ،)٥(أو عن عروة فهو ثقة    ،  أو عن سليمان بن يسار    ،  بن المسيب إذا حدث عن سعيد     : توثيقه فقال 
وأبـو   ،)٧(يكتب حديثه ،  روى عنه األئمة  ،  ؟  ما أقول : وقال،  ومرة سئل عنه فغضب    ،)٦(ليس بذاك : قال

وعمرو بن شـعيب    : وقال،  وعلي بن المديني   ،)٨(إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده     ،  ثقة في نفسه  : زرعة
قال وهو في   : وابن عدي  ،)١١(ليس به بأس  : وقال،  والنسائي ،)١٠(والعجلي ،)٩(به صحيح وكتا،  عندنا ثقة 

                                                 

)٧/١٣٩) ١. 
، أحمد الصالحي لم اقف على ترجمة له، وأبو الحسن بن بشران، وإسـماعيل الـصفار، وأحمـد                  ٥حديث  : انظر) ٢(

ثقة، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه، وما حدث به بعد المائتين، أما تـشيعه               : الرمادي ثقات، وعبد الرزاق الصنعاني    
ديم في اليمن، وهو أثبت الناس في معمر، ومعمر بن        يسير ال يضر، وفي سندنا هذا يحدث عن معمر، وكان تحديثه له ق            

 .راشد ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت، واألعمش، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث بالبصرة
 .٢٤: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٤٨من كالم أبي زكريا في الرجال، صفحة ) ٤(
 .٤/٤٦٢تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ٥(
  .٢/٢٤١) هلل: تحقيق(خ ابن أبي خيثمة تاري) ٦(
 .٦/٢٣٨ الجرح والتعديل) ٧(
 .٦/٢٣٨ الجرح والتعديل) ٨(
 .٦/١٦٤ تهذيب التهذيب) ٩(
 .٢/١٧٧معرفة الثقات ) ١٠(
 .٢٢/٧٢تهذيب الكمال ) ١١(
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  .)١(إال إذا روى عن أبيه عن جده، نفسه ثقة
وأبـو   ،)٢(وأحاديثه صحاح ووثقوها  ،  ولكن أحاديثه ال أدري كيف هي     : وقال،  صالح جزرة وثقه  و

، والزهـري ،   الرجال مثـل أيـوب     روى عنه الذين ناظروا في    : وقال،  جعفر أحمد بن سعيد الدارمي    
  .)٤(فهو حجة: وقال ،)٣(بحديثه أصحابنا واحتج، والحكم

، عـن جـده   ،  عن أبيـه  ،  أو االنقطاع بسند عمرو بن شعيب     ،  اإلرسال: وقد دخله الضعف بسبب   
  .ومن لم يرتِض عمرواً مطلقاً، وبسبب الصحيفة

لم يـسمع   :  هارون بن معروف   قال،  عن أبيه ،  ثَم من نفي سماع عمرو    : اإلرسال واالنقطاع ) ١(
،  وقد قال بسماعه من أبيـه يحيـى بـن معـين            .)٥(إنما هو كتاب وجده في كتاب أبيه      ،  من أبيه شيئاً  

  .)٧(والدارقطني ،)٦(وأيوب
  .عبد اهللا بن عمرو) األعلى (وكذلك ثم من نفى سماع أبيه شعيب عن جده

 ،)٨(فهو ضـعيف  ،  ك كتاب وجده  فذل،  عن جده ،  عن أبيه ،  وما روى عمرو  : قال علي بن المديني   

إنمـا سـمع    : وقال،  وأبو زرعة  ،)٩(ولم يسمع منه  ،  إن شعيباً حدث من كتاب جده     : ويقال: وقال أحمد 
وقد قال بسماع أبيه شعيب مـن        ،)١١(وكذا الحاكم  ،)١٠(وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها    ،  أحاديث يسيرة 

  .)١٣(وأحمد ،)١٢(علي بن المديني: جده عبد اهللا
: وقـال ،  والعالئـي  ،)١٦(وأبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي      ،)١٥(والدارقطني ،)١٤(بخاريال: وأيضاً

                                                 

 .٥/١١٥الكامل في الضعفاء ) ١(
 .٤٦/٨٦تاريخ دمشق ) ٢(
 .٢٢/٧٢تهذيب الكمال ) ٣(
 .٢/٧٩الكاشف ) ٤(
 .٢/٢٤٠) هلل: ت(تاريخ ابن أبي خيثمة  )٥(
 .٢/٢٤١انظر المصدر نفسه ) ٦(
 .٣/٥٠انظر سنن الدارقطني ) ٧(
 .١٠٤سؤاالت ابن أبي شيبة، صفحة ) ٨(
 .١٨المراسيل البن أبي حاتم الرازي، صفحة ) ٩(
 .٦/٢٣٨ الجرح والتعديل) ١٠(
 .١/٣١١مستدرك الحاكم ) ١١(
 .٦/١٦٤ تهذيب التهذيب) ١٢(
 .١٧٥الت أبي داود، صفحة سؤا) ١٣(
 .٣/٥١سنن الدارقطني ) ١٤(
 .٣/٥٠المصدر نفسه ) ١٥(
 .٢٢/٧٣تهذيب الكمال ) ١٦(



 ٣٧٩

جده : والضمير المتصل في، وابن عباس، ومن ابن عمر، واألصح أنه سمع من جده عبد اهللا بن عمرو     
مات في حيـاة    ،  ومحمد والد شعيب  ،  عائد إلى شعيب  ) عن جده ،  عن أبيه ،  عمرو بن شعيب   (في قولهم 

ومـا يؤكـد    ،)١(وسمع منه كثيراً، وشعيب صغير فكفله جده عبد اهللا بن عمرو ،  أبيه عبد اهللا بن عمرو    
  :ويؤكد سماع شعيب من جده عبد اهللا بن عمرو، هذا

  .وفاة محمد والد شعيب وشعيب صغير فامتنع أن يحدث شعيب عن والده المتوفى -١
  .وأخذه منه، اعه منهكونه تربى في كنف جده عبد اهللا بن عمرو فذلك مظنة سم -٢
، كما روى حماد بن سـلمة : تصريح شعيب بسماعه من عبد اهللا بن عمرو فيما نقله ابن حجر   -٣

  .)٢(سمعت عبد اهللا بن عمرو: عن شعيب قال، عن ثابت البناني
؛ ال محمداً أبا شـعيب    ،  األحاديث المتكاثرة التي تفيد أن المقصود بالجد هو عبد اهللا بن عمرو            -٤

  :ومن هذه األحاديث، �لم يدرك النبي ، ألنه مات صغيراً
عـن  ، عن جده عبد اهللا بن عمرو بن العـاص    ،  عن أبيه ،  عن عمرو بن شعيب   ،  عن ابن عجالن  

، فدل هذا على أن المقصود بالجد هو عبد اهللا بن عمرو           ،)٣(... أنه سؤل عن الثمر المعلق     �رسول اهللا   
كما تبين من سماع شعيب عـن       ،  علة االنقطاع كما زالت   ،  فزالت علة اإلرسال كما اشتبه على البعض      

  .عبد اهللا بن عمرو
أما مسألة هل حدث عمرو بن شعيب من الصحيفة بأحاديث لم يسمعها مـن عبـد اهللا بـن                   ) ٢(
  .)٤(وهو أحد وجوه التحمل، فغاية الباقي أن تكون ِوجادة صحيحة: أجاب ابن حجر فقال، عمرو
  .أما من لم يرتض عمرواً) ٣(

: وعن سفيان بن عيينة    ،)٥(حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن     : بن سعيد القطان يقول   فعن يحيى   
كان عمرو بن شـعيب ال يعـاب   : وعن أبي عمرو بن العالء قال  ،)٦(وكان حديثه عند الناس فيه شيء     

، هإنما نكتب حديثه نعتبـر    ،  له أشياء مناكير  : وعن أحمد  ،)٧(عليها إال أنهما ال يسمعان شيئاً إال حدثا به        
وقال أبـو    ،)٩(وال نصف حجة  : قال،  ؟  عمرو عندك حجة  : وقيل ألبي داود   ،)٨(فأما أن يكون حجة فال    

                                                 

 .١٩٦جامع التحصيل في أحكام المراسيل، صفحة ) ١(
 .٦/١٦٢ تهذيب التهذيب) ٢(
 .١٧١٠: ، تحت حديث رقم٢٦٣سنن أبي داود، صفحة ) ٣(
 .٦/١٦٢ تهذيب التهذيب) ٤(
 .٢/٢٤٠) هلل: ت(خيثمة تاريخ ابن أبي ) ٥(
 .٦/٢٣٨ الجرح والتعديل) ٦(
 .٦/٣٤٢التاريخ الكبير ) ٧(
 .٣/٢٧٣ضعفاء العقيلي ) ٨(
 .٢٢/٧١تهذيب الكمال ) ٩(



 ٣٨٠

وعامة هذه المناكير الذي    ،  عن جده من المنكر   ،  ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه         : زرعة
  .)١(والضعفاء، وابن لهيعة، إنما هي عن المثنى بن الصباح، يروي عن عمرو

: وكان أيوب السختياني يقـول    ،  ال يعبأ بصحيفة عمرو بن شعيب     : رة بن مقسم الضبي   وعن المغي 
وقد روى عن عمرو بـن      : قال ابن عدي   ،)٢(كنت آتي عمرو بن شعيب فأغطي رأسي حياء من الناس         

 اجتنبه �عن النبي ، عن جده، إال أن أحاديثه عن أبيه، شعيب أئمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء
 وقال إسحاق بـن     .)٣(هي صحيفة : وقالوا،  ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه     ،  ع احتمالهم إياه  الناس م 
رضـي اهللا   ،  عن ابن عمر  ،  عن نافع ،  فهو كأيوب : إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة       : راهويه

لكن لم يخرجا لـه فـي       ،  وحديثه قوي ،  ال يظهر تضعيفه بحال   ،  صدوق في نفسه  :  وقال الذهبي  عنهم
  .)٥(صدوق: وقال ابن حجر ،)٤(ين فأجاداالصحيح
  .قد يكون عنده بعض الغلط،  هو ثقة في نفسه:قلت

  .عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سند متصل صحيح
  .ما روى عن الصحيفة رواية وجادة صحيحة

  .وابن لهيعة، كروايته عن المثنى بن الصباح، ما روى عنه الضعفاء فضعيف
  .ما روى عن الثقات فصحيح

وأيوب ، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، ق ما يكون مما روي عنه عن سعيد بن المسيبأوث
  .ومالك، وعبد اهللا بن عمر العمري، وقتادة، وعمرو بن دينار، وابن جريج، السختياني

وإسحاق بن  ،  والحميدي،  وابن المديني ،  كأحمد: في حين لم يمتنع األئمة عن االحتجاج بهذا السند        
  .ويعقوب بن شيبة، راهويه

  .إنما دخل عليه من رواة ضعفاء حدثوا عنه، ما انتقد عليه
  .شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص: وهو، أبو شعيب

قـال ابـن    . عـن جـده   ،  عن أبيه ،  والقول في سند عمرو بن شعيب     ،  ترجمة ابنه السابقة  : انظر
  .)٧(وكذا قال الذهبي ، صدوق ثَبت سماعه من جده عبد اهللا بن عمرو:)٦(حجر

                                                 

 .٦/٢٣٨ الجرح والتعديل) ١(
 .٦/٢٣٨المصدر نفسه ) ٢(
 .٥/١١٥الكامل في الضعفاء ) ٣(
 .١٤٥من تكلم فيه وهو موثوق، صفحة ) ٤(
 .١/٤٤١تقريب التهذيب ) ٥(
 .١/٢٤٥تقريب التهذيب ) ٦(
 .١/٤٨٨الكاشف ) ٧(



 ٣٨١

  .ويقصد به كما بينا الصحابي الجليل عبد اهللا بن عمرو بن العاص: الجد
  :التخريج

من طريق ) ٣(وأخرجه أحمد ،)٢(ومن طريقه أخرجه البيهقي، عن معمر به مثله) ١(أخرجه الصنعاني
عن عبيد اهللا ، والطبراني من طريق الزهري، وذكر فيه سبب ورود الحديث، عمرو بن شعيب به نحوه

  . نحوه�عن عبد اهللا بن عمرو عن النبي ، بن عبداهللا بن عتبة
  :الحكم

  .والحديث حسن لغيره، أحمد الصالحي لم أقف على ترجمة له
  :ويستفاد منه

  .حرمة الخوض في كتاب اهللا بغير علم •
  .حرمة المراء في القرآن •
  .المراء في القرآن مهلكة •

                                                 

 .٢٠٣٦٧: ، برقم١١/٢١٦مصنف عبد الرزاق ) ١(
 .٢٢٥٨: ، برقم٢/٤١٧شعب اإليمان ) ٢(
 .٦٧٠٢: ، برقم٢/١٨١مسند أحمد ) ٣(



 ٣٨٢

�bL)�� ��5�� DF f=l ���� @"i*�N, � � �� , � , ,� �� � � � � � �{�N�¥ :U�{ 
 الـرحمنِ  عبـدِ  بن الصمِد عبد جدي َأنَا،  الطَّاِهِري أحمد بن اللَِّه عبد سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١١٨

ارزَأنَا،  الْب دمحم نا بكَِريز ذَاِفِرياقُ َأنَا،  الْعحإس نب اِهيمرِإب ِريبثَنَا،  الد دباِق عزثَنَا،  الر  ـرمعم ،
نةَ عقَتَاد  ،نِر عِن شَهشٍَب بوح  ،نع اءمِبنِْت َأس ِزيدِة ياِريقَالَتْ،  اَألنْص :وُل كَانسِفـي  � اللَّـهِ  ر 

، قَطِْرهـا  ثُلُـثَ  سنٍَة َأوَل ِفيها السماء تَمِسك،  ِسِنين ثَالثَ يديِه بين ِإن: " فَقَاَل،  الدجاَل فَذَكَر بيِتي
ضاَألرا ثُلْثَ واِتهةَ،  نَبالثَّاِنيو ِسكتَم اءمالس ا ثُلُثَيقَطِْره  ،ضاَألرو ا ثُلُثَياِتهالثَّاِلثَـةَ ،  نَبو  ـِسكتَم 
اءما السهقَطْر كُلَّه  ،ضاَألرا واتَهنَب قَى فَال،  كُلَّهبال،  ِظلٍْف ذَاتُ يٍس ذَاتُ وِضر اِئِم ِمنهِإال الْب لَكه ،
ِإنو ِمن ِفتْنَِتِه َأشَد ْأِتي َأنَّهي اِبيرقُوُل،  اَألعتَ: فَيَأيَأر تُ ِإنييَأح لَك ؟  ِإِبلَكسَألَي لَمَأنِّـي  تَع  ـكب؟ ر
 ِتيويْأ: قَاَل،  َأسِنمةً وَأعظَِمِه،  ضروعا يكُون ما كََأحسِن ِإِبِلِه نَحو الشَّيطَان لَه فَيتَمثَُّل،  بلَى: فَيقُوُل
؟ ربـك  َأنِّي تَعلَم َألَستَ؟  وَأخَاك َأباك لَك َأحييتُ ِإن َأرَأيتُ: فَيقُوُل،  َأبوه وماتَ،  َأخُوه ماتَ قَد الرجُل
 ثُم،  ِلحاجِتِه ���� اللَِّه سوُلر خَرج ثُم: قَالَتْ،   "َأِخيِه ونَحو َأِبيِه نَحو الشَّيطَان لَه فَيتَمثَُّل،  بلَى: فَيقُوُل
عجو رماٍم ِفي الْقَوِتماه غَما وِمم مثَهدتَِي فََأخَذَ: قَالَتْ،  حماِب ِبلَحفَقَاَل،  الْب " :ميهم اءمفَقُلْتُ " َأس :
 ربي فَِإن وِإال حِجيجه فََأنَا حي وَأنَا يخْرج ِإن: " قَاَل،  الدجاِل ِبِذكِْر َأفِْئدتَنَا خَلَعتَ لَقَد،  اللَِّه رسوَل يا

 نَخِْبـزه  فَمـا  عِجينًا لَنَعِجن ِإنَّا واللَِّه،  اللَِّه رسوَل يا: فَقُلْتُ: َأسماء قَالَتْ،   "مْؤِمٍن كُلِّ علَى خَِليفَِتي
 والتَّقِْديِس التَّسِبيِح ِمن السماِء َأهَل يجِزُئ ما يجِزيِهم: " قَاَل؟  ومِئٍذي ِبالْمْؤِمِنين فَكَيفَ،  نَجوع حتَّى

".  
  :رجال السند
 أسـماء و ،)٣(وشهر بن حوشب   ،)٢( ثقة ثبت  :سيوقتادة السدو  ،)١(معمرحتى  :  سبقوا جميعهم

  . صحابية جليلة:السكن بن يزيد بنت

                                                 

ة لهمـا،  ، عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، ومحمد بن زكريا العذَاِفري لم أقف على ترجم     ٤٦حديث رقم   : انظر) ١(
وأبو سعيد عبد اهللا بن أحمد الطاهري كان شيخاً، صالحاً، سديداً، وأبو إسحاق الدبري أحاديثه عن عبد الـرزاق فيهـا                     
نظر، كونه أخذها عنه بعدما عمي، وتلقن، واختلط، وعبد الرزاق الصنعاني ثقة، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه، وما                   

ر ال يضر، وفي سندنا هذا يحدث عن معمر، وكان تحديثه له قديم في اليمن، وهو                حدث به بعد المائتين، أما تشيعه يسي      
أثبت الناس في معمر، ومعمر بن راشد ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت، واألعمش، وهشام بن عروة شـيئاً،    

 .وكذا فيما حدث بالبصرة
 .٣١: حديث رقم: انظر) ٢(
 بأس به، ولكنه يرسل، ويحدث بغير أسانيد، وأوثق رواياته مـا رواهـا عنـه     ، وهو ثقة ال   ٥٨: حديث رقم : انظر) ٣(

متابعتهـا، أمـا رواياتـه عـن        : شعبة، وابن مهدي، والقطان، وكذلك عبد الحميد بن بهرام، واألحوط         : المتقنين، أمثال 
 .المجاهيل، والضعفاء، فتُطرح



 ٣٨٣

  :التخريج
 ،)٣(ونعيم بن حمـاد المـروزي      ،)٢(ومن طريقه أخرجه أحمد   ،  عن قتادة به مثله    ،)١(أخرجه معمر 

عن قتادة بـه    ،  من طريقه ) ٥(وإسحاق بن راهويه  ،  عن هشام الدستوائي   ،)٤(وأخرجه أبو داود الطيالسي   
 ثقة أمير المؤمنين لدستوائى وهشام ا:قلت .)٦(والطبراني من طرٍق عن شهر بن حوشب به نحوه، نحوه

  .في الحديث
  .وقد وثق، وفيه ضعف،  وفيه شهر بن حوشب:)٧(قال الهيثمي

رجاله بـين   : وقال محقق مسند إسحاق بن راهويه عبد الغفور البلوشي         ،)٨(ضعيف: وقال األلباني 
  .ثقة وصدوق
وهو حديث طويـل جـداً      ،  من حديث النواس بن سمعان     ،)٩( ما رواه مسلم   لبعض فقراته ويشهد  

 رحنا فلما،  النخل طائفة في ظنناه حتى ورفع فيه فخفض،  غداة ذات الدجال � اهللا رسول ذكر: "وفيه
 حتـى  ورفعت فيه فخفضت غداة الدجال ذكرت،  اهللا رسول يا قلنا؟  شأنكم ما: فقال فينا ذلك عرف إليه
، دونكـم  حجيجه فأنا فيكم وأنا يخرج إن،  عليكم أخوفني الدجال غير: � فقال،  النخل طائفة في اهظنن
 طافئـة  عينـه ،  قطط شاب إنه،  مسلم كل على خليفتي واهللا نفسه حجيج فامرؤ فيكم ولست يخرج وإن

 بـين  لةخ خارج إنه الكهف سورة فواتح عليه فليقرأ منكم أدركه فمن قطن بن العزى بعبد أشبهه كأني
، ؟  األرض في لبثه وما اهللا رسول يا: قلنا،  فاثبتوا،  اهللا عباد يا شماال وعاث يمينا فعاث والعراق الشام

 فـذلك  اهللا رسول يا: قلنا،  كأيامكم أيامه وسائر،  كجمعة ويوم كشهر ويوم كسنة يوم يوما أربعون: قال
 فـي  إسراعه وما اهللا رسول يا: قلنا،  قدره له اقدروا،  ال: قال؟  يوم صالة فيه أتكفينا كسنة الذي اليوم

 فيأمر،  له ويستجيبون،  به فيؤمنون فيدعوهم القوم على فيأتي،  الريح استدبرته كالغيث: قال،  ؟  األرض
 وأمـده ،  ضروعا وأسبغه ذراً كانت ما أطول سارحتهم عليهم فتروح،  فتنبت واألرض،  فتمطر السماء

 بأيديهم ليس ممحلين فيصبحون،  عنهم فينصرف،  قوله ليهع فيردون،  فيدعوهم القوم يأتي ثم،  خواصر
 يدعو ثم،  النحل كيعاسيب كنوزها فتتبعه كنوزك أخرجي: لها فيقول،  بالخربة ويمر،  أموالهم من شيء

                                                 

 .ر، كتاب الجامع لمعم٢٠٨٢١: ، برقم١١/٣٩١مصنف عبد الرزاق ) ١(
 .٢٧٦٢٠: ، برقم٦/٤٥٥المسند أحمد ) ٢(
 .١٤٨٨: ، برقم٢/٥٢٦الفتن للمروزي ) ٣(
 .١٦٣٣: ، برقم٢٧٧مسند الطيالسي، صفحة ) ٤(
 .٢٢٨٩: ، برقم٥/١٦٦مسند إسحاق بن راهويه ) ٥(
 .، وما بعدها٢٤/١٥٨المعجم الكبير ) ٦(
 .١٢٥٢٧: ، تحت حديث رقم٧/١٦١مجمع الزوائد ) ٧(
 .٥٤٩١: ، برقم٣/١٩٢صابيح مشكاة الم) ٨(
 .ذكر الدجال وصفته وما معه: الفتن، باب:  كتاب٢٩٣٧ برقم ١٥٢١صحيح مسلم، صفحة ) ٩(



 ٣٨٤

 وجهـه  ويتهلـل  فيقبـل  يدعوه ثم،  الغرض رمية جزلتين فيقطعه بالسيف فيضربه شبابا ممتلئا رجالً
   "....يضحك

  :الحكم
ومدار ،  ومحمد بن زكريا العذَاِفري لم أقف على ترجمة لهما        ،   عبد الرحمن البزاز   عبد الصمد بن  

وقتادة بـن   ،  وكما أسلفنا في ترجمته أن رواية المتقنين عنه ال بأس بها          ،  الحديث على شهر بن حوشب    
  .فيكون هذا السند ال بأس به وكذلك تتقوى بعض فقراته أكثر بشاهد مسلم، دعامة السدوسي ثقة ثبت

وإسـحاق بـن   ، وعند أبي داود، شاذة لم يتابعه عليها أحد" إن بين يديه ثالث سنين " ال أن جملة    إ
 تمـسك  الثـاني  والعام نباتها ثلث واألرض قطرها ثلث السماء تمسك عاماً خروجه قبل نإ "راهويه  

  ..."الثالث والعام نباتها ثلثي واألرض قطرها ثلثى السماء
  :الغريب

  .)١(للبِعير والخُفِّ والبغْل للفَرس كالحاِفر الغَنَمو للبقَر :لظِّلْفا

  .)٢(غمه وأهمه أذابه همه يقول من ومنهم، له اهتم أي، وأهمه الشيء همه: اهتمام
  .)٣(الكالم من هذا ونحو، بك أرى الذي هذا ما أو، أمرك ما :معناها يمانية ةمكل كأنها مهيم

  .)٤( الشديد الجعودة:القطط
  .)٥(سةمطمو أي: طافئة

  :خواصر مدهأو ضروعاً وأسبغه ذرا كانت ما طولأ سارحتهم عليهم فتروح
 المرعى إلى النهار أول تذهب أى،  تسرح التى الماشية هي والسارحة،  النهار آخر ترجع :تروح

 امتالئهـا  لكثرة خواصر أمده وكذا،  اللبن لكثرة أطوله: هسبغأو،  روةذُِ جمع،  واألسنمة األعالى :ىرالذُ
  .)٦(بعشِّال من

ـ الم أصـابهم   أي :وممحلين ،)٧(الكإل من األرض ويبس المطر انقطاع وهو،   الجدب :لمحُلا لح ،
  .)٨(القحط وهو

                                                 

 .٣/٣٥٥النهاية في غريب الحديث واألثر ) ١(
 .٦/١٩٥شرح النووي على مسلم ) ٢(
 .٢/١٩١غريب الحديث ألبي عبيد ) ٣(
 .٣/٢٧غريب الحديث ألبي عبيد ) ٤(
 .١/١٥٠بشرح صحيح البخاري فتح الباري ) ٥(
 .١٨/٦٦شرح النووي على مسلم ) ٦(
 .٦٤٢مختار القاموس، صفحة ) ٧(
 .١/١٨٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ٨(



 ٣٨٥

ِ١(ذلك مقدار الجزلتين بين يجعل أي :الغرض رمية، قطعتين أي :زلتينج(.  

 وخَربـه  وَأخْربـه  بخَـرِ  فهو خَرباً بالكسر خَِرب َأخِْربةٌ والجمع،  العمراِن ِضد الخَراب :خرب
  .)٢(الخَراِب موضع :الخَِربةُ

  :ويستفاد
  .وشدتها على الناس، عظم فتنة الدجال •
  .قدرة الدجال الخارقة وذلك بأمر اهللا عز وجل •
  .اإلحياء من الدجال يكون بتمثل الشياطين بأشكال األموات ال بإحيائهم على الحقيقة •
  .ديسوالتق، يجزئ المؤمنين عن الطعام التسبيح •
  .أهل السماء وهم المالئكة ال يأكلون •

                                                 

 .٦/٢٥٥شرح السيوطي على مسلم) ١(
 .١/٣٤٧لسان العرب ) ٢(



 ٣٨٦

، يِزيـد  ِبنِْت َأسماء عن،  حوشٍَب بِن شَهِر عن،  خَيثٍَم ابِن عِن،  معمر َأخْبرنَا اِإلسنَاِد وِبهذَا )١١٩
، كَالْجمعِة والشَّهر،  كَالشَّهِر السنَةُ،  سنَةً َأربِعين اَألرِض ِفي الدجاُل يمكُثُ: " � اللَِّه رسوُل قَاَل: قَالَتْ

  .)١("النَّار ِفي السعفَِة كَاضِطراِم والْيوم، كَالْيوِم والْجمعةُ
  :السندرجال 

  .انظر إسناد الحديث السابق
  ).١٣٢ (أبو عثمان، عبد اهللا بن عثمان بن خُثَيم القَاِري المكي: هو، ابن خثيم

حجة من رواية أحمد بن سعد بـن        : وزاد،  وابن معين  ،)٢(له أحاديث حسنه  : وقال،  وثقه ابن سعد  
وال يحـدث   ،  جل بالحديث والشيء  وكان يحدثنا عن الر   ،  أحاديثه ليست بالقوية  : ومرة قال  ،)٣(أبي مريم 

لـين  : وفـي موضـع    ،)٦(ليس بـالقوي  : وقال في موضع آخر   ،  والنسائي ،)٥(والعجلي ،)٤(بحديثه كله 
وقـال أبـو     ،)٩(وابن خثيم يحتمل  : وقال أحمد  ،)٨(يخطئ: وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٧(الحديث

، وهو عزيز ،  والبن خثيم أحاديث  :  ابن عدي  وقال ،)١١(ال يحتج به   ،)١٠(ما به بأس صالح الحديث    : حاتم
منكـر  : وقال علي بن المديني    ،)١٣(وضعفه الدارقطني  ،)١٢(مما يحب أن يكتب   ،  وأحاديثه أحاديث حسان  

، الحديث في بالقوي ليس خثيم بنا: وقال،  والنسائي ،)١٥(وعن محمد بن إبراهيم أبي حفص      ،)١٤(الحديث
 ويحيى،  إبراهيم بن إسحاق عن إال كتبناه وما،  الزبير أبي عن جريج بنا يجعل لئال هذا أخرجت وإنما

 خثـيم  بـن : قال المديني بن علي أن إال،  الرحمن عبد وال،  خثيم بن حديث يترك لم القطان سعيد بنا

                                                 

)٧/١٥٤) ١. 
 .٥/٤٨٧الطبقات الكبرى ) ٢(
 .٤/١٦١الكامل في الضعفاء ) ٣(
 .٤/١٦١فسه المصدر ن) ٤(
 .٢/٤٦ معرفة الثقات) ٥(
 .١٥/٢٨١تهذيب الكمال ) ٦(
 .٧٧٤: سنن النسائي تحت حديث رقم) ٧(
)٥/٣٤) ٨. 
 .٢/٤٨العلل ومعرفة الرجال ) ٩(
 .٥/١١١الجرح والتعديل ) ١٠(
 .١/٣٤٧المغني في الضعفاء ) ١١(
 .٤/١٦١  الضعفاءالكامل في) ١٢(
 .٣٥٢ ، صفحةاإللزامات والتتبع) ١٣(
 .٢٩٩٣: تحت حديث رقم، ٤٦٣، صفحة نن النسائيس) ١٤(
 .٥/١١١الجرح والتعديل ) ١٥(



 ٣٨٧

وعبد الرحمن  ،  وكان يحيى : في حين قال العقيلي    ،)١(للحديث خلق المديني بن علي وكأن،  الحديث منكر
  .)٣(صدوق: وقال ابن حجر ،)٢(ال يحدثان عن ابن خثيم

  .فيتابع عليها، وغير ذلك،  له أحاديث حسان:قلت
  :التخريج

 ،)٦(وإسحاق بن راهويـه    ،)٥(ومن طريقه أخرجه أحمد   ،  عن معمر به مثله   ) ٤(أخرجه عبد الرزاق  

  .)٧(وعبد بن حميد في مسنده
  :الحكم

 ...يـوم كـشهر   ،  ومـاً يمكث الـدجال أربعـون ي     : والمحفوظ،  ضعيف لمخالفته أحاديث الثقات   
  .وابن خثيم ليس من الرواة الثقاة الذين يعتد برواياتهم عن شهر ،)٨(الحديث

                                                 

 .٤٦٣ ، صفحةسنن النسائي) ١(
 .٢/٢٨١ضعفاء العقيلي ) ٢(
 .١/٣٠١تقريب التهذيب ) ٣(
 .٢٠٨٢٢: برقم، ١١/٣٩٢ عبد الرزاقالمصنف ل) ٤(
 .٢٧٦١٢: برقم، ٦/٤٥٤مسند أحمد ) ٥(
 .٢٢٩١: رقمب، ٥/١٦٩مسند إسحاق بن راهويه ) ٦(
 .١٥٨٢: برقم، ٤٥٧صفحة ) ٧(
 .ذكر الدجال وصفته وما معه: الفتن، باب: كتاب، ٢٩٣٧: برقم، ١٥٢١صحيح مسلم ) ٨(



 ٣٨٨

، اِفِريالْعـذَ  زكَِريا بن محمد َأنَا،  الْبزار الصمِد عبد جدي َأنَا،  الطَّاِهِري سِعيٍد َأبو َأخْبرنَاو )١٢٠
: قَـالَ ،  الْخُدِري سِعيٍد َأِبي عن،  الْعبِدي هارونأبي   عن،  معمر َأنَا،  الرزاِق عبد ثَنَا،  الدبِري ِإسحاقُ َأنَا

  .)١("التِّيجان علَيِهم َألْفًا سبعون ُأمِتي ِمن الدجاَل يتْبع" : � اللَِّه رسوُل قَاَل
  :رجال السند
  .)٣( ضعيف:وأبوهارون العبدي ،)٢(حتى معمر:  سبقواجميعهم
  :التخريج

  .عن معمر به مثله) ٤(أخرجه الصنعاني
  :الحكم

  .لضعف أبي هارون العبدي عمارة بن جوين؛ هذا إسناد ضعيف
 ألفا سبعون أصبهان يهود من الدجال يتبع"وذلك من حديث أنس ابن مالك       ،  "من اليهود "والمحفوظ  

  .إذاً هي زيادة منكرة. ال من أمة اإلسالم) ٥("ةالطيالس عليهم

                                                 

)٧/١٥٥) ١. 
، عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، ومحمد بن زكريا العذَاِفري لم أقف على ترجمة لهمـا،       ٤٦حديث رقم   : انظر) ٢(

الطاهري كان شيخاً، صالحاً، سديداً، وأبو إسحاق الدبري أحاديثه عن عبد الـرزاق فيهـا               وأبو سعيد عبد اهللا بن أحمد       
نظر، كونه أخذها عنه بعدما عمي، وتلقن، واختلط، وعبد الرزاق الصنعاني ثقة، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه، وما                   

ر، وكان تحديثه له قديم في اليمن، وهو        حدث به بعد المائتين، أما تشيعه يسير ال يضر، وفي سندنا هذا يحدث عن معم              
أثبت الناس في معمر، ومعمر بن راشد ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت، واألعمش، وهشام بن عروة شـيئاً،    

 .وكذا فيما حدث بالبصرة
 .١٨: برقمحديث : انظر) ٣(
 .٢٠٨٢٥ برقم ١١/٣٩٣مصنف عبد الرزاق ) ٤(
 .في بقية من حديث الدجال: الفتن، باب: ، كتاب٢٩٤٤م ، برق١٥٣٠صحيح مسلم، صفحة ) ٥(



 ٣٨٩
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 محمـدٍ  بـن  ِإسماِعيُل َأنَا،  ِبشْران بن الْحسيِن َأبو َأنَا،  الصاِلِحي اللَِّه عبِد بن أحمد َأخْبرنَا )١٢١

فَّارحمدأ ثَنَا،  الص نوٍر بنْصم اِديمثَنَا،  الر دباِق عزَأنَا،  الر رمعم  ،ناِصِم عِن عـودِ  َأِبي بالنَّج  ، ـنع 
 طَِريقٍَة علَى كَان ِإذَا الْعبد ِإن" : � اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل،  عمر بِن اللَِّه عبِد عن،  ِنالرحم عبِد بِن خَيثَمةَ
 َأو قَـه طِْلُأ حتَّى طَِليقًا كَان ِإذَا عمِلِه ِمثَْل لَه ُأكْتُب: ِبِه الْموكَِّل ِللْملَِك: ِقيَل مِرض ثُم،  الِْعبادِة ِمن حسنٍَة
  .)١("تَهَأكِْف

  :رجال السند
  .)٤( ثقة يرسل:وخيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة ،)٣(وعاصم ،)٢( سبقواجميعهم
  :التخريج

وأبو بكر عبد اهللا بن محمد  ،)٦(ومن طريقه أخرجه أحمد، عن معمر به مثله ) ٥(أخرجه عبد الرزاق  
  .)١٠(واأللباني ،)٩(وحسن إسناده الهيثمي ،)٨(والبيهقي ،)٧(القرشي

  :ويشهد له
 يعمـل  كـان  ما مثل له كتب سافر أو العبد مرض إذا"بلفظ   ،)١١(حهما أخرجه البخاري في صحي    

  ".اًصحيح اًممقي
                                                 

)٧/١٦٤) ١. 
، أحمد الصالحي لم أقف على ترجمة له، وأبو الحسن بن بشران، وإسـماعيل الـصفار، وأحمـد                  ٥حديث  : انظر) ٢(

ا تـشيعه   ثقة، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه، وما حدث به بعد المائتين، أم            : الرمادي ثقات، وعبد الرزاق الصنعاني    
يسير ال يضر، وفي سندنا هذا يحدث عن معمر، وكان تحديثه له قديم في اليمن، وهو أثبت الناس في معمر، ومعمر بن                    

 .راشد ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت، واألعمش، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث بالبصرة
طئ، ويضطرب السيما بأخرة، وربما ذلك النشغاله بالقراءة        ، وهو صدوق، ال بأس به، يخ      ٤١: برقمحديث  : انظر) ٣(

 .واإلقراء
 حاتم أبو قال وكذلك،  اهللا عبد عن األسود عن روى إنما،  شيئاً مسعود بن اهللا عبد من يسمع لم: حنبل بن أحمد قال) ٤(

 ).١٧٣جامع التحصيل، صفحة . (مرسل � عمر عن خيثمة: زرعة أبو وقال، أيضاً

 .٢٠٣٠٨، برقم ١١/١٩٦ الرزاق المصنف لعبد) ٥(
 .٦٨٩٥، برقم ٢/٢٠٣مسند أحمد ) ٦(
عبـد الوكيـل    : تحقيـق ،  )٢٨١( بكر القرشي    يعبد اهللا بن محمد أب    ، ل ٢٦، برقم   ٣٨المرض والكفارات، صفحة    ) ٧(

 . بومباي-الدار السلفية ، )١٤١١(الطبعة األولى ، الندوي
 .٦٣٣٨: برقم، ٣/٣٧٤سنن البيهقي الكبرى ) ٨(
 .٣٨١٠: برقم، ٣/٣٢مجمع الزوائد  )٩(
 .٣٤٢١: برقم، ٣/١٨٥صحيح الترغيب والترهيب ) ١٠(
 .يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في اإلقامة: الجهاد والسير، باب: ، كتاب٢٩٩٦: ، رقم٦٣١صفحة ) ١١(



 ٣٩٠

  :الحكم
  .والحديث حسن بشاهده، في هذا اإلسناد أحمد الصالحي لم أقف على ترجمة له

  :الغريب
  :أكفته

قَـع  و :يقالو،  انْضم :أي .فانْكفت اليك ضممته ذاإ الشيء كفَتَّ :ويقال .االنْضمام :االنكفات صلأ
أضمه إلي بقـبض    : والمعنى. القُبور في يضمون :أي .يكْفَتون نهمأ :يريد .موت :أي كفْت الناس في

  .)١(روحه
  :ويستفاد منه

  .كتب له مثل ما كان يعمل صحيحاً، وكان على طريقة حسنة، إذا مرض العبد

                                                 

 .٢/٣٨٣غريب الحديث البن قتيبة) ١(



 ٣٩١

�~D5�$ ~�; ��;�^ �&( ��;�^ �V�4@=> ��N �Dº�;> #aN� � � � � �, � � �� � � - � ,w � � � �� �, �, � � �� �, � � �{<:LN6 :�M{ 
 ثَنَـا ،  اَألصفَهاِني ٍدحاِم بن اللَِّه عبد ثَنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٢٢

 عـنِ ،  فُـضيلٍ  ابن ثَنَا،  الِْحماِني ثَنَا،  الْعرياِن بِن) ١(ةَدجنَ بن أحمد َأنَا،  الْعبيِدي يحيى بِن محمِد بن أحمد
 الْتَبس قَِد: جهٍل وَأبو،  قُريٍش ِمن الْمُأل قَاَل: قَاَل،  اللَِّه عبِد بِن جاِبِر عن،  حرملَةَ بِن الذَّياِل عِن،  اَألجلَِح

 ِمـن  ِببياٍن َأتَانَا ثُم،  فَكَلَّمه،  فََأتَاه،  والسحِر،  هانَِةوالِْك،  ِبالشِّعِر عاِلما رجال الْتَمستُم فَلَِو،  محمٍد َأمر علَينَا
 يخْفَى وما ِعلْما ذَِلك ِمن وعِلمتُ،  والسحِر هانَةَوالِْك الشِّعر سِمعتُ لَقَد واللَِّه: رِبيعةَ بن عتْبةُ فَقَاَل،  َأمِرِه
لَيع َأن كَان كَذَِلك ال َأو  ،ا فََأتَاهفَلَم خَرِه جا: قَاَل،  ِإلَيي دمحَأنْتَ،  م رخَي َأم اِشمَأنْتَ؟  ه  ـرخَي َأم  ـدبع 

؟ َألِْويتَنَا لَك عقَدنَا الرياسةَ تُِريد كُنْتَ فَِإن؟ آباءنَا وتُضلُِّل، آِلهتَنَا تَشِْتم ِفيم؟ اللَِّه عبد َأم خَير َأنْتَ؟ الْمطَِّلِب
 ِبك كَان وِإن؟  قُريٍش بنَاِت َأي ِمن تَخْتَار ِنسوٍة عشْر زوجنَاك الْباءةُ ِبك كَان وِإن،  بِقيتَ ما رْأسا كُنْتَفَ

 قَـرأَ  فَـرغَ  فَلَمـا ،  ميتَكَلَّ ال ساِكتٌ � اللَِّه ورسوُل؟  بعِدك ِمن وعِقبك َأنْتَ تَستَغِْني ما لَك جمعنَا الْماُل

	 ������" � اللَِّه رسوُل��� ���� ��� �� � � �� � � � �f ��?� <:LN 3�iZ ������ 	
��� 	( �?t�� ��, 6 S � �, � � � �� � �� S, � � �� � � �a N# �: قَوِلِه ِإلَى �� � �

~D 5�$ ~� ; ��;�^ �&( ��;�^ �V�4@=> ��N �Dº�;>� � � � � �, � � �� � � - � ,w � � � �� �, �, � � �� ، ِبـالرِحمِ  ونَاشَـده ، ِفيِه علَى عتْبةُ فََأمسك، آليةَا �,
عجرِلِه ِإلَى وَأه  ،لَمو جخْرٍش ِإلَى ييقُر  ،ستَبفَاح منْهو فَقَاَل،  عٍل َأبهج :اي شَرعٍش مياللَّـهِ ،  قُرـا  وم 
 ِبنَا فَانْطَِلقُوا،  َأصابتْه حاجٍة ِمن ِإال ذَاك وما طَعامه َأعجبه وقَد،  محمٍد ِديِن ِإلَى صبَأ قَد ِإال عتْبةَ نَرى
، محمـدٍ  ِديـنِ  ِإلَـى  صبوتَ َأنَّك ِإال عنَّا حبسك ما بةُعتْ يا واللَِّه: جهٍل َأبو فَقَاَل،  ِإلَيِه فَانْطَلَقُوا،  ِإلَيِه

كبجَأعو هامطَع  ،كَانَتْ فَِإن ةٌ ِبكاجنَا حعمج لَك اِلنَا ِمنوا َأمم غِْنيكي ناِم عٍد طَعمحم  ، ـةُ  فَغَـِضبتْبع 
مَأقْسو ال َأن كَلِّما يدمحم دقَاَل،  اَأباللَِّه: وو لَقَد تُمِلمَأنِّي ع ٍش َأكْثَِر ِمنياال قُرلَِكنِّي،  مو تُهتُ َأتَيصقَصو 
�aN# �: قَوِلِه ِإلَى السورةَ وقَرَأ،  ِسحٍر وال،  هانٍَةِك وال،  ِبِشعٍر هو ما واللَِّه،  ِبشَيٍء فََأجابِني الِْقصةَ علَيِه � �

~D5�$ ~�; ��;�^ �&( ��;�^ �V�4@=> ��N �Dº�;>� � � � � �, � � �� � � - � ,w � � � �� �, �, � � ��  وقَد،  يكُفَّ َأن ِبالرِحِم ونَاشَدتُه ِبِفيِه فََأمسكْتُ،  اآليةَ �,
تُمِلمع ا َأندمحًئا قَاَل ِإذَا مشَي لَم كِْذبفَِخفْتُ، ي نِْزَل َأني ِبكُم ذَاب٢("الْع(.  

  :رجال السند
 ثقـة عيـب عليـه روايتـه         :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :أبو سعيد الشريحي  

 :ويحيـى الِحمـاني    ،)٤( وكان فقيهـاً واعظـاً     عبد اهللا بن حامد   وكذا   ،)٣(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة 

                                                 

، ٨٤٨٠: ، حـديث رقـم    ٤/٣٤٠سنن البيهقي الكبـرى     : ظر، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، ان      مِجدةَ: في األصل ) ١(
 .ومصادر الترجمة

)٧/١٦٧) ٢. 
 .١٤: برقمحديث : انظر) ٣(
 .١٨: برقمحديث : انظر) ٤(



 ٣٩٢

  .)١(ضعيف
أبو ،  ى بن عبيداهللا بن أبي عيسى     أحمد بن محمد بن يحي    : لعله،  أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي     

  .القاسم
  .)٢(٣٣٨، ٣٤٥، ٣٥٧سنة : له سماعات

 أبـو الفـضل الهـروي    ،)٣(أحمد بن نجدة بن العريان القرشـي    : هو،  أحمد بن نجدة بن العريان    
)٤()٢٩٦(.  

  .)٥(محدث هراة، المحدث القدوة: وقال: وثقه الذهبي
 أبو عبد الرحمن الكـوفي    ،  رير الضبّي موالهم  محمد بن فُضيل بن غَزوان بن ج      : هو،  ابن فضيل 

)٢٩٥.(  
وابـن  ،  مـرة ) ٧(وابن معين  ،)٦(وبعضهم ال يحتج به   ،  كثير الحديث متشيعاً  : وقال،  وثقه ابن سعد  

، والفـسوي  ،)٩(كان يتشيع : وقال،  والعجلي ،)٨(وما أقل ما سقط حديثه    ،  ثبتاً في الحديث  : وقال،  المديني
 ،)١٣(صـدوق  ،)١٢(إال أنه من علماء الحـديث      ،)١١(على تشيع كان فيه   : وقال،  والذهبي ،)١٠(شيعي: وقال

 ،)١٥(كان حسن الحديث يتشيع   : وقال أحمد  ،)١٤(كان يغلو في التشيع   : وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات    

: وقـال أبـو حـاتم      ،)١٧(صدوق من أهل العلم   : وقال أبو زرعة   ،)١٦(ال أرى أصحابنا يرضونه   : وقال
                                                 

 .١٠٣: برقمحديث : انظر) ١(
لهـراس،  عبدالسالم ا: ، التكملة لكتاب الصلة، ألبي عبداهللا محمد بن عبداهللا القضاعي، تحقيق        ١/١٧التكملة لكتاب الصلة    ) ٢(

 . لبنان-، دار الفكر للطباعة )١٤١٥(طبعة 
 .٣٩/٧٤تاريخ دمشق ) ٣(
 .١٣/٥٧١سير أعالم النبالء ) ٤(
 .١٠/٥٨٩المصدر نفسه ) ٥(
 .٦/٣٨٩الطبقات الكبرى ) ٦(
 .١٥٦تاريخ ابن معين رواية الدارمي، صفحة ) ٧(
 .٢٠٨تاريخ أسماء الثقات، صفحة ) ٨(
 .٢/٢٥٠ معرفة الثقات) ٩(
 .٣/١١٢لمعرفة والتاريخ ا) ١٠(
 .٢/٢١١الكاشف ) ١١(
 .٩/١٧٤سير أعالم النبالء ) ١٢(
 .١٦٧ذكر من تكلم فيه وهو موثوق، صفحة ) ١٣(
 .٧/٣٨١ تهذيب التهذيب) ١٤(
 .٨/٧٥ الجرح والتعديل) ١٥(
 .٣/٤٨٥العلل ومعرفة الرجال ) ١٦(
 .٨/٥٧ الجرح والتعديل) ١٧(



 ٣٩٣

إال أنـه   ،  كان ثبتاً في الحديث   : وقال الدارقطني  ،)٣(ليس به بأس  : وقال النسائي  ،)٢(أكثير الخط  ،)١(شيخ
  .)٤(كان منحرفاً عن عثمان

كان شـيعياً   : وقال أبو داود   ،)٥(عن أبي هريرة  ،  عن أبي صالح  ،  وضعفه ابن معين عن األعمش    
وعن تـشيعه قـال      ،)٧(لشيخينوهو معظِّم ل  ،  تحرقه على من حارب األمر علياً     : قال الذهبي  ،)٦(محترقاً

ضربت ابني البارحة حتى الـصباح      : قال،  سمعت فضيل أو حدثت عنه    : يحيى بن عبد الحميد الحماني    
  .)٨(أن يترحم على عثمان فأبى علي

سمعت ابن فضيل يقول رحم اهللا عثمان بـن         : في حين ذكر الباجي عن أبي هاشم الرفاعي قوله        
: قال أبو هاشم، وسمعته يحلف باهللا إنه لصاحب سنة وجماعة  : الق،  وال رحم من ال يترحم عليه     ،  عفان

وخلص ابن حجر    ،)٩(فلم أره يجهر بالبسملة   ،  وصليت خلفه ما ال أحصي    ،  ورأيت على خفه أثر المسح    
  .)١٠(عارف رمي بالتشيع، صدوق: إلى أنه
ـ    ،  عن أبي صالح  ،  إال أن روايته عن األعمش    ،   هو ثبت في الحديث    :قلت عفها عن أبي هريرة ض
  .وكأن الذهبي يبرؤه كما مر في السير، وينظر في نسبة التشيع إليه، ابن معين

  ).١٤٥ (أبو حجية، أجلح بن عبد اهللا بن حجية: هو، األجلح
وفـي  ،  والعجلي ،)١٣(صالح الحديث : ومرة ،)١٢(ليس به بأس  : ومرة ،)١١(وثقه ابن معين من طرق    

: قال؟  أتحدث عن األجلح  : وقيل ألحمد  ،)١٤(داد الشيوخ وليس بالقوي في ع   ،  جائز الحديث : موضع آخر 

                                                 

 .٨/٥٧المصدر نفسه ) ١(
 .١٦٧يه وهو موثوق، صفحة ذكر من تكلم ف) ٢(
 .٢٦/٢٩٧تهذيب الكمال ) ٣(
 .٢٥سؤاالت السلمي، صفحة ) ٤(
 .٣/٣٩٣تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ٥(
، وفـي المطبـوع مـن    ٩/١٧٤، وسير أعالم النبالء  ٢٦/٢٩٧، وكذا في تهذيب الكمال      ١/١٧٤سؤاالت اآلجري   ) ٦(

 .، محترفاً، ولعله تصحيف٧/٣٨١ تهذيب التهذيب
 .٩/١٧٤سير أعالم النبالء ) ٧(
 .٤/١١٩ضعفاء العقيلي ) ٨(
 .٢/٦٧٤التعديل والتجريح ) ٩(
 .٢/٥٤٧تقريب التهذيب ) ١٠(
 .٢/٣٨٢) هلل: تحقيق(، تاريخ ابن أبي خيثمة ٣/٢٦٩، والدوري ٢٨تاريخ ابن معين رواية الدارمي، صفحة ) ١١(
 .٣/٤٥٤تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ١٢(
 .٤٢ي زكريا في الرجال، صفحة من كالم أب) ١٣(
 .١/٢١٢ معرفة الثقات) ١٤(



 ٣٩٤

 ولم أجد   ...وألجلح بن عبد اهللا أحاديث صالحة     : وقال ابن عدي   ،)٢(وقد روى غير حديث منكر     ،)١(نعم
، إال أنه يعد في شيعة الكوفة     ،  وهو أرجو أنه ال بأس به     ،  له شيئاً منكراً مجاوزاً الحد ال إسناداً وال متناً        

  .)٤(مستقيم الحديث صدوق: وقال عمرو بن علي ،)٣(يم الحديث صدوقوهو عندي مستق
األجلح : وقال أبو حاتم   ،)٦(في نفسي منه  : وقال يحيى بن سعيد القطان     ،)٥(مفتر: وقال الجوزجاني 

وكان لـه   ،  ليس بذاك : وقال،  والنسائي ،)٨(وضعفه أبو داود   ،)٧(وال يحتج به  ،  يكتب حديثه ،  ليس بالقوي 
، يجعل أبا سفيان أبا الزبيـر ويقلـب األسـامي         ،  كان ال يدرك ما يقول    : ال ابن حبان  وق ،)٩(رأي سوء 

 ،)١٢(وقال ابن سعد كان ضعيفا جداً      ،)١١( وضعه أجلح  �وذكر ابن الجوزي في فضل علي        ،)١٠(وهكذا

وخلـص  ،  مع اضطرابه فيه إال من هو دونه - سند حديث    -وال يتابع األجلح على هذا      : وقال الشعبي 
  .)١٣(لى أنه صدوق شيعيابن حجر إ
  .وعنده مناكير،  حديثه مستقيم:قلت

  .في الذيال" ال"وبغير ، حرملة األسدي بن الذيال: هو، الذيال بن حرملة
  .)١٥(كوفي معروف: وقال أبو داود ،)١٤(ذكره ابن حبان في الثقات

  :التخريج
ريق محمـد بـن     من ط ) ١٧(ويحيى بن معين  ،  عن علي بن مسهر   ) ١٦(أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة     
                                                 

  .٣١٧سؤاالت أبي داود، صفحة ) ١(
 .٢/٣٤٦ الجرح والتعديل) ٢(
 .١/٤٢٨الكامل في الضعفاء ) ٣(
 .٢/٢٧٩تهذيب الكمال ) ٤(
 .٥٢أحوال الرجال، صفحة ) ٥(
 .٢/٣٤٦ الجرح والتعديل) ٦(
 .٢/٣٦٤المصدر نفسه ) ٧(
 .١٧٨، صفحة )البستوي: ت(د اآلجري سؤاالت أبي عبي) ٨(
 .٢/٢٧٨تهذيب الكمال ) ٩(
 .١/١٧٥المجروحين ) ١٠(
 .٤١الكشف الحثيث، صفحة ) ١١(
 .٦/٣٥٠الطبقات الكبرى ) ١٢(
 .١/٣٧تقريب التهذيب ) ١٣(
)٤/٢٢٢) ١٤. 
 .١٣١، صفحة )البستوي: تحقيق(سؤاالت أبي عبيد اآلجري ) ١٥(
 .٣٦٥٦٠: ، برقم٧/٢٣٠مصنف ابن أبي شيبة ) ١٦(
 .٣/٥٤تاريخ بن معين رواية الدوري ) ١٧(



 ٣٩٥

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخرجه عبـد بـن        ،  عن الذيال به نحوه   ،  كالهما عن األجلح  ،  فضيل
  .نحوه) ٢(وأبي يعلى ،)١(حميد

  :الحكم
وكذا أحمد بـن محمـد بـن يحيـى          ،  في هذا اإلسناد أبو سعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له          

  .ألجل األجلح؛ ال بأس بهوالحديث مداره على طريق محمد بن فضيل ، العبيدي
  :ويستفاد

  .أن أهل الباطل يعلمون الحق ولكنهم يعاندون

                                                 

 .١١٢٣: ، برقم٣٣٧المسند لعبد بن حميد ) ١(
 .١٨١٨: ، برقم٣/٣٤٩المسند ألبي يعلى ) ٢(



 ٣٩٦
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 بـن  أحمد حاِمٍد َأبو َأنَا،  الزياِدي طَاِهٍر َأبو َأنَا،  الْقَاِضي محمٍد بن الْحسين عِلي َأبو اِإلمام َأخْبرنَا )١٢٣
 عِن،  سفْيان ثَنَا،  الِْفرياِبي،  يوسفَ بن محمد ثَنَا،  الْبغْداِدي مِنيٍع بن مدأح اَألزهِر َأبو ثَنَا،  ِبالٍل بن يحيى بِن محمِد

، عـةِ والرفْ،  ِبالـسنَا  اُألمـةُ  هِذِه بشِّرتْ": � اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل،  كَعٍب بِن ُأبي عن  الْعاِلية ُأبيعن  ،  الْمِغيرِة
  .)١("نَِصيب اآلِخرِة ِفي لَه يكُن لَم ِللدنْيا اآلِخرِة عمَل ِمنْهم عِمَل فَمن، اَألرِض ِفي والتَّمِكيِن، والنُّصرِة

  :رجال السند
 وهو ثقـة مـع       سبق وأبو األزهر  ،)٢(وكان عصره تأريخاً به   ،   سبق وهو فقيه خراسان    أبو علي القاضي  

ومحمد ابن يوسـف    ) ٥( وقد سبق  والمغيرة بن مقسم الضبي    ،)٤( وهو ثقة  سفيان الثوري وكذا   ،)٣( لقن مراعاة ما 
  . ثقتان:وأبو العالية الرياحي رفَيع بن مهران، الفريابي أبو عبداهللا

 - ٣٢٧ (محمد بن محِمش بن علي بـن داود الزيـادي الـشافعي النيـسابوري          : هو،  أبو طاهر الزيادي  
٦()٤١٠(.  

وفقيههم ومفتيهم باالتفاق   ،  إمام أصحاب الحديث بخراسان    ،)٧(إمام أصحاب الحديث ومسندهم   : لذهبيقال ا 
  .)٨(بال مدافعة

) الخـشاب  (أحمد بن محمد بن يحيى بن بالل البـزاز        : هو،  أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بالل        
)٩()٣٣٠ - ٢٤٠(.  

وقـال   ،)١١(سمع منـه الكبـار    ،  مأمون مشهور ،   ثقة :وقال الخليلي  ،)١٠(كان من الثقات األثبات المكثرين    
  .)١٢(انتهى إليه علو اإلسناد، الشيخ الصدوق: الذهبي

                                                 

)٧/١٨٩) ١. 
 .٨: برقمحديث : انظر) ٢(
 .٢٥: برقمحديث : انظر) ٣(
 .٤٢: برقمحديث : انظر) ٤(
 وحكـاه ،  بالتـدليس  النـسائي  وصفه: ، قال ابن حجر   إبراهيم عن سيما وال سيدل كان أنه إال متقنثقة  ،  ٣٧انظر حديث رقم    ) ٥(

 أخبـرهم  وقـف  فإذا إبراهيم عن يرسل كان أنه العجلي حكاه ما أراد وكأنه،  يدلس ال كان :داود أبو وقال،  فضيل أبي عن العجلي
 .وجعله في المرتبة الثالثة: ، قلتسمعه ممن

  .١/٢٠٩الوافي بالوفيات ) ٦(
 .١٧/٢٧٧عالم النبالء سير أ) ٧(
 .١/٢٠٩، الوافي بالوفيات ١٨المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، صفحة ) ٨(
 .٢/٣٦٧األنساب للسمعاني ) ٩(
 .٢/٣٦٧المصدر نفسه ) ١٠(
 .٣/٨٩٣اإلرشاد ) ١١(
 .١٥/٢٤٨سير أعالم النبالء ) ١٢(



 ٣٩٧

  :التخريج
ومن طريقه أخرجه    -) ١(فمن طريق سفيان عن المغيرة بن مسلم السراج       : أخرجه أحمد من طرق   

كالهمـا عـن    ) وأبي سلمة ،  المغيرة بن مسلم السراج    (ومن طريق سفيان عن أبي سلمة     ،  -) ٢(الحاكم
ومن طريقه أخرجه    - أيضاً من طريق سفيان الثوري عن أيوب بن كيسان        ) ٣(وأخرجه،  الربيع بن أنس  

، الربيع بـن أنـس     (عن المغيرة بن مقسم الضبي ثالثتهم     ،  عن سفيان ) ٥(وأخرجه البيهقي ،  -) ٤(البيهقي
  .عن أبي العالية به مثله) المغيرة بن مقسم الضبي، أيوب بن كيسان

  .)٧(وصححه األلباني ،)٦(ورجال أحمد رجال الصحيح، رواه أحمد وابنه من طرٍق: الهيثميقال 
  :الحكم

  .والحديث صحيح بطرقه، هذا إسناده صالح
  :ويستفاد

  .المستقبل لهذه األمة •
  .من عمل عمل اآلخرة للدنيا لم يكن له في اآلخرة نصيب •

                                                 

 .٢١٢٦٠: ، برقم٥/١٣٤المسند ألحمد ) ١(
 .٧٨٦٢: ، برقم٤/٣٤٦المستدرك للحاكم ) ٢(
 .٢١٢٦٢: ، برقم٥/١٣٤المصدر نفسه ) ٣(
 .٦٨٣٥: ، برقم٥/٣٣٤شعب اإليمان ) ٤(
 .٦٨٣٣: ، برقم٥/٣٣٤شعب اإليمان ) ٥(
 .١٧٦٤٦: ، برقم١٠/٣٧٦مجمع الزوائد ) ٦(
 .٢٣: ، برقم١/٦صحيح الترغيب والترهيب ) ٧(



 ٣٩٨
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 بن محمد بكٍْر َأبو ثَنَا،  الْمزِني محمٍد بن بكْر رعم َأبو َأنَا،  الصاِلِحي اللَِّه عبِد بن أحمد َأخْبرنَا )١٢٤

 ثَنَا،  الدمشَِقي سِعيٍد بن عمر حفٍْص َأبو ثَنَا،  الْبجِلي الْفَضُل بن الْحسين ثَنَا،  حمزةَ بِن الْعباِس حِفيد اللَِّه عبِد
 عـز  اللَِّه عِن، ِجبِريَل عن، � النَِّبي عِن،  � ماِلٍك بِن َأنَِس عن ،)٢(اِنيتَّالْكَ ِهشَام ثَنَا ،)١(اللَِّه  عبدِ بن صدقَةُ
 كَمـا ،  َألوِلياِئي َألغْضب وِإنِّي،  ِبالْمحاربِة بارزِني فَقَد وِليا ِلي َأهان من: وجلَّ عز اللَّه يقُوُل: " قَاَل،  وجلَّ

بغْضثُ ياللَّي ِردا،  الْحمو بتَقَر ِدي ِإلَيبع ْؤِمناِء ِبِمثِْل الْما َأدتُ مضِه افْتَرلَيا،  عماُل وزِدي يبع  ـْؤِمنالْم 
بتَقَري اِفِل ِإلَيتَّى ِبالنَّوح هفَِإذَا،  ُأِحب تُهببكُنْتُ َأح ا لَهعمس  ،ِدي فَاِعلُهدِض ِفي تَرِح قَبوِدي ربْؤِمِن عالْم هكْري 
 فََأكِْفِه،  الِْعبادِة ِمن بالْبا يسَألُِني لَمن الْمْؤِمِنين ِعباِدي ِمن وِإن،  ِمنْه لَه بد وال،  مساءِتِه َأكْره وَأنَا،  الْموتَ
نْهع ال َأن خُلَهدي بجع هفِْسدفَي ذَِلك  ،ِإنو ِمن اِديِعب ْؤِمِنينالْم نال لَم ِلحصي انَهالِْغنَى ِإال ِإيم  ،لَوو تُهَأفْقَر 

هدَألفْس ذَِلك  ،ِإنو ِمن اِديِعب ْؤِمِنينالْم نال لَم ِلحصي انُهِإال ِإيم الْفَقْر  ،لَوو تُهَأغْنَي هدَألفْس ذَِلك  ،ِإنو  ِمـن 
اِديِعب ْؤِمِنينالْم نال لَم ِلحصي انَهةُ ِإال ِإيمحالص ،لَوو تُهقَمَأس هدَألفْس ذَِلك ،ِإنو ِمن اِديِعب ْؤِمِنينالْم نلَم 

 عِلـيم  ِإنِّـي ،  ِبقُلُوِبِهم ِبِعلِْمي ِعباِدي َأمر ُأدبر ِإنِّي،  ذَِلك َألفْسده َأصححتُه ولَو،  السقْم ِإال ِإيمانَه حيصِل ال
٣("خَِبير(.  

  :رجال السند
 أحاديثه منها ما توبـع     سبق و  وصدقة ،)٤(ولم أقف له على ترجمة    ،   سبق :أحمد بن عبد اهللا الصالحي    

وأبو عمر بكـر بـن محمـد         ،)٥(وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق      ،  عليه وأكثره مما ال يتابع عليه     
  .ما لم أقف عليه:وهشام الكتَّاني، المزني

 أبـو عبـد اهللا    ،  محمد بن عبد اهللا بن دينار     : هو،  أبو بكر محمد بن عبد اهللا حفيد العباس بن حمزة         
  .)٧()٣٣٨ (الزاهد ])٦(المعدل[

  .)٨(كان فقيهاً عارفاً بمذهب أبي حنيفة: وقال، ه الخطيبوثق
  .)٢٨٢ (أبو علي، الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي: هو، الحسين بن الفضل البجلي

إمام عصره في معاني     ،)٩(كان آية في معاني القرآن صاحب فنون وتعبد عاش مائة وأربع سنين           
                                                 

 .٧/٩٦تاريخ دمشق : ه، انظرصدقة عن عبداهللا، وهو خطأ، والصواب ما أثبت: في األصل) ١(
 .٨/٣١٨حلية األولياء : والكناني، انظر) ٢(
)٧/١٩٤) ٣. 
 .٥: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٢٤: حديث رقم: انظر) ٥(
 .هذا اسم لمن عدل وزكي وقُبلت شهادته عند القضاة: ، وقال٥/٣٤٠األنساب للسمعاني ) ٦(
 .٥/٤٥١تاريخ بغداد ) ٧(
 .١/٩٩العبر في خبر من عبر ) ٨(
 .١/٩٩المصدر نفسه ) ٩(



 ٣٩٩

فيها ، حاكم من األحاديث والغرائب واألفراد نحو بضعة عشر حديثاًوساق له ال   ،)٢(قاله الحاكم  ،)١(القرآن
ومـا كـان    ،  لكن ساق الحاكم في ترجمته مناكير عدة      . لم أر فيه كالماً   : قال ابن حجر   ،)٣(حديث باطل 

فكان األولى أال يذكر هذا الرجل      ،  فإنه من كبار أهل العلم والفضل     ،  لذكر هذا في هذا الكتاب من معنى      
  .)٤(لجاللته
  . ثقة:قلت

) ٥(أبـو حفـص الدمـشقي     ،  عمر بن سعيد بن سليمان    : هو،  أبو حفص عمر بن سعيد الدمشقي     

)٢٢٥(.  
يروي عن سعيد بن    : وقال الدارقطني  ،)٨(وكذبه الساجي  ،)٧(وعلي بن المديني جداً    ،)٦(ضعفه مسلم 

: وقـال أحمـد    ،)١٠(تركوه عن سعيد بن بشير    : وقال الذهبي  ،)٩(بواطيل،  وسعيد بن بشير  ،  عبد العزيز 
مـضطرب الحـديث لـيس      : وقال أبو حاتم   ،)١٢(وبنحوه قال الجوزجاني   ،)١١(كتبت عنه وتركت حديثه   

كان ممن يـروي    : وقال ابن حبان   ،)١٤(ليس بثقة : وقال النسائي  ،)١٣(يروي عن الزهري وينكر   ،  بقوي
له : وقال ابن عدي ،)١٦(ليس بالقوي عندهم:  وقال أبو أحمد الحاكم.)١٥(كتباً لم يسمعها عن أقواٍم أكرههم

عن سليمان بن   ،  عن قتادة أحاديث غير محفوظة ويروي عن أبي معبد بن غيالن          ،  عن سعيد بن بشير   
  .)١٧(وغيره أحاديث غير محفوظة، عن نافع، موسى

                                                 

 .١/١٧٨١، والوافي في الوفيات ١/٢١٩٢تاريخ اإلسالم ) ١(
 .٢/٣٠٧لسان الميزان ) ٢(
 .١/٢١٩٢تاريخ اإلسالم ) ٣(
 .٢/٣٠٧لسان الميزان ) ٤(
 .١١/٢٠٠تاريخ بغداد ) ٥(
 .١/٢٠٧الكنى واألسماء ) ٦(
 .١١/٢٠٠تاريخ بغداد ) ٧(
 .٤/٣٠٧لسان الميزان ) ٨(
 .١٧الضعفاء والمتروكين الدارقطني، صفحة ) ٩(
 .٢/٤٦٧المغني في الضعفاء ) ١٠(
 .٣/٢١٠العلل ومعرفة الرجال ) ١١(
 .١٦٥أحوال الرجال، صفحة ) ١٢(
 .٦/١١١الجرح و التعديل ) ١٣(
 .٥/٢٣٩ميزان االعتدال ) ١٤(
 .٤/٣٠٧لسان الميزان ) ١٥(
 .٤/٣٠٧المصدر نفسه ) ١٦(
 .٥/٥٧الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٧(



 ٤٠٠

  . ضعيف:قلت
  :التخريج

فمرة يرويه  : واختلف في إسناده  ،  أخرجه ابن عساكر من طرق جميعها من طريق صدقه السمين         
  .عن هشام به) ١(ة عن أبيهعن صدق

عـن  ، ومرة عن صدقة، عن هشام به ،)٢(عن إبراهيم بن أبي كريمة الصيداوي    ،  ومرة عن صدقة  
  .به نحوه) ٤(ومن هذه الطريق أخرجه أبو نعيم ،)٣(هشام به

، وعنه صـدقة  ،  لم يروه عنه بهذا السياق إال هشام الكتَّاني       ،  غريب من حديث أنس   : قال أبو نعيم  
  .لحسن بن يحيى الحسينيوتفرد به ا

  .)٥(وضعفه األلباني جداً
  :الحكم

ألن مداره عليه   ؛  وكذا الحديث ،  هذا إسناد ضعيف فيه صدقة بن عبد اهللا وهو إلى الضعف أقرب           
  .وفي أسانيد الحديث اضطراب

                                                 

 .٣٧/٣٥تاريخ دمشق ) ١(
 .٧/٩٥المصدر نفسه ) ٢(
 .٧/٩٦المصدر نفسه ) ٣(
 .٨/٣١٨حلية األولياء ألبي نعيم ) ٤(
 .١٧٧٥: ، برقم٤/٢٥٦السلسلة الضعيفة ) ٥(



 ٤٠١
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، يِبلَع الثَّ مياِهرب إِ ِن ب ِدمح م ن أحمد ب  اقَحسو إِ بَأا  نَربخَْأ،  يِحير الشُّ مياِهرب إِ نأحمد ب ا  نَربخَْأ )١٢٥

ـ  ،ٍريِر ج ِن ب ِدمحم ن ع مهربخْ أَ ياِض القَ ياِددغْ الب ِجرا الفَ بَأ نَأ،  دمح أَ ِن ب ِدمح م ن ب ُليِقع يِنربخَْأ حا نَثَد
ابن ع األَ ِدب ىلَع  ،حانَثَد نثَ ابرو  ،عن معرم  ،عِإ يِبَأ نس١(اقح(، عاِرث نالْح)َأ) ٢ن ِلعـ  يِف اَلقَ،  اًي ِهِذه 
 كِتاعطَِب يِنرمْأي انكَ اناًلَفُ نِإ بر اي: اَلقَفَ ِنينَِمْؤمالْ دحَأ اتَمفَ،  اِنراِفكَ اِنيلَِلخَو اِننَِمْؤم اِنيلَِلخَ": ةآيالْ
طَوِةاع روِلسك  ،وْأيمخَالِْب يِنرِري ونْيياِنه عالشَّ نر  ،وِبخْيينَِّأ يِنر اِقلَميك  ،اي رلَِّضتُ الَفَ به ـ ب يِدع 
وكَ ِهِداهام هديِنتَي ِركَْأومكَ هكَْأ امراذَِإفَ،  يِنتَم يلُِلخَ اتَمالْ هِمْؤمن جمع بنَيهفَ،  امِل: وُلقُيـ َأ ِنثْي حكُدام 
ىلَع فَ،  ِهِباِحصِن: وُلقُيعخَُأالْ م  ،ِنوعيُلِلخَالْ م  ،ِنوعم اِحالصاَلقَ،  ب :ويَأ وتُمحاِفكَالْ درفَ،  ِنيـ : وُلقُي اي 
رِإ بكَ اناًلَفُ نان نْيياِنه عطَ نِتاعك طَوِةاع روِلسك  ،وْأيمالشَِّب يِنرر ونْيياِنه عخَالْ نِري  ،وِبخْيـ ر  يِن
  .)٣("باِحالص سْئِبو، يُلِلخَالْ سْئِبو، خَُأالْ سْئِب :وُلقُيفَ، يكاِقلَم ريغَ ينَِّأ

  :رجال السند
 ثقة عيب عليه روايته األحاديـث       :وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     :أحمد الشُّريحي 

وابـن عبـد    ،  والطبري ،)٥( وأبو الفرج المعافى بن زكريا     عقيل بن محمد  وكذا   ،)٤(وقد سبقا ،  الضعيفة
وهشام بن عروة   ،  واألعمش،   وهو ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابت          ومعمر ،)٦( ثقتان :األعلى

) ٨( ضـعيف  :راألعـو  اهللا عبد  بن والحارث ،)٧(وأبي اسحاق السبيعي   ،وكذا فيما حدث بالبصرة   ،  شيئاً

  . ثقة:وابن ثور محمد بن ثور الصنعاني

                                                 

الطبري عن ابن عبد األعلى عن قتادة عن أبي ثور، عن معمر، عن قتادة عن أبي إسحاق، وهو خطأ،        : في األصل ) ١(
 .١١/٢٠٨جامع البيان في تأويل القرآن : أثبته، انظروالصواب ما 

 .التخريج: في األصل ساقط من السند والصواب ما أثبته، انظر) ٢(
)٧/٢٢١) ٣. 
 .١٤: حديث رقم: انظر) ٤(
، عقيل بن محمد، لعله عقيل بن محمد بن علي بن أحمد بن رافع، أبـو الفـضل الفارسـي               ٨٧: حديث رقم : انظر) ٥(

كان يحفظ مختصر المزني حفظاً جيداً، وكان يمتنع من الرواية، ويقول لست            : ه الشافعي، قال ابن عساكر    البعلبكي الفقي 
 .، وأنه سمع منه بعد جهد، وكان مكثراً رحمه اهللا�أصلح لرواية حديث النبي 

 .١٠٩: حديث رقم: انظر) ٦(
ة، وزهير بن معاوية؛ ألنهما سمعا منه في        ، وهو ثقة ربما دلس ويحتاط من أحاديث ابن عيين         ٥: حديث رقم : انظر) ٧(

 أبو يسمع لم: شعبة قالاالختالط، ولم أقف على من أوجب تصريحه بالسماع من النقاد لتدليسه، وكأنهم احتملو تدليسه، و  
 .أحاديث أربعة إال الحارث من إسحاق

 .٥/٢٤٧تهذيب الكمال: ، وكذبه أبو إسحاق السبيعي نفسه، انظر... )٨(



 ٤٠٢

  :التخريج
، ثالثتهم عن إسرائيل  ) ٣(والبيهقي ،)٢(وعبد الرحمن بن أبي حاتم     ،)١(اق الصنعاني أخرجه عبد الرز  

  .�عن الحارث عن علي ، عن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، عن يونس
عن يونس بن عبد األعلـى      ) ٤(وأخرجه الطبري ،  "يجمع بين أرواحهما  "وفي رواية ابن أبي حاتم      

  .عن محمد بن ثور عن معمر به مثله
  :الحكم

، وكذبه أبو إسحاق الـسبيعي    ،  ر ضعيف األعو اهللا عبد بن الحارثألجل  ؛  هذا إسناد ضعيف جداً   
  .ألن مداره عليه؛ وكذلك الحديث

                                                 

  .٣/١٩٩الصنعاني تفسير ) ١(
 .١٨٥١٩: ، برقم١٠/٣٢٨٥تفسير ابن أبي حاتم ) ٢(
 .٩٤٤٣: ، برقم٧/٥٦شعب اإليمان للبيهقي ) ٣(
 .١١/٢٠٨جامع البيان في تأويل القرآن ) ٤(



 ٤٠٣
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 دمحما  نَربخَْأ،  ثاِرح الْ ِن ب دمح أَ ن ب دمحما  نَربخَْأ،  ةبوي تَ ِب أَ ن ب ِه اللَّ ِدب ع ن ب دمحما  نَربخَْأ )١٢٦

بن ي قُعِك الْ وباِئسخَْأ،  يبا  نَرعبِه اللَّ د ب ن م حخَْأ،  ودمبِإا  نَرباِهريم ب ن ع اُللَّ الخَ ِه اللَّ ِدب  ،حا  نَثَدعبا ِهاللَّدبن 
 :اصع الِْنو بِرم عِن بِه اللَِّدبع نع، وبيي َأِبَأ ن عهركُذْ يةَادتَقَ نع، ةوبري عِب َأِن بيِدِعس نع، كاربمالْ
: القَ،  ونثُاِك م مكُنَّ إِ :مِهيلَ ع در ي مثُ،  اًامع ينِعبر أَ مهيبِجا ي لَ فَ اًكَاِل م ونعد ي اِر النَّ َله أَ نِإ: "� يِب النَّ اَلقَ
تْانَه - ِهاللَّو - دعتُوهم لَ ع ٍكاِلى م و لَع ى رب ثُ،  ٍكاِل مم ي دعون ر بهفَ م ونولُقُي :رـ لَا غَ نَب تْب لَ عـ ي ا نَ
ـ  مهنْ ع تُكُسيفَ: القَ،  ونماِلا ظَ نَِّإا فَ نَد ع نِإا فَ هنْا مِ نَجِرخْا أَ نَبر،  ينالِّ ض اًموا قَ نَّكُا و نَتُوقِْش ا ينْالـد  رد قَ
متَرثُ،  نيم ي رد لَ عِهيخِْا: موا فِ ُؤسيه لِّكَا تُ لَا وفَ: القَ،  ونماللَّو ا نَ ه مبقَ الْ سوم ب عدِلكَا بِ هةم  ،وم ا ها لَّ إِ و
ِفالزير اِري نَ ِفيقُِهالشَّوج شَفَ، منَّهبَأه صاتَوهَأ ِبمصالْاِتو َأ، يِرِمحلُوهِفا زيرآِخ ور١("يقِها شَه(.  

  :رجال السند
 وأبوأيـوب  ،)٣( وهو ثقـة ثبـت     قتادة السدوسي وكذا   ،)٢( سبقوا الرواة حتى عبد اهللا بن المبارك     

  . ثقة:مالك بن يحيى، يالعتك ياألزد يالمراغ
  :أبو النضر) ٤(سعيد بن مهران العدوي:  هو،سعيد بن أبي عروبة

  .واالختالط، ثقة حافظ يدلس ابتلي باإلرسال
  .)٥(فال يضر فقد جعله ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين: أما تدليسه
ام بـن   وال من هش  ،   عبيد اهللا بن عمر    :لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من      : يحيىقال  : أما إرساله 

مـن أبـي    وال   ،)٧(من أبي التياح  وال   ،)٦(إنما أرسلها عنهم  ،  )جعفر بن إياس   (وال من أبي بشر   ،  عروة
وال مـن  ، حمـاد  وال مـن ، يحيى بن سعيد األنصاريوالمن ، من عمرو بن دينار وال   ،)٨(حريز شيئا 

حدثنا : يقول وكنت أخاف أال يكون سمع من عاصم بن بهدلة حتى سمعت يحيى           ،  إسماعيل بن أبى خالد   
                                                 

)٧/٢٢٢) ١. 
 ، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لـم                  ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

 .أقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس به
 .٣١: حديث رقم: انظر) ٣(
، الخطاب بن عمر المؤمنين أمير فهر، جد  بن غالب بن لؤي بن كعب بن عدي: منهم رجال خمسة إلى النسبة هذه) ٤(

 العدويـة  بني إلى منسوب: والرابع،  االنصار عدي: والثالث،  طابخة بن أد بن مناة عبد نب عدي إلى منسوب: والثاني
 .١٦٨، ١٦٧/ ٤، األنسابخزاعة بن عدي: والخامس، الرباب عدي بني أمهم، من وهي

 .٥٠: طبقات المدلسين، صفحة) ٥(
 .٤/٩٣تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ٦(
 .٤/٩٩المصدر نفسه ) ٧(
 .٤/١٦١ه المصدر نفس) ٨(



 ٤٠٤

إذا اختلـف   : لقـا ،  عن علـى  ،  عن زر بن حبيش   ،  حدثنا عاصم بن بهدلة   :قال،  سعيد بن أبى عروبة   
لم يـسمع مـن     و ،)١(سعيد بن أبى عروبة عن عاصم بن أبى النجود        وسمع  ،   فقد وجب الغسل   الختانان

قال ،   الزناد  من أبي  لم يسمع و ،)٢(وروي عن الفضل عنه   ،  وال من يحيى بن أبي كثير     ،  الحكم بن عتبة  
وال ،  بن عقيـل  اوال من   ،  وال من األعمش   ،)٣(ولم يسمع منهم شيء   ،   وقد حدث عن هؤالء كلهم     :أحمد

في حين  ،)٥(لم يسمع من مجاهد فكيف يسمع منه سعيد، من مجاهد وقتادةولم يسمع    ،)٤( أسلم من زيد بن  
  .)٦( كان سعيد بن أبي عروبة يحفظ التفسير عن قتادة: أحمدقال

 بن أبى عروبة في أول ما تغير حدثنا         :يحيىقال  ،  يبدو أن اختالطه كان تدريجياً    : ختالطوقت اال 
 بـن  يحيى فقال: وقد وقته ابن معين وأحمد والقطان بالهزيمة       ،)٧(قتادة عن أنس قال األذنان من الرأس      

 منـه  عسم فمن،  حسن بن حسن بن اهللا عبد بن إبراهيم هزيمة بعد اختلط عروبة أبي بن سعيد :معين
وبنحوه قـال    ،)٨(بشيء فليس،  ذلك بعد من سمع من وسماع،  السماع صحيح فهو وأربعين اثنتين سنة

، بن أبى عروبة قبـل األربعـين بـدهر     ا لقيت   :سمعت يزيد بن هارون يقول     ،)٩(وأحمد،  يحيى القطان 
: ال ابن حبـان   وق ،)١١( الى خمس وأربعين   : وأحمد وقال القطان  ،)١٠(ورأيته سنة ثنتين وأربعين فأنكرته    

  .)١٢( خمس سنين في اختالطهيوكان قد اختلط سنة خمس وأربعين ومائة وبق
 بـن  سعيد حديث اال كله حديثه غندر عن كتبت :العباس بن عمروقال  : وكتب عنه بعد االختالط   

 قال،  االختالط بعد سعيد من غندر سمع :وقال،  أكتبه أن نهاني مهدي بن الرحمن عبد فإن،  عروبة أبي
 علـي  بن عمرو سمعت وقد هذا يكون كيف :لي فقال مكرم البن هذا مهدي بن قول ذكرت :عديابن  
: قال ابن حبـان   و ،)١٣(عروبة أبي بن سعيد من فرغت حتى شعبة أتيت ما :يقول غندر سمعت :يقول

                                                 

 .٢/١١٤ضعفاء العقيلي ) ١(
 .٣/٣٩٦الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢(
 .٣/٣٩٥الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(
 .٢/١١٣ضعفاء العقيلي ) ٤(
 .٤/٢٠١المصدر نفسه ) ٥(
 .٤/٢٠١تاريخ ابن معين رواية الدوري ، ٣٣٦صفحةسؤاالت أبي داود، ) ٦(
  .٢/١١٢ضعفاء العقيلي ) ٧(
  .٣/٣٩٣فاء الرجال الكامل في ضع) ٨(
  .٢/١١٢ضعفاء العقيلي ) ٩(
  .١١١، ٢/١١٢ضعفاء العقيلي ) ١٠(
  .٢/١١٢ضعفاء العقيلي ) ١١(
  .٦/٣٦٠الثقات البن حبان ) ١٢(
  .٣/٣٩٣الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٣(



 ٤٠٥

أبـو  : قال البـاجي   ،)١(كان سماع شعيب بن إسحاق منه سنة أربع وأربعين ومائة قبل ان يختلط بسنة             
سئل أبو داود عن السهمي والخفاف في       و ،)٢(وابن نعيم سمعا منه حين اختلط لصغرهما      ،  ووكيع،  أسامة

  .)٣(حديث بن أبي عروبة فقال عبد الوهاب أقدم
 أريد عروبة أبي بن على دخلت :الحوضي عمر أبو قال: وممن جاءه وقت االختالط لم يسمع منه      

، فأبيت أطعموني،  مريضة شاة ذبحوا،  عريضة زداأل :يقول فسمعته،  كالما منه فسمعت،  منه أسمع أن
 كتبت عنه بعدما اختلط حديثين ثنـاه        :أبو نعيم وقال   ،)٤(أسمع فلم،  مختلط أنه فعلمت،  فبكيت ضربوني

أبو عروبة الحراني قال سمعت محمد بن يحيى بن كثير يقول سمعت أبا نعيم يقول كتبت عن سعيد بن                   
  .)٥(ركتهأبي عروبة حديثين ثم اختلط فقمت وت

 تبـال  فال سعيد عن، زريع  بن كل شيء رواه يزيد:قال أحمد بن حنبل: وكتب عنه قبل االختالط  
، بواسط منه يسمع كان فهو،  فصحيح هارون بن يزيد و،  قديم سعيد من سماعه،  أحد من تسمعه ال أن

نه بالكوفة مثـل    من سمع م  :  أحمد قالو) ٦(سليمان بن عبدة منه سماعا الناس وأثبت،  الكوفة يريد وهو
 أبـي  وابـن  بـشعبة  عالمـاً  كان حبيب بن سفيان أن يحيى وذكر ،)٧(محمد بن بشر وعبيدة فهو جيد     

وقـال ابـن     ،)٩( سمعت من سعيد بن أبى عروبة قبل الهزيمة        :محمد بن بكر البرساني   وقال   ،)٨(عروبة
بـن أبـي    اقال  و ،)١٠(اروى عنه القدماء قبل اختالطه مثل بن المبارك ويزيد بن زريع وذويهم           : حبان
وعبدة سمعوا منه بالكوفة حين قدمها قبل       ،  وأبو أسامة ،  وحفص بن غياث  ،   وسمع منه بن إدريس    :زياد

إال ما كان من أبي أسامة فإن له منه سماعا آخر قبل موته بقليـل يقـول   ،  فسماعهم صحيح ،  الطاعون
 :سمعت يحيى بن معـين يقـول       ،)١١( حدثنا سعيد بن أبي عروبة بالبصرة منذ بضع وخمسين سنة          :فيه

، فمن حدثك من هؤالء الثالثة الحـديث      ،   عروبة وهشام الدستوائي وشعبة    يثبت الناس في قتادة بن أب     أ
  .)١٢(ن ال تسمعه من غيرهأفال تبالى 

                                                 

  .٦/٣٦٠الثقات البن حبان ) ١(
  .٣/١٠٨٦التعديل والتجريح ) ٢(
  .٢٢٣سؤاالت اآلجري، صفحة ) ٣(
  .٣/٣٩٤ في ضعفاء الرجال الكامل) ٤(
  .٣/٣٩٣، الكامل في ضعفاء الرجال ٢/١١٢ضعفاء العقيلي ) ٥(
  .٣/٣٩٣الكامل في ضعفاء الرجال ) ٦(
  .١١١، ٢/١١٢ضعفاء العقيلي ) ٧(
  .٢/١١٢ضعفاء العقيلي ) ٨(
  .٢/١١٢ضعفاء العقيلي ) ٩(
  .٦/٣٦٠الثقات البن حبان ) ١٠(
  .٣/١٠٨٦التعديل والتجريح ) ١١(
  .٤/٦٥جرح والتعديل ال) ١٢(



 ٤٠٦

 سرار من أصـحاب     :قال يحيى ،   قد روى عبد الرحمن بن مهدي عن سرار        :قال يحيى بن معين   
عبدالوهاب ،  بي داود قيل أل  ،)١(فلذلك لم يكثر الناس عنه    ،   مات قديماً  لكنه،  سعيد بن أبي عروبة القدماء    

سمعت أحمد بن حنبل سئل عن عبد الوهاب في سعيد بن           ؟  من قال هذا  ،  فقال،  سمع في زمن االختالط   
  . عبد الوهاب أقدم:أبي عروبة فقال
  :التخريج

  . به نحوه عروبةيسعيد بن أبعن  ،)٢(أخرجه عبد اهللا بن المبارك
كالهما عن سعيد بن أبي     ،  عن يزيد بن زريع    ،)٤(والطبري،  عن عبدة بن سليمان   ) ٣(خرجه هناد وأ
  .عن قتادة به مثله، عروبة

  :الحكم
ومحمد بن يعقـوب    ،  ومحمد بن أحمد بن الحارث    ،  في هذا اإلسناد محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة         

و يزيد بن زريـع  ، اع ابن المباركألن سم؛ والحديث صحيح بطرقه، الكسائي لم أقف لهم على ترجمة    
  .من سعيد بن أبي عروبة قبل االختالط

                                                 

  .٤/١٧١تاريخ ابن معين رواية الدوري ) ١(
 .٩الزهد البن المبارك، صفحة ) ٢(
 .١/١٥٨الزهد لهناد ) ٣(
 .٩/٢٤٦جامع البيان في تأويل القرآن ) ٤(



 ٤٠٧
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 بن حميد ثَنَا،  اِنيالري جعفٍَر َأبو ثَنَا،  السمعاِني وٍرمنْص َأبو َأنَا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )١٢٧

 عبِد بن الْمِلِك عبد َأن،  الْحاِرِث بن عمرو َأخْبرِني،  وهٍب ابن َأخْبرِني،  الْفَرِج بن اَألصبغُ ثَنَا،  زنْجويِه
 اللَِّه رسوِل  عن جده عن،  عمِه َأو،  َأِبيِه عن،  محمِد بِن الْقَاِسِم عِن حدثَه،  ِذْئٍب َأِبي ابن َأن حدثَه،  الْمِلِك
 ِفي ِإنْسانًا ِإال نَفٍْس ِلكُلِّ فَيغِْفر الدنْيا السماِء ِإلَى شَعبان ِمن النِّصِف لَيلَةَ ثَنَاُؤه جلَّ اللَّه ينِْزُل: " قَاَل �
  .)١("هِباللَّ مشِْركًا َأو شَحنَاء قَلِْبِه

  :رجال السند
 ،)٤(وعبد اهللا بـن وهـب      ،)٣( وهم ثقات  الثالثة بعده وكذا   ،)٢(وهو ثقة ،   سبق عبد الواحد المليحي  

،  هو أبو بكر رضـي اهللا عنـه        وجده ،)٦(أبوهوكذا  ،  ثقات :وعمرو بن الحارث  ،  )٥(والقاسم بن محمد  
  . لم أقف على ترجمة له:واألصبغ بن الفرج

  .)٧(عبد الملك بن عبد الملك بن أبي ذئب: هو، عبد الملك بن عبد الملك
يروي ،  منكر الحديث جداً  : وقال ابن حبان   ،)٩(متروك: وقال الدارقطني  ،)٨(فيه نظر : قال البخاري 

ال نعلمه سـمع عـن    : وقال البزار  ،)١٠(فاألولى في أمره ترك ما انفرد به من األخبار        ،  ماال يتابع عليه  
  .)١٢(وهو من ولد ابن حميد:  البيهقيوقال ،)١١(وليس بالمعروف، القاسم

  . ضعيف:قلت
  .مصعب بن أبي ذئب: هو، ابن أبي ذئب
ال يعرف  ،  عن مصعب بن أبي ذئب    ،  عن عبد الملك  ،  روى عن عمرو بن الحارث    : قال أبو حاتم  

                                                 

)٧/٢٢٧) ١. 
 .٤: حديث رقم: انظر) ٢(
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٣(
 .١٠٩: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٢٧: حديث رقم: انظر) ٥(
 ).٢/٥٠٥تقريب التهذيب . ( يثني عليه�، وكان علي٣٨هو محمد بن أبي بكر الصديق، له رؤية، وقتل سنة ) ٦(

 .٥/٣٥٩الجرح و التعديل ) ٧(
 .٥/٤٢٤التاريخ الكبير ) ٨(
 .٤٥سؤاالت البرقاني، صفحة ) ٩(
 .٢/١٣٦المجروحين ) ١٠(
 .٤/٦٧لسان الميزان ) ١١(
 .٣/٣٧٩شعب اإليمان ) ١٢(



 ٤٠٨

وقـال الـدارقطني     ،)٢(وذكره ابن حبان في الثقـات      ،)١(منهم إال القاسم بن محمد يعني في هذا اإلسناد        
  .)٣(متروك
  . ضعيف:قلت

  :التخريج
 ،)٨(والبزار ،)٧(وعثمان الدارمي  ،)٦(والبيهقي ،)٥(وأبو القاسم الاللكائي   ،)٤(أخرجه ابن بطة العكبري   

 رواه  :)٩(وقـال الهيثمـي   ،  عن عمرو بن الحارث به نحوه     ،  عن عبد اهللا بن وهب    ،  من طرق جميعهم  
  . ثقاتوفيه هشام بن عبد الرحمن لم أعرفه وبقية رجاله، البزار

وقد ،  وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن أبي بكر إال من هذا الوجه           : وقال البزار معقباً على حديثه    
وعبد الملك بن عبد الملـك  ، وإن كان في إسناده شيء فجاللة أبي بكر تحسنه، روي عن غير أبي بكر 

وصـححه األلبـاني    ،  واحتملوه فذكرناه لذلك  ،  وقد روى هذا الحديث أهل العلم ونقلوه      ،  ليس بمعروف 
  .)١٠(لغيره

  :ويشهد له
مـن طريـق    ) ١٢(وما أخرجه البيهقي  ،  عن أبي خالد األحمر    ،)١١(ما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة      

إن اهللا  " بلفـظ   ،  عن مكحول عن كثير بن مرة نحوه      : عبدالواحد بن زياد كالهما عن حجاج بن أرطاة       
، ولفظ البيهقي بـدون ينـزل     ،  "ك أو مشاحن  ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها الذنوب إال لمشر         

عن النبـي   ،  عن أبي ثعلبة الخشني   ،  وروي من وجه أخر عن مكحول     ،  هذا مرسل جيد  : وقال البيهقي 
  .وهو أيضاً بين مكحول وأبي ثعلبة مرسل جيد، �

                                                 

 .٨/٣٠٦جرح و التعديل ال) ١(
)٧/٤٧٨) ٢. 
 .٦٧سؤاالت البرقاني، صفحة ) ٣(
 .١٧٣: ، برقم٣/٢٢٢اإلبانة ) ٤(
 .٧٥٠: ، برقم٣/٤٣٨اعتقاد أهل السنة ) ٥(
 .٣٨٢٧: ، برقم٣/٣٨٠شعب اإليمان ) ٦(
 .١٣٦: ، برقم٨١الرد على الجهمية، صفحة ) ٧(
 .٨٠: ، برقم١/١٥٨مسند البزار ) ٨(
 .١٢٩٥٨: ، برقم٨/١٢٦د مجمع الزوائ) ٩(
 .٥٠٩: ، برقم١/٢٦٢ظالل الجنة ) ١٠(
 .٢٩٨٥٩: ، برقم٦/١٠٨مصنف أبي بكر بن أبي شيبة ) ١١(
 .٣٨٣١: ، برقم٣/٣٨١شعب اإليمان للبيهقي ) ١٢(



 ٤٠٩

  .)١(وصححه األلباني مرسال، "اطلع" "يطلع" ولفظ أبي ثعلبة فيه :قلت
 وهو أخر جملة    �عن النبي   ،  عن أبيه عن عائشة   ،  شام بن عروة  من طريق ه  ) ٢(وأخرجه البيهقي 

من طريـق ابـن     ) ٣(وما أخرجه هبة اهللا بن الحسن بن منصور المشهور بااللكائي         ،  من حديث طويل  
  .عن أبي موسى األشعري مثله، عن عبد الرحمن، عن الضحاك، عن الزبير بن سليمان، لهيعة

  .)٤(صحيح لغيره: وقال األلباني
  :الحكم

والحديث حـسن  ،  وعبد الملك بن عبد الملك ضعيفان     ،  ألجل مصعب بن أبي ذئب    ؛  إسناده ضعيف 
  .بشواهده

                                                 

 .٤٢٦٨: صحيح الجامع برقم) ١(
 .٣٨٣٨: ، برقم٣/٣٨٥شعب اإليمان للبيهقي ) ٢(
 .٧٦٣: ، برقم٣/٤٤٧اعتقاد أهل السنة ) ٣(
  .٥١٠: ، برقم١/٢٦٣ظالل الجنة ) ٤(



 ٤١٠

 حميـد  ثَنَا،  اِنيالري جعفٍَر َأبو ثَنَا،  السمعاِني منْصوٍر َأبو َأنَا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَاو )١٢٨
نِه بيونْجثَنَا،  ز دباللَِّه ع ناِلٍح بثَِن،  صدثُ يحثَِني،  اللَّيدٌل حقَيِن،  عِن عاٍب ابِني،  ِشهرَأخْب انثْمع  ـنب 

 ِإن حتَّـى  شَعبان ِإلَى شَعبان ِمن اآلجاُل تُقْطَع: "قَاَل � ِهاللَّ رسوَل َأن،  اَألخْنَِس بِن الْمِغيرِة بِنا محمِد
  .)١("الْموتَى ِفي اسمه خَرج ولَقَد لَه ويولَد، لَينِْكح الرجَل

  :رجال السند
 والثالثة بعـده   ،)٢( ثقة عبد الواحد المليحي  :  وهو ثقة  عقيل بن خالد األيلي   بقوا ما عدا     س جميعهم

 وهو إمـام حـافظ ثقـة        وابن شهاب الزهري   ،)٤(والليث بن سعد  ،  وعبد اهللا بن صالح    ،)٣(أيضاً ثقات 
  .)٥(وشرط ابن حجر التصريح بالسماع، قبل العالئي عنعنته، مشهور بالتدليس

عثمان بن محمد بن المغيرة بن األخْنَس بن شَِريق         : هو،   المغيرة بن األخنس   عثمان بن محمد بن   
  ).صغارالتابعين عاصروا الذين من() ٦(الثَّقفي األخنسي

يعتبر : وقال، وذكره ابن حبان في الثقات ،)٧(وثقه ابن معين من رواية إسحاق بن منصور الكوسج  
: وقال علي بن المديني    ،)٨(س بشيء في الحديث   ألن المخرمي لي  ؛  حديثه من غير رواية المخرمي عنه     

 تحت حديث لعن المحلل -قال الترمذي  ،)٩(عن أبي هريرة أحاديث مناكير، روى عن سعيد بن المسيب
وعبد اهللا بـن جعفـر المخرمـي      ،  هو حديث حسن  : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال      - والمحلل له 
 ،)١٠( أظن أن عثمان لم يسمع من سـعيد المقبـري  وكنت، وعثمان بن محمد األخنسي ثقة،  صدوق ثقة 

وليس بن  ،  لئال يخرج عثمان من الوسط     - سند الحديث -وإنما ذكرناه   ،  ليس بذاك القوي  : وقال النسائي 
  .)١٢(صدوق له أوهام:  وخلص ابن حجر بأنه.)١١(أبي ذئب عن سعيد

  .صالح،  ال بأس به:قلت

                                                 

)٧/٢٢٨) ١. 
 .٤: حديث رقم: انظر) ٢(
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٥٩: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٢٤: حديث رقم: انظر) ٥(
 .١/٩٧، األنسابثقيف من وهو شريق بن خنسألا إلى النسبة هذه) ٦(
 .٦/١٦٦الجرح و التعديل ) ٧(
)٧/٢٠٣) ٨. 
 .٦/١٦٦ل الجرح و التعدي) ٩(
 .٢٧٣: ، تحت حديث رقم١٦١علل الترمذي الكبير، صفحة ) ١٠(
 .٥٩٢٤: ، برقم٣/٤٦٢سنن النسائي الكبرى ) ١١(
 .١/٣٩٥تقريب التهذيب ) ١٢(



 ٤١١

  :التخريج
كال هما  ،  من طريق سعيد بن سليمان    ) ٢(والبيهقي،  إياسمن طريق آدم بن أبي      ) ١(أخرجه الطبري 

  .به مثله، عن الليث بن سعد
  :الحكم

  .ال بأس به مرسل

                                                 

 .١١/٢٢جامع البيان في تأويل القرآن ) ١(
 .٣٨٣٩ برقم ٣/٣٨٦شعب اإليمان ) ٢(



 ٤١٢

�2)( #�P�� od�� Èn� |D? B��4�Nw �� , � � � �w �� , � �� , � � � � � ,�� �> 3�@ ; �@ F m� ��� �x C?S �� � S � � �� � � � � ,#D �(E( � =l 3�@ "�� � �; ªx Z� � ��4� �, � � �� �, �� � � � � �� �� 
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 ثَنَا،  الْجرجاِني محمِد بن عقَيُل َأخْبرنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٢٩
 بـنِ  رواِد بـن  ِعـصام  حـدثَِني ،  الطَّبِري جِريٍر بن محمد ثَنَا،  الْبغْداِدي زكَِريا بن الْمعافَى الْفَرِج َأبو
اِحالْجَأنَا،  َأِبي ثَنَا،  ر انفْيس نِعيٍد بثَنَا،  س ورنْصم نتَِمِر بعالْم  ،نع ِعيِن ِرباٍش بتُ : قَـالَ ،  ِحرـِمعس 

 تَخْرج ونَار،  يممر ابِن ِعيسى ونُزوُل،  الدخَان اآلياِت َأوُل: "� اللَِّه رسوُل قَاَل: يقُوُل،  الْيماِن بن حذَيفَةَ
ِر ِمنٍن قَعدع نيوقُ َأبتَس ِش ِإلَى النَّاسحتَِقيُل رالْم مهعفَةُ قَاَل"،  قَالُوا ِإذَا مذَيا: حوَل يسـا ،  اللَِّه رمو 

خَانِذِه فَتَال،  ؟  الدةَ ه�2: اآلي)( #�P�� od�� Èn� |D?w �� , � � �w �� , �� , �  َأربِعـين  يمكُثُ والْمغِْرِب الْمشِْرِق بين ام يمُأل ��
 ِمنْخَريـهِ  ِمن يخْرج السكْراِن فَكَمنِْزلَِة الْكَاِفر وَأما،  الزكَاِم كَهيَئِة ِمنْه فَيِصيبه الْمْؤِمن َأما،  ولَيلَةً يوما
  .)١("ودبِرِه وُأذُنَيِه

  :رجال السند
 ثقة عيب عليه روايته األحاديث      وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     و سعيد الشريحي  أب

  .)٣(حذيفةوكذا الرواة بعدهما حتى  ،)٢(وقد سبقا، الضعيفة
  :التخريج

  .)٤(عن سفيان الثوري به مثله، عن أبيه رواد، أخرجه الطبري عن عصام بن رواد
  :الحكم

  .عن سفيان الثوري، رواية روادألنه من ؛ إسناده شديد الضعف

                                                 

)٧/٢٣٠) ١. 
 .١٤: انظر حديث رقم) ٢(
، عقيل بن محمد، لعله عقيل بن محمد بن علي بن أحمد بن رافع، أبـو الفـضل الفارسـي                    ٨٨: انظر حديث رقم  ) ٣(

كان يحفظ مختصر المزني حفظاً جيداً، وكان يمتنع من الرواية، ويقول لست            : البعلبكي الفقيه الشافعي، قال ابن عساكر     
وأبو الفرج المعافى بن زكريا، والطبري ، وأنه سمع منه بعد جهد، وكان مكثراً رحمه اهللا،        �أصلح لرواية حديث النبي     

اإلمام المعروف صاحب التفسير، وسفيان الثوري، ومنصور بن المعتمر السلَمي أبو عتَاب، وِربعي بن ِحراش العبـسي       
أبو مريم ثقات، وعصام بن رواد بن الجراح ال بأس به، وأبو رواد صدوق اختلط بآخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري                   

 .ضعف شديد
 .١١/٢٢٤جامع البيان في تأويل القرآن ) ٤(



 ٤١٣
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 َأِبي ابن ثَنَا،  فَنْجويِه ابن َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ سِعيٍد َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٣٠

 عبـد  ثَنَـا ،  النَّيـسابوِري  اَألزهِر بن أحمد اَألزهِر َأبو ثَنَا،  الْهمداِني ساِلٍم بِن عِلي بن محمد ثَنَا،  شَيبةَ
 مـا : "� اللَّـهِ  رسوُل قَاَل: قَاَل،  هريرةَ َأِبي عن،  الْمقْبِري عِن،  ِذْئٍب َأِبي ابِن عِن،  معمر ثَنَا،  الرزاِق
  .)١("؟ نَِبي غَير َأو نَِبيا َأكَان تُبع َأدِري

  :رجال السند
 وهو ثقة مع مراعاة مـا  وأبو األزهـر  ،)٣( وهو ثقةأبو بكر بن أبي شيبةوكذا ) ٢( سبقواولالثالث األ 

أما تشيعه يسير ، وما حدث به بعد المائتين، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه،  وهو ثقةوعبدالرزاق ،)٤(لقن
،  الناس في معمـر    وهو أثبت ،  وكان تحديثه له قديم في اليمن     ،  وفي سندنا هذا يحدث عن معمر     ،  ال يضر 
وكذا فيما حدث ، وهشام بن عروة شيئا، واألعمش،  وهو ثقة ثبت فاضل إال أن في روايته عن ثابتومعمر

  .)٧(وسعيد بن أبي سعيد المقْبري ،)٦(وهو ضعيف )مصعب (وابن أبي ذئب ،)٥(بالبصرة

  .)٨(يمحمد بن علي بن سالم علَّك الهمدان: لعله، محمد بن علي بن سالم الهمداني
  :التخريج

عن ،  عن معمر ،  من طريق عبد الرزاق   ) ١٠(والحاكم،  عن معمر  ،)٩(أخرجه عبد الرحمن بن أبي حاتم     
  .به نحوه، مصعب بن أبي ذئب

  .ولم يخرجاه، وال أعلم له علة، هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين: وقال الحاكم
  .يثوكذلك الحد، لضعف مصعب بن أبي ذئب؛ هذا إسناد ضعيف :الحكم

                                                 

)٧/٢٣٥) ١. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيب عليه روايته األحاديـث                 ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٥: انظر حديث رقم) ٣(
 .٢٥: انظر حديث رقم) ٤(
  .٥: يث رقمانظر حد) ٥(
 .١٢٧: انظر حديث رقم) ٦(
 أنا: ، وقال شعبة  ١٤٧، الطبقات الكبرى القسم المتمم، صفحة       كبر وبقي حتى اختلط قبل موته بأربع سنين       : قال ابن سعد  ) ٧(

 وقـع فـي الهـرم     : ، وقد نفى الذهبي اختالطه، وقال     ٣/٣٩١، الكامل في الضعفاء     كبر قد وكان المقبري سعيد أبي بن سعيد
، ميزان  ختالط فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه          الما أحسب أن أحدا أخذ عنه في ا       : وقال ولم يختلط،    وشاخ

 .٢٠٥، ٣/٢٠٤االعتدال 
 .٣/٦٦تاريخ بغداد ) ٨(
 .١٦٩٤٢: تفسير ابن أبي حاتم برقم) ٩(
 .١٠٤:  برقم١/٩٢مستدرك الحاكم ) ١٠(



 ٤١٤

��*��� 	( |t"�� D�$> z^ dZ z^�N� �, � � � � � �� � � �, , � �� � �{e����� :MU{ 
 ِإبـراِهيم  بـن  محمد ذَر َأبو ثَنَا،  الْفَاِرِسي اللَِّه عبيِد بِن عِلي بن الْمطَهر طَاِهٍر َأبو َأخْبرنَا )١٣١

 َأنَا،  الْحاِفِظ الشَّيِخ ِبَأِبي الْمعروفُ حيان بِن جعفَِر بِن محمِد بن اللَِّه عبد محمٍد َأبو اَأنَ،  الصاِلحاِني ِسبٍط
دبِن عمحالر ناِتٍم َأِبي بَأنَا،  ح دمحم ناِج بجَأنَا،  الْح ِريالس نب انيَأنَا،  ح ادبع ناٍد ببا ثَنَا،  عجلِِمد نب 

 ال الـدنْيا  ِإن،  ِئشَةُعا يا: "� اللَِّه رسوُل ِلي قَاَل: عاِئشَةُ قَالَتْ: قَاَل،  مسروٍق عن،  الشَّعِبي عِن،  سِعيٍد
، مكْروِهها علَى ِبالصبِر ِإال الْعزِم ُأوِلي ِمن يرض لَم اللَّه ِإن،  عاِئشَةُ يا،  محمٍد آلِل وال،  ِلمحمٍد تَنْبِغي
�t "�� D �$> z ^ d Z z ^�N| ) 	 �: "وقَـالَ " كَلَّفَهم ما كَلَّفَِني َأن ِإال يرض ولَم،  مجهوِدها علَى والصبِر � � � �� � � �� , , � �� � �

�*���� ,  قُـوةَ  وال،  جِهدوا كَما وَأجهدن،  صبروا كَما َألصِبرن واللَِّه،  طَاعِتِه ِمن ِلي بد ال واللَِّه وِإنِّي،  ��
  .)١("ِباللَِّه ِإال

  :رجال السند
 ومجالد بن سـعيد    ،)٣( وهو ثقة ربما غلط أحياناً     عباد بن عباد  وكذا   ،)٢( سبقوا الرواة الثالثة األول  

 وما حوالشعبي ،)٤(ورواية الشعبي عنه متكلم فيها    ،  ورواية القدماء عنه أصح   ،   قبل اختالطه صالح   ثَد 
وكـذا  ،   ثقة ثبت ناقد حافظ    وعبد الرحمن بن أبي حاتم     ،)٥( وال يكاد يرسل إال صحيحاً     وهو ثقة يرسل  

  . ثقةق بن األجدع أبو عائشة الوفيمسرو
  .)٦(محمد بن الحجاج الحضرمي المصري: هو، محمد بن الحجاج

  .)٧(وهو صدوق ثقة، كتبت عنه بمصر: قال أبو حاتم
  .)٨(السري بن حيان الكوفي: هو، السري بن حيان

  .)٩(كان من الزهاد

                                                 

)٧/٢٧٢) ١. 
 المطهر بن علي الفارسي رجل معروف كثير السماع، رحل في طلب الحديث وكتب الكثير،            ،٧الحديث رقم   : انظر) ٢(

 .ومحمد بن إبراهيم الصالحي من الشيوخ المسندين، وأبو الشيخ عبد اهللا بن محمد بن جعفرحافظ ثقة
 .١٨: حديث رقم: انظر) ٣(
 .١٢: حديث رقم: انظر) ٤(
 .١٢: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٧/٢٣٥ل الجرح والتعدي) ٦(
 .٧/٢٣٥المصدر نفسه ) ٧(
 .٤/١٧٥التاريخ الكبير ) ٨(
 .٤/٢٨٤الجرح والتعديل ) ٩(



 ٤١٥

  :التخريج
وزاد ،  به نحـوه  ،  السِري بن حيان  عن  ،  عن محمد بن الحجاج الحضرمي    ) ١(أخرجه ابن أبي حاتم   

وقـال  ، وذكر الحديث، "ثم ظل صائماً، طواه، ثم ظل صائماً، ثم طواه،  صائماً �ظل رسول اهللا    : "فيه
  ".الصبر على محبوبها"، "الصبر على مجهودها"بدل 

  :الحكم
  .وكذا الحديث، عن الشعبي، ألنه من رواية مجالد بن سعيد؛ هذا إسناد ضعيف

                                                 

 .١٨٥٨٣: ، برقم١٠/٣٢٩٧تفسير ابن أبي حاتم ) ١(



 ٤١٦

��O��G> 3D:G y; |> #����� #$���i? KN>�, � � , ,� � �w , � � �� � , �� �� � � � � �{�5� :T¡{ 
 بـن  الْمعـافَى  َأنَا،  محمٍد بن قَيُلع َأنْبَأنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  ِإبراِهيم بن أحمد َأخْبرنَا )١٣٢

 رسـولُ  تَال: قَاَل، َأِبيِه عن، عروةَ بن ِهشَام اثَنَ، زيٍد بن حماد ثَنَا، ِبشْر ثَنَا، جِريٍر بن محمد َأنَا،  زكَِريا
��O��G> 3D :G y ; |> #�o �� "���� ِهاللَّ�� #$���i? KN>�, � � , ,� � �w , � �� �� � , �� �� � �  َأقْفَالُها قُلُوٍب علَى بْل: الْيمِن َأهِل ِمن شَاب فَقَاَل،  "��
  .)١("ِبِه فَاستَعان وِلي حتَّى عمر نَفِْس ِفي الشَّاب زاَل فَما، يفِْرجها َأو يفْتَحها اللَّه يكُون حتَّى

  :رجال السند
 ثقة عيب عليه روايتـه األحاديـث        وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     أحمد الشريحي 

 وهـو ثقـة     وهشام بن عروة   ،)٤( وهو ثقة  وحماد بن زيد   ،)٣(عدهمالثالثة ب وكذا   ،)٢(وقد سبقا ،  الضعيفة
  .)٥( ثقةعروة بن الزبيروأبوه ، ربما دلس، هفقي

  ).٢٤٥ (ِبشْر بن معاذ العقَِدي أبو سهل البصري الضرير: هو، بشر
وكذا  ،)٧(بصري صالح : وقال مسلمة بن القاسم األندلسي     ،)٦(صالح الحديث صدوق  : قال أبو حاتم  

  .و يزيد بن زريع، وهو من تالميذ حماد بن زيد ،)٩(وذكره ابن حبان في الثقات ،)٨(النسائي
  . صدوق:قلت

  :التخريج
عن حمـاد   ،  عن سعيد بن أبي عروبة    ،  عن يزيد بن زريع   ،  عن بشر بن معاذ   ) ١٠(أخرجه الطبري 

  .به مثله، بن زيد
  :الحكم

  .� لم يدرك عروة النبي، لوالحديث حسن مرس، أحمد الشريحي لم أقف على ترجمة له
                                                 

)٧/٢٨٧) ١. 
 .١٤: انظر حديث رقم) ٢(
رسـي  ، عقيل بن محمد، لعله عقيل بن محمد بن علي بن أحمد بن رافع، أبـو الفـضل الفا                  ٨٧: انظر حديث رقم  ) ٣(

كان يحفظ مختصر المزني حفظاً جيداً، وكان يمتنع من الرواية، ويقول لست            : البعلبكي الفقيه الشافعي، قال ابن عساكر     
 .، وأنه سمع منه بعد جهد، وكان مكثراً رحمه اهللا، والمعافى، والطبري ثقتان�أصلح لرواية حديث النبي 

 .٤١: انظر حديث رقم) ٤(
 .٨١: انظر حديث رقم) ٥(
 .٢/٣٦٨الجرح والتعديل ) ٦(
 .١/٤٧٧تهذيب التهذيب ) ٧(
 .٨٤مشيخة النسائي، صفحة ) ٨(
)٨/١٤٤) ٩. 
 .١١/٣٢١جامع البيان في تأويل القرآن ) ١٠(



 ٤١٧
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،  أو الزعفرانـي   الزعرياِني الْحسيِن بن محمد اللَِّه عبِد َأبو َأنَا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )١٣٣
 نَاثَ،  سواٍر بن شَبابةُ ثَنَا ،)١(ِإشْكَاب بِن محمِد بِن الْحسيِن بن محمد ثَنَا،  عروةَ بن اللَِّه عبد محمٍد َأبو ثَنَا

 قَـالَ : قَـالَ ،  � عِلي عن،  َأِبيِه عن ،)٢(الْهمداِني سلَيمان َأِبي عن،  جنَاب َأِبي عن،  مرزوٍق بن فُضيُل
 يتَجاوز ال الْقُرآن يقْرءون حبك ينْتَِحلُون قَوما فَِإن،  الْجنَِّة َأهِل ِمن تَكُون َأن سرك ِإن: "� اللَِّه رسوُل
اِقيتَرهم مهزنَب ةُالراِفض ،فَِإن مكْتَهرَأد مهاِهدفَج مفَِإنَّه شِْركُون٣("م(.  

  :رجال السند
وأبـو   ،)٥(متـشيع ،  يهم،  وهو مقارب الحديث   فضيل بن مرزوق  وكذا   ،)٤( سبق عبد الواحد المليحي  
،  ثقة : المدائني  بن سوار  ةوشَباب،  لم أقف عليهم   :وأبوه،  وأبو سليمان الهمداني  ،  محمد عبد اهللا بن عروة    

  . ضعيف:وأبو جناب يحيى بن أبي حية
محمد بن الحسين بن محمد بن سـعيد الزعفرانـي          : هو،  أبو عبد اهللا محمد بن الحسين الزعفراني      

  .)٦()٣٣٧ (الواسطي
  .)٨(والسمعاني ،)٧(وثقه الخطيب البغدادي

بن الحـر بـن زعـالن       محمد بن الحسين بن إبراهيم      : هو،  محمد بن الحسين بن محمد بن إشكاب      
  ).٢٦١ (أبو جعفر بن إشكاب البغدادي، العامري

كـان  : وقـال  ،)١١(والخطيـب  ،)١٠(ثبت جليل : وقال،  ومسلمة ،)٩(وثقه عبد الرحمن بن أبي حاتم     
                                                 

 .مصادر الترجمة: بن إسكاف، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
 .مصادر التخريج: ما أثبته، انظر: بعن أبي خباب، عن أبي سليم الهمداني، وهو خطأ، والصوا: في األصل) ٢(
)٧/٣٢٨) ٣. 
 .٤: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٣٢: حديث رقم: انظر) ٥(
 كلوذا تحت بغداد سواد قرى من قرية وهي الزعفرانية إلىالزعفراني نسبة   : ، قال السمعاني  ١٥٤،  ٣/١٥٣األنساب للسمعاني ) ٦(

 .انالزعفر بيع إلى هي وليس
 .٢/٢٤٠تاريخ بغداد ) ٧(
 .٣/١٥٤األنساب ) ٨(
 .٧/٢٢٩الجرح والتعديل ) ٩(
 .٧/١١٢تهذيب التهذيب ) ١٠(
 .٧/١١٢تهذيب التهذيب ) ١١(



 ٤١٨

وقال عبد الرحمن بن يوسف بن  ،)٣(ثبت: وقال ابن أبي عاصم ،)٢(وذكره ابن حبان في الثقات ،)١(حافظاً
  .)٦(صدوق: وزاد، وكذا ابن حجر ،)٥(حافظ: وقال الذهبي ،)٤(م واألمانةكان من أهل العل: خراش

  . هو ثقة:قلت
  :التخريج

وعبد اهللا ابن ، عن فضيل بن مرزوق، من طريق شبابه) ٧(أخرجه محمد بن عبد الواحد األصبهاني
ثتهم عن ثال، من طريق محمد بن مصعب ،)٩(وأبو عمرو الداني، من طريق عبد الحميد الحماني) ٨(أحمد

  .به نحوه، أبي جناب الكلبي
عـن محمـد    ،  عن سوار الهمـداني   ،  من طريق جميع بن عبد اهللا البصري      ) ١٠(وأخرجه أبو نعيم  

لـم  ،  والشعبي،  غريب من حديث محمد بن جحادة     : وقال أبو نعيم  ،  �عن علي   ،  عن الشعبي ،  جحادة
  .وسوار متروك،  وجميع وضاع:قلت، نكتبه إال من حديث عصام

  :ويشهد له
، وغيرهم من طريق الحجاج بن تمـيم     ،)١٣(وعبد بن حميد   ،)١٢(وأبو يعلى  ،)١١(ما أخرجه الطبراني  

يا علي سيكون فـي أمتـي قـوم         : "نحوه بلفظ ،  �عن النبي   ،  عن ابن عباس  ،  عن ميمون بن مهران   
وضـعفه   ،)١٤(وحسنه الهيثمـي  ،  "قاتلوهم فإنهم مشركون  ،  نبز الرافضة : لهم،  ينتحلون حب أهل البيت   

                                                 

 .٢/٢٢٣تاريخ بغداد ) ١(
)٩/١٢٤) ٢. 
 .٧/١١٢تهذيب التهذيب ) ٣(
 .٢/٢٢٣تاريخ بغداد ) ٤(
 .٢/١٩٥الكاشف ) ٥(
 .٢/٥١٠تقريب التهذيب ) ٦(
حـاتم  : تحقيـق ،  الواحد األصبهاني  محمد بن عبد  ، ل ٥٠٢:  برقم ٢١٨حة  مجلس في رؤية اهللا تبارك وتعالى، صف      ) ٧(

 . الرياض-مكتبة الرشد، )م١٩٩٧(الطبعة األولى ، العوني
 .٢/٥٤٨السنة لعبد اهللا بن أحمد ) ٨(
رضاء اهللا بـن محمـد المبـاركفوري،        : ، تحقيق )٤٤٤(، لعثمان بن سعيد الداني      ٣/٦١٦السنن الواردة في الفتن     ) ٩(

 . الرياض-، دار العاصمة)١٤١٦(األولى الطبعة 
 .٤/٣٢٩حلية األولياء ) ١٠(
 .١٢٩٩٨: ، برقم١٢/٢٤٢المعجم الكبير ) ١١(
 .٢٥٨٦: ، برقم٤/٤٥٩مسند أبي يعلى ) ١٢(
 .٦٨٩: ، برقم٢٣٢مسند عبد بن حميد، صفحة ) ١٣(
 .١٦٤٣٤: ، برقم٩/٧٤٩مجمع الزوائد ) ١٤(



 ٤١٩

  .وحسين أسد في أبي يعلى ،)١(األلباني
عن ،  عن عطية العوفي  ،  عن سوار بن مصعب   ،  من طريق الفضل بن غانم    ) ٢(وأخرجه الطبراني 

  .وعطية ضعيفان،  والفضل:قلت، نحوه، �عن النبي ، عن أم سلمة، أبي سعيد الخدري
عن ،  - داود بن عوف   - فعن أبي الجحا  ،  من طريق تليد بن سليمان    ) ٤(وابن عدي  ،)٣(وأبو نعيم 

وفيه تليد بن سـليمان ضـعيف       ،  نحوه،  �عن فاطمة   ،  عن زينب بنت علي   ،  محمد بن عمر الهاشمي   
وزينب بنت علي لم تسمع مـن فاطمـة         ،  رجاله ثقات : وقال الهيثمي ،  وأبي الجحاف ضعيف  ،  وكُذب

�)٥(.  
عـن  ،  الحـذَّاء عن خالـد    ،  عن خالد بن زريع   ،  وما أخرجه ابن عدي من طريق يزيد بن زريع        

  .)٦(غير محفوظ بهذا اإلسناد: وقال، �عن النبي ، عن ابن عباس، عكرمة
  :الحكم

  .في إسناد هذا الحديث نظر: قال البغوي
  .لضعف أبي جناب يحيى بن أبي حية؛  بل ضعيف:قلت

                                                 

 .٩٨١: ، برقم٢/١٩٣ظالل الجنة ) ١(
 .٦٦٠٥: ، برقم٩/٣٥٤معجم األوسط ال) ٢(
 .٦٧٤٩: ، برقم١٢/١١٦الحلية ألبي نعيم ) ٣(
 .٣/٨٢الكامل في الضعفاء ) ٤(
 .١٦٤٣٢:  برقم٩/٧٤٨مجمع الزوائد ) ٥(
 .٥/١٥٢الكامل في الضعفاء ) ٦(



 ٤٢٠

�(� 	?@�� ��> �?� �� � � � � � � �Z��> B�> �v"� �Vv"� BiC? W$ �D¹ W$ ��l 	!�� �"� #l 	!�� 	( �b&Z �D)�ih� �D�� � � , � S, , � � � ,� � � � � � � � � 6 � � 6 � , �� �� � � �, - ,, � � �� � � � �� �� � -
���4 3�D� ��� #l ��� �D���$ �D5iF�VN �i�( f�P> �/ �Zn? #>S � , � � � �� � �S � � , �� � , - ,� �� , � � � � ��� � � �{]��./� :�T{ 

 يعقُـوب  بـن  محمـد  أنا،  ِثيرِِالْحا طَاِهٍر َأبو أنا،  تَوبةَ َأِبي بِن اللَِّه عبِد بن محمد َأخْبرنَا )١٣٤
اِئيأنا،  الِْكس دباللَِّه ع نوٍد بمحأنا،  م اِهيمرِإب نِد ببنا،  الْخَالُل اللَِّه ع دباللَِّه ع نِك باربِن،  الْمثَنَّـى  عالْم 

: فَقَالُوا،  رجال ���� اللَِّه رسوِل ِعنْد ذَكَروا َأنَّهم،  جدِه عن،  َأِبيِه عن،  شُعيٍب بِن عمِرو عن،  الصباِح بِنا
 ِبمـا  حدثْنَا ِإنَّما: فَقَالُوا،  اغْتَبتُموه: ���� النَِّبي لَهم فَقَاَل،  لَه يرحَل حتَّى يرحُل وال،  يطْعم حتَّى يْأكُُل ال"

  .)١("ِفيِه ِبما َأخَاك ذَكَرتَ ِإذَا حسبك: قَاَل، ِفيِه
  :رجال السند

الرواة حتـى   :  وهو ضعيف  المثنى بن الصباح اليماني أبو عبد اهللا       سبقوا ما عدا     الرواة جميعهم 
  .)٣(جدهعن ، أبيهعن ، وعمرو بن شعيب ،)٢(ابن المبارك
  :التخريج

، نعيم مثله ومن طريقه أخرجه أبو     ،  به مثله ،  عن المثنى بن الصباح   ) ٤(أخرجه عبد اهللا بن المبارك    
  .)٥(لم نكتبه إال من حديث عمرو بن شعيب تفرد به عنه المثنى بن الصباح، غريب بهذا اللفظ: وقال

  :ويشهد له
 اهللا: قـالوا ،  ؟  الغيبـة  مـا  أتدرون: "قال،  �من حديث أبي هريرة عن النبي       ) ٦(ما أخرجه مسلم  

 فيه كان إن: قال،  ؟  أقول ما أخي في كان إن أفرأيت: قيل،  يكره بما أخاك ذكرك: قال،  أعلم ورسوله
  ".بهته فقد فيه يكن لم وإن، اغتبته فقد تقول ما

  :الحكم
وجملـة  ،  وهو ضعيف ،  ألن مدار الحديث على المثنى بن الصباح      ؛  هذا اإلسناد والحديث ضعيفان   

  .حسن بشاهده، "حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه: قال، إنما حدثنا بما فيه: فقالوا! ؟ اغتبتموه"

                                                 

)٧/٣٤٦) ١. 
مد بن يعقوب الكسائي لـم      ، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومح             ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

 .أقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس به
، وهو ثقة في نفسه، قد يكون عنده بعض الغلط، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سـند                   ١١٧حديث رقم   : انظر) ٣(

واية وجادة صحيحة، ما روى عنه الضعفاء فضعيف، كروايته عن المثنى بـن    متصل صحيح، ما روى عن الصحيفة ر      
 .الصباح، وابن لهيعة، ما روى عن الثقات فصحيح

 .٤مسند بن المبارك، صفحة ) ٤(
 .٨/١٨٩حلية األولياء ألبي نعيم ) ٥(
 .تحريم الغيبة: البر والصلة، باب: ، كتاب٢٥٨٩: ، برقم١٣٥٣صحيح مسلم، صحفة صفحة ) ٦(
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 الْحـسينِ  بـنِ  محمـدِ  بن الْحسين َأنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٣٥

ِريينَود ثَنَا،  الدمَأح نفَِر بعِن جب اندمُل ثَنَا،  حالْفَض ناِس ببِن عب انرثَنَا،  طَالُوتُ ثَنَا،  ِمه  ـادمح  ـنب 
: � اللَّـهِ  رسـولُ  قَاَل: قَاَل،  ُأمامةَ َأِبي عن ،)١(عبِد الرحمنٍ  بِن الْقَاِسِم عِن،  الزبيِر بن جعفَر َأنَا،  سلَمةَ

"كَاِتب نَاِتالْحلَى سِميِن عِل يجالر  ،كَاِتبَئاِت ويلَى الساِر عسِل يجالر  ،كَاِتبنَاِت وسالْح لَى َأِميركَاِتِب ع 
ـ  الْيِميِن صاِحب قَاَل سيَئةً عِمَل وِإذَا،  عشْرا الْيِميِن صاِحب كَتَبها حسنَةً عِمَل فَِإذَا،  السيَئاِت  صاِحِبِل
  .)٢("يستَغِْفر َأو يسبح لَعلَّه ساعاٍت سبع دعه الشِّماِل

  :رجال السند
 ، فما عرف من حديثه أنه قديم فهو صحيح         بن جعفر بن حمدان    أحمدوكذا   ،)٣( سبقوا الثالث األول 

ـ        وحماد بن سلمة   ،)٤(وماسوى ذلك يتابع عليه    ل تغيـره صـحيح     وهو ثقة متفق على علمه وحديثه قب
وجعفر بن الزبير الحنفـي      ،)٦(حديث الثقات عنه مستقيم   ،   صدوق والقاسم بن عبد الرحمن    ،)٥(مستقيم
  . متروك ساقط الحديث:الشامي

  .)٨()٢٣٨() ٧(أبو عثمان الجحدري، طالوت بن عباد الصيرفي الضبِعي: هو، طالوت
ما علمت أحـداً     ،)١٠(ليس به بأس  ،  مشهورة عالية وله نسخة    ،)٩(الشيخ المحدث : وثقه الذهبي وقال  

وكذا الحاكم عـن     ،)١٤(صدوق: وقال أبو حاتم   ،)١٣(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١٢(والهيثمي ،)١١(ضعفه
  .)١٥(صالح جزرة

                                                 

 .مصادر التخريج: ما أثبته، انظر: في األصل القاسم بن محمد، وهو خطأ، والصواب) ١(
)٧/٣٥٩) ٢. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه األحاديـث      ١٤حديث رقم   : انظر) ٣(

 .الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٠٥: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٩٥: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٢٩: حديث رقم: انظر) ٦(
 .٢/٢٥، األنسابرجل إسم وهو جحدر إلى النسبة هذه) ٧(
 .٤/٤٩٥الجرح والتعديل ) ٨(
 .١١/٢٥سير أعالم النبالء ) ٩(
 .٣/٤٥٧ميزان االعتدال ) ١٠(
 .١/٣١٤المغني في الضعفاء ) ١١(
 .٩/٣٩٩مجمع الزوائد ) ١٢(
)٨/٣٢٩) ١٣.  
 .٤/٤٩٥ والتعديل الجرح) ١٤(
 .٣/٢٠٥لسان الميزان ) ١٥(



 ٤٢٢

فأما قول  : وقال الذهبي معترضاً على ابن الجوزي قوله       ،)١(ضعفه علماء النقل  : وقال ابن الجوزي  
وحسبك بقول المتعنت ، فإلى الساعة ما وجدت أحداً ضعفه   ،   كيس أبي الفرج   من،  ضعفوه: ابن الجوزي 

  .)٢(في النقد أبي حاتم فيه
  . صدوق:قلت

  .)٣()٢٩٣ (أبو العباس، الفضل بن العباس بن مهران: هو، الفضل بن العباس بن مهران
  .)٥(مأمون: وزاد، وأبو محمد األنصاري عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان ،)٤(وثقه أبو نعيم

  :التخريج
من طريق عبـد القـادر بـن        ) ٧(والطبراني،  من طريق حماد بن سلمة    ) ٦(أخرجه هناد بن السري   

، ،  - وهو متـروك   - ثالثتهم عن جعفر بن الزبير    ،  من طريق مروان بن معاوية    ) ٨(والبيهقي،  شعيب
البيهقي بـصيغة الـشك     وذكرها  ،  "الساعات"ولم يذكر الطبراني    ،  عن القاسم بن عبد الرحمن به نحوه      

  ".ست أو سبع"
كالهما عن القاسم به     ،)١٠(وعروة بن رويم اللخمي    ،)٩(وأخرجه الطبراني من طريقي ثور بن يزيد      

  ".سبع"بدل " ست ساعات"إال أن رواية ثور ذكر ، نحوه
  :ويشهد له

 ،عن عبد الحميد بن جعفر    ،  عن حماد بن سلمة   ،  من طريق علي بن جرير    ) ١١(ما أخرجه الطبري  
  .وحديثنا بعضه بنحوه، في حديث طويل، �عن النبي ، �عن عثمان ، عن كنانة العدوي

ولـم يـذكر    ،  أنه بلغه وذكر الحديث بنحوه    : عن سفيان ،  ومن طريق آخر مقطوع عن ابن حميد      
  .)١٢("يسبح"وال ، كاتبي الحسنات والسيئات

  . الحديثألجل جعفر بن الزبير وهو متروك ساقط؛ هذا إسناد ضعيف جداً :الحكم

                                                 

 .٢/٦٢الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ) ١(
 .١١/٢٥سير أعالم النبالء ) ٢(
 .٣٠/٥٤٤طبقات المحدثين بأصبهان ) ٣(
 .٢/١٢٠تاريخ أصبهان ) ٤(
 .٣/٥٤٤طبقات المحدثين بأصبهان ) ٥(
 .٩٢٠ برقم ٢/٤٦٢الزهد لهناد ) ٦(
 .٧٩٧١ برقم ٨/٢٤٧طبراني المعجم الكبير لل) ٧(
 .٧٠٤٩ برقم ٥/٣٩٠شعب اإليمان ) ٨(
 .٧٧٨٧ برقم ٨/١٩١المعجم الكبير ) ٩(
 .٥٢٦ برقم ١/٣٠١المصدر نفسه ) ١٠(
 .٧/٣٥٠جامع البيان في تأويل القرآن ) ١١(
 .١١/٤١٥المصدر نفسه ) ١٢(
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 بـن  الْحسين َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٣٦
، شَيبةَ َأِبي بِن عثْمان بن محمد ثَنَا،  الصيرِفي ِإسحاقَ بِن محمِد بن سِعيد ثَنَا،  الْحِديِثي اللَِّه عبِد بِن محمِد

، عبـاسٍ  ابِن عِن،  جبيٍر بِن سِعيِد عن،  مرةَ بن ورمع ثَنَا،  الرِبيِع بن قَيس ثَنَا ،)١( المغَلِّس بنجبارة   ثَنَا
ِضير الَى اللَّها تَعمنْهوُل قَاَل: قَاَل،  عساللَِّه ر �" :ِإن اللَّه فَعرةَ ييْؤِمِن ذُرِتِه ِفي الْمجرد  ،ِإنكَـانُوا  و 
ونَهِل ِفي دمالْع ِلتَقَر ِبِهم نُهيع  ،َأ ثُم��9: قَرi?4[ �\ ���/> #d?a� �9i?4[ �9i")��$ �D�(� 	?@��$� � 6 � � � 6 � �, , ,� � , � � ,, ,� � � �� � w � � � � � � � ��  آِخِر لَىِإ ��
  .)٢("اآليِة

  :رجال السند
 ثقة عيب عليه روايته األحاديث      وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     أبو سعيد الشريحي  

 وهـو   وقيس بن الربيـع    ،)٤( ولم أقف عليه   الحسين بن عبد اهللا الحديثي    وكذا   ،)٣(وقد سبقا ،  الضعيفة
وما سـوى ذلـك غيـر       ،  ه الكبار قديماً فهو حسن    وما سمع من  ،  كان ثقةً صدوقاً قديماً   ،  صاحب حديث 

وروايته عن عائشة وأبـي  ،  وهو ثقةٌ ثبتٌ فقيهوسعيد بن جبير ،)٦( وهو ثقة وعمرو بن مرة   ،)٥(مستقيم
 وجبارة بن المغَلِّـس الِحمـاني     ،   لم أقف عليه   وسعيد بن محمد الصيرفي    ،)٧(موسى ونحوهما مرسلةٌ  

  .ضعيف
 شيبة إبراهيم بن عثمان أبو جعفـر        يعثمان بن أب  محمد بن   : هو،  يبةمحمد بن عثمان بن أبي ش     

  .)٨()٢٩٧ (مولى بنى عبس
كـان كثيـر    : وقال الخطيب البغـدادي    ،)١٠(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٩(وثقه صالح بن محمد   

  .)١٢(ما علمنا إال خيراً: وقال عبدان ،)١١(وعلم، وفهم، ذا معرفة، الحديث واسع الرواية
                                                 

 .ر التخريجمصاد: ما أثبته، انظر: جنادة بن المفلس، وهو خطأ، والصواب: في األصل) ١(
)٧/٣٨٦) ٢. 
 .١٤: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٩٦: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٩١: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٣٨: حديث رقم: انظر) ٦(
 .١: حديث رقم: انظر) ٧(
 .٣/٤٢تاريخ بغداد ) ٨(
 .٣/٤٢المصدر نفسه ) ٩(
)٩/١٥٥) ١٠.  
 .٣/٤٢تاريخ بغداد ) ١١(
 .٣/٤٢المصدر نفسه ) ١٢(



 ٤٢٤

: وزاد ،)٢(وكذا الذهبي  ،)١(وله تواليف مفيدة  ،  والرجال،  كان عالماً بصيراً بالحديث   : جرقال ابن ح  
  .)٤(وكان من أوعية العلم، ولم يرزق حظاً بل نالوا منه، المسند ،)٣(الحافظ البارع محدث الكوفة

بـن  عبد اهللا   : وكذبه ،)٦(وكتب عنه فحدث  ،  يقال أخذ كتاب أبي أنس    : وقال ،)٥(وضعفه الدارقطني 
يحيـل  ،  وقد وضع أشياء كثيرة   : وداود بن يحيى وقال    ،)٧(وإبراهيم بن إسحاق الصواف   ،  أسامة الكلبي 

، يزيد في األسانيد ويوصل   : وقال،  وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش     ،  على أقوام أشياء ما حدثوا بها     
، لب هذا على هذايق: وقال، وعبد اهللا بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد اهللا الحضرمي، ويضع الحديث

يجيء عن قوم أحاديث ما حدثوا بها قـط  : وقال، وجعفر بن محمد الطياليسي، ويعجب ممن يكتب عنه  
كذاب مذ كان متى سمع هـذه األشـياء   : وقال، ومحمد بن أحمد العدوي، أنا عارف به جداً،  متى سمع 

 عثمان كتب عبدوس وادعاهـا      أخذ: وقال عبد اهللا بن إبراهيم بن قتيبة      ،  وجعفر بن هذيل  ،  التي يدعيها 
  .)٩(لم أزل أسمع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه: ولذلك قال البرقاني ،)٨(مازلنا نعرفه بالتزيد

ولم أر له حـديثاً   : وقال،  فقد سبر ابن عدي أحاديثه    ،  إال أن تهمة الكذب هذه في النفس منها شيء        
: وكذلك قول ابن المنـادى     ،)١٠(ال بأس به   - وقد سبق قوله   - هو على ما ذكره عبدان    ،  منكراً فأذكره 

أبو جعفر بن عثمان بـن      : قال،  وأنا أسمع ،  قرئ على ابن المنادى   : قال محمد بن العباس   ،  وكأنه يبرأه 
كنا نسمع شيوخ أهل    : ثم قال ،  وذكر ابن المنادى وفاته   ،  أبي شيبة أكثر الناس عنه على اضطراب فيه       

محمد بن عثمان بن أبـي      : منهم - وذكر أربعة  -  بموت الحديث وكهولهم يقولون مات حديث الكوفة     
  .)١١(شيبة

  . بين الثقة والصدوق:قلت
  :التخريج

ومن طريقـه أخرجـه عبـد       ،  به مثله ،  عن عمرو بن مرة   ) ١٢(أخرجه سفيان الثوري في تفسيره    
                                                 

 .٥/٢٨٠ لسان الميزان) ١(
 .٦/١٥٤ميزان االعتدال ) ٢(
 .٢/٦٦١تذكرة الحفاظ ) ٣(
  .١٤/٢١سير أعالم النبالء ) ٤(
 .١٣٦سؤاالت الحاكم، صفحة ) ٥(
 .٩٩سؤاالت حمزة ) ٦(
 .٣/٤٢تاريخ بغداد ) ٧(
  .٣/٤٣المصدر نفسه ) ٨(
 .٣/٤٣المصدر السابق ) ٩(
  .٦/٢٩٥الكامل في الضعفاء ) ١٠(
 .٢/٤٣تاريخ بغداد ) ١١(
 .٢٨٣صفحة ) ١٢(



 ٤٢٥

، المؤمـل : مـن طريقـي   ) ٤(وأخرجه الطبـري   ،)٣(والبيهقي ،)٢(ومن طريقه أخرجه الحاكم    ،)١(الرزاق
عن ،  من طريق جبارة بن المغلس    ) ٥(وأخرجه ابن عدي  ،  به نحوه ،  كالهما عن سفيان الثوري   ،  رانومه

  .به مثله، قيس بن الربيع
  .)٦(وصححه األلباني

  :الحكم
  .والحديث صحيح بطرقه، لضعف جبارة بن المغَلِّس الِحماني؛ هذا إسناد ضعيف

                                                 

 .٢/٢٤٧تفسير عبد الرزاق ) ١(
 .٣٧٤٤: ، برقم٢/٥٠٩المستدرك ) ٢(
، )٤٥٨(حمد بـن الحـسين البيهقـي        ، أل ١٦٦، واالعتقاد، صفحة    ٢١٠٨٠: ، برقم ١٠/٢٦٨سنن البيهقي الكبرى    ) ٣(

 . بيروت-دار اآلفاق الجديدة ، )١٤٠١(الطبعة األولى ، أحمد الكاتب: تحقيق
 .١١/٤٨٧ي تأويل القرآن جامع البيان ف) ٤(
 .٦/٤٢الكامل في الضعفاء ) ٥(
 .٢٤٩٠: ، برقم٥/٦٤٧السلسلة الصحيحة ) ٦(



 ٤٢٦

 ثَنَا،  الدينَوِري فَنْجويِه بن اللَِّه عبد َأنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَاو )١٣٧
 بـن  محمـد  ثَنَـا ،  شَيبةَ ِبيَأ بن عثْمان حدثَِني،  حنْبٍل بِن أحمد بن اللَِّه عبد ثَنَا،  الْقَِطيِعي ماِلك بكٍْر َأبو

 اللَّـه  رِضي خَِديجةُ تْلَسَأ: قَاَل،  عنْه اللَّه رِضي،  عِلي عن،  زاذَان عن،  عثْمان بِن محمِد عن،  ٍليضفُ
 فَلَمـا  النَّـارِ  ِفي هما: " ���� اللَِّه رسوُل فَقَاَل،  الْجاِهِليِة ِفي لَها ماتَا ولَديِن عن،  ���� النَِّبي،  عنْها لَىتَعا
: قَـالَ ؟  ِمنْك ديفَولَ،  اللَِّه رسوَل يا: قَالَتْ َألبغَضِتِهما مكَانَهما رَأيِت لَو: قَاَل،  وجِهها ِفي الْكَراِهيةَ رَأى
، النَّاِر ِفي وَأوالدهم الْمشِْرِكين ِإنو،  الْجنَِّة ِفي همدوَأوال الْمْؤِمِنين ِإن: ���� اللَِّه رسوُل قَاَل ثُم الْجنَِّة ِفي
َأ ثُموُل قَرس��9: َ���� اللَِّه رi?4[ �\ ���/> #d?a� �9i?4[ �9i")��$ �D�(� 	?@��$� � 6 � � � 6 � �, , ,� � , � � ,, ,� � � �� � w � � � � � � � �� ��")١(.  

  :رجال السند
 فما عرف من حديثه أنه بن حمـدان القطيعي أحمد بن جعفر  أبو بكروكذا  ،)٢( سبقواالثالث األول 
،  ثقـة  وعبد اهللا بن أحمد بن حنبل      ،)٤(ومحمد بن فضيل   ،)٣(وماسوى ذلك يتابع عليه   ،  قديم فهو صحيح  

  . ثقة له أوهاموعثمان بن أبي شيبة
  .محمد بن عثمان الواسطي: هو، محمد بن عثمان

وذكر ،  وله خبر منكر  ،  كنفتشت عنه في أما   ،   محمد بن عثمان ال يدرى من هو       :)٥(قال ابن حجر  
 محمد بن عثمان الواسطي عن ثابت :)٦(وقال. والذي يظهر لي أنه هو الواسطي المتقدم: ثم قال، حديثنا
  .وقد روى عنه أبو عوانة: وذكره ابن حبان في الثقات فقال، ضعيف: وقال األزدي، البناني

في إسـناده   : زي في جامع المسانيد   نقالً عن ابن الجو   ) ٧(المتقي الهندي : وقال علي بن حسام الدين    
 معلقاً على ) ٨(وقال ابن كثير  ،  وال يصح في تعذيب األطفال حديث     ،  وال يقبل له حديثاً   ،  محمد بن عثمان  

وشـيخه زاذان لـم     ،  فإن في إسناده محمد بن عثمان مجهول الحال       ،   وهذا حديث غريب   :- حديثنا -
  .يدرك علياً

                                                 

)٧/٣٨٩) ١. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٠٥: حديث رقم: رانظ) ٣(
، وهو ثبت في الحديث، إال أن روايته عن األعمش، عن أبي صالح، عـن أبـي هريـرة          ١٢٢: حديث رقم : انظر) ٤(

  .ضعفها ابن معين، وينظر في نسبة التشيع إليه، وكأن الذهبي يبرؤه
 .٥/٢٧٩لسان الميزان ) ٥(
 .٥/٢٧٨المصدر نفسه ) ٦(
 .٣٦٩٣٥ برقم ١٣/٣١٣كنز العمال ) ٧(
 .٣/٤١تفسير ابن كثير ) ٨(



 ٤٢٧

ثنـا  ،  … عن سـند     :)١(ل عثمان بن سعيد الداني أبو عمرو      فقا،   اليقظان بو لعله هو عثمان أ    :قلت
 :قلـت ،  عـن زاذان  ،   اليقظان اعن عثمان يعني أب   ،  ثنا ليث يعني ابن أبي سليم     : قال،  محمد بن فضيل  

  .)٢(ويؤكد هذا أن أبا اليقظان روى عن زاذان أبي عبد اهللا
 أن قيساً جد أبيـه وهـو     والصواب،  ويقال ابن قيس  ،  عثمان بن عمير  : هو،  وعثمان أبو اليقظان  

  ).١٥٠نحو (الكوفي األعمى، عثمان بن أبي حميد أيضاً البجلي
  .)٣(ويغلو في التشيع، وكان يدلس، واختلط، وهو ضعيف

  ).٨٢ (أبو عمر الكندي موالهم الكوفي الضرير: ويقال، زاذان أبو عبد اهللا: هو، زاذان
 ،)٨(والـذهبي  ،)٧(والخطيـب  ،)٦(والعجلي ،)٥(وابن معين  ،)٤(كان قليل الحديث  : وثقه ابن سعد وقال   

  .)١٠(ويهم في الشيء بعد الشيء ،)٩(يخطئ كثيراً: وقال، وذكره ابن حبان في الثقات
مالك ال ، وسأله شعبة مرة ،)١١(من الرواية: يعني، أكثر: فقال الحكم، وسأل شعبة الحكم عن زاذان    

قال  ،)١٣(ليس بالمتين عندهم  : الحاكم أبو أحمد  وقال   ،)١٢(كان كثير الكالم  : قال الحكم ؟  تحمل عن زاذان  
  .)١٤(وإنما رماه من رماه بكثرة كالمه، إذا روى عنه ثقة، وأحاديثه ال بأس بها، ابن عدي

  .)١٥(وفيه شيعية، وخلص ابن حجر إلى أنه صدوق يرسل
  .ولم يكن فيه مخالفة يقبل وما عدا ذلك يعتبر حديثه،  ما وافق حديثُه حديثَ الثقات:قلت

                                                 

 .٣/٦٨٨السنن الواردة في الفتن ) ١(
 ).١٩/٤٧٠تهذيب الكمال . (شيوخ أبي اليقظان: ، وانظر)٩/٢٦٤تهذيب الكمال . (من روى عن زاذان: انظر) ٢(

 .١/٣٩٤تقريب التهذيب ) ٣(
 .٦/١٧٨الطبقات الكبرى ) ٤(
 .٦٤: من كالم أبي زكريا في الرجال، صفحة) ٥(
 .١/٣٦٦عرفة الثقات م) ٦(
 .٨/٤٨٧تاريخ بغداد ) ٧(
 .١/٤٠٠الكاشف ) ٨(
)٤/٢٦٥) ٩. 
 .١٠٤: مشاهير علماء األمصار، صفحة) ١٠(
 .٣/٦١٤الجرح والتعديل ) ١١(
 .٢/٩٤ضعفاء العقيلي ) ١٢(
  .٣/١٢٨تهذيب التهذيب ) ١٣(
 .٣/٢٣٦الكامل في الضعفاء ) ١٤(
 .١/١٧٨تقريب التهذيب ) ١٥(



 ٤٢٨

  :لتخريجا
كالهما عن عثمان   ) ٢(وعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني      ،)١(أخرجه عبد اهللا بن اإلمام أحمد     

  .ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل به مثله
  .وبقية رجاله رجال الصحيح، ولم أعرفه،  وفيه محمد بن عثمان:)٣(قال الهيثمي

وال يصح في تعذيب األطفال ، ل له حديثال يقب،  في إسناده محمد بن عثمان :)٤(وقال ابن الجوزي  
  .حديث

  . خبر منكر:)٥(وقال ابن حجر
  :الحكم

أطفال المشركين هم "ومنكر لمخالفته الحديث ، لضعف محمد بن عثمان؛ اإلسناد والحديث ضعيفان
  .)٨("واهللا أعلم بما كانوا عاملين"والحديث الذي رواه مسلم  ،)٧(وصححه األلباني ،)٦("خدم أهل الجنة

                                                 

 .١١٣١ برقم ١/١٣٤مسند أحمد ) ١(
 .٩٤: السنة، صفحة) ٢(
 .١١٩٤٠ برقم ٧/٤٣٩المجمع ) ٣(
 .٤٦٢٣ برقم ٢/٦١٨كنز العمال ) ٤(
 .٥/٢٧٩لسان الميزان ) ٥(
 .٦٩٩٣ برقم ٧/٢٤٤أخرجه الطبراني وغيره ) ٦(
 .١٤٦٨ برقم ٣/٤٥٢السلسلة الصحيحة ) ٧(
 .كل مولود يولد على الفطرةمعنى : القدر، باب:  كتاب٢٦٥٩ برقم ١٣٨٥: صحيح مسلم، صفحة) ٨(



 ٤٢٩

�½$ u@�� ��F���l$� � � �� �� � � � �{�.���� :M1{ 
 جعفَـرٍ  َأبو َأنَا،  يِريحَِالْ الْحسِن بن أحمد بكٍْر َأبو اَأنَ،  الصاِلِحي اللَِّه عبِد بن أحمد َأخْبرنَا )١٣٨

دمحم نب ِليِن عٍم بيحد اِنيبثَنَا،  الشَّي اِهيمرِإب ناقَ بحِإس ِريهاقُ  ثَنَا،  الزـحِإس  ـنورٍ  بنْـصم  ، ـنع 
 وفَّى الَِّذي ِإبراِهيم: " قَاَل، � النَِّبي عِن، � ُأمامةَ َأِبي عن، الْقَاِسِم عِن، الزبيِر بِن جعفَِر عن، ِإسراِئيَل
  .)١("النَّهاِر َأوَل ركَعاٍت َأربع صلَّى

  :رجال السند
 وهو ثقة وكـل    أبو بكر الحيري  وكذا   ،)٢(ولم أقف على ترجمته   ،   سبق أحمد بن عبد اهللا الصالحي    

 وهـو ثقـة قليـل    ومحمد بن علي بن دحيم،  صحيح السماعمن سمع منه قبل وفاته بثالث سنين فهو  
والقاسـم   ،)٥( وهو متروك ساقط الحديثوجعفر بن الزبير  ،)٤( وهو ثقة  وإسرائيل بن يونس   ،)٣(المعرفة

  .)٦(حديث الثقات عنه مستقيم،  صدوقابن عبد الرحمن
  .)٧()٢٧٧ (زهريإبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس القاضي ال: هو، إبراهيم بن إسحاق الزهري

 .)١٠(كان خيراً فاضـالً دينـاً صـالحاً       : والخطيب وزاد  ،)٩(مرة صدوق : وقال ،)٨(وثقه الدارقطني 
، حسن الدين ،  وهذا رجل صالح العلم   : وقال طلحة بن محمد بن جعفر      ،)١١(وذكره ابن حبان في الثقات    

  .)١٢(حمل الناس عنه كثيراً، ومن أصحاب الحديث
  . هو ثقة:قلت

  ).٢٠٤ (أبو عبد الرحمن، موالهم ،)١٣(إسحاق بن منصور السلولي: هو، صورإسحاق بن من
 ،)١(كان أحد الثقات األعالم   : والصفدي وقال  ،)١٤(وقد كتبت عنه  ،  كان فيه تشيع  : وثقه العجلي وقال  

                                                 

)٧/٤١٦) ١. 
 .٥: حديث رقم: انظر) ٢(
 .١٠: حديث رقم: انظر) ٣(
 .١١٥: حديث رقم: انظر) ٤(
 .١٣٥: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٢٩: حديث رقم: انظر) ٦(
 .٦/٢٥تاريخ بغداد ) ٧(
 .٦/٢٥تاريخ بغداد ) ٨(
  .١٠١: سؤاالت الحاكم، صفحة) ٩(
 .٦/٢٥تاريخ بغداد ) ١٠(
)٨/٨٨) ١١. 
 .٦/٢٥تاريخ بغداد ) ١٢(
 .٣/٢٨٢، األنسابمعروفة محلة الكوفة، وصارت نزلت الكوفة من قبيلة سلول، وهي بني إلى النسبة هذه) ١٣(
 .١/٢٢٠معرفة الثقات ) ١٤(



 ٤٣٠

  .)٣(صدوق تكلم فيه للتشيع: وقال ابن حجر ،)٢(ال بأس به: وقال ابن معين ،)١(األعالم
  :التخريج

، من طريـق مكـي بـن إبـراهيم      ،)٥(وابن عساكر ،  يق حماد بن سلمة   من طر  ،)٤(أخرجه مجاهد 
  .ثالثتهم عن جعفر بن الزبير به نحوه، من طريق إسرائيل ،)٦(والطبري

، عن سليم بن عـامر    ،  كالهما من طريق معاوية بن صالح     ) ٨(وابن عساكر  ،)٧(وأخرجه الطبراني 
  .ة ضعيفعافي نب أيوب بن محمدقلت فيه .  نحوه� عن النبي �عن أبي أمامة 
  :الحكم

  .ألجل جعفر بن الزبير وهو متروك ساقط الحديث؛ اإلسناد والحديث ضعيفان جداً

                                                 

  .١/١١٧٢الوافي في الوفيات ) ١(
 .٦٩: تاريخ ابن معين رواية الدارمي، صفحة) ٢(
 .١/٤٥تقريب التهذيب ) ٣(
 .٢/٦٣٢ مجاهد تفسير) ٤(
 .٦/٢١٤تاريخ دمشق ) ٥(
 .١١/٥٣٢جامع البيان في تأويل القرآن ) ٦(
 .١٩٧١ برقم ٣/١٥٠مسند الشاميين الطبراني ) ٧(
 .٦/٢١٣تاريخ دمشق ) ٨(



 ٤٣١
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 َأنَا،  الشَّيباِني محمٍد بن الْحسن َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٣٩

دمحم نب انملَيِن سِحالْفَتْ ب ِلينْبثَنَا،  الْح ِليع نٍد بمحم ِريو َأنَا،  الِْمصاقَ َأبحِإس نوٍر بنْصم الصِديع ،
 بِن ُأبي عن، الْعاِليِة َأِبي عن، َأنٍَس بِن الرِبيِع عِن، َأِبيِه عن، الراِزي جعفٍَر َأِبي عن، زفَر بن الْعباس َأنَا

��9i[: قَوِلِه ِفي، � النَِّبي عِن، � كَعٍب'� _�4 �l #>$� � � ,� � 6 �� � � �  .)١("الرب ِفي ِفكْرةَ ال: " قَاَل، ��
  :ل السندرجا

ويتقى من حديثه ما كان مـن       ،   وهو متشيع ال بأس به     الربيع من أنس  وكذا   ،)٢( سبقوا الرواة الثالث األول  
وأبـو   ،)٣(وكل ما في أخباره من المناكير من جهتـه        ،  ألن فيها اضطراب كثير   ؛  رواية أبي جعفر الرازي عنه    

وأبو إسـحاق بـن     ،   سليمان بن الفتح الحنبلي    ومحمد بن ،   ثقة كثير اإلرسال   العاليه الرياحي رفيع بن مهران    
  . لم أقف عليهمامنصور الصعدي

 أبـو الحـسن الـواعظ المـصري    ، علي بن محمد بن أحمد بن الحـسن      : لعله،  علي بن محمد المصري   
)٤()٣٣٨(.  

  .)٥(وكان ثقة أميناً عارفاً
  . اهللا بن عليويقال العباس بن زفر مولى عبد، يزيد بن زيادبن العباس : هو، العباس بن زفر

  .)٦(توماوكان نازالً على باب ، شهد حصار دمشق، أحد قواد بني العباس
  .عيسى بن أبي عيسى عبد اهللا بن ماهان: هو، أبو جعفر الرازي

: ولعل هذا قصده عنـدما قـال       ،)٨(وهو يغلط فيما يروي عن مغيرة     : وقال،  وابن معين  ،)٧(وثقه ابن سعد  
  .)٩(يكتب حديثه إال أنه يخطئ

وهو يخلط فيما روى عن     : وقال ،)١٢(وابن المديني  ،)١١(ليس به بأس  : ومرة ،)١٠(صالح: وقال مرة 
                                                 

)٧/٤١٧) ١. 
اديـث  ، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه األح    ٢٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .والحسن بن محمد الشيباني ثقةالضعيفة، 
 .٦٧: حديث رقم: انظر) ٣(
  .١٢/٧٥تاريخ بغداد ) ٤(
 .١٢/٧٥المصدر نفسه ) ٥(
 .٢٦/٤٥٥تاريخ دمشق ) ٦(
 .٧/٣٨٠الطبقات الكبرى ) ٧(
 .٤/٣٥٨تاريخ بن معين رواية الدوري ) ٨(
 .١١/١٤٦تاريخ بغداد ) ٩(
 .٦/٢٨٠الجرح والتعديل ) ١٠(
 .٥٠:  كالم أبي زكريا في الرجال، صفحةمن) ١١(
 .١٢٢: سؤاالت ابن أبي شيبة، صفحة) ١٢(



 ٤٣٢

محمد بن عبد اهللا بن عمـار        (وابن عمار  ،)٢(صدوق صالح الحديث  : وزاد: وأبو حاتم  ،)١(مغيرة ونحوه 
وكـذا   ،)٦(ديثصالح الح : وقال أحمد  ،)٥(هو عندهم ثقة  : وقال،  وابن عبد البر   ،)٤(والحاكم ،)٣()الموصلي

صـدوق  : وقال ابن خـراش    ،)٩(ومرة ليس بقوي   ،)٨(إال أن أحمد قال مضطرب الحديث      ،)٧(ابن شاهين 
وقـال   ،)١٣(شيخ يهم كثيـراً : وقال أبو زرعة  ،)١٢(وضعفه العجلي  ،)١١(وبنحوه الساجي  ،)١٠(سيء الحفظ 

وقال  ،)١٥(ل الصدق وهو من أه  ،  فيه ضعف : وقال،  سيء الحفظ : وقال الفالس  ،)١٤(ليس بقوي : النسائي
وال يعجبني االحتجاج بخبره إال     : وزاد،  وكذا قال ابن حبان    ،)١٦(يتفرد بالمناكير عن المشاهير   : الذهبي

وقال في سـياق ترجمـة       ،)١٧(وال يجوز االعتبار بروايته إال فيما لم يخالف األثبات        ،  فيما وافق الثقات  
ألن فيهـا اضـطراب   ؛ بي جعفر الرازي عنهوالناس يتقون حديثه ما كان من رواية أ: الربيع بن أنس  

  .)١٩(وكل ما في أخباره من المناكير من جهته ،)١٨(كثير

وأحاديثه عامتها ، وقد روى عنه الناس، وله أحاديث صالحة مستقيمة يرويها: إال أن ابن عدي قال
صدوق سيئ الحفظ خـصوصاً عـن       : وخلص ابن حجر إلى أنه     ،)٢٠(وأرجوا أنه ال بأس به    ،  مستقيمة

                                                 

 .١١/١٤٦تاريخ بغداد ) ١(
 .٦/٢٨٠الجرح والتعديل ) ٢(
 .١١/١٤٦تاريخ بغداد ) ٣(
 .١٠/٦٢تهذيب التهذيب ) ٤(
  .١٠/٦٢المصدر نفسه ) ٥(
 .١١/١٤٦تاريخ بغداد ) ٦(
 .١٧٧: تاريخ أسماء الثقات، صفحة) ٧(
  .٢/١٢٠المجروحين البن حبان ) ٨(
  .٣/١٣٣العلل ومعرفة الرجال ) ٩(
 .١١/١٤٦تاريخ بغداد ) ١٠(
 .١١/١٤٦المصدر نفسه ) ١١(
  .٢/٣٩١معرفة الثقات ) ١٢(
  .٤٤٣: سؤاالت البرذعي، صفحة) ١٣(
  .٥/٢٥٤الكامل في الضعفاء ) ١٤(
  .١١/١٤٦تاريخ بغداد ) ١٥(
  .٢/٧٧٧المغني في الضعفاء ) ١٦(
  .٢/١٢٠ين البن حبان المجروح) ١٧(
)٤/٢٢٨) ١٨. 
 .١٢٦مشاهير علماء األمصار، صفحة : انظر) ١٩(
 .٥/٢٥٤الكامل في الضعفاء ) ٢٠(



 ٤٣٣

  .)١(غيرةم
  . هو للضعف أقرب فيتابع حديثه:قلت
وذكر البغوي من رواية أبي جعفر الـرازي عـن          :  فيبدو أنه مدرج خطأ لقول ابن كثير       أبوهأما  

  .)٢(ولم يذكر أباه، ...الربيع بن أنس
  :التخريج

  .تفرد به البغوي
  :ويشهد له

تفكروا في آالء   "  بلفظ   � عمر   من حديث ابن   ،)٥(والبيهقي ،)٤(وأبو الشيخ ) ٣(ما أخرجه الطبراني  
 به تفرد،  الوازع إال سالم عن الحديث هذا يرو  لم :وقال الطبراني  ،)٦("وال تفكروا في اهللا عز وجل     ،  اهللا

  .)٧(وحسنه األلباني، ثابت بن علي
عـن عبـد    ،  عن موسى بن حزام   ،  من طريق عبد اهللا بن األشعث     ) ٨(وما أخرجه أبو الشيخ أيضاً    

  .موقوفاً عليه، عن سفيان نحوه، العزيز بن خالد
  :الحكم

ال " إال أن جملـة ، فال يصح تفسير اآلية بهذا المعنى  ،  ألجل أبي جعفر الرازي   ؛  هذا إسناد ضعيف  
  .حسنة بشواهدها" فكرة في الرب

                                                 

 .٢/٧٠٦تقريب التهذيب ) ١(
 .٤/٣٣٠تفسير ابن كثير ) ٢(
 .٦٣١٩: ، برقم٦/٢٥٠معجم الطبراني األوسط ) ٣(
رضاء اهللا بن محمـد     : تحقيق،  )٣٦٩( األصبهاني   عبد اهللا بن محمد بن حيان     ، ل ٢١٠: العظمة ألبي الشيخ، صفحة   ) ٤(

 . الرياض-دار العاصمة، )١٤٠٨(الطبعة األولى ، المباركفوري
 .١٢٠ برقم ١/١٣٦شعب اإليمان للبيهقي ) ٥(
  .١٢٠ برقم ١/١٣٦، شعب اإليمان للبيهقي ١/٢١٠العظمة ألبي الشيخ ) ٦(
 .١٧٨٨ برقم ٤/٣٩٥السلسلة الصحيحة ) ٧(
 .١/٢١٨ الشيخالعظمة ألبي) ٨(



 ٤٣٤
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ـ لَع الثَّ مياِهرب إِ ِن ب ِدمح م نأحمد ب ا  نَربخَْأ،  يِحير الشُّ مياِهرب إِ ن أحمد ب  ٍديِعو س بَأا  نَربخَْأ )١٤٠ ، يِب

ـ ح ي ِن ب ِدمح م ن أحمد ب  ٍداِمو ح بَأا  نَربخَْأ،  الءم المزكي إِ  ٍسودب ع ِن أحمد ب  ن ب دمح م ٍركْو ب بَأا  نَربخَْأ ى ي
البزخَْأ،  ازبا  نَريحي ى بن ِب الرِعيكِّ المخَْأ، يبا نَرفْسيانب نع يخَْأ، ةَنَيبَأا نَربو حمالثُّةَز اِلمي ،عن ِعسِديِن ب 
جبٍري  ،ِنع ِناب ع ِإ: اَل قَ اٍسبمِ ن اُهللاقَلَا خَم ع زو لَلَّج وًا ِمحند ٍةرب يضاء ،تَفَّداهاقُ يةٌتَوح مرلَقَ، اءمه 
ـ  و قُلُخْي،  ةًرظْ نَ نيتِِّس و ٍةاَئ مِ الثَ ثَ ٍمو ي ل كُ ِهي فِ لَّج و ز ع  اهللاُ رظُنْي،  رو نُ هابتَِكو،  رونُ يرقُز و يـ ح ى ِي
وِميتُيو ِعيزو لُِّذيو فْيُلعم شَا يِلذَفَ، اءقَك لُوه: �nY q DF |D? �Z� � � � , �w � � ,#w�)١(.  

  :رجال السند
 ثقة عيب عليه روايته األحاديث      وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     أبو سعيد الشريحي  

 وهـو   وسعيد بن جبير   ،)٤( وهو ثقة  وسفيان بن عيينة   ،)٣(أبو حامد البزاز  وكذا   ،)٢(وقد سبقا ،  الضعيفة
  ثابت بن أبي   : وأبو حمزة الثُّمالي   ،)٥(وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلةٌ      ،  ثقةٌ ثبتٌ فقيه

  . لم أقف على ترجمة لهويحيى بن الربيع المكي،  ضعيفصفية
 محمد بن أحمد بن عبدوس بن أحمد النيـسابوري أبـو بكـر            : هو،  أحمد بن محمد بن عبدوس    

)٦()٣٩٦(.  
  .)٨(اإلمام النحوي الفقيه: وقال الذهبي ،)٧(وصفه الخليلي بالمزكى

  :التخريج
، عـن سـفيان   ) ١٠(وأخرجـه عبـد الـرزاق     ،  من طريق عبيد اهللا بن موسى      ،)٩(ه الطبري أخرج

ثالثتهم عن أبـي حمـزة      ،  من طريق يزيد بن أبي خالد     ) ١٢(وأبي الشيخ ،  من طريق سفيان  ) ١١(والحاكم
                                                 

)٧/٤٤٦) ١. 
 .١٤حديث رقم : انظر) ٢(
 .١٢٣حديث رقم : انظر) ٣(
 .٢٦حديث رقم : انظر) ٤(
 .١حديث رقم : انظر) ٥(
  .١٧/٥٧سير أعالم النبالء ) ٦(
  .٢/٨١٤اإلرشاد ) ٧(
  .١٧/٥٧سير أعالم النبالء ) ٨(
 .١١/٥٩١جامع البيان في تأويل القرآن ) ٩(
 .٣/٢٦٥تفسير الصنعاني) ١٠(
 .٣٩١٧ برقم ٢/٥٦٥المستدرك ) ١١(
 .٢/٤٩٢العظمة ) ١٢(



 ٤٣٥

  .الثمالي عن سعيد به نحوه
أيضاً ) ٣( نعيموأخرجه أبو ،)٢(ومن طريقه الطبراني، من طريق بكير بن شهاب) ١(وأخرجه أبو نعيم

ولم يذكر أبو الشيخ اآلية ، كالهما عن سعيد بن جبير به نحوه ،  من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير       
بقوله لوددت أن عندي : "وبدأ رواية بكير بن سعيد، وكذا أبو نعيم والطبراني لم يذكرا اآلية، في روايته

وعرضه ما بـين الـسماء      "وفيه زيادة   ،  ثفذكر الحدي " ؟  لما: رجل من أهل القدر فوجئت رأسه قالوا      
  ".واألرض

  .لم نكتبه إال من هذا الوجه، غريب من حديث سعيد وابنه عبد الملك: قال أبو نعيم
  :الحكم

  .لضعف أبي حمزة الثُّمالي ثابت بن أبي صفية؛ هذا إسناد ضعيف

                                                 

 .١/٣٢٥الحلية ألبي نعيم ) ١(
 .١٠٦٠٥ برقم ١٠/٢٦٠المعجم الكبير ) ٢(
 .٤/٣٠٥الحلية ألبي نعيم ) ٣(



 ٤٣٦
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، شَيبةَ َأِبي ابن َأنَا،  فَنْجويِه ابن َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  يِحيرالشُّ ٍديِعو س بَأا  نَربخَْأ )١٤١

 بـنِ  الزبيِر عِن،  الْحسيِن بن ِبشْر َأنَا،  الْمكِْتِب يوسفَ بن الْحجاج َأنَا،  بهرام بِن ِإبراِهيم بن ِإسحاقُ َأنَا
ِديع  ،نِن َأنَِس عاِلٍك بَأ: قَاَل،  � موُل قَرساللَِّه ر ����" : �#��¬� Wl #��¬� o�th �F, � �� � � �� �� � , � �� ْل: قَاَل ثُمه 
ونرتَد قَاَل ام كُمبقَالُوا،  ؟  ر :اللَّه ولُهسرو لَمقُوُل: قَاَل،  َأعْل: يه اءزج نتُ ممِه َأنْعلَيِحيـدِ  عِإال ِبالتَّو 
  .)١("الْجنَّةُ

  :لسندرجال ا
  . ثقةوالزبير بن عدي الهمداني اليامي  ،)٣( وهو ثقةأبو بكر بن أبي شيبةوكذا   ،)٢( سبقواالثالث األول

أبـو  ،  وقيـل الريحـاني   ،  إسحاق بن إبراهيم بن بهرام الرماني     : هو،  إسحاق بن إبراهيم بن بهرام    
  .)٤(يعقوب

  .)٥(وهو صدوق، ذكره شبرويه في تاريخه: قال ابن نقطة
  .)٧()٢٦٠() ٦(الحجاج بن يوسف بن قتيبة الهمداني المكِْتب: هو، ج بن يوسف المكتبالحجا

  .)٨(من أمراء أصبهان: قال الخطيب
  ).١٣١() ٩(بشر بن الحسين األصبهاني الهاللي: هو، بشر بن الحسين

  .)١٠(متفق على ضعفه وبعضهم كذبه
  :التخريج

مد بن صبيح عن الحجـاج بـن يوسـف          من طريق أحمد بن مح    ) ١١(أخرجه أبو نعيم األصبهاني   
  .المكتب عن بشر بن الحسين به نحوه

                                                 

)٧/٤٥٦) ١. 
حاديـث  ، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيب عليه روايته األ               ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٣(
  .٢/٧٥١تكملة اإلكمال البن نقطة ) ٤(
  .٢/٧٥١المصدر نفسه ) ٥(
 .٥/٣٧٢، األنسابدبواأل الخط الصبيان ويعلم، ذلك يحسن ومن، الخط تعليم إلى النسبة هذه) ٦(
 .١/٣٥٥تاريخ أصبهان ) ٧(
 ).٤٦٣(، المعروف بالخطيب البغدادي ثابت بن علي بن حمد، أل٢/١٥٧ق المتفق والمفتر) ٨(

 .٥/٦٥٧األنساب للسمعاني ) ٩(
، الضعفاء والمتروكين للـدارقطني     ٢/٣٥٥، الجرح والتعديل    ٢/٧١، والتاريخ الكبير    ٢/١٠انظر الكامل في الضعفاء     ) ١٠(
 .٩/٣١٦، تهذيب الكمال ١/١٤٢، والبن جوزي ١/٦
 .١/٢٨٠ تاريخ أصبهان) ١١(



 ٤٣٧

  :ويشهد له
من طريق إبراهيم الكوفي عن حبيب بن أبي العاليه عن مجاهد عن ابن عمر     ) ١(ما أخرجه البيهقي  

  .)٢(وضعفه األلباني، وهو منكر، تفرد به إبراهيم بن محمد الكوفي: وقال البيهقي، به نحوه
  :الحكم

  .و بشر بن الحسين، لضعف الحجاج بن يوسف المكتب؛ اًضعيف جد

                                                 

 .٤٢٧ برقم ١/٣٧١شعب اإليمان ) ١(
 .٤٩٨٤ برقم ١٠/٤٨٨السلسلة الضعيفة ) ٢(



 ٤٣٨
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ـ  دمح م ٍراِهو طَ بَأا  نَربخَْأ،  ةَبو تَ يِب أَ ِن ب  اهللاِ ِدب ع ن ب دمح م ٍركْو ب بَأا  نَربخَْأ )١٤٢ ب ـ    ن ِن أحمـد ب 

خَْأ،  ِثاِرالحبا  نَرمحمد ب ن ي قُعوالكِ ب اِئسخَْأ،  يبا  نَرعباهللاِ د  ب ن م حمخَْأ،  ٍدوبِإا  نَرباِهريـ  م ب ن ـ  ع اهللاِ ِدب  
ـ  اٍسب ع ِناب نع،  ٍريب ج ِن ب ِديِعس نع،  اٍدمح نع،  انيفْس ن ع ِكارب الم ن ب  اهللاِ دبعا  نَربخَْأ،  الُلالخَ : اَل قَ
ـ ي فِ ِةنَّ الج ِل أله ةٌوسا كُ هفُعسو،  رمح أَ بها ذَ هقُروو،  رضخْ أَ درما ز هعوذُ ج ِةنَّ الج ُلخْنَ ه ـ طَّقَا م اتُعهم 
ولُلَحهم  ،ثَومرا أَ هأَ الِل القِ اُلثَم و شَ أَ الِء الدد ب يمِ اًاض اللَّ ن ِنب َأ وى مِ لَحن الع ِلس لَْأ ويمِ ن ن الز ـ  ِدب  سي لَ
  .)١("مج عهلَ

  :رجال السند
 ثقةٌ ثبـتٌ    وسعيد بن جبير   ،)٣( ثقة سفيان الثوري وكذا   ،)٢( سبقوا الرواة حتى عبد اهللا بن المبارك     

٤(وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلةٌ، فقيه(.  
  ).١٢٠ (موالهم أبو إسماعيل الكوفي، م األشعريمسل، حماد بن أبي سليمان: هو، حماد

، وهـشام ،  وسفيان،  شعبة: أما أحاديث هؤالء الثقات عنه    : وقال مرة  ،)٦(وأحمد ،)٥(وثقه ابن معين  
إال : وقال، والنسائي ،)٨(والعجلي ،)٧(كان يرى اإلرجاء، ولكنه أول من تكلم في الرأي،  فأحاديث متقاربة 

لكنـه ال يقـول بخلـق       ،  وكان مرجئاً ،  كان يخطئ : وقال،   في الثقات  وذكره ابن حبان   ،)٩(أنه مرجئ 
هـو  ، ثـه  وال يحتج بحديصدوق: قال أبو حاتم ،)١١(إمام مجتهد كريم جواد  : وقال،  والذهبي ،)١٠(القرآن

  .)١٣(كان صدوق اللسان:  شعبةوقال ،)١٢(مستقيم في الفقه وإذا جاء اآلثار شوش

                                                 

)٧/٤٥٧) ١. 
، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لـم                   ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

  .ن، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس بهأقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ثقتا
 .٤٢: حديث رقم: انظر) ٣(
 .١: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٣/١٤٧الجرح والتعديل ) ٥(
 .٦٨: علل الحديث ومعرفة الرجال، صفحة) ٦(
 .١٩٠: المصدر نفسه، صفحة) ٧(
 .١/٣٢٠معرفة الثقات ) ٨(
 .١/١٨١٣الوافي بالوفيات ) ٩(
)٤/١٥٩) ١٠. 
 .١/٣٤٩ الكاشف) ١١(
 .٣/١٤٧الجرح والتعديل ) ١٢(
 .٣/١٤٧المصدر نفسه ) ١٣(



 ٤٣٩

: وقال الصائغ  ،)١(وكان كثير الحديث  ،  اًوكان مرجي ،  رهاختلط في آخر أم   : وقال،  وضعفه ابن سعد  
وكذبه  ،)٣(كثير الخطأ والوهم: وقال الذهلي ،)٢(ما كنا نصدقه: وقال عبد اهللا بن غنام ،  ما كنا نثق بحديثه   

، حتى وثب إنسان يقال لـه حمـاد       ،  كان الناس عندنا هم أهل العراق     : وقال مالك بن أنس    ،)٤(المغيرة
  .)٥(فقال فيه برأيه، فاعترض هذا الدين

وحماد بن أبي سليمان كثير الروايـة       : قال ابن عدي   ،)٦(كان مرجئاً : قال جرير وإبراهيم النخعي   
خاصة عن إبراهيم المسند والمقطوع ورأى إبراهيم ويحدث عن أبي وائل وعن غيرهما بحديث صالح               

: وخلص ابن حجر إلى أنه     ،)٧(ويقع في أحاديثه إفرادات وغرائب وهو متماسك في الحديث ال بأس به           
  .)٨(رمي باإلرجاء، له أوهام، صدوق
  .وهشام، وسفيان، شعبةك: الثقاتسوى ما رواه عنه ،  يتابع على أحاديثه:قلت

  :التخريج
كالهما من طريـق سـفيان      ) ١١(والحاكم ،)١٠(وأبو نعيم ،  عن سفيان الثوري  ) ٩(أخرجه عبد الرزاق  

  .الثوري عن حماد به نحوه
  . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه:وقال الحاكم

قتـادة أو   (كالهما عن معمر عن رجل) ١٣(وعبد الرزاق ،  من طريق ابن ثور   ) ١٢(وأخرجه الطبري 
  .)١٤(وصححه األلباني، عن سعيد بن جبير به نحوه) غيره

                                                 

 .٦/٣٣٣الطبقات الكبرى البن سعد ) ١(
 .١/٣٠١ضعفاء العقيلي ) ٢(
 .٢/٤٢٨تهذيب التهذيب ) ٣(
 .١/٣٠٢ضعفاء العقيلي ) ٤(
 .٢/٤٢٨تهذيب التهذيب ) ٥(
 .١/٣٠٢ضعفاء العقيلي : انظر) ٦(
 .٢/٢٣٨الكامل في الضعفاء ) ٧(
 .١/١٣٨تقريب التهذيب ) ٨(
  .٣/٢٦٨تفسير عبد الرزاق ) ٩(
 .٤/٢٨٧الحلية ألبي نعيم ) ١٠(
 .٣٧٧٦ برقم ٢/٥١٦مستدرك الحاكم ) ١١(
 .١١/٦١٣جامع البيان في تأويل القرآن ) ١٢(
 .١١/٤١٥مصنف عبد الرزاق ) ١٣(
 .٣٧٣٥ برقم٣/٢٦٥صحيح الترغيب والترهيب ) ١٤(



 ٤٤٠

  :الحكم
 يعقـوب   ومحمد بن ،  ومحمد بن أحمد بن الحارث    ،  في هذا اإلسناد محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة         

ألن رواية الثقات عن حمـاد بـن أبـي    ؛ والحديث حسن ال بأس به   ،  الكسائي لم أقف لهم على ترجمة     
  .والصنعاني، وكذا طريق الطبري، وقد روى عنه هنا سفيان الثوري، سليمان معتبرة
  :الغريب
درم١(الزبرجد: الز(، واجدربوالز دجربمن :لز رهودي معروف والحل جرمهو من َأنواع الز)٢(.  

  .)٣( الثياب المخططة:عاتمقطَّ

  .)٥( الدالء التي تستقى بها على اإلبل:والغُروب ،)٤( من الدلو جمع الكثرة:الدالء

 الواحد عجمةٌ مثـل     .وكل ما كان في جوف مأكول كالزبيب ونحوه       ،   العجم بفتحتين النوى   :عجم
  .)٦(قصبة وقصب

                                                 

 .١/٢٥٥ المصباح المنير) ١(
 .٢٠٠٦ صفحة العروستاج ) ٢(
 .٣/٢٧٣ شرح السيوطي على مسلم) ٣(
 .١/١٩٩ المصباح المنير) ٤(
 .٣٤٧غريب الحديث ألبي عبيد، صفحة ) ٥(
 .٤٦٧، صفحة مختار الصحاح) ٦(



 ٤٤١
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َأبو بكْر بـن     ثَنَا،  فَنْجويِه ابن َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٤٣

 َأِبي عن،  الْمسيِب بِن سِعيِد عن،  زيٍد بِن عِلي عن،  سلَمةَ بِن حماِد عن،  هارون بن يِزيد َأنَا،  أََِبي شَيبة 
 ثَالٍث َأبنَاء، مكَحِلين، جعادا،  ِبيضا،  مردا،  جردا الْجنَّةَ الْجنَِّة َأهُل يدخُُل: " قَاَل � النَِّبي عِن،  � هريرةَ

ثَالِثينلَى، وخَلِْق ع مآد طُولُه ا ِستُّوناعِة ِفي ِذرعبٍع س١("َأذْر(. 
  :رجال السند
 وهـو   ويزيد بن هارون   ،)٣( وهو ثقة  ن أبي شيبة  أبو بكر ب  وكذا   ،)٢(الثالث األول ،   سبقوا جميعهم

وعلي بن  ،)٥(وحديثه قبل تغيره صحيح مستقيم،  وهو ثقة متفق على علمهوحماد بن سلمة ،)٤(ثقة أيضاً
ومراسيله أصح المراسـيل ولهـا   ،   وهو ثقةٌ ثبتٌ يرسل    وسعيد بن المسيب   ،)٦(ضعيفزيد بن جدعان    

  .)٧(حكم المسند
  :التخريج

من طريق  ) ١٠(وأبو الشيخ ،  كالهما عن يزيد بن هارون    ) ٩(وأبو بكر بن أبي شيبة     ،)٨(أخرجه أحمد 
أربعتهم عن حماد بن    ،  وابن عدي من طريق العيشي    ،  من طريق يحيى بن السكن    ) ١١(وابن سعد ،  هدبة

  .)١٢(وحسنه األلباني لغيره، سلمة به نحوه
  ":على خلق آدم طوله ستون ذراعاً ": لـويشهد

إن أول زمرة يدخلون الجنـة      : " أنه قال  � عن النبي    �عن أبي هريرة     ،)١٣(ما أخرجه البخاري  
                                                 

)٨/١٥) ١. 
يـث  ، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيب عليه روايته األحاد               ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٢: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٩٥: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٨: حديث رقم: انظر) ٦(
 .٨: حديث رقم: انظر) ٧(
  .٧٩٢٠ برقم ٢/٢٩٥مسند أحمد ) ٨(
 .٣٤٠٠٦ برقم ٧/٣٥مصنف أبي بكر بن شيبة ) ٩(
 .٣/١٠٩٦العظمة ألبي الشيخ ) ١٠(
 .١/٣٢الطبقات الكبرى ) ١١(
 .٣٧٠٠ برقم ٣/٢٥٦صحيح الترغيب والترهيب ) ١٢(
وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل      "قوله تعالى : أحاديث األنبياء، باب  :  كتاب ٣٣٢٦ برقم   ٦٩٨: صحيح البخاري، صفحة  ) ١٣(

 ".في األرض خليفة



 ٤٤٢

  ".على صورة القمر ليلة البدر على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء
  ":جرداً مرداً مكحلين ": لـويشهد

جـرداً   الجنة الجنة أهل يدخل: " قال �أن النبي   ،  �من حديث معاذ بن جبل      ) ١(ما رواه الترمذي  
  ".سن وثالثين ثالث أو ثالثين أبناء اً مكحلينمرد

  :الحكم
  .ألن مدار الحديث على علي بن زيد بن جدعان؛ إسناده ضعيف

صـحيح  ": على خلق آدم طوله ستون ذراعـاً      "وجملة  ،  حسنة بشاهدها " جرداً مرداً مكحلين  "جملة
  .فهي زيادات ضعيفة" في سبعة أذرع"و، "بيضاً جعاداً"أما ، بشاهدها

  :الغريب
  .)٢(ال شعر على جسده:  رجل َأجرد:جرداً

 الميم والراء والدال أصٌل صحيح يدلُّ على تَجريِد الشَّيء من ِقشِْره أو ما يعلوه مـن                 : مرد :مرداً
  .)٣(الشّاب لم تَبد ِلحيتُه: واألمرد. شَعِره

                                                 

 .اء في سن أهل الجنةما ج: صفة الجنة، باب: ، كتاب٢٥٤٥ برقم ٥٧٢سنن الترمذي ) ١(
 .٣/٤٧٣ تهذيب اللغة) ٢(
 .٥/٣١٧ معجم مقاييس اللغة البن فارس) ٣(



 ٤٤٣

ـ حما  نَربخَْأ،  يِثاِر الح ٍراِهو طَ بَأا  نَربخَْأ،  ةَبوي تَ ِب أَ ِن ب  اهللاِ ِدب ع ن ب دمحما  نَربخْوَأ )١٤٤ مـ  د ب ن 
يقُعوخَْأ،  ببا  نَرعباهللاِ د  ب ن م حخَْأ،  وٍدمبِإا  نَرباِهريم ب ن ع خَْأ،  الُل الخَ  اهللاِ ِدببا  نَرعباهللاِ د  ب ن الم بِكار ع ن 
محِدم ِن ب لَ سٍمي ِن ع الحاِجج ِن ب اٍبتَّ ع الع ِدبي ع ن عاهللاِ ِدب  ِن ب م عا ٍدب لزم اني عِبَأ ن ي هريـ  � ةَر : اَل قَ
ـ  عم،  ٍماِد خَ  آالفِ ةُرشْ ع حوري و ِهيلَو ع دغْ ي نملَ،  ءيِن د مهنْا مِ مو،  ةًلَِزنْ م ِةنَّ الج ِلهى أَ نَدَأ" ـ  و لِّ كُ  ٍداِح
  .)١("ِهِباِح صع متْسي لَةٌفَيِر طَمهنِْم

  :رجال السند
،  وهو فـي الجملـة لـين الحـديث         ومحمد بن سليم   ،)٢( سبقوا الرواة حتى عبد اهللا بن المبارك     

  . ثقةوعبد اهللا بن معبد الزماني البصري ،)٣(مضطرب في قتادة
  .)٤( أبو خليفة،حجاج بن عتاب العبدي البصري: هو، الحجاج بن عتاب العبدي
  .)٦(ولم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً، وترجمه أبو حاتم ،)٥(ذكره ابن حبان في الثقات

  :التخريج
بـدل  ،  "طرفة"و،  "دني"بدل  ،  "دان: "عن محمد بن سليم به مثله إال أنه قال        ) ٧(أخرجه ابن المبارك  

  ".طريفة"
  :الحكم

  .ولم يتابع، ألجل محمد بن سليم لين الحديث؛ والحديث ضعيفان، اإلسناد

                                                 

)٨/١٦) ١. 
، محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة، ومحمد بن أحمد بن الحارث، ومحمد بن يعقوب الكسائي لـم                   ٩حديث رقم   : انظر) ٢(

 .قتان، وإبراهيم بن عبد اهللا الخالل ال بأس بهأقف لهم على ترجمة، وعبد اهللا بن المبارك، وعبد اهللا بن محمود ث
 .٣١: حديث رقم: انظر) ٣(
  .٢/٣٧٧التاريخ الكبير ) ٤(
)٦/٢٠٣) ٥.  
 .٣/١٥٩الجرح والتعديل ) ٦(
 .٤١٤: ، برقم١٢٥: الزهد البن المبارك، صفحة) ٧(



 ٤٤٤
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 ثَنَـا ،  الْعدُل محمٍد بن الْحسين يَأخْبرِن،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو برنَاَأخْ )١٤٥

دباللَِّه ع نب بِن ِدعمحقَّاقُ الرثَنَا،  الد دمحم نِد ببِزيِز عى ثَنَا،  الْعِعيس ناِوِر بسثَنَا،  الْم ِليدالْو نِلٍم بسم ،
��: � ) 	 ��$� G$ 2:� � ) 	 � رسوِلِه علَى اللَّه َأنْزَل لَما قَاَل،  رويٍم بِن عروةَ عن،  موسى بن ِعيسى ثَنَا � � �� � � �S �� S ,� �

	?� P��� �  فََأنْزَل؟  قَِليٌل ِمنَّا ينْحو ومن،  وصدقْنَاه � اللَِّه ِبرسوِل آمنَّا،  اللَِّه نَِبي يا: فَقَاَل،  � عمر بكَى ��
اللَّه زلَّ عجو :�	?� P�� 	( �:�$ 2�$�� 	( �:�� � � � �� � � � �S , S ,� ��  اللَّـه  َأنْزَل قَد: " فَقَاَل،  � عمر � اللَِّه رسوُل فَدعا ��
زلَّ عجا وفَقَاَل " قُلْتَ ِفيم رمع ِضير اللَّه نْهِضينَا: عر ننَا عبر تَصنَا ِديِقووُل فَقَاَل،  نَِبيساللَِّه ر ���� :
 "ِمن منَا آدِمنِّي،  ثُلَّةٌ ِإلَيِم ِإلَى ووِة يامال،  ثُلَّةٌ الِْقيا وهتَِتمسِإال ي ودسان اِة ِمنعاِإلِبِل ر نال قَاَل ِمم ِإلَه 
  .)١("اللَّه ِإال

  :رجال السند
 ،)٣( ولم أقف عليهمـا    ومحمد بن عبد العزيز   ،  عبد اهللا الدقاق  وكذا   ،)٢( سبقوا الرواة الثالث األول  

  .)٤( ثقة يدلسوالوليد بن مسلم
  ).٢٤٤ ( محمد البغداديأبو ،)٥(عيسى بن مساِور الجوهري: هو، عيسى بن المساور

وكان محمد بن أشكاب يحـسن الثنـاء         ،)٧(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٦(وثقه الخطيب البغدادي  
  .)١٠(صدوق: وقال ابن حجر ،)٩(ال بأس به: وقال النسائي ،)٨(عليه

  . ثقة ال بأس به:قلت

                                                 

)٨/١٦) ١. 
اق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه         ، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسح         ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .٩٢: حديث رقم: انظر) ٣(
جعله ابن حجر في المرتبة الرابعة من المدلسين الذين ينبغي أن يصرحوا بالتحديث وإال ال تقبل روايتهم وقال ابن                   ) ٤(

 .٧٩: بقات المدلسين، صفحةموصوف بالتدليس الشديد مع الصدق، انظر ط: حجر
  .٢/١٢٥، األنسابالجوهر بيع إلى النسبة هذه) ٥(
  .١١/١٦١تاريخ بغداد ) ٦(
)٨/٤٩٥) ٧. 
 .١١/١٦١تاريخ بغداد ) ٨(
 .٩٤: مشيخة النسائي، صفحة) ٩(
 .١/٤٦٥تقريب التهذيب ) ١٠(



 ٤٤٥

أخـو   (يأبو محمد ويقال أبو موسى الدمـشق      ،  عيسى بن موسى القرشي   : هو،  عيسى بن موسى  
  ).سليمان بن موسى

وقبـل  ،  ويبدوا أن ابن حجر مع التفريق     ،  وأبي موسى ،  وفرق البخاري وأبو حاتم بين أبي محمد      
وكالهما يروي عنهما الوليد بن     ،  ورواية أبي موسى عن أبي حازم     ،  رواية أبي محمد عن أبي المهاجر     

  .)١(مسلم
ولم يذكر عن أبي محمد جرحـاً      ،)٢(ديثصالح الح ،  ثقة ما به بأس   : فأبو موسى قال عنه أبو حاتم     

  .)٥(ولم يفرق بينهما) ٤(وذكره ابن حبان في الثقات ،)٣(ووثقه دحيم، وال تعديالً
  ).١٣٥() ٦(أبو القاسم األردني، عروة بن رويم اللَّخِْمي: هو، عروة بن رويم
وقال ابـن    ،)١١(في الثقات وذكره ابن حبان     ،)١٠(والهيثمي ،)٩(ودحيم ،)٨(والنسائي ،)٧(وثقه ابن معين  

 وقال إبراهيم بن داود    ،)١٤(ال بأس به  : وقال الدارقطني  ،)١٣(وكذا ابن الفهم   ،)١٢(كان كثير الحديث  : سعد
أول ما يجب علـى     : وكان من أوعية العلم في حديث عروة بن رويم فقال          (- أبو إسحاق البرلسي   -

  ).- حديث عروة -) ١٥(الشامي أن يجمعه ويحفظه
روى عن أبي ثعلبة الخشني مرسل وهـو        : فقال أبو حاتم  ،  ن رويم يرسل األحاديث   وكان عروة ب  

ليت شـعري أن أعلـم      : وقال إبراهيم بن موسى    ،)١٦(لقي أنساً وأبا كبشة   ،  عامة حديثه مراسيل  ،  تابعي

                                                 

 .٦/٢٩٤، التاريخ الكبير ٦/٢٨٥انظر الجرح والتعديل ) ١(
 .٦/٢٨٦الجرح والتعديل ) ٢(
 .٢٣/٤٢تهذيب الكمال ) ٣(
)٧/٢٣٢) ٤. 
 .٦/٣٥٤تهذيب التهذيب ) ٥(
 .١/١٠٩ بالشام، انظر األنسابردناأل إلى النسبة هذه) ٦(
 .١٧٤: تاريخ ابن معين رواية الدارمي، صفحة) ٧(
 .٢٠/٩تهذيب الكمال ) ٨(
 .٥/٥٤٤تهذيب التهذيب ) ٩(
  .٩/٤٩٠مجمع الزوائد ) ١٠(
)٥/١٩٨) ١١.  
 .٧/٤٦٠ات الكبرى الطبق) ١٢(
 .٤٠/٢٣١تاريخ دمشق ) ١٣(
 .٥٧: سؤاالت البرقاني، صفحة) ١٤(
  .٢٠/١٠تهذيب الكمال ) ١٥(
  .٦/٣٩٦الجرح والتعديل ) ١٦(



 ٤٤٦

: وقال ابن حجر   ،)٢(وله مقاطيع : وقال الذهبي  ،)١(عروة بن رويم ممن سمع فإن عامة أحاديثه مراسيل        
  .)٣(رسل كثيراًصدوق ي

  :التخريج
  .تفرد به البغوي

  :ويشهد له
من طريق  ) ٥(وابن عساكر ،  من طريق هشام بن عمار عن عثمان بن عالن        ) ٤(ما أخرجه الطبراني  

 بنحـوه   �عن النبي   �هشام بن عمار عن عبد ربه بن صالح كالهما عن عروة بن رويم عن جابر                
 مـن  ثلة اهللا رسول يا عمر قال األولين من ثلة فيها كرفذ الواقعة وقعت إذا نزلت لما "مختصراً بلفظ   

 آدم مـن  أال اآلخرين من وثلة األولين من ثلة اهللا أنزل ثم سنة السورة آخر فأمسكت منا وقليل األولين
وعند ،  "اهللا إال إله ال أن يشهد ممن اإلبل رعاة من بالسودان نستعين حتى ثلتنا تستكمل وال أال ثلة إلى

  .ثمان بن عالن سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابرالطبري قال ع
  :الحكم

ومحمـد بـن عبـد      ،  وعبد اهللا الدقاق  ،  في هذا اإلسناد أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له         
  .والحديث إلى الضعف أقرب، العزيز لم أقف عليهما

                                                 

  .٦/٣٩٦المصدر نفسه ) ١(
  .٢/١٨الكاشف ) ٢(
 .١/٣٩٩تقريب التهذيب ) ٣(
 .٥٢٠ برقم ١/٢٩٨مسند الشاميين ) ٤(
 .٤٠/٢٢٩تاريخ دمشق ) ٥(



 ٤٤٧

ـ ي  ِنربخَْأ،  يِبلَع الثَّ اقَحسو إِ بَأا  نَربخَْأ،  يِحير الشُّ ٍديِعو س بَأا  نَربخَْأو )١٤٦ الحسيـ  ن ب ن م ـ ح ٍدم 
الدوِرنُيي ،حا نَثَدأحمد بنم حِدمِإِن ب ساقَحنِّ السخَْأ، يبَأا نَرِلو خَبالفَةَفَي ُلضب نالح اِبب ،حا نَثَدمحمدب ن 
�S: � � :ِة اآلي ِهِذي ه  فِ اٍسب ع ِناب ِنع ،ٍريب ج ِن ب ِديِعس نع،  اٍشيي ع ِب أَ ِن ب انبَأ نع،  انيفْسا  نَربخَْأ،  ٍريِثكَ ,�

2�$�� 	(� � �� �� �{�"G�D��:M�  .)١("يِتم ُأن ِماًعيِما جمه: "�  اِهللاوُلس راَلقَ }
  :رجال السند
 وهو  وسفيان الثوري  ،)٣(هفَع وهو ثقة لم يِصب من ض      محمد بن كثير  وكذا   ،)٢( سبقوا الثالث األول 

وأبان  ،)٥(وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلةٌ      ،   وهو ثقةٌ ثبتٌ فقيه    وسعيد بن جبير   ،)٤(ثقة
  .متروكماعيل العبدي ابن أبي عياش أبو إس

 ،)٧(الحافظ الـدينَوري  ) ٦(أحمد بن محمد بن إسحاق السني     : هو،  أحمد بن محمد بن إسحاق السني     

  .)٨()٣٦٤ (أبو بكر
  .كان ديناً خيراً: وزاد الذهبي ،)١١(والصفدي ،)١٠(والذهبي ،)٩(ضعفه ابن عساكر

  .أبوخليفة الفضل بن الحباب
وهـو الـذي نقـم       ،)١٢(وكان يقول بالوقف  ،  مشهوراً كثير الحديث  : دوزا،  وثقه مسملة بن القاسم   

) ١٥(صادقاً مأموناً مكثر مسند عصره محدث البصرة رحل إليه من اآلفـاق        : وزاد) ١٤(والذهبي ،)١٣(عليه

                                                 

)٨/١٨) ١. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر )٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٠٢: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٤٢: حديث رقم: انظر) ٤(
 .١: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٢/٣٢٤، األنساباالنتساب بهذا جماعة خصوا البدع أهل كثر دعة، ولماالب ضد هي التي السنة إلى النسبة هذه) ٦(
 .٢/٥٣١، األنسابقرميسين عند الجبل بالد من بلدة ر، وهيوينَالد إلى النسبة هذه) ٧(
 .٥/٢١٥تاريخ دمشق ) ٨(
 .٥/٢١٥المصدر نفسه ) ٩(
 .١/٢٧١١تاريخ اإلسالم ) ١٠(
 .١/١٠٠٤الواقي في الوفيات ) ١١(
 .توقف في مسألة القرآن مخلوق أم غير مخلوقأي ال) ١٢(
 .٤/٤٣٩لسان الميزان ) ١٣(
  .٦٧١ - ٢/٦٧٠تذكرة الحفاظ ) ١٤(
 .٥/٤٢٥ميزان االعتدال : ، وانظر١٤/٨سير أعالم النبالء ) ١٥(



 ٤٤٨

 ،)١( إنه من الرافضة فهذا لم يصح عن أبي خليفة):أحمد بن علي (ما علمت فيه ليناً إال ما قاله السلماني

والمتـأخرون أخرجـوه فـي    ، وهو إلى التوثيق أقـرب   : وقال الخليلي  ،)٢(حبان في الثقات  وذكره ابن   
  .)٣(الصحيح
  . وهو إلى التوثيق أقرب:قلت

  :التخريج
كالهما عن سفيان   ،  من طريق محمد بن كثير    ) ٥(وابن عدي ،  من طريق مهران  ) ٤(أخرجه الطبري 

  .الثوري به مثله
  :ويشهد له

من طريق خاقان بـن     ) ٧(وابن األعرابي ،  من طريق حماد بن زيد    ) ٦(ما أخرجه أبو داود الطيالسي    
 � عـن النبـي      �عن عقبة بن صهبان عن أبي بكرة        ،  عن علي بن زيد بن جدعان     ،  األهتم كالهما 

  .وغيرهم. نحوه
  :الحكم

والطريق اآلخر فيه علي بن زيد بن جدعان وهو         ،  ألجل أبان ابن أبي عياش    ؛  هذا اإلسناد ضعيف  
  .ضعيفٌ أيضاً

                                                 

  .٥/٤٢٥ميزان االعتدال ) ١(
)٩/٨) ٢.  
  .٢/٥٢٦اإلرشاد للخليلي ) ٣(
 .١١/٦٤٤جامع البيان في تأويل القرآن ) ٤(
 .١/٣٨٦الكامل في الضعفاء ) ٥(
 .٨٨٦ برقم ١٢٠: مسند الطيالسي، صفحة) ٦(
عرابي األ ابنالمعروف ب درهم،   بن بشر بن زياد بن محمد بن أحمد سعيدال يب، أل ١٩٥٧معجم ابن األعرابي برقم     ) ٧(
 . بيروت-أحمد البلوشي، دار الكتب العلمية : ، تحقيق)٣٤٠(



 ٤٤٩

�#$�9Q'� Wl f5? W� , � � �� � , � �� , �{�"G�D�� :1�{ 
ـ  َأبو َأنَا،  أحمد بن زاِهر َأنَا،  السرخِْسي الْحسِن َأبو َأخْبرنَا )١٤٧ اقَِإسح  اِشـِميـو  َأنَـا ،  الْهَأب 

 اللَّـهِ  رسوُل كَتَبه الَِّذي الِْكتَاِب ِفي َأن،  حزٍم بِن عمِرو بِن محمِد بِن بكِْر َأِبي بِن اللَِّه عبِد عن،  مصعٍب
  .)١("طَاِهر ِإال الْقُرآن يمس ال َأن " حزٍم بِن ِلعمِرو �

  :رجال السند
  . ثقة حجة بن حزمووعبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمر ،)٢( سبقواجميعهم
  :التخريج

وصوالً من  م) ٤(وأخرجه الدارمي ،  �عن عبد اهللا بن أبي بكر بن حزم عن النبي           ) ٣(أخرجه مالك 
، �طريق سليمان بن داود عن الزهري عن عبد اهللا بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي                     

مـن  ) ٧(والبيهقـي ،  -  نص الكتاب  -من حديث طويل    ) ٦(وابن حبان  ،)٥(ومن طريقه أخرجه الدارقطني   
  .وغيرهم مثله ،)٨(وابن عساكر، طرق

  .هرته أغنت عن إسنادهوش: وقال ابن عبد البر ،)٩(وضعفه األلباني
عن نعـيم بـن     ،  عن محمد بن إسماعيل الترمذي    ،  عن قاسم بن أصبغ   ) ١٠(وأخرجه ابن عبد البر   

  . مثله�عن عبد اهللا عن أبيه عن جده عن النبي ، عن معمر، عن عبد اهللا بن المبارك، حماد
  :ويشهد له

كالهما من طريـق     -) ١٣(ومن طريقه أخرجه البيهقي    - ،)١٢(والدارقطني ،)١١(ما أخرجه الطبراني  

                                                 

)٨/٢٣) ١. 
، أبو الحسن السرخسي من أهل العلم والخير، وزاهر بن أحمد محدث فقيـه شـيخ عـصره        ١١حديث رقم   : انظر) ٢(

 .بخراسان، وأبو إسحاق الهاشمي ال بأس به، وأبو مصعب ثقة
 .٤٧٠: ، برقم١٢٦: موطأ مالك رواية الليثي، صفحة) ٣(
 .٢٢٦٦ برقم ٢/٢١٤سنن الدارمي ) ٤(
 .٥ برقم ١/١٢٢سنن الدارقطني ) ٥(
 .٦٥٥٩ برقم ١٤/٥٠١حبان صحيح ابن ) ٦(
 .٤١٣ برقم ١١/٨٧السنن الكبرى للبيهقي ) ٧(
 .٢٢/٣٠٥تاريخ دمشق ) ٨(
 .٢٣٣٣ضعيف الجامع الصغير برقم ) ٩(
 .١٧/٣٩٦التمهيد البن عبد البر ) ١٠(
 .١١٦٢ برقم٢/٢٧٧المعجم الصغير ) ١١(
 .٣ برقم ١/١٢١سنن الدارقطني ) ١٢(
 .٤١٢ برقم ١/٨٨السنن الكبرى ) ١٣(



 ٤٥٠

عن سالم بن عبـد  ، عن سليمان بن موسى   ،  عن ابن جريج  ،  عن أبي عاصم  ،  سعيد ابن محمد بن ثواب    
  . مثله� عن النبي �عن أبيه ابن عمر ، اهللا

تفرد بـه   ،  إال أبو عاصم  ،  وال عنه ،  إال ابن جريج  ،  لم يروه عن سليمان بن موسى     : قال الطبراني 
  .سعيد بن محمد

  .)١(نيوصححه األلبا
  :الحكم

  .بطرقه وشواهده؛ والحديث صحيح، هذا إسناد صالح مرسل

                                                 

  .٧٧٨٠: صحيح الجامع الصغير برقم )١(



 ٤٥١

�"G�D�� J4D* �vN 
 بـن  ا محمد منْصوٍر َأبو َأنَا،  النُّعيِمي اللَِّه عبِد بن أحمد َأنَا: َلقَا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )١٤٨

انعمو ثَنَا،  سفٍَر َأبعج دمحم نِن أحمد بِد بباِر عبالْج اِنييثَنَا،  الر ديمح نِه بيونْجثَنَا،  ز ونُسي  ـنـدِ  ببع 
 مسعوٍد بِن اللَِّه عبِد عن،  طَيبةَ َأِبي عن،  حدثَه شُجاعا َأن،  يحيى بن السِري َأخْبرِني،  وهٍب ابن اَأنَ،  اَألعلَى

  .)١("َأبدا فَاقَةً تُِصبه لَم لَيلٍَة كُلَّ اِقعِةالْو سورةَ قَرَأ من: " يقُوُل، � اللَِّه رسوَل سِمعتُ: قَاَل، �
  :رجال السند

وكـذا  ، )٣(، وهو أيـضا ثقـة  أحمد بن عبد اهللا النعيميوكذا  ،)٢(وهو ثقة،  سبقعبد الواحد المليحي 
ملـة  والسِري بن يحيى بن ِإياس بـن حر        ،)٥( ثقتان أيضاً  واالثنان بعدهم  ،)٤( وهم أيضاً ثقات    بعده الثالثة
  . ثقةالشيباني

  :ةيبوأبو طَ، شجاع
، رجح ابن حجر أنه أبو شجاع بعد نظر طويل في المسألة          ،  أم أبو شجاع  ؟  اختلف فيه هل هو شجاع    

ومسألة أخرى وهي متصلة بشيخه أبو طيبة هل هو         ،  وقد وردت األسانيد بكليهما وهذا الذي سبب الخالف       
وكذا ،  والمسألة األخيرة هل هو أبو طَيبة أو ظَبية       ،  نه أبو طيبة  ورجح ابن حجر أ   ،  أو أبو فاطمة  ،  أبو طيبة 

أبـو   ،)٦(وأبو حاتم بأنه أبو طيبة الجرجاني     ،  جزم الدارقطني ،  ؟  ثم من هو أبو طيبة هذا     . رجح الدارقطني 
أبو طيبة الجرجاني عيسى بن سـليمان       ،  هذا وهم : قال ابن عساكر  ،  عيسى بن سليمان الدارمي الجرجاني    

  .)٧(أقدم منه ال يعرف له اسم، وأبو طيبة هذا غيره، متأخر
  .إذاً شجاع وشيخه أبو طيبة ال يعرفان

جميعهم من  ،  وغيرهم ،)١٠(وابن عساكر  ،)٩(وابن عبد البر   ،)٨(أخرجه الحارث بن أبي أسامة     :التخريج
  .)١١(وضعفه األلباني. طريق شجاع عن أبي طيبة به نحوه

  .وأبي طيبة وهما ال يعرفان، ن مدار الحديث على شجاعأل؛ اإلسناد والحديث ضعيفان :الحكم

                                                 

)٨/٢٨) ١. 
 .٨حديث : انظر) ٢(
 .٦٣حديث : انظر) ٣(
 .١٥حديث : انظر) ٤(
 .١٠٩حديث : انظر) ٥(
 .٦١، ٧/٦٠انظر لسان الميزان ) ٦(
 .٣٣/١٨٦انظر تاريخ دمشق ) ٧(
 .٧٢١: ، برقم٢/٧٢٩مسند الحارث بن أبي أسامة ) ٨(
 .٥/٢٦٩التمهيد ) ٩(
 .٣٣/١٨٦شق تاريخ دم) ١٠(
 .٢٥٧ برقم ١/٤٥٧السلسلة الضعيفة ) ١١(



 ٤٥٢
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 عبد َأنَا،  يِبلَعيم الثَّ اِهرب إِ ند ب مح م ن ب دمح أَ اقَحسو إِ بَأا  نَربخْي، أَ ِحير الشُّ يماِهرب إِ ن ب دمحَأا  نَربخَْأ )١٤٩

 ثَنَـا ،  الشَّيباِني عمٍرو بن الْعالء ثَنَا،  يونُس بن محمد َأنَا،  َأيوب بِن ِإسحاقَ بن أحمد َأنَا،  محمٍد بِن حاِمِد بن اللَِّه
 ���� اللَّـهِ  رسـولِ  ِعنْد كُنْتُ: قَاَل،  � عمر ابِن عِن،  عِلي بِن آدم عن،  سِعيٍد بن سفْيان ثَنَا،  الْفَزاِري ِإسحاقَ َأبو

هِعنْدو وكٍْر َأبيقُ بدِه،  ���� الصلَيعةٌ واءبع ا قَدِرِه ِفي خَلَّهدَل،  ِبخَالٍل صِه فَنَزلَيِريُل عاِلي: فَقَاَل،  ِجبى مـا  َأرَأب 
، وجـلَّ  عـز  اللَّـه  فَِإن: قَاَل،   "الْفَتِْح قَبَل علَي مالَه َأنِْفقْ: " فَقَاَل،  ِبخَالٍل صدِرِه ِفي خَلَّها قَد عباءةٌ علَيِه بكٍْر
 َأبا يا: " ���� اللَِّه رسوُل فَقَاَل،  ؟  ساِخطٌ َأم،  ؟  هذَا فَقِْرك ِفي عنِّي َأنْتَ َأراٍض: لَه وقُْل،  السالم علَيِه اقْرْأ: يقُوُل
 َأَأسخَطُ: بكٍْر َأبو فَقَاَل" ؟  ساِخطٌ َأم هذَا قِْركفَ ِفي َأنْتَ َأراٍض: لَك ويقُوُل،  السالم يقِْرُئك وجلَّ عز اللَّه ِإن،  بكٍْر
  .)١("راٍض ربي عن ِإنِّي راٍض ربي عن ِإنِّي؟ ربي علَى

  :رجال السند
،  ثقة عيب عليه روايته األحاديث الـضعيفة       وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     أحمد الشريحي 

وسـفيان   ،)٤( وهو ضعيفومحمد بن يونس الكديمي   ،)٣( وكان فقيهاً واعظاً    اهللا بن حامد   عبدوكذا   ،)٢(وقد سبقا 
  .ثقةوأبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الكوفي  ،)٥( وهو ثقةالثوري

 أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نـوح الـصبِغي              : هو،  أحمد بن إسحاق بن أيوب    
)٦()٣٤٢(.  

، وفي الفقـه ، والجرح والتعديل، كان عالماً بالحديث والرجال، وهو اإلمام المقدم  ،  ثقة مأمون : قال الخليلي 
وشمائله وفـضائله  ، أحد العلماء المشهورين بالعلم والفضل الواسع: وقال السمعاني ،)٧(كان المشار إليه في وقته 

 وقال السبكي  ،)٩(شيخ اإلسالم ،  إلمام العالمة المفتي المحدث   ا: وقال الذهبي  ،)٨(أكثر من أن يسعها هذا الموضع     
  .)١٠( أحد األئمة الجامعين بين الفقه والحديث):عبد الوهاب بن علي(

                                                 

)٨/٣٤) ١. 
 .١٤انظر حديث ) ٢(
 .١٨انظر حديث ) ٣(
 .٦٨انظر حديث ) ٤(
 .٤٢انظر حديث ) ٥(
 التـي  االلـوان  عمل المشهور، ويمكن  والصباغ " الصبغ " إلىالصبغي نسبة : ، قال السمعاني  ٣/٥٢١األنساب للسمعاني   ) ٦(

 .الخراط لهايستعم أو بها ينقش
 .٣/٨٤٠اإلرشاد ) ٧(
 .٣/٥٢١األنساب ) ٨(
 .١٥/٤٨٣سير أعالم النبالء ) ٩(
 .٣/٢طبقات الشافعية الكبرى ) ١٠(



 ٤٥٣

  :العالء بن عمرو الشيباني
  .)١(ال يجوز االحتجاج به بحال، يروي عن أبي إسحاق الفزاري العجائب: قال ابن حبان
  .ويقال الشَّيباني ويقال البكْري، ليآدم بن علي الِعج: هو، آدم بن علي

وذكره ابن حبان فـي      ،)٥(والذهبي ،)٤(وابن شاهين  ،)٣(ويعقوب بن سفيان الثوري    ،)٢(وثقه يحيى بن معين   
  .)٩(صدوق: وقال ابن حجر ،)٨(شيخ: وقال أبو حاتم ،)٧(ال بأس به: وقال النسائي ،)٦(الثقات

  :التخريج
، عن األشـجعي  ،  من طريق العالء بن عمرو     ،)١٢(والخطيب البغدادي  ،)١١(وأبو نعيم  ،)١٠(أخرجه ابن حبان  

من ) ١٤(وأخرجه الخطيب ،  عن أبي إسحاق الفزاري   ،  من طريق العالء بن عمرو أيضاً     ) ١٣(وأخرجه ابن عساكر  
  .طريق أبي علي األسواري ثالثتهم عن سفيان الثوري به نحوه

غريب من حديث   : وقال ،)١٨(وأبو نعيم  ،)١٧(طوسيوالحسن بن علي ال    ،)١٦(والهيثمي ،)١٥(وضعفه ابن كثير  
وقـال  . وحديث األسواري لم نكتبه إال عن محمد بن عمرو بن مسلم          ،  لم نكتبه إال من حديث الفزاري     ،  الثوري
  .)٢٠(والسيوطي ،)١٩(نقالً عن العراقي وعزاه للميزان. هو كذب: الذهبي

يروي العجائـب عـن     : قال فيه ابن حبان   و،  لضعف العالء بن عمرو الشيباني    ؛  هذا إسناد ضعيف   :الحكم
  .وكذلك الحديث، أبي إسحاق الفزاري

                                                 

 .٢/١٨٥المجروحين ) ١(
 .٩٦: ، ورواية الدارمي، صفحة٣/٤٤٧تاريخ بن معين رواية الدروي ) ٢(
 .٣/١٩٧المعرفة والتاريخ ) ٣(
 .٤١: تاريخ أسماء الثقات، صفحة) ٤(
 .١/٢٣٠الكاشف ) ٥(
)٤/٥١) ٦. 
 .١/٣٩٢التعديل والتجريح ) ٧(
 .٢/٢٦٦ الجرح والتعديل) ٨(
 .١/١٤٤تقريب التهذيب ) ٩(
 .٢/١٨٥المجروحين ) ١٠(
 .٧/١٠٥حلية األولياء ) ١١(
 .٢/١٠٦تاريخ بغداد ) ١٢(
 .٧١، ٣/٧٢تاريخ دمشق ) ١٣(
 .٢/١٠٦تاريخ بغداد ) ١٤(
 .٤/٣٩١تفسير ابن كثير ) ١٥(
 .١/٢١٤الصواعق المحرقة للهيثمي ) ١٦(
 .١٧٣: مستخرج الطوسي، صفحة) ١٧(
 .٧/١٠٥الحلية ) ١٨(
 .٢/١٢٨تخرج أحاديث اإلحياء ) ١٩(
 .٤٠: تاريخ الخلفاء، صفحة) ٢٠(



 ٤٥٤
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 َأنَـا ،  حاِمـدٍ  بن اللَِّه عبد َأنْبَأِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٥٠
 بن الصعقُ ثَنَا،  فَروخَ بن شَيبان ثَنَا،  سلَيمان بِن اللَِّه عبِد بن محمد ثَنَا،  الْمزِني اللَِّه عبِد بن أحمد

نحز  ،نِل عقَيع ِديعالْج  ،ناقَ َأِبي عحِإس  ،نِد عيوِن سِن، غَفْلَةَ بِن عوٍد ابعسخَلْتُ: قَاَل، � مد 
 نَجا،  ِفرقَةً وسبِعين اثْنَتَيِن علَى قَبلَكُم كَان من اخْتَلَفَ مسعوٍد ناب يا: فَقَاَل،  � اللَِّه رسوِل علَى
 الـصالةُ  علَيـهِ  ِعيـسى  ِديِن علَى وقَاتَلُوهم،  الْملُوك وازِت ِفرقَةٌ،  ساِئرهن وهلَك،  ثَالثٌ ِمنْها

المالسو  ،مفََأخَذُوه  ،مقَتَلُوهقَةٌ،  وِفرو لَم تَكُن ماِة طَاقَةٌ لَهازولُوِك ِبمال،  الْمو ـوا  ِبَأنِقيمي  نـيب 
ِهمانَيرظَه مونَهعدِديِن،  اللَِّه ِديِن ِإلَى يى وِه ِعيسلَيع الموا،  الساحوا،  الِْبالِد ِفي فَسبهتَرو مهو 
قَاَل الَِّذين اللَّه زع لَّوج ��9: ِفيِهم�:; �F��)iZ �( �FD;�i�� ��=�)F4$� � � � �� � � � � � , � � � �� � � �� -  آمـن  من: " ���� النَِّبي فَقَاَل ��
 .)١("الْهاِلكُون هم فَُأولَِئك، ِبي يْؤِمن لَم ومن، ِرعايِتها حقَّ رعاها قَدفَ واتَّبعِني، وصدقَِني، ِبي

  :رجال السند
 ثقة عيب عليه روايته     وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     أبو سعيد الشريحي  

ومحمد بن عبد اهللا     ،)٣( وكان فقيهاً واعظاً   وعبد اهللا بن حامد    ،)٢(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة 
وأبـو   ،)٥(كان يرى القـدر   ،   وهو ثقة يهم   وشيبان بن فَروخ   ،)٤(وهو ثقة  )مطَين (بن سليمان 

  . ثقة إمامأبو أمين الكوفي، وسويد بن غفلة بن عوسجة ،)٦(إسحاق السبيعي

                                                 

)٨/٤٢) ١. 
 .١٤انظر حديث ) ٢(
 .١٨انظر حديث ) ٣(
 .٨٦انظر حديث ) ٤(
 .٣١انظر حديث ) ٥(
يحتاط من أحاديث ابن عيينة، وزهير بن معاوية؛ ألنهمـا سـمعا منـه فـي     ، وهو ثقة ربما دلس و     ٥انظر حديث   ) ٦(

 .االختالط، ولم أقف على من أوجب تصريحه بالسماع من النقاد لتدليسه، وكأنهم احتملو تدليسه



 ٤٥٥

 قلـي أحمد بن عبد اهللا بن محمد المزني الهروي أبو محمـد المع           : هو،  أحمد بن عبد اهللا المزني    
)١()٣٥٦(.  

 ،)٢(قاله الحاكم في تاريخ نيـسابور ونقلـه الـسمعاني         ،  كان إمام أهل العلم بخراسان بال مدافعة      

  .)٣(والذهبي
  .أبو عبد اهللا البصري، ثم القَيسي، الصعقُ بن حزن بن قَيس البكْري: هو، الصعق بن حزن

 ،)٧(وأبو زرعة ،  ولم أقف عليه في ثقاته     ،)٦(والعجلي ،)٥(ليس به بأس  : وقال مرة  ،)٤(وثقه ابن معين  

 ،)١٢(ما به بأس  : وقال أبو حاتم   ،)١١(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١٠(والذهبي ،)٩(والنسائي ،)٨(وأبو داود 

وكذا قال ابن  ،)١٤(صدوق: وقال موسى بن إسماعيل ،)١٣(صالح الحديث: وقال سفيان بن يعقوب الفسوي
  .)١٦(ليس بقوي: قالو، وخالف الدارقطني الجميع ،)١٥(حجر

  .عقَيل الجعدي
وزاد ،   منكر الحـديث   :)٢٠(وابن حبان  ،)١٩(وأبو حاتم  ،)١٨(وقال البخاري  ،)١٧(انفرد بتوثيقه العجلي  

                                                 

 .٢/٣١٠العبر في خبر من غبر ) ١(
 .٢٧٨، ٥/٢٧٩األنساب ) ٢(
 .٢/٣١٠العبر ) ٣(
 .١٣٤: ، ورواية الدارمي، صفحة٤/١١٤ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ٤(
 .٤/٤٥٥ الجرح والتعديل) ٥(
 .٤/٤٩ تهذيب التهذيب) ٦(
 .٤/٤٥٥ الجرح والتعديل) ٧(
 .٢/١٦٣سؤاالت اآلجري ) ٨(
 .١٣/١٧٧تهذيب الكمال ) ٩(
 .١/٥٠٣الكاشف ) ١٠(
)٦/٤٧٩) ١١. 
 .٤/٤٥٥ الجرح والتعديل) ١٢(
 .٢/٦٦٢ المعرفة والتاريخ) ١٣(
 .٤/٤٩ بتهذيب التهذي) ١٤(
 .١/٢٥٥ التهذيبتقريب ) ١٥(
 .١٦٩: انظر اإللزامات والتتبع، صفحة) ١٦(
  .٢/١٤٣ معرفة الثقات) ١٧(
 .٧/٥٣التاريخ الكبير ) ١٨(
 .٦/٢١٩ الجرح والتعديل) ١٩(
 .٢/١٩٢المجروحين ) ٢٠(



 ٤٥٦

فبطل االحتجـاج بمـا     ،  يروي عن الثقات ما ال يشبه حديث األثبات       : وزاد ابن حبان  ،  ذاهب: أبو حاتم 
وذكره ابن الجـوزي     ،)١(وال يعرف إال به   ،  محفوظحديثه غير   : وقال العقيلي ،  وإن وافق الثقات  ،  روى

  .)٢(في الضعفاء والمتروكين
  . منكر:قلت

  :التخريج
 ،)٥(وابن أبي عاصم عمر بن أبي عاصـم الـضحاك الـشيباني            ،)٤(وأبو نعيم  ،)٣(أخرجه الطبري 

 قـال . جميعهم من طريق الصِعق بن حزن عن عقيل الجعدي به نحوه          ) ٦()محمد بن نصر   (والمروزي
افترق من  : "واقتصر ابن أبي عاصم على جملة     ،  واحد وسبعين فرقة بدالً من اثنتين وسبعين      : الطبري

  "وهلك سائرها، كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثالث
عن القاسم بن عبـد   ،  كالهما من طريق مقاتل بن حيان      ،)٨(وابن أبي عاصم   ،)٧(وأخرجه الطبراني 

  . نحوه ورواية ابن أبي عاصم كسابقتها� -ن مسعود  اب-عن أبيه ، الرحمن
  :الحكم

  .هذا إسناد ضعيف لضعف عقيل الجعدي

                                                 

 .٣/٤٠٨ضعفاء العقيلي ) ١(
)٢/١٨٢) ٢. 
 .١١/٦٨٩جامع البيان في تأويل القرآن ) ٣(
 .٤/١٧٧بي نعيم الحلية أل) ٤(
 .٧٠: ، برقم١/٣٥السنة البن أبي عاصم ) ٥(
 .٥٤: ، برقم٢١: السنة للمروزي، صفحة) ٦(
 .١٠٣٥٧: ، برقم١٠/١٧١المعجم الكبير للطبراني ) ٧(
 .٧١: ، برقم١/٣٦السنة البن أبي عاصم ) ٨(



 ٤٥٧
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قُـريش   بِن محمِد أحمد َأبو َأنَا،  انالطَّح الْعباِس َأبو َأنَا،  الْمروِزي الْحسِن بن محمد َأخْبرنَا )١٥١
، مهـِدي  بن الرحمِن عبد حدثَِني، سالٍم بن الْقَاِسِم َأبو َأنَا،  الْمكِّي الْعِزيِز عبِد نب عِلي َأنَا ،)١(سلَيمان بِنا

نع انفْيس  ،ناقَ َأِبي عحِإس  ،نةَ عيِن ُأمد اهللا  ببِن عِد ببِن اللَِّه عِن،  َأِسيٍد بع النَِّبي �" َأنَّه كَان تَفِْتحسي 
  .)٢("لْمهاِجِرينا ِبصعاِليِك

  :رجال السند
وسفيان  ،)٤( ثقة وعبد الرحمن بن مهدي    ،)٣(الرواة حتى أبو عبيد القاسم بن سالم      :  سبقوا جميعهم
  .)٦(وأبي إسحاق السبيعي ،)٥(ثقةالثوري 

  .)٨٧ (أمية بن عبد اهللا بن خالد بن َأسيد بن أبي الِعيص: هو، أمية بن عبد اهللا بن َأسيد
  .)٧(وهو عندي أمية بن خالد بن أسيد، )ابن مهدي ( هكذا قال عبد الرحمن:قال أبو عبيد

 أنـه " � النبـي  عن روى خالد بن ميةأ: قال ابن عبد البر. واختلف في صحبته  ) ٨(وثقه الحافظان 
 فالحـديث  صحبته عندي له تصح ال السبيعي إسحاق أبو عنه روى،  "المهاجرين بصعاليك يستفتح كان

  .)٩(الربيع بن وقيس الثوري قال اكذ أسيد بن خالد بن اهللا عبد بن ةأمي إنه ويقال مرسل
 فقـد  صحبة له أن زعم ومن،  المراسيل يروي: حبان بنا قال خالد بن  أمية  ":)١٠(وقال ابن حجر  

 فيمـا  ذكـره  مـن  فأول،  سنبينه ما على وهم وهو،  الصحابة في جماعة ذكره ):ابن حجر  (قلت. وهم
 أمية عن،  إسحاق أبو حدثني،  سفيان عن،  سعيد بن يحيى حدثنا،  القواريري حدثنا: فقال البغوي علمت

 صـحبة  لـه  أرى ال خالد بن أمية البغوي قال،  "المهاجرين بصعاليك يستفتح � كان : "قال،  خالد بنا
                                                 

 .ادر الترجمةمص: في األصل أبو أحمد بن محمد بن قيس، وهو خطأ، والصواب ما أثبنه، انظر) ١(
)٨/٧٥) ٢. 
، محمد المروزي، ومحمد بن قريش ال ترجمة لهما، أبو العباس الطحان من علماء مـرو، راوي                 ١٢انظر حديث   ) ٣(

 .كتاب أبي عيسى الترمذي، وعلي بن عبد العزيز، وأبي عبيد ثقتان
 .٤١انظر حديث ) ٤(
 .٤٢انظر حديث ) ٥(
ط من أحاديث ابن عيينة، وزهير بن معاوية؛ ألنهمـا سـمعا منـه فـي     ، وهو ثقة ربما دلس ويحتا     ٥انظر حديث   ) ٦(

 .االختالط، ولم أقف على من أوجب تصريحه بالسماع من النقاد لتدليسه، وكأنهم احتملو تدليسه
 .٨/٧٥تفسير البغوي ) ٧(
 .١/٢٥٥، الكاشف ١/٦٠تقريب التهذيب ) ٨(
  .١/٣٤االستيعاب ) ٩(
 .١/٢٤٥اإلصابة ) ١٠(



 ٤٥٨

 أحسب خالد بن أمية: قانع بنا وقال،  المسند في الحديث هذا خرجاأ شيبة أبي وابن القواريري أن غير
، الطبراني أيضا وذكره،  رؤية له أن بعضهم ذكر أسيد بن خالد بن أمية: العسكري وقال،  ةرؤي له أن

  ".التابعين في عداده نظر صحبته في األموي أسيد بن اهللا عبد بن خالد بن أمية: منده بنا وقال
  :التخريج

 عن عيسى بن يـونس أن     ،  عن أبيه ،  من طريق محمد بن إسحاق بن راهويه      ) ١(أخرجه الطبراني 
  .أباه حدثه عن أبيه عن أمية بن أسيد نحوه

، عن المهلب بن صـفرة    ،  عن أبي إسحاق  ،  عن قيس ،  وأخرجه ابن عساكر من طريق أبي غسان      
  .عن أمية بن أسيد نحوه

  .)٢(وضعفه األلباني
  :الحكم

  .والحديث ضعيف، ومحمد بن قريش ال ترجمة لهما، في هذا اإلسناد محمد المروزي

                                                 

 .٨٥٧: ، برقم١/٢٩٢طبراني الكبير معجم ال) ١(
 .٥٢٤٧: ، برقم٣/١٣٧مشكاة المصابيح ) ٢(



 ٤٥٩
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 عبِد بن أحمد َأنَا،  حاِمٍد بن اللَِّه عبد َأنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٥٢
 عـن ،  عميـرٍ  بـنِ  الْمِلـكِ  عبِد عن،  يماِهرب إِ ن ب يَلاِعمسِإ ن ع ،يِبَأا  نَر، ثَ يم نُ ناب ثَنَا،  سلَيمان بِن اللَِّه

 نَِبيكُم سِمعتُ،  فَسببتُموهم،  ���� َألصحاِب ِباالسِتغْفَاِر ُأِمرتُم: قَالَتْ،  عنْها اللَّه رِضي عاِئشَةَ عن،  مسروٍق
 .)١( "َأولَها آِخرها يلْعن حتَّى، اُألمةُ هِذِه تَذْهب ال: " يقُوُل، ����

  :رجال السند
 ثقة عيب عليه روايته األحاديث      وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     أبوسعيد الشريحي 

 ،)٤( وهـو ثقـة    وعبد الملك بن عمير    ،)٣(قيهاً واعظاً  وكان ف  وعبد اهللا بن حامد    ،)٢(وقد سبقا ،  الضعيفة

وإسماعيل بن إبـراهيم بـن      ،   ثقتان وأبوه،  ومحمد بن عبد اهللا بن نمير      ،)٥( ثقة ومسروق بن األجدع  
  . لم أقف على ترجمتهوأحمد بن عبد اهللا بن سليمان،  ضعيفمهاجر البجلي
  :التخريج

بدل " ال تفنى : "وقال فيه ،   بن مهاجر به نحوه    من طريق إسماعيل بن إبراهيم     ،)٦(أخرجه الطبراني 
عن أبيه عـن    ،  من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر أيضاً        ،)٧(وأخرجه ابن أبي حاتم   ،  "ال تذهب "

  .عائشة رضي اهللا عنها
  :الحكم

  .ألن مداره عليه؛ وكذلك الحديث، لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر؛ إسناده ضعيف

                                                 

)٨/٧٩) ١. 
 .١٤حديث : انظر) ٢(
 .١٨حديث : انظر) ٣(
 .٣٥حديث : انظر) ٤(
 .١٣١حديث : انظر) ٥(
 .٥٢٤١ برقم ٥/٢٥٤المعجم األوسط للطبراني ) ٦(
 .١٨٨٥٧: ، برقم١٠/٣٣٤٧تفسير ابن أبي حاتم ) ٧(



 ٤٦٠
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 َأبـو  ثَنَا،  الْفَاِرِسي الْحسنَأبو   َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٥٣

، قَتَادةَ عن،  ِعمران ثَنَا،  داود َأبو نَاثَ،  يحيى بن محمد ثَنَا،  الْبزاز يحيى َأبو ثَنَا،  يِزيد بن محمد اللَِّه عبِد
 ِإال ِهي ما اللَِّه ِكتَاِب ِمن سورةً ِإن: "قَاَل،  � اللَِّه رسوَل َأن،  � هريرةَ َأِبي عن ،)١(ِميالْجشَ عباٍس عِن

ةً ثَالثُونتْ آيٍل شَفَعجِلر ،تْهجفََأخْر موا يِةالِْقيم النَّاِر ِمن خَلَتْهَأدنَّةَ والْج ،ِهيةُ وورس كار٢("تَب(.  
  :رجال السند

 ثقة عيب عليه روايته األحاديث      وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     أبوسعيد الشريحي 
ن الجـارود   وأبو داود سليمان بن داود ب      ،)٤( وهو ثقة ثبت   قتادة السدوسي وكذا   ،)٣(وقد سبقا ،  الضعيفة
  .صاحب المسند ثقة :الطيالسي

محمـد  ، أبو الحسن أو أبو بكر   ،  األستاذ،  محمد بن أبي القاسم الفارسي    : هو،  أبو الحسن الفارسي  
  .بن أحمد بن محمد بن عقيل القطان

  .محمد بن يزيد بن محمد بن يزيد، أبو عبد اهللا: لعله، أبو عبد اهللا بن يزيد
  .أبو يحيى البزاز، زكريا بن يحيى: الظن الغالب، أبو يحيى البزاز
  .أمير المؤمنين في الحديث، الذهلي: لعله، محمد بن يحيى

  .)٥(أبو العوام القطان، ِعمران بن داور العمى: هو، عمران
  .)٨(وذكره ابن حبان في الثقات ،)٧(وابن عدي ،)٦(وثقه العجلي

، وقال الـساجي   ،)١٠(وضعفه،  ليس بذاك : الومرة ق  ،)٩(أرجو أن يكون صالح الحديث    : وقال أحمد 
من : وقال أبو داود   ،)١٢(وأثنى عليه يحيى بن سعيد القطان      ،)١١(يهم،  صدوق وزاد : والبخاري،  والحاكم

                                                 

 .مصادر الترجمة، والتخريج: ابن عباس، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر: صلفي األ) ١(
)٨/١٨١) ٢. 
 .١٤حديث : انظر) ٣(
 .٣١حديث : انظر) ٤(
 .٤/٥١٩، األنساب القطن بيع إلى النسبة هذه) ٥(
 .٢/١٨٩ معرفة الثقات) ٦(
 .٥/٨٨ الكامل في الضعفاء) ٧(
)٧/٢٤٣) ٨. 
 .٣/٢٥العلل ومعرفة الرجال ) ٩(
 .١/١٠٩سؤاالت المروزي نقالً عن موسوعة اإلمام أحمد ) ١٠(
 .٦/٢٣٩ تهذيب التهذيب) ١١(
 .٦/٢٩٧ الجرح والتعديل) ١٢(



 ٤٦١

أفتى في أيام إبراهيم بـن عبـد اهللا بـن       ،  ضعيف: ومرة قال  ،)١(ما سمعت إال اخيراً   ،  أصحاب الحسن 
وقد ضـعفه ابـن      ،)٣(من أخص الناس بقتادة   : ابن شاهين وقال   ،)٢(بفتوى شديدة سفك فيها دماء    ،  حسن
ولـم يكـن    ،  كان يـرى رأي الخـوارج     : وقال ،)٦(ليس بالقوي : ومرة ،)٥(ليس بشيء : ومرة ،)٤(معين
، كان حروريـاً  : وقال يزيد بن زريع    ،)٩(والمخالفة،  كثير الوهم : وقال الدارقطني  ،)٨(والنسائي ،)٧(داعية

وهـذه   ،)١١(أفتى إبراهيم بن عبـد اهللا بـالخروج       : وقال الذهبي  ،)١٠(لةوكان يرى السيف على أهل القب     
فقال معلقاً على كالم  ،  سابقاً حقق القول فيها ابن حجر     ،  وابن معين ،  المسألة إضافة إلى ما قاله أبو داود      

، وذكر القصة نقالً عن مسند أبي يعلـى       ،  ولعله شبه بهم  ،  في قوله حرورياً نظر   : قلت: يزيد بن زريع  
: وخلص ابن عـدي    ،)١٣(صدوق يهم : وخلص إلى أنه   ،)١٢( وليس هؤالء من الحرورية في شيء      :وقال

  .)١٤(حديثه يكتب ممن وهو غيره وعن قتادة عن ذكرت ما غير أحاديث له القطان وعمران
فإن الحرورية الكذب عنـدهم مـن      ،  وما قيل فيه ال يؤثر في حديثه      ،   هو صدوق ال بأس به     :قلت

  .في ثبوت هذا األمر نظرفضالً عن أن ، الكبائر
  .اسم أبيه عبد اهللا: يقال ،)١٥(عباس الجشَِمي: هو، عباس الجشمي

  .)١٨(مقبول: وقال ابن حجر ،)١٧(وثق: وقال الذهبي ،)١٦(ذكره ابن حبان في الثقات
                                                 

 .٣٢٤سؤاالت اآلجروي، صفحة ) ١(
 .٣٢٥، صفحة المصدر نفسه) ٢(
 .١٨٢أسماء الثقات، صفحة تاريخ ) ٣(
 .٣/٢٥العلل ومعرفة الرجال ) ٤(
 .٤/١٥٧لدوري  ارواية: تاريخ ابن معين) ٥(
 .٤/١٨٥السابق المصدر ) ٦(
 .٤/١٤١ المصدر نفسه) ٧(
 .٨٥ للنسائي، صفحة الضعفاء والمتروكين) ٨(
 .٢٦٠سؤاالت الحاكم، صفحة ) ٩(
 .٢٢/٣٢٩تهذيب الكمال ) ١٠(
 .٢/٩٣الكاشف ) ١١(
 .٦/٢٣٩ تهذيب التهذيبانظر ) ١٢(
 .١/٤٥٠  التهذيبتقريب) ١٣(
  .٥/٨٨ الكامل في الضعفاء) ١٤(
 بـن  جـشم  بنـي  إلى ينتسب من ومنهم،  والء جشم بني إلى ينتسب وقد،  الخزرج بن جشم منها قبائل إلى النسبة هذه) ١٥(

 .٢/٦٢، األنسابالكوفة أهل في عداده الجشمي حرمل بن جبير بن زيد وهو معاوية
)٥/٢٥٩) ١٦. 
 .١/٥٣٧الكاشف ) ١٧(
 .١/٢٧٨تقريب التهذيب ) ١٨(



 ٤٦٢

  :التخريج
ومـن طريقـه أخرجـه      ،  به مثله ،  عن عمران ،  عن أبي داود الطيالسي    ،)١(أخرجه عبد بن حميد   

 الِْقيامـةِ  يوم فََأخْرجتْه (وغيره من غير الزيادة ،)٤(وأخرجه الترمذي ،)٣(وحسنه األلباني،  مثله ،)٢(الحاكم
النَّاِر ِمن خَلَتْهَأدنَّةَ والْج.(  

  :الحكم
و أبو عبـد    ،  وكذا أبو الحسن الفارسي   ،  في هذا اإلسناد أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له         

والحـديث حـسن    ،  ومحمد بن يحيى لم أتمكن من الجزم بمعـرفتهم        ،   أبو يحيى البزاز   و،  اهللا بن يزيد  
  .بطرقه

                                                 

 .١٤٤٥: ، برقم٤٢١مسند عبد بن حميد، صفحة ) ١(
 .٣٨٣٨: ، برقم٢/٥٤٠مستدرك الحاكم ) ٢(
 .٢٠٩٢: صحيح الجامع، برقم) ٣(
 .فضل سورة الملك: فضائل القرآن، باب: ، كتاب٢٨٩١: ، برقم١٤٦سنن الترمذي، صفحة ) ٤(



 ٤٦٣
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 بن محمد َأنَا،  الْحداِدي الْحسيِن بن محمد الْفَضِل َأبو َأنَا،  التُّراِبي الْهيثَِم بن بكِْر َأبو َأخْبرنَا )١٥٤

 عـن  ،)١(يِزالرا الْعالِء بن يحيى ثَنَا،  الرزاِق عبد ثَنَا،  الْحنْظَِلي ِإبراِهيم بن ِإسحاقُ َأنَا،  الْخَاِلِدي يحيى
: قَاَل،  الْمطَِّلِب عبِد بِن الْعباِس عِن،  ةيرعم بِن اللَِّه عبِد عن،  حرٍب بن ِسماك ثَنَا،  خَاِلٍد بِن شُعيِب عمِه

، الـسحاب : قُلْنَا"،  ؟  هذَا ما ونَأتَدر: "� النَِّبي فَقَاَل،  سحابةٌ فَمرتْ،  ِبالْبطْحاِء � النَِّبي ِعنْد جلُوسا كُنَّا
 السماِء بين كَم تَدرون هْل: "فَقَاَل،  فَسكَتْنَا،  والْعنَان: فَقُلْنَا،  "والْعنَان: "قَاَل،  والْمزن: قُلْنَا،  "والْمزن: "قَاَل

 سـماءٍ  ِإلَى سماٍء كُلِّ نبيو،  سنٍَة ِماَئِة خَمِس مِسيرةُ بينَهما: "قَاَل،  َأعلَم ورسولُه اللَّه: قُلْنَا"،  ؟  واَألرِض
 َأعـاله  بين بحر الساِبعِة السماِء وفَوقَ،  سنٍَة ِماَئِة خَمس سماٍء كُلِّ ِغلَظُ كَذَِلكو،  سنٍَة ِماَئِة خَمِس مِسيرةُ
 ِءالـسما  بـين  كَما وركَِبِهن،  َأظْالِفِهن بين َأوعاٍل ثَماِنيةُ ذَِلك فَوقَ ثُم،  واَألرِض السماِء بين ما وَأسفَِلِه

، ذَِلـك  فَـوقَ  تَعالَى واللَّه،  واَألرِض السماِء بين كَما،  وَأعاله َأسفَِلِه بين الْعرشُ ذَِلك وفَوقَ،  واَألرِض
سلَيخْفَى وِه يلَيع اِل ِمنمِني َأعب مآد ء٢("شَي(.  

  :رجال السند
وما حـدث  ، حديثه مستقيم سوى ما أنكر عليه،  وهو ثقة قعبد الرزا وكذا   ،)٣( سبقوا األربعة األول 

 ويحيى بن العـالء الـرازي      ،)٤(وهو أثبت الناس في معمر    ،  أما تشيعه يسير ال يضر    ،  به بعد المائتين  
  .ضعيف

  .)٦(الرازي) ٥(شعيب بن خالد البجلي: هو، شعيب بن خالد
واستفتى  ،)١٠(صدوق: وقال الذهبي  ،)٩(توذكره ابن حبان في الثقا     ،)٨(والدارقطني ،)٧(وثقه العجلي 

                                                 

 .مصادر الترجمة، والتخريج: الراعي، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
)٨/٢١٠) ٢. 
، أبو بكر الترابي مسند خراسان، وأبو الفضل الحدادي كثير الحديث شيخ أهل مرو فـي الحفـظ                  ٤١حديث رقم   : انظر) ٣(

 .والحديث، ومحمد بن يحيى، وإسحاق بن راهويه ثقتان
 .٥: حديث رقم: انظر) ٤(
 أمهم اسم بجيلة نإ الغوث، وقيل  بن االسد أخي الغوث بن عمرو بن أراش بن أنمار ابن وهو جيلةب قبيلة إلى النسبة هذه) ٥(

 .١/٢٨٤، األنساببالكوفة عظيمتين، نزلت قبيلتين ولدتا باهلة وأختها العشيرة سعد من وهي
 النـسبة  نألتخفيفـا،    النسبة في الزاي وألحقوا والجبال قومس بين الديلم بالد من كبيرة بلدة ي، وهي الر إلى النسبة هذه) ٦(

 النقـل  فيهـا  والمعتبر فيها للقياس مجال ال مم االنساب أن على الراء لفتحة لفواأل اللسان لىع ويثقل يشكل مما الياء على
 .٣/٢٣، األنساب المجرد

 .١/٤٥٧ معرفة الثقات) ٧(
 .٧٨سؤاالت السلمي للدارقطني، صفحة ) ٨(
)٦/٤٣٩) ٩. 
 .١/٤٨٦الكاشف ) ١٠(



 ٤٦٤

  .)١(وعندكم شعيب بن خالد، تسألني عن شيء: فقال له، رجل سفيان
وهـو كمـا قـالوا       ،)٥(ليس به بأس  : وابن حجر  ،)٤(وابن شاهين  ،)٣(والنسائي ،)٢(ابن معين : وقال

  .وزيادة
البكري أبو  ) ٦(هليالذُّ،  ِسماك بن حرب بن َأوس بن خالد بن نزار بن حارثة          : هو،  سماك بن حرب  

  ).١٢٣ (الكوفي، المغيرة
سماك أصلح حديثاً من عبد الملك بن       : قال أحمد بن حنبل   : وقيل له ،  صدوق: وزاد،  وثقه أبو حاتم  

أسند أحاديث لـم يـسندها      : قال،  ؟  ما الذي عيب عليه   : فقيل،  وابن معين  ،)٧(هو كما قال  : فقال،  عمير
وقـال   ،)١٠(يخطئ كثيـراً  : وقال،  وذكره ابن حبان في الثقات     ،)٩(ساء حفظه : وقال،  والذهبي ،)٨(غيره

ربمـا  ،  إال أنه في حديث عكرمـة     ،  ولم يرغب عنه أحد   ،  لم يترك حديثه أحد   ،  جائز الحديث : العجلي
 ،)١١(وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عبـاس    ،  �النبي  قال  : وربما قال ،  وصل الشيء عن ابن عباس    

، ال بأس بـه   : وقال النسائي  ،)١٢(وأثنى عليه أبو إسحاق الهمداني    ،  كان صاحب أحاديث  : قال ابن سعد  
هو صـدوق ال    : قال ابن عدي   ،)١٤(ألنه كان يتلقن  ؛  إذا انفرد بأصل لم يكن حجة      ،)١٣(وفي حديثه شيء  

، وهو من كبار تابعي الكوفيين    ،  وقد حدث عنه األئمة   ،  له حديث كثير مستقيم إن شاء اهللا كلها       ،  بأس به 
، وأبو األحـوص  ،  والثوري،  إذا حدث عنه شعبة   : قال الدارقطني  ،)١٥(من روى عنه  وأحاديثه حسان ع  

ففـي بعـضها    ،  ونظـرائهم ،  وحفص بن جميع  ،  وما كان عن شريك بن عبد اهللا      ،  فأحاديثه عنه سليمة  

                                                 

 .٤/٣٤٣ الجرح والتعديل) ١(
 .٣/٣٨٩ري  الدورواية: تاريخ ابن معين) ٢(
 .٢/٥٢١تهذيب الكمال ) ٣(
 .١١٣تاريخ أسماء الثقات، صفحة ) ٤(
 .١/٢٤٤تقريب التهذيب ) ٥(
 .٣/١٨، األنساب شيبان بن ذهل ثعلبة، وإلى بن ذهل وهو معروفة قبيلة إلى النسبة هذه) ٦(
 .٤/٢٧٩ الجرح والتعديل: انظر) ٧(
 .٤/٢٧٩ المصدر نفسه) ٨(
 .١/٤٦٥الكاشف ) ٩(
)٤/٣٣٩) ١٠. 
 .١/٤٣٦ معرفة الثقات) ١١(
 .٦/٣١٦الطبقات الكبرى ) ١٢(
 .١٢/١٢٠تهذيب الكمال ) ١٣(
 .٤٩المختلطين للعالئي، صفحة ) ١٤(
 .٣/٤٦١ الكامل في الضعفاء) ١٥(



 ٤٦٥

، وهو في غير عكرمة صالح    ،  وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة    : وقال يعقوب بن شيبة    ،)١(نكارة
، والذي قاله ابن المبارك   ،  فحديثهم عنه صحيح مستقيم   ،  وسفيان،  شعبة: اً مثل ومن سمع من سماك قديم    

ال ،  كان رجالً مشهوراً  : وقال البزار  ،)٣(ضعيف الحديث : وهو قوله  ،)٢(إنما يرى فيمن سمع منه بأخرة     
وقـال علـي بـن       ،)٥(أبو علي صالح بن محمد    : وضعفه ،)٤(وكان قد تغير قبل موته    ،  أعلم أحداً تركه  

: يقول،  وغيرها،  يجعلونها عن عكرمة  ،  وشعبة،  وسفيان،  رواية سماك عن عكرمة مضطربة    : نيالمدي
: وقال أحمد ،)٧(في حديثه لين : وقال عبد الرحمن بن خراش     ،)٦(إسرائيل وأبو األحوص  ،  عن ابن عباس  

وقد ،  وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة    ،  صدوق: وخلص ابن حجر إلى أنه     ،)٨(مضطرب الحديث 
  .)٩(فكان ربما تلقن، خرهتغير بآ
ومن سـمع   ،  فاضطرب حديثه ،  وتلقن،  فأخطأ،  تغير بأخرة ،  صدوق صاحب حديث  ،   سماك :قلت

وما كان عن شريك بن عبد     ،  فأحاديثه مستقيمة ،  وإسرائيل،  وأبي األحوص ،  والثوري،  منه قديماً كشعبة  
  .عفوفيه ض، فحديثهم مضطرب، وباألخص عكرمة، ونظرائهم، وحفص بن جميع، اهللا

 أبـو ،  ثعلبـة  بـن  قـيس  بنى من القيسي حصن بن عميرة بن اهللا عبد: هو،  عبد اهللا بن عميرة   
  .)١٠(العجلي حصين بن اهللا عبد :إسرائيل فيه يقول الذي وهو، الكوفة أهل في عداده، المهاجر

: وقال ابن حجر ،)١٢(حسن له الترمذي حديث األوعال: وقال الذهبي ،)١١(ذكره ابن حبان في الثقات
  .)١٣(مقبول

                                                 

 .٧٦سؤاالت السلمي، صفحة ) ١(
 .٣/٤٦٠ الكامل في الضعفاء) ٢(
 .١٢/١٢٠تهذيب الكمال ) ٣(
 .٣/٥١٨ تهذيب التهذيب) ٤(
 .٩/٢١٤ بغداد تاريخ) ٥(
 .١٢/١٢٠تهذيب الكمال ) ٦(
 .٩/٢١٤تاريخ بغداد ) ٧(
 .٤/٢٧٩ الجرح والتعديل) ٨(
 .١/٢٣٠تقريب التهذيب ) ٩(
 .٥/٤٢الثقات البن حبان ) ١٠(
 .٥/٤٢المصدر نفسه ) ١١(
 .١/٥٨١الكاشف ) ١٢(
 .١/٤٢١تقريب التهذيب ) ١٣(



 ٤٦٦

  :التخريج
وغيرهم جميعهم من طريق يحيى بن العالء البجلـي   ،)٣(وأبو يعلى ،)٢(وابن عدي ،)١(أخرجه أحمد 

  .عن شعيب به مثله، الرازي
ويحيى الضعف  ، ،   وأحاديثه كلها غير محفوظة   ،  ال يتابع عليه  ،  )يحيى بن العالء   (:قال ابن عدي  

  .عليه بين
فيهـا  ) التاليـة  (والطريق األخرى، فيه يحيى بن العالء  ،  ال يصح  هذا حديث    :)٤(قال ابن الجوزي  

  .وهو ضعيف، الوليد بن أبي ثور
وأخرجـه   ،)٧(ومـن طريقـه اآلجـري     ،  عن سماك  ،)٦(وإبراهيم بن طهمان   ،)٥(وأخرجه الترمذي 

 مـن  ،)١١(وابن قدامة  ،)١٠(وأخرجه أبو داود  ،  من طريق عمرو بن أبي قيس      ،)٩(وأبو الشيخ  ،)٨(الاللكائي
ليس يخفى عليه من "ولم يخرجوا الجملة الزائدة ، كالهما عن سماك به نحوه  ،  طريق الوليد بن أبي ثور    
  ".أعمال بني آدم من شيئ

  .)١٣(مرفوعاً والحاكم خزيمة بن  وصححه:قال ابن حجر ،)١٢(وضعفه األلباني

  :الحكم
قه سوى الجملة   بمجموع طر ؛  والحديث حسن ،  لضعف يحيى بن العالء الرازي    ؛  هذا إسناد ضعيف  

  .لتفرد يحيى بن العالء بها؛  ضعيفة"شَيء آدم بِني َأعماِل ِمن علَيِه يخْفَى ولَيس" الزائدة

                                                 

 .١٧٧٠: ، برقم١/٢٠٦مسند أحمد ) ١(
 .٧/٢٠٠ فاءالكامل في الضع) ٢(
 .٦٧١٣: ، برقم١٢/٧٥مسند أبي يعلى ) ٣(
 .١/٢٤العلل المتناهية ) ٤(
 .، كتاب تفسير القرآن، باب سورة الحاقة٣٣٢٠: ، برقم٧٥٢سنن الترمذي، صفحة ) ٥(
 ).١٦٨(الهروي  شعيب بن طهمان بن براهيم، إل١٨: ، برقم٧٠مشيخة ابن طهمان، صفحة ) ٦(

 .٢٩٥الشريعة لآلجري، صفحة ) ٧(
 .٦٥٠: ، برقم٣/٣٩٠اعتقاد أهل السنة ) ٨(
 .١٥: ، برقم٢/٥٦٧العظمة ألبي الشيخ ) ٩(
 .، كتاب السنة، باب في الجهمية والمعتزلة٤٧٢٣: ، برقم٧٩٨سنن أبي داود، صفحة ) ١٠(
الطبعـة  ،  البـدر  بدر: تحقيق،  )٦٢٠(عبد اهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي        ، ل ٥٩إثبات العلو البن قدامة، صفحة      ) ١١(

 . الكويت-الدار السلفية، )١٤٠٦(األولى 
 .١٢٤٧: ، برقم٣/٣٩٨السلسلة الضعيفة ) ١٢(
 .١٣/٤١٣فتح الباري) ١٣(



 ٤٦٧
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 َأنَا، السهِمي يوسفَ بن حمزةُ الْقَاِسِم َأبو َأنَا، ِميِميالتَّ ِإسماِعيَل بن الْمظَفَّر الْفَرِج َأبو َأخْبرنَا )١٥٥

 اٍجدر عن،  لَِهيعةَ ابن ثَنَا،  ىموس بن َأسد ثَنَا،  سِعيٍد بن اللَِّه عبد ثَنَا،  حاِفظُالْ عِدي بن اللَِّه عبد أحمد َأبو
� ���4 �،  ���� اللَّـهِ  ِلرسوِل ِقيَل: قَاَل،  يالْخُدِر سِعيٍد َأِبي عن،  الْهيثَِم َأِبي عن،  السمِح َأِبي( #� Z |D ? q, �, �� �� � � w �

��* ª�> 2¼w �� � � � � � �  علَـى  لَيخَفَّـفُ  ِإنَّه،  ِبيِدِه نَفِْسي والَِّذي: "���� اللَِّه رسوُل فَقَاَل،  ؟  الْيوِم هذَا َأطْوُل فَما ��
  .)١("الدنْيا ِفي يصلِّيها مكْتُوبٍة صالٍة ِمن َأخَفَّ يكُون حتَّى الْمْؤِمِن

  :رجال السند
 سـعيد  بن اهللا عبدوكذا ، لم أقف له على ترجمة   ) ٥٣٣ (التميميأبو الفرج المظفر بن إسماعيل      

وأبو أحمد عبـد اهللا بـن عـدي         ،  وأبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي     ،  الزهري الرحمن عبد بن
غير التي أنكـرت     -  وأرجو أن سائر أحاديثه    ودراج ،)٢(وابن لهيعة ،   حافظان ثقتان ناقدان   الجرجاني

  .)٣( ثقةوأبو الهيثم، ه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري فيها ضعفوأحاديث، ال بأس بها - عليه
أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك األموي المشهور بأسـد              : هو،  أسد بن موسى  

  ).٢١٢ (السنة
حسب أ و،   حدث بأحاديث منكرة   :وقال) ٥(وأبو سعيد بن يونس    ،)٤(صاحب سنة : وثقه العجلي وقال  

وذكره ابن حبان    ،)٨(وابن قانع والبزاز   ،)٧(لو لم يصنف كان خيرا له     : والنسائي وقال  ،)٦(رهاآلفة من غي  
وقـال   ،)١١( مشهور الحديث يقال له أسـد الـسنة        :وقال البخاري  ،)١٠(وذكره أحمد بخير   ،)٩(في الثقات 

                                                 

)٨/٢٢١) ١. 
، عبد اهللا بن لهيعة يغلب عليه الضعف في حديثه فقـد ابتلـي باالضـطراب، والتـساهل،                  ٥٥حديث رقم   : انظر) ٢(

هو قوي في الحفظ والدين، ويستثنى من ذلك من األحاديث من كـان مـن               والتدليس، والتلقين، واالختالط، والنسيان، و    
عبداهللا بن المبارك، عبداهللا بن وهب، عبداهللا بن يزيد، قتيبة بن سعيد، النضر             : رواية الرواة اآلتية أسماؤهم، فهي أصح     

 .بن عبد الجبار، عمارة بن غزية، بشر بن بكر
 .٧٠: حديث رقم: انظر) ٣(
 .١/٢٢١معرفة الثقات ) ٤(
 .٥/٣٦اإلكمال البن ماكوال ) ٥(
 .١/٣٦٤ميزان االعتدال ) ٦(
 .٢/٥١٣تهذيب الكمال ) ٧(
 .١/٢٧٦تهذيب التهذيب ) ٨(
)٨/١٣٦) ٩. 
 .٢٤٧، صفحة سؤاالت أبي داود) ١٠(
 .٢/٤٩التاريخ الكبير ) ١١(



 ٤٦٨

اه  ولم أقف على من رم     :قلت ،)٢(صب ن صدوق يغرب وفيه  : وقال ابن حجر   ،)١(مصري صالح : الخليلي
 و  :وقال الذهبي  ،)٣( في األحكام الوسطى ال يحتج به       اإلشبيلي وقال عبد الحق  ،  النصب سوى ابن حجر   
إال أن ابن حزم ذكره في      ،  وما علمت به بأسا   ،  و أبو داود  ،  و احتج به النسائي   ،  قد استشهد به البخاري   

  .)٤(دوهذا تضعيف مردو،  ضعيف:وقال أيضا  منكر الحديث:كتاب الصيد فقال
  . هو ثقة:تقل

  :التخريج
ومن طريقه أبـو    ،  عن حسن ) ٦(وأخرجه أحمد ،  عن عبد اهللا بن سعيد به مثله      ) ٥(أخرجه ابن عدي  

  .كالهما عن دراج به نحوه، من طريق عمرو بن الحارث) ٩(وابن حبان ،)٨(وأخرجه الطبري ،)٧(يعلى
  .وضعفه حسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى

  .)١٠(وضعفه األلباني
  :الحكم

  .عن أبي سعيد الخدري، عن أبي الهيثم، لضعف طريق دراج؛ اإلسناد والحديث ضعيفان

                                                 

 .١/٢٧٦تهذيب التهذيب ) ١(
 .١/٤٣٢تقريب التهذيب ) ٢(
 .١/٢٧٦تهذيب التهذيب ) ٣(
 .١/٣٦٤ميزان االعتدال ) ٤(
 .٣/١١٤ الكامل في الضعفاء) ٥(
 .١١٧٣٥: ، برقم٣/٧٥مسند أحمد ) ٦(
 .١٣٧٤: ، برقم٢/٥٢٧مسند أبي يعلى ) ٧(
 .١٢/٢٢٦جامع البيان في تأويل القرآن ) ٨(
 .٧٣٣٤: ، برقم١٦/٣٢٩صحيح ابن حبان ) ٩(
 .٢٠٩٥: ، برقم٢/٢٢٠ضعيف الترغيب والترهيب ) ١٠(



 ٤٦٩

� 	( s�h4 #�Z f=>$� � , �� S � � � � ���F4 �F$~�tN 	¶� 	( s�h�� #$[D"? ¨=¬�- � , , 6 � � ,� � �� � � � w � � � , � � � �{	¶�Ì :�{ 
 دبعا  نَثَدح،  ِهيوجنْ فَ نابا  نَربخَْأ،  يِبلَع الثَّ اقَحسو إِ بَأا  نَربخْ أَ يِحير الشُّ مياِهرب إِ نأحمد ب ا  نَربخَْأ )١٥٦

ى سوما نَثَدح يِزور الماقَحس ِإِن بِدمح مِن بِنمح الردب عِماِسو القَبَأا نَثَدح، ٍكاِل مِن أحمد بِن بفَسو ين باِهللا
بن ِع سِدي النُّ ِن ب عطَ بِ اِنمرسوس  ،حفَا  نَثَدرةُو ب ِدنْي المغراء الكِ  ِب أَ ني  ،حاِسالقَا  نَثَدم ب ن ـ  م ـ ،  ٍكاِل عن ـ ع ِدب 

الرحِنم إِ ِن ب ساقَح  ،عِبَأ نِهي  ،عن  ِب أَ ِنكردم ب نْ األَ ٍباِئي ساِرصخَ: اَلقَ،  يرتُج م ي إِ ِب أَ ع ِدلى المـ  ِةنَي  ي ِف
حٍةاج ِلذَ وأَ ك َلو ِكا ذُ  مر ر ِب ����  اهللاِ وُلسفَ،  ةَكَّمانَآو ِبا الملَ إِ تُي لَفَ،  ٍمنَي غَ اِعى رتَا انْ مالنَّ فَص هار ج ْئ ذِ اءب 
ـ  ي: وُلقُي،  اهراٍد ال نَ  نَى م ادنَ فَ كاري ج اِد الو راِما ع ي: اَلقَي فَ اِع الر بثَوفَ،  ِمنَ الغَ ن مِ الًم ح ذَخََأفَ ا سرحان 
ـ  ع لَّج و ز ع  اهللاُ َلزنَْأ فَ ةٌمد كَ هبِص تُ ملَ و منَ الغَ َلخَى د تَّ ح دتَشْ ي ُلمى الح تََأفَ،  هلِْسرَأ ـ ى ر لَ ِب ���� ِهوِلسـ م  ةَكَّ

�� #$[D"? ¨=¬� 	( s�h4 #�Z f=>$� � �, , � � , �� � � �� � S � � ���F4 �F$~�tN 	¶� 	( s�h�- � , , 6 � �� � � � � � w � �{	¶�Ì :�{)١(.  
  :رجال السند
وعبد الرحمن بن إسحاق بن     ،   لم أقف عليه   وعبد اهللا بن يوسف بن أحمد      ،)٢( سبقوا الثالث األول 

  . ضعيفالحارث أبو شيبة الواسطي
مد بن إسحاق   عبد الرحمن بن مح   : هو،  عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق المروزي      ،  أبو القاسم 

 -ابن الحافظ أبي عبد اهللا العبدي ، أبو القاسم، واسم منده إبراهيم بن الوليد، بن محمد بن يحيى بن منده
  .)٣()٤٧٠ (-محمد بن إسحاق صاحب كتاب اإليمان

وهو ،  له أصحاب وأتباع  ،  واسع الرواية ،  حسن الحفظ ،  جليل القدر ،  كان كبير الشأن  : قال الصفدي 
  .)٤(جازة كانت عنده قويةواإل، أكبر األخوة

أبـو بكـر    ،  النُّعمان بن بـسام الثَّغْـري      بن   موسى بن سعيد  : هو،  موسى بن سعيد بن النعمان    
  .المعروف بالدانْداني، الطَّرسوسي

  .)٥(كانت عنده مسائل حسان، رفيع القدر: وقال، عن أبي بكر الخالل، وثقه ابن أبي يعلى
  .)٨(حافظ: وزاد، وكذا الذهبي ،)٧(صدوق: وقال ابن حجر ،)٦(ال بأس به: وقال النسائي

                                                 

)٨/٢٣٨) ١. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٨/١٣٨الوافي بالوفيات ) ٣(
 .١٨/١٣٨ المصدر نفسه) ٤(
 .١/٣٣٢طبقات الحنابلة ) ٥(
 .١٠١مشيخة النسائي، صفحة ) ٦(
 .٢/٦٠٩تقريب التهذيب ) ٧(
 .٢/٣٠٤الكاشف ) ٨(



 ٤٧٠

أبو ،  واسمه معِدي كَِرب الكندي   ،  فَروة بن أبي المغْراء   : هو،  فروة بن أبي المغراء الكندي    
  ).٢٢٥ (القاسم الكوفي

وكـذا ابـن     ،)٣(صدوق: وقال أبو حاتم   ،)٢(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١(وثقه الدارقطني 
  .)٤(حجر
  .أبو جعفر الكوفي، القاسم بن مالك المزني: هو، لقاسم بن مالكا

 ،)٧(ما كان به بأس صـدوق     : ومرة ،)٦(وابن معين  ،)٥(صالح الحديث : وزاد،  وثقه ابن سعد  

 ،)١٢(شـهير : وقـال ،  والذهبي ،)١١(وابن عمار  ،)١٠(ليس به بأس  : ومرة ،)٩(وأبو داود  ،)٨(والعجلي

  .)١٤(ن في الثقاتوذكره ابن حبا ،)١٣(مرة صدوق: وقال
ليس ، صالح الحديث: وقال أبو حاتم ،)١٦(فيه لين: وزاد،  وابن حجر  ،)١٥(صدوق: وقال أحمد 

  .)١٨(والناس، قد روى عنه علي بن المديني: وقال، وضعفه الساجي ،)١٧(بالمتين

                                                 

 .٢٦٢سؤاالت الحاكم، صفحة ) ١(
)٩/١١) ٢. 
 .٧/٨٣ الجرح والتعديل) ٣(
 .٢/٤٧٤تقريب التهذيب ) ٤(
 .٦/٣٩٠الطبقات الكبرى ) ٥(
 .٣/٢٧٢ الدوري رواية: تاريخ ابن معين) ٦(
 .١٢/٤٠٠تاريخ بغداد ) ٧(
 .٢/٢١١ معرفة الثقات) ٨(
 .١/٢٣٧ اآلجري سؤاالت) ٩(
 .٢/٣٠٨سؤاالت اآلجري ) ١٠(
 .١٢/٤٠٠تاريخ بغداد ) ١١(
 .١٤٥من تكلم فيه وهو موثق، صفحة ) ١٢(
 .٥/٤٥٨ ميزان االعتدال) ١٣(
)٧/٣٣٩) ١٤. 
 .٣١٨سؤاالت أبي داود، صفحة ) ١٥(
 .٢/٨٤٢تقريب التهذيب ) ١٦(
 .٧/١٢١ الجرح والتعديل) ١٧(
  .١٢/٤٠٠تاريخ بغداد ) ١٨(



 ٤٧١

  .)١(يالكوف الحارث بن سحاقإ: هو، أبو عبد الرحمن
، إسـحاق  بـن  الرحمن عبد ابنه عنه روى،  كردم عن الكوفي الحارث بن إسحاق :البخاري قال
 ضعفه: قال ابن حجر   ،)٤(ابنه من أو منه التخليط أدرى فال: حبان ابن قال ،)٣(نظر وفيه) ٢(فيه يتكلمون

  .)٥(وغيره أحمد
 ومخـرج ،  المدينة سكن،  له صحبة ،  كردم بن أبي السائب األنصاري    : هو،  كردم بن أبي السائب   

  .)٦(الكوفة أهل عن حديثه
  :ريجالتخ

وأخرجـه  ،  كالهما من طريق عامر بـن سـعيد        ،)٩(وابن عساكر  ،)٨(أبو الشيخ ) ٧(أخرجه العقيلي 
  .كالهما عن القاسم به نحوه، من طريق أحمد بن الكوفي) ١٠(الطبراني
  :الحكم

  .والحديث كذلك، وأبيه، لضعف عبد الرحمن بن إسحاق؛ إسناده ضعيف

                                                 

 .١/٣٨٤لكبيرالتاريخ ا) ١(
 .١/٣٨٤المصدر نفسه) ٢(
 .١/١٠١ضعفاء العقيلي) ٣(
 .١/١٨٩ميزان االعتدال) ٤(
 .١/٣٥٩لسان الميزان) ٥(
 .٥/٥٧٧، واإلصابة ٧/٢٣٧التاريخ الكبير) ٦(
 .١/١٠١ضعفاء العقيلي) ٧(
 .٥/١٦٦٥العظمة ألبي الشيخ ) ٨(
 .٢٥/٣٣١تاريخ دمشق ) ٩(
 .٤٣٠:  برقم،١٩/١٩١معجم الطبراني الكبير ) ١٠(



 ٤٧٢

�K���� #����� ��4$ f�:; ~H $>- � �� � � �� 6� � , � � � � �� � � �{�(t'� :¡{ 
 ِدمح م ن ب يِل ع ِماِسو القَ ب أَ فُيِرالشَّا  نَربخَْأ،  يه مثو ِني أحمد ب  ِب أَ ن أحمد ب  ٍرفَعو ج بَأا  نَربخَْأ )١٥٧

ِنبِل عيِن بالح سِنييالح اِنرِفي يتَا كَمبلَ ِإهخْأََ، يبَأا نَربٍركْو بم حمدب نالح سِنياآلج رخَْأ، يبَأا نَربٍركْو ب 
عباِهللاد ب نم حِدم ِنبح مٍديِطاِس الوي ،حا نَثَدزيدب خْ َأنزم ،حا نَثَدمحمدب الفَ نِلض ،حا نَثَدِعسيدب نز ٍدي ،
عِبَأ ني ح مةَز  ،عِإ نباِهريم  ،عن قَلْعةَم  ،عن عاهللاِ ِدب  - يِنع ي ابن م سعثُنْال تَ : اَلقَ - ٍدوروالدقل ثْ نَ ه ر ،
ال تَوذُّهوهذَّ الشِّ هنْوا ِعفُِق، ِرعدع ِهِباِئج ،وحلُ القُِها ِبوكُروب ،وكُال ينه َأم كُِدحآِخم رالس و١("ِةر(.  

  :رجال السند
لم أقـف   :وأبو بكر عبد اهللا الواسـطي ، والشريف الحسيني الحراني، حمد بن مثويه أأبو جعفر   

: وروى عنه بعد االختالط   ،  اختلط اختالطاً يسيراً  ،   سبق وهو ثقة ثبت    ومحمد بن الفضل عارم   ،  عليهم
 صاحب الـسؤاالت    وأبو بكر محمد بن الحسين اآلجري      ،)٢(فيتابع حديثهما ،  وعلي البغوي ،  أبو زرعة 

أبو طالـب   ،  وزيد بن أخزم الطائي    ،)٣(وإبراهيم النخعي ،  علقمة بن قيس النخعي   وكذا  ،  والشريعة ثقة 
  . ضعيفيالراع يالكوف القصاب األعور ميمون حمزة أبوو،  ثقةالبصري

  .)٥()١٦٧ (أبو الحسن البصري ،)٤(سعيد بن زيد بن ِدرهم اَألزدي الجهضمي: هو، سعيد بن زيد
، وأبو زرعة  ،)١٠(والعجلي ،)٩(ضعيف: ومرة ،)٨(ليس بقوي : ومرة ،)٧(وابن معين  ،)٦(وثقه ابن سعد  

 ،)١٣(وكذا أبو جعفر الدارمي ،)١٢(صدوق حافظ: عن الجنيدي، وقال ابن عدي  ،)١١(عن سليمان بن حرب   

                                                 

)٨/٢٥١) ١. 
 .٧٤: حديث رقم: انظر) ٢(
هو مكثر اإلرسال، وجماعة من األئمة صححوا مراسـيله، وخـص           : ٨٤قال العالئي في جامع التحصيل، صفحة       ) ٣(

 .ال بأس بها: البيهقي في ذلك بما أرسله عن ابن مسعود، وقال أحمد
 .٢/١٣٢ب، األنسابالبصرة محلة وهي الجهاضمة إلى النسبة هذه) ٤(
 .٣/٣٦٧ الكامل في الضعفاء) ٥(
 .٧/٢٨٧الطبقات الكبرى ) ٦(
 .١/٥٨ الدوري رواية: تاريخ ابن معين) ٧(
 .٤/٢١ الجرح والتعديل) ٨(
 .٢/١٠٥ضعفاء العقيلي ) ٩(
 .١/٣٩٩ معرفة الثقات) ١٠(
 .٤/٢١ الجرح والتعديل) ١١(
 .٣/٣٧٦ الكامل في الضعفاء) ١٢(
 .٣/١٠٧٨التعديل والتجريح ) ١٣(



 ٤٧٣

وقال أبـو    ،)٤(والدارقطني ،)٣(ليس بشيء : وقال مرة  ،)٢(ويحيى بن سعيد القطان    ،)١(ه الجوزجاني وضعف
 ،)٧(لم يكن له حفظ   : وفي موضع آخر  ،  لين الحديث : وقال البزار  ،)٦(وكذا النسائي  ،)٥(ليس بالقوي : حاتم

حتى ال يحتج به إذا ، ويهم في اآلثار، ممن كان يخطئ في األخبار، كان صدوقاً حافظاً: وقال ابن حبان
وخلص ابن حجر فـي   ،)٩(هو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق       : وخلص ابن عدي بقوله    ،)٨(انفرد

  .وهو كما قال ،)١٠(صدوق له أوهام: التقريب بقوله
  :التخريج

  .مثله، عن ابن مسعود، من طريق القاسم بن الوليد) ١١(أخرجه البيهقي
  :ويشهد له

موقوفـاً  ،  عن الـشعبي  ،  عن عيسى الخياط  ،  من طريق وكيع  ) ١٢( شيبة ما أخرجه أبو بكر بن أبي     
  .مثله، عليه

 هـذا  عن اهللا عبد رجل سأل: "  قال من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة      ) ١٣(وما أخرجه الترمذي  
 يقرؤونـه  قوماً إن قال نعم قال؟  ]الحرف [هذا غير قرأت القرآن كل قال ياسين أو} آسن غير {الحرف
  ..."تراقيهم يجاوز ال دقلال نثر ينثرونه

 وإن،  دهرنـا  مـن  برهة عشنا لقد ":موقوفاً عليه بلفظ   عمر ابنمن حديث   ) ١٤(وما أخرجه الحاكم  
 حاللهـا  فيـتعلم ،  وسـلم  عليـه  اهللا صلى محمد على السورة وتنزل،  القرآن قبل اإليمان يؤتى أحدثنا

 أحدهم يؤتى رجاالً رأيت لقد :قال ثم ،القرآن أنتم تعلمون كما فيها عنده يوقف أن ينبغي وما وحرامها

                                                 

 .١١٤أحوال الرجال للجوزجاني، صفحة : انظر) ١(
 .٤/٢١ الجرح والتعديل) ٢(
 .٤٣٩، صفحة )بستوي: ت(سؤاالت اآلجري ) ٣(
 .٢١٣سؤاالت الحاكم، صفحة ) ٤(
 .١٠/٤٤٣تهذيب الكمال ) ٥(
 .٥٣ للنسائي، صفحة الضعفاء والمتروكين) ٦(
 .٣/٣٢٤ تهذيب التهذيب) ٧(
 .١/٣٢٠المجروحين البن حبان ) ٨(
 .٣/٣٧٧ الكامل في الضعفاء) ٩(
)١/٢٠٦) ١٠. 
 .٢٠٤١: ، برقم٢/٣٦٠ شعب اإليمان) ١١(
 .٢/٢٥٦مصنف ابن أبي شيبة ) ١٢(
 .ركعة في سورتين قراءة في ذكر ما ، كتاب أبواب السفر، باب٦٠٢:، برقم١٥٣سنن الترمذي، صفحة ) ١٣(
 .١٠١:، برقم١/٩١مستدرك الحاكم) ١٤(



 ٤٧٤

، منه عنده يوقف أن ينبغي ما وال زاجره وال أمره ما يدري ما خاتمته إلى فاتحته بين ما فيقرأ القرآن
  .يخرجاه لم و علة له أعرف ال و الشيخين شرط على صحيح حديث هذا: وقال". الدقل نثر ينثره

  :الحكم
  .والحديث حسن بشواهده موقوف، األعور نميمو حمزة يأبلضعف ؛ هذا إسناد ضعيف



 ٤٧٥

��~D"^ f�F4n*- , � , , � � �, �{���'�� :�1{ 
 عمـر  ثَنَا،  فَنْجويِه ابن َأخْبرِني،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم نب أحمد َأخْبرنَا )١٥٨

نثَنَا،  الْخَطَّاِب ب دباللَِّه ع نِل بِم َأنَا،  الْفَضابنْج ناِرِث بَأنَا،  الْح شَِريك  ،ناٍر عمال عدِنيه  ،نع ِطيةَع ،
نِعيٍد َأِبي عِن،  � سع ِلِه ِفي � النَِّبيقَو :��~D"^ f�F4n*- , � , , � �  يكَلَّـفُ  نَاٍر ِمن اِرالنَّ ِفي جبٌل هو: "قَاَل،  �,�
َأن هدعصفَِإذَا، ي عضو هدتْ يا فَِإذَا، ذَابهفَعتْ رادفَِإذَا، ع عضو لَهتْ ِرجِإذَا، ذَابا وهفَعتْ راد١("ع(.  

  :رجال السند
 هو  وشريك ،)٣( ثقة وعبد اهللا بن الفضل   ،   مستقيم الحديث  وعمر بن الخطاب   ،)٢( سبقوا الثالث األول 
  العـوفي  وعطية ،)٤(وتَميز اختالطه لما ولي القضاء بالكوفة     ،  إذا خُولف شَذَّ حديثه   ،  نفسه ليس بالمتين  

وِمنْجـاب   ،)٥(ال يقبل إال إذا صرح بالسماع بعد اختبار رواياته، متشيع مدلس، وهو إلى الضعف أقرب  
  .ثقةبن الحارث التميمي 
 أبو معاوية البجِلي الكوفي، ابن أبي معاوية  : ويقال ،)٦(ة الدهِني عمار بن معاوي  : هو،  عمار الدهني 

)٧()١٣٣(.  
 ،)١١(ربمـا أخطـأ   : وقـال ،  وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١٠(والنسائي ،)٩(وأبو حاتم  ،)٨(وثقه أحمد 

ولـم يـذكره إال     ،  ليس به بأس  : وقال ابن معين   ،)١٣(صدوق: ومرة ،)١٢(شيعي موثوق : وقال،  والذهبي
                                                 

)٨/٢٦٧) ١. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .٣٧: انظر حديث رقم) ٣(
 .٢٢: انظر حديث رقم) ٤(
 .٣٢: انظر حديث رقم) ٥(
 قرأت - بجيلة من قبيلة وهي الهاء مفتوح بعضهم الهاء، وقال  ممجزو) المهملة(الدال   مضموم دهن إلى النسبة هذه) ٦(

 أبـا  سمعت الخطابي سليمان البي الغريب كتاب من والعشرين التاسع الجزء وجه على ببخارى االودني بكر أبي بخط
 عمـار : يقـول  معـين  بـن  يحيى سمعت يقول الدوري عباسا سمعت يقول االعرابي بن سعيد أبا سمعت يقول سليمان

 .٢/٥١٧، األنساب بجيلة من قبيلة دهني، دهنال
 .٢١/٢٠٩تهذيب الكمال ) ٧(
 .٣/١٣٢العلل ومعرفة الرجال ) ٨(
 .٦/٣٩٠ الجرح والتعديل) ٩(
 .٢١/٢٠٩تهذيب الكمال ) ١٠(
)٥/٢٦٨) ١١. 
 .٢/٥٢الكاشف ) ١٢(
 .١١٦ذكر من تكلم فيه وهو موثق، صفحة ) ١٣(



 ٤٧٦

  .)١(بخير
  .)٤(صدوق يتشيع: وقال ابن حجر ،)٣(ولينه يحيى القطان ،)٢(ال بأس به: وقال الفسوي

  . ال بأس به:قلت
  :التخريج

) ٦(وأخرجه محمد بن طولون   ،  عن شريك ،  من طريق منجاب  ) ٥(أخرجه عبد الرحمن بن أبي حاتم     

  .به مثله، عن شريك، من طريق علي بن حكيم
  :الحكم

وعطية ضـعيف مـدلس لـم يـصرح         ،  - وال بد له من متابع     - ألجل شريك ؛  إسناده ضعيف 
  .والحديث كذلك، بالتحديث

                                                 

 .٣/٣٥٢ الدوري رواية: تاريخ ابن معين) ١(
 .٣/٨٧ المعرفة والتاريخ) ٢(
 .٦٨ذكر من تكلم فيه وهو موثق، صفحة ) ٣(
 .٢/٤٢٢تقريب التهذيب ) ٤(
 .١٩٠٣٤: ، برقم١٠/٣٣٨٣تفسير بن أبي حاتم ) ٥(
 -دار الطالئع، السعدني مسعد: تحقيق، )٩٥٣(محمد بن علي بن طولون ، ل٣٤: ، برقم٣٨األحاديث المائة، صفحة ) ٦(

 .القاهرة



 ٤٧٧

�f��C? #nY @`(D? �9�( Ê�(� �V�� � w � � �� ,, � � � �S � � � , � w � 6 �{¨); :M1{ 
 الْحسين َأخْبرِني الثَّعلَِبي ِإبراِهيم بِن محمِد بن أحمد َأنَا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد َأخْبرنَا )١٥٩

نِد بمحِن مِد ببَأنَا،  اللَِّه ع بعاللَِّه د نِد ببِن عمحثَنَا،  الر دمحم نِد ببِزيِز عثَنَا،  الْع نٍس َأِبي ابيثَنَـا ،  ُأو 
 اللَّـهِ  رسوُل قَاَل: قَالَتْ،  � النَِّبي زوِج سودةَ عن،  يساٍر بِن عطَاِء عن،  عياٍش َأِبي بِن محمِد عن،  َأِبي
، اللَّـهِ  رسـولَ  يـا : فَقُلْتُ"،  اآلذَاِن شُحوم وبلَغَ،  الْعرقُ َألْجمهم قَد،  غُرال عراةً حفَاةً النَّاس يبعثُ: "�

َأتَاهواسو نْظُرنَا يضعٍض ِإلَى بعفَقَاَل، ؟ ب" :شُِغَل قُد النَّاس ،�(� �V�� 6 , �f��C? #nY @`(D? �9�( Ê�� � w � �� , � � �S � � � , � w � �")١(.  
  :رجال السند
 ،)٣( ولم أقف عليهـا  ومحمد بن عبد العزيز   ،  عبد اهللا بن عبد الرحمن    وكذا   ،)٢( سبقوا الثالث األول 

ومحمد بـن  ، وعطاء بن يسار ،)٤( يلزمهما أن يشاركهما في أحاديثهما غيرهماوأبوه، وابن أبي أويس  
  . ثقتانش القرشيعقبة بن أبي عيا
  :التخريج

، كالهما من طريق إسماعيل بن أبي أويس       ،)٦(وأحمد بن عمرو بن الضحاك     ،)٥(أخرجه الطبراني 
  .به نحوه، عن أبيه

  .وهو ثقة، غير محمد بن أبي عياش، ورجاله رجال الصحيح،  رواه الطبراني:)٧(قال الهيثمي
  .)٨(وحسنه األلباني

  :الحكم
ومحمد بن عبد العزيز لـم أقـف        ،  وعبد اهللا بن عبد الرحمن    ،   الشريحي في هذا اإلسناد أبوسعيد   

وأبيه ويلزمهما أن يشاركهما في أحاديثهمـا       ،  ألن مداره على ابن أبي أويس     ؛  والحديث ضعيف ،  عليهم
  .وال متابع لهما، غيرهما

                                                 

)٨/٣٤٠) ١. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .٩٢: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٧٥: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٩١: ، برقم٢٤/٣٤معجم الطبراني الكبير ) ٥(
 .٣٠٦٦: ، برقم٥/٤١٦اني اآلحاد والمث) ٦(
 .١٨٣٢٢: ، برقم١٠/٦٠١مجمع الزوائد ) ٧(
 .٣٥٧٩: ، برقم/٣صحيح الترغيب والترهيب ) ٨(



 ٤٧٨

�2)'� �N��� ��4 ���$� � , � , , � �, �� � � � �{�?DVi��� :TM{ 
 ابـن  َأخْبرِنـي  الثَّعلَِبي ِإبراِهيم بِن محمِد بن أحمد َأنَا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد َأخْبرنَا )١٦٠

 َأنَـا ،  ِبشٍْر بن ِإسحاقُ ثَنَا،  ِعيسى بن ِإسماِعيُل ثَنَا،  لَِويةع ابن الْحسن ثنا جعفٍَر بن )١(دلَخْم ثَنَا،  فَنْجويِه
نٍج ابيرج  ،نةَ عِن ِعكِْرمِن،  خَاِلٍد بِن عاٍس اببوُل قَاَل: قَاَل،  عسِريَل � اللَِّه رِإنِّي: "ِلِجب ُأِحب َأن اكَأر 
 َأتَخَيُل َأن تَشَاء فََأين: قَاَل بلَى: قَاَل،  ذَِلك علَى تَقْوى لَن: قَاَل،  السماِء ِفي ِفيها تَكُون الَِّتي صورِتك ِفي
طَِح: قَاَل،  ؟  لَكِني ال: قَاَل،  ِباَألبعسنَا: قَاَل،  يهِني ال: قَاَل،  فَهعسفَاٍت: قَاَل،  يرقَاَل،  فَِبع :ذَِلك ِريِبالْح َأن 

 شْخَـشَةٍ ِبخَ عرفَـاتٍ  ِحياِل ِمن َأقْبَل قَد ِبِجبِريَل هو فَِإذَا،  الْوقِْت ِفي ���� النَِّبي فَخَرج،  فَواعده،  يسعِني
 ���� النَِّبي رآه فَلَما،  اَألرِض ِفي وِرجاله،  السماِء ِفي ورْأسه،  والْمغِْرِب الْمشِْرِق بين ما مَأل قَد وكَلْكَلٍَة
ركَب خَرا وغِْشيِه ملَيَل: قَاَل،  عوِريُل فَتَحِتِه ِفي ِجبورص همِرِه ِإلَى فَضدقَاَل،  صا: وي دمحتَخَـفْ  ال،  م 
 الْعرشَ َأنو،  الساِبعِة اَألرِض تُخُوِم ِفي وِرجاله،  الْعرِش تَحِت ِمن ورْأسه ِإسراِفيَل رَأيتَ لَو لَك فَكَيفَ
 الْعـصفُورِ : َأِي الـصعوِ  ِمثَْل يِصير حتَّى،  وجلَّ عز اللَِّه مخَافَِة ِمن َأحيانًا لَيتَضاءُل وِإنَّه،  كَاِهِلِه لَعلَى
  .)٢("عظَمتُه ِإال ربك عرشَ يحِمُل ما حتَّى

  :رجال السند
 وهو ثقةٌ مدلِّس ال يقبل حديثـه إال إذا          وابن جريج  ،)٤(ألربعة بعدهم اوكذا   ،)٣( سبقوا الثالث األول 

  .)٦( وهو ثقةوعكرمة بن خالد ،)٥(صرح بالسماع سوى عن عطاء
  :التخريج

  .تفرد به البغوي
  :الحكم

  .فيه إسحاق بن بشر متروك؛ ضعيف جداً

                                                 

 .٥٣انظر سند حديث رقم . محمد، وهو خطأ، والصواب ما أثبته: في األصل) ١(
)٨/٣٥٠) ٢. 
علبي ثقـة عيـب عليـه روايتـه     ، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبوإسحاق الث١٤حديث رقم   : انظر) ٣(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
، مخلد بن جعفر الباقرحي كان أمره مستقيما، ثم خلط، والحسن بن علوية ثقة، وإسماعيل بن  ٥٣: حديث رقم : انظر) ٤(

 .عيسى صالح، وإسحاق بن بشر ضعيف متروك الحديث
 .١: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٤٧: حديث رقم: انظر) ٦(



 ٤٧٩
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 ثَنَـا ،  فَنْجويِه بِن محمِد بن الْحسين َأنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٦١

، الِْمنْهاِل عِن،  اَألعمشُ ثَنَا،  الْمسيب ثَنَا،  ِعيسى بن ِإسماِعيُل َأنَا،  ِويةَلَع بن سنالْح ثَنَا،  محمٍد بن موسى
نع اذَانِن،  زع روُل قَاَل: قَاَل،  � اِءالْبساللَِّه ر �" :ينفَُل ِسجِع َأسبس ِضينَأر  ،ونِعلِّياِء ِفي ومالس 

  .)١("ِشالْعر تَحتَ الساِبعِة
  :رجال السند
وإسماعيل ،   وهو ثقة  والحسن بن علوية   ،)٣( ولم أعرفه  موسى بن محمد  وكذا   ،)٢( سبقوا الثالث األول 

 ما وافق حديثُه    وزاذان ،)٥(وهو ثقة حجة إال فيما دلس عن الضعفاء       ،  واألعمش ،)٤( وهو صالح  بن عيسى 
  . لم أعرفهوالمسيب ،)٦( حديثهولم يكن فيه مخالفة يقبل وما عدا ذلك يعتبر، حديثَ الثقات
  .موالهم الكوفي، الِمنْهال بن عمرو اَألسدي: هو، المنهال

عـن  ،  عن منـصور  ،  وروى شعبة ،  قد روى شعبة عن المنهال بن عمرو      : وقال ،)٧(وثقه ابن معين  
أن وعنـد العقيلـي      ،)٩(وقد تركه شعبة لسماعه من بيت المنهال صوت قراءة بالتطريب         : قلت ،)٨(المنهال

أن : وعن المفضل بن غسان الغالبي     ،)١٠(فرجع ولم يسمع  ،  الصوت الذي سمعه شعبة هو صوت الطنبور      
  .)١١(المنهال بن عمرو، ذم يحيى: وقال في موضع آخر، يحيى كان يضع من شأن منهال

 ،)١٥(صـدوق : وقال الـدارقطني   ،)١٤(وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١٣(والنسائي ،)١٢(ووثقه العجلي 

                                                 

)٨/٣٦٣) ١. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيب عليه روايته األحاديـث                 ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .٨٣: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٥٣: حديث رقم: انظر) ٤(
 .١٩: حديث رقم: انظر) ٥(
 .١٣٧: ديث رقمح: انظر) ٦(
 .٣/٤٠٧ الدوري رواية: تاريخ ابن معين) ٧(
 .٤/١٨٤ المصدر نفسه) ٨(
 .٨/٣٥٦ الجرح والتعديل: انظر) ٩(
 .٢/٢٣٦ضعفاء العقيلي : انظر) ١٠(
 .٢٨/٥٧١تهذيب الكمال ) ١١(
 .٢/٣٠٠ معرفة الثقات) ١٢(
 .٢٨/٥٧١تهذيب الكمال ) ١٣(
 .٢٨/٥٧١ المصدر نفسه) ١٤(
 .٢٧٣ صفحة سؤاالت الحاكم،) ١٥(



 ٤٨٠

وغمـزه   ،)٣(وقد جرى حديثه   ،)٢(سيء المذهب : وقال الجوزجاني  ،)١(ربما وهم : وزاد،  حجروكذا ابن   
روى ،  لكن األعمـش  ،  عن الرواية عن المنهال   ،  األعمش،  وقد نهى المغيرة   ،)٤(يحيى ابن سعيد القطان   

هـا  وهذه الواقعـة ذكر    ،)٥(وأقره يزيد بن أبي زياد    ،  ال تجوز شهادة المنهال على درهمين     : فقال،  عنه
فإن هـذا  : وقال أبو الحسن القطان معلقاً على الحكاية، فيه نظر: قال ابن حجر ،  محمد بن عمر الحنفي   

وقد وثقه ابن ، وجرحه بهذا تعسف ظاهر، ولم يصح ذلك عنه، ليس بجرح إال إن تجاوز إلى حد تحريم
  .)٦(وغيرهما، والعجلي، معين

وهو سماع صوت ،  الضعف بسبب ما قاله شعبةوإنما جاءه،  يبدو أن المنهال ثقة في الحديث:قلت
  .ونحوه، ال بسبب سوء حفظ، والقدح بشهادته لهذا السبب، فكان الغمز به، الطنبور من بيته
  :التخريج

 ،)١٠(والبيهقي ،)٩(وأبو بكر ابن أبي شيبة     ،)٨(وأخرجه أحمد ،  من طريق األعمش  ) ٧(أخرجه الطبري 

، من طريق محمد الصاغاني   ) ١١(وأخرجه الحاكم ،  األعمشعن  ،  ثالثتهم من طريق أبي معاوية الضرير     
جميعهم أخرجوه من حديث طويٍل ، به نحوه، عن المنهال، عن األعمش، عن محمد بن عبد اهللا بن نمير

وصـحح حـديثهم    ،  "سـجين األرض الـسفلى    "اكتبوا كتابه فـي     : ويشترك مع حديثنا فقط في    ،  جداً
  .)١٢(األلباني

  ":لىسجين األرض السف" : لـويشهد
سـجين أسـفل األرض     : " موقوفاً عليـه بلفـظ    ،  عن قتادة ،  عن معمر  ،)١٣(ما أخرجه الصنعاني  

  ".السابعة

                                                 

 .٢/٦٠٥تقريب التهذيب ) ١(
 .٥٦أحوال الرجال، صفحة ) ٢(
 .٨/٣٦٧ تهذيب التهذيب) ٣(
 .٤/٢٣٦ضعفاء العقيلي ) ٤(
 .٢٨/٥٧١انظر تهذيب الكمال ) ٥(
 .٨/٣٦٨ تهذيب التهذيبانظر ) ٦(
 .١٢/٤٨٦جامع البيان في تأويل القرآن ) ٧(
 .١٨٥٥٧: ، برقم٤/٢٨٧مسند أحمد ) ٨(
 .١٢٠٥٩: ، برقم٢/٥٤ابن أبي شيبة مصنف ) ٩(
 .٣٩٥: ، برقم١٠/٣٥٥ شعب اإليمان) ١٠(
 .١٠٧: ، برقم١/٩٣المستدرك للحاكم ) ١١(
 .١٦٧٦: صحيح الجامع، برقم) ١٢(
 .٣/٣٥٥تفسير الصنعاني ) ١٣(



 ٤٨١

  ":عليون" : لـويشهد
  ".العليون السماء السابعة: " عنه بلفظ، عن أبي نجيح ،)١(ما أخرجه مجاهد

  :الحكم
المـسيب لـم   و، ومحمد بـن موسـى    ،  في هذا اإلسناد أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له         

  .أعرفهما
  .صحيح بطرقه، "سجين أسفل سبع أرضين" .١
  .حسن بشاهده، "عليون في السماء السابعة تحت العرش" .٢

                                                 

 .٢/٧٣١تفسير مجاهد ) ١(



 ٤٨٢
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ـ لَع الثَّ مياِهرب إِ ِن ب ِدمح م نأحمد ب ا  نَربخَْأ،  يِحير الشُّ مياِهرب إِ نأحمد ب ا  نَربخَْأ )١٦٢ ـ ربخَْأ،  يِب ا نَ

الحسين اب ن م حِدم نْ فَ ِن بجوخَْأ،  ِهيبا  نَرلَخْمد ب ن ج ٍرفَع  ،حا  نَثَدالحسن ب خَْأ،  ويه علَ نبـ ِإا  نَر ساِعمـ  ُلي ب ن 
ـ  نِإ": اَلقَ،  اٍسب ع ِناب ِنع،  ٍداِهجم نع،  ٍجير ج نابو ٌلاِتقَمي  ِنربخَْأ،  ٍرشْ بِ ن ب اقُحسِإا  نَثَدح،  ىسيِع ي  ِف
صاللَّ ِرد لَال إِ : ِحوال اهللاُ  إِ ه و حدِد،  هنُياإلِ ه سالم  ،ومحمد ع بده و رسلُوفَ،  همن آم ـ  ن ـ  اِهللا ِب ع ز ـ  و لَّج 
وصبِ قَد وِهِدع اتَّ وبع ر لَسأَ ه لَخَداَلقَ،  ه :اللَّوولَ ح ومِ ح ن د ٍةر ب يضطُ،  اءلُوه م  ا بين الس اِءم اَأل وِضر ،
وعرضه م  ا بين لَ إِ ِقِرشْ الم ِبِرغْى الم  ،وتَافَّحاه الد ر و اقُاليتُو  ،وتَفَّداه اقُ يةٌتَو ح مراء  ،ـ لَقَو مـ  ه ، رو نُ
كَوالمهم قُعوِبد العِشر ،َأولُصِفه ِحي ِرج١("ٍكلَ م(.  

  :رجال السند
 وهو ثقةٌ مدلِّس ال يقبل حديثه إال إذا صرح          وابن جريج  ،)٣(واألربعة بعدهم  ،)٢( سبقوا لالثالث األو 

ومقاتل بـن سـليمان      ،)٥(العلم يوف التفسير فى إمام ثقة ومجاهد بن جبر   ،)٤(بالسماع سوى عن عطاء   
  .متروك وكذبوه، صاحب التفسير، األزدي الخراساني

  :التخريج
  .وتخريجه، ١٤٠:حديث رقموانظر ، تفرد به البغوي

  :الحكم
  .متروك، أبي حذيفة البخاري، ألجل إسحاق بن بشر؛ ضعيف جداً

                                                 

)٨/٣٨٩) ١. 
و إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه          ، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأب        ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
، مخلد بن جعفر الباقرحي كان أمره مستقيما، ثم خلط، والحسن بن علوية ثقة، و إسـماعيل                ٥٣: حديث رقم : انظر) ٣(

  .بن عيسى صالح، و إسحاق بن بشر ضعيف متروك الحديث
 .١: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٥٠: حديث رقم: انظر) ٥(



 ٤٨٣
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 ن ب دلَخْما  نَثَدح،  ِهيوجنْ فَ نابا  نَربخَْأ،  يِبلَع الثَّ اقَحسو إِ بَأا  نَربخَْأ،  يِحير الشُّ ٍديِعو س بَأا  نَربخَْأ )١٦٣

جٍرفَع  ،حا  نَثَدالحسن ب علويهن  ،حِإا نَثَدساِعمُليب ِعن يىس ،حِإا نَثَدساقُحب ٍرشْ ِبن ،ِنع ِنابس معان ،عن 
اٍءطَع  ،ِنع ِناب ع َأ: اٍسبفِ ن رعونَّ إِ نم ما سِذ "ياألَ ي نََّأل؛  "اِدتَوِتانَ كَ ه ام ةٌَأر  ،ـ و ـ  يِه ام ـ  ةَُأر  ِناِز خَ
 اتَ ذَيا ِهمنَيبفَ، نوعر ِفِتنْ ِبةَطَاِش مهتَُأر امِتانَكَو، ٍةنَ سةَاَئ ِمهانَمي ِإمتَا كَنًَِمْؤ مانكَو، َليِبز ِحنوعرِف
يتَ ٍمو طُشُم ْأ رفِ ِتنْ بِ س رعوذْ إِ ن مِ طُشْ المِ طَقَ س ن ِد يِعتَ: تْالَقَفَ،  اهكَ  س نـ  م ـ  رفَ ـ قَفَ،  اِهللا ِب ـ  بِ تْالَ  تُنْ
 كيِر ال شَ  داِح و ِضراَأل و اِتاوم الس هلَِإ و ِكيِب أَ هلَِإي و ِهلَِإ: تْالَقَفَ،  ؟  يِب أَ ريٍه غَ لَ إِ ن مِ ِك لَ ْلهو: نوعرِف
 كهلَ ِإن َأمعز تَكِناِز خَةَُأر امةُطَاِشالم: تْالَقَ؟ ِكيِكبا يم: اَلقَفَ،  يِكب تَ يِها و هيِبى أَ لَ ع تْلَخَد فَ تْامقَفَ،  هلَ
لَِإوهه لَِإا وه الس ماِتاو اَأل وِضر اِح وِر ال شَ  ديلَ ك َأفَ،  هرلَ إِ َلسيا فَ هلََأسه ا عِل ذَ نـ قَفَ،  ك ـ : تْالَ صتْقَد ،
ـ ،  اٍدتَو أَ ِةعبر أَ نيا ب دهم فَ ُلعفْال أَ : تْالَقَ،  ِكهلَي إِ نَِّأي بِ رِقَأ و ِكِهلَِإي بِ ِرفُ اكْ ِكحيو: اه لَ اَلقَفَ ـ ر أَ مثُ َلس 
لَعيه ا الحاِتي و اِرقَالعب  ،لَ اَلقَو ِرفُاكْ: اهِكِهلَِإ بِ ي ِإ و ذَّال عبِ ِكتُب ا  ذَهشَ اِبذَالع هرـ  تْالَقَفَ،  ِني ـ و: ه لَ  ولَ
ذَّعِنتَب ي سِعبيشَ ن هًر فَا كَ ا ماِهللا بِ تُر  ،كَولَ ان ه فَ اِنتَنَا اب جبِ اء ِتنَابا الكُ هبذَى فَ ربحه ى قُ لَا عـ نْ مِ ٍبر اه ،
لَ اَلقَو اِهللاي بِ ِرفُاكْ: اه ال ذَ ِإ وبتُح غْ الصر ِكِبلْى قَ لَى ع  ،تْانَكَو ِض ريًلَ: تْالَقَفَ،  اعذَ و بتَح م ن لَ ع ى وِهج 
ـ  لَ ع تْعِجضا أُ ملَى فَ رغْا الص هِتنَابى بِ تََأفَ،  لَّج و ز ع اِهللا بِ تُرفَا كَ ي م ى فِ لَ ع ِضراَأل ى صِرده َأا وروا اد
: تْالَقَو،  االًفَطْوا أَ ملَّكَ تَ نيِذ الَّ ِةعبر األَ ن مِ يِهو،  تْملَّكَتَا فَ هِتنَ اب انس لِ  اهللاُ قَلَطَْأفَ،  ةَُأر الم ِتعِزا ج هحبذَ
ـ امركَ و  اهللاِ ِةمحى ر لَ إِ ن تُفِْضي كنَِّإي فَ ِرِباص،  ِةنَّي الج  فِ اًتَي ب ِكى لَ نَ ب د قَ  اهللاَ نِإي فَ ِعزج ال تَ  اهميا أُ  ، ِهِت
ـ لَوا ع رِدقْ ي ملَ فَ َليِبزا حِ هِجو ز ِبلَي طَ  فِ ثَعبو: اَلقَ،  ةَنَّ الج ا اهللاُ هنَكَسَأ فَ تْاتَ م ن أَ ثْبلْ تَ ملَ فَ تْحِبذُفَ ِهي ،
 وه و ِهيلَا إِ يهتَانْ فَ ِهِبلَ طَ ي فِ ِنيلَج ر ثَعبفَ،  اذَ كَ ِلب ج يا فِ ذَكَا و ذَ كَ ِعِضو م ي فِ يِئ ر د قَ هنَِّإ: نوعرِف لِ َليِقفَ
يلِّص ي وِليِهي فُ صمِ فٌو ن الو حفَلْ خَ ِشوه ي لُّصولَفَ،  نم َأا رِلا ذَ يانْ ك صحِ اَلقَفَ،  افَر ِبزاللَّ: ُليهنَّ إِ متَ ك لَعم 
ـ  فَ يلَ ع متَ كَ ِنيلَج الر اِنذَا ه ميَأفَ،  دح أَ يلَ ع رهظْ ي ملَو،  ٍةنَ س ةَاَئي مِ اِنمي إِ تُمتَي كَ نَِّأ ـ  إِ ِهِداه ـ يى دِ لَ  كِن
َأومِ ِهِطع ن نْ الدْؤلَ يا سه  ،َأويم ذَا هِني الر لَجظْ أَ ِنيهر فَ لَ ع يعْلج قُ عوتَبفِ ه  نْي الدي ا واجْلعِص ميرـ ه  ي ِف

 نوعر ِفربخَْأ فَرا اآلخَمَأو، نآم وربتَاعا فَمهدحا َأمَأ فَنوعرى فِ لَ إِ الِنج الر فَرصانْفَ،  اِرى النَّ لَ إِ ِةراآلِخ
ـ فَ ِها بِ عدفَ،  الن فُ معنَ: اَلقَ،  ؟  كري غَ كع م ان كَ ْلهو: نوعر فِ ه لَ اَلقَفَ،  ِأل الم ِسوءى ر لَ ع ِةصالِقِب : اَلقَ
ـ تَقَ فَ را اآلخَ مَأو،  َلزجَأ و نوعر فِ اهطَعَأ فَ اًَئي شَ اَلا قَ م مِ تُيَأا ر ال م : اَلقَ،  ؟  اذَ ه وُلقُا ي  م قٌّحَأ ـ ،  هلَ  مثَ
لَصباَلقَ،  ه :كَوفِ ان رعوقَ ن تَ د زوج ام مِ ةًَأر نِ ن اِءس ي إِ ِن بساِئرَلي لَ اُلقَ ي آِس"ا  هتُنْ بِ ةُي م فَ،  "ٍماِحزتَْأر 
م نَا صفِ ع رعوبِ ن تْالَقَفَ،  ِةطَاِشالم :كَوفَي ي سي أَ ِنعأَ ن ِبصر لَ ع ى م فِ ِهي بِ ِتْأا ي رعون  ،ـ َأو ـ  نَ ا مِلسةٌم 
وهاِف كَ وفَ،  ؟  ربنَيا هِ مِلذَ كَ ياِمَؤ تُ كفْ نَ رسذْا إِ ه َلخَ د لَ عيا فِ هرعوفَ ن لَجِر قَ سيًـ نْا مِ ب ـ قَفَ،  اه ـ : تْالَ ا ي
ـ  بِ ان كَ يِذ الَّ نونُ الج ِك بِ لَّعلَفَ: اَلقَ،  اهتَلْتَقَ فَ ِةطَاِشى الم لَ إِ تَدم ع مهثُبخَْأ و ِقلْ الخَ ر شَ تَنْ أََ نوعرِف اه ،
ـ فَ، ه لَ كيِر ال شَ  داِح و ِضراَأل و اِتاوم الس هلَِإ و كهلَِإا و ههلَِإ و يِهلَ إِ نِإو،  ٍنونُ ج ن مِ يا بِ م: تْالَقَ مقَز 



 ٤٨٤

لَعيا ثِ هيابه ا وضربه َأا ورى أَ لَ إِ َلسبويا فَ هدعاهلَ اَلقَفَ،  ام هتَ الَأ: ام ـ ر أَ اِني ن ـ  الج ـ  نونُ ـ  يِذ الَّ  ان كَ
 ِضراَأل واِتاوم الـس بر وبـك ري وب رن َأدهشْي َأنِِّإ، كِل ذَن مِ اِهللا بِ ذُوعَأ: تْالَقَ،  ؟  اهابص أَ ِةطَاِشالمِب
ال شَ اِحو ِرديلَك لَاَلقَفَ، ه ا َأهبواه :ا آِسيلَ َأةُيِمِتس خَن ِنِري اِءسالع اِلمِقي وزوـ  ِإِكج ـ  العهلَ اِلم؟ ِقي ،
 رمالقَ و هامم أَ سم الشَّ نوكُاجا تَ ي تَ ِنجوتَ ي ن أَ هال لَ وقُ فَ اًقَّ ح ُلوقُا ي  م ان كَ نِإ،  كِل ذَ ن مِ اِهللا بِ ذُوع أَ تْالَقَ
ـ  لَ اُهللاحتَفَفَ، اهبذِّع ي اٍدتَو أَ ِةعبر أَ نيا ب دهمفَ،  ينِّا ع جراخْ: نوعرا فِ مه لَ اَلقَفَ،  هلَو ح باِكوالكَ و هفَلْخَ ا ه
بلَ إِ اًاب لِ ِةنَّى الج يهون لَ عيه ا ما ينَصِبع ا ِفهرعونِْعفَ، نِل ذَدتْالَ قَك: � ��.=$ ��¶� q �i�� +��; X 	�� 34� � �6 � � � 6� � - � �� � � �� � �

D��� 	( ��.=$ f:5;$ #D;�N 	(� � 6 � � � � � �� � � � � � �� � ��2'�!�� |� �� � � �{�?��i��� :��{ ،َقَفباُهللاض ر وحهَأا ونَكَسه١("ةَنَّا الج(.  
  :رجال السند
 ثقة ثبـت  وعطاء بن أبي رباح،  لم أعرفهوابن سمعان ،)٣(واألربعة بعدهم ،)٢( سبقواالثالث األول 

  .)٤(له مراسيل
  :التخريج

  .تفرد به البغوي
  ":وكالم رضيعتها، وقتلها، ثم امتحانها، وقولها بسم اهللا، طةالمشط من الماش"ويشهد لوقوع 

من طريق عطاء بن السائب عن سـعيد بـن        ،)٧(وأبو يعلى  ،)٦(وابن حبان  ،)٥(ما أخرجه الطبراني  
، ؟  الريح هذه ما جبريل يا: فقال طيبة بريح مر به أسري ليلة �أن رسول اهللا    : "جبير عن ابن عباس   

، يـدها  من المدرى سقط إذ فرعون بنت تمشط هي بينما،  وأوالدها فرعون بنت ماشطة ريح هذه: قال
؟ أبـي  غير ربا لك وإن: قالت،  اهللا وربك ربي بل: قالت،  ؟  أبي: فرعون بنت فقالت،  اهللا بسم: فقالت
، ؟  غيـري  رب ألك: فقال،  إليها فأرسل فأخبرته،  نعم: قالت،  ؟  أبي بذلك فأخبر: قالت،  اهللا نعم: قالت
: قال،  نعم: قال حاجة إليك لي إن: له فقالت،  فأحميت نحاس من بنقرة فأمر،  اهللا وربك ربي نعم: قالت

  ."الحق على فإنك، اثبتي أمتااه يا: فقال، رضيع لها ولد إلى انتهوا حتى واحدا واحدا ولدها يلقي فجعل

                                                 

)٨/٤١٩) ١. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٢(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
، والحسن بن علوية ثقة، وإسماعيل بن ، مخلد بن جعفر الباقرحي كان أمره مستقيما، ثم خلط ٥٣: حديث رقم : انظر) ٣(

 .عيسى صالح، وإسحاق بن بشر ضعيف متروك الحديث
 .٦: حديث رقم: انظر) ٤(
 .١٢٢٧٩: ، برقم١١/٤٥٠معجم الطبراني الكبير ) ٥(
 .٢٩٠٤: ، برقم٧/١٦٤صحيح ابن حبان ) ٦(
 .٢٥١٧: ، برقم٤/٣٩٤مسند أبي يعلى ) ٧(



 ٤٨٥

  .)١(وضعفه األلباني، ومحقق مسند أبي يعلى حسين أسد، محققه شعيب، وقوى إسناده
  :حكمال

  .ألجل إسحاق بن بشر متروك؛ ضعيف جداً
فـي  " وكالم رضيعتها ،  وقتلها،  ثم امتحانها ،  وقولها بسم اهللا  ،  المشط من الماشطة  "وصحت فقرات   

  .الشواهد

                                                 

 .٤٧٧٢: ضعيف الجامع الصغير، برقم) ١(



 ٤٨٦
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 بن حميد ثَنَا،  الرياِني جعفٍَر َأبو َأنَا،  السمعاِني منْصوٍر َأبو َأنَا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )١٦٤

ونْجِهزثَنَا،  ي دمحم نكَِثيٍر ب ِديبى ثَنَا،  الْعِعيس نِد ببِن عمحالر لَِميالس  ،نةَ عِن طَلْحٍف برصم اِميالْي ،
نِد عبِن عمحِن الرةَ بجسوِن،  عاِء عرِن الْباِزٍب بقَاَل،  ع :اءج اِبيروِل ِإلَى َأعسـا : فَقَاَل،  � اللَِّه ري 

 َأعِتـقْ  الْمسَألَةَ َأعرضتُ لَقَد الْخُطْبةَ َأقْصرتُ كُنْتُ ِلَئن: "قَاَل،  الْجنَّةَ يدِخلُِني عمال علِّمِني،  اللَِّه رسوَل
 َأن رقَبـةِ ال وفَك،  ِبِعتِْقها تَنْفَِرد َأن النَّسمِة ِعتْقُ،  ال: "قَاَل،  ؟  واِحدا َأولَيسا: قَاَل،  "الرقَبةَ وفُك،  النَّسمةَ
ا ِفي تُِعينِنهةُ،  ثَمالِْمنْحكُوفُ والْو  ،ءالْفَيلَى وِم ِذي عحالظَّاِلِم الر  ،فَِإن تُِطقْ لَم فََأطِْعِم،  ذَِلك  ـاِئعالْج ،
  .)١("خَيٍر ِمن ِإال ِلسانَك فَكُفَّ، ذَِلك تُِطقْ لَم فَِإن، الْمنْكَِر عِن نْهاو، ِبالْمعروِف وْأمر، الظَّمآن واسِق

  :رجال السند
 ومحمد بن كثير العبـدي     ،)٣( أيضاً ثقات  الثالثة بعده وكذا   ،)٢(وهو ثقة ،   سبق عبد الواحد المليحي  

وطلحـة بـن مـصرف      ،  وعيسى بن عبد الرحمن السلمي البجلـي       ،)٤(وهو ثقة لم يصب من ضعفه     
  . ثقاتالهمداني الكوفيوعبد الرحمن بن عوسجة ، الهمداني اليامي
  :التخريج

وغيرهم جميعهم من طريق عيسى بـن        ،)٨(والحاكم ،)٧(وابن حبان  ،)٦(والبخاري ،)٥(أخرجه أحمد 
، ولم يخرجـاه  ،  صحيح اإلسناد : وقال الحاكم ،  به نحوه ،  عن طلحة اليامي  ،  عبد الرحمن السلمي البجلي   

  .ي تحقيقه لصحيح ابن حبانف، وكذا شعيب، وصححه األلباني في تحقيقه لألدب المفرد
  :الحكم

  .وكذا الحديث، هذا إسناد صحيح
  :الغريب

 يريد وإنما،  نَسمة فهي روح فيها دابة وكلُّ،  روح ذا أعتَق من أي،  النَّفْس والروح : أعتق النسمة 
٩(الناس(.  

                                                 

)٨/٤٣٢) ١. 
 .٨: حديث رقم: انظر) ٢(
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٣(
 .١٠٢: حديث رقم: انظر) ٤(
 .١٨٦٧٠: ، برقم٤/٢٩٩مسند أحمد ) ٥(
 .٦٩: ، برقم٣٨األدب المفرد للبخاري، صفحة ) ٦(
 .٣٧٤: ، برقم٢/٩٧صحيح ابن حبان ) ٧(
 .٢٨٦١: ، برقم٢/٢٧٦مستدرك الحاكم ) ٨(
 .٥/١١٩ األثرالنهاية في غريب ) ٩(



 ٤٨٧

  .)١(َأطْلَق َأسيراً سميت الجملة باسِم العضِو لشرِفها: فَك رقَبةً
 أو صـلةً  ،  أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه المال ِهبةً      : لِمنحة عند العرب على معنيين    ا: حةلِمنا

  .)٢(فينتفع بها، وأما الِمنحة األخرى فإن للعرب أربعة أسماء تضعها في موضع العارية، فيكون له
  .)٣(وكَفَ البيت: الكثيرة الغزيرة الدر ومن هذا قيل: الوكوف
  :ويستفاد

  .االنفراد بالعتق: عتق النفس •
  .اإلعانة في ثمنها: وفك الرقبة •

                                                 

  .١/٤٢٤لسان العرب ) ١(
 .١/٢٩٢غريب الحديث البن سالم ) ٢(
 .١/٢٩٤غريب الحديث البن سالم ) ٣(



 ٤٨٨
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 ِإبـراِهيم  بـنِ  محمِد بن أحمد ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي ِإبراِهيم بن أحمد سِعيٍد َأبو َأخْبرنَا )١٦٥

لَِبيَأِني: فَقَاَل،  الثَّعَأنْب دباللَِّه ع ناِمٍد بح اِنيفَهَأنَا،  اَألص دمحم نِد بباللَِّه ع وِريابسثَنَا،  النَّي  ـدمحم  ـنب 
 عن،  الساِئِب بِن عطَاِء عن،  زيٍد بِن حماِد عن،  الزهراِني الرِبيِع وَأبو،)١(الْحوِضي رمْع َأبو َأنَا،  ِعيسى
 مسَألَةً ربي سَألْتُ: " � اللَِّه رسوُل قَاَل: قَاَل،  هماعنْ تَعالَى اللَّه رِضي،  عباٍس ابِن عِن،  جبيٍر بِن سِعيِد
، كَـذَا  فُالنًـا  وآتَيتَ،  عِظيما ملْكًا داود بن سلَيمان آتَيتَ ِإنَّك،  رب يا: قُلْتُ،  سَألْتُه َأكُن لَم َأنِّي ووِددتُ
 ضـاال  َأِجدك َألَم: قَاَل،  رب َأي،  بلَى: قُلْتُ،  ؟  فَآويتُك يِتيما َأِجدك َألَم،  محمد يا: قَاَل،  كَذَا فُالنًا وآتَيتَ
تُكيدلَى: قُلْتُ، ؟ فَهب ،َأي بقَاَل، ر :َألَم كاِئال َأِجدع تُكلَى: قُلْتُ، ؟ فََأغْنَيب ،َأي ب٢("ر(.  

  :رجال السند
 ثقة عيب عليـه روايتـه       وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     أبو سعيد أحمد الشريحي   

ـ    ،)٤( وكان فقيهاً واعظاً   عبد اهللا بن حامد   وكذا   ،)٣(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة   يوأبو الربيع الزهران
وأبو عمر المشهور    ،)٧( ثقة صدوق اختلط بآخرة    وعطاء بن السائب   ،)٦( وهو ثقة  وحماد بن زيد   ،)٥(ثقة

 ثقةٌ ثبتٌ   وسعيد بن جبير  ،   ثقة متقن  النمري األزدي سخبرة بن الحارث  بن عمر بن حفصبالحوضي  
ومحمد بن ، بوريومحمد بن عبد اهللا النيسا ،)٨(وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلةٌ، فقيه

  .لم أقف عليهماعيسى 
  :التخريج

، جميعهم من طريق حماد بن زيـد      ) ١١(والحاكم ،)١٠(والطبراني من طرق   ،)٩(أخرجه ابن أبي حاتم   
، هذا حديث صحيح اإلسناد   : وقال الحاكم ،  إال البغوي " سليمان بن داود  "ولم يذكر   . به نحوه ،  عن عطاء 

                                                 

: ، بـرقم ١٠/٣٤٤٥تفسير ابن أبـي حـاتم     : في األصل أبو عمرو الجويني وهو خطأ، والصواب ما أ ثبته، انظر           ) ١(
 .١٠/٣٥٤، ومصادر الترجمة منها سير أعالم النبالء ١٩٣٨٧

)٨/٤٥٦) ٢. 
 .١٤: حديث رقم: انظر) ٣(
 .١٨: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٩٩: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٤١: حديث رقم: انظر) ٦(
 .٩٥: حديث رقم: انظر) ٧(
 .١: حديث رقم: انظر) ٨(
  .١٩٣٨٧: ، برقم١٠/٣٤٤٥تفسير ابن أبي حاتم ) ٩(
  .٣٦٥١: ، برقم٤/٧٥، وفي األوسط ١٢٢٨٩: ، برقم١١/٤٥٥معجم الطبراني الكبير ) ١٠(
  .٣٩٤٤: ، برقم٢/٥٧٣مستدرك الحاكم ) ١١(



 ٤٨٩

 سخرت رب يا :فقلت ربي رسل ذكرت سألته أكن لم أني ددتو مسألة اهللا سألت" :ولفظه. ولم يخرجاه 
 لم أني وددت مسألة ربي  سألت:"ولفظ الطبري، ..."تعالى و تبارك فقال موسى كلمت و الريح لسليمان

  ..."قال الموتى يحيي كان من ومنهم الرياح له سخرت من منهم رسل قبلي كانت رب يا :قلت أسأله
  :الحكم

، ومحمد بن عبد اهللا النيسابوري    ،  عيد أحمد الشريحي لم أقف على ترجمة له       في هذا اإلسناد أبو س    
  .والحديث حسن بطرقه. ومحمد بن عيسى لم أقف عليهما



 ٤٩٠
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 ثَنَـا ،  الْحسيِن بِن محمِد بن الْحسين َأنَا،  الثَّعلَِبي ِإسحاقَ َأبو َأنَا،  الشُّريِحي سِعيٍد َأبو خْبرنَاَأ )١٦٦

أبو  ثَنَا،  زاِحٍمم ِبيَأ بن منْصور ثَنَا ،)١(مِنيٍع بن  بن بنت أحمد   الْقَاِسِم َأبو ثَنَا،  ِإسحاقَ بِن ِدمحم بن أحمد
ِكيع٢(و(، نِد َأِبي عبع ِنالرمِني حعي :الْقَاِسم نِليِد بِن،  الْوع ِبيِن،  الشَّعاِن عمِن النُّعِشيٍر بقَاَل،  ب :ِمعتُس 

 يـشْكُرِ  لَم النَّاس يشْكُِر لَم ومن،  الْكَِثير يشْكُِر لَم الْقَِليَل يشْكُِر لَم من: "الِْمنْبِر علَى يقُوُل،  � اللَِّه رسوَل
ثُ، اللَّهدِة التَّحماللَِّه ِبنَع شُكْر ،كُهتَرو ةُ، كُفْراعمالْجةٌ ومحقَةُ، رالْفُرو ذَاب٣("ع(.  

  :رجال السند
أبـو القاسـم    و ،)٥( وهو ضـعيف   أحمد بن محمد بن إسحاق السني     وكذا   ،)٤( سبقوا الثالث األول 

 ،)٧(وال يكاد يرسل إال صحيحاً      وهو ثقة يرسل   والشعبي ،)٦( وهو ثقة  )ابن بنت أحمد بن منيع     (البغوي

 األنـصاري  ثعلبة بن سعد بن بشير بن النعمانو،  ثقة بشير التركي أبو نصرأبي مزاحم ومنصور بن   
  .)٨( صحابيالخزرجي

 أبـو وكيـع   ) ٩(الرواسي،  الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمعة بن رؤاس          : هو،  أبو وكيع 
)١٧٥.(  

ووثقـه   ،)١٢(ومرة من طريق ابن خيثمة ضعيف      ،)١١(بأسليس به   : ومرة قال  ،)١٠(وثقه ابن معين  

                                                 

معجم أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي : ما أثبته، انظر: ثنا أبو القاسم بن منيع، وهو خطأ، والصواب    : في األصل ) ١(
١/٤٦٦. 
 .مصادر التخريج لهذا الحديث: ما أثبته، انظر: ثنا وكيع، وهو خطأ، والصواب: في األصل) ٢(
)٨/٤٥٩) ٣. 
، أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له، وأبو إسحاق الثعلبي ثقة عيـب عليـه روايتـه                  ١٤حديث رقم   : انظر) ٤(

 .األحاديث الضعيفة، والحسين بن محمد بن فنجويه ثقة
 .١٤٦: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٤: حديث رقم: انظر) ٦(
 .١٢: حديث رقم: انظر) ٧(
سـنة   وسـتون  أربـع  وله وستين خمس سنة بحمص قتل ثم،  الكوفة إمرة ولي ثم ،الشام سكن ثم،  صحبة وألبويه) ٨(
 ).٢/٦٢٤تقريب التهذيب (

 عـيالن  بن قيس بن خصفة بن صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كالب بن الحارث وهو رؤاس بني لىنسبة نسبة إ  ) ٩(
  .٣/٩٧، األنسابعيالن قيس من وهم عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن

  .٣/٢٦٧رواية الدوري :  ابن معينتاريخ) ١٠(
  .٤/٤٧٤المصدر نفسه ) ١١(
  .٢/٥٢٣الجرح والتعديل ) ١٢(



 ٤٩١

ال : والنسائي ،)٣(وقال العجلي  ،)٢(ويعقوب الفسوي عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك         ،)١(أيضاً أبو داود  
ولم أجد فيـه    ،  وهو صدوق ،  وروايات مستقيمة ،  له أحاديث صالحة  : وقال،  وكذا ابن عدي   ،)٤(بأس به 

  .)٥(وقد حدث عنه غير وكيع الثقات من الناس، مة ما برويه عنه ابنه وكيعوعا، حديثاً منكراً فأذكره
لـيس  : وقـال الـدارقطني    ،)٨(عسراً في الحديث ممتنعاً به    : وقال) ٧(وابن سعد  ،)٦(وضعفه ابن عمار  

: وقـال األزدي   ،)١٠(وال يحـتج بـه    ،  يكتب حديثه : وقال أبو حاتم   ،)٩(وال يعتد به  ،  هو كثير الوهم  ،  بشيء
وزعـم  ،  ويرفع المراسـيل  ،  كان يقلب األسانيد  : وقال ابن حبان   ،)١١(وليس بالمرضي عندهم  ،   فيه يتكلمون

وهـذا رد علـى     ،  ولم يجد فيه ما ينكر    ،   قد سبر ابن عدي حديثه     :قلت ،)١٢(يحيى أنه كان وضاعاً للحديث    
مـا  : عين قال مع أن ابن م   ،  ولو كان يضع األحاديث لما حدث عنه ابنه       ،  وابن حبان ،  واألزدي،  الدارقطني

  .)١٤(صدوق يهم: وخلص ابن حجر إلى أنه، ولو كان يضع لما تردد في ذلك  ،)١٣(عن أبيه، كتبت عن وكيع
  . بل هو ثقة يخطئ:قلت

أبو عبد الرحمن    ،)١٥(ثم الِخبذَعي ،  القاسم بن الوليد الهمذاني   : هو،  أبو عبد الرحمن القاسم بن الوليد     
  ).١٤١ (الكوفي

: وقـال ،  وذكره ابن حبان في الثقات     ،)١٩(والذهبي ،)١٨(والعجلي ،)١٧(ن معين واب ،)١٦(وثقه ابن سعد  

                                                 

 .١٣٤سؤاالت اآلجري، صفحة ) ١(
  .١/٨٠المعرفة والتاريخ ) ٢(
  .٢/٣٥تهذيب التهذيب ) ٣(
  .٤/٥١٩تهذيب الكمال ) ٤(
  .٢/١٦٣الكامل في الضعفاء ) ٥(
  .٧/٢٥٢تاريخ بغداد ) ٦(
  .٧/٢٥٢المصدر نفسه ) ٧(
  .٦/٣٨٠الطبقات الكبرى ) ٨(
 .٢٠سؤاالت البرقاني، صفحة : انظر) ٩(
  .٢/٥٢٣الجرح والتعديل ) ١٠(
  .٢/٣٥تهذيب التهذيب ) ١١(
  .١/٢١٩المجروحين ) ١٢(
  .٧/٢٥٢تاريخ بغداد ) ١٣(
  .١/٨٧تقريب التهذيب ) ١٤(
  .٢/٣١٨، األنساببارق ذي بن مالك بن خبذع همدان، وهو من بطن إلى النسبة هذه) ١٥(
  .٦/٣٥٠الطبقات الكبرى ) ١٦(
  .٧/١٢٢الجرح والتعديل ) ١٧(
  .٢/٢٢١معرفة الثقات ) ١٨(
  .٢/١٣١الكاشف ) ١٩(



 ٤٩٢

  .)٢(صدوق يغرب: وقال ابن حجر ،)١(يخطئ ويخالف
  . هو ثقة:قلت

  :التخريج
وأخرجه محمد بن سالمة    ،  عن أبي وكيع  ،  عن منصور بن أبي مزاحم    ) ٣(أخرجه عبد اهللا بن أحمد    

من طريق محمد بن    ) ٥(وأخرجه البيهقي ،  ن أبي وكيع  ع،  عن منصور ،  عن محمد بن مكرم   ) ٤(القضاعي
، عن أبي وكيـع   ،  من طريق إسحاق بن عيسى    ) ٦(وأخرجه أيضاً ،  عن أبي وكيع  ،  عن منصور ،  السري

  .به نحوه، عن القاسم
  .)٧(وحسنه األلباني، ورجالهما ثقات، والطبراني، والبزار، رواه عبد اهللا بن أحمد: قال الهيثمي
  ":لم يشكر اهللا، شكر الناسمن لم ي" : لـويشهد

من لم يشكر النـاس لـم        "�عن النبي   ،  � وغيره من حديث سعيد الخدري    ) ٨(ما رواه الترمذي  
  ".يشكر اهللا
  :الحكم

، ألجـل أبـي وكيـع   ؛  والحديث حسن ،  في هذا اإلسناد أبوسعيد الشريحي لم أقف على ترجمة له         
  .والجملة المشهود لها أقوى

                                                 

)٧/٣٣٨) ١.  
  .٢/٤٨٣تقريب التهذيب ) ٢(
  .١٨٤٧٢: ، برقم٤/٢٧٨مسند أحمد ) ٣(
  .٣٧٧: ، برقم٢٣٩مسند الشهاب ) ٤(
  .٩١١٩: ، برقم٦/٥١٦شعب اإليمان ) ٥(
  .٤٤١٩:  برقم،٤/١٠٢المصدر نفسه ) ٦(
  .٦٦٧: ، برقم٢/٢٧٢السلسلة الصحيحة ) ٧(
 .الشكر لمن أحسن إليك: البر والصلة، باب: ، كتاب١٩٥٥: ، برقم٤٤٥سنن الترمذي، صفحة ) ٨(



 ٤٩٣

 بـن  أحمـد  بكـر  َأِبي علَى قرأت: قَاَل ،الصيرفي علي بن طاهر القاسم َأِبي علَى قرأت )١٦٧
 قـرأت : قَاَل،  المقرئ،  الصفار حامد بن أحمد بن محمد علي َأِبي لَىع قرأت: قَاَل،  مهران بن الْحسين

 ماوه،  الحداد محمد بن والحسين،  ربيعة َأِبي علَى قرأت: قَاَل،  الهاشمي موسى بن محمد بكر َأِبي علَى
 كثيـر  بن سليمان بن عكرمة علَى قرأ أنه،  بزة َأِبي ابن وأخبرهما،  بزة َأِبي بن الْحسين َأِبي علَى قرآ

ـ  قرآ أنهما وأخبراه،  قسطنطين بن وإسماعيل،  عباد بن شبل علَى قرأ أنه عكرمة وأخبره،  المكي  ىعلَ
، عبـاس  ابـن  علَى قرأ أنه مجاهد وأخبره،  جاهدم علَى قرأ أنه اللَّه عبد وأخبرهما،  كثير بن اللَّه عبد

 بـن  أحمـد  بن محمد نصر َأبو المقرئ اإلمام وأخبرنا،  بكع بن َأِبي علَى قرأ أنه عباس ابن وأخبره
 علَيـهِ  وقرأت،  بالتكبير الزيدي محمد بن علي القاسم َأبو الشريف َأنَا: وقال،  بمرو علَيِه وقرأت،  علي
 علَيـهِ  وقـرأت ،  بالنقاش المعروف الموصلي زياد بن الْحسن بن محمد بكر َأبو ثَنَا: قَاَل،  حران بثغر

 بـن  أحمـد  الْحسن َأبو حدثَنَا،  بمكة علَيه قرأت،  عيبالر ِإسحاقَ بن محمد ربيعة َأبو ثَنَا،  السالم بمدينة
 قرأ أنه وأخبرني،  سليمان نب عكرمة علَى قرأت: لي قَاَل،  علَيه وقرأت،  ةزب َأِبي بن اللَِّه عبد بن محمد
 مـع  تختم حتَّى كبر: لي قاال،  �$�� ���v: بلغت فلما،  عباد بن وشبل،  قسطنطين بن ِإسماِعيل علَى
، بـذلك  فأمره،  مجاهد علَى قرأ أنه وأخبرنا،  بذلك فأمرنا،  كثير ابن علَى قرأنا فإنا،  سورة كل خاتمة
، كعـب  بن َأِبي علَى قرأ أنه،  عباس ابن وأخبره بذلك فأمره،  عباس ابن علَى قرأ أنه مجاهد وأخبره
  .)١(بذلك فأمره ���� النَِّبي علَى قرأ أنه َأِبي وأخبره، بذلك فأمره

  :رجال السند
وأبو ربيعة محمد بن إسـحاق      ،  والحسين بن محمد الحداد   ،  يرفيأبو القاسم طاهر بن علي الص     

  . ثقة رمي بالقدروشبل بن عباد المكي القارئ، لم أقف لهم على تراجمهم :الربعي الخزاعي
  .ولألثر إسنادان يشتركان عند أبي ربيعة

  :رجال السند األول
 الزاهد المقرئ الِمهرانـي   أحمد بن الحسين بن ِمهران      : هو،  أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران      

)٢()٣٨١(.  
إمام عـصره فـي     : قال الحاكم  ،)٣(كان إماماً زاهداً ورعاً عارفاً بالقراءات وعللها      : قال السمعاني 

  .)٥(شيخ اإلسالم، اإلمام القدوة المقرئ: وقال الذهبي ،)٤(القراءات
                                                 

)٨/٤٦٠) ١.  
  .إليه المنتسب لجد اسم مهران، وهو إلى النسبة  هذه:، قال السمعاني٥/٤١٢األنساب للسمعاني ) ٢(
  .٥/٤١٢المصدر نفسه ) ٣(
  .٥/٤١٢المصدر السابق ) ٤(
  .١٦/٤٠٦سير أعالم النبالء ) ٥(



 ٤٩٤

  :المقرئ، أبو علي محمد بن أحمد بن حامد الصفار
قرأ عليه أبو بكر   ،   مقرئ ضابط لحرف ابن كثير وغيره      ):حمد الجزري محمد بن م   (قال الجزري 

  .)١(واعتمد على روايته، وأثنى عليه، بن مهران
محمد بن موسى بن يعقوب بن عبد اهللا المـأمون بـن            : هو،  أبو بكر محمد بن موسى الهاشمي     

  .)٢()٣٤٢ (أبو بكر الهاشمي، هارون الرشيد
  :رجال السند اآلخر
  ).٤٨٤()  ٤(الكُركَانِْجي)  ٣(محمد بن أحمد بن علي أبو نصر: هو، ن أحمد بن عليأبو نصر محمد ب

متين ، ومسند اآلفاق، كثير التصانيف شيخ المقرئين بمرو، كان إماماً في علوم القرآن: قال الذهبي 
 فـي   على ذلك يكون مولده تقريباً:قلت، توفي عن بضع وثمانين سنة     ،)٥(الديانة انتهى إليه علو اإلسناد    

وقد أكـد تـاريخ الوفـاة       ،  وعلى ذلك هذا ليس أبو نصر راوينا      ،  األربعمائة فيستحيل أن يلتقي بتلميذه    
  .)٦(السمعاني والصفدي

علي بن محمد بن علي الهاشمي العلوي الحسيني : هو، الشريف أبو القاسم علي بن محمد الزيدي
  .)٧()٤٣٣ (الزيدي الحراني الحنبلي السني

وكذبه عبـد العزيـز     ،  كان ثقة ضابطاً مشهوراً آخر من قرأ على النقاش        : انيقال أبو عمرو الد   
، وأعلى شيء عنده القراءات والتفسير عن النقاش      : وقال ،)٩(كان صالحاً ربانياً  : وقال الذهبي  ،)٨(الكتاني

 فال يفرح بعلـو ، فإن كان الزيدي فهو مقدوحاً فيه ،  والنقاش مجمع على ضعفه في الحديث ال القراءات       
 وال، ولكن الجرح مقدم، كما وثق شيخه النقاش، وقد وثقه أبو عمرو الداني في الجملة    ،  روايته لألمرين 

  .)١٠(أدري ما أقول

                                                 

، الطبعـة الثالثـة     )٨٣٣(، لمحمد بن علي العمري، المشهور بابن الجزري         ١/٣٠٤غاية النهاية في طبقات القراء      ) ١(
  . بيروت-، دار الكتب العلمية)م١٩٨٢(
  .٥/٦٣الوافي بالوفيات ) ٢(
  .٣/٣٠٧العبر في خبر من غبر ) ٣(
  .الكركانجية: لها خوارزم، يقال بلدة اسم كركانج، وهو إلى النسبة  هذه:، قال السمعاني٥/٥٥األنساب  )٤(
 .٣/٣٠٧العبر في خبر من غبر ) ٥(
 .١/١٨٨الوافي بالوفيات ) ٦(
  .١٧/٥٠٥سير أعالم النبالء ) ٧(
  .١٧/٥٠٥المصدر نفسه ) ٨(
  .٣/١٨١العبر في خبر من غبر ) ٩(
  .١٧/٥٠٦الء سير أعالم النب) ١٠(



 ٤٩٥

محمد بن الحسن بن محمد     : هو،  أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد الموصلي المعروف بالنقاش         
  .)٢()٣٥١() ١(أبو بكر المقرئ النقاش، بن زياد بن هارون بن جعفر

كان عالمـاً   : وقال الخطيب البغدادي   ،)٤(مقبول الشهادة : وقال ،)٣(قه أبو عمرو الداني في الجملة     وث
وعن طلحة بن محمـد بـن        ،)٦(وفي أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة     ،)٥(بحروف القرآن حافظاً للتفسير   

 ،)٨(الـدراقطني ووهاه   ،)٧(والغالب عليه القصص  ،  كان يكذب في الحديث   : فقال،  جعفر أنه ذكر النقاش   

كنـت  ،  أحد األعـالم  ،  النقاش العالمة الرحالة الجوال   : قال الذهبي  ،)٩(كل حديثه منكر  : وقال البرقاني 
وحاله ،  فهو متروك الحديث  ،  ومع جاللته ونبله  ،  وأذكرعجره وبجره ،  ثم رأيت أن أذكره   ،  أهملته لوهنه 

 يعني بما فيه مـن      :قلت،  فاء الصدور تفسيره إشفاء الصدور ال ش    : وقال الاللكائي ،  في القراءات أمثل  
  .)١١(وهو مجمع على ضعفه في الحديث ال في القراءات ،)١٠(الموضوعات

أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن القاسـم         : هو،  أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن أبي بزة        ،  أبو الحسن 
  .)١٣()اْلبزي() ١٢(مؤذن المسجد الحرام، بن أبي بزة

 ،)١٥(فقد روى حديثاً منكراً   ،  ال أحدث عنه  : وقال،  وضعفه أبو حاتم   ،)١٤(ذكره ابن حبان في الثقات    

  .)١٧(صاحب قراءة ابن كثير: وقال السمعاني ،)١٦(ويوصل األحاديث، منكر الحديث: وقال العقيلي
  . هو إلى الضعف أقرب:قلت

                                                 

  .٥/٥١٧، األنساب والحيطان السقوف ينقش لمن والحرفة النسبة هذه) ١(
  .٢/٢٠١تاريخ بغداد ) ٢(
  .١٧/٥٠٦سير أعالم النبالء ) ٣(
  .٣/٩٠٩تذكرة الحفاظ ) ٤(
  .٢/٢٠١تاريخ بغداد ) ٥(
  .٢/٢٠٢المصدر نفسه ) ٦(
  .٢/٢٠٥المصدر نفسه ) ٧(
  .٢/٣٧١لسان الميزان ) ٨(
  .٢/٢٠٥بغداد تاريخ ) ٩(
  .٩٠٩، ٣/٩٠٨تذكرة الحفاظ ) ١٠(
  .١٧/٥٠٦سير أعالم النبالء ) ١١(
  .٢/٧١الجرح والتعديل ) ١٢(
  .١/٣٤٥، األنساب بزة أبو وهو علىاأل جده كنية إلى النسبة ذهه) ١٣(
)٨/٣٧) ١٤.  
  .٢/٧١الجرح والتعديل ) ١٥(
  .١/١٢٧ضعفاء العقيلي ) ١٦(
  .١/٣٤٥األنساب ) ١٧(



 ٤٩٦

  .)٢()١٥٩() ١(عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر مولى بني شيبة: هو، عكرمة بن سليمان
: وقـال البخـاري   ،  صدوق وربما يهـم   : وقال أبو حاتم  ،  وزاد ثبت ،  وابن معين ،  قه الدرقطني وث

  .)٣(ولم يكن عنده كتاب، يضطرب في حديث ابن أبي كثير
إسماعيل بن عبد اهللا بن قسطنطين المخزومي مـوالهم المعـروف        : هو،  إسماعيل بن قسطنطين  

  .)٥()١٨٠() ٤(بالقسط
  .)٦(شيخ اإلقراء بمكة

) ٧(مولى عمرو بن علقمة الِكناني، أبو معيد القارئ، عبد اهللا بن كثير الداري المكي: هو، رابن كثي

)١٢٠.(  
  .)٨(أحد القراء السبعة

: وقـال ،  والذهبي ،)١١(والنسائي ،)١٠(وعلي بن المديني   ،)٩(له أحاديث صالحة  : وقال،  وثقه ابن سعد  
وقـال   ،)١٤(وكان فصيحاً بالقرآن،  بن كثيررأيت عبد اهللا  : وقال أحمد  ،)١٣(قليل الحديث  ،)١٢(فصيح مفوه 

: وقال ابـن حجـر     ،)١٥(وعبد اهللا بن كثير   ،  لم يكن بمكة أحد أقرأ من حميد بن قيس        : سفيان بن عيينة  
  .)١٦(صدوق
  . قريب من الثقة:قلت

                                                 

  .٧/١١ل الجرح والتعدي) ١(
  .٢٠/٤٠الوافي بالوفيات ) ٢(
  .٢٠/٤٠المصدر نفسه ) ٣(
 .١/٣٠٥العبر في خبر من غبر ) ٤(
 .٩/٨٧الوافي بالوفيات ) ٥(
 .٩/٨٧المصدر نفسه ) ٦(
 .٥/٩٨، األنسابالقبائل من عدة إلى النسبة هذه) ٧(
 .٥/٣١٨سير أعالم النبالء ) ٨(
 .٥/٤٨٤الطبقات الكبرى ) ٩(
  .١٥/٤٦٩ تهذيب الكمال) ١٠(
  .١٥/٤٦٩المصدر نفسه ) ١١(
  .١/٥٨٧الكاشف ) ١٢(
  .٥/٣١٨سير أعالم النبالء ) ١٣(
  .٢/٣١٧العلل ومعرفة الرجال ) ١٤(
  .١٥/٤٧٠تهذيب الكمال ) ١٥(
  .١/٣٠٨تقريب التهذيب ) ١٦(



 ٤٩٧

  :التخريج
  .به مثله، عن عكرمة، كالهما من طريق أبي بزة) ٢(وابن عساكر ،)١(أخرجه البيهقي

  .موقوفاَ على ُأبي) ٣(وأخرجه البيهقي
أنا أخاف أن يكون قد أسقط      ،  وقد أخرجه البيهقي من طريقه    : قال ابن خزيمة معلقاً على الموقوف     

  .وابن كثير، من هذا اإلسناد شبالً يعني إسماعيل، أو عكرمة بن سليمان، بن أبي بزة
يل قد سمعه منهما    وإسماع،  فإن كان الكديمي حفظه ففيه تصحيح لرواية ابن خزيمة        : قال البيهقي 

  .وابن خزيمة رواه موقوفاً، إال أن في هذه الرواية سنده مرفوعاً، جميعاً
فهذه سنَّة تفرد بها أبو الحسن      : ثم قال ،   وروينا من طريق البزي وذكر الحديث      :)٤(وقال ابن كثير  

لكن حكى الشيخ   ،  والعقيلي،  وكان إماماً في القراءات فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم          ،  أحمد البزي 
، أنه سمع رجالً يكبر هذا التكبير في الـصالة   ،  عن الشافعي ،  شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية      

  .وهذا يقتضي صحة هذا الحديث، وأصبت السنة، أحسنت: فقال
  .وهو مما أنكر على البزي،  هذا حديث غريب:)٥(قال ابن حجر

  :الحكم
  .أبي القاسم الزيديوالشريف ، ألجل أحمد بن أبي بزة؛ ضعيف

                                                 

  .٢٠٧٨: ، برقم٢/٣٧٠شعب اإليمان للبيهقي ) ١(
  .٥٧/٢٦تاريخ دمشق ) ٢(
  .٢٠٧٧: ، برقم٢/٣٧٠شعب اإليمان ) ٣(
  .٨/٤٣٢تفسير ابن كثير ) ٤(
  .١/١١٩لسان الميزان ) ٥(



 ٤٩٨
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 الْقَاِسـمِ  َأبو َأنَا،  الثَّعلَِبي ِإبراِهيم بِن محمِد بن أحمد َأنَا،  لشُّريِحيا ِإبراِهيم بن أحمد َأخْبرنَا )١٦٨

دبالْخَاِلِق ع نب ِليع َؤذِّنو ثَنَا،  الْمكِْر َأبب نِبيٍب بو ثَنَا،  حاِعيَل َأبمِإس دمحم ناِعيَل بمثَنَا،  ِإس  انـفْوص 
 عـن ،  دراٍج عن،  لَِهيعةَ بن اللَِّه عبد حدثَِني،  مسِلٍم ابن يعِني الْوِليد ثَنَا،  الْمِلِك عبِد َأبا صاِلٍح ابن: يعِني

: اآليـةِ  هـِذهِ  عـن ،  السالم علَيِه ِجبِريَل سَأَل "َأنَّه،  � النَِّبي عِن،  الْخُدِري سِعيٍد َأِبي عن،  الْهيثَِم َأِبي
�+�Z[ _� ��"N4$� � �� �� � � �   .)١("مِعي ذُِكرتَ ذُِكرتُ ِإذَا: تَعالَى اللَّه قَاَل، ���

  :رجال السند
 ثقة عيب عليه روايتـه      وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     أحمد بن إبراهيم الشريحي   

وصـفوان  ،   ثقة حافظ  أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي     وكذا   ،)٢(وقد سبقا ،  األحاديث الضعيفة 
وأرجو أن  ) ٥(ودراج ،)٤(وعبد اهللا بن لهيعة   ،  وهما ثقتان ) ٣(لوليد بن مسلم  وا،   عبد الملك  أبوبن صالح   

وأحاديثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري        ،  ال بأس بها   - غير التي أنكرت عليه    - سائر أحاديثه 
  . لم أقف عليهوأبو بكر بن حبيب ،)٦( ثقةوأبو الهيثم، فيها ضعف

عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق بـن إسـحاق           : هو،  ذنأبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤ      
  .)٨()٤٠٥ (أبو القاسم الشافعي ،)٧(المؤذن المحتسب

مبـارك اإلسـناد سـديد      ،  مشهور ثقة كثير الحديث والرواية    : قال إبراهيم بن محمد الصيرفيني    
د بن أحمد   وأبي بكر محم  ،  حدث عن الدخمسيني  ،  شديد في النهي عن المنكر    ،  الطريقة آمر بالمعروف  

  .)٩(وطبقتهم، والقطيعي، بن إبراهيم المزكي
                                                 

)٨/٤٥٩) ١. 
 .١٤: حديث رقم: انظر) ٢(
، كثير التدليس، ينبغي أن يصرح بالتحديث، فقد جعله حجر فـي المرتبـة الرابعـة مـن                  ٨٤: حديث رقم : انظر) ٣(

 .المدلسين
 حديثه فقـد ابتلـي باالضـطراب، والتـساهل،          ، عبد اهللا بن لهيعة يغلب عليه الضعف في        ٥٥حديث رقم   : انظر) ٤(

والتدليس، والتلقين، واالختالط، والنسيان، وهو قوي في الحفظ والدين، ويستثنى من ذلك من األحاديث من كـان مـن                   
عبداهللا بن المبارك، عبداهللا بن وهب، عبداهللا بن يزيد، قتيبة بن سعيد، النضر             : رواية الرواة اآلتية أسماؤهم، فهي أصح     

 .عبد الجبار، عمارة بن غزية، بشر بن بكربن 
 .٧٠: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٩: حديث رقم: انظر) ٦(
 .٢/٢١٢، األنسابالمنكر عن وينهي بالمعروف الناس يأمر أن االحتساب، هو عمل إلى النسبة هذه) ٧(
 .٣٩٣المنتخب من كتاب السياق، صفحة ) ٨(
 .٣٩٣المصدر نفسه، صفحة ) ٩(



 ٤٩٩

  :التخريج
، بـه نحـوه   ،  عن دراج ،  كالهما من طريق عمرو بن الحارث      ،)٢(وابن حبان  ،)١(أخرجه الطبري 

والحسن بـن   ،  من طريق يحيى المصيصي   ) ٤(واآلجري،  من طريق عمرو بن خالد    ) ٣(وأخرجه الخالل 
من طريق الحـسين بـن موسـى        ) ٥(وأبو يعلى ،  ن عبد الجبار  وأبي األسود النضر ب   ،  موسى األشيب 

  .به نحوه، عن دراج، عن ابن لهيعة، جميعهم
  .وحسين أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى، وضعفه شعيب في تحقيقيه لصحيح ابن جبان

  .وإسناده حسن،  رواه أبو يعلى:)٦(وقال الهيثمي
  :الحكم

فيـه ابـن    ؛  والحديث ضعيف ،   لم أقف على ترجمة له     في هذا اإلسناد أحمد بن إبراهيم الشريحي      
  .وطريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ضعيفة، واختالط، لهيعة فيه سوء حفظ

                                                 

  .١٢/٦٢٧ في تأويل القرآن جامع البيان) ١(
  .٣٣٨٢: ، برقم٨/١٧٥صحيح ابن حبان ) ٢(
  .٣١٨: ، برقم١/٢٦٢السنة للخالل ) ٣(
  .٤٣١الشريعة لآلجري، صفحة ) ٤(
  .١٣٨٠: ، برقم٢/٥٢٢مسند أبو يعلى ) ٥(
  .١٣٩٢٢: ، برقم٨/٤٥٥مجمع الزوائد ) ٦(



 ٥٠٠
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ـ ح م نأحمد ب ا  نَربخَْأ،  يِحير الشُّ مياِهرب إِ نأحمد ب ا  نَربخَْأ،  اندب ع نأحمد ب ا  نَربخَْأ )١٦٩ ـ  ِدم ِن ب 

، ٍرشْ ِببنْ ِنمح الردبعا نَربخَْأ، اندب عن بيكِّما نَربخَْأ، اقُر الوٍداِمح ن ب اِهللادبعا  نَربخَْأ،  يِبلَع الثَّ مياِهربِإ
حا  نَثَدفْسيان  ،عن محِدم إِ ِنب ساقَح  ،ِنع الزِرهي  ،عن عرةَو  ،عن َأ": تْالَقَ،  ةَشَاِئعُلو س ونَ ٍةر ـ ز  تْلَ
���G< ��*� �4_� :لَّجو ز عهلُوقَ 6 � � �� � � �� ")١(.  

  :السندرجال 
 ثقة  وأبو إسحاق الثعلبي  ،   لم أقف على ترجمة له     وأحمد الشريحي ،   لم أقف عليه   أحمد بن عبدان  

 ،)٣( وكان فقيهاً واعظـاً    وعبد اهللا بن حامد الوراق     ،)٢(وقد سبقا ،  عيب عليه روايته األحاديث الضعيفة    

، قبل العالئـي عنعنتـه      وهو إمام حافظ ثقة مشهور بالتدليس      والزهري ،)٤( وهو ثقة  سفيان بن عيينة  و
وعبد الرحمن بن بشر بـن الحكـم         ،)٦( ثقة وعروة بن الزبير   ،)٥(وشرط ابن حجر التصريح بالتحديث    

  . ثقةالعبدي
 النيسابوري) ٧(أبو حاتم التميمي  ،  مكي بن عبدان بن محمد بن بكر بن مسلم        : هو،  مكي بن عبدان  

)٨()٣٢٥ - ٢٤٢(.  
  .)١١(والخليلي ،)١٠(وأبو حفص الزاهد، نمأمو: وزاد ،)٩(وثقه أبو علي الحافظ
أبو عبد اهللا   : ويقال،   أبو بكر  ،محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني       : هو،  محمد بن إسحاق  

  ).١٥٠ (موالهم ،)١٢(المطلبي
 ،)١٤(لـيس بحجـة   : وابن معين واستدرك قائالً    ،)١٣(ومن الناس من تكلم فيه    : وقال،  وثقه ابن سعد  

                                                 

)٨/٤٧٨) ١. 
 .١٤: حديث رقم: انظر) ٢(
 .١٨: حديث رقم: انظر) ٣(
 .٢٦: حديث رقم: انظر) ٤(
 .٢٤: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٨١: حديث رقم: انظر) ٦(
  .١/٤٧٨، األنسابتميم إلى النسبة هذه) ٧(
  .١٣/١١٩تاريخ بغداد ) ٨(
  .١٣/١١٩المصدر نفسه ) ٩(
  .١٣/١١٩المصدر نفسه ) ١٠(
  .٣/٨٣٦اإلرشاد للخليلي ) ١١(
  .٥/٣٢٦نساب، األمناف عبد بن المطلب إلى النسبة هذه) ١٢(
  .٧/٣٢١الطبقات الكبرى ) ١٣(
  .٣/٢٢٥رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ١٤(



 ٥٠١

، وقد روى عنـه ، قد أدرك نافعاً: وقال، وعلي بن المديني  ،)١(وضعفه،  رائضال أحتج به في الف    : ومرة
لم يضعفه عندي إال روايته عـن أهـل         : وقال ،)٢(هل يدل هذا إال على الصدق     ،  وروى عن رجل عنه   

إنما لم يخرج له البخاري في الصحيح مـن         ،  عالم واسع العلم  : وقال،  والخليلي ،)٤(والعجلي ،)٣(الكتاب
وأحواله في  ،  �وأكثر عنه فيما يحكى في أيام النبي        ،  ويستشهد به ،  والمغازي،  للمطوالتأجل روايته   

كثيـر  : وقال أحمد  ،)٧(ووثقه ابن حبان إذا بين السماع بما يرويه        ،)٦(وزاد ثقة ،  والبوشنجي ،)٥(التواريخ
 ،)١٠( الحـديث  ومرة حسن  ،)٩(ومرة صدوق  ،)٨(فهو ثقة ،  قيل له فإذا قال حدثني وأخبرني     ،  التدليس جداً 

وحـرك  ،  ال أدري : ومرة قال  ،)١١(ليس بذاك القوي  ،  ومرة أوثق أصحاب نافع   ،  ومرة صالح وأحتج به   
وكان  ،)١٣(فيأخذه من كتب الناس فيضعها في كتبه      ،  ألنه كان يشتهي الحديث   ؛  وذلك ،)١٢(يده كأنه ضعفه  

وأما في الحـالل  ،  فيكتبوأشباهه، أما في المغازي: وقال ،)١٤(عن الكلبي وغيره، ال يبالي عمن يحكى  
أما إنه ال يزال في الناس علم       : وقال الزهري  ،)١٥(ومد يده وضم أصابعه   ،  والحرام فيحتاج إلى مثل هذا    

محمد  - أسوأ رأياً في أحد منه     - الزهري - ما رأيته : في حين قال ابن يحيى القطان      ،)١٦(ما بقي هذا  
قال له البرذعي   ،  عله أبو زرعة في عداد الشيوخ     وج ،)١٧(ال يستطيع أحداً أن يراجعه فيه     ،  - بن إسحاق 

أهل المدينة يتقـون    : وكان يقال ،  وقال عن يحيى القطان كان ابن إسحاق غيالنياً       ،   يقال إنه قدري   :قلت
، ثقـة : فقـال : فقال من حـدثك   ،  وحدثه ابن إسحاق بحديث   ،  عن رجل ،  وقال عن أبي داود    ،)١٨(حديثه

                                                 

  .٧/١٩٣الجرح والتعديل ) ١(
  .٧/٣٧٤الثقات البن حبان ) ٢(
  .٧/٣٠تهذيب التهذيب ) ٣(
  .٢/٢٣٢معرفة الثقات ) ٤(
  .١/٢٨٨اإلرشاد للخليلي ) ٥(
  .٧/٤١تهذيب التهذيب ) ٦(
  .٧/٣٨٣الثقات ) ٧(
 .٤/٢٨ء العقيلي ضعفا) ٨(
  .٣/٢١٤العلل ومعرفة الرجال ) ٩(
  .٤٩علل الحديث ومعرفة الرجال، صفحة ) ١٠(
  .١٣٤بحر الدم، صفحة ) ١١(
  .١٢٦علل الحديث ومعرفة الرجال، صفحة ) ١٢(
  .٢١٤سؤاالت أبي داود، صفحة ) ١٣(
  .٣/٢١٢رواية الدوري : تاريخ ابن معين) ١٤(
  .٧/١٩٣الجرح والتعديل ) ١٥(
  .٣/٢١٢رواية الدوري :  ابن معينتاريخ) ١٦(
  .٣/٢١٦العلل ومعرفة الرجال : انظر) ١٧(
  .٥٨٨سؤاالت البرذعي، صفحة ) ١٨(



 ٥٠٢

ما يقول أهل المدينة في محمد      ،  نة إبراهيم بن المنذر الخرامي    وسأل سفيان بن عيي    ،)١(يعقوب اليهودي 
ولقـد  ،  ما سمعت أحداً يذكر فيه إال القدر      ،  إني ألعرفه منذ نحو سبعين سنة     : فقال،  بن إسحاق فأخبره  

  .)٢(رأيته
وقـال   ،)٣(محمد بن إسحاق صدوق   ،  من تكلم في محمد بن إسحاق     ،  وقال أبو زرعة أيضاً صدوق    

ومن أحسن الناس سياقاً    : وزاد،  وكذلك سفيان بن عيينة    ،)٥(أمير المحدثين  ،)٤(حديثصدوق في ال  : شعبة
ألنه كان يدلس عن الضعفاء فوقع المنـاكير فـي          ؛  وإنما ُأتى ما ُأتى   ،  وأحسنهم حفظاً لمتونها  ،  لألخبار

ذا حـدث   إ: وقال ابن عدي   ،)٧(وجدناه صدوقاً ثالث مرات   : وقال ابن المبارك   ،)٦(روايته من قبل أولئك   
إنما اُوتي أن يحدث عن المجهـولين بأحاديـث         ،  عمن سمع من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق       

وربما أخطأ ووهم في    ،  فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ عليه بالضعف       ،  وقد فتشت أحاديثه الكثيرة    ،)٨(باطلة
وهـو ال بـأس   ، ئمةولم يتخلف عنه في الرواية عنه الثقات واأل   ،  كما يخطئ غيره  ،  الشيء بعد الشيء  

وروايته وفي حديثه عن نـافع  ، وحسن حديثه ،  لم أر أهل الحديث يختلفون في ثقته      : وقال البرقي  ،)٩(به
روى عن الزهـري    ،  عنده غرائب ،  هو حسن الحديث  : وقال الحاكم عن محمد بن يحيى     ،  بعض الشيء 

: وقال، وضعفه مرة ،)١٢( حديثهيكتب: وقال أبو حاتم ،)١١(ليس بالقوي: وقال النسائي ،)١٠(فأحسن الرواية
سمعت المغازي منه ثالث مـرات      : وقال يعقوب سمعت أبي يقول     ،)١٣(ليس عندي في الحديث بالقوي    

لـوال  : وقال حماد بـن سـلمة      ،)١٥(ال يحتج به وإنما يعتبر به     : وقال الدارقطني  ،)١٤(ينقصها ويغيرها 

                                                 

 .٥٨٩المصدر نفسه، صفحة ) ١(
 .٥٩٢سؤاالت البرذعي، صفحة ) ٢(
  .٧/١٩١الجرح والتعديل ) ٣(
  .٧/١٩١المصدر نفسه ) ٤(
  .٧/١٩١المصدر نفسه ) ٥(
  .٧/٣٨٣الثقات البن حبان ) ٦(
  .٧/٣٨٣المصدر نفسه ) ٧(
  .٦/١٠٦الكامل في الضعفاء ) ٨(
  .٦/١١٢المصدر نفسه ) ٩(
  .٧/٤١تهذيب التهذيب ) ١٠(
  .٦/١٠٤الكامل في الضعفاء ) ١١(
  .٧/١٩٢الجرح والتعديل ) ١٢(
  .٥٩١سؤاالت البرذعي، صفحة ) ١٣(
  .١/٤٩علل الحديث ومعرفة الرجال ) ١٤(
 .٥٨سؤاالت البرقاني، صفحة ) ١٥(



 ٥٠٣

ويحيى بـن    ،)٢(خبيث: وقال،  بن عروة هشام  : وقد كذَّبه  ،)١(االضطرار ما حملنا عن محمد بن إسحاق      
قال ابن   ،)٦(وقال ال تقل ذلك   ،  وقد نهاه ابن عيينة    ،)٥(وإبراهيم بن المنذر   ،)٤(أبو المعتمر  ،)٣(سعيد القطان 

فأما وهيب والقطان فقلدا فيه هشام بن       ،  ووهيب بن خالد  ،  ويحيى القطان ،  وكذبه سليمان التيمي  : حجر
، والظاهر أنه ألمر غير الحـديث     ،  تيمي فلم يتبين لي ألي شيء تكلم فيه       وأما سليمان ال  ،  ومالكاً،  عروة

، وسبق قول أبي زرعة   ،  وقد رماه غير واحد ببدعة القدر      ،)٧(ألن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل      
ورأى حميد بن حبيب     ،)٨(كان محمد بن إسحاق يرمى بالقدر     : وقال محمد بن عبد اهللا بن نمير      ،  وسفيان

ولعلـه   ،)١٠(كان يرمى بغير نوع من البـدع      : وقال الجوزجاني  ،)٩(إسحاق مجلوداً في القدر   محمد بن   
وقـال   ،)١١(محمد بن إسحاق كان معتزلياً    : وقال،  فقد رماه يزيد بن زريع بذلك     ،  يقصد القدر واإلعتزال  

ن أن  حاول ابن حبـا    ،)١٣(يروي عن اليهود  ،  دجال من الدجاجلة  : وقال مالك  ،)١٢(زنديق: عنه الفريابي 
والذي حمل مالك على قوله هـذا       ،  كان بين مالك وابن إسحاق ما يكون بين الناس        : فقال،  يهون األمر 

فوقع بينهمـا   ،  وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم     ،  قول محمد ابن إسحاق أن مالكاً من موالي ذي أصبح         
، نقل ذلك إلى مالك   ف،  قال ابن إسحاق ائتوني به فإني بيطاره      ،  وكذلك لما صنف مالك الموطأ    ،  مفاوضة

رأيت محمد بن إسـحاق عليـه إزار رقيـق          : فقال معاذ ،  ومنهم من طعن في مروءته     ،)١٤(فقال مقالته 
  .)١٥(كان ابن إسحاق يلعب بالديوك: وقال ابن عدي، وخصيته مداله، متحلق

وهـي  ،  وثمة واقعة مشهورة  ،  وقد سبق ،  وابن حبان ،  وابن عدي ،  فقاله أحمد ،  وقد ابتلي بالتدليس  
فقد أنكر هشام بن عروة تحديث ابـن إسـحاق          ،  عن فاطمة بنت المنذر زوج هشام بن عروة       ،  ديثهتح

                                                 

 .٥٨٩ت البرذعي، صفحة سؤاال) ١(
 .٥٩٠المصدر نفسه ) ٢(
  .٧/١٩٣الجرح والتعديل ) ٣(
  .٦/١٠٣الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٧/١٩٢الجرح والتعديل ) ٥(
  .٧/١٩٢المصدر نفسه : انظر) ٦(
  .٧/٤٠تهذيب التهذيب ) ٧(
  .٢٤/٤١٩تهذيب الكمال ) ٨(
  .٦/١٠٧الكامل في الضعفاء ) ٩(
  .١٣٦أحوال الرجال ) ١٠(
  .٥٩١سؤاالت البرذعي، صفحة  )١١(
  .٦/١٠٣الكامل في الضعفاء ) ١٢(
  .٧/١٩٣الجرح والتعديل ) ١٣(
  .٧/٣٨٢الثقات البن حبان ) ١٤(
  .٣/٢٨ضعفاء العقيلي ) ١٥(



 ٥٠٤

ودافع سفيان بن عيينة عـن ابـن         ،)١(- والقطان وغيرهما ،  وكان هذا سبب تكذيب هشام له      -،  عنها
نها أخبرني ابن إسحاق أ   : وقال سفيان  ،)٢(عن فاطمة كما حدثنا هشام    ،  حدثنا ابن إسحاق  : وقال،  إسحاق
، تخرج إلى المسجد أو خارجة فـسمع      ،  قد تمكن أن يسمع منها    : وقال أحمد  ،)٣(وأنه دخل عليها  ،  حدثته

غلط بين ألنها أكبر مـن      ،  وهي بنت تسع  ،  حدث عن امرأتي  : وتعقب الذهبي قول هشام    ،)٤(واهللا أعلم 
غير ، ها أيضاًوقد روى عن، وكان أخذ ابن إسحاق عنها وقد جاوزت الخمسين، هشام بثالث عشرة سنة

وله غرائب  ،  كان صدوقاً من بحور العلم    : قال الذهبي  ،)٥(محمد بن سوقه  : محمد بن إسحاق من الغرباء    
كان أحد أوعية العلم جداً     : وقال ،)٦(وحديثه حسن ،  واختلف في اإلحتجاج به   ،  في سعة ما روى تستنكر    

وهو صـدوق فـي نفـسه       ،  حةفانحط من رتبة الص   ،  وليس بذاك المتقن  ،  في معرفة المغازي والسير   
 ولم أقف عـل مـن رمـاه         :قلت ،)٨(ورمي بالتشيع والقدر  ،  صدوق يدلس : وقال ابن حجر   ،)٧(مرضي
  .)٩(وجعله في المرتبة الرابعة من المدلسين، بالتشيع
، يخطئ في حديثه،  ليس بالمتقن ،  ال يكذب ،   محمد بن إسحاق صاحب حديث من أهل الصدق        :قلت

وال يحتج به فـي الفـرائض       ،  يحتج به في المغازي والفضائل ونحوها     ،  أحسن ما روى عن الزهري    
  .وحديثه عن نافع فيه شيء، إال إذا صرح بالتحديث فحديثه جيد، واألحكام

يأخذ كتب الناس فيضعها في ، وال يبالي عمن يحكي، أخذه عن أهل الكتاب: والذي حط من روايته
، يحدث بأحاديـث باطلـة    ،  من كالم ذا  ،  كالم ذا وال يفصل   ،  يحدث عن جماعة بالحديث الواحد    ،  كتبه

  .خدش في مروءته، وجِلد ألجل ذلك، قدري، يدلس
  :التخريج

مـن  ) ١٢(والبيهقي،  من طريق الحميدي  ) ١١(والحاكم،  عن عبد الرحمن بن بشر     ،)١٠(أخرجه الطبري 

                                                 

  .٢/٣٠٣العلل ومعرفة الرجال : انظر) ١(
 .٥٩٣سؤاالت البرذعي ) ٢(
  .٧/١٩٢الجرح والتعديل ) ٣(
  .٩/١٠٧الكامل في الضعفاء ) ٤(
  .٧/٤١ذيب التهذيب ته) ٥(
  .٢/١٥٦الكاشف ) ٦(
  .١/١٧٣تذكرة الحفاظ ) ٧(
  .٢/٥٠٢تقريب التهذيب ) ٨(
  .٧٩طبقات المدلسين، صفحة ) ٩(
  .١٢/٦٤٤جامع البيان في تأويل القرآن ) ١٠(
  .٣٩٥٤: ، برقم٢/٥٧٦مستدرك الحاكم ) ١١(
  .١٧٥٠٢: ، برقم٩/٦سنن البيهقي الكبرى ) ١٢(



 ٥٠٥

وقـال  ،  به مثله ،  كالهما عن سفيان بن عيينة    ،  عن عبد الرحمن بن بشر    ،  طريق أبي حامد بن الشرقي    
  .ولم يخرجاه، صحيح على شرط مسلم: الحاكم

  :ويشهد له
 جابر سألت: سلمة أبو قال"وذكر فيه   ،  وغيرهما من حديث جابر    ،)٢(وأبو يعلى  ،)١(ما أخرجه أحمد  

 من نزلت سورة أول أن أنبئت إني: له فقلت،  ]ياَأيها المدثِّر  [:قال،  ؟  أول أنزل القرآن أي: اهللا عبد بن
  ".] اقْرْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَ [:نالقرآ

  .وحسن حسين أسد إسناد أبي يعلى
  :الحكم

فيه محمد بن إسحاق مدلس من الرابعة لم يـصرح بالـسماع والحـديث حـسن           ؛  إسناده ضعيف 
  .بشواهده

                                                 

  .١٥٢٥١: م، برق٣/٣٩٢مسند أحمد ) ١(
  .١٩٤٩: ، برقم٣/٤٥٣مسند أبي يعلى ) ٢(



 ٥٠٦

�4���� �:�� q ����t=> �=l� �� � �� � � � �� , � �� � �{4���� :�{ 
 حميد ثَنَا،  الرياِني جعفٍَر َأبو ثَنَا،  السمعاِني منْصوٍر َأبو َأنَا،  الْمِليِحي الْواِحِد عبد َأخْبرنَا )١٧٠

 لَيلَةَ تَذَاكَرنَا: قَاَل، � هريرةَ َأِبي عن،  صاِلٍح َأِبي عن،  اَألعمشُ ثَنَا،  عبيٍد بن يعلَى ثَنَا،  زنْجويِه بنا
: فَقَـالَ ،  ثَماٍن وبِقي،  وِعشْرون اثْنَاِن: فَقُلْنَا"،  ؟  الشَّهِر ِمن مضى كَم: " ���� للَِّها رسوُل فَقَاَل،  الْقَدِر
  .)١(" وِعشْرون ِتسع الشَّهر، اللَّيلَةَ اطْلُبوها، سبع وبِقي وِعشْرون اثْنَتَاِن مضى"

  :رجال السند
 وهـو ثقـة     واألعمش ،)٣( ثقات أيضاً  الثالثة بعده وكذا   ،)٢(وهو ثقة ،   سبق عبد الواحد المليحي  

 ثقة  وأبو صالح ذكوان السمان    ،)٥( ثقة ويعلى بن عبيد بن أمية     ،)٤(حجة إال فيما دلس عن الضعفاء     
  .ثبت

  :التخريج
مـن  ) ٧(وأخرجه البيهقـي  ،  ويعلى بن عبيد  ) محمد بن خازم   (بي معاوية عن أ ) ٦(أخرجه أحمد 

من طريق جرير   ) ٩(وابن خزيمة ،  من طريق عبد الحميد   ) ٨(وابن حبان ،  طريق أبي إسحاق الفزاري   
على شرط : وقال، وصحح األلباني إسناد ابن خزيمة في تحقيقه له   ،  به نحوه ،  عن األعمش ،  جميعهم

  .عن أبيه به نحوه، من طريق سهيل بن أبي صالح) ١٠(وأخرجه البيهقي، البخاري
، وقد رواه أكثر أصـحابه منقطعـاً      ،  لم يسمع هذا الحديث األعمش من أبي صالح       : قال الحاكم 

بـه  ، عن سهيل، عن األعمش، وروى الحديث من طريق أبي مسلم عبيد اهللا بن سعيد قائد األعمش          
  .)١١(نحوه

                                                 

)٨/٤٨٩) ١.  
 .٤انظر حديث رقم ) ٢(
  .١٥انظر حديث رقم ) ٣(
 .١٩انظر حديث رقم ) ٤(
 ضعيف في سفيان الثوري ثقة في       ٦٣رواية الدارمي، صفحة،    : مجمع على ثقته، سوى قول ابن معين في تاريخه        ) ٥(

  .غيره
  .٧٤١٧ برقم ٢/٢٥١مسند أحمد ) ٦(
  .٨٣٢٣ برقم ٤/٣١٠سنن البيهقي الكبرى ) ٧(
 .٢٥٤٨ برقم ٦/٢٨٩صحيح ابن حبان ) ٨(
  .٢١٧٩ برقم ٣/٣٢٦صحيح ابن خزيمة ) ٩(
  .٨٣٢٤ برقم ٤/٣١٠سنن البيهقي الكبرى ) ١٠(
 .٧٨معرفة علوم الحديث للحاكم ) ١١(



 ٥٠٧

ولم يذكر البيهقي األعمش في إسناده ، ت في التخريج قد رواه البيهقي من طريقه كما أسلف      :قلت
  .اآلخر

 مـضى  كم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال " بلفظ هريرة  أبيمن حديث) ١(وأخرجه ابن ماجه  
 والشهر هكذا الشهر:"وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال. ثمان وبقيت وعشرون اثنان قلنا؟  الشهر من

 .واحدة وأمسك راتم ثالث "هكذا والشهر هكذا
  :الحكم

واألعمش ثقة حجة إال فيما دلس عن       ،  أبو معاوية أحفظ الناس لحديث األعمش     ؛  هذا إسناد صحيح  
  .والحديث صحيح، الضعفاء وهنا يحدث عن أبي صالح وهو ثقة ثبت

                                                 

 .وعشرون تسع شهرال في جاء ما باب، كتاب الصيام، ١٦٥٦: ، برقم٢٩١سنن ابن ماجه، صفحة ) ١(



 ٥٠٨

����#DF�* �±K^ 	; �F 	?@� , � � � , �� � �� � � � �{#D;�'� :U{ 
 عبـدِ  َأبو َأنَا،  الصيرِفي موسى بن محمد سِعيٍد َأبو َأنَا،  الصاِلِحي اللَِّه عبِد بن أحمد َأخْبرنَا )١٧١

 حفٍْص بن حرِمي ثَنَا،  الضبي) ١(حرب بِن غَاِلِب بن محمد جعفٍَر َأبو َأنَا،  الصفَّار اللَِّه عبِد بن محمد اللَِّه
ِليمةُ ثَنَا،  الْقَسِعكِْرم نب اِهيمرِإب ِديثَنَا،  اَألز دبِلكالْ عم نب يمٍرع  ،نِب ععصِن مٍد بعس  ،نَأِبيه ع �ِ ،

ِئَل: قَاَل َأنَّهوُل سسِن، ���� اللَِّه رع :�#DF�* �±K^ 	; �F 	?@��� , � � � , �� � �� � �   .)٢("الْوقِْت ِإضاعةُ: "قَاَل، ��
  :رجال السند

وأبو عبد  ،   وهو ثقة  بو سعيد الصيرفي  أوكذا   ،)٣(ولم أقف على ترجمة له    ،   سبق أحمد بن عبد اهللا   
 وعبد الملك بن عمير    ،)٥( ثقة وأبو جعفر محمد بن غالب     ،)٤(وهو محدث عصره بخراسان   اهللا الصفار   

  . ثقتانومصعب بن سعد بن أبي وقاص، وحرِمي بن حفص القَسملي ،)٦(وهو ثقة
  :أبو عبد اهللا، عكرمة بن إبراهيم األزدي

وقال  ،)٨(ليس بالقوي : وقال أبو أحمد الحاكم    ،)٧(ليس بثقة : وقال مرة  ،فقد ضعفه النسائي  ،  ضعيف
كـان ممـن يقلـب    : وقال ابن حبان ،)١٠(لين الحديث : وقال البزار  ،)٩(منكر الحديث : يعقوب بن سفيان  

،  ليس بـشيء   :)١٣(وابن معين  ،)١٢(وقال أبو داود   ،)١١(ال يجوز االحتجاج به   ،  ويرفع المراسيل ،  األخبار
  .)١٥(وفي حديثه اضطراب، يخالف: وقال العقيلي ،)١٤(في الضعفاء، وابن شاهين، لجارودوذكره ابن ا
  . هو ضعيف:قلت

                                                 

 .مصادر ترجمته: محمد بن غالب بن تمام، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر: في األصل) ١(
)٨/٥٤٩) ٢. 
 .٥انظر حديث ) ٣(
 .٤٢انظر حديث ) ٤(
 .٩٤انظر حديث ) ٥(
 .٣٥انظر حديث ) ٦(
 .٤/١٨١ لسان الميزان) ٧(
 .٤/١٨١ المصدر نفسه) ٨(
 .٣/١٦١ المعرفة والتاريخ) ٩(
 .١١٤٥ تحت حديث رقم ٣/٣٤٤مسند البزار ) ١٠(
 .٢/١٨٨المجروحين ) ١١(
 .٢٥٢، صفحة )بستوي: ت(سؤاالت أبي عبيد اآلجري ) ١٢(
 .١٤٨ وراية الدارمي ٤/٨٧ الدوري تاريخ ابن معين رواية) ١٣(
 .٤/١٨١ لسان الميزان) ١٤(
 .٣/٣٧٧ضعفاء العقيلي ) ١٥(



 ٥٠٩

  :التخريج
هذا الحديث إنما يـصح     : وقال،  به مثله ،  من طريق عكرمة بن إبراهيم األزدي     ) ١(أخرجه البيهقي 

 ،)٢(وأخرجه أبو يعلى ،وغيره من أئمة الحديث، قد ضعفه يحيى بن معين، وعكرمة بن إبراهيم، موقوفاً

عن مصعب بن سعد بـن      ،  عن عاصم ،  كالهما من طريق حماد بن زيد      ،)٣(ومحمد بن نصر المروزي   
ليس : قال،  ؟  أينا ال يحدث نفسه   ،  ؟  أينا ال يسهو  "وفيه بعد أن ذكر اآلية      ،  عن أبيه موقوفاً  ،  أبي وقاص 

  ".يلهو حتى يضيع الوقت، إنما هو إضاعة الوقت، ذلك
  .وحسين أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى ،)٥(واأللباني ،)٤( الهيثميوحسن إسناده

  :الحكم
  .والحديث حسن بطرقه موقوفاً، لضعف عكرمة بن إبراهيم األزدي؛ هذا إسناد ضعيف

                                                 

 .٢٩٨٣: ، برقم٢/٢١٤سنن البيهقي الكبرى ) ١(
 .٧٠٤: ، برقم٢/٦٣مسند أبي يعلى ) ٢(
 .٤٣: ، برقم١/١٢٥تعظيم قدر الصالة ) ٣(
 .١٨٢٤ برقم ٢/٨٠مجمع الزوائد ) ٤(
 .٥٧٦ برقم ١/١٣٩صحيح الترغيب والترهيب ) ٥(



 ٥١٠

��:��� 3�� [D;> �G� �� �� 6 ,� � , , �{�:���: �{ 
 محمِد بن اللَِّه عبد ثَنَا،  الصاِلحاِني اِهيمِإبر بن محمد َأنَا،  يسالْفَاِر عِلي بن الْمطَهر َأخْبرنَا )١٧٢

ـ  ثَنَـا ،  شَيبةَ َأِبي بن بكِْر َأبو ثَنَا،  عاِصٍم َأِبي ابن َأنَا،  الْحاِفظُ الشَّيِخ َأبو جعفٍَر بِن ـةَ  وَأباِويعـنِ ،  مع 
 فَاشْـتَكَى : قَاَل،  الْيهوِد ِمن رجٌل � النَِّبي سحر": قَاَل ،)١(َأرقَم بِن زيد عن   حيان بِن يِزيد عن،  اَألعمِش

ا ِلذَِلكامقَاَل،  َأي :ِريُل فََأتَاهفَقَاَل،  ِجب :ال ِإنجر وِد ِمنهالْي كرحس  ،قَدعو ا لَكقْدَل،  عسوُل فََأرساِهللا   ر� 
 ِمـن  نَشَطَ كََأنَّما،  � اللَِّه رسوُل فَقَام،  ِخفَّةً ِلذَِلك وجد عقْدةً حلَّ كُلَّما فَجعَل ِبها فَجاء،  فَاستَخْرجها عِليا

  .)٢("قَطُّ وجِهِه ِفي رَأوه وال، يِللْيهوِد ذَِلك ذُِكر ِفما، ِعقَاٍل
  :رجال السند
إال فيما  ،  حجة  وهو ثقة  واألعمش ،)٤( وهو ثقة  أبو بكر بن أبي شيبة    وكذا   ،)٣( سبقوا الثالث األول 
  . ثقةويزيد بن حيان التميمي الكوفي ،)٥(دلس عن الضعفاء
  .)٦()٢٨٧ (الضحاك النبيل، ي عاصمأحمد بن عمر بن أب: هو، ابن أبي عاصم
مـن  : وقال أبو سعيد بن األعرابـي    ،)٧(ال يجهل مثله  ،  مصنف،  حافظ،  ثقة،  إمام: قال ابن القطان  
  .)٩(صدوق: وقال ابن أبي حاتم ،)٨(حفاظ الحديث والفقه

  . ثقة:قلت
  ).١٩٥(محمد بن خاِزم السعدي الكوفي أبو معاوية الضرير :، هوأبو معاوية

، )١٢(وأثنى على أحاديثه في األعمش، )١١(وابن معين، كثير الحديث: قال، )١٠(بن سعدوثقة ا
                                                 

 بن دزي بن أرقم بن  زيد مصادر التخريج، وهو  : في األصل يزيد بن حيان بن أرقم، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، انظر            ) ١(
 أو سـت  سنة مات،  المنافقين سورة في تصديقه اهللا وأنزل،  الخندق مشاهده أول،  مشهور صحابي الخزرجي األنصاري قيس
  .١/١٨٩، تقريب التهذيبوستين ثمان

)٨/٥٩٤) ٢. 
، المطهر بن علي الفارسي رجل معروف كثير السماع، رحل في طلب الحديث وكتـب الكثيـر،                 ٧الحديث رقم   : انظر) ٣(

  .د بن إبراهيم الصالحي من الشيوخ المسندين، وأبو الشيخ عبد اهللا بن محمد بن جعفرحافظ ثقةومحم
 .١٥: حديث رقم: انظر) ٤(
 .١٩: حديث رقم: انظر) ٥(
 .٣/٣٨٠طبقات المحدثين بأصبهان ) ٦(
 .٧/١٨ لسان الميزان) ٧(
 .٧/١٨ المصدر نفسه) ٨(
 .٢/٦٤٠تذكرة الحفاظ ) ٩(
  . ٦/٣٩٢الطبقات الكبرى ) ١٠(
  . ٥٣  صفحةتاريخ بن معين رواية الدارمي) ١١(
  . ١٨٦ نفسه المصدر) ١٢(



 ٥١١

كان حافظاً : وكذا ابن حبان وقال، )٣(ويعقوب بن شيبة، القول لين كان: وقال، )٢(والعجلي، )١(والنسائي
  .)٥(صدوق: وقال ابن خراش، )٤(متقناً

وكذا ذكر ابن حجر ، )٧(ربما دلس: قالو،  وكذا يعقوب بن شيبة)٦(وقد وصفه ابن سعد بالتدليس
  .)٨(وجعله في المرتبة الثانية، عن الدارقطني

وله عن عبد اهللا بن عمر أحاديث : وقال، )٩(كابن معين، وضعفه غير واحد في غير األعمش
وأبو ، )١٠(في غير حديث األعمش مضطرب ال يحفظها حفظا جيدا: وقال، وأحمد بن حنبل، مناكير

  .)١٢(في غير األعمش اضطراب: وقال ابن خراش، )١١( جاز حديث األعمش كثُر خطؤهإذا: وقال، داود

، )١٣(وبه قال ابن سعد. أما عدالته؛ فقد طعن فيها غير واحد من النقاد وذلك لتلبسه ببدعة اإلرجاء
  .)١٥(يعقوب بن شيبة: قال به أيضاًو. )١٤(والعجلي

وأبو داود ، )١٧(كان يدعو إليه: زرعة وقالوابن ، )١٦( خبيثاًكان مرجئاً: ابن حبان وقالأيضاً و
، أحفظ الناس لحديث األعمش، ثقة: وخلص ابن حجر إلى أنه.)١٨(كان رئيس المرجئة بالكوفة: وقال

  .)١٩(وقد يهم في حديث غيره
                                                 

  . ٢/٦٢١التعديل والتجريح ) ١(
  . ٢/٢٣٦ الثقات معرفة) ٢(
  . ٥/٢٤٨تاريخ بغداد ) ٣(
  . ٧/٤٤٢الثقات ) ٤(
  . ٥/٢٤٨تاريخ بغداد ) ٥(
  . ٦/٣٩٢الطبقات الكبرى ) ٦(
  . ٥/٢٤٨تاريخ بغداد  )٧(
  . ٥٧ صفحة، مدلسينطبقات ال) ٨(
  . ١٨٦  صفحةتاريخ بن معين رواية الدارمي) ٩(
  . ١/٣٧٨العلل ومعرفة الرجال ) ١٠(
  . ١٤٧سؤاالت أبي عبيد األجري ) ١١(
  . ٢/٦٢١التعديل والتجريح ) ١٢(
  . ٦/٣٩٢الطبقات الكبرى ) ١٣(
  . ٢/٢٣٦الثقات  معرفة )١٤(
  . ٥/٢٤٨تاريخ بغداد ) ١٥(
  . ٧/٤٤٢الثقات ) ١٦(
  . ٧/١٢٩ذيب التهذيب ته) ١٧(
  . ١٤٧  صفحةسؤاالت أبي عبيد اآلجري) ١٨(
  . ٢/٥١٢تقريب التهذيب ) ١٩(



 ٥١٢

أما تدليسه فهو محتمل ، ويتابع في غير األعمش، هو ثقة في األعمش مضطرب في غيره :قلت
  .أما بدعة اإلرجاء فينظر في حديثه فيما يختص بموضوع بدعته، كونه في المرتبة الثانية

  :التخريج
أخرجـه  ) أبي معاويـة   (ومن طريقه ،  عن أبي معاوية   ،)٢(وأبو بكر بن أبي شيبة     ،)١(أخرجه أحمد 

  .به مثله، عن األعمش ،)٣(عبد حميد
حل عقدة وجد   كلما  : "ولم يذكر أحمد   ،مثله) ٤(ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخرجه الطبراني        

وصـححه  ،  "فجعل يقرأ ويحل  ،  وتقرأ آية ،  فأمره أن يحل العقد   : "وفي رواية عبد بن حميد    ،  "لذلك خفةً 
  .)٥(األلباني

  .)٦( به نحوهاألعمش عن، معاوية أبيعن ، وأخرجه النسائي من غير الزيادة عن هناد بن السري
  :الحكم

  .والحديث صحيح، هذا إسناد صالح

                                                 

 .١٩٢٨٦: ، برقم٤/٣٦٧مسند أحمد ) ١(
 .٢٣٥١٨: ، برقم٥/٤٠مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
 .٢٧١: ، برقم٨١٥مسند عبد بن حميد، صفحة ) ٣(
 .٥٠١٦: ، برقم٥/١٨٠معجم الطبراني الكبير ) ٤(
 .٢٧٦١: ، برقم٦/٢٦٤ة الصحيحة السلسل) ٥(
 .سحرة أهل الكتاب: ، كتاب تحريم الدم، باب٤٠٨٠:، حديث رقم٦٣٠سنن النسائي الصغرى، صفحة ) ٦(



 ٥١٣

  الخالصة
 نصف الرجال ومعرفة،  العلم نصف) ١(الحديث عادم في التفقه« : المديني بقوله  صدق علي بن   •
  .)٢(»العلم

كل زيادٍة مهمٍة أفادت حكماً فقهيـاً أو خبـراً          « :هو التعريف المختار للزوائد بالنسبة للمتون     •
  .»جديداً
الوقوف وأمكن من   ،  واقتصد الجهد والوقت على الباحثين    ،   مصنفات مفقودة  دحِفظ علم الزوائ   •

  .على درجة األحاديث الزوائد
• صح   واحد وسبعون حديثاً مرفوعاً   ،   حديثٌ قدسي وأربعـة  ، وسبعة عشر حديثاً موقوفاً، وأربع

 .أحاديث مرسلة
 .وحديثان مرسالن، وثالثةٌ وخمسون حديثاً مرفوعاً، وضعفَ حديثان قدسيان •
 .ديث موقوفةوأربعة أحا، وضعفَ جداً ثمانية عشر حديثاً مرفوعاً •
  . نسبي اجتهاديهو حكم، خالصة الحكم على الراوي •
  .ودراستها،  يلزم سبر أحاديثهللحكم على بعض الرواة بشكل دقيٍق •
• وكذلك الحكم على الحديث هو حكماجتهادي نسبي . 

                                                 

، وقال  »بعضاً بعضه يفسر والحديث تفهمه لم طرقه تجمع لم إذا لحديثا«: قال أحمد . ويقصد به تكراره، وطرقه   ) ١(
  ).٣٨٩، ٤/٣٨٨، السامع وآداب الراوي ألخالق الجامع. (»خطؤه يتبين لم رقهط تجمع لم إذا الباب«: علي بن المديني

  .٤/٣٨١المصدر نفسه ) ٢(



 ٥١٤

 :الفهارس

  الفهارس
  :وتشمل
  .فهرس اآليات القرآنية •
  .فهرس األحاديث المرفوعة •
  .لموقوفةفهرس األحاديث ا •
  .فهرس الرواة •
  .فهرس المصادر والمراجع •
 .فهرس الموضوعات •

  

  



  فهرس  اآليات القرآنية
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 ٥٢٤

  فهرس األحاديث المرفوعة
 

اِهيمراِرِإبَل النَّهاٍت َأوكَعر عبلَّى َأرفَّى ص٤٢٩............................................ الَِّذي و  
كاهِتج هتَِجد فَِظ اللَّهاح ،فَظْكحي فَِظ اللَّه١٧٩...................................................اح  

  ٣٣٦.........................ِإذَا َأراد اللَّه َأن يوِحي ِباَألمِر تَكَلَّم ِبالْوِحي َأخَذَِت السمواتُ ِمنْه رجفَةً
راِإذَا اقْشَعقُهرِة واِبسِة الْيرِن الشَّجاتُّ عتَحا يكَم هذُنُوب نْهاتَّتْ عِة اللَِّه تَحخَشْي ِد ِمنبالْع ٣٦٧... ِجلْد  

  ٣٧١.......................................ِإذَا اقْشَعر ِجلْد العبِد ِمن خَشْيِة اِهللا حرمه اُهللا علَى النَّاِر
ِعيتَ متُ ذُِكر٤٩٨......................................................................ِإذَا ذُِكر  

اِتاساِلحاِت الصاِقيالْب وا ِمن٢٧٠............................................................تَكِْثر  
يعالس كُملَيع كَتَب اللَّه وا، فَِإنع٦٢............................................................اس  

  ٢٨٨......................................................اشْرب لَبنَها بعدما فَضَل عن ِري ولَِدها
ونِعشْرو عِتس رلَةَ، الشَّها اللَّيوه٥٠٦........................................................اطْلُب  

ةَ الَِّتي ذُِكرورِطيتُ السِلُأعالذِّكِْر اَألو ةُ ِمنقَرا الْب٢٨٢......................................تْ ِفيه  
  ٣١٣......................................................................اغْتَِنم خَمسا قَبَل خَمٍس

دبالْع ِلسجا يكَم ِلسَأجو ،دبْأكُُل الْعا ي٢٩٧.................................................آكُُل كَم  
لَه دهال ع نِلم ال ِدينو ،انَةَ لَهال َأم نِلم ان١٥٧.........................................َأال ال ِإيم  

  ٣٦٤.........ى داِر الْخُلُوِد، والتَّجاِفي عن داِر الْغُروِر، والتََّأهب ِللْموِت قَبَل نُزوِل الْموِتاِإلنَابةُ ِإلَ
  ٧٥.................................................................الصيام والْقُرآن يشْفَعاِن ِللْعبِد

خَطَهس تَنَباجِتِه، وِمَل ِبطَاعِن اللَِّه، فَعقََل عع نم اِلم٣١٦......................................الْع  
مااللَّهذَابا علْهعال تَجةً، ومحا رلْهع٢٤٦........................................................ اج  

  ٢٥٨...............................................الْمْؤِمن يزِني؟ الْمْؤِمن يسِرقُ؟ الْمْؤِمن يكِْذب؟
  ٣٤٨..............................................َأما الساِبقُ ِبالْخَيراِت، فَيدخُُل الْجنَّةَ ِبغَيِر ِحساٍب

هو المِه السلَيِريُل عَأى ِجبر قَد ا ِإنَّهالِئكَةََأمالْم عزي ٢٠١........................................و  
  ٨٤................................................َأمتَهوكُون َأنْتُم كَما تَهوكَِت الْيهود والنَّصارى؟

  ١٥٥.......................................................َأمر رجال كَان جنُبا َأن يتَيمم ثُم يصلِّي
  ١٦١.......................................ِإن َأحب النَّاِس ِإلَى اللَِّه يوم الِْقيامِة وَأقْربهم ِمنْه مجِلسا

غَراَألص كالشِّر كُملَيا َأخَافُ عفَ مَأخْو ١٠١...................................................ِإن  
  ١٣٣..............................................ِإن الْجنَّةَ حرمتْ علَى اَألنِْبياِء كُلِِّهم حتَّى َأدخُلُها

  ٣٠٠.........................ِإن الرجَل لَيقُوُل ِفي الْجنَِّة ما فَعَل صِديِقي فُالن؟ وصِديقُه ِفي الْجِحيِم
الْع ِإنِرضم ِة، ثُمادالِْعب نٍَة ِمنسلَى طَِريقٍَة حع ِإذَا كَان د٣٨٩....................................ب  



 ٥٢٥

  ١٩١....................................ِإن اللَّه بعثَِني ِلتَماِم مكَاِرِم اَألخْالِق، وتَماِم محاِسِن اَألفْعاِل
  ٢٤٧............................................ِإن اللَّه تَعالَى َأعطَاِني السبع الطِّواَل مكَان التَّوراِة

 ثَالثًاِإن خَطُ لَكُمسيثَالثًا و ى لَكُمضرالَى يتَع ١٣٠.............................................اللَّه  
  ٩٤.......................................................ِإن اللَّه عز وجلَّ لَيدفَع ِبالْمسِلِم الصاِلِح

  ١٠٥...................................ِإن اللَّه ال يمحو السيَئ ِبالسيِئ، ولَِكن يمحو السيئ ِبالْحسِن
ذُر فَعري اللَّه ِتِهِإنجرْؤِمِن ِفي دةَ الْم٤٢٣........................................................ي  

  ٣٠٣..............................................................ِإن الْمْؤِمن يجاِهد ِبسيِفِه وِلساِنِه
  ٤٢٦...........................ِإن الْمْؤِمِنين وَأوالدهم ِفي الْجنَِّة، وِإن الْمشِْرِكين وَأوالدهم ِفي النَّاِر

هِجيباِلكَاً فَلَا يم ونعدَل النَّاِر يَأه اًِإنامع ِعينبَأر ٤٠٣...........................................م  
  ٥٠.............................................َأن تُفَاِرقَ الدنْيا وِلسانُك رِطب ِمن ِذكِْر اللَِّه تَعالَى

  ٥١٠..................................................ِإن رجال ِمن الْيهوِد سحرك، وعقَد لَك عقْدا
  ٤١٧............................................................ِإن سرك َأن تَكُون ِمن َأهِل الْجنَِّة

  ٤٦٠.................................. ما ِهي ِإال ثَالثُون آيةً شَفَعتْ ِلرجٍلِإن سورةً ِمن ِكتَاِب اللَِّه
ِإال طَاِهر آنالْقُر سمال ي ٤٤٩.................................................................َأن  

  ١١٢....................ِإن ِلعبِدي هذَا ِعنِْدي عهدا، وَأنَا َأحقُّ من وفَّى ِبالْعهِد، َأدِخلُوا عبِدي الْجنَّةَ
  ٩٧..................................... تُقَدس الْمِلك ِعنْد ساِق الْعرِشِإن ِلهِذِه اآليِة ِلسانًا وشَفَتَيِن

  ٢٢١...............................................ِإن مثََل الَِّذي يعمُل السيَئاِت، ثُم يعمُل الْحسنَاِت
  ٢٦١...................................................................َأنَا َأولُهم خروجا ِإذَا بِعثُوا

  ٣٥٣......................................................ِإنَّكُم تُدعون، فَيفْدم علَى َأفْواِهكُم ِبالِْفداِم
 لَكا هٍضِإنَّمعِبب هضعاللَِّه ب وا ِكتَاببرذَا، ضِبه لَكُمقَب كَان ن٣٧٧................................م  

اِجِرينهاِليِك الْمعِبص تَفِْتحسي كَان ٤٥٧.........................................................َأنَّه  
ميرِن مى ابوُل ِعيسنُزو ،خَاناِت الدُل اآلي٤١٢.................................................َأو  

  ٥٠٠............................................]رْأ ِباسِم ربكاقْ[َأوُل سورٍة نَزلَتْ قَولُه عز وجلَّ 
  ٢٧٣......................................................................ِإياكُم ومحقَّراِت الذُنُوِب

  ٣٩٦...........................بشِّرتْ هِذِه اُألمةُ ِبالسنَا، والرفْعِة، والنُّصرِة، والتَّمِكيِن ِفي اَألرِض
  ٤٦٣.............. خَمِس ِماَئِة سنٍَةبينَهما مِسيرةُ خَمِس ِماَئِة سنٍَة، وبين كُلِّ سماٍء ِإلَى سماٍء مِسيرةُ

انبِإلَى شَع انبشَع اُل ِمناآلج ٤١٠..........................................................تُقْطَع  
  ٢١٩...............................................................ثَالثَةٌ تَحتَ الْعرِش يوم الِْقيامِة

  ٢٠٧....................................حتَّى َإن اللُّقْمةَ لَتَْأِتي يوم الِْقيامِة، وِإنَّها لَِمثُْل الْجبِل الْعِظيِم
  ٢٦٥...............................................................ثَالِث َأعيٍنحرمِت النَّار علَى 



 ٥٢٦

  ٤٢٠..............................................................حسبك ِإذَا ذَكَرتَ َأخَاك ِبما ِفيِه
  ١١٥....................................رجٌل قَتََل نَِبيا، َأو رجالً َأمر ِبالْمعروِف ونَهى عِن الْمنْكَِر

  ٢١٥.......................................................................رِحم اللَّه َأِخي يوسفَ
  ٥٠٨....................]ِإضاعةُ الْوقِْت[، قَاَل ]الَِّذين هم عن صالِتِهم ساهون[سِئَل رسوُل اللَِّه عِن 

لَه غْفُورنَا مظَاِلمنَا نَاٍج، وقْتَِصدماِبقٌ، واِبقُنَا س٣٤٦..............................................س  
َألْتُهس َأكُن تُ َأنِّي لَمِددوَألَةً وسي مبَألْتُ ر٤٨٨..................................................س  

تُهاءِقر اهتَنْه٣١٨...............................................................................س  
ِعلِّيو ،ِضينِع َأربفَُل سَأس ينِشِسجرتَ الْعِة تَحاِبعاِء السمِفي الس ٤٧٩..........................ون  

  ٣٣٤........................................................................سلْمان ِمنَّا َأهَل الْبيِت
  ٢٠٢...................................................................سنُّوا ِبِهم سنَّةَ َأهِل الِْكتَاِب

  ٣٢٨.......................................................................عِجب ربنَا ِمن رجلَيِن
  ١٩٤....................................................فَِإذَا فَعلُوا ذَِلك عذَّب اللَّه الْعامةَ والْخَاصةَ

 ْؤِمنَأِتِهفَالْمرا ِإلَى ِفي امهفَعرِة يِفي اللُّقْم رْؤجتَّى يِرِه حِفي كُلِّ َأم رْؤج٥٤.......................ي  
  ٣٩١........................................................فََأمسك عتْبةُ علَى ِفيِه، ونَاشَده ِبالرِحِم

نْها عضتَ ِعويا اشْتَهما ِشْئتَ، ونَِّة مِفي الْج لَك ٣٦٢..........................................فَِإن  
ا ابي فَ ِبكنٍَةفَكَيقَ سِرز ُئونخَبالنَّاِس ي ثَالٍَة ِمنِقيتَ ِفي حبتَ، ورمِإذَا ع رمع ٣٢١..............ن  

  ١٢٣....................................................فَلْيمتْ ِإن شَاء يهوِديا، وِإن شَاء نَصراِنيا
  ٩٠...................................ِفي َأي الْخُربَتَيِن َأو ِفي َأي الْخُرزتَيِن أو في أي الخُصفَتين؟

الص رقَصَأتَم١٦٦...........................................................................الةَ و  
  ٤٢١.........................كَاِتب الْحسنَاِت علَى يِميِن الرجِل، وكَاِتب السيَئاِت علَى يساِر الرجِل

  ١٧٥........................................................كَان ِفيمن كَان قَبلَكُم ِمن بِني ِإسراِئيَل
  ٣٣٩.....................ِه كُِتب لَه صدقَةٌكُلُّ معروٍف صدقَةٌ، وكُلُّ ما َأنْفَقَ الرجُل علَى نَفِْسِه وَأهِل

  ٣٣١..............................................كُنْتُ َأوَل النَِّبيين ِفي الْخَلِْق، وآِخرهم ِفي الْبعِث
  ٤٨٦..............................................ِلَئن كُنْتُ َأقْصرتُ الْخُطْبةَ لَقَد َأعرضتُ الْمسَألَةَ

  ٤٥٩..................................................ال تَذْهب هِذِه اُألمةُ، حتَّى يلْعن آِخرها َأولَها
  ٢٥٠......................................................................ن فَاِجرا ِبِنعمِتِهال تُغِْبطَ

  ٢٩٥................................................ال تُنِْزلُوا النِّساء الْغُرفَ، وال تُعلِّموهن الِْكتَابةَ
بةَ ِفي الر٤٣١...........................................................................ال ِفكْر  

  ١٦٧............................................لَم ينْظُر ِإلَى الدرجاِت الْعال ِمن الْجنَِّة يوم الِْقيامِة
ِإال اللَّه ِل ال ِإلَهلَى َأهع سلَيوِرِهمشَةٌ ِفي قُبح٣٥٠.............................................. و  



 ٥٢٧

اميِتي الصُأم اءى، ِخصِن اخْتَصال مو ،خَِصي نِمنَّا م س١٧٧..................................لَي  
  ٤١٣.........................................................ما َأدِري تُبع َأكَان نَِبيا َأو غَير نَِبي؟

هدمحا ال يدبع اللَّه ا شَكَر٢٦٩..................................................................م  
ُل الْجِسفَاٍح َأه ِني ِمنلَدا ومءِة شَي٢١٠.......................................................اِهِلي  

  ١٦٥....................................................ِمثُْل َأصحاِبي ِفي ُأمِتي كَالِْملِْح ِفي الطَّعاِم
اهنْيِبد رَأض تَهآِخر بَأح نمِتِه، وِبآِخر رَأض اهنْيد بَأح ن٢٥٦..................................م  

  ٤٤٤...................................................ِمن آدم ِإلَينَا ثُلَّةٌ، وِمنِّي ِإلَى يوِم الِْقيامِة ثُلَّةٌ
امِتهايقَّ ِرعا حاهعر ِني فَقَدعاتَّبقَِني، ودصِبي، و نآم ٤٥٤.....................................ن  

  ٧٧............................................................من َأنْفَقَ نَفَقَةً فَاِضلَةً ِفي سِبيِل اللَِّه
  ٣٩٨......................................................من َأهان ِلي وِليا فَقَد بارزِني ِبالْمحاربِة

 اللَّه ٍء كَفَّرِدِه ِبشَيسج قَ ِمندتَص نذُنُوِبِهم ِرِه ِمنِبقَد نْه١٧٣....................................ع  
  ١٤٢....................................................من عِلم َأنِّي ذُو قُدرٍة علَى مغْفَرِة الذِّنُوِب

  ٢٧٥...........................................................من قَرَأ َأوَل سورِة الْكَهِف وآِخرها
  ٤٥١.............................................من قَرَأ سورةَ الْواِقعِة كُلَّ لَيلٍَة لَم تُِصبه فَاقَةً َأبدا

  ٤٩٠...........................................................لْقَِليَل لَم يشْكُِر الْكَِثيرمن لَم يشْكُِر ا
  ٣٢٦........................................................نَهى عن ثَمِن الْكَلِْب، وكَسِب الزمارِة

سالْم ِمن طَانالشَّي طُهتَخَبالَِّذي ي قُوما يِإال كَم ونقُوما ال يبالر ْأكُلُوني ُؤالِء الَِّذين١٠٩............ه  
  ١٧١.....................................................................هذَا ِدين ارتَضيتُه ِلنَفِْسي

  ١٨٢.............................................هِذِه سبٌل، علَى كُلِّ سِبيٍل ِمنْها شَيطَان يدعو ِإلَيِه
  ٤٣٦.................................................هْل جزاء من َأنْعمتُ علَيِه ِبالتَّوِحيِد ِإال الْجنَّةُ

  ٤٤٧.........................................................................هما جِميعاً ِمن ُأمِتي
  ٤٧٥....................................................................هو جبٌل ِفي النَّاِر ِمن نَاٍر

  ٢٩١....................................و َأن رجال موِقنًا قَرَأها علَى جبٍل لَزاَلوالَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه لَ
والَِّذي نَفِْسي ِبيِدِه، ِإنَّه لَيخَفَّفُ علَى الْمْؤِمِن حتَّى يكُون َأخَفَّ ِمن صالٍة مكْتُوبٍة يصلِّيها ِفي الدنْيا

........................................................................................٤٦٧  
  ٣٢٣...........نَّه لَيس ِمن نَفٍْس تَموتُ حتَّى تَستَوِفي ِرزقَهاوِإن الروح اَألِمين قَد نَفَثَ ِفي روِعي َأ

  ٣١٠.....................................وتَنْشَقُّ الصفَا ِمما يِلي المشْعر، وتَخْرج الدابةُ ِمن الصفَا
  ٤٧...................................................ولتاجها علَى رْأِسها خَير ِمن الدنْيا وما ِفيها

  ٢٥٣......................................حمِد ربك وكُن ِمن الساِجِدينولَِكن ُأوِحي ِإلَي َأن سبح ِب
  ٤٣.....................................وما َأتَاِني ِفي صورٍة ِإال عرفْتُه ِفيها، ِإال ِفي صورِتِه هِذِه



 ٥٢٨

  ١٥٠............................ومن َأحسن ِإلَى يِتيمٍة َأو يِتيٍم ِعنْده كُنْتُ َأنَا وهو ِفي الْجنَِّة كَهاتَيِن
كٍْر، ِإنا با َأبي قُوُل لَكيو ،المالس قِْرُئكلَّ يجو زع اِخطٌ؟[ اللَّهس ذَا َأمه اٍض َأنْتَ ِفي فَقِْرك٤٥٢.]َأر  

  ٣٥٨.............................................................يا ُأم هاِنٍئ، هِذِه صالةُ اِإلشْراِق
  ١١٩................................................يا رب تُهِبطُنَا ِإلَى َأرِضك وِإلَى من يعِصيك؟

  ٤١٤..........................................يا ال تَنْبِغي ِلمحمٍد، وال آلِل محمٍديا عاِئشَةُ، ِإن الدنْ
  ٤٧٨...............................................يا محمد، ال تَخَفْ فَكَيفَ لَك لَو رَأيتَ ِإسراِفيَل

  ٢٠٣...................................................................يا ويح ثَعلَبةَ، يا ويح ثَعلَبةَ
ِظيمع رشَه َأظَلَّكُم ِإنَّه ا النَّاسه٦٩.............................................................يَأي  

  ٤٧٧................................................................عراةً غُراليبعثُ النَّاس حفَاةً 
  ١٨٥............................................................يبعثُ كُلُّ عبٍد علَى ما ماتَ علَيِه

انالتِّيج ِهملَيَألْفًا ع ونعبِتي سُأم اَل ِمنجالد عتْب٣٨٨..............................................ي  
  ٣٨٢..........................................يجِزيِهم ما يجِزُئ َأهَل السماِء ِمن التَّسِبيِح والتَّقِْديِس

  ٤٤١............................................ الْجنَّةَ جردا، مردا، ِبيضا، جعادايدخُُل َأهُل الْجنَِّة
 المِه السلَيى عقُوُل ِعيسي]ياُألم النَِّبي ٢٤٤..................................................]ذَِلكُم  

  ٣٠٥........................................................يكُون ِللدابِة ثَالثُ خَرجاٍت ِمن الدهِر
  ٣٨٦.......................................................يمكُثُ الدجاُل ِفي اَألرِض َأربِعين سنَةً

  ٢٧٩...........................................................]يا حنَّان، يا منَّان[ٍة ينَاِدي َألْفَ سنَ
  ٤٠٧.................................ينِْزُل اللَّه جلَّ ثَنَاُؤه لَيلَةَ النِّصِف ِمن شَعبان ِإلَى السماِء الدنْيا

  ٢٤٠....................................ينِْزُل اللَّه عز وجلَّ ِفي آخَِر ثَالِث ساعاٍت يبقَين ِمن اللَّيِل



 ٥٢٩

  فهرس األحاديث الموقوفة
 

  ٤٤٣......................................................هِل الجنَِّة منِْزلَةً، وما ِمنْهم دِنيءَأدنَى َأ
  ٣٤٢.....................................ِإذَا حدثْتُكُم حِديثَاً َأنْبْأتُكُم ِبِمصداِقِه ِمن ِكتَاِب اِهللا عز وجلَّ

  ٨١...................................................اذْهب ِإلَى مكَّةَ فَطُفْ َأنْتَ ومن معك ِبالبيِت
  ٣٥٥........................................................................َأشْهد َأنَّك رسوُل اللَِّه

  ٢٨٧...............................................شَّام كَنْز اِهللا ِمن َأرِضِه، وِبها كَنْزه ِمن ِعباِدهال
ِدِهمِف َأحوخُُل ِفي جدلَي طَانالشَّي ٣٧٣.........................................................ِإن  

  ٢٢٩.................ِإن المْؤِمن لَيكُون متَِّكَئاً علَى َأِريكَِتِه ِإذَا دخََل الجنَّةَ، وِعنْده ِسماطَاِن ِمن خَدٍم
  ١٩٠......................................................يزان يِخفُّ ِبِمثْقَاِل حبٍة، َأو يرِجحِإن الِم

  ١٤٩.....................................ِإن رَأيتُما َأن تَجمعا جمعتُما، وِإن رَأيتُما َأن تَفَرقَا فَرقْتُما
  ٤٨٣............................................................َأن ِفرعون ِإنَّما سمي ِذي اَألوتَاِد

  ٤٨٢.................] وحده، ِدينُه اِإلسالم، ومحمد عبده ورسولُهال ِإلَه ِإال اُهللا[ِإن ِفي صدِر اللَّوِح 
  ٢٧٧........................................ِإن ما بين شَِفيِر جهنَّم ِإلَى قَعِرها مِسيرةَ سبِعين خَِريفَاً
  ٣٧٥.........................................ِإن مثََل القُرآِن، كَمثَِل رجٍل انْطَلَقَ يرتَاد َألهِلِه منِْزالً

الد جفَاتَخْرٍع ِفي الصدص ةُ ِمن٣٠٨............................................................اب  
  ٤٦٩.....................خَرجتُ مع َأِبي ِإلى المِدينَِة ِفي حاجٍة وذَِلك َأوَل ما ذُِكر رسوُل اِهللا ِبمكَّةَ

  ٤٠١..............................................................خَِليلَاِن مْؤِمنَاِن وخَِليلَاِن كَاِفراِن
ِلد ذَِلك َل ِعنْداِئيرِني ِإسةُ ببيتْ هفَاشْتَدلْكُهِبِه م اشْتَدو ،٣٦٠....................................اود  

  ١٤٧...............................................فاشرب غير مضٍر بنسٍل، وال ناهٍك في الحلِْب
لَكُمٍد قَبا َألحهجا َأخْرفَم ا لَكُمه٣٤...........................................................فَذَخَر  

  ٤٩٣.........................]كبر حتَّى تختم مع خاتمة كل سورة[، قاال لي ]والضحى[فلما بلغت 
  ٤١٦..........................................وِلي فَاستَعان ِبِهفَما زاَل الشَّاب ِفي نَفِْس عمر حتَّى 
و ِمنْهدِإلَى الْع بَأقْر دَأح كُونا ي٦٧...........................................................فَم  

  ٢٩٣.................................................فَواِهللا لَِئن قَتَلْتُموه لَيذْهبون ثُم ال يعودون َأبداً
  ٢٣٦..............................................................ِفي الجنَِّة شَجرةٌ يقَاُل لَها طُوبى
  ٢٩٩..........................................................تَيِنقَرْأنَاها علَى عهِد رسوِل اِهللا سنَ

مهلُودج تَقْشَِعرم ونُهيَأع عملَّ تَدجو زاُهللا ع متَها نَع٣٧٢...................................كَانُوا كَم  
  ٤٧٢....................................................ال تَنْثُروه نَثْر الدقل، وال تَهذُّوه هذَّ الشِّعِر

ماِميوآِن الحالقُر ابلُبو ابٍء لُب٣٧٦.......................................................ِلكُلِّ شَي  



 ٥٣٠

  ١٩٦.....................رِض مسِلم ِإال لَه ِفي هذَا الفَيِء حقٌّ ِإال ما ملَكَتْ َأيمانُكُمما علَى وجِه اَأل
  ٢٣٤.......................................ما ِفي الجنَِّة نَهر ِإال وهو يخْرج ِمن َأصِل ِتلْك الشَّجرة

  ٣٥٧.....................................من َأحب َأن يكْتَاَل ِبالِمكْياِل اَألوفَى ِمن اَألجِر يوم الِقيامِة
  ٤٣٨............خُْل الجنَِّة جذُوعها زمرد َأخْضر، وورقُها ذَهب َأحمر، وسعفُها كُسوةٌ ألهِل الجنَِّةنَ

  ٢٠٠...............................................................هِذِه استَوعبِت المسِلِمين عامةً
  ٢٨٩.......................................................يعظُم الْكَاِفر ِفي النَّاِر مِسيرةَ سبِع لَياٍل

  ٤٣٤...................................... ِفيِه كُل يوٍم ثَالثَ ِماَئٍة وِستِّين نَظْرةًينْظُر اُهللا عز وجلَّ
  ١٤٦....................................................ينِْكح العبد امرَأتَيِن وتَعتَد اَألمةُ ِبحيضتَيِن



 ٥٣١

  فهرس الرواة  من الصحابة
 

، ٤١٣، ٣٣١، ٣٢٦، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٥٠، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٠٧، ١٣٠أبو هريرة الدوسي اليماني
٥٠٦، ٤٦٠، ٤٤٣، ٤٤١  

  ٤٩٣، ٤٣١، ٣٩٦، ٩٧.................. بن كعب بن قيس األنصاري الخزرجي، أبو المنذرأبي
  ٣٧٢................................................................أسماء بنت أبي بكر الصديق

  ٣٨٦، ٣٨٢.....................أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع األنصارية األشهلية، أم سلمة
  ٣٧١، ٣٦٧.................................................أم كلثوم بنت العباس بن عبد المطلب

، ٣٦٢، ٢٧٩، ٢٦١، ١٦٥، ١٥٧، ٤٧أنس بن مالك بن النضر األنصاري النجاري، أبو حمزة
٤٣٦، ٣٩٨  

  ٤٨٦، ٤٧٩..................براء بن عازب بن الحارث األنصاري الحارثي األوسي، أبو عمارة
  ٢٤٧.............................. القرشي الهاشمي، أبو عبد اهللا- وقيل جحدر -ثوبان بن بجدد 

، ١٩١، ١٨٥، ١٧١، ٨٤جابر بن عبد اهللا بن عمرو األنصاري الخزرجي السلمي، أبو عبد اهللا
٣٩١، ٣٣٩، ٣١٨، ٣١٦، ٣٠٠  

  ٣٧٦.............................................................جراح بن أبي الجراح األشجعي
  ٦٢.......................................حِبيبة بنت أبي ِتجراة بن أبي فكيهة العبدرية ثم الشيبية

  ٣٠٥............................، أبو سريحة الغفاري- ويقال بن أمية بن أسيد -حذيفة بن أسيد 
  ٤١٢، ٣١٠.........................حذيفة بن اليمان حسيل بن جابر بن أسيد، أبو عبد اهللا العبسي

  ٩٠.................................... األنصاري الخطمي، أبو عمارةخزيمة بن ثابت بن الفاكه
  ٥١٠...............................زيد بن أرقم بن زيد بن قيس األنصاري الخزرجي، أبو عمرو

  ٥٠٨، ٥٤......................سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب القرشي الزهري، أبو إسحاق
، ٤٧٥، ٤٦٧، ٣٨٨، ٢٧٠، ١٦١، ١٠٩سعد بن مالك بن سنان األنصاري، أبو سعيد الخدري

٤٩٨  
  ٦٩...........................................................بد اهللاسلمان الخير الفارسي، أبو ع

  ٢٧٣...........................سهل بن سعد بن مالك األنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس
  ٤٧٧سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية، أم المؤمنين، يقال كنيتها أم األسود

  ٤٢٩، ٤٢١، ٢٧٧، ٢٢٩، ٢٠٣، ١٥٠، ١٢٣.....صدي بن عجالن بن وهب، أبو أمامة الباهلي
  ٦٢............................................بن أبي طلحة العبدريةصفية بنت شيبة بن عثمان 

، ٤٥٩، ٤١٤، ٢٩٧، ٢٩٥، ١٦٦عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية، أم المؤمنين، أم عبد اهللا
٥٠٠  



 ٥٣٢

  ١١٥، ٧٧...............................عامر بن عبد اهللا بن الجراح القرشي الفهري، أبو عبيدة
  ١٧٣.................................عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري الخزرجي، أبو الوليد

  ٤٦٣، ٣٧١، ٣٦٧... بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو الفضلعباس بن عبد المطلب بن هاشم
  ٢١٩، ٢٠٢.....................عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري، أبو محمد

  ٤٠٧.....................عبد اهللا بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي التيمي، أبو بكر الصديق
  ٥٠...............................................عبد اهللا بن بسر بن أبي بسر المازني، أبو بسر

  ٢٥٨.............................منتفق بن عامر بن عقيل العامري العقيليعبد اهللا بن جراد بن ال
  ٢٩٣.........................................عبد اهللا بن سالم بن الحارث اإلسرائيلي، أبو يوسف

، ٢١٠، ١٧٩، ١٤٧، ١٤٢، ٣٤عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس
٤٨٢، ٤٧٨، ٤٤٧، ٤٣٨، ٤٣٤، ٤٢٣، ٣٧٦، ٣٦٠، ٣٥٨، ٢٩٩، ٢٨٢، ٢٤٦، ٢١٥ ،
٤٩٣، ٤٨٨، ٤٨٣  

، ٣٠٨، ٢٦٩، ١١٢، ٩٤، ٤٣بد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمنع
٤٥٢، ٣٨٩، ٣٧٣، ٣٥٠، ٣٢١  

  ٤٢٠، ٤٠٣، ٣٧٧، ٧٥................عبد اهللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو محمد
  ٢٥٦..............................................عبد اهللا بن قيس بن سليم األشعري، أبو موسى

، ٣٢٣، ٢٩١، ١٩٠، ١٨٢، ١٧٥، ١٠٥د الرحمنعبد اهللا بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عب
٤٧٢، ٤٥٤، ٤٥١، ٣٧٥، ٣٦٤، ٣٤٢، ٣٢٨  

  ١٧٧...................................عثمان بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي، أبو السائب
  ٢٤٤، ٢٢١.....................................................عقبة بن عامر الجهني، أبو حماد

، ٤٠١، ٣٥٧، ١٤٩، ١١٩، ٦٧علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو الحسن
٤٢٦، ٤١٧  

، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٦، ١٤٦، ١٣٣، ٨١، ٤٣ر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفصعم
٣٤٦، ٢٨٧  

  ١٥٥..............................................عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي، أبو نجيد
  ٤٤٩........................عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان األنصاري الخزرجي، أبو الضحاك

  ٣٣٤.....................عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة بن عمرو بن بكر، ابو عبد اهللا المزني
  ١٩٤......................................................................عميرة بن فروة الكندي

 بن قيس األنصاري الخزرجي، أبو - أو مالك أو عامر أو ثعلبة أو عبد اهللا -عويمر بن زيد 
  ٣٤٨، ٢٤٠، ١٦٧...................................................................الدرداء

  ٢٤٠.......................................فضالة بن عبيد بن نافذ األنصاري األوسي، أبو محمد



 ٥٣٣

  ٤٦٩.............................................................كردم بن أبي السائب األنصاري
  ٣٠٣..................................بو عبد اهللاكعب بن مالك بن أبي كعب األنصاري السلمي، أ

  ١٠١........محمود بن لبيد بن عقبة بن امرئ القيس األوسي األنصاري األشهلي، أبو نعيم المدني
  ٢٧٥..................................................معاذ بن أنس الجهني األنصاري، أبو سهل

  ٣٥٣، ٢٦٥.........................................معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري
  ٤٩٠......................................نعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة األنصاري الخزرجي

  ٣٣٦...........................................................الد الكالبينواس بن سمعان بن خ
  ٨١.................هبار بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي األسدي



 ٥٣٤

  فهرس الرواة  من غير الصحابة
 

  ٤٤٧....................................أبان بن أبي عياش فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي
  ١٠٥......................................................أبان بن إسحاق األسدي الكوفي النحوي

  ١٧١..............................................إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر التيمي القرشي
  ٢٠١...........................براهيم بن أبي عبلة شمر بن يقظان العقيلي الشامي، أبو إسماعيلإ

  ٤٢٩..........................................إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس القاضي الزهري
  ١٤٢.......................................................إبراهيم بن الحكم بن أبان، أبو إسحاق

  ٤٧٢.....................................................إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي األعور
، ١٤٧، ١٣٠، ٨١ير الحاجإبراهيم بن عبد الصمد بن موسى، أبو إسحاق الهاشمي العباسي ابن أم

٤٤٩، ٢٨٨، ٢٠٢، ٢٠١  
، ١٩٤، ١٩٠، ١٧٧، ١٦٥، ١٥٠، ٧٥إبراهيم بن عبد اهللا بن أحمد المروزي الخالَّل، أبو إسحاق

٤٤٣، ٤٣٨، ٤٢٠، ٤٠٣، ٢٨٩، ٢٧٧، ٢٤٤، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٩، ٢٢١  
  ٣٥٠........................................إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اإلسفراييني، أبو إسحاق

  ١٦٦، ١٥٥.......................... أبي يحيى سمعان األسلمي، أبو إسحاقإبراهيم بن محمد بن
  ٤٥٢...........................................إبراهيم بن محمد بن الحارث، أبو إسحاق الفزاري

  ٢٩٩................إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان القرشي المطلبي، أبو إسحاق الشافعي
  ١٧٥......................................................أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود الهذلي

  ٣٩١.......................................................أجلح بن عبد اهللا بن حجية، أبو حجية
  ٣٥٠............................................بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، أبو بكرأحمد 

  ١١٢...................................................أحمد بن ُأبي الفُراتي الخُوجاني األستوائي
، ٢٠١، ١٤٧، ١٣٠، ٨١أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة، أبو مصعب الزهري المدني

٤٤٩، ٢٨٨، ٢٠٢  
  ٤٥٢.........................أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح الصبِغي

، ٣٩٦، ٢٠٣، ١٤٢ بن األزهر بن منيع بن سِليط بن إبراهيم العبدي، أبواألزهر النَّيسابوريأحمد
٤١٣  

  ٤٢٩، ١١٩، ٧٧........أحمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن حفص الِحيري الجرِشي، أبو بكر
  ٤٩٣.........................................أحمد بن الحسين بن ِمهران الزاهد المقرئ الِمهراني

  ٤٢٦، ٤٢١، ٣٧١، ٣٥٥.........ن شبيب القَِطيعي، أبو بكرأحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ب
  ٣٥٧........................................أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، أبو بكر القطيعي



 ٥٣٥

  ١٠٥، ٧٧.........أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غرزة الغفاري، أبو عمرو
  ١٧٩.....................................................أحمد بن شيبان الرملي، أبو عبد المؤمن

  ٤٥٤................................مد المعقليأحمد بن عبد اهللا بن محمد المزني الهروي أبو مح
  ٤٥١، ٢٦٩، ٢٥٠..............أحمد بن عبد اهللا بن نعيم بن الخليل، أبو حامد النُّعيمي السرخسي

  ٣٠٠..................................................أحمد بن عبد اهللا بن يزيد العقيلي الجوبري
  ٢٥٦، ١٠١، ٤٧............................................أحمد بن علي الكشميهني، أبو حامد

  ٢٩٧، ١٧٥..............أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي، أبو يعلى
  ٥١٠................................................أحمد بن عمر بن أبي عاصم، الضحاك النبيل

  ١٣٣....................................................أحمد بن عيسى بن يزيد الخشاب الِتنِّيسي
، ١٦٧، ١٣٣، ١٢٣، ١١٥، ١١٢، ١٠٩، ٩٤أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق

٣١٠، ٣٠٨، ٣٠٥، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٥، ٢٥٨، ٢٤٧، ٢١٥، ٢١٠، ٢٠٣، ١٧٥، ١٧٣ ،
٣٦٧، ٣٦٤، ٣٦٢، ٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٤٦ ،٣٣٦، ٣٣٤، ٣٣١، ٣٢١، ٣١٦ ،
٤٣١، ٤٢٦، ٤٢٣، ٤٢١، ٤١٦، ٤١٣، ٤١٢، ٤٠١، ٣٩١، ٣٧٦، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١ ،
٤٧٨، ٤٧٧، ٤٧٥، ٤٦٩، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥٤، ٤٥٢، ٤٤٧، ٤٤٤، ٤٤١، ٤٣٦، ٤٣٤ ،
٥٠٠، ٤٩٠، ٤٨٨، ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٧٩  

  ٢٠٣........................ابيسيأحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم، أبو يحيى السمرقندي الكر
  ٤٩٠، ٤٤٧....................................أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ الدينَوري

  ٢٥٠، ٦٩..........................................أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي، أبو جعفر
  ١٧٥...أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط،، أبو بكر الدينوري، المعروف بابن السني

  ٣٢٣..............................يأحمد بن محمد بن الفضل، أبو سعيد الكرابيسي الفقيه المروز
  ٩٤..............................أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان الِحمِصي، أبو حميد العوِهي
  ٣٥٠.............................أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان، أبو العباس البراِثي

  ٤٥٧، ٨٤.................................أحمد بن محمد بن ِسراج السنِْجي الطحان، أبو العباس
  ١٩١...لكوفي المعروف بابن عقدةأحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد، أبو العباس ا

  ٤٩٣.............................................أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن القاسم بن أبي بزة
  ٢٧٣...........أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب بن بشير بن فضالة، أبو بشر المروزي الفقيه

  ٣٤٨، ١٨٥......................أحمد بن محمد بن عيسى بن األزهر، أبوالعباس الِبرتي القاضي
  ٤٣٤، ٣٩٦.....................................الخشابأحمد بن محمد بن يحيى بن بالل البزاز 

  ٣٨٩، ٣٧٧، ٣٠٣، ٢٨٧، ٢٦٩، ٥٤..............أحمد بن منصور بن سيار الرمادي، أبو بكر
  ٣٩١......................................أحمد بن نجدة بن العريان القرشي، أبو الفضل الهروي



 ٥٣٦

  ٤٥٢...........................................آدم بن علي الِعجلي، ويقال الشَّيباني ويقال البكْري
  ٢٢٩............................أرطأة بن المنذر بن األسود بن ثابت األلهاني السكوني، أبو عدي
  ٤٣٦............................إسحاق بن إبراهيم بن بهرام الرماني، وقيل الريحاني، أبو يعقوب

، ٣٨٦، ٣٨٢، ٣٥٣، ٢٩٣، ٢٠٠، ١٩٦إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري الصنعاني، أبو يعقوب
٣٨٨  

  ٤٦٣، ١٨٢...............إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، المعروف بابن راهويه المروزي
  ٤٦٩..................................................................إسحاق بن الحارث الكوفي

  ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٧٨، ٢١٥......إسحاق بن بشر بن محمد بن عبد اهللا بن سالم، أبو حذيفة البخاري
  ٤٢٩................................................إسحاق بن منصور السلولي، أبو عبد الرحمن

  ٤٦٧...............أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك األموي المشهور بأسد السنة
  ٤٢٩، ٣٧٥.......................فإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوس

  ٤٥٩.......................................................إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي
  ٣٢٣، ٢٣٤...........................إسماعيل بن أبي خالد هرمز األحمسي البجلي، أبو عبد اهللا

  ٢٥٦، ١٠١، ٤٧..إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير األنصاري الزرقي المدني القارئ، أبو إسحاق
  ١٠٩...............................................إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي، أبو محمد

  ٣٢١...........................................اهللا بن زرارةَ الرِقي، أبو الحسنإسماعيل بن عبد 
، ٢٨٢....إسماعيل بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن ُأويس بن مالك األصبحي، أبو عبد اهللا بن أبي ُأويس

٤٧٧  
  ٤٩٣......................إسماعيل بن عبد اهللا بن قسطنطين المخزومي موالهم المعروف بالقسط

  ٢٥٣، ٥٠................................إسماعيل بن عياش بن سلم العنسي الحمصي، أبو عتبة
  ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٧٩، ٤٧٨، ٢١٥...إسماعيل بن عيسى العطار، أبو محمد الواسطي، ولقبه سمعان

  ٣٨٩، ٣٧٧، ٣٠٣، ٢٨٧، ٢٦٩، ٥٤إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح الصفار، أبو علي
  ١٦٥........................................................إسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق

  ٢٣٦......................................................أشْعث بن عبد اهللا الحدَاني، أبو عبد اهللا
  ٣٥٧..............................تة التميمي الحنظلي الدارمي المجاشعي، أبو القاسمأصبغ بن نبا

  ٤٥٧............................................أمية بن عبد اهللا بن خالد بن َأسيد بن أبي الِعيص
  ٢٧٣................................................أنس بن عياض بن ضمرة الليثي، ابو ضمرة

  ٢٩٣، ٢٠٠، ١٤٩................................أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر
  ٢٤٧...........................................................أيوب بن عتبة اليمامي، أبو يحيى

ميبشار بن أبي سيف الج٧٧..................................................................ر  



 ٥٣٧

  ٤٣٦.........................................................بشر بن الحسين األصبهاني الهاللي
  ٢٩١................................بشر بن عمر بن بن الحكم عقبة الزهراني األزدي، أبو محمد

  ٤١٦.............................................ِبشْر بن معاذ العقَِدي أبو سهل البصري الضرير
  ٢٢٩.......................بِقية بن الوليد بن صاِئد بن كعب بن حِريز الكَلَاعي الِميتَِمي، أبو يحِمد

، ٣٢٦، ٢٦٥د بن حمدان بن غالب بن طارق بن هالل الِصيرفي الدخَمسيني المروزيبكر بن محم
٣٤٦  

  ٣٥٣، ٢٦٥............................بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، أبو عبد الملك القشيري
  ٤٣٤، ٣٥٧......................ثابت بن أبي صفية دينار ويقال سعيد، أبو حمزة الثمالي األزدي

  ٤٢٣........................................................جبارة بن المغلس الحماني، أبو محمد
  ٢٥٣.........................................ر بن نفير بن مالك الحضرمي، أبو عبد الرحمنجبي

  ٤٩٠...................جراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمعة بن رؤاس الرواسي، أبو وكيع
  ٣٢١......................................................جراح بن ِمنْهال، أبو العطُوف الجزري

  ١٧٣...................................جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبد اهللا الرازي
  ٤٢٩، ٤٢١..............................................................جعفر بن الزبير الحنفي

ِقيجعفر بن بِري الرزقَان الِكالَِبي، أبو عبد اهللا الج٣١٣........................................ر  
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، أبو عبد اهللا الصادق

.................................................................................٢٠٢، ١١٩  
  ٢٥٠.......................................................................جهم بن أوس المديني

  ٢١٥..................................................جويبر بن سعيد األزدي، أبو القاسم البلخي
  ٣١٣...........................................................حاتم بن محبوب الشامي، أبو يزيد

  ٢٨٩........................................................... عمر الثقفي، أبو خشينةحاجب بن
  ٣١٦.....................................................حارث بن أبي أسامة، أبو محمد التميمي

  ٤٠١..............................حارث بن عبد اهللا األعور الهمداني الحوتي الخارفي، أبو زهير
  ١١٩........................................................حارث بن عمير، أبو عمير البصري

  ٦٧............................................................حارثة بن مضرب العبدي الكوفي
  ٢١٠...........................حامد بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن معاذ،أبوعلي الرفا الهروي

  ٤٤٣.................................................حجاج بن عتاب العبدي البصري، أبو خليفة
  ٢٤٧..............................................حجاج بن محمد اِلمصيصي األعور، أبو محمد
  ٣٥٨، ٣٤٢.......................................حجاج بن نصير الفساطيطي القيسي، أبو محمد

  ٤٣٦..................................................حجاج بن يوسف بن قتيبة الهمداني المكِْتب



 ٥٣٨

  ٥٠٨...................................................................حرِمي بن حفص القَسملي
  ٣٥٥، ٣٣١، ١٦٥...............................حسن بن أبي الحسن يسار األنصاري، أبو سعيد

حسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن مخلد بن شيبان النيسابوري المخلدي الشيباني، أبو محمد
..........................................................................٤٣١، ٢٤٧، ١٣٣  

  ٢٠٣..........................................حسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق
  ٣٠٥...................................حسن بن حماد الضبي، أبو علي الوراق الكوفي الصيرفي

  ١١٢...................................................حسن بن سفيان الشيباني النسوي البالوزي
  ١٥٧......................................حسن بن سفيان بن عامر، أبو العباس الشيباني النَّسوي

  ٢١٩.....................................................حسن بن عبد الرحمن بن عوف القرشي
، ٤٧٩، ٤٧٨، ٢١٥حسن بن علي بن محمد بن سليمان، أبو محمد القطان، ويعرف بابن علوية

٤٨٣، ٤٨٢  
  ٦٩..............اهللاحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الصفَّار الشَّماِخي، أبو عبد 

  ٣١٣.....................................حسين بن الحسن بن حرب السلمي بن عبد اهللا المروزي
  ٣٩٨.........................................حسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي، أبو علي

  ٣٩٦، ٢٧٣، ٢٦١، ٦٩.........................حسين بن محمد القاضي المروالروِذي، أبو علي
، ٢١٥، ١٧٣، ١٦٧، ١١٥، ٩٤حسين بن محمد بن محمد بن فنجويه، أبو عبد اهللا الثقفي الدينَوِري

٣٧١، ٣٦٧، ٣٦٤، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٤٦، ٣٢١، ٣١٦، ٣٠٥، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٥ ،
٤٧٨، ٤٧٧، ٤٧٥، ٤٦٩، ٤٤٧، ٤٤٤، ٤٤١، ٤٣٦، ٤٢٦، ٤٢١، ٤١٣، ٣٧٣، ٣٧٢ ،
٤٩٠، ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٧٩  

  ٣٧٢...................................................حصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو هذيل
  ٩٤..........................................................حفص بن سليمان األسدي، أبو عمر

  ٤٨٨........خبرة األزدي النمري، أبو عمر المشهور بالحوضيحفص بن عمر بن الحارث بن س
  ١٤٢..............................................................حكم بن أبان العدني، أبوعيسى

  ٢٨٩................................................حكم بن عبد اهللا بن إسحاق األعرج البصري
  ٣٥٣، ٢٦٥..........................................حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري

  ٤٣٨..................................حماد بن أبي سليمان، مسلم األشعري، أبو إسماعيل الكوفي
  ٣٣٤.....................................اق النهشلي، أبو عبيد اهللاحماد بن الحسن بن عنبسة الور

  ٤٨٨، ٤١٦، ٣٥٥، ٣٢٦، ١٨٢.حماد بن زيد بن درهم األزدي الجهضمي، أبو إسماعيل األزرق
  ٤٤١، ٤٢١، ٣٢٨...................................حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة

  ٣٦٤......................................حمد بن الحسن بن هارون بن بدينا الكرخي، أبو جعفر



 ٥٣٩

  ٤٦٧.........................................................حمزة بن يوسف السهمي، أبو القاسم
  ٤٧...............................................ن أبي حميد الطويل الخزاعي، أبو عبيدةحميد ب

  ٣٦٢.........................حميد بن أبي زياد وهو ابن أبي المخارق المدني، أبو صخر الخراط
، ٢٧٥، ٢٧٠، ٢٤٠، ٢١٩، ٩٧حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد اهللا األزدي، أبو أحمد بن زنجويه

٥٠٦، ٤٨٦، ٤٥١، ٤١٠، ٤٠٧، ٣٧٥، ٣٤٢، ٣٣٩، ٢٩١، ٢٨٢  
  ٢٩٣.................................................. هبيرة العدوي، أبو نصرحميد بن هالل بن

  ٢٩١................حنش بن عبد اهللا بن عمرو بن حنظلة بن فهد السبائي، أبو رشدين الصنعاني
  ٧٥.............................................حيي بن عبد اهللا بن شُريح المعاِفري، أبو عبد اهللا

خالد بن أبي يزيد بهبذان بن يزيد البهبذان، ويكنى خالد أبا الهيثم، وهو المزرقي والقطربلي 
  ٣٢٦.................................................................................والقَرني

  ١٧٥، ٧٧..........................................خالد بن عبد اهللا الواسطي الطحان، أبو الهيثم
  ٣٧٢.................................خلف بن سالم المخرمي، أبو محمد المهلبي البغدادي السندي

  ٦٩.......................................خلف بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي نزار، أبو سعيد
  ٢٩٣..............خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان بن حيان أبو الحسن القرشي الطرابلسي

  ٣٨٩.............ن بن أبي سبرة يزيد بن مالك بن عبد اهللا بن ذؤيب الجعفيخيثمة بن عبد الرحم
  ٣١٦...........................داود بن المحبر بن قحذم بن سليمان بن ذكوان الطائي، أبو سليمان

  ٣٦٠.................................................................داود بن بكر بن أبي الفرات
  ٢٤٤...........................................................دخين بن عامر الحجري، أبو ليلى

  ٤٩٨ ،٤٦٧، ٢٧٠.................دراج بن سمعان المصري القاص، أبو السمح القُرشي السهمي
  ٥٠٦، ١٣٠.....................................................ذكوان السمان الزيات، أبو صالح

  ٣٩١.....................................................................ذيال بن حرملة األسدي
  ٤١٢، ٣١٠.....................ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو الغطفاني العبسي، أبو مريم

  ٤٣١، ٢٦١.................................................................ربيع بن أنس البكْري
، ١٥٥، ١٤٩، ١٤٦، ٩٠، ٦٢، ٣٤ربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المصري، أبو محمد

٢٤٦، ٢٠٧، ١٦٦  
  ٣٣٦، ١٦٧.........................................رجاء بن حيوة بن جرول الكندي، أبو المقدام

  ٢٤٤، ١٧٧، ٧٥........................رشدين بن سعد بن مفلح المهري المصري، أبو الحجاج
  ٤٣١، ٣٩٦.................................................رفَيع بن مهران، أبو العالية الرياحي

  ٤١٢، ٣١٠.......................................رواد بن الجراح الشامي، أبو عصام العسقالني
  ٣٢٨....................................................روح بن أسلم الباهلي، أبو حاتم البصري



 ٥٤٠

  ٤٧٩، ٤٢٦............................ان أبو عبد اهللا، ويقال أبو عمر الكندي الكوفي الضريرزاذ
، ٢٨٨، ٢٠٢، ٢٠١، ١٤٧، ١٣٠، ٨١زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي، أبو علي

٤٤٩  
  ٢٧٥................................................زبان بن فائد المصري، أبو جوين الحمراوي

  ٣٢٣.................زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي، أبو عبد الرحمن
  ٤٣٦....................................................ير بن عدي الهمداني اليامي، أبو عديزب

  ٢٧٧...............................................................زكريا بن أبي مريم الخزاعي
  ١٣٣............................زهير بن محمد التميمي، أبو المنذر الخراساني المروزي الِخرقي

  ١٧٣، ٦٧..............................زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل الجعفي، أبو خيثمة
  ٣١٣....................................................................زياد بن الجراح الجزري

  ٢٣٤......................................................................زياد مولى بني مخزوم
  ٢٤٠................................................................... األنصاريزيادة بن محمد

  ٣٦٤.................................زيد بن أبي أنيسة زيد الجزري، أبو أسامة الرهاوي الغنوي
  ٤٧٢....................................................زيد بن أخزم الطائي، أبو طالب البصري

  ٣٥٠.....................................................زيد بن أسلم القرشي العدوي، أبو أسامة
  ٤١٤......................................................................سري بن حيان الكوفي

  ٤٥١....................سري بن يحيى بن إياس بن حرملة بن إياس الشيباني المحلمي، أبو الهيثم
  ١٧٧.....................................................ود الكندي الصدفي التجيبيسعد بن مسع

  ٤١٣، ٢٩٧..........................................سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعد
  ٤٤١، ١٣٣، ٦٩.......................سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، أبو محمد

  ٩٧................................................سعيد بن إياس الجريري، أبو مسعود البصري
  ٣٣١.....................................................سعيد بن بشير األزدي، أبو عبد الرحمن

  ٤٨٨، ٤٤٧، ٤٣٨، ٤٣٤، ٤٢٣، ١٩٠، ٣٤....................سعيد بن جبير بن هشام األسدي
  ٤٧٢..............................سعيد بن زيد بن ِدرهم اَألزدي الجهضمي، أبو الحسن البصري

  ٢٦١...................................سعيد بن سليمان الضبي، أبو عثمان البزاز، ولقبه سعدويه
  ٣٧٣...........سعيد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن جميل بن جمح، الجمحي، أبو عبد اهللا المدني

  ٤٠٣.........................................................بو النضرسعيد بن مهران العدوي، أ
  ٢٠٧..................................................................سعيد بن يسار، أبو الحباب

، ٤٤٧، ٤٣٨، ٤١٢، ٣٩٦، ٣٤٨، ٣١٠، ١٨٥سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهللا
٤٥٧، ٤٥٢  



 ٥٤١

  ٥٠٠، ٤٣٤، ٢٠٧، ١٤٦..............سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي، أبو محمد
  ٢٧٩...............................سالم بن مسكين بن ربيعة األزدي النمري البصري، أبو روح

  ٢٧٣.............................................سلمة بن دينار، أبو حازم األعرج األفزر التمار
  ٣٧٢.............................سلمة بن شبيب النيسابوري، أبو عبد الرحمن الحجري المسمعي

  ٣٥٨، ٢٨٢، ١٩٠...................................سلمى بن عبد اهللا بن سلمى، أبو بكر الهذلي
  ٢٩٥.........................................................سليمان بن تَوبة النَّهرواني، أبو داود

  ٤٨٨، ٣٣٩.........................................سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني
  ٤٦٠.............................................سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، أبو داود

  ٤٩٨، ٤٦٧، ٢٧٠...... الليثي العتواري، أبو الهيثم- ويقال بن عبيد -سليمان بن عمرو بن عبد 
  ٥١٠، ٥٠٦، ٤٧٩، ٣٤٨، ٣١٨، ١٨٥، ١١٢........................سليمان بن مهران األعمش

  ١٤٦، ٨١....................................................سليمان بن يسار الهاللي، أبو أيوب
  ٤٦٣...س بن خالد بن نزار بن حارثة، الذُّهلي البكري، أبو المغيرة الكوفيِسماك بن حرب بن َأو

  ١٢٣...............................................سهل بن عمار بن عبد اهللا العتكي النيسابوري
  ٢٧٥...............................................................سهل بن معاذ بن أنس الجهني

  ١٣٠............................................سهيل بن ذكوان السمان الزيات، أبو يزيد المدني
  ١٦٧....................ريسويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي، أبو محمد الحدثاني األنبا

  ٤٥٤.................................................سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي، أبو أمية
  ١٩٤...................................................سيف بن سليمان  المخزومي، أبو سليمان

  ٤١٧................................................شبابة بن سوار الفزاري، أبو عمرو المدائني
  ٤٩٣..................................................................شبل بن عباد المكي القارئ

  ٢٤٧.................................................شداد بن عبد اهللا القرشي األموي، أبو عمار
  ٢٥٣........................................................شُرحبيل بن مسلم بن حامد الخَوالني

  ٤٧٥، ١٢٣..........بن عبد اهللا بن الحارث بن أوس النخعي، أبو عبد اهللا الكوفي القاضيشريك 
  ٢٩٥....................شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن بن عبد اهللا القرشي األموي، أبو محمد

  ٤٦٣...............................................................شعيب بن خالد البجلي الرازي
  ٤٢٠، ٣٧٧..........شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي

  ١٨٢، ١١٢..................................................... سلمة األسدي، أبو وائلشقيق بن
  ١٧٩...........................................شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني، أبو الصلت

  ٣٨٦، ٣٨٢، ٢٣٦..........................................شَهر بن حوشب األشعري، أبو سعيد
  ٤٥٤، ١٥٧...........................شيبان بن أبي شيبة فَروخ الحبطي موالهم، أبومحمد اُألبِلي



 ٥٤٢

  ٢٤٦.................................................................شيخ الشافعي، وهو مجهول
  ١٠٥.............................................. اَألحمِسيصباح بن محمد بن أبي حازم البجِلي

  ٣٩٨، ١٣٣.......................................صدقَة بن عبد اهللا السمين، أبو معاوية الدمشقي
  ٤٥٤...........................صعقُ بن حزن بن قَيس البكْري، ثم القَيسي، أبو عبد اهللا البصري

  ٤٩٨، ٣٠٠.........................صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار الثقفي، أبو عبد الملك
  ٢١٥.......................................................ضحاك بن مزاحم الهاللي، أبو القاسم

  ٩٧............... بن سمير القيسي الجريري، أبو السليل- وقيل نفير أو نفيل -قير ضريب بن ن
  ٤٢١....................................طالوت بن عباد الصيرفي الضبِعي، أبو عثمان الجحدري

  ٢٠١..................................طلحة بن عبيد اهللا بن كريز الخزاعي الكعبي، أبو المطرف
  ٣٠٥.......................................................طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي

  ١٦٦................................................طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي
  ٤٨٦...........................................................طلحة بن مصرف الهمداني اليامي

  ٣١٨، ١٨٥...........................................طلحة بن نافع القرشي، أبو سفيان اإلسكاف
  ٣٨٩، ١٨٢........................عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود األسدي، أبو بكر المقرئ

  ١٠١.............................عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان األنصاري، أبو عمر المدني
  ٤٩٠، ٤١٤، ١٧٣، ٨٤...................................عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو

  ٤١٤، ١٠٩..............عباد بن عباد بن حبيب المهلب بن أبي صفرة اَألزدي العتَِكي، أبومعاوية
  ٣١٦...............................................................عباد بن كثير الثقفي البصري

  ١٥٥..........................................عباد بن منصور الباجي، أبوسلمة البصري القاضي
  ٤٦٠.......................................................عباس الجشَِمي، يقال اسم أبيه عبد اهللا

  ٤٣١..............................................عباس بن يزيد بن زياد، ويقال العباس بن زفر
  ٩٧.................. القرشي، أبو محمد- وقيل شراحيل -بد األعلى بن عبد األعلى بن محمد ع

  ٣٣٩...................................................عبد الحميد بن الحسن الهاللي، أبو عمرو
  ٤٩٨، ٢٦٥..عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق بن إسحاق المؤذن المحتسب، أبو القاسم الشافعي

  ٣٢٨، ٣١٨، ١٦١، ٥٠، ٤٧....عبد الرحمن بن أحمد بن محمد األنصاري، الشريحي، أبو محمد
  ٤٦٩.......................................عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث أبو شيبة الواسطي

  ٩٤..........................................عبد الرحمن بن األسود بن يزيد النخعي، أبو حفص
  ٥٠٠.......................................................عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي

  ٢٤٤، ١٧٧...........................عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني األفريقي، أبو أيوب
  ٣٥٠................................................عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي



 ٥٤٣

  ١٢٣..................................................عبد الرحمن بن سابط بن عبد اهللا بن سابط
  ٣٤٢...................عبد الرحمن بن عبد اهللا بن عتبة بن عبد اهللا بن مسعود الكوفي المسعودي

عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب بن أبان بن إسماعيل، أبو محمد بن أبي 
  ٢٩٣...........................................................................نصر التميمي

  ٤٨٦....................................................عبد الرحمن بن عوسجة الهمداني الكوفي
  ٣٠٣..............................عبد الرحمن بن كعب بن مالك األنصاري السلمي، أبو الخطاب

  ٤١٤.........عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، ابن أبي حاتم
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، واسم منده إبراهيم بن الوليد، أبو 

  ٤٦٩.................................................. العبديالقاسم، ابن الحافظ أبي عبد اهللا
  ٢١٠................عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث األنصاري الزرقي، أبوالحويرث المدني

  ٣٤٦............................................عبد الرحمن بن مل بن عمرو، أبو عثمان النهدي
  ٤٥٧، ١٨٢..................................عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، أبو سعيد

  ٢٨٨....................................................عبد الرحمن بن هرمز األعرج، أبو داود
  ٣٣٦.....................................زدي، أبو عتبة السلميعبد الرحمن بن يزيد بن جابر األ

، ٢٩٣، ٢٨٧، ٢٦٩، ٢٠٠، ١٩٦، ٥٤عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، أبو بكر
٤٦٣، ٤١٣، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨٢، ٣٧٧، ٣٥٣، ٣٠٣  

  ٣٤..................................................................عبد العزيز بن جريج المكي
  ٣٦٧....................عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي، أبو محمد المديني

  ٢٦٥......................................عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طَلحة القُشَيري
  ٤٤٩......................عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري، أبو محمد

  ٣٣٦............................................عبد اهللا بن أبي زكريا إياس الخزاعي، أبو يحيى
  ٢٥٠............................................عبد اهللا بن أبي مريم الحجازي المدني، أبو خليفة

  ٤٢٦، ٩٤.........................نبل الشيباني، أبو عبد الرحمنعبد اهللا بن أحمد بن محمد بن ح
، ١٩٦..عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن طاهر بن الحسين بن رزيق الطاهري، أبو سعيد

٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨٢، ٣٥٣، ٢٠٠  
  ١١٩.................عبد اهللا بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن المنصور الهاشمي، أبو جعفر

  ٣٦٤...............................................جراني المكتبعبد اهللا بن الحارث الزبيدي النَّ
  ٦٢......................................عبد اهللا بن المؤمل بن وهب القرشي المخزومي العابدي

، ١٩٠، ١٧٧، ١٦٥، ١٥٠، ٧٥عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي، أبو عبد الرحمن
٤٣٨، ٤٢٠، ٤٠٣، ٣١٣، ٢٨٩، ٢٧٧، ٢٥٠، ٢٤٤، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٩، ٢٢١، ١٩٤ ،



 ٥٤٤

٤٤٣  
  ٣٤٢........ويقال بن سلَيم الشيباني، المعروف بنابغة بني شيبانعبد اهللا بن المخَارق بن سليمان، 

  ٤٣...................................عبد اهللا بن بريدة بن الحصيب األسلمي المروزي، أبو سهل
  ٢٥٣........................................................عبد اهللا بن ثوب الخوالني، أبو مسلم

، ٤٥٩، ٤٥٤، ٤٥٢، ٣٩١، ٣٦٠، ٣٣٤، ٢١٠، ١٠٩عبد اهللا بن حامد بن محمد النيسابوري
٥٠٠، ٤٨٨  

  ٢٨٨...........................رشي، أبو عبد الرحمن المعروف بأبي الزنادعبد اهللا بن ذكوان الق
  ٩٧........................................................عبد اهللا بن رباح األنصاري، أبو خالد

  ٢٩٩........................................................عبد اهللا بن رجاء المكي، أبو عمران
  ٤١٠، ٢٧٠، ٢٤٠.......................عبد اهللا بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح

  ٤٧٧، ٢٨٢.............سعبد اهللا بن عبد اهللا بن ُأويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي، أبو ُأوي
  ٣٠٥................................عبد اهللا بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي، أبو هاشم

  ١٤٦.............................................عبد اهللا بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد اهللا
عبد اهللا بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد ميمون األزدي العتكي، أبو عبد الرحمن المروزي، ولقبه 

  ٣٢٣..................................................................................عبدان
  ٣٨٦........................................اِري المكي، أبو عثمانعبد اهللا بن عثمان بن خُثَيم القَ

  ٤٦٧.......................................................عبد اهللا بن عدي الجرجاني، أبو أحمد
  ٣٧٢.............................عبد اهللا بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي األسدي، أبو بكر

  ٩٠.................................................عبد اهللا بن علي بن السائب بن عبيد المطلبي
  ٣٣٤........................................عبد اهللا بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني

  ٤٦٣.....................ي من بنى قيس بن ثعلبة، أبو المهاجرعبد اهللا بن عميرة بن حصن القيس
  ٤٩٣.............................................عبد اهللا بن كثير الداري المكي، أبو معيد القارئ

، ٢٢١عبد اهللا بن لهيعة بن عقبة بن فُرعان بن ربيعة الحضرمي اُألعدولي الغافقي، أبو عبدالرحمن
٤٩٨، ٤٦٧، ٣٧٦، ٣٦٢، ٢٩١، ٢٧٥، ٢٧٠  

، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٦٤، ٣٥٨، ٢٩٥، ٩٧و بكر بن أبي شيبةعبد اهللا بن محمد بن إبراهيم العبسي، أب
٥١٠، ٤٤١، ٤٣٦، ٤١٣  

  ١٤٢..............................عبد اهللا بن محمد بن الحسن بن الشرقي النيسابوري، أبو محمد
  ٥١٠، ٤١٤، ٢٩٧، ٢٥٣، ٦٧..................عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حبان، أبو الشيخ

  ٤٩٠، ٣٢٨، ٣١٨ ،١٦١، ٦٧، ٥٠.........عبد اهللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي، أبو القاسم
  ١٣٣..........................عبد اهللا بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبومحمد المدني



 ٥٤٥

  ٤٧٥، ١٧٣................................عبد اهللا بن محمد بن علي القضاعي النفيلي، أبو جعفر
  ٢٤٧...................................عبد اهللا بن محمد بن مسلم الجوربكي األَِسفَرايني، أبو بكر

، ٢٢١، ١٩٤، ١٩٠، ١٧٧، ١٦٥، ١٥٠، ٧٥عبد اهللا بن محمود بن عبد اهللا السعدي المروزي
٤٤٣، ٤٣٨، ٤٢٠، ٤٠٣، ٢٨٩، ٢٧٧، ٢٤٤، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٩  

  ٤٤٣...........................................................عبد اهللا بن معبد الزماني البصري
  ١٧٩........................................عبد اهللا بن ميمون بن داود القداح القرشي المخزومي

  ٤٥٩................................................عبد اهللا بن نمير الهمداني الخارفي، أبو هشام
  ٢٩١..........................الحضرمي، أبو هبيرةعبد اهللا بن هبيرة بن أسعد بن كهالن السبئي 

  ٤٥١، ٤٠٧، ٣٦٢..........عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي الفهري، أبو محمد المصري الفقيه
  ١٠٩............................................................................عبد اهللا بن يحيى

  ٧٥...........................................عبد اهللا بن يزيد المعافري الحبلي، أبو عبد الرحمن
  ٢٦١...................عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن مامويه اَألردستاني، المعروف باألصبهاني

  ٣٤..............................................يد بن عبد العزيز بن أبي رواد األزديعبد المج
  ٤٨٢، ٤٧٨، ٣١٦، ٣٤.............................عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج األموي

  ٤٠٧........................................................عبد الملك بن عبد الملك بن أبي ذئب
  ٥٠٨، ٤٥٩، ١٧٩، ١٦٧...............عبد الملك بن عمير بن سويد الفرسي اللخمي، أبو عمرو

ي عثمان الواعظ النيسابوري المعروف عبد الملك بن محمد بن إبراهيم بن يعقوب، أبو سعيد بن أب
  ١٩١.............................................................................بالمزكوشي

  ٣٤٦.عبد الملك بن محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الملك بن مسلم، أبو ِقالَبة الرقَاشي الضرير
  ١٣٣...................................عبد الملك بن محمد بن عدي بن زيد اإلسترباذي، أبو نعيم

  ١٧١..................................................عبد الملك بن مسلمة، أبو مروان المصري
، ٢١٩، ١٧٩، ١٧١، ١٦١، ١٤٢، ٩٧، ٥٠مد الهروي المليحي، أبو عمرعبد الواحد بن أح

٣٧٥، ٣٤٢، ٣٣٩، ٣٢٨، ٣١٨، ٣١٣، ٢٩١، ٢٨٢، ٢٧٥، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٥٠، ٢٤٠ ،
٥٠٦، ٤٨٦، ٤٥١، ٤١٧، ٤١٠، ٤٠٧  

  ١٤٩.....................................عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد
  ١٥٠................................................عبيد اهللا بن زحر الضمري موالهم األفريقي

  ٣٠٨........................................عبيد اهللا بن عبيد الرحمن األشجعي، أبو عبد الرحمن
  ٢٩٩......عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عثمان

  ٣٧٥..................................عبيد اهللا بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي، أبو محمد
  ١٤٩...............................................عبيدة بن عمرو السلماني المرادي، أبو عمرو



 ٥٤٦

  ٤٢٦......................راهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن بن أبي شيبةعثمان بن محمد بن إب
  ٤١٠...........................عثمان بن محمد بن المغيرة بن األخْنَس بن شَِريق الثَّقفي األخنسي

  ٢٧٠.............................................................عثمان بن معبد بن نوح المقري
  ١٩٤.........................................عدي بن عدي بن عميرة الكندي، أبو فروة الجزري

  ٥٠٠، ٤١٦، ٢٩٥.............عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي األسدي، أبو عبد اهللا
  ٤٤٤..................................................عروة بن رويم اللَّخِْمي، أبو القاسم األردني

  ٤١٢، ٣١٠................................................عصام بن رواد بن الجراح العسقالني
  ٤٨٣، ٣٥٨، ٣٢١، ٣١٦، ١٦٦، ٦٢...............عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي، أبو محمد

  ٤٨٨، ٣٢٨.....................................................عطاء بن السائب بن مالك الثقفي
  ٤٧٥، ٣٠٨، ١٦١.............لجدلي القَيسي الكوفي، أبو الحسنعطية بن سعد بن جنَادة العوفي ا

  ٤٥٤...............................................................................عقيل الجعدي
  ٤١٠.............................................عقيل بن خالد بن عقيل األيلي، أبو خالد األموي

  ٣٦٠، ٢٨٢، ١٤٢.........................................عكرمة القرشي الهاشمي، أبو عبد اهللا
  ٥٠٨.....................................................عكرمة بن إبراهيم األزدي، أبو عبد اهللا

  ٤٧٨، ٢٠٠.......................................عكرمة بن خالد بن العاص القرشي المخزومي
  ٤٩٣........................................................ة بن سليمان بن كثير بن عامرعكرم

  ١٧٥...................................................عالء بن المسيب بن رافع األسدي الكاهلي
  ٢٤٦..............................................................................عالء بن راشد

  ٤٥٢....................................................................عالء بن عمرو الشيباني
  ٣٦٠...........................................................ِعلْباء بن َأحمر اليشْكُِري البصري

  ٤٧٢........................................علقمة بن قيس بن عبد اهللا بن مالك النخعي، أبو شبل
  ٤٣.............................................علي بن أحمد الخزاعي، ابن المراغي، أبو القاسم

  ٣٢٨، ٣١٨، ١٦١، ٦٧، ٥٠.............علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي، أبو الحسن
  ١١٩..........علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو الحسين زين العابدين

  ٢٥٦، ١٠١، ٦٩، ٤٧.....................علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، أبو الحسن
، ٢٩٩، ٦٩ بن جدعان التيمي البصري، أبو الحسنعلي بن زيد بن عبد اهللا بن زهير بن عبد اهللا

٤٤١، ٣٥٥  
  ٤٥٧، ٢١٠، ٨٤........................................علي بن عبد العزيز البغوي، أبو الحسن
  ٢٥٦، ١٠١، ٤٧........................................علي بن عبد اهللا الطيسفوني، أبو الحسن

  ٣٥٧.............................................علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي، أبو الحسن



 ٥٤٧

، ٣٠٣، ٢٨٧، ٢٦٩، ٥٤سينعلي بن محمد بن عبد اهللا بن بشران األموي البغدادي، أبو الح
٣٨٩، ٣٧٧  

  ٤٩٣.............علي بن محمد بن علي الهاشمي العلوي الحسيني الزيدي الحراني الحنبلي السني
  ٢٠٣، ١٥٠...................، أبو عبد الملك- أو الهاللي -علي بن يزيد بن أبي هالل األلهاني 
  ١١٢........................................................عمار بن عمر بن المختار، أبو ياسر

  ١٩١......... بن إسماعيل، أبو ذر التميمي البغداديعمار بن محمد بن مخلد بن جبير بن عبد اهللا
  ٤٧٥..................عمار بن معاوية الدهِني، ويقال ابن أبي معاوية، أبو معاوية البجِلي الكوفي

  ٣٨٨، ١٠٩.................................................عمارة بن جوين العبدي، أبو هارون
  ١٩١.......................عمر بن إبراهيم بن خالد بن عبد الرحمن، أبو حفص، يعرف بالكردي

  ١٣٣..............................................حفص الدمشقيعمر بن أبي سلمة التنيسي، أبو 
  ٣٠٥، ٩٤...................................عمر بن أحمد بن القاسم بن أبان الخُرجي النهاوندي

  ٤٧٥، ١٧٣....................................عمر بن الخطاب السِجستَاني القُشَيري، أبو حفص
  ١١٢............................................................................عمر بن المختار

  ٥٤.............................................عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو حفص
  ٣٩٨...............................................عمر بن سعيد بن سليمان، أبو حفص الدمشقي

  ٦٢.........................محيصن السهمي القرشي المكي، أبو حفصعمر بن عبد الرحمن بن 
  ٤٦٠...................................................ِعمران بن داور العمى، أبو العوام القطان

  ١١٢......................................................عمران بن موسى األستوي، أبو موسى
  ١٥٥............................. العطاردي، أبو رجاء- وقيل تيم وقيل عبد اهللا -عمران ملحان 

  ٢٥٦، ١٠١...........................عمرو بن أبي عمرو ميسرة القرشي المخزومي، أبو عثمان
  ٩٠................................................ ُأحيحة بن الجلَاح األنصاري المدنيعمرو بن

  ٤٠٧...........................................عمرو بن الحارث بن يعقوب األنصاري، أبو أمية
  ٣٤٦..............................................عمرو بن الحصين العقيلي الكالبي، أبو عثمان

، ٣٧٧...عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم
٤٢٠  

  ٤٥٧، ٤٥٤، ٤٠١، ٣٧٥، ٦٧، ٥٤............. أبو إسحاقعمرو بن عبد اهللا بن عبيد السِبيعي،
  ٥٠.............................................عمرو بن قيس بن ثور الكندي السكوني، أبو ثور

  ٣٠٥.................................................عمرو بن محمد العنقزي القرشي، أبو سعيد
  ٤٢٣، ٣٦٤، ١٧٥.......................عمرو بن مرة بن عبد اهللا الجملي المرادي، أبو عبد اهللا

  ٢٤٧..........................................................عمرو بن مرثد، أبو أسماء الرحبي



 ٥٤٨

  ٣٧٥...................................الجشمي، أبو األحوصعوف بن مالك بن نضلة األشجعي 
  ٧٧....................... بن الحارث السكُوِني الِكنِْدي الثَّماِلي- أو غُضيف -ِعياض بن غُطَيف 

  ٥٤..............................................................عيزار بن حريث العبدي الكوفي
  ٤٣١.....................................................عيسى بن أبي عيسى عبد اهللا بن ماهان

  ٤٣..............................................عيسى بن أحمد العسقالني البلخي، ابن البغدادي
  ٤٨٦.......................................................عيسى بن عبد الرحمن السلمي البجلي

  ٤٤٤.............................................سى بن مساِور الجوهري، أبو محمد البغداديعي
  ٤٤٤.........................................................عيسى بن موسى القرشي، أبو محمد

  ١١٢...................، وهو ابن أبي غيالن القطَّان، أبو سليمان-أو خُُطَّاف -غالب بن خََطَّاف 
  ٤٦٩.........................فَروة بن أبي المغْراء، واسمه معِدي كَِرب الكندي، أبو القاسم الكوفي

  ٤٤٧.................................................................ليفةفضل بن الحباب، أبو خ
  ٤٢١.....................................................فضل بن العباس بن مهران، أبو العباس

  ١٦٧..................، أبوالعباس السندي القطيعي– أو بن السكين بن سخيت –فضل بن سخَيت 
  ٣٤٦..................................................فضل بن عميرة القيسي الطفاوي، أبو قتيبة

  ٤١٧، ٣٠٨، ١٦١.............................فُضيل بن مرزوق اَألغَر الرقَاِشي، أبوعبدالرحمن
  ٤٩٠...............................، ثم الِخبذَعي، أبو عبد الرحمن الكوفيقاسم بن الوليد الهمذاني

  ٤٥٧، ٨٤.............................................قاسم بن سالم البغدادي الهروي، أبو عبيد
  ٤٢٩، ٤٢١، ٢٠٣، ١٥٠.................قاسم بن عبد الرحمن الشامي، أبوعبد الرحمن الدمشقي

  ٤٦٩.....................................................قاسم بن مالك المزني، أبو جعفر الكوفي
  ٤٠٧، ١٤٧........................قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو محمد

  ١١٥............................................قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، أبو إسحاق
، ٣٣١، ٢٨٧، ٢٦٩، ١٥٧ السدوسي، أبو الخطاب- ويقال عكابة -قتادة بن دعامة بن قتادة 

٤٦٠، ٤٠٣، ٣٨٢  
  ٣٧٦........................قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البلخي البغالني

  ٤٢٣، ٣١٨............................................قيس بن الربيع األسدي، أبو محمد الكوفي
  ٣٣٤، ٢١٩..................................كثير بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف بن زيد المزني

  ٤٣...............................................كهمس بن الحسن التميمي البصري، أبو الحسن
  ٢٦١، ١٢٣....................................... بن زنَيم- أيمن وقيل أنس -ليث بن أبي سليم 

  ٤١٠، ٣٧١، ٢٤٠.............................ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث
  ٢٨٨، ٢٠٢، ٢٠١، ١٤٧، ١٣٠، ٨١....عبد اهللامالك بن أنس بن مالك األصبحي الحميري، أبو 



 ٥٤٩

  ٢٠٠، ١٩٦............................مالك بن أوس بن الحدثان بن الحارث النصري، أبو سعيد
  ٤٢٠..............................................مثنى بن الصباح اليماني األبناوي، أبو عبد اهللا

  ٤١٤، ٨٤...............................مجالد بن سعيد بن عمير بن ِبسطَام الهمداني، أبو عمرو
  ٤٩٣، ٤٨٢مكي، أبو الحجاج القرشي المخزوميمجاهد بن جبر، ويقال ابن جبير، واألول أصح ال

  ٢٩٣..................................محمد أحمد أبو المظفر التميمي المروروذي، الفقيه الشافعي
  ٣٧١، ٣٦٧....................محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد القرشي التيمي، أبو عبد اهللا

  ٢٩٥.............................................محمد بن إبراهيم بن العالء الشامي، أبو عبد اهللا
  ٥١٠، ٤١٤، ٢٩٧، ٢٥٣، ٦٧.........اهيم الصالحاني، أبو ذرمحمد بن إبراهيم بن علي بن إبر

  ٢٩٥.............................................محمد بن إبراهيم بن مردويه التَّيمكي الكرابيسي
  ٣٥٨...................محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سالم الخُزاِعي، أبو أمية الثَّغري الطَّرسوسي

 بن عقيل محمد بن أبي القاسم الفارسي، األستاذ، أبو الحسن أو أبو بكر، محمد بن أحمد بن محمد
  ٤٦٠..................................................................................القطان

  ٤٦٣، ١٨٢...................محمد بن أبي الهيثم عبد الصمد بن علي التُّرابي المروزي، أبو بكر
  ٤٠٧........................................محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو القاسم

  ٣٢٦، ١٤٩......................................محمد بن أبي عمرة سيرين األنصاري، أبو بكر
  ٣٦٤............و عبد اهللا الرهاويمحمد بن أبي فروة يزيد بن ِسنان بن يزيد التَّميمي الجزري أب

  ٤٩٣...........................................محمد بن أحمد بن حامد الصفار المقرئ، أبو علي
، ٢٤٠، ٢١٩، ٩٧ النَّسوي، أبو جعفر– تعريبها الرذََاني -محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياِني 

٥٠٦، ٤٨٦، ٤٥١، ٤١٠، ٤٠٧، ٣٧٥، ٣٤٢، ٣٣٩، ٢٩١، ٢٨٢، ٢٧٥، ٢٧٠  
  ٤٣٤....................................مد النيسابوري، أبو بكرمحمد بن أحمد بن عبدوس بن أح

  ٤٩٣...............................................محمد بن أحمد بن علي، أبو نصر الكُركَانِْجي
  ٢٤٦، ٢٠٧، ١٦٦، ١٥٥، ١٤٩، ١٤٦، ٩٠، ٦٢، ٣٤................محمد بن إدريس الشافعي

  ١٧١.......................................محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي
  ٣٧٦..........يسابوريمحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران، الثقفي صاحب المسند، السراج الن

  ٣٣٦........................................................محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر
  ٥٠٠.............محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني، أبو بكر، ويقال أبو عبد اهللا المطلبي

  ٤٩٨...................................................محمد بن إسماعيل الترمذي، أبو إسماعيل
  ٤١٤......................................................محمد بن الحجاج الحضرمي المصري

  ٣٠٠..........يقِْطيني، أبو جعفرمحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن عيسى بن يقطين البزار ال
  ٤٩٣.............محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر، أبو بكر المقرئ النقاش



 ٥٥٠

  ٤٧٢..........................................................محمد بن الحسين اآلجري، أبو بكر
  ٤١٧....محمد بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعالن العامري، أبو جعفر بن إشكاب البغدادي

  ١٧٥، ١٤٢........................سني النيسابوريمحمد بن الحسين بن داود بن علي العلوي الح
  ٢٦١...............................................محمد بن الحسين بن شهريار، أبو بكر القطان

  ٤١٧....................................محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد الزعفراني الواسطي
  ٤٦٣، ١٨٢..........محمد بن الحسين بن محمد بن مهران الحدادي المروزي، أبو الفضل الحاكم

  ٣٠٨..............................................محمد بن العالء بن كريب الهمداني، أبو كريب
  ٢٥٨.......................................فرج بن محمود، أبو بكر البغدادي األزرقمحمد بن ال

  ٣٦٠............................محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري المعروف بعارم
  ٤٧٢، ٢٧٩.....................محمد بن الفضل السدوسي، أبو النُّعمان البصري المعروف بعاِرم

  ٣٣٦.........................محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري
  ٣٣٩، ١٩١، ١٧١......................بد اهللا القرشي التيمي، أبو عبد اهللامحمد بن المنكدر بن ع

  ٢٩٧..............................................محمد بن بكار بن الريان الهاشمي، أبو عبد اهللا
  ٣٣١.................................................محمد بن بكَّار بن بالل العاِملي، أبو عبد اهللا

  ٤٠١........................................................محمد بن ثور الصنعاني، أبو عبد اهللا
  ٤١٦، ٤١٢، ٤٠١، ٣٦٢، ٣١٠، ٣٠٨.......................محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر

  ٢٤٧......... حمدون بن خالد بن يزيد بن زياد، أبو بكر بن أبي حاتم النيسأبوري الِبيليمحمد بن
  ٣٢٣..................محمد بن حمدويه بن سهل بن يزيد المطَِّوعي المروزي، المعروف بالفازي

  ١١٥..............................محمد بن حمير بن أنيس القضاعي ثم السليحي، أبو عبد الحميد
  ٥١٠.......................................محمد بن خازم التميمى السعدى ، أبو معاوية الضرير

  ٣٦٠...محمد بن خالد بن الحسن بن خالد، المطوعي البخاري، المعروف بابن أبي الهيثم، أبو بكر
  ٣٣٤.....................................................محمد بن خالد بن عثْمة الحنفي البصري

  ١١٩...............................................محمد بن زنبور بن األزهر، أبو صالح المكي
  ١٢٣....................محمد بن سفيان بن محمد بن محمود األديب النيسابوري، الكاتب الكَلَماتي

  ٤٤٣، ١٥٧..................................................... سلَيم الراسبي البصريمحمد بن
  ٩٤..............................................................محمد بن سوقة الغنوي، أبو بكر

  ٢٠٣.............................................محمد بن شُعيب بن شابور األموي، أبو عبد اهللا
  ١٤٦.......................................محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي الكوفي

  ٥٠٨، ٣٤٨، ١٨٥....................محمد بن عبد اهللا بن أحمد، أبو عبد اهللا الصفَّار األصبهاني
  ٣٩٨....................................... بن دينار، أبو عبد اهللا المعدل الزاهدمحمد بن عبد اهللا



 ٥٥١

  ٤٥٤، ٣٠٥.......................محمد بن عبد اهللا بن سليمان الحضرمي، أبو جعفر، لقبه مطين
  ٣١٦..................................محمد بن عبد اهللا بن محمد بن برزة، أبو جعفر الروذَراِوي

  ٤٥٩...............................محمد بن عبد اهللا بن نمير الهمداني الخارفي، أبو عبد الرحمن
  ٢٧٩..............................................لقناد السكري، أبو يحيىمحمد بن عبد الوهاب ا

  ٣٦٧........................................محمد بن عبدوس بن كامل، أبو أحمد السلمي السراج
  ٤٢٣..................................محمد بن عثمان بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، أبو جعفر

  ٢٠٧...............................................محمد بن عجالن المدني القرشي، أبو عبد اهللا
  ٤٧٧........................................................محمد بن عقبة بن أبي عياش القرشي

  ٢٠٢، ١١٩...لب القرشي الهاشمي، أبو جعفر الباقرمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طا
  ٤٢٩، ١٠٥، ٧٧.....................................محمد بن علي بن دحيم الشيباني، أبو جعفر

  ١١٩........................................................محمد بن علي بن زيد المكي الصائغ
  ٤١٣.............................................................محمد بن علي بن سالم الهمداني

  ٩٠......................................محمد بن علي بن شافع بن السائب بن هاشم بن المطلب
  ١٥٧، ٤٣...........................خاري، أبو طاهرمحمد بن علي بن محمد بن بويه الّزراد الب

  ٣٢٣..................................محمد بن عمرو بن الموجه الفزاري المروزي، أبو الموجه
  ١١٥......................................محمد بن عمرو بن حنان الكلبي، أبو عبد اهللا الحمصي

  ٥٠٨، ٣٢٦.......................محمد بن غالب بن حرب، أبو جعفر الضبي، المعروف بالتَمتَام
  ٤٢٦، ٣٩١................لرحمن الكوفيمحمد بن فُضيل بن غَزوان بن جرير الضبّي، أبو عبد ا

  ٤٨٦، ٤٤٧، ٣٤٨............................................محمد بن كثير العبدي، ابو عبد اهللا
  ٢٤٠............. بن أسد القرظي، أبو حمزة- وقيل بن حيان بن سليم -محمد بن كعب بن سليم 

، ٢٠٢، ٢٠١، ١٤٧، ١٣٠، ٨١محمد بن محمد بن أبي سعيد بن أحمد السلمي السرْخِْسي الشِّيرزي
٤٤٩، ٢٨٨  

  ٣٣١........... سليمان بن الحارث األزدي الواسطي، المعروف بابن الباغنديمحمد بن محمد بن
، ٢٧٠، ٢٤٠، ٢١٩، ٩٧محمد بن محمد بن ِسمعان الِحيِري النيسابوري المذكِّر، أبو منصور

٥٠٦، ٤٨٦، ٤٥١، ٤١٠، ٤٠٧، ٣٧٥، ٣٤٢، ٣٣٩، ٢٩١، ٢٨٢، ٢٧٥  
  ١٥٧..............................محمد بن محمد بن عبد اهللا المحمودي المعلم الهروي، أبو أحمد
  ٣٩٦..............................محمد بن محِمش بن علي بن داود الزيادي الشافعي النيسابوري

  ٣١٦، ٣٠٠..................................محمد بن مسلم بن تَدرس األسِدي، أبو الزبير المكي
، ٣٠٣، ١٩٦، ١٣٣محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب القرشي الزهري، أبو بكر

٥٠٠، ٤١٠، ٣٧٧، ٣٢١  



 ٥٥٢

  ٧٧..................................................ي، أبو غسانمحمد بن مطرف بن داود الليث
  ٣٧١.............................................محمد بن معاوية بن َأعين، أبو علي النيسابوري

  ٢١٠...............................................محمد بن موسى بن أبي نُعيم الواسطي الهذَلي
، ٣٤٨، ١٨٥محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، أبو سعيد

٥٠٨  
  ٤٩٣......... أبو بكر الهاشميمحمد بن موسى بن يعقوب بن عبد اهللا المأمون بن هارون الرشيد،

  ٣٢٣..............................................محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السكري
  ٢٠٣.......................................................محمد بن نصر المروزي، أبو عبد اهللا

  ٤٦٣، ١٨٢.....................محمد بن يحيى بن خالد بن يزيد المروزي الِميرماهاني، أبو يزيد
  ٢٥٣..............................................محمد بن يحيى بن عبد اهللا الذهلي، أبو عبد اهللا

، ١٤٩، ١٤٦، ٩٠، ٦٢، ٣٤قلي النيسابوري، أبو العباسمحمد بن يعقوب بن يوسف بن سنان المع
٢٤٦، ٢٠٧، ١٧٩، ١٦٦، ١٥٥  

  ٣٩٦............................محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي، أبو عبد اهللا الفريابي
  ٤٥٢، ٢٦٥............محمد بن يونس بن موسى بن سليمان القرشي الكديمي، أبو العباس السامي

  ٣٤٢........................................................مخارق بن سلَيم الشيباني، أبو قابوس
، ٤٧٨، ٢١٥ن جعفر بن مخلد بن حمران، أبو علي الدقاق الفارس المعروف بالباقَرحيمخلد ب

٤٨٣، ٤٨٢  
  ٣٢٨، ١٠٥..........................مرة بن شَراِحيل الهمداني، أبو إسماعيل الكوفي، مرة الطيب

  ٢٢١..........................................................مرثد بن عبد اهللا اليزني، أبو الخير
  ٢٠٣......................................مروان بن محمد بن حسان األسدي الطاطري، أبو بكر

  ٤٥٩، ٤١٤........ األجدع بن مالك بن أمية بن عبد اهللا الهمداني الوادعي، أبو عائشةمسروق بن
  ٢١٩..............................................مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي، أبو عمرو

  ٤١٣، ٤٠٧.................................................................مصعب بن أبي ذئب
  ٥٠٨.............................................................مصعب بن سعد بن أبي وقاص

  ٢٥٦........................مطلب بن عبداهللا بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر المخزومي
  ٥١٠، ٤١٤، ٢٩٧، ٢٥٣، ٦٧...........هللا الميبذي الفارسي، أبو طاهرمطهر بن علي بن عبد ا

معافَى بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد بن داود، أبو الفرج النهرواني القاضي المعروف بابن 
  ٤١٦، ٤١٢، ٤٠١، ٣٦٢، ٣١٠، ٣٠٨................................................طراز

  ٢٠٣.........................................................معان بن رفاعة السالمي، أبو محمد
  ١١٥....................................................................معاوية بن هشام القصار



 ٥٥٣

، ٣٠٣، ٢٩٣، ٢٨٧، ٢٦٩، ٢٣٦، ٢٠٠، ١٩٦، ٥٤زدي الحداني، أبو عروةمعمر بن راشد األ
٤١٣، ٤٠١، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨٢، ٣٧٧، ٣٥٣  

  ٣٩٦، ١٧٣....................................................مغيرة بن مقسم الضبي، أبو هشام
  ٤٨٢.........................................................مقاتل بن سليمان األزدي الخراساني

  ١١٥.................................................................مكحول الشامي، أبو عبد اهللا
  ٥٠٠.................................ميميمكي بن عبدان بن محمد بن بكر بن مسلم، أبو حاتم الت

  ٤٧٥...............................منجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي، أبو محمد الكوفي
  ٢٦١...............................................................منصور بن أبي األسود الليثي

  ٤٩٠..............................................منصور بن أبي مزاحم بشير التركي، أبو نصر
  ٤١٢، ٣١٠.................................منصور بن المعتمر بن عبد اهللا بن ربيعة، أبو عتاب

  ٤٧٩....................................................................ِمنْهال بن عمرو اَألسدي
  ٣٧١...................................نصاري الخُطَمي، أبو بكرموسى بن إسحاق بن موسى األ

  ٣٥٥.............................................موسى بن إسماعيل المنقري، أبو سلمة التبوذكي
  ٤٦٩......موسى بن سعيد بن النُّعمان بن بسام الثَّغْري، أبو بكر الطَّرسوسي، المعروف بالدانْداني

  ١٨٥...............................................موسى بن مسعود، أبو حذيفة النَّهدي البصري
  ٢٩٩...............................................داديموسى بن هارون بن عبد اهللا الحمال البغ

  ٤٧٢...........................................ميمون األعور القصاب الكوفي الراعي، أبو حمزة
  ٣٤٦.................................................ميمون الكردي، أبو بصير، وقيل أبو نصير

  ٨١.........................................نافع مولى عبد اهللا بن عمر بن الخطاب، أبو عبد اهللا
  ٢٩٧، ٢١٠......................................نجيح بن عبد الرحمن السندي، أبو معشر المدني

  ٢٧٥.........................................نضر بن عبد الجبار بن نضير المرادي، أبو األسود
  ٢٧٩........................مان بن محمد بن محمود بن النعمان الجرجاني الدهقان، أبو النصرنع

  ٣٣٦..................................................نعيم بن حماد الخزاعي المروزي الفرضي
  ٣٣١...................................................هارون بن محمد بن بكَّار بن بالل العَاِملي

  ٣٢٦..............................................هشام بن حسان األزدي القردوسي، أبو عبد اهللا
  ٤١٦، ٢٩٥......................رهشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي األسدي، ابو المنذ

  ٣٧٢، ٢٧٧، ٢١٠، ٨٤...................هشَيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلَمي، أبو معاوية
  ٢٧٩..............................................هالل بن أبي هالل األزدي، أبو ظالل القسملي

  ٢٤٧......................هالل بن العالء بن هالل بن عمرو بن هالل الباهلي، أبو عمرو الرقي
  ٢٥٣......................حيى المروزيهيثم بن خارجة الخراساني الحافظ، أبو أحمد ويقال أبو ي



 ٥٥٤

  ٤٣.............................................................هيثم بن كليب الشاشي، أبو سعيد
  ٧٧.....................................واصل مولى أبي عيينَة بن المهلَّب بن أبي صفْرة اَألزدي

  ٩٤....................................................وبرة بن عبد الرحمن المسلي، أبو خزيمة
  ٣١٣...........................................وعمرو بن ميمون األزدي أو األودي، أبو عبد اهللا

  ٣٥٧...............................................وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان
  ٧٧........................................................ عبد الرحمن الجرشي الزجاجوليد بن

  ٤٩٨، ٤٤٤، ٣٣٦، ٣٠٠......................................وليد بن مسلم القرشي، أبو العباس
  ١٧٥.............................وهب بن بقية بن عثمان الواسطي، أبو محمد، المعروف بوهبان

  ٤٠٣......................... بن مالك المراغي األزدي العتكي، أبو أيوب- ويقال حبيب -يحيى 
  ٤١٧....................................................يحيى بن أبي حية حي الكلبي، أبو جناب

  ٢٤٧........................................................ثير الطائي، أبو نصريحيى بن أبي ك
  ٤٦٣.....................................................................يحيى بن العالء الرازي

  ١٥٠.................................................يحيى بن أيوب الغافقي، أبوالعباس المصري
  ٩٤.........................................يحيى بن سعيد العطَّار األنصاري الشامي، أبو زكريا

  ١٤٧..............................يحيى بن سعيد بن قيس األنصاري النجاري، أبو سعيد القاضي
  ٣٦٧.........................بو زكريايحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون الحماني، أ

  ٣٩١، ٣٥٠.......................يحيى بن عبد الحميد بن عبد اهللا بن ميمون الِحماني، أبو زكريا
  ١٠٥....................................يحيى بن علي بن محمد بن حمدويه الحمدويي الكُشِْميهِني

  ١٦٧.................................................يحيى بن يعلى بن حرملة التيمي، أبوالمحياة
  ٤٣.......................................................يحيى بن يعمر البصري القيسي الجدلي

  ٣٦٢...........................................................، أبو عمرويزيد بن أبان الرقاشي
  ٣٧٦، ٢٢١..........................................يزيد بن أبي حبيب سويد األزدي، أبو رجاء

  ٥١٠...............................................................يزيد بن حيان التميمي الكوفي
  ٣٦٤.................................يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري، أبو فروة الرهاوي

  ٣٧١، ٣٦٧................................يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد اهللا
  ٣٦٤.........................................روة الرهاوييزيد بن محمد بن يزيد بن ِسنَان، أبو فَ

  ٤٤١، ١٢٣، ٤٣...........................يزيد بن هارون بن وادي السلمي الواسطي، أبو خالد
  ١٠٩.............................................يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي، أبو يوسف

  ٢٥٨.....................................................................يعلى بن األشدق العقيلي
  ٥٠٦، ١٠٥..................................يعلى بن عبيد بن أمية الطَّنَاِفِسي، أبو يوسف الكوفي



 ٥٥٥

  ٢٢٩................................................................يوسف األلهاني، أبو الحجاج
  ٦٩..........................................................لنهدي، أبو عبد اهللايوسف بن زياد ا

  ٣٥٥................................................................يوسف بن عبد اهللا بن ماهان
  ٢٧٣................................................يوسف بن عدي بن زريق التيمي، أبو يعقوب

  ١٩١..................................................يوسف بن محمد بن المنكدر القرشي التيمي
  ٢٩٩..................................................................يوسف بن ِمهران البصري

  ٤٥١، ٤٠١، ٣٦٢.......يونس بن عبد األعلى بن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي، أبو موسى



 ٥٥٦

   لم يتَرجم لهمفهرس الرواة الذين
 

  ٣٥٧..........................................................................إبراهيم بن سهلويه
  ٤٨٣..................................................................................ابن سمعان

  ٤٣١.............................................................أبو إسحاق بن منصور الصعدي
  ١١٩..........................................................أبو القاسم عبد اهللا بن محمد الحنفي

  ١٧١.........................................................................أبو بكر النيسابوري
  ٤٩٨...........................................................................أبو بكر بن حبيب

  ١٧١..........................................................أبو بكر محمد بن الحسن المروزي
  ٣٤٨....................................................................................أبو ثابت

  ٢٦٥.................................................................أبو حبيب الغنوي أو القنوي
  ٤١٧.........................................................................لهمدانيأبو سليمان ا

  ٤٥١.........................أبو طيبة، شيخ شجاع، يروي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
  ١٧٩..........................................................................أبو عبد اهللا السلمي
  ٣٧٦...........................................................................أبو محمد الرومي

  ١٧١......................................................................أبو محمد بن أبي حاتم
  ٤٦٠.............................................................................أبو يحيى البزاز

، ١٦٧، ١٣٣، ١٢٣، ١١٥، ١١٢، ١٠٩، ٩٤أحمد بن إبراهيم الشُّريحي الخوارزمي، أبو السعيد
٣١٠، ٣٠٨، ٣٠٥، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٥، ٢٥٨، ٢٤٧، ٢١٥، ٢١٠، ٢٠٣، ١٧٥، ١٧٣ ،
٣٦٧، ٣٦٤، ٣٦٢، ٣٦٠، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٥، ٣٤٦، ٣٣٦، ٣٣٤، ٣٣١، ٣٢١، ٣١٦ ،
٤٣١، ٤٢٦، ٤٢٣، ٤٢١، ٤١٦، ٤١٣، ٤١٢، ٤٠١، ٣٩١، ٣٧٦، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١ ،
٤٧٨، ٤٧٧، ٤٧٥، ٤٦٩، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥٤، ٤٥٢، ٤٤٧، ٤٤٤، ٤٤١، ٤٣٦، ٤٣٤ ،
٥٠٠، ٤٩٨، ٤٩٠، ٤٨٨، ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٧٩  

  ٤٧٢......................................................أحمد بن أبي أحمد بن مثويه، أبو جعفر
  ٣٢٦...................................................أحمد بن الفضل البروجردي، أبو منصور

، ٣٨٩، ٣٧٧، ٣٤٨، ٣٠٣، ٢٨٧، ٢٦٩، ١٨٥، ٧٧، ٥٤أحمد بن عبد اهللا الصالحي، أبو حامد
٥٠٨، ٤٢٩، ٣٩٨  

  ٤٥٩.................................................................أحمد بن عبد اهللا بن سليمان
  ٥٠٠.............................................................................أحمد بن عبدان

  ٣١٣........................................................بن محمد بن شاذان، أبو الحسنأحمد 



 ٥٥٧

  ٣٩١............................................................أحمد بن محمد بن يحيى العبيدي
  ١٠٩...................................................................أحمد بن محمد بن يوسف

  ١١٥..................................................................أحمد بن يحيى بن الجارود
  ٢٧٣......................................................................أحمد بن يسار القرشي

  ٤٠٧.............................................................................أصبغ بن الفرج
  ٢٥٣............................................................أمية بن محمد الصواف البصري
  ٣٩٨.............................................................بكر بن محمد المزني، أبو عمر

  ١٠٥.....................................................................جناح بن نذير المحاربي
  ١٦٧......يزداد بن يسار الخشاب الهمذاني الجذوعي النجار المعروف بحسيل، أبو عليحسن بن 

  ٤٩٣......................................................................حسين بن محمد الحداد
  ٤٢٣، ٣٣١.............................................................حسين بن محمد الحديثي

  ٣٧٣، ٣٧٢......................................................................حمدان بن داود
  ٣٦٠.............................................................................داود بن سليمان

  ٣٤٨..........................................................رجل مجهول، روى عن أبي ثابت
  ٣٠٠...............................................................رجل مجهول، سمع أبا الزبير

  ٣٣٦...........................................................يزكريا بن يحيى بن أبان المصر
  ١٩١...........................................................زياد بن محمد الحنفي، أبو الفضل

  ٢٥٨...............................................................سعيد بن عبد الحميد بن جعفر
  ٤٢٣.........................................................سعيد بن محمد بن إسحاق الصيرفي

  ٣٧٣............................................................................سليمان بن سلمة
  ٤٥١...............................................................شجاع، شيخ السري بن يحيى

  ٤٩٣.........................................................طاهر بن علي الصيرفي، أبو القاسم
  ٣٢٦.................................................................عبد الرحمن بن أحمد القفال

  ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨٢، ٣٥٣، ٢٠٠، ١٩٦....يه المروزيعبد الصمد بن عبد الرحمن، أبو سهل الفق
  ٢٤٦، ٢٠٧، ١٦٦، ١٥٥، ١٤٩، ١٤٦، ٩٠، ٦٢، ٣٤..............عبد العزيز بن أحمد الخالل

  ٣٣١.........................................................عبد اهللا بن أحمد بن يعقوب المقرئ
  ٤٦٧...................................................عبد اهللا بن سعيد بن عبد الرحمن الزهري

  ٤٧٧، ٤٤٤، ٣٢١......................................عبد اهللا بن عبد الرحمن الدقاق الدينوري
  ٤١٧................................................................ أبو محمدعبد اهللا بن عروة،

  ٢٥٦، ١٠١، ٤٧.....................................................عبد اهللا بن عمر الجوهري



 ٥٥٨

  ٤٣١...............................................................عبد اهللا بن ماهان، أبو عيسى
  ٤٧٢...............................................عبد اهللا بن محمد بن حميد الواسطي، أبو بكر

  ٢٧٣.........................................عبد اهللا بن محمد بن هارون الطيسفوني، أبو العباس
  ٢٦٥........................................عبد اهللا بن محمد بن واقد الباهلي، أبو محمد المؤدب

  ٤٦٩.........................................................حمد بن مالكعبد اهللا بن يوسف بن أ
  ٢٤٦، ٢٠٧، ١٦٦، ١٥٥، ١٤٩، ١٤٦، ٩٠، ٦٢، ٣٤............عبد الوهاب بن محمد الكسائي

  ٤١٦، ٤١٢، ٤٠١، ٣٦٢، ٣١٠، ٣٠٨..........................عقيل بن محمد الجرجاني الفقيه
  ٢٤٦.......................................................عكرمة القرشي الهاشمي، أبو عبد اهللا

  ١٥٧.........................................................علي بن عيسى الماليني، أبو الحسن
  ٤٣١...............................................علي بن محمد بن أحمد بن الحسن، أبو الحسن

  ٣٥٠.............................................علي بن محمد بن الضحاك الخطيب، أبو الحسن
  ٤٧٢............................علي بن محمد بن علي بن الحسيني الحراني، الشريف أبو القاسم

  ٢٥٨.........................................................عمر بن أحمد الجوهري، أبو حفص
  ٢٧٩.......................................................عمر بن عبد اهللا البصري، أبو عثمان

  ٢٥٠.............................................................................عيسى بن نصر
  ٢٧٣..........................................................محمد بن أحمد الترابي، أبو الحسن

، ٢٤٤، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٩، ٢٢١، ١٩٤، ١٩٠، ١٧٧، ١٦٥، ٧٥رثمحمد بن أحمد بن الحا
٤٤٣، ٤٣٨، ٤٢٠، ٤٠٣، ٢٨٩، ٢٧٧  

  ١٥٧........................................................محمد بن إدريس الجرجاني، أبو بكر
  ٤٩٣...............................................محمد بن إسحاق الربعي الخزاعي، أبو ربيعة

  ١٩١.................................................................محمد بن إسماعيل الراشدي
  ٢٧٩...........................................محمد بن إسماعيل بن علي الشجاعي، أبو المظفر

  ٤٥٧، ٨٤................................................ي، أبو المظفرمحمد بن الحسن المروز
  ٢٥٦، ١٠١، ٤٧................................محمد بن الفضل الخرقي المروزي، أبو عبد اهللا

  ٣٣٤.....................................................................محمد بن جعفر الطبري
  ٢٦١............................................................................محمد بن حمويه

  ٣٦٠..............................................................................محمد بن حميد
  ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨٢، ٣٥٣، ٢٠٠، ١٩٦...محمد بن زكريا بن عذافر المؤدب السرخسي، أبو بكر

  ٤٣١...........................................................محمد بن سليمان بن الفتح الحنبلي
  ٤٧٧، ٤٤٤، ٣٢١.......................................................... عبد العزيزمحمد بن



 ٥٥٩

  ٤٨٨................................................................محمد بن عبد اهللا النيسابوري
، ٢٤٤، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٩، ٢٢١، ١٩٤، ١٩٠، ١٧٧، ١٦٥، ٧٥محمد بن عبد اهللا بن أبي توبة

٤٤٣، ٤٣٨، ٤٢٠، ٤٠٣، ٢٨٩، ٢٧٧  
  ٣٢٣..................................................محمد بن عبد الملك المظفري، أبو منصور

  ٤٢٦.............................................................................محمد بن عثمان
  ٣٤٦.......................................................محمد بن علي بن الحسين بن القاضي

  ٢٥٨...........................................................محمد بن عمر بن حفص، ابو بكر
  ١٢٣....................................................................محمد بن عمرو، أبو بكر

  ٤٨٨.............................................................................محمد بن عيسى
  ٤٥٧، ٨٤...........................محمد بن قريش بن سليمان بن قريش المرورُوِذي، أبو أحمد

  ٤٦٠..............................................................................محمد بن يحيى
  ٤٦٠..................................................................محمد بن يزيد، أبو عبد اهللا

، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٩، ٢٢١، ١٩٤، ١٩٠، ١٧٧، ١٦٥، ١٥٠، ٧٥محمد بن يعقوب الكسائي
٤٤٣، ٤٣٨، ٤٢٠، ٤٠٣، ٢٨٩، ٢٧٧، ٢٤٤  

  ٣٦٧..............................................................محمد موسى بن محمد بن علي
  ٤٧٩......................................................................................مسيب

  ٤٦٧.......................................................مظفر بن إسماعيل التميمي، أبو الفرج
  ١١٥......................................................منصور بن جعفر النهاوندي، أبو نصر

  ٤٧٩، ٢٩٩......................................................................موسى بن محمد
  ١٩٤.............................................................مولى لم يذكر اسمه، وال يعرف

  ٣٩٨................................................................................هشام الكتَّاني
  ٤١٧...................................................................والد أبي سليمان الهمداني

  ٢٥٣.............................................................يحيى األزدي الذهلي، أبو محمد
  ٤٣٤......................................................................يحيى بن الربيع المكي

  ٣٧٣..............................................................................يحيى بن يحيى
  



 ٥٦٠

  فهرس المصادر والمراجع
  
اهللا بن محمد  اهللا عبيد  عبدألبي، اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة .١

دار الراية ، )١٤١٨( الطبعة الثانية ،اهللا آدم األثيوبي عثمان عبد .د: تحقيق، بن بطة العكبري الحنبلي
 . الرياض-

 حمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيريأل، تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةإ .٢
  .الرياض - مكتبة الرشد، )١٤١٩ (الطبعة األولى، مجموعة من الباحثين: تحقيق، )٨٤٠(

بدر : تحقيق، )٦٢٠ ( المقدسياهللا بن أحمد بن قدامة  عبدألبي محمد، إثبات صفة العلو .٣
  . الكويت-الدار السلفية ، )١٤٠٦ (الطبعة األولى، عبداهللا البدر

باسم . د: تحقيق، )٢٨٧ ( أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيبانيألبي بكر، اآلحاد والمثاني .٤
  . الرياض-دار الراية ، )١٤١١( لطبعة األولىا، فيصل أحمد الجوابرة

، )٩٥٣ (محمد بن علي بن طولونل، ععلى مائة نسبة إلى الصنائاألحاديث المائة المشتملة  .٥
 . القاهرة-دار الطالئع ، بدون طبعة، مسعد عبد الحميد السعدني: تحقيق
: تحقيق، )٦٤٣ (ألبي عبد اهللا محمد بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي، األحاديث المختارة .٦

  . مكة المكرمة-مكتبة النهضة الحديثة ، )١٤١٠ (الطبعة األولى، عبدالملك بن عبد اهللا بن دهيش
الطبعة ، صبحي السامرائي: تحقيق، )٢٥٩ (إلبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، أحوال الرجال .٧
  . بيروت-مؤسسة الرسالة ، )١٤٠٥ (األولى
  .الدار المصرية اللبنانية، بدون طبعة، )٣٦٩ (ألبي الشيخ األصبهاني، أخالق النبي .٨
، محمد ناصر الدين األلباني: تحقيق، )٢٥٦ (اعيل البخاريلمحمد بن إسم، األدب المفرد .٩

 .السعودية - دار الصديق، )١٤٢١ (الطبعة الثانية
: تحقيق، )٤٤٦ (للخليل بن عبد اهللا الخليلي القزويني، اإلرشاد في معرفة علماء الحديث .١٠

  . الرياض-مكتبة الرشد ، )١٤٠٩ (الطبعة األولى، محمد إدريس
الطبعة ، )١٤٢٠ (محمد ناصر الدين األلبانيل، ج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخري .١١

  . بيروت-المكتب اإلسالمي ، )١٤٠٥( الثانية
اهللا بن يوسف  عبد: تحقيق، )٢٤١ (حمد بن حنبل الشيبانيألبي عبد اهللا أ، األسامي والكنى .١٢

  . الكويت-مكتبة دار األقصى ، )١٤٠٦( الطبعة األولى، الجديع
عطا محمد الم س: تحقيق، )٤٦٣ (بن عبد البر يوسف بن عبد اهللا النمريال، االستذكار .١٣

 .بيروت - دار الكتب العلمية، )١٤٢١ (الطبعة األولى، محمد علي معوضو
، علي محمد البجاوي: تحقيق، )٤٦٣ (ليوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر، االستيعاب .١٤

  . بيروت-دار الجيل ، )١٤١٢ (الطبعة األولى



 ٥٦١

، بدون طبعة، )٦٣٠ (لعلي بن محمد بن محمد الجزري المشهور بابن األثير، الغابةأسد  .١٥
  .القاهرة - مكتبة الشعب
 أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعيألبي الفضل ، اإلصابة في تمييز الصحابة .١٦

  . بيروت-دار الجيل ، )١٤١٢( الطبعة األولى، البجاوي علي محمد: تحقيق، )٨٥٢(
الطبعة ، أحمد حمدان: تحقيق، )٤١٨ (لهبة اهللا بن الحسن الاللكائي، لسنةاعتقاد أهل ا .١٧

 .الرياض - دار طيبة، )١٤٠٢ (األولى
علي بن هبة اهللا بن ل، ىاإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكن .١٨

  .ت بيرو-دار الكتب العلمية ، )١٤١١( الطبعة األولى، )٤٧٥ (أبي نصر بن ماكوال
، مقبل بن هادي الوادعي: تحقيق، )٣٨٥ (ألبي الحسن الدار قطني، اإللزامات والتتبع .١٩

  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )١٤٠٥ (الطبعة الثانية
دار المعرفة ، )١٣٩٣ (الطبعة الثانية، )٢٠٤ (ألبي عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعي، األم .٢٠

  . بيروت-
دار الكتب ، بدون طبعة، )٤٩٩ ( الشجري الجرجانيليحيى بن الحسين، األمالي الخميسية .٢١

  .بيروت - العلمية
، )١٤٠٨ (الطبعة، خليل محمد هراس: تحقيق، )٢٢٤ (ألبي عبيد القاسم بن سالم، األموال .٢٢

  . بيروت-دار الفكر 
: تحقيق، )٥٦٢ (ألبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، األنساب .٢٣

  . بيروت-دار الفكر ، )م١٩٩٨ (الطبعة األولى، وديعبد اهللا عمر البار
، الطبعة الرابعة، علي ناصر الفقيهي: تحقيق، )٣٩٥ (لمحمد بن إسحاق بن مندة، اإليمان .٢٤

  .الرياض - دار الفضيلة
، حمد بن حمدي الجابري الحربي: تحقيق، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيل، اإليمان .٢٥

  . الكويت-سلفية الدار ال، )١٤٠٧( الطبعة األولى
، ليوسف بن حسن بن عبد الهادي، بحر الدم في من تكلم فيه اإلمام أحمد بمدح أو ذم .٢٦

  . الرياض-دار الراية ، )م١٩٨٩ (الطبعة
، )٧٧٣( المعروف بابن كثير  إسماعيل بن عمر أبي الفداءلعماد الدين، البداية والنهاية .٢٧

  .بيروت - مكتبة المعارف، بدون طبعة
دار ، )١٤٠٢ (الطبعة األولى، لعفاف عبد الغفور حميد، ه في التفسيرالبغوي ومنهج .٢٨
  . عمان-الفرقان 
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: تحقيق، لحافظ نور الدين الهيثميل، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة .٢٩
المدينة  - مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، )١٤١٣( الطبعة األولى، حسين أحمد صالح الباكري.د

 .رةالمنو
، أحمد نور سيف: تحقيق، )٢٣٣ (ليحيى بن معين، رواية عباس الدوري: تاريخ ابن معين .٣٠

  . مكة المكرمة-مركز البحث العلمي ، )١٣٩٩ (الطبعة األولى
، أحمد نور سيف: تحقيق، )٢٣٣ (ليحيى بن معين، يرواية عثمان الدارم: تاريخ ابن معين .٣١

  . دمشق-دار المأمون ، )١٤٠٠ (الطبعة األولى
الطبعة ، صبحي السامرائي: تحقيق، )٣٥٨ (لعمر بن أحمد بن شاهين، تاريخ أسماء الثقات .٣٢

  . الكويت-الدار السلفية ، )١٤٠٤ (األولى
: تحقيق، )٧٤٨ (ألبي عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاريخ اإلسالم .٣٣

  .هرة القا-دار الكتب ، )م١٩٧٣ (الطبعة، محمد عبد الهادي شعيرة
، )٢٥٦ (ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، التاريخ األوسط .٣٤

  .القاهرة - مكتبة،  حلب-دار الوعي ، )١٣٩٧ (الطبعة األولى، محمود إبراهيم زايد: تحقيق
الطبعة ، عبد العليم البستوي: تحقيق، )٢٦١ (ألحمد بن عبد اهللا العجلي، تاريخ الثقات .٣٥

  . المدينة المنورة-مكتبة الدار ، )١٤٠٥ (األولى
 محمد محي الدين :تحقيق، )٩١١ (عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيل، تاريخ الخلفاء .٣٦

  . مصر-مطبعة السعادة ، )١٣٧١ (الطبعة األولى، عبدالحميد
 ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، )األوسط (التاريخ الصغير .٣٧

  . حلب-دار الوعي ، )١٣٩٧ (الطبعة األولى، محمود زايد: قيقتح، )٢٥٦(
، )٢٥٦( ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، التاريخ الكبير .٣٨

  . بيروت-دار الفكر ، الطبعة األولى، السيد هاشم الندوي: تحقيق
عادل : تحقيق، )٢٧٩ (ألحمد بن زهير بن حرب المعروف بابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير .٣٩

 .الكويت - غراس، )١٤٢٥ (الطبعة األولى، سعد وأيمن شعبان
صالح : تحقيق، )٢٧٩ (ألحمد بن زهير بن حرب المعروف بابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير .٤٠

  .القاهرة - الفاروق، )١٤٢٤ (الطبعة األولى، ابن فتحي هلل
دار الكتب ، بدون طبعة، )٤٦٣( ألبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد .٤١
  . بيروت-العلمية 
محمد عبدالمعيد . د: تحقيق، )٣٤٥ (حمزة بن يوسف الجرجانيألبي القاسم ، تاريخ جرجان .٤٢

  . بيروت-عالم الكتب ، )١٤٠١( الطبعة الثالثة، خان
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محب الدين : تحقيق، )٥٧١ (ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا الشافعي، تاريخ دمشق .٤٣
  . بيروت-دار الفكر ، )م١٩٩٥ (الطبعة،  سعيد عمر بن غرامة العمريأبي

الطبعة ، كوركيس عواد: قيحقت، )٢٩٢ ( الواسطيبن زيادسلم بن سهل أل، تاريخ واسط .٤٤
  .بيروت - عالم الكتب، )١٤٠٦( األولى

 محمد ي عل:تحقيق، )٨٥٢ (يالبن حجر العسقالن، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه .٤٥
  .مصر - المؤسسة المصرية للتأليف، )١٣٨٣( بعة األولىالط، يالبجاو

إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي الحلبي ألبي الوفا ، التبيين ألسماء المدلسين .٤٦
مؤسسة الريان ، )١٤١٤( الطبعة األولى، محمد إبراهيم داود الموصلي: تحقيق، )٨٤١ (الطرابلسي

  . بيروت-للطباعة والنشر والتوزيع 
 ألبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني،  المعجم الكبيرالتحبير في .٤٧

  .بغداد - رئاسة ديوان األوقاف، )١٣٩٥ (الطبعة األولى، منيرة ناجي سالم: تحقيق، )٥٦٢(
 الطبعة األولى، رناؤوطشعيب األوبشار عواد معروف .  د:تأليف، تحرير تقريب التهذيب .٤٨

 .يروتب - مؤسسة الرسالة، )١٤١٧(
 محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ألبي العال، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .٤٩

  . بيروت-دار الكتب العلمية ، بدون طبعة، المباركفوري
ألبي زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم ، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل .٥٠
  . الرياض-مكتبة الرشد ، )م١٩٩٩(األولى  الطبعة،  نوارةعبد اهللا: تحقيق، )٨٢٦ (العراقي
 ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين .٥١

 . الرياض-دار العاصمة ، )م١٩٨٧ (الطبعة، )٨٠٦(
صالح بن : بعناية، )٩١١ (لعبد الرحمن السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي .٥٢

  .بيروت - دار الكتب العلمية، بدون طبعة، محمد عويضة
عزيز اهللا : تحقيق، لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، التدوين في أخبار قزوين .٥٣
  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )م١٩٨٧ (الطبعة، العطاري
: تحقيق، )٧٤٨( ألبي عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تذكرة الحفاظ .٥٤

  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )م١٩٩٨ (لطبعة األولىا، زكريا عميرات
وغير  (تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي وذكر المدلسين .٥٥

  عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائيألبي، المعروف بمشيخة النسائي) ذلك من الفوائد
مكة  - دار عالم الفوائد، )١٤٢٣(  األولىالطبعة، ي الشريف حاتم بن عارف العون:تحقيق، )٣٠٣(

  .المكرمة
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أحمد بن علي بن حجر العسقالني ألبي الفضل ، تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة .٥٦
  . بيروت-دار الكتاب العربي ، الطبعة األولى، إكرام اهللا إمداد الحق. د: تحقيق، )٨٥٢ (الشافعي
سليمان بن خلف ألبي الوليد ، في الجامع الصحيحالتعديل والتجريح لمن خرج له البخاري  .٥٧

دار اللواء للنشر ، )١٤٠٦( الطبعة األولى، أبو لبابة حسين. د: تحقيق، )٤٧٤ (بن سعد الباجي
  . الرياض-والتوزيع 
، عبد الرحمن الفريواني: تحقيق، )٢٩٤ (لمحمد بن نصر المروزي، تعظيم قدر الصالة .٥٨

 .المدينة المنورة - رمكتبة الدا، )١٤٠٦ (الطبعة األولى
: تحقيق، )٣٢٧ (ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تفسير ابن أبي حاتم .٥٩

  . صيدا-المكتبة العصرية ، بدون طبعة، أسعد محمد الطيب
محمد النمر وعثمان جمعة : تحقيق، )٥١٦ (للحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي .٦٠

  .دار طيبة، )١٤١٧( الطبعة الرابعة، وسليمان الحرش
، )١٤٠٥ (الطبعة، )٣١٠ (ألبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تفسير الطبري .٦١

  . بيروت-دار الفكر 
 المعروف بابن كثير  إسماعيل بن عمر أبي الفداءلعماد الدين، تفسير القرآن العظيم .٦٢

  .بيروت - دار المعرفة، بدون طبعة، )٧٧٤(
، مصطفى مسلم محمد. د: تحقيق، )٢١١ (همام الصنعانيعبد الرزاق بن ل، تفسير القرآن .٦٣

  . الرياض-مكتبة الرشد ، )١٤١٠( الطبعة األولى
الطبعة ، )١٦١ ( سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريألبي عبد اهللا، تفسير سفيان الثوري .٦٤

  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )١٤٠٣( األولى
عبدالرحمن : تحقيق، )١٠٢ (مي التابعيمجاهد بن جبر المخزوألبي الحجاج ، تفسير مجاهد .٦٥

  بيروت - المنشورات العلمية، بدون طبعة، الطاهر محمد السورتي
: ضبط، )٨٥٢ (أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعيألبي الفضل ، تقريب التهذيب .٦٦

  . القاهرة-دار الفكر ، )١٤١٥ (الطبعة األولى، صدقي العطار
، )٦٢٩ (لمحمد عبد الغني البغدادي المعروف بابن نقطة، التقييد لمعرفة السنن والمسانيد .٦٧

  .بيروت - دار الكتب العلمية، )١٤٠٨ (الطبعة األولى، كمال يوسف الحوت: تحقيق
: تحقيق، )٦٢٩ (لمحمد بن عبد الغني البغدادي المعروف بابن نقطة، كمال الكمالإ تكملة .٦٨

  .مكة المكرمة - أم القرىجامعة ، )١٤١٠( الطبعة األولى، النبيعبد القيوم عبد رب 
أحمد بن علي بن حجر ألبي الفضل ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .٦٩

  .بيروت - دار المعرفة، بدون طبعة، عبد اهللا هاشم اليماني: تحقيق، )٨٥٢ (العسقالني الشافعي
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د المعروف بابن ليوسف بن عبد اهللا بن محم، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .٧٠
 - وزارة األوقاف، )١٤١٠ (الطبعة، مصطفى بن أحمد العلوي وآخرون: تحقيق، )٤٦٣ (عبد البر
  .المغرب
المكتبة ، )١٣٨٩ (الطبعة، )٩١١ (لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تنوير الحوالك .٧١

 .مصر - التجارية الكبرى
مكتب البحوث : شراف وتحقيقإ، )٦٧٦ (ليحيى بن شرف النووي، تهذيب األسماء واللغات .٧٢

   بيروت-دار الفكر ، )م١٩٩٦ (الطبعة األولى،  دار الفكر-والدراسات 
: ضبط، )٨٥٢( ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، تهذيب التهذيب .٧٣

  . القاهرة-دار الفكر ، )١٤١٥ (الطبعة األولى، صدقي العطار
، بشار معروف: تحقيق، )٧٤٢ (بن الزكي المزيليوسف ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال .٧٤

  . بيروت-مؤسسة الرسالة ، )١٤٠٠ (الطبعة األولى
: تحقيق، )٣٧٠ (ألبي منصور محمد بن أحمد بن األزهر بن نوح األزهري، تهذيب اللغة .٧٥

الدار المصرية للتأليف ، )م١٩٦٤ (الطبعة، محمد علي النجار: مراجعة، عبد السالم محمد هارون
  . القاهرة- القاهرة والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - والترجمة
لمحمد بن عبد اهللا بن ، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم .٧٦

 الطبعة الثانية، محمد نعيم العرقسوسي: تحقيق، )١١٨٢ (محمد القيسي المعروف بابن ناصر الدين
  .وتبير - مؤسسة الرسالة، )١٤١٤(

دار ، )١٣٩٥ (الطبعة األولى، السيد أحمد: تحقيق، )٣٥٤ (لمحمد بن حبان البستي، الثقات .٧٧
  . بيروت-الفكر 

، بدون طبعة، أحمد بن موسى ابن مردويهألبي بكر ، ثالثة مجالس من أمالي ابن مردويه .٧٨
 . أهل الحديثدار

، أحمد شاكر: تحقيق، )٣١٠ (لمحمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن .٧٩
  .بيروت - مؤسسة الرسالة، )١٤٢٠ (الطبعة األولى

الطبعة ، عبد المجيد السلفي: تحقيق، )٧٦١ (ألبي سعيد ابن خليل العالئي، جامع التحصيل .٨٠
  . بيروت-عالم الكتب ، )١٤٠٧ (الثانية

ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن ،  المشهور بصحيح البخاريالجامع الصحيح المختصر .٨١
مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية . د: تحقيق، )٢٥٦ (اهيم البخاري الجعفيإبر

  . بيروت-اليمامة  - دار ابن كثير، )١٤٠٧( الطبعة الثالثة، جامعة دمشق - الشريعة
الطبعة ، )٣٢٧ (ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، الجرح والتعديل .٨٢

  . بيروت-ء التراث العربي دار إحيا، )١٣٧١ (األولى



 ٥٦٦

مفيد : تحقيق،  محمد بن عاصم بن عبد اهللا الثقفي األصبهانيألبي جعفر، جزء األصبهاني .٨٣
  . الرياض-دار العاصمة ، )١٤٠٩ (الطبعة األولى، خالد عيد
 ألحمد بن عبد اهللا األصفهاني المعروف بأبي نعيم، حلية األولياء وطبقات األصفياء .٨٤

  .مكتبة السلفيةال، بدون طبعة، )٤٣٠(
 الهور -المكتبة العلمية ، )م١٩٧٤ (الطبعة األولى، )٢٠٣ (ليحي بن آدم القرشي، الخراج .٨٥

  . باكستان-
، صفي الدين أحمد بن عبد اهللا الخزرجي األنصاري اليمني، يب تهذيب الكمالهذخالصة ت .٨٦

  .بيروت -  حلب-مكتب المطبوعات ، )١٤١٦ (الطبعة الخامسة، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق
، )٢٥٦ (ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، خلق أفعال العباد .٨٧

 . الرياض-دار المعارف السعودية ، )١٣٩٨ (الطبعة، الرحمن عميرة عبد. د: تحقيق
مصطفى عبد : تحقيق، )٣٦٠ ( سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيألبي القاسم، الدعاء .٨٨

  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )١٤١٣( عة األولىالطب، القادر عطا
عامر حسن : تحقيق، )٣٠١ ( جعفر بن محمد بن الحسن الفريابيألبي بكر، دالئل النبوة .٨٩

 .مكة المكرمة - دار حراء، )١٤٠٦ (الطبعة األولى، صبري
، مجموعة من الباحثين: تأليف، دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة .٩٠

  .دار ابن حزم، )١٤١٦ (طبعة األولىال
ألبي عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق .٩١

  . عمان-مكتبة المنار ، )م١٩٨٦ (الطبعة، محمد شكر بن محمود المياديني: تحقيق، )٧٤٨( الذهبي
بدون ، )٧٦٥ (لشافعيلمحمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي ا، ذيل تذكرة الحفاظ .٩٢

  . بيروت-دار الكتب العلمية ، طبعة
: تحقيق، )٢٤٥ (عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارميألبي سعيد ، الرد على الجهمية .٩٣

  . الكويت-بن األثير ادار ، )م١٩٩٥( الطبعة الثانية، اهللا البدر بدر بن عبد
محمد المنتصر محمد : يقتحق، )١٣٤٥ (لمحمد بن جعفر الكتاني، الرسالة المستطرفة .٩٤

  .بيروت - دار البشائر اإلسالمية، )١٤٠٦ (الطبعة الرابعة، الزمزمي الكتاني
ألبي عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن ، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم .٩٥

شائر دار الب، )١٤١٢ (الطبعة األولى، محمد إبراهيم الموصلي: تحقيق، )٧٤٨ (عثمان الذهبي
  . بيروت-اإلسالمية 
 لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، الروض الداني إلى المعجم الصغير .٩٦

 - المكتب اإلسالمي، )١٤٠٥ (الطبعة األولى، محمد شكور محمود الحاج أمرير: تحقيق، )٣٦٠(
ان - اربيروت ودار عمعم. 
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دار الكتب ، بدون طبعة، ب اهللا األعظمي حبي:تحقيق، )١٨١ (لعبد اهللا بن المبارك، لزهدا .٩٧
  .بيروت - العلمية
، عبد الجبار الفريوائيبن عبد الرحمن : تحقيق، )٢٤٣ (هناد بن السري الكوفيل، الزهد .٩٨

 . الكويت-دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي ، )١٤٠٦( الطبعة األولى
  . دمشق-ر القلم دا، بدون طبعة، لخلدون األحدب، زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة .٩٩
) ٢٤١ (لإلمام أحمد بن حنبل) ٢٧٥ (سؤاالت أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني .١٠٠

 مكتبة العلوم والحكم، )١٤١٤ (الطبعة األولى، زياد محمد منصور: تحقيق، في جرح الرواة وتعديلهم
  .السعودية -

 قطنيألبي الحسن علي بن عمر الدار ) ٤١٢( سؤاالت أبي عبد الرحمن السلمي .١٠١
 -الفاروق الحديثة ، )١٤٢٧ (الطبعة األولى، أبي عمر محمد بن علي األزهري: تحقيق، )٣٨٥(

  .القاهرة
، )٣٨٥ (سؤاالت أبي عبد اهللا بن بكير وغيره ألبي الحسن علي بن عمر الدار قطني .١٠٢

  . عمان-دار عمار ، )١٤٠٨ (الطبعة األولى، علي حسن علي عبد الحميد: تحقيق
، عبد العليم عبد العظيم البستوي: تحقيق، )٢٧٥ (د اآلجري ألبي داودسؤاالت أبي عبي .١٠٣

  .مكة المكرمة - دار االستقامة، )١٤١٨ (الطبعة األولى
: تحقيق، في الجرح والتعديل) ٢٧٥ (سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود السجستاني .١٠٤

 .مملكة السعودية ال-الجامعة اإلسالمية ، )١٤٠٣ (الطبعة األولى، محمد علي قاسم العمري
: تحقيق، )٢٦٤ (سؤاالت البرذعي ألبي زرعة عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد الرازي .١٠٥

  . المنصورة-دار الوفاء ، )١٤٠٩ (الطبعة الثانية، سعدي الهاشمي. د
الطبعة ، عبد الرحيم القشقري: تحقيق، )٣٨٥ (سؤاالت البرقاني لعلي بن عمر الدارقطني .١٠٦

  . باكستان-انة جميلي كتب خ، )١٤٠٤ (األولى
موفق بن . د: تحقيق، )٣٨٥ ( ألبي الحسن علي بن عمر الدار قطنيسؤاالت الحاكم .١٠٧

  . الرياض-مكتبة المعارف ، )١٤٠٤ (الطبعة األولى، عبداهللا بن عبد القادر
وغيره من المشايخ في الجرح ) ٤٢٨ (سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني .١٠٨
 - مكتبة المعارف، )١٤٠٤ (الطبعة األولى، عبد اهللا بن عبد القادرموفق بن : تحقيق، والتعديل
  .الرياض

في الجرح ) ٢٣٤ (لعلي بن المديني) ٢٩٧ (سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة .١٠٩
 - مكتبة المعارف، )١٤٠٤ (الطبعة األولى، موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر: تحقيق، والتعديل
  .الرياض
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موفق بن عبد اهللا . د: تحقيق، )٤٠٥ (للحاكم) ٤٣٨ (لسجزيسؤاالت مسعود بن علي ا .١١٠
  .بيروت - دار الغرب اإلسالمي، )١٤٠٨ (الطبعة األولى، بن عبد القادر
مكتبة ، بدون طبعة، )١٤٢٠ (لمحمد ناصر الدين األلباني،  الصحيحةاألحاديثسلسلة  .١١١

  .الرياض - المعارف
بدون ، )١٤٢٠ (الدين األلبانيلمحمد ناصر ،  الضعيفة والموضوعةاألحاديثسلسلة  .١١٢

 . الرياض-مكتبة المعارف ، طبعة
، عطية الزهراني. د: تحقيق، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخاللألبي بكر ، السنة .١١٣

  . الرياض-دار الراية ، )١٤١٠ (الطبعة األولى
محمد سعيد سالم . د: تحقيق، )٢٩٥ (عبد اهللا بن أحمد بن حنبل الشيبانيل، السنة .١١٤

  . الدمام-دار ابن القيم ، )١٤٠٦( الطبعة األولى، قحطانيال
، )٢٧٥ (لسليمان بن األشعث السجستاني المعروف بأبي داود السجستاني، سنن أبي داود .١١٥

 .بيروت - دار الفكر، بدون طبعة، محمد محيي الدين عبد الحميد: مراجعة
، حسن آل سلمانمشهور بن : بعناية، )٢٧٩ (لمحمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي .١١٦

  . الرياض-مكتبة المعارف ، الطبعة األولى
عالم الكتب ، بدون طبعة، )٣٨٥ (ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، سنن الدار قطني .١١٧

 . بيروت-
، محمد أحمد دهمان: طبع بعناية، )٢٥٥ (لعبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي .١١٨
 .دار إحياء السنة النبوية، بدون طبعة
 .دار الفكر، بدون طبعة، )٤٥٨ (ألحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى .١١٩
عبد اهللا سليمان البنداري . د: تحقيق، )٣٠٣ (ألحمد بن شعيب النّسائي، السنن الكبرى .١٢٠

 .دار الكتب العلمية، )١٤١١ (الطبعة األولى، وسيد كسروي حسن
مشهور حسن : بعناية، )٣٠٣ (ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، السنن الصغرى .١٢١
  .الرياض - مكتبة المعارف، الطبعة األولى، آل سلمان
رضاء . د: تحقيق، )٤٤٤ (ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، السنن الواردة في الفتن .١٢٢

  . الرياض-دار العاصمة ، )١٤١٦ (الطبعة األولى، اهللا بن محمد إدريس المباركفوري
: تحقيق، )٢٢٧ (ور بن شعبة الخراساني المكيلسعيد بن منص، سنن سعيد بن منصور .١٢٣

 .الرياض - دار الصميعي، )١٤١٤ (الطبعة األولى، سعد بن عبد اهللا آل حميد
، )٧٤٨ (ألبي عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعالم النبالء .١٢٤

 -مؤسسة الرسالة ، )١٤١٣ (التاسعةالطبعة ،  ومحمد نعيم العرقسوسيوطؤشعيب األرنا: تحقيق
  .بيروت
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 :تحقيق، )١٠٨٩ ( أحمد العكري الحيلعبد،  في أخبار من قد ذهبشذرات الذهب .١٢٥
 .دمشق - دار ابن كثير، بدون طبعة، ؤوطانرمحمد األ وؤوطانرعبدالقادر األ
محمد سعيد .  د:تحقيق، الحسن بن علي بن خلف البربهاريألبي محمد ، شرح السنة .١٢٦

  . الدمام-دار ابن القيم ، )١٤٠٨( ألولىالطبعة ا، سالم القحطاني
، زهير الشاويش: تحقيق، )٥١٦ (ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة .١٢٧

  .لبنان -  بيروت-المكتب اإلسالمي ، )١٤٠٢ (الطبعة الثانية
همام : تحقيق، )٧٩٥ (لعبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن الحنبلي، شرح علل الترمذي .١٢٨

 .األردن - مكتبة المنار، )١٤٠٧ (األولىالطبعة ، سعيد
شعيب : تحقيق، )٣٢١ (ألحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي، شرح معاني اآلثار .١٢٩
 .بيروت - مؤسسة الرسالة، )١٤١٥ (الطبعة األولى، األرناؤوط
دار ، )١٤٢٥ (الطبعة، فريد الجندي: تحقيق، )٣٦٠ (لمحمد بن الحسين اآلجري، الشريعة .١٣٠

  .القاهرة - الحديث
أبي هاجر محمد السعيد بن : تحقيق، )٤٥٨ (ألحمد بن الحسن البيهقي، شعب اإليمان .١٣١

 .دار الكتب العلمية، )١٤٠٣ (الطبعة األولى، بسيوني زغلول
شعيب : تحقيق، )٣٥٤ (لمحمد بن حبان البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .١٣٢
  .وتبير - مؤسسة الرسالة، )١٤١٤ (الطبعة الثانية، األرناؤوط
شركة ، )١٤١١ (الطبعة الثانية، )٣١١ (لمحمد بن إسحاق بن خزيمة، صحيح ابن خزيمة .١٣٣

 .الرياض - الطباعة العربية
، )٢٥٦ (ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، صحيح البخاري .١٣٤

 .لبنان - بيروت - دار ابن األرقم، بدون طبعة، محمد وهيثم ابني تميم: بعناية
مكتبة ، الطبعة الخامسة، )١٤٢٠ (محمد ناصر الدين األلبانيل، حيح الترغيب والترهيبص .١٣٥
  . الرياض-المعارف 
، )١٤٢٠ (لمحمد ناصر الدين األلباني، )الفتح الكبير (صحيح الجامع الصغير وزيادته .١٣٦

 .بيروت - المكتب اإلسالمي، )١٤٠٨ (الطبعة الثالثة، زهير الشاويش: إشراف
الطبعة ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، )٢٦١ (لم بن الحجاج القشيريلمس، صحيح مسلم .١٣٧

 .مصر - عيسى البابي الحلبي وشركاه - دار إحياء الكتب العربية، )١٣٧٤ (األولى
مسعد عبد الحميد محمد : تحقيق، ألبي بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي الدنيا، صفة النار .١٣٨

  . القاهرة-مكتبة القرآن ، )م٢٠٠٠ (الطبعة، السعدني
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بي العباس أحمد بن محمد بن أل، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة .١٣٩
اهللا التركي وكامل محمد  الرحمن بن عبد عبد: تحقيق، )٨٠٧ (ميثمحمد بن علي بن حجر الهي

  . بيروت-مؤسسة الرسالة ، )م١٩٩٧( الطبعة األولى، الخراط
، )٢٥٦ (د بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفيألبي عبد اهللا محم، الضعفاء الصغير .١٤٠

 .حلب - دار الوعي، الطبعة األولى
الطبعة ، عبد المعطي قلعجي: تحقيق، )٣٢٢ (لمحمد بن عمر العقيلي، الضعفاء الكبير .١٤١

  .بيروت - دار الكتب العلمية، )١٤٠٤ (األولى
 بن عبد اهللا بن موفق: تحقيق، )٣٨٥ (لعلي بن عمر الدارقطني، الضعفاء والمتروكون .١٤٢
  .الرياض - مكتبة المعارف، )١٤٠٤ (الطبعة األولى، عبد القادر
بوران الضناوي وكمال : تحقيق، )٣٠٣ (ألحمد بن شعيب النسائي، الضعفاء والمتروكين .١٤٣

  .بيروت - مؤسسة الكتب الثقافية، )١٤٠٧ (الطبعة الثانية، يوسف الحوت
أبوالفداء عبد اهللا : تحقيق، )٥٩٧ (جوزيلعبد الرحمن بن علي ال، الضعفاء والمتروكين .١٤٤

 .دار الكتب العلمية، )١٤٠٦ (الطبعة األولى، القاضي
الطبعة ، فاروق حمادة: تحقيق، )٤٣٠ (ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا األصبهاني، الضعفاء .١٤٥

  .الدار البيضاء - دار الثقافة، )١٤٠٥ (األولى
 -مكتبة المعارف ، )١٤٢٠ (انيمحمد ناصر الدين األلبل، ضعيف الترغيب والترهيب .١٤٦

 .الرياض
 الطبعة الثالثة، )١٤٢٠ (لمحمد ناصر الدين األلباني، ضعيف الجامع الصغير وزياداته .١٤٧

  . بيروت-المكتب اإلسالمي ، )م١٩٩٠(
، لجنة من العلماء: مراجعة، )٩١١ (لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، طبقات الحفاظ .١٤٨

 .بيروت -  العلميةدار الكتب، )١٤٠٣ (الطبعة األولى
دار ، محمد حامد الفقي: تحقيق، )٥٢١ (ألبي الحسين محمد بن أبي يعلى، طبقات الحنابلة .١٤٩

  . بيروت-المعرفة 
: تحقيق، )٧٧١ (لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعية الكبرى .١٥٠

  .هجر للطباعة والنشر، )١٤١٣ (الطبعة الثانية، عبد الفتاح محمد الحلو. محمود محمد الطناحي ود.د
: تحقيق، )٨٥١ (ألبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعية .١٥١

  .بيروت - عالم الكتب، )١٤٠٧ (الطبعة األولى، الحافظ عبد العليم خان.د
خليل : تحقيق، )٤٧٦ (ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، طبقات الفقهاء .١٥٢

  . بيروت-دار القلم ، ن طبعةبدو، الميس
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ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف ، )القسم المتمم (الطبقات الكبرى .١٥٣
 المدينة -مكتبة العلوم والحكم ، )١٤٠٨ (الطبعة الثانية، زياد محمد منصور: تحقيق، )٢٣٠ (بابن سعد

  .المنورة
، )٢٣٠ (لبصري المعروف بابن سعدلمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي ا، الطبقات الكبرى .١٥٤

 .دار الكتب العلمية، )١٤١٠ (الطبعة األولى، محمد عبد القادر عطا: تحقيق
لعبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان ، طبقات المحدثين بأصفهان الواردين عليها .١٥٥

، )١٤٠٧ (الطبعة األولى، عبد الغفور عبد الحق البلوشي: تحقيق، )٣٦٩ (المعروف بأبي الشيخ
 . بيروت-مؤسسة الرسالة 

، )٨٥٢( ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، طبقات المدلسين .١٥٦
  . القاهرة-دار الصحوة ، )١٤٠٧ (الطبعة األولى، محمد عزب: تحقيق

، علي محمد عمر: تحقيق، )٩١١ (لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، طبقات المفسرين .١٥٧
 .القاهرة - تبة وهبةمك، )١٣٩٦ (الطبعة األولى
، )١٤٢٠ (محمد ناصر الدين األلبانيل، ظالل الجنة في تخريج السنة البن أبي عاصم .١٥٨

  . بيروت-المكتب اإلسالمي ، )١٤١٣( الطبعة الثالثة
 ألبي عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، العبر في خبر من غبر .١٥٩

  .الكويت - مطبعة حكومة الكويت، )م١٩٨٤ ( الثانيةالطبعة، صالح الدين المنجد: تحقيق، )٧٤٨(
محمد بن حمد : تحقيق، )٢٩٧ (لعبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة، العرش وما روي فيه .١٦٠

  . الكويت-مكتبة المعال ، )١٤٠٦(األولى  الطبعة، الحمود
: تحقيق، )٣٦٩ (عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حيان األصبهانيألبي محمد ، العظمة .١٦١

  . الرياض-دار العاصمة ، )١٤٠٨( الطبعة األولى، هللا بن محمد إدريس المباركفوريرضاء ا
صبحي السامرائي وأبي : تحقيق، أبي طالب القاضي: ترتيب، علل الترمذي الكبير .١٦٢

 .بيروت - عالم الكتب، )١٤٠٩ (الطبعة األولى، المعاطي النوري ومحمود محمد الصعيدي
، )٢٤١ (بد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيألبي ع، علل الحديث ومعرفة الرجال .١٦٣

  . الرياض-مكتبة المعارف ، )١٤٠٩ (الطبعة األولى، صبحي البدري السامرائي: تحقيق
ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي ، علل الحديث .١٦٤

 .حلب - دار السالم، )١٣٤٣ (الطبعة، )٣٢٧ (حاتم
أحمد محمد : تحقيق، )٢٧٩ ( محمد بن عيسى الترمذي السلميبي عيسىأل، العلل الصغير .١٦٥

  . بيروت-دار إحياء التراث العربي ، بدون طبعة، شاكر وآخرون
ضبط الشيخ ، )٥٩٧ (لعبد الرحمن بن الجوزي،  الواهيةاألحاديثالعلل المتناهية في  .١٦٦

 .بيروت - دار الكتب العلمية، )١٤٠٣ (الطبعة األولى، خليل الميس
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محفوظ . د: تحقيق، )٣٨٥ (لعلي بن عمر الدارقطني،  النبويةاألحاديثعلل الواردة في ال .١٦٧
 .السعودية - دار طيبة، )١٤٠٥ (الطبعة األولى، الرحمن زين اهللا السلفي

: تحقيق، )٢٤١ (ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، العلل ومعرفة الرجال .١٦٨
 .بيروت - المكتب اإلسالمي، )١٤٠٨ (ولىالطبعة األ، وصي اهللا بن محمد عباس

، محمد مصطفى األعظمي: تحقيق، )٢٣٤ (لعلي بن عبد اهللا بن جعفر المديني، العلل .١٦٩
  . بيروت-المكتب اإلسالمي ، )م١٩٨٠ (الطبعة الثانية
 الطبعة األولى، لعبد السالم علوش، علم زوائد الحديث دراسة ومنهج ومصنفات .١٧٠

  .تبيرو - دار بن حزم، )١٤١٥(
 -  دمشق-دار القلم ، )١٤١٣ (الطبعة األولى، لخلدون األحدب، الحديثعلم زوائد  .١٧١

 .بيروت
عمرو عثمان بن عبد الرحمن ألبي ،  المشهور بمقدمة ابن الصالحعلوم الحديث .١٧٢

  .مكتبة الفارابي، )م١٩٨٤ (الطبعة األولى،  المشهور بابن الصالحالشهرزوري
، )٣٦٤ (المعروف بابن السني، بن إسحق الدينوريألحمد بن محمد ، عمل اليوم والليلة .١٧٣

 .بيروت - مؤسسة الكتب الثقافية، )١٤٠٨ (الطبعة األولى
لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي ، غاية النهاية في طبقات القراء .١٧٤

  .روت بي-دار الكتب العلمية ، )م١٩٨٢ (الطبعة الثالثة، )٨٣٣ (المشهور بابن الجزري، العمري
دار الكتب ، )١٤٠٦ (الطبعة األولى، )٢٢٤ (للقاسم بن سالم الهروي، ثالحديغريب  .١٧٥

 . بيروت-العلمية 
، عبد الكريم إبراهيم الغرباوي: تحقيق، )٣٨٨ (ألحمد بن محمد الخطابي، الحديثغريب  .١٧٦

 .بيروت - دار الكتب العلمية، )١٤٠٢ (الطبعة
الطبعة ، عبد اهللا الجبوري: تحقيق، )٢٧٦( عبد اهللا بن مسلم الدينوريل، غريب الحديث .١٧٧

  . بغداد-مطبعة العاني ، )١٣٩٧ (األولى
 الطبعة، )٨٥٢ (ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري .١٧٨

 .بيروت - دار المعرفة، )١٣٧٩(
لعبد الحي بن ، والمسلسالت والمشيخات المعاجم ومعجم واألثبات الفهارس فهرس .١٧٩

 - اإلسالمي الغرب دار، )م١٩٨٢ (الطبعة الثانية، إحسان عباس: تحقيق، )١٣٨٢ (ير الكتانيعبدالكب
 .بيروت

، أبو الفداء األثري: تحقيق، )٤٥٨ (ألحمد بن حسين البيهقي، القضاء والقدر للبيهقي .١٨٠
  .الرياض - العبيكان - مؤسسة الكتب الثقافية
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بي عبد اهللا شمس الدين محمد بن أل، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .١٨١
 -دار القبلة الثقافية ، )١٤١٣ (الطبعة األولى، محمد عوامة: تحقيق، )٧٤٨( أحمد بن عثمان الذهبي

  .جدة
، يحيى غزاوي: تحقيق، )٣٦٠ (لعبد اهللا بن عدي الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال .١٨٢

  . بيروت-دار الفكر ، )١٤٠٩ (الطبعة الثالثة
الطبعة ، سمير أمين الزهيري: تحقيق،  نعيم بن حماد المروزيألبي عبد اهللا، كتاب الفتن .١٨٣

  . القاهرة-مكتبة التوحيد ، )١٤١٢( األولى
ألبي الحسن نور الدين علي بن أبي ، كشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الستة .١٨٤

مؤسسة الرسالة ، )م١٩٧٩ (الطبعة، حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق، )٨٠٧ (بكر بن سليمان الهيثمي
  . بيروت-

إبراهيم بن محمد بن سبط ابن ألبي الوفا ، الحديثالكشف الحثيث عمن رمي بوضع  .١٨٥
الطبعة ، صبحي السامرائي: تحقيق، )٨٤١ ( المعروف بسبط ابن العجميالعجمي الحلبي الطرابلسي

 .بيروت - مكتبة النهضة العربية، )١٤٠٧ (األولى
إلسماعيل بن محمد ،  اشتهر على ألسنة الناسكشف الخفاء ومزيل اإللباس عما .١٨٦

  .بيروت - مؤسسة الرسالة، )١٤٠٥ (الطبعة الرابعة، أحمد القالش: تحقيق، )١١٦٢ (العجلوني
 الطبعة، )١٠٦٧ (لمصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني الرومي الحنفي، كشف الظنون .١٨٧

  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )١٤١٣(
لعالء الدين علي بن حسام الدين بن قاضي خان ، واألفعالكنز العمال في سنن األقوال  .١٨٨

مؤسسة ، )م١٩٧٩ (الطبعة، الشيخ صفوت السقا: مراجعة، بكري حياني: تحقيق، القادري المتقي
  . بيروت-الرسالة 
، )٢٦١ (ألبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الكنى واألسماء .١٨٩

 المدينة -الجامعة اإلسالمية ، )١٤٠٤ (الطبعة األولى،  القشقريعبد الرحيم محمد أحمد: تحقيق
  .المنورة

، )٩٢٩ (حمد بن أحمد بن يوسف الذهبي الشافعيألبي البركات م، الكواكب النيرات .١٩٠
  . الكويت-دار العلم ، بدون طبعة، حمدي عبد المجيد السلفي: تحقيق

، بدون طبعة، )٩١١ (سيوطي اللجالل الدين، الآللي المصنوعة في األحاديث الموضوعة .١٩١
 .ةيدار الكتب العلم
، )٧٤١ (الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن عليل، لباب التأويل في معالم التنزيل .١٩٢

 .القاهرة - مطبعة مصطفى البابي الحلبي، )م١٩٥٥ (الطبعة الثانية
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 لعلي بن محمد الشيباني الجزري المعروف بابن األثير، اللباب في تهذيب األنساب .١٩٣
  .بيروت - دار صادر، )١٤٠٠ (الطبعة، )٦٣٠(

  . بيروت-دار صادر ، الطبعة األولى، )٧١١ (محمد بن مكرم بن منظورل، لسان العرب .١٩٤
الطبعة ، )٨٥٢ (أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعيألبي الفضل ، لسان الميزان .١٩٥

 . بيروت-دار الفكر ، )١٤٠٨ (األولى
محمد . د: تحقيق، )٤٦٣ (لمشهور بالخطيب البغداديألحمد بن علي ا، المتفق والمفترق .١٩٦

  .دمشق - دار القادري، بدون طبعة، الحامدي
، )٥٩٧ (ألبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، مثير الغرام الساكن إلى أشرف األماكن .١٩٧

  . القاهرة-دار الحديث ، بدون طبعة، مصطفى محمد حسين الذهبي. د: تحقيق
لمحمد بن حبان البستي المعروف بابن ، فاء والمتروكينالمجروحين من المحدثين والضع .١٩٨

 .حلب - دار الوعي، )١٣٦٩ (الطبعة األولى، محمود إبراهيم زايد: تحقيق، )٣٥٤ (حبان
الواحد بن محمد الدقاق في رؤية اهللا تبارك  اهللا محمد بن عبد مجلس إمالء ألبي عبد .١٩٩
الشريف حاتم بن عارف : تحقيق، ألصبهانيالواحد بن محمد ا محمد بن عبدألبي عبد اهللا ، وتعالى
  . الرياض-مكتبة الرشد ، )م١٩٩٧( الطبعة األولى، العوني

دار ، )١٤٠٨ (الطبعة، )٨٠٧ (لعلي ابن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٢٠٠
 .بيروت - الكتب العلمية
 جمع، )٧٢٨ (أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيألبي العباس ، مجموع الفتاوى .٢٠١

  . المغرب- الرباط –مكتبة المعارف ، بدون طبعة، عبد الرحمن بن قاسمبن محمد : وترتيب
لعمر بن رسالن بن نصير الكتاني ، محاسن االصطالح المطبوع مع مقدمة ابن الصالح .٢٠٢

  .مصر - دار المعارف، )١٤١١ (الطبعة، عائشة عبد الرحمن: تحقيق، )٨٠٥ (المعروف بالبلقيني
 الطبعة، محمود خاطر: تحقيق، )٧٢١ (محمد بن أبي بكر الرازيل، صحاحمختار ال .٢٠٣

  .ت بيرو-مكتبة لبنان ناشرون ، )١٤١٥(
بي علي الحسن بن علي بن أل، مختصر األحكام مستخرج الطوسي على جامع األحكام .٢٠٤

ء مكتبة الغربا، )١٤١٥( الطبعة األولى، أنيس بن أحمد بن طاهر األندونوسي: تحقيق، نصر الطوسي
  .المدينة المنورة - األثرية

الطبعة ، عبد اهللا بن أحمد بن علي الزيدل،  المسمى معالم التنزيلمختصر تفسير البغوي .٢٠٥
  . الرياض-دار السالم للنشر والتوزيع ، )١٤١٦ (األولى

عالم ، )م١٩٨٧ (الطبعة األولى، )٢٩٤ (لمحمد بن نصر المروزي، مختصر قيام الليل .٢٠٦
  .الكتب
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: تحقيق، )٦٧١ (ح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا العالئيلصال، المختلطين .٢٠٧
 -مكتبة الخانجي ، )١٤١٧ (الطبعة األولى، رفعت فوزي عبد المطلب وعلي عبد الباسط مزيد. د

 .القاهرة
 الطبعة، )٧٦٨ (ألبي محمد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي، مرآة الجنان .٢٠٨

  .القاهرة -  اإلسالميدار الكتاب، )١٤١٣(
شكر : تحقيق، )٣٢٧( ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، المراسيل .٢٠٩

  . بيروت-مؤسسة الرسالة ، )١٣٩٧ (الطبعة األولى، اهللا نعمة اهللا
، )٢٧٥ (لسليمان بن األشعث السجستاني المعروف بأبي داود السجستاني، المراسيل .٢١٠

 .بيروت - مؤسسة الرسالة، )١٤٠٨ (ة األولىالطبع، شعيب األرناؤوط: تحقيق
مصطفى عبد : تحقيق، )٤٠٥ (لمحمد بن عبد اهللا النيسابوري، المستدرك على الصحيحين .٢١١
  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )١٤١١ (الطبعة األولى، القادر عطا
: تحقيق، )٢٣٠ (علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، مسند ابن الجعد .٢١٢

  . بيروت-مؤسسة نادر ، )١٤١٠( الطبعة األولى، امر أحمد حيدرع
لسليمان بن داود بن الجارود الفارسي الشهير بأبي داود ، مسند أبي داود الطيالسي .٢١٣

 .دار المعرفة، بدون طبعة، )٢٠٤ (الطيالسي
 الطبعة األولى، حسين أسد: تحقيق، )٣٠٧ (ألحمد بن علي بن المثنى، مسند أبي يعلى .٢١٤

  .دمشق - دار المأمون ،)١٤٠٤(
  . القاهرة-مؤسسة قرطبة ، بدون طبعة، )٢٤١ (ألحمد بن حنبل، مسند أحمد .٢١٥
 الطبعة األولى، عبد الغفور البلوشي: تحقيق، )٢٣٨ (مسند إسحاق ابن راهويه .٢١٦

  . المدينة المنورة-مكتبة اإليمان ، )١٤١٢(
صبحي : تحقيق، )١٨١ (اضحعبد اهللا بن المبارك بن ول، مسند اإلمام عبد اهللا بن المبارك .٢١٧

  . الرياض-مكتبة المعارف ، )١٤٠٧( الطبعة األولى، البدري السامرائي
محفوظ . د: تحقيق، )٢٩٢ (ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، مسند البزار .٢١٨

  .المدينة،  بيروت-مؤسسة علوم القرآن ، )١٤٠٩ (الطبعة األولى، الرحمن زين اهللا
دار الكتب ، حبيب الرحمن األعظمي: تحقيق، عبد اهللا بن الزبير الحميديل، مسند الحميدي .٢١٩

  .القاهرة - بيروت - العلمية
الطبعة ، )٢٠٤ ( عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعييبأل، مسند الشافعي بترتيب السندي .٢٢٠

  . بيروت- الكتب العلمية دار، )١٣٧٠(
دار الكتب ، بدون طبعة، )٢٠٤(  عبد اهللا محمد بن إدريس الشافعييبأل، مسند الشافعي .٢٢١

  .بيروت -العلمية 
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حمدي : تحقيق، )٣٦٠ ( سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيألبي القاسم، مسند الشاميين .٢٢٢
  . بيروت-مؤسسة الرسالة ، )١٤٠٥( الطبعة األولى، بن عبد المجيد السلفي

حمدي : قيقتح، )٤٥٤ (محمد بن سالمة بن جعفر القضاعيألبي عبد اهللا ، مسند الشهاب .٢٢٣
  . بيروت-مؤسسة الرسالة ، )١٤٠٧( الطبعة الثانية، بن عبد المجيد السلفي

 صالح :تحقيق، )٢٨٠ (حمد بن محمد بن عيسى البرتيأل، مسند عبد الرحمن بن عوف .٢٢٤
  . بيروت-دار ابن حزم ، )١٤١٤( الطبعة األولى، بن عايض الشالحي

الطبعة ، فاليشهمر: تحقيق، )٣٥٤ (لمحمد بن حبان البستي، مشاهير علماء األمصار .٢٢٥
  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )م١٩٥٩ (األولى

 محمد ناصر الدين :تحقيق، محمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزيل، مشكاة المصابيح .٢٢٦
  . بيروت-المكتب اإلسالمي ، )١٤٠٥( الطبعة الثالثة، األلباني

 دار، بدون طبعة، )١٦٨ (الهروي شعيب بن طهمان بن براهيمإل، مشيخة ابن طهمان .٢٢٧
 .أهل الحديث
 عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفيل، )مصنف بن أبي شيبة (األحاديث واآلثارمصنف  .٢٢٨

 .الرياض - مكتبة الرشد، )١٤٠٩ (الطبعة األولى، كمال يوسف الحوت: تحقيق، )٢٣٥(
 حبيب الرحمن: تحقيق، )٢١١ (لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق .٢٢٩

  . بيروت-المكتب اإلسالمي ، )١٤٠٣ (الطبعة الثانية، األعظمي
: تحقيق، )٨٥٢ (أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعيألبي الفضل ، المطالب العالية .٢٣٠

  . السعودية-دار العاصمة ، )١٤١٩ (الطبعة األولى، سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. د
 دار، بدون طبعة، )٥١٦ (سعود الفراء البغويلحسين بن مألبي محمد ا، معالم التنزيل .٢٣١

  .أهل الحديث
المعروف  درهم بن بشر بن زياد بن محمد بن أحمد سعيدال يبأل، معجم ابن األعرابي .٢٣٢

  . بيروت-دار الكتب العلمية ، بدون طبعة، أحمد البلوشي: تحقيق، )٣٤٠ (عرابياأل ابنب
 الطبعة األولى، )٦٢٦ (رومي الحمويألبي عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا ال، معجم األدباء .٢٣٣

  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )١٤١١(
طارق : تحقيق، )٣٦٠ ( سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيألبي القاسم، المعجم األوسط .٢٣٤

  . القاهرة-دار الحرمين ، )١٤١٥ (الطبعة، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني وبن عوض اهللا بن محمد 
 - دار الفكر، بدون طبعة، )٦٢٦ (عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الحمويألبي ، معجم البلدان .٢٣٥

  .بيروت
صالح بن سالم : تحقيق، )٣٥١ (ألبي الحسين عبد الباقي بن قانع، معجم الصحابة .٢٣٦
  . المدينة المنورة-مكتبة الغرباء األثرية ، )١٤١٨ (الطبعة األولى، المصراتي
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محمد : تحقيق، )٣٦٠ (د بن أيوب الطبراني سليمان بن أحمألبي القاسم، المعجم الصغير .٢٣٧
 - اردار عم، بيروت - المكتب اإلسالمي، )١٤٠٥( الطبعة األولى، شكور محمود الحاج أمرير

انعم.  
حمدي : تحقيق، )٣٦٠ ( سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيألبي القاسم، المعجم الكبير .٢٣٨
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عبد : تحقيق، )٣٩٥ (ألبي الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة .٢٣٩

  .اتحاد الكتاب العرب، )١٤٢٣ (الطبعة، السالم هارون
، معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم .٢٤٠

 علي بن أبي بكر الهيثمي وعلي بن عبد الكافي السبكي: بترتيب، )٢٦١ (ألحمد بن عبد اهللا العجلي
 . أهل الحديثدار، )١٤٠٥ (الطبعة األولى، عبد العليم عبد العظيم البستوي: تحقيق، )٧٥٦(

: تحقيق، )٤٠٥ (لمحمد بن عبد اهللا المعروف بالحاكم النيسابوري، الحديثمعرفة علوم  .٢٤١
 .المدينة المنورة - لمكتبة العلميةا، )١٣٩٧ (الطبعة الثانية، معظم حسين
الطبعة ، خليل المنصور: تحقيق، )٢٧٧ (ليعقوب بن سفيان الفسوي، المعرفة والتاريخ .٢٤٢
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  .عمان - دار الفرقان، )١٤٠٤ (الطبعة األولى، رحيم سعيدهمام عبد ال: تحقيق، )٧٤٨(
، )٧٤٨ (لشمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المغني في الضعفاء .٢٤٤

 . أهل الحديثدار، بدون طبعة، نور الدين عتر. د: تحقيق
: قيقتح، الحسن أبو األشعري إسماعيل بن عليل، مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين .٢٤٥

  .بيروت - العربي التراث إحياء دار، الثالثة الطبعة، ريتر هلموت
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، )١٣٥٨( الطبعة، )٣٦٠ (الطبري جرير بن محمد جعفر يبأل، المنتخب من ذيل المذيل .٢٤٩
  .لبنان - بيروت - للمطبوعات علمياأل مؤسسة منشورات
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 . بيروت-دار الكتب العلمية ، )١٤٠٨( ألولىالطبعة ا، الغفار سليمان البنداري عبد. د: تحقيق

: تحقيق، )٨٠٧ (لعلي بن أبي بكر الهيثمي، )٣٥٤ (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .٢٥٤
  .بيروت - مؤسسة الرسالة، )١٤١٤ (الطبعة األولى، ومحمد العرقسوسي، شعيب األرنؤوط

 وأحمد عيد ومحمد للسيد أبو المعاطي، موسوعة أقوال اإلمام أحمد في الجرح والتعديل .٢٥٥
  .بيروت - عالم الكتب، )١٤١٧ (الطبعة األولى، خليل

، توفيق حمدان: تحقيق، )٥٩٧ (ألبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، الموضوعات .٢٥٦
  . بيروت-دار الكتب العلمية ، )م١٩٩٥ (الطبعة

محمود بن : تحقيق، )١٧٥ (لمالك بن أنس األصبحي، رواية يحيى الليثي: موطأ مالك .٢٥٧
  .القاهرة - مكتبة الصفا، )١٤٢٢ (الطبعة األولى، يلالجم

ألبي عبد اهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، ميزان االعتدال في نقد الرجال .٢٥٨
 .دار الفكر، )١٣٨٢ (الطبعة، علي محمد البجاوي: تحقيق، )٧٤٨ (الذهبي

بن تغري لجمال الدين أبي المحاسن يوسف ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .٢٥٩
  .مصر - وزارة الثقافة، بدون طبعة، )٨٧٤ (بردي األتابكي
 أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعيألبي الفضل ، نزهة األلباب في األلقاب .٢٦٠

  . الرياض-مكتبة الرشد ، )م١٩٨٩ (الطبعة، عبد العزيز محمد بن صالح السديري: تحقيق، )٨٥٢(
، )٧٦٢ ( عبداهللا بن يوسف الحنفي الزيلعيألبي محمد، نصب الراية ألحاديث الهداية .٢٦١

 .ر مص-دار الحديث ، )١٣٥٧ (الطبعة، محمد يوسف البنوري: تحقيق
 الطبعة األولى، عالء الدين علي رضال، نهاية االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط .٢٦٢

  . القاهرة-دار الحديث ، )م١٩٨٨(
  المشهور بابن األثيرلجزريلمبارك بن محمد ال، لنهاية في غريب الحديث واألثرا .٢٦٣

المكتبة العلمية ، )١٣٩٩ (الطبعة األولى، محمود محمد الطناحيوطاهر أحمد الزاوي : تحقيق، )٦٠٦(
  . بيروت-
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 الطبعة، إلسماعيل بن محمد الباباني، هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .٢٦٤
  . أهل الحديثدار، )م١٩٣٩(

أحمد األرناؤوط : تحقيق، )٧٩٤ (ين خليل بن أيبك الصفديلصالح الد، الوافي بالوفيات .٢٦٥
  . بيروت-دار إحياء التراث ، )١٤٢٠ (الطبعة، وتركي مصطفى

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ألبي ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .٢٦٦
 .لبنان - الثقافةدار ، طبعات مختلفة بتواريخ مختلفة، إحسان عباس: تحقيق، بن خلكان



 ٥٨٠

  فهرس الموضوعات
  رقم الصفحة  الموضوع

  

  ٢.......................................................................................اإلهداء
  ٣..........................................................................................شكر

  ٤.......................................................................................المقدمة
  ٥.....................................................................:دوافع االختيار: ثانياٌ
  ٥......................................................................:أهداف البحث: ثالثاً
  ٦.................................................................:اسات السابقةالدر: رابعاً
  ٦.....................................................................:منهج البحث: خامساً
  ٨.....................................................................:خطة البحث: سادساً

  ١٠...................................:ترجمة اإلمام البغوي وعلم الزوائد وأهميته:  األولالباب

  ١١...........................................التعريف باإلمام البغوي وكتابه: الفصل األول

  ١٢................................................بغويترجمة اإلمام ال: المبحث األول

  ١٢..................................:اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه: المطلب األول

  ١٢........................................:ونشأته، ووفاته’ مولده: المطلب الثاني

  ١٤........................................اإلمام البغوي محدثاً ومفسراً: المبحث الثاني

  ١٤............................................:اإلمام البغوي محدثاً: المطلب األول

  ١٤...........................................:اإلمام البغوي مفسراً: يالمطلب الثان

  ١٥......................................................مكانته العلمية: المبحث الثالث

  ١٥..............................................:()شيوخه وتالميذه: المطلب األول

  ١٥.....................................................:()مصنفاته: المطلب الثاني

  ١٧..............................................:ثناء العلماء عليه: المطلب الثالث

  ١٩..............................فسير البغوي وأهميتهالتعريف بكتاب ت: المبحث الرابع

  ١٩..................................:التعريف بكتاب تفسير البغوي: المطلب األول

  ١٩...........................................:أهمية تفسير البغوي: المطلب الثاني

  ٢٠.................................التعريف بعلم الزوائد وأهميته ومصنفاته: الفصل الثاني

  ٢١.......................................التعريف بعلم الزوائد وأهميته: المبحث األول

  ٢١.............................................:تعريف علم الزوائد: المطلب األول

  ٢٣...........................................................:التعريف المختار

  ٢٤.............................................:أهمية علم الزوائد: المطلب الثاني



 ٥٨١

  ٢٥..........................المصنفات في علم الزوائد ومناهج العلماء: المبحث الثاني

  ٢٥.....................................:()المصنفات في علم الزوائد: المطلب األول

  ٢٨................:عرض مجمل لمناهج أشهر من صنف بالزوائد: المطلب الثاني

  ٢٩.............:منهج علي بن أبي بكر الهيثمي من خالل كتابه مجمع الزوائد

  ٣٠........:منهج أبي العباس البوصيري من خالل كتابه إتحاف الخيرة المهرة

  ٣٢.................:منهج ابن حجر العسقالني من خالل كتابه المطالب العالية

  ٣٣......."دراسة تطبيقية " زوائد أحاديث كتاب تفسير البغوي على الكتب الستة : ب الثانيالبا

  ٥١٣...................................................................................الخالصة

  ٥١٤.................................................................................:الفهارس

  ٥١٥................................................................فهرس  اآليات القرآنية

  ٥٢٤.............................................................فهرس األحاديث المرفوعة

  ٥٢٩.............................................................فهرس األحاديث الموقوفة

  ٥٣١...........................................................فهرس الرواة  من الصحابة

  ٥٣٤......................................................فهرس الرواة  من غير الصحابة

  ٥٥٦......................................................لذين لم يتَرجم لهمفهرس الرواة ا

  ٥٦٠.............................................................فهرس المصادر والمراجع

  ٥٨٠...................................................................فهرس الموضوعات

ABSTRACT..........................................................................٥٨٢  

  



 ٥٨٢

ABSTRACT 

In this paper, a book that is named: '' Ma'lim Al - Tanzeel '' which is known 

as: '' The Baghawi's Explanation of Qura'n '' was chosen to be the field of 

studying and investigation. 

This book was written by: '' Sheikh Al - Hussain Bin Masoud Al - Baghawi 

'', who was dead after five hundred and sixteen years of the Hijra of the Prophet 

Mohammed. He was known as: '' Abo Mohammed ''. 

This book contains several paragraphs of Hadith that the writer narrated 

with the hierarchy of people passed them from mouth to mouth, from the 

Prophet Mohammed to the writer's generation. 

My work was to extract the paragraphs of Hadith that is known to be 

(Zawayed), additional ones on the main six books of Hadith. 

These additional paragraphs was devided into the following categories: 

• A hundred and forty five Hadith was " Marfou ". It is referred and 

attached to the Prophet Mohammed. Three of them is known as: '' Qudosi 

Hadith ''. 

• Twenty one Hadith was " Mawqoof ". It is referred and attached to the 

Companions. 

• Six Hadith was " Incompletely Transmitted ". It was referred to the 

Prophet, but who passed them was not one of the Companions. 

These counted paragraphs of Hadith was considered in detail in this paper. 

 


